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، َسز زتًظ ايٓٛاب ايعساقٞ قإْٛ )ايدعِ  2022يف ظٌ عدّ اقساز املٛاش١ْ يعاّ 
االْفام ع٢ً املػازٜع  ١ايطازئ يألَٔ ايػرا٥ٞ ٚايت١ُٝٓ(، يف خط٠ٛ تتٝح يًخه١َٛ ايعساقٝ
 .(1)ايبالداملدتًف١ ذات األٚي١ٜٛ َٔ أجٌ حتكٝل األَٔ ايػرا٥ٞ ٚاالضتكساز يف 

، (2)4/7/2022ٚبايفعٌ مت ْػس ايكإْٛ املرنٛز يف جسٜد٠ ايٛقا٥ع ايعساق١ٝ بتازٜذ 
، قد صدز  2022( يط١ٓ 2ٚعًٝ٘ ٜعد قإْٛ ايدعِ ايطازئ يألَٔ ايػرا٥ٞ ٚايت١ُٝٓ زقِ )
 بػهٌ زمسٞ ٚأصبح  ٚاقع حاٍ َفسٚض ع٢ً ايػعب ايعساقٞ.

ٛاب ايعساقٞ، ٚيهٔ نٝف ميهٔ ٚنإ قد مت اقرتاح ٖرا ايكإْٛ َٔ قبٌ زتًظ ايٓ
 جملًظ ايٓٛاب إٔ ٜكرتح اٚ ٜػسع قإْٛ بػهٌ َؤقت ؟

إذ إٔ ايكٛاْني ناف١ متتاش بصف١ ايدٚاّ ٚااليتصاّ ٚايك٠ٛ، بايتايٞ فإٕ إيػا٤ أٟ 
 قإْٛ ال ٜتِ إال بصدٚز قإْٛ آخس حيٌ ستً٘.

أعبا٤ َاي١ٝ إال ٚإٕ زتًظ ايٓٛاب ايعساقٞ ال ميهٔ ي٘ تػسٜع ٚاقرتاح قٛاْني فٝٗا 
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بعد َسٚز ٖرا ايكإْٛ ٚعسض٘ ع٢ً ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ املطؤٚي١ عٔ ختطٝط ٚتٓفٝر ايطٝاض١ 
، (1)2010/احتاد١ٜ/ 43ايعا١َ يًدٚي١، ٚذيو اضتٓادًا إىل قساز احمله١ُ االحتاد١ٜ ايعًٝا املسقِ 

دٕٚ ايسجٛع  ٚإٕ نإ البد جملًظ ايٓٛاب ايعساقٞ إٔ ميازع صالحٝت٘ يف تػسٜع ايكٛاْني
إىل ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ فعًٝ٘ االيتصاّ بػسٚط عد٠، ٚضعت مبٛجب قساز احمله١ُ االحتاد١ٜ 

ٚاييت َٔ ضُٓٗا: ))عدّ ملطاع بااليتصاَات املاي١ٝ يًطًط١  2015/احتاد١ٜ/ 21املسقِ 
ايتٓفٝر١ٜ((، ٖٚرا َا خيايف قإْٛ األَٔ ايػرا٥ٞ ايعساقٞ ٚايرٟ ٖٛ عباز٠ عٔ ايتصاَات 

ي١ٝ َتعدد٠ يف قطاعات ايدٚي١ املدتًف١. ٚحج١ اجملًظ يف ٖرا اجملاٍ إ فكسات ايكإْٛ َا
املرنٛز متظ األَٔ ايػرا٥ٞ ارتاص١ باملٛاطٔ ايعساقٞ ٚإْ٘ عاجل َٛاضٝع شتتًف١ َٓٗا 
ايهٗسبا٤ ٚايت١ُٝٓ ايصزاع١ٝ ٚايسعا١ٜ االجتُاع١ٝ... ٚبدْٚٗا ضٛف تتعطٌ حٝا٠ املٛاطٔ 

 ايعساقٞ.
كد عد ارتبري ايكاْْٛٞ )عدْإ ايػسٜفٞ( إٔ قإْٛ األَٔ ايػرا٥ٞ شتايف يريو ف

َٔ األضاع، إذ ال ميهٔ يًربملإ إٔ ٜػسع ايكٛاْني يٓفط٘ َٚٔ ثِ ٜصٛت عًٝٗا، بٌ نإ 
 .(2)األٚىل تكدِٜ ايكإْٛ املكرتح َٔ قبٌ اذته١َٛ إىل ايربملإ ايعساقٞ يًتصٜٛت عًٝ٘

إٔ اذته١َٛ اذتاي١ٝ ٖٞ  15/5/2022عًٝا قد اندت يف نُا إٕ احمله١ُ االحتاد١ٜ اي
حه١َٛ تصسٜف أعُاٍ ٚال حيل هلا إزضاٍ َػسٚعات ايكٛاْني ٚعكد ايكسٚض ٚايتعٝني يف 

 .(3)املٓاصب ايعًٝا يًدٚي١ أٚ االعفا٤ َٓٗا
ٖٚٓا ٜتبادز إىل ايرٖٔ نٝف ناْت زتسٜات اذتٝا٠ بػهٌ عاّ قبٌ اقرتاح ٚتػسٜع 

 ٜػسع قإْٛ نبدٌٜ عٔ َٛاش١ْ ايدٚي١ يط١ٓ نا١ًَ؟ ٖرا ايكإْٛ؟ ٚنٝف
أيٝظ َٔ االجدز إ ٜتِ انتُاٍ تػهٌٝ اذته١َٛ بداًل َٔ حه١َٛ تصسٜف  

االعُاٍ، َٚٔ ثِ إقساز املٛاش١ْ يًدٚي١؟ إذ ٜعد اقرتاح ٚتػسٜع ٖرا ايكإْٛ اٖداز يف ايٛقت 
يكإْٛ، فٓجد اْ٘ تاز٠ ٜط٢ُ ٚادتٗد ٚاملاٍ. ٚاذا عدْا إىل ايتط١ُٝ اييت اطًكت ع٢ً ٖرا ا
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بكإْٛ ايدعِ ايطازئ يألَٔ ايػرا٥ٞ ٚايت١ُٝٓ ٚتاز٠ أخس٣ ٜط٢ُ بكإْٛ االَٔ ايػرا٥ٞ 
ايعساقٞ. مما ٜػري اضتػساب ادتُٗٛز ٚالضُٝا إ ن١ًُ قإْٛ ٖٞ ن١ًُ تدٍ ع٢ً ايسدع 

ٝاز تط١ُٝ ٚايك٠ٛ ٚااليتصاّ، فهإ َٔ األفطٌ إلعطا٤ ايًج١ٓ املاي١ٝ جملًظ ايٓٛاب اخت
أخس٣ تط١ُٝ  أخس٣ يًكإْٛ َجٌ: قإْٛ ايعجص املايٞ، أٚ قإْٛ ايطٛازئ ايعا١َ، أٚ قإْٛ 
ايتٌُٜٛ املايٞ، ٚالضُٝا إٔ عباز٠ األَٔ ايػرا٥ٞ ال تتعًل بأغًب اجملاالت ٚاملٛاضٝع اييت 

أٚ  عادتٗا ايكإْٛ املرنٛز، نكطاع ايهٗسبا٤ أٚ أجٛز احملاضسٜٔ أٚ االجسا٤ ايَٝٛٝني
 األجسا٤.

ٚبعد االطالع ع٢ً ايكإْٛ املكرتح َٔ قبٌ زتًظ ايٓٛاب ايعساقٞ اضتٓادًا إىل 
( َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ، 73( ٚايبٓد )ثايجا( َٔ املاد٠ )61احهاّ ايبٓد اٚاًل َٔ املاد٠ )

( َٛاد قا١ْْٝٛ شتتًف١. ألضباب دعت إىل تػسٜع٘ َٚٓٗا حتكٝل االَٔ 10ٚجدْا اْ٘ ٜتطُٔ )
٥ٞ ٚختفٝف حد ايفكس ٚحتكٝل االضتكساز املايٞ يف ظٌ ايتطٛزات ايعامل١ٝ ايطاز١٥ ايػرا

 ٚاالضتُساز بتكدِٜ ارتدَات يًُٛاطٓني ٚاالزتكا٤ باملطت٣ٛ املعٝػٞ هلِ.
: ))تتٛىل ٚشاز٠ املاي١ٝ اْػا٤ حطاب ( َٔ ايكإْٛ تٓص ع1٢ًٕ املاد٠ )ٚصتد ا

 ((.املايٞ ٚختفٝف ايفكس(...ٚايتخٛط ٜط٢ُ )دعِ االَٔ ايػرا٥ٞ ٚايت١ُٝٓ 
ٜتطح َٔ ايٓص اعالٙ اْ٘ جيب ع٢ً ٚشاز٠ املاي١ٝ إ تكّٛ بإْػا٤ حطاب خاص 
ٜتِ َٔ خالي٘ متٌٜٛ االَٔ ايػرا٥ٞ ٚايت١ُٝٓ ٚايتخٛط املايٞ ٚايتدفٝف َٔ حد٠ ايفكس. ٚصتد 

ط١ إ املػسع ايعساقٞ قد اضتددّ ن١ًُ )حتٛط( ٖٞ ن١ًُ خاص١ باملداطس املاي١ٝ احملٝ
 بايتجاز ٚاالضٛام املاي١ٝ.

ٖٞ ن١ًُ تعين اذترز ٚاالحتٝاط َٔ املداطس املاي١ٝ اييت حتٝط بايتجاز ٚاالضٛام 
 املاي١ٝ ، عًٝ٘ نإ َٔ االفطٌ إ ٜطتددّ عباز٠ متٌٜٛ َايٞ بداًل َٔ ايتخٛط املايٞ.

( ٚاييت تٓص ع٢ً: ))ميٍٛ اذتطاب ٚمبا ال ٜصٜد ع٢ً 2اَا املاد٠ )
 ( دٜٓاز )مخط١ ٚعػسٜٔ تسيٕٝٛ دٜٓاز( َٔ املصادز االت١ٝ:25.000.000.000.000)

: االَٛاٍ املٛجٛد٠ يف حطابات ٚشاز٠ املاي١ٝ ايفا٥ط١ َٔ امجايٞ ايٓفكات املٓصٛص اٚال
 عًٝٗا...

: املٓح ٚاالعاْات ٚاملطاعدات ٚاهلبات املاي١ٝ ٚايع١ٝٓٝ املكد١َ َٔ ايدٍٚ ٚاملٓعُات ثاْٝا
 احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ.

 : ا١ٜ َصادز اخس٣((.ثايجا
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َٔ خالٍ ايٓص اعالٙ صتد اْ٘ اذا نإ يد٣ ٚشاز٠ املاي١ٝ فا٥ض َٔ االَٛاٍ فُٔ 
االجدز إ تأخر َٓٗا االَٛاٍ املطتخك١ يًددَات املٓصٛص عًٝٗا يف ايكإْٛ املرنٛز، اَا 

عٓٗا دٕٚ إ بايٓطب١ يًُٓح ٚاالعاْات ٚاملطاعدات ٚاهلبات املاي١ٝ اٚ ايع١ٝٓٝ فبايهاد ْطُع 
ْساٖا تصسف ع٢ً غسا٥ح َع١ٓٝ اٚ خدَات عا١َ، ٚخاص١ ٚإ ٖرٙ املطاعدات تكدّ َٔ 
بعض ايدٍٚ ٚبعض املٓعُات ضٛا٤ ناْت ست١ًٝ اٚ دٚي١ٝ فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ فإ ستافع١ 
٣ْٛٓٝ اييت عاْت ايهجري َٔ ايٜٛالت ٚاملآضٞ، فٗٞ االجدز بٗرٙ االعاْات املاي١ٝ َٔ أجٌ 

ٖٚٞ حباج١ اىل قطاع صخٞ ًٜٝل بٗا اذا َا عًُٓا اْ٘ ال تٛجد َطتػف٢ فٝٗا اعُازٖا ، 
تطتطٝع إ تكدّ ناف١ ارتدَات ايصخ١ٝ يًُسض٢، فاذا احتاج ايطبٝب اىل ستساز ٜتِ غسا٥٘ 

 َٔ َاي٘ ارتاص.
( ٚاييت تٓص ع٢ً "تًتصّ ٚشاز٠ ايتدطٝط عدّ جتاٚش 10ٚاذا َا ْعسْا اىل املاد٠ )

ع اييت ضٝتِ ادزاجٗا عٔ ضكف ايتدصٝصات املاي١ٝ يهٌ ٚحد٠ إْفام نًف مجٝع املػازٜ
، بايتايٞ ٜفرتض إ تهٕٛ ٚشاز٠ ايتدطٝط ًَتص١َ (1)ٚحطب َا َكسز هلا يف ٖرا ايكإْٛ"

دا٥ُا بتخدٜد املػازٜع اييت حيتاجٗا ايبًد ضُٔ َا ٖٛ َكسز َٔ ختصٝصات َاي١ٝ يهٌ 
قإْٛ فًٛ ناْت ًَتص١َ بعدّ جتاٚش  ض١ٓ فال تططس اذته١َٛ اىل اصداز َجٌ ٖهرا

ملا احتاجت اىل صدٚز ٖرا  2021ايتدصٝصات املاي١ٝ املكسز٠ يًددَات ٚاملػازٜع يط١ٓ 
 .2022ايكإْٛ يعدّ اقساز َٛاش١ْ 

( َٔ ايكإْٛ املرنٛز ٚاييت تٓص ع٢ً "ختصص 11َٚا اثاز اْتبآٖا ٖٞ املاد٠ )
%( مخطني َٔ املا١٥ َٔ اٜسادات املٓافر اذتدٚد١ٜ إىل احملافعات مبا فٝٗا 50ْطب١ )

يتكدِٜ ارتدَات يًُخافع١ ٚاصتاش املػازٜع االضتجُاز١ٜ  (2)ستافعات إقًِٝ نسدضتإ...."
املػازٜع املطتُس٠ يف احملافع١ ٚنريو اعُاز املٓافر اذتدٚد١ٜ  اٚ املػازٜع ايتػػ١ًٝٝ اٚ

ْفطٗا. أٜ ٖٞ ٖرٙ االٜسادات ٚنِ تبًؼ ضًٜٓٛا ؟ ٌٖٚ ضتٔ حباج١ يكإْٛ ٜبني يٓا أٜ 
 تصسف ٖرٙ االٜسادات؟ 

( َٓ٘ ٚاييت ْصت ع٢ً: .... ٜؤجٌ ملد٠ ضٓتني اضتٝفا٤ ايدٜٕٛ 13اَا املاد٠ )
 يفالحني ٚاملصازعني ايساغبني بتأجٌٝ تطدٜد ايكسٚض...((.اذته١َٝٛ املرتتب١ بر١َ ا

اال تعترب ايكسٚض املاي١ٝ املٛجٛد٠ بر١َ ايفالحني ٚاملصازعني ٚاملطتخك١ يًدٚي١ 
                                                      

 . 2222( لدنة 2( من قانهن الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية )12( المادة )1)
 ( من القانهن نفده.11( المادة )2)
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َٔ ضُٔ االٜسادات املاي١ٝ امل١ُٗ يًدٚي١ ٚبايتايٞ فإٕ ن١ًُ ايساغبني ايٛازد٠ يف ايٓص حتٌُ 
ا تعد َٔ املٛازد ايطسٚز١ٜ ملٝصا١ْٝ ايدٚي١،  ايفالحني ع٢ً عدّ ضداد ايدٜٕٛ يف حني اْٗ

ٚالضُٝا إ ايهجري َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ تعتُد يف اٜساداتٗا ٚبصٛز٠ اضاض١ٝ ع٢ً ايصزاع١ َٚٓٗا 
 دٚي١ َصس ايعسب١ٝ اييت ْػٗد بايتطٛز ٚاالعُاز ّٜٛ ت٣ًٛ ّٜٛ.

ايتعاقد َع مح١ً ايػٗادات ٚاييت ْصت ع٢ً " (15اَا بايٓطب١ يًُاد٠ )
ختصاصات يًعٌُ يف دٚا٥س احملافع١ ٚإدازاتٗا هايٛزٜٛع ٚايدبًّٛ( ٚيهاف١ االايب)

، فايعسام خيسج ضًٜٓٛا امل٦ات بٌ االالف َٔ مح١ً ايػٗادات املدتًف١ ٚيف (1)احمل١ًٝ....." 
االختصاصات ناف١، فٌٗ جيب ع٢ً ايربملإ اصداز قإْٛ يتعِٝٓٗ ضًٜٓٛا، ٚإ زتسد 

نا١ًَ ٖٚرا إٕ دٍ ع٢ً غ٤ٞ فإْ٘ ٜدٍ ع٢ً ض٤ٛ ايتدطٝط  تعِٝٝٓٗ حيتاج اىل َٛاش١ْ
ٚختبط ٚشاز٠ ايتدطٝط يف اعُاهلا، ٚإذا َا اضتُس اذتاٍ فُٝا ٖٛ عًٝ٘ ضٛف ٜؤدٟ اىل عجص 
املٝصا١ْٝ عٔ دفع زٚاتب املٛظفني، يرا ْدعٛ اذته١َٛ اىل ايتػجٝع ع٢ً املػازٜع 

دتًف١ ملا فٝ٘ َٔ حتطني ايٛضع االضتجُاز١ٜ املدتًف١ ٚتأضٝظ ايػسنات بأْٛاعٗا امل
 االقتصادٟ ٚاملعاغٞ ٚتػػٌٝ يألٜدٟ ايعا١ًَ ٚايكطا٤ ع٢ً ايبطاي١ املٓتػس٠ يف ايبالد.

َٚا جتدز االغاز٠ إيٝ٘ إٔ ٖٓاى جدٚيني )أ ، ب( َسفكني بايكإْٛ املرنٛز، اذ 
ات ٜتطُٔ ادتدٍٚ )أ( ايتصاَات شتتًف١ َٓٗا، ع٢ً ٚشاز٠ ايتجاز٠ حتطني ٚغسا٤ َفسد

ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ ٚغسا٤ ستصٍٛ اذتٓط١ احمل١ًٝ اٚاًل ثِ املطتٛزد٠ ٚايػًب ٚارتصٜٔ 
ايطرتاتٝجٞ ٚدفع اضتخكاقات ايفالحني يًطٓٛات ايطابك١ ٚخصص يريو َبًؼ ٚقدزٙ 

 مخط١ تسيٕٝٛ دٜٓاز. 5.000000.000.000
اش ٚايطاق١ ٚع٢ً ٚشاز٠ ايهٗسبا٤ تطدٜد ايدٜٛإ ارتازج١ٝ ٚدٜٕٛ اضترياد ٚغسا٤ ايػ

ازبع١ تسيٕٝٛ دٜٓاز. زغِ إٔ ايعسام بًد غين بايٓفط  4.000.000.000.000ٚخصص يريو َبًؼ 
يهٓ٘ ٜعاْٞ أش١َ يف ايطاق١ ٚايهٗسبا٤، ٜٚعتُد ع٢ً إٜسإ يتأَني ثًح احتٝاجات٘ َٔ ايػاش، 

از خصا١ْ فًٛ نإ ايعسام بًدًا َٓتجًا يًهٗسبا٤ ٚايػاش ٚايطاق١ يهإ َبًؼ أزبع١ تسيٕٝٛ دٜٓ
 ايدٚي١ ٚحًت ب٘ َػانٌ نجري٠ .

نريو ع٢ً زتًظ ايٛشزا٤ اختاذ االجسا٤ات ايالش١َ يػسض حتٌٜٛ احملاضسٜٔ 
ٚاالدازٜني ٚايعكٛد ٚاالجسا٤ اىل َٛظفني دا٥ُٝني ٚتعٝني االٚا٥ٌ ٚمح١ً ايػٗادات ايعًٝا َٔ 

آخس ع٢ً َٝصا١ْٝ تسيٕٝٛ دٜٓاز ٖٚرا عب٤  1.000.000.000.000ارتسجيني ٚخصص يريو َبًؼ 
                                                      

 ( من القانهن نفده.15( المادة )1)
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 ايدٚي١ ٜجكًٗا ٚضٛف جيعًٗا عاجص٠ عٔ فع زٚاتب املٛظفني يف املطتكبٌ.
نريو تطُٔ ادتدٍٚ اعاد٠ املفطٛخ١ عٛدِٖ َٔ االجٗص٠ اال١َٝٓ ٚايعطهس١ٜ 

 ثالمثا١٥ ًَٝاز دٜٓاز. 3.000.000.000ٚخصص هلِ َبًؼ 
املدتًف١  أَا ادتدٍٚ )ب( فكد تطُٔ أٜطا ختصٝصات َاي١ٝ يػؤٕٚ ايكطاعات

َٓٗا َا ٖٛ خاص بت١ُٝٓ األقايِٝ يًُخافعات ٚاذتُا١ٜ االجتُاع١ٝ ٚذٟٚ االحتٝاجات 
ارتاص١ ٚايتعاقد َع مح١ً ايػٗادات )ايبهايٛزٜٛع ٚايدبًّٛ( يًعٌُ يف دٚا٥س ايدٚي١ ٚإدازاتٗا 

 احمل١ًٝ ٚغريٖا َٔ األَٛز األخس٣.
، ٚيهٔ بصٛز٠ زمس١ٝاٍ ايعسام ٚيف زأٜٓا فإ ٖرا ايكإْٛ ٖٛ عباز٠ عٔ إٖداز ألَٛ

ٚإٕ ايدٚي١ حباج١ إىل اصداز ايهجري َٔ ايكٛاْني امل١ُٗ ٚاييت تًعب دٚزًا حًٜٝٛا يف ايكطاعات 
ٚايرٟ ٜٓعِ  اإليهرتْٚٞناف١ فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ضتٔ حباج١ اىل تفعٌٝ قإْٛ ايتٛقٝع 
 ١ٝ.املعاَالت االيهرت١ْٝٚ اييت اصبخت اذتاج١ ايٝٗا ًَخ١ ٚضسٚز٠ حتُ

َٚٔ ٖٓا صتدد دعٛتٓا يًخه١َٛ ايعساق١ٝ َتُج١ً مبجًظ ايٛشزا٤ ٚزتًظ ايٓٛاب 
عٌ  ضسٚز٠ تػهٌٝ اذته١َٛ ادتدٜد٠ ٚإقساز َٛاش١ْ ايدٚي١ يتصسٜف األعُاٍ ناف١ ٚإال 
ضٛف تٛاج٘ ايبًد ظسٚف َاي١ٝ َٚعٝػ١ٝ صعب١ جدا َٓٗا عدّ قدز٠ اذته١َٛ ع٢ً االْفام 

 اتب املٛظفني ٚغريٖا َٔ املػانٌ األخس٣.ع٢ً َؤضطات ايدٚي١ ٚدفع زٚ
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