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 1991 ماي 31 اإلاؤعر في 1991 لؿىت 853  غضصمغألابملخط ى  (فُما ًلي البلضًت)أخضزذ بلضًت اإلاغوج 
 وجبلغ مؿاختها. اإلاخػلم بئخضار بلضًت اإلاغوج

 ؾاهىا وغضص 104.538َىخاعا هما ًبلغ غضص ؾيانها  2.150
 .2014 مؿىىا خؿب الخػضاص الػام للؿيان والؿىنى لؿىت 31.823اإلاؿاهً بها 

ش  لُت 3 وكض جمذ إخالت الخؿاب اإلاالي للبلضًت والىزائم اإلاصاخبت له لضي اإلادىمت بخاٍع . 2020 حٍى
ت والخىهمت اإلادلُتالضائغة اإلاسخصتجىلذ و لىظغ في الىطػُت اإلاالُت  ا في إػاع بغهامج الخىمُت الخظٍغ

لت به ومصضاايّج 2019للبلضًت لؿىت   تها والخدلم مً إخيام إغضاص خؿابها اإلاالي ووخت البُاهاث اإلاملسّج
.  ومً مضي كضعة البلضًت غلى حػبئت اإلاىاعص اإلاخاخت لها وشغغُت جأصًت هفلاتها

وشملذ ألاغماٌ الغكابُت فدص الخؿاب اإلاالي ومؿدىضاث الصغف اإلاىصغت لضي هخابت الضائغة فظال 
 "أصب بلضًاث" اإلاحزاهُتجىفُظ  بالخاصتهظىمت اإلاػلىماجُت المغً اؾخغالٌ اإلاػؼُاث اإلاؿخسغحت مً 

. وألاغماٌ الغكابُت اإلاُضاهُت اإلاىجؼة لضي مصالح البلضًت واإلاغهؼ اإلاداؾبي الخاص بها
 
 
 
 
 
 

بحن السضٌو الخالي هخائج جىفُظ محزاهُت البلضًت للؿىت اإلاالُت  :  كبظا وصغفا2019ٍو

وباسخثىاء ما ًخعلق ببقاًا الاسخخالص بعىوان املعلوم على العقاراث خلصذ ألاعمال الرقابيت إلى 
 2019عدم وجود إخالالث جوهريت في عملياث القبض والصرف املىجسة بعىوان السىت املاليت 

 .مً شأنها أن جمّس بمصداقيت البياهاث املضّمىت بالحساب املالي للسىت املعىيت
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 بدؿاب الضًىاع

  2019 

املقابيض الصىف الجسء  العىوان
  العىوانضيمقاب
ألاول 

السبائُت  اإلاضازُل 1
 الاغخُاصًت 

   3.606.277 157 اإلاػالُم اإلاىظفت غلى الػلاعاث وألاوشؼت  1
مضازُل إشغاٌ اإلالً الػمىمي البلضي واؾخلؼام  2

 اإلاغافم الػمىمُت 

967.296 829   

ت ومػالُم ملابل  3 مػالُم اإلاىحباث والغزص ؤلاصاٍع
 إؾضاء زضماث

1.489.117 755   

 0000 اإلاضازُل السبائُت الاغخُاصًت ألازغي  4
اإلاضازُل غحر  2

 السبائُت الاغخُاصًت

 433.768 084 مضازُل أمالن البلضًت الاغخُاصًت 5
 3.781.299 384 اإلاضازُل اإلاالُت الاغخُاصًت 6

 10.277.759 209 موارد العىوان ألاول 
اإلاىاعص الخاصت  3 مقابيض الثاوي

 للبلضًت

 1.569.000000 مىذ الخجهحز 7
 6.742.680 779 مضزغاث ومىاعص مسخلفت 8

 145.915,000 مىاعص ؤلاكتراض الضازلي 9 الاكتراضمىاعص  4
اإلاىاعص اإلاخأجُت مً  5

 الاغخماصاث اإلادالت

 0000 اإلاىاعص اإلاخأجُت مً ؤلاغخماصاث اإلادالت 12

 8.457.595 779 موارد العىوان الثاوي
 18.735.354 988 موارد ميزاهيت البلدًت

املصاريف القسم الجسء  العىوان
: ألاول العىوان 

هفقاث الخصرف 
وحسدًد فائض 

الدًً 

1 
  

 هفلاث الخصغف

  

 4.557.121 283 الخأححر الػمىمي 1
 2.595.962 458 وؾائل اإلاصالح 2
 678.145 676 الخضزل الػمىمي 3
 0000 هفلاث الخصغف الؼاعئت وغحر اإلاىػغت 4

 199.133 482 فىائض الضًً  5 فىائض الضًً 2
 8.030.362 899 هفقاث العىوان ألاول 

: العىوان الثاوي
هفقاث الخىميت 

 أصلدًد حسو
 الدًً

 3.662.872 620 ؤلاؾدثماعاث اإلاباشغة 6 هفلاث الخىمُت 3
 0000 هفلاث الخىمُت الؼاعئت وغحر اإلاىػغت 8  

 291.424 910 (أصل الضًً الضازلي)حؿضًض أصل الضًً  10 أصل الضًً 4
الىفلاث اإلاؿضصة  5

مً ؤلاغخماصاث 
 اإلادالت

 0000 الىفلاث اإلاؿضصة مً ؤلاغخماصاث اإلادالت  11

 3.954.297 530 هفقاث العىوان الثاوي
 11.984.660 429 هفقاث ميزاهيت البلدًت

 6.750.694 559 (2019فائض ميزاهيت ) 2019هديجت السىت املاليت 
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، إطافت إلى 1 هدُجت محزان اإلالابُع واإلاصاٍعف2019ؾىت اإلاالُت إلى اٌالسضٌو الخالي باليؿبت بحن يو
ف الخاصلت يوفائع محزان اإلالاب (اكبظا وصغف)الػملُاث اإلاالُت الخاعحت غً اإلاحزاهُت  ض واإلاصاٍع

(. 2018)زالٌ الؿىت اإلاالُت الؿابلت 

ف جدلُم فائع َام فاق   ملُىن صًىاع أي ما ٌػاصٌ 7,9هما جظهغ هدُجت محزان اإلالابُع واإلاصاٍع
ى ما ٌػىـ طػفا في 2019 اإلاحزاهُت للؿىت اإلاالُت مجمىع هفلاثمً  66% اؾتهالن الاغخماصاث  َو

 .اإلاسصصت لالؾدثماع

لذ البلضًت مؤشغ اؾخلاللُت مالُت  مً مىاعص الػىىان ألاٌو أي أكل مً اإلاػُاع %64  في خضوص2وخلّج
 غلى اإلاىاعص اإلاخأجُت مً اإلاىاب مً % 36وحػخمض البلضًت بيؿبت .  هدضّج أصوى% 70اإلاغحعي اإلالضع بيؿبت 

  .اإلااٌ اإلاشترن

 والظي وان 2019 مً كاهىن اإلاالُت لؿىت 72هما أهه وبالغغم مً الػفى السبائي بملخط ى الفصل 
ًفترض أن ٌؿاغض البلضًت غلى جدؿحن وؿبت اؾخسالص اإلاػالُم غلى الػلاعاث والخضّج مً بلاًا 

 مً اإلابالغ الىاحب اؾخسالصها % 34الاؾخسالص فلم جخجاوػ وؿبت اإلالابُع بػىىان اإلاػالُم اإلاظوىعة 
 .%72وهي وؿبت طػُفت باإلالاعهت مؼ البلضًاث اإلاجاوعة غلى غغاع بلضًت بً غغوؽ التي خللذ وؿبت 

ل حملت الضًىن ؾىي  ٌ %5وخللذ البلضًت مضًىهُت طػُفت خُث ال جمثّج .  مً حملت مىاعص الػىىان ألاو
، خُث بلغ الاصزاع الصافي ما وؿبخه  %20 جخجاوػ اإلاػُاع اإلاغحعي البالغ 3هما للبلضًت كضعة غلى الاصزاع

ٌ للبلضًت % 22 ى ما ًسىّج  .ؤلاًفاء بخػهضاتها مً مىاعص الػىىان ألاٌو َو

، بما %100 مخجاوػة بلضع َام اإلاػُاع اإلاغحعي البالغ وؿبت %771 لضيها 4 هما بلغ مؤشغ إعحاع اللغوض
نها مً زالص أهثر مً  ٌػني  ىىي للغوطها7,7أن الاصزاع الصافي للبلضًت ًمىّج اث اللؿؽ الؿّج  . مغّج

اإلاػُاع اإلاغحعي اإلالضع بيؿبت هفلاث الػىىان ألاٌو  ملاعهت ب5مً حهت أزغي، ججاوػ حسم هفلاث الخأححر
 .  %57 هدضّج أكص ى خُث اعجفؼ إلى 55%

برػ السضٌو الخالي  : 2019 للبلضًت بػىىان ؾىت  ألازغي أَم اإلاؤشغاث اإلاالُتبػع ٍو

                                                           
1
 إىى إظافة، (قبعا وصطفا)هو مشف ٍحاسبً ٌأذص فً االعتباض ّتائج تْفٍص ٍٍزاٍّة اىبيسٌة ىيسْة اىَاىٍة اىَعٍْة :  ٍٍزاُ اىَقابٍط واىَصاضٌف 

.  ض واىَصاضٌف اىحاصية ذاله اىسْة اىَاىٍة اىسابقةيوفائط ٍٍزاُ اىَقاب (اقبعا وصطف)اىعَيٍات اىَاىٍة اىراضجة عِ اىٍَزاٍّة 

اىَقابٍط ذاضج  + )(ض واىَصاضٌف ىيسْة اىَاىٍة اىسابقيفائط ٍٍزاُ اىَقاب + )(ّفقات اىٍَزاٍّة– ض اىٍَزاٍّة يٍقاب)= ٍٍزاُ اىَقابٍط
 .(اىْفقات ذاضج اىٍَزاٍّة– اىٍَزاٍّة 

2
 1ٍواضز اىعْواُ/(اىَْاب ٍِ اىَاه اىَشتطك- 1ٍواضز اىعْواُ) 

3
 1ٍواضز اىعْواُ/االزذاض اىصافً 

4
 اىقسػ اىسْوي/االزذاض اىصافً 

5
 1ّفقات اىعْواُ/متية األجوض 
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 املعيار احدساب املؤشر املؤشر
هديجت 
 %السىت 

 0 %100أكل مً  1مىاعص الػىىان*/الضًىن غحر اإلاؿضصة اللضعة غلى الاكتراض

ت الضًىن   426 %100أهثر مً  حملت الضًىن **/الاصزاع الخام اللضعة غلى حؿٍى

 0,02 %15أكل مً  الاصزاع الصافي/الضًىن غحر اإلاؿضصة اللضعة غلى الخضّج مً اإلاضًىهُت

الػىىان )اللضعة غلى حػبئت اإلاىاعص 
 ٌ  (ألاو

 الخلضًغاث النهائُت/ اإلاىاعص اإلادللت 
 % 95بحن 

 %105و
107 

 

 غً حملت 2019ة غلى الػملُاث اإلاىجؼة كبظا وصغفا بػىىان الؿىت اإلاالُت يغماٌ الغكابألاوأؾفغث 
.  حػللذ باإلاىاعص والىفلاثمً اإلاالخظاث

I.  املوارد 

 .شملذ الفدىصاث الغكابُت في َظا اإلاجاٌ جدلُل اإلاىاعص وحػبئتها

 هيكلت املوارد - أ

ٌ ًًجمّج الىظغ في مىاعص الػىىان  الثاوي مً زالٌ جدلُل أَم اإلاؤشغاث اإلاالُت الخاصت بالبلضًتو ألاوّج
 .اهؼالكا مً خؿابها اإلاالي

موارد العىوان ألاول - 1 

عا في ص . م10,28 خىالي 2019بلغذ ملابُع الػىىان ألاٌو زالٌ الؿىت اإلاالُت  لت بظلً جؼىّج مملسّج
ؼ.2018ؾىت  باإلالاعهت مؼ %  16خضوص   6,062إلى " اإلاضازُل السبائُت الاغخُاصًت" إلى اعجفاع ػي طلً َو

 (.2018ص ؾىت .م  4,537ملابل )ص .م

ى اإلاضازُل السبائُت الاغخُاصًت أؾاؾا مً  فت غلى الػلاعاث وألاوشؼت"وجخأحّج  59%بيؿبت  "اإلاػالُم اإلاىظّج
ت ومػالُم ملابل إؾضاء زضماث"ومً   مً حملت َظٍ  25%بيؿبت " مػالُم اإلاىحباث والغزص ؤلاصاٍع

  .اإلاضازُل

  مً%15,95 وؿبت" مضازُل إشغاٌ اإلالً الػمىمي واؾخلؼام اإلاغافم الػمىمُت فُه"لم جخجاوػ و
فلم جدلم البلضًت أي " إلاضازُل السبائُت الاغخُاصًت ألازغي ٌ"أما باليؿبت  اإلاضازُل السبائُت الاغخُاصًت

.  مضازُل
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برػ السضٌو اإلاىالي أصىاف  :  واإلابالغ اإلاخأجُت منهااإلاضازُل السبائُت الاغخُاصًتٍو

  (%)اليسبت  (د)املبلغ  (الجسء ألاول )صىف املداخيل الجبائيت الاعخيادًت 
 277 157   59 606 3            اإلاػالُم اإلاىظفت غلى الػلاعاث وألاوشؼت 

 296 829    16 967               مضازُل إشغاٌ اإلالً الػمىمي البلضي واؾخلؼام اإلاغافم الػمىمُت فُه

ت ومػالُم ملابل إؾضاء زضماث   117 755    25 489 1            مضازُل اإلاىحباث والغزص ؤلاصاٍع
 0      -                                      اإلاضازُل السبائُت الاغخُاصًت ألازغي 

 691 741    100 062 6            املداخيل الجبائيت الاعخيادًت

ل اإلاضازُل بػىىان   أَمّج مىعص باليؿبت إلى البلضًت خُث جم جدصُل اإلاػالُم اإلاىظفت غلى ألاوشؼت وجمثّج
ل كغابت  (2018ص ؾىت .م 1,610ملابل )ص . م1,809 ى ما ًمثّج اإلاضازُل اإلاخأجُت مً  مً % 50,18َو

اإلاػلىم غلى اإلاؤؾؿاث طاث وجخأحى َظٍ اإلابالغ أؾاؾا مً  .اإلاػالُم اإلاىظفت غلى الػلاعاث وألاوشؼت
ت ُّج ت أو اإلاهى  % 90 أي ما ًلاعب وؿبت 2019ؾىت ص .م 1,624   والتي بلغذالصبغت الصىاغُت أو الخجاٍع

. مً َظٍ اإلاػالُم

اإلاخأجُت مً  مً اإلاضازُل % 49,82 خصت اإلاػالُم اإلاىظفت غلى الػلاعاث 2019ؾىت زالٌ بلغذ هما 
ص  في . م3,420 خُث بلغذؾخسالص الا جغاهمذ بلاًا اإلالابلفي و. اإلاػالُم غلى الػلاعاث وألاوشؼت

 .(ص. م5,037ما كضٍع  إط بلغذ 2018حػها باإلالاعهت مؼ ؾىت اعغم جغ) 2019مىفى الؿىت اإلاالُت 

أنها ؾػذ بالخيؿُم مؼ اللابع كضع ؤلاميان لخدصُل بلاًا الاؾخسالص "وأفاصث البلضًت في عصَا 
ت ملاعهت بىبر اإلاىؼلت  بىاؾؼت أغىان اللباطت البلضًت والتي حشيى بضوعَا مً هلص في اإلاىاعص البشٍغ

وبأنها ؾدؿعى ... البلضًت زاصت بػض جىؾػها بئطافت مىاػم واهذ عاحػت بالىظغ إلى اإلاجلـ السهىي 
 ".لىطؼ زؼت لخدؿحن اؾخسالص َظٍ البلاًا

لخص السضٌو الخالي الاؾخسالصاث بػىىان  اإلاػالُم غلى الػلاعاث وألاوشؼت،   ٍو
 

 املعاليم على العقاراث وألاوشطت
 2019سىت 

 (%)اليسبت  (د(املبلغ 

 اإلاػالُم غلى الػلاعاث
 40,92   967 687 475 1            اإلاػلىم غلى الػلاعاث اإلابيُت

 8,90   309 135 321                اإلاػلىم غلى ألاعاض ي غحر اإلابيُت

 50,18   881 453 809 1            اإلاػالُم اإلاىظفت غلى ألاوشؼت

 100   157 277 606 3            املعاليم على العقاراث وألاوشطت
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ا .الاغخُاصًت مً اإلاضازُل غحر السبائُت %90 خىالي ص، أي. م3,781 وبلغذ اإلاضازُل اإلاالُت الاغخُاصًت   أمّج
 .ص.أ 433,768ص  خضوفلض واهذ فيمضازُل ألامالن 

 

 موارد العىوان الثاوي- 2

ن وهي ص . م8,458بلغذ مىاعص الػىىان الثاوي  ت بيؿبت  مً  أؾاؾاجخيىّج ًّج ت للبلض . % 98,3اإلاىاعص الخاصّج
 .% 1,7واكخصغث مىاعص الاكتراض غلى وؿبت 

 

 موارد العىوان الثاوي

 (املوارد الخاصت وموارد الاقتراض والاعخماداث املحالت)

 الجسء

 

 (%)اليسبت  (د)املبلغ  الصىف

 اإلاىاعص الخاصت للبلضًت 3
 000 000    18,55 569 1               مىذ الخجهحز 7

 680 779    79,72 742 6               مضزغاث ومىاعص مسخلفت 8

 915 000    1,73 145                  مىاعص الاكتراض الضازلي 9 مىاعص الاكتراض 4

5 
اإلاىاعص اإلاخأجُت مً الاغخماصاث 

 اإلادالت
 0      -                                         اإلاىاعص اإلاخأجُت مً الاغخماصاث اإلادالت 12

 595 779    100 457 8          جملت موارد العىوان الثاوي
 

 حعبئت املوارد  - ب

لذ   لضي  وجثلُلهاجدصُلهااإلاىاعص وإغضاص حضاٌو بخلضًغ أؾاؾا جمّج الىكىف غلى مالخظاث حػلّج
 . وبخىظُف اإلاػالُم واؾخسالصهااإلاداؾب الػمىمي

 

 جقدًر املوارد -1

ت   "باؾخثىاء ًّج ت الاغخُاص ًّج والتي بلغذ بػىىانهما " صازُل اإلاالُت الاغخُاصًتالم"و" مضازُل أمالن البلض
 ججاوػ ٌ جمفئن، %96,71 و%83,90بالخلضًغاث النهائُت للمحزاهُت غلى الخىالي  وؿبت ؤلاهجاػ ملاعهت

ٌ الخلضًغاث باليؿبت إلى بلُت  مضازُل مً طلً جمّج ججاوػ جلضًغاث.  أصىاف اإلاىاعص بالػىىان ألاو
مضازُل اإلاىحباث والغزص "وجلضًغاث  % 12,63 وؿبت وألاوشؼت باإلاػالُم اإلاىظفت غلى الػلاعاث

ت ومػالُم ملابل إؾضاء زضماث  . % 17,35بيؿبت " ؤلاصاٍع

الخلضًغاث " مضازُل إشغاٌ اإلالً الػمىمي البلضي واؾخلؼام اإلاغافم الػمىمُت فُه"وججاوػث 
 .% 38,46النهائُت للمحزاهُت بػىىانها بيؿبت 
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 البيان الخحميل
الخقدًراث النهائيت 

 (د)
املقابيض الفعليت 

 (د)
وسبت إلاهجاز 

2019 (%)  

 107,10    10.277.759            9.596.600              (د)مجموع موارد العىوان ألاول 

فت غلى الػلاعاث وألاوشؼت 1صىف   112,63    3.606.277               3.202.000               اإلاػالُم اإلاىظّج

 2صىف 
مضازُل إشغاٌ اإلالً الػمىمي البلضي واؾخلؼام اإلاغافم 

 الػمىمُت فُه 
                  698.600                   967.297    138,46 

 3صىف 
ت  ومػالُم ملابل  مضازُل اإلاىحباث والغزص ؤلاصاٍع

 إؾضاء زضماث
              1.269.000               1.489.118    117,35 

 0,00      -                                   -                                  مضازُل حبائُت اغخُاصًت أزغي  4صىف 

 83,90    433.768                   517.000                   مضازُل اإلالً البلضي الاغخُاصًت 5صىف 

 96,71    3.781.299               3.910.000               اإلاضازُل اإلاالُت الاغخُاصًت 6صىف 

 86,64    8.457.596               9.761.681              (د)مجموع موارد العىوان الثاوي 

 94,86    8.311.681               8.761.681               اإلاىاعص الخاصت للبلضًت  3حؼء 

 14,59    145.915                   1.000.000               ٍواضز االقتطاض 4حؼء 

 0,00      -                                   -                                  اإلاىاعص اإلاخأجُت مً الاغخماصاث اإلادالت  5حؼء 

 96,78    735.355. 18            19.358.281            مجموع مقابيض امليزاهيت

 

 واسخخالصها املعاليمإعداد جداول الخحصيل وجوظيف  -2

 . واؾخسالصهاإغضاص حضاٌو الخدصُل وجىظُف اإلاػالُمحػللذ أَم اإلاالخظاث ب

  إعداد جداول الخحصيل وجوظيف املعاليم

فصال بلُمت حملُت بلغذ   30.898 ؾىي 2019 لؿىت اإلاػالُم غلى الػلاعاثلم ًخظمً حضٌو جدصُل 
 إلى إخصاء 2014في ؾىت   ص في خحن اهتهذ هخائج الخػضاص الػام للؿيان والؿىنى1.108.200,116

 فصال بجضٌو جدصُل اإلاػالُم غلى الػلاعاث 925 ًخم اصعاج لموبهظا .  مؿىىا باإلاىؼلت البلضًت31.823
ى ما جغجب غىه هلص 2019اإلابيُت لؿىت   .6 ص33.176في اإلاػالُم اإلاىظفت كضع بما ال ًلل غً  َو

 في خحن أنها عاحػت بالىظغ 6ليىن الخػضاص شمل مىؼلت اإلاغوج "وأفاصث البلضًت أن الفاعق ٌػىص أؾاؾا 
 ".2020إلى اإلاجلـ السهىي في الخصغف واؾخسالص اإلاػالُم إلى خضوص الؿضاس ي ألاٌو لؿىت 

                                                           

  6 ( ز35,866 )2019تٌ احتسابه عيى أساس ٍعسه اىَعيوً اىَوظف بجسوه اىتحصٍو ىسْة 



9 

 

لت بالخضّج بمىاؾبت ًخمّج ٌمهما لىخظ أهه   إغضاص حضاٌو جدصُل اإلاػالُم غلى الػلاعاث وجلً اإلاخػلّج
ت أو اإلاهىُت الاغخماص غلى مغحػُت  ألاصوى للمػلىم غلى اإلاؤؾؿاث طاث الصبغت الصىاغُت أو الخجاٍع

ضة بحن اإلاداؾب الػمىمي والبلضًت  ت مىخّج ًّج  غلى حملسُل اؾم اإلاالً وغىىان الػلاعإط جلخصغ البلض
في خحن ٌػخمض اإلاداؾب الػمىمي في غملُت الاؾخسالص واغخماص مػغف حبائي خؿب اإلاىاػم البلضًت 

ف الىػىُت أو غلى اإلاػغّجف السبائي للمؤؾؿت الخاطػت للمػالُم البلضًت  .أؾاؾا غلى عكم بؼاكت الخػٍغ
وال حؿاغض َظٍ الىطػُت غلى جدضًض اإلاؼالبحن باإلاػالُم بالضكت اإلاؼلىبت، وغلى خؿً ؾحر غملُت 

. الاؾخسالص

وأوضخذ البلضًت في عصَا بأنها ؾخػمل في إػاع جدؿحن وؿبت الاؾخسالص وجدضًض اإلاؼالبحن باإلاػالُم 
بالضكت اإلاؼلىبت غلى الخيؿُم مؼ الؿُض اللابع البلضي واإلاغهؼ الىػني لإلغالمُت وطلً كصض الىظغ في 

ض جىخُض اإلاغحؼ  .ؤلامياهُاث التي جدُدها اإلاىظىمت كصض مٍؼ

البلضًت باليؿبت إلى اإلاػلىم غلى الػلاعاث اإلابيُت غلى مً حهت أزغي، جمّج الىكىف غلى غضم خغص 
 مً مجلت السباًت اإلادلُت مً زالٌ ػلب البُاهاث اإلاخىفغة لضي 22جفػُل آلالُاث اإلاخاخت لها بالفصل 

ت واإلاخىفغة لضي فغوع ول مً  اإلاأمىعًٍ الػمىمُحن وخافظي الىزائم غلى غغاع فغع إصاعة اإلالىُت الػلاٍع
الشغهت الىػىُت الؾخغالٌ وجىػَؼ اإلاُاٍ والشغهت الخىوؿُت للىهغباء والغاػ للخػغف غلى غضص اإلاشترهحن 

 .واإلالاعبت مؼ ؤلاخصائُاث اإلاخىفغة بجضاٌو جدصُل اإلاػالُم غلى الػلاعاث كصض جدُُنها

ال جخىلى مصالح البلضًت مخابػت إغالهاث إشهاع مؼالب حملسُل الػلاعاث الصاصعة بالغائض الغؾمي هما 
كصض الخثبذ مً إصعاج الػلاعاث مىطىع الدملسُل بجضٌو الخدصُل وجىظُف اإلاػالُم اإلاؿخدلت 

 .بػىىانها

ت في مصلخت الاؾخسالصاث خُث "وأعحػذ البلضًت طلً أؾاؾا إلى  الىلص الىبحر في اإلاىاعص البشٍغ
جىخفي البلضًت بخدُحن مػلىماتها إزغ ول الػملُاث اللاهىهُت التي جلؼ غلى الػلاعاث وطلً بمىاؾبت 

 ..."الخػٍغف باإلمظاء غلى الػلىص اإلاخػللت بها

ث البلضًت حضٌو جدصُل  حضٌو فئنها ال حػضّج الخض ألاصوى للمػلىم غلى اإلاؤؾؿاث هما أهه ولئن أغضّج
. للمػلىم اإلاظوىع واإلابلغ اإلاؿخسلص مما ًدٌى صون اؾخسالص الفاعق اإلاظوىع الفاعق بحن الخض ألاصوى 

ث البلضًت بأنها ؾخػمل غلى إغضاص حضٌو جدصُل الفاعق بحن الخض ألاصوى للمػلىم اإلاظوىع واإلابلغ  وعصّج
 . اإلاؿخسلص

 اسخخالص املعاليم 
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ص . م5,558ما كضٍع   إلى2019 لؿىت اإلاػلىم اإلاىظّجف غلى الػلاعاث اإلابيُتاإلاثللت بػىىان اإلابالغ اعجفػذ 
ولم جخىفم البلضًت في . جسصّج بلاًا اؾخسالص بػىىان ؾىىاث ؾابلت (ص. م4,327 )%78منها خىالي 

ت وطػُتهم وزالص  جؼهحر خؿابتها مً بلاًا الاؾخسالص وطلً بدشسُؼ الخاطػحن للمػلىم غلى حؿٍى
 2019 مً كاهىن اإلاالُت لؿىت 72ما جسلض بظمتهم غبر الخػٍغف بأخيام الػفى السبائي ػبلا للفصل 

ف الخدبؼ  واإلاخػلم بالخسلي غً بلاًا الاؾخسالص بػىىان اإلاػلىم اإلاظوىع وزؼاًا الخأزحر ومصاٍع
 (ص. م1,379) مً بلاًا الاؾخسالص %31,8 وما كبلها خُث لم ًخمّج ػغح ؾىي 2016اإلاخػللت بها لؿىت 

، أي 2019ص نهاًت الؿىت اإلاالُت . م2,703ص إلى . م4,327مما أؾفغ غً جغاحؼ بلاًا الاؾخسالص مً 
 وهي وؿبت طػُفت باإلالاعهت مؼ بػع البلضًاث اإلاجاوعة مثل بلضًت %37,5بيؿبت اهسفاض في خضوص 

 1,785مً ) في بلاًا الاؾخسالص بػىىان اإلاػلىم اإلاظوىع %87,46بً غغوؽ التي خللذ جغاحػا بيؿبت 
. (ص. م0,224ص إلى .م

مً زالٌ ػبؼ ... ؾػذ كضع ؤلاميان للخػٍغف بأخيام الػفى السبائي"وأفاصث البلضًت في عصَا بأنها 
مػللاث كماشُت وملخؼػاث هغجىهُت مؼ بث ملؼؼ فُضًى بصفت صوعٍت غلى الصفدت الغؾمُت للبلضًت 

وبالشاشت اإلاغهؼة بفظاء اإلاىاػً ػُلت فترة الػفى هما جم الترهحز غلى َظٍ الىلؼت زالٌ السلؿاث 
 ".الدشاعهُت مؼ مىاػني اإلاىؼلت البلضًت إال أن مغصوص الػفى مً الىاخُت اإلاالُت لم ًىً مغطُا

 %36ولم ًخمّج جبلُغ ؤلاغالماث إلى الخاطػحن لألصاء بسصىص اإلاػلىم غلى الػلاعاث اإلابيُت إال إلاا وؿبخه 
ت . مً الفصٌى اإلاضعحت بجضٌو جدصُل اإلاػلىم اإلاظوىع فدؿب  أما باليؿبت لإلحغاءاث السبًر

 . إهظاع309لالؾخسالص فلض جمّج الاكخصاع غلى جىحُه 
 1,038  بلغذ ما حملخهاإلابالغ الىاحب اؾخسالصها فئن،  غحر اإلابيُتألاعاض يغلى وباليؿبت إلى اإلاػالُم 

 .(ص. م0,321أي ) %31ص لم ًخم اؾخسالص ؾىي ما وؿبخه .م

 مً مجلت السباًت اإلادلُت وهصىصه 91 الفصل عفؼ الفظالث غحر اإلاجزلُت، أجاح وفُما ًخػلم بمػالُم
فت اإلاػالُم اإلاغزص للسماغاث  2016 لؿىت  805 الترجُبُت وزاصت ألامغ غضص   اإلاخػلم بظبؽ حػٍغ

اإلادلُت في اؾخسالصها جىظُف واؾخسالص مػالُم ملابل عفؼ الفظالث اإلاخأجُت مً وشاغ اإلادالث 
ت والصىاغُت واإلاهىُت ت . الخجاٍع ٌّج إغضاص حضاٌو جدصُل ؾىٍى وفي َظا ؤلاػاع لىخظ أن البلضًت لم جخى

 اجفاكُت عفؼ فظالث 15في الشأن وإخالتها للمداؾب البلضي كصض جثلُل اإلابالغ اإلاؿخىحبت بشأن 
وأفاصث البلضًت بأنها . وإػاء َظٍ الىطػُت ًخم اؾخسالص اإلابالغ اإلاظوىعة غبر أطون وكخُت. مبرمت

 .ؾخػمل في اإلاؿخلبل غلى إخالت َظٍ الاجفاكُاث إلى اإلاداؾب البلضي للخثلُل

  2004 فُفغي  6 اإلاؤعر في 10هما لم جلم البلضًت بخؼبُم ميشىع وػٍغ الضازلُت والخىمُت اإلادلُت غضص 
ت للىظافت والػىاًت بالبِئت والظي هصَّ غلى إجمام إخصاء اإلادالث واإلاؤؾؿاث  اإلاخػلم بالبرامج السهٍى
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اإلاػىُت باجفاكُاث عفؼ الفظالث اإلاجزلُت بملابل وحػمُم إبغام َظٍ الاجفاكُاث والخغص غلى اؾخسالص 
 .     اإلاػالُم

 

II.  الىفقاثالخصرف في 

 8,030 خىالـي   2019 للؿىت اإلاالُت ( وحؿضًض فىائض الضًــًالخصغفهفلاث )الػىــىان ألاٌو اث ـبلغذ هفم
ذ  (ص. م557 ,4أي ) %56,75ص، منها .م ف وؾائل % 32,33وجأححر اٌمصاٍعف زصّج ذ مصاٍع  زصّج

ف الخضزل الػمىمي إال وؿبت . (ص. م2595)اإلاصالح   مً حملت هفلاث % 8,44ولم جمثل مصاٍع
  .الػىىان اإلاظوىع 

ف الػىىان الثاوي  وجىػغذ .  مً حملت هفلاث اإلاحزاهُت% 33ص أي خىالي . م 954 ,3فبلغذ أما مصاٍع
حػللذ أؾاؾا باؾدثماعاث في  (ص. م3,662ما ًفىق ) % 92بحن الاؾدثماعاث اإلاباشغة بيؿبت ججاوػث 

 .حػبُض الؼغكاث واإلاؿالً

 . وجمّج الىكىف غلى مالخظاث بسصىص جأصًت الىفلاث اإلاىجؼة في إػاع الصفلاث وزاعحها

 

 الىفقاث املىجسة خارج إطار الصفقاث - أ

ف اؾتهالن الىهغباء واإلااء والاجصاالث يسجأؾفغ فدص وزائم الصغف غً ث ٌ جأزحر في زالص مصاٍع
صة بسمؿت وأعبػحن ًىما ػبلا لألمغ غضص  ت اإلادضّج ُّج 2004 لؿىت 564ملاعهت باآلحاٌ اللاهىه

 9 اإلاؤعر في 7
م بظبؽ ػغق زالص هفلاث الخصغّجف2004ماعؽ    . اإلاخػلّج

برػ السضٌو اإلاىالي أمثلت غً طلً : ٍو

 

 

 

 

 

                                                           
7
ٌ مىه غلى أن ًخمّج صغف الاغخماصاث اإلاغؾمت بمحزاهُت الضولت ومحزاهُاث اإلاؤؾؿاث الػمىمُت الخاطػت إلاجلت اإلاداؾبت الػمىمُت والسماغاث ًىصّج الفصل    ألاوّج

ة ال جخجاوػ  لؼ الضفؼ في مضّج ن اإلاػىُىن ٍو ا اإلاؼوصوّج ت غلى أؾاؽ الفىاجحر التي ًصضَع  ًىما 45اإلادلُت بػىىان الاجصاالث واؾتهالن اإلااء والىهغباء والغاػ والىكىص وألاصٍو
ش اؾخالم الفىاجحر  .مً جاٍع
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وأفاصث البلضًت بأنها جلىم في بػع ألاخُان بخأحُل زالص مؿخدلاث بػع اإلاؤؾؿاث الػمىمُت 
ل اإلاىاب مً اإلااٌ اإلاشترن ومً الضغم الؿىىي   . وطلً لخؿاب زالص ألاحىع إلى خحن جدٍى

 

  هفقاث مىجسة  في إطار الصفقاث - ب

 بدىظُم واإلاخػلم2014 ماعؽ 13 في اإلاؤعر 2014 لؿىت 1039 غضص  مً ألامغ8زالفا ألخيام الفصل 

ا ؾىت مسؼؼا ول بضاًت في الػمىمي الػمىمُت الظي ًىص غلى وحىب إغضاص اإلاشتري  الصفلاث  جلضًٍغ

ا إلبغام ٌ  غلىاإلاحزاهُت وطلً  وفلا إلاشغوع الػمىمُت الصفلاث ؾىٍى ػمني، جمّج الىكىف غلى  أؾاؽ حضو
 .وػلب الػغوض اإلاخػلم باإلاىتٍز البلضي غضم إغالن ػلب الػغوض بشأن تهُئت الخضائم الػمىمُت

 اإلاخػلم بأشغاٌ حػبُض الؼغكاث وجصٍغف مُاٍ 03/2019 هما لم ًخمّج إصعاج ػلب الػغوض غضص 
 . ألامؼاع وػلب الػغوض اإلاخػلم باإلاؿالً الصخُت

في بػع ألاخُان وألؾباب مىطىغُت ًلىم اإلاجلـ البلضي باجساط كغاع في "وأفاصث البلضًت في عصَا بأهه 
 ..."حػضًل وجىلُذ اإلاسؼؽ الخلضًغي الؿىىي 

ص البلضًت بػىىان الؿىت اإلاالُت 20وزالفا للفصل   %20 وؿبت 2019 مً ألامغ اهف الظهغ لم جسصّج
ت للصفلاث لفائضة اإلاؤؾؿاث الصغغي  حسم أغلب "وبغعث البلضًت طلً بأن . مً اللُمت الخلضًٍغ

ؼ بلضًت اإلاغوج مً الىاخُت اإلاالُت والفىُت ًخجاوػ كضعة َظٍ اإلاؤؾؿاث غلى ؤلاهجاػ لظلً حؿعى  مشاَع
ت للصفلاث لفائضة اإلاؤؾؿاث الصغغي % 20البلضًت كضع ؤلاميان لخدلُم وؿبت  ."  مً اللُمت الخلضًٍغ

 

 مىطىع الىفلت

ألامغ 
ش الضفؼ مً  جاٍع
كبل اللابع 

مضة الخأزحر في الفىاجحر اإلاخأزغة 
الخالص بدؿاب 

الُىم  ش الػضص   (ص)اإلابلغ الخاٍع
 أو)آزغ أحل للضفؼ 

ش الاؾخالم  (جاٍع
 (ص)اإلابلغ 

اؾتهالن اإلااء 
75 23/04/2019       5 099,600    2019/06/14 

 12/10/2018بحن 
 17/04/2019و

 245 و58بحن     099,600 5         

274 13/09/2019       3 895,000    2019/10/25 
 22/07/2019بحن 

 02/09/2019و
 95 و53بحن     895,000 3         

اؾتهالن 
الىهغباء والغاػ 

76 2019/04/23  418 288,060    2019/07/04 
 11/12/2018بحن 

 13/03/2019و
 205 و113بحن     288,060 418    

الاجصاالث 
الهاجفُت 

103 07/05/2019       2 160,000    2019/05/16 
 03/01/2019بحن 

 11/04/2019و
 133 و64بحن     160,000 2         
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 املخعلق بأشغال حعبيد الطرقاث وجصريف مياه 2019/03طلب العروض عدد  -1
 2018ألامطار بعىوان سىت 

 الخىصُص غضم صىعة في  مً ألامغ اإلاىظم للصفلاث الػمىمُت اإلاشاع إلُه غلى أهه95هصّج الفصل 

  5%بيؿبت حؿبلت مىه وبؼلب الصفلت لصاخب وحىبا جمىذغلى وؿبت الدؿبلت، فئهه  الشغوغ بىغاؽ
وزالفا لظلً جمّج مىذ صاخب الصفلت . ص. أ100مبلغها  ال ًخجاوػ  أن غلى للصفلت ألاصلي اإلابلغ مً

. % 10وبؼلب مىه حؿبلت بيؿبت 

وكؼ ؾهى غىض صغف الدؿبلت ولم جلم اإلاصالح البلضًت بالخثبذ في وحىص "وأفاصث البلضًت في عصَا بأهه 
و بأنها ؾخػمل في اإلاؿخلبل غلى الخدغي مً وحىص َظا الخىصُص مً ... جىصُص بىغاؽ الشغوغ

 ".غضمه
ش  هما لىخظ وحىص جأزحر هبحر في إهجاػ ألاشغاٌ، خُث جم جىحُه ؤلاطن ببضء ألاشغاٌ بخاٍع

 اؾخىماٌ ألاشغاٌ وزخم الصفلت عغم اهتهاء آلاحاٌ الخػاكضًت 2020 ولم ًخمّج إلى صٌؿمبر 11/12/2019
صة بما حملخه  ش )ًىما 180 اإلادضّج  (.08/06/2020ًفترض اهتهاء ألاشغاٌ بخاٍع

َظا الخأزحر ٌػىص أؾاؾا إلى جىكف اإلاشغوع في اهخظاع الخصٌى غلى مىافلت إصاعة " وأفاصث البلضًت بأن 
اإلاُاٍ الػمغاهُت بىػاعة الخجهحز لغبؽ مُاٍ أمؼاع بحي العسبىوي بىاصي ملُان بػض الخىلُداث بالضعاؾت 

". اإلاائُت اإلالضمت مً ػغف اإلالاولت

ت كبل اهؼالق ألاشغاٌ  .وجضعى البلضًت إلى الخغص غلى جىفحر حمُؼ الترازُص الظغوٍع

 2019طلب العروض املخعلق بأشغال جرصيف وحعبيد الطرقاث بعىوان سىت  -2

 بدىظُم واإلاخػلم2014 ماعؽ 13 في مؤعر 2014 لؿىت 1039 غضص مً ألامغ (حضًض) 77هصّج الفصل 

السماغاث اإلادلُت غبر مىظىمت ب الصفلاث الػمىمُت الخاصت  إبغاموحىب غلى 8الػمىمُت الصفلاث
وفي َظا ؤلاػاع لىخظ أن . 2019 ؾبخمبر 1 ابخضاء مً وطلً "جىهُبـ"الشغاء الػمىمي غلى الخؽ 

ن هغاؽ الشغوغ بما ًخالءم وؤلاحغاءاث الالماصًت مً طلً لم ًخمّج الخسلي غً ػلب  .البلضًت لم جدحّج
ت غلى غغاع الشهاصة في الىطػُت السبائُت وشهاصة الاهسغاغ في هظام  وملخ وعكُت لبػع الىزائم ؤلاصاٍع

ا مباشغة غبر  ذ غلى الشغف في خحن ًمىً للبلضًت الخثبذ مً جىفَغ الظمان الاحخماعي والخصاٍع
 ".جىهُبـ"مىظىمت 

                                                           
8
 اىَتعيق بتْقٍح وإتَاً األٍط اىَْظٌ 2018 ٍاي 11 اىَؤضخ فً 2018 ىسْة 416 ٍِ األٍط اىحنوًٍ عسز 3 ساضي اىَفعوه غبقا ىيفصو  

 ىيصفقات،
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ش 8وزالفا للفصل   مً ألامغ اإلاىظم للصفلاث أبضث لسىت مغاكبت الصفلاث اإلاػىُت عأيها بخاٍع
عة 30 أي بخأزحر بلغ 06/11/2020 ش 20 ًىما باإلالاعهت مؼ آلاحاٌ اللصىي اإلالضّج  ًىما ابخضاء مً جاٍع

ش  ا واإلاىافم لخاٍع  (.17/09/2020)إخالخه غلى أهظاَع
 ًىما مً 153 أي بػض مغوع 9هما لىخظ جأزحر في جبلُغ الصفلت خُث جمّج بػض نهاًت صلىخُت الػغوض

ش فخذ الػغوض   .( ًىم120غىطا غً )جاٍع

ت للصفلاث لغأيها بػض آلاحاٌ اللصىي "وأوضخذ البلضًت أن َظا الخأزحر ٌػىص إلى  إبضاء اللسىت السهٍى
ى ما أصي جبػا لظلً إلى  اإلاؿمىح بها هظغا لخىفُظ أغىان والًت إلطغاب مفخىح ججاوػ مضجه الشهغ َو

 ".جأزحر البلضًت في جبلُغ الصفلت

 مً ألامغ اإلاىظم للصفلاث لم ًؼلب اإلاشتري الػمىمي جىطُداث خٌى الػغض 65وزالفا للفصل 
اإلاالي مفغغ الاهسفاض للػاعض اإلاغجب أوال، بالغغم مً الفاعق اإلاالي الهامّج باإلالاعهت مؼ مػضٌ الػغوض 

 (.  %27,3)ومؼ جلضًغاث ؤلاصاعة  (%19,2بلغذ وؿبخه)الىاعصة 

 

 

 

                                                           
9
ٌوٍا ابتساء ٍِ تاضٌد فتح  120 بعد انقضاء مدة 14/11/2020بعد انتهاء صلوحية العروض بتاريخ شىل  و17/12/2020 في تبيٍغ اىصفقةتم   

 .اىعطوض
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 إجابت البلدًت
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