مجردة

تزًَا أن دي رة األيٍُ ،4102 .األطزوحح .انعُىاٌ" :اإلتالغ عٍ انًعهىياخ انًانُح وغُز انًانُح يع انًىقع
اسرُادا ً إنً اإلَرزَد اإلتالغ انًانٍ فٍ انًؤسساخ انًانُح اإلساليُح"
انًشزف :سزٌ اَذرَاٍَ ،سزاج انذٍَ.
انكهًاخ انزئُسُح :يىقع عهً شثكح اإلَرزَد ،إعذاد انرقارَز انًانُح
هى أكثز ذطىر فٍ انًدال ذكُىنىخُا انًعهىياخ واالذصاالخ اإلَرزَد .يع شثكح اإلَرزَد ًَكٍ أٌ ذسرخذو
انشزكاخ َشز انًعهىياخ اإلَداتُح انشزكح ألٌ يٍ األطزاف انًزذثطح تانشزكح ،أيا يع حًهح األسهى
وأصحاب انًصهحح ،فضال عٍ سائز األطزاف انًعُُح ال سًُا انًسرثًزٍَ وانعًالء ،فٍ َشز انًعهىياخ
انًانُح وغُز انًانُح فٍ انشزكح .يٍ خالل يىقع عهً شثكح اإلَرزَد ،قذ ذقذو انشزكح انًعهىياخ يثم
انرقارَز انًانُح انشزكاخ نًزَذ يٍ انرحذَثاخ .انًانُح اإلتالغ ذرأنف يٍ انًعهىياخ هٍ انًعهىياخ انًانُح
عهً حذ سىاء انًانُح وغُز يصذر ذشرذ انًسرثًزٍَ وانذائٍُُ واألطزاف األخزي انًعُُح
ي س خخذو هذا ان بحذ ان ً نهج ان نىػي ان ى ص في ،وان هذف يؼزف ت ف ي اإلب الؽ ػن
ان ً ؼ هىياث ان ًان يت وغ يز ان ًان يت ان مائ ًت ػ هى يىل غ ػ هى ش ب كت اإلن خزن ج ف ي
ان ًان يت اإل س الي يت ف ي ان ًؤ س ساث ان ًان يت اإل س الي يت .ان كائ ن ن ه بحىد ف ي ان ًؤ س ساث
ش كم ان ً صارف اإل س الي يت ،ان ش ؼب اإل س اليي ،االػ خًاد ب نك يظاهزة يال واح ايىي م،
ويح الث ان زهىن اث ان شزي ؼت وان خأي ين اإل س اليي ،وان ً صزف يت اإل س الي يت وان خ ؼاون ياث.
ح ى جًغ ان ب يان اث ػن طزي ك ان ً الحظت ،ان ىر ائ ك .ح ح ه يم ن ه ب يان اث ين خ الل يزاحم :6
ع ،وان ب يان اث ان ًان يت ،وان ً ؼ هىياث ان ًان يت ان خ كً ي ه يت ،أخ بار ،ف ىائ ذ ح ىاف ز ان ًىق
يىل غ ح ك نىن ىج يا ان ً ؼ هىياث وان ً نظىر اإل س اليي.
وأظهزخ انُرائح أٌ نثُاَاخ انًؤسسح انًانُح اإلساليُح  10 031فقظ (انشزَعح  32,43انًؤسساخ انًانُح)
انرٍ نها يىقع عهً شثكح اإلَرزَد .عهً انرىافز واكرًال انثُاَاخ انًانُح األساسُح ويعهىياخ يانُح إضافُح
عهً يدًىعاخ يٍ انًؤسساخ انًانُح اإلساليُح انذٍَ نذَهى يىقع عهً شثكح اإلَرزَد 20,04( 40فٍ
انًائح) و  )%03,44( 4انشزَعح انًؤسساخ انًانُح َشز عهً يىقع عهً شثكح اإلَرزَد 30,34( 01 ،فٍ
انًائح) كاَد انًدًىعاخ اإلساليُح انًانُح يؤسساخ نرحذَس انًعهىياخ انًرعهقح تانرارَ األخُز فٍ انًىقع.
ويدًىعاخ يٍ انًؤسساخ انًانُح اإلساليُح  %011االسرفادج يٍ يُزاخ انركُىنىخُا يٍ انًىقع .كًا أكذخ
انًؤسساخ انًانُح انًسرُذج إنً انشزَعح اإلساليُح َدة أٌ ذكىٌ أكثز كشف انًعهىياخ ًَكٍ يُع حذوز
انغش تانُُاتح عٍ انًسرثًزٍَ وانعًالء واألطزاف األخزي.
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