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غ صًىان اإلاداؾبتل٣ض جاء  ، خُث  2016ٖلى هدى ما ؾب٤ في الٗام  2017ًٖ الٗام  اللُبي ج٣ٍغ

 ِمً  ء السام مىه بمهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي الجؼجًمً 
ً
 التي  اإلاٛالُاثجملت

ُ
 اؾخ

ْ
 جًلُلفي  سضمذ

غه ًٖ الٗام  لغؤي الٗام،ا  صًىان اإلاداؾبت اعج٨ب طاث ألازُاء التي ٢ام بها في ج٣ٍغ
ّ
و٦ما ؾب٤ ٞةن

 صًىان اإلاداؾبت لم ٌٗخّض بغصوص اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي التي صؤب ٖلى بخالتها  ، 2016
ّ
ض بإن ِ

ّ
ألامغ الظي ًا٦

غ مً ج٣ غ الضًىان، ًىّضر ٞابلى الضًىان بك٩ل صوعي ٞىع نضوع ؤّي ج٣ٍغ حها اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي عؤًه ٍع

 صًىان اإلاداؾبت ال 
ّ
غ، وؤن وعصوصه ٖلى جل٪ اإلاالخٓاث وجىيُداجه للمٛالُاث التي جًمجها الخ٣ٍغ

ؿاث والجهاث السايٗت لغ٢ابخه وال ٌٗخضُّ بغؤيها ومالخٓاتها، زالٞا   لغؤي اإلااؾَّ
ً
ُ٘ اٖخباعا ًً

م٨ً ججلُت ؤهم اإلا غ الضًىان  جمأزظ التي إلاخُلباث الضوع الغ٢ابي اإلاىاٍ به، ٍو حسجُلها خى٫ ج٣ٍغ

 في الخالي : 2017ًٖ الٗام 
 

  غ بنَّ هظا  2013( لؿىت 19بمىجب ٢اهىهه السام ع٢م ) ٌٗضه صًىان اإلاداؾبت الظي الؿىىي  الخ٣ٍغ

ُٗت، ج٣ضًمهًيبغي  ٧ان بكإن بٖاصة جىُٓم صًىان اإلاداؾبت، ال ؤن ٨ًىن ماصة  بلى الؿلُت الدكَغ

 ٠
َّ
 جْى

ً
 إلزاعة الغؤي الٗام وجىجحهه يض ماؾؿاث الضولت ومؿاولحهابٖالمُت

ً
 ٣ٞض  ؛ؾُاؾُا

َ
ّهذ ه

إن بٖاصة جىُٓم صًىان اإلاداؾبت ٖلى ؤن :  2013( لؿىت 19( مً ٢اهىن ع٢م )53اإلااصة ع٢م )
َ
في ق

 ًٖ وكاَه ومالخٓاجه وجىنُاجه 
ً
 ؾىىٍا

ً
غا ُٗت للضولت"٣ًضم الضًىان ج٣ٍغ ...".  بلى الؿلُت الدكَغ

( 19لخىُٟظًت لل٣اهىن )( مً الالثدت ا62( مً اإلااصة )1اؾخلؼمخه ال٣ٟغة )طاث الخ٨م الظي  وهى

غ ، بكإن 2013لؿىت   الضًىان ٣ًىم بةٖضاص خُث هّهذ ٖلى الضًىان؛ج٣اٍع
ّ
غ ؾىىي  ؤن : " ج٣ٍغ

ت بيخاثج ؤٖماله ًخًمً مالخٓاجه وجىنُاجه ًٖ مغاجٗاجه الىٓامُت وج٣ُُمه لؤلصاء والالتزام للؿى

ُٗت للضولت ونىعة مىه بلى مجلـ الىػعاء اإلاى٣ًُت  غ بلى الؿلُت الدكَغ وؤن ٣ًّضم هظا الخ٣ٍغ

 مً طل٪ بو  زال٫ الثالزت ؤقهغ  الخالُت اله٣ًاء الؿىت".
ً
غه ٢ض ٢ام صًىان اإلاداؾبت بضال يكغ ج٣ٍغ

 .مباقغة ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم
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  غه الؿىىي  بٖضاص صًىان اإلاداؾبت لخ٣ٍغ
ّ
ـَ ٖلى مغاجٗخه الٟىُت و بنضاعه ً بن يبغي ؤن ًاؾَّ

للخؿاب السخامي ومحزاهُاث ماؾؿاث الضولت وؤجهؼتها، باٖخباعه ٣ًىم بضوع اإلاغاج٘ الساعجي 

٠ له مً مالخٓاث وماازظاث، ٣ًىم 
ّ
برػ مً زال٫ ؤٖما٫ مغاجٗخه جل٪ ما ًخ٨ك ُُ للضولت، ل

غه الؿىىي ًٞال ًٖ بةخالتها للجهاث اإلاٗىُت لخل٣ي الغصوص والخىيُداث بكإنها، ٢ بل بنضاع ج٣ٍغ

ُٗت ٦ما هّو ال٣اهىن والالثدت.   بخالخه للؿلُت الدكَغ
 

  غه صاء مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي فيؤاإلاداؾبت مالخٓاجه خى٫  صًىان ّجلَس الؿىىي صون بباٙل  ج٣ٍغ

وصون َلب عصوص اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي وجىيُداجه بكإن جل٪ اإلاالخٓاث،  ثالخٓاخل٪ اإلاباإلاهٝغ 

م ما جًمىخه مً مٛالُاث وؤزُاء صون عجٕى للجهت اإلاٗىُت، وهى ؾلى٥ صؤب ها كغ و٢ام بي ٚع

 صًىان اإلاداؾبت ٖلى اجباٖه باإلاسالٟت لؤلٖغاٝ ومٗاًحر اإلاغاجٗت اإلاٗخبرة. 
 

  غجاء  لًىابِ بٖضاصه اإلاىهىم ٖلحها بمُ  اإلاداؾبت صًىان ج٣ٍغ
ً
( مً 63) ع٢م اإلااصةىو سالٟا

 :ال٣ٟغاث الخالُت مجها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ و ،  2013( لؿىت 19ن )الالثدت الخىُٟظًت لل٣اهى 
 

  ٨ىن : "  (4)ال٣ٟغة ع٢م غ ًجب ؤن ج٨ىن بخبؿُِ الىخاثج بك٩ل مالثم، ٍو نُاٚت الخ٣اٍع

غ ؾهل الٟهم وزا٫ٍ مً الٛمىى ؤو الالخباؽ،  وؤن ال ًخًمً بال مٗلىماث مدخىي الخ٣ٍغ

مت بإصلت ؤلازباث الالػمت، وؤن ٨ً َّٖ  مض
ً
 وبىاءا

ً
 ." ىن ُمؿخ٣ال ومىيىُٖا وهؼيها

  غ ألاصاء بىاءة ٖىض جىجُه اهخ٣اصاث للجهت، بدُث ال : " ( 9)ال٣ٟغة ع٢م مغاٖاة ؤن ج٨ىن ج٣اٍع

بهما جظ٦غ ألاوكُت الٗالجُت اإلاؿخ٣بلُت في ق٩ل اؾخيخاجاث جغ٦ؼ ٖلى اإلااض ي ٣ِٞ، 

 ." وجىنُاث

  ( 10)ال٣ٟغة ع٢م" : 
ّ
٤ ؤلاقاعة بىيىح بلى هُا١ ي الجزاهت ٖىض بجىخ غ ألاصاء ًٖ ٍَغ ٖضاص ج٣اٍع

بك٩ل ٌصج٘ ٖلى الغ٢ابت وؤهضاٞها وهخاثجها ٦ما ًجب نُاٚت اإلاالخٓاث و ؤوجه ال٣هىع 

الخصخُذ والابخٗاص ًٖ ألاؾلىب الظي ًاصي بلى عص ٞٗل ؾلبي مً ٢بل الجهت التي جم 

 ".اهخ٣اصها

 

  ،غ صًىان  ؤنَّ  ،وما ؾىىعصه مً عصوص ،الىا٢٘ ٨ًك٠باإلاسالٟت إلاا ؾب٤ مً يىابِ ومٗاًحر ج٣ٍغ

 ُمجاهبجاء ٢ض  2017ًٖ الٗام اإلاداؾبت 
ً
ه للمهىُت ا  مً الاؾخ٣اللُت واإلاىيىُٖت، ٚحر هٍؼ

ً
، زالُا

 
ّ
غاٝ خ٤ٟ و لم ًخُث  ال ًخالءم وؾُا١ الٗمل الغ٢ابي،٦ما ؤهه  اء،وال بى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت وألٖا

مت،
ّ
د٨

ُ
ه  الضولُت اإلا

ّ
م ؤه م ؤهه ٢ض ٚع غ  ٖضَّ ؤٖػ   هج٣ٍغ

ً
٣ا ِٕ  لها،ٞو اإلاٗاًحر الضولُت ٦ما ؤهه لم ًغا

إلاىٓمت الضولُت لؤلجهؼة الٗلُا للغ٢ابت اإلاالُت الهاصعة ًٖ ا (ISSAI) لؤلجهؼة الٗلُا للغ٢ابت

( ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى 8-0-4في اإلاُٗاع ) -ٖلى ؾبُل اإلاثا٫  -(، التي هّهذ INTOSAIواإلاداؾبت )



 

 

 

3 
 2017رد مصرف ليبيا املركزي على تقرير ديوان احملاسبة  

ت البُاه ٤ بطا اؾخلؼم ألامغ ؤن ًجم٘ البُاهاث طاث الخؿاؾُت مغاٖاة ؾٍغ
ّ
اث، وؤنَّ ٖلى اإلاض٢

غ صًىان اإلاداؾبت ًىته٪  غ ؾغي زام بخل٪ البُاهاث. بِىما عؤًىا ج٣ٍغ ني في ج٣ٍغ للهالر الَى

ت اإلاٗلىماث، مً زال٫ ما جًمىه مً وكٍغ إلاٗلىماث شسهُت وزانت،   مبضؤ ؾٍغ
ً
نغاخت

ُت لكغ٧اث وؤٞغاص، بياٞت ليكغه مٗلىماث طاث َبُٗت وبٞهاخه ًٖ ؤع٢ام خؿا باث مهٞغ

 
ً
غ مسالٟا غ. ما ٌٗضُّ مٗه الخ٣ٍغ زانت وخؿاؾت، ٧ان ًيبغي ويٗها في مالخ٤ زانت جابٗت للخ٣ٍغ

 إلاٗاًحر اإلاهىُت ولؤلٖغاٝ الضولُت في مجا٫ الغ٢ابت واإلاغاجٗت. 

 

  َّااااااااااغه "٢ااااااااااض ؤٖااااااااااض اااااااااغ  ؤن ج٣ٍغ مااااااااااه فااااااااااي م٣ضماااااااااات الخ٣ٍغ  لٖؼ
ً
 زالٞاااااااااا

ً
٣اااااااااا لل٣اااااااااااااهىن واإلاٗاااااااااااااًحر الضولُاااااااااااات، ٞو

اااااااااااؼ الكاااااااااااٟاُٞت واإلاؿااااااااااااءلت، وخؿاااااااااااً بصاعة اإلااااااااااااا٫ الٗاااااااااااام وجىجحهاااااااااااه بالكااااااااااا٩ل  لاااااااااىتهاااااااااااضٝ بوهاااااااااااي  حٍٗؼ

ااااااااااااااااااات، وال  حناااااااااااااااااااال بؿااااااااااااااااااااث الضولااااااااااااااااااات و الهااااااااااااااااااادُذ وج٣اااااااااااااااااااىٍم ماؾَّ  ضع  ًجااااااااااااااااا هٓمهاااااااااااااااااااا اإلاالُااااااااااااااااااات والاصاٍع

 ؤْهاااااااااااااغ . "اؾاااااااااااااخٛاللها فاااااااااااااي الهاااااااااااااغاٖاث الؿُاؾاااااااااااااُت
ّ
اااااااااااااغ صًاااااااااااااىان اإلاداؾااااااااااااابت بكاااااااااااااإن الىا٢ااااااااااااا٘ ؤن ج٣ٍغ

لاااااااااااااام ٌٗااااااااااااااّؼػ مباااااااااااااااصيء الكااااااااااااااٟاُٞت واإلاؿاااااااااااااااءلت، ولاااااااااااااام ًخًااااااااااااااّمً ؤّي جىجُااااااااااااااه ؤو  اإلاهااااااااااااااٝغ اإلاغ٦ااااااااااااااؼي 

 للىُاااااااااال ماااااااااااً اإلاهاااااااااااٝغ اإلاغ٦ااااااااااؼي وماااااااااااا اجساااااااااااظه ماااااااااااً 
ً
ا ُّ ٛل ؾُاؾااااااااااا

ُ
مداولاااااااااات بناااااااااااالٍح، بااااااااااال ٢ااااااااااض اؾاااااااااااخ

 ٗااااااااام واؾااااااااخٛال٫الااااااااغؤي الواضااااااااخت لخًاااااااالُل بجااااااااغاءاث وجااااااااضابحر، فااااااااي ماااااااااجمغ  ااااااااخٍٟي فااااااااي مداولاااااااات 

اااااااااغ  اااااااااغاى ؾُاؾاااااااااُت وشسهاااااااااُت، ماااااااااا وعص فاااااااااي الخ٣ٍغ اااااااااغ أل ٗاااااااااّؼػ ماااااااااً طلااااااااا٪ جَو  أٚل ؾاااااااااـ جاهااااااااال الخ٣ٍغ

 ، وبٟٚالاااااااااهالاااااااااىاعصة فاااااااااي محزاهُااااااااااث اإلاهاااااااااٝغ اإلاغ٦اااااااااؼي  والبُاهااااااااااث ٖملُااااااااااث الخدلُااااااااال اإلااااااااااالي لؤلع٢اااااااااام

ااااااااااغ  اااااااااات، ممااااااااااا ال ًم٨ااااااااااً مٗااااااااااه اٖخباااااااااااع الخ٣ٍغ ُّ  مُ للجىاهااااااااااب الٟى
ً
 اقااااااااااغا

ً
اإلاهااااااااااٝغ خااااااااااى٫ ؤصاء خ٣ُ٣ُااااااااااا

ااااااااض ، ٍوي اإلاغ٦ااااااااؼ  ِ
ّ
ااااااااغ فااااااااي ْاااااااال ُٚاااااااااب للالؿُاساااااااا ي  الاؾااااااااخٛال٫ ٗااااااااضبُ ا٦  الغ٢ااااااااابي وؤلاقااااااااغافي ضوع الااااااااخ٣ٍغ

ُٗتل  .لؿلُت الدكَغ

 

  ضًىان اإلاداؾااااااابت مماعؾاااااااات ع٢ابااااااات ٞاٖلااااااات ومجضًاااااااات ججااااااااه ْاااااااااهغة الٟؿااااااااص، خُااااااااث باااااااا٧اااااااان ألاجاااااااضي

ااااااااااااغ الااااااااااااضًىان ٖااااااااااااًبجمااااااااااااالي ؤلا  زبااااااااااااذ ؤنَّ  ااااااااااااىام هٟااااااااااااا١ الٗااااااااااااام الااااااااااااىاعص فااااااااااااي ج٣ٍغ ٢ااااااااااااض  2017-2012 ألٖا

مٗاااااااااه % مىاااااااااه لغ٢ابااااااااات الاااااااااضًىان اإلاؿاااااااااب٣ت، ماااااااااا ٧اااااااااان ًخىجاااااااااب ٖلاااااااااى الاااااااااضًىان  80ثااااااااار ماااااااااً ٦ؤزًااااااااا٘ 

 ِماااااااا
ً
 بٗااااااااض ب٣ًاااااااااٝ الٟؿاااااااااص الااااااااظي ا٦خىاااااااا٠ هااااااااظا الاهٟااااااااا١ فااااااااي خُىااااااااه بااااااااضال

ً
ً ؤن جغجٟاااااااا٘ وجحرجااااااااه ٖامااااااااا

 .وجىص ع٢ابت الضًىان اإلاؿب٣تفي ْل آزغ، 

 

  
ً
ااااااااغ  نَّ ؤمااااااااً زااااااااال٫ جدباااااااا٘ مالخٓاااااااااث الااااااااضًىان خااااااااى٫ ؤصاء مهااااااااٝغ لُبُااااااااا اإلاغ٦ااااااااؼي ْهااااااااغ جلُااااااااا الخ٣ٍغ

 ٖلاااااااااى مهاااااااااٝغ لُبُاااااااااا اإلاغ٦اااااااااؼي ماااااااااً زاااااااااال٫ جلُٟااااااااا٤ِ خؼماااااااااٍت ِماااااااااً الاااااااااّتهم، 
ً
 ٨ًاااااااااىن بجىماااااااااا

ْ
ٗاااااااااضو ؤن ٌَ ال 

سٟاااااااااااااااا  ٖلااااااااااااااااى  ًَ ااااااااااااااا٠ٍ لؤلع٢ااااااااااااااااام والبُاهاااااااااااااااااث، وبزاااااااااااااااغاٍ  لهااااااااااااااااا ٖااااااااااااااااً ؾااااااااااااااااُا٢ها الٟناااااااااااااااي الااااااااااااااااظي ال  وجدٍغ

ااااااو،  هااااااي  ُُٗاااااااث ال وجااااااىص لهااااااا فااااااي الىا٢اااااا٘مُ  جلُٟاااااا٤ ٖلااااااىباااااال ٢ااااااض ؤّؾااااااـ بٗااااااٌ مالخٓاجااااااه مخسّهِ
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 اٞتاااااااااااراءمداااااااااااٌ 
َ
اااااااااااغ بلاااااااااااى ، ٞو  هخااااااااااااثج وؤخ٩اااااااااااامَغياااااااااااُاٍث ال ؾاااااااااااىض لهاااااااااااا وال مبااااااااااارع، اهخ ااااااااااا  مٗهاااااااااااا الخ٣ٍغ

حر مى٣ُُت  .ُمجِخٟت ٚو

 

  المااااااي الااااااظي ماعؾااااااه صًااااااىان  مااااااا ؾااااااب٤، يااااااىءفااااااي ااااااغه  اإلاداؾاااااابتوفااااااي ْاااااال الخًاااااالُل ؤلٖا بيكااااااغه لخ٣ٍغ

فاااااااي ْاااااااال و إلاٗااااااااًحر والًاااااااىابِ الٟىُااااااات الىاجاااااااب مغاٖاتهاااااااا،ال٣ااااااااهىن و ٣خطااااااا   اساااااااال٠ إلاٖلاااااااى هداااااااى مُ 

اااااااغ ماااااااً ؤزُاااااااالماااااااا جًااااااامىه  بط ًباااااااضي ؤؾاااااااٟه لهاااااااظا  ٞاااااااةنَّ مهاااااااٝغ لُبُاااااااا اإلاغ٦اااااااؼي ، ومٛالُااااااااث اءخ٣ٍغ

 و  الخااااااااااا٫ الااااااااااظي وناااااااااالذ بلُااااااااااه ؤهاااااااااام اإلااؾؿاااااااااااث الغ٢ابُاااااااااات ٖلااااااااااى اإلاااااااااااا٫ الٗااااااااااام،
ً
ٖلااااااااااى مىااااااااااه خغنااااااااااا

 لؤلويااااااااااااااااإ، الهااااااااااااااااالر الٗااااااااااااااااام،
ً
م الخ٣ُ٣اااااااااااااااات هُاااااااااااااااامااااااااااااااااا ٖلاض لؼ ِجااااااااااااااااًَ  وجصااااااااااااااااخُدا ٣ااااااااااااااااّضِ

ًُ لجهااااااااااااااااااث  ؤن 

ااااااااااغ الااااااااااضًىان مالخٓاااااااااااثو  مٛالُاااااااااااث مااااااااااًمااااااااااا جاااااااااااء  ببُااااااااااانوللااااااااااغؤي الٗااااااااااام،  ،الازخهااااااااااام ، فااااااااااي ج٣ٍغ

اااااااااااب
َ
 باااااااااااغ٢م الهاااااااااااٟدت،  مالخٓااااااااااااث الاااااااااااضًىان ّوِ ؿاااااااااااغص ه

ً
 باااااااااااغص اإلاهاااااااااااٝغ ٦ماااااااااااا وعصث ُمظًلااااااااااات

ً
مخبىٖااااااااااات

 .اإلاغ٦ؼي ٖلحها

 

 

 

 

 

 

* * * * * 
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 الردود التفصيلية على املالحظات 

 2017الواردة بتقرير الديوان عن العام 

 

 

 (1الحظة  امل

 

غ في ١ الجُغَّ  "الىي٘ اإلاالي للضولت" بلى مؿإلت الضًً الٗام ال٣اثم ٖلى  مىه ٟهل ألاو٫ الخ٣ٍغ

غ بلى اإلاالخٓاث 2017ملُاع صًىاع خت  نهاًت ٖام  58السؼاهت الٗامت وبلىٚه  ،خُث ؤقاع الخ٣ٍغ

 الخالُت :

عي ًىظمها وقو مخىلباث اإلاادة الخامعت مً الهاهىن سنم )العلل جم  " - ( 15ذ دون إواس حؽَش

م بؽأن الذًً الػام غلى الخضاهت الػامت والتي ال ججيز لىصاسة اإلاالُت الانتراك مً 1986لعىت 

 الذاخل أو الخاسج أو إـذاس المماهاث التي جشجب إلتزاماث مالُت إال بهاهىن .

م بؽأن  2005( لعىت 1ذ باإلاخالكت ألخٍام اإلاادة الخادًت غؽش مً  الهاهىن سنم )العلل جم   -

م والتي ججيز للمفشف اإلاشيضي مىذ ظلل 2012( لعىت 46ف واإلاػذُ بالهاهىن سنم )اإلافاس 

ذ هزه العلل  مؤنخت لىصاسة اإلاالُت لخؿىُت أي عجض ونتي في ؤلاًشاداث الػامت بؽشه أال جٍض

غلى خمغ مجمىع ؤلاًشاداث اإلاهذسة في اإلايزاهُت الػامت وأن حعذد في نهاًت العىت اإلاالُت التي 

 وال ًجىص جهذًم ظلل أخشي إال بػذ ظذاد الالتزاماث العابهت .مىدذ قحها 

م بؽأن الذًً الػام آلُت إـذاس  1986( لعىت 15دث اإلاادة الثاهُت مً الهاهىن سنم )خذ   -

و ظىذاث ؾير مدذدة اإلاذة مهابل الذًىن ، قُما وضخذ اإلاادة الثالثت  الذًً الػام غً وٍش

و الخ ت الذًً الػام غً وٍش فم اإلاباؼش مً نبل مفشف لُبُا اإلاشيضي مً ؤلاًشاداث آلُت حعٍى

% غلى أن جٍىن ألاولىٍت الظتهالى العىذاث والعلل اإلاؤنخت وال ججيز  5الىكىُت وبيعبت 

خ الػمل بهزا الهاهىن الانتراك مً الذاخل أو   مً جاٍس
ً
اإلاادة الخامعت لىصاسة اإلاالُت اغخباسا

 لتزاماث مالُت إال  بهاهىن .الخاسج أو إـذاس المماهاث التي جشجب ا

 مفشف لُبُا اإلاشيضي ووصاسة اإلاالُت بمشوسة الػمل غلى إحشاء  -
ً
ألامش الزي هبه قُه الذًىان مشاسا

اإلاىابهاث الالصمت للمفادنت غلى نُمت الذًً والخيعُو لخهذًم مؽشوع ناهىن ٌػشك غلى 

ػُت خاُ اهخظامها في غهذ احخم  . "ً الػام اإلادلياغاتها ٌػالج الذًالعلىت الدؽَش

 (15-14)نٟدت 
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  الغص :
 

  غه ومالخٓاجه ججاه ؤصاء مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، ٌؿدبٗض صًىان اإلاداؾبت مُُٗاث ٦ٗاصجه في ج٣اٍع

ٟٛل جإزحرها ٖلى  ب جل٪ اإلاُُٗاث وَُ ُّ ٛ الىا٢٘، والٓغوٝ الاؾخثىاثُت التي مّغث بها الضولت، َو

سظها اإلا
ّ
، وألا ؤلاجغاءاث الاؾخثىاثُت التي اج  ٞحها.هٝغ

ً
ا  صهى مً طل٪ ؤن صًىان اإلاداؾبت ٧ان َٞغ

 ( لؿ1بنَّ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي وفي بَاع اإلاهام والازخهاناث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن ع٢م ) ىت

ٌَ بكإن اإلاهاٝع وحٗضًالجه 2005  ُٞما ىم ال٣اهىهُت اإلاكاع الحها ؤٖالهٟٛل ًٖ الىه، لم 
ً
، ؾىاءا

، ؤو ههىم ال٣اهىن ع٢م )ًخٗل٤ بإخ٩ام اإلااصة ال م 1986( لؿىت 15خاصًت ٖكغ مً ٢اهىن اإلاهاٝع

ؿخىي الظي بلٛه الضًً الٗام ال٣اثم ٖلى اإلابٗىاًت  ًخاب٘، ٦ما ؤن اإلاهٝغ بكإن الضًً الٗام

السؼاهت الٗامت، بال ؤن ما ٌؿخٛغبه اإلاهٝغ هى ججاهل وبٟٚا٫ صًىان اإلاداؾبت للٓغوٝ 

، والتي ٧اهذ اإلاؿبب  2017-2013ث بها لُبُا زال٫ الٟترة ًت التي مغَّ الؿُاؾُت واإلاالُت والا٢خهاص

 . لٙى الضًً الٗام بلى هظا اإلاؿخىي الغثِـ لب

  ُٗت زال٫ الٟترة الىاجم ًٖ ُٚاب صوع الٟغاٙ ال ًسٟ  ٖلى مخاب٘ مضي بؾهام الؿلُت الدكَغ

ٗ، و  2014-2017 ُت، و٢ض ٖمل اإلاهٝغ الٗمل بمحزاهُاث ٚحر مٗخمضة ب٣اهىن مً الؿلُت الدكَغ

جىُٟظ ؤوجه الهٝغ لؤلٚغاى ٖلى بالخٗاون م٘ ماؾؿاث الضولت آهظا٥ بما ٞحها صًىان اإلاداؾبت 

ت لًمان اؾخمغاع ماؾَّ  ضٖىي ، ٞحنؿاث الضولت في ج٣ضًم السضماث ألاؾاؾُت للمىاَىالًغوٍع

ِ ًُ  الضًىان في مالخٓت الخمؿ٪ بال٣ىاهحن اإلاكاع بلحها
ّ
 ب٣ًاٝ ٧اٞت م ٖلى صًىان اإلاددخ

ً
اؾبت ؤًًا

ُٗت، وهظا ؤوجه الهٝغ ألبىاب اإلاحزاهُت ٚحر اإلاٗخمضة مً  .لم ًدضر ما الؿلُت الدكَغ

  َّ٧ان صًىان اإلاداؾبت مً العجُب ؤن 
ً
ا  و  َٞغ

ً
ُٖ  ٧اٞت فيخايغا ًَّ الاجخماٖاث التي  ت ٣ضث لخىُٟظ ؤ

 ه، التي ٧ان آزغها خًىع  2017الترجِباث اإلاالُت لٗام  ؤوجه نٝغ في بَاع اإلاحزاهُت الٗامت و

ُٖ  خهومكاع٦ ني بكإن في ٧اٞت اإلاكاوعاث التي  اع الترجِباث اإلاالُت ٢غ ب٣ضث م٘ خ٨ىمت الىٞا١ الَى

 والتي  ، 2018لٗام 
ُ
 ٢غَّ ؤ

ْ
ب٣غى  اإلاغ٦ؼي  لُبُا مهٝغًمىله  ملُاع صًىاع  10ع بىدى ٣ضَّ ًُ  بعجؼٍ  ث

 - ذ ؾخدى٫ ٪ بال٣ىاهحن التي ٧اه، ولم ٌٗترى الضًىان ٖلى هظا العجؼ ولم ًُلب الخمؿُّ خؿً

م ٤ ٖػ  .صون ب٢غاع جل٪ الترجِباث - هٞو

  َّواهسٟاى ؤؾٗاعه في  2013مىظ الغب٘ الغاب٘ مً ٖام ه وجهضًغ الىِٟ هخا  بجضوي مؿخىي  بن ،

م 2012ملُاع صًىاع ٖام  66.9ؾهم بك٩ل ٦بحر في جضوي مىاعص اإلاحزاهُت الٗامت مً ؤ ،ألاؾىا١ الضولُت

ٌُ  2016ُاع صًىاع ٖام مل 6.7بلى   ما وؿبخه وهى مؿخىي ال 
ّ
% مً ٞاجىعة اإلاغجباث التي 35.2ُٛي بال

ما ٢ام به  بالخالي ٞةنَّ و ، ًىاع هاهُ٪ ًٖ بىىص الهٝغ ألازغي ملُاع ص 19.0،  2016بلٛذ زال٫ ٖام 

-2014اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بالخيؿ٤ُ م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت لخمىٍل العجؼ الؿىىي زال٫ الٟترة 

 ؤملخه الٓغوٝ اإلاالُت ، 2017
ً
ُٗت والخىُٟظًت، خحنفي الؿلُ وخالت الاه٣ؿام ،٧ان ؤمغا  الدكَغ

ت الؾخمغاع ماؾؿاث الضولت في جإصًت ٖملها ويمانب الخض  هضٝ جمىٍل بىىص الهٝغ الًغوٍع
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ت ٧اٞت صٞ٘ حُُٛت و مً زال٫ حن ِٗكُت للمىاَىاإلآغوٝ مً ال اإلام٨ً اإلاغجباث الكهٍغ

ت بما ٞحها اإلاهغوٞاث و   الضٖم.الًغوٍع

  بال ؤن بٟٚا٫ الضًىان لها  واضخت بظاتها،٧ان ًيبغي ؤن ج٨ىن في ْل ما ؾب٤ مً جىيُداث ألمىع

وهى اإلالؼم  -ججاه هظه اإلاالخٓت مً صًىان اإلاداؾبت  اإلاغ٦ؼي  لُبُا مهٝغ ةنَّ ٞ ايُغها لظ٦غها،

٣ا إلاٗاًحر اإلاغاجٗت اإلاٗخمضة  ىعص ؤن ٣ًضم مٗالجاث مؿخ٣بالثدخه الخىُٟظًت  ٦ما فيٞو ًُ  
ْ
لُت وؤن

مً ٢بل مهٝغ لُبُا  بطا لم ًخم جمىٍل العجىػاث الؿىىٍت :ًدؿاء٫  –اؾخيخاجاث وجىنُاث 

 بما في طل٪ ،إلاىاَىحن اللُبُحناضٞ٘ مغجباث ًغاها صًىان اإلاداؾبت ل ما هي آلالُت التيٞ اإلاغ٦ؼي،

 !..؟ طاجه دّض بىان اإلاداؾبت مغجباث ومهغوٞاث صً

 مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٧ان ؤو٫ َم  ٞةنَّ  ، و٦ما ؾب٤ في ؤ٦ثر مً مىاؾبت،ً باب الخظ٦حرم 
َ
ه بلى بَّ ً ه

لخىبُه بلى بياٞت ل وآلازاع التي ؾخترجب ٖلحها، ، 2013 مىظ ؤ٦خىبغٟا٫ اإلاىاوئ الىُُٟت ٢بت ٛبَّ مَ 

 ؤو  جضاُٖاث الاه٣ؿام الؿُاس ي ٖلى الىي٘ اإلاالي للضولت،
ً
مغاع في الخىؾ٘ زُىعة الاؾخمضي ًًا

مؿخىٍاث ٚحر  هىٚعجٟإ مؿخىي الضًً الٗام ال٣اثم ٖلى السؼاهت الٗامت وبلاو  ،في ؤلاهٟا١ الٗام

ت اجساط َالب٦ما  ٢ابلت لالؾخضامت الاجغاءاث واإلاٗالجاث الالػمت  الجهاث طاث الٗال٢ت بؿٖغ

 .الضًً الٗامطل٪ اعجٟإ حؿإع وجحرة خض مً لل

  ِصَ  ،ي ً جهت ؤزغَ م 
َ
هٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٖلى مُالبت الؿلُت الخىُٟظًت بالخيؿ٤ُ مٗه ٖلى م َب ؤ

، و٧ان آزغها عؾالت الؿُض اإلاداٞٔ ع٢م سؼاهت الٗامتمٗالجت الضًً الٗام ال٣اثم ٖلى ال

ش 1322/1" لؿُض عثِـ اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا١ بلى ااإلاىجهت  03/01/2018" بخاٍع

ني اهمُالبت  ،الَى ًّ ؤلالتزاماث اإلاالُت اإلاترجبت ٖلى الضولت اللُبُت لهالر مهٝغ  بةًالء حؿىٍت ب

 
ً
  لُبُا اإلاغ٦ؼي هٓحر ٢ُامه بخُُٛت العجؼ اإلاترا٦م في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت ؤهمُت

ً
 إلاا  ،زانت

ً
٣ا ٞو

ٗاث الىاٞظة.   ج٣ط ي به الدكَغ

 

 

 (2الحظة  امل

 

ت غلى أن الىلؼ الانخفادي الع" يئ الزي غاؼخه الذولت خالُ غام ظهشث مؤؼشاث جمثل نشائً نٍى

ًان باإلمٍان أن جٍىن ألاولاع أقمل باهخػاػ الانخفاد يىدُجت وبُػُت 2017 م ؾير خهُهي وأهه 

ًاهذ أقمل مً ألاغىام العابهت، إال أن هزا ألامش لم ًدذر  لخدعً إهخاج الىكي وإسجكاع مىاسده التي 

ًاهذ ألاولاع الانخفادًت والظشوف اإلاػِؽُت أظىء  هدُجت ظُاظت الخمُِو التي جم اهتهاحها مً و

داسة اإلاىاصهت الاظخيرادًت لىصاسة الانخفاد بػٌغ إم بػذ أن آلذ 2017نبل اإلافشف اإلاشيضي في الػام 

ًاهذ مخبػت في   ". العابهتفشف اإلاشيضي في ألاغىام حىبي جدذ إداسة اإلاهكام الىهذ ألا إالعُاظت التي 

 (16)نٟدت ع٢م           
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 : الغص
 

  ًُسال٠ نغا غ الضًىان اإلاهىُت وٍُ  مبضؤ الجزاهت واإلاىيىُٖت، خحنجاهب ج٣ٍغ
ً
 مغاٖاة  خت

ً
ٟٛل ٖمضا ٌُ

ً الظي  ٘ ؤن ٨ًىن للخدؿُّ
ّ
الٓغوٝ الاؾخثىاثُت الٗامت للضولت زال٫ الؿىىاث ألازحرة، وخحن ًخى٢

 ؤهم اإلااقغاث جاء مخإزغا جضا ؤزٌغ مباقٌغ ٖلى ألاويإ الا٢خهاصًت والٓغوٝ اإلاِٗكُت، مخى
ً
اؾُا

ني زال٫  ألازغي واإلاخمثلت في جطسم العجؼ الترا٦مي، وحجم السؿاثغ التي ج٨ّبضها الا٢خهاص الَى

 مٟانل الضولت.و اإلاىاويء الىُُٟت، والهضع الىاجم ًٖ حّٛى٫ الٟؿاص في  ٞترة بٚال١ الخ٣ى٫ 
 

 ًٖ 
ً
هٝغ اإلاغ٦ؼي وجدمُله تهام اإلااب ٖاصجه ٧ان ٖلى صًىان اإلاداؾبت الٗمل بدُاصًت بُٗضا

البدث ًٖ  به ً ألاجضيمؿاولُت ألاػمت التي ٌٗاوي مجها ؤلا٢خهاص اللُبي صون ٚحره، خُث ٧ان مِ 

اإلاغ٦ؼي طل٪ ؤن اإلاهٝغ  ،٢خهاصًتالاوألامىُت، والؿُاؾُت، وجظوعها :  ؤلػمتالخ٣ُ٣ُت ل ؾبابألا 

ب الؿل٘ زاع  البالص، و  ال ًضزل بت ؤؾٗاعها في الؿى١، و ٢امغ ال لِـ مً مهامه مداعبت ْاهغة تهٍغ

ؾخ٣غاع ألامني. ال الؿعي لخد٤ُ٣ الا س ي، و بنهاء خالت ؤلاه٣ؿام الؿُاس ي واإلااؾَّ يمً ازخهاناجه 

ص ي باجاهل الضًىان لهظه ألاؾباب ّٗمض جح بنَّ و  ٌَ لضي عثاؾت  لىُت اإلابِختوالجظوع الخ٣ُ٣ُت لؤلػمت 

 ًٖ الٗمل اإلانهي واإلااؾس يباإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي في سجاالث ومى للؼّ ِ الضًىان 
ً
 .ا٦ٟاث بُٗضا

 

  ،
ً
ًَ الظي قهضه الىي٘ اإلاالي والا٢خهاصي للضولت زال٫ ٖام بِ مىيىُٖا دؿُّ

َّ
، ؤعج٨ؼ  2017نَّ الخ

 6.7عجٟٗذ ؤلاًغاصاث الىُُٟت مً اً وؿبي في بهخا  وجهضًغ الىِٟ السام، خُث جدؿُّ  ٖلى٣ِٞ 

 14ملُاع صًىاع ؤي ما ٌٗاص٫ ) 19.2بلى  2016زال٫ ٖام  ملُاع صوالع( 4.7ملُاع صًىاع ؤي ماٌٗاص٫ )

ًم٨ً مً زالله  ً بلى اإلاؿخىي الظي ، و لم ًهل هظا الخدؿُّ  2017ملُاع صوالع( زال٫ ٖام 

 ٖلى  بخضار جدؿً ٦بحر 
ً
لى الٓغوٝ ألاويإ اإلاالُت والا٢خهاصًت للضولت ًى٨ٗـ مباقغة ٖو

 .ملُاع صوالع  53.2ع ما ٌٗاص٫ ملُاع صًىا 67والبالٛت  2012، م٣اعهت بمؿخىٍاجه زال٫ ٖام اإلاِٗكُت
 

  َّمً جهت ؤزغي، ٞةن 
َ
و٩ٗاؾاتها ٖلى اإلاؿخىي الٗام لؤلؾٗاع اً ألاويإ الا٢خهاصًت واإلاالُت و دؿُّ ج

ه٣ؿام يإ الؿُاؾُت وألامىُت وخالت الا ً ألاو ؾٗغ الهٝغ مغجبِ وبك٩ل مباقغ بخدؿُّ ٖلى و 

ت الظي ٞا١ اإلااؾَّ  ٢ِبل ةنهاء الهٝغ مًب عجباَه ٦ظل٪ال  بياٞتس ي، الؿُاس ي واإلااؾَّ  ؿاث اإلاىاٍػ

ىام الؿاب٣ت، 25  ما وهظا  ملُاع صًىاع زال٫ ألٖا
ً
 . لم ًدضر بَال٢ا

  ِم م   ً ؤنَّ بالٚغ
َّ
بضؤ م٘ الىه٠ الثاوي مً  وجهضًغه ً الظي َغؤ ٖلى بهخا  الىِٟ السامدؿُّ الخ

ً الىي٘ اإلاالي والا٢خهاصي، خُث ؤم٨ً ٖلى جدؿُّ  ، بال ؤهه ٧ان له ؤزغ وؿبي وملخىّ 2017ٖام 

 %  50بيؿبت  2016م٣اعهت بٗام  2017لُت لٗام جسٌُٟ العجؼ في الترجِباث اإلاا
ً
با ، ٦ما قهض ج٣ٍغ

 مىظ قهغ صٌؿمبر جدؿُّ  في الؿى١ اإلاىاػي  ؾٗغ نٝغ الضًىاع اللُبي
ً
ا  ملخْى

ً
والظي ٧ان في  2017ىا
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م 2018صًىاع للضوالع م٘ بضاًت ٖام  4.0بهسٌٟ بلى ٢غابت صًىاع ل٩ل صوالع ، خُث  9.5مؿخىي 

ؿخ٣غ ٖىض ٢غابت   صًىاع للضوالع  6.3لُٗاوص ؤلاعجٟإ َو
ً
با  آزغ  طل٪ بهسٟاٌى  َب اَخ ، ونَ ج٣ٍغ

ٌ
 ملخىّ

  .ؾٗاع لبٌٗ الؿل٘ وبك٩ل ٦بحر في اإلاؿخىي الٗام لؤل 

 

 

 (3الحظة  امل

 

هتهاحها مً اظُاظت الخمُِو التي جم أظىء هدُجت  ًاهذ ألاولاع الانخفادًت والظشوف اإلاػِؽُت.. " 

 ." بػذ أن آلذ اداسة اإلاىاصهت الاظخيرادًت لىصاسة الانخفاد م2017نبل اإلافشف اإلاشيضي في الػام 

 (16)نٟدت 

 

 الغص :
 

  هغُّ  صًىان اإلاداؾبت ٖلى هام اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي نغاخت بةجبإ ؾُاؾت الخ٤ًُِ زال٫ ٖام تّ اًُ

2017  
ْ
دي وخاو٫ ذ بصاعة اإلاىاػهت الاؾخحراصًت لىػاعة الا٢خهاص، آل بٗض ؤن مً زال٫ ٖغى جاٍع

  لخُىع بًغاصاث ومهغوٞاث الى٣ض  ألاجىبي
ّ
ؼ هظا الاّتهام، بال ؤن هظا ؤلاصٖاء باَل و ٚحر حٍٗؼ

ـُ ٌَ وفي هٟـ الى٢ذ  خُذ،  ٨ٗ  ًَّ  ٠ٗ الىاِض ال
ُ
ُّ ر في ال٣ ٤ ٖمل صًىان ضعاث اإلاهى ت لٍٟغ

اث ٞهم وجدلُل البُاهاث و ُم ضعجه ٖلى ، ومضي ٢اإلاداؾبت ديجٍغ  لدؿلؿلها الخاٍع
ً
٣ا  .ألاخضار ٞو

 

 ض ٢هض الاتهام ِ
ّ
غ  بٟٚا٫ُ  هىا ًا٦ ٣ٍغ

َ
 َمؿاعي مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي اإلاخىانلت صًىان اإلاداؾبت ج

 بومُالباجه 
َ
 إ
ْ
  ن

َ
ؾخالمها إلاهامها ُٞما او  ت٢خهاص بضوعها في عؾم الؿُاؾت الخجاعٍّ ٣ىم وػاعة الاج

 خًَ 
َّ
ِ ٗل

ّ
ُّ ٤ بيكاٍ الخ ٍخطر و  ومغا٢بت ؤؾٗاعها، ،وؤهمها جىٞحر الؿل٘ بالؿى١ اإلادلي ،تجاعة الساعج

 مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت :طل٪ 

دي إلاغاؾالث اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي لؤلَغاٝ اإلاٗىُت ؾىاء في الؿلُت ا -1 ُٗت لًبحن الؿغص الخاٍع دكَغ

وي٘  و ،وػاعة الا٢خهاص بضوعهابًغوعة ؤن ج٣ىم اإلاغ٦ؼي مُالباث اإلاهٝغ  ،الخىُٟظًتم ؤ

ت عقُضة، ومً ؤهم جل٪ اإلاغاؾالث ما ًلي :  ؾُاؾت ججاٍع

o  في الؿُض وػٍغ الا٢خهاص في الخ٨ىمت اإلاا٢خت وّجه الؿُض اإلاداٞٔ ٦خابه بلى

ًُ مً زالله الخإ٦ُض  ، جمَّ  24/11/2013 ا   ِممَّ
ّ
ض مً آلازاع الؿلبُت ٖلى ؤن ٍؼ ٟا٢َم الىي٘ ٍو

 خت  نهاًت ألػمت ب٢ٟا٫ اإلاىا
َ
٣ض ألاجىبي، والظي بلٜ

ّ
ت، هى جىامي الُلب ٖلى الى ُّ ُٟ

ّ
وئ الى

ِهَل نهاًت  38خىالي  2013ؤ٦خىبغ  ًَ  
ْ
٘ ؤن

ّ
خى٢ ملُاع ، خُث  45خىالي  2013ملُاع صوالع ، وٍُ

ساط الىػاعة يغوعةجاء في طل٪ السُاب الخإ٦ُض ٖلى 
ّ
ٗت ُخ  اج ؼمت مً ؤلاجغاءاث الؿَغ

 مباقغ بلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي للضولت، ومجها :  والٗاجلت الهاصٞت بك٩ل
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  ،ت جاعٍّ
ّ
 جىُٓم وكاٍ الاؾخحراص ومغاجٗت الؿُاؾُاث الخ

  ،ٖم الؿلعي والخدظًغ مً الاؾخمغاع ٞحها ٖلى الىدى ال٣اثم  مغاجٗت ؾُاؾاث الضَّ

  ت وعاصٖت لخىامي ْاهغة ا٢خهاص الٓل )ألاوكُت الا٢خهاصًت وي٘ خلى٫ جظعٍّ

 % مً الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي، ٣40ُإ الغؾمي للّضولت( الظي ػاص ًٖ زاع  ال

  ،حرها  الضٞ٘ بدىمُت بٌٗ ال٣ُاٖاث الىاٖضة ٧الؿُاخت والاجهاالث والؼعاٖت ٚو

  ٘وي٘ آلُت لًبِ ؤويإ اإلاىاٞظ الخضوصًت وجىُٓم صزى٫ الؿل٘ والبًاج

 وزغوجها، 

ٗاون م٘ الىػاعة والخ٨ىمت في ٧ل ما م٘ ببضاء الاؾخٗضاص الخام مً مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼ 
ّ
ي للخ

حرها  .ؾب٤ مً م٣ترخاث ٚو
  

o  َم
َّ
، في بَاع مٗالجت جضاُٖاث  26/11/2013في مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي وعقت ٖمل  هٓ

ٗاون م٘ ألاَغاٝ الّضولُت، خاى٫ ٢ًااًاا الؿُاؾاااث الا٢خهاااصًت ال٨الاُت 
ّ
ألاػمت بالخ

ت(،  حرها  : اإلاالُت، والخسُاُِ، وػاعاث ًىع وبد)اإلاالُت والى٣ضًت والخجاٍع الا٢خهاص، ٚو

ني الٗام ممثلحن ًٖ لجىت اإلاحزاهُتمكاع٦ت وب سُُِ واإلاالُت باإلااجمغ الَى
ّ
إلاىا٢كت ، والخ

، وجم جىاو٫ في ْل ألاػمت الغاهىت والخلى٫ اإلاخاخت 2014آٞا١ اإلاالُت الٗامت ومحزاهُت 

ي جىُٓم الخجاعة الساعجُت، وؤخُلذ يغوعة اجساط وػاعة الا٢خهاص لسُىاث جاصة ف

ت ومجها وػاعة الا٢خهاص ُّ غاٝ اإلاٗى  .مسغجاث طل٪ الل٣اء ل٩اٞت ألَا
 

o  ه بلى الؿُض وػٍغ الا٢خهاص ش٦خاب الؿُض اإلاداٞٔ اإلاىجَّ ، بكإن  13/01/2015 بخاٍع

ىاويء الىُُٟت وجضاُٖاتها ٖلى إلاألاويإ الغاهىت وجضاُٖاث ؤػمت ب٢ٟا٫ الخ٣ى٫ وا

ني،الا٢خه مهٝغ  ُٞه ؤنَّ  صَ َع ، وَ وفي ْل ُٚاب قبه جام لضوع وػاعة الا٢خهاص اص الَى

م ٧ل ما ؾب٤، وعٚم ج٨غع جيبحهاجه لجمُ٘ ألاَغاٝ، وفي ْل اؾخمغاع  لُبُا اإلاغ٦ؼي  ٚع

ت ٞةهه ؾ٣ُىم باجساط جملت مً ؤلاجغاءاث والًىابِ  جٟا٢م ألاػمت صون خلى٫ جظٍع

٣لُل مً خّضة ألاػمت، والتي لً ج٨ىن ٧اُٞت صون اؾخ٨ماال إلاا اجسظه في الؿاب٤ للخ

باجساط بجغاءاث ٖاجلت  التي َالبهاوػاعة الا٢خهاص وؤهمها  ،ججاوب الجهاث اإلاٗىُت

 
َ
هٝغ اإلاغ٦ؼي مغاجٗت ا٢ترح اإلاصون اؾخمغاع جضهىع ألاويإ، وفي هظا ؤلاَاع  دى٫ُ ج

اصة جىُٓم وكاٍ الاؾخحراص الاؾتهال٧ي مً  : زال٫ الؿُاؾت الىاٞظة إٖل

 بٖاصة الىٓغ في الضٖم الؿلعي. -1

 بٖاصة الىٓغ في ؾُاؾت صٖم اإلادغو٢اث بك٩ل ٞىعي. -2

ت وال٨مالُت والخض مً بٚغا١  -3 بٖاصة الىٓغ في الىاعصاث مً الؿل٘ ٚحر الًغوٍع

 الؿى١.

 حكضًض الغ٢ابت ٖلى جىصة الؿل٘ اإلاىعصة ومىانٟاتها. -4
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 ها بهخا  مدلي.خٓغ اؾخحراص الؿل٘ التي ًخىٞغ مج -5

ب الؿل٘ واإلادغو٢اث.٩اجساط بجغاءاث عاصٖت إلا -6  اٞدت ٖملُاث تهٍغ

ن ٧اٞت اؾخٗضاص مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي للخٗاون والخيؿ٤ُ بكإ جإ٦ُض السُاب ٖلى م٘

 .بجغاءاث الخض مً اؾخجزاٝ مىاعص الضولت مً الى٣ض ألاجىبي

o  هام ، وجدذ ٖىىان  08/20/2015في ٦خاب الؿُض اإلاداٞٔ بلى الؿُض وػٍغ الا٢خهاص"

اجل جضا" لخض مً اؾخجزاٝ الى٣ض ألاجىبي، خُث ل اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  بكإن م٣ترخاث ٖو

ت بجغاءاث مً قإنها الخضُّ مً جىامي الُلب ٖلى الى٣ض  ًّ الخٔ اإلاهٝغ ٖضم اجساط ؤ

ًُ  ألاجىبي، صون ؤّيِ  ت، حُٛحر  لب اإلاهٝغ مً وػاع ظ٦غ في الؿُاؾخحن اإلاالُت والخجاٍع ة َو

الا٢خهاص وبهىعة ٖاجلت جدضًض ؤولىٍاث الاؾخحراص الؿلعي م٘ جدضًض ٦مُاجه، إللؼام 

خماصاث اإلاؿدىضًت، و  ع ٧ل مً اإلاىعصًً واإلاهاٝع بها ٖىض ٞخذ الٖا اإلاهٝغ جإ٦ُض  ٦غَّ

 .اؾخٗضاصه للخٗاون والخيؿ٤ُ بما ٨ًٟل جد٤ُ٣ اؾخ٣غاع ا٢خهاصي ومالي
  

o  ـ وؤًٖاء اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا١ الؿاصة عث٦ِخاب الؿُض اإلاداٞٔ بلى

ني، ش  الَى مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي هى اإلاؿدكاع الا٢خهاصي وباٖخباع ،  04/09/2016بخاٍع

٤ ال٣اهىن  للضولت اللُبُت ًُ ٞو ِ ، ٞةهه 
ّ
ع وب٩ل نغاخت مً زُىعة اؾخمغاع ألاػمت، دظ

 ٖلى اجساط زُىاث وبجغاءاث ٞٗلُه إلاٗالجت جضاُٖاتها وجظوعها، جإَالب بو 
ً
ؾِؿا

 جى٢ٗاث العجؼ الترا٦مي للمحزاهُت خت  نهاًت الٗام 
ّ
 2016ماقغاث زُحرة جضا، مجها ؤن

ض ًٖ  %، و٢ض جغجٟ٘ 95ملُاع صًىاع، لترجٟ٘ وؿبخه مً الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي بلى  50ؾحًز

ىاًء بو  ،خ٨ىمت اإلاا٢خت بمضًىت البًُاء% بٗض بياٞت التزاماث ال110اليؿبت بلى ؤ٦ثر مً 

ت، مً قإنها اإلاؿاٖضة في مٗالجت ٖ لُه َالب اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بدؼمت بنالخاث جىهٍغ

 ألاػمت، وهي ٧الخالي :

 .الُبُُٗت ٗضالجهإلاؤلاهخا   ٖىصةحعجُل بنهاء ؤػمت الخ٣ى٫ واإلاىاويء الىُُٟت و  -1

2- .  بٖاصة الىٓغ في ؾٗغ الهٝغ

 غقُض ؤلاهٟا١.الالتزام بدىُٟظ ٧اٞت ؤلانالخاث اله٩ُلُت وبجغاءاث ج -3

 الٗمل ٖلى خكض ؤلاًغاصاث ٚحر الىُُٟت، وجُٟٗل صوع وػاعحي اإلاالُت والا٢خهاص. -4

 بلٛاء صٖم اإلادغو٢اث الظي ؤنبذ ًمثل مؿإلت ؤمً ٢ىمي. -5

 و٠٢ هٍؼ٠ ؤلاهٟا١ زاع  اإلاحزاهُت في اإلاى٣ُت الكغ٢ُت. -6

 بؿِ ألامً ووخضة البالص وبنهاء الخغوب. -7

ُت الغؤي  -8  .الٗام وبقغا٥ اإلاجخم٘ في جدمل جبٗاث ألاػمت وجضاُٖاتهاجٖى
 

نياإلاجبالخيؿ٤ُ والخٗاون م٘  اإلاغ٦ؼي  ٢ام اإلاهٝغ -2 ٖضاص بفي  لـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا١ الَى

 
ُ
 مىاػهت الى٣ض ألاجىبي والتي اٖخ

ْ
ش  مضث ل  24بخاٍع  .ملُاع صوالع 17.9في خضوص ،  2017ابٍغ
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 اإلاغ٦ؼي  م اإلاهٝغ٢ضَّ اصًت وصوعه في بهجاح ٖمل وػاعة الا٢خهاص، في بَاع صٖمه للمىاػهت الاؾخحر  -3

 
َ
 ح

ً
  ، ؤيجمالي اإلاىاػهتب% مً  30بخمىٍل العجؼ في اإلاىاػهت الاؾخحراصًت في خضوص  ٗهضا

ُ
 5.4غابت ٢

  .خُاَُاث اإلاهٝغ مً الى٣ض ألاجىبيملُاع صوالع مً اخ
 

م  -4 ٢خهاص مً زال٫ الاجخماٖاث اإلاخ٨غعة ٧اٞت الدؿهُالث والضٖم لىػاعة الا اإلاغ٦ؼي  اإلاهٝغ٢ضَّ

ضة لالٖخماصاث اإلاؿدىضًت للٗمل مً زال٫ مىٓىمت مىخَّ  ىػاعةالم٘ وػٍغ الا٢خهاص وو٦ُل 

وػاعة ت هه لٗضم جاهؼٍّ ؤال بمىٓىمت مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، ٢اٖضة البُاهاث و  والاؾخٟاصة مً

في جىُٟظ اإلاىاػهت الاؾخحراصًت،  زحر إخضر ج ىػاعةالٖما٫ اللىجؿدُت ببٌٗ ألا جإزغ الا٢خهاص و 

   . 2017ٚؿُـ ؤقهغ  نهاًت يالٗمل الٟٗل ؤخُث بض
 

غه، ال قّ٪  ؤٟٚلهاهظه ال٣غاثً التي  في ْل ما ؾب٤، ٞةنَّ  -5 ِكغ لها في ج٣ٍغ ٌُ صًىان اإلاداؾبت، ولم 

 
ُ
ِ ؤنها ج

ّ
 نَ ، خُث عَ ٝغ اإلاغ٦ؼي بةجبإ ؾُاؾت الخ٤ًُِبتهاماث الضًىان للمه ُض ٟى

َ
 اإلاهٝغ ض

 اإلاىاػهت و  جل٪ ٖىضما ٧ان ٌكٝغ ٖلى جىُٟظ ملُاع صوالع  15هدى  2016إلاىاػهت ٖام اإلاغ٦ؼي 
َ
 ه
َّ
ٟ 
َ
 ظ

التي ؤ٢ّغها اإلاجلـ الغثاس ي  الى٣ض ألاجىبي، بِىما بلٛذ مىاػهت ٣ِٞملُاع صوالع ال  12مجها ٢غابت 

ني ووا٤ٞ ٖلحها اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ًٖ   ملُاع صوالع 17.9خىالي  2017الٗام لخ٨ىمت الىٞا١ الَى

ملُاع صوالع  5.4% ؤي خىالي 30بضٖم هظه اإلاىاػهت بيؿبت ٦ؼي غ إلاٝ اغ ، بياٞت لخٗهض اإلاه

 ًٖ ؤزغي، 
ً
، ٢خهاصلىػاعة الا اإلاهٝغ ا٢ّضمه التي الٟني الضٖموجىه الدؿهُالث و  ب٣ُتًٞال

إي حجت ومى٤ُ ًٖؼ م ٞإًً الخ٤ًُِ الظي اّصٖاه صًىان اإلاداؾبت ؟! و٠ُ٦ جىّنل بلُه ٍو

   طل٪ ؟!..
 

 نَّ ب  
ُّ
في بعبا٥ بك٩ل مباقغ ؾهم ؤاصًت صًىان اإلاداؾبت بة٣ًاٝ ٖمل لجىت اإلاىاػهت الاؾخحر  َل جضز

 
ُّ
 ٖلى  بعجاء يُغ اإلاهٝغ بلىمما ا، غهالٗمل وجإز

ً
جىُٟظ مىا٣ٞاث اللجىت وبهٟت ما٢خت بىاءا

ش ( ب017-19-5571)عؾالت صًىان اإلاداؾبت اإلاىجهت بلى وػٍغ ؤلا٢خهاص ع٢م  والتي  17/10/2017خاٍع

 
ّ
ي ٞحها الضًىان جدٟٓ

َ
٠ له مً ؤبض

ّ
 إلاا ج٨ك

ً
ه ٖلى ٖمل لجىت جىُٟظ اإلاىاػهت ؤلاؾخحراصًت هٓغا

ضم بلتزامهما بإخ٩ام ٢غاع اإلاجلـ  ،غاٝ وجىُٟظ اإلاىاػهت ؤلاؾخحراصًتمسالٟاث في ٖمل لجىتي ؤلاق ٖو

ني ع٢م )الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞ  . 2017( لؿىت 378ا١ الَى

  ِغ الضًىانم ؤن عؾالت عثِـ صًىان اإلاداؾبت اإلاكاع بلحها، ٢ض  ً وجىه الخىا٢ٌ والايُغاب في ج٣ٍغ

اث واإلاسالٟاثوعص ٞحها   جل٪ الخهٞغ
ّ
اإلاسجلت بد٤ لجىتي الخىُٟظ وؤلاقغاٝ ٖلى اإلاىاػهت  بإن

ل في الٗملت ألاجىبُت"مً قإنها ؤن جاصي بلى  الاؾخحراصًت ِ
ّ
وبىاًء ٖلُه َلب  ،"بهضاع اإلاا٫ الٗام اإلاخمث

  عثِـ صًىان اإلاداؾبت
ً
و٠٢ بنضاع ؤي مىا٣ٞاث ٖلى َلباث ٞخذ : "في عؾالخه باا  نغاخت

خماصاث مً ٢بل لجىت جىُٟظ اإلاىاػهت الاؾخحراصًت، و٦ظل٪ ٖضم بخالت ؤي مىا٣ٞاث ناصعة بلى  الٖا
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ًٖ الضًىان  غ ( مً ج٣ٍغ321هٟدت ع٢م )الفي ما وعص ألامغ الظي ها٢ًه . "مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي 

 الضًىان ٢ض َلب بمىجب الغؾالت اإلاكاع بلحها : "  2017الٗام 
ّ
جهادُذ ؤلاجاغاءاث التي وعص ٞحها بإن

 " !!..  إلاىاػهتاض مُججاإلاسالٟات ولاِـ  
 

  خماصاث اإلاؿدىضًت الهاصعة ًٖ وػاعة و٢ض ٢ام صًىان اإلاداؾبت بة٣ًاٝ جىُٟظ اإلاىا٣ٞاث ٖلى الٖا

ٍغ باإلاسالٟاث اإلاغج٨بت وال الا٢خهاص، بمىجب ال٨خ ا١ ؤيَّ بُاٍن ؤو ج٣ٍغ اب اإلاكاع بلُه، وصون بٞع

اإلاىا٣ٞاث اإلامىىخت لها، ل٩ي ًدؿن  للمهٝغ اؾدبٗاصها  ب٣ًاٝ جىُٟظبإؾماء الكغ٧اث التي ًم٨ً 

ت اإلاىا٣ٞاث الىاعصة مً وػاعة الا٢خهاص، وهى ما  ُّ مً مىذ اإلاىا٣ٞت الجهاثُت، ومباقغة جىُٟظ ب٣

 لٗمل ٧ٍل مً لجىت اإلاىاػهت الاؾخحراصًت بىػاعة الا٢خهاص، و لجىت الخُُٛت ؾبب جإ
ً
 و بعبا٧ا

ً
زحرا

 بمهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي.
 

  اضر في آلُت ذ ٞو زلل ٞني آزغ ٦بحر و٢٘ ُٞه صًىان اإلاداؾبت، خُث جبّحن وجىص زُإ نٍغ

غ ا عهاوالتي ٢ضَّ  2017هغوٞاث الى٣ض ألاجىبي لٗام إلا الضًىان خدؿابا ملُاع  8.9بىدى  لضًىانج٣ٍغ

٣تخدؿابها ٢ام باخُث  صوالع ،  بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الىهج اإلاداؾبي الؿلُم ،ٚحر  خُدت بٍُغ
ْ
؛ بط

٣ا لؤلٖغاٝ واإلاباصت اإلاداؾبُت  ٖخماص ٖلى جؼء مً خغ٦ت ؤعنضة اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي الا ال ًم٨ً ٞو

تبٟٚا٫ م٘ لت، بالساع  وعبُها بدغ٦ت ؤلاًغاصاث الىُُٟت اإلادهَّ  َُّ  .الٗىامل واإلاازغاث ألازغي  ب٣
 

 ضم الٟهم ل ال٨بحر  ٨ٌٗـ ال٠ًٗبل صًىان اإلاداؾبت ٢ِ  مً بنَّ هظا السلل ٤ ضي ٖو  ٖملٍٞغ

 بًغاصه لالؾخيخاجاث التي جىّنل بلحها و  ،الضًىان
ّ
ض ؤن ِ

ّ
  ؤن ج٨ىن  بماٍا٦

ً
ب٣غاءة البُاهاث مىه  جهال

 ًٖ جد ،وال٣ىاثم اإلاالُت ٢غاءة  خُدت
ً
ُّ  هالُلًٞال  ٞى

ً
٣ٞغاث الجضو٫ اإلاضع  في  ٦ما وعصث في ا

غ صًىان اإلاداؾبت،   ؤن ج٨ىن ؤو ج٣ٍغ
َ
 للخًلُل والدكىٍه ح

ً
في اخدؿاب ه ً زال٫ اٖخماصمِ ٗمضا

بجمالي ؤعنضة اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي مً الى٣ض ألاجىبي بالساع  ٖلى بىٍض واخٍض في ال٣ىاثم اإلاالُت 

ل،  جىبُت وؤعنضة بٗمالثهى بىض ؾىضاث وؤطوهاث زؼاهت ؤ ،للمهٝغ  ٣ُتججاهل ب م٢٘ابلت للخدٍى

  ؤهمها :ً مِ و  ،البىىص ألازغي 

 ٫ بنضاع الٗملت بالى٣ض ألاجىبي، ؤنى  -

،غُ ُٞ  -  و٢اث ؾٗغ الهٝغ

ب،  -
ّ
 الالتزاماث ال٣اثمت بالى٣ض ألاجىبي لهالر اإلااؾؿت اللُبُت لالؾدثماع واإلاجى

ت م٣ابل اٖخماصاث مٟخىخت، ؤعنضة اإلاهاٝع ا -  لخجاٍع

ت م٣ابل  -  . ؤعباب ألاؾغ اللُبُت مىا٣ٞاثؤعنضة اإلاهاٝع الخجاٍع
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َ
 ؤ٦ثر ؤهمُت، وهى  طاث ّغع الضًىان٦

ً
ا ُّ  ٞى

ً
 ؤعنضة الى٣ض ألاجىبي ل السُإ خحن ؤٟٚل ؤمغا

ضي ؤنَّ

طوهاث زؼاهت ؤجى لُبُا مهٝغ
ُ
بال٣ىاثم  بُت وؤعنضة بٗمالث ٢ابلت للخدىٍلاإلاغ٦ؼي بىض ؾىضاث وؤ

ة ٖىامل زال٫ الؿىتاإلاالُت جخ  : هي و  ،إزغ ِبٗضَّ

 ؤلاًغاصاث الىُُٟت،  -

 بًغاصاث اؾدثماعاث مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي بالى٣ض ألاجىبي،  -

 اإلابالٜ اإلاكتراة بالى٣ض ألاجىبي مً بٌٗ الجهاث ألازغي،  -

 جدهُالث الىصاج٘ السانت،  -

 اؾخسضاماث الى٣ض ألاجىبي،  -

-  ،  ٞغو٢اث ؤؾٗاع الهٝغ

اصة والى٣ -  و في الخضاو٫.خغ٦ت الٍؼ

غ الضًىان مٗٓم هظه الٗىامل، و  ؤلاًغاصاث الىُُٟت في  دهغهاا٦خٟ  بخُث ؤٟٚل ج٣ٍغ

 . ٣ِٞ واؾخسضاماث الى٣ض ألاجىبي
 

  الخىا٢ٌ مً الاهدغاٝ الىاضر في ٢غاءة البُاهاث اإلاالُت وجدلُلها ؤو٢٘ صًىان اإلاداؾبت في بنَّ هظا

ِ حٗمضه و  ،مل م٘ جل٪ البُاهاث اإلاالُتفي الخٗا هعجؼ جهت، ٦ما ؤهه ٦ك٠ ًٖ 
ّ
لت وكغ بُاهاث مًل

حره، ً جهت ؤزغي للغؤي الٗام مِ  غ  ٧ل طل٪ ٚو ؤي٠ٗ بم٩ان الىزى١ بالىخاثج التي جىّنل بلحها ج٣ٍغ

ٓغ لهظا السُإ والسلل الٟني الجلي.
ّ
 صًىان اإلاداؾبت بالسهىم، بالى

 

 

 (4الحظة  امل

 

غ صًىان اإلاداؾبت في الٟه  هاوالتي ؤوضر بإن 2017ل الثاوي محزاهُت الترجِباث اإلاالُت لٗام جىاو٫ ج٣ٍغ

  تمىس الذولت بميزاهُأحعــُير  ًىلا غغ  : "
 
 غلى الكهشة ميزاهُت جشجِباث مالُت  ث  ش  نغامت أ

ً
إظدىادا

اء والتي هّفذ غلى اخخفاؿ مجلغ الىصس مــً الاجكــام العُاظــي اللــُبي اإلاىنــؼ  (9العادظت مً اإلاادة )

مفــشف لُبُــا  حــشاء اإلاؽــاوساث الالصمــت مــؼإوجىكُــز جشجِبــاث مالُــت واسئــت غىــذ الانخمــاء بػــذ في ولؼ 

خُــث . خٍام الهاهىن اإلاالي الىاقزأ اإلاشيــضي ودًــىان اإلاداظبت والجهاث الشنابُت راث الػالنــت وقو

ــذاس إ، بعــــبب حػثر م2017س الذولت خالُ الػام مى عُير أواس ناهىوي لدًجاد إالمــشوسة إ ذاظــخلضم

 ُجارباث العُاظي ظـل الخالقاث والخ  فاب ى ناهىن مً مجلـغ الى
 
شف بىـاء غلـــى الف   ست، وحػز

ت اإلاؤنخ للمــادة الثامىــت مــً  امــً اغخمــاداث الػــام العــابو وقه 1/12ت بيعبت الاغخمـــاداث الؽـــهٍش

مالُت  جشجِبـاث شاسإنممـا حػـل مىلـىع  ، 2016نشاس ميزاهُـت للػـام إلػذم اإلاالي للذولت  هىن الىظــامنــا
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ـــذا م 2017مؤنخت للػام  غلى اظخمشاس ـشف  وخكاظا، الػىاء ًلـــشوسة ملخـــت لخجىُـــب اإلاـــىاوً مٍض

ت واإلاداقظـت  ً الؿزائي والذوائي، ولمان ظير اإلاشاقو ملى ألا غاإلاشجبـاث وجـىقير الاخخُاحـاث المـشوٍس

  ". الػامت اإلاهمت باهخظام واوشاد

 وما بٗضها( 18)نٟدت 

 

اااااااااغ الاااااااااضًىان زااااااااام ٖااااااااااص ووجاااااااااه اهخ٣ااااااااااصه للمهاااااااااٝغ اإلاغ٦اااااااااؼي ووػاعة اإلاالُااااااااات بكاااااااااإن الاااااااااضًً الٗاااااااااام  ج٣ٍغ

 الخالي :ٖلى الىدى 
 

عي ًىظمهــا وقــو مخىلب - " ( لعىت 15ناهىن سنم ) خامعــت مًاث اإلاادة الالعــلل جمذ دون إواس ؼَش

جيز لىصاسة اإلاالُت الانتراك مً الذاخل أو  غلى الخضاهت الػامـتبؽأن الذًً الػام  1986
 
والتي ال ج

 الخاسج أو إـذاس المماهاث التي جشجب التزاماث مالُت إال بهاهىن.  

بؽأن اإلافاسف،  2005( لعىت 1) ماهىن سنباإلاخالكت ألخٍام اإلاـادة الخادًـت غؽـش مـً الهذ العلل جم -

ُ بالهاهىن سنم ) جيز للمشيضي   2012( لعىت 46اإلاػذ 
 
مـــىذ ظـــلل مؤنخـــت لـــىصاسة اإلاالُـــت لخؿىُـــت التي ج

خمغ مجمىع ؤلاًشاداث اإلاهّذسة في ى لل غلذ هزه العونتي في ؤلاًشاداث الػامت بؽشه أال جٍضعجـــض  أّي 

  وأن   اإلايزاهُت الػامت،
 
إال التي مىدذ قحها، وال ًجىص ههذًم ظلل أخشي د في نهاًـت العـىت اإلاالُـت ذ  عح

 .بػذ ظذاد الالتزاماث العابهت

بؽأن الذًً الػام  آلُـت إـذاس الـذًً الػـام  1986( لعىت 15) دث اإلاادة الثاهُت مً الهاهىن سنمّذ خ -

ـو ظـىذاث ؾـير مدّذدة اإلاذة مهابـل الـذًىن، ت الـذًً  غـً وٍش قُمـا وّضخذ اإلاادة الثالثت آلُـت حعـٍى

ـو الخفـم اإلاباؼـش مً نبل مفشف لُبُا اإلاشيضي مً ؤلاًشاداث الىكىُت بيعبت   "% ....5الػـام غـً وٍش

  الخ.

 (15-14)نٟدت 

 

 الغص :
 

  ِغ صًىان اإلاداؾبت للترجِباث اإلاالُت للٗام م م ًٖ بهظا الك٩ل الظي ًى 2017ً اإلاضهل جىاو٫ ج٣ٍغ

 ٞحها !!.. 
ً
ا ٞىجضه ُٚاب ًٖ الىا٢٘ وججاهل للٓغوٝ اإلادُُت والاجٟا٢اث التي ٧ان الضًىان َٞغ

  تمىس الذولت بميزاهُأحعــُير  ًغ ىلاغ  "ًهّغح بال٣ى٫ : 
 
 غلى  ث  ش  نغامت أ

ً
ميزاهُت جشجِباث مالُت إظدىادا

غ زُاعا ٚحر وا٢عي " يمــً الاجكــام العُاظــي اللــُب (9الكهشة العادظت مً اإلاادة ) .. خُث ًدىاو٫ الخ٣ٍغ

 الؿلُت وهى حؿُحر ؤمىع الضولت بمحزاهُت ٖامت
ّ
، بِىما ٌٗلم الجمُ٘ في لُبُا وزاعجها، بإن
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ُٗت اإلامثلت في مجلـ الىىاب لم جهاص١ ٖلى الاجٟا١ الؿُاس ي ولم حٗتٝر بد٨ىمت الىٞا١  الدكَغ

ٌ اٖخماص ؤّي  ني وبالخالي جٞغ  ًٖ ٦ىن  محزاهُت ؤو ؤّي  الَى
ً
بجغاء ناصع ًٖ جل٪ الخ٨ىمت، ًٞال

ت جىالث واجخماٖاث بٖضاص الترجِباث اإلاالُت التي اٖخمضها 
ّ
 في ٧اٞ

ً
ا ؤؾاؾُا صًىان اإلاداؾبت َٞغ

ني!..  ٞهل هظا ُٚاٌب ًٖ الىا٢٘ ؤم ؤهه حُِٛب لئلمٗان في اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا١ الَى

 الخًلُل والدكىٍه ؟!..

 

 وػاعة اإلاالُت  مً ازخهام 2017نَّ جىُٟظ الترجِباث اإلاالُت لٗام داؾبت ؤججاهل صًىان اإلا

بٗملُت جمىٍل اإلاغ٦ؼي لتزم اإلاهٝغ ا و٢ضالخ٨ىمت ومهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي،  عثاؾت بالخيؿ٤ُ م٘

 لؤلؾاؽ ، وطل٪ملُاع صًىاع 10.6ب٣ُمت  للخ٨ىمت بىىص الترجِباث ومىذ ٢غى خؿً
ً
٣ا الىاعص في  ٞو

غ الضًىاني الاجٟا١ الؿُاس   .!!. في صًباجخه طاجه الظي ط٦غه ج٣ٍغ

 

  
َ
 هٝغ اإلاغ٦ؼي جىا٢ًاإلاالخٔ

ً
 واضخ ا

ً
في عئٍت وج٣ُُم صًىان اإلاداؾبت للٓغوٝ وألاؾباب التي  ا

ىام٫ هٝغ اإلاغ٦ؼي حؿخمغ في الهٝغ زالاإلاؿاث الضولت بما ٞحها جٗلذ ماؾَّ   2017-2014 ألٖا

ُٗت جغجِباث مالُت ٚحر مٗخمضة مًبمحزاهُاث و  خُث جىاو٫ صًىان اإلاداؾبت في  ؛الؿلُت الدكَغ

غ مىيٕى الضًً الٗام ال٣اثم ٖلى ا  2017لسؼاهت الٗامت في نهاًت ٖام الٟهل ألاو٫ مً هظا الخ٣ٍغ

 2017-2014ث الضولت زال٫ الؿىىاث الظي ٧ان لٛغى جمىٍل مهغوٞاملُاع صًىاع،  58والبالٜ 

ت التي ؤقبهضٝ جىٞحر الا  ٢غاع الترجِباث إلاع بلحها صًىان اإلاداؾبت واؾدىض ٖلحها خخُاجاث الًغوٍع

 لُبُا اإلاغ٦ؼي  مهٝغوهىا ٌؿخٛغب ملُاع صًىاع صون ُٚاء ٢اهىوي،  10.6بعجؼ  2017ُت لٗام اإلاال

دؿاء٫ ًٖ مٛؼي   الٗام عجٟإ هظا الضًًا تله وجدمُله مؿاولُ اللىم صًىان اإلاداؾبت جىجُهٍو

ضم وجىص ُٚاء ٢اهىوي له  "الًغوعة"وجٗلها في خ٨م  ألاويإ التي ؤقاع بلحها الضًىان ْلفي  ،ٖو

ُٗت !!.. ٤ جغجِباث مالُت ٚحر مٗخمضة مً ٢بل الؿلُت الدكَغ  لخالت  التي ؤجاػث الهٝغ ٞو
ً
هٓغا

  .منيّ ألا هٟالث الؿُاس ي واإلااّؾس ي والا ه٣ؿام الا 

 

  َّغ الضًىان ٖىض جىجحهه اللىم إلاهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ؤن مً الترجِباث اإلاالُت  لهضٝا ؤٟٚل ج٣ٍغ

نياإلاٗخمضة مِ   والتي ٧ان الضًىان َٞغ - ً اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا١ الَى
ً
هى جمىٍل  -ٞحها  ا

ت وعٞ٘ اإلاٗاهاة ًٖ اإلاىاًَ غجٕى لل٣ىاهحن والخمؿ٪ لا"طل٪ بلؼوم  ، واخخّج بض٫َ الى٣ٟاث الًغوٍع

مىيٕى  ٗل مً الترجِباث اإلاالُت اإلاٗخمضةبدُث ج ،"في مثل هظه الٓغوٝ التي ال جؼا٫ ٢اثمتبها 
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ْ
  مؿاءلت للمهٝغ بٗض ؤن

َ
 ذ ٖملُت الهٝغ وؤنبذ الضًً الٗام ٖلى السؼاهت ؤمغ مَّ ج

ً
 وا٢ٗ ا

ً
 ا

 بٌؿخىجب وي٘ اإلاٗالجاث لؿضاصه، و 
ً
ا في  ؤنُل َٝغ وهى  -بض٫ طل٪  ضًىان اإلاداؾبت٧ان خغٍّ

بمبرعاث الهٝغ صون وجىص ٢ىاٖخه الخامت  ؤن ًظ٦غ  - اإلاؿخىي اإلاكاع بلُهالٗام هظا  الضًً بلٙى

ضم جدمُل اإلاؿاولُت   ،الضًً هظا ترا٦ملبرعاث جل٪ اإلا٢بى٫ ٖلُه ُٚاء ٢اهىوي له، وبالخالي  ٖو

 .ٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي وخضهإلاه
 

  ِالخٔ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ججاهل صًىان اإلاداؾبت لٗغى بٌٗ الخ٣اث٤ ٖىض ، ً جهت ؤزغي م

 خُث لم جخم مً الترجِباث اإلاالُت، جاهب ؤلاًغاصاث ه لجدلُل
ً
بلى  -ٖلى ؾبُل اإلاثا٫  –ؤلاقاعة مُل٣ا

 625ب٣ُمت  اإلا٣ّضع  ؤؾباب ٖضم جىعٍض اإلابلٜ اإلاخب٣ي مً بًغاصاث مبُٗاث اإلادغو٢اث بالؿى١ اإلادلي

م مِ  ،ملُىن صًىاع ث بخىعٍض هظا اإلابلٜ ؤزىاء الاجخماٖااإلاُالبت  ً ؤن صًىان اإلاداؾبت ٧ان صاثمبالٚغ

 ٌَ غه صًىانؿاث اللُبُت، ٞلماطا ججاهل ٣ٗضها زبراء اإلااؾَّ التي  ألاؾباب  ؾغص اإلاداؾبت في ج٣ٍغ

 !..ا ًهاخب ٖضم جىعٍض هظا اإلابلٜ مً قبهاث؟إلا الخ٣ُ٣ُت

 

 

 (5الحظة  امل

 

بالىهذ ألاحىبي بدعاب ؤلاًشاد الػام  ػت خالُ الػامإًذاع نُمت الهشوك اإلاشح  " لىخظ أهه جم  

ل الترجِباث اإلاالُت مً سها مفذس وإغخبا ل اإلابالـ دون  م،2017جمٍى ونُام مفشف لُبُا اإلاشيضي بخدٍى

 ".الشحىع  لىصاسة اإلاالُت ـاخب الخعاب

 (20)نٟدت 

 

 الغص :
 

  نَّ ًخٛاض   صًىان اإلاداؾبت ًٖ ٖلمه بإهىا 
َّ
 اإلاغ٦ؼي  ؤن ٣ًىم اإلاهٝغهى  ،ب٘ واإلاٗخاصؤلاجغاء اإلاخ

  ضولت الؿُاصًت ؤو ٚحرهابةًضإ ٧اٞت مىاعص ال
ُ
 للخهي٠ُ اإلا

ً
٣ا ٗخمض في اإلاحزاهُت مً ؤلاًغاصاث ٞو

 فيالٗامت ؤو الترجِباث اإلاالُت، خُث ٣ًىم اإلاهٝغ بةًضإ بًغاصاث الىِٟ والًغاثب و الجماع٥ 

الخؿاباث اإلاىاْغة لها، في خحن ًخم جىعٍض الغؾىم وؤلاًغاصاث ألازغي بلى خؿاب ؤلاًغاص الٗام، 

 بوخُث 
ّ
جدهُل ؤ٢ؿاٍ ال٣غوى ًىضع  جدذ بًغاصاث ؤزغي ٣ٞض جم جىعٍضها بلى خؿاب ؤلاًغاص  ن

 لآللُت اإلاالٗام واؾخٗمالها مً ٢بل وػاعة اإلاالُت في جمىٍل الترجِب
ً
٣ا ما  خؿبو  ٗهىصةاث اإلاالُت ٞو

 م٘ وػاعة اإلاالُت، وال  خت ل٣ُام اإلاهٝغ باؾخٗما٫ هظه ؤلاًغاصاث صون ٖلم ٖلُهجم الاجٟا١ 

 .وػاعة اإلاالُت
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 (7الحظة  امل

 

في بَاع الخضًث ًٖ بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي، وؾغص لبٌٗ هخاثج جلؿاث الخىاع 

غ صًىان اإلاداؾبت ما ًلي   :الا٢خهاصي في ٧ل مً )جىوـ ولىضن وعوما( ط٦غ ج٣ٍغ

الخاث إلى أن ٌػخمذ مً مجلغ  سقن" - مداقظ مفشف لُبُا اإلاشيضي اإلاباؼشة في جىكُز ؤلـا

الخاث غلى سئِغ  الىىاب خُث ـشح اإلاداقظ في جلَ الجلعت بأهه ظِخىلى غشك بشهامج الـا

 مجلغ الىىاب في ألاظبىع الخالي إلحخماع ايخىبش.

ش لم ًدبين ما ًكُذ م   - خ هزا الخهٍش اإلاداقظ البرهامج غلى مجلغ الىىاب او  غشكً أيخىبش ختى جاٍس

 اإلاباؼشة في جىكُزه باإلاؽاسيت مؼ الخٍىمت .

اإلاداقظ قُما ٌعمى بالتروٍج للبرهامج مً خالُ غشله غلى الػذًذ مً الجهاث ؾير اإلاػىُت  بالـ -

،ومؤظعاث اإلاجخمؼ اإلاذوي  بؽؤون الذولت أو اإلااُ أو الانخفاد مثل : ) الجامػاث ،وظكشاء الذُو

 ".ألامش الزي ظاهم في اظتهالى الىنذ ولُاع الجهذ وخلو خالت إخباه وحمىدوؾيرها (، 

 (50نٟدت )

 

 الغص :
 

  ب ه؛ؾب٣هظا اصٖاء ؤٚغب وؤبٗض مما 
ْ
ةٖاصة ه٩ُلت الا٢خهاص باإلاىاصاة باإلنالح الا٢خهاصي، و  نَّ بط

ني، و  حرها مً بًغوعة الَى بنالح ه٩ُل ؤلاهٟا١ في الضولت، وجُب٤ُ هٓام الخؿاب اإلاىّخض، ٚو

مىظ الىه٠ الثاوي مً ه ؤهم ؤولىٍاجو  ذ صًضن اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي مخُلباث ؤلانالح الكامل ٧اه

في خت  ، واقُتهغ طل٪ ؤلانالخاث الا٢خهاصًتهاصي اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بًغوعة م، خُث 2013الٗام 

الم  ٝغ ًٖ اإلاغ٦ؼي وؾاثل ؤلٖا ُٖ ؤلانالح  ٨ٞغةعى صًىان اإلاداؾبت بإن صّ ٦ما ا ، ولِـو

  . 2016لىضن قهغ ا٦خىبغ  في اجخمإبضؤث   الا٢خهاصي
 

  
ُ
سظها اإلاغاؾالث وا ُر ىّضِ ج

ّ
جُب٤ُ بنالخاث  بكإن يغوعةمهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي لسُىاث التي اج

٢بل ْهىع جضاُٖاث ؤػمت ب٢ٟا٫ الخ٣ى٫ و خت  ،  2013ا٢خهاصًت واؾٗت مىظ نهاًت الٗام 

ع مجها، 
ّ
 : ٖلى الىدى الخالياإلاىاويء الىُُٟت التي خظ

 

  مً  مداٞٔ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي زاَب الؿُض ،  08/04/2013في 
ً
ال
ُ
ُض عثِـ اإلااجمغ الؿ٦

ني الٗام، والؿُض  بكإن يغوعة جىُٓم اإلاالُت الٗامت ثِـ وػعاء الخ٨ىمت اإلاا٢خت، ع الَى

 ُم٣ترخ ،ؤهمُت وي٘ الًىابِ الالػمت بما ٨ًٟل مخابٗت الهاصعاث الُىمُت للىِٟ والٛاػو 
ً
 ا

ًىٍت ٦ال مً هاثب مداٞٔ  ت بغثاؾت الؿُض عثِـ صًىان اإلاداؾبت، ٖو ُّ حك٨ُل لجىت ٞى
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ىُت  ِٟ، ومضًغ ٖام اإلااؾؿت الَى
َّ
مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، والؿاصة و٦الء وػاعاث اإلاالُت والى

للىِٟ، ومضًغ ٖام اإلاهٝغ اللُبي الساعجي، للخإ٦ض مً ؾالمت بجغاءاث جهضًغ الىِٟ 

اثضاجه.  ٖو
 

  الؿُض عثِـ وػعاء الخ٨ىمت اإلاا٢خت ٖلي وجه الؿُض اإلاداٞٔ زُابه بلى ،  26/09/2013في

ض اع الٗام الاؾتراجُجي للمحزاهُت، في بَاع مٗالجت ٍػ ان، بكإن يغوعة حك٨ُل لجىت لىي٘ ؤلَا

ِٟ، وما ٢ض ًىُجُم ٖىه مً آزاع ؾلبُت ٖلى ؤلاًغاص 
ّ
ضهىع والخظبظب ال٨بحر في بهخا  الى

ّ
الخ

 الٗام وحُُٛت بىىص اإلاحزاهُت.
 

  ُت بالخ٨ىمت اإلاا٢خت، بالؿُض و٦ُل وػٍغ اإلاالبجخم٘ الؿُض اإلاداٞٔ  ، 14/11/2013في

مّغ 
َ
دظًغ مىه بكإن مسخى٣اث ج

ّ
بهضٝ مىا٢كت ما ؾب٤ إلاهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي الخىىٍه بلُه والخ

ت والبدث ًٖ ؾبل  ُّ ُٟ
ّ
بها اإلاحزاهُت الٗامت للّضولت ٖلى بزغ الاهسٟاى ال٨بحر في ؤلاًغاصاث الى

٘ في محزاهُت الٗام 
َّ
 للسُاب  ، 2013لخمىٍل العجؼ اإلاخى٢

ً
٣ا الؿُض و٦ُل الىػاعة  اإلاىّجه بلىٞو

 ": الخإ٦ُض ٖلى  الظي جاء ُٞه، 19/11/2013في 
ُ
٨ىن ٖضم الاهخٓاع بلى ؤن جخٟا٢م اإلاك٩لت ٍو

 بطا َا٫ ألامغ وؤّصي بلى ٖضم ال٣ضعة 
ً
لها جإزحراث ؾلبُت ٦بحرة ٖلى اإلاىاًَ اللُبي وزهىنا

 ... "ٖلى صٞ٘ اإلاغجباث
 

  وػٍغ الا٢خهاص بالخ٨ىمت اإلاا٢خت،  اٞٔ زُابه بلى الؿُضوّجه الؿُض اإلاد،  24/11/2013في

٣ض ألاجىبي،  بكإن الخدظًغ مً
ّ
ساط خؼمت و جىامي الُلب ٖلى الى

ّ
الخإ٦ُض ٖلى يغوعة اج

اجلت  بنالح ا٢خهاصي بجغاءاث ٗت ٖو بك٩ل مباقغ بلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع  تهضٝؾَغ

 الا٢خهاصي، ومجها : 

o تجىُٓم وكاٍ الاؾخحراص ومغاجٗت الؿُا جاعٍّ
ّ
 .ؾُاث الخ

o ٖم الؿلعي والخدظًغ مً الاؾخمغاع ٞحها  .مغاجٗت ؾُاؾاث الضَّ

o ت وعاصٖت لخىامي ْاهغة ا٢خهاص الٓل  .وي٘ خلى٫ جظعٍّ

o حرها  .الضٞ٘ بدىمُت ٢ُاٖاث الىاٖضة ٧الؿُاخت والاجهاالث والؼعاٖت ٚو

o  جهاوي٘ آلُت لًبِ ؤويإ اإلاىاٞظ الخضوصًت وجىُٓم صزى٫ الؿل٘ والبًاج٘ وزغو. 

o  ٗاون م٘ الىػاعة والخ٨ىمت في
ّ
٧اٞت ببضاء الاؾخٗضاص الخام مً مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي للخ

حرها . ؤلاجغاءاث الا٢خهاصًت اإلا٣ترخت  ٚو
 

  ٗاون م٘ ألاَغاٝ الّضولُت، وطل٪  26/11/2013في
ّ
، وفي بَاع مٗالجت جضاُٖاث ألاػمت بالخ

ت التي ٣ًّضمها نىض ُّ  لبرهامج اإلاؿاٖضة الٟى
ً
٣ا ٣ض الضولي )ٞو

ّ
 IMFو١ الى

ً
(، واؾخ٨ماال

٤ زاابراء الهااىضو١ خاى٫ ٢ًااًاا الؿُاؾاااث الا٢خهاااصًت ال٨الا ُت )اإلاالُت للمكااااوعاث م٘ ٍٞغ

ت(  جىجُه الّضٖىة بلى ٧ّلٍ مً الؿاصة وػعاء : اإلاالُت ، والخسُاُِ، والى٣ضًت والخجاٍع
، ٣ٞض جمَّ
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ِٟ ، للمكاع٦ت بلى جاهب مهٝغ لُ
ّ
٤ زبراء نىضو١ الى٣ض والى بُا اإلاغ٦ؼي في الاجخمإ بٍٟغ

وبدًىع ممثلحن ًٖ لجىت   2013صٌؿمبر 12 بلى 9الضولي، في مضًىت جىوـ في الٟترة مً 

ني الٗام وصل٪ إلاىا٢كت آٞا١ اإلاالُت الٗامت ومحزاهُت  سُُِ واإلاالُت باإلااجمغ الَى
ّ
اإلاحزاهُت والخ

 خاخت .في ْل ألاػمت الغاهىت والخلى٫ اإلا 2014
 

  ني الٗام، والؿُض عثِـ   01/01/2014في  مً الؿُض عثِـ اإلااجمغ الَى
ً
جّمذ مساَبت ٦ال

( IMFالىػعاء بالخ٨ىمت اإلاا٢خت، بالىخاثج و الخىنُاث التي جىّنل بلحها اجخمإ جىوـ م٘ )

ض مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٖلى عئٍخه بكإنها مً يغوعة ؤزظها بٗح
ّ
، والتي ؤ٦

ً
ن اإلاكاع بلُه آهٟا

ؼ مىاعص  خباع، وبسانت خؼمت ؤلانالخاث اإلا٣ترخت لخدؿحن ٦ٟاءة ؤلاهٟا١ الٗام وحٍٗؼ الٖا

غ السام بظل٪   اإلاحزاهُت في اإلاضي ال٣هحر واإلاخىؾِ ، وؤخُل الخ٣ٍغ
ً
٣ا بالسُاب اإلاىجه،  مٞغ

٣اجه بلى ٧ّلٍ مً الؿُض عثِـ لجىت اإلاحزاهُت والخسُُِ  م٘ بخالت وسست مً السُاب ومٞغ

ني الٗام، بلى جاهب  واإلاالُت جاعة والهىاٖت باإلااجمغ الَى
ّ
والؿُض عثِـ لجىت الا٢خهاص والخ

ِٟ والا٢خهاص.
َّ
سُُِ والى

َّ
اصة وػعاء اإلاالُت والخ  الؿَّ

 

  ّغَع ،  08/01/2014في
َ
الؿُض عثِـ وػعاء الخ٨ىمت اإلاا٢خت،  تساَبماإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  ٦

غ التي تهّضص اإلاالُت ال َِ ا
َ
 ٖلى اإلاس

ً
ضا
ّ
ضوي الخاص في ُما٦

ّ
ٗامت، واإلاخمثلت في ؤػمت ب٢ٟا٫ اإلاىاوئ والخ

٣ض ألاجىبي وجضاُٖاجه الؿلبُت ٖلى 
ّ
ؤلاًغاصاث الىُُٟت مً جهت، وجىامي الُلب ٖلى الى

 الخ٨ىمت جم ا٢تراح حك٨ُل خُث، مً جهت ؤزغي  اخخُاَُاث الضولت مً الى٣ض ألاجىبي

ػاعاث اإلاالُت، الا٢خهاص، الٗمل لجىت ٞىُت جًم في ًٖىٍتها زبراء ومسخهحن مً و ل

جخىلى صعاؾت ألاويإ الا٢خهاصًت واإلاالُت الّغاهىت  والخإهُل، بلى جاهب مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي،

ت اإلاا٢خت الالػمت للخّض مً ؤؾباب ألاػمت وج٣لُل  وا٢تراح الخضابحر وؤلاجغاءاث الاختراٍػ

 جضاُٖاتها.
 

  لؿُض وػٍغ اإلاالُت بالخ٨ىمت اإلاا٢خت طاث الغ٢م ، جم جىجُه الغص ٖلى عؾالت ا 16/01/2014في

ش 66.323ؤلاقاعي ) بكإن يغوعة الالتزام بدؼمت ؤلاجغاءاث الترقُضًت  07/01/2014( بخاٍع

غاٝ اإلاٗىُت زال٫ اجخماٖاث جىوـ.  لئلهٟا١ التي جم الاجٟا١ ٖلحها بدًىع ٧اٞت ألَا
 

  الظي ٣ٖض في م٨خب الؿُض عثِـ ، قاع٥ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي في الاجخمإ  23/01/2014في

ني  ني الٗام، بدًىع الؿُض م٣ّغع اإلااجمغ الَى  اإلاالُتوعثِـ لجىت الٗام اإلااجمغ الَى

داٞٔ ومغا٣ُٞه، والؿُض عثِـ صًىان اإلاداؾبت وو٦ُله، اإلاوالخسُُِ وهاثبه، والؿُض 

ت، والؿاصة وػعاء اإلاالُت وو٦ُله، و س وعثِـ هُئت الغ٢ابت ؤلاصاٍع
ّ
ُُِ، وبٗض وػٍغ الخ

  ما ًلي : ألاَغاٝ، جم الاجٟا١ ٖلى ٧اٞتمىا٢كاث مُّىلت، والاؾخمإ لىجهاث هٓغ 

o مٗالجت العجؼ الىا٢٘ في بىض اإلاغجباث. 
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o  إلاا ٖغيه الؿُض م2014اٖخماص آلُت واضخت في بٖضاص محزاهُت الٗام 
ً
٣ا ، وطل٪ ٞو

 .اإلاداٞٔ مً م٣ترخاث وما وا٤ٞ ٖلُه الؿاصة الخًىع 

o ؤلانالخُت لترقُض الا٢خهاصًت  يغوعة الكغوٕ في جىُٟظ خؼمت ؤلاجغاءاث الخإ٦ُض ٖلى

ت ُّ   .ؤلاهٟا١ الٗام في ْل الٓغوٝ الىاجمت ًٖ ؤػمت ب٢ٟا٫ اإلاىاوئ الىُٟ

o يؤزن الىّو ٖلى  
ً
 جخًمً ؤلاجغاءاث ؤلانالخُت اإلا٣ترخت.ٖكغ بىضا

o ني الٗام ٖلى ؤه ض الؿُض عثِـ اإلااجمغ الَى
ّ
ه ؾِخم حك٨ُل لجىت في نهاًت الاجخمإ ؤ٦

زانت حٗمل ٖلى جدضًض ؤولىٍاث اإلاحزاهُت وجغقُض ؤلاهٟا١ الٗام، والىٓغ في الؿُاؾاث 

الىاجب الالتزام بها إلاىاجهت ألاػمت، وطل٪ ٖلى الىدى الظي نضع به ٢غاع الؿُض عثِـ 

ني الٗام ع٢م )  . 2014( لؿىت 16اإلااجمغ الَى
 

  لؿُض وػٍغ اإلاالُت بالخ٨ىمت اإلاا٢خت طاث الغ٢م ، جم الغصُّ ٖلى عؾالت ا 03/02/2014في

ع ٞحها (، والتي23/3/53ؤلاقاعي ) بًغوعة الالتزام باإلنالخاث جإ٦ُضه  اإلاغ٦ؼي  اإلاهٝغ ٦غَّ

وؤلاجغاءاث التي ؾب٤ الاجٟا١ ٖلحها في ؤ٦ثر مً مىاؾبت لترقُض ؤلاهٟا١ الٗام للخّض مً آزاع 

 ُُّٟ
ّ
 ت.ؤػمت الخضوي الخاص في ؤلاًغاصاث الى

 

  24/02/2014في  ُٖ ني الٗام،  ٣ض اجخمإ اللجىت ، بىاء ٖلى صٖىة الؿُض عثِـ اإلااجمغ الَى

ني ع٢م ) بهضٝ مىا٢كت اإلاى٠٢  م،2014( لؿىت 16اإلاك٩لت بمىجب ٢غاع عثِـ اإلااجمغ الَى

وج٣ضًم الخىنُاث واإلا٣ترخاث ألاػمت اإلاالي الغاهً، والٗمل ٖلى وي٘ ؾُاؾاث مٗالجت 

 
ّ
ني الٗام، ٧ل مً الؿاصة ّهت، بدًىع للجهاث اإلاسخ الىاثب الثاوي لغثِـ اإلااجمغ الَى

واإلا٣ّغع، وعثِـ اللجىت اإلاالُت، ومداٞٔ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦اؼي ومغا٣ُٞه، وعثِـ صًىان 

اات، غ  و اإلاداؾابت، وعثِاـ هُئات الغ٢اابت ؤلاصاٍع وػعاء اإلاالُت والخسُُِ والّضٞإ والٗض٫، ووٍػ

ني الٗام، بلى جاهب الؿُض و٦ُل و الضولت لكاون اإلا مَّ الخإ٦ُُض ػ اجمغ الَى
َ
اعة اإلاالُت، خُث ج

ت ُّ إ٦ُض ٖلى يغوعة ، ٖلى ما ؾب٤ الاجٟا١ ٖلُه ِمً بنالخاث ه٩ُلُت، وبجغاءاٍث ٖمل
َّ
م٘ الخ

ٗاون والخيؿ٤ُ بحن مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي و وػاعة اإلاالُت.
ّ
 الخ

 

  إلاالُت، وّجه الؿُض مداٞٔ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ، وم٘ جٟا٢م آزاع ألاػمت ا 02/03/2014في

ني الٗام ، بكإن  لجىتزُابه بلى الؿُض عثِـ  اإلاحزاهُت والخسُُِ واإلاالُت باإلااجمغ الَى

  2014اإلاحزاهُت الٗامت للٗام 
ً
الًىابِ ال٩اُٞت  اإلاحزاهُت الٗامت ؤن جخًمًيغوعة ، مىِيادا

ىاػن بحن اإلاهغوٞاث وؤلاًغا
ّ
ملي في ٦ُُٟت لخد٤ُ٣ خالت الخ صاث، والىٓغ بك٩ل وا٢عي ٖو

ل بحن وػاعة اإلاالُت 
ّ
٤ اإلاك٩ ىّنل بلُه مً ٢بل الٍٟغ

ّ
٤ ما جّم الخ مٗالجت طل٪ العجؼ، ٞو

٣ض الضولي مً م٣ترخاث لترقُض ؤلاهٟا١ الٗام
ّ
 .ومهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ونىضو١ الى
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  وّجه الؿُض اإلاداٞٔ زُابه بلى الؿُض عثِـ صًىا 01/04/2014في ، 
ً
ضا
ّ
ن اإلاداؾبت، ما٦

 
ُ
مت التي مً قإنها ؤن ح ؿهم في ٖلى يغوعة الٗمل وبك٩ل ٖاجل ب٩اٞت اإلا٣ترخاث اإلا٣ضَّ

م ؤنَّ  الخٔ ؤيَّ  السغو  مً ألاػمت، ٚع ًُ في ؾبُل  ال  زُىاث ٖملُت جاصة اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي لم 

ت لئلهٟا١ الٗام، وال في مؿإلت جى ًَّ رقُض
َّ
ُٓم وكاٍ الاؾخحراص جُب٤ُ ؤلاجغاءاث ؤلانالخُت و الت

ت مٗالجاث 
ّ
 ؤن ج٨ىن ٧اٞ

ً
ت، م٣تِرخا جاعٍّ

ّ
ب٩ل م٨ىهاتها في بَاع  ألاػمتومغاجٗت الؿُاؾت الخ

ُّ  ا٢خهاصًٍت  ؾُاؾٍت  ت واضخت اإلاٗالم وألاهضاٝ وبمكاع٦ت الجمُ٘، جخٟاٖل ٞحها ٧اٞت ٧ل

ت والى٣ضًت الؿُاؾاث  .للسغو  مً ألاػمت بإ٢ل زؿاثغ مم٨ىت  اإلاالُت والخجاٍع
 

  جمذ مساَبت الؿُض وػٍغ اإلاالُت بالخ٨ىمت اإلاا٢خت  06/04/2014في ، 
ً
ٖلى ٦خاب الؿُض  عصا

الىػٍغ بكإن الىي٘ الٗام للضولت خُث جم الخإ٦ُض ٞحها ٖلى زُىعة الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ 

ٗغى% مً اإلاحزاهُت، و 85الاؾتهال٧ي الظي بلٜ  ٌُ اإلاالُت الٗامت للسُغ البالٜ، وال حجت في  ؤهه 

برعاث التي حؿا١ لٗضم اجساط ٢غاعاث خاؾمت لترقُض ؤلاهٟا١ م٘ الالتزام بال٣ىاهحن اإلا

ٗاث الىاٞظة ًُ ؤنَّ و ، والدكَغ بخٟا٢م ألاويإ في ْل اهخٓاع معجؼة صون  ىظعُ زالٝ طل٪ 

 الخٗاَي بجضًت م٘ اإلاك٩لت .
 

  مهٝغ مداٞٔ ض ، وم٘ جٟا٢م ألاػمت وآزاعها ٖلى اإلاالُت الٗامت، وّجه الؿُ 27/04/2014في

ني  لُبُا اإلاغ٦ؼي زُابه بلى الؿُض عثِـ لجىت اإلاحزاهُات والخسُُِ واإلاالُت باإلااجمغ الَى

ض مهٝغ لُبُا 
ّ
ىّنل بلحها ،٦ما ؤ٦

َّ
 بًغوعة الالتزام باالجٟا٢اث التي َؾَب٤َ الخ

ً
غا
ّ
الٗام، مظ٦

ب بًجاص خلى٫ٍ قاملت و 
ّ
ضم اإلاغ٦ؼي ٖلى ؤن ؤمغ هظه ألاػمت وجضاُٖاتها ًخُل ت ، ٖو جظٍع

خت.
َّ
ى٫ اإلاا٢

ُ
 الاوؿُا١ وعاء الُخل

 

  18/05/2014في  
َ
ض
َّ
ت، ؤ٦ ، وّجه الؿُض اإلاداٞٔ زُابه بلى الؿُض عثِـ هُئت الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ت ٢بل  جضاُٖاث ألاػمت وما هخج ٖجهاُٞه ٖلى يغوعة مٗالجت  ؿاجُت جظعٍّ مٗالجاث ماؾَّ

ت الٗامت م٘ اخترام م٣خًُاث الىٓام اإلاالي ، بدُث ًهضع ٢اهىن اٖخماص اإلاحزاهُبؾخٟدالها 

اٞ للضولت
َّ
دضًاث ب٩ل م٘ ة ضوال٣ىاهحن الى

َّ
الٗمل ٖلى مٗالجت اإلاكا٧ل اله٩ُلُت ومىاجهت الخ

 مؿئىلُت.
 

  مً وعي مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي  26/06/2014في 
ً
ألاػمت وحجم جضاُٖاتها  بدًىعة، واهُال٢ا

لى مِٗكت اإلاى  اًَ، جمذ مساَبت ٧ل مً الؿُض عثِـ اإلااجمغ اإلاؿخ٣بلُت ٖلى الضولت ٖو

 لا
َّ
ني الٗام وعثِـ مجلـ الىػعاء اإلا٩ل  ٠، بغؾالت مهمت َى

ً
 جىاولذ حصسُه جضا

ً
قامال  ا

 لؤلػمت، 
ً
 مً  وجدظًغا

ً
دا وجضاُٖاتها في ْل ماقغاث مالُت ٖلى عؤؾها اهسٟاى  آزاعهانٍغ

اٞت الهسٟاى الىاجج اإلادلي % مً مٗضالجه الٟٗلُت، بي15 مٗض٫ جهضًغ الىِٟ بلى ؤ٢ل مً

، واعجٟإ وؿبت العجؼ بلى الىاجج اإلادلي بلى خىالي  2013% م٣اعهت بؿىت 60ؤلاجمالي بدىالي 



 

 

 

23 
 2017رد مصرف ليبيا املركزي على تقرير ديوان احملاسبة  

 ًٖ اهسٟاى اخخُاَُاث الضولت  2013% لٗام 5م٣اعهت بيؿبت  م2014% لؿىت 80
ً
، ًٞال

وجًمً ال٨خاب  %، وػٍاصة الٟجىة بحن الؿٗغ الغؾمي واإلاىاػي،30ى٣ض ألاجىبي بيؿبت لمً ا

 لخلى٫ قاملت لجظوع ألاػمت 
ً
 : مجها م٣ترخا

 بٖاصة جهضًغ الىِٟ والٛاػ بإؾٕغ و٢ذ  -1
ً
 به بلى مٗضالجه ٢بل ألاػمت. ونىال

 بلؼام الخ٨ىمت بخٗهضاتها الؿاب٣ت بدىُٟظ ؤلانالخاث اله٩ُلُت وبجغاءاث جغقُض ؤلاهٟا١. -2

 صًت.ؤن ج٣ىم الخ٨ىمت بجهىصها في يبِ وجباًت الغؾىم الؿُا -3

ُت الغؤي الٗام باإلاساَغ اإلادض٢ت بالضولت هدُجت لهظه  -4 ىُت ٖملُت لخٖى وي٘ زُت َو

 ألاػمت وبقغا٥ الجمُ٘ في جدمل مؿاولُت مٗالجتها.
 

  06/07/2014في  ، 
ً
ت  عصا ٖلى عؾالت الؿُض وػٍغ اإلاالُت بكإن َلب ٞخذ اٖخماصاث قهٍغ

ؾالث الخ٨ىمت اإلاخ٨غعة باإلاسالٟت ما٢خت، وباإلقاعة بلى اؾخٛغاب اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي مً مغا

 لالجٟا٢اث اإلاؿب٣ت م٘ الخ٨ىمت 
ّ
م ؤن  ،حِٗل ؤػمت مالُت لم ٌؿب٤ لها مثُل اللُبُتضولت ال ٚع

خإزغ في اجساط خؼمت بجغاءاث وبنالخاث جىُٟظًت وبسانت ُٞما ًخٗل٤ بؿُاؾت يبِ لوا

ص والخٗامل مٗه بالجضًت هٟا١ الٗام وجغقُضه، م٘ اإلاُالبت باؾدكٗاع السُغ اإلادض١ بالبال ؤلا 

 ال٩اُٞت.
 

  جمذ مساَبت الؿُض وػٍغ الا٢خهاص بكإن ألاويإ الغاهىت وجضاُٖاث  13/01/2015في ،

ني، وعٚم ج٨غّ إلاؤػمت ب٢ٟا٫ الخ٣ى٫ وا  ع جيبحهاثىاويء الىُُٟت وجضاُٖاتها ٖلى الا٢خهاص الَى

غاٝ، وفي ْل اؾخمغاع جٟا٢م ألاػمت اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  ت ٞةنلجمُ٘ ألَا  صون خلى٫ جظٍع

 ؾ٣ُىم باجساط جملت مً ؤلاجغاءاث والًىابِ  اإلاغ٦ؼي 
ً
إلاا اجسظه في الؿاب٤  بؾخ٨ماال

للخ٣لُل مً خّضة ألاػمت، والتي لً ج٨ىن ٧اُٞت صون ججاوب الجهاث اإلاٗىُت وؤهمها وػاعة 

ا الا٢خهاص اإلاُالبت باجساط بجغاءاث ٖاجلت جدى٫ صون اؾخمغاع جضهىع ألاويإ، وفي هظ

اع   :طل٪  مًو الىاٞظة الا٢خهاصًت  مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي مغاجٗت الؿُاؾت٣ًترح ؤلَا

 الضٖم الؿلعي. ؾُاؾت بٖاصة الىٓغ في -1

 بٖاصة الىٓغ في ؾُاؾت صٖم اإلادغو٢اث بك٩ل ٞىعي. -2

ت والخض مً بٚغا١ الؿى١. -3  بٖاصة الىٓغ في الىاعصاث مً الؿل٘ ٚحر الًغوٍع

 جىصة الؿل٘ اإلاىعصة ومىانٟاتها. حكضًض الغ٢ابت ٖلى -4

ت. -5  خٓغ اؾخحراص الؿل٘ التي ًخىٞغ مجها بهخا  مدلي ٧الؿل٘ الؼعاُٖت والبدٍغ

تاجساط بجغاءاث عاصٖت بالخٗاون م٘ الجهاث  -6 ُّ ب الؿل٘ واإلادغو٢اث٩إلا اإلاٗى  .اٞدت تهٍغ

اؾخجزاٝ  م٘ اؾخٗضاص مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي للخٗاون والخيؿ٤ُ بكإن بجغاءاث الخض مً

 مىاعص الضولت مً الى٣ض ألاجىبي.
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  اجل جضا" جمذ مساَبت الؿُض وػٍغ الا٢خهاص  08/02/2015في ، وجدذ ٖىىان "هام ٖو

ت بجغاءاث مً  ،وباإلقاعة بلى ال٨خاب الؿاب٤ ًّ خُث الخٔ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ٖضم اجساط ؤ

٦غ في الؿُاؾخحن اإلاالُت قإنها الخضُّ مً جىامي الُلب ٖلى الى٣ض ألاجىبي، صون ؤي حُٛحر ًظ

لب اإلاهٝغ مً وػاعة الا٢خهاص وبهىعة ٖاجلت جدضًض ؤولىٍاث الاؾخحراص  ت، َو والخجاٍع

الؿلعي م٘ جدضًض ٦مُاجه، إللؼام ٧ل مً اإلاىعصًً واإلاهاٝع بها ٖىض ٞخذ الاٖخماصاث 

 اإلاؿدىضًت. 
 

  ٨ىمت الىٞا١ ، جمذ مساَبت الؿاصة عثِـ وؤًٖاء اإلاجلـ الغثاس ي لخ 04/09/2016في

ني، ومً مىُل٤  إلاؿدكاع الا٢خهاصي للضولت، ٞةهه باٖخباعه امهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي صوع الَى

 ًُ ِ
ّ
ع وب٩ل نغاخت مً زُىعة اؾخمغاع ألاػمت، ومً ٖضم اجساط زُىاث وبجغاءاث ٞٗلُه دظ

 جى٢ٗاث العجؼ 
ّ
 ٖلى ماقغاث زُحرة جضا، مجها ؤن

ً
إلاٗالجت جضاُٖاتها وجظوعها، جإؾِؿا

ض ًٖ  2016ا٦مي للمحزاهُت خت  نهاًت الٗام التر  ملُاع صًىاع، لترجٟ٘ وؿبخه مً الىاجج  50ؾحًز

% بٗض بياٞت التزاماث اإلاى٣ُت 110%، و٢ض جغجٟ٘ اليؿبت بلى ؤ٦ثر مً 95اإلادلي ؤلاجمالي بلى 

ت، مً قإنها اإلاؿاٖضة  الكغ٢ُت، بىاًء ٖلُه َالب اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بدؼمت بنالخاث جىهٍغ

 لجت ألاػمت، وهي ٧الخالي :في مٗا

ٗضالجه ال٣هىي إلاؤلاهخا   عٞ٘الخعجُل بةنهاء ؤػمت الخ٣ى٫ واإلاىاويء الىُُٟت و  -1

 اإلام٨ىت.

2- .  بٖاصة الىٓغ في ؾٗغ الهٝغ

 الالتزام بدىُٟظ ٧اٞت ؤلانالخاث اله٩ُلُت وبجغاءاث جغقُض ؤلاهٟا١. -3

 ُٟٗل صوع وػاعحي اإلاالُت والا٢خهاص.ٖلى خكض ؤلاًغاصاث ٚحر الىُُٟت، وج الجاص الٗمل -4

 بلٛاء صٖم اإلادغو٢اث الظي ؤنبذ ًمثل مؿإلت ؤمً ٢ىمي. -5

 و٠٢ هٍؼ٠ ؤلاهٟا١ زاع  اإلاحزاهُت في اإلاى٣ُت الكغ٢ُت. -6

 بؿِ ألامً ووخضة البالص وبنهاء الخغوب. -7

 جىُٖت الغؤي الٗام وبقغا٥ اإلاجخم٘ في جدمل جبٗاث ألاػمت وجضاُٖاتها. -8

ي السخام ؤ٦ض ال٨خاب ٖلى ؤن ال مجا٫ للخإجُل، وما٦ضا بإن الخٛاض ي ًٖ جضاُٖاث ألاػمت، هى وف

 ؾماح لها بالخٟا٢م وبانهُاع مالي للضولت جترجب ٖلُه بق٩االث ٖم٣ُت ال خهغ لها.
  

  وعٞ٘ صعجت مُالباجه م٘  بًغعوة ؤلانالح، اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي في ال٨ثحر مً اإلاىاؾباث غَ اَه ل٣ض َج

مغاعا  -٦ما ؾب٤ ؾغصه  - الخ٣ى٫ واإلاىاوئ الىُُٟت، خُث ٢ام اإلاهٝغ ب٢ٟا٫ ػمتجضاُٖاث ؤ بغوػ

ت الٗمل ٖلى مغاجٗت الؿُاؾاث  2017-2013وج٨غاع زال٫ الؿىىاث  بمُالبت الخ٨ىمت بؿٖغ

ت، جٟاصًا لآل رزاع الؿلبُت التي ؾخترجب ٖلى حالا٢خهاصًت وزهىنا اإلاالُت والخجاٍع
ّ
هخا  ب ٗث

 .ىِٟوجهضًغ ال
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َ
 ؤلػمت جضاُٖاث ؾلبُت وؾُيخج ٖجهالن ؤه بلى بلى زُىعة ألاػمت وجٟا٢مها، وهىَّ  اإلاغ٦ؼي  ه اإلاهٝغبَّ ه

عنضة الاخخُاَُاث مً الى٣ض ألاجىبي لضي ؤ٧ل أجمحزان اإلاضٞىٖاث، عجىػاث في اإلاحزاهُت الٗامت و : 

 اعجٟإ مٗضالث ال، جضهىع ٢ُمت الضًىاع اللُبيمهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، 
ّ
ويإ جغصي ألا و م، خطس

وخاو٫ اإلاهٝغ  ،اث اإلاخٗا٢بتهه لم ج٨ً هىا٥ اؾخجابت مً ٢بل الخ٨ىمؤال ب، اإلاِٗكُت للمىاًَ

 .َغاٝ طاث الٗال٢تن ٌٗمل جاهضا إلاىاجهت ألاػمت، صون حٗاون ألا ؤ
 

 بمىجب ال٣غاع ع٢م  ٖما٫ اللجىت اإلاك٩لت مً ٢بل اإلاجلـ الغثاس يؤفي  اإلاغ٦ؼي  ؾهم اإلاهٝغؤ

ٟت ب، 2017لؿىت  231
ّ
ىي٘ الخضابحر والؿُاؾاث الا٢خهاصًت في لُبُا واجغاءاث جىُٟظها اإلا٩ل

 .جغاءاث جىُٟظًتبزال٫ اإلاغخلت ال٣اصمت، وجم الخىنل بلى مهٟىٞت 
 

 ٤ ٖمل مىبث٤ ًٖ وعقت ٖمل الؿُاؾاث الا٢خهاصًت  مً جهت ؤزغي  ٢ام اإلاهٝغ بدك٨ُل ٍٞغ

ش التي هٓمها مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي في جىو ٤ ٖلى و ،  2017ماًى  11ـ بخاٍع ٖضاص بٖمل الٍٟغ

 في ٖملهوجُىٍغ بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي واإلاالي، 
ً
ىهاث  مغج٨ؼا ٖلى مجمىٖت مً الؿِىاٍع

الخٟهُلُت لخٗضًل ؾٗغ نٝغ الضًىاع اللُبي مصخىبت بدؼمت مً الؿُاؾاث الا٢خهاصًت 

ت، اإلاالُت( ال٨ُٟلت بمٗالجت الجمى  ص الظي ٌٗاوي مىه الا٢خهاص اللُبي، و٢ض صٖم )الى٣ضًت، الخجاٍع

ٖاله . ؤٖضتها اللجىت اإلاك٩لت بمىجب ٢غاع اإلاجلـ الغثاس ي اإلاكاع بلُه ؤهظا الجهض الضعاؾت التي 

وعٚبخه الهاص٢ت في جىُٟظ بغهامج ؤلانالح بل مباصعجه وهظا بضوعه ٨ٌٗـ جهىص اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي 

 الا٢خهاصي واإلاالي.
 

 ٧ل مً لىضن وعوما  في ث٣ضُٖ  تيالخىاع الا٢خهاصي ال اثفي اجخماٖ ؼي اإلاغ٦ قاع٥ اإلاهٝغ

وهخاثج  و٢ام اإلاهٝغ بٗغى بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي، 2017-2016 زال٫جىوـ و 

٤ الٗمل مخًمىت لبضاثل وزُاعاث ؾٗغ الهٝغ و  ىهاث التي ويٗها ٍٞغ زاعها ٖلى آالؿِىاٍع

َاع الؼمني لخىُٟظ البرهامج والاقتراَاث باإل  ويإ اإلاالُت والا٢خهاصًت، و٢ض ٢بل اإلاهٝغألا 

س ي حٗظع ٖلى الخ٨ىمت هه في ْل اؾخمغاع خالت الاه٣ؿام الؿُاس ي واإلااّؾ ؤال بالٗامت لخىُٟظه، 

 انالح ومغاجٗت بٌٗ الؿُاؾاث في مىٖضها اإلادضص، والتي ٧اهذ قَغبًٟاء بخٗهضاتها في ؤلا 

 ؾاؾُؤ
ً
  طا مابٝغ بخٗضًل ؾٗغ اله اإلاغ٦ؼي  ل٣ُام اإلاهٝغ ا

ّ
  غث الٓغوٝ اإلاالثمت لظل٪.جىٞ

 

  َع 
َ
مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي نىجه وججاوػ الخ٨ىمت وماؾؿاث الضولت، خُث ٣ٖض الٗضًض مً  َ٘ ٞ

وعف الٗمل حؿتهضٝ ألاَغاٝ طاث الٗال٢ت، و٧لُّ َمً ًخى٢٘ مجهم صٖم بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي 

نٌي مكتر٥ اٖخبر اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ؤن بغهامج ؤلا  واإلاالي، خُث نالح الا٢خهاصي واإلاالي هى هٌم َو
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غى زاللها البرهامج ب٩ل مًامُىه، بحن ٧اٞت اللُبُحن،  ُٖ ٢ام اإلاهٝغ ب٣ٗض وعف ٖمل ٞىُت 

 : الٟئاث والكغاثذ الخالُتواؾتهضٞذ جل٪ الىعف 

 ال٣ُإ اإلاهغفي وم٩اجب اإلاغاجٗحن الساعجُحن. -1

 الؿل٪ ال٣ًاجي. -2

ما٫. -3  مجالـ واجداصاث عجا٫ ألٖا

المُحن والصخُٟحن. -4  ؤلٖا

 .ألا٧اصًمُحن وؤًٖاء هُئاث الخضَعـ -5

 الُلبت والاجداصاث الُالبُت. -6

 اليكُاء وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.   -7

ض مً وعف الٗمل الخىٖىٍت لٗضة ٞئاث وقغاثذ ؤزغي.  وال ػا٫ الٗمل جاٍع ل٣ِٗض اإلاٍؼ
 

 ؤ 
ً
هى هامج ؤلانالح الا٢خهاصي بٗغ٢لت بغ  اإلاغ٦ؼي  اتهام اإلاهٝغ نَّ مما ؾب٤ ؾغصه، ًٓهغ جلُا

ٌذ ل٩ل ما مط   ولجهىص ُمًيُت ماعؾها اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي،  يغٌب مً الجهل بالىا٢٘، وبٟٚا٫ٌ نٍغ

ضه الخ٣اث٤ الضامٛت، واإلاٗلىماث الهاصمت. باٌَل  اصٖاءٌ ٦ما ؤهه 
ّ
 جٟى

 

 غ صًىان اإلاداؾبت  إلاا ج٣خًُه اإلاهىُت وؤلاههاٝ مً مٗضي ج٣ٍغ
ً
٣ا جدمُل  ،ل٣ض ٧ان ألاولى ٞو

ضم لٗضم ٢ُامها بت للجهاث اإلاٗىُت ولُاإلاؿا  والغ٢ابُت  الؿُاؾاث الا٢خهاصًت هاجىُٟظضوعها، ٖو

ضم اجساط ؤلاجغاءاث الالػمت، ما ؤ لى ع ٖو ت ؽؤؾهم في جٟا٢م ألاػمت ٖو ُّ صًىان  جل٪ الجهاث اإلاٗى

 
َ
ه ى اث ووجمام الٗضًض مً الخجاوػاث واإلاسالٟؤًضي م٨خىٝ ألا  اإلاداؾبت اللُبي، الظي و٠٢

خاو٫ ٖغ٢لت بغهامج ؤلانالح  وبسالٝ طل٪ ؿاث الضولت،في ماؾَّ الٓاهغة للُٗان الٟؿاص 

 الا٢خهاصي مً زال٫ جضزله في عؾم وا٢تراح الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ومساَبت الخ٨ىمت 
ً
 ،مغاعا

ي الٗام ؤجُج الغ إوجىجُه التهم بلى بٌٗ ماؾؿاث الضولت وج ٚحر اإلابّرع، ٖالميوالٓهىع ؤلا 

 يضها، 
ً
ؿاث اإلاٗىُت بغؾم عب٪ ٖمل اإلااّؾ ؤما  ،قغاُٞتت الغ٢ابُت وؤلا ُؿًِٖ مهامه الغث بُٗضا

غ اهُال١ جىُٟظ بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي واإلااليالؿُاؾُاث الا٢خهاصًت
ّ
 . ، وؤز

 

  غ م ج٣ٍغ   صًىان اإلاداؾبت ؤّما ٖػ
ّ
ٌ مداٞٔ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي بإن اإلاباقغة في جىُٟظ  ًٞغ

ٌُ ؤبلى  ؤلانالخاث جلؿت الخىاع  في ل٪بظنغح اإلاداٞٔ ٦ما  ٗخمض مً مجلـ الىىاب،ن 

ؾبٕى الخالي هه ؾِخىلى ٖغى بغهامج ؤلانالخاث ٖلى مجلـ الىىاب في ألا إالا٢خهاصي بخىوـ، ب

ٌم زا٫ٍ مً الصخت، و ، ٞ 2017 الجخمإ ا٦خىبغ  :ما ًلي ٦طل٪  جىيُذهى ٖػ
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  ٗاث ع ٢ىاهحننضابجخُلب بنَّ وجىص اؾخد٣ا٢اث ٢اهىهُت مً مجلـ الىىاب لخ٨ىن  وحكَغ

ٗغى بغهامج ؤلانالح ب اإلاغ٦ؼي  اإلاهٝغ تلباُم ، هى ؾببجغاءاث هاٞظة و٢اهىهُتبٌٗ ؤلا 

 .ٖلى مجلـ الىىاب واإلاالي الا٢خهاصي

  هجاح 
ّ
 ًخُلب جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضٍع مً ال بغهامج ؤلانالحبن

ً
 جمُ٘ مً ٖلُه خىا٤ٞواهُال٢ه ٞٗال

غاٝ   ت ٖغا٢ُلًَّ جٟاصًا أل  ألَا
ً
 بخالتجم بالٟٗل بىاًء ٖلُه  ،ؤو اٖتراياث ٢ض جُغؤ ٖلُه الخ٣ا

بلى مجلـ الىىاب اللُبي، وجم  واإلاالي جغاءاث بغهامج ؤلانالح  الا٢خهاصيبمهٟىٞت 

٠ بالبرهامج،   ؤال بالاجٟا١ ٖلى ٣ٖض جلؿت ه٣اف م٘ مجلـ الىىاب للخٍٗغ
ّ
 بٌٗ الٓغوٝ ن

  والخضزالث الؿُاؾُت ٢ض
ْ
 ون  طل٪.ص خالذ

  ت ججاطباث ؤو زالٞاث ًّ بهجاح بغهامج ؤلانالح ٣ًخط ي ججىِب هظا البرهامج الا٢خهاصي ؤ

ُضما، 
ُ
ط ي به ٢

ُ
ىُت ًجب ؤن جخ٩اج٠ ٧اٞت الجهىص إلهجاخها واإلا ؾُاؾُت، باٖخباعه يغوعة َو

خباعاث ألازغي. ىُت الٗلُا ٖلى ٧اٞت الٖا  حٛلُبا للمهلخت الَى

  غه زالٞا  – ٢ام اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي مه صًىان اإلاداؾبت في ج٣ٍغ بٗض جلؿت الخىاع  -إلاا ٖػ

 بةخالت وسست مً بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي واإلاالي بلى ٧اٞت
ً
غاٝ  الا٢خهاصي ٞٗال ألَا

 ، ٖلى الىدى   الخالي : 12/11/2017اإلاٗىُت، في 

o ( 1200/1عثِـ مجلـ الىىاب اللُبي، ع٢م ال٨خاب.) 

o  لى للضولت، ع٢م  (.1200ال٨خاب )عثِـ اإلاجلـ ألٖا

o  ،( في 1200ع٢م ال٨خاب )عثِـ اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا١ الىَني

 . 12/11/2017ت مهٟٝى ؤلاجغاءاث في وجم بخال 06/11/2017

o .عثِـ اللجىت اإلاالُت بمجلـ الىىاب اللُبي 

o .عثِـ اللجىت الا٢خهاصًت بمجلـ الىىاب اللُبي 
 

  
َ
َ 
َ
 ًدبن  البرهامج اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي مجلـ الىىاب باٖخ َب ال

ّ
ُٗت، بإن باعه ًمثل الؿلُت الدكَغ

 ألا 
ُ
دث  اإلاٗىُت وماؾؿاث الضولت ٖلى باٖخباعه زُت به٣اط ا٢خهاصي، وؤن ًضٖمه وٍَ

َ
يغوعة َغاٝ

 الخٗاون في ؾبُل جىُٟظ هظا البرهامج. 
 

 ٤ بزخهانه بدبني البرهامج وص اإلاهٝغ ٦ما َالب غاٝ اإلاٗىُت ٧ٌل ٞو ٖمه اإلاغ٦ؼي ؤًًا ب٣ُت ألَا

 .ً ت به٣اط للَى  بةٖخباعه ًمثل زاَع
 

  اإلاداٞٔالؿُض  ٖاء صًىان اإلاداؾبت بإنَّ ُٞما ًسو اّصِ ؤما  
َّ
َ٘ اج   ب

ُّ
و ؾُاؾت اؾتهال٥ الى٢ذ للخمل

غ  – خُث بالٜ ،مً جُب٤ُ بغهامج ؤلانالخاث م الخ٣ٍغ مي بالتروٍج للبرهامج مً في ما ُؾ  -خؿب ٖػ
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هى اّصٖاٌء ، "و اإلاا٫ والا٢خهاصؤاإلاٗىُت بكاون الضولت الجهاث ٚحر "زال٫ ٖغيه ٖلى الٗضًض مً 

 الى٣اٍ الخالُت : ه ه٨خٟي ًظ٦غ في جٟىُضؤ٢بذ مما ؾب٣ه، و

  ،ٖلى الٗضًض مً واإلاالي  ٧ان الهضٝ مً ٖغى بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة

 ب، خُث جعيُت اإلاىاؾبت لخىُٟظ البرهاموي٘ ألا  هى الجهاث 
ّ
ًمً اجساط الٗضًض برهامج ًخال ن

 .والخضاُٖاث  زاع جغاءاث التي ؾ٨ُىن لها بٌٗ آلامً ؤلا 

  ت وؤنىلها لى اإلاغا٦ؼ اإلاالُت للمهاٝع الخجاٍع ال ق٪ في جإزحر البرهامج ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي، ٖو

 مغاٖاة 
ً
التي حٗمل صازل ألازغي بٌٗ اإلااؾؿاث اإلاالُت وزهىمها، ٦ما ًخُلب ألامغ ؤًًا

  ووجىب وزاعجها، الضولت
ّ
 البرهامج. ٍ لها ٢بل الكغوٕ في جىُٟظدىُّ الخ

  إلاا ؾ٨ُىن لخُب٤ُ بغهامج ؤلانالح مً جضاُٖاث وآزاع ٖٞلى الجهاػ ال٣ًاجي، ؤما ٖغيه 
ً
ىٓغا

جخُلب صعاًت عجا٫ ماؾؿت ال٣ًاء وبإلاامهم ال٩افي بخل٪ السُىاث وما صعى بلى  اهىهُت٢

 اجساطها.

 الم والصخاٞت في التر وٍج لبرهامج ؤلانالح الا٢خهاصي وَخكض الغؤي الٗام لخ٣بله ؤّما صوع ؤلٖا

ى٨غ ؤهمُخه وال ًجاص٫ ُٞه بال جاهل ٚاثب ًٖ الىا٢٘ ومُُٗاجه.  ًُ  وصٖمه ؤمٌغ ال 

 الغاٞض الكٗبي ألاهم  همٞهاالء  ،ؤما الكباب والاجداصاث الُالبُت وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي

بُت التي ٢ض جىجم ًٖ جُب٤ُ البرهامج زال٫ الظي ؾِؿهم في الخس٠ُٟ مً بٌٗ آلازاع الؿل

بغهامج  اإلاىاَىىن الؿىىاث ألاولى، مما ٌؿاٖض في امخهام الاخخ٣ان الظي ٢ض ًىاجه به 

مهم إلاخُلباث بهجاح البرهامج مً زال٫ الجهض الخىٖىي  ؿهم في جٟهُّ ؤلانالح الا٢هاصي، َو

 والخٗبىي إلااؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.

 مً جهت ؤزغي، ٞة 
ّ
وجازغ ٖلى  ،بها ٧ل اللُبحن صون اؾخثىاء ٗني  غاءاث التي جًمجها البرهامج مَ الاج ن

لى الىي٘ الىي٘ ٩ٞان مً الىاجب بٖالم اإلاٗىُحن بهظا الىي٘  اإلاِٗص ي للمىاًَ، الٗام ٖو

 وبالخالي الجضًض وما ٢ض ًىجم ٖىه، والاؾخمإ لىجهاث هٓغهم ٢ضع ؤلام٩ان، 
ّ
٠  ٞةن الخٍٗغ

الاقتراَاث التي ويٗذ بمهٟىٞت الاجغاءاث الخىُٟظًت، ولِـ بٛغى  بالبرهامج ٧ان مً يمً

٠ بالبرهامج  اإلاغ٦ؼي  اإلاهٝغؾُىانل و  ،صًىان اإلاداؾبت عىؤصّ  ٦مااإلاماَلت  خملخه بالخٍٗغ

 
ً
 .ى مغخلت الخىُٟظبل ونىال

 

 

 (8الحظة  امل

 

غ صًىان اإلاداؾبت في الٟهل الٗاقغ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت،خُث ؤؾخ ٗغى صًىان جىاو٫ ج٣ٍغ

و٧ان التر٦حز ٣ِٞ ٖلى  اإلاداؾبت مدايغة ؤ٧اصًمُت إلاٟهىم الؿُاؾاث الا٢خهاصًت وؤهضاٞها،

-2013وحصسُو ؤؾباب الىي٘ الا٢خهاصي الظي حِٗكه الضولت زال٫  ،تالؿُاؾت اإلاالُت والى٣ضً



 

 

 

29 
 2017رد مصرف ليبيا املركزي على تقرير ديوان احملاسبة  

 بلى ؤن الىي٘ الا٢خهاصي جإزغ بإػمت الؿُىلت وؤػمت ؾٗغ الهٝغ وؤػمت الى مُ  2017
ً
ُْٟت كحرا

حرها في ْل مىعوزاث ز٣اُٞت ؾلبُت ٞسل٤ جىا٢ًاث ٖضة ط٦غ مجها ما ًلي :   الٗامت ٚو

% مً نُمخه 75خذور جضخم في ألاظػاس بعبب اهخكاك نُمت الذًىاس اللُبي بيعبت ججاوصث  -" 

 الشظمُت مؼ اظخمشاس وإـشاس اإلافشف اإلاشيضي بُػه بالعػش الشظمي لهلت مً اإلاعخكُذًً .

ر في العلؼ هدُخذور ا -  
 

جت هٌماػ في ألاظىام بعبب أصمت العُىلت وفي هكغ الىنذ خذور ش

ب والخىسٍذاث الىهمُت .  التهٍش

 ذوي مىاسد الذولت وفي هكغ الىنذ جىظؼ في ؤلاهكام الخٍىمي .ج -  

ر في العُىلت " -  
 

 .جضخم في غشك الىهىد العائلت واإلاىدغت غلى خعاب وحىد ش

 (78)نٟدت 

 

 الغص :
 

  ًُ ٔهىااإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي الخ : ً  ؤمٍغ

  : في  هع اهدها و لؤلػمت التي ًمغُّ بها الا٢خهاص اللُبي صًىان اإلاداؾبت حصسُو ي٠ٗألاو٫

 بَ  جاء٣ٞض  ؛صغَّ جمُ  هٓغي ؤ٧اصًميبَاع 
ً
 ًٖ الىا٢ُٗت، ُمكحرا

ً
بك٩ل م٣خًب وزجى٫ بلى ُٗضا

 مُ  ،اص اللُبي٢خهجضاُٖاث ألاػمت وما ؤًٞذ بلُه مً هخاثج ؾلبُت ٖلى الا
ً
ألاػمت التي  ؤنَّ خجاهال

الٗضًض ، لها  2011 ٞبراًغ جمغ بها لُبُا بٗض مغوع ٢غابت الؿب٘ ؾىىاث ٖلى اهضإل الثىعة في

 مىُت، ألا جخماُٖت والا ٢خهاصًت والاؿُاؾُت وال ؛وجهمً ألا 
ْ
بٗض ٞترة مً ً الُبُعي مِ  بط

  ي،،و الاهٟالث ألامنه٣ؿام الؿُاس يوالا  ،الهغإ اإلاؿلر
ْ
، بلض ؤػماث مسخلٟت ؤّي  حكهض ؤن

وبجساط ما ًلؼم مً  ،الضولت ال٣اصعة ٖلى الخٗامل م٘ ألاخضار صوع  في ْل ُٚاب وبسانت

 .في الى٢ذ اإلاىاؾب بجغاءاث لىي٘ ألامىع في ههابها

  غ صًىان اإلاداؾبت غ الضًىان الؿاب٣ت والالخ٣ت؛ خُث وعص في ج٣ٍغ الثاوي : الخىا٢ٌ بحن ج٣اٍع

 يلؤزغ االه٣ؿام ٖل  الىي٘ اإلااجدذ ٖىىان : " ، في الٟهل السامـ مىه 2016ًٖ الٗام 

()الى٣ل بالىو  ّٖضة ه٣اٍ ومً ؤهمهاواال٢خهاصي"   : صون جهٝغ

o  جمُ٘ مداوالث الؿُُغة ٖلى 
ّ
ّضة ؾلُاث ه٣ضًت، ٞةن " في ْل وجىص ّٖضة خ٨ىماث ٖو

احي زماعها اإلاغجىة ".
ُ
 ألاػمت لً ج

o  الؿبب اإلاباقغ في ألا 
ّ
ٗاوي مجها اإلاىاًَ مغجبت " بن ػمت اإلاالُت الخالُت التي جمغُّ به الضولت َو

 خؿب السُىعة ٖلى الىدى الخالي :
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 خالت الاه٣ؿام بىجىص خ٨ىمخحن وؾلُخحن ه٣ضًخحن جماعؽ طاث الازخهام. -1

 خاصزت ب٢ٟا٫ اإلاىاويء والخ٣ى٫ الىُُٟت. -2

 الٟؿاص اإلاؿدكغي باإلاجخم٘. -3

 الىي٘ ألامني اإلاخضهىع."  -4

o ضث ٢ىاٖاث  "خُث
ّ
زل٣ذ هظه الٓغوٝ ؤػمت ؾُىلت لدؿببها في خالت ٖضم الث٣ت، التي ول

لضي اإلاىاَىحن باؾخمغاع ؾىء ألاويإ بلى اجل ٚحر مٗغوٝ، ألامغ الظي جغجب ٖلُه الؿعي 

حها، بياٞت بلى ؤن ٝ لٗضم يمان سخبها ٖىض الخاجت بلهدى الاخخٟاّ بالى٣ىص زاع  اإلاهغ 

اصة ٖغى الى٣ض اإلادلي، ًترجب ٖلُه َلب  اػصوا  ؤلاهٟا١ مً ّٖضة خ٨ىماث ًاصي بلى ٍػ

 مً الٗملت ا
ً
دلُت لٗضم يمان اؾخ٣غاع إلامتزاًض ٖلى الٗمل ألاجىبُت والاخخٟاّ بها بضال

ألاويإ ألامىُت، ألامغ الظي ؤّصي بلى َلب ٚحر خ٣ُ٣ي ٖلى الى٣ض ألاجىبي، ٞخًاٖٟذ 

 اإلاغ٦ؼي ٖلى حُُٛت ٧ل الُلب."٢ضعة اإلاهٝغ  مؤؾٗاعه بالؿى١ اإلاىاػي، لٗض

o  ًمٗالجت هظه ألاػماث جخُلب خ٨ىمت واخضة ومهٝغ مغ٦ؼي واخض خت  جخم٨ 
" وخُث بنَّ

مً جبني ؾُاؾاث وبجغاءاث اؾخثىاثُت ًخم مً زاللها جد٤ُ٣ ّٖضة ؤٚغاى بك٩ل متزامً 

."... 

o داوالث " وفي ْل الىي٘ الخالي وباؾخمغاع هظا الك٩ل مً ؤلاه٣ؿام ٞلً ججضي ؤّي م

لئلنالح ؤو اإلاٗالجت الاؾخثىاثُت، ولً ج٨ىن هىا٥ هخاثج مغيُت ؤّي ؾُاؾت ؤو بجغاء ٢ض 

سظ بالسهىم ٦ما جىضر ال٣ٟغاث الخالُت :
ّ
خ ًُ 

  ِنَّ ب  
َ
ىت بٛغى ج٣لُل ٖغى  جىُٟظ ُّ ؾُاؾت مالُت لترقُض ؤلاهٟا١ مً َٝغ خ٨ىمت مٗ

ض  جىبُت لًالٗمالث ألا  لالى٣ض اإلادلي لُخدّؿً ؾٗغه م٣اب ُّ ججضي في خا٫ ٖضم ج٣

ت في ٢بى٫ اله٨ى٥  ت بهظه الؿُاؾت، واؾخمغاع اإلاهاٝع الخجاٍع الخ٨ىمت اإلاىاٍػ

 الهاصعة ٖجها.

  مٗالجت ألاػمت مً زال٫ جسٌُٟ الاثخمان اإلاهغفي بلى اصو  خّض مم٨ً مً بخضي 
ّ
بن

ت ٖلى الا٢تراى و٢ب  في ْل ٨ٖىٝ الؿلُت اإلاىاٍػ
ً
٣ض، لً ٨ًىن مجضًا

ّ
ى٫ ؾلُاث الى

ش دًىان اإلاداظبت " اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي الظي ًدبٗها لهظه ال٣غوى ...  (43-42ؿ  2016)جهٍش
 

  غ صًىان اإلاداؾبت لهظا  بكإن اؾخٛغابه مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي وهىا ٌسجل بٟٚا٫ ج٣ٍغ

غه ًٖ الٗام  الدصسُو غه ًٖ  فيواؾدبٗاص هخاثجه اإلاى٣ُُت  ، 2016الظي ؤوعصه في ج٣ٍغ ج٣ٍغ

 ٚم اؾخمغاع طاث الٓغوٝ وؤلاق٩االث التي ؤ٢غَّ بها صًىان اإلاداؾبت ؾاب٣ا ؟!.. ، ع  2017الٗام 
 

  
ّ
 مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ًغي بإن

ّ
في ج٨مً اإلاكا٧ل التي ؤًٞذ بلى حٗم٤ُ ألاػمت وبَالت ٖمغها بن

 آلاحي :
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  َّاإلااؾؿاث اإلاالُت  ومجهاي بلُه مً اه٣ؿام ماؾؿاث الضولت، الاه٣ؿام الؿُاس ي وما ؤص

 ٣ضًت.والى

 ٕر الهغا
َّ
والخغوب التي صاعث ٖلى ؤعى الخ٣ى٫ واإلاىاوئ  ،الظي قهضه الهال٫ الىُٟي اإلاؿل

 والاه٣ؿام الظي َا٫ اإلااؾؿت الىَىُت للىِٟ. ،الىُُٟت

  وما ؤٞط   بلُه مً ٖضم اؾخ٣غاع ماؾؿاث الضولت وعجؼها ًٖ جإصًت صوعها  ،منيالاهٟالث ألا

 ٖلى الىدى اإلاُلىب.

 اؾبت في ازخهام ألاجهؼة الخىُٟظًت، وججاوػه للضوع الغ٢ابي اإلاىاٍ به.جضزل صًىان اإلاد 
 

  
َ
 ج
َّ
ة آزاع ؾلبُت زُحرة جضا ٖلى الا٢خهاص،ٖلى هظه الٗىامل  َب غج  : ًم٨ً جلسُهها في آلاحي ٖضَّ

 الظي جؼامً م٘  2013م وجضوي ناصعاجه، مىظ الٗام اهسٟاى مٗضالث اؾخسغا  الىِٟ السا

الضزل اإلاخإحي للسؼاهت  يجغجب ٖلُه جضو ،الٗاإلاُتفي ألاؾىا١ الىِٟ ؤؾٗاع  ٦بحر في جغاج٘

 الىِٟ اإلاهضع الىخُض للضزل في الا٢خهاص اللُبي.ؤنَّ  الٗامت، باٖخباع 

 ت الضولتصوع ماؾؿاث ُٚاب  ْل احؿإ صاثغة ال٣ُإ ٚحر الغؾمي، في ُّ ، وهُمىت اإلاٗى

 .٢خهاصًت والسضمُتا٢خهاص الٓل ٖلى مٗٓم ألاوكُت الا

  بالضٖم 
ً
ب الؿل٘ وفي م٣ضمتها الى٢ىص مضٞىٖا اهدكاع الٓىاهغ الؿلبُت في الا٢خهاص ٦تهٍغ

ت،  الظي جدٓ  به اإلادغو٢اث وجضوي ؤؾٗاعها بمدُاث الخىػَ٘، واؾخٟدا٫ الؿى١ اإلاىاٍػ

 واحؿإ ْاهغة الخغابت والؿُى اإلاؿلر. ،والدكىهاث في ؤؾٗاع الؿل٘

  ،ني واهخٗاف وكاٍ ججاع الخغوب، وجىؾ٘ الهجغة ٚحر اهدؿاع صوع ال٣ُإ السام الَى

ُت واهدكاع مٗضالث الٟؿاص وجضهىع مؿخىي السضماث  .الٗامت الكٖغ

  ي٠ٗ ال٣ضعة ٖلى بصاعة ومخابٗت الاؾدثماعاث اللُبُت وألامىا٫ اللُبُت بالساع  مخإزغة

ت باإله٣ؿام الؿُاس ي الظي َا٫ اإلااؾؿاث والهىاص٤ً الؿُاصًت مثل اإلااؾؿت اللُبُ

 لالؾدثماع والكغ٧اث الخابٗت لها.

  ،جضوي مؿخىي السضماث الٗامت )الصخت والخٗلُم( في ْل حٗثر ؤلاؾخضامت اإلاالُت للضولت

ضم ٦ٟاًت الاًغاصاث الؿُاصًت في مىاجهت ما ًخُلبه ج٣ضًم الؿل٘ والسضماث الٗامت.  ٖو

 

 ؤ 
ً
ال٨لي، خُث بغػث جملت بلى اإلاؿاؽ بإؾاؾاث الا٢خهاص  ًٞذ هظه ألاويإ والٗىامل مجخمٗت

 : مً اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت واإلاالُت التي ًم٨ً جلسُهها في آلاحي
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  2017-2013الاه٨ماف الا٢خهاصي، وجد٤ُ٣  الىمى الا٢خهاصي إلاٗضالث ؾلبُت، زال٫ الٟترة. 

 خُث بلٜ بجمالي العجؼ الترا٦مي  2014ُت الٗامت للضولت مىظ الٗام العجؼ اإلاؿخمغ في اإلاحزاه ،

ملُاع صًىاع ، ٢بل  72ألاعب٘ ألازحرة ٢غابت  الؿىىاث ٫ مً ٢بل مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي زال٫ىَّ اإلام

 
َّ
 ب.بجغاء الدؿىٍت مً عنُض اإلابلٜ اإلاجى

 اث مىظ الٗام  العجؼ اإلاؿخمغ في في ، خُث بلٜ بجمالي العجؼ الترا٦مي  2013محزان اإلاضٖٞى

اث مىظ ٖام   ملُاع صوالع(. 44.0ىاع )خىالي ملُاع صً 63.0خىالي  2013محزان اإلاضٖٞى

  2013ملُاع صوالع مىظ ٖام  100يُإ صزل مخإحي مً بًغاصاث الىِٟ ًٟى١ . 

  ٕال٣هىع الىاضر في مؿخىي السضماث الٗامت )الصخُت والخٗلُمُت وألامىُت( والاه٣ُا

 في اإلاىا٤َ 
ً
اإلاؿخمغ في الخُاع ال٨هغباجي، وه٣و الى٢ىص الالػم بمدُاث الخىػَ٘ زهىنا

 ٖلى مؿخىي مِٗكت الؿ٩ان واحؿإ صاثغة ال٣ٟغ 
ً
اٝ والضوازل مما ؤو٨ٗـ ؾلبا الىاثُت وألاٍع

 والٗىػ في اإلاجخم٘.

  ضم ٢ضعة ال٣ُإ الٗام ٖلى اؾدُٗاب الضازلحن الجضص لؿى١ بعجٟإ مٗضالث البُالت، ٖو

ضم ٢ضعة ال٣ُإ السام ٖلى مجاعاة مؿخىٍاث اإلاغجباث التي ًخ٣اياها مَ  ًخل٣ىن  ًْ الٗمل، ٖو

 مغجباتهم مً السؼاهت الٗامت هدُجت للدكىه في ؾى١ الٗمل.
 

  
ً
والٓىاهغ اإلاهاخبت لها ؤًٞذ بلى ؤػمت ا٢خهاصًت ومالُت او٨ٗؿذ آزاعها  هظه الٗىامل مجخمٗت

 ٌُ م٨ً جلسُو مٓاهغ هظه ألاػمت في آلاحيٖلى خُاة اإلاىاًَ الظي ناع  ؾـ ًىمُت، ٍو
ُ
 : ٗاوي ٖلى ؤ

 2017% زال٫ ٖام ٣ٍ30ضع بدىالي مؼصو  الخضًً، و الظي ناع  طسماعجٟإ مٗضالث الخ 

 عجٟإ في اإلاؿخىي الٗام ألؾٗاع اإلاؿتهل٪.ة الكغاثُت للضًىاع اللُبي، في ْل الا ىّ هىع ال٣جض 

  ت و ؿٗغ الحؿإ هامل الؿٗغ م٣اعهت باجضهىع ؾٗغ نٝغ الضًىاع اللُبي في الؿى١ اإلاىاٍػ

 الغؾمي للى٣ض ألاجىبي.

 اًض الًٛىٍ التي جخٗغى لها جؼا 
ً
 خخُاَُاث الى٣ض ألاجىبي لضي مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي مخإزغة

 بخضوي صزل الىِٟ وجؼاًض ه٣ٟاث اإلاحزاهُت الٗامت للضولت.

 وعجؼ اإلاهاٝع ًٖ جلبُت  ،وجُىع ؤػمت الؿُىلت بالضًىاع اللُبي لضي ال٣ُإ اإلاهغفيىء وك

م الخى َلباث اإلاىصٖحن  نضاع الى٣ىص، مخإزغة بالدكىه الظي بؾ٘ في في السخب الى٣ضي، ٚع

والعجؼ اإلاالي اإلاؿخمغ في  ،وجطسم بىض اإلاغجباث وألاجىع  ،حٗاوي مىه اإلاحزاهُت الٗامت للضولت

اإلاحزاهُت. مما ؤصي بلى جطسم السهىم ؤلاًضاُٖت لضي ال٣ُإ اإلاهغفي ولجىء اإلاىصٖحن 

ت الثبؿبب ؾىء لسخب وصاجٗهم   ٣ت في ال٣ُإ اإلاهغفي.ألاويإ ألامىُت، وػٖٖؼ
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  غاى ت في الىؾاَت اإلاالُت، خُث لم حٗض جخل٣  وصاج٘ أٚل اث٠ اإلاهاٝع الخجاٍع جى٠٢ ؤهم ْو

.
ً
ٗاث الىاٞظة خالُا  الخمىٍل في ْل الدكَغ

  ملُاع صًىاع في ٖام  13.4مً جىامي ٦مُاث الٗملت في الخضاو٫ بك٩ل مًُغص، خُث ػاصث

مما ؤصي بلى  2010ملُاع صًىاع ٖام  7.6عهت با ، م٣ا 2017ملُاع صًىاع نهاًت ٖام  31ى بل 2013

اصة ٖغى الى٣ىص ) ، 2017ملُاع صًىاع نهاًت ٖام 111م بلى 2013ملُاع صًىاع ٖام  69( مً M2ٍػ

 . 2010ملُاع صًىاع في ٖام  46.3با م٣اعهت 

 

 

 (9الحظة  امل

 

والتي قهضث ج٣لباث  2017-2013 مً لٟترةزال٫ ا غ٦ؼي لؿُاؾت الى٣ضًت للمل همً زال٫ ج٣ُُم

 ما ًلي :  صًىان اإلاداؾبت ىعصًا٢خهاصًت ٖضًضة ومضي جد٣ُ٣ها ألهضاٞها، 

ل مجلغ إداسة اإلافشف مهام جهذًم مهترخاث العُاظت الىهذًت "  في إواس جىكُز العُاظت الىهذًت أًو

ُاتها إلى ا إلاجلغ ونذ مً خالُ لجىت قىُت مخخففت ) لجىت العُاظت الىهذًت ( والتي جشقؼ جـى

غُذ حؽٌُل 2014لعىت  246لىخظ أن اللجىت العابهت اإلاؽٍلت بالهشاس 
 
م لم حػهذ أي إحخماع ونذ أ

الخظ  07/10/2015ادس في م والف2015لعىت  204اللجىت بهشاس مداقظ مفشف لُبُا اإلاشيضي سنم  ٍو

 : بؽأنها

 هذًت والجذُو الضمني لػهذ لم ًىضر نشاس حؽٌُلها آلُت جهذًم اإلاهترخاث اإلاخػلهت بالعُاظت الى

 احخماغاتها .

  ألظباب 
ً
غذم الاقفاح والؽكاقُت مً نبل مفشف لُُِا اإلاشيضي غً احخماغاتها وبُاها ملخفا

 الهشاساث بػذ ًل احخماع .

 .غذم وحىد الئدت داخلُت جىظم غملها 

 غذم ايترار اإلاداقظ لخىـُاث اللجىت خُث ظلذ خبِعت ألادساج". 

 (81-80)نٟدت 

 

 : الغص
 

  َّااااااااااا٠ بالؿُاؾااااااااااات الى٣ضًااااااااااات وؤهاااااااااااضاٞها، لااااااااااا بن يااااااااااامً ِـ ماااااااااااً ماااااااااااا جىاولاااااااااااه صًاااااااااااىان اإلاداؾااااااااااابت للخٍٗغ

اع الغ٢ابي واإلانهي، ُٞب٣  مجغص خكى  ُت و ال ًمذ لؤلَا  بهلت. لمهىُتال للمىيٖى
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  ُااااااااااااا٠ الااااااااااااا ؤؾااااااااااااالىب بكاااااااااااااضة ٌؿااااااااااااادى٨غ مهاااااااااااااٝغ لُبُاااااااااااااا اإلاغ٦اااااااااااااؼي ي ًدبٗاااااااااااااه صًاااااااااااااىان ظالخًااااااااااااالُل والتًز

اااااااضم ٢اااااااضعةٍ  اإلاداؾااااااابت ؾاااااااىاء ٧اااااااان ٖاااااااً ٢هاااااااض ؤو ٖاااااااً ااااااااث٠ الل جهااااااال ٖو ااااااا٤ باااااااحن ْو ن اجاااااااٖلاااااااى الخٍٟغ

اااااااااغه بلاااااااااى صًاااااااااىان اإلاداؾااااااااابت  بلُاااااااااه ؤقااااااااااع بنَّ ماااااااااا  ، خُاااااااااثاإلاكااااااااا٩لت باإلاهاااااااااٝغ وازخهانااااااااااتها فاااااااااي ج٣ٍغ

 وجااااااااااااىص لجىاااااااااااات للؿُاؾاااااااااااات الى٣ضًاااااااااااات مُ 
َّ
، و٢ُااااااااااااام اإلاداااااااااااااٞٔ  2014لؿااااااااااااىت  246لت بااااااااااااال٣غاع ع٢اااااااااااام كاااااااااااا٩

، ٚحاااااااااااااار  07/10/2015ي الهاااااااااااااااصع فاااااااااااااا 2015لؿااااااااااااااىت  204بةٖاااااااااااااااصة حكاااااااااااااا٨ُلها بمىجااااااااااااااب ال٣ااااااااااااااغاع ع٢اااااااااااااام 

جمااااااااااااااعؽ ازخهانااااااااااااااتها  الؿُاؾااااااااااااات الى٣ضًااااااااااااات لجىاااااااااااااتالجاااااااااااااؼا٫ ٞ اااااااااااااخُذ وال ٖال٢ااااااااااااات لاااااااااااااه باااااااااااااالىا٢٘؛ 

ًاء مىظ بٖاصة حك٨ُلها زال٫ ٖام   . 2012بىٟـ ألٖا
 

  َّااااااااااااغ الااااااااااااضًىان ال٣ااااااااااااغاع بن ال ًخٗل٣ااااااااااااان بلجىاااااااااااات الؿُاؾاااااااااااات الى٣ضًاااااااااااات ٖلااااااااااااى ًٍ اإلاكاااااااااااااع بلحهمااااااااااااا فااااااااااااي ج٣ٍغ

اااااااااال١، بااااااااال هماااااااااا ٢اااااااااغاعان بدكااااااااا٨ُل وبٖاااااااااا ت صازااااااااال اإلاهاااااااااٝغ ؤلَا صة حكااااااااا٨ُل لجىااااااااات ٞىُااااااااات بؾدكااااااااااٍع

 
ُ
ٗنااااااااا  بةٖاااااااااضاص عئٍااااااااات مهاااااااااٝغ لُبُاااااااااا اإلاغ٦اااااااااؼي ٖاااااااااً ؾاااااااااحر ألاوياااااااااإ اإلاالُااااااااات وؤلا٢خهااااااااااصًت وبٖاااااااااضاص ح

ومخابٗااااااااااات بٗاااااااااااٌ اإلااقاااااااااااغاث طاث الٗال٢ااااااااااات بال٣ُاااااااااااإ اإلااااااااااااالي واإلاهاااااااااااغفي، مماااااااااااا ٨ٌٗاااااااااااـ الخىاااااااااااا٢ٌ 

اااااااااااال  اااااااااااضم الخيؿااااااااااا٤ُ والَا ٕ ٖلاااااااااااى ماااااااااااا جااااااااااام الىاضااااااااااار باااااااااااحن ؤصاء ٞاااااااااااغ١ الٗمااااااااااال باااااااااااضًىان اإلاداؾااااااااااابت، ٖو

ااااااااااغ صًااااااااااىان اإلاداؾاااااااااابت لٗااااااااااام  اااااااااا٤ صًااااااااااىان  2016جىاولاااااااااه فااااااااااي ج٣ٍغ ، والااااااااااظي هااااااااااو نااااااااااغاخت بااااااااااةَإل ٍٞغ

 2016اإلاداؾاااااااابت ٖلااااااااى مدايااااااااغ بجخماٖاااااااااث لجىاااااااات الؿُاؾاااااااات الى٣ضًاااااااات ختاااااااا  الىهاااااااا٠ ألاو٫ لٗااااااااام 

اااااااغه لٗاااااااام  ط٦اااااااغ  ٣ٞاااااااض،  ٖاااااااضم بًاااااااالء جىناااااااُاث لجىااااااات الؿُاؾااااااات الى٣ضًااااااات بلاااااااى  2016الاااااااضًىان فاااااااي ج٣ٍغ

هخمااااااااااام ومااااااااااً هااااااااااظه الخىنااااااااااُاث بنااااااااااضاع ٢ااااااااااغاع بدكاااااااااا٨ُل لجىاااااااااات لئلؾااااااااااخ٣غاع اإلاااااااااااالي، باإلاهااااااااااٝغ ؤي ا

بت ٖلاااااااى ؾاااااااٗغ الهاااااااٝغ الغؾااااااامي وعٞاااااااٌ الٗملااااااات الاااااااىاعصة  وجىناااااااُاث اللجىااااااات باااااااة٢غاع عؾااااااام ؤو ياااااااٍغ

ااااااااا٤ صًااااااااىان اإلاداؾاااااااابت ٖلاااااااااى مدايااااااااغ بجخماٖاااااااااث اللجىااااااااات  مااااااااً عوؾااااااااُا، ممااااااااا ًاااااااااض٫ ٖلااااااااى بَااااااااإل ٍٞغ

 جؼوٍااااااااااضهم بيسااااااااااست مجهااااااااااا بمىجااااااااااب اإلا
ً
ُالباااااااااات الااااااااااىاعصة فااااااااااي ٦خاااااااااااب لجىاااااااااات مغاجٗاااااااااات والتااااااااااي جاااااااااام ٞٗااااااااااال

ش وج٣ُُم مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي اإلاىجه بلى     . 01/03/2017الؿُض اإلاداٞٔ بخاٍع
 

  غ الاااااااااااضًىان، وهاااااااااااى ماقاااااااااااٌغ ٖلاااااااااااى ماااااااااااا ؾاااااااااااب٤، هاااااااااااى ؤخاااااااااااض همااااااااااااط  الخىاااااااااااا٢ٌ والاياااااااااااُغاب فاااااااااااي ج٣ااااااااااااٍع

٣اااااااات ٖماااااااال ٞااااااااغ١ الااااااااضًىان   ؛ؤلاهمااااااااا٫ والٟىضاااااااا   فااااااااي ٍَغ
ْ
  بنَّ بط

َ
اااااااا٤ الااااااااضًىان الااااااااظي ؤ اااااااامااااااااؼاٖم ٍٞغ  ضَّ َٖ

اااااااغ ٖاااااااام  مالخٓااااااااث اااااااضم اَالٖاااااااه هوبهمالااااااا هو ح٨ٗااااااااـ ياااااااٟٗ ،ٚحااااااار  اااااااخُدت 2017ج٣ٍغ مااااااااا ٖلاااااااى  ٖو

اااااااااغ صًاااااااااىان اإلاداؾااااااااابت ٖاااااااااً   ٖاااااااااً بٟٚالهاااااااااا لاااااااااغصوص  2016م ٗااااااااااالوعص فاااااااااي ج٣ٍغ
ً
مهاااااااااٝغ لُبُاااااااااا ، ًٞاااااااااال

 ما وعص ُٞه مً مالخٓاث وجىيُداث. اإلاغ٦ؼي ٖلى
 

 ( ااااااااااغ  الااااااااااضًىان خ٣ُ٣اااااااااات نااااااااااضوع ال٣اااااااااااهىن ع٢اااااااااام بكااااااااااإم مىاااااااااا٘ الخٗاماااااااااال  2013( لؿااااااااااىت 1ؤٟٚاااااااااال ج٣ٍغ

 مباقاااااااااااغا أل 
ً
ٗخبااااااااااار حُٗاااااااااااُال ٌُ ع  ، وبالخااااااااااااليالؿُاؾااااااااااات الى٣ضًاااااااااااتصاة بالٟاثاااااااااااضة، الاااااااااااظي 

ّ
الخاااااااااااإزحر فاااااااااااي حٗاااااااااااظ

، وهااااااااااى ماااااااااااا ؾااااااااااحرص جىيااااااااااُده جٟهاااااااااااُال فااااااااااي اإلاالخٓااااااااااات ٖااااااااااغى الى٣ااااااااااىص، ماااااااااااً زااااااااااال٫ ؾااااااااااٗغ الٟاثاااااااااااضة

 .الخالُت
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 ٌَ م مُالباجه للمغ٦ؼي بخُٟٗل صوع الؿُاؾت الى٣ضًت،   ٚع
ُ
 ٗتٝر

ُ
ٍذ  صًىان  اإلاداؾبت بك٩ل نٍغ

 . 2013( لؿىت 1الؿُاؾت الى٣ضًت وؤصاة جإَحر الاثخمان بمىجب ال٣اهىن ع٢م )بخُُٗل وواضر 

 خُث ٣ًى٫ : 
 

"  
ّ
ً  م أدواث العُاظت الى  مػظـــل حػى ًامل ألدواث العُاظهذ  اإلاالُــت وغــذم جىاظو ظُاظاث تت وؾُاب 

اإلافشقُت جكّشؽ للمهام ادي خُث ذف انخفه ي الــزي ٌػمــل دون أّي  اإلاشيض  شفالخٍىمــت مــؼ اإلاف

ـت الذاخلُت، ألا أفي  ل  وصاخم الخٍىمت في اخخفاـاتها وجـذخ   لػادًتا مــش الزي غمـاُ اإلافـاسف الخجاٍس

 ً أن  لشؾم م  اى غلـغلى الهشاساث الػؽىائُت الىنخُت، دوسه الانخفادي باغخمـاده  ػىُلإلى حي أد  

  م  
ّ

الػؽـىائُت جم  بش يٍء مً  اهخػامـل مػال إال أن   ظاهشة بؽٍل ملكذ،شاث الشيــىد الانخفــادي ؤؼ

 ".جاهل في بذاًت ألامشاسب بل والخ  موالخ  

 (82-81)ـكدت 

 

 الغص :
 

  في قإن مى٘ اإلاٗامالث الغبىٍت،  2013( لؿىت 1لهضوع ال٣اهىن ع٢م )٧ان ال ًسٟ  ٖلى مخاب٘ ما

و٢ض ؤٖغب مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ًٖ عؤًه الٟني  ،ل ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًتُغ في حُٗؤزغ مباقمً 

ه مىاقضاجه  ُت في هظا الكإن في ؤ٦ثر مً مىاؾبت، ووجَّ ُت واإلاهٞغ والٗلمي مً الىاخُخحن الكٖغ

ت ال٣ُإ اإلاهغفي   طل٪ بٗضم جاهٍؼ
ً
عا ث في بنضاع هظا ال٣اهىن، مبّرِ ُٗت بالتًر للؿلُت الدكَغ

٤ ؤخضر هلخىُٟظ ُت ؤلاؾالمُت ٞو ، ول٨ىن الٗمل جاٍع ٖلى ه٣ل الخجغبت وجىَحن نىاٖت اإلاهٞغ

م مً ٦ىهه الجهت اإلاٗىُت  الخجاعب واإلاماعؾاث، بال ؤنها لم جلخٟذ لغؤي اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي، بالٚغ

 بال٣اهىن بك٩ل مباقغ.
 

  َّبن  
ُّ
 جى٢

َ
اع الٟاثضة الضاثىت التي ؤهمها ؾٗغ بٖاصة السهم وؤؾٗالٗمل باألصواث الخ٣لُضًت  ٠

ت ؤلاؾالمُت بك٩ل ٦لياإلاُالبت بواإلاضًىت، و  ىعي االهخ٣ا٫ بلى الهحٞر ؤزغ مباقغ ٖلى ؤصاء  ، ٧ان لهٞو

ت  ُت  ٖلى٢ضعتها لٗضم اإلاهاٝع الخجاٍع ال٣اهىن،  هظا خىا٤ٞ م٘ ؤخ٩امجج٣ضًم زضماث مهٞغ

إلاخاخت للؿُاؾت الى٣ضًت ٣ٞض في ْل ٖضم  ٢ضعة اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ٖلى اؾخسضام ألاصواث اووبالخالي 

-2013الخىؾُٗت زال٫ الٟترة ٧ان الٗامل ألاؾاس ي واإلاازغ في ٖغى الى٣ىص هى الؿُاؾت اإلاالُت 

2017 . 
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  َّ( لؿىت 1مؿإلت اؾخدضار ؤصواث جضًضة للؿُاؾت الى٣ضًت جخماش   م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م )بن

ه٣ؿام هظا ٚحر مخاح في ْل الا ًخُلب اٖخماصها مً مجلـ بصاعة اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي و   2013

 ٦الخانل، 
َّ
غ ض ٖلُه ما ؤ٦  .ً مىاؾبتفي ؤ٦ثر مِ  2017 – 2016ًٖ الٗامحن  صًىان اإلاداؾبتج٣ٍغ

 

 غ ؤقاع بلحه تيالخٗامل م٘ الغ٦ىص ؤلا٢خهاصي المؿإلت  ٞةنَّ  ،بالخالي الضًىان ؤو ألاػمت  ا ج٣ٍغ

اصًت ٧لُت ٞاٖلت، والتي َالب اإلاهٝغ ٢خهاصًت في ُمجملها ًضزل في بَاع وجىص ؾُاؾاث ا٢خهالا

  2013بها مىظ ٖام اإلاغ٦ؼي 
َ
 بَّ ، وه

ً
ه لخضاُٖاث ألاػمت اإلاالُت والؿُاؾُت التي مغث بها لُبُا، وبُٗضا

في هظا  مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٣ٞض جم جىاو٫ ؤلاجغاءاث التي ٢ام بها  ،ًٖ الخ٨غاع في ؾغص الى٢اج٘

غ ٖلى هظ وصهعصيمً  2013مىظ ٖام  الكإن   .ؤٖاله ا الخ٣ٍغ

 

 

 (11الحظة  امل

 

غ  ا٘ جىاو٫ الخ٣ٍغ -2013ؾُاؾات ؾاٗغ الهاٝغ زاال٫ الٟتارة مىاه فاي الٟهال الخااصي ٖكاغ  بك٩ل مىؾَّ

ت، 2017  وجاء ُٞه ما ًلي :، خُث جمذ ؤلاقاعة بلى بٌٗ الجىاهب الىٍٓغ

o " وخـــــذة  0.5175بـــــالشؾم مـــــً أن مفـــــشف لُبُـــــا اإلاشيـــــضي ًدبـــــؼ ظُاظـــــت ظـــــػش الفـــــشف الثابـــــذ بهُمـــــت

خهىم سخب خاـت لٍل دًىاس لُبـي، وأهـه أنـش  بئلتزامـه بأخٍـام اإلاـادة الثامىـت مـً إجكانُـت الفـىذوم 

ــت  الث اإلاخػلهــت باإلاػــامالث الذولُــت الجاٍس اإلاخػلهــت بخجىِــب قــشك نُــىد غلــى أداء اإلاــذقىغاث والخدــٍى

ــت إلابادلــت الػملــت أو ؤلاؼــتراى فــي مماس  ظــاث حػــذد أظــػاس الفــشف وغــذم الــذخُى فــي أي جشجِبــاث جمُيًز

 وال العماح بزلَ ألي مً هُئاجه اإلاالُت،إال أن وانؼ الخاُ ًخالل ًل هزه الخػهذاث خُث أن:

  بـــأيثر مـــً زالزـــت أظـــػاس ــــشف سظـــمُت 
ً
 6الـــى  4ظـــػش مـــىاصي ًتـــراوح مـــا بـــين  -الذولـــت حػمـــل خالُـــا

ـذ غـً العـػش اإلاـىاص  -ألػاف العػش الشظـمي % إلـى 30ي بيعـبت ظـػش الفـَ وحػامـل إلٌترووـي ًٍض

50.  % 

 .في الانخفاد وأـبدذ حجش غثر أمام أي اـالخاث 
ً
 يبيرا

ً
 هزه الكشوناث ظببذ خلال

   الث الخاسحُــــت إلــــى دسحــــت أن مؤظعــــاث الذولــــت هكعــــها ال حعــــخىُؼ  جــــم قــــشك نُــــىد غلــــى الخدــــٍى

 وإجكانُاثالىقاء بالتزاماتها الخاسحُت الت
ً
بشمذ غلحها غهىدا

 
 .ي أ

 ـذد مـً الـزًً جىـاُ أًـذلهم الىهـذ ألاحىبـي غلـى خلو هزا الكشم ف اء ح  دت أزٍش ي ظػش الفشف ؼٍش

خعاب ؼشائذ اإلاجخمؼ ألاخشي التي إهخكـن معـخىي مػِؽـتها وأــبذ ألامـش لهـذد بئقخهـاس الىبهـت 

ًاهـــــذ ظـــــائذة نبـــــل هـــــزه الدؽـــــىهاث ورلـــــَ بعـــــبب مـــــا حػاهُـــــه الذولـــــت مـــــً جمُيـــــز  الىظـــــىى التـــــي 
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الث للخـــاسج خُـــث ًخدفـــل غلـــى مجخـــل فـــي مـــىذ ميـــزة مبادلـــت الػم لـــت أو جىكُـــز حػـــامالث الخدـــٍى

فـػب غلـى  ًاث دون مػاًير أو لىابي مىلىغُت ٍو  مً ألاقشاد والؽش
ً
هزه اإلاضاًا غذد نلُل حذا

 ."أؾلب ؼشائذ اإلاجخمؼ الخفُى غلى الىهذ للػالج 

 (84-83)نٟدت   

 

 الغص :
 

  َّمااااااااااااااااا بن  
ً
ااااااااااااااااغ الااااااااااااااااضًىان ال ٌٗااااااااااااااااضو ؤن ٨ًااااااااااااااااىن ج٨ااااااااااااااااغاعا ؿااااااااااااااااغص هخاااااااااااااااااثج ألاػماااااااااااااااات الؿُاؾااااااااااااااااُت ل ؤوعصه ج٣ٍغ

قااااااااااعة بلحهاااااااااا فاااااااااي ؤ٦ثااااااااار ماااااااااً وؾاااااااااب٤ حصسُهاااااااااها وؤلا  بالضولااااااااات اللُبُااااااااات، ٖهاااااااااٟذ ٢خهااااااااااصًت التااااااااايوالا

  مااااااااًمىاؾاااااااابت 
ّ
 ٖااااااااً الخكااااااااى والخ٨ااااااااغاع  ٞااااااااةن

ً
ااااااااغ وبُٗااااااااضا ٌٗااااااااغى  لُبُااااااااا اإلاغ٦ااااااااؼي  مهااااااااٝغ هااااااااظا الخ٣ٍغ

 
ُ
 حؿلؿال

ً
سُا  ي :ٖلى الىدى الخالث بها لؿُاؾت ؾٗغ الهٝغ والٓغوٝ التي مغَّ   جاٍع

  وخاااضه خ٣اااى١ ساااخب زانااات  0.608م نااااعث ال٣ُمااات الخٗاصلُااات للاااضًىاع اللُباااي 2002مىاااظ ًىااااًغ

 ٌُ ٗلاااً ٖىاااه مهاااٝغ لُبُاااا اإلاغ٦اااؼي فاااي اليكاااغة ونااااع ؾاااٗغ الهاااٝغ الغؾااامي للاااضًىاع اللُباااي الاااظي 

 للمخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ؤؾٗاع نٝغ الٗماالث الغثِؿاُت 
ً
٣ا الُىمُت ألؾٗاع الهٝغ ًخدضص ٞو

  هتاإلا٨ىِّ 
َّ
 .ت الٗمالث التي جدضص ال٣ُمت الخٗاصلُت للضًىاع بىخضاث خ٣ى١ السخب السانتلؿل

  0.5175% لُهاابذ 15م جاام جسٟااٌُ ال٣ُماات الخٗاصلُاات للااضًىاع اللُبااي بىا٢اا٘ 2003ًىهُااى  15فااي 

 اوطل٪ بهاضٝ  ،وخضة خ٣ى١ سخب زانت
ُ
بت الجهاغ الهاىاعي التاي ٧اهاذ ج ٟاغى ٖلاى خخاىاء ياٍغ

خماصاث والخ الث بالى٣ض ألاجىبي و٦ظل٪ بلٛاء الخمُحاز فاي ؾاٗغ الهاٝغ باحن الجهااث ٍدى ٧اٞت ؤلٖا

بت، و٢ااض ؤؾااخ٣غ ؾاااٗغ الهااٝغ الغؾاامي للااضًىاع اللُباااي وؿاابت بلااى الاااضوالع  اإلاٟٗاااة مااً هااظه الًاااٍغ

٩ااااي فااااي خااااضوص  ىااااضما ًُااااغؤ بهسٟاااااى فااااي ؾااااٗغ الااااضوالع فااااي ألاؾااااىا١  1.38ألامٍغ صًىاااااع  للااااضوالع ، ٖو

صًىاااع  1.32ٝ الغؾاامي للااضًىاع ختاا  ؤهااه وناال فااي بٗااٌ الؿااىىاث بلااى الٗاإلاُاات ًغجٟاا٘ ؾااٗغ الهااغ 

 .للضوالع 

  ٩اي بلاى  2008-2001زال٫ الٟترة  1.24ونل ؾٗغ ناٝغ الاضًىاع اللُباي فاي مىاجهات الاضوالع ألامٍغ

خجااوػ الخاضوص ٧ان هامل جظبظب ؾٗغ نٝغ الضًىاع اللُبي  ٌٗني ؤنَّ  ماصًىاع للضوالع،   ٍو
َ
واؾٗا

 ًُ  ها نىضو١ الى٣ض الضولي.دضصالتي ٧ان 

  وهدُجت لخضوي بًغاصاث الىِٟ ٖلى بزغ ؤلاهسٟاى الظي َغؤ ٖلاى مٗاضالث بهخاا   2013بٗض ٖام

، وؤلا٢ٟاااا٫ الخٗؿاااٟي للخ٣اااى٫ واإلااااىاوئ الىُُٟاااتوجهاااضًغ الاااىِٟ، بؿااابب ؤػمااات الهاااال٫ الىُٟاااي 

جاااإ مهاااٝغ م، ل2014هسٟااااى الاااظي َاااغؤ ٖلاااى ؤؾاااٗاع الاااىِٟ فاااي ألاؾاااىا١ الٗاإلاُااات فاااي ٖاااام والا 
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ؾاخٗماالث الى٣اض ألاجىباي للمداٞٓات ٖلاى بخخُاَُااث الى٣اض الُبُا اإلاغ٦ؼي بلاى ٞاغى ٢ُاىص ٖلاى 

ا ٘ ٚحار اإلاؿابى١ ألاجىبي، وخت  ًم٨ً مىاجهات الُلاب ال٨بحار ٖلاى الى٣اض ألاجىباي اإلاهااخب للخىؾُّ

خُاجااااث فاااي ؤلاهٟاااا١ الٗاااام فاااي بَااااع اإلاحزاهُااات الٗامااات للضولااات، و٧ااال طلااا٪ بهاااضٝ يااامان جاااىٞحر ؤلاخ

 لألاؾاؾااااُت للمااااىاًَ مااااً الؿاااال٘ اإلاؿااااخىعصة، و 
ً
، خُااااث ؾااااخضامت اإلاالُاااات للضولااااتًاااامان الا ؤًًااااا

 إلاااا جخ٣ااضم بااه  اإلاغ٦ااؼي  لتاازم اإلاهااٝغا
ً
٣ااا بااضٞ٘ ٧اماال اإلاغجباااث وحُُٛاات مسخلاا٠ ؤبااىاب اإلاحزاهُاات ٞو

 وػاعة اإلاالُت.

  َّٖلى ماؾب٤ ٞةن 
ً
 ٢خهاص اللُبي حٗغى لهضمخحن :الا جإؾِؿا

 .وجهضًغهٗضالث بهخا  الىِٟ نضمت جضوي م -1

 الٗاإلاُت . في ألاؾىا١ نضمت بهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ -2

  
َّ
 جىل
َ
عجؼ في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت، ٖلى هدى مُغص ومىظ ٖام  ، ْهىع ًٖ هاجحن الهضمخحن ض

اث ، وعجؼٌ م2014  .في محزان اإلاضٖٞى

  َّغاى، ُه ٖل ي هظا الىي٘ بلى جىلض ٞجىة بحن اإلاخاح مً الى٣ض ألاجىبي والُلبؤص إلاسخل٠ ألٚا

بهسٌٟ ٞحها ؾٗغ نٝغ الضًىاع اللُبي  ،مما ؤصي بلى وكا ؾى١ ؾىصاء للى٣ض ألاجىبي

 بالخظبظب ال بمٗضالث
ً
غاصاث الىِٟ مً الى٣ض ألاجىبي ٖلى بً ؤي َغ ظٚحر مؿبى٢ت مخإزغا

ضع جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ واإلاًاعباث التي ججغي في الؿى١ بهضٝ ،اإلاهاخبت ألامنيؤلاهٟالث  ْغوٝو 

 .مم٨ً مً اإلا٩اؾب

  وؤنبذ ٚحر ٢ابل 
ً
 جىاػهُا

ً
 ؾٗغا

ً
لم ٌٗض ؾٗغ الهٝغ الغؾمي للضًىاع اللُبي اإلاٗمى٫ به خالُا

ىاجه اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي نٗىباث في الضٞإ ٖىه ؤو ؤلاًٟاء ب٩امل مخُلباث الى٣ض لال  ؾخضامت ٍو

 .ؾٗاع الهٝغؤألاجىبي ٖىض هظا الؿٗغ ، وهى ما ؤصي بلى حٗضص 

  ًم٨ً ؤن اإلاىاػي الٗمالث ألاجىبُت في الؿى١ ؾٗغ نٝغ 
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
، هى آلازغ ، ال ٌٗخبر ؾٗغا

 
ُ
ؾـ ٖلُه ؾُاؾت زابخت، وطل٪ لكضة الخظبظباث التي جُغؤ ٖلى هظا الؿٗغ وجإزغه بالٗضًض ا ج

مً الٗىامل الؿُاؾُت وألامىُت وؤلا٢خهاصًت، خُث بهسٌٟ ؾٗغ نٝغ الضوالع بالؿى١ 

صًىاع للضوالع بحن ٖكُت  4صًىاع للضوالع بلى ؤ٢ل مً  9.5م، مً 2018بضاًت مً ٖام  اإلاىاػي 

 خت  ونل بلى 
ً
هظا ٚحر الخظبظب  ،في ٞترة وجحزة صًىاع للضوالع  6.3وضخاها، زم قهض بعجٟاٖا

م مً ؤنَّ   ،اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي لم ٌٛحر ؾُاؾاجه اإلاٗلىت الظي حكهضه ألاؾٗاع مً ًىم آلزغ، بالٚغ

تؾخمغ في حُُٛت ؤلا اخُث  ٤ٞ ٖلى او  و ،ٖخماصاث اإلاؿدىضًت اإلاٟخىخت لضي اإلاهاٝع الخجاٍع
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 2018-2017جىُٟظ بؾخحراص بمىجب مؿدىضاث بغؾم الخدهُل، و٢ام زال٫ ؾيخحن مخخالُحن 

ٖام  للٟغص صوالع  500للٟغص بلى  صوالع  400هاث ؤعباب ألاؾغ وعٞ٘ ٢ُمتها مً بهٝغ مسهّ 

2018 . 

  ُٞه  مٛاال ٚحر جىاػوي و ىاؾباث ؤن ؾٗغ الهٝغ الخالي ة مؤوضر مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي في ّٖض

 ٚحر جىاػوي و  وؤن ؾٗغه في الؿى١ اإلاىاػي هى آلازغ 
ً
 . ُٞه مٛاال

 ٘وبهضٝ اإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣غاع ؾٗغ الهٝغ واؾخ٣غاع ؾى١ الى٣ض  ،إلاٗالجت هظا الىي

 لئلنالح م مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، بالخٗاون م٘ اإلاجلـ الغثاس ي، بغهامج٢ّض ، ألاجىبي
ً
 مخ٩امال

ً
ا

الا٢خهاصي واإلاالي، ب٢ترح مً زالله الؿُاؾاث الا٢خهاصًت التي عآها مىاؾبت لٗال  اإلاى٠٢، 

بةٖخباعه اإلاؿدكاع الا٢خهاصي للضولت، وع٦ؼ في مٗغى َغخه للؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى يغوعة 

ت( في ق٩ل خؼمت مخ٩املت بد ُث ال حٗاعى جىُٟظ ٧امل الؿُاؾاث )الى٣ضًت واإلاالُت والخجاٍع

٧ل ؾُاؾت مً هظه الؿُاؾاث الؿُاؾت ألازغي في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها وجس٠ُٟ آلازاع الؿلبُت 

غي اإلاهٝغ ؤن الخلى٫ الجؼثُت للمك٩لت الا٢خهاصًت لً  التي جهاخب بٌٗ   الؿُاؾاث، ٍو

ان ما ج٣ٟض مٟٗىلها وحٗىص اإلاكا٧ل وألاػماث بلى ما ٧اهذ ٖلُه .  جخٗضي ٦ىنها مؿ٨ىاث ؾٖغ

 ُت ابَاع بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي  في لتزم مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي بمغاجٗت ؾٗغ الهٝغ قٍغ

غاٝ ألازغي بما ًلؼم ٖلحها ال٣ُام  جىٞغ جملت مً اإلاخُلباث اإلاىيىُٖت واإلام٨ىت، والتزام ألَا

 به مً بجغاءاث وجىُٟظه مً ؾُاؾاث . 

  َّا في جىهغها هي مك٩لت مالُت ؤي اإلاك٩لت الا٢خهاصًت في لُبُ ًغي مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ؤن

زلل في اإلاالُت الٗامت، او٨ٗـ في ق٩ل الٗضًض مً ألاػماث التي ٌٗاوي مجها اإلاىاًَ الُىم . 

ضم  ت الىي٘ اإلاالي الخ٣ُ٣ي للضولت اللُبُت، ٖو إحي ٖلى عؤؽ اإلاك٩لت اإلاالُت ٖضم مٗٞغ ٍو

 مىظب٢ٟا٫ خؿاباتها السخامُت، وهى ألامغ الظي الػا٫ مُ 
ً
م بلى ًىمىا هظا، ٦ما 2007ٖام  ؿخمغا

اصة ٚحر مؿبى٢ت باإلا ٣اعهت بما ٧اهذ ٖلُه في ؤن الىمى اإلاُغص في ٞاجىعة اإلاغجباث التي قهضث ٍػ

ؾخ٣غاع اإلاالي هضص الا هى ألامغ الظي يُ صًىاع ، و ملُاع  28والضٞ٘ في بججاه ونىلها بلى  2010ٖام 

ؿخجٝز ٧اٞت اإلاىاعص اإلاخاخت إحي ٖل ،للضولت، َو  .ى خؿاب مكغوٖاث الخىمُت ويهضص اؾخضامتهاٍو

 

 

 (12الحظة  امل

 

غ صًىان اإلاداؾبت في الٟهل الثاوي ٖكغ  اث ) مىه جىاو٫ ج٣ٍغ ( و٧اهذ 2017-2012محزان اإلاضٖٞى

 ؤهم اإلاالخٓاث ماًلي :
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مفادس بُاهاث ميزان اإلاذقىغاث أنها ؾير دنُهت لػذم نذسة إداسة البدىر وؤلاخفاء بمفشف لُبُا " 

شيضي والجهاص ؤلاخفائي بىصاسة الخخىُي الخفُى غلى البُاهاث الذنُهت الالصمت إلغذاده هدُجت اإلا

ُى إلى ًل اإلاػىُاث الالصمت التي جخم مؼ الػالم  هها الـى اوػذام البيُت الخدخُت التي ًمًٌ غً وٍش

ًاث الىهل الجىي الخاسجي ولخػىل مػظم ألاحهضة الخىكُزًت ؤلاخفائُت باإلاىاقز ووصاسة الانخفاد وؼش 

وؤلاجفاالث والاغخماد غلى مفذس وخُذ ممثال في مفشف لُبُا اإلاشيضي وغلى رلَ جم إدساج خعاب 

 ." الخىأ والعهى لؿشك مىابهت الخعاباث الذائىت واإلاذًىت

 (87)نٟدت 

 

 الغص :
 

  ػ وجىص ٢هىع في ٢ُام الٗضًض مً ماؾؿاث الضولت والجهاال ًسٟ  ٖلى اإلاخاب٘ للكإن اللُبي

ي وبك٩ل واضر بلى ٖضم ٢ضعة ؤصَّ  هى ماو  ص،خىٞحر البُاهاث الض٣ُ٢ت وفي و٢تها اإلادضَّ بؤلاخهاجي 

للىي٘ اإلاالي  مىيىعيٍّ  ؿاث الضولت بما ٞحها مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٖلى بجغاء ج٣ٍُُم ماؾَّ 

 والا٢خهاصي للضولت وعؾم وجىُٟظ الؿُاؾاث اإلاالثمت لُبُٗت اإلاغخلت، 
 

 ُالخؿاباث ال٣ىمُت، وبُاهاث الخجاعة الساعجُت، وؤلاخهاءاث  الهامت اهاثمً ؤهم هظه الب

حرهالخُىٍت، وحٗضاص الؿ٩ان م مً ؤن بُاهاث محزان  ،ا مً البُاهاث ألازغي ، والبُالت ٚو وبالٚغ

اإلاضٞىٖاث الىاعصة في اليكغة الا٢خهاصًت التي نضعث ًٖ بصاعة البدىر وؤلاخهاء الغب٘ الغاب٘ 

 ٖلى وكغ ٧اٞت البُاهاث اإلاخٗل٣ت اإلاغ٦ؼي اإلاهٝغ  ؤولُت بال ؤنَّ هي بُاهاث  2017
ً
ٌٗمل جاهضا

 إلاا ًخىٞغ لضًه مً بُاهاث ومٗلىماث. 
ً
٣ا ُت ٖلى مى٢ٗه الغؾمي ٞو  باإلخهاءاث الى٣ضًت واإلاهٞغ

 

 غ البُاهاث
ّ
جغاخي الض٣ُ٢ت والصخُدت ًٖ ماؾؿاث الضولت هى  اإلاالُت بنَّ مً ؤهم ؤؾباب ٖضم جىٞ

، والتي لم اث السخامُت للضولتفي ب٢ٟا٫ الخؿاب بهجاػ  مهمخه ألاؾاؾُت اإلاخمثلت في اإلاداؾبتصًىان 

ٗخمض مىظ 
ُ
ت الٗامت 2007ٖام جغاج٘ ولم ح ل  التي ال٨بري  ، بما في طل٪ بُاهاث اإلاهاٝع الخجاٍع

ّ
جمث

  التي% مً ال٣ُإ اإلاهغفي، 80ؤ٦ثر مً 
ُ
 زمـ ؾىىاث ضًىان إلاضةالً ٢بل ٗخمض محزاهُاتها مِ لم ح

 
ً
با  .ج٣ٍغ

 

 

 (13الحظة  امل

 

ظ أهه  الخ   ً غاوى ميزان اإلاذقىغاث مً عجض هدُجت انكاُ الىكي  2016-2013خالُ العىىاث " 

ًاهذ مىبهت في خين أظهشث بُاهاث الػام  م أن ميزان  2017وظُاظت الخىظؼ في الاهكام الػام التي 
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ًا 3.7اإلاذقىغاث نذ خهو قائن بهُمت  ن رلَ غلى خعاب ألاولاع اإلاػِؽُت للمىاوً ملُاس دًىاس و

م بػذم جىكُز 2017هدُجت ظُاظت الخمُِو ؾير اإلاذسوظت التي إجبػها اإلافشف اإلاشيضي خالُ غام 

ٍي مما هخج 6.7اإلاىاصهت ؤلاظخيرادًت بالٍامل واإلادذد لها  غىه شر في العلؼ وجضخم  ملُاس دوالس امٍش

 ."باألظىام

 (87)نٟدت 

 

 الغص :
 

  َّجد٤ُ٣  ، وطل٪ بهضٝجد٤ُ٣ ٞاثٌ في محزان اإلاضٞىٖاث هى  هضٝ حؿعى بلُه ٧ل الضو٫   بن

 للى٢ٕى في ؤػماث مالُت جازغ ٖلى اخخُاَُاتها مً الى٣ض ألاجىبي و  ،ؤلاؾخ٣غاع اإلاالي والى٣ضي
ً
وجٟاصًا

 . ؾخ٣غاع ٖمالتها الىَىُتا
 

  ب واإلاؿخهجً الص ئ نَّ بو اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي مؿاولُت هخاثج  هى مداولت صًىان اإلاداؾبت جدمُل الٍٛغ

اث ، و٦ظل٪ هخاثج جد٤ُ٣ ٞاثٌ في محزان 2016-2013زال٫ الٟترة  جد٤ُ٣ عجؼ في محزان اإلاضٖٞى

اث ؾُاؾت الخ٤ًُِ وهظا  اإلاغ٦ؼي  جبإ اإلاهٝغاصٖاء بً زال٫ الا ، مِ  2017زال٫ ٖام  اإلاضٖٞى

 ٍٝ   ومجاهٌب للهىاب مً ٧ل وجه؛ للخ٣ُ٣ت مىا
ُ
٢بى٫  2017الى٣ض ألاجىبي لٗام  مىاػهت غُ ٓهِ خُث ج

%  30.0ملُاع صوالع بيؿبت  5.4بخد٤ُ٣ عجؼ في ؤلاًغاصاث )محزان اإلاضٞىٖاث( بىدى  اإلاغ٦ؼي  اإلاهٝغ

ٖاها صًىان صّ اؾُاؾت الخ٤ًُِ التي اإلاغ٦ؼي  مً بجمالي اإلاىاػهت، ولم ٨ًً في هُت اإلاهٝغ

  .اإلاداؾبت
 

 ذما جمّ  نَّ ب  
ُ
ملُاع صوالع هى  6.7ص لها ؾخحراصًت بال٩امل واإلادّض ىاػهت الا بلُه بٗضم جىُٟظ اإلا ؤلاقاعة

 بخُث  ؛باٌَل  آلازغ بصٖاءٌ 
ّ
زخهاناث الخ٨ىمت ووػاعة اجىُٟظ اإلاىاػهت ؤلاؾخحراصًت ًضزل يمً  ن

 ب، و ال اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  الا٢خهاص
ّ
ض ًًٖ 2017ما جم جىُٟظه زال٫ ٖام  ن   6.7 ٍؼ

ً
ملُاع صوالع، و بُٗضا

ث الٓغوٝ واإلاالبؿاث التي مغّ  عصوصهبةؾهاب في  اإلاغ٦ؼي  جىاو٫ وؤوضر اإلاهٝغًٖ الخ٨غاع ٣ٞض 

  .ؾخحراصًتبها مغخلت جىُٟظ اإلاىاػهت الا 
 

  ِم 
ّ
اث لٗام  ً هاخُت ؤزغي ٞةن لم ٨ًً هدُجت ؾُاؾت  2017جد٤ُ٣ ٞاثٌ في محزان اإلاضٖٞى

مها صًىان اإلاداؾبت بل هدُجت ّٖض  هت ر مباقغ ٖلى البىىص اإلا٨ىِّ ة ٖىامل ٧ان لها جإزحالخ٤ًُِ التي ٖػ

اث، ؤهمها  ، باإلياٞت بلى  2017م٘ نهاًت ٖام  هوؤؾٗاع  عجٟإ بهخا  الىِٟ الساماإلاحزان اإلاضٖٞى

حرها مً البىىص٘ اإلامىىخت لبٌٗ اإلااؾؿاث والضو٫ الث مً ؤ٢ؿاٍ ال٣غوى والىصاجاإلاخدهّ   .، ٚو
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غ صًىان اإلاداؾبت في الٟهل  الغاب٘ ال٣ُإ اإلاهغفي ماًلي : جىاو٫ ج٣ٍغ

 أصمت العُىلت :" 

حػخبر أهم مؤؼشاث جهُُم الهىاع اإلافشفي التي ًخخق اإلافشف اإلاشيضي دون  ههق العُىلت الىهذًت -

لعــلُمت إلاػالجتهــا بؽــٍل لم ًــخم حصخُفــها بمهىُــت ولم ًــخم إجخار ؤلاحشاءاث ا ظىاه بئداستها، والتي

شاءاث اإلافشف اإلاشيضي في وباغت الػملت وإـذاسها في ؾُاب مجلغ إداسة قانخفشث إحسي زحــ

ذاس الػملت ..  . اإلافشف اإلاشيضي اإلاخخق بمىذ ؤلارن غلى ؤلـا

ين  ولػل ؤلاداساث اإلاػىُت ا - ظـــخمشاس خالـــت  ؤلاههعام  اإلاؤظعـــاحي  مخمثلـــت  في وحـــىد  مفـــشقين  مشيـــٍض

ـدت  إلاػالجـت  ألاصمـت  أدي بؽـٍل  مباؼــش  إلى إظـــخمشاس وجكـــانم أصمـــت في ظل ؾُاب ظُاظـت  وال

 العـــُىلت. 

ت لىخظ آلاحي -  :  ومـــً خـــالُ نُـــام الـــذًىان بمخابػـــت العُىلت باإلافاسف الخجاٍس

  إداسة مفــشف لُبُــا اإلاشيــضي في إًجاد أظــلىب ظــلُم إلاػالجــت ألاصمــتجشاخــي  
ً
مىز بذاًتها يـان  ظببا

  في ألاصمـت، خُـث  جـبين  وحـىد  اججاه  والـذ  مـً  أــــداب الىدائـــؼ في اإلافـــاسف بعـــدب 
ً
سئِعُا

ت بخـىقير ولبـاث 2014مـــذخشاتهم مىـــز الػـــام   م، أدي إلى غذم نذسة أؾلب اإلافاسف الخجاٍس

 مً خال
ّ
 ُ الاغخماد غلى ؤلاسظالُاث اإلاالُت مً اإلافشف اإلاشيضي. العـُىلت الىهذًـت لػمالئهـا إال

  بئجباع آلُت أو مػـاًير والـدت في جىصَـؼ العـُىلت  لىلباث اإلافاسف  غذم نُام اإلافشف اإلاشيضي

ًاالتهـــا، وجـــشى اإلاجـــاُ  ـت غىـذ الخىصَـؼ غلـى قشوغهـــا وو وغذم وحىد لىابي للمفـاسف الخجاٍس

ًاالث مػُىت. وخمـــىغه للخٌـــ  م الصخفـــي، وانخفـــاس جىصَؼ العُىلت غلى قشوع وو

 إداسة اإلافشف اإلاشيضي في إجخار مىنل والـذ ججاه الػملـت اإلاىبىغـت بذولـت سوظـُا  جىانن

ـذاس البُمـاء والتي جم نبـُى غملـت مجهــا بهُمت  ملُىن دًىاس والتي الجـــضاُ  50الفـادسة مــً إداسة ؤلـا

خه مؼ غذم نبُى الػملت اإلاػذهُت )قئت دًىاس( الفادسة غً مخضهــ ـــذاس خخـــى  جاٍس ـت بخـــضائً ؤلـا

 جلَ ؤلاداسة.

 (247-246)نٟدت 
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 الغص :
 

  غ ججاهل ب ج٣ٍغ ب ومٍغ ومثلها ؤؾباب  الؿُىلت، ه٣وألاؾباب الخ٣ُ٣ُت ألػمت  الضًىان بك٩ل ٍٚغ

 ،  بخىجُه اللىم إلاهٝغ لم٨خٟؤػمت ؾٗغ الهٝغ
ً
"ٖضم اإلاباصعة بإّيِ با ُبُا اإلاغ٦ؼي واتهامهُا

 و بالخىا٢ٌ،  ل واتهامه. ببجغاءاث مً قإنها زل٤ الاؾخ٣غاع في الى٣ض ...."
ُ
ثبذ و٢ٕى الضًىان ؾى

ٗن  بهُاهت اإلاا٫ ؤٖلى ماؾؿت ع٢ابُت م٩اهت ل٤ُ بجال ، بهىعٍة هاعراللٟذ و الخىا٢ٌ اإلا في
ُ
ح

 الٗام.
 

  غ الضًىان  في الاه٣ؿام الؿُاس ي واإلااؾَّ  اإلاخمثلتخ٣ُ٣ُت ألاؾباب الجىاس   ج٣ٍغ
ً
الظي حٗاوي  س يؤوال

ً ٢بل مِ ؤلاهٟا١ اإلاىاػي ْهىع وهخاثج وزُمت، ٖلى عؤؾها ، وما هخج ٖىه مً آزاع مىه الضولت

ت مّى٫ مً الؿى١ اإلاىاػي مً زال٫ زل٤ ٞغ١ بحن ؾٗغ  البًُاء، التيمضًىت ب الخ٨ىمت اإلاىاٍػ
ُ
ج

، وهى ؤمٌغ ْاهٌغ للُٗان ال ًسٟ  ٖلى مخاب٘ لٗملت مً زال٫ اله٨ى٥الٗملت الى٣ضًت وؾٗغ ا

ًٞال ًٖ مسخّو، بل ٢ض اٖتٝر به بٌٗ مؿاولي اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي اإلاىاػي في البًُاء ٖلى اإلاؤل 

 .ٖبر قاقاث ؤلاطاٖت اإلاغثُت
 

  َّس ي طاجه ٧ان الخاثل ألاهم صون جُب٤ُ ؾُاؾاث مىاجهت ألا بنَّ الاه٣ؿام الؿُاس ي واإلااؾ 
ْ
ػمت، بط

 
َ
  ُا٫ُ ٠ُ٦ ًم٨ً مىاجهت ؤّي ؤػمت بهظا الدجم ج

ُ
ني بغمخه، وج  الا٢خهاص الَى

ُ
ان الخُاة  ى٠٢ قٍغ

ل مهضعه الىخُض للضزل ِ
ّ
، م٘ اقخٗا٫ الخغوب والجزاٖاث في ؤهداء البالص، م٘ )الىِٟ( ُٞه وحُٗ

غاٝ والجها ،حُُٗل قبه جام لضوع ال٣ًاء ضم جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت يض ألَا ث اإلادؿببت في ٖو

ُٗت ؟!  ..طل٪ ؤلايغاع، وفي ْل قلل ٧امل للؿلُت الدكَغ
 

 غ الضًىان ب ج٣ٍغ ُّ الخ٣ُ٣ُت ألػمت الؿُىلت ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلحها يمً  ألاؾباَب  ًٖ ٖمٍض  ٚ

ها ال٣ٟغاث الؿاب٣ت، ِ
ّ
غه ًٖ الٗام  والتي ٧ان ٢ض ؤ٢غَّ بُجل  ،بُاهه ٦ما ؾُإحي 2016ؾاب٣ا في ج٣ٍغ

هى خالت الهل٘ التي ؤنابذ ال٣ُإ السام  ؤهم ؤؾبابها الٓاهغة، ؤال و  ًىان هىاالض ؤٟٚلخُث 

 ل
ً
 هدُجت

ّ
ل الضًىان في ٖمل ال٣ُإ اإلاهغفي و٢ُامه في بَاع جىؾُ٘ ازخهاناجه زاع  بَاع خضز

م ٦ىنها ٚحر  ال٣اهىن بخجمُض خؿاباث قغ٧اث زانت والدكهحر بها ووكغ بُاهاتها اإلاالُت، ٚع

للجىء بلى سخب  ال٣ُإ السام قغ٧اث ما صٞ٘ جّل الغ٢ابُت باألؾاؽ، ايٍٗت لؿلُخه ز

، والٗؼوٝ ًٖ زكُت ؤن جُالها ٢غاعاث الضًىان بالخجمُض او الدكهحر ؤعنضتها مً اإلاهاٝع

، ل٣ٟضانها الث٣ت باؾخ٣غاع ال٣ُإ اإلاهغفي وخالت ٖضم  جىعٍض الؿُىلت الى٣ضًت بلى اإلاهاٝع

ه التي ًماعؾها ججاه اؾخمغاع  ، في ْلٕما ؾخا٫ بلُه ألاويا ال٣ُحن في تهضًضاث الضًىان ويَٛى

ت.  اإلاهاٝع الخجاٍع
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 ٌغ الضًىان، بط بنَّ في مى٠٢ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٦ما  ال وجىص للخىا٢ م ج٣ٍغ مهٝغ مى٠٢  ٖػ

لٗملت اإلاُبىٖت بغوؾُا والهاصعة ًٖ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ا خضاو٫ ٗضم ٢بىله لواضر ب لُبُا اإلاغ٦ؼي 

ش  البًُاء غ اإلاغ٦ؼ الؿىَؿغي بخاٍع  بٗض وعوص ج٣ٍغ
ً
م اإلاخًمً م٣اعهت 03/11/2016وزهىنا

جدلُلُت ومخسهو بهغي للٗملت الىع٢ُت، خُث جبحن ؤن الٗملت اإلاُبىٖت بغوؾُا لضيها 

ُاهُا بيؿبت  % وجٟخ٣غ للٗالماث 50زهاثو ؤمىُت ؤي٠ٗ مً التي جمذ َباٖتها في بٍغ

اإلاجغصة، ٦ما ؤنها ؤ٢ل جدمل وؤ٢ل جىصة. ٦ما ؤن اإلاهٝغ  والسهاثو ألامىُت الىاضخت بالٗحن

 مخمؿ٪ بٗضم ٢بىله للٗملت اإلاٗضهُت اإلاه٨ى٦ت وعٌٞ جضاولها
ً
 هظا اإلاى٠٢ مً  .اًًا

ّ
وبن

٣ضث بحن بصاعحي  ُٖ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بهما جاء بىاء ٖلى ما جم الاجٟا١ ٖلُه في اجخماٖاث جىوـ التي 

اًت اللجىت اإلاالُت بمجلـ الىىاب، خُث جم الاجٟا١ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي في َغابلـ والبًُ اء بٖغ

جغي ٖلى الٗملت اإلاُبىٖت في عوؾُا. ُُ  ٖلى الاخخ٩ام بلى هخاثج الازخباع الٟني الظي ؾ
 

  َّغه ًٖ ٖامي  مى٠٢ صًىان اإلاداؾبت ٨ًمً فيالخىا٢ٌ الىا٢٘  بن ٟٞي  ؛ 2017و  2016في ج٣ٍغ

غه ًٖ الٗام   ٖل  االه٣ؿام ؤزغ الٟهل السامـ جدذ ٖىىان : "ؤوعص الضًىان في  2016ج٣ٍغ

 ّٖضة ه٣اٍ ومً ؤهمها :( 44-42)نٟدت واال٢خهاصي"  يلاإلاا الىي٘

o  جمُ٘ مداوالث الؿُُغة ٖلى 
ّ
ّضة ؾلُاث ه٣ضًت، ٞةن " في ْل وجىص ّٖضة خ٨ىماث ٖو

احي زماعها اإلاغجىة ".
ُ
 ألاػمت لً ج

o غه  الؿبب ب الخ٣ُ٣ُت لؤلػمت : باألؾبا 2016ًٖ الٗام  زم اٖتٝر الضًىان في ج٣ٍغ
ّ
" بن

ٗاوي مجها اإلاىاًَ مغجبت خؿب  اإلاباقغ في ألاػمت اإلاالُت الخالُت التي جمغُّ به الضولت َو

 السُىعة ٖلى الىدى الخالي :

 .خالت الاه٣ؿام بىجىص خ٨ىمخحن وؾلُخحن ه٣ضًخحن جماعؽ طاث الازخهام -1

 خاصزت ب٢ٟا٫ اإلاىاويء والخ٣ى٫ الىُُٟت. -2

 ؿدكغي باإلاجخم٘.الٟؿاص اإلا -3

  الىي٘ ألامني اإلاخضهىع." -4

o   َّغ في بإخض ؤهم ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت ألػمت الؿُىلت خحن ط٦غ صًىان اإلاداؾبت زم ؤ٢غ ه ج٣ٍغ

خُث زل٣ذ هظه الٓغوٝ ؤػمت ؾُىلت لدؿببها في خالت ٖضم الث٣ت، : " 2016ًٖ الٗام 

ضث ٢ىاٖاث لضي اإلاىاَىحن باؾخمغاع ؾىء ألاويإ بلى 
ّ
اجل ٚحر مٗغوٝ، ألامغ الظي التي ول

ٝ لٗضم يمان سخبها ٖىض الخاجت ع اجغجب ٖلُه الؿعي هدى الاخخٟاّ بالى٣ىص زاع  اإلاه

اصة ٖغى الى٣ض اإلادلي، بل حها، بياٞت بلى ؤن اػصوا  ؤلاهٟا١ مً ّٖضة خ٨ىماث ًاصي بلى ٍػ

 مً الٗملألاجىبُت و تًترجب ٖلُه َلب متزاًض ٖلى الٗمل
ً
دلُت لٗضم ت اإلاالاخخٟاّ بها بضال
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مىُت، ألامغ الظي ؤّصي بلى َلب ٚحر خ٣ُ٣ي ٖلى الى٣ض ألاجىبي، يمان اؾخ٣غاع ألاويإ ألا 

 ٢ضعة اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ٖلى حُُٛت ٧ل الُلب." مٞخًاٖٟذ ؤؾٗاعه بالؿى١ اإلاىاػي، لٗض

o  غ وؤ٢غَّ بٗض طل٪ بٗضم بم٩ان مٗالجت هظه ؤلاق٩االث في ْل الىي٘ ال٣اثم  خُث ط٦غ الخ٣ٍغ

 مٗالجت هظه ألاػماث جخُلب خ٨ىمت واخضة ومهٝغ مغ٦ؼي واخض خت  : طاجه 
" وخُث بنَّ

جخم٨ً مً جبني ؾُاؾاث وبجغاءاث اؾخثىاثُت ًخم مً زاللها جد٤ُ٣ ّٖضة ؤٚغاى بك٩ل 

 متزامً ...".

o  : ًوفي ْل زم ػاص جإ٦ُضه خحن ٢ّغع ٖضم جضوي ؤي مداولت بنالح في ْل الىي٘ الغاه "

ٞلً ججضي ؤّي مداوالث لئلنالح ؤو ي وباؾخمغاع هظا الك٩ل مً ؤلاه٣ؿام الىي٘ الخال

سظ أل اإلاٗالجت الاؾخثىاثُت، ولً ج٨ىن هىا٥ هخاثج مغيُت 
ّ
خ ًُ ّي ؾُاؾت ؤو بجغاء ٢ض 

 . "بالسهىم

o  غه ًٖ ا اإلاداؾبت صًىانبحن ما ٢ّغعه وجه الخىا٢ٌ ؤهم ؤؤما ّٖما ؾب٤  2017ٗام لفي ج٣ٍغ

غه ٖ عه في ج٣ٍغ  ، ٨ُٞمً في ما ط٦غه مً ؤنَّ :  2016ً الٗام و٢غَّ

ًها مً َغابلـ ؤي جضوي " ٖملُت َباٖت بنضاعاث مً الٗملت بالبًُاء، لً ٨ًىن لٞغ

ت جمُٗا ب٩ل ٞغوٖها بجمُ٘ مىا٤َ لُبُا  ماصام ال ًمل٪ ال٣ضعة ٖلى بلؼام اإلاهاٝع الخجاٍع

ٕٞغ ألي مهٝغ ًم٨ً ه٣لها بمجغص بًضإ هظه ألامىا٫ في ؤّي  ٖلى ٖضم ٢بىلها، وطل٪ ألن

 آزاع 
ّ
باله٨ى٥ ؤو الخدىٍل بلى ؤي ٕٞغ آزغ ألي مهٝغ في ؤي مى٣ُت بالضولت، وبالخالي ٞةن

طسم الظي خهل هدُجت الُباٖت ؾدخإزغ به ٧ل ا
ّ
 ضولت اللُبُت.لالخ

o  ِضاو٫ م
ّ
حر طي وباإلاثل بلٛاء بنضاع مً الخ  ٚو

ً
ٗخبر ٖبثا ٌُ ً ٢بل اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بالبًُاء، 

 ؤلانضاع اإلالغي ؾىٝ جضو 
ّ
، وطل٪ ألن

ً
ي ما لم ًُّب٤ مً اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بُغابلـ ؤًًا

ها، وجيخ٣ل آزاعه بلى ٧ل مىا٤َ الضولت،  ضزل بلى مهاٞع ًيخ٣ل بلى الجؼء آلازغ مً الضولت ٍو

٨ىن ؤزغه ٖلى الا٢خهاص زابذ صون حُٛحر.  "ٍو

 غ الضًىان لٗام  ما ؾب٤ عه مً ؤخ٩ام يض اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي، جىا٢ٌ ما ٢غّ  2016مً ه٣ى٫ ًٖ ج٣ٍغ

اه الٗملات ججط مى٠٢ واياذ جساجىا٢ٌ بصاعة اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي في اوما ونٟه الضًىان بإهه "

" وهى هىا ًٞال ًٖ بزباجه ي٠ٗ اإلاُبىٖات بضولات عوؾاُا الهااصعة مااً بصاعة ؤلاناضاع البًُااء

ؿَب بنضاع الٗملت بلى بصاعة ؤلانضا
َ
م ٦ىنها ناصعة ًٖ جدلُله وونٟه خحن و ع بمضًىت البًُاء، ٚع

ه ٦ظل٪ 
ّ
عه اإلاهٝغ الخ٨م الظي َاإلاا ٦غَّ هىا ّٗؼػ ٌُ "مهٝغ مغ٦ؼي مىاٍػ" ٦ما ٌٗلم الجمُ٘، ٞةه

غ صًىان اإلاداؾبت ومالخٓاجه،  ُت، مِ بسلىها اإلاغ٦ؼي ٖبر عصوصه اإلاخىالُت ٖلى ج٣اٍع ً اإلاىيٖى

غ اإلاغاج٘ الساعجي، لمٗاًحر اإلاهىُت والٟىُت في بٖضاصل مجاهبتهاو  .  ج٣اٍع
ً
 بل وجىا٢ًها ؤًًا

 وعاء هظا الخىا٢ٌ،  ال٩امً هم خى٫ الؿبباإلادؿائ٫ الُغح بل بن هظا الخىا٢ٌ ٌٗىص بىا ل

غه الؿاب٣اصًىان اإلاداؾبت ٖما ؤبضاه مً آعاء في ج٣ وجغاج٘ ال٨ُضًت في ت، مما ًا٦ض وجىص ٢هض ٍع

 هاماث بٛحر وجه خ٤. ً اتِّ هه مِ وما وجَّ اإلاغ٦ؼي  ٝغاإلاه بد٤خ٩ام ؤما ؤنضعه صًىان اإلاداؾبت مً 
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 (15الحظة  امل

 

غ الضًىان بلى ما اٖخبره ت في اإلاماسبت بالعُىلت : "  ؤقاع ج٣ٍغ خُث ط٦غ بٗض ..  "ظاهشة اإلافاسف اإلاىاٍص

 "  طل٪ ؤهه
 

ــت وؽر العُىلت الىهذًهدُجت أصمت ش ت خُأث ظت باإلافاسف الخجاٍس ث اهشة اإلافاسف اإلاىاٍص

 ". التها الىهذًت باإلافاسف فامت غً اًذاع مخدػاث الحػضف الجه

 (247)نٟدت 

 

 الغص :
 

   غ بكإن ٖؼوٝ بٌٗ الجهاث الٗامت ًٖ بًضإ مخدهالتها ال هغي ٖال٢ت بحن ما ؤوعصه الخ٣ٍغ

، زم ما ؾغصه مً  وما هخاثج الجغص اإلاٟاجئ لسؼاثً ٖاضص مً الجهاث الٗامت الى٣ضًت باإلاهاٝع

  التيمىا٫ لؤل  ٦بحر حجممً ٦ك٠ ٖىه 
ُ
 ج
َ
 خ
َ
ُض وبحن ج٣ُُمه ألصاء  ،تاو٫ زاع  اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

غ ال جسً٘ لغ٢ابت   جل٪ الكغ٧اث والجهاث الٗامت التي ؤقاع بلحها الخ٣ٍغ
ّ
ال٣ُإ اإلاهغفي، بط بن

اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي، وال جضزل يمً هُا١ ال٣ُإ اإلاهغفي. ٞال مٗن  إلًغاص جل٪ اإلاالخٓاث في 

 جل٪ الٓاهغة جضازل يمً ازخهاناث لسام بخ٣ُُم الٟهل ا
ّ
ؤصاء ال٣ُإ اإلاهغفي، بل بن

غ، و٧ان ًجب ٖلُه  ٖمل الضًىان الظي جسً٘ لغ٢ابخه جل٪ الجهاث الٗامت اإلاظ٦ىعة في الخ٣ٍغ

ُت.  بلؼامها بةًضإ مخدهالتها الى٣ضًت لضي اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 

 

 (16الحظة  امل

 

ًاث ألا خفش غذد م   " جم   ب حىبُـت بالخـاسج ً الؽـش  غلى الىدى الخاليبالخاسج، ألامـىاُ إلحهـا التي جّم تهٍش

:" ... 
 

 (259-258)نٟدت 

 

 الغص :
 

  اإلاهٝغ  نَّ الضًىان في ؤ٦ثر مً مىاؾبت ؤ؛ ٟٞي خحن ًّضعي اّصٖاءاجهؤًًا ٨ًغع الضًىان ج٨ظًب

  ٢ام بخدىٍل ألامىا٫ بلى الكغ٧اث اإلاظ٦ىعة،اإلاغ٦ؼي 
َ
غ الضًىان  ذ مغاجٗتمَّ ج ال٨ك٠ الىاعص بخ٣ٍغ

 مً زال٫ مىٓىمت الخُُٛت واجطر الاحي :

 قغ٧اث واعصة ب٨ك٠ الضًىان وال جىجض بمىٓىمت الخُُٛت ٧الخالي : -1



 

 

 

47 
 2017رد مصرف ليبيا املركزي على تقرير ديوان احملاسبة  

 

 
 

غ الضًىان ومىجىصة بمىٓىمت الخُُٛت وبُانها ٧الخالي -2  : قغ٧اث واعصة بال٨ك٠ الىاعص بخ٣ٍغ
 

 
 

  بٌٗ وخضة اإلاٗلىماث بدؿلم ٖضص مً اإلاُالباث مً صًىان اإلاداؾبت بدٓغ الخٗامل م٢امذ ٘

٣ض، وجم حٗمُمها غ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والىالكغ٧اث ألاجىبُت، و٢امذ الىخضة بةخالتها بلى ٚضاعة ال

ت.  ٖلى اإلاهاٝع الخجاٍع

 ( 2ُٞما ًخٗل٤ بالكغ٧اث الىاعصة بال٣ٟغة)  ىدذ مىا٣ٞاث لهالر قغ٧اث ٖاله ٣ٞض مُ ؤلحها باإلاكاع

ن بُاهاتها ومؿدىضاتها واعصة بك٩ل ؾلُم ؤال ب،  2018-2016ٖىام لُبُت لٛغى جىعٍض ؾل٘ زال٫ ألا 

 ؤوبضون 
ُّ
ت، ٔي جدٟ ُّ غ صًىان  ظا الاصٖاءهُخم الخثبذ مً لو  مً ٢بل الجهاث اإلاٗى الىاعص في ج٣ٍغ

  اإلاداؾبت،
ُّ
وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت ٧ّلٍ ِمً جغاءاث الجمغ٦ُت بالخيؿ٤ُ بحن ؤلا ً ٤ مِ ًجب الخد٣

 ومهلخت الجماع٥.

الشركة المستفيدة التي لم تمنح موافقات من المصرف المركزي خالل االعوام 2018-2017-2016

WHITE IVORY GENERAL TRADING L.L.C DUBAI

UNITED FZC DUBAI

AL EBEL AL SHAMKHA  GENERAL TRADING L.L.C DUBAI

LUBDAH INTERNATIONAL CO L.L.C DUBAI

SEVENTY FIVE GENERAL TRADING L.L.C DUBAI

PURE  FLAVOUR FOODSTIFF GENERAL TRADING L.L.C DUBAI

AL MAMAR TRADING L.L.C DUBAI

ROYAL VALLEY GENERAL TRADING L.L.C DUBAI

UPGRADE PIONT GENERAL TRADING L.L.C DUBAI

SIDRA CARGO GENERAL TRADING L.L.C DUBAI

QINGDAO MED INTERNATION GENERAL TRADING L.L.C DUBAI

WHITE EMPALA GENERAL TRADING L.L.C DUBAI

LAMAND LARGE FOR IMPORT AND EXPORT ,TUNIS

TURKEY SAFER LOJISTIK ITHALAT IHRACAT GIDA

الشركة المستفيدة التي منحت موافقات من المصرف المركزي خالل االعوام 2018-2017-2016

ACTION CORPORAION 

AKAKUS 

ALFA

HAYATT FOOD SUPPLY

INTEREST FOOD STUFF

LAKE LAND

LAKE LAND FOODSTUF TRADING LLC

LIFE INK

PURE FLAVOUR

QINGDAO GREAT XINDA GROUP CO LTD 

S.A.M

TAX FREE SERV LTD

المدينة الخضراء للتجارة الغذائية

BLUE SKY GIDA IHALAT IHRACAT,TURKEY
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 (17الحظة  امل

 

غ بٗض ؾغصه للمبالٜ اإلاباٖت للمهاٝع بالضوالع ،  "فاث أسباب ألاظشمخفّ "جدذ ٖىىان  ط٦غ الخ٣ٍغ

ضص الٗملُاث اإلاىٟظة مً ٢بل جل٪ اإلاهاٝع :   ٖو

جىكُــزه وظـــدبه مـــً مخففـــاث  ُــان أو مىنــل ولــى جهــذًشي غــً حجــم مــا جم  ن ب... ال ًىحــذ خخــى آلا "

ش نُمـــت اإلابالـ اإلاذجىصة لهزا الؿشك بىاء غلى سباب ألا أ ظـــش خُـــث ًـــبين الجـــذُو اإلاؽاس الُه في الخهٍش

 ."ولباث اإلافاسف

 (260)نٟدت 

 

 الغص :
 

 في الخًلُل والدكىٍب 
ً
ه، ًداو٫ صًىان اإلاداؾبت نىاٖت تهمت للمهٝغ اإلاغ٦ؼي، ٖبر اّصٖاثه مٗاها

 بإنَّ 
ً
هاث ؤعباب ألاؾغ، ٖلما ٖضم وجىص بُان او مى٠٢ جىُٟظي ًٖ حجم ما جّم جىُٟظه مً ُمسهَّ

هاث ؤعباب ألاؾغ   بك٩ل صوعّي ًٖ ؾحر ٖملُت جىُٟظ مكغوٕ ُمسهَّ
ً
هضُع بُاها ًُ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي 

م التي جمَّ حجؼها وبجمالي ٖضص ؤعباب ٖبر نٟدخه الغؾمُت  َُ ومى٢ٗه الغؾمي، ًبّحن ُٞه بجمالي ال٣ِ

ذ لهم مسّههاتهم.   ألاؾغ التي ُنٞغ
 

  َّاإلاغ٦ؼي مً جهت ؤزغي  اإلاهٝغ ٦ما ؤن  ًُ ِ
ّ
لُاث آجغاءاث و ؤهمُت ٞهم ألاجهؼة الغ٢ابُت لئل  ض ٖلىا٦

الضوع مماعؾت مً جل٪ ألاجهؼة ٨ً لخخم هاث ؤعباب ألاؾغ،سهَّ التي جخم بها ٖملُت نٝغ مُ  الٗمل

٤  ،الصخُذبالك٩ل  يالغ٢اب   بىاًء ٖلىو وبمهىُت ؾـ ؤٞو
َّ
 بضة، خُث مٗلىماث ما٦

َّ
 ه ًم٨ً ج٣ضًغ ه

٣خحن،ٖلى ؾغ عباب ألا ؤبل ً ٢ِ ال٣ُمت الٟٗلُت إلاا جم اؾخسضامه مِ   :٧الخالي  ٍَغ

o  
ً
 ٢ُمت ج:  ؤوال

ّ
جهت ع٢ابُت  ؤّي  ؼي بمىاٞاةاإلاهٝغ اإلاغ٦ مٗلىمت ص٣ُ٢ت ولم ًخإزغ بكإنها  غ خىٞ

 ٖلى َلب عؾمي بظل٪. باإلاٗلىماث
ً
 بكإنها بىاءا

o  
ً
بت عّبِ هظا و  ،ما ًخم اؾخسضامه٢ُمت :  زاهُا باليؿبت ٞ ؾغة؛ألا  ٌٗخمض بك٩ل مباقغ ٖلى ٚع

خم الخُُٛت ٖلى الاؾخسضام للبُا٢ت التي ًخم بًضإ الغنُض في الخؿاب الهاصعة باؾمه، ج

  ال ٖلى الٟٗلي للبُا٢ت
ً
 مباقغ خم الخُُٛت بك٩ل ؤما باليؿبت للخىالاث ٞخ. ٧امل الغنُض ٞىعا

 ٞىع جىُٟظها.
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 (18الحظة  امل

 

داسة الشنابت غلى اإلافاسف والىهذ بمخابػـت الهـشاس الفـادس غـً مفـشف لُبُا اإلاشيضي بؽأن إنفىس " 

ت وقشوغها في بُؼ الىهـذ الاحىبي للمىاوىين بالعـ ػش الشظمـي لُـىم الؽـشاء ؼشوع اإلافاسف الخجاٍس

  - :دوالس لٍل قـشد مـً اقشاد الػائلت وقها لإلحشاءاث الىاسدة في هزا الؽأن خُث جبين الاحي 400وبهُمـت 
 

جــــأخش اإلافشف اإلاشيضي بخىقير اإلاخىلباث الالصمت لخىكُــــز بشهــــامج مخففاث أسباب ألاظش أدي إلى جأخش 

 ".بػن اإلافاسف في غملُت الخىكُز

 (260)نٟدت 

 

 الغص :
 

  ،إلاا وعص باإلاالخٓت 
ً
٣ا باقغ مىظ بناضاعه الخٗلُمااث اإلاخٗل٣ات بهاٝغ  بللم ًخإزغ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ٞو

لى٣ااض ألاجىبااي ألعباااب ألاؾااغ اللُبُاات باجساااط ؤلاجااغاءاث  الالػماات لااغبِ اإلاهاااٝع بمىٓىماات هاااث امسهَّ 

ااات مسهَّ   مغ٦ٍؼ
َّ
ُت لخل٣اااي اإلاهااااٝع لئل  هااات لبُااا٘ الى٣اااض ألاجىباااي، وخاااث ؾاااغإ فاااي ججهحاااز ٞغوٖهاااا اإلاهاااٞغ

نااااااضع الخىجحهاااااااث ؤالاجخماٖاااااااث و  ؾلؿاااااالت ماااااً ٣ٗااااااضلهااااااظا الٛاااااغى ٢ااااااام بالُلبااااااث مااااااً اإلاااااااىاَىحن، و 

اث اإلا٨خىباااات، ٦مااااا ٢ااااام باؾااااخدضار مكااااغوٕ زااااام بمىٓىماااات ؤعباااااب ألاؾااااغ بمهااااٝغ لُبُااااا والخٗلُماااا

 ؤهمها مً وفي السهىم ؤنضع اإلاهٝغ ٖضة حٗلُماث  ،اإلاغ٦ؼي 
ً
 : مثال

  ش ، ؤنااااااضعث بصاعة الغ٢اباااااات ٖلااااااى اإلاهاااااااٝع والى٣ااااااض اإلايكااااااىع ب ع م ن ع٢اااااام  01/02/2017بخاااااااٍع

لى٣اااض ألاجىباااي لؤلٚاااغاى الصسهاااُت (، بكاااإن الًاااىابِ اإلاىٓمااات لبُااا٘ مسههااااث ا3/2017)

ها ألعباب ألاؾغ اللُبُت.2017لؿىت   م، التي ؾِخم نٞغ
 

  ش ، ٢امااااذ بصاعة الغ٢اباااات ٖلااااى اإلاهاااااٝع والى٣ااااض بخٗمااااُم الغؾااااالت الضوعٍاااات 12/02/2017بخاااااٍع

(، بكااااإن الاهتهاااااء مااااً ججهحااااز اإلاىٓىماااات اإلاٗااااضة لبُاااا٘ مسههاااااث 39/2017ب ع م ن ع٢اااام ) ع٢اااام 

ها ألعبااااب ألاؾاااغ اللُبُااات 2017ٚاااغاى الصسهاااُت لؿاااىت الى٣اااض ألاجىباااي لؤل  م، التاااي ؾاااِخم ناااٞغ

 للميكىع ب ع م ن ع٢م )
ً
٣ا  (.3/2017ٞو

 

  ش ، ؤنااااااضعث بصاعة الغ٢اباااااات ٖلااااااى اإلاهاااااااٝع والى٣ااااااض اإلايكااااااىع ب ع م ن ع٢اااااام  20/02/2017بخاااااااٍع

 ( اإلاخٗل٤ ببٌٗ الخٗضًالث السانات باالخدىٍالث وألاؾا٠٣ اإلاُب٣ات ٖلاى البُا٢ااث4/2017)

اااغاى ناااٝغ مسههااااث الى٣اااض ألاجىباااي  ٗت بمسخلااا٠ ؤهىاٖهاااا أٚل ُت والخاااىالاث الؿاااَغ اإلاهاااٞغ

 ألعباب ألاؾغ اللُبُت.
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  ش ، ؤنااضعث بصاعة الغ٢اباات ٖلااى اإلاهاااٝع والى٣ااض الغؾااالت الضوعٍاات ب ع م ن  18/05/2017بخاااٍع

اااااااا٤ ٖماال فااي ٧اال مهااٝغ إلاخابٗاات نااٝغ مسههاااث ؤعبااا99/2017ع٢اام ) ب (، بكااإن ج٨ااىًٍ ٍٞغ

٣تهاا بىمااىط  زاام بخل٣ ااي َلبااث الااخٓلم لٗغيااها  ألاؾاغ اللُبُاات ماً الى٣ااض ألاجىباي، والتاا  ؤٞع

ااااا٤ اإلاساااااخو بمهاااااٝغ لُبُاااااا اإلاغ٦اااااؼي إلاخابٗااااات بجاااااغاءاث ناااااٝغ اإلاسههااااااث ألعبااااااب  ٖلاااااى الٍٟغ

 ألاؾغ مً الى٣ض ألاجىبي.
 

  ش عٍاات ب ع م ن ، ؤنااضعث بصاعة الغ٢اباات ٖلااى اإلاهاااٝع والى٣ااض الغؾااالت الضو  06/06/2017بخاااٍع

(، َلااب بمىجبهااا مااً اإلاهاااٝع ج٩لُاا٠ مىااضوب ٖااً ٧اال مجهااا، ج٨ااىن لااه صعاًاات 116/2017ع٢اام )

جامات بمىياإى مسههاااث ؤعباااب ألاؾاغ مااً الى٣ااض ألاجىبااي، وطلا٪ للخىاناال ماا٘ الؿااُض/ مااضًغ 

مكااااااااغوٕ مىٓىماااااااات مسههاااااااااث ؤعباااااااااب ألاؾااااااااغ بمهااااااااٝغ لُبُااااااااا اإلاغ٦ااااااااؼي،  ومىاٞاجىااااااااا باؾاااااااامه 

ُٟت الخالُت الت ض الال٨ترووي الصسص ي.والْى  ي ٌكٛلها وع٢م هاجٟه والبًر
 

  ش ب ع م ن  اإلاهااٝع والى٣اض الغؾاالت الضوعٍات ، ؤنضعث بصاعة الغ٢ابات ٖلاى  15/11/2017بخاٍع

٘ ٖملُاات جىُٟااظ نااٝغ مسههاااث ؤعباااب 190/2017ع٢اام ) (، بكااإن خااث اإلاهاااٝع ٖلااى حؿااَغ

 : ألاؾغ مً الى٣ض ألاجىبي، والت  جًمىذ الخىجُه باآلحي

جمضًض مىٖض ب٢ٟا٫ جؼثُت حجؼ الٗملت ألاجىبُت ٖلى اإلاىٓىمت السانت بمكغوٕ ؤعباب  -1

 بلى الؿاٖت الغابٗت مؿاًء وطل٪ مً ًىم ألاخض بلى ً
ً
ىم ألاؾغ مً الؿاٖت الثاهُت ْهغا

 . 2017السمِـ وخت  نهاًت الٗام 

مً جمضًض مىٖض ب٢ٟا٫ جؼثُت  شخً البُا٢اث / الخىالاث بمىٓىمت ؤعباب ألاؾغ  -2

 الؿاٖت الغابٗت مؿاء بلى الؿاٖت الؿاصؾت مؿاًء .

الٗمل ٖلى جؼثُت شخً البُا٢اث / الخىالاث بمىٓىمت ؤعباب ألاؾغ ؤزىاء ُٖلت نهاًت  -3

 وخت  الؿاٖت 
ً
ألاؾبٕى ) ًىمي الجمٗت والؿبذ( وطل٪ مً الؿاٖت الخاؾٗت نباخا

 الؿاصؾت مؿاًء.
 

  هاث لضي مهٝغ صون حؿمذ بدىُٟظ بغهامج اإلاسهَّ  ت مخُلباث خت ًَّ ؤاإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي لِـ لضًه

 آلا 
َ
نضاع مؿخسضمحن و٧لماث اإلاغوع ٖلى اإلاىٓىمت مهٝغ ججاعي إل ؤي ً ي َلب مِ زغ ٖض

٤ الًىابِ اإلاٗمى٫ بها بالسهىم، ٩ٞل ما آالخيؿ٤ُ م٘ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي في بو  لُاث الاؾخالم ٞو

 بلخُب٤ُ )اإلاىٓىمت( خُث هترهذ وؤجهؼة خاؾىب وابًدخاجه اإلاهٝغ الخجاعي هى زِ 
ّ
 ن

تؤلت ٖلى جمُ٘ دمَّ هت لخىُٟظ البرهامج ٧اهذ مُ اإلاىٓىمت اإلاسهَّ  ش  جهؼة اإلاهاٝع الخجاٍع بخاٍع

17/02/2017 .  
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  ًغ ٖضٌص م
َّ
 جإز

ً
 اإلاهاٝع في البضء بالخىُٟظ هٓغا

َّ
الٗضًض مً بجغاء ن هظا البرهامج جُلب أل

صاعة البُا٢اث، مىٓىمت الخىالاث بمىٓىمت  : هظا الخٗضًل الخٗضًالث في هٓم اإلاهاٝع قمل

ٗ ، ؤلا الؿَغ ت للمهٝغ ٗخمضت، اإلاىٓىمت اإلاغ٦ٍؼ جغاء ٖلى ا ؤلا هظ بجمام جغاءاث الضازلُت، الخ... َو

( ٞهىا٥ مهٝغحجم اإلاهٝغ 
ً
 وهٓما

ً
ُت  12 خىالي لضًه )ٞغوٖا ت بمىٓىمت مهٞغ ٕٞغ مغبَى

ٗمل   للًىابِ ابُ٘ لخٗضًل ألا ؾبك٩ل مغ٦ؼي ٞال ًدخا  ٖضي بٌٗ ألا مىخضة َو
ً
٣ا هٓمت ٞو

ّض  اإلاهاٝع ما الجضًضة، وهىا٥ مً ت وال ٌٗمل بك٩ل لضًه ٖكغاث الٟغوٕ ٖو ة ؤهٓمت مغ٦ٍؼ

لىي٘ الًىابِ  إلجمام بجغاء جل٪ الخٗضًالث، و  لى و٢ذ ؤَى٫ بًدخا   ال ق٪ هظا، ٞمغ٦ؼي 

 مىي٘ الخىُٟظ.

 

 

 (19الحظة  امل

 

ىوني اإلاعلمت إلافشف لُبُـا اإلاشيضي وغـذم جىـابو البُاهـاث اإلاهذمت اخخالف بُاهاث مىظىمت الشنم ال" 

 ". 2013مـً بػـن أسبـاب آلاظش هدُجـت لػـذم جدذًثها مىـز ظىت 

 (260)نٟدت 

 

 الغص :
 

  ،٧ان ألاولى بضًىان اإلاداؾبت ٖىض ويٗه إلاالخٓاجه ؤن ًخثّبذ مً  خت اإلاٗلىماث وص٢ت البُاهاث

ـ ٖلحها خ اّؾِ
ًُ  
ْ
 ٨م٢بل ؤن

ً
؛ًٞال ًٖ جىجحهه التهم ُج  ا

ً
  ؼاٞا

ْ
 ؤمىظ اهُال١ اإلاكغوٕ بط

َّ
ض اإلاهٝغ ٦

  اإلاغ٦ؼي بإنَّ 
ُ
ني  ٖلحها والاؾخٟؿاعُ  ٢اٖضة البُاهاث التي ًخم الغبِ مجها هي ٢اٖضة بُاهاث الغ٢م الَى

ت ؤلا   ؤلى ، بجغاءوطل٪ لؿٖغ
ْ
  ن

ُ
ل في نهه ألا م٘ مهلخت ألاخىا٫ اإلاضهُت )السجل اإلاضوي( أل  ًخم الغبِ

ؾغ  عبابؤجدضًض 
ُ
 ٖلى طل٪، ٞلِـ للمهٝغ اإلاغ٦ؼي ٢اٖضة وجٟانُل ألا ألا

ً
ؾغ اللُبُت. وبىاءا

ً ٢اٖضة ؾغ اللُبُت بك٩ل آلي مِ زظ مٗلىماث ألا ؤبل ًخم  ،ًم٨ً الخٗضًل ٞحها زانت به بُاهاث

 زم مً مهلخت ألاخىا٫ اإلاضهُت.  ،بُاهاث مكغوٕ الغ٢م الىَني في البضاًت
 

 اللُبُحن، وال ًمل٪  ؾغ و اإلاىاَىحناإلاؿاو٫ ًٖ بُاهاث ألا  لِـ هى الُٝغ اإلاغ٦ؼي  لُبُا مهٝغ

مؿئىلُت ٦ال مً مكغوٕ الغ٢م  و٧ل طل٪ و خت  جدضًثها،ؤُم٨ىت جدضًث البُاهاث ؤو الخٗضًل ٞحها 

ني ومهلخت   ، ألاخىا٫ اإلاضهُت )السجل اإلاضوي(الَى
ً
 ٖضم جدضًث اإلاىٓىمت لِـ ٢هىعا

ّ
لظا ٞةن

 ًغج٘ ال٣هىع ُٞه )مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، وبهما ٢بل  مً
ْ
 بلى الجهخحن اإلاٗىِخحن. بوجض(  بن

ً
 إٖلما

ّ
ن

م
َّ
  اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ٢ض حؿل

ً
ش مِ  وسست ني بخاٍع  01/02/2017ً ٢اٖضة بُاهاث مكغوٕ الغ٢م الَى

م  2013مىظ ٖام  ولِـ غ صًىان اإلاداؾبت٦ما ٖػ   ج٣ٍغ
ً
 .زُإ
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  َّني خت  الٗمل بيسست ٢اٖضة بُاهاث م جم  ومِ  15/07/2017كغوٕ الغ٢م الَى
َ
  مَّ ً ز

َ
  مَّ ج

ُ
 الغبِ

 
ً
٦ثر نل في هظه البُاهاث وألابنها ألا خُث  مهلخت ألاخىا٫ اإلاضهُت،م٘ ٢اٖضة بُاهاث  مباقغة

 وِص 
ً
 جدضًثا

َّ
٢ 
ً
 ت

ُ
إل ٖلى اإلاىٓىمت والخٗامل م٘  هىا . والغبِ ً اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ٣ِٞ مً الَا

ّ
ًم٨

جؼء مً هظه  ّي ؤخٗضًل ٞحها ب اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي جهٝغ  م٩اهُتصون ؤن ٌٗني ب اث الىاعصة ٞحها،هالبُا

 إل  ه، ٞهظا ال ًخّم بال مً ٢بل مهلخت ألاخىا٫ اإلاضهُت،و جصخُدؤاإلاٗلىماث 
ً
٣ا بٗت جغاءاتهمٞو

ّ
 اإلاخ

 َخ  ومسغجاجه وزماعه ؤلاًجابُت، هظا اإلاكغوٕولهظا ٣ٞض ٧ان مً ؤهم هخاثج بالسهىم. 
ُّ
 ث

( الُال١ - الؼوا  -الىٞاة  -لضي مهلخت ألاخىا٫ اإلاضهُت )الىالصة  مجدضًث بُاهاته حن ٖلىاإلاىاَى

 وَخ 
ُّ
وخثها ٦ظل٪ ٖلى جُىٍغ  ،جغاء الخدضًث ٖلى الىجه اإلاُلىبمهلخت ألاخىا٫ اإلاضهُت إل  ث

 (.وٕ والاصاعة الٗامتبحن الٟغ جدضًث البُاهاث الضازلُت ) الُاتهآ

 

 

 (20الحظة  امل

 

فاسف بتريُب اإلاىظىمت لكشوغهـا ادي الى الخجـاء اسبـاب الاظـش لخهـــذًم مػامالتهم " جأخش بػن اإلا

 لكـــشوع اخـــشي، وحػـــشك الػذًـــذ مـــجهم الى الخالغب بمعدىذاتهم وظشنت مخففاتهم ".

 (261)نٟدت 

 

 الغص :
 

  مً الى٣ض جابٗذ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض بجغاءاث نٝغ مسههاث ؤعباب ألاؾغ

ت زال٫ ٖام  ألاجىبي، مً زال٫ ٣ٖض ٖضة اجخماٖاث م٘ ت ؤؾباب  2017اإلاهاٝع الخجاٍع ، إلاٗٞغ

٤ الًىابِ  جإزغ بٌٗ اإلاهاٝع في جغ٦ُب اإلاىٓىمت لٟغوٖها والبضء في بُ٘ الى٣ض ألاجىبي ٞو

 : ر ٧ان لٗضة ؤؾباب ؤهمها ماًلياإلاٗخمضة، و٢ض ؤجطر ؤن الخإزح
 

ضم جُاب٤ البُاهاث ازخالٝ بُاهاث مىٓىمت  -1 ني اإلاؿلمت إلاهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٖو الغ٢م الَى

م، ؤصي بلى جإزغ 2013اإلا٣ضمت مً بٌٗ ؤعباب ألاؾغ هدُجت لٗضم جدضًثها مىظ ؾىت 

 بجغاءاث نٝغ مسههاث ؤعباب ألاؾغ مً ٢بل السجل اإلاضوي.

ٕ جغصي الىي٘ ألامني في بٌٗ اإلاىا٤َ واإلاضن والظي حؿبب في ب٢ٟا٫ بٌٗ الٟغو  -2

غ٢لتها ًٖ ج٣ضًم زضماتها للجمهىع. ُت، ٖو  والى٧االث اإلاهٞغ

 ٖضم جىٞغ البيُت الخدخُت اإلاىاؾبت ) قب٨ت الاجهاالث( ببٌٗ اإلاىا٤َ. -3
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ي٠ٗ الام٩اهُاث الالػمت لكغ٧اث الاجها٫ الهجاػ ٖملُاث عبِ الٟغوٕ والى٧االث  -4

ُت بكب٩اث الاجها٫ .  اإلاهٞغ

وٕ ٧اهذ بداجت لى٢ذ ؤَى٫ مً اإلاهاٝع طاث اإلاهاٝع طاث الاهدكاع الىاؾ٘ مً الٟغ  -5

ؤلاهدكاع اإلادضوص في جغ٦ُب وججهحز اإلاىٓىمت، وال٣ُام بالخدضًثاث الالػمت ٖلحها لخىُٟظ 

 مكغوٕ مسههاث ؤعباب ألاؾغ مً الى٣ض ألاجىبي .

بٌٗ اإلاهاٝع جإزغث في ج٣ضًم مىخج البُا٢اث الال٨تروهُت لهٝغ مسههاث ؤعباب  -6

ُت.ألاؾغ بؿبب ٢ُامها ب  ةٖاصة جُىٍغه في ق٩ل مىخج جضًض بمىٓىماتها اإلاهٞغ

ب الٗىهغ البكغي للٗمل ٖلى هظه اإلاىٓىمت جُلب بٌٗ الى٢ذ لخُُٛت  -7 الخاجت لخضٍع

ت.  ٧اٞت ٞغوٕ اإلاهاٝع الخجاٍع

لب اإلاهاٝع ٧اهذ جخم زاع  لُبُا ) جىوـ -8  مهغ(. -َباٖت البُا٢اث الال٨تروهُت أٚل

  مىوي جغام(. -قغ٧اث جدىٍل ألامىا٫ ) وؾترن ًىهُىن  وجىص بٌٗ ؤلاق٩الُاث الٟىُت م٘ -9
 

  
ً
 ل٠ًٗ البُ وهٓغا

َّ
ُّ يُت الخ ، وبسانت في اإلاىا٤َ الىاثُت ومىا٤َ  تدخ في بٌٗ ٞغوٕ اإلاهاٝع

ً زال٫ ٞاااغوٕ مِ َلباتهم خ٣ضًم ب  مً جل٪ اإلاىا٤َ ؾاغ عبااب ألا ؤبٌٗ  ايُغ الايُغاباث ألامىُت،

 .هظا اإلاسّهومً ال ًًُ٘ خ٣هم ، ل٩ي زاااغي ؤ
 

  بضًىان اإلاداؾبت ٢بل ؤن ًغمي باالتهاماث جؼاٞا للمهٝغ اإلاغ٦ؼي 
ً
ا في ْل هظا الىي٘، ٧ان خغٍّ

ؿإ٫ ًٖ ؤؾباب الخإزغ، زم لُبضي عؤًه بٗض طل٪،  حره، ؤن ًدبّحن َو ت بالخإزغ ٚو واإلاهاٝع الخجاٍع

٣ضم الخلى٫ الٗالجُت اإلاىاؾبت.  ٍو
 

 مؿإلت ماؤ  
ّ
بٛغى  وزضاٖهم الخالٖب بمؿدىضاتهمٖملُاث لى ب ؤعباب ألاؾغ اغى الٗضًاااض مًحٗاا

، وهي مماعؾاث ٞغصًت، ٢ض اإلاهغفي ال ٖال٢ت لها بالىٓام ٞخل٪ ٢ًاًا جىاثُت ،هاتهمؾغ٢ت مسهّ 

ٟى  ٠، بما في طل٪ مْى
ّ
و ، ج٣ضم زضماث للمىاَىحن ؤّي ماؾؿتصًىان اإلاداؾبت ؤو ًغج٨بها ؤي مْى

 
َ
ُت بظال ج ـّ اإلااؾؿت اإلاهٞغ اث ٞغصًت، و٢ًاًا جىاثُت ٦إّي م  وؤؾغ٢ت ٖملُاث  اتها، ول٨جها جهٞغ

بسانت و  ه،جًمً خ٣ التي لى الجهاثبؾغة الخ٤ فى الالخجاء لغب ألا ، ًٟهُل ٞحها ال٣ًاء، و جؼوٍغ

 نَّ ؤ٦ما و لخاجت، ؤا لبٌٗ الؿماؾغة ًٖ عيا ً الٗاثالث ٢امذ ببُ٘ مؿدىضاتهمِ  ا٦ثحر  نَّ ؤ

٤ ،ت مكا٧ل جىاجههمًّ ؤباٙل ًٖ ئل لث للمىاَىحن لُاآاإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي وي٘   :آلاحي  وطل٪ ًٖ ٍَغ

 .صاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ضبلى به َلب مىجَّ  -1

٤ الخٓلماثَلب مىّجه بلى  -2 ُت اإلاك٩ل ب٣غاع الؿُض اإلاداٞٔ ٍٞغ . ولجاهه الٟٖغ  باإلاهاٝع

ض ؤلامً زال٫ ؤلا  -3 ٤ البًر  .و للمكغوٕل٨ترووي اإلاسهَّ باٙل ًٖ ٍَغ
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 (21الحظة  ملا

 

ــت بخػلُمــاث مفــشف لُبُــا اإلاشيضي الــىاسدة باإلايؽىس سنــم   4/2017" غــذم الخــضام اإلافاسف الخجاٍس

ــل الضبــائً بالخذماث الــتي ًهــذمها اإلافشف وؤلاغالن غجها والشد غلـى اظخكعـاساتهم وجـىقير  بخػٍش

 معئىلين باإلافشف لخذمت الػمالء ".

 (261)نٟدت 

 

 الغص :
 

 في هظه اإلاالخٓت  
ً
غ صًىان اإلاداؾبت الّض٢ت واإلاىيىُٖت ٦ٗاصجه، ؤًًا خُث لم ًخثبذ  جاهَب ج٣ٍغ

 اإلايكىع ع٢م  ٣ٞضمً  خت اإلاٗلىماث التي ؤوعصها، 
ّ
م  4/2017ؤقاع بلى ؤن

ّ
هى اإلايكىع اإلاىٓ

 هظا اإلايكىع اإلاظ٦ىع 
ّ
غ  لٗملُاث بُ٘ مسههاث ؤعباب ألاؾغ، وهظا ٚحر  خُذ؛ بط بن في الخ٣ٍغ

زام بالخٗضًل في الٗمىالث السانت بالبُا٢اث ولِـ له ٖال٢ت بدىُٓم ٖملُاث بُ٘ مسههاث 

 ؤعباب ألاؾغ. 
 

 ٓهظه اإلاالخ 
ّ
 ٚحر  ص٣ُ٢ت،  بغمتها ت٦ما ؤن

ْ
ت ببظ٫ الجهض في وي٘ هظه بط ٢ض ٢امذ اإلاهاٝع الخجاٍع

 زهَّ  ٣ٞضالخٗلُماث مىي٘ الخىُٟظ، 
ْ
ٌُ  هذ   بٗ

ُ
 م و ؾخٗال لال  وؤع٢ام هىاج٠ ا٥بَّ اإلاهاٝع ق

٠ بالسضماث وؤلا ل زانت ل٨تروهُتبجُب٣ُاث ؤوكإث و  ،لالؾخٟؿاع ، الاؾخٟؿاعاث جابت ٖلىلخٍٗغ

  لَّ ن ُج ؤما ٦
ُ
ض  مُ ٣ّضِ اإلاهاٝع ج ٤ مغ٦ؼ اجهاالث )مغ٦ؼ زضمت الؼباثً( ؤو بٍغ زضمت الؼباثً ًٖ ٍَغ

ث الغؾمُت لهظه اإلاهاٝع ٖلى جابت ًٖ اؾخٟؿاعاث اإلاىاَىحن هاهُ٪ ًٖ الهٟدال٨ترووي لئل ب

 هترهذ.بمىا٢٘ الخىانل الاجخماعي واإلاىا٢٘ الغؾمُت ٖلى قب٨ت 
 

 ٠ صًىان ا
ّ
٤ مً جهىص مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي في هظا إلالم ٩ًل

ّ
داؾبت هٟؿه ٖىاء اإلاخابٗت والخد٣

ت، ؾىاء م٘  ٗضًض مً الاجخماٖاثالب٣ٗض السهىم، ٣ٞض ٢ام اإلاهٝغ  م٘ اإلاهاٝع الخجاٍع

ٟحها الظًً ًباقغون جىُٟظ هظه اإلاٗامالث، صاعاثب ، ؤو م٘ مْى همُت ؤللخإ٦ُض ٖلى  جل٪ اإلاهاٝع

 ِ
ّ
ض مً الجهىص في جىٞحر  هظه الخٗلُماث وخث  .للمىاَىحنهظه السضمت  اإلاهاٝع ٖلى بظ٫ اإلاٍؼ

 

 ٪ت بالًىابِ ، بياٞت لظل جابٗذ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض مضي التزام اإلاهاٝع الخجاٍع

الث والؿ٣ىٝ وخضوص ( والٗمى 4/2017لخٗلُماث الهاصعة بمىجب اإلايكىع ب ع م ن ع٢م )وا

اإلاهاٝع  ( جىلت جٟخِكُت مُضاهُت ٖلى ٞغو47ٕبمىجبها، خُث جم بجغاء ٖضص ) ةالسخب اإلاٗخمض

ت زال٫ ؾىت  عة، و٢ض ، وطل٪ للخإ٦ض مً مضي الالتزام والخ٣ُض بالًىابِ اإلا٣غّ  2017الخجاٍع
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الخٟخِل ًٖ وجىص الٗضًض مً اإلاالخٓاث خى٫ ؤلاجغاءاث اإلاُب٣ت باإلاهاٝع ُٞما ؤؾٟغث هخاثج 

بهظه اإلاالخٓاث  بىاًء ٖلحها جمذ مساَبت اإلاهاٝعًخٗل٤ بمىذ مسههاث ؤعباب ألاؾغ، والتي 

لب بلحها بجساط ؤلاجغاءاث الخصخُدُت الالػمت إلاٗالجتها، م٘ مخابٗت ؤلاجغاءاث الخصخُدُت التي  َو

 .  2018هاٝع في الجىالث الخٟخِكُت التي ًخم الٗمل ٖلى جىُٟظها زال٫ ؾىت اجسظتها اإلا

 

 

 (22الحظة  امل

 

  ُ ـو آالث العـدب آلالي واإلادـذد "غذم جه ذ بػـن اإلافاسف بالعـهل الُـىمي للعـدب الىهـذي غـً وٍش

ي اإلادذد مً ، خُـث جبين ججاوص نُمت السخب الُىم2017/ 4دوالس وقـو اإلايؽىس سنـم  500بمبلـ 

 اإلافشف اإلاشيضي".

 (261)نٟدت 

 

 الغص :
 

 غ الضًىان ؤزغي  هظه مٗلىمت  بالّض٢ت؛ ال بالصخت وال ال جخه٠  ًىعصها ج٣ٍغ
َ
  مَّ ٣ٞض ج

َّ
 نَّ ؤً إ٦ض مِ الخ

 
ُ
٤ُٞ حٗلُماث مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي  ٤ُبِّ اإلاهاٝع ج

ّ
 .صة بالسهىمؾ٠٣ اإلادضَّ األ ب ما ًخٗل

 

  ًَ  اصوالع  500اٝع بىي٘ ؾ٠٣ ٢امذ اإلاه السخَب  سوُّ ُٞما 
ً
 لخٗلُماث اإلاهٝغ ًىمُا

ً
مخثاال

 .اإلاغ٦ؼي 
 

  ًُ ِ
ّ
ص لٗملُت الكغاء )الضٞ٘ بىاؾُت ه٣اٍ البُ٘( الؿ٠٣ الُىمي اإلادضَّ  نَّ ؤ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي  ضا٦

٤ الغنُض اإلاىجىص بالبُا٢ت". 4/2017 ع٢م صه اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بميكىعه٢ض خضَّ   "ٞو

 

 

 (23الحظة  امل

 

فاث خف  كــاع ظــهل الػمىالث الــتي جهــىم اإلافاسف بخفمها مــً ألاظش مهابــل خفىلهم غلــى م  " اسج

 ". 4/2017أسبــاب ألاظش مــً الػملــت ألاحىبُت باإلاخالكت إلايؽىس اإلافشف اإلاشيضي سنم 

 (261)نٟدت 

 

 الغص :
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  س٤ٟ صًىان اإلاداؾبت ؤًًا في حسجُل مالخٓاجه، وطل٪ لٗضم صعاًت غ بألُت ٖمل ًُ مٗضي الخ٣ٍغ

التي ًخدضر ٖجها  ْهغث هظه الاق٩الُتالبُا٢اث ؤلال٨تروهُت وال آلُت اخدؿاب الٗمىالث، خُث 

  صًىان اإلاداؾبت
ً
(  ماؾتر٧اعص –ٞحزا  لٗمىالث التي جٟغيها قغ٧اث الُٝغ الثالث )بلى ؤن اهٓغا

مً ٣ًىم ؤ خاب البُا٢اث تي ال ،الٗملتو  ،اإلاهٝغ ،الضولت ّٖضة اٖخباعاث، وهي : حٗخمض ٖلى

 ؤو الضٞ٘. مسههاتهم سخب ٗملُت بزاللها 
 

 ؿترن ًىهُىن  -مىوي جغام  - ماؾتر ٧اعص -ٞحزا ) قغ٧اث  ج٣ىم بدؿب  ،ياُٞتبٟغى ٖمىالث ( ب َو

ٖىضما ج٨ىن  ؤٖلى ٢ُمت ٖمىلت بٌٗ هظه اإلاهاٝع جٟغُى ٞ ،جىبُت التي بالساع اإلاهاٝع ألا 

ً ق٩الُت مِ هظه ؤلا جم مٗالجت  ، و٢ضلت السخباإلاهٝغ اإلاال٪ آلـ هٟالبُا٢ت لِؿذ ناصعة مً 

٣ ،بل اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ٢ِ   .   2/2018اإلايكىع ع٢م  ا إلاا جاء فيوطل٪ ٞو

 

 

 (24الحظة  امل

 

ـت هدُجـت لػـذم الالتزام  "وحىد الػذًذ مـً غملُـاث جالغب بدعاباث أسبـاب ألاظش باإلافاسف الخجاٍس

ت وغـذم الخهُذ بدعلُم البىاناث ألصخابهابالمـىابي اإلاىلىغت لك  ". ـخذ الخعاباث الجاٍس

 (261)نٟدت 

 

 الغص :
 

  ،غ صًىان اإلاداؾبت مالخٓاجه صون بُان ٖال٢ت جل٪ اإلاالخٓاث بإصاء مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ًىعُص ج٣ٍغ

ضم غ مٗلىماث لضي صًىان اإلاداؾبت، ٖو
ّ
ت بكإنها، وبسانت في ْل ٖضم جىٞ  ؤو اإلاهاٝع الخجاٍع

اّؾـ ٖلحها مالخٓاجه. ًُ ت اإلاٗلىماث التي 
ّ
٤ مً ص٢

ّ
د٣

ّ
 ٢ُامه بضوعه في الخ

 

 ض مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي بإنَّ هظه اإلاالخٓت،  بسهىم
ّ
بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض ٢ض  ًا٦

الٗضًض مً الك٩اوي اإلاخٗل٣ت بداالث  2017جابٗذ هظا ألامغ، خُث وعصث لئلصاعة زال٫ ٖام 

لب مجها  الخالٖب بمسههاث ؤعباب ألاؾغ، و٢امذ بةخالت هظه الك٩اوي بلى اإلاهاٝع اإلاٗىُت َو

صعاؾتها وبجغاء الخد٤ُ٣ الالػم خىلها واجساط ؤلاجغاءاث الالػمت إلاٗالجتها ومىاٞاجىا بما جم اجساطُه 

 .بالسهىم
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 غ ٖضث ج٣اء جٟخِل هىعي ٖلى بٌٗ الك٩اوي وؤةجغا٢امذ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض ب ٍع

 
ُ
الٗمال ٖلى جل٪ اإلاهاٝع  لب مًخىلها وؤخُلذ اإلاالخٓاث واإلاسالٟاث للمهاٝع اإلاٗىُت، َو

 مٗالجتها وبجاغاء الخد٣ُا٤ الالػم خىلها، و 
ً
ذ الٗضًض مًٞٗال  .الك٩اوي  جل٪ ٢ض ؾٍى

 

  جم جىجُه بٌٗ ؤ خاب الك٩اوي بلى الخىانل م٘ الجهاث ألامىُت اإلاسخهت إلاخابٗت الك٤ الجىاجي

ذ بخالت الٗضًض مً الك٩اوي بلى  جؼوٍغ اإلاؿدىضاث لؿغ٢ت اإلاسههاث.داالث ٗل٤ باإلاخ مَّ
َ
٢ض ج

ماعؽ في هظا الكإن هي 
ُ
الجهاث ال٣ًاثُت بالضولت خُث بنَّ ٖملُاث الؿغ٢ت والتزوٍغ التي ج

جّغُمها ال٣اهىن،  ًُ بلؼام اإلاهٝغ بخدمل اإلاؿئىلُت ومٗالجت اإلاىايُ٘ ؤوال بإو٫، وفي م٘ مماعؾاث 

 م٘ مهٝغ الصخاعي ٕٞغ اإلااًت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫.
َ
ر
َ
 اإلاغاخل اإلاب٨غة مً ا٦دكاٝ ألامغ ٦ما َخض

 

 

 (25الحظة  امل

 

 الىهاه الخالُت : خُث أؼاس دًىان اإلاداظبت إلى  " ..جىعٍض الى٣ض ألاجىبي للضازل" 

حىبُــت وجكؽــي ظـاهشة اإلامـاسبت بالىهـذ مــً أهــم اظــباب جــذوي نُمــت الــذًىاس اللــُبي مهابــل الػمــالث الا "

وحؿـُى ججـاس العـىم العـىداء هـى ؾُـاب الذولـت ممثلــت في مفشف لُبُا اإلاشيضي )اإلاػىُـت بـئداسة الىهـذ( في 

نبىلـــه هـزا العـىم خُـث  بعـبب ؤلادغاء بىحـــىد خظـــش دولـــي غلـــى جىسٍـــذ الػملـــت ألامش الـــزي ال  ًمٌـــً 

 لألظـــباب الخالُت: 

o ػخـــبر إتهـــام مباؼـــش  للمجخمـــؼ الـــذولي أ ن هـــزا ألامش ًىـــافي يـــل ألاغشاف واإلاىازُـــو الذولُـــت َو

بالدعـــبب في  جـــذمير الانخفـــاد اللـــُبي خُـــث أن مثـــل هـــزا الاحشاء لى صر قُػخبر غهىبت دولُت 

س ًفـذس بالخفـىٍذ بمجلـغ ألامً في خـــين أن يـــل نـــشاساث الػهىبـــاث اإلاكشولـــت غلـــى حعخلضم نشا

 الذولـــت اللُبُـــت  ميؽىسة ولِغ مً لمجها خمش جىسٍذ الىهذ.

o  ذة الذولــت بالخــاسج ـــذس بالهــشاس ــذ الكهــشة العــابهت هــى أن  ججمُــذ أـس لعىت  1970مــا ًٍؤ

ذة مفـــشف لُبُــا اإلاشيـــضي    2011 ــــؼ الخجمُــذ غـــً أـس
 
غلــــى يــــل خعــــاباتها بالخــــاسج زــــم سق

 .2011لعىت  2009بمىحب الهشاس 

o  لم  جدبين أي معاعي مً اإلافشف اإلاشيضي الظـخػماُ هـزه ألاداة في الخخكُـل  مــً ووــأة ألاصمــت

ـث أن الــخذجج بــأن ألاولاع ؾــير آمىت لخىسٍذ الىهذ ؾير صخُذ يـىن غلــى انخفــاد الذولــت، خُـ

لــه إلى ههـذ أحـىبي مـً خــالُ  اإلافـشف معـخمش في جىسٍـذ الىهـذ اإلادلـي باإلالُـاساث مـا ًمٌـً جدٍى

لػــام العـىم اإلاـىاصي بعــهىلت مؼ  جدمــل قــاسم العــػش، يمــا أن الاخخجــاج بدادزــت ظــشث في ا
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ت في ظشوف مبهمت  2013 في مىــؼ جىسٍــذ الىهــذ أًمــا في ؾــير مدلــه قهــي جمــذ  في مىىهــت ـــدشاٍو

 وبهشاس ؾير معؤوُ وال ًمًٌ حػمُمه غلى ًل الذولت.

o إ هــزا باإللــاقت 
 
هــت ـــشف مــىذ ألا ش الــتي قشلــذ غلــى اإلاــىاوىين باظــخخذام ظلى أن وٍش

الاث والبىانــاث ؤلالٌتروهُت جٌبــذ الذولــت واإلاــىاوىين مئــاث اإلاالًين مً الـذوالساث يػمـىالث الخــى

ل ؾير اإلاباؼشة مـً  ـل وإـذاس وسظـىم ظـدب ال ًىحـذ أي  مبرس لها هزا بخالف اإلافاٍس جدٍى

ًام ـل اإلاخفـق جـزايش ظـكش وإنامت وؾيرهـا  والتي أسههذ اإلاىاوً ونللذ مـً ؤلاظخكادة مـً 

 لفالر دُو وحهاث أحىبُت.

o   في ألاظباب الخهُهــت لػـذم جىسٍــذ الىهذ ألاحىبي إلى  إن 
ً
يـل مـا وسد أغــاله ًدـخم البدــث سظمُا

 في جكؽـي اإلامـاسبت بالىهـذ وحؿــُى ججــاس العــىم العــىداء وؤلالشاس 
ً
 مباؼـشا

ً
الذولـت ألنهـا حػخـبر ظببا

مت وقو ناهىن الػهىباثباالنخفــاد وألا   ".مً الهــىمُين والــزي ٌػخبر حٍش

 (261-261)نٟدت 

 

 الغص :
 

  ٦ٗاصجه في الاٞخئاث ٖلى مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، خاو٫ صًىان اإلاداؾبت زلِ ألاوعا١ بكإن

داث مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي خى٫ الخٓغ الضولي  وؾعى لخطسُم  ٖلى جىعٍض الى٣ض ألاجىبي،جهٍغ

مه : اإلاؿإلت ووي٘ اإلا  ٞحها، وطل٪ ٖبر ٖػ
ً
ا  هظا ألامغ "هٝغ اإلاغ٦ؼي في مىاجهت لم ٨ًً َٞغ

ّ
بن

ٗخابر اتهاما مباقغا للمجخم٘ الضولي بالدؿابب في جضمحر  ىافي ٧ل ألاٖغاٝ واإلاىازُااا٤ الضولُت وَُ ًُ

ٗخبر ٣ٖىبت صولُت .." ُُ  مثال هظا الاجغاء لى  ّر ٞ
ّ
 .(261)م  الا٢خهااااص اللاااُبي خُاث بن

 

  
ْ
  لم ًغصال خاجت للمهٝغ اإلاغ٦ؼي بلى جٟىُض هظه الاصٖاءاث واإلاؼاٖم، بط

ً
هٝغ اإلاًٖ  ؤؾاؾا

داث مؿاولُهفي اإلاغ٦ؼي  ٢غاع صولي بدٓغ جىعٍض الى٣ض  ىجىصؤيَّ خضًث ؤو بقاعة ل بُاهاجه وجهٍغ

 
ّ
 بن

ْ
داث اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  ألاجىبي بلى لُبُا، بط  بلى الخٓغ الىاعص في جهٍغ

ً
وٝ ؼُ ُٖ  ٧ان بقاعة

ؿاث الضولُت ًٖ الخٗامل م٘ الضولت اللُبُت باٖخباعها مى٣ُت ٖالُت اإلاساَغ، وبسانت في  اإلااؾَّ

خضاء ٖلى بعؾالُاث الى٣ خىاصر ع ْل ج٨غّ  ة ص بلى ى الٖا لُبُا، بل خت  صازل اإلاضن  في مىا٤َٖضَّ

غ مٗضو  هبالًغوعة ما جىّهم اإلا٣هىص ، ولِـال٨بري  اللُبُت ن طل٪ الخٓغ إن ٨ًى الضًىان ب ج٣ٍغ

ت، ول صولي ٢غاع ٖبر  ُّ م ناصع ًٖ جهىٍذ الضو٫ ألاًٖاء بمجلـ ألامً ؤو اإلااؾؿاث الضولُت اإلاٗى

غ الضًىان مً ؤًً اؾخ٣   ؤياٝ ال٣ى٫ ت  خ ،الٟهم اه اإلاٗلىمت ؤو ٠ُ٦ اؾخيخج هظهظًبحن ج٣ٍغ

 ضولت اللُبُت !!..لِـ مً يمً ال٣ٗىباث الضولُت اإلاٟغويت ٖلى ال خٓغ جىعٍض الى٣ض ألاجىبي بإن

ض ما اصٖاه هى ووؿبه للمهٝغ اإلاغ٦ؼي.
ّ
ٟى ًُ   ٨ٞإهه 
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  ٤ مهاٝع بالساع ، وطل٪ بالكغاء م٣ابل الخإمحن بنَّ ٖملُت اؾخجالب الى٣ض ألاجىبي جخم ًٖ ٍَغ

٧لُّ  مٗه امخىٗذ مخاب٘، ًسٟ  ٖلى ال الظي  والى٣ل، ومما ال ق٪َّ ُٞه ؤنَّ الىي٘ الخالي للُبُا

م وطل٪  ،في ٖملُاث اؾخجالب الى٣ض ألاجىبي وجىعٍضه م٘ الضولت اللُبُت الخٗاملاإلاهاٝع ًٖ  ٚع

هت بٗملُاث بُ٘ الٗمل ت بظ٫ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٧ل مؿاُٖه باالجها٫ باإلاهاٝع اإلاخسّهِ

، و٢ض 
ً
، ووؿخٛغب  ههظ ٢ىبلذألاجىبُت ه٣ضا  بًغاصاإلاؿاعي بالهّض والامخىإ، مً ٢بل جل٪ اإلاهاٝع

غه  داؾبتاإلا صًىان  يمً ج٣ٍغ
ً
 ؾىي ، ٖملُت اؾخجالب الى٣ض ألاجىبي ه٣ضا

ً
وال هجض لها جٟؿحرا

 ثاعة خُٟٓت الجهاث اإلاٗىُت بظل٪.اؾدو  الغؤي الٗام، مداولت جإجُج
 

  طل٪ حجت ٖلى اإلاهٝغ 
ً
غ الضًىان بحن ٖملُتي جىعٍض الى٣ض اإلادلي وألاجىبي، ُمٗخبرا ؾاوي ج٣ٍغ

ذ وجبؿُِ  ً، وطل٪ اإلاغ٦ؼي، وهظا جهل نٍغ ٟٛل الٟاع١ الٓاهغ بحن ألامٍغ ٌُ ع  ُمسل  لؤلمىع ٚحر مبرَّ

ص ٖلى صٞٗاث مخخالُت بم٣خط   ٣ٖض م٘ الكغ٦ت الُابٗت  ٦ىن الى٣ض اإلادلي اإلاُبٕى في الساع  ًىعَّ

 .َغخها للخضاو٫ ال ٢ُمت لها ٢بل و  قإن صازلي للٗملت )صي العو(، وؤنَّ جل٪ الٗملت اإلادلُت
 

 م - ًدخّج بداصزت ؾغث اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي لم غ  ٦ما ٖػ غ ٖضم جىعٍضه للى٣ض  -الضًىان  ج٣ٍغ لخبًر

 
ُ
 ألاجىبي، ل٨ً ألاَغاٝ الضولُت التي ج

ً
جمىٍل اث بٗملُ عبما لخاصزت العجباَهاالخل٪  ىلي ٖىاًت ٦بحرة

جمخى٘ ًٖ جىعٍض الى٣ض ألاجىبي  وجٗلها ،هي ّمً اخخّج بهظه الخاصزت جل٪ الجهاث ،ؤو هدىها بعهاب

 .صولت ٖالُت اإلاساَغها اٖخباع لُبُا بؿبب  بلى

 

 

 (26الحظة  امل

 

غ صًىان اإلاداؾبت ما ًلي " الخىيمت في مفشف لُبُا اإلاشيضي "  جدذ ٖىىان  : جاء في ج٣ٍغ

غذم حػاون إداسة اإلافشف اإلاشيضي مؼ اللجىت اإلاؽٍلت مً الذًىان بالؽٍل اإلاىلىب بؽأن جىكُز  -" 

ش لٍاقت ؤلاداساث باإلافشف ورلَ بخدذًذ بػن ؤلاداساث باإلافشف الكدق والخهُُم اإلاباؼغملُت 

و مذًش إداسة اإلاشاحػت الذاخلُت باإلافشف مؼ  خعب حػلُماث مداقظ مفشف لُبُا اإلاشيضي وغً وٍش

ذة اإلاكخىخت باإلاىظىمت والايخكاء بتزوٍذهم  غذم جمٌين أغماء الذًىان مً الكدق اإلاباؼش لألـس

 الذخل قهي. بفىسة مً اإلايزاهُت ونائمت
ًان له أزاس غلى ألاولاع ؤلانخفادًت  - ؾُاب مجلغ إداسة مفشف لُبُا اإلاشيضي غً مماسظت أغماله 

ش مػظم حىاهب اإلافشف ) أدواث  الشاهىت التي جمش بها الذولت واإلافشف اإلاشيضي وأهمها غذم جىٍى

ث خالُ الكترة مما ٌػذ العُاظت الىهذًت ، جىظُم الهٍُل ؤلاداسي للمفشف ( بما ًخىاقو واإلاخىلبا
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 لىق الكهشة )
ً
اإلاػذُ بالهاهىن  2005( لعىت 1( مً ناهىن اإلافاسف سنم )6( مً اإلاادة )1مخالكا

 م.2012( لعىت 46سنم )

-2014لم ًهم مداقظ مفشف لُبُا اإلاشيضي بذغىة مجلغ ؤلاداسة لإلحخماع خالُ العىىاث )  -

 لىق الكهشة )2015-2016-2017
ً
( لعىت 1( مً ناهىن اإلافاسف سنم )18إلاادة )( مً ا1( جىبُها

م، وبالخالي قلم حػهذ أي حلعت خالُ جلَ 2012( لعىت 46م اإلاػذُ بالهاهىن سنم )2005

 العىىاث.

ت خالُ العىت اإلاالُت مىلىع الكدق ) - أداة م( التي حػخبر 2017لم ًخم إغذاد اإلايزاهُت الخهذًٍش

ش اإلاػذة غً اإلاشايض ، مؼ غذم اغخإلاػالجت الاهدشاقاث إن وحذث ت والخهاٍس ماد اإلايزاهُت الخهذًٍش

 للكهشة )
ً
( مً 16( مً اإلاادة سنم )5اإلاالُت غً العىىاث الثالر التي حعبهها وهزا ٌػذ مخالكا

م، وإلى نشاس مجلغ 2012( لعىت 46م اإلاػذُ بالهاهىن سنم )2005( لعىت 1ناهىن اإلافاسف سنم )

 م، باغخماد دلُل الخىيمت بالهىاع اإلافشفي.2010( لعىت 20إداسة اإلافشف سنم )

ش الذوسٍت خُى اليؽاه اإلافشفي قُما ًخػلو )  - لم جهم ؤلاداساث اإلاخخفت باإلافشف بئغذاد الخهاٍس

 الائخمان(. –الػملُاث اإلافشقُت  –إداسة اإلاخاوش  –مٍاقدت ؾعل ألامىاُ 

غذم إلضام ومخابػت إداسة الشنابت  في ظل ؾُاب اإلاجلغ لم لهخم اإلافشف بئغذاد دلُل الخىيمت مؼ -

م، بؽأن اغخماد دلُل الخىيمت 2010( لعىت 20غلى اإلافاسف في جىكُز نشاس مجلغ ؤلاداسة سنم )

 بالهىاع اإلافشفي .

ش اإلاػذة غً إداسة اإلاشاحػت  - ؾُاب اإلاجلغ غً مماسظت أغماله بؽأن دساظت واغخماد الخهاٍس

 الذاخلُت ".

 (263-262)نٟدت 

 

 الغص :
 

 ًغه الؿىىي ؤهم ؤؾـ ومٗا ر اإلاغاجٗت الضولُت وما هو حفي خحن يهمل صًىان اإلاداؾبت يمً ج٣ٍغ

صاء صوعه ألاؾاس ي وهى مغاجٗت بكإنها، وفي خحن ًٟكل في ؤ ٖلُه ٢اهىهه والثدخه الخىُٟظًت

هالخؿاب السخامي للضولت واٖخماصه وببضاء اإلاالخٓاث بكإهه
ّ
ًدىاو٫  -في هٟـ الى٢ذ  – ، ٞةه

هدؿاء٫ ؤًً صًىان اإلاداؾبت مً مٗاًحر  لُبُا اإلاغ٦ؼي بك٩ل مجخ٠ ٦ٗاصجه. ى٦مت في مهٝغالخ

 الخى٦مت، ومً اصاثه إلاهامه اإلاىاَت به ٢اهىها ؟!
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  ؤبغػ 
ّ
، الخ٣لُل مً مساَغ ٖضم لُبُا اإلاغ٦ؼي  مهٝغها في مؿاولُاتالخى٦مت وؤهم  ؤولىٍاثبن

زغ الظي وألا ،ساَغ الؿمٗت ومساَغ ال٣ٗىباث اإلاالُتمو الالتزام والتي مً ؤهمها اإلاساَغ اإلاالُت 

 
ُ
 اإلاغاؾلحن والٗمالء في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗاإلاُت.ب الٗال٢ت ٖلى سانتبه مثل هظه اإلاساَغ وبؿبّ ح

 

 ل 
ً
م مً الخدضًاث في الى٢ذ  ،همُت اإلاىيٕىخؿاؾُت الىي٘ الٗام للضولت، وأل وهٓغا وبالٚغ

ًجابُت  في ؾبُل بعؾاء  صٖاثم ؤلا  ٢ام بالٗضًض مً السُىاث لُبُا اإلاغ٦ؼي، مهٝغ الغاهً، ٞةنَّ 

اث الؿىٍٟذ )  الخى٦مت، والتي مً بُجها ٢ُام وخضة الامخثا٫ بخُٟٗل مىٓىمت مغا٢بت مضٖٞى

sanction screening،) ٤ وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت بالٗمل اإلاغ٦ؼي اإلاهٝغ  و٢ُام ًٖ ٍَغ

ل٪ لى طبؤلاعهاب. باإلياٞت  جمىٍلٚؿل ألامىا٫  و ثم م٩اٞدت جغاومخابٗت نضوع ٢اهىن اإلاخىانل 

" ( KYCاٖٝغ ٖمُل٪ ) "همىط   بجغاءاث الاؾخِثا١ مً الٗمالء الٗمل ٢اثم ٖلى اؾخ٨ما٫ ٞةنَّ 

حر طل٪ مً ؤلاجغاءاث.  ٚو

 

  َّالتي جىاجه ال٣ُإ اإلاهغفي بك٩ل ٖام ومهٝغ لُبُا  واإلاسُغ ألا٦بر  ألاهم وألاؾاؾُت ال٣ٗبت بن

ضم  ال٣ىاثم اإلاالُتمغاجٗت  هى ٖضم ، وبل وجىاجه الضولت اللُبُت بٗامت،بك٩ل زاماإلاغ٦ؼي  ٖو

ضًىان في اٖخماص الخؿاباث السخامُت للمهٝغ اإلاغ٦ؼي واإلاهاٝع الجإزغ  وطل٪ بؿبب، اٖخماصها

ت  .والضولت اللُبُت وؤجهؼتها وقغ٧اتها الٗامت، مما ؤؾهم في جٟص ي الٟؿاص والدؿتر ٖلُه الخجاٍع

 

  ِم الهٗىباث الخالُت نَّ ب والخدضًاث التي جىاجه الضولت بٗامت واإلاهٝغ بسانت،  اإلاهٝغ وبٚغ

ضم الخىا٤ٞ بُجهاالتي مً ؤٖٓمها الاه٣ؿام الؿُاس ي وحكٓي ماؾَّ  بلى جاهب  ؿاث الضولت ٖو

 في ٢ُام اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بخُب٤ُ بغهامج الخى٦مت بك٩ل  ،الاهٟالث ألامني
ً
مخ٩امل الظي ؤزغ ؾلبا

لى عؤؽبًو   جل٪ الخدضًاث الضازلُت  جابي ٖو
ُّ
ٚلب ؤل ٖضم وجىص مجلـ بصاعة للمهٝغ وحُٗ

 
َّ
  ،هاإلاىبث٣ت ٖى لتاللجان اإلاك٩

ُ
لى عؤؾها لجىت الٗن  بخُب٤ُ والتي ح خض٤ُ٢ ولجىت الخى٦مت ٖو

 .اإلاساَغ ولجىت الخى٦مت

 

  ٪م٘ ٧ل طل 
ْ
ؾـعؾاء إل  اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بصاعة  ؾٗذ

ُ
  ؤ

َّ
 الخى٦مت مً زال٫ الخ

ُّ
٤ مً التزام د٣

ٗاث وال٣ىاهحن والًىابِ الهاصعة مً ٢بل بصاعجهاإلاغ٦ؼي اإلاهٝغ بصاعاث   ،ب٩اٞت اللىاثذ والدكَغ

 
ً
هجاح  ، ولِـ ؤص٫ ٖلى طل٪ مًفي طل٪ ٖلى زُت الٗمل اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاساَغ مٗخمضة

٘ اؾم صولت لُبُا مً ٢اثمت اإلاخابٗت مً ٢بل مجم ىٖت الٗمل  جهىص اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي في ٞع

(FATF٪و٦ظل ،) ٔٞمهٝغ مغ٦ؼي في  خهى٫ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ومداٞٓه ٖلى جاثؼة ؤًٞل مدا
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٣ُا وخهى٫ الؿُض اإلاداٞٔ ٖلى جاثؼة ؤًٞل  مً ٢بل ماؾؿت "الُىعو مىوي"، قما٫ ؤٍٞغ

ُت لٗام  ُاهُت بلىضن 2016شسهُت مهٞغ  .مً ٢بل جمُٗت اإلاهاٝع الٗغبُت البًر

 

  م صًىان اإلاداؾبؤما ٖضم حٗاون اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي م٘ اللجىت اإلا٩لٟت مً الضًىان بالك٩ل ت ٖػ

وطل٪ بخدضًض  ،اإلاُلىب بكإن جىُٟظ ٖملُت الٟدو والخ٣ُُم اإلاباقغ ب٩اٞت ؤلاصاعاث باإلاهٝغ

٤ مضًغ  ً ٍَغ بٌٗ ؤلاصاعاث باإلاهٝغ خؿب حٗلُماث الؿُض مداٞٔ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٖو

م٘ ٖضم جم٨حن ؤًٖاء الضًىان مً الٟدو اإلاباقغ لؤلعنضة  ،بصاعة اإلاغاجٗت الضازلُت باإلاهٝغ

 جٟىُض طل٪ اإلاٟخىخت باإلاىٓىمت والا٦خٟاء بتزوٍضهم بهىعة مً اإلاحزاهُت و٢اثمت الضزل ٣ِٞ
ّ
، ٞةن

 ٖلى الىدى الخالي :
 

  
ً
٤ ٖملمً بضاًت  اإلاغ٦ؼي  بضي اإلاهٝغؤ : ؤوال لخٗاون الخام ل اؾخٗضاصه الضًىان ج٩ل٠ُ ٍٞغ

٤ جم ٞت البُاهاث اإلاُلىبت، و وجىٞحر ٧ا الضًىان ج٩ل٠ُ مضًغ بصاعة اإلاغاجٗت بالخيؿ٤ُ بحن ٍٞغ

ٍٕ  هاإلاغ٦ؼي، وهى ؤمٌغ ا٢خًخ صاعاث اإلاهٝغبحن بو  لٟدول إلهجاح ٖملُت الخٗاون  جىُٓمُت صوا

٤ الضًىان.  م٘ ٍٞغ

 : 
ً
ل٩اٞت  اؾخالمه عؾالت الخ٩ل٠ُ بخىجُه ٦خاب ظمضًغ بصاعة اإلاغاجٗت مىالؿُض  ٢ام زاهُا

٤ اإلا٩ل٠ مً ٢بل  ؤلاصاعاث طاث الٗال٢ت بالخٗاون لدؿهُل بجغاءاث الٟدو واإلاغاجٗت للٍٟغ

 فيٖلى جىجحهاث الؿُض اإلاداٞٔ بال٨خاب الضازلي اإلااعر اإلاداؾبت، وطل٪ باالؾدىاص  صًىان

٤ ال31/10/2017 م٘  الؿُض مضًغ بصاعة اإلاغاجٗت . ٦ما حٗاملضًىانم، بكإن الخٗاون م٘ ٍٞغ

غ جىٞحر جّل جّم ٞت الُلباث اإلادالت مً ٢بل اللجىت و ٧ا ٤ ، التي اؾخلم الخ٣اٍع  ٍٞغ
ً
الضًىان وسست

 .مجها

 لثاز 
ً
٤ الضًىان ٦خٟاء اإلاهٝغ بتزوٍضبا الاصٖاءما ؤ:  ا بهىعة مً اإلاحزاهُت و٢اثمت الضزل  ٍٞغ

  ٦الم ٚحر  خُذٞهظا  ٣ِٞ.
ّ
جٗت جبضؤ ٖملُاث الٟدو واإلاغاوال اؾاؽ له مً الىا٢٘، ٦ما ؤن

 
ً
م ًخم َلب مٗلىماث زومً  ،باإلاحزاهُت الٗمىمُت و٢اثمت الضزل ومحزان اإلاغاجٗتؤؾاؾا

 جٟهُلُت للبىىص اإلاغاص الخد٤٣ مجها.

  : 
ً
  وفي هظا الهضصعابٗا

ً
مضًغ بصاعة اإلاغاجٗت بمساَبت بصاعة ج٣ىُت اإلاٗلىماث الؿُض ٢ام  ؤًًا

٤ الض مؿخسضمحن (3)جُٟٗل جم و  م مخىٞغ لضًه وسست مً ض٧ل مؿخس ًىان،لهالر ؤًٖاء ٍٞغ

٤ مً الخهى٫ ٖلى  ٢اثمت الضزل واإلاحزاهُت الٗمىمُت ومحزان اإلاغاجٗت والتي جم٨ً الٍٟغ

 بإو٫ ، م٘ البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاغبىَت باإلاىٓىمت اإلاداؾبُت  بك٩ل صاثم
ً
بدُث  ،الخدضًث ؤوال
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٤ الضًىان  ٨ٌٗـ والخغ٦ت الُىمُت لهظه  نىعة خؿاباث اإلاهٝغ الٟٗلُتطل٪ لضي ٍٞغ

 الخؿاباث.

  غ الضًىان ٖضم حٗاون اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي وحجبه  : في ْل اصٖاء ج٣ٍغ
ً
لمٗلىماث ًٖ لزامؿا

ً الضًىان مً بٖضاص ؤ٦ثر مً 
ّ
٠ مً ٢بل الضًىان، ٠ُ٨ٞ جم٨

ّ
٤ الٟدو اإلا٩ل نٟدت  30ٍٞغ

غه جخٗل٤ باصاء اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ؟! ومً جهت ؤزغي، وو٣ٞا لل٣ٟغ  ولى والغابٗت جحن ألا يمً ج٣ٍغ

غ الضًىان 62مً اإلااصة ) ( مً الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن الضًىان اللخحن حؿخلؼمان ؤن ٨ًىن ج٣ٍغ

مّضٖمت بإصلت ؤلازباث، ٞإو  ٨ًىن للضًىان بنضاع ت هٓامُت وان ج٨ىن مٗلىماجه ًٖ مغاجٗ

مه ٖضم حٗاون اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي، و٠ُ٦ جد٤٣ غه اإلاكاع بلُه، في ْل ٖػ مغاجٗخه  له بجغاء ج٣ٍغ

التي ؤنضعها بكإن ؤصاء  خ٩امالىٓامُت، و٠ُ٦ جم٨ً مً ؤن ًىعص ؤصلت ؤلازباث الالػمت لؤل 

 ؟ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي 

  غ صًىان اإلاداؾبت لى لل٣ًاء ٢ض ها٢ل ج٣ٍغ  : هىا ًجب الخىىٍه ؤًًا بلى ان اإلاجلـ ألٖا
ً
ؾاصؾا

الب صًىان اإلاداؾبت بةزباث ما وعص في  2017ًٖ الٗام  غه بمدايغ الاؾخضال٫ َو ج٣ٍغ

غه.    واإلاؿدىضاث والىزاث٤ التي جثبذ  خت ما وعص في ج٣ٍغ

 

  غ إلاؿإلت ؤما تجىاو٫ الخ٣ٍغ ٟت لِـ بال، ٦، ٞهى ال ٌٗضو ؤن ٨ًىن ؤصاة للمىاٖضم وجىص محزاهُت ج٣ضًٍغ

غ الضًىان ؤقاع بلى   ج٣ٍغ
ّ
( لؿىت ٢1اهىن اإلاهاٝع ع٢م )( مً 16( مً اإلااصة ع٢م )5ل٣ٟغة )اخُث بن

( التي جٗلذ هظا 16، ل٨ىه ؤٟٚل م٣ضمت اإلااصة ) 2012( لؿىت 46ٗض٫ بال٣اهىن ع٢م )اإلا 2005

 إلاجلـ ؤلاصاعة، وبالخالي ٞلِـ
ً
 ؤنُال

ً
 جغاءمً نالخُاث اإلاداٞٔ اجساط هظا ؤلا  ألامغ ازخهانا

ال ًل٤ُ س ي، و ًىافي م٣خًُاث الٗمل اإلااؾَّ  للىو ال٣اهىوي بىو اإلااصة اإلاكاع بلحها، وهظا بتٌر 

لى مثل هظا ألاؾلىب للخًلُل به وزانت م٘ وكغ باللجىء  ضًىان اإلاداؾبت٦ؿت ؾُاصًت بماؾَّ 

غ ٖلى الغؤي الٗام  . الخ٣ٍغ

 

  بصاعاث اإلاهٝغ 
ّ
غ الضوعٍت خى٫ اليكاٍ اإلاهغفي ُٞما ًخٗل٤ الاصٖاء بإن لم ج٣م بةٖضاص الخ٣اٍع

  بم٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫، بصاعة اإلاساَغ، الٗملُاث
ّ
 بن

ْ
ُت، ؤلاثخمان، ٞهى اصٖاء ؤجىٝ، بط اإلاهٞغ

 
ْ
غها التي حٗضها بك٩ل ًىمي ؤو ؤؾبىعي ؤو قهغي ؤو ؾىىي، بط ج٣ىم بصاعة اإلاساَغ  ل٩ل بصاعة ج٣اٍع

  في بَاع مخابٗتها إلادٟٓت اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي مً الى٣ض الاجىبي وجىػَ٘ الانى٫، وهي مخابٗت مً 
ً
مثال

د و ٢بل ؤلاصاعة
ُ
غها بُج ت ل ج٣اٍع غ زانت وؾغٍّ ، وهظه الخ٣اٍع ك٩ل صوعي بلى ؤلاصاعة الٗلُا باإلاهٝغ

 جخٗل٤ بإنى٫ و اخخُاَُاث اإلاهٝغ 
ْ
 لخؿاؾُتها و ؤهمُتها، بط

ً
، و طل٪ هٓغا حر مخاخت لئلَإل ٚو
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ٗضُّ اإلاغ٦ؼي 
ُ
غها بلى ؤلاصاعة الٗلُا بك٩ل صوعي، وبىاء ٖلحها ح ، ٦ظل٪ ج٣ىم ب٣ُت ؤلاصاعاث بةٖضاص ج٣اٍع

غ والبُاهاث الغب٘ ؾىىٍت التي جهضع بما ًٖ بصاعة اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ؤو بصاعة البدىر الخ٣اٍع

 .وؤلاخهاء

 

  غ جىاو٫ هىا  الخ٣ٍغ
ّ
غ الضًىان في ؤ٦ثر مً مىاؾبت، هجض ؤن في بَاع الخىا٢ٌ الظي واْب ٖلُه ج٣ٍغ

ُٚاب ؤن  مؿإلت ُٚاب مجلـ ؤلاصاعة، وؤؾـ ٖلحها الٗضًض مً ألاخ٩ام ووجه جملت مً التهم مجها

مجلـ بصاعة مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ًٖ مماعؾت ؤٖماله ٧ان له ؤزاع ٖلى ألاويإ ؤلا٢خهاصًت 

الغاهىت التي جمغ بها الضولت واإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي وؤهمها ٖضم جُىٍغ مٗٓم جىاهب اإلاهٝغ )ؤصواث 

( بما ًخىا٤ٞ واإلاخُلباث ُابه  ،الؿُاؾت الى٣ضًت ، جىُٓم اله٩ُل ؤلاصاعي للمهٝغ مماعؾت  ًٖٚو

 
ُ
غ اإلا م٘ بٟٚاله ٚحر  ، ط٦غ طل٪ة ًٖ بصاعة اإلاغاجٗت الضازلُتٗضَّ ؤٖماله بكإن صعاؾت واٖخماص الخ٣اٍع

م ؤنَّ  اإلاىيىعي واإلاؿخهجً ألؾباب ٖضم او٣ٗاص مجلـ ؤلاصاعة، زاع  هُا١ هظا ألامغ ٚع

 باألؾاؽ.مؿاولُاث اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي 

 

  ًَّّتهم وألامغ  ً طل٪ألاصهى مِ  بن 
ْ
غ الضًىانج٣ ؤن مداٞٔ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي عثِـ مجلـ ؤلاصاعة  ٍغ

ه 
ّ
-2014لم ًهم مداقظ مفشف لُبُا اإلاشيضي بذغىة مجلغ ؤلاداسة لإلحخماع خالُ العىىاث ) " بإه

 لىق الكهشة )2015-2016-2017
ً
( لعىت 1( مً ناهىن اإلافاسف سنم )18( مً اإلاادة )1( جىبُها

بل ؤ٦ثر مً طل٪ جدمُله اإلاؿاولُت ًٖ ٖضم " م2012( لعىت 46ذُ بالهاهىن سنم )م اإلاػ2005

وهظا الاتهام ًىت البًُاء. ضبم ث الخالُت لىجىص مهٝغ مغ٦ؼي مىاػٍ او٣ٗاص اإلاجلـ زال٫ الؿىىا

 ٚحر مىيىعي وال مى٣ُي ألؾباب ّٖضة مجها :

داؾبت لم جدؿلم ؤماهت ؾغ مجلـ ؤلاصاعة بمهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ؤّي َلب مً لجان صًىان اإلا -1

ًاء مجلـ ؤلاصاعة مً ٢بل الؿُض  غ٢ه وال مً مؿاولُه ببُان الضٖىاث التي جم جىجحهها أٖل ٞو

اإلاداٞٔ وبخىجحهاجه، ٞمً ؤًً ؤزظ صًىان اإلاداؾبت هظه اإلاٗلىمت وؤؾـ ٖلحها اتهامه ٚحر 

 اإلاىيىعي.

اإلاغ٦ؼي  الخ٣ُ٣ي في ٖضم او٣ٗاص مجلـ بصاعة مهٝغ لُبُا اإلاّتهم ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ٨ًىن  -2

 ،اإلاغ٦ؼي وَمً اؾخجاب لظل٪ ٝهغ اإلابالاه٣ؿام اإلااؾس ي  بخضار هى الجهت التي حؿببذ في

مجدمُل اإلاؿاولُت ًٖ طل٪ للمهٝغ اإلاغ٦ؼي وبصاعجه، بال ومً ٚحر اإلاى٣ُي وال ؤلاههاٝ  ٚغ

غاٝ الؿُاؾُت، ماإلااؾَّ  التي بظلتها بصاعة اإلاهٝغ لخجىِبلجهىص ا مً ا ؿت الخجاطباث بحن ألَا

ت، وهى ؤمٌغ ًم٨ً اؾدُٗاب  غاٝ الؿُاؾُت اإلاخهاٖع  لخل٪ ألَا
ً
جٗل اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي هضٞا

ع بصعا٥ ؤبٗاصه خحن ٨ًىن ًٖ مى٠٢ ؾُاس ي لُٝغ مً ألا 
ّ
َغاٝ الؿُاؾُت، بال ؤهه ًخٗظ
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 ٖؤبٗاصه خحن ٨ًىن 
ً
ؿاث الضولت التي ٧ان ًيبغي ؤن حؿاهض اإلاهٝغ ً بخضي ماؾَّ ناصعا

ً في بنها٦ه وحكخِذ جهىصه ٦ما هى صًضن صًىان اإلاغ٦ؼي في جل٪ ألاػ  ؿهم م٘ آلازٍغ
ُ
مت، ال ؤن ح

غه ألازحرة جمُٗها ، الظي قمله الاه٣ؿام اإلااؾس ي، بىجىص صًىان مداؾبت اإلاداؾبت في ج٣اٍع

 .مىاػٍ 

 للٓغوٝ ألامىُت التي مّغث بها البالص زال٫ و  09/05/2014في  -3
ً
بٗض حٗثر اجخمإ اإلاجلـ هٓغا

٢ام الؿُض ؤمحن ؾغ مجلـ ؤلاصاعة بخىجُه الضٖىة بلى الؿاصة ؤًٖاء اإلاجلـ ،  2014الٗام 

لخًىع اجخمإ مجلـ ؤلاصاعة الثالث لٗام  حٗلُماث الؿُض اإلاداٞٔ عثِـ اإلاجلـىاء ٖلى ب

وبٗض جضاو٫ لخل٪ اإلاغاؾالث زال٫ ؤًام مخىانلت،  ، َالبا مجهم ا٢تراح اإلاىٖض اإلاىاؾب، 2014

غص البٌٗ آلازغ ، وفي ْل الٓغوٝ ألامىُت واإلاىاجهاث لم ًظع الخًىع، و ّص بٌٗ ألاًٖاء بخٗعَ 

اهخ٣ا٫ الخ٨ىمت اإلاا٢خت بلى مضًىت البًُاء، زم ، جل٪ الٟترة التي و٢ٗذ في الٗانمت َغابلـ

 
َّ
 الا ع ٣ٖض حٗظ

ْ
نضع ٢غاع  جخمإ في اإلا٣غ الغثِس ي للمهٝغ اإلاغ٦ؼي بمضًىت َغابلـ، بلى ؤن

، الظي ؤّؾـ ل٣ُام مهٝغ مغ٦ؼي  14/09/2014في  2014لؿىت ( 17مجلـ الىىاب ع٢م )

 مىاٍػ بمضًىت البًُاء.

اه٣ؿم ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة في ؤلا٢غاع بمكغوُٖت ٢غاع مجلـ الىىاب مً ٖضمه، ألامغ الظي  -4

ٗخبر اه٣ؿاما خ٣ُ٣ُا صازل اإلاجلـ، واوٗضام الىهاب ال٣اهىوي مٗه ل٣ٗض الاجخمإ، وبالخالي  ٌُ

 .مً جىجُه الضٖىة لخًىع الاجخمإ جضوي ٖملُتلم حٗض هىا٥ 

غ الضًىان مً مهام ووْاث٠ مجلـ ؤلاصاعة اإلاخٗثرة بؿبب ٖضم او٣ٗاص  -5  ما ؾغصه ج٣ٍغ
ّ
بن

ت مؿاولُت مباقغة او ٚحر مباقغة هاججت  ًّ مجلـ ؤلاصاعة، ال جخدمل بصاعة اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ؤ

ت، وال في ٖضم اؾخجابت ٖضص مً ٖجها، بط ال ٖال٢ت لها في الدؿبب في ْهىع اإلااؾؿت اإلا ىاٍػ

 ؤًٖاء اإلاجلـ لخًىع الاجخمإ اإلاضٖى بلُه. 

 

 

 (27الحظة  امل

 

غ الضًىان :".  سقن الخػاون مؼ الاحهضة الشنابُت وحؿُِب اإلاػلىماث غجها: "  جدذ ٖىىان  ط٦غ ج٣ٍغ

وٍذ دًىان جض بعي نىاغـذ الخىيمـت هـى سقمـه أاإلافشف اإلاشيضي غً هدشاف مً أبشص ـىس ا" 

الث الخاسحُــت أو غــً هخــائج  حهـضة الشنابُـت اإلاؽـتريت بـأّي اإلاداظـبت ولجىـت ألا  مػلىمـاث جخػلـو بــالخدٍى

ـىر وحي مـً هكأاقظ اإلافشف اإلاشيضي ًل ما مدادًت باإلافــاسف خُــث  اظخخذم جىكُــز اإلاىاصهــت الاظــخير 

ًاقـت اإلاعـاعي الث الخاسحُـت والاغخمـاداث اإلاعـدىذًت  أّي خكـاء إاولت دمفي  وبـزُ  بُاهـاث غـً الخدـٍى

 ".ًخم مىدها مً اإلافشفالتي  الخدفُلومعدىذاث بشظم 
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 (263)نٟدت 

 

 الغص :
 

  َّمَ  ؤلاصٖاء هظابن ٌُ  اٞتراء ال ؤؾاؽ له، وبُان طل٪ ٧الخالي : د
 

  
َ
 َٗ ح

َ
حٗامله الؿلـ  ؾبُل اإلاثا٫ ٖلى اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي م٘ ألاجهؼة الغ٢ابُت ألازغي، ومً طل٪ اون

ت، وهي جهت  وصون وجىص ؤي جضازل في الازخهاناث وال في ؤلاجغاءاث م٘ هُئت الغ٢ابت ؤلاصاٍع

م لٗفي ع٢ابُت 
ّ
٣ا لل٣اهىن اإلاىٓ  ٧ل ملمؿخىي صًىان اإلاداؾبت، جخىانل م٘ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ٞو

، ٦ظل٪ الخىانل ؿخحنبحن اإلااؾ زلل في الٗال٢تججاوػ ؤو  اإلااؾؿخحن، ولم ًدضر ؤّي  مً

حره مً ألاجهؼة  ؤلاًجابي بحن اإلاهٝغ وبصاعاجه م٘ الىُابت الٗامت وبم٨خب الىاثب الٗام، ٚو

 .الغ٢ابُت وال٣ًاثُت
 

  ،زالٞا إلاؼاٖم الضًىان 
َ
ت و  مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٧اٞت البُاهاث التي َلبتها الجهاث مَ ضَّ ٢ ُّ  اإلاٗى

خحراصًت، ؾىاء ٧ان للمجلـ الغثاس ي، ؤم لىػاعة اإلاسخهت واإلاخٗل٣ت بدىُٟظ اإلاىاػهت الاؾ

 .ن اإلاداؾبت، ؤم ٚحرهاالا٢خهاص، ؤم لضًىا
 

  ٘غ الضًىان بٗضم حٗاون مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي م ض صٖىي ج٣ٍغ
ّ
هظا ؾغٌص بإهم اإلاغاؾالث التي جٟى

ٍض الؿل٘ و ج٨خمه ًٖ البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بخىع ؤداؾبت، إلاجهؼة الغ٢ابُت ومجها صًىان األا 

خماصاث اإلاؿدىضًت ؤو اإلاؿدىضاث بغؾم الخدهُ ٤ الٖا  :ل، ومً ؤهم جل٪ اإلاغاؾالث ما ًليًٖ ٍَغ
 

خمض امُٗد٤ُ هاثب عثِـ اإلاجلـ الغثاس ي ؤلؿُض اإلاىجهت بلى ا عؾالت الؿُض اإلاداٞٔ -1

ش  براًغ ب٣ُمت  09/01/2017بخاٍع ، والتي َلب ٞحها ؤلاطن بدىُٟظ مىاػهت لكهغي ًىاًغ ٞو

 ىاػهت الاؾخحراصًت.ملُىن صوالع خت  جبضؤ وػاعة الا٢خهاص في جىُٟض اإلا 750

ش  -2 خمض امُٗد٤ُ ٖلى عؾالت الؿُض اإلاداٞٔ و طل٪ بمىذ ؤ، عص الؿُض 10/01/2017بخاٍع

ت اإلا٣ىمت ب  ملُىن صوالع. 750مبلٜ ؤلاطن للمهٝغ اإلاغ٦ؼي بدىُٟض اإلاىاػهت الكهٍغ

ش  مُٗد٤ُ الؿُض مداٞٔؤزاَب الؿُض اخمض  -3  19/01/2017مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي بخاٍع

 وطل٪ بخٗضًل مىا٣ٞخه ٖلى جىُٟض اإلاىاػهت وطل٪ بخدضًض مسهو جضًض ل٩ل ؾلٗت .

ش  -4 ،زاَب اإلاداٞٔ عثِـ اإلاجلـ الغثاس ي ًا٦ض ٞحها ٖؼم اإلاهٝغ  26/01/2017بخاٍع

 اإلاغ٦ؼي ٖلى البضء في جىُٟض اإلاىاػهت بهٟت ما٢خت.

ش  -5 خمض امُٗد٤ُ ًُالب ٞحها اإلاغ٦ؼي بتزوٍضهم ؤخاب مً الؿُض ، وعص ٦ 16/02/2017بخاٍع

ب٩اٞت اإلاىا٣ٞاث التي مىدذ لالٖىام اإلاايُت ل٩ي ج٨ىن اؾا في في اٖضاص اإلاىاػهت 

 .2017الاؾخحراصًت للٗام 
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ش  -6 ،عص الؿُض اإلاداٞٔ ٖلى زُاب الؿُض اخمض امُٗد٤ُ وجم جؼوٍضه  02/03/2017بخاٍع

 .2016اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي للٗام ب٩اٞت اإلاىا٣ٞاث الهاصعة ًٖ 

ش  -7 ل٩ل مً عثِـ اإلاجلـ  ه، وجه الؿُض عثِـ صًىان اإلاداؾبت ٦خاب 11/04/2017بخاٍع

الغثاس ي والؿُض مداٞٔ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ًىضر ُٞه وجىص آلُت مخ٤ٟ ٖلحها لخىُٟظ 

 بضي بٌٗ اإلاالخٓاث ٖلى ال٨مُاث والؿل٘ التي جمذؤهه ؤال باإلاؿدىضاث بغؾم الخدهُل 

 اإلاىا٣ٞت ٖلحها.

ش  -8 ،زاَب الؿُض وػٍغ الا٢خهاص والهىاٖت اإلاٟىى الؿُض مداٞٔ  20/04/2017بخاٍع

ت بٗضم حؿلُم بمهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ًُلب ٞحها  ُٖاء حٗلُماث للمهاٝع الخجاٍع

مؿدىضاث الاٞغا  ًٖ البًاج٘ الا بالخيؿ٤ُ م٘ مغا٢باث الا٢خهاص الىا٢٘ في هُا٢ها 

 الكغ٦ت اإلاؿخىعصة .

ش  -9 ، وجه الؿُض اإلاداٞٔ عص ٖلى عؾالت للؿُض وػٍغ الا٢خهاص  24/04/2017بخاٍع

والهىاٖت اإلاٟىى والتي جُٟض بخٗاعى َلب الؿُض وػٍغ الا٢خهاص والهىاٖت اإلاٟىى 

خماصاث اإلاؿدىضًت.  م٘ اإلاٗاًحر الضولُت اإلاىٓمت لٟخذ الٖا

ش  -10 ىى ٦خاب الى اإلاجلـ ، وجه الؿُض وػٍغ الا٢خهاص والهىاٖت اإلا20/06/2017ٟبخاٍع

الغثاس ي ًىضر ُٞه الاجغاءاث اإلاخسظة لخىُٟظ ٢غاع اإلاىاػهت الاؾخحراصًت ومً يمً السُت 

 ملُاع صوالع التي هٟظها اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي . 2ًظ٦غ ٞحها ٢ُمت 

وجه الؿُض وػٍغ الا٢خهاص والهىاٖت اإلاٟىى عؾالت للؿُض اإلاداٞٔ ًُلب ٞحها بخالت  -11

.عابِ اإلاىٓىمت للمهاٝع  ٣ها بخالت اإلاىا٣ٞاث الي اإلاهاٝع ت والتي ؾِخم ًٖ ٍَغ  الخجاٍع

ش  -12 صاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض عؾالت صوعٍت حٗمم ب، نضعث ًٖ  18/07/2017بخاٍع

ت الغابِ السام باإلاىٓىمت والخٗامل م٘ اإلاىا٣ٞاث الهاصعة  ٞحها  ٖلى اإلاهاٝع الخجاٍع

 
ً
 ٖلى َلب الىػٍغ. ٣ِٞ ًٖ لجىت جىُٟظ اإلاىاػهت ، وطل٪ بىاءا

ش  -13 ؤخا٫ الؿُض  عثِـ لجىت الخُُٛت باإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  ٧اٞت اإلاىا٣ٞاث  21/08/2017بخاٍع

 ً اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي للؿُض عثِـ لجىت جىُٟظ اإلاىاػهت الاؾخحراصًت.التي مىدذ مِ 

 

 

 (28الحظة  امل

 

"  
 
 هدش بجــالء ا ظهــش سدود اإلافــشف اإلاشيــضي غلــى مٍاجبــاث دًــىان اإلاداظــبتج

 
بػذم  غ الخىيمتظاقه غً أ

للمشانبــت مــً ظــلىاث الذولــت الشنابُــت بمىحــب جخمؼ جىكُزًــت غامــت  تاغتراقه بٍىهه مؤظع

ػاث الىاقــزة، وال  أث زأختي الدؽــَش
ً
مخػذدة مً الخيبحهاث واإلاالماث والاتهامـاث والخـذخل في  ؼٍاال

 مً اجخار ؤلاحشاءاث خُاُ وغالنت الذً تالشنابُالؽـؤون 
ً
ىان مؼ اإلاؤظعاث اإلاالُت ألاخشي بذال
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، 14اإلاخالكاث التي ًىبهه دًىان اإلاداظبت إلحها أو الشد بمبرساث وجىلُداث وقو ما جىق غلُه اإلاىاد )

 ".م، بئغادة جىظُم دًىان اإلاداظبت وحػذًالجه2013( لعىت 19( مً الهاهىن سنم )46، 17، 16

 (263)نٟدت 

 

 : الغص
 

  مت ِ
ّ
ٗاث اإلاىٓ  اخترام الدكَغ

ً
غ الضًىان ج٣خط ي ؤوال ؾـ الخى٦مت التي ؤقاع بلحها ج٣ٍغ

ُ
بنَّ ؤ

ٗاث ل٩ل ماؾؿت مً  الزخهام ٧ل ماؾؿت مً ماؾؿاث الضولت، وما ؤؾىضجه جل٪ الدكَغ

ازخهاناث وما مىدتها مً ؾلُاث، وما خّملتها مً مؿاولُاث، وهظا هى ألاؾاؽ الظي ًد٤٣ 

 في الٗضًض مً اإلاىاؾباث الخ٩امل بحن 
َ
ؤصواع ماؾؿاث الضولت، بال ؤنَّ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، الخٔ

ل في ٖمل اإلاهٝغ 
ّ
ؤن صًىان اإلاداؾبت ٢ض ججاوػ الضوع الغ٢ابي الظي زىله بًاه ال٣اهىن، وجضز

ٍذ ٖلى ازخهاناث  غى ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي بٌٗ ؤلاجغاءاث التي حٗخبر حٍٗض نٍغ اإلاغ٦ؼي، ٞو

ُت، غ٦ؼي، ومً طل٪ ٢ُامه بخجمُض خؿاباث،اإلاهٝغ اإلا ت الخؿاباث اإلاهٞغ  واهتها٥ مبضؤ ؾٍغ

وجضزله في  باإلاسالٟت ل٣اهىن الضًىان، وبالخجاوػ الزخهام اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي والىُابت الٗامت،

حر طل٪ مما هّبه بلُه اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي في ؤ٦ثر مً مىاؾبت خماصاث اإلاؿدىضًت، ٚو  .بجغاءاث الٖا
 

  الُٟهل في ج٣ؿُم الازخهاناث بحن ألاجهؼة ًغي اإلاهغ 
ّ
ٝ اإلاغ٦ؼي بمىجب ال٣ىاهحن الىاٞظة بإن

الخىُٟظًت والغ٢ابُت هى ؤن جسً٘ ألاولى لغ٢ابت الثاهُت، وؤنَّ جضازل الٗمل الغ٢ابي في الخىُٟظي 

ع  ًاصي بلى بلٛاء ٢ىاٖض جىػَ٘ الازخهام
ّ
 وخظ

ً
 مِ ِمغاعا

ُّ
ل الضًىان في الٗمل الخىُٟظي ً جضز

  ي.للمهٝغ اإلاغ٦ؼي وال٣ُإ اإلاهغف
 

 ذ ً مغاجٗت الضًىان لالٖخماصاث ممى٠٢ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي مِ نَّ ب ـٌ ٖلى نٍغ ؛ ال٣اهىن اؾَّ

 ؛وحٗضًالجه 2005( لؿىت 1ع٢م ) ٢اهىن اإلاهاٝع وؤ،  2013( لؿىت 19ع٢م ) ٢اهىن الضًىانؾىاء 

زخهاناث مهٝغ لُبُا ابمماعؾت ومً اإلاا٦ض ؤن ٢اهىن الضًىان بالظاث ال ٌؿمذ للضًىان 

 ٌَ  وال ؤن ًمّض ع٢ابخه ٖلى الكغ٧اث السانت، وهى ؤمغٌ  ،اإلاغ٦ؼي 
ُ
، بط لى ٧ان  ٗتٝر

ً
به الضًىان يمىا

ىى  هظا الازخهام إلاا ؾعى بلى اؾخهضاع حٗضًل مٞغ
ً
وبُغ١ ٚحر ٢اهىهُت، مً زال٫  ًمل٪ ٢اهىها

 ٌُ ٫ ل٣اه ، 2016لؿىت  5ٝ بال٣اهىن ع٢م ٗغَ ما   57ال٣غاع ٚحر الكغعي ع٢م مثله و  ىن الضًىان،اإلاّٗضِ

ِ ًُ  ، ماباَلت لهضوعها ًٖ جهت ٚحر مسخهت وحٗضًالث ىاهحني ٢وه،  2016لؿىت 
ّ
 خُذ  زلىَّ  ُض ا٦

  اإلاىخدلت. ال٣اهىن مً جل٪ الازخهاناث
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 (29الحظة  امل

 

ذًـذ مـً اإلادــاوالث في ظــبُل والػ الػشانُل اإلاخٌشسة واإلاخػمـذة لػمـل دًـىان اإلاداظـبت وبـزُ الجهـىد" 

بالشنابــت غلــى الاغخمــاداث اإلاعــدىذًت أوالاوــالع غلــى  قىان اإلاداظبت ؾير مخخًد انىــاع الجمُــؼ بــأن  

الث  اإلاؽـبىهت  و إالخعــاباث اإلاعــخػملت قحهــا  بهــذف  ـب ألا  خكـاء حـشائمإبػاده غً الخدـٍى أو  مـىاُتهٍش

 ". فشف اإلاشيضي قحهاإلاا يؽـل دوس 

 (263)نٟدت 

 

 الغص : 
 

  ِالعجم ًُ 
ْ
ص ب ؤن ذ واإلاباقغ مجغَّ غ اتهامه الهٍغ  ًىجه الخ٣ٍغ

ً
ت ؤصلت ؤو بزباجاث مِ  ا ًّ مهٝغ بلى ً ؤ

" بل ًفل به الاتهام إلى دسحت "بالػشنلت اإلاخٌشسة واإلاخػّمذة لذوس دًىان اإلاداظبت ...لُبُا اإلاغ٦ؼي 

ذ بأن اإلافشف اإلاشي الث اإلاؽبىهت وإخكاء  ضي ٌػشنل غمل الذًىان "الخفٍش بهذف إبػاده غً الخدٍى

بُٗت ٖمل حشائم تهٍشب ألامىاُ أو يؽل دوس اإلافشف اإلاشيضي قحها" . وهظا اصٖاء ٍٖغٌ ًخٗاعى َو

ٗخبر وجمىٍل ؤلاعهاب وازخهانه ألانُل بم٩اٞدت جغاثم ٚؿل ألامىا٫ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  ٌُ ، الظي 

ت  2005لؿىت ( 2بىو ال٣اهىن ع٢م ) ُّ السام بم٩اٞدت جغاثم ٚؿل ألامىا٫ الجهت ألاولى اإلاٗى

 ًٖ ٦ىن الؿُض اإلاداٞٔ بهٟخه هى عثِـ اللجىت 
ً
بها، ًٞال بم٩اٞدت جغاثم ٚؿل ألامىا٫ وتهٍغ

ىُت إلا٩اٞدت جغاثم ٚؿل ألامىا٫ وجمىٍل ؤلاعهاب، والتي جًم في ًٖىٍتها ّٖضة ؤَغاٝ  الَى

٦ما ؤن اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي هى اإلامثل للضولت اللُبُت في هظا  اؾبت،ؾُاصًت مً يمجها صًىان اإلاد

٣ٗلاإلاٗخبرة،  اإلاجا٫ لضي اإلاداٞل الضولُت ٌُ ماؾؿت اإلاهٝغ  ٨ىن والخا٫ هظه ؤن ج ٠ُ٨ٞ 

 
ً
 ٖلى ؤن ٨ًىن لها صوٌع ٞحها،  اإلاغ٦ؼي مّتهما

ً
ب ألامىا٫ مً ٢بل صًىان اإلاداؾبت ًٞال مت تهٍغ بجٍغ

م صًىان اإلا ت ٖلى صٖىاه، وبهما ٨ًخٟي بالخسمُىاث وبضون ؤن ٣ًّضِ ُّ ت ؤصلت ؤو بزباجاث ٢ُٗ ًّ داؾبت ؤ

ٗاث اإلاجّغصة ؟!!..
ّ
ًىا٢ٌ طل٪ قهاصة ألاَغاٝ الضولُت التي حٗاملذ م٘ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي،  والخى٢

٘ اؾم صولت  بدُث اؾخُإ اإلاهٝغ ٦ؿب ز٣ت جل٪ اإلااؾؿاث الضولُت، وهجخذ جهىصه في ٞع

ٗت التي زًٗذ لها صو٫ ؤزغي ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا مثل صولت جىوـ الك٣ُ٣ت لُبُا مً ٢اثمت اإلاخاب

حرها.   ٚو

 

 

 (30الحظة  امل

 

جشد إلحهم مً دًىان التي ً الامخثــاُ لىلبــاث الاظــخذغاء مــاقظ اإلافــشف اإلاشيــضي مىظكُــه مدمىــؼ " 

  جماإلاداظـبت باإلاخالكـت للهـاهىن خُـث 
ً
داسة الشنابــت غلــى اإلافــاسف والىهــذ إمً )مــذًش  اظـخذغاء يـال
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نهـــم أال إداسة اإلاداظـــبت وسئـــِغ لجىـــت الخؿىُـــت( إداسة الػملُــاث اإلافـــشقُت ويـــزلَ مـــذًش إوهائبــه ومــذًش 

 ". ًمخثلىا لمسقمىا اظخالم ولباث الخمىس و 

 (264)نٟدت 

 

 الغص :
 

 خٗاون م٘ ٧اٞت ماؾؿاث الضولت وؤجهؼتها بنَّ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ملتزٌم با ٗاث الىاٞظة، ٍو لدكَغ

 ألخ٩ام ال٣اهىن ع٢م )
ً
٣ا ت ٞو ( : 117والظي هّو في اإلااصة ) وحٗضًالجه، 2005( لؿىت 1اإلاسخهَّ

ً
/ؤوال

ساط ؤي بجغاء مً بجغاءاث الخد٤ُ٣ بال بةطن مً اإلاداٞٔ ...(. 
ّ
٘ الضٖىي الجىاثُت ؤو اج )ال ًجىػ ٞع

ٌ مهغ  ٤ ولم ًٞغ ه َالب بإن ٨ًىن طل٪ ٞو
ّ
ُٟه، بال ؤه  مً مْى

ً
ا ًّ ٝ لُبُا اإلاغ٦ؼي َلب اؾخضٕء ؤ

 اإلانهي الؿلُم.  الؿُا١
 

  ٕلٗضم اجبا 
ً
ٟي اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي لُلباث الخًىع اإلاىجهت بلحهم ٞىٓغا ؤما ٖضم اؾخجابت مْى

( ٢522غاع٦م ع٢م ) الضًىان للمؿل٪ ال٣اهىوي واإلانهي الؿلُم، و٢ض ّٖؼػ خ٨م ال٣ًاء ؤلاصاعي بةلٛاء

ٟي اإلاهٝغ ًٖ الٗمل، و٦ظل٪ ب٣ًاٝ هُئت  20/11/2017في  2017لؿىت  بكإن ب٣ًاٝ مْى

ـَ ٖلحها، ٧لها ؤصلت صامٛت ٖلى  ّؾِ
ُ
ت جىُٟظ طاث ال٣غاع بٗض ٞدهها لئلجغاءاث التي ؤ الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ٟي اإلاهٝغ اإلا  غ٦ؼي. ٖضم ؾالمت ؤلاجغاءاث التي اجبٗها الضًىان في اؾخضٖاثه إلاْى

 

 

 (31الحظة  امل

 

واغترف بزلَ بمشاظالجه جخب اإلاداقظ مىظىمت الاغخماداث اإلاعدىذًت غً دًىان اإلاداظبت "

داجه داث اإلاؿلىوت لخملُل الشأي الػام مجها الٌخاب سنم وجفٍش  1263، خُث جم وؽش غذد مً الخفٍش

خ  خ  1263/7م، وسنم 16/01/2017بخاٍس م، وؾيرها 26/10/2017خ بخاٍس 1963م، و02/04/2018بخاٍس

  ً  أهه 
ّ
 ، إال

ً
الذًىن جذخل في اخخفاـاث اإلافشف  عي أن  ذ  ً   برس الدجب وؤلاخكاء بأظباب واهُت قخاسة

 بأنهم جاحشوا بهزه أالخىكُزًت وجاسة أخشي بئلهاء التهم الباولت وؤلاقتراء غلى 
ً
 وبهخاها

ً
غماء الذًىان صوسا

لذ الخهائو قُما بػذ غً ظبب إخكاء البُاهاث غً دًىان البُاهاث دون إبشاص أي دلُل ، ونذ جج

ًان للخؿىُت غلى الاغخماداث اإلاؽبىهت التي مىدها اإلافشف اإلاشيضي لفالر بػن  اإلاداظبت خُث 

ت وجبين قُما بػذ جىسه هؤالء الخجاس في حشائم  الخجاس باإلاداباة مً خالُ المؿي غلى اإلافاسف الخجاٍس

 ".الخىسٍذاث الىهمُت

 (264)نٟدت 
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 الغص :
 

  ٤ الضًىان، ٢ض ٦ّغع خماصاث ًٖ ٍٞغ بُان ؤؾبابه  اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  مؿإلت حجب مىٓىمت الٖا

 ومبرعاجه، ووؿخٛغب ج٨غاع صًىان اإلاداؾبت لهظه الكمّ 
ّ
ع البُان والخىيُذ بإن م ج٨غَّ حجب اٖت، ٚع

ٟي صًىان اإلاداؾبت ٧ان لؿبب ومبرع واضر  ذ، مىٓىمت الاٖخماصاث اإلاؿدىضًت ًٖ مْى ونٍغ

ضم  ذ بىجىب اإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت البُاهاث واإلاٗلىماث، ٖو  ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىوي نٍغ
ً
ومبيُا

  ٩ل مً ألاق٩ا٫ زاع  هُا١ ال٣اهىن.الؿماح باؾخٛاللها بإّي ق
 

  ة فياإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  ؾب٤ وؤن ٦غع ٟي صًىان اإلاداؾبت باهتها٥  ٖضَّ  ٢ُام بٌٗ مْى
ّ
مغاؾالث، بإن

اإلاى٢ٗت م٘ بصاعة ؤمً اإلاٗلىماث باإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي، هى ما اؾخىجب  "ٖضم ؤلاٞهاح"اجٟا٢ُت 

 
ً
ٗضُّ ُمسالٟت

ُ
ٟي الضًىان بمماعؾاث ح حجب اإلاىٓىمت ٖجهم، وبسانت بٗض زبىث ٢ُام بٌٗ مْى

حر ٢اهىوي للمٗلىماث اإلاخىٞغة في ٢اٖضة البُاهاث واإلاخاجغة بها، ًخٗاعى   ٚو
ً
 ؾِئا

ً
 واؾخٛالال

ً
دت نٍغ

غاٝ الغ٢ابُت   ومىجب الاجٟا٢ُت التي و٢ٗىا ٖلحها. وألٖا

 

 

 (32الحظة  امل

 

داسة الشنابـــت غلـــى اإلافـــاسف والىهـــذ بمفـــشف لُبُـــا اإلاشيـــضي حػمُماث غذة للمفاسف إأــــذس مـــذًش "

ت بؽٍل غام  بُاهاث  ّي أو جهذًم أو لـبػن اإلافـاسف بالخفـىؿ بػذم الخػاون مؼ الذًىان أالخجاٍس

ـــت أو أـت باالغخمـاداث اإلاعـدىذًت خاـ ـــب الخعـــاباث اإلاخىّس   ججمُذو الخعـــاباث الجاٍس  ىاُمألا وـــت في تهٍش

خ 182/2016الٌخابين سنمي ) مجها خ 18/2017م،)24/11/2016( بخاٍس  ." م وؾيرها25/1/2017(، بخاٍس

 (264)نٟدت 

 

 الغص :
 

 م صًىانالخٗمُماث الهاصعة ًٖ بصاعة الغ٢ابت ٖلى ا بإنها  اإلاداؾبت إلاهاٝع والى٣ض، والتي ٖػ

جُالب اإلاهاٝع بٗضم الخٗاون م٘ الضًىان ؤو ج٣ضًم ؤّي بُاهاث زانت باالٖخماصاث اإلاؿدىضًت ؤو 

ب ألامىا٫، ٦ما في الخٗمُمحن  ت ؤو ججمُض الخؿاباث اإلاخىعَت في تهٍغ ع٢مي الخؿاباث الجاٍع

ب للضًىان غي وهظه صٖىي ؤز.. ! (18/2017( و)182/2016) ت ًٖ الصخت، ٍو ٖلى ُلها الىا٢٘، ٖاٍع

 الىدى الخالي :
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ٗاث الىاٞظة، وجخٗاون م٘ ٧اٞت ماؾؿاث  -1 بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض ملتزمت بالدكَغ

 ألخ٩ام ال٣اهىن ع٢م )
ً
٣ا م، بكإن اإلاهاٝع 2005( لؿىت 1الضولت وؤجهؼتها اإلاسخهت ٞو

 إلاخُلباث ال٣اهىن. وحٗضًله، والخٗمُمحن اإلاكاع بلحهما
ً
٣ا  باإلاالخٓت ؤٖاله جاءث ٞو

( الهاصعة ًٖ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض 182/2016الغؾالت الضوعٍت ب.ع.م.ن ع٢م ) -2

ش  خَُل 24/11/2016بخاٍع
ُ
ببغاهُم  بمىجبها ٦خاب الؿُض م، واإلاىجهت بلى اإلاهاٝع والتي ؤ

٣ت به، بكإن الغص  مؿٗىص ٖلي ال٣اثم بإٖما٫ الىاثب الٗام، واإلاظ٦غة بالغؤي ال٣اهىوي اإلاٞغ

( خى٫ ٖضم الاٞغا  ٖلى ؤّيِ خؿاباث 4421عثِـ صًىان اإلاداؾبت ع٢م ) ٖلى ٦خاب الؿُض

ت ٢ام صًىان اإلاداؾبت بخجمُضها، وطل٪ لالَإل  ُت جمل٨ها جهاث َبُُٗت واٖخباٍع مهٞغ

 مً بصاعة وهظه الغؾالت ال ًم٨ً اٖخباعها بدا٫ٍ مً والخ٣ُض بما وعص ٞحها، 
ً
ألاخىا٫ جىجحها

الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض للمهاٝع الٗاملت بلُبُا بٗضم الخٗاون م٘ صًىان اإلاداؾبت ؤو 

ت ؤو ججمُض الخؿاباث  ج٣ضًم ؤّي بُاهاث زانت باالٖخماصاث اإلاؿدىضًت ؤو الخؿاباث الجاٍع

ب ألامىا٫، بل جاءث لىي٘ وجدضًض آلُاث الخٗاون م٘ ص ًىان اإلاداؾبت اإلاخىعَت في تهٍغ

٘ الخجمُض والجهاث اإلاسىلت بظل٪، خت  ال جخٗغى اإلاهاٝع بلى  بسهىم الخجمُض وآلُاث ٞع

ها باٖخباع ؤن اإلااصة ) ُت َٞغ ( مً 74مالخ٣اث ٢ًاثُت مً ٢بل ؤ خاب الخؿاباث اإلاهٞغ

م، بكإن اإلاهاٝع وحٗضًله، جىو "ٖلى اإلاهاٝع الاخخٟاّ 2005( لؿىت 1ال٣اهىن ع٢م )

ت خؿ إل ٖلحها بؿٍغ ُت، وال ًجىػ ؤن حؿمذ بااَل اباث ػباثجها وؤعنضتها و٧اٞت ٖملُاتهم اإلاهٞغ

ؤو ٦ك٠ ؤو بُٖاء بُاهاث ٖجها للٛحر، بال بةطن ٦خابي مً ناخب الخؿاب ؤو مً جهت 

 ٢ًاثُت مسخهت.

( الهاصعة ًٖ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض 18/2017الغؾالت الضوعٍت ب.ع.م.ن ع٢م ) -3

ش ، التي لىخٔ ٞحها وعوص بٌٗ اإلاغاؾالث مً  25/01/2017 بخاٍع ، واإلاىجهت بلى اإلاهاٝع

َٝغ الضًىان ًُلب ٞحها مً اإلاهاٝع بك٩ل مباقغ الخجمُض والخدٟٔ ٖلى خؿاباث 

م م ت زانت وؤشسام َبُُٗحن، ٖلى الٚغ ُت لجهاث اٖخباٍع ً ؤهه لِـ لضًىان مهٞغ

 ل٣اهىهه وال ل٣اهىن اإلاهاٝع وال ل٣اهىن ؾلُت ججمُض الخؿاباث ٚحر الٗامت ال  اإلاداؾبت
ً
٣ا  ٞو

لب بمىجبها مً اإلاهاٝع ٖضم الالتزام باإلاساَباث التي جغص بلحهم مً جهاث  ٚؿل ألامىا٫، َو

ة ًٖ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ؤزغي ٚحر مسخهت بالخجمُض بال بخٗلُماث مباقغة ج٨ىن ناصع 

  .بالسهىم

 لل٣ىاهحن  َؽ اعَ ؼي مَ ٞةنَّ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦بىاء ٖلى ما ؾب٤،  -4
ً
٣ا مهامه وازخهاناجه ٞو

 ِ
ّ
ٗاث اإلاىٓ  عؾالت بصاعة الغ٢ابت الضوعٍت ب.ع.م.ن ع٢م )مت لٗمله، خُث بِ والدكَغ

( 97/2016نَّ

ت مً َلباث لالَإل ؤو  اإلاىجهت للمهاٝع بكإن اإلاكا٧ل التي جىاجه اإلاهاٝع الخجاٍع
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ُت، وبنَّ ؤٚلب هظه الُلباث الخجمُض ؤو الخدٟٔ ؤو الدجؼ ٖلى بٌٗ الخؿاباث اإلاه ٞغ

جخٗل٤ بدؿاباث ٚحر شسهُت ألشسام مٗىىٍت، وبما ؤنَّ ازخهام مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي 

مه ال٣اهىن ع٢م )
َّ
ُت ٢ض هٓ م 2005( لؿىت 1بكإن الخدٟٔ والخجمُض للخؿاباث اإلاهٞغ

م، وهى ازخهام ؤنُل مىده له اإلاكّغِٕ ًسىله ججمُض 2012( لؿىت 46وحٗضًله ع٢م )

 ألخ٩ام ال
ً
٣ا ماعؾه مً زال٫ وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت، ٞو خؿاباث اإلاكبىهت وؤلاٞغا  ٖجها، ٍو

 بصاعة الغ٢ابت  2005( لؿىت ٢2اهىن م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ ع٢م )
والثدخه الخىُٟظًت، ٦ما ؤنَّ

زت في 97/2016ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض ؤنضعث الغؾالت الضوعٍت ع٢م ) م، 19/07/2016( اإلااعَّ

ٔ ؤو الدجؼ ٖلى بٌٗ الخؿاباث بكإن ا
ُّ
إل ؤو الخجمُض ؤو الخدٟ لجهاث التي لها ؾلُت الَا

ُت السايٗت للغ٢ابت، و٧ان الٛغى مجها جىجُه اإلاهاٝع للخ٣ُض بمخُلباث ال٣اهىن  اإلاهٞغ

 في 
ً
وبدُث ال ٨ًىن هىا٥ جًاعب في الخٗلُماث الهاصعة للمهاٝع خت  ال ٌؿبب طل٪ جضازال

 ت مً جهت بلى ؤزغي. الازخهاناث الغ٢ابُ

َهَل ُٞه ال٣ في جمُ٘ ألاخىا٫، بنَّ  -5
َ
ه في الخ٨م الهاصع يض صًىان  ًاءهظا ألامغ ٢ض ٞ ًَ و٢ا٫ عؤ

ش   (.294/2017جدذ ٢ًُت ع٢م ) 19/02/2018اإلاداؾبت بخاٍع

 

 

 (33الحظة  امل

 

خ 1046/2017خاوب اإلافشف اإلاشيضي دًىان اإلاداظبت بمىحب يخابه سنم " م، 15/05/2017م، بخاٍس

م، 2017باهه ممخىؼ غً جمٌين الذًىان مً مشاحػت معدىذاث بشظم الخدفُل التي مىدها في سممان 

م، بؽأن اإلاشاحػت اإلافاخبت للمعدىذاث 2017لعىت  215وسقن جىبُو نشاس سئِغ الذًىان سنم 

سٍت سنم بشظم الخدفُل إلى خين سد إداسة الهاهىن وجم حػمُم رلَ غلى اإلافاسف بمىحب الشظالت الذو 

خ  87/17 ث د  إداسة الهاهىن ، والتي س   م، مكادها غذم جىكُز الهشاس إلى خين سّد  10/05/2017بخاٍس

خ  154ظ غً إبذاء الشأي لػذم اخخفاـها في البث بالىػً الذظخىسي بمىحب يخبها سنم دك  بالخّ  بخاٍس

 أهه لم ًهم بخػم30/07/2017
ّ
ُم سد إداسة الهاهىن بػذ م، وبالشؾم مً غذم صخت إحشاء اإلافشف إال

 ـذوسه ولم ًدل البُاهاث إلى الذًىان".

 

 (264)نٟدت 
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 الغص :
 

  َص 
َ
  َب ؤ

ُ
 اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي مُ ّصِ ٖلى الا اإلاداؾبت  صًىان

ّ
ٌ٘ ٖاء بإن ً مغاجٗت ً جم٨حن الضًىان مِ َٖ  مخى

،  2017لؿىت  215ىان اإلاداؾبت ع٢م اإلاؿدىضاث بغؾم الخدهُل، وعًٞه جُب٤ُ ٢غاع عثِـ صً

م عصوص اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  و لهظه الاصٖاءاث، بال ؤهىا ه الىاضخت في ؤ٦ثر مً مىاؾبت وجٟىُض ٚع

 هلسو طل٪ في الى٣اٍ الخالُت :
 

 ؤَخ  -1
ْ
ت ٦خاب الؿُض اإلاداٞٔ طو  الذ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض ٖلى اإلاهاٝع الخجاٍع

ر في 1325/3ؤلاقاعي ) عثِـ بصاعة ال٣اهىن بكإن  واإلاىجه بلى الؿُض 07/05/2017( اإلااعَّ

 2017( لؿىت 215ىاٞاجىا بالغؤي ال٣اهىوي خى٫ مضي مىا٣ٞت ٢غاع عثِـ الضًىان ع٢م )مُ 

 
َّ
ت ٖضم الخ لبذ مً اإلاهاٝع الخجاٍع ُّ لصخُذ ال٣اهىن، َو في ٦خاب الؿُض مضًغ  ض بما جاء٣

 بصاعة الٟدو.

لؿُض اإلاداٞٔ ع٢م ؾب٤ وؤوضر اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي في ٖضص مً اإلاغاؾالث، مجها ٦خاب ا -2

ر في 1263) واإلاىجه بلى عثِـ صًىان اإلاداؾبت الظي ؤوضر ُٞه بإنَّ  16/07/2017( اإلااعَّ

 جخجاوػ َبُٗت  2017( لؿىت ٢215غاع عثبي صًىان اإلاداؾبت ع٢م )
ً
ًَ ؤخ٩اما ٢ض جًمَّ

 ازخهام الضًىان ٦ؿلُت ع٢ابُت ًيبغي ؤن جىإي بىٟؿها ًٖ مماعؾت الٗمل الخىُٟظي

 الُٟهل في ج٣ؿُم الازخهاناث بحن ًغي اإلا -3
ّ
هٝغ اإلاغ٦ؼي بمىجب ال٣ىاهحن الىاٞظة ؤن

ألاجهؼة الخىُٟظًت والغ٢ابُت هى ؤن جسً٘ ألاولى لغ٢ابت الثاهُت، وؤنَّ جضازل الٗمل الغ٢ابي 

 ي بلى بلٛاء ٢ىاٖض جىػَ٘ الازخهام.الخىُٟظي ًاصّ م٘ 

الؿُاؾت الى٣ضًت وؤلاقغاٝ ٖلى بد٨م ازخهام مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي صون ٚحره بدىُٓم  -4

٣ا للماصة ) ( لؿىت 1( مً ٢اهىن اإلاهاٝع ع٢م )5جدىٍل الٗملت صازل لُبُا وزاعجها، ٞو

وحٗضًالجه، ٞال ًجىػ لضًىان اإلاداؾبت ؤن ًً٘ هٟؿه مىي٘ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي وال  2005

لُه ؤن ًماعؽ ازخهانه، بالخالي ٧اهذ مُالبذ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي في ال٨خاب اإلاكاع ب

بسخب ٢غاع الؿُض عثِـ صًىان اإلاداؾبت اإلاظ٦ىع لخٗاعيه م٘ ٢اهىن اإلاهاٝع وم٘ 

 ازخهام صًىان اإلاداؾبت.

ذ في ٖمل اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ومداولت ؾلب ازخهاناجه،  -5 بنَّ جضزل صًىان اإلاداؾبت الهٍغ

ا٢َم ؤػمتي الؿُىلت وجظبظب ؾٗ غ وججاوػه لُبُٗت ٖمله الغ٢ابي ؤعب٪ ال٣ُإ اإلاهغفي، ٞو

 .  الهٝغ
 

  ًٖ ٔ
ُّ
دٟ

ّ
٠ُ عّص بصاعة ال٣اهىن با"الخ خاو٫ صًىان اإلاداؾبت جًلُل الغؤي الٗام ٖبر مداولخه جْى

ش  154بها ع٢م اببضاء الغؤي لٗضم ازخهانها في البث بالًُٗ الضؾخىعي بمىجب ٦خ بخاٍع
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ضم ٢ُامه بخٗمُم َعّص بصاعة ال٣ا 30/07/2017 هىن بٗض "، في بزباث ٖضم  خت بجغاء اإلاهٝغ ٖو

ٔ" بصاعة ال٣اهىن، 
ُّ
ضم بخالت البُاهاث بلى الضًىان،  والعجُب ؤن ًدخّج الضًىان با"جدٟ نضوعه ٖو

 لهالر الضًىان، إللؼام اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي وََ 
ً
لُلب صًىان اإلاداؾبت، ٖلى ىر يُ بالغّ ٗخبره خ٨ما

م مً   الٚغ
ُ
 بصاعة ال٣اهىن لم جد٨م ولم ج

، بل اجخىبذ طل٪، و ٣غّ ؤنَّ
ً
عث ٖضم ازخهانها ٢غَّ ع خ٨ما

 ِ
ّ
 في  للبذ

ً
 .هظا اإلاىيٕى ؤؾاؾا

 

 

 (34الحظة  امل

 

" خعمذ إداسة الهاهىن الجذُ بخأيُذها غلى اخخفاؿ دًىان اإلاداظبت في مشاحػت الاغخماداث 

اإلاعدىذًت ومعدىذاث بشظم الخدفُل وؤلاوالع غلى أي بُان أو معدىذ خاؿ بها أو خاؿ بالجهاث 

خ  2/6/57يخابها سنم  الخالػت لشنابخه بمىحب م، والزي أنشث بمىحبه إلى ان مىؼ 04/04/2018بخاٍس

م والػهاب ".  الذًىان غً مماسظت هزه الاخخفاـاث ًهؼ جدذ وائلت الخجٍش

 (265-264)نٟدت 

 

 الغص :
 

 ً غه بلى جًلُل الغؤي الٗام، خحن  بصاعة ال٣اهىن ٢ض خؿمذ ّضعى ٌٗىص صًىان اإلاداؾبت في ج٣ٍغ
ّ
بإن

خماصاث اإلاؿدىضًت ومؿدىضاث الجض٫ بخ إ٦ُضها ٖلى ازخهام صًىان اإلاداؾبت في مغاجٗت الٖا

إل ٖلى ؤّي بُان ؤو مؿدىض زام بها ؤو زام بالجهاث السايٗت لغ٢ابخه  بغؾم الخدهُل والَا

ش 2/6/57بمىجب ٦خابها ع٢م )  هظا الاصٖاء ًىم 04/04/2018( بخاٍع
ّ
  . وبن

ً
ًٖ ؾُدُت في  ؤًًا

  وال مباالة في الخٗامل م٘ ماؾؿاث الضولت؛ ل٣اهىهُت البالٛت الخؿاؾُت،جىاو٫ ال٣ًاًا ا
ّ
خُث بن

غ، ًغي بىيىح  ل٘ ٖلى ٦خاب بصاعة ال٣اهىن اإلاكاع بلُه في الخ٣ٍغ
ّ
 جل٪ ؤلا اإلاُ

ّ
دِؿمصاعة ؤن

َ
 لم ج

ال٣اض ي بخىؾُ٘ صاثغة ازخهام الضًىان ومىده خ٤  ، 2015( لؿىت 57ع٢م )مىيٕى ال٣غاع 

٣ت باالٖخماصاث اإلاؿدىضًت مماعؾت الغ٢ا
ّ
بت ٖلى اإلاهاٝع والاَإل ٖلى ٧اٞت البُاهاث اإلاخٗل

 ٚاًت ما ط٦غجه بصاعة ال٣اهىن  بلومؿدىضاث بغؾم الخدهُل، 
ّ
مى٘ الضًىان مً  ؤنَّ هى  في ٦خابها بن

 ٤ ، ٣ً٘ جدذ بكإن جىُٓم صًىان اإلاداؾبت 2013( لؿىت 19ع٢م ) ل٣اهىن لمماعؾت ازخهاناجه ٞو

م وال٣ٗابَاثلت ال ٨ًىن ٦خاب بصاعة  وبظل٪ لِـ مدل جض٫ٍ وال اٖتراى باألؾاؽ،ؤمٌغ ، وهى خجٍغ

ذ الىهىَم  اؾدبٗض ال٣اهىن ٢ض ( 5)اإلاىيىٖت بك٩ل ٚحر ٢اهىوي مثل الخٗضًل ع٢م  بك٩ل نٍغ

، وؤخا٫ بلى ش يء واخض  2015( لؿىت 57الباَل ع٢م ) وال٣غاع  له والالثدت الخىُٟظًت 2016لؿىت 

 ال ما ؾىاه. 2013( لؿىت 19وهى ال٣اهىن ع٢م )٣ِٞ، ؤال 

 



 

 

 

76 
 2017رد مصرف ليبيا املركزي على تقرير ديوان احملاسبة  

 

 (35الحظة  امل

 

وخُث ًّذعي اإلاداقظ ومذًش إداسة الشنابت غلى اإلافاسف والىهذ ان هزه ؤلاحشاءاث أظدىذث غلى ناهىن "

ًان لؿشك اخكاء خاالث أاإلافاسف وسأي ناهىوي اظخخذم في ؾير مدله ألن الخهُهت جبِىذ ب ن اإلاىؼ 

زبذ جىسه مذًش إداسة الشنابت غلى اإلافاسف والىهذ  مخالكاث الاغخماداث قهذاإلافشف في جىسه 

بمفشف لُبُا اإلاشيضي في اظخؿالُ مىفبه في الهُام بخفشقاث جىذسج جدذ الىظاوت واإلادعىبُت 

ػاث والىظم اإلاالُت واإلافشقُت وججاوصه لفالخُاجه وظلىاجه باإللاقت ؾلى  واإلاداباة ومخالكت الدؽَش

وبُػت غمله الشنابي وجكهذه الاظخهاللُت ججاه بػن اإلافاسف التي ًىلب مجها بمىحب  حػاسلها مؼ

 بػذ ما جبين مً أن قىاجير 
ً
ا ًاث مدذدة باإلاخالكت خفـى مٍاجباث سظمُت جىكُز اغخماداث لفالر ؼش

ؽير   ٌ ب ألامىاُ للخاسج  ّن أ إالالىهل اإلاشقهت بملكاتها مضوسة مما  دون الاغخماداث اظخػملذ في تهٍش

 :  جىسٍذ البمائؼ مجها

 
 

ت بكخذ  يما جبين وحىد حػلُماث أخشي مً مذًش إداسة الشنابت غلى اإلافاسف والىهذ للمفاسف الخجاٍس

هت ومىده مىاقهاث بىدى   لىصاسة الانخفاد،  3.5اغخماداث معدىذًت بىكغ الىٍش
ً
ملُاس دوالس ججاوصا

 مجها ماًلي:
 

 
 

 (265)نٟدت 

 

 الغص :
 

 غه صًىان اإلاداؾبتغي في الخ٨م ٣ًىم بها ظه جغؤة ؤزه  ، خُث :ٖبر ج٣ٍغ

صلت ٢ُُٗت ٖلحها ب٣ىله ؤن خ٣ُ٣ت مى٠٢ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ؤًدخ٨غ بُان الخ٣ُ٣ت صون  -1

م ؤهه حجب للبُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باالٖخماصاث اإلاؿدىضًت ن "أ ومؿاولُه وعاء ما ٖػ
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ًان لؿشك  في مخالكاث الاغخماداث" دون جهذًم ألادلت سه اإلافشف خكاء خاالث جى إاإلاىؼ 

 اإلاخىّهمت. "الخهُهت"الٍاقُت غلى هزا الهىؼ والجضم بخلَ 

دهغ ألامغ ٞحهاال ٨ًخٟي باخخ٩اع  -2 جٗلها، ط٦غ الخ٣ُ٣ت بل ٍو ٚاًت ألامغ و الىدُجت الىخُضة  ٍو

ىاؾبت وم٘ الظي ماعؾه الضًىان في ؤ٦ثر مً م بهظا الىهج الخٗؿٟيو  لتي ًم٨ً الخىنل بلحها،

ًُ ا٦ثر مً ماؾؿت  اإلااؾؿاث ألازغي، وال ٣ًُم وػها الزخهاناتها اٖخباع الضًىان لغي ، 

ؿاث صولت ًيبغي الخداوع ، ًٞال ًٖ اخترامها باٖخباعها ماؾَّ وهُا١ مؿاولُاتها وؾلُاتها

 واصٖاء  مٗها والى٣اف ٢بل بنضاع ألاخ٩ام بد٣ها،
ً
ًٞال ًٖ ٦ُل الاتهام لها نغاخت

، الٗهمت له
ً
ض  يمىا

ّ
 له ٖلى ماؾؿاث الضولت وؤجهؼتها، خحن ًماعؽحٛىّ الضًىان وبظل٪ ًا٦

ت ال جىم ًٖ مهىُت وال اخترام لل٣ُم وال لل٣ىاهحن. ٖبر  الىناًت ٖلحها  ؤؾالُب اؾخٟؼاٍػ
 

  ش ) : ٢امذ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض بمساَبت بٌٗ اإلاهاٝع  13/12/2016بخاٍع

٣ُا - الىٞاء -الىاخت  -الصخاعي  -الجمهىعٍت  -الىخضة  (، بكإن جبلُٛها باإلاىا٣ٞاث  قما٫ ؤٍٞغ

( قغ٦ت والتي مً 13( اٖخماص مؿدىضي لٗضص )21الهاصعة ًٖ لجىت الخُُٛت ٖلى ٞخذ ٖضص )

 ٖلى ال٨خاب الىاعص مً لجىت حُُٛت خؿاباث ؤيمجها الكغ٧اث اإلاظ٦ىعة 
ً
ٖاله، وطل٪ بىاءا

 . 08/12/2016ع  اإلااعر في اإلاهاٝع لضي اإلاغاؾلحن بالسا
 

 لجىت حُُٛت خؿاباث اإلاهاٝع لضي اإلاغاؾلحن بالساع  ٢ض ق٩لذ بىاًء ٖلى ا٢تراح مً صًىان  نَّ ب

ش 045-19-7358اإلاداؾبت في عؾالخه طاث الغ٢م الاقاعي ) م، بكإن الًىابِ 08/11/2015( بخاٍع

خماصاث اإلاؿدىضًت وآلُت اإلاىا٣ٞت ٖلحها،   اإلا٣ترخت لخىُٓم الٖا
ً
( 3/ال٣ٟغة  خُث ؤ٦ض الضًىان في )ؤوال

خماص: خُث جدا٫ بلُه صعاؾت اإلاالءة  " مغخلت الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي لٟخذ الٖا

خماصاث  غ ٢بى٫ ٢ؿم الٖا غ اللجىت بالسهىم م٘ ج٣ٍغ ٣ت بخ٣ٍغ اإلاالُت وال٣اهىهُت ٧املت ومٞغ

خماص، والظي ًبحن ٧اإلاؿدىضًت للٟاجىعة اإلابضثُت وهمىط  َلب الٟخذ مى  اٞت ٢٘ مً ألامغ بٟخذ الٖا

هه ًسى٫ اإلاهٝغ بٗضم ٢بى٫ اي ازخالٝ جىهغي بمىانٟاث إاإلاؿدىضاث اإلاُلىبت الخ٣ا وب

واؾٗاع و٦مُاث وؤوػان الخىعٍضاث: ٖلى ان ال جخجاوػ صعاؾت ومىا٣ٞت مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي 

.ٌ لُه ؤن ًغص بال٣بى٫ او الٞغ  بالسهىم مضة ؾبٗت ؤًام ٖو
 

  
ُ
خماصاث  َب لِ َ مً اإلاهاٝع الخ٣ُض والالتزام بالًىابِ والخٗلُماث الهاصعة بكإن ٞخذ الٖا

م٘ صًىان اإلاداؾبت ٢بل ٞحها جٟهُال ٖبر ٖضة اجخماٖاث مكتر٦ت اإلاؿدىضًت، والتي جم الخيؿ٤ُ 

.  بنضاعها وحٗمُمها ٖلى اإلاهاٝع
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  َّبصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع  نَّ ؤخباع بصٖاء صًىان اإلاداؾبت ال مبرع له باٖ ًخطر مما ج٣ضم بإن

ٗاث الىاٞظة،  ٢ض ٢امذ بٗملهاوالى٣ض   للدكَغ
َ
٣ا جماعؽ ازخهاناتها في بَاع جُب٤ُ ٢اهىن و ٞو

، والظي ًجحز لها ؤلا   او  .قغاٝ ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي بال٩املاإلاهاٝع
ّ
 ٖاء صًىان اإلاداؾبتصّ ٍٓهغ ؤن

ىٖت يض صًىان اإلاداؾبت مً الؿُض/ مضًغ بصاعة عصة ٞٗل ًٖ الخ٨م الهاصع في ال٣ًُت اإلاٞغ جاء

ٟي بصاعة  الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع والى٣ض وهاثبه، والتي نضع ٞحها خ٨م ال٣ًاء ؤلاصاعي لهالر مْى

ش الغ٢ابت ٖلى ا  خت  يمىا بحن الخ٨م الهاصع ، خُث ً 19/02/2018إلاهاٝع والى٣ض بخاٍع

ت التي  ى اإلاهاٝع والى٣ض في هظا الكإن، وبُالن بجغاءاث ها بصاعة الغ٢ابت ٖلتسظاجؤلاجغاءاث ؤلاصاٍع

 بالسهىم. صًىان اإلاداؾبت
 

  
ً
مما ٌك٨٪ في ٢غاعاث ؾيبلت الهحرة و٢مت اإلاىؾىمت، الىُابت الٗامت ًٖ قغ٦تي  ذجٞغ ؤ ،مازغا

 .زاَبذ اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بظل٪، و صًىان

 

 

 (36الحظة  امل

 

غماله جبين مً خالله غذم نذسة إداسة الشنابت غلى اإلافاسف جىظُم أ" ؾُاب اإلاجلغ غً مماسظت 

 للك
ً
( مً 12هشة )ومػالجت هظام اإلاهاـت واإلاؽاًل الُىمُت اإلاخػلهت بها بين اإلافاسف وهزا ٌػذ مخالكا

 م. "2012( لعىت 46)اإلاػذُ بالهاهىن سنم  2005( لعىت 1( مً ناهىن اإلافاسف سنم )56)اإلاادة سنم 

 (266)نٟدت 

 

 الغص :
 

  سا ي خالت الاه٣ؿام الؿُاس ي هىا ٟٛل صًىان اإلاداؾبتٌُ ٦ٗاصجه وجاضاُٖاتها  التاي جماغُّ بهاا لُبُاا واإلااؾَّ

الاااظي َاااا٫ ال٣ُاااإ اإلاهاااغفي بماااا فاااي طلااا٪ اإلاهاااٝغ ماااغ ألا ، ٖلاااى ماؾؿااااث الضولااات و٢ُاٖاتهاااا بٗامااات

اااا٫ اإلاغ٦اااؼي   ٖاااً جاااغصي ألاوياااإ الامىُااات وماااا ؤصث بلُاااه ماااً حٗاااظع ٦اااظل٪ صًاااىان اإلاداؾااابت َو
ً
، ًٞاااال

 إلاخُلبااااث الغ٢ابااات اإلا٨خبُااات ا٢ُاااام اإلاهاااٝغ اإلاغ٦اااؼي بمهاماااه الغ٢ابُااات وؤلاقاااغ 
ً
٣اااا ُٞت ٖلاااى اإلاهااااٝع ٞو

م مااً ٧اال طلاا٪ حواإلاُضاهُاات، و   ٦اابصاعاث اإلاهااٝغ اإلاغ  ٗماالبااالٚغ
ً
ب٩اال الىؾاااثل اإلاخاخاات ٖلااى ؼي جاهااضة

 ا
ّ
  اإلاهاٝع ٚحر اإلالتزمات، ٦ماا ؤنَّ  ساط ؤلاجغاءاث ال٣اهىهُت الغاصٖت خُا٫َ ج

ً
 مهاٝغ لُبُاا اإلاغ٦اؼي مماثال

بااااةصاعة الغ٢اباااات ٖلااااى اإلاهاااااٝع والى٣ااااض ٢ااااض ؤنااااضع الٗضًااااض مااااً الخٗلُماااااث لخااااث اإلاهاااااٝع ومُالبتهااااا 

 ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ما ًلي :طل٪  ٓام اإلا٣انت الال٨تروهُت،ومًلٗمل بىفي اباإلؾغإ 

ش 191/2012الغؾاااااااالت الضوعٍااااااات ب ع م ن ع٢ااااااام ) -1 م، بكاااااااإن بخالااااااات 22/07/2012( الهااااااااصعة بخااااااااٍع

. ت للٗمل بم٣خًاها في ٧اٞت اإلاهاٝع  يىابِ اإلا٣انت الال٨تروهُت واإلا٣انت الُضٍو
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م، بكاااإن ياااغوعة الالتااازام 17/01/2017فاااى ( الهااااصعة 11/2017الغؾاااالت الضوعٍااات ب ع م ن ع٢ااام ) -2

 لل٣ىاٖاااااااض ECCبالٗمااااااال باإلاىٓىمااااااات السانااااااات باإلا٣انااااااات الال٨تروهُااااااات )
ً
٣اااااااا ( و٢ىاٖاااااااض ٖملهاااااااا، ٞو

 الخىُٓمُت الهاصعة في السهىم.

م، بكاااااإن جىبُاااااه اإلاهااااااٝع 11/01/2018(الهااااااصعة فاااااي 4/2018الغؾاااااالت الضوعٍااااات ب ع م ن ع٢ااااام ) -3

والٗىاًاااااات اإلاُلىباااااات واجساااااااط ٧اٞاااااات ؤلاجااااااغاءاث لىياااااا٘  بًااااااغوعة بًااااااال مىياااااإى اإلا٣اناااااات ألاهمُاااااات

الخٗلُماث الهاصعة بسهىم اإلا٣انت الال٨تروهُت مىيا٘ الخُبُا٤، وؾاِخم جُبُا٤ ال٣ٗىبااث 

( الساام بالٗمااىالث والٛغامااااث الاىاعصة ٞااااي 20( ماً البىاض )6اإلاىهىم ٖلحها بمىجاااب اإلاااااصة )

والتاااااااي جاااااااىو  ام اإلا٣انااااااات الال٨تروهُااااااات للهااااااا٨ى٥صلُااااااال ؤلاجاااااااغاءاث وال٣ىاٖاااااااض الخىُٓمُااااااات لىٓااااااا

ات جسهاام ٖلى" ات اإلا٣اناات الُضٍو م اإلاهااٝع مااا ٢ُمخاه صًىاااع واخاض ٖااً ٧ال نا٪ ٣ًااضم لٛٞغ حٛاٍغ

مااً اإلاهااٝغ اإلا٣ااضم للهاا٪ ٚحاار اإلاكااتر٥ ؤو اخااض ٞغوٖااه فااي اإلا٣اناات ؤلال٨تروهُاات، وجًاااٝ ٖلااى 

مىاااااا٘ جدمُاااااال الٗمُاااااال هااااااظه ال٣ُماااااات ". وبصاعة الغ٢اباااااات ٖلااااااى خؿااااااب الىٓااااااام للااااااضٖم والخُااااااىٍغ ٍو

مااً الاجخماٖاااث ماا٘ اإلاهاااٝع والى٣ااض جخاااب٘ هااظا اإلاىياإى بكاا٩ل صوعي مااً زااال٫ ٣ٖااض الٗضًااض 

لُل اإلاٗى٢اااث والهااٗىباث التااا  جىاجههااا اإلاهاااٝع لاااغبِ ٞغوٖهااا بمىٓىمااات ظاإلاهاااٝع بكااإن جااا

 .اإلا٣انت الال٨تروهُت
 

   َّجبااح 
َ
بدًااىع قااغ٦ت هاااج٠ لُبُااا، ط٦ااغ  هاااٝعوالل٣اااءاث التااي ٣ٖااضث ماا٘ اإلا الاجخماٖاااثزااال٫ ً ِماا ن

فاااااااي الٗمااااااال بىٓاااااااام اإلا٣انااااااات خاااااااإزغ الث بلاااااااى وجاااااااىص الٗضًاااااااض ماااااااً اإلاكاااااااا٧ل التااااااا  ؤصَّ  ماااااااضعاء اإلاهااااااااٝع

 ماًلي :طل٪  ومً ؤلال٨تروهُت بك٩ل ٧امل،

ااضم ال٣ااضعة ٖلااى عبااِ ٞااغوٕ بٗااٌ اإلاهاااٝع بكااب٨ت  -1 ااغّصي ألاويااإ ألامىُاات والاهٟااالث ألامنااي ٖو
َ
ج

 هت.باإلاىٓىمت اإلاسهَّ الاجهاالث فى الغبِ 

ٖاضم حٗاااون قااغ٦ت هاااج٠ لُبُااا بالكاا٩ل اإلاُلااىب، واعجٟااإ ؤؾااٗاع زااضماث الاجهاااالث اإلا٣ضماات  -2

مً الكغ٦ت واٞخ٣اعها لبٌٗ ألاجهؼة واإلاٗضاث اإلاُلىبت في ٖملُااث الاغبِ بكاب٨ت الاجهااالث 

. 

ٟحن فااااااي بٗااااااٌ اإلاهاااااااٝع هدُجاااااات لاله٣ؿااااااام اإلا٩اااااااوي وألا  (2 ب وجُااااااىٍغ اإلاااااااْى ويااااااإ نااااااٗىبت جااااااضٍع

ي ألامىُت،   ما ؤصَّ
ّ
غ فاي جىُٟاظ ال٨ثحار ماً الاضوعاث الؤلػمات للٗمال ٖلاى مىٓىمات اإلا٣انات بلى الخاإز

 الال٨تروهُت.
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 (37الحظة  امل

 

ذة اإلافشف في إداسة اإلافشف اإلاشيضي لم جهم بالخده  "  ىت 31/12/2017و مً أـس م، اإلاىحىدة بالخٍض

 غل
ً
 " ى وؽاه اإلافشفالشئِعُت بمذًىت البُماء هزا ًؤزش ظلبا

 (266)ـكدت 

 

 الغص :
 

 ٣ا للٓغوٝ ألامىُت والؿُاؾُت ٧ان آزغ جغص ىت ؤلانضا ٞو ع بمضًىت البًُاء ٧ان في لسٍؼ

31/12/2013 . 

 ؾعي 
ً
لخدمُل اإلاؿاولُت للمهٝغ  اإلاداؾبت مغاعا وج٨غاع وصون مىاؾبت صًىان هالخٔ ؤًًا

م ٖلمه باإلاغ٦ؼي،  س ي، وما آلذ بلُه ؤويإ ٕٞغ بصاعة اص الاه٣ؿام الؿُاس ي واإلااؾإبٗٚع

في ْل طل٪ الىي٘ الاؾخثىاجي الىاجم ًٖ خالت الاه٣ؿام، وبما  بمضًىت البًُاء ؤلانضاع 

ىام الؿاب٣ت ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاع بلُه غه ًٖ ألٖا ، بل هجضه ًخٗامل م٘ الىي٘ ًسال٠ ج٣اٍع

 .و٦إن الٓغوٝ َبُُٗت وعاجبت

 

 

 (38الحظة  امل

 

ت غً ظير غملها وإخالتها لإلداسة لم جهم إداسة اإلافش "  ش ؼهٍش ت بئغذاد جهاٍس ف بئلضام اإلافاسف الخجاٍس

 
ً
ذة الشظمُت وهزا ٌػذ مخالكا ش مىحض غً مشايضها اإلاالُت ليؽشه في الجٍش الػلُا ورلَ إلغذاد جهٍش

 " م2012( لعىت 46اإلاػذُ بالهاهىن سنم ) 2005( لعىت 1( مً ناهىن اإلافاسف سنم )60للمادة )

 (266ت )ـكد

 

 الغص :
 

  للمهاام اإلاؿاىضة بلحهاا  - ج٣ىم بصاعة الغ٢ابت ٖلاى اإلاهااٝع والى٣اض بمهاٝغ لُبُاا اإلاغ٦اؼي 
ً
٣اا ب٣ااهىن ٞو

( ال٣ٟااااغة ع٢اااام )85ىو اإلااااااصة ع٢اااام )باااااإلاهاااااٝع 
ً
"ٖلااااى ٧اااال مهااااٝغ ؤن ٣ًااااضم إلاهااااٝغ لُبُااااا  :( 1/ؤوال

ت ٖااً مغ٦ااؼه اإلاااالي، وطلاا٪ فااي مُٗاااص ال ًخجاااوػ   مااً نهاًاات ٧اال اإلاغ٦ااؼي بُاهاااث قااهٍغ
ً
زمؿاات ٖكااغ ًىمااا

 للىماط  التي ًًٗها مهاٝغ لُبُاا اإلاغ٦اؼي"
ً
ب٣ا ات بًاغوعة بخالات ةبا - قهغ، َو لؼام اإلاهااٝع الخجاٍع

ت بكااا٩ل قاااهغي ومىاااخٓم  غ ؤو مالخٓااااث خاااى٫ هاااظه اإلاغا٦اااؼ، ٦ااام إل مغا٦ؼهاااا اإلاالُااات الكاااهٍغ ٖاااضاص ج٣ااااٍع
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خدلُاال اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات ى اإلاهاااٝع والى٣ااض ب٣ًااىم ٢ؿاام الخدلُاال واإلاغاجٗاات الغ٢ابُاات بااةصاعة الغ٢اباات ٖلاا

ت و  غ ٖجهاااا جخًااامً اإلاسالٟااااث واإلاالخٓااااث بالكاااهٍغ اااغ١ مٗالجتهاااا وألا ٖاااضاص ج٣ااااٍع زُااااء الاااىاعصة بهاااا َو

لى ؾبُل اإلاثا٫بالالػمت  جساط الاجغاءاثال ظل٪ومساَبت اإلاهاٝع اإلاٗىُت ب  : كإنها، ٖو

 الخ٩اااام اإلاااااصة ) -1
ً
٣اااا جاااىو ٖلاااى " ًخاااىلى مهاااٝغ لُبُاااا اإلاغ٦اااؼي  ( ماااً ٢ااااهىن اإلاهااااٝع التاااي60ٞو

٣اىم فاي نهاًات   بإخ٩اام هاظا ال٣ااهىن، ٍو
ً
غ التي جغؾلها اإلاهاٝع بلُه، ٖماال دو الخ٣اٍع جم٘ ٞو

ااااضة  يكااااغ فااااي الجٍغ ااااغ مااااىجؼ ٖااااً مغا٦ؼهااااا اإلاالُاااات، ٍو آزااااغ ًااااىم ٖماااال مااااً ٧اااال قااااهغ بةٖااااضاص ج٣ٍغ

ت ٖاااً  بصاعة البداااىر والاخهااااء بمهاااٝغ لُبُااا اإلاغ٦اااؼي وج٣اااىم الغؾاامُت"،  بيكاااغ بُاهااااث قاااهٍغ

  .الغب٘ ؾىىٍتاليكغة الا٢خهاصًت اإلاغا٦ؼ اإلاالُت اإلاجّمٗت للمهاٝع يمً 

ت فااي اإلاىاُٖااض اإلاًااخم مساَباات اإلاهاااٝع  ٚحاار  -2 اإلادااضصة فااي لتزماات بةخالاات مغا٦ؼهااا اإلاالُاات الكااهٍغ

الٟتهااا ًااخم ، وفااي خالاات مساإلاالُاات فااي مىاُٖااضها غا٦ااؼ جلاا٪ اإلالؼامهااا بةخالاات ب( ؤٖاااله، و 85اإلااااصة )

م، بكااااااإن اإلاهااااااااٝع 2005( لؿااااااىت 1جُبُاااااا٤ ال٣ٗىباااااااث اإلاىهااااااىم ٖلحهاااااااا فااااااي ال٣اااااااهىن ع٢ااااااام )

 وحٗضًله.

جخًاااااامً اإلاالخٓاااااااث الااااااىاعصة  ،مجهااااااا الااااااىاعصةًااااااخم مساَباااااات اإلاهاااااااٝع خااااااى٫ البُاهاااااااث اإلاالُاااااات  -3

غ ؤو ؤي  ٞهااااح مُلاااىب خاااى٫ ؤي بُاهااااث ٚحااار واضاااخت بااااإلاغ٦ؼ اإلااااالي الكاااهغي، لٛاااغى ببالخ٣ااااٍع

ٟاات جااغص تهااا واجساااط الاجااغاءاث الالػماات بكااإنها، ماا٘ الخإ٦ُااض ٖلااى يااغوعة مٗالجاات ؤي مسالمٗالج

 .باإلاغ٦ؼ اإلاالي

فاااااي خالاااااات وجااااااىص مسالٟاااااااث حؿااااااخضعي ؤجساااااااط جاااااظابحر و٢اثُاااااات ؤو ٞااااااغى ٣ٖىباااااااث ٖلااااااى اإلاهااااااٝغ  -4

، ج٣اااىم ؤلاصاعة بةٖاااضاص اإلااااظ٦غاث الالػمااات للٗاااغى ٖلاااى   الخ٩اااام ٢ااااهىن اإلاهااااٝع
ً
٣اااا اإلاساااال٠ ٞو

 / اإلاداٞٔ، جخًمً الخىنُت اإلاُلىبت في السهىم.الؿُض

 

  ٪بمغاجٗت الخؿاباث السخامُت لخل 
ً
ا بضًىان اإلاداؾبت ال٣ُام بمهامه اإلاىاَت به ٢اهىها ٧ان خٍغ

ت واٖخماصها، والتي لم ٣ًم بمغاجٗتها مىظ ؤ٦ثر مً ؾذ ؾىىاث.  اإلاهاٝع الخجاٍع

 

 

 (39الحظة  امل

 

ــــــــــت واإلاخخففــــــــــت وإلضامهــــــــــا لــــــــــػل إداسة الشنابــــــــــت غلــــــــــى اإلافــــــــــاسف " والىهــــــــــذ بمخابػــــــــــت اإلافــــــــــاسف الخجاٍس

بدىكُـــــــز اإلاىاؼـــــــير والمـــــــىابي الفـــــــادسة غـــــــً إداسة اإلافـــــــشف اإلاشيـــــــضي وأهـــــــم حىاهـــــــب هـــــــزا المـــــــػل فـــــــي 

 : آلاحي
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غـــــــــذم ولـــــــــؼ اإلاػـــــــــاًير والمـــــــــىابي الشنابُـــــــــت التـــــــــي جٌكـــــــــل ظـــــــــالمت اإلاشايـــــــــض اإلاالُـــــــــت للمفـــــــــاسف وخعـــــــــً  -

 لــــــــــىق الكهــــــــــشة )ادائهــــــــــا ألغمالهــــــــــا وإـــــــــــذاس الهــــــــــشاساث الال 
ً
مــــــــــً اإلاــــــــــادة سنــــــــــم  (49صمــــــــــت بؽــــــــــأنها جىبُهــــــــــا

 ."م2012( لعىت 46ذُ بالهاهىن سنم )اإلاػ 2005( لعىت 1( مً ناهىن اإلافاسف سنم )16)

 (266)نٟدت 

 

 الغص :
 

 ااااغ الااااضًىان اإلاٗااااض٫ بال٣اااااهىن  2005( لؿااااىت 1( مااااً ٢اااااهىن اإلاهاااااٝع ع٢اااام )16) اإلااااااصة بِىماااا ؤوعص ج٣ٍغ

ااااغ ٦ٗاصجااااه فااااي الاجتاااازاءؤٟٚاااال  - 2012( لؿااااىت 46ع٢اااام ) مااااً ٢اااااهىن  (85)مااااا وعص بد٨اااام اإلااااااصة  - الخ٣ٍغ

لاؼم اإلاهااٝع بخ٣اضًم  ، 2012( لؿىت 46ٗض٫ بال٣اهىن ع٢م )م، اإلا2005لؿىت  1اإلاهاٝع ع٢م 
ُ
التاي ج

ت ومغ٦ااااؼ مااااالي و٢اثماااات صزاااال بلااااى مهااااٝغ لُبُااااا اإلاغ٦ااااؼي، وطلاااا٪ فااااي مااااا ال ًخجاااااوػ  بُاهاااااث مالُاااات قااااهٍغ

 
ً
 للىماط  الت  ًًٗها مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي. زمؿت ٖكغ ًىما

ً
ب٣ا  مً نهاًت ٧ل قهغ، َو

 

 ألخ٩ااااااام ٢اااااااهىن اإلاهاااااااٝع ٢امااااااذ بصاعة الغ٢اباااااات ٖلااااااى اإلاهاااااااٝع والى٣ااااااض 
ً
بةنااااااضاع الخٗلُماااااااث  جُب٣ُااااااا

 الخىُٟظًااااات الال 
ً
٣اااااا ػمااااات إلاخابٗااااات اإلااقاااااغاث اإلاالُااااات للمهااااااٝع والخإ٦اااااض ماااااً ؾاااااالمت مغا٦ؼهاااااا اإلاالُااااات ٞو

ماااً ؤباااغػ الًاااىابِ الغ٢ابُااات الهااااصعة بالسهاااىم الخٗلُمااااث و ؾاااخ٣غاع اإلااااالي، إلاخُلبااااث و٢ىاٖاااض الا 

 : الخالُت
 

م، بكااااااااإن اخهاااااااااثُت اإلاغ٦ااااااااؼ اإلاااااااااالى 07/04/1996( الهاااااااااصع فااااااااي 8/96اإلايكااااااااىع ب ع م ن ع٢اااااااام ) -1

 ٧ل نهاًت قهغ.
ً
 الكهغي الت  ج٣ضمها اإلاهاٝع بلى مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي صوعٍا

م، بكااإن بخالاات همااىط  03/03/2010( الهاااصعة فااي 48/2010)الغؾااالت الضوعٍاات ب ع م ن ع٢اام  -2

غاى اإلاسر الى٣ضي.  اإلاغ٦ؼ اإلاالى اإلاٗض٫ أٚل

م، 22/07/2010م الهااااااصع فاااااي 2010( لؿاااااىت ٢28اااااغاع مدااااااٞٔ مهاااااٝغ لُبُاااااا اإلاغ٦اااااؼي ع٢ااااام ) -3

اات خُااث ٢ااغع فااي ابكااإن  ٖخماااص هماااط  البُاهاااث اإلاالُاات الضوعٍاات اإلاُلىباات مااً اإلاهاااٝع الخجاٍع

اااااات ماصجااااااه ألا  ولااااااى اٖخماااااااص هماااااااط  البُاهاااااااث اإلاالُاااااات الضوعٍاااااات، اإلاُلىباااااات مااااااً اإلاهاااااااٝع الخجاٍع

 : الٗاملت في لُبُا وطل٪ ٖلى الىدى الخالي

 ت  ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالى الكهٍغ

 .ت  ٢اثمت الضزل الكهٍغ

 .٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت 

 .صلُل مٟهل لكغح البُاهاث اإلاالُت الضوعٍت 
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  الغ٢ابت ٖلاى اإلاهااٝع والى٣اض بةصزاا٫ بُاهااث اإلاغا٦اؼ اإلاالُات اإلادالات ماً ٣ًىم ال٣ؿم اإلاسخو بةصاعة

 
ً
٣اااااا اإلاهااااااٝع فاااااي اإلاىٓىمااااات وبجاااااغاء اإلاُاب٣ااااااث الالػمااااات واؾاااااخسغا  ؤهااااام اإلااقاااااغاث اإلاالُااااات خُالهاااااا ٞو

م اإلاخٗلاااا٤ بداااضوص التر٦اااؼ الاثخمااااوي والًااااىابِ واإلاٗااااًحر التااا  جد٨ماااات 2010( لؿاااىت 3للميكاااىع ع٢ااام )

 25/01/2010ٍش والهااااااصع بخااااااع 
ً
٣اااااا م، و٦اااااظل٪ الىمااااااط  اإلاىٟاااااظة الخدؿااااااب خاااااضوص التر٦اااااؼ الاثخمااااااوي ٞو

(، 3/2010( واإلاٗماااام بمىجااااب اإلايكااااىع ب ع م ن ع٢اااام )2/2010للمٗاااااًحر الااااىاعصة ب٣ااااغاع اإلاداااااٞٔ ع٢اااام )

م، بكااإن جدضًااض هُا٧اال اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات للمهاااٝع 2010( لؿااىت 4باالياااٞت بلااى اإلايكااىع ب ع م ن ع٢اام)

 ٓها الاثخماهُت.ومداٞ
 

  َّبصاعة الغ٢اباااات ٖلااااى اإلاهاااااٝع والى٣ااااض ومااااً زااااال٫ الغ٢اباااات اإلا٨خبُاااات جخاااااب٘ ٖااااً ٦ثااااب ٖملُاااات بخالاااات  بن

اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات لهاااظه ؤلاصاعة والخإ٦ااض ماااً ؾااالمتها وبجاااغاء ٖملُاات الخاااض٤ُ٢ واإلاُاب٣اات وطلااا٪ مااً زاااال٫ 

اإلاٟدكاااااىن ٖىاااااض بجاااااغاء الجاااااىالث  الخ٩امااااال باااااحن بجاااااغاءاث الغ٢ابُااااات اإلا٨خبُااااات واإلاُضاهُااااات، خُاااااث ٣ًاااااىم

ااااات بمُاب٣ااااات ماااااا وعص ماااااً مغا٦اااااؼ مالُااااات واعصة ماااااً  الخٟخِكاااااُت ٖلاااااى ؤلاصعاث الٗامااااات للمهااااااٝع الخجاٍع

اإلاهااااااٝع إلصاعة الغ٢ابااااات ٖلاااااى اإلاهااااااٝع والى٣اااااض بمسغجااااااث اإلاىٓىمااااات باإلاهاااااٝغ اإلاؿاااااتهضٝ بٗملُااااات 

 الخٟخِل.
 

  ٣ٞااض ؤنااضعث بصاعة الغ٢اباات ٖلااى اإلاهاااٝع ؤمااا باليؿاابت للخإ٦ااض مااً ؾااالمه اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات للمهاااع ،ٝ

م، والااااااظي َلااااااب بمىجبااااااه مااااااً 13/11/2012( الهاااااااصع فااااااي 20/2012والى٣ااااااض اإلايكااااااىع ب ع م ن ع٢اااااام )

اإلاهااااٝع ياااغوعة الخإ٦اااض ماااً ؾاااالمه البُاهااااث الاااىاعصة بااااإلاغا٦ؼ اإلاالُااات ومغاجٗتهاااا، وطلااا٪ ماااً زاااال٫ 

، بدُااااث ج٨ااااىن م ؿاااائىلت مباقااااغة ٖااااً  ااااخت اإلاغ٦ااااؼ اإلاااااالي جُٟٗاااال صوع اإلاغاجٗاااات الضازلُاااات باإلاهاااااٝع

 .  للمهٝغ
 

  بصاعة الغ٢ابات  اإلاهااٝع فاي بخالات اإلاغا٦اؼ اإلاالُات زاال٫ ألاجال اإلاداضص لاظل٪، ٞاةنَّ ؤّيٍ ماً في خا٫ جإزغ

ٖلااى اإلاهاااٝع والى٣ااض ج٣ااىم بخىجُااه اإلاغاؾااالث للمهاااٝع اإلاخااإزغة لئلؾااغإ فااي بخالاات اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات 

 بااااال ًهااااال ألاماااااغ  ،باااااظل٪ ؤلاصاعة اإلاخاااااإزغة،  وال ج٨خٟااااا  وج٣اااااضًم اإلاٗلىمااااااث اإلاالُااااات
ً
بلاااااى التهضًاااااض  ؤخُاهاااااا

جد٣ُا٤ مخُلبااث الغ٢ابات اإلا٨خبُات ، وطلا٪ بٛاغى يامان بة٣ًاٝ حُُٛات التزاماتهاا ماً الى٣اض ألاجىباي

 وال٣ُام بها ٖلى الىجه اإلاُلىب.

 

  مالهااؤؾالمت اإلاغا٦ؼ اإلاالُت للمهاٝع وخؿً بنَّ الخغم ٖلى  فاي مغاجٗات صًاىان ً صائها أٖل
ً
٨ماً ؤوال

ات السايااٗت لغ٢ابخااه واٖخماااص جلا٪ اإلاحزاهُاااث، لخااخم٨ً جلاا٪  اإلاداؾابت إلاحزاهُاااث جلاا٪ اإلاهاااٝع الخجاٍع

 مً اجساط الخضابحر ال٩اُٞت وال٨ُٟلت باإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت مغا٦ؼها اإلاالُت.
ً
 اإلاهاٝع ٞٗال
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 (40الحظة  امل

 

ت بشبي ًل"  ًاالث باإلاىظىماث اإلافشقُت الالصمت غذم إلضام اإلافاسف الخجاٍس  " قشوغها والى

 (266)نٟدت 

 

 الغص :
 

  ٣ااااض ألجاااال مخابٗاااات هااااظه ؤلاجااااغاءاث ل٣ااااض ٦ااااّغع اإلاهااااٝغ اإلاغ٦ااااؼي بُااااان ؾااااحر الٗماااال فااااي هااااظا اإلاجااااا٫، ٖو

مااااً الٗضًاااض مااااً الاجخماٖاااااث ماااا٘ اإلاهااااٝع التااااي جااااإزغث فااااي بجمااااام ٖملُااات عبااااِ الٟااااغوٕ والى٧اااااالث، و 

بالخٗلُماااااث الهاااااصعة مااااً مهااااٝغ هااااا لؼامماااا٘ اإلاهاااااٝع وب لخيؿاااا٤ُوبهااااضٝ ا الاجخماٖاااااثجلاااا٪ زاااال٫ 

ػمات إزغ فاي عباِ الٟاغوٕ باإلاىٓىمات الال وضخذ ؤٚلب اإلاهااٝع ؾابب الخاؤ ،لُبُا اإلاغ٦ؼي بالسهىم

 : لٗملها ؤو جىخُض الٗمل بمىٓىمت واخضة ل٩ل مهٝغ ًغج٘ بلى اإلاكا٧ل الخالُت

1-  
ً
بٗاض الاخاضاث التاي ماغث بهااا لُبُاا وماا هاخج ٖجهااا يا٠ٗ البيُات الخدخُات لالجهااالث وزهىنااا

ث لخضور اه٣ُاٖاث وؾغ٢اث ونٗىبت عباِ هاظه الٟاغوٕ ؤصّ ٖاث مؿلخت امً مكا٧ل ونغ 

 بكب٨ت ألاجهاالث وجإزغ جىُٟظ الغبِ.

ضم امخثا٫ بٌٗ اإلاهاٝع -2 بلاى الخٗلُمااث الهااصعة ٖاً  في بٌٗ اإلاىا٤َ الاه٣ؿام اإلا٩اوي ٖو

ٝ والى٣اض بالسهاىم، و٦اظل٪ ٖاضم امخثاا٫ بٗاٌ ٞاغوٕ اإلاهاااٝع بصاعة الغ٢ابات ٖلاى اإلاهااع 

 لخٗلُماث بصاعتها الخىُٟظًت. 

 

 

 (41الحظة  امل

 

 للعُاظــــــــــــــــت الىهذًــــــــــــــــت " 
ً
جبــــــــــــــــين غــــــــــــــــذم إلتــــــــــــــــزام إداسة اإلافــــــــــــــــشف بالخــــــــــــــــذود ؤلائخماهُــــــــــــــــت اإلاهــــــــــــــــشسة وقهــــــــــــــــا

ي للمفــــــــاسف واإلاؤظعــــــــاث الخاسحُــــــــت ورلــــــــَ فــــــــي ظــــــــل ؾُــــــــاب اللجــــــــان اإلاؽــــــــٍلت ) لجــــــــان ؤلاظــــــــدثماس( أد

إلـــــــــى ججــــــــــاوص بػــــــــــن اإلاعــــــــــؤولين باإلافـــــــــشف للخــــــــــذود آلائخماهُــــــــــت ألامــــــــــش الـــــــــزي ٌػــــــــــشك أمــــــــــىاُ اإلافــــــــــشف 

 للمُاع والبُان الخالي ًىضر الخجاوص.
 

وفـــــــي ... ( وبُانهـــــــا BANK OF ENGLANDثماس ألامـــــــىاُ لــــــذي )باظـــــــد نامــــــذ إداسة اإلافـــــــشف اإلاشيــــــضي 

ى الخــــــــــذود الائخماهُـــــــــــت ظــــــــــل حؿُــــــــــب مجلـــــــــــغ ؤلاداسة غــــــــــً مماسظــــــــــت أغمالـــــــــــه ومــــــــــً خــــــــــالُ ؤلاوـــــــــــالع غلــــــــــ

 ." اإلاهشسة مىه نبل ؤلاههىاع جبين غذم وحىد خذود إئخماهُت للمفشف اإلازًىس 

 (267)نٟدت 
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 الغص :
 

  ٤ اإلاٗاًحر الضولُت اإلاٗخبرة في مجا٫ غ ٞو ُاب اإلاىهجُت في بٖضاص الخ٣ٍغ هدُجت لٗضم اإلاهىُت، ٚو

 ا ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ هىا :زُاء، ومجهاإلاغاجٗت، و٢٘ صًىان اإلاداؾبت في الٗضًض مً ألا 

1-  
َ
غ ّٗضِ ً مُ َٖ  اَب ٚ هىا٥ ؾ٣ٟان بثخماهُان إلاٗٓم اإلاهاٝع ُٞما  اؾبت ؤنَّ ضًىان اإلادب الخ٣ٍغ

، و بن هظه ألاؾ٠٣ بًٗها ًسًو وصاج٘ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي و ُتًخٗل٤ بمىخج الىصاج٘ الؼمى

٤ اإلا هي وصاج٘ اإلااؾؿت اللُبُت و البٌٗ آلازغ ًسو ، ؤلاؾدثماع  ٗخمض مً لجىت اإلاساَغ وٞو

 ت.لئلؾدثماع و هي م٣غعة مً بصعاتها اإلاسخهَّ 

ت؛ خُث  -2 غه بحن ٧ّلٍ مً الؿُاؾت الى٣ضًت والؿُاؾت الاؾدثماٍع لم ًٟغ١ صًىان اإلاداؾبت فى ج٣ٍغ

ت هى الت  ج٣ىم بصاعة الاؾىا١ اإلاالُت بدىُٟضها، وهى مٗخمضة مً ٢بل   الؿُاؾت الاؾدثماٍع
بنَّ

، بِىم وج٣ىم بصاعة اإلاساَغ بمخابٗت جىُٟضها 2010لُبُا اإلاغ٦ؼي مىظ ؾىت صاعة مهٝغ بمجلـ 

 .الؿُاؾت الى٣ضًت بالخد٨م في ٖغى الى٣ىص والخإزحر ُٞهجسخو 

ججاوػ ألي  جالخٔ ؤيَّ  لم وهي الجهت اإلاٗىُت بمخابٗت جل٪ الىصاج٘ بىىٖحها، بصاعة اإلاساَغ بنَّ  -3

هت   نَّ ةبل ٖلى ال٨ٗـ ٞ ،ؾ٠٣ مً ؤؾ٠٣  اإلاهاٝع اإلابِىت في الجضو٫  بصاعة اإلاساَغ خٍغ

 .وػ هظه ألاؾ٠٣ لخالفي ؤزُاع التر٦ؼؤقض الخغم ٖلى ٖضم ججا

 بصاعة ألاؾىا١ اإلاالُت ج٣ىم بةصاعة اخخُاَُاث اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  -4
ؤٟٚل صًىان اإلاداؾبت ؤنَّ

٣ا الجٟا٢ُت بصاعة الامىا٫ اإلاى٢ٗت بحن مهٝغ لُبُا  وؤمىا٫ اإلااؾؿت اللُبُت لالؾدثماع، ٞو

غ صًىان اإلاداؾبت بالخًلُل  ، لظا 2008اإلاغ٦ؼي واإلااؾؿت اللُبُت لالؾدثماع في ٖام  ٢ام ج٣ٍغ

َ٘ اإلابالٜ اإلاىصٖت في جل٪ اإلاهاٝع ألاجىبُت وهي ؤمىا٫ جغج٘ ل٩ل مً  والخضلِـ، وطل٪ خحن َجَم

 
ً
 واخضا

ً
 .مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي واإلااؾؿت اللُبُت لالؾدثماع، و َّب٤ ٖلحها ؾ٣ٟا اثخماهُا

  ، ٣ٞضجلحزي اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي الاهللمبالٜ اإلاىصٖت في  باليؿبتؤما  -5
ّ
ؤٟٚل صًىان اإلاداؾبت ؤن

ت ٧اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي   للمهاٝع اإلاغ٦ٍؼ
ً
لجىت اإلاساَغ والاؾدثماع لم جدضص ؾ٣ٟا اثخماهُا

ت التي  ،الٟغوس ي والاًُالى وألاإلااوي  اللجىت ٖضم وي٘ خضوص بثخماهُت للمهاٝع اإلاغ٦ٍؼ
ْ
ث  ؤ٢غَّ

ْ
بط

خٗامل مٗها في مىخج الىصاج٘ الؼمىُت، ومً جهت ؤزغ  ي ٞةنَّ الاؾدثماع في بى٪ بهجلترا اإلاغ٦ؼي ًٌ

 بنَّ هظا البى٪ ًخمخ٘ بمغ٦ؼ مالي ممخاػ و مالءة بثخماهُت 
ْ
ت؛ بط ُّ هى ؤمٌغ مضعوٌؽ مً الىاخُت الٟى

 ٖالُت.

٩ٞان جضًغا بٟغ١ الضًىان  هظا السُإ ؾببه بما الجهل بهظه الاجٟا٢ُت وهظا الخٟهُل، و -6

حّٗمض الخًلُل في بَاع خغم  ؤن ٨ًىن ؾببه وبما خٓت،الؿاا٫ والخا٦ض ٢بل بزباث هظه اإلاال 

غ الضًىان ٖلى جدكُض ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً الى٣اٍ الؿلبُت اإلاسّج  لت يض اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي، ج٣ٍغ

ُت واإلاهىُت. ؤزُاء جملت في الضًىان ما ؤو٢٘  وزغ  به ًٖ هُا١ اإلاىيٖى
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  ِمىُت التي حِٗكها الضولت اللُبُت الٓغوٝ الؿُاؾُت و ألا  ً جاهب آزغ ٞةنَّ و مِ  ،ً جاهبهظا م

ال٢اجه باإلاهاٝع واإلااؾؿاث الضولُتؤل٣ذ بٓال ذ لها ٖلى ٖمل مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ٖو ، بط ٖٞؼ

بٌٗ لسخب  اإلاغ٦ؼي، مما بيُغ اإلاهٝغ الٗضًض مً اإلاهاٝع الٗاإلاُت ٖلى الخٗامل م٘ اإلاهٝغ

 .اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي الاهجلحزي  لضيالىصاج٘ مجها وبؾدثماعها 
 

  
ّ
خدٟ  اغ ٓٗل٣ت بىصاج٘ الضولت اللُبُت هخإلااٗلُت ٟلا تُلاإلاا ثاهاُبلا غكو ًٖ ي ؼ ٦غ إلاا ٝغ هإلاا ٍٔو

ض تُنى هسل ها صًىان اإلاداؾبت باإلاسالٟت ب ما٢ يتلا ت٣ٍغ ُلاب اهلو م بم٩ان جضاهظه اإلاٗلىماث، ٖو

 .ةضمإلاٗخا رحًاٗإلااو  ذلل٣ىاهحن واللىاث

 

 

 

 (42الحظة  امل

 

ت ألؾشاك الاغخماداث ومعدىذاث  " نُمت اإلابالـ التي ـشح اإلافشف اإلاشيضي بُػها للمفاسف الخجاٍس

( 7181013381944م بمبلـ )2017بشظم الخدفُل والخىالاث ومىدت اسباب ألاظش خالُ العىت اإلاالُت 

 : ًاآلحيدوالس وبُانها 

 

وججذس ؤلاؼاسة هىا إلى أن هزه اإلابالـ نذمذ مً اإلافشف اإلاشيضي غلى أنها مبُػاجه مً الىهذ ألاحىبي 

 أنها جخممً مؿالىاث حعُمت وهي غلى الىدى الخالي :
ّ
ت إال  للمفاسف الخجاٍس

o ل الىهذ ألاحىبي الزي جم بُػه للمفاسف إلى خعاباتها إ هما إن اإلافشف اإلاشيضي لم ًهم بخدٍى

ُذ خعاب  الث نهاًت الػام خُث بلـ ـس ًدكخظ بها في خعاباث وظُىت لذًه وال جظهش يخدٍى

خ  ت بالػمالث ألاحىبُت في جاٍس م بما 2017م31/12إلتزاماث اإلافشف اإلاشيضي ججاه اإلافاسف الخجاٍس

 دوالس. 718141431.284ٌػادُ 

o ُالث الخاسح يؽىقاث جكفُلُت ت قال جىحذ هدُجت ؾُاب الؽكاقُت والخػخُم غلى غملُاث الخدٍى

ذ هزه ألاسنام ًاث جٍؤ ذة خعاباث اإلافشف اإلاشيضي التي جخأزش بدش  أهه مً خالُ جدلُل اـس
ّ
، إال

الث خالُ الػام  م، جبين أن ما جم جىكُزه مجها ال 2017ؤلالاقت والخفم هدُجت غملُاث الخدٍى
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ذة اإلافشف اإلاشيضي % مً اإلابلـ اإلازًىس بالجذُو اغاله وبالخالي قُخم ح50ًخجاوص  ػلُت أـس

ت لذًه دون أن ًهابله خفم مً  اإلادلُت بهُمت ما زم خفمه مً ههذ مدلي مً خعاباتها الجاٍس

ذجه بالىهذ ألاحىبي ًىنها ال صالذ بالخعاباث الىظُىت.  أـس

o  خلهذ هزه آلالُت حؽىهاث باإلاشايض اإلاالُت للمفشف اإلاشيضي غلى الىدى الىاسد بالكهشة العابهت

ت التي جهىم بئزباث غملُاث ؼشاء الػملت في سجالتها الشظمُت وحسجُل ويزل َ للمفاسف الخجاٍس

ل لفالر اإلاشاظلين بالخعاباث الىظامُت هدُجت جىكُزها الغخماداث مذجىصة  غملُت الخدٍى

بالخعاباث الىظُىت لذي اإلافشف اإلاشيضي وال صالذ لم حػضص ألامش الزي ًترجب غلُه سقن 

خفم قىائذه. اإلاشاظلين جىكُز  الاغخماداث ًدملها غلحها يسخب غلى اإلاٌؽىف ٍو

o  غالج اإلافشف اإلاشيضي ؤلاؼٍالُت الثاهُت اإلاخػلهت بمؽاًل اإلاشاظلين مً خالُ إوؽاء مىظىمت

 أن إؼٍالُت ـػىبت 
ّ
ت إال وشقُت لخؿىُت اوامش الذقؼ لالغخماداث اإلاىكزة مً اإلافاسف الخجاٍس

  اظخخشاج حجم الخػامالث الكػلُت
ً
ا بالىهذ ألاحىبي مً الخعاباث مباؼشة ال صالذ نائمت خفـى

 في ظل ظُاظت الخػخُم اإلاخبػت.

 (268)ـكدت 

 

 الغص :
 

  
ّ
غه، خُث بن  لؤلوعا١ مً ٢بل صًىان اإلاداؾبت في ج٣ٍغ

ٌ
بخدىٍل  ٣ًىماإلاغ٦ااؼي  لُبُا مهٝغزلِ

ىالاث مباقغة لخؿاباث اإلابالٜ اإلاباٖت بالى٣ض ألاجىبي م٣ابل اإلاؿدىضاث بغؾم الخدهُل والخ

ت لضي مغاؾلحهم با ؤعباب  سهوومٖخماصاث، ، ؤما اإلابالٜ اإلاباٖت م٣ابل الا لساع اإلاهاٝع الخجاٍع

 ٣ٞض ألاؾاااغ 
ُ
ت َٝغ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي بالى٣اااض ألاجىباااي٢ ات مهاٝع ججاٍع  ،ُضث في خؿابااااث جاٍع

ؤؾااغة ٖلاا   ًمااان خهاااى٫ ٧ل عّبِ لو  ٫ مؿدىااضاتها،ٖخماصاث وجااااضاو ت ٞخذ الا وطلااا٪ لًمان مخابٗاااا

 مُ 
ّ
 اجه مً زال٫ ؤلاؾخٗما٫ الٟٗلي.ؿخد٣

 

  ًتهم٦ٗاصجه 
ً
ُٛاب الكٟاُٞت والخٗخُم ٖلى ٖملُاث ب اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي  صًىان اإلاداؾبت وجؼاٞا

ضه هىا الخدىٍالث الساعجُت
ّ
م باَل ًٟى ت ؤن ٧ّل ، وهظا ٖػ  مهٝغ ججاعي لضًه خؿاباث جاٍع

ت بالى٣ض ألاجىبي  ،ٖخماصاثغى الا بالى٣ض ألاجىبي َٝغ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي لٛااا وخؿاباث جاٍع

ٗغُّٝ وباإلم٩ان ،ؤعباب ألاؾغ سهولٛغى م
ّ
ؿغ وؾهىلت الخ ٌُ اال ٖلى  ب٩ل  مً ٖملُاث الخدٍى

 .زال٫ خغ٦ت هظه الخؿاباث
 

 غ جل٪ الٗملُاث  جىُٟظه مً جمَّ  ما بسهىم ماؤ بُاهاث ٞهى ٚحر  مًالضًاىان  خؿب ما جاء في ج٣ٍغ

غ نَّ بخُث ؛  خُذ ُغح اإلابلٜ ، ملُىن صوالع  218141431.284 اإلابلٜ اإلاخب٣ي ٦ما وعص بالخ٣ٍغ ٍو

٤ ؤٖاله =  218141431.284 - 718101338.944) ٧الخالي : اإلاخب٣ي مً بجمالاي اإلابلٜ بالجااضو٫ اإلاٞغ
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  ،( صوالع419951907.660
ّ
ًُ اإلابلٜ اإلاؿضَّ  وبالخالي ٞةن ِ ص 

ّ
غ  % 50% ولِـ  64 وؿبت ُل مث م ج٣ٍغ ٦ما ٖػ

 .الضًىان
 

  ُّ مدلي مً  ً ه٣ااااضه مِ زهمُ  ت ب٣ُمااااات ما جمَّ ؤما ُٞما ًخٗل٤ بخٗلُت ؤعنضة اإلاهاااٝغ اإلاغ٦ؼي اإلادل

ت صون ؤن ٣ًابله زهم مً ؤعنضتهم بالى٣ض ألاجىبي ٦ىنها الػالاذ  اإلاهاٝع خؿاباث الجاٍع

؛  هظا ٚحر  خُذٞبالخؿاباث الىؾُُت 
ً
 ، ومجاهب للىا٢٘ ٧لُت

ً
السهم مً  نَّ بخُث ؤًًا

ااات بالٗملاات اإلادلُت  اات للمهاٝع الخجاٍع ت  ه٣ابلًالخؿاباث الجاٍع بياٞت للخؿاباث الجاٍع

ت بالللمهاع   .تألاجىبُ ٗملتٝ الخجاٍع
 

 غ الضًىان دكىهللص ى وج ال مه ج٣ٍغ م٣ُااضة في خؿاباث اإلابالٜ بالى٣ض ألاجىبي  نَّ بخُث  ؛الظي ٖػ

ت ااات مهاٝع ججاٍع ولِـ في خؿاباث وؾُُت وجٓهغ هظه ألاعنضة في اإلاغ٦ؼ اإلاالي للمهٝغ  ،جاٍع

اااا ٌ ٞهى ًترجب ًٖ طلااا٪ ٢ض بسهاااىم ما  ا، ؤمت واإلاخسههتيمً ؤعناااااااضة اإلاهاٝع الخجاٍع ٞع

سهمًدمله وؤ ،ٖخماصاثجىُٟظ الا  اإلاغاؾلحن ٚاب ًٖ ، ٣ٞض ٞىاثض ا ٦سخب ٖلى اإلا٨كىٝ ٍو

ت ء جىُٟظ اإلاهااٝغ اإلاغ٦ؼي ٖىض بض ؤنَّ صًىان اإلاداؾبت  هظه آلالُت زاَب مغاؾلي اإلاهاااٝع الخجاٍع

هم ٢بؤو  ت َٞغ ؾخد٣ا١ الضٞٗاث ًٖ ال ٖلمهم بإهه ؾ٣ُاااىم بخُُٛت خؿاباث اإلاهاٝع الخجاٍع

 .ٖخماصاثالا 
 

 م ُٞما ًخٗل٤ ب اهُت اإلاخٗل٣ت بمكا٧ل اإلاغاؾلحن مً ثلُت الإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ٖالج ؤلاق٩اا ؤنَّ الٖؼ

ُت لخُُٛت ؤوامغ الضٞ٘ لال زال٫ بوكاء مىٓ تٖخماىمت َٞغ بال  ،صاث اإلاىٟظة مً اإلاهاٝع الخجاٍع

٣ض ألاجىبي مً الخؿاباث ىبالبق٩الُت نٗىبت بؾخسغا  حجم الخٗامالث الٟٗلُت ؤهه لم ٌٗالج 

 ، ٞهظا ٚحر  خُذ، وال الػالذ ٢اثمتوؤنها مباقغة 
ْ
باإلم٩ان  وجىص لهظه ؤلاق٩الُت ألازحرة، بط

ت بالى٣ض ا ؾخسغا  حجم الخٗامالث الٟٗلُت بالى٣ض ألاجىبي مً زال٫ خغ٦ت الخؿاباث الجاٍع

 ٖخماصاث ل٩ل مهٝغ ٖلى خضة.ألاجىبي لال 

 

 

 (43الحظة  امل

 

ًاث اإلافاسف اإلادلُت والخاسحُت في  ( 1614171173109م بىدى )31/12/2017" بلؿذ معاهماث ومؽاس

 ( دًىاس غً العىت اإلاالُت العابهت " 15217261168دًىاس بئهخكاك نذسه هدى )

 (268)نٟدت 

 

 الغص :
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بهسٟاى ٢ُمت اإلاؿاهماث الساعجُت  نَّ بخُث مالخٓت ؤزغي ٚحر ص٣ُ٢ت مً ٢بل صًىان اإلاداؾبت، 

 ،  2016 ٖامص.٫ ًٖ  ٢1521726.168ُمت لٛذ ب 2017ٗام ل
ْ
ى بلى جظبظب ًغج٘ ؾبب الاهسٟابط

 بإنَّ  2017-2016 ٖاميؾٗغ نٝغ الضًىاعاللُبي ًٖ 
ً
اصة زال٫  ، ٖلما في ٢ُمت  2017 ٖامهىا٥ ٍػ

اصة ٢ُمت اإلاؿاهمت ل٩ل مً : اإلااؾؿت الٗغبُت لًمان  اإلاؿاهماث الساعجُت مخمثلت في ٍػ

 .و اإلاؿاهمت في نىضو١ الى٣ض الٗغبي، ؾدثماعالا 
 

 

 (44الحظة  امل

 

م، غلى أًت غىائذ مً معاهماجه اإلادلُت هدُجت لػذم 2017فشف خالُ العىت اإلاالُت " لم ًخدفل اإلا

 اوػهاد الجمػُاث الػمىمُت لخلَ اإلاعاهماث "

 (269)ـكدت 

 

 الغص :
 

  َّؿاهم بها مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي اٖضم  بن
ُ
و٣ٗاص الجمُٗت الٗمىمُت للماؾؿاث اإلاالُت اإلادلُت اإلا

ني ع٢م مخثاهاجج ًٖ الا  2017زال٫ ٖام  لؿىت  ٫9 ل٣غاع اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا١ الَى

بكإن ب٣ًاٝ ما٢ذ إلو٣ٗاص بجخمإ مجالـ ألامىاء والجمُٗاث الٗمىمُت والظي جىو  2016

"ًى٠٢ بك٩ل ما٢ذ او٣ٗاص اجخماٖاث مجلـ ألامىاء و الجمُٗاث : اإلااصة الاولى مىه ٖلى ؤن 

واإلااؾؿاث و الهُئاث وما في خ٨مها التي جمل٨ها او  الٗمىمُت الٗاصًت والٛحر الٗاصًت للكغ٧اث

، ل٨ً صًىان حؿاهم ٞحها الضولت ٧لُا او جؼثُا " وهى ؤمغ زاع  ًٖ ؾُُغة اإلاهٝغ وبصاعجه

 .اإلاداؾبت حّٗمض بٟٚا٫ م٣خط   هظا ال٣غاع بمٗاها في الخًلُل
 

  ،خت  في خا٫ او٣ٗاص الجمُٗاث الٗمىمُت لخل٪ اإلااؾؿاث او في ٧ل ألاخىا٫ ٌُ ؿهم مهٝغ لتي 

هٓغا لٗضم مغاجٗت صًىان اإلاداؾبت إلاحزاهُاتها ، ًخٗظع جىػَ٘ ؤعباح جل٪ اإلااؾؿاث لُبُا اإلاغ٦ؼي ٞحها

ضم اٖخماصه لها، ووؿخٛغب هىا بٟٚا٫ صًىان اإلاداؾبت لهظا ألامغ الظي ًخدمل وخضه اإلاؿاولُت  ٖو

 .ٖىه

 

 

 (45الحظة  امل

 

ً ( ملُىن 310اخخُاوي للمعاهماث اإلادلُت بمبلـ نذسه ) " نام اإلافشف مىز ظىىاث ظابهت بخٍٍى

م، ونذ جم حجض نُمت الاخخُاوي 2009( لعىت 45دًىاس ورلَ بمىحب نشاس مجلغ إداسة اإلافشف سنم )
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ً هزا  دون أن حعدىذ الػملُت إلى دساظت قىُت جدىاُو ولؼ جلَ اإلاعاهماث وجؤيذ لشوسة جٍٍى

ُذ ا31/12/2017الاخخُاوي وفي  ُذ "م ظهش ـس  لخعاب مشخل بزاث الـش

 (269)نٟدت 

 

 الغص :
 

غ الضًىان في هظه اإلاؿإلت عصوص اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي الؿاب٣ت ٖلى مالخٓت الضًىان التي  ؤٟٚل ج٣ٍغ

غ ؾاب٤، خُث ؤوضر اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي ؤ  ج٨غعث في ؤ٦ثر مً ج٣ٍغ
ّ
ؿبب في ج٨ىًٍ اخخُاَي الن

إلٖاصة ال٣ُإ اإلاهغفي في لُبُا زً٘  ٘ بلى ؤنَّ ًغج 2009اإلادلُت زال٫ الؿىت اإلاالُت للمؿاهماث 

ت و التي  تعؾملجّمذ زحرة خُث ه٩ُلت في الؿىىاث ألا  بضوعها او٨ٗؿذ اخخُاَُاث اإلاهاٝع الخجاٍع

 ،و اإلاباقغة في بُ٘ مهٝغ الجمهىعٍت ،وبُ٘ مهغفي الىخضة و الصخاعي  ،في بًغاصاث اإلاهٝغ

ُت  ،و١ اللُبي لئلؾدثماع والخىمُتواإلاؿاهمت في قغ٦ت السضماث اإلاالُت والهىض و اإلااؾؿت اإلاهٞغ

سه في خضوص  بلٛذ ألاهلُت )صمج اإلاهاٝع ألاهلُت( وما جغجب ٖلى ٖملُت الضمج مً زؿاثغ  خت  جاٍع

ج٨ىًٍ  وبظ٫ الٗىاًت، مً زال٫ ملُىن صًىاع )زؿاثغ صمج(، خُث جُلب ألامغ يغوعة الخغم150

 .للمؿاهماث اخخُاَي

 

 

 (46الحظة  امل

 

ت مجالغ إداسة اإلاؤظعاث اإلاالُت اإلاعاهم في سأط مالها بئغذاد  " لم ًدبين نُام ممثلي اإلافشف لػمٍى

ش الكىُت بما ٌػٌغ أولاع جلَ اإلاؤظعاث ومؤؼشاتها اإلاالُت وإبشاص أهم الىخائج غً وؽاواتها  الخهاٍس

ُاث في الخفىؿ  " وجهذًم آلاساء والخـى

 (270)نٟدت 

 

 الغص :
 

، و٢ض ٢امذ في الٗضًض مً اإلاغاثاإلا ج٣ىم وخضة بمساَبت ممثلى  ؿاهماث بمخابٗت هظا اإلاىيٕى

بك٩ل صوعي بكإن جؼوٍض الىخضة بمدايغ الاجخماٖاث و اإلاهٝغ في ؤًٖاء مجالـ ؤلاصاعاث 

غ الالػمت ًٖ وكاٍ هظه اإلااؾؿاث   جم٢ض و  ،والخ٣اٍع
ً
غ وجم خٟٓها ٞٗال جؼوٍض الىخضة بهظه الخ٣اٍع

 .اإلاؿاهماثباإلالٟاث السانت ب
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 (47الحظة  امل

 

ذة لها"   " اقخهاس اإلالكاث اإلاىلىغُت للمعاهماث لبػن اإلاعدىذاث و الىزائو الهامت اإلاٍؤ

 (270)نٟدت 

 

 الغص :
 

،  هظه اإلاالخٓت بنَّ 
ً
ت ًٖ الصخت جماما  بخُث هي مدٌ اّصٖاء، وهي مٗلىمت ٖاٍع

ّ
جمُ٘ ملٟاث  ن

٣ت  ل الىخضة مىٓمت بٍُغ
ً
ش وألا و ؿل الٗمل دؿلمىهجُت، وو٣ٞا اث ٖىام،خؿب الخىاٍع  إلاجٍغ

ً
٣ا  و ٞو

 ماإلاىا٠٢ التي جدضر مما ًجٗل الٗمل م٣ّؿ ألاخضار و 
ً
اإلال٠ الىاخض  ٢ض ًدىي و  ،بلى ٖضة ملٟاث ا

 .و طل٪ ل٨ثرة اإلاؿدىضاث و الىزاث٤، ؤ٦ثر مً جؼء

 

 

 (48الحظة  امل

 

ا جملُــــــــــه اإلاػــــــــــاًير الذولُــــــــــت غــــــــــذم جىاقــــــــــو أداء اإلافــــــــــشف ؤلاظــــــــــدثماسي ججــــــــــاه مدكظــــــــــت اإلاعــــــــــاهماث بمــــــــــ"

للمداظـــــــــبت اإلاالُـــــــــت اإلالـــــــــضم جىبُههـــــــــا مـــــــــً نبـــــــــل اإلافـــــــــشف مـــــــــً خُـــــــــث اإلاػالجـــــــــاث اإلاداظـــــــــبُت والػـــــــــشك 

 للمادة )
ً
 ..."( مً ناهىن اإلافشف 26وؤلاقفاح وبها

 (271-270)نٟدت 

 

 الغص :
 

 ٟٛل ًخدضر الضًىان ًٖ اإلاٗاًحر الضولُت في اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت والٗغى وؤلاٞهاح، في خح ٌُ ن 

الضًىان بهماله اإلاخّٗمض ألمغ آزغ ؤ٦ثر ؤهمُت ولؼوما مً ٧ل جل٪ اإلاٗاًحر ، خحن يهمل مغاجٗت 

الخؿاب السخامي واٖخماصه، خُث ٧ان آزغ خؿاب زخامي مٗخمض للمهٝغ اإلاغ٦ؼي مً ٢بل 

م ؤن آزغ محزاهُت ؤخُلذ للضًىان هي محزاهُت الٗام  2010الضًىان ٧ان في ٖام   .  2017، ٚع

  َّغ الضًىان اإلاجّغص ٖضم بن هى  ،ٗاًحر اإلاداؾبت الضولُتمهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي إلا جُب٤ُ اّصٖاء ج٣ٍغ

صولُحن في هظا  ؾخٗاهت بسبراءال بل ؾعى اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي الجساط الخضابحر الالػمت ل ؛اٞتراءمدٌ 

 اإلاالُت اإلاداؾبتللكغوٕ و اإلاؿاٖضة في جُب٤ُ مٗاًحر  صولُحنجّمذ الاؾخٗاهت بسبراء  ٢ضاإلاجا٫، و 

ألامىُت وخالت ٖضم الاؾخ٣غاع، ؤٖا٢ذ اؾخمغاع ْغوٝ البالص  بال ؤنَّ  2011 ٗامنهاًت الالضولُت مىظ 

 .اؾخ٨ما٫ اإلاكغوٕهظا الٗمل وخالذ صون 
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 (49الحظة  امل

 

ادة سأط ماُ مفشف ًىوي "  لم ًهذم اإلافشف ؤلاًماخاث الالصمت خُاُ غملُت بُؼ خهىم ايخخاب في ٍص

( 20657725م غذدها )2017ذث و هى أخذ معاهماث مفشف لُبُا اإلاشيضي خالُ ؼهش قبراًش يٍش

 ." ًىسو 24116141855ظهم بهُمت ـاقُت 

 (271نٟدت )

 

 الغص :
 

م،هظل خت ال ؤؾاؽ لهظه اإلاالخٓت، وال  جمام بخُث جم جىيُذ هظه الٗملُت وبُان ٦ُُٟت  ا الٖؼ

اصة عؤؾما٫ اإلا باإلاؿدىضاث وال٣ُىص جّمذ مىاٞاة صًىان اإلاداؾبت ؿاهمت و بُ٘ خ٣ى١ ؤلا٦خخاب في ٍػ

بُان ما هى الٗاثض ؤخُل بلى الضًىان و٦ظل٪  ،اإلاداؾبُت الالػمت التي جم بها بجغاء ٖملُت البُ٘

 
َّ
 ُلخىيبلى اهظا باإلياٞت  البُ٘، جغاء ٖملُت مً اإلاغ٦ؼي  ٤ للمهٝغاإلاد٣

ُ
 مّضِ ذ والكغح الظي ٢

ًاء ٞدو ا خى٫  ؤ٦ثر مً مغة بل وخضة اإلاؿاهماث وال٣غوى باإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي مً ٢ لضًىانأٖل

وؤلاجغاءاث اإلاخٗل٣ت بها، لظا وؿخٛغب بكضة بصعا  هظه اإلاالخٓت يمً  هظه الٗملُت جمام٦ُُٟت ب

 
ُ
م ٧ل الخىيُداث التي ٢ غ الضًىان ٚع ٤ الضًىانج٣ٍغ  .ضمذ لٍٟغ

 

 

 (50الحظة  امل

 

ت اإلافـــــــــشف اإلاشيـــــــــضي فـــــــــ" ي مجلـــــــــغ إداسة اإلاؤظعـــــــــت الػشبُـــــــــت اإلافـــــــــشقُت بذولـــــــــت ًمثـــــــــل اإلادـــــــــاقظ غمـــــــــٍى

ً بمىفـــــــــــــب سئـــــــــــــِغ مجلـــــــــــــغ إداسة اإلاؤظعـــــــــــــت وسئـــــــــــــِغ الجمػُـــــــــــــت الػمىمُـــــــــــــت ويـــــــــــــزا سئاظـــــــــــــت  البدـــــــــــــٍش

 لىذن( وفي هزا الؽأن هىسد آلاحي: ABCمجلغ إداسة الؽشيت الخابػت لها بلىذن ) 

o فــــــــذس بخػُــــــــين مدــــــــاقظ اإلافــــــــشف اإلاشيــــــــضي نــــــــش ُـــــــــكت اإلادــــــــاقظ ـــــــــكت ظــــــــُادًت ظُاظــــــــ اس مــــــــً ت ٍو

ػُت في الذولت.  الجهت الدؽَش

o  ػُت باإلاىاقهــــــــت غلــــــــى جمثُــــــــل لــــــــم ًدبــــــــين خفــــــــُى اإلادــــــــاقظ غلــــــــى ؤلارن اإلاعــــــــبو مــــــــً الجهــــــــت الدؽــــــــَش

ت اإلافشف اإلاشيضي في مجلغ إداسة اإلاعاهمت اإلازًىسة.  غمٍى

o  ًترجــــــــــب غلــــــــــى جهلــــــــــذ مىفــــــــــب سئــــــــــِغ مجلــــــــــغ إداسة اإلاؤظعــــــــــت الػشبُــــــــــت اإلافــــــــــشقُت واًــــــــــت مؤظعــــــــــت

هــــــــىاهين دولــــــــت اإلاعــــــــاهمت وللمعــــــــائلت والجــــــــضاء إرا مــــــــا أنخ ــــــــ ى الخــــــــاُ ، دولُــــــــت أخــــــــشي الخمــــــــىع ل

ــــــــى اإلاعــــــــاط بمعــــــــائل ظــــــــُادًت راث بػــــــــذ نــــــــىمي مــــــــً خُــــــــث إنــــــــشاساث  يمــــــــا أن ألامــــــــش نــــــــذ ًشجهــــــــي إل

 الىالء التي جمػها نىاهين وأهظمت دولت اإلاهش.
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o  جمــــــــاسب اإلافــــــــالر هدُجــــــــت الجمــــــــؼ بــــــــين ــــــــــكت مدــــــــاقظ مفــــــــشف لُبُــــــــا اإلاشيــــــــضي وسئاظــــــــت مجلـــــــــغ

ـــــــــــت دولُـــــــــــت وحمػُتهـــــــــــا الػمىمُـــــــــــت جشبىهـــــــــــا ــــــــــــلت باإلافـــــــــــشف اإلاشيـــــــــــضي ورلـــــــــــَ إداسة  مؤظعـــــــــــت ججاٍس

والتــــــــي جه ــــــــ ي بــــــــأن ) ٌؽــــــــتره فــــــــي  2005( لعــــــــىت 1( مــــــــً الهــــــــاهىن سنــــــــم )15ًخــــــــالل هــــــــق اإلاــــــــادة )

( أال جٍـــــــــــىن لـــــــــــه مفـــــــــــالر 4قهـــــــــــشة ) ...ًـــــــــــل مـــــــــــً اإلادـــــــــــاقظ وهائبـــــــــــه وبـــــــــــا ي أغمـــــــــــاء مجلـــــــــــغ ؤلاداسة 

الخـــــــأزير فــــــي خُذجــــــه وإظـــــــخهاللُخه فــــــي اإلاــــــذاوالث وإجخـــــــار  جخػــــــاسك مــــــؼ واحباجــــــه أو ًٍـــــــىن مــــــً ؼــــــأنها

 الهشاساث( .

o  مـــــــــً خـــــــــالُ نُـــــــــام اإلافـــــــــشف اإلاشيـــــــــضي بخمُيـــــــــز هـــــــــزه اإلاؤظعـــــــــت دون 
ً
ونـــــــــذ أجضـــــــــر جـــــــــأزير رلـــــــــَ حلُـــــــــا

ؾيرهـــــــا مــــــــً اإلاشاظـــــــلين غىــــــــذ إظـــــــىاد الػملُــــــــاث وجىظُـــــــل ألامــــــــىاُ وجهـــــــذًم حعــــــــهُالث مِعــــــــشة دون 

ودولـــــــــت اإلاشاظــــــــــل وخـــــــــذود واظــــــــــهل ؤلائخمــــــــــان  الخهُـــــــــذ بمؤؼــــــــــشاث الخفـــــــــيُل ؤلائخمــــــــــاوي للمشاظــــــــــل

ًاقت اإلادذداث ألاخشي اإلاىلىع مً نبل إداسة اإلاخاوش.  " و

 (271-271)ـكدت 

 

 الغص :
 

  َّااااااااااغ مااااااااااً م٣ااااااااااضماث، ومااااااااااا جىّناااااااااال بلُااااااااااه مااااااااااً ا بن مااااااااااه الخ٣ٍغ فااااااااااي هااااااااااظا اإلاىياااااااااإى  ؾااااااااااخيخاجاثمااااااااااا ٖػ

 :ىدى الخالي ٖلى ال ، وال حؿدىض ألؾاؽ ٢اهىوي، وبُان طل٪ٚحر  خُدتجمُٗها مبرعاث 

لبُااااااات اإلاُل٣ااااااات فاااااااي عؤؽ ماااااااا٫ الاااااااا  بنَّ  .1 ًجٗااااااال  ٦ABCاااااااىن مهاااااااٝغ لُبُاااااااا اإلاغ٦اااااااؼي هاااااااى نااااااااخب ألٚا

 غ٦اااااااااااؼي الجمُٗااااااااااات الٗمىمُااااااااااات للمجمىٖاااااااااااتماااااااااااً الُبُعاااااااااااي ؤن ًتااااااااااارؤؽ ممثااااااااااال مهاااااااااااٝغ لُبُاااااااااااا اإلا

 لخماًت الخهي٠ُ الاثخماوي للماؾؿت في ْل الٓغوٝ الهٗبت التي جمغ بها لُبُا.

خبااااااااااااع لاااااااااااِـ ٣ٞاااااااااااِ ٧اى هاااااااااااظه اىٓاااااااااااغ اإلاهاااااااااااٝغ اإلاغ٦اااااااااااؼي بلاااااااااااًَ  .2 بااااااااااال  ؾااااااااااادثماعإلاؿااااااااااااهمت بٗاااااااااااحن الٖا

فااااااااااااااي ٖااااااااااااااّضة  بؿاااااااااااااابب بم٩اهُاااااااااااااااث ؤلاؾااااااااااااااخٟاصة مااااااااااااااً هااااااااااااااظا اإلاهااااااااااااااٝغ الااااااااااااااضولي الىاؾاااااااااااااا٘ ؤلاهدكاااااااااااااااع 

مجااااااااااالث، ؾاااااااااىاء فاااااااااي الساااااااااضماث التاااااااااي ًم٨اااااااااً ؤن ٣ًاااااااااضمها للمهااااااااااٝع اللُبُااااااااات، وؤًًاااااااااا إلم٩اااااااااان 

ب ال٨ااااااااىاصع اللُبُاااااااات ٖلااااااااى ًااااااااض زبااااااااراث صولُاااااااات فااااااااي مجااااااااا٫ الٗماااااااال  ؤلاٞاااااااااصة مىااااااااه فااااااااي مجااااااااا٫ جااااااااضٍع

 اإلاهغفي.

صؤب مهااااااااااااٝغ لُبُاااااااااااااا اإلاغ٦اااااااااااااؼي ٖلااااااااااااى ج٩لُااااااااااااا٠ ؤخاااااااااااااض ٢ُاصاجااااااااااااه : اإلادااااااااااااااٞٔ ؤو هاثاااااااااااااب اإلادااااااااااااااٞٔ  .3

 فااااااااااااي  ABCجلااااااااااااـ بصاعة الاااااااااااااااااا إلا ال٨ُااااااااااااىن عثِؿاااااااااااا
ً
مىااااااااااااظ جإؾااااااااااااِـ اإلااؾؿاااااااااااات، وألامااااااااااااغ لااااااااااااِـ بااااااااااااضٖا

 .الى٢ذ الخالي

ًٟااااااااغى ٖلااااااااى اإلاداااااااااٞٔ ؤو ٚحااااااااره مااااااااً ؤًٖاااااااااء مجلااااااااـ بصاعة مهااااااااٝغ لُبُااااااااا  ؾااااااااىض ؤّي  ال ًىجااااااااض .4

ُٗت اإلا ُٗت ؤزااااااااااااظ بطن مؿااااااااااااب٤ مااااااااااااً الؿاااااااااااالُت الدكااااااااااااَغ ىااااااااااااحن مااااااااااااً الؿاااااااااااالُت الدكااااااااااااَغ ُّ غ٦ااااااااااااؼي اإلاٗ

 .ىا٣ٞت ٖلى جمثُل اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي باإلا
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ااااااااغ الااااااااضًىان - رهااااااااالاإلاجًاااااااااعب  لااااااااضٖىي  صى ال وجاااااااا .5 اااااااام ج٣ٍغ هدُجاااااااات الجماااااااا٘ بااااااااحن نااااااااٟت  - ٦مااااااااا ٖػ

ُت الٗغبُاااااااات الاااااااااىاعص فاااااااااي اإلاااااااااااصة )  ( ٣ٞاااااااااغة15اإلاداااااااااٞٔ وعثاؾااااااااات مجلاااااااااـ بصاعة اإلااؾؿااااااااات اإلاهاااااااااٞغ

 ًاااااااااااااغؤؽ بصاعة اإلاهاااااااااااااٝغ اإلاغ٦اااااااااااااؼي  1/2005ماااااااااااااً ال٣ااااااااااااااهىن  4
ً
، ٞاإلادااااااااااااااٞٔ باٖخبااااااااااااااعه مداٞٓاااااااااااااا

ٗماااااااااااال ٖلااااااااااااى اإلاداٞٓاااااااااااات ٖلااااااااااااى مهااااااااااااالر اإلاهااااااااااااٝغ اإلاغ٦ااااااااااااؼي بمااااااااااااا فااااااااااااي ط لاااااااااااا٪ مؿاااااااااااااهماجه فااااااااااااي َو

 .اإلاهاٝع ألاجىبُت

باليؿاااااااابت إلاااااااااا وعص مااااااااً ؤن جًاااااااااعب اإلاهااااااااالر بااااااااحن صوعي اإلاداااااااااٞٔ فااااااااي ٧اااااااال مااااااااً مهااااااااٝغ لُبُااااااااا  .6

ُت هااااااااااخج ٖىااااااااااه جمُحااااااااااز هااااااااااظه اإلااؾؿاااااااااات ٖىااااااااااض بؾااااااااااىاص اإلاغ٦ااااااااااؼي وفااااااااااي اإلااؾؿاااااااااات الٗ غبُاااااااااات اإلاهااااااااااٞغ

 وطل٪ لؤلؾباب الخالُت : الٗملُاث للمهاٝع اإلاغاؾلت، ٞهى ٚحر  خُذ .

o  : 
ً
  مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي  ٞغىال ؤؾاؽ الصٖاء الضًىان ؤوال

ً
 مغاؾال واخضا

ً
ا ٖلى مهٞغ

ت الخٗامل مٗه وهى ض و ،    ABC Groupاإلاهاٝع الخجاٍع ِ
ّ
ت حٗلُماث ًَّ ؤ صى وجٖضم هىا ها٦

٤ مغاؾل واخضٖ ةصع ان  ،ً اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بسهىم جىُٟض ٧ل اإلاٗامالث ًٖ ٍَغ

دت خٗلُماث ٞ يكغ في مى٢ٗه، اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي واضخت ونٍغ
ُ
جهضع بها ميكىعاث صوعٍت ج

ُما ًخٗل٤ باإلاهاٝع اإلاغاؾلت م ٖلى اإلاهاٝع الٗاملت، ٞو اإلايكىعاث اإلاّٗممت  جىو وحٗمَّ

هداء الٗالم ؤجمُ٘ في الخٗامل م٘ قب٨ت مغاؾلحن ٖلى  (2/2017 – 2/2016ٝ )اإلاهاع  ٖلى

٤ صًىان وهي ميكىعاث جّمذ بمكاع٦ ولىٍت للمؿاهماث اللُبُت بالساع ،ُٖاء ألا بم٘  ت ٍٞغ

ًُ اإلاداؾبت ومىا٣ٞخه، والٗمالث  اإلاغاؾلحن الظي جم الخٗامل مٗهمؤهم  رىّضِ وال٨ك٠ الخالي 

خت   2017-01-01زال٫ الٟترة مً  م٘ جل٪ اإلاهاٝع اإلاغاؾلت، وطل٪التي جم الخٗامل بها 

سه  : الخالي٧، وطل٪ جاٍع
ABC International Bank Plc 

Ahli United Bank - Bahrain – USD 

Al Masraf - ARBFIT ARAB BANK FOR INVESTMENT AND FOREIG – EUR 

ALBARAKA TURK PARTICIPATION BANK 

ALUBAF – BAHRAIN – EUR 

ARAB BANK FOR INVESTMENT AND FOREIGN TRADE 

ARAB TURKISH BANK 

ARES BANK 

B.T.L TUNIS – TND 

B. INTESA MILANO – EUR 

BACB // LONDON – USD 

BANCA UBAE – USD 

Banco Espirito Santo – EUR 

BANK OF VALLETTA – USD 

BANQUE BIA – EUR 

BANQUE TUNISO LIBYENNE 

EUROPE ARAB BANK PLC FRANKFURT – EURO 

HOUSING BANK AMMAN – USD 

JORDAN COMMERCIAL BANK AMMAN – USD 
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o  : 
ً
ااااااااااض زاهُااااااااااا

ّ
ضم  ااااااااااخت هااااااااااظا الاصٖاااااااااااء الااااااااااظي ٨ًااااااااااغعه الااااااااااضًىان فااااااااااي ؿاااااااااااب٤ ٖااااااااااال الجااااااااااضو٫ ًا٦

،
ً
غه ماااااااااازغا ٖااااااااات ومخٗاااااااااضصة، وؤن قاااااااااب٨ت مغاؾااااااااالي اإلاهااااااااااٝع اللُبُااااااااات فاااااااااي السااااااااااع  مخىى  ج٣ااااااااااٍع

 مااااااااااااااا ٣ًااااااااااااااا٫ مااااااااااااااً ؤن الااااااااااااااا 
ً
اااااااااااااات صون الخ٣ُااااااااااااااض  ABCولااااااااااااااِـ  ااااااااااااااخُدا ًخمخاااااااااااااا٘ بمٗاملاااااااااااااات جمُحًز

ًخمخااااا٘ بخهاااااي٠ُ ABC  ، ٞالاااااااااؤلاثخمااااااوي للمغاؾااااال وصولااااات اإلاغاؾااااالبماقاااااغاث الخهاااااي٠ُ 

 .اثخماوي جُض

o لثاااااازا : 
ً
ااااااؼوٝ ا لاااااام ٌٗااااااغ الااااااضًىان اٖخباااااااعا للىياااااا٘ الااااااغاهً الااااااظي جمااااااغ بااااااه الضولاااااات اللُبُاااااات، ٖو

هااااااااٝع ألاجىبُااااااات وعٞاااااااٌ بًٗاااااااها الخٗامااااااال مااااااا٘ اإلاهااااااااٝع اللُبُااااااات، بؿااااااابب الٗضًاااااااض ماااااااً اإلا

جهااااااااي٠ُ لُبُااااااااا ٦ضولاااااااات ٖالُاااااااات اإلاساااااااااَغ  فااااااااي ْاااااااال ْااااااااغوٝ الاه٣ؿااااااااام الؿُاساااااااا ي والاهٟااااااااالث 

حرهاااااااااا ماااااااااً الٓاااااااااغوٝ، مماااااااااا خاااااااااضا باإلاهاااااااااٝغ اإلاغ٦اااااااااؼي الخٗىٍااااااااال ٖلاااااااااى اإلاؿااااااااااهماث  ألامناااااااااي ٚو

ُت الساعجُت.   اللُبُت الساعجُت في جىُٟظ الٗملُاث اإلاهٞغ

o  : 
ً
هىاااااااا٥ ؤنَّ  ٖلاااااااى ٞاااااااغى الدؿااااااالُم بىجاااااااىص مٗاملااااااات جًٟاااااااُلُت، ٞماااااااً الجاااااااضًغ بالاااااااظ٦غ عابٗاااااااا

وهااااااى إلاهاااااااٝع التااااااي ٞحهااااااا مؿاااااااهمت لُبُاااااات )حٗلُماااااااث ٢ضًماااااات بكااااااإن جًٟااااااُل الخٗاماااااال ماااااا٘ ا

٣اااااااااااات ج٣لُااااااااااااض مااااااااااااالي صولااااااااااااي ؤن جخٗاماااااااااااال اإلااؾَّ  ؿاااااااااااات اإلاالُاااااااااااات ماااااااااااا٘ اإلااؾؿاااااااااااااث الكاااااااااااا٣ُ٣ت بٍُغ

اااااااجًٟاااااااُلُت
ّ
ه ؤصعاااااااى للخاااااااغم ٖلاااااااى مهاااااااالر اإلاهااااااااٝع ( ولاااااااِـ ُٞاااااااه ؤي خاااااااغ  ٢ااااااااهىوي، بااااااال به

ااااااااااى٨ٗـ بااااااااااضوعه ٖلااااااااااى مهاااااااااالخت اإلاؿاااااااااااهماث اللُبُاااااااااات بالساااااااااااع  وجد٣ُ٣هااااااااااا ؤ٦باااااااااار  اإلادلُاااااااااات ٍو

 هجااااااااح نَّ ؤ٢اااااااضع ماااااااً الٗىاثاااااااض للمؿااااااااهمحن ٞحهاااااااا بماااااااا فاااااااي طلااااااا٪ مهاااااااٝغ لُبُاااااااا اإلاغ٦اااااااؼي، ٦ماااااااا 

ُت ٌُ اإلاملى٦اااااااااااات للُبُااااااااااااا ؤٚلبُااااااااااات ألاؾااااااااااااهم طاث ABCالاااااااااااااا  اإلااؾؿااااااااااات الٗغبُاااااااااااات اإلاهااااااااااااٞغ  ٗااااااااااااضُّ ، ال 

 للم
ً
ضة ماصًاااااااااااات ، باااااااااااال ًد٣اااااااااااا٤ ٞاثااااااااااااداااااااااااااٞٔ باٖخباااااااااااااعه عثااااااااااااِـ مجلااااااااااااـ ؤلاصاعة٣ٞااااااااااااِ هجاخااااااااااااا

  ، لااااااااااظل٪ ٞااااااااااةنَّ مباقااااااااااغة للمهاااااااااااٝع اللُبُاااااااااات
ْ
اااااااااات بن وجااااااااااضث ، ٞ ااااااااااي مباااااااااارعة  اإلاٗاملاااااااااات الخمُحًز

ىُت.  بسضمت اإلاهالر الَى

o ؤماااااااا زامؿااااااا : 
ً
 ABCماااااااا ًخٗلااااااا٤ باإلاؼاًاااااااا واإلا٩اٞاااااااأث الىاججااااااات ٖاااااااً ًٖاااااااىٍت مجلاااااااـ بصاعة الااااااااا ا

٣اااااااا ٞةنهااااااااا ،لىااااااااضن ABCؤو  حنلمٗاااااااااًحر اإلال اجخ٣ااااااااغع ٞو  ،ٗمااااااااى٫ بهااااااااا فااااااااي ٧اااااااال واخااااااااض مااااااااً اإلاهااااااااٞغ

وال جمُحاااااااز ٞحهاااااااا لصاااااااسو اإلادااااااااٞٔ ؤو ناااااااٟخه، بااااااال بنهاااااااا م٩اٞاااااااأث مداااااااضصة بالثدااااااات صازلُااااااات، 

هاااااااااٝغ فاااااااااي جمُااااااااا٘ ألاخااااااااا
ُ
ٚحاااااااااره ،  ىا٫ ؾاااااااااىاء ٧اااااااااان الًٗاااااااااى هاااااااااى اإلادااااااااااٞٔ ؤم٧اهاااااااااذ ؾاااااااااىٝ ج

 .ٚحرهموؾىاء ٧ل٠ مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي بظل٪ ؤخض ٢ُاصاجه ؤم ٧ل٠ 

o   وؿااااااااااخهجً بزاااااااااااعة مثاااااااااال هااااااااااظه اإلاالخٓاااااااااات طاث الُاااااااااااب٘ الصسصاااااااااا ي الااااااااااظي ال ًلُاااااااااا٤ : 
ً
ؾاصؾااااااااااا

ٗاااااااااااااااى٫ ٖلُاااااااااااااااه فاااااااااااااااي ؤن ًخساااااااااااااااظ  ٌُ بماؾؿااااااااااااااات ع٢ابُااااااااااااااات ؾاااااااااااااااُاصًت بذجااااااااااااااام صًاااااااااااااااىان اإلاداؾااااااااااااااابت، 

 ؤلاجغاءاث الالػمت لهُاهت اإلاا٫ الٗام.
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ًاث و مىظماث دولُت  " جدذ ٖىىان ش ال" معاهماث و مؽاس  ذًىان :ريش جهٍش

خه في اإلاىظماث الذولُت بما ٌػىد غلى الذولت اللُبُت  - غذم إهخمام اإلافشف اإلاشيضي بخكػُل غمٍى

 هزه اإلاؤظعاث قػلى ظبُل اإلاثاُ :باإلظخكادة مً الخذماث التي جهذمها و البرامج التي حػذها 

ل ال - خجاسة الػشبُت مً خالُ خىىه ؤلائخمان و الدعهُالث اإلاِعشة و الكشؿ التي ًهذمها بشهامج جمٍى

جأمين حضء أو ًل واسداث الذُو مً العلؼ و الخذماث بخٍلكت أنل مً جلَ اإلادملت غلى الخعاباث 

شهزه اإلاؤظعت اظخكادة غذة دُو  اإلاٌؽىقت لذي اإلاشاظلين ، خُث جبين مً خالُ ؤلاوالع غلى جهاٍس

 مً هزه اإلاضاًا.

ً و يزلَ خضمت الخذماث التي جهذمها اإلاؤظعت الػشبُت  - لممان الاظدثماس لشحاُ ألاغماُ و اإلاعدثمٍش

ت للفادساث بين الذُو الػشبُت . ت و ؾير الخجاٍس  الممان لذ اإلاخاوش الخجاٍس

  (272ـكدت )
 

 الغص :
 

  لاااااااات ال ااااااااغ الااااااااضًىان التهاماااااااااث ٦بحاااااااارة ججاااااااااه اإلاهااااااااٝغ اإلاغ٦ااااااااؼي، بىاااااااااء ٖلااااااااى م٣ااااااااضماث هٍؼ ًاّؾااااااااـ ج٣ٍغ

ااااااااااااااغ جهااااااااااااالر لااااااااااااااضٖىاه وال جخىاٞااااااااااااا٤ مٗهااااااااااااااا، بط ه بكاااااااااااااإن ٖااااااااااااااضم بهخمااااااااااااااام  جاااااااااااااض هىااااااااااااااا ؤن اّصٖااااااااااااااء الخ٣ٍغ

اإلاهااااااااااٝغ اإلاغ٦ااااااااااؼي بخُٟٗاااااااااال ًٖااااااااااىٍخه فااااااااااي اإلاىٓماااااااااااث الضولُاااااااااات بمااااااااااا ٌٗااااااااااىص ٖلااااااااااى الضولاااااااااات اللُبُاااااااااات 

خُاااااااث  هااااااى اّصٖااااااااء ٚحااااااار  اااااااخُذ وال ؤؾاااااااؽ لاااااااه ماااااااً الصاااااااخت؛، اإلا٣ضماااااااتباإلؾااااااخٟاصة ماااااااً الساااااااضماث 

ا ٖاااااااااااضةاإلاهاااااااااااٝغ اإلاغ٦اااااااااااؼي ًد٣ااااااااااا٤ الٗضًاااااااااااض ماااااااااااً وجاااااااااااىه الاؾاااااااااااخٟاصة ماااااااااااً  نَّ ب مىٓمااااااااااااث ب ثًٖاااااااااااٍى

 :ٖلى ؾبُل اإلاثا٫  ، ومجهاصولُت
 

صولااااااااااات لُبُاااااااااااا ماااااااااااً الساااااااااااضماث التاااااااااااي ٣ًاااااااااااضمها بغهاااااااااااامج جمىٍااااااااااال الخجااااااااااااعة الٗغبُااااااااااات  ثاؾاااااااااااخٟاص -1

ىُاااااااااات زاااااااااااع  صولاااااااااات لُبُااااااااااا ٢ُمتهااااااااااا خااااااااااىالي  2017زااااااااااال٫ الٗااااااااااام   11.3مااااااااااً زااااااااااال٫ و٧اااااااااااالث َو

٩ي لخمىٍل ن٣ٟاث اؾخحراص.   ملُىن صوالع ؤمٍغ

ثخمااااااااان اؾاااااااادثماع و اإلااؾؿاااااااات اللُبُاااااااات لًاااااااامان الا  زااااااااضماث صولاااااااات لُبُااااااااا مااااااااً ثاؾااااااااخٟاص مااااااااا٦ -2

 اصوالع  915561608.00خااااااااااىالي  ؾاااااااااادثماع خُااااااااااث بلاااااااااٜ ياااااااااامان الا  2017الهااااااااااصعاث زااااااااااال٫ ٖااااااااااام 

٨ُااااااااااااااا  11712131404.00 خاااااااااااااااىالي ، و بلاااااااااااااااٜ يااااااااااااااامان واعصاث اإلااؾؿااااااااااااااات اللُبُااااااااااااااات للاااااااااااااااىِٟاؤمٍغ

٨ اصوالع   .ُاؤمٍغ
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او انخفادًت مً اهممام لُبُا الى مىظمت الهُبَ ومً  لم ًدبين الخفُى غلى أًت اظخكادة ظُاظُت "

 ." البرامج التى جهذمها هزه اإلاؤظعت

 (273نٟدت )

 

 الغص :
 

ٓهغ هظه اإلاالخٓت مً ٢بل صًىان اإلاداؾبت 
ُ
 باألهضاٝ مزلُج

ً
 واضخا، وجهال

ً
بوكاء هظه  وعاء ًا

؛  اإلاىٓمت
ً
  خُث بنَّ "الهُب٪" ؤؾاؾا

ُ
بهضٝ  ي،ىضو١ الى٣ض الضولوكئذ مً ٢بل نمباصعة الهُب٪ ؤ

 في الٗالم
ً
لُبُا حؿهم في هظه اإلاباصعة ٦ضولت  و بنَّ  ،جس٠ُٟ ؤٖباء الضًىن ٖلى الضو٫ ألاقض ٣ٞغا

 ،ؾخٟاصة بٖاصة الجضولت للضًىن الساعجُتؤما بطا ٧ان اإلا٣هىص مً الا  صاثىت و لِؿذ ٦ضولت مضًىت،

و طل٪  ،نىضو١ الى٣ض الضولي و البى٪ الضولي هظا ال ًخم بال بغجٕى الضو٫ اإلاضًىت بلى ٧ل مً ٞةنَّ 

 
ّ
 .ىاجيزمىٓمت الهُب٪ حٗمل في بَاع نىضو١ الى٣ض الضولي و لِـ في بَاع  ألن

 

 

 (53الحظة  امل

 

غ الضًىان "  الىدائؼ الخاـت " جدذ ٖىىان   :ط٦غ ج٣ٍغ

ـــذة مخػثـــرة ومعـــخدهت العـــذاد مشخلـــت مىـــز ظـــىىاث"  ظـــابهت  مػظـــم مٍىهـــاث بىـــذ الىدائـــؼ الخاــــت اـس

% لـــــم جىــــشأ غلحهـــــا خشيــــت ظـــــذاد غلــــى الـــــشؾم مــــً مىالبـــــاث  100ومٍــــىن لهـــــا مخففــــاث مالُـــــت بيعــــبت 

اإلافـــــشف خـــــالُ ظـــــىت الكدـــــق للجهـــــاث اإلاهترلـــــت ظـــــبو وان اؼـــــاس الـــــذًىان الـــــى لـــــشوسة بـــــذُ اإلاعـــــاعى 

 ".الٌكُلت بخدفُل هزه الامىاُ خكاظا غلى مىاسد اإلافشف 

 (273نٟدت )

 

 الغص :
 

 ًغ الض ىان بنضاع ؤخ٩امه صون جبّحن وال ًاّؾـ جل٪ ألاخ٩ام ٖلى مٗلىماث ص٣ُ٢ت ٨ًغع ج٣ٍغ

ض اإلاهٝغ وجىص
ّ
 ،اإلاظ٦ىعة في مالخٓت الضًىان خغ٦ت ؾضاص ٖلى هظه الىصاج٘ وخضًثت، بط ًا٦
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 ٧امل و ٦ظل٪ جم ؾضاص ،قهغؤخُث ًخم ؾضاص الا٢ؿاٍ اإلاؿخد٣ت ٖلى ٢غى مىعٍخاهُا ٧ل ؾخت 

ش  هغ ٢ؿاٍ اإلاؿخد٣ت لىصٌٗت مألا  .زالزت ؤقهغ ٧ّل ًخم ضاص الؿَّ ٧ان خُث  ، 11/04/2018بخاٍع
 

 بمهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي بك٩ل صوعي بمخابٗت ٖملُاث الؿضاص اإلاؿخد٣ت،  ج٣ىم وخضة اإلاؿاهماث

٤ مىٓىمت الؿىٍٟذ للضو٫ اإلاضًىتوج٣ىم  مً  ى جل٪ الضو٫ وجا٦ض ٖل ،باإلاُالبت الضوعٍت ًٖ ٍَغ

٦ما ج٣ىم الىخضة بالخىانل  في اإلاىاُٖض اإلادّضصة، ؿخد٣ت ٖلحها٢ؿاٍ والٟىاثض اإلاجل ؾضاص ألاؤ

ؾٟاعاث الضو٫ اإلاضًىت مساَبت بًغوعة ا ملخا٦ُض ٖلحهلاإلاالُت والساعجُت حي وػاع ٧ٍل مً م٘ 

 .لاللتزام باالجٟا٢ُاث اإلاى٢ٗت مٗها بالسهىم
 

  ال٣غوى ال٣اثمت واإلاخٗثرة مىدذ مً ٢بل الىٓام الؿاب٤ ٢بل الٗام 
ّ
، ؤما مىظ الٗام  2011بن

 بصاعة اإلاهٝغ اإلاغػي ٢ض ٢امتن بدىُٟظ ٢غى واخض ٣ِٞ، وجم ؾضاص  2011
ّ
بلى ًىمىا هظا ٞةن

 ٢ُمخه بال٩امل.

 

 

 (54الحظة  امل

 

جذوى معخىي مخابػت إداسة الشنابت غلى اإلافاسف والىهذ بمفشف لُبُا اإلاشيضي مً خُث الالتزام  "

م الترييز غلى جالهُام بدمالث الخكخِؾ الذوسي و  يزلَ غذمباإلاػاًير والمىابي اإلاىظمت لها، و 

 " الخكخِؾ الىىعي وقو ما جبين مً مخالكاث

 (283)نٟدت 

 

 الغص :
 

  ألخ٩ااام ال٣اااهىن ع٢اام 
ً
اات جىُٟااظا فااي بَاااع مخابٗاات واقااغاٝ مهااٝغ لُبُااا اإلاغ٦ااؼي ٖلااى اإلاهاااٝع الخجاٍع

ٞٗااا٫ فااي ياامان خؿااً بصاعة اإلاساااَغ فااي  م وحٗضًلااه، وإلاااا للغ٢اباات اإلاُضاهُاات مااً صوع 2005( لؿااىت 1)

 ٖلاى 
ً
ال٣ُإ اإلاهغفي، ولخد٤ُ٣ الاؾاخ٣غاع والؿاالمت اإلاالُات، ٞاةن مهاٝغ لُبُاا اإلاغ٦اؼي ٌٗاى٫ ٦ثحارا

، ويااامان التزامالغ٢ابااات اإلاُضاهُااات للخاااض ماااً اإلاسااااَغ ا ٗاث الىاٞاااضة لتاااي جىاجاااه اإلاهااااٝع هاااا بالدكاااَغ

 والخٗلُماث الهاصعة ٖىه.
 

  
ً
٣ااااا زُاااات ؾااااىىٍت  2017اإلاهاااااٝع والى٣ااااض زااااال٫ الٗااااام  ٖااااضث بصاعة الغ٢اباااات ٖلااااىؤباااا٘ للؿااااُا١ اإلاخ ٞو

 
ً
، طاث ؤهااضاٝ مدااضصة جخ٩اماال ماا٘ ؤهااضاٝ الغ٢اباات اإلا٨خبُاات ونااىال للخٟخااِل الااضوعي ٖلااى اإلاهاااٝع

 إلاهام مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي.
ً
 بلى ؤلاقغاٝ واإلاخابٗت اإلاُلىبت ٖلى اإلاهاٝع جىُٟظا
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 ت :ؾتهضٞذ هظه السُت ؤلاصاعاث ا  الخالُت باإلاهاٝع الخجاٍع

 بصاعة اإلاغاجٗت الضازلُت -1

 بصاعة الخٟخِل -2

ت ؤلاؾالمُت -3  بصاعة الهحٞر

 بصاعة الدؿىٍاث -4

ُت اإلادلُت -5  بصاعة الٗملُاث اإلاهٞغ

ُت الساعجُت -6  بصاعة الٗملُاث اإلاهٞغ

 بصاعة البُا٢اث الال٨تروهُت -7

 بصاعة اإلاساَغ -8

 وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت -9

 وخضة الامخثا٫ -10

 

  ( مهماااات جٟخااااِل 44، ٢امااااذ بصاعة الغ٢اباااات ٖلااااى اإلاهاااااٝع والى٣ااااض بااااةجغاء ٖااااضص ) 2017لٗااااام زااااال٫ او

. ت، خُث جم الخٟخِل الضوعي ٖلى ؤلاصاعاث الٗامت للمهاٝع  صوعي قامل ٖلى اإلاهاٝع الخجاٍع

 م.2017بُان جىيُحي لٗضص مهام الخٟخِل الضوعي اإلاىٟظة زال٫ الٗام  هظا 

 

 املصرف

عدد مهام 

 ريالدو التفتيش

 اإلدارات التى مت التفتيش عليها

 6 الصخاعي 
وخضة اإلاٗلىماث  -وخضة الامخثا٫ -اإلاغاجٗت الضازلُت

ت ؤلاؾالمُت -الخٟخِل -اإلاالُت اث -الهحٞر  -الدؿٍى

 الٗملُاث الساعجُت. -الٗملُاث اإلادلُت

 6 الجمهىعٍت
وخضة  –وخضة ٚؿل ألامىا٫  -اإلاغاجٗت الضازلُت

الٗملُاث  -ملُاث الساعجُتالٗ -الخٟخِل -الامخثا٫

اث -اإلادلُت  البُا٢اث الال٨تروهُت. -الدؿٍى

قما٫ 

٣ُا  ؤٍٞغ
6 

 -الخٟخِل -وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت –اإلاغاجٗت الضازلُت 

ت ؤلاؾالمُت الٗملُاث  –الامخثا٫  -الدؿىٍاث -الهحٞر

 الساعجُت.

 4 الىاخت
 -ألامخثا٫ -وخضة ٚؿل ألامىا٫ -اإلاغاجٗت الضازلُت

ت ؤلاؾالمُت -الدؿىٍاث -اإلاساَغ -ِلالخٟخ  -الهحٞر
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 البُا٢اث الال٨تروهُت.

 2 ألامان
 -الامخثا٫ -اإلاداؾبت -اإلاغاجٗت الضازلُت، ٚؿل ألامىا٫

 الٗملُاث اإلادلُت

السلُج ألاو٫ 

 اللُبي
6 

وخضة  -وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت –اإلاغاجٗت الضازلُت 

الٗملُاث  –اإلاداؾبت  –الٗملُاث اإلادلُت  –الامخثا٫ 

 اإلاساَغ. –الساعجُت 

 3 الؿغاي
وخضة الامخثا٫  -وخضة ٚؿل ألامىا٫ -اإلاغاجٗت الضازلُت

 الٗملُاث الساعجُت. -الٗملُاث اإلادلُت –اإلاداؾبت  –

الخجاعي 

 الٗغبي
3 

 -وخضة الامخثا٫ -وخضة ٚؿل ألامىا٫ -اإلاغاجٗت الضازلُت

 الٗملُاث الساعجُت. -اإلاداؾبت

 4 اإلاخدض

وخضة  -وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت  –ت الضازلُت اإلاغاجٗ

 –الامخثا٫ 

ت ؤلاؾالمُت  الٗملُاث الساعجُت. -اإلاداؾبت -الهحٞر

 

 4 الىىعان
 -وخضة ٚؿل ألامىا٫ -وخضة الامخثا٫ -اإلاغاجٗت الضازلُت

ت ؤلاؾالمُت. -اإلاداؾبت  الهحٞر

  44 اإلاجمٕى

 

 

 اهخهى ،،،

 

 

 

 

 


