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 انًكهف تانًيشاَيح االلرصاد وانًانيحانًُردب ندي وسيز ىسيز ان انسيد ذمديى
 

 انًرؼهك تزهٍ انصفماخ انؼًىييح، 111-13نًشزوع انماَىٌ رلى 
 

 أياو نجُح انًانيح وانرًُيح االلرصاديح تًجهس انُىاب
 

 

 

 

 

 انغٛذ انشئٛظ -
 انًؾزشيٌٕ انُٕاةانغٛذاد ٔانغبدح  -
 

ٕاكجخ نٕرٛشح يٕاطهخ نًغهغم ئطالػ ٔرخهٛك يُظٕيخ انظفمبد انؼًٕيٛخ، ٔي
يمبسثخ  د انؾكٕيخانزغٕس انز٘ ػشفّ ْزا انًغبل ػهٗ انظؼٛذ انذٔنٙ، اػزًذ

 فٙ ْزا انًٛذاٌ رشيٙ أعبعب ئنٗ: شًٕنٛخ
 

ثاثشاو ٔرُفٛز  عٕاء فًٛب ٚزؼهكخ انمبََٕٛخ ئػبدح انُظش فٙ انًشعؼٛ  -

ال عًٛب ػٍ  ،يغبل رًٕٚم انظفمبد انؼًٕيٛخ أٔ فًٛب ٚخضانظفمبد 
 عشٚك انشٍْ ٔرنك نزغبٔص عهجٛبد انزششٚغ انؾبنٙ انز٘ رى اػزًبدِ

 ؛  8491يُز 
 

االسرمبء ثبنًُظٕيخ انؾبنٛخ ئنٗ انًغزٕٖ انز٘ ٚغؼهٓب يٕاكجخ نكم  -

ضًُٓب انزششٚغ انذٔنٙ ٔيزغبٔثخ يغ انًؼبٚٛش انذٔنٛخ انًغزغذاد انزٙ ر
 اٞكضش شفبفٛخ فٙ ْزا انشأٌ.

 

انًزؼهك ثشٍْ انظفمبد انؼًٕيٛخ فٙ ئعبس  881-81ُٔٚذسط يششٔع انمبٌَٕ سلى 
 ْزِ انًمبسثخ انشًٕنٛخ ٔانز٘ عأػًم ػهٗ رمذًّٚ يٍ خالل يؾٕسٍٚ أعبعٍٛ:

 
 
I-  إصالح َظاو رهٍ  ي اسردػدالػرثاراخ انراانًحىر األول، ويرؼهك ت 

 انصفماخ انؼًىييح
 

يٛخ ئطالػ يُظٕيخ سٍْ انظفمبد انؼًٕ يٍ خالل ْزا انًؾٕس أٔد انززكٛش ثأٌ
 :صالصخ اػزجبساد أعبعٛخ رًهّٛ خانؼًٕيٛ ٛبدكٕعٛهخ نزًٕٚم انغهج
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انحكىيح انري ذهدف إنً  سرزاذيجيحات يرؼهكو االػرثار األول .1

ٔانزٙ  ،انصفماخ انؼًىييح ُظىيحإرساء إصالح فؼال وَاجغ نً
 :ُجُٙ ػهٗ ر

 

يأخذ تؼيٍ  ،وضغ إصالح شايم ويُديج نهصفماخ انؼًىييح -
 ٛبد يغًم يكَٕبد يغهغم رؾذٚش ٔرؾغٍٛ َغبػخ انغهج االػرثار

ثاثشاو فمظ ػهٗ رؼذٚم انًشعٕو انًزؼهك  االلزظبس، ػٕع خانؼًٕيٛ
 ٔيشالجخ انظفمبد انؼًٕيٛخ؛

 

 ٠طالػ يُظٕيخ انظفمبد انؼًٕيٛخ انًغغش٘ َٕٙ ٔرغبٔص انجؼذ انمبَ  -
 ٛبدٛشًم رؾذٚبد راد أثؼبد الزظبدٚخ ٔاعزًبػٛخ ٔثٛئٛخ نهغهجن

، نكٌٕ انظفمبد انؼًٕيٛخ رؼزجش سافؼخ لٕٚخ نهغٛبعخ خانؼًٕيٛ
انزًُٛخ كزا  ؽًبٚخ انجٛئخ ٔ ٔ دػى فشص انشغم ٔ االلزظبدٚخ

 انًغزذايخ؛

 
نهًمبٔالد انًغشثٛخ،  خثبنُغج خانؼًٕيٛ ٛبدرمٕٚخ آنٛبد رًٕٚم انغهج -

العًٛب انًزٕعغخ ٔانظغشٖ يُٓب، ٔرشغٛؼٓب ػهٗ رغبٔص طؼٕثبد 
 (avances) رًٕٚم انظفمبد انؼًٕيٛخ، ثٕاعغخ آنٛخ انزغجٛمبد

يُظٕيخ سٍْ  ئطالػ ، ػٍ عشٚكٔثغجٛؼخ انؾبل(acomptes)  ٔانذفٕػبد
 انظفمبد انؼًٕيٛخ.

 

 
ًحدوديح انُظاو انحاني نزهٍ انصفماخ تو يزذثط  االػرثار انثاَي .1

 فٙ: رنك زغهٗٚكًب  انؼًىييح
 

 11عُخ ) 06أكضش يٍ يُز انزششٚغ انؾبنٙ انز٘ رى اػزًبدِ  لذو  -

هًغزغذاد انزٙ عبنذ يغهغم رغٕس ن(، ٔػذو يغبسارّ 8491غشذ 
 ؛خانؼًٕيٛ ٛبدانغهج

 
ف ػذو اعزغبثخ انًُظٕيخ انؾبنٛخ نشٍْ انظفمبد انؼًٕيٛخ نهٓذ -

ًمبٔالد ٔانًزًضم فٙ رغٓٛم ٔنٕط ان انز٘ ٔضؼذ يٍ أعهّاٞعبعٙ 

 ؛انًزٕعغخ ٔانظغشٖ يُٓب بالعًٛ نزًٕٚم انظفمبد انؼًٕيٛخ،
 

ٛخ نى ٚؼذ ٚمذو كٌٕ انُظبو انغبس٘ ثّ انؼًم نشٍْ انظفمبد انؼًٕي -
ذػى انؾك فٙ االعالع ػهٗ انًؼهٕيبد يٍ لجم نانضًبَبد انكبفٛخ، 

 ؛غزفٛذ يٍ انشٍْانظفمخ ٔانً طبؽت

 
بنٙ نشٍْ انظفمبد انؼًٕيٛخ ال ٚمذو انضًبَبد انًغهٕثخ ؾانُظبو ان ٌٞ -

ثبنُغجخ  (droits constatés)انًؼبُٚخ نهؾًبٚخ انمبََٕٛخ نهؾمٕق 
رًٕٚم انظفمبد انؼًٕيٛخ، ثبنًمبسَخ يغ انزغٕس انكجٛش انز٘ نًإعغبد 

مخ ثبنغهجٛبد ٔانًجبنغ انًزؼه ؽغى عهجبد االلزُبء انؼًٕيٙ، ِشٓذ
 .انؼًٕيٛخ
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يرؼهك تاَرظاراخ انًماونح في يجال ذحسيٍ  و االػرثار انثانث .3
 :ثبنُظش ئنٗ، شزوط ذًىيم انصفماخ انؼًىييحو  مثس

 

يجبنغ ْبيخ نزًٕٚم رٕفٛش يٍ َبئهٛٓب  انٕٛو انظفمبد انؼًٕيٛخ رزغهت أٌ -
نزٙ طفمبرٓى يمبسَخ يغ انمذسح انًبنٛخ انًؾذٔدح ٞغهت انًمبٔالد ا

 ػهٛٓب ْزِ انظفمبد. عٕرش
 
رؾغٍٛ يؼذالد نغٕء  ٔ انؾكٕيخ فٙ يغبلزئنٗ انغًٕػ انز٘ ٚؾ -

رُفٛز انزضايبرٓب انزؼبلذٚخ نزًٕٚم انظفمبد انؼًٕيٛخ يٍ أعم انًمبٔالد 
 .فٙ أؽغٍ انظشٔف

 
 

II- انصفماخ  رهٍ داخ إصالح َظاوًسرجانًحىر انثاَي ويرؼهك ت

 انؼًىييح
 

ش انًزؼهك ثشٍْ انظفمبد ٛيشاعؼخ انظٓ ٛش ئنٗ أٌفٙ ْزا انظذد، أٔد أٌ أش
 اػزًبد أؽكبو عذٚذح رزًؾٕسيُبعجخ نزؾٍٛٛ يمزضٛبد يزغبٔصح ٔكزا  رؼزجش انؼًٕيٛخ
 ؽٕل: ثبٞعبط
 

سٍْ انظفمبد انؼًٕيٛخ ال عًٛب يٍ خالل ئػبدح االػزجبس  يغبعش رأيٍٛ  -

 ؛ (Attestations des droits constatés) انًؼبُٚخنهمٕح انمبََٕٛخ نشٓبدح انؾمٕق 
 

فٙ يغبل ا٠عالع ػهٗ كم  مبٔنخًيإعغخ االئزًبٌ ٔانرمٕٚخ ؽك  -

 خ ثاَغبص انظفمخ انًشرجغخ ثبنشٍْ؛انًؼغٛبد انًزؼهم
 

 .انظفمبد انؼًٕيٛخ سٍْ ٔرؾذٚش يغبعشرجغٛظ   -

 
وذأييٍ  انًؼايُحفيًا يرؼهك تئػادج االػرثار نهميًح انماَىَيح نهحمىق   .1

ئنٗ أٌ انظؼٕثخ انمظٕٖ انزٙ ٚؼشفٓب  ا٠شبسح، الثذ يٍ ذ انزهىٌيساطز ذُفي
 انُظبو انؾبنٙ نشٍْ انظفمبد انؼًٕيٛخ رزًضم فٙ ػذو ئػغبء انمًٛخ انمبََٕٛخ 

، ثبػزجبسْب ٔصٛمخ لبََٕٛخ رؼزشف ثبنًجبنغ انًؼبُٚخنشٓبدح انؾمٕق انؾمٛمٛخ 

 ًإعغخ االئزًبٌ.نْب ؤانٕاعت أدا
 

ْزا ا٠طالػ، ئػبدح االػزجبس نهمًٛخ نًششٔع  ْذاف اٞعبعٛخاٞ نزا، فاٌ يٍ ثٍٛ
 ، ٔرنك يٍ خالل:انًؼبُٚخانمبََٕٛخ نهؾمٕق 

 
رغهٛى شٓبدح رضجذ انؾمٕق  ػُذ رؾًٛم انًغإٔنٛخ نظبؽت انًششٔع،  -

انًؼبُٚخ نفبئذح انًمبٔل أٔ انًٕسد أٔ انخذيبرٙ، ٔانزٙ رجٍٛ ػهٗ 

 ؛انًؼبُٚخانخظٕص انًجهغ ا٠عًبنٙ نهؾمٕق 
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رؾذ انًغإٔنٛخ  انًؼبُٚخانزُظٛض ػهٗ ئػذاد ٔرغهٛى شٓبدح انؾمٕق  -

يغإٔال ػٍ ئػذاد  يًب ٚغؼهّانًجبششح ٔانكبيهخ نظبؽت انًششٔع، 
 ؛ٌئزًب٠نفبئذح يإعغخ ا انًؼبُٚخٔيشالجخ انؾمٕق 

 

 (maîtres d’ouvrages) انًغإٔنٛخ انظشٚؾخ ٞطؾبة انًشبسٚغ ػهٗ نزأكٛذا -
بعجٍٛ انؼًٕيٍٛٛ ػهٗ يغًم انٕصبئك ٔانمشاساد انزٙ ٚظذسْب كم ٔانًؾ

  ؽفبظب ػهٗ ؽمٕلٓب؛ ٠خجبس يإعغبد االئزًبٌ حعشف ػهٗ ؽذ
 
انزُظٛض ػهٗ أٌ انٕصبئك انًغهٕثخ يٍ عشف يإعغخ االئزًبٌ ثخظٕص  -

يغ  ،يجبششح يٍ عشف طبؽت انًششٔع ٚزى رجهٛغٓب نٓب انًؼبُٚخانؾمٕق 
ثُغخخ يُٓب ثٕاعغخ سعبنخ يضًَٕخ انٕطٕل يغ رجهٛغ طبؽت انظفمخ 

 ئشؼبس ثبنزغهٛى.
 

ْزا ا٠عشاء ئنٗ رغبٔص انظؼٕثبد انزٙ رؼزشع ػهٗ انذٔاو يإعغبد ٔٚٓذف 

، انزٙ انًؼبُٚخاالئزًبٌ فٙ يغبل ؽًبٚخ ٔضًبٌ رغهٛى شٓبداد انؾمٕق 
 ثٕاعغزٓب ٚضًٌُٕ ؽمٕلٓى.

 
نح في يجال االطالع فيًا يرؼهك ترمىيح حك يؤسسح االئرًاٌ وانًماو .1

يغ حًايح حمىق ػهً كم انًؼطياخ انًرؼهمح تانصفمح انًزهىَح، 
 عبء يششٔع انمبٌَٕ ثًغزغذاد َزكش يُٓب: ،صاحة انًشزوع

 

مبئًخ يٕعضح رشٓذ نئيكبَٛخ عهت يإعغخ االئزًبٌ ٔطبؽت انظفمخ،  -
 خرُفٛز انظفم يذح عٛهخ ثظؾخ اٞشغبل أٔ انزٕسٚذاد أٔ انخذيبد انًُغضح

 نهغٓخ انًغزفٛذح يٍ انشٍْ. ْبؤأدارجٍٛ انؾمٕق انٕاعت نؼًٕيٛخ، ا
 

شٓبدح انؾمٕق  ػهٗيإعغخ االئزًبٌ ٔكزا انًمبٔنخ  ٔعٕة ؽظٕل  -

 انًؼبُٚخانؾمٕق انزٙ ٚجٍٛ فٛٓب طبؽت انًششٔع ثظفخ دلٛمخ  انًؼبُٚخ
نؾمٕق ٔيجهغ نٓزِ ا ثزجٛبٌ انًجهغ ا٠عًبنٙنظبنؼ انًمبٔنخ ٔ رنك 

انٕاعت خظًٓب ٔكزا يجهغ انغضاءاد ػٍ انزأخٛش فٙ رُفٛز االلزغبػبد 
 اٞػًبل.

 

لبئًخ انزغجٛمبد يٍ انًمبٔنخ ٔانغٓخ انًغزفٛذح يٍ انشٍْ  رًكٍٛ -
 انًًُٕؽخ، ٔانذفٕػبد انًٕضٕػخ نٝداء ثشعى انظفمخ انًشَْٕخ.

 
ئنضاو انًؾبعت انؼًٕيٙ أٔ انشخض انًكهف ثبٜداء، ثاخجبس انًمبٔنخ   -

ثبٜداء  دٍ انشٍْ، ثمبئًخ رجٍٛ عًٛغ انزؼشضبد أٔ ا٠شؼبسأانًغزفٛذ ي

 نٓى ثشعى انظفمخ انًشَْٕخ.  رى رجهٛغٓبانزٙ عجك أٌ 
 

ًإعغخ االئزًبٌ يٍ عشف طبؽت انًششٔع، ن انزهمبئٙجبس خا٠ٔعٕة   -
ثكم انٕلبئغ ٔاٞؽذاس انزٙ يٍ شأَٓب رؼغٛم رُفٛز انظفمخ أٔ ٔعٕة 

خش لذ ُٚزظ ػُّ رمهٛض دٍٚ انًغزفٛذ يٍ غشايبد رأخٛش أٔ أ٘ الزغبع آ
 انشٍْ.
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 فاٌ، فيًا يرؼهك ترثسيط وذحديث يساطز رهٍ انصفماخ انؼًىييحو  .3

ئنٗ ئدخبل يضٚذ يٍ انًشَٔخ فٙ  ٚٓذف يششٔع ئطالػ سٍْ انظفمبد انؼًٕيٛخ
 يغهغم رُفٛز ػمٕد انشٍْ، ٔانزٙ رزغهٗ فٙ:

 

ثكم ٔعٛهخ د انؼًٕيٛخ ئيكبَٛخ رجهٛغ انمشاساد انًزؼهمخ ثشٍْ انظفمب  -
رأيٍٛ ٔضًبٌ رؼذد ٔعبئم ، ٔرنك يٍ أعم رًكٍ يٍ رؾذٚذ ربسٚخ يإكذ

ا٠ػالو ٔانزٕاطم فٙ  بيغ االَفزبػ ػهٗ ئيكبَٛخ ئدخبل ركُٕنٕعٛ انزجهٛغ،
 غ؛يغبل انزجهٛ

 

رغٛٛش  فٙ ؽبنخيجذأ اعزًشاس عشٚبٌ يفؼٕل انشٍْ ؽزٗ  ركشٚظ  -
داء، ٔرنك نزفبد٘ ؽبنخ ٞانًؾبعت انًغإٔل أٔ انشخض انًكهف ثب

انزٕلف ػٍ اٜداء انُبرغخ ػٍ رغٛٛش انًؾبعت ٔرأصٛشْب ػهٗ ؽمٕق 
 ؛انًغزفٛذ يٍ انشٍْ

 

رهمبئٛخ سفغ انٛذ ػٍ انشٍْ ػُذ رظفٛخ انظفمخ ثظفخ  يجذأ انزأكٛذ ػهٗ  -
 أٔ فٙ ؽبنخ فغخ انظفمخ انًشَْٕخ؛َٓبئٛخ، 

 
غهٕثخ فٙ ئعبس سٍْ انً ٚؾذد ًَبرط انٕصبئكػهٗ َض رُظًٛٙ  ا٠ؽبنخ  -

ًٕعضح نٟشغبل أٔ انمبئًخ انانظفمبد انؼًٕيٛخ، ال عًٛب، ػمذ انشٍْ، 
ٔرنك يٍ أعم  .انًؼبُٚخشٓبدح انؾمٕق  ٔ انزٕسٚذاد أٔ انخذيبد انًُغضح

 رٕؽٛذ ٔرًُٛظ انٕصبئك انًغزؼًهخ فٙ يغبل سٍْ انظفمبد انؼًٕيٛخ.

 
انزؾٕالد عًٛٓذ انغجٛم  ْٔكزا فاٌ ئعبس انؼًم انغذٚذ انز٘ رٕفشِ كم ْزِ

نالعزفبدح يٍ  انمذساد  يُٓب نهًمبٔنخ انًغشثٛخ ال عًٛب انظغشٖ ٔانًزٕعغخ
 انزًٕٚهٛخ انالصيخ نظفمبرٓب.

 

ٔيٍ أعم انشفغ يٍ انمذساد انزًٕٚهٛخ نهًمبٔالد  غذادٔيٕاكجخ نكم ْزِ انًغز
زضٛبد ػًهذ انؾكٕيخ ػهٗ رفؼٛم انًم ،انزٙ رؼًم فٙ يغبل انظفمبد انؼًٕيٛخ

انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًشعٕو انًهكٙ  ٔ انًزؼهمخ ثزمذٚى انزغجٛمبد نهًمبٔالد
نهظفمبد ثغٍ َظبو ػبو نهًؾبعجخ انؼًٕيٛخ ٔدفزش انششٔط ا٠داسٚخ انؼبيخ 

انز٘ دخم ؽٛض انزُفٛز ثزبسٚخ   1-89-171سلى   انًشعٕوبػزًبد ث رٕعذ، انؼًٕيٛخ

81 َٕٕٛٚ 1689. 
 

 انسيد انزئيس  -
 انًحرزيىٌ، انُىابداخ وانسادج انسي -
 

ا٠غُبءاد ٔااللزشاؽبد انكفٛهخ  نغُزكى انًٕلشح عزمذو ٔئَُٙ نؼهٗ ٚمٍٛ يٍ أٌ
 ال عًٛب انًزٕعغخ ٔانظغشٖٔانًمبٔنخ انًغشثٛخ نزًكٍٛ ثغؼم ْزا انًششٔع أداح 

يٍ رٕعٛغ يغبل َشبعٓب ٔرغٓٛم ئيكبَٛخ ئلذايٓب ػهٗ انزُبفظ انششٚف  يُٓب،
بد انؼًٕيٛخ، يبدايذ عجم انزًٕٚم يضًَٕخ العًٛب ػٍ عشٚك انشٍْ نُٛم انظفم

 انز٘ ٕٚفشِ ْزا انًششٔع.
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ْٕ دػى ٔانز٘ هًمبٔنخ ن بدػًثأٌ ْزا انًششٔع ٚشكم مزُؼٌٕ كًب أَُب ي

َذػًّ االلزظبد٘ انز٘ ا٠لالع نالعزضًبس ٔانزشغٛم ٔئًَبء نهضشٔح انٕعُٛخ ٜٔفبق 
انًززبنٛخ انٓٛكهٛخ جُخ أخشٖ فٙ طشػ ا٠طالؽبد كًب أَّ ٚشكم ئضبفخ ن. عًٛؼب

 انزٙ رُٓغٓب ثالدَب رؾذ انمٛبدح انششٛذح نغالنخ انًهك يؾًذ انغبدط َظشِ اهلل.

 
              

 ورحًح اهلل ذؼانً وتزكاذه ىــالو ػهيكــوانس                              
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


