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 0201 مارس 11ثزيهُت يف                                                              ميحرلا نمحرلا هللا مسب 

 CPU املسامهة املِيَة املوحدةهظام ضد  امغال  ُتــ

ذا ، وتؼد دراس خَ ملقذضَات 0201ُتؼد اظغالع مكذة ادلؼَة املِيَة نلخجار تخزيهُت ػىل مس خجدات قاهون املامَة مس ية          

مـاء هظام امرحب اجلزايف واس خحداث هظام املسامهة املِيَة املوحدة )املادة   01واملادة  02واملادة  20امقاهون خطوضا املواد املخؼلقة بإ

 املكررة 001واملادة  125واملادة  111املكررة املادة  102املكررة زغالث مرات واملادة  40واملادة  32واملادة  00وواملادة  02واملادة 

حداث ُذٍ املسامهة مت من أ جل -أ حاكم اهخقامَة-امحيد امراتع 2واملادة  (، وتؼد امحغال  ال خري ملدًٍرة امرضائة اذلي أ ػليت فَِ أ ن اإ

ضٌلن ثـعَة حصَة نلملزمني من خغالل واجة حمكًَل موجَ نلخدمات الاجامتغَة مخـعَة امخب مني الإجداري غن املرض، و تؼد أ ن 

 الدمَل امؼمًل اذلي وترثَ مدًٍرة امرضائة يف موقؼِا الامكورو ي اخلا  تخعحَ  هظام املسامهة املِيَة اظلع مكذة ادلؼَة ػىل

، فاإن مكذة ادلؼَة املِيَة نلخجار ًؼلن ما ًًل :  املوحدة ، وتياء ػىل ما س ح  ذمٍر

مكورو ي جر م املؼامغالت مس ية من خغالل امحغال  ال خري ملدًٍرة امرضائة اذلي ظامحت فَِ املؼيَني ترضورة امخرصحي الا .1

وال داء امخلقايئ نلمسامهة املِيَة املوحدة وحمخوى الدمَل امؼمًل اذلي وترثَ مدًٍرة امرضائة يف موقؼِا الامكورو ي  0202

اخلاضع نلرضًحة وف  هظام  اخلا  تخعحَ  هظام املسامهة املِيَة املوحدة واذلي أ وحضت فَِ مَفِة احدساب ال ساس

، و أ وردت فَِ مثال غن ظًرقة احدساب املسامهة املِيَة (0202)دخل س ية  0201املِيَة املوحدة جرمس س يةاملسامهة 

ظار هظام املسامهة املِيَة أ دىل  0202تدأ  مزاوةل وشاظَ املِين يف فاحت ًياٍر  نلرضًحة اضعاملوحدة خل قرار هل يف اإ تب ول اإ

ل . ًخخني ميا مبا ل ًدع جم0201املوحدة جرمس س ية  أ ن مدًٍرة امرضائة جاهخت امطواب وخامفت ال نلشك أ و امخب ًو

اكم حل  ثظل ا، اميت ثيص ػىل أ هَ  مهنا 0خاضة امفقرة 0201ال حاكم الاهخقامَة مقاهون املامَة مس ية  2مقذضَات املادة 

ػاء واملراقدة وامليازػات املفؼول مـرض امو  ساًرة 0201املخؼلقة تيظام امرحب اجلزايف اجلاري هبا امؼمل قدل فاحت ًياٍر 

  .دخلِم املِين وف  اميظام املذمور قدل ُذا امخارخي نلرضًحة احملدد نلخاضؼني وامخحطَل بمًس حة

اذلي ًيص ػىل ػدم رجؼَة امقواهني،  حِر ورد فَِ  مدًٍرة امرضائة خامفت امفطل امسادس من الدس خورلٌل أ ن 

" ػىل سخِل امؼموم، مما ًؤلد أ ن مددأ  ػدم رجؼَة امقواهني اهون أ ثر رجؼيمُس نلقتطَاؿة قاهوهَة واحضة ل مخس فهيا " 

ىل أ ن ثعحَ  سؼر  ٌرسي ػىل مجَع امقواهني دون اس خثٌاء مبا فهيا امقواهني املامَة وامقواهني امرضًخِة، وجتدر الإشارة ُيا اإ

قرار ػدد ثعحَ  تب ثر رجؼي ) رضًيب أ حدزَ قاهون جدًد ػىل رضًحة حتق  سخة فرضِا قدل رساين ذزل امقاهون ُو
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(، و ل ن امؼربة يف حتدًد امقاهون نلـرفة الإداًرة بجمللس ال ػىل 201/55ملف ػدد  1555هوهري  11تخارخي  1025

(.  0210ًياٍر  22املؤرخ يف  0/122قرار حممكة اميقظ ػدد امواجة امخعحَ  يه تخارخي حتقِ  امواقؼة املثخذة نلرضًحة  )

ػىل امرحب احملق  يف س ية مؼَية وف  املقذضَات امقاهوهَة امقامئة وقت اخذخام امس ية وحىت مو ثـريت فامرضًحة جرسي 

اىل ؿاًة ممت دجٌرب  0202املقذضَات فامي تؼد، ومبا أ ن ال ربح اخلاضؼة نلرضًحة قد حتققت يف امفورة املمخدة من فاحت ًياٍر 

زي امخيفِذ، مما ًؼين أ ن ل جيوز ثعحَ  مقذضَاثَ ػىل اموقائع اميت ح 0201أ ي أ هنا حتققت قدل دخول قاهون مامَة  0202

 وشب ت يف ظل امقاهون امقدمي.

ن ظًرقة احدساب امرضًحة وف  هظام املسامهة املِيَة املوحدة ثؤلد أ ن ُذا اميظا .0 م اجلدًد جائر وظامل وؿري ػادل اإ

أ ن املواظيني ًخحملون امخاكمَف ن ًيطان ػىل ٍ، واذل مٌَ 02وامفطل  25خؼارض مع مقذضَات الدس خور خاضة امفطل وً 

امؼمومِة وامخاكمَف اميت ثخعلهبا حمنَة امحغالد لك ػىل قدر اس خعاغخَ، ولذا تطفة ثضامٌَة وثشلك ًدٌاسة مع اموسائل 

ة اجملحفة مييح هظام املسامهة املِيَة املوحدة ختفِضات هممة ذلوي الدخل املرثفع و خيضع نلرضًح. حِر اميت ًخوفرون ػلهيا

اذلٍن اكهت مدامؽ امرضًحة اميت خيضؼون مِا مٌخفضة أ و اذلٍن اكهوا مؼفِني مهنا حبمك ػدم جتاوز دخلِم    ضـار امللزمني

 درمه. ومخوضَح ذزل هورد ُذٍ احلاةل ػىل سخِل املثال ل احلرص : 22.222

درمه يف  1.022.222وحدة حق  ر م مؼامغالت مشخص خاضع ميظام املسامهة املِيَة امل امرضًحة املعاتقة ندلخل املِين . أ  

ا يف   :  %02همية حمدد سؼُر

  002.222=    %02×  1.022.222ال ربح احملققة وف  ثقدٍرات مدًٍرة امرضائة 

ا وف  هظام املسامهة املِيَة املوحدة       درمه.  00.222=    %12×   002.222امرضًحة امواجة أ داُؤ

 وف  هظام امرحب اجلزايف: هفس  امشخص اكن سُذوجة ػلََ

 درمه 22.422=   00.022 -  24%×    002.222=    02%×  1.022.222 

درمه ( رمغ أ هَ حق   00.222 -درمه 22.422) !!درمه 00.022اس خفاد من ختفِظ يف مدلؽ امرضًحة مبؼىن أ خر فقد 

 !!!! درمه 002.222أ ربحا تلـت 

درمه يف  112.222ميظام املسامهة املِيَة املوحدة حق  ر م مؼامغالت  مشخص خاضع امرضًحة املعاتقة ندلخل املِين . ب

ا يف   :  %02همية حمدد سؼُر

  22.222=    %02×  112.222ال ربح احملققة وف  ثقدٍرات مدًٍرة امرضائة 
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ا وف  هظام املسامهة املِيَة املوحدة       درمه 2.222  =   %12×   22.222امرضًحة امواجة أ داُؤ

يف ُذٍ احلاةل  امشخص اكن مؼفِا من امرضًحة ػىل الدخل وف  هظام امرحب اجلزايف هظرا مؼدم جتاوز دخهل احلد 

 !!!!! درمه 2.222. ورمغ ذزل ًخوجة ػلََ وف  هظام املسامهة املِيَة املوحدة أ داء ال دىن

ا يف  ط يف ر م املؼامغالت، هفس ال مر ، امفرق فق  %02مع الإشارة اىل أ هيا هخحدث غن هفس املِية احملدد سؼُر

 ًيعح  ػىل مجَع املِن املذمورة يف اجلدول امللح  تقاهون املامَة.

ؾياء امـينُذا ال مر ًؤلد ميا أ ن  فقار امفقري و اإ ن هظام املسامهة املِيَة املوحدة هظام ؿري ػادل وظامل ًؼمل ػىل اإ ، و اإ

ىل  ًخوجة أ ن ثخطف تَ امقواهني ُو مراػاةمن تني أ مه ما  امواقع و امؼداةل الاجامتغَة واملطلحة امؼامة وأ ن ل ثخحول اإ

ؾياء امـين فقار امفقري واإ هنا ل ثلقى قدول أ و حرحِحا تل ًمت وس َةل حتمكَة قًِرة جسخة يف اإ ، ل ن يف مثل ثسل احلاةل فاإ

رفضِا امللزمون هبا و ًلفظِا اجملمتع.  الامخفاف ػىل أ حاكهما ٍو

خضاغِم قرسا ميظام املسامهة املِيَة املوحدة من واجدات امخيربمل ًخضمن قاهون املامَ .2 غفاء نرلٍن مت اإ ، ػلٌل أ هنم اكهوا ة أ ي اإ

غفاء من مسك مؼفِني مهنا مبقذىض هظام امرحب اجلزايف ، لٌل غطف ُذا اميظام اجلدًد جبمَع املكدس حات امساتقة من اإ

هت سخدا يف ٍلوػة من الإرضابت والاحذجاجات ساتقا ) املادة اكجسغالت احملاس حة و مَوهة يف امفواثري، ويه ال مور اميت 

و ما ًيذر مبوجة قادمة من الاحذجاجات و ال شاكل اميضامَة قد  101مكرر و املادة  101 ٌل من املواد اجملحفة(، ُو وؿرُي

 .0215و  0210حكون أ لرث شدة من مثَغالهتا يف 

مـاء هظام امرحب اجلزايف اذلي اكن امؼمل جا .0 ن اإ واس خحداث هظام املسامهة املِيَة املوحدة حتت ذًرؼة أ ن راي تَ مٌذ غقود اإ

حداث ُذٍ املسامهة مت من أ جل ضٌلن ثـعَة حصَة نلملزمني أ مر مُس هل أ ي مربر موضوغي ن  اإ قرار امخـعَة حِر اإ اإ

ظار هظام امرحب اجلزايف من خغالل الثفاق ػىل مدلؽ املسامهة ام  مـاء اميظام امطحَة ميكن أ ن ثمت أ ًضا يف اإ خمكَلَة ودون اإ

خغالءم مع اجلزايف ، واذلي أ زخت أ هَ هظام مٌاسة معحقة امللزمني اخلاضؼني هل من ضـار امخجار واحلرفِني واملِيَني ًو

 وضؼَهتم الاقذطادًة امِشة و مس خوامه الاجامتغي.

يظام امرحب اجلزايف قد ثرضروا أ شد ل خيفى ػىل أ حد أ ن امقعاع امخجاري واحلريف واملِين معوما و بخلطو  اخلاضؼني م  .1

جراءات ل ٍزال ادلَع  امرضر جراء قرار امسلعات تفرض احلجر امطحي ملدة زغالزة أ شِر يف امؼام املايض ، و ما ثغالٍ من اإ

ىل ال ن، ول ٍزال أ ؿلهبم ًؼا ي من حرامك الدًون و واجدات امكراء املخب خرة وامش َاكت امحيكِة تدون رضَد.. ... ًؼا ي مهنا اإ
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واكن مجَع املخرضرٍن ًًذظرون تفار  امطرب أ ن ثمت مراػاة وضؼَهتم املامَة من خغالل ختفِظ امرضائة املس خحقة غن س ية 

ذا هبم ًخفاجؤون جزايدات ضاروخِة مرثقدة غطفت جلك أ ماهلم و أ ماىهيم.  0202  هظرا مكوهنا س ية اكرزَة جلك املقاًُس، فاإ

 ٌا بمخفطَل اإىل لك املغالحظات و اميقاط لس خلزم الامر مٌا غترات امطفحات .ُذا ؾَظ من فِظ، ومو ثعرق          

هيا يف ادلؼَة املِيَة نلخجار تخزيهُت، تياء ػىل املسؤومَات امللقاة ػىل ػاثقٌا، و تياء ػىل حرضيا امشدًد ػىل مطلحة اموظن ، خذاما اإ

مـاء هظام املسامهة املِيَة املوحدة أ و ػىل ال قل جؼلِا هدغو مدًٍرة امرضائة ووزارة املامَة واحلكومة و امربملان اإىل  رضورة امخؼجَل بإ

ن هجة أ خرى أ ن ، و هؤلد مالإتقاء ػىل هظام امرحب اجلزايف اذلي أ زخت ػىل مر امؼقود أ هَ ال وسة مفئة ضـار امللزمنيو  اخذَاًرة،

ظام املسامهة املِيَة املوحدة ، و أ ن سكوهتم حامَا مُس امطمت امشدًد نلخاضؼني نلرضًحة وف  هظام امرحب اجلزايف مُس قدول مي

ل  ػغالمة امرضا، تل ُو امِدوء اذلي ٌس ح  امؼاضفة، ل ن ال ؿلحَة امساحقة مل ثفِم خعورة اموضع اجلدًد ، و من ًظِر رد فؼلِا اإ

ا، مما قد ًدسخة يف موجة من امـضة  و الارضابت والاحذجاجات تؼد أ ن ثخفاجب  بمزايدات امطاروخِة امواجة ػلهيا أ داُؤ

و ما سٌُؼكس سلحا ػىل الاس خقرار و امسمل الاجامتغي ل قدر شل أ مف  422)حوايل وامزايدات يف ال سؼار مخـعَة اخلسائر ُو

  .خاضع نلرضًحة وف  هظام امرحب اجلزايف أ ؿلهبم ضـار امخجار واحلرفِني و املِيَني ( 

ىل امخًس َ  و امدشاور من أ جل الثفاق ػىل امس حل و اموسائل امكفِةل بلدفاع َة و امخجالٌل هدغو مجَع ادلؼَات املِي  ًرة و احلرفِة اإ

ظار  غن املطاحل امؼادةل و املشورلة مبا ًضمن احلَاة امكرمية و ًدٌاسة مع امخضحَات اجلسام اميت ًحذمِا املؼيَون هبذا ال مر، يف اإ

 احورام امقاهون.

 .0201مارس  11وحرر تخزيهُت تخارخي 

 ادلؼَة املِيَة نلخجار تخزيهُترئُس :  الإمضاء

 دمحم محسكـــ

 22.20.20.02.02ُاثف 


