
2012رطزٌٍ االٔل  22انُٓبر   

متى موريس  

 لزسم أمواله أو تُحسم مستقبالً؟قاوون إللغاء الزسم المالي المقطوع وتوافق على إقزاره هل يستزجع مه سدّد ا

 

ػهى انًكهفٍٍ ثعزٌجخ انذخم انذي دخم حٍش انزُفٍذ  2000ػبو  173ضكم انزسى انًمطٕع انًفزٔض ثًٕجت انمبٌَٕ رلى 

انطٓز انفبئذ، يٕظغ َمبش اسبسً فً انفززح انًبظٍخ، اسزذػى رحزكبد ٔاسؼخ يٍ انٍٓئبد االلزصبدٌخ ٔأصحبة االػًبل 

انزسى انًبنً انًمطٕع انًفزٔض ػهى انًكهفٍٍ ثعزٌجخ انذخم انذي .فعذ انى ٔلف رُفٍذ ْذا انزسى ٔرأجٍهّٔانًٍٓ انحزح، أ

، أّجهّ يزح جذٌذح ٔسٌز انًبل ػهً حسٍ خهٍم ػهى أثز 2012ٔرأجم رُفٍذِ حزى سُخ  2000الز ظًٍ لبٌَٕ صذر فً انؼبو 

مٍز، حٍث اػزجز اَّ ٌمط يعبجغ يخزهف انًإسسبد االلزصبدٌخ نمبءاد ػذح ػمذد يغ انٍٓئبد االلزصبدٌخ ثزئبسخ دمحم ض

ٔانًٍٓ انحزح ٔلطبع االػًبل فً ظم انززدي االلزصبدي انكجٍز انذي ٌطٓذِ انجهذ. ْذا ٔٔظغ ٔسٌز انًبل آنٍخ اللزار انزأجٍم 

زٔرح انغبء ْذا انمبٌَٕ انصبدر لزار انزأجٍم ٔاكجزّ يٕالف ػذح يطبنجخ ثع.2020ٔاػفبء انًكهفٍٍ يٍ انزسى ٔارجبئّ انى سُخ 

، ٔنكٍ انغبء ْذِ انعزٌجخ أ ارجبءْب ٌفززض ارجبع آنٍخ دسزٕرٌخ، ٔيٍ ُْب كبٌ رحزن ػذد يٍ َٕاة كزهخ 2000فً انؼبو 

"انًسزمجم". فمذ رمذو كم يٍ انُٕاة غبرق انًزػجً، دًٌب جًبنً، رٔال انطجص ٔدمحم سهًٍبٌ ثذػى يٍ انزئٍس سؼذ انحزٌزي، 

اح لبٌَٕ يؼجم يكزر النغبء انزسى انًمطٕع انسُٕي ػهى انًإسسبد انصغٍزح ٔاالفزاد كبنًُٓذسٍٍ ٔانًحبيٍٍ ٔغٍزْى ثبلزز

فً انًٍٓ انحزح ٔانزً كبَذ رززأح لًٍزّ يب ثٍٍ خًسٍٍ انفب ٔصٕال انى يهًٍَٕ نٍزح نجُبٍَخ ٔانذي ٌطكم ػجئبً ٔظغطبً 

فً ْذا انسٍبق، رؼزجز انُبئجخ انطجص اٌ ْذا انمبٌَٕ ٌجت اٌ ٌمز الٌ .خ انصؼجخاظبفٍٍٍ فً ظم انظزٔف االلزصبدٌخ ٔانحٍبرٍ

ْذا انزسى ٌجت اٌ ٌزى انغبؤِ َظزا انى انظزٔف االلزصبدٌخ ٔانًبنٍخ انصؼجخ انزً ًٌز ثٓب انهجُبٌٍَٕ ٔانطزكبد. ٔال ٌؼمم اٌ 

غط انُظز ػٍ حجى أػًبنٓى َٔزبئجٓب ٌزى فزض رسى يمطٕع ػهى االضخبظ ٔانطزكبد انهجُبٍَخ انؼبيهخ فً نجُبٌ ٔخبرجّ ث

انًبنٍخ، ْٔذا يب ال ٌزاػً انؼذانخ االجزًبػٍخ. يٍ ُْب، أرى الززاح انمبٌَٕ انًؼجم انًكزر ثذػى يٍ انزئٍس سؼذ انحزٌزي 

 نى رؼذ 2000انًمزُغ ثعزٔرح ئنغبء ْذا انزسى. ٔرؼزجز انطجص اٌ االسجبة انًٕججخ انزً أٔججذ فزض ْذا انزسى فً انؼبو 

ال سًٍب فً ظم انٕظغ انمبئى حبنٍب، يغ رأكٍذْب اٌ انًٕاغٍٍُ ٔانطزكبد لذ رحًهٕا جًٍؼبً سٌبدح ػهى  2012يزٕافزح فً سُخ 

انزسٕو فً انفززح انًبظٍخ ٔأًْٓب يب ٌزؼهك ثزفغ لًٍخ انعزائت انًزٕججخ ػهى االرثبح. يٍ ُْب أرى الززاج انمبٌَٕ انًؼجم 

. ٌٔطبنت ْذا انزسى 14/02/2000ربرٌخ  173يٍ انمبٌَٕ  22انزسى انًُصٕظ ػُّ فً انًبدح انًكزر انذي ٌزيً انى انغبء 

فئخ يٍ انًكهفٍٍ دٌٔ سٕاْى يًب ٌخبنف يجذأ انؼذانخ انعزٌجٍخ ٔانًسبٔاح فً انحمٕق ٔانٕاججبد انًكزسخ فً انذسزٕر، كًب 

ً اسزٍفبء انعزائت ٔانزسٕو، ػهًب اَّ ال ًٌٍش ثٍٍ ٌزؼبرض يغ يفٕٓو انؼذانخ االجزًبػٍخ ألَّ نى ٌسبٔ ثٍٍ انًٕاغٍٍُ ف

اصحبة انذخم انًفعً انى أرثبح، اٌبً كبٌ حجًٓب، ٌٔطبٔل اٌعب االضخبظ انذٌٍ ٌزكجذٌٔ خسبئز. ٔرؼزجز انطجص اٌ ئرجبء 

انمبٌَٕ فً أل  رطجٍك ْذا انزسى نسُٕاد جبء َظزاً انى يب ٌؼززٌّ يٍ ضٕائت ٔيؼٕلبد، رطذد ػهى أًٍْخ اٌ ٌزى ادراج الززاح

جهسخ نًجهس انُٕاة، إللزارِ، يغ رأكٍذْب ػهى ٔجٕد يٕافمخ يٍ ػذد كجٍز يٍ انُٕاة ػهى ْذا االلززاح يب ٌسٓم ػًهٍخ 

االلزار ثؼذ انًُبلطخ فً انٍٓئخ انؼبيخ نهًجهس، ٔرًُٓ ثبنزأكٍذ ػهى ظزٔرح انجحث فً ئٌجبد يحفشاد ظزٌجٍخ نألفزاد 

أيب ثبنُسجخ انى انًكهفٍٍ انذٌٍ ثبدرٔا انى رسذٌذ ْذا انزسى .اد نذػًٓب فً ْذِ انظزٔف انصؼجخٔانطزكبد ٔصٕال انى ئػفبء

خالل انفززح انًبظٍخ انزشايب يُٓى رؼبيٍى ٔسارح انًبل، فالحع الززاح انمبٌَٕ ٔجٕد يؼبنجخ ٔظؼٓى نُبحٍخ ئسززداد انًجبنغ 

نهًكهفٍٍ انذٌٍ سجك اٌ سذدٔا انزسى، اٌ ٌسززدٔا لًٍزّ ٔفك آنٍخ رحذد انًسذدح يٍ لجهٓى. ٔثحست الززاح انمبٌَٕ انجذٌذ، ٌحك 

ثمزار يٍ ٔسٌز انًبل ٌصذر خالل يذح ضٓز يٍ ربرٌخ َطز انمبٌَٕ. رإكذ يصبدر يزبثؼخ نٓذِ انًهف، اٌ ئيكبٌ ئسززداد 

ْإالء انًكهفٍٍ، ْٕ اػزجبر انزسى  االيٕال صؼت نُبحٍخ ئجزاء انًؼبيالد االدارٌخ انًطهٕثخ، ٔنكٍ يب ًٌكٍ فؼهّ ثبنُسجخ انى

انذي رى رسذٌذِ كًجهغ ػهى ضكم يسجك انذفغ يٍ انًٕاغٍٍُ نخشٌُخ انذٔنخ ٔئيب ٌمطغ يٍ انزسى انًمطٕع انذي لذ ٌؼبد انؼًم ثّ 

فً حبل ػذو ئلزار لبٌَٕ ٌهغً ْذا انزسى، ٔايب حسى انًجبنغ يٍ اي رسذٌذ يزٕلغ نعزائت يحزًهخ ػهى ْإالء  2020سُخ 

انًكهفٍٍ. يثال ًٌكٍ حسى ْذِ انزسٕو انزً رى دفؼٓب يٍ ظزٌجخ انذخم انًسزحمخ، يٍ خالل ػًهٍخ حسبثٍخ ثسٍطخ رمٕو ثٓب 

ٔسارح انًبل. ٔيٍ االحزًبالد اٌعبً، ئيكبٌ اػزجبر يب دُفِغ حك يكزست نخشٌُخ انذٔنخ ًْٔ خطٕح رخبنف يجذأ انؼذانخ انعزٌجٍخ 

 .ًٌٔكٍ انطؼٍ ثٓب

 يه الذيه سددوا الزسم المقطوعمصيز المكلف 

اػزجبر انزسى انذي رى رسذٌذِ كًجهغ ٌمطغ يٍ انزسى انًمطٕع انذي  - اسززداد لًٍخ انزسى ٔفك آنٍخ رحذد ثمزار يٍ ٔسٌز انًبل -

 اػزجبر يب دُفِغ حك يكزست - - حسى انًجبنغ يٍ اي رسذٌذ يزٕلغ نعزائت يحزًهخ ػهى انًكهفٍٍ - - 2020لذ ٌؼبد انؼًم ثّ سُخ 

  نخشٌُخ انذٔنخ


