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ل٣ض جاء ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت اللُبي ًٖ الٗام ٖ 2017لى هدى ما ؾب ٤في الٗام  ، 2016خُث
ً
ُ
ْ
جًمً الجؼء السام مىه بمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي جملت ِمً اإلاٛالُاث التي اؾخسضمذ في جًلُل
ّ
الغؤي الٗام ،و٦ما ؾبٞ ٤ةن صًىان اإلاداؾبت اعج٨ب طاث ألازُاء التي ٢ام بها في ج٣غٍغه ًٖ الٗام
ّ
ّ
بإن صًىان اإلاداؾبت لم ّ
ٌٗخض بغصوص اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي التي صؤب ٖلى بخالتها
ًا٦ض
 ، 2016ألامغ الظي ِ
ؤي ج٣غٍغ مً ج٣ا ٍغ الضًىانّ ،
بلى الضًىان بك٩ل صوعي ٞىع نضوع ّ
ًىضر ٞحها اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي عؤًه
ع
ّ
وعصوصه ٖلى جل ٪اإلاالخٓاث وجىيُداجه للمٛالُاث التي جًمجها الخ٣غٍغ ،وؤن صًىان اإلاداؾبت ال
ً
ُّ
ُ
َّ
ٌٗخض بغؤيها ومالخٓاتها ،زالٞا
اإلااؾؿاث والجهاث السايٗت لغ٢ابخه وال
ًً٘ اٖخباعا لغؤي
إلاخُلباث الضوع الغ٢ابي اإلاىاٍ به ،وٍم ً٨ججلُت ؤهم اإلاأزظ التي جم حسجُلها خى ٫ج٣غٍغ الضًىان
ًٖ الٗام  2017في الخالي :
َّ 
بن هظا الخ٣غٍغ الؿىىي الظي ٌٗضه صًىان اإلاداؾبت بمىجب ٢اهىهه السام ع٢م ( )19لؿىت 2013
بكإن بٖاصة جىُٓم صًىان اإلاداؾبت٧ ،ان ًيبغي ج٣ضًمه بلى الؿلُت الدكغَُٗت ،ال ؤن ً٨ىن ماصة
ً
ً َّ
ؾُاؾُا إلزاعة الغؤي الٗام وجىجحهه يض ماؾؿاث الضولت ومؿاولحها؛ ٣ٞض َه ّ
هذ
بٖالمُت جىْ٠
َ
اإلااصة ع٢م ( )53مً ٢اهىن ع٢م ( )19لؿىت  2013في قإن بٖاصة جىُٓم صًىان اإلاداؾبت ٖلى ؤن :
ً
ً
"ً٣ضم الضًىان ج٣غٍغا ؾىىٍا ًٖ وكاَه ومالخٓاجه وجىنُاجه بلى الؿلُت الدكغَُٗت للضولت ."...
وهى طاث الخ٨م الظي اؾخلؼمخه ال٣ٟغة ( )1مً اإلااصة ( )62مً الالثدت الخىُٟظًت لل٣اهىن ()19
ّ
لؿىت  ،2013بكإن ج٣اعٍغ الضًىان؛ خُث ّ
ؤن الضًىان ً٣ىم بةٖضاص  " :ج٣غٍغ ؾىىي
ههذ ٖلى
بيخاثج ؤٖماله ًخًمً مالخٓاجه وجىنُاجه ًٖ مغاجٗاجه الىٓامُت وجُُ٣مه لؤلصاء والالتزام للؿىت
اإلاىًُ٣ت وؤن ّ
ً٣ضم هظا الخ٣غٍغ بلى الؿلُت الدكغَُٗت للضولت ونىعة مىه بلى مجلـ الىػعاء
ً
زال ٫الثالزت ؤقهغ الخالُت الهً٣اء الؿىت" .و٢ض ٢ام صًىان اإلاداؾبت بضال مً طل ٪بيكغ ج٣غٍغه
ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم مباقغة.
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ّ
بن بٖضاص صًىان اإلاداؾبت لخ٣غٍغه الؿىىي و بنضاعه ًيبغي ؤن َّ
ًاؾ َ
ـ ٖلى مغاجٗخه الٟىُت

للخؿاب السخامي ومحزاهُاث ماؾؿاث الضولت وؤجهؼتها ،باٖخباعه ً٣ىم بضوع اإلاغاج٘ الساعجي
ّ
للضولتُ ،لُبرػ مً زال ٫ؤٖما ٫مغاجٗخه جل ٪ما ًخ٨ك ٠له مً مالخٓاث وماازظاث٣ً ،ىم
بةخالتها للجهاث اإلاٗىُت لخل٣ي الغصوص والخىيُداث بكإنها٢ ،بل بنضاع ج٣غٍغه الؿىىي ًٞال ًٖ
بخالخه للؿلُت الدكغَُٗت ٦ما ّ
هو ال٣اهىن والالثدت.
َ س ّجل صًىان اإلاداؾبت مالخٓاجه خى ٫ؤصاء مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي في ج٣غٍغه الؿىىي صون ببالٙ
اإلاهغ ٝبخل ٪اإلاالخٓاث وصون َلب عصوص اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي وجىيُداجه بكإن جل ٪اإلاالخٓاث،
و٢ام بيكغها عٚم ما جًمىخه مً مٛالُاث وؤزُاء صون عجىٕ للجهت اإلاٗىُت ،وهى ؾلى ٥صؤب
صًىان اإلاداؾبت ٖلى اجباٖه باإلاسالٟت لؤلٖغا ٝومٗاًحر اإلاغاجٗت اإلاٗخبرة.
ً
 جاء ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت ُمسالٟا لًىابِ بٖضاصه اإلاىهىم ٖلحها بىو اإلااصة ع٢م ( )63مً
الالثدت الخىُٟظًت لل٣اهىن ( )19لؿىت  ، 2013ومجها ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫ال٣ٟغاث الخالُت :
 ال٣ٟغة ع٢م ( " : )4نُاٚت الخ٣اعٍغ ًجب ؤن ج٨ىن بخبؿُِ الىخاثج بك٩ل مالثم ،وٍ٨ىن
وزا ٫مً الٛمىى ؤو الالخباؽ ،وؤن ال ًخًمً بال مٗلىماث
مدخىي الخ٣غٍغ ؾهل الٟهم
ٍ
ً
ً
َّ
مضٖمت بإصلت ؤلازباث الالػمت ،وؤن ً٨ىن ُمؿخ٣ال ومىيىُٖا وهؼيها وبىاءا ".
 ال٣ٟغة ع٢م ( " : )9مغاٖاة ؤن ج٨ىن ج٣اعٍغ ألاصاء بىاءة ٖىض جىجُه اهخ٣اصاث للجهت ،بدُث ال
جغ٦ؼ ٖلى اإلااض ي  ،ِ٣ٞبهما جظ٦غ ألاوكُت الٗالجُت اإلاؿخ٣بلُت في ق٩ل اؾخيخاجاث
وجىنُاث ".
ّ
 ال٣ٟغة ع٢م (" : )10جىخي الجزاهت ٖىض بٖضاص ج٣اعٍغ ألاصاء ًٖ َغٍ ٤ؤلاقاعة بىيىح بلى هُا١
الغ٢ابت وؤهضاٞها وهخاثجها ٦ما ًجب نُاٚت اإلاالخٓاث و ؤوجه ال٣هىع بك٩ل ٌصج٘ ٖلى
الخصخُذ والابخٗاص ًٖ ألاؾلىب الظي ًاصي بلى عص ٗٞل ؾلبي مً ٢بل الجهت التي جم
اهخ٣اصها".
 باإلاسالٟت إلاا ؾب ٤مً يىابِ ومٗاًحر٨ً ،ك ٠الىا ،٘٢وما ؾىىعصه مً صوصَّ ،
ؤن ج٣غٍغ صًىان
ع
ً
ً
اإلاداؾبت ًٖ الٗام ٢ 2017ض جاء ُمجاهبا للمهىُت ،زالُا مً الاؾخ٣اللُت واإلاىيىُٖتٚ ،حر هؼٍه
ّ
وال بىاء٦ ،ما ؤهه ال ًخالءم وؾُا ١الٗمل الغ٢ابي ،خُث لم ًخ ٤ٟواإلاٗاًحر اإلاداؾبُت وألاٖغاٝ
ً
ُ ّ
د٨متٚ ،م ّؤهه ٖم ؤهه ٢ض ؤ َّ
ٖض ج٣غٍغه و٣ٞا لها٦ ،ما ؤهه لم ًغ ِإ اإلاٗاًحر الضولُت
الضولُت اإلا
ػ
ع
لؤلجهؼة الٗلُا للغ٢ابت ( )ISSAIالهاصعة ًٖ اإلاىٓمت الضولُت لؤلجهؼة الٗلُا للغ٢ابت اإلاالُت
واإلاداؾبت ( ،)INTOSAIالتي ّ
ههذ ٖ -لى ؾبُل اإلاثا - ٫في اإلاُٗاع (ٖ )8-0-4لى اإلادآٞت ٖلى
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ّ
ؾغٍت البُاهاثَّ ،
وؤن ٖلى اإلاض ٤٢بطا اؾخلؼم ألامغ ؤن ًجم٘ البُاهاث طاث الخؿاؾُت مغاٖاة
للهالر الىَني في ج٣غٍغ ؾغي زام بخل ٪البُاهاث .بِىما عؤًىا ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت ًىته٪
ً
وكغ إلاٗلىماث شسهُت وزانت،
مً
جًمىه
ما
زال٫
مً
اإلاٗلىماث،
ؾغٍت
مبضؤ
اخت
نغ
ٍ
وبٞهاخه ًٖ ؤع٢ام خؿاباث مهغُٞت لكغ٧اث وؤٞغاص ،بياٞت ليكغه مٗلىماث طاث َبُٗت
ً
زانت وخؿاؾت٧ ،ان ًيبغي ويٗها في مالخ ٤زانت جابٗت للخ٣غٍغ .ما ُّ
ٌٗض مٗه الخ٣غٍغ مسالٟا
إلاٗاًحر اإلاهىُت ولؤلٖغا ٝالضولُت في مجا ٫الغ٢ابت واإلاغاجٗت.
ً
ً
 زال ٞا ا ااا لؼٖم ا ا ااه ف ا ا ااي م٣ضم ا ا اات الخ٣غٍ ا ا ااغ ؤن ج٣غٍ ا ا ااغه " ٢ا ا ااض ؤٖ ا ا ا َّاض و ٣ٞا ا ااا لل٣ا ا ا اااهىن واإلاٗا ا ا اااًحر الضولُا ا ا اات،
وه ا ا ااي ته ا ا ااض ٝبلا ا ااى حٗؼٍ ا ا ااؼ الك ا ا ااٟاُٞت واإلاؿ ا ا اااءلت ،وخؿ ا ا ااً بصاعة اإلا ا ا ااا ٫الٗ ا ا ااام وجىجحه ا ا ااه بالك ا ا اا٩ل
اله ا ا ا ا ا اادُذ وج ٣ا ا ا ا ا ااىٍم َّ
ماؾؿ ا ا ا ا ا اااث الضول ا ا ا ا ا اات و بن ا ا ا ا ا ااالح هٓمه ا ا ا ا ا ااا اإلاالُ ا ا ا ا ا اات والاصاعٍ ا ا ا ا ا اات ،وال ًجا ا ا ا ا اضع
ّ
اؾ ا ا ا ااخٛاللها ف ا ا ا ااي اله ا ا ا اغاٖاث الؿُاؾ ا ا ا ااُت" .ؤْه ا ا ا ااغ الىا ٢ا ا ا اا٘ ؤن ج٣غٍ ا ا ا ااغ صً ا ا ا ااىان اإلاداؾ ا ا ا اابت بك ا ا ا ااإن
اإلاه ا ا ا ااغ ٝاإلاغ ٦ا ا ا ااؼي ل ا ا ا اام ٌٗ ا ا ا ا ّاؼػ مبا ا ا ا اااصيء الك ا ا ا ااٟاُٞت واإلاؿ ا ا ا اااءلت ،ول ا ا ا اام ًخً ا ا ا ا ّامً ّ
ؤي جىجُا ا ا ا ااه ؤو
ً
ُ
االح ،ب ا ا اال  ٢ا ا ااض اؾ ا ا ااخٛل ؾُاؾ ا ا ا ّاُا للىُ ا ا اال م ا ا ااً اإلاه ا ا ااغ ٝاإلاغ ٦ا ا ااؼي وم ا ا ااا اجس ا ا ااظه م ا ا ااً
مداول ا ا اات بن ا ا ا ٍ
اخٟي فا ا ااي مداولا ا اات واضا ا ااخت لخًا ا االُل ال ا ا اغؤي الٗا ا ااام واؾا ا ااخٛال٫
بجا ا اغاءاث وجا ا ااضابحر ،فا ا ااي ما ا اااجمغ ا ا ا ٍ
ّ
ما ا ااا وعص فا ا ااي الخ٣غٍا ا ااغ أل ٚا ا اغاى ؾُاؾا ا ااُت وشسها ا ااُت ،وَٗا ا ااؼػ ما ا ااً طلا ا اا ٪ججاها ا اال الخ٣غٍا ا ااغ ألؾ ا ا ااـ
ٖملُا ا اااث الخدلُا ا اال اإلاا ا ااالي لؤلع٢ا ا ااام والبُاها ا اااث الا ا ااىاعصة فا ا ااي محزاهُا ا اااث اإلاها ا ااغ ٝاإلاغ٦ا ا ااؼي ،وبٟٚالا ا ااه
ً
ً
ّ
الٟىُ ا ا اات ،مم ا ا ااا ال ًم ٨ا ا ااً مٗ ا ا ااه اٖخب ا ا اااع الخ٣غٍ ا ا ااغ ُماقا ا ا اغا خ ُ٣ُ٣ا ا ااا خ ا ا ااى ٫ؤصاء اإلاه ا ا ااغٝ
للجىاه ا ا ااب
ّ
ا٦ا ا ااض ُبٗا ا ااض الاؾا ا ااخٛال ٫الؿُاسا ا ا ي للخ٣غٍا ا ااغ فا ا ااي ْا ا اال ُٚا ا اااب الا ا اضوع الغ٢ا ا ااابي وؤلاق ا ا اغافي
اإلاغ٦ا ا ااؼي ،وٍ ِ
للؿلُت الدكغَُٗت.
 ٧ ا ااان ألاج ا ااضي با ا اضًىان اإلاداؾ ا اابت مماعؾ ا اات ع٢اب ا اات ٞاٖل ا اات ومجضً ا اات جج ا اااه ْ ا اااهغة الٟؿ ا اااص ،خُ ا ااث
زبا ا ا ااذ َّ
ؤن بجما ا ا ااالي ؤلاهٟا ا ا ااا ١الٗا ا ا ااام الا ا ا ااىاعص فا ا ا ااي ج٣غٍا ا ا ااغ الا ا ا ااضًىان ٖا ا ا ااً ألاٖا ا ا ااىام ٢ 2017-2012ا ا ا ااض
زًا ا اا٘ ؤ٦ثا ا اار ما ا ااً  % 80مىا ا ااه لغ٢ابا ا اات الا ا ااضًىان اإلاؿا ا ااب٣ت ،ما ا ااا ٧ا ا ااان ًخىجا ا ااب ٖلا ا ااى الا ا ااضًىان مٗا ا ااه
ً
ً
بً٣ا ا ااا ٝالٟؿا ا اااص الا ا ااظي ا٦خىا ا اا ٠ها ا ااظا الاهٟا ا ااا ١فا ا ااي خُىا ا ااه با ا ااضال ِما ا اً ؤن جغجٟا ا اا٘ وجحرجا ا ااه ٖاما ا ااا بٗا ا ااض
آزغ ،في ْل وجىص ع٢ابت الضًىان اإلاؿب٣ت.
ً
ْ ه ا ااغ جلُا ا ااا ما ا ااً زا ا ااال ٫جدب ا اا٘ مالخٓا ا اااث الا ا ااضًىان خا ا ااى ٫ؤصاء مه ا ااغ ٝلُبُا ا ااا اإلاغ٦ا ا ااؼي ؤ َّن الخ٣غٍا ا ااغ
ً
ْ
ال ٌَٗا ا ااضو ؤن ً٨ا ا ااىن بجىما ا ااا ٖلا ا ااى مها ا ااغ ٝلُبُا ا ااا اإلاغ٦ا ا ااؼي ما ا ااً زا ا ااال ٫جلُٟا ا ا ِا ٤خؼما ا ا ٍات ِما ا ااً الا ا ا ّاتهم،
ا ٠لؤلع ٢ا ا ا ا ااام والبُاه ا ا ا ا اااث ،وبز ا ا ا ا اغا ٍ له ا ا ا ا ااا ٖ ا ا ا ا ااً ؾ ا ا ا ا ااُا٢ها الٟن ا ا ا ا ااي ال ا ا ا ا ااظي ال ًَس ٟا ا ا ا ا ٖل ا ا ا ا ااى
وجدغٍ ا ا ا ا ا ٍ
ّ
مخسها ااو ،با اال ٢ا ااض ّ
ؤؾا ااـ بٗا ااٌ مالخٓاجا ااه ٖلا ااى جلُٟا ااُ ٤مُُٗا اااث ال وجا ااىص لها ااا فا ااي الىا ٢ا اا٘ ها ااي
ِ
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َ
اُاث ال ؾ ا ا ااىض له ا ا ااا وال مب ا ا اارع ،اهخ ا ا ا ا مٗه ا ا ااا الخ٣غٍ ا ا ااغ بل ا ا ااى هخ ا ا اااثج وؤخ ٩ا ا ااام
مد ا ا ااٌ اٞتا ا ا اراء ،وَ ٞغي ا ا ا ٍ
ُ
جخٟت وٚحر مىُُ٣ت.
م ِ
 فا ااي يا ااىء ما ااا ؾا ااب ،٤وفا ااي ْا اال الخًا االُل ؤلاٖالما ااي الا ااظي ماعؾا ااه صًا ااىان اإلاداؾا اابت بيكا ااغه لخ٣غٍ ا ااغه
ٖل ا ااى هد ا ااى ُمس ا ااال ٠إلا٣خطا ا ا ال ٣ا اااهىن واإلاٗ ا اااًحر والً ا ااىابِ الٟىُ ا اات الىاج ا ااب مغاٖاته ا ااا ،وف ا ااي ْ ا اال
م ا ااا جً ا اامىه الخ٣غٍ ا ااغ م ا ااً ؤزُا ا ااء ومٛالُ ا اااث ٞ ،ا ا َّ
اةن مه ا ااغ ٝلُبُ ا ااا اإلاغ ٦ا ااؼي بط ًب ا ااضي ؤؾ ا ااٟه له ا ااظا
ً
الخ ا ا ااا ٫ال ا ا ااظي ون ا ا االذ بلُ ا ا ااه ؤه ا ا اام اإلااؾؿ ا ا اااث الغ٢ابُ ا ا اات ٖل ا ا ااى اإلا ا ا ااا ٫الٗ ا ا ااام ،وخغن ا ا ااا مى ا ا ااه ٖل ا ا ااى
ً
اله ا ا ا ا ااالر الٗ ا ا ا ا ااام ،وجص ا ا ا ا ااخُدا لؤلوي ا ا ا ا ااإِ ًَ ،جا ا ا ا ا اض لؼام ا ا ا ا ااا ٖلُا ا ا ا ا اه ؤن ًُ ٣ا ا ا ا ا ِّاضم الخ ٣ُ٣ا ا ا ا اات لجه ا ا ا ا اااث
الازخه ا ا ااام ،وللا ا ا اغؤي الٗ ا ا ااام ،ببُ ا ا ااان م ا ا ااا ج ا ا اااء م ا ا ااً مٛالُ ا ا اااث ومالخٓ ا ا اااث ف ا ا ااي ج٣غٍ ا ا ااغ ال ا ا ااضًىان،
ً
ً
بؿ ا ا ااغص َها ا ا ا ّ
و مالخٓا ا ا اااث ال ا ا ااضًىان ٦م ا ا ااا وعصث ُمظًلا ا ا اات ب ا ا ااغ٢م اله ا ا ااٟدت ،مخبىٖا ا ا اات ب ا ا ااغص اإلاها ا ا ااغٝ
ِ
اإلاغ٦ؼي ٖلحها.

*****

4
رد مصرف ليبيا املركزي على تقرير ديوان احملاسبة 2017

الردود التفصيلية على املالحظات
الواردة بتقرير الديوان عن العام 2017
املالحظة )1
َّ
جُغ ١الخ٣غٍغ في الٟهل ألاو ٫مىه "الىي٘ اإلاالي للضولت" بلى مؿإلت الضًً الٗام ال٣اثم ٖلى
السؼاهت الٗامت وبلىٚه  58ملُاع صًىاع خت نهاًت ٖام ،2017خُث ؤقاع الخ٣غٍغ بلى اإلاالخٓاث
الخالُت :
 "العلل جمذ دون إواس حؽشَعي ًىظمها وقو مخىلباث اإلاادة الخامعت مً الهاهىن سنم ()15لعىت 1986م بؽأن الذًً الػام غلى الخضاهت الػامت والتي ال ججيز لىصاسة اإلاالُت الانتراك مً
الذاخل أو الخاسج أو إـذاس المماهاث التي جشجب إلتزاماث مالُت إال بهاهىن .
 العلل جمذ باإلاخالكت ألخٍام اإلاادة الخادًت غؽش مً الهاهىن سنم ( )1لعىت  2005م بؽأناإلافاسف واإلاػذُ بالهاهىن سنم ( )46لعىت 2012م والتي ججيز للمفشف اإلاشيضي مىذ ظلل
مؤنخت لىصاسة اإلاالُت لخؿىُت أي عجض ونتي في ؤلاًشاداث الػامت بؽشه أال جضٍذ هزه العلل
غلى خمغ مجمىع ؤلاًشاداث اإلاهذسة في اإلايزاهُت الػامت وأن حعذد في نهاًت العىت اإلاالُت التي
مىدذ قحها وال ًجىص جهذًم ظلل أخشي إال بػذ ظذاد الالتزاماث العابهت .
 خذدث اإلاادة الثاهُت مً الهاهىن سنم ( )15لعىت  1986م بؽأن الذًً الػام آلُت إـذاسالذًً الػام غً وشٍو ظىذاث ؾير مدذدة اإلاذة مهابل الذًىن  ،قُما وضخذ اإلاادة الثالثت
آلُت حعىٍت الذًً الػام غً وشٍو الخفم اإلاباؼش مً نبل مفشف لُبُا اإلاشيضي مً ؤلاًشاداث
الىكىُت وبيعبت  % 5غلى أن جٍىن ألاولىٍت الظتهالى العىذاث والعلل اإلاؤنخت وال ججيز
ً
اإلاادة الخامعت لىصاسة اإلاالُت اغخباسا مً جاسٍخ الػمل بهزا الهاهىن الانتراك مً الذاخل أو
الخاسج أو إـذاس المماهاث التي جشجب التزاماث مالُت إال بهاهىن .
ً
 ألامش الزي هبه قُه الذًىان مشاسا مفشف لُبُا اإلاشيضي ووصاسة اإلاالُت بمشوسة الػمل غلى إحشاءاإلاىابهاث الالصمت للمفادنت غلى نُمت الذًً والخيعُو لخهذًم مؽشوع ناهىن ٌػشك غلى
العلىت الدؽشَػُت خاُ اهخظامها في غهذ احخماغاتها ٌػالج الذًً الػام اإلادلي".
(نٟدت )15-14
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الغص :
ٗ٦ اصجه في ج٣اعٍغه ومالخٓاجه ججاه ؤصاء مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼيٌ ،ؿدبٗض صًىان اإلاداؾبت مُُٗاث
مغث بها الضولتّ ،
الىا ،٘٢والٓغو ٝالاؾخثىاثُت التي ّ
وَُٛب جل ٪اإلاُُٗاث ُوَٟٛل جإزحرها ٖلى
ً
ّ
ؤلاجغاءاث الاؾخثىاثُت التي اجسظها اإلاهغ ،ٝوألاصهى مً طل ٪ؤن صًىان اإلاداؾبت ٧ان َغٞا ٞحها.
َّ 
بن مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي وفي بَاع اإلاهام والازخهاناث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت
ً
 2005بكإن اإلاهاع ٝوحٗضًالجه ،لم ٌَٟٛل ًٖ الىهىم ال٣اهىهُت اإلاكاع الحها ؤٖاله ،ؾىاءا ُٞما
ًخٗل ٤بإخ٩ام اإلااصة الخاصًت ٖكغ مً ٢اهىن اإلاهاع ،ٝؤو ههىم ال٣اهىن ع٢م ( )15لؿىت 1986م
بكإن الضًً الٗام٦ ،ما ؤن اإلاهغً ٝخاب٘ بٗىاًت اإلاؿخىي الظي بلٛه الضًً الٗام ال٣اثم ٖلى
السؼاهت الٗامت ،بال ؤن ما ٌؿخٛغبه اإلاهغ ٝهى ججاهل وبٟٚا ٫صًىان اإلاداؾبت للٓغوٝ
الؿُاؾُت واإلاالُت والا٢خهاصًت التي َّ
مغث بها لُبُا زال ٫الٟترة  ، 2017-2013والتي ٧اهذ اإلاؿبب
الغثِـ لبلى ٙالضًً الٗام بلى هظا اإلاؿخىي.
 ال ًسٖ ٟلى مخاب٘ مضي بؾهام الٟغا ٙالىاجم ًٖ ُٚاب صوع الؿلُت الدكغَُٗت زال ٫الٟترة
 ، 2017-2014والٗمل بمحزاهُاث ٚحر مٗخمضة ب٣اهىن مً الؿلُت الدكغَُٗت ،و٢ض ٖمل اإلاهغٝ
بالخٗاون م٘ ماؾؿاث الضولت آهظا ٥بما ٞحها صًىان اإلاداؾبت ٖلى جىُٟظ ؤوجه الهغ ٝلؤلٚغاى
الًغوعٍت لًمان اؾخمغاع َّ
ماؾؿاث الضولت في ج٣ضًم السضماث ألاؾاؾُت للمىاَىحنٞ ،ضٖىي
ً
ُ ّ
دخم ٖلى صًىان اإلاداؾبت ؤًًا بً٣ا٧ ٝاٞت
الخمؿ ٪بال٣ىاهحن اإلاكاع بلحها في مالخٓت الضًىان ً ِ
ؤوجه الهغ ٝألبىاب اإلاحزاهُت ٚحر اإلاٗخمضة مً الؿلُت الدكغَُٗت ،وهظا ما لم ًدضر.
ً
ً
 مً العجُب َّ
ؤن صًىان اإلاداؾبت ٧ان َغٞا وخايغا في ٧اٞت الاجخماٖاث التي ُٖ٣ضث لخىُٟظ َّؤًت
ؤوجه نغ ٝفي بَاع اإلاحزاهُت الٗامت و الترجِباث اإلاالُت لٗام  ، 2017التي ٧ان آزغها خًىعه
ومكاع٦خه في ٧اٞت اإلاكاوعاث التي ُٖ٣ضث م٘ خ٨ىمت الىٞا ١الىَني بكإن ب٢غاع الترجِباث اإلاالُت
٢غ ْث بعجؼ ًُ َّ
لٗام  ، 2018والتي ُؤ َّ
٣ضع بىدى  10ملُاع صًىاع ًمىله مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ب٣غى
ٍ
ُّ
خؿً ،ولم ٌٗترى الضًىان ٖلى هظا العجؼ ولم ًُلب الخمؿ ٪بال٣ىاهحن التي ٧اهذ ؾخدى- ٫
و ٤ٞػٖمه  -صون ب٢غاع جل ٪الترجِباث.
َّ 
بن جضوي مؿخىي بهخا الى ِٟوجهضًغه مىظ الغب٘ الغاب٘ مً ٖام  ، 2013واهسٟاى ؤؾٗاعه في
ألاؾىا ١الضولُت ،ؤؾهم بك٩ل ٦بحر في جضوي مىاعص اإلاحزاهُت الٗامت مً  66.9ملُاع صًىاع ٖام 2012م
ّ
بلى  6.7ملُاع صًىاع ٖام  2016وهى مؿخىي ال ٌُُٛي بال ما وؿبخه  %35.2مً ٞاجىعة اإلاغجباث التي
بلٛذ زالٖ ٫ام  19.0 ، 2016ملُاع صًىاع هاهُ ًٖ ٪بىىص الهغ ٝألازغي ،وبالخالي َّ
ٞةن ما ٢ام به
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت لخمىٍل العجؼ الؿىىي زال ٫الٟترة -2014
ً
٧ ، 2017ان ؤمغا ؤملخه الٓغو ٝاإلاالُت ،وخالت الاه٣ؿام في الؿلُخحن الدكغَُٗت والخىُٟظًت،
بهض ٝجمىٍل بىىص الهغ ٝالًغوعٍت الؾخمغاع ماؾؿاث الضولت في جإصًت ٖملها ويمان الخض
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اإلام ً٨مً الٓغو ٝاإلاِٗكُت للمىاَىحن مً زال ٫حُُٛت وص٧ ٘ٞاٞت اإلاغجباث الكهغٍت
واإلاهغوٞاث الًغوعٍت بما ٞحها الضٖم.
 في ْل ما ؾب ٤مً جىيُداث ألمىع ٧ان ًيبغي ؤن ج٨ىن واضخت بظاتها ،بال ؤن بٟٚا ٫الضًىان لها
ايُغها لظ٦غهاَّ ٞ ،
ةن مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ججاه هظه اإلاالخٓت مً صًىان اإلاداؾبت  -وهى اإلالؼم
ْ
و٣ٞا إلاٗاًحر اإلاغاجٗت اإلاٗخمضة ٦ما في الثدخه الخىُٟظًت ؤن ً٣ضم مٗالجاث مؿخ٣بلُت وؤن ًُىعص
اؾخيخاجاث وجىنُاث – ًدؿاء : ٫بطا لم ًخم جمىٍل العجىػاث الؿىىٍت مً ٢بل مهغ ٝلُبُا
اإلاغ٦ؼيٞ ،ما هي آلالُت التي ًغاها صًىان اإلاداؾبت لض ٘ٞمغجباث اإلاىاَىحن اللُبُحن ،بما في طل٪
مغجباث ومهغوٞاث صًىان اإلاداؾبت ب ّ
دض طاجه ؟!..
َ
 مً باب الخظ٦حر ،و٦ما ؾب ٤في ؤ٦ثر مً مىاؾبتَّ ،
ٞةن مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ٧ان ؤوَ ٫مً ه َّبه بلى
َم َّ
ٛبت بٟ٢ا ٫اإلاىاوئ الىُُٟت مىظ ؤ٦خىبغ  ، 2013وآلازاع التي ؾخترجب ٖلحها ،بياٞت للخىبُه بلى
ً
جضاُٖاث الاه٣ؿام الؿُاس ي ٖلى الىي٘ اإلاالي للضولت ،وؤًًا مضي زُىعة الاؾخمغاع في الخىؾ٘
في ؤلاهٟا ١الٗام ،واعجٟإ مؿخىي الضًً الٗام ال٣اثم ٖلى السؼاهت الٗامت وبلىٚه مؿخىٍاث ٚحر
٢ابلت لالؾخضامت ٦ما َالب الجهاث طاث الٗال٢ت بؿغٖت اجساط الاجغاءاث واإلاٗالجاث الالػمت
للخض مً حؿاعٕ وجحرة اعجٟإ طل ٪الضًً الٗام.
َ
 مً جهت َ
ؤزغيَ ،صؤ َب مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ٖلى مُالبت الؿلُت الخىُٟظًت بالخيؿُ ٤مٗه ٖلى
ِ
مٗالجت الضًً الٗام ال٣اثم ٖلى السؼاهت الٗامت ،و٧ان آزغها عؾالت الؿُض اإلادا ٔٞع٢م
" "1/1322بخاعٍش  2018/01/03اإلاىجهت بلى الؿُض عثِـ اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا١
الىَني ،مُالبت ّبًاه بةًالء حؿىٍت ؤلالتزاماث اإلاالُت اإلاترجبت ٖلى الضولت اللُبُت لهالر مهغٝ
ً
ً
ً
لُبُا اإلاغ٦ؼي هٓحر ُ٢امه بخُُٛت العجؼ اإلاترا٦م في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت ؤهمُت زانت ،و٣ٞا إلاا
ج٣ط ي به الدكغَٗاث الىاٞظة.

املالحظة )2
"ظهشث مؤؼشاث جمثل نشائً نىٍت غلى أن الىلؼ الانخفادي العيئ الزي غاؼخه الذولت خالُ غام
2017م ؾير خهُهي وأهه ًان باإلمٍان أن جٍىن ألاولاع أقمل باهخػاػ الانخفاد يىدُجت وبُػُت
لخدعً إهخاج الىكي وإسجكاع مىاسده التي ًاهذ أقمل مً ألاغىام العابهت ،إال أن هزا ألامش لم ًدذر
وًاهذ ألاولاع الانخفادًت والظشوف اإلاػِؽُت أظىء هدُجت ظُاظت الخمُِو التي جم اهتهاحها مً
نبل اإلافشف اإلاشيضي في الػام 2017م بػذ أن آلذ إداسة اإلاىاصهت الاظخيرادًت لىصاسة الانخفاد بػٌغ
العُاظت التي ًاهذ مخبػت في إهكام الىهذ ألاحىبي جدذ إداسة اإلافشف اإلاشيضي في ألاغىام العابهت ".
(نٟدت ع٢م )16
7
رد مصرف ليبيا املركزي على تقرير ديوان احملاسبة 2017

الغص :
ً
ً
ًُ جاهب ج٣غٍغ الضًىان اإلاهىُت ُوٍسال ٠نغاخت مبضؤ الجزاهت واإلاىيىُٖت ،خحن ٌُٟٛل ٖمضا مغاٖاة
ّ
ُّ
الٓغو ٝالاؾخثىاثُت الٗامت للضولت زال ٫الؿىىاث ألازحرة ،وخحن ًخى ٘٢ؤن ً٨ىن
للخدؿً الظي
ً
ٌ
جاء مخإزغا جضا ٌ
مباقغ ٖلى ألاويإ الا٢خهاصًت والٓغو ٝاإلاِٗكُت ،مخىاؾُا ؤهم اإلااقغاث
ؤزغ
ألازغي واإلاخمثلت في جطسم العجؼ الترا٦مي ،وحجم السؿاثغ التي ّ
ج٨بضها الا٢خهاص الىَني زال٫
ٞترة بٚال ١الخ٣ى ٫و اإلاىاويء الىُُٟت ،والهضع الىاجم ًٖ ّ
حٛى ٫الٟؿاص في مٟانل الضولت.
ً
٧ ان ٖلى صًىان اإلاداؾبت الٗمل بدُاصًت بُٗضا ًٖ ٖاصجه باتهام اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي وجدمُله
مؿاولُت ألاػمت التي ٌٗاوي مجها ؤلا٢خهاص اللُبي صون ٚحره ،خُث ٧ان ِمً ألاجضي به البدث ًٖ
ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت لؤلػمت وجظوعها  :الؿُاؾُت ،وألامىُت ،والا٢خهاصًت ،طل ٪ؤن اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي
لِـ مً مهامه مداعبت ْاهغة تهغٍب الؿل٘ زاع البالص ،وال مغا٢بت ؤؾٗاعها في الؿى ،١وال ًضزل
َّ
واإلااؾس ي ،وال الؿعي لخد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع ألامني.
يمً ازخهاناجه بنهاء خالت ؤلاه٣ؿام الؿُاس ي
و َّ
َ
بن ح ّ
ٗمض ججاهل الضًىان لهظه ألاؾباب والجظوع الخُ٣ُ٣ت لؤلػمت ٌص ي بالىُت اإلابِخت لضي عثاؾت
ً
الضًىان للؼ ِ ّ باإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في سجاالث ومىاٟ٦اث بُٗضا ًٖ الٗمل اإلانهي واإلااؾس ي.
ً َّ َّ
الخ ُّ
دؿ ًَ الظي قهضه الىي٘ اإلاالي والا٢خهاصي للضولت زالٖ ٫ام  ، 2017ؤعج٨ؼ
 مىيىُٖاِ ،بن
ٖ ِ٣ٞلى ُّ
جدؿً وؿبي في بهخا وجهضًغ الى ِٟالسام ،خُث اعجٟٗذ ؤلاًغاصاث الىُُٟت مً 6.7
ملُاع صًىاع ؤي ماٌٗاص 4.7( ٫ملُاع صوالع) زالٖ ٫ام  2016بلى  19.2ملُاع صًىاع ؤي ما ٌٗاص14( ٫
ُّ
الخدؿً بلى اإلاؿخىي الظي ًم ً٨مً زالله
ملُاع صوالع) زالٖ ٫ام  ، 2017و لم ًهل هظا
ً
بخضار جدؿً ٦بحر ًىٗ٨ـ مباقغة ٖلى ألاويإ اإلاالُت والا٢خهاصًت للضولت وٖلى الٓغوٝ
اإلاِٗكُت ،م٣اعهت بمؿخىٍاجه زالٖ ٫ام  2012والبالٛت  67ملُاع صًىاع ما ٌٗاص 53.2 ٫ملُاع صوالع .
 مً جهت ؤزغيَّ ،
ٞةن َج ُّ
دؿً ألاويإ الا٢خهاصًت واإلاالُت واوٗ٩اؾاتها ٖلى اإلاؿخىي الٗام لؤلؾٗاع
ُّ
بخدؿً ألاويإ الؿُاؾُت وألامىُت وخالت الاه٣ؿام
وٖلى ؾٗغ الهغ ٝمغجبِ وبك٩ل مباقغ
َّ
َّ
اإلااؾؿاث اإلاىاػٍت الظي ٞا١
واإلااؾس ي ،بياٞت العجباَه ٦ظل ٪بةنهاء الهغ ٝمً ِ٢بل
الؿُاس ي
ً
 25ملُاع صًىاع زال ٫ألاٖىام الؿاب٣ت ،وهظا ما لم ًدضر بَال٢ا.
َّ َّ
الخ ُّ
دؿً الظي َغؤ ٖلى بهخا الى ِٟالسام وجهضًغه بضؤ م٘ الىه ٠الثاوي مً
 بالغٚم ِمً ؤن
ٖام  ، 2017بال ؤهه ٧ان له ؤزغ وؿبي وملخىّ ٖلى ُّ
جدؿً الىي٘ اإلاالي والا٢خهاصي ،خُث ؤمً٨
ً
جس ٌُٟالعجؼ في الترجِباث اإلاالُت لٗام  2017م٣اعهت بٗام  2016بيؿبت  % 50ج٣غٍبا٦ ،ما قهض
ً
ُّ ً
ؾٗغ نغ ٝالضًىاع اللُبي في الؿى ١اإلاىاػي
جدؿىا ملخىْا مىظ قهغ صٌؿمبر  2017والظي ٧ان في
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مؿخىي  9.5صًىاع ل٩ل صوالع  ،خُث بهس ٌٟبلى ٢غابت  4.0صًىاع للضوالع م٘ بضاًت ٖام 2018م
ً
ٌ
ون َ
ج٣غٍباَ ،
ٌ
بهسٟاى آزغ ملخىّ
اخ َب طل٪
لُٗاوص ؤلاعجٟإ وَؿخ٣غ ٖىض ٢غابت  6.3صًىاع للضوالع
في اإلاؿخىي الٗام لؤلؾٗاع لبٌٗ الؿل٘ وبك٩ل ٦بحر .

املالحظة )3
" ً ..اهذ ألاولاع الانخفادًت والظشوف اإلاػِؽُت أظىء هدُجت ظُاظت الخمُِو التي جم اهتهاحها مً
نبل اإلافشف اإلاشيضي في الػام 2017م بػذ أن آلذ اداسة اإلاىاصهت الاظخيرادًت لىصاسة الانخفاد ".
(نٟدت )16

الغص :
ُّ ًُ 
هغ صًىان اإلاداؾبت ٖلى ا ّتهام اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي نغاخت بةجبإ ؾُاؾت الخًُِ ٤زالٖ ٫ام
ْ
 2017بٗض ؤن آلذ بصاعة اإلاىاػهت الاؾخحراصًت لىػاعة الا٢خهاص ،وخاو ٫مً زالٖ ٫غى جاعٍدي
ّ
لخُىع بًغاصاث ومهغوٞاث الى٣ض ألاجىبي حٗؼٍؼ هظا ّ
الاتهام ،بال ؤن هظا ؤلاصٖاء باَل و ٚحر
ُ
َّ
ّ
خُذ ،وفي هٟـ الى٢ذ ٌَ ُ
اإلاهىُت لٟغٍٖ ٤مل صًىان
الىاضر في ال٣ضعاث
الًٗ٠
ٗ٨ـ
ِ
ً
اإلاداؾبت ،ومضي ٢ضعجه ٖلى ٞهم وجدلُل البُاهاث و ُمجغٍاث ألاخضار و٣ٞا لدؿلؿلها الخاعٍدي.
ّ
ُ َ
بٟٚا ٫ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت َمؿاعي مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي اإلاخىانلت
ًا٦ض ٢هض الاتهام هىا
ِ 
َ
ْ َ
ومُالباجه بإن ج٣ىم وػاعة الا٢خهاص بضوعها في عؾم الؿُاؾت الخجاعٍّت واؾخالمها إلاهامها ُٞما
َ َّ
ّ
الخجاعة الساع ّ
جُت ،وؤهمها جىٞحر الؿل٘ بالؿى ١اإلادلي ،ومغا٢بت ؤؾٗاعها ،وٍخطر
ًخٗل ٤بيكاٍ ِ
طل ٪مً زال ٫الى٣اٍ الخالُت :
ً -1بحن الؿغص الخاعٍدي إلاغاؾالث اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي لؤلَغا ٝاإلاٗىُت ؾىاء في الؿلُت الدكغَُٗت
ؤم الخىُٟظًت ،مُالباث اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بًغوعة ؤن ج٣ىم وػاعة الا٢خهاص بضوعها ،و وي٘
ؾُاؾت ججاعٍت عقُضة ،ومً ؤهم جل ٪اإلاغاؾالث ما ًلي :
ّ o
وجه الؿُض اإلادا٦ ٔٞخابه بلى الؿُض وػٍغ الا٢خهاص في الخ٨ىمت اإلاا٢خت في
ّ
ؤن م َّما ًُ َ
َّ
ٟا٢م الىي٘ وٍؼٍض مً آلازاع الؿلبُت
 ، 2013/11/24جم الخإُ٦ض مً زالله ٖلى ِ
َ
ّ
ّ
الى ّ
ُُٟت ،هى جىامي الُلب ٖلى الى٣ض ألاجىبي ،والظي بل ٜخت نهاًت
ألػمت بٟ٢ا ٫اإلاىاوئ
ّ
ْ
ؤ٦خىبغ  2013خىالي  38ملُاع صوالع ُ ،وٍخى ٘٢ؤن ًَ ِه َل نهاًت  2013خىالي  45ملُاع  ،خُث
ّ
جاء في طل ٪السُاب الخإُ٦ض ٖلى يغوعة اجساط الىػاعة ُخؼمت مً ؤلاجغاءاث الؿغَٗت
والٗاجلت الهاصٞت بك٩ل مباقغ بلى جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي للضولت ،ومجها :
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ّ
 جىُٓم وكاٍ الاؾخحراص ومغاجٗت الؿُاؾُاث الخجاعٍّت،
 مغاجٗت ؾُاؾاث َّ
الضٖم الؿلعي والخدظًغ مً الاؾخمغاع ٞحها ٖلى الىدى ال٣اثم،
 وي٘ خلى ٫جظعٍّت وعاصٖت لخىامي ْاهغة ا٢خهاص الٓل (ألاوكُت الا٢خهاصًت
زاع الُ٣إ الغؾمي ّ
للضولت) الظي ػاص ًٖ  %40مً الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي،
 الض ٘ٞبدىمُت بٌٗ الُ٣اٖاث الىاٖضة ٧الؿُاخت والاجهاالث والؼعاٖت وٚحرها،
 وي٘ آلُت لًبِ ؤويإ اإلاىاٞظ الخضوصًت وجىُٓم صزى ٫الؿل٘ والبًاج٘
وزغوجها،
ّ
م٘ ببضاء الاؾخٗضاص الخام مً مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي للخٗاون م٘ الىػاعة والخ٨ىمت في ٧ل ما
ؾب ٤مً م٣ترخاث وٚحرها.
َّ
 oهٓ َم مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي وعقت ٖمل في  ، 2013/11/26في بَاع مٗالجت جضاُٖاث
ّ
بالخٗاون م٘ ألاَغاّ ٝ
الضولُت ،خاىً٢ ٫ااًاا الؿُاؾاااث الا٢خهاااصًت ال٨الاُت
ألاػمت
(اإلاالُت والى٣ضًت والخجاعٍت) ،وبدًىع وػاعاث  :اإلاالُت ،والخسُاُِ ،الا٢خهاص ،وٚحرها
ّ
وبمكاع٦ت ممثلحن ًٖ لجىت اإلاحزاهُت والخسُُِ واإلاالُت باإلااجمغ الىَني الٗام ،إلاىا٢كت
آٞا ١اإلاالُت الٗامت ومحزاهُت  2014في ْل ألاػمت الغاهىت والخلى ٫اإلاخاخت ،وجم جىاو٫
يغوعة اجساط وػاعة الا٢خهاص لسُىاث جاصة في جىُٓم الخجاعة الساعجُت ،وؤخُلذ
ّ
اإلاٗىُت ومجها وػاعة الا٢خهاص.
مسغجاث طل ٪الل٣اء ل٩اٞت ألاَغاٝ
َّ
اإلاىجه بلى الؿُض وػٍغ الا٢خهاص بخاعٍش  ، 2015/01/13بكإن
٦ oخاب الؿُض اإلادأٞ
ألاويإ الغاهىت وجضاُٖاث ؤػمت بٟ٢ا ٫الخ٣ى ٫واإلاىاويء الىُُٟت وجضاُٖاتها ٖلى
الا٢خهاص الىَني ،وفي ْل ُٚاب قبه جام لضوع وػا ة الا٢خهاصَ ،و َع َص ُٞه َّ
ؤن مهغٝ
ع
لُبُا اإلاغ٦ؼي عٚم ٧ل ما ؾب ،٤وعٚم ج٨غع جيبحهاجه لجمُ٘ ألاَغا ،ٝوفي ْل اؾخمغاع
جٟا٢م ألاػمت صون خلى ٫جظعٍت ٞةهه ؾُ٣ىم باجساط جملت مً ؤلاجغاءاث والًىابِ
اؾخ٨ماال إلاا اجسظه في الؿاب ٤للخ٣لُل مً ّ
خضة ألاػمت ،والتي لً ج٨ىن ٧اُٞت صون
ججاوب الجهاث اإلاٗىُت ،وؤهمها وػاعة الا٢خهاص التي َالبها باجساط بجغاءاث ٖاجلت
َ
جدى ُ ٫صون اؾخمغاع جضهىع ألاويإ ،وفي هظا ؤلاَاع ا٢ترح اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي مغاجٗت
الؿُاؾت الىاٞظة إلٖاصة جىُٓم وكاٍ الاؾخحراص الاؾتهال٧ي مً زال: ٫
 -1بٖاصة الىٓغ في الضٖم الؿلعي.
 -2بٖاصة الىٓغ في ؾُاؾت صٖم اإلادغو٢اث بك٩ل ٞىعي.
 -3بٖاصة الىٓغ في الىاعصاث مً الؿل٘ ٚحر الًغوعٍت وال٨مالُت والخض مً بٚغا١
الؿى.١
 -4حكضًض الغ٢ابت ٖلى جىصة الؿل٘ اإلاىعصة ومىانٟاتها.
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 -5خٓغ اؾخحراص الؿل٘ التي ًخىٞغ مجها بهخا مدلي.
 -6اجساط بجغاءاث عاصٖت إلا٩اٞدت ٖملُاث تهغٍب الؿل٘ واإلادغو٢اث.
م٘ جإُ٦ض السُاب ٖلى اؾخٗضاص مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي للخٗاون والخيؿُ ٤بكإن ٧اٞت
بجغاءاث الخض مً اؾخجزا ٝمىاعص الضولت مً الى٣ض ألاجىبي.
٦ oخاب الؿُض اإلادا ٔٞبلى الؿُض وػٍغ الا٢خهاص في  ، 2015/02/08وجدذ ٖىىان "هام
وٖاجل جضا" بكإن م٣ترخاث اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي للخض مً اؾخجزا ٝالى٣ض ألاجىبي ،خُث
ُّ
الخض مً جىامي الُلب ٖلى الى٣ض
الخٔ اإلاهغٖ ٝضم اجساط ّؤًت بجغاءاث مً قإنها
ّ
ؤي حُٛحر ًُظ٦غ في الؿُاؾخحن اإلاالُت والخجاعٍت ،وَلب اإلاهغ ٝمً وػاعة
ألاجىبي ،صون ِ
الا٢خهاص وبهىعة ٖاجلت جدضًض ؤولىٍاث الاؾخحراص الؿلعي م٘ جدضًض ٦مُاجه ،إللؼام
٧ل مً اإلاىعصًً واإلاهاع ٝبها ٖىض ٞخذ الاٖخماصاث اإلاؿدىضًت ،و َّ
٦غع اإلاهغ ٝجإُ٦ض
اؾخٗضاصه للخٗاون والخيؿُ ٤بما ًٟ٨ل جد ٤ُ٣اؾخ٣غاع ا٢خهاصي ومالي.
٦ oخاب الؿُض اإلادا ٔٞبلى الؿاصة عثِـ وؤًٖاء اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا١
الىَني ،بخاعٍش  ، 2016/09/04وباٖخباع مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي هى اإلاؿدكاع الا٢خهاصي
ُ ّ
دظع وب٩ل نغاخت مً زُىعة اؾخمغاع ألاػمت،
للضولت اللُبُت و ٤ٞال٣اهىنٞ ،ةهه ً ِ
ً
وَالب باجساط زُىاث وبجغاءاث ٗٞلُه إلاٗالجت جضاُٖاتها وجظوعها ،جإؾِؿا ٖلى
ّ
ماقغاث زُحرة جضا ،مجها ؤن جىٗ٢اث العجؼ الترا٦مي للمحزاهُت خت نهاًت الٗام 2016
ؾحزًض ًٖ  50ملُاع صًىاع ،لترج ٟ٘وؿبخه مً الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي بلى  ،%95و٢ض جغجٟ٘
اليؿبت بلى ؤ٦ثر مً  %110بٗض بياٞت التزاماث الخ٨ىمت اإلاا٢خت بمضًىت البًُاء ،وب ً
ىاء
ٖلُه َالب اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بدؼمت بنالخاث جىهغٍت ،مً قإنها اإلاؿاٖضة في مٗالجت
ألاػمت ،وهي ٧الخالي :
 -1حعجُل بنهاء ؤػمت الخ٣ى ٫واإلاىاويء الىُُٟت وٖىصة ؤلاهخا إلاٗضالجه الُبُُٗت.
 -2بٖاصة الىٓغ في ؾٗغ الهغ.ٝ
 -3الالتزام بدىُٟظ ٧اٞت ؤلانالخاث الهُ٩لُت وبجغاءاث جغقُض ؤلاهٟا.١
 -4الٗمل ٖلى خكض ؤلاًغاصاث ٚحر الىُُٟت ،وجُٟٗل صوع وػاعحي اإلاالُت والا٢خهاص.
 -5بلٛاء صٖم اإلادغو٢اث الظي ؤنبذ ًمثل مؿإلت ؤمً ٢ىمي.
 -6و ٠٢هؼٍ ٠ؤلاهٟا ١زاع اإلاحزاهُت في اإلاىُ٣ت الكغُ٢ت.
 -7بؿِ ألامً ووخضة البالص وبنهاء الخغوب.
 -8جىُٖت الغؤي الٗام وبقغا ٥اإلاجخم٘ في جدمل جبٗاث ألاػمت وجضاُٖاتها.
٢ -2ام اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بالخيؿُ ٤والخٗاون م٘ اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا ١الىَني في بٖضاص
ُ ْ
مىاػهت الى٣ض ألاجىبي والتي اٖخمضث بخاعٍش  24ابغٍل  ، 2017في خضوص  17.9ملُاع صوالع.
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 -3في بَاع صٖمه للمىا هت الاؾخحراصًت وصوعه في بهجاح ٖمل وػا ة الا٢خهاصَّ ،
٢ضم اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي
ع
ػ
ُ
َ ً
حٗهضا بخمىٍل العجؼ في اإلاىاػهت الاؾخحراصًت في خضوص  % 30مً بجمالي اإلاىاػهت ،ؤي ٢غابت 5.4
ملُاع صوالع مً اخخُاَُاث اإلاهغ ٝمً الى٣ض ألاجىبي.
َّ -4
٢ضم اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٧اٞت الدؿهُالث والضٖم لىػاعة الا٢خهاص مً زال ٫الاجخماٖاث اإلاخ٨غعة
م٘ وػٍغ الا٢خهاص ووُ٦ل الىػاعة للٗمل مً زال ٫مىٓىمت َّ
مىخضة لالٖخماصاث اإلاؿدىضًت
ّ
جاهؼٍت وػاعة
والاؾخٟاصة مً ٢اٖضة البُاهاث ومىٓىمت مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،بال ؤهه لٗضم
الا٢خهاص وجإزغ بٌٗ ألاٖما ٫اللىجؿدُت بالىػاعة خضر جإزحر في جىُٟظ اإلاىاػهت الاؾخحراصًت،
خُث بضؤ الٗمل الٟٗلي نهاًت قهغ ؤٚؿُـ . 2017
ٞةن هظه ال٣غاثً التي ؤٟٚلها صًىان اإلاداؾبت ،ولم ٌُكغ لها في ج٣غٍغه ،ال ّ
 -5في ْل ما ؾبَّ ،٤
ق٪
ِ
َ َ َ
ؤنها ُج ّ ُ
نض اإلاهغٝ
ٟىض بتهاماث الضًىان للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي بةجبإ ؾُاؾت الخًُِ ،٤خُث ع
ِ
َ َّ َ
اإلاغ٦ؼي إلاىاػهت ٖام  2016هدى  15ملُاع صوالع ٖىضما ٧ان ٌكغٖ ٝلى جىُٟظ جل ٪اإلاىاػهت وهٟظ
مجها ٢غابت  12ملُاع صوالع ال  ،ِ٣ٞبِىما بلٛذ مىاػهت الى٣ض ألاجىبي التي ّ
ؤ٢غها اإلاجلـ الغثاس ي
لخ٨ىمت الىٞا ١الىَني وواٖ ٤ٞلحها اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ًٖ الٗام  2017خىالي  17.9ملُاع صوالع
 ،بياٞت لخٗهض اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بضٖم هظه اإلاىاػهت بيؿبت  %30ؤي خىالي  5.4ملُاع صوالع
ً
ًٞال ًٖ بُ٣ت الدؿهُالث ووجىه الضٖم الٟني التي ّ
٢ضمها اإلاهغ ٝلىػاعة الا٢خهاص،
ؤزغي،
ّ
جىنل بلُه وٍإي حجت ومىًُ ٤ؼٖم
ٞإًً الخًُِ ٤الظي ّاصٖاه صًىان اإلاداؾبت ؟! و٠ُ٦
طل ٪؟!..
ُّ
 ب َّن جضز َل صًىان اإلاداؾبت بةً٣اٖ ٝمل لجىت اإلاىاػهت الاؾخحراصًت ؤؾهم بك٩ل مباقغ في بعبا٥
ً
ُّ
الٗمل وجإزغه ،مما ايُغ اإلاهغ ٝبلى بعجاء جىُٟظ مىا٣ٞاث اللجىت وبهٟت ما٢خت بىاءا ٖلى
عؾالت صًىان اإلاداؾبت اإلاىجهت بلى وػٍغ ؤلا٢خهاص ع٢م ( )017-19-5571بخاعٍش  2017/10/17والتي
ّ
ً
ّ
َ
ؤبضي ٞحها الضًىان جدٟٓه ٖلى ٖمل لجىت جىُٟظ اإلاىاػهت ؤلاؾخحراصًت هٓغا إلاا ج٨ك ٠له مً
مسالٟاث في ٖمل لجىتي ؤلاقغا ٝوجىُٟظ اإلاىاػهت ؤلاؾخحراصًت ،وٖضم بلتزامهما بإخ٩ام ٢غاع اإلاجلـ
الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا ١الىَني ع٢م ( )378لؿىت . 2017
ِ مً وجىه الخىا ٌ٢والايُغاب في ج٣غٍغ الضًىان ؤن عؾالت عثِـ صًىان اإلاداؾبت اإلاكاع بلحها٢ ،ض
ّ
وعص ٞحها بإن جل ٪الخهغٞاث واإلاسالٟاث اإلاسجلت بد ٤لجىتي الخىُٟظ وؤلاقغاٖ ٝلى اإلاىاػهت
ّ
اإلاخمثل في الٗملت ألاجىبُت"ً ،
وبىاء ٖلُه َلب
الاؾخحراصًت مً قإنها ؤن جاصي بلى "بهضاع اإلاا ٫الٗام
ِ
ً
عثِـ صًىان اإلاداؾبت نغاخت في عؾالخه ب ا " :و ٠٢بنضاع ؤي مىا٣ٞاث ٖلى َلباث ٞخذ
الاٖخماصاث مً ٢بل لجىت جىُٟظ اإلاىاػهت الاؾخحراصًت ،و٦ظلٖ ٪ضم بخالت ؤي مىا٣ٞاث ناصعة بلى
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مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي" .ألامغ الظي هاً٢ه ما وعص في الهٟدت ع٢م ( )321مً ج٣غٍغ الضًىان ًٖ
ّ
الٗام  2017التي وعص ٞحها بإن الضًىان ٢ض َلب بمىجب الغؾالت اإلاكاع بلحها  " :جهادُذ ؤلاجاغاءاث
اإلاسالٟات ولاِـ ججمُض اإلاىاػهت " !!..
 و٢ض ٢ام صًىان اإلاداؾبت بةً٣ا ٝجىُٟظ اإلاىا٣ٞاث ٖلى الاٖخماصاث اإلاؿدىضًت الهاصعة ًٖ وػاعة
َّ
ج٣غٍغ باإلاسالٟاث اإلاغج٨بت وال
بُان ؤو
الا٢خهاص ،بمىجب ال٨خاب اإلاكاع بلُه ،وصون بعٞا ١ؤي ٍ
ٍ
بإؾماء الكغ٧اث التي ًم ً٨بً٣ا ٝجىُٟظ اإلاىا٣ٞاث اإلامىىخت لها ،ل٩ي ًدؿن للمهغ ٝاؾدبٗاصها
مً مىذ اإلاىا٣ٞت الجهاثُت ،ومباقغة جىُٟظ ّ
بُ٣ت اإلاىا٣ٞاث الىاعصة مً وػاعة الا٢خهاص ،وهى ما
ً
ً
٧ل مً لجىت اإلاىاػهت الاؾخحراصًت بىػاعة الا٢خهاص ،و لجىت الخُُٛت
ؾبب جإزحرا و بعبا٧ا لٗمل ٍ
بمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي.
 زلل ٞني آزغ ٦بحر وُٞ ٘٢ه صًىان اإلاداؾبت ،خُث ّ
جبحن وجىص زُإ نغٍذ وٞاضر في آلُت
اخدؿاب الضًىان إلاهغوٞاث الى٣ض ألاجىبي لٗام  2017والتي َّ
٢ضعها ج٣غٍغ الضًىان بىدى  8.9ملُاع
ْ
صوالع  ،خُث ٢ام باخدؿابها بُغٍ٣ت ٚحر خُدت ،بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الىهج اإلاداؾبي الؿلُم؛ بط
ال ًم ً٨و٣ٞا لؤلٖغا ٝواإلاباصت اإلاداؾبُت الاٖخماص ٖلى جؼء مً خغ٦ت ؤعنضة اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي
َّ
اإلادهلت ،م٘ بٟٚاَّ ٫
بُ٣ت الٗىامل واإلاازغاث ألازغي.
بالساع وعبُها بدغ٦ت ؤلاًغاصاث الىُُٟت
َّ 
بن هظا السلل مً ِ٢بل صًىان اإلاداؾبت ٌٗ٨ـ الًٗ ٠ال٨بحر وٖضم الٟهم لضي ٞغٍٖ ٤مل
ً
ّ ّ
ؤن بًغاصه لالؾخيخاجاث التي ّ
جىنل بلحها بما ؤن ج٨ىن جهال مىه ب٣غاءة البُاهاث
ٍا٦ض
الضًىان ،و ِ
ًّ
ً
ٞىُا ٦ما وعصث في ٣ٞغاث الجضو ٫اإلاضع في
وال٣ىاثم اإلاالُت ٢غاءة خُدتًٞ ،ال ًٖ جدلُلها
َ ً
ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت ،ؤو ؤن ج٨ىن حٗمضا للخًلُل والدكىٍه ِمً زال ٫اٖخماصه في اخدؿاب
واخض في ال٣ىاثم اإلاالُت
بىض
ٍ
بجمالي ؤعنضة اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي مً الى٣ض ألاجىبي بالساع ٖلى ٍ
للمهغ ،ٝهى بىض ؾىضاث وؤطوهاث زؼاهت ؤجىبُت وؤعنضة بٗمالث ٢ابلت للخدىٍل ،م٘ ججاهل بُ٣ت
البىىص ألازغي ،و ِمً ؤهمها :
 ؤنى ٫بنضاع الٗملت بالى٣ض ألاجىبي،ُ
ُ ٞ -غو٢اث ؾٗغ الهغ،ٝ

ّ
 الالتزاماث ال٣اثمت بالى٣ض ألاجىبي لهالر اإلااؾؿت اللُبُت لالؾدثماع واإلاجىب، ؤعنضة اإلاهاع ٝالخجاعٍت م٣ابل اٖخماصاث مٟخىخت، -ؤعنضة اإلاهاع ٝالخجاعٍت م٣ابل مىا٣ٞاث ؤعباب ألاؾغ اللُبُت.
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ٞىُ ًا ؤ٦ثر ؤهمُت ،وهى َّ
ّ ٦َ غع الضًىان طاث السُإ خحن ؤٟٚل ؤمغًا ّ
ؤن ؤعنضة الى٣ض ألاجىبي لضي
ُ
مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي بىض ؾىضاث وؤطوهاث زؼاهت ؤجىبُت وؤعنضة بٗمالث ٢ابلت للخدىٍل بال٣ىاثم
اإلاالُت جخإزغ ب َّ
ٗضة ٖىامل زال ٫الؿىت ،وهي :
ِ
 -ؤلاًغاصاث الىُُٟت،

 بًغاصاث اؾدثماعاث مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي بالى٣ض ألاجىبي، اإلابال ٜاإلاكتراة بالى٣ض ألاجىبي مً بٌٗ الجهاث ألازغي، جدهُالث الىصاج٘ السانت، اؾخسضاماث الى٣ض ألاجىبي، ٞغو٢اث ؤؾٗاع الهغ،ٝ خغ٦ت الؼٍاصة والى٣و في الخضاو.٫خُث ؤٟٚل ج٣غٍغ الضًىان مٗٓم هظه الٗىامل ،وا٦خ ٟبدهغها في ؤلاًغاصاث الىُُٟت
واؾخسضاماث الى٣ض ألاجىبي .ِ٣ٞ
َّ 
بن هظا الاهدغا ٝالىاضر في ٢غاءة البُاهاث اإلاالُت وجدلُلها ؤو ٘٢صًىان اإلاداؾبت في الخىا ٌ٢مً
ّ
مًللت
جهت٦ ،ما ؤهه ٦ك ًٖ ٠عجؼه في الخٗامل م٘ جل ٪البُاهاث اإلاالُت ،وحٗمضه وكغ بُاهاث
ِ
للغؤي الٗام مً جهت ؤزغي٧ ،ل طل ٪وٚحره ؤيٗ ٠بم٩ان الىزى ١بالىخاثج التي ّ
جىنل بلحها ج٣غٍغ
ِ
ّ
صًىان اإلاداؾبت بالسهىم ،بالىٓغ لهظا السُإ والسلل الٟني الجلي.

املالحظة )4
جىاو ٫ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت في الٟهل الثاوي محزاهُت الترجِباث اإلاالُت لٗام  2017والتي ؤوضر بإنها
ً
" :غىلا غً حعــُير أمىس الذولت بميزاهُت غامت أنشث ميزاهُت جشجِباث مالُت إظدىادا غلى الكهشة
العادظت مً اإلاادة ( )9مــً الاجكــام العُاظــي اللــُبي اإلاىنــؼ والتي ّ
هفذ غلى اخخفاؿ مجلغ الىصساء
في ولؼ وجىكُــز جشجِبــاث مالُــت واسئــت غىــذ الانخمــاء بػــذ إح ـشاء اإلاؽــاوساث الالصمــت مــؼ مفــشف لُبُــا
اإلاشيــضي ودًــىان اإلاداظبت والجهاث الشنابُت راث الػالنــت وقو أخٍام الهاهىن اإلاالي الىاقز .خُــث
اظــخلضمذ المــشوسة إًجاد إواس ناهىوي لدعُير أمىس الذولت خالُ الػام 2017م ،بع ــبب حػثر إــذاس
ناهىن مً مجلـغ الىىاب في ظـل الخالقاث والخجارباث العُاظُت ،وحػزس الفشف بىـاء غل ــى
الاغخم ــاداث الؽ ــهشٍت اإلاؤنخت بيعبت  12/1مــً اغخمــاداث الػــام العــابو وقها للمــادة الثامىــت مــً
نــاهىن الىظــام اإلاالي للذولت لػذم إنشاس ميزاهُـت للػـام  ، 2016ممـا حػـل مىلـىع إنشاس جشجِبـاث مالُت
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مؤنخت للػام  2017ل ــشوسة ملخ ــت لخجىُ ــب اإلا ــىاوً مضٍ ــذا مً الػىاء ،وخكاظا غلى اظخمشاس ـشف
اإلاشجبـاث وجـىقير الاخخُاحـاث المـشوسٍت واإلاداقظـت غلى ألامً الؿزائي والذوائي ،ولمان ظير اإلاشاقو
الػامت اإلاهمت باهخظام واوشاد ".
(نٟدت  18وما بٗضها)

زا ا اام ٖا ا اااص ج٣غٍا ا ااغ الا ا ااضًىان ووجا ا ااه اهخ٣ا ا اااصه للمها ا ااغ ٝاإلاغ٦ا ا ااؼي ووػاعة اإلاالُا ا اات بكا ا ااإن الا ا ااضًً الٗا ا ااام
ٖلى الىدى الخالي :
"  -العــلل جمذ دون إواس ؼشَعي ًىظمهــا وقــو مخىلباث اإلاادة الخامعــت مً ناهىن سنم ( )15لعىت
 1986بؽأن الذًً الػام غلى الخضاهت الػامـت والتي ال ججيز لىصاسة اإلاالُت الانتراك مً الذاخل أو
الخاسج أو إـذاس المماهاث التي جشجب التزاماث مالُت إال بهاهىن.
 العلل جمذ باإلاخالكت ألخٍام اإلاـادة الخادًـت غؽـش مـً الهاهىن سنم ( )1لعىت  2005بؽأن اإلافاسف،اإلاػذُ بالهاهىن سنم ( )46لعىت  2012التي ججيز للمشيضي م ــىذ ظ ــلل مؤنخ ــت ل ــىصاسة اإلاالُ ــت لخؿىُ ــت
أي عج ــض ونتي في ؤلاًشاداث الػامت بؽشه أال جضٍذ هزه العلل غلى خمغ مجمىع ؤلاًشاداث ّ
ّ
اإلاهذسة في
اإلايزاهُت الػامت ،وأن حعذد في نهاًـت العـىت اإلاالُـت التي مىدذ قحها ،وال ًجىص ههذًم ظلل أخشي إال
بػذ ظذاد الالتزاماث العابهت.
 خ ّذدث اإلاادة الثاهُت مً الهاهىن سنم ( )15لعىت  1986بؽأن الذًً الػام آلُـت إـذاس الـذًً الػـامغـً وشٍـو ظـىذاث ؾـير ّ
مدذدة اإلاذة مهابـل الـذًىن ،قُمـا ّ
وضخذ اإلاادة الثالثت آلُـت حعـىٍت الـذًً
الػـام غـً وشٍـو الخفـم اإلاباؼـش مً نبل مفشف لُبُا اإلاشيضي مً ؤلاًشاداث الىكىُت بيعبت ".... %5
الخ.
(نٟدت )15-14

الغص :
ِ مً اإلاضهل جىاو ٫ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت للترجِباث اإلاالُت للٗام  2017بهظا الك٩ل الظي ًىم ًٖ
ً
ُٚاب ًٖ الىا ٘٢وججاهل للٓغو ٝاإلادُُت والاجٟا٢اث التي ٧ان الضًىان َغٞا ٞحها !!ٞ ..ىجضه
ً
ّ
ًهغح بال٣ى" : ٫غىلا غً حعــُير أمىس الذولت بميزاهُت غامت أنشث ميزاهُت جشجِباث مالُت إظدىادا غلى
الكهشة العادظت مً اإلاادة ( )9مــً الاجكــام العُاظــي اللــُبي"  ..خُث ًدىاو ٫الخ٣غٍغ زُاعا ٚحر وا٢عي
ّ
وهى حؿُحر ؤمىع الضولت بمحزاهُت ٖامت ،بِىما ٌٗلم الجمُ٘ في لُبُا وزاعجها ،بإن الؿلُت
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الدكغَُٗت اإلامثلت في مجلـ الىىاب لم جهاصٖ ١لى الاجٟا ١الؿُاس ي ولم حٗتر ٝبد٨ىمت الىٞا١
ً
ؤي محزاهُت ؤو ّ
الىَني وبالخالي جغ ٌٞاٖخماص ّ
ًٞال ًٖ ٦ىن
ؤي بجغاء ناصع ًٖ جل ٪الخ٨ىمت،
ّ
ً
صًىان اإلاداؾبت َغٞا ؤؾاؾُا في ٧اٞت جىالث واجخماٖاث بٖضاص الترجِباث اإلاالُت التي اٖخمضها
ٌ
ُٚاب ًٖ الىا ٘٢ؤم ؤهه حُِٛب لئلمٗان في
اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا ١الىَني!ٞ ..هل هظا
الخًلُل والدكىٍه ؟!..
 ججاهل صًىان اإلاداؾبت ؤ َّن جىُٟظ الترجِباث اإلاالُت لٗام  2017مً ازخهام وػاعة اإلاالُت
بالخيؿُ ٤م٘ عثاؾت الخ٨ىمت ومهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،و٢ض التزم اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بٗملُت جمىٍل
ً
بىىص الترجِباث ومىذ ٢غى خؿً للخ٨ىمت بُ٣مت  10.6ملُاع صًىاع ،وطل ٪و٣ٞا لؤلؾاؽ الىاعص في
الاجٟا ١الؿُاس ي الظي ط٦غه ج٣غٍغ الضًىان طاجه في صًباجخه !!..
َ
ً
ً
 الخٔ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي جىاً٢ا واضخا في عئٍت وجُُ٣م صًىان اإلاداؾبت للٓغو ٝوألاؾباب التي
جٗلذ َّ
ماؾؿاث الضولت بما ٞحها اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي حؿخمغ في الهغ ٝزال ٫ألاٖىام 2017-2014
بمحزاهُاث وجغجِباث مالُت ٚحر مٗخمضة مً الؿلُت الدكغَُٗت؛ خُث جىاو ٫صًىان اإلاداؾبت في
الٟهل ألاو ٫مً هظا الخ٣غٍغ مىيىٕ الضًً الٗام ال٣اثم ٖلى السؼاهت الٗامت في نهاًت ٖام 2017
والبال 58 ٜملُاع صًىاع ،الظي ٧ان لٛغى جمىٍل مهغوٞاث الضولت زال ٫الؿىىاث 2017-2014
بهض ٝجىٞحر الاخخُاجاث الًغوعٍت التي ؤقاع بلحها صًىان اإلاداؾبت واؾدىض ٖلحها إل٢غاع الترجِباث
اإلاالُت لٗام  2017بعجؼ  10.6ملُاع صًىاع صون ُٚاء ٢اهىوي ،وهىا ٌؿخٛغب مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي
وٍدؿاء ًٖ ٫مٛؼي جىجُه صًىان اإلاداؾبت اللىم له وجدمُله مؿاولُت اعجٟإ هظا الضًً الٗام
وٖضم وجىص ُٚاء ٢اهىوي له ،في ْل ألاويإ التي ؤقاع بلحها الضًىان وجٗلها في خ٨م "الًغوعة"
ً
التي ؤجاػث الهغ ٝو ٤ٞجغجِباث مالُت ٚحر مٗخمضة مً ٢بل الؿلُت الدكغَُٗت !! ..هٓغا لخالت
ّ
واإلااؾس ي والاهٟالث ألا ّ
مني.
الاه٣ؿام الؿُاس ي
 ؤٟٚل ج٣غٍغ الضًىان ٖىض جىجحهه اللىم إلاهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي َّ
ؤن الهض ٝمً الترجِباث اإلاالُت
ً
اإلاٗخمضة ِمً اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا ١الىَني  -والتي ٧ان الضًىان َغٞا ٞحها  -هى جمىٍل
ّ
واخخج َ
بض ٫طل ٪بلؼوم "الغجىٕ لل٣ىاهحن والخمؿ٪
الى٣ٟاث الًغوعٍت وع ٘ٞاإلاٗاهاة ًٖ اإلاىاًَ،
بها في مثل هظه الٓغو ٝالتي ال جؼا٢ ٫اثمت" ،بدُث جٗل مً الترجِباث اإلاالُت اإلاٗخمضة مىيىٕ
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ً
ً
ْ َ
مؿاءلت للمهغ ٝبٗض ؤن ج َّمذ ٖملُت الهغ ٝوؤنبذ الضًً الٗام ٖلى السؼاهت ؤمغا واٗ٢ا
ًّ
خغٍا بضًىان اإلاداؾبت بض ٫طل - ٪وهى َغ ٝؤنُل في
ٌؿخىجب وي٘ اإلاٗالجاث لؿضاصه ،و٧ان
بلى ٙالضًً الٗام هظا اإلاؿخىي اإلاكاع بلُه  -ؤن ًظ٦غ ٢ىاٖخه الخامت بمبرعاث الهغ ٝصون وجىص
ُٚاء ٢اهىوي له ،وبالخالي ٖلُه ٢بى ٫جل ٪اإلابرعاث لترا٦م هظا الضًً ،وٖضم جدمُل اإلاؿاولُت
إلاهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي وخضه.
ِ مً جهت ؤزغي ،الخٔ مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ججاهل صًىان اإلاداؾبت لٗغى بٌٗ الخ٣اثٖ ٤ىض
ً
جدلُله لجاهب ؤلاًغاصاث مً الترجِباث اإلاالُت ،خُث لم جخم ؤلاقاعة مُل٣ا – ٖلى ؾبُل اإلاثا - ٫بلى
ؤؾباب ٖضم جىعٍض اإلابل ٜاإلاخب٣ي مً بًغاصاث مبُٗاث اإلادغو٢اث بالؿى ١اإلادلي ّ
اإلا٣ضع بُ٣مت 625
ملُىن صًىاع ،بالغٚم ِمً ؤن صًىان اإلاداؾبت ٧ان صاثم اإلاُالبت بخىعٍض هظا اإلابل ٜؤزىاء الاجخماٖاث
َّ
اإلااؾؿاث اللُبُتٞ ،لماطا ججاهل صًىان اإلاداؾبت في ج٣غٍغه ؾغص ألاؾباب
التي ٌَٗ٣ضها زبراء
الخُ٣ُ٣ت إلاا ًهاخب ٖضم جىعٍض هظا اإلابل ٜمً قبهاث؟!..

املالحظة )5
" لىخظ أهه جم إًذاع نُمت الهشوك اإلاشحػت خالُ الػام بالىهذ ألاحىبي بدعاب ؤلاًشاد الػام
وإغخباسها مفذس مً جمىٍل الترجِباث اإلاالُت 2017م ،ونُام مفشف لُبُا اإلاشيضي بخدىٍل اإلابالـ دون
الشحىع لىصاسة اإلاالُت ـاخب الخعاب".
(نٟدت )20

الغص :
َّ
اإلاخب٘ واإلاٗخاص ،هى ؤن ً٣ىم اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي
هىا ًخٛاض صًىان اإلاداؾبت ًٖ ٖلمه بإ َّن ؤلاجغاء
ً
ُ
بةًضإ ٧اٞت مىاعص الضولت الؿُاصًت ؤو ٚحرها مً ؤلاًغاصاث و٣ٞا للخهيُ ٠اإلاٗخمض في اإلاحزاهُت
الٗامت ؤو الترجِباث اإلاالُت ،خُث ً٣ىم اإلاهغ ٝبةًضإ بًغاصاث الى ِٟوالًغاثب و الجماع ٥في
الخؿاباث اإلاىاْغة لها ،في خحن ًخم جىعٍض الغؾىم وؤلاًغاصاث ألازغي بلى خؿاب ؤلاًغاص الٗام،
ّ
وخُث بن جدهُل ؤ٢ؿاٍ ال٣غوى ًىضع جدذ بًغاصاث ؤزغي ٣ٞض جم جىعٍضها بلى خؿاب ؤلاًغاص
ً
الٗام واؾخٗمالها مً ٢بل وػاعة اإلاالُت في جمىٍل الترجِباث اإلاالُت و٣ٞا لآللُت اإلاٗهىصة وخؿب ما
جم الاجٟاٖ ١لُه م٘ وػاعة اإلاالُت ،وال خت لُ٣ام اإلاهغ ٝباؾخٗما ٫هظه ؤلاًغاصاث صون ٖلم
وػاعة اإلاالُت.
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املالحظة )7
في بَاع الخضًث ًٖ بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي ،وؾغص لبٌٗ هخاثج جلؿاث الخىاع
الا٢خهاصي في ٧ل مً (جىوـ ولىضن وعوما) ط٦غ ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت ما ًلي :
 "سقن مداقظ مفشف لُبُا اإلاشيضي اإلاباؼشة في جىكُز ؤلاـالخاث إلى أن ٌػخمذ مً مجلغالىىاب خُث ـشح اإلاداقظ في جلَ الجلعت بأهه ظِخىلى غشك بشهامج الاـالخاث غلى سئِغ
مجلغ الىىاب في ألاظبىع الخالي إلحخماع ايخىبش.
 مً أيخىبش ختى جاسٍخ هزا الخهشٍش لم ًدبين ما ًكُذ غشك اإلاداقظ البرهامج غلى مجلغ الىىاب اواإلاباؼشة في جىكُزه باإلاؽاسيت مؼ الخٍىمت .
 بالـ اإلاداقظ قُما ٌعمى بالتروٍج للبرهامج مً خالُ غشله غلى الػذًذ مً الجهاث ؾير اإلاػىُتبؽؤون الذولت أو اإلااُ أو الانخفاد مثل  ( :الجامػاث ،وظكشاء الذوُ،ومؤظعاث اإلاجخمؼ اإلاذوي
وؾيرها ) ،ألامش الزي ظاهم في اظتهالى الىنذ ولُاع الجهذ وخلو خالت إخباه وحمىد".
(نٟدت )50

الغص :
ْ
 هظا اصٖاء ؤٚغب وؤبٗض مما ؾب٣ه؛ بط ب َّن اإلاىاصاة باإلنالح الا٢خهاصي ،وبةٖاصة هُ٩لت الا٢خهاص
ّ
اإلاىخض ،وٚحرها مً
الىَني ،وبًغوعة بنالح هُ٩ل ؤلاهٟا ١في الضولت ،وجُبُ ٤هٓام الخؿاب
مخُلباث ؤلانالح الكامل ٧اهذ صًضن اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي وؤهم ؤولىٍاجه مىظ الىه ٠الثاوي مً
ُ
واقتهغ طل ٪خت في
الٗام 2013م ،خُث هاصي اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بًغوعة ؤلانالخاث الا٢خهاصًت،
وؾاثل ؤلاٖالم ُ
وٖغ ًٖ ٝاإلاغ٦ؼي ،ولِـ ٦ما ا ّصعى صًىان اإلاداؾبت بإن ٨ٞغة ؤلانالح
الا٢خهاصي بضؤث في اجخمإ لىضن قهغ ا٦خىبغ . 2016
ّ
ُ ج ّ
ىض ُر اإلاغاؾالث والسُىاث التي اجسظها مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي بكإن يغوعة جُبُ ٤بنالخاث
ِ
ا٢خهاصًت واؾٗت مىظ نهاًت الٗام  ، 2013خت ٢بل ْهىع جضاُٖاث ؤػمت بٟ٢ا ٫الخ٣ى ٫و
ّ
اإلاىاويء الىُُٟت التي خظع مجهاٖ ،لى الىدى الخالي :
ُ ً
 في  ، 2013/04/08زاَب الؿُض مدا ٔٞاإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٦ال مً الؿُض عثِـ اإلااجمغ
الىَني الٗام ،والؿُض عثِـ وػعاء الخ٨ىمت اإلاا٢خت ،بكإن يغوعة جىُٓم اإلاالُت الٗامت
ً
وؤهمُت وي٘ الًىابِ الالػمت بما ًٟ٨ل مخابٗت الهاصعاث الُىمُت للى ِٟوالٛاػُ ،م٣ترخا
حكُ٨ل لجىت ّ
ٞىُت بغثاؾت الؿُض عثِـ صًىان اإلاداؾبت ،وًٖىٍت ٦ال مً هاثب مدأٞ
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َّ
مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،والؿاصة و٦الء وػاعاث اإلاالُت والى ،ِٟومضًغ ٖام اإلااؾؿت الىَىُت
للى ،ِٟومضًغ ٖام اإلاهغ ٝاللُبي الساعجي ،للخإ٦ض مً ؾالمت بجغاءاث جهضًغ الىِٟ
وٖاثضاجه.
 في  ، 2013/09/26وجه الؿُض اإلادا ٔٞزُابه بلى الؿُض عثِـ وػعاء الخ٨ىمت اإلاا٢خت ٖلي
ػٍضان ،بكإن يغوعة حكُ٨ل لجىت لىي٘ ؤلاَاع الٗام الاؾتراجُجي للمحزاهُت ،في بَاع مٗالجت
ّ
ّ
الى ،ِٟوما ٢ض ُ
ًىج ُم ٖىه مً آزاع ؾلبُت ٖلى ؤلاًغاص
الخضهىع والخظبظب ال٨بحر في بهخا
الٗام وحُُٛت بىىص اإلاحزاهُت.
 في  ، 2013/11/14بجخم٘ الؿُض اإلادا ٔٞبالؿُض وُ٦ل وػٍغ اإلاالُت بالخ٨ىمت اإلاا٢خت،
ّ
والخدظًغ مىه بكإن مسخى٣اث َج ّ
مغ
بهض ٝمىا٢كت ما ؾب ٤إلاهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي الخىىٍه بلُه
ّ
بها اإلاحزاهُت الٗامت ّ
الى ّ
ُُٟت والبدث ًٖ ؾبل
للضولت ٖلى بزغ الاهسٟاى ال٨بحر في ؤلاًغاصاث
ً
َّ
ّ
اإلاىجه بلى الؿُض وُ٦ل الىػاعة
لخمىٍل العجؼ اإلاخى ٘٢في محزاهُت الٗام  ، 2013و٣ٞا للسُاب
ُ
في  ،2013/11/19الظي جاء ُٞه الخإُ٦ض ٖلى ٖ" :ضم الاهخٓاع بلى ؤن جخٟا٢م اإلاك٩لت وٍ٨ىن
ً
وزهىنا بطا َا ٫ألامغ ّ
وؤصي بلى ٖضم ال٣ضعة
لها جإزحراث ؾلبُت ٦بحرة ٖلى اإلاىاًَ اللُبي
ٖلى ص ٘ٞاإلاغجباث" ...
 في ّ ، 2013/11/24
وجه الؿُض اإلادا ٔٞزُابه بلى الؿُض وػٍغ الا٢خهاص بالخ٨ىمت اإلاا٢خت،
ّ
ّ
بكإن الخدظًغ مً جىامي الُلب ٖلى الى٣ض ألاجىبي ،والخإُ٦ض ٖلى يغوعة اجساط خؼمت
بجغاءاث بنالح ا٢خهاصي ؾغَٗت وٖاجلت تهض ٝبك٩ل مباقغ بلى جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع
الا٢خهاصي ،ومجها :
ّ
 oجىُٓم وكاٍ الاؾخحراص ومغاجٗت الؿُاؾُاث الخجاعٍّت.
 oمغاجٗت ؾُاؾاث َّ
الضٖم الؿلعي والخدظًغ مً الاؾخمغاع ٞحها.
 oوي٘ خلى ٫جظعٍّت وعاصٖت لخىامي ْاهغة ا٢خهاص الٓل.
 oالض ٘ٞبدىمُت ُ٢اٖاث الىاٖضة ٧الؿُاخت والاجهاالث والؼعاٖت وٚحرها.
 oوي٘ آلُت لًبِ ؤويإ اإلاىاٞظ الخضوصًت وجىُٓم صزى ٫الؿل٘ والبًاج٘ وزغوجها.
ّ
 oببضاء الاؾخٗضاص الخام مً مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي للخٗاون م٘ الىػاعة والخ٨ىمت في ٧اٞت
ؤلاجغاءاث الا٢خهاصًت اإلا٣ترخت وٚحرها .
ّ
بالخٗاون م٘ ألاَغاّ ٝ
الضولُت ،وطل٪
 في  ، 2013/11/26وفي بَاع مٗالجت جضاُٖاث ألاػمت
ً
ً
ّ ١
الٟىُت التي ّ
ّ
ً٣ضمها نىضو الى٣ض الضولي ( ،)IMFواؾخ٨ماال
و٣ٞا لبرهامج اإلاؿاٖضة
للمك اااوعاث م٘ ٞغٍ ٤زاابراء الهااىضو ١خاىً٢ ٫ااًاا الؿُاؾاااث الا٢خهاااصًت ال٨الاُت (اإلاالُت
جم جىجُه ّ
والى٣ضًت والخجاعٍت)٣ٞ ،ض َّ
الضٖىة بلى ّ
٧ل مً الؿاصة وػعاء  :اإلاالُت  ،والخسُاُِ،
ٍ
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ّ
والى ، ِٟللمكاع٦ت بلى جاهب مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي في الاجخمإ بٟغٍ ٤زبراء نىضو ١الى٣ض
الضولي ،في مضًىت جىوـ في الٟترة مً  9بلى 12صٌؿمبر  2013وبدًىع ممثلحن ًٖ لجىت
ّ
اإلاحزاهُت والخسُُِ واإلاالُت باإلااجمغ الىَني الٗام وصل ٪إلاىا٢كت آٞا ١اإلاالُت الٗامت ومحزاهُت
 2014في ْل ألاػمت الغاهىت والخلى ٫اإلاخاخت .
ً
 في ّ 2014/01/01جمذ مساَبت ٦ال مً الؿُض عثِـ اإلااجمغ الىَني الٗام ،والؿُض عثِـ
الىػعاء بالخ٨ىمت اإلاا٢خت ،بالىخاثج و الخىنُاث التي ّ
جىنل بلحها اجخمإ جىوـ م٘ ()IMF
ً
ّ
اإلاكاع بلُه آهٟا ،والتي ؤ٦ض مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ٖلى عئٍخه بكإنها مً يغوعة ؤزظها بٗحن
الاٖخباع ،وبسانت خؼمت ؤلانالخاث اإلا٣ترخت لخدؿحن ٟ٦اءة ؤلاهٟا ١الٗام وحٗؼٍؼ مىاعص
ً
اإلاحزاهُت في اإلاضي ال٣هحر واإلاخىؾِ  ،وؤخُل الخ٣غٍغ السام بظل ٪مغ٣ٞا بالسُاب اإلاىجه،
م٘ بخالت وسست مً السُاب ومغ٣ٞاجه بلى ّ
٧ل مً الؿُض عثِـ لجىت اإلاحزاهُت والخسُُِ
ٍ
ّ
واإلاالُت والؿُض عثِـ لجىت الا٢خهاص والخجاعة والهىاٖت باإلااجمغ الىَني الٗام ،بلى جاهب
َّ
َّ
َّ
الؿاصة وػعاء اإلاالُت والخسُُِ والى ِٟوالا٢خهاص.
َ
 في ّ ٦ ، 2014/01/08غ َع اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي مساَبت الؿُض عثِـ وػعاء الخ٨ىمت اإلاا٢خت،
ّ ً
َ
ّ
اإلاساَغ التي ّ
تهضص اإلاالُت الٗامت ،واإلاخمثلت في ؤػمت بٟ٢ا ٫اإلاىاوئ والخضوي الخاص في
ُما٦ضا ٖلى
ِ
ّ
ؤلاًغاصاث الىُُٟت مً جهت ،وجىامي الُلب ٖلى الى٣ض ألاجىبي وجضاُٖاجه الؿلبُت ٖلى
اخخُاَُاث الضولت مً الى٣ض ألاجىبي مً جهت ؤزغي  ،خُث جم ا٢تراح حكُ٨ل الخ٨ىمت
للجىت ٞىُت جًم في ًٖىٍتها زبراء ومسخهحن مً وػاعاث اإلاالُت ،الا٢خهاص ،الٗمل
والخإهُل ،بلى جاهب مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،جخىلى صعاؾت ألاويإ الا٢خهاصًت واإلاالُت ّ
الغاهىت
ّ
للخض مً ؤؾباب ألاػمت وج٣لُل
وا٢تراح الخضابحر وؤلاجغاءاث الاختراػٍت اإلاا٢خت الالػمت
جضاُٖاتها.
 في  ، 2014/01/16جم جىجُه الغص ٖلى عؾالت الؿُض وػٍغ اإلاالُت بالخ٨ىمت اإلاا٢خت طاث الغ٢م
ؤلاقاعي ( )66.323بخاعٍش  2014/01/07بكإن يغوعة الالتزام بدؼمت ؤلاجغاءاث الترقُضًت
لئلهٟا ١التي جم الاجٟاٖ ١لحها بدًىع ٧اٞت ألاَغا ٝاإلاٗىُت زال ٫اجخماٖاث جىوـ.
 في  ، 2014/01/23قاع ٥مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي في الاجخمإ الظي ٖ٣ض في م٨خب الؿُض عثِـ
اإلااجمغ الىَني الٗام ،بدًىع الؿُض ّ
م٣غع اإلااجمغ الىَني الٗام وعثِـ لجىت اإلاالُت
والخسُُِ وهاثبه ،والؿُض اإلادا ٔٞومغاُ٣ٞه ،والؿُض عثِـ صًىان اإلاداؾبت ووُ٦له،
ّ
وعثِـ هُئت الغ٢ابت ؤلاصاعٍت ،والؿاصة وػعاء اإلاالُت ووُ٦له ،و وػٍغ الخسُُِ ،وبٗض
مىا٢كاث ّ
مُىلت ،والاؾخمإ لىجهاث هٓغ ٧اٞت ألاَغا ،ٝجم الاجٟاٖ ١لى ما ًلي :
 oمٗالجت العجؼ الىا ٘٢في بىض اإلاغجباث.
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ً
 oاٖخماص آلُت واضخت في بٖضاص محزاهُت الٗام 2014م ،وطل ٪و٣ٞا إلاا ٖغيه الؿُض
اإلادا ٔٞمً م٣ترخاث وما واٖ ٤ٞلُه الؿاصة الخًىع.
 oالخإُ٦ض ٖلى يغوعة الكغوٕ في جىُٟظ خؼمت ؤلاجغاءاث الا٢خهاصًت ؤلانالخُت لترقُض
ّ
الىُُٟت.
ؤلاهٟا ١الٗام في ْل الٓغو ٝالىاجمت ًٖ ؤػمت بٟ٢ا ٫اإلاىاوئ
ً
ّ
الىو ٖلى ؤزني ٖكغ بىضا جخًمً ؤلاجغاءاث ؤلانالخُت اإلا٣ترخت.
o
ّ
 oفي نهاًت الاجخمإ ؤ٦ض الؿُض عثِـ اإلااجمغ الىَني الٗام ٖلى ؤهه ؾِخم حكُ٨ل لجىت
زانت حٗمل ٖلى جدضًض ؤولىٍاث اإلاحزاهُت وجغقُض ؤلاهٟا ١الٗام ،والىٓغ في الؿُاؾاث
الىاجب الالتزام بها إلاىاجهت ألاػمت ،وطلٖ ٪لى الىدى الظي نضع به ٢غاع الؿُض عثِـ
اإلااجمغ الىَني الٗام ع٢م ( )16لؿىت . 2014
 في  ، 2014/02/03جم ُّ
الغص ٖلى عؾالت الؿُض وػٍغ اإلاالُت بالخ٨ىمت اإلاا٢خت طاث الغ٢م
ؤلاقاعي ( ،)53/3/23والتي َّ
٦غع ٞحها اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي جإُ٦ضه بًغوعة الالتزام باإلنالخاث
ّ
للخض مً آزاع
وؤلاجغاءاث التي ؾب ٤الاجٟاٖ ١لحها في ؤ٦ثر مً مىاؾبت لترقُض ؤلاهٟا ١الٗام
ّ
الى ّ
ُُٟت.
ؤػمت الخضوي الخاص في ؤلاًغاصاث
 في  ، 2014/02/24بىاء ٖلى صٖىة الؿُض عثِـ اإلااجمغ الىَني الٗام٣ُٖ ،ض اجخمإ اللجىت
اإلاك٩لت بمىجب ٢غاع عثِـ اإلااجمغ الىَني ع٢م ( )16لؿىت 2014م ،بهض ٝمىا٢كت اإلاى٠٢
اإلاالي الغاهً ،والٗمل ٖلى وي٘ ؾُاؾاث مٗالجت ألاػمت وج٣ضًم الخىنُاث واإلا٣ترخاث
ّ
اإلاسخ ّ
هت ،بدًىع ٧ل مً الؿاصة الىاثب الثاوي لغثِـ اإلااجمغ الىَني الٗام،
للجهاث
ّ
واإلا٣غع ،وعثِـ اللجىت اإلاالُت ،ومدا ٔٞمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦اؼي ومغاُ٣ٞه ،وعثِـ صًىان
اإلاداؾابت ،وعثِاـ هُئات الغ٢اابت ؤلاصا ٍاات ،و وػ اء اإلاالُت والخسُُِ ّ
والضٞإ والٗض ،٫ووػٍغ
ع
ع
َ
ُ
الخإُ٦ض
الضولت لكاون اإلااجمغ الىَني الٗام ،بلى جاهب الؿُض وُ٦ل وػاعة اإلاالُت ،خُث ج َّم
َّ
ّ
ٖملُت ،م٘ الخإُ٦ض ٖلى يغوعة
وبجغاءاث
ٖلى ما ؾب ٤الاجٟاٖ ١لُه ِمً بنالخاث هُ٩لُت،
ٍ
ّ
الخٗاون والخيؿُ ٤بحن مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي و وػاعة اإلاالُت.
 في  ، 2014/03/02وم٘ جٟا٢م آزاع ألاػمت اإلاالُتّ ،
وجه الؿُض مدا ٔٞمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي
زُابه بلى الؿُض عثِـ لجىت اإلاحزاهُت والخسُُِ واإلاالُت باإلااجمغ الىَني الٗام  ،بكإن
ً
مىيادا يغوعة ؤن جخًمً اإلاحزاهُت الٗامت الًىابِ ال٩اُٞت
اإلاحزاهُت الٗامت للٗام ِ ، 2014
ّ
لخد ٤ُ٣خالت الخىاػن بحن اإلاهغوٞاث وؤلاًغاصاث ،والىٓغ بك٩ل وا٢عي وٖملي في ُُٟ٦ت
ّ
ّ ّ
الخ ّ
ىنل بلُه مً ٢بل الٟغٍ ٤اإلاك٩ل بحن وػاعة اإلاالُت
مٗالجت طل ٪العجؼ ،و ٤ٞما جم
ّ
ومهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ونىضو ١الى٣ض الضولي مً م٣ترخاث لترقُض ؤلاهٟا ١الٗام.
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ّ ً
 في ّ ، 2014/04/01
وجه الؿُض اإلادا ٔٞزُابه بلى الؿُض عثِـ صًىان اإلاداؾبت ،ما٦ضا
ُ
َّ
اإلا٣ضمت التي مً قإنها ؤن حؿهم في
ٖلى يغوعة الٗمل وبك٩ل ٖاجل ب٩اٞت اإلا٣ترخاث
السغو مً ألا متٚ ،م َّ
ؤن اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي لم ًُالخٔ َّ
ؤي زُىاث ٖملُت جاصة ال في ؾبُل
ػ ع
َّ
َّ
رقُضًت لئلهٟا ١الٗام ،وال في مؿإلت جىُٓم وكاٍ الاؾخحراص
جُبُ ٤ؤلاجغاءاث ؤلانالخُت و الت
ّ
ً
ّ ّ
م٣ترخا ؤن ج٨ىن ٧اٞت مٗالجاث ألاػمت ب٩ل م٨ىهاتها في بَاع
ومغاجٗت الؿُاؾت الخجاعٍتِ ،
ؾُاؾت ا٢خهاصًت ّ
٧لُ ت واضخت اإلاٗالم وألاهضا ٝوبمكاع٦ت الجمُ٘ ،جخٟاٖل ٞحها ٧اٞت
ٍ
ٍ
الؿُاؾاث اإلاالُت والخجاعٍت والى٣ضًت للسغو مً ألاػمت بإ٢ل زؿاثغ مم٨ىت .
ً
 في  ، 2014/04/06جمذ مساَبت الؿُض وػٍغ اإلاالُت بالخ٨ىمت اإلاا٢خت عصا ٖلى ٦خاب الؿُض
الىػٍغ بكإن الىي٘ الٗام للضولت خُث جم الخإُ٦ض ٞحها ٖلى زُىعة الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١
الاؾتهال٧ي الظي بل %85 ٜمً اإلاحزاهُت ،وؤهه ٌُٗغى اإلاالُت الٗامت للسُغ البال ،ٜوال حجت في
اإلابرعاث التي حؿا ١لٗضم اجساط ٢غاعاث خاؾمت لترقُض ؤلاهٟا ١م٘ الالتزام بال٣ىاهحن
والدكغَٗاث الىاٞظة ،و َّ
ؤن زال ٝطلُ ًُ ٪
ىظع بخٟا٢م ألاويإ في ْل اهخٓاع معجؼة صون
الخٗاَي بجضًت م٘ اإلاك٩لت .
 في  ، 2014/04/27وم٘ جٟا٢م ألاػمت وآزاعها ٖلى اإلاالُت الٗامتّ ،
وجه الؿُض مدا ٔٞمهغٝ
لُبُا اإلاغ٦ؼي زُابه بلى الؿُض عثِـ لجىت اإلاحزاهُات والخسُُِ واإلاالُت باإلااجمغ الىَني
ّ ً
ّ
َ َ َ َّ
الخ ّ
ىنل بلحها ٦،ما ؤ٦ض مهغ ٝلُبُا
الٗام ،مظ٦غا بًغوعة الالتزام باالجٟا٢اث التي ؾب٤
ّ
اإلاغ٦ؼي ٖلى ؤن ؤمغ هظه ألاػمت وجضاُٖاتها ًخُلب بًجاص خلى ٍ ٫قاملت وجظعٍت  ،وٖضم
ُُ
َّ
الخلى ٫اإلاا٢خت.
الاوؿُا ١وعاء
َّ َ
 في ّ ، 2014/05/18
وجه الؿُض اإلادا ٔٞزُابه بلى الؿُض عثِـ هُئت الغ٢ابت ؤلاصاعٍت ،ؤ٦ض
ُٞه ٖلى يغوعة مٗالجت جضاُٖاث ألاػمت وما هخج ٖجها مٗالجاث َّ
ماؾؿاجُت جظعٍّت ٢بل
بؾخٟدالها  ،بدُث ًهضع ٢اهىن اٖخماص اإلاحزاهُت الٗامت م٘ اخترام م٣خًُاث الىٓام اإلاالي
َّ
َّ
للضولت وال٣ىاهحن الىاٞضة م٘ الٗمل ٖلى مٗالجت اإلاكا٧ل الهُ٩لُت ومىاجهت الخدضًاث ب٩ل
مؿئىلُت.
ً
 في  ، 2014/06/26واهُال٢ا مً وعي مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي بدًىعة ألاػمت وحجم جضاُٖاتها
اإلاؿخ٣بلُت ٖلى الضولت وٖلى مِٗكت اإلاىاًَ ،جمذ مساَبت ٧ل مً الؿُض عثِـ اإلااجمغ
ً
ً
َّ
الىَني الٗام وعثِـ مجلـ الىػعاء اإلا٩ل ،٠بغؾالت مهمت جضا جىاولذ حصسُها قامال
ً
ً
لؤلػمت ،وجدظًغا نغٍدا مً آزاعها وجضاُٖاتها في ْل ماقغاث مالُت ٖلى عؤؾها اهسٟاى
مٗض ٫جهضًغ الى ِٟبلى ؤ٢ل مً  %15مً مٗضالجه الٟٗلُت ،بياٞت الهسٟاى الىاجج اإلادلي
ؤلاجمالي بدىالي  %60م٣اعهت بؿىت  ، 2013واعجٟإ وؿبت العجؼ بلى الىاجج اإلادلي بلى خىالي
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ً
 %80لؿىت 2014م م٣اعهت بيؿبت  %5لٗام ًٞ ، 2013ال ًٖ اهسٟاى اخخُاَُاث الضولت
مً الى٣ض ألاجىبي بيؿبت  ،%30وػٍاصة الٟجىة بحن الؿٗغ الغؾمي واإلاىاػي ،وجًمً ال٨خاب
ً
م٣ترخا لخلى ٫قاملت لجظوع ألاػمت مجها :
ً
 -1بٖاصة جهضًغ الى ِٟوالٛاػ بإؾغٕ و٢ذ ونىال به بلى مٗضالجه ٢بل ألاػمت.
 -2بلؼام الخ٨ىمت بخٗهضاتها الؿاب٣ت بدىُٟظ ؤلانالخاث الهُ٩لُت وبجغاءاث جغقُض ؤلاهٟا.١
 -3ؤن ج٣ىم الخ٨ىمت بجهىصها في يبِ وجباًت الغؾىم الؿُاصًت.
 -4وي٘ زُت وَىُت ٖملُت لخىُٖت الغؤي الٗام باإلاساَغ اإلادض٢ت بالضولت هدُجت لهظه
ألاػمت وبقغا ٥الجمُ٘ في جدمل مؿاولُت مٗالجتها.
ً
 في  ، 2014/07/06عصا ٖلى عؾالت الؿُض وػٍغ اإلاالُت بكإن َلب ٞخذ اٖخماصاث قهغٍت
ما٢خت ،وباإلقاعة بلى اؾخٛغاب اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي مً مغاؾالث الخ٨ىمت اإلاخ٨غعة باإلاسالٟت
ّ
لالجٟا٢اث اإلاؿب٣ت م٘ الخ٨ىمت عٚم ؤن الضولت اللُبُت حِٗل ؤػمت مالُت لم ٌؿب ٤لها مثُل،
وال خإزغ في اجساط خؼمت بجغاءاث وبنالخاث جىُٟظًت وبسانت ُٞما ًخٗل ٤بؿُاؾت يبِ
ؤلاهٟا ١الٗام وجغقُضه ،م٘ اإلاُالبت باؾدكٗاع السُغ اإلادض ١بالبالص والخٗامل مٗه بالجضًت
ال٩اُٞت.
 في  ، 2015/01/13جمذ مساَبت الؿُض وػٍغ الا٢خهاص بكإن ألاويإ الغاهىت وجضاُٖاث
ؤػمت بٟ٢ا ٫الخ٣ى ٫واإلاىاويء الىُُٟت وجضاُٖاتها ٖلى الا٢خهاص الىَني ،وعٚم ّ
ج٨غع جيبحهاث
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي لجمُ٘ ألاَغا ،ٝوفي ْل اؾخمغاع جٟا٢م ألاػمت صون خلى ٫جظعٍت ٞةن
ً
اإلاغ٦ؼي ؾُ٣ىم باجساط جملت مً ؤلاجغاءاث والًىابِ بؾخ٨ماال إلاا اجسظه في الؿاب٤
للخ٣لُل مً ّ
خضة ألاػمت ،والتي لً ج٨ىن ٧اُٞت صون ججاوب الجهاث اإلاٗىُت وؤهمها وػاعة
الا٢خهاص اإلاُالبت باجساط بجغاءاث ٖاجلت جدى ٫صون اؾخمغاع جضهىع ألاويإ ،وفي هظا
ؤلاَاع ً٣ترح مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي مغاجٗت الؿُاؾت الا٢خهاصًت الىاٞظة ومً طل: ٪
 -1بٖاصة الىٓغ في ؾُاؾت الضٖم الؿلعي.
 -2بٖاصة الىٓغ في ؾُاؾت صٖم اإلادغو٢اث بك٩ل ٞىعي.
 -3بٖاصة الىٓغ في الىاعصاث مً الؿل٘ ٚحر الًغوعٍت والخض مً بٚغا ١الؿى.١
 -4حكضًض الغ٢ابت ٖلى جىصة الؿل٘ اإلاىعصة ومىانٟاتها.
 -5خٓغ اؾخحراص الؿل٘ التي ًخىٞغ مجها بهخا مدلي ٧الؿل٘ الؼعاُٖت والبدغٍت.
ّ
اإلاٗىُت إلا٩اٞدت تهغٍب الؿل٘ واإلادغو٢اث.
 -6اجساط بجغاءاث عاصٖت بالخٗاون م٘ الجهاث
م٘ اؾخٗضاص مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي للخٗاون والخيؿُ ٤بكإن بجغاءاث الخض مً اؾخجزاٝ
مىاعص الضولت مً الى٣ض ألاجىبي.
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 في  ، 2015/02/08وجدذ ٖىىان "هام وٖاجل جضا" جمذ مساَبت الؿُض وػٍغ الا٢خهاص
وباإلقاعة بلى ال٨خاب الؿاب ،٤خُث الخٔ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٖضم اجساط ّؤًت بجغاءاث مً
ُّ
الخض مً جىامي الُلب ٖلى الى٣ض ألاجىبي ،صون ؤي حُٛحر ًظ٦غ في الؿُاؾخحن اإلاالُت
قإنها
والخجاعٍت ،وَلب اإلاهغ ٝمً وػاعة الا٢خهاص وبهىعة ٖاجلت جدضًض ؤولىٍاث الاؾخحراص
الؿلعي م٘ جدضًض ٦مُاجه ،إللؼام ٧ل مً اإلاىعصًً واإلاهاع ٝبها ٖىض ٞخذ الاٖخماصاث
اإلاؿدىضًت.
 في  ، 2016/09/04جمذ مساَبت الؿاصة عثِـ وؤًٖاء اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا١
الىَني ،ومً مىُل ٤صوع مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي باٖخباعه اإلاؿدكاع الا٢خهاصي للضولتٞ ،ةهه
ُ ّ
دظع وب٩ل نغاخت مً زُىعة اؾخمغاع ألاػمت ،ومً ٖضم اجساط زُىاث وبجغاءاث ٗٞلُه
ً ِ
ً
ّ
إلاٗالجت جضاُٖاتها وجظوعها ،جإؾِؿا ٖلى ماقغاث زُحرة جضا ،مجها ؤن جىٗ٢اث العجؼ
الترا٦مي للمحزاهُت خت نهاًت الٗام  2016ؾحزًض ًٖ  50ملُاع صًىاع ،لترج ٟ٘وؿبخه مً الىاجج
اإلادلي ؤلاجمالي بلى  ،%95و٢ض جغج ٟ٘اليؿبت بلى ؤ٦ثر مً  %110بٗض بياٞت التزاماث اإلاىُ٣ت
الكغُ٢تً ،
بىاء ٖلُه َالب اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بدؼمت بنالخاث جىهغٍت ،مً قإنها اإلاؿاٖضة
في مٗالجت ألاػمت ،وهي ٧الخالي :
 -1الخعجُل بةنهاء ؤػمت الخ٣ى ٫واإلاىاويء الىُُٟت وع ٘ٞؤلاهخا إلاٗضالجه ال٣هىي
اإلام٨ىت.
 -2بٖاصة الىٓغ في ؾٗغ الهغ.ٝ
 -3الالتزام بدىُٟظ ٧اٞت ؤلانالخاث الهُ٩لُت وبجغاءاث جغقُض ؤلاهٟا.١
 -4الٗمل الجاص ٖلى خكض ؤلاًغاصاث ٚحر الىُُٟت ،وجُٟٗل صوع وػاعحي اإلاالُت والا٢خهاص.
 -5بلٛاء صٖم اإلادغو٢اث الظي ؤنبذ ًمثل مؿإلت ؤمً ٢ىمي.
 -6و ٠٢هؼٍ ٠ؤلاهٟا ١زاع اإلاحزاهُت في اإلاىُ٣ت الكغُ٢ت.
 -7بؿِ ألامً ووخضة البالص وبنهاء الخغوب.
 -8جىُٖت الغؤي الٗام وبقغا ٥اإلاجخم٘ في جدمل جبٗاث ألاػمت وجضاُٖاتها.
وفي السخام ؤ٦ض ال٨خاب ٖلى ؤن ال مجا ٫للخإجُل ،وما٦ضا بإن الخٛاض ي ًٖ جضاُٖاث ألاػمت ،هى
ؾماح لها بالخٟا٢م وبانهُاع مالي للضولت جترجب ٖلُه بق٩االث ٖمُ٣ت ال خهغ لها.
 ل٣ض َج َ
اه َغ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في ال٨ثحر مً اإلاىاؾباث بًغعوة ؤلانالح ،وع ٘ٞصعجت مُالباجه م٘
بغوػ جضاُٖاث ؤػمت بٟ٢ا ٫الخ٣ى ٫واإلاىاوئ الىُُٟت ،خُث ٢ام اإلاهغ٦ - ٝما ؾب ٤ؾغصه  -مغاعا
وج٨غاع زال ٫الؿىىاث  2017-2013بمُالبت الخ٨ىمت بؿغٖت الٗمل ٖلى مغاجٗت الؿُاؾاث
ّ
الا٢خهاصًت وزهىنا اإلاالُت والخجاعٍت ،جٟاصًا لآلزاع الؿلبُت التي ؾخترجب ٖلى حٗثر بهخا
وجهضًغ الى.ِٟ
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َ ه َّبه اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بلى زُىعة ألاػمت وجٟا٢مهاَّ ،
وهىه بلى ؤن لؤلػمت جضاُٖاث ؾلبُت وؾُيخج ٖجها
 :عجىػاث في اإلاحزاهُت الٗامت ومحزان اإلاضٞىٖاث ،جأ٧ل ؤعنضة الاخخُاَُاث مً الى٣ض ألاجىبي لضي
ّ
مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،جضهىع ُ٢مت الضًىاع اللُبي ،اعجٟإ مٗضالث الخطسم ،وجغصي ألاويإ
اإلاِٗكُت للمىاًَ ،بال ؤهه لم ج ً٨هىا ٥اؾخجابت مً ٢بل الخ٨ىماث اإلاخٗا٢بت ،وخاو ٫اإلاهغٝ
ؤن ٌٗمل جاهضا إلاىاجهت ألاػمت ،صون حٗاون ألاَغا ٝطاث الٗال٢ت.
 ؤؾهم اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في ؤٖما ٫اللجىت اإلاك٩لت مً ٢بل اإلاجلـ الغثاس ي بمىجب ال٣غاع ع٢م
ّ
 231لؿىت  ،2017اإلا٩لٟت بىي٘ الخضابحر والؿُاؾاث الا٢خهاصًت في لُبُا واجغاءاث جىُٟظها
زال ٫اإلاغخلت ال٣اصمت ،وجم الخىنل بلى مهٟىٞت بجغاءاث جىُٟظًت.
٢ ام اإلاهغ ٝمً جهت ؤزغي بدكُ٨ل ٞغٍٖ ٤مل مىبث ًٖ ٤وعقت ٖمل الؿُاؾاث الا٢خهاصًت
التي هٓمها مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي في جىوـ بخاعٍش  11ماًى  ، 2017وٖمل الٟغٍٖ ٤لى بٖضاص
ً
وجُىٍغ بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي واإلاالي ،مغج٨ؼا في ٖمله ٖلى مجمىٖت مً الؿِىاعٍىهاث
الخٟهُلُت لخٗضًل ؾٗغ نغ ٝالضًىاع اللُبي مصخىبت بدؼمت مً الؿُاؾاث الا٢خهاصًت
(الى٣ضًت ،الخجاعٍت ،اإلاالُت) الُٟ٨لت بمٗالجت الجمىص الظي ٌٗاوي مىه الا٢خهاص اللُبي ،و٢ض صٖم
هظا الجهض الضعاؾت التي ؤ ٖضتها اللجىت اإلاك٩لت بمىجب ٢غاع اإلاجلـ الغثاس ي اإلاكاع بلُه ؤٖاله .
وهظا بضوعه ٌٗ٨ـ جهىص اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بل مباصعجه وعٚبخه الهاص٢ت في جىُٟظ بغهامج ؤلانالح
الا٢خهاصي واإلاالي.
 قاع ٥اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في اجخماٖاث الخىاع الا٢خهاصي التي ُٖ٣ضث في ٧ل مً لىضن وعوما
وجىوـ زال 2017-2016 ٫و٢ام اإلاهغ ٝبٗغى بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي ،وهخاثج
الؿِىاعٍىهاث التي ويٗها ٞغٍ ٤الٗمل مخًمىت لبضاثل وزُاعاث ؾٗغ الهغ ٝوآزاعها ٖلى
ألاويإ اإلاالُت والا٢خهاصًت ،و٢ض ٢بل اإلاهغ ٝباإلَاع الؼمني لخىُٟظ البرهامج والاقتراَاث
ّ
واإلااؾس ي حٗظع ٖلى الخ٨ىمت
الٗامت لخىُٟظه ،بال ؤهه في ْل اؾخمغاع خالت الاه٣ؿام الؿُاس ي
ؤلاًٟاء بخٗهضاتها في بنالح ومغاجٗت بٌٗ الؿُاؾاث في مىٖضها اإلادضص ،والتي ٧اهذ قغَا
ّ
ً
ؤؾاؾُا لُ٣ام اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بخٗضًل ؾٗغ الهغ ٝبطا ما جىٞغث الٓغو ٝاإلاالثمت لظل.٪
َ
َ ع َ٘ ٞمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي نىجه وججاوػ الخ٨ىمت وماؾؿاث الضولت ،خُث ٖ٣ض الٗضًض مً
وعف الٗمل حؿتهض ٝألاَغا ٝطاث الٗال٢تُّ ،
و٧ل َمً ًخى ٘٢مجهم صٖم بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي
واإلاالي ،خُث اٖخبر اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ؤن بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي واإلاالي هى ٌ
ٌ
وَني مكتر٥
هم
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بحن ٧اٞت اللُبُحن٢ ،ام اإلاهغ ٝبٗ٣ض وعف ٖمل ٞىُت ُٖغى زاللها البرهامج ب٩ل مًامُىه،
واؾتهضٞذ جل ٪الىعف الٟئاث والكغاثذ الخالُت :
 -1الُ٣إ اإلاهغفي وم٩اجب اإلاغاجٗحن الساعجُحن.
 -2الؿل ٪الً٣اجي.
 -3مجالـ واجداصاث عجا ٫ألاٖما.٫
 -4ؤلاٖالمُحن والصخُٟحن.
 -5ألا٧اصًمُحن وؤًٖاء هُئاث الخضعَـ.
 -6الُلبت والاجداصاث الُالبُت.
 -7اليكُاء وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.
لٗ٣ض اإلاؼٍض مً وعف الٗمل الخىٖىٍت لٗضة ٞئاث وقغاثذ ؤزغي.
جاع ِ
وال ػا ٫الٗمل ٍ
ً
 مما ؾب ٤ؾغصهًٓ ،هغ جلُا ؤ َّن اتهام اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بٗغ٢لت بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي هى
ٌ
ٌ
ٌ
نغٍذ ل٩ل ما مط ولجهىص ُمًيُت ماعؾها اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي،
وبٟٚا٫
يغب مً الجهل بالىا،٘٢
ٌ ّ
ٌ
باَل جٟىضه الخ٣اث ٤الضامٛت ،واإلاٗلىماث الهاصمت.
اصٖاء
٦ما ؤهه
ً
 ل٣ض ٧ان ألاولى و٣ٞا إلاا ج٣خًُه اإلاهىُت وؤلاهها ٝمً مٗضي ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت ،جدمُل
اإلاؿاولُت للجهاث اإلاٗىُت لٗضم ُ٢امها بضوعها ،وٖضم جىُٟظها الؿُاؾاث الا٢خهاصًت والغ٢ابُت
ّ
اإلاٗىُت صًىان
وٖضم اجساط ؤلاجغاءاث الالػمت ،ما ؤؾهم في جٟا٢م ألاػمت وٖلى عؤؽ جل ٪الجهاث
َ
اإلاداؾبت اللُبي ،الظي و ٠٢م٨خى ٝألاًضي ؤمام الٗضًض مً الخجاوػاث واإلاسالٟاث ووجىه
َّ
ماؾؿاث الضولت ،وبسال ٝطل ٪خاوٖ ٫غ٢لت بغهامج ؤلانالح
الٟؿاص الٓاهغة للُٗان في
ً
الا٢خهاصي مً زال ٫جضزله في عؾم وا٢تراح الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ومساَبت الخ٨ىمت مغاعا ،
والٓهىع ؤلاٖالمي ٚحر ّ
اإلابرع ،وجىجُه التهم بلى بٌٗ ماؾؿاث الضولت وجإجُج الغؤي الٗام
ً
ّ
اإلااؾؿاث اإلاٗىُت بغؾم
يضها ،بُٗضا ًٖ مهامه الغثِؿُت الغ٢ابُت وؤلاقغاُٞت ،ما ؤعبٖ ٪مل
ّ
الؿُاؾُاث الا٢خهاصًت ،وؤزغ اهُال ١جىُٟظ بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي واإلاالي.
ّ
ّ ؤما ػٖم ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت بإن مدا ٔٞمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ًغ ٌٞاإلاباقغة في جىُٟظ
ؤلانالخاث بلى ؤن ٌُٗخمض مً مجلـ الىىاب٦ ،ما نغح اإلادا ٔٞبظل ٪في جلؿت الخىاع
الا٢خهاصي بخىوـ ،بإهه ؾِخىلى ٖغى بغهامج ؤلانالخاث ٖلى مجلـ الىىاب في ألاؾبىٕ الخالي
ٌ
زا ٫مً الصخت ،وجىيُذ طل٦ ٪ما ًلي :
الجخمإ ا٦خىبغ ٞ ، 2017هى ػٖم ٍ
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َّ
بن وجىص اؾخد٣ا٢اث ٢اهىهُت جخُلب بنضاع ٢ىاهحن وحكغَٗاث مً مجلـ الىىاب لخ٨ىن
بٌٗ ؤلاجغاءاث هاٞظة و٢اهىهُت ،هى ؾبب مُالبت اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بٗغى بغهامج ؤلانالح
الا٢خهاصي واإلاالي ٖلى مجلـ الىىاب.
ً
ّ
٢ضع مً الخىاٖ ٤ٞلُه مً جمُ٘
بن هجاح بغهامج ؤلانالح واهُال٢ه ٗٞال ًخُلب جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٍ
ً
الخ٣اً ،
بىاء ٖلُه جم بالٟٗل بخالت
ألاَغا ٝجٟاصًا أل ًَّت ٖغاُ٢ل ؤو اٖتراياث ٢ض جُغؤ ٖلُه
مهٟىٞت بجغاءاث بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي واإلاالي بلى مجلـ الىىاب اللُبي ،وجم
ّ
الاجٟاٖ ١لى ٖ٣ض جلؿت ه٣اف م٘ مجلـ الىىاب للخٗغٍ ٠بالبرهامج ،بال ؤن بٌٗ الٓغوٝ
ْ
والخضزالث الؿُاؾُت ٢ض خالذ صون طل.٪
بهجاح بغهامج ؤلانالح ً٣خط ي ججىِب هظا البرهامج الا٢خهاصي ّؤًت ججاطباث ؤو زالٞاث
ُ
ُ
ؾُاؾُت ،باٖخباعه يغوعة وَىُت ًجب ؤن جخ٩اج٧ ٠اٞت الجهىص إلهجاخها واإلاط ي به ُ ٢ضما،
حٛلُبا للمهلخت الىَىُت الٗلُا ٖلى ٧اٞت الاٖخباعاث ألازغي.
٢ام اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي – زالٞا إلاا ػٖمه صًىان اإلاداؾبت في ج٣غٍغه  -بٗض جلؿت الخىاع
ً
الا٢خهاصي ٗٞال بةخالت وسست مً بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي واإلاالي بلى ٧اٞت ألاَغاٝ
اإلاٗىُت ،في ٖ ، 2017/11/12لى الىدى الخالي :
 oعثِـ مجلـ الىىاب اللُبي ،ع٢م ال٨خاب (.)1/1200
 oعثِـ اإلاجلـ ألاٖلى للضولت ،ع٢م ال٨خاب (.)1200
 oعثِـ اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا ١الىَني ،ع٢م ال٨خاب ( )1200في
 2017/11/06وجم بخالت مهٟى ٝؤلاجغاءاث في . 2017/11/12
 oعثِـ اللجىت اإلاالُت بمجلـ الىىاب اللُبي.
 oعثِـ اللجىت الا٢خهاصًت بمجلـ الىىاب اللُبي.

َ َ
ّ
َ ال َب اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي مجلـ الىىاب باٖخباعه ًمثل الؿلُت الدكغَُٗت ،بإن ًدبن البرهامج
َ
ُ
باٖخباعه زُت به٣اط ا٢خهاصي ،وؤن ًضٖمه َوٍدث ألاَغا ٝاإلاٗىُت وماؾؿاث الضولت ٖلى يغوعة
الخٗاون في ؾبُل جىُٟظ هظا البرهامج.
٦ ما َالب اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ؤًًا بُ٣ت ألاَغا ٝاإلاٗىُت ٌ
٧ل و ٤ٞبزخهانه بدبني البرهامج وصٖمه
بةٖخباعه ًمثل زاعَت به٣اط للىًَ.
ُّ
َّ
 ؤما ُٞما ًسو ّاصٖاء صًىان اإلاداؾبت َّ
بإن الؿُض اإلادا ٔٞاج َب٘ ؾُاؾت اؾتهال ٥الى٢ذ للخملو
ِ
ُ
مً جُبُ ٤بغهامج ؤلانالخاث ،خُث بال – ٜخؿب ػٖم الخ٣غٍغ  -في ما ؾمي بالتروٍج للبرهامج مً
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زالٖ ٫غيه ٖلى الٗضًض مً "الجهاث ٚحر اإلاٗىُت بكاون الضولت ؤو اإلاا ٫والا٢خهاص" ،هى ّاص ٌ
ٖاء
ؤ٢بذ مما ؾب٣ه ،وفي جٟىُضه ه٨خٟي ًظ٦غ الى٣اٍ الخالُت :
٦ ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة٧ ،ان الهض ٝمً ٖغى بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي واإلاالي ٖلى الٗضًض مً
ّ
الجهاث هى وي٘ ألاعيُت اإلاىاؾبت لخىُٟظ البرهامج ،خُث بن البرهامج ًخًمً اجساط الٗضًض
مً ؤلاجغاءاث التي ؾُ٨ىن لها بٌٗ آلازاع والخضاُٖاث .
 ال ق ٪في جإزحر البرهامج ٖلى الُ٣إ اإلاهغفي ،وٖلى اإلاغا٦ؼ اإلاالُت للمهاع ٝالخجاعٍت وؤنىلها
ً
وزهىمها٦ ،ما ًخُلب ألامغ ؤًًا مغاٖاة بٌٗ اإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي التي حٗمل صازل
ّ
الخ ُّ
دىٍ لها ٢بل الكغوٕ في جىُٟظ البرهامج.
الضولت وزاعجها ،ووجىب
ً
 ؤما ٖغيه ٖلى الجهاػ الً٣اجيٞ ،ىٓغا إلاا ؾُ٨ىن لخُبُ ٤بغهامج ؤلانالح مً جضاُٖاث وآزاع
٢اهىهُت جخُلب صعاًت عجا ٫ماؾؿت الً٣اء وبإلاامهم ال٩افي بخل ٪السُىاث وما صعى بلى
اجساطها.
ّ ؤما صوع ؤلاٖالم والصخاٞت في التروٍج لبرهامج ؤلانالح الا٢خهاصي َ
وخكض الغؤي الٗام لخ٣بله
وصٖمه ٌ
ؤمغ ال ًُى٨غ ؤهمُخه وال ًجاصُٞ ٫ه بال جاهل ٚاثب ًٖ الىا ٘٢ومُُٗاجه.
 ؤما الكباب والاجداصاث الُالبُت وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضويٞ ،هاالء هم الغاٞض الكٗبي ألاهم
الظي ؾِؿهم في الخس ٠ُٟمً بٌٗ آلازاع الؿلبُت التي ٢ض جىجم ًٖ جُبُ ٤البرهامج زال٫
الؿىىاث ألاولى ،مما ٌؿاٖض في امخهام الاخخ٣ان الظي ٢ض ًىاجه به اإلاىاَىىن بغهامج
ؤلانالح الا٢هاصي ،وَؿهم في ُّ
جٟهمهم إلاخُلباث بهجاح البرهامج مً زال ٫الجهض الخىٖىي
والخٗبىي إلااؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.
ّ
 مً جهت ؤزغيٞ ،ةن الاجغاءاث التي جًمجها البرهامج َمٗني بها ٧ل اللُبحن صون اؾخثىاء ،وجازغ ٖلى
الىي٘ الٗام وٖلى الىي٘ اإلاِٗص ي للمىاًَ٩ٞ ،ان مً الىاجب بٖالم اإلاٗىُحن بهظا الىي٘
ّ
الجضًض وما ٢ض ًىجم ٖىه ،والاؾخمإ لىجهاث هٓغهم ٢ضع ؤلام٩ان ،وبالخالي ٞةن الخٗغٍ٠
بالبرهامج ٧ان مً يمً الاقتراَاث التي ويٗذ بمهٟىٞت الاجغاءاث الخىُٟظًت ،ولِـ بٛغى
اإلاماَلت ٦ما ّؤصعى صًىان اإلاداؾبت ،وؾُىانل اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي خملخه بالخٗغٍ ٠بالبرهامج
ً
ونىال بلى مغخلت الخىُٟظ.

املالحظة )8
جىاو ٫ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت في الٟهل الٗاقغ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت،خُث ؤؾخٗغى صًىان
اإلاداؾبت مدايغة ؤ٧اصًمُت إلاٟهىم الؿُاؾاث الا٢خهاصًت وؤهضاٞها ،و٧ان التر٦حز ٖ ِ٣ٞلى
الؿُاؾت اإلاالُت والى٣ضًت ،وحصسُو ؤؾباب الىي٘ الا٢خهاصي الظي حِٗكه الضولت زال-2013 ٫
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ً
ُ 2017مكحرا بلى ؤن الىي٘ الا٢خهاصي جإزغ بإػمت الؿُىلت وؤػمت ؾٗغ الهغ ٝوؤػمت الىُْٟت
الٗامت وٚحرها في ْل مىعوزاث ز٣اُٞت ؾلبُت ٞسل ٤جىاً٢اث ٖضة ط٦غ مجها ما ًلي :
"  -خذور جضخم في ألاظػاس بعبب اهخكاك نُمت الذًىاس اللُبي بيعبت ججاوصث  %75مً نُمخه
الشظمُت مؼ اظخمشاس وإـشاس اإلافشف اإلاشيضي بُػه بالعػش الشظمي لهلت مً اإلاعخكُذًً .
 خذور اهٌماػ في ألاظىام بعبب أصمت العُىلت وفي هكغ الىنذ خذور شر في العلؼ هدُجتالتهشٍب والخىسٍذاث الىهمُت .
 جذوي مىاسد الذولت وفي هكغ الىنذ جىظؼ في ؤلاهكام الخٍىمي . جضخم في غشك الىهىد العائلت واإلاىدغت غلى خعاب وحىد شر في العُىلت ".(نٟدت )78

الغص :
ًُ الخٔ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي هىا ؤمغًٍ :
 ألاو : ٫يٗ ٠حصسُو صًىان اإلاداؾبت لؤلػمت التي ُّ
ًمغ بها الا٢خهاص اللُبي و اهدهاعه في
ً
ً
بَاع هٓغي ؤ٧اصًمي ُمج َّغص؛ ٣ٞض جاء َبُٗضا ًٖ الىاُٗ٢تُ ،مكحرا بك٩ل م٣خًب وزجى ٫بلى
ً
خجاهال َّ
ؤن ألاػمت التي
جضاُٖاث ألاػمت وما ؤًٞذ بلُه مً هخاثج ؾلبُت ٖلى الا٢خهاص اللُبيُ ،م
جمغ بها لُبُا بٗض مغوع ٢غابت الؿب٘ ؾىىاث ٖلى اهضالٕ الثىعة في ٞبراًغ  ، 2011لها الٗضًض
ْ
مً ألاوجه؛ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاجخماُٖت وألامىُت ،بط ِمً الُبُعي بٗض ٞترة مً
ْ
ؤن حكهض ّ
ؤي بلض ؤػماث مسخلٟت،
الهغإ اإلاؿلر ،والاه٣ؿام الؿُاس ي،و الاهٟالث ألامني،
وبسانت في ْل ُٚاب صوع الضولت ال٣اصعة ٖلى الخٗامل م٘ ألاخضار ،وبجساط ما ًلؼم مً
بجغاءاث لىي٘ ألامىع في ههابها في الى٢ذ اإلاىاؾب.
 الثاوي  :الخىا ٌ٢بحن ج٣اعٍغ الضًىان الؿاب٣ت والالخ٣ت؛ خُث وعص في ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت
ًٖ الٗام  2016في الٟهل السامـ مىه ،جدذ ٖىىان  " :ؤزغ االه٣ؿام ٖل الىي٘ اإلااﱄ
واال٢خهاصي" ّ
ٖضة ه٣اٍ ومً ؤهمها (الى٣ل بالىو صون جهغ: )ٝ
ّ
ٖضة خ٨ىماث ّ
 " oفي ْل وجىص ّ
وٖضة ؾلُاث ه٣ضًتٞ ،ةن جمُ٘ مداوالث الؿُُغة ٖلى
ُ
ألاػمت لً جاحي زماعها اإلاغجىة ".
ّ
بن الؿبب اإلاباقغ في ألاػمت اإلاالُت الخالُت التي ُّ
جمغ به الضولت وَٗاوي مجها اإلاىاًَ مغجبت
"o
خؿب السُىعة ٖلى الىدى الخالي :
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 -1خالت الاه٣ؿام بىجىص خ٨ىمخحن وؾلُخحن ه٣ضًخحن جماعؽ طاث الازخهام.
 -2خاصزت بٟ٢ا ٫اإلاىاويء والخ٣ى ٫الىُُٟت.
 -3الٟؿاص اإلاؿدكغي باإلاجخم٘.
 -4الىي٘ ألامني اإلاخضهىع".
ّ
" oخُث زل٣ذ هظه الٓغو ٝؤػمت ؾُىلت لدؿببها في خالت ٖضم الث٣ت ،التي ولضث ٢ىاٖاث
لضي اإلاىاَىحن باؾخمغاع ؾىء ألاويإ بلى اجل ٚحر مٗغو ،ٝألامغ الظي جغجب ٖلُه الؿعي
هدى الاخخٟاّ بالى٣ىص زاع اإلاهغ ٝلٗضم يمان سخبها ٖىض الخاجت بلحها ،بياٞت بلى ؤن
ا صوا ؤلاهٟا ١مً ّ
ٖضة خ٨ىماث ًاصي بلى ػٍاصة ٖغى الى٣ض اإلادليً ،ترجب ٖلُه َلب
ػ
ً
متزاًض ٖلى الٗمل ألاجىبُت والاخخٟاّ بها بضال مً الٗملت اإلادلُت لٗضم يمان اؾخ٣غاع
ألاويإ ألامىُت ،ألامغ الظي ّؤصي بلى َلب ٚحر خ٣ُ٣ي ٖلى الى٣ض ألاجىبيٞ ،خًاٖٟذ
ؤؾٗاعه بالؿى ١اإلاىاػي ،لٗضم ٢ضعة اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٖلى حُُٛت ٧ل الُلب".
 " oوخُث َّ
بن مٗالجت هظه ألاػماث جخُلب خ٨ىمت واخضة ومهغ ٝمغ٦ؼي واخض خت جخمً٨
مً جبني ؾُاؾاث وبجغاءاث اؾخثىاثُت ًخم مً زاللها جدّ ٤ُ٣
ٖضة ؤٚغاى بك٩ل متزامً
."...
 " oوفي ْل الىي٘ الخالي وباؾخمغاع هظا الك٩ل مً ؤلاه٣ؿام ٞلً ججضي ّ
ؤي مداوالث
لئلنالح ؤو اإلاٗالجت الاؾخثىاثُت ،ولً ج٨ىن هىا ٥هخاثج مغيُت ّ
ؤي ؾُاؾت ؤو بجغاء ٢ض
ّ
ًُخسظ بالسهىم ٦ما جىضر ال٣ٟغاث الخالُت :
َ
جىُٟظ ؾُاؾت مالُت لترقُض ؤلاهٟا ١مً َغ ٝخ٨ىمت ّ
مُٗىت بٛغى ج٣لُل ٖغى
ِ ب َّن
لُخدؿً ؾٗغه م٣ابل الٗمالث ألاجىبُت لً ججضي في خاٖ ٫ضم ّ
ّ
جُ٣ض
الى٣ض اإلادلي
الخ٨ىمت اإلاىاػٍت بهظه الؿُاؾت ،واؾخمغاع اإلاهاع ٝالخجاعٍت في ٢بى ٫اله٨ى٥
الهاصعة ٖجها.
ّ
بن مٗالجت ألا مت مً زال ٫جس ٌُٟالاثخمان اإلاهغفي بلى اصو ّ
خض مم ً٨مً بخضي

ػ
ً
ّ
ؾلُاث الى٣ض ،لً ً٨ىن مجضًا في ْل ٖ٨ى ٝالؿلُت اإلاىاػٍت ٖلى الا٢تراى و٢بى٫
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي الظي ًدبٗها لهظه ال٣غوى ( "...جهشٍش دًىان اإلاداظبت  2016ؿ )43-42
 وهىا ٌسجل مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي اؾخٛغابه بكإن بٟٚا ٫ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت لهظا
الدصسُو الظي ؤوعصه في ج٣غٍغه ًٖ الٗام  ، 2016واؾدبٗاص هخاثجه اإلاىُُ٣ت في ج٣غٍغه ًٖ
الٗام  ، 2017عٚم اؾخمغاع طاث الٓغو ٝوؤلاق٩االث التي َّ
ؤ٢غ بها صًىان اإلاداؾبت ؾاب٣ا ؟!..
ّ
ّ
 بن مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ًغي بإن اإلاكا٧ل التي ؤًٞذ بلى حٗمُ ٤ألاػمت وبَالت ٖمغها ج٨مً في
آلاحي :
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 الاه٣ؿام الؿُاس ي وما َّؤصي بلُه مً اه٣ؿام ماؾؿاث الضولت ،ومجها اإلااؾؿاث اإلاالُت
والى٣ضًت.

َّ
 الهغإ اإلاؿلر الظي قهضه الهال ٫الىُٟي ،والخغوب التي صاعث ٖلى ؤعى الخ٣ى ٫واإلاىاوئ
الىُُٟت ،والاه٣ؿام الظي َا ٫اإلااؾؿت الىَىُت للى.ِٟ
 الاهٟالث ألامني ،وما ؤٞط بلُه مً ٖضم اؾخ٣غاع ماؾؿاث الضولت وعجؼها ًٖ جإصًت صوعها
ٖلى الىدى اإلاُلىب.
 جضزل صًىان اإلاداؾبت في ازخهام ألاجهؼة الخىُٟظًت ،وججاوػه للضوع الغ٢ابي اإلاىاٍ به.
َ ج َّغج َب ٖلى هظه الٗىامل َّ
ٖضة آزاع ؾلبُت زُحرة جضا ٖلى الا٢خهاصً ،م ً٨جلسُهها في آلاحي :
 اهسٟاى مٗضالث اؾخسغا الى ِٟالسام وجضوي ناصعاجه ،مىظ الٗام  2013الظي جؼامً م٘
جغاج٘ ٦بحر في ؤؾٗاع الى ِٟفي ألاؾىا ١الٗاإلاُت ،جغجب ٖلُه جضوي الضزل اإلاخإحي للسؼاهت
الٗامت ،باٖخباع َّ
ؤن الى ِٟاإلاهضع الىخُض للضزل في الا٢خهاص اللُبي.
ّ
اإلاٗىُت ،وهُمىت
 احؿإ صاثغة الُ٣إ ٚحر الغؾمي ،في ْل ُٚاب صوع ماؾؿاث الضولت
ا٢خهاص الٓل ٖلى مٗٓم ألاوكُت الا٢خهاصًت والسضمُت.

ً
 اهدكاع الٓىاهغ الؿلبُت في الا٢خهاص ٦تهغٍب الؿل٘ وفي م٣ضمتها الى٢ىص مضٞىٖا بالضٖم
الظي جدٓ به اإلادغو٢اث وجضوي ؤؾٗاعها بمدُاث الخىػَ٘ ،واؾخٟدا ٫الؿى ١اإلاىاػٍت،
والدكىهاث في ؤؾٗاع الؿل٘ ،واحؿإ ْاهغة الخغابت والؿُى اإلاؿلر.
 اهدؿاع صوع الُ٣إ السام الىَني ،واهخٗاف وكاٍ ججاع الخغوب ،وجىؾ٘ الهجغة ٚحر
الكغُٖت واهدكاع مٗضالث الٟؿاص وجضهىع مؿخىي السضماث الٗامت.
 يٗ ٠ال٣ضعة ٖلى بصاعة ومخابٗت الاؾدثماعاث اللُبُت وألامىا ٫اللُبُت بالساع مخإزغة
باإله٣ؿام الؿُاس ي الظي َا ٫اإلااؾؿاث والهىاصً ٤الؿُاصًت مثل اإلااؾؿت اللُبُت
لالؾدثماع والكغ٧اث الخابٗت لها.
 جضوي مؿخىي السضماث الٗامت (الصخت والخٗلُم) في ْل حٗثر ؤلاؾخضامت اإلاالُت للضولت،
وٖضم ٟ٦اًت الاًغاصاث الؿُاصًت في مىاجهت ما ًخُلبه ج٣ضًم الؿل٘ والسضماث الٗامت.
ً
 ؤًٞذ هظه ألاويإ والٗىامل مجخمٗت بلى اإلاؿاؽ بإؾاؾاث الا٢خهاص ال٨لي ،خُث بغػث جملت
مً اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت واإلاالُت التي ًم ً٨جلسُهها في آلاحي :
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 الاه٨ماف الا٢خهاصي ،وجد ٤ُ٣الىمى الا٢خهاصي إلاٗضالث ؾلبُت ،زال ٫الٟترة .2017-2013
 العجؼ اإلاؿخمغ في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت مىظ الٗام  ، 2014خُث بل ٜبجمالي العجؼ الترا٦مي
اإلام َّى ٫مً ٢بل مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي زال ٫الؿىىاث ألاعب٘ ألازحرة ٢غابت  72ملُاع صًىاع ٢ ،بل
َّ
بجغاء الدؿىٍت مً عنُض اإلابل ٜاإلاجىب.
 العجؼ اإلاؿخمغ في محزان اإلاضٞىٖاث مىظ الٗام  ، 2013خُث بل ٜبجمالي العجؼ الترا٦مي في
محزان اإلاضٞىٖاث مىظ ٖام  2013خىالي  63.0ملُاع صًىاع (خىالي  44.0ملُاع صوالع).
 يُإ صزل مخإحي مً بًغاصاث الىًٟ ِٟى 100 ١ملُاع صوالع مىظ ٖام . 2013
 ال٣هىع الىاضر في مؿخىي السضماث الٗامت (الصخُت والخٗلُمُت وألامىُت) والاهُ٣إ
ً
اإلاؿخمغ في الخُاع ال٨هغباجي ،وه٣و الى٢ىص الالػم بمدُاث الخىػَ٘ زهىنا في اإلاىاَ٤
ً
الىاثُت وألاعٍا ٝوالضوازل مما ؤوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى مؿخىي مِٗكت الؿ٩ان واحؿإ صاثغة ال٣ٟغ
والٗىػ في اإلاجخم٘.
 بعجٟإ مٗضالث البُالت ،وٖضم ٢ضعة الُ٣إ الٗام ٖلى اؾدُٗاب الضازلحن الجضص لؿى١
الٗمل ،وٖضم ٢ضعة الُ٣إ السام ٖلى مجاعاة مؿخىٍاث اإلاغجباث التي ًخ٣اياها َم ًْ ًخل٣ىن
مغجباتهم مً السؼاهت الٗامت هدُجت للدكىه في ؾى ١الٗمل.
ً
 هظه الٗىامل مجخمٗت والٓىاهغ اإلاهاخبت لها ؤًٞذ بلى ؤػمت ا٢خهاصًت ومالُت اوٗ٨ؿذ آزاعها
ُ
ٖلى خُاة اإلاىاًَ الظي ناع ٌُٗاوي ٖلى ؤؾـ ًىمُت ،وٍم ً٨جلسُو مٓاهغ هظه ألاػمت في آلاحي :
 اعجٟإ مٗضالث الخطسم الظي ناع مؼصو الخضًً ،وٍ٣ضع بدىالي  %30زالٖ ٫ام 2017
 جضهىع الّ ٣ىة الكغاثُت للضًىاع اللُبي ،في ْل الاعجٟإ في اإلاؿخىي الٗام ألؾٗاع اإلاؿتهل.٪
 جضهىع ؾٗغ نغ ٝالضًىاع اللُبي في الؿى ١اإلاىاػٍت واحؿإ هامل الؿٗغ م٣اعهت بالؿٗغ
الغؾمي للى٣ض ألاجىبي.

ً
 جؼاًض الًٛىٍ التي جخٗغى لها اخخُاَُاث الى٣ض ألاجىبي لضي مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي مخإزغة
بخضوي صزل الى ِٟوجؼاًض ه٣ٟاث اإلاحزاهُت الٗامت للضولت.
 وكىء وجُىع ؤػمت الؿُىلت بالضًىاع اللُبي لضي الُ٣إ اإلاهغفي ،وعجؼ اإلاهاع ًٖ ٝجلبُت
َلباث اإلاىصٖحن في السخب الى٣ضي ،عٚم الخىؾ٘ في بنضاع الى٣ىص ،مخإزغة بالدكىه الظي
حٗاوي مىه اإلاحزاهُت الٗامت للضولت ،وجطسم بىض اإلاغجباث وألاجىع ،والعجؼ اإلاالي اإلاؿخمغ في
اإلاحزاهُت .مما ؤصي بلى جطسم السهىم ؤلاًضاُٖت لضي الُ٣إ اإلاهغفي ولجىء اإلاىصٖحن
لسخب وصاجٗهم بؿبب ؾىء ألاويإ ألامىُت ،وػٖؼٖت الث٣ت في الُ٣إ اإلاهغفي.
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 جى ٠٢ؤهم وْاث ٠اإلاهاع ٝالخجاعٍت في الىؾاَت اإلاالُت ،خُث لم حٗض جخل ٣وصاج٘ ألٚغاى
ً
الخمىٍل في ْل الدكغَٗاث الىاٞظة خالُا.
 جىامي ٦مُاث الٗملت في الخضاو ٫بك٩ل مًُغص ،خُث ػاصث مً  13.4ملُاع صًىاع في ٖام
 2013بلى  31ملُاع صًىاع نهاًت ٖام  ، 2017م٣اعهت با  7.6ملُاع صًىاع ٖام  2010مما ؤصي بلى
ػٍاصة ٖغى الى٣ىص ( )M2مً  69ملُاع صًىاع ٖام 2013م بلى 111ملُاع صًىاع نهاًت ٖام ،2017
م٣اعهت با  46.3ملُاع صًىاع في ٖام . 2010

املالحظة )9
مً زال ٫جُُ٣مه للؿُاؾت الى٣ضًت للمغ٦ؼي زال ٫الٟترة مً  2017-2013والتي قهضث ج٣لباث
ا٢خهاصًت ٖضًضة ومضي جد٣ُ٣ها ألهضاٞهاً ،ىعص صًىان اإلاداؾبت ما ًلي :
" في إواس جىكُز العُاظت الىهذًت أوًل مجلغ إداسة اإلافشف مهام جهذًم مهترخاث العُاظت الىهذًت
مً خالُ لجىت قىُت مخخففت ( لجىت العُاظت الىهذًت ) والتي جشقؼ جىـُاتها إلى اإلاجلغ ونذ
لىخظ أن اللجىت العابهت اإلاؽٍلت بالهشاس  246لعىت 2014م لم حػهذ أي إحخماع ونذ أغُذ حؽٌُل
اللجىت بهشاس مداقظ مفشف لُبُا اإلاشيضي سنم  204لعىت 2015م والفادس في  2015/10/07وٍالخظ
بؽأنها :
 لم ًىضر نشاس حؽٌُلها آلُت جهذًم اإلاهترخاث اإلاخػلهت بالعُاظت الىهذًت والجذوُ الضمني لػهذ
احخماغاتها .
ً
 غذم الاقفاح والؽكاقُت مً نبل مفشف لُُِا اإلاشيضي غً احخماغاتها وبُاها ملخفا ألظباب
الهشاساث بػذ ًل احخماع .
 غذم وحىد الئدت داخلُت جىظم غملها.
 غذم ايترار اإلاداقظ لخىـُاث اللجىت خُث ظلذ خبِعت ألادساج".
(نٟدت )81-80

الغص :
َّ 
بن م ا ا ااا جىاول ا ا ااه صً ا ا ااىان اإلاداؾ ا ا اابت للخٗغٍ ا ا اا ٠بالؿُاؾ ا ا اات الى٣ضً ا ا اات وؤه ا ا ااضاٞها ،لا ا ا اِـ م ا ا ااً ي ا ا اامً
ؤلاَاع الغ٢ابي واإلانهيُٞ ،ب ٣مجغص خكى ال ًمذ للمىيىُٖت وال للمهىُت بهلت.
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ٌ ؿ ا ا ا اادى٨غ مه ا ا ا ااغ ٝلُبُ ا ا ا ااا اإلاغ ٦ا ا ا ااؼي بك ا ا ا ااضة ؤؾ ا ا ا االىب الخً ا ا ا االُل والتزًُ ا ا ا اا ٠ال ا ا ا اظي ًدبٗ ا ا ا ااه صً ا ا ا ااىان
اإلاداؾ ا اابت ؾ ا ااىاء  ٧ا ااان ٖ ا ااً ٢ه ا ااض ؤو ٖ ا ااً جه ا اال وٖ ا ااضم  ٢ا ااضع ٍة ٖل ا ااى الخٟغٍ ا اا ٤ب ا ااحن وْ ا اااث ٠اللج ا اان
اإلاكا ا اا٩لت باإلاها ا ااغ ٝوازخهانا ا اااتها ،خُا ا ااث َّ
بن ما ا ااا ؤق ا ا اااع بلُا ا ااه صًا ا ااىان اإلاداؾا ا اابت فا ا ااي ج٣غٍا ا ااغه بل ا ا ااى
َّ
وجا ا ا ااىص لجىا ا ا اات للؿُاؾا ا ا اات الى٣ضًا ا ا اات ُمكا ا ا اا٩لت با ا ا ااال٣غاع ع٢ا ا ا اام  246لؿا ا ا ااىت  ، 2014وُ٢ا ا ا ااام اإلادا ا ا ااأٞ
بةٖ ا ا ا اااصة حك ا ا ا ااُ٨لها بمىج ا ا ا ااب ال٣ا ا ا ا اغاع ع ٢ا ا ا اام  204لؿ ا ا ا ااىت  2015اله ا ا ا اااصع فا ا ا ا اي ٚ ، 2015/10/07ح ا ا ا اار
ا ا ا ااخُذ وال ٖال ٢ا ا ا اات ل ا ا ا ااه ب ا ا ا ااالىا٘٢؛ ٞالج ا ا ا اؼا ٫لجى ا ا ا اات الؿُاؾ ا ا ا اات الى٣ضً ا ا ا اات جم ا ا ا اااعؽ ازخهان ا ا ا اااتها
بىٟـ ألاًٖاء مىظ بٖاصة حكُ٨لها زالٖ ٫ام . 2012
َّ 
بن ال ٣ا ا ا اغاعًٍ اإلاكا ا ا اااع بلحهما ا ا ااا فا ا ا ااي ج٣غٍا ا ا ااغ الا ا ا ااضًىان ال ًخٗل٣ا ا ا ااان بلجىا ا ا اات الؿُاؾا ا ا اات الى٣ضًا ا ا اات ٖلا ا ا ااى
ؤلاَا ا ااال ،١ب ا ا اال هما ا ااا  ٢ا ا اغاعان بدكا ا ااُ٨ل وبٖ ا ا اااصة حك ا ا ااُ٨ل لجىا ا اات ٞىُ ا ا اات بؾدكا ا اااعٍت صاز ا ا اال اإلاه ا ا ااغٝ
ُ
حٗن ا ا ا بةٖ ا ا ااضاص عئٍ ا ا اات مه ا ا ااغ ٝلُبُ ا ا ااا اإلاغ ٦ا ا ااؼي ٖ ا ا ااً ؾ ا ا ااحر ألاوي ا ا ااإ اإلاالُ ا ا اات وؤلا٢خه ا ا اااصًت وبٖ ا ا ااضاص
ومخابٗا ا ا اات بٗا ا ا ااٌ اإلااقا ا ا اغاث طاث الٗال٢ا ا ا اات بالُ٣ا ا ا ااإ اإلاا ا ا ااالي واإلاها ا ا ااغفي ،مما ا ا ااا ٌٗ٨ا ا ا ااـ الخىا ا ا اااٌ٢
الىاض ا ا اار ب ا ا ااحن ؤصاء  ٞا ا ااغ ١الٗم ا ا اال ب ا ا ااضًىان اإلاداؾ ا ا اابت ،وٖ ا ا ااضم الخيؿ ا ا ااُ ٤والاَ ا ا ااالٕ ٖل ا ا ااى م ا ا ااا ج ا ا اام
جىاول ا ا ااه ف ا ا ااي ج٣غٍ ا ا ااغ صً ا ا ااىان اإلاداؾ ا ا اابت لٗ ا ا ااام  ، 2016وال ا ا ااظي ه ا ا ااو ن ا ا اغاخت ب ا ا ااةَالٕ ٞغٍ ا ا اا ٤صً ا ا ااىان
اإلاداؾا ا اابت ٖلا ا ااى مدايا ا ااغ بجخماٖا ا اااث لجىا ا اات الؿُاؾا ا اات الى٣ضًا ا اات ختا ا ا الىها ا اا ٠ألاو ٫لٗا ا ااام 2016
 ٣ٞ ،ا ااض ط ٦ا ااغ ال ا ااضًىان ف ا ااي ج٣غٍ ا ااغه لٗ ا ااام  2016بل ا ااى ٖ ا ااضم بً ا ااالء جىن ا ااُاث لجى ا اات الؿُاؾ ا اات الى٣ضً ا اات
باإلاه ا ا ااغ ٝؤي اهخم ا ا ااام وم ا ا ااً ه ا ا ااظه الخىن ا ا ااُاث بن ا ا ااضاع ٢ا ا ا اغاع بدك ا ا ااُ٨ل لجى ا ا اات لئلؾ ا ا ااخ٣غاع اإلا ا ا ااالي،
وجىن ا ااُاث اللجى ا اات ب ا ااة٢غاع عؾ ا اام ؤو ي ا ااغٍبت ٖل ا ااى ؾ ا ااٗغ اله ا ااغ ٝالغؾ ا اامي وع ٞا ااٌ الٗمل ا اات ال ا ااىاعصة
ما ا ااً عوؾا ا ااُا ،مما ا ااا ًا ا ااضٖ ٫لا ا ااى بَا ا ااالٕ ٞغٍا ا اا ٤صًا ا ااىان اإلاداؾا ا اابت ٖلا ا ااى مدايا ا ااغ بجخماٖا ا اااث اللجىا ا اات
ً
والت ا ا ااي ج ا ا اام  ٗٞا ا ااال جؼوٍ ا ا ااضهم بيس ا ا ااست مجه ا ا ااا بمىج ا ا ااب اإلاُالب ا ا اات ال ا ا ااىاعصة ف ا ا ااي ٦خ ا ا اااب لجى ا ا اات مغاجٗ ا ا اات
وجُُ٣م مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي اإلاىجه بلى الؿُض اإلادا ٔٞبخاعٍش . 2017/03/01
 م ا ا ااا ؾ ا ا ااب ،٤ه ا ا ااى ؤخ ا ا ااض هم ا ا اااط الخى ا ا ااا ٌ٢والاي ا ا ااُغاب ف ا ا ااي ج ٣ا ا اااعٍغ ال ا ا ااضًىان ،وه ا ا ااى ماق ا ا ا ٌاغ ٖل ا ا ااى
َ
ؤلاهما ا ااا ٫والٟىض ا ا ا فا ا ااي َغٍ٣ا ا اات ٖما ا اال ٞا ا ااغ ١الا ا ااضًىان؛ ْبط َّ
بن م ا ا اؼاٖم ٞغٍا ا اا ٤الا ا ااضًىان الا ا ااظي ؤ َٖ ا ا ا َّض
مالخٓ ا اااث ج٣غٍ ا ااغ ٖ ا ااام ٚ 2017ح ا اار ا ااخُدت ،و حٗ ٨ا ااـ ي ا ااٟٗه وبهمالا ا اه وٖ ا ااضم اَالٖ ا ااه ٖل ا ااى م ا ااا
ً
وعص فا ا ااي ج٣غٍا ا ااغ صًا ا ااىان اإلاداؾا ا اابت ٖا ا ااً الٗا ا ااام ًٞ ، 2016ا ا ااال ٖا ا ااً بٟٚالها ا ااا لا ا ااغصوص مها ا ااغ ٝلُبُا ا ااا
اإلاغ٦ؼي ٖلى ما وعص ُٞه مً مالخٓاث وجىيُداث.
 ؤ ٟٚا ا اال ج٣غٍ ا ا ااغ ال ا ا ااضًىان خ ٣ُ٣ا ا اات ن ا ا ااضوع ال ٣ا ا اااهىن ع ٢ا ا اام ( )1لؿ ا ا ااىت  2013بك ا ا ااإم مى ا ا اا٘ الخٗام ا ا اال
ّ
ً
بالٟاثا ا ا ااضة ،الا ا ا ااظي ٌُٗخبا ا ا اار حُٗا ا ا ااُال مباقا ا ا اغا ألصاة الؿُاؾا ا ا اات الى٣ضًا ا ا اات ،وبالخا ا ا ااالي حٗا ا ا ااظع الخا ا ا ااإزحر فا ا ا ااي
ٖ ا ا ااغى الى ٣ا ا ااىص ،م ا ا ااً ز ا ا ااال ٫ؾ ا ا ااٗغ الٟاث ا ا ااضة ،وه ا ا ااى م ا ا ااا ؾ ا ا ااحرص جىي ا ا ااُده جٟه ا ا ااُال ف ا ا ااي اإلاالخٓ ا ا اات
الخالُت.
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املالحظة )10
َ ُ
ُ
نغٍذ
بك٩ل
اإلاداؾبت
صًىان
ٗترٝ
عٚم مُالباجه للمغ٦ؼي بخُٟٗل صوع الؿُاؾت الى٣ضًتٌ ،
ٍ
وواضر بخُُٗل الؿُاؾت الى٣ضًت وؤصاة جإَحر الاثخمان بمىجب ال٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت . 2013
خُث ً٣ى: ٫
ّ
" حػىــل مػظـم أدواث العُاظت الىهذًت وؾُاب ًامل ألدواث العُاظت اإلاالُــت وغــذم جىاظو ظُاظاث
الخٍىمــت مــؼ اإلافشف اإلاشيضي الــزي ٌػمــل دون ّ
أي هذف انخفادي خُث ّ
جكشؽ للمهام اإلافشقُت
الػادًت وصاخم الخٍىمت في اخخفاـاتها وجـذخل في أغمـاُ اإلافـاسف الخجاسٍـت الذاخلُت ،ألامــش الزي
أدي إلى حػىُل دوسه الانخفادي باغخمـاده غلى الهشاساث الػؽىائُت الىنخُت ،غلـى الشؾم مً أن
ّ
مؤؼشاث الشيــىد الانخفــادي ظاهشة بؽٍل ملكذ ،إال أن الخػامـل مػها جم بش ٍيء مً الػؽـىائُت
والخماسب بل والخجاهل في بذاًت ألامش".
(ـكدت )82-81

الغص :
 ال ًسٖ ٟلى مخاب٘ ما ٧ان لهضوع ال٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت  2013في قإن مى٘ اإلاٗامالث الغبىٍت،
مً ؤزغ مباقغ في حُُٗل ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت ،و٢ض ؤٖغب مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ًٖ عؤًه الٟني
والٗلمي مً الىاخُخحن الكغُٖت واإلاهغُٞت في هظا الكإن في ؤ٦ثر مً مىاؾبتَّ ،
ووجه مىاقضاجه
ّ ً
مبرعا طل ٪بٗضم جاهؼٍت الُ٣إ اإلاهغفي
للؿلُت الدكغَُٗت بالترًث في بنضاع هظا ال٣اهىنِ ،
جاع ٖلى ه٣ل الخجغبت وجىَحن نىاٖت اإلاهغُٞت ؤلاؾالمُت و ٤ٞؤخضر
لخىُٟظه ،ول٨ىن الٗمل ٍ
الخجاعب واإلاماعؾاث ،بال ؤنها لم جلخٟذ لغؤي اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ،بالغٚم مً ٦ىهه الجهت اإلاٗىُت
بال٣اهىن بك٩ل مباقغ.
َّ ُّ َ
بن جى ٠٢الٗمل باألصواث الخ٣لُضًت التي ؤهمها ؾٗغ بٖاصة السهم وؤؾٗاع الٟاثضة الضاثىت

واإلاضًىت ،واإلاُالبت باالهخ٣ا ٫بلى الهحرٞت ؤلاؾالمُت بك٩ل ٦لي وٞىعي٧ ،ان له ؤزغ مباقغ ٖلى ؤصاء
اإلاهاع ٝالخجاعٍت لٗضم ٢ضعتها ٖلى ج٣ضًم زضماث مهغُٞت جخىا ٤ٞم٘ ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن،
وبالخالي وفي ْل ٖضم ٢ضعة اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٖلى اؾخسضام ألاصواث اإلاخاخت للؿُاؾت الى٣ضًت ٣ٞض
٧ان الٗامل ألاؾاس ي واإلاازغ في ٖغى الى٣ىص هى الؿُاؾت اإلاالُت الخىؾُٗت زال ٫الٟترة -2013
. 2017
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َّ 
بن مؿإلت اؾخدضار ؤصواث جضًضة للؿُاؾت الى٣ضًت جخماش م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت
ً 2013خُلب اٖخماصها مً مجلـ بصاعة اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي وهظا ٚحر مخاح في ْل الاه٣ؿام
َّ
الخانل٦ ،ما ؤ٦ض ٖلُه ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت ًٖ الٗامحن  2017 – 2016في ؤ٦ثر ِمً مىاؾبت.
 بالخاليَّ ،
ٞةن مؿإلت الخٗامل م٘ الغ٦ىص ؤلا٢خهاصي التي ؤقاع بلحها ج٣غٍغ الضًىان ؤو ألاػمت
الا٢خهاصًت في ُمجملها ًضزل في بَاع وجىص ؾُاؾاث ا٢خهاصًت ٧لُت ٞاٖلت ،والتي َالب اإلاهغٝ
ً
َ
اإلاغ٦ؼي بها مىظ ٖام  ، 2013وه َّبه لخضاُٖاث ألاػمت اإلاالُت والؿُاؾُت التي مغث بها لُبُا ،وبُٗضا
ًٖ الخ٨غاع في ؾغص الى٢اج٘٣ٞ ،ض جم جىاو ٫ؤلاجغاءاث التي ٢ام بها مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي في هظا
الكإن مىظ ٖام  2013يمً عصوصه ٖلى هظا الخ٣غٍغ ؤٖاله.

املالحظة )11
جىاو ٫الخ٣غٍغ بك٩ل َّ
مىؾا٘ فاي الٟهال الخااصي ٖكاغ مىاه ؾُاؾات ؾاٗغ الهاغ ٝزاال ٫الٟتارة -2013
 ،2017خُث جمذ ؤلاقاعة بلى بٌٗ الجىاهب الىٓغٍت ،وجاء ُٞه ما ًلي :
" oب ــالشؾم م ــً أن مف ــشف لُبُ ــا اإلاشي ــضي ًدب ــؼ ظُاظ ــت ظ ــػش الف ــشف الثاب ــذ بهُم ــت  0.5175وخ ــذة
خهىم سخب خاـت لٍل دًىاس لُبـي ،وأهـه أنـش بئلتزامـه بأخٍـام اإلاـادة الثامىـت مـً إجكانُـت الفـىذوم
اإلاخػلهــت بخجىِــب قــشك نُــىد غلــى أداء اإلاــذقىغاث والخدــىٍالث اإلاخػلهــت باإلاػــامالث الذولُــت الجاسٍــت
وغــذم الــذخىُ فــي أي جشجِبــاث جمُيزًــت إلابادلــت الػملــت أو ؤلاؼــتراى فــي مماسظــاث حػــذد أظــػاس الفــشف
وال العماح بزلَ ألي مً هُئاجه اإلاالُت،إال أن وانؼ الخاُ ًخالل ًل هزه الخػهذاث خُث أن:
ً
 الذول ــت حػم ــل خالُ ــا ب ــأيثر م ــً زالز ــت أظ ــػاس ـ ــشف سظ ــمُت  -ظ ــػش م ــىاصي ًت ـراوح م ــا ب ــين  4ال ــى 6
ألػاف العػش الشظـمي -ظـػش الفـَ وحػامـل إلٌترووـي ًضٍـذ غـً العـػش اإلاـىاصي بيعـبت  %30إلـى
. %50

ً ً
 هزه الكشوناث ظببذ خلال يبيرا في الانخفاد وأـبدذ حجش غثر أمام أي اـالخاث.
 ج ــم ق ــشك نُ ــىد غل ــى الخد ــىٍالث الخاسحُ ــت إل ــى دسح ــت أن مؤظع ــاث الذول ــت هكع ــها ال حع ــخىُؼ
ً
الىقاء بالتزاماتها الخاسحُت التي أبشمذ غلحها غهىدا وإجكانُاث.
 خلو هزا الكشم في ظػش الفشف ؼشٍدت أزشٍاء حـذد مـً الـزًً جىـاُ أًـذلهم الىهـذ ألاحىبـي غلـى
خعاب ؼشائذ اإلاجخمؼ ألاخشي التي إهخكـن معـخىي مػِؽـتها وأــبذ ألامـش لهـذد بئقخهـاس الىبهـت
الىظ ــىى التـ ــي ًاه ــذ ظـ ــائذة نب ــل هـ ــزه الدؽ ــىهاث ورلـ ــَ بع ــبب مـ ــا حػاهُ ــه الذولـ ــت م ــً جمُيـ ــز
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مجخــل ف ــي م ــىذ مي ــزة مبادل ــت الػمل ــت أو جىكُــز حػــامالث الخد ــىٍالث للخ ــاسج خُــث ًخدفــل غل ــى
ً
هزه اإلاضاًا غذد نلُل حذا مً ألاقشاد والؽشًاث دون مػاًير أو لىابي مىلىغُت وٍفـػب غلـى
أؾلب ؼشائذ اإلاجخمؼ الخفىُ غلى الىهذ للػالج ".
(نٟدت )84-83

الغص :
ً
َّ 
بن م ا ا ا ا ااا ؤوعصه ج٣غٍ ا ا ا ا ااغ ال ا ا ا ا ااضًىان ال ٌٗ ا ا ا ا ااضو ؤن ً ٨ا ا ا ا ااىن ج ٨ا ا ا ا اغاعا لؿ ا ا ا ا ااغص هخ ا ا ا ا اااثج ألاػم ا ا ا ا اات الؿُاؾ ا ا ا ا ااُت
والا٢خها ا اااصًت التا ا ااي ٖها ا ااٟذ بالضولا ا اات اللُبُا ا اات ،وؾا ا ااب ٤حصسُها ا ااها وؤلاقا ا اااعة بلحها ا ااا فا ا ااي ؤ٦ثا ا اار ما ا ااً
ً
ّ
مىاؾ ا اابت ما ا ااً ها ا ااظا الخ٣غٍا ا ااغ وبُٗا ا ااضا ٖا ا ااً الخكا ا ااى والخ٨ا ا اغاع ٞا ا ااةن مها ا ااغ ٝلُبُا ا ااا اإلاغ٦ا ا ااؼي ٌٗا ا ااغى
ً
ُ
ٍسُا لؿُاؾت ؾٗغ الهغ ٝوالٓغو ٝالتي َّ
مغث بها ٖلى الىدى الخالي :
حؿلؿال جاع
 مىااظ ًىاااًغ 2002م ناااعث الُ٣ماات الخٗاصلُاات للااضًىاع اللُبااي  0.608وخااضه خ٣ااى ١سااخب زاناات
وناااع ؾااٗغ الهااغ ٝالغؾاامي للااضًىاع اللُبااي الااظي ٌُٗلااً ٖىااه مهااغ ٝلُبُااا اإلاغ٦ااؼي فااي اليكااغة
ً
الُىمُت ألؾٗاع الهغً ٝخدضص و٣ٞا للمخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ؤؾٗاع نغ ٝالٗماالث الغثِؿاُت
َّ
ّ
اإلا٨ىهت لؿلت الٗمالث التي جدضص الُ٣مت الخٗاصلُت للضًىاع بىخضاث خ٣ى ١السخب السانت.
ِ
 فااي ً 15ىهُااى 2003م جاام جسٟااٌُ الُ٣ماات الخٗاصلُاات للااضًىاع اللُبااي بىا٢اا٘  %15لُهاابذ 0.5175
ُ
وخضة خ٣ى ١سخب زانت ،وطل ٪بهاض ٝاخخاىاء ياغٍبت الجهاغ الهاىاعي التاي ٧اهاذ جٟاغى ٖلاى
٧اٞت ؤلاٖخماصاث والخدىٍالث بالى٣ض ألاجىبي و٦ظل ٪بلٛاء الخمُحاز فاي ؾاٗغ الهاغ ٝباحن الجهااث
اإلاٟٗاااة مااً هااظه الًااغٍبت ،و٢ااض ؤؾااخ٣غ ؾااٗغ الهااغ ٝالغؾاامي للااضًىاع اللُبااي وؿاابت بلااى الااضوالع
ألامغٍ ٩ااي ف ااي خ ااضوص  1.38صًى اااع لل ااضوالع  ،وٖى ااضما ًُا اغؤ بهس ٟاااى ف ااي ؾ ااٗغ ال ااضوالع ف ااي ألاؾ ااىا١
الٗاإلاُاات ًغجٟاا٘ ؾااٗغ الهااغ ٝالغؾاامي للااضًىاع ختا ؤهااه وناال فااي بٗااٌ الؿااىىاث بلااى  1.32صًىاااع
للضوالع .
 زال ٫الٟترة  2008-2001ونل ؾٗغ ناغ ٝالاضًىاع اللُباي فاي مىاجهات الاضوالع ألامغٍ٩اي بلاى 1.24
َ
صًىاع للضوالع ،ما ٌٗني َّ
ؤن هامل جظبظب ؾٗغ نغ ٝالضًىاع اللُبي ٧ان واؾٗا وٍخجااوػ الخاضوص
التي ٧ان ًُدضصها نىضو ١الى٣ض الضولي.

 بٗض ٖام  2013وهدُجت لخضوي بًغاصاث الىٖ ِٟلى بزغ ؤلاهسٟاى الظي َغؤ ٖلاى مٗاضالث بهخاا
وجهااضًغ الااى ،ِٟبؿاابب ؤػماات الهااال ٫الىُٟااي وؤلاٟ٢ااا ٫الخٗؿااٟي للخ٣ااى ٫واإلاااىاوئ الىُُٟاات،
والاهسٟاااى الااظي َ اغؤ ٖلااى ؤؾااٗاع ال ااى ِٟفااي ألاؾ ااىا ١الٗاإلاُاات فااي ٖ ااام 2014م ،لجااإ مه ااغٝ
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لُبُا اإلاغ٦ؼي بلاى ٞاغى ُ٢اىص ٖلاى اؾاخٗماالث الى٣اض ألاجىباي للمدآٞات ٖلاى بخخُاَُااث الى٣اض
ُّ
للخىؾا٘ ٚحار اإلاؿابى١
ألاجىبي ،وخت ًم ً٨مىاجهات الُلاب ال٨بحار ٖلاى الى٣اض ألاجىباي اإلاهااخب
فااي ؤلاهٟااا ١الٗااام فااي بَاااع اإلاحزاهُاات الٗاماات للضولاات ،و٧اال طلاا ٪بهااض ٝياامان جااىٞحر ؤلاخخُاجاااث
ً
ألاؾاؾ ااُت للم ااىاًَ م ااً الؿ اال٘ اإلاؿ ااخىعصة ،وؤًً ااا لً اامان الاؾ ااخضامت اإلاالُ اات للضول اات ،خُ ااث
ً
التاازم اإلاهااغ ٝاإلاغ٦ااؼي بااض٧ ٘ٞاماال اإلاغجباااث وحُُٛاات مسخلاا ٠ؤبااىاب اإلاحزاهُاات و٣ٞااا إلاااا جخ٣ااضم بااه
وػاعة اإلاالُت.
ً
جإؾِؿا ٖلى ماؾبَّ ٤
ٞةن الا٢خهاص اللُبي حٗغى لهضمخحن :

 -1نضمت جضوي مٗضالث بهخا الى ِٟوجهضًغه.
 -2نضمت بهسٟاى ؤؾٗاع الى ِٟفي ألاؾىا ١الٗاإلاُت .

َّ َ
 جىلض ًٖ هاجحن الهضمخحنْ ،هىع عجؼ في اإلاحزاهُت الٗامت للضولتٖ ،لى هدى مُغص ومىظ ٖام
ٌ
وعجؼ في محزان اإلاضٞىٖاث.
2014م،
َّ ؤص ي هظا الىي٘ بلى جىلض ٞجىة بحن اإلاخاح مً الى٣ض ألاجىبي والُلب ٖلُه إلاسخل ٠ألاٚغاى،
مما ؤصي بلى وكا ؾى ١ؾىصاء للى٣ض ألاجىبي ،بهسٞ ٌٟحها ؾٗغ نغ ٝالضًىاع اللُبي
ً
بمٗضالث ٚحر مؿبى٢ت مخإزغا بالخظبظب الظي َغؤ ٖلى بًغاصاث الى ِٟمً الى٣ض ألاجىبي
وْغو ٝؤلاهٟالث ألامني اإلاهاخبت ،واإلاًاعباث التي ججغي في الؿى ١بهض ٝجد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع
مم ً٨مً اإلا٩اؾب.

ً
ً
ً
 لم ٌٗض ؾٗغ الهغ ٝالغؾمي للضًىاع اللُبي اإلاٗمى ٫به خالُا ؾٗغا جىاػهُا وؤنبذ ٚحر ٢ابل
لالؾخضامت وٍىاجه اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي نٗىباث في الضٞإ ٖىه ؤو ؤلاًٟاء ب٩امل مخُلباث الى٣ض
ألاجىبي ٖىض هظا الؿٗغ  ،وهى ما ؤصي بلى حٗضص ؤؾٗاع الهغ.ٝ

ً
ً
 ؾٗغ نغ ٝالٗمالث ألاجىبُت في الؿى ١اإلاىاػي ،هى آلازغ  ،ال ٌٗخبر ؾٗغا خُ٣ُ٣ا ًم ً٨ؤن
ُ
جاؾـ ٖلُه ؾُاؾت زابخت ،وطل ٪لكضة الخظبظباث التي جُغؤ ٖلى هظا الؿٗغ وجإزغه بالٗضًض
مً الٗىامل الؿُاؾُت وألامىُت وؤلا٢خهاصًت ،خُث بهس ٌٟؾٗغ نغ ٝالضوالع بالؿى١
اإلاىاػي بضاًت مً ٖام 2018م ،مً  9.5صًىاع للضوالع بلى ؤ٢ل مً  4صًىاع للضوالع بحن ٖكُت
ً
وضخاها ،زم قهض بعجٟاٖا خت ونل بلى  6.3صًىاع للضوالع في ٞترة وجحزة ،هظا ٚحر الخظبظب
الظي حكهضه ألاؾٗاع مً ًىم آلزغ ،بالغٚم مً َّ
ؤن اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي لم ٌٛحر ؾُاؾاجه اإلاٗلىت،
خُث اؾخمغ في حُُٛت ؤلاٖخماصاث اإلاؿدىضًت اإلاٟخىخت لضي اإلاهاع ٝالخجاعٍت ،و واٖ ٤ٞلى
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جىُٟظ بؾخحراص بمىجب مؿدىضاث بغؾم الخدهُل ،و٢ام زال ٫ؾيخحن مخخالُحن 2018-2017
ّ
مسههاث ؤعباب ألاؾغ وعُ٢ ٘ٞمتها مً  400صوالع للٟغص بلى  500صوالع للٟغص ٖام
بهغٝ
. 2018

 ؤوضر مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي في ّ
ٖضة مىاؾباث ؤن ؾٗغ الهغ ٝالخالي ٚحر جىاػوي ومٛاال ُٞه
ً
وؤن ؾٗغه في الؿى ١اإلاىاػي هى آلازغ ٚحر جىاػوي ومٛاال ُٞه.
 إلاٗالجت هظا الىي٘ ،وبهض ٝاإلادآٞت ٖلى اؾخ٣غاع ؾٗغ الهغ ٝواؾخ٣غاع ؾى ١الى٣ض
ً
ً
ألاجىبيّ ،
٢ضم مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،بالخٗاون م٘ اإلاجلـ الغثاس ي ،بغهامجا مخ٩امال لئلنالح
الا٢خهاصي واإلاالي ،ب٢ترح مً زالله الؿُاؾاث الا٢خهاصًت التي عآها مىاؾبت لٗال اإلاى،٠٢
بةٖخباعه اإلاؿدكاع الا٢خهاصي للضولت ،وع٦ؼ في مٗغى َغخه للؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى يغوعة
جىُٟظ ٧امل الؿُاؾاث (الى٣ضًت واإلاالُت والخجاعٍت) في ق٩ل خؼمت مخ٩املت بدُث ال حٗاعى
٧ل ؾُاؾت مً هظه الؿُاؾاث الؿُاؾت ألازغي في جد ٤ُ٣ؤهضاٞها وجس ٠ُٟآلازاع الؿلبُت
التي جهاخب بٌٗ الؿُاؾاث ،وٍغي اإلاهغ ٝؤن الخلى ٫الجؼثُت للمك٩لت الا٢خهاصًت لً
جخٗضي ٦ىنها مؿ٨ىاث ؾغٖان ما ج٣ٟض مٟٗىلها وحٗىص اإلاكا٧ل وألاػماث بلى ما ٧اهذ ٖلُه .
 في بَاع بغهامج ؤلانالح الا٢خهاصي التزم مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي بمغاجٗت ؾٗغ الهغ ٝقغٍُت
جىٞغ جملت مً اإلاخُلباث اإلاىيىُٖت واإلام٨ىت ،والتزام ألاَغا ٝألازغي بما ًلؼم ٖلحها الُ٣ام
به مً بجغاءاث وجىُٟظه مً ؾُاؾاث .
ً غي مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي َّ
ؤن اإلاك٩لت الا٢خهاصًت في لُبُا في جىهغها هي مك٩لت مالُت ؤي
زلل في اإلاالُت الٗامت ،اوٗ٨ـ في ق٩ل الٗضًض مً ألاػماث التي ٌٗاوي مجها اإلاىاًَ الُىم .
وٍإحي ٖلى عؤؽ اإلاك٩لت اإلاالُت ٖضم مٗغٞت الىي٘ اإلاالي الخ٣ُ٣ي للضولت اللُبُت ،وٖضم
ً
بٟ٢ا ٫خؿاباتها السخامُت ،وهى ألامغ الظي الػاُ ٫مؿخمغا مىظ ٖام 2007م بلى ًىمىا هظا٦ ،ما
ؤن الىمى اإلاُغص في ٞاجىعة اإلاغجباث التي قهضث ػٍاصة ٚحر مؿبى٢ت باإلا٣اعهت بما ٧اهذ ٖلُه في
ٖام  2010والض ٘ٞفي بججاه ونىلها بلى  28ملُاع صًىاع  ،وهى ألامغ الظي ُيهضص الاؾخ٣غاع اإلاالي
للضولت ،وَؿخجز٧ ٝاٞت اإلاىاعص اإلاخاخت ،وٍإحي ٖلى خؿاب مكغوٖاث الخىمُت ويهضص اؾخضامتها.

املالحظة )12
جىاو ٫ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت في الٟهل الثاوي ٖكغ مىه محزان اإلاضٞىٖاث ( )2017-2012و٧اهذ
ؤهم اإلاالخٓاث ماًلي :
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" مفادس بُاهاث ميزان اإلاذقىغاث أنها ؾير دنُهت لػذم نذسة إداسة البدىر وؤلاخفاء بمفشف لُبُا
اإلاشيضي والجهاص ؤلاخفائي بىصاسة الخخىُي الخفىُ غلى البُاهاث الذنُهت الالصمت إلغذاده هدُجت
اوػذام البيُت الخدخُت التي ًمًٌ غً وشٍهها الىـىُ إلى ًل اإلاػىُاث الالصمت التي جخم مؼ الػالم
الخاسجي ولخػىل مػظم ألاحهضة الخىكُزًت ؤلاخفائُت باإلاىاقز ووصاسة الانخفاد وؼشًاث الىهل الجىي
وؤلاجفاالث والاغخماد غلى مفذس وخُذ ممثال في مفشف لُبُا اإلاشيضي وغلى رلَ جم إدساج خعاب
الخىأ والعهى لؿشك مىابهت الخعاباث الذائىت واإلاذًىت ".
(نٟدت )87

الغص :
 ال ًسٖ ٟلى اإلاخاب٘ للكإن اللُبي وجىص ٢هىع في ُ٢ام الٗضًض مً ماؾؿاث الضولت والجهاػ
َّ
اإلادضص ،وهى ما َّؤصي وبك٩ل واضر بلى ٖضم ٢ضعة
ؤلاخهاجي بخىٞحر البُاهاث الض٣ُ٢ت وفي و٢تها
َّ
ّ
مىيىعي للىي٘ اإلاالي
جُُ٣م
ماؾؿاث الضولت بما ٞحها مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ٖلى بجغاء
ٍ
ٍ
والا٢خهاصي للضولت وعؾم وجىُٟظ الؿُاؾاث اإلاالثمت لُبُٗت اإلاغخلت،

 مً ؤهم هظه البُاهاث الهامت الخؿاباث ال٣ىمُت ،وبُاهاث الخجاعة الساعجُت ،وؤلاخهاءاث
الخُىٍت ،وحٗضاص الؿ٩ان ،والبُالت وٚحرها مً البُاهاث ألازغي ،وبالغٚم مً ؤن بُاهاث محزان
اإلاضٞىٖاث الىاعصة في اليكغة الا٢خهاصًت التي نضعث ًٖ بصاعة البدىر وؤلاخهاء الغب٘ الغاب٘
ً
 2017هي بُاهاث ؤولُت بال َّ
ؤن اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٌٗمل جاهضا ٖلى وكغ ٧اٞت البُاهاث اإلاخٗل٣ت
ً
باإلخهاءاث الى٣ضًت واإلاهغُٞت ٖلى مىٗ٢ه الغؾمي و٣ٞا إلاا ًخىٞغ لضًه مً بُاهاث ومٗلىماث.
ّ
َّ 
بن مً ؤهم ؤؾباب ٖضم جىٞغ البُاهاث اإلاالُت الض٣ُ٢ت والصخُدت ًٖ ماؾؿاث الضولت هى جغاخي
صًىان اإلاداؾبت في بهجاػ مهمخه ألاؾاؾُت اإلاخمثلت في بٟ٢ا ٫الخؿاباث السخامُت للضولت ،والتي لم
ّ
ُ
جغاج٘ ولم حٗخمض مىظ ٖام  ، 2007بما في طل ٪بُاهاث اإلاهاع ٝالخجاعٍت الٗامت ال٨بري التي جمثل
ُ
ؤ٦ثر مً  %80مً الُ٣إ اإلاهغفي ،التي لم حٗخمض محزاهُاتها ِمً ٢بل الضًىان إلاضة زمـ ؾىىاث
ً
ج٣غٍبا.

املالحظة )13
" ًالخظ أهه خالُ العىىاث  2016-2013غاوى ميزان اإلاذقىغاث مً عجض هدُجت انكاُ الىكي
وظُاظت الخىظؼ في الاهكام الػام التي ًاهذ مىبهت في خين أظهشث بُاهاث الػام  2017م أن ميزان
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اإلاذقىغاث نذ خهو قائن بهُمت  3.7ملُاس دًىاس وًان رلَ غلى خعاب ألاولاع اإلاػِؽُت للمىاوً
هدُجت ظُاظت الخمُِو ؾير اإلاذسوظت التي إجبػها اإلافشف اإلاشيضي خالُ غام 2017م بػذم جىكُز
اإلاىاصهت ؤلاظخيرادًت بالٍامل واإلادذد لها  6.7ملُاس دوالس امشٍٍي مما هخج غىه شر في العلؼ وجضخم
باألظىام".
(نٟدت )87

الغص :
َّ 
بن جدٞ ٤ُ٣اثٌ في محزان اإلاضٞىٖاث هى هض ٝحؿعى بلُه ٧ل الضو ،٫وطل ٪بهض ٝجد٤ُ٣
ً
ؤلاؾخ٣غاع اإلاالي والى٣ضي ،وجٟاصًا للى٢ىٕ في ؤػماث مالُت جازغ ٖلى اخخُاَُاتها مً الى٣ض ألاجىبي و
اؾخ٣غاع ٖمالتها الىَىُت.
 وب َّن الص ئ الٛغٍب واإلاؿخهجً هى مداولت صًىان اإلاداؾبت جدمُل اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي مؿاولُت هخاثج
جد ٤ُ٣عجؼ في محزان اإلاضٞىٖاث زال ٫الٟترة  ،2016-2013و٦ظل ٪هخاثج جدٞ ٤ُ٣اثٌ في محزان
اإلاضٞىٖاث زالٖ ٫ام ِ ، 2017مً زال ٫الاصٖاء باجبإ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ؾُاؾت الخًُِ ٤وهظا
ُ
ٌ
ٓه ُغ مىاػهت الى٣ض ألاجىبي لٗام ٢ 2017بى٫
ٍ
مىا ٝللخ٣ُ٣ت ومجاهب للهىاب مً ٧ل وجه؛ خُث ج ِ
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بخد ٤ُ٣عجؼ في ؤلاًغاصاث (محزان اإلاضٞىٖاث) بىدى  5.4ملُاع صوالع بيؿبت % 30.0
مً بجمالي اإلاىاػهت ،ولم ً ً٨في هُت اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ؾُاؾت الخًُِ ٤التي ا ّصٖاها صًىان
اإلاداؾبت.
ُ
ّ
واإلادضص لها  6.7ملُاع صوالع هى
 ب َّن ما ّجمذ ؤلاقاعة بلُه بٗضم جىُٟظ اإلاىاػهت الاؾخحراصًت بال٩امل
ّ
ٌ
ٌ
باَل؛ خُث بن جىُٟظ اإلاىاػهت ؤلاؾخحراصًت ًضزل يمً ازخهاناث الخ٨ىمت ووػاعة
بصٖاء
آلازغ
ً
ّ
الا٢خهاص ال اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ،وبن ما جم جىُٟظه زالٖ ٫ام ً 2017ؼٍض ًٖ  6.7ملُاع صوالع ،و بُٗضا
ًٖ الخ٨غاع ٣ٞض جىاو ٫وؤوضر اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بةؾهاب في عصوصه الٓغو ٝواإلاالبؿاث التي ّ
مغث
بها مغخلت جىُٟظ اإلاىاػهت الاؾخحراصًت.
ّ
ِ مً هاخُت ؤزغي ٞةن جدٞ ٤ُ٣اثٌ في محزان اإلاضٞىٖاث لٗام  2017لم ً ً٨هدُجت ؾُاؾت
الخًُِ ٤التي ٖمها صًىان اإلاداؾبت بل هدُجت ّ
ٖضة ٖىامل ٧ان لها جإزحر مباقغ ٖلى البىىص ّ
اإلا٨ىهت
ػ
ِ
إلاحزان اإلاضٞىٖاث ،ؤهمها اعجٟإ بهخا الى ِٟالسام وؤؾٗاعه م٘ نهاًت ٖام  ، 2017باإلياٞت بلى
ّ
اإلاخدهالث مً ؤ٢ؿاٍ ال٣غوى والىصاج٘ اإلامىىخت لبٌٗ اإلااؾؿاث والضو ،٫وٚحرها مً البىىص.
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املالحظة )14
جىاو ٫ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت في الٟهل الغاب٘ الُ٣إ اإلاهغفي ماًلي :
" أصمت العُىلت :
 ههق العُىلت الىهذًت حػخبر أهم مؤؼشاث جهُُم الهىاع اإلافشفي التي ًخخق اإلافشف اإلاشيضي دونظىاه بئداستها ،والتي لم ًــخم حصخُفــها بمهىُــت ولم ًــخم إجخار ؤلاحشاءاث العــلُمت إلاػالجتهــا بؽــٍل
ح ـزسي قانخفشث إحشاءاث اإلافشف اإلاشيضي في وباغت الػملت وإـذاسها في ؾُاب مجلغ إداسة
اإلافشف اإلاشيضي اإلاخخق بمىذ ؤلارن غلى ؤلاـذاس الػملت ...
 اظ ــخمشاس خال ــت ؤلاههعام اإلاؤظع ــاحي مخمثل ــت في وح ــىد مف ــشقين مشي ــضٍين ولػل ؤلاداساث اإلاػىُتفي ظل ؾُاب ظُاظـت والـدت إلاػالجـت ألاصمـت أدي بؽـٍل مباؼــش إلى إظ ــخمشاس وجك ــانم أصم ــت
الع ــُىلت.
 -وم ــً خ ــالُ نُ ــام ال ــذًىان بمخابػ ــت العُىلت باإلافاسف الخجاسٍت لىخظ آلاحي :

ً
 جشاخــي إداسة مفــشف لُبُــا اإلاشيــضي في إًجاد أظــلىب ظــلُم إلاػالجــت ألاصمــت مىز بذاًتها يـان ظببا
ً
سئِعُا في ألاصمـت ،خُـث جـبين وحـىد اججاه والـذ مـً أـ ــداب الىدائ ــؼ في اإلاف ــاسف بع ــدب
م ــذخشاتهم مى ــز الػ ــام 2014م ،أدي إلى غذم نذسة أؾلب اإلافاسف الخجاسٍت بخـىقير ولبـاث
ّ
العـُىلت الىهذًـت لػمالئهـا إال مً خالُ الاغخماد غلى ؤلاسظالُاث اإلاالُت مً اإلافشف اإلاشيضي.
 غذم نُام اإلافشف اإلاشيضي بئجباع آلُت أو مػـاًير والـدت في جىصَـؼ العـُىلت لىلباث اإلافاسف
وغذم وحىد لىابي للمفـاسف الخجاسٍـت غىـذ الخىصَـؼ غلـى قشوغه ــا ووًاالته ــا ،وج ــشى اإلاج ــاُ
وخم ــىغه للخٌ ـم الصخف ــي ،وانخف ــاس جىصَؼ العُىلت غلى قشوع ووًاالث مػُىت.
 جىانن إداسة اإلافشف اإلاشيضي في إجخار مىنل والـذ ججاه الػملـت اإلاىبىغـت بذولـت سوظـُا
الفـادسة مــً إداسة ؤلاــذاس البُمـاء والتي جم نبـىُ غملـت مجهــا بهُمت  50ملُىن دًىاس والتي الج ـضاُ
مخضه ــت بخ ـضائً ؤلاـ ــذاس خخ ــى جاسٍخه مؼ غذم نبىُ الػملت اإلاػذهُت (قئت دًىاس) الفادسة غً
جلَ ؤلاداسة.
(نٟدت )247-246
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الغص :
 ججاهل ج٣غٍغ الضًىان بك٩ل ٚغٍب ومغٍب ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت ألػمت ه٣و الؿُىلت ،ومثلها ؤؾباب
ؤػمت ؾٗغ الهغ ،ٝم٨خًُ ٟا بخىجُه اللىم إلاهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي واتهامه با"ٖضم اإلاباصعة ّ
بإي
ِ
ُ
بجغاءاث مً قإنها زل ٤الاؾخ٣غاع في الى٣ض  ."....بل واتهامه بالخىا ،ٌ٢وؾىثبذ و٢ىٕ الضًىان
ُ
بهىعة ال جلُ ٤بم٩اهت ؤٖلى ماؾؿت ع٢ابُت حٗن بهُاهت اإلاا٫
في الخىا ٌ٢اإلالٟذ والهاعر،
ٍ
الٗام.
ً
َّ
واإلااؾس ي الظي حٗاوي
 جىاس ج٣غٍغ الضًىان ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت اإلاخمثلت ؤوال في الاه٣ؿام الؿُاس ي
مىه الضولت ،وما هخج ٖىه مً آزاع وهخاثج وزُمتٖ ،لى عؤؾها ْهىع ؤلاهٟا ١اإلاىاػي ِمً ٢بل
الخ٨ىمت اإلاىاػٍت بمضًىت البًُاء ،التي ُج ّ
مى ٫مً الؿى ١اإلاىاػي مً زال ٫زلٞ ٤غ ١بحن ؾٗغ
ٌ
الٗملت الى٣ضًت وؾٗغ الٗملت مً زال ٫اله٨ى ،٥وهى ٌ
ْاهغ للُٗان ال ًسٖ ٟلى مخاب٘
ؤمغ
ّ
مسخو ،بل ٢ض اٖتر ٝبه بٌٗ مؿاولي اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي اإلاىاػي في البًُاء ٖلى اإلاؤل
ًٞال ًٖ
ٖبر قاقاث ؤلاطاٖت اإلاغثُت.
ْ
َّ 
َّ
واإلااؾس ي طاجه ٧ان الخاثل ألاهم صون جُبُ ٤ؾُاؾاث مىاجهت ألاػمت ،بط
بن الاه٣ؿام الؿُاس ي
ُ ُ
ً ٠ُ٦م ً٨مىاجهت ّ
ؤي ؤػمت بهظا الدجم َج ُ
ُا ٫الا٢خهاص الىَني بغمخه ،وجى ٠٢قغٍان الخُاة
ّ
وحُٗل مهضعه الىخُض للضزل (الى ،)ِٟم٘ اقخٗا ٫الخغوب والجزاٖاث في ؤهداء البالص ،م٘
ُٞه
ِ
حُُٗل قبه جام لضوع الً٣اء ،وٖضم جىُٟظ ألاخ٩ام الً٣اثُت يض ألاَغا ٝوالجهاث اإلادؿببت في
طل ٪ؤلايغاع ،وفي ْل قلل ٧امل للؿلُت الدكغَُٗت ؟!..
َ
ّ
ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت ألػمت الؿُىلت ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلحها يمً
ٖمض
ُٚ ب ج٣غٍغ الضًىان ًٖ ٍ
َّ ُ ّ
بج ِلها ؾاب٣ا في ج٣غٍغه ًٖ الٗام ٦ 2016ما ؾُإحي بُاهه،
ال٣ٟغاث الؿاب٣ت ،والتي ٧ان ٢ض ؤ٢غ
خُث ؤٟٚل الضًىان هىا ؤهم ؤؾبابها الٓاهغة ،ؤال و هى خالت الهل٘ التي ؤنابذ الُ٣إ السام
ً
ّ
هدُجت لخضز ل الضًىان في ٖمل الُ٣إ اإلاهغفي وُ٢امه في بَاع جىؾُ٘ ازخهاناجه زاع بَاع
ال٣اهىن بخجمُض خؿاباث قغ٧اث زانت والدكهحر بها ووكغ بُاهاتها اإلاالُت ،عٚم ٦ىنها ٚحر
ايٗت لؿلُخه الغ٢ابُت باألؾاؽ ،ما صّ ٘ٞ
جل قغ٧اث الُ٣إ السام للجىء بلى سخب
ز
ٍ
ؤعنضتها مً اإلاهاع ٝزكُت ؤن جُالها ٢غاعاث الضًىان بالخجمُض او الدكهحر ،والٗؼوًٖ ٝ
جىعٍض الؿُىلت الى٣ضًت بلى اإلاهاع ،ٝل٣ٟضانها الث٣ت باؾخ٣غاع الُ٣إ اإلاهغفي وخالت ٖضم
الُ٣حن في ما ؾخا ٫بلُه ألاويإ ،في ْل اؾخمغاع تهضًضاث الضًىان ويٛىَه التي ًماعؾها ججاه
اإلاهاع ٝالخجاعٍت.
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 ال وجىص للخىا ٌ٢في مى ٠٢مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ٦ما ٖم ج٣غٍغ الضًىان ،بط َّ
بن مى ٠٢مهغٝ
ػ
لُبُا اإلاغ٦ؼي واضر بٗضم ٢بىله لخضاو ٫الٗملت اإلاُبىٖت بغوؾُا والهاصعة ًٖ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي
ً
البًُاء وزهىنا بٗض وعوص ج٣غٍغ اإلاغ٦ؼ الؿىَؿغي بخاعٍش 2016/11/03م اإلاخًمً م٣اعهت
جدلُلُت ومخسهو بهغي للٗملت الىعُ٢ت ،خُث جبحن ؤن الٗملت اإلاُبىٖت بغوؾُا لضيها
زهاثو ؤمىُت ؤيٗ ٠مً التي جمذ َباٖتها في بغٍُاهُا بيؿبت  %50وجٟخ٣غ للٗالماث
والسهاثو ألامىُت الىاضخت بالٗحن اإلاجغصة٦ ،ما ؤنها ؤ٢ل جدمل وؤ٢ل جىصة٦ .ما ؤن اإلاهغٝ
ً
ّ
اًًا مخمؿ ٪بٗضم ٢بىله للٗملت اإلاٗضهُت اإلاه٨ى٦ت وع ٌٞجضاولها .وبن هظا اإلاى ٠٢مً
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بهما جاء بىاء ٖلى ما جم الاجٟاٖ ١لُه في اجخماٖاث جىوـ التي ُٖ٣ضث بحن بصاعحي
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في َغابلـ والبًُاء بغٖاًت اللجىت اإلاالُت بمجلـ الىىاب ،خُث جم الاجٟا١
ٖلى الاخخ٩ام بلى هخاثج الازخباع الٟني الظي ُ
ؾُجغي ٖلى الٗملت اإلاُبىٖت في عوؾُا.
َّ 
بن الخىا ٌ٢الىا٨ً ٘٢مً في مى ٠٢صًىان اإلاداؾبت في ج٣غٍغه ًٖ ٖامي  2016و  2017؛ ٟٞي
ج٣غٍغه ًٖ الٗام  2016ؤوعص الضًىان في الٟهل السامـ جدذ ٖىىان  " :ؤزغ االه٣ؿام ٖل
الىي٘ اإلااﱄ واال٢خهاصي" (نٟدت ّ )44-42
ٖضة ه٣اٍ ومً ؤهمها :
ّ
ٖضة خ٨ىماث ّ
 " oفي ْل وجىص ّ
وٖضة ؾلُاث ه٣ضًتٞ ،ةن جمُ٘ مداوالث الؿُُغة ٖلى
ُ
ألاػمت لً جاحي زماعها اإلاغجىة ".
ّ
 oزم اٖتر ٝالضًىان في ج٣غٍغه ًٖ الٗام  2016باألؾباب الخُ٣ُ٣ت لؤلػمت  " :بن الؿبب
اإلاباقغ في ألاػمت اإلاالُت الخالُت التي ُّ
جمغ به الضولت وَٗاوي مجها اإلاىاًَ مغجبت خؿب
السُىعة ٖلى الىدى الخالي :
 -1خالت الاه٣ؿام بىجىص خ٨ىمخحن وؾلُخحن ه٣ضًخحن جماعؽ طاث الازخهام.
 -2خاصزت بٟ٢ا ٫اإلاىاويء والخ٣ى ٫الىُُٟت.
 -3الٟؿاص اإلاؿدكغي باإلاجخم٘.
 -4الىي٘ ألامني اإلاخضهىع".
 oزم َّ
ؤ٢غ صًىان اإلاداؾبت بإخض ؤهم ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت ألػمت الؿُىلت خحن ط٦غ في ج٣غٍغه
ًٖ الٗام " : 2016خُث زل٣ذ هظه الٓغو ٝؤػمت ؾُىلت لدؿببها في خالت ٖضم الث٣ت،
ّ
التي ولضث ٢ىاٖاث لضي اإلاىاَىحن باؾخمغاع ؾىء ألاويإ بلى اجل ٚحر مٗغو ،ٝألامغ الظي
جغجب ٖلُه الؿعي هدى الاخخٟاّ بالى٣ىص زاع اإلاهاع ٝلٗضم يمان سخبها ٖىض الخاجت
بلحها ،بياٞت بلى ؤن ا صوا ؤلاهٟا ١مً ّ
ٖضة خ٨ىماث ًاصي بلى ػٍاصة ٖغى الى٣ض اإلادلي،
ػ
ً
ًترجب ٖلُه َلب متزاًض ٖلى الٗملت ألاجىبُت والاخخٟاّ بها بضال مً الٗملت اإلادلُت لٗضم
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يمان اؾخ٣غاع ألاويإ ألامىُت ،ألامغ الظي ّؤصي بلى َلب ٚحر خ٣ُ٣ي ٖلى الى٣ض ألاجىبي،
ٞخًاٖٟذ ؤؾٗاعه بالؿى ١اإلاىاػي ،لٗضم ٢ضعة اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٖلى حُُٛت ٧ل الُلب".
َّ o
وؤ٢غ بٗض طل ٪بٗضم بم٩ان مٗالجت هظه ؤلاق٩االث في ْل الىي٘ ال٣اثم خُث ط٦غ الخ٣غٍغ
طاجه  " :وخُث َّ
بن مٗالجت هظه ألاػماث جخُلب خ٨ىمت واخضة ومهغ ٝمغ٦ؼي واخض خت
جخم ً٨مً جبني ؾُاؾاث وبجغاءاث اؾخثىاثُت ًخم مً زاللها جدّ ٤ُ٣
ٖضة ؤٚغاى بك٩ل
متزامً ."...
 oزم ػاص جإُ٦ضه خحن ّ
٢غع ٖضم جضوي ؤي مداولت بنالح في ْل الىي٘ الغاهً  " :وفي ْل
الىي٘ الخالي وباؾخمغاع هظا الك٩ل مً ؤلاه٣ؿام ٞلً ججضي ّ
ؤي مداوالث لئلنالح ؤو
ّ
اإلاٗالجت الاؾخثىاثُت ،ولً ج٨ىن هىا ٥هخاثج مغيُت أل ّي ؾُاؾت ؤو بجغاء ٢ض ًُخسظ
بالسهىم" .
٢غعه صًىان اإلاداؾبت في ج٣غٍغه ًٖ الٗام ّ 2017
 oؤما ؤهم ؤوجه الخىا ٌ٢بحن ما ّ
ٖما ؾب٤
و٢غعه في ج٣غٍغه ًٖ الٗام ٨ُٞ ، 2016مً في ما ط٦غه مً َّ
َّ
ؤن :
"ٖملُت َباٖت بنضاعاث مً الٗملت بالبًُاء ،لً ً٨ىن لغًٞها مً َغابلـ ؤي جضوي
ماصام ال ًمل ٪ال٣ضعة ٖلى بلؼام اإلاهاع ٝالخجاعٍت جمُٗا ب٩ل ٞغوٖها بجمُ٘ مىاَ ٤لُبُا
ٖلى ٖضم ٢بىلها ،وطل ٪ألن بمجغص بًضإ هظه ألامىا ٫في ّ
ؤي ٞغٕ ألي مهغً ٝم ً٨ه٣لها
ّ
باله٨ى ٥ؤو الخدىٍل بلى ؤي ٞغٕ آزغ ألي مهغ ٝفي ؤي مىُ٣ت بالضولت ،وبالخالي ٞةن آزاع
ّ
الخطسم الظي خهل هدُجت الُباٖت ؾدخإزغ به ٧ل الضولت اللُبُت.
ً
ّ
 oوباإلاثل بلٛاء بنضاع مً الخضاوِ ٫مً ٢بل اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بالبًُاءٌُٗ ،خبر ٖبثا وٚحر طي
ً
ّ
جضوي ما لم ّ
ًُب ٤مً اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بُغابلـ ؤًًا ،وطل ٪ألن ؤلانضاع اإلالغي ؾىٝ
ًيخ٣ل بلى الجؼء آلازغ مً الضولت وٍضزل بلى مهاعٞها ،وجيخ٣ل آزاعه بلى ٧ل مىاَ ٤الضولت،
وٍ٨ىن ؤزغه ٖلى الا٢خهاص زابذ صون حُٛحر".
 ما ؾب ٤مً ه٣ى ًٖ ٫ج٣غٍغ الضًىان لٗام  2016جىا ٌ٢ما ّ
٢غعه مً ؤخ٩ام يض اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي،
وما ونٟه الضًىان بإهه "جىا ٌ٢بصاعة اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في اجساط مى ٠٢واياذ ججاه الٗملات
اإلاُبىٖات بضولات عوؾاُا الهااصعة مااً بصاعة ؤلاناضاع البًُااء" وهى هىا ًٞال ًٖ بزباجه يٗ٠
جدلُله وونٟه خحن َو َ
ؿب بنضاع الٗملت بلى بصاعة ؤلانضاع بمضًىت البًُاء ،عٚم ٦ىنها ناصعة ًٖ
ّ
ٞةهه ٦ظلّ ٌُ ٪
ٗؼػ هىا الخ٨م الظي َاإلاا َّ
٦غعه اإلاهغٝ
مىاػ" ٦ما ٌٗلم الجمُ٘،
"مهغ ٝمغ٦ؼي ٍ
اإلاغ٦ؼي ٖبر عصوصه اإلاخىالُت ٖلى ج٣اعٍغ صًىان اإلاداؾبت ومالخٓاجه ،بسلىها ِمً اإلاىيىُٖت،
ً
ومجاهبتها للمٗاًحر اإلاهىُت والٟىُت في بٖضاص ج٣اعٍغ اإلاغاج٘ الساعجي ،بل وجىاً٢ها ؤًًا.
 بل بن هظا الخىاٌٗ ٌ٢ىص بىا لُغح الدؿائ ٫اإلاهم خى ٫الؿبب ال٩امً وعاء هظا الخىا،ٌ٢
وجغاج٘ صًىان اإلاداؾبت ٖما ؤبضاه مً آعاء في ج٣اعٍغه الؿاب٣ت ،مما ًا٦ض وجىص ٢هض الُ٨ضًت في
ما ؤنضعه صًىان اإلاداؾبت مً ؤخ٩ام بد ٤اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي وما َّ
وجهه ِمً ِّاتهاماث بٛحر وجه خ.٤
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املالحظة )15
ؤقاع ج٣غٍغ الضًىان بلى ما اٖخبره  " :ظاهشة اإلافاسف اإلاىاصٍت في اإلاماسبت بالعُىلت "  ..خُث ط٦غ بٗض
طل ٪ؤهه " هدُجت أصمت شر العُىلت الىهذًت باإلافاسف الخجاسٍــت وؽأث ظاهشة اإلافاسف اإلاىاصٍت خُث
حػضف الجهاث الػامت غً اًذاع مخدفالتها الىهذًت باإلافاسف ".
(نٟدت )247

الغص :
 ال هغي ٖال٢ت بحن ما ؤوعصه الخ٣غٍغ بكإن ٖؼو ٝبٌٗ الجهاث الٗامت ًٖ بًضإ مخدهالتها
الى٣ضًت باإلاهاع ،ٝزم ما ؾغصه مً هخاثج الجغص اإلاٟاجئ لسؼاثً ٖاضص مً الجهاث الٗامت وما
َُ َ
٦كٖ ٠ىه مً حجم ٦بحر لؤلمىا ٫التي جخضاو ٫زاع اإلاىٓىمت اإلاهغُٞت ،وبحن جُُ٣مه ألصاء
ّ
الُ٣إ اإلاهغفي ،بط بن جل ٪الكغ٧اث والجهاث الٗامت التي ؤقاع بلحها الخ٣غٍغ ال جسً٘ لغ٢ابت
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ،وال جضزل يمً هُا ١الُ٣إ اإلاهغفيٞ .ال مٗن إلًغاص جل ٪اإلاالخٓاث في
ّ
الٟهل السام بخُُ٣م ؤصاء الُ٣إ اإلاهغفي ،بل بن جل ٪الٓاهغة جضازل يمً ازخهاناث
ٖمل الضًىان الظي جسً٘ لغ٢ابخه جل ٪الجهاث الٗامت اإلاظ٦ىعة في الخ٣غٍغ ،و٧ان ًجب ٖلُه
بلؼامها بةًضإ مخدهالتها الى٣ضًت لضي اإلاىٓىمت اإلاهغُٞت.

املالحظة )16
" جم خفش غذد مً الؽـشًاث ألاحىبُـت بالخـاسج التي ّ
جم تهشٍب ألامـىاُ إلحهـا بالخاسج ،غلى الىدى الخالي
" ...:
(نٟدت )259-258

الغص :
 ؤًًا ً٨غع الضًىان ج٨ظًب ّاصٖاءاجه؛ ٟٞي خحن ًّضعي الضًىان في ؤ٦ثر مً مىاؾبت ؤ َّن اإلاهغٝ
َ
اإلاغ٦ؼي ٢ام بخدىٍل ألامىا ٫بلى الكغ٧اث اإلاظ٦ىعة ،ج َّمذ مغاجٗت ال٨ك ٠الىاعص بخ٣غٍغ الضًىان
مً زال ٫مىٓىمت الخُُٛت واجطر الاحي :
 -1قغ٧اث واعصة ب٨ك ٠الضًىان وال جىجض بمىٓىمت الخُُٛت ٧الخالي :
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2018-2017-2016 الشركة المستفيدة التي لم تمنح موافقات من المصرف المركزي خالل االعوام
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

: الخالي٧ ُُت وبُانهاٛغٍغ الضًىان ومىجىصة بمىٓىمت الخ٣ الىاعص بخ٠ك٨اث واعصة بال٧ قغ-2
2018-2017-2016 الشركة المستفيدة التي منحت موافقات من المصرف المركزي خالل االعوام
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

ٌٗامذ وخضة اإلاٗلىماث بدؿلم ٖضص مً اإلاُالباث مً صًىان اإلاداؾبت بدٓغ الخٗامل م٘ ب٢ 
 وجم حٗمُمها،ض٣ والىٝابت ٖلى اإلاهاع٢ضاعة الغٚ امذ الىخضة بةخالتها بلى٢ و،اث ألاجىبُت٧الكغ
. الخجاعٍتٖٝلى اإلاهاع
اث٧اث لهالر قغ٣ٞض ُمىدذ مىا٣ٞ ) اإلاكاع بلحها ؤٖاله2( غة٣ٟاث الىاعصة بال٧ بالكغ٤ُما ًخٗلٞ 
ل ؾلُم٩ بال ؤن بُاهاتها ومؿدىضاتها واعصة بك، 2018-2016  ألاٖىام٫غى جىعٍض ؾل٘ زالٛلُبُت ل
ُّ
ّ
غٍغ صًىان٣ ولُخم الخثبذ مً هظا الاصٖاء الىاعص في ج،اإلاٗىُت
بل الجهاث٢ ًٔ مٟوبضون ؤي جد
ُّ
ّ  بحن٤ُُت بالخيؿ٦ مً ؤلاجغاءاث الجمغ٤٣الخد
ل ِمً وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت٧
 ًجب،اإلاداؾبت
ِ
ٍ
.٥ومهلخت الجماع
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املالحظة )17
جدذ ٖىىان " ّ
مخففاث أسباب ألاظش"  ،ط٦غ الخ٣غٍغ بٗض ؾغصه للمبال ٜاإلاباٖت للمهاع ٝبالضوالع
وٖضص الٗملُاث اإلاىٟظة مً ٢بل جل ٪اإلاهاع: ٝ
" ...ال ًىحــذ خخــى آلان بُــان أو مىنــل ولــى جهــذًشي غــً حجــم مــا جم جىكُــزه وظ ــدبه م ــً مخفف ــاث
أسباب ألاظ ــش خُ ــث ً ــبين الج ــذوُ اإلاؽاس الُه في الخهشٍش نُم ــت اإلابالـ اإلاذجىصة لهزا الؿشك بىاء غلى
ولباث اإلافاسف".
(نٟدت )260

الغص :
ً
 بمٗاها في الخًلُل والدكىٍهً ،داو ٫صًىان اإلاداؾبت نىاٖت تهمت للمهغ ٝاإلاغ٦ؼيٖ ،بر ّاصٖاثه
ً
ٖلما َّ
جم جىُٟظه مً ُم َّ
ٖضم وجىص بُان او مى ٠٢جىُٟظي ًٖ حجم ما ّ
بإن
سههاث ؤعباب ألاؾغ،
ُ ُ ً
بُاها بك٩ل صوع ّي ًٖ ؾحر ٖملُت جىُٟظ مكغوٕ ُم َّ
سههاث ؤعباب ألاؾغ
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ًهضع
ٖبر نٟدخه الغؾمُت ومىٗ٢ه الغؾميّ ،
ًبحن ُٞه بجمالي الَُ ٣م التي َّ
جم حجؼها وبجمالي ٖضص ؤعباب
ِ
ّ
ألاؾغ التي ُ
مسههاتهم.
نغٞذ لهم
ُ ّ
َّ
ا٦ض ٖلى ؤهمُت ٞهم ألاجهؼة الغ٢ابُت لئلجغاءاث وآلُاث
٦ ما ؤن اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي مً جهت ؤزغي ً ِ
الٗمل التي جخم بها ٖملُت نغُ ٝم َّ
سههاث ؤعباب ألاؾغ ،لخخم ً٨جل ٪ألاجهؼة مً مماعؾت الضوع
َّ
َّ
الغ٢ابي بالك٩ل الصخُذ ،و ٤ٞؤؾـ وبمهىُت و ً
بىاء ٖلى مٗلىماث ما٦ضة ،خُث بهه ًم ً٨ج٣ضًغ
الُ٣مت الٟٗلُت إلاا جم اؾخسضامه ِمً ِ٢بل ؤعباب ألاؾغ ٖلى َغٍ٣خحن٧ ،الخالي :
ّ
ً
خىٞغ بكإنها مٗلىمت ص٣ُ٢ت ولم ًخإزغ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بمىاٞاة ّ
ؤي جهت ع٢ابُت
 oؤوال ُ٢ :مت ج
ً
باإلاٗلىماث بكإنها بىاءا ٖلى َلب عؾمي بظل.٪
ً
 oزاهُا ُ٢ :مت ما ًخم اؾخسضامه ،وهظا ٌٗخمض بك٩ل مباقغ ٖلى عٚبت ع ِ ّب ألاؾغة؛ ٞباليؿبت
للبُا٢ت التي ًخم بًضإ الغنُض في الخؿاب الهاصعة باؾمه ،جخم الخُُٛت ٖلى الاؾخسضام
ً
الٟٗلي للبُا٢ت ال ٖلى ٧امل الغنُض ٞىعا .ؤما باليؿبت للخىالاث ٞخخم الخُُٛت بك٩ل مباقغ
ٞىع جىُٟظها.
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املالحظة )18
" نفىس إداسة الشنابت غلى اإلافاسف والىهذ بمخابػـت الهـشاس الفـادس غـً مفـشف لُبُا اإلاشيضي بؽأن
ؼشوع اإلافاسف الخجاسٍت وقشوغها في بُؼ الىهـذ الاحىبي للمىاوىين بالعـػش الشظمـي لُـىم الؽـشاء
وبهُمـت  400دوالس لٍل قـشد مـً اقشاد الػائلت وقها لإلحشاءاث الىاسدة في هزا الؽأن خُث جبين الاحي : -
ج ــأخش اإلافشف اإلاشيضي بخىقير اإلاخىلباث الالصمت لخىكُ ــز بشه ــامج مخففاث أسباب ألاظش أدي إلى جأخش
بػن اإلافاسف في غملُت الخىكُز".
(نٟدت )260

الغص :
ً
 لم ًخإزغ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي و٣ٞا إلاا وعص باإلاالخٓت ،بل باقغ مىظ بناضاعه الخٗلُمااث اإلاخٗل٣ات بهاغٝ
َّ
مسههاااث الى٣ااض ألاجىبااي ألعباااب ألاؾااغ اللُبُاات باجساااط ؤلاجاغاءاث الالػماات لااغبِ اإلاهاااع ٝبمىٓىماات
َّ
َّ
مسههاات لبُاا٘ الى٣ااض ألاجىبااي ،وخااث اإلاهاااع ٝلئلؾ اغإ فااي ججهحااز ٞغوٖهااا اإلاهااغُٞت لخل٣ااي
مغ٦ؼٍاات
الُلبا اااث ما ااً اإلاا ااىاَىحن ،ولها ااظا الٛا ااغى ٢ا ااام بٗ٣ا ااض ؾلؿا االت ما ااً الاجخماٖا اااث وؤنا ااضع الخىجحها اااث
والخٗلُما ااث اإلا٨خىب اات٦ ،م ااا  ٢ااام باؾ ااخدضار مك ااغوٕ ز ااام بمىٓىم اات ؤعب اااب ألاؾ ااغ بمه ااغ ٝلُبُ ااا
ً
اإلاغ٦ؼي ،وفي السهىم ؤنضع اإلاهغٖ ٝضة حٗلُماث مً ؤهمها مثال :
 بخا اااعٍش  ، 2017/02/01ؤنا ااضعث بصاعة الغ٢ابا اات ٖلا ااى اإلاها اااع ٝوالى٣ا ااض اإلايكا ااىع ب ع م ن ع٢ا اام
( ،)2017/3بكااإن الًااىابِ اإلاىٓماات لبُاا٘ مسههاااث الى٣ااض ألاجىبااي لؤل ٚاغاى الصسه ااُت
لؿىت 2017م ،التي ؾِخم نغٞها ألعباب ألاؾغ اللُبُت.
 بخ اااعٍش ٢ ،2017/02/12ام ااذ بصاعة الغ٢اب اات ٖل ااى اإلاه اااع ٝوالى ٣ااض بخٗم ااُم الغؾ ااالت الضوعٍ اات
ع ٢اام ب ع م ن ع ٢اام ( ،)2017/39بك ااإن الاهته اااء م ااً ججهح ااز اإلاىٓىم اات اإلاٗ ااضة لبُ اا٘ مسهه اااث
الى٣ااض ألاجىبااي لؤل ٚاغاى الصسهااُت لؿااىت 2017م ،التااي ؾااِخم نااغٞها ألعباااب ألاؾااغ اللُبُاات
ً
و٣ٞا للميكىع ب ع م ن ع٢م (.)2017/3
 بخا اااعٍش  ، 2017/02/20ؤنا ااضعث بصاعة الغ٢ابا اات ٖلا ااى اإلاها اااع ٝوالى٣ا ااض اإلايكا ااىع ب ع م ن ع٢ا اام
( )2017/4اإلاخٗل ٤ببٌٗ الخٗضًالث السانات باالخدىٍالث وألاؾا ٠٣اإلاُب٣ات ٖلاى البُا٢ااث
اإلاهااغُٞت والخااىالاث الؿااغَٗت بمسخلاا ٠ؤهىاٖهااا أل ٚاغاى نااغ ٝمسههاااث الى٣ااض ألاجىبااي
ألعباب ألاؾغ اللُبُت.
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 بخاااعٍش  ، 2017/05/18ؤنااضعث بصاعة الغ٢اباات ٖلااى اإلاهاااع ٝوالى٣ااض الغؾااالت الضوعٍاات ب ع م ن
ع٢اام ( ،)2017/99بكااإن ج٨ااىًٍ ٞغٍ ا ااٖ ٤ماال فااي ٧اال مهااغ ٝإلاخابٗاات نااغ ٝمسههاااث ؤعباااب
ألاؾاغ اللُبُاات ماً الى٣ااض ألاجىباي ،والتا ؤع٣ٞتهاا بىمااىط زاام بخل ٣ااي َلبااث الااخٓلم لٗغيااها
ٖل ااى الٟغٍ اا ٤اإلاس ااخو بمه ااغ ٝلُبُ ااا اإلاغ ٦ااؼي إلاخابٗ اات بجا اغاءاث ن ااغ ٝاإلاسهه اااث ألعب اااب
ألاؾغ مً الى٣ض ألاجىبي.
 بخاااعٍش  ، 2017/06/06ؤنااضعث بصاعة الغ٢اباات ٖلااى اإلاهاااع ٝوالى٣ااض الغؾااالت الضوعٍاات ب ع م ن
ع٢اام (َ ،)2017/116لااب بمىجبهااا مااً اإلاهاااع ٝج٩لُاا ٠مىااضوب ٖااً ٧اال مجهااا ،ج٨ااىن لااه صعاًاات
جامات بمىيااىٕ مسههاااث ؤعباااب ألاؾاغ مااً الى٣ااض ألاجىبااي ،وطلا ٪للخىاناال ماا٘ الؿااُض /مااضًغ
مك ا ااغوٕ مىٓىم ا اات مسهه ا اااث ؤعب ا اااب ألاؾ ا ااغ بمه ا ااغ ٝلُبُ ا ااا اإلاغ ٦ا ااؼي ،ومىاٞاجى ا ااا باؾ ا اامه
والىُْٟت الخالُت التي ٌكٛلها وع٢م هاجٟه والبرًض الال٨ترووي الصسص ي.
 بخاعٍش  ، 2017/11/15ؤنضعث بصاعة الغ٢ابات ٖلاى اإلاهااع ٝوالى٣اض الغؾاالت الضوعٍات ب ع م ن
ع٢اام ( ،)2017/190بكااإن خااث اإلاهاااعٖ ٝلااى حؿااغَ٘ ٖملُاات جىُٟااظ نااغ ٝمسههاااث ؤعباااب
ألاؾغ مً الى٣ض ألاجىبي ،والت جًمىذ الخىجُه باآلحي :
 -1جمضًض مىٖض بٟ٢ا ٫جؼثُت حجؼ الٗملت ألاجىبُت ٖلى اإلاىٓىمت السانت بمكغوٕ ؤعباب
ً
ً
مؿاء وطل ٪مً ًىم ألاخض بلى ًىم
ألاؾغ مً الؿاٖت الثاهُت ْهغا بلى الؿاٖت الغابٗت
السمِـ وخت نهاًت الٗام . 2017
 -2جمضًض مىٖض بٟ٢ا ٫جؼثُت شخً البُا٢اث  /الخىالاث بمىٓىمت ؤعباب ألاؾغ مً
ً
مؿاء .
الؿاٖت الغابٗت مؿاء بلى الؿاٖت الؿاصؾت
 -3الٗمل ٖلى جؼثُت شخً البُا٢اث  /الخىالاث بمىٓىمت ؤعباب ألاؾغ ؤزىاء ُٖلت نهاًت
ً
ألاؾبىٕ ( ًىمي الجمٗت والؿبذ) وطل ٪مً الؿاٖت الخاؾٗت نباخا وخت الؿاٖت
ً
مؿاء.
الؿاصؾت
َّ
اإلاسههاث لضي مهغ ٝصون
 اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي لِـ لضًه ؤ ًَّت مخُلباث خت حؿمذ بدىُٟظ بغهامج
َ
آلازغ ٖضي َلب ِمً ؤي مهغ ٝججاعي إلنضاع مؿخسضمحن و٧لماث اإلاغوع ٖلى اإلاىٓىمت
وبالخيؿُ ٤م٘ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في آلُاث الاؾخالم و ٤ٞالًىابِ اإلاٗمى ٫بها بالسهىم٩ٞ ،ل ما
ّ
ًدخاجه اإلاهغ ٝالخجاعي هى زِ بهترهذ وؤجهؼة خاؾىب والخُبُ( ٤اإلاىٓىمت) خُث بن
َّ
اإلاسههت لخىُٟظ البرهامج ٧اهذ ُم َّ
دملت ٖلى جمُ٘ ؤجهؼة اإلاهاع ٝالخجاعٍت بخاعٍش
اإلاىٓىمت
. 2017/02/17
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ً َّ
َّ
جإزغ ٌ
ٖضص مً اإلاهاع ٝفي البضء بالخىُٟظ هٓغا ألن هظا البرهامج جُلب بجغاء الٗضًض مً

الخٗضًالث في هٓم اإلاهاع ٝقمل هظا الخٗضًل  :مىٓىمت بصاعة البُا٢اث ،مىٓىمت الخىالاث
الؿغَٗت ،اإلاىٓىمت اإلاغ٦ؼٍت للمهغ ،ٝؤلاجغاءاث الضازلُت ،الخ ...وَٗخمض بجمام هظا ؤلاجغاء ٖلى
ً
ً
حجم اإلاهغٞ( ٝغوٖا وهٓما) ٞهىا ٥مهغ ٝلضًه خىالي ٞ 12غٕ مغبىَت بمىٓىمت مهغُٞت
ً
مىخضة وَٗمل بك٩ل مغ٦ؼي ٞال ًدخا ٖضي بٌٗ ألاؾابُ٘ لخٗضًل ألاهٓمت و٣ٞا للًىابِ
الجضًضة ،وهىا ٥مً اإلاها  ٝما لضًه ٖكغاث الٟغوٕ ّ
وٖضة ؤهٓمت مغ٦ؼٍت وال ٌٗمل بك٩ل
ع
مغ٦ؼيٞ ،هظا ال قً ٪دخا بلى و٢ذ ؤَى ٫إلجمام بجغاء جل ٪الخٗضًالث ،و لىي٘ الًىابِ
مىي٘ الخىُٟظ.

املالحظة )19
" اخخالف بُاهاث مىظىمت الشنم الىوني اإلاعلمت إلافشف لُبُـا اإلاشيضي وغـذم جىـابو البُاهـاث اإلاهذمت
مـً بػـن أسبـاب آلاظش هدُجـت لػـذم جدذًثها مىـز ظىت ." 2013
(نٟدت )260

الغص :
٧ ان ألاولى بضًىان اإلاداؾبت ٖىض ويٗه إلاالخٓاجه ؤن ّ
ًخثبذ مً خت اإلاٗلىماث وص٢ت البُاهاث،
ً
ً ْ
َّ
ْ
ؤن ًُ ّ
اؾـ ٖلحها خ٨ما ًٞال ًٖ جىجحهه التهم ُجؼاٞا؛ بط مىظ اهُال ١اإلاكغوٕ ؤ٦ض اإلاهغٝ
٢بل
ِ
ُ
اإلاغ٦ؼي َّ
ُ
والاؾخٟؿاع مجها هي ٢اٖضة بُاهاث الغ٢م الىَني
بإن ٢اٖضة البُاهاث التي ًخم الغبِ ٖلحها
ُ
ْ
وطل ٪لؿغٖت ؤلاجغاء ،بلى ؤن ًخم الغبِ م٘ مهلخت ألاخىا ٫اإلاضهُت (السجل اإلاضوي) ألهه ألانل في
ُ
ً
جدضًض ؤعباب ألاؾغ وجٟانُل ألاؾغ اللُبُت .وبىاءا ٖلى طلٞ ،٪لِـ للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٢اٖضة
بُاهاث زانت به ًم ً٨الخٗضًل ٞحها ،بل ًخم ؤزظ مٗلىماث ألاؾغ اللُبُت بك٩ل آلي ِمً ٢اٖضة
بُاهاث مكغوٕ الغ٢م الىَني في البضاًت ،زم مً مهلخت ألاخىا ٫اإلاضهُت.
 مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي لِـ هى الُغ ٝاإلاؿاو ًٖ ٫بُاهاث ألاؾغ و اإلاىاَىحن اللُبُحن ،وال ًمل٪
ُم٨ىت جدضًث البُاهاث ؤو الخٗضًل ٞحها ؤو خت جدضًثها ،و٧ل طل ٪مؿئىلُت ٦ال مً مكغوٕ الغ٢م
ً
ّ
الىَني ومهلخت ألاخىا ٫اإلاضهُت (السجل اإلاضوي) ،لظا ٞةن ٖضم جدضًث اإلاىٓىمت لِـ ٢هىعا
ً ّ
ْ
مً ٢بل مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،وبهما ًغج٘ ال٣هىع ُٞه (بن وجض) بلى الجهخحن اإلاٗىِخحنٖ .لما بإن
ً
َّ
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٢ض حؿلم وسست ِمً ٢اٖضة بُاهاث مكغوٕ الغ٢م الىَني بخاعٍش 2017/02/01
ً
ولِـ مىظ ٖام ٦ 2013ما ػٖم ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت زُإ.
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ُ
َ َ
َّ
ومً ز َّم ج َّم الغبِ
 جم الٗمل بيسست ٢اٖضة بُاهاث مكغوٕ الغ٢م الىَني خت ِ 2017/07/15
ً
مباقغة م٘ ٢اٖضة بُاهاث مهلخت ألاخىا ٫اإلاضهُت ،خُث بنها ألانل في هظه البُاهاث وألا٦ثر
ُ
ً َّ ً
ّ
جدضًثا ِوص٢ت .والغبِ هىا ًم ً٨اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي  ِ٣ٞمً الاَالٕ ٖلى اإلاىٓىمت والخٗامل م٘
البُاهاث الىاعصة ٞحها ،صون ؤن ٌٗني بم٩اهُت جهغ ٝاإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٞحها بخٗضًل ؤ ّي جؼء مً هظه
ً
ّ
اإلاٗلىماث ؤو جصخُدهٞ ،هظا ال ّ
ًخم بال مً ٢بل مهلخت ألاخىا ٫اإلاضهُت ،و٣ٞا إلجغاءاتهم اإلاخبٗت
ُّ
بالسهىم .ولهظا ٣ٞض ٧ان مً ؤهم هخاثج هظا اإلاكغوٕ ومسغجاجه وزماعه ؤلاًجابُتَ ،خث
اإلاىاَىحن ٖلى جدضًث بُاهاتهم لضي مهلخت ألاخىا ٫اإلاضهُت (الىالصة  -الىٞاة  -الؼوا  -الُال)١
َ ُّ
وخث مهلخت ألاخىا ٫اإلاضهُت إلجغاء الخدضًث ٖلى الىجه اإلاُلىب ،وخثها ٦ظلٖ ٪لى جُىٍغ
آلُاتها الضازلُت (جدضًث البُاهاث بحن الٟغوٕ والاصاعة الٗامت).

املالحظة )20
" جأخش بػن اإلافاسف بتريُب اإلاىظىمت لكشوغهـا ادي الى الخجـاء اسبـاب الاظـش لخه ــذًم مػامالتهم
لك ــشوع اخ ــشي ،وحػ ــشك الػذً ــذ م ــجهم الى الخالغب بمعدىذاتهم وظشنت مخففاتهم ".
(نٟدت )261

الغص :
 جابٗذ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض بجغاءاث نغ ٝمسههاث ؤعباب ألاؾغ مً الى٣ض
ألاجىبي ،مً زال٣ٖ ٫ض ٖضة اجخماٖاث م٘ اإلاهاع ٝالخجاعٍت زالٖ ٫ام  ، 2017إلاٗغٞت ؤؾباب
جإزغ بٌٗ اإلاهاع ٝفي جغُ٦ب اإلاىٓىمت لٟغوٖها والبضء في بُ٘ الى٣ض ألاجىبي و ٤ٞالًىابِ
اإلاٗخمضة ،و٢ض ؤجطر ؤن الخإزحر ٧ان لٗضة ؤؾباب ؤهمها ماًلي :
 -1ازخال ٝبُاهاث مىٓىمت الغ٢م الىَني اإلاؿلمت إلاهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي وٖضم جُاب ٤البُاهاث
اإلا٣ضمت مً بٌٗ ؤعباب ألاؾغ هدُجت لٗضم جدضًثها مىظ ؾىت 2013م ،ؤصي بلى جإزغ
بجغاءاث نغ ٝمسههاث ؤعباب ألاؾغ مً ٢بل السجل اإلاضوي.
 -2جغصي الىي٘ ألامني في بٌٗ اإلاىاَ ٤واإلاضن والظي حؿبب في بٟ٢ا ٫بٌٗ الٟغوٕ
والى٧االث اإلاهغُٞت ،وٖغ٢لتها ًٖ ج٣ضًم زضماتها للجمهىع.
ٖ -3ضم جىٞغ البيُت الخدخُت اإلاىاؾبت ( قب٨ت الاجهاالث) ببٌٗ اإلاىاَ.٤
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-4
-5

-6
-7
-8
-9

يٗ ٠الام٩اهُاث الالػمت لكغ٧اث الاجها ٫الهجاػ ٖملُاث عبِ الٟغوٕ والى٧االث
اإلاهغُٞت بكب٩اث الاجها. ٫
اإلاهاع ٝطاث الاهدكاع الىاؾ٘ مً الٟغوٕ ٧اهذ بداجت لى٢ذ ؤَى ٫مً اإلاهاع ٝطاث
ؤلاهدكاع اإلادضوص في جغُ٦ب وججهحز اإلاىٓىمت ،والُ٣ام بالخدضًثاث الالػمت ٖلحها لخىُٟظ
مكغوٕ مسههاث ؤعباب ألاؾغ مً الى٣ض ألاجىبي .
بٌٗ اإلاهاع ٝجإزغث في ج٣ضًم مىخج البُا٢اث الال٨تروهُت لهغ ٝمسههاث ؤعباب
ألاؾغ بؿبب ُ٢امها بةٖاصة جُىٍغه في ق٩ل مىخج جضًض بمىٓىماتها اإلاهغُٞت.
الخاجت لخضعٍب الٗىهغ البكغي للٗمل ٖلى هظه اإلاىٓىمت جُلب بٌٗ الى٢ذ لخُُٛت
٧اٞت ٞغوٕ اإلاهاع ٝالخجاعٍت.
َباٖت البُا٢اث الال٨تروهُت ألٚلب اإلاهاع٧ ٝاهذ جخم زاع لُبُا ( جىوـ -مهغ).
وجىص بٌٗ ؤلاق٩الُاث الٟىُت م٘ قغ٧اث جدىٍل ألامىا ( ٫وؾترن ًىهُىن -مىوي جغام).

ً
َّ
الخ ّ
وهٓغا لًُٗ ٠
دخُت في بٌٗ ٞغوٕ اإلاهاع ،ٝوبسانت في اإلاىاَ ٤الىاثُت ومىاَ٤
البيُت

الايُغاباث ألامىُت ،ايُغ بٌٗ ؤعبااب ألاؾاغ مً جل ٪اإلاىاَ ٤بخ٣ضًم َلباتهم ِمً زال ٞ ٫ااغوٕ
ّ
اإلاسهو.
ؤز ااغي ،ل٩ي ال ًًُ٘ خ٣هم مً هظا
ًّ
خغٍا بضًىان اإلاداؾبت ٢بل ؤن ًغمي باالتهاماث جؼاٞا للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي
 في ْل هظا الىي٘٧ ،ان
واإلاهاع ٝالخجاعٍت بالخإزغ وٚحره ،ؤن ّ
ًدبحن وَؿإ ًٖ ٫ؤؾباب الخإزغ ،زم لُبضي عؤًه بٗض طل،٪
وٍ٣ضم الخلى ٫الٗالجُت اإلاىاؾبت.
ّ
 ؤما مؿإلت حٗ ااغى الٗضً ااض مً ؤعباب ألاؾغ بلى ٖملُاث الخالٖب بمؿدىضاتهم وزضاٖهم بٛغى
ّ
مسههاتهمٞ ،خلً٢ ٪اًا جىاثُت ال ٖال٢ت لها بالىٓام اإلاهغفي ،وهي مماعؾاث ٞغصًت٢ ،ض
ؾغ٢ت
ّ
ًغج٨بها ؤي مىْ ،٠بما في طل ٪مىْٟى صًىان اإلاداؾبت ؤو ّ
ؤي ماؾؿت ج٣ضم زضماث للمىاَىحن ،و
مـ اإلااؾؿت اإلاهغُٞت بظاتها ،ول٨جها جهغٞاث ٞغصًت ،وً٢اًا جىاثُت ّ
ال َج ّ
٦إي ٖملُاث ؾغ٢ت ؤو
ُ
ًٟهل ٞحها الً٣اء ،ولغب ألاؾغة الخ ٤فى الالخجاء بلى الجهاث التي جًمً خ٣ه ،وبسانت
جؼوٍغ،
ؤ َّن ٦ثحرا مً الٗاثالث ٢امذ ببُ٘ مؿدىضاتها لبٌٗ الؿماؾغة ًٖ يا ؤو لخاجت٦ ،ما ؤنَّ
ع
ِ
ّ
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي وي٘ آلُاث للمىاَىحن لئلبال ًٖ ٙؤًت مكا٧ل جىاجههم ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤آلاحي :
َ -1لب َّ
مىجه بلى بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض.
َ -2لب ّ
مىجه بلى ٞغٍ ٤الخٓلماث اإلاك٩ل ب٣غاع الؿُض اإلادا ٔٞولجاهه الٟغُٖت باإلاهاع.ٝ
َّ
اإلاسهو للمكغوٕ.
 -3مً زال ٫ؤلابالَ ًٖ ٙغٍ ٤البرًض ؤلال٨ترووي
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املالحظة )21
" غــذم الخ ـضام اإلافاسف الخجاسٍــت بخػلُمــاث مفــشف لُبُــا اإلاشيضي الــىاسدة باإلايؽىس سنــم 2017/4
بخػشٍــل الضبــائً بالخذماث الــتي ًهــذمها اإلافشف وؤلاغالن غجها والشد غلـى اظخكعـاساتهم وجـىقير
معئىلين باإلافشف لخذمت الػمالء ".
(نٟدت )261

الغص :
ً
جاهب ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت ّ
َ
الض٢ت واإلاىيىُٖت ٗ٦اصجه ،خُث لم ًخثبذ
 في هظه اإلاالخٓت ؤًًا
ّ
ّ
مً خت اإلاٗلىماث التي ؤوعصها٣ٞ ،ض ؤقاع بلى ؤن اإلايكىع ع٢م  2017/4هى اإلايكىع اإلاىٓم
ّ
لٗملُاث بُ٘ مسههاث ؤعباب ألاؾغ ،وهظا ٚحر خُذ؛ بط بن هظا اإلايكىع اإلاظ٦ىع في الخ٣غٍغ
زام بالخٗضًل في الٗمىالث السانت بالبُا٢اث ولِـ له ٖال٢ت بدىُٓم ٖملُاث بُ٘ مسههاث
ؤعباب ألاؾغ.
ْ
ّ
٦ ما ؤن هظه اإلاالخٓت بغمتها ٚحر ص٣ُ٢ت ،بط ٢ض ٢امذ اإلاهاع ٝالخجاعٍت ببظ ٫الجهض في وي٘ هظه
ُ
َّ ْ
ُ
بٌٗ اإلاهاع ٝق َّبا ٥وؤع٢ام هىاج ٠لالؾخٗالم و
زههذ
الخٗلُماث مىي٘ الخىُٟظ٣ٞ ،ض
لالؾخٟؿاع ،وؤوكإث جُبُ٣اث بل٨تروهُت زانت للخٗغٍ ٠بالسضماث وؤلاجابت ٖلى الاؾخٟؿاعاث،
٦ما ؤن ُج َّل اإلاها ُ ٝج ّ
٣ض ُم زضمت الؼباثً ًٖ َغٍ ٤مغ٦ؼ اجهاالث (مغ٦ؼ زضمت الؼباثً) ؤو بغٍض
ع
ِ
بل٨ترووي لئلجابت ًٖ اؾخٟؿاعاث اإلاىاَىحن هاهُ ًٖ ٪الهٟداث الغؾمُت لهظه اإلاهاعٖ ٝلى
مىا ٘٢الخىانل الاجخماعي واإلاىا ٘٢الغؾمُت ٖلى قب٨ت بهترهذ.
ّ
ّ
 لم ً٩ل ٠صًىان اإلاداؾبت هٟؿه ٖىاء اإلاخابٗت والخد ٤٣مً جهىص مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي في هظا
السهىم٣ٞ ،ض ٢ام اإلاهغ ٝبٗ٣ض الٗضًض مً الاجخماٖاث م٘ اإلاهاع ٝالخجاعٍت ،ؾىاء م٘
بصاعاث جل ٪اإلاهاع ،ٝؤو م٘ مىْٟحها الظًً ًباقغون جىُٟظ هظه اإلاٗامالث ،للخإُ٦ض ٖلى ؤهمُت
ّ
وخث اإلاهاعٖ ٝلى بظ ٫اإلاؼٍض مً الجهىص في جىٞحر هظه السضمت للمىاَىحن.
هظه الخٗلُماث ِ
 بياٞت لظل ،٪جابٗذ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض مضي التزام اإلاهاع ٝالخجاعٍت بالًىابِ
والخٗلُماث الهاصعة بمىجب اإلايكىع ب ع م ن ع٢م ( )2017/4والٗمىالث والؿ٣ى ٝوخضوص
السخب اإلاٗخمضة بمىجبها ،خُث جم بجغاء ٖضص ( )47جىلت جٟخِكُت مُضاهُت ٖلى ٞغوٕ اإلاهاعٝ
ّ
اإلا٣غعة ،و٢ض
الخجاعٍت زال ٫ؾىت  ، 2017وطل ٪للخإ٦ض مً مضي الالتزام والخُ٣ض بالًىابِ
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ؤؾٟغث هخاثج الخٟخِل ًٖ وجىص الٗضًض مً اإلاالخٓاث خى ٫ؤلاجغاءاث اإلاُب٣ت باإلاهاعُٞ ٝما
ًخٗل ٤بمىذ مسههاث ؤعباب ألاؾغ ،والتي ً
بىاء ٖلحها جمذ مساَبت اإلاهاع ٝبهظه اإلاالخٓاث
وَلب بلحها بجساط ؤلاجغاءاث الخصخُدُت الالػمت إلاٗالجتها ،م٘ مخابٗت ؤلاجغاءاث الخصخُدُت التي
اجسظتها اإلاهاع ٝفي الجىالث الخٟخِكُت التي ًخم الٗمل ٖلى جىُٟظها زال ٫ؾىت . 2018

املالحظة )22
"غذم جهُذ بػـن اإلافاسف بالعـهل الُـىمي للعـدب الىهـذي غـً وشٍـو آالث العـدب آلالي واإلادـذد
بمبلـ  500دوالس وقـو اإلايؽىس سنـم  ،2017/ 4خُـث جبين ججاوص نُمت السخب الُىمي اإلادذد مً
اإلافشف اإلاشيضي".
(نٟدت )261

الغص :
َ َّ
 هظه مٗلىمت ؤزغي ًىعصها ج٣غٍغ الضًىان ال جخه ٠ال بالصخت وال ّ
بالض٢ت؛ ٣ٞض ج َّم الخإ٦ض ِمً ؤ َّن
ّ
َّ
اإلاهاعُ ٝج ّ
اإلادضصة بالسهىم.
ُب ٤حٗلُماث مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ُٞما ًخٗل ٤باألؾ٠٣
ِ
ً
ً
َ
ُٞ ما ًَ ُّ
السخب ٢امذ اإلاهاع ٝبىي٘ ؾ 500 ٠٣صوالع ًىمُا امخثاال لخٗلُماث اإلاهغٝ
سو
اإلاغ٦ؼي.
ُ ّ
َّ
اإلادضص لٗملُت الكغاء (الض ٘ٞبىاؾُت ه٣اٍ البُ٘)
ا٦ض مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ؤ َّن الؿ ٠٣الُىمي
ِ ً
٢ض َّ
خضصه اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بميكىعه ع٢م " 2017/4و ٤ٞالغنُض اإلاىجىص بالبُا٢ت".

املالحظة )23
" اسجكــاع ظــهل الػمىالث الــتي جهــىم اإلافاسف بخفمها مــً ألاظش مهابــل خفىلهم غلــى مخففاث
أسبــاب ألاظش مــً الػملــت ألاحىبُت باإلاخالكت إلايؽىس اإلافشف اإلاشيضي سنم ." 2017/4
(نٟدت )261

الغص :
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ًُ س ٤ٟصًىان اإلاداؾبت ؤًًا في حسجُل مالخٓاجه ،وطل ٪لٗضم صعاًت مٗضي الخ٣غٍغ بألُت ٖمل
البُا٢اث ؤلال٨تروهُت وال آلُت اخدؿاب الٗمىالث ،خُث ْهغث هظه الاق٩الُت التي ًخدضر ٖجها
ً
صًىان اإلاداؾبت هٓغا بلى ؤن الٗمىالث التي جٟغيها قغ٧اث الُغ ٝالثالث ( ٞحزا – ماؾتر٧اعص )
حٗخمض ٖلى ّ
ٖضة اٖخباعاث ،وهي  :الضولت ،اإلاهغ ،ٝوالٗملت ،التي ً٣ىم ؤ خاب البُا٢اث مً
زاللها بٗملُت سخب مسههاتهم ؤو الض.٘ٞ
 ج٣ىم قغ٧اث ( ٞحزا  -ماؾتر ٧اعص  -مىوي جغام  -وَؿترن ًىهُىن ) بٟغى ٖمىالث بياُٞت ،بدؿب
ُ
جٟغى ُ٢مت ٖمىلت ؤٖلى ٖىضما ج٨ىن
اإلاهاع ٝألاجىبُت التي بالساع ٞ ،بٌٗ هظه اإلاهاعٝ
البُا٢ت لِؿذ ناصعة مً هٟـ اإلاهغ ٝاإلاال ٪آللت السخب ،و٢ض جم مٗالجت هظه ؤلاق٩الُت ِمً
ِ٢بل اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ،وطل ٪و٣ٞا إلاا جاء في اإلايكىع ع٢م . 2018/2

املالحظة )24
"وحىد الػذًذ مـً غملُـاث جالغب بدعاباث أسبـاب ألاظش باإلافاسف الخجاسٍـت هدُجـت لػـذم الالتزام
بالمـىابي اإلاىلىغت لكـخذ الخعاباث الجاسٍت وغـذم الخهُذ بدعلُم البىاناث ألصخابها ".
(نٟدت )261

الغص :
ُ
ًىعص ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت مالخٓاجه صون بُان ٖال٢ت جل ٪اإلاالخٓاث بإصاء مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي،

ّ
ؤو اإلاهاع ٝالخجاعٍت بكإنها ،وبسانت في ْل ٖضم جىٞغ مٗلىماث لضي صًىان اإلاداؾبت ،وٖضم
ّ
ّ ّ
ص٢ت اإلاٗلىماث التي ًُ ّ
اؾـ ٖلحها مالخٓاجه.
ُ٢امه بضوعه في الخد ٤٣مً
ّ
ًا٦ض مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي َّ
بإن بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض ٢ض
 بسهىم هظه اإلاالخٓت،
جابٗذ هظا ألامغ ،خُث وعصث لئلصاعة زالٖ ٫ام  2017الٗضًض مً الك٩اوي اإلاخٗل٣ت بداالث
الخالٖب بمسههاث ؤعباب ألاؾغ ،و٢امذ بةخالت هظه الك٩اوي بلى اإلاهاع ٝاإلاٗىُت وَلب مجها
ُ
اجساطه
صعاؾتها وبجغاء الخد ٤ُ٣الالػم خىلها واجساط ؤلاجغاءاث الالػمت إلاٗالجتها ومىاٞاجىا بما جم
بالسهىم.
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٢ امذ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض بةجغاء جٟخِل هىعي ٖلى بٌٗ الك٩اوي وؤٖضث ج٣اعٍغ
ُ
خىلها وؤخُلذ اإلاالخٓاث واإلاسالٟاث للمهاع ٝاإلاٗىُت ،وَلب مً جل ٪اإلاهاع ٝالٗمال ٖلى
ً
مٗالجتها وبجاغاء الخدُ٣ا ٤الالػم خىلها ،وٗٞال ٢ض ؾىٍذ الٗضًض مً جل ٪الك٩اوي.
 جم جىجُه بٌٗ ؤ خاب الك٩اوي بلى الخىانل م٘ الجهاث ألامىُت اإلاسخهت إلاخابٗت الك ٤الجىاجي
َ
اإلاخٗل ٤بداالث جؼوٍغ اإلاؿدىضاث لؿغ٢ت اإلاسههاث٢ .ض ج َّمذ بخالت الٗضًض مً الك٩اوي بلى
ُ
الجهاث الً٣اثُت بالضولت خُث َّ
بن ٖملُاث الؿغ٢ت والتزوٍغ التي جماعؽ في هظا الكإن هي
مماعؾاث ًُ ّ
جغ ُمها ال٣اهىن ،م٘ بلؼام اإلاهغ ٝبخدمل اإلاؿئىلُت ومٗالجت اإلاىايُ٘ ؤوال بإو ،٫وفي
َ َ
اإلاغاخل اإلاب٨غة مً ا٦دكا ٝألامغ ٦ما َخضر م٘ مهغ ٝالصخاعي ٞغٕ اإلااًت ٖلى ؾبُل اإلاثا.٫

املالحظة )25
" جىعٍض الى٣ض ألاجىبي للضازل"  ..خُث أؼاس دًىان اإلاداظبت إلى الىهاه الخالُت :
"مــً أهــم اظــباب جــذوي نُمــت الــذًىاس اللــُبي مهابــل الػمــالث الاحىبُــت وجكؽــي ظـاهشة اإلامـاسبت بالىهـذ
وحؿـىُ ججـاس العـىم العـىداء هـى ؾُـاب الذولـت ممثلــت في مفشف لُبُا اإلاشيضي (اإلاػىُـت بـئداسة الىهـذ) في
هـزا العـىم خُـث بعـبب ؤلادغاء بىح ــىد خظ ــش دول ــي غل ــى جىسٍ ــذ الػمل ــت ألامش ال ــزي ال ًمٌ ــً نبىل ــه
لألظ ــباب الخالُت:
 oأ ن ه ــزا ألامش ًى ــافي ي ــل ألاغشاف واإلاىازُ ــو الذولُ ــت وَػخ ــبر إته ــام مباؼ ــش للمجخم ــؼ ال ــذولي
بالدع ــبب في ج ــذمير الانخف ــاد الل ــُبي خُ ــث أن مث ــل ه ــزا الاحشاء لى صر قُػخبر غهىبت دولُت
حعخلضم نشاس ًفـذس بالخفـىٍذ بمجلـغ ألامً في خ ــين أن ي ــل ن ـشاساث الػهىب ــاث اإلاكشول ــت غل ــى
الذول ــت اللُبُ ــت ميؽىسة ولِغ مً لمجها خمش جىسٍذ الىهذ.
 oمــا ًؤٍــذ الكهــشة العــابهت هــى أن ججمُــذ أسـذة الذولــت بالخــاسج ـــذس باله ـشاس  1970لعىت
 2011غل ــى ي ــل خع ــاباتها بالخ ــاسج ز ــم سق ــؼ الخجمُــذ غ ــً أسـذة مف ــشف لُبُــا اإلاشي ــضي
بمىحب الهشاس  2009لعىت .2011
 oلم جدبين أي معاعي مً اإلافشف اإلاشيضي الظـخػماُ هـزه ألاداة في الخخكُـل مــً ووــأة ألاصمــت
غلــى انخفــاد الذولــت ،خُــث أن الــخذجج بــأن ألاولاع ؾــير آمىت لخىسٍذ الىهذ ؾير صخُذ يـىن
اإلافـشف معـخمش في جىسٍـذ الىهـذ اإلادلـي باإلالُـاساث مـا ًمٌـً جدىٍلــه إلى ههـذ أحـىبي مـً خــالُ
العـىم اإلاـىاصي بعــهىلت مؼ جدمــل قــاسم العــػش ،يمــا أن الاخخجــاج بدادزــت ظــشث في الػــام
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 2013في مىــؼ جىسٍــذ الىهــذ أًمــا في ؾــير مدلــه قهــي جمــذ في مىىهــت ـــدشاوٍت في ظشوف مبهمت
وبهشاس ؾير معؤوُ وال ًمًٌ حػمُمه غلى ًل الذولت.
 oهــزا باإللــاقت إلى أن وشٍهــت ـــشف مــىذ ألاظش الــتي قشلــذ غلــى اإلاــىاوىين باظــخخذام
الخــىالاث والبىانــاث ؤلالٌتروهُت جٌبــذ الذولــت واإلاــىاوىين مئــاث اإلاالًين مً الـذوالساث يػمـىالث
جدىٍـل وإـذاس وسظـىم ظـدب ال ًىحـذ أي مبرس لها هزا بخالف اإلافاسٍل ؾير اإلاباؼشة مـً
جـزايش ظـكش وإنامت وؾيرهـا والتي أسههذ اإلاىاوً ونللذ مـً ؤلاظخكادة مـً ًامـل اإلاخفـق
لفالر دوُ وحهاث أحىبُت.

ً
 oإن يـل مـا وسد أغــاله ًدـخم البدــث سظمُا في ألاظباب الخهُهــت لػـذم جىسٍــذ الىهذ ألاحىبي إلى
ً
ً
الذولـت ألنهـا حػخـبر ظببا مباؼـشا في جكؽـي اإلامـاسبت بالىهـذ وحؿــىُ ججــاس العــىم العــىداء وؤلالشاس
باالنخفــاد وألامً الهــىمُين والــزي ٌػخبر حشٍمت وقو ناهىن الػهىباث".
(نٟدت )261-261

الغص :
ٗ٦ اصجه في الاٞخئاث ٖلى مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،خاو ٫صًىان اإلاداؾبت زلِ ألاوعا ١بكإن
جهغٍداث مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي خى ٫الخٓغ الضولي ٖلى جىعٍض الى٣ض ألاجىبي ،وؾعى لخطسُم
ً
ّ
اإلاؿإلت ووي٘ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في مىاجهت لم ًَ ً٨غٞا ٞحها ،وطلٖ ٪بر ػٖمه " :بن هظا ألامغ
ًُىافي ٧ل ألاٖغا ٝواإلاىازُ اا ٤الضولُت ُوَٗخابر اتهاما مباقغا للمجخم٘ الضولي بالدؿابب في جضمحر
ّ
بن مثال هظا الاجغاء لى ّر ُ
ُٗٞخبر ٖ٣ىبت صولُت ( "..م .)261
الا٢خه اااص الل ااُبي خُاث
ً
ْ
 ال خاجت للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي بلى جٟىُض هظه الاصٖاءاث واإلاؼاٖم ،بط لم ًغص ؤؾاؾا ًٖ اإلاهغٝ
اإلاغ٦ؼي في بُاهاجه وجهغٍداث مؿاولُه َّ
ؤي خضًث ؤو بقاعة لىجىص ٢غاع صولي بدٓغ جىعٍض الى٣ض
ً
ْ ّ
ألاجىبي بلى لُبُا ،بط بن الخٓغ الىاعص في جهغٍداث اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٧ان بقاعة بلى ُٖ ُؼوٝ
َّ
اإلااؾؿاث الضولُت ًٖ الخٗامل م٘ الضولت اللُبُت باٖخباعها مىُ٣ت ٖالُت اإلاساَغ ،وبسانت في
ج٨غع خىاصر الاٖخضاء ٖلى ب ؾالُاث الى٣ىص بلى َّ
ْل ّ
ٖضة مىاَ ٤في لُبُا ،بل خت صازل اإلاضن
ع
اللُبُت ال٨بري ،ولِـ اإلا٣هىص بالًغو ة ما ّ
جىهمه مٗضو ج٣غٍغ الضًىان بإن ً٨ىن طل ٪الخٓغ
ع
ّ
اإلاٗىُت ،ولم
ٖبر ٢غاع صولي ناصع ًٖ جهىٍذ الضو ٫ألاًٖاء بمجلـ ألامً ؤو اإلااؾؿاث الضولُت
ًبحن ج٣غٍغ الضًىان مً ؤًً اؾخ ٣هظه اإلاٗلىمت ؤو  ٠ُ٦اؾخيخج هظا الٟهم ،خت ؤيا ٝال٣ى٫
بإن خٓغ جىعٍض الى٣ض ألاجىبي لِـ مً يمً الٗ٣ىباث الضولُت اإلاٟغويت ٖلى الضولت اللُبُت !!..
ّ
٨ٞإهه ًُٟىض ما اصٖاه هى ووؿبه للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي.
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َّ 
بن ٖملُت اؾخجالب الى٣ض ألاجىبي جخم ًٖ َغٍ ٤مهاع ٝبالساع  ،وطل ٪بالكغاء م٣ابل الخإمحن
قُٞ ٪ه َّ
والى٣ل ،ومما ال َّ
ؤن الىي٘ الخالي للُبُا الظي ال ًسٖ ٟلى مخاب٘ ،امخىٗذ مٗه ُّ
٧ل
اإلاهاع ًٖ ٝالخٗامل م٘ الضولت اللُبُت في ٖملُاث اؾخجالب الى٣ض ألاجىبي وجىعٍضه ،وطل ٪عٚم
ّ
اإلاخسههت بٗملُاث بُ٘ الٗملت
بظ ٫مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ٧ل مؿاُٖه باالجها ٫باإلاهاعٝ
ِ
ً
ّ
بالهض والامخىإ ،مً ٢بل جل ٪اإلاهاع ،ٝووؿخٛغب بًغاص
ألاجىبُت ه٣ضا ،و٢ض ٢ىبلذ هظه اإلاؿاعي
ً
ً
صًىان اإلاداؾبت يمً ج٣غٍغه ٖملُت اؾخجالب الى٣ض ألاجىبي ه٣ضا ،وال هجض لها جٟؿحرا ؾىي
مداولت جإجُج الغؤي الٗام ،واؾدثاعة خُٟٓت الجهاث اإلاٗىُت بظل.٪
ً
 ؾاوي ج٣غٍغ الضًىان بحن ٖملُتي جىعٍض الى٣ض اإلادلي وألاجىبيُ ،مٗخبرا طل ٪حجت ٖلى اإلاهغٝ
اإلاغ٦ؼي ،وهظا جهل نغٍذ وجبؿُِ ُمسل لؤلمىع ٚحر َّ
مبرع ٌُٟٛل الٟاع ١الٓاهغ بحن ألامغًٍ ،وطل٪
٦ىن الى٣ض اإلادلي اإلاُبىٕ في الساع َّ
ًىعص ٖلى صٗٞاث مخخالُت بم٣خط ٖ٣ض م٘ الكغ٦ت الُابٗت
للٗملت (صي العو)َّ ،
وؤن جل ٪الٗملت اإلادلُت قإن صازلي و ال ُ٢مت لها ٢بل َغخها للخضاو.٫
ّ
ًدخج بداصزت ؾغث ٦ -ما ػٖم ج٣غٍغ الضًىان  -لخبرًغ ٖضم جىعٍضه للى٣ض
 اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي لم
ً
ُ
ألاجىبي ،ل ً٨ألاَغا ٝالضولُت التي جىلي ٖىاًت ٦بحرة لخل ٪الخاصزت العجباَها عبما بٗملُاث جمىٍل
ّ
اخخج بهظه الخاصزت ،وجٗلها جمخى٘ ًٖ جىعٍض الى٣ض ألاجىبي
بعهاب ؤو هدىها ،جل ٪الجهاث هي ّمً
بلى لُبُا بؿبب اٖخباعها صولت ٖالُت اإلاساَغ.

املالحظة )26
جدذ ٖىىان " الخىيمت في مفشف لُبُا اإلاشيضي " جاء في ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت ما ًلي :
"  -غذم حػاون إداسة اإلافشف اإلاشيضي مؼ اللجىت اإلاؽٍلت مً الذًىان بالؽٍل اإلاىلىب بؽأن جىكُز
غملُت الكدق والخهُُم اإلاباؼش لٍاقت ؤلاداساث باإلافشف ورلَ بخدذًذ بػن ؤلاداساث باإلافشف
خعب حػلُماث مداقظ مفشف لُبُا اإلاشيضي وغً وشٍو مذًش إداسة اإلاشاحػت الذاخلُت باإلافشف مؼ
غذم جمٌين أغماء الذًىان مً الكدق اإلاباؼش لألسـذة اإلاكخىخت باإلاىظىمت والايخكاء بتزوٍذهم
بفىسة مً اإلايزاهُت ونائمت الذخل قهي.
 ؾُاب مجلغ إداسة مفشف لُبُا اإلاشيضي غً مماسظت أغماله ًان له أزاس غلى ألاولاع ؤلانخفادًتالشاهىت التي جمش بها الذولت واإلافشف اإلاشيضي وأهمها غذم جىىٍش مػظم حىاهب اإلافشف ( أدواث
العُاظت الىهذًت  ،جىظُم الهٍُل ؤلاداسي للمفشف ) بما ًخىاقو واإلاخىلباث خالُ الكترة مما ٌػذ
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ً
مخالكا لىق الكهشة ( )1مً اإلاادة ( )6مً ناهىن اإلافاسف سنم ( )1لعىت  2005اإلاػذُ بالهاهىن
سنم ( )46لعىت 2012م.
 لم ًهم مداقظ مفشف لُبُا اإلاشيضي بذغىة مجلغ ؤلاداسة لإلحخماع خالُ العىىاث ( -2014ً
 )2017-2016-2015جىبُها لىق الكهشة ( )1مً اإلاادة ( )18مً ناهىن اإلافاسف سنم ( )1لعىت
2005م اإلاػذُ بالهاهىن سنم ( )46لعىت 2012م ،وبالخالي قلم حػهذ أي حلعت خالُ جلَ
العىىاث.
 لم ًخم إغذاد اإلايزاهُت الخهذًشٍت خالُ العىت اإلاالُت مىلىع الكدق (2017م) التي حػخبر أداةإلاػالجت الاهدشاقاث إن وحذث ،مؼ غذم اغخماد اإلايزاهُت الخهذًشٍت والخهاسٍش اإلاػذة غً اإلاشايض
ً
اإلاالُت غً العىىاث الثالر التي حعبهها وهزا ٌػذ مخالكا للكهشة ( )5مً اإلاادة سنم ( )16مً
ناهىن اإلافاسف سنم ( )1لعىت 2005م اإلاػذُ بالهاهىن سنم ( )46لعىت 2012م ،وإلى نشاس مجلغ
إداسة اإلافشف سنم ( )20لعىت 2010م ،باغخماد دلُل الخىيمت بالهىاع اإلافشفي.
 لم جهم ؤلاداساث اإلاخخفت باإلافشف بئغذاد الخهاسٍش الذوسٍت خىُ اليؽاه اإلافشفي قُما ًخػلو (مٍاقدت ؾعل ألامىاُ – إداسة اإلاخاوش – الػملُاث اإلافشقُت – الائخمان).
 في ظل ؾُاب اإلاجلغ لم لهخم اإلافشف بئغذاد دلُل الخىيمت مؼ غذم إلضام ومخابػت إداسة الشنابتغلى اإلافاسف في جىكُز نشاس مجلغ ؤلاداسة سنم ( )20لعىت 2010م ،بؽأن اغخماد دلُل الخىيمت
بالهىاع اإلافشفي .
 ؾُاب اإلاجلغ غً مماسظت أغماله بؽأن دساظت واغخماد الخهاسٍش اإلاػذة غً إداسة اإلاشاحػتالذاخلُت ".
(نٟدت )263-262

الغص :
 في خحن يهمل صًىان اإلاداؾبت يمً ج٣غٍغه الؿىىي ؤهم ؤؾـ ومٗاًحر اإلاغاجٗت الضولُت وما هو
ٖلُه ٢اهىهه والثدخه الخىُٟظًت بكإنها ،وفي خحن ًٟكل في ؤصاء صوعه ألاؾاس ي وهى مغاجٗت
ّ
ٞةهه – في هٟـ الى٢ذ ً -دىاو٫
الخؿاب السخامي للضولت واٖخماصه وببضاء اإلاالخٓاث بكإهه،
الخى٦مت في مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي بك٩ل مجخٗ٦ ٠اصجه .هدؿاء ٫ؤًً صًىان اإلاداؾبت مً مٗاًحر
الخى٦مت ،ومً اصاثه إلاهامه اإلاىاَت به ٢اهىها ؟!
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ّ
 بن ؤبغػ ؤولىٍاث الخى٦مت وؤهم مؿاولُاتها في مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،الخ٣لُل مً مساَغ ٖضم
الالتزام والتي مً ؤهمها اإلاساَغ اإلاالُت ومساَغ الؿمٗت ومساَغ الٗ٣ىباث اإلاالُت ،وألازغ الظي
ُح ّ
ؿببه مثل هظه اإلاساَغ وبسانت ٖلى الٗال٢ت باإلاغاؾلحن والٗمالء في ألاؾىا ١اإلاالُت الٗاإلاُت.
ً
 وهٓغا لخؿاؾُت الىي٘ الٗام للضولت ،وألهمُت اإلاىيىٕ ،وبالغٚم مً الخدضًاث في الى٢ذ
الغاهًَّ ،
ٞةن مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي٢ ،ام بالٗضًض مً السُىاث ؤلاًجابُت في ؾبُل بعؾاء صٖاثم
الخى٦مت ،والتي مً بُجها ُ٢ام وخضة الامخثا ٫بخُٟٗل مىٓىمت مغا٢بت مضٞىٖاث الؿىٍٟذ (
 ،)sanction screeningوُ٢ام اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ًٖ َغٍ ٤وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت بالٗمل
اإلاخىانل ومخابٗت نضوع ٢اهىن م٩اٞدت جغاثم ٚؿل ألامىا ٫وجمىٍل ؤلاعهاب .باإلياٞت بلى طل٪
َّ
ٞةن الٗمل ٢اثم ٖلى اؾخ٨ما ٫بجغاءاث الاؾخِثا ١مً الٗمالء "همىط اٖغٖ ٝمُل") KYC ( ٪
وٚحر طل ٪مً ؤلاجغاءاث.
َّ 
بن الٗ٣بت ألاهم وألاؾاؾُت واإلاسُغ ألا٦بر التي جىاجه الُ٣إ اإلاهغفي بك٩ل ٖام ومهغ ٝلُبُا
اإلاغ٦ؼي بك٩ل زام ،وبل وجىاجه الضولت اللُبُت بٗامت ،هى ٖضم مغاجٗت ال٣ىاثم اإلاالُت وٖضم
اٖخماصها ،وطل ٪بؿبب جإزغ الضًىان في اٖخماص الخؿاباث السخامُت للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي واإلاهاعٝ
الخجاعٍت والضولت اللُبُت وؤجهؼتها وقغ٧اتها الٗامت ،مما ؤؾهم في جٟص ي الٟؿاص والدؿتر ٖلُه.
ِ ب َّن اإلاهغ ٝوبغٚم الهٗىباث الخالُت والخدضًاث التي جىاجه الضولت بٗامت واإلاهغ ٝبسانت،
التي مً ؤٖٓمها الاه٣ؿام الؿُاس ي وحكٓي َّ
ماؾؿاث الضولت وٖضم الخىا ٤ٞبُجها بلى جاهب
ً
الاهٟالث ألامني ،الظي ؤزغ ؾلبا في ُ٢ام اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بخُبُ ٤بغهامج الخى٦مت بك٩ل مخ٩امل
ُّ
وبًجابي وٖلى عؤؽ جل ٪الخدضًاث الضازلُت ٖضم وجىص مجلـ بصاعة للمهغ ٝوحُٗل ؤٚلب
ُ
َّ
اللجان اإلاك٩لت اإلاىبث٣ت ٖىه ،والتي حٗن بخُبُ ٤الخى٦مت وٖلى عؤؾها لجىت الخض ٤ُ٢ولجىت
اإلاساَغ ولجىت الخى٦مت.
ُ
َّ ُّ
ْ
 م٘ ٧ل طل ٪ؾٗذ بصاعة اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي إلعؾاء ؤؾـ الخى٦مت مً زال ٫الخد ٤٣مً التزام
بصاعاث اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ب٩اٞت اللىاثذ والدكغَٗاث وال٣ىاهحن والًىابِ الهاصعة مً ٢بل بصاعجه،
ً
مٗخمضة في طلٖ ٪لى زُت الٗمل اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاساَغ ،ولِـ ؤصٖ ٫لى طل ٪مً هجاح
جهىص اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في ع ٘ٞاؾم صولت لُبُا مً ٢اثمت اإلاخابٗت مً ٢بل مجمىٖت الٗمل
( ،)FATFو٦ظل ٪خهى ٫اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ومدآٞه ٖلى جاثؼة ؤًٞل مدا ٔٞمهغ ٝمغ٦ؼي في
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قما ٫ؤٞغٍُ٣ا مً ٢بل ماؾؿت "الُىعو مىوي" ،وخهى ٫الؿُض اإلاداٖ ٔٞلى جاثؼة ؤًٞل
شسهُت مهغُٞت لٗام  2016مً ٢بل جمُٗت اإلاهاع ٝالٗغبُت البرًُاهُت بلىضن.
 ؤما ػٖم صًىان اإلاداؾبت ٖضم حٗاون اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي م٘ اللجىت اإلا٩لٟت مً الضًىان بالك٩ل
اإلاُلىب بكإن جىُٟظ ٖملُت الٟدو والخُُ٣م اإلاباقغ ب٩اٞت ؤلاصاعاث باإلاهغ ،ٝوطل ٪بخدضًض
بٌٗ ؤلاصاعاث باإلاهغ ٝخؿب حٗلُماث الؿُض مدا ٔٞمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي وًٖ َغٍ ٤مضًغ
بصاعة اإلاغاجٗت الضازلُت باإلاهغ ،ٝم٘ ٖضم جم٨حن ؤًٖاء الضًىان مً الٟدو اإلاباقغ لؤلعنضة
ّ
اإلاٟخىخت باإلاىٓىمت والا٦خٟاء بتزوٍضهم بهىعة مً اإلاحزاهُت و٢اثمت الضزل ٞ ،ِ٣ٞةن جٟىُض طل٪
ٖلى الىدى الخالي :
ً
ؤوال  :ؤبضي اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي مً بضاًت ج٩لُٞ ٠غٍٖ ٤مل الضًىان اؾخٗضاصه الخام للخٗاون

وجىٞحر ٧اٞت البُاهاث اإلاُلىبت ،وجم ج٩لُ ٠مضًغ بصاعة اإلاغاجٗت بالخيؿُ ٤بحن ٞغٍ ٤الضًىان
ٌ
صوإ جىُٓمُت إلهجاح ٖملُت الخٗاون
للٟدو وبحن بصاعاث اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ،وهى ؤمغ ا٢خًخه ٍ

م٘ ٞغٍ ٤الضًىان.
ً
 زاهُا ٢ :ام الؿُض مضًغ بصاعة اإلاغاجٗت مىظ اؾخالمه عؾالت الخ٩لُ ٠بخىجُه ٦خاب ل٩اٞت
ؤلاصاعاث طاث الٗال٢ت بالخٗاون لدؿهُل بجغاءاث الٟدو واإلاغاجٗت للٟغٍ ٤اإلا٩ل ٠مً ٢بل

صًىان اإلاداؾبت ،وطل ٪باالؾدىاص ٖلى جىجحهاث الؿُض اإلادا ٔٞبال٨خاب الضازلي اإلااعر في
2017/10/31م ،بكإن الخٗاون م٘ ٞغٍ ٤الضًىان٦ .ما حٗامل الؿُض مضًغ بصاعة اإلاغاجٗت م٘
ً
٧اٞت الُلباث اإلادالت مً ٢بل اللجىت و ّ
جم جىٞحر ّ
جل الخ٣اعٍغ ،التي اؾخلم ٞغٍ ٤الضًىان وسست
مجها.
ً
 زالثا  :ؤما الاصٖاء با٦خٟاء اإلاهغ ٝبتزوٍض ٞغٍ ٤الضًىان بهىعة مً اإلاحزاهُت و٢اثمت الضزل
ّ
ٞ .ِ٣ٞهظا ٦الم ٚحر خُذ وال اؾاؽ له مً الىا٦ ،٘٢ما ؤن ٖملُاث الٟدو واإلاغاجٗت جبضؤ
ً
ؤؾاؾا باإلاحزاهُت الٗمىمُت و٢اثمت الضزل ومحزان اإلاغاجٗت ،ومً زم ًخم َلب مٗلىماث
جٟهُلُت للبىىص اإلاغاص الخد ٤٣مجها.
ً
ً
 عابٗا  :وفي هظا الهضص ؤًًا ٢ام الؿُض مضًغ بصاعة اإلاغاجٗت بمساَبت بصاعة ج٣ىُت اإلاٗلىماث
وجم جُٟٗل ( )3مؿخسضمحن لهالر ؤًٖاء ٞغٍ ٤الضًىان٧ ،ل مؿخسضم مخىٞغ لضًه وسست مً
٢اثمت الضزل واإلاحزاهُت الٗمىمُت ومحزان اإلاغاجٗت والتي جم ً٨الٟغٍ ٤مً الخهىٖ ٫لى
ً
البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاغبىَت باإلاىٓىمت اإلاداؾبُت بك٩ل صاثم ،م٘ الخدضًث ؤوال بإو ،٫بدُث
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ٌٗ٨ـ طل ٪لضي ٞغٍ ٤الضًىان نىعة خؿاباث اإلاهغ ٝالٟٗلُت والخغ٦ت الُىمُت لهظه
الخؿاباث.
ً
 زامؿا  :في ْل اصٖاء ج٣غٍغ الضًىان ٖضم حٗاون اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي وحجبه للمٗلىماث ًٖ
ّ
ّ
ٞغٍ ٤الٟدو اإلا٩ل ٠مً ٢بل الضًىان ٠ُ٨ٞ ،جم ً٨الضًىان مً بٖضاص ؤ٦ثر مً  30نٟدت
يمً ج٣غٍغه جخٗل ٤باصاء اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ؟! ومً جهت ؤزغي ،وو٣ٞا لل٣ٟغجحن ألاولى والغابٗت
مً اإلااصة ( )62مً الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن الضًىان اللخحن حؿخلؼمان ؤن ً٨ىن ج٣غٍغ الضًىان
ًٖ مغاجٗت هٓامُت وان ج٨ىن مٗلىماجه ّ
مضٖمت بإصلت ؤلازباثٞ ،إو ً٨ىن للضًىان بنضاع
ج٣غٍغه اإلاكاع بلُه ،في ْل ػٖمه ٖضم حٗاون اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ،و ٠ُ٦جد ٤٣له بجغاء مغاجٗخه
الىٓامُت ،و ٠ُ٦جم ً٨مً ؤن ًىعص ؤصلت ؤلازباث الالػمت لؤلخ٩ام التي ؤنضعها بكإن ؤصاء
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ؟
ً
 ؾاصؾا  :هىا ًجب الخىىٍه ؤًًا بلى ان اإلاجلـ ألاٖلى للً٣اء ٢ض ها٢ل ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت
ًٖ الٗام  2017وَالب صًىان اإلاداؾبت بةزباث ما وعص في ج٣غٍغه بمدايغ الاؾخضال٫
واإلاؿدىضاث والىزاث ٤التي جثبذ

خت ما وعص في ج٣غٍغه.

 ؤما جىاو ٫الخ٣غٍغ إلاؿإلت ٖضم وجىص محزاهُت ج٣ضًغٍتٞ ،هى ال ٌٗضو ؤن ً٨ىن ؤصاة للمىاٟ٦ت لِـ بال،
ّ
خُث بن ج٣غٍغ الضًىان ؤقاع بلى ال٣ٟغة ( )5مً اإلااصة ع٢م ( )16مً ٢اهىن اإلاهاع ٝع٢م ( )1لؿىت
 2005اإلاٗض ٫بال٣اهىن ع٢م ( )46لؿىت  ، 2012ل٨ىه ؤٟٚل م٣ضمت اإلااصة ( )16التي جٗلذ هظا
ً
ً
ألامغ ازخهانا ؤنُال إلاجلـ ؤلاصاعة ،وبالخالي ٞلِـ مً نالخُاث اإلادا ٔٞاجساط هظا ؤلاجغاء
َّ
بىو اإلااصة اإلاكاع بلحها ،وهظا ٌ
اإلااؾس ي ،وال ًلُ٤
بتر للىو ال٣اهىوي ًىافي م٣خًُاث الٗمل
َّ
بماؾؿت ؾُاصًت ٦ضًىان اإلاداؾبت اللجىء بلى مثل هظا ألاؾلىب للخًلُل به وزانت م٘ وكغ
الخ٣غٍغ ٖلى الغؤي الٗام.
ّ
 الاصٖاء بإن بصاعاث اإلاهغ ٝلم ج٣م بةٖضاص الخ٣اعٍغ الضوعٍت خى ٫اليكاٍ اإلاهغفي ُٞما ًخٗل٤
ْ ّ
بم٩اٞدت ٚؿل ألامىا ،٫بصاعة اإلاساَغ ،الٗملُاث اإلاهغُٞت ،ؤلاثخمانٞ ،هى اصٖاء ؤجى ،ٝبط بن
ْ
ل٩ل بصاعة ج٣اعٍغها التي حٗضها بك٩ل ًىمي ؤو ؤؾبىعي ؤو قهغي ؤو ؾىىي ،بط ج٣ىم بصاعة اإلاساَغ
ً
مثال في بَاع مخابٗتها إلادٟٓت اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي مً الى٣ض الاجىبي وجىػَ٘ الانى ،٫وهي مخابٗت مً
ُ
ّ
وؾغٍت
٢بل ؤلاصاعةو جدُل ج٣اعٍغها بك٩ل صوعي بلى ؤلاصاعة الٗلُا باإلاهغ ،ٝوهظه الخ٣اعٍغ زانت
ً
ْ
وٚحر مخاخت لئلَالٕ ،و طل ٪هٓغا لخؿاؾُتها و ؤهمُتها ،بط جخٗل ٤بإنى ٫و اخخُاَُاث اإلاهغٝ

63
رد مصرف ليبيا املركزي على تقرير ديوان احملاسبة 2017

اإلاغ٦ؼي٦ ،ظل ٪ج٣ىم بُ٣ت ؤلاصا اث بةٖضاص ج٣ا ٍغها بلى ؤلاصا ة الٗلُا بك٩ل صوعي ،وبىاء ٖلحها ُح ُّ
ٗض
ع
ع
ع
الخ٣اعٍغ والبُاهاث الغب٘ ؾىىٍت التي جهضع بما ًٖ بصاعة اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ؤو بصاعة البدىر
وؤلاخهاء.
ّ
 في بَاع الخىا ٌ٢الظي واْب ٖلُه ج٣غٍغ الضًىان في ؤ٦ثر مً مىاؾبت ،هجض ؤن الخ٣غٍغ جىاو ٫هىا
مؿإلت ُٚاب مجلـ ؤلاصاعة ،وؤؾـ ٖلحها الٗضًض مً ألاخ٩ام ووجه جملت مً التهم مجها ؤن ُٚاب
مجلـ بصاعة مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ًٖ مماعؾت ؤٖماله ٧ان له ؤزاع ٖلى ألاويإ ؤلا٢خهاصًت
الغاهىت التي جمغ بها الضولت واإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي وؤهمها ٖضم جُىٍغ مٗٓم جىاهب اإلاهغ( ٝؤصواث
الؿُاؾت الى٣ضًت  ،جىُٓم الهُ٩ل ؤلاصاعي للمهغ )ٝبما ًخىا ٤ٞواإلاخُلباث ،وُٚابه ًٖ مماعؾت
ؤٖماله بكإن ص اؾت واٖخماص الخ٣ا ٍغ اإلاُ َّ
ٗضة ًٖ بصاعة اإلاغاجٗت الضازلُت ،ط٦غ طل ٪م٘ بٟٚاله ٚحر
ع
ع
اإلاىيىعي واإلاؿخهجً ألؾباب ٖضم اوٗ٣اص مجلـ ؤلاصا ةٚ ،م َّ
ؤن هظا ألامغ زاع هُا١
ع ع
مؿاولُاث اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي باألؾاؽ.
ْ
َّ 
بن ألاصهى ِمً طل ٪وألامغ ؤن ًّتهم ج٣غٍغ الضًىان مدا ٔٞمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي عثِـ مجلـ ؤلاصاعة
ّ
بإهه " لم ًهم مداقظ مفشف لُبُا اإلاشيضي بذغىة مجلغ ؤلاداسة لإلحخماع خالُ العىىاث ( -2014
ً
 )2017-2016-2015جىبُها لىق الكهشة ( )1مً اإلاادة ( )18مً ناهىن اإلافاسف سنم ( )1لعىت
2005م اإلاػذُ بالهاهىن سنم ( )46لعىت 2012م" بل ؤ٦ثر مً طل ٪جدمُله اإلاؿاولُت ًٖ ٖضم
مىاػ بمضًىت البًُاء .وهظا الاتهام
اوٗ٣اص اإلاجلـ زال ٫الؿىىاث الخالُت لىجىص مهغ ٝمغ٦ؼي ٍ
ٚحر مىيىعي وال مىُ٣ي ألؾباب ّ
ٖضة مجها :
 -1لم جدؿلم ؤماهت ؾغ مجلـ ؤلاصاعة بمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ّ
ؤي َلب مً لجان صًىان اإلاداؾبت
وٞغ٢ه وال مً مؿاولُه ببُان الضٖىاث التي جم جىجحهها ألًٖاء مجلـ ؤلاصاعة مً ٢بل الؿُض
اإلادا ٔٞوبخىجحهاجهٞ ،مً ؤًً ؤزظ صًىان اإلاداؾبت هظه اإلاٗلىمت وؤؾـ ٖلحها اتهامه ٚحر
اإلاىيىعي.

٧ -2ان مً اإلاٟترى ؤن ً٨ىن ّ
اإلاتهم الخ٣ُ٣ي في ٖضم اوٗ٣اص مجلـ بصاعة مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي
هى الجهت التي حؿببذ في بخضار الاه٣ؿام اإلااؾس ي باإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي َ
ومً اؾخجاب لظل،٪
ومً ٚحر اإلاىُ٣ي وال ؤلاهها ٝجدمُل اإلاؿاولُت ًٖ طل ٪للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي وبصاعجه ،بالغٚم
َّ
اإلااؾؿت الخجاطباث بحن ألاَغا ٝالؿُاؾُت ،ما
مً الجهىص التي بظلتها بصاعة اإلاهغ ٝلخجىِب
ً
هضٞا لخل ٪ألاَغا ٝالؿُاؾُت اإلاخهاعٖت ،وهى ٌ
جٗل اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي
ؤمغ ًم ً٨اؾدُٗاب
ّ
ؤبٗاصه خحن ً٨ىن ًٖ مى ٠٢ؾُاس ي لُغ ٝمً ألاَغا ٝالؿُاؾُت ،بال ؤهه ًخٗظع بصعا٥
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ؤبٗاصه خحن ً٨ىن ناصعًا ًٖ بخضي َّ
ماؾؿاث الضولت التي ٧ان ًيبغي ؤن حؿاهض اإلاهغٝ
ُ
اإلاغ٦ؼي في جل ٪ألاػمت ،ال ؤن حؿهم م٘ آلازغًٍ في بنها٦ه وحكخِذ جهىصه ٦ما هى صًضن صًىان
اإلاداؾبت في ج٣اعٍغه ألازحرة جمُٗها  ،الظي قمله الاه٣ؿام اإلااؾس ي ،بىجىص صًىان مداؾبت
مىاػ.
ٍ
ً
ّ
 -3في  2014/05/09وبٗض حٗثر اجخمإ اإلاجلـ هٓغا للٓغو ٝألامىُت التي مغث بها البالص زال٫
الٗام ٢ ، 2014ام الؿُض ؤمحن ؾغ مجلـ ؤلاصاعة بخىجُه الضٖىة بلى الؿاصة ؤًٖاء اإلاجلـ
بىاء ٖلى حٗلُماث الؿُض اإلادا ٔٞعثِـ اإلاجلـ لخًىع اجخمإ مجلـ ؤلاصاعة الثالث لٗام
َ ، 2014البا مجهم ا٢تراح اإلاىٖض اإلاىاؾب ،وبٗض جضاو ٫لخل ٪اإلاغاؾالث زال ٫ؤًام مخىانلت،
َع ّص بٌٗ ألاًٖاء بخٗظع الخًىع ،ولم ًغص البٌٗ آلازغ  ،وفي ْل الٓغو ٝألامىُت واإلاىاجهاث
التي وٗ٢ذ في الٗانمت َغابلـ جل ٪الٟترة ،زم اهخ٣ا ٫الخ٨ىمت اإلاا٢خت بلى مضًىت البًُاء،
َّ
ْ
حٗظع ٖ٣ض الاجخمإ في اإلا٣غ الغثِس ي للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي بمضًىت َغابلـ ،بلى ؤن نضع ٢غاع
مجلـ الىىاب ع٢م ( )17لؿىت  2014في  ، 2014/09/14الظي ّ
ؤؾـ لُ٣ام مهغ ٝمغ٦ؼي
مىاػ بمضًىت البًُاء.
ٍ
 -4اه٣ؿم ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة في ؤلا٢غاع بمكغوُٖت ٢غاع مجلـ الىىاب مً ٖضمه ،ألامغ الظي
ٌُٗخبر اه٣ؿاما خُ٣ُ٣ا صازل اإلاجلـ ،واوٗضام الىهاب ال٣اهىوي مٗه لٗ٣ض الاجخمإ ،وبالخالي
لم حٗض هىا ٥جضوي ٖملُت مً جىجُه الضٖىة لخًىع الاجخمإ.
ّ
 -5بن ما ؾغصه ج٣غٍغ الضًىان مً مهام ووْاث ٠مجلـ ؤلاصاعة اإلاخٗثرة بؿبب ٖضم اوٗ٣اص
مجلـ ؤلاصاعة ،ال جخدمل بصاعة اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ّؤًت مؿاولُت مباقغة او ٚحر مباقغة هاججت
ٖجها ،بط ال ٖال٢ت لها في الدؿبب في ْهىع اإلااؾؿت اإلاىاػٍت ،وال في ٖضم اؾخجابت ٖضص مً
ؤًٖاء اإلاجلـ لخًىع الاجخمإ اإلاضٖى بلُه.

املالحظة )27
جدذ ٖىىان  " :سقن الخػاون مؼ الاحهضة الشنابُت وحؿُِب اإلاػلىماث غجها " .ط٦غ ج٣غٍغ الضًىان :
" مً أبشص ـىس اهدشاف اإلافشف اإلاشيضي غً أبعي نىاغـذ الخىيمـت هـى سقمـه جضوٍذ دًىان
اإلاداظـبت ولجىـت ألاحهـضة الشنابُـت اإلاؽـتريت ب ّ
ـأي مػلىمـاث جخػلـو بــالخدىٍالث الخاسحُــت أو غــً هخــائج
جىكُــز اإلاىاصهــت الاظــخيرادًت باإلافــاسف خُــث اظخخذم مداقظ اإلافشف اإلاشيضي ًل ما أوحي مـً هكـىر
وبـزُ ًاقـت اإلاعـاعي في مداولت إخكـاء ّ
أي بُاهـاث غـً الخدـىٍالث الخاسحُـت والاغخمـاداث اإلاعـدىذًت
ومعدىذاث بشظم الخدفُل التي ًخم مىدها مً اإلافشف".
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(نٟدت )263

الغص :
َّ 
بن هظا ؤلاصٖاء َم ُ
دٌ اٞتراء ال ؤؾاؽ له ،وبُان طل٧ ٪الخالي :
َ َ
 ح َٗاون اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي م٘ ألاجهؼة الغ٢ابُت ألازغي ،ومً طلٖ ٪لى ؾبُل اإلاثا ٫حٗامله الؿلـ
وصون وجىص ؤي جضازل في الازخهاناث وال في ؤلاجغاءاث م٘ هُئت الغ٢ابت ؤلاصاعٍت ،وهي جهت
ّ
ع٢ابُت في مؿخىي صًىان اإلاداؾبت ،جخىانل م٘ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي و٣ٞا لل٣اهىن اإلاىٓم لٗمل ٧ل
مً اإلااؾؿخحن ،ولم ًدضر ّ
ؤي ججاوػ ؤو زلل في الٗال٢ت بحن اإلااؾؿخحن٦ ،ظل ٪الخىانل
ؤلاًجابي بحن اإلاهغ ٝوبصاعاجه م٘ الىُابت الٗامت وبم٨خب الىاثب الٗام ،وٚحره مً ألاجهؼة
الغ٢ابُت والً٣اثُت.
َ
ّ
اإلاٗىُت و
 زالٞا إلاؼاٖم الضًىانَّ ٢ ،ض َم مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ٧اٞت البُاهاث التي َلبتها الجهاث
اإلاسخهت واإلاخٗل٣ت بدىُٟظ اإلاىاػهت الاؾخحراصًت ،ؾىاء ٧ان للمجلـ الغثاس ي ،ؤم لىػاعة
الا٢خهاص ،ؤم لضًىان اإلاداؾبت ،ؤم ٚحرها.
ّ
 هظا ٌ
ؾغص بإهم اإلاغاؾالث التي جٟىض صٖىي ج٣غٍغ الضًىان بٗضم حٗاون مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي م٘
ألاجهؼة الغ٢ابُت ومجها صًىان اإلاداؾبت ،ؤو ج٨خمه ًٖ البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بخىعٍض الؿل٘
ًٖ َغٍ ٤الاٖخماصاث اإلاؿدىضًت ؤو اإلاؿدىضاث بغؾم الخدهُل ،ومً ؤهم جل ٪اإلاغاؾالث ما ًلي:
-1

-2
-3
-4
-5

عؾالت الؿُض اإلادا ٔٞاإلاىجهت بلى الؿُض ؤخمض امُٗدُ ٤هاثب عثِـ اإلاجلـ الغثاس ي
بخاعٍش  ، 2017/01/09والتي َلب ٞحها ؤلاطن بدىُٟظ مىاػهت لكهغي ًىاًغ وٞبراًغ بُ٣مت
 750ملُىن صوالع خت جبضؤ وػاعة الا٢خهاص في جىُٟض اإلاىاػهت الاؾخحراصًت.
بخاعٍش  ،2017/01/10عص الؿُض ؤخمض امُٗدُٖ ٤لى عؾالت الؿُض اإلادا ٔٞو طل ٪بمىذ
ؤلاطن للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي بدىُٟض اإلاىاػهت الكهغٍت اإلا٣ىمت بمبل 750 ٜملُىن صوالع.
زاَب الؿُض اخمض ؤمُٗدُ ٤الؿُض مدا ٔٞمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي بخاعٍش 2017/01/19
وطل ٪بخٗضًل مىا٣ٞخه ٖلى جىُٟض اإلاىاػهت وطل ٪بخدضًض مسهو جضًض ل٩ل ؾلٗت .
بخاعٍش ، 2017/01/26زاَب اإلادا ٔٞعثِـ اإلاجلـ الغثاس ي ًا٦ض ٞحها ٖؼم اإلاهغٝ
اإلاغ٦ؼي ٖلى البضء في جىُٟض اإلاىاػهت بهٟت ما٢خت.
بخاعٍش  ، 2017/02/16وعص ٦خاب مً الؿُض ؤخمض امُٗدًُُ ٤الب ٞحها اإلاغ٦ؼي بتزوٍضهم
ب٩اٞت اإلاىا٣ٞاث التي مىدذ لالٖىام اإلاايُت ل٩ي ج٨ىن اؾا في في اٖضاص اإلاىاػهت
الاؾخحراصًت للٗام .2017
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بخاعٍش ، 2017/03/02عص الؿُض اإلاداٖ ٔٞلى زُاب الؿُض اخمض امُٗدُ ٤وجم جؼوٍضه
ب٩اٞت اإلاىا٣ٞاث الهاصعة ًٖ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي للٗام .2016
بخاعٍش  ، 2017/04/11وجه الؿُض عثِـ صًىان اإلاداؾبت ٦خابه ل٩ل مً عثِـ اإلاجلـ
الغثاس ي والؿُض مدا ٔٞمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ًىضر ُٞه وجىص آلُت مخٖ ٤ٟلحها لخىُٟظ
اإلاؿدىضاث بغؾم الخدهُل بال ؤهه ؤبضي بٌٗ اإلاالخٓاث ٖلى ال٨مُاث والؿل٘ التي جمذ
اإلاىا٣ٞت ٖلحها.
بخاعٍش ، 2017/04/20زاَب الؿُض وػٍغ الا٢خهاص والهىاٖت اإلاٟىى الؿُض مدأٞ
مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ًُلب ٞحها بُٖاء حٗلُماث للمهاع ٝالخجاعٍت بٗضم حؿلُم
مؿدىضاث الاٞغا ًٖ البًاج٘ الا بالخيؿُ ٤م٘ مغا٢باث الا٢خهاص الىا ٘٢في هُا٢ها
الكغ٦ت اإلاؿخىعصة .
بخاعٍش  ، 2017/04/24وجه الؿُض اإلادا ٔٞعص ٖلى عؾالت للؿُض وػٍغ الا٢خهاص
والهىاٖت اإلاٟىى والتي جُٟض بخٗاعى َلب الؿُض وػٍغ الا٢خهاص والهىاٖت اإلاٟىى
م٘ اإلاٗاًحر الضولُت اإلاىٓمت لٟخذ الاٖخماصاث اإلاؿدىضًت.
بخاعٍش  ،2017/06/20وجه الؿُض وػٍغ الا٢خهاص والهىاٖت اإلاٟىى ٦خاب الى اإلاجلـ
الغثاس ي ًىضر ُٞه الاجغاءاث اإلاخسظة لخىُٟظ ٢غاع اإلاىاػهت الاؾخحراصًت ومً يمً السُت
ًظ٦غ ٞحها ُ٢مت  2ملُاع صوالع التي هٟظها اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي .
وجه الؿُض وػٍغ الا٢خهاص والهىاٖت اإلاٟىى عؾالت للؿُض اإلاداًُ ٔٞلب ٞحها بخالت
عابِ اإلاىٓىمت للمهاع ٝالخجاعٍت والتي ؾِخم ًٖ َغٍ٣ها بخالت اإلاىا٣ٞاث الي اإلاهاع.ٝ
بخاعٍش  ، 2017/07/18نضعث ًٖ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض عؾالت صوعٍت حٗمم
ٞحها ٖلى اإلاهاع ٝالخجاعٍت الغابِ السام باإلاىٓىمت والخٗامل م٘ اإلاىا٣ٞاث الهاصعة
ً
 ًٖ ِ٣ٞلجىت جىُٟظ اإلاىاػهت  ،وطل ٪بىاءا ٖلى َلب الىػٍغ.
بخاعٍش  2017/08/21ؤخا ٫الؿُض عثِـ لجىت الخُُٛت باإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٧اٞت اإلاىا٣ٞاث
التي مىدذ ِمً اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي للؿُض عثِـ لجىت جىُٟظ اإلاىاػهت الاؾخحراصًت.

املالحظة )28
" جظهــش سدود اإلافــشف اإلاشيــضي غلــى مٍاجبــاث دًــىان اإلاداظــبت بجــالء اهدشاقه غً أظغ الخىيمت بػذم
اغتراقه بٍىهه مؤظعت جىكُزًــت غامــت جخمؼ للمشانبــت مــً ظــلىاث الذولــت الشنابُــت بمىحــب
ً
الدؽــشَػاث الىاقــزة ،والتي أخزث أؼٍاال مخػذدة مً الخيبحهاث واإلاالماث والاتهامـاث والخـذخل في
ً
الؽـؤون الشنابُت وغالنت الذًىان مؼ اإلاؤظعاث اإلاالُت ألاخشي بذال مً اجخار ؤلاحشاءاث خُاُ
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اإلاخالكاث التي ًىبهه دًىان اإلاداظبت إلحها أو الشد بمبرساث وجىلُداث وقو ما جىق غلُه اإلاىاد (،14
 )46 ،17 ،16مً الهاهىن سنم ( )19لعىت 2013م ،بئغادة جىظُم دًىان اإلاداظبت وحػذًالجه".
(نٟدت )263

الغص :
َّ ُ
ّ
ً
اإلاىٓمت
الدكغَٗاث
ام
ر
اخت
ؤوال
ي
ج٣خط
الضًىان
ج٣غٍغ
بلحها
ؤقاع
التي
الخى٦مت
ؾـ
ؤ
 بن
ِ
الزخهام ٧ل ماؾؿت مً ماؾؿاث الضولت ،وما ؤؾىضجه جل ٪الدكغَٗاث ل٩ل ماؾؿت مً
ازخهاناث وما مىدتها مً ؾلُاث ،وما ّ
خملتها مً مؿاولُاث ،وهظا هى ألاؾاؽ الظي ًد٤٣
َ
الخ٩امل بحن ؤصواع ماؾؿاث الضولت ،بال َّ
ؤن مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،الخٔ في الٗضًض مً اإلاىاؾباث
ّ
ؤن صًىان اإلاداؾبت ٢ض ججاوػ الضوع الغ٢ابي الظي زىله بًاه ال٣اهىن ،وجضزل في ٖمل اإلاهغٝ
نغٍذ ٖلى ازخهاناث
حٗض
اإلاغ٦ؼي ،وٞغى ٖلى الُ٣إ اإلاهغفي بٌٗ ؤلاجغاءاث التي حٗخبر ٍ
ٍ
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ،ومً طلُ٢ ٪امه بخجمُض خؿاباث ،واهتها ٥مبضؤ ؾغٍت الخؿاباث اإلاهغُٞت،
باإلاسالٟت ل٣اهىن الضًىان ،وبالخجاوػ الزخهام اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي والىُابت الٗامت ،وجضزله في
بجغاءاث الاٖخماصاث اإلاؿدىضًت ،وٚحر طل ٪مما ّهبه بلُه اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في ؤ٦ثر مً مىاؾبت.
ّ
ً غي اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بمىجب ال٣ىاهحن الىاٞظة بإن الُٟهل في ج٣ؿُم الازخهاناث بحن ألاجهؼة
الخىُٟظًت والغ٢ابُت هى ؤن جسً٘ ألاولى لغ٢ابت الثاهُتَّ ،
وؤن جضازل الٗمل الغ٢ابي في الخىُٟظي
ً
ّ
ُّ
ًاصي بلى بلٛاء ٢ىاٖض جىػَ٘ الازخهام وخظع ِمغاعا ِمً جضزل الضًىان في الٗمل الخىُٟظي
للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي والُ٣إ اإلاهغفي.
 ب َّن مى ٠٢مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي مً مغاجٗت الضًىان لالٖخماصاث م َّ
اؾ ٌ
ـ ٖلى نغٍذ ال٣اهىن؛
ِ
ؾىاء ٢اهىن الضًىان ع٢م ( )19لؿىت  ، 2013ؤو ٢اهىن اإلاهاع ٝع٢م ( )1لؿىت  2005وحٗضًالجه؛
ومً اإلاا٦ض ؤن ٢اهىن الضًىان بالظاث ال ٌؿمذ للضًىان بمماعؾت ازخهاناث مهغ ٝلُبُا
ُ
ً
اإلاغ٦ؼي ،وال ؤن ّ
ًمض ع٢ابخه ٖلى الكغ٧اث السانت ،وهى ٌ
ؤمغ ٌَٗتر ٝبه الضًىان يمىا ،بط لى ٧ان
ً
ًمل٢ ٪اهىها هظا الازخهام إلاا ؾعى بلى اؾخهضاع حٗضًل مغٞىى وبُغٚ ١حر ٢اهىهُت ،مً زال٫
ٗغ ٝبال٣اهىن ٢م  5لؿىت ّ ، 2016
ما ٌُ َ
اإلاٗض ٫ل٣اهىن الضًىان ،ومثله ال٣غاع ٚحر الكغعي ع٢م 57
ع
ِ
ُ ّ
اُ ٦ض َّ
زلى خُذ
لؿىت  ، 2016وهي ٢ىاهحن وحٗضًالث باَلت لهضوعها ًٖ جهت ٚحر مسخهت ،ما ً ِ
ال٣اهىن مً جل ٪الازخهاناث اإلاىخدلت.
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املالحظة )29
" الػشانُل اإلاخٌشسة واإلاخػمـذة لػمـل دًـىان اإلاداظـبت وبـزُ الجهـىد والػذًـذ مـً اإلادــاوالث في ظــبُل
انىــاع الجمُــؼ بــأن دًىان اإلاداظبت ؾير مخخق بالشنابــت غلــى الاغخمــاداث اإلاعــدىذًت أوالاوــالع غلــى
الخعــاباث اإلاعــخػملت قحهــا بهــذف إبػاده غً الخدـىٍالث اإلاؽـبىهت وإخكـاء حـشائم تهشٍـب ألامـىاُ أو
يؽـل دوس اإلافشف اإلاشيضي قحها ".
(نٟدت )263

الغص :
َّ ً
ْ
مجغصا ِمً ّؤًت ؤصلت ؤو بزباجاث بلى مهغٝ
ِ مً العجُب ؤن ًىجه الخ٣غٍغ اتهامه الهغٍذ واإلاباقغ
ّ
واإلاخػمذة لذوس دًىان اإلاداظبت  "...بل ًفل به الاتهام إلى دسحت
لُبُا اإلاغ٦ؼي "بالػشنلت اإلاخٌشسة
الخفشٍذ بأن اإلافشف اإلاشيضي ٌػشنل غمل الذًىان " بهذف إبػاده غً الخدىٍالث اإلاؽبىهت وإخكاء
حشائم تهشٍب ألامىاُ أو يؽل دوس اإلافشف اإلاشيضي قحها" .وهظا اصٖاء ٖغٌٍ ًخٗاعى وَبُٗت ٖمل
اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي وازخهانه ألانُل بم٩اٞدت جغاثم ٚؿل ألامىا ٫وجمىٍل ؤلاعهاب ،الظي ٌُٗخبر
ّ
اإلاٗىُت
بىو ال٣اهىن ع٢م ( )2لؿىت  2005السام بم٩اٞدت جغاثم ٚؿل ألامىا ٫الجهت ألاولى
ً
بم٩اٞدت جغاثم ٚؿل ألامىا ٫وتهغٍبهاًٞ ،ال ًٖ ٦ىن الؿُض اإلادا ٔٞبهٟخه هى عثِـ اللجىت
الىَىُت إلا٩اٞدت جغاثم ٚؿل ألامىا ٫وجمىٍل ؤلا هاب ،والتي جًم في ًٖىٍتها ّ
ٖضة ؤَغاٝ
ع
ؾُاصًت مً يمجها صًىان اإلاداؾبت٦ ،ما ؤن اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي هى اإلامثل للضولت اللُبُت في هظا
اإلاجا ٫لضي اإلاداٞل الضولُت اإلاٗخبرة٣ٌُٗ ٠ُ٨ٞ ،ل والخا ٫هظه ؤن ج٨ىن ماؾؿت اإلاهغٝ
ّ ً
ً
اإلاغ٦ؼي
متهما بجغٍمت تهغٍب ألامىا ٫مً ٢بل صًىان اإلاداؾبت ًٞال ٖلى ؤن ً٨ىن لها صو ٌع ٞحها،
وبضون ؤن ّ
ّ
ُُٗ٢ت ٖلى صٖىاه ،وبهما ً٨خٟي بالخسمُىاث
ً٣ضم صًىان اإلاداؾبت ّؤًت ؤصلت ؤو بزباجاث
ِ
ّ
ّ
والخىٗ٢اث اإلاجغصة ؟!!ً ..ىا ٌ٢طل ٪قهاصة ألاَغا ٝالضولُت التي حٗاملذ م٘ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي،
بدُث اؾخُإ اإلاهغ٦ ٝؿب ز٣ت جل ٪اإلااؾؿاث الضولُت ،وهجخذ جهىصه في ع ٘ٞاؾم صولت
لُبُا مً ٢اثمت اإلاخابٗت التي زًٗذ لها صو ٫ؤزغي ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا مثل صولت جىوـ الك٣ُ٣ت
وٚحرها.

املالحظة )30
" مىــؼ مدــاقظ اإلافــشف اإلاشيــضي مىظكُــه مً الامخثــاُ لىلبــاث الاظــخذغاء التي جشد إلحهم مً دًىان
ً
اإلاداظـبت باإلاخالكـت للهـاهىن خُـث جم اظـخذغاء يـال مً (مــذًش إداسة الشنابــت غلــى اإلافــاسف والىهــذ
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وهائبــه ومــذًش إداسة الػملُــاث اإلاف ــشقُت وي ــزلَ م ــذًش إداسة اإلاداظ ــبت وسئ ــِغ لجى ــت الخؿىُ ــت) إال أنه ــم
سقمىا اظخالم ولباث الخمىس ولم ًمخثلىا ".
(نٟدت )264

الغص :
َّ 
ٌ
بن مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي
ملتزم بالدكغَٗاث الىاٞظة ،وٍخٗاون م٘ ٧اٞت ماؾؿاث الضولت وؤجهؼتها
ً
ً
و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت  2005وحٗضًالجه ،والظي ّ
َّ
هو في اإلااصة (/117ؤوال) :
اإلاسخهت
ّ
(ال ًجىػ ع ٘ٞالضٖىي الجىاثُت ؤو اجساط ؤي بجغاء مً بجغاءاث الخد ٤ُ٣بال بةطن مً اإلادا.)... ٔٞ
ً
ّ
ولم ًغ ٌٞمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي َلب اؾخضٕء ّؤًا مً مىُْٟه ،بال ؤهه َالب بإن ً٨ىن طل ٪و٤ٞ
الؿُا ١اإلانهي الؿلُم.
ً
 ؤما ٖضم اؾخجابت مىْٟي اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي لُلباث الخًىع اإلاىجهت بلحهم ٞىٓغا لٗضم اجبإ
الضًىان للمؿل ٪ال٣اهىوي واإلانهي الؿلُم ،و٢ض ّ
ٖؼػ خ٨م الً٣اء ؤلاصاعي بةلٛاء ٢غاع٦م ع٢م ()522
لؿىت  2017في  2017/11/20بكإن بً٣ا ٝمىْٟي اإلاهغ ًٖ ٝالٗمل ،و٦ظل ٪بً٣ا ٝهُئت
الغ٢ابت ؤلاصاعٍت جىُٟظ طاث ال٣غاع بٗض ٞدهها لئلجغاءاث التي ُؤ ّؾ َ
ـ ٖلحها٧ ،لها ؤصلت صامٛت ٖلى
ِ
ٖضم ؾالمت ؤلاجغاءاث التي اجبٗها الضًىان في اؾخضٖاثه إلاىْٟي اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي.

املالحظة )31
"جخب اإلاداقظ مىظىمت الاغخماداث اإلاعدىذًت غً دًىان اإلاداظبت واغترف بزلَ بمشاظالجه
وجفشٍداجه ،خُث جم وؽش غذد مً الخفشٍداث اإلاؿلىوت لخملُل الشأي الػام مجها الٌخاب سنم 1263
بخاسٍخ 2017/01/16م ،وسنم  7/1263بخاسٍخ 2018/04/02م ،و 1963بخاسٍخ 2017/10/26م ،وؾيرها
ّ
ً
 ،إال أهه ًبرس الدجب وؤلاخكاء بأظباب واهُت قخاسة ًذعي أن الذًىن جذخل في اخخفاـاث اإلافشف
ً
ً
الخىكُزًت وجاسة أخشي بئلهاء التهم الباولت وؤلاقتراء غلى أغماء الذًىان صوسا وبهخاها بأنهم جاحشوا بهزه
البُاهاث دون إبشاص أي دلُل  ،ونذ ججلذ الخهائو قُما بػذ غً ظبب إخكاء البُاهاث غً دًىان
اإلاداظبت خُث ًان للخؿىُت غلى الاغخماداث اإلاؽبىهت التي مىدها اإلافشف اإلاشيضي لفالر بػن
الخجاس باإلاداباة مً خالُ المؿي غلى اإلافاسف الخجاسٍت وجبين قُما بػذ جىسه هؤالء الخجاس في حشائم
الخىسٍذاث الىهمُت".
(نٟدت )264
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الغص :
 مؿإلت حجب مىٓىمت الاٖخماصاث ًٖ ٞغٍ ٤الضًىان٢ ،ض ّ
٦غع اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بُان ؤؾبابه
ّ
ّ
الكماٖت ،عٚم َّ
ج٨غع البُان والخىيُذ بإن حجب
ومبرعاجه ،ووؿخٛغب ج٨غاع صًىان اإلاداؾبت لهظه
مىٓىمت الاٖخماصاث اإلاؿدىضًت ًٖ مىْٟي صًىان اإلاداؾبت ٧ان لؿبب ومبرع واضر ونغٍذ،
ً
ومبيُا ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىوي نغٍذ بىجىب اإلادآٞت ٖلى ؾالمت البُاهاث واإلاٗلىماث ،وٖضم
الؿماح باؾخٛاللها ّ
بإي ق٩ل مً ألاق٩ا ٫زاع هُا ١ال٣اهىن.
ّ
 ؾب ٤وؤن ٦غع اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في َّ
ٖضة مغاؾالث ،بإن ُ٢ام بٌٗ مىْٟي صًىان اإلاداؾبت باهتها٥
اجٟاُ٢ت "ٖضم ؤلاٞهاح" اإلاىٗ٢ت م٘ بصاعة ؤمً اإلاٗلىماث باإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ،هى ما اؾخىجب
ً
حجب اإلاىٓىمت ٖجهم ،وبسانت بٗض زبىث ُ٢ام بٌٗ مىْٟي الضًىان بمما ؾاث ُح ُّ
ٗض ُمسالٟت
ع
ً
ً
ً
نغٍدت واؾخٛالال ؾِئا وٚحر ٢اهىوي للمٗلىماث اإلاخىٞغة في ٢اٖضة البُاهاث واإلاخاجغة بهاً ،خٗاعى
وألاٖغا ٝالغ٢ابُت ومىجب الاجٟاُ٢ت التي وٗ٢ىا ٖلحها.

املالحظة )32
"أـ ــذس م ــذًش إداسة الشناب ــت غل ــى اإلاف ــاسف والىه ــذ بمف ــشف لُبُ ــا اإلاشي ــضي حػمُماث غذة للمفاسف
الخجاسٍت بؽٍل غام أو لـبػن اإلافـاسف بالخفـىؿ بػذم الخػاون مؼ الذًىان أو جهذًم أ ّي بُاهاث
ّ
اإلاخىسو ــت في تهشٍ ــب ألامىاُ
خاــت باالغخمـاداث اإلاعـدىذًت أو الخع ــاباث الجاسٍ ــت أو ججمُذ الخع ــاباث
مجها الٌخابين سنمي ( )2016/182بخاسٍخ 2016/11/24م ،)2017/18(،بخاسٍخ 2017/1/25م وؾيرها ".
(نٟدت )264

الغص :
 الخٗمُماث الهاصعة ًٖ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض ،والتي ػٖم صًىان اإلاداؾبت بإنها
جُالب اإلاهاع ٝبٗضم الخٗاون م٘ الضًىان ؤو ج٣ضًم ّ
ؤي بُاهاث زانت باالٖخماصاث اإلاؿدىضًت ؤو
الخؿاباث الجاعٍت ؤو ججمُض الخؿاباث اإلاخىعَت في تهغٍب ألامىا٦ ،٫ما في الخٗمُمحن ع٢مي
( )2016/182و( ..! )2017/18وهظه صٖىي ؤزغي للضًىان ٖاعٍت ًٖ الصخت ،وٍبُلها الىاٖ ،٘٢لى
الىدى الخالي :
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 -1بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض ملتزمت بالدكغَٗاث الىاٞظة ،وجخٗاون م٘ ٧اٞت ماؾؿاث
ً
الضولت وؤجهؼتها اإلاسخهت و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت 2005م ،بكإن اإلاهاعٝ
ً
وحٗضًله ،والخٗمُمحن اإلاكاع بلحهما باإلاالخٓت ؤٖاله جاءث و٣ٞا إلاخُلباث ال٣اهىن.
 -2الغؾالت الضوعٍت ب.ع.م.ن ع٢م ( )2016/182الهاصعة ًٖ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض
بخاعٍش 2016/11/24م ،واإلاىجهت بلى اإلاهاع ٝوالتي ُؤ َ
خُل بمىجبها ٦خاب الؿُض ببغاهُم
مؿٗىص ٖلي ال٣اثم بإٖما ٫الىاثب الٗام ،واإلاظ٦غة بالغؤي ال٣اهىوي اإلاغ٣ٞت به ،بكإن الغص
ّ
ؤي خؿاباث
ٖلى ٦خاب الؿُض عثِـ صًىان اإلاداؾبت ع٢م ( )4421خىٖ ٫ضم الاٞغا ٖلى ِ
مهغُٞت جمل٨ها جهاث َبُُٗت واٖخباعٍت ٢ام صًىان اإلاداؾبت بخجمُضها ،وطل ٪لالَالٕ
ً
بدا ٫مً ألاخىا ٫جىجحها مً بصاعة
والخُ٣ض بما وعص ٞحها ،وهظه الغؾالت ال ًم ً٨اٖخباعها
ٍ
الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض للمهاع ٝالٗاملت بلُبُا بٗضم الخٗاون م٘ صًىان اإلاداؾبت ؤو
ج٣ضًم ّ
ؤي بُاهاث زانت باالٖخماصاث اإلاؿدىضًت ؤو الخؿاباث الجاعٍت ؤو ججمُض الخؿاباث
اإلاخىعَت في تهغٍب ألامىا ،٫بل جاءث لىي٘ وجدضًض آلُاث الخٗاون م٘ صًىان اإلاداؾبت
بسهىم الخجمُض وآلُاث ع ٘ٞالخجمُض والجهاث اإلاسىلت بظل ،٪خت ال جخٗغى اإلاهاع ٝبلى
مالخ٣اث ً٢اثُت مً ٢بل ؤ خاب الخؿاباث اإلاهغُٞت َغٞها باٖخباع ؤن اإلااصة ( )74مً
ال٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت 2005م ،بكإن اإلاهاع ٝوحٗضًله ،جىو "ٖلى اإلاهاع ٝالاخخٟاّ
بؿغٍت خؿاباث ػباثجها وؤعنضتها و٧اٞت ٖملُاتهم اإلاهغُٞت ،وال ًجىػ ؤن حؿمذ باالَالٕ ٖلحها
ؤو ٦ك ٠ؤو بُٖاء بُاهاث ٖجها للٛحر ،بال بةطن ٦خابي مً ناخب الخؿاب ؤو مً جهت
ً٢اثُت مسخهت.
 -3الغؾالت الضوعٍت ب.ع.م.ن ع٢م ( )2017/18الهاصعة ًٖ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض
بخاعٍش  ، 2017/01/25واإلاىجهت بلى اإلاهاع ،ٝالتي لىخٔ ٞحها وعوص بٌٗ اإلاغاؾالث مً
َغ ٝالضًىان ًُلب ٞحها مً اإلاهاع ٝبك٩ل مباقغ الخجمُض والخدٖ ٟٔلى خؿاباث
مهغُٞت لجهاث اٖخباعٍت زانت وؤشسام َبُُٗحنٖ ،لى الغٚم مً ؤهه لِـ لضًىان
ً
اإلاداؾبت ؾلُت ججمُض الخؿاباث ٚحر الٗامت ال و٣ٞا ل٣اهىهه وال ل٣اهىن اإلاهاع ٝوال ل٣اهىن
ٚؿل ألامىا ،٫وَلب بمىجبها مً اإلاهاعٖ ٝضم الالتزام باإلاساَباث التي جغص بلحهم مً جهاث
ؤزغي ٚحر مسخهت بالخجمُض بال بخٗلُماث مباقغة ج٨ىن ناصعة ًٖ مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي
بالسهىم.

ً
 -4بىاء ٖلى ما ؾبَّ ،٤
ٞةن مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي َما َع َ
ؽ مهامه وازخهاناجه و٣ٞا لل٣ىاهحن
ّ
اإلاىٓمت لٗمله ،خُث ِب َّن عؾالت بصاعة الغ٢ابت الضوعٍت ب.ع.م.ن ع٢م ()2016/97
والدكغَٗاث ِ
اإلاىجهت للمهاع ٝبكإن اإلاكا٧ل التي جىاجه اإلاهاع ٝالخجاعٍت مً َلباث لالَالٕ ؤو
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الخجمُض ؤو الخد ٟٔؤو الدجؼ ٖلى بٌٗ الخؿاباث اإلاهغُٞتَّ ،
وبن ؤٚلب هظه الُلباث
جخٗل ٤بدؿاباث ٚحر شسهُت ألشسام مٗىىٍت ،وبما َّ
ؤن ازخهام مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي
َّ
بكإن الخد ٟٔوالخجمُض للخؿاباث اإلاهغُٞت ٢ض هٓمه ال٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت 2005م
ّ
اإلاكغٕ ًسىله ججمُض
وحٗضًله ع٢م ( )46لؿىت 2012م ،وهى ازخهام ؤنُل مىده له
ِ
ً
الخؿاباث اإلاكبىهت وؤلاٞغا ٖجها ،وٍماعؾه مً زال ٫وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت ،و٣ٞا ألخ٩ام
٢اهىن م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٢ ٫م ( )2لؿىت  2005والثدخه الخىُٟظًت٦ ،ما َّ
ؤن بصاعة الغ٢ابت
ع
ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض ؤنضعث الغؾالت الضوعٍت ع٢م (َّ )2016/97
اإلااعزت في 2016/07/19م،
ُّ
بكإن الجهاث التي لها ؾلُت الاَالٕ ؤو الخجمُض ؤو الخد ٟٔؤو الدجؼ ٖلى بٌٗ الخؿاباث
اإلاهغُٞت السايٗت للغ٢ابت ،و٧ان الٛغى مجها جىجُه اإلاهاع ٝللخُ٣ض بمخُلباث ال٣اهىن
ً
وبدُث ال ً٨ىن هىا ٥جًاعب في الخٗلُماث الهاصعة للمهاع ٝخت ال ٌؿبب طل ٪جضازال في
الازخهاناث الغ٢ابُت مً جهت بلى ؤزغي.
 -5في جمُ٘ ألاخىاَّ ،٫
بن هظا ألامغ ٢ض ََ ٞ
ه َل ُٞه الً٣اء و٢ا ٫ع َؤًه في الخ٨م الهاصع يض صًىان
اإلاداؾبت بخاعٍش  2018/02/19جدذ ًُ٢ت ع٢م (.)2017/294

املالحظة )33
"خاوب اإلافشف اإلاشيضي دًىان اإلاداظبت بمىحب يخابه سنم 2017/1046م ،بخاسٍخ 2017/05/15م،
باهه ممخىؼ غً جمٌين الذًىان مً مشاحػت معدىذاث بشظم الخدفُل التي مىدها في سممان 2017م،
وسقن جىبُو نشاس سئِغ الذًىان سنم  215لعىت 2017م ،بؽأن اإلاشاحػت اإلافاخبت للمعدىذاث
بشظم الخدفُل إلى خين سد إداسة الهاهىن وجم حػمُم رلَ غلى اإلافاسف بمىحب الشظالت الذوسٍت سنم
 17/87بخاسٍخ 2017/05/10م ،مكادها غذم جىكُز الهشاس إلى خين س ّد إداسة الهاهىن  ،والتي سدث
ّ
بالخدكظ غً إبذاء الشأي لػذم اخخفاـها في البث بالىػً الذظخىسي بمىحب يخبها سنم  154بخاسٍخ
ّ
2017/07/30م ،وبالشؾم مً غذم صخت إحشاء اإلافشف إال أهه لم ًهم بخػمُم سد إداسة الهاهىن بػذ
ـذوسه ولم ًدل البُاهاث إلى الذًىان".
(نٟدت )264
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الغص :
َ
ّ
ُ
بإن اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ُم ٌ
مخى٘ ًَٖ جم٨حن الضًىان ِمً مغاجٗت
َ صؤ َب صًىان اإلاداؾبت ٖلى الا ِ ّصٖاء
اإلاؿدىضاث بغؾم الخدهُل ،وعًٞه جُبُ٢ ٤غاع عثِـ صًىان اإلاداؾبت ع٢م  215لؿىت ، 2017
و عٚم عصوص اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي الىاضخت في ؤ٦ثر مً مىاؾبت وجٟىُضه لهظه الاصٖاءاث ،بال ؤهىا
هلسو طل ٪في الى٣اٍ الخالُت :
َ ْ
ؤخالذ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض ٖلى اإلاهاع ٝالخجاعٍت ٦خاب الؿُض اإلادا ٔٞطو
-1
ؤلاقاعي (َّ )3/1325
اإلااعر في  2017/05/07واإلاىجه بلى الؿُض عثِـ بصاعة ال٣اهىن بكإن
ُمىاٞاجىا بالغؤي ال٣اهىوي خى ٫مضي مىا٣ٞت ٢غاع عثِـ الضًىان ع٢م ( )215لؿىت 2017
َّ
الخ ّ
ُ٣ض بما جاء في ٦خاب الؿُض مضًغ
لصخُذ ال٣اهىن ،وَلبذ مً اإلاهاع ٝالخجاعٍت ٖضم
بصاعة الٟدو.
 -2ؾب ٤وؤوضر اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في ٖضص مً اإلاغاؾالث ،مجها ٦خاب الؿُض اإلادا ٔٞع٢م
اإلااعر في  2017/07/16واإلاىجه بلى ثِـ صًىان اإلاداؾبت الظي ؤوضر ُٞه َّ
(َّ )1263
بإن
ع
ً
َّ
جًم ًَ ؤخ٩اما جخجاوػ َبُٗت
٢غاع عثبي صًىان اإلاداؾبت ع٢م ( )215لؿىت ٢ 2017ض
ازخهام الضًىان ٦ؿلُت ع٢ابُت ًيبغي ؤن جىإي بىٟؿها ًٖ مماعؾت الٗمل الخىُٟظي
ّ
ً -3غي اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بمىجب ال٣ىاهحن الىاٞظة ؤن الُٟهل في ج٣ؿُم الازخهاناث بحن
ألاجهؼة الخىُٟظًت والغ٢ابُت هى ؤن جسً٘ ألاولى لغ٢ابت الثاهُتَّ ،
وؤن جضازل الٗمل الغ٢ابي
م٘ الخىُٟظي ّ
ًاصي بلى بلٛاء ٢ىاٖض جىػَ٘ الازخهام.
 -4بد٨م ازخهام مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي صون ٚحره بدىُٓم الؿُاؾت الى٣ضًت وؤلاقغاٖ ٝلى
جدىٍل الٗملت صازل لُبُا وزاعجها ،و٣ٞا للماصة ( )5مً ٢اهىن اإلاهاع ٝع٢م ( )1لؿىت
 2005وحٗضًالجهٞ ،ال ًجىػ لضًىان اإلاداؾبت ؤن ًً٘ هٟؿه مىي٘ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي وال
ؤن ًماعؽ ازخهانه ،بالخالي ٧اهذ مُالبذ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي في ال٨خاب اإلاكاع بلُه
بسخب ٢غاع الؿُض عثِـ صًىان اإلاداؾبت اإلاظ٦ىع لخٗاعيه م٘ ٢اهىن اإلاهاع ٝوم٘
ازخهام صًىان اإلاداؾبت.
َّ -5
بن جضزل صًىان اإلاداؾبت الهغٍذ في ٖمل اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ومداولت ؾلب ازخهاناجه،
َ
وٞا٢م ؤػمتي الؿُىلت وجظبظب ؾٗغ
وججاوػه لُبُٗت ٖمله الغ٢ابي ؤعب ٪الُ٣إ اإلاهغفي،
الهغ.ٝ
ّ ُّ
 خاو ٫صًىان اإلاداؾبت جًلُل الغؤي الٗام ٖبر مداولخه جىُْ ٠ع ّص بصاعة ال٣اهىن با"الخدًٖ ٟٔ
ببضاء الغؤي لٗضم ازخهانها في البث بالًُٗ الضؾخىعي بمىجب ٦خابها ع٢م  154بخاعٍش
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 ،" 2017/07/30في بزباث ٖضم خت بجغاء اإلاهغ ٝوٖضم ُ٢امه بخٗمُم َع ّص بصاعة ال٣اهىن بٗض
ُّ
ّ
ًدخج الضًىان با"جد "ٟٔبصاعة ال٣اهىن،
نضوعه وٖضم بخالت البُاهاث بلى الضًىان ،والعجُب ؤن
ً
بالغ ُ
خ٨ما لهالر الضًىان ،إللؼام اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ّ
يىر لُلب صًىان اإلاداؾبتٖ ،لى
َوَٗخبره
ً
الغٚم مً َّ
ؤن بصاعة ال٣اهىن لم جد٨م ولم ُج ّ
خ٨ما ،بل اجخىبذ طل ،٪و َّ
٣غع
٢غعث ٖضم ازخهانها
ً
ّ
للبذ في هظا اإلاىيىٕ ؤؾاؾا.
ِ

املالحظة )34
" 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
الخالػت لشنابخه بمىحب يخابها سنم  57/6/2بخاسٍخ 2018/04/04م ،والزي أنشث بمىحبه إلى ان مىؼ
الذًىان غً مماسظت هزه الاخخفاـاث ًهؼ جدذ وائلت الخجشٍم والػهاب ".
(نٟدت )265-264

الغص :
ّ
ٌٗ ىص صًىان اإلاداؾبت في ج٣غٍغه بلى جًلُل الغؤي الٗام ،خحن ً ّضعى بإن بصاعة ال٣اهىن ٢ض خؿمذ
الجض ٫بخإُ٦ضها ٖلى ازخهام صًىان اإلاداؾبت في مغاجٗت الاٖخماصاث اإلاؿدىضًت ومؿدىضاث
بغؾم الخدهُل والاَالٕ ٖلى ّ
ؤي بُان ؤو مؿدىض زام بها ؤو زام بالجهاث السايٗت لغ٢ابخه
ً
ّ
بمىجب ٦خابها ع٢م ( )57/6/2بخاعٍش  . 2018/04/04وبن هظا الاصٖاء ًىم ؤًًا ًٖ ؾُدُت في
ّ
جىاو ٫الً٣اًا ال٣اهىهُت البالٛت الخؿاؾُت ،وال مباالة في الخٗامل م٘ ماؾؿاث الضولت؛ خُث بن
ّ
َ
ّ
دؿم
اإلاُل٘ ٖلى ٦خاب بصاعة ال٣اهىن اإلاكاع بلُه في الخ٣غٍغً ،غي بىيىح ؤن جل ٪ؤلاصاعة لم ج ِ
مىيىٕ ال٣غاع ع٢م ( )57لؿىت  ، 2015ال٣اض ي بخىؾُ٘ صاثغة ازخهام الضًىان ومىده خ٤
ّ
مماعؾت الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالاَالٕ ٖلى ٧اٞت البُاهاث اإلاخٗل٣ت باالٖخماصاث اإلاؿدىضًت
ّ
بن ٚاًت ما ط٦غجه بصا ة ال٣اهىن في ٦خابها هى َّ
ؤن مى٘ الضًىان مً
ومؿدىضاث بغؾم الخدهُل ،بل
ع
مماعؾت ازخهاناجه و ٤ٞلل٣اهىن ع٢م ( )19لؿىت  2013بكإن جىُٓم صًىان اإلاداؾبت ٘٣ً ،جدذ
ٌ
جض ٫وال اٖتراى باألؾاؽ ،وبظل٨ً ٪ىن ٦خاب بصاعة
َاثلت الخجغٍم والٗ٣اب ،وهى ؤمغ لِـ مدل ٍ
َ
الىهىم اإلاىيىٖت بك٩ل ٚحر ٢اهىوي مثل الخٗضًل ع٢م ()5
ال٣اهىن ٢ض اؾدبٗض بك٩ل نغٍذ
لؿىت  2016والالثدت الخىُٟظًت له وال٣غاع الباَل ع٢م ( )57لؿىت  ، 2015وؤخا ٫بلى ش يء واخض
 ،ِ٣ٞؤال وهى ال٣اهىن ع٢م ( )19لؿىت  2013ال ما ؾىاه.
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املالحظة )35
"وخُث ًّذعي اإلاداقظ ومذًش إداسة الشنابت غلى اإلافاسف والىهذ ان هزه ؤلاحشاءاث أظدىذث غلى ناهىن
اإلافاسف وسأي ناهىوي اظخخذم في ؾير مدله ألن الخهُهت جبِىذ بأن اإلاىؼ ًان لؿشك اخكاء خاالث
جىسه اإلافشف في مخالكاث الاغخماداث قهذ زبذ جىسه مذًش إداسة الشنابت غلى اإلافاسف والىهذ
بمفشف لُبُا اإلاشيضي في اظخؿالُ مىفبه في الهُام بخفشقاث جىذسج جدذ الىظاوت واإلادعىبُت
واإلاداباة ومخالكت الدؽشَػاث والىظم اإلاالُت واإلافشقُت وججاوصه لفالخُاجه وظلىاجه باإللاقت ؾلى
حػاسلها مؼ وبُػت غمله الشنابي وجكهذه الاظخهاللُت ججاه بػن اإلافاسف التي ًىلب مجها بمىحب
ً
مٍاجباث سظمُت جىكُز اغخماداث لفالر ؼشًاث مدذدة باإلاخالكت خفىـا بػذ ما جبين مً أن قىاجير
الىهل اإلاشقهت بملكاتها مضوسة مما ٌؽير إال أ ّن الاغخماداث اظخػملذ في تهشٍب ألامىاُ للخاسج دون
جىسٍذ البمائؼ مجها :

يما جبين وحىد حػلُماث أخشي مً مذًش إداسة الشنابت غلى اإلافاسف والىهذ للمفاسف الخجاسٍت بكخذ
ً
اغخماداث معدىذًت بىكغ الىشٍهت ومىده مىاقهاث بىدى  3.5ملُاس دوالس ججاوصا لىصاسة الانخفاد،
مجها ماًلي:

(نٟدت )265

الغص :
 هظه جغؤة ؤزغي في الخ٨م ً٣ىم بها صًىان اإلاداؾبت ٖبر ج٣غٍغه ،خُث :
ً -1دخ٨غ بُان الخ٣ُ٣ت صون ؤصلت ُُٗ٢ت ٖلحها ب٣ىله ؤن خ٣ُ٣ت مى ٠٢مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي
ومؿاولُه وعاء ما ػٖم ؤهه حجب للبُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باالٖخماصاث اإلاؿدىضًت "أن
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اإلاىؼ ًان لؿشك إخكاء خاالث جىسه اإلافشف في مخالكاث الاغخماداث" دون جهذًم ألادلت
ّ
اإلاخىهمت.
الٍاقُت غلى هزا الهىؼ والجضم بخلَ "الخهُهت"
 -2ال ً٨خٟي باخخ٩اع ط٦غ الخ٣ُ٣ت بل وٍدهغ ألامغ ٞحها ،وٍجٗلها ٚاًت ألامغ و الىدُجت الىخُضة
لتي ًم ً٨الخىنل بلحها ،وبهظا الىهج الخٗؿٟي الظي ماعؾه الضًىان في ؤ٦ثر مً مىاؾبت وم٘
ا٦ثر مً ماؾؿتًُ ،لغي الضًىان اٖخباع اإلااؾؿاث ألازغي ،وال ًُ٣م وػها الزخهاناتها
وهُا ١مؿاولُاتها وؾلُاتهاًٞ ،ال ًٖ اخترامها باٖخباعها َّ
ماؾؿاث صولت ًيبغي الخداوع
ً
مٗها والى٣اف ٢بل بنضاع ألاخ٩ام بد٣هاًٞ ،ال ًٖ ُ٦ل الاتهام لها نغاخت واصٖاء
ً
ّ
ًا٦ض الضًىان ّ
حٛىله ٖلى ماؾؿاث الضولت وؤجهؼتها ،خحن ًماعؽ
الٗهمت له يمىا ،وبظل٪
الىناًت ٖلحها ٖبر ؤؾالُب اؾخٟؼاػٍت ال جىم ًٖ مهىُت وال اخترام للُ٣م وال لل٣ىاهحن.
 بخاعٍش ٢ 2016/12/13امذ بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض بمساَبت بٌٗ اإلاهاع( : ٝ
الىخضة  -الجمهىعٍت  -الصخاعي  -الىاخت  -الىٞاء  -قما ٫ؤٞغٍُ٣ا ) ،بكإن جبلُٛها باإلاىا٣ٞاث
الهاصعة ًٖ لجىت الخُُٛت ٖلى ٞخذ ٖضص ( )21اٖخماص مؿدىضي لٗضص ( )13قغ٦ت والتي مً
ً
يمجها الكغ٧اث اإلاظ٦ىعة ؤٖاله ،وطل ٪بىاءا ٖلى ال٨خاب الىاعص مً لجىت حُُٛت خؿاباث
اإلاهاع ٝلضي اإلاغاؾلحن بالساع اإلااعر في . 2016/12/08
 ب َّن لجىت حُُٛت خؿاباث اإلاهاع ٝلضي اإلاغاؾلحن بالساع ٢ض ق٩لذ ً
بىاء ٖلى ا٢تراح مً صًىان
اإلاداؾبت في عؾالخه طاث الغ٢م الاقاعي ( )045-19-7358بخاعٍش 2015/11/08م ،بكإن الًىابِ
ً
اإلا٣ترخت لخىُٓم الاٖخماصاث اإلاؿدىضًت وآلُت اإلاىا٣ٞت ٖلحها ،خُث ؤ٦ض الضًىان في (ؤوال /ال٣ٟغة )3
" مغخلت الخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي لٟخذ الاٖخماص :خُث جدا ٫بلُه صعاؾت اإلاالءة
اإلاالُت وال٣اهىهُت ٧املت ومغ٣ٞت بخ٣غٍغ اللجىت بالسهىم م٘ ج٣غٍغ ٢بى٢ ٫ؿم الاٖخماصاث
اإلاؿدىضًت للٟاجىعة اإلابضثُت وهمىط َلب الٟخذ مى ٘٢مً ألامغ بٟخذ الاٖخماص ،والظي ًبحن ٧اٞت
اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت الخ٣ا وبإهه ًسى ٫اإلاهغ ٝبٗضم ٢بى ٫اي ازخال ٝجىهغي بمىانٟاث
واؾٗاع و٦مُاث وؤوػان الخىعٍضاثٖ :لى ان ال جخجاوػ صعاؾت ومىا٣ٞت مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي
بالسهىم مضة ؾبٗت ؤًام وٖلُه ؤن ًغص بال٣بى ٫او الغ.ٌٞ
ُ
ِ َ ل َب مً اإلاهاع ٝالخُ٣ض والالتزام بالًىابِ والخٗلُماث الهاصعة بكإن ٞخذ الاٖخماصاث
اإلاؿدىضًت ،والتي جم الخيؿُٞ ٤حها جٟهُال ٖبر ٖضة اجخماٖاث مكتر٦ت م٘ صًىان اإلاداؾبت ٢بل
بنضاعها وحٗمُمها ٖلى اإلاهاع.ٝ
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ً خطر مما ج٣ضم َّ
بإن بصٖاء صًىان اإلاداؾبت ال مبرع له باٖخباع ؤ َّن بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاعٝ
َ
والى٣ض ٢ض ٢امذ بٗملها و٣ٞا للدكغَٗاث الىاٞظة ،وجماعؽ ازخهاناتها في بَاع جُبُ٢ ٤اهىن
ّ
اإلاهاع ،ٝوالظي ًجحز لها ؤلاقغاٖ ٝلى الُ٣إ اإلاهغفي بال٩امل .وٍٓهغ ؤن ا ّصٖاء صًىان اإلاداؾبت
جاء عصة ٗٞل ًٖ الخ٨م الهاصع في الًُ٣ت اإلاغٞىٖت يض صًىان اإلاداؾبت مً الؿُض /مضًغ بصاعة
الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض وهاثبه ،والتي نضع ٞحها خ٨م الً٣اء ؤلاصاعي لهالر مىْٟي بصاعة
الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض بخاعٍش  ، 2018/02/19خُث ًبحن الخ٨م الهاصع يمىا خت
ؤلاجغاءاث ؤلاصاعٍت التي اجسظتها بصاعة الغ٢ابت ٖلى اإلاهاع ٝوالى٣ض في هظا الكإن ،وبُالن بجغاءاث
صًىان اإلاداؾبت بالسهىم.
ً
 مازغا ،ؤٞغجذ الىُابت الٗامت ًٖ قغ٦تي ؾيبلت الهحرة و٢مت اإلاىؾىمت ،مما ٌك ٪٨في ٢غاعاث
صًىان ،وزاَبذ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بظل.٪

املالحظة )36
" ؾُاب اإلاجلغ غً مماسظت أغماله جبين مً خالله غذم نذسة إداسة الشنابت غلى اإلافاسف جىظُم
ً
ومػالجت هظام اإلاهاـت واإلاؽاًل الُىمُت اإلاخػلهت بها بين اإلافاسف وهزا ٌػذ مخالكا للكهشة ( )12مً
اإلاادة سنم ( )56مً ناهىن اإلافاسف سنم ( )1لعىت  2005اإلاػذُ بالهاهىن سنم ( )46لعىت 2012م" .
(نٟدت )266

الغص :
َّ
واإلااؾسا ي التاي جم ُّاغ بهاا لُبُاا وجاضاُٖاتها
ٗ٦ اصجه ٌُٟٛل صًىان اإلاداؾبت هىا خالت الاه٣ؿام الؿُاس ي
ٖلااى ماؾؿاااث الضولاات وُ٢اٖاتهااا بٗاماات ،ألامااغ ال ااظي َااا ٫الُ٣ااإ اإلاهااغفي بمااا فااي طلاا ٪اإلاه ااغٝ
ً
اإلاغ٦ااؼي وَااا ٫صً ااىان اإلاداؾاابت ٦ااظل ًٞ ،٪ااال ٖااً جااغصي ألاوي ااإ الامىُاات ومااا ؤصث بلُ ااه مااً حٗ ااظع
ً
ُ٢ااام اإلاهااغ ٝاإلاغ٦ااؼي بمهامااه الغ٢ابُاات وؤلاقااغاُٞت ٖلااى اإلاهاااع ٝو٣ٞااا إلاخُلباااث الغ٢اباات اإلا٨خبُاات
ً
واإلاُضاهُاات ،وبااالغٚم مااً ٧اال طلاا ٪حٗماال بصاعاث اإلاهااغ ٝاإلاغ٦اؼي جاهااضة ب٩اال الىؾاااثل اإلاخاخاات ٖلااى
ً
ّ
خُا ٫اإلاها ٚ ٝحر اإلالتزمات٦ ،ماا َّ
َ
ؤن مهاغ ٝلُبُاا اإلاغ٦اؼي مماثال
اجساط ؤلاجغاءاث ال٣اهىهُت الغاصٖت
ع
ب ااةصاعة الغ٢اب اات ٖل ااى اإلاه اااع ٝوالى ٣ااض  ٢ااض ؤن ااضع الٗضً ااض م ااً الخٗلُم اااث لخ ااث اإلاه اااع ٝومُالبته ااا
باإلؾغإ في الٗمل بىٓام اإلا٣انت الال٨تروهُت،ومً طلٖ ٪لى ؾبُل اإلاثا ٫ما ًلي :
 -1الغؾ ا ااالت الضوعٍ ا اات ب ع م ن ع ٢ا اام ( )2012/191اله ا اااصعة بخ ا اااعٍش 2012/07/22م ،بك ا ااإن بخال ا اات
يىابِ اإلا٣انت الال٨تروهُت واإلا٣انت الُضوٍت للٗمل بم٣خًاها في ٧اٞت اإلاهاع.ٝ
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 -2الغؾااالت الضوعٍاات ب ع م ن ع٢اام ( )2017/11الهاااصعة فااى 2017/01/17م ،بكااإن يااغوعة الالت ازام
ً
بالٗم ا اال باإلاىٓىم ا اات السان ا اات باإلا٣ان ا اات الال٨تروهُ ا اات ( )ECCو٢ىاٖ ا ااض ٖمله ا ااا ،و ٣ٞا ااا لل٣ىاٖ ا ااض
الخىُٓمُت الهاصعة في السهىم.
 -3الغؾا ااالت الضوعٍا اات ب ع م ن ع٢ا اام ()2018/4الها اااصعة فا ااي 2018/01/11م ،بكا ااإن جىبُا ااه اإلاها اااعٝ
بًا ااغوعة بً ا ااال مىي ا ااىٕ اإلا٣انا اات ألاهمُ ا اات والٗىاً ا اات اإلاُلىب ا اات واجسا اااط ٧ا ٞا اات ؤلاج ا اغاءاث لىي ا اا٘
الخٗلُماث الهاصعة بسهىم اإلا٣انت الال٨تروهُت مىيا٘ الخُبُا ،٤وؾاِخم جُبُا ٤الٗ٣ىبااث
اإلاىهىم ٖلحها بمىج ااب اإلا اااصة ( )6ماً البىاض ( )20الساام بالٗمااىالث والٛغام اااث الاىاعصة  ٞااي
صلُ ا اال ؤلاج ا اغاءاث وال٣ىاٖ ا ااض الخىُٓمُ ا اات لىٓ ا اام اإلا٣ان ا اات الال٨تروهُ ا اات لله ا اا٨ى ٥والت ا ااي ج ا ااىو
ٖلى"حٛاغٍم اإلاهااع ٝمااا ُ٢مخاه صًىاااع واخاض ٖااً ٧ال نا٣ً ٪ااضم لٛغٞات اإلا٣اناات الُضوٍات جسهاام
مااً اإلاهااغ ٝاإلا٣ااضم للهااٚ ٪حاار اإلاكااتر ٥ؤو اخااض ٞغوٖااه فااي اإلا٣اناات ؤلال٨تروهُاات ،وجًاااٖ ٝلااى
خؿا اااب الىٓا ااام للا ااضٖم والخُا ااىٍغ وٍمىا اا٘ جدمُا اال الٗمُا اال ها ااظه الُ٣ما اات" .وبصاعة الغ٢ابا اات ٖلا ااى
اإلاهاااع ٝوالى٣ااض جخاااب٘ هااظا اإلاىيااىٕ بكاا٩ل صوعي مااً زااال٣ٖ ٫ااض الٗضًااض مااً الاجخماٖاااث ماا٘
اإلاهاااع ٝبكااإن ج اظلُل اإلاٗى٢اااث والهااٗىباث الت ا جىاجههااا اإلاهاااع ٝلااغبِ ٞغوٖهااا بمىٓىماات
اإلا٣انت الال٨تروهُت.
َ
 جبا َّاحن ِماً زااال ٫الاجخماٖاااث والل٣اااءاث التااي ٖ٣ااضث ماا٘ اإلاهاااع ٝبدًااىع قااغ٦ت هاااج ٠لُبُااا ،ط٦ااغ
م ا ااضعاء اإلاه ا اااع ٝوج ا ااىص الٗضً ا ااض م ا ااً اإلاك ا ااا٧ل الت ا ا َّؤصث بل ا ااى الخ ا ااإزغ ف ا ااي الٗم ا اال بىٓ ا ااام اإلا٣ان ا اات
ؤلال٨تروهُت بك٩ل ٧امل ،ومً طل ٪ماًلي :
َ -1جا ّ
اغصي ألاويااإ ألامىُاات والاهٟااالث ألامنااي وٖااضم ال٣ااضعة ٖلااى عبااِ ٞااغوٕ بٗااٌ اإلاهاااع ٝبكااب٨ت
َّ
اإلاسههت.
الاجهاالث فى الغبِ باإلاىٓىمت
ٖ -2اضم حٗاااون قااغ٦ت هاااج ٠لُبُااا بالكاا٩ل اإلاُلااىب ،واعجٟااإ ؤؾااٗاع زااضماث الاجهاااالث اإلا٣ضماات
مً الكغ٦ت واٞخ٣اعها لبٌٗ ألاجهؼة واإلاٗضاث اإلاُلىبت في ٖملُااث الاغبِ بكاب٨ت الاجهااالث
.
 )2نا ااٗىبت جا ااضعٍب وجُا ااىٍغ اإلاا ااىْٟحن فا ااي بٗا ااٌ اإلاها اااع ٝهدُجا اات لاله٣ؿا ااام اإلا٩ا اااوي وألاوي ا ااإ
ّ
ألامىُت ،ما َّؤصي بلى الخاإزغ فاي جىُٟاظ ال٨ثحار ماً الاضوعاث الؤلػمات للٗمال ٖلاى مىٓىمات اإلا٣انات
الال٨تروهُت.
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املالحظة )37
" إداسة اإلافشف اإلاشيضي لم جهم بالخدهو مً أسـذة اإلافشف في 2017/12/31م ،اإلاىحىدة بالخضٍىت
ً
الشئِعُت بمذًىت البُماء هزا ًؤزش ظلبا غلى وؽاه اإلافشف "
(ـكدت )266

الغص :
٧ ان آزغ جغص و٣ٞا للٓغو ٝألامىُت والؿُاؾُت لسؼٍىت ؤلانضاع بمضًىت البًُاء ٧ان في
. 2013/12/31
ً
 هالخٔ ؤًًا ؾعي صًىان اإلاداؾبت مغاعا وج٨غاع وصون مىاؾبت لخدمُل اإلاؿاولُت للمهغٝ
اإلاغ٦ؼي ،عٚم ٖلمه بإبٗاص الاه٣ؿام الؿُاس ي واإلااؾس ي ،وما آلذ بلُه ؤويإ ٞغٕ بصاعة
ؤلانضاع بمضًىت البًُاء في ْل طل ٪الىي٘ الاؾخثىاجي الىاجم ًٖ خالت الاه٣ؿام ،وبما
ًسال ٠ج٣اعٍغه ًٖ ألاٖىام الؿاب٣ت ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاع بلُه ،بل هجضه ًخٗامل م٘ الىي٘
و٦إن الٓغوَ ٝبُُٗت وعاجبت.

املالحظة )38
" لم جهم إداسة اإلافشف بئلضام اإلافاسف الخجاسٍت بئغذاد جهاسٍش ؼهشٍت غً ظير غملها وإخالتها لإلداسة
ً
الػلُا ورلَ إلغذاد جهشٍش مىحض غً مشايضها اإلاالُت ليؽشه في الجشٍذة الشظمُت وهزا ٌػذ مخالكا
للمادة ( )60مً ناهىن اإلافاسف سنم ( )1لعىت  2005اإلاػذُ بالهاهىن سنم ( )46لعىت 2012م "
(ـكدت )266

الغص :
ً
 ج٣ىم بصاعة الغ٢ابت ٖلاى اإلاهااع ٝوالى٣اض بمهاغ ٝلُبُاا اإلاغ٦اؼي  -و٣ٞاا للمهاام اإلاؿاىضة بلحهاا ب٣ااهىن
ً
اإلاه اااع ٝبا اىو اإلا اااصة ع ٢اام (/85ؤوال) ال ٣ٟااغة ع ٢اام (ٖ" : )1ل ااى  ٧اال مه ااغ ٝؤن ً ٣ااضم إلاه ااغ ٝلُبُ ااا
ً
اإلاغ٦ااؼي بُاهاااث قااهغٍت ٖااً مغ٦ااؼه اإلاااالي ،وطلاا ٪فااي مُٗاااص ال ًخجاااوػ زمؿاات ٖكااغ ًىمااا مااً نهاًاات ٧اال
ً
قهغ ،وَب٣ا للىماط التي ًًٗها مهاغ ٝلُبُاا اإلاغ٦اؼي"  -باةلؼام اإلاهااع ٝالخجاعٍات بًاغوعة بخالات
مغا٦ؼهااا اإلاالُاات الكااهغٍت بكاا٩ل قااهغي ومىااخٓم إلٖااضاص ج٣اااعٍغ ؤو مالخٓاااث خااى ٫هااظه اإلاغا٦ااؼ٦ ،اام
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ً٣ااىم ٢ؿاام الخدلُاال واإلاغاجٗاات الغ٢ابُاات بااةصاعة الغ٢اباات ٖلاى اإلاهاااع ٝوالى٣ااض بخدلُاال اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات
الكااهغٍت وبٖااضاص ج٣اااعٍغ ٖجهااا جخًاامً اإلاسالٟاااث واإلاالخٓاااث وألازُاااء الااىاعصة بهااا وَااغ ١مٗالجتهااا
ومساَبت اإلاهاع ٝاإلاٗىُت بظل ٪الجساط الاجغاءاث الالػمت بكإنها ،وٖلى ؾبُل اإلاثا: ٫
ً
 -1و٣ٞااا الخ٩ااام اإلااااصة ( )60مااً ٢اااهىن اإلاهاااع ٝالتااي جااىو ٖلااى " ًخااىلى مهااغ ٝلُبُااا اإلاغ٦ااؼي
ً
جم٘ وٞدو الخ٣اعٍغ التي جغؾلها اإلاهاع ٝبلُهٖ ،ماال بإخ٩اام هاظا ال٣ااهىن ،وٍ٣اىم فاي نهاًات
آز ااغ ً ااىم ٖم اال م ااً  ٧اال ق ااهغ بةٖ ااضاص ج٣غٍ ااغ م ااىجؼ ٖ ااً مغا٦ؼه ااا اإلاالُ اات ،وٍيك ااغ ف ااي الجغٍ ااضة
الغؾاامُت" ،وج٣ااىم بصاعة البدااىر والاخهاااء بمهااغ ٝلُبُااا اإلاغ٦ااؼي بيكااغ بُاهاااث قااهغٍت ٖااً
ّ
اإلاجمٗت للمهاع ٝيمً اليكغة الا٢خهاصًت الغب٘ ؾىىٍت.
اإلاغا٦ؼ اإلاالُت
ً -2ااخم مساَباات اإلاهاااعٚ ٝحاار اإلالتزماات بةخالاات مغا٦ؼهااا اإلاالُاات الكااهغٍت فااي اإلاىاُٖااض اإلادااضصة فااي
اإلااااصة ( )85ؤٖاااله ،وبلؼامهااا بةخالاات جلاا ٪اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات فااي مىاُٖااضها ،وفااي خالاات مسالٟتهااا ًااخم
جُبُ ا اا ٤الٗ٣ىب ا اااث اإلاىه ا ااىم ٖلحه ا ااا ف ا ااي ال ٣ا اااهىن ع ٢ا اام ( )1لؿ ا ااىت 2005م ،بك ا ااإن اإلاه ا اااعٝ
وحٗضًله.
 ً -3ا ااخم مساَب ا اات اإلاه ا اااع ٝخ ا ااى ٫البُاه ا اااث اإلاالُ ا اات ال ا ااىاعصة مجه ا ااا ،جخً ا اامً اإلاالخٓ ا اااث ال ا ااىاعصة
بالخ٣اااعٍغ ؤو ؤي بٞهاااح مُلااىب خااى ٫ؤي بُاهاااث ٚحاار واضااخت باااإلاغ٦ؼ اإلاااالي الكااهغي ،لٛااغى
مٗالجتهااا واجساااط الاجاغاءاث الالػماات بكااإنها ،ماا٘ الخإُ٦ااض ٖلااى يااغوعة مٗالجاات ؤي مسالٟاات جااغص
باإلاغ٦ؼ اإلاالي.
 -4فا ااي خالا اات وجا ااىص مسالٟا اااث حؿا ااخضعي ؤجسا اااط جا ااظابحر و٢اثُا اات ؤو ٞا ااغى ٖ٣ىبا اااث ٖلا ااى اإلاها ااغٝ
ً
اإلاسااال ٠و٣ٞااا الخ٩ااام ٢اااهىن اإلاهاااع ،ٝج٣ااىم ؤلاصاعة بةٖااضاص اإلاااظ٦غاث الالػماات للٗااغى ٖلااى
الؿُض /اإلادا ،ٔٞجخًمً الخىنُت اإلاُلىبت في السهىم.
ً
٧ ان خغٍا بضًىان اإلاداؾبت الُ٣ام بمهامه اإلاىاَت به ٢اهىها بمغاجٗت الخؿاباث السخامُت لخل٪
اإلاهاع ٝالخجاعٍت واٖخماصها ،والتي لم ً٣م بمغاجٗتها مىظ ؤ٦ثر مً ؾذ ؾىىاث.

املالحظة )39
"ل ـ ـ ــػل إداسة الشناب ـ ـ ــت غل ـ ـ ــى اإلاف ـ ـ ــاسف والىه ـ ـ ــذ بمخابػ ـ ـ ــت اإلاف ـ ـ ــاسف الخجاسٍ ـ ـ ــت واإلاخخفف ـ ـ ــت وإلضامه ـ ـ ــا
بدىكُ ـ ــز اإلاىاؼ ـ ــير والم ـ ــىابي الف ـ ــادسة غ ـ ــً إداسة اإلاف ـ ــشف اإلاشي ـ ــضي وأه ـ ــم حىاه ـ ــب ه ـ ــزا الم ـ ــػل ف ـ ــي
آلاحي :
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 غـ ـ ــذم ول ـ ـ ــؼ اإلاػ ـ ـ ــاًير والم ـ ـ ــىابي الشنابُ ـ ـ ــت الت ـ ـ ــي جٌك ـ ـ ــل ظ ـ ـ ــالمت اإلاشاي ـ ـ ــض اإلاالُ ـ ـ ــت للمف ـ ـ ــاسف وخع ـ ـ ــًً
ادائه ـ ـ ــا ألغماله ـ ـ ــا وإـ ـ ـ ــذاس اله ـ ـ ـشاساث الالصم ـ ـ ــت بؽ ـ ـ ــأنها جىبُه ـ ـ ــا ل ـ ـ ــىق الكه ـ ـ ــشة ( )49م ـ ـ ــً اإلا ـ ـ ــادة سن ـ ـ ــم
( )16مً ناهىن اإلافاسف سنم ( )1لعىت  2005اإلاػذُ بالهاهىن سنم ( )46لعىت 2012م".
(نٟدت )266

الغص :
 بِىم ااا ؤوعص ج٣غٍ ااغ ال ااضًىان اإلا اااصة ( )16م ااً  ٢اااهىن اإلاه اااع ٝع ٢اام ( )1لؿ ااىت  2005اإلاٗ ااض ٫بال ٣اااهىن
ع ٢اام ( )46لؿ ااىت  - 2012ؤ ٟٚاال الخ٣غٍ ااغ ٗ٦اصج ااه ف ااي الاجت ازاء  -م ااا وعص بد ٨اام اإلا اااصة ( )85م ااً  ٢اااهىن
ُ
اإلاهاع ٝع٢م  1لؿىت 2005م ،اإلاٗض ٫بال٣اهىن ع٢م ( )46لؿىت  ، 2012التاي جلاؼم اإلاهااع ٝبخ٣اضًم
بُاه اااث مالُ اات ق ااهغٍت ومغ ٦ااؼ م ااالي و٢اثم اات صز اال بل ااى مه ااغ ٝلُبُ ااا اإلاغ ٦ااؼي ،وطل اا ٪ف ااي م ااا ال ًخج اااوػ
ً
ً
زمؿت ٖكغ ًىما مً نهاًت ٧ل قهغ ،وَب٣ا للىماط الت ًًٗها مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي.
ً
 جُبُ٣ا ااا ألخ٩ا ااام ٢ا اااهىن اإلاها اااع٢ ٝاما ااذ بصاعة الغ٢ابا اات ٖلا ااى اإلاها اااع ٝوالى٣ا ااض بةنا ااضاع الخٗلُم ا اااث
ً
الخىُٟظً اات الالػم اات إلاخابٗ اات اإلااقا اغاث اإلاالُ اات للمه اااع ٝوالخإ ٦ااض م ااً ؾ ااالمت مغا٦ؼه ااا اإلاالُ اات و ٣ٞااا
إلاخُلباااث و٢ىاٖااض الاؾااخ٣غاع اإلا ااالي ،ومااً ؤبااغػ الًااىابِ الغ٢ابُ اات الهاااصعة بالسهااىم الخٗلُم اااث
الخالُت :
 -1اإلايك ا ااىع ب ع م ن ع ٢ا اام ( )96/8اله ا اااصع فا ا ااي 1996/04/07م ،بك ا ااإن اخه ا اااثُت اإلاغ ٦ا ااؼ اإلاا ا ااالى
ً
الكهغي الت ج٣ضمها اإلاهاع ٝبلى مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي صوعٍا ٧ل نهاًت قهغ.
 -2الغؾااالت الضوعٍاات ب ع م ن ع٢اام ( )2010/48الهاااصعة فااي 2010/03/03م ،بكااإن بخالاات همااىط
اإلاغ٦ؼ اإلاالى اإلاٗض ٫ألٚغاى اإلاسر الى٣ضي.
 ٢ -3ا اغاع مدا ااا ٔٞمها ااغ ٝلُبُا ااا اإلاغ٦ا ااؼي ع٢ا اام ( )28لؿا ااىت 2010م الها اااصع فا ااي 2010/07/22م،
بكااإن اٖخماااص هماااط البُاهاااث اإلاالُاات الضوعٍاات اإلاُلىباات مااً اإلاهاااع ٝالخجاعٍاات خُااث ٢ااغع فااي
ماصجا ااه ألاولا ااى اٖخما اااص هما اااط البُاها اااث اإلاالُا اات الضوعٍا اات ،اإلاُلىبا اات ما ااً اإلاها اااع ٝالخجاعٍا اات
الٗاملت في لُبُا وطلٖ ٪لى الىدى الخالي :
٢ اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالى الكهغٍت
٢ اثمت الضزل الكهغٍت.
٢ اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت.
 صلُل مٟهل لكغح البُاهاث اإلاالُت الضوعٍت.
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٣ً ىم ال٣ؿم اإلاسخو بةصاعة الغ٢ابت ٖلاى اإلاهااع ٝوالى٣اض بةصزاا ٫بُاهااث اإلاغا٦اؼ اإلاالُات اإلادالات ماً
ً
اإلاه اااع ٝف ااي اإلاىٓىم اات وبجا اغاء اإلاُاب ٣اااث الالػم اات واؾ ااخسغا ؤه اام اإلااقا اغاث اإلاالُ اات خُاله ااا و ٣ٞااا
للميك ااىع ع ٢اام ( )3لؿ ااىت 2010م اإلاخٗل اا ٤بد ااضوص التر ٦ااؼ الاثخم اااوي والً ااىابِ واإلاٗ اااًحر الت ا جد٨م اات
ً
واله اااصع بخ اااعٍش 2010/01/25م ،و ٦ااظل ٪الىم اااط اإلاى ٟااظة الخدؿ اااب خ ااضوص التر ٦ااؼ الاثخم اااوي و ٣ٞااا
للمٗ اااًحر ال ااىاعصة ب ٣اغاع اإلاد ااا ٔٞع ٢اام ( )2010/2واإلاٗم اام بمىج ااب اإلايك ااىع ب ع م ن ع ٢اام (،)2010/3
باالياااٞت بلااى اإلايكااىع ب ع م ن ع٢اام( )4لؿااىت 2010م ،بكااإن جدضًااض هُا٧اال اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات للمهاااعٝ
ومدآٞها الاثخماهُت.
َّ 
بن بصاعة الغ٢اب اات ٖل ااى اإلاه اااع ٝوالى ٣ااض وم ااً ز ااال ٫الغ٢اب اات اإلا٨خبُ اات جخ اااب٘ ٖ ااً ٦ث ااب ٖملُ اات بخال اات
اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات لهااظه ؤلاصاعة والخإ٦ااض مااً ؾااالمتها وبج اغاء ٖملُاات الخااض ٤ُ٢واإلاُاب٣اات وطلاا ٪مااً زااال٫
الخ٩ام اال ب ااحن بجا اغاءاث الغ٢ابُا اات اإلا٨خبُ اات واإلاُضاهُ اات ،خُ ااث ً٣ا ااىم اإلاٟدك ااىن ٖى ااض بجا اغاء الجا ااىالث
الخٟخِك ااُت ٖل ااى ؤلاصعاث الٗام اات للمه اااع ٝالخجاعٍ اات بمُاب ٣اات م ااا وعص م ااً مغا ٦ااؼ مالُ اات واعصة م ااً
اإلاها اااع ٝإلصاعة الغ٢ابا اات ٖلا ااى اإلاها اااع ٝوالى٣ا ااض بمسغجا اااث اإلاىٓىما اات باإلاها ااغ ٝاإلاؿا ااتهض ٝبٗملُا اات
الخٟخِل.
 ؤمااا باليؿاابت للخإ٦ااض مااً ؾااالمه اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات للمهاااع٣ٞ ،ٝااض ؤنااضعث بصاعة الغ٢اباات ٖلااى اإلاهاااعٝ
والى٣ا ااض اإلايكا ااىع ب ع م ن ع٢ا اام ( )2012/20الها اااصع فا ااي 2012/11/13م ،والا ااظي َلا ااب بمىجب ا ااه ما ااً
اإلاهاااع ٝي ااغوعة الخإ ٦ااض م ااً ؾ ااالمه البُاه اااث ال ااىاعصة ب اااإلاغا٦ؼ اإلاالُ اات ومغاجٗته ااا ،وطل اا ٪م ااً ز ااال٫
ج ُٟٗاال صوع اإلاغاجٗ اات الضازلُ اات باإلاه اااع ،ٝبدُ ااث ج ٨ااىن مؿ اائىلت مباق ااغة ٖ ااً ااخت اإلاغ ٦ااؼ اإلا ااالي
للمهغ.ٝ
ؤي ماً اإلاهاا  ٝفاي بخالات اإلاغا٦اؼ اإلاالُات زاال ٫ألاجال اإلاداضص لاظلَّ ٞ ،٪
ّ
اةن بصاعة الغ٢ابات
ع
 في خا ٫جإزغ ٍ
ٖلااى اإلاهاااع ٝوالى٣ااض ج٣ااىم بخىجُااه اإلاغاؾااالث للمهاااع ٝاإلاخااإزغة لئلؾ اغإ فااي بخالاات اإلاغا٦ااؼ اإلاالُاات
ً
وج ٣ااضًم اإلاٗلىم اااث اإلاالُ اات اإلاخ ااإزغة ،وال ج٨خٟا ا ؤلاصاعة ب ااظل ،٪ب اال ًه اال ألام ااغ ؤخُاه ااا بل ااى التهضً ااض
بةً٣ا ٝحُُٛات التزاماتهاا ماً الى٣اض ألاجىباي ،وطلا ٪بٛاغى يامان جدُ٣ا ٤مخُلبااث الغ٢ابات اإلا٨خبُات
والُ٣ام بها ٖلى الىجه اإلاُلىب.
ً
َّ 
بن الخغم ٖلى ؾالمت اإلاغا٦ؼ اإلاالُت للمهاع ٝوخؿً ؤصائها ألٖمالهاا ً٨ماً ؤوال فاي مغاجٗات صًاىان
اإلاداؾابت إلاحزاهُاااث جلاا ٪اإلاهاااع ٝالخجاعٍات السايااٗت لغ٢ابخااه واٖخماااص جلا ٪اإلاحزاهُاااث ،لخااخم ً٨جلاا٪
ً
اإلاهاعٗٞ ٝال مً اجساط الخضابحر ال٩اُٞت والُٟ٨لت باإلادآٞت ٖلى ؾالمت مغا٦ؼها اإلاالُت.
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املالحظة )40
" غذم إلضام اإلافاسف الخجاسٍت بشبي ًل قشوغها والىًاالث باإلاىظىماث اإلافشقُت الالصمت "
(نٟدت )266

الغص :
 ل ٣ااض  ٦ا ّاغع اإلاه ااغ ٝاإلاغ ٦ااؼي بُ ااان ؾ ااحر الٗم اال ف ااي ه ااظا اإلاج ااا ،٫وٖ ٣ااض ألج اال مخابٗ اات ه ااظه ؤلاج اغاءاث
الٗضً ااض م ااً الاجخماٖ اااث م اا٘ اإلاه اااع ٝالت ااي ج ااإزغث ف ااي بجم ااام ٖملُ اات عب ااِ ال ٟااغوٕ والى ٧اااالث ،وم ااً
ز ااال ٫جل اا ٪الاجخماٖ اااث وبه ااض ٝالخيؿ ااُ ٤م اا٘ اإلاه اااع ٝوبلؼامه ااا بالخٗلُم اااث اله اااصعة م ااً مه ااغٝ
لُبُا اإلاغ٦ؼي بالسهىم ،ؤوضخذ ؤٚلب اإلاهااع ٝؾابب الخاإزغ فاي عباِ الٟاغوٕ باإلاىٓىمات الالػمات
لٗملها ؤو جىخُض الٗمل بمىٓىمت واخضة ل٩ل مهغً ٝغج٘ بلى اإلاكا٧ل الخالُت :
ً
 -1ياٗ ٠البيُات الخدخُات لالجهااالث وزهىنااا بٗاض الاخاضاث التاي ماغث بهااا لُبُاا وماا هاخج ٖجهااا
مً مكا٧ل ونغاٖاث مؿلخت ّؤصث لخضور اهُ٣اٖاث وؾغ٢اث ونٗىبت عباِ هاظه الٟاغوٕ
بكب٨ت ألاجهاالث وجإزغ جىُٟظ الغبِ.
 -2الاه٣ؿام اإلا٩اوي وٖضم امخثا ٫بٌٗ اإلاهاع ٝفي بٌٗ اإلاىاَ ٤بلاى الخٗلُمااث الهااصعة ٖاً
بصاعة الغ٢ابات ٖلاى اإلاهااع ٝوالى٣اض بالسهاىم ،و٦اظلٖ ٪اضم امخثاا ٫بٗاٌ ٞاغوٕ اإلاهاااعٝ
لخٗلُماث بصاعتها الخىُٟظًت.

املالحظة )41
ً
" جب ـ ـ ـ ـ ــين غ ـ ـ ـ ـ ــذم إلت ـ ـ ـ ـ ـزام إداسة اإلاف ـ ـ ـ ـ ــشف بالخ ـ ـ ـ ـ ــذود ؤلائخماهُ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاه ـ ـ ـ ـ ــشسة وقه ـ ـ ـ ـ ــا للعُاظ ـ ـ ـ ـ ــت الىهذً ـ ـ ـ ـ ــت
للمفـ ـ ــاسف واإلاؤظعـ ـ ــاث الخاسحُـ ـ ــت ورلـ ـ ــَ فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ؾُـ ـ ــاب اللجـ ـ ــان اإلاؽـ ـ ــٍلت ( لجـ ـ ــان ؤلاظـ ـ ــدثماس) أدي
إل ـ ـ ــى جج ـ ـ ــاوص بػ ـ ـ ــن اإلاع ـ ـ ــؤولين باإلاف ـ ـ ــشف للخ ـ ـ ــذود آلائخماهُ ـ ـ ــت ألام ـ ـ ــش ال ـ ـ ــزي ٌػ ـ ـ ــشك أم ـ ـ ــىاُ اإلاف ـ ـ ــشف
للمُاع والبُان الخالي ًىضر الخجاوص.
نام ـ ــذ إداسة اإلاف ـ ــشف اإلاشي ـ ــضي باظ ـ ــدثماس ألام ـ ــىاُ ل ـ ــذي ( )BANK OF ENGLANDوبُانه ـ ــا  ...وف ـ ــي
ظ ـ ـ ــل حؿُ ـ ـ ــب مجل ـ ـ ــغ ؤلاداسة غ ـ ـ ــً مماسظ ـ ـ ــت أغمال ـ ـ ــه وم ـ ـ ــً خ ـ ـ ــالُ ؤلاو ـ ـ ــالع غلـ ـ ـ ـى الخ ـ ـ ــذود الائخماهُ ـ ـ ــت
اإلاهشسة مىه نبل ؤلاههىاع جبين غذم وحىد خذود إئخماهُت للمفشف اإلازًىس ".
(نٟدت )267
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الغص :
 هدُجت لٗضم اإلاهىُت ،وُٚاب اإلاىهجُت في بٖضاص الخ٣غٍغ و ٤ٞاإلاٗاًحر الضولُت اإلاٗخبرة في مجا٫
اإلاغاجٗت ،و ٘٢صًىان اإلاداؾبت في الٗضًض مً ألازُاء ،ومجها ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫هىا :
اب ًَٖ ُم ّ
ٗض الخ٣غٍغ بضًىان اإلاداؾبت َّ
َ َٚ -1
ؤن هىا ٥ؾٟ٣ان بثخماهُان إلاٗٓم اإلاهاعُٞ ٝما
ِ
ً
ًسو وصاج٘ مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي و
ًخٗل ٤بمىخج الىصاج٘ الؼمىُت ،و بن هظه ألاؾ ٠٣بًٗها
هي و ٤ٞاإلاٗخمض مً لجىت اإلاساَغ و ؤلاؾدثماع  ،و البٌٗ آلازغ ًسو وصاج٘ اإلااؾؿت اللُبُت
َّ
اإلاسخهت.
لئلؾدثماع و هي م٣غعة مً بصعاتها
 -2لم ًٟغ ١صًىان اإلاداؾبت فى ج٣غٍغه بحن ّ
٧ل مً الؿُاؾت الى٣ضًت والؿُاؾت الاؾدثماعٍت؛ خُث
ٍ
َّ
بن الؿُاؾت الاؾدثماعٍت هى الت ج٣ىم بصاعة الاؾىا ١اإلاالُت بدىُٟضها ،وهى مٗخمضة مً ٢بل
مجلـ بصاعة مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي مىظ ؾىت  2010وج٣ىم بصاعة اإلاساَغ بمخابٗت جىُٟضها ،بِىم
جسخو الؿُاؾت الى٣ضًت بالخد٨م في ٖغى الى٣ىص والخإزحر ُٞه.
َّ -3
بن بصاعة اإلاساَغ وهي الجهت اإلاٗىُت بمخابٗت جل ٪الىصاج٘ بىىٖحها ،لم جالخٔ َّ
ؤي ججاوػ ألي
ؾ ٠٣مً ؤؾ ٠٣اإلاهاع ٝاإلابِىت في الجضو ،٫بل ٖلى الٗ٨ـ ٞة َّن بصاعة اإلاساَغ خغٍهت
ؤقض الخغم ٖلى ٖضم ججاوػ هظه ألاؾ ٠٣لخالفي ؤزُاع التر٦ؼ.
 -4ؤٟٚل صًىان اإلاداؾبت َّ
ؤن بصاعة ألاؾىا ١اإلاالُت ج٣ىم بةصاعة اخخُاَُاث اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي
وؤمىا ٫اإلااؾؿت اللُبُت لالؾدثماع ،و٣ٞا الجٟاُ٢ت بصاعة الامىا ٫اإلاىٗ٢ت بحن مهغ ٝلُبُا
اإلاغ٦ؼي واإلااؾؿت اللُبُت لالؾدثماع في ٖام  ، 2008لظا ٢ام ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت بالخًلُل
والخضلِـ ،وطل ٪خحن َج َم َ٘ اإلابال ٜاإلاىصٖت في جل ٪اإلاهاع ٝألاجىبُت وهي ؤمىا ٫جغج٘ ل٩ل مً
ً
ً
مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي واإلااؾؿت اللُبُت لالؾدثماع ،و ّ
َبٖ ٤لحها ؾٟ٣ا اثخماهُا واخضا.
ّ
 -5ؤما باليؿبت للمبال ٜاإلاىصٖت في اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي الاهجلحزي٣ٞ ،ض ؤٟٚل صًىان اإلاداؾبت ؤن
ً
لجىت اإلاساَغ والاؾدثماع لم جدضص ؾٟ٣ا اثخماهُا للمهاع ٝاإلاغ٦ؼٍت ٧اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي
ْ َّ ْ
ؤ٢غث اللجىت ٖضم وي٘ خضوص بثخماهُت للمهاع ٝاإلاغ٦ؼٍت التي
الٟغوس ي والاًُالى وألاإلااوي ،بط
َّ
ًٌخٗامل مٗها في مىخج الىصاج٘ الؼمىُت ،ومً جهت ؤزغي ٞةن الاؾدثماع في بى ٪بهجلترا اإلاغ٦ؼي
الٟىُت؛ ْبط َّ
ّ
ٌ
هى ٌ
بن هظا البىً ٪خمخ٘ بمغ٦ؼ مالي ممخاػ و مالءة بثخماهُت
مضعوؽ مً الىاخُت
ؤمغ
ٖالُت.
 -6و هظا السُإ ؾببه بما الجهل بهظه الاجٟاُ٢ت وهظا الخٟهُل٩ٞ ،ان جضًغا بٟغ ١الضًىان
الؿاا ٫والخا٦ض ٢بل بزباث هظه اإلاالخٓت ،وبما ؤن ً٨ىن ؾببه ّ
حٗمض الخًلُل في بَاع خغم
ّ
اإلاسجلت يض اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي،
ج٣غٍغ الضًىان ٖلى جدكُض ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً الى٣اٍ الؿلبُت
ما ؤو ٘٢الضًىان في جملت ؤزُاء وزغ به ًٖ هُا ١اإلاىيىُٖت واإلاهىُت.
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 هظا مً جاهب ،و مً جاهب آزغ َّ
ٞةن الٓغو ٝالؿُاؾُت و ألامىُت التي حِٗكها الضولت اللُبُت
ِ
ِ
ؤل٣ذ بٓاللها ٖلى ٖمل مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي وٖال٢اجه باإلاهاع ٝواإلااؾؿاث الضولُت ،بط ٖؼٞذ
الٗضًض مً اإلاهاع ٝالٗاإلاُت ٖلى الخٗامل م٘ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ،مما بيُغ اإلاهغ ٝلسخب بٌٗ
الىصاج٘ مجها وبؾدثماعها لضي اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي الاهجلحزي.
ّ
 وٍخد ٟٔاإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ًٖ وكغ البُاهاث اإلاالُت الٟٗلُت اإلاخٗل٣ت بىصاج٘ الضولت اللُبُت هٓغا
لسهىنُت هظه اإلاٗلىماث ،وٖضم بم٩ان جضاولها بالُغٍ٣ت التي ٢ام بها صًىان اإلاداؾبت باإلاسالٟت
لل٣ىاهحن واللىاثذ واإلاٗاًحر اإلاٗخمضة.

املالحظة )42
" نُمت اإلابالـ التي ـشح اإلافشف اإلاشيضي بُػها للمفاسف الخجاسٍت ألؾشاك الاغخماداث ومعدىذاث
بشظم الخدفُل والخىالاث ومىدت اسباب ألاظش خالُ العىت اإلاالُت 2017م بمبلـ ()7181013381944
دوالس وبُانها ًاآلحي :

وججذس ؤلاؼاسة هىا إلى أن هزه اإلابالـ نذمذ مً اإلافشف اإلاشيضي غلى أنها مبُػاجه مً الىهذ ألاحىبي
ّ
للمفاسف الخجاسٍت إال أنها جخممً مؿالىاث حعُمت وهي غلى الىدى الخالي :
 oإن اإلافشف اإلاشيضي لم ًهم بخدىٍل الىهذ ألاحىبي الزي جم بُػه للمفاسف إلى خعاباتها إهما
ًدكخظ بها في خعاباث وظُىت لذًه وال جظهش يخدىٍالث نهاًت الػام خُث بلـ سـُذ خعاب
إلتزاماث اإلافشف اإلاشيضي ججاه اإلافاسف الخجاسٍت بالػمالث ألاحىبُت في جاسٍخ 12/31م2017م بما
ٌػادُ  718141431.284دوالس.
 oهدُجت ؾُاب الؽكاقُت والخػخُم غلى غملُاث الخدىٍالث الخاسحُت قال جىحذ يؽىقاث جكفُلُت
ّ
جؤٍذ هزه ألاسنام ،إال أهه مً خالُ جدلُل اسـذة خعاباث اإلافشف اإلاشيضي التي جخأزش بدشًاث
ؤلالاقت والخفم هدُجت غملُاث الخدىٍالث خالُ الػام 2017م ،جبين أن ما جم جىكُزه مجها ال
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ًخجاوص  %50مً اإلابلـ اإلازًىس بالجذوُ اغاله وبالخالي قُخم حػلُت أسـذة اإلافشف اإلاشيضي
اإلادلُت بهُمت ما زم خفمه مً ههذ مدلي مً خعاباتها الجاسٍت لذًه دون أن ًهابله خفم مً
أسـذجه بالىهذ ألاحىبي ًىنها ال صالذ بالخعاباث الىظُىت.
 oخلهذ هزه آلالُت حؽىهاث باإلاشايض اإلاالُت للمفشف اإلاشيضي غلى الىدى الىاسد بالكهشة العابهت
ويزلَ للمفاسف الخجاسٍت التي جهىم بئزباث غملُاث ؼشاء الػملت في سجالتها الشظمُت وحسجُل
غملُت الخدىٍل لفالر اإلاشاظلين بالخعاباث الىظامُت هدُجت جىكُزها الغخماداث مذجىصة
بالخعاباث الىظُىت لذي اإلافشف اإلاشيضي وال صالذ لم حػضص ألامش الزي ًترجب غلُه سقن
اإلاشاظلين جىكُز الاغخماداث ًدملها غلحها يسخب غلى اإلاٌؽىف وٍخفم قىائذه.
 oغالج اإلافشف اإلاشيضي ؤلاؼٍالُت الثاهُت اإلاخػلهت بمؽاًل اإلاشاظلين مً خالُ إوؽاء مىظىمت
ّ
وشقُت لخؿىُت اوامش الذقؼ لالغخماداث اإلاىكزة مً اإلافاسف الخجاسٍت إال أن إؼٍالُت ـػىبت
ً
اظخخشاج حجم الخػامالث الكػلُت بالىهذ ألاحىبي مً الخعاباث مباؼشة ال صالذ نائمت خفىـا
في ظل ظُاظت الخػخُم اإلاخبػت.
(ـكدت )268

الغص :
ٌ
ّ
 زلِ لؤلوعا ١مً ٢بل صًىان اإلاداؾبت في ج٣غٍغه ،خُث بن مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ااؼي ً٣ىم بخدىٍل
اإلابال ٜاإلاباٖت بالى٣ض ألاجىبي م٣ابل اإلاؿدىضاث بغؾم الخدهُل والخىالاث مباقغة لخؿاباث
اإلاهاع ٝالخجاعٍت لضي مغاؾلحهم بالساع  ،ؤما اإلابال ٜاإلاباٖت م٣ابل الاٖخماصاث ،ومسهو ؤعباب
ُ
ألاؾ ااغ ٣ٞض ُ٢ضث في خؿاب اااث جاعٍات مهاع ٝججاعٍت َغ ٝمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي بالى ٣ااض ألاجىب ااي،
وطل اا ٪لًمان مخابٗا ات ٞخذ الاٖخماصاث وج ااضاو ٫مؿدىااضاتها ،ولًمااان خه ااى٧ ٫ل ع ِ ّب ؤؾااغة ٖل ا
ّ
ُمؿخد٣اجه مً زال ٫ؤلاؾخٗما ٫الٟٗلي.
ً
ٗ٦ اصجه وجؼاٞا ًتهم صًىان اإلاداؾبت اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بُٛاب الكٟاُٞت والخٗخُم ٖلى ٖملُاث
ّ
ًٟىضه هىا ؤن ّ
٧ل مهغ ٝججاعي لضًه خؿاباث جاعٍت
الخدىٍالث الساعجُت ،وهظا ػٖم باَل
بالى٣ض ألاجىبي َغ ٝمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ل ٛاغى الاٖخماصاث ،وخؿاباث جاعٍت بالى٣ض ألاجىبي
ّ
الخ ُّ
ٗغٖ ٝلى ٖملُاث الخدىٍاال مً
لٛغى مسهو ؤعباب ألاؾغ ،وباإلم٩ان ب٩ل ٌُؿغ وؾهىلت
زال ٫خغ٦ت هظه الخؿاباث.
 ؤما بسهىم ما َّ
جم جىُٟظه مً جل ٪الٗملُاث خؿب ما جاء في ج٣غٍغ الضًاىان مً بُاهاث ٞهى ٚحر
خُذ؛ خُث ب َّن اإلابل ٜاإلاخب٣ي ٦ما وعص بالخ٣غٍغ  218141431.284ملُىن صوالع  ،وٍُغح اإلابلٜ
اإلاخب٣ي مً بجمالاي اإلابل ٜبالجااضو ٫اإلاغ ٤ٞؤٖاله ٧الخالي = 218141431.284 - 718101338.944( :
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َّ ُ ّ
ّ
مث ُل وؿبت  % 64ولِـ ٦ % 50ما ػٖم ج٣غٍغ
 )419951907.660صوالع ،وبالخالي ٞةن اإلابل ٜاإلاؿضص ً ِ
الضًىان.
ّ
ُ
اإلادلُت بُ٣ما اات ما َّ
 ؤما ُٞما ًخٗل ٤بخٗلُت ؤعنضة اإلاه ااغ ٝاإلاغ٦ؼي
زهمه ِمً ه ٣ااض مدلي مً
جم
خؿاباث اإلاهاع ٝالجاعٍت صون ؤن ً٣ابله زهم مً ؤعنضتهم بالى٣ض ألاجىبي ٦ىنها الػالاذ
ً
ً
بالخؿاباث الىؾُُت ٞهظا ٚحر خُذ ؤًًا  ،ومجاهب للىا٧ ٘٢لُت؛ خُث ب َّن السهم مً
الخؿاباث الجاعٍاات للمهاع ٝالخجاعٍ اات بالٗملاات اإلادلُت ً٣ابله بياٞت للخؿاباث الجاعٍت
للمهاع ٝالخجاعٍت بالٗملت ألاجىبُت.
 ال وجىص للدكىه الظي ػٖمه ج٣غٍغ الضًىان؛ خُث ب َّن اإلابال ٜبالى٣ض ألاجىبي مُ٣ااضة في خؿاباث
جاعٍ اات مهاع ٝججاعٍت ،ولِـ في خؿاباث وؾُُت وجٓهغ هظه ألاعنضة في اإلاغ٦ؼ اإلاالي للمهغٝ
يمً ؤعن ا ااضة اإلاهاع ٝالخجاعٍا ات واإلاخسههت ،ؤما بسه ااىم ما ٢ض ًترجب ًٖ طل ااٞ ٪هى عٌٞ
اإلاغاؾلحن جىُٟظ الاٖخماصاث ،ؤو ًدملها ٦سخب ٖلى اإلا٨كى ٝوٍسهم ٞىاثض٣ٞ ،ض ٚاب ًٖ
صًىان اإلاداؾبت َّ
ؤن اإلاهااغ ٝاإلاغ٦ؼي ٖىض بضء جىُٟظ هظه آلالُت زاَب مغاؾلي اإلاهاااع ٝالخجاعٍت
وؤٖلمهم بإهه ؾُ ٣ااىم بخُُٛت خؿاباث اإلاهاع ٝالخجاعٍت َغٞهم ٢بل اؾخد٣ا ١الضٗٞاث ًٖ
الاٖخماصاث.
ُٞ ما ًخٗل ٤بالؼٖم َّ
ؤن اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ٖالج ؤلاق٩الُت الثاهُت اإلاخٗل٣ت بمكا٧ل اإلاغاؾلحن مً
زال ٫بوكاء مىٓىمت َغُٞت لخُُٛت ؤوامغ الض ٘ٞلالٖخماصاث اإلاىٟظة مً اإلاهاع ٝالخجاعٍت ،بال
ؤهه لم ٌٗالج بق٩الُت نٗىبت بؾخسغا حجم الخٗامالث الٟٗلُت بالى٣ض ألاجىبي مً الخؿاباث
ْ
مباقغة وؤنها الػالذ ٢اثمتٞ ،هظا ٚحر خُذ ،وال وجىص لهظه ؤلاق٩الُت ألازحرة ،بط باإلم٩ان
اؾخسغا حجم الخٗامالث الٟٗلُت بالى٣ض ألاجىبي مً زال ٫خغ٦ت الخؿاباث الجاعٍت بالى٣ض
ألاجىبي لالٖخماصاث ل٩ل مهغٖ ٝلى خضة.

املالحظة )43
" بلؿذ معاهماث ومؽاسًاث اإلافاسف اإلادلُت والخاسحُت في 2017/12/31م بىدى ()1614171173109
دًىاس بئهخكاك نذسه هدى ( ) 15217261168دًىاس غً العىت اإلاالُت العابهت "
(نٟدت )268

الغص :
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مالخٓت ؤزغي ٚحر ص٣ُ٢ت مً ٢بل صًىان اإلاداؾبت ،خُث ب َّن بهسٟاى ُ٢مت اإلاؿاهماث الساعجُت
ْ
لٗام  2017بلٛذ ُ٢مت  1521726.168صٖ ًٖ ٫.ام  ، 2016بط ًغج٘ ؾبب الاهسٟاى بلى جظبظب
ً
ٖلما َّ
بإن هىا ٥ػٍاصة زالٖ ٫ام  2017في ُ٢مت
ؾٗغ نغ ٝالضًىاعاللُبي ًٖ ٖامي ، 2017-2016
اإلاؿاهماث الساعجُت مخمثلت في ػٍاصة ُ٢مت اإلاؿاهمت ل٩ل مً  :اإلااؾؿت الٗغبُت لًمان
الاؾدثماع ،و اإلاؿاهمت في نىضو ١الى٣ض الٗغبي.

املالحظة )44
" لم ًخدفل اإلافشف خالُ العىت اإلاالُت 2017م ،غلى أًت غىائذ مً معاهماجه اإلادلُت هدُجت لػذم
اوػهاد الجمػُاث الػمىمُت لخلَ اإلاعاهماث "
(ـكدت )269

الغص :
ُ
َّ 
بن ٖضم اوٗ٣اص الجمُٗت الٗمىمُت للماؾؿاث اإلاالُت اإلادلُت اإلاؿاهم بها مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي
زالٖ ٫ام  2017هاجج ًٖ الامخثا ٫ل٣غاع اإلاجلـ الغثاس ي لخ٨ىمت الىٞا ١الىَني ع٢م  9لؿىت
 2016بكإن بً٣ا ٝما٢ذ إلوٗ٣اص بجخمإ مجالـ ألامىاء والجمُٗاث الٗمىمُت والظي جىو
اإلااصة الاولى مىه ٖلى ؤن ً" :ى ٠٢بك٩ل ما٢ذ اوٗ٣اص اجخماٖاث مجلـ ألامىاء و الجمُٗاث
الٗمىمُت الٗاصًت والٛحر الٗاصًت للكغ٧اث واإلااؾؿاث و الهُئاث وما في خ٨مها التي جمل٨ها او
حؿاهم ٞحها الضولت ٧لُا او جؼثُا " وهى ؤمغ زاع ًٖ ؾُُغة اإلاهغ ٝوبصاعجه ،ل ً٨صًىان
اإلاداؾبت ّ
حٗمض بٟٚا ٫م٣خط هظا ال٣غاع بمٗاها في الخًلُل.
 في ٧ل ألاخىا ،٫وخت في خا ٫اوٗ٣اص الجمُٗاث الٗمىمُت لخل ٪اإلااؾؿاث التي ٌُؿهم مهغٝ
لُبُا اإلاغ٦ؼي ٞحها ًخٗظع جىػَ٘ ؤعباح جل ٪اإلااؾؿاث ،هٓغا لٗضم مغاجٗت صًىان اإلاداؾبت إلاحزاهُاتها
وٖضم اٖخماصه لها ،ووؿخٛغب هىا بٟٚا ٫صًىان اإلاداؾبت لهظا ألامغ الظي ًخدمل وخضه اإلاؿاولُت
ٖىه.

املالحظة )45
" نام اإلافشف مىز ظىىاث ظابهت بخٍىًٍ اخخُاوي للمعاهماث اإلادلُت بمبلـ نذسه ( )310ملُىن
دًىاس ورلَ بمىحب نشاس مجلغ إداسة اإلافشف سنم ( )45لعىت 2009م ،ونذ جم حجض نُمت الاخخُاوي
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دون أن حعدىذ الػملُت إلى دساظت قىُت جدىاوُ ولؼ جلَ اإلاعاهماث وجؤيذ لشوسة جٍىًٍ هزا
الاخخُاوي وفي 2017/12/31م ظهش سـُذ الخعاب مشخل بزاث الشـُذ "
(نٟدت )269

الغص :
ؤٟٚل ج٣غٍغ الضًىان في هظه اإلاؿإلت عصوص اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي الؿاب٣ت ٖلى مالخٓت الضًىان التي
ّ
ج٨غعث في ؤ٦ثر مً ج٣غٍغ ؾاب ،٤خُث ؤوضر اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ؤن الؿبب في ج٨ىًٍ اخخُاَي
للمؿاهماث اإلادلُت زال ٫الؿىت اإلاالُت ً 2009غج٘ بلى َّ
ؤن الُ٣إ اإلاهغفي في لُبُا زً٘ إلٖاصة
هُ٩لت في الؿىىاث ألازحرة خُث ّجمذ عؾملت اخخُاَُاث اإلاهاع ٝالخجاعٍت و التي بضوعها اوٗ٨ؿذ
في بًغاصاث اإلاهغ ،ٝوبُ٘ مهغفي الىخضة و الصخاعي ،و اإلاباقغة في بُ٘ مهغ ٝالجمهىعٍت،
واإلاؿاهمت في قغ٦ت السضماث اإلاالُت والهىضو ١اللُبي لئلؾدثماع والخىمُت ،و اإلااؾؿت اإلاهغُٞت
ألاهلُت (صمج اإلاهاع ٝألاهلُت) وما جغجب ٖلى ٖملُت الضمج مً زؿاثغ بلٛذ خت جاعٍسه في خضوص
150ملُىن صًىاع (زؿاثغ صمج) ،خُث جُلب ألامغ يغوعة الخغم وبظ ٫الٗىاًت ،مً زال ٫ج٨ىًٍ
اخخُاَي للمؿاهماث.

املالحظة )46
" لم ًدبين نُام ممثلي اإلافشف لػمىٍت مجالغ إداسة اإلاؤظعاث اإلاالُت اإلاعاهم في سأط مالها بئغذاد
الخهاسٍش الكىُت بما ٌػٌغ أولاع جلَ اإلاؤظعاث ومؤؼشاتها اإلاالُت وإبشاص أهم الىخائج غً وؽاواتها
وجهذًم آلاساء والخىـُاث في الخفىؿ "
(نٟدت )270

الغص :
ج٣ىم وخضة اإلا ؿاهماث بمخابٗت هظا اإلاىيىٕ ،و٢ض ٢امذ في الٗضًض مً اإلاغاث بمساَبت ممثلى
اإلاهغ ٝفي ؤًٖاء مجالـ ؤلاصاعاث وبك٩ل صوعي بكإن جؼوٍض الىخضة بمدايغ الاجخماٖاث
ً
والخ٣اعٍغ الالػمت ًٖ وكاٍ هظه اإلااؾؿاث ،و٢ض جم ٗٞال جؼوٍض الىخضة بهظه الخ٣اعٍغ وجم خٟٓها
باإلالٟاث السانت باإلاؿاهماث.

91
رد مصرف ليبيا املركزي على تقرير ديوان احملاسبة 2017

املالحظة )47
" اقخهاس اإلالكاث اإلاىلىغُت للمعاهماث لبػن اإلاعدىذاث و الىزائو الهامت اإلاؤٍذة لها "
(نٟدت )270

الغص :
ً
ّ
َّ
بن هظه اإلاالخٓت هي مدٌ ّاصٖاء ،وهي مٗلىمت ٖاعٍت ًٖ الصخت جماما ،خُث بن جمُ٘ ملٟاث
ً
ً
الىخضة مىٓمت بُغٍ٣ت مىهجُت ،وو٣ٞا لدؿلؿل الٗمل وخؿب الخىاعٍش وألاٖىام ،و و٣ٞا إلاجغٍاث
ّ ً
م٣ؿما بلى ٖضة ملٟاث ،و٢ض ًدىي اإلال ٠الىاخض
ألاخضار واإلاىا ٠٢التي جدضر مما ًجٗل الٗمل
ؤ٦ثر مً جؼء ،و طل ٪ل٨ثرة اإلاؿدىضاث و الىزاث.٤

املالحظة )48
"غ ـ ـ ــذم جىاق ـ ـ ــو أداء اإلاف ـ ـ ــشف ؤلاظ ـ ـ ــدثماسي جج ـ ـ ــاه مدكظ ـ ـ ــت اإلاع ـ ـ ــاهماث بم ـ ـ ـا جملُ ـ ـ ــه اإلاػ ـ ـ ــاًير الذولُ ـ ـ ــت
للمداظـ ـ ــبت اإلاالُـ ـ ــت اإلالـ ـ ــضم جىبُههـ ـ ــا مـ ـ ــً نبـ ـ ــل اإلافـ ـ ــشف مـ ـ ــً خُـ ـ ــث اإلاػالجـ ـ ــاث اإلاداظـ ـ ــبُت والػـ ـ ــشك
ً
وؤلاقفاح وبها للمادة ( )26مً ناهىن اإلافشف "...
(نٟدت )271-270

الغص :
ً خدضر الضًىان ًٖ اإلاٗاًحر الضولُت في اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت والٗغى وؤلاٞهاح ،في خحن ٌُٟٛل
ّ
اإلاخٗمض ألمغ آزغ ؤ٦ثر ؤهمُت ولؼوما مً ٧ل جل ٪اإلاٗاًحر  ،خحن يهمل مغاجٗت
الضًىان بهماله
الخؿاب السخامي واٖخماصه ،خُث ٧ان آزغ خؿاب زخامي مٗخمض للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي مً ٢بل
الضًىان ٧ان في ٖام  ، 2010عٚم ؤن آزغ محزاهُت ؤخُلذ للضًىان هي محزاهُت الٗام . 2017
َّ 
ّ
اإلاجغص ٖضم جُبُ ٤مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ،هى
بن ّاصٖاء ج٣غٍغ الضًىان
مدٌ اٞتراء؛ بل ؾعى اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي الجساط الخضابحر الالػمت لالؾخٗاهت بسبراء صولُحن في هظا
اإلاجا ،٫و٢ض ّجمذ الاؾخٗاهت بسبراء صولُحن للكغوٕ و اإلاؿاٖضة في جُبُ ٤مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت
الضولُت مىظ نهاًت الٗام  2011بال َّ
ؤن ْغو ٝالبالص ألامىُت وخالت ٖضم الاؾخ٣غاع ،ؤٖا٢ذ اؾخمغاع
هظا الٗمل وخالذ صون اؾخ٨ما ٫اإلاكغوٕ.
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املالحظة )49
" لم ًهذم اإلافشف ؤلاًماخاث الالصمت خُاُ غملُت بُؼ خهىم ايخخاب في صٍادة سأط ماُ مفشف ًىوي
يشٍذث و هى أخذ معاهماث مفشف لُبُا اإلاشيضي خالُ ؼهش قبراًش 2017م غذدها ()20657725
ظهم بهُمت ـاقُت ً 24116141855ىسو ".
(نٟدت )271

الغص :
ال ؤؾاؽ لهظه اإلاالخٓت ،وال خت لهظا الؼٖم ،خُث جم جىيُذ هظه الٗملُت وبُان ُُٟ٦ت بجمام
بُ٘ خ٣ى ١ؤلا٦خخاب في ػٍاصة عؤؾما ٫اإلاؿاهمت و ّجمذ مىاٞاة صًىان اإلاداؾبت باإلاؿدىضاث والُ٣ىص
اإلاداؾبُت الالػمت التي جم بها بجغاء ٖملُت البُ٘ ،و٦ظل ٪ؤخُل بلى الضًىان بُان ما هى الٗاثض
ُ
َّ
اإلاد ٤٣للمهغ ٝاإلاغ٦ؼي مً جغاء ٖملُت البُ٘ ،هظا باإلياٞت بلى الخىيُذ والكغح الظي ِّ ٢ضم
ألًٖاء ٞدو الضًىان مً ٢بل وخضة اإلاؿاهماث وال٣غوى باإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي ؤ٦ثر مً مغة خى٫
ُُٟ٦ت بجمام هظه الٗملُت وؤلاجغاءاث اإلاخٗل٣ت بها ،لظا وؿخٛغب بكضة بصعا هظه اإلاالخٓت يمً
ُ
ج٣غٍغ الضًىان عٚم ٧ل الخىيُداث التي ٢ضمذ لٟغٍ ٤الضًىان.

املالحظة )50
"ًمثـ ـ ــل اإلادـ ـ ــاقظ غمـ ـ ــىٍت اإلافـ ـ ــشف اإلاشيـ ـ ــضي ف ـ ـ ـي مجلـ ـ ــغ إداسة اإلاؤظعـ ـ ــت الػشبُـ ـ ــت اإلافـ ـ ــشقُت بذولـ ـ ــت
البد ـ ـ ـ ــشًٍ بمىف ـ ـ ـ ــب سئ ـ ـ ـ ــِغ مجل ـ ـ ـ ــغ إداسة اإلاؤظع ـ ـ ـ ــت وسئ ـ ـ ـ ــِغ الجمػُ ـ ـ ـ ــت الػمىمُ ـ ـ ـ ــت وي ـ ـ ـ ــزا سئاظ ـ ـ ـ ــت
مجلغ إداسة الؽشيت الخابػت لها بلىذن (  ABCلىذن) وفي هزا الؽأن هىسد آلاحي:
 oـ ـ ــكت اإلاد ـ ــاقظ ـ ـ ــكت ظ ـ ــُادًت ظُاظـ ـ ـُت وٍف ـ ــذس بخػُ ـ ــين مد ـ ــاقظ اإلاف ـ ــشف اإلاشي ـ ــضي ن ـ ــشاس م ـ ــً
الجهت الدؽشَػُت في الذولت.
 oل ـ ــم ًدب ـ ــين خف ـ ــىُ اإلاد ـ ــاقظ غل ـ ــى ؤلارن اإلاع ـ ــبو م ـ ــً الجه ـ ــت الدؽ ـ ــشَػُت باإلاىاقه ـ ــت غل ـ ــى جمثُ ـ ــل
غمىٍت اإلافشف اإلاشيضي في مجلغ إداسة اإلاعاهمت اإلازًىسة.
ً oترج ـ ـ ــب غل ـ ـ ــى جهل ـ ـ ــذ مىف ـ ـ ــب سئ ـ ـ ــِغ مجل ـ ـ ــغ إداسة اإلاؤظع ـ ـ ــت الػشبُ ـ ـ ــت اإلاف ـ ـ ــشقُت واً ـ ـ ــت مؤظع ـ ـ ــت
دولُـ ـ ــت أخـ ـ ــشي الخمـ ـ ــىع لهـ ـ ــىاهين دولـ ـ ــت اإلاعـ ـ ــاهمت وللمعـ ـ ــائلت والج ـ ـ ـضاء إرا مـ ـ ــا أنخ ـ ـ ـ ى الخـ ـ ــاُ ،
يمـ ـ ــا أن ألامـ ـ ــش نـ ـ ــذ ًشجهـ ـ ــي إلـ ـ ــى اإلاعـ ـ ــاط بمعـ ـ ــائل ظـ ـ ــُادًت راث بػـ ـ ــذ نـ ـ ــىمي مـ ـ ــً خُـ ـ ــث إن ـ ـ ـشاساث
الىالء التي جمػها نىاهين وأهظمت دولت اإلاهش.
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 oجمـ ـ ــاسب اإلافـ ـ ــالر هدُجـ ـ ــت الجمـ ـ ــؼ بـ ـ ــين ــ ـ ــكت مدـ ـ ــاقظ مفـ ـ ــشف لُبُـ ـ ــا اإلاشيـ ـ ــضي وسئاظـ ـ ــت مجلـ ـ ــغ
إداسة مؤظعـ ـ ـ ــت ججاسٍـ ـ ـ ــت دولُـ ـ ـ ــت وحمػُتهـ ـ ـ ــا الػمىمُـ ـ ـ ــت جشبىهـ ـ ـ ــا ــ ـ ـ ــلت باإلافـ ـ ـ ــشف اإلاشيـ ـ ـ ــضي ورلـ ـ ـ ــَ
ًخ ـ ــالل ه ـ ــق اإلا ـ ــادة ( )15م ـ ــً اله ـ ــاهىن سن ـ ــم ( )1لع ـ ــىت  2005والت ـ ــي جه ـ ـ ـ ي ب ـ ــأن ( ٌؽ ـ ــتره ف ـ ــي
ً ـ ـ ــل م ـ ـ ــً اإلاد ـ ـ ــاقظ وهائب ـ ـ ــه وب ـ ـ ــا ي أغم ـ ـ ــاء مجل ـ ـ ــغ ؤلاداسة  ...قه ـ ـ ــشة ( )4أال جٍ ـ ـ ــىن ل ـ ـ ــه مفـ ـ ـ ــالر
جخػ ـ ــاسك م ـ ــؼ واحباج ـ ــه أو ًٍ ـ ــىن م ـ ــً ؼ ـ ــأنها الخ ـ ــأزير ف ـ ــي خُذج ـ ــه وإظ ـ ــخهاللُخه ف ـ ــي اإلا ـ ــذاوالث وإجخ ـ ــار
الهشاساث) .
ً
 oونـ ـ ــذ أجضـ ـ ــر جـ ـ ــأزير رلـ ـ ــَ حلُـ ـ ــا مـ ـ ــً خـ ـ ــالُ نُـ ـ ــام اإلافـ ـ ــشف اإلاشيـ ـ ــضي بخمُيـ ـ ــز هـ ـ ــزه اإلاؤظعـ ـ ــت دون
ؾيره ـ ــا م ـ ــً اإلاشاظ ـ ــلين غى ـ ــذ إظ ـ ــىاد الػملُ ـ ــاث وجىظُ ـ ــل ألام ـ ــىاُ وجه ـ ــذًم حع ـ ــهُالث مِع ـ ــشة دون
الخهُ ـ ـ ــذ بمؤؼ ـ ـ ـشاث الخف ـ ـ ــيُل ؤلائخم ـ ـ ــاوي للمشاظ ـ ـ ــل ودول ـ ـ ــت اإلاشاظ ـ ـ ــل وخ ـ ـ ــذود واظ ـ ـ ــهل ؤلائخم ـ ـ ــان
وًاقت اإلادذداث ألاخشي اإلاىلىع مً نبل إداسة اإلاخاوش" .
(ـكدت )271-271

الغص :
َّ 
بن م ا ا ااا ػٖم ا ا ااه الخ٣غٍ ا ا ااغ م ا ا ااً م ٣ا ا ااضماث ،وم ا ا ااا ّ
جىن ا ا اال بلُ ا ا ااه م ا ا ااً اؾ ا ا ااخيخاجاث ف ا ا ااي ه ا ا ااظا اإلاىي ا ا ااىٕ
جمُٗها مبرعاث ٚحر خُدت ،وال حؿدىض ألؾاؽ ٢اهىوي ،وبُان طلٖ ٪لى الىدى الخالي :
َّ .1
بن  ٦ا ااىن مه ا ااغ ٝلُبُ ا ااا اإلاغ ٦ا ااؼي ه ا ااى ن ا اااخب ألاٚلبُ ا اات اإلاُل ٣ا اات ف ا ااي عؤؽ م ا ااا ٫الا ا ا ً ABCجٗ ا اال
م ا ا ااً الُبُع ا ا ااي ؤن ًتا ا ا ارؤؽ ممث ا ا اال مه ا ا ااغ ٝلُبُ ا ا ااا اإلاغ ٦ا ا ااؼي الجمُٗ ا ا اات الٗمىمُ ا ا اات للمجمىٖ ا ا اات
لخماًت الخهيُ ٠الاثخماوي للماؾؿت في ْل الٓغو ٝالهٗبت التي جمغ بها لُبُا.
ًَ .2ىٓ ا ا ااغ اإلاه ا ا ااغ ٝاإلاغ ٦ا ا ااؼي بلا ا ا اى ه ا ا ااظه اإلاؿ ا ا اااهمت بٗ ا ا ااحن الاٖخب ا ا اااع ل ا ا ااِـ  ٣ٞا ا ااِ ٧اؾ ا ا اادثماع ب ا ا اال
بؿ ا ا ا اابب بم٩اهُ ا ا ا اااث ؤلاؾ ا ا ا ااخٟاصة م ا ا ا ااً ه ا ا ا ااظا اإلاه ا ا ا ااغ ٝال ا ا ا ااضولي الىاؾ ا ا ا اا٘ ؤلاهدك ا ا ا اااع ف ا ا ا ااي ٖ ا ا ا ا ّاضة
مجا ا اااالث ،ؾا ا ااىاء فا ا ااي السا ا ااضماث التا ا ااي ًم٨ا ا ااً ؤن ً٣ا ا ااضمها للمها ا اااع ٝاللُبُا ا اات ،وؤًًا ا ااا إلم٩ا ا ااان
ؤلاٞا ا اااصة مىا ا ااه فا ا ااي مجا ا ااا ٫جا ا ااضعٍب ال٨ا ا ااىاصع اللُبُا ا اات ٖلا ا ااى ًا ا ااض زب ا ا اراث صولُا ا اات فا ا ااي مجا ا ااا ٫الٗما ا اال
اإلاهغفي.
 .3صؤب مه ا ا ا ااغ ٝلُبُ ا ا ا ااا اإلاغ ٦ا ا ا ااؼي ٖل ا ا ا ااى ج٩لُ ا ا ا اا ٠ؤخ ا ا ا ااض ُ٢اصاج ا ا ا ااه  :اإلاد ا ا ا ااا ٔٞؤو هاث ا ا ا ااب اإلاد ا ا ا ااأٞ
ً
لُ٨ا ا ا ااىن عثِؿ ا ا ا اا إلاجلا ا ا ااـ بصاعة ال ا ا ا ا ا ا  ABCمىا ا ا ااظ جإؾا ا ا ااِـ اإلااؾؿا ا ا اات ،وألاما ا ا ااغ لا ا ا ااِـ با ا ا ااضٖا فا ا ا ااي
الى٢ذ الخالي.
 .4ال ًىج ا ااض ّ
ؤي ؾا ا ااىض ً ٟا ااغى ٖلا ا ااى اإلادا ا ااا ٔٞؤو ٚح ا ااره ما ا ااً ؤًٖا ا اااء مجل ا ااـ بصاعة مها ا ااغ ٝلُبُا ا ااا
اإلاغ٦ا ا ا ااؼي ّ
اإلاُٗىا ا ا ااحن ما ا ا ااً الؿا ا ا االُت الدكا ا ا ااغَُٗت ؤزا ا ا ااظ بطن مؿا ا ا ااب ٤ما ا ا ااً الؿا ا ا االُت الدكا ا ا ااغَُٗت
باإلاىا٣ٞت ٖلى جمثُل اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي.
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 .5ال وجا ا اىص ل ا ااضٖىي جً ا اااعب اإلاه ا ااالر ٦ -م ا ااا ػٖ ا اام ج٣غٍ ا ااغ ال ا ااضًىان  -هدُج ا اات الجم ا اا٘ ب ا ااحن ن ا ااٟت
اإلادا ا ااا ٔٞوعثاؾا ا اات مجلا ا ااـ بصاعة اإلااؾؿا ا اات اإلاها ا ااغُٞت الٗغبُا ا اات الا ا ااىاعص فا ا ااي اإلاا ا اااصة (٣ٞ )15ا ا ااغة
ً
 4م ا ا ا ااً ال ٣ا ا ا اااهىن ٞ ، 2005/1اإلاد ا ا ا ااا ٔٞباٖخب ا ا ا اااعه مدا ٓٞا ا ا ااا ًا ا ا ا اغؤؽ بصاعة اإلاه ا ا ا ااغ ٝاإلاغ ٦ا ا ا ااؼي
وَٗما ا ا اال ٖل ا ا ا ااى اإلادا ٓٞا ا ا اات ٖلا ا ا ااى مه ا ا ا ااالر اإلاه ا ا ا ااغ ٝاإلاغ٦ا ا ا ااؼي بم ا ا ا ااا ف ا ا ا ااي طلا ا ا اا ٪مؿ ا ا ا اااهماجه ف ا ا ا ااي
اإلاهاع ٝألاجىبُت.
 .6باليؿا ا اابت إلاا ا ااا وعص ما ا ااً ؤن جًا ا اااعب اإلاها ا ااالر با ا ااحن صوعي اإلادا ا ااا ٔٞفا ا ااي ٧ا ا اال ما ا ااً مها ا ااغ ٝلُبُا ا ااا
اإلاغ ٦ا ا ااؼي وف ا ا ااي اإلااؾؿ ا ا اات الٗغبُ ا ا اات اإلاه ا ا ااغُٞت ه ا ا ااخج ٖى ا ا ااه جمُح ا ا ااز ه ا ا ااظه اإلااؾؿ ا ا اات ٖى ا ا ااض بؾ ا ا ااىاص
الٗملُاث للمهاع ٝاإلاغاؾلتٞ ،هى ٚحر خُذ  .وطل ٪لؤلؾباب الخالُت :
ً
ً
ً
 oؤوال  :ال ؤؾاؽ الصٖاء الضًىان ٞغى مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي مهغٞا مغاؾال واخضا ٖلى
ّ
ها٦ض هىا ٖضم وجىص ؤ ًَّت حٗلُماث
اإلاهاع ٝالخجاعٍت الخٗامل مٗه وهى  ، ABC Groupو ِ
ناصعة ًٖ اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي بسهىم جىُٟض ٧ل اإلاٗامالث ًٖ َغٍ ٤مغاؾل واخض،
ُ
ٞخٗلُماث اإلاهغ ٝاإلاغ٦ؼي واضخت ونغٍدت جهضع بها ميكىعاث صوعٍت جيكغ في مىٗ٢ه،
ّ
َّ
اإلاٗممت
وحٗمم ٖلى اإلاهاع ٝالٗاملت ،وُٞما ًخٗل ٤باإلاهاع ٝاإلاغاؾلت جىو اإلايكىعاث
ٖلى اإلاهاعٖ )2017/2 – 2016/2( ٝلى الخٗامل م٘ قب٨ت مغاؾلحن في جمُ٘ ؤهداء الٗالم
م٘ بُٖاء ألاولىٍت للمؿاهماث اللُبُت بالساع  ،وهي ميكىعاث ّجمذ بمكاع٦ت ٞغٍ ٤صًىان
اإلاداؾبت ومىا٣ٞخه،وال٨ك ٠الخالي ًُ ّ
ىضر ؤهم اإلاغاؾلحن الظي جم الخٗامل مٗهم والٗمالث
ِ
التي جم الخٗامل بها م٘ جل ٪اإلاهاع ٝاإلاغاؾلت ،وطل ٪زال ٫الٟترة مً  2017-01-01خت
جاعٍسه ،وطل٧ ٪الخالي :
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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ً
ّ
 oزاهُ ا ا ااا ً :ا ٦ا ا ااض الج ا ا ااضو ٫الؿ ا ا اااب ٖ ٤ا ا اضم
ً
ج٣ا ا اااعٍغه ما ا ااازغا ،وؤن قا ا ااب٨ت مغاؾا ا االي اإلاها ا اااع ٝاللُبُا ا اات فا ا ااي السا ا اااع مخىىٖا ا اات ومخٗا ا ااضصة،
ً
ول ا ا ا ااِـ ا ا ا ااخُدا م ا ا ا ااا ً ٣ا ا ا ااا ٫م ا ا ا ااً ؤن ال ا ا ا ا ا ً ABCخمخ ا ا ا اا٘ بمٗامل ا ا ا اات جمُحزً ا ا ا اات صون الخُ٣ا ا ا ا ااض
ا ا ااخت ه ا ا ااظا الاصٖ ا ا اااء ال ا ا ااظي ً ٨ا ا ااغعه ال ا ا ااضًىان ف ا ا ااي

بماقا اغاث الخها اايُ ٠ؤلاثخما اااوي للمغاؾا اال وصولا اات اإلاغاؾا االٞ ،ال ا ا اABC

ًخمخا اا٘ بخها اايُ٠

اثخماوي جُض.
ً
 oزالث ا اا  :ل ا اام ٌٗا ااغ ال ا ااضًىان اٖخبا اااعا للىي ا اا٘ ال ا اغاهً ال ا ااظي جما ااغ ب ا ااه الضولا اات اللُبُ ا اات ،وٖ ا ااؼوٝ
الٗضً ا ااض م ا ااً اإلاه ا اااع ٝألاجىبُ ا اات وع ٞا ااٌ بًٗ ا ااها الخٗام ا اال م ا اا٘ اإلاه ا اااع ٝاللُبُ ا اات ،بؿ ا اابب
جه ا اايُ ٠لُبُ ا ااا ٦ضول ا اات ٖالُ ا اات اإلاس ا اااَغ ف ا ااي ْ ا اال ْ ا ااغو ٝالاه٣ؿ ا ااام الؿُاسا ا ا ي والاه ٟا ااالث
ألامنا ا ااي وٚحرها ا ااا ما ا ااً الٓا ا ااغو ،ٝمما ا ااا خا ا ااضا باإلاها ا ااغ ٝاإلاغ٦ا ا ااؼي الخٗىٍا ا اال ٖلا ا ااى اإلاؿا ا اااهماث
اللُبُت الساعجُت في جىُٟظ الٗملُاث اإلاهغُٞت الساعجُت.
 oابٗ ا ا ًاا ٖ :ل ا ااى  ٞا ااغى الدؿ ا االُم بىج ا ااىص مٗامل ا اات ج ًٟا ااُلُتٞ ،م ا ااً الج ا ااضًغ بال ا ااظ٦غ َّ
ؤن هى ا ااا٥
ع
حٗلُما اااث ٢ضًم ا اات بك ا ااإن جًٟا ااُل الخٗام ا اال م ا اا٘ اإلاها اااع ٝالت ا ااي ٞحه ا ااا مؿا اااهمت لُبُ ا اات (وه ا ااى
َّ
اإلااؾؿا ا ا اات اإلاالُا ا ا اات ما ا ا اا٘ اإلااؾؿا ا ا اااث الكا ا ا اا٣ُ٣ت بُغٍ ٣ا ا ا اات
ج٣لُا ا ا ااض ما ا ا ااالي صولا ا ا ااي ؤن جخٗاما ا ا اال
ّ
ج ًٟا ااُلُت) ول ا ااِـ  ُٞا ااه ؤي خ ا ااغ  ٢ا اااهىوي ،ب ا اال به ا اه ؤصع ا ااى للخ ا ااغم ٖل ا ااى مه ا ااالر اإلاه ا اااعٝ
اإلادلُ ا ا اات وٍ ا ا ااىٗ٨ـ ب ا ا ااضوعه ٖل ا ا ااى مه ا ا االخت اإلاؿ ا ا اااهماث اللُبُ ا ا اات بالس ا ا اااع وجد٣ُ٣ه ا ا ااا ؤ٦ب ا ا اار
 ٢ا ااضع م ا ااً الٗىاث ا ااض للمؿ ا اااهمحن ٞحه ا ااا بم ا ااا ف ا ااي طل ا اا ٪مه ا ااغ ٝلُبُ ا ااا اإلاغ ٦ا ااؼي٦ ،م ا ااا ؤ َّن هج ا اااح

اإلااؾؿا ا ا اات الٗغبُا ا ا اات اإلاها ا ا ااغُٞت الا ا ا ا ا  ABCطاث ؤٚلبُا ا ا اات ألاؾا ا ا ااهم اإلاملى٦ا ا ا اات للُبُا ا ا ااا ،ال ٌُٗا ا ا ا ُّاض
ً
٣ٞا ا ا ااِ هجاخا ا ا ااا للمدا ا ا ااا ٔٞباٖخبا ا ا اااعه عثا ا ا ااِـ مجلا ا ا ااـ ؤلاصاعة ،با ا ا اال ًد٣ا ا ا ااٞ ٤اث ا ا ا اضة ماصً ا ا ا اات
ْ
مباق ا ا ااغة للمه ا ا ااا  ٝاللُبُ ا ا اات ،ل ا ا ااظل ٞ ٪ا ا ا َّ
اةن اإلاٗامل ا ا اات الخمُحزً ا ا اات بن وج ا ا ااضث  ٞ ،ا ا ااي مب ا ا اارعة
ع
بسضمت اإلاهالر الىَىُت.
ً
 oزامؿا ا اا  :ؤم ا ااا م ا ااا ًخٗل ا اا ٤باإلاؼاً ا ااا واإلا٩ا ٞا ااأث الىاجج ا اات ٖ ا ااً ًٖ ا ااىٍت مجل ا ااـ بصاعة ال ا ا ا ABC
ؤو  ABCلى ا ااضنٞ ،ةنه ا ااا جخ ٣ا ااغع و٣ٞا ا اا للمٗ ا اااًحر اإلاٗم ا ااى ٫به ا ااا فا ا ااي  ٧ا اال واخ ا ااض م ا ااً اإلاها ا ااغٞحن،

وال جمُح ا ااز ٞحه ا ااا لص ا ااسو اإلاد ا ااا ٔٞؤو ن ا ااٟخه ،ب ا اال بنه ا ااا م٩ا ٞا ااأث مد ا ااضصة بالثد ا اات صازلُ ا اات،
ُ
٧اها ا ااذ ؾا ا ااى ٝجها ا ااغ ٝفا ا ااي جمُا ا اا٘ ألاخ ا ا اىا ٫ؾا ا ااىاء ٧ا ا ااان الًٗا ا ااى ها ا ااى اإلادا ا ااا ٔٞؤم ٚحا ا ااره ،
وؾىاء ٧ل ٠مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي بظل ٪ؤخض ُ٢اصاجه ؤم ٧لٚ ٠حرهم.
ً
 oؾاصؾ ا ا ااا  :وؿ ا ا ااخهجً بز ا ا اااعة مث ا ا اال ه ا ا ااظه اإلاالخٓ ا ا اات طاث الُ ا ا اااب٘ الصسص ا ا ا ي ال ا ا ااظي ال ًلُ ا ا اا٤
بماؾؿا ا ا ا اات ع٢ابُا ا ا ا اات ؾا ا ا ا ااُاصًت بذجا ا ا ا اام صًا ا ا ا ااىان اإلاداؾا ا ا ا اابتٌُٗ ،ا ا ا ا ااىٖ ٫لُا ا ا ا ااه فا ا ا ا ااي ؤن ًخسا ا ا ا ااظ
ؤلاجغاءاث الالػمت لهُاهت اإلاا ٫الٗام.
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املالحظة )51
جدذ ٖىىان " معاهماث و مؽاسًاث و مىظماث دولُت " ريش جهشٍش الذًىان :
 غذم إهخمام اإلافشف اإلاشيضي بخكػُل غمىٍخه في اإلاىظماث الذولُت بما ٌػىد غلى الذولت اللُبُتباإلظخكادة مً الخذماث التي جهذمها و البرامج التي حػذها هزه اإلاؤظعاث قػلى ظبُل اإلاثاُ :
 خىىه ؤلائخمان و الدعهُالث اإلاِعشة و الكشؿ التي ًهذمها بشهامج جمىٍل الخجاسة الػشبُت مً خالُجأمين حضء أو ًل واسداث الذوُ مً العلؼ و الخذماث بخٍلكت أنل مً جلَ اإلادملت غلى الخعاباث
اإلاٌؽىقت لذي اإلاشاظلين  ،خُث جبين مً خالُ ؤلاوالع غلى جهاسٍشهزه اإلاؤظعت اظخكادة غذة دوُ
مً هزه اإلاضاًا.
 خضمت الخذماث التي جهذمها اإلاؤظعت الػشبُت لممان الاظدثماس لشحاُ ألاغماُ و اإلاعدثمشًٍ و يزلَالممان لذ اإلاخاوش الخجاسٍت و ؾير الخجاسٍت للفادساث بين الذوُ الػشبُت .
(ـكدت )272

الغص :
ّ 
ًاؾ ا ااـ ج٣غٍ ا ااغ ال ا ااضًىان التهام ا اااث ٦بح ا اارة جج ا اااه اإلاه ا ااغ ٝاإلاغ ٦ا ااؼي ،بى ا اااء ٖل ا ااى م ٣ا ااضماث هؼٍل ا اات ال
جه ا ا ا االر ل ا ا ا ااضٖىاه وال جخىا ٞا ا ا اا ٤مٗه ا ا ا ااا ،بط هج ا ا ا ااض هى ا ا ا ااا ؤن ّاصٖ ا ا ا اااء الخ٣غٍ ا ا ا ااغ بك ا ا ا ااإن ٖ ا ا ا ااضم بهخم ا ا ا ااام
اإلاه ا ا ااغ ٝاإلاغ ٦ا ا ااؼي بخ ُٟٗا ا اال ًٖ ا ا ااىٍخه ف ا ا ااي اإلاىٓم ا ا اااث الضولُ ا ا اات بم ا ا ااا ٌٗ ا ا ااىص ٖل ا ا ااى الضول ا ا اات اللُبُ ا ا اات
باإلؾ ا ااخٟاصة م ا ااً الس ا ااضماث اإلا٣ضم ا اات ،ه ا ااى ّاصٖ ا اااء ٚح ا اار ا ااخُذ وال ؤؾ ا اااؽ ل ا ااه م ا ااً الص ا ااخت؛ خُ ا ااث
ب َّن اإلاه ا ا ااغ ٝاإلاغ ٦ا ا ااؼي ًد ٣ا ا اا ٤الٗضً ا ا ااض م ا ا ااً وج ا ا ااىه الاؾ ا ا ااخٟاصة م ا ا ااً ٖ ا ا ااضة ًٖ ا ا ااىٍاث بمىٓم ا ا اااث
صولُت ،ومجها ٖلى ؾبُل اإلاثا: ٫
 -1اؾ ا ا ااخٟاصث صول ا ا اات لُبُ ا ا ااا م ا ا ااً الس ا ا ااضماث الت ا ا ااي ً ٣ا ا ااضمها بغه ا ا ااامج جمىٍ ا ا اال الخج ا ا اااعة الٗغبُ ا ا اات
ز ا ا ااال ٫الٗ ا ا ااام  2017م ا ا ااً ز ا ا ااال ٫و ٧ا ا اااالث وَىُ ا ا اات ز ا ا اااع صول ا ا اات لُبُ ا ا ااا ُ٢مته ا ا ااا خ ا ا ااىالي 11.3
ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي لخمىٍل ن٣ٟاث اؾخحراص.
٦ -2ما ا ااا اؾا ا ااخٟاصث صولا ا اات لُبُا ا ااا ما ا ااً زا ا ااضماث اإلااؾؿا ا اات اللُبُا ا اات لًا ا اامان الاؾا ا اادثماع واثخما ا ااان
اله ا ا اااصعاث ز ا ا ااال ٖ ٫ا ا ااام  2017خُ ا ا ااث بل ا ا اا ٜي ا ا اامان الاؾ ا ا اادثماع خ ا ا ااىالي  915561608.00صوالعا
ؤمغٍ ُ٨ا ا ا ا اا ،و بل ا ا ا ا اا ٜي ا ا ا ا اامان واعصاث اإلااؾؿا ا ا ا اات اللُبُ ا ا ا ا اات لل ا ا ا ا ااى ِٟخ ا ا ا ا ااىالي 11712131404.00

صوالعا ؤمغٍُ٨ا.
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املالحظة )52
" لم ًدبين الخفىُ غلى أًت اظخكادة ظُاظُت او انخفادًت مً اهممام لُبُا الى مىظمت الهُبَ ومً
البرامج التى جهذمها هزه اإلاؤظعت ".
(نٟدت )273

الغص :
ً
ً
ُ
جٓهغ هظه اإلاالخٓت مً ٢بل صًىان اإلاداؾبت زلُا واضخا ،وجهال باألهضا ٝمً وعاء بوكاء هظه
ُ
ً
ؤؾاؾا؛ خُث َّ
بن مباصعة الهُب ٪ؤوكئذ مً ٢بل نىضو ١الى٣ض الضولي ،بهضٝ
اإلاىٓمت "الهُب"٪
ً
َّ
جس ٠ُٟؤٖباء الضًىن ٖلى الضو ٫ألاقض ٣ٞغا في الٗالم ،و بن لُبُا حؿهم في هظه اإلاباصعة ٦ضولت
صاثىت و لِؿذ ٦ضولت مضًىت ،ؤما بطا ٧ان اإلا٣هىص مً الاؾخٟاصة بٖاصة الجضولت للضًىن الساعجُت،
َّ
ٞةن هظا ال ًخم بال بغجىٕ الضو ٫اإلاضًىت بلى ٧ل مً نىضو ١الى٣ض الضولي و البى ٪الضولي ،و طل٪
ّ
ألن مىٓمت الهُب ٪حٗمل في بَاع نىضو ١الى٣ض الضولي و لِـ في بَاع زىاجي.

املالحظة )53
جدذ ٖىىان " الىدائؼ الخاـت " ط٦غ ج٣غٍغ الضًىان :
" مػظ ــم مٍىه ــاث بى ــذ الىدائ ــؼ الخاـ ــت اسـ ــذة مخػث ــرة ومع ــخدهت الع ــذاد مشخل ــت مى ــز ظ ــىىاث ظ ــابهت
ومٍ ــىن له ــا مخفف ــاث مالُ ــت بيع ــبت  % 100ل ــم جىـ ـشأ غلحه ــا خشي ــت ظ ــذاد غل ــى ال ــشؾم م ــً مىالب ــاث
اإلاف ــشف خـ ــالُ ظـ ــىت الكدـ ــق للجهـ ــاث اإلاهترلـ ــت ظ ــبو وان اؼـ ــاس الـ ــذًىان الـ ــى لـ ــشوسة بـ ــذُ اإلاعـ ــاعى
الٌكُلت بخدفُل هزه الامىاُ خكاظا غلى مىاسد اإلافشف ".
(نٟدت )273

الغص :
٨ً غع ج٣غٍغ الضًىان بنضاع ؤخ٩امه صون ّ
جبحن وال ّ
ًاؾـ جل ٪ألاخ٩ام ٖلى مٗلىماث ص٣ُ٢ت
ّ
وخضًثت ،بط ًا٦ض اإلاهغ ٝوجىص خغ٦ت ؾضاص ٖلى هظه الىصاج٘ اإلاظ٦ىعة في مالخٓت الضًىان،
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خُث ًخم ؾضاص الا٢ؿاٍ اإلاؿخد٣ت ٖلى ٢غى مىعٍخاهُا ٧ل ؾخت ؤقهغ ،و ٦ظل ٪جم ؾضاص ٧امل
ألا٢ؿاٍ اإلاؿخد٣ت لىصٌٗت مهغ بخاعٍش  ، 2018/04/11خُث ٧ان َّ
الؿضاص ًخم ّ
٧ل زالزت ؤقهغ.
 ج٣ىم وخضة اإلاؿاهماث بمهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي بك٩ل صوعي بمخابٗت ٖملُاث الؿضاص اإلاؿخد٣ت،
وج٣ىم باإلاُالبت الضوعٍت ًٖ َغٍ ٤مىٓىمت الؿىٍٟذ للضو ٫اإلاضًىت ،وجا٦ض ٖلى جل ٪الضو ٫مً
ّ
اإلادضصة٦ ،ما ج٣ىم الىخضة بالخىانل
ؤجل ؾضاص ألا٢ؿاٍ والٟىاثض اإلاؿخد٣ت ٖلحها في اإلاىاُٖض
٧ل مً وػاعحي اإلاالُت والساعجُت للخاُ٦ض ٖلحهما بًغوعة مساَبت ؾٟاعاث الضو ٫اإلاضًىت
م٘ ٍ
لاللتزام باالجٟاُ٢اث اإلاىٗ٢ت مٗها بالسهىم.
ّ
 بن ال٣غوى ال٣اثمت واإلاخٗثرة مىدذ مً ٢بل الىٓام الؿاب٢ ٤بل الٗام  ، 2011ؤما مىظ الٗام
ّ
 2011بلى ًىمىا هظا ٞةن بصاعة اإلاهغ ٝاإلاغػي ٢ض ٢امتن بدىُٟظ ٢غى واخض  ،ِ٣ٞوجم ؾضاص
ُ٢مخه بال٩امل.

املالحظة )54
" جذوى معخىي مخابػت إداسة الشنابت غلى اإلافاسف والىهذ بمفشف لُبُا اإلاشيضي مً خُث الالتزام
باإلاػاًير والمىابي اإلاىظمت لها ،ويزلَ غذم الهُام بدمالث الخكخِؾ الذوسي وجم الترييز غلى
الخكخِؾ الىىعي وقو ما جبين مً مخالكاث "
(نٟدت )283

الغص :
ً
 فااي بَاااع مخابٗاات واقاغا ٝمهااغ ٝلُبُااا اإلاغ٦ااؼي ٖلااى اإلاهاااع ٝالخجاعٍاات جىُٟااظا ألخ٩ااام ال٣اااهىن ع٢اام
( )1لؿااىت 2005م وحٗضًلااه ،وإلاااا للغ٢اباات اإلاُضاهُاات مااً صوع ٗٞااا ٫فااي ياامان خؿااً بصاعة اإلاساااَغ فااي
ً
الُ٣إ اإلاهغفي ،ولخد ٤ُ٣الاؾاخ٣غاع والؿاالمت اإلاالُاتٞ ،اةن مهاغ ٝلُبُاا اإلاغ٦اؼي ٌٗاى٦ ٫ثحارا ٖلاى
الغ٢اباات اإلاُضاهُاات للخ ااض مااً اإلاساااَغ الت ااي جىاجااه اإلاهاااع ،ٝوي اامان التزامهااا بالدكااغَٗاث الىا ٞااضة
والخٗلُماث الهاصعة ٖىه.
ً
 و ٣ٞااا للؿ ااُا ١اإلاخب اا٘ ؤٖ ااضث بصاعة الغ٢اب اات ٖل ااى اإلاه اااع ٝوالى ٣ااض ز ااال ٫الٗ ااام  2017زُ اات ؾ ااىىٍت
ً
للخٟخااِل الااضوعي ٖلااى اإلاهاااع ،ٝطاث ؤهااضا ٝمدااضصة جخ٩اماال ماا٘ ؤهااضا ٝالغ٢اباات اإلا٨خبُاات ونااىال
ً
بلى ؤلاقغا ٝواإلاخابٗت اإلاُلىبت ٖلى اإلاهاع ٝجىُٟظا إلاهام مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي.
98
رد مصرف ليبيا املركزي على تقرير ديوان احملاسبة 2017

 اؾتهضٞذ هظه السُت ؤلاصاعاث الخالُت باإلاهاع ٝالخجاعٍت :
 -1بصاعة اإلاغاجٗت الضازلُت
 -2بصاعة الخٟخِل
 -3بصاعة الهحرٞت ؤلاؾالمُت
 -4بصاعة الدؿىٍاث
 -5بصاعة الٗملُاث اإلاهغُٞت اإلادلُت
 -6بصاعة الٗملُاث اإلاهغُٞت الساعجُت
 -7بصاعة البُا٢اث الال٨تروهُت
 -8بصاعة اإلاساَغ
 -9وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت
 -10وخضة الامخثا٫
 وز ااال ٫الٗ ااام ٢ ، 2017ام ااذ بصاعة الغ٢اب اات ٖل ااى اإلاه اااع ٝوالى ٣ااض ب ااةجغاء ٖ ااضص ( )44مهم اات جٟخ ااِل
صوعي قامل ٖلى اإلاهاع ٝالخجاعٍت ،خُث جم الخٟخِل الضوعي ٖلى ؤلاصاعاث الٗامت للمهاع.ٝ
 هظا بُان جىيُحي لٗضص مهام الخٟخِل الضوعي اإلاىٟظة زال ٫الٗام 2017م.

املصرف

عدد مهام
التفتيش الدوري

الصخاعي

6

الجمهىعٍت

6

قما٫
ؤٞغٍُ٣ا

6

الىاخت

4

اإلدارات التى مت التفتيش عليها
اإلاغاجٗت الضازلُت -وخضة الامخثا -٫وخضة اإلاٗلىماث
اإلاالُت -الخٟخِل -الهحرٞت ؤلاؾالمُت -الدؿىٍاث-
الٗملُاث اإلادلُت -الٗملُاث الساعجُت.
اإلاغاجٗت الضازلُت -وخضة ٚؿل ألامىا – ٫وخضة
الامخثا -٫الخٟخِل -الٗملُاث الساعجُت -الٗملُاث
اإلادلُت -الدؿىٍاث -البُا٢اث الال٨تروهُت.
اإلاغاجٗت الضازلُت – وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت -الخٟخِل-
الهحرٞت ؤلاؾالمُت -الدؿىٍاث -الامخثا – ٫الٗملُاث
الساعجُت.
اإلاغاجٗت الضازلُت -وخضة ٚؿل ألامىا -٫ألامخثا-٫
الخٟخِل -اإلاساَغ -الدؿىٍاث -الهحرٞت ؤلاؾالمُت-
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البُا٢اث الال٨تروهُت.

ألامان

2

السلُج ألاو٫
اللُبي

6

الؿغاي

3

الخجاعي
الٗغبي

3

اإلاخدض

4

الىىعان

4

اإلاجمىٕ

44

اإلاغاجٗت الضازلُتٚ ،ؿل ألامىا -٫اإلاداؾبت -الامخثا-٫
الٗملُاث اإلادلُت
اإلاغاجٗت الضازلُت – وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت -وخضة
الامخثا – ٫الٗملُاث اإلادلُت – اإلاداؾبت – الٗملُاث
الساعجُت – اإلاساَغ.
اإلاغاجٗت الضازلُت -وخضة ٚؿل ألامىا -٫وخضة الامخثا٫
– اإلاداؾبت – الٗملُاث اإلادلُت -الٗملُاث الساعجُت.
اإلاغاجٗت الضازلُت -وخضة ٚؿل ألامىا -٫وخضة الامخثا-٫
اإلاداؾبت -الٗملُاث الساعجُت.
اإلاغاجٗت الضازلُت – وخضة اإلاٗلىماث اإلاالُت  -وخضة
الامخثا– ٫
الهحرٞت ؤلاؾالمُت -اإلاداؾبت -الٗملُاث الساعجُت.
اإلاغاجٗت الضازلُت -وخضة الامخثا -٫وخضة ٚؿل ألامىا-٫
اإلاداؾبت -الهحرٞت ؤلاؾالمُت.

اهخهى ،،،
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