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 مقـدمـــة 

 

المنظمااااات الحياااار حاوميااااة أل الةم(يااااات األ فيااااة   التااااى ت(ماااال فااااى مةااااال  

د وعات الصحيرة والمتوساةة  اى ةامن ماظ منظماات المةتمان المادنى  اى  حاالمشر

يار يفاة لاثو ابر مقوماتة وخاليا نسيةة ليس فقة مظ واقن قيامهاا بال(مال اةهاات ا 

ى فا فتنمياة لمظ الةهات وخاصة الصندوق االةتماعي لفتنمية واذا الواالة األمرياية 

 القةاا  ى قضاايا تنموياة تخادذ  اذاتمويل المشاروعات الصاحيرة بال النهاا باد ت تتبنا

 وخاصة فيما يخص البيئة المحيةة بالمشروعات الصحيرة فى مصر.

ففايس التمويال  او المشاافة الرئيساية ولااظ ظاروف وبيئاة ال(مال  اى ال(اماال  

 ية  ذا القةا  .المؤثر والذى ي(وق  تنم

ولذا فاظ اتحاد الةم(يات ال(امفة فى ن س المةال وفى اياظ قوى ي(مل اشباة  

 ا . ااظ نقةة تحول ابيرة فى إحداث تحيير فى سياسات الدولة تةاه  ذا القة

ذ ولااذا فاااظ تةربااة اتحاااد ةم(يااات التنميااة االقتصااادية تةربااة ةااديرة باا ظ تقااد 

 انموذج ناةح لت ثير منظمات المةتمن المدنى .

 المهندس فؤاد ثابت

 2007فبراير 
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 الدعـــــوة

 

 

 م هوذ الدعوة : 

د  سبب نهى كلنال دع و ال  ملنقنف بجنوبك  لآلخو  دعنق ععوى  Advocacy  لمدعنق

 ععكن  ن  ن  نقطع   هنن "لمودلء" ن"هون".  

عال قض ل تن ننقف نن تن لماعكلم بنمو نبال عا  نجنن نهى بنخعينو لمعكلم نلمعحدث مينمح

 نلمدفن  ع  نينمحهن .

بأوهان  نمذل قد عخعلف ععنو ف لمدعنق نمك  لمنعوى لمعنم لمنقياند نوهان  نكا  لمععب او عوا 

لمعحدث بيانا نوعفاى نسانن  مجاذب لهعنانم تفاولد لمنجعناى منحان إحاد  لمنآاكالا تن لمقضان ن 

ن ندل نوبناقولو وحن لمحر لمنقعوح ألخذق فى لمحسابن  إذل مام  كا  ننجالمعننل نعة  و لعجنه نعخذ لم

حققاا   كن  لمقولو لمنعخذ نطنبقن عنننان ملعنار لمنقعاوح نا  لمادعنق نهوان عكان  قضا ل لمادعنق قاد

حدلث إللموجنح لمنطلنب نكذل وبنن ععوى لمدعنق لمعنر نى لآلخو   ن  لمنوظننا نفئنا لمنجعنى 

 عة  و إ جنبي .

  -ذلك ف ظ الدعوة  ى :وعفى 

 .فعر  هدف إمى عة  و بعض لمس نسنا تن لدعجنهنا لمسنئدق في لمنجعنى 

  لااى عنآاانوكل لمقنلعااد لمآااعب ل نلمفئاانا لمنسااعهدفل لمقااولولا لمهنناال نلمعااي عااأ  و

 لدقعيند ل نلدجعننع ل نلمب ئ ل ... لمخ .ح نعهم 

 بهادف إ جاند عخاذ  لمقاولو لمهننال علاى قنئنال لدهعنننانا من نضى إحد  لمقضن ن

 لمحلنر لمنونسبل مهن.

   مية الدعوة : 

  عبدت لمدعنق كلنن وغبع  نجننعال نا  لمجنانه و لمعاأ  و علاى ياون  لمقاولو فاى ت  نكان

قضن ن ألهل ل منكلنن كن  لمنجعنى د نقولط ن كلنن لكعسبا لمدعنق تهن عهن نمذل فن  عوننر لمجنع نا ل

نر لألنوب اال نوجنحهاان فااى عحق ااا تهاادلفهن  عكااس نااد  عنعااى هااذه لماادعنق فااى تنو كاان نبعااض لمااد

نا لمنجعنعنا بنمد نقولط ل ح ث  ضطو نعخذ لمقولو فى ك  او نا  لألح ان  فاى لماود علاى نطنمبا

 نضةنط لمدعنق .
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ى نمعر تكبو ن نر على ذمك ضةنط لملنبى لميه نوى نلمنوظننا لم هند ل فى تنو كان علا

ل وق لألنو ك اال نناان  جعاار قااولو لمااوئ س لألنو كااي دلئناان نوحاان تعضاانء لمكاانوجوس نوناان  لإلدل

 مل هند نذمك منهنولا لمنوظننا لمعى عقند لمدعنق .

ت   نمذل فن  موجنح لمدعنق دباد نا  عانفو لمنهانولا كأحاد لمعونياو لألسنسا ل لمعاى   جاب

هن ن  ق ع  غ وععنفو مد  ن   سعى إمى لمعأ  و على يون  لمقولو نمعر نن  عن   ب  جهند لمدعن

   قاولولانالمجهند لمعونن ل توهن عوآو لمقضن ن ب   كر لألطوف لمنعو ل نوع جل مذمك فن  نن  عخاذ 

 وهنئ ل عكن  نسعودق إمى قدو نن ن  لمدعم نلمعأ  و لمآعبى .

ف لمعى سن نمذل فن  لمقولولا لمعى  عم لعخنذهن تن حعى لمعآو عنا  لمعى عسنهم ف هن لمفئنا

 هذه لمعآو عنا عل هن سنف ععكس إولدعهم فى إحدلث لمعة  و . عم عطب ا 

ت  مم  ؤخاذ ف ا  و 1991فن ال قنون  لمضو بل لمعننل على لمنب عنا ح ونن يدو فى عنم 

نونقآال ت  ن  لمفئانا لمعاى سانف  وفاذ عل هان لمقانون  بار عام دعانق لمجنانه و نلمفئانا لمنساعهدفل م

 15نوآنو نا  لمنيالحل نتك او نا   1500دنو تك و ن  لمقنون  بعد إيدلوق فكنوا لموع جل  ي

تماف قضا ل فااى  12قاولو ن لو  بار نععاد ر عآااو عى تن عفسا و عآاو عى عااالنق علاى تك او ناا  

 لمنحنكم .

ى عحق اا فانمذل فن  قض ل لمدعنق لمعى عبونهن لدعحند لمونعى مجنع نا لمعون ال لدقعياند ل 

 نآونعنا لمية وق نلمعى سنف وععوض مهن عفي الوغبنا لمفئنا لمنسعهدفل ن  نجند عآو ى مل

 عععبو وننذجن ج د ملدعنق 

 خةوات الدعوة : 

تن  بنمنآاكلل إدولكهام عادمن عنجد نآكلل لجعننع ل حوجل نمك  دن  نعى لموانس بنجندهان  وال :

ذه هانى نالحظال ت   لمس نسنا لمعى عسنهم فى عفنقم  لمنآكلل تن كنوا لمسبب فى ظهنوهن

 .لا لمعالقل بنخنمفل نلضحل مق م لمنجعنى نتخالق نع  لمنآكلل ذ

 :ظهنو نعى فود  بنمنآكلل ثانيا :

  ن  خالر لألبحنث نلدسعب نونا .  ندق لمخبوق بنمنآكلل 

  .عكن  جننعنا نحل ل مننلجهل لمنآكلل 

  فااى حاار  لمحكنن اال تن لمة ااو حكنن اال   اانئا ع بااا فآاار لمنؤسساانانننجااند تدماال

 لمنآكلل.
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  ظهنو لمنعى لمعنم بنمنآكللونن ن  ثالثا :

  عدد ضحن نهن.   ندقلدععولف بنجند لمنآكلل نلمآعنو ن 

 .ععوف لمجنهنو لمعنم على ضحن ن لمنآكلل  

 .عآك ر جننعنا نحل ل تك و وآنطن ملعيدي مهذه لمنآكلل 

 .إآولك لمنؤسسنا نلمجننعنا لمقنئنل فى لمعنر لمعنم مننلجهل لمنآكلل 

  نسنا لمنععلقل بنمنآكلل ملس نعوضل نجند . 

 لمعحوك لألنمى مننلجهل لمنآكلل: راب(ا :

 .عة و نلضح فى ونط نطب عل لألوآطل لمدلع ل مننلجهل لمنآكلل 

   وعهانك للألعننر تن لألوآطل لألنم ل لمعى عنضح ند  نن عسبب  لمنآكلل لمقنئنل ن 

 نلضح ملق م لمسنئدق فى لمنجعنى.

 توحنء نخعلفل ن  لمنجعنى ككر. عكولو عوف ذ هذه لألوآطل فى 

 .عيبح لمنآكلل قض ل عننل 

 . نآنوكل لمحلفنء تن لمآوكنء فى آ نوق لمقض ل إعالن ن 

  20بوسل د عقر ع  مس نسنا لمقنئنل ألنضن  ن لوسبل لمنعنوض    لوعفن .% 

 :لدسعنولو ل فى لمدعنق نلموآنط   : خامسا

   ل فان  ذماك  اؤد  إماى لم اأس نلمعنقاف عاإذل مم  كا  هوانك وعانئل نلننسال معواننر لمقضا

وآطل لدسعنولو فى لمعنر نبقنء لمنضى على نن هن عل   تن لدمعجنء إمى لمعوف نظهنو ت

 سلب ل .

 عجال تنون حنمل لدسعنولو ل ععوى لموجنح فاى عواننر لمقضا ل نا  خاالر لمنولحار لمسانبقل ن

 .لمآوكنء  نجهند لمنسعف د   ملعوك   على نعخذ  لمقولو 

 :ـ لسعنولو لمحنلل   لمعنم لموتيلإلعالم ن  دسا :اس

 لعنوضااننلمنجعنااى   ااعم عنضاا ح عااأ  و لمنآااكلل نلمس نساانا لمنعياالل بهاان علااى 

 ألنضن  نلمس نسنا لمقنئنل.ملمةنمب ل 

  قنئناال لدج واادق لمنطو اال نإآااولك لمقنلعااد لمآااعب ل نلمناانلطو  ااعم نضااى لمنآااكلل علااى  

 ي لمجنع نا لألهل ل .ننؤسسنا لمنجعنى لمندوى غو

   تن علاك تياحنب لموفانذ  ن ن  نجننعل لموفض نحعنر عحوك لحعنندا د  ننلجهل ت

  هنهن بقنء لمنضى كنن هن عل   .لمفئل لمعى 
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  ععاأ و نعدم لدهعننم بنن قد   نو ن  لمنعنوض   تن ذ  لموفنذ ن  لمنخننف لمعى قد عحدث

 حل فى لدععبنو .بهن لمنجعنى إذل نن تخذا لمبدلئر لمنطون

وق ن ر نعنوضل ن  و لمننم ل مبود إعفنء لمنآونعنا لمية وق فى قنون  لمنوآ ا لمية 

 نحذول ن  لد نو لمعى  نك  ت   عأ و بهن إ ولد لمدنمل .

نوعظاو نقد  لجأ تيحنب لموفنذ نعجنعنعهم بنمعون ل ملنخننف لمعى عحدث وع جال لمعة  او لم

ياة وق تن عة  ولا طف فل كنمننلفقل ن ال علاى إعفانء لمنآاونعنا لمنقد  حننمن  إدخنر ععد الا 

 فى لمقنون  لمجد د خنس سونلا بدد ن  عآو سونلا .

نتخ ول فن  وجنح ت  دعنق سنف  قنبلهن هجنم نضند نا  لمنعنوضا   نمكا  مكاى  ساعنو 

عادلد ع ال نلإللمعطنء نعوننر لمن  د ن  قضن ن لمدعنق  جاب لمعوك ا  علاى لمقضان ن نلألهادلف لمفو

 مبدء وآنط جد د .

 الم ا يذ األساسية لفدعوة

  لمس نسيلمس نسل  نعنل ل يوى  لمقولو  : األ داف

  ناك نوعاظ مظ األ داف التى يماظ تحقيقها مظ خالل  استراتيةيات الدعوة:

 تهدلف عععلا بنمس نسنا : لمس نسل لمنطلنبل عة  وهن.  .1

ل هى لمعة ولا لمنطلنب إحدل هن فاى طو قاتهدلف عععلا بعنل ل وسم لمس نسنا :  .2

 يوى لمقولو.

لاى  بنمعنار ع  لدمعا لمعود لألعدلد محنلل لمادعنق  جاب علاى  نوظنانا  لمنجعناى  لمنادوى 

ننى   .  ندق لمنآنوكل لمآعب ل فى يوى لمقولو نوسم لمس نسنا  علىإحدلث عة  و فى لمس نسنا ن

ا   حنلاال لماادعنق  جااب ت  ععكاان  ناا  لسااعولع ج ننضااى  هااذه لألهاادلف لمعنناال فااى لدععباانو   فاا 

 ناينلإلقل نعكننلل عهدف إمى لمعأ  و علاى عنل ال ياوى لمقاولو علاى لمنساعن  لمنؤسساى نلمنحلاى 

 نلمقننى نلمدنمى. 

نهواان  جااب عنضاا ح نعوااى لمس نساانا: إ  لمس نساانا نلمقااولولا هااى لمحلاانر لمعااى ععخااذ 

نئنل كالا لمقلمفعنمل ملدعنق عسعل م فهننً قنطعن  ملنآ مننلجهل نآكالا قنئنل. نن   م  ف   لمجهند

ل هان ننقعوحن نعونسقن ملنينر إمى لمحلنر. إ  لمنوظننا لمعى عسعى إمى عة  او ننقاف نان  جاب ع

  كسب لوعبنه لمجنهنو لمعنم ننولك  لمقان  نياون  لمقاولو نذماك نا  خاالر  عوضاهن معحل ار نل

 ب ل ننلقع ل مك ف ل لمععننر نى هذل لمننقف. إمى بدلئر إ جن بنإلضنفلنسل م ملننقف 
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 قد تنةح حمالت الدعوة ال (الة فى الت ثير عفى السياسات وعمفية صنن  القرار مظ  خالل: 

 . عة  و  تن عنع ل لمقندق نيون  لمقولو  نلمنسئنم   ع  عوف ذ لمقولولا 

  إيالح لمس نسنا  نلمقنلو    نلمننل ونا نإعدلد لمبولنل لمجد دق. 

  ملنساانءمل تناانم نلسااععدلدلجعاار وظاام نإجااولءلا  يااوى لمقااولو تك ااو د نقولط اال نآاافنف ل 

 لمجننه و. 

فاى  كنن ععسنن  ن  ح ث  لألهن ل لمطو قل لمعى عاعم بهان حناالا لمادعنق إلحادلث لمعة  او

 ل فى يوىعنل ل يوى لمقولو  بنعوى آخو لمطو قل لمعى  نك  إعبنعهن م  ندق حجم لمنآنوكل لمآعب 

 لمقولو نوسم لمس نسنا على نخعلف لمنسعن نا . 

 : ويماظ  ظ يحدث ذلك مظ خالل

  ااد لموساانء نلمعناانر نغ ااوهم ناا  لمفئاانا لمنهنآاال بك ف اال عحدناا  عنع اال لمقنعاادق لمآااعب ل 

  نعحل اار لمنآااكالا   نإ جااند لمحلاانر لمنونساابل مهاان   ننننوساال حقاانقهم نفهاام نلسااعةالر

 كعهم. لمنسنحل لمس نس ل لمنعنحل محو

 ننال بونء ندعم لمنوظننا لمآعب ل لألهل ال   نلمحوكانا لدجعننع ال نلمنوظنانا غ او لمحك

   لمفويل تننم لألطولف لمنع ول معوض آولئهم نلحع نجنعهم  . إعنحللمعى  ن  آأوهن 

 .  جعر عنل ل يوى  لمقولو تك و آفنف ل نلسععدلدلً ملنسنءمل تننم جن ى لمننلطو 

  -: مياديظ  الدعوة

  -:ففى حمالت الدعوة فى مختفف المياديظ ععم

 : الميداظ الحاومى 

ضام لمذ   ضم قطنعن عو ضنً ن  لألدنلو نلألهدلف بنن فاى ذماك لمجهان  لمعوف اذ  لماذ   

   على إمى لمنسئنم   لمنحل  بنإلضنفلنجلس  لمن ولء   نلمن ولء  لسنه ئل لمو نسل  نوئ

 .لمنسعن نا لإلقل ن ل نلمنحل ل

 : ةا  التشري(ىالق

  نلإلقل ناايف عضاان  لمبومناان  بنجلساا    نلمنساائنم   لمنوعخباا   علااى لمنسااعن  لمنحلااى 

 نلمنجنمس لمبلد ل نلمنجنمس لمآعب ل لمنحل ل. 
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 : القةا  غير الحاومى

ل ف عضن  لمجنع نا لألهل ل  لمو ف ل نلمحضاو ل نغ وهان  نا  لمنوظنانا غ او  لمحكنن ا

ععلاا   نهى نوظننا د و ل نغ و د و ل نوهن لهعننننا خنيال ف نان لمنع ول بعقد م لمخدننا 

نع اانا بنمس نساانا لمقنئناال   نلمعوظ ناانا لمعننم اال بناان فااى ذمااك لدعحااندلا لمعننم اال  نلمج

 نلمجنع انا لإلوسان لمععننو ل نلمجنع نا ذلا لدهعننننا لمخنيال ن ار جنع انا  حقان  

 نن آنبل  ذمك ن  قضن ن  ننجندا .  لمعننلل فى نجنر حقن  لمنوتق نلمعون ل تن

 اث لمسنبقل حدنث عة و نلضح فى لمنجعناى نا   ح لمفعوقنقد ت با لمنجعنى لمندوى عبو 

عطن و لمنؤسسانا لموسان ل نعانف و لمخادننا نجهاند لمادعنق نحناالا لمضاةط نا  تجار 

ند  ععبر مقد نضعا لمحكننل ن  خالر لمح ب لمحنكم ن  قل لمح ب للمذ   إحدلث لمعة  و

معون ال لتسنسن على لمعحننو نلدسعنن  إمى لمنوظننا لمنجعنى لمندوى بنععبنوهن آو كن فى 

 . نكذل فى عوف ذ لمس نسنا لدقعيند ل نلدجعننع ل بر نلمععل ن ل 

الر خاعود عحل ر لمقضن ن لمعى  عيلح ننضنعن  محنلل لمدعنق ف وا   لا م لموظاو إم هان نا  

 و ي: ة وتن يذ السياساتغايل عمفية  صال(ناصر الثالثة التى تشا

 لمقنلو   نلمس نسنا   

 لمنؤسسنانلموظم لآلم نا ن 

 لدعجنهنا لمعننل نلمسلنك نا 

    -: القوانيظ والسياسات

ن تنن هى لمقنلو   تن لمس نسانا لمعاى عادعم لمننقاف لماوله  هار هوانك قانون  تن س نسانا 

هان  هار ن جد د بآأوهن؟  من ت  هونك قانون  نا عير  بقض ل لمدعنق تم  جب س  عآو ىع قنلعد نن

د ل فاى ؟ نهوان عظهاو نهانوق لعحاند جنع انا لمعون ال لدقعيان كنن هن تم في حنجل إمى ععد ر نالئم

قيل لمقنون  لمنقادم نا  تعضانءه لماى نجلاس لمآاعب فاى سانبقل عحادث ألنر ناوق نهان ننضان  

 دولسل حنمل .
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 -: النظذ والمؤسساتاآلليات و

 انر لمنؤسسانا لمنسائنمل عا  عوف اذ لمقانلو   نلمس نسانا ؟ علاى ساب ر لمنم نا نلآل نن هى

  تن   نععنوضلحنى حقن   لمننلطو    تن لمب ئل إد توهن  قد عكنع هونك لمعد د ن   لمقنلو    لمعى 

علاى  هوانك خلار فاى لألجها ق لمقنئنالقاد  كان  قد د  عطبقهان لألجها ق لمحكنن ال  بآاكر حان م تن 

ونفاا  غ ااو نع تننفااى بعااض لألح اان  قااد عكاان  هااذه لمقاانلو    غ ااو قنبلاال تيااال ملعوف ااذ   . نعوف ااذه

ا  لمعآو عننملةنمب ل لمعظنى ن  لمننلطو   . نقد  كن  هونك وظنم  ونئى ملععننر نى هذه لمقنلو   

 بعض خو  غ و وسنى نهن نن  ن ر لمنننوسل لمفعل ل. كنن قد عكن  هونكآلتحدهن وظنم وسنى  نل

 نقعووال   لمنسئنم   على لمنسعن  لمنحلى دهعننننا لمننلطو لسعجنبللمعى عجعر  لمعندلا لمسنئدق

ن نا إذل  نا. نقد  عدعم لمنننوسنا لمحكنن ل ن ر هذل لمونط ن   لمسالنك  لإلعننلابدفى لموسنم تن 

 .   د عفى بنحع نجنعهم لألسنس ل كنوا نوعبنا لمننظف   لمنحل

 -وايات:االتةا ات والسف

 جانهلدعنن هى لمنععقادلا نلمسالنك نا لمآانئعل لمعاى  عادعم لمننقاف  لماوله  ؟  قاد  كان  

هاا ق بعاادم عنقااى عقااد م لألج لدقعواان  لمساانئد مااد  لمناانلطو   هاان لمخاانف ناا  نساائنمى لمحكنناال تن

 نا سائنملمحكنن ل ملخدننا بينوه كننلل ننعكننلل . تن عدم ق نم نسئنمى لمحكننل بنألعننر نلمن

بيافل   لمنجعنى نلمنانلطو   لحع نجنا علب لإد ن  خالر لمنسنطل تن لمخدننا لمآخي ل بدد ن  

ععو ااف مناان هااى تواانل  بااولنل لمعنع اال لمعنناال لمعااى  لاا م عوف ااذهن   عنناال دن  لسااع ونء تن نحنباانق.

ا نهاانلمناانلطو   نلألجهاا ق لمنساائنمل فااى ذلا لمنقااا بحقاانقهم ننلجباانعهم ناا  تجاار عة  ااو  لدعج

 نلمسلنك نا لمسنئدق. 

 مقضن ن لمدعنق ال ي لملمعحل ر 

 

 

 
 

 

 

 

 

القاااوانيظ و ااةااارانات ذات السياساااات  
 الصفة بقضية الدعوة

 ل القانوظ  و ااةران موةود  -1
 بال (ل؟

فااااي  اااال القااااانوظ  و ااةااااران  -2

  حاةة إلى ت(ديل؟

 تن يذ القوانيظ و ااةرانات آليات
  ؟ و ااةران القانوظ ايف ومظ يةبق

 الت(فيمية، المؤسساتالشرةة، 
مؤسسات الالمؤسسات الدينية، 

 خ..الةيالخدم

 

 و السفوايات و الم(تقدات الثقافة

 المةتمن اال، المؤسسات، األفراد
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  -  مية وةود االستراتيةية فى قضية الدعوة  :

 وعا  لمععنوض ن لمعضنوب لمذ  ن  لمننك  ت   حدث فى لنج  لألوآطل لمنخعلفل . ن-1

باأكبو قادو نا  لإلنكان   نا لمجنع ل ن  لدوحولف ع  طو قهن ل وانء حنلال لمادعنق ن جعلهانح -2

 لمنآى فى خطنلا لمنوسننل نذمك ع  طو ا لدسعولع ج ل . 

 ولع ج ل قندق حنلل لمدعنق ن  عنقى لألحدلث لمقندنل  نلدسععدلد منجنبهعهن.سنعدا لدسع -3

 ن وسعط ى لمقنر بأ  لمعحنمفانا هاى لمعاى توقاذا لمجنع ال نا  خانض لمادفن  عا  قضا ل نع وال

نلط  عحنمفنا فى بعض لألح ن  على وبط لمنوظننا لألهل ل نلمحكنن ال نلمناعسنعد لمبنفودهن 

ل لمعند  نى لمنسئنم   ع  ياوى لمقاولو نتعضانء حناالا لمادعنق نلمنعلنا   نلمجهانا لمننوحا

نواانلب نجلااس لمآااعب نلمنجننعاانا لمد و اال نغ ااوهم. ن ااؤد  عكاان   لمنآاانوكنا نلمعحنمفاانا 

ب حس   لألدلء تك او نا  نجاود لمعنار علاى تسانس لمعقانوطن لل لمند  إمى ع لدعينرنآبكنا 

 .لدهعننننافى 

عاند فاى ف يعب عندق خلا نبونء علك لمعالقنا لمعى عسعةو  نقعن طن ال إد توهان عاؤ و عاأ  ول  

 لمنينر إمى لمعة  و لمنطلنب نلمنسعنو.

لمبع اد  علاى لمناد  لمحق قاى نلدمعا لم عطلب لمحفنظ على ك ن  لمعحنمفنا بذر لمجهند لمنسعنوق 

نن  لمنعونف ت  لمعنر فى إطنو لمعحنمفنا تيعب ن  عنر لمنوظنل بآكر فود  ح اث  اأعى 

كر عضان نا  تعضانء لمعحنمفانا حاننال نجهال وظاوه لمآخيا ل نجادنر لألعنانر لمخان  با  

 لمنخعلف ع  لآلخو   ننى ذمك فا   لمعنلنار لمعاى عجعار نا  خلاا لمعحنمفانا تناول ياعبن هاى

معطلعنا نل لدمع لمعنلنر لمعى عؤد  إمى لموجنح فى إحدلث لمعة  ولا ن نك  ن  خالر وفسهن لم

 بنمعحنمفنا. نلدسععنوللمنعقنمل لمقضنء على لمك  و ن  لمنآنكر بنمعنر لمنآعوك 

بدتا لمنوظننا غ و لمحكنن ل لمنيو ل فى لمسو   لألخ وق لمعنر نعحنمف   مننلجهل بعض 

 لجعنن  مف كن  عحنمف لمنوظننا فى قض ل لمسكن  نلمعون ل نلمذ  بدت بعدلمقضن ن  نكن نر ملعحن

   سنعد ت.  ععبو ظهنو لمعحنمفنا عطنول إ جنب ن ن حعنر 1994لألنم لمنعحدق ملسكن  فى لمقنهوق 

ً عحد  نا على إحدلث لمعة  و فى تسلنب نضى لمس نسنا.  نلج  لمنجعنى لمندوى فى نيو حنم ن

على  معى عوك بونء لمعحنمفنا نلإلسعولع ج نا لمفعنمل مخلا لمعحنمفنا لم نبعل ل عع    لمنهنولا فى

 .لألسنسيلألهدلف طن لل لمند  نلمعة  و 
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 ك ـالتشبي     

 

  -م هوذ التشبيك :

كل لمعآب ك هن عحنمف نا  لألفاولد تن لمنوظنانا  عضان  ععبئال ننلودهان نقادولعهن لمنآاعو

ظ ق عأ  وه لمخنوجي بهادف عحق اا نيانمح نتهادلف نآاعوكل  ناى لمحفانمدعم ننقف لمعآب ك ن  ند

 على لسعقالم ل كر عضن ف  .  نكا  ت  ععكان  لمآابكنا علاى تسانس جةولفاي كنمنجا  لمبحاوي تن

بكل لمنج  لمقبلي تن لمقانهوق لمكباو  تن علاى نساعن  لمجنهنو ال ككار  كنان  نكا  ت  ععخطاى لمآا

 لمعنمم ككر.  لمنحننو لمنحل ل تن لمقنن ل معآنر

 ..لمخ  قتن لميحل تن قضن ن لمنوت منقد  عنحنو لمعآب ك حنر نجنر نحدد كنمب ئل تن لمععل 

 حنر ف ننكنن  نك  ت  ععآكر على تسنس قطنع   تن تك و ب وهنن ونلبط نعالقنا نعبندمل كنن هن لم

 ب   لمب ئل نلميحل تن لمععل م .

  او لمحكنن ال فقاط  نإونان قاد عضام لمه ئانالمعآب ك على لمنوظننا غ لند عقعيو عضن 

 لمحكنن ل نلمخنيل, نلمنؤسسنا لمععل ن ل نلمبح  ل نتجه ق لإلعالم .. لمخ.

  -المبادئ ال(امة لفشرااة والتشبيك:

 لألهدلف لمنآعوكل 

 لدهعننننا لمنآعوكل 

 )لم قل )بدنوهن د  نك  لدسعنولو 

 لدحعولم لمنعبندر 

 لمنلك ل لمنآعوكل 

 لمنسننلق 

 -:   داف التشبيك

 و  إ جند فو  ملآولكل نلمعضنن  ب   لمنوظننا لمنخعلفل  إذ ت  إقننل لمعآب ك ن  آأ

ن عنح د ننلود نإنكنو نا نخعلف تعضنء لمعآب ك نععض د لمعالقنا نلمونلبط ب وهم نن

  سنعد على عحق ا لألهدلف لمنآعوكل.

  ن  لمجنهنو   فينا  ععظ م  نعنس ى وطن  فو  لمنينر إمى عدد تكبو ننعون

 ن ر ينا لمآبكل نجعنعل. ونوظنل نلحدق د  ؤ 



 ـ12ـ 

 ا عنف و لألنن  نلمنيدلق ل مجهند لمدعنق ف لمعآب ك  ض ف لمن  د ن  لمقنق ملنوظنن

 لمنخعلفل ننن  عند بنموفى على لمنجعنى.

  ع  د ن  فو  عون ل قدولا لمجنع نا ع  طو ا نعننول لمجهل لمنس طل نعالقنعهن

 ف لمنخعلفل في لمعآب ك.بنألطول

     سنعد لمعآب ك على عجوب عضنوب لمنينمح نلمنونفسل نلدععنند على جهند لآلخو 

م ح ث  نك  ن  خالمهن إقننل عالقنا ونضجل نن نوق ننن    د ن  قنق لألعضنء نقدوعه

 عر عحق ا لألهدلف .

 ى جنع نا عسعط  عسنعد عنل ل لمعآب ك على لكعآنف ق ندلا جد دق نفو  نلعدق معون ل

 لمق نم بدنو لمنس ط .

 .هذل لمعآب كوعوض ف نن  لي ألوبعل خطنلا تسنس ل  جب إعبنعهن عود عكن    سنف

  -:التشبيك تاويظ 

 أل  فراد و يئات   األعضان : اختيارالخةوة األولي

ي لمعاي ععنار معحق اا وفاس لمهادف لماذ تن لألطاولف لموئ سا ل  جاب تند لمععاوف علاي لمه ئانا

عاض بكنان  جاب عل اك كاذمك ضام  ملعآب ك  في نجنر لمدعنق نلمعنر على ضنهن عي معحق قعس

م نتخ اول عل اك ت  عظار  قظان مضا  ن  لمآخي نا لمعي  نك  مهن لمعأ  و علي تيحنب لمقاولو

 تي تعضنء آخو    نك  ت   سنهننل في عحق ا هدف لمدعنق .

 مقابفة األعضان المختاريظ : الخةوة الثانية

ولف لمخطنلا لمعي  جب إعبنعهن عود عكن   لمآبكنا هن إقننل عالقانا قن ال ناى لألطا ن  تهم

  علااي تساانس ناا  لم قاال لمنعبندماال . نف ناان  لااي بعااض لألساانم ب لمعااي  نكاا ملعآااب ك قلمنخعاانو

 نهن معحق ا ذمك :لسعخدل

 . لمععنن  في لمنآونعنا ذلا لمنيلحل لمنآعوكل 

 ننمهم .لمنسنعدق علي عنج   لألوظنو وحن تع 

 خنيللم همنسنعدعهم في نآونعنع. 

  ندعنعهم محضنو لجعننعنعك . ملجعننعنعهحضنو ن عبندر لمنعلنننا نعهم 

 

 التي يتبنو االدعوة  قضيةب  مية  التشبيكإقنا   عضان : الخةوة الثالثة
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 ولاعااأعي نوحلاال لمنونقآاانا نلمحاانل  لمعحاانمف/ لمعآااب كبعااد عحد ااد لألطااولف لمنعو اال معكاان   

دعفاان  حاانر وساانمل نآااعوكل ننبااندش عنناال ملعآااب ك عجاانه قضاا ل لماادعنق. كناان  جااب عحد ااد نل

لمنوحلال  نعل ك في هذه لألهدلف لمبع دق نلمقي وق لمند  نلمنسنئر لمنونسبل معحق ا لألهدلف. 

  ل فيمعوض نن مد هم ن  تفكنو ننقعوحنا حعى  آعونل بنآنوكعهم لمفعلتنننهم لمفويل إعنحل 

و جعلهاام تك ااعت  هن   آااأوإ  هااذه لمنآاانوكل نااعحق ااا تهاادلف لماادعنق. م طااط لمال ناالإعاادلد لمخ

  .فلهدهذه لأل د لمنسنعدق نلمععنن  نعك معحق ا  مند لسععدلدل

 : تومين األدوار والمسئولياتالخةوة الراب(ة

 جب دولسل قدولا نإنكنو نا كر عضان نا  تعضانء لمعآاب ك   نوقانط لمقانق نلمضاعف ماد هم 

حجاام نعل اا   ااعم عن  ااى لألدنلو نلمنساائنم نا  كناان  جااب لدعفاان  علااى لمجنلوااب لمننم اال نبواانء 

 .لمعآب كنآنوكل كر عضن إذ ت  عدم نضنح هذه لألننو نوذ لمبدل ل قد  ؤ و على  فنعل ل 

 خامسة: وضن  يال ونظاذ عمل التشبيكالخةوة ال

مكار  ث عضان  لمنآانوكل لمفعنمالنلدعفن  على عنل ل يوى لمقاولو بح ا لمعآب كلوعخنب ق ندلا 

 لألعضنء. كنن  جب عخي   جهن  إدلوي  عنمى لمعوس ا ب   لألعضنء. 

 ؟توظيف التشبيك لخدمة القضية يةاي سادسة: الخةوة ال

 ا هدف عل ك ت  عطلب نوهم لمق نم بعنر نع   في سب ر عحق لمعآب كن  عكن    لدوعهنءبعد 

نا ن نر ذمك ت  عطلب نوهم عاوض لألفكانو نلمنقعوحا لمدعنق   علي ت  عبدت بعنر نحدند .

نااى ب اان  ن ل اانه  تعضاانء لمجنع اال نفو ااا لمعااننل  لماادعنق تناانم  نهاادف لمخنياال بننضاان 

  لموئ ساا ل . نعل ااك بعااد ذمااك لمعناار علااي عوساا خ لمعالقاانا ب ااوكم خااالر هااذه لمنوحلاال حعااى

 د ننعد   ت  عطلب نوهم عحد  عسوى مك ت  عطلب نوهم لمق نم بأعننر تك و تهن ل . ن نر ذمك

ل لمنعبندما . نعذكو دلئنن ت  ذمك  ععند في لمنقانم لألنر علاي حجام لم قالنجلس لإلدلوقمنقنبلل 

ب وك نب   هؤدء لألآخن  . نكنن  ؤدن  مك نن عطلب  نا  تعنانر فاي ساب ر عحق اا هادف 

ت     نتعنار علايعل ك كذمك عنف و نن  لا نهم معوف اذ نان عطلبا  بساهنمل ن ساو   ف   لمدعنق

  نن  قدننو  مك ن  تعننر. ق نع مهم ن  خدننا  سنني في    كن  نن عقدن
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  -:  نوا  التشبيك   التحال ات

 مظ حيث المدة :  -  

لمعآب ك لمدلئم  عكن  ن  نوظننا وسن ل نمد هن فو ا ن  لمعاننل   لمادلئن   ننجلسان  :دلئم –1

موان  نا  لمعآاب ك نا  خاالر تسالنب ناوظم ننقاو . نقاد مإلدلوق. ن عم لعخنذ لمقولولا في هذل ل

  دفى تعضنء لمعآب ك وسنن سون ن مالآعولك في لمجنع ل. 

ناى نعظم تآكنر لمعآب ك نلمعحنمفنا بينوق نؤقعال ننا  جننعانا غ او وسان ل ن تغنمبن نن عبد

 نانونو لمنقا  وضل هاذل لمعحانمف ن عحانر إماى ك ان  وساني ندلئام ن ار لدعحاندلا  نلموقنبا

 لمعننم ل نلمةوف لمعجنو ل  ننن إمى ذمك.

هي تآكنر لمعآاب ك تن لمعحانمف لماذي  عآاكر ألدلء غاوض نحادد تن عحق اا هادف نؤقعل:  – 2

قاوو  فاي لمنجاند إذل نان لمعآاب ك. نقاد  ساعنو لمعآاب كنع    نعودنن  عحقا هذل لمهادف  عفكاك 

 تعضنئ  عبوى قض ل تن هدف جد د.

 -مظ حيث التنظيذ : –ب 

  نلمعحنمفانا لموسان ل بآاكر وساني  نعادفى لمنوظنانا لمعآاب ك ععم لمعضان ل فاي  وسني: – 1

نا  خاالر طباى تساننئهم  لمعآاب كلألعضنء وسنم لآعولك ساون ل  ن ععاوف بهام كأعضانء فاي 

 نعلى خطنبنع  لموسن ل. لمعآب كعلى لمنطبنعنا لمعي  وآوهن 

لمآاابكنا نناا   اام   فاا   لألعضاانء عضاان ل وساان ل فااي ن اار هااذه  دد عنجاا غ ااو وسااني: – 2

ي ععبعهان نلألسانم ب لمعا لمعآاب ك عة ون  طنر لمنقا نبنمعنمي قد عععوض لمقضن ن لمعي  عبونهان 

 ملعة و ن  ح   آلخو.

 -ق الةحرافي:مظ حيث النةا -ةـ 

ناا  تعضاانء  ن لاان  نوطقاال جةولف اال نحااددق )ند واال   لمعآااب كقااد  عآااكر  وطاان  نحاادند: – 1

  م نحلي(.نحنفظل تن إقل

 ل م آنر كر لمنوظننا لمنعو ال بنمقضا لمعآب كقد  عسى وطن  عضن ل  وطن  غ و نحدند: – 2

 على لمنسعن  لمقنني تن لإلقل ني تن لمعنمني. لمعآب كنحنو لهعننم 
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 -مظ حيث الحرض  و القضية : –د 

- توا  ضان ن  إد: نهن لمعآب ك لمذي  عبواى عادد نا  لألهادلف تن لمقلمعآب ك نععدد لمقضن ن – 1

عنار فاي قضا ل نلحادق نا  هاذه لمقضان ن حعاى عحقاا تهادلفهن  ام قد  خعنو لم -ألغولض عوظ ن ل

 عوعقر إمى قض ل تخوي نهكذل.

قااد  حاادث فااي بعااض لألح اان  ت   وآااأ عحاانمف باا     لمعآااب ك لمااذي  عوااننر قضاا ل نلحاادق: – 2

ل نع ول على لمعنر سن ن في قض  نوظننا نعونفسل تن نععنوضل لألهدلف   إد إوهن قد ععفا نعن

 تن معحق ا هدف نحدد. 

  - سس بنان فريق ناةح مظ  عضان التشبيك

 "لمعآب ك لمونجح هن لمذي  قنم على لمععنن  د لمنونفسل"

 ت   عم عنض ح لألدنلو نلمعالقنا نلمنهنم نلمنسئنم نا 

 ت   ونن في نونخ قنئم على لم قل نلميولحل 

 إمى آيء هنم   ت   ونن آعنو بندوعننء 

 لمحنجل إمى عبندر لمنعلنننا نلمنهنولا نلمننلود 

 لدهعننم ب وجن لا كر فود بنإلضنفل إمى إوجن لا لمنجننعل 

  ت  ععنفو تننول في لدعيندا نعآج ى ملخبولا لمنعونعل 

   ت  عننوس ف   لمنونول نلمحسنس ل عجنه لآلخو 

 ت   سند لدععنند لمنعبندر ب   تعضنء لمآبكل 

  لمعآب ك عحنلن  لمةننض ننن  بدن ن  قلل لمعوظ م في بدل ل بونء 

 عقبر لمعة  و نلدبعكنو نى لمحفنظ على نلقع ل لمعنقعنا 

 عآج ى لموقد لمبونء نود لمفعر لمنف د 

 -: مراحل نمو ال ريق

 يمر بنان ال ريق ب رب(ة مراحل مختف ة:  

 لمعكن   لمنوحلل لألنمى: 

 عالف نلمعيفلدخ لمنوحلل لم نو ل: 

 لدعفن  نلدمعقنء لمنوحلل لم نم ل: 

 لمنوحلل لمولبعل: لمعجنوس نلمعفع ر 
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 -:ما  ي رسالة التشبيك 

دد لموسنمل هي ب ن  نكعنب  حدد هن ل لمعآب ك ننن  ن  هان عا  غ وهان نا  لمآابكنا  كنان عحا

 . لمةوض ن  نجند لمعآب ك نعضى لمنالنح لموئ س ل توآطعهن لموئ س ل

 :التشبيكمظ بياظ رسالة الهدف 

  نلمةوض ن  إوآنئهن لمعآب كععو ف فلسفل 

  نعهن تن لمعفنعر لمعآب كضم ن عحف   لألعضنء إمى لدوضننم في 

  لمعآب كعنج   لألوآطل لمنحددق معحق ا تهدلف نوسنمل 

  -متةفبات فاعفية التشبيك :

 نمن نا.عنلفو وؤ ل نلضحل مدنو نتهدلف لمعآب ك   نى نجند عينو نلضح مأل

 ععدد نيندو لمعنن ر .1

 لمعآب كلمعخط ط لمدق ا ألوآطل  .2

 لمعآب كعحق ا لمعنلفا نلمعونغم ب   تعضنء  .3

ننخعلااف لألطااولف ناا  خااالر لمعنلياار نعاادفا  لمعآااب كبواانء آااولك  فعنماال باا    .4

 لمنعلنننا نعبندر لمخبولا

 عنف و آم نا إلدلوق لميول  نلمنونفسل لمعي قد عوآأ ب   لألعضنء .5

 تدلء نهوي  ج د ن  خالر لدحعولم لمنعبندر ب   لألطولف لمنخعلفل عنف و .6



 ـ17ـ 

  -:التحديات التي تواةه بنان وت (يل التشبيك

 ولئي نى عدم عطن و لمقنلو   لمعي عععلا بنؤسسنا لمنجعنى لمندوي ملععننر لمقنونوي نلإلج .1

 لمعآب ك ن  ح ث عسج لهن ن عحد د ه نكلهن نتدنلوهن نلمعضن ل ف هن.

ب ك حنجل إمى عدفا لمنعلنننا سنلء ب   تعضنء لمعآب ك تن لمنعلنننا لمعي عخا  لمعآالم .2

 نلإلسهنم بدنو نجعنعي معسن قهن نملعنع ل نلمع ق ف بأوآطعهن.

 قدوق لمعآب ك على عطان و وؤ ال نلضاحل مادنوهن لمنجعنعاي عنعاد إماى نفانه م نإآاكنم نا .3

 قضن ن عننال عخا  لمقطان  نت   كان لمعون ل  فنمنفعوض ت   ويب لهعننم لمعآب ك على 

 دنوهن عحف ي وحن ععبئل لمنوظننا ملعيدي معلك لمقضن ن لمعننل.

 منخعلفال.للم قنفل لمندو ل لمسنئدق نند  عقبلهن ملحنلو نلدخعالف نلمنفننضل ب   لألطاولف  .4

محنلو ند  خفى عل ون ت  ذمك  ن ر عحدي ملجنع نا في ت  ععنير إمى آم نا إلدلوق ذمك ل

 عآب ك.نلمنينر بندخعالفنا إمى وقنط لمعقنء عنل ل  لع م بعوف ذهن جن ى لألطولف في لم

 عدم إدلوق لمعآب ك بآكر د نقولطي  نك  ت   ؤدي إمى لوه نوهن.   .5

 معآب ك على لدسعنولو ل في حنمل وغبع  في ذمك.اعدم عنفو نيندو عنن ر عسنعد  .6
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 مراحل تاويظ وت (يل التشبيك

 

 رحفة الت(بئةم : تندً 

 ً  مرحفة التاويظ وال (الية :  نو ن

 ً  التةوير المستمر واالستدامة :  نم ن

 استمرارية التشبيك  : ولبعن

 المرحفة األولى : مرحفة الت(بئة 

  إقننل عالقنا نى لمآوكنء ن  لمنوظننا لمعطنع ل لمخنيل  نغ وهن ن  لألطولف

 لمنعو ل.

 نلمععو ف بنآونعنا آبكنا  لمعآب كل بنلسطل وفى لمنعي ف نن  ععلا بنمق نل لمنضنف  

 .  لمعآب كلمنوظننا غ و لمحكنن ل نن ل ن نعحد نا 

 .عق  م لمننقف لمحنمي على لمنسعن  لمنحلي ن  خالر نقنبلل لألطولف لمنعو ل 

  لمعآب كند  نالئنل لدحع نجنا  إلقننل تن عقن ل  . 

 نغ وهم ن  لألطولف لمنعو ل مبونء  لمحينر على دعم نععهد لمآوكنء نلمجهنا لمننوحل

 .لمعآب ك

 المرحفة الثانية : بنان األساس

ل عوعقار فبونءلً على لألوآطل لمنعضنول فاي هاذه لمنوحلا لمعآب كعععبو هذه لمنوحلل هي عيب بونء 

 ااو بنمعناار نااى لمنوظناانا غ لمعآااب كلمآاابكل ناا  لإلعاادلد إمااى لمعناار لمفعلااي . ح ااث  قاانم ناانظفي 

بنمبدء  خالر هذه لمنوحلل . كنن ععن   هذه لمنوحلل عآب كعضنء بنضى تسنس فعنر ملمحكنن ل  لأل

 عوف ذ لألوآطل في وهن عهن .
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 المرحفة الثالثة : التةوير المستمر 

 بالمرحفة الت(ريف

  في لمعخط ط نلمعوس ا نعوف ذ لألوآطل نعنً   ننآنوكل لمعآب ك سعنو تعضنء 

  عفندقلمننلود نلمنعلنننا نلمدونس لمنس

 ل منولجعل لإلوجن لا ن آنر هذ لعآب ك عم عقد لجعنن  جنع ل عننن ل سون ن م 

  عحد د لدعجنهنا نعحد ث لموسنمل نلموؤ ل نلألهدلف -

 دي لدسعفندقنولجعل ب نونا لمنعنبعل ن لمعق  م منعوفل لمعأ  و علي دوجل لمجندق ن نعوفل ن -

 . لمعخط طن  لمنعلنننا ن لمب نونا في عحس   عنل ل 

 . نلسعةالر لمب نونا في لمعحس   لمنسعنو  لمعآب كعق  م تدلء  -

 . ن فو  عنر ن  خالر مجن   لمعآب كإآولك لألعضنء في بولنل ن نظنئف  -

 

 المرحفة    داف

 لمعآب ك فعع    لمفنعل ل نلمكفنءق في جن ى ونلحي نظنئ  

  عآب كمقدنهن ل عنس ى نعحس   جندق لمبولنل نلمخدننا لمعي. 

 بذر جهندلً ن  تجر   ندق نعون ى قنعدق لمعنن ر 

 .لمعأكد بنسعنولو ن  ت  هونك توظنل ن إجولءلا  نبعل ننونسبل 

 المرحفة الراب(ة : استمرارية التشبيك

ط نعوف ذ لمباولنل   ن جاب لعخانذ قاولولا بآاأ  لمخطا لمعآب كنوحلل نسعنوق بعد عأس س 

 جب ت   ت  عيبح نوظنل غ و حكنن ل نسعقلل  لمعآب كل تولد طن لل لمند  دسعنولو ل لمآبكل. إذ

 ععم بعض لإلعدلدلا لمنونسبل في لمنقا لمنونسب موقر لمق ندق ن لمنسئنم ل.

معنلنر على قدوعهن على لدععنند على وفسهن. نن  ب   ل لمعآب كبنج  عنم   ععند نسعقبر 

ل جعنااى لمجهاانا لمننوحاال  ن لوق لميااحباا   تعضاانئ   ن لمعآااب كضاا فهن  لمنااؤ وق: لمق ناال لمعااي 

 ااى علااى   ااندق نعون لمعآااب كنلألطااولف لمنعو اال لألخااو   ونع اال لمعالقاانا باا   لألعضاانء  قاادوق 

ناد  إبادل   مالحع نجنا لمنعة وق  لدعجنهانا نلألنمن انا  لمعآب كقنعدعهن لمننم ل  دوجل لسعجنبل 

 ن آولكنا ذلا فنئدق نآعوكل.  في عس  و عنل ل بونء لمقدولا نإقننل عالقنا لمعآب ك

فااي لمعطاانو  فاا   لألعضاانء بحنجاال إمااى عع  اا  لمياافنا لمج اادق  لمعآااب كننااى لسااعنولو 

ملعآااب ك. نباانمعوك   علااى لمجااندق نعأ  وهاان علااى لمبااولنل نلمخاادننا  نعوف ااذ خطاال عالقاانا عنناال 

 .على جذب نيندو جد دق ملعنن ر نتعضنء جدد لمعآب كنونسبل  سنف ع دلد نقدوق 
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 جي د آك ت  لدسعنولو ل لمننم ل  هن تنو طن ر لمناد  نعنل ال نساعنوق ععطلاب عخطا ط لساعولع

فال .  نجذب جهنا ننوحل عد دق معنن ر توآطل نخعللمعآب كفعنر في كر نوحلل ن  نولحر عطنو 

نعون ى قنعدق لمعنن ر ع  طو ا نآاونعنا نادوق ملادخر  ن عخيا   وسانم علاى لمخادننا  ن 

 معضن ل.وسنم على ل

  ذه المرحفة:   داف

 .ضنن  لدسعنولو ل لمننم ل 

  لمعآب كعنس ى دلئوق عضن ل. 

 .دعم لمجندق لمفو ل نلمحفنظ عل هن 

  لععنندلً على نن  طوت ن  لحع نجنا لمعآب كلدسعنولو في عجد د نعنس ى توآطل. 
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  -ثقافة بنان الشباات :

مة او حكنن ال فاى وآاو  قنفال لمعآاب ك سنعد لمدنو لمذ  قنم با  نوكا  خادننا لمنوظنانا ل 

مننلد لق ندق فى نخعلف لمنحنفظنا نعنف و  4000نبونء لمعحنمفنا نذمك ن  خالر عدو ب تك و ن  

 ن لمعونن ال جنع ل فى كنفل لمنحنفظنا ععوننر لمعد د ن  لمقضن 100لمعلن ل نعقد م لمنوح ألك و ن  

غ ااو وساان ل نناان  يااعب ضاانن  لسااعنولو عهن إد ت  كاار هااذه لمآاابكنا نلمعحنمفاانا عااعم فااى تطااو 

 ق .لمنؤسس ل ف وعهى لمعحنمف نلمعآب ك بنوعهنء لمنوحل لمنخييل معبوى لمآبكل مقض ل لمدعن

 نمذل ف ووان وخعلاف عنننان ناى لمنوكا  فاى ضاونوق ت  عكان  لمعآاب كنا فاى تنماى نولحلهان

ى ما  لمآبكل فى إطنو قانونونعود وآو  قنفعهن فى ينوق وسن ل بنعوى ل   كن  هونك نسنى مهذه 

  -ن ل ن هى :

 لععولف لمدنمل وسن ن ب  ن  خالر قنون  لمجنع نا لألهل ل . -

 ضنن  د نقولط ل نلمحكم لمدلخلى لمج د وع جل لوعخنب تعضنء نجلس لإلدلوق . -

 نجند دئحل وظنم تسنسى نوظنم دلئم ملعضن ل . -

 نجند دئحل ننم ل . -

 لوعظنم لجعننعنا نجلس إدلوع  . -

 بوا تنمذل فن  لعحند جنع نا لمعون ل لدقعيند ل قد سنهم بنسنعدق ن  نؤسسل فو د و ش 

  -على عأس س لدعحندلا لمونع ل  لدعى فى إطنو وسنى : 2004/  2003خالر عننى 

 جنع ل ( . 21لدعحند لمونعى مجنع نا لمعون ل لدقعيند ل بنحنفظل تسنل  ) -1

 جنع ل ( . 15لدقعيند ل بنحنفظل لمنو ن ) لدعحند لمونعى مجنع نا لمعون ل  -2

 جنع ل ( .15لدعحند لمونعى مجنع نا لمعون ل لدقعيند ل بنحنفظل لمف نم )  -3

 جنع ل ( . 13لدعحند لمونعى مجنع نا لمعون ل لدقعيند ل بنحنفظل قون )  -4

 .(  جنع ل 17لدعحند لمونعى مجنع نا لمعون ل لدقعيند ل بنحنفظل لإلسننع ل ل )  -5

 جنع ل ( . 13لدعحند لمونعى مجنع نا لمعون ل لدقعيند ل بنحنفظل بنوسع د )  -6

 عحا لمعأس س لعحند  كفو لمآ خ ـ لإلسكودو ل . -7

دلف نمقاد قانم لدعحاند بنضاى خطال لساـعولع ج ل مكار لعحاند نحاددل ما  لمهاـدف لمعانم نلألها

 لدعحاند ن لمنحنفظال لمنوآاأ ف هانلمفوع ل نلألوآطل نذمك على حسب لمقضن ن لمعونن ال لمعاى عحعنجها

 نم كعنر بذمك ععظ م دنو لمجنع نا لألهل ل فى لمنآنوكل فى لمعون ل .
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 النموذج األول أوال : 

 

  قانون للمنشآت الصغيرة و متناهية الصغر

 قصة أول تشريع مصرى

 يقدم  

  لمجلس الشعب من الجمعيات األهلية
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عحاادث بياانا نوعفااى نجااذب لهعناانم تفااولد لمنجعنااى وحاان إحااد  دآااك ت  لماادعنق هااى لم

لمنآكالا تن لمقضن ن لمعننل نعنج ل توظنو يون  لمقولو وحن لمحر لمنقعوح كنان توهان ععواى لمعنار 

نى لآلخو   ن  لألفولد  نلمنوظننا إلحدلث عة و ل جنبى فى لمنجعنى نبنمعانمى فان  حنلال لمادعنق 

  -دف :هى نجننعل لألوآطل لمننجهل به

 . بونء قنعدق دعم ملقض ل نحنو لدهعننم 

 . لمعأ  و فى لآلخو   مدعم لمقض ل 

 . إحدلث عة و فى لمس نسنا 

 نسانف وعوااننر هااذه لمقضاا ل عفيا ال دوهاان عن اار قياال جاد وق باانمعن  ا د  لمعن  ااا علااى

ذل ن نهالألسنس  لمعلنى قبر لألسنس لمعنلى نطلب ضونو  حعى  ع وى فهم لموظو ال نلمعطب اا مها

نلجهاا  نن س عم لدععنند عل   فى دولسل هذه لمحنمل فسنف  عم لمععوض ملنآنكر نلمنعنقنا لمعى

تيحنب لمنآونعنا لمية وق فى نحنفظل بنوسع د نلماذ  لعضاح بعاد عأسا س آابكل  لمنوظنانا 

 كان  لمة و حكنن ل ت  هذه لمنآنكر نلمنعنقنا عن ر ت نل نآعوكل ب   جن اى لمآاوكنء  ننا  هوان

 اال عبوااى هااذه لمنآاانكر نلمنعنقاانا لمناادخر إمااى لمعقاادم بنآااون  قاانون  لمنوآاا ا لميااة وق ننعونه

م هالميةو منجلس لمآعب نمك  ك ف بدتا لمقيل ننن هى لألوآطل لمعى قننا بهن لمآابكل تن نا  

 لمآوكنء نلمحلفنء ؟ .

بنوسع د بدتا آولوق لمدعنق ن  جنع ل عون ل لميونعنا لمية وق نلمنعنسطل بنحنفظل 

 بعد فن هن بنوحل ن  نوك  خدننا لمنوظننا لمة و حكنن ل ع  قض ل : 

 " إمالة الم(وقات الخاصة باالستثمار فى المشروعات الصحيرة والمتوسةة

 لخفق فرص عمل لفشباب  مظ الةنسيظ " 
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  -خبرة الةم(ية فى مةال التشبيك :

لء لمعآااب ك باا   لمنوظناانا غ ااو ل  جنع اال عون اال لميااونعنا لميااة وق ن لمنعنسااطل وفعااا ماان

كنن ال ن لمحكنن ل ن ب   لمنوظننا غ و لمحكنن ل ن كنفل لمه ئنا ن لألجه ق لمحكنن ال ن لمة او ح

عنوون  لمج د آ لمجننعنا ن ذمك مخدنل لمقض ل لمعونن ل لمعى قننا لمجنع ل بعبو هن ن منن كن  لمعآب ك

   -  بنجننعل ن  لمخينئ  :د لمنونفسل ن لمذ   عن  لمذ   قنم على لمععنن 

 ت   عم عنض ح لألدنلو نلمعالقنا نلمنهنم نلمنسئنم نا 

 ت   ونن في نونخ قنئم على لم قل نلميولحل 

  ت   ونن آعنو بندوعننء  إمى آيء هنم 

 لمحنجل إمى عبندر لمنعلنننا نلمنهنولا نلمننلود 

 لدهعننم ب وجن لا كر فود بنإلضنفل إمى إوجن لا لمنجننعل 

 ععنفو تننول في لدعيندا نعآج ى ملخبولا لمنعونعل ت   

   ت  عننوس ف   لمنونول نلمحسنس ل عجنه لآلخو 

 ت   سند لدععنند لمنعبندر ب   تعضنء لمآبكل 

  لمعآب ك عحنلن  لمةننض ننن  بدن ن  قلل لمعوظ م في بدل ل بونء 

 عقبر لمعة  و نلدبعكنو نى لمحفنظ على نلقع ل لمعنقعنا 

 ى لموقد لمبونء نود لمفعر لمنف د عآج  

ع نا ن هذل نن نجد فى لمآبكل لموئ س ل ن لمعى كنوا خطل تسنس ل معكن   لدعحند لمونعى مجن

  لمعون ل لدقعيند ل ح ث كن  ن  لميعب ل  وجنى تعضنء نجلس لمآعب ن  عم لمعحدث نعهم ع

  ننععددق ن كن  د بد ن لو  لمنآنكر ن بنسم آبكل ح ث لسم آبكل  وعبط بنفنه م ك  وق ن 

ن  ذ  لععبو بن نبل عننر قن   ن نحف ملمضونو  ت  عكن  علك لمآبكل فى لإلطنو لموسنى ن ل

ح نآجى دسعكننر لمنس وق ن عم لدجعنن  بنجلس لمآعب ن عم عوض لمنآنكر ن عم عقد م نقعو

مى مجول ن  ن عم إحنمع   لمقنون  لمنآونعنا لمية وق ن عم نونقآع  فى مجول لمنقعوحنا ن لمآكن

  نلمننضن  ن هى مجول لميونعل ن كر هذل  ععبو بن نبل إوجن  مم عحقق  نوظنل غ و حكنن ل 

لمة و  قبر ن عم عنق ى لمعد د ن  بوعنكندا لمععنن  ب   تعضنء لمآبكل ن لمه ئنا لمحكنن ل ن

 حكنن ل . 

 

 -ا داف عمفية التشبيك :
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   و  ب   لمنوظننا لمنخعلفل  إذ ت  إقننل لمعآب ك ن  آأإ جند فو  ملآولكل نلمعضنن

ن عنح د ننلود نإنكنو نا نخعلف تعضنء لمعآب ك نععض د لمعالقنا نلمونلبط ب وهم نن

  سنعد على عحق ا لألهدلف لمنآعوكل.

  ععظ م  نعنس ى وطن  فو  لمنينر إمى عدد تكبو ننعون  ن  لمجنهنو   فينا

 ا لمآبكل نجعنعل.ن ر ين ونوظنل نلحدق د  ؤ 

 ا عنف و لألنن  نلمنيدلق ل مجهند لمدعنق ف لمعآب ك  ض ف لمن  د ن  لمقنق ملنوظنن

 لمنخعلفل ننن  عند بنموفى على لمنجعنى.

  ع  د ن  فو  عون ل قدولا لمجنع نا ع  طو ا نعننول لمجهل لمنس طل نعالقنعهن

 بنألطولف لمنخعلفل في لمعآب ك.

 عضنوب لمنينمح نلمنونفسل نلدععنند على جهند لآلخو      سنعد لمعآب ك على عجوب

م ح ث  نك  ن  خالمهن إقننل عالقنا ونضجل نن نوق ننن    د ن  قنق لألعضنء نقدوعه

 عر عحق ا لألهدلف .

 عسنعد عنل ل لمعآب ك على لكعآنف ق ندلا جد دق نفو  نلعدق معون ل جنع نا عسعط ى 

  لمق نم بدنو لمنس ط .

     قض ل لمآبكل هى إ لمل نعنقنا لدسع ننو ملنآونعنا لمية وق ن لمنعنسطلح ث كنوا 

موعنئل لن لمعنر على إ جند ب ئل عآو ع ل نونسبل عونسب لمنآونعنا لمية وق ن لمنعنسطل ن كنوا 

  -لمعى عحققا على لمعآب ك :

 مآبكل  .ل ضنءتعلمجنع نا  إدلولانضى لسعولع ج ل ملآبكل نى لخذ ننلفقل نجنمس عم   -ا   

م عدو بهم عونن ل ن علمآبكل نخلا قدولا على عوف ذ ننننوسل ل  قض ل  تعضنءعدو ب عم   -ب  

إلدلوق لعلى  تسنم ب  لمحكم لمدلخلى ن لمبولنل ن لمعالقنا لمعننل ن لإلدلوق لمننم ل ن 

 لمعوف ذ ل ن عفع ر دنو لإلعالم فى ننلجهل قضن ن لمدعنق . 

 لمآبكل. تعضنءدق نعلنننا موبط نعبندر لمنعلنننا ب   قنع عم عكن    -ج  

مية وق نلمنعنسطل فى نحنفظنا نلمجننعنا فى خدنل لمنآونعنا ل لإلعالمععظ م دنو  -د  

 . لمآبكل  تعضنءلمعآب ك  نوبطهن بنمنجعنى ن  خالر ععننوهن نى لمنوظننا 

دعحند لمونعى مجنع نا بدت عكن   لمآبكل فى لإلطنو لمة و وسنى ن لمنعونفل بنسم ل 

جنع ل تهل ل عهدف إمى لمعون ل لدقعيند ل ن هدفهن هن  17لمعون ل لدقعيند ل ن عون ل لمدخر بعدد 

وآو  قنفل فكو لمعنر لمحو ن لمعنر على عون ل لمنآونعنا لمية وق ن لمنعنسطل لذ  كن  فعال 
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ذمك بعد لوعهنء لمنوحل  ن لنعدلدهن  لمهدف نلحد ن لمةن ل نلحدق ننن سنعد على لسعنولو ل لمآبكل ن

ن ليبح مهن آن  كب و ن هن هن سنفو بعض تعضنء لمآبكل لمى لمنةوب مدولسل عجوبل لمنةوب 

فى لمنآونعنا لمية وق ن لمنعنسطل ن ت ضن سنفو بعض لألعضنء إمى عنوس مدولسل لمعجوبل 

مسلب نا ن لمعنر على لدسعفندق لمعنوس ل ن نقنووعهن بنمعجوبل لمنةوب ل ن دولسل لإل جنب نا ن ل

لكبو لسعفندق ن  لإل جنب نا ن إنكنو ل عطب قهن ننن سنعد على   ندق لمكفنءق ن لمفنعل ل ملآبكل ن 

جنع ل تهل ل تعضنء فى لدعحند لمونعى مجنع نا لمعون ل لدقعيند ل  52لنعدا لآل  إمي حنلمى 

فى عضن ل لدعحند ن جنو  لمحينر على جنع ل تهل ل طنمبل لمدخنر  20ن قد عقدم حعى لآل  

 لإلجولءلا لمننلفقل لموهنئ ل عل هن . 

  -و قد قامت الشباة بتوفير عدة متةفبات لا انة و فاعفية التشبيك :

 . ععدد نيندو لمعنن ر -1

 . لمعآب كلمعخط ط لمدق ا ألوآطل  -2

 . لمعآب كعحق ا لمعنلفا نلمعونغم ب   تعضنء  -3

 ننخعلاف لألطاولف نا  خاالر لمعنليار نعادفا لمنعلننانا لمعآاب كبونء آولك  فعنمل ب    -4

 . نعبندر لمخبولا

 . عنف و آم نا إلدلوق لميول  نلمنونفسل لمعي قد عوآأ ب   لألعضنء -5

 . عنف و تدلء نهوي  ج د ن  خالر لدحعولم لمنعبندر ب   لألطولف لمنخعلفل -6

طاانو ء ن بدل اال لمآاابكل ن بعااد ذمااك لإللمااذ   ساانهننل فااى إوآاان 17ن سااوعكلم لآل  عاا  لألعضاانء لمااـ

  -لموسنى مهن :

 جنع ل ن  نحنفظل بنوسع د . 3عدد 

 جنع ل ن  نحنفظل آننر س ونء.  2عدد 

 جنع ل ن  نحنفظل لمقنهوق  . 2عدد 

 جنع ل ن  نحنفظل لمدقهل ل . 4عدد

 جنع ل ن  نحنفظل لمنو ن  1عدد 

 جنع ل ن  دن نط. 1عدد  

 . لإلسكودو لجنع ل ن  نحنفظل  1عدد 

 جنع ل ن  كفو لمآ خ. 1عدد 

 جنع ل ن  نحنفظل لمآوق ل. 1عدد 

 .لإلسننع ل لجنع ل ن  نحنفظل  1عدد 

 محافظات . 10ةم(ية تمثل عدد  17الشباة   عضان إةمالي

فقااد نجاادا لمجنع اال ت  إ لماال لمنعنقاانا معآااج ى لمنآااونعنا نآااكلل نعقاادق دوعبنطهاان 

عآاو عنا نوظام إدلو ال نب ونقولط ال نوك  ال د  نكا  إحادلث عة او بقولولا ن لو ال نقانلو   ن

نلننس ف هن لد ن  خالر آبكل قن ل ن  لمجنع نا مد هن وفس لمنآانكر فكنواا لمادعنق إماى عكان   

عحنمف فى نوحلل تنمى  عحنر بعضهن إمى آبكل فى إطنو وسنى نؤسسى نععوف ب  ن  لمحكننل 
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لمعة  و لمنطلنب نكن  منؤسسال فو ادو ش ل باوا دنول كب او حعى  كن  م  دنول فعند فى إحدلث 

فى عبوى هذه لمدعنق نسنف  سجر عنو خ لمعنر لدهلى فى نيو لوهن سانعدا علاى عأسا س تكباو 

نتك ااو عوظ ناانا لمنجعنااى لمناادوى عااأ  ول فااى لمس نساانا نلمنننوساانا ذلا لمعالقاال بنآاانكر لمعون اال 

نو  لعحند ونعى ملعون ل لدقعياند ل نعون ال دخار لألساوق لدقعيند ل نلدجعننع ل نعم عسج ر نإآه

 84/2002 اام عاام عنف ااا تنضاانع  بعااد ذمااك طبقاان ملقاانون  وقاام  32/64ناا  خااالر لمقاانون  وقاام 

نآاانوك فااى عأساا س لدعحااند لمآاابكل لمعااى تسسااعهن جنع اال عون اال لميااونعنا لميااة وق ببنوسااع د 

ـ لمدقهل اال ـ إساكودو ل ـ آاننر ساا ونء ـ جنع ال تخااو  فااى نحنفظانا ) دن اانط  14بنإلضانفل إمااى 

جنع ل  لدا  17لإلسننع ل ل ـ كفو لمآ خ ـ لمقنهوق ـ لمعنآو ن  ونضن  ( م يبح عدد لمجنع نا 

نحنفظاال  18جنع اال عن اار  65جنع اال حعااى تياابحا لآل   45جنع اال  اام  35بعااد لمعأساا س إمااى 

 ننوطقل يونع ل .

  -االتى :واانت نقاة قوة  ذا االتحاد  و الشباة فى 

 لمد نقولط ل فى عآك لل نفى قولولع  . -1

عون  خبولا نكفنءلا نلهعننننا تعضنء  نجلس إدلوع  ح ث كن  لمقنون  فى ذماك  -2

ند ( ن  لمن لولا نلمجهنا لمحكنن ل ذلا لمعالقل بندعحا5لمنقا  و  على عع    )

 ( ن  لمنهعن   بوآنط  .5ن)

 ل بوا .لمدعم لمفوى نلمنؤسسى ن  نؤسسل فو د و ش  -3

 لمدعم لمنؤسسى ن  جنع ل عون ل لميونعنا لمية وق نلمنعنسطل ببنوسع د . -4

 لوعآنو تعضنءه فى لمنحنفظنا نلمنونطا لميونع ل نعون  قنعدع  لمآعب ل . -5

عبواااى لدعحاااند قضااا ل دعااانق جنع ااال بنوساااع د ب  لمااال لمنعنقااانا نلمنآااانكر لمعاااى عنلجااا  

ل فاى لمنآاونعنا لمياة وق نذماك نا  خاالر نآانوك لمنسع نو   نلمآبنب لمولغب   فى لدسع ننو

ولا لدعحند بخبولئ  نجنع نع  نبنمععنن  نى نؤسسل فو د و ش ل باوا بعقاد نجننعال نا  لمناؤعن

              -نننوش لمعنر نلمودنلا ع  آفن  لدسع ننو ننسعقبر فو  لمعنر فى نحـنفظنا   :
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ـ لمنو ان ـ لإلساكودو ل (  ام نجننعال نا  لموادنلا عا  ) بنوسع د ـ لإلسننع ل ل ـ دن نط ـ لمآوق ل 

  -نآنكر ننعنقنا لمعى عنلج  تيحنب لمنآونعنا لمية وق آنوك فى هذه    لمنوش :

 تعضنء نجلس إدلوق لدعحند . -1

 نن ل   ع  تيحنب لمنآونعنا فى لمنحنفظال تن لمنوطقال لمياونع ل لمعاى عقانم بهان -2

 نوآل لمعنر .

نطا لمياااونع ل تن لمنجعنعااانا لمعنولو ااال لمجد ااادق فاااى نسااائنمى لمحكننااال فاااى لمنوااا -3

 لمنحنفظنا تن لمنونطا لميونع ل .

 نحنفظ لإلقل م عالنق على نجننعل ن  لألجه ق لمعوف ذ ل ـ نكنعب لدسع ننو . -4

 نن ل   ع  لألح لب نلمآئن  لدجعننع ل . -5

قعياندي م  لدوجنر لإلعالم لمنحلى عالنق على ) لألهولم ـ لمنفد ـ لألخبنو ـ لألهاول -6

.  ) 

 قونلا لمعل ف  ن  لمنحل ل فى كر نحنفظل عقدا ف هن ودنق تن وآل عنر . -7

بعض لمجهنا لمننوحال ) نوكا  خادننا لمنوظنانا لمة او حكنن ال ـ ننؤسسال فو اد  -8

 و ش ل بوا ـ نوظنل لمعنر لمدنم ل ( .

عنلجاا  نمقااد قننااا جنع اال بنوسااع د بعناار دولساال نلقع اال عاا  لمنآاانكر نلمنعنقاانا لمعااى 

تيحنب لمنآونعنا لمية وق نكذل جنع ل عطن و لميونعنا لمياة وق فاى لمعنآاو نا  ونضان  

نظهوا لمحنجل هون إمى ضونوق عني ر وسنمل لمجنع ل إمى تعضنء نجلس لمآعب د  لمنآانكر 

 نلمنعنقنا تظهوا لمحنجل لمننسل إمى ضونوق نجند عآو ى مليونعنا لمية وق .

  -مبادرة الشرااة :

 2002( عضنل بنجلس لمآعب فى  نو ان عانم 65كنوا نبندوق لدعحند بدعنق عدد ) نمذل

نء  نواا تعضا نفى وهن ل لمدنوق لمبومننو ل بدل ل لوطالقل لمآبكل وحن لمعنر لمجند بنجاند حلفانء مهان

دق نجلس لمآعب تسعنى تعضنء لمنجلس موسنمل لدعحند نوؤ ع  نعم عآك ر نجننعل عنر ن  لمسن

  لمآعب ولفقا لدعحند فى عوض لمنآنكر نلمنعنقنا فى نؤعنو لسعنو مندق  ننن تعضنء نجلس

وض عالعبى ف   لدعحند لمعجنوب لمنلقع ل مكساب عأ  اد تعضانء لمآاعب نععانطفهم ناى لمقضا ل فاعم 

ا لمنآنكر ن  خالر تيحنب لمنآنكر وفسهن لمذ  عم دعنعهم ملحضنو ن  نحنفظعهم ننا  لمنوانط

 ئنل لمنآنكر نلمحلنر لمنقعوحل ( .لميونع ل ) لوظو قن
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مادكعنو نعم حيو لمنآنكر نلمنعنقنا بر نلقعولح لمحلنر مهن نعم لمعقدم بطلب إمى لمس د ل

وئاا س نجلااس لمآااعب بآااأ  نونقآاال لمنآاانكر نلمنعنقاانا لمعااى عنلجاا  تيااحنب لمنآااونعنا  /

 لمية وق لمعى  تآو عل هن س ندع  مجول لمنقعوحنا نلمآكنن  .

  -الش(ب : داخل مةفس

نا بدل ل لوطالقل جد ادق ما س ملآابكل نمكا  ملجنع ا 2002تكعنبو  12نكن   نم لألوبعنء 

لألهل ل فى نيو ح ث عم عوض لمنآنكر نلمنعنقنا لمعى عنلج  تيحنب لمنآونعنا فى نياو 

عضاانل ناا  لملجواال  20فااى حضاانو وئاا س مجواال لمنقعوحاانا نلمآااكنن  ننك اار لملجواال نعاادد 

 نن ل   لمجهنا لمحكنن ل ذلا لميلل بنمقض ل نكذل لإلعالم . ننجننعل كب وق ن 

نا ت  نعقدم لمحنضو   لمدكعنو ن  و لميونعل نلمذ  تعل  فى بدل ل لمجلسل نقبر لمنونقآ

نو لمنآنكر نلمنعنقنا ننوقل لمعنر لمنقدنل ن  لدعحند هى تجنر نن قوتا نكوا حو   بنمحض

لقعوعا  ح ونن قوتا لمنوقل نقوتا ت ضن لمحلنر لمنقعوحل آخي ن إمى هذه لمجلسل مالسعنن  دووى

 آل .بأهن ل هذه لمدولسل نخبوق ن  قنم ب عدلدهن  نمذل حويا على لمحضنو نلدسعنن  نلمنونق

نعل  لدا لمعالقل ب   لدعحند نتعضنء نجلس لمآعب لوعبنطن نتولد لدعحند نتعضنءه يو

 آاا ا نعونه اال لميااةو نلميااة وق نلمنعنسااطل عكاان قاانون  ملنوآاا ا لميااة وق نلمنعنسااطل تن ملنو

ر ك لمنآنكقنعدق لوطال  هذل لمقنون  هن نجننعل ن  لمننلد نلألحكنم لمعى ن  خالمهن  عم عالج عل

 نلمنعنقنا لمعى تظهوعهن لمدولسل .

ى نمقد نضى لدعحند نخبولءه فلسفل هذل لمقنون  نمننذل تياحنب لمنآاونعنا لمياة وق فا

مقنلعد لل سنف  عند على لميونعل لمنطو ل نلدقعيند لمقننى ن  لمقنون  ننن هى حنجل إم   نننذ

لسافل فنلإلجولءلا نلملنلئح نلموظم لمعى  جب ت   عم نولعنعهن فاى لمقانون  بنعواى تنضاح نان هاى 

  لمقنون  لمنقعوح ؟
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  -ففس ة القانوظ المنشود: 

 لمقنون (:عوي نجنن  لألهدلف نلألغولض لمعي  حققهن يدنو ع)ن   

إعال  نإقولو ت  "عون ل لمنآونعنا لمياة وق" هاي هادف نطواي إساعولع جي فاي حاد  -1

 ذلع  نهي م سا نجود تدلق فقط محر نآكلل لمفقو تن عخف ف لمبطنمل.

ساااعقولو لمنآاااونعنا لمياااة وق لساااعنولو لعااانف و لمب ئااال لميااانمحل نلمننلع ااال إلقننااال ن -2

ودق  ل نلمنسانن ل نلإلدلو ل نلمع س ولا لمقنونوننكنونا هذه لمب ئل ععن ر في لمب ئل لمعوظ 

 لمفع ل نلمدعم لمعسن قي نلمحننسل لمنطو ل مينمح هذل لمقطن .

ععنااند علااى دععن ااا فكااو لمعناار لمحااو نوآااو  قنفاال لمعناار لمخاان  نلمعآااة ر لمااذلعي نل -3

 ألجها قلمنبندولا لمفود ل نلمذلع ال  عنجهانا دباد ت  عسانودهن لمدنمال نل لموفس نعآج ى

 نعونج مهن نعحف هن.

وط آاسع ننو ل لمنلعدق في لمنآونعنا لمية وق دلألفكنو لمن  وق لمنعونعل نلمفو  ل -4

ذه سااع ننو ف هاان ندبااد ناا  عاانفو نيااندو مهاادوئ سااي إلقباانر لمآاابنب نلألفااولد عل هاان نل

 لألفكنو نلمفو  نعآج ى هذه لمنيندو على لمق نم بهذل لمدنو.

عانفو  لألنانك  لمنونسابل مبادء لمنآاونعنا لمياة وق   جب ت   ولعي لمقانون  ضاونوق -5

 ان  نعدنعون ى نسانئر ح ان ق لألنانك  بنإل جانو نلإل جانو لمعنان لي نلمعقسا ط نحقان  ل

 نلمحنضونا نغ وهن.

ي ععدد نعون  لمجهنا نلألجه ق لمعي عوعى لمنآونعنا لمية وق قد د  كن  نآكلل ف -6

ا عهان نمكا  نا  لمنهام ت   كان  هوانك عوسا حد ذلع  مععدد نعون  طب عل لمنآونعنا ذل

نمل  دنلجهان نإهادلوهن ماذل فالباد نا  عحد اد جهال نسائلب   هذه لمجهند منوى عكولوهن ن

 ع  لموعن ل نلمعوس ا نلمس نسنا  نى عن  ى لمنسئنم نا على نخعلف نؤسسانا لمادعم

 نلموعن ل حكنن ل كنوا تن تهل ل تم خنيل.

نا لمية وق ننعونه ل لمية و  سنهم ك  اولً فاي نجند ععو ف نلضح ننبسط ملنآونع -7

ينر عحد دهن نلمععوف عل هن نبنمعنمي عخي يهن بنمدعم نلموعن ل لمنلجبل نعسه ر لمن

 إم هن.

  ع س و لإلجولءلا تننم ق نم لمنآونعنا لمية وق هدف تسنسي  جب ت   حققا  لمقانون -8

مسانمبل خانذ تسالنب لمقنئنال لعلخع نو لإلجولءلا نونع ل لمننلفقانا لمال نال نلن  ونح ل 

 في لمننلفقنا لمنخعلفل بنعوى ت  كر آئ ننلفا عل   ننعدل ......
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ج ء نحدق لمقنلو   نهنل مذمك ن  لمنلجب ت   خدم هذل لمقنون  لمنآونعنا لمية وق ك -9

ن  لمنآونعنا لمية وق نكذمك لمنآونعنا لمحوف ال نلمعقل د ال كنكان  نا  نكنوانا 

 لمنآونعنا لمية وق.

آج ى لمعنلوث لمنهواي نلمنآاونعنا لمعنئل ال  قاني نا  خباوق لمنآاونعنا ن حقاا ع -10

نفل وعقنر لمنهنوق نا  ج ار إماى ج ار م نعلاك لمعكونمنج ان ن ساعط ى إضالإسعنولو عهن ن

لمك  اااو  مااااذل  جااااب ت   ولعااااي لمقاااانون  ن حفااا  ن آااااجى تهن اااال لمعاااانلوث لمنهوااااي 

 نلمنآونعنا لمعنئل ل.

د في حنجل إمى ننلكبل لمعني فنا لمعنمن ل نكذمك دب عني ف لمنه  نلمحو في نيو -11

 ن  عنلفو عينو ح نععندق منننوسال لمنهوال نلمحوفال  عضان  عحد اد مدوجال لمنهانوق 

نعلااى لمقاانون  ت   وعااى ذمااك مياانمح لمنهاا  نلمحااوف نلمنسااعهلك   ندن  ععق اادلا 

 حعولم لمنه  نلمحوف إمى عنئا تننم لمنننوسل.لعحنر لمهدف ن  عوظ م ن

ن توطال  عطان و لمنآاونعنا لمياة وق لمقنئنال دعنف و لمعنن ر لمن سو خطن نبدئ ل  -12

ا إقنناال نآااونعنا جد اادق مااذل دبااد ت   هااعم لمقاانون  بهااذه لمنطنمااب نعقل اار لمضااننون

 ئعننو ل نعونعل نن سوق.للمال نل مإلقولض نعنف و خدنل 

نعنا هن علاى عنن ار لمنآاووعآنو نلسى مذل نسنهنعهن نإقبنمللمبونك مهن قدوق نخبوق ن -13

 لمية وق عويو تسنسي.

ئعنان  عا  لمنآاونعنا لمياة وق  سانعد ك  اولً دنؤسسنا نآوكنا عحنر نخانطو ل -14

 في ع س و لإلقولض نإقبانر لمبوانك علاى عنن ار لمنآاونعنا ماذل علاى لمقانون  ع سا و

 ئعنن  ملنآونعنا لمية وق ننوحهن لمحنلف  لمنونسبل.دق نم وآنط عحنر نخنطو ل

 لمنآونعنا لمية وق نلمحوف ل غ و لموسن ل )غ و لمنوظنل( عن ر جنواب نا  لم اونق -15

فاي قعيند لمقانني نعانفو لمعد اد نا  فاو  لمعنار ندلمقنن ل نعنمد دخالً  سنهم في ل

 عندمل لمعيوخفنض جندق نوعجنعهن تح نونً تن لمنونفسل غ و لمللمنقنبر مهن آ نو ضنوق في 

نب   هاااذه لمن ل ااان نلمع ااانب  جاااب ت   ااانفو لمقااانون  عنلجااا  لمنآاااونعنا لموسااان ل 

وعقنر آن  ملنآونعنا غ او لموسان ل ملقطان  لموساني بسالسال دن  عكلفال دنسنولا 

كب ااوق نعقااد م لمحاانلف  مااذمك نااى عقل اار لمضااوو لمواانجم عاا  عنلجااد لمنآااونعنا غ ااو 

 لموسن ل نوخفضل لمجندق.

لف  لمنخعلفال معونساب تطاانلو عحعانج لمنآاونعنا لمياة وق منجننعاال كب اوق نا  لمحاان -16

غ وهن نكذمك عون  توآطعهن نتحجننهان لمنخعلفال لمياةو ماذمك فا   عوان  لمحانلف  نان 
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لمضاااولئب ل نلمجنوك ااال نلموسااانم نع سااا و لمق اااند نلمنعنوااال لمفو ااال  بااا   لإلعفااانءلا

 نلمعدو ب سعكن  نهنل تسنس ل ملقنون .

لهاان نساائنم ل لمنآااونعنا عآااج ى لمنااوتق معنلااك نإدلوق لمنآااونعنا لميااة وق نعحن -17

 وسام  عجنهانا عونن ال إ جنب ال علاى لمقانون  ت للمعنئل ل نعطن و فكوق لألسو لمنوعجل 

 مهن طو قنً.

ن لمنعنول لمفو ل لمذك ال نلمنونسابل مطب عال لمنآاونعنا لمياة وق آاوط تساي معطن وها -18

وه نعاانلفو هااذه لمنعنواال بجااندق نونساابل نعكلفاال ن سااوق تن ندعنناال هاادف دبااد ت   اانف

 لمقنون .

عنً مذل نجعننع ل دقعيند ل نلدعععبو عون ل لمنآونعنا لمية وق نس لل فعنمل ملعون ل ل -19

سا ولا هعننننً ن  لمدنر نلمنوظننا لمدنم ل لمولغبل في عقاد م نعنوانا نع لفهي علقى 

 مهن. ملدنر لمونن ل في نجنمهن  مذل على لمقنون  عآج ى هذل لمون  ن  لمدعم لمدنمي

د إب نوفى نهنولا لمعننمل  وعكس بنإل جنب على عون ل لمنآونعنا لمية وق  لمعدو  -20

 ت  لمعدو ب لمنوعبط بآهندلا نععوف بهن ننولك  عدو ب ال نآاهند مهان هان لمنطلانب

 معون اال لمقاان  لمبآااو ل لمال ناال ملنآااونعنا لميااة وق نعلااى لمقاانون  ت   عااوجم هااذل

 لمنطلب.

لألسنسا ل نا  كهوبانء نن انه نياوف نإعياندا عكلفل عني ر نعنف و نولفاا لمبو ال  -21

عععبو نكلفل نخانوج حادند لمقادولا لمنعنحال ألياحنب لمنآاونعنا لمياة وق نعلاى 

 لمقنون  ت   حدد لألدنلا لمنونسبل محر هذل لمنعن .

ساعحدلث نسانئر لوطال  لمنآونعنا لمياة وق ماذل فا   للمعسن ا تحد نآنكر عنسى ن -22

 في ينمح لمنآونعنا لمية وق ن ر إوآنء لألسانل   آجعهن لمقنون  ملعسن ا س كن 

نا   لمدلئنل نلمنؤقعل في لمقو  نلمن ند   نت نم لإلجن لا نلألع ند  نعخي   جنوب

 لمنآعو نا لمحكنن ل ملنآونعنا لمية وق نغ وهن.

لمعالقنا لمععننو ل ب   لمنآونعنا نلمنآاونعنا لمكب اوق نعلاك لمياة وق  ياب فاي  -23

  نالمقنون  عآج ى هذل لمون  ن  لمععانن  ن ار عالقانا لمععنقاد ينمح لمطوف   نعلى 

 نع ن  لمعجنوي )لمفولوآ  ( نغ وهن.دلمبنط  نلمعنك الا لمعجنو ل نحقن  ل

جعننع ال ألياحنب نعننمال لمنآاونعنا لمياة وق دجعننعي نلمضاننونا لدلمعكنفر ل -24

نلمحكنن ال ماذل علاى  عنوح لألنن  نعحقا لمعدلمل ب وهم نلمعنل   بنمنآاونعنا لمكباو 
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قعاااولح تدنلا )غ اااو وظاام لمعأن وااانا لمآاااه وق( ننل  اال ملعكنفااار نااا  خاااالر ل لمقاانون 

 يوند ا عدعم لمعالج نعؤن  ععن ضنا ملبطنمل نلمعج .

عععوض لمنآونعنا لمية وق تك و ن  غ وهن ملعع و نلمفآر نعلاى لمقانون  يا نغل  -25

لمعناار ننضااى آم اانا عنل اال وسااحنب ناا  دنعاانف و ساابر ن سااوق إلآااهنو لإلفااالس نل

 نعلن ل مننلجهل عع وهن.

نعال ( ناندق آاننلل نجن32 م عحددا قنلو   لإليدلو ذلا لمعالقال بنانلد لمقانون  نعاددهن )

واا كن 2003مكر لموغبنا نلمطننحنا ننحققل آلننر لمقنعادق لمآاعب ل نفاى  ذماك لمنقاا فبول او 

موسنم نذمك   نا  خاالر نان عام عوضال نعظم لميحف ععحدث ع  لمنآنكر نلمنعنقنا نلوعفن  ل

ل ن  عني نا ننوش لمعنر ننؤعنولا لدعحند بر ت  ن لوق لمعجانوق لمخنوج ال قاد عقادا ناؤعنو

عهاا ف ا  كب ول فى ذمك لمنقا عوضا ف   دولسل سنهنا فه ن لمنكنمال لمكود ال ملعون ال ) سا دل ( لو

ك ت  نا  لمية وق كنف ل نم س هونإمى ت  لمقنلو   لمسنو ل حنم ل فى نيو نلمعى عخ  لمنآونع

 ضونوق منجند قنون  ملنوآ ا لمية وق .

نماام ع  ااد هااذه لمدولساال تعضاانء لدعحااند لد ع  ناال علااى عااوض نآااون  لمقاانون  علااى 

 لمنوظننا لمنجعنى لمندوى  م عقد ن  منجلس لمآعب .

  -ونوضح فيما يفى ال(ناصر واألنشةة التى بنى عفيها مشرو  القانوظ :

لمنعنقنا نلمنآنكر نقنلئم لموسنم لمعى عطلب ن  ينحب لمنآون  نلمعى عم  : وال 

حيوهن ن  نلقى لمنؤعنولا ننوش لمعنر فى كنفل لمنونطا لميونع ل نلمعى 

 كنوا بدل ل لدوطال  وحن لمعآو ى لمجد د .

دولسل تعدهن خبولء لدعحند بوئنسل لمنهودس / ع نى نيطفى عضن نجلس  ثانيا :

  -نحننو : 3عحند ن  خالر إدلوق لد

 وؤ ل تيحنب لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق . المحور األول : 

هاى لمقنئنل لمنطنمال منآانكر ننعنقانا لمياونعنا لمياة وق لمنياو ل ن المحور الثانى :

 عنضح وؤ ل لمن لولا نلميودن  لدجعننعي ملعون ل ) لمحكننل ( .

 عون ل لمنآونعنا لمية وق ؟. مننذل هذل لدهعننم على المحور الثالث :

 

  وال : قائمة المشاال والحفول المقترحة

 

دآك ت  نآنوكل تيحنب لمنآكلل ) لمقنعدق لمآعب ل ( فى عوض نآنكلهم تننم نعخذ  

لمقولو نتعضنء نجلس لمآعب نلإلعالن    حقا إمى  حد نن نحدق فى لمفكو سنعدا ك  ول على 
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 نسنا فقد كن  مخبوق لدعحند نتعضنءه فى ننلجهل علك لمنآنكر تحدلث عة  و فى لدعجنه بر نلمس

نلمنعنقنا على ند  تك و ن  عآو   عنم عننال تسنس ن فى لمعأ  و على تعضنء نجلس لمآعب 

عود عوض علك لمنآنكر نلمنعنقنا على مجول لمنقعوحنا نلمآكنن  نكسب عأ  دهم فى ضونوق 

 . إ جند عآو ى ملنوآ ا لمية وق نلمنعنسطل

كنن ت  حو  ن  و لميونعل على لمحضنو نلدسعنن  كن  دم ال على قدوق تعضنء 

عنقنا لدعحند فى إحدلث عة  و ننلنس فى لعجنه نن لى لمحكننل نف نن  لى قنئنل لمنآنكر نلمن

  -نلمحلنر لمنقعوحل مهن :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشاال تواةه مشروعات االستثمار الةديدة والقائمة فى 

 الصناعية بالمحافظات  و المةتم(ات ال(مرانية الةديدة المناةق 

 

 -مشاال األرض والبينة األساسية : -1 

 

 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

تسعنو لألولضي لمنخييل لوعفن   -

 ملنآونعنا .

عدم لإلعال  ع  لألولضي لمنعنحل  -

 ملنينوى بنمند  لمجد دق 

منجه ق بنمنولفا عدم عنلفو لمنسنحنا ل -

نلمبو ل لألسنس ل بنمقدو لمال م دقننل 

 لمنآونعنا ...ننجند قنلئم حج  .

دسعكننر  لعدم عنلفو لدععنندلا لمال ن -

لمب ول لألسنس ل ملنحل نا ننن  ؤد  إمى 

لدقعولض ن  بوك لدسع ننو لمقننى 

%  عحنلهن لمنسع نو فع  د 7بفنئدق 

 تسعنو لألولضي .

منونطا لميونع ل عدم وفى بعض ل -

نسنح ن ننن  يعب على لمنسع نو 

 إجولءلا لدئعنن  فى لمبونك .

عدم لسعنلء بعض لألولضي فى لمنونطا  -

لميونع ل ننن  حنر تيحنبهن بأعبنء فى 

ودنهن موفى لمنوسنب ننن    د ن  

عكلفعهن نعدم عحق ا لمعدلمل ب   

 لمنسع نو   .

  ندق لدععنندلا فى لمننل ول لمعننل  -

لنحنفظنا دسعكننر لمبو ل لألسنس ل ن  م

 خالر ننلود عخي  مهذل لمةوض .

عآج ى عأس س نإوآنء آوكنا ملعون ل  -

ععسلم لألولضي بدن  بو ل نعقنم بأعننر 

 لمبو ل لألسنس ل نإعندق لمب ى ملنسع نو .

ق نم ن لوق لمعون ل لمنحل ل بنآنوكل  -

لمنحنفظنا على إوهنء لإلجولءلا 

ل بعنل ك لألولضي فى لمقنونو ل لمخني

لمنونطا لميونع ل لمعى كنوا قنئنل نى 

علك لمنونطا لمجد دق نلمقو بل نوهن فى 

 وفس حدند لمنحنفظل .

عدم لإلعال  ع  عسن ا ت  تولضى فى  -

ت  نوطقل يونع ل  إد بعد لوعهنء تعننر 

 لمبو ل لألسنس ل عنننن نوفعهن نسنح ن .

ـ  60ح د وسبل لمنبنوى على لألولضي ن  

% على حسب طب عل لموآنط نى 70

لمعني ل ب  ندق وسبل لمنبنوى ملنآونعنا 

 2م750لمية وق لمعى د ععجنن  نسنحعهن
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 تابن  مشاال تواةه مشروعات االستثمار 

 توصيات ومقترحات الحل المشاال والم(وقات
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بعض لمنونطا لميونع ل عحدد وسبل  -

% 50لمنبنوى على لألولضي 

 . %60نلمبعض لآلخو 

عدم عنف و نسنحنا نوفقل ن   -

لألوض ديحنب لمنآونعنا 

م ن  لجأ  500ـ  200لمية وق ن  

لمنخططن  إمى   ندق نسنحنا 

 لألوض دن  نولعنق ذمك لمبعد .

لخع نو بعض لمنونطا لميونع ل فاي  -

بعااض لمنحنفظاانا فااي تناانك  بع اادق 

عاا  لمبو اال لألسنساا ل نناان    ااد ناا  

دو عكنم ف عنيا ر لمبو ال نا  لمنيان

لمبع ااادق ن بنمعااانمى    اااد نااا  ساااعو 

 لألوض .

ق نم بعض لمنحنفظنا ب عندق عق  م  -

إ جنو لألولضي بحا لدوعفن  كر 

فعوق  نو ل ننن    د ن  ق نل نقنبر 

حا لدوعفن  م عسنن  عقو بن نى سعو 

لألولضي بدن  بو ل ند  حقا لمعدلمل 

 ب   لمنسع نو  )نحنفظل بنوسع د( .

عخي   تولضى مبعض  -

لمنآونعنا بنسنحنا د ععفا 

نطب عل لموآنط ننن د  حقا لمعدلمل 

 مبعض لمنسع نو   .

 

ت   آنر عخط ط لمنونطا لميونع ل  -

 200لمجد دق عنف و نسنحنا فى حدند 

ديحنب لمنآونعنا  2م 700ـ 

لمية وق نت   عند عخط ط بعض 

لألولضي لمننجندق حنم ن فى بعض 

نهن لمنونطا لميونع ل ب عندق عقس 

معنف و هذه لمنسنحنا نذمك معآج ى 

عطن و بعض لمنينوى نلمنوش دلخر 

كودن  لمند  إمى لموقر لمى لمنونطا 

لميونع ل بدد ن  ق نم ن لوق لميونعل 

ببونء نجنعنا بعكنم ف لسع ننو ل 

 نوعفعل .

نولعنق قوب لمنونطا لميونع ل ن   -

نيندو لمبو ل لألسنس ل معقل ر لمعكنم ف 

و ل ن بنمعنمى خفض سعو لمخنيل بنمب

 لألوض . 

 بنا سعو نقنبر حا لدوعفن  نعدم  -

  ندع  بنن  سنى بلجن  تعنده 

 لمع ن  . 

عنلجد عضن فوى بنجلس لإلدلوق  -

ن    منقنوول لموآنط نند  لحع نجنع

تولضى لمعى ععونسب نلموآنط نوعن 

 ن  لمنعنجوق فى لألولضي
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 تابن  مشاال تواةه مشروعات االستثمار  
 

 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

لوعفن  تسعنو لألولضي  -

لمنخييل ملنآونعنا على لموغم ن  

عنفو نسنحنا آنسعل فى لمند  لمجد دق 

 غ و نسعةلل .

عدم لإلعال  ع  لألولضي  -

لمنعنحل ملنينوى بنمند  لمجد دق ننجند 

 قنلئم حج  

قبنر تجه ق لمنونطا لمجد دق  -

لمعون ر ع  قطى لألولضي  بظنهوق

لمسنبا عخي يهن بنقنبر نند  ننن 

سنعد على   ندق تسعنو لألولضي فى 

لمنونطا لميونع ل م ير تح نون سعو 

 200جو ل ند  قر ع   600لمنعو إمى 

  .جو   فى لمعنآو نلمسندس ن  تكعنبو

 ب قننلق نم ن لوق لميونعل  -

نجننعل ن  لمنجنعنا لميونع ل فى 

يونع ل فى ك  و ن  لمنونطا لم

لمنحنفظنا بعكنم ف لسع ننو ل نوعفعل 

د ععونسب نى إنكنو نا يةنو 

لمنسع نو   ننن تد  إمى عدم لسع ننو 

هذه لمنجنعنا نوسبل لآةلهن د ع  د 

% على لموغم ن  لدوعهنء نوهن 30ع  

 نوذ خنس سونلا.

عحد د ندق  نو ل ملنسع نو د ع  د ع   -

ألولضي ملعقدم عنم ن  عنو خ لسعالن  ل

بنموسنننا لمخنيل بنمنبنوى نى عدم 

قبنر عون دا ملة و قبر بدء لمعآة ر 

نلإلوعنج نفى حنمل وغبل لمنسع نو فى 

لمعون ر  كن  لمعون ر ملجهن  ن خيم 

ن   ن  لمآولء ق نل لحعبنس لمنسع نو 

مألوض على تسنسن نقنبر لوعفن  ملنعو 

 سون ن .

نا إعندق لموظو في س نسل لمنجنع -

لميونع ل لمعى عقنم بنعوفل ن لوق 

لميونعل بح ث عكن  بننليفنا عحقا 

 لمةوض نبأسعنو نوخفضل .
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 -الهيئــة ال(امــة لالستثمـار : -2
 

 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

طنر لمندق لم نو ل مننلفقل وئ س  -

نجلس لمن ولء على لمنآونعنا 

 .لمعى عقنم في س ونء 

فوض وسنم على عن  ا لمعقند  -

نةنمى ف هن نعير محسنب وقنبل 

 في آدف. 2لمنحنن    عير إمى 

لمعى  وعأخو يدنو يح فل لدسع نن -

 وآو بهن عقد لمآوكل نخنيل عودنن 

د  عقدم نسع نو   على فعولا طن لل 

. 

نوك  ل لمه ئل في عن  ا لمعقند  -

نننك  إجولء لمعن  ا في نكنعب 

ل  لمنولجعل لمقنونو ل لمنحنفظنا نكذ

 ملعقند.

عقد لدسعفندق ن  لعفنق نا لمععنن   -

نلدسع ننو على نونطا يونع ل 

نعدم عدلمل عوض لمةوض على 

 كنفل لمنونطا .

طنر فعوق لمننلفقنا لألنو ل ملآوكنء  -

 لألجنوب .

إعطنء ننلفقل مينحب لمنآون  ملس و  -

في لإلجولءلا إمى ح   عنق ى وئ س 

 نجلس لمن ولء .

جم  500عنح د وسم لمعن  ا بنبلغ  -

 5حعى لمعقند لمعى عبلغ ف هن وتس لمننر 

نل ن  جو ل  م   ندعهن بعد ذمك طبقن 

 موتس لمننر نى عحد د حد تق  .

عكل ف فون  لمه ئل لمعننل مالسع ننو  -

بنولجعل لمعقند نلسعكننر بنقى 

 لإلجولءلا .

وآو لعفنق نا لمععنن  نلمقونض  -

ا لمبع دق ع  لمعنينل لمن سوق في لمنونط

نى نآنوكل لمنسع نو   في لألقنم م في 

لدجعننعنا لمعى عونقش نآنكر 

لمنسع نو   نعدم قيوهن على 

 لمنسع نو   م س مد هم لمنآنكر.
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 -مشــاال الاهــربان : -3
 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

لمنقو  ملكهوبنء على نسطح وبط  -

ألولضي بنن د  عونسب نى لمطنقنا ل

لإلوعنج ل نقدوق لمخطنط خنيل فى 

لمند  لمجد دق ننن  ض ف على 

لمنينوى تعبنء عنن ل   عود لموغبل فى 

لمنينر بنمطنقل لإلوعنج ل ملنعدر 

 لمنطلنب .

لوعفن  عكنم ف نقن سنا لمكهوبنء  -

ملنينوى فى لمنونطا لميونع ل 

مننلد نلمنةندق فى تسعنو لمنعدلا نل

نلسعخدلم بعض آوكنا لمكهوبنء 

ملنخ ن  لمولكد مد هن ننن    د لألعبنء 

 نلمعكنم ف .

لآعولط لمكهوبنء قبر بدء لمع نو  -

لمحينر على ننلفقل لمحى لمنلقى فى 

دلئوع  وآنط لمنيوى ننن  سنعد على 

خلا قونلا منيونفنا غ و نوظنوق 

عع ا لمعنر على لموغم ن  عقد م 

 يندوق ن  لمحى.ينوق لمعوخ   لم

فى بعض لمنونطا لميونع ل لمعى مم  -

ععنر بكننر طنقعهن  حدث   ندق نفنجئل 

لمع نو عؤد  إمى ععطر نعلف بعض 

 .لمنعدلا لإلمكعونو ل ملنينوى

 

ق نم ن لوق لمكهوبنء بنضى عكلفل  -

خنيل ملعني نا لمكهوبنئ ل فى لمنونطا 

لميونع ل نى   ندق لمنقو  ملنينوى 

 طنقل لإلوعنج ل مععونسب نى لم

لمسننح ملقطن  لمخن  ب وآنء آوكنا  -

ععنر فى خدننا ند خطنط لمكهوبنء 

معونفس لمآوكنا لمنحعكوق نذمك ملنينر 

 إمى خدنل تفضر بسعو تقر .

لمسننح ديحنب لمنآونعنا بآولء  -

نعدلا عني ر لمكهوبنء بنعوفعهم نطبقن 

مننليفنا عسلم مهم نى عقس ط ق نل 

 لمنقن سل .

م نسنئر عكونمنج ن م بنا لمع نو لسعخدل -

لمنطلا ملنينوى نلدهعننم بعويو 

لمي نول لمدلئنل نى لمعوس ا نى تيحنب 

 لمنينوى .
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 مشاال الت(امل من المحفيات  -4
 

 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

نجند بعض لمنونطا لميونع ل دلخر  -

كودن  لمند ول فعخضى عولخ   

ن نكذل عولخ   لمعآة ر مألح نء نبنو ه

لمنلقعل في دلئوعهن ننن  سبب لمك  و 

ن  لمععق دلا ن  ندق عبئ 

 لمنيونفنا لمة و نوظنوق .

عدم فنعل ل نن  سنى بنكنعب خدنل  -

 لمنسع نو   في لمنحنفظنا .

عدم خبوق نعظم لمعننل   في لمنحل نا  -

نخنيل في لألح نء لمعى عنجد ف هن 

ولءلا لمخنيل نونطا يونع ل بنإلج

بنمععننر نى لمنسع نو   كآوكنء في 

 لمعون ل .

لآعولط لمنحل نا عقد م لمنسع نو  -

آهندق نقدوق ننم ل على تقنن  

لمنآون  ندولسل جدن  نععندق 

نغ وهن ن  لمنسعودلا في نقا تيبح 

ف   لمنآون   قنم بنألخطنو ننن  ؤكد 

عدم إنكنو ل حدنث وهضل يونع ل 

دد لمجهنا لمعى في لمنحل نا ن ير ع

 ععننر نعهن لمنسع نو دلخر لمنحنفظل 

 .جهل 33إمى حنلمى 

 

يدنو قولو ن  نحنفظ لإلقل م  -

بيدنو عولخ   لملنبنوى نلمعآة ر 

ملنآونعنا ن  لمنكعب لمنخع  

بنمنونطا لميونع ل لمعنبعل مه ئل 

 لدسع ننو في كر نحنفظل .

عطن و لمعنر بنكنعب خدنل  -

دف لمنوآنو ن  لمنسع نو   معحق ا لمه

مجنء لمنسع نو بنمفعر إمى نكعب نلحد 

 oneفقط دآهنو كر طلبنا لمنآون  

stop shop   ح ث تيبح نجندهن

 لإلبدلعي على لمنسع نو .

عوس ب نجننعل ن  لمننظف   لمجدد  -

على تسنس لععبنوهم نسنعد   ملعننل   

 في نكعب خدنل لمنسع نو .

إعفنء عدخر لمنحل نا في عخي   ت   -

ض ملنآونعنا لميونع ل نت   كن  تو

ذمك ن  خالر ه ئل لدسع ننو نعقنم كر 

لمنحنفظنا بعقد م خولئط عفي ل ل بنن 

مد هن ن  نونطا يونع ل ننضحن عل هن 

لمآةندا م كن  لمعخي   ن  خالر 

 لمه ئل .

 
 تابن مشاال الت(امل من المحفيات 
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 المشــاال والم(ـوقات

 

 ـلتوصيــات ومقترحـات الحـ

ك وق لمنسعودلا لمعى عطلب ن   -

لمنسع نو   عود عقدن  بطلب 

ملعوخ   منبنوى تن حعى مععد ر 

لمعوخ   نخنمفن بذمك ععل ننا عسه ر 

 إجولءلا لمعولخ  .

عدم فنعل ل ت  قولو  عم لعخنذه بآأ   -

دعم لمنآونعنا لمية وق 

نلمعولخ   لمنؤقعل مهن تن عفع ر دنو 

عحد د  نكنعب لدسع ننو وع جل عدم

نسئنم ل عدم عوف ذ هذه لمععل ننا 

 نلمقولولا .

هونمل لألعالم نولء وآو تخبنو هذه  -

لمقولولا دن  نعنبعل معوف ذهن على 

توض لمنلقى ننن  سنعد على خلقل جن 

عنم ن  ت  لألننو عس و على نن  ولم 

. 

 

عحد د جهل نسئنمل  عقدم مهن ينحب  -

لمآأ  نى لمعوب   على وؤسنء لألح نء 

وف ذ لمقولولا لمعى ع س و ملنسع نو بع

 لمية و نأننو ل .

نجند مجول منعنبعل عوف ذ لمقولولا  -

عآكر بهن تننول فو ل  لجأ إم هن 

لمنسع نو نى نحنسبل لمننظف لمذ  

 قيو في تدلء نلجبل نلسعبعنده ن  

 لمععننر نى لمنسع نو  .

ضونوق نعنبعل نسنئر لألعالم  -

ن ملنآنكر على توض لمنلقى نعوضه

بأننول نعكولو لمعوض تننم نعخذ 

 لمقولو .
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 تابن مشاال الت(امل من المحفيات 
 

 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

عدم عنفو نسنئر لوعقنر ن  دلخر  -

لمند  لمى لمنونطا لميونع ل خنيل 

ملعننمل لمعى ععنر في نينوى ية وق 

د  نلك تيحنبهن إنكنو نا عنف و 

 ئر وقر .نسن

ععوض لمنسع نو   تيحنب لمنينوى  -

دلخر كودن  بعض لمنحنفظنا مةلا 

نينوعهم معة  و وآنطهم ع  لموآنط 

 لمنخي  م  لألوض .

ق نم بعض تجه ق لمنونطا لميونع ل  -

بنمعدخر في ونع ل لمنآونعنا 

نوفض بعضهن عود عخي   

 لألوض . 

عدم عنفو قنلعد ب نونا في نولك   -

ع  لمعننمل  نعلنننا لمنحنفظنا

نلإلنكنو نا لدسع ننو ل لمنعنحل في 

لمنحنفظنا ننن  يعب على لمنسع نو 

 سوعل لعخنذ لمقولو لمسل م .

 

لنعدلد خطنط لموقر ننآونعنا لموقر  -

لمدلخلى ملنحل نا لمى لمنونطا لميونع ل 

 ملنسنهنل في وقر لمعننمل .

عنف و لمنونول لمخنيل مينحب  -

ن ملنعة ولا لمنآون  معة  و لموآنط طبق

لدقعيند ل طنمنن  حير على ننلفقل 

 .جهن  آئن  لمب ئل

ضونوق نآنوكل لمه ئل لمعننل  -

مالسع ننو في لموتي لمفوى قبر وفض ل  

 نآون  .

لدهعننم بقنلعد لمب نونا في  -

لمنحنفظنا ف نن  خ  لدسع ننو في 

كر نحنفظل نعحد ث هذه لمب نونا 

 ننضعهن عحا  د لمنسع نو عود طلبهن

ن  لمنخع  دن  إجولءلا ونع و ل 

 نى عنر دم ر ملنسع نو .
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 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

لوعفن  تسعنو لمفنئدق على لإلقولض  -

معنن ر آولء خنننا لإلوعنج 

 ننسعل ننا نكذل لمنعدلا لموتسننم ل.

عععننر في لمنآونعنا لمعى  نك  ت   -

نى لميودن  لدجعننعي  عنوى 

لمنسع نو لمية و ن  عنند  لمبونك 

في لمضننونا إمى حد طلب وه  

نبنوى لمنيوى نعقد م ضننونا نععددق 

في نحننمل معنج   إمى لإلقولض 

 تننلر لمبوك .

في بعض لمنونطا لميونع ل ن ر  -

لميع د نلمعى بهن لألوض نجنون 

عوفض لمبونك عنن ر لمنآونعنا 

حجل ت  لألوض غ و ننلنكل نغ و ب

نسجلل نفى بعض لمنونطا بسبب 

 كنوهن نؤجوق بحا لوعفن  .

ععدد لمنسعودلا نلمضننونا د   -

نقعوض ن  تيحنب لمنآونعنا 

 نطنر لإلجولءلا لمبوك ل .

عدم نعى يةنو لمنسعنو   بفو   -

لمعنن ر لألجوبي لمنعنح ملنآونعنا 

 لميونع ل طبقن مالعفنق نا نى لمحكننل

لمنيو ل نبعض لمحكنننا لألودو ل 

 تن لألنو ك ل .

نآنوكل لمبوك لمنوك   منضى آم ل  -

معنن ر لمنآونعنا نخنيل علك لمعى 

عسعنود ننك ونا تن نسعل ننا إوعنج 

نى لدهعننم بدنو لمبونك في لمعون ل 

ن  خالر إقولض تيحنب 

 لمنآونعنا نفقن منقدوعهم لمفعل ل .

ودن  إعندق لموظو في س نسل لمي -

لدجعننعي معدب و لمعنن ر ملنآونعنا 

لمية وق نإيدلو ععل ننا نحددق 

ننلضحل دقولض لمنآونعنا 

لمية وق ن  تننلر لميودن  مد  

 لمبونك .

عسه ر إقولض لمنآونعنا لميونع ل  -

بنونطا لميع د عآج عن مهم نى 

لمحينر على ننلفقل ن  لمنحنفظنا 

 بضنن  لألوض ملنآون  .

نسعنوق ع  هذه لإلعال  بيفل  -

لمفو  ن  خالر لمنونطا لميونع ل 

نجنع نا لمنسعنو   نوجنر لمنونطا 

 لميونع ل .
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 -مشاال الضريبة ال(امة :
 

 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

ق نم نيلحل لمضولئب ب يدلو  -

بآأ   1997/ 10   9لمنوآنو   وقم 

د لمآونط لمنلجب عنفوهن معنعى عحد 

لمآوكنا ن لمنوآ ا لمعى عوآأ طبقن 

دحكنم لمقنون  ن دئحع  لمعوف ذ ل 

(7/98). 

عدخر نيلحل لمضولئب في عحد د  -

عنلو خ بدء لإلوعنج تن ن لنمل لموآط 

ملآوكنا لمنقننل في إطنو قنون  

ضننونا نحنلف  لدسع ننو نى 

ي لمنةندق ن  قبر ه ئل لدسع ننو ف

 لألنول  نلمنسعودلا لمنطلنبل .

 لوعفن  ق نل لمضولئب نآولئحهن . -

لمعنج   منيلحل لمضولئب ب عندق  -

لموظو في هذه لمنوآنولا في ضنء 

 8/1997نن و  عل   لمقنون  وقم 

منضنح وين  هذل لمقنون  ن  

ونح ل نضونوق لمعوس ا نى لمه ئل 

لمعننل لدسع ننو عود إيدلو ت ل 

لمه ئل هى لمجهل  عفس ولا بنععبنو

لمنونطل بعطب ا نعفس و قنونوهن ن  

 ونح ل تخو  .

لخعين   جعحد د ننعد بدء لإلوعن -

تي ر مه ئل دسع ننو نعلى نيلحل 

لمضولئب دمع لم بوين  لمقنون  

نلدكعفنء بأخطنو ه ئل لدسع ننو 

منيلحل لمضولئب بعنو خ بدء لإلوعنج 

 ملنآون  .

ئب نفقن إعندق لموظو في قنون  لمضول -

 ملنعة ولا لدقعيند ل لمجد دق .
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  -مشاال الضرائب عفى المبي(ات :

 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

خضن  لمنعدلا لدسع ننو ل ملضو بل  -

لمعننل على لمنب عنا ننن  عد نخنمفل 

ملقنون  د  لمنعدق لدسع ننو ل هى 

ن لمعى عوعل لمسلى لمعى عسعحا عوه

 لمضو بل .

نجند نوعجنا نسعنودق نعفنق ن   -

ضو بل لمنب عنا في ح   ت  جن ى 

نسعل ننعهن نخنننعهن عخضى مضو بل 

لمنب عنا ) ن ر نسعل ننا تجه ق 

 لمفآر لمكلن ( .

عوفض نيلحل لمضولئب على  -

لمنب عنا خيم ضو بل لمنب عنا على 

ق نل لمندخالا لمخنيل بعنل نا 

بعحي ر  لمعآة ر ملة و نلمنطنمبل

نعنو د لمضو بل على لمعآة ر محسنب 

 لمة و بنمكننر .

ق نم نيلحل لمضو بل لمعننل على  -

لمنب عنا بفوض ضو بل على لمسلى 

نحل ن نلمعى  عم عنو دهن  للمنوعج

ملجهنا نلمه ئنا لمنعنفنق ن  

لمضولئب في ح   ت  لمسلى لمعى 

عسعنودهن هذه لمجهنا د عفوض 

 عل هن ضو بل نب عنا .

 

إعندق لموظو في خضن  لمنعدلا  -

لموتسننم ل ملضو بل لمعننل على 

لمنب عنا ح ث تيبح ذمك نطلبن عننن 

مجن ى نوظننا لدعننر نلمنسع نو   

 على لموغم ن  عقس ط ق نعهن .

إعندق لموظو في عحق ا لمعنل   عحنر  -

تعبنء ضو بل لمنب عنا ب   لمنععل 

 لمعنم ننسعل ننا إوعنج  .

دنو ل منيلحل  إيدلو ععل ننا -

لمضولئب على لمنب عنا ببحث 

لمنطلب لمعندر في خيم ضو بل 

لمنب عنا على لمندخالا لمخنيل 

بعنل نا لمعآة ر ملة و ن  لمضو بل 

 لمنسعحقل على لمعنل ل .

ضونوق إيدلو ععل ننا ن  نيلحل  -

لمضو بل لمعننل على لمنب عنا معنح د 

 للمنعنل ل لمضو ب ل ب   لمسلى لمنوعج

ن لمعى  عم عنو دهن معآج ى لإلوعنج نحل 

لمنحلى نحعى د علجن هذه لمجهنا 

 لدسع ولد.
 

 شاال استخراج التراخيص الصناعية م -7



 ـ47ـ 

 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

عدخر لمه ئل لمعننل ملعيو ى في بعض  -

لمحندا ملعحد د لمطنقل لإلوعنج ل  

 ملنينوى .

عخولج لمعولخ   طنر إجولءلا لس -

لميونع ل ن ر لمسجر لميونعى 

 نلوعفن  عكلفل تدلء هذه لمخدنل .

لوعفن  عكنم ف وسنم لمحينر على  -

ننلفقل ه ئل لمعيو ى دقننل ت  

نآون  طبقن مون  لميونعل ننسنحل 

 لألوض .

قينو لمننليفنا لمق نس ل لمنيو ل  -

 مبعض لمنوعجنا نعدم عحد  هن .

فظنا ععنند  إدلوق لإلطفنء في لمنحن -

في طلبنعهن في آأ  لمننلفقل نعآعوط 

لمنعدلا ن  آوكل بذلعهن بعكنم ف 

 بنهظل .

لسعنولو عوض نآنكر لسعخولج  -

لمعولخ   لميونع ل على وئ س 

لمن ولء نن  و لمعون ل لمنحل ل نك وق 

 .لمقولولا لمعى عيدو معسه لهن
 

إطال  حو ل لمنينوى في لإلوعنج  -

نإنكنو نعهن  طبقن دحع نجنا لألسنل 

لمنعنحل نطبقن ملطنقل لمقين  مخط 

لإلوعنج نذمك ن  خالر عنج  عنم ن  

 ه ئل لمعننل ملعيو ى .

عسه ر إجولءلا لمحينر على  -

لمسجر لميونعى دن  عبئ عكنم ف 

نل   كن  بوسنم ون  ل نبنسعودلا 

 عفى فقط بنمنطلنب .  

إمةنء هذه لموسنم ن إعندق لموظو في  -

و   خنيل نن  عحيلهن ن  لمنسع ن

نعو  2000عقر نسنحل تولض هم ع  

نوبى نل   كن   بعد ذمك وسم 

ون   نذمك بقولو ن  ن  و 

لميونعل ح ث ت  دنو ن لوق 

 .لميونعل لآل  لمعنج   نم س لمجبن ل
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 تابن مشاال استخراج التراخيص الصناعية :
 

 

 المشــاال والم(ـوقات
 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

ولسل نفح  لمننليفنا إعندق د - 

لمق نس ل مجن ى لمسلى لمعى عوعل نحل ن 

مععفا نلألسنل  لمعنمن ل خنيل ت  

بعض لمننليفنا نيفا في 

لمخنس ونا نلمسع ونا نسنف  سنعد 

ذمك على حنن ل لمنسعهلك نإ جند 

 سن  عيد و ل .  

ضونوق نجند ععل ننا نلضحل  -

نيو حل بنمحد لألدوى لمنطلنب 

عدلا ن  نينوى نعآج ى آولء لمن

 تخو  نععندق نم س آوكل بذلعهن .

عفع ر هذه لمقولولا على توض  -

 لمنلقى .
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  1994 4قانوظ البيئة رقذ  -8

 

 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

عدم عنلفا بعض لمنآونعنا لمقنئنل  -

نى قنون  لمب ئل نخنيل بعض نينوى 

 لمآوكنا لمكبو  .

جدن  ب ئ ل ملنآون  إعدلد دولسل  -

 قبر لمننلفقل عل ل .

عدم عنفو لمنعى نلمكنلدو لمفو ل  -

لمخنيل بنمعنع ل لمب ئ ل تن عقد م لمدعم 

 لمفوى ملنسع نو لمية و .

لوعفن  عكنم ف نحدلا لمنعنمجل من نه  -

لميوف لميونعى ننن    د ن  تعبنء 

 لمعكنم ف لموتسننم ل .

 لوعفن  عكنم ف تعنده لمعدن و نينو ل -

 عجن ى لمنخلفنا في بعض لمنونطا .
 

عنج   لمدعم لمفوى مبعض لمجهنا  -

لمننوحل معوآ د يوف لمنوح لمخنيل 

  -بنمب ئل في عنف و :

لمدعم لمفوى نلمعدو بى ديحنب  -1

 لمنآونعنا لميونع ل .

عحس   نخوجنا لمنينوى معقل ر  -2

 ت نو لمعلنث.

نسنعدق لمنآونعنا لمية وق في  -3

 .عنف ا تنضنعهن ب ئ ن 

عنج   جهن  آئن  لمب ئل في كر  -

نحنفظل م كن  آو كن ملنينوى نم س 

 وق بن عل هن .
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 مشــافة ال(مـــالة  -9
 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

لوخفنض إوعنج ل لمعننر لمنيو   -

 بيفل عننل .

عدم عنلفا نخوجنا لمععل م نى  -

 لحع نجنا سن  لمعنر .

معدو ب لمعحن لى نعدم ضعف بولنل ل -

 عنلفقهن نى لحع نجنا تسنل  لمعنر .

عدم فنعل ل قولو وئ س نجلس  -

لمن ولء بآأ  إوآنء نجنمس نحل ل 

 ملعون ل لمبآو ل في لمنحنفظنا  .

عدم نجند قنعدق ب نونا سل نل في كر  -

لمنحنفظنا ع  لحع نجنا لمنيوى ن  

لمعننمل نلمعخيينا نإعالوهن دبونء 

 لمنحنفظنا .

لوخفنض نسعن  لمععل م لمفوى  -

 لميونعى .
 

وبط لإلوعنج بنألحو كبدل ل معحس    -

 إوعنج ل لمعننر .

إعندق لموظو في نونهل لمععل م نعبوى  -

 س نسل إيالح لمععل م في نيو.

عحد ث بولنل لمعدو ب نععظ م  -

لدسعفندق ن  نولك  لمعدو ب مخدنل 

 لحع نجنا لمعنر .

 عفع ر قولو وئ س نجلس لمن ولء -

نقولو ن  و لمقن  لمعننلل نقولولا 

لمسندق لمنحنفظ   بآأ  لمنجنمس 

لمنحل ل ملعون ل لمبآو ل في لمنحنفظنا 

ن  خالر آم ل نعنبعل ن  نجلس 

 لمن ولء مهذه لدجعننعنا نوعنئجهن .

ععنن  نجنمس إدلولا لمنونطا  -

لميونع ل نى نولك  نعلنننا 

لمنحنفظنا في نضى قنعدق ب نونا 

نا لمنينوى نى عحد  هن ع  لحع نج

 تند بأنر .

ععن م عجوبل نبنوك / كنر ن وبط  -

لمععل م بنمعدو ب بح ث  نك  ت  

ععحنر كر ندلوس لمععل م لمفوى إمى 

 وظنم لمععل م لمن دنج .
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 الت مينات االةتماعية  -10
 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

نقنندا طلب نكنعب لمعأن ونا على لم -

في لمنحنفظنا نلمنونطا لميونع ل 

لمعأن   لمدلئم على لمعننمل لمعى 

 سعخدنهن لمنقننر على لموغم ن  ق نل 

عأن ونا لمنقنندا لمعى  عم دفعهن عود 

لمحينر على لموخيل عضن  هذل 

 لمعأن   .

آوط دفى ق نل عأن ونا لمنقنندا  -

على لدعننر لإلوآنئ ل قبر لمبدء ف هن 

معى وبنن  حدث بهن عة  و تن كننلل نل

إمةنء ننن  عوى حدنث عة  و في ق نل 

 لمعأن ونا ف يعب ودهن .

  ندق ق نل حيل ينحب لمعنر في  -

لمعأن ونا لدجعننع ل ننن  ن ر عبئ 

خنيل في لميونعنا لمعى بهن عدد 

كب و ن  لمعننمل ننن  ؤد  لمى لوعفن  

 ند نو ل تيحنب لدعننر .

ا في عحد د لمحد عدخر ننظفى لمعأن ون -

لألدوى مألجو على لموغم ن  لمع لم 

 .تيحنب لمنآونعنا بنمقنون 
 

إعندق لموظو في وسبل لمعأن ونا  -

لدجعننع ل على نوآ ا ننبنوى 

 لمنينوى نخنيل وسبل لمعننمل .

د  عم دفى لمعأن ونا إد بونء على ق نل  -

لمنسعخلينا لمفعل ل لمعى  عم يوفهن 

 تند بأنر .

وظو في س نسل لمعأن   على إعندق لم -

 لمعننمل.

لمع لم لمعأن ونا لدجعننع ل بنألجو  -

لمنحدد في لسعننوق لمعأن ونا سنلء 

 كن  لألجو  نبعن ننعة ول .
 

 



 ـ52ـ 

  2002 84قانوظ لةم(يات األ فية  -11
 

 المشــاال والم(ـوقات

 

 توصيــات ومقترحـات الحــل

لمقنون  لمجد د فوض ق ند على  -

ن ل لمعى ععنر على خدنل جنع نا لمعو

لمنسع نو   نتيحنب لميونعنا 

لمية وق نخنيل ف نن  خ  لعينمهن 

بنمجهنا لمننوحل نطنر إجولءلا 

 لمننلفقل .

طلب لمجهل لإلدلوق لمنخعيل في  -

لمنحنفظنا ن  لمجنع نا ب ن  

بنمودنلا ننوش لمعنر قبر عقدهن نى 

عقد م لألنول  لمعى س عم نونقآعهن قبر 

  عقد لموآنط نخنيل إذل  ننن ن 60

كنوا لمودنق نى لمجهل ن  لمجهنا 

 لمننوحل .

عدخر لمجهل لإلدلو ل في كنفل تننو  -

 .لمجنع نا لألهل ل

إعندق ي نغل قانون  ملجنع انا لألهل ال  سانعد 

على عآج ى لمعطن  في لمعنر لألهلي نإطاال  

لمطنقااانا لمعطنع ااال ناااى لألخاااذ فاااي لدععبااانو 

ألهل ل ننولعانق ذماك لسعطال  وت  لمجنع نا ل

 لمعوف ذ ل . لعلى لألقر في لمالئح
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 تااليف ورسوذ و عبان عقد شراة ر سمالها مفيوظ ةنيه  

 

 

  وال: تااليف ورسوذ و عبان عقد الشراة

  جم  5000لمعقد ن  وقنبل لمنحنن     في لألمف على وتس لمننر دععنند 5وسم 

 جم . 500بيوف لموظو ع  وتس لمننر(  وسم عن  ا لمعقد في لمآهو لمعقنو  )ننحد 

  نر في لألمف على وتس لمن 2وسنم لمسجر لمعجنو  طبقن مقنون  لمةوف لمعجنو ل لمجد د

 جم . 2000

  جم . 500وسنم ملوآو في يح فل لدسع ننو 

  جم . 150وسم دسعخولج لمبطنقل لمضو ب ل 

 
   1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أل ةذ  8500ااةمالي 

 

 ورسوذ رخصة المبانى :ثانيا : تااليف 

  جم منعو لمنبنوى  50% ن  إجننمي لمعكنم ف على تسنس 3عأن ونا نقنندا بنعنسط

 . 1500= %3×  50.000م نوبى(  1000لمنسنحل  )

  نم ف      في لألمف ن  لمعك 2دنةنا عطب ق ل نوسب ل نهودس ل على لموسنننا لمهودس ل بنلقى

 جم . 1000في لألمف = 2×  50.000

 جم . 500% ن  لمعكلفل = 1ملحى  وسم 

 ةذ 3000ااةمالي 

وسنم على وخيل نبنوى ملسنو مقطعل لألوض لمنخييل ملنآون  ) عأن ونا ـ دنةل ـ 

 جم . 1500لإلجننمي وسنم (. 

 
  2ةذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأل 4500إةمالي الرسوذ والتااليف لرخصة المبانى  
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 ثالثا : تااليف ورسوذ رخصة التشحيل :

 لجول لمحينر على وخيل لمعآة ر إ بنا عنو خ بدء لإلوعنج وسنم عكنم ف لوعقنر لم  عطلب

 جم . 2000نعنسط  3000 – 1000على حسب ننقى لمنوطقل لميونع ل ن  

  جم . 2000ننلفقل لمه ئل لمعننل ملعيو ى على إقننل لمنآون  نعنسط 

  جم . 205وسنم لمسجر لميونعى 

 تمف جم  15جم عدو ب عننر عالنق على  1000طفنء وسنم نعكنم ف نتعبنء تجه ق لإل

 تجه ق إطفنء على لألقر .

  جو    2000لدآعولك في لعحند لميونعنا لمنيو ل نفى لمةوفل لمعى عونسب لموآنط

 سون ن . 1500نوهم 

  3ةذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أل 7205إةمالي تااليف ورسوذ رخصة التشحيل 

 ةذ 20205= 7205+4500+8500  = 3، 2، 1إةمالي البنود رقذ أل

 
   تمف جم  15 – 10نالحظل : غ و عكنم ف تجه ق لإلطفنء ن 
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مشروع صغير رأسماله مليون جنية مقام في منطقة صناعية في إحدى المحافظات 

 م مربع 1000م مربع والمبانى  2000على مساحة إجمالية لألرض 

 

 

خةوات وإةرانات 
الحصول عفى 

 رخصة التشحيل

 لدآعولك في لمعأن ونا. -6
 حضو إطال  لمع نو. -7
 عقد عني ر لمن نق . -8
 ننلفقل جهن  آئن  لمب ئل. -9

 وخيل لمنبنوى . -10

 

 وسم هودسى نععند ملنيوى. -1
 وسم عخط طى معن  ى لمنعدلا -2

 .نععند 
 نحضو لسعالم لألوض . -3

 قولو عخي   لألوض . -4

 ننلفقل لمدفن  لمندوى نلمحو ا. -11 ننلفقل لمه ئل لمعننل ملعيو ى. -5
 لمق د في لمسجر لميونعى -12

 

 الصناعى الحصول على السجل

وخيل 
 لمعآة ر

لمسجر 
 لمعجنو 

 عقد 

 لمآوكل
 عأن ونا 

 لجعننع ل
لدآعولك في 
 لعحند لميونعنا

 

 (امة لفتصنينموافقة الهيئة ال

 

 الحصول عفى رخصة المبانى لفمصنن

  –عقد لمآوكل 

 لمسجر لمعجنو 

 وسل ن  لموسنننا لمهودس ل 3
 نلمنعننو ل

لدآعولك في 
 عأن ونا لمنقنندا

 

 نحضو لسعالم لألوض

تمف  150لدآعولك في لمنجنعل لمعآو ل م  ندلا ق نل لمنبنوى ع  
 جم نعنر ن  قل عأن   ) سودلا إسكن  (
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 ثانيا : مشاال وم(وقات تنمية الصناعات والمشروعات الصحيرة المصرية

 

 المحور األول : أل رؤية  صحاب الصناعات والمشروعات الصحيرة  

ععب ااو عااا  وت  ننعطلباانا نلحع نجااانا ننياانمح تياااحنب لميااونعنا نلمنآاااونعنا لم

 و فعاندً لمية وق هن لمهدف لموئ سي دعحند جنع نا لمعون ل لدقعياند ل   نحعاى  كان  هاذل لمععب ا

 ن عنعى بنيدلق ل ف جب ت   ععند على عدد ن  لمنبندش تهنهن : 

نآونعنا لمية وق فى ينمح نفى ت  عكن  نعطلبنا نلحع نجنا تيحنب لميونعنا نلم -1

 0لعجنه لمعون ل لمآننلل مليونعنا نلمنآونعنا لمية وق نم سا نععنوضل نعهن 

ت  عكن  نجنر عنجهنا عون ل لميونعنا نلمنآونعنا لمياة وق فاى يانمح نفاى لعجانه  -2

 0خطط نلسعولع ج نا لمعون ل لمآننلل لدقعيند ل نلدجعننع ل لمنيو ل 

عاى نا نلدحع نجنا فاى إطانو نادونس نا  لمعلن ال لمعنل ال حعاى ععنت  عكن  هذه لمنعطلب -3

 بنمنيدلق ل لمكنف ل نلمكف لل بندسعجنبل مهن 

 

 نإذ  وااعهل لعحااند جنع اانا لمعون اال لدقعيااند ل نحااننو نعونعاال ملععب ااو عاا  نياانمح ننعطلباانا

بااوا نلحع نجاانا لميااونعنا نلمنآااونعنا لميااة وق   باادعم ننساانودق ناا  نؤسساال فو اادو ش ل 

   ف قعيند ل لألمننو ل   نلمعي كن  مهن دنو نعوني نتدبي كب و فى إوآنء لعحند جنع نا لمعون ل لد

ق ند نلمساندعلاك لمقوانق لمنعيالل با   لدعحاتهم قونلا ننحننو لمععب و ع  هذه لآلولء نلمنعطلبنا   

ذه باو لدعحاند هاتعضنء نجلس لمآعب ن  خالر لملجوال لدقعياند ل بانمنجلس لمنانقو   نح اث  عع

ن لال لملجول لمننقوق قنق عآو ع ل عنم   لمخبولا نلمعخيينا نقبر هاذل نذلك نجننعال نعن ا ق ن

 0 منخعلف قن  لمآعب لدقعيند ل نلدجعننع ل

 

ا مذمك جنئا هذه لمنوقل " لمنوكا ق " ن " لمنخعياوق " مطاوح نآانكر ننعنقانا عون ال لمياونعن

و تيحنب لمنآونعنا لمية وق نلمعى عندق نن عة ب ع  ن  نجهل وظ –نلمنآونعنا لمية وق 

نحعااى عكاان  هااذه لمنآاانكر نلمنعنقاانا تسنساانً منونقآاانا نععنقاال  –ساانحل يااوى نلعخاانذ لمقااولو 

نحاانلولا بواانءق باا   لمسااندق تعضاانء لملجواال لدقعيااند ل منجلااس لمآااعب ننجلااس إدلو نتعضاانء 

 0 ننن لي نخبولء لعحند جنع نا لمعون ل لدقعيند ل
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 لمعحد نانهذل لمحنلو هدف  لألسنسي لمعنير " معفنهم نآعوك بونء " مننه ل لمنآنكر نلمنعنقنا ن

نسنا س لمعي عنلج  نس وق عون ل لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق   نن   م عبوى نإقولو نعفع ر 

نعآااو عنا نإجااولءلا ننلجهاال هااذه لمنعنقاانا عحق قاانً معون اال نعطاان و قطاان  لقعيااندي هاان تناار 

 0 سعقبر لمعون ل لمنيو لن

هونك تك و ن  وؤ ل نتك و ن  حيو منآنكر ننعنقنا عون ل لميونعنا نلمنآاونعنا لمياة وق 

"  لمنيااو ل نكلهاان نهناال   إد ت  لموؤ اال لمجااد وق بندهعناانم فااى هااذه لمنوحلاال هااي وؤ اال نوت 

موؤ اال لمعااي تيااحنب لمنياالحل " فااى عون اال لميااونعنا نلمنآااونعنا لميااة وق   نبنمعاانمي فهااي ل

 0سعوك  عل هن هذه لمنوقل 

 

كااذمك ععن اا  وؤ اال " نوت  تيااحنب لمنآااونعنا لميااة وق بنإلضاانفل إمااى توهاان وؤ اال " تيااحنب 

لمعاي  توهن وؤ ل " عنل ل " ننوك ق بنعواى توهان ما  عاذهب إماى لمعفنيا ر نلمعآاعبنالمنيلحل "   

 0عن   وؤ ل لألطولف لألخو  

 

وؤ ال لألجها ق نلمنوظنانا نواب وؤ ال " تياحنب لمنيالحل " نعلى نج  لمحياو هوانك " إماى ج

نال لمنعو ال بعون ال لمنآاونعنا نلمياونعنا لمياة وق ن عباو عوهان  ال ال ن لولا ننوظلمحكنن ل 

ق  ال/ ن لووئ س ل ) لميودن  لإلجعننعى ملعون ال / ن لوق لمعجانوق لمخنوج ال/ ن لوق لمعون ال لمنحل

آاونعنا نلمدنر لألجوب ل لمعاي عادعم عون ال لمياونعنا نلمن لوؤ ل لمنوظننا لمدنم لميونعل (  م 

بواك نلمية وق لمنيو ل ) لمنجننعل لألنوب ل/ ه ئل لمنعنول لألنو ك ل/نؤسسل فو ادو ش ل باوا 

 يوند ا لإلوننء لمعوبى/نوظنانا /DANIDA/ ه ئل  CIDAه ئل لمـ  /GTZلمععن و لألمننوي ن

 0 نلمنعخيي   نتخ ولً وؤ ل لمخبولءلألنم لمنعحدق ( 

 نمععن ا لمفنئدق ن  هذه لمنوقل فس عم لمعوك   على عوض نن  لى : 



 ـ58ـ 

 Shortنج  وظو تيحنب لميونعنا نلمنآونعنا لمياة وق بطو قال نخعياوق ننوكا ق  وال:  

List   نبنن  نك  ن  إقننل حنلو بونء ن نو حنر هذه لمنآنكر نلمنعنقنا لمنوك ق   ننا

 0 م لقعولح حلنر ننلجهعهن 

محكنن ل لبنمنآنكر نلمنعنقنا كنن عولهن لألجه ق  Long List: حيو نسود قنئنل عفي ل ل ثانياً 

 0نلمنوظننا لمدنم ل نلمدنر لمننوحل نلمخبولء 

تعضانء  لإلجنبل علي سؤلر مننذل؟! لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق بنمذلا مجذب إهعنانمثالثا:  

 0لملجول لدقعيند ل ن نجلس لمآعب؟!

 :  وئ سي عسنؤر     -1

مننذل وهعم بنج  خن  ب  لمل نعنقنا نحر نآنكر لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق 

 0لمنيو ل ؟ ! 

 : وئ سي نبدت

تحاااد لمععو فااانا لألسنسااا ل ملياااونعنا نلمنآاااونعنا لمياااة وق توهااان علاااك لألوآاااطل 

ن تولد لدقعيند ل لمية وق لمحجم نلإلنكنونا نهى لمعي عقنم بنباندولا آخيا ل مألفا

ن نبنمعاانمي د عااعنك  ناا  حاار نآاانكلهن نعاانف و لحع نجنعهاالألسااو تن لمقطاان  لمخاان    

 0 نلمب ئل لمنح طل بهن ىبنفودهن   فالبد ن   عنف و دعم ننسنودق ن  لمنجعن

 لمياااة وق نلمنآاااونعنا لمياااونعنا عون ااال ننعنقااانا نآااانكر نحياااو عحل ااار نااادخر

 :  لمنيو ل

لمنعنقااانا نلمنآااانكر   إد ت  هاااذل لمحياااو  كنااان س عضاااح ف نااان بعاااد هوااانك عآاااولا

 لمنعنقاانالمعوك اا    فهاان  ااؤد  كااذمك ملخلااط ناان باا    عفعقاادلمعفياا لي فضااالً عاا  لواا  

 لمعي  سنهم حلهن فى إحادلث وقلا  ونع ال ملياونعنا نلمنآاونعنا لمياة وق لموئ س ل

ن و عطالمعاي د  اؤ و حلهان إد بقادو  سا و فاى  لمنعنقنا لم نون الوحن لألفضر   نعلك 

  0لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق لمنيو ل 

نماااذمك ساااونود هوااان نااادخر بسااا ط نساااهر نعنلاااي محياااو نآااانكر ننعنقااانا عون ااال 

ن سانى هاذل لمنادخر  –لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق نا  نجها  وظاو تياحنبهن 

ن ععند على ت  تي وآنط لقعيندي تن لجعننعي   System Approachبندخر لموظم 

Activity لمععب ااو عواا  بوظاانم  نكاا  System  مد اا  ناادخالاInputs  ن قاانم بعااده

 تن نوعجنا نعلى لموحن لمعنمي :  Outputsن وعل نخوجنا  Processعنل نا 
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 البيئة الخارةية        البيئة الخارةية 
 

 نخوجنا          دخالان

Inputs 

 

 " System Approach" ندخر لموظم " " 

 ن  ر وآنط لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق على لموحن لمعنمي : نبنمعنمي  نك  ع
 

 

 ب ئل خنوج ل       ب ئل خنوج ل

 قنلو         وسنم نضولئب

 عآو عنا     عقر نننليالا 

 نعلنننا       لعيندا 

 نوعجنا تسنس ل خدننا        خنننا 

 سلى         نسعل ننا

 خدننا          عننمل 

 نوعجنا  نون ل        ا نآدانعدل

 نخلفنا         عنن ر 

 

 نخوجنا     لمندخالا  

  Inputs     Outputs 

 إدلوق ـعكونمنج ن 

 ضبط جندقـ  عسن ا 

 هودسل إوعنج  ـ  ي نول ب ئل

 

 

 نلمنآاونعنا لمياونعنا عون ال ننعنقانا منآانكر List Short لمنخعياوق لمقنئنال -4

 هل وظو تيحنب لمنآونعنا(: ) ن  نجنيو فى لمية وق

 عمفيات

Proc

ess 

المشروع 

 الصغير
 ) عمليات (



 ـ60ـ 

 عين م لمقنئنل :4/1

لعل تن  عبااو عاا  لمناادخالا دلئناانً بأوهاان عونيااو لإلوعاانج ) إوعاانج لمساا -ت

لمخدناال ( نمسااهنمل لمععب ااو فاا   عونيااو لإلوعاانج خنساال عونيااو 

 5Mمذمك عسانى لماـ  Mآه وق لمحوف لألنر نوهن بنإلوجل   ل هن 

  نهى:

 Material  ـ لمخنناااانا نلمنسااااعل نناManpower ـ لمعننماااال

Money ـ لمعنن رMachine ـ لآلدا نلمنعدلاMarket  لمسن. 

كاااااذمك فااااا   لمنخوجااااانا هاااااي لمنوعجااااانا سااااانلء كنواااااا سااااالعل  -ب

Commodity   تن خدناااالService  نلمااااى جنوااااب لمنوعجاااانا

نهى نوعجانا عواعل  By Productsلموئ س ل هونك نوعجنا  نون ل 

  ساي ن ار إوعانج لمعسار لألساند )لضطولولً ت ونء إوعانج لمنواعل لموئ

ا نا  لمنندس ( ت ونء إوعنج لمسكو تن إوعنج لمودق ت وانء إوعانج لمادق 

  0لمقنح نعندق نن عكن  هونك ق نل لقعيند ل ملنوعجنا لم نون ل

نهاااى عاااندق  Wastesكنااان ععضااان  لمنخوجااانا ت ضااان لمنخلفااانا 

ن مام نملب ئل نوعجنا عد نل لمق نل لدقعيند ل نغنمبنً نن عسبب علن نً 

 0 عم لسعخدلنهن تن نعنمجعهن تن لمعخل  نوهن بأنن  

فهي لألوآاطل لمعاي عاعم دلخار لمنآاون  تن  Processتنن لمعنل نا  -ج

لمنيااااااوى لميااااااة و نععضاااااان  لإلدلوق نلمنحنساااااابل نلمعكاااااانم ف 

نلمعكونمنج اااان نضاااابط لمجااااندق نلمعياااان م نلمعساااان ا نلمياااا نول 

 0ني نغل لمب ئل

 ال لمنح طال بنمياونعنا نلمنآاونعنا لمياة وق تنن لمب ئال لمخنوج -د

فعضم لمدنمل نلمحكننل نلمنجعنى نلمننقاى لمجةولفاي نلمعالقال با   

لمنآاااون  لمياااة و نلمنآاااونعنا لمكب اااوق نب وااا  نبااا   لمنجعناااى 

 0لمدنمي نلمسن  لمخنوج ل نلمقنلو   نلمعآو عنا

 القائمة المصحرة لفمشاال والم(وقات : 2 4

 

 اتةاه الحل المشافة توصيف نو  المشافة
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  وال:

مشاااااااااااال وم(وقااااااااااات 

 Inputsالمدخالت 

 لمخننااااااانا نآااااااانكر -1

نلمنسااااااااااااااااعل ننا

Material  

 

 

 

عااااادم عااااانفو لمخننااااانا  1/1

نلمنساااعل ننا بااانمجندق 

لمنونساااااااااابل نلمسااااااااااعو 

 لمنونسب )جندق/سعو( 

 

 

 

عاااااانف و لمنعلنناااااانا نقنلعااااااد  1/1

لمنعلننااانا لألسنسااا ل عااا  لمخننااانا 

لمجد اادق فااى نلمنسااعل ننا نلمخنناانا 

لألساااااااااانل  لمدنم اااااااااال نلمنحل اااااااااال 

  0نننليفنعهن تسعنوهن

عاااادم عواااان  لمخنناااانا 2 /1

نلمنساااااااااعل ننا )نآاااااااااكلل 

 لمعون (

عآاااج ى ق ااانم آاااوكنا جد ااادق  2/ 1

نحث لمآوكنا لمعجنو ل لمقنئنل على 

لسااااااع ولد لمخنناااااانا نلمنسااااااعل ننا 

لمنعطااااااانوق لمال نااااااال ملياااااااونعنا 

 نلمنآونعنا لمية وق 

نبل لمسااان  باااطء لساااعج 1/3

لمنيو ل نلمنسعنود نلمنوعل 

لمنياااااااااااااوي ملخننااااااااااااانا 

نلمنسااااعل ننا لمجد اااادق فااااى 

 لألسنل  لمدنم ل

نضاااااى لمننليااااافنا لمق نسااااا ل  1/3

نلمضااانلبط لميااانونل لمكف لااال بعااادم 

عسااااوب خنناااانا ننسااااعل ننا غ ااااو 

 0نطنبقل ملننليفنا

عاادم عاانفو لمنعلنناانا  4 /1

لمكنف اااااااال عاااااااا  لمخنناااااااانا 

ى نلمنسااااعل ننا لمجد اااادق فاااا

 لألسنل  لمدنم ل

 

 لمعننمااااااااال نآااااااااانكر -2

Manpower 

عاااااادم عاااااانفو لمعننماااااال  2/1

لمنااااانهوق فاااااى لمعد اااااد نااااا  

لألوآاااااااااااااطل لمياااااااااااااونع ل 

نلم ولع اااااااااال نلمعجنو اااااااااال 

 0نلمخدن ل 

عطاان و نولكاا  لمعاادو ب لمنهوااي  2/1

لمقنئناال نعآاا  د نولكاا  عاادو ب نهوااي 

 0ملحوف نلمنه  لمنعطنوق لمجد دق 
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عنلضى نساعن  نولكا   2/2

 معدو ب لمنهويل

عطن و عني ف لمنه  نلمحوف  2/2

لمنيو ل م نلكب لمعني ف لألنوبي 

 تن لمدنمي ملنه  نلمحوف

عاااادم نفااااوق لمناااادوب    2/3

 لمنؤهل   

عطااااااان و لمباااااااولنل لمعدو ب ااااااال  2/3

نلدععنند على باولنل لمعادو ب لمعاى 

 عنوح آهندلا نععوف بهن 

عاااادم نجااااند عنياااا ف  2/4

دق ااااااا ننعطاااااانو ملحااااااوف 

 منه  فى نيونل

 عطن و قنلو   لمعنر 2/4

لمحنجاال لمننساال معطاان و  2/5

 قنلو   لمعنر 

إعاادلد بااولنل نعطاانوق معاادو ب  2/5

 لمندوب   بنمدلخر نلمخنوج

عااااادم نجاااااند باااااولنل  2/6

عدو ب ل نعطنوق نعععند على 

لمآهندلا لمعدو ب ل لمنععاوف 

 بهن 

عاانف و لمنعلنناانا لمنونساابل عاا   2/6

 نعهن نعنفوهن لمعننمل نننليف
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  اااااااندق قااااااادوق لمنآاااااااونعنا  3/1

لميااااة وق علااااى لمنياااانر ملعنن اااار 

 لمن سو 

عاادم قاادوق لمنآااونعنا  3/1

لمياااااة وق علاااااى لمنيااااانر 

 ملعنن ر نلمقونض لمن سوق 

 نآااااااااااااااااااااااااااااااااااانكر -3

 Moneyلمعنن ر

لمعخف ااف ناا  لمضااننونا لمننم اال  3/2

 نعون ع  

نحدند اااااااال نيااااااااندو  3/2

 نآونط لمعنن ر

م آاااوكنا لمعاااأن   عآاااج ى ق ااان 3/3

 على نخنطو لدئعنن  

ياااااااعنبل لمضاااااااننونا  3/3

لمننم اااااااال لمنطلنباااااااال ناااااااا  

لمنآاااااااااونعنا لمياااااااااة وق 

 نتيحنبهن مإلقعولض 

عون اااااااى نياااااااندو نآاااااااونط  4 /3

 لدقعولض 

عادم نجااند عادد كاانفى  4 /3

نااا  آاااوكنا لمعاااأن   علاااى 

 نخنطو لدئعنن  

عطن و تدنلا نآم نا لدساععالم  3/5

 ع  لمنآونعنا 

ضااااعف لألدنلا لمعااااي  3/5

عسااعخدنهن لمبواانك مالسااععالم 

عااا  لمنآاااونعنا لمياااة وق 

 نتيحنبهن

عااانف و لمنعلننااانا لمكنف ااال عااا   3/6

 نيندو لمعنن ر لمنعنحل نآونطهن.
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عآاااج ى ق ااانم آاااوكنا نعطااانوق  4/1

 دسع ولد لآلدا نلمنعدلا لمنعطنوق 

عااادم عااانفو لمنعلننااانا  4/1

دا لمكنف اال نلمدق قاال عاا  لآل

نلمنعااااااااااادلا نتساااااااااااعنوهن 

ننلياااااااافنعهن نلمناااااااانود   

 لمدنم    / لمنحل    

 لمنعاااااااادلا نآااااااااكلل -4

 Machine نلآلدا

عآد د لمق ند نلمضنلبط لمخنيل  4/2

بننليفنا لآلدا نلمنعدلا لمنحل ال 

نلمنساااااعنودق نيااااا نوعهن نضاااااننوهن 

 نقطى غ نوهن

ضعف لساعجنبل لمسان   4/2

لمنياااااااو ل نلمنساااااااعنود   

لجد ااد فااى ساان  نلمنوعجاا   م

لمنعااادلا نلآلدا بنألسااانل  

 لمدنم ل

عاااااانف و لمنعلنناااااانا نقنلعااااااد  4/3

لمنعلنناااااانا عاااااا  ناااااانودي لآلدا 

نلمنعااااااااادلا لمنحل ااااااااال نلمدنم ااااااااال 

 نننليفنعهن نتسعنوهن نلمجد د ف هن 

عاااادم لمعاااا لم ناااانودي   4/3

لآلدا لمنسعنودق تن لمنحل ل 

بنمننليااااافنا نلمضااااااننونا 

 نلمي نول نقطى لمة نو
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عوآااا ط لمسااان  نعوآااا دهن بنقنننااال 

لدحعكااانو ننضاااى ضااانلبط لدمعااا لم 

 بنمجندق ن 

نجااند لحعكاانولا قنئناال  5/1

فاااااااااى سااااااااان  لمخننااااااااانا 

 نلمنسعل ننا نلآلدا 

 لمسااااااااان  نآاااااااااكلل -5

Market 

عطاان و آم اانا لمعااوض نلمطلااب  5/2

نلمب ااى نلمآااولء ناا  خااالر لمعقساا ط 

نلمعااأج و لمعناان لى نلمااوه  لمعقاانو  

 نغ وهن

لمسااااان  غ اااااو وآااااا دق  5/2

عطاااود لمسااالى لمود ئااال ف هااان 

 لمسلى لمج دق 

وباط لمسان  لمنياو ل بنمساانل   5/3

لمدنم اال ناا  خااالر قنلعااد لمنعلنناانا 

نلمنكاااااندا لمعجنو ااااال نلمعحنمفااااانا 

 لمعجنو ل نلمعجنوق لإلمكعونو ل 

سن  نوةلقل غ و نووال  5/3

 نغ و نعجددق 

نحدند اااااااال نقياااااااانو  5/4 

مب اااااى تسااااانم ب نعساااااه الا ل

 نلمآولء
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لمعاا لم لمساان  لمنيااو ل لمع لناانً  1/1

يااااانوننً بنمننليااااافنا نلمنقااااان  س 

ننعااااان  و لمجاااااندق نعاااااوض نوقااااار 

 نعدلنر لمسلى نلمخدننا

 

 

عاااااااااااااادم لدمعاااااااااااااا لم  1/1

بنمننلياافنا لمق نساا ل نعاادم 

عاانفو ن اار هااذه لمننلياافنا 

فااااااااى بعااااااااض لمنوعجاااااااانا 

 نلمخدننا 

 ثانيا:

مشااااااااااال وم(وقاااااااااات 

 المخرةااااااااااااااااااااااااااااااات :

Outputs 

 لمنوعجااااانا نآااااانكر -1

 Products لموئ س ل

إقننااال نولكااا  عون ااال لمعيااان م  2 /1

ملنوااعل نمناانلد لمععبئاال نلمعةل ااف فااى 

 لميونعنا لمنعلفل 

فقااو نهاانولا نخبااولا 2 /1

 Productعياان م لمنوااعل 

Design  سااانلء كااان  منواااعل

 سلعل تن خدنل 

معون اال  يإوآاانء نوكاا  عكونماانج 1/3

 نلمعةل فيونعنا لمععبئل 

قياانو نعخلااف توآااطل  1/3

لمععبئاال نلمعةل ااف نناان  ااؤ و 

على حفظ نعسن ا لمنوعجنا 

 سلبنً 

نضى نعوف اذ لمس نسانا لمكف لال  4 /1

بعاادم ع كااار لمن ل اان لموساااب ل نععظااا م 

 لمن ل ن لمعونفس ل ملنوعل لمنيو  

لوعفاااااااااااان  تسااااااااااااعنو  4 /1

 لمنوعجنا وسب نً 

عاااانف و قنعاااادق لمنعلنناااانا عاااا  1/5

يااااان ننا لمنعطااااانوق نلمننضااااال لمع

ندنلء لمععبئل لمجد دق نعين م لمعبنق 

نعنف وهاان مليااونعنا نلمنآااونعنا 

 لمية وق 

لوخفااااااااااانض لمقااااااااااادوق  1/5

لمعونفسااا ل ملنواااعل لمنياااو  

 نعأكر لمن ل ن لموسب ل 
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عدم نجند نولك  عون ل  1/6 

عكونمنج ااااااااال نعخييااااااااال 

مألوآطل لميونع ل )د عنجاد 

نولكااااااا  معون ااااااال لمععبئااااااال 

لمعةل ااف تن يااونعل لأل اانث ن

تن لميااااااونعنا لمةذلئ اااااال تن 

يونعل لمنالبس تن لألجها ق 

 لمنو م ل 

لمعآاااد د علاااى عوك ااا  دولسااانا  2/1

لمجدن  بنمق نل لدقعيند ل ملنوعجانا 

لم نون ل نععظ م لدهعننم لمعكونمانجي 

 بهن 

عاااااااااااااادم لدهعناااااااااااااانم  2/1

لمعكونماااااانجى نلدقعيااااااندي 

 بنمنوعجنا لم نون ال نلمعاى قاد

عوفااى ناا  لآلدلء لدقعيااند  

ميااااااونعنا نلمنآااااااونعنا 

 لمية وق 

 لمنوعجااااانا نآااااانكر -2

  Products By لم نون ل

قياااااااااانو دولساااااااااانا  2/2 

لمجاادن  لمفو اال نلدقعيااند ل 

فاااااااااى ععن اااااااااا لدهعنااااااااانم 

 بنمنوعجنا لم نون ل 

عنف و نوآو عكونمنج ن ننعادلا  3/1

 عدن و نلسعخدلم لمنخلفنا  

 ااان عااادم نجاااند عكونمنج 3/1

نإوآاااااااندلا فو ااااااال كنف ااااااال 

منعنمجااااال تن لماااااعخل  نااااا  

لمنخلفااانا سااانلء لميااالبل تن 

لميااااونع ل تن لمخطااااوق فااااى 

 نعوننر لمنآون  لمية و 

 لمنخلفااااانا نآااااانكر -3

Wastes 

عآج ى ق نم نآاونعنا ياة وق  3/2

مجنااى نمعاادن و لمنخلفاانا لميااونع ل 

 نلميلبل نعنن ر هذه لمنآونعنا 

عاااادم عاااانفو لمخبااااولا  3/2

نج اااااااااااااان عاااااااااااااادن و نعكونم

Recycling  لمنخلفنا 
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لدهعننم ببحنث عطن و لسعخدلم  3/3

 لمنخلفنا لميونع ل 

لمعكلفااااال لمعنم ااااا  لمعاااااي  3/3

 عطلبهاااااااان لمااااااااعخل  ناااااااا  

 لمنخلفنا 

 

 

 

وآاااو نعوف اااذ لمباااولنل لمعدو ب ااال  1/1

لمنعطنوق مك ف عبادت نآاون  ياة و 

 ب   لمآبنب

 

 

 

لوخفاااااااانض نهاااااااانولا  1/1

  لإلدلوق ملعنااااااااار لمخااااااااان

ننهنولا ك ف عبادت نآاون  

ية و نك ف عطنو نآون  

 ية و

 ثالثا: 

مشاااااااااااال ال(مفيااااااااااات 

 Processاانتاةية 

 اادارة-1

Management 

عطااان و نوآاااو باااولنل ععن اااا  2 /1

فكو لمعنر لمحو ب   آبنب لمجننعنا 

 نلمندلوس

عااادم مجااانء لمنآاااون   2 /1

لمياااااة و إدلوق نحعوفااااال تن 

عخيينا نؤهلل نلدععنند 

 و على لمخبولا لمعنئل ال لمكب

 لمنعنلو ل 

عطن و لمنونهل لمععل ن ال معآانر  1/3

نعاانوف ننهاانولا نساالنك نا حاانر 

عون اااااال لميااااااونعنا نلمنآااااااونعنا 

 لمية وق 

 

ق نم نولكا  لمعون ال لمعكونمنج ال  2/1

بااادنو ولئاااد فاااى عااانف و لمنعلننااانا 

لمعكونمنج اااال نننلياااافنا نتسااااعنو 

 لآلدا نلمنعدلا ننيندوهن

عااادم عااانفو لمنعلننااانا  2/1

لمعكونمنج ااااال لمكنف ااااال عااااا  

عنل اااااانا لإلوعاااااانج نلآلدا 

نلمنعااادلا فاااى لمعيااان ننا 

لمنعطاااااانوق فااااااى لألوآااااااطل 

 لمنخعلفل 

 : لمعكونمنج اااااااااااااااااان -2

Technology  
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ق نم نولك  لمعون ل لمعكونمنج ال   2/2

بااااادنو فاااااى عفاااااننض لمنآاااااونعنا 

لمية وق ملحيانر علاى لمعكونمنج ان 

بنعفنقاانا نتسااعنو  لمعنمن اال نلمنحل اال

 نونسبل 

عاااااادم قاااااادوق نخبااااااوق  2/2

لمنآااون  لميااة و ملنياانر 

إمااااى لمعكونمنج اااان لمنونساااابل 

 نلمحينر نلمعفننض عل هن

جناااااند لمعكونمنج ااااانا  3/2 عطن و لمعكونمنج نا لمنحل ل  3/2

لمنحل اااال نعاااادهنو نسااااعن  

 آدلئهن 

وآااو نعوف ااذ لمبااولنل لمعدو ب اال  1*3

ن ا لمنعطااااانوق علاااااى فوااااان  لمعسااااا

 نلمعون ل نعسع و لمنوعل 

لمقياااانو لمآاااااد د فاااااى  3/1

نهاانولا لمعساان ا نلمعااون ل 

 سنلء ملسلى تن لمخدننا 

 لمعساااااااااااااااااااااااااااااان ا -3

Marketing 

عياااان م س نساااانا ناااا  آااااأوهن  3/2

عخف ض عكلفل وقر نعن  اى لمنوعجانا 

 نلإلعال  عوهن 

لوعفااان  عكلفااال لإلعاااال   3/2

نلمدعن اال نخاادننا لمعساان ا 

 ن  وقر نعن  ى 

لوخفاااااااانض نهاااااااانولا  3/3 

عساااع و لمنواااعل سااانلء كااان  

 سلعل تن خدنل 

وآاااو نعوف اااذ لمباااولنل لمعدو ب ااال  4/1

لمنعطااانوق مضااابط لمجاااندق نعحسااا   

 لإلوعنج ل فى لألوآطل لمنخعلفل 

قياانو نهاانولا ضاابط  4/1

لمجاااندق نعحسااا   لإلوعنج ااال 

 نخفض لمعكلفل 

 لمجااااااااندق بااااااااولنل -4

 لإلوعنج ااااااااال نعحسااااااااا  

 & Quality

ctivitProdu 
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عطاااان و لمقاااانلو   نلمعآااااو عنا  1/1

ننولجععهاان معكاان  فااى ياانمح عون اال 

لمياااونعنا نلمنآاااونعنا لمياااة وق 

نلدسعوآااند فااى هااذل لمآااأ  بعجاانوب 

 لمدنر لميونع ل لمنعقدنل 

 

 

قيااااااانو لمعآاااااااو عنا  1/1

لمقنئنااال عااا  عوظااا م نحنن ااال 

نوعن اااااااااال لمنآااااااااااونعنا 

 نلميونعنا لمية وق 

 راب(ا: 

 الخارةية مشاال البيئة 

 القاااااااااااااااااااااااااااااوانيظ -1

 والتشري(ات:

ع ساااااااا و إجااااااااولءلا إوآاااااااانء  2 /1

لمآاوكنا نإساول  لمبااا فاى لمقضاان ن 

لمعجنو ااال نحسااام قااانلو   لمنعاااننالا 

 لمننم ل نلمعجنو ل 

عاااادم نجااااند ععو ااااف  2 /1

قاااااااااااااننى ملنآاااااااااااااونعنا 

 نلميونعنا لمية وق 

عااااااادن نجاااااااند تدنلا  1/3 

نآم نا عحف   كنف ل ننعونعل 

ا ماااااااااااااااادعم لميااااااااااااااااونعن

 نلمنآونعنا لمية وق 

ععقااد نطاانر إجااولءلا 4 /1 

إوآاااانء لمآااااوكنا نإعالوهاااان 

 نعسج لهن 

بطء إجولءلا لمعقنضي  1/5 

نقاااانون  لمععااااننالا لمننم اااال 

 )لمآ ك نلمكن ندا ( 
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ع ساااا و نلخعياااانو لإلجااااولءلا  2/1

تند  ااام ععنااا م وظااانم لمآااابك لمنلحاااد 

One Stop shop  مععااااننالا

 وق لمنآونعنا لمية 

ععقااااااااااااد إجااااااااااااولءلا  2/1

عااااولخ   ن لنماااال لمنهوااااال 

نطااااانر فعاااااوق لمباااااا فاااااى 

 لمحينر عل هن 

 لمعااااااااااااااااااااااااولخ   -2

  نلمسجالا

عطن و وظام لمعاولخ   معونساب  2/2

 لألوآطل لمجد دق 

عااااااادم نوسااااااابل وظااااااام  2/2

لمعااولخ   لمحنم اال مألوآااطل 

لمجد اااادق نلمنسااااعحد ل ن اااار 

 ITتوآاااااااااااطل لمنعلنااااااااااانا 

نلمعجاااااااااانوق لإلمكعونو اااااااااال 

و لمعنااان لى نلماااوه  نلمعاااأج 

 لمعقنوي 

عااااانف و لألنااااانك  نلمنسااااانحنا  3/1

نلمنبااانوي لمنونسااابل مبااادء لمياااونعنا 

نلمنآاااااونعنا لمياااااة وق بأساااااعنو 

 نونسبل نعين ننا نعونعل 

عدم عنفو لمنسنحنا تن  3/1

لمنباانوي تن لألناانك  لمنونساابل 

مبااااادء وآااااانط لمنآاااااونعنا 

لميااة وق نلمناا ندق بنولفااا 

 لمبو ل لألسنس ل 

 ن لنمال تنانك  عنفو -3

 نولفاااا نعااانفو  لموآااانط

  لألسنس ل لمبو ل

ع ن اااااد عجنعااااانا لمياااااونعنا  3/2

نلمنآاااونعنا لمياااة وق بنمخااادننا 

لإلوعنج ل) وقر/ي نول/نقند( نبأسعنو 

 نونسبل 

لوعفااان  عكلفااال لألنااانك   3/2

لمعااي  نكاا  باادء لموآاانط ف هاان 

نلوعفن  تسعنو خدننا لمبو ل 

 لألسنس ل 
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ف ااااا  لمياااااونعنا عآاااااج ى نعح 4/1

نلمنآاااونعنا لمكب اااوق علاااى دخااانر 

نجندا وآنط نلساع ننو نعطانو فاى 

توآاااااطل جد ااااادق ن ااااار لمياااااونعنا 

نلمهودسا ل  للمك ننن ل نلمبعو نك ننن ا

نلإلم كعونو ااااال عفاااااعح لمبااااانب تنااااانم 

 لميونعنا لمة وق بدد ن  ت  عونفسهن 

نخااااااااااانر نعوك ااااااااااا   4/1

لمياااااااااااااونعنا لمكب اااااااااااااوق 

نلمنآااونعنا لمكب ااوق علااى 

س توآااااطل لمنآااااونعنا وفاااا

لمياااااااااااااة وق )لمنالباااااااااااااس 

لمجنه ق/لميااااااااااااااااااااااااونعنا 

لمجلد ل/لأل نث/لمياااااااااونعنا 

 لمةذلئ ل(

 غ اااااااااو لمنونفسااااااااال -4

 لميااونعنا نااى لموآاا دق

 لمكب اااااوق نلمنآاااااونعنا

 لمكنفى لمععنن  نعدم

عآج ى ق انم نحادلا لمععنقاد نا   4/2

ننحدلا  Subcontractingلمبنط  

معقااد  Brokerage unitsلمسنسااوق 

نا نلعفنقااااااانا عنااااااار بااااااا   عالقااااااا

لميااااونعنا نلمنآااااونعنا لمكب ااااوق 

نلمية وق نعنن ر نآونعنا بوظانم 

 لمفولوآ   

غ اااااانب آم اااااانا نتدنلا 4/2

لمعوساااااا ا نلمععاااااانن  باااااا   

لمنآاااااااااااونعنا لمكب اااااااااااوق 

 نلمية وق 

عون ااااال لمياااااونعنا لمنةذ ااااال بجهاااااد 

 ننآنوكل ن  لميونعنا لمكب وق 

لععنااااااند لمنآااااااونعنا  4/3

علااااى  نلميااااونعنا لمكب ااااوق

لدساااااااااع ولد نلمياااااااااونعنا 

لمنةذ ل لألجوب ل نعدم ق ننهن 

بااااااااااااادنوهن لدجعنااااااااااااانعى 

نلدقعيند  بعون ال نعآاج ى 

لمياااااونعنا نلمنآاااااونعنا 

 لمية وق لمنيو ل 
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عااانف و لمنعلننااانا لمدنم ااال عااا   5/1

تسااانل  نفاااو  عون ااال لمنآاااونعنا 

 لمية وق 

ضااااااعف لدوعبنطاااااانا  5/1

نلمعالقاانا باا   لمنآااونعنا 

ياااااااااااااو ل لمياااااااااااااة وق لمن

نلألسنل  لمعنمن ال نلمنولكا  

لمعكونمنج ااااااال نلمنوظنااااااانا 

 لمدنم ل 

  لمخنوجي لمعنمم  -5

عن  ااااا لمعالقااااانا ناااا  خاااااالر  5/2

 نوظننا نجنع نا لمعون ل 

ضاااااااااعف نعلننااااااااانا  5/2

لمنآاااااااااونعنا لمياااااااااة وق 

لمنيااااو ل عاااا  لمعطاااانولا 

لمعنمن اااال فااااى لمنآااااونعنا 

 لمية وق 

ضااااخ عاااادد كب ااااو ناااا  تفكاااانو  6/1

لمجد ااادق نلمنآاااونعنا  لمنآاااونعنا

غ ااااو لمعقل د اااال فااااى ياااانوق وناااانذج 

نآااااونعنا تن نآااااونعنا عنن اااار 

  Venture Capitalنخنطو 

وااادوق لألفكااانو لمجد ااادق  6/1

نلدبعكنو اااااال ملنآااااااونعنا 

 غ و لمعقل د ل 

 لألفكاااااااانو نآااااااااكلل -6

 نلمنآااااونعنا لمجد اااادق

 لمعقل د ل غ و
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شاال وم(وقات تنمية الصناعات لم Long Listالمحور الثانى :  القائمة المةولة 

 والمشروعات الصحيرة المصرية

 

 ) نجهل وظو لمن لولا لمنعو ل نلميودن  لدجعننعي ملعون ل نلمخبولء (

 0عدم نجند ععو ف مليونعنا نلمنآونعنا لمية وق  -1

 0عدم نجند عوظ م نؤسسي قن  نننحد موعن ل لميونعنا نلمنونعنا لمية وق  -2

 0تسنسي معون ل لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق  عدم نجند قنون  تن وظنم -3

عااادم نيااانر يااانا ننجهااال وظاااو تياااحنب لمنآاااونعنا لمياااة وق إماااى يااانوعي  -4

 0لمقولولا لدقعيند ل نلدجعننع ل 

 0يعنبل نينمهن نحينمهن على لمقونض نلمعنن ر لمن سو  -5

 0ضعف ه نكلهن لإلدلو ل نلععنندهن على لإلدلوق لمفود ل نلمنلك ل لمعنئل ل  -6

ل بع دلً ع  لموعن  Informal Sectorنجند ج ء كب و نوهن فى لمقطن  غ و لموسني  -7

 0نلموقنبل 

 0عدم عوح ب لمبونك نإقبنمهن على عنن ر لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق  -8

 0ك وق نآدق لمضننونا لمننم ل لمنطلنبل معنن ر نإقولض لمنآونعنا لمية وق  -9

ونعنا لمية وق نلمونجنل ع  لوخفنض فاو  وسبل لمنخنطوق لمعنم   فى عنن ر لمنآ -10

 0وجنحهن 

ل عاادم عاانفو لمخبااولا نلمنهاانولا نلمنعلنناانا لمكنف اال إلعاادلد دولساانا لمجاادن  لمفو اا -11

 0نلدقعيند ل لمج دق مق نم نآونعنا ية وق 

 0ودوق نسنئر لمعأن   على نخنطو عنن ر لمنآونعنا لمية وق  -12

 0نولا لمعنر لمخن  لوخفنض نسعن  لمنعي ب قنفل لمعنر لمحو ننه -13

عدم عنفو لمدولسنا لمنن ن  بهن ع  حجم لمطلب على نوعجنا لمطلاب علاى نوعجانا  -14

 0نخدننا لمنآونعنا لمية وق 

 ضعف لألسنل  لمخنيل بنمخنننا نلمنسعل ننا نلآلدا نلمنعدلا نبدلئ عهن نقينو -15

 0خدننا هذه لمسن  لمعي عقدنهن ملنآونعنا لمية وق 

منونسااابل تن لألسااانل  لمنونسااابل معسااان ا نوعجااانا لمنآاااونعنا عااادم عااانفو لألنااانك  ل -16

 0لمية وق تن عنف و خنننعهن ننسعل ننعهن 
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عدم قدوق لمنآونعنا لمية وق ملنينر نلمحينر علاى لمنعلننانا لمال نال محسا   -17

 0ق ننهن نسالنل عآة لهن نعسه ر عسن ا نوعجنعهن 

 

نآااااونعنا لميااااة وق عاااادم عاااانفو لمعننماااال لمناااانهوق لمال ناااال منااااد لميااااونعنا نلم -18

 0بنمعخيينا لمحوف ل نلمنهو ل لمال نل نلمندوبل 

لوخفااانض نساااعن  نولكااا  لمعااادو ب لمنهواااي نلإلدلوي لمال نااال مع ن اااد لمنآاااونعنا  -19

 0لمية وق بنمعننمل لمنؤهلل لمندوبل 

ضعف قدوق لمنآونعنا لمية وق على لمععنن  نلمععننر نى لمنآاونعنا لمكب اوق تن  -20

 0 لهن لمنآونعنا لمية وق ن

 0لوخفنض جندق نوعجنا لمية وق ) سلى نخدننا ( نلوعفن  تسعنوهن لموسب ل  -21

يااعنبل حياانر ننياانر لمنآااونعنا لميااة وق ملعقااند نلمنونقياانا لمحكنن اال تن  -22

 0لمخنيل 

ضااعف نهاانولا وجاانر لألعناانر نونلد لألعناانر وع جاال وظاانم لمععلاا م نعاادم لمعاادو ب  -23

نال ماد  لمك  او نا  تياحنب لمنآاونعنا نلوخفنض نهنولا لدعينر نلمعالقانا لمعن

 0لمية وق 

لوخفاانض قاادوق عاادد كب ااو ناا  لمنآااونعنا لميااة وق علااى لموحاان نلمعطاانو ميااعنبل  -24

 0لمعنن ر ن  جهل ندفعقند عقو نا عطن و نعون ل لمنوعجنا ن  جهل تخو  

يااعنبل لمنياانر نلمحياانر علااى عكونمنج اان نعقدناال ملوآاانط معاادم لمخبااوق نواادوق  -25

 0ق  لمعنن ر لمنعلنننا نو

 0لسعخدلم عكونمنج ن نحل ل نعقندنل -26

 0لسعخدلم خنننا نحل ل ننسعل نن نحل ل نوخفضل نوعفعل لمسعو  -27

 ج ل.لدفعقند إمى نهنولا لمعسن ا نلمعون ل ملنوعجنا فى لألسنل  لمدلخل ل نلمخنو -28

ا وعجاانلدفعقاانو ملن ل اان لمعونفساا ل لمعااى عجعلهاان عيااند تناانم لمنوعجاانا لمنسااعنودق تن ن -29

 0لمنآونعنا لمكب وق 

نا عاادم عاانفو نولكاا  لمعون اال لمعكونمنج اال لمنعخيياال معقااد م لمنعنواال لمفو اال مليااونع -30

 0نلمنآونعنا لمية وق لمنعخييل 

لمعدد لمكب و ن  لمنعنقانا لمعآاو ع ل نلمقنونو ال ن ار لمضاولئب نلمجنانوك نضاولئب  -31

 0لمنب عنا نلموسنم نلمدنةل نغ وهن 
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علااى وخاا  ن لنماال لموآاانط نلمسااجالا لمعجنو اال  يااعنبل نطاانر نقااا لمحياانر -32

 0نإآهنو نإقننل لمآوكنا بنخعلف تونلعهن

لوخفنض لمانعى بنعان  و ضابط لمجاندق نعخفا ض لمعكلفال نعحسا   لإلوعنج ال نهودسال  -33

 0لإلوعنج ننن  ؤد  إمى لمخونج ن  لمنونفسل فى لألسنل  

 0خفض لمقدولا لمعيد و ل دوخفنض لمجندق نلوعفن  لمسعو  -34

 عدم نجند لسعولع ج ل قنن ل معون ل لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق  -35

 عاادم كفن اال نولفااا لمبو اال لألسنساا ل ناا  كهوباانء نن اانه نغاان  ننقااند نلوعفاان  تسااعنو -36

 0عني لهن نتسعنو لسعهالكهن 

  حدل ل نعوفل لمسن  لمنيو ل بأوننط لمنآونعنا لمية وق لمنعطنوق ن ار لمفولوآا  -37

ه نلمعااأج و لمعناان لى نعاادم إقباانر لمبواانك علااى عنن اار هااذ IT نعكونمنج اان لمنعلنناانا

 0لألوآطل كنن  وبةى

 0عدم عنفو لآلم نا لمكنف ل معحنر نخنطو عنن ر لمنآونعنا لمية وق  -38

لمق ااند لمب ئ اال علااى إقنناال لمنآااونعنا لميااة وق نعاادم خبااوق هااذه لمنآااونعنا علااى  -39

 ننلجهل هذه لمق ند تن عحنر عكلفل عالجهن .

ن  آم نا عون ل نإقولض لمنآونعنا لمية وق ن ار وتس لمنانر لمنخانطو  غ نب عدد -40

Venture Capital    ننحاادلا لمععنقااد ناا  لمباانطSubcontracting  ننحاادلا

 Brokerage Units 0لمسنسوق معنف و لمخنننا نلمنسعل ننا 
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 وعات الصحيرةلماذا  ذا اال تماذ والترايم عفى تنمية الصناعات والمشر :  المحور الثالث

 

و  نى عظ م لألسف  عم لموظو مليونعنا نلمنآونعنا لمية وق ) فقط ( ك م ل فعنمل معنف و ف

 لمعنر نلمعخف ف ن  لمبطنمل   نهذل حق قي إد ت  لألهم هن لمدنو نلألهدلف لدقعيند ل

عنا يوننلدجعننع ل لمعي عحققهن لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق نلمعي بدنوهن عجعر عون ل لم

لي نلمنآونعنا لمية وق ) هدف إسعولع جي ( فى حد ذلع  نم س نجود س نسل ملعنظ ف   ن نن  

 0حيو مألهدلف لمقنن ل نولء عون ل لميونعنا نلمنآونعنا لمية وق

 

 الهدف األول :

 : " لمنيوي لدقعيندي لمه كر في لإلوعنج نخدننا لمنوعجنا عآك ل  نعنس ى عون ى " 

 ن  Services Mixنكذمك لمخدننا لإلوعنج ل  Product Mixلمنوعجنا لمنيو ل ععنوى عآك ل  

 ISICنحدند ل آاد دق نوظاوق نلحادق ملعياو ف لدقعياندي لمادنمي تن لمياونعي لمق نساي لمادنمي 

 سعنضح إمى تي ند   فعقو ه كر لإلوعانج نلمخادننا لمنياو ل ملعوان  سانلء علاى نساعن  لمسالى

 0الك ل تن لموتسننم ل تن لمنس طل لن لمخدننا لمعكونمنج ل نلمخدننا لميونع ل لدسعه

 

نعنا نبذمك ف   عون ى نعنس ى عآك ل  لمنوعجنا نلمخدننا لإلوعنج ل لمنيو ل  نا  خاالر لمنآاو

ك لميااة وق ساانلء معلب اال نعطلباانا لمساان  لمنحلااى تن لمعيااد و تن لإلحااالر نحاار لماانلودلا نكااذم

ولع جي عيند ل لم ولع ل نلمس نح ل نلمخدن ل  ععباو هادف إساععةط ل لحع نجنا بنقي لألوآطل لدق

 0آد د لألهن ل 

 

 

 الهدف الثاني : 

 " لمنحل ل لمندخولا عون ل" 

عساانهم لمنآااونعنا لميااة وق بفنعل اال فااي عون اال لمناادخولا لمنحل اال ح ااث عآااجى هااذل لددخاانو 

 لمجنلواب ولا لمنحل ال نععاددقمالسع ننو ف هن نلمعنئد على لدقعيند لمقنني نا  نولء عون ال لمنادخ

و ح ااث  عوااى ذمااك عوآاا د لدسااعهالك تند   كناان  عوااى كاابح جناانح لمعضااخم  نو اان نت ضاان فهاان  اانف

 0لدسع ننولا لمنحل ل لمال نل مألوآطل لمجد دق 
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 لمهدف لم نمث : 

 :" االةتماعي الحراك وتنشية الر سمالي الترااذ إحداث "

حو ل  ونلا طن لل ن  لمعخط ط لمنوك ي نلمسن  لمنق دق  إمىإ  لوعقنر لدقعيند لمنيوي بعد س

لمسان  نعحو ااو قاان  لمعااوض نلمطلاب عنه اادل إلحاادلث عون اال حق ق ال ناا  خااالر نآاانوكل لمقطاان  

مفو  للمخن  نوؤنس لألننلر لمنحل ل فى لمعون ل   د  نك  ت   سعنو ن ونن إد ن  خالر نوح 

معطااانو    Capital Accumulationساااننمي لماااال م مألفاااولد نلمنجعناااى إلحااادلث لمعاااولكم لموت

 لمعاولكم لمنجعنعنا نلألفولد ن  نجعنى لمودوق نلمحنجل إمى نجعناى لمانفوق نلموفنه ال كنان ت  هاذل

لاى لموتسننمي ن  جهل تخو   وقر لألفولد نطبقنا لمنجعنى ن  آو حل تقار دخاال إماى آاو حل تع

 0عنر نملنجعنعنا ت  عونن إمى لألننمدخال نبنن  سنح ملحولك لدجعننعي لميحي ت   

د لمنوآن نلمنآونعنا لمية وق هي لألقدو على إحدلث لمعولكم لموتسننمي نلمحولك لدجعننعي

 0ملنجعننعنا لمنيو ل

 

 

  الهدف الرابن :

 " لمنحل ل لمخنننا لسعخدلم ععظ م "

ك منحل اال خنياال علاالمنآااونعنا لميااة وق هااى لألقاادو نلألك ااو لسااععدلدل دسااعخدلم لمخنناانا ل إ 

ق ح اث لمخنننا نعنسطل تن نوخفضل لمجندق   نمذمك  ععبو هذل لمهدف لإلسعولع جي ن دنج لمفنئد

ا  حقا ق نل نضنفل مالقعيند لمقانني فضاال عا  توا   نواى هادول منانود قانني  عن ار فاى لمخننان

 0لمنحل ل لمعى عوفو لميونعنا لمكب وق ن  لدقعولب نوهن تن لمععننر نعهن

 

 هدف لمخننس :لم

 :" الواردات إحالل سياسة تحقيق في المسا مة " 

 لمنآونعنا لمية وق بنان  نكوهان ت  عانفوه فاى لمسان  لمنحل ال نا  سالى نخادننا عسانهم فاى إ 

عحق ااا لمهاادف لإلسااعولع جي لمخاان  باا حالر لماانلودلا نساانهنل فعنماال ناا  خااالر عوضااهن مساالى 

 0جندق عنم لنخدننا فى لمسن  لمنحل ل بأسعنو نونفسل ن

 

 الهدف السادس : 

 :" لميندولا عون ل "
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 عون ى نعنس ى عآك ل  لمنوعجانا لمنياو ل نا  خاالر لمنآاونعنا لمياة وق  عنار علاى عون ال إ 

عنف و  ن  خالر نلم نويلميندولا فى  ال ل لعجنهنا لألنر ن  خالر لمعيد و لمنبنآو منوعجنعهن 

 ميبنمعاانو مليااونعنا لمكب ااوق لمعااى عياادو نوعجنعهاان يااونعنا نةذ اال عنم اا  لمجااندق ننونساابل لمسااع

بان نلدعجنه لم نمث ن  خالر نونفسل بعض نوعجنا لمنآونعنا لمكب وق لمعاى عضاطو ملعياد و هو

  0ن  لمنونفسل لمدلخل ل 

 

 لمهدف لمسنبى : 

 :" التصدير إعادة نشاة تنمية "

دنر ك  اوق ن ار  –نن لماا ن –نلماذ  إععنادا عل ا    Re-exportنن لر وآانط إعاندق لمعياد و 

  .فى نيو لم نبن  تن لموننو لمقد نل تن لموننو لمحد  ل معحق ا وهضعهن لميونع ل   وآنطن غنئبن

 

ق ن ععنااد هااذل لموآاانط علااى " لإلسااع ولد " بهاادف إحاادلث " ق ناال نضاانفل "  اام لمعيااد و تن إعااند

   0لمعيد و نهن نن  نك  ل  عقنم ب  لمنآونعنا لمية وق بكفنءق 

 

د نن  لمةو ب ت  جهند لمعيد و فى نيو عععند على عيد و نوعجنا نحل ل نى عوآا د لإلساع ول

ا   نهااذل ناان ماام عفعلاا  تن عحققاا  ت  دنماال يااونع ل فااى لمعاانم ح ااث ت  عآااج ى لإلسااع ولد )ماا د

 نال نلمخنننا نلمنسعل ننا نلألج لء نلمنكنونا نلمعكونمنج ان نحعاى لمعننمال ( بةاوض إحادلث ق

ولا  م إعندق لمعيد و تسلنب نعبى مد  كر لموننو لألسا ن ل نبانموظو إماى نلودلا نياند نضنفل

 نمبال   باتي دنمل ن  لموننو سوجد ت  توقنم لمنلودلا ببال    لمدندولا نكذمك توقنم لميندولا 

ل  نااى   ااندق بساا طل مليااندولا ععااندر لمق ناال لمنضاانفل ) عآااولا لمبال اا   ( تناان إجناانمي لمن اا 

و بل ان  دند 15بل ان  دندو ياندولا ن 8بل ن  دندو ( نوهان  23نوي لمنيوي ) حنلمي لمعج

لودلا ) نلودلا ف   لمقولءق لمنععنقل مهذل لمعج  عنضح ت  ج ء ن  لمنآكلل  كن  في ض مل لمــن

 0بل ن  دندو نعظنهن سلى غذلئ ل نلقلهن نسعل ننا يونع ل(  15

 لمهدف لم نن  : 

 :" البةالة مشافة وماافحة المنتةة الحقيقية ملال( فرص توفير "

ععن   لمنآونعنا لمية وق بقدوعهن لمعنم ل على عنف و فو  لمعنر   ح ث ت  عكلفل فويل لمعنر 

لمنعنمادق فاى لمنآاونعنا لميااة وق نوخفضال بنان  ونساب لماادنر لمونن ال   كاذمك فا   لمنآااونعنا 

معنار لمخان    نتخ اول فا   لمياونعنا لمياة وق لمية وق نس لل ج دق معحف   لمعآاة ر لماذلعي نل
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عحعنج إمى عكلفل وتسننم ل نونسبل تن نوخفضل مبادء لموآانط ننان  آاجى لمك  او   علاى بادء لموآانط 

 0بندسع ننو ف هن 

 

 الهدف التاسن : 

 : " لمننهوق نغ و لمننهوق ويف ملعننمل عنر فو  عنف و "

ولع جي فو  لمعنر لمحق ق ل لمنوعجل ) لمهدف لإلسعد عسنهم لمنآونعنا لمية وق فقط فى عنف و 

 او لمعنسى ( بر ععنعاى بن ا ق إضانف ل ععن ار فاى قادوعهن علاى عنظ اف لمعننمال وياف لمنانهوق  نغ

ء لمنانهوق مساابب   لألنر لوخفانض وساابل لمنخانطوق نلم اانوي هاان نجاند فوياال تفضار ملعاادو ب ت واان

نح ب  نهن ذمك لمون  ن  لمعدو ب لمذي د عس موفى لمقدولا نلمنهنولا on job trainingلمعنر 

 0لمنآونعنا لمكب وق 

 

 لمهدف لمعنآو : 

 : " المصري المةتمن في اايةابية الصناعية القيذ نشر " 

ي هاوغم نحنندا لمعحد ث ملنجعنى لمنياوي نواذ بدل ال لمخنسا ونا فنان  لماا لمق نال لم ولع ال 

ل لمونن علك لمق م لم ولع ل نوهن جنوب سلبي ضد حوكلمةنمبل حعى في لمنونطا لمحضو ل بنمنجعنى 

  عن ر في :

 0عدم لإلحسنس بعويو لمنقا كأحد ننلود لم ونق  

 0عدم لععبنو لمجندق  

 0عدم لدهعننم بنإلوعنج ل  

 0غ نب نفنه م لمكفنءق تن لمفنعل ل 

 0غ نب نفنه م عقس م لمعنر نلمعخي   

 0لإلدلوق بود لمفعر 

 

 Industrialكسااهن عننناان  ن اار لمه كاار لألسنسااي منوظنناا  لمقاا م لميااونع ل نهااذه لمقاا م لمساالب ل ع

Value System : نلمذي  عن ر فى لدمع لم لمآد د بنفنه م نلععبنولا 

 00إلبعكنولإدلوق لمنقا / لمجندق / لإلوعنج ل / لمكفنءق / لمفنعل ل / عقس م لمعنر / لمنبندوق/ 
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وآاو نن على لدوعآنو نلمعنسى لمجةولفي كف لل بععن ا نلمنآونعنا نلميونعنا لمية وق بقدوعه

 0لمق م لميونع ل لإل جنب ل لمعي عفعقدهن بعض لمنجعنعنا لمنيو ل 

 

 

 لمهدف لمحند  عآو : 

 :" الماانية التنمية إستراتيةية تحقيق فى المسا مة "

نمى % ناا  إجناا25عسااعهدف إسااعولع ج ل لمعون اال لمنكنو اال   ااندق لمنساانحل لمنأهنماال باانمعنول  إمااى 

ا % لمحنم اال   نماا   عااأعى ذمااك إد بعاانف و  ال اال إآااعولطن5.5نساانحل نيااو باادد ناا  وساابل لمااـ 

 ملنجعنعنا لمعنولو ل لمجد دق :

 فو  لمعنر لمجد دق  

 لمسلى نلمخدننا  

 لمسك  

نن  لمنلضح ت  سب ر عحق ا لمآوط   لألنم   نجند إسع ننولا ننآونعنا نوعجل عنفو فو  

أل  تساانل  لمنجعنعاانا لمجد اادق هااى لساانل  جد اادق نبنمعاانمى يااة وق   فاا   توسااب  عناار نوظااول

واى لمنآونعنا مهن هى لمنآونعنا لمية وق   نبنمعانمى د  نكا  عيانو عحق اا لإلوعآانو لمعنول

و  عانفو لمسالى نلمخادننا نا  جهال نفا لمعاينلمعون ل لمنكنو ل دن  عون ل لمنآونعنا لمياة وق 

 0لمعنر ن  جهل تخو  
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 الهدف الثانى عشر  : 

  : لإلوعنج ل ن  ندق لمجندق عحس  

ندق عةط ال لدساعفندق نا  لمنانلود لمبآاو ل لمنعنحال نا  خاالر   ا إماىعؤد  لمنآونعنا لمياة وق 

إوعنج عهاان مياانمح لمنجعنااى ناا  جهاال نعحساا   جااندق لمساالى نلمخاادننا وع جاال لمنونفساال ناان باا   

 0وهن ن   لمنآونعنا لمكب وق ب  تنلمنآونعنا لمية وق نبعضهن لمبعض 

 الهدف الثالث عشر : 

 : " لمنحل ل لمعكونمنج نا لسعخدلم "

عن ر   نهذل لمطلب   Demandد  نك  عطن و لمعكونمنج ن لمنحل ل دن  نجند طلب حق قي عل هن 

حل ال بنألك و فاى لمياونعنا لمياة وق لألقار نخانطوق نلألك او نونوال دساعقبنر لمعكونمنج انا لمن

 وبعهاان نلسااع عنبهن ح ااث ناا  غ ااو لمنعياانو ملاادنر لمونن اال ت  عكاان  لميااونعنا لمكب ااوق هااينعج

 0لمنسعف د لألنر ن  لمعكونمنج ن لمنحل ل 

 

  :  الهدف الرابن عشر

 :" نلمنخلفنا by – products لم نون ل لمنوعجنا لسعخدلم ععظ م "

ل ننخلفاانا نوظااول أل  نباادت أل  لميااونعنا لمكب ااوق ععوااى تنر ناان ععوااى نجااند نوعجاانا  نون اا

ساى نبنان د  حبذ عيو ى تن إسعخدلم لمنوعجنا لم نون ل بنن  عطر لموآنط لألسن لإلوعنجيلمعخي  

ون اال لمنخلفاانا فاا   ع Recyclingت  قاانلو   نإععباانولا لمب ئاال علعاا م بنعنمجاال تن إعااندق عاادن و 

 ر نااى لمنوعجاانا لم نون االلمنآااونعنا نلميااونعنا لميااة وق لألك ااو قاادوق نعااأه ال علااى لمععنناا

عون ال بنلمنخلفنا  يبح هدف لسعولع جى   خنيل نل  لسعخدلم لمنوعجنا لم نون ل عندق نن  وعبط 

 عكونمنج نا جد دق .

 

 :  الهدف الخامس عشر

 " :  لمنيو  لميونعى لموآنط ه كر عنل  " 

ساعود لمقن ال لمعاى    عنوى ه كر لموآنط لميونعى لمنيو  ن  خلر جس م  عن ر فى غ نب لمقنعادق

 عل هن ن  لميونعنا لمية وق لمنعطنوق نعنم   لمعكونمنج ن .

 

نح ااث  عن اار لمه كاار لميااونعى لمخاانمى فااى نعظناا  فااى عاادد ناا  لميااونعنا لمنعنسااطل لمخنياال 

نحادندق لمعواان  نل  كنوااا ك  ااوق لمعاادد وسااب ن   كنان  عضاان  لمه كاار عاادد نحاادند ناا  لميااونعنا 
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ن اار لمحد ااد نلمياالب نلألساانوا نلألسااندق ( تناان لمقنعاادق ناا  لميااونعنا  لمكب ااوق لن لمعنالقاال )

لمية وق نلمعي ب نكنوهان إحادلث لمعون اى نلمعاون ل مألوآاطل لمياونع ل لمكب اوق لن لمنعنساطل فهاى 

ماام عكاا  غنئباال ن عاانفو باادد نوهاان عاادد كب ااو ناا  لألوآااطل لن لميااونعنا لمحوف اال  إ نحاادندق 

Handicrafts  ظنهن بوظنم لمنوآل نلمعي  عنر نعWorkshop – type  نما س بوظانم لمنياوى

 . Factory Typeلمنعطنو 

 

 :  الهدف السادس عشر

 Industry Support " نلمنعنسطل لمكب وق لميونع ل مألوآطل لمدلعنل لميونعنا عنف و "

 طعآ و تحدث تدب نا عون ل لمياونعنا لمياة وق إماى دنوهان لمجد اد كياونعنا دلعنال مكار لموآان

لميااونعى نخنياال لميااونعنا لمكب ااوق نلمنعنسااطل   ن نكاا  لمقاانر تواا  بعااد وجاانح لميااونعنا 

تن كياونعنا ذلا عالقانا  Feeding Industriesلمية وق فى معاب دنوهان كياونعنا نةذ ال 

تن كياونعنا عقادم  backward- forward linkagesتننن ال نخلف ال ناى لمياونعنا لألخاو  

 Productive Services 0خدننا لإلوعنج 

 

ف   هذه لألدنلو نجعنعل نضعا لمياونعنا لمياة وق لمنعطانوق فاى ننضاى لمياونعنا لمدلعنال 

 0عوهن بنموسبل ملوآنط لميونعى ككر   سعةويلمعى د 

 

ت  ت  لمياااونعنا لمياااة وق لمنعطااانوق عساااعهدف ت  عكااان  نةذ ااال نذلا عالقااانا ععنقد ااال ناااى 

 0لميونعنا لألخو  فى وفس لمنقا 
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  -بمشرو  القانوظ لمةفس الش(ب :التقدذ 

عقاادم تعضاانء نجلااس لمآااعب لدعااى تسااننئهم باانمعنق ى علااى نآااون   2003نفااى ناانوس 

 قنون  ملنوآ ا لمية وق نلمنعنسطل نتآو على نآون  لمقانون  إماى مجوال لدخعيان  بانمنجلس

  -نهى مجول لميونعل نلألعضنء لمذ   نقعنل على طلب نونقآل لمقنون  نهم :

 فنئقل لموفنعى  /د -1 نحند خل ر قن طل  /ت -2 فعحى وعنل هللا ت/  -3

 ونجى عبد لمنوعم  /ت -4 إبوله م لمجنجو   /ت -5 نحند لمع س لى  /ت -6

 س  لمح  حم/  -7 نحند عبد لمنعطى  /ت -8 )لوظو لمعو ضل (

ولض لسعع نهم توفسهم لألعضنء لمذ   آنوكنل فى نؤعنو عقد فى دلو لمندفع ل  نم عم ف  

لل ن  لمعننننلد لمقنون  تننم نن ل   مجهنا حكنن ل ننوهن ن لوق لمعجنوق لمخنوج ل نلميونعل نلمق

حند نلميودن  لدجعننعي ملعون ل نلعحند عننر نيو نلدعحند لمعنم ملجنع نا لألهل ل نلدع

  لمقنون م وسخل ن لمععننوى لإلوعنجي ننجننعل كب وق ن  لإلعالم نلميحنفل بر قنم لدعحند بعسل 

فى  موئنسل لمجنهنو ل  نوئنسل نجلس لمن ولء نفى هذل لم نم تعل  نن ر لمحكننل نلمذ  آنوك

( ننلد إعجنب  بنمقنون  6نضى نسندق نقعوح نآون  مقنون  ن  جنوب لمحكننل نكن  ن  )

عم  عبنوقنتبد  لمحنضو   لععولضهم لمعنم على نندق لمقنون  لمنقعوح ن  لمحكننل نلمذ  كن  

 ( ننلد فقط .6)

 و نا تحقق لفشباة أل االتحاد   األ داف التالية :

هن إحدلث عة و فى س نسنا لمحكننل عجنه لمنآونعنا نعونه ل لميةو نلمية وق بآعنو  وال :

 بأهن ل نجند عآو ى بعد وفضهن عنر عآو ى على تسنس ت  لمعآو عنا لمقنئنل كنف ل .

ننا نا نلعجنهنا لمجهنا لمحكنن ل نتيبحا تك و لهعنننن بنوظإحدلث عة و فى نننوس ثانيا :

 لمنجعنى لمندوى ذلا لميلل بنمننضن  نر على ذمك دعنق تعضنء لدعحند ملنآنوكل فى

 كنفل توآطل ن لوق لمعجنوق لمخنوج ل نلميودن  لدجعننعي ملعون ل .

ينمح ملقض ل نذمك نفقن معحققا تهدلف لمدعنق وحن عنج   لهعننم لمحكننل نلإلعالم  ثالثا :

 لمقنعدق لمآعب ل نن  هون ظهو نلضحن وجنح لدعحند فى لكعسنب نهنولا لمدعنق .

ت  لمقولولا لمعى ععخذ بنعوفل لمجننه و نتننم تع وهم هى لمعى ععكس إولدعهم تن على  

 لألقر إولدق لمفئنا لمعى  كنوا مد هن لمنيلحل لمنبنآوق فى حدنث لمعة  و .

حنلو لمحكننل نى نوظننا لمنجعنى لمندوى سنف ععند فنلئدق على لمعون ل  نمذل فأ  

 لدقعيند ل نلدجعننع ل نن  هون عوآأ لمعالقل ب   لمد نقولط ل نلمعون ل .

  -المشرو  فى لةنة الصناعة والةاقة :
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ى مطفى عم عنج   لمدعنق مه ئل نكعب لدعحند لمنهودس / فؤلد  نبا نلمنهودس / عبد لمنعط

ن  نلمنهودس / نجد  آولوق نلألسعنذ / عنيم كننر نند و عنم لدعحند لألسعنذ / نحند س لن

بنوك نننسعآنو لدعحند لألسعنذ / سنمم نهبى محضنو نونقآل لمنآون  فى نجند لمدكعنو / تن   

ال وئ س مجول لميونعل نتعضنء لملجول كنن حضو ت ضن لميودن  لدجعننعي ملعون ل بيفع  نن 

 ننل فى لمنآون  لمنقدم نو  .ملحك

ب    نفى بدل ل لمجلسل طلب د/ تن   نبنوك لدسعنن  إمى لدعحند فكن  معن  ى لألدنلو

عوض  لمنعحد    ن  لدعحند معةط ل كنفل لموقنط  م ععل ا وهنئى ن  لمس د وئ س لدعحند ح ث

ح فى إحد  نعو نسط 2000قيل وحلل نآون  وتس ننم  نل ن  جو   ننقنم على نسنحل 

 لمنونطا لميونع ل فى لمنحنفظنا نلسععولض نن  عحنل  ن  تعبنء نوسنم .

ض نبعد وهن ل لمحد ث عقب لمدكعنو / تن   نبنوك بأو  فى نووعهى لمسعندق بهذل لمعو

نى ف هن لمنعن   نلو   حضو لجعننعنا ك  وق ع  لميونعنا لمية وق نإوهن لمنوق لألنمى لمعى  سع

   كن  تى تعنن  قلب  ن عأ و ب  نلو  ننلفا على نآون  لدعحند بر لو  لقعوح إمى كالم  دخر ف

وسبل بعن  ر لمجنع نا لألهل ل فى لمه ئل لمنقعوحل معنمى نسئنم ل وعن ل لمنآونعنا لمية وق 

 كب وق ععكس لمعن  ر لمج د أليحنب لمنآونعنا .

 يونعل بنجلس لمآعب نذمكنفى هذل لملقنء وجح لدعحند فى كسب عأ  د تعضنء مجول لم

قنون  منهنوق نكفنءق تعضنءه لمفطو ل نلمخبوق لمعنل ل ) توظو لمنآون  لمنقعوح ن  لدعحند م

 لمنوآ ا لمية وق نلمنعنسطل بنمنوفقنا ( .

   -ااعالذ والمشرو :

عوننر لإلعالم نآون  لمقنون  نكذل وآو قنئنل لمنعنقنا نلمنآنكر مدوجل ت  عدد جو دق 

قد وآو لمنآنكر نلمنعنقنا على  لث  9/8/2002نلمنفد فى  12/8/2002م لم نم بعنو خ لمعنم

يفحل كننلل كنن عوننما لمنجالا نلميحف لمجهنا لمنععننر نعهن لمنآون  لمية و نقنئنل 

لموسنم لمنعكووق نلألعبنء لمعى  عحنلهن ينحب لمنآون  ينحب ذمك مقنءلا عل ف  نو ل نتحند ث 

  -: 2004 لى حعى تنر نن ن ونج هن فى نن 

 

 

 

 ( خبو ع  وآنط لدعحند نععلا بنمقنون  .16عدد ) -1
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( نقنمل نننضن  نعني نا مودنلا ننؤعنولا نتنول  عنر ألعضنء 25عدد ) -2

ـ  لدعحند نععلقل بنآون  لمقنون  نذمك فى يحف ) لألهولم ـ لألهولم لدقعيندي

 لمعنر ( ) لوظو لمنوفقنا ( .لمنفد ـ لمعنمم لم نم ـ لألخبنو ـ لدحولو ـ 

ل ئ ل لم نو ( مقنء نحد ث عل ف  نوى فى لمقونق لألنمى نلم نو ل نلم نم ل نلمفضن15عدد ) -3

 نلمقونق لمولبعل .

بو  ( وسنمل إذلع ل  ينع ل على إذلعل لمقونق نجونب لمنلد  نلمقنهوق لمك20عدد ) -4

. 

  -قانوظ الحاومة :

نوهن  نسنئلل قننا لمحكننل بعطن و لمقنون  لمنقعوح فى ظر ذمك لإلعالم لمنك ف فى كنفل

 17إمى   ننلد نح ونن تعل  عو   لد لموقد م  فعم ععد ل  9ننلد إمى  6نلمذ  د ع  د ننلده ع  

نندق نونقش فى نجلس لمآنو  نعم دعنق لدعحند محضنو نونقآنع  فى نجلس  22نندق  م 

 لمآعب فى لملجول لدقعيند ل .

لد لدسععنول بقنون  لدعحند هن ت  لمحكننل فى نآونعهن قد ذكوا فى نننلمدم ر على 

ك ت  لمخن  بنمععنن  لإلوعنجي نمم عدو 110/75لإليدلو وقال ع  قنون  لدعحند لمقنون  وقم 

ى ذكوهن ف لدعحند قد خ  لمجنع ل لمععننو ل كنوآأق ية وق ب ونن تهنلهن قنون  لمحكننل نمذل فن 

(  نمنوفقناب  لمحكننل غ و ذ  فنئدق )لوظو قنون  لمحكننل نلمالئحل لمعوف ذ ل م  ننلد إيدلو قنون

. 

 -الةم(يات األ فية ت(ترض عفى القانوظ المقترح : 

نمل دعن لدعحند فنو ننلفقل نجلس لمآنو  على لمقنون  إمى عقد نؤعنو بعنن ر ن  لمنك

 ل تعضنء لدعحند ن  نخعلف ن  نن لى لمجنع نا لألهل 100لألنو ك ل ملعون ل  حضوق 

عضنل بنجلس لمآعب نكذل ق ندلا لدعحند  15لمنحنفظنا نلمنونطا لميونع ل نبحضنو 

ب ن   لمععننوى لإلوعنجي نلإلعالم نتعل  لمنؤعنو لععولض  على ك  و ن  ننلد لمقنون  نإيدلو

ذل لمنقعوحل نك ننج  إمى لمس د لمدكعنو / وئ س نجلس لمآعب نينحبن بععد الا ننلد لمقنون 

 ب ن  إمى تن   لمح ب لمنطوى لمد نقولطى )وظو لمنوفقنا ( .
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 النموذج الثانىثانيا : 

 

 135تعديل أحكام المادة رقم 

 2003لسنة  12من قانون العمل رقم  
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إذل كن  لموننذج لألنر ن نر مقض ل دعنق عبونهن لعحند جنع نا لمعون ل لدقعيند ل كن  ن  

عنئجهن لقعون  ينحب لمقولو بضونوق نجند عآو ى نيدو بنمفعر لمعآو ى نذمك بعد  الث و

 سونلا ن  عوننر لمقض ل ننضح ن  خالر لمنوفقنا لمجهد لمنبذنر ن  لمآوكنء نلمحلفنء.

  لمقنلو  تنن لموننذج لم نوى فنو   نضح ك ف   نك  ملجنع نا لألهل ل لمنآنوكل بفعنم ل فى

  نء نونقآعهن فى لمنجلس لمعآو عى فقد بدت نجلس لمآعب لمنيو  فى نونقآعنلمعآو عنا ت و

  فى نونقآهن لألعضنء لمحنضو  135قنون  لمعنر نننلده حعى نيلا لمنونقآنا إمى لمنندق وقم 

  -جلسل لمنجلس ننلفا لمنجلس عل هن نعو  لمنندق على :

ل كنوا نعخذق آكر آوكل ن  لمآوكنا د  جن  ألي جهل ن لنمل عنل نا لمعدو ب لمنهوى إد إذ

لمنسنهنل تن لمعني ل بنألسهم تن لمآوكنا ذلا لمنسئنم ل لمنحدندق نعحدد لملجول لمنوين  

ن  هذل لمقنون  لمحد لألدوى موتسننر كر ن  هذه لمآوكنا بحسب ون   133عل هن في لمنندق 

 لموآنط لمذ  عننوس ف   عنل نا لمعدو ب .

  - قرة السابقة :ويستثنى مظ  حااذ ال

نون  لمجهنا نلمنوظننا لموقنب ل لمعى ع لنر عنل نا لمعدو ب لمنهوى نقا يدنو هذل لمق -1

 بآوط لمحينر على لمعولخ   لمنوين  عل هن بنمنندق لمعنم ل .

وق لمجهنا لمعى عوآئهن نحدلا لمجهن  لإلدلوي ملدنمل نلمه ئنا لمعننل ننحدلا لإلدل -2

 لمنحل ل .

 لنر علن نا لمعأه ر نلمعدو ب لمنهوى ملنعنق   .لمجهنا لمعى ع  -3

 لمنوآ ا لمعى ععنمى عدو ب عننمهن . -4

نبعد تسبن  خنطب نوك  نسنودق لمنوظننا لمة و حكنن ل نهن ن  لمنوظننا لمة و 

جنهر عح ث عم  135فى إعندق ي نغل تحكنم لمنندق وقم حكنن ل لموآ طل لدعحند بطلب لمنسنعدق 

عد لألهل ل كأحد لمجهنا لمنسننح مهن بنمق نم بأعننر لمعدو ب نتيبح بنعدم ذكو لمجنع نا 

يدنو لمقنون  ت  نفعآى نكنعب لمعنر فى لمنحنفظنا ننك  ت  عحوو نحنضو نخنمفنا 

 ملجنع نا منننوسعهن لمعدو ب على لموغم ن  عدم لمسننح مهن بذمك ن  خالر لمقنون  .

 لدعحند فى بعض ودنلع  ننجد عدد كب و نكن  لمنوك  قد سبا نت  عم دعنع  منآنوكل

 ن  لمحفنء نلمآوكنء ن  لإلعالن    نتعضنء نجلس لمآعب نلموقنب    نعوف عنننن ت  هونك

 عالقل قن ل ب   لمآوكنء نت  لدعحند قندو على إحدلث عة و فى تحكنم هذه لمنندق .



 ـ89ـ 

سنعل عقد  48نفنو نينر لمفنكس ن  نوك  نسنودق لمنوظننا لمة و حكنن ل عم بعد 

  -ن  تعضنء نجلس لمآعب : 5نوآل عنر فى نحنفظل لمدقهل ل بحضنو 

   م/ نحند عبد لمنعطى  -ب  ونجى عبد لمنوعم   -ت

 ت/ نحند خل ر قن طل  –د  ت/ إبوله م لمجنجو   -ج

 ت/ نحند لمب لى . -هـ

   علعب ن  لدعحند نلمجنع نا لألهل ل ح ث قنم تعضنء لدعحند بآوح لمدنو لمذ 10ن

 لمجنع نا لألهل ل فى تعننر لمعدو ب لمنهوى نلمحوفى نلإلدلوي نغ وق .

نبذمك لسعطن  تعضنء لدعحند كسب عأ  د تعضنء نجلس لمآعب فى ننضن  ضونوق 

 .إعندق طوح نونقآل لمنندق نسنعدا لمظونف ت  نجلس لمآعب كن  نن لر  ونقش قنون  لمعنر 

لس لمآعب ب عندق فعح بنب لمنونقآل نلموظو فى تحكنم فعقدم ونلب لمآعب بطلب موئ س نج

ن  قنون  لمعنر نلمعى عم إقولولهن ن  تسبن  نبنوعهى لمد نقولط ل نسعل لميدو  135لمنندق وقم 

نلفا لمدكعنو / تحند فعحى سونو وئ س نجلس لمآعب على إعندق نونقآل لمنندق ننلفا لألعضنء 

  -بح كندعى :بدن  ت  نعنوضل على عة  و لمنندق معي

كنا د  جن  ألي جهل ن لنمل عنل نا لمعدو ب لمنهوى إد إذل كنوا نعخذق آكر آوكل ن  لمآو

 ى معون للمنسنهنل تن لمعني ل بنألسهم تن لمآوكنا ذلا لمنسئنم ل لمنحدندق نعحدد لمنجلس لألعل

  هذه نموتسننر كر  ن  هذل لمقنون  لمحد لألدوى 132لمننلود لمبآو ل لمنوين  عل   في لمنندق 

 لمآوكنا بحسب ون  لموآنط لمذ  عننوس ف   عنل نا لمعدو ب .

  -ويستثنى مظ  حااذ ال قرة السابقة :

 84وقم  نلمجنع نا نلمنؤسسنا لألهل ل لمنوآأق نفقن ملقنون لمجهنا نلمنوظننا لموقنب ل  -1

   .لمعى ع لنر عنل نا لمعدو ب لمنهوى نقا يدنو هذل لمقنون  2002مسول 

لوق لمجهنا لمعى عوآئهن نحدلا لمجهن  لإلدلوي ملدنمل نلمه ئنا لمعننل ننحدلا لإلد -2

 لمنحل ل .

 لمجهنا لمعى ع لنر علن نا لمعأه ر نلمعدو ب لمنهوى ملنعنق   . -3

 لمنوآ ا لمعى ععنمى عدو ب عننمهن . -4
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 : وفيما يفى نوضح ال رق بيظ المادة قبل الت(ديل وب(د الت(ديل-  

 

بعد تعديلها في مجلس  135ادة الم
الشعب بناء على تنبيه الشبكة في 

25/3/2003 

 

من قانون بعد إقرارها من  135المادة 
 مجلس الشعب

 18/12/2002في  
 

د  جن  ألي جهل ن لنمل عنل نا لمعدو ب 

لمنهوى إد إذل كنوا نعخذق آكر آوكل ن  

لمآوكنا لمنسنهنل تن لمعني ل بنألسهم تن 

ذلا لمنسئنم ل لمنحدندق نعحدد لمآوكنا 

لمنجلس لألعلى معون ل لمننلود لمبآو ل 

ن  هذل  132لمنوين  عل   في لمنندق 

لمقنون  لمحد لألدوى موتسننر كر ن  هذه 

لمآوكنا بحسب ون  لموآنط لمذ  عننوس ف   

 عنل نا لمعدو ب .

  -ويستثنى مظ  حااذ ال قرة السابقة :

لمجنع نا نلمجهنا نلمنوظننا لموقنب ل  -1

نلمنؤسسنا لألهل ل لمنوآأق نفقن 

لمعى   2002مسول  84ملقنون  وقم 

ع لنر عنل نا لمعدو ب لمنهوى نقا 

 يدنو هذل لمقنون  .

لمجهنا لمعى عوآئهن نحدلا لمجهن   -2

لإلدلوي ملدنمل نلمه ئنا لمعننل 

 ننحدلا لإلدلوق لمنحل ل .

لمجهنا لمعى ع لنر علن نا لمعأه ر  -3

 هوى ملنعنق   .نلمعدو ب لمن

 لمنوآ ا لمعى ععنمى عدو ب عننمهن . -4

د  جن  ألي جهل ن لنمل عنل نا لمعدو ب 

لمنهوى إد إذل كنوا نعخذق آكر آوكل ن  

لمآوكنا لمنسنهنل تن لمعني ل بنألسهم تن 

لمآوكنا ذلا لمنسئنم ل لمنحدندق نعحدد 

ن   133لملجول لمنوين  عل هن في لمنندق 

لألدوى موتسننر كر ن  هذه هذل لمقنون  لمحد 

لمآوكنا بحسب ون  لموآنط لمذ  عننوس ف   

 عنل نا لمعدو ب .

  -ويستثنى مظ  حااذ ال قرة السابقة :

لمجهنا نلمنوظننا لموقنب ل لمعى ع لنر  -1

عنل نا لمعدو ب لمنهوى نقا يدنو 

هذل لمقنون  بآوط لمحينر على 

لمعولخ   لمنوين  عل هن بنمنندق 

 لمعنم ل .

جهنا لمعى عوآئهن نحدلا لمجهن  لم -2

لإلدلوي ملدنمل نلمه ئنا لمعننل 

 ننحدلا لإلدلوق لمنحل ل .

لمجهنا لمعى ع لنر علن نا لمعأه ر  -3

 نلمعدو ب لمنهوى ملنعنق   .

 لمنوآ ا لمعى ععنمى عدو ب عننمهن . -4
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نلمقانلو   نبذمك تكد لدعحند على تهن ل نعن آل لمنوظننا لمة و حكنن ل مكنفل لمعآو عنا 

نكذل لمقولولا لمعى عيدو نا  لمنسائنم   سانلء ن ولء تن نحانفظ   ننونقآاعهن نإعاندق يا نغعهن 

بنن  خدم لمنجعنى نلحع نجنع  نهكذل معب لدعحند لمادنو لماذ  كان   وعظاو نوا  نواذ عأس سا  بفضار 

 لمعآب ك لمج د نلمعحنمف لمذ   ؤكده لمعنر لمعطنعى مخدنل نيو  .

ونانذج لم انوى لمخان  بادنو لمعآاب ك فاى عبواى قضا ل دعانق ن ععباو هاذل نكن  ذماك هان لم

 او لموننذج تسو  قض ل  عوننمهن لمنجعنى لمندوى فى نياو نععطاى تساو  وع جال فاى إحادلث لمعة 

  ننن ب ونن لموننذج لألنر لسعنو  الث سونلا . 15لمنطلنب فى لمعآو عنا نذمك فى خالر 

 

  -  : 18ريبة المبي(ات أل مادة النموذج الثالث : ت(ديل قانوظ ض

قام تنن لموننذج لم نمث نلمذ  م  وععوض م  فنو  خن  بطلب إحادلث ععاد ر فاى لمقانون  و

 نلمخن  بنمضو بل لمعننل على لمنب عنا نذمك بطلب وفى حد لمعسج ر ألياحنب 1991مسول  11

ق ون ن نذماك تسانتمف جو   سا 150تمف جو   سون ن إمى  54لمنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل ن  

 بعجنو لمعج ئل نلمجنلل نلمعى عم عود عطب ا لمنوحلل لم نو ل ن  لمقنون  .

نجلاس  نقد قنم لدعحند بعنر دولسل لقعيند ل ننضحن ف هن لآل نو لدجعننع ل ن قدنا إمى

لمآعب ن  خالر خنسل ن  تعضنء نجلس لمآعب  نجنو  حعى لآل  دولسعهن فى مجول لمخطال ن 

ملوظو فى  2005نف  عنند لدعحند عقد م عو ضل فى لمدنوق لمبومننو ل لمقندنل ونفنبو لمننل ول نس

ع سا ولا هذل لمنطلاب لمعاندر مععنلفاا ناى لمنعة اولا لدقعياند ل نلمقاولولا لمن لو ال لمجد ادق نلم

 لمعى بدتا لمحكننل لمجد دق فى عوف ذهن عود ذمك  عحقا عوف ذ لموننذج لم نمث .
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 مشرو 

 2003قانوظ رقذ        لسنة 

 بإصدار قانوظ المشروعات الصحيرة والمتوسةة

 

 

 إعداد

 خبران اتحاد ةم(يات التنمية االقتصادية وتنمية الدخل

 بالت(اوظ من

  عضان مةفس الش(ب

 منظمة ال(مل الدولية

 يد ريش ايبرت األلمانيةمؤسسة فر
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 قتراح بمشرو  قانوظا

 والمتوسةة بإصدار قانوظ المشروعات الصحيرة

 

 باسذ الش(ب 

 رئيس الةمهورية 

 قرر مةفس الش(ب القانوظ اآلتى نصه وقد  صدرناه:

 المادة األولى : 

كاار واا  ن سااوي علااى لمنآاونعنا لميااة وق نلمنعنسااطل ن لةااى  عنار بأحكاانم لمقاانون  لمنولفااا 

 .بآأوهن  خنمف تحكنم هذل لمقنون 

 المادة الثانية : 

 خ وآوه.تآهو ن  عنو   ال ل يدو وئ س نجلس لمن ولء لمالئحل لمعوف ذ ل ملقنون  لمنولفا خالر 

 المادة الثالثة:

عم  بياام هااذل لمقاانون  بخاان وآااو هااذل لمقاانون  فااي لمجو اادق لموساان ل ن اعناار باا  ناا  عاانو خ وآااوه 

 كقنون  ن  قنلو وهن.لمدنمل ن وفذ 

   2003صدر برئاسة الةمهورية فى                سنة      أل  سنة 

 

 رئيس الةمهورية

 حسنى مبارك   
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 قانوظ المشروعات الصحيرة والمتوسةة
 

 

 

 الباب األول

   حااذ عامةأل

  1مادة أل

 عي:لآلنلمنعنسطل هذل لمقنون  لمخن  بنمنآونعنا لمية وق تحكنم في عطب ا   قيد

نر ند    د وتس لمنآونعنا نعونه ل لميةو لمعي د    د عدد لمعننل   بهن ع  توبعل عن -ت 

 لمننر ع  عآوق آدف جو  .

نر ند    د عن توبعل نعآون لمنآونعنا لمية وق لمعي د    د عدد لمعننل   بهن ع   -ب 

 نل ن  جو  . 2وتس لمننر ع  

ننار ند    اد ع عسعل نتوبعن   د عدد لمعننل   بهن ع  لمنآونعنا لمنعنسطل لمعي د   -ج 

 جو  . نل ن  خنسلوتس لمننر ع  

  2مادة أل

ن تتن آاوكل   اد وهن يانحبهن تن   عنار بهان عنانر   كان  نوآاأق فود ال فى هاذل لمقانون لمنآون  

حكانم ألجنع ل ععننو ل إوعنج ل ن سع نو ف   وتس لمننر لمننلنك مآخ  طب عي تن إععبانوي طبقانً 

فاي  هذل لمقنون  نلإلجولءلا لمعي عيدوهن لمه ئل لمعننل ملنآاونعنا لمياة وق لمنويان  عل هان

 هذل لمقنون .
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 الباب الثانى

 لمس نسنا نلإلجولءلا لمخنيل بنسنودق لمنآونعنا نعونه ل لميةو نلمية وق نلمنعنسطل

  3أل مادة

ويابل لمآاوكنء نعى توبنح لمنوآ ا نتععفى ن  لمضو بل على إ ولدلا لموآنط لمعجنو  نلميو -ت 

نح ععفى توبننذمك مندق عآو سونلا عبدت ن  تنر سول ننم ل عنم ل مبدل ل لإلوعنج تن ن لنمل لموآنط 

وكنا لمآوكنا مندق عآون  عننن إذل كنوا عننوس وآنطهن خنوج لمنلد  لمقد م نس ونء نعلى لمآ

هو علاى دء لإلوعنج تن ن لنمل لموآنط خاالر آانلمنوآ ا إخطنو لمجهل لإلدلو ل لمنخعيل بعنو خ ب

 نً مقانون لمضولئب نلموسنم لمعي عقووهن لمنجنمس لمنحل ل طبقنكذمك ن   لألك و ن  هذل لمعنو خ .

 لإلدلوق لمنحل ل.

ساونلا إضانف ل  3منآونعنا لنعدلد لإلعفنءلا لمننونحل فى  لمبود لمسنبا مندق عسعحا هذه ل -ب 

دق سول % بآوط ت   كن  نؤن  عل هم من25عننمل لمدلئنل بنمنآون  بنعدر فى حنمل   ندق وسبل لم

 على لألقر.

ساونلا إضانف ل  5منآونعنا لنعدلد لإلعفنءلا لمننونحل فى  لمبود لمسنبا منادق عسعحا هذه ل -ج 

دق سول % بآوط ت   كن  نؤن  عل هم من50فى حنمل   ندق وسبل لمعننمل لمدلئنل بنمنآون  بنعدر 

 ألقر.على ل

سونلا إضانف ل  10منآونعنا لنعدلد لإلعفنءلا لمننونحل فى  لمبود لمسنبا مندق عسعحا هذه ل -د 

 هم % فاأك و بآاوط ت   كان  ناؤن  علا70فى حنمل   ندق وسبل لمعننمل لمدلئنل بنمنآاون  بنعادر 

 مندق سول على لألقر. 

  4أل مادة

 أسا س لمآاوكنا نلمنوآا ا نكاذل عقاندععفى ن  ضو بل لمدنةل نوسانم لمعن  اا نلمآاهو عقاند ع

و  لموه  نلمقوض لمنوعبط بأعننمهن نذمك مندق خنس ساونلا نا  عانو خ لمق اد فاي لمساجر لمعجان

قادم كنن ععفى ن  لمضو بل نوسنم عسج ر نلك ال لألولضاي نلمعقانولا لمال نال موآانطهن نقاا لمع

 معسج لهن .

 

  5ألمادة 
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وظا م عنا  قانون   4فاي لمناندق لألنماى تحكانم لمناندق  عسو  على لمآوكنا نلمنوآ ا لمنآنو إم هان

لمخاان  بعحياا ر ضااو بل جنوك اال بفئاال  86 /186لإلعفاانءلا لمجنوك اال لميااندو بنمقاانون  وقاام 

ه ق نوده لمنوآ ا ن  آدا ننعدلا نتجع% ن  لمق نل نذمك على جن ى نن عس5ننحدق نقدلولهن 

 د نل إلوآنئهن .

  6ألمادة 

عياو ى لمه ئال لمعننال مل بنعوفاللمية وق ن  لموسنم لمعاى  اعم عحيا لهن  ععفى لمآوكنا نلمنوآ ا

ووق % ن  لموسنم لمنق50نذمك في نقنبر لمحينر على ننلفقنعهن ب قننل لمنآون  كنن ععفى ن  

 على كنفل لمخدننا لمعى عقدنهن ن لوق لميونعل نلمه ئنا لمعنبعل مهن .

  7ألمادة 

ق د   جو   ملوسنن نقدلوه ننئع  لألنمىمفقوق )ت   ب( ن  لمنندق عسدد لمنآونعنا لمنآنو إم هن في ل

مةوفال جو ا  ملق اد فاي ل للمنياو ل ننبلاغ خنساننئ لمياونعنافي لمةوفال لمنالئنال موآانطهن بنعحاند 

 لمنالئنل بنموسبل منآونعنا لمفقوق )ج(  .

  8ألمادة 

 علااى لموناانذج نلموساانم ععفاى عااولخ   لمنباانوى ملنآااونعنا  لميااة وق ناا  كنفاال تواانل  لماادنةنا

 50نلقاى ب% نا  لمعكلفال لمعاى  اعم عقاد وهن 1لمهودس ل نعحد ق نل لمعأن ونا على لمنقانندا بوسابل 

 جو   منعو لمنبنوى .

  9ألمادة 

  عاععفى لمآوكنا نلمنوآ ا ن  عقد م خطنبنا لمضنن  تن بنلم  عأن   عود لإلفولج لمجنوكاى 

 ى با قولووآنطهن كعأن   مسدلد تقسنط ضاو بل لمنب عانا نعكعفاآدا نلمنعدلا لموتسننم ل لمال نل م

 نععهد ينحب لمآأ  طبقن مقنلعد عقس طهن. 
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  10أل  مادة

 لمياةو معنانوس وآانطهن فاي تنانك  ل وخ  ن  لمجهل لإلدلو ل ملنآاونعنا نلمنوآا ا لمنعونه ا

وض نبنان د  ععانحيان   5عنلجدهن في لمنحالا نلمنحدلا لمسكو ل ف نن د  عجنن  قدوق نحوكل 

 .نى قنون  لمب ئل

  11ألمادة 

ا   ملآوكنلمنوظنل مالسع ولد نلمعيد و  كن انى عدم لإلخالر بأحكنم لمقنلو   نلملنلئح نلمقولول

قطاى ننلمنوآ ا ت  عسعنود بذلعهن تن ع  طو اا لمة او لحع نجنعهان نا  نساعل ننا لإلوعانج نآدا 

ن  كان  دن  لمحنجل إمى ق دهن في سجر لمنسعنود   كنالمة نو ننسنئر وقر نونسبل مطب عل وآنطهن 

 و   .مهن حا عيد و نوعجنعهن بوفسهن تن ع  طو ا لمة و بدن  لمحنجل إمى ق دهن في سجر لمنيد

  12ألمادة 

ل  جن  بقولو ن  نجلس لمن ولء عخي   تولضى ننلنكل ملدنمل تن مألآخن  لدععبنو ل لمعننا

نا نلمعننلال فاي نجانر لمنآاونع 2002 /84طبقن ملقانون  وقام حكنن ل لمنآهوق لمملنوظننا غ و 

لءلا لمية وق نلمنعنسطل نم  في ذمك عحد د لمق نال نطو قال سادلدهن تن بادن  نقنبار نطبقان إلجاو

  عم عحد دهن في لمالئحل لمعوف ذ ل مهذل لمقنون  .

  13ألمادة 

نلمنعنسااطل ن عم  وق إلقااولض لمنآااونعنا لميااة لدئعننو االناا  نحفظعهاان  وساابلعخياا  لمبواانك 

 عحد دهن بنمعوس ا ب    لمه ئل لمعننل ملنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل نلمبوك لمنوك  . 
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 الثالثالباب 

 والمتوسةة الصحيرةمتنا ية الصحر والهيئة ال(امة لفمشروعات 

 

  14مادة أل

لو نا  وئا س  يادو بهان قاو نلمنعنساطل لمياة وقنعونه ال لمياةو نعاوآأ ه ئل عننل ملنآونعنا 

 . لمجنهنو ل ععبى وئ س نجلس لمن ولء

  15مادة أل

جهانا ععنمى لمه ئل عآك ر مجول مفض لمنون عنا لمعى عوآأ ب   لمنآون  لمية و نت  جهل نا  لم

 لمحكنن ل تن لدععبنو ل قبر لملجنء لمى لمقضنء.

 ال صل األول
 الهيئة  داف 

 

  16مادة أل

 -ععنمى لمه ئل لدخعينينا لمعنم ل:

 لمياااة وقنعونه ااال لمياااةو نمنآاااونعنا نضاااى لدساااعولع ج نا لمخنيااال بعون ااال نعطااان و ل  -1

   نلمنعنسطل.

لمياة وق  لمنحل ال نلمدنم ال ميانمح عون ال لمنآاونعنانلمبآاو ل ععبئل لمنانلود لمننم ال نلمفو ال  -2

 سعقطنب لألننلر لمال نل معنف و لمعنن ر لمن سو مهذه لمنآونعنا.لنلمنعنسطل ن

 ل لمعننل ملنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل فى إطنو لمس نسل لمعننل ملدنمل.نضى لمس نس -3

 لمعنع ل بخلا نونخ إسع ننو  على جن ى لمنسعن نا.  -4

 ن  لمقنون . 4حيو نعيو ف لمنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل طبقن منن نود بنمنندق  -5

 منعنسطل.نضى لألسس نلمنعن  و لمفو ل نلإلدلو ل لمخنيل بنمنآونعنا لمية وق نل  -6

 نضى لمخطط لمعدو ب ل فى كنفل لمنجندا لمنععلقل بنمنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل.  -7

جنااااى دولساااانا لمجاااادن  نجنااااى لمب نواااانا نلمنعلنناااانا لمنععلقاااال بنمنآااااونعنا لميااااة وق   -8

 نلمنعنسطل.

 نلمنعنسطل مجن ى نحنفظنا لمية وقنعونه ل لميةو نلنآونعنا نضى خو طل لسع ننو ل م  -9

 نيو.

 ء قنعدق ب نونا خنيل بنمنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل.إوآن -10
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ل نسنعدق لمنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل فى نجندا نن ند   دخنمهن مألسنل  لمخنوج ا  -11

 ننجندا لكعسنب عقو نا جد دق نعطن و فى لدبعكنو نلمجندق.

ا آاونعنعبس ط نعسه ر لإلجولءلا لمقنونو ل نطاو  لإلجاولءلا لإلدلو ال لمنطبقال فاى لمن  -12

 نعونه ل لميةو

 نلمية وق نلمنعنسطل.          

بنان نلمعوس ا ب   كنفل لألجه ق نلمنؤسسنا لمعننلل في نجنر عون ل لمنآاونعنا لمياة وق   -13

  حقا تهدلف إسعولع ج ل لمعون ل لمآننلل لمنيو ل.

  17مادة أل

  دق  اعم نامياونع ل لمجد اععنمى لمه ئل إوآنء نن سنى بنمآبنك لمنلحد فى كنفل لمنحنفظنا نلمند  ل

 خالم  إيدلو كنفل لمعولخ   لمخنيل بنمنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل. 

  18ألمادة 

عو ل لمحينر ن  لمجهنا لمنملنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل ععنمى فون  ننكنعب لمه ئل لمعننل 

 . عآة لهنبنمو نبل ع  تيحنب لمنآونعنا على جن ى لمعولخ   لمال نل إلوآنئهن ن إدلوعهن ن

  19ألمادة 

كنا عقاند عأسا س لمآاو نلععناند ععنمى نكنعب لمه ئل في لمنحنفظنا نلمنونطا لميونع ل نولجعا 

 لمقاانونوى ن ااذكو فااي عقااد لمعأساا س تسااننء لألطااولف لمآااوكنء نلمآااكر لمقاانونوى ت  كاان  آااكلهن

نء بنقنبار نننضن  لموآانط نعونلوا  نوتس لمنانر نعن  عا  ن اعم لمعياد ا علاى عنق عانا لمآاوك

ق وسم عياد ا ننئال جو ا  ملعقاند نلمعاى  كان  وتس ننمهان فاي حادند وا  لمفقاوق ت   ب نا  لمناند

ي حادند جو   ملعقند لمعى  كن  وتس ننمهان فا 500ن  هذل لمقنون  ن كن  نقنبر لمعيد ا  لمولبعل

ند د عقاانفااى كاار لألحاانلر عقاانم نكنعااب لمه ئاال لمقنن اال بنععناان لمولبعاالواا  لمفقااوق ج ناا  لمنااندق 

 لمآوكنا ن  وقنبل لمنحنن   بنن د  عجنن  ننئل جو  . 
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  20ألمادة 

ل دقعيند علع م ه ئل لمنجعنعنا لمعنولو ل لمجد دق نلمنونطا لميونع ل في لمنحنفظنا نلمنونطا ل

 % ن  نسنحنا لمنونطا لميونع ل ملنآونعنا لمية وق .25بعخي   وسبل 

  21ألمادة  

عنا ونعهن في لمنحنفظنا عخي   لألولضي في لمند  لميونع ل نلمنجعننف لمعننلععنمى لمه ئل 

  مو نبال عالمعنولو ل لمجد دق نلمنونطا لميونع ل دلخر كودن  لمند  نإبولم لمعقاند لمخنيال بهان بن

ولضااي لمجهاانا لمنعو اال نعلعاا م هااذه لمجهاانا بننلفاانق علااك لمجهاال باانمخولئط نلمب نواانا لمخنياال بنأل

 ل ملقنون .لمالئحل لمعوف ذ نذمك طبقن منن عو  عل   ط نقنلعد لمععنقد عل هن لمنعنحل مد هن نآون
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 ال صل الثانى

 ال(امفوظ -مةفس اادارة أل-إدارة الهيئة

 

  22مادة أل

 تند :  ع   وئ س نجلس إدلوق لمه ئل بقولو ن  وئ س نجلس لمن ولء. 

 :نكن  ن    عنمى إدلوق لمه ئل نجلس إدلوق نو ن : 

 نن ر من لوق لميونعل.( 1) عضن

 ( نن ر من لوق لم ولعل.1) عضن

 ( نن ر من لوق لدعيندا.1) عضن

 ( نن ر من لوق  لمب ئل.1) عضن

 ( نن ر دعحند وقنبنا عننر نيو.1) عضن

 ( نن ر دعحند لميونعنا لمنيو ل.1) عضن

 ( نن ر مليودن  لدجعننعى.1)عضن

 ( نن ر من لوق لمعجنوق لمخنوج ل.1) عضن

 ( نن ر مه ئل لدسع ننو.1) نعض

 ( نن ر من لوق لمعون ل لمنحل ل.1) عضن

 ( نن ر من لوق لإلسكن  نلمنولفا نلمنجعنعنا لمعنولو ل لمجد دق.1) عضن

 ( نن ر من لوق لمقن  لمعننلل نلمهجوق.1) عضن

 ( نن ر من لوق لمآئن  لدجعننع ل.1) عضن

 ( نن ر ن  لدعحند لمععننوى لدوعنجى.1) عضن

 ( نن ر ن  لدعحند لمعنم ملةوف لمعجنو ل.1) عضن

 ( نن ر ن  لمنوك  لمقننى ملبحنث.1) عضن

 ( نن ر ن  لمبوك لمنوك  .1) عضن

 ( نن ر ن  ن لوق  لإلعالم.1) عضن

نن لا   نا  لمنوظنانا لمة او حكنن ال لمنخعيال بنمنآاونعنا لميااة وق  (خنسال تعضانء5عضان)

 قعيند ل نعون ل لمدخر. خعنوهم لعحند جنع نا لمعون ل لد
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  23مادة أل

  عنمى نجلس لإلدلوق إدلوق نعس  و آئن  لمه ئل طبقن مالئحل لمعوف ذ ل.

  24مادة أل

  جعنى لمنجلس بدعنق ن  وئ سل  ن وعقد نوق على لألقر آهو ن.

  25مادة أل

 د  كاان  لوعقااند نجلااس لإلدلوق يااح حن إد بحضاانو تغلب اال تعضاانئ  نعياادو قولولعاا  بننلفقاال

 ئ س.لألغلب ل لمنطلقل معدد لألعضنء لمحنضو   ف ذل عسننا لألينلا وجح لموت  لمذ  نو  لمو

  26مادة أل

 وعهن. خع  نجلس إدلوق لمه ئل بعع    لمعننل   لمال ن   مهن بنولعنق وآنطهن نظونفهن نننل 

 مهن. ن ع   لمنجلس ند ول مله ئل عكن  م  لموئنسل على لمعننل   فى لمجهن  لمعوف ذ  

لقنلعاد نذماك كلا  طبقان ملمه ئال ن عنمى نجلاس لإلدلوق لإلآاولف نلموقنبال علاى كنفال لمعاننل   فاى 

 لمنلودق فى لمالئحل لمعوف ذ ل.

  27مادة أل

لمعانم   جن  ودب نإعنوق لمعننل   بنمحكننل نلمه ئنا لمعننال نلمنؤسسانا لمعننال ننحادلا لمقطان 

 .نتجه ق لإلدلوق لمنحل ل ملعنر بنمه ئل

  28مادة أل

 نم قانون عسو  تحكنم قنون  لمعنر على لمعننل   بنمه ئل. كنن عسو  على لمعاننل   فاى لمه ئال تحكا

 لمعأن ونا لدجعننع ل.

 ال صل الثالث

 النظاذ المالى لفهيئة

  29مادة أل

 -ععكن  ننلود لمه ئل ن  :

 من  لو ل  لمعى عخييهن لمدنمل مله ئل.ل - 1

 و لألآخن  لدععبنو ل لمعننل.ن  لمدنمل نسنئلمنسنعدلا لمننم ل  - 2

وح نلمهبنا لمعى عود ن  لألفولد نلمحكننانا لألجوب ال نلمنؤسسانا نلمنوظنانا لمقونض نلمن - 3

  نان ععضانولمدنم ل نلإلقل ن ل نلمنحل ل لمعى عخي  مهن نلمنبنمغ لمعاى عاود نقنبار لمخادننا نفقان م

 لمالئحل لمعوف ذ ل مهذل لمقنون . 
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 ة إيضـاحيــــةمـذار

 

  وال: ففس ة ااع انات:

نوفاى  إ  لمهدف لموئ سى مإلعفنءلا نلدنع ن لا لمعى  قووهن لمقانون  هان دعام س نسانا لمعآاة ر

 نعددع  ننن  سنعد على عحق اا لمن  اد نا  فاو  لمعنار لمحق ق ل ن آاجى علاى إقننال نآاونعنا

 ية وق.

مهان  عنوح ملنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل  كان نن  هون  عضح ت  لدنع ن لا نلإلعفنءلا لمعى 

 نودند تكبو نعنئد تعلى على لمنجعنى ن  عحي ر لمضولئب نلموسنم.

 الحاةة إلى قانوظ لتنمية المشروعات الصحيرة: :ثانيا

ألخ و لععبنو ت  لملجنء إمى إيدلو قنون  تن عآو ى  جب ت   كن  لمنلجأ دنى لألخذ في ل -1

جعنعاا فاي لمساونلا لألخ اوق نولء لنآانكر  فا   لآلولء قاد  محر تي نآاكلل تن نجننعال

ً لنسنودق يدنو قنون  معون ل لمنآونعنا لمية وق عأك دلً ألهن عهن لمقين  ن بحجم  ععولفن

 لمعحد نا نلمنعنقنا لمنح طل بهن.

فاي خباوق  قعياند ل لمنعن لالدعحاند جنع انا لمعون ال للسعوندلً إمى لمخباوق لمنعولكنال ماد  ل  -2

نجلااس إدلوعاا  نعجاانوب نخبااولا لمعآااولا ناا  تعضاانئ  ناا  لمجنع اانا لألهل اال  تعضاانء

لاى حاند   نععالم نوظنال لمعنار لمدنم الععنندلً على لمنسنودق لمفو ل لمعي عقدنهن للمعونن ل  ن

مساندق عحاند ناى لالسعفندقً نا  آابكل لمعالقانا لمنلساعل ملدعم عدد ن  لمجهنا لمننوحل م  ن

ق تعضنء نجلس لمآعب نتسنعذق لمجننعل نلمآابنب ننن لاي لمناوتنن لي نخعلف لمفئنا ن  

 عحانددنلمحوف    نلمعننر ن  خالر عآولا لمودنلا نلمنؤعنولا نلمانوش لمعاي عقادهن ل

 تن آنوك ف هن.

فقد وت  ت  لمعيدي بآجنعل هن نسئنم ل قنن ل عسهم بدنو في يدنو قنون  قاني نج اد 

ن  هاذه لمنسائنم ل ععن ار فاي يا نغل فلسافل لمقانولمي نغل معون ل لمنآونعنا لمية وق  ن

   ن .لمنوعظو معكن  هند نً ننوآدلً إليدلوه ني نغل ننلده تن نوجعنً عود نونقآع  نعق

فلساافل لمقاانون " ععكااس علااك لمطننحاانا نلآلناانر لمعااي  نكاا  ت   حققهاان نماام  كاا  ننكواانً   -3

نون   نت ضانً عظهاو لمفلسافل عحق قهن بدنو  كنن توهن ععكس لمضونولا لمكنآافل ملحنجال ملقا

طب عل لمب ئل نلمنوانخ لمنطلانب عنف وهنان ملنآاونعنا لمياة وق لمنياو ل  كنان د عوساى 

حع نجنا لمنخعلفل منفاودلا لمنآاونعنا لمياة وق بعونعهان نان با   نآاونعنا دلمفلسفل ل

ياة وق نتخاو  نعونه ال لميااةو  ننان با   نآاونعنا يااونع ل نتخاو   ولع ال ن نم اال 
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نولبعل عجنو ل ننن ب   نآونعنا قنئنل نتخو  جد دق نكذمك نن با   نآاونعنا خدن ل 

 وسن ل نتخو  غ و وسن ل.

نتخ ااولً فاا   فلساافل لمقاانون  عفعااوض وؤ اال نلضااحل ملهاادف لمعاانم ناا  ياادنوه ننجناان  

 لألهدلف لمفوع ل لألخو  ميدنوه.

س دن  لمقاانون  بنفهنناا  لمبساا ط نجننعاال ناا  لمقنلعااد لمنجااودق عطبااا علااى لمواان -4

عنو لموظو مذنلعهم  نبذمك  سعهدف تي قنون  في نضننو  لمعدلمل نلمنسننلق نلمآ

 سعقولو.دسعنولو نلدبنألن  نلألنن  ن نفو ل

 الهدف مظ القانوظ: :ثالثا 

 عكن  لدقعياند لمنياو  آاأ  لمعد اد نا  لمادنر لمونن ال  نا  نحادلا ياة وق  ن عآانب  

 ى نضااى لماادنر لميااونع ل لمنعقدناال لمعااي عآااكر لمنوآاا انضااى لماادنر لمونن اال فااي هااذل لمنجاانر ناا

% ن  لجنانمي عادد لمنؤسسانا. إد ت  لمفانو  لمجانهوي ف نان 90لميةو  نلمنعنسطل نن قنوب 

دلا ب   هذ   لمونع   ن  لدقعيند نا  ت  هذه لمنحدلا في لمدنر لمونن ال ننوهان نياو هاي نحا

عقد هذه . كنن عفن معآكر وس جن يونع ن نوسجنن ننعكننالنعون وق عفعقد لمى لمعولبط نلمعكننر ف نن ب وه

لمنحدلا لمى لمعولبط نى لمنآونعنا لمكباو  نلم ق لال  بار علاى لمعكاس نا  ذماك عععاوض بعاض 

قدنن  عهذه لمنآونعنا منونفسل لمنآونعنا لمكبو  ح ث ععنال  في لمنوحلل لمعيو ع ل ذلعهن تن 

لبطانا لمبو ال لمياونع ل لمعاي عل هان لإلفاندق نا  لمعو لمنوعل ذلعا   نهاذل نان  ن ار عننار ضاعف فاي

  ن . نلمعالقنا لمعكننل ل  ن عضح هون ضعف لمدنو لمعخط طي نلمنؤسسي تن غ نب  في نعظم لألح

نناا  خااالر لمعاان   تي ت  لموساا ل لميااونعي فااي لماابالد  عكاان  ناا  نحاادلا يااةو  ننعنسااطل.

قعياند ع ول  نهي لمقطنعنا لمعقل د ل فاي لدلمقطنعي مهذه لمنوآ ا  عضح عنوك هن في قطنعنا ن

 لمنطوي نلمبو ل لميونع ل.

 نعنن اار لمنآاانو ى لميااة وق نلمنعنسااطل  نكاا  لععباانوه لمحاار لألن اار معاادد كب ااو ناا  لمنآااكالا

يودن  لدقعيند ل لمعي وعنوي نوهن بدءلً ن  فنئض لمندخولا نلألننلر لمننجندق في لمنينوف ن

حاار تهاام لمنآااكالا نهااي إ جااند فااو  عناار ملآاابنب إلقنناال نآااونعنعهم عاانف و لمبو ااد نلوعهاانء ب

 لمخنيل  نهذل ننسنف  وعكس على عطن و نعحد ث هذه لمنآونعنا.

نهم نبنمعنمى كن  دبد ن  نضى س نسل جد دق مدعم ننسنودق لمنآونعنا لمياة وق نلمنعنساطل عسا

 فى لموهنض بهذه لمنآونعنا.

  نضى لمنآونعنا لمياة وق نلمنعنساطل  ععباو قولمذ   وظم ن نن  هون ف   إيدلو هذل لمقنون  

 تدلق ن  تدنلا عطن و لمنآونعنا لمية وق نلمنعنسطل نذمك بهدف دعم لدقعيند لمقننى.
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 :ت(ريف المشروعات الصحيرة : راب(ا 

 سعخدم فى ععو ف لمنآونعنا لمية وق نع انو   هنان نع انو عادد لمعنانر ننع انو وتس 

 لمننر:

 

  س المالم(يار ر
م(يار عدد 
 ال(مال

 

 حةذ المشرو 
 

 ذ

   مشروعات متنا ية الصحر 4لمى  1 جو   10000جو   لمى  100

 ب نآونعنا ية وق 24لمى  5 نل ن  جو   2جو   لمى  10000تك و ن  

 ج نآونعنا نعنسطل 49لمى  25 نل ن  جو   5نل ن  جو   لمى  2تك و ن  

 

ل    مععو ااف لمنآااونعنا لمنعونه اال لميااةو نلميااة وق نلمنعنسااطعاام لسااعخدلم لمنع اانو   لمساانبق

ودق مسهنمل عحد اد تحق ال لمنآاون  علاى بعاض لمحانلف  نلدساع ونءلا نلإلعفانءلا نلمادعم نلمنسان

و فانا لمننج  مفئل ن  لمنآونعنا دن  غ وهن. ن جن  منجلاس إدلوق لمه ئال ت   قانم بععاد ر لمعع

 نفقن منعة ولا لمسن . لمنذكنوق سنلء بنإلضنفل تن لمحذف
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 2004لسنة  141قانوظ رقذ 

 تنمية المنشآت الصحيرة بإصدار  قانوظ

 

 

 

 

 بنسم لمآعب 

 وئ س لمجنهنو ل 

 قوو نجلس لمآعب لمقنون  لآلعى وي  نقد تيدوونه 

 

 المادة األولى

ن آاونط عسو  تحكنم لمقنون  لمنولفا  على لمنوآ ا لمية وق نلمنعونه ل لميةو لمعاى ععانلفو ف ها

 عطب ق  .

 المادة الثانية

عونه ال هن لمجهل لمنخعيل بنمعنر علاى عون ال لمنوآا ا لمياة وق نلمن لميودن  لدجعننعي ملعون ل

 لميااةو نباانمعخط ط نلمعوساا ا نلمعااون ل دوعآاانوهن نلمنعننواال فااى لمحياانر علااى ناان عحعنجاا  ناا 

منحل ال لعنن ر نخدننا نذمك بنمععنن   نى لمن لولا نتجه عهن نلمه ئنا لمعننل ننحادلا لإلدلوق 

 .الئحل لمعوف ذ ل وظنم عنر لميودن  فى ق ننل بهذه لمنهنم  نغ وهن ن  لمجهنا نعحدد لم

 المادة الثالثة

 هن فاى عسو  تحكنم لمقنون  لمنولفا على لمنوآ ا لمقنئنل إذل عنلفوا ف هن لمآونط لمنوين  عل

 هذل لمقنون  ندئحع  لمعوف ذ ل .

  خ لمعنر ل تآهو ن  عنون يدو وئ س نجلس لمن ولء لمالئحل لمعوف ذ ل ملقنون  لمنولفا خالر  ال

 بهذل لمقنون  .

 المادة الراب(ة

 وآو هذل لمقنون  فى لمجو دق لموسن ل ن عنر ب  ن  لم انم لمعانمى معانو خ وآاوه  بيام هاذل لمقانون  

 بخنعم لمدنمل نوفذ كقنون  ن  قنلو وهن .



 جنهنو ل نيو لمعوب ل 

 نجلس لمآعب    
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 قانوظ تنمية المنشآت الصحيرة

 
 

 الباب األول

 

 ت(اريف

  1مادة أل

نطن وآأق لمية وق فى عطب اا تحكانم هاذل لمقانون  كار آاوكل تن نوآاأق فود ال عنانوس وآا قيد بنمن

  جانن  لقعيند ن إوعنج ن تن خدن ن تن عجنو ن د  قار وتساننمهن لمنادفن  عا  خنسا   تماف جو ا  ند

 نل ن   جو   ند    د عدد لمعننل   ف هن على خنس   عننال .

  2مادة أل

نانوس عةو فى عطب ا تحكانم هاذل لمقانون  كار آاوكل تن نوآاأق فود ال  قيد بنمنوآأق لمنعونه ل لمي

   وآنطن لقعيند ن إوعنج ن تن خدن ن تن عجنو ن ن  قر وتسننمهن لمندفن  ع  خنس   تمف جو

 الباب الثانى

 

 فى ت سيس والت(امل من الةهات المحفية واألةنبية

  3مادة أل

ق نطا لمحاوفون  لمه ئل لمعننل مالسع ننو نلمنو  وآئ لميودن  لدجعننعي ملعون ل فى نكنعبل تنفى

نبهن بنمنحنفظنا نحدلا مخدنل لمنوآ ا لمية وق نلمنعونه ل لميةو ععنمى ـ بونء على طلاب تياح

عنا ـ كنفل إجولءلا لمعسج ر نلسعيدلو لمعاولخ   نلمننلفقانا نلمبطنقانا لمعاى عفوضاهن لمعآاو 

 ودلا إماىعجنن   ال     ننن ن  عنو خ عقاد م لمنساعنلمال نل منننوسل وآنطهن نذمك خالر ندق د ع

 لمجهنا لإلدلو ل لمنخعيل بنوح لمعولخ   .

نعضااام هاااذه لمنحااادلا نوااادنب   عااا  نيااالحل لمآاااوكنا نلمضاااولئب نلمساااجر لمعجااانو  إلعنااانم 

 لإلجولءلا لمنآنو إم هن فى لمفقوق لألنمى ن  هذه لمنندق .
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لمنخعياال قنونواان بنمعيااوف فااى لألولضااي  كناان عضاام نحاادلا نواادنب   عاا  لمه ئاانا نلمجهاانا

  نلألناانك  لمعااى عخاادم لمنوآااأق ن كاان  مهاام يااالح ل لمععنقااد نااى تيااحنب لمنوآاا ا فااى كنفاال تنجاا

 لمعيوف .

مهاذل  نعيدو لمنحدق مينحب لمنوآأق عوخ ين نؤقعان من لنمال لموآانط فانو لساع فنء لمونانذج لمنعاد

لسعياادلو لمعااولخ   لموهنئ اال ناا  لمجهاانا لمةااوض نوفقاان باا  لمنسااعودلا لمنطلنباال نذمااك محاا   

نماى نا  لألخو  ف ذل مم عود هذه لمجهنا خالر ندق لم ال     ننان لمنويان  عل هان فاى لمفقاوق لأل

 هذه لمنندق ينو لمعوخ   لمنؤقا وهنئ ن .

نعق ااد لمعااولخ   لموهنئ اال فااى سااجر خاان  مااد  هااذه لمنحاادلا ن عطااى مكاار نوآااأق وقاام قااننى 

 ننالعهن .ن سعخدم فى جن ى نع

أحكنم بن كن  ملجهنا لمعى تيدوا لمعولخ   لمحا فى لمعفع ش على لمنوآ ا ملعأكد ن  لمع لنهن 

لمقااانون  بآاااوط تد  خااار ذماااك بحسااا  ساااو هن ننبنآاااوعهن ألنجااا  وآااانطهن نذماااك نفقااان ملقنلعاااد 

 نلإلجولءلا لمعى عحددهن لمالئحل لمعوف ذ ل مهذل لمقنون  .

  4مادة أل

لمدنم ال جعننعي ملعون ل لمعوسا ا با   لمجهانا نلمنؤسسانا لمنحل ال نلألجوب ال ن عنمى لميودن  لد

ا لمعاى لمنهعنل بوعن ال علام لمنوآا ا نعلاى علاك لمجهانا لمق انم بعحد اد ننه ال لمخادننا نلمع سا ول

 .ر ب وهن عقدنهن لمنوآ ا نإخطنو لميودن  لدجعننعي ملعون ل بهن دعخنذ نن  ل م معحق ا لمعكنن

 ثالثالباب ال

 

 تمويل المنشآت الصحيرة ومتنا ية الصحر

  5مادة أل

ن تك و  وآأ فى كر نحنفظل بقولو ن  لمنحنفظ بنمعوس ا نى لميودن  لدجعننعي ملعون ل يودن  ت

لقنلعاد ممعنن ر لمنوآ ا لمية وق نلمنعونه ل لميةو ن  خالر لمنؤسسنا نلمجنع نا لألهل ل نفقن 

 و معوظ م عنل نا لمعنن ر نلمعحي ر نلمنعنبعل . نلإلجولءلا لمعى عحدد فى لمقول

  -نععكن  ننلود هذه لميوند ا ن  :

 لمعنن ر لمذ   عنح ن  لميودن  لدجعننعي ملعون ل . -1

ناان عخيياا  لمدنماال ناا  لععنااندلا معنن اار هااذه لميااوند ا بةااوض عنن اار لمنوآاا ا  -2

 لمية وق نلمنعونه ل لميةو .
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 ننلود . نن عخيي  لمنجلس لمآعب ل لمنحل ل ن  -3

ل لمهباانا نلمنااوح لمعااى عع حهاان نؤسساانا لمعنن اار ماادعم لمنوآاا ا لميااة وق نلمنعونه اا -4

 لميةو .

  6المادة أل

مياةو  دوج فى لمخطل لمسون ل ملدنمل نن  عقاوو نا  عنن ار ن ساو ملنوآا ا لمياة وق نلمنعونه ال ل

 نعحدد نيندو هذل لمعنن ر بنن فى ذمك نن  عنح ميوند ا لمنحنفظنا .

عقادم  ج فى لمننل ول لمعننل ملدنمال نان  خا  لمدنمال نا  لدععناندلا لمعاى ععوعاب علاى نانكنن  دو

 .سنلء بنمبنب لمولبى " لمعحن الا لموتسننم ل " تن لمبنب لم نوى " لموفقنا لمجنو ل " 

  7مادة أل

 ةو ل لميا قدم لميودن  لدجعننعي ملعون ل ن  ننلوده عنن ال ن سول ملنوآ ا لمية وق تن لمنعونه

ن ار نفقن ملقنلعد نلإلجولءلا لمعى   ضعهن نجلس إدلوق لميودن  نذمك فضاال عنان  ع حا  نا  عن

 لميوند ا عنن ر علك لمنوآ ا فى لمنحنفظنا .

  8مادة  أل

ذمااك مليااودن  لدجعناانعي ملعون اال لمحياانر علااى لمعنن اار لمااال م ناا  لألساانل  لمننم اال لمنحل اال ن

 نااى ن لوق لمننم اال ن سااعخدم لمعنن اار لمااذ   حياار عل اا بنمآااونط نلألنضاان  لمعااى  عفااا عل هاان 

فظانا لميودن  فى إعندق لمعنن ر ميوند ا عون ل لمنوآا ا لمياة وق نلمنعونه ال لمياةو فاى لمنحن

 نذمك فى لمحدند نلمضنلبط لمعى  قوهن نجلس إدلوع  .

  9مادة أل

ا  ا عنن ار لمنوآا  وآئ لميودن  لدجعننعي ملعون ال بقاولو نا  نجلاس إدلوعا  نبنسانهنل ياوند

ذه هالمية وق نلمنعونه ل لميةو فى لمنحنفظنا وظننن مضنن  نخنطو لدئعنان  لمعاى عععاوض مهان 

 عوعب  لمنوآ ا ن يبح هذل لموظنم سنو ن بعد ننلفقل نجلس غدلوق لميودن  لمنآنو إم   ندن  ت 

 على ذمك ت ل تعبنء على لمننل ول لمعننل ملدنمل تن ننل ونا لمنحنفظنا .
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 الباب الرابن

 

 الحوافم والتيسيرات

  10مادة أل

نا  خي  ن  لألولضي لمآنغوق لمنعنحل مالسع ننو فى لمنونطا لمياونع ل نلمسا نح ل نلمنجعنعا

ق % نذماك إلقننال لمنوآا ا لمياة و10لمعنولو ل نتولضى لدسعيالح لم ولعي وسبل د عقر ع  

فا نعقساا نهن نعخط طهاان نيااوحهن علااى نلمنعونه اال لميااةو ن ااعم ع ن ااد هااذه لألولضااي  باانمنول

 لمولغب   فى إقننل علك لمنوآ ا .

ن كاان  مهااذه لمجهاانا ياانحبل لمحااا فااى لمعيااوف فااى هااذه لألولضااي نواادنب   عوهاان فااى نحاادلا 

ج لميااودن  لدجعناانعي نمااد هم خااولئط مألولضااي لمنعنحاال نوآااوق بآااونط لمب ااى نلدوعفاان  نوناانذ

 لعخنذ إجولءلا لمعسج ر نلمآهو . لمعقند ن كن  مهم لمحا فى لمععنقد ن

  11مادة أل

ضاي نى عدم لإلخالر بأ ل ن ل ن تن ع س ولا تخو   و  عل هان قانون  تخاو  حادد ساعو ب اى لألول

ألولضاي للمنآنو إم هن فى لمنندق  لمسنبقل فى حدند عكلفل عني ر لمنولفا نمينحب لمنوآأق آاولء 

ون  د عال ن جان  طلاب حاا لدوعفان  بهان بنقنبار سانسدلد  نوهن بنمآونط لمعى عحددهن لمجهل لمبنئ

 % ن  لم ن  لمنقدو مهن .5   د ع  

  12مادة أل

نوآا ا عوآئ كر ن  لمن لولا نتجه عهن نلمه ئانا لمعننال ننحادلا لإلدلوق لمنحل ال ساجال مق اد لم

  مفاولمية وق نلمنعونه ل لميةو لمولغبل فاى لمععننار نعهان نععا ح كار نوهان ناى نولعانق عكانفؤ ل

آانءلا % ملععنقاد ناى هاذه لمنوآا ا مآاولء نوعجنعهان تن عوف اذ لمخادننا نلإلو10وسبل  د عقر عا  

 لمال نل معلك لمجهنا .

  13مادة أل

% نا  وتس لمنانر لمنادفن  بحاد تقياى 1 سدد ينحب لمنوآأق لمية وق منحدلا لميودن  وسبل 

بار نا  عحاا حسانب لموسانم ننقنخنسننئل جو ا  ننانئعي جو ا  بنموسابل ملنوآاأق لمنعونه ال لمياةو 

لمخادننا لمعاى عقادم نا  جن ااى لمجهانا لمحكنن ال نعحيار محساانبهن نذماك عواد لساعالم لمعااوخ   

 لمنؤقا ببدء لموآنط .



 جنهنو ل نيو لمعوب ل 

 نجلس لمآعب    

 ـ112ـ 

  14مادة أل

ر  قاادم لميااودن  لدجعناانعي ملعون اال ملنوآاا ا لميااة وق نلمنعونه اال لميااةو نبنآااوق تن ناا  خااال

  -ع ل نعلى لألخ  :لمخبولء لمذ    سعع   بهم لمخدننا لآل

 لمععو ف بفو  لدسع ننو لمنعنحل فى كر نحنفظل نفى كر نوطقل دلخلهن . -1

  إعدلد دولسنا جدن  تنم ل ع  لمنآونعنا لمعى عطوح على لمولغب   فى إقننعهن. -2

عقااد م لمنآاانوق عاا  تفضاار لألناانك  نتحساا  نيااندو لمآااولء ماا دا نلمعجه اا لا  -3

 نغ وهن ن  لمنسعل ننا .

حنب لمنوآاا ا باادم ر نبسااط ملسااجالا لمكن اال نلمنحنسااب ل نلإلوآااندلا ع ن ااد تياا -4

 لمال نل ملععننر نى كنفل لمجهنا لمعننل .

 لمععو ف بنمنخنطو لمعى  نك  ت  عععوض مهن لمنوآ ا .   -5

 لمععو ف بنمنعنوض لمنحل ل نلمدنم ل نلمنعننول على لدآعولك ف هن . -6

فااى عقو اانا لإلوعاانج نلمعساان ا  لمنساانعدق فااى لمحياانر علااى لمنعوفاال نلمعطاانولا -7

 .ن خي  لميودن  فى ننل وع  لمسون ل لدععنندلا لمال نل معقد م هذه لمخدننا 

  15مادة أل

ن  كن  لمعوخ   بآةر لألننك  ملنوآ ا لمية وق نلمنعونه ل لمياةو فاى لألنانك  لمعاى عخيياه

منحادد نن  وياف لمنقنبار للألح نء نغ وهن ن  لمجهنا لمعننل معن  ى لمسلى بنقنبار ونا    د  جا

 مآةر علك لألننك  .

  16مادة أل

نمفال د  جن  إ قانف وآانط ت  نوآاأق ياة وق تن نعونه ال لمياةو إدلو ان إد فاى حنمال  لوعكانب نخ

 لمعهان عسعنجب لمةلا قنونون نفى هاذه لمحنمال  خطاو ياحنب لمنوآاأق بنمنخنمفال نبنمنادق لمنحاددق إل

 ق دن  إ لمل لمنخنمفل .ن عم لإل قنف إذل لوقضا هذه لمند

  17مادة أل

كر فى آأ  مجان  لمعنف اا فاى بعاض لمنون عانا عآا 2000مسول  7لسع ونء ن  تحكنم لمقنون  وقم 

ألقر بقولو ن  لمنحنفظ لمنخع  مجول دلئنل  وتسهن تحد وجنر لمقضنء بدوجل وئ س نحكنل على ل

 عهن طل لمقضانئ ل ن آاعوك فاى عضان عم ودبل طبقن ملقنلعاد  نلإلجاولءلا لمنقاووق فاى قانون  لمسال

  نن ر ع  لمةوفل لمعجنو ل نتخو ع  لميودن  لدجعننعي ملعون ل ن دعى ملحضنو ينحب لمآاأ

 تن نن   ن ل  ننن ر ع  لمجهل لمنعظلم نوهن .



 جنهنو ل نيو لمعوب ل 

 نجلس لمآعب    

 ـ113ـ 

عظلم    عم لمنعخع  هذه لملجول بوظو لمعظلم ن  قولو لإل قنف لمنآنو إم   فى لمنندق لمسنبقل على ت

م نقف ق ت نم ن  عنو خ إعالو  إمى ينحب لمآأ  بقولو لإل قنف ن عوعب على هذل لمعظلخالر عآو

    .عوف ذ لمقولو لمنعظلم نو  نؤقعن عدل لمنخنمفنا لمعى عهدد لميحل لمعننل نتن  لمننلطو

 عنولو فاىنعلى لملجول ت  عيدو قولول خالر سبعل ت نم ن  عانو خ لماعظلم بعوف اذ لإل قانف تن بندسا

 عوف ذه نؤقعن حعى  فير ف   .نقف 

م هان كنن عخع  هذه لملجول بنمفير فى ت  و ل   قنم ب   ينحب لمآأ  نت  ن  لمجهنا لمنآنو إ

 فى هذل لمقنون  .

 ن خر كر ذمك بحا لملجنء نبنآوق إمى لمقضنء .

  18مادة أل

  لةى كر حكم  ععنوض نى تحكنم هذل لمقنون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ114ـ 

 

 

 ةفس الومرانقرار رئيس م

 2004لسنة  1241رقذ 

 بإصدار الالئحة التن يذية لقانوظ تنمية المنشآت الصحيرة

 2004لسنة  141الصادر بالقانوظ رقذ 

 

 رئيس مةفس الومران 

 بعد لدطال  على لمدسعنو 

 200 4مسول  141نعلى قنون  عون ل لمنوآ ا لمية وق لميندو بنمقنون  وقم 

ب وآانء لمياودن  لدجعنانعي ملعون ال  1991مساول  40نهنو ال وقام نعلى قولو وئ س لمج

 نلمقولولا لمنعدمل.

 قـــــــرر

 المادة األولى

 اال نااى عاادم لإلخااالر مليااودن  لدجعناانعي ملعون اال ناا  لخعينياانا  عناار بأحكاانم لمالئحاال لمعوف ذ

 .لمنولفقل  2004مسول  141مقنون  عون ل لمنوآ ا لمية وق لميندو بنمقنون  وقم 

 المادة  الثانية

  - قيد فى عطب ا تحكنم هذه لمالئحل بنمنيطلحنا لآلع ل لمنعنوى لمنبو ل قو   كر نوهن :

 : قنون  عون ل لمنوآ ا لمية وق . لمقنون   -1

 لميودن  : لميودن  لدجعننعي ملعون ل . -2

 لمنوآ ا : لمنوآ ا لمية وق نلمنعونه ل لميةو . -3

 ةو ى عوآأ فىكر نحنفظلمعنن ر لمنوآ ا نعونه ل لمييوند ا لمنحنفظنا : لميوند ا لمع -4

 لموقم لمقننى : وقم عسج ر لمنوآأق مد  لميودن  لدجعننعي ملعون ل . -5

 المادة الثالثة

  وآو هذل لمقولو فى لمنقنئى لمنيو ل ن عنر ب  ن  لم نم لمعنمى معنو خ وآوه 



 

 ـ115ـ 

 

 الالئحة التن يذية

 لقانوظ تنمية المنشآت الصحيرة

 

 

  1ة ألماد

ا  ضااى نجلااس إدلوق لميااودن  لمبااولنل نلمخطااط لمال ناال معون اال لمنوآاا ا بنمعوساا ا نااى لماان لول

ل علاى نلمه ئنا لمعننل ننحدلا لإلدلوق لمنحل ل نغ وهن ن  لمجهنا لمنعو ل نععاوض هاذه لمباولن

 نجلس لمن ولء دععنندهن نإخطنو لمجهنا لمنخعلفل مالمع لم بهن .

  2مادة أل

ئهن نما  بعون ل لمنوآ ا نلمعون ل دوعآنوهن ن  ندق لمنعى بأهن عهن نعآج ى إوآن  خع  لميودن 

  -على لألخ  فى سب ر ذمك نن  أعى :

عهان نضى خطل سون ل ملعنع ل بأهن ل لمنوآ ا بنسنئر عأس سهن نلوعآنوهن نعسان ا نوعجن -1

ؤعنولا نذمك بنآنوكل لمجهانا لمنعو ال بهان نعلاى ت   آانر ذماك إقننال لمنعانوض  نلمنا

 نغ وهن ن  لمعجنعنا لمعى عسعهدف عحق ا ذمك .

 إبدلء لموت  فى نآونعنا لمقنلو   نلمقولولا لمنوعبطل بآئن  لمنوآ ا . -2

 لمعوس ا ب   لمجهنا لمنعو ل بآئن  لمنوآ ا إل لمل ت ل نعنقنا عععوض وآنطهن . -3

نا  لمسالى عآج ى نجند آوكنا لمعسن ا لمقندوق علاى لمنقانف علاى لحع نجانا لألسانل   -4

 نلمخدننا نإوآند يةنو وجنر لألعننر إلوعنجهن .

عآج ى نجند آوكنا لموعن ل نلمحضانول لمفو ال منعننوال تياحنب لمنوآا ا لمياة وق فاى  -5

لمحياانر علااى لمعياان ننا منوعجنعهاان نلمعطاان و لمنسااعنو مهاان نإوآااندهم ألفضاار نياادو 

 .مآولء لمنسعل ننا نلمخنننا نلآلدا نتننك  لمعأه ر ملعننر 

ا لمععنقد ناى آاوكنا لمعون ال لمعقنو ال بعوف اذ نخططانا إقننال نعانوض لمانوش نلمنوآا   -6

 بجنلو لمنجنعنا لمعنولو ل لمجد دق تن فى نونطا تخو  نكعنلل لمنولفا .

الر نولك  لمعدو ب معأه ر تيحنب لمنوآا ا تن إعادلد لماولغب   فاى إقننعهان نا  خاإوآنء  -7

 ل محس  إدلوق هذه لمنآونعنا .ع ن دهم بنمنهنولا لألسنس ل لمال ن

 

  3مادة أل



 

 ـ116ـ 

 وآااأ فااى كاار ن لوق تن ه ئاال عنناال نعو اال بنمنوآاا ا نفااى كاار نحنفظاال نحاادق تن نساائنر معون اال 

 سا و لمنوآ ا  عنمى لدعينر بنميودن  ننعننوع  فى عحق ا بولنج  نلمعوس ا نع  فى عساه ر نع

مدنو ال لدن  كنفال لمنعننانا نلمب نوانا لإلجولءلا نإ لمل لمنعنقنا لمعى عععوضهن نت   قدم مليو

 نلمخطط لمنععلقل بعنن ر نعون ل  لمنوآ ا نلمنقعوحنا لمكف لل بعحق ا ذمك .

ا با   نمليودن  ت   عقد نى تنمئك لمنسئنم   ننن لاى علاك لمنحادلا لدجعننعانا لمال نال ملعوسا 

 آ ا .هذه لمخطط نعجوب عكولو تهدلفهن نعنج   ننلودهن بنن  حقا ينمح لمنو

  4مادة أل

نعون ال   عنمى لميودن  نى لمجهنا لمننوحل لمنيو ل نلألجوب ل نلمدنم ال لمنهعنال بعنن ار نوعن ال

  ن نعلاى تلمنوآ ا عحد د لمخدننا نلمع س ولا لمعى عقدنهن مهاذل لمنوآا ا نلعخانذ نان  لا م معفع لها

مقانلو   لجوبي نفقن ألحكنم  عم ذمك لمعوس ا نى لمن لولا نلمجهنا لمنعو ل بنمحينر على عنن ر ت

 . 

نل ن قنم لميودن  بننلفنق لمجهل لمنخعيل بنمحينر على لمقونض لألجوب ل ملنآونعنا نلمبول

ضهن لمنطلنب عنف و عنن ر تجوبي مهن نيحنبل بنمدولسنا نلمب نونا لمخنيل بهن حعى  عسوى عو

عهن فى لى ند  إنكنو ل نسنهنعلى لمه ئنا ننؤسسنا لمعنن ر نععددق لألطولف نلم نئ ل ملنقنف ع

 لمعنن ر لمنطلنب بنمعوس ا نى لميودن  .

  5مادة أل

 عانمى لميااودن  لمعخطاا ط نلمعوساا ا منعننواال لمنوآاا ا فااى لمحياانر علااى ناان عحعنجاا  ناا  عنن اار 

سانا نخدننا نذمك بنمععنن  نى كنفل لمجهنا ذلا لمعالقال بهاذه لمنوآا ا نناى لمجنع انا نلمنؤس

 ك نلمجهنا لمننوحل نلمنقعوضل معلك لمنوآ ا .لمدلعنل مهن نلمبون

ر كناان  ااعم لمعوساا ا باا   لميااودن  نلميااوند ا لمعااى ووآااأ بكاار نحنفظاال معنن اار لمنوآاا ا ناا  خااال

حيا ر لمنؤسسنا نلمجنع نا لألهل ال نفقان ملقنلعاد نلإلجاولءلا لمعاى عاوظم عنل انا لمعنن ار نلمع

 نلمنعنبعل .

طو ه ملنوآ ا ن كن  نسئند ع  إوآنء وظنم مضنن  نخننلميودن  عقد م عنن ر ن سو ن  ننلود

 لدئعنن  نلمعى قد عععوض مهن هذل لمنوآ ا .

ننا نم  كذمك ت   عقد لملقنءلا نلألوآطل لمال نل ملعون ل نلمععو ف بنيندو لمعنن ر نلمخد

 لألجوب ل نلمنحل ل لمنعنحل ملنوآ ا نل   يدو لمب نونا نلموآولا لمعى عسنعد فى ذمك .

  6مادة أل



 

 ـ117ـ 

خو  مليودن  ت   طلب بعد لمعوس ا نى لمبوك لمنوك   لمنيو  نلألجه ق لموقنب ل لمننم ل لأل

خططهن نن  لمبونك نلمنؤسسنا لمننم ل ت  عقدم م  لمب نونا لمخنيل بوآنطهن فى عنن ر لمنوآ ا 

  مقنلو فى هذل لمآأ  منضعهن فى إطنو بووننل عون ل لمنوآ ا نذمك كل  نى عدم لإلخالر بن

 لمنوظنل مسو ل لمحسنبنا لمنيوف ل نلمنعننالا لمننم ل لألخو  .

  7مادة أل

 لمنخعيال  آعوط منعى لمنوآأق بنمن ل ن نلمع س ولا لمانلودق بنمقانون  ت  عساجر وفساهن ماد  لمنحادق

م فى ن  لمقنون  نت  عحير على وقم قننى  سعخد 3ن  نحدلا لميودن  لمنآنو لم هن فى لمنندق 

 نعننالعهن .جن ى 

عد ننذج لمننعلى ت   عضن  هذل لمعسج ر ب نون بوتس لمننر لمنوآأق نعدد لمعننل   بهن ن  خالر لمو

 مذمك بنميودن  ننحدلع  .

  8مادة أل

 خطاو لميااودن  نا  قباار كاار نا  لمه ئاال لمعننال مالسااع ننو نلمنواانطا لمحاوق ننياالحل لمضااولئب 

ى لألولضااي نلألناانك  لمعااى علاا م لمنوآاا ا نلمسااجر لمعجاانو  نلمجهاانا لمنخعياال بنمعيااوف فاا

 نغ وهن ن  لمجهنا لمنعو ل بن  عخعنوهم نودنب   عوهن فى نحادلا لمياودن  لمنخييال مخدنال

 لمنوآ ا .

ا لمعاى ن عنمى هؤدء لمنودنب   لعخنذ إجولءلا لمعسج ر نليدلو لمعولخ   نلمننلفقانا نلمبطنقان

وآ ا ا بنموسبل مألولضي نلألننك  نى تيحنب لمنعفوضهن لمعآو عنا نكذمك لبولم كنفل لمعيوفن

. 

  9مادة أل

ر عقنم لمجهنا لمنخعيال بنمعوسا ا ناى نحادلا لمياودن  ب عادلد ونانذج نوبساطل  مطلبانا لمعساج 

نلسعيدلو لمعولخ   نلمننلفقنا نلمبطنقنا نطلبانا آاولء نعخيا   لألولضاي نلألنانك  ناى 

 لبنا .ب ن  بنمنسودلا لمنلجب إوفنقهن بكر هذه لمط

  10مادة أل

  ياادو لميااودن  بنمعوساا ا نااى لمجهاانا نلألجهاا ق لمنعو اال دماا ال إوآااند ن ونع اان مكاار وآاانط ناا 

  -لألوآطل لمعى عبنآوهن لمنوآ ا ن عضن  لمدم ر على لألخ  نن  أعى :

 

 . لمضنلبط لمعننل نلمخنيل منننوسل لموآنط لمونعى 



 

 ـ118ـ 

 ل منننوسااال لموآااانط نب ااان  لمعاااولخ   نلمننلفقااانا نلمعقاااند نلمعيااانو ح لمنطلنبااا

 لمجهنا ذلا لميلل ب  .

 . ب نون بنمنسعودلا لمنطلنبل 

 . ب نون بنإلجولءلا لمنطلنبل 

 . ب ون بلجن  لمعظلننا فى لمنحنفظنا ننقو كر نوعهن 

 ن عم إ دل  هذل لمدم ر بنميودن  ننحدلع  بنقنبر ون   . 

  11مادة أل

  طلب لمعسج ر نلمحينر علاى عاوخ   نؤقاا  قدم ينحب لمنوآأق إمى لميودن  تن تحد نحدلع

 على لموننذج لمذ   عد مهذل لمةوض نوفقن ب  لمنسعودلا لمنطلنبل .

ن نوح يانحب لمنوآاأق عاوخ   نؤقاا من لنمال لموآانط نفقان ملونانذج لماذ   يادو با  قاولو نا  

م عاود ل مالألن   لمعنم مليودن  نذمك مح   لسعيدلو لمعولخ   لموهنئ ل ن  لمجهنا لمنخعيل فا ذ

خعيال هاذه لمجهانا خاالر نادق  ال ا    ننان نا  عانو خ عقاد م لمنساعودلا إماى لمجهانا لإلدلو ال لمن

 ب يدلو لمعولخ   ينو لمعوخ   لمنؤقا وهنئ ن .

نعلااى لمنوآااأق نولجعاال نحاادق لميااودن  بعااد لم ال اا    نناان ناا  عاانو خ حياانمهن علااى لمعااوخ   

   يندو ن  لمجهنا لمنخعيل تن معؤآو علاى لمعاوخلمنؤقا نذمك معسل نهن لمعوخ   لموهنئى لم

 لمنؤقا بينوع  لموهنئ ل .

هاان ن ياادو لألناا   لمعاانم مليااودن  قااولو بنمقنلعااد نلإلجااولءلا لمنلجااب علااى علااك لمنحاادلا لعبنع

 عوف ذل ألحكنم هذه لمنندق .

عسا  و يال من قنم لميودن  ب قننل وظنم نعلنننا نلعيندا نعكننر ف نن ب و  نب   لمجهنا لمنخع

 لعخنذ لإلجولءلا لمال نل إليدلو لمعولخ   فى لمننلع د لمقنونو ل لمنقووق .

  12مادة أل

علااى لمجهاانا لمنخعياال باانمعفع ش ننلفاانق لميااودن  بنآااونعنا بااولنل لمعفعاا ش لمنقعوحاال علااى 

 لمنوآ ا نعضنول ننلع د نتسلنب إجولئهن نفقن ملوننذج لمعى ععدهن مهذل لمةوض .
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ودن  إعدلد بولنل لمعفع ش نفقان ملونانذج لمنآانو لم هان بعاد عياو فهن نعجن عهان بحساب لمين عنمى 

طب عل نون  كر وآنط نعحد د لمجهنا لمنعو ل بنمعفع ش نعنق ا نتسلنب عوف اذه نذماك بنان د  خار 

بحس  س و لمعنر بنمنوآ ا ننبنآوعهن ألنج  وآنطهن نعخطو لمنوآ ا بينوق نا  لمعقو او لماذ  

 نئل لمعفع ش . عد ع  وع

ن تنا  ند  خر ذمك بحا لمجهنا ذلا لميلل بنألوآطل لمعى  عوعب عل هن إخاالر بنمياحل لمعننال ت

ى نسااالنل لمناانلطو   فااى إجااولء لمعفعاا ش لمنفاانجئ علااى ت   ااعم إخطاانو لميااودن  باانمنبوولا لمعاا

 لقعضا إجولءه .

  13مادة أل

  -بنموننذج لآلع ل :  حعفظ لميودن  ننحدلع  نيوند ا لمنحنفظنا على لألخ 

 وننذج طلب لمعوخ   نفقن مطب عل كر وآنط . -1

 وننذج لمعوخ   لمنؤقا ملنوآأق . -2

 وننذج لمعوخ   لموهنئى ملنوآأق . -3

 وننذج مطلب عخي   لألولضي . -4

 وننذج مطلب عني ر نولفا . -5

 وننذج آهندق إعفنء ضو بى . -6

 وننذج آهندق إعفنء جنوكى . -7

وقم نحدلا مق د لمنوآ ا ننن  عضنو  ن  ب نوانا نلماوننذج لمسجر لمذ  عحعفظ ب  لم -8

 لمقننى لمذ  عسجر ب  لمنوآأق .

لموآااوق لمخنياال لمعااى  ياادوهن لميااودن  عاا  لمنوآاا ا بأوقننهاان لمقنن اال نونع اال  -9

 وآنطهن ننن  طوت عل هن ن  عنقف تن غلا تن عيف ل .

  14مادة أل

وآا ا قانون  بيافل تسنسا ل بعنن ار لمن( نا  لم5عخع  يوند ا لمنحنفظنا لمنآنو إم هن بنمناندق )

ن  دلخر لموطن  لمجةولفى ملنحنفظل بهدف عنس ى قنعدق لإلقولض موفى دخر لمفاود نعحسا   نساع

 لألسوق نلمحد نو  لمبطنمل .

ى نذمك ن  خالر لمنؤسسنا نلمجنع نا لده لال نفاى ضانء لمس نسانا نلمقنلعاد نلإلجاولءلا لمعا

فظال   لمنحنفظل بنمعوس ا نى لميودن  ن كن  مياودن  لمنحن حددهن قولو لمنحنفظ ب وآنء يودن

  -ن  لو ل نسعقلل ن د وه مجول عس  و بوئنسل لمنحنفظ تن ن   ونب عو  نبعضن ل كر ن  :

 عضن ن  لميودن  . -1
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 عضن ع  لمنؤسسنا نلمجنع نا لألهل ل بنمنحنفظل . -2

 عضن ن  لمآخي نا لمعننل بنمنحنفظل . -3

 نو ل تن لمنيوف ل .عضن ن  ذن  لمخبولا لمقنو -4

سا  و كنن  عضن  قولو لمنحنفظ ب وآنء ياودن  لمنحنفظال عع ا   ناد ول ما   كان  نقاوول ملجوال لمع

عااد نلمجهاان  لددلو  لمااال م منعننوعاا  ن نسااك سااجالا لمحساانبنا نفقاان مألياانر لمنحنسااب ل كناان  

ضحن ع  لموآنط ننننل ول سون ل بنيونفنا  لمجهن  لددلو  ععحنلهن لمنحنفظل نعقو ول آهو ن 

إلقولض مب  عدد نون  لمقونض لمننونحل نلمنسعف د   نوهن نلألوآطل لمنننمل نلمخطط لمنسعقبل ل 

 ن وفى هذل لمعقو و ملنحنفظ ن خطو لميودن  بينوق نو  .

  15مادة أل

  - يدو نجلس إدلوق لميودن  لمقولولا لآلع ل :

ا ملنوآا ا نمياوند ا لمنحنفظانلمقنلعد نلإلجولءلا لمخنيل بنوح لمعنن ار لمن ساو  -1

 ( ن  لمقنون  .7لمنوين  عل هن فى لمنندق )

لمضاانلبط نلمحاادند لمخنياال بنسااعخدلم لمعنن اار لمااذ   حياار عل اال لميااودن  ناا   -2

 لألسنل  لمنحل ل فى إعندق عنن ر يوند ا لمنحنفظنا .

 ( ن  لمقنون  .9وظنم ضنن  نخنطو لدئعنن  لمنوين  عل   فى لمنندق ) -3

  16مادة أل

  نمل ق ننحمليودن  لمحينر على لمعنن ر لمال م ن  لألسنل  لمننم ل ألدلء لمنهنم لمنونط ب  نفى 

ئدق عقر ع  ( ن  لمقنون  بأسعنو فن8ب عندق  عنن ر يوند ا لمنحنفظنا على لموحن لمنلود بنمنندق )

ى ل ن عاانمم اال لمنحل االألسااعنو لمعااى عحنلهاان معاادب و لمنباانمغ لمال ناال مهااذل لمعنن اار ناا  لألساانل  لمنن

 لمعوس ا نى نى ن لوق لمننم ل معةط ل هذل لمفو  ن  خالر لمننل ول لمعننل ملدنمل .

  17مادة أل

على لمجهنا ينحبل لمحاا فاى لمعياوف فاى لألولضاي ننلفانق لمياودن  كار فاى نجنما  بخاولئط 

ميااونع ل نساانح ل نب نواانا كنف اال عاا  لألولضااي لمآاانغوق لمعااى ععاانح مالسااع ننو فااى لمنواانطا ل

أ  نلمس نح ل نلمنجعنعنا لمعنولو ل نتولضاى لدسعياالح لم ولعاي نلمعاى د  نجاد ت  وا ل  بآا

 نلك عهن تن لدخعين  فى لمعيوف ف هن نعلاى لمياودن  لمعوسا ا ناى هاذه لمجهانا بآاأ  ع ن اد

% ناا  نساانحعهن علااى تيااحنب لمنوآاا ا مآااولئهن ل, 10علااك لألولضااي باانمنولفا عنه اادل مطااوح 

   بهن .لدوعفن
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ن حدد سعو ب ى لألولضي أليحنب لمنوآا ا فاى حادند عكلفال عنيا ر لمنولفاا ن جان  ميانحب 

 % ن  لم ن  لمنقدو مهن .5لمنوآأق طلب حا دوعفن  بنألوض بنقنبر سون  د    د  على 

ن وآاائ لميااودن  قنعاادق نعلنناانا عاا  لألولضااي لمنعنحاال ملعيااوف ععضاان  لمننلقااى نلمنساانحل 

 لمال نل ملععنقد نلمعيوف نع م عحد ث هذه لمب نونا بيفل دنو ل . نلمسعو نلمآونط

  عنان ن ع ح لميودن  ننحدلع  مسحنب لمنوآ ا لدطال  على علك لمنعلنننا بكنفل لمنسنئر ن عل

  ود إم   ن  ععد الا فى لمنسنحنا لمنعونضل نتسعنوهن .

  18مادة أل

هن ماد  ( نا  لمقانون  ت  عكان  ساجلا وفسا12ق ) آعوط مق د لمنوآأق فى لمسجر لمنآنو إم ا  بنمناند

 لميودن  نحيلا على لموقم لمقننى نلمعوخ   لموهنئى .

  19مادة أل

دن  نا  ( نا  لمقانون  نلمعاى عحيالهن نحادلا لمياو13 عم عنو د لمنبنمغ لمنآنو إم هن فى لمناندق )

مةاوض ننم ال مهاذل لتحنب لمنوآ ا نقا عسل م لمعولخ   لمنؤقعال ملحسانب لمنفعانح بنسام ن لوق لم

 بنمبوك لمنوك   لمنيو  .

ن وسانم ند  جن  مهاذه لمجهانا لمنطنمبال باأ  عاؤد  إم هان علاك لمنبانمغ ند ت  عحيار ت ال نبانمغ ت

 تخو  وظ و عقد م خدننعهن ملنوآ ا .

  نععحنااار لمننل وااال لمعننااال ملدنمااال لمنبااانمغ لمال نااال مااادعم إوآااانء نعآاااة ر علاااك لمنحااادلا مضااانن

 عقد م لمخدنل بنمكفنءق لمنطلنبل . لسعنولوهن فى

  20مادة أل

ععنمى نحادلا لمياودن  بنمنحنفظانا إيادلو وآاولا دنو ال وياف ساون ل  اعم إبالغهان منحادلا 

لمجهاان  لددلو  ملدنماال ناا  ن لولا ننياانمح نتجهاا ق مهاان ننل واانا خنياال ننحاادلا لإلدلوق 

ألساننء لفاى دلئاوق لمنحنفظال ععضان  لمنحل ل نلمه ئنا لمعننال خدن ال كنواا لن لقعياند ل لمنلقع ال 

 نلمب نونا لمكنف ل ع  لمنوآ ا لمعى عقنم بعسج ر وفسهن مد  هذه لمنحدلا .
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  21مادة أل

معاى مدنو ال لعقنم ر ن  لمجهنا لمنآنو لم هن بنمنندق لمسنبقل بق د علك لمنوآ ا نا  نلقاى لموآاولا ل

نا  لمساجالا لمنويان  عل هان ( نآاعو نا 2عيدوهن نحدلا لميودن  نذمك فى لمساجر وقام )

ونقياانا لميااندو بقانون  عوظاا م لمن 1998مسااول  89( ناا  لمالئحال لمعوف ذ اال ملقاانون  وقام 6لمناندق )

 نلمن ل دلا .

  22مادة أل

% 10( نبنولعانق عكانفؤ لمفاو  وسابل د عقار عا  20عع ح كر ن  لمجهنا لمنآانو إم هان بنمناندق )

 ا .عوف ذ لمخدننا نلإلوآنءلا لمال نل معلك لمجهنملععنقد نى لمنوآ ا مآولء نوعجنعهن تن 

كنن عنجا  لمادعنق ملنوآا ا فاى لمنونقيانا لمنحل ال نلمحانر نوهان علاى عاونض ف نان  اعم طوحا  

 ملععنقد بندعفن  لمنبنآو .
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 السيد األستاذ الداتور    حمد فتحى سرور 

 وئ س نجلس لمآعب 

نحنفظل ننوطقل يونع ل  16مية وق فى ن  تيحنب لمنآونعنا ل 100آنوك تك و ن  

عضان نا  نجلاس لمآاعب  15نتعضنء لعحاند جنع انا لمعون ال لدقعياند ل نعون ال دخار لألساوق ن

ساع د نعحا وعن ل نآون  عنبو لمنننر ن  لمنكنمال لألنو ك ال ملعون ال عقاد ناؤعنو فاى ند وال بنو

  -عحا عونل  :

 ادية المحلية والعالميةقائمة المنشآت الصغيرة فى ظل المتغيرات االقتص

 : وقد اصدر المؤتمر البيان اآلتي إلى سيادتكم-  

 

  ظ الديمقراةية التى نن(ذ بها حاليا تحت قيادة السيد   رئيس محمد حسنى مبارك 

فع  ندعنق س ندع  بضونوق ععظ م دنو لمنوظننا لمنجعنى لمندوى مكر فئنع  ننآنوكع  بي

 ا إعدلد نآونعنا لمقنلو   نبيفل خنيال نآاون  قانون  لمنوآا نعبول ع  لمفئنا لمنسعف دق فى

 لمية وق نلمذ  سنف  ونقش هذل لمآهو فى نجلس لمآعب .

جههن نوظول مة نب لمك  و ن  لموين  فى لمنآون  لمنقدم لمعى ععنمل لمنآكالا لمعى عنل

نفى  ن  عكلفعهنلمنآونعنا لمية وق على توض لمنلقى سنلء فى نوحلل لإلوآنء تن لمعآة ر نلوعف

عخاانذ ضاانء لمجهااند لمنحنااندق لمعااى عبااذمهن لدننواا  لمعنناال ملحاا ب لماانطوى نتننواا  لمس نساانا ناا  ل

 لمحنلو لمنبنآو نى نوظننا لمنجعنى لمندوى كأسنس منضى لمعآو عنا نلمقنلو   .

نلماذ   نت ننون نون بأهن ال هاذل لمعنجا  ندعنان دعجنها  ننضاع  ح ا  لمنلقاى لمقنبار ملعوف اذ

عاوض نك  ت   عطى وعنئل قنبلل ملق نس ننن  ؤد  إمى لمننضنع ل فاى ننلجها  لمنآانكر لمعاى عع 

يافعكم بنس وق عطنو لمنآونعنا لمية وق ندنوهن فى لمعون ل نلمعآة ر ف وون وعنج  إمى س ندعكم 

 لمعنار على وتس لمه ئل لمعآو ع ل بهذل لمودلء على تنر لألخذ فى لدععبانو عنيا نا نوعانئل نوش

  لمعى عقدا حنر ننضن  لمقنون  لمعى مم  ك  هونك فويل نعنحل معقد نهن .
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 لوحــة الشـــرف

دآااك ت  حنلاال لماادعنق كاان  مهاان آااوكنء آاانوكنل بفعنم اال علااى حساانب نقااعهم ننياانمحهم  

 مقانء (  نهاذل د 21نآنوكنل فى نعظام نوش لمعنار نلموادنلا نلمناؤعنولا علاى ناد  عننان  ) 

  -آلخو   نمك   جب عن  ا نن قنننل ب  ن  جهد : قلر ن  جهد ل

  - وال :  عضان سا موا بالةهد والوقت ةوال حمفة الدعوة :

 فؤلد  نبا  /م -1 وق نجد  آول -2 عبد لمنعطى مطفى  /م -3

 نخعنو لمآو ف  /د -4 وند ل عبد لمعظ م  /ت -5 ع نى نيطفى  /م -6

 ت/ نحند إبوله م إسننع ر  -7 نيم كننر ت/ ع -8 لمس د قون   /ت -9

 وب ى لمآونن   /ت -10 / آنس لمد   ونو لمد    ت -11 

  -ثانيا :  عضان مظ مةفس الش(ب :

 فنئقل لموفنعى  /د -1 فعحى وعنل هللا  /ت -2 ونجى عبد لمنوعم  /ت -3

 إبوله م لمجنجو   /ت -4 نحند لمب لى  /ت -5 نحند عبد لمنعطى  /م -6

   لمح ت/ حس -7 نحند خل ر قن طل  /ت -8 وضنل   د/ ه وننس -9

  -ثالثا : مظ ااعالمييظ :

 سنمم نهبى  /ت -1 وتفا سل نن   /ت -2 ق على ت/ ع  -3

 نندنح لمنمى  /ت -4 عبد لمونيو عنوف /ت -5 آو ف جنب هللا  /ت -6

 نحند وجب لمبون  /ت -7 طلعا لمطولب آى /ت -8 فعحى لمسن ح  /ت -9

 عندر  ني لحى  /ت -10 نو وق كفنفى  /ت -11 عبد لموحن  عقر  /ت -12

 إبوله م لمبحولن   /د -13 ت / فعحى لمسن ح  – 14 

  -راب(ا : مظ المنظمات الدولية :

 ) نؤسسل فو د و ش ت بوا لألمننو ل (   لمنهودس / تحند لمجو د   -1

 دنم ل ( ) نؤسسل لمعنر لم د/ إبوله م عنض  ـ د/ عبد لمكو م كب و  -2

 )لمنكنمل لألنو ك ل ملعون ل (     نآون  عن لو  -3

ند ووسى ت ضن جهند بعض تعضنء لمنجلس لماذ   آانوكنل فاى بعاض لمانوش نلملقانءلا   

 نوهم ) ت/ ونهد عدس ـ د/ هن دل آلبى ـ د/ يفنء  نوس ـ ت/ حنفظ عبد لمنوعم ( .

 ب نن ن  خبوق سنعدا فى عوعنتخ ول فن  جهد خنمد ع نن  نلمعن د نحند سل نن  بنن مه

 لملقنءلا .

 توهم جن عن تبونء نيو لألنف نء     
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 ةـــاتمــخ

 

إوهن نوحلل هننال نحنسانل فاى عانو خ لمجنع انا لألهل ال فاى نياو فعلاى لماوغم نا  عادم 

خلاا نان فنعل ل نعظم لمجنع نا إد ت  نلقى لألنو  در على ت  هونك جنع نا ولئدق بدتا ععنار نع

ندلا د دق نق ع ل لمنظلل تن لمجنع ل لألم نبدتا  قنفل لمعآب ك عوعآو نى نفنه م عونن ل ج سنى لمجن

 /د          نلع ل مد هن لمحس لمنطوى فى ععظ م دنو لمجنع نا لألهل ل فى لمعون ل نمعر عنمى      

نس حناانحنااند آااو ف وئنساال لدعحااند لمعاانم ملجنع اانا لألهل اال بناان مد اال ناا  تفكاانو غ ااو عقل د اال ن

 نخبوق سنف عحدث عة  و فى لعجنه لمجنع نا وحن لمعنج  لمعونن  .

ن وعنج ت  مجنء لمدنمل إمى لمعحنمف نى لمجنع نا لألهل ل بنععبنوهن آو كن فى لمعون ل ه

نآونعنا طب عى ملنآنوكل لمنجعنع ل معيبح لمجنع نا لألهل ل آم ل ن  آم نا عوف ذ لمك  و ن  لم

 حنفظنا .لمعونن ل فى نخعلف لمن

 نمقد كن  لمدلفى إمى عن  ا لمنعلنننا نلمعجنوب فى هذل لمكعنب هن ضونوق عوض هذه

نن  لمعجنوب على لمنجعنى لمندوى لمنيو  نعلى لمجنع نا لمعونن ل حعى  نك  ععظ م دنو لمعع

 اقد تعلونلمعحنمف فى عبوى قض ن عونن ل مقد ت بعا لمعجنوب فى هذل لمكعنب تو  د آيء نسعح ر م

 لمحكننل ع  عدم لمحنجل إمى لمقنون   م بعد عننن  تيدوا لمحكننل لمقنون   ! .

ا نسنف وعند مولعقى بأذ  هللا فاى كعانب جد اد عا  ونانذج ونجحال مقضان ن عونن ال مجنع ان

عهان نآبكنا عم عأس سهن بنمععنن  نى نؤسسل فو د و ش ل بوا فأحاد ا عة اول نلننسان فاى نجعنعن

 ط (. ـ بنوسع د ـ إسكودو ل ـ لمدقهل ل ـ تس نط ـ لمنو ن ـ قون ـ دن نفى نحنفظنا)لمقنهوق 

 وهللا ولى التوفيق ،،،

 المهندس   فؤاد ثابت 

  2004نوفمبر 


