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ت في جىوـ بػض  2018 مثلذ الاهخساباث البلضًت لؿىت ُّ  وزالث ،2011ؾىت ؤّوُ اهخساباث مدل

الاهخساباث وػىُت حشغف غلى جىظُمها الهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث بػض مىاؾبت اهخسابُت 

ػُت  جىضعج طمً ؾُام جغيحز الؿلؼت اإلادلُت  و(2014)والاهخساباث الغثاؾُت في صوعجيها  (2014)الدشَغ

تالظي ًٌّغؽ مكهىم اُ 2014ؾىت في بػاع الباب الؿابؼ مً صؾخىع   . في بصاعة الشإن اإلادليالمغيٍؼ

 

ذ 350 بلى 2017وفي َظا ؤلاػاع اعجكؼ غضص البلضًاث ؾىت  
ّ
ت ؾؼ ًّ ًامل جغاب الجمهىعٍت  بلض

 مهػضا جىاقؿذ في شإجها 7212  ما غضص2018ٍبمىاؾبت جىظُم الاهخساباث البلضًت ؤجاخذ مجالؿها و

 الظي طّم  بالسجل الاهخسابيمسّجال هازبا 5.333.397ة وجّم بسصىصها صغىة  ناثمت مترشح2074

حن وؤغىان نىاث ألامً الضازليألّوُ مّغة   .الػؿٌٍغ

 

 الهاهىن ألاؾاس ي غضص ولخىقحر آلالُاث الهاهىهُت الالػمت لخىظُم َظٍ الاهخساباث جّم بمىحب

 ماي 26 اإلااّعر في 16ألاؾاس ي غضص  جىهُذ وبجمام الهاهىن 2017 قُكغي 14 اإلااّعر في 2017 لؿىت 7

جإزظ بػحن وطلَ بخػضًل بػع الكصُى وبصعاج ؤنؿام وقغوع  واإلاخػلو باالهخساباث والاؾخكخاء 2014

الػلُا يما جم مغاحػت الهغاعاث الترجُبُت الّصاصعة غً الهُئت الاهخساباث الاغخباع زصىصُاث َظٍ 

واإلاخػلهت زاّصت بدسجُل الىازبحن والترشحاث والحملت الاهخسابُت مؼ اإلاداقظت اإلاؿخهلت لالهخساباث 

عي اإلاىظم للهُئت يما جم جىهُده وبجمامه مىظ ؾىت   .2013غلى ؤلاػاع الدشَغ

 

 في ؤلاغضاص للمؿاع الاهخسابي 2017واهؼلهذ الهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث مىظ ؾىت 

ر هدُجت جإحُل مىغض الاهخساباث في ؤيثر مً مىاؾبت 
ّ
ىالظي حػث  ما اوػٌـ غلى ؾحر الػملُت َو

ش   بخاٍع
ّ
كذ في ؾىت 2018 ماي 06الاهخسابُت خُث لم ًخم بحغاء الاهخساباث بال

ّ
 .2017 بػض ؤن جىن

 

غ  ىضعج َظا الخهٍغ ُ في بػاع الّصالخُاث اإلاىٍو بإخٍام الكصل  اإلاداؾباث غمال مدٌمتة بلى ًى

ًً ُط اُلالهخساباث مً الهاهىن ألاؾاس ي للهُئت الػلُا اإلاؿخهلت 30الكصل  و(1) مً ناهىجها ألاؾاس ي3

 . اإلاالُتَاخؿاباثجصغف الهُئت و مهّمت الاطؼالع بالغنابت الالخهت غلى اإلادٌمت بلى اغهض

 

                                                           
(1)

 اإلااعر في 2008 لؿىت 3 اإلاخػلو بدىظُم صاثغة اإلاداؾباث يما جّم جىهُده بمهخط ى الهاهىن ألاؾاس ي غضص 1968 ماعؽ 8 اإلااعر في 1968 لؿىت 8غضص  

ًاهذ حؿمُتها والتي حؿاَم الضولت  (...)جسخص صاثغة اإلاداؾباث بالىظغ في " والظي هّص غلى ؤن 2008 حاهكي 29 في  (...)خؿاباث وجصّغف ًّل الهُئاث مهما 

 ."ؤو ؾحر مباشغة عؤؾمالها بصكت مباشغة



 

 

 

 

 

 

 
 

 ةـــــــاملقّدم
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بمهخط ى الهاهىن ألاؾاس ي غضص  (قُما ًلي الهُئت)ؤخضزذ الهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث 

 لؿىت 44 يما جم جىهُده وبجمامه بالهاهىن ألاؾاس ي غضص 2012 صٌؿمبر 20 اإلااّعر في 2012 لؿىت 23

 2013  صٌؿمبر28 اإلااّعر في 2013 لؿىت 52 والهاهىن ألاؾاس ي غضص 2013 هىقمبر 1 اإلااّعر في 2013

ت (قُما ًلي الهاهىن ألاؾاس ي للهُئت) ، وهي َُئت غمىمُت مؿخهلت وصاثمت جخمخؼ بالصخصُت اإلاػىٍى

بها . والاؾخهالُ ؤلاصاعي واإلاالي
ّ
 وقها 2014 حاهكي 27صؾخىع الجمهىعٍت الخىوؿُت الّصاصع في ونض عج

 .ؾلؼت جغجُبُت في مجاُ جضزلها ومىدها إلاهخظُاث بابه الؿاصؽ مً بحن الهُئاث الضؾخىعٍت اإلاؿخهلت

 

 ٌؿهغ جدذ عنابت عثِؿها غلى خؿً حهاػ جىكُظيَُئت ٌػاطضٍ وجخٍّىن الهُئت مً مجلـ 

ت واإلاالُت مٌنها .  والكىُتبصاعة الشاون ؤلاصاٍع  ًل غملُت اهخسابُت ؤو اؾخكخاء بخضار َُئاثبمىاؾبت ٍو

ى مؿاغضتها غلى الهُام بمهامها
ّ
.  قغغُت جخىل

 

تريب مجلـ الهُئت مً حؿػت ؤغظاء مىخسبحن مً نبل مجلـ هىاب الشػب لكترة والًت  ٍو

هت ججضًض زلث ألاغظاء ًل وؾذ ؾىىاث ؾحر نابلت للخجضًض، ب ًخم ججضًض جغيُبت مجلـ الهُئت بؼٍغ

زالُ  شاون الهُئتًغ يوجضاُو غلى حـ . وعثِـ الهُئت َى ممثلها الهاهىوي وآمغ صغف محزاهُتها.ؾيخحن

 . زالزت عئؾاء2019-2016الكترة 

 

مً الهاهىن والثالث  الثاوي ًًالكصل مً الضؾخىع و126 الكصل ػبها ألخٍامالهُئت وحؿهغ 

اإلاظًىع ؤغالٍ غلى طمان اهخساباث واؾخكخاءاث صًمهغاػُت وخّغة وحػضصًت وهؼحهت للهُئت ألاؾاس ي 

وجخىلّى الهُام بجمُؼ الػملُاث اإلاغجبؼت بدىظُم الاهخساباث والاؾخكخاءاث وبصاعتها وؤلاشغاف . وشكاقت

.  غليها

 

 جىظُم اهخساباث اإلاجلـ ألاغلى للهظاء 2018-2017-2016زالُ الؿىىاث الهُئت جىلذ و

ػُت الجؼثُت بضاثغة ؤإلااهُا والاهخساباث البلضًت  .2018 لؿىت والاهخساباث الدشَغ

 

ل الهُئت في مىفّى ؾىت 
ّ
شؿ

ُ
بػاعاث غىها ًخىػغىن بحن  120 منهم غىها 289 ما حملخه 2018وح

 . غىن جىكُظ وزضماث169ووؤغىان حؿُحر 

 

 مً  مً محزاهُت الضولتًامً الاغخماصاث اإلاسّصصت ؾىى التي جخإحى مىاعص الهُئتاعجكػذ و

يما سجلذ . 2018 ؾىت ص. م50,922 وبلى 2017 ؾىت ص. م28,355 بلى 2016في ؾىت ص . م18,414

 .ص. م44,083وبلىص . م24,868بلىص . م14,062 زالُ هكـ الكترة اعجكاغا مًهكهاتها 
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ووقها ألخٍام الهاهىن ألاؾاس ي للهُئت آهل الظيغ، جسظؼ الهُئت غىض ببغامها وجىكُظَا 

وجسظؼ الهُئت في جصغقها . لصكهاتها بلى ؤلاحغاءاث الخاّصت بالصكهاث الػمىمُت للميشأث الػمىمُت

غا زاصا بشإن ًل غملُت  ؤلاصاعي وخؿاباتها اإلاالُت بلى الغنابت الالخهت إلادٌمت اإلاداؾباث التي حػض جهٍغ

 .اهخسابُت ؤو اؾخكخاء

 

ػُت والغثاؾُت زظػذ الهُئت وفي َظا ؤلاػاع،   2014لؿىت بمىاؾبت بحغاء الاهخساباث الدشَغ

التي زلصذ ؤغمالها الغنابُت بالخصىص بلى  (قُما ًلي اإلادٌمت)بلى الغنابت الالخهت إلادٌمت اإلاداؾباث 

غ ؤؾالُب الخصّغف  ُ زاّصت بخٍام بغمجت اللي لضحها مً راإلاا وؤلاصاعي طغوعة نُام الهُئت بخؼٍى

ت والىكهاث   بالػملُت الاهخسابُت وهجاغت جىكُظَا وجضغُم الخيؿُو بحن اإلاخػلهتاهخـضاب مىاعصَا البشٍغ

امجلـ   الٌكُلت بالنهىض بخصّغف الهُئاث الكغغُت بالخاعج آلالُاث الخىكُظي وبًجاص الهُئت وحهاَػ

 .والغنابت غليها

 

ش  ل 22وباشغث اإلادٌمت َظٍ اإلاهّمت الغنابُت بخاٍع  وقو ما ؤجاخه لها الهاهىن 2019 ؤقٍغ

للكترة الخصّغف ؤلاصاعي واإلاالي للهُئت  شملذاإلاىظم ألغمالها والهاهىن اإلاىظم للهُئت مً صالخُاث و

 2018الاهخساباث البلضًت لؿىت بهجاػ بمىاؾبت  وطلَ ؤؾاؾا 2018 بلى ؾىت 2016 اإلامخضة مً ؾىت

ػُت الجؼثُت بضاثغة ؤإلااهُا2016 لؿىت اهخساباث اإلاجلـ ألاغلى للهظاءقظال غً    والاهخساباث الدشَغ

وامخّضث ؤغماُ الغنابت في بػع اإلاىاطؼ طاث الػالنت بالدؿُحر الػاصي للهُئت وؾحر . 2017لؿىت 

 . هظغا لترابؽ اإلالكاث ببػظها2019اإلاغجبؼت باإلاؿاع الاهخسابي بلى ؾىت 

 

وجىلذ اإلادٌمت بهجاػ مهامها باغخماص ؤلاحغاءاث واإلاىهجُاث اإلاخبػت لضحها في جىكُظ ألاغماُ 

الغنابُت التي جخىاقو واإلاػاًحر الضولُت في مجاُ الغنابت مؼ مغاغاة زصىصُاث الهُئت مً خُث ػبُػت 

 . اإلاهام وجغايم الخجغبت

 

 الهاهىن بحغاءاث ونىاغض الخصّغف التي طبؼهازاّصت بلى عنابتها واؾدىضث اإلادٌمت في 

م للهُئت
ّ
 ال ؾُما ؤن الهُئت وجغاجِب خؿً الخصّغف في اإلااُ الػام التي ال جخػاعض وػبُػت مهام اإلاىظ

ُا مً اإلااُ الػام
ّ
ى ًل

ّ
 . الظي ؤؾىض بليها لخضمت اإلاصلحت الػامتمىاعصَا جخإح

 

هخاثج وًضاهُت المغاًىاث  غلى المًاصة غلى الكدىصاث اإلاؿدىضًتؤغماُ الغنابت ػ اغخمضثو

ت الخابػت للهُئت وؤقظذ بلى الىنىف غلى ههاثص  اؾخبُان جم جىػَػه غلى مسخلل ؤلاصاعاث الجهٍى

ت  وهظام اإلاػلىماث و ؤلاصاعي حػلهذ ؤؾاؾا بالخىظُم   اإلااليالخصّغفبوبالخصّغف في اإلاىاعص البشٍغ

بالخصّغف في الشغاءاث لم ًخم جالقيها مً نبل الهُئت عؾم جٌّغعَا خُث ؾبو للمدٌمت اإلاداؾبي وو

ا خُى الخصّغف اإلاالي للهُئت لؿىت  َغ  .2014عصض الػضًض منها وجظمُنها بخهٍغ
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 أبزس املالحظاث والتىصياث
 

 وهظام املعلىماث التىظيم

 

مىفّى ؾىت  في % 68,87 في مؿخىي الخؼؽ الىظُكُت لضي الهُئت شؿىع بلؿذ وؿبت اُ -

هذ ب 2019
ّ
حن بالهٍُل الخىظُمي زؼت وظُكُت 151 زؼت مً مجمىع 104ما غضصٍ وحػل  غلى اإلاؿخٍى

 .اإلاغيؼي والجهىي 

هدُجت غضم اغخماص  غغف غمل بػع الىخضاث جضازال وحمؼ بػع ألاغىان إلاهام مخىاقغة -

ُّ مجلـ الهُئتلم  بط خاؾبيالمصلُل اُلخصغف ؤلاصاعي واإلاالي واصلُل بحغاءاث   2019 بلى مىفّى ؾىت ًخى

ا غلىاإلاصاصنت   .ص. ؤ33 ؤصلت ؤلاحغاءاث اإلاػّضة في الؿغض والتي هاَؼث جٍلكت بهجاَػ

 .2019-2016بالخضنُو الؿىىي للؿالمت اإلاػلىماجُت زالُ الكترة لم جلتزم الهُئت بالهُام  -

 الىازبحن بسجّل الىازبحن الخاّص ؤيثر مً مّغة في هكـ ناثمت  هازبا417 جغؾُم جّم  -

ػُت الجؼثُت بإإلااهُا لؿىت  مسخلكخحن  نيثناثمب اهازب 67جغؾُم يما جم . 2017باالهخساباث الدشَغ

ًدملىن بؼاناث و حىاػ الؿكغ بغنم هازبا مغّؾما 37 غالوة غلى جظّمً الهاثماث الاهخسابُت هازبحنلل

ًحػٍغل وػىُت   . حػىص ؤغضاصَا بلى ؤشخاص آزٍغ

 شخصا 24 ما غضصٍ 2018سجل الىازبحن الخاّص باالهخساباث البلضًت لؿىت جظّمً  -

 مخىقُا 1.109منهم  مخىقُا 5.255ولِـ لهم الحو في الاهخساب هدُجت الحٌم غليهم بػهىباث جٌمُلُت 

 .2017نبل ؾىت

 

وجضغى اإلادٌمت الهُئت بلى مغاغاة ٍَُلها الخىظُمي اإلاصاصم غلُه والػمل غلى ؾّض الشؿىعاث 

الخضنُو الؿىىي للؿالمت باإلؾغاع في بحغاء  وبما ًخالءم وخاحُاتها الحهُهُتفي الخؼؽ الىظُكُت 

ضبلىيما جضعى الهُئت .  وجىقحر مهّىماث الؿالمت اإلاػلىماجُت لٍامل هظام اإلاػلىماث لضحهااإلاػلىماجُت   مٍؼ

لت في غملُت طبؽ سجّل الىازبحن بما ًظمً 
ّ
ض مً بطكاء الخيؿُو مؼ الهُاًل الػمىمُت اإلاخضز اإلاٍؼ

 .لضنت غلى الّسجلاإلاصضانُت وا

 

 التصّزف في املىارد البشزيت

 

ت الهُئاث الكغغُت غهض بؾضاء زضماث  20 الهُئت ؤبغمذ - ض مً لغثاؾت وغظٍى
ّ
صون الخإي

حن اخترام ُّ  .لشغغ الخكّغؽ الٌليّ  مؿضي الخضماث اإلاػى

  ًيخمىن للهؼاع الػمىمي صون الحصُى غلى جغزُصا حهىي ا مٍّىن 11الهُئت مؼ  حػانضث -

ت اإلاسّىُ لهايخابي م  مؿبو مً الؿلؼت ؤلاصاٍع  .ص. ؤ25,133 طلَ بلؿذ ًلكت جإححَر
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ىذ الهُئت        - 
ّ
 عؾم غضم ا ونىص شهغي  لتر200 ووظُكُت مً ؾُاعة  ؤخض مؿضي الخضماثمٌ

 .طمً غهض بؾضاء الخضماث اإلابرم مػهطلَ الخىصُص غلى 

اصة في ألاحغ الخام ألجىلذ الهُئت صون مبّرع  - بما نُمخه خض ؤغظاء اإلاجلـ مً الهظاة الٍؼ

ا صًىاع316,660  .  شهٍغ

-  

وجىص ي اإلادٌمت الهُئت بظغوعة الخإيض مً اؾدُكاء حمُؼ ؤلاحغاءاث الهاهىهُت اإلاخػلهت 

ض بخٍام الخصّغف في الخإححر واإلاىذ واإلاىاقؼ  بالخػانض مؼ اإلاػىُحن نبل مباشغتهم إلاهامهم وبلى مٍؼ

 .الاحخماغُت

 

 التصّزف املالي واململاضبي

 

ُّ لم  - طبؽ جهضًغاث ، 2018في بػاع بغضاص محزاهُت الاهخساباث البلضًت لؿىت  ، الهُئتجخى

ججاوػ ؾهل وجيؿُو بحن مسخلل الىخضاث مما ؾاَم في  بىاء غلى جهُُم شاملوهكهاتها بصكت صنُهت 

و ؤلل صًىاعا1.228,532بما نضٍع  2018-2016للكترة  َاالاغخماصاث اإلاغصىصة في محزاهُاث
ّ
 بما غضصٍ  حػل

  .% 332,87 قهغة قغغُت بيؿبت بلـ ؤنصاَا 11

-  ُ ماّصًتَالم جهم الهُئت بجغص شامل ألصى
ّ
ت والال ًّ ابخت اإلااص

ّ
يما لم جهم بخهُُم .  الث

ا مً ِنبل مصالحها وغضصَا  َغ  جؼبُهاث جّم اؾخؿاللها في الػملُاث 10البرمجُاث التي جّم جؼٍى

 . الاهخسابُت

لم حػخمض الهُئت في اخدؿاب ًلكت الاهخساباث البلضًت مىهجُت اخدؿاب شاملت  -

ت الىكهاث طاث الػالنت، خُث لم جخظّمً 
ّ
ًاق الاهخساباث  َظٍ ًلكتومىطىغُت جإزظ بػحن الاغخباع 

ا   .ص. ؤ4.987,696هكهاث نضَع

ضة بظمتها بهُمت نوصياُ  زالص2019بلى ؾاًت مىفّى ؾىت جخُى الهُئت لم  -
ّ
         اإلاخسل

                بمبلـ 2011 زالُ اهخساباث نضمتهالىػاعة الضقاع الىػني بػىىان زضماث ص حػىص . ؤ7.054,840

 2014ص حػىص بلى ؾىت . ؤ2.294بهُمت " اجصاالث جىوـ" وللشغيت الىػىُت لالجصاالث ص. ؤ3.549,319

ا  ص بػىىان مػُىاث يغاء مهغاث مً لجىت جصكُت ؤمالى خؼب الخجّمؼ . ؤ1.211,521وصًىن نضَع

 .2014ص بلى ؾىت . ؤ585,608اإلاىدل ٌػىص حؼء منها نضٍع 

 مً  عثِـ الهُئت جمٌحنبػىىانص . ؤ8,151 الهُئت ؤغباء بطاقُت بلؿذ نُمتها جدّملذ -

اعة غلى وحه الٌغاء إلاّضة  ُّ غ 60ؾ
ّ
اعة وظُكُت زاهُت غالوة غلى جىق ُّ  ؾُاعاث 5 ًىما وطلَ عؾم جمّخػه بؿ

 .وظُكُت ؾحر مسّصصت بالهُئت
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وجضعى الهُئت لاللتزام بإخٍام ناهىجها ألاؾاس ي وؤلاػاع اإلاغحعي إلاحزاهُتها غىض اغضاص 

 . وجىكُظ اإلاحزاهُت ومخابػتها والهُام بمخابػت صنُهت لحؿاباث اإلاؼوصًً وزالصهم وجصكُت صًىجها

 

 التصّزف في الشزاءاث      

 

ت الالػمت  -
ّ
مً خُث حجم الؼلباث اإلاغاص حؿضًضَا ومضاَا لم جدّضص الهُئت خاحُاتها بالضن

و بثالزت ػلبا
ّ
ى ما ؤّصي باليؿبت بلى ؤخضَا بلى . ؤ2.478,408 غغوض بمبلـ حملي نضٍع ثقُما ًخػل ص َو

اصة ؤنصاَا وؿبت نُمتهامً % 30ما وؿبخه ب قصُى 4ججاوػ الخؿُحر في حجم   . %209,82 لخبلـ الٍؼ

 ػلباث غغوض زاّصت باالهخساباث البلضًت بمبلـ حملي 04لم جدترم الهُئت باليؿبت بلى  -

ض اإلابّرع للجىء اإلاىاقؿت في ؾُابص آلاحاُ الهاهىهُت لإلغالن غً . ؤ5.376,527نضٍع 
ّ
غ صُؿت الخإي

ّ
 جىق

 .بلى ازخصاع َظٍ آلاحاُ

 بمبلـ ػلباث غغوض 3لم جلتزم الهُئت بةحغاءاث ومىهجُت جهُُم الػغوض باليؿبت بلى  -

 . الكغص بحن اإلاؼّوصًًتاإلاؿاواة وجٍاف مبضب زغم ص وؤّصي َظا الخصّغف بلى . ؤ902,441حملي نضٍع 

ذ -
ّ
ًاث  الهُئت زالص جىل غلى ؤؾاؽ قاجىعة ومدظغ  ص. ؤ14,168بما نضٍع بخضي الشغ

م ؤغماُ ؾحر مؼابو إلاا َى مىصىص غلُه في
ّ
 .  يغاؽ الشغوغ والػهض اإلابرم بحن الؼغقحن ًّل مًلدؿل

 بمبلـ حملي نضٍع  ولم جلـ التزاماث الٌكُل بالّخظامًلم جغحؼ الهُئت طماهاث جهاثُت -

و بما غضصٍ .ؤ 128,855
ّ
 .  ػلب غغوض24ص جخػل

 

ض بخٍام الخصغف في الشغاءاث بما ًظمً الضنت في جدضًض الحاحُاث  وجضعى  الهُئت بلى مٍؼ

ًامل مؿاع ببغام الصكهاث  . ووطؼ جغاجِب جظمً شكاقُت وهجاغت 
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وهظام املعلىماث  التىظيم:  اململىر  ّول 
 

ل نغاع الهُئت
ّ
ل 30 اإلااّعر في 2014 لؿىت 6 غضص ًمث  واإلاخػلو بظبؽ ػغم 2014 ؤقٍغ

 اإلاغحؼ ألاؾاس ي لظبؽ مسخلل الخىظُم ؤلاصاعي واإلاالي والكني للهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث

ى ؾىت بلى وجدضًض مهام وصالخُاث ًّل َُاًلها وطلَ  َاجىظُمحىاهب 
ّ
ً . (1)2019ؾاًت مىف

ّ
ونض مٌ

هذ ؤؾاؾا بدىظُم الهُئت وبىظام مػلىماتها
ّ
 .قدص َظا الجاهب مً الىنىف غلى ههاثص حػل

 

  التىظيم - أ

 

لهُئت وؤصواث الخصّغف ُشملذ ؤغماُ الغنابت اإلاىجؼة في َظا اإلاجاُ الجىاهب الخىظُمُت 

ت لضحها قظال ُّ  .غً الخصّغف في ألاعشُل ألاؾاؾ

 

 الهيكل التىظيمي وأدواث التصّزف .1

 

 غلى اإلاؿخىي اإلاغيؼي ؾحر مؼابو للهٍُل الخىظُمي ا قػليا الهُئت ٌَُال جىظُميحػخمض

ا غضص   بمهخط ى 2017 و2016خُث جّم زالُ ؾىتي  ، اإلاظًىع ؤغال2014ٍ لؿىت 6اإلاصاصم غلُه بهغاَع

ل الحملت ومغانبت وؾاثل الاغالم الالٌتروهُت واإلاٌخىبتنغاعاث للمجلـ بخضار وخضاث   إلاغانبت جمٍى

هت بهاوزلو زؼؽ وظُكُت
ّ
ى (2) ؾحر مىصىص غليها بالهٍُل الخىظُمي مخػل

ّ
            ظلذ شاؾغة بلى مىف

 . 2019ؾىت 

 

ش ولم جخمًٌ الهُئت مً جضغُم مىاعصَا بهظا الخصىص خُث اطؼغث   2018 حاهكي 16بخاٍع

ش قغػ 6ؤّي بزغ اههظاء خىالي   بػاعاث ناّعة جّم ؤلاغالن  الػغوض بلى بلؿاء مىاظغة اهخضاب ؤشهغ مً جاٍع

لُت  اإلاصاصم  الخىظُمي َا بهٍُلمىصىص غليها ؾحر (3)زؼؽ   5 لٍىجها شملذ2017غنها زالُ شهغ حٍى

 .غلُه

 

  . باإلحغاءاث الهاهىهُتالىهاثص والالتزامجكاصي مثل َظٍ بالػمل غلى  حػهضث الهُئتو

                                                           
ل 30 اإلااّعر في 2014 لؿىت 6جّم جىهُذ وبجمام نغاع الهُئت غضص   (1) و بظبؽ الخىظُم ؤلاصاعي واإلاالي والكني للهُئت الػلُا اإلاؿخهلت 2014 ؤقٍغ

ّ
 اإلاخػل

 .2020 ؤيخىبغ 24 اإلااّعر في 2020 لؿىت 30لالهخساباث بمهخط ى نغاع الهُئت غضص 
ل والثاهُت إلاغانبت ؤوشؼت الحملت ويظلَ الشإن باليؿبت بلى  (2) ا عثِـ وخضة وجخظّمً وخضجحن قغغُخحن ألاولى إلاغانبت الخمٍى وخضة إلاغانبت الحملت ٌؿّحَر

  .الىخضة الكغغُت إلاغانبت وؾاثل ؤلاغالم ؤلالٌتروهُت واإلاٌخىبت
ت وعثِـ  (3) ؼ واإلاؿاهضة الهاهىهُت وعثِـ وخضة الخصّغف في اإلاىاعص البشٍغ ؼ وعثِـ وخضة الدشَغ عثِـ وخضة مغانبت الخصّغف وعثِـ وخضة بصاعة اإلاشاَع

.  وخضة مغانبت الحملت الاهخسابُت
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لهاجىلذ الهُئت الترقُؼ في جغجِب وخضة الػالناث الػامت والخىغُت وؤلاغالم ويما   طلَ بخدٍى

ت والترقُؼ في جغجِب الىخضاث الكغغُت الخابػت لها بلى مؿخىي وخضاث ُ بخضار قظال غً وخضة مغيٍؼ

ت للػالناث الػامت وؤلاغالم والخدؿِـووخضجحن قغغُخحن حضًضجحن   . ؤعبؼ زالًا حضًضة بالىخضة اإلاغيٍؼ

 

وجغجبذ غً َظٍ الىطػُت صغف مىذ صون مىحب بػىىان الخؼؽ الىظُكُت الىاججت غً 

ت للػالناث الػامت وؤلاغالم والخدؿِـ بخضار زلُت الاغخماص وزلُت مغيؼ الىضاء  بالىخضة اإلاغيٍؼ

ا  ذ الهُئت زالقا ألخٍام الكصل ص، خُث . ؤ39,660بهُمت حملُت نضَع
ّ
 لؿىت 6 مً الهغاع غضص 35جىل

 2014 ؤوث 21 بمهام عثِـ زلُت الاغخماص بضاًت مً (1)ؤخض ألاغىان ؾالل الظيغ، جٍلُل 2014

 بػىىان ص.ؤ 25,730 بهُمت حملُت بلؿذجمخُػه جبػا لظلَ باإلاىدت الىظُكُت الخاّصت بغثِـ وخضة و

ويظلَ الشإن باليؿبت  .2019 بلى ؾاًت مىفّى صٌؿمبر 2014 ؤوث 21قترة مباشغجه بالهُئت اإلامخّضة مً 

 زلُت مغيؼ الىضاء وجمٌُىه مً اإلاىدت الىظُكُت لغثِـ وخضة بهُمت ةؽاعت  ب(2)جّم جٍلُكهبلى غىن زان 

. ص.ؤ 13,930مالُت بلؿذ 

 

ُّ الهُئت جكػُل بػع الىخضاث اإلاىصىص غليها بالهٍُل الخىظُمي غلى وفي اإلاهابل  لم جخى

وخضة الخسؼُؽ والبرمجت واإلاخابػت  وؾغاع الىخضة الكغغُت لإلغالم والىخضة الكغغُت للػالناث الػامت

ا بلى ؾُاب ت ُ حضاُو مغانبت ومخابػت صوعٍت والتي ؤّصي غضم جغيحَز ُّ  مجلـ الهُئت وغضم مّض جىكُظ اإلاحزاه

و بخدلُل الكىاعم وجؼّىع ؤلاهجاػاث 
ّ
غ جخػل  لؿىت 6 مً نغاع الهُئت غضص 23خٍام الكصل زالقا ألبخهاٍع

 . اإلاظًىع 2014

 

ما 
ّ
وجضعى الهُئت بلى الالتزام بهٍُلها الخىظُمي اإلاصاصم غلُه ؤو اؾدُكاء بحغاءاث حػضًله ًل

 .انخط ى ألامغ طلَ

 

            بالهٍُل الخىظُمي للهُئت زالُ الكترة في مؿخىي الخؼؽ الىظُكُتاثشؿىع وحػّضصث اُ

و ألامغ2016-2019
ّ
 زؼت 151 مً مجمىع 2019مىفّى ؾىت في  غ شاؾغة زؽ104بما غضصٍ   وحػل

 الىخضاث والىخضاث ثشملو اإلاظًىع ؾابها 2014 لؿىت 6 بهغاع الهُئت غضص مىصىص غليهاوظُكُت 

حن اإلاغيؼي والجهىي  الكغغُت غلى خّض الؿىاء ئّصي بلى ث ؤن َظٍ الىطػُتومً شإن  وطلَ غلى اإلاؿخٍى

ًاَل ؤغىان الهُئت  غىض وحىص بشٍاُصػىبت جدضًض اإلاؿاولُاثوبلى جضازل في اإلاهام   غالوة غلى بزهاُ 

 .زاّصت زالُ قتراث جىظُم الاهخساباث

 

                                                           
(1)

غة 
ّ
تبمىحب مظي ش   صاصعة غً عثِـ الهُئت غلى ؾبُل الدؿٍى  .2014 صٌؿمبر 05بخاٍع

غة (2)
ّ
تبمهخط ى مظي ش  صاصعة غً عثِـ الهُئت غلى ؾبُل الدؿٍى  .َام عثِـ زلُتلم  بػض زالزت ؤشهغ مً مباشغجه.2014 صٌؿمبر 05 بخاٍع
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 مً نبل 2017 ماي 8 مىظ  حؿُحر ؤلاصاعة الكغغُت لالهخساباث بؿلُاهتوفي َظا ؤلاػاع، جبّحن

ل بالٌخابت والظبؽ
ّ
 في ظّل شؿىع زؼتي ميّؿو ؤلاصاعة الكغغُت وطلَؤلاصاعة  بىكـ مخصّغف مٍل

ت واإلاالُت والىؾاثل  ت للشاون ؤلاصاٍع الػاّمت ويظلَ حمؼ ميّؿو ؤلاصاعة وعثِـ الىخضة الكغغُت الجهٍى

ًغ ؤلاصاعة الكغغُت لالهخساباث بهكصت ي بحن مهام حـ2019 قُكغي 15الكغغُت لالهخساباث بخىػع مىظ 

 .ومهاّمه باإلصاعة الكغغُت بخىػع

 

 عثِـ الىخضة  في حمؼفي زؼت عثِـ وخضة اإلاداؾبت واإلاالُت الشؿىع اإلاسّجليما ؾاَم 

ى اإلاؿخسضم واإلاخصّغف في جؼبُهت اإلاداؾبت ًّل مً الكغغُت للمداؾبت بحن صالخُاث 
ّ
بصعاج خُث ًخىل

ى ما ًخػاعض مؼ ؤخٍام الكهغة اإلاػؼُاث ا صون عنابت َو  مً الجؼء الثاوي مً اإلاػُاع 47 وحؿُحَر

 .1اإلاداؾبي الػام غضص 

 

ضث الهُئت بإّجها 
ّ
هت وفي َظا ؤلاػاع ؤي

ّ
ت اإلاخػل ُّ بصضص الػمل غلى اؾدُكاء ؤلاحغاءاث الهاهىه

 .نصض ججاوػ ؤلازالالث اإلاظًىعةبؿّض الشؿىعاث اإلاسّجلت 

 

ذ الهُئت ،ومً حاهب آزغ
ّ
 اإلااعر 2014 لؿىت 5غضص َا  مً نغاع10لكصل جؼبُها ُ ولئن جىل

ل 24في   حؿهغ غلى ؾالمت هظام 2014مىظ ؾىت  وخضة جضنُو وعنابت صازلُت  بخضار(1)2014 ؤقٍغ

ت واإلاالُت واإلاداؾبي غ لها ة،الغنابت الضازلُت واخترام ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع
ّ
ت اإلاىاعص بال ؤجها لم جىق  البشٍغ

وخالذ َظٍ الىطػُت صون بهجاػ الىخضة لألغماُ . قظال غً جٍلُكها ؤخُاها بمهام جصّغف الٍاقُت

ىلت بليها زالُ الكترة   بالّؿغغت والىجاغت اإلاؼلىبت والٌشل غً ههاثص جىظُمُت في 2018-2016اإلاًى

ت للهُئت وزؼاثً  ىت اإلاغيٍؼ ؤلابان غلى ؾغاع الجمؼ بحن مهام مخىاقغة وغضم بخٍام الخصّغف في الخٍؼ

ً غضم بغضاص الىخضة . ؤلاصاعاث الكغغُت
ّ
تيما لم ًمٌ غ ؾىٍى  ػبها 2019-2016 زالُ الكترة جهاٍع

 .مجلـ الهُئت مً اجساط ؤلاحغاءاث الخصحُدُت الالػمت  اإلاظًىع ؤغال10ٍألخٍام الكصل 

 

وخضة الخضنُو والغنابت ُجضغُم وجضعى الهُئت بلى ؤلاؾغاع في ججؿُم ما حػهضث به مً 

ت  ُّ  2014 لؿىت 6 غلى الخصّىع الجضًض للهٍُل الخىظُمي وحػضًل الهغاع غضص َامصاصنت مجلـوالضازل

 .اإلاخػلو بظبؽ الخىظُم ؤلاصاعي واإلاالي للهُئت

 

جدّضص مالثمت وغلى صػُض آزغ ًخؼلب بخٍام الخصّغف في اإلاىاعص اغخماص وؾاثل جىظُم 

ذووفي َظا ؤلاػاع . بحغاءاث ونىاغض زاّصت بٍّل وشاغ
ّ
 الاهتهاء 2018 مىظ شهغ قُكغي  الهُئتلئن جىل

قةّن ص . ؤ33 هاَؼثمً بغضاص صلُل بحغاءاث للخصغف ؤلاصاعي واإلاالي وصلُل مداؾبي بٍلكت حملُت 

                                                           
و بظبؽ الىظام الضازلي للهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث يما جّم جىهُده بالهغاع غضص  (1)

ّ
لُت 16 اإلااعر في 2014 لؿىت 12اإلاخػل  .2014 حٍى
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جبػا لظلَ وظلذ  2019بلى مىفّى ؾىت لم ًخّم اغخماصَما وًً الضلُلحن  غلى َظًصاصملم مجلؿها 

 ؾحر مىظمت ؤؾلب حىاهب وظُكت الخصّغف ؤلاصاعي واإلاالي واإلاداؾبي طمً الجهاػ الخىكُظي للهُئت

وجىص ي اإلادٌمت باغخماص صلُل بحغاءاث  .(1)وجكخهغ بلى بحغاءاث مىزهت حؿاغض غلى جدؿحن الػمل

حن ؤلاصاعي واإلاالي  .مصاصم غلُه بما ٌؿاَم في جدؿحن جصّغف الهُئت غلى اإلاؿخٍى

 

  في  رشيفالتصّزف .2

 

ى  العجباػه ًٌدس ي ؤعشُل الهُئت ؤَمُت بالؿت ت ًخىّحب خماًتها َو بمػؼُاث شخصُت وؾغٍّ

ونض ؤقط ى قدص َظا الجاهب مً  . ألاَمُت الالػمت نصض بخٍام الخصّغف قُهٌما ٌؿخضعي بًالء

هذ ؤؾاؾا بكهغؽ الىزاثو وبجضاُو مضص اؾدبها
ّ
 ئهااليشاغ بلى الىنىف غلى بػع الىهاثص حػل

.  وبةحغاءاث بجالف الىزاثو

 

 قةجها جكخهغ بلى 2014وخضة ألاعشُل والخىزُو مىظ ؾىت الهُئت ُوفي َظا ؤلاػاع، وعؾم جغيحز 

لت زاصت في حضاُو 2019مىفّى ؾىت 
ّ
ت اإلاخمث ُّ  لكهغؽ للىزاثو يػىصغ ؤؾاس ي إلغضاص ألاصواث ألاعشُك

 .مضص اؾدبهاء الىزاثو وهظام جصيُكها

 

ُّ الهُئت زالقا إلاهخظُاث الكصل                اإلااّعر في1988 لؿىت 1981 مً ألامغ غضص 4يما لم جخى

ا غضص 18 والكصل (2)1988 صٌؿمبر 13  آهل الظيغ بغضاص حضُو مضص اؾدبهاء 2014 لؿىت 6 مً نغاَع

ؼها 
ّ
وزاثهها الخصىصُت عؾم اههظاء ألاحل ألانص ى اإلادّضص للؿغض مً نبل الهُئت طمً مسؼ

غ مىظىمت ألاعشُل 2018 والظي طبؽ ؤحل مىفّى ؾىت 2019-2016الاؾتراجُجي للكترة   لخؼٍى

 غلى الػمل بجضُو مضص اؾدبهاء الىزاثو اإلاشتريت بحن الىػاعاث  في اإلاهابلنخصغث الهُئتوا بالهُئت

ي ؾىي حؼء مً الىزاثو اإلاىخجت واإلاؿخػملت مً نبل الهُئت
ّ
 .واإلااؾؿاث الػمىمُت والظي ال ٌؿؼ

 

ل وزاثو  ت للهُئت بلى بهجاػ غملُاث جدٍى ُّ وؤّصي ؾُاب حضُو مضص اؾدبهاء الىزاثو الخصىص

مً مٍاجب الػمل بلى وخضة ألاعشُل بصكت غشىاثُت ال حؿدىض بلى مضص خكظ مظبىػت حؿمذ بخدضًض 

ى ما جغجب غىه وعوص مؼالب اؾترحاع وزاثو غلى وخضة ألاعشُل ل َو  مً نبل اإلاّضة الالػمت للخدٍى

 .مسخلل وخضاث الهُئت
 

                                                           
ش   (1)  .2016 حاهكي 15باؾخثىاء صلُل بحغاءاث الصكهاث وقو ؤلاحغاءاث اإلابؿؼت اإلاصاصم غلُه مً مجلـ الهُئت بخاٍع
ل ألاعشُل والاػالع غلى ألاعشُل الػام (2) و بظبؽ شغوغ وجغاجِب الخصّغف في ألاعشُل الجاعي وألاعشُل الىؾُؽ وقغػ وبجالف ألاعشُل وجدٍى

ّ
 . اإلاخػل
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طُو مٍاجب الػمل ما اؾخضعى ههل بػع الىزاثو مً ألاعشُل بلى ب طلَ الهُئت وبّغعث

ًالجغص والكغػ والىهل إلاؿاػاث ألاعشُل  مسؼن ألاعشُل صون ؤن جؼّبو غليها بحغاءاث ألاعشُل الاهخهالي 

. جٌخكي وخضة ألاعشُل بغنمىتها وبعحاغها بلى الىخضة التي ؤوشإتها غىض ًل ػلبوالىػني 

 

اإلاظًىع  1988 لؿىت 1981 مً ألامغ غضص 8زالقا إلاهخظُاث الكصل ووغلى صػُض آزغ 

ًان مخنها جدذ اإلاغانبت الكىُت " الظي ًىّص غلى ؤن ؾابها ججغي غملُت بجالف ًل ؤهىاع ألاعشُل مهما 

غملُت جّم جىقحر  86مً مجمىع غملُت بجالف  78 جم الهُام بما غضصٍ ،"إلااؾؿت ألاعشُل الىػني

ل غً ماؾؿت ألاعشُل الىػنيصون  مً نبل الهُئت في شإجهاطغ امذ
ّ
وؤّصي الخصّغف غلى  . خظىع ممث

 غلى ؾغاعالىحه بلى بجالف وزاثو ؾحر مظّمىت بجضاُو ؤلاخالت اإلاصاصم غليها مً ألاعشُل الىػني َظا 

غاث غمل ومغاؾالثبجالف 
ّ
 غً بصاعجحن قغغُخحن عؾم غضم الخىصُص غليها طمً الجضُو صاصعة(1) مظي

ش   .2015 صٌؿمبر 23البُاوي في الىزاثو اإلاػّضة لإلجالف اإلاصاصم غلُه مً ألاعشُل الىػني بخاٍع

 

 2015 حىان 26مضاوالجه اإلااّعزت في  اإلاظّمً بوباإلطاقت بلى طلَ وزالقا لهغاع مجلـ الهُئت

 2011 والّغاحػت لؿىتي الّصالحت لالؾخػماُالظي انخط ى بسصىص بجالف اإلاىاص الاهخسابُت ؾحر 

ُ اُمػاًىاث انخصغث ، مىكظ ؤن جخّم غملُت الجغص وؤلاجالف بدظىع غضُ 2014و غلى حغص عقؼ  (2)غضو

جالف صون لهُام بػملُت ؤلااإلاىاص الاهخسابُت اإلاػّضة لإلجالف مً نبل ؤغىان الشغيت اإلاخػانض مػها ُ

ى ما حػّهضث الهُئت بخالقُه مؿخهبال غلمابمهّغ الشغيتة غمليؤلاهجاػ الكػلي لهظٍ اُمػاًىت    اإلاػىُت َو

ه جّم بهجاػ 
ّ
ت(3) مػاًىاث مداطغ4ؤه   . غلى ؾبُل الدؿٍى

 

ت ؤلاحغاءاث الهاهىهُت اإلاػخمضة 
ّ
ًاق ض الحغص غلى اخترام حؿلؿل  وجىص ي اإلادٌمت بمٍؼ

بجالف وزاثو لم جخّم اإلاصاصنت خاالث ؤن ًسكي إلجالف ألاعشُل زاّصت ؤّن ؤلازالُ اإلاظًىع مً شإهه 

 .غليها مً ِنبل ألاعشُل الىػني

 

 هظام املعلىماث - ب

 

 جؼبُهاث بغالمُت جخىّػع بحن 10 ما غضصٍ 2019-2016اؾخؿلذ الهُئت زالُ الكترة 

هان بالخصّغف ؤلاصاعي واإلاالي و
ّ
ت للىظام 8جؼبُهخحن جخػل ا مً نبل الىخضة اإلاغيٍؼ َغ  جؼبُهاث جّم جؼٍى

و باإلاؿاع الاهخسابي
ّ
 .اإلاػلىماحي وجخػل

                                                           
(1)

ش     .2016 ماعؽ 25اإلاىجؼة مً ػغف غضُ جىكُظ بخاٍع
(2)

ا للمدٌمت مً نبل الهُئت جخػلو بالىزاثو اإلاػّضة لإلجالف واإلامؿىيت مً ػغف 2016  مدظغ مػاًىت لؿىت20جبحن طلَ مً زالُ قدص     جّم جىقحَر

 .ؤلاصاعاث الكغغُت
و  (3)

ّ
.   والهصٍغ1ًوزاثو صاصعة غً ؤلاصاعاث الكغغُت بباحت وحىضوبت وهابل ب جخػل
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ىذ ألاغماُ الغنابُت اإلاىجؼة غلى هظام اإلاػلىماث بالهُئت اؾخئىاؾا بمغحػُت الخضنُو
ّ
 ومٌ

" 27002اًؼو " وبمػُاع (2)عنابتللحهؼة الػلُا أل وبضلُل جضنُو جٌىىلىحُا اإلاػلىماث ُ(1)"5 ًىبِذ"

ًالت الىػىُت للؿالمت اإلاػلىماجُت وبالتراجِب اإلاػخمضة في لؿُاؾت ؤمً اإلاػلىماث  اإلاػخمض مً نبل الى

هذ ؤؾاؾا بدىيمت هظام اإلاػلىماث وباؾخؿالُ الخؼبُهاث بالهُئت
ّ
 .اإلاجاُ مً الىنىف غلى ههاثص حػل

 

 حىكمت هظام املعلىماث .1

 

ًهخط ي خؿً خىيمت هظام اإلاػلىماث جىقحر نىاغض جدضص مهام مسخلل اإلاخضزلحن وجظمً 

صلُل بحغاءاث ًدّضص اإلاهام اإلاغجبؼت بخٌىىلىحُا جكخهغ ُمهىماث الؿالمت اإلاػلىماجُت ؾحر ؤّن الهُئت 

ى ما ؤّصي زالقا إلاخؼلباث مغحػُت الخضنُو  ت للىظام اإلاػلىماحي َو اإلاػلىماث صلب الىخضة اإلاغيٍؼ

غ زاّصت وؤّن نغاع ابلى غضم الكصل بحن مهّمت جدضًض " ًىبِذ" لحاحُاث ومهّمت الخصمُم ومهّمت الخؼٍى

ل 30 اإلااّعر في 2014 لؿىت 6الهُئت غضص  ت ؾابهااإلاظًىع  2014 ؤقٍغ  ًظبؽ مهام الىخضة اإلاغيؼٍّ

 .للىظام اإلاػلىماحي صون جكصُل مهام وخضاتها الكغغُت

 

ن مشغوع الهٍُل الخىظُمي الجضًض اإلاهّضم بلى مجلـ الهُئت يجظمبإهه جّم  الهُئت ولئن ؤقاصث

 الكصل بحن بصاعة الهىضؾت اإلاػلىماجُت وبصاعة الجىصة اإلاػلىماجُت في بػاع جىكُظ 2016 شهغ صٌؿمبر مىظ

ه لم ًخم جظمحن (صغم الاؾخهاللُت اإلاػلىماجُت للهُئت: 2الهضف الػملي ) 1الهضف الاؾتراجُجي غضص 
ّ
 ؤه

ّ
 بال

جىهُذ وبجمام  واإلاخػلو ب2020 ؤيخىبغ 24 اإلااّعر في 2020 لؿىت 30 نغاع الهُئت غضص َظٍ الىهؼت صلب

 .اإلاظًىع ؾابها 2014 لؿىت 6نغاع الهُئت غضص 

 

اًؼو "وزالقا ألقظل اإلاماعؾاث الضولُت في مجاُ ؾالمت الىظم اإلاػلىماجُت ومنها مىاصكاث 

ًالت الىػىُت للؿالمت اإلاػلىماجُت " 27002 هظام إلاٍاقدت الازتراناث ُ جكخهغ الهُئتاإلاػخمض مً نبل الى

ُ َاغالوة غً غضم وطؼ لهاغاث اإلاىّػغاث   . هظام بلٌترووي إلاغانبت الضزى

 

 اإلاػاًىت اإلاُضاهُت لٍّل مً ناغت اإلاىّػغاث الغثِؿُت وناغت ، ؤقظذوفي ؾُام مّخصل

ا باإلاهغ اإلاغيؼي للهُئت   هظام إلاخابػت صعحت ؾُاب بلى الىنىف غلىاإلاىّػغاث الاخخُاػُت التي ًخّم بًىاَئ

ًان الكظاءاث اإلاػىُتوالغػىبت  ت ؤع
ّ
 يما حؿخػمل الهُئت. غضم حؿؼُت هظام الٌشل غً الحغاثو لٍاق

ى ما ال  ؤبىاب زشبُت ؾحر غاػلت للىاع بالهاغخحن آهكتي الظيغ وغضم جضغُم حضعاجهما ببيُت غاػلت للىاع َو

و  ؼ للىاع في صىعة وشىب خٍغ  ؾُاب حهاػ للٌشل غً قظال غًٌؿاغض غلى الحّض مً الاهدشاع الؿَغ

                                                           
ى بػاع  (1) هت بها َو

ّ
نامذ حمػُت جضنُو وطبؽ هظم اإلاػلىماث  صولي حػبحر مسخصغ ٌػّبر غً ؤَضاف طىابؽ الغنابت غلى اإلاػلىماث والخهىُاث اإلاخػل

(ISACA) ٍغ إلصاعة جهىُت اإلاػلىماث ومغانبتها  .بخؼٍى
 .2014في قُكغي  (IDI)ومباصعة الاهخىؾاي للخىمُت  (WGITA)الّصاصع غً مجمىغت غمل الاهخىؾاي لخضنُو جٌىىلىحُا اإلاػلىماث   (2)
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غضم جغيحز زؼاثً جٌُُل الهىاء اإلادؿمت وحؿّغب اإلاُاٍ وطلَ في ظّل اغخماص هظام جٌُُل ؾحر مالثم 

. بالّضنت

 

ًالت الىػىُت " 27002اًؼو "وزالقا إلاىاصكاث  ومُثام الؿالمت اإلاػلىماجُت الظي ؤصضعجه الى

 واضحت ومىزهت إلصاعة خهىم إلحغاءاث، جّم الىنىف غلى اقخهاع الهُئت 2010للؿالمت اإلاػلىماجُت ؾىت 

 حي لليسخ الاخخُاػي للبُاهاث وزاّصت منها بُاهاث جؼبُوويظلَالىلىج بلى شبٌتها وهظامها اإلاػلىماحي 

ً مً اؾترحاغها في خالت حػّغض الحىاؾِب بلى ؤغؼاب ؤو .الخصّغف في ألاحىع واإلاداؾبت
ّ
ى ما ال ًمٌ  َو

جدضًض اإلاؿاولُت في صىعة خصُى ازتراناث ؤو  ومً بلى جلل هدُجت زؼإ ؤو قحروؽ ؤو بلى الؿغنت

. ناغضة البُاهاث  ببلحام طغع 

 

ت اإلاخظّمً  ُّ  إلحغاءاثوجضعى الهُئت بلى ؤلاؾغاع في اإلاصاصنت غلى مُثام الؿالمت اإلاػلىماج

 واضحت ومىزهت لليسخ الاخخُاػي بحغاءاثوهظامها اإلاػلىماحي وبلى وطؼ تها بصاعة خهىم الىلىج بلى شبَ

. للبُاهاث

 

غة غضص (2)2004 لؿىت 1250 وألامغ غضص (1)2004 لؿىت 5 الهاهىن غضص ألخٍام زالقاو
ّ
 واإلاظي

ش الّصاصعة غً الهُئت  817 ل 21بخاٍع ُّ الهُئت لم (3)2016 ؤقٍغ الهُام بالخضنُو الؿىىي للؿالمت  جخى

 وانخصغث غلى بحغاء جضنُو زاعجي إلاىظىمت الدسجُل ومسغحاتها 2019-2016اإلاػلىماجُت زالُ الكترة 

ذ لئن و .2018وطلَ بمىاؾبت جىظُم الاهخساباث البلضًت لؿىت 
ّ
بغضاص يّغاؽ الشغوغ الخاّص الهُئت جىل

ت  ُّ ت للؿالمت اإلاػلىماج ُّ ًالت الىػى ه لم ًخم بػض بالخضنُو اإلاػلىماحي بالخيؿُو مؼ الى
ّ
اإلاصاصنت غلُه قةه

 .مً نبل الجهت اإلاسخّصت

 

 لم ًخّم بخضار زلُت للؿالمت (4)2007 لؿىت 19زالقا إلاهخظُاث ميشىع الىػٍغ ألاّوُ غضص و

حػُحن مؿاوُ مخكّغؽ لؿالمت ألاهظمت غالوة غلى غضم اإلاػلىماجُت ولجىت الؿالمت اإلاػلىماجُت 

ً الهُئت مً جصيُل مٍّىهاث هظام
ّ
ى ما لم ًمٌ  اإلاػلىماحي وشبٍاجه خؿب صعحت َااإلاػلىماجُت َو

ُّ الهُئت بلى مىفّى ؾىت . ألاَمُت ومً جدضًض بحغاءاث الؿالمت اإلاؿخىحبت  اغخماص 2019يما لم جخى

مُثام للؿالمت اإلاػلىماجُت عؾم ما ًٌدؿُه مً ؤَمُت باغخباٍع وزُهت مغحػُت جظبؽ نىاغض خؿً 

اؾخؿالُ اإلاػّضاث وألاهظمت اإلاػلىماجُت بالهُئت وجدّضص واحباث ألاغىان اإلاؿخػملحن للمػضاث ؤلاغالمُت 

                                                           
 . واإلاخػلو بالؿالمت اإلاػلىماجُت2004 قُكغي 3اإلااّعر في   (1)
(2)

 واإلاخػلو بظبؽ الىظم اإلاػلىماجُت وشبٍاث الهُاًل الخاطػت بلى جضنُو بحباعي صوعي للؿالمت اإلاػلىماجُت واإلاػاًحر اإلاخػلهت 2004 ماي 25اإلااّعر في 

غ الخضنُو . بؼبُػت الخضنُو وصوعٍخه وبحغاءاث مخابػت جؼبُو الخىصُاث الىاعصة في جهٍغ
(3)  ُّ .  اإلاػالجت آلالُت للمػؼُاث الصخصُت في بػاع جىقحر زضماتها غبر شبٍاث الاجصاالثيجىظىي الهُئت طمً اإلااّؾؿاث التي جخى
(4) 

ل 11اإلااّعر في  و بخضغُم بحغاءاث الؿالمت اإلاػلىماجُت بالهُاًل الػمىمُت2007 ؤقٍغ
ّ
.  واإلاخػل
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. ججاٍ طمان الؿالمت اإلاػلىماجُت ومؿاولُاتهم غىض بلحام طغع ما باإلاػضاث واإلاػؼُاث اإلاػلىماجُت

ا خُى الخصّغف اإلاالي للهُئت لؿىت  َغ  لم 2014وعؾم بشاعة اإلادٌمت بلى مثل َظا الازالُ طمً جهٍغ

 .2019ًخّم ججاوػٍ بلى مىفّى ؾىت 

 

ى اإلاصاصنت غلى الهُئت وحػّهضث 
ّ
ت جخىل ُّ ت للؿالمت اإلاػلىماج ُّ بإّجها ؾخػمل غلى بخضار زل

ت والؿالمت  ُّ ت للبيُت الخدخ ُّ ل بالىخضة الكغغ
ّ
ت اإلاػّض مً نبل اإلاٍل ُّ مشغوع مُثام الؿالمت اإلاػلىماج

 .2007 لؿىت 19غلى جؼبُو مهخظُاث اإلايشىع غضص والشبٍاث و

 

ت للىظام اإلاػلىماحي بلى مىفّى ؾىت و ُّ الىخضة اإلاغيٍؼ  بغضاص بغهامج للؿالمت 2019لم جخى

ً في مجاُ الؿالمت وجإمحن  ؽ جٍٍى
ّ
اإلاػلىماجُت ًخظّمً ألاَضاف الػملُت وآحاُ جىكُظَا وبغضاص مسؼ

ى ما ًسالل ؤصوعاث جدؿِؿُت لـألغىان في حاهب الؿالمت . 2014 لؿىت 6خٍام نغاع الهُئت غضص  َو

ُّ بغضاصيما  ى ما ًخػاعض يظلَ مؼ زاعػت لخدضًض اإلاساػغ اإلاخػلهت بخٌىىلىحُا اإلاػلىماث لم جخى  َو

م في اإلاساػغ اإلاغجبؼت بالؿالمت اإلاػلىماجُت ISO 27005 :2018اإلاػُاع
ّ
.  اإلاخػلو بالخدٌ

 

بصعاج مهّمت جهُُم اإلاساػغ واإلاشاًل والحىاصر التي نض جؼغؤ ب وحػهضث الهُئت في َظا ؤلاػاع

 .غلى هظام اإلاػلىماث بٌغاؽ الشغوغ الخاص بالخضنُو اإلاػلىماحي

 

   التطبيقاثاضتغالل .  2

 

ت بلى الىنىف غلى مالخظاث بسصىص  ُّ ؤقغػ الىظغ في اؾخؿالُ الخؼبُهاث ؤلاغالم

ت في اإلاجاُ الاهخسابي
ّ
هت بالخصّغف ؤلاصاعي واإلاالي والخؼبُهاث اإلاؿخؿل

ّ
. الخؼبُهاث اإلاخػل

 

ًاقُت جظمً ؾالمت البُاهاث بخؼبُهت وفي َظا ؤلاػاع،  سّجل غضم اغخماص الهُئت لظىابؽ 

الخصــــّغف في ألاحىع خُث ًجمؼ مؿخػمل واخض بحن مسخلل الصالخُاث مً بصعاج البـــــُـــــاهاث وحػــــــضًلـها 

ا والخــــــصـضًو غلُـــــــها مؼ بمـــــٍاهُت حؿُحر بغضاصاتهـــــا َغ  ومً شإن غضم جدضًض .باغخباٍع َى مً جىلى جؼٍى

مسخلل مؿخػملي الخؼبُهت وغضم طبؽ الىظاثل اإلاخاخت لٍّل مؿخػمل بصكت آلُت مً زالُ 

مػؼُاث الىلىج قظال غً ؾُاب الخىزُو ؤن ال ًظمً غضم خضور ؤي حؿُحراث ؾحر مصغح بها غلى 

ت ُّ   .الخؼبُهت ؤو غلى ناغضة البُاهاث ألاؾاؾ

 

ت إلصعاج ألاغىان  جؼبُهت بلى واحهتَظٍ اُ يما جكخهغ زاّصت بالىخضة الكغغُت للمىاعص البشٍغ

ى مؼّىع الخؼبُهت في ًل مّغة بىاء 
ّ
وبطاقت اإلاىخضبحن الجضص والخىصُص غلى الترنُاث والخضّعج بط ًخىل
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ت بملل  غلى نغاعاث الخضّعج والترنُت وغهىص الاهخضاب الىاعصة غلُه بصعاج الخػضًالث وؤلاطاقاث الظغوٍع

ت  .بيؿاُ زم ًخم جدمُله بالخؼبُهت الخدؿاب ألاحىع الشهٍغ

 

ً مً بصعاج نُمت نصاصاث الىنىص اإلاؿىضة لألغىان يما ال جخظّمً الخؼبُهت 
ّ
وظُكت جمٌ

ت  وواإلاػؼُاث اإلاخػلهت بالؿُاباث خُث ًخم جدمُل حضاُو خىصلت شهٍغ
ّ
 بالؿُاباث وبهُمت جخػل

بت غلى الضزل والانخؼاع بػىىان  نصاصاث الىنىص التي ؾِخّم صمجها باألحغ الخام الخاطؼ للظٍغ

ت بالخؼبُهت الخدؿاب ألاحىع  الصىاصًو الاحخماغُت الىاعصة مً الىخضة الكغغُت للمىاعص البشٍغ

ت غ اإلادٌمت خُى الخصّغف اإلاالي للهُئت  .الشهٍغ ه جّمذ ؤلاشاعة بلى َظٍ ؤلازالالث طمً جهٍغ
ّ
غلما ؤه

 .2019 ولم ًخّم ججاوػَا بلى مىفّى ؾىت 2014لؿىت 

 

ً اإلاؿاوُ غً الخؼبُهت مً بحغاء حػضًالث غلى 
ّ
ومً شإن ؾُاب َظٍ الىاحهاث ؤن ًمٌ

.  غليهاَظٍ اإلاػؼُاث التي ًدّملها بالخؼبُهت في شٍل حضاُو بيؿاُ صون مصاصنت الىخضاث ألازغي 

 

 بغالمُخحن ألاولى زاّصت بالخصّغف في ألاحىع وجّم الىنىف غلى غضم بمٍاهُت صمج جؼبُهخحن

غ الهُئت بلى الهُام بمػالجت  واما وبغمجخهمغضم ججاوـ آلُاجهُوالثاهُت زاّصت باإلاداؾبت 
ّ
َى ما اطؼ

ت للمػؼُاث اإلاؿخسغحت مً جؼبُهت الخصّغف في ألاحىع نبل اؾخؿاللها بخؼبُهت اإلاداؾبت  وؤّصث. ًضٍو

 مػؼُاث جإلُكُت غلى ؾغاع لىخاث الهُاصة واإلااشغاث التي مً شإجها ؤن حؿاغض بلى ؾُابَظٍ الىطػُت 

  .غلى ؤزظ الهغاع

 

 الخضنُو في ؤّما بسصىص الخؼبُهاث ؤلاغالمُت اإلاؿخؿلت في اإلاجاُ الاهخسابي، قهض ؤقغػ 

 غضم جظّمنها للمػؼُاث التي 2018ناغضة البُاهاث اإلاخػلهت بالترشحاث لالهخساباث البلضًت لؿىت 

ً للحاالث التي جظّم قيها ناثمت اهخسابُت ؤيثر مً شخصحن جغبؽ بُنهما نغابت ؤصُى ؤو 
ّ
ً مً الخكؼ

ّ
جمٌ

 زامؿا مً الهاهىن 49الكصل لظىابؽ الترشح اإلاىصىص غليها ب ػبهاقغوع ؤو بزىة ؤو ؤزىاث 

 14 اإلااّعر في 2017 لؿىت 7 يما جّم جىهُده وبجمامه بالهاهىن غضص 2014 لؿىت 16ألاؾاس ي غضص 

ظيغ في َظا الصضص، جظّمً ناثمت هضاء جىوـ بالضاثغة . (قُما ًلي الهاهىن الاهخسابي) 2017قُكغي  ٍو

ى ما  ً زالزت مترشححن ًدملىن هكـ اللهب وهكـ اؾم ألاب والجض َو نض الاهخسابُت الغزماث الهصٍغ

ل 
ّ
 . بحن اإلاترشححنزّىةؤنغابت غالنت ًمث

 

وؤعحػذ الهُئت طلَ بلى ؤّن اإلاػؼُـاث اإلاظّمىت بهاغضة البُاهاث اإلاخػلهت بالترشحاث 

ً مً الخثبذ مً 2018لالهخساباث البلضًت لؿىت 
ّ
 واعصة غليها مـً ُمسخلـِل الهُـاًل الػمىمُــت وال جمٌ

ح
ّ

 وهي مً مشمىالث الهُئت الكغغُت التي جلّهذ مؼالب الترش
ً
ا  . صلت الهغابت وؤّن غملُت الخثّبذ جخّم ًضوٍّ
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ض اؾخؿالُ اإلاػؼُاث اإلاخىقغة لضحها بسصىص اإلاترشححن لالهخساباث  وجضعى الهُئت بلى مٍؼ

واإلاخدّصل غليها مً مسخلل الهُاًل الػمىمُت وجظمُنها بهاغضة البُاهاث اإلاخػلهت بالترشحاث 

ً بلى صلت الهغابت غلى ؾغاع البُاهاث اإلاضعحت ببؼانت الخػٍغل الىػىُت 
ّ
لالهخساباث بما ًظمً الخكؼ

ح ولهبه
ّ

. واإلاخػلهت باؾم ؤم اإلاترش

 

ذ في  لحن للخصٍى ىذ ؤغماُ الغنابت اإلاىجؼة غلى ناغضة بُاهاث ألاشخاص اإلاَا
ّ
ومٌ

ػُت الجؼثُت بإإلااهُا لؿىت   هازبا ؤيثر مً مّغة في 417 مً الىنىف غلى جغؾُم 2017الاهخساباث الدشَغ

 هازبحن مغّؾمحن زالر مّغاث في هكـ الهاثمت وطلَ مً مجمىع غضص الىازبحن 4هكـ الهاثمت مً بُنهم 

 في ناثمَتْي اهازب 67 هازبا باإلطاقت بلى جغؾُم 26382اإلاغّؾمحن بالضاثغة الاهخسابُت ؤإلااهُا والبالـ 

.  الاهخسابي مً الهاهىن 11هازبحن وطلَ زالقا ألخٍام الكصل 

 

غحؼ طلَ بلى اغخماص الهُئت في غملُت جغؾُم الىازبحن   بؼانت الخػٍغل الىػىُت ؤو لػضصٍو

ه جّم في بػع الحاالث اؾخسغاج حىاػاث ؾكغ في بلضان ؤلانامت ال جدمل 
ّ
عنم حىاػ الؿكغ والحاُ ؤه

ى ما مً ؤغضاص  بؼاناث حػٍغل وػىُت وؤّن ؤعنام حىاػاث الؿكغ جخؿّحر غىض ًّل ججضًض للجىاػاث َو

شإهه ؤن ًاّصي بلى غضم خظف بػع الدسجُالث غىض نُام الىازب بالدسجُل بغنم حىاػ ؾكغ حضًض 

.  صون ؤلاقاصة بغنم حىاػ الؿكغ الهضًم خّتى ًدؿّنى للهُئت جدُحن اإلاػؼُاث اإلاخػلهت به

 

ؼ مً ومً شإن الترؾُم في ؤيثر مً ناثمت هازبحن ؤو ؤيثر مً مّغة في هكـ الهاثمت ؤن 
ّ
ًغق

ذ ؤيثر مً مّغة في هكـ الاهخساباث وؤن ًازغ في صنت مساػغ الؿماح  للىازبحن اإلاػىُحن مً الخصٍى

ا اإلاػؼُاث اإلاضعحت بالسجّل الاهخسابي في اخدؿاب اإلااشغاث اإلاػخمضة لخهُُم الاهخساباث ، ؾحر ؤّن جإزحَر

لكت الىار  .ب ًبهى مدضوصاغلى ؾغاع وؿبت اإلاشاعيت ووؿبت الدسجُل ًو

 

و حىاػ  وبّغعث الهُئت غضم بمٍاهُت خظف بػع الدسجُالث باغخباع ؤّجها حسجُالث غً ػٍغ

ش الىالصة بؼانت الخػٍغل الىػىُت غضصؾكغ صون  ه بالغؾم مً الخؼابو في الاؾم واللهب وجاٍع
ّ
ال ف، وؤه

ؤعحػذ يما  مسخلكت وال ًىحض عابؽ بُنها اث الجؼم بانتراجها بىكـ الصخص ألجها حسجُالث بهىي ًمٌنها

وحىص الػضًض مً اإلاغّؾمحن في ؤيثر مً ناثمت هازبحن ؤو ؤيثر مً مّغة في هكـ الهاثمت بلى اغخماص الهُئت 

. الدسجُل آلالي غلى مؿخىي الهىصلُاث 2011ؾىت 

 

ض الخيؿُو مؼ الهىصلُاث نصض مّضَا باإلاػؼُاث الضنُهت خُى  وجضعى الهُئت بلى مٍؼ

ش الىالصة ومٍاجها واإلاهىت  ألاشخاص اإلاظّمىت  بؼانت وغضصبجىاػ الؿكغ غلى ؾغاع الاؾم واللهب وجاٍع

باإلطاقت بلى الخدُِىاث اإلاخػلهت بغنم حىاػ الؿكغ الخاّصت بٍّل شخص  (بن وحضث)الخػٍغل الىػىُت 

وطلَ خّتى ًدؿّنى للهُئت الحّض مً خاالث جىاجغ اإلاغّؾمحن في ؤيثر مً ناثمت هازبحن ؤو ؤيثر مً مّغة في 
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حػمل الهُئت " الظي ًىّص غلى ؤن الاهخسابي مً الهاهىن 7هكـ الهاثمت وطلَ جؼبُها ألخٍام الكصل 

ىا ُّ ". غلى ؤن ًٍىن سجل الىازبحن صنُها وشكاقا وشامال ومد

 

ه  (1)2014 لؿىت 30 مً نغاع الهُئت غضص 27وزالقا للكصل 
ّ
إلاماعؾت خهه "الظي ًىّص غلى ؤه

ما كه الىػىُت ؤو حىاػ ؾكٍغ صون ؾحَر ذ، ٌؿخظهغ الىازب ببؼانت حػٍغ ً قدص غُىت "في الخصٍى
ّ
، مٌ

 مٍاجب 4 هازبا مىّػغحن غلى 9022مً ناثماث الىازبحن اإلاغّؾمحن بالضاثغة الاهخسابُت بإإلااهُا شملذ 

ذ الىنىف غلىالضاثغة مً َظٍ  هازبا مغّؾما ب26382انتراع مً حملت   هازبا اؾخظهغوا 11 نبُى جصٍى

اتهم بجىاػاث ؾكغ ال جدمل هكـ ألاغضاص اإلاظّمىت بهاثماث الىازبحن الىعنُت هدُجت  للخػٍغل بهٍى

 هازبحن مً بُنهم ال ًدخىي 5ججضًضَا صون جدُحن اإلاػؼُاث اإلاخػلهت بها بالسجل الاهخسابي غلما ؤّن 

كهم الىػىُتةالسجّل الىعقي ؤي  . مػؼُاث خُى ؤغضاص بؼاناث حػٍغ

 

ىت  َظٍ الىطػُت بلى الهُئتعحػذ وؤ ُّ ل اإلاػؼُاث اإلاد ؤّجها جىاحه صػىباث يبحرة في جدٍى

هت الخهلُضًت اإلاػخمضة اإلاىخجت في الهىصلُاث والحضًثت الخاّصت بجىاػاث الؿكغ  للؼٍغ
ً
 ولخكاصي .هظغا

َظا ؤلاشٍاُ، جّم بًكاص ؤغىان غً الهُئت بٍّل مغايؼ الانتراع وغملىا يضغم جهني إلاػالجت مثل َظٍ 

ت ُّ ت بصكت خُي  .ؤلاشٍالُاث مؼ ؤلاصاعة اإلاغيٍؼ

 

بالىظغ في اغخماص مػّغف وخُض لٍّل هازب ًٍىن مغحػا لدسجُل اإلاػؼُاث  وص ي اإلادٌمتوث

 .اإلاخػلهت بالىازبحن وجدُُنها

 

ذ وفي ؾُام مّخصل، لحن للخصٍى  جّم الىنىف مً زالُ مهاعبت ناغضة بُاهاث ألاشخاص اإلاَا

ػُت الجؼثُت بإإلااهُا لؿىت   هازبا مؼ ناغضة 26382 اإلاخظّمىت إلاا غضصٍ 2017في الاهخساباث الدشَغ

 هازبا غلى 5333397 واإلاخظّمىت إلاا غضصٍ 2018بُاهاث الىازبحن باليؿبت بلى الاهخساباث البلضًت لؿىت 

ػُت الجؼثُت بإإلااهُا لؿىت  ت سجّل الىازبحن الخاص باالهخساباث الدشَغ
ّ
 37 ًدمل خُث 2017غضم صن

 حىاػ الؿكغ بالسجل اإلاظًىع ؤغضاص بؼاناث حػٍغل وػىُت جغحؼ اؾدىاصا للمػؼُاث بغنمهازبا مغّؾما 

 بلى هازبحن مسخلكحن مغّؾمحن جدذ 2018اإلاظمىت بسجل الىازبحن الخاص باالهخساباث البلضًت لؿىت 

ى ما مً شإهه ؤن ًىػٌـ ؾلبا غلى مصضانُت وصنت اإلاػؼُاث اإلاضعحت مسخلكتؤؾماء وؤلهاب   َو

. بسجّل الىازبحن

 

ضوجضعى الهُئت بلى ت بحن اإلاػؼُاث الـىاعصة مـً ُمسخلـِل  مٍؼ  بحغاء الخهاػػاث الظغوٍع

 (...نىصلُاث)ومغاؾلت الهُاًل اإلاػىُت بن وحضث الهُـاًل الػمىمُــت للىنىف غلى خاالث الخظاعب 

                                                           
و بهىاغض وبحغاءاث الانتراع والكغػ يما جّم جىهُده وبجمامه ب2014 ؾبخمبر 08اإلااّعر في   (1)

ّ
 . 2018 حاهكي 02 اإلااّعر في 2018 لؿىت 2نغاع غضص اُ واإلاخػل
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 وطلَ الاهخسابيسجل اُ لُخّم جصحُدها غلى مؿخىي مصضع اإلاػلىمت ومً زّم ببسصىصها في ؤلاّبان

ض بطكاء الضنت غلى  . الاهخسابي مً الهاهىن 7السجل غمال بمهخظُاث الكصل َظا إلاٍؼ

 

ىذالاهخسابي آهل الظيغ مً الهاهىن  (حضًض) 6وزالقا للكصل 
ّ
سجل الىازبحن ة مهاعب مٌ

مؼ ناثمت ألاشخاص اإلادٍىم غليهم بػهىبت جٌمُلُت ، 2018باليؿبت بلى الاهخساباث البلضًت لؿىت 

ش (1)جدغمهم مً مماعؾت خو الاهخساب   مً اؾترحاع خهىنهم2018 ماي 5 والظًً لم ًخمٌىىا بلى جاٍع

 شخصا لِـ لهم الحو في الاهخساب هدُجت الحٌم غليهم 24جظّمً السجل إلاا غضصٍ مً الىنىف غلى 

  .بػهىباث جٌمُلُت

 

ً ألاشخاص اإلاػىُحن مً الاهخساب عؾم صضوع ؤخٍام 
ّ
ومً شإن َظا ؤلازالُ ؤن ًمٌ

 بّحن قدص ناثماث الىازبحن الىعنُت وفي َظا ؤلاػاع .نظاثُت طّضَم جهط ي بدغماجهم مً خو الانتراع

 شخص اإلاظًىعًٍ ؾابها 24 ؤشخاص مً حملت 5اإلاشكىغت بةمظاءاتهم ؤّن الهُئت ؾمدذ إلاا غضصٍ 

ذ في الاهخساباث البلضًت لؿىت  . 2018مً الخصٍى

 

ىذ مهاعبت ناغضة البُاهاث الخاّصت بالىقُاث اإلاخدّصل غليها مً اإلاغيؼ الىػني 
ّ
يما مٌ

 مً الىنىف غلى جظّمً 2018لإلغالمُت مؼ سجل الىازبحن باليؿبت بلى الاهخساباث البلضًت لؿىت 

ش وقاة  مخىقُا 5255سجل الىازبحن إلاا غضصٍ  ولئن ٌػّض .  وما نبلها2017 منهم بلى ؾىت 1109ٌػىص جاٍع

اصة ـّ بيخاثج الاهخساباث بال ؤجها نض جاّصي بلى صغف ٍػ جبلـ ؤنصاَا  (2)جإزحر َظٍ الىطػُت مدضوصا وال ًم

 واإلادّملت غلى محزاهُت الّضولت إلاىدت الػمىمُت بػىىان اؾترحاع مصاٍعل اهخسابُتنُمت افي  صًىاعا 30

غ قيها الشغوغ اإلابضثُت لالهخكاع باإلاىدت جغشحذ بما غضصٍ 305وطلَ لكاثضة 
ّ
 52 ناثمت اهخسابُت جخىق

 . صاثغة اهخسابُت

 

م اإلاغيـؼ الىػىـي لإلغالمُـت في جىنُذ اؾـخالم اإلاػؼُاث َظٍ الىطػُتوؤعحػذ الهُئت 
ّ
 بلى جدٌ

الخاّصت باألشخاص اإلادٍىم غليهم بػهىبت جٌمُلُت واإلاػؼُاث الخاّصت بالىازبحن اإلاخىقحن في ناغـضة 

ي اإلاغيـؼ الم
ّ
 ججمُؼ طًىع البُاهـاث الىؾـُؼت نبــل بصزالهــا قــي ناغــضة البُاهــاث ألاصلُــت للهُئت باغخباع جىل

 .ومػالجت َظٍ اإلاػؼُاث

 

                                                           
ش  2019/1/2300 الّصاصعة غً وػاعة الػضُ جدذ غضص  (1) اإلاظمىت بمٌخب الظبؽ اإلاغيؼي  و وطلَ في بػاع ػلب جىقحر مػؼُاث2019 ؤوث 01بخاٍع

ش 2019/02/3247إلادٌمت اإلاداؾباث جدذ غضص  . 2019 ؤوث 08 بخاٍع
ل اهخسابُت  باغخباع ؤّن  (2)  ت بػىىان اؾترحاع مصاٍع ًّل ناثمت غلى ؤؾاؽ ًخم باليؿبت بلى اخدؿاب اإلابلـ ألانص ى للمىدت الػمىمُت الخهضًٍغ

 اإلااّعر في 2017 لؿىت 1041 مً ألامغ الحٍىمي غضص 3غضص الىازبحن اإلاغؾمحن بالضاثغة الاهخسابُت وجؼّىع ًلكت اإلاػِشت غمال بإخٍام الكصل 

  .2017 ؾبخمبر 19
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ض الخيؿُو مؼ بلى وجضعى الهُئت  باإلاػؼُاث بصكت صوعٍت نصض مّضَا الجهاث اإلاػىُت مٍؼ

الضنُهت والشاملت خُى ألاشخاص اإلادٍىم غليهم بػهىبت جٌمُلُت وخُى اإلاخىقحن في ؤقظل آلاحاُ 

 الحّض مً خاالث جىاجغ ؤشخاص لِـ لهم الحو في الاهخساب هدُجت الحٌم غليهم َاوطلَ خّتى ًدؿّنى ُ

 . الاهخسابيهازبحن مخىقحن طمً السجل وؤبػهىباث جٌمُلُت 

 

  التصّزف في املىارد البشزّيت : اململىر الثاوي
 

ت ؤؾاؾا غلى مهخظُاث الىظام ألاؾاس ي الخاص  حػخمض الهُئت في الخصّغف في مىاعصَا البشٍغ

وحؿخػحن الهُئت غالوة غلى . 2016 ؤوث 26 اإلااّعر في 1137بإغىاجها اإلاصاصم غلُه باألمغ الحٍىمي غضص 

ونض بّحن قدص . ؤغىاجها الهاّعًٍ بسضماث ؤغىان غمىمُحن ملحهحن وؤغىان مخػانضًً لخإمحن مهامها

هذ باالهخضاباث وبالخإححر
ّ
الخصّغف بو وبااللتزاماث الجباثُت َظا الجاهب مً اليشاغ وحىص ههاثص حػل

 .بالخاعجواإلاهّماث في اإلاإمىعٍاث 

 

  الاهتداباث -أ 

 

جّم الىنىف في َظا اإلاجاُ غلى مالخظاث حػلهذ بةهجاػ اإلاىاظغاث وباالهخضاب اإلاباشغ وبةبغام 

 .غهىص بؾضاء الخضماث وبػهىص الشؿل مدّضصة اإلاّضة

 

 املىاظزاث .1

 

ت ؤو  ؤقغػ الىظغ في الاهخضاباث اإلاىجؼة مً نبل الهُئت ؾىاء غلى مؿخىي ؤلاصاعة اإلاغيٍؼ

حسجُل حملت مً ؤلازالالث حػلهذ ؤؾاؾا بسغم مباصت  2019-2016زالُ الكترة ؤلاصاعاث الكغغُت 

 . قُما حػلو باإلغالن غً اإلاىاظغاث وطبؽ شغوغ الاهخضاب الكغصت وجٍاف والشكاقُتاإلاؿاواة

 

اإلاىجؼة في بػاع )باليؿبت بلى بػع اإلاىاظغاث جىلذ الهُئت قبسصىص ؤلاغالن غً اإلاىاظغاث 

ش ؤلاغالن غً  (الىظام ألاؾاس ي الخاص بإغىان الهُئت ؤو زاعحه الخهلُص في ألاحل الظي ًكصل بحن جاٍع

ش بحغائها اإلاىاظغة  اإلااّعر في 92وشىع الىػٍغ ألاُو غضص  وطلَ زالقا لم% 51 بيؿبت بلؿذ ؤنصاٍ (1)وجاٍع

 3 في خضوص ا جّم طبؼهوالتي اإلاخػلو بأحاُ جىظُم اإلاىاظغاث بالىظُكت الػمىمُت و 1988 صٌؿمبر 29

                                                           
(1)  

 بالّصحل الُىمُت َاؾلُاهت وباحت واإلايؿخحر ومضهحن جّم ؤلاغالن غً مىاظغة ؾّض الشؿىع في زؼت ميّؿو باإلصاعة الكغغُت لالهخساباث بإعبؼ بصاعاث قغغُت

ش  ش 2017 ماي 6بخاٍع مىاظغة اهخضاب عثِـ وخضة  و ًىما17ازتزاُ ألاحل في خضوص جم مىاظغة اهخضاب اإلاضًغ الخىكُظي  و2017 ماي 23 وجّم بحغاءَا بخاٍع

ش الشاون الهاهىهُت والجزاغاث     . ًىما20  َظٍ آلاحاُلم جخجاوػ خُث  2019 ؤوث 31اإلاػلً غنها بخاٍع
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الىظام ألاؾاس ي الخاص بإغىان الهُئت الظي ًىّص غلى ؤن ًيشغ ؤلاغالن   م35ًألخٍام الكصل و ؤؤشهغ 

ش بحغائهامً شهغ غلى ألانل نبلغً اإلاىاظغاث  يما لم جخُى الهُئت في بػع الحاالث ؤلاغالن غً  . جاٍع

 ؾابو الظيغ وايخكذ في اإلاهابل باليشغ 35اإلاىاظغاث بالصحل الُىمُت يما ًىص غلى طلَ الكصل 

لم جخلّو الهُئت قػلى ؾبُل اإلاثاُ  .مّما خاُ صون الخىؾُؼ في مجاُ اإلاىاقؿتغلى مىنػها الّغؾمي 

التي جم بشإجها الايخكاء باإلغالن غنها بمىنؼ الىاب وبأحاُ مسخصغة، (1)بسصىص بخضي اإلاىاظغاث

ح8ؾىي 
ّ

ض غً وقظال غً طلَ و . ملكاث جغش ش ؾلو سجل 6عؾم اههظاء ما ًٍؼ  ؤشهغ مً جاٍع

 ُّ  وفي اإلاهابل الخجإث بلى الاهخضاباث الظغقُت بهظا  البّذ في اإلاىاظغة ؤو بلؿائهاالهُئتالترشحاث لم جخى

 .الػىىان

 

و الهُئت في بخٍام بحغاءاث مىاظغةفي ؾُام مخصلو
ّ
هخضاب بػاعاث ناعة ال  زاعحُت، لم جخىق

لُت  بغالن اإلاىاظغة صون جدضًض ػبُػتها باالزخباعاث ث وشغ خُث ،2017جّم ؤلاغالن غنها زالُ شهغ حٍى

زالقا ألخٍام الكصلحن  وطلَ ؤو باإلالكاث وجّم بغالجها غلى ؤؾاؽ الخؼؽ الىظُكُت غىطا غً الغجب

ً و. (1) مً الىظام ألاؾاس ي الخاّص بإغىاجها36 و32
ّ
 بػض الهُئت لم جخكؼ

ّ
بلى َظٍ ؤلازالالث ؤلاحغاثُت بال

 ُ شي مجلـ الهُئتؤن جى             قغػ بػع ملكاث الترشحاث ولم ًخم اجساط نغاع بلؿاء اإلاىاظغة ؾىي بخاٍع

ش الكغػ 6 ؤّي بزغ اههظاء خىالي 2018 حاهكي 16  .  ؤشهغ مً جاٍع

 

  غلى جكاصي مثل َظٍ ألازؼاء والالتزام باإلحغاءاث الهاهىهُتالػمل الهُئت بحػهضثو

 . مً الىظام ألاؾاس ي الخاص بإغىاجها35واإلاهخظُاث الىاعصة بالكصل 

 

 مً الىظام ألاؾاس ي آهل 35زالقا ألخٍام الكصل ؤّما بسصىص طبؽ شغوغ الترشح ف

 ُ ححن لم ًخّم (2)اثمىاظغبسصىص زالر الهُئت ث الظيغ، جّى
ّ

 بصعاج شغغ طمً شبٌت جهُُم اإلاترش

و بالخبرة في اإلاجاُ الاهخسابي،الخىصُص غلُه طمً بالؾاث اإلاىاظغاث اإلاظًىعة
ّ
ى شغغ حػل  لم ، َو

غ بالّىظغ بلى مضي جغشححن الم َى ما ؤزغ في جغجِب جهضًم جغشحاتهم وغىضن غلى غلم به وًًٌ اإلاترشح
ّ
جىق

 .َظا الشغغ
 

 الاهتداب املباشز  .2
 

ُّ اإلاظًىع ؾابها  2012 للهُئت مً الهاهىن ألاؾاس ي 27زالقا إلاهخظُاث الكصل  الجهاػ  لم ًخى

ت للهُئت مىظ بخضاثها  الخىكُظي جدضًض الحاحُاث الحهُهُت ٌؿاغض غلى بغضاص بغهامج للمىاعص البشٍغ

                                                           
غً -.....الاهخضاباث طمً عجب ًّل ؾلَ في خضوص الشؿىعاث اإلاغاص ؾّضَا " مً الىظام ألاؾاس ي الخاص بإغىان الهُئت غلى ؤن جخّم 32ًىّص الكصل  (1)

و اإلاىاظغة الخاعحُت   . مً هكـ الىظام غلى ؤن جٍىن اإلاىاظغاث الخاعحُت بما باالزخباعاث ؤو خؿب اإلالكاث ؤو الشهاثض36وهّص الكصل  ...". ..ػٍغ
(2)

ت للػملُاث الاهخسابُت وميّؿهي ؤلاصاعاث الكغغُتواهخضاب اإلاضًغ الخىكُظي     .عثِـ الىخضة اإلاغيٍؼ
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ا وجدضًض مشمىالتهم  التهم الػلمُت والكىُت اإلاؿخىحب جىقَغ الّصالخُاث ومً ألاغىان وطبؽ مَا

 مً الىظام ألاؾاس ي 33 و32زالقا ألخٍام الكصلحن وفي ظل َظٍ الىطػُت و. اإلاسىلت لٍّل صىل منهم

ًاجباث زاصت ببػع ؤغظاء اإلاجلـ الخاص بإغىاجها و الدؿمُت  نامذ الهُئت باهخضاب  غً ػٍغ

وقظال غً طلَ .    وفي ؾُاب مبّرعاث مىطىغُت حػٌـ الحاحت الحهُهُت لهظٍ الاهخضاباث(1)اإلاباشغة

 (32) مً الهاهىن ألاؾاس ي للهُئت31الكصل الخػانض اإلاىصىص غلُه ب بػاع ولئن جم اهخضاب بخضاًَ في

 الػالنت الخػانضًت قهض جىاصلذ (43)الظي ًهخط ي ؤن ًخّم الاهخضاب بمىاؾبت الاهخساباث وإلاّضة مدّضصةو

ى ؾىت بلىمؼ اإلاػىُت 
ّ
خحنمػها ججضًض الخػانض ب 2019 مىف ُّ  . صون مىحب ناهىوي إلاغجحن بطاق

 

ت بما  بخٍام  غلى َاٌؿاغضوجضعى الهُئت بلى الحغص غلى بغضاص بغهامج مىاعصَا البشٍغ

 والاؾخجابت زصىصُاتها زالُ الكتراث الاهخسابُت وزاعحها َظا اإلاجاُ وجغشُضٍ ومغاغاة في الخصّغف

 .بلى جىحهاتها الاؾتراجُجُت في اإلاجاُ

 

 عقىد إضداء الخدماث .3

 

هذ ؤلازالالث التي جّم الىنىف غليها في َظا ؤلاػاع ؤؾاؾا بخىقغ شغغ الخكغؽ لضي 
ّ
حػل

اإلاخػانضًً مؼ الهُئت وبالخإزحر ؤو بػضم ببغام غهىص بؾضاء زضماث قظال غً ؾُاب جغازُص مؿبهت 

 .لألغىان الػمىمُحن للخػانض مؼ الهُئت

 

            23 ألاؾاس ي غضص  ناهىن اُ مً 12زالقا ألخٍام الكصل قبسصىص ببغام الػهىص و

اهخضاب عئؾاء  وفي بػاع 2018بمىاؾبت الاهخساباث البلضًت جىلذ الهُئت   آهل الظيغ2012لؿىت 

ببغام غهىص بؾضاء زضماث مؼ مدامحن وغضُو جىكُظ وغضُو بشهاص صون (4) ئهاوؤغظا الهُئاث الكغغُت 

ض مً 
ّ
َّ ًّل عابؽ منهي نض ًازغ َم اختراممضي الخإي  إلاؿاولُاتهم غلى جدّملهملشغغ الخكّغؽ الٌلّي وق

شؿلهم غً اإلاهام اإلاىىػت   ليشاػهم ألاصلي بالتزامً مؼ (5) غظىا20مىاصلت بػهضتهم، مً طلَ َو

ىلتاإلاهام   باإلصالء بما ًكُض جىنكهم غً مماعؾت وشاػهم ألاصليَم  لهم مً ِنبل الهُئت صون مؼالبذاإلاًى

ا خُى الخصّغف اإلاالي للهُئت لؿىت  َغ  بلى َظا ؤلازالُ لم ًخّم 2014وعؾم بشاعة اإلادٌمت طمً جهٍغ

مً مباشغة مهاّمهم غظىا بهُئاتها الكغغُت  19يما جىلذ الهُئت جمٌحن . 2019ججاوػٍ بلى مىفّى ؾىت 

                                                           
ش   (1) لُت 09 و2019 قُكغي 26 و2017 صٌؿمبر 06بخاٍع  .2019 حٍى
 . واإلاخػلو بالهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث2012 صٌؿمبر 20 اإلااّعر في 2012 لؿىت 23غضص  (2)
 .2018 حىان 06 بلى ؾاًت 2017 صٌؿمبر 06 ؤشهغ ؾحر نابلت للخجضًض ابخضاء مً 6جّم الخػانض مؼ الػىان اإلاػني إلاّضة  (3)
(4)

ش     .2017 ماي 08جّم ؤلاغالن غً اإلاىاظغة بخاٍع
ىت شملذ   (5) ُّ  27 َُئاث قغغُت مً مجمىع 10 غهض مبرم بمىاؾبت الاهخساباث البلضًت حػىص ألغظاء 55 بحن غهض بؾضاء زضماث مً 23مً طمً غ

 . َُئت
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 صون ؾىض ناهىوي خُث لم جخُى ببغام غهىص ص. ؤ620,832بهُمت  مىدا 2017 لهم زالُ ؾىت ثصغفو

تو َمبزغ اهتهاء مهاممػهم جظبؽ التزاماتهم ججاٍ الهُئت ؾىي  .  غلى ؾبُل الدؿٍى

 

و باالهخساباث البلضًت زالُ ؾىت وقظال غً طلَ 
ّ
ل اإلاؿاع الاهخسابي اإلاخػل

ّ
وباغخباع جىن

حضًض مً  الخضماث مً مباشغة مهامهم َي جىلذ الهُئت جمٌحن هكـ مؿض2018 واؾخئىاقه ؾىت 2017

عؾم اههظاء  جغاعي التزاماث الهُئت وجدّضص مؿاولُاث الؼغقحن في ؾُاب عابؼت حػانضًت حضًضة مػهم

 .   ًىما107 و25بحن الجضًضة غهىص اُخُث جغاوخذ مّضة الخإزحر في ببغام غهىصَم ألاولى 

 

 وطلَ ا حهىي ا مٍّىن 27جّىلذ الهُئت بمىاؾبت الاهخساباث البلضًت الخػانض مؼ ومً حاهب آزغ، 

م  ًامل اإلاؿاع الاهخسابي بلؿذ ًلكت جإححَر ً مسخلل ؤصىاف ألاغىان زالُ                   زالُ الكترةلخٍٍى

بالهُئاث الكغغُت  مٍّىها منهم مً مباشغة مهامهم 22 ومٌىذ الهُئت .ص. ؤ25,133 خىالي 2018- 2017

غ غهىص بصكت مؿبهت لظبؽ التزاما  َم، وبلؿذ مضة الخإزحر في ببغام الػهىص بسصىصثصون جدٍغ

ش مباشغتهم إلاهامهم ؤشهغ ةزالر (1)مٍىهحن بزىحن  . مً جاٍع

 

غ اإلادٌمت خُى الخصّغف اإلاالي للهُئت                    ولئن جّمذ ؤلاشاعة بلى مثل َظٍ ؤلازالالث طمً جهٍغ

ه لم ًخّم ججاوػَا بمىاؾبت الاهخساباث البلضًت لؿىت 2014لؿىت 
ّ
 خُث واصلذ الهُئت ببغام 2018 قةه

ت وبزغ  ى ما ال ٌؿاغض غلى جهُُم الػمل اإلاىجؼ في ؤلابان وقها َام الماهتهاءغهىصَا غلى ؾبُل الدؿٍى  َو

 . للحاحُاث اإلاؼمؼ جلبُتها

 

ضث الهُئت بإّجها ؾخػمل غلى جالفي َظا الخإزحر مً زالُ بعؾائها للمىظىمت اإلاىضمجت 
ّ
وؤي

ت بالهُئاث الكغغُت وللخصّغف  مثل  الخإزحر في بمظاء جكاصيبإجها ؾخدغص الخها غلى في اإلاىاعص البشٍغ

. الػهىصَظٍ 

 

 (12)1995 حاهكي 16 اإلااّعر في 1995 لؿىت 83ألامغ غضص نخظُاث لمزالقا وفي طاث ؤلاػاع، و

ُ وشىع مو  اإلااّعر في 25 وميشىع عثِـ الحٍىمت غضص (3)2004 هىقمبر 26 اإلااّعر في 35 غضص الىػٍغ ألاو

يمٍىهحن  (45)مهامهم بالهُئاث الكغغُتا مً مباشغة  غمىميا مىظل11مٌىذ الهُئت  (34)2013 ؤوث 01

حن  ت اإلاسّىُ لها  يخابيصون الحصُى غلى جغزُصحهٍى  . طلَ مؿبو مً الؿلؼت ؤلاصاٍع

                                                           
 .1بالهُئخحن الكغغُت بمضهحن وبصكانـ  (1)
ت واإلايشأث الػمىمُت بػىىان منهي ليشاغ زاص بمهابل (2)  .اإلاخػلو بمماعؾت ؤغىان الضولت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبؿت ؤلاصاٍع
 .اإلاخػلو بمماعؾت ألاغىان الػمىمُحن ليشاغ منهي زاص بمهابل (3)
ً اإلاؿخمغ (4)  .اإلاخػلو بمماعؾت ألاغىان الػمىمُحن ليشاغ منهي زاص بمهابل في مسخلل مجاالث الخٍٍى
 . ومىىبت ومضهحن وحىضوبت واإلايؿخحر2 وجىوـ 1 وجىػع وجىوـ 2 وصكانـ 1 وصكانـ 2 وهابل 1ًخػلو ألامغ بالهُئاث الكغغُت بىابل  (5)
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ض مً اؾدُكاء حمُؼ ؤلاحغاءاث الهاهىهُت اإلاخػلهت بالخػانض مؼ 
ّ
وجىص ي اإلادٌمت بظغوعة الخإي

حن نبل مباشغتهم إلاهاّمهم لظمان اخترام ألاػغاف  عئؾاء وؤغظاء الهُئاث الكغغُت واإلاٍّىهحن الجهٍى

 .اإلاخػانضة لاللتزاماث اإلادمىلت غليها وجدهُو ألاَضاف التي جم مً ؤحلها الخػانض بالىجاغت اإلاؼلىبت

 

 التأحير -ب 

 

ب مً شبٌت ؤحىع وناثمت مىذ وامخُاػاث ملحهت 
ّ
حػخمض الهُئت لخإححر ؤغىاجها هظام جإححر ًتري

ونض ؤقط ى الخضنُو في بػع الجىاهب اإلاخصلت بصغف ؤحىع . َابالىظام ألاؾاس ي الخاص بإغىان

ً واإلاخػانضًً بالهُئت بلى الىنىف غلى مالخظاث حػلهذ باخدؿاب  واؾىاصَا  اإلاىذألاغىان الهاٍع

ل الاحخماعي
ّ
 .وبالدؿبهاث غلى ألاحىع والخضز

 

 املىح .1

 

 مً الىظام ألاؾاس ي الخاص بإغىان الهُئت ًخمخؼ 101 و99غمال بمهخظُاث الكصلحن 

 الشهغ الثالث غشغ ومىدت الاهخساباث ومىدت وظُكُت حؿىض بلى الظًً ٌشؿلىن ِزؼؽ بمىدتألاغىان 

صون اغخباع )ص . ؤ6 وجم في َظا اإلاجاُ الىنىف غلى جدمل الهُئت مبالـ صون مىحب شاعقذ .وظُكُت

 .هدُجت ههاثص في اخدؿاب َظٍ اإلاىذ وبؾىاصَا (مصاٍعل الىنىص

 

 مً الىظام ألاؾاس ي الخاص بإغىان الهُئت الػلُا اإلاؿخهلت 101لكصل قسالقا ألخٍام ا

ب بها  ًيخكؼالتي هدت الشهغ الثالث غشغ مغلى ؤّن مهضاع الظي ًىص  (1)لالهخساباث
ّ
ؤغىان الهُئت ًبلـ مغج

سكع بيؿبت   مً اإلاهضاع الؿىىي ألانص ى غً ًل ًىم غؼلت 1/360شهغ صٌؿمبر مً الؿىت اإلاػىُت ٍو

ً . مغض ؤو ؾُاب صون ؤحغ
ّ
ً بالهُئت مً حملت 155قدص ومٌ  ملكا 250 ملكا ًسص ألاغىان الهاٍع

 غلى مىدت الشهغ 2018 و2017 غىها جدّصلىا غلى الخىالي زالُ ؾىتي 34 و72ؤّن مً الىنىف غلى 

ا بػىىان غؼل اإلاغض والؿُاب صون ؤحغ  . الثالث غشغ صون جؼبُو الخسكُع اإلاؿخىحب في مهضاَع

ػىص طلَ . ص 3856  ؤغباء صون مىحب بهُمت2018 و2017وجبػا لظلَ جدّملذ الهُئت بػىىان ؾىتي  َو

وجىص ي اإلادٌمت . الغخماص الهُئت مظيغة صازلُت ونغاع ًسالكان مهخظُاث الىظام ألاؾاس ي اإلاظًىع ؤغالٍ

 .بخػضًل ومغاحػت الهغاع لُخالءم مؼ ؤخٍام ناهىجها ألاؾاس ي

 

                                                           
 .2016 ؤوث 26 اإلااّعر في 1137اإلاصاصم غلُه باألمغ الحٍىمي غضص  (1)
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 بسصم نُمت اإلاىدت  البلضًت(1) الاهخساباثلم جلتزم الهُئت غىض اخدؿاب مىدتيما 

ت باليؿبت بلى ألاغىان اإلاخمخػحن بؿُاعة وظُكُت ؤو ؾُاعة مصلحت ألؾغاض شخصُت وطلَ  الٌُلىمتًر

اإلاخػلو بظبؽ هظام بؾىاص ومهاصًغ و 2003 هىقمبر 17 اإلااّعر في 2388 مً ألامغ 4زالقا ألخٍام الكصل 

ه ال ًمًٌ الجمؼ 
ّ
ت الظي ًىّص غلى ؤه كحن بالخؼؽ الىظُكُت باإلصاعة اإلاغيٍؼ

ّ
ت للمٍل اإلاىدت الٌُلىمتًر

ت والخمخؼ بؿُاعة وظُكُت ؤو ؾُاعة بصاع ب غً .ة الؾخػمالها لؿاًاث شخصُتيبحن اإلاىدت الٌُلىمتًر
ّ
 وجغج

غلى بزغ جضزل  جم اؾترحاغها ص.ؤ 2,040َظٍ الىطػُت جدّمل الهُئت صون مىحب ألغباء بطاقُت بلؿذ 

 .اإلادٌمت

 

ىذ الهُئتقظال غً طلَ،
ّ
 وظُكُتمً امخُاػاث غُيُت مخمثلت في ؾُاعة  ؤخض ألاغىان  مٌ

ت بما نضٍع   صون ؤن ًخم 2019 لتر في مىفّى صٌؿمبر 1500 لتر لُصل اإلاجمىع بلى 200وخّصت ونىص شهٍغ

 .الخىصُص غلى َظٍ الامخُاػاث طمً غهض بؾضاء الخضماث اإلابرم مػه

 

ضث الهُئت بإهه جبػا إلاالخظت اإلادٌمت، 
ّ
جّم جالفي الىهص اإلاظًىع وبطاقت وفي َظا ؤلاػاع ؤي

 .َظٍ الامخُاػاث في غهض اإلاػني باألمغ غىض ججضًضٍ

 

اإلاظًىع آهكا للهُئت  مً الهاهىن ألاؾاس ي 12الكصل ألخٍام وغلى صػُض آزغ وزالقا 

ل 11 اإلااّعر في 2014 لؿىت 1140 مً ألامغ غضص 3والكصل   واإلاخػلو بظبؽ هظام جإححر 2014 ؤقٍغ

ظان ًهخظُان الخكّغؽ الٌلي إلاماعؾت اإلاهام صلب الهُئت وغضم الجمؼ بحن اإلاىذ 
ّ
ؤغظاء مجلـ الهُئت الل

ؤّي مغجب ؤو ؤحغ ؤو حغاًت ؤو مىذ ؤزغي جبّحن غضم و بالهُئت ؤغماُ جإمحنوالامخُاػاث اإلاؿخدهت بمىحب 

 ظّل مغّؾما بجضُو اإلادامحن خُثوعثِؿها الؿابو إلاهام الهُئت الحالي مجلـ الهُئت ؤخض ؤغظاء جكّغؽ 

ً  .اإلاباشٍغ

 

 جكُض بًهاف 2018 صٌؿمبر 31 ماّعزت في بشهاصة مً مصالح الجباًتولئن ؤصلذ الهُئت 

خه بمجلـ الهُئت الػظى اإلاػني باألمغ وشاغ ش بضاًت غظٍى  قةّن طلَ جّم بخإزحر هاَؼ الؿيخحن مً جاٍع

غلم قظال غً ؤّن الهُئت 
ّ
ما ًكُض بخالخه غلى غضم اإلاباشغة مً نبل الهُئت الىػىُت  للمدٌمت جىق

 . مغّؾما بجضُو اإلادامحن اإلاباشٍغ2019ًخُث ظل بلى مىفّى ؾىت  للمدامحن بخىوـ

 

اإلاظًىع ؾابها  2014 لؿىت 1140 مً ألامغ غضص 2ومً حهت ؤزغي وزالقا لٍّل مً الكصل 

 مً 28 ص والكصل 3.600الهُئت بما نضٍع مجلـ الظي خّضص الهُمت الصاقُت للمىدت اإلاؿىضة ألغظاء 

 واإلاخػلو باإلاصاصنت 1997 ؤوث 4الهغاع الّصاصع غً وػعاء الػضُ واإلاالُت والشاون الاحخماغُت اإلااّعر في 
                                                           

ش صغف مىدت الاهخساباث البلضًت 2019 هىقمبر 19اؾدىاصا لهغاع الهُئت اإلااّعر في   (1) و بظبؽ مهضاع وصُـ وبحغاءاث وجاٍع
ّ
 لكاثضة ؤغىان 2018 اإلاخػل

ت لالهخساباث، جددؿب مىدت الاهخساباث وقها للهاغضة
ّ
 100 / (الػضص اإلاؿىض وقو بؼانت الخهُُم× ؤحغ الشهغ الظي جّم قُه الانتراع ): الهُئت الػلُا اإلاؿخهل
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ً اإلاهّضعة  ًاث الهظاة اإلاباشٍغ غلى الىظام الضازلي لخػاوهُت الهظاة الظي ؤوحب زصم مػالُم اشترا

ُّ % 3بيؿبت  اصة في ألاحغ الخام ألصون مبّرع (1) الهُئتث مً اإلاغجب، جى مً اإلاجلـ خض ؤغظاء  الٍؼ

ه لم ٌؿبو للهُئت  .2019ع  شهغ ؤيخىببضاًت مً ص 316,660بما نُمخه الهظاة صون ؾحٍر 
ّ
غلما وؤه

ت اإلاؿىضة االخمش ي في اخدؿاب مبلـ َظا جؼبُو   مً  الؿابهحنالهُئتمجالـ غظاء ألإلاىدت الشهٍغ

ت الىطػُت. الهظاة ت لدؿٍى  .وجضعى الهُئت الجساط ؤلاحغاءاث الظغوٍع

 

ل الاحتماعي على  حىر اثالتطبق .2
ّ
  والتدخ

 

هذ اإلاالخظاث التي جّم الىنىف غليها في َظا اإلاجاُ بةزالالث في بؾىاص الدؿبهاث غلى 
ّ
حػل

ل الاحخماعي
ّ
ذ الهُئت زالُ الكترة اإلامخّضة مً قهض . ألاحىع والخضز

ّ
لُت 17 بلى 2016  حاهكي01جىل  حٍى

غة جظبؽ يُكُت حؿبهاث بػىىان ص. ؤ18,128  صغف2016
ّ
 غلى ألاحغ لكاثضة ؤغىاجها في ؾُاب مظي

  .بؾىاصَا

 

شحؿبهاثالخىامي اإلاخىاصل لؼلباث ألاغىان نصض الحصُى غلى ؤمام و ذ الهُئت بخاٍع
ّ
             ، جىل

لُت 18 غة لظبؽ احغاءاث الحصُى غلى ؾلكت مالُت وػغم صغقها غلى ؤن ًخّم 2016 حٍى
ّ
 بصضاع مظي

ه عؾم بخضار َظٍ الىصاصًت في 
ّ
ل 27الػمل بها بلى خحن بخضار وصاصًت زاّصت بإغىان الهُئت بال ؤه  ؤقٍغ

 بؾىاص الدؿبهاث غلى ألاحغ لكاثضة ؤغىاجها وبلؿذ اإلابالـ 2019 واصلذ الهُئت بلى مىفّى ؾىت 2017

  .ص. ؤ174,820اإلاؿىضة في َظا ؤلاػاع ما نضٍع 

 

ت  غة غلى ؾبُل الدؿٍى
ّ
ل اإلادٌمت، ؤصضعث الهُئت مظي

ّ
ش وغلى بزغ جضز  2020 حىان 22بخاٍع

غةبنغاع  جّم مً زاللها
ّ
ت بلى ؾاًت 2016 حػىص لؿىت مىاصلت الػمل بمظي ُّ  صٌؿمبر 31 بصكت اؾخثىاث

ش بخضار 2020 غة ال حػخبر ؾىضا ناهىهُا للدؿبهاث التي جّم صغقها بضاًت مً جاٍع
ّ
 ؾحر ؤّن َظٍ اإلاظي

ت ًّ  وال ًمًٌ بمهضاع الػمل اإلاىجؼًظل مغجبؼا  ألاحغ وفي َظا ؤلاػاع ًخجه الخظيحر بإّن اؾخدهام. الىصاص

جبػا لظلَ بمىحب مظيغة جمخُؼ ؤغىان الهُئت بامخُاػ لم ًجٍؼ الهاهىن وحػل اإلاماعؾت الاؾخثىاثُت 

 .بصكت صاثمت حؿدبػض جؼبُو اإلابضؤ الظي ٌؿدىض بلُه خؿً اؾخػماُ اإلااُ الػام

 

ذ  ،ومً حاهب آزغ
ّ
ل 2017الكترة اإلامخضة مً شهغ حاهكي زالُ  الهُئتجىل  بلى ؾاًت شهغ ؤقٍغ

ا جدّمل ؤغباء بطاقُت بػىىان  2017  غً صهاهحر 4جمٌحن حمُؼ ؤغىاجها مً وصىالث ؤًل طاث نُمت نضَع

طمً غىىاهه اإلاظًىع ؾابها ًل ًىم غمل في خحن لم ًىّص الىظام ألاؾاس ي الخاص بإغىان الهُئت 

و بالؿاصؽ 
ّ
 .  مً َظٍ اإلاىاقؼَمهظام الخإححر واإلاىذ واإلاىاقؼ الاحخماغُت غلى جمٌحناإلاخػل

                                                           
ش   (1) غة صاصعة غً عثِـ الهُئت بخاٍع

ّ
 .2019 ؾبخمبر 26مظي
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ذ الهُئت ب
ّ
كحن بِسؼٍؽ  ؾىاص زضماث الهاجل الجىاُيما جىل

ّ
بلى ؤغىان وبػاعاث ؾحر مٍل

 امبلـجبػا لظلَ وجدّملذ الهُئت . اإلاظًىع  مً الىظام ألاؾاس ي 100لكصل إلاهخظُاث ا زالقاوظُكُت 

ل الاحخماعي اإلاباشغ لكاثضة ؤغىاجها. ؤ312,496نضٍع 
ّ
هت بالخضز

ّ
 .ص بػىىان حؼء مً الىكهاث اإلاخػل

 

 ة الجبائيلتزاماثالا- ج

 

هذ بدسجُل غهىص مؿضي الخضماث وبسالص 
ّ
جّم الىنىف في َظا ؤلاػاع غلى مالخظاث حػل

 لؿىت 53 مً الهاهىن غضص 13هّص الكصل  قبسصىص حسجُل غهىص مؿضي الخضماث، .ألاصاءاث

ذ زالص (1)1993
ّ
 ؤّن الهُئت جىل

ّ
ت بلى بحغاءاث الدسجُل، بال  غلى وحىبُت زظىع الػهىص ؤلاصاٍع

و ألامغمؿخدهاث مؿضي الخضماث اإلاخػانضًً مػها ؾىاء 
ّ
حن ؤو ب حػل عئؾاء وؤغظاء باإلاٍىهحن الجهٍى

ؼ  اإلابرمت مػهم إلحغاءاث الدسجُل غهىصاُ بزظاعالهُئاث الكغغُت صون  بالهباطت اإلاالُت ػبها للدشَغ

 . الجاعي به الػمل

 

 اإلاظًىع للهُئت مً الهاهىن ألاؾاس ي 31 الكصلؤجاح ؤّما بسصىص زالص ألاصاءاث، قهض 

و الخػانض لالؾخػاهت سظؼ َاالء  في بهجاػ مهامها بهمؤغالٍ للهُئت اهخضاب ؤغىان لكترة مدّضصة بؼٍغ  ٍو

م للػالناث ،في ؾُاب بػاع ناهىوي زاص، ألاغىان
ّ
ا ؤلاػاع الػام اإلاىظ  بلى ؤخٍام مجلت الشؿل باغخباَع

 . الشؿلُت

 

 مً مجلت الشؿل ًهّضم ألاححر زضماجه جدذ بصاعة ومغانبت اإلااحغ 6وغمال بإخٍام الكصل 

 مً مجلت 53 و52 وال جسظؼ ألاحىع اإلاؿىضة في َظا الشإن غمال بإخٍام الكصلحن ،وطلَ بمهابل ؤحغ

ًاث والهاهىن غضص  بت غلى الشغ بت غلى صزل ألاشخاص الؼبُػُحن والظٍغ  2002 لؿىت 32الظٍغ

اإلاخػلو بىظام الّظمان الاحخماعي لبػع ألاصىاف مً الػملت في الهؼاغحن و 2002 ماعؽ 12اإلااّعر في 

 ؾىي بلى الخصم مً اإلاىعص بػىىان الظمان الاحخماعي (2)الكالحي وؾحر الكالحي وهصىصه الخؼبُهُت

ت الصاقُت  بت غلى الضزل بطا ججاوػث نُمتها الؿىٍى   ؤّن الهُئت ص.ؤ 5والخصم بػىىان الظٍغ
ّ
، بال

مؿضي الخضماث اإلاىخمحن للمهً بلى جٌكلذ بإغباء بطاقُت بػىىان ألاصاء غلى الهُمت اإلاظاقت باليؿبت 

ًان بصكتهم ؤحغاء ًسظػىن لؿلؼت ؤلاصاعة ومغانبتها ولِـ بصكتهم  الحّغة عؾم ؤّن اهخضابهم بمصالحها 

 وال لالؾخكاصة مً زضماتهم الكىُت اإلاسُى لهم الهُام بها في ؤػغ اإلاهىُت يمدامي ؤو غضُ جىكُظ

بالصػىباث التي جىاحهها في "ولئن بّغعث الهُئت اللجىء بلى َظٍ آلالُت . مظبىػت بمىحب الهاهىن 

و غهىص مدّضصة اإلاّضة، جبػا المخىاع اإلاػىُحن باألمغ غً ببغام جلَ الػهىص " اهخضاب َظٍ الكئاث غً ػٍغ

                                                           
 . واإلاخػلو بةصضاع مجلت مػالُم الدسجُل والؼابؼ الجباجي1993 ماي 17اإلااّعر في   (1)
ل 22 اإلااّعر في 2002 لؿىت 916زاّصت ألامغ غضص  (2)  .2002 لؿىت 32 واإلاخػلو بإؾالُب جؼبُو الهاهىن غضص 2002 ؤقٍغ
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 التي حشترغ  الظيغ ؾاللللهُئت مً الهاهىن ألاؾاس ي 21 و12قةّن طلَ ًخػاعض مؼ ؤخٍام الكصلحن 

ت الهُئاث الكغغُت قظال غً ؤّن الىظاثل التي جىلىا جإمُنها لِؿذ  الخكغؽ الٌلي إلاباشغة مهام غظٍى

 . طاث صلت بإوشؼتهم اإلاهىُت ألاصلُت وال جهخط ي بصضاع قىاجحر مً نبلهم

 

  التصّزف في املأمىرياث واملهّماث بالخارج- د

 

وبّحن قدص َظا . مإمىعٍت 54 ما غضصٍ 2018- 2016 غضص اإلاإمىعٍاث بالخاعج زالُ الكترة بلـ

ض الهُئت بالػضًض مً ؤلاحغاءاث والتراجِب الجاعي بها الػمل في الجاهب مً اليشاغ ُّ َظا  غضم جه

 .حاُالم

 

م َامت ت وزا2018- 2017ؾىتي وفي َظا ؤلاػاع، لم ًخظّمً ملل اإلاإمىعٍاث بالخاعج زالُ 

اعة وبؼاناث ؤلاعشاصاث ووسخ مً وزُهت حجؼ جمثلذ  ؤؾاؾا في وزُهت الخػُحن للهُام بمهّمت وبغهامج الٍؼ

ذ غلى الشغف اإلاؿخكُض جظيغة ؾكغ  بطاقت بلى ؾُاب مغاؾالث الجهاث اإلاؿخظُكت ووزُهت الخصٍغ

 2001 لؿىت 1142غضص  ألامغ إلاا هّص غلُهزالقا طلَ للخثّبذ مً الجهت اإلاخٌكلت بمصاٍعل اإلاهّمت و

 خُى 2017 ماي 18 اإلااّعر في 2017 لؿىت 14 وميشىع عثِـ الحٍىمت غضص (1)2001 ماي 22اإلااّعر في 

ت وخالذ َظٍ الىطػُت. اخترام ؤلاحغاءاث اإلاػخمضة للهُام بمإمىعٍاث بالخاعج ُّ ض مً شغغ
ّ
 صون الخإي

مبلـ اإلاىدت الُىمُت اإلاؿىضة لألغظاء ؤو ألاغىان الظًً ؤهجؼوا مإمىعٍاث بالخاعج زالُ الكترة 

ـّ   جىقحر مغاؾالث الجهاث اإلاؿخظُكت ومً شإن غضم.اإلاظًىعة تؤن ًم ُّ  الىكهاث التي جّم جإصًتها بشغغ

.  بػىىان َظٍ اإلاإمىعٍاث واإلاىذ التي جّم الاهخكاع بها مً نبل ؤغظاء مجلـ الهُئت وؤغىاجها بهظا الػىىان

 

اث بالػمل الهُئت في َظا الخصىص حػهضثو ٍّ غة الخاّصت بىظام اإلاإمىع
ّ
 غلى جىهُذ اإلاظي

. بالخاعج ؤو بصضاع نغاع في الؿغض بن انخط ى ألامغ لخىظُم مؿإلت جىزُو ًّل اإلاإمىعٍاث بالخاعج

 

هدُجت طػل بخٍام الخصّغف في اإلاإمىعٍاث بالخاعج  جدّملذ الهُئت وفي ؾُام مّخصل،

بػىىان مصاٍعل جىهل ؤو مىذ ؾكغ ؾخت ؤغظاء إلاجلـ الهُئت   آالف صًىاع8مبلـ حملي ججاوػ بغمجتها و

جكخهغ لىزاثو جثبذ شغغُتها ؤو جبرعَا  حػلهذ بمصاٍعل انخىاء جظايغ ؾكغ بػىىان ؾكغ غظى َُئت 

صون مىحب هكهاث بطاقُت وب (2)ص 581,600ممثل الخىوؿُحن بالخاعج مً قغوؿا بلى جىوـ بهُمت 

 جدّمل 2018 و2017زالُ ؾىتي مجلـ الهُئت مً   ؤغظاء3نام بها حػلهذ بثالر مإمىعٍاث بالخاعج 

                                                           
ت  (1) ل الهُام بمإمىعٍت بالخاعج الخاص بإغىان الضولت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبؿت ؤلاصاٍع اإلاخػلو بظبؽ هظام مصاٍع

 .واإلااؾؿاث واإلايشأث الػمىمُت ويُكُت جدّمل الىكهاث اإلاىجغة غنها وبؾىاص الامخُاػاث اإلاسىلت بػىىاجها
(2)

ش   غ بطن بمإمىعٍت ؤو ؤي2016 ؤيخىبغ 30بخاٍع
ّ
لزُهت وة لحظىع ؤغماُ مجلـ الهُئت صون جىق   جبّرع الؿكغ وشغغُت جدّمل الهُئت لهظٍ اإلاصاٍع



 

30 

 

ت ص جم منها . ؤ1,415مصاٍعل بطاقُت صون مىحب بلؿذ نُمتها الجملُت  بزغ  ص 582مبلـ نضٍع حؿٍى

  . اإلاؿخدّو باقي اإلابلـ ؾحروجضعى الهُئت بلى الهُام باإلحغاءاث اإلاؿخىحبت نصض اؾترحاع  .خٌمتالمجضزل 

 

 خُث ؾحر مبّرعة بػىىان زالص هكـ الىكهت مّغجحن، جدّملذ الهُئت مصاٍعل بطاقُتيما 

ذ
ّ
ش جىل ً ص 6.419 بمبلـ الخٌّكل بمصاٍعل انخىاء جظيغحي ؾكغ 2018 قُكغي 23 بخاٍع  لكاثضة غظٍى

ػُت واإلادلُت بالؿلكاصوع  زالُ  مً اإلاجلـ للمشاعيت بصكت مالخظحن صولُحن في الاهخساباث الدشَغ

 قُكغي 28 غلى ؤن ًٍىن مىغض الّؿكغ ًىم 2018 ماعؽ 07 بلى 2018 ماعؽ 01الكترة اإلامخضة مً 

ً اإلاػىُحن لضزُى ؤعاض ي الضولت (1)2018 ش اإلادّضص لبضاًت الخإشحرة اإلاسّصصت للػظٍى  ؤي نبل الخاٍع

ً اإلاػىُحن لػضم الحصُى غلى  .اإلاؿخهبلت بُىم ع الّؿكغ غلى الػظٍى
ّ
 إلاسّصصتاالخإشحرة وهدُجت لخػظ

انخىاء مصاٍعل بطاقُت بػىىان الهُئت والتي مً اإلاػلىم مؿبها ؤّجها جمىذ بمؼاع الىصُى جدّملذ 

حنجظيغجحن حضًضجحن   . ص.ؤ 7,330 بهُمت بػىىان هكـ اإلاإمىعٍت ولكاثضة هكـ الػظٍى

 

  التصّزف املالي واململاضبي: اململىر الثالث
 

ت الضولت وجخٍّىن مىاعصَا مً مىذ الدؿُحر  ُّ ت طمً محزاه
ّ
ت مؿخهل ُّ جخمّخؼ الهُئت بمحزاه

ت بانتراح مً مجلؿها َظٍ المجظبؽ و. ومىذ الاهخساباث والاؾخكخاءاث ومىذ الخجهحز والخصّغف ُّ ًؼاه

عي للمصاصنت غليها ػبو الاحغاءاث  وحػغض غلى الحٍىمت إلبضاء الغؤي نبل بخالتها غلى اإلاجلـ الدشَغ

ت الضولت  ُّ .  مً الهاهىن ألاؾاس ي للهُئت20غمال بإخٍام الكهغة الثالثت مً الكصل وطلَ الخاّصت بمحزاه

 

ت وقو نىاغض اإلاداؾبت في اإلااؾؿاث ػبها  ُّ وجمؿَ الهُئت خؿاباتها وجظبؽ نىاثمها اإلاال

و بىظام اإلاداؾبت للماؾؿاث1996 صٌؿمبر 30 اإلااّعر في 1996 لؿىت 112للهاهىن غضص 
ّ
. (2) واإلاخػل

و بالجمػُاث وألاخؼاب الؿُاؾُت والىخضاث طاث ألاَضاف 45وجّم اغخماص اإلاػُاع اإلاداؾبي غضص 
ّ
 اإلاخػل

ت  ُّ هت بالؿىت اإلاداؾب
ّ
ت للهُئت اإلاخػل ُّ  . 2018ؾحر الغبدُت ألازغي إلغضاص الهىاثم اإلاال

 

ص . م18,414 ما نضٍع غلى الخىالي 2018 و2017 و2016وبلؿذ مىاعص الهُئت زالُ الؿىىاث 

 .ص. م44,083ص و. م24,868ص و. م14,062وبلؿذ هكهاتها جباغا . ص. م50,922ص و. م28,355و

 

ت وؤقظذ ألاغماُ الغنابُت التي اغخمضث ؤؾاؾا غلى قدص اإلاػؼُاث و ُّ  اإلاداؾبُتاإلاال

ت  وقدص الىزاثو اإلاخىقغةللهُئت  ُّ واإلاهاعباث بحن مسخلل وهخاثج الاؾخبُان اإلاىّحه لإلصاعاث الكغغ
                                                           

ش اإلاؿخىحب للمؿاصعة بُىم2018 ماعؽ 08 قُكغي والػىصة ًىم 28ًٍىن مىغض الّؿكغ ًىم  (1) ش اإلادّضص لبضاًت الخإشحرة بُىم وبػض الخاٍع  . ؤي نبل الخاٍع
ل 24 اإلااّعر في 2014 لؿىت 5 مً نغاع الهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث غضص 17الكصل غضص  (2) يما  واإلاخػلو بظبؽ الىظام الضازلي للهُئت 2014 ؤقٍغ

لُت 16 اإلااّعر في 2014 لؿىت 12جّم جىهُده بالهغاع غضص  . 2014 حٍى
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بةغضاص اإلاحزاهُت وجىكُظَا ومخابػتها مالخظاث حػلهذ ؤؾاؾا بلى الىنىف غلى مصاصع اإلاػلىماث 

 .وبالخصّغف اإلاالي للهُئت

 

  وجىفيذها ومتابعتهاإعداد امليزاهيت -أ

 

ً الىظغ في َظا الجاهب مً الىنىف غلى ههاثص شابذ 
ّ
 وجىكُظَا بغضاص اإلاحزاهُتمٌ

 .ومخابػتها

 

  إعداد امليزاهيت .1

 

هذ ؤلازالالث التي جّم الىنىف غليها في َظا ؤلاػاع ؤؾاؾا ب
ّ
طبؽ الخىحهاث الػامت حػل

ت للهُئت  . وجدضًض الحاحُاث وبظبؽ محزاهُاث الاهخساباثللمحزاهُت الؿىٍى

 

                 اإلااّعر في2014 لؿىت 5الهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث غضص   مً نغاع16زالقا للكصل ف

ل 24 لم ًظبؽ مجلـ الهُئت الخىحهاث الػامت  ، واإلاخػلو بظبؽ الىظام الضازلي للهُئت2014 ؤقٍغ

ت في الؿغض2018 و2017 و2016إلاحزاهُاث الهُئت للؿىىاث  ُّ وانخصغ .  ولم ٌػّض بالخالي مظيغاث جىحيه

ت والكغغُت بلى جهضًم  ًل مً  (1)صوع اإلاضًغ الخىكُظي في َظا ؤلاػاع غلى صغىة مهترخاتها الىخضاث اإلاغيٍؼ

وايخكى بخػمُم مغاؾالث وػاعة اإلاالُت خُى بغضاص  2017بػىىان محزاهُت  جهضًغ خاحُاتهم بسصىص

ى ما ًخػاعض مؼ مهخظُاث االىخضاثمسخلل  غلى 2018و 2017مشغوع اإلاحزاهُت لؿىتي   19لكصل  َو

ش  اإلاغحعي إلاحزاهُتؤلاػاعمً   .2014 ماي 29 الهُئت اإلاصاصم غلُه مً نبل مجلؿها بخاٍع

 

ت والكغغُت واإلاضًغ الخىكُظيوؤّصث َظٍ الىطػُت بلى طػل   الخيؿُو بحن الىخضاث اإلاغيٍؼ

للؿىىاث اإلاظًىعة   في بػاع بغضاص اإلاحزاهُتخاحُاتهاجبلُـ الىخضاث  خُث لم جخُى طبؽ الحاحُاثغىض 

شيخابُا وجظمُنها بمٌخب الظبؽ اإلاغيؼي باؾخثىاء    .2016 ماعؽ 31 وخضة الخىزُو وألاعشُل بخاٍع

 

نها مً جدضًض خاحُاث الىخضاث 
ّ
ض الهُئت بالىصىص الترجُبُت اإلاظًىعة ؤن ًمٌ ُّ ومً شإن جه

 جدهُو ألاَضاف ة مضي مخابؼبالضنت الالػمت وبغضاص محزاهُتها وقو ؤؾـ مىطىغُت وؤن ٌؿاغض غلى

ت وجدضًض الكىاعم مهاعهتها باإلابرمجت و ُّ ت ؤلاحغاءاثواجساط  بُنهاؤلاهجاػاث الكػل ُّ ت في  الخصحُد  الظغوٍع

 .ؤلابان
 

                                                           
غة غضص   (1)

ّ
ش 540/2016مظي  .2017 خُى بًضاع مشغوع محزاهُت الهُئت لؿىت 2016 ماعؽ 17 بخاٍع
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هت الخصّغف خؿب "ولخالفي َظٍ الىهاثص ؤقاصث الهُئت بإّجها  ؾخػمل غلى اغخماص ػٍغ

ألاَضاف، زاّصت مؼ جغيحز اإلاىظىمت اإلاىضمجت للخصّغف التي جخظّمً واحهت زاّصت بةغضاص اإلاحزاهُت 

ت ُّ ً مً ججمُؼ اإلاػؼُاث مً ُمسخِلل مصالح الهُئت بصكت آل
ّ
 ".جمٌ

 

 جىفيذ امليزاهّيت ومتابعتها .2
 

 صٌؿمبر 8اإلااّعر في  1967 لؿىت 53 مً الهاهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت غضص 12زالقا للكصل 

ب وجلتزم الهُئت باؾخػماُ الاغخماصاث  لم 1967 ر خّملذ  حيطبؼذ ألحلهللؿغض الظي خؿب الخبٍى

ػُت 2016الىكهاث اإلاخػلهت بٍّل مً اهخساباث اإلاجلـ ألاغلى للهظاء لؿىت   والاهخساباث الدشَغ

ُ ب " الدؿُحر هكهاث"غلى 2017الجؼثُت بإإلااهُا لؿىت   ص قصلي جسص وطلَ غىطا غًالػىىان ألاو

بمحزاهُتها ًخػلو بمصاٍعل ػاعثت طمً الجؼء الثاوي مً الػىىان ألاُو اإلاخػلو بىكهاث الاهخساباث 

 . والاؾخكخاءاث

 

                   مً الهغاع اإلاخػلو بظبؽ ؤلاػاع اإلاغحعي إلاحزاهُت الهُئت اإلااّعر في5زالقا للكصل و

ت" الظي ًىّص غلى ؤن 2014 ماي 29 ت الهُئت بلى مبضؤ الؿىٍى ُّ ، جىاصل جىكُظ محزاهُت "جسظؼ محزاه

 جإصًت ؾبؼ هكهاث عصضث في شإجها زالُمً  2018 بلى شهغ صٌؿمبر 2017لؿىت  الخصّغف للهُئت

هذ ؤؾاؾا بىكهاث صُاهت وص.ؤ 279,216 بمبلـ حملي نضٍع 2017 بػىىان ؾىت اغخماصاث
ّ
هكهاث ب حػل

ل احخماعي و
ّ
  .مصاٍعل بغالمُتبجضز

 

غ اإلادٌمت خُى الخصّغف اإلاالي للهُئت  ه جّم ؤلاشاعة بلى مثل َظٍ ؤلازالالث طمً جهٍغ
ّ
               غلما ؤه

 .2018 ولم ًخّم ججاوػٍ بلى مىفّى ؾىت 2014لؿىت 

 

ىّص الكصل  ه 26ٍو
ّ
ال ًمًٌ جىكُظ ؤي " مً ؤلاػاع اإلاغحعي للمحزاهُت اإلاظًىع ؾابها غلى ؤه

 الىنىف غلى ججاوػ ؾهل الاغخماصاث اإلاغصىصة في محزاهُاث جّم ٌ ، ؾحر ؤّن "هكهت زاعج جغازُص اإلاحزاهُت 

 قهغة قغغُت 11 حػلو بما غضصٍ  ؤلل صًىاعا1.228,532بما نضٍع  2018 و2017 و2016للؿىىاث  الهُئت

مصاٍعل ؤزغي مخػلهت " بسصىص الكهغة الكغغُت % 332,87وطلَ بيؿبت ججاوػ بلـ ؤنصاَا 

يما ال جخظّمً ؤوامغ الصغف بالهُئت ؤي بُاهاث خُى مبلـ ". بالحملت الخدؿِؿُت الخاّصت باالنتراع 

غ  اإلادٌمت الاغخماصاث اإلاغصىصة واإلاؿتهلٌت واإلاخبهُت غلما ؤهه جّمذ ؤلاشاعة بلى َظا ؤلازالُ طمً جهٍغ

                  ولم ًخم ججاوػٍ بلى مىفّى 2014خُى الخصّغف اإلاالي للهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث لؿىت 

.  وهي وطػُت ال حؿاغض الهُئت غلى جكاصي خصُى ججاوػ لالغخماصاث اإلاغصىصة في ؤلاّبان2019ؾىت 
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ع بصعاج بُاهاث خُى مبلـ الاغخماصاث اإلاغصىصة واإلاؿتهلٌت واإلاخبهُت "وبّغعث الهُئت طلَ 
ّ
بخػظ

ا  ا وحهٍى ت وشاملت لٍّل هكهاث الهُئت مغيٍؼ ُّ غ مػؼُاث خُي
ّ
بإوامغ الصغف باغخباع ؤّن ألامغ ًخؼلب جىق

ت قهؽ ت جسّص هكهاث ؤلاصاعة اإلاغيٍؼ ". ولِؿذ مػؼُاث شهٍغ
 

% 50وؿبت َظٍ اُوفي ؾُام مّخصل، جبحن طػل بهجاػ محزاهُاث الهُئت، خُث لم جخجاوػ 

 غلى خاالث غضم اؾتهالى 2018-2016يما جّم الىنىف زالُ الكترة . 2018 و2016باليؿبت بلى ؾىتي 

و بما غضصٍ 
ّ
ه جّم 7اغخماصاث مسّصصت في اإلاحزاهُت جخػل

ّ
ظيغ غلى ؾبُل اإلاثاُ ؤه  قهغاث قغغُت، ٍو

ا 2018جسصُص اغخماصاث زالُ ؾىت  هذ ؤؾاؾا بىكهاث يغاء وؾاثل الىهل ص . ؤ996,932 نضَع
ّ
حػل

صون بهجاػ ؤّي حػهضاث ومىدت الاهخساباث واإلاؿاَمت في ؤهظمت الخهاغض والحُؼت الاحخماغُت وطلَ 

ى ما ال ٌؿاغض غلى طمان الاؾخؿالُ ألامثل إلاىاعص الهُئت بشإجها . َو
 

                    بمحزاهُتها (1)يما ؤّصي غضم جهضًم الهُئت لبرهامج الؾخؿالُ اغخماصاث الخجهحز اإلاغّؾمت

ل اإلابلـ اإلاسّصص (ًؼاهُتالممً % 32ؤي ما ًمثل وؿبت )ص . م8 والبالؿت 2018لؿىت   بلى غضم جدٍى

.  للؿغض مً ػغف وػاعة اإلاالُت لكاثضتها

 

 والكصل 1967 لؿىت (2)53 مً الهاهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت غضص 14وزالقا ألخٍام الكصل 

 (...)جظبؽ محزاهُت الهُئت " الظي ًىّص غلى ؤن 2012 لؿىت 23 مً الهاهىن ألاؾاس ي للهُئت غضص 20

 2017 و2016 و2015، سجلذ محزاهُت الهُئت للؿىىاث "ػبو ؤلاحغاءاث الخاّصت بمحزاهُت الضولت

ص في الجؼء اإلاخػلو بىكهاث الدؿُحر مً الػىىان ألاُو صون ؤن . م14,96 قىاطل بحمالُت بهُمت 2018و

ا  صٌؿمبر 6 بمهخط ى نغاع الهُئت اإلااّعر في 2015يما جّم بغاصة اؾخػماُ قىاطل ؾىت . ًخم بلؿاَئ

 صون غغض ؤوحه الخصّغف قيها غلى وػاعة اإلاالُت وطلَ نبل البضء في بحغاءاث الخػهض وجّم يظلَ 2016

 . صون وحىص جغزُص مؿبو مً وػاعة اإلاالُت2018 و2017 و2016ههل قىاطل محزاهُاث الؿىىاث 

 

غ في ؾُاب جغيحز وخضة الخسؼُؽ والبرمجت واإلاخابػت ؾاَم غضم وغلى صػُض آزغ،  جهاٍع

 في اإلاهابل غلى ما جهىم به وخضة الشاون  اإلاخابػت خُث انخصغثلخىكُظ اإلاحزاهُتوحضاُو مخابػت صوعٍت 

ى ما ال ٌؿاغض  ت باالغخماص غلى جؼبُهت بيؿاُ َو  بخٍام مخابػت جىكُظ غلىاإلاالُت مً مخابػت ًضٍو

ت واجساط الخضابحر الالػمت في ؤقظل آلاحاُ مً ِنبل مجلـ الهُئت ُّ .  اإلاحزاه

 

                                                           
 .2018 واإلاخػلو بهاهىن اإلاالُت لؿىت 2017 صٌؿمبر 18 اإلااّعر في 2017 لؿىت 66بمهخط ى الهاهىن غضص  (1)
مًٌ ههلها مً غام بلى آزغ بلى ؤن جلغى غىض الانخظاء وؤن اغخماصاث "الظي ًىّص غلى ؤّن  (2) اغخماصاث الخػهض مؿترؾلت اإلاكػُى بضون جدضًض في اإلاّضة ٍو

مًٌ قخدها مً حضًض بػىىان الؿىت اإلاىالُت ." الضقؼ التي لم ًهؼ اؾخػمالها غىض زخم محزاهُت الضولت جلغى ٍو
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ت للهُئت  مخابػت اهجاػاث ؤلاصاعاث الكغغُت خُث بوفي هكـ الّؿُام ال جهىم اإلاصالح اإلاغيٍؼ

ا وطلَ عؾم غضم   َظٍ ؤلاصاعاث الكغغُت نُامانخصغث غلى مؿَ الىزاثو اإلاداؾبُت الىاعصة غنها ؾىىٍّ

. الؾتهالى الاغخماصاث اإلاسّصصت لها بمخابػت صوعٍت

 

غ وشاغ صوعٍت للمضًغ الخىكُظي خُى جهّضم لم جهّضميما   مسخلل الىخضاث بالهُئت جهاٍع

ت  ُّ ى ما خاُ صون اإلاخابػت الكّػالت للمحزاهُت واإلاىايبت الحُي اهجاػ اإلاحزاهُت اإلاسّصصت لٍّل وخضة َو

. للخجاوػاث والكىاعم بحن الخهضًغاث والاهجاػاث

 

غاث حػهضث الهُئت بفي َظا ؤلاػاع و
ّ

غ ًّل اإلااش
ّ
ت وحضاُو نُاصة جىق ُّ غ خُي اؾخسغاج جهاٍع

 .الخاّصت بدىكُظ اإلاحزاهُت وطلَ خاُ اؾخٌماُ جغيحز اإلاىظىمت اإلاىضمجت للخصّغف

 

 التصّزف املالي -ب 

 

ً
ّ
هذ َُئت مً الىظغ في الخصّغف اإلاالي واإلاداؾبي للمٌ

ّ
بالخىظُم  الىنىف غلى ههاثص حػل

ضًت والبىٌُت للهُئت واإلاداؾبي وبالخصّغف في  مخابػت بي اإلاسؼون وبالخصّغف فالؿُىلت والحؿاباث البًر

 . وبالخصّغف في ؤؾؼُى الؿُاعاثالضًىن 

 

 التىظيم اململاضبي .1

 

ت وباخدؿاب  ًّ ت وؾحر اإلااص ًّ هذ اإلاالخظاث ؤؾاؾا بالحؿاباث اإلاالُت للهُئت وباألصُى اإلااص
ّ
حػل

 .ًلكت الاهخساباث

 

 الحطاباث املالّيت للهيئت .1.1

 

  اإلاالُتالحؿاباثغغض ؤن ثغلى  للهُئت الظي ًىّص ألاؾاس ي   مً الهاهىن 30 لكصلُ زالقا

غاللظان ٌػضان غلى مغانبي الحؿاباث للهُئت  في الؿغض ٌػغض غلى ؤهظاع مجلـ الهُئت ا جهٍغ

ووشٍغ بالغاثض الغؾمي غلُه للمصاصنت نبل جهضًمه بلى مجلـ هىاب الشػب للمصاصنت النهاثُت 

مً الؿىت اإلاىالُت،  حىان 30للجمهىعٍت الخىوؿُت وغلى اإلاىنؼ ؤلالٌترووي للهُئت في ؤحل ؤنصاٍ 

ًصاصم مجلـ الهُئت غلى "غلى ؤن الظي ًىّص  2014لؿىت  5 مً نغاع الهُئت غضص 20لكصل وزالقا ُ

ت  غ مغانبي الحؿاباث في ؤحل ؤنصاٍ للالحؿاباث الؿىٍى ل مً الؿىت 30َُئت غلى طىء جهٍغ  ؤقٍغ

غ اإلاالي للهُئت لؿىت ، اإلاىالُت زم ًدُلها غلى مجلـ هىاب الشػب للمصاصنت غليها جّمذ بخالت الخهٍغ
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ش2017  صون اإلاصاصنت غلُه مً نبل 2018 حىان 29  مً نبل عثِؿها بلى مجلـ هىاب الشػب بخاٍع

غ الىصاب الهاهىوي لظلَ
ّ
َظا  اإلاصاصنت غلى ولم جخم. مجلـ الهُئت هدُجت غضم اوػهاصٍ لػضم جىق

غ ش  الخهٍغ  . ؤشهغ8 ؤي بخإزحر هاَؼ 2019 قُكغي 25بال بخاٍع

 

غ اإلاالُت للهُئت للؿىىاث   بالغاثض الغؾمي 2018 و2017 و2016يما لم ًخّم وشغ الخهاٍع

ى ما ال ًظكي الشكاقُت الالػمت غلى مالُت  للجمهىعٍت الخىوؿُت وال غلى اإلاىنؼ ؤلالٌترووي للهُئت َو

بت غلى الخػّغف غلى ؤوحه اؾخػماُ ألامىاُ  الهُئت وال ٌؿاغض ألاػغاف طاث اإلاصلحت وصاقعي الظٍغ

 في ؤلاّبان واجساط ؤلاحغاءاث الٌكُلت بخصحُدها َُئتغلى الىطػُت اإلاالُت للالػمىمُت مً حهت و

 . مً حهت ؤزغي وجضغُمها في الىنذ اإلاىاؾب

 

ت صىل الثابتت املادًت و .2.1 ًّ  غير املاد

 

جهؼ غملُت "الظي ًىص غلى ؤن 1996 لؿىت 112 مً الهاهىن غضص 17زالقا ألخٍام الكصل 

هؼ  الجغص مغة في الؿىت غلى ألانل للخإيض مً وحىص غىاصغ ألاصُى والخصىم والخثبذ مً نُمتها ٍو

هت جهُُمه ًهؼ مؿَ "و (....) ."ججمُؼ الػىاصغ بضقتر الجغص خؿب ػبُػت ًل غىصغ ونؼ حغصٍ وػٍغ

هت جدّضصَا مػاًحر اإلاداؾبت جمًٌ مً ازباث ًل غىاصغ الهىاثم اإلاالُت ، وزالقا "صقتر الجغص بؼٍغ

هت بالؿىىاث اإلاداؾبُت اإلاسخىمت 
ّ
لخػلُماث الجغص اإلااصي لألصُى الثابخت واإلاسؼوهاث والخؼاثً اإلاخػل

شامل  بجغص 2018-2016زالُ الكترة لم جهم الهُئت  الّصاصعة غً مجلـ الهُئت، 2018 و2017 و2016

ماّصًت 
ّ
ت والال ًّ ابخت اإلااص

ّ
ُّ مصالحها جبػا لظلَ يما لم لضحها لألصُى الث غ حغص ًدخىي غلى جخى بغضاص جهٍغ

ت نصض  ُّ ت مؼ البُاهاث اإلاداؾب ُّ  الكىاعم اإلادخملت جدضًضهخاثج ؤغماُ الجغص ومهاعبت البُاهاث الكػل

 .ومػالجتها مداؾبُا

 

ت للهُئت، ًمًٌوبىاء غلُه، ال  ُّ اج
ّ
ا غلى ألامىاُ الظ  جدضًض نُمت الّخػضًالث اإلاداؾبُت وجإزحَر

ابخت اإلااصًت والالماصًت للهُئتألاالتي ًمًٌ ؤن جكغػَا ؤغماُ الجغص ومهاعبت 
ّ
ً َظٍ .صُى الث

ّ
 يما ال جمٌ

 .الىطػُت مً الخثّبذ مً مأُ ؤصُى الهُئت

 

ً ناغضة “ولخكاصي طلَ حػهضث الهُئت  ت لٍّل ألاصُى وجٍٍى ُّ بالػمل غلى وطؼ ؤعنام حؿلؿل

 ُ ت لىطػُت َظٍ ألاصى ُّ ً مً اإلاخابػت آلال
ّ
 ."بُاهاث باإلاىظىمت اإلاىضمجت للخصّغف بما ًمٌ

 

 اإلاخػلو باألصُى الثابخت ؾحر اإلااصًت التي 6 مً اإلاػُاع اإلاداؾبي غضص 19زالقا للكهغة غضص و

جىص غلى ؤن حسّجل بغامج ؤلاغالمُت التي جيشئها اإلااّؾؿت بخٍلكت ؤلاهخاج وجظّم الخٍالُل اإلاغجبؼت بها 
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جهُُم البرمجُاث التي الهُئت ب في بػاع الخصّىع اإلاكّصل للخؼبُو والبرمجت والازخباعاث والخىزُو، لم جهم

ا مً ِنبل  َغ  جؼبُهاث جّم اؾخؿاللها في 10 وغضصَا 2018-2016مصالحها زالُ الكترة جّم جؼٍى

 بخضي  مً ػغفجىقحٍرجّم " مىّػع"لم ًخم حسجُل طمً ؤصُى الهُئت يما . الػملُاث الاهخسابُت

  .ص. ؤ45   بهُمت2016ؾىت اإلاىظماث الضولت 
 

 احتطاب كلفت الاهتخاباث. 3.1
 

ص . ؤ11.082 مىّػغت بحن ص.ؤ 41.084 ما نضٍع 2018  الاهخساباث البلضًت لؿىت(1)بلؿذ ًلكت

ذ . 2018ص زالُ ؾىت . ؤ30.002 و2017ؤهجؼث زالُ ؾىت 
ّ
ًلكت الىازب غلى اخدؿاب الهُئت وجىل

 الٍلكت الاحمالُت لالهخساباث البلضًت غلى الػضص النهاجي للمسجلحن بالسجل الاهخسابي  نؿمتؤؾاؽ

  . مسّجال5333397والبالـ 
 

وفي َظا ؤلاػاع لم جخُى الهُئت غىض اخدؿاب ًلكت الاهخساباث اغخماص مىهجُت اخدؿاب 

ت الخٍالُل والىكهاث . م46شاملت ومىطىغُت خُث ًمًٌ ؤن جخجاوػ ًلكت الاهخساباث 
ّ
ًاق ص غىض ؤزظ 

               ًلكت الاهخساباث البلضًت مً طلَ لم جخظّمً . طاث الػالنت بالػملُت الاهخسابُت بػحن الاغخباع

ا هكهاثيما جّم اخدؿابها مً نبل الهُئت  2018لؿىت   اصعاحها جّم ص. ؤ932,418 بهُمت حملُت نضَع

ت  مباشغة في خحن ؤجها جخػلوالدؿُحرطمً هكهاث  ُّ ص . ؤ800,557وهي جخىّػع بدؿاب  بالػملُت الاهخساب

        ؤشؿاُ عبؽ مغايؼ نبُى الترشحاث ومغايؼ الكغػ وججمُؼ الىخاثج الخاّصت باالهخساباث البلضًتبػىىان 

اث  ص. ؤ54,083و ص بػىىان جٍالُل انخىاء ججهحزاث ومػضاث . ؤ16,396و بػىىان مػالُم يغاء خاٍو

 .ص بػىىان مػالُم صًىاهُت لىهل الحبر الاهخسابي. ؤ61,382اهخسابُت و

 

 اخدؿاب اإلاؿاغضاث اإلاهّضمت مً الػضًض 2018يما لم ًخّم زالُ جىظُم الاهخساباث البلضًت 

وفي َظا ؤلاػاع . مً اإلاىظماث والهُئاث الضولُت اإلاسخصت في اإلاؿاثل الاهخسابُت طمً ًلكت الاهخساباث

ًامل مغاخل اإلاؿاع الاهخسابي الخاص  جخجُز اإلاؿاهضة الكىُت التي نّضمتها مىظمخحن صولُخحن للهُئت زالُ 

ص . ؤ1.766,446 غلى الخىالي 2018 و2017 والتي بلؿذ زالُ ؾىتي 2018باالهخساباث البلضًت لؿىت 

ص زاّصت وؤّن ؤغماُ اإلاؿاهضة التي جّم جهضًمها مً نبل . ؤ4.055,278ص لُبلـ اإلاجمىع . ؤ2.288,832و

هت 
ّ
ًاهذ مبرمجت مً نبل الهُئت وجّم في شإجها عصض اغخماصاث طمً اإلاحزاهُت اإلاخػل َظٍ اإلاىظماث 

 .2018باالهخساباث البلضًت لؿىت 

 

                                                           
غ اإلاالي للهُئت لؿىت  (1)  .2018خؿب الخهٍغ
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ذ الهُئت اخدؿاب مىدت الاهخساباث بهُمت 
ّ
ت (1)ص. ؤ513,840وجىل ُّ  طمً الخٍلكت الجمل

ت لؿىت  ًّ  في خحن لم 2018 طمً خؿاباث الهُئت لؿىت  مداؾبُااوحسجُله 2018لالهخساباث البلض

ش صغقها وقها ألخٍام ا ا وصُـ وبحغاءاث وجاٍع و بظبؽ مهضاَع
ّ
ُّ بصضاع الهغاع اإلاخػل مً  101 ُلكصجخى

ش  (2)ألاؾاس ي ألغىان الهُئت الهاهىن   بخاٍع
ّ
ً 2019 هىقمبر 19بال  ولم ًخمّخؼ ؤغىان الهُئت اإلاباشٍغ

 في شهغ صٌؿمبر 
ّ
 . 2019واإلاىخكػحن بىظام الخإححر الخاص بالهُئت بهظٍ اإلاىدت بال

 

 ألاّوُ والّغابؼ مً الهغاع اإلاظًىع جّم جهُُم ألاغىان في ؾُاب بغضاص مؿبو (3)وزالقا للكصلحن

إلاظيغاث جٍلُل بمهام جظبؽ بضنت اإلاهام اإلاخػلهت باالهخساباث واإلاىجؼة زاعج الخىنُذ ؤلاصاعي لٍل 

 4غىن ختى ًخمًٌ الغثِـ اإلاباشغ مً مخابػت ألاغىان وبؾىاص ألاغضاص وقو اإلاهاًِـ اإلادّضصة بالكصل 

غة جدّضص مّضة الػمل زاعج الخىنُذ ؤلاصاعي ويُكُت مخابػت الحظىع 
ّ
مً الهغاع ويظلَ في ؾُاب مظي

 .واإلاىاظبت
 

ت الخام . ؤ88,912وُسّجل بػض الصغف الكػلي لهظٍ اإلاىدت قاعم بلـ  ُّ ص بحن الهُمت الجمل

ص واإلابلـ اإلاددؿب طمً الخٍلكت . ؤ424,928إلاىدت الاهخساباث اإلاؿىضة ألغىان الهُئت والتي بلؿذ 

ت والبالـ  ًّ  .ص. ؤ513,840الجملُت لالهخساباث البلض
 

دًت والبىكيت للهيئتالتصّزف في  .2  الطيىلت والحطاباث البًر
 

زالُ بلـ الغصُض اإلاداؾبي للؿُىلت وما ٌػاصُ الؿُىلت خؿب الهىاثم اإلاالُت اإلاسخىمت 

ص . م59.462,644ص و. م13.679,464غلى الخىالي  ما نُمخه 2018 و2017 و2016الؿىىاث 

ىذ الكدىصاث. ص. م32.070,660و
ّ
هذ باألؾاؽ بزالالث مً الىنىف غلى  اإلاىجؼة في َظا ؤلاػاعومٌ

ّ
 حػل

ًالت الضقىغاث اإلاكخىخت بصكت اؾخثىاثُت ت للهُئت ب وبالخصّغف في و ىت اإلاغيٍؼ الخصّغف في الخٍؼ

 .والخؼاثً بالهُئاث الكغغُت

 

 

 

                                                           
. 2018مً الىكهاث الاهخسابُت لؿىت % 1,7 جمثل وؿبت (1)

. 2016 ؤوث 26 اإلااّعر في 1137 اإلاصاصم غلُه بمهخط ى ألامغ الحٍىمي غضص  (2)
 هّص الكصل ألاُو مً الهغاع غلى ؤن ًهخصغ صغف اإلاىدت غلى ألاغىان الظًً زبذ قػال جٍلُكهم ونُامهم بمهام وؤغماُ لها غالنت بدىظُم (3)

 مً هكـ الهغاع غلى ؤن ٌؿىض الغئؾاء اإلاباشغون 4يما هص الكصل . الػملُت الاهخسابُت وبحغائها وؤلاشغاف غليها وقو ؾىضاث مثبخت لظلَ

لألغىان الغاحػحن بليهم بالىظغ غضصا جهُُمُا ًتراوح بحن الصكغ واإلااثت خؿب مهاًِـ جخمثل في يمُت الػمل اإلاغجبؼت باالهخساباث زاعج 

الخىنُذ ؤلاصاعي وحىصة الػمل اإلاغجبؼت باالهخساباث زاعج الخىنُذ ؤلاصاعي والحظىع واإلاثابغة واإلاىاظبت اإلاغجبؼت باالهخساباث زاعج الخىنُذ 

. ؤلاصاعي 
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 التصّزف في وكالت الدفىعاث املفتىحت بصفت اضتثىائيت .1.2

 

ش (1)جبػا الؾخهالت عثِـ الهُئت وآمغ صغقها ش2017 ماي 17 بخاٍع                                      واهتهاء مهامه بخاٍع

لُت 21 ت الهُئت في خالت حسجُل شؿىع في 2017 حٍى ُّ ، وهظغا لؿُاب ما ًىظم مؿإلت الخصّغف في محزاه

ش  سظ مجلـ الهُئت نغاعا بخاٍع
ّ
ًالت صقىغاث وؤصضع وػٍغ 2017 ؤوث 09مؿخىي عثاؾتها اج  بةخضار و

ش(2)اإلاالُت ًالت وحؿمُت ؤخض ؤغظاء اإلاجلـ ويُال 2017 ؤوث 11  نغاعا بخاٍع  جّم بمىحبه بخضار َظٍ الى

وبلؿذ الىكهاث اإلاىجؼة غلى الحؿاب الجاعي . ص. م10يما خّضص الدؿبهت اإلامىىخت بمبلـ . للضقىغاث

ًالت الضقىغاث ما نضٍع   .ص. ؤ8.263,068لى

 

 مً مجلت اإلاداؾبت الػمىمُت الظي ًىّص غلى ؤن ًدّغع ويُل الضقىغاث 159وزالقا للكصل 

ًالخه ًدخىي غلى بُان لألمىاُ اإلاخصغف قيها مؼ جكصُل  في مىخهى ًل زالزت ؤشهغ يشكا غاما غً و

ىحه َظا الٌشل بلى  إلاضقىغاجه التي هي بصضص الترحُؼ باإلاصلحت آلامغة بالصغف وػٍغ اإلاالُت ؤو مً "ٍو

ًالت يما جىّحه وسخت مىه بلى اإلاداؾب " قىض له وػٍغ اإلاالُت في طلَ لخمٌُىه مً مغانبت ؤغماُ الى

ى ما بااللتزام اإلادمُى غلُهاإلاسخص، لم ًهم ويُل الضقىغاث  ت مً مغانبت  َو ُّ ً اإلاصالح اإلاػى
ّ
لم ًمٌ

ًالت  .الخصّغف في َظٍ الى

 

ه 160وزالقا ألخٍام الكصل 
ّ
بطا ما اهتهذ " مً مجلت اإلاداؾبت الػمىمُت الظي ًىّص غلى ؤه

ًالت ًخىلى آمغ الصغف في ؤحل ؤنصاٍ  سؼغ بظلَ وػٍغ اإلاالُت ؤو مً قىض 45مهّمت الى  ًىما جصكُتها ٍو

 مً نغاع بخضار 5والكصل " له وػٍغ اإلاالُت في طلَ لُصضع ؤمٍغ للىيُل بترحُؼ ألامىاُ اإلامىىخت له

ًالت صقىغاث ونخُت وحؿمُت ويُل صقىغاث ًالت الضقىغاث الىنخُت " الظي ًىّص غلى ؤن (3)و جسخم و

ت مبلـ الدؿبهت  هؼ حؿٍى مىطىع َظا الهغاع بزغ حػُحن عثِـ للهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث ٍو

ش " اإلامىىخت مً محزاهُت الهُئت ًالت الضقىغاث غلى بزغ اهخساب عثِـ للهُئت بخاٍع  14لم ًخم زخم و

ش  ؤمحن اإلااُ الػام للبالص الخىوؿُت الهُئت (4) عؾم بغالم2017هىقمبر   بػضم 2017 صٌؿمبر 12بخاٍع

ت َظٍ الدؿبهت ومؼالبخه لها بخضاعى ألامغ  .حؿٍى

 

غ خُى الخصّغف في الدؿبهت غلى  ه عؾم بعؾاُ اإلاضًغ الخىكُظي جهٍغ
ّ
وججضع ؤلاشاعة بلى ؤه

ش  ًالت الضقىغاث الخاّصت بالهُئت في مىاؾبخحن ألاولى بخاٍع ىت في بػاع و  مىّحهت 2017 صٌؿمبر 28الخٍؼ

                                                           
 واإلاخػلو بالهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث يما جّم جىهُده 2012 صٌؿمبر 20 اإلااّعر في 2012 لؿىت 23 مً الهاهىن ألاؾاس ي غضص 11ًىص الكصل  (1)

ى عثِـ مجلؿها وآمغ صغف محزاهُتها"وبجمامه غلى ؤّن   ".عثِـ الهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث َى ممثلها الهاهىوي َو
(2)

ش   ًالت صقىغاث وحػُحن هاثب عثِـ الهُئت ويُل للضقىغاث2017 ؤوث 09 بػض اجساط مجلـ الهُئت نغاعا بخاٍع  . بةخضار و
ش   (3) .  غً وػٍغ اإلاالُت2017 ؤوث 11الصاصع بخاٍع
ش   (4) ش 2017 هىقمبر 27مغاؾلت مً ؤمحن اإلااُ الػام للبالص الخىوؿُت بخاٍع . 2017 صٌؿمبر 12 واعصة غلى الهُئت بخاٍع
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ش  ًالت 2018 حاهكي 15ألغظاء اإلاجلـ والثاهُت بخاٍع  مىّحهت بلى عثِـ الهُئت للمصاصنت وزخم و

غ  ؤهه لم جخم اإلاصاصنت غلى َظا الخهٍغ
ّ
 .الضقىغاث، بال

 

ش  ًالت الضقىغاث بال بخاٍع  ؤي بخإزحر ججاوػ زمؿت 2018 ماي 03يما لم ًخّم ؾلو خؿاب و

ت ُّ ًالت الضقىغاث خاُ اهتهاء الؿغض (1)ؤشهغ، وطلَ زالقا إلاغاؾلت وػاعة اإلاال ه ًخم ؾلو و
ّ
غ بإه

ّ
 التي جظي

ل بىٍي مً خؿاباث الهُئت لكاثضة  و جدٍى منها ؤي بزغ اهخساب عثِـ الهُئت وحؿىي الدؿبهت غً ػٍغ

ىت مً الاغخماصاث اإلاكخىخت للهُئت  و بصضاع ؤمغ بالصغف بحمالي لكاثضة الخٍؼ ىت ؤو غً ػٍغ الخٍؼ

ت الدؿبهت غلى ؤمىاُ . بمحزاهُت الضولت ىت الػامت للبالص الخىوؿُت جىلذ حؿٍى وججضع ؤلاشاعة بلى ؤّن الخٍؼ

ىت مً زالُ انخؼاع مبلـ   2017ص مً باقي الاغخماصاث اإلاغؾمت بمحزاهُت الهُئت لؿىت . م10الخٍؼ

 .ص. م30والبالؿت 

 

ش  ل 18وزالقا إلايشىع الىػٍغ ألاُو بخاٍع ه غىض خصُى حؿُحر 2001 ؤقٍغ
ّ
 الظي ًىّص غلى ؤه

ًاهذ جدذ  للمؿاوُ غً ؤي ٍَُل غمىمي ًخػّحن بغضاص مدظغ في حؿلم اإلاؿاوُ الجضًض للىزاثو التي 

ش   2017 ماي 15جصّغف اإلاؿاوُ الؿابو، لم ًخم حؿلُم اإلاهام بحن عثِـ الهُئت اإلاؿخهُل بخاٍع

ش) لُت 21 واإلاىتهُت مهامه بخاٍع ش  (2017 حٍى  وويُل 2017 ماي 15وعثِـ الهُئت بالىُابت مىظ جاٍع

ش  ش 2017 ؤوث 11الضقىغاث بخاٍع ً َظٍ . 2017 هىقمبر 14 زّم بِىه وعثِـ الهُئت اإلاىخسب بخاٍع
ّ
وال جمٌ

ت مً جدضًض اإلاؿاولُاث غً الخصّغف في ؤمىاُ الهُئت في جلَ الكترة ُّ ت  الىطػ ومً طمان اؾخمغاٍع

 .الػمل غلى الىحه ألامثل
 

التصّزف في الخشيىت املزكشيت وخشائن الهيئاث الفزعيت  .2.2

 

 واإلاخػلو بظبؽ بحغاءاث الخصّغف في 2014 ماي 29زالقا لهغاع مجلـ الهُئت اإلااّعر في 

ش  غة الّصاصعة بخاٍع
ّ
ت للهُئت واإلاظي ىت اإلاغيٍؼ  غً عثِـ الهُئت واإلاىّحهت بلى 2015 حىان 06الخٍؼ

ت واإلاالُت بالهُئاث الكغغُت، جم كحن بالشاون ؤلاصاٍع
ّ
زاعج و 2018-2016لكترة ا زالُ اإلايّؿهحن واإلاٍل

ت للهُئت والكتراث الاهخسابُت ججاوػ اإلابالـ اإلاىحىصة  ىت اإلاغيٍؼ ؾلُاهت )  قغغُتؤعبؼ َُئاثبسؼاثً بالخٍؼ

اإلاخضاُو وجغاوخذ الكىاعم في َظا الشإن بحن  للماُ للؿهل ألانص ى (2والهحروان ومضهحن وصكانـ 

 . ص3.000 ص و115

 

            زالُ الكترة  اخترام الؿهل ألانص ى للىكهاث التي ًمًٌ جإصًتها ههضاًخملم يما 

ت  هكهت 18 ًسّص قُما وطلَ  2016-2018 ُّ  . ص. ؤ18,366نُمتها الجمل

                                                           
ش بزغاإلاىّحهت بلى الهُئت غلى   (1)  .2017 ؤوث 4 الاحخماع بىػاعة اإلاالُت بخاٍع
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و لهىاغض خؿً الخصّغف،زالقا و  نامذ الهُئت بسالص ؤحىع ؤغىان غغطُحن غً ػٍغ

ىت زالُ ؾىتي ل  ص.ؤ 8,035  نضٍع بمبلـ حملي2018و 2017 الخٍؼ و الخدٍى غىطا غً زالصهم غً ػٍغ

ضي ى ما. البىٍي ؤو البًر  زاّصت بػض  شإهه ؤن ًؼغح بشٍالُاث غلى مؿخىي مخابػت ؤحىع ألاغىان مًَو

كت بالشاون اإلاالُت واإلاداؾبتالىنىف غلى 
ّ
كت باألحىع والىخضة اإلاٍل

ّ
.   ؾُاب الخيؿُو بحن الىخضة اإلاٍل

 

ت للهُئت اإلاصاصم غلُه مً  زالقا للهغاعو ىت اإلاغيٍؼ و بظبؽ بحغاءاث الخصّغف في الخٍؼ
ّ
اإلاخػل

ش ىت "الظي ًىّص غلى ؤن و 2014 ماي 29 ػغف مجلـ الهُئت بخاٍع ىت بخىنُل الخٍؼ ًهىم ؤمحن الخٍؼ

هىم  (مً ؤلازىحن بلى الجمػت)بصكت ًىمُت  ىت والخإشحر غلُه ٍو ً الغصُض الُىمي بضقتر الخٍؼ وبخضٍو

ت بمغانبت َظا الغصُض مّغة واخضة غلى ألانّل في ألاؾبىع وبةمظاء صقتر  عثِـ وخضة الشاون ؤلاصاٍع

ىت ىت بصكت "الخٍؼ ت وال ًخّم جىنُل الخٍؼ غ غلُه بالهُئت اإلاغيٍؼ
ّ

م وماش
ّ
ىت مغن ، ال ًخّم مؿَ صقتر للخٍؼ

ىت  ىت غلى مؿَ حضاُو مخابػت  الخٍؼ ل بمؿَ الخٍؼ
ّ
 غلى باالغخماصًىمُت خُث ًهخصغ الػىن اإلاٍل

.  بيؿاُملل

 

الهُئت الكغغُت لالهخساباث ببجزعث والهُئت الكغغُت ًّل مً  التزامجّم الىنىف غلى غضم و

ىت لالهخساباث بباحت بةغضاص مدظغ غةوطلَ زالقا  (1)حغص شهغي للخٍؼ
ّ
 248/2018 غضص  الهُئتإلاظي

ه 
ّ
ىت وبمظا"التي جىّص غلى ؤه ٌ مً ػغف اإلاضًغ الجهىي ئًخّم جهاًت ًّل شهغ بغضاص مدظغ حغص الخٍؼ

ت واإلاالُت ل بالشاون ؤلاصاٍع
ّ
 . "واإلاٍل

 

ىتيما  ى ماال جهىم الهُئاث الكغغُت بجغص ماصي لخؼاثنها غلى بزغ ًّل غملُت جؼوٍض للخٍؼ   َو

غة غضص ا ًسالل
ّ
ىت ًىجّغ "التي جىّص غلى ؤّن و اإلاظًىعة ؤغالٍ 248/2018إلاظي ًّل غملُاث جؼوٍض للخٍؼ

 ." مً ػغف اإلاضًغ الجهىي ًمط ىغنها حغص ماصي وبغضاص مدظغ حغص 
 

 التصّزف في املخشون .3

 

 غلى الخىالي 2018 و2017 و2016الؿىىاث  بلـ الغصُض النهاجي إلاسؼوهاث الهُئت زالُ

 . ص. ؤ551,450ص و. ؤ723,820ص و. ؤ685,529

 

وزالقا لخػلُماث الجغص اإلااصي لألصُى الثابخت واإلاسؼوهاث والخؼاثً اإلاخػلهت بالؿىىاث 

اهت 2018 و2017 و2016 صٌؿمبر 31اإلاداؾبُت اإلاسخىمت في  ُّ الهُئخان الكغغُخان بجىضوبت وؤٍع  لم جخى

                                                           
ت  (1) ُّ . خؿب اإلاػؼُاث اإلاخدّصل غليها مً الاؾخبُان اإلاىّحه بلى الهُئاث الكغغ
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اهت وبً غغوؽ و  2017 و2016 غلى الخىالي زالُ ؾىىاث (1) َُئت قغغُت11والهُئخان الكغغُخان بإٍع

 . الهُام بالجغص اإلااصي للمسؼون2018و

 

غ  وزالقا لىكـ حػلُماث الجغص التي جىّص غلى ؤّن اإلاؿاوُ غً الجغص ًهىم بةغضاص جهٍغ

شامل جخّم اإلاصاصنت غلُه وبمظاٍئ مً ػغف لجىت الهُاصة نبل غغطه غلى ؤهظاع عثِـ وؤغظاء 

غ في ؤخؿً آلاحاُ ختى ًدؿنى اخترام الغػهامت اإلادضصة  مجلـ الهُئت مؼ الحغص غلى غغض الخهٍغ

غ مً نبل الهُئت  .للمصاصنت غلى الهىاثم اإلاالُت، لم ًخم بغضاص مثل َظا الخهٍغ

 

ش   اإلاخػلو 2020 ؤوث 19وجضعى الهُئت بلى ججؿُم نغاع مجلؿها في حلؿخه اإلاىػهضة بخاٍع

ت اإلاهاعبت بحن  ُّ بةخضار لجىت نُاصة إلغضاص يّغاؽ شغوغ نصض ازخُاع مٌخب صعاؾاث للهُام بػمل

 .الجغص اإلااصي والخهُُض اإلاداؾبي

 

ً ومضي صلىخُتها لالؾخػماُ  لم ًخّم الخىصُص غلى خالت اإلاىاص يما
ّ
ى ما ال ًمٌ ت َو

ّ
بٍّل صن

هت بها
ّ
 التي  وبلؿذ نُمت اإلاىاص.مً طبؽ الٍلكت الحهُهُت للمسؼون ومً جدضًض نُمت اإلاضزغاث اإلاخػل

 .2018ص زالُ ؾىت . ؤ13,102ما نضٍع (2) َُئاث قغغُت 8ال جخىقغ بشإجها اإلاػلىماث اإلاظًىعة لضي 

 

ُّ الهُئت بجالف مسؼون مً الحبر الاهخسابي ش 2014 و2011 ٌػىص لؿني (23)ولم جخى  بخاٍع
ّ
             بال

ش اغخباٍع ؾحر صالح إلغاصة 2018 هىقمبر 13و 12  ؤي بػض ما ًهاعب الؿىت والدؿػت ؤشهغ مً جاٍع

ًالت الىػىُت للغنابت الصحُت والبُئُت للمىخجاثالاؾخػماُ مً نبل  ص  وجإيُضَا غلى طغوعة االى
ّ
لخسل

 بن قهضث اإلادخملت زؼحرةاُبُئُت اُصحُت واُطغاع ألا  وغلىمً ًّل الٌمُاث في ؤنغب آلاحاُ اإلامٌىت

 .زاّصت بػض الىنىف غلى ؾىء ظغوف خكظ َظا اإلاسؼون زصىصُتها ألاصلُت َظٍ اإلااصة

 

                    الهىاثم اإلاالُتيما واصلذ الهُئت حسجُل َظا اإلاسؼون مً الحبر الاهخسابي طمً

ه جّم بجالقه. ؤ589,860 بما نُمخه 2018لؿىت 
ّ
 2019بلى الهُام بػىىان ؾىت وجضعى الهُئت . ص، في خحن ؤه

هت به
ّ
 .بالدسجُل اإلاداؾبي إللؿاء مسؼون الحبر واؾترصاص اإلاّضزغاث اإلاخػل

 

 

 

                                                           
ً ومضهحن وصكانـ 2جىوـ  (1) ً وحىضوبت وؾُضي بىػٍض وجؼاٍو اهت وجىػع1 والهصٍغ  . وؾلُاهت ونابـ وؤٍع
وؾىؾت  ( ص1.091,157 )1وهابل  ( ص752,154 )2وهابل  ( ص1.309,781 )2وصكانـ  ( ص819,322)واإلاهضًت  ( ص175,160)والهحروان  (ص1.295,970)نكصت  (2)

. ( ص6.743,900)واإلايؿخحر  ( ص915,095)
. 2014 و2011 ناعوعة خبر مكخىخت جّم اؾخػمالها زالُ اهخساباث 31556 ناعوعة ؾحر مؿخػملت و30044 مل مهؿمت بحن 50 ناعوعة ؾػت 61600 (3)
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 دًىن الهيئت .4

 

              ص . ؤ10.249 غلى الخىالي 2018 و2017 و2016بلؿذ صًىن الهُئت زالُ الؿىىاث 

هت بهظٍ الضًىن مً الىنىف غلى غضًض . ص. ؤ16.097ص و. ؤ12.527و
ّ
ً الخثّبذ مً اإلالكاث اإلاخػل

ّ
ومٌ

لذ ؤؾاؾا في غضم التزام الهُئت بىاحباتها ججاٍ ألاػغاف اإلاخػامل مػهم
ّ
 .ؤلازالالث جمث

 

ت اإلااّعزت في  ل 23وفي َظا ؤلاػاع، لئن جّم زالُ الجلؿت الىػاٍع هت 2014 ؤقٍغ
ّ
 واإلاخػل

ت لالهخساباث اإلادضزت باإلاغؾىم غضص 
ّ
               اإلااّعر في2011 لؿىت 27بخصكُت صًىن الهُئت الػلُا اإلاؿخهل

ل 18                       اإلااّعر في2012 لؿىت 23 الترزُص للهُئت اإلادضزت بالهاهىن ألاؾاس ي غضص 2011 ؤقٍغ

ًامل صًىن َُئت 2012 صٌؿمبر 12 ت مً وػاعة 2011 بخصكُت  ل الاغخماصاث الظغوٍع  وطلَ بػض جدٍى

ت خؿاباث َُئت 
ّ
ًاق ه لم ًخم جكػُل َظا الهغاع في ؤؾلب حىاهبه ولم ًخم جصكُت 

ّ
ت، قةه ُّ  بلى 2011اإلاال

 .2019ؾاًت مىفّى ؾىت 

 

ش  ذ بػع اإلابالـ غالهت بمىاػهت الهُئت بخاٍع
ّ
                غلى ؾغاع مبلـ نضٍع2018 صٌؿمبر 31 وظل

و بضًً لكاثضة وػاعة الضقاع الىػني بػىىان زضماتها اإلاهّضمت زالُ اهخساباث . ؤ3.549,319
ّ
ص مخػل

ا زالُ ؾىت 2011 عؾم وحىص باقي الاغخماصاث الغاحػت لخالص صًىن َُئت 2011  2014 التي جّم بنغاَع

ص وعؾم ما جّم الاجكام غلُه بحن وػاعة الضقاع الىػني والهُئت بمهخط ى الكصل . ؤ1.287,070والبالؿت 

ش 11 ل 23 مً الاجكانُت اإلابرمت بُنهما بخاٍع جدغص الهُئت الػلُا " الظي ًىّص غلى ؤن 2018 ؤقٍغ

ضة بظّمت الهُئت اإلادضزت باإلاغؾىم غضص 
ّ
 2011 لؿىت 27اإلاؿخهلت لالهخساباث غلى زالص اإلابالـ اإلاخسل

ص وطلَ بالخيؿُو مؼ عثاؾت الحٍىمت ووػاعة اإلاالُت بىاء غلى مدظغ . ؤ3.549,319واإلاهضعة بما نُمخه 

ت لُىم الاعبػاء ل 23 حلؿت الػمل الىػاٍع غ ". 2014 ؤقٍغ ه جّم ؤلاشاعة بلى َظا ؤلازالُ طمً جهٍغ
ّ
غلما ؤه

 .2019 ولم ًخّم ججاوػٍ بلى مىفّى ؾىت 2014اإلادٌمت خُى الخصّغف اإلاالي للهُئت لؿىت 

 

ت  ًّ             وبسصىص الخضماث اإلاهّضمت مً ػغف وػاعة الضقاع الىػني زالُ الاهخساباث البلض

ش 11 وزالقا إلاهخظُاث الكصل غضص 2018لؿىت   23 مً الاجكانُت اإلابرمت بحن الهُئت والىػاعة بخاٍع

ل  جخػهض وػاعة الضقاع الىػني بخهضًم يشل مكّصل في الخٍلكت الجملُت " الظي ًىّص غلى ؤن 2018ؤقٍغ

 ًىما مً اهتهاء الػملُت 20للخضماث اإلاؿضاة في شٍل قاجىعة ماشغ غليها وجىصع بالهُئت في ؤحل ؤنصاٍ 

ش 30الاهخسابُت، وجخػهض الهُئت بسالص اإلابلـ اإلاخبهي مً نُمت الاجكانُت في ؤحل ؤنصاٍ   ًىما مً جاٍع

لم جلتزم الهُئت بهظٍ آلاحاُ وجإزغث بإيثر مً ؾىت وصون مبّرع في زالص اإلابلـ " جىصلها بالكاجىعة

ش   .ص. ؤ2.858,792  ونضٍع  2018 حىان 19اإلاخبهي مً الكاجىعة التي جلهتها مً وػاعة الضقاع بخاٍع
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و بالخضماث اإلاهّضمت مً نبل وػاعة الضازلُت زالُ الاهخساباث البلضًت
ّ
                 ؤّما في ما ًخػل

ش 6 وزالقا ألخٍام الكصل 2018لؿىت  ل 23 مً الاجكانُت اإلابرمت بحن الهُئت ووػاعة الضازلُت بخاٍع  ؤقٍغ

جخػهض وػاعة الضازلُت بخهضًم يشل مكّصل في الخٍلكت الجملُت لخضماث " الظي ًىّص غلى ؤن 2018

 ًىما مً اهتهاء الػملُت 20ؤلاغاشت في شٍل قاجىعة ماشغ غليها وجىصع بالهُئت في ؤحل ؤنصاٍ 

ش 30الاهخسابُت، وجخػهض الهُئت بسالص اإلابلـ اإلاخبهي مً نُمت الاجكانُت في ؤحل ؤنصاٍ   ًىما مً جاٍع

لم جدترم الهُئت الاجكام اإلاظًىع، خُث لم جهم بسالص باقي مصاٍعل بغاشت نىاث " جىصلها بالكاجىعة

ُّ زالص ؾىي مبلـ (2) بال بخإزحر هاَؼ الؿىت(1)ص. ؤ829,203ألامً الضازلي والبالؿت               يما لم جخى

 .ص. ؤ800

 

ه 
ّ
جّم زالص مؿخدّهاث وػاعة الضازلُت غلى ؤؾاؽ اإلابلـ "وبغعث الهُئت َظٍ الىطػُت بإه

ا غلى ؤؾاؽ الٌشىقاث اإلاهّضمت  (ص. م1,8)اإلاصاصم غلُه مً ِنبل مجلـ الهُئت  ُّ وجّم حسجُلها مداؾب

 ".اختراما إلابضؤْي الحظع واعجباغ ألاغباء باإلًغاصاث (ص. م1,829)مً ِنبل وػاعة الضازلُت 

 

زالُ زخم الؿىت " اجصاالث جىوـ"وبلؿذ صًىن الهُئت ججاٍ الشغيت الىػىُت لالجصاالث 

ص بػىىان صكهت مخػلهت بسضماث الاجصاُ جّم . ؤ2.294ص منها . ؤ3.962 ما نُمخه 2018اإلاداؾبُت 

شاؾخالمها   وطلَ 2018 ماي 15في ؤحل ؤنصاٍ  وحػّهضث الهُئت بسالصها 2014  هىقمبر26 بخاٍع

ش  ل 25بمهخط ى مدظغ الجلؿت اإلاىػهضة بخاٍع ُّ زالصها بلى مىفّى ؾىت  2018 ؤقٍغ  ؤّجها لم جخى
ّ
 2019بال

ش   .2019 ؾبخمبر 23عؾم جىّصلها بخيبُه في الؿغض مً شغيت اجصاالث جىوـ بخاٍع

 

صاالث جىوـ
ّ
ًامل اإلالل بالخيؿُو مؼ شغيت اج ت   .وجضعى الهُئت بلى ؤلاؾغاع بدؿٍى

 

لؿاًت جىقحر يغاء مهغاث مً لجىت جصكُت ؤمالى خؼب الخجّمؼ اإلاىدل يما جىلذ الهُئت 

 ؤجها 
ّ
جسلكذ غً ؤصاء مػُىاث الٌغاء في آحالها مّما ؤّصي بلى جغايم مهغاث لكاثضة الهُئاث الكغغُت بال

 اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت 2019ص صون ؤن ًخّم بلى مىفّى ؾىت . ؤ1.211,521الضًىن لخبلـ ما نضٍع 

 .2014ص ٌػىص بلى ؾىت . ؤ585,608لخالصها غلما ؤّن حؼء منها بهُمت 

 

ومً شإن ؾُاب مخابػت صنُهت لحؿاباث اإلاؼّوصًً وزالصهم وجغايم الضًىن وغضم مخابػتها 

ـّ بمصضانُت الهُئت بػاء اإلاؼوصًً وألاػغاف  تها ؤن ًم والخإزحر في اجساط ؤلاحغاءاث الٌكُلت بدؿٍى

 .اإلاخػامل مػها

 
                                                           

خؿب الٌشىقاث التي  (1)
 

ش  لُت 20نامذ وػاعة الضازلُت بةعؾالها بلى الهُئت بخاٍع . 2018 حٍى
لُت 11 (2) . 2019 حٍى
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 التصّزف في أضطىل الطياراث .5

 

 ؾُاعة 17 ؾُاعة جخىػع بدؿاب 96 مً 2019ًخٍّىن ؤؾؼُى ؾُاعاث الهُئت في مىفّى ؾىت 

ت ألؾغاض شخصُت34 ؾُاعة مصلحت مً بُنها 79وظُكُت و وبّحن  . ؾُاعة مصلحت مؿىضة بصكت زاهٍى

ت الخابػت للهُئت حسجُل بػع ؤلازالالث التي مً شإن قدص بحغاءاث  اؾخػماُ الؿُاعاث ؤلاصاٍع

ض جىظُم اؾخػمالها واإلاداقظت غليها  .جالقيها ؤن ٌؿاغض غلى مٍؼ

 

ش وزالقا إلاا هّصذ غلُه وفي َظا ؤلاػاع،  غة الّصاصعة غً عثِـ الهُئت بخاٍع
ّ
 ماعؽ 27اإلاظي

ع بمىاؾبت الهُام بصُاهت ؾُاعاث  (1)2016 ت غلى ؾبُل الخػٍى مً غضم بمٍاهُت بؾىاص ؾُاعة بصاٍع

ت ألؾغاض شخصُت وطلَ ؾىاء بؿبب صُاهت صوعٍت ؤو بصالح ؤطغاع  ت بصكت زاهٍى
ّ
اإلاصلحت اإلاؿخؿل

ماصًت لحهذ بالػغبت حّغاء خاصر، ؤؾىض عثِـ الهُئت لكاثضة عثِـ وخضة الخضنُو وعثِـ زلُت 

ش  ع وطلَ في مىاؾبخحن غلى الخىالي بخاٍع ش 2017 ؤوث 31الاغخماص ؾُاعة غلى ؾبُل الخػٍى                    وبخاٍع

 . 2018 ؤيخىبغ 25

 

غة عثِـ الهُئت الّصاصعة 
ّ
ش وانخظذ مظي ت 2016 ماعؽ 27بخاٍع  امٍاهُت بؾىاص ؾُاعة بصاٍع

ع بمىاؾبت الهُام بصُاهت الؿُاعاث الىظُكُت وطلَ في خضوص ؤلامٍاهُاث اإلاخىقغة،  غلى ؾبُل الخػٍى

اعة الىظُكُت اإلاسّصصت لغثِـ الهُئت زالُ ؾىت  ُّ ب الؿ
ّ
ه وغلى بزغ حػؼ

ّ
 جّم جمٌُىه مً 2019ؾحر ؤه

اعة غلى وحه الٌغاء إلاّضة  ُّ غ 60ؾ
ّ
اعة وظُكُت زاهُت غالوة غلى جىق ُّ  ؾُاعاث 5 ًىما وطلَ عؾم جمّخػه بؿ

وؤّصي الخصّغف اإلاظًىع بلى جدمُل الهُئت ؤغباء بطاقُت بلؿذ نُمتها . وظُكُت ؾحر مسّصصت بالهُئت

 .ص. ؤ8,151

 

ت ؾحر ا ؤن»الهُئت  ولئن ؤقاصث ُّ طُىف اًُاهذ مسّصصت لىهل بػع اإلاؿىضة لؿُاعاث الىظُك

ػُت والغثاؾُت لؿىت   ؤّجها لم جهضم ما  "2019الظًً جّمذ صغىتهم بمىاؾبت جىظُم الاهخساباث الدشَغ
ّ
بال

 .ًكُض اؾخؿالُ جلَ الؿُاعاث في الؿغض اإلاظًىع 

 

غة آهكت الظيغوانخظذ 
ّ
ل بالىخضة الكغغُت للبىاءاث ووؾاثل الىهل اإلاظي

ّ
 ؤن ًهىم اإلاٍل

غ غلى حمُؼ صكداجه 
ّ

ت بمؿَ صقتر وؾُلت ههل زاص بٍل غغبت مغنم وماش باليؿبت بلى ؤلاصاعة اإلاغيٍؼ

ىت جخٍّىن مً  ُّ  صقتر وؾُلت ههل جّم اؾخػمالها زالُ 24بصكت صوعٍت في جهاًت ًل شهغ، ؾحر ؤّن قدص غ

ً مً الىنىف غلى ههص في مغانبت صقاجغ الىؾُلت خُث ال ًخظّمً 2019-2016الكترة 
ّ
 صقتر 11 مٌ

                                                           
هت ب  (1)

ّ
ت الخابػت للهُئت واإلاداقظت غليهاجىظُماإلاخػل  . بحغاءاث اؾخػماُ الؿُاعاث ؤلاصاٍع
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ل بالىخضة اإلاظًىعة قظال 
ّ
ت جإشحرة اإلاٍل وؾُلت ههل زاّص بؿُاعة مصلحت مؿخؿلت مً ؤلاصاعة اإلاغيٍؼ

ً  . غً غضم الخهُض بضوعٍت الخإشحر باليؿبت بلى صقتًر

 

ض بخػمحر حمُؼ  ُّ غة الؿابهت غلى ؤن ًخىلى وحىبا ؾاثو ؾُاعة اإلاصلحت الخه
ّ
يما هّصذ اإلاظي

البُاهاث اإلاىصىص غليها بضقتر وؾُلت الىهل وغضم الانخصاع غلى البػع منها والالتزام بةجباع هكـ 

ه جبّحن مً زالُ قدص هكـ الػُىت اإلاظًىعة 
ّ
 ؤه

ّ
الاحغاء غىض ًّل مهّمت ًخم قيها اؾخػماُ الػغبت، بال

مً صقاجغ وؾاثل الىهل غضم الالتزام بالخىصُص غلى بػع البُاهاث الىحىبُت اإلاخػلهت ؤؾاؾا بؿاغت 

 . الخغوج وؾاغت الػىصة وعنم ؤلاطن باإلاإمىعٍت وطلَ بجمُؼ الضقاجغ مىطىع الػُىت
 

 ُ  وؤن اإلاصلحت ؾُاعاث اؾخػماُ بخٍام مخابػت صون  ومً شإن ؤلازالالث اإلاظًىعة ؤن جدى

ه جّم حسجُل بػع الكىاعم ؾحر اإلابّرعة بحن الغنم اإلاسّجل  قيها مغزص ؾحر اؾخػماالث جسكي
ّ
زاّصت ؤه

              ًلم 2بػّضاص الؿُاعة غىض الػىصة والغنم اإلاسّجل غىض الخغوج في الاؾخػماُ اإلاىالي جغاوخذ بحن 

 .  ًلم50و
 

ت ص زالُ ؾىت . ؤ126,567 بالهُئت مً (1)واعجكػذ هكهاث صُاهت وبصالح الؿُاعاث ؤلاصاٍع

 زالُ % 20,72 وطلَ بمػّضُ جؼّىع ؾىىي بلؿذ وؿبخه 2018ص زالُ ؾىت . ؤ184,442 بلى 2016

 .2018-2016الكترة 
 

غة عثِـ الهُئت ؾالكت الظيغ غلى ؤهه ال ًمًٌ غهض الىكهاث وفي َظا ؤلاػاع هّصذ 
ّ
مظي

ت الخابػت للهُئت واإلاىطىغت غلى طّمت ؤلاصاعاث الكغغُت مهما  الخاّصت بصُاهت وبصالح الؿُاعاث ؤلاصاٍع

ت، ؾحر ؤهه ًخّم قػلُا بهجاػ الىكهاث اإلاظًىعة صون الحصُى   بػض مصاصنت ؤلاصاعة اإلاغيٍؼ
ّ
ًان مبلؿها بال

 ٌؿاغض الهُئت غلى جغشُض َظٍ الىكهاث
ّ
ى ما مً شإهه ؤال ت َو  .غلى اإلاصاصنت اإلاؿبهت مً ؤلاصاعة اإلاغيٍؼ

 

هت "وحػهضث الهُئت 
ّ
غة اإلاخػل

ّ
بةصزاُ حػضًالث غلى بػع الىهاغ اإلاىصىص غليها طمً اإلاظي

ض  ت الخابػت للهُئت غلى ؾغاع َظٍ الىهؼت وطلَ بهضف مٍؼ بظبؽ بحغاءاث اؾخػماُ الؿُاعاث ؤلاصاٍع

ض مً الؿالؾت والجضوي  حن اإلاغيؼي والجهىي مً هاخُت وبطكاء مٍؼ جىخُض َظٍ ؤلاحغاءاث غلى اإلاؿخٍى

ىلت لإلصاعاث الكغغُت للهُئت مً هاخُت ؤزغي   ".غلى اإلاهام اإلاًى

 

 

                                                           
جّم اغخماص اإلاػؼُاث اإلاضعحت بالحؿاباث اإلاالُت للهُئت للؿىىاث اإلاػىُت ومسغحاث جؼبُهت اإلاداؾبت اإلاػخمضة بالهُئت غلما ؤهه بسصىص هكهاث صُاهت  (1)

ص في . ؤ86,548 خُث جّم بصعاج مبلـ 2016 جم حسجُل زؼإ في نُمت الىكهاث اإلاضعحت بالحؿاب اإلاالي لؿىت 2016وبصالح وؾاثل الىهل الخاّصت بؿىت 

. ص. ؤ126,567خحن بلـ ػبها إلاسغحاث جؼبُهت اإلاداؾبت والكىاجحر اإلاثبخت لها خىالي 
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التصّزف في الشزاءاث :  ململىر الّزابعا
 

بغم وجىكظ حمُؼ صكهاث  مً الهاهىن ألاؾاس ي للهُئت آهل الظيغ ث28غمال بإخٍام الكصل 

 الهُئت ػبها لإلحغاءاث الخاّصت بالصكهاث الػمىمُت للميشأث الػمىمُت ما لم جخػاعض مؼ ؤخٍام

 .وحػكى هكهاث الهُئت مً الغنابت اإلاؿبهت للمصاٍعل الػمىمُت. ناهىجها ألاؾاس ي

 

ت اإلاىجؼة مً نبل الهُئت زالُ الؿىىاث و ُّ ً الىظغ في ملكاث الصكهاث الػمىم
ّ
 2016مٌ

 27 والبالـ غضصَا 2018 و2017و
ّ

ا ا ملل مً الىنىف غلى ههاثص ص . ؤ10.247,361 بهُمت حملُت نضَع

 .وزخمها َا وجىكُظَاوببغام شابذ الجىاهب اإلاخػلهت بةغضاص الصكهاث

 

 إعداد الصفقاث العمىميت -أ 

 

هذ ؤلازالالث التي شابذ بغضاص الصكهاث ؤؾاؾا ب
ّ
وبةغضاص يغاؾاث الحاحُاث جدضًض حػل

 .الشغوغ

 

  التقدًزاثوضبط الحاحياثجملدًد  .1

 

ت الالػمت 
ّ
مً خُث حجم الؼلباث اإلاغاص حؿضًضَا ومضاَا لم جدّضص الهُئت خاحُاتها بالضن

ى ما ؤّصي بلى حؿُحراث َاّمت في ًلكت بػع مٍىهاتها  1039 مً ألامغ غضص 10 وطلَ زالقا للكصل َو

م للصكهاث الػمىمُت 2014لؿىت 
ّ
 .(قُما ًلي ألامغ اإلاىظم للصكهاث) اإلاىظ

 

و وفي َظا الّؿُام،
ّ
 ؤّصي ؾُاب الخدضًض الضنُو للحاحُاث باليؿبت بلى ػلب الػغوض اإلاخػل

اصة بدىكُظ ومخابػت اإلاسؼؽ ؤلاغالمي الخاص بكترة حسجُل الىازبحن لالهخساباث البلضًت بلى  حسجُل ٍػ

لخبلـ % 30ص بيؿبت قانذ . ؤ730,774قصُى اهجغ غنها ججاوػ في مبلؿها ألاصلي ونضٍع  4 حجم في

ا ما ًىاقو) % 209,82ؤنصاَا  .  (1)ؤخض الكصُى  باليؿبت بلى (ص. ؤ470 نضَع

 

ُّ الهُئت  بتريحز شبٍاث بغالمُت ويهغباثُت  بسصىص ػلب الػغوض الخاص يما لم جخى

ت م2018بمغايؼ نبُى الترشحاث وقغػ الىخاثج الخاّصت باالهخساباث البلضًت 
ّ
ا م جدضًض خاحُاتها بضن

ب غىه
ّ
هت الخػانض مؼ هكـ اإلاؼّوص غىطا غً ببغام  جغج حػّضص ػلباث مترابؼت ومتزامىت مؼ ازخالف ػٍغ

ش خُث جّم صكهت واخضة مؼ اغخماص مبضب الخهؿُؽ،  و بببغام  2018 قُكغي 09بخاٍع
ّ
صكهت الػهض اإلاخػل

                                                           
(1)

ت  ُّ ت واإلادامل طاث الخصىص  .اإلاخػلو باإلاػلهاث ؤلاشهاٍع
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غهض صكهت بالخكاوض ببغام  بالتزامً مؼ ص.ؤ 627,138ؤشؿاُ جغيحز شبٍاث بغالمُت ويهغباثُت بمبلـ 

و بصُاهت الىظام اإلاػلىماحي
ّ
 بالهُئت زالُ قترة الاهخساباث  والاجصالياإلاباشغ مؼ هكـ الشغيت جخػل

غ لظلَ.ؤ 211,161البلضًت  بمبلـ   .ص صون جهضًم جبًر

 

 الهُئت بسصىص اؾخػماُ الحبر الاهخسابي مً غضمهومً حاهب آزغ، احؿم مىنل مجلـ 

شحلـزالُ  نّغع الاغضاص لالهخساباث البلضًت بػضم الاؾخهغاع، خُث لئن في بػاع   29 جه اإلاىػهضة بخاٍع

ش  2018 حاهكي ل 15الاؾخؿىاء غً اؾخػماُ الحبر قهض جغاحؼ غً طلَ بخاٍع  وصاصم غلى 2018 ؤقٍغ

 .  اغخماصٍ زالُ َظٍ الاهخساباث

 

 اغخماصاث  ؤي عصضالنخىاء الحبر الاهخسابي عؾم غضم ص.ؤ 800الخػّهض بمبلـ وفي َظا ؤلاػاع جّم 

ت ًّ ت في ؤلاّبان .في الؿغض طمً اإلاحزاهُت اإلاسّصصت لالهخساباث البلض  وبػاء غضم اجساط ؤلاحغاءاث الظغوٍع

ل في 
ّ
 ؤلل ناعوعة 25إلبغام صكهت في الؿغض جّم بالخيؿُو مؼ وػاعة الشاون الخاعحُت نبُى َبت جخمث

 . مً ماّصة الحبر الاهخسابي مً حمهىعٍت الصحن الشػبُت نصض اؾخػمالها ًىم الانتراع

 

 (1)وفي ؾُاب الجظاطة الكىُت الٍاملت وحظاطة مػؼُاث الؿالمت الخاصخحن بالحبر الاهخسابي

ش الصىؼ والّصلىخُت وعنم الضقػت غلى جإشحرة غلب الحبر الاهخسابي  هت باإلاصّىؼ وجىاٍع
ّ
واإلاػؼُاث اإلاخػل

ىاث ُّ ًالت الىػىُت للغنابت الصحُت والبُئُت للمىخجاث غلى غ يذ هخاثج الخدالُل التي نامذ بها الى ُّ  (2)ب

مً الحبر الاهخسابي اإلاظًىع ؤّن الػُىاث مخإجُت مً صقػاث مسخلكت مؼ وحىص قىاعم بحن هخاثج مسخلل 

، قهض جغاوخذ الىخاثج (pH)" الغنم ؤلاًضعوحُني"الػُىاث زاّصت باليؿبت بلى غاملي هُتراث الكظت و

ؤنّل " عنم اًضعوحُني "(43) مغحؼ للػُىاث14 وجدمل 6,14 و3,49بحن " الغنم ؤلاًضعوحُني"باليؿبت بلى 

ى ما نض ًدؿّبب في جإزحراث مىطػُت غلى الجلض5مً   . َو

 

ًالت عؤحها الكني اإلاؼابو الؾخسضام َظا الحبر بال ؤّجها ؤوصذ بظغوعة اؾخسضام  وعؾم ببضاء الى

اإلاىاصًل اإلابللت طاث الاؾخػماُ الىخُض نصض مسح ؤلاصبؼ مباشغة بػض غملُت ؾمؿه في الحبر 

الاهخسابي لخكاصي ؤي جإزحراث مدخملت، بال ؤّن الهُئت لم جلتزم بهظٍ الخىصُت وانخصغث غلى اؾخػماُ 

 ".مىاصًل وعنُت صحُت"

 

                                                           
ًالت الىػىُت للغنابت الصحُت والبُئُت للمىخجاث جدذ غضص  (1) ش 2290/2018 مغاؾلت الى  مً خُى جدلُل غُىاث مً 2018 ماي 03 بخاٍع

. الحبر الاهخسابي
ًالت بغقؼ  (2) غ مً هكـ الػلبت4جدخىي ًل غُىت غلى  ) غُىت للخدلُل28 نامذ الى . ( نىاٍع
ً وصكانـ   (3)  . ونكصت ونبلي وػؾىان وحىضوبت وباحت وؾلُاهت وؾىؾت واإلاهضًت والٍاف1 وهابل 1 وصكانـ 2الهحروان والهصٍغ
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لت طاث الاؾخػماُ الىخُض بإّجها نض جدؿّبب في 
ّ
وبّغعث الهُئت غضم اؾخسضام اإلاىاصًل اإلابل

ا ُّ  .قسخ الحبر خُي

 

ت وغلى صػُض آزغ  طمان جلبُت الحاحُاث اإلاغاص ُلم حؿؼ الهُئت بلى اجساط الخضابحر الظغوٍع

حؿضًضَا في ؤقظل آلاحاُ ولم جهم بىطؼ بغمجت مؿبهت إلاسخلل مغاخل ببغام الصكهاث جإزظ في 

ً مً جكاصي الاوػٍاؾاث الؿلبُت 
ّ
ت التي جهخظيها َظٍ اإلاغاخل وجمٌ الاغخباع اإلاّضة الؼمىُت الظغوٍع

جىء
ّ
ضلل

ّ
ؽ جهضًغي ؾىىي مً طلَ .  ؾحر اإلابّرع لحاالث وبحغاءاث الخإي

ّ
لم جلتزم الهُئت بةغضاص مسؼ

ؽ جهضًغي ؾىىي 2018 و2016إلبغام الصكهاث الػمىمُت لؿىتي 
ّ
               وانخصغث غلى بغضاص مسؼ

قظال غً طلَ، لم جهم .  ًخػلو بىكهاث الدؿُحر صون ؤزظ هكهاث الاهخساباث بػحن الاغخباع2017لؿىت 

ؽ الخهضًغي الؿىىي للصكهاث الػمىمُت لؿىت الهُئت 
ّ
 غلى اإلاىنؼ الىػني 2017بةشهاع اإلاسؼ

  .مً ألامغ اإلاىظم للصكهاث 8لكصل ُللصكهاث الػمىمُت وطلَ زالقا 

 

ت باليؿبت بلى  يما ُّ الهُئت طبؽ الخٍلكت الخهضًٍغ صكهاتها نبل الاغالن غً ًّل لم جخى

ى ما خاُ صون اإلاىظم للصكهاث مً ألامغ 11الضغىة بلى اإلاىاقؿت وطلَ زالقا إلاهخظُاث الكصل   َو

مهاعهت اإلابالـ اإلاهترخت مً نبل اإلاؼّوصًً مؼ جهضًغاتها وجدلُل الكىاعم اإلاسّجلت بحن الخهضًغاث ويشل 

. الحؿاب النهاجي وجهضًغ مهبىلُت ألاؾػاع للحصُى غلى ؤقظل الػغوض مً خُث الجىصة والثمً

 

ت الالػمت ُص الهُئت يجدضوفي َظا الؿُام، ؤّصي غضم 
ّ
خاحُاتها مً الترازُص ؤلاغالمُت بالضن

 ؤلاغالن غً ػلباث غضص ثبلى َظٍ الترازُص،نخىاء ال زمً مغحعي لخهضًغ مهبىلُت ألاؾػاع َاطبؽغضم و

 خُث .ما جغجب غىه مً ًلكت وآحاُ بطاقُت وجإزحر في جىقحر الحاحُاثوالػغوض بمسخلل ؤؾهكها 

ش الهُئت ؤغلىذ   ؾحر مثمغة باغخباع َابغالن هخاثججم  (1) غً اؾدشاعة2018 قُكغي 09في مغخلت ؤولى بخاٍع

لخخىلى بػض خىالي زالزت ؤشهغ ؤلاغالن   (3)الترجُبي الؿهل (ص.ؤ 131,228)  (2)ججاوػ مػّضُ الػغوض اإلاالُت

اصة بطاقت خاحُاث حضًضة شهض   (4)غً ػلب غغوض   جالٍ ػلب غغوض زان ؤنؿاغ05خُث جم ٍػ

ش  جبػا إلغالن هخاثج   لإلحغاءاث اإلابّؿؼتوقها (ؤي بػض ؤيثر مً ؤعبػت ؤشهغ) 2018 ؾبخمبر 20بخاٍع

. ؾحر مثمغةمً ػلب الػغوض ألاُو نؿؼحن 

 

هت بالشغاءاث غمىما "  بإّجهابغعث الهُئت َظٍ الىطػُتولئن 
ّ
حػخمض في طبؽ جهضًغاتها اإلاخػل

هذ 
ّ
التي جهىم بها والصكهاث بصكت زاّصت غلى مبالـ الاغخماصاث اإلاغصىصة بإبىاب اإلاحزاهُت ؾىاء حػل

                                                           
.  مخػلهت بانخىاء وججضًض عزص بغالمُت04/2018 غضص (1)
.  غغوض في آلاحاُ الهاهىهُت06 جىّصلذ الهُئت في َظا ؤلاػاع بػضص (2)
. ص باليؿبت بلى التزوص بمىاص وزضماث في مجاُ ؤلاغالمُت وجٌىىلىحُاث الاجصاُ. ؤ100ؤنّل مً  غاصًت اؾدشاعة بلى باليؿبت  (3)

ش 06/2018 غضص  (4) .  بؿبػت انؿاغ2018 ماي 04 بخاٍع
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ه ًخّم بغضاص َظٍ اإلاحزاهُت بالغحىع بلى 
ّ
بىكهاث الخصّغف الػاصي ؤو هكهاث الاهخساباث زاّصت وؤه

وجدُُنها مهاعهت بىانؼ الؿىم الغخماصَا  (اؾدشاعاث وصكهاث)اإلاػؼُاث اإلاالُت للشغاءاث الؿابهت 

ؿم ، "(...)قُما بػض يخهضًغاث 
ّ
ه غلى زالف الاغخماصاث اإلاغصىصة بإبىاب اإلاحزاهُت والتي جد

ّ
 ؤه

ّ
بال

ت باليؿبت  نبل بلى ًل صكهت جظبؽ غلى خضي بالصبؿت ؤلاحمالُت ؾحر اإلاكّصلت قةّن الخٍلكت الخهضًٍغ

 .ؤلاغالن غً اإلاىاقؿت

 

اإلاؼبػت بحن الهُئت ووبػاء غضم الاجكام اإلاؿبو غلى الحاحُاث وألازمان بالضنت اإلاؼلىبت 

في بػع الكصُى مهاعهت بالػغض % 200بلـ ؤنصاٍ  جّم حسجُل اعجكاع  للجمهىعٍت الخىوؿُتالغؾمُت

هتاإلاالي اإلاهّضم مً نبل اإلاؼبػت الغؾمُت و
ّ
 بإغماُ الؼباغت الخاّصت باالهخساباث البلضًت نبل اإلاخػل

اصة بحن ؾىت نّضعث جإحُلها و . ص.ؤ 23,547ما نضٍع ب 2018 و2017الٍؼ

 

ص في خحن . ؤ1.782 لخبلـ 2018وفي هكـ الّؿُام، اعجكػذ جٍلكت ػباغت ؤوعام الانتراع لؿىت 

ا ص ؤي .ؤ 1.143,833ًان في خضوص  2017ؤّن غغض ألازمان اإلاهّضم ؾىت  اصة نضَع عؾم  %56بيؿبت ٍػ

 .(1)الخهلُص في حجم اإلاؼبىغاث

 

ض بخٍام جدضًض خاحُاتها وطبؽ جهضًغاتها نبل الشغوع في بحغاءاث  وجضعى الهُئت بلى مٍؼ

 .اإلاىاقؿت بما ًظمً هجاغت شغاءاتها

 

 إعداد كزاضاث الشزوط  .2

 

م للصكهاث الىزاثو الػاّمت والخاّصت للصكهت 33 بلى 27خّضصث الكصُى مً 
ّ
 مً ألامغ اإلاىظ

 ؤّن الهُئت لم جدترم َظٍ الخىصُصاث غىض بغضاصَا ،والبُاهاث الىاحب الخىصُص غليها
ّ

 ػلباث 04 بال

.  ص. ؤ2.555,444غغوض بمبلـ حملي نضٍع 
 

يّغاؽ الشغوغ الكىُت جظّمىذ  اإلاىظم للصكهاث، مً ألامغ 32زالقا ألخٍام الكصل ف

هت بؼلب غغوض 
ّ
و مً مجاُ اإلاىاقؿت، خُث هّص "ازخُاع مغيؼ هضاء "الخاّصت واإلاخػل ُّ شغػا ط

ح لؼلب الػغوضؤن ًٍىن ؤغىان مغيؼ الىضاء منها غلى طغوعة 5الكصل 
ّ

ىا   اإلاترش في ؾبو لهم ؤن شاًع

ى ما ؤّصي.  مخمّغؾحن في اإلاؿاع الاهخسابيوا وؤن ًٍىن 2014 وؤ 2011ة لؿً مغيؼ هضاء الهُئت  بلى الحّض َو

 غضص ؾاخبي ًغص غلى الهُئت ؾىي غغطحن في خحن بلـمً وؿبت ؤلانباُ غلى اإلاشاعيت خُث لم 

 . شغيت 12يغاؾاث الشغوغ 
                                                           

(1)
 والظي جّم قُه جدضًض حجم وعنت الانتراع 2017مهاعهت بالػغض اإلاالي لؿىت " +A5"و" A5 " ؤحجامالخهلُص في حجم اإلاؼبىغاث بلى  

 ".A4"بهُاؽ 
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و ؤؾاؾا بالخبرة في اإلاجاُ "ولئن ؤقاصث الهُئت 
ّ
ت جخػل ُّ ه جّم اشتراغ مػاًحر مىطىغ

ّ
ؤه

ت اإلاشاعيت في ػلب الػغوض ًّ لم ًخطح اغخماص َظا الشغغ غىض الخهُُم ٌ  قةّن "الاهخسابي لظمان حض

  الصكهتجّم بؾىاصولم ًخىقغ طمً وزاثو الػغوض ما ًايض الخبرة الصخصُت لألغىان و الكني للػغوض

 ..2019 و2018و 2014 بلى هكـ مغيؼ الىضاء زالُ زالر مىاؾباث اهخسابُت لؿىىاث

 

صكهت انخىاء وجغيحز مىظىمت الخاصت بشغوغ اُؤّصي غضم الضنت في بغضاص يغاؽ يما 

مت غضص اإلاؿخسضمحن باليؿبت بلى ًّل مدىع مهاعهت بػضص الغزص ءقُما ًخػلو بمال جصّغف مىضمجت،

 ؾحر مالثمت وؿبُا َا لجىت جهُُم الػغوضالتي اغخبرثوَا وشغوغ زالص الغزص ؤلاطاقُت تاإلاؼمؼ انخىا

 بلى بغالن ػلب الػغوض ؾحر مثمغ خُث لم ًغص غلى (1)بنصاجيجظمً يغاؽ الشغوغ شغغ بطاقت بلى 

ى ما خّخم .  ماؾؿت25الهُئت ؤي غغض زالُ آلاحاُ اإلادّضصة عؾم سحب يغاؽ الشغوغ مً نبل  َو

. بغاصة وشٍغ مً حضًض

 

ض بًالء الػىاًت بةغضاص يغاؾاث الشغوغ  باغخباع ؤّن وطىح يغاؽ وجىص ي اإلادٌمت بمٍؼ

في الصكهاث الػمىمُت إلاا جٌدؿُه مً ؤَمُت في للشكاقُت الشغوغ ٌػّض مً اإلاخؼلباث ألاؾاؾُت 

جدضًض اإلاهخظُاث الكىُت وقها للحاحُاث الحهُهُت للمشتري الػمىمي مً حهت ومؿخىي اإلاىاقؿت وما 

ٍغ الّؿىم مً حهت ؤزغي 
ّ
  .جىق

 

 إبزام الصفقاث العمىميت -ب 
 

هذ بالضغىة بلى اإلاىاقؿت وبةحغاءاث جهُُم 
ّ
جّم الىنىف في َظا ؤلاػاع غلى بزالالث حػل

 .وبةحغاءاث الخػانض الػغوض وبةؾىاص الصكهت

 

 الدعىة إلى املىافطت .1
 

 2018 زاّصت باالهخساباث البلضًت لؿىت (2)ػلباث غغوض 04 الهُئت باليؿبت بلى لم جدترم

 مً 53زالقا ألخٍام الكصل   الهاهىهُت لإلغالن غً اإلاىاقؿت آلاحاُص. ؤ5.376,527بمبلـ حملي نضٍع 

ض اإلابّرععؾم ؾُاب اإلاىظم للصكهاثألامغ 
ّ
غ جهضًم  الزخصاع َظٍ آلاحاُ وغضم ة صُؿت الخإي  لجىءُاجبًر

بغمجت الاهخساباث البلضًت مىظ شهغ  زاّصت ؤمام بلى َظا ؤلاحغاء الاؾخثىاجي للجىت الضازلُت للصكهاث

 .2016ؾبخمبر 

                                                           
ت اإلاىضمجت اإلاهترخت مؼ بًضاغها لضي ػغف زالث زاعجي (source Code)جهضًم وسخت مً شكغة مصضع   (1) ُّ  .اإلاىظىمت اإلاػلىماج
هت بتريحز شبٍاث بغالمُت ويهغباثُت بمغايؼ نبُى الترشحاث وقغػ الىخاثج اإلاخػلهت باالهخساباث البلضًت وبدىكُظ ومخابػت اإلاسؼؽ الاغالمي الخاص  (2)

ّ
مخػل

ؽ ؤلاغالمي الخاّص بالحملت الخدؿِؿُت لالنتراع وبٌغاء الؿُاعاث لكترة الدسجُل لالهخساباث البلضًت 
ّ
.  2018بكترة حسجُل الىازبحن وبدىكُظ اإلاسؼ
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وفي َظا ؤلاػاع، جغاوخذ آلاحاُ الكاصلت بحن ؤلاغالن غً اإلاىاقؿت بسصىص ػلباث 

 ًىما مهابل ؤحل جغجُبي مظبىغ في 21 ًىما و15الػغوض اإلاظًىعة وآزغ ؤحل لهبُى الػغوض بحن 

 .  مً ألامغ اإلاىظم للصكهاث53 ًىما بمهخط ى الكصل 30خضوص 
 

و بتريحز ازخصاع ؤلاغالن غً اإلاىاقؿت بشإن ، جّم الّؿُاموفي َظا 
ّ
ػلب الػغوض اإلاخػل

 15 بلىشبٍاث بغالمُت ويهغباثُت بمغايؼ نبُى الترشحاث وقغػ الىخاثج اإلاخػلهت باالهخساباث البلضًت 

ى ما. ًىما ت وجهضًم ؤقظل  لمَو ًّ ًاقُت إلغضاص غغوض حض ً ؾاخبي يغاؾاث الشغوغ مً مّضة 
ّ
 ًمٌ

 شغيت ولم ًخم 23الػغوض مً الىاخُخحن الكىُت واإلاالُت خُث جّم سحب يغاؾاث الشغوغ مً نبل 

 .جهضًم ؾىي غغض واخض
 

ش " بإّن  ولئن بّغعث الهُئت طلَ  بخاٍع
ّ
 صٌؿمبر 18نغاع عوػهامت الاهخساباث البلضًت لم ًصضع بال

حاث ًىم 2017
ّ

، وهظغا لظُو الىنذ جّم الاغخماص 2018 قُكغي 15 وجّمذ بغمجت مغخلت نبُى الترش

ًاقت بحغاءاث ػلب  ( ًىما قهؽ15)غلى آحاُ مسخصغة ليشغ ػلب الػغوض  ختى ًدؿّنى اؾخٌماُ 

ه ججضع ؤلاشاعة بلى ؤّن "الػغوض
ّ
 عوػهامت الاهخساباث البلضًت صضع ؤؾاؾا بػض ؤلاغالن نغاع جدضًض، قةه

ش قخذ الػغوضغً ػلب الػغوض ش (1) بثماهُت غشغ ًىما يما ؤّن ػُى اإلاّضة الكاصلت بحن جاٍع  وجاٍع

غ الهُئت بظُو الىنذ قظال غً ؤّن الدسجُل لالهخساباث  ( ًىما53 )(2)بؾىاص الصكهت ًخػاعض مؼ جبًر

 .2017 حىان 19نض اهؼلو مىظ 
 

ؽ ؤلاغالمي الخاّص بالحملت 
ّ
يما جّم باليؿبت بلى ػلب الػغوض اإلاخػلو بدىكُظ اإلاسؼ

ى ما ؤّصي بلى 15بلى  ازخصاع آحاُ نبُى الػغوض الخدؿِؿُت لالنتراع لالهخساباث البلضًت  ًىما َو

ذ جظُِو اإلاىاقؿت وغضم الحصُى غلى ؤقظل الػغوض مً الىاخُت اإلاالُت خُث 
ّ
لجىت قخذ جىل

مهاعهت اعجكاع ؤؾػاع بػع قصىله  عؾم ص.ؤ 3.388,155والبالـ  زمًىا ألانل الشغيت نبُى غغضالػغوض 

 الىمظاث في قتراث  غلى ؾغاع ابإؾػاع الؿىم اإلاخضاولت
ّ

و ببث
ّ
والظي ججاوػ ؾػغ " الكخىع "لكصل اإلاخػل

 .%20 الؿىم بيؿبت
 

و بٌغاء الؿُاعاث لكترة الدسجُل وفي طاث الّؿُام،
ّ
 لم ًخّم ؤلاغالن غً ػلب الػغوض اإلاخػل

ت بلى. ًىما مً اهؼالم الدسجُل لالهخساباث البلضًت19نبل لالهخساباث البلضًت بال  ُّ   وؤّصث َظٍ الىطػ

ت بهظٍ ألانؿاغ لجىء الهُئت بلى ُّ ت اإلاػى ُّ ع ؤلاصاعاث الكغغ جساط بحغاءاث يغاء الؿُاعاث بخإزحر ال جكٍى

ش اهؼالم قترة الدسجُل لالهخساباث البلضًت مً هاَؼ الشهغ   .(2017 حىان 19 )جاٍع
 

 

                                                           
. 2017 صٌؿمبر 15  (1)
 .2018 قُكغي 05  (2)
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 إحزاءاث جقييم العزوض .2
 

، لم جلتزم الهُئت بخٌَغـ مبضؤ (1)اإلاىظم للصكهاث مً ألامغ 56زالقا إلاهخظُاث الكصل 

و بسضماث خغاؾت اإلاغيؼ 
ّ
اإلاؿاواة بحن اإلاشاعيحن ؤمام الؼلب الػمىمي بسصىص ػلب الػغوض اإلاخػل

 خُث لم جهم بمغاؾلت صاخب الػغض اإلاالي ألانّل زمىا البلضًت،ؤلاغالمي بمىاؾبت الاهخساباث 

ت  اإلاىهىصت وجّم بالخالي عقع غغطه باغخباٍع ؾحر ؾحر ؤلانصاثُت الؾخٌماُ الىزاثو الكىُت وؤلاصاٍع

ى ما . اخب الػغض الثاوي ألانّل زمىا الؾخٌماُ ملل مشاعيخهص (12)مؼابو في خحن جّمذ مغاؾلت َو

ا  ب غىه جدّمل الهُئت لٍلكت بطاقُت نضَع
ّ
الخمُحز بحن اإلاشاعيحن وغضم ازخُاع ص هدُجت . ؤ2,556جغج

 .زمىاالػغض اإلاالي ألانّل 
 

وزالقا لضلُل بحغاءاث الصكهاث وقها لإلحغاءاث اإلابّؿؼت الخاّص بالهُئت الظي ًىّص غلى 

ًمًٌ للجىت غىض الانخظاء ؤن جضغى يخابُا اإلاشاعيحن الظًً لم ًهّضمىا ًّل الىزاثو اإلاؼلىبت بما "ؤهه 

مًٌ للمشاعيحن بعؾاُ الىزاثو اإلاؼلىبت  ت بلى اؾدُكاء وزاثههم في ؤحل مدّضص ٍو  (...)قيها الىزاثو ؤلاصاٍع

وزاثو اإلاؼلىبت لم ًهّضمىا اُمشاعيحن  4بةنصاء غغوض  ، لم جباصع الهُئت"وطلَ خّتى ال جهص ى غغوطهم

ػلب الػغوض اإلاخػلو بسضماث  بسصىص اؾدُكاء ملكاتهم في آلاحاُ اإلادّضصةب ولم ٌؿخجُبىا لؼلبها

بمبلـ نضٍع ؤخضَم جّم بؾىاص الصكهت بلى   بل ؤلاػػام باإلاغيؼ ؤلاغالمي الخاص باالهخساباث البلضًت

  .للشهاصة اإلاؼلىبت في آلاحاُ اإلادضصة الؾخٌماُ الىزاثو اإلاىهىصت عؾم غضم جهضًمه ص.ؤ 23,983
 

ش الهُئت ولئن جىّصلذ  ل 27بخاٍع  (نبل آزغ ؤحل الؾخٌماُ الىزاثو اإلاىهىصت) 2018 ؤقٍغ

بىصل في بًضاع مؼلب لضي اإلاصالح اإلاسخّصت للحصُى غلى شهاصة في غضم ؤلاقالؽ مً ِنبل الشغيت 

ًاقُا ال ٌػّىض الشهاصة اإلاػىُت واإلاظًىعة بال ؤّن جهضًم َظا الىصل  للجؼم باؾخجابت ال ًمثل طماها 

. الشغيت للمخؼلباث اإلاػلً غنها بٌغاؽ الشغوغ
 

 الشهاصة وػلبولئن ؤقاصث الهُئت ؤهه جم الخثبذ الخها مً وطػُت الشغيت غىض غملُت الكغػ 

زغم باغخباٍع ًاصي بلى  اث َظا الخىحه في بؾىاص الصكو قةجها جضعى بلى جكاصي مثلغىض غملُت الخالص

ـّ   .الكغصت الشكاقُت وجٍافبمبضؤي نىاغض بؾىاص الصكهاث وم
 

   إضىاد الصفقت .3
 

ؤن الخضابحر التي اجسظتها الهُئت للخىقي مً خاالث جظاعب اإلاصالح لم جمًٌ مً غلى جّم الىنىف 

هت  ،غلى الصكهتشغيت اإلاخدّصلت اُ جبّحن ؤّن قهض. جكاصي ونىع مثل َظٍ الحاالث غىض جىكُظ الصكهاث
ّ
اإلاخػل

                                                           
ًّل غغض ال ًخظّمً الىزاثو اإلاظًىعة ؤو ؤّي وزُهت ؤزغي مؼلىبت طمً يغاؾاث الشغوغ ًهؼ انصاٍئ بػض جمٌحن الػاعطحن غىض "  الظي ًىّص غلى ؤّن   (1)

...". الانخظاء مً ألاحل ؤلاطافي الظي جمىده لجىت قخذ الػغوض
ش 704/2018مغاؾلت غضص   (2) ل 27 بخاٍع . 2018 ؤقٍغ
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 جغبؼها مصالح ،بدىكُظ ومخابػت اإلاسؼؽ ؤلاغالمي الخاص بكترة حسجُل الىازبحن لالهخساباث البلضًت

شؿل مىصب مضًغ بها مىظكت ؾابهت  (1)ومػامالث مالُت ذ مؼ شغيت مً ماّؾؿيها َو
ّ
طبؽ بالهُئت جىل

ش اؾخهالتها بإنل مً شهغ   . الهُئتمً (2)جكاصُل اإلاسؼؽ ؤلاغالمي بػض جاٍع

 

ه لم ًخم بمهاُ 
ّ
 للخثّبذ مً جكاصُل اإلاسؼؽ الخىكُظًت آحاُؤلاصاعة وججضع ؤلاشاعة بلى ؤه

ش  تهامؼالب نبل وشغ ػلب الػغوض خُث جّمذ ؤلاغالمي ش اإلاصاصنت 2017 ماي 25بخاٍع  اإلاىاقو لخاٍع

ؽ مً نبل مجلـ الهُئت
ّ
غ جخظمًلم و. وشغ ػلب الػغوضغملُت  بالشغوع في غلى مشغوع اإلاسؼ  جهاٍع

غ قخذ وجهُُم الػغوض و بلى مؿإلت الخدغي بسصىص جظاعب ؤلاشاعة اللجىت الضازلُت للصكهاث جهٍغ

ا الؿلبُتاإلاصالح  . وؾبلها ويُكُت الخىقي مً آزاَع

 

 جىفيذ الصفقاث وختمها -ج 

 

جّم الىنىف في َظا ؤلاػاع غلى بزالالث شابذ جىكُظ الصكهاث وزالص اإلاؼّوصًً والهبُى 

 .  وزخمهاالنهاجي للصكهاث

 

 جىفيذ الصفقاث .1

 

هذ ؤؾاؾا باخترام بزالالثص . ؤ2.758,737بمبلـ حملي نضٍع  (3)صكهاث 04شاب جىكُظ 
ّ
 حػل

 .بحغاءاث الخىكُظ وآحاله ومخابػخه

 

هت  اإلاخدّصلت غلى الصكهتاهؼلهذ الشغيت قكُما ًخػلو باخترام ؤلاحغاءاث 
ّ
بدىكُظ اإلاخػل

ؽ ؤلاغالمي الخاّص بالحملت الخدؿِؿُت لالنتراع لالهخساباث 
ّ
آلحاُ اإلادضصة في البلضًت اؾدىاص ُاإلاسؼ

 اإلاػحن مً (5) مً زبحر الاجصاُ(4)يغاؽ الشغوغ ووزُهت جكصُل اإلاسؼؽ الاغالمي ومغاؾلت الٌتروهُت

شالخبلُـ الغؾمي نبل جىصلها بُىم بجىكُظ اإلاسؼؽ ؤلاغالمي في نبل الهُئت               للصكهت الظي جم بخاٍع

                                                           
(1)  Divers travaux de conceptions graphiques (juin-juillet 2017). 
ل 30ابخضاء مً   (2) ل 20 خؿب مهغع الاؾخهالت اإلااّعر في 2017 ؤقٍغ  .2017 ؤقٍغ
(3) 

و بازخُاع مغيؼ هضاء زالُ الاهخساباث البلضًت وبدىكُظ ومخابػت اإلاسؼؽ الاغالمي الخاص بكترة حسجُل الىازبحن لالهخساباث 
ّ
وبدىكُظ ( 1)البلضًت جخػل

ؽ ؤلاغالمي الخاّص بالحملت الخدؿِؿُت لالنتراع لالهخساباث البلضًت 
ّ
ت للشاون ( 2) 2018اإلاسؼ و بدىظُم الىخضة اإلاغيؼٍّ

ّ
وبازخباع ميّؿو للمشغوع اإلاخػل

ت واإلاالُت والىؾاثل الػامت  ت للشاون ؤلاصاٍع ت واإلاالُت والىؾاثل الػاّمت وبازخُاع زبحر مداؾبت إلغضاص وجىكُظ صلُل بحغاءاث الىخضة اإلاغيٍؼ ( 3)ؤلاصاٍع

. (4 )وبانخىاء وجغيحز مىظىمت جصّغف مىضمجت
(4)

ش   مغاؾلت   ل 24بخاٍع  .2018 ؤقٍغ
(5)

ش   مغاؾلت   ل 24بخاٍع  . اإلاػّحن مً نبل الهُئت إلاخابػت جىكُظ اإلاسؼؽ الاغالمي2018 ؤقٍغ
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ل 26 ت خُث ػالبذ.2018 ؤقٍغ ُّ ت بلى زالف بحن الهُئت والشغيت اإلاػى ُّ َظٍ ألازحرة  وؤصث َظٍ الىطػ

ش ص. ؤ181,824  نضٍعاباؾخدهانها مبلـ ا بخاٍع ل 25 بػىىان زضماث جّم بهجاَػ  .2018 ؤقٍغ
 

ش وبػاء َظٍ الىطػُت نغع  جىت 2019 ماعؽ 29مجلـ الهُئت بخاٍع
ّ
 غغض الخالف غلى الل

ت لكّع الجزاغاث بالحؿنى نصض الخىصل بلى خّل ًغض ي ػغفْي الصكهت   .الاؾدشاٍع
 

ش مً الػهض اإلابرم 7زالقا للكصل فوبسصىص اخترام آحاُ جىكُظ الصكهاث                بخاٍع

ل 21 كت بةغضاص شغيت اُبحن الهُئت و 2016 ؤقٍغ
ّ
ت اإلاٍل ت للشاون ؤلاصاٍع صلُل بحغاءاث للىخضة اإلاغيٍؼ

 5ال ًجب ؤن جخجاوػ بٍامل مغاخلها َّمت المالظي ًىّص غلى ؤّن آحاُ جىكُظ  واإلاالُت والىؾاثل الػاّمت

  ًىما صون ؤن جخىلى الهُئت185سّجل جإزحر في جىكُظ الصكهت بلـ ،  صون اخدؿاب آحاُ اإلاصاصنتؤشهغ

.  الصكهت مً غهض12الكصل وقو اخٍام غلى اإلاؼّوص ص . ؤ1,657نضعث في خضوص م زؼاًا جإزحر يجؼب
 

هت بباالؾخالم الىنتي بسصىص وفي ؾُام مخصل لم جخُى الهُئت الهُام 
ّ
انخىاء الصكهت اإلاخػل

نُامها عؾم ص ؾىي بخإزحر هاَؼ الؿىت . ؤ234,334 بمبلـ حملي نضٍع وجغيحز مىظىمت الخصّغف اإلاىضمجت

نض  اإلاؼّوص بظلَ زاّصت ؤّن الاؾخؿالُ الكػلي للمىظىمت تها مً نبلمؼالبو (1)الاؾخالم الكني للمشغوعب

ا في و اهؼلو  . بصاعة قغغُت27جّم جغيحَز
 

جإححر ؤغىان ُ ، واؾخؿاللها2017 ؤيخىبغ 15خحز الخجغبت مىظ  وعؾم صزُى َظٍ اإلاىظىمت 

ل  ً والػغطُحن وحسجُل غملُاث زالص مؼّوصًً زالُ ؤشهغ قُكغي وماعؽ وؤقٍغ   2018الهُئت اإلاباشٍغ

ت بالخضنُو  وو ُّ  التي جّم عقػها زالُ هكـ الخضزالث الالػمت لخجاوػ ًّل الىهاثصبنُام الشغيت اإلاػى

ى عثِـ الهُئتالكترة، 
ّ
ش (2)جىل  الؿابوبًهاف الػمل باإلاىظىمت وبنغاع اغخماص الىظام  2018 ماي 18 بخاٍع

غاث مكّصلت في الؿغض وصون جدضًض ههاثص  ونض جؼامً طلَ مؼ قترة هظىمت المصون جهضًم جبًر

ت واإلاالُت  . الاهخساباث البلضًت وما جهخظُه مً ؾغغت وهجاغت في الخصّغف في اإلاىاعص البشٍغ
 

لخصّغف اإلاىضمجت اهظىمت م جّم بًهاف الػمل بولئن ؤقاصث الهُئت في َظا الخصىص ؤهه

ه غلىنصض بغاصة جهُُمها و
ّ
 ،2019مجلـ الهُئت بغاصة حشؿُلها ؾىت نّغع  طىء ما جّم الخىّصل بلُه بإه

جىجؼ ؤغمالها لم ، هظىمت وؤلاشغاف غلى اؾخٌمالهاَظٍ الم غملُت جغيحز (3)لجىت نُاصة جهُُمقةن 

غواإلاىظىمت َظٍ  في بػاع جغيحز جىكُظٍجهُُم ما جّم اإلاخػلهت ب حلـ الهُئت لم في الؿغض الم جهّضم جهٍغ

.   للمصاصنت2018 حىان 15 في ؤحل ال ًخجاوػ والظي مً اإلاكغوض ؤن ًخم غغطه

                                                           
ش  (1) . 2018 حاهكي 08 و2017 ؾبخمبر19 و2017 ماي24 بخىاٍع
ت واإلاالُت والىؾاثل الػامت خُى بًهاف الػمل باإلاىظىمت (2) ت للشاون ؤلاصاٍع غة غمل مً عثِـ الهُئت بلى عثِـ الىخضة اإلاغيٍؼ

ّ
 مظي

ت اإلاىضمجت ُّ . اإلاػلىماج
(3)

ش   مً نغاع3لكصل غضص ا    . اإلاخػلو بخػُحن لجىت نُاصة لخهُُم غملُت جغيحز اإلاىظىمت2018 ماي30عثِـ الهُئت بخاٍع
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ىلتو جىت  ججضع ؤلاشاعة بلى ؤهه عؾم حػضص اإلاهام اإلاًى
ّ
ش)لهظٍ الل                         التي جّم بخضاثها بخاٍع

في ولم جىظغ  (1)لم ججخمؼ ؾىي مغجحناإلاىضمجت، قةّجها مشغوع جغيحز اإلاىظىمت لهُاصة  (2019 ماعؽ 19

 .بسصىص ػلب اإلاػؼُاث وجهضًم الؿبل لالؾخجابت لهااإلاىكظة للمشغوع شغيت اُاإلاغاؾلت اإلاىحهت مً 
 

كت يما لم حؿخجب اللجىت لضغىة اُ
ّ
ت بشغيت اإلاٍل ُّ مؿاهضة مشغوع جغيحز اإلاىظىمت اإلاػلىماج

جىظُم وعشت جدٌُم للبدث في الخؿُحراث والخدؿِىاث الىاحب بصزالها غلى  الغامُت بلى اإلاىضمجت

 وؤّصي الخإزحر الحاصل في جغيحز مىظىمت الخصّغف اإلاىضمجت واؾخؿاللها بلى نُام .بحغاءاث غمل الهُئت

ت ُّ ت بإغماُ مؿاهضة بطاق ُّ  ًىم غمل 67,8ص جسّص .ؤ 22,994 بهُمتلحؿاب الهُئت  الشغيت اإلاػى

ت ُّ ًان باإلمٍان جكاصحها بطا ما جّم الحغص غلى جغيحز اإلاىظىمت في الىنذ اإلاىاؾببطاق  .  
 

هت 2019وبلى مىفي هىقمبر 
ّ
باإلاداؾبت وألاصُى  لم حؿخؿل الهُئت وظاثل اإلاىظىمت اإلاخػل

ا وواصلذ مخابػت وؿب اؾخؿالُ الىظاثل الازغي للمىظىمت مػّضُ ججاوػ ي ولم َظٍ اإلاجاالث ًضٍو

ت و غ بالشغاءاث وبواإلاخػلهت بالخصّغف في بػع مداوع اإلاىاعص البشٍغ  %. 64,6بغضاص الخهاٍع
 

 خالص املشّودًن .2
 

بمبلـ  صكهاث 03لم جدترم الهُئت باليؿبت بلى اإلاىظم للصكهاث،  مً ألامغ 91زالقا للكصل 

 . بحغاءاث زالص اإلاؼّوصًًص . ؤ2.438,258حملي نضٍع 
 

غضم التزام بػع اإلاؼوصًً بخػهضاتهم ججاٍ  اجساط ؤّي بحغاءفي َظا ؤلاػاع، لم جخُى الهُئت و

ؽ ؤلاغالمي الخاّص بالحملت الخدؿِؿُت لالنتراع لالهخساباث البلضًت خُث 
ّ
ذ في بػاع جىكُظ اإلاسؼ

ّ
جىل

ش 2018 ًامال و2019 قُكغي 19 بمظاء مدظغ الاؾخالم النهاجي للصكهت بخاٍع  (2)زالص مبلـ الصكهت 

الػمل بػع مٍىهاث ٌ جىكُظوغضم الخىػَؼ اإلاؼلىب مىه وغضم اخترامه  لٍل اإلاػلهاثعؾم غضم بهجاٍػ 

ت  قظال غً غضم التزامه بما جم الاجكام غلُه بسصىص (23)الاجصالي ؤلاشهاع بالهىىاث الخلكٍؼ

 .(34)وؤلاطاغُت

 

                                                           
ش  (1) ل 27 ماعؽ و26 بخاٍع . 2019 ؤقٍغ
.  مىطىع الخالف بحن الهُئت والشغيت اإلاخدّصلت غلى الصكهت ص181.824,479 صون اغخباع مبلـ (2)

(3)
ت 50بسصىص   ُّ هت2000 و200 بما غضصٍ غلى الخىاليالحاقالث الػمىمُت واإلاترو الخكُل بالػاصمت  ويؿاء  زاّصت بالحاقالثمدم

ّ
  مػل

ت ُّ  وعن
(4)

ت الخاّصت بالحملت الخدؿِؿُت ب   ت ولم ًخم بث الىمظاث ؤلاشهاٍع ت نخصغ ابخضي الهىىاث الخلكٍؼ بث الىمظاث الاشهاٍع

تنىاةبالخاّصت بالحملت  ت  ؤًام وغضم 3بخإزحر  بخضي ؤلاطاغاثهؼلو البث في واًىما واخضا غلى  ؤزغي   جلكٍؼ بث الىمظاث الاشهاٍع

 .بثالر بطاغاث
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ًامل بغعث الهُئت لئن و ت ججاٍ اإلاؼّوص لػضم التزامه بدىكُظ  ت بحغاءاث ػحٍغ ًّ ساط ؤ
ّ
غضم اج

ت  ًّ الىظام الػهابي اإلاظّمً بػهض الصكهت وبٌغاؾاث الشغوغ لم ًىّص غلى بإن الالتزاماث الخػانض

في  (ؾغاماث جإزحر)غهىباث في مثل َظٍ الىطػُاث، باؾخثىاء جدمُل صاخب الصكهت ؾغاماث مالُت 

 قةّن طلَ ال ًمىػها مً الهُام خاُ غضم الامخثاُ آلحاُ ؤلاهجاػ وهي مؿإلت مؿاًغة لىطػُت الحاُ

ظاث اإلاؿخىحبت هدُجت ؤلازالُ في جىكُظ الػهض  .بضغىي نظاثُت للحصُى غلى الخػٍى

 

ذ
ّ
كت بمهام ميّؿو مشغوع ٍَُلت الىخضة  الشغيت الهُئت زالص قظال غً طلَ، جىل

ّ
اإلاٍل

ت واإلاالُت والىؾاثل  ت للشاون ؤلاصاٍع  غلى ؤؾاؽ قاجىعة ومدظغ ص.ؤ 14,168 نضٍع الػاّمت بمااإلاغيٍؼ

م ؤغماُ ؾحر مؼابو إلاا َى مىصىص غلُه في
ّ
 ، يغاؽ الشغوغ والػهض اإلابرم بحن الؼغقحن ًّل مًلدؿل

و باالجصاُ واإلاخابػت بمبلـ نضٍع 
ّ
ص يما . ؤ19,404خُث لم جلتزم الشغيت اإلاػىُت بةهجاػ ؤغماُ جخػل

و بةغضاص يغاؾاث الشغوغ الخاّصت بانخىاء مىظىمت الخصّغف اإلاىضمجت 
ّ
ذ بهجاػ مهام حضًضة جخػل

ّ
جىل

ى ما ؤّصي بلى ؤلازالُ بمبضؤ اإلاؿاواة ؤمام الؼلب الػمىمي . لم ًخم الخىصُص غليها في غهض الصكهت َو

 . وبهىاغض اإلاىاقؿت باغخباع غضم حػمُم َظٍ الؼلباث غلى حمُؼ اإلاشاعيحن

 

ت بحغاءاث طمً  مً الػهض اإلابرم بحن الهُئت والشغيت9وزالقا للكصل 
ّ
كت بةغضاص ؤصل

ّ
 اإلاٍل

والصكهت
ّ
ت واإلاالُت والىؾاثل الػاّمت ة اإلاخػل ت للشاون ؤلاصاٍع الظي ًىّص غلى  بدىظُم الىخضة اإلاغيؼٍّ

ص . ؤ19,532 مبلـ  نامذ الهُئت بسالص، ًىما بػض الاؾخالم النهاجي45ؤّن الخالص ًخّم في ؤحل ؤنصاٍ 

ل
ّ
ى ما مً مً اإلابلـ الجملي للصكهت نبل الاؾخالم النهاجي للمهّمت % 83خىالي  ؤي ما ًمث بؿبػت ؤشهغ َو

ـّ بهاغضة الػمل اإلاىجؼ  .شإهه اإلا

 

ت مً الضلُل اإلاؼلىب "ؤّن طلَ ب الهُئت بغعثولئن  ُّ الشغيت اإلاظًىعة نامذ بخهضًم وسخت ؤّول

ش  ت والتي ؤبضث 2016 ؾبخمبر 23في آلاحاُ اإلاىصىص غليها في الػهض بخاٍع ُّ  مدترمت بظلَ آلاحاُ الهاهىه

جّم جإحُل الىظغ في مدخىاَا بؼلب مً الهُئت هظغا الوشؿالها ومصالح الهُئت مالخظاث بشإجها 

ش "باهخساباث اإلاجلـ ألاغلى للهظاء  َى اإلاغخلت الثاهُت مً 2016 ؾبخمبر 23، قةّن ما جّم جهضًمه بخاٍع

ًامل مغاخلها  . ( مغاخل3 )اإلاهّمت ولِـ 

 

 ختم الصفقاث .3

 

هذ 
ّ
 مدظغ الهبُى النهاجي وبةعحاع زاصت بةغضاصجّم الىنىف في َظا ؤلاػاع غلى بزالالث حػل

هت ب7زالقا للكصل  ف.الظمان النهاجي
ّ
ت الخاّصت اإلاخػل جىكُظ ومخابػت صكهت  مً يغاؽ الشغوغ ؤلاصاٍع

ًغحؼ " اإلاسؼؽ الاغالمي الخاص بكترة حسجُل الىازبحن لالهخساباث البلضًت الظي ًىّص غلى ؤن
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الظمان النهاجي بلى صاخب الصكهت ؤو ًصبذ التزام الٌكُل بالخظامً الظي ٌػّىطه الؾُا شغغ وقاء 

ش بمظاء مدظغ  صاخب الصكهت بجمُؼ التزاماجه وطلَ في ؤحل ؤنصاٍ زالزت ؤشهغ ابخضاء مً جاٍع

 لم حػّض الهُئت مدظغ نبُى جهاجي للؼلباث مىطىع الصكهت ًخّم بمهخظاٍ ،"الهبُى النهاجي للؼلباث

ى ما مً شإهه ؤن ًٍىن ؾببا في ججمُض الظمان اإلاالي اإلاهّضم مً  وطؼ خّض اللتزام الٌكُل بالخظامً َو

 .نبل اإلاخػانض

 

هت ونامذ الهُئت 
ّ
 صون  شغيخحنبانخىاء مؿتهلٍاث بغالمُت بسالصبسصىص الصكهت اإلاخػل

غ مداطغ اؾخالم حؼثُت  غ مدظغ اؾخالم جهاجي وانخصغث غلى جدٍغ  مً غهض 9زالقا للكصل وطلَ جدٍغ

ه 
ّ
ش جىّصل الهُئت بالكاجىعة في 45ًخّم زالص اإلاؼّوص في ؤحل "الصكهت الظي ًىّص غلى ؤه  4 ًىما مً جاٍع

ض مً 
ّ
ً مً الخإي

ّ
 ًمٌ

ّ
ى ما مً شإهه ؤال هظاثغ ماّعزت وممظاة ومغقهت بالػهض وبمدظغ حؿلُم جهاجي، َو

  .َمبًكاء اإلاؼّوصًً بجمُؼ التزاماث

 

ض الهُئت باإلاهخظُاث الترجُبُت  ُّ ًخػّحن غلى اإلاشتري الػمىمي  التيوجىص ي اإلادٌمت بظغوعة جه

ض بها ُّ  بما ٌؿاغض غلى بخٍام مخابػت جىكُظ بسصىص نبُى الؼلباث وجىزُو طلَ صلب مداطغ الخه

 .الصكهت

 

و بةعحاع الظمان النهاجي،
ّ
 ولم جلـ التزاماث  لم جغحؼ الهُئت طماهاث جهاثُتوقُما ًخػل

و بما غضصٍ .ؤ 128,855 بمبلـ حملي نضٍع الٌكُل بالّخظامً
ّ
 ػلب غغوض وطلَ عؾم خلُى 24ص جخػل

.  اإلاىظم للصكهاث مً ألامغ 108زالقا للكصل بالتزاماجه وطلَ  صاخب الصكهت بًكاءآحاُ ؤلالؿاء و

ى ما مً شإهه الخإزحر غلى الالتزاماث اإلادمىلت غلى ألاػغاف اإلاخػانضة التي جبهى في وطػُت ؾحر  َو

 .جغجُبُت

 

ُّ الهُئت بغضاص ملل الخخم لم اإلاىظم للصكهاث، مً ألامغ 104زالقا ألخٍام الكصل و  جخى

ا زالُ الؿىىاث 13صكهاتها واإلاصاصنت غلُه غلى ؾغاع حمُؼ النهاجي ُ  2017 و2016 صكهت جّم بهجاَػ

ا 2018و ت نضَع ُّ غ اإلادٌمت . ص.ؤ 6.451,668 بهُمت حمل ه جّم ؤلاشاعة بلى َظا ؤلازالُ طمً جهٍغ
ّ
غلما ؤه

  .2019 ولم ًخّم ججاوػٍ بلى مىفّى ؾىت 2014خُى الخصّغف اإلاالي للهُئت لؿىت 

 

ا مشتري غمىمي باإلاهخظُاث الترجُبُت  ض الهُئت باغخباَع ُّ ض جه وجىص ي اإلادٌمت بظغوعة مٍؼ

 .اإلاخػلهت بةبغام الصكهاث وجىكُظَا ومخابػتها بما ٌؿاغض غلى خؿً اؾخػماُ اإلااُ الػام



 

 

 

 

 الخاجمـــــــــــــــــــت
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مثلذ الاهخساباث البلضًت باليؿبت بلى الهُئت الػلُا اإلاؿخهلت لالهخساباث زؼىة بطاقُت في 

ض بخٍام  اججاٍ جضغُم زبراتها في مجاُ جىظُم وبصاعة الاهخساباث وهي بالخىاػي مؼ طلَ مؼالبت بمٍؼ

 .جصّغقها ؤلاصاعي واإلاالي بما ًضّغم هجاغتها يهُئت غمىمُت مؿخهلت وصاثمت
 

وفي طىء ما اهتهذ بلُه ؤغماُ الغنابت وبهضف بخٍام الاؾخػضاص لالهخساباث الهاصمت وباغخباع 

ت مً عيحزة ؤؾاؾُت لظمان خؿً ؾحر الػمل وبخٍام الخصّغف، قةّن الهُئت  ما جمثله اإلاىاعص البشٍغ

 في الاهخضاباث ؾىاء في ؾاواةالمالالتزام بالظىابؽ الهاهىهُت والترجُبُت الظامىت للشكاقُت ومضغّىة بلى 

ض بخٍام. بػاع اإلاىاظغاث ؤو غهىص بؾضاء الخضماث جىظُم اإلاهام وجإػحر ألاغىان مً زالُ  ومؼالبت بمٍؼ

حن اإلاغيؼي والجهىي وجىقحر ؤصواث الخصغف  ؾّض الشؿىعاث في مؿخىي الخؼؽ الىظُكُت غلى اإلاؿخٍى

الاصاعي واإلاالي مً ؤصلت بحغاءاث وجؼبُهاث بغالمُت مىضمجت والاؾخجابت إلاخؼلباث الؿالمت في مؿخىي 

 .الىظام اإلاػلىماحي اإلاػخمض مً نبلها
 

ت واإلاالُت  ض صغم هظام الغنابت الضازلُت لإلحغاءاث ؤلاصاٍع  يما ؤّن الهُئت مضغّىة بلى مٍؼ

ت الٍاقُت لىخضة  وجمٌُنها مً آلالُاث  ة الضازلي والغنابتالخضنُوواإلاداؾبُت بخىقحر اإلاىاعص البشٍغ

ت إلهجاػ ؤغمالها في آلاحاُ اإلاظبىػت واًالء ألاَمُت الالػمت إلاخابػت مسغحاتها وجىصُاتها  .الظغوٍع
 

اإلاخػلهت  بلى اخترام الظىابؽ مضغّىةالهُئت اإلاالي واإلاداؾبي قةّن وغلى صػُض الخصغف 

لظمان مخابػت صغف الاغخماصاث بةغضاص اإلاحزاهُت والخصّغف قيها مً زالُ بخٍام طبؽ الخهضًغاث و

ا وقها للؿاًاث التي عصضث مً ؤحلها  .بهجاَػ
 

ا خُى الخصغف اإلاالي للهُئت  َغ ويما ؾبو ؤن ؤشاعث بلُه اإلادٌمت طمً جىصُاتها بخهٍغ

 ًظل بهجاػ الشغاءاث ؾىاء اإلاخػلو منها بخجهحز الهُئت ؤو بخلبُت خاحُاث الاؾخدهام 2014لؿىت 

ض الػىاًت بسصىص جكػُل اإلاىاقؿت وبخٍام مؿاع غملُاث الخىكُظ  الاهخسابي في خاحت بلى مٍؼ

 .والاؾخالم
 

وقُما ًخػلو بمؿَ السجل الاهخسابي وباغخباع ؤَمُت جإزحٍر غلى شكاقُت الػملُت الاهخسابُت 

ض بخٍام مؿٌه والحغص غلى جدُِىه الضاثم بما ًدُى صون مشاعيت  قةّن الهُئت مضغّىة بلى مٍؼ

ذ مغة زاهُت ذ ؤو الخصٍى  . اإلاشمىلحن بصىع الحغمان الهاهىهُت في غملُت الخصٍى
 

غ والتي وزخاما،  ججضع ؤلاشاعة بلى ؤّن غضًض ؤلازالالث التي جّم الىنىف غليها طمً َظا الخهٍغ

ؤخٍام الكصل  جدذ ػاثلت 2020 ًمًٌ ؤن جٍىن بضاًت مً جصغف ؾىت لهُئت اؤزغث ؾلبا غلى مالُت

ل 30 اإلااّعر في 2019 لؿىت 41 مً الهاهىن ألاؾاس ي غضص 111 قُما ًخػلو بإزؼاء  2019 ؤقٍغ

ُّ الخصغف  ػحغ ؤزؼاء الخصّغف اإلاغجٌبت مً نبل عئؾاء   مدٌمت إلاداؾباثيالظي هّص غلى ؤن جخى

 .وؤغىان الهُئاث الضؾخىعٍت اإلاؿخهلت
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  ُالٗطهحذحشزٌوًو جذلْثس جُؼِْح جدلٓطوَّ
  

 

ؾٌجذح ػَِ جدلالقظحش جُيت أكؼص ئُْيح جألػٔحٍ جٍُهحذْس حملٌٔس جحملحْرحش قٌٍ ضظٍّف جذلْثس جُؼِْح 
ًذحُطظٍّف يف  ًجُيت ضؼِّوص أْحْح ذحُطنظْْ ًٗظحّ جدلؼٌِٓحش 2018 2016ًجدلٓطوِّس ُالٗطهحذحش ُِلرتز جدلٔطىز ذني 

0 جدلٌجٌو جُرشٍّس ًذحُطظٍّف جدلحيل ًجحملحْيب ًذحُطظٍف يف جُشٍجءجش، ًكْٔح ِِّ ٌوًو جذلْثس ػِْيح
 

 خبظٌص جُطنظْْ ًٗظحّ جدلؼٌِٓحش 
 

 ُٓنس 1981 ٖٓ جألٍٓ ػىو 4ًٔح مل ضطٌٍّ جذلْثس نالكح دلوطؼْحش جُلظَ »خبظٌص جدلالقظحش . 1
 آٗق جًًٍُ ئػىجو ؾىًٍ ٓىو 2014 ُٓنس 6 ٖٓ هٍجٌىح ػىو 18 ًجُلظَ 1988 وّٓٔرب 13 جدلإٌل يف 1988

جْطروحء ًغحتويح جخلظٌطْس ٌؿْ جٗوؼحء جألؾَ جألهظَ جحملىّو ُِـٍع ٖٓ هرَ جذلْثس ػٖٔ سلـّـيح جالْرتجضْؿِ 
 ُطـٌٍّ ٓنظٌٓس جألٌشْق ذحذلْثس ًجهطظٍش جذلْثس يف 2018 ًجًُُ ػرؾ أؾَ ٌٓكَ ْنس 2019-2016ُِلرتز 

جدلوحذَ ػَِ جُؼَٔ جبىًٍ ٓىو جْطروحء جٌُغحتن جدلشرتًس ذني جٌَُجٌجش ًجدلإْٓحش جُؼٌْٔٓس ًجًُُ ال ّــِّ ٌٍْ 
 . ؾُء ٖٓ جٌُغحتن جدلنطؿس ًجدلٓطؼِٔس ٖٓ هرَ جذلْثس

 

ًأوٍّ ؿْحخ ؾىجًٍ ٓىو جْطروحء جٌُغحتن جخلظٌطّْس ُِيْثس ئىل ئصلحَ ػِْٔحش زبٌَّ ًغحتن ٖٓ ٌٓحضد 
جُؼَٔ ئىل ًقىز جألٌشْق ذظلس ػشٌجتْس ال ضٓطنى ئىل ٓىو قلظ ٓؼرٌؿس ضٓٔف ذطكىّى جدلىّز جُالَٓس ُِطكٌَّ 
ًىٌ ٓح ضٍضد ػنو ًًٌو ٓـحُد جْرتؾحع ًغحتن ػَِ ًقىز جألٌشْق ػَِ ؿٍجٌ ؿِد جْرتؾحع ذؼغ جٌُغحتن 

. «جحملحْرْس جُظّحوٌز ػٖ ًقىز جُشإًٕ جدلحُْس ًجحملحْرس
 

ضإًى جذلْثس جُؼِْح جدلٓطوِس ُالٗطهحذحش ػَِ أهنح ضٌُص ًػغ نـس شحِٓس ُؼرؾ ؾىجًٍ ٓىو جْطروحء 
 أػٌجٕ ضٌغْن 6 إلهنحء جُؼَٔ ذبح ًػِٔص ػَِ جٗطىجخ ػىو 2021جٌُغحتن ذظلس هنحتْس ًمت زبىّى ٌٓكَ ْنس 

.  ًأٌشْق ًهطْني إلصلحَ جدلئس زبص ئشٍجف ٓرحشٍ ٖٓ ًقىز جألٌشْق
 

خبظٌص جدلالقظحش جدلطؼِوس حبًٌٔس ٗظحّ جدلؼٌِٓحش ، خبظٌص ْْحْس جذلْثس يف رلحٍ جُٓالٓس . 2
 .جدلؼٌِٓحضْس

 

جًٌُحُس جٌُؿنْس ُِٓالٓس ّيْ جذلْثس جُؼِْح جدلٓطوِس ُالٗطهحذحش إٔ ضشري ئىل أهنح ضٌُص جُطنْٓن ٓغ ٓظححل 
0 ضشَٔ جدلؼٌِٓحضْس إلٓؼحء جضلحهْس ضؼحًٕ 
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  ٗظحّ ئوجٌز ْالٓس "جإلقحؿس ًجدلٓحٗىز جُلنْس ُِيْثس يف ٓشًٍػيح جدلطؼِن ذحُطكظَّ ػَِ شيحوز
، (ISO:27001 )27001جالًُّ " جدلؼٌِٓحش

  ْجدلٓحٗىز جُلنْس يف ضنلًْ جُرتجضْد ًجإلؾٍجءجش جدلطؼِوس ذاؾرحٌّس جُطىهْن جُىًٌُ ُٓالٓس جُنظ
 جدلؼٌِٓحضْس ًجُشرٌحش،

  ٌْٓجكحز جذلْثس ذظلس وًٌّس ذٌَ جدلٓطؿىجش، جُيت سبض جُػـٍجش جُلنْس جدلُؼِنس جُيت سبض ٗظ
جُطشـَْ ًهٌجػى جُرْحٗحش ًجإلٌّجء، أً ضرؼح الْطشؼحٌ سلحؿٍ ًغـٍجش دبنظٌٓحش جذلْثس ذحالػطٔحو ػَِ جٌُْحتَ 

 جُلنْس جدلطؼحٌف ػِْيح،
 

 2017 ُٓنس 7ٖٓ جُوحٌٕٗ جألْحِْ ػىو  (ؾىّى) 6ًنالكح ُِلظَ » خبظٌص جدلالقظحش. 3
 ٓغ هحتٔس جألشهحص جحملٌٌّ ػِْيْ 2018ٌٓنص ٓوحٌذس ْؿَ جُنحنرني ذحُنٓرس ئىل جالٗطهحذحش جُرِىّس ُٓنس 

 ٖٓ جْرتؾحع قوٌهيْ 2018 ٓحُ 5ذؼوٌذس ضٌِْْٔس زبٍٓيْ ٖٓ شلحٌْس قن جالٗطهحخ ًجًُّٖ مل ّطٌٔنٌج ئىل ضحٌّم 
 شهظح ُّْ ذلْ جحلن يف جالٗطهحخ ٗطْؿس جحلٌْ ػِْيْ ذؼوٌذحش 24ٖٓ جٌُهٌف ػَِ ضؼٖٔ جُٓؿَ دلح ػىوه 

 أشهحص 5ذّْٖ ككض هحتٔحش جُنحنرني جٌٌُهْس جدلشلٌػس ذآؼحءجصبْ إّٔ جذلْثس مسكص دلح ػىوه .... ضٌِْْٔس
ًٖٓ ؾحٗد آنٍ ٌٓنص . 2018 شهض جدلًًٌٌّٖ ْحذوح ٖٓ جُطظٌّص يف جالٗطهحذحش جُرِىّس ُٓنس 24ٖٓ طبِس 

ٓوحٌذس هحػىز جُرْحٗحش جخلحطّس ذحٌُكْحش جدلطكظَّ ػِْيح ٖٓ جدلًٍُ جٌُؿين ُإلػالْٓس ٓغ ْؿَ جُنحنرني ذحُنٓرس ئىل 
 ٓطٌكْح ّؼٌو ضحٌّم ًكحز 5255 ٖٓ جٌُهٌف ػَِ ضؼّٖٔ ْؿَ جُنحنرني دلح ػىوه 2018جالٗطهحذحش جُرِىّس ُٓنس 

. « ًٓح هرِيح2017ئىل ْنس   ٓني1109ْ
 

ضإًى جذلْثس جُؼِْح جدلٓطوِس ُالٗطهحذحش ػَِ إٔ ئٗشحء جدلؼـْحش ذوحػىز جُرْحٗحش جألطِْس ًزبْْنيح ال 
ّىنَ ػٖٔ طالقْحصبح ًٔح ال ضطٌكٍ ُىّيح جُْٓحش ُِطػرص ٖٓ طكطيح ذحػطرحٌىح ٓٓطـِِس ذلح ٖٓ ٓظىٌىح ػرب 

. هٌجػى جُرْحٗحش جٌُْْـس ذحُطنْٓن ٓغ ٓظححل جدلًٍُ جٌُؿين ُإلػالْٓس
 

ًػِْو، كإ جدلٓإًُْس ػٖ ضٌجؾى أُ نَِ يف هٌجػى جُرْحٗحش جألطِْس ضؼٌو ػَِ جإلوجٌز جدلنشثس 
. ًجدلحٌْس ذلح
 

 خبظٌص جُطظٍّف يف جدلٌجٌو جُرشٍّس
 

كرهظٌص ئذٍجّ جُؼوٌو ًنالكح ألقٌحّ جُلظَ »خبظٌص جدلالقظس جدلطؼِوس ذؼوٌو ئْىجء نىٓحش . 1
 آٗق جًًٍُ ضٌُص جذلْثس ئذٍجّ ػوٌو ئْىجء نىٓحش ٓغ زلحٓني ًػىًٍ ضنلًْ ًػىًٍ ئشيحو وًٕ جُطأًى ٖٓ 12
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جقرتجٓيْ ُشٍؽ جُطلٍؽ جٌُِِ ًكي ًَ ٌجذؾ ٓيين هى ّإغٍ يف زبِّٔيْ دلٓإًُْحصبْ ًّشـِيْ ػٖ جدليحّ جدلنٌؿس 
ًمل ّطرّْٖ ضٌيل .  ػؼٌج ُنشحؿيْ جألطِِ ذحُطُجٖٓ ٓغ جدليحّ جدلًٌِس ذلْ ٖٓ هِرَ جذلْثس20ذؼيىصبْ ٖٓ يُي ٌٓجطِس 

. «جذلْثس ٓـحُرطيْ ذحإلوالء دبح ّلْى ضٌهليْ ػٖ شلحٌْس ٗشحؿيْ جألطِِ
 

ّيْ جذلْثس جإلشحٌز ئىل إٔ جدلؼنٌّْٕ ذحألٍٓ جُطٌُٓج ذاصلحَ جدليحّ جدلًٌِس ئُْيْ يف أقٖٓ جُظًٍف ًْيًٍج 
ػَِ ئصلحـ جدلٓحٌ جالٗطهحذِ، ٗظٍج ُِهربز ًجٌُلحءز جُؼحُْس جُيت جًطٓرٌىح ٖٓ نالٍ ربحٌذبْ يف ضنظْْ جالٗطهحذحش 

 ًهى أذىًج جْطؼىجوىْ ُِؼَٔ ًجُطلٍّؽ إلصلحَ جدليحّ جدلًٌِس ئُْيْ 2014 ًجُيت جٓطىّش نالٍ ْنس 2011ٓنً ْنس 
نالٍ ُٓهطِِق جُلرتجش جالٗطهحذْس ًجُيت ضؼطرب وهْوس ًىحّٓس ًال ميٌٖ ججلٔغ ذْنيح ًذني جُنشحؽ جألطِِ ُِٔؼنّْني 

 . ذحألٍٓ
 

ًمل ضُٓؿَّ جذلْثس أُّ ؿْحخ أً ضوظري ٖٓ هِرَ جدلؼنّْني ذحألٍٓ جًُّٖ نظّظٌج ًحَٓ ًهطيْ إلصلحـ 
ىًج ذحإلػحكس ئىل إّٔ جذلْثس ال شبطِي جٌُْحتَ أً جُِٓـس جُيت ضُهٌٍّ ذلح ٍٓجهرس ضٌهّق . جالْطكوحم جالٗطهحذِ

شلحٌْس جُنشحؽ جألطِِ ُِٔؼنّْني ذحألٍٓ، ؿري أّٗيح ْطكٍص القوح ػَِ ٓـحُرس جدلؼنْني ذحألٍٓ دبح ُّلْى ضؼِْن شلحٌْس 
.  ٗشحؿيْ جألطِِ

 

ًربىٌ جدلالقظس ًإٔ جذلْثس جهرتقص ػَِ جُِٓـس جُطشٍّؼْس قًف شٍؽ جُطلٍؽ ذحُنٓرس ئىل ػؼٌّس 
. جذلْثحش جُلٍػْس دلح ذلًج جُشٍؽ ٖٓ ضأغري ِْيب ػَِ ػىو جُرتشكحش ًؾٌوصبح

 

 ٖٓ جُنظحّ 101كهالكح ألقٌحّ جُلظَ »خبظٌص جدلالقظس ًجدلطؼِوس دبنكس جُشيٍ جُػحُع ػشٍ . 2
جألْحِْ جخلحص ذأػٌجٕ جذلْثس جُؼِْح جدلٓطوِس ُالٗطهحذحش جًُُ ّنض ػَِ إّٔ ٓوىجٌ ٓنكس جُشيٍ جُػحُع ػشٍ 

 ٖٓ جدلوىجٌ جُٓنٌُ 1/360جًُُ ّنطلغ ذبح أػٌجٕ جذلْثس ّرِؾ ٍٓضد شيٍ وّٓٔرب ٖٓ جُٓنس جدلؼنْس ًخيلغ ذنٓرس 
 ِٓلح خيض جألػٌجٕ جُوحٌّٖ ذحذلْثس ٖٓ 155ٌٖٓ ككض . جألهظَ ػٖ ًَ ٌّّ ػـِس ٍٓع أً ؿْحخ وًٕ أؾٍ

 ػَِ ٓنكس جُشيٍ جُػحُع ػشٍ 2018 2017ً ػٌٗح زبظٌِّج ػَِ جُطٌجيل نالٍ ْنيت 34 72ً ِٓلح إّٔ 250طبِس 
وًٕ ضـرْن جُطهلْغ جدلٓطٌؾد يف ٓوىجٌىح ذؼنٌجٕ ػـَ جدلٍع ًجُـْحخ وًٕ أؾٍ ًضرؼح ًُُي زبِٔص جذلْثس 

 هحتٔس 15ًّرّْٖ جدلِكن ػىو .  و1128 و 2728ً أػرحء وًٕ ٌٓؾد ضرحػح ذؤْس 2018 2017ًذؼنٌجٕ ْنيت 
 .«.يف جألػٌجٕ جدلؼنْني

 



 

63 

 

ّيْ جذلْثس جإلشحٌز ئىل إٔ جُؼـَ جدلٍػْس نحُظس جألؾٍ ال ضىنَ يف هحتٔس جُطهلْؼحش يف جقطٓحخ 
ٓنكس جُشيٍ جُػحُع ػشٍ ػَِ ؿٍجٌ جُـْحخ ؿري جُشٍػِ، جإلّوحف ػٖ جُؼَٔ ألْرحخ ضأوّرْس، ػـَ جٌُالوز، ػـَ 

 .جدلٍع ؿري نحُظس جألؾٍ
 

ًٔح مل »خبظٌص جدلالقظس جدلطؼِوس خبظْ هْٔس جدلنكس جٌٌُِْٓرتّس ػنى جقطٓحخ ٓنكس جالٗطهحذحش . 3
ضِطُّ جذلْثس ػنى جقطٓحخ ٓنكس جالٗطهحذحش خبظْ هْٔس جدلنكس جٌٌُِْٓرتّس ذحُنٓرس ئىل جألػٌجٕ جدلطٔطؼني ذْٓحٌز 

 ٌٗكٔرب 17 جدلإٌل يف 2388 ٖٓ جألٍٓ 4ًظْلْس أً ْْحٌز ٓظِكس ألؿٍجع شهظْس ًيُي نالكح ألقٌحّ جُلظَ 
 جًُُ ّنضّ ػَِ أّٗو ال ميٌٖ ججلٔغ ذني جدلنكس جٌٌُِْٓرتّس ًجُطٔطغ ذْٓحٌز ًظْلْس أً ْْحٌز ئوجٌز الْطؼٔحذلح 2003

               ًضٍضّد ػٖ ىًه جٌُػؼْس زبَّٔ جذلْثس وًٕ ٌٓؾد ألػرحء ئػحكْس ذبًج جُؼنٌجٕ ذِـص.ُـحّحش شهظْس
. « وّنح2.040ٌ

 

ّيْ جذلْثس جإلشحٌز ئىل أٗو مت جْطْلحء ئؾٍجءجش جْرتؾحع ًحَٓ جدلرحُؾ ػنى طٍف ٓنكس جالٗطهحذحش 
 ٌٗكٔرب 24ًمت ئػالّ ؾنحخ جحملٌٔس دبٍجِْس ئٌُْرتًْٗس ذحُـٍع ذطحٌّم  (1ِٓكن ػىو ) 2019جخلحطس ذٓنس 

2020 .
 

 ٖٓ جُوحٌٕٗ جألْحِْ ػىو 12ًػَِ طؼْى آنٍ ًنالكح دلوطؼْحش جُلظَ »خبظٌص جدلالقظس . 4
 ًجدلطؼِن 2014 أكٍَّ 11 جدلإٌّل يف 2014 ُٓنس 1140 ٖٓ جألٍٓ ػىو 3 جدلًًٌٌ آٗلح ًجُلظَ 2012 ُٓنس 23

ذؼرؾ ٗظحّ ضأؾري أػؼحء رلِّ جذلْثس جُؼِْح جدلٓطوِس ُالٗطهحذحش جًُِّجٕ ّوطؼْحٕ جُطلٍّؽ جٌُِِ دلٔحٌْس جدليحّ 
طِد جذلْثس ًػىّ ججلٔغ ذني جدلنف ًجالٓطْحَجش جدلٓطكوس دبٌؾد شلحٌْس جدليحّ ذحذلْثس ٓغ أُّ ٍٓضد أً أؾٍ أً 
ؾٍجّس أً ٓنف أنٍٍ ضرّْٖ ػىّ ضلٍّؽ أقى أػؼحء رلِّ جذلْثس ًٌتْٓيح جُٓحذن دليحّ جذلْثس قْع ظَّ ٍّْٓٔح 

. جبىًٍ جحملحٓني جدلرحشٍّٖ
 

 ضلْى ئّوحف ٗشحؽ جُؼؼٌ 2018 وّٓٔرب 31ًُثٖ أوُص جذلْثس ذشيحوز ٖٓ ٓظححل ججلرحّس ٓإٌنس يف 
جدلؼين ذحألٍٓ كإ يُي مت ذطأنري ٗحىُ جُٓنطني ٖٓ ضحٌّم ذىجّس ػؼٌّطو دبؿِّ جذلْثس كؼال ػٖ إٔ جذلْثس مل ضٌكٍ 

              ُِٔكٌٔس ٓح ّلْى ئقحُطو ػَِ ػىّ جدلرحشٍز ٖٓ هرَ جذلْثس جٌُؿنْس ُِٔكحٓني ذطٌّٗ قْع ظَ ئىل ٌٓكَ 
. « ٍٓمسح جبىًٍ جحملحٓني جدلرحش2019ٍّْٖنس 
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ّيْ جذلْثس جإلشحٌز ئىل إٔ جدلؼينّ ذحألٍٓ جضظَ ذاوجٌز جألوجءجش ذْٓىُ ذٌَّى ُـِن ٗشحؿو ًضـِد جألٍٓ 
ػوى جُؼىّى ٖٓ جالؾطٔحػحش ٓغ جإلوجٌز جدلًًٌٌز إلؾٍجء جحلٓحخ ًٓىىْ ذٌغحتن ػَِ ؿٍجٌ ًغْوس جهنحء ػوى ًٍجء 

، ًىٌ ٓح ّؼى وَُْ 2018جحملَ ًهْحٓيْ ذُّحٌجش ْٓىجْٗس ُِطػرص، ًمل ّطْ ٓىه ذٌغْوس ؿِن جُنشحؽ ئال نالٍ ْنس 
ػَِ جُطلٍؽ جٌُِِ ُِؼَٔ طِد جذلْثس ذحػطرحٌ ًإٔ جدلؼٍف ججلرحتِ ّؼطرب شٍؿح شٌِْح ُِٔرحشٍز ُىٍ ْحتٍ جحملحًْ 

 ضحٌّم 2017 كْلٍُ 10ًجإلوجٌجش، ػالًز ػَِ إٔ ػؼٌ جذلْثس جدلًًٌٌ ضلٍؽ ًِْح ُِؼَٔ طِد جذلْثس ٓنً 
ٓرحشٍضو ذحذلْثس ًقؼٌٌه جُىجتْ جملحُٓيح ًألػٔحٍ جلحهنح ًٌَُ وًٌجصبح جُطٌٌّنْس، ًٔح ميٌٖ جُطػرص ٖٓ ػىّ 

 ُىٍ ْحتٍ جحملحًْ ذٌحَٓ ضٍجخ ججلٔيٌٌّس ذحػطرحٌ إٔ ًَ جألقٌحّ جُيت ّنٌخ 2017 كْلٍُ 10ٌٓجطِس جُنشحؽ ٓنً 
 . كْو جحملحِٓ أً جُؼوٌو جُيت ّربٓيح ضٌٌٕ نحػؼس ُِطٓؿَْ

 

ًٔح جيىٌ جُطنٌّو إٔ جدلؼين ذحألٍٓ ضوىّ دبـِد ئقحُس ػَِ ػىّ جدلرحشٍز ئىل جُلٍع ججليٌُ ُِٔكحٓني 
(. 2ِٓكن ػىو ) ًٓإشٍ ذحالْطالّ ذنلّ جُطحٌّم 2017 ٌٗكٔرب 16ذْٓىُ ذٌَّى ٓإٌل يف 

 

ُٓنس    1140 ٖٓ جألٍٓ ػىو 2ًٖٓ ؾيس أنٍٍ ًنالكح ٌَُّ ٖٓ جُلظَ »خبظٌص جدلالقظس . 5
 وّنحٌ ًجُلظَ 3600 جدلًًٌٌ ْحذوح جًُُ قىّو جُؤْس جُظحكْس ُِٔنكس جدلٓنىز ألػؼحء جذلْثس دبح هىٌه 2014

 ًجدلطؼِن ذحدلظحوهس 1997 أًش 4 ٖٓ جُوٍجٌ جُظحوٌ ػٖ ًٌَجء جُؼىٍ ًجدلحُْس ًجُشإًٕ جالؾطٔحػْس جدلإٌّل يف 28
 %3ػَِ جُنظحّ جُىجنِِ ُطؼحًْٗس جُوؼحز جًُُ أًؾد نظْ ٓؼحُْْ جشرتجًحش جُوؼحز جدلرحشٍّٖ جدلوىٌّز ذنٓرس 

ٖٓ جدلٍضد، ضٌُص جذلْثس وًٕ ٓربٌ جُُّحوز يف جألؾٍ جخلحّ ألقى أػؼحء ججملِّ ٖٓ جُوؼحز وًٕ ؿريه دبح هْٔطو 
ػِٔح ًأٗو مل ّٓرن ُِيْثس ضـرْن ىًج جُطٔشِ يف جقطٓحخ جدلنكس . 2019شيٍ أًطٌذٍ   و ذىجّس 316,660ٖٓ

ًضىػَ جذلْثس السبحي جإلؾٍجءجش جُؼًٌٍّس ُطٌّٓس . جُشيٍّس جدلٓنىز ألػؼحء رلحُّ جذلْثس جُٓحذوني ٖٓ جُوؼحز
 .«جٌُػؼْس

 

ًْْطْ جْطظىجٌ ذـحهس ذحُىكغ ذحْْ جدلؼين شبص ئػالّ ػؼٌ جذلْثس جدلؼين دبالقظحش زلٌٔس جحملحْرحش 
 . الْطهالص جدلرِؾ ججلِِٔ

 

ًػَِ ئغٍ ضىنَ »خبظٌص جدلالقظس جدلطؼِوس ذحُطٓروحش ػَِ جألؾٌٌ ًجُطىنَ جالؾطٔحػِ . 6
 مت ٖٓ نالذلح ئهٍجٌ ٌٓجطِس جُؼَٔ 2020 ؾٌجٕ 22جحملٌٔسـ أطىٌش جذلْثس ًًٍٓز ػَِ ْرَْ جُطٌّٓس ذطحٌّم 

 ؿري إٔ ىًه جدلًًٍز ال ضؼطرب ْنىج هحٌْٗٗح 2020 وّٓٔرب 31 ذظلس جْطػنحتْس ئىل ؿحّس 2016دبًًٍز ضؼٌو ُٓنس 
ًيف ىًج جإلؿحٌ ّطؿو جُطًًري ذإٔ جُوحػىز يف جحملحْرس . ُِطٓروحش جُيت مت طٍكيح ذىجّس ٖٓ ضحٌّم ئقىجظ جٌُوجوّس
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جُؼٌْٔٓس ىِ جْطكوحم جألؾٍ دبوىجٌ جُؼَٔ جدلنؿُ ًال ميٌٖ ضرؼح ًُُي دبٌوخ ًًٍٓز شبطْغ أػٌجٕ جذلْثس ذحٓطْحَ مل 
جيُه جُوحٌٕٗ ًؾؼَ جدلٔحٌْس جالْطػنحتْس ذظلس وجتٔس ضٓطرؼى ضـرْن جدلرىأ جًُُ ّٓطنى ئُْو قٖٓ جْطؼٔحٍ جدلحٍ 

. «جُؼحّ
 

ّيْ جذلْثس جإلشحٌز ئىل أٗو مت جإلُـحء جُؼَٔ ذنظحّ جُطٓروحش ػَِ جألؾٌٌ ًجُطٌؾو ضلٌ سبظْض 
 . 2022 جذطىجء ٖٓ جُٓنس جدلحُْس جالػطٔحوجش جُؼًٌٍّس يف ذحخ جُطىنالش جالؾطٔحػْس ُططٌالىح ًوجوّس أػٌجٕ جذلْثس

 

زبِّٔص ًيف ْْحم ٓطّظَ،»خبظٌص جدلالقظس جدلطؼِوس ذحُطظٍف يف جدلأٌٌّٓحش ًجدلئّحش ذحخلحٌؼ . 7
 آالف وّنحٌ ذؼنٌجٕ 8ٓرِؾ طبِِ ربحًَ ذٍرلطيح ًٗطْؿس ػؼق ئقٌحّ جُطظٍّف يف جدلأٌٌّٓحش ذحخلحٌؼ جذلْثس 

ٓظحٌّق ضنوَ أً ٓنف ْلٍ ْطس أػؼحء جملِّ جذلْثس ضلطوٍ ٌُغحتن ضػرص شٍػْطيح أً ضربٌىح  ضؼِوص دبظحٌّق 
ٗلوحش  ًخ(1)و581,600شلػَ جُطٌْٗٓني ذحخلحٌؼ ٖٓ كٍٗٓح ئىل ضٌّٗ ذؤْس جهطنحء ضًجًٍ ْلٍ ذؼنٌجٕ ْلٍ ػؼٌ ىْثس 

 2017نالٍ ْنيت رلِّ جذلْثس  أػؼحء ٖٓ 3هحّ ذبح وًٕ ٌٓؾد ضؼِوص ذػالظ ٓأٌٌّٓحش ذحخلحٌؼ ئػحكْس 
 و 582ٓرِؾ هىٌه ضٌّٓس و مت ٓنيح . أ1,415 زبَّٔ ٓظحٌّق ئػحكْس وًٕ ٌٓؾد ذِـص هْٔطيح ججلِْٔس 2018ً

 .ئغٍ ضىنَ زلٌٔس جحملحْرحش
 

 6419,300 جُطٌلَ دبظحٌّق جهطنحء ضًًٍضِ ْلٍ ذؤْس 2018 كْلٍُ 23 ًٔح ضٌُص جذلْثس ذطحٌّم 
وّنحٌ ُلحتىز ػؼٌّٖ ٖٓ ججملِّ ُِٔشحًٌس ذظلس ٓالقظني وًُْني يف جالٗطهحذحش جُطشٍّؼْس ًجحملِْس ذحُِٓلحوًٌ 

 كْلٍُ أُ هرَ 28 ػَِ إٔ ٌٌّٕ ٌٓػى جُٓلٍ ٌّّ 2018 ٓحٌِ 07 ئىل 2018 ٓحٌِ 01نالٍ جُلرتز جدلٔطىز ٖٓ 
ًٗطْؿس ُطؼًٌ ْلٍ . جُطحٌّم جحملىو ُرىجّس جُطأشريز جدلهظظس ُِؼؼٌّٖ ُىنٌٍ أٌجػِ جُىًُس جدلٓطورِس ذٌّْ

جُؼؼٌّٖ جدلؼنْني ُؼىّ جحلظٌٍ ػَِ جُطأشريز جدلهظظس ًجُيت ٖٓ جدلؼٌِّ ٓٓروح أهنح شبنف دبـحٌ جٌُطٌٍ زبِٔص 
جذلْثس ٓظحٌّق ئػحكْس ذؼنٌجٕ جهطنحء ضًًٍضني ؾىّىضني ذؼنٌجٕ ٗلّ جدلأٌٌّٓس ًُلحتىز ٗلّ جُؼؼٌّٖ 

. «أو7,330ذؤْس
 

ذحُنٓرس ئىل زبَٔ جذلْثس دلظحٌّق ئػحكْس ذؼنٌجٕ جهطنحء ضًًٍضني ؾىّىضني ُلحتىز ػؼٌّٖ ُِٔشحًٌس 
ضطٔٓي ذحإلؾحذس جألًىل ػَِ جُطوٍٍّ  جذلْثس كإذظلس ٓالقظني وًُْني يف جالٗطهحذحش جُطشٍّؼْس ًجحملِْس ذحُِٓلحوًٌ، 

. جألًيل ًضلٌع جلنحخ جحملٌٔس زبىّى جُـٍف جحملٌٍٔ ػِْو جْرتؾحع ٓظحٌّق جدلئس

                                                           
(1)

ش   غ بطن بمإمىعٍت ؤو ؤي2016 ؤيخىبغ 30بخاٍع
ّ
 جبّرع الؿكغ وشغغُت جدّمل الهُئت لهظٍ زُهت وة لحظىع ؤغماُ مجلـ الهُئت صون جىق

ل  اإلاصاٍع
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 خبظٌص جُطظٍف جدلحيل ًجحملحْيب 
 

 أّٗو ميٌٖ 2016 ٓحٌِ 27ًجهطؼص ًًٍٓز ٌتّْ جذلْثس جُظّحوٌز ذطحٌّم »خبظٌص جدلالقظس . 1
ُإلوجٌز ئْنحو ْْحٌز ئوجٌّس ػَِ ْرَْ جُطؼٌّغ دبنحْرس جُوْحّ ذظْحٗس جُْٓحٌجش جٌُظْلْس ًيُي يف قىًو 

 متّ ضٌكري 2019جإلٌٓحْٗحش جدلطٌكٍز، ؿري أّٗو ًػَِ ئغٍ ضؼـّد جُّْٓحٌز جٌُظْلْس جدلهظّظس ٍُتّْ جذلْثس نالٍ ْنس 
 5 ٌّٓح ًيُي ٌؿْ شبطّؼو ذّْٓحٌز ًظْلْس غحْٗس ػالًز ػَِ ضٌكٍّ 60ّْْحٌز ٍُتّْ جذلْثس ػَِ ًؾو جٌٍُجء دلىّز 

ًأوٍّ جُطظٍّف جدلًًٌٌ ئىل زبَْٔ جذلْثس أػرحء ئػحكْس ذِـص هْٔطيح . ْْحٌجش ًظْلْس ؿري سلظّظس ذحذلْثس
«.  و8.151

 

ًحٗص سلظّظس ُنوَ  ُْٓحٌجش جٌُظْلّْس ؿري جدلهظّظسإٔ ج ضإًى جذلْثس جُؼِْح جدلٓطوِس ُالٗطهحذحش ػَِ
 .2019ذؼغ ػٌْف جذلْثس جًُّٖ شبّص وػٌصبْ دبنحْرس ضنظْْ جالٗطهحذحش جُطشٍّؼْس ًجٍُتحْْس ُٓنس 

 

ًهى متّ جُِؿٌء ئىل ًٍجء جُّْٓحٌز ٗظٍج ُطؼًٌّ جْطـالٍ جُْٓحٌز جٌُظْلّْس جخلحطّس ذٍتّْ جذلْثس دلّىز كحهص 
 ٌّٓح ذٓرد ػىّ ضٌكٍّ هـغ جُـْحٌ جُؼًٌٍّّس إلطالقيح ؾٍّجء ضؼٍّػيح ُؼـد كنِّ ًػىّ ضٌكٍّ جذلْثس ػَِ 60

ْْحٌز ئوجٌّس ذنلّ جدلٌجطلحش جُلنّْس ُِْٓحٌز جدلؼـّرس، ذحإلػحكس ئىل ضُجٖٓ ىًه جُلرتز ٓغ ضنظْْ جالْطكوحهحش 
،  ًًًُي الػطرحٌجش أٓنْسٓح ّطـِّرو يُي ٖٓ جُطُجٓحش ٓينّْس نظٌطّْس ٍُتّْ جذلْثس  ٓغ2019جالٗطهحذْس ُٓنس 

قْع متّ جْطؼٔحٍ جُْٓحٌز جدلٌرتجز يف جْطورحٍ ًضنوَّ ٌؤْحء ًشلػِِ جُرؼػحش جألؾنرْس جدلشحًٌس يف ُٓهطِِق 
جُلؼحُّْحش جدلطؼِّوس ذحالٗطهحذحش جدلًًٌٌز، يف قني متّ سبظْض جُْٓحٌز جٌُظْلّْس جُػحْٗس ُطأٓني ضنوّالش جُلٍّن جإلوجٌُ 

. جُطحذغ ٍُتّْ جذلْثس نحطّس ذؼى جُطٌهْص جإلوجٌُ
 

 خبظٌص جُطظٍف يف جُشٍجءجش
 

ُيت ضطٔكٌٌ قٌٍ ػىّ زبىّى جذلْثس حلحؾْحصبح يف ئؿحٌ ؿِد جُؼًٍع جضؼوْرح ػَِ جدلالقظس  -
 جدلطؼِّن ذرتًُْ شرٌحش ئػالْٓس ًًيٍذحتْس دبٍجًُ هرٌٍ جُرتشكحش ًكٍَ جُنطحتؽ ُالٗطهحذحش جُرِىّس 12/2027ػىو 
ّطٔػَ ٌٓػٌع 0 "  شلح ضٍضد ػنو ضؼىو ؿِرحش ٓرتجذـس ًٓطُجٓنس ٓغ جنطالف ؿٍّوس جُطؼحهى ٓغ ٗلّ جدلًُو2018

ؿِد جُؼًٍع جدلًًٌٌ يف ئصلحَ أشـحٍ ضًٍُْ شرٌحش ئػالْٓس ًًيٍذحتْس دبٍجًُ هرٌٍ جُرتشّكحش ًكٍَ جُنطحتؽ 
ٌٓػٌػو طْحٗس جُنظحّ  (SOTETEL)يف قني إّٔ ػوى جُظلوس ذحُطلحًع جدلرحشٍ ٓغ شًٍس  (طلوس أشـحٍ)

 (أهٓحؽ)جدلؼٌِٓحضِ ًجالضّظحيل جدلًٍُُ ذحذلْثس ًكًٍػيح ًٌَ ًذحُطحيل مل ّطّْ ضوْْٓ جُـِد جُؼٌِٔٓ ئىل ػىز أؾُجء 
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دلح ال يف يُي ٖٓ كٌجتى ٓحُْس أً كنْس ٌُّٖٔ إٔ ضٓطلْى ٓنيح جذلْثس ػالًز ػَِ ػىّ جُرتجذؾ جذلٌِِْ ًجٌُظْلِ ذني 
 ".ىًه جُـِرحش 

 

خبظٌص جدلالقظس قٌٍ ػىّ زبىّى جذلْثس حلحؾْحصبح ٖٓ جُرتجنْض جإلػالْٓس ذحُىهس جُالَٓس  -
ٗظٍج "ًػىّ ػرؾ ضبٖ ٍٓؾؼِ ُطوىٍّ ٓورٌُْس جألْؼحٌ الهطنحء ىًه جُرتجنْض جٌُجٌوز ضإًّىُ جذلْثس ػَِ أّٗو 

 (ٖٓ قْع ذىجّسُ جْطؼٔحذلح ًجٗطيحءُ طٌِقْطيح)النطالف ُٓىَوِ طٌِقْس جُرتجنْض جإلػالّْٓس جُيت ضوطنْيح جذلْثس 
، ربى (دبنحْرس ضنظْْ جالٗطهحذحش أً يف ئؿحٌ جُطظٍّف جُؼحوُ دلُهطِِق ٓظححليح)ًًًُي جنطالف جْطؼٔحالصبح 

طؼٌذس يف زبىّى قحؾْحصبح ذىهّس ًًًُي جُطؼحهى القوح ٓغ ًُّٓوُ ىًه جُرتجنْض ًضـرْن ئؾٍجءجش جُظلوحش 
ًهى متّ ضاليف ىًه جإلشٌحُّْحش ٖٓ  (ئؾٍجء جالٗطهحذحش جُرِىّس) 2018جُؼٌْٔٓس ًىٌ ٓح القظطو جذلْثس نحّطس ْنس 

نالٍ جػطٔحو ؿِد ػًٍع ٓغ ضوْٓٔو ئىل أًرب ػىو شلٌٖ ٖٓ جألهٓحؽ ُطِرْس قحؾْحش جذلْثس ٖٓ جُرتجنْض 
 ".ًدبىو طٌِقْس ٍٓحبس ُِيْثس

 

ػىّ جُطُجّ جذلْثس ذطٌٍّّ ٓرىأ جدلٓحًجز ذني جدلشحًٌني أٓحّ جُـِد ضؼوْرح ػَِ جدلالقظس قٌٍ  -
ًٍجْحش إّٔ "  ربىٌ جإلشحٌز ئىل 5/2018جُؼٌِٔٓ ذحُنٓرس ُـِد جُؼًٍع ًكن جإلؾٍجءجش جدلرٓـس ػىو 

جُشًٍؽ ٗظّص ػَِ أّٗو جيد إٔ ضطٌكٍّ يف جدلشحًٌني جُؼٔحٗحش جدلينّْس جدلـٌِذس ػَِ ؿٍجٌ جحلظٌٍ ػَِ جُطأىَْ 
دلٔحٌْس ٗشحؽ جحلٍجْس جُيت ضُؼطرب ٖٓ جٌُغحتن جُلنّْس جُيت ضُؼطٔى يف جُطوْْْ جُلين ُِؼًٍع ًال ميٌٖ جْطْلحؤىح ػٔحٗح 
دلرحوب جدلٓحًجز ًضٌحكإ جُلٍص ذني طبْغ جدلشحًٌني ًػِْو متّ ئهظحء ػٍع جدلشحٌى جدلٍضد أًال يف ضٍضْد جُؼًٍع 

جدلحُْس ُؼىّ قظٌُو ػَِ جُرتنْض دلٔحٌْس ٗشحؽ جحلٍجْس ًػىّ ٓنكو كٍطس الْطٌٔحٍ جٌُغْوس جدلنوٌطس ًمتّ 
 ".جدلًٌٍ ُِؼٍع جُػحِٗ ًجُطؼحهى ٓؼو ذؼى جْطْلحء جٌُغحتن جإلوجٌّس جدلنوٌطس ًجٌُهٌف ػَِ ٓورٌُْس ػٍػو جُلين

 

ضؼوْرح ػَِ جدلالقظس جُيت ضطٔكٌٌ قٌٍ سلحُلس جذلْثس ُىَُْ ئؾٍجءجش جُظلوحش ًكوح ُإلؾٍجءجش  -
جدلرّٓـس جًُُ ّنضّ ػَِ أٗو ميٌٖ ُِؿنس ػنى جالهطؼحء إٔ ضىػٌ ًطحذْح جدلشحًٌني جًُّٖ مل ّوىٌّٓج ًَّ جٌُغحتن 
جدلـٌِذس دبح كْيح جٌُغحتن جإلوجٌّس ئىل جْطْلحء ًغحتويْ يف أؾَ زلىّو ًميٌٖ ُِٔشحًٌني ئٌْحٍ جٌُغحتن جدلـٌِذس 

 ػًٍع مل ّوىٌٓج جٌُغحتن جدلـٌِذس يف ئؿحٌ 4ًيُي قطَّ ال ضوظَ ػًٍػيْ، ئي مل ضرحوٌ جذلْثس ذاهظحء  (...)
 ذَ متّ ئْنحو جُظلوس القىىْ ٌؿْ ػىّ ضوىميو ُِشيحوز جدلـٌِذس ًىٌ ٓح ّشٌَ 4/2018ؿِد جُؼًٍع ػىو 

نٍهح ُوٌجػى ئْنحو جُظلوحش جُؼٌْٔٓس ًّٓٓح دبرحوب جُشلحكْس ًضٌحكة جُلٍص ًػىّ جُطُْْٔ ذني جدلشحًٌني، ّطؿو 
مل ّطّْ نٍم هٌجػى ئْنحو جُظلوحش جُؼٌْٔٓس ًجدلّّ دبرحوب جُشلحكْس ًضٌحكإ جُلٍص ًجُطُْْٔ ذني "جُطأًْى ػَِ أّٗو 

جدلشحًٌني يف ئؿحٌ جُظلوس جدلًًٌٌز قْع إّٔ جدلطكظَ ػَِ جُظلوس هىّّ يف جٓؾحٍ ًطال ّطؼِن ذاّىجع ٓـِد 
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ذؼى جُطأًّى ٖٓ يُي ػرب ) ٌّٓح ُِكظٌٍ ػِْيح 15ُِكظٌٍ ػَِ شيحوز يف ػىّ جإلكالِ جُيت ضطـِد آؾحال هىٌىح 
ػِٔح أّٗو متّ جُطأًى ٖٓ جٌُػؼْس جُوحٌْٗٗس ُِشًٍس . يف قني مل ّوىّ ذوْس جدلشحًٌني جٌُغحتن جدلـٌِذس (SICADٓنظٌٓس 

نالٍ ٍٓقِس كطف ًضوْْْ جُؼًٍع أُ هرَ جُطؼحهى ٓؼيح ٖٓ نالٍ جدلؼـْحش جدلؼّٔنس ذحُٓؿَ  (ػىّ ئكالِ/ئكالِ)
ًًًُي ػنى جُوْحّ ذاؾٍجءجش جخلالص قْع متّ جشرتجؽ ضوىّْ ىًه جُشيحوز  (ٗظري قىّع جُؼيى)جُطؿحٌُ ُِشًٍس 
 ".يف ِٓق جخلالص

 

ضؼوْرح ػَِ جدلالقظس جدلطؼِّوس ذٌؾٌو شريس ضؼحٌخ ٓظححل خبظٌص ئؾٍجءجش ئذٍجّ جُظلوس  -
جدلطؼِوس دبطحذؼس ًضنلًْ جدلهـؾ جإلػالِٓ ُِكع ػَِ جُطٓؿَْ ُالٗطهحذحش جُرِىّس ضإًّى جذلْثس ػَِ جسبحيىح طبْغ 

" 3SG"متّ جُطؼحهى ٓغ شًٍس "جالقطْحؿحش جُالَٓس ُطلحوُ ًػؼْحش ضؼحٌخ جدلظححل يف ئؿحٌ ىًه جُظلوس قْع 
 ًهى متّ جُطكٍُّ خبظٌص ٓٓأُس ضؼحٌخ جدلظححل أًّال ػنى جُطػرّص ٖٓ 5/2017ضرؼح ُنطحتؽ ؿِد جُؼًٍع ػىو 

جدلإّّىجش جإلوجٌّس جلْٔغ جدلشحًٌني يف ؿِد جُؼًٍع ٖٓ نالٍ جألٗظٔس جألْحْْس ُِشًٍحش جُيت ضوىّٓص ذؼًٍع يف 
جُـٍع ػٖ ؿٍّن جدلؼـْحش جدلؼّٔنس ذحُٓؿّالش جُطؿحٌّس ًًًُي متّ جُطٌهِّ ٖٓ جقطٔحٍ ضؼحٌخ جدلظححل نالٍ 

ٍٓقِس ضوْْْ جُؼًٍع ٖٓ نالٍ ضٌٌّٖ جلنس زلحّىز يف جُـٍع، ًٔح متّ ئنؼحع جُظلوس ُطىهْن جلنس جُظلوحش يجش 
. جُنظٍ ًمل ُّٓؿَّ ًؾٌو أُّ ضؼحٌخ يف جدلظححل خبظٌص ىًه جُظلوس نالٍ ًحَٓ ٍٓجقَ جنطْحٌ طحقد جُظلوس

ًقٓد ٓالقظس جُلٍّن جٍُهحذِ كإّ جُطؼحَٓ ذني جدلإّْٓطني زلَّ شريس ضؼحٌخ جدلظححل ؾحء القوح إلؾٍجءجش 
 ًئذٍجّ ػوى جُظلوس يف جُـٍع ًُّْ ُِيْثس أُ ػِْ 5/2017جنطْحٌ ًًحُس جالضّظحٍ يف ئؿحٌ ؿِد جُؼًٍع ػىو 

 ."ذًُي






