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 واإلاخعلم بؿير صاثغة اإلاداؾباث 1971 ماي 29 اإلااعر في 218 مً ألامغ عضص 9عمال بإخيام الفطل 

غ الحىالاث في  " ؤنوالظي ًىظ على ف وجطفُتها وجدٍغ ًخىلى عثِـ صاثغة اإلاداؾباث الخعهض باإلاطاٍع

غا في طلً ًغفع بلى الجلؿت العامت" "  ....شإنها ً جلٍغ دغع ؤخض اإلاؿدشاٍع ".  ٍو

ش 116/01/2017وجّم بملخض ى اإلاظهغة الطاصعة عً الغثِـ ألاٌو عضص   جيلُف 2017 ؤهخىبغ 4 بخاٍع

 هاصي حاوي ومدمض ؤمين عبُع إلحغاء عكابت على خؿاباث وجطغف صاثغة اإلاداؾباث بعىىان ًًالؿُض

.  2016 بلى 2011ؾىىاث الخطغف مً 

 واإلاخعلم بدىظُم 1968 ماعؽ 8اإلااعر في 1968 لؿىت 8وؾبلا ألخيام الفطل الثاوي مً اللاهىن عضص 

 جلحم ميزاهُت 2008 لؿىت 3صاثغة اإلاداؾباث هما جم جىلُده واجمامه زاضت باللاهىن ألاؾاس ي عضص 

الضاثغة بميزاهُت عثاؾت الحيىمت وجسػع بلى ؤخيام مجلت اإلاداؾبت العمىمُت وميشىع وػٍغ اإلاالُت عضص 

ش 25 بها2002 حاهفي 8 بخاٍع .  خٌى ميزاهُاث اإلااؾؿاث العمىمُت وجبٍى

 هما جم بجمامه وجىلُده 1970 لؿىت 6 مً اإلاغؾىم عضص 14وؤوول للغثِـ ألاٌو خؿب الفطل 

ت واإلاالُت  مً هفـ اإلاغؾىم بمياهُت 26وؤجاح الفطل . بالىطىص الالخلت مهمت حؿُير مطالحها ؤلاصاٍع

عخبر الىػٍغ ألاٌو آمغ الطغف . جيلُف الياجب العام بمهمت الدؿُير ؤلاصاعي واإلاالي إلاطالح الضاثغة َو

ت)ها يإلايزاهُت مجلـ الضولت بجؼت   مً 18وطلً ؾبلا ألخيام الفطل  (صاثغة اإلاداؾباث واإلادىمت ؤلاصاٍع

هما مىذ كغاع الىػٍغ ألاٌو اإلااعر في  .1973 واإلاخعلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت 1972 لؿىت 87 اللاهىن عضص

  . للغثِـ ألاٌو ضفت آمغ ضغف مؿاعض إلايزاهُت الضاثغة1998 صٌؿمبر 22

ؼ خم ؤلامػاء على وزاثم الطغف لفاثضة  وكض جم بمىحب كغاعاث ضاصعة عً عثاؾت الحيىمت جفٍى

ت واإلاالُت للفترة مً   حاهفي 29الغئؾاء ألاٌو والىخاب العامُين وهظلً لفاثضة مضًغ الشاون ؤلاصاٍع

 .2015 ؤوث 16 بلى غاًت 2014

  اللاهىهُتوتهضف هظه اإلاهمت الغكابُت بلى الخإهض مً جىفُظ ميزاهُت الخطغف للضاثغة ؾبلا لألخيام

ؤما في ما ًسظ ول مً هفلاث الخإحير وهفلاث الخىمُت ًخم ضغفها مً . والتراجِب الجاعي بها العمل

. ميزاهُت عثاؾت الحيىمت

م وثائق صزف غير  أصليةوكض جم بهجاػ ألاعماٌ الغكابُت اإلاؿدىضًت على ؤؾاؽ   في غُاب مّض فٍغ

الغكابت بها مً كبل مطالح الضاثغة في خين وان ًخعين جىفغها بطفت مىخظمت ؾبلا إلالخػُاث الفطل 
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 اإلاخعلم بخعُين اإلاداؾبين 1971 ماي 29 اإلااعر في 1971 لؿىت 219مً ألامغ عضص  (حضًض )ألاٌو 

 1986 لؿىت 820الخاغعت خؿاباتهم للػاء صاثغة اإلاداؾباث هما جم جىلُده بملخض ى ألامغ عضص 

ت التي جفىق 1986 ؤوث 22اإلااعر في   التي ؤزػعذ خؿاباث مداؾبي اإلااؾؿاث العمىمُت ؤلاصاٍع

ت   مً مجلت اإلاداؾبت 192وعمال بإخيام الفطل .  ملُىن صًىاع بلى كػاء الضاثغة1ميزاهُتها الؿىٍى

بلى بخالت وزاثم الطغف ألاضلُت اإلاخعللت " 1"العمىمُت وان خغي صعىة ؤمين اإلااٌ الجهىي جىوـ 

ت  بؿىىاث الخطغف مىغىع الخضكُم بلى هخابت صاثغة اإلاداؾباث اعخباعا لخجاوػ اإلايزاهُاث الؿىٍى

. بعىىان الفترة  آهفت الظهغ الحض ألاصوى اإلاشترؽ

وكض ؤؾفغث ؤعماٌ الغكابت اإلاىجؼة على جىفُظ اإلايزاهُت لؿىىاث الخطغف اإلاظوىعة والتي امخضث بلى 

 بسطىص بعؼ اإلاؿاثل عً حملت مً اإلاالخظاث حعللذ ؤؾاؾا بدىفُظ اإلايزاهُت 2018غاًت ماي 

. والخطغف في اإلامخلياثوالخىظُم 

I.  ثنفيذ امليزاهية

ف اإلاضعحت بميزاهُت الضاثغة  صون )شملذ ؤعماٌ الغكابت الجىاهب اإلاخعللت بخدلُل اإلالابُؼ واإلاطاٍع

وزاثم الطغف للفترة وسخ مً فدظ جىفُظ اإلايزاهُت مً زالٌ و (اعخباع هفلاث الخإحير وهفلاث الخىمُت

ت واإلاالُت2011-2016  .  اإلامؿىهت مً كبل بصاعة الشاون ؤلاصاٍع

 ثحليل املقابيض واملصاريف  - أ

 جؿىعا هما 2016 -2011شهضث ؤهم اإلااشغاث اإلاخعللت بيخاثج جىفُظ ميزاهُت الخطغف زالٌ الفترة 

 :ًخطح مً زالٌ الجضٌو اإلاىالي

ص .ؤ: الىخضة                                                                                                                                              

 سنوات التصزف البيان

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1428 1002 925 1185 1225 1479 صون بعخباع فىاغل الخطغف)اإلاىاعص  اإلادللت زالٌ الؿىت 

 1823 1374 1385 1624 1648 1755 (1)ؤلاعخماصاث النهاثُت 

 1640 982 1002 1193 1156 1305 (2)الىفلاث اإلاىجؼة زالٌ الؿىت
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 396 376 408 324 95 115( 3)الفىاغل اإلاضعحت باإلايزاهُت

 396 376 453 461 392 218( 4)فىاغل الؿىىاث الؿابلت

 0 0 45 137 297 103( 3(/)4(=)5)هفلاث غير مىػعت مدمىلت على فىاغل ميزاهُاث ؾابلت

 90 71,47 72,35 73,46 70,15 74,36( 1(/)2 )℅وؿبت اؾتهالن ؤلاعخماصاث 

 

ت  وؤؾفغث هخاثج جىفُظ ميزاهُاث الخطغف زالٌ الفترة اإلاعىُت بالغكابت عً حسجُل فىاغل ؾىٍى

ت جغاوخذ بين  عؼي طلً ؤؾاؾا بلى عضم اؾتهالن .  %32و %12اؾخإزغث بيؿبت مً اإلاىاعص الؿىٍى َو

 باإلايزاهُت لدؿضًض صًىن وكض جم بصعاج ؤغلب هظه الفىاغل. اعخماصاث بعىىان بعؼ بىىص مً اإلايزاهُاث

  .2016-2011 زالٌ الفترة ص. م1,112كضعه حملي مخسلضة بمبلغ 

ص وجخىػع بين هفلاث الخإحير  . ؤ58.983وكض بلغ بحمالي هفلاث الخطغف اإلاىجؼة زالٌ الفترة آهفت الظهغ 

 % 87,7ؤي ما ًمثل على الخىالي  (ص. ؤ215)والخضزل العمىمي  (ص. ؤ7.063)ووؾاثل اإلاطالح  (ص.ؤ51.705)

.  % 0,3 و%12و

وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن هامش الخطغف اإلامىىح للضاثغة ًلخطغ على هفلاث وؾاثل اإلاطالح والخضزل 

خمثل صوع الضاثغة في بعضاص  العمىمي باعخباع ؤن هفلاث الخإحير جطغف على ؤلاعخماصاث اإلافىغت ٍو

ف لطغفها إلاؿخدليها ت لألحىع وبخالتها بلى ألاماهت العامت للمطاٍع .  الىشىفاث الشهٍغ

   

 ثنفيذ النفقات - ب

ف وؾاثل اإلاطالح زالٌ الفترة اإلاعىُت بالغكابت  ص اؾخإزغث منها هفلاث . ؤ7.063بلغذ مطاٍع

ت  وحؿضًض ( %13,8) وخطظ الىكىص اإلاؿىضة لفاثضة ؤلاؾاعاث اإلايلفت بسؿـ وظُفُت ( %30)ألاهٍغ

ً والخعهض وضُاهت وؾاثل  ( %6,2) واؾتهالن الىهغباء والغاػ ( %8,2)مخسلضاث ججاه مؼوصًً آزٍغ

(.  %2,28)الاجطاالث الهاجفُت  و ( %2,9)الىلل

واحؿمذ هُيلت هفلاث وؾاثل اإلاطالح بػعف الاعخماصاث النهاثُت اإلاغضىصة باإلايزاهُاث واإلاسططت 

ً خُث لم بخجاوػ مبلغها ؤلاحمالي   .ص. ؤ46ص زالٌ وامل الفترة جم ضغفها في خضوص . ؤ70لجاهب الخيٍى
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 2016-2011للفترة " ؤصب ماؾؿاث"مىً فدظ وزاثم الطغف والىشىفاث اإلاؿخسغحت مً مىظىمت و

. مً الىكىف على مالخظاث حعللذ ؤؾاؾا بدىفُظ الىفلاث واؾخغالٌ الاعخماصاث اإلاخاخت باإلايزاهُت

 هما جم 1967 صٌؿمبر 08 اإلااعر في 1967 لؿىت 53وكض ؤجاخذ ؤخيام اللاهىن ألاؾاس ي للميزاهُت عضص 

 25 وملخػُاث ميشىع وػٍغ اإلاالُت عضص 38 و33غمً الفطلين   1 بالىطىص الالخلتجىلُده و بجمامه

ش   واإلاخعلم بميزاهُاث اإلااؾؿاث العمىمُت الخاغعت إلاجلت اإلاداؾبت العمىمُت 2002 حاهفي 08بخاٍع

ل الاعخماصاث بين  بها للمخطغفين بمياهُت بصزاٌ جىلُداث على اإلايزاهُت مً زالٌ كغاعاث جدٍى وجبٍى

الفطٌى والفلغاث والفلغاث الفغعُت لػمان خؿً جىػَع الاعخماصاث على غىء وؿم الاؾتهالن ليل 

منها اإلاسجل زالٌ الؿىت بما ًمىً مً بغلاء الىجاعت واإلاغوهت في الخطغف الاعخماصاث اإلاغضىصة 

.  باإلايزاهُت

ل الاعخماصاث 2016 بلى 2011وكض ؤبغػ فدظ وزاثم ميزاهُاث ؾىىاث مً   مدضوصًت العمل بألُت جدٍى

خُث اكخطغث على بضضاع كغاعاث جىلُذ  للميزاهُت مً زالٌ هلل فىاغل الخطغف كطض جسطُطها 

ت اإلايزاهُت وحسجُل خاالث ججاوػ  ض بمبضؤ ؾىٍى ُّ لدؿضًض مسلفاث صًىن ؾابلت مما جغجب علُه عضم الخل

ص واإلاىذ الُىمُت للخىلل بما . ؤ11,5اعخماصاث باليؿبت لىفلاث اؾتهالن الىهغباء والغاػ واإلااء بمبلغ هاهؼ 

.  ص. ؤ1,8كُمخه 

على الفطل  جدمُل الىفلاث  التي ؤوحبذ مً مجلت اإلاداؾبت العمىمُت 136الفطل فسالفا ألخيام 

ص جم . م1,112ص منها . م1,714باإلايزاهُت صؤبذ الضاثغة على جدمُل الىفلاث زالٌ وامل الفترة بما كُمخه 

ص جخعلم . ؤ559,160منها  (0022010080)جىػَعها غمً الفطٌى اإلاسططت لدؿضًض اإلاخسلضاث 

ف الىهغباء والغاػ واإلااء والاجطاالث الهاجفُت وعلى ؾبُل اإلاثاٌ جم . بىفلاث حؿُير بةؾخثىاء منها مطاٍع

 حؿضًض على البىض اإلاسطظ للمخسلضاث هفلاث اؾتهالن الىهغباء وغاػ وماء بمبلغ حملي 2012ؾىت 

 طاث الؿىت التي ؤفغػ جىفُظ ميزاهُتها فىاغل بعخماصاث في عضًض 2011ص بعىىان جطغف . ؤ12كاعب 

البىىص على غغاع جغاؾل اإلاعؿُاث والاجطاالث الهاجفُت والصحف واإلاجالث بلُمت على الخىالي بلغذ  

.  ص. ؤ13ص و. ؤ11ص و. ؤ22

 خُث جم حسجُل فىاغل بعخماصاث هامت حعللذ ؤؾاؾا 2016-2012وهظلً الشإن بسطىص ؾىىاث 

بالبىىص اإلاسططت لشغاء الىكىص لىؾاثل الىلل وجغاؾل اإلاعؿُاث واللىاػم واإلاعضاث و جإزِث ؤلاصاعة 

                                                           
2004. ماي 13 اإلااعر في 2004 لؿىت 42 و اللاهىن ألاؾاس ي 1996 هىفمبر 25 اإلااعر في 1996 لؿىت 103اللاهىن ألاؾاس ي عضص  وزاضت 

1
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ص . ؤ70ص و. ؤ107ص و. ؤ34ومعضاث الخطغف ؤلاصاعي والصحف واإلاجالث بمبالغ حملُت جباعا بلُمت 

  .ص. ؤ38ص و. ؤ32و

برػ الغؾم البُاوي اإلاىالي جؿىع فىاغل اإلايزاهُت زالٌ الفترة   : 2016-2011ٍو

 

وؤلاجطاالث الهاجفُت زالٌ الفترة  فىاجير اؾتهالن اإلااء والىهغباء والغاػ في زالص ا هاماجإزيروسّجل 

 2004 لؿىت 564اإلادضصة باألمغ و آلاحاٌ اللاهىهُت ملاعهت ب ًىما162 ًىما و42 جغاوح بين 2011-2016

 .حعلم بػبـ ؾغق زالص هفلاث الخطغفوالم 2004 ماعؽ 9ئعر في الم

 مغصه بشياٌ في جىفُظ 2015وؤفاصث الىخابت العامت للضاثغة  ؤن الخجاوػ الؿفُف في بعخماصاث ؾىت 

ت خُث وعصث فىاجير جغحع للفترة اإلامخضة مً حىان بلى ؤهخىبغ   2015ضفلت اإلادغوكاث للؿىت اإلاعىُّ

ت  ب2016بطفت مخإّزغة زالٌ ؾىت  .   2015عض غلم اإلاىظىمت للؿىت اإلاالُّ

هما حاء غمً عصها ؤن الخإزير الحاضل لخالص بعؼ فىاجير بؾتهالن اإلااء والىهغباء والهاجف زالٌ 

 : ٌعؼي بلى2012 و2011ؾىتي 

ت بطفت مخإزغة-   .وعوص الفىاجير مً بعؼ الغغف الجهٍىّ

ت خُث ًخّم بعخماص الخعّهض الفغصي 2012ؤلاحغاءاث اإلاّخبعت كبل -   مً ؾغف مغاكب اإلاطاٍعف العمىمُّ

ه ال ًمىً اللُام بخعّهض ليّل فاجىعة . لفترة واملت، وخّتى جيىن اإلاخابعت ؤهجع فةهّ

ت ؾىت -  طاالث الهاجفُّ م ببعؼ فىاجير الاجّ
ّ

. 2012وحىص بشياٌ ًخعل

 

II.  والتصزف في املمتلكاتالتنظيم 
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ؤفض ى الّىظغ في الجىاهب طاث الّطلت بدىظُم العمل وؤلاحغاءاث ضلب الىخابت العامت وبالخطغف في 

   .اإلامخلياث بلى الىكىف على حملت مً الىلاثظ

التنظيم الهيكلي وإلاجزاءات -أ

ًلخض ي بخيام الخطغف ؤلاصاعي اعؾاء هظام عكابت صازلُت هاحع مً زالٌ جىفغ ؤصواث الخىظُم 

ألاؾاؾُت وغبـ احغاءاث واضحت جدضص بضكت اإلاهام اإلاىوىلت إلاسخلف الهُاول وآلُاث الخيؿُم وجباصٌ 

.  اإلاعؿُاث بُنها

لم ًىاهب جؿىع حجم ؤعماٌ الضاثغة وجؿىع عضص اللػاة  لىخابت العامتبال ؤن الخىظُم الهُىلي الحالي ٌ

ت خُث ماػاٌ ًسػع 4وألاعىان وهظلً الامخضاص الجغغافي لليشاؽ زاضت مً زالٌ جغهيز   غغف حهٍى

.  1992 حىان 1 اإلااعر في 1992لؿىت  1071بلى ملخػُاث ألامغ عضص 

مسخلف ؤلاصاعاث  بشإن غُاب بحغاءاث واضحت لخىػَع اإلاهام وجىضُف اإلاشمىالثهما ٌشيى الخىظُم 

 14 اإلااعزت في 215بعضاص مشغوع مظهغة جىظُمُت عضص  جم ؤلاكخطاع على  خُث .الفغعُت واإلاطالح

 لم ًطضع في شإنها ملغع مً الغثِـ ألاٌو ختى ًدؿنى اعخماصها مً كبل اإلاطالح 2011ؾبخمبر 

ت  صلُل بحغاءاث ًىظم ؾغق وؤؾالُب العمل وآلُاث الخيؿُم وجباصٌ  لضيهاهما ال ًخىفغ.  2ؤلاصاٍع

هام بين بعؼ اإلاطالح و الم جضازل  بلىخاالثاٌ مما ؤّصي في بعؼ. البُاهاث بين مسخلف هظه اإلاطالح

هجاػ بعؼ الاؾدشاعاث كطض بمطلحت ؤلاعالمُت كُام ؾبُل اإلاثاٌ منها على  . مهام مخىافغة بينحمع

 هظه ألاعماٌ حعض في ضلب مشمىالث مطلحت  ؤنهجاػ ؤعماٌ ضُاهت في خينباكخىاء مىاص واؾخالمها ؤو 

م . البىاءاث واإلاعضاث اإلالحلت هُيلُا باإلصاعة الفغعُت للشاون اإلاالُت وفي هفـ الؿُاق عاًً الفٍغ

ش   وحىص مىاص بعالمُت مسؼهت لضي مطلحت ؤلاعالمُت وان ًخعين اؾخالمها 2018 ماي 14الغكابي بخاٍع

نها باإلاغاػة اإلالحلت هُيلُا بمطلحت البىاءاث واإلاعضاث  .وجسٍؼ

وجمذ ؤلافاصة غمً ألاحىبت بلى ؤن كُام مطلحت ؤلاعالمُت بةهجاػ بعؼ ؤلاؾدشاعاث ٌعىص بلى عضم 

ت لضي مطلحت البىاءاث واإلاعضاث لللُام بةحغاءاث هظا الطىف مً  جىفغ اإلااهالث الفىُت الػغوٍع

. الاؾدشاعاث

                                                           
2
 اإلاخعلم بدىظُم صاثغة اإلاداؾباث 1970 لؿىت 6 مً اإلاغؾىم عضص 14وطلً عمال بإخيام الفطل   
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ت جين الفغعيجينومً حاهب آزغ، سّجل عضم هفاًت الخيؿُم بين ؤلاصاع لشاون اإلاالُت وا للشاون ؤلاصاٍع

ت على  لللػاة واإلاىظفينفي شإن جباصٌ البُاهاث اإلاخعللت بالخطغف في اإلاؿاع اإلانهي  والىغعُاث ؤلاصاٍع

وؤلاخالت على الخلاعض كطض بجساط ما ًخعين مً ؤ هاغغاع بخالت كغاعاث ؤلالحاق ؤو ججضًضها ؤو بنهائ

ت بسطىص بًلاف الاهخفاع ببعؼ الامخُاػاث العُيُت   .(بصوعٍاث والصحف،والحىاس ي)بحغاءاث بصاٍع

على ؾبُل اإلاثاٌ مىً فدظ كاثمت اإلاىخفعُين بالصحف واإلاجالث اإلاعخمضة بفغع الضاثغة بالؿُب و

ما ال وهى .  مً وحىص ؤؾماء كػاة في وغعُت بلحاق ال ًؼالىن مضعحىن بها2018اإلاهيري بعىىان ؾىت 

.   بؾىاص هظه الامخُاػاث لغير مؿخدليهاًدٌى صون مىاضلت

ش باإلغافت بلى طلً، سّجلو ش جػمين بعؼ الفىاجير بمىخب الػبـ وجاٍع  ؾٌى الفترة الفاضلت بين جاٍع

ش ؤوامغ الطغف لخالضها  ًىما بسطىص 249 ًىما و70 وعلى ؾبُل الظهغ جغاوح الخإزير بين .بضضاع جاٍع

 .2016 و2015 و2012 خاالث حعللذ بؿىىاث 9

التصزف في أسطول السيارات  -        ب

 1988 فُفغي 11 اإلااعر في 1988 لؿىت 189مً ألامغ عضص  (حضًض) 9زالفا إلالخػُاث الفطل 

ت  واإلاخعلم باؾخعماٌ ؾُاعاث الضولت والجماعاث اإلادلُت واإلااؾؿاث العمىمُت طاث الطبغت ؤلاصاٍع

 الظي ًىظ على وحىب بضضاع 2005 حاهفي 10 اإلااعر في 11مثل ما جم جىلُده وبجمامه باألمغ عضص 

في غُاب بضضاع  الؿُاعاث بطن بمإمىعٍت عىض اؾخعماٌ ؾُاعاث اإلاطلحت جبين ؤهه جم ؤخُاها اؾخغالٌ

وكض مىً فدظ البُاهاث اإلاؿخسغحت مً مىظىمت مخابعت ألاؾؿٌى مً . ؤطون مإمىعٍت في الغغع

ت زالٌ الفترة 4الىكىف على ؾبُل اإلاثاٌ على اؾخعماٌ   وكؿع مؿافت 2016-2012 ؾُاعاث بصاٍع

وػٍاصة عً طلً ال جخىلى الضاثغة بضضاع ؤطون مإمىعٍت  . هم صون ؤطون مإمىعٍت6755بحمالُت في خضوص 

ؼ الظغفي للؿُاعاث الىظُفُت اإلاعؿبت .  في شإن خاالث الخعٍى

وحعهضث الضاثغة غمً عصها ؤنها ؾخعمل مؿخلبال على جالفي هظه ؤلازالالث عبر بعضاص كغاعاث بؾىاص 

ؼ الظغفي للؿُاعاث الىظُفُت . وكخُت لحاالث الخعٍى

الخىلالث اإلاىجؼة بىاؾؿت مسخلف ؾُاعاث اإلاطلحت ؤّن ؾُاعة ظلذ غير وفي ؾُاق آزغ، ؤؾفغ فدظ 

 بحمالُت بما  في خين جدملذ ميزاهُت الضاثغة صون مىحب هفلاث2016-2011 الفترة ؾُلتمؿخعملت 

 . حعهض وضُاهتو بعىىان معالُم الخإمين والجىالن  صًىاع4022كُمتها 
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ه ًجب ؤن ًخّم صفع معالُم الجىالن والخإمين الخاص ليل الؿُاعاث " وجمذ ؤلافاصة في هظا الشإن  ؤهّ

بت، علما وؤّن هظه الؿُاعة لم ًخم اؾخعمالها زالٌ هظه الفترة 
ّ

الخابعت للضاثغة ختّى وبن واهذ معؿ

لعضم وحىص كؿعت غُاع إلضالح عؿب ببابها ألامامي وجّم هللها مً فغع الضاثغة بباعصو بلى فغع شاعع 

ت وبالخالي باث مً الػغوعي جإمُنها وهي كابلت لالؾخعماٌ للمطلحت  الؿُب اإلاهيري وبلى شاعع الحٍغ

ت ." ؤلاصاٍع

لىكىص ملاعهت بيؿب الاؾتهالن اإلاػبىؾت مً كبل ٌ الىكىف على خاالث اؾتهالن مشـ هما جم

 ولم 100 / 12,19ٌ جغاوخذ اليؿب بين خُثؾُاعاث اإلاطلحت  باليؿبت ٌمطىعي هظه العالماث

م ألامغ اليؿبت ججاوػث الػعف في حل الحاالثهظه  علما وؤن .ولم 100 / 17,87ٌو
ّ
على  وكض حعل

 7ال ًخجاوػ معضٌ ؤعماعها   جسظ ؤعبع ؾُاعاث مطلحت2016-2014ؾبُل الظهغ بدىلالث زالٌ الفترة 

  . ؾىىاث

لخض ي ميشىع الىػٍغ ألاٌو عضص   غغوعة مؿً صفتر الىؾُلت كطض 1993 ماعؽ 30 اإلااعر في 15ٍو

ت ختى ًدؿنى بخيام مخابعت اؾتهالن الىكىص  3حسجُل البُاهاث اإلاخعللت باؾخعماٌ الؿُاعة ؤلاصاٍع

  زالٌوكض جبين مً. وبغمجت ؤعماٌ الطُاهت بما ًػمً خؿً اؾخغالٌ الؿُاعاث واإلادافظت عليها

فدظ صفاجغ بعؼ ؾُاعاث اإلاطلحت بلى عضم شمىلُت البُاهاث اإلاضعحت بها في بعؼ الحاالث وعضم 

 ٌ . جؿابلها ؤخُاها مع اإلاعؿُاث اإلاؿخسغحت مً مىظىمت مخابعت ألاؾؿى

 بهاعضم جؿابم اإلاؿافاث اإلالؿىعت اإلاسجلت وحعىػ البُاهاث اإلاؿخسغحت مً اإلاىظىمت الضكت خُث جبين 

مع ما هى مضون بضفاجغ الىؾُلت وهى ما ًمـ مً مطضاكُت البُاهاث وال ًمىً مً اخدؿاب ماشغاث 

 بخيام بغمجت ؤعماٌ الطُاهت الضوعٍت وبهجاػها في ًدٌى صون مخابعت الاؾتهالن بالضكت اإلاؿلىبت و

 .آحالها زاضت في ظل عضم بحغاء الفدظ الفني للؿُاعاث

 واإلاخعلم 2000 حاهفي 24 اإلااعر في 2000 لؿىت 148زالفا ألخيام مجلت الؿغكاث وألامغ عضص و

بػبـ صوعٍت الفدظ الفني للعغباث وبحغاءاجه وشغوؽ حؿلُم شهاصاث الفدظ الفني وميشىع الىػٍغ 

ٌ  الظي ًىظ على مىع حىالن العغباث التي لم جسػع للفدظ الفني2004 لؿىت 29ألاٌو عضص    لم جخى

 بزػاع ؤؾؿٌى الؿُاعاث للفدظ الفني لضي مطالح الىوالت 2016-2011الضاثغة زالٌ الفترة 

                                                           
3
ش، اإلايان اإلالطىص، ؾاعت الاهؿالق والغحىع، التزوص بملخؿعاث الىكىص، عضص الىُلىمتراث اإلاسجلت بالعضاص عىض الاهؿالق وعىض الغحىع    عضص ؤلاطن بمإمىعٍت الخاٍع

... 
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ػاث بعىىان هاوهى ما ًمىً ؤن ًىجغ عىه خغمان. الخىوؿُت للىلل البري   مً الحطٌى على الخعٍى

 .  مً مجلت الخإمين120ألاغغاع مً شغواث الخإمين في ضىعة وكىع خىاصر ؾبلا ألخيام الفطل 

التصزف في املمتلكات وحمايتها -ج

ً بالضاثغة لم ًخم 6بين وحىصث ل  خىاؾِب مدمىلت بدىػة كػاة غير مباشٍغ  بلى غاًت مىفى شهغ ؤفٍغ

ض بخيام بحغاءاث مخابعت لػمان خؿً الخطغف في اإلامخلياث اؾترحاعها2018  .  مما ٌؿخضعي مٍؼ

 جىفغ حملت مً آلالُاث وبحغاءاث ووؾاثل وكاثُت ًخم جغهيزها  ًخعينخماًت اإلامخلياث اإلاىلىلتولػمان 

بال ؤهه جبين في هظا اإلاجاٌ عضم ججهيز اإلادالث اإلاسططت لخؼن اإلاعضاث التي . بإماهً الحفف والخؼن 

بط ال ًخم بفغع الضاثغة بباعصو  (..هخبُتممىاص ومىاص جىظُف ) اإلاعضة لإلؾتهالن بها واإلاىاص الاهخفاعػاٌ 

 الاؾدُالءاإلاىافظ بدىاحؼ خضًضًت وبإحهؼة اإلاغاكبت وؤلاهظاع لحماًتها غض مساؾغ بعؼ خماًت 

فلضان بعؼ  هخج عنها 2011وهى ما ؾاهم في جىاجغ عملُاث الؿغكت التي ؾالتها مىظ ؾىت . والؿغكاث

ظهغ على ؾبُل اإلاثاٌ ؤهه جم حسجُل عملُت ؾغكت .  وكؿع غُاع الؿُاعاثاإلاعضاث واإلاىاص اإلاؿتهلىت ٍو

  .2018كؿع غُاع ومىاص ؤزغي بفغع الضاثغة بباعصو في شهغ ماعؽ 

التي ػاٌ ؤلاهخفاع به فلئن  (..خىاؾِب، آالث ؾباعت،آالث وسخ)وبسطىص اإلاعضاث الاعالمُت واإلاىخبُت 

 في شإن حؼء منها وجفعُل ؤلاحغاءاث 2015 صٌؿمبر 29 جىلذ مطالح الضاثغة خطغ كاثماث مىظ

جمذ معاًىت جغاهم هظا الطىف مً و،2013 لؿىت 4اإلاىطىص عليها بميشىع الىػٍغ ألاٌو عضص 

اإلاعضاث بمياجب مطلحت ؤلاعالمُت باإلالغ اإلاغهؼي وبفغوعها بباعصو والؿُب اإلاهيري وغُاب اجساط الخضابير 

ت لخدضًض مأله ت كطض الخيؿُم مع مطالح وػاعة ؤمالن الضولت والشاون العلاٍع . الػغوٍع

. وؤشاعث الىخابت العامت ؤنها بطضص ججمُع هظه اإلاعضاث باإلالغ الجضًض للضاثغة إلجساط ما ًخعين في شإنها

. كغاث واإلاباوي الخابعت لها ؤهمُت بالغت غماها لؿالمت ألاشخاص واإلامخلياث العمىمُتالمجىدس ي خماًت و

م والاهفجاع والفؼع بالبىاًاث على 14ًىظ الفطل خُث   مً مجلت الؿالمت والىكاًت مً ؤزؿاع الحٍغ

اعاث مغاكبت صوعٍت واؾخثىاثُت إلاسخلف ؤهىاع البىاًاث في  ؤن ًخىلى ؤعىان الحماًت اإلاضهُت اللُام بٍؼ

مغخلتي ؤلاهجاػ والاؾخغالٌ بهضف الخثبذ مً مضي اخترام كىاعض وجضابير الؿالمت والىكاًت مً ؤزؿاع 

م والاهفجاع والفؼع الىاعصة بإهظمت الؿالمت وفي هظا الطضص لم جخٌى مطالح الحماًت اإلاضهُت  .الحٍغ

اعاث وكاثُت إلالغاث الضاثغة زالٌ الفترة اإلامخضة مً   .2016 بلى 2011اللُام بٍؼ
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 ؾبم، و
ّ
اصة عما م ووؾاثل ومعضاث اٌعاحعت الم ًخم جإمين ؤعماٌلم ٍػ صوعٍت لخجهيزاث اؾدشعاع الحٍغ

غ بؾفاء الحغاثم ) الىجضة وؤلاؾفاء  مسخلف بزػاع عالوة على عضم ا للخإهض مً خؿً اشخغاله(كىاٍع

 بلى (شبىت الىهغباء وشبىت اإلااء الطالح للشغاب وشبىت الدسخين) اثالشبياث الفىُت اإلاغهؼة بالبىاي

م ًخم الخلُضلم  هما. ؤشغاٌ الطُاهت الضوعٍت  بملخػُاث مجلت الؿالمت والىكاًت مً ؤزؿاع الحٍغ

م للؿالمت والىكاًت ومؿً صفتر ؾالمت زاص بيل ًخموالاهفجاع والفؼع بالبىاًاث خُث لم   جغهيز فٍغ

 .بىاًت

التصزف في املخزون - ت 

 75-186 مً مجلت اإلاداؾبت العمىمُت وإلالخػُاث الخعلُماث العامت عضص 279لفطل ألخيام ازالفا 

زالٌ  ًخم للممخلياث اإلاىلىلت،لم  ؾىىي  اللظان هطا على غغوعة بهجاػ حغص1975 ؤوث 2اإلااّعزت في 

 للمسؼوهاث اإلاخىفغة باإلاغاػاث اإلاخيىهت ؤؾاؾا مً كؿع غُاع  ماصيبحغاء حغص 2015-2013الفترة 

 .2016ؾىت ٌؾُاعاث وزغاؾِش خبر ومىاص جىظُف ومىاص مىخبُت وحعىص آزغ عملُت حغص مىجؼة 

ً فدظ مداغغ الجغص اإلاىجؼ زالٌ ؾىت 
ّ
ت 2016ومى  مً الىكىف على فىاعق بين الىمُاث الىظٍغ

 لم  120 و2 بين 4 وعلى ؾِبل الظهغ جغاوح الىلظ في الىمُاث باليؿبت للبعؼ منهاوهخاثج الجغص اإلااصي

تفي ًخم  غاث الػغوٍع غ مدػغ ملاعبت لخلضًم الخبًر  . في الغغعشإنها جدٍغ

ش ،وفي هفـ ؤلاؾاع م الغكابي بخاٍع  بحغاء عملُت حغص باإلاغاػة شملذ بعؼ 2018 ماي 14 جىلى الفٍغ

 على غغاع  في الىمُاث بسطىص البعؼ منها هامتالفطٌى وكض ؤؾفغث هخاثجها عً وحىص فىاعق 

  .زغاؾِش خبر آالث الؿباعت واليسخ

شيى الخطّغف في اإلاسؼون غعف الاحغاءاث اإلاىظمت للىفاط  الفػاءاث اإلاخىفغة بالفغع )إلاغاػاث الخؼن َو

وهى ما مً .  غير مغزظ لهمبل مخاخت ألعىانخافف اإلاغاػة على ال جلخطغ خُث  (اإلاغهؼي ؤو بباعصو

 .شإهه ؤن ًاصي بلى جالش ي اإلاؿاولُاث وال ًػمً الؿالمت اإلااصًت للمغاػاث

جلخض ي كىاعض خؿً الخطغف في اإلاسؼون غغوعة بخيام غبـ الحاحُاث مً اإلاىاص باألزظ بعين و

 الاعخباع وجيرة الاؾتهالن ومضة ضلىخُت اإلاىاص وطلً لخدضًض الىمُت اللطىي التي ًخعين جىفغها

                                                           
. جخمثل الفطٌى في زغؾِش خبر ومىاص معؿغة

4
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 ضالح في ؤلابان وجفاصي الىكىع في خاالث جغاهم اإلاسؼون الؼاثض ؤوالم لخلبُت خاحُاث مسخلف باإلاسؼون

 . الجامض وما ًترجب عىه مً ولفت بعىىان الاكخىاء والخؼن 

ؾىء جلضًغ للحاحُاث لبعؼ  جّم الىكىف على غُاب معاًير صكُلت الهخلاء الفطٌى الىاحب زؼنهافي و

ً فطٌى بىمُاث جفىق الحاحُاث وفطٌى ؤزغي حؼء منها ؤضبذ غير كابل  اإلاىاص وهى ما ؤصي بلى جسٍؼ

ش . لالؾخعماٌ هظغا الهتهاء الطلىخُت  بلى معاًىت وحىص 2018 ماي 14وؤفػذ عملُت الجغص اإلاجغاة بخاٍع

فطٌى مسؼهت بىمُاث ػاثضة عً الحاحت ولم حشهض ؤي جدغن وفطٌى ؤزغي مىتهُت الطلىخُت ؤو 

.  جمخلث في مىاص جىظُف ومبُضاثجالفت

وكض بغعث الىخابت العامت حسجُل هظه الىلاثظ على مؿخىي الخطغف في اإلاسؼون بلى حعضص ؤماهً 

وحعهضث بخالفي هظا . (اإلالغ اإلاغهؼي –باعصو -الؿُب اإلاهيري )الخؼن وحشختها بين مسخلف فغوع الضاثغة

. الىغع زاضت بعض ؤن جم ججمُع اإلاسؼوهاث باإلاغاػة اإلاخىاحضة باإلالغ الجضًض

خىفغ لضي مطالح الضاثغة مىظىمت معلىماجُت للخطغف في خػيرة الؿُاعاث وملخؿعاث الىكىص جم  ٍو

ش اكخىاء 2011 وجم اؾخغاللها بلى غاًت ؾىت 2008 جطمُمها باإلاىاعص الظاجُت للضاثغة مىظ ؾىت   جاٍع

 صًىاع 2.072مىظىمت الخطغف في اإلاسؼون مً اإلاغهؼ الىؾني لإلعالمُت بملابل صفع معلىم ؾىىي كضعه 

ش   وال جدُذ الخؿبُلت بمياهُت بغافت فطٌى حضًضة 2011 حىان 25خؿب الاجفاكُت اإلابرمت بخاٍع

للاثمت الغمىػ اإلايىهت للمسؼون خُث ؤن هظه ؤلامياهُت مخاخت إلاخطغف الخؿبُلت صون ؾىاه وجلخطغ 

 .الطالخُاث اإلاسىلت للضاثغة على وظاثف الاؾخغالٌ

ؿخيخج مما ؾبم ؤن الخطغف في اإلاسؼون لم ًغاع كىاعض الخطغف وخاٌ  ؾبلا ألفػل اإلاماعؾاث َو

ؤصي بلى جغاهم اإلاىاص الجامضة مً  مما صون الخىظُف ألامثل للمىاعص اإلاالُت اإلادضوصة اإلاخاخت للضاثغة

 . كؿع غُاع ػاٌ الاهخفاع بها
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جػؿلع صاثغة اإلاداؾباث بضوع هام في مغاكبت الخطغف على اإلااٌ العام باعخباعها هُئت كػاثُت والجهاػ 

ألاعلى للغكابت على ألامىاٌ العمىمُت و ًخؿلب جإمين اإلاهام اإلاىاؾت بعهضتها على الىحه ألامثل جمىُنها مً 

ت بما ٌؿمذ لها بػبـ خاحُاتها بالضكت اإلاؿلىبت ؾبلا الخىحيهاث الخاضت  ؤلاؾخلاللُت اإلاالُت وؤلاصاٍع

وجدؿم الىغعُت الحالُت للخطغف ؤلاصاعي واإلاالي بمدضوصًت . باإلاباصت الغكابُت اإلاػمىت بةعالن لُما

. الهامش اإلاخاح بةعخباع ؤن ميزاهُت الضاثغة ماػالذ ملحلت جغجُبُا بغثاؾت الحيىمت

ض مً الىجاعت والىفاءة على ؤصاء الىخابت العامتوإل  الهُيل الخىظُميجدُين بؤلاؾغاع  ًخعين غفاء مٍؼ

شامل ومىضمج بما ًػمً مىاهبت هظام معلىماث وبعؾاء آلُاث الخيؿُم وألاصواث الخىظُمُت و

وجؿىع حجم مشمىالتها زاضت ؤمام  التي ٌشهضها وشاؽ الضاثغة  إلاخغيراثملخػُاث الخطغف الىاحع وا

ت والىاجج عً الخىحه هدى جضعُم الخمثُل الترابي للضاثغة وما ًخؿلبه  ؤلاخضازاث اإلاغجلبت للغغف الجهٍى

ت ووؾاثل العمل ؼ للمىاعص البشٍغ .  مً حعٍؼ

 واإلاخعلم ISSAI 21 باإلاعاًير الضولُت لألحهؼة العلُا للغكابت وبالخطىص اإلاعُاع ؾخئىاؽ الاوخغي بالضاثغة

 عمال وبعؾاء هظام عكابت صازلُت  في مجاٌ الحىهمتبمباصت الشفافُت واإلاؿاثلت وؤفػل اإلاماعؾاث

 . 9100 ؤلاهخىؾاي  باإلاباصت اإلاىطىص عليها غمً بعشاصاث

 مظهغة بحغاءاث جػبـ شغوؽ عضاص بلى بؤؾؿٌى الؿُاعاثوجضعى في بؾاع بخيام الخطغف في 

 خاالث الاؾتهالن اإلاشـ للىكىص حصخُظ وبعؾاء هظام عكابت صازلُت ًمىً مً  الؿُاعاثاؾخعماٌ

. ؤلابانواجساط ؤلاحغاءاث والخضابير الخصحُدُت في 

ض بًالء العىاًت للجىاهب طاث الطلت بالخطغف في اإلاسؼون واإلامخلياث   هما ٌؿخضعي الىغع الحالي مٍؼ

مً زالٌ ؤلالتزام بلىاعض الخطغف الؿلُم في اإلاسؼون واإلامخلياث واإلاخمثلت في بحغاء الجغص اإلااصي 

للمغاػاث وملاعبت الىخاثج مع بُاهاث اإلاىظىمت اإلاسططت للغغع بما ًمىً مً غبـ الحاحُاث بضكت 

. إلاسخلف اإلاىاص وجفاصي خاالث هفاص اإلاسؼون و خاالث جغاهم الفطٌى الجامضة التي ػاٌ ؤلاهخفاع بها

 .فػال عً غغوعة جدُين كاثمت الغمىػ وؤضىاف الفطٌى اإلاضعحت ضلب كاعضة البُاهاث بالخؿبُلت

خؿلب اعخماص هظام الخطغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف الحغص على بعؾاء وظاثف الخضكُم  ٍو

ض  ػفي مٍؼ الضازلي ومغاكبت الخطغف بما ًػمً بخيام الخطغف ؤلاصاعي واإلاالي بمسخلف مؿاعاجه ٍو

مىً مً خؿً مخابعت جىفُظها .  الضكت على جلضًغاث اإلايزاهُت ٍو


