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 اٌّمذِخ

في تصػر اإلندان، فسشح  ضيػر  لخئيديةمغ األسباب ا تعتبخ الصاقة         
 باستخجام اإلندانقام معيغ مغ الصاقة، حيث  تقترخ عمى نػعالبذخية وىي 

أمػره  أمامشاقة الصبيعة ثع  ثع شاقة الحيػانات الخاصة بو، الصاقة العزمية
مبي الصاقة ت ىحهعج تاإلندانية لع الحاجات تصػر زيادة  السختمفة، ولكغ مع 

، فاكتذف اآللة البخارية التي بجيمة سا حتع عميو إيجاد مرادر أخخػ احتياجاتو م
الفحع التي أحجثت ثػرة وقفدة نػعية في حياة  السدتخخجة مغ صاقةالتعسل عمى 

، (1)البتخول والغاز الصبيعيكاكتذاف مرادر أحفػرية أخخػ  ندانية يتبعيااإل
أنيا  يا عمىفااكتذقام بندان ليحه السػاد إال أن اإل اليائمةالفػائج  مغ خغععمى الو 

أنيا تمػث بيئتو وىحا ما حتع  ، باإلضافة إلىمحجودة وتشفح مغ االستخجام السدتسخ
 .(2)عميو البحث عغ مرادر أخخػ 

نجج الصاقة الشػوية التي تعتسج عمى عسمية  الججيجةومغ بيغ أبخز السرادر        
كسا  قبل،اإلندان مغ  مسياع يعالحرة حيث تػلج ىحه العسمية شاقة ىائمة ل رانذصا

 األشخاص،أدت إلى وفاة اآلالف مغ وعدكخية أمػر حخبية عجة قج استغميا لأنو 
اإليجابية فيي تدتخجم في العجيج مغ السجاالت مثل إنتاج شاحية ولكغ مغ ال

ليحه  لكثيخةالدمبيات امغ  خغععمى الالكيخباء والسجال الصبي والدراعي وغيخىا، ف
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الجول الستقجمة  أن اقتراد العجيج مغ الجول أصبح مختبط بيا خرػصا  الصاقة إال 
(1). 

تداعج  في غاية األىسيةأمخا   تعج سذخوعات الصاقة الشػوية الدمسيةفومغ ىشا      
بجائل ذات الكخبػن ال، خاصة بعج السصالبة ب(2)تشػيع مرادر الصاقة في العالععمى 

فة يجب أال يكػن تسػيميا سببا  لترشيع لكغ البحث عغ الصاقة الشطيو السشخفس. 
 .أسمحة خصيخة تزخ بيحا العالع

الصاقة ب الخاصة سذخوعاتالنجج أن ىشاك معارضيغ إلقامة  عكذوعمى ال     
الشػوية ومغ الحجج التي استشجوا إلييا ضج بشاء السفاعبلت الشػوية ىي التكمفة 

ػوية تقترخ فقط عمى لع تعج الحجة ضج الصاقة الش إذ باىطةاالقترادية ال
بذكل متدايج و أصبحت تعتسج  السخاشخ ولكغ الحجة ضج مذخوعات الصاقة الشػوية

 .عمى حجج التكاليف والكيسة االقترادية

                                                             
(1)
  Roland Morau : " la menace terroriste Nucléaire Biologique, 

Chimique ", Rocher, 

Paris, 2002, PP : 17 - 33 

(2)
  -ػٍٝ: ، ِزبػ 2018أعبِخ اٌؼضِبٚٞ، ِب ٟ٘ اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ ٚو١ف رؼًّ ؟، ٔبعب ثبٌؼشثٟ،  د/ساعغ   

https://nasainarabic.net/main/articles/view/how-nuclear-power-

works 

 1999ِصطفٝ سشذٞ ش١ؾخ، إٌمٛد ٚاٌّصبسف ٚاالئزّبْ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ٌٍٕشش، /  (3)

(2)
 50-49ص، ,، ص 1983، اٌى٠ٛذ عٕخ اٌطبلخأؽّذ اٌغؼذٞ، ِصبدس  ساعغ د/ 

https://nasainarabic.net/main/articles/view/how-nuclear-power-works
https://nasainarabic.net/main/articles/view/how-nuclear-power-works
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عمى السذاركة في  ما تحخص ونطخا  ألىسية قصاع الصاقة فإن البشػك دائسا       
الصاقة ػوية إلنتاج كافة العسميات التسػيمية التي يتع تختيبيا لقصاع الصاقة الش

            .(1)الدمسيةأو تحمية السياه أو غيخىا مغ االستخجامات  ئيةالكيخبا
شخكات مغ بعس  ومغ ناحية أخخػ يتع االستعانة بالتسػيل الحاتي في        

اإلنتاج، كسا يتع االستعانة بالقخوض والتدييبلت االئتسانية في بعس السذخوعات 
(2). 

إلى تػفيخ آليات تسػيمية مختمفة  ما تيجف ج أن البشػك دائسا  ومغ ىشا نج     
ومذخوعات قصاعات  تشاسب االستثسارات في مذخوعات البشية التحتية بذكل عام،

، وبخر ذلظ باعتبار تمظ القصاعات عمى وجو الخرػصالصاقة الشػوية والكيخباء 
 (3) .الذاممةمغحية وضخورية لتمبية متصمبات التشسية 

يتعمق باالستخجامات الدمسية لمصاقة الشػوية، فإن الػكالة الجولية  أما فيساو        
مجاالت العجيج أن لع يكغ كل لمصاقة الحرية تزصمع وتخاقب الجور اليام لمغاية في 

                                                             
(1)

ع١ٙش ِؾّٛد طٍؼذ اٌغضاي، ثىبٌٛس٠ٛط رغبسح، لغُ اٌّؾبعجخ، اٌزم١١ُ االلزصبدٞ ٌآلصبس اٌج١ئ١خ  ساعغ د/ 

 2، ص 2006عٕخ  شّظ،ػ١ٓ  اٌشّغ١خ، عبِؼخٌزؾ١ٍخ ا١ٌّبٖ ثاعزخذاَ اٌطبلخ 

(2)
 19ِصطفٝ سشذٞ ش١ؾخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص د/   

(3)
، االطبس إٌظشٞ ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ، داس ٚائً ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، األسدْ، دمحم ِطش، اداسح االعزضّبساد ساعغ د/

 16،ص2004
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، والسػارد السائية، والبيئة، والصاقة الشػوية، (1) والدراعةصحة اإلندان، واألغحية 
ي مجال الدبلمة الشػوية واإلشعاعية في الجول عغ الجور الحؼ تؤديو ف فزبل  

عبخ  الثالث بمجان العالعاألعزاء السذاركة. ويشفح جدء مغ ذلظ التسػيل في 
صشجوق التعاون التقشي التابع لمػكالة الجولية لمصاقة الحرية، والحؼ يسثل الجاعع 

 .(2) الشػويةلسذخوعات الصاقة 
تسػيل مذخوعات الصاقة الشػوية شخق ان ولتشطيع ما سبق كان والبج مغ بي       

وفي الشياية نتصخق لجور الخقابة عمى تسػيل مذخوعات الصاقة الشػوية ، الدمسية 
وأن يكػن الغخض الخئيدي مغ وراء التسػيل ىػ االستخجام الدمسي لمصاقة الشػوية 

 الجولييغ.بيجف الحفاظ عمى الدمع واألمغ 
 :أ١ّ٘خ اٌذساعخ :أٚالا 

ة مذخوعات الصاقة الشػوية فإن البشػك والسؤسدات والجيات نطخا  ألىسي
الجاعسة تحخص دائسا  عمى السذاركة في كافة العسميات التسػيمية التي يتع 
تختيبيا لقصاع الصاقة الشػوية إلنتاج الكيخباء أو تحمية السياه أو غيخىا مغ 

لحاتي ومغ ناحية أخخػ يتع االستعانة بالتسػيل ا .االستخجامات الدمسية
                                                             

(1)
 Roland Morau : " la menace terroriste Nucléaire Biologique, 

Chimique ", Rocher, 

Paris, 2002, PP : 17 - 33 

(2)
اٌٛوبٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ ِغٍخ  اإلشؼبػ١خ،ِبس١ٍ٠ٓ ع١ّش، عفشٞ عى١جٟ، رؼض٠ض اٌٛلب٠خ ساعغ د/  

 ، ِبسط 47 اٌزس٠خ، اٌؼذد
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بعس شخكات اإلنتاج، كسا يتع االستعانة بالقخوض والتدييبلت االئتسانية  في
  (1)في بعس السذخوعات فكان مغ السيع دراسة ىحه الجػانب وبيانيا.

ا   :ِشىٍخ اٌذساعخ ٚرغبؤالرٙب :صب١ٔب

عغ  الصخففي تػليج الصاقة، بغس  وتصػيعيا التكشػلػجيا الشػوية دخػل عالع إن
التكشػلػجيا أو السعارضة األيجلػجية الستخجام  الشطيفة وحسايتيا قزايا البيئة

التكشػلػجيا مغ استخجام ىحه  سشػات مشح، واعتسادا  عمى الخبخة التي تصػرت الشػوية
 مذخوعاتالستبعة لتسػيل  الصخق ما ىي فى ، عجد مغ اإلشكاليات: تتسثل الشػوية

 والخقابة عمييا؟ ؟الصاقة الشػوية الدمسية
ا صبٌض  أعجبة اخز١بس ِٛضٛع اٌذساعخ :ب

تسػيل الصاقة الشػوية  شخق مغ األسباب التي جعمتشي أختار البحث في مػضػع 
لتسػيل مغ أجل الػقػف عمى الصخق السذخوعة والخقابة عمييا الدمسية، 

لؤلغخاض التي تيجف حفع الدمع واآلمغ الجولييغ،  مذخروعات الصاقة الشػوية
 ى تسػيميا.وذلظ مغ خبلل الخقابو عم

ا س  :أ٘ذاف اٌذساعخ :اثؼب

تسػيل  شخق تيجف ىحه الجراسة إلى تحقيق ىجف أساسي يتسثل في التعخف عمى 
 والخقابو عمييا مذخوعات الصاقة الشػوية في إشار التذخيعات الػششية في مرخ 

 

 

                                                             
(1)

 19ِصطفٝ سشذٞ ش١ؾخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  /دساعغ 
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ا   :ِٕٙظ اٌذساعخ :خبِغب

لصبيعة  مغ أجل دراسة اإلشكالية واإلجابة عمى األسئمة السصخوحة، ونطخا  
التحميمي وذلظ مغ أجل جسع السشيج السػضػع تع االعتساد عمى السشيج الػصفي و 

 البيانات الستعمقة بالجانب الشطخؼ لمجراسة وإبخاز السفاليع السختبصة بالسػضػع،
 .لئلجابة عمى تداؤالت الجراسة الدابقة وإيزا

ا   :اٌجؾشخطخ  :عبدعب

 التالي:مى الشحػ وخاتسة، وذلظ ع مبحثيغتتكػن الجراسة مغ 
 الدمسية. شخق تسػيل مذخوعات الصاقة الشػوية :االول السبحث 
 :تسػيل مذخوعات الصاقة الشػوية الدمسية عبخ لالصخق السباشخة  السصمب األول

 والدشجات.األسيع 
 األسيع.الفخع األول: ** 
 الدشجات.الفخع الثاني: ** 
 :عات الصاقة الشػوية الدمسية سباشخة لتسػيل مذخو الالصخق غيخ  السصمب الثاني

 البشػك.عبخ 
 الفخع األول: التسػيل بعسميات القخوض البشكية. ** 
 الفخع الثاني: التسػيل التعاوني السذتخك مغ خبلل التعاقج.** 
  الخقابة الجاخمية والخارجية عمى تسػيل مذخوعات الصاقة  :الثانىالسبحث

 الشػوية الدمسية.
  طام الخقابي الفعال لتسػيل مذخوعات الصاقة أساسيات الش األول:السصمب

 الشػوية الستخجاميا سمسيا .
 الخقابة الجاخمية عمى استخجام التسػيل لؤلغخاض الدمسية. :السصمب الثاني 
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 :الخقابة الخارجية عمى استخجام التسػيل لؤلغخاض الدمسية. السصمب الثالث 
 خاتسة الجراسة 
 قائسة السرادر والسخاجع
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 لول المبحث ال 
 طخق تمهيل مذخلوعات الطاقة النهلوية الدلمية

 تمهيج:
مرادر التسػيل  تبايغشخيقة إدارة السػارد والشفقات التي تغصييا ب تتبايغ  
آليات التسػيل، وقج يكػن التسػيل مغ خبلل االكتتاب العام في البػرصة أيزا  و 

سبلت كالعسل التصػعي والح  (1) آخخوإصجار أسيع وسشجات وقج يكػن مغ نػع 
التي تقػم بيا بعس السؤسدات والشقابات لمتشبيو والتػعية بيجف حساية البيئة 

شكل أخخ مغ أشكال مرادر التسػيل غيخ  يعجو الصبيعية مغ التمػث اإلشعاعي 
السباشخ في القصاع الشػوؼ، وىشا البج مغ الثشاء عمى جيػد بعس السشطسات 

دة تأىيميا الستكبال وفػد الذبابية في محافطة مصخوح إلحياء وصيانة وإعا
 (2)الستخرريغ والعامميغ بالسذخوع الشػوؼ بيحا السػقع االقترادؼ السيع.

غيخ مباشخة لتسػيل مذخوعات الصاقة الشػوية والتي تتسثل في  وىشاك شخق      
مغ  يالتو تتػافق مع أحكام الذخيعة،  يالركػك كأحج أبخز أدوات التسػيل الت

                                                             
(1)

ػٍٝ: ، آساء ؽٛي اٌخ١ٍظ، ِزبػ ثشاِظ اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ اٌغ١ٍّخ فٟ اٌششق األٚعظ: رؾ١ًٍ ٚرم١١ُػٍٝ أؽّذ،   

- 

https://araa.sa/index.php?view=article&id=4662:2019-05-14-09-53-

51&Itemid=172&option=com_content  

(2)
ا ئل١ٍُ ِطشٚػ ٠إدٜ ٌز١ّٕخ ِٕطمخ اٌضجؼخ، ٚئؽذاس سٚاط الزصبدٜ  اٌّششٚع إٌٛٚٞ  فٟ ِصش ٚخصٛصب

ِٓ خالي فزؼ أعٛاق ؽذ٠ضخ أصٕبء ػ١ٍّبد اإللبِخ ٚاٌزشغ١ً، ٚاالعزفبدح ِٓ رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ِٓ  ثبٌّٕطمخ،

ِشافك ١ِبٖ ٚوٙشثبء ٚطشق ٚارصبالد، ٚوزٌه رط٠ٛش اٌخذِبد اٌصؾ١خ، ٚاٌّذاسط، أ٠ضب ٚضغ اٌّششٚع 

ثطش٠مخ غ١ش ِجبششاا ِٓ خالي  إٌٜٛٚ ػٍٝ لبئّخ اٌّششٚػبد اٌىج١شٖ ثّصش ِٚٓ ٕ٘ب فبٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٠ؼذ ِّٛأل

 ِب رُ روشٖ.

https://araa.sa/index.php?view=article&id=4662:2019-05-14-09-53-51&Itemid=172&option=com_content
https://araa.sa/index.php?view=article&id=4662:2019-05-14-09-53-51&Itemid=172&option=com_content
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ومغ ىحه الصخق أيزا   (1)ػيل السذخوعات القػمية الكبخػ السسكغ استخجاميا في تس
تسػيل  التعاقج بخرػصالتسػيل التعاوني السذتخك مغ خبلل القخوض البشكية و 

في جسيع مذخوعات الصاقة الشػوية مغ خبلل التعاقج بعقػد األشغال العامة 
 .مخاحميا

يل مذخوعات ومغ خبلل ذلظ سشفخد ىحا السبحث لبيان الصخق الخاصة بتسػ      
الصاقة الشػوية بترشيفيع إلى شخق مباشخة وأخخػ غيخ مباشخة وذلظ مغ خبلل 

 -التالييغ: السصمبيغ 
طخق المباشخة لتمهيل مذخلوعات الطاقة النهلوية الدلمية عبخ اللول: ال المطلب

 السهم لوالدنجات.
لمية مباشخة لتمهيل مذخلوعات الطاقة النهلوية الدالطخق غيخ المطلب الثاني: ال

 عبخ البنهك.

                                                             
(1)

أْ اٌجذائً اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌّب١ٌخ غ١ش اٌّصشف١خ ٌٙب أوضش ِٓ صٛسح رزّضً فٟ اٌصىٛن ٚاٌغٕذاد ٚاٌزٛس٠ك  

ٚاٌزخص١ُ ٚاٌزأع١ش اٌز٠ٍّٛٝ، وّب أْ ػ١ٍّخ ر٠ًّٛ اٌششوبد ِٓ خالي اٌغٕذاد ٚاٌصىٛن ِّٙخ، ٚ٘ٛ ِب ال ٠ٕفٟ 

ضّٓ ٌؾٍّخ ٘زٖ األدٚاد رٕظ١ُ ػ١ٍّبرٙب ٚرضّٓ ٌٍذٌٚخ اٌغ١بدح ػٍٝ اٌّششٚػبد اٌم١ِٛخ أٔٙب رزطٍت لٛا١ٔٓ ر

 ٚاٌز٠ّٕٛخ
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 اللول المطلب
تمهيل مذخلوعات الطاقة النهلوية الدلمية عبخ السهم لالطخق المباشخة 

 لوالدنجات
 تمهيج:

مغ أدوات التسػيل السيسة التي تدتخجميا  األسيع والدشجاتتعتبخ  
الحكػمات والذخكات والسؤسدات لتػفيخ الديػلة البلزمة لتسػيل مذخوعات الصاقة 

حساية ل، إلى جانب ذلظ تقجم األسيع والدشجات تكمفة مشخفزة ندبيا  الشػوية وب
 مغ خبللتشػيع السخاشخ عسمية مشحيع القجرة عمى عغ شخيق محافع السدتثسخيغ 

، وذلظ ستثسارية ذات مخاشخ أقل وعائج دورؼ آمغاالدوات مجسػعة مغ األتػفيخ 
جفع قػم أيزا  بمية وتتػسيع القاعجة التسػيعسمية أنيا تداىع في  باإلضافة إلى

تػاصل مديختيا في تشسية تداعجىا عمى الذخكات لالخاص بداء األبتحديغ و 
 . (1)أعساليا 

فعمى الرعيج الػششي نجج أن الحكػمة السرخية تعسل عمى جسع التسػيل        
السبجئي وبحث شخق السذاركة الذعبية في تسػيمو مغ خبلل شخح أسيع وسشجات 

                                                             
(1)

 -ػٍٝ:اٌفشق ث١ٓ األعُٙ ٚاٌغٕذاد، ِزبػ   

https://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/difference-between-

stocks-and-bonds/  

https://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/difference-between-stocks-and-bonds/
https://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/difference-between-stocks-and-bonds/
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شاول كافة فئات الذعب، حيث يقػم مجمذ الػزراء ببحث بكيع مشخفزة في مت
كيفية شخح األسيع وتحجيج الجية السخترة بإصجارىا وجسع األمػال الخاصة 

 مرخ.بتسػيل مذخوع الصاقة الشػوية في 
وجب عميشا أن نبيغ السقرػد باألسيع والدشجات كصخق مباشخة لتسػيل لحلظ 

 -لفخعيغ التالييغ :الشػوية وذلظ مغ خبلل امذخوعات الصاقة 
 

 اللول: السهم.الفخع 
 الدنجات.الفخع الثاني: 

 

 الفخع اللول
 السهم

 مذاركة عقجحرة أو نريب أو صظ ممكية في شخكة ما مغ خبلل  األسيع ىي
 إذ ما مذخوع لتسػيل البلزمة لؤلمػال الػحيج السرجر ىػ السرخف وليذ سيسية

 األرباح تقاسعو  يجخؼ  ما الستثسار خكالسذت السال رأس في أكثخ أو شخيكان يديع
 األسمػب ىحا ويدتخجم  .مالية مداىسة كل لحجع وفقا   ،(1) صارم نحػ عمى والخدائخ

وتنقسم األسهم ، األجل شػيمة االستثسارية السذاريع تسػيلالكيام ب في بذكل اعتيادؼ

 -الى نىعين هما: 
                                                             

(1)
ِصش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش  خاٌمب٘شح، ٔٙض اٌششػ١خ،ِؼبٍِخ اٌجٕٛن ٚأؽىبِٙب  طٕطبٚٞ،دمحم  

 .124، ص 2001 ٚاٌزٛص٠غ،
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رباح األغيخ محجد في صكػك ممكية ليا حق  عغ ي عبارةوى :. االسهم العاديةأ
حامميا الحق في حزػر مذخز الحؼ يكػن السذخوع وأصػلو تعصي لالخاصة ب

 الجسعية العامة الدشػية. 
صخح أسيسيا لبلكتتاب أن تقػم بيدسح ىحا الشطام لمذخكات الكبيخة في  كسا
ىحا الشطام مغ خبلل شخح االسيع إلى حرػل مبلك السذخوع  دعىالعام. وي

رؤوس امػال اضافية مغ مدتثسخيغ خارجييغ مغ خبلل بيع االسيع الخئيدييغ عمى 
 سيع العادية بحقػق مشيا: ويتستع حامل األ السال،بغخض زيادة راس 

 شخز آخخ.  إلى* امكانية نقل السمكية 
 * الحرػل عمى االرباح التي تقخر الذخكة تػزيعيا. 

 * حرة مغ مػجػدات الذخكة في حالة ترفيتيا. 

الخرائز الخاصة مدتشج ممكية ليا نفذ  عبارة عغوىي  :الممتازةب. االسهم  
سيع السستازة ن حسمة األأحيث  ،لكشيا تتستع بخرائز الدشجاتو سيع العادية األب

كسا سيع التي يستمكػنيا، سسية لؤلرباح بشدبة معيشة مغ الكيسة االليع ندبة مغ األ
قبل حسمة وذلظ رباح األ عمىأن يحرمػا حسمة االسيع السستازة ليع امتياز في أن 
 سػجػداتالصبق في حالة ترفية مشىحا االمتياز حيث يعج  ،سيع العاديةاأل

 سيع السستازة: تية مغ األنػاع اآليسكغ التسييد بيغ األكسا الذخكة. ب الخاصة
يا السحجدة مع تؼ تذتخك بعج استيفاء ندبأرباح مستازة مذتخكة في األ أسيع* 

 رباح الذخكة. االسيع العادية في ا
 سيع العادية. مع األال تذتخك سيع مستازة أ* 
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أن سيع التي ليا الحق في األعبارة عغ رباح، وىي مجسعة األتكػن سيع مستازة أ* 
إذا لع تكغ االرباح في عام وذلظ التالية عػام رباحيا في األأعمى كامل  تحرل
 كافية لجفع الشدبة السحجدة ليا.  عػاممغ األ

ازة قابمة لمتحػيل ألسيع عادية وذلظ حتى تعصى لمذخكة مخونة في مست أسيع* 
 التسػيل وفي االعباء.

 الفخع الثاني
 الدنجات

ترجرىا الذخكة وتعصي لسالكيا حق الحرػل (1)وىي مغ القخوض شػيمة االجل 
عمى الكيسة االسسية في تاريخ االستحقاق والحرػل عمى فػائج دورية بشدبة معيشة 

يتعيغ عمى  عيغاستحقاق م ميعاد ووقتسسية، فاألصل أن ليا مغ الكيسة اال
مغ الحاالت أن  العجيجدجاد قيستيا عشجه ولكغ يحجث في أن تقػم بالذخكة السجيشة 

تقػم الذخكات بدجاد كل أو جدء مغ سشجاتيا السرجرة وذلظ قبل حمػل مػعج 
أو اجبارية بالشدبة االستحقاق السحجدة. وىحا الدجاد السبكخ قج يتع برػرة اختيارية 

لمذخكة. ولمدشجات قيسة سػقية وقيسة اسسية، وتحجد اسعارىا حدب السخكد السالي 
لمسشذأة السرجرة باإلضافة إلى اسعار الفائجة عمى الدشج مقارنة بأسعار الفائجة في 

                                                             
(1)

 ١ِٕ88ش اثشا١ُ٘ ٕ٘ذٞ،اٌّشعغ اٌغبثك،ص 
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كمسا ، ، فكمسا ارتفع معجل فائجة الدشج عمى السعجل الدائج في الدػق (1)الدػق 
 . (2) صحيحالعكذ ويكػن لدػقي لمدشج ارتفع الدعخ ا

 : نهاع من الدنجاتألوهناك          
  محجدة.غيخ مزسػنة بخىغ أصػل التي تعتبخ سشجات الجرجة األولى  -
سشجات الجرجة الثانية مزسػنة جدئيا  بخىغ أصػل معيشة وىي أقل مدتػػ مغ   -

 مدتػػ الدشجات الدابقة. 
أصػل معيشة وذلظ ضسانا  حقػق ي عبارة عغ فيالدشجات السزسػنة بخىغ أما  -

الػفاء بالتداماتيا مغ دفع أن تقػم بىحه الدشجات إذا فذمت الذخكة في  مجسػعة
 االستحقاق. عسمية سجاد قيسة الدشجات عشج مغ الفائجة أو 

 الدشجات مزسػنة باسيع أو سشجات اخخػ.  -
تكػن ذات شبيعة  سشجات مقخونة بخبح الذخكة في حالة تحقيق االرباح أو -

 سشػات.  ثبلثتجسيعية بالشدبة لؤلرباح ال تديج عغ 

                                                             
(1)

 9ِؾفٛظ ثٓ ػصّبْ،اٌّشعغ اٌغبثك،ص 

(2)
 -ٓ األعُٙ ٚاٌغٕذاد، ِشعغ عجك روشٖ، ِزبػ ػٍٝ :اٌفشق ث١  

https://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/difference-between-

stocks-and-bonds/  

https://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/difference-between-stocks-and-bonds/
https://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/difference-between-stocks-and-bonds/
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تحسل في شياتيا الحخية في اختيار التي دشجات السشجات قابمة لمتحػيل: وىي  -
تي مغ أحيانا  يحجد عجد االسيع العادية ال وأسيع عادية أقابميتيا لمتحػيل إلى 

 لييا بسػجب الدشج. إتحػيل السسكغ ال
أن الدشجات تعج األداة األفزل لتسػيل  يخؼ الباحثوخبلصة القػل            

تتصمب أحجام تسػيل  يمذخوعات البشية الخئيدية لسذخوعات الصاقة الشػوية، الت
كبيخة، ولسجة شػيمة األجل يرعب تػفيخىا مغ خبلل التسػيل السرخفي، حيث أن 

داىع تتجاول الدشجات  عسميةشطام الستعامميغ الخئيدييغ لب الخاصة ذفافيةالعجم 
االعتساد أيزا  الذخكات عغ إصجار سشجات، و ىحه إلى حج كبيخ في عدوف 

 لمتسػيل.عمييا كأداة 

الدنجات كطخيقة لتمهيل تكاليف التخلص من النفايات النهلوية           
 بذكل آمن:

اجة يشاك حفالقمق الستدايج بذأن تغيخ السشاخ الحؼ يدببو اإلندان، عسمية لسػاجية  
شجج في أفخيكيا جشػب فمتبلك الصاقة الشطيفة. ا نحػجاه العالع تأساسية ال

وذلظ لمعسل عمى لديادة ندب استيبلك الصاقة  كبيخ حتياجاالرحخاء، أن ىشاك 
ومغ أحج أىع الصخق لسػاجية ىحه التحجيات  البذخية.تحديغ معجالت التشسية 

انبعاث غازات االحتباس الحخارؼ  الستسثمة في التخفيف مغ حجة فقخ الصاقة وتقميل
 .”النهلوية الطاقة صناعة“ ىػ

 حيث قامت الحكػمة السرخية بإصجارومغ ىشا ضيخت الدشجات الخزخاء        
مرخ عمى خخيصة التسػيل  مسا وضعالدشجات الحكػمية الجولية الخزخاء 
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"، عمى 2030السدتجام، بسا يتػافق مع أىجاف التشسية السدتجامة وفقا  لخؤية "مرخ 
ىحه الحؼ يداعج في خمق ىامر مخجعي يداعج في تدعيخ إصجار  جانبال

 (1) الخاصمغ جانب القصاع وذلظ الدشجات الخزخاء 
وتيجف الدشجات الخزخاء إلى تشػيع مرادر التسػيل وتػسيع قاعجة        

السدتثسخيغ في الدػق السرخية، وخفس تكمفة التسػيل عمى األوراق الحكػمية، 
يخ الجور الخيادؼ لسرخ في تبشي سياسات تيجف إلى تذجيع االستثسارات وتخس

الشطيفة بالسشصقة، وتػفيخ التسػيل البلزم بخرػص تكاليف التخمز مغ الشفايات 
 . (2)الشػوية السزخة لمبيئة

تعديد  تجاهصياغة رؤية الجولة عسمية ن ىحا الصخح يديع في أحيث        
الدياسات واإلصبلحات التي أجختيا  ذلظ بسا فيالسجاالت واألنذصة الخزخاء 

تخشيج استخجام السػارد العسل عمى حساية البيئة و  جانبالحكػمة السرخية في 
لحفاظ عمى الثخوات لؤلجيال القادمة، مغ أجل االشاضبة مغ السذخوعات الشػوية 

 .والتػسع في استخجام مجاالت الصاقة والحل اآلمغ لمتخمز مغ الشفايات الشػوية

                                                             
(1)

ِصش، ، ِجبشش ء اٌزٟ أصذسرٙب ِصش وأٚي دٌٚخ ثبٌششق األٚعظ ٚشّبي أفش٠م١ب؟ِب ٟ٘ اٌغٕذاد اٌخضشا  

 -ػٍٝ: ِزبػ

https://www.mubasher.info/news/  

(2)
 اٌغبثك، اٌشؽّٓ، اٌّشعغد. خ١ش اٌذ٠ٓ ػجذ  

https://www.mubasher.info/news/3701343/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-/
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ومغ ضسغ أىع السذخوعات التي يسكغ إصجار سشجات خزخاء لتسػيميا،       
وكفاءة استخجام الصاقة واإلدارة السدتجامة لمشفايات، وذلظ  الشػويةمذخوعات الصاقة 

فالصاقة إلى جشب مع السرادر األخخػ التقميجية، لسا تديع فيو الصاقة الشػوية جشبا   
أكديج  يتخفيس غاز ثان وتداىع في تداعج  تيالو مغ الصاقات الشطيفة الشػوية 

مغ السرادر تعج تقميل ضاىخة االحتباس الحخارؼ، كسا أنيا أيزا  في الكخبػن و 
تداعج عمى إحجاث نقمة  يالتو عغ التكشػلػجيا الشػوية  ىحا فزبل  و االقترادية، 

 .(1)في معاييخ الجػدة وتقجم الرشاعة فعمية

 المطلب الثاني
شخة لتمهيل مذخلوعات الطاقة النهلوية الدلمية مباالالطخق غيخ 

 عبخ البنهك
 تمهيج:

ن وضيفة الجولة تغيخت، حيث أصبح ليا دور متدايج في الشذاط إ 
الػضائف التقميجية لمجولة التي كانت  إلىاالقترادؼ واالجتساعي، باإلضافة 

ػم الجولة ، ولكي تقالتقميجيةمػجػدة مثل األمغ والحساية والعجالة وإقامة السخافق 
إحجاث تػازن مالي، وأيزا  العسل عمى إحجاث التػازن االقترادؼ، وذلظ ب

باإلضافة إلى التػازن االجتساعي، مغ خبلل التجخل إلنياء حالة الكداد أو العسل 

                                                             
(1)

،  2اٌذٚسح اٌخبِغخ ٚاٌؼششْٚ ٌّغٍظ اإلداسح / إٌّزذٜ اٌج١ئٟ اٌٛصاسٞ  ٌٍج١ئخ،ثشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح  

 14ص
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عمى  معالجة التزخع، وأيزا  إعادة تػزيع الجخل تقػم بالحرػل عمى القخوض 
صجار نقػد حجيثة، أو بالعكذ بالمجػء إلى العامة " التسػيل بالعجد " أو تقػم بإ

تكػيغ احتياشي مالي لسػاجية أعباء مدتقبمية مغ خبلل الحرػل عمى االيخادات 
ويعشي مغ ذلظ أن دور الجولة في الشذاط االقترادؼ قج ازداد  أكبخ مغ االنفاق

 برػرة كبيخة لمغاية ، وبالتالي أصبحت مالية الجولة ذات وزن كبيخ . 
مجولة االشتخاكية ودورىا في الشذاط االقترادؼ ففي ضل الجولة لبالشدبة  أما      

االشتخاكية لع تعج الجولة مدؤولة عغ ىحا التػازن فحدب بل أصبحت تقػم أساس 
إلى جانب ذلظ كانت تيجف و  االقترادية،   باإلنتاج والتػزيع كسا تحجدىا الخصة 

بيغ الصبقات الفقيخة مسا يزسغ إلى التأثيخ عمى الجخل القػمي وكيفية تػزيعو 
ارتفاع الصبقات ذات الجخل السحجود، ولع تربح نطخية االيخادات العامة مقرػرة 
عمى تغصية الشفقات العامة بل أصبحت تيجف باإلضافة إلى ذلظ تحقيق قجر مغ 
التقارب بيغ الجخػل والثخوات، أو محاربة التزخع ، أو تكػيغ احتياشي في 

قج يتصمب تحقيق ىحا التػازن أحجاث عجد في السيدانية وذلظ و  ، السػازنة العامة
       .بااللتجاء إلى القخوض أو اإلصجار الشقجؼ الججيج 

ونتيجة لحلظ وفي الفتخة األخيخة، وقعت مرخ اتفاقية مع مؤسدة روساتػم        
الخوسية لمصاقة الشػوية بذأن بشاء مفاعل نػوؼ، تمدم الجانب الخوسي بتسػيل 

تأخح مذاركة القصاع الخاص في تقجيع خجمات تسػيل  لسذخوع بذكل كاملا
مذخوعات البشية الخئيدية الخاصة بسذخوعات الصاقة الشػوية صػرا  مختمفة تبعا  
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لسجؼ ممكية األصػل واإلدارة مغ قبل القصاع العام أو الحكػمي أو الخاص وما 
  (1)وإدارية.يختبط بيا مغ نػاحي مالية وفشية وتجارية 

التسػيل التعاوني السذتخك مغ خبلل  الصخق غيخ السباشخة ايزاومغ  
تسػيل مذخوعات الصاقة الشػوية مغ خبلل التعاقج بعقػد األشغال  التعاقج بخرػص

في جسيع مخاحميا بجء ا مغ شخق اختيار الستعاقج مع الجولة وأىسية مخحمة العامة 
الزخسة مغ حيث تشفيحىا وكيفية السفاوضات العقجية وكيفية تسػيل ىحه العقػد 

نقل التكشػلػجيا الشػوية لمجولة وحساية حقػق السمكية الفكخية لمسقاول األجشبي وبيان 
 .مشياأىسية ىحه العقػد ودورىا في نقل التكشػلػجيا الشػوية إلى الجولة واالستفادة 

 ج لتػليجالتعاقمشيا صػرة أخخػ وىػ التسػيل التعاوني السذتخك مغ خبلل و         
 خبلل الخرخرة،مغ الشػوية الصاقة الكيخبائية السشتجة مغ محصات الصاقة 

يدسى حجيثا  نطام البشاء والتسمظ  والحؼمتياز االو نتفاع وعقػد اإلدارة، وحق اال
القصاع الخاص ببشاء السذخوع  أن يقػمويعشي  .B.O.O.Tوالتذغيل ونقل السمكية 

العائج  عمىتذغيمو والحرػل ذلظ باإلضافة إلى و  إدارتوأيزا  و  محجدة وتسمكو لفتخة
إعادة السخفق إلي الجولة مخة أخخؼ يتع دون سجاد مقابل لمجولة ثع وذلظ الستحقق 

 .(2) عمييا تي تع االتفاقفي نياية السجة ال
                                                             

(1)
 50ػم١ً عبعُ ، اٌّشعغ اٌغبثك ،ص  

(2)
 John E. Besant-Jones,” Private Sector Participation In Power 
Through BOOT Schemes Industry & Energy Department ”, 
Working Paper, no. 33, The World Bank, Washington, D.C. 
20433, U.S.A., December 1990,p.10 
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ومسا يبخىغ عمى ذلظ دخػل القصاع الخاص إلي مجسػعة حجيثة مغ 
 التعاقج لتػليجوني السذتخك مغ خبلل األنذصة االقترادية شسمت التسػيل التعا

مغ محصات الصاقة الشػوية  ومخافق السياه والتشقيب عغ  الكيخبائية السشتجةالصاقة 
والخجمات العامة مثل االتراالت والشقل والسصارات، وذلظ  يالبتخول والغاز الصبيع

 . B.O.O.Tمغ خبلل نطام ال
ا الجولة في حل مذاكل تسػيل تعتسج عميي يىحا الشطام أحج الػسائل الت ويعج

مذخوعات البشية الخئيدية، وأصبح يسثل اتجاىا  عاما  متدايجا  وإن كان نطام 
نتقادات، مسا دعا إلى بتصبيقاتو السختمفة لع يخمػ مغ السداوغ واال B.O.O.Tال

إعادة الشطخ فيو ووضع ضػابط ومحجدات لو، خاصة بعج ضيػر بعس اآلثار 
أثيخ عمى سعخ الرخف وأسعار الخجمات والقصاع السرخفي غيخ السخغػبة مثل الت

السحمى األمخ الحػ يتصمب دراسة ىحا الشطام لبحث مجؼ فاعميتو مغ مشطػر 
 . ياالقتراد الػشش

وسشبيغ ذلظ مغ خبلل الفخعيغ التالييغ فشخرز األول لبيان التسػيل مغ خبلل 
السذتخك مغ خبلل التعاقج كسا القخوض البشكية ونفخد الثاني لبيان التسػيل التعاوني 

 يمي:
 الفخع اللول: التمهيل بعمليات القخلوض البنكية. 

 الفخع الثاني: التمهيل التعالوني المذتخك من خالل التعاقج.
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 الفخع اللول
 .التمهيل بعمليات القخلوض البنكية

ُتعج القخوض السرخفية أحج أىع أنػاع القخوض الجولية، وتمعب السرارف التجارية  
أىسية كبيخة في تػفيخ ىحه القخوض، ال سيسا السرارف الجولية الشذاط، التي كان 
ليا دورا  مكسبل  لحخكة االستثسار االجشبي السباشخ وترجيخ رؤوس األمػال الخاصة 
الباحثة عغ معجالت ربح أعمى، وقج تصػرت ىحه القخوض بذكل واضح في عقج 

قة ىحه السرارف مع الجول الدبعيشات مغ القخن الساضي، كسا تصػرت عبل
 (1)الشامية.
إن العبلقة بيغ السرارف الجولية الشذاط والجول الشامية، بجأت بسجخد قبػليا        

التسػيل التجارؼ  إلى، ومغ ثع (2)لمػدائع، وامتجت إلى مشح القخوض قريخة األجل
قة كسا تتزسغ ىحه العبل األجل،اقتخاض متػسط  إلىبزسانات رسسية أو بجونيا 

  التجارية.تقجيع السذػرة والشرح بذأن ادارة الجيػن واالحتياشيات وتسػيل الشذاشات 
سيػلة اقتخاض الجول مغ  ؛الشفقات العامةعسمية ومغ األسباب التي أدت إلى زيادة 

، مسا يتختب ماإلنفاق العاعسمية مساثمة، وذلظ لمكيام ب أخخػ  األفخاد أو مغ دولة
زيادة الشفقات العام، عسمية غ الفػائج واالقداط مغ ممجسػعة عمى ىحه القخوض 

نفاق العام وجػد فائس في اإليخادات أو مال اإلندبة زيادة  في داىعكحلظ مسا ي
                                                             

(1)
 50صاٌغبثك،  غاٌّشعٚآخشْٚ، ٔبظُ دمحم ٔٛسٞ اٌشّشٞ ٚآخشْٚ، ٔبظُ دمحم ٔٛسٞ اٌشّشٞ  

(2)
 88صاٌغبثك،  غٕ٘ذٞ، اٌّشع١ِٕش اثشا١ُ٘  
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 ، كسا يتختب أيزا  قالتػسع في االنفاأن تقػم بالحكػمة عمى  ؼ يغخ مسا احتياشي 
لى زيادة االنفاق قاعجة وحجة السيدانية إمثل عمى عجم مخاعاة بعس القػاعج السالية 

 العام.
: تعتبخ القخوض العامة أداة رئيدية مغ (1)القخوض العامة الستختبة عمى  األثار ( أ

أدوات الدياسة السالية لسا تشصػؼ عميو مغ تأثيخ عمى تػزيع العبء السالي 
العام بيغ مختمف الفئات ومختمف األجيال، عمى مدتػػ الجخل القػمي ونسط 

وتعتبخ أداة ىامة لتحقيق  العام،في تسػيل االنفاق  تػزيعو فزبل عغ اسياميا
نتيجة ألثارىا الػاضحة عمى الكسية  والشقجية،التشديق بيغ الدياستيغ السالية 

عسػما فإن أثار القخوض العامة تشقدع إلى أثار  التجاول،الشقجية السصخوحة في 
  إيجابية:سمبية وأخخػ 

  ئا عمى ميدان السجفػعات تسثل القخوض الخارجية عب :الدمبيةاألثار
تتحسميا األجيال السدتقبمة وذلظ في حالة ما إذا استخجمت القخوض في 

أما إذا استخجمت في مذخوعات استثسارية فإن  استيبلكية،مرخوفات 
وقع العبء يكػن ضعيفا ويقمل مغ عجد ميدان السجفػعات نطخا لديادة 

 الرادرات.االنتاج وزيادة 
وذلظ لسا تسشحو الجولة مغ  سمبية،األفخاد لمجولة نطخية تسثل ضاىخة االقخاض مغ 

مدايا تغخؼ بيا األفخاد عمى االكتتاب في تمظ القخوض، مسا يؤثخ بالدمب عمى 

                                                             
(1)

 ساعبدٚاٌذ ٌٍجؾٛس رشش٠ٓ عبِؼخ ِغٍخ االلزصبد٠خ، ٚآصبسٖ ِٚجشسارٗ اٌؼبَ اٌمشض طج١ؼخِٟ ِؾشصٞ،   

 .10، ص 2016،  2 اٌؼذد ٚاٌمب١ٔٛٔخ االلزصبد٠خ اٌؼٍَٛ خعٍغٍ_ اٌؼ١ٍّخ
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الجخل القػمي وسػء تػزيعو، ألنو يرخف مجخخات األفخاد عغ االستثسارات 
 (1)الخاصة.
خ الجولة مسا يزص مػاعيجىا،قج تعجد الجولة عغ سجاد ىحه القخوض في  

ىحا  السقخضيغ،إلى تغييخ شخوط الدجاد مسا يعخض الحكػمة لفقج الثقة مغ جانب 
أما في حالة القخوض الخارجية فإن عجد الجولة عغ  الجاخمية،في حالة القخوض 

أو فخض الػصاية عمييا، أو تقع في  السقخضة،الدجاد قج يعخضيا لغدو الجولة 
 السقتخضة.حالة تبعية سياسية لمجولة 

مسا  الشقجؼ،تمجأ الجولة في حالة سجادىا لتمظ القخوض إلى زيادة اإلصجار  وقج
 القػمي.يشتج عشو حالة مغ التزخع، قج يدبب أثار سيئة عمى االقتراد 

 الجولة وىي في حالة قياميا بػاجباتيا مغ االنفاق  : إناإليجابيةثار اآل
فتمجأ  العام،معيغ مغ العام قج ال تكفي إيخاداتيا لدج تمظ الشفقات في جدء 

 دشةحتى تدتصيع أن تجبى إيخاداتيا في أخخ الوذلظ إلى االقتخاض 
 بالسػازنة.فتتبلفي بالتالي أؼ عجد قج يصخأ 

 والزخسة في السذخوعات االستثسارية الكبيخة ياماستخجيتع اأن القخوض العامة قج 
أن تشذئيا مغ ثارىا ألجيال مقبمة والتي ال تدتصيع الجولة آالتي سػف تؤدؼ و 

 لمجولة.ميدانياتيا فتتحقق بحلظ التشسية االقترادية 
والجفاع عغ كيان الجولة  ،والكػارث ،الحخوبمثل في حالة الطخوف االستثشائية أما 

 . (1) مشياالجول أن تشفرل قجر ال ت فعميةتسثل القخوض ضخورة  ،ومػاششييا
                                                             

(1)
 259ثك، صاٌغبػبطف ١ٌُٚ أٔذساٚط، اٌّشعغ  
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 الفخع الثاني
 .تعاقجالتمهيل التعالوني المذتخك من خالل ال

تمهيل  التعاقج بخرهصالتمهيل التعالوني المذتخك من خالل  ألواًل:
 :النهلوية مذخلوعات الطاقة

 ىػبجأ التسييج لمسذخوع الشػوؼ السرخؼ،  أن مغ أىع التصػرات مشح 
تػقيع مرخ واالتحاد حيث تع ، م 1956 سشةالتعاون بيغ القاىخة ومػسكػ في في 

خ عمى األجيدة العمسية التي يحتاجيا قدع مر شاءا  عميوالدػفيتي عقج تحرل ب
الصبيعة الشػوية، ، وفي العام نفدو اختارت لجشة الصاقة الحرية مشصقة عمى مداحة 
أربعة كع مخبع في أنذاص بسحافطة الذخقية كسػقع إلقامة مخكد البحػث الشػوية 

عقج  ميغاوات وتع تػقيع 2وشسمت اإلقامة بشاء مفاعل نػوؼ بقجرة  .بكافة مشذآتو
، 1961في عام إنذائو مع االتحاد الدػفيتي، واكتسل العسل بو وتع افتتاحو 

إنذائو بجانب الخبخاء الخوس كػادر الييئة اليشجسية لمقػات عسمية وشارك في 
 قميمة. بعج افتتاحو بأيام تذغيمو نػويا  في بجأ بالفعل تع الالسدمحة، و 

في مجال التكشػلػجيا الشػوية  تصػيخ قجراتياعسمية استسخت مرخ في كسا       
التعاون مع االتحاد الدػفياتي حتى تػقفت جخاء حخب حديخان/يػنيػ العسل عمى ب

الحقة، فعمى الخغع مغ انتياء فتخة  ، وىػ التػقف الحؼ استسخ عقػدا  1967
                                                             

= 
(1)

 .15ِٟ ِؾشصٞ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص   
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الحخب، إال أن العبلقات بيغ القاىخة ومػسكػ كانت تخاجعت بذجة بعج وصػل 
، وانتقالو مغ التحالف 1970 عام أنػر الدادات لمدمصة فيالخئيذ األسبق دمحم 

 ي إلى التحالف االستخاتيجي مع الػاليات السّتحجةتاالستخاتيجي مع االتحاد الدػفي
التي تأسدت في و ، ورغع استسخار السؤسدات الشػوية العمسية والفشية األمخيكية

عغ الشذاط الشػوؼ والبلفت أن كل ما يخد  الدتيشات في عسميا في تمظ الفتخة،
في ضل الدادات ىي مفاوضات سخية بيغ الدادات والػاليات السّتحجة  ػ السرخ 

 لجفغ نفايات نػوية في أحػاض السمح الجافة في الرحخاء الغخبية
عػدة العبلقات السرخية الخوسية في حتي واستسخ غياب السذخوع الشػوؼ       

أعاد إلى حيث ة الدتيشيات إلى مدتػػ تعاون قخيب مغ فتخ  2013عام أعقاب 
الشػوؼ، جانب التعاون الدابق في العسمية  الداحة السذخوع الشػوؼ بقػة، مدتجعيا  

الفتخة، بحيث  ىحهالخبخات والكػادر العمسية والفشية التي تخاكست في أيزا  وكحلظ 
، ثع 2015بجا إبخام االتفاق عمى إقامة محصة الصاقة الشػوية في الزبعة في 

، كسا لػ كان استئشاف لسديخة تػقفت أكثخ مغ 2018ػد السذخوع في تػقيع عق
 نرف قخن 

بجايَة وقعت ىيئة الصاقة الحرية السرخية، عقج تػريج الػقػد لمسفاعل         
الستخررة في إنتاج  TVEL في مجيشة أنذاص مع شخكة تفيل يالثان يالبحث

تتػلى إقامة  يػمية، التتػم الخوسية الحكآ الػقػد الشػوؼ التابعة لسؤسدة روس
 محصة الزبعة الشػوية.
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مغ  ييجابوفي سبيل ذلظ تع التعاقج عمى أربعة مفاعبلت لو أثخه اال        
قترادية حيث أن التكمفة اإلنذائية وتكاليف التذغيل والريانة تشخفس الشاحية اال

 عشيا في حالة استخجام وحجات أقل وذلظ نتيجة مذاركة الػحجات األربعة في
، كسا أن ندب  (1)السشذآت والسخافق واإلدارة والعسالة البلزمة لمتذغيل والريانة

تػشيغ التكشػلػجيا تختفع كمسا ذاد عجد الػحجات وذادت خبخة الذخكات السرخية في 
مغ خبلل عقػد تشفيح السحصة أن تتفاوت الشدب السدتيجفة  يىحا السجال لحا روع

% وصػال لمػحجة الخابعة  20األولى بشدبة لمسذاركة السحمية بجءا مغ الػحجة 
 %.35بشدبة 

خالل عقج  التعاقج منالتمهيل التعالوني المذتخك من خالل  -
  الشغال العامة

  عقج الشغال العامة كهسيلة تعالون تمهيل مذتخك بخرهص تمهيل
 (2):محطات الطاقة النهلوية

                                                             
(1)

 115 صاٌغبثك، ضشاس اٌؼز١جٟ، ٔضبي اٌؾٛاسٞ، اٌّشعغ  

(2)
ِٚٓ أِضٍزٙب اٌؼمٛد اٌزٟ أثشِزٙب عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ ػٍٝ ِذاس ربس٠خٙب فٟ ِغبالد اعزخذاَ اٌطبلخ  

غ ششوخ ا٠ٕفبة األسعٕز١ٕ١خ ٚػمذ ئلبِخ ِجٕٝ ِ 1992ا٠ٌٕٚٛخ ٚ٘ٝ ػمذ ئلبِخ اٌّفبػً اٌزسٜ اٌجؾضٝ اٌّجشَ ػبَ 

ب فٟ ػبَ   1999ِخضْ اٌٛلٛد إٌٜٛٚ ِٚصٕغ ئٔزبط إٌظبئش اٌّشؼخ اٌّجشَ ِغ ششوخ ا٠ٕفبة األسعٕز١ٕ١خ أ٠ضا

ا ػمٛد ئلبِخ ِؾطبد اٌضجؼخ اٌّجشَ  2015ٚاٌٍز٠ٓ رُ افززبؽّٙب ِٓ سئ١ظ اٌٛصساء ئثشا١ُ٘ ِؾٍت فٟ ػبَ  ٚأخ١شا

ٌؼبَ  484ٚاٌصبدس ثٙب ارفبل١خ ر٠ًّٛ ِٓ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ثمشاس ثمبْٔٛ سلُ  2017 ِغ سٚع١ب فٟ ػبَ

ا ٌزٛس٠ذ اٌّفبػً اٌجؾضٟ اٌضبٟٔ ثبٌٛلٛد ِغ « اٌطبلخ اٌزس٠خ» .ِٓ دٌٚخ سٚع١ب 2015 سٚعبرَٛ »رٛلغ ػمذا

 «اٌشٚع١خ
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الدائج  ولكغ التعخيف تعجدت تعخيفات عقج األشغال العامة فقيا وقزاء
عقج يتعيج بسقتزاه أحج أشخاص القانػن الخاص أو العام  في الفقو عخفو بانو

بتشفيح أشغال عامة وإدارة السذخوع بعج إنجازه واستثساره لسرمحة اإلدارة وذلظ لقاء 
مقابل مالي محجد مدبقا في العقج عمى شكل ثسغ تقػم اإلدارة بجفعو وبالتالي فان 

مذخوع األشغال العامة يمتكيان في أن كبل مشيسا يؤدؼ عقج األشغال العامة وعقج 
إلى تشفيح أشغال عامة مغ حيث السحل وإن السقابل السالي السجفػع لمستعاقج في كبل 

ثسغ إال أن الفخق بيشيسا يكسغ في أن صػرة العقجيغ يؤدؼ مغ قبل اإلدارة عمى 
عسمية سارىا بعج استث وأإدارة ىحه األشغال  تحػؼ عمىعقج األشغال العامة ال ي

تقػم ىي بشفديا بيحا حيث إنجازىا وإنسا تدمع ىحه األشغال السشجدة إلى اإلدارة 
العبء إما في نصاق عقج مذخوع األشغال العامة فإن اإلدارة ال تقػم بإدارة 

 (1)  ىحا العبء إلى الستعاقج معيا عصياألشغال بشفديا وإنسا ت
دارؼ في مرخ عقج األشغال أما القزاء، فقج عخفت محكسة القزاء اإل

" عقج مقاولة بيغ شخز مغ أشخاص القانػن العام وبيغ فخد أو  العامة بأنو
عسمية شخكة، بسقتزاه يتعيج السقاول بالكيام بعسل مغ أعسال البشاء أو التخميع أو 

لسرمحة عامة  الريانة في عقار لحداب ىحا الذخز السعشػؼ العام وتحكيقا  
 في العقج".  هجيحجتتع مقابل ثسغ يوذلظ 

                                                             
(1)

 115 صاٌغبثك، ضشاس اٌؼز١جٟ، ٔضبي اٌؾٛاسٞ، اٌّشعغ  
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ومغ خبلل استقخاء التعخيف الفقيي والقزائي أنو يتعيغ تػفيخ عشاصخ 
عقج األشغال العامة التي البج مغ تػافخىا مجتسعة حتى يسكغ القػل بأنشا  ثبلثة في

برجد عقج أشغال عامة فإذا تخمف أؼ مشيا ال نكػن برجد عقج أشغال عامة 
 وىحه العشاصخ ىي:

 قج عقار: محل الع ألواًل:
يجب أن يخد عقج األشغال عمى عقار بشاء أو تخميع أو صيانة ويأخح حكع 

 بالتخريز.العقار أيزا العقار 

 : أن يتم العمل لحداب شخص معنهي عام:ثانياً 
لمذخز السعشػؼ، فيكفي أن يتع العسل  وال يذتخط أن يكػن العقار مسمػكا  

الذخز السعشػؼ العام  لحداب شخز معشػؼ عام، ويعج العسل قج تع لحداب
 .متى كان ليحا الذخز سمصة إشخاف مباشخة ودقيقة عمى األعسال مػضػع العقج

 تحقيق منفعة عامة:هه : أن يكهن الهجف من العقج ثالثاً 
تجخل  حيث عقاراتالفعقج األشغال العامة يشرب عمى األعسال الخاصة ب

نذأتو بالسخفق العام، ة عسميفي نصاق األمػال العامة، كسا أنو ارتبط في بجاية 
بحيث كان يشرب عمى عقار مخرز لسخفق عام، غيخ أن مجمذ الجولة 

أن يكػن السقرػد  واكتفيالفخندي فرل بيغ األمػال العامة واألشغال العامة، 
 .امباإلشغال تحقيق الشفع الع

عمى ما سبق نخػ أن عقج األشغال العامة في تسػيل مذخوعات الصاقة  وبشاء       
أو شخكة  العام وفخدػوية ىػ عقج مقاولة بيغ شخز مغ أشخاص القانػن الش
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بسقتزاه يتعيج السقاول بالكيام بعسل مغ إعسال البشاء أو التخميع أو الريانة 
العام تحكيقا  لسرمحة عامة  الذخز السعشػؼ لسحصات الصاقة الشػوية لحداب ىحا 

  العقج.مقابل ثسغ يحجد في 
وتػريج الػقػد لسحصة الزبعة « اإلقامة الخئيدي» ؼقيع عقجعميو تع تػ  وبشاء       

وتأتي ىحه العقػد كسجسػعة متكاممة في مجال تصػيخ وتصبيق الصاقة (1) الشػوية
التعاون الشػوؼ الدمسي والتي تتزسغ بخامج التعاون و  الشػوية لؤلغخاض الدمسية

بشاء القجرات يزا  في وأـ تأسيذ الذخاكة في تقشية السفاعل الشػوؼ عسميةالستعمقة ب
عسمية وتيجف ىحه العقػد إلى  كاديسيةبحاث األالبذخية الشػوية السذتخكة واأل

تقشية الجاالت جسػعة مغ السفعمية لتأسيذ بشية تحتية معخفية في مالذخاكة لا
 :(2) اآلتيمسفاعل وىي عمى الشحػ ل

                                                             
(1)

١ِغبٚاد ثزىٌٕٛٛع١ب اٌغ١ً  4800بل١خ ِغ سٚع١ب إللبِخ ِؾطخ طبلخ ٠ٚٛٔخ فٟ اٌضجؼخ ثمذسح ٚلؼذ ِصش ارف 

ا، ٚرصً رىٍفخ اٌّؾطخ ئٌٝ  ا ٌّصش ثم١ّخ  .١ٍِبس دٚالس 30اٌضبٌش األوضش أِبٔب ١ٍِبس دٚالس،  25ٚعزمذَ سٚع١ب لشضب

٠ٚغزخذَ اٌمشض ٌز٠ًّٛ  .اٌضجؼخِٓ أعً ر٠ًّٛ األػّبي ٚاٌخذِبد اٌخبصخ ثّؼذاد اإللبِخ ٚاٌزشغ١ً ٌّؾطخ 

% ِٓ ل١ّخ وً ػمذ ٌصبٌؼ رٕف١ز األػّبي ٚاٌخذِبد ٚاٌشؾٕبد ثبٌّؼذاد اٌخبصخ ثبٌّششٚع، ػٍٝ أْ ٠زُ 85

ا، ٠ٚجٍغ أعً اٌمشض  ا ؽزٝ  13ر٠ًّٛ إٌغجخ اٌّزجم١خ ِؾ١ٍب ا 3، ثفبئذح 2028ػبِب  .% ع٠ٕٛب

(2)
 20اٌشٚعٝ ػٍٝ أْ رىْٛ ٔغجخ اٌّشبسوخ اٌّؾ١ٍخ ِٓ  ٚػٍٝ اٌصؼ١ذ اٌٛطٕٟ فٟ ِصش رُ االرفبق ِغ اٌغبٔت 

رٌه رُ رشى١ً  ٚاٌشاثؼخ. ٌٚزؾم١ك% ٌٍٛؽذح اٌضبٌضخ 30% ٌٍٛؽذح األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ٠ضداد رذس٠غ١ب ٌزصً ئٌٝ  25 –

ٌغٕخ ٚط١ٕخ ِصغشح ٌزز١ًٌ اٌؼمجبد. ٚاٌٍغٕخ رضُ فٟ رشى١ٍٙب ٚصاساد اٌىٙشثبء ٚاإلٔزبط اٌؾشثٝ ٚاٌجزشٚي 

اٌؼشث١خ ٌٍزص١ٕغ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ٌٛضغ اعزشار١غ١خ ِصش٠خ ٌزٛط١ٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ ِصش ٚا١ٌٙئخ 

ٚٚضغ اٌغ١بعبد اٌخبصخ ثزز١ًٌ اٌؼمجبد ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ لذ رٛاعٗ اٌششوخ اٌٛط١ٕخ ِٚمبٌٚٝ اٌجبطٓ اٌّؾ١١ٍٓ 

اٌخجشاد ٌٍششوبد اٌٛط١ٕخ ٚئػذاد  اٌّؾزًّ ِشبسوزُٙ فٟ رٕف١ز أٔشطخ اٌّششٚع، ٚوزا الزشاػ آ١ٌبد ٌذػُ ٚٔمً

لٛاػذ ث١بٔبد ثبٌمذساد ٚاالِىب١ٔبد اٌٛط١ٕخ فٟ رص١ٕغ ِىٛٔبد اٌّؾطخ ٚرٛف١ش اٌّٛاد اٌخبَ ، ثبالضبفخ ٌٍؼًّ 

ػٍٝ رأ١ً٘ اٌمذساد اٌٛط١ٕخ اٌّشبسوخ فٟ ئلبِخ اٌّؾطبد ا٠ٌٕٚٛخ. ٚلبِذ ا١ٌٙئخ أ٠ضب ثزٕظ١ُ ٔذٚح رؼش٠ف١خ فٟ 

وّب رُ ئطالق ِٛلغ ئٌىزشٟٚٔ ٌٍزغ١ًٙ ػٍٝ  ٌٍّشبسوخ،ششوخ ِصش٠خ  150ٌٙب دػٛح رُ خال 2017أٚي ١ٌٛ٠ٛ 

= 
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 ل.التعاون والبشاء السذتخك في الترسيع السيكانيكي لتقشية السفاع -
 التعاون والبشاء السذتخك في تحميل الدبلمة لتقشية السفاعل. -
 التعاون والبشاء السذتخك في ترسيع قمب السفاعل. -
 التعاون والبشاء السذتخك في ترسيع نطام السػائع لتقشية السفاعل -
التعاون والبشاء السذتخك لترسيع التفاعل بيغ اآللة والسدتخجم لتقشية  -

 السفاعل.
والريانة بحيث يتع  يالثشائي السذتخك عمى الجعع الفش تعاقجاالتفاق والتع  -

إلى روسيا لمتجريب، بجانب تػاجج خبخاء روس في  ؼ إرسال فخيق مرخ 
تقجيع أيزا  إلرشاد في تذغيل السفاعبلت و مكيام بالوذلظ مػقع الزبعة 

 أعػام. 10وثائق اإلصبلحات وتػريج قصع غيار السفاعبلت الشػوية لسجة 
والتعاقج الثشائي السذتخك مع روسيا عمى إعفاء معجات وآالت  تع االتفاق -

السحصة الشػوية مغ الجسارك، وذلظ وفقا  لقانػن الييئة الخاص بإقامة 
يذيخ إلى إعفاء السحصات الشػوية مغ الزخائب  والحؼالسحصات الشػوية 

 .والجسارك
 2000ب تع االتفاق والتعاقج الثشائي السذتخك مع روسيا عمى ان يتع تجري -

وميشجس عمى تذغيل وصيانة السحصة الشػوية، وتقجيع الخبخة والسعخفة  فشي
 .أثشاء فتخة اإلقامات سػاء مغ خبلل وضع التراميع أو تذغيل السذخوع

                                                             
= 

اٌششوبد اٌزٟ رشغت فٟ اٌؼًّ ثبٌّششٚع ثزغغ١ً اعّٙب ٚرمذ٠ُ ث١بٔبد ػٕٙب ٚاٌّششٚػبد اٌزٟ ٔفزرٙب ِٓ لجً، 

 ّبٌٙب.      ٚرُ رشى١ً ٌغٕخ ِشزشوخ ِٓ ا١ٌٙئخ ٚاٌغبٔت اٌشٚعٝ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ئِىب١ٔخ اٌششوبد ٚعبثمخ أػ
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 ؼ تع االتفاق والتعاقج الثشائي السذتخك مع روسيا عمى تػريج الػقػد الشػو  -
إخبلل روسيا  عاما  شبقا  لؤلسعار العالسية، وحال 60لمسحصة لسجة 

 دولة أخخػ  ؼمغ أ ؼ بالتعاقج فسغ حق مرخ الحرػل عمى الػقػد الشػو 
تع التعاقج الثشائي السذتخك عمى أن تحتفع مرخ بالػقػد السدتشفج شػال  -

لمسفاعل الشػوؼ إلمكانية إعادة استخجامو حال ضيػر  يالعسخ التذغيم
 .تكشػلػجيا حجيثة تسكغ مرخ مغ االستفادة بو

لسحصة  ؼ الثشائي السذتخك عمى أن روسيا ستػرد الػقػد الشػو تع التعاقج  -
ترل في الفتخة الحالية،  يالزبعة بأسعار أقل مغ األسػاق العالسية الت

خاصة أن سعخ الػقػد يتحجد بشاء  عمى عػامل عجيجة مغ ضسشيا تكمفة 
 .الترشيع

تراعج »التعاقج الثشائي السذتخك عمى تصبيق اتفاقية و تع االتفاق  -
تصخأ عمى تكمفة أو سعخ  ياتفاقية تذيخ إلى التغيخات الت وىي« كاليفالت

 .معيغ وعمى مجار فتخة محجدة ؼسمع أو خجمات معيشة في إشار اقتراد
والججيخ بالحكخ ان التعاون في مجال الصاقة الحرية يقع ضسغ مدارات 
ترب جسعيا  في إشار بشاء القجرات البذخية الػششية وتػشيغ سمدمة 

 ة ونقل التقشية، الرشاع
الطاقة  التعاقج لتهليج: التمهيل التعالوني المذتخك من خالل ثانياً 

 من محطات الطاقة النهلوية: الكهخبائية المنتجة
وفي ضػء ما سبق يتزح أن عقج األشغال العامة بخرػص تسػيل  

الكيخبائية لتػليج الصاقة  B.O.Tمذخوعات الصاقة الشػوية يختمف عغ عقػد 
 غ محصات الصاقة الشػوية ونبيغ ذلظ مغ خبلل الشقاط التالي: م السشتجة
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 تميد عقهدB.O.T  المدتخجمة في التمهيل التعالوني المذتخك
لتهليج الطاقة الكهخبائية  المنتجة من محطات الطاقة النهلوية 

 عن عقج الشغال العامة
 في الشقاط اآلتية:نبيغ التسييد بيغ العقجيغ 

بخرػص تسػيل مذخوعات الصاقة  قج األشغال العامةإن ميسة السقاول في ع -1
تشتيي بتذييج السذخوع وتدميسو لمجية اإلدارية الستعاقجة معو مغ دون أن  الشػوية

يكػن لمسقاول الحق في إدارة السذخوع وتقجيع خجمة عامة لمجسيػر بل إن الجية 
لتػليج  B.O.Tبيشسا في عقػد   اإلدارية ىي التي تتػلى ذلظ بعج تدمسيا السذخوع،

فإن التدام الستعاقج الخئيدي الصاقة الكيخبائية  السشتجة مغ محصات الصاقة الشػوية 
ىػ الكيام بعسل مغ أعسال اإلدارة، وىحا ىػ جػىخ الخبلف بيغ عقج األشغال 

لتػليج الصاقة الكيخبائية  السشتجة مغ محصات الصاقة  B.O.Tالعامة وعقػد 
   الشػوية:

يفتقج  بخرػص تسػيل مذخوعات الصاقة الشػوية ل العامةإن عقج األشغا -2
، بل فقط يقػم بتذييج B.O.Tلعشرخؼ السجة، وتقجيع خجمة عامة لمجسيػر كعقػد 

السذخوع أو صيانة أو تخميسو إذا كانت الجية اإلدارية قج أنذأتو، ثع تشتيي مجة 
يختمف عقج األشغال  لحلظ  عقج السقاولة السبخم بتشفيح االلتدامات السبخم مغ أجميا،

لتػليج الصاقة  B.O.Tعغ عقػد  بخرػص تسػيل مذخوعات الصاقة الشػوية العامة
، وذلظ لػجػد فارق جػىخؼ بيغ الكيخبائية  السشتجة مغ محصات الصاقة الشػوية

العقجيغ ىػ تقجيع الخجمات لمجسيػر خبلل مجة التعاقج والحرػل عمى السقابل مغ 
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لتػليج  B.O.Tتفعػن بالسخفق العام لمستعاقج في عقػد خبلل فخض رسع يؤديو السش
   الصاقة الكيخبائية  السشتجة مغ محصات الصاقة الشػوية

بخرػص تسػيل مذخوعات  إن السقابل السادؼ في عقج األشغال العامة -3
يتسثل في الثسغ الحؼ يجفعو رب العسل وىػ الذخز السعشػؼ العام،  الصاقة الشػوية
 لتػليج الصاقة الكيخبائية السشتجة مغ محصات الصاقة الشػوية B.O.Tأما في عقػد 

فقج يكػن ىحا السقابل السادؼ عمى شكل مكافأة يحرل عمييا الستعاقج مغ خبلل 
السشتفعػن بالسخفق العام الحؼ قام بتذييجه، وىحا ىػ األشخاص فخض رسع يؤديو 

  B.O.Tاألشغال العامة مغ عقػد ب الخاص عقجىحا الما يسيد 
ال يعج مغ  بخرػص تسػيل مذخوعات الصاقة الشػوية إن عقج األشغال العامة -4

لتػليج الصاقة  B.O.Tالعقػد القائسة عمى االعتبار الذخري لمسقاول، أما عقػد 
فإنيا قائسة عمى مبجأ االعتبار  مغ محصات الصاقة الشػوية الكيخبائية السشتجة

ن يتشازل عغ العقج إلى الغيخ مغ دون الذخري لمستعاقج، وبالتالي ال يجػز لو أ
مػافقة الجية اإلدارية مانحة االمتياز، وإذا تشازل عغ العقج مغ دون مػافقة الجية 

 العقجيغ.وىحا ما يسيد بيغ  2السانحة كان ىحا التشازل باشبل،
وفي ضػء ما سبق يسكغ القػل إن ىشاك اختبلفا  واضح بيغ عقج األشغال العامة   

وىحا مغ محصات الصاقة الشػوية  الكيخبائية السشتجةلتػليج الصاقة  B.O.Tوعقػد 
 .االختبلف يبخز في عشرخؼ السجة وتقجيع خجمة معيشة لمجسيػر
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 الثانيالمبحث 
الخقابة الجاخلية لوالخارجية على تمهيل مذخلوعات الطاقة النهلوية 

 الدلمية.
 تمهيج:

في الػقت الحاضخ حسل معو  إن التقجم العمسي والتكشػلػجي الحؼ يذيجه العالع
لمبذخية، فقج بخعت السؤسدات العمسية في إختخاع  عػامل الفشـاء الدخيع والسجمخ

رأسيا األسمحة الشػوية، ولع  أفتظ أنػاع األسمحة ذات التـجميخ الذامل والدخيع، عمى
 البذخية بقجر تشافديا إلختخاع وسائل تتشافذ الجول الستقجمة إلختخاع وسـائل إسـعاد

والتفػق العمسي  التجميخ الذامل، ىحه األخيخة أصبحت معيار التقـجم والحـزارة
وتشبو السجتسع الجولي إلى أخصار ىحه ،  والرشاعي وفخض اإلرادة عمى اآلخخيغ

نتيجة ضخب مج يشتي ىيخو  األسمحة، وبجأ العسل عمى ضخورة الحج مشيـا وكـان
الحػادث السؤلسة  ـحؼ أذىـل العـالع، والحقـاشيسا ونجازاكي اليابانيتيغ األثخ السفدع ال

بإخبلص  الحؼ شيجتيا الجول كحادثة تذخنػبيل البذخية، ودفعيـا إلـى أن تعسـل
 .نقاذ اإلندانية مغ ويبلت الفشاءإللمبحث عغ الػسائل الكفيمة 

 اليجف و ومغ ىشا تطيخ أىسية الخقابة الجولية عمى سمسية الصاقة الشػوية،        
إلى  إستخجام الصاقة الشػوية مغ األغخاض الدمسية  إمتبلك و عـجم تحػيـلمشيـا 

إتخاذ  الجولي إلى  أدػ بالسجتسع  فدباق الدبلح الشػوؼ  ، األغخاض العدكخية
اإلندانية جسعاء  إجخاءات في مجال الخقابة ىجفيا إزالة مطاىخ الخصـخ التـي ييـجد

 خ عمى نطام األمغ الـجولي فيـي أسـمػبدون إستثشاء، ومغ ثع فإن الخقابة ليا تأثي
وسمػك دولي لمتحكع والديصخة عمى إمتبلك وإستخجام الصاقة الشػوية لؤلغخاض 
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إستخجاميا، وعمى الدباق نحػ التدمح  األسمحة الشػوية و الدمسية، وعمى صشاعة
 .حفع الدمع واألمغ الجولييغ والجمار، فالخقابة الجولية تعتبخ عـامبل يـجعع

الحج مغ األسـمحة  أىسيا:ولمخقابة عمى سمسية الصاقة الشػوية عجة صػر       
وتسارس  مشدوعة الدبلح، مشع إجخاء التجارب الشػوية مشاشق الشػويـة، إنـذاء

وضيفة الخقابة مغ خبلل متابعة السذخوعات الشػوية في مخحمة التشفيح مغ الشاحيتيغ 
ى إن تشفيح السذخوعات الشػوية يتع وفق والسالية بحيث يسكغ االشسئشان إل ةالتجييدي

لمججول الدمشي وبالسػاصفات السقخرة وفي حجود االعتسادات السالية الػاردة في 
 الشػوؼ.الجراسة السعجة عغ السذخوع 

بيحه الػضيفة لسخاقبة السذاكل التي قج تعتخض السذخوعات  ويتع الكيام      
و الحػاجد التي تعتخض السذخوع الشػوؼ أ ليحه العػائقوإيجاد حمػل مشاسبة  الشػوية

أو االستثسار كسا تذسل أيزا ىحه الستابعة أو الخقابة الديخ عمى سبلمة تشفيح 
اتفاقيات القخوض والحج مغ مخاشخ االئتسان السسشػح لمسذخوع الشػوؼ كسا تدتسخ 
ىحه السخاقبة مغ خبلل مخاحل التذغيل لبلشسئشان عمى قجرتو عمى سجاد التداماتو 

 لوفي ضهء ذلك يججر بنا أن نقدم هحا المبحث الي ثالث مطالب كما يلي:  بيدخ
أساسيات النظام الخقابي الفعال لتمهيل مذخلوعات الطاقة النهلوية اللول: المطلب 

 الستخجامها سلميًا.
 الخقابة الجاخلية على استخجام التمهيل لألغخاض الدلمية. الثاني:المطلب 
 لخارجية على استخجام التمهيل لألغخاض الدلمية.الخقابة ا الثالث:المطلب 
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 المطلب اللول
أساسيات النظام الخقابي الفعال لتمهيل مذخلوعات الطاقة النهلوية 

 .الستخجامها سلمياً 
نطــــخا لســــا ســـــببتو األســــمحة الشػويــــة مـــــغ مخــــاشخ وأضــــخار عمـــــى السجتســــع الـــــجولي 

ـــــي ـــــح أن ضيـــــخت ف ـــــخت مش ـــــة ح وأث ـــــة واإلقميسي ـــــث اســـــتخجمت فـــــي الدياســـــة العالسي ي
ـــــة ـــــا  وزادت إمكانياتيـــــا التجميخي ـــــظ  الحـــــخوب وتصـــــػرت تصـــــػرا  رىيب ـــــي الفت وقـــــجرتيا ف

بالكائشــــــــــات الحيــــــــــةا كســــــــــا زاد عــــــــــجد الــــــــــجول السشتجــــــــــة ليــــــــــا وتصــــــــــػرت أســــــــــاليب 
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخجاميا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدت ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحه

األســـــمحة بسختمـــــف أنػاعيـــــا فـــــي بـــــث الخـــــػف واليمـــــع بـــــيغ البذـــــخ، لـــــحلظ كـــــان ال 
أن تعســـــــل عمـــــــى الحـــــــج مـــــــغ ىـــــــحه  تـــــــي مـــــــغ شـــــــأنيابـــــــج البحـــــــث عـــــــغ اآلليـــــــات ال

الطـــــــاىخة، والحــــــــث عمــــــــى االســــــــتخجام الدــــــــمسي لمصاقــــــــة الشػويــــــــة وعــــــــجم تحػيميــــــــا 
ـــــػوؼ  العدـــــكخية، لؤلغـــــخاض ـــــى معاىـــــجة حطـــــخ االنتذـــــار الش ـــــع التػصـــــل إل ـــــث ت حي

 ىجفيغ أساسييغ  والتي أخحت عمى عاتقيا تحقيق 1968عام 
ــــة فــــي األغــــألولهمااااا  خاض العدــــكخية وضــــسان عــــجم حطــــخ اســــتخجام الصاقــــة الشػوي

 ليحا الغخض، تحػيل استخجاميا
ــــظ الصاقــــة فــــي لوثانيهمااااا   ــــى اســــتخجام تم ــــجول التــــي قــــج تشزــــع إلييــــا عم تذــــجيع ال

وإيجــــاد نــــػع مــــغ التعــــاون الــــجولي فــــي ىــــحا السجــــال، ذلــــظ مــــع  األغــــخاض الدــــمسية
ـــــة الجوليـــــة عمـــــى ىـــــحا االســـــتخجام مـــــغ خـــــبلل تبشـــــي نطـــــام  فـــــخض نـــــػع مـــــغ الخقاب

ــــــة فعــــــال مــــــغ  الزــــــسانات تزــــــصمع بتصبيقــــــو مــــــع وجــــــػد آليــــــة دوليــــــة تكــــــػن بسثاب
ـــــي مدـــــتقل  ـــــان دول ـــــة الجوليـــــة  كي ـــــي "الػكال ـــــظ اآلليـــــة ف ـــــت تم متخرـــــز وقـــــج تسثم

 "لمصاقة الحرية
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تقــــــػم الػكالــــــة الجوليــــــة لمصاقــــــة الحريــــــة بالخقابــــــة عمــــــى اســــــتخجامات الصاقــــــة و       
 الشػويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتعتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحه الػضيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــة عمـــــى الصاقـــــة الحريـــــة تقـــــػم جـــــجا  لسدـــــاعجة الحـــــج مـــــ غ االنتذـــــار الشـــــػوؼ، ولمخقاب
ــــة بشــــػعيغ مــــغ الخقابــــة وىســــا ــــى الرــــحة والدــــبلمة  الػكال عــــجم ضــــسان الخقابــــة عم

 .تحػيل استخجام الصاقة الحرية لؤلغخاض العدكخية
  : رقابة الرحة لوالدالمة

عمى  توقج كان ىحا السبجأ مغ أىع مقاصج الػكالة الجولية لمصاقة الحرية وقج نر
غخاض الدمسية في السجاالت ذلظ في دستػرىا الستخجام الصاقة الحرية في األ

فعسمت عمى التػسع الستخجام الصاقة الحرية لخجمة الدبلم واالقترادية الرحية
 .والرحة والخخاء في جسيع أنحاء العالع

ولحلظ قامت الػكالة بػضع قػاعج وقخارات لمدبلمة مغ أجل حساية الرحة         
الحياة والسستمكات مغ مخاشخ والعسل عمى تصبيق ىحه  والحج مسا تتعخض لو

القػاعج برػرة إلدامية تحت  القػاعج عمى عسمياتيا، كسا أنيا قامت بتصبيق ىحه
 إشخافيا وبالتعاون مع الجول األعزاء الشػوية حيث عسمت عمى وضع معاييخ

لحلظ نذخت العجيج مغ  أمشة في نطاميا األساسي لمحساية مغ اإلشعاع وأخصاره
األمغ لمسػاد السذعة كسا أنيا تتعاون مع العجيج مغ  الكتيبات والمػائح لبلستخجام

ػث في مجال البح واألمغ السشطسات الجولية التي تعسل في مجاالت الرحة
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 العمسية الستخجام الصاقة الشػوية لؤلغخاض الدراعية والرحية ومغ ىحه
 (1).لؤلغحية والدراعة ومشطسة الرحة العالسية السشطسات مشطسة األمع الستحجة

 
 :ضمان عجم تحهيل استخجام الطاقة الحرية لألغخاض العدكخية ( ب

بشػعيغ مغ الخقابة  ةالجولية لمصاقة الحري ولتحقيق ىحه الػضيفة قامت الػكالة
 .وىسا رقابة خارجية ورقابة داخمية

ة لمحج مغ انتذار االسمحة بخزت ضخورة اإلىتسام الجولي بالزسانات الشػويف      
جيج دولي مذتخك وثسخة مغ ثسخة التعاون الجولي  الي تعج بسشدلةالشػوية كػنيا 

العبلقات الجولية في ميجان مغ أخصخ مياديشيا  الغخض مغ وراءه تشطيع جػانب
 الدبلح الشػوؼ وأكثخ أىسية وىػ ميجان إستخجام 

لى إستخجام الصاقة الشػوية في يشاك إتفاقيات دولية وضعت ضسانات تيجف إف     
وتعسل عمى مشع تحػيميا إلى األغخاض العدكخية وىشاك  الدمسية األغخاض 

تبشي نطام الزسانات الجولية مثل إتفاقية حطخ  إتفاقيات نرت صخاحة عمى
 إتفاقية حطخ اإلنتذار الشػوؼ في أمخيكا و 1968إنتذار األسمحة الشػوية لعام 

الجولية في إتفاقية حطخ إنتذار  نتشاول نطام الزسانات و  1967البلتيشية لعام 
نطاما متكامبل  1967البلتيشية " تبلتيمػكػ لعام  االسمحة الشػوية في أمخيكا

 .لمزسانات الشػوية 

                                                             
(1)
 Roland Morau : " la menace terroriste Nucléaire Biologique, 

Chimique ", Rocher, 

Paris, 2002, PP : 17 - 33 
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ـــــــــح ـــــــــى تشفي ـــــــــػف عم ـــــــــة ولمػق ـــــــــجول األشـــــــــخاف  فأنذـــــــــأت جيـــــــــاز لمخقاب إلتدامـــــــــات ال
ـــــة حكـــــومصابقتيـــــا إل إللتدامـــــات والجيـــــة ضـــــسانات السعاىـــــجة مـــــغ جيـــــة او ام اإلتفاقي

   السعشية بتشفيح اإللتدامات مغ جية أخخػ 
 المطلب الثاني

 استخجام التمهيل لألغخاض الدلمية الجاخلية علىالخقابة 
التي تحػزىا لسشع  ويقرج بيا الخقابة التي تقػم بيا الػكالة عمى السػاد الشػوية

لثة عمى أن العدكخية، وقج نرت الفقخة ب مغ السادة الثا تحػيميا لؤلغخاض
االنذصارية الخاصة التي تذخف عمييا  "تفخض الػكالة الخقابة عمى استخجام السػاد

قامت الػكالة  ولحلظ وذلظ تأميشا  لقرخ ىحا االستخجام عمى األغخاض الدمسية
بتحجيج الخقابة الجاخمية بإنذاء نطاما  لمخقابة عمى السػاد االنذصارية الخاصة التي 

استخجاميا في األغخاض الدمسية، كسا أنيا تكػن مدئػلة لزسان  تتدمسيا وذلظ
تحػزىا وذلظ لسشع نقميا أو تحػيميا لغيخ  عغ تخديغ وحساية ومخاقبة السػاد التي

السفتذيغ تقػم  األغخاض الدمسية ولحلظ فيي عشج الزخورة تقػم بإنذاء ىيئة مغ
في حػزتيا  باتخاذ اإلجخاءات البلزمة لسشع تحػيل السػاد االنذصارية التي

   األغخاض العدكخية الستخجاميا في
غيخ أن االلتدام بإخزاع األنذصة الشػوية تحت رقابة الػكالة الجولية لمصاقة      

الحرية غيخ عادل ألن الخقابة كان مغ السفخوض أن تكػن عمى كل الجول 
ة األشخاف، غيخ أن السعاىجة فخضتو عمى الجول غيخ الحائدة عمى األسمحة الشػوي

، ورغع ذلظ (1)فقط دون غيخىا ولع تفخضو عمى الجول الحائدة عمى األسمحة الشػوية
                                                             

(1)
ساعغ د. دمحم ِصطفٟ ٠ٛٔظ : " ئعزخذاَ اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ"، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ،  

 115، ص: 1996اٌمب٘شح، 
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أن ىحه الخقابة ضخورية لحساية السػاد والسعجات واألفخاد  مغ وجية نطخ الباحث
والسشذآت مغ الحػادث الشػوية الكثيخة الستػقعة وغيخ الستػقعة مشيا، وىكحا فإن 

معاىجة عالسية لسشع انتذار األسمحة الشػوية معاىجة عجم االنتذار  الشػوؼ ىي 
 لجعع الدمع واألمغ الجولييغ.

 مبجأ منع االنتذار النهلوي الخقابة على تنفيح   
إن عجم االنتذار الشػوؼ ىػ مبجأ متأصبل في معاىجة عجم االنتذار الشػوؼ، 

اع انصبلقا مغ عشػانيا، االنتذار ىػ ضاىخة االرتفاع الشػعي والكسي لعجد مغ أنػ 
  .(1) العالعاألسمحة عبخ 

ومغ ىشا إن عجم االنتذار الشػوؼ السقرػد مشو ىػ عجم االنتذار لؤلسمحة     
االنتذار العدكخؼ واالنتذار السجني وىحا ما  الشػوية. وليحا يجب التسييد ىشا بيغ

 كاآلتي:      سػف نتكمع عشو 
الشػوؼ عمى الجول الحائدة  إن االلتدامات التي فخضتيا معاىجة عجم االنتذار       

لؤلسمحة الشػوية والجول غيخ الحائدة ليا كسا ىػ مبيغ سابقا فإنيا بحلظ اىتست بسا 
يصمق عميو االنتذار األفقي أؼ مشع الجول غيخ الحائدة ألسمحة الشػوية مغ 
حيازتيا، بيشسا لع تيتع أكثخ بسا أشمق عميو االنتذار  العسػدؼ أؼ تصػيخ األسمحة 

، فعمى خبلف االلتدامات الػاضحة (2)ة وزيادتيا بالشدبة لمجول الحائدة لياالشػوي
والسحجدة بذأن مشع االنتذار  األفقي لع تتزسغ السعاىجة سػػ نز عام واحج 

                                                             
(1)
 François Géré : « Dictionnaire de la pensée stratégique », 

Larousse, Paris, 2000, P : 224 

(2)
 Michel Rogaliski : « le TNP malgré tout », R.I. juillet- août- 

septembre 2007, PP : 37 - 38 
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فيسا يتعمق باالنتذار  العسػدؼ والسشرػص عمييا في السادة الدادسة مغ السعاىجة 
 الدالفة الحكخ.

ة عجم قيام الجول غيخ الحائدة عمى األسمحة وحتى تزسغ ىحه السعاىج      
الشػوية بتحػيل الصاقة الشػوية مغ األغخاض الدمسية إلى أسمحة نػوية فقج نرت 
عمى أن تقػم ىحه الجول بعقج اتفاقيات مع الػكالة الجولية لمصاقة الحرية يكػن 

، وىحه الزسانات ضخورية (1) األمخاليجف مشيا وضع ضسانات لسشع حجوث ىحا 
ألن جسيع الجول ممدمة بالتعاون مع الجول األخخػ أو السشطسات الجولية في تبادل 

الشػوية الزخورية لبلستفادة مغ مشافع  االسعمػمات والسػاد والسعجات والتكشػلػجي
 .(2)استخجام الصاق الشػوية

   االنتذار النهلوي المجني: 
ح حكيقة مع تبشي كثيخ ن االنتذار السجني  مػازؼ لبلنتذار العدكخؼ وأصبإ      

الجول خيار الصاقة الشػوية، وىحا ما أدػ بالبخوفيدػر بػرنيشجار جيشا مغ معيج 
ستخالية يقػل بأن : "  دخػل السجال الشػوؼ بإالجراسات اآلسيػية في جامعة أدليج 

لؤلغخاض الدمسية، وتحجيجا إلنتاج الصاقة البجيمة لمفحع أو الشفط، صار يحتل ركشا 
سياسات العجيج مغ الجول اآلسيػية الكبيخة والرغيخة عمى حج سػاء، بسا  بارزا في

فييا أستخاليا، ويزيف أن التػقعات تذيخ إلى أنو لغ يأتي مشترف القخن الجارؼ 
إال ومعطع الجول اآلسيػية التي نأت بشفديا حتى اآلن عغ وضع ىحا السجال، 

                                                             
(1)

 ِٓ ِؼب٘ذح ِٕغ االٔزشبس إٌٛٚٞ 1ٌّبدح اٌضبٌضخ فمشح ا 

(2)
 ِٓ ِؼب٘ذح ِٕغ االٔزشبس إٌٛٚٞ 2شح اٌّبدح اٌشاثؼخ فم
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شػوية لؤلغخاض الدمسية لاسشذآت التسمظ حيث الفكخة بخفس مصمق تست مػاجية و 
"(1) . 
الحكيقة أن ما ذىب إليو البخوفيدػر جيغ صحيح كثيخ مغ الجول في و   

اآلسيػية تتبشى خيار الصاقة الشػوية الدمسية وتػسع فييا، حتى الجول الخميجية كسا 
 بيشت ذلظ سابقا. 

محة فبالخغع أن معاىجة مشع االنتذار الشػوؼ تسشع باألساس انتذار األس      
الشػوية، فيي في السقابل ال تحطخ االنتذار الشػوؼ السجني، بل تداعج عميو 
وتذجعو، إذ تشز السعاىجة عمى تذجيع تبادل السعمػمات والسػاد الشػوية وتيديخه 
وبإشخاف الػكالة الجولية لمصاقة الحرية كسا أشخنا إلى ذلظ سابقا، وىحا ما أدػ إلى 

 في ىحا السجال كسا أسمفشا. إبخام عجة اتفاقيات تعاون نػوؼ 
ستخجامات الدمسية لتمظ الصاقة قج تصػرت بعج ذلظ االوعمى الخغع مغ أن         

عمى نصاق واسع في عجة اتجاىات سمسية، مشيا تصػيخ السفاعبلت البحثية 
ومفاعبلت إنتاج الكيخباء وإنتاج الشطائخ السذعة وتػسيع رقعة استخجاميا في 

غخاض الصبية والدراعية والرشاعية، إال أن األبعاد العدكخية البحػث والتصػيخ واأل
 ضمت مديصخة عمى العقػل.

العخبي قائع  العخبية، فالسػقفوىشا يجب أن ندمط الزػء عمى مػقف الجول       
حق مغ حقػقيا السذخوعة شبقا لمقانػن الجولي، وليحا  عمى أن الصاقة الشػوية

الشػوية مشح الدتيشات مغ القخن  رة لبشاء القجراتقامت الجول العخبية بسجيػدات جبا

                                                             
(1)

 :1ػجذ هللاا اٌّذٟٔ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص 
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الساضي كسرخ، سػريا، الجدائخ، مؤخخا الجول الخميجية، وىحا بعج إدراكيع لسشافع 
 . (1)وأضخار الصاقة الشػوية

 
 المطلب الثالث

 .الخقابة الخارجية على استخجام التمهيل لألغخاض الدلمية
ع ضسانات لعجم استخجام السػاد الشػوية في قامت الػكالة الجولية لمصاقة الحرية بػض

التي تذسل ضسان عجم تحػيل ولحلظ قامت بيحه الػضيفة  العدكخية األغخاض
 الحرية السدتخجمة في أؼ دولة الصاقة

أو السدتخجمة بػاسصتيا إلى األغخاض العدكخية ويعتبخ ذلظ ىػ اليجف األساسي 
 .الحؼ تدعى الػكالة لتحكيقو

 :الخقابة لوالتفتيش على استخجامات الطاقة النهلوية فيما يليلوتتمثل صهر لوسائل 
 الخقابة لوالتفتيش عن طخيق الديارات الجلورية للمهاقع النهلوية

في مرجريغ أساسييغ ىسا نرػص  ويكسغ الدشج القانػني ليحيغ اإلجخاءيغ :
 لمصاقة الحرية معاىجة حطخ انتذار األسمحة الشػوية ونطام ضسانات الػكالة الجولية

وىحا الشػع مغ الخقابة تسارسو الييئات الجورية الشػوية عغ شخيق إرسال خبخاء 
إلى السػاقع الشػوية لمتحقق مغ التدام الجولة بعجم تحػيل االستخجامات  وفشييغ

وتتحقق كحلظ مغ تػافخ األمان الفشي لمسذخوع وتمظ  الدمسية لؤلغخاض العدكخية
 . التفتير  لة السعشية عمىالػسيمة مغ الخقابة تتصمب مػافقة الجو 

 
                                                             

(1)
 .231 -226ساعغ د. ِؾّٛد ثشوبد: اٌّشعغ اٌغبثك ص ص :  
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  :الخقابة من خالل تبادل المعلهمات لوالهثائق
والػثائق سػاء فيسا بيشيا  مغ خبلل تبادل السعمػمات الػكالةوىحه الخقابة تسارسيا 

حيث  وبيغ غيخىا مغ السشطسات الجولية الشػوية أو بيشيا وبيغ الجول األعزاء
الة عغ أنذصة نػوية التي تسارسيا عمى الجول األعزاء فييا إخصار الػك يجب

إلييا معمػمات عغ نذاشيا وتتػلى الػكالة بعج ذلظ  دولة معيشة عشجما ترل
 .البلزمة برجدىا التحقق مغ مرجاقية ىحه السعمػمات وتتخح التجابيخ

الخقابة من خالل تثبيت كاميخات الترهيخ لولوضع الختام لوتبادل 
 التقاريخ

الخقابة عغ شخيق وضع كاميخات ترػيخ عمى  مغوتقػم الػكالة بيحا الشػع  
 خصػط إنتاج السشذآت الشػوية لمتحقق مغ التداميا

بالغخض الدمسي لشذاشيا وعجم تحػيمو لبلستخجامات العدكخية ويسكشيا أيزا  أن 
السشذآت والسػاد الشػوية لتجسيج نذاشيا وذلظ في حالة  تزع أختام عمى بعس

العدكخؼ وال يجػز فس ىحه  إلى الغخض وجػد شكػك ججية لتحػيل نذاشيا
 .األختام إال بسعخفة مفتذي الػكالة

الخقابة عن طخيق كتابة التقاريخ عن نتائج الديارات لوعمليات التفتيش 
 التي قامت بها الهكالة

عمى ذلظ تقػم الػكالة بخفع ىحه التقاريخ إلى مجمذ األمغ واألمع الستحجة  وبشاء 
واألمغ الجولييغ ويتخح ما يخاه مشاسبا  مغ تجابيخ  دمعالحؼ يقجر أثخ ذلظ عمى ال

 بذأنبالشدبة إليخان  وإجخاءات قج ترل إلى فخض عقػبات كسا ىػ الحال
  بخنامجيا الشػوؼ 
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ومسا سبق يسكغ القػل أن الػكالة الجولية لمصاقة الحرية وضعت العجيج مغ      
ىا عمى تحقيق اليجفيغ والتشطيسية التي تداعج القػاعج واإلجخاءات القانػنية

لمصاقة الشػوية  األساسيغ التي تدعى لتحكيقيا وىسا نذخ االستخجامات الدمسية
 .وعجم استخجام الصاقة الشػوية في األغخاض العدكخية 
 خاتمة الجراسة

نحػ إمتبلك الصاقة الشػوية. لحا وذلظ التقجم عسمية ب كبيخا   نجج أن ىشاك إىتساما  
التشسػية التي تخكد عمى قزايا الصاقة عمى عمع بالتقجم يجب أن تبقى السشطسات 

ويجب أن تشطخ في إمتبلك  الشػوية،الحؼ تحققو الجول في مجال الصاقة 
 .التكشػلػجيا الشػوية إلمكانية الػصػل إلى الصاقة الشطيفة

مذخوعات الصاقة تسػيل  شخق  مػضػعتبيغ أن  البحث امغ خبلل ىح       
كبيخ مغ قبل العجيج مغ السفكخيغ واالقترادييغ، كسا احتل الشػوية حطي باىتسام 

 مذخوعات الصاقة الشػويةمكانة ىامة عمى مدتػػ جسيع دول العالع، كسا أن 
الػقت السشاسب حتى تتسكغ مغ تحقيق أىجافيا  وفيتتصمب تػفخ التسػيل البلزم 

 .السخصصة
ة الشػويـة الستعـجدة مذـخوعات الصاقـ شـخق تسػيـل ىحا البحثتشاولت مغ خبلل       

سثل االكتتـاب العـام فـي البػرصـة وإصـجار أسـيع وسـشجات وقـج يكـػن مـغ نـػع تت التي
آخـخ كالعسـل التصـػعي والحسـبلت التـي تقـػم بيـا بعـس السؤسدـات والشقابـات لمتشبيــو 
والتػعيــة بيــجف حسايــة البيئــة الصبيعيــة مــغ التمــػث اإلشــعاعي ويعــج شــكل أخــخ مــغ 

غيـخ مباشـخة  يخ السباشـخ فـي القصـاع الشـػوؼ، وىشـاك شـخق أشكال مرادر التسػيل غ
لتسػيـــل مذــــخوعات الصاقــــة الشػويــــة والتــــي تتسثــــل فــــي الرــــكػك كأحــــج أبــــخز أدوات 
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التسػيــل التــي تتػافــق مــع أحكــام الذــخيعة، التــي مــغ السسكــغ اســتخجاميا فــي تسػيــل 
 . السذخوعات القػمية الكبخػ 

ية والخارجية عمى تسػيل مذخوعات الصاقة وأخيخا تصخقت لبيان الخقابة الجاخم      
أن إكتذاف الصاقة الشػوية رغع أنو يعج الشػوية مغ حيث سمسيتيا حيث وضحشا 

حجثا رائعا وقفدة عمسية إال أن تسػيميا وإستخجاميا السجمخ في ىيخوشيسا ونكازاكي 
 أنحر العالع بالفشاء فدعى مسثبل بالجول الكبخػ والسشطسات الجولية 1945سشة 

تقشيشيا وتشطيسيا وتػجيييا الػجية العمسية  وعمى راسيا األمع الستحجة إلى 
السحخمة إلستخجاميا عدكخيا وعقج  الرحيحة بإتخاذ القخارات والتػصيات 

بعس مشاشق السعسػرة مغ تمظ  السعاىجات واإلتفاقيات الجساعية والثشائية إلخبلء 
التي تعتبخ حجخ   الحطخ  األسمحة وبعج جيج كبيخ تكممت السداعي بسعاىجة

 الداوية لمشطام العالسي لسشع اإلنتذار .
 ومغ خبلل ذلظ تػصمشا لمشتائج والتػصيات التالية:      

 :ألواًل: نتائج الجراسة
 الصاقة الشػوية عمى امتبلك ن التدابق الجولي ا

وعمى الدبلح الشػوؼ أدػ إلى إنذاء فخع ججيج مغ أفخع القانػن أال وىػ 
الحؼ في شػر التذكيل والتصػر وىحا لسػاكبة وىػ الجولي الشػوؼ، القانػن 

التصػرات العمسية السحىمة السخيفة في نفذ الػقت في مجال الصاقة الشػوية، 
والدعي إليجاد الحمػل لكثيخ مغ السذاكل القانػنية العالقة والتي تقزي إيجاد 

 .حل سخيع ليا لحساية الحياة عمى ىحه األرض
  لتسػيل مذخوعات الصاقة الشػوية. شخق ىشاك عجة 
 .ال يسكغ االعتساد عمى مرجر تسػيل وحيج لتسػيل عسمية التشسية 
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  يحتل قصاع السػارد الصبيعية والمػجدتية والبذخية مكانة ىامة في
 سرخؼ.الاالقتراد 
 ثانيًا: التهصيااات:

  شػك مؤسدات التسػيل التقميجية مغ ب ججيجة لجػتصػيخ وابتكار أدوات تسػيمية
تجارية ومتخررة وشخكات استثسار ومؤسدات تسػيل تشاسب شبيعة 

وذلظ مغ خبلل محافع  لجييا،مذخوعات الصاقة الشػوية والزسانات الستػفخة 
اإلقخاض غيخ السباشخ التي تػفخ التسػيل لمسؤسدات غيخ السرخفية والتي 

 بجورىا تسػل مذخوعات الصاقة.
  الشػوية ية بالستصمبات التسػيمية لمسذاريع التجار  سرارفزيادة اىتسام المحاولة

 خصط تسػيمية ليا. والعسل عمى وضع
  بذخوط وتفاصيل أنطسة وذلظ تأسيذ قاعجة بيانات متخررة العسل عمى

 الشػوية.تسػيل السذاريع 
  الحكػمي السدتػػ  عمى العخبية البمجان جيػد بيغ الذخاكة تحقيقالعسل عمى 

 السػارد وتػضيف تعبئة مجال في أخخػ  يةج مغ األىمية والسؤسدات جية مغ
 العخبية، الجول فيوالدشجات لسذخوعات الصاقة الشػوية  البلزمة التسػيمية
 مشتجاتيا. وتدػيق
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