
 تكبمم دور انسهطة انتشزيعية وانتىفيذية في إعداد وإصدار انتشزيعبت

 

 

دور رئيس انسهطة انىطىية في إصدار انتشزيعبت : أوال

 

إصدار انقىاويه مه رئيس انسهطة انىطىية انفهسطيىية - 1

 

فٕس ئلشاس يششٔع انمبٌَٕ ثبنمشاءح انثبنثخ أٔ " َض انُظبو انذاخهٙ نهًجهظ انزششٚؼٙ ػهٗ أَّ 

  (سئٛظ انًجهظ انزششٚؼٙ)فٕس اَمؼبء أعجٕػٍٛ يٍ ربسٚخ ئلشاسِ ثبنمشاءح انثبَٛخ ٚذٛم انشئٛظ 

".انًششٔع ئنٗ سئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ إلطذاسِ، ٔ ٚجش٘ َششِ فٙ انجشٚذح انشعًٛخ
1
 

ٔلذ رُبٔل انمبٌَٕ األعبعٙ انفهغطُٛٙ ْزِ انظالدٛخ نشئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ فٙ ئطذاس انمٕاٍَٛ 

: ػهٗ انُذٕ انزبنٙ

 

ٚظذس سئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ انمـٕاٍَٛ ثؼذ ئلشاسْب يٍ انًجهظ انزششٚؼٙ انفهغطُٛٙ  -أ 

خالل ثالثٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ ئدبنزٓب ئنّٛ، ٔنّ أٌ ٚؼٛذْب ئنٗ انًجهظ خالل راد األجم 

يشفٕػخ ثًالدظبرّ ٔأعجبة اػزشاػّ ٔئال اػزجشد يظذسح ٔرُشش فٕسًا فٙ انجشٚذح 

. انشعًٛخ

ئرا سد سئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ يششٔع انمبٌَٕ ئنٗ انًجهظ انزششٚؼٙ ٔفمًب نألجم  -ة 

ٔانششٔؽ انٕاسدح فٙ انفمشح انغبثمخ رؼبد يُبلشزّ ثبَٛخ فٙ انًجهظ انزششٚؼٙ، فارا ألشِ 

".ثبَٛخ ثأغهجٛخ ثهثٙ أػؼبئّ أػزجش لبًََٕب ُٔٚشش فٕسًا فٙ انجشٚذح انشعًٛخ
2
 

 

انىالية انتشزيعية نزئيس انسهطة انىطىية انفهسطيىية في غيز أدوار اوعقبد انمجهس - 2

 انتشزيعي

  

نشئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ فٙ دبالد انؼشٔسح انزٙ ال رذزًم انزأخٛش فٙ غٛش أدٔاس اَؼمبد انًجهظ 

انزششٚؼٙ، ئطذاس لشاساد نٓب لٕح انمبٌَٕ، ٔٚجت ػشػٓب ػهٗ انًجهظ انزششٚؼٙ فٙ أٔل 

جهغخ ٚؼمذْب ثؼذ طذٔس ْزِ انمشاساد ٔئال صال يب كبٌ نٓب يٍ لٕح انمبٌَٕ، أيب ئرا ػشػذ ػهٗ 

".انًجهظ انزششٚؼٙ ػهٗ انُذٕ انغبثك ٔنى ٚمشْب صال يب ٚكٌٕ نٓب يٍ لٕح انمبٌَٕ
3
 

 

دٛث رى  ،7/7/2007ٔيٍ انًؼشٔف أٌ انذٔسح األٔنٗ نهًجهظ ثؼذ انزًذٚذ لذ اَزٓذ ثزبسٚخ 

 ثذػٕح انًجهظ انزششٚؼٙ نالَؼمبد ثزبسٚخ 5/7/2007ثزبسٚخ  (27)طذٔس يشعٕو سئبعٙ سلى 

يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًجهظ انزششٚؼٙ انزٙ َظذ ػهٗ  (16)، ٔرنك ثًٕجت انًبدح 11/7/2007

، ٔنى ٚزى االعزجبثخ (...ٚؼمذ انًجهظ ثذػٕح يٍ سئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ دٔسرّ انؼبدٚخ انغُٕٚخ)أٌ 

نذػٕح انشئٛظ نؼمذ انًجهظ فٙ رنك انزبسٚخ ٔرنك ألعجبة رؼٕد ئنٗ دبنخ اإلَمالة ػهٗ انششػٛخ 

. انز٘ دظم فٙ لطبع غضح، يًب جؼم انًجهظ فٙ دبنخ ػذو اَؼمبد

 

ٔأيبو ْزِ انذبنخ يٍ رؼطم ػًم انًجهظ انزششٚؼٙ دأة سئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ ػهٗ ئطذاس 

يٍ انمبٌَٕ  (43)انمشاساد ثمبٌَٕ فٙ فٙ دبالد انؼشٔسح انزٙ ال رذزًم انزأخٛش ٔفمب نهًبدح 

.  انغبنفخ انزكش2003األعبعٙ انًؼذل نغُخ 

 

                                                 
1

يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًجهظ انزششٚؼٙ  (70) يبدح 
2

 2003يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل نغُخ  (41)يبدح  
3

 2003يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل نغُخ  (43) يبدح 



دور انمجهس انتشزيعي في إصدار انقىاويه : ثبويب

 

نكم ػؼٕ يٍ أػؼبء انًجهظ انذك فٙ الزشاح انمٕاٍَٛ، ٔكم الزشاح رى سفؼّ ال ٚجٕص ئػبدح " 

. رمذًّٚ فٙ َفظ دٔس االَؼمبد انغُٕ٘
4
 

ٚجٕص نؼؼٕ أٔ أكثش يٍ األػؼبء أٔ أٚخ نجُخ يٍ نجبٌ انًجهظ الزشاح يششٔع لبٌَٕ أٔ " 

رؼذٚم أدذ انمٕاٍَٛ انًؼًٕل ثٓب أٔ ئنغبئّ، ٔٚذبل كم الزشاح يشفمًب ثبألعجبة انًٕججخ ٔانًجبدب 

األعبعٛخ ػهٗ انهجُخ انًخزظخ فٙ انًجهظ إلثذاء انشأ٘، فارا سأٖ انًجهظ ثؼذ االعزًبع نشأ٘ 

انهجُخ لجٕل االلزشاح أدبنّ ئنٗ انهجُخ انمبََٕٛخ نٕػؼّ فٙ يششٔع لبٌَٕ يزكبيم نزمذًّٚ نهًجهظ 

".فٙ انذٔسح َفغٓب أٔ انزٙ رهٛٓب
5
 

 

دور انحكىمة في انتشزيعبت : ثبنثب

 

نًجهظ انٕصساء انذك فٙ انزمذو ئنٗ انًجهظ انزششٚؼٙ ثًششٔػبد انمٕاٍَٛ ٔئطذاس انهٕائخ " 

".ٔارخبر اإلجشاءاد انالصيخ نزُفٛز انمٕاٍَٛ
6
 

دٛث أٌ يجهظ انٕصساء ْٕ طبدت االخزظبص فٙ انًظبدلخ ػهٗ انهٕائخ، ٔٚخزض سئٛظ 

انزٙ َظذ ػهٗ أٌ  (68)انٕصساء ثزٕلٛؼٓب ٔئطذاسْب، ٔرنك ثًٕجت َض انمبٌَٕ األعبعٙ يبدح 

رٕلٛغ ٔئطذاس انهٕائخ أٔ األَظًخ انزٙ ٚظبدق ػهٛٓب يجهظ - 7: ًٚبسط سئٛظ انٕصساء يب ٚهٙ

. ٚمٕو سئٛظ انٕصساء ثزؼٍٛ َبئت نّ يٍ ثٍٛ ٔصسائّ نٛمٕو ثأػًبنّ ػُذ غٛبثّ- 8. انٕصساء

 

 :أيب فًٛب ٚزؼهك ثًششٔػبد انمٕاٍَٛ

 

سئٛظ انًجهظ )ٚذٛم يجهظ انٕصساء يشبسٚغ انمٕاٍَٛ أٔ االلزشادبد ئنٗ انشئٛظ . 1" 

يشفمّ ثًزكشارٓب اإلٚؼبدٛخ ٔػهٗ انشئٛظ أٌ ٚذٛم انًششٔع أٔ االلزشاح ئنٗ انهجُخ  (انزششٚؼٙ

انًخزظخ إلثذاء انشأ٘، ػهٗ أٌ رمذو انهجُخ رمشٚشْب خالل يذح ال رزجبٔص أعجٕػٍٛ يٍ ربسٚخ 

. ئدبنزّ ئنٛٓب

رشعم َغخخ ػٍ انًششٔع أٔ االلزشاح ئنٗ كم ػؼٕ لجم ثالثخ أٚبو ػهٗ األلم يٍ يٕػذ . 2

. جهغخ ػشػّ ػهٗ انًجهظ

ٚششع انًجهظ ثؼذ االعزًبع ئنٗ رمشٚش انهجُخ ثًُبلشخ ػبيخ نهًششٔع ئجًباًل ثًُبلشخ انًجبدب . 3

انؼبيخ لجم انزظٕٚذ ػهٗ انًششٔع ثمجٕنّ العزكًبل اإلجشاءاد ثشأَّ، ٔ ٚجٕص نهًجهظ أٌ ٚمشس 

. انجذء فٙ انًُبلشخ انؼبيخ دٌٔ اَزظبس رمشٚش انهجُخ انًخزظخ

ثؼذ انًُبلشخ انؼبيخ ٚطشح انًششٔع ػهٗ انًجهظ نهزظٕٚذ ػهّٛ نمجٕنّ فارا سفؼّ اػزجش . 4

انًششٔع يشفٕػًب ٔئرا ٔافك ػهٗ لجٕنّ أدبنّ ئنٗ انهجُخ انًخزظخ إلجشاء انزؼذٚالد انًُبعجخ 

. ػهٗ ػٕء انًُبلشخ انؼبيخ انزٙ أجشاْب

".ػهٗ انشئٛظ ئدبنخ يششٔع انمبٌَٕ ئنٗ انهجُخ انمبََٕٛخ إلثذاء يالدظبرٓب انمبََٕٛخ انالصيخ. 5 
7
 

 

نًجهظ انٕصساء انذك فٙ اعزشداد يششٔع انمبٌَٕ انًمذو يٍ جبَجّ لجم "  ٔكًب ْٕ يؼشٔف فاٌ 

". انزظٕٚذ ػهّٛ ثمجٕنّ يٍ انًجهظ العزكًبل اإلجشاءاد ثشأَّ
8
 

 

                                                 
4

 2003يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل نغُخ  (56) يبدح 
5

يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًجهظ انزششٚؼٙ  (67)يبدح  
6

 2003يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل نغُخ  (70) يبدح 
7

يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًجهظ انزششٚؼٙ  (65)يبدح  
8

يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًجهظ انزششٚؼٙ  ( (66)يبدح  



دور انىسارات في انعمهية انتشزيعية : رابعب

 

ٚخزض كم ٔصٚش فٙ ئطبس ٔصاسرّ ػهٗ ٔجّ انخظٕص ثبلزشاح انغٛبعخ انؼبيخ نٕصاسرّ " 

ٔاإلششاف ػهٗ رُفٛزْب ثؼذ ئلشاسْب، ٔ اإلششاف ػهٗ عٛش انؼًم فٙ ٔصاسرّ ٔئطذاس انزؼهًٛبد 

ئػذاد يششٔػبد - 4. رُفٛز انًٕاصَخ انؼبيخ ػًٍ االػزًبداد انًمشسح نٕصاسرّ- 3. انالصيخ نزنك

".انمٕاٍَٛ انخبطخ ثٕصاسرّ ٔرمذًٚٓب نًجهظ انٕصساء
9
 

 

: دور انسهطة انقضبئية في انتشزيعبت: خبمسب

 

ُٚشأ يجهظ أػهٗ نهمؼبء ٔٚجٍٛ انمبٌَٕ طشٚمخ رشكٛهّ ٔاخزظبطبرّ ٔلٕاػذ عٛش انؼًم فّٛ، " 

ٔٚإخز سأّٚ فٙ يششٔػبد انمٕاٍَٛ انزٙ رُظى أ٘ شأٌ يٍ شإٌٔ انغهطخ انمؼبئٛخ ثًب فٙ رنك 

".انُٛبثخ انؼبيخ
10
 

 

آنية إعداد ومىبقشة مشبريع انقىاويه  

 

دور انمجهس انتشزيعي في قزاءات مشزوعبت انقىاويه وإقزارهب : أوال

 

يٍ انًؼشٔف أٌ انًجهظ انزششٚؼٙ ْٕ انغهطخ انًخزظخ ثالشاس يششٔػبد انمٕاٍَٛ ٔٚزى رُبٔل 

: يششٔػبد انمٕاٍَٛ فٙ انًجهظ انزششٚؼٙ ػهٗ انُذٕ انزبنٙ

:- رجش٘ يُبلشخ يشبسٚغ انمٕاٍَٛ أٔ االلزشادبد فٙ لشاءرٍٛ يُفظهزٍٛ ػهٗ انٕجّ انزبنٙ . 1"  

فٙ انمشاءح األٔنٗ ُٚبلش انًششٔع يبدح يبدح ثؼذ رالٔرٓب ٔااللزشادبد انًمذيخ ثشأَٓب ٔٚزى  ( أ

. انزظٕٚذ ػهٗ كم يبدح ثى ٚزى انزظٕٚذ ػهٗ انًششٔع فٙ يجًهّ

رجشٖ انمشاءح انثبَٛخ خالل يذح ألظبْب شُٓش يٍ ربسٚخ ئلشاس انًششٔع ثبنمشاءح األٔنٗ  ( ة

ٔرمزظش ػهٗ يُبلشخ انزؼذٚالد انًمزشدخ ٔٚزى انزظٕٚذ ػهٛٓب ثى ٚظٕد ػهٗ انًٕاد 

. انًؼذنخ َٓبئًٛب

 

 دور انحكىمة في قزاءات مشزوعبت انقىاويه: ثبويب

 

ئٌ انذكٕيخ يغئٕنخ ػٍ يششٔػبد انمٕاٍَٛ انزٙ رزمذو ثٓب نهًجهظ انزششٚؼٙ، دٛث رزٕنٗ 

انذكٕيخ يُبلشخ يششٔػبد انمٕاٍَٛ انزٙ رمزشدٓب اثزذاء، ٔرنك لجم أٌ رمٕو ثادبنزٓب 

كًششٔػبد لٕاٍَٛ يشفمّ ثًزكشارٓب اإلٚؼبدٛخ نهًجهظ انزششٚؼٙ انز٘ ٚزٕنٗ يُبلشزٓب 

. ٔئلشاسْب

ًٔٚبسط يجهظ انٕصساء دمّ فٙ يُبلشخ يششٔػبد انمٕاٍَٛ انًؼشٔػخ أيبو انًجهظ انزششٚؼٙ، 

دزٗ رهك انزٙ نى رمذو يٍ جٓخ انذكٕيخ، دٛث فٕع انمبٌَٕ األعبعٙ انذكٕيخ طهت لشاءح ثبنثخ 

نًششٔػبد انمٕاٍَٛ نذٖ انًجهظ انزششٚؼٙ ثؼذ ئلشاسْب يٍ انًجهظ انزششٚؼٙ ثبنمشاءح األٔنٗ 

ثُبًء ػهٗ طهت كزبثٙ  (رمزظش ػهٗ يُبلشخ انزؼذٚالد انًمزشدخ)ٔانثبَٛخ، دٛث رجش٘ لشاءح ثبنثخ 

يغجت يٍ يجهظ انٕصساء أٔ يٍ سثغ ػذد أػؼبء انًجهظ انزششٚؼٙ ششٚطخ أٌ ٚزى رمذٚى انطهت 

".لجم ئدبنخ انًششٔع نشئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ إلطذاسِ
11
 

 

                                                 
9

 2003يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل نغُخ  (71) يبدح 
10

 2003يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل نغُخ  (100) يبدح 
11

يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًجهظ انزششٚؼٙ  (68) يبدح 



ٔفًٛب ٚزؼهك ثًشبسٚغ انمٕاٍَٛ انزٙ نى ٚجذ انًجهظ فٛٓب ٚخطش سئٛظ انًجهظ انزششٚؼٙ  فٙ ثذاٚخ 

كم دٔسح رششٚؼٛخ يجهظ انٕصساء ثًششٔػبد انمٕاٍَٛ انًمذيخ يُّ ٔانزٙ نى ٚجذ انًجهظ 

انزششٚؼٙ فٙ لجٕنٓب، فارا نى ٚطهت يجهظ انٕصساء انُظش فٛٓب اػزجشد غٛش لبئًخ أيب ئرا طهت 

انًزكٕسح يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًجهظ  (65)يجهظ انٕصساء َظشْب رطجك ػهٛٓب أدكبو انًبدح 

انزششٚؼٙ انزٙ رجٍٛ طالدٛخ يجهظ انٕصساء فٙ ئدبنخ يشبسٚغ انمٕاٍَٛ أٔ االلزشادبد ئنٗ 

".انًجهظ انزششٚؼٙ 
12
 

ٔفٙ عٛبق دٔس انذكٕيخ فٙ ئػذاد انؼًهٛخ انزششٚؼٛخ ال ثذ يٍ رٕػٛخ دٔس ٔصاسح انؼذل ٔدٕٚاٌ 

: انفزٕٖ ٔانزششٚغ ػهٗ انُذٕ انزبنٙ

 

دور وسارة انعدل - 1

 

يٍ أٔنٗ انًٓبو انزٙ رمٕو ثٓب اإلداسح انؼبيخ نهشئٌٕ انمبََٕٛخ فٙ ٔصاسح انؼذل ْٙ دساعخ 

اإللزشادبد انزششٚؼٛخ انزٙ رمذو يٍ انذكٕيخ ٔرنك لجم رمذًٚٓب ئنٗ انًجهظ انزششٚؼٙ، دٛث َض 

ٚشفغ دٕٚاٌ انفزٕٖ ٔانزششٚغ يششٔػبد األدٔاد " لبٌَٕ ثشأٌ ئػذاد انزششٚؼبد ػهٗ أٌ 

انزششٚؼٛخ ئنٗ أيٍٛ ػبو يجهظ ٔصساء انغهطخ انز٘ ٚزٕنٗ ئدبنزٓب ئنٗ نجُخ ٔصاسٚخ رشكم ثمشاس 

يٍ سئٛظ انغهطخ ٔركٌٕ ثشئبعخ ٔصٚش انؼذل ٔػذد يٍ انٕصساء ٔػؼٕٚخ سئٛظ دٕٚاٌ انفزٕٖ 

ٔرخزض ْزِ انهجُخ ثذساعخ يششٔػبد األدٔاد انزششٚؼٛخ ٔرمذٚى رٕطٛبرٓب ئنٗ يجهظ ٔانزششٚغ 

".انٕصساء
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ٔكزنك ٚمٕو يجهظ انٕصساء ثزًشٚش يششٔػبد انمٕاٍَٛ انزٙ رمش ثبنمشاءح انثبَٛخ يٍ انًجهظ 

انزششٚؼٙ ٔرنك نٕػغ انًالدظبد انمبََٕٛخ دٕنٓب لجم ئلشاسْب يٍ انًجهظ ثبنمشاءح انثبنثخ، دٛث 

أٌ انمشاءح انثبنثخ رزى ثُبًء ػهٗ طهت كزبثٙ يغجت يٍ يجهظ انٕصساء أٔ يٍ سثغ ػذد أػؼبء 

. انًجهظ انزششٚؼٙ

 

دور ديىان انفتىي وانتشزيع -  2

 

و، ئال أَّ رى طذٔس لشاس يجهظ ٔصساء 1995كبٌ انذٕٚاٌ ٚزجغ نٕصاسح انؼذل يُز رأعٛغّ عُخ 

 ٚمؼٙ ثارجبع دٕٚاٌ انفزٕٖ ٔانزششٚغ نًجهظ 3/5/2005و ثزبسٚخ 2005نغُخ  (58)سلى 

( 3)انٕصساء، َٔمهّ يٍ ػًٍ يٕاصَخ ٔصاسح انؼذل ئنٗ يٕاصَخ يجهظ انٕصساء، كًب َظذ انًبدح 

". ُٚظى ػًم دٕٚاٌ انفزٕٖ ٔانزششٚغ ثمبٌَٕ"ػهٗ أَى 

 ثشأٌ رجؼٛخ دٕٚاٌ انفزٕٖ ٔانزششٚغ 2006نغُخ  (138)ثى ػبد ٔطذس لشاس يجهظ انٕصساء سلى 

. نٕصاسح انؼذل

 

 ثشأٌ رشكٛم دٕٚاٌ انفزٕٖ 1995نغُخ  (286)ٔلذ رى رأعٛظ انذٕٚاٌ ثمشاس سئبعٙ سلى 

ػهٗ أٌ ٚشكم دٕٚاٌ انفزٕٖ ٔانزششٚغ يٍ سئٛظ ٔػذد كبف يٍ  (1)ٔانزششٚغ  دٛث َظذ يبدح 

انًغزشبسٍٚ ٔانًغزشبسٍٚ انًغبػذٍٚ ٔانجبدثٍٛ ٔانًٕظفٍٛ اإلداسٍٚٛ ٔٚظذس ثزؼٍٛٛ سئٛظ 

انذٕٚاٌ ٔانًٕظفٍٛ انفٍُٛٛ لشاس يٍ سئٛظ انغهطخ انٕطُٛخ انفهغطُٛٛخ ٔٚزى رؼٍٛٛ انًٕظفٍٛ 

. اإلداسٍٚٛ ثمشاس يٍ ٔصٚش انؼذل طجمًب نألَظًخ انًؼًٕل ثٓب ثُبء ػهٗ الزشاح سئٛظ انذٕٚاٌ

 

ػهٗ   (2)ثشأٌ ئجشاءاد ئػذاد انزششٚؼبد َظذ يبدح 1995نغُخ  (4)ٔفٙ يشعٕو سئبعٙ سلى 

أٌ رؼذ انٕصاسح أٔ انجٓخ انًخزظخ يششٔػبد األدٔاد انزششٚؼٛخ ٔاالرفبلٛبد ٔيب فٙ دكًٓب، أٔ 
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يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًجهظ انزششٚؼٙ  (72) يبدح 
13

 ثشأٌ ئجشاءاد ئػذاد انزششٚؼبد 1995نغُخ  (4)يٍ لبٌَٕ سلى  (4)انًبدح  



رؼذ انؼُبطش انشئٛغٛخ ٔاألدكبو انًٕػٕػٛخ انًطهٕة أٌ رزؼًُٓب انًششٔػبد انًمزشدخ، 

نظٛبغخ ٔرذٛم انٕصاسح أٔ انجٓخ يب رى ئػذادِ ٔفمًب نهفمشح انغبثمخ ئنٗ دٕٚاٌ انفزٕٖ ٔانزششٚغ 

. انًششٔػبد انًطهٕثخ فٙ انظٛغخ انمبََٕٛخ انًالئًخ

 

ٚزٕنٗ دٕٚاٌ انفزٕٖ ٔانزششٚغ دساعخ " يٍ راد انمبٌَٕ أػالِ ػهٗ أَّ  (3)َٔظذ انًبدح 

انًششٔػبد انًمزشدخ ٔئدخبل يب ٚشاِ يٍ رؼذٚالد ػهٛٓب ثًب ال ٚغٛش يٍ جْٕشْب ٔانغبٚخ 

انًغزٓذفخ يُٓب ٔنّ فٙ عجٛم أداء يًٓزّ أٌ ٚزشبٔس يغ انٕصاسح أٔ انجٓخ انًخزظخ ٔغٛشًْب يٍ 

انٕصاساد ٔانجٓبد األخشٖ راد انؼاللخ ٔأٌ رُغك ثُٛٓب، ثغشع انزٕطم ئنٗ األدكبو انًالئًخ 

". انزٙ رذمك انغبٚخ انًغزٓذفخ يٍ ْزِ انًششٔػبد

 

ثؼذ انجذ فٙ انًششٔع يٍ لجم يجهظ " يٍ راد انمبٌَٕ أػالِ ػهٗ أَّ  (5)كًب َظذ انًبدح 

انٕصساء ثبنمجٕل أٔ انشفغ أٔ انزؼذٚم ٚذبل انًششٔع ئنٗ انذٕٚاٌ نٕػؼّ فٙ انظٛغخ انمبََٕٛخ 

". انًُبعجخ

َٔزٛجخ إلَمالة دًبط ػهٗ انششػٛخ ٔيب رشرت ػهّٛ يٍ رؼطم نذٔس انًإعغبد فمذ رٕلف دٕٚاٌ 

انفزٕٖ ٔانزششٚغ ػٍ انؼًم ثغجت االعزٛالء ػهّٛ يٍ لجم يٛهٛشٛب دًبط، ٔٚزى اٌٜ دساعخ دػى 

ٔرؼضٚض انذٕٚاٌ فٙ انؼفخ انغشثٛخ نٛؼٕد نًًبسعخ دٔسِ ػهٗ ػٕء انشؤٚب انجذٚذح نٕصاسح انؼذل 

. 2010-2008ٔخطخ اإلطالح ٔانزًُٛخ نغُخ 

 

عهي أبىديبك 

 

انىكيم انمسبعد 

نهشئىن انقبوىوية وانمهىية 

 

 وسارة انعدل


