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  مقدمة:

اضس عىىان كل خكم دًملساطي كائم على جثبُذ دعائم الشسعُت والدولت حعد السكابت في الىكذ الح

حُاة الاكخصادًت والاحخماعُت من الاللاهىهُت خاصت مع ألفُت ألاخيرة، ئذ هسي احظاع دوز الدولت وجدخلها في 

مىمُت أداة الدولت التي حظخخدمها في لاث العخُث أضحذ الىف على اللطاعاث الخابعت لها. ؤلاهفاقخالل 

العامت وجبين  ألاوشطتالري جلىم به في مخخلف اإلاجاالث ئذ أصبدذ حعكع كافت حىاهب  جدلُم الدوز 

 االبرامج الحكىمُت في شتى اإلاُادًن في صىزة أزكام واعخماداث. 

ُت( وباألخص السكابت من السكابت حظمى بالسكابت طابلت )اللبلهىع خاص  ئلىميزاهُت الدولت جخضع  نا

وعلى السغم من أنها جدخاج  مكن خدوهها وجفادهها ومعالتهها.اإلااكدشاف وجدلُل اإلاشاكل  ئلىالتي تهدف اإلاالُت 

ر أنها حعخب ئال ما ًترجب عليها بطء طير اإلاسافم العامت،  ،ؤلاهفاقالالشمت لللُام بعملُت  ؤلاحساءاثالكثير من  ئلى

لاث العمىمُت ومخمثل في جطبُم اإلايزاهُت على أكمل وحه في ظل كىاعد الىف ألاطاض وأهم في جأدًت هدف

اإلاىصىص  الخىظُمُتكما ًكىن هدفها أًضا ضمان شسعُت هره الىفلاث خظب اللىاهين . الاجفاق اإلالسزة

ل التي جمع هرا اإلاىضىع، من خال أكثر إلاخخلف التىاهب وؤلاخاطت ؤلاإلاام ئلىمن خالل ما طبم نهدف و  عليها.

 كيف جساهم الزقابة املالية في جسيير وثزشيد النفقات العمومية؟ الخالُت:  ؤلاشكالُتطسح 

 الدظاؤالث الفسعُت الخالُت: ئلى ؤلاشكالُتجخفسع 

  ؟ اللبلُتما اإلالصىد بالسكابت  -

 دوز اإلاساكب اإلاالي في جسشُد الىفلاث العمىمُت؟  -

ي جسشُد الىفلاث العمىمُت أهمُت كبيرة في اللطاع ًكدس ي مىضىع السكابت اإلاالُت ف: الدراسة أهمية

الخطبُلُت إلامازطت السكابت اإلاالُت في التصائس وللمع الفظاد  ؤلاحساءاثالاكخصادي من خالل مداولت جىضُذ 

 وضمان خظن صسف الىفلاث العمىمُت. 
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 :ما ًلي ئلىهره الدزاطت تهدف 

 مىمُت.جىضُذ دوز السكابت اإلاالُت في جسشُد الىفلاث الع -

 أطباب ازجفاع الىفلاث العمىمُت باإلاإطظاث العمىمُت .جددًد  -

 مهام اإلاساكب اإلاالي.و معسفت دوز  -

 : الحالية الفزضياتلإلجابة على الاشكالية نطزح 

عاث اإلاىصىص الاحعمل على مسافلت الهُئاث العمىمُت من خالل السكابت اإلاالُت  .1 جصام باللىاهين والدشَس

ع الت عليها  . صائسي في الدشَس

 .له دوز هام وفعال في جسشُد الىفلاث العمىمُتاإلاساكب اإلاالي  .2

 الدراسات السابقة: 

"  " لطفي فازوق شالس ي" بعىىان " دوز السكابت اإلاالُت في حظُير وجسشُد الىفلاث العمىمُت دزاطت -

الري ًلعبه الدوز  ئبساش  ئلىاإلاالُت لىالًت الىادي، هدفذ هره الدزاطت  اإلاساكبتدزاطت خالت مصلحت 

في  أداةحعخبر الىفلاث العمىمُت هخائج الخالُت:  ئلىاإلاساكب اإلاالي في جسشُد الىفلاث العمىمُت وخلصذ 

ن  ًد الدولت حظخعملها  لخدلُم أهداف عامت في اإلاجخمع هلص السابط بين اإلاساكب اإلاالي وآلامٍس

طابلت على عائم عمله فُما ًخص صسف ، ألن هرا ألاخير ٌعخبر زكابت كالىشزاءبالصسف السئظُين 

 ألامىال. 

دي طهُلت" بعىىان " دوز  - لعامت" دزاطت خالت مصلحت السكابت اإلاالُت في جسشُد الىفلاث ادزاطت "دٍو

هدفذ هره الدزاطت ئلى: مداولت جلدًم زؤٍت عملُت  ت اإلاالُت مابين بلدًاث والًت مظخغاهم.اإلاساكب

 ت اإلاالُت للىفلاث العمىمُت.الخعسف على السكابو  .خىل اإلاىضىع

 دواعي اخحيار هذا املوضوع: 

معسفت بعض السغبت في جىمُت اإلاعسفت الراجُت في مجال اللطاع العمىمي وحظُير مالُت الدولت وكرلك  -

 .تي ًلىم بها اإلاساكب اإلاالياإلاهام ال
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 . وجسشُد اإلاال العام التزاًد اإلاظخمس للىفلاث العمىمُت -

مع جىحه دول العالم هدى ضبط الىفلاث العمىمُت في أشماث اإلاالُت أهمُت اإلاىضىع خاصت  -

 واكخصادًت. 

 هيكل البحث: 

فصلين، هظسي وآخس  ئلىبعين الاعخباز الفسضُاث ًلظم البدث  ألاخراإلاطسوخت مع  ؤلاشكالُتلخىضُذ  -

اإلابدث الُت، السكابت اإلا ألاول زالر مباخث، جىاولىا في اإلابدث  ئلىجطبُلي، خُث كظمىا الفصل ألاول 

الثاوي اإلايزاهُت العامت أما اإلابدث الثالث جىاولىا حظُير الىفلاث العمىمُت، أما فُما ًخص الفصل 

هظسة  ألاول زالر مباخث اإلابدث  الثاوي دزاطت خالت مساكب اإلاالي ببلدًت مظخغاهم ئذ ًدخىي على

ىفلاث الالسكابت اللبلُت على خل دًت مظخغاهم، اإلابدث الثاوي مسالإلاصلحت السكابت اإلاالُت لبعامت 

  ساكب اإلاالي في الصفلاث العمىمُت. العمىمُت، اإلابدث الثالث: مجال جدخل اإلا

 جمثلذ فُما ًلي: حدود الدراسة: 

 الحدود اإلاكاهُت: شملذ الدزاطت اإلاُداهُت خالت اإلاساكب اإلاالي لبلدًت مظخغاهم. -

 . 2012/2012الحدود الصماهُت: فترة  -
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 :جمهيد

 

حهخبر الىُٓاث الهمىمُت الىطُلت ألاطاطُت التي ًٓىم نلحها جدزل الدولت في حمُو اإلاُادًً 

ؾبُهت الاْخطادًت و الاحخمانُت و الظُاطُت ،التي حه٘ع طُاطت الخٙىمت و مدي هجانت بسهامجها مً زالٛ 

الىُٓاث و جٓظُمها نلى الٓؿاناث اإلاسخلُت ،يحر ؤن هره الىُٓاث ؤضخذ  في جصاًد مظخمس هاجج نً الخؿىز 

ادة ؤضبدذ ن الخ٘ىىلىجي اإلادظازم. و الازخالض ما ؤلصم بػسوزة وحىد هُئت مسخطت  خالنبلسغت لوهره الٍص

ابت نلى ألامىاٛ الهامت مً ؤحل غمان و جدُٓٔ زشادة و نٓال  بذ طيخؿّس في هرا  هُت ؤلاهُاّ الهمىمي،للْس

 ما ًلي: الُطل بلى

: ابت اإلاالُت . اإلابدث ألاٛو  الْس

ابت اإلاالُت وؤهداَها اإلابدث الثاوي:  .ؤهىام الْس

 حهبحر الىُٓاث الهمىمُت. : اإلابدث الثالث
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 السكابت اإلااليت  اإلابحث ألاول:

بن الىُٓاث اإلاالُت اإلاتزاًدة ْد جطبذ نسغت للخالنب و الخبرًس و ؤلاطساٍ الىاجج نً طىء حظُحرها 

ؤزىاء بهُاْها ، وبالخالي ًطبذ اْخطاد الدولت في زؿس مددّ ْد ًادي بلى بَالطها و انهُازها بما ؤلصم بػسوزة 

ابت مالُت تهخم بخُادي ٔ وغو ْز ألازؿاز و الخد مً هدز اإلااٛ الهام ،  اإلاداَكت نلى اإلااٛ الهام ،نً ؾٍس

ابت اإلاالُت ؤهمُتها ،مساخلها، ؤطالُب جىُُرها، ؤهم ؤهىانها و  ونلُه طيخؿّس في هرا اإلابدث بلى ماهُت الْس

 ؤهداَها.

 :ماهيت السكابت اإلااليت و أهميتها اإلاطلب ألاول:

 :وشأة السكابت اإلااليت أوال:

ابت اإلاالُت بلى وشإة ٗان  الدولت و ملُ٘تها للماٛ الهام وبدازجه هُابت نً الشهب، جسحو وشإة الْس َٓد 

ابت تهخم بطىِ اإلاداضُل بانخبازها ؤهم ألاشُاء التي ًمً٘ اْخػاء الػساثب مجها و  لدي الُسانىت في مطس ْز

ابت نلى ؤمىاٛ الدولت.3000ٗان لدي ؤزِىا مىر ؤٖثر مً   طىت ْبل اإلاُالد ماطظت مسخطت بالْس

ابت في لٓد اهخمذ  ابت للخُاف نلى ؤمىاٛ بِذ ماٛ اإلاظلمحن خُث ْظمذ الْس الدولت ؤلاطالمُت بالْس

ابت، ابت  ذلٚ الهطس بلى هىنحن مً الْس ابت الىالي وهما ْز ابت الراجُت، وؤما في ما ًسظ ْز الىالي للىالدة و الْس

سطٛى ضلى هللا نلُه وطلم" ألخد ٖمداطبت "ال للىالة َخمثل في ال٘ثحر مً ألاخدار و التي ذٖستها ٖخب للظحرة،

مت ه٘ساء ال جُ٘سها ٖبري  الىالة الري اطخسدمه لخدطُل الطدْاث  وحهل ؤلاطالم ازخالض اإلااٛ الهام حٍس

.،ٖما ؤوص ى ؤمحر 161"طىزة آٛ نمسان آلاًت  "ومً ًٌلل ًإحي بما يل ًىم الُٓامت الؿاناث ،بدُث ْاٛ حهالى:

"خاطبىا ؤهُظ٘م ْبل ؤن  خُث ْاٛ: الىُع ْبل ؤن ًداطبها هللا،اإلاامىحن نمس بً الخؿاب بمداطبت 

ىىا الهسع ألاٖبر و بهما ًسِ الخظاب ًىم الُٓامت نلى مً خاطب هُظه في الدهُا"، وفي  جداطبىا وجٍص

ابت نلى ألامىاٛ الهامت  ٗاهذ َسوظا مً ؤواثل الدٛو التي ؤوحدث هُئت مسخطت للْس الهطىز الخدًثت َٓد 

ع في طىت خُث ؤوشإ اإلا ت مداطبت باَز و التي زػهذ 1256لٚ طاهذ لُىض يٍس للمداطبت مً ؤهمها يَس

ابت الٓػاجي التي جمازطها مد٘مت اإلاداطباث مىر نام   1807.1لخؿىزاث ندًدة بلى ؤن جمثلذ في الْس

ابت اإلاا ابت نلى ألامىاٛ الهامت خُث ؤوشإث هُئت للْس لُت ؤما في اهجلترا َٓد ؤوشإث هُئت مسخطت للْس

ْامذ بةوشاء حهاش اإلاداطباث الهامت ،زم ضدز ْاهىن  ،بذ1921بمىحب ْاهىن اإلاىاشهت الري ضدز نام 

ابت و شمىلها 1950بحساءاث اإلاىاشهت و اإلاداطبت لظىت  ويحره مً الٓىاهحن اإلاخؿىزة الهادَت بلى جدنُم الْس

ذ الخاغس َٓد بلٌ الخؿىز في مجاٛ لجمُو ؤلاًساداث و ؤطالُب بهُاْها و جؿىز هره ألاطالُب َىُا، وفي  الْى

ابت دزحت مخٓدمت حدا طىاءا نلى الىؿاّ اإلادلي ؤو الدولي َيشإث لهره الًاًت مىكماث دولُت و بْلُمُت  الْس

ابت الهلُا" ابت اإلاالُت ومً ؤمثلثها اإلاىكمت الدولُت ألحهصة الْس  وؤحهصة مدلُت تهخم ٗلها بالْس

                                                           
1 1

الظىت  مرٖسة ماطخحر ،نلىم حظُحر ،حامهت بظ٘سة الجصاثس، ،دزاست حالت اإلاساكبت اإلااليت لوالًت بسكسة لسكابت اإلااليت على الىفلاث العموميت،ناجشت بً هاضس ،ا

.36،ص2014-2013الجامهُت    
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د وغهذ اإلاىكماث ويحرها مً اإلا (INTOSSAIاهخىطاي) ت ، ْو ُٓت و ألاطٍُى ىكماث ؤلاْلُمُت الهسبُت و ؤلاٍَس

ابي في  س الهمل الْس ابت نلى اإلااٛ الهام و جٓدًم الخىضُاث الالشمت لخؿٍى هطِب ؤنُجها جىكُم ؤنماٛ الْس

.  مسخلِ الدٛو

بت دطخىز ٖما يحره مً الدٛو نلى حشُ٘ل مجلع اإلاداط ؤما في الجصاثس َٓد هظ اإلاشسم الجصاثسي،

زػو و 1980ذلٚ اإلاجلع طىت  اوشإوذلٚ في بؾاز اطخ٘ماٛ لدشُ٘ل ماطظاث الدولت في جلٚ الُترة و 1976

ٗان آزسها طىت  خُث ؤضبدذ مهمخه حشمل مساْبت حمُو ألامىاٛ 1995ْاهىهه ألاطاس ي لهدة حهدًالث 

ٗان اإلاظخُُد مجها. ٗان مطدزها و مهما   1الهمىمُت مهما 

 السكابت اإلااليت حعسيف زاهيا:

ٗاآلحي ، ابت اإلاالُت هرٖس مجها  ُاث للْس " بإنها: جىحد ندة حهٍس ٗان ٗل   خظب "َاًٛى الخدٓٔ ما بذا 

ٓا للخؿت اإلاسطىمت و  هىاحي الػهِ ؤو الطادزة و الٓاندة اإلآسزة ،بما مىغىنها َهى الخهلُماث ش يء ٌظحر َو

مها ومىو ج٘سازها.  2الخؿإ مً ؤحل جٍٓى

ها ا لدٖخىز َااد الهؿاز بإنها وقُُت جٓىم بها الظلؿت اإلاسخطت لٓطد الخدٓٔ مً ؤن الهمل ٖما نَس

ابت هي نملُت ًٓطد مجها الخإٖد مً ؤن  ذ اإلاددد لها ، و الْس ٓا لؤلهداٍ اإلاسطىمت بُ٘اًت و في الْى ٌظحر َو

ت للدولت، وجخػمً ُْاض الىخاثج اإلاحزاهُت الهامت (،ْد جم جىُُرها خظب ما هى مٓسز لها  الخؿت )الظىٍى

 3ومٓازهتها باألهداٍ وجددًد الُسو ْاث )الاهدساَاث(وجدلُل ؤطبابها ووغو الخلٛى اإلاىاطبت لها.

ٖما حهخبر ؤًػا جؿبُٔ للمهلىماث اإلاداطبُت بًسع جىكُم و ازخُاز مٓازهت و نسع اإلاهلىماث  

ؤلاخطاثُت مً حمُو السجالث ذاث الهالْت إلاظاندة ؤلادازة في وغو الٓسازاث الالشمت لخىُُر و بحساء الهمل 

ابت حظتهدٍ الخإٖد مً خظً اطخهماٛ اإلااٛ الهام ، ما ًخُٔ ذ ؤًػا بإنها ْز مو ؤهداٍ الخىكُم  ونَس

 4.ؤلادازي 

ابت اإلاالُت نلى الىُٓاث الهمىمُت هي نبازة نً َدظ للهملُاث اإلاالُت، وجىحُه          ومىه ًخطر لىا ؤن الْس

ىم في الخؿإ. الىُٓت بلى ما زططخه له،  جُادًا للْى

 أهميت السكابت اإلااليت زالثا:

ابت اإلاالُت في ما ًلي:  جبرش ؤهمُت الْس

ت ازجباؾا و وزُٓا،مً زالٛ - - ابت اإلادطلت الجهاثُت  ازجباؾها بالهملُت ؤلاداٍز خُث ؤن نملُت الْس

 ألوشؿت  ومهام اإلاىكمت ، َمً زاللها ًمً٘ ُْاض مدة ُٖاءة الخؿـ اإلاىغىنت و ؤطالُب جىُُرها.

                                                           
.36بم ذكسه،ص،مسحع سلسكابت اإلااليت على الىفلاث العموميت،دزاست حالت اإلاساكبت اإلااليت لوالًت بسكسةناجشت بً هاضس ،ا

 1
  

.109،ص1998،م٘خبت الثٓاَت لليشس و الخىشَو السكابت ؤلادازيت و اإلااليتخمدي طلُمان ،
2
  

3
.49،ص2014-2013،مرٖسة ماطخحر ،ٗلُت الخّٓى و الهلىم الظُاطُت،حامهت بظ٘سة ، الظىت الجامهُت اإلاساكب اإلاالي في الدشسيع الجصابسي هاضس ًاطحن،   

.15-14،ص2010،داز الثٓاَت لليشس و الخىشَو السكابت ؤلادازيت و اإلااليت على ألاحهصة الحكومت  دزاست حالت جطبيليتخمدي طلُمان الٓبُالث،
4
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اطبُت  حهخبر حصءا ؤطاطُا مً ؤلادازة اإلاالُت و التي جخػمً مجمىنت مً الظُاطاث و ؤلاحساءاث اإلاد- -

و الخدُُْٓت في مجاٛ ألاداء و الهالْاث اإلاالُت و هي الهملُت التي حظخؿُو ؤلادازة بىاطؿتها اٖدشاٍ 

ؤًت اهدساَاث نً الخؿـ اإلاىغىنت ، وحهخبر مً ؤهم اإلاسج٘صاث التي جىؿلٔ مجها اإلاىاشهت الهامت و 

 اتهم. جخػمً اطخٓامت و هصاهت اإلاىقُحن و الخإٖد مً ؤدائهم إلاهامهم وواحب

ابت اإلاالُت مً ؤهم الىطاثل و ألادواث التي حظاند نلى اٖدشاٍ ؤصخاب الٓدزاث و اإلاىاهب - - حهد الْس

 في مهامهم.

ابت اإلاالُت ؤٖثر مً زالال ؤنها لم حهد ْاثمت نلى مُهىم - - الػبـ و اإلاىذ و بهما قهس وجكهس ؤهمُت الْس

ابت الاًجابُت البىاءة التي ال جىدطس ف  ي مجسد اٖدشاٍ ألازؿاء الىاْهت بل جخهداها ،ما ٌهٍس بالْس

ىنها.  1لخبدث في ؤطبابها و ُِٖ ججىب ْو

 مساحل و أساليب السكابت اإلااليت اإلاطلب الثاوي:

 مساحل السكابت اإلااليت أوال:

ٗالخالي: ابت اإلاالُت بمساخل ؤطاطُت هسخطسها   جمس الْس

ابت و  :مسحلت ؤلاعداد-1 ٔ الهمل الري طٍى ًٓىم بهملُت الْس ابت ًجب جدػحر ٍَس ْبل الُٓام بهملُت الْس

حهد هره اإلاسخلت مً اإلاساخل الهامت ،ألن ازخُاز ؤَساد الهمل ألاُٖاء طٍى ًىه٘ع بطىزة حدًدة نل باقي 

 بهدد مً الخطاثظ مجها:اإلاساخل لرلٚ نلى اإلاساْب اإلاالي ؤن ًخمخو 

حر دُْٓت نً ؤوحه وشاؽ اإلايشإة اإلاالُت.ْدزة اإلاساْب اإلاال- -  ي نلى جَى

ابت اإلاالُت.- -  ؤلاإلاام بإوحه وشاؽ اإلايشإة الخاغهت للْس

 ْدزة اإلاساْب اإلاالي الاجطاٛ مً حمُو بدازاث اإلايشإة.- -

ابت و ذلٚ مً زالٛ جٓدًم - - ً ألامس الري ًادي بلى حظهُل مهمخه في الْس اٖدظاب زٓت آلازٍس

 اإلاظاندة.

لها بلى مهلىماث ذاث َاثدة .الٓدزة ن- - سة و جدٍى  لى جدلُل البُاهاث اإلاخَى

 ؤن ًدظم باإلاىغىنُت و اإلاسوهت و ًبخهد نً الخدحز.- -

 بهد الاهتهاء نً نملُت ؤلانداد جإحي اإلاسخلت الخالُت:

ٗاهذ في هره اإلاسخلت ًٓىم اإلاساْب اإلاالي بمٓازهت البُاهاث اإلاالُت مً مطادزها  :مسحلت حمع البياهاث-2 طىاء 

مدُىقت في سجالث اإلاداطبت ؤو اإلادُىقت نلى ؤحهصة الخىاطب و اطخسساج هره البُاهاث و حدولتها الُٓام 

 بالهملُت التي طخلحها .

                                                           
5

،مرٖسة ماطخحر ٗلُت الهلىم الاْخطادًت دوز السكابت اإلااليت في جسشيد الىفلاث العامت ،دزاست حالت اإلاؤسست التربويت،محمد بلهاشمي دًٚ زحرة ،

  .24،ص2018-2017مظخًاهم،الظىت الجامهُت 
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ها مو ما هى مسؿـ في هره اإلاسخلت ًٓىم اإلاساْب اإلاالي بمٓازهت البُاهاث التي جدطل نلح :مسحلت الفحص-3

ابت اإلاالُت وهي :، وهىا ٌظخهحن اإلاساْب اإلاالي له  بإدواث الْس

ابت و هي نبازة نً زؿت شاملت لجمُو  :اإلاواشهت الخخطيطيت-أ حهخبر مً ؤهم ألادواث اإلاظخسدمت في الْس

 نملُاث اإلايشإة زالٛ مدة مهُىت َهي جدخىي نلى مهاًحر مً ؤحل مٓازهت الاهجاش الُهلي و ُْاض ألاداء.

هت ي الخؿىة ألاطاطُت في اإلاساْبت اإلاالُت ألن هره الهملُت جخػمً مٓاز ٌهخبر الخدلُل اإلاال :الخحليل اإلاالي -ب

، ومظخىي جىُُرها، واإلآازهت بحن الُتراث الصمىُت اإلاسخلُت وبحن اإلايشأث اإلاخمازلت وجخم الخؿـ اإلاىغىنت

 نملُت اإلآازهت في الخدلُل اإلاالي مً زالٛ:

 همىمُت خظاب الدزل.جدلُل الٓىاثم اإلاالُت وذلٚ مً زالٛ اإلاحزاهُت ال-

ٔ اليظب اإلاالُت اإلاسخلُت،-  1مثل وظب الظُىلت و السبدُت و الهاثد نلى الاطدثماز . الخدلُل نً ؾٍس

س اإلاالي  :مسحلت الخلازيس اإلااليت-4 ابت إلنداد الخٍٓس ٔ نمل الْس بهد الاهتهاء مً الهملُاث الظابٓت ًإحي دوز ٍَس

 للمدًس لُطبذ نلى نلم بٙل الهملُاث اإلاالُت ؤزىاء جىُُر الخؿت اإلاالُت، ونىد الاهتهاء مجها. 

س ًجب ؤن جٙىن مسخطسة و ذلٚ مً زالٛ بما نسغها نلى شٙل زطىم بُاهُت ،ؤو بإشٙ اٛ ؤزسي وهره الخٓاٍز

 جكهس مدي الخًحراث اإلاالُت التي جددر في اإلايشإة ،وحهسع ؤطباب اإلاشاٗل اإلاالُت.

ابت اإلاالُت  : زاهيا:أساليب السكابت اإلااليت ،بخددًد ؤطالُب مهُىت لخىُُر الْس لٓد ذهبذ ْىاهحن ؤيلب الدٛو

 ٖخالي:

ابت بحساء ز  :السكابت الشاملت-1 ٓا لهرا ألاطلىب جخىلى حهاث الْس ْابت نامت و جُطُلُت نلى حمُو اإلاهامالث َو

ابت الشاملت نلى ْؿام  ابت ؤو ؤن هره جٙىن شاملت ،ؤو ْد جم جدُٓٔ الْس اإلاالُت جمازطها الجهاث الخاضت للْس

ابت نلى باقي اإلاجاالث. ت ؤو الْس  مهحن في مجاٛ هىعي مهحن مً مجاالث ألانماٛ اإلاالُت للىخدة ؤلاداٍز

دظ جلٚ  :السكابت الاهخلابيت-2 خظب هرا ألاطلىب ًخم ازخُاز نُىت مً بحن الهمالث اإلاالُت اإلاساد مساْبتها َو

ابت الاهخٓاثُت بؿّس  مً٘ اطخسدام الْس ابت،ٍو الهُىت ٖىمىذج ُْاض لؤلنماٛ اإلاالُت للجهت الخاغهت للْس

 مخهددة مجها:

ٓت نشىاثُت وبزػانها خُث ًخم ازخُاز نُىت ؤو نُىاث مهُىت مً اإلاهامالث  :العيىت العشوابيت-أ اإلاالُت بؿٍس

ت و ًدبو هرا ألاطلىب في اإلااطظاث  ابت دون الخاحت بلى بزػام حمُو اإلاهامالث اإلاالُت في الىخدة ؤلاداٍز للْس

ٗاث التي َحها ؤنماٛ مالُت ضخمت و مخهددة.  و ؤلادازاث و الشس

ٓت ًخم جٓظُم اإلاهامالث اإلاالُالعيىت ؤلاحصابيت-ب ٓا لهره الؿٍس ابت نلى : َو ت التي جٓىم الجهت الخاغهت للْس

 ؾبٓاث مدشابهت و مخجاوظت مً هاخُت الدجم و الىىم زم ازخُاز نُىت مً ٗل ؾبٓت نلى خدي.

                                                           
.92،ص2008،،السكابت اإلااليت على جىفير اإلاواشهت العامت في الحاهوث العساقي بغدادطسوان ندهان،محززا الصهاوي 

1
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مخد هىا الازخُاز بلى مسخلِ مُسداث مىغىم اإلاهاملت العيىت العىلودًت-ج : خُث ًخم ازخُاز نُىت مهُىت ٍو

ىت مجمىنت مً اإلاهامالث اإلاالُت إلاىغىناث مترابؿت ؤو ذاث ضلت اإلاالُت التي جم ازخُازها بدُث جمثل الهُ

ابت اإلاالُت نُىبا مهُىت ،َإطلىب  بمىغىم الهُىت اإلاسخازة وحدًس الرٖس ؤن لٙل ؤطلىب مً ؤطالُب الْس

ابت الاهخٓالُت  ابت الشاملت مً الطهب جؿبُٓه في الدٛو الخدًثت بظبب ٖثرة اإلاهامالث اإلاالُت ؤو الْس الْس

ام الخُُٓٓت .َُها  ب نلُه ندم الدْت واإلاىغىنُت في الىخاثج ألنها بشٙل اهخٓاجي نشىاجي يحر مهبر نً ألاْز

ابت الدازلُت التي ًداطبها مداطب ؤلادازة خُث  السكابت اإلاسخمسة:-3 ابت اإلاظخمسة في الْس ًخطر ؤطلىب الْس

ابت ؾىاٛ ًخم الُدظ  و اإلاساْبت بشٙل داثم ومظخمس للمظدىداث و الُٓىد اإلا داطبُت للجهت الخاغهت للْس

 الهام.

ابت الخازحُت بمساحهاث دوزٍت  :السكابت الدوليت-4 ابت نلى َتراث دولُت زالٛ الظىت ٖإن جٓىم الْس وجخم الْس

ابت ؤو في خالت  ابت ،ؤو في حسد اإلاساشن في َتراث جددده ؤلادازة ؤو حهت الْس لبهؼ الىخداث الخاغهت للْس

ت نل ابت الظىٍى ابي الظىىي.الْس س الْس  1ى الخظاباث الجهاثُت لٙل نام و بضداز الخٍٓس

 

 أهواع السكابت اإلااليت وأهدافها اإلاطلب الثالث:

ابت ، وهىإ مً ًسج٘ص نلى  ابت اإلاالُت ، َهىإ الىىم الري ًسج٘ص نلى ألاحهصة الٓاثمت بالْس جخهدد ؤهىام الْس

ابت. ابت و آلزس ًسج٘ص نلى ؾبُهت الْس  شمً الْس

 أهواع السكابت اإلااليت-1

ابت ، وهىإ مً ًسج٘ص          ابت اإلاالُت ،َهىإ الىىم الري ًسج٘ص نلُه ألاحهصة الٓاثمت بالْس جخهدد ؤهىام الْس

ابت  ابت ، وهىإ مً ًسج٘ص نلى ؾبُهت الْس  نلى شمً الْس

ابت ًىٓظم بلى ْظمحن :مً حيث الجهت التي جخولى السكابت -1  :2هرا الىىم مً الْس

ابت ًُترع ؤن جٓدم  :السكابت الداخليت - ؤ ت حهمل دازل الجهت الخاغهت للْس جٓىم بها وخدة بداٍز

للظلؿت الهلُا اإلاالخكاث اإلاخهلٓت بمدي مشسونُت و طالمت بدازة ألامىاٛ و دْت الخظاباث و 

س هكام الدظُحر وجدظِىه بالٓػاء نلى الهُىب التي حشىبه.  الاْتراخاث بسطىص جؿٍى

ابت،  :ازحيتالسكابت الخ - ب جٓىم بها هُئت نلُا ًُترع ؤن جٙىن مظخٓلت جماما نً الجهاث الخاغهت للْس

ونادة ما ًددد بؾاز نملها بىاطؿت الٓاهىن و هى ٌشمل ٗل ما هى مخهلٔ باإلااٛ الهام،خُث حشمل 

ابت الخازحُت مخابهت ُُُٖت جىُُر الٓىاهحن و الخىكُماث و مدي مؿابٓت جىححهاث الظلؿت  الْس

                                                           
.95،مسحع سبم ذكسه،ص،السكابت اإلااليت على جىفير اإلاواشهت العامت في الحاهوث العساقي بغدادطسوان ندهان،محززا الصهاوي 

 1
  

1
،مرٖسة مٓدمت لىُل شهادة ماطخحر،حامهت دوز السكابت العموميت في جسشيد الىفلاث العموميت دزاست حالت اإلاؤسست الاسدشفابيت بوسعادةبً ُٖدٛى خمصة،

.14،ص2017-2016مظُلت ،الظىت الجامهُت    
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مُت ، و بطُت نامت َةن للهُئت اإلادْٓت بمٙاهُت ؾسح حظاءٛ اإلاشسونُت و اإلاالثمت و الدْت الظل

 اإلاداطبُت، ومدي الخُٓد بمهاًحر الُ٘اءة و خظً الظحر و الُهالُت.

ابت ضىز مخهددة هي: مً حيث جوكيذ السكابت: -2  ًإزر هرا الىىم مً الْس

ٗاَت  :السكابت السابلت - ؤ ىم في مش٘الث حشحر بلى اجساذ  الاطخهداداث و الاخخُاؾاث الالشمت لخجىب الْى

ابت ضىزة اإلاىآَت  و الظُؿسة نلى اإلادزالث و جىححههما إلهجاش ألاهداٍ اإلاسيىبت، وجخسر هره الْس

ابت ٗان شخظ نام ؤو هُئت مهُىت ،َال ًجىش الازجباؽ  اإلاظبٓت مً ؤحهصة الْس ؤو دَو بااللتزام طىاء 

ابت اإلاظبٓت.ؤي مبلٌ ْبل الخطى   ٛ نلى مىآَت الجهت اإلاسخطت بالْس

ٓا  : السكابت اإلاتزامىت - ب هي متزامىت مو الخىُُر تهدٍ بلى جدٓٔ مً ؤن ما ًجسي نلُه الهمل ًخم َو

، باطخمساز وذلٚ لخجىب ألازؿاء و  للخؿـ اإلاىغىنت و الٓسازاث اإلاخسرة و مخابهت الهمل ؤٛو بإٛو

ىنها و  ٔ مهالجتها.ؤلاهماٛ و اٖدشاَها خاٛ ْو و نً ؾٍس  الخطٍس الظَس

ابت الالخٓت بهد الخىُُر و بهد اهتهاء َترة شمىُت  مهُىت )نادة ما جٙىن  السكابت الالحلت: -ج - ث جبدؤ الْس

ابُت يحر  ٓىم بها حهاث ْز هذ ؤزىاء الخىُُر ٍو الظىت اإلاالُت(،بهدٍ ال٘شِ نً ألازؿاء التي ْو

ابت مجلع اإلاد ابت شاملت حظمذ بخُُٓم زؿي زاغهت للظلؿت الخىُُرًت ْٖس اطبت ، َهي حهخبر ْز

س الالشم الُٓام به اججاه اإلامازطاث  ٗاهذ بًسع الترشُد ؤو الخهدًل ؤو الخؿٍى هخه ؤًت مىكمت  التي ْو

ابت جُُٓمُت.ألاَػل في مجاٛ ؤلادازة ؤمىاٛ الهمىمُت   وذلٚ ًؿلٔ نلحها ؤخُاها بإنها ْز

 وجىٓظم بلى : :مً حيث السلطت اإلامازست للسكابت -3

هي جلٚ التي جٓىم بها ؤحهصة الخٙىمت نلى هُظها وجدىاٛو ُُُٖت جىُُر اإلاحزاهُت  :السكابت ؤلادازيت - ؤ

ابت هسمُت طلُمت لسئطاء نلى مسئوطهم. ،وحظحر ألامىاٛ الهمىمُت،  وهي ْز

ابت نلى جىُُر اإلاحزاهُت هي الخإٖد مً اخ :السكابت السياسيت - ب ترام ؤلاحاشة بطىزة نامت َالًاًت مً الْس

ٔ  التي ؤنؿاها البرإلاان للخٙىمت في جدطُل ؤلاًساداث و ضٍس الىُٓاث، ابت نً ؾٍس وجدٓٔ هره الْس

 التزام الخٙىمت بخٓدًم خظاب زخامي في نهاًت الظىت اإلاالُت للبرإلاان.

حهصة ونادة ما جدبو هره ألا جٓىم بها ؤحهصة مظخٓلت بهدٍ الخُاف نلى اإلااٛ الهام  :السكابت اللظابيت - ر

س طىىي  ،زثِع الجمهىزٍت خُث حظمذ باطخٓالٛ اججاه الىشازاث اإلاسخلُت ، وجٓىم بخٓدًم جٍٓس

ابت اإلاالُت و اإلاداطبُت مً  لسثِع الدولت جبحن َُه ٗل ما ْامذ به ؤنماٛ وما ٖشُذ نىه الْس

ابت ًٓىم بها مجلع اإلاداطبت في الجصاثس.  1مسالُاث  مو جٓدًم ،هره الْس

 

 

                                                           
.15،مسحع سبم ذكسه ،صسدشفابيت بوسعادةالعموميت دزاست حالت اإلاؤسست ؤلا  دوز السكابت العموميت في جسشيد الىفلاثبً ُٖدٛى خمصة،

 1
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ابت اإلاالُت بلى جدُٓٔ حملت مً ألاهداٍ نامت و زاضت:: السكابت اإلااليت أهداف زييا:  حظعى الْس

ابت اإلاالُت في الهمل نلى جدُٓٔ الطالر  :ألاهداف العامت -1 جىحص ألاهداٍ الهامت التي حظتهدَها الْس

 الهام مً زالٛ الهىاضس الخالُت:

ت مدظمت وحهني هره الػماهت ؤن جٙىن  :طمان شسيعت جصسفاث ؤلادازة - ؤ اث ؤلاداٍز حمُو الخطَس

اث نشىاثُت و ضمذ بهدم  بالشسنُت ؤي حظدىد بلى ْاهىن ؤو الثدت هكامُت و لِظذ ْسازاث ؤو جطَس

 اإلاشسونُت.

اث ؤلادازة نلى هدى  :فساد و حسياتهمألا طمان عدم وكوع اعخداء على حلوق  - ب بذا جمذ مساْبت جطَس

اد الهاملحن باإلدازة و اإلاخهاملحن مهها في قل اخترام َُمً٘ غمان اخترام خّٓى ألاَس  اإلابحن نالُه،

ابت ومحزاث  الدطخىز و الٓاهىن الطُما ،ؤن ؤلادازة ْد مىدذ للظلؿاث ما ًجهلها في يُاب هره الْس

 جخجاوش خدود الٓاهىن، نىد بطاءة اطخهماٛ الظلؿاث ؤو الخهظِ في اطخسدامها .

 تالخحلم مً سالمت ؤلاهفاق وفلا للخطط اإلاوطوع - ث

 الخحلم مً جحصيل اإلاوازد وفلا إلاا هو ملسز.   - ر

ت ؤهداٍ مدددة حظحر في ذلٚ ألاهداٍ  ألاهداف الخاصت: -2 ال شٚ لٙل مطلخت خٙىمُت ؤو حهت بداٍز

ؤو الظُاطت الهامت للدولت ، َإهداٍ وشازة الصخت هي الجهىع بمظخىي صخت ؤَساد الشهب و 

وشازة التربُت و الخهلُم هي الجهىع بمظخىي الهلمي و الخُاف نلحها غد ألاوبئت و ألامساع، وؤهداٍ 

ؤي ؤن ألاهداٍ  الثٓافي لليشء وجإهُلها نلمُا و مهىُا، وه٘را باليظبت للىشازاث و اإلاطالر ألازسي،

ٔ لخدُٓٓها  الخاضت جخمثل في جدُٓٔ ألايساع ؤو ألاهداٍ التي ؤوشئذ اإلاطلخت ؤو اإلااطظت ؤو اإلاَس

ابت ال  1شاملت التي جإٖد نلى مدي جدُٓٔ هره ألاهداٍ مً ندمه مً زالٛ آلاحي:ومً هىا حظعى الْس

ابت  ابت نلى مدي الاطخًالٛ ألامثل للمىازد اإلاخاخت و مدي ُٖاًت و َانلُت الىُٓت بذ لم حهد الْس الْس

اإلاالُت جٓخطس نلى مساحهت وشاؽ الىخداث مً الىاخُت اإلاالُت اإلاظدىدًت الالثدُت َٓـ، بل امخدث لٙي 

شمل مساحهت ألاداء للخدٓٔ مً مدي ُٖاءة ؤلاهخاج و الخطٛى نلى ؤْص ى ْدز مً اإلاسسحاث مً الظلو و ح

الخدماث باطخسدام ؤْل ْدز ممً٘ مً اإلادزالث، ومً مدي جدُٓٔ البرامج اإلاىغىنُت لالهداٍ اإلاسؿؿت و 

 اإلاظتهدَت جسُُػها.

ابت اإلاالُت جإُٖد ما ًل  ي:ومً هىا ًجب نلى الٓاثمحن بالْس

ابت حىدة اإلاىخج، َىدً وهمل خالُا في اْخطاد خس مُخىح و ْاثم نلى اإلاىاَظت، وال - - الخإٖد مً ْز

ابتبال لؤلحىد و ألاضلر،ٖما حهني  بٓاء َُه الُانلُت مساناة هىنُت الظلهت ؤو الخدمت اإلآدمت  ْز

.  وحىدتها ؤوال بإٛو
                                                           

2
ت،ُٖس الدواز الخداثٔ ؤمام ؤبساج الخلىاوي  السكابت اإلااليت على ألاموال العامت في مواحهت ألاوشطت غير اإلاشسوعتنلي ؤهىز الهظ٘سي ، ،م٘خبت بظخان اإلاهَس

.168،ص2008   
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ومؿابٓتها للىاْو بذ جبدذ الُدىص الخإٖد مً بحساء الدزاطاث الجدوي الالشمت ومدي ضدْها - -

ابُت بحساءاث دزاطاث وهمُت ؤو اإلالًاة في جٓدًس ألاضٛى مً ؤحل الخطٛى نلى الٓسوع مً  الْس

 البىٕى ،اطدىادا بلى هره الدزاطاث ؤو الخٓدًساث الجًساَُت.

بهجاش  الخإٖد مً ُٖاًت اإلاهلىماث و ألاهكمت و ؤلاحساءاث اإلاظخسدمت ومدي جٓدمها ؤو ٌظسها في- -

 ألاهداٍ اإلاؿلىبت .

 1بُان آزاز جىُُر نلى مظخىي اليشاؽ الاْخطادي و اججاهاجه.- -

 

 اإلااليت العامت اإلابحث الثاوي:

حز نلى بهؼ الخطاثظ دون ألازسي بال ؤنهم  ْد ًسخلِ الُٓهاء  في حهٍسِ محزاهُت الدولت في التٖر

ٗاملت  هُٓاث الدولت و ألاذنًخُٓىن في ٗىن اإلاحزاهُت الهامت جٓدًس مُطل إلًساداث و  بها إلادة طىت مالُت 

لخهسع بلى ، والجدًس  بالرٖس ؤن اإلاحزاهُت الهامت ججظد في ْاهىن ٌظمى بٓاهىن اإلاالُت لهرا جىحب نلُىا امٓبلت

ُاث الُٓهُت،  ونلُه طيخؿّس بلى : بهؼ الخهٍس

 ماهُت الىُٓاث الهمىمُت و ؤهمُتها.- -

 جٓظُماث الىُٓاث الهمىمُت.- -

 ؤهداٍ الىُٓت الهمىمُت.- -

 اإلايزاهيت العامت  اإلاطلب ألاول:

نلى هرا الىدى طيخؿّس بلى ٗل م ًخهلٔ بالىُٓاث الهمىمُت  وبطىزة ؤزسي ٗل ما ًخهلٔ بيشاؽ 

 الهمىمي . الدولت ، زاضت مً حاهب ؤلاهُاّ

ها البهؼ مً الُٓه اإلاحزاهُت الهامت  الخعسيف الفلهي للميزاهيت العامت: -1 للدولت نلى ؤنها "جٓدًس ٌهَس

هُت لىُٓاث و بًساداث الدولت لُترة مٓبلت نادة ما جٙىن الظىت".  مُطل و مخهمد مً الظلؿت الدشَس

ُو و  ها البهؼ آلازس نلى ؤنها و "وزُٓت مداطبُت و ْاهىهُت و مالُت و طُاطُت حهبر نً َ٘سة الخْى هَس َو

ام نً اليشاؽ ؤلادازي و  الانخماد للىُٓاث و ؤلاًساداث الهامت لُترة مٓبلت ، و التي حهبر في ضىزة ؤْز

 2الاْخطادي و الاحخماعي للدولت". 

ُه للمحزاهُت  حعسيف اإلايزاهيت العامت في الدشسيع الجصابسي: -2 في الجصاثس ًمً٘ الٓٛى ؤن اإلاشسم في حهٍس

م  و اإلاخهلٔ بٓىاهحن اإلاالُت اإلاهدٛ و اإلاخمم، ْد  1984حىان  7اإلاازر في  17-84الهامت في الٓاهىن ْز

                                                           
.169،مسحو طبٔ ذٖسه،ص إلااليت على ألاموال العامت في مواحهت ألاوشطت غير اإلاشسوعتالسكابت انلي ؤهىز الهظ٘سي ،

1
  

ت ،صاإلااليت العامت في الدشسيع الجصابسي بسخماوي مدُىف ،  .112،داز الجامهت الجدًدة لليشس ، ؤلاط٘ىدٍز
2
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"ً٘دس ي ْاهىن اإلاالُت ْاهىن غبـ اإلاحزاهُت "، وهظ  في اإلاادة "نلى ؤهه ًٓسز 1نلى ؤهه 2هظ في اإلاادة 

اإلاالُت للظىت باليظبت لٙل طىت مدًىت بمجمل مىازد الدولت و ؤنبائها و ٖرا الىطاثل  و ًسزظ ْاهىن 

د نسع  اإلاالُت ألازسي اإلاسططت لظحر اإلاسأَ الهمىمُت و جىُُر اإلاسؿـ الاثخماوي الظىىي" ، ْو

ىت اإلادًىت اإلاحزاهُت الهامت نلى ؤنها: "اإلاحزاهُت هي الىزُٓت التي جٓدز للظ 2في اإلاادة  21-90الٓاهىن 

مجمىم ؤلاًساداث و الىُٓاث الخاضت و الاطدثماز و مجها هُٓاث الخجهحز الهمىمي و هُٓاث بسؤطماٛ و 

 2جسزُظ بها".

بهد اإلاطداُْت نلى محزاهُت الدولت مً ؾٍس الظلؿت  :اإلاكلفون بدىفير اإلايزاهيت العامت للدولت -3

هُت ًٓىم زثِع الجمهىزٍت بةضداز ْاهىن مخهلٔ باإلا دة السطمُت، مً ؤحل الدشَس حزاهُت ووشسه بالجٍس

ت اإلا سخطت بدىُُرها في اإلاُدان ،ؤي الاهخٓاٛ مً مجاٛ الخطدًس و ُْام الجهاث و الهُئاث ؤلاداٍز

ذ خاغس ،طىاء جدطُل ؤلاًساداث و حباًتها ؤو  و للظىت اإلآبلت بلى مجاٛ الىاْو اإلالمىض في ْو الخْى

ٗاآلحي:ضٍس الىُٓاث اإلاهخمدة و طيخؿّس بلى ألا   نىان اإلاٙلُىن ْاهىها بدىُُرها 

: نٍس آلامس بالطٍس ؤهه الصخظ الري ٌهمل باطم الدولت و اإلاجمىناث اإلادلُت ؤو آلامس بالصسف - ؤ

اإلااطظاث الهمىمُت و ًٓىم بهملُت الخٓاند و بخطُُت دًً الًحر ؤو ُْمخه ؤو بخدطُل ؤلاًساداث 

 َُخدٓٔ مً خّٓى الهُئاث الهمىمُت. الهامت و بإمس بطٍس الىُٓاث و في هرا ؤلاؾاز 

ه اإلاادة   ٌهد آمسا بالطٍس ٗل شخظ ًاهل لخىُُر الهملُاث.21-90مً ْاهىن  23ٖما حهَس

ٌهخبر اإلاداطب الهمىمي نمىمُا ٗل شخظ ٌهحن بطُت ْاهىهُت للُٓام بخدطُل  :اإلاحاسب العمومي - ب

و الهاثداث ، و مىاٛ والُٓم و اإلامخلٙاث ؤلاًساداث و دَو الىُٓاث الهامت و غمان دزاطت اإلاظدىداث و ألا 

ت اإلاىحىداث ،ٌهُىه وشٍس اإلاالُت و ًسػو لظلؿخه.  3اإلاىاد مو الُٓام بمظٚ مداطبت مىخكمت لخٖس

 و أهميتهاالىفلاث العموميت ماهيت  الثاوي: اإلاطلب

ابت دوزا مهما في جسشُد الىُٓاث  الهمىمُت به ٍ الخُاف نلى اإلااٛ الهام ، وجُادًا دجلهب الْس

ابُت ضازمت لػمان جىشَو نادٛ للىُٓاث . لالزخالض حر ؤطالُب ْز  للجهب و الاَالض مً زالٛ جَى

 .ماهيت الىفلاث العموميت  أوال:

بن دوز الدولت ًددد حجم الىُٓاث الهمىمُت ألن الُٓام بىقاثِ  جطوز مفهوم الىفلت العموميت: -1

ٌظخلصم هره الىُٓاث وبالخالي ًمً٘ جؿىز الىُٓاث الهمىمُت مً زالٛ اطخهساع الدولت هى الري 

 بظُـ لخؿىز دوز الدولت في اليشاؽ الاْخطادي في مجاٛ ؤلاهُاّ.

                                                           
3

م  م94حىان  7اإلاازر في  17-84ْااهىن ْز م  1984لظىت  28 مخهلٔ بٓىاهحن اإلاالُت  ج.ز.ْز م  1988حاهُي  12اإلاازر في  05-88اإلاهدٛ بالٓاهىن ْز لظىت  2ج. ز. ْز

م  1988 م 1989دٌظمبر  31مازر في 24-89و مهدٛ بٓاهىن ْز .1990لظىت 1،ج. ز.ْز   

م  م  1990ؤوث  15مازر في  21-90ْاهىن ْز .1990لظىت  35مخهلٔ باإلاداطبت الهمىمُت ،ج.ز.ْز
2
  

.27-25،بظ٘سة،ص2014-2013،مرٖسة ماطخحر ساكب اإلاالي في الدشسيع الجصابسي ، اإلاهاضس ًاطحن 
3
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ص اهخمام الاْخطادًحن  نلى جددًد اإلابلٌ الىاحب  :الىفلاث العموميت في ظل الدولت الحازست - ث ٌهد جٖس

ٗاهىا ًسون جددًد حجم ؤلاهُاّ الهام بإْل مبلٌ بهُاْه و ُُُٖت جىشَهه بحن وقاثِ  الدولت ألاطاطُت ، و

ممً٘ ختى ًخم برلٚ  جسُُؼ الهبء اإلااٛ نلى ؤَساد اإلاجخمو، ونلى الدولت ؤن جداَل نلى وحىد ؤٖبر 

ْدز ممً٘ مً اإلاىازد الاْخطادًت بحن ؤًدي ؤَساد اإلاجخمو خُث ؤنهم ِٖء مً الخٙىمت في اطخسدام 

ٗاهذ جٓخطس نلىمىازدهم ، ٗو ت للىُٓاث الهمىمُت ،في قل الدولت الخازطت و   : 1اهذ هىإ ؤولٍى

ل الىقاثِ الخٓلُدًت للدولت و بالخالي - ْلت ؤهىام الىُٓاث الهمىمُت بلى ما مدي نلُه آلان، ولم  جمٍى

جً٘ الىُٓاث ؤداة مً ؤدواث بنادة جىشَو الدزل الٓىمي بحن الؿبٓاث و انخبرث هره الىُٓاث 

 هالُٖت ويحر بهخاحُت .اطت

َدحز اإلاحزاهُاث ؤْلها حجما و  اهسُاع حجم الىُٓت الهمىمُت الْخطازها نلى اإلاجاالث الاطتهالُٖت، -

ً زؤطماٛ.  الػساثب انخبرث شسا ٗىنها جػس بخٍٙى

زسحذ الدولت نً مُهىم )الخُاد و الخازطت(،وؤضبدذ  :الىفلاث العامت في ظل الدولت اإلاخدخلت -ب 

 نً الخىاشن الاْخطادي و الاحخماعي ،وؤزس ذلٚ نلى مُهىم الىُٓت الهمىمُت خُث:مظاولُت 

جبها لخىىم وقاثِ الدولت ،َباإلغاَت بلى الىقاثِ الخٓلُدًت ،ؤضبدذ  جىىم الىُٓاث الهمىمُت، -

مظاولُت الدولت ،جدُٓٔ الخىمُت الاْخطادًت بنادة جىشَو الدزل الٓىمي بحن الؿبٓاث وهرا ما 

 ت الهمىمُت ؤداة مً ؤدواث الظُاطت الاْخطادًت و الاحخمانُت للدولت.حهل الىُٓ

اشدًاد حجم الىُٓت الهمىمُت وازجُهذ وظبتها بلى الدزل الٓىمي مً زالٛ ما جٓدم ؤضبذ الاهخمام  -

 في قل الُ٘سي الاْخطادي الخدًث ،ًسج٘ص نلى دزاطت آلازاز الاْخطادًت و الاحخمانُت لئلهُاّ الهام،

ادة الاهخمام بدزاطت جسجب نلى  ادة الاهخمام بدزاطت ؤهىام الىُٓاث الهمىمُت جسجب نلى ذلٚ ٍش ذلٚ ٍش

  2.ؤهىام الىُٓاث الهمىمُت خُث ؤن جإزحر ٗل هىم مً ؤهىام الىُٓاث ًسخلِ نلى آلازس باإلغاَت 

ِ اإلاسخلُت التي وزدث خٛى حهٍسِ الىُٓت : حعسيف الىفلت العموميت -2  طيخؿّس بلى بهؼ الخهاٍز

 الهمىمُت ٖما ًلي:

 3هي مبلٌ مً الىٓىد ًسسج مً زصاهت الدولت بٓطد بشبام خاحت نامت. -

ت ، - ٍص  هي ما ٌهبر نً حجم الخدزل الخٙىمي و الخُ٘ل باألنباء الهمىمُت طىاء مً ْبل الخٙىمت اإلاٖس

ؤو خٙىمت الىالًاث ، وهى ؤخد ؤوحه الظُاطت الاْخطادًت اإلاهخمدة مً ْبل الدولت، التي حهخمد 

  4الخإزحر اإلاباشس نلى  الىاْو الاْخطادي ، والاحخماعي.

                                                           
.121،ص2007،ألازدن ،نمان ،داز اإلاظحرة لليشس و الخىشَو، ،شكسيا أحمد عصام،مبادا اإلااليت العامتمدمىد خظحن الىادي

1
  

.122ص ،هُع اإلاسحو 
2
  

.33،ص2007،الؿبهت الثالثت،داز اإلاظحرة،نمان اكخصادًاث اإلااليت العامتمدمد ؾاْت ،هدي الهصاوي ،
3
  

.179،ص2009،دزاطت جدلُلُت وجُُٓمُت،الؿبهت الثالثت ،داز الجصاثس  اإلادخل إلى السياساث الاكخصادًت الكليتنبد اإلاجُد ْدي،
4
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حر طلو و  - هُت لُٓىم شخظ نام بةهُاْها في جَى هي مبالٌ هٓدًت ؤْسث مً ْبل الظلؿت الدشَس

 1طادًت و الاحخمانُت .زدماث نامت و جدُٓٔ ألاهداٍ الاْخ

 2بنها مبالٌ هٓدًت التي جٓىم الدولت بةهُاْها إلشبام الخاحت الهامت. -

خاحت  نام بهدٍ جدُٓٔ هدٍ نام ،ؤو بشبام هي مبلٌ مالي ًدَهه شخظ ومىه وظخسلظ ؤن الىُٓت الهامت

 ؤو زيبت نامت.

 أهميت الىفلت العامت  زاهيا:

هى بشبام الدجاث الهامت ومً زم جدُٓٔ اإلاىُهت الهامت ؤو ًجب ؤن ًٙىن الهدٍ مً الىُٓت الهامت 

ُه إلشبام خاحت زاضت ؤو  اإلاطلخت الهامت و بالخالي ال ًم٘ىىا انخباز مبلٌ هٓدي ٖمىُهت نمىمُت زم جطٍس

جدُٓٔ مىُهت زاضت حهىد نلى ألاَساد و الظبب في ذلٚ ًسحو لػسوزة طُادة مبدؤ اإلاظاواة و الهدٛ دازل 

ٗالػساثب ومً زم َُجب ؤن ًٙىهىا نلى ْدم بذ  اإلاجخمو، بن حمُو ألاَساد ًدظاوون في جدمل ألانباء الهامت 

اإلاظاواة ٖرلٚ في الاطخُادة و مً الىُٓاث الهمىمُت للدولت بذ ؤن جدمل ألانباء الهامت و الىُٓاث الهمىمُت 

زاضت بُئت مهُىت ختى ال  هما وحهان لهملت واخدة ومىه ال ٌهٓل ؤن هجهل الىُٓت لًسع مىُهت ؤو مطلخت

ٗان هرا ما ًمً٘ ؤن هساه وبديهُا َةن الطهىبت  ًخم الدوض نلى مبدؤ الهدالت التي جدمل ألانباء الهامت، وبذ 

س و جددًد الخاحت الهامت بطىزة مىغىنُت، في الخُٓٓت ؤن نملُت جددًد الخاحت الهامت جسج٘ص  ج٘مً في جٍٓس

خطادي ؤو احخماعي بذ ؤن الظلؿاث الظُاطُت في الدولت هي التي جخىلى طُاس ي ؤٖثر مىه اْ ز ُاؤطاطا نلى مه

ٗاهذ خاحت، س ما بذا    ما حهخبر خاحت نامت ؤوال وهي حظدىد في ذلٚ بلى ْىاند ومددداث. نادة جٍٓس

هُت وجىُُرًت وؤخُاها ْػاثُت لػمان ندم بطاءة   ابت حشَس ٓها لخددًد هىنُت الخاحت جسػو لْس وهي في ؾٍس

 ٔ.هرا الخ

ٖما البد ؤن جٙىن ياًت الىُٓت وهدَها جدُٓٔ هُها ناما ٌهىد نلى حمُو اإلاىاؾىحن، ال نلى الُسد ؤو 

ٓىم هرا الشسؽ نلى دناثم :  َئت مهُىت براتها ٍو

س الىُٓت الهامت :أولها بخىححهها لخلبُت الخاحاث الهامت و التي جخىلى الدولت ؤو ؤخد ألاشخاص  ًخلخظ في جبًر

 الهامت بةشبانها.

هُت و الخىكُمُت. زاهحها:- ٔ ما هطخه ألاخٙام الدشَس  ٗىن اإلاىُهت اإلاساد جدُٓٓها مشسونت َو

 3امت.اإلاظاواة بحن اإلاىاؾىحن في الىُو الهام ٖىدُجت للمظاواة بُجهم بخدمل ألانباء اله زالثها:-

 

 

                                                           
.89،ص2000،داز شهسان لليشس و الخىشَو ،نمان اإلااليت العامتنلي زلُل طلُمان ؤخمد اللىشي،

1
  

.260،داز اإلاظحرة ااوشس و الخىشَو،نمان ألازدن ،صأصول اإلاواشهت العامتاٖس نطُىز ،مدمد ش
2
  

.54،55،ص ص 2010، داز ال٘خاب الخدًث، الٓاهسة  السكابت على الىفلاث العامتبً داود ببساهُم ،
3
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 :عىاصس الىفلت العموميت  زالثا

جٓىم الدولت بىاحباتها في ؤلاهُاّ الهام باطخسدام مبلٌ مً الىٓىد زمىا إلاا  :الىفلت العموميت مبلغ هلدي -1

مً ؤحل حظُحر اإلاسأَ الهامت وزمىا لسئوض ألامىاٛ ؤلاهخاحُت  زدماث، طلو ، جدخاحه مً مىخجاث ،

ت التي جخىالها ، وإلاىذ اإلاظانداث و ؤلاناهاث اإلاسخلُت مً التي جدخاحها  للُٓام  باإلاشسوناث الاطدثماٍز

 اْخطادًت و احخمانُت و زٓاَُت ويحرها.

ومما ال شٚ َُه ؤن اطخسدام الدولت للىٓىد هى ؤمس ؾبُعي و ًخمص ى مو الىغو الٓاثم في قل الاْخطاد  -

دولت لئلهُاّ شإنها في ذلٚ الىٓىد هي وطُلت الالىٓدي جٓىم َُه حمُو اإلابادالث و اإلاهامالث بىاطؿت 

لت مً الصمً ًخم بطىزة نُيُت ُٖٓام الدولت  ،الشإن بالسيم مً ؤن ؤلاهُاّ الهام ْد قل لُترة ؾٍى

ؤو الاطخالء حبرا ما جدخاحه مً  ؤمىاٛ ومىخجاث دون حهٍسؼ  بمطادزة حصء مً ممخلٙاث ألاَساد،

ػا نادال ؤو بزيام  بال ؤن هرا الىغو ْد ازخُى بهد  ألاَساد نلى الهمل بدون ؤحس السخسة،ؤصخابها حهٍس

في وبهد ؤن ضازث الىٓىد هي ألاداة الىخُدة  اهتهاء مسخلت اْخطاد اإلآاًػت ؤو ما ٌظمى بالخبادٛ الهبء،

 1الخهامل و اإلابادالث.

نلى ما جدخاحه مً مىخجاث واطدىادا بلى ذلٚ ال حهخبر الىطاثل يحر الىٓدًت التي جدبهها الدولت للخطٛى 

الظً٘  ؤو مىذ اإلاظانداث مً ْبُل الىُٓاث الهامت ،ٖرلٚ ال حهخبر الىُٓاث الهمىمُت اإلاصاًا الهُيُت مثل:

ُت ٖمىذ ألالهاب ؤو الاطمُت التي جٓدمها الدولت لبهؼ  اإلاجاوي، ٗاإلنُاء مً الػساثب ؤو الشَس ؤو الىٓدًت 

ألاَساد وال ًٓلل مً ذلٚ ،ؤهه في بهؼ الخاالث الاطخثىاثُت التي ْد  ؤو لًحرهم مً الٓاثمحن بسدماث نامت،

ٔ ؤلاهُاّ الىٓدي مثل اث الخسوب و ألاشماث  : ًخهرز نلى الدولت جماما الخطٛى نلى اخخُاحاتها نً ؾٍس ؤْو

 الخادة ْد حهد بهؼ الىطاثل يحر الىٓدًت مً ْبُل الىُٓاث الهامت ،لً٘ بن ذلٚ اطخثىاء ال ًجب الخىطو

 َُه بإي خاٛ مً ألاخىاٛ .

جسج٘ص ؤلاحابت هىا  والظااٛ الري ًؿسح هُظه هىا إلاا ٌهد ؤلاهُاّ الىٓدي ؤَػل ضىز ؤلاهُاّ نلى ؤلاؾالّ؟

 نلى ندة دناثم ؤطاطُت:

ابت  بن اطخسدام الدولت الىٓىد في ؤلاهُاّ ٌظهل ما ًٓخػُه - س مبدؤ الْس الىكام اإلاالي الخدًث مً جٍٓس

بطىزها اإلاخهددة نلى الىُٓاث الهمىمُت غمان لخظً اطخسدامها بىاءا نلى الػىابـ و الٓىاند التي 

ابت نلى ؤلاهُاّ الهُني جمثل ضهىبت  ٖبحرة هكسا  جدٓٔ مطالر ألاَساد الهامت ؤغِ بلى ذلٚ ؤن الْس

 اّ.لطهىبت جٓظُم هرا الىىم مً ؤلاهُ

دي بلى ؤلاخالٛ بمبدؤ اإلاظاواة  بن هكام ؤلاهُاّ الهُني ،بما طُدبهه مً مىذ بهؼ اإلاصاًا الهُيُت ،ًا  -

 الهدالت بحن ألاَساد في الاطخُادة مً هُٓاث الدولت في جىشَو ألانباء و الخٙالُِ الهامت بحن ألاَساد.و 

                                                           
دي طهُلت، .33،ص2017-2016ماطخحر،حامهت مظخًاهم ،مرٖسة مٓدمت لىُل شهادة دوز السكابت اإلااليت في جسشيد الىفلاث العامتدٍو

1
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ٔ السخسة )بدون ؤدي بلى ندم بٖساه ألاَساد نلى جإ بن زطىر مبدؤ الدًمٓساؾُت، - دًت ؤنمالهم نً ؾٍس

ت ؤلاوظان و ٖسامخه.  ؤحس(،لخىافي ذلٚ مو خٍس

ت و الخىكُمُت و ًادي بلى ندم الدْت و ْد ًادي بلى  - بن ؤلاهُاّ الهُني ٌشحر الهدًد مً اإلاشاٗل ؤلاداٍز

ٗاثص الظالُت مداباة بهؼ ألاَساد و بنؿاءهم مصاًا نُيُت دون يحرهم، ،َةن  وهدُجت لؤلطباب و الس

الُؿىت ؤن ؤلاهُاّ في ضىزجه الىٓدًت ْد الىُٓاث الهامت داثما جخم في ضىزة هٓدًت ش ال ًسُى نً نلى 

ادة حجم الػساثب )ٖمطدز ؤطاس ي لئلًساداث الهامت( ويحرها مً ألانباء الهامت مو جىشَو  ؤدي بلى ٍش

 ؤندٛ لهره ألانباء ٗل بدظب مٓدزجه الخٙلُت.

ٓا لهرا الهىطس ال ٌهخبر اإلابلٌ الىٓدي الري ًخُٔ ألداء  :ا شخص عامالىفلت العموميت ًلوم به -2 َو

ٓطد باألشخاص الهامت  زدمت نامت مً ْبُل الىُٓت الهمىمُت بال بن ضدز  مً شخظ نام، ٍو

ت، والىالًاث و الدٛو  الدولت بما في ذلٚ الهُئاث و اإلااطظاث الهامت ذاث الصخطُت اإلاهىٍى

اإلادن و الٓسي في الدٛو  ؤشخاص نامت مدلُت ٖمجالع اإلاداَكاث و ؤو ْد جٙىن  الاجدادًت،

ت،اإلاىخدة ال حهخبر هُٓت  ، ونلى هرا َةن الىُٓاث التي ًىُرها ؤشخاص زاضت ،ؾبُهُت ؤو انخباٍز

ٗاهذ تهدٍ بلى جدُٓٔ هُو نام ،مثاٛ ذلٚ بذا ْام شخظ ببىاء مظدشُى زم جبرم بها  نامت ختى لى 

ذلٚ ألن ألامىاٛ التي ْام بةهُاْها حهد ؤمىالا زاضت  هُاّ ال ٌهد  ناما،بلى الدولت َةن هرا ؤلا 

 1ولِظذ نامت بالسيم مً نمىمُت الهدٍ زم ٌهد مً ْبُل ؤلاهُاّ الخاص.

 مساحل جىفير الىفلاث العموميت  :زابعا

ٗالخالي:  بن جىُُر الىُٓاث الهمىمُت ًمس بإزبهت مساخل مدظلظلت خظب الًسع مجها و هي 

ِ مخهددة ومدشابهت في ؤيلبُتها هرٖس مجها ما ًلي: :علد الىفلت -1  نٍس الُٓه اإلاالي نٓد الىُٓت بخهاٍز

 الهمل اإلايص ئ الري ًجهل الدولت مدًىت. -

 باًً الهمل الري ًيص ئ الالتزام في ذمت الدولت. -

 الىاْهت التي جىلد التزاما في ذمت الدولت لصخظ ما. -

 الدولت مدًىت. الُٓام بالهمل الري ًجهل -

 ومىه لٙي جىُر الىُٓت الهامت ًجب ؤن جيشإ زابؿت مظبٓت بحن الدولت وداثجها جٙىن ضلت لىحىد الىُٓت ،

 2وهره الىاْهت في الهٓد.

وبالخالي الهٓد هى الري بمىحبه ًخم الالتزام بالىُٓت مً ؾٍس هُئت نمىمُت ،ؤي الهٓد الري هخج نً 

الُٓام  مل مهحن ٌظخلصم بهُاّ نً حاهب الدولت )ْساز حهُحن مىقِ نًُْام الظلؿاث َةن ْساز لخدُٓٔ ن

                                                           
دي طهُلت، .34مسحو طبٔ ذٖسه ،ص،دوز السكابت اإلااليت في جسشيد الىفلاث العامتدٍو

1
  

.321،ص1989،داز ال٘خاب ،حامهت اإلاىضل الهساّ إكخصادًاث اإلااليت العامت نادٛ َالر،َالح مدمىد ٖداوي،
2
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وبالخالي َان ذلٚ الٓساز ًترجب نلُه غسوزة خدور واْهت ؤلاهُاّ ومىه َان  ببهؼ ألانماٛ اإلاىُهت الهامت(،

ادة نب  1ء للدولت.الًسع مً ؤلاهُاّ ًٙىن جدُٓٔ ؤهداٍ مهُىت ْطد جدُٓٔ اإلاىُهت ،وال مجسد ٍش

هى اإلابلٌ الىاحب دَهه اججاه الالتزام بالدَو و الري ٌهخبر دًىا نلى ضاخبه  :بلغ الىفلتجحدًد م -3

ادة ألطباب جخهلٔ  سا ْابال للٍص هدُجت هرا الالتزام وما ًجب ؤلاشازة بلُه هى ؤن هرا الخددًد ًبٓى جٍٓس

ها ضٍس هرا اإلابلٌ َمثال بذا جإزس ضٍس هرا الدًً بدُث خدر حًُ حر بالداثً، و اإلادة التي ٌظخًْس

في طهس الطٍس مما ؤدي بلى اهسُاع الٓدزة الشساثُت ؤو شاد مهدٛ الخطخم َإن اإلابلٌ اإلاسطظ 

 2طٍى ًصداد. 

ختى ًمً٘ بحساء اإلآامت بحن  للدولت يحر مدًً للدولت بص يء, ًجب الخإٖد مً الداثً ًجب ؤلاشازة بلى ؤهه

ذاجه الدولت ؤن ًيخهي ألانماٛ ؤي نلى  ألانماٛ ءاهتهان ٖما اهه مً الٓىاند اإلاالُت ؤن الدَو ًٙىن بهد حالدًى

لت بلحها ؤوال و ذلٚ لُخم جددًذ اإلابلٌ نلى الىدى َهلي.  3اإلاٗى

ِ اإلاسخظ بلى الخصاهت الهامت بطٍس مبلٌ الدًً ٖما خده ؤو و ًُي ضدوز ألامس مً اإلاىق: ألامس بالصسف -3

" بلى "اإلاداطب" لُدَو هى ؤمس زؿي ًىحهه   4مبلًا مدددا مً اإلااٛ بلى شخظ مهحن."ألامس بالطٍس

ت.  وهرا اإلاساخل الثالر ألاولى حظمى باإلاسخلت ؤلاداٍز

ُي ضٍس الىُهت الدَو الُهلي: تصسف الىفل -4 ُحن ت جإدًت ْمت الخىالت مً ْبل اإلاىقوهي مسخل ٍو

اء بالدًً الري برمت الخٙىمت. حظلُمخُث ًخىلىن نملُت  اإلاظخىلحن نً الخظاباث.  5اإلابلٌ بلى مظخدٓه َو

ت الىُهت والدَو وهى نٓد بمىحبه جخدسز  ونملُت الطٍس هي الجصء اإلاداطبي مً الهملُت ًخمثل في حظٍى

وهره الهملُت ًٓىم بها شخظ ؤزس نً الري ضدز ألامس بالطٍس ٌظمى باإلاداطب  الهُئت الهمىمُت مً دًجها.

ت الصخظ اإلاساد.س ال جىدطس مهمخه في دوهرا ألاح ي.الهمىم  َو اإلابلٌ َدظب بل ًجب نلُه الخدٓٔ مً هٍى

ت التي جمذ في الظابٔ ٖما ًجب نلُه الخإٖد مً الخدُٓٔ الُهلي للُاثدة با إلغاَت بلى مساْبت الهملُاث ؤلاداٍز

 6التي زخبذ مً جلٚ الىُهت.

 

 

 

 

                                                           
.448ص ،الؿبهت الثاهُت،اكخصادًاث اإلااليت العامتمدمد نباض مدسشي،

1
  

.210،ص1978،داز الجهػت الهسبُت بحروثاإلااليت العامتخظً نىاغت ،
2
  

. 448مدمد نباض مدسشي.هُع اإلاسحو الظابٔ، ص
3
  

.318،ص1979-1978،الجصء ألاٛو ،ميشىزاث حامهت خلب مبادا اإلااليت العامتَسهىد، مدمد الظهُد
4
  

5
 .323داز ال٘خاب.حامهت اإلاىضل الهساّ ص 2ٕ، اإلااليت العامت كخصادًاثاطالل محمود كداوي نادٛ َلُذ الهلي. 

 

.9،ص1998لت ماحِظتر الجصاثس زطا،محدداث والباء الىفلاث العموميت في الىظم الاكخصادًت )دزاست ملازبت(بالٓاطم زابذ.
6
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 و أهدافها. جلسيماث الىفلاث العموميت اإلاطلب الثالث:

بن احظام هؿاّ  ؤلاهُاّ الهام    و ججدد وقاثُه  و ألاهداٍ التي حظعى بلى جدُٓٓها و هرا ما ؤدي          

 بدوزه بلى الخىىم في  جٓظُماث ؤلاهُاّ الهام.

 أوال:جلسيماث الىفلاث العموميت:

زم قهسث الخاحت يلى جُُٓم و  حهد الىُٓاث الهام وجصداد ؤهىانها ٗلما جدزلذ الدولت واحظو وشاؾها، ومً

ب هره الىُٓاث بلى ؤْظام ممحزة مو غسوزة ؤن ًٙىن مهُاز الخٓظُم ْاثما نلى مبادت واضخت ومىؿُٓت  جبٍى

 1وجسحو ؤهمُت جددًد هره الخٓظُماث بلى ٗىنها جسدم ؤيساغا مخهددة مً ؤبسشها:

ببرامج مهُىت جخىلى ألاحهصة و الهُئاث خُث ؤن خظاباث الدولت مسجبؿت  :حسهيل صياغت و إعداد البرامج-

بَُجب  الهامت حظُحرها، ٓت ٌظهل ضُايت و بنداد هره البرامج. جٍٓس  جلٚ الخظاباث بؿٍس

: وهرا ؤمس بدًهي خُث ؤن ُٖاءة جىُُر الخؿت اإلاالُت للدولت جحليم الكفاءة والفعاليت في جىفير اإلايزاهيت-

 ختى ًمً٘ ُْاض ُٖاءة جىُُر ٗل بسهامج.)اإلاحزاهُت (ًخؿلب غسوزة جٓظُم اإلاحزاهُت 

 اإلاساْبت الانخماد. اإلاساحهت، اإلاداطبت،زدمت ؤهداٍ  -

ت جؿىزها خُث جٓظُم الىُٓاث  - حظهُل دزاطت آلازاز اإلاسخلُت لؤلوشؿت الهامت اإلاسخلُت، ومهَس

ت الهامت حظهل الخهٍس نلى جٙلُت ٗل وشاؽ و جؿىزاث جلٚ الخٙلُت و ؤهمُتها اليظبُت باإلآازه

ٗالخالي:  باألوشؿت ألازسي و مىه طيخؿّس بلى هره الخٓظُماث 

ب الهلمي للىُٓاث)هكسي(. -  الخبٍى

و الجصاثسي. - ب الىُٓاث الهامت في الدشَس  جبٍى

ًٓطد بالخٓظُماث الهلمُت و الاْخطادًت للىُٓاث الهمىمُت  :الخبويب العلمي للىفلاث العموميت -1

نلمُت جكهس َحها الؿبهت الاْخطادًت بىغىح شدًد بدُث جلٚ الخٓظُماث التي حظدىد بلى مهاًحر 

ًمً٘ جٓظُم الىُٓاث مً وحهاث هكس مسخلُت ألْظام مخىىنت َُمً٘ جٓظُمها مً خُث دوزٍتها، 

 مً خُث ؤيساغها ، مً خُث الهُئت التي جٓىم بها و ٖرلٚ مً خُث ؾبُهتها.

 

 

 

 

 

 

                                                           
.53-52،ص9111طارق الحاج ا،المالية العامة،دار الصفاء للنشر و التوزيع ،عمان

1
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 لميت(:جلسيم الىفلاث العموميت مً الىاحيت العI-1الشكل )

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 مً بنداد الؿالبت  اإلاطدز:

 جٓظم الىُٓاث مً خُث ج٘سازها الدوزي ومدي اهخكامها بلى هىنحن: دوزيت:مً حيث  -1-1

 الىُٓاث الهادًت.  -

 الىُٓاث يحر الهادًت.  -

ا  :الىفلاث العادًت - ؤ ٗالىُٓاث الالشمت للدظُحر العجلت هي الىُٓاث التي جخ٘سز بشٙل مىخكم طىٍى

ت للدولت وزواجب اإلاىقُحن، وج٘ساز هرا الىىم مً الىُٓاث ال ٌهني ج٘ساز بىُع الُٓمت و لً٘  ؤلاداٍز

 1الانخباز هىا بلى الخ٘ساز الظىىي الهادي.

هي جلٚ الىُٓاث التي ال جخ٘سز بطىزة دوزٍت ٖىُٓاث مظاندة ضخاًا ؤخد  :الىفلاث غبر العادًت - ب

 ازر الؿبُهُت.الٙى 

ذ الري جٙىن َُه - بال ؤهه ما ٌهاب نلى هرا اإلاهُاز ؤهه ٌهخمد نلى الخ٘ساز الظىىي للمىُهت في اإلاحزاهُت في الْى

خ٘سز قهىزها  ت التي حهخبر الشمت نلى الدوام ٍو ٗالىُٓاث الاطدثماٍز د مدتها نً الهام  محزاهُاث بهؼ الدٛو جٍص

 دًت ، َهي برلٚ جخدٛى بلى هُٓاث نادًت بمىحب مهُاز الخ٘ساز و الاهخكام ،في ٗل اإلاحزاهُاث و البرامج الاْخطا

ت التي جخ٘سز  ٗالىُٓاث الهظٍ٘س في خحن ؤن بهؼ الىُٓاث يحر الهادًت جدىلذ بلى هُٓاث نادًت و مخ٘سزة ،

ا. ا بظبب الخىجس الدولي مما ًجهل انخبازها هُٓاث مخ٘سزة بظبب قهىزها اإلاظخمس و طىٍى  2طىٍى

                                                           
1

.36،ص2005،الؿبهت ألاولى،داز اإلاىاهج ،نمان ،ألازدنالدخل الحدًث في اكخصادًاث اإلااليت العامتهىشاد نبد السخمً الهُتي،مىجد نبد اللؿُِ زيشالي،   

.40،ص2003،داز الهلىم نىابتاإلااليت العامتمددم الطًحر بهلي،ٌظسي ؤبى الهالء ،
2
  

 الىُٓت الهمىمُت

مً خُث دوزٍت 

 الىُٓت
مً خُث وقُُت 

 الىُٓت

مً خُث الًسع 

 مً الىُٓت

ان  مً خُث الظٍس

 ؤلاْلُمي

 هُٓاث

 نادًت

هُٓاث 

يحر 

 نادًت 

هُٓاث 

 خُُٓٓت

هُٓاث 

لُت  جدٍى

هُٓاث 

ت  بداٍز

هُٓاث 

 اْخطادًت
هُٓاث 

ت  ٍص  مٖس

هُٓاث 

 نامت

هُٓاث 

 احخمانُت
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وهرا الخٓظُم ٌهخبر جٓظُم خدًث ًٓىم نلى جٓظُم مً حيث الوظيفت)حسب وظيفت الدولت(: -1-2

 في َسوظا بلى نشسة ؤْظام زثِظُت حهبر نً وقُُت الدولت، وقاثِ الدولت بلى ندة وقاثِ زثِظُت َمثال:

شمل هىنحن مً الىُٓت الهمىمُت.  وؤطاض هرا اإلاهُاز هى مدي الخإزحر نلى الدزل الىقُُي ، َو

: حهني اطخسدام الدولت حصء مً الٓىة الشساثُت للخطٛى نلى الظلو و الخدماث الىفلاث الحليليت - ؤ

ادة مباشسة في الىاجج  الٓىمي، بذ ؤن مىغىم هرا  اإلاسخلُت ،خُث ًادي مثل هره الىُٓاث بلى ٍش

بلى خسمان مادًت برلٚ  ؤلاهُاّ نادة مٙاَئت الخدماث ؤو دَو زمً الظلو التي جدطل نلحها الدولت،

 1الٓؿام الخاص  مً جلٚ الظلو و الخدماث.

ادة دزل ألاَساد وهي هُٓاث لِع لها مٓابل مباشس و ال جادي  :الىفلاث الخحويليت - ب مجها ما ًادي بلى ٍش

ادة ل مبالٌ هٓدًت مً َئت بلى ؤزسي في  في الىاجج الٓىمي بل جادي بلى بنادة جىشَهه، بلى ٍش بذ هي جدٍى

 2ر الخًُحر في همـ جىشَو الدزل.اإلاجخمو بًسع ؤخدا

شمل نلى  :مً حيث الغسض مجها  -2-3 ؤهىام مً 3ؤطاطا هرا اإلاهُاز هى الىقُُت التي جٓىم بها الدولت َو

 الىُٓت:

ت لُٓام ؤحهصة الدولت بمهامها اإلاسخلُت دون ؤن جدز ؤًت زسوة  :الىفلاث ؤلادازيت - ؤ هي الىُٓاث الػسوٍز

وحظمى هره  ذلٚ ؤحىز اإلاىقُحن و هُٓاث الطُاهت و شساء لىاشم ؤلادازة،مً ؤمثلت  لالْخطاد الٓىمي،

ت.  3الىُٓاث بالىُٓاث الجاٍز

ما  و جخمثل في الًسع مً هره الىُٓاث هى جدُٓٔ هدٍ احخماعي مدظ، :الىفلاث الاحخماعيت - ب

حهُت و جدُٓٔ الهدالت الاحخمانُت  حر الخدماث الخهلُمُت و الصخُت و التَر جىُٓه الدولت مً ؤحل جَى

ادة نلى ذلٚ  لُت التي جمىذ لبهؼ َئاث اإلاجخمو بدظب الخاحت،  ،ٍش ٖةناهاث  ؤلاناهاث الخدٍى

 4البؿالت وبناهاث ذوي الدزل اإلاددود.

ادة ؤلاهخاج  خطادًت،ي هُٓاث لها ؤيساع اْ :الىفلت الاكخصادًت - ث تهدٍ الدولت مً زاللها بلى ٍش

ت، وحشٙل الىُٓاث الاْخطادًت حجما  الىؾني، وجساٖم زئوض ألامىاٛ و حظمى بالىُٓاث الاطدثماٍز

ٖبحرا في الدٛو الىامُت لٙىنها جخهلٔ بةوشاء مسأَ البيُت الخدخُت و التي ال حظخؿُو ألاَساد الُٓام بها 

 5لطخامتها.

                                                           
.86،ص1998، م٘خبت ألاداب،مطسالفىيت وأزازها الاكخصادًت اإلااليت العامت،أدواتهامدمد باهس نخلم،

1
  

هذ اإلاذجىب، .92،ص1992،م٘خبت الجهػت ،مطس اإلااليت العامتَز
2
  

.42،ص2003داز هىمت الجصاثسمساهمت في دزاست اإلااليت العامت)الىظسياث العامت وفم الخطوزاث الساهىت(،نمس ًدُاوي،ؤ
3
  

1
.55،ص2010-2009،زطالت ماحظخحر،حامهت جلمظان (2119-1981الىفلاث العموميت )جطوزاث الىفلاث العموميت  شكاليت علالهيتبً مىس ى ؤم ٗلثىم،ب   

2
اإلاؿبىناث ،الجامهت  ،الؿبهت الثاهُت،دًىانالاًطازاث العامت،اإلايزاهيت العامت للدولت-الىفلاث العامت–اكخصادًاث اإلااليت العامت مدمد نباض مدسشي ،،

ت بً ن٘ىىن الجصاثس  ٍص .83،ص2006الظاخت اإلاٖس   



 ٛ ابت اإلاالُت والىُٓاث الهمىمُت                                                                    الُطل ألاو  مُاهُم ؤطاطُت خٛى الْس

 

 
23 

ؤطاض هرا اإلاهُاز هى مدي الخىطو الجًسافي في اطخهماٛ الىُٓت  :حيث هطاق السسيان ؤلاكليمي مً -1-4

 الهامت و ٌشمل نلى هىنحن مً الىُٓت الهمىمُت.

ٗاَت ؤَساد الشهب بالدولت و جكهس في محزاهُت الدولت مً  :هفلاث عامت مسكصيت - ؤ هي هُٓاث حظسي نلى 

 1زالٛ ْاهىن اإلاالُت.

ت وهي الىُٓاث اإلاىحهت لطالر طٙان بْلُم مهحن ؤو مىؿٓت مهُىت  ت:هفلاث عامت محلي - ب ٍص ال مٖس

خىلى هاجه الىُٓاث اإلاجالع و  دازل الدولت جبها للخٓظُم ؤلادازي للدولت )لىاء ، مداَكت ،بلدًت( ٍو

ت اإلادلُت لئلْلُم و اإلاىؿٓت ؤو البلدًت بالدزحتالهُئاث اإلادلُت و بالخالي  ألاولى  جخدمل ؤنباءها اإلاىاٍش

 2ومً زم حظاهم بٓظـ مهحن في محزاهُت الدولت.

في جطيُِ الىُٓاث الهمىمُت في ز ًخم الاطدىاد بلى هرا اإلاهُاالخبويب الوظيفي للىفلاث)العمليت(:  -2

مىاشهاث الدٛو طىاء في اإلاىاشهاث الهامت الخٓلُدًت ؤو اإلاىاشهاث الهامت الخدًثت ،بذ جٓظم الىُٓاث 

 3الىغهُت )الهلمُت(ٖما ًخجلى في الشٙل آلاحي: الهمىمُت مً الىاخُت

 

 جلسيم الىفلاث العموميت مً الىاحيت الوظيفيت: (:I-12لشكل )ا

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 نلى اإلاهلىماث اإلاخدطل نلحها. بىاءااإلاطدز:مً بنداد الؿالبت 

 

 

                                                           
.42،مسحو طبٔ ذٖسه،صاإلااليت العامتمدمد الطًحر بهلي،ٌظسي ؤبى الهالء ،

1
  

.125،ص1999،داز الطُاء للؿبانت،نمان اإلااليت العامتؾاّز الخاج، 
2
  

ص نثمان،ط .469،ص2008لداز الجامهُت،بحروث،ااإلااليت العامت،)مدخل جحليلي معاصس(هُد نبد الهٍص
3
  

 الىُٓت الهمىمُت

 الخٓظُم الاْخطادي

ت  هُٓاث حاٍز

 هُٓاث زؤطمالُت

 الخٓظُم ؤلادازي 

 هُٓاث الدَام

 هُٓاث الصخت

 باقي الىشازاث

 الخٓظُم الىقُُي

 هُٓاث اْخطادًت 

 هُٓاث احخمانُت 

ت   هُٓاث نظٍ٘س

ت  هُٓاث بداٍز

الخٓظُم خظب 

 الهالْت باْخطاد

 اث مظخٓلتهُٓ

هُٓاث الهمىمُت

ت مظخٓلت  هُٓاث غسوٍز

 هُٓاث م٘ملت

 هُٓاث مصدخت
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 جٓظم الىُٓاث مً هرا الجاهب بلى ْظمحن هما: الخلسيم الاكخصادي:-1-2

ٓت مىخكمت بًسع حظُحر ؤنماٛ الدولت، الىفلاث الجازيت:-أ ا و بؿٍس  جخمثل في هُٓاث الدولت التي جخ٘سز طىٍى

 1الهام و ؤلاناهاث.ٖمسجباث اإلاىقُحن لدي الدولت و هُٓاث الطُاهت و َىاثد الدًً 

ً زؤطماٛ الثابذ ؤي هُٓاث  :الىفلاث السأسماليت-ب هي هُٓاث التي تهدٍ بلى جىطُو الؿاْت ؤلاهخاحُت و جٍٙى

ت لخدُٓٔ الىمى الاْخطادي. ت، برلٚ َهي هُٓاث غسوٍز و الاطدثماٍز  2حظعى الدولت مً زاللها جىُُر اإلاشاَز

 ًلي: وحشمل هره ألازحرة ما

 اإلاشسوناث البيُت الخدخُت.ؤلاهُاّ نلى  -

 ؤلاهُاّ الاطدثمازي نلى اإلادازض و الجامهاث و اإلاظدشُُاث. -

 ؤلاهُاّ الاطدثمازي في بوشاء اإلاشسوناث الهامت. -

 الىُٓاث الخٙىمُت نلى الطُاهت الشاملت. -

ادة ؾاْتها ؤلاهخاحُت ومً زم ٍش - ادة ؤلاناهاث الاْخطادًت التي جٓدمها الخٙىمت للٓؿام الخاص بهدٍ ٍش

 ؤلاهخاج.

 3ؤلاهُاّ الخٙىمي نلى نملُت ؤلاخالٛ و الخجدًد. -

خظب هرا اإلاهُاز جطىِ الىُٓاث الهمىمُت في اإلاحزاهُت الهامت بلى الخلسيم ؤلادازي)حسب الوشازاث(: -2-2

ت ؤو وشازاث الدولت، َمثال باب مسطظ لىشازة الدَام و باب آزس  ندد مً ألابىاب خظب الجهاث ؤلاداٍز

وباب آزس مسطظ لىشازة الخهلُم الهالي، و البدث الهلمي،...وه٘را جبها للىشازاث  ازة الدازلُت،مسطظ لىش 

و هره ألازحرة بلى ندد مً  ُاُْهجااإلاهمٛى بها في الدولت ٖما ؤن ٗل باب مً جلٚ ألابىاب ًٓظم بلى َسوم 

ًسططه ٗل مجها لىخداث ؤْل في مظخىاها الخىكُمي مً اإلاظخىي الخىكُمي للىخدة   الاجُاُْتالبىىد 

ت التي ًسطظ لها َسم مددد.  4ؤلاداٍز

ٌهخمد هرا الخُُٓم نلى ججمُو هُٓاث ندة وشازاث في  الخلسيم الوظيفي) حسب وظيفت الدولت(: -2-3

بذ  وشاؾها و جبها لخدُٓٔ ؤهداَها ، مجمىنت واخدة نلى ؤطاض دوز الدولت في جدمل مظاولُاتها و ؾبُهت

 ؤْظام:4جٓظم بلى 

                                                           
2

.39،ص2000،الؿبهت ألاولى ،داز اإلاىاهج ،نمان،ؤزدن الدخل الحدًث في اكخصادًاث اإلااليت العامتهىشاد نبد السخمً آلهُتي ،مىجد نبد اللؿُِ الخيشالي،   

.58،ص2011-2010ماحظخحر ،جلمظان ،زطالت 2117-1998جأزير السياست اإلايزاهيت على الخضخم )إشازة حالت الجصابسدلُمي هجحرة،
2
  

ص نثمان،ط .47مسحو طبٔ ذٖسه،ص،اإلااليت العامت،)مدخل جحليلي معاصس(هُد نبد الهٍص
3
  

.20،ص2010-2009،زطالت ماحظخحر ،جلمظان باألهدافمىهج الاهظباط  بئجباعالعام  ؤلاهفاقجسشيد سياست بً نصة مدمد ،
4
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حشمل ألامىاٛ اإلاسططت للُٓام بسدماث تهدٍ بلى جدُٓٔ هدٍ اْخطادي  :هفلاث اكخصادًت - ؤ

و الاْخطادًت اإلاخىىنت و ؤلاناهاث و الىُٓاث التي حظتهدٍ جصوٍد الاْخطاد الٓىمي  ٗاالطدثماز في اإلاشاَز ،

ٗالؿاْت و   1الىٓل. بالخدماث ألاطاطُت 

ا ،في طلم لىالًاث ؤلاهُاّ الهام للدولت و ًصداد  :هفلاث احخماعيت - ب جدخل مثل هره الىُٓاث مٙاها مسمْى

ذلٚ بشٙل ٖبحر ٗلما اججهذ الدولت هدى الخٓدم الاْخطادي و السقي الاحخماعي َالدولت لها ؤهداٍ مخهددة 

ا في شٙل هٓدي ٖمىذ ٖباز الظً ؤو مً الىُٓاث الاحخمانُت َهي جمىذ بًسع بنادة جىشَو الدزل ؤم

ٗالخدماث الؿبُت و الخهلُمُت اإلاجاهُت ، وجُػل هره ألازحرة نً ألاولى ألن  العجصة ،ؤو في شٙل نُني 

ها مً اطخُاد مجها نلى الظلو  و الخدماث اإلاُُدة بل ًىُٓىنها نلى طلو و ؤلاناهاث الىٓدًت ْد ال ًطَس

ٗالخدزحن و الخمىز و اإلاال  هي و بالخالي لً جخدٓٔ آلازاز الاًجابُت اإلاظتهدَت.زدماث غازة 

سحو ذلٚ الىفلاث العسكسيت:  - ر ذ الخاغس حصء ٖبحر مً مىاشهاث الدٛو ،ٍو ت الْى جمثل الىُٓاث الهظٍ٘س

بلى جطاند جىزس ألاوغام الدولُت الدازلُت وطسنت الخٓدم الخ٘ىىلىجي و اوهٙاطه نلى بهخاج ألاطلخت 

 طسنت بخالٛ الجدًد مٙان الٓدًم. وجؿىزه ، وبالخالي غسوزة

ٗان مً   الىكسة الظاثدة لهره الىُٓاث بنها هُٓاث اطتهالُٖت يحر مىخجت ألنها ججمد مبالٌ ٖبحرة 

اإلامً٘ اطخهمالها لطالر الاْخطاد بشٙل ؤٖثر بهخاحُت، وهرا بشإهه  لِع مؿلٓا ألن ؤزازها الجهاثُت 

ِ نلى ُُُٖت بهُاْها مً حهت ومً دولت   2ألزسي خظب ألاوغام الاْخطادًت مً حهت ؤزسي.جخْى

س الجهاش ؤلادازي ،خُث  الىفلاث ؤلادازيت: - ج وهي هُٓاث مسططت لدظُحر هُئاث الدولت و ماطظاتها و جؿٍى

ب و الخإهُل و مىاٖبت الخؿىز ؤلادازي الخاضل  في البلدان اإلاخٓدمت ،ًجهل مً حهاش  ؤن ؤلاهُاّ نلى الخدٍز

ىدزج غمً هره الىُٓاث اإلاسططت لئلهُاّ نلى ؤداء زدمخه نلى ْادزا  ؤلادازي الدولت  الىحه ألاٖمل ٍو

ص الهالْاث الخازحُت مو الهام.  3نلى اطخمساز حهٍص

ٌهخمد هرا الخٓظُم نلى مدي ازجباؽ نالْت الىُٓت مً ندمه  :الخلسيم بحسب عالكتها بالسوق  -2-4

 باْخطاد الظّى و ذلٚ بلى ؤزبهت ؤْظام:

ت لىحىد الدولت ومً ؤمثلت  مسخللت عً طبيعت الىظام الاكخصادي: هفلاث - ؤ وهي الىُٓت الػسوٍز

ذلٚ الىُٓاث الخاضت بالىقاثِ ألاطاطُت للدولت و التي مً زاللها ًخم اإلاداَكت نلى ُٖانها و 

 اطخٓسازها الدازلي و الخازجي.

                                                           
.113،ص2007،داز واثل لليشس و الخىشَو ،نمان 3،الؿبهت  أسس اإلااليت العامتؤخمد شهحر الشامُت،

1
  

س ي ، .47-44،ص2005،اإلااطظت خدًثت لل٘خاب ؾسابلع لبىان اإلااليت العامت)مواشهت طسابب(َاؾمت الظَى
2
  

.55،ص2010-2009زطالت ماحظخحر ،جلمظان(،2119-1981إشكاليت عالكت الىفلاث العموميت )جطوز الىفلاث العموميتبً مىس ى ؤم ٗلثىم،
3
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اث ؤلاهخاج ومً ؤمثلت هي هُٓاث التي حشٙل حصء مً هُٓ :هفلاث طسوزيت لليام اكخصاد السوق  - ب

تذلٚ هُٓاث الخدماث  ت لُٓام اإلاشسوناث الخاضت و التي جدطل نلحها مٓابل  ؤلاداٍز الهامت الػسوٍز

 . مدَىناث جمثل حصء مً هُٓاث بهخاحها

م الخاحاث الهامت مً بهؼ الظلو هي هُٓاث مسططى إلشبا هفلاث مكملت الكخصاد السوق: - ح

 ؤمثلت ذلٚ هُٓاث الخهلُم ، الصخت.الخدماث التي ًٓدمها الظّى ومً و 

هي هُٓاث مسططت لخصخُذ الازخالالث الظلبُت الىاحمت نً  هفلاث مصححت للوى السوق:   - ر

والخدماث التي بذجم  جؿبُٔ اْخطاد الظّى ومً ؤمثلت ذلٚ الىُٓاث اإلاهدة إلهخاج بهؼ الظلو،

حرا ادة بهخاحها.الخىاص نلى الُٓام بها،و الىُٓاث اإلآدمت للطىاناث ذاث الَى  1ث الخازحُت لٍص

 جبويب الىفلاث العامت في الجصابس: -3

ت بظحر ألاحهصة الدولت  هفلاث الدسيير: -1-3 تًٓطد بها جلٚ الىُٓاث الػسوٍز اطا مً و اإلاخٙىهت ؤط ؤلاداٍز

ومىه ال ًم٘ىىا مالخكت ؤي  اهت البُاهاث الخٙىمُت ، ومهداث اإلاٙاجب ...بلخ.ؤحىز اإلاىقُحن و مطاٍزِ ضُ

جخدملها هره الىُٓاث لالْخطاد الىؾني ، ؤي ؤنها لم جٓو بهملُت بهخاج ؤي طلهت ُْمت مػاَت مىخجت 

خُُٓٓت ، َهرا الىىم مً الىُٓاث مىحه ؤطاطا إلمداد هُاٗل الدولت بما جدخاحه مً ؤمىاٛ ختى جخمً٘ مً 

ت في اإلاحزاهُت الهامت و هي حهبحر حظُحر دوالُب اإلاجخمو نلى مسخلِ ألاوحه خُث جىش  م خظب الدواثس الىشاٍز

ًخؿابٔ بلى خد ٖبحر مو دوز الدولت اإلاداًدة مادام  ؤنها ال تهدٍ بلى الخإزحر في الخُاة الاْخطادًت و الاحخمانُت 

 2و ٗل ما جددزه مً آزاز َهى يحر مباشس ، لرلٚ حظمى بالىُٓاث الاطتهالُٖت .

 مو َحها هُٓاث الدظُحر ٖما ًلي : وجخمثل ألابىاب التي جج

ت للخُ٘ل  انخماداث: ؤنباء الدًً الهمىمي و الىُٓاث اإلادظىبت مً ؤلازاداث و ٌشمل  الباب ألاول  - غسوٍز

 بإنباء الدًً الهمىمي باإلغاَت بلى ألانباء اإلادظىبت مً ؤلازاداث.

الهمىمُت و حشمل هُٓاث حظُحر اإلااطظاث الهمىمُت الظُاطُت ة  الظلؿاثجسطُطاث الباب الثاوي : -

ت بحن الىشازاث. ٗاإلاجلع الشهبي الىؾني و مجلع ألامت الدطخىزي...، وهي هُٓاث مشتٖر  يحرها 

س  لجمُو اإلاطالر و وطاثل الباب الثالث - : الىُٓاث الخاضت بىطاثل اإلاطالر ، وحشمل الانخماداث التي جخَى

 ٓت بمىقُحن و اإلاهداث .الدظُحر اإلاخهل

الث  :الباب السابع ل التي جٓظم بدوزها بحن مسخلِ ؤضىاٍ الخدٍى الخدزالث الهمىمُت و حشمل هُٓاث الخدٍى

ٗاليشاؽ الثٓافي و الاحخمانُت و الاْخطادي و نملُاث الخػامً.  3خظب ألاهداٍ اإلاسخلُت لهملُاتها 

                                                           
.182،ص2006، الؿبهت الثالثت،دًىان اإلاؿبىناث نمان ،حامهت الجصاثس مدخل إلى سياساث الاكخصادًتنبد اإلاجُد ْدي،

1
  

.75، مسخو طبٔ ذٖسه ، صاكخصادًاث اإلااليت العامت ، الىفلاث العاهت ، ؤلازاداث العامت ، اإلايزاهيت العامت للدولت نباض اإلادسشي ،  مدمد
2
  

م  ..24، اإلاخهلٔ بٓاهىن اإلاالُت ، اإلاادة 1984-07اإلاازر في  17-84ْاهىن ْز
3
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ادة زسوة البالد َهي هي جلٚ الىُٓاث التي ًخىلد  :هفلاث الخجهيز-2-3 ادة الىاجج الىؾني ؤلاحمالي و مىه ٍش نجها ٍش

ت  والتي حهخبر مباشسة  ت جخٙىن مً الاطدثمازاث الهُٙلُت الاْخطادًت ، الاحخمانُت ، ؤلاداٍز هُٓاث اطدثماٍز

ػاٍ بلى جلٚ الىُٓاث الاطدثمازاث و بناهاث الخجهحز اإلآدمت لبهؼ اإلااطظاث  اطدثمازاث مىخجت، ٍو

 مىمُت.اله

وجخسطظ هُٓاث الخجهحز للٓؿاناث الاْخطادًت للدولت مً ؤحل ججهحزها بىطاثل للىضٛى بلى  

جدُٓٔ جىمُت شاملت في الىؾً ، وهره الىُٓاث جمثل اإلاسؿـ الىؾني الظىىي الري ًخم بنداده في الٓاهىن 

ٗاَت ٗىطُلت جىُُرًت إلاحزاهُت البرامج الاْخطادًت ، وان جلٚ الىُٓاث جىشم نلى شٙ و اْخطادًت نلى  ل مشاَز

 و جخػمً هُٓاث الخجهحز زالزت ؤبىاب وهي :1الٓؿاناث 

 الاطدثمازاث اإلاىُرة مً ْبل الدولت . : الباب ألاول 

 : بناهاث الاطدثمازاث اإلامىىخت مً ْبل الدولت , الباب الثاوي

و َسم اليشاؽ الاْخطادي و  الىُٓاث ألازسي لسؤض اإلااٛ ، وهي هُٓاث جىشم خظب الٓؿاناث الباب الثالث :

 2بدوزها جٓظم بلى زالزت ؤبىاب هي :

الاطدثمازاث اإلاىُرة مً ْبل الدولت  و حشمل هُٓاث التي حظدىد بلى ؤمالٕ الدولت ؤو بلى ؤمالٕ - -

 اإلاىػماث الهمىمُت و الشبه الهمىمُت .

 بناهاث الاطدثمازاث اإلامىىخت مً ْبل الدولت.- -

 ٛ.الىُٓاث ألازسي لسؤض اإلاا- -

 

 حسيير الىفلاث العموميت: اإلابحث الثالث:

بن حجم الىُٓاث ؤغحى في جصاًد مظخمس ،مما حهلها نسغت للخبرًس و ؤلاطساٍ الىاجج نً طىء الدظُحر ؤزىاء 

ونلُه طيخؿّس في هرا اإلابدث بلى  بلى بَالطها، بهُاْها بالخالي ًطبذ اْخطاد الدولت في زؿس مددّ ْد ًادي 

 غىابؿها و ُُُٖت جسشُدها . الىُٓاث الهمىمُت،قاهسة جصاًد 

 ظاهسة جصاًد الىفلاث العموميت اإلاطلب ألاول:

مً ؤهم الكىاهس الاْخطادًت التي ؤطسنذ اهدباه الاْخطادًحن في قاهسة جصاًد الىُٓاث الهامت مو  

ادة الدزل الٓىمي، الدولت الاْخطادي ؤو ؤي ؤن الهالْت بُجهما نالْت ؾسدًت بًؼ الىكس نً دزحت همى  ٍش

 الُلظُت  ؤلاًدًىلىحُت الظاثدة َحها.

                                                           
.350،ص2006-2005، زطالت الدٖخىزاه حامهت الجصاثس 2114-1991السياست اإلااليت و دوزها في جحليم الخواشن الاكخصادي ، حالت الجصابس دزواس ي مظهىد، 

1
  

.35اإلاخهلٔ بٓىاهحن اإلاالُت، اإلاادة 1984-07-07اإلاازر في  17-84الٓاهىن 
2
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ؤٛو ما لُذ الاهدباه بلى هره الكاهسة هى الاْخطادي ألاإلااوي "َاحجر" بهد ؤن ْام بدزاطت مخهلٓت  

ب نلحها الاطخيخاج بىحىد اججاه نام هدى اشدًاد وشاؽ  الدولت اإلاالي مو الخؿىز  بالىُٓاث الهامت و جصاًدها جْس

ؤهه ٗلما دْٔ مجخمو مهحن مهدال  الاْخطادي للجمانت وضاى ذلٚ في ْاهىن اْخطادي طمى باطمه ماداه"

ادة ؤلاهُاّ الهام بمهدٛ ؤٖبر مً  مً الىمى الاْخطادي َةن ذلٚ ٌظدبو احظام وشاؽ الدولت اإلاالي و بالخالي ٍش

ادة الخاضلت في هطِب الُسد مً الىاجج الٓىمي، د َّس "َاحجر" الٍص  في هرا الخطىص بحن وقاثِ الدولت .ْو

د ؤزحو جصاًد الىُٓاث الهامت في ذلٚ بلى اججاه الدولت  - ؤ وقُُتها الخٓلُدًت اإلاخهلٓت بالدَام و ألامً ،ْو

مو الاغؿساباث الدازلُت و ألازر  ت ؤلادازة مً هاخُت، والى الخىطو في اطخسدام آلاالث ْو ٍص بمٖس

 ُت ؤزسي.هدُجت لخهٓد الخُاة الاْخطادًت مً هاخ

ٗاث  - ب وقُُتها مخهلٓت باإلهخاحُت َمو جصاًد الخٓدم الُني و بمٙاهُت ألازر بىكام اإلااطظاث بدال مً شس

 1ولت.دُجت جصاًد الىقُُت ؤلاهخاحُت للداإلاظاهمت جتزاًد الىُٓاث الهمىمُت ه

د ؤزحو "َازص" - ث جصاًد الىُٓاث الهمىمُت بلى السيبت في  الىقُُت الثالثت جخهلٔ بالىاخُت الاحخمانُت ْو

الٓػاء نلى الاخخٙازاث الطًحرة التي جادي بلى ندم الاطخٓساز الاْخطادي و الاحخماعي، وندم 

ٗاَت الؿىاثِ الاحخمانُت مً هخاثج الىمى الاْخطادي.   اطخُادة 

ادة اإلاىُهت الهامت   ادة في الىُٓاث الهمىمُت ال حهني ٍش اإلاترجبت نلحها بطىزة ا بد ؤن هىضر ؤن الٍص

ادة بلى ؤطباب  خخمُت، ادة اإلاىُهت اإلاترجبت نجها بطىزة خخمُت ،َٓد جسحو هره الٍص ٖما ؤنها ال جادي خخما بلى ٍش

ادة نبئ  ادة في اإلاىُهت الخُُٓٓت للخدماث الهامت ؤو ٍش م الىُٓاث الهمىمُت دون الٍص ادة في ْز ت بمهنى ٍش قاهٍس

ادة الخُُٓٓت للىُٓاث  وهىا حهخبر  الخٙالُِ الهامت، ت ؤما نً الٍص ادة قاهٍس ادة الىُٓاث الهمىمُت ٍش ٍش

ادة نبئ الخٙالُِ الهامت بيظبت  ادة اإلاىُهت الخُُٓٓت اإلاترجبت نلت هره الىُٓاث و ٍش الهمىمُت َهي خخما ٍش

دٛ ذلٚ يالبا نلى اشدًاد جدزل الدولت في الخُاة الاْخطادًت و الاحخمانُت.  2مهُىت ٍو

ُما ً ت التي ؤدث بلى اشدًاد الىُٓاث الهامت و جطاند ؤلاهُاّ الهام نددًا َو لي طيخؿّس بلى ألاطباب الكاهٍس

 ٖما ًلي: دون ؤن ًٓابل ذلٚ جدظحن َهلي و ملمىض في حجم مظخىي الخدماث الهامت اإلآدمت،

 الشساثُت،خُث ًىجم نً ذلٚ اهسُاع ُْمت الهملت الىؾىُت وهبىؽ ُْمتها  :جدهوز كيمت الىلود - ؤ

اث الدولت ومسجباث اإلاىقُحن ًترجب نىه جصاًد في الىُٓاث الهامت  ومً زم َةن ازجُام ؤزمان مشتًر

ا، ادة في هىم ٖمُاث الخدماث اإلآدمت. قاهٍس  بذ ال جٓابله ٍش

ٗاهذ في اإلاحزاهُت في الظابٔ جٓىم نلى مبدؤ اإلاحزاهُت  :الخغيير في أساليب و آلياث وطع اإلايزاهياث - ب

ُت ،َال حسجل الىُٓاث في اإلاحزاهُت بلى ضافي الخظاب ؤي اطخجزاٛ خطُلت ؤلاًساداث الهامت مً الطاَ

 الىُٓاث الهمىمُت.
                                                           

تفي اإلااليت العامت،ؤلاًساداث العامت ،اإلايزاهيت العامت الوحيزطىشي ندلي هاشد، .61،ص2000،داز الجامهت الجدًدة،بط٘ىدٍز
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.62هُع اإلاسحو،ص
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 هرا ٌهني ؤنها ال حسجل بهد اطخجزاٛ خطُلت بًساداتها مجها )َاثؼ ؤلاًساداث نلى الىُٓاث(.  

ٗاَت هُٓاث ؤما آلان َان اإلاحزاهُاث الهامت حهد وجدػس ؾبٓا إلابدؤ الىاجج ؤلاح  مالي الري جدزج بمىحبه 

 مسأَ الدولت و بًساداتها دون بحساء ؤًت مٓاضت ؤو اطخجزاٛ بحن الىُٓاث و ؤلاًساداث.

ت و لِع  مي في حجم الىُٓاث الهامت اإلاهلىت بطىزة قاهٍس وؤدي ذلٚ بؿبُهت الخاٛ بلى جطخم نددي ؤو ْز

ادة خُُٓٓت في حجم ؤلاهُاّ الهام.  بلى ٍش

ً الظٙان الخغيراث على مسخوى سكان الدولت أو إكليمها - ر ٗان الدولت، وزاضت ٖز :ًادي حًُحر ؤخد ؤز

ت في الىُٓاث الهمىمُت. ادة قاهٍس  ؤو ؤلاْلُم ،بلى ٍش

:ًادي اشدًاد ندد الظٙان ٖمُا بلى ازجُام الىُٓاث الهمىمُت  جبها لرلٚ،وهى ًمثل اشدًاد السكان -1

ادة  ت مادامذ الٍص ادة قاهٍس  مىحهت بلى طد خاحاث الظٙان الجدد و لِع لخدظحن اإلاهِشت.ٍش

ٖما ًادي احظام بْلُم الدولت بُهل نملُت الاجداد )ؤإلااهُا،الُمً(بلى اشدًاد احساع إكليم الدولت: -2

ادة ؤلاهُاّ الهام لخلٚ  ت في الىُٓاث الهمىمُت للدولت الجدًدة ؤما نً ألاطباب الخُُٓٓت لٍص قاهٍس

ت ،مالُت. اإلاهؿُاث التي جادي ادة اإلاىُهت الُهلُت ،حهىد بلى ؤطباب طُاطُت ،اْخطادًت،بداٍز  1بلى ٍش

ادة الىُٓاث الهمىمُت مثل:اهدشاز ألاسباب السياسيت: - ؤ مبادت  جادي بهؼ الهىامل الظُاطُت بلى ٍش

ت و الدًمٓساؾُت ًجهل الخٙىماث جمُل بلى ؤلاطساٍ في ؤلاهُاّ ٖما ؤن همى دوز الدولت و  الخٍس

ؼ ألاَساد  د مً الخاالث التي جلتزم َحها الدولت بخهٍى لها مً دولت يحر مظئىلت ًٍص مظاولُاتها و جدٍى

اث ؤلادازة الهامت و يحرها مً   الٙىازر الؿبُهُت و ازجُامنً ألاغساز التي حظببها لهم ؤنماٛ و جطَس

ادة الىُٓاث الهامت إلاىاحهت جٙالُِ بْامت  ندد اإلاىقُحن و الهاملحن به،ألامس الري ًٓخض ي لػسوزة ٍش

ت الجدًدة ودَو مسجباث وؤحىز اإلاىقُحن بها.     2اإلااطظاث ؤلاداٍز

د مً ؤلاهُاّ الهام وازجُام مهدالجه طىء الخىكُم ؤلادازي و البؿالت.  ٖما ًٍص

 

 و أهداف جسشيد الىفلاث العموميت  ؤلاهفاق العامجحدًد  طوابط  اإلاطلب الثاوي:

جٓخض ي طالمت  مالُت الدولت ؤن جلتزم مسخلِ الىخداث اإلاٙىهت لالْخطاد الهام َحها لدي ُْامها باإلهُاّ 

جدُٓٔ ؤٖبر  الهام باخترام بهؼ اإلابادت ؤو الػىابـ ًمً٘ بحمالها في غسوزة ؤن حظتهدٍ الىُٓاث الهمىمُت

ْدز مً اإلاىُهت الٓطىي للمجخمو مً حهت ،وؤن ًخم هرا مً زالٛ الاْخطاد في الىُٓاث الهمىمُت و الهمل 

ادة بهخاحها مً حهت ؤزسي، ابت  نلى ٍش خم الخإٖد مً جىاَس الػابؿحن الظابٓحن بىاطؿت ؤطالُب الْس ٍو

ٔ بزػام وشاؽ الدولت اإلاالي في هرا اإلاجاٛ  هُت الظاثدة.اإلاسخلُت )نً ؾٍس  3لٙاَت ؤلاحساءاث و الخدابحر الدشَس

                                                           
.46-45،ص2003،داز الهلىم لاث العامت ،ؤلاًساداث العامت،اإلايزاهيت العامتاإلااليت العامت،الىفمدمد الطًحر بهلي،ٌظسي ؤبى الهال،
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.147،صهُع اإلاسحو
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.148،ص1998،داز الجامهت لليشس ملدمت في الاكخصاد العام )اإلااليت العامت(نادٛ مشِص ي ،مطؿُى زشدي،
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 أوال :طوابط جحدًد ؤلاهفاق العام:

حهني ْاندة الىُٓت الهمىمُت بلى جدُٓٔ ؤٖبر ْدز ممً٘ مً اإلاىُهت  طابط الىفلت )كاعدة الىفلت(: -1

بإْل جٙلُت و ًخدٓٔ ذلٚ نىدما جدظاوي اإلاىُهت الخدًت للمىُهت الهامت مً اإلاىُهت الخدًت 

بت ؤي نىدما جدظاوي اإلاىُهت الخدًت مو الٙلُت الدًت  للدزٛى اإلاخبُٓت لؤلَساد بهد َسع الػٍس

مٓداز ال٘ظب الري ٌهىد نلى ؤَساد اإلاجخمو ٖٙل هدُجت اليشاؽ  باإلاىُهت الخدًت الاحخمانُت،

دُجت الخٙىمي ؤما الخٙلُت الخدًت َُٓطد بها مٓداز ما غحى به اإلاجخمو مً بهخاج الٓؿام الخاص ه

،جىحه الىُٓت الهمىمُت للمطالر ُْام الدولت باليشاؽ و ًٓطد بخدُٓٔ ؤٖبر ْدز ممً٘ مً اإلاىُهت 

هكسا إلاا ًخمخهىن مً هُىذ  الخاضت لبهؼ ألاَساد ؤو لبهؼ َئاث اإلاجخمو دون البهؼ آلازس،

لُت شاملت طُاس ي ؤو اْخطادي ؤو احخماعي ،ٖما ٌهني ؤًػا ؤن ًىكس بلى اإلاسأَ الهامت هكسة بحما

ل وحه مً ؤوحه ؤلاهُاّ في غىء اخخُاحاث اإلاسأَ و ؤوحه ؤلاهُاّ ألازسي،  ٔ ٗو اخخُاحاث ٗل مَس

٘سة اإلاىُهت الهامت و جددًدها حهخبر مشٙلت وغو غابـ دُْٔ لخددًدها، زاضت بذا ما ؤزرها في  َو

ت ،مب ت و يحر قاهٍس اشسة و يحر مباشسة زاضت الانخباز ؤن الىُٓاث آزاز مخهددة و يحر اْخطادًت قاهٍس

 1ومظخٓبلُت مما ًخهرز ُْاطها نلى ؤوحه الدْت.

 ولٙي جدٓٔ الىُٓت ؤٖبر مىُهت احخمانُت مم٘ىت ًجب ؤن جسػو لػىابـ هي:

اث ؤلاهُاّ الهام نىد ْبل ؤلاهُاّ الهام مً الػسوزي وغو دزاطت  - شاملت ومسر نام للىضٛى بلى ؤولٍى

 مً ؤلاشبام للخاحاث و الخدماث .ؤَساد اإلاجخمو لخدُٓٔ ؤٖبر ْدز 

و التي ال حشبو خاحاث  - را اإلاشاَز الابخهاد ما ؤمً٘ نً الىُٓاث يحر اإلاىخجت التي ًٙىن بهخاحُاتها غهُُت ٖو

 اإلاجخمو.

جىشَو الىُٓاث الهامت جىشَها نادال بحن مسخلِ مدن ومىاؾٔ الدولت ختى ًخم الاطخُادة مجها بشٙل نادٛ و  -

 نام.

ها في اإلاجاالث اإلاسطظ لها.غسوزة َس  - ابت َهالت نلى ٗل نملُاث ؤلاهُاّ وذلٚ للخإٖد مً ضَس  ع ْز

 غسوزة جُُٓم ؤداء اإلاطاخب لئلهُاّ الهام في ماطظاث الدولت. -

ها في اإلاجالث اإلاسطظ لها. - ابت َهالت نلى ٗل نملُاث ؤلاهُاّ وذلٚ للخإٖد مً ضَس  غسوزة َسع ْز

 لئلهُاّ الهام في اإلااطظاث الدولت . غسوزة جُُٓم ؤداء اإلاطاخب -

ها في اإلاجالث اإلاسطظ لها.غسوزة  - ابت َهالت نلى ٗل نملُاث ؤلاهُاّ وذلٚ للخإٖد مً ضَس  َسع ْز

 غسوزة جُُٓم ؤداء اإلاطاخب لئلهُاّ الهام في اإلااطظاث الدولت. -

                                                           
.53،ص2008،داز شهسان،نمان ماليت الدولتنادٛ َلُذ بهلي ،
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دازي ومثاٛ ذلٚ ما ًددر غسوزة جالقي الخهازع الخاضل في جإدًت الخدماث الهامت بىقُُت الخيظُٔ ؤلا  -

ٗاث جىشَو ال٘هسباء و الطٍس الطحي ؤو اإلاُاه بةنادة التهُئت.  1بهد بجمام حهبُد الؿّس مً ُْام شس

مبرز له و ال هُو حهني ججىب الدولت وهُئاتها الاهطساٍ و الخبرًس في ؤلاهُاّ في  :طابط الاكخصاد في الىفلت -2

في ٗىن ؤن اإلااٛ اإلآطىد ًٓىمىن نلُه ؤَساد ال ًملٙىهه، وبالخالي ًسجى مىه، وج٘مً ؤهمُخه هره الٓاندة 

َةنهم ال ًدسضىن نلُه بالٓدز الري ًدسضىن نلى ؤمىالهم مما ًدَههم بلى البرر و الخبرًس و الالمباالة في 

 نملُت ؤلاهُاّ.

نً ؤلاهُاّ ختى نلى بن الاْخطاد في ؤلاهُاّ الهام ال ٌهني الصر في ؤلاهُاّ ؤو ادزاز اإلااٛ ؤو ألاحجام  -

 2ألامىز التي ًخطر مً وزاءها جدُٓٔ مىاَو احخمانُت ٖبحرة َهرا بدوزه ًدىافى مو الٓاندة نُجها.

حر   ْابت مالُت حُدة ،حشمل ٗل بىىد الىُٓاث الهامت ،مدنمت بسؤي ز في الهدًد ًجب نلى الدولت جَى

طاهس نلى مطلخخه الهامت باإلغاَت بلى الجهاش ؤلادازي نالي الُ٘اءة، وواعي بمظاولُخه وخدودها نام واعي و 

هُت في ٖشِ ؤوحه ؤلاطساٍ و الخبرًس و مهاْبت  ت و الدشَس ابت ؤلاداٍز ادة نلى ذلٚ حهاون حهىد الْس بٍص

 مسج٘بُه. 

سه نلى  جسػو الىُٓت إلذن مظبٔ مً الجهت اإلاسخطت وهىا ؤلاذن :طابط الترخيص -2 ْد ًسخظ بخٍٓس

صي ، ؤو الهُئاث اإلادلُت غمً خدود ازخطاضها الصماوي و اإلاٙاوي وحهد ْاندة الترزُظ  الىؿاّ اإلاٖس

مكهسا مً مكاهس الازخالٍ بحن الىُٓاث الهامت و الىُٓاث الخاضت وذلٚ ألن ألاولى هي الىخُدة التي 

خم الخطٛى نلى  ٓا إلحساءاث مهُىت ؤما جسػو لئلذن اإلاظبٔ مً الجهاث اإلاهىُت ٍو هرا الترزُظ َو

ت الخاضت(،دون  الىُٓاث الخاضت َُُ٘ي ؤن جطدز ممً ًملٚ ختى ؤلاهُاّ َحها )الُسد ؤو الشٖس

 الخاحت بلى بذن مظبٔ.

لٙي ًٙىن غابؿي اإلاىُهت الهامت و الاْخطاد في الىُٓت : طابط طمان اسخمساز اإلاىفعت و الاكخصاد-4

ابت نلى الىُٓاث الهامت مجدًً البد مً الُٓام بهم ، َٓبل انخماد اإلاحزاهُت ًٓىم ْابت ْبلُت و بهدًت ز  لُت الْس

البرإلاان بمساْبت البرهامج و الخؿـ الخٙىمُت في اإلاجاالث اإلاسخلُت مً زالٛ مىاْشت بىىده وهرا ًسىٛ لهم 

في ذلٚ البرهامج مً شإهه ؤن ًبدد ألامىاٛ الهامت، وبهد ذلٚ الانخماد  انىحاجؤلاَطاح نً ؤي طٓم ؤو 

،جٓىم الهُئاث التي ًسٛى لها الٓاهىن باإلاساْبت البهدًت بهد ضٍس الانخماد اإلاالُت اإلاىشنت خظب ٗل ْؿام 

داطبت وبالخالي هُٓت جىُرها الدولت ؤو بخدي الهُئاث اإلامثلت لها ًجب ؤن جسزظ مً ؾٍس ألامس ومجلع اإلا

ابت للخإٖد مً مدي ضٍس الانخماداث نلى ألاوحه التي هظ نلحها ومدي   ،الخهبحر الهٓالوي لؤلمىاٛ الهامتبالْس

 3وبذا جبحن وحىد مظاض بخلٚ ألامىاٛ َخدٕس اإلاظاولُت اججاه اإلاسالُحن.

                                                           
ُت و ألادبُت  لبىان ،الؿبهت ألاولى اإلااليت العامتطمحر ضالح الدًً خمدي ، ً الخْٓى .82-81،ص2015،م٘خبت ٍش

1
  

ت،أساسياث اكخصاد اإلااليت العامتبت نبد هللازبا .58،ص2009،ماطظت شباب الجامهت،الاط٘ىدٍز
2
  

.38،ص2003داز هىمت الجصاثسفي دزاست اإلااليت العامت )الىظسياث العامت وفم الخطوزاث الساهىت(، مساهمت،نمس ًدُاوي 
3
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 جسشيد الىفلاث العموميت زاهيا:

،هدى ؤَػل البداثل الاجُاُْت التي حهكم ًٓطد بها الاطخسدام ألامثل و الخىحه ألاوظب للىُٓاث  

الُاثدة لئلوظان الري ًٓىم باإلهُاّ وجٓلل الخظازة و الخطخُت بالُسضت البدًلت ؤمام ؤلاوظان)الُسد 

الخٙىماث(،وبن ؤلاهُاّ الهام وجسشُده هي مظاثل جسجبـ بمدي اجبام ألاحهصة  اإلاىكماث الخاضت، الهادي،

نلى هدى ًدٓٔ ؤَػل الاطخسداماث و  الاجُاُْتالهُت في جىشَو بسهامجها الخٙىمُت ألطالُب السشد و الهٓ

 ؤزسها مسدودا و َهالُت و بشبانا للخاحاث الهامت.

 أهداف جسشيد الىفلاث العموميت-1

 ًلي: يهدٍ جسشُد الىُٓاث الهمىمُت بلى  جدُٓٔ ما-

و الُ٘اءة -  الاْخطادًت نىد اطخسدام اإلاىازد و ؤلامٙاهُاث اإلاخاخت. َز

ابت ،وبدزاٛ ألاطالُب الخٓىُت . - س هكم ؤلادازة و الْس  جدظحن ؾّس ؤلاهخاج الخالُت وجؿٍى

 زُؼ عجص اإلاىاشهت و الظُؿسة نلى الخطخم و اإلادًىهُت و ججىب مساؾسها. -

 التي جدٓٔ مسد ودًت ٖبحرة. مساحهت هُٙلت للمطسوَاث وذلٚ بخٓلُظ حجم اإلاطسوَاث -

ٗاَت مكاهس و ؤشٙاٛ طىء اطخهماٛ الظلؿت و اإلااٛ الهام. -  مدازبت ؤلاطساٍ و الخبرًس و 

 1الاخخُاؽ لٙاَت ألاوغام اإلاالُت الجُدة و اإلاظخٓسة و الطهبت و اإلاخًحرة مدلُا و ناإلاُا. -

 

 الىفلاث العموميت.الهيئاث اإلاكلفت بالسكابت اإلااليت على  اإلاطلب الثالث:

ً بالطٍس  هاما للًاًت ًخمثل في نملُاث ؤلاهُاّ التي هي في جصاًد شؿسا ٌشخمل جىُُر اإلاحزاهُت مً ؾٍس آلامٍس

،وألحل الخسص نلى طالمت ؤلاحساءاث الخاضت  الاجُاُْتمظخمس ٌه٘ع جؿىز دوز الدولت و جىطو طُاطتها 

ابت نلى شسنُت نملُت ؤلاهُاّ مبدثُا بطُت ْبلُت بلى اإلاساْبحن اإلاالُحن.   2باإلهُاّ و شسنُتها ؤهُؿذ مهمت الْس

ابت اإلاخهلٓت بالخطٍس في ألامىاٛ و  حعسيف السكابت اإلااليت اللبليت: -1 هي ضىزة مىآَت ألحهصة الْس

ابت هىا جخم نلى حاهب الىُٓاث َٓـ ، َال ًخطىز ؤن جخم  بؿبُهت الخاٛ نملُت اإلاساحهت و الْس

ابت اإلاظبٓت نلى جدطُل ؤلازاداث و لً٘ حهني اإلاىآَت مظبٓا نلى جٓدًس ؤلازاداث و جىشَهها نلى  الْس

 بىىد اإلاطسوَاث.

ابت ٖثحر   مً ازخطاضاث باإلغاَت بلى ما جٓدم ذٖسه َةهه في الخاالث التي جخم َحها نملُاث الْس

ت جٓىد بلى حهُٓد ؤلاحساءاث و جصاًد لخالَاث بحن الهُئاث  ت ؤلاداٍز ٍص الظلؿت الخىُُرًت و قهىز هىم مً اإلاٖس

ابت.  التي جدبهها الىخداث و حهاش الْس

                                                           
ٗادًمي ،حامهت مدمد بىغُاٍ اإلاظُلت، دوز السكابت اإلااليت في جسشيد الىفلاث العموميتبً ُٖلٛى خمصة، .10،ص2019-04-30،زطالت ماطخحر ؤ

1
  

د مدمد ؤمحن،  .8،داز بلِٓع،داز البُػاء،الجصاثس،صالسكابت السابلت على الىفلاث اإلالتزم بها في الجصابسًٍص
2
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الىُٓت  الالتزامهى مىكِ ًيخمي بلى وشازة اإلاالُت مهمخه الخإزحر نلى مشسوم  :حعسيف اإلاساكب اإلاالي -2

ابت الظابٓت نلى الىُٓاث اإلالتزم الري ًدسزه آلا  مس بالطٍس ؤٖما ٌشٙل اإلاساْب اإلاالي ؤخد ؤنىان الْس

اثُت جترحم في بها و جإزر هره  ابت ْو ابت طابٓت( ،وهي بمثابت ْز ابت شٙل اإلاخابهت و اإلاؿابٓت )ْز الْس

اْب اإلاالي الخإشحراث التي ًجب الخطٛى نلحها إلجمام اإلاهامالث اإلاالُت للىُٓت ٖما ًخمخو اإلاس 

 1باالشدواحُت في ممازطت وقُُخه خُث جمثل الىشٍس و وقُُخه.

 ًخم حهُحن اإلاساْب اإلاالي بٓساز اإلاٙلِ بىشٍس اإلاالُت مً بحن: شسوط حعيين اإلاساكب اإلاالي و مساعده: -2-1

 زئطاء اإلاُدشحن مدللحن للمحزاهُت. -

ً الرًً - حن مظدشاٍز  طىىاث مً الخدمت الُهلُت بةدازة اإلاحزاهُت. 5ٌشبىن  مخطَس

ً للمحزاهُت الرًً ٌشبىن  - ٍص  طىىاث مً الخدمت الُهلُت بةدازة اإلاحزاهُت. 5مُدشحن مدللحن مٖس

حن زثِظُحن الرًً ٌشبىن  -  طىىاث مً الخدمت بهره الطُت بةدازة اإلاحزاهُت . 5مخطَس

حن زثِظحن ٌشبىن  - بةدازة اإلاحزاهُت ،ٖما ًخم حهُحن اإلاساْبحن اإلاالُحن اإلاظاندًً طىىاث ٖإْدمُت 8مخطَس

 زئطاء مُدشحن مدللحن للمحزاهُت.بٓساز مً الىشٍس اإلاٙلِ باإلاالُت و ذلٚ مً بحن 

ً الرًً ٌشبىن  - حن مظدشاٍز ً  3مخطَس ٍص طىىاث مً الخدمت الُهلُت بةدازة اإلاحزاهُت ،مً مدللحن مٖس

 طىىاث مً الخدمت الُهلُت.3للمحزاهُت الرًً ٌشبىن 

 طىىاث ؤْدمُه بةدازة اإلاحزاهُت.5الرًً ٌشبىن  -

 طىىاث مً الخدمت الُهلُت لهره الطُت بةدازة اإلاحزاهُت.3الرًً ٌشبىن  -

ً نلى ألاْل شهادة  - ادة الشسوؽ اإلارٗىزة ًسطظ الخهُحن في مىطب مساجب مالي للمىقُحن الخاثٍص ٍش

 2شهادة مهادلت لها. لِظاوع في الخهلُم الهالي و 

 :مهام اإلاساكب اإلاالي -2-2

 جخمثل مهام اإلاساْب اإلاالي ٖما ًلي: :مهام اإلاساكب اإلاالي-أ

و اإلاهمٛى به. -  الظهس نلى صخت جىقُِ الىُٓاث بالىكس بلى حشَس

س  -  .الانخمادالخدٓٔ مظبٓا مً جَى

ؼ الخإشحرة.و جإشحرة نلى الىزاثٔ الخاضت بالىبزباث صخت الىُٓاث بىغ -  ُٓاث ؤو حهلُل َز

 جٓدًم هطاثذ لآلمس بالطٍس في اإلاجاٛ اإلاالي. -

ا، بصخت الىُٓاث بالىضُُت الهامت  - اإلاُخىخت والىُٓاث  لالنخماداثبنالم الىشٍس اإلاٙلِ باإلاالُت شهٍس

 اإلاىقُت.

                                                           
م  2مادة  مبر 21مازر في 381-11مً اإلاسطىم الخىُُري ْز .2011هَى

1
  

.189-99من المرسوم تنفيذي رقم  91مادة 
2
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ابت الظابٓت للىُٓاث التي ًلتزم بها ؤن ًسطل  - اإلاساْب اإلاالي، بلى الىشٍس ومً الىقاثِ اإلاسجبؿت بممازطت الْس

اإلاٙلِ باإلاحزاهُت ، الىضُُاث الدوزٍت ْطد بنالم اإلاطالر اإلاسخطت بخؿىز الالتزام بالىُٓاث و بالخهداد 

س مُطل نلى طبُل  اإلاحزاهُاحي ٖما ًسطل اإلاساْب اإلاالي في نهاًت ٗل طىت مالُت بلى الىشٍس اإلاٙلِ باإلاحزاهُت جٍٓس

 1الهسع.

ًددد اإلاساْب اإلاالي مهام اإلاساْب اإلاالي اإلاظاند اإلاىغىم جدذ طلؿخه : اإلاالي اإلاساعدمهام اإلاساكب -ب

و  ،باطخثىاء بهؼ ٓا لُُُ٘اث جددد بمىحب ْساز، و ذلٚ َُما ًسظ الخسص نلى جؿبُٔ الدشَس اإلاهام َو

 والخىكُم اإلاخهلٓحن بالىُٓاث الهمىمُت، و ًٙلِ اإلاساْب اإلاظاند اإلاالي ٖما ًلي:

 ة اإلاساْب اإلاالي ممازطت مهامه في خدود ما ٌظمذ له الٓاهىن.مظاند -

س للمساْب اإلاالي نلى وشاؾه و قسوٍ  -  ممازطت ضالخُاجه اإلاظىدة الُه.بنداد جٍٓس

بهابت اإلاساْب اإلاالي في خالت يُابه ؤو الخطٛى ماوو له ،خظب الشسوؽ و الُُُ٘اث التي جددد بمىحب ْساز  -

 اإلاحزاهُت  .مً الىشٍس اإلاٙلِ 

ٖما ًمازض اإلاساْب اإلاالي اإلاظاند باإلغاَت بلى مهام اإلاٙلِ بها ْاهىن اإلاهام ًدددها له اإلاساْب اإلاالي  -

ابت اإلاالُت لدي الىالًت و  بمىحب مٓسز بهد مطادْت اإلادًس الهام للمحزاهُت ،نىدما ًخهلٔ ألامس بمطالر الْس

 إلاظاند الُٓام ب:البلدًت يحر ؤهه ال ًمً٘ للمساْب اإلاالي ا

ؼ الجهاجي. -  الَس

 ؤلاشهاز. -

س اإلاُطل. -  الخٍٓس

ابت البهدًت بهد جىُُر اإلاحزاهُت الدولت مً ؤحل  :السكابت البعدًت على الىفلاث العموميت -3 جمازض الْس

ابت ؤحهصة مسخطت  ٖشِ ألازؿاء التي ًخهرز قهىزها في خالت مساحهتها باهُساد و جٓىم بهرا الىىم مً الْس

ابي داثم و مجلع  د ؤزر اإلاشسم الجصاثسي بهرا اإلابدؤ ، خُث ؤوشإ اإلاُدشُت الهامت للمالُت ٖجهاش ْز برلٚ ، ْو

صي و  ابت نلى اإلاظخىي اإلاٖس ابت بهد جىُُر اإلاجالع الشهبُت مً زالٛ الْس اإلاداطبت ٖهُئت وؾىُت مظخٓلت للْس

صي.  2ال مٖس

 

 

 

 

 
                                                           

م  16مادة  .374-09مً اإلاسطىم الخىُُري ْز
1
  

دة السطمُت ، اإلاسطىم م  الجٍس .349، ص03/1980-04،اإلاازر في 10، الهدد 04-80الخىُُري ْز
2
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 خالصت الفصل: 

 

ابت اإلاالُت ألاطلىب اإلاثالي للخُاف نلى الىُٓاث الهمىمُت و جسشُدها هرا بذا ما اهسُػذ      حهخبر الْس

ابت َخطبذ مدل الازخالض بالخالي غُام ألامىاٛ الهمىمُت، ونلُه َةن اإلامازطاث  الىُٓت دون الْس

ٗاهذ بلدًاث ؤو يحرها جخؿلب بالػسوزة الس  ْابت نلى اطخهماٛ اإلااٛ اإلاالُت للهُئاث الخٙىمُت طىاء 

 .الهمىمي ما ًىه٘ع نلى اإلاجخمو بالُاثدة ٖٙل
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 :جمهيد

  

بػد جوسكىا بلى حاهب الىظسي لهرا اإلاىكىع ال بد غلُىا ؤن هسـف حصء جوبُلي ًبين بلسوزة                   

السكابت اإلاالُت غلى الىفلاث الػمىمُت، خُث ازترها دزاطت دوز اإلاساكب اإلاالي باغخبازه حهت زكابُت جسهص غليها 

 ت مً ؤحل جفادي الىكىع في ألازواء.   الدولت إلاساكبت هفلاتها، وحػخبر زكابت كبلُت ؤو طابل

بن جوىز وؼان اإلاسفم الػام وجىطُؼ مجالجه هخج غىه جصاًد في حجم الىفلاث الػمىمُت زاؿت منها 

ان الخىمُت ومً هره الخيرة لالتي جخم في بهاز الـفلاث الػمىمُت. خُث ؤؿبذ  ؤهمُت هبيرة وىنها حػخبر ػٍس

ت  الػلىد ؤهم ت التي جبرمها مسخلف الهُئاث واإلاـالح ؤلاداٍز ؼ الػمىمُت.  إلهجاش ؤلاداٍز ٍظهس و مسخلف اإلاؼاَز

ع مبدؤ  هرا مً زالٌ حػاكب الىـىؾ اللاهىهُت التي واهذ تهدف داثما بلى جسػُد الىفلاث الػمىمُت، وجىَس

 الؼفافُت في ول الخػامالث. 
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 هظزة عامت إلاصلحت اإلازاكبت اإلااليت للبلدًت  اإلابدث ألاول:

 جىظيم مصلحت الزكابت اإلااليت. اإلاؼلب ألاول:

ت و الىالًت و البلدًت و هرا غدد اإلاساكب اإلاالُين  جم جددًد غدد اإلاساكبين اإلاالُين لدي ؤلادازة اإلاسهٍص

مياجب و في فسوع بلساز مً هسف  وهرا جىظُم مـالح اإلاساكبت اإلاالُت في اإلاظاغدًً اإلالحم بيل مساكب مالي،

 الىشٍس اإلايلف باإلايزاهُت بولب مً اإلاساكب اإلاالي.

بلى ؤزبػت مياجب جىكؼ جدذ طلوت اإلاساكب اإلاالي ٌظاغده  02 بذ جىلظم مـلحت السكابت اإلاالُت مً مىخبين -

 مساكب مالُين مظاغدًً. 05بلى زمظت  03 زالزت 

 1و هره اإلاياجب غلى الؼيل الخالي:

 ىخب مداطبت الالتزاماث.م- .1

 مىخب الـفلاث الػمىمُت.- .2

 مىخب غملُاث الخجهيز.- .3

 مىخب الخلخُف و الخدلُل.- .4

 ًخم حػُين زئطاء اإلاياجب بلساز مً الىشٍس اإلايلف باإلايزاهُت غلى اكتراح مً اإلاساكب اإلاالي مً بين : -

اهُت ؤو زجبت مفدؽ مدلل للميزاهُت ؤو اإلاىظفين الرًً ًيخمىن غلى ألاكل غلى زجبت مفدؽ مدلل مسهصي للميز  -

 طىىاث مً الخدمت الفػلُت لهره الـفت. 03زجبت مػادلت لها ًخبثىن 

لى فسوع مً ؤحل مً زالٌ جلُُم مـالح السكابت اإلاالُت بلى مياجب فةهه ًخىحب غلى الىشازة جلُُم اإلاياجب ب -

خُث ًدًس ول زثِع ًخم جىظُفهم  ،فػالُت لُت السكابت و حػلها ؤهثر اإلاياجب و حظهل غمجسفُف اللغى غلى 

 باكتراح اإلاساكب اإلاالي.

طىىاث مً  05الرًً ًخبثىن  اإلاىظفىن الرًً ًيخمىن بلى زجبت مساكب زثِع للميزاهُت ؤو زجبت الػادلت لها، -

 2الخدمت الفػلُت بهره الـفت.

طىىاث مً الخدمت  08ا الرًً ًخبثىن اإلاىظفىن لرًً ًيخمىن بلى زجبت مساكب اإلايزاهُت ؤو زجبت مػادلت له - 

 الفػلُت بهره  الـفت.

خُث ًخم جىظُم مـالح السكابت اإلاالُت بلى هُاول في فسوع غددها زالزت فسوع غلى ألاهثر خُث الحاالث  -

 الخالُت:

 04مً اإلاساكبين اإلاالُين مظاغدًً في  05جىظُم مـلحت السكابت اإلاالُت التي جلمً زمظت  :الحالت ألاولى

 مياجب.

                                                           
  11/381.1مً اإلاسطىم الخىفُري  06اإلاادة 

  11/381.2زكم مً اإلاسطىم الخىفُري   02فلسة  06مادة 
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 03مً اإلاساكبين اإلاالُين مظاغدًً في  04: جىظُم مـلحت السكابت اإلاالُت التي جلمً ؤزبػت الحالت الثاهيت

 1مياجب.

 02مً اإلاساكبين اإلاالُين مظاغدًً في  03جىظُم مـلحت السكابت اإلاالُت التي جلمً زالزت  :الحالت الثالثت

 مياجب.

 إلاصلحت اإلازاكبت اإلااليت لبلدًت مسخغاهم.الهيكل الخىظيمي  اإلاؼلب الثاوي:

 (:الهُيل الخىظُمي للمساكبت اإلاالُت لدلى بلدًت مظخغاهمII-01الؼيل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاـدز:مً بغداد الوالبت باالغخماد غلى وزاثم اإلااطظت.

 الـفلاث الػمىمُت هي غلىد مىخىبت جبرم وفم الؼسون اإلاىـىؾ غليها، مكخب الصفلاث العمىميت:-1

كدة خُث جبرم الـفلاث اللىاشم و الخدماث و الدزاطاث لحظاب اإلاـلحت اإلاخػاكـد اهجاش ألاػغاٌ و اكخىاء 

مً زالٌ جددًد الػمىمُت، وفلا إلحساء اإلاىاكـت الري ٌؼيل اللاغدة  الػامت ؤو وفم إلحساء التراض ي و ذلً 

 2خىفُر.آحاٌ ل بِىاث الـفلاث ؤطػاز الـفلاث و هُفُاث الدفؼ، وكماهاث اإلالدمت ، ،اإلاخػامل اإلاخػاكد

                                                           
  11/381.1مً اإلاسطىم الخىفُري  8اإلاادة

  381.2-11مً اإلاسطىم الخىفُري زكم  06اإلاادة 

 اإلاساكب اإلاالي

 اإلاساكب اإلاالي
 01اإلاظاغد

 اإلاساكب اإلاالي
 02اإلاظاغد

 اإلاساكب اإلاالي
 02اإلاظاغد

زثِع مىخب الـفلاث 

 الػمىمُت

 فسوع الـفلاث الػمىمُت

فسع الىزاثم و الخدلُل 

ومخابػت الـفلاث 
 الػمىمُت

فسوع السكابت الظابلت 

 لاللتزاماث بالىفلاث

فسع مداطبت الالتزام 

 بىفلاث غملُاث الخجهيز

 هفلاث غملُاث الخجهيز

زثِع مىخب مداطبت 

 الالتزاماث

هىع مداطبت الالتزام 

بالىفلاث و الخػداد 
 اإلايزاهُاحي 

فسع ؤلاغالم آلالي و 

 الؼُياث حظُير ألازػُف
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 :ما ًليب ًيلف مىخب الـفلاث الػمىمُت

ؼ دفاجس ػسون اإلاىاكـاث ؤو التراض ي التي ًيىن فيها اإلاساكب اإلاالي و ممثله ملسزا ؤو  - ؤ دزاطت مؼاَز

 غلىا في لجىت الـفلاث.

ؼ الـفلاث الػمىمُت و اإلاالخم التي ًيىن فيها اإلاساكب اإلاالي ؤو ممثله ملسزا ؤو غلىا  - ب دزاطت مؼاَز

 ىت الـفلاث.في لج

ؼ الػلىد التي جمذ دزاطتها. - ث س جلدمُت وجدلُلُت مخػللت بمؼاَز  بغداد جلاٍز

ؼ دفاجس الؼسون و الـفلاث الػمىمُت و اإلاالخم  - ر إلاظاهمت مؼ مىخب غملُاث الخجهيز في دزاطت مؼاَز

 التي جدزل كمً ازخـاؾ لجان الـفلاث .

 الـفلاث الػمىمُت.ير ؤلاػػازاث اإلابيُت للىفلاث اإلاالخظت في جدل - ج

هفلاث الخجهيز هي هفلاث جخػلم بالخجهيزاث الجماغُت و ؤػغاٌ اإلايؼأث ألاطاطُت الىبري  مكخب الخجهيز:-2

ً زئوض ألامىاٌ بلـد جىمُت الثروة الىهىُت.  الاكخـادًت و الاحخماغُت ،تهدف زاللها الدولت بلى جيٍى

و مساكبتها جسلؼ لؼتى كىاغد اإلاالُت الػمىمُت بن جىفُر هفلاث الخجهيز و جدليرها  :مكخب الخجهيز - ؤ

غير ؤنها جمخاش ببػم الخـاثف و الخىؿُاث الطُما غلى مظخىي مسخلت  واإلاداطبت الػمىمُت،

خُث ٌظمذ بااللتزام بػد اغخماد ززف البرامج و ال ًمىً الدفؼ بال بػد جسزُف  الالتزام والدفؼ،

 باغخماد الدفؼ.

في ما ًسف حظُير ززف البرامج و اغخماداث  :إعخماداث الدفعو  حسيير و مزاكبت رزص البرامج - ب

الدفؼ بلغ الىشزاء اإلاسخـىن و مظئىلى اإلااطظاث و ؤلازاداث اإلاســت وهرا الىالدة بلى مـالح 

الىشٍس اإلايلف باإلاالُت حمُؼ اإلاػلىماث اإلاسجبوت بةغداد الخجهيزاث الػمىمُت اإلامىلت مً هسف الدولت 

م ها و ًددد ملمىن ذلً ودوزٍت غدد الحاحت بخػلُمت مً وشٍس اإلاالُت في ما ًسف و جىفُرها و جلٍى

ؼ الخجهيز   1.مساكبت مؼاَز

جخمثل اإلاداطبت التي ًمظىها اإلاساكب اإلاالي في مجاٌ الىفلاث  :مكخب مداسبت الالتزاماث بالىفلاث -3

 الدظُير في ما ًلي:

 اإلاىاد. الاغخماداث اإلافخىخت ؤو اإلاســت خظب ألابىاب و  -

 ازجبان ؤلاغخماداث. -

ين. - ً بالـسف الثاهٍى لاث باالغخماداث التي جمىذ لآلمٍس  الخفٍى

 الالتزاماث بالىفلاث التي جمذ. -

 2ألازؿدة اإلافخىخت. -

                                                           
  374.1-09مً اإلاسطىم الخىفُري زكم 05اإلاادة 

  2مخػلم بالسكابت الظابلت للىفلاث التي ًلتزم بها.1992هىفمبر  14مازر في  414-92مً اإلاسطىم  الخىفُري زكم  28اإلاادة 
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هما جخمثل مداطبت الالتزاماث التي ًمظىها اإلاساكب اإلاالي في مجاٌ هفلاث الخجهيز و الاطدثماز الػمىمي، هبلا 

م جسزُف البرامج اإلابلغت له مً الظلوت اإلااهلت باليظبت ليل كواع فسعي مً مدوهت إلالسز البر  امج ؤو الخػٍى

 1الاطدثمازاث الػمىمُت و باليظبت ليل غملُت.

 مزاكبت الىفلاث العمىميت وأهداف الزكابت اإلااليت    اإلاؼلب الثالث:

 مزاكبت الىفلاث العمىميت  أوال:

اث الحيىمُت ، خُث جوبم غملُت  زكابت هفلاث  جلىم اإلاساكبت اإلاالُت، بدزاطت الػدًد مً اإلااطظاث و اإلادًٍس

 الدظُير غلى اإلايزاهُاث واآلحي:

 اإلاـالح الخازحُت. -

 اإلااطظاث الػمىمُت ذاث الوابؼ ؤلادازي. -

 اإلااطظاث الػمىمُت ذاث الوابؼ الػلمي، الثلافي و اإلانهي. -

 ميزاهُت الجماغاث اإلادلُت )البلدًاث(. -

ىت. -  الحظاباث الخاؿت للخٍص

 الػملُاث زازج اإلايزاهُت . -

 ؤما السكابت غلى هفلاث الخجهيز فخوبم غلى: -

 هفلاث الخجهيز الػمىمي. -

 الخجهيز اإلاسهصي. -

 الخجهيز غير ممسهص. -

 مـلحت اإلاساكبت اإلاالُت لبلدًت مظخغاهم. -

ًمىً جدلُم مجمىغت مً ألاهداف لخوبُم زكابت مالُت غلى ؤخظً وحه ت: اإلازاكبت اإلااليأهداف  -ثاهيا

 2ًدلم لىا مجمىغت مً ألاهداف واآلحي

 حظهُل غملُاث الخدلُل اإلاالي. -

د مً  - الترهيز في السكابت غلى ؤهم الػملُاث اإلاالُت مما ٌظاغد غلى جدلُم ؤهداف السكابت بـفت غامت و ًٍص

 هفاءة الػمل السكابي .

س السكابُت اإلاالُت التي ًمىً بؿدازها . -  حػد الخلاٍز

لبُاهاث اإلاىحىدة في طخفاذة مً كاغدة اببداغاث اإلاساكب اإلاالي وذلً باإل جدىىع خظب مهمت السكابت اإلاالُت و  -

 .الىظام السكابي 

 ؤما مصاًا اطخسدام الحاطىب في الػمل السكابي فهي غدًدة و ًمىً بًجاشها في الػىاؿس الخالُت: -

                                                           
  374.1-09مً اإلاسطىم الخىفُري زكم 20دة اإلاا

،جلىيم جلزيز ألاداء الزكابي لدًىان الزكابت اإلااليت و الاداريت دراست جؼبيليت على اإلاؤسساث الحكىميت في كؼاع ماحد مدمد طلُم ؤبى هادف 1

  .106،زطالت ماحظخير غير ميؼىزة الجامػت الاطالمُت غصة فلظوين ؾغزة
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 جللُل فسؾ ازجياب ألازواء و الغؽ في البُاهاث اإلاالُت. -

 بخدار حغير في ػيل و هبُػت اإلاجمىغت اإلاظدىدًت . -

 خيلفت و ؤهثر دكت و طسغت و هفاءة.ًىفس الجهد و الىكذ و ال -

ً همُاث هاثلت مً البُاهاث اإلاسجبت و اإلا - س السكابُت.جسٍص  يظلت والتي ؤهمها الخلاٍز

 طهىلت اطخسساج اإلاػلىماث و البُاهاث اإلاولىبت مً الحىم الهاثل مً البُاهاث اإلاسصهت بالجهاش. -

اطخسدامه ؤهثر كماها لؤلغماٌ و اإلااطظاث الحيىمُت و غير الحيىمُت في الىكذ الحاكس و ؤؿبذ مً  ٌػخبر  -

اث الحُاة اإلاػاؿسة و زاؿت في مجاٌ اإلاداطبت.  كسوٍز

م الاهالع غلى خظاباث ميزاهُتها ،  - مخابػت اإلااطظاث الحيىمُت بؼيل غام و البلدًاث بؼيل زاؾ غً هٍس

ٌ ؤٌو   ير لها إلاػسفت الاهدسافاث التي كد جددر.و دزاطت ؤي حغ بإو

بغداد مىخبت الالىتروهُت لحفظ اللىاهين و الخػلُلاث الـادزة غً ؤحهصة السكابت ؤو الـادزة غً اإلااطظاث -

 الخاكػت لها و ؤي حػلُماث ؤزسي و طهىلت اطترحاغها وكذ الحاحت.

 . لبلدًت مسخغاهممزاخل الزكابت اللبليت على الىفلاث العمىميت  اإلابدث الثاوي:

ٌػخبر اإلاساكب اإلاالي اإلاسػد و الحازض غلى جىفُر اإلايزاهُت مؼ بغالم اإلاـالح اإلاالُت باألزواء التي ًسجىبها 

س الػلىباث.   آلامس بالـسف مؼ جلٍس

كاثُت للمان خظً الدظُير مً كبل آلامس بالـسف ، وغلُه ر زكابت  اإلاساكب اإلاالي كبلُت و هرلً حػخب

 مساخل بحساء السكابت اللبلُت هما هى مىضح في الؼيل آلاحي. طيخوسق بلى

 (:مساخل السكابت اللبلُت.II-02الؼيل)

 

 

 

  

                                                   

   

                                                              

            

      

 مً بغداد الوالبت باالغخماد غلى مػوُاث مـلحت اإلاساكبت اإلاالُت اإلاـدز:

 

 

 

ىت آلامس بالـسف اإلاساكب اإلاالي  ؤمين الخٍص

 زفم ماكذ

نهاجيزفم   

 بواكت ماػسة

(2اإلاسخلت )  

 

الالتزامبواكت   

الالتزام بواكت جإػير   
(1اإلاسخلت ) الحىالتبغداد    
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 الثاوي: مزاخل الزكابت اللبليت على الىفلاث العمىميت اإلابدث

 :مزخلت مىذ الخأشيرة اإلازاكب اإلاالي اإلاؼلب ألاول:

 :ما ًليجخمثل جإػيرة اإلاساكب اإلاالي ف

بزباث صحت الىفلاث بىكؼ الخإػيرة غلى الىزاثم الخاؿت بالىفلاث ؤو بواكت الالتزام ؤو حػلُل زفم  -

م  الاكخلاء وذلًالخإػيرة غىد   والتي جساعي هبُػت اإلالف. الخىظُم،كمً آلاحاٌ اإلادددة غً هٍس

ت كبل ؿسف الىفلت. -  هما حؼيل الىطُلت اللاهىهُت للمساكب اإلاالي بىاطوتها بخدزل بـفت بحباٍز

 ولخإػيرة اإلاساكب اإلاالي ػسون كبل الخىكُؼ غليها: -

إلااٌ بلى الخدلُم في  الػىاؿس بػد ؤن ًسطل آلامس بالـسف ملف بواكاث  الالتزام ٌؼسع اإلاساكب ا -

 58وهبلا ألخيام اإلاادة  414-92مً اإلاسطىم الخىفُري  1 9الدؼيلُت و اإلايزاهُت و اإلاداطبت جوبُلا للمادة 

 2 مخػلم باإلاداطبت الػمىمُت. 21-90مً اللاهىن 

عي  3جخيىن مً الفدف الحلُلي  :اإلازاكبت الدشكيليت -أ إلالف الالتزام للىفلاث و موابلخه للخىظُم الدؼَس

 الجازي به الػمل، وغلى هرا البُان اإلاساكبت الدؼىُلُت جسجىص غلى ما ًلي:

 الخإهد مً مدي ؤهلُخه ؤن بإمس بالـسف ؤم ال؟ :هىع آلامز بالصزف*

 اإلاخػلم باإلاداطبت الػمىمُت. 21-90مً كاهىن  123جوبُلا للمادة  -

لللىاهين و الخىظُم اإلاػمٌى به ، فاإلاساكب اإلاالي غلُه ؤن ًخإهد مً ػسغُت و موابلت وزُلت الالتزام اإلاوابلت  -

 بىاطوت اخترام كىاهين الجازي بها الػمل.

وحىد جإػيرة ؤو السؤي اإلاظبم خُث جىفس الخإػيراث اإلاظبلت التي جمىدها الظلواث اإلاسخـت و التي ٌؼترهها  -

 جإػيرة لجىت الـفلاث الػمىمُت.اللاهىن زاؿت منها 

 جخيىن مً الفدف الحلُلي اإلاالخظاث موابلت الخالُت: :مزاكبت مؼابلت اإلايزاهيت -ب

حسجُل الىفلاث في الباب ؤو اإلاادة مً اإلايزاهُت في هرا الاججاه ًجب ؤن ًخإهد مً بواكت الالتزام التي جدمل  -

 السكم الػددي الري ًمثل الدسجُل في اإلايزاهُت.

مساكبت جىفس الاغخماد اإلاالُت ؤو اإلاىاؿب اإلاالُت، كاهىن اإلاالُت و جىظُم اإلايزاهُت و هُفُتها بىاطوت خظً  -

 الػملُاث الحظابُت التي ًدىمها باهخظام.

م اإلايظم مؼ  : مزاكبت اإلاؼابلت الحسابيت -ج كسوزي ؤن ًخإهد مً مبلغ الالتزام بن وان صحُذ وفلا للخلٍى

 ىزاثم اإلالحلت.غىاؿس اإلادخىي ال

هى وزُلت مػلىت ؤو مثبخت لاللتزام غلى طبُل اإلاؼسوع ؤي بـفت مػُىت مً هسف  :اإلالف الخاص بااللتزام -

 ؤلادازة )آلامس بالـسف(، غلى طبُل الاخترام.

                                                           
  414.1-92الخىفُري زكم مً اإلاسطىم  09اإلاادة 

  21.2-90مً اإلاسطىم الخىفُري زكم 58اإلاادة 

  374.3-09مً اإلاسطىم الخىفُري  5اإلاادة 
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 خالت الخغاض ي اإلاؼلب الثاوي: 

في هره الحالت حظلى مظاولُت اإلاساكب اإلاالي و اإلاساكب اإلاالي اإلاظاغد و جخدىٌ هره اإلاظاولُت بلى  

آلامس بالـسف اإلاخغاض ي خُث ًسطل الالتزام مسفلا بملسز الخغاض ي بلى اإلاساكب اإلاالي كـد وكؼ جإػيرة ألازر 

سه.  1بالحظبان مؼ ؤلاػازة بلى زكم الخغاض ي و جاٍز

س مفـل بلى الىشٍس ًجب غلى اإلاساكب  اإلاالي ، في خالت السفم النهاجي ؤن ًسطل وسخت مً اإلالف مسفلا بخلٍس

اإلايلف باإلايزاهُت ، ًمىً الىشٍس اإلايلف باإلايزاهُت في هره الحالت غادة هظس في السفم النهاجي الـادز غً 

 اإلاساكب اإلاالي غىدما ٌػخبر ؤن الػىاؿس اإلابنى غليها السفم غير اإلااطظت.

غلى اإلاساكب اإلاالي بػد الخإػيرة ألازر بالحظبان بزطاٌ وسخت مً ملف الالتزام الري  وان مىكىع  ًجب-

س مفـل بلى الىشٍس اإلايلف باإلايزاهُت ، هما ًسطل الىشٍس اإلايلف باإلايزاهُت وسخت مً اإلالف  الخغاض ي مسفلا بخلٍس

 (.03اث الػمىمُت ،خظب اإلالحم زكم )الري وان مىكىع الخغاض ي بلى اإلااطظاث اإلاسخـت في السكابت للىفل

 مزخلت )خالت الزفع(: :لثاإلاؼلب الثا

السفم هى بحساء مىخىب ٌػخبر بمىحبه اإلاساكب اإلاالي زفله كبىال التزاما بىفلت لػدم ػسغُخه،  

 فيل الالتزام غير كاهىوي و غير موابم للخىظُم ًيىن مىكىع زفم ماكذ ؤو نهاجي خظب الحالت.

ً بالـسف ًيبغي ؤن جخلمً ول اإلاالخظاث و اإلاساحؼ التي فمرهسة السفم - التي ًسطلها اإلاساكب اإلاالي بلى آلامٍس

 2بطدىد غليها السفم و ًىلظم بلى زالر خاالث.

 ًبلغ السفم اإلااكذ في الحاالث الخالُت: :في خالت الزفع اإلاؤكذ -أ

 اكتراح التزام مؼىب بمسالفاث الخىظُم للخصحُذ . -

 ُت  اإلاولىبت.ىزاثم الثبىجهلـان الجلادم ؤو  -

 وظُان بُان هم في الىزاثم اإلاسفلت. -

في هره الحالت ًاحل اإلاساكب اإلاالي جإػيرجه و ذلً بػد جىفس الدظمُاث اللاهىهُت في هره الحالت ، ًمىذ   -

 (03ظب اإلالحم زكم )خ 3اإلاساكب اإلاالي مهلت ، ووكذ وافي إلجمام الؼيلُاث اللاهىهُت و بزطاٌ الىزاثم اإلاخبلُت.

 ٌػلل السفم النهاجي بما ًلي :ٌػلل السفم النهاجي بما ًلي: :في خالت الزفع النهائي  -2

 غدم موابلت اكتراح الالتزام لللىاهين و الخىظُم اإلاػمٌى به. -

 غدم جىفس الاغخماداث و اإلاىاؿب اإلاالُت. -

 غدم اخترام آلامس بالـسف اإلاالخظاث اإلادوهت مرهسة السفم اإلااكذ . -

 ال ًجب ؤن ًيىن السفم اإلااكذ اإلابلغ مً هسف اإلاساكب اإلاالي لآلمس بالـسف مىسز. -

                                                           
  414.1-92مً اإلاسطىم الخىفُري زكم  20اإلاادة

  374.2-09مً اإلاسطىم الخىفُري زكم  08اإلاادة 

  414.3-92مً اإلاسطىم الخىفُري زكم  18اإلاادة 
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في  7-6الحالت ًمىً لآلمس بالـسف ،في السفم النهاجي لاللتزام بالىفلاث اإلاىـىؾ غليها في اإلاادة في هره   -

مً هرا اإلاسطىم ؤن ًخغاض ى ذلً جدذ مظاولُخه ،بملسز مػلل ، ٌػلم به  374-9ُري زكم اإلاسطىم الخىف

 الىشٍس اإلايلف باإلايزاهُت.

 1ًسطل اإلالف الري به مىكىع الخغاض ي مباػس ،بلى الىشٍس ؤو الىالي ؤو زثِع اإلاجلع الؼػبي البلدي اإلاػني. -

 ال ًمىً خـٌى الخغاض ي في خالت السفم النهاجي ٌػلً غىه بالىظس إلاا ًلي: هما

 ؿفت آلامس بالـسف. -

 غدم جىفس الاغخماداث ؤو اوػدامها. -

 كدام الخإػيراث ؤو آلازاء اإلاظبلت اإلاىـىؾ غليها في الخىظُم اإلاػمٌى به. -

 اللدام الىزاثم الثبىجُت التي جخػلم بااللتزام . -

ير اللاهىوي لاللتزام بهدف بزفاء ؤما ججاوشا لالغخماداث و ؤما حػدًالث لها ؤو ججاوشا إلاظاغداث الخسـُف غ -

 2مالُت اإلايزاهُت.

 (15/09/2015)اإلاسطىم السثاس ي  .مجال جدزل اإلازاكب اإلاالي في الصفلاث العمىميت اإلابدث الثالث:

جُا بلى اكخـاد  غسفذ الجصاثس حغيراث ؤدث بلى آزاز طُاطُت و ؤزسي اكخـادًت،  و الخىحه جدٍز

الظىق ، و هرا الخىحه وان ٌظخىحب اًجاد مىظىمت كاهىهُت جخماغ و هرا الخغيراث غلى زؤطها الـفلاث 

 الػمىمُت للدولت و غلُه طيخوسق بلى زكابت الـفلاث الػمىمُت هما ًلي:

 ما هى مىضح في الؼيل الخالي:زكابت اإلاالخم ،السكابت اإلاالُت الالخلت ه زكابت دازلُت ،زكابت زازحُت،-

 (:مجال جدزل مزاكب اإلاالي في الصفلاث العمىميت.II-33الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاـدز:مً بغداد الوالبت بىاء غلى مػوُاث مـلحت السكابت اإلاالُت لبلدًت مظخغاهم.

 
                                                           

  1..374-9مً اإلاسطىم الخىفُري زكم  08اإلاادة 

  374.2-9مً اإلاسطىم الخىفُري زكم  12اإلاادة 

 زكابت الـفلاث الػمىمُت

دازلُت زكابت زازحُت زكابت  اإلاالخم زكابت  دازلُت زكابت   السكابت اإلاالُت الالخلت 

زازحُت  زكابت

كبلُت )لجىت 

 ؿفلاث 

زازحُت  زكابت

كبلُت )مساكب 

 مالي(

زكابت اإلافدؼُت 
 الػامت للػمل

زكابت مجلع 
 اإلاداطبت
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 الزكابت الدازليت اإلاؼلب ألاول:

 (.159لجىت فخذ ألاظسف و جدلُل الػسوق في لجىت واخدة)مادة جم وكؼ -

س جدلُل غسوق لـالح لجىت فخذ ألاظسف و جلُُم  - بمياهُت اللجىء بلى لجىت جلىُت جيلف بةغداد جلٍس

 (160الػسوق )مادة 

 بن هره اللجىت غملها جلني بدازي خُث حػسق غملها غلى اإلاـلحت(161وكؼ اإلاؼسوع )مً زالٌ اإلاادة  -

 اإلاخػاكدة التي جلىم:

 مىذ الـفلت . *

 ؤلاغالن غً غدم الجدوي. *

 الفاء الجدوي. *

 مىذ اإلااكذ للـفلت بإي مبرز. الفاء  *

مهما ًىً غدد ألاغلاء و لىً  بإهه ًصح 10/236في اإلاسطىم السثاس ي ما حاءؤبلذ غلى  162مً زالٌ اإلاادة  

ؤكافذ ؤهه ًجب ؤن حظهس اإلاـلحت اإلاخػاكدة بلمان ػفافُت ألاحساء و اللجىت بالسغم مً ؤنها ؤؿبدذ 

 واخدة فان ليل فان ليل لجىت سجلها الخاؾ.

 الزكابت الخارحيت اإلاؼلب الثاوي:

س اإلاػد مً هسف اإلاـلحت  و   164باليظبت لسكابت الىؿاًت الجدًد و خظب اإلاادة  - بزطاٌ وسخت مً الخلٍس

لاث اإلاساكب الػام )بدال مً هُئت السكابت الخازحُت  اإلاخػاكدة بلى طلوت كبى الىفلاث الػمىمُت و جفٍى

ؤن جوسكىا بلى السكابت الخازحُت اللبلُت مً هسف لجان الـفلاث طىف هيخلل بؼيل  للػ اإلاسخـت(.

ت مً هسف اإلاساكب اإلاالي.مسخـس بلى السكابت اللبلُت الخ  ازحُت ؤو ؤلاداٍز

جلىم الهُئت بمساكبت الالتزاماث التي جلىم بها ؤلادازة طىاء حػلم ألامس  :الزكابت اللبليت للمزاكب اإلاالي -

بالىفلاث ؤو الخػاكداث و هرا كبل ؤن جىكؼ الىفلت خيز الخىفُر ؤي كبل الخـفُت و ألامس بدظدًدها ، بذ 

ؤو ؿفلت( ؤو غملُت  اجفاكُتاجي تهدف ؤن الىفلت طىاء واهذ زاؿت بػملُت الخجهيز )هره السكابت غمل وك

ت فهي هىع مً هلب ػساء ...الخ(–حظُير الفاجىزة ػيلُت  كد جمذ وفلا لللىاهين و الخىظُماث الظاٍز

 .اإلاالثمتاإلاؼسوغُت للىفلت و هرا مً دون جدزل حهاش السكابت اإلاالُت في 

 1سي غلى ؤن مؼسوع ؤي ؿفلت ملحم ًسلؼ لخإػيرة اإلاساكب اإلاالي.كد زف اإلاؼسوع الجصاث 

فإن مؼسوع ؤي هفلت  1990-08-21في 90/15مً اللاهىن اإلاخػلم باإلاداطب الػمىمي  58فةن هبلا للمادة 

 للدولت ال ًخم الخإزير غلُه بذا جم الخإهد مما ًلي:

 ؿفلت آلامس بالـسف. *

* . ت اإلافػٌى  اإلاوابلت مؼ اللىاهين الخىظُمُت الظاٍز

                                                           
  1اإلاػدٌ و اإلاخمم(.14/11/1992في  414) 92مً اإلاسطىم الخىفُري  5اإلاادة 
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 جىفس الاغخماداث و اإلاىاؿب اإلاالُت. *

 الخسـُف اللاهىوي للىفلت. *

الخوابم بين مبلغ الالتزام و الػىاؿس اإلايىهت للىزاثم اإلاسفلت مثال الىؼف الخلدًسي و الىمي بذ وان بػدد  *

 1ؤو هلب ػساء بذ وان بػدد هفلاث الدظُير.غلد )اجفاكُت ( ، ؤو ؿفلت الفاجىزة الؼيلُت 

ت مسىلت في هرا اإلاجاٌ و ًفسكها اللاهىن )مثل ماهى الحاٌ باليظبت  وحىد جإزيراث ؤو ؤزاء كبلُت لهُئاث بداٍز

 لخإزيرة اللجان الخازحُت للـفلاث كبل الالتزام غلى مظخىي السكابت اإلاالي.

  ميتوالصفلاث العمى  ركابت اإلاالخم اإلاؼلب الثالث:

جسلؼ اإلاالخم خظب الحالت للخإػيرة اللبلُت للجىت الـفلاث اإلاسخـت ؤو جإػير اإلاساكب اإلاالي  

 مباػسة بدون اإلاسوز غلى لجىت الـفلاث ًجب مساغاة ما ًلي غىد الالتزام باإلاالخم:

ادة ؤو الىلـان ؤو حػدًل بىىد  اإلالحم ٌػخبر  وزُلت -1 حػاكدًت جابػت للـفلت طىاء وان هدفه الٍص

 حػاكدًت.

 .ؤلاحماليًمىً ؤن حغوي الخدماث مىكىع اإلالحم زدماث جىمُلُت جدزل في مىكىع الـفلت  -2

غىدما ال ًمىً لىمُاث اإلادددة في الـفلاث جدلُم مىكىغها زاؿت في خالت ألاػغاٌ وباطخثىاء  -3

سحؼ اإلاظاولُت للماطظت فاهه ًمىً للمـلحت اإلاخػاكدة هي اهخظاز اإلالحم بؿداز الحاالث التي ج

 ؤوامس بالخدمت حظمذ ألامس بسدماث بكافُت.

 / مً مبلغ الـفلت ًجب ؤن ٌػسق غلى لجىت ؿفلاث اإلاسخـت.10بذ بلغ مبلغ اإلالحم ؤهثر مً  -4

ت  -5  بملحم.ال ًمىً ؤن جيىن الخدماث التي ال جمىذ بإوامس الخدمت مدل حظٍى

ًمىً للمـلحت اإلاخػاكدة غىدما جبرز الظسوف جلً ببسام ملحم لـفلت جم جىفُر مىكىغها ألداء  -6

ت للمان مىاؿلت اإلاسفم الري ؤوؽء مً كبل.  زدماث ؤو اكخىاء لىاشم للخىفل بالىفلاث اللسوٍز

 لىً ًخم هرا كبل الاطخالم النهاجي للـفلت.

غلى جىاشن الـفلت ما غدا في خالت بذا هسؤث جبػا هلدًت لم  بوظاهُتًجب ؤن ال ًازس اإلالحم بـىزة  -7

 جىً مخىكػت وزازحت غً بدازة ألاهساف و ال ٌػخبر هرا مىكىع الـفلت ؤو مداها.

/مً مبلغ ألاؿلي لـفلت اللىاشم و 15غىد ججاوش مبلغ اإلالحم )باطخثىاء الخبػاث الخلىُت غير اإلاخىكػت( -8

س لدي لجىت الـفلاث / في خالت ؿفلاث الا 20الدزاطاث و  هخلاٌ فاإلاـلحت اإلاخػاكدة مجبرة غلى جبًر

ؼسون ألاؿلُت للمىافظت و ؤهه لم ًخم التراحؼ فيها و ؤن بغالن لاإلاسخـت ؤهه لم ًخم اإلاظاض با

 ؤلاحساء الجدًد.

في خالت حػرز ألازر باألطػاز الخػاكدًت اإلادددة في الـفلت باليظبت للخدماث الخىمُلُت الىازدة في  -9

 إلالحم فاهه ًمىً جددًد ؤطػاز حدًدة غىد ؤلاػازة.ا

                                                           
  92/414.1مً اإلاسطىم الخىفُري  9اإلاادة 
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 اإلالحم ًيىن في ؤحاٌ الخىفُر الحاالث آلاجُت:  -10

خػلم بةدزاٌ ؤو حػدًل بىد حػاكدي ؤو ؤهثر. *   بذا وان غدًم ألازس اإلاالي ، ٍو

 جسجب غلى ؤطباب اطخثىاثُت غير مخدىم فيها. * 

لـفلت في آلاحاٌ الخػاكدًت و ًمىً ؤبسام ملحم بذا لم ًىً اطخثىاثُا كبى الىمُاث النهاثُت ل * 

 بػد اطخالم ماكذ للـفلت.

مً كاهىن الـفلاث بلى فدف هُئاث السكابت الخازحُت اللبلُت، و  136ال ًسلؼ بمفهىم اإلاادة    -11

/ مً اإلابلغ ألاؿلي للـفلت و ًسلؼ اإلالحم بذا جلمً ؤػغاٌ جىمُلُت 10مبلغ اإلالحم ال ًخجاوش 

 / مً مبلغ الـفلت.10ُت بذا ججاوش للسكابت الخازح

 جخلمً ما ًلي: الزكابت اإلااليت الالخلت. -

 زكابت اإلافدؼُت الػامت للػمل. *

 زكابت مجلع اإلاداطبت. *

دة السطمُت غلى مسطىم زثاس ي ًىظم  حعزيف الصفلاث العمىميت: ؤفسحذ الحيىمت في آزس غدد مً الجٍس

 
 
حدًدة ألصحاب الـفلاث والػلىد اإلابرمت فيها، واػفت غلى  الـفلاث الػمىمُت، خُث ؤكسث فُه ػسوها

وؤوضح  ،ؤّن الـفلاث طدؼمل غدة ؤغماٌ منها بهجاش ألاػغاٌ، اكخىاء اللىاشم، بهجاش الدزاطاث ؤو ؤهثر

دة السطمُت والري ًدمل زكم  50اإلاسطىم زثاس ي الـادز في الػدد زكم  ذي  02مازر في  247-15مً الجٍس

لاث اإلاسفم الػام، 2015طبخمبر  16إلاىافم لـا 1436الحجت غام  ، ًخلمً جىظُم الـفلاث الػمىمُت وجفٍى

ؼ  :بإن الـفلاث الػمىمُت حػسف في اإلاادة ألاولى مً الباب ألاّوٌ غلى ؤنها "غلىد مىخىبت في مفهىم الدؼَس

سطىم، لخلبُت اإلاػمٌى به، جبرم بملابل مؼ مخػاملين اكخـادًين وفم الؼسون اإلاىـىؾ غليها في هرا اإلا

 1اإلاـلحت اإلاخػاكدة في مجاٌ ألاػغاٌ واللىاشم والخدماث والدزاطاث"،

في خين ؤػازث اإلاادة الثالثت والسابػت بلى ؤّن الـفلاث الػمىمُت ًجب ؤن "جبرم كبل ؤي ػسوع في جىفُر 

لت: مظاوٌ الهُئت الخدماث"، وؤن "ال جيىن نهاثُت بال بذا وافلذ غليها الظلوت اإلاسخـت اإلاروىز خظب الحا

 الػمىمُت، الىشٍس، الىالي، زثِع اإلاجلع الؼػبي البلدي، اإلادًس الػام ؤو مدًس اإلااطظت الػمىمُت". 

كد اطخثىذ اإلاادة الظادطت "ؤخيام الباب ألاٌو غلى الـفلاث الػمىمُت مدل هفلاث الدولت، الجماغاث 

ؼ الري ًدىم ؤلاكلُمُت، اإلااطظاث الػمىمُت ذاث الوابؼ ؤلادازي، اإلاا  طظاث الػمىمُت الخاكػت للدؼَس

ف باهجاش غملُت ممىلت ولُا ؤو حصثُا، بمظاهمت ماكخت ؤو نهاثُت مً الدولت ؤو مً 
ّ
اليؼان الخجازي، غىدما جيل

 .الجماغاث ؤلاكلُمُت"

                                                           
دة العام، وجفىيظاث اإلازفم العمىميت الصفلاث جىظيم ًخظمن ، 2015 طبخمبر 16 في اإلاازر  247-15 زكم السثاس ي اإلاسطىم  1  السطمُت الجٍس

  50غدد ، 2015 طبمبر 20 في الـادزة
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دث اإلاادة الظابػت غلى ؤّن هىان غلىد ال جسلؼ ألخيام هرا الباب وهي "الػلىد اإلابرمت مً
ّ
كبل  في خين ؤه

الهُئاث وؤلادازاث واإلااطظاث الػمىمُت ذاث الوابؼ ؤلادازي فُما بُنها، بكافت بلى الػلىد اإلابرمت مؼ 

، غىدما جصاٌو هره اإلااطظاث وؼاها ال 6اإلااطظاث الػمىمُت اإلاىـىؾ غليها في الىلوت ألازيرة مً اإلاادة 

ؼ واإلاخػللت باكخىاء ؤو جإحير  ًيىن زاكػا للمىافظت، وهرا الػلىد اإلاخػللت باإلػساف اإلاىخدب غلى اإلاؼاَز

ؤزاض ي ؤو غلازاث، باإلكافت بلى الػلىد اإلابرمت مؼ بىً الجصاثس واإلابرمت بمىحب بحساءاث اإلاىظماث والهُئاث 

الدولُت ؤو بمىحب الاجفاكاث الدولُت، غىدما ًيىن ذلً مولىبا، وهرا الػلىد اإلاخػللت بسدماث الـلح 

ت للؼساء والخدىُم، والػلىد اإلا برمت مؼ مدامين باليظبت لخدماث اإلاظاغدة والخمثُل، واإلابرمت مؼ هُئت مسهٍص

 زاكػت ألخيام هرا الباب وجخـّسف لحظاب اإلاـالح اإلاخػاكدة".

دث بإن الـفلاث الػمىمُت" حؼمل الػملُاث آلاجُت ؤو ؤهثر بهجاش ألاػغاٌ،  29ؤّما اإلاادة 
ّ
مً اإلاسطىم فإه

ش الدزاطاث، جلدًم الخدماث"، مفُدة بإهه غىدما حؼمل الـفلت الػمىمُت غّدة غملُاث اكخىاء اللىاشم، بهجا

 .مً هرا اإلاسطىم 35مً هره ًمىً للمـلحت اإلاخػاكدة ببسام ؿفلت بحمالُت هبلا للمادة 

 الػسوق هلب إلحساء وفلا الػمىمُت الـفلاث جبرم": ؤهه غلى 247/15 زكم السثاس ي اإلاسطىم مً 39 اإلاادة ـذه

ت ولئلدازة اإلاىافظت ًلخض ي بحساء هى الػسوق التراض ي"، فولب بحساء وفم ؤو الػامت اللاغدة ٌؼيل الري  خٍس

 الخلىُت اإلاػوُاث باطخسدام وذلً ألاهم هى ؤن غسكه جسي  الري للػازق مفاوكاث دون  الـفلت بطىاد

  الـفلت، زمً ؤو طػس فلى ولِع والاكخـادًت

 اطخثىاء فهى التراض ي ؤما ،247/15 زكم السثاس ي اإلاسطىم مً 42 اإلاادة غنها هـذ ؤػياٌ ؤزبػت لولب الػسوق

 بحساءاث ؤي للخػاكد ؤلاحساثُت لللىاغد الخلىع مً جخدسز  ؤلادازة ؤن هى فالتراض ي ،دللخػاك الػامت غً اللاغدة

تها مً اهوالكا بازش  فسكاها هلب الػسوق،  مً 41 اإلاادة غىه هـذ ػيلين له والتراض ي، الازخُاز في خٍس

 1 .247/15 اإلاسطىم السثاس ي

ػاث الظابلت اإلاىظمت للـفلاث الػمىمُت مً ألامس  ػزق إبزام الصفلاث العمىميت: -67اإلاالخظ في الدؼَس

لا ببسام الـفلاث  23-12بلى غاًت اإلاسطىم السثاس ي  90 هجد ؤن اإلاىاكـت هإؿل والتراض ي واطخثىاء هما هٍس

 وهى هلب  247-15ؤخيام اإلاسطىم الػمىمُت، في خين ؤهه في 
 
 حدًدا

 
هجد ؤن اإلاؼسع الجصاثسي اغخمد مـولحا

 2الػسق.

 اللاغدة هى الػسوق هلب ؤطلىب ؤن مىولم مً: وأشكالها عليها ًلىم التي واإلابادئ العزوض ػلب 1.2

 اإلاؼسع زـف فلد الاطخثىاء هى التراض ي ؤطلىب وؤن الػمىمُت، لئلدازاث باليظبت الخػاكد مجاٌ في الػامت

 . هبُػخه غاًت في ؤمس وهرا اإلاىاد مً مػخبرا هما غيره دون  الػسوق هلب ألطلىب

                                                           
دة العام، وجفىيظاث اإلازفم العمىميت الصفلاث جىظيم ًخظمن ، 2015 طبخمبر 16 في اإلاازر  247-15 زكم السثاس ي اإلاسطىم  1  السطمُت الجٍس

  50غدد ، 2015 طبمبر 20 في الـادزة
ػت وؤلاكخـاد، الػدد الثاوي غؼس، 247-15الياهىت شواوي، ببسام الـفلاث الػمىمُت في ظل اللاهىن   2  .34، ؾ2017، مجلت الؼَس
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 بةطىاد ٌظمذ بحساء ؤهه غلى الػاإلاُت اللاهىهُت ألاهظمت في الػسوق هلب بحساء ٌػسف: الػسوق هلب حػٍسف

ػخبر الػسوق ؤفلل ًلدم الري للػازق الـفلت لت الػسوق هلب َو  جدبػها الػمىمُت الـفلاث إلحساء هٍس

ٌ  كـد ؤلادازة ٌ  ؤو بػمل لللُام مػها اإلاخػاكد الوسف بلى الىؿى ػخبر، جىزٍداث غلى الحـى  هلب ؤطلىب َو

 غً الػسوق هلب ًسخلف لىً ،اإلاىافظت ؤًلا ٌظخدعي ألهه اإلاىاكـت و اإلاصاًدة ؤطلىب مً كٍسب الػسوق

 جلدم التي الػسوق هـِب مً مباػسة جيىن  ال الػسوق هلب في الػمىمُت الـفلت ؤن وىن  واإلاصاًدة اإلاىاكـت

لت بهره وبهما طػس، ؤدوى ٌ  الوٍس دلم ًلدم الري اإلاخػاكد ازخُاز الػمىمُت ؤلادازة جداو  الؼسون ؤخظً ٍو

 1.الفىُت و اإلاالُت

ٌ  ٌظتهدف بحساء هى الػسوق هلب" : ؤهه غلى 247/15 زكم السثاس ي اإلاسطىم مً 40 اإلاادة غسفخه  غلى الحـى

 غسق ؤخظً ًلدم الري للمخػهد مفاوكاث دون  الـفلت جسـُف مؼ مخىافظين مخػهدًً غدة مً غسوق

  ، الاكخـادًت اإلاصاًا خُث مً
 
ػلً. ؤلاحساء بهالق كبل حػد ، مىكىغُت ازخُاز مػاًير بلى اطدىادا  حدوي  غدم َو

 موابلت غً ، الػسوق جلُُم بػد ؤلاغالن، ًخم ال غىدما ؤو ، غسق ؤي اطخالم ًخم ال غىدما الػسوق هلب بحساء

ل كمان ًمىً ال غىدما ؤو ، الؼسون دفتر إلادخىي  و الـفلت إلاىكىع غسق ؤي  ". الحاحاث جمٍى

 دون  الـفلت مىذ خين في مخػهدًً لػدة للمىافظت الدغىة هى الػسوق هلب ؤن ًدبين اإلاادة هف زالٌ مً و

 مػُاز غلى فلى ًلخـس ال الىُفُت هره في اإلاظخسدم فاإلاػُاز غسق ؤخظً ًلدم الري للػازق مفاوكاث

 الـفلت لخىفُر وافُت مالُت بةمياهُاث جمخػهم بلى باإلكافت ؤلادازة، جدددها جلىُت ماهالث غلى هرلً بل الثمً

 . ؤلادازة مؼ اإلابرمجت

 اإلابادت غلى " 247/15 زكم السثاس ي اإلاسطىم مً 05 اإلاادة هـذ: العزوض ػلب عليها ًلىم التي اإلابادئ 2.2

 مبادت الػمىمُت الـفلاث في جساعي ؤن ًجب الػام للماٌ الحظً والاطخػماٌ الػمىمُت الولباث هجاغت للمان

ت ٌ  خٍس  هرا ؤخيام اخترام كمً ؤلاحساءاث ػفافُت و اإلاسشحين مػاملت في واإلاظاواة الػمىمُت للولباث الىؿى

 ". اإلاسطىم

ت هي الػسوق هلب غليها ًلىم التي اإلابادت فةن اإلاادة هره هف فدظب ٌ  خٍس  الػمىمُت للولباث الىؿى

 والؼفافُت واإلاظاواة

تاإلاظاواة في  ٌ  خٍس  الـفلاث جىظُم وان فةذا ، للمىافظت الدغىة ؤي اإلاىافظت هي : الػمىمُت للولباث الىؿى

 ، الػازكين بين اإلاظاواة إلابدؤ جوبُلا غسوكهم جلدًم في اإلاؼازهت اإلاترشحين لجمُؼ هفل كد الجصاثسي  الػمىمُت

  فيهم جخىفس مً غلى فلى وكـسها مػُىت مىافظت ػسون فسق مً ؤلاهالق غلى ًمىؼ ال ذلً فةن
 
 ػسوها

  ؤلادازة غنها حػلً مدددة
 
 2 .طلفا

                                                           
  434ؾ ،  2004، ألاولى الوبػت ، ؤلادازي  اليؼان ، الثاوي الجصء ، ؤلاداري  اللاهىن  ، لباد هاؿس 1 

 ،الوبػت له الخؼبيليت والىصىص واإلاخمم اإلاعدل  2010أكخىبز 7في اإلاؤرر الزئاس ي اإلازسىم وفم العمىميت الصفلاث جىظيم شزح بىكُاف، غماز 2 

 ،حظىز  الثالثت

 154 ،ؾ 2011 ، ،الجصاثس والخىشَؼ لليؼس
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 مػاملت الػسوق هلب في اإلاؼازهين حمُؼ اإلابدؤ بهرا ٌػامل ؤن اإلابدؤ بهرا ًلـد :اإلاسشحين مػاملت في اإلاظاواة 

ت،  مػاملت جفسق التي اإلاىافظت اخترام بهاز في الخفلُل، بكـاء ًلمً ذلً الػام اإلاسفم ؤمام فاإلاظاواة مدظاٍو

 1.اإلاىافظت لخدمت وطُلت ألاطاض الىكذ هفعفهي في  فاإلاظاواة ،بالـفلت اإلاػىُين ليل مخمازلت

 الػمل غلى الؼفافُت بكفاء بلى يهدف للمىافظت والدغىة الػسوق هلب غً فاإلغالن : ؤلاحساءاث في الؼفافُت

 . 2 ؤلادازي 

 الػمل ؤن الوبُعي ومً ألاظسفت فخذ لجىت بدؼىُل ؤلادازة ؤلصم بل ، للمىافظت فلى باإلغالن اللاهىن  ًىخفي لم

ا جم متى  ُ  ببسام مساخل مً اإلاسخلت هره غلى جىظُم ؤكفى برلً و بـدده، الؼبهاث بزازة غً ؤبػد وان حماغ

 . اللىاهين اخترام غلى الخدفيز وبالخالي ؤهثر الؼفافُت الـفلت

 بىكىح بُيذ كد هجدها 247/15 زكم السثاس ي اإلاسطىم مً 42 للمادة بالسحىع :العزوض ػلب أشكال 3.2

ا الػسوق هلب ًيىن  ؤن ًمىً ":ًلي ما غلى هـذ فلد الػسوق هلب ؤػياٌ  ُ ا، ؤو/و وهى  ُ مىً دول  ًخم ؤن ٍو

 : آلاجُت ألاػياٌ ؤخد خظب

 اإلافخىح الػسوق هلب . 

 دهُا كدزاث اػتران مؼ اإلافخىح الػسوق هلب . 

 اإلاددود الػسوق هلب . 

 إلاظابلتا" . 

 : ًلي هما الػسوق هلب ؤػياٌ اإلاؼسع وضح كد

 :ًلي هما فػسفخه 247/15 السثاس ي اإلاسطىم مً 43 اإلاادة الؼيل هرا غلى هـذ: اإلافخىح الػسوق هلب -

ا ًلدم ؤن ماهل مترشح ؤي زالله مً ًمىً بحساء هى اإلافخىح الػسوق هلب"  3".حػهد 

 التي والىُفُت للؼسون الاطخجابت غلى ًخىكف الػسوق هلب في الترشح ؤن ٌػني الخػٍسف هرا زالٌ مً -

 ليل ًفسح اإلاجاٌ ؤن اإلافخىح الػسوق هلب بؼإن ؤبدا ٌػني ال فهرا ، ؤلاغالن زالٌ مً ؤلادازة جدددها

 اإلااهل فلى بل غازق،

 ؤهه مػىاه دهُا كدزاث اػتران مؼ اإلافخىح الػسوق هلب: دهُا كدزاث اػتران مؼ اإلافخىح الػسوق لبه -

د غىدما ا جلؼ، ما ؿفلت ببسام اإلاخػاكدة اإلاـلحت ؤي ؤلادازة جٍس
 
 وللفىش  للمىافظت مػُىت ػسوه

 هإن اإلاؼسوع ومىكىع وؤهمُت هبُػت مؼ جدىاطب الؼسون هره .اإلاخػاكد اإلاخػامل كبل مً بالـفلت

                                                           
  84،ؾ  2006الجصاثس، الجامػُت، اإلاوبىغاث دًىان ،الجزائزي  اللاهىن  في العمىميت الصفلاث إبزام عملياث خمامت، كدوح 1 

  36ؾ ،  2005، غىابت ، الخىشَؼ و لليؼس الػلىم داز ، ؤلاداريت العلىد ، بػلي الـغير مدمد 2 
دة العام، وجفىيظاث اإلازفم العمىميت الصفلاث جىظيم ًخظمن ، 2015 طبخمبر 16 في اإلاازر  247-15 زكم السثاس ي اإلاسطىم  3  السطمُت الجٍس

  50غدد ، 2015 طبمبر 20 في الـادزة
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 ؤو السابػت الدزحت مً جـيُفهاو  غمىمُت ؤػغاٌ ؤو زي  ؤو بىاء زثِس ي وؼان الخإهُل دزحت حؼترن

 . مدددة مالُت وبمبالغ مػُىت اهجاش وػهاداث للملاولت، مػين غخاد امخالن ؤًلا وحؼترن مثال الخامظت

 اػتران مؼ اإلافخىح الػسوق هلب " :ًلي هما فػسفخه 247/15 السثاس ي اإلاسطىم مً 44 اإلاادة غىه هـذ كد

 جدددها التي اإلااهلت الدهُا الؼسون بػم فيهم جخىفس الرًً اإلاسشحين ليل فُه ٌظمذ بحساء هى دهُا كدزاث

  اإلاخػاكدة اإلاـلحت
 
 اإلاـلحت هسف مً للمسشحين كبلي اهخلاء ًخم وال حػهد بخلدًم ،ءؤلاحسا بهالق كبل مظبلا

 . اإلاخػاكدة

ت واإلاهىُت واإلاالُت الخلىُت اللدزاث اإلااهلت الؼسون جسف  هبُػت مؼ مخىاطبت جيىن و  الـفلت، لخىفُر اللسوٍز

 ". اإلاؼسوع وؤهمُت وحػلُد

 بلى ؤلادازة جلجإ زالله ومً ، الجدًد اللاهىن  مً 46 و 45 اإلاادة غسفخه كد: اإلاددود الػسوق هلب -

  .1 واإلاخميزة الخاؿت ألاهمُت وذاث اإلاػلدة الػملُاث في الاهخلاثُت الاطدؼازة

 . واخدة مسخلت غلى ؤو مسخلخين غلى بما جلىُت غسوق غلى ؤلادازة اطخالم غىد اإلاددود الػسوق هلب ًجسي 

 ؤو الخػاكد مدل اإلاادة ؤو الػمل في جلىُت إلاىاؿفاث الػتراهها اإلاخػاكدة ؤلادازة إجلج غىدما واخدة مسخلت غلى

 اجـلذ الرًً اإلاخػهدًً وحؼمل مددودة حد طخيىن  اإلاىافظت ؤن ًبرز مما وظُفُت، مخولباث ؤو مػُىت هجاغت

  2 ة.اإلاػلد ؤو الخاؿت الػملُت هره مىكىع جىفُر غلى ألاكدز باغخبازهم طىاهم دون  بهم

 .دزاطاث بـفلت وختىي وظُفي بسهامج ؤطاض غلى ًيىن  غىدما اطخثىاء مسخلخين غلى ؤما

 في الفً زحاٌ ًلؼ بحساء هي اإلاظابلت " ًلي بما 247/15 السثاس ي اإلاسطىم مً 47 اإلاادة غسفتها كد :اإلاظابلت

 ؤو جلىُت حىاهب غلى حؼخمل غملُت إلهجاش الفً، زحاٌ إلاؼازهت جفخذ مىافظت هٍسم غً جخم "،  اإلاىافظت

 جدمُل غلى ًلخـس ًياد اإلاظابلت، غً الىاجج الػلد ؤن بلى ؤلاػازة ججدز .زاؿت فىُت ؤو حمالُت ؤو اكخـادًت

ا اإلاخػاكد اإلاخػامل ا الالشمت، الفىُت الػىاًت برٌ ملخلاه التزام  ٌ  جلخلُه إلاا وفل   مىكىع ًخػلم التي اإلاهىت ؤؿى

ا وذلً غاًت، التزام الالتزام هرا ولِع بها، الـفلت ا زوإ ٌػخبر وال الفىُت، ألاغماٌ لخـىؿُت هظس   ُ  مً مهى

  اإلاخػاكد اإلاخػامل حاهب
ّ
 ًددر اإلاظابلت وبحساء الفً زحاٌ ؤوطى مً غادة ًبرٌ الري الجهد مً ؤلاهلاؾ بال

  .اللاهىوي اليؼس هٍسم غً

ٌ  بػم في ٌظمى :التراض ي   مً 41 اإلاادة غلُه هـذ وكد اإلافاوكت، غلى بىاء الػلىد ؤو ،" اإلاباػس الازخُاز " الدو

 دون  واخد مخػاكد إلاخػامل ؿفلت جسـُف بحساء هى التراض ي " ؤهه غلى فػسفخه 247/15 السثاس ي اإلاسطىم

 بػد التراض ي ػيل ؤو البظُى التراض ي ػيل التراض ي ًىدس ي ؤن ًمىً و اإلاىافظت، بلى الدؼىُلُت الدغىة

 ". اإلاالثمت اإلاىخىبت الىطاثل بيل الاطدؼازة هره ىظُمجو  الاطدؼازة،

                                                           
 32 ؾ ،  2005، غىابت ، الخىشَؼ و لليؼس الػلىم داز ، ؤلاداريت العلىد ، بػلي الـغير مدمد 1 

 130 مسحؼ طبم ذهسه،ؾ بىكُاف، غماز  2



 مظخغاهم لبلدًت اإلاالي اإلاساكب خالت دزاطت                                                                                          لثاوي  الفـل ا
 

 
 53 

لت لئلحساءاث الخلىع مً ؤلادازة ٌػفي ألاطلىب هرا بذ لت جفسكها التي الوٍى لت فهره الػسوق، هلب هٍس  هٍس

ت الػمىمُت لئلدازة جترن ألنها مسوهت ؤهثر  .مػه طدخػاكد الري الصخف الزخُاز ؤهبر خٍس

ىفس غيره دون  بػُىه شخف مؼ البظُى التراض ي بػىىان الخفاوق ًخم: البظُى التراض ي 1.3  هره بلى اللجىء ٍو

از و  الحاحاث جلبُت في طسغت بالخاليو  ،ؤلاحساءاث في بظاهت الـُغت  . للىكذ بد 

 ال الػلىد إلبسام اطخثىاثُت كاغدة البظُى التراض ي بحساء بن" ماًلي غلى الثاهُت فلستها في 41 اإلاادة هـذ كد

  اغخمادها ًمىً
ّ
 ". اإلاسطىم هرا مً 49 اإلاادة في الىازدة الحاالث في بال

 لخلدًم وجدغىهم مخػاملين إلاجمىغت السطمي زوابها اإلاخػاكدة اإلاـلحت جىحُه هى :سدشارةالا  التراض ي 2.3 

 .الىواق كُلت ؤو مددودة ؤنها غليها هولم ؤن ًمىً مىافظت في واإلاؼازهت غسوكهم

 اطخدزاج ؿُغت جلخلُه بما كىزهذ ما بذا ؤلاحساءاث، في البظاهت الاطدؼازة بػد التراض ي ؿُغت جىفس هما

 .اليظبُت الاطخعجاٌ خاالث بلى ؤهثر الـُغت هره حظخجُب وبالخالي الػسوق،

مزاخل إبزام الصفلاث العمىميت خالت اإلاؤسست العمىميت "مدًزيت الحماًت اإلادهيت لىالًت اإلاؼلب الزابع: 

 مسخغاهم"

-02-12اإلاازر في  92/54هبلا للمسطىم وشأة مدًزيت الحماًت اإلادهيت على مسخىي والًت مسخغاهم:   .1

واإلاخػلم بدظُير اإلاـالح الخازحُت للحماًت اإلادهُت ، جم كم مـالح الحماًت اإلادهُت غلى مظخىي  1992

ت الحماًت اإلادهُت لىالًت مظخغاهم.  اث والثُت للحماًت اإلادهُت و منها مدًٍس  الىالًاث في مدًٍس

 ىظم هره اإلاـالح فُما ًلي:وهبلا للمادة الثاهُت مً هفع اإلاسطىم ج

 مـلحت الحماًت الػامت. - مـلحت ؤلادازة و ؤلامداد؛ - مـلحت الىكاًت؛ -

ت الحماًت لىالًت مظخغاهم بىطى اإلادًىت بؼازع بً مدًزيت الحماًت اإلادهيت لىالًت مسخغاهم:  .2 جلؼ مدًٍس

 53غىن مىشغين غلى زجب مسخلفت ومنهم   1333أكثر من ًديى بللاطم خُث جلم حهاش بدازي ميىن مً 

 مظخسدمين مً ألاطالن اإلاؼترهت.

ت الىالثُت ؤو غبر وامل الىخداث   ٌظهس هاالء اإلاظخسدمين غلى الظير الحظً إلاـالح الجهاش طىاء باإلادًٍس

 الخاؿت بالخدزل غلى مظخىي الىالًت وهي والخالي :

 -وطى مدًىت مظخغاهم–روغ الىخدة السثِظت ؛ وخدة اللواع بؼازع الػلُد غمي -

ت بداثسة خاس ي ماماغ - ت بمُىاء والًت مظخغاهم؛ الىخدة الثاهٍى  الىخدة البدٍس

ت بداثسة طُدي غلي - ت بداثسة بىكيراث؛ الىخدة الثاهٍى  الىخدة الثاهٍى

ت بداثسة طُدي لخلس - ت بداثسة غين جادلع؛ الىخدة الثاهٍى  الىخدة الثاهٍى

ت بداثسة غؼػاػت -  الىخدة الثاهٍى
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 مهام مصالح الحماًت اإلادهيت:

 مخابػت ومساكبت جوبُم الىـىؾ الخىظُمُت و اإلالاًِع الىكاثُت اإلاخػللت بمجاٌ الىكاًت. -

 اإلاظاهمت في بغداد و مساكبت مسوواث الىكاًت، والظهس غلى جوبُلها. -

 دزاطت ألازواز و وطاثل ميافدتها لفاثدة الؼسواث واإلااطظاث الػمىمُت و الخاؿت. -

 خمالث بغالمُت وجدظِظُت خٌى ألازواز التي تهدد ؤمً ألاشخاؾ و اإلامخلياث.جىظُم  -

 بغداد اإلاسوواث اإلاخػللت بدىظُم و جىفُر ؤلاطػافاث غىد خدور اليىازر. -

 جىظُم و بدماج و مساكبت ألاحهصة اإلاســت للمان طالمت ألاشخاؾ و اإلامخلياث. -

اث الظهس غلى بغداد مسوى جىظُم ؤلاطػافاث وجدُِىه با -  لخيظُم مؼ مسخلف اإلادًٍس

 حظُير اغخماداث ميزاهُت الىالًت.  -

 ميزاهيت الدسيير إلادًزيت الحماًت اإلادهيت لىالًت مسخغاهم .3

ت الحماًت اإلادهُت اغخماداث ميزاهُت الدظُير لظىت اإلاالُت الحالُت.  في بداًت ول طىت جسطل الهُئت الىؿُت إلادًٍس

لىشازة الدازلُت والجماغاث اإلادلُت والتهُئت الػمساهُت مً ميزاهُت خُث ًخلمً جىشَؼ الاغخماداث اإلاســت 

 .2018الدظُير بمىحب كاهىن اإلاالُت لظىت 

مزكزيت الخابعت للحماًت ال اإلاسصصت للمصالح ال الاعخماداث جفصيل خسب العىاوين (II-1)الجدول ركم 

 2312اإلادهيت لىالًت مسخغاهم لسىت 

 اإلاسصص )دج(الاعخماد  العىاوين اللسم

 ٌ  000,00 000 55 اإلاىظفىن والػمل ألاو

 000,00 000 550 الخيالُف الاحخماغُت -اإلاىظفىن  الثالث

 150,00 700 18 الدواث وحظُير اإلاـالح السابؼ

 150,00 700 18 ؤػغاٌ  الـُاهت الخامع

 300,00 400 642  مجمىع الػىىان 

 300,00 400 642 مجمىع الػىىان اإلاسـف للىالًت

ت الوالبتمً بغداد   بىاءا غلى اإلاظدىداث الخاؿت باإلادًٍس
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مزكزيت الخابعت ال اإلاسصصت للمصالح ال جفصيل خسب  ألابىاب اإلاىاد والاعخماداث (II-2) الجدول ركم 

 2312للحماًت اإلادهيت لىالًت مسخغاهم لسىت 

 الاعخماد اإلاسصص )دج( العىاوين ركم الباب

31-13  

: اإلاىظفىن وزواجبهم  اللظم ألاٌو

اإلاظخسدمىن اإلاخػاكدون السواجب مىذ ذاث هابؼ غاثلي واػتراواث 

 اللمان الاحخماعي

55 602 000,00 

 ٌ  000,00 602 55 مجمىع اللظم ألاو

اللظم الثالث: الخيالُف الاحخماغُت اإلاظاهمت في الخدماث في  33-14

 الاحخماغُت
19 230 000,00 

 000,00 230 19 اللظم الثالث مجمىع

  اللظم السابؼ: ألادواث وحظُير اإلاـالح 

 521,00 500 1 حظدًدي الىفلاث 34-11

 020,00 125 ألادواث وألازار 34-12

 251,00 850 اللىاشم 34-13

 000,002 330  الخيالُف اإلالحلت 34-14

 000,00 150 22 الخغرًت 34-16

 000,00 22 خظيرة الظُازاث 34-91

 000,00 000 20 ؤلاحاز 34-93

 792,00 977 24 مجمىع اللظم الخامع

 000,00 200 1 ؤػغاٌ الـُاهت 35-11

 792,00 977 24 مجمىع اللظم الخامع

 300,00 400 642 مجمىع الػىىان اإلاسـف للىالًت

 300,00 400 642 مجمىع الاغخماد اإلاسـف للىالًت

ت بىاءا الوالبتمً بغداد   غلى اإلاظدىداث الخاؿت باإلادًٍس

 

 جفصيل خسب العىاوين، ألابىاب، اإلاىاد والاعخماداث (II-3) الجدول ركم 

 اإلاادة ألاولى: ألاعىان اإلاخعاكدًن بالخىكيذ الجزئي

 2312مىاصب ماليت مسصصت لسىت  مىاصب عمل

 ٌ  53 غامل منهي مً اإلاظخىي ألاو

 76 غامل منهي مً اإلاظخىي الثاوي

 129 مجمىع اإلاادة ألاولى

ت الوالبتمً بغداد   بىاءا غلى اإلاظدىداث الخاؿت باإلادًٍس
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 جفصيل خسب العىاوين، ألابىاب، اإلاىاد والاعخماداث (II-4)الجدول ركم 

 اإلاادة الثاوي: ألاعىان اإلاخعاكدًن بالخىكيذ الكلي

ت الوالبتمً بغداد   بىاءا غلى اإلاظدىداث الخاؿت باإلادًٍس

         

ت الحماًت اإلادوي مػخبرة، مما ٌظخىحب  مً زالٌ الجدٌو ؤغاله هالخظ بإن ميزاهُت الدظُير إلادًٍس

وجلُُم الػسوق، ومساكبت زازحُت جخمثل في لجىت الـفلاث  مساكبت دازلُت مً زالٌ لجىت فخذ ألاظسفت

 الػمىمُت بالىالًت واإلاساكب واإلاالي، وهرا لغسق جسػُد الىفلاث وجوبُم مبدؤ الؼفافُت في ول الخػامالث.

لت مسخـسة مساخل وبحساءاث ببسام الـفلاث الػمىمُت وفم        ومً زالٌ اإلاسوى اإلاىالي طيؼسح بوٍس

 . 274-15السثاس ي الجدًد ػسون اإلاسطىم 

ختى ًخطح لىا حلُا مػُاز جوبُم كاهىن الـفلاث الػمىمُت ًجب ؤن هرهس ما هي هره اإلاػاًير. هرهسها هما    

 1ًلي:

مً زالٌ كاهىن الـفلاث الػمىمُت هجد ان اإلاؼسع الجصاثسي خدد هسفا الـفلاث  اإلاعيار العظىي: -1

 واإلاخػامل الاكخـادي.الػمىمُت في هسفين هما اإلاـلحت اإلاخػاكدة 

جخميز الـفلت الػمىمُت مً خُث الجاهب الػلىي ؤن الدولت ؤو الىالًت ؤو البلدًت  اإلاصلحت اإلاخعاكدة: -

ؼ الري ًدىم  ت، واإلااطظاث الػمىمُت الخاكػت للدؼَس ؤو اإلااطظاث الػمىمُت ذاث الوابؼ ؤلاداٍز

 2 اليؼان الخجازي.

ـا مً ؤشخاؾ اللاهىن الخاؾ، وكد كام اإلاؼسع الجصاثسي غالبا ما ًيىن شخ اإلاخعامل الاكخصادي: -

 3 مً باب الخىكُذ بػم الػلىد اإلاظخثىاة مً وىنها ؿفلاث غمىمُت.

ػاث اإلاخػللت بالـفلاث الػمىمُتاإلاعيار الشكلي:  -1 هجد ؤن اإلاؼسع الجصاثسي زبذ غلى  مً زالٌ ول الدؼَس

جىف غلى  247-15مً اإلاسطىم  3ىخىبت، واإلاادة مبدؤ واخد وهى ؤن الـفلاث الػمىمُت غبازة غً غلىد م

برم الصفلاث العمىميت كبل اي شزوع في جىفيذ الخدماثما ًلي: "
ُ
"، غً ػسن هخابت والخإهُد غليها  ج

 4 في مسخلف كىاهين الـفلاث الػمىمُت في الجصاثس له طببين هما:

                                                           
ػت وؤلاكخـاد، الػدد الثاوي غؼس، 247-15الياهىت شواوي، ببسام الـفلاث الػمىمُت في ظل اللاهىن   1  .34، ؾ2017، مجلت الؼَس
 مسحؼ طابم. 247-15مً اإلاسطىم السثاس ي  06اإلاادة   2
 مسحؼ طابم. 247-15مً اإلاسطىم السثاس ي  06اإلاادة   3
 57 ،ؾ2007 ، ، حظىز اليؼس والخىشَؼ، الجصاثسالصفلاث العمىميت في الجزائز بىكُاف، غماز  4

 2312مىاصب ماليت مسصصت لسىت  مىاصب عمل

 59 الحساض

 567 الؼىاهئخساض 

 626 مجمىع اإلاادة الثاهُت

 755 اإلاجمىع الػام
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واداة لخىفُر مسخلف البرامج الـفلاث الػمىمُت ؤداة لخىفُر مسوواث الخىمُت الىهىُت واإلادلُت  -

ت لرا ًجب ؤن جيىن مىخىبت.  الاطدؼاٍز

ىت الػامت، فاإلابالغ الطخمت التي جـسف بػىىان  - الـفلاث الػمىمُت جخدمل ؤغبائها اإلاالُت الخٍص

ىت الػامت.   الـفلاث الػمىمُت لجهاش مسهصي ؤو مدلي ؤو مسفلي ؤو هُئت وهىُت مظخللت جخدملها الخٍص

ًلـد به مدل الػلد، واإلالـىد بمدل الـفلت الػمىمُت مىكىع الخدمت التي ًلدمها  عي:اإلاعيار اإلاىطى  -1

لـد به مدل ؤو مىكىع الالتزاماث هما هى وازد في  اإلاخػاكد مؼ ؤلادازة لهاجه الخدمت اإلاخػاكدة مػه، ٍو

 اللاهىن الخاؾ.

ؤخيام كاهىن الـفلاث الػمىمُت مً غير اإلاػلٌى بلصام حهت ؤلادازة غلى الخػاكد بمىحب اإلاعيار اإلاالي:  -2

لت وزكابت وكُىد في ول الحاالث وؤي واهذ كُمت ومبلغ الـفلت، مما  الري ٌػخمد غلى بحساءاث هٍى

طِبػث بوئا هبيرا في ؤداء الػمل ؤلادازي. وبالخالي لً جسلؼ ؤلادازة ألخيام جىظُم الـفلاث بذا حػلم اإلاس 

 ي ألادوى اإلاولىب ختى حػخبر ؿفلت غمىمُت هما ًلي:بمبلغ بظُى، ولهرا خدد اإلاؼسع الحد اإلاال

الػلىد الخاؿت بإػغاٌ واللىاشم: اذا واهذ الـفلت حظاوي فيها اإلابلغ الخلدًسي لحجاث اإلاـلحت  -

 دج(.000 000 12اإلاخػاكدة بزىا غؼس ملُىن دًىاز حصاثسي )

يها اإلابلغ الخلدًسي لحجاث الػلىد الخاؿت بالدزاطاث والخدماث: اذا واهذ الـفلت الػمىمُت حظاوي ف -

 دج(.  000 000 6اإلاـلحت اإلاخػاكدة طخت ملُىن دًىاز حصاثسي )
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 .242 -15وفم شزوغ اإلازسىم الزئاس ي 

 
ت بىاءا الوالبتمً بغداد   غلى اإلاظدىداث الخاؿت باإلادًٍس
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 : زالصت الفصل

مً زالٌ دزاطدىا الخوبُلُت جمىىا مً مػسفت الىُفُت التي بىاطوتها ًادي اإلاساكب اإلاالي دوزه في  

فةن مـلحت اإلاساكبت اإلاالُت جلىم بسكابت كبلُت غلى الالتزام بىفلاث الػمىمُت  وغلُه جسػُد هفلاث الػمىمُت.

ً بالـسف. وجبلى ػسون هره الخإػيرة في آحاٌ  وفدف بواكت الالتزام وطىداث ؤلازباث اإلالدمت لآلمٍس

م  ؤكـاه غؼسة ؤًام، بةكافت بلى اإلاهام التي ًلىم بها اإلاساكب اإلاالي غلى بزباث الىفلاث الػمىمُت غً هٍس

اللبٌى ؤو السفم وكد ًيىن ماكذ ؤو نهاجي بال في بػم الحاالث للسفم النهاجي لاللتزام بىفلاث ًمىً لآلمس 

 بالـسف ؤن ًخغاض ى.

ومً هره الدزاطت وظخسلف مدي ؤهمُت اإلاساكب اإلاالي لدظهُل كىاغد ؤلاهفاق الػمىمي التي حظب ولها      

 لحماًت ماٌ الػام.
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 :خاتمة عامة

 مل مدازبت وإلى الػامت الحُاة جفػُل إلى الػمىمُت السلطاث جىحه الطفقاث هظام إضالح ًجسد

ت مبادا واخترام والسشىة الغش بأفػاى املسجبطت املمازساث  واملساواة الػمىمُت الطلباث إلى الىلىج خٍس

 وخسن الػمىمُت الطلباث فػالُاث جدقُق من املبادا هره وجمنن ،املخػاقدًن مؼ الخػامل في والشفافُت

 آلُاث ووغؼ إلاشهاز واحباث وإخترام إلادازة لحاحاث مسبقا جددًد ٌسخىحب مما الػام املاى اسخػماى

 الطػن وسابل اغخماد ولرا مبسطت إحساءاث إطاز في إقخطادًا ألافػل الػسع وإخخُاز املنافست

 واسخػماى حسُير في الفػالت ألاداة حػخبر ُتالػمىم فالطفقاث الشفافُت، جدقُق أحل من القاهىهُت

 مل وفي ىاسؼ،ال اهخمامه الػمىمُت للطفقاث أولى قد الجزابسي  املشسع أن فاملالخظ الػمىمُت، ألامىاى

 الطفقاث قاهىن  فئن وغمىما ، السابقت القىاهين في الىازدة والفساغاث ألاخطاء جدازك خاوى  مسخلت

 . السىق  واقخطاد ، السُاسُت الخدىالث ًىالب أن ًجب الػمىمُت

ٌػد مىغىع السقابت املالُت غلى النفقاث الػمىمُت مىغىغا ذو أهمُت بالغت ألهه ًػمن السيروزة 

فقػُت مساقبت املاى الػام وخماًخه وجسشُده، وحػظُم مسدوده من  والجُدة للماى الػام.الحسنت 

ت التي ال غنى غنها بالخرلير، بالخالي   استهدف   بأسسه  وفي  هرا إلاطاز مطلحت  املجخمؼ املسابل الجىهٍس

في هظام   أهمُتهاهظسا لتزاًد حشخُظ دوز السقابت املالُت في جسشُد النفقاث الػمىمُت،  إلىهرا  البدث 

 اقخطادًت، سُاسُت. احخماغُت،الدولت ودوزها في الحفاظ غلى املاى الػام، بغُت الخدقُق أهداف 

 صحت الفسغُت. جألُدى الدزاست جم من خال  اخخباز الفسغُاث:-

جزام بالقىاهين الاحػمل غلى مسافقت الهُئاث الػمىمُت من خالى السقابت املالُت  ألاولىالفسغُت 

ػاث املنطىص غليها ؼ الجزابسي  والدشَس  . في الدشَس

ًخم جنفُر النفقاث الػمىمُت أي ضسفها، إال  من خالى الدزاست جم جثبُذ صحت الفسغُت خُث أهه ال

 خاحت غامت وأن جهىن خاغػت لسقابت املساقب املالي. وإشباعبهدف جدقُق 

 .له دوز هام وفػاى في جسشُد النفقاث الػمىمُتاملساقب املالي الفسغُت الثاهُت 

أنها  إذفسغُت صحُدت،  أًامغشسة  أحاىغلى بطاقت الالتزام في  الخأشير دوز املساقب املالي ًنمن في ان 

 حػخبر زقابت سابقت غلى النفقاث والحسص غلى مطابقت للقىاهين.
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 هخابج جالُت:  إلىخلطذ هره الدزاست  نتائج الدراسة:-

بىاسطتها الدشاف  إلادازةاملالُت، وهي الػملُت التي حسخطُؼ  إدازةحػد السقابت املالُت حزءا أساسُا في  -

 ىغىغت.أًت اهدسافاث غلى خطط امل

ًلػب املساقب املالي دوزا هاما في جسشُد النفقاث الػمىمُت أي مخابػت مساخل جنفُر النفقت  -

 الػمىمُت.

 جنفُر أو ضسف أي هفقت غمىمُت ما لم ًؤشس غليها املساقب املالي.ال ًخم  -

ى البلدًاث جخػدد أوحه السقابت املالُت غلى البلدًاث خُث أقس املشسع الجزابسي زقابت مػاغفت غل -

وزقابت الػامت للمالُت  واملخفشُتجمثلذ في السقابت الالخقت التي ًقىم بها مل من مجلس املداسبت 

 سابقت من طسف املساقب املالي.

 مىغىع النفقاث الػمىمُت ولُفُت جسشُدها وجىحيهها.: الاقتراحات

 البدث غن أسباب جزاًد املسخمس لنفقاث الػمىمُت. -

 خقُاث خىى مىغىع السقابت املالُت غلى ألامىاى الػمىمُت.إقامت دوزاث ومل -

 غلى حمُؼ أحهزة السقابت من -

 غسوزة الاهخمام بدزاست  -

بدبني اسخخدام أهظمت الحاسىب في حمُؼ الػملُاث السقابُت  إلاسساعحهت والبلدًاث من حهت أخسي 

ازجهاب  ، ما ًقلل الفسصتالنتروهُ وسابل إلى وجدىى من الىسابل الخقلُدًت في مسو الحساباث

    .في البُاهاث املالُت  ألاخطاء
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  :الكتب

 .  0212دار الىخاب الحدًث اللاهزة الرقابة على النفقات العامة، إبزاهُم بً داود  .1

  0227،دار وائل لليشز و الخوسَع ،عمان 3،الطبعت  أسس املالية العامةأحمد سهير الشامُت، .0

دار الهومت  املساهمة في دراسة املالية العامة )نظريات العامة وفق ثطورات الراهنة(،أعمز ًحُاوي،  .3

 . 0223الجشائزي 

 . 1978دار النهضت العزبُت بيروث املالية العامة، حطً عواكخت،  .4

 . 1990،مىخبت النهضت ،مصز املالية العامةرفعذ اإلاحجوب، .5

ش عثمان،ض .6  . 0228،الدار الجامعُت،بيروث العامة،)مدخل ثحليلي معاصر( املاليةعُد عبد العٍش

،دار الجامعت في املالية العامة،إلاًرادات العامة ،امليزانية العامة الوجيزضوسي عدلي هاشد، .7

ت   . 0228الجدًدة،إضىىدٍر

 ،مىخبت الثلافت لليشز و الخوسَع. الرقابة إلادارية و املاليةضلُمان حمدي ، .8

 1999، دار الصفاء لليشز والخوسَع ،عماناملالية العامةطارق الحاج ا،  .9

الدخل الحدًث في اقتصادًات املالية عبد الزحمان هوساد الهُتي، مىجد عبد اللطُف ديشالي، .12

 . 0225،الطبعت ألاولى، دار اإلاىاهج،عمان، ألاردنالعامة

،مىخبت بطخان  ألانشطة غير املشروعةالرقابة املالية على ألاموال العامة في مواجهة علي أهور العطىزي ، .11

 . 0228اإلاعزفت،هفز الدوار الحدائم أمام أبزاج الحلواوي 

 . 0222، دار سهزان لليشز والخوسَع ،عمان املالية العامةعلي دلُل ضلُمان أحمد اللوسي،  .10

س ي، .13  . 0225، اإلاؤضطت حدًثت للىخاب طزابلظ لبىان املالية العامة )موازنة ضرائب(فاطمت الطَو

ت. املالية العامة في التشريع الجسائري محفوظ بزحماوي ،  .11  ،دار الجامعت الجدًدة لليشز ، ؤلاضىىدٍر

 دار بللِظ لليشز. الرقابة السابقة على النفقات امللتزم بها في الجسائر، محمد أمين،  .15

 . 1979 -1978، الجشء ألاٌو ،ميشوراث حامعت حلب مبادئ املالية العامةمحمد الطعُد فزهود،  .16

  . 0223، دار العلوم عىابتاملالية العامةمحمد الصغير بعلي، ٌطزي أبو العالء ، .17

 . 1998، مىخبت آلاداب،مصزاملالية العامة،أدواتها الفنية وأثارها الاقتصادًةمحمد باهز عخلم، .18

 . 0227،الطبعت الثاهُت،دار اإلاطيرة،عمان عامةاقتصادًات املالية المحمد طاكت ،هدى العشاوي ، .19

إلاطارات العامة،امليزانية العامة -النفقات العامة–اقتصادًات املالية العامة محمد عباص محزسي ،، .02

ت بً عىىون الجشائز للدولة  . 0226،الطبعت الثاهُت،دًوان اإلاطبوعاث ،الجامعت الطاحت اإلازهٍش

 ، دار اإلاطيرة اليشز و الخوسَع،عمان، ألاردن. العامةأصول املوازنة محمد شاهز عصفور،  .01

ن ،عمان ،دار اإلاطيرة لليشز ،ألارد ،زكريا أحمد عسام،مبادئ املالية العامةمحمود حطين الوادي .00

 . 0227لخوسَع،او 

د محمد أمين،  .03  الجشائز.، دار بللِظ، دار البُضاء، الرقابة السابقة على النفقات امللتزم بها في الجسائرًٍش
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 : رسائل املاجستيرو  أطروحات الدكتوراه

رضالت  0221-1992حالت الجشائز سياسة املالية ودورها في ثحقيق ثوازن الاقتصادي،  درواس ي، مطعود .44

 .  0226 -0225الدهخوراه الجشائز 

(،رضالت 0229-1982إشيالُت عالكت الىفلاث العمومُت )جطور الىفلاث العمومُتأم ولثوم بً موس ى ، .05

 . 0212-0229ماحطخير ،جلمطان

باللاضم رابح.محدداث وأبعاد الىفلاث العمومُت في الىظم الاكخصادًت )دراضت ملاربت(، رضالت ماحِطتر  .06

 . 1999 -1998الجشائز 

ت دراضت جطبُلُت  ماحد .07 ز ألاداء الزكابي لدًوان الزكابت اإلاالُت وؤلاداٍر م جطٍو محمد ضلُم، أبو هادف، جلٍو

 . 0229على مؤضطاث الحيومُت، فلططين، رضالت اإلااحطخير 

محمد بً عشة ، جزشُد ضُاضت ؤلاهفاق العام بئجباع مىهج الاهضباط باألهداف،رضالت ماحطخير ،جلمطان  .08

0229- 0212  .  

 رضائل اإلااضخير  .09

، دور الزكابت العمومُت في جزشُد الىفلاث العمومُت دراضت حالت اإلاؤضطت ؤلاضدشفائُت  .32 حمشة بً هُحٌو

  .0217-0216بوضعادة، مذهزة ملدمت لىُل شهادة ماضخير،حامعت مطُلت ،الطىت الجامعُت 

ت،محمد بلهاشمي  .31 ديرة دًً ،دور الزكابت اإلاالُت في جزشُد الىفلاث العامت ،دراضت حالت اإلاؤضطت التربٍو

 . 0218 -0217،مذهزة ماضخير ولُت العلوم الاكخصادًت مطخغاهم 

عائشت بً هاصز، الزكابت اإلاالُت على الىفلاث العمومُت، دراضت حالت اإلازاكبت اإلاالُت لوالًت بطىزة، مذهزة  .30

 . 0211-0213ماضخير،علوم حطُير، حامعت بطىزة الجشائز،الطىت الجامعُت 

دي ، دور الزكابت اإلاالُت في جزشُد الىفلاث العامت، مذهزة ملدمت لىُل شهادة ماضخير، حامعت  .33 ضهُلت دٍو

 . 0217-0216مطخغاهم 

ع الجشائزي، مذهزة ماضخير،ولُت الحلوق  .31 و العلوم الطُاضُت، حامعت  هاصز ًاضين، اإلازاكب اإلاالي في الدشَز

 . 0211 -0213بطىزة ، الطىت الجامعُت 

 :التقارير الرسمية 

ل  20اإلاؤرخ في  02كزار الوساري اإلاشترن، ركم  .35 اإلاخعلم بمهام اإلازاكب اإلاالي اإلاطاعد وشزوط  0210أفٍز

 إهابت اإلازاكب اإلاالي. 

 الىصوص اللاهوهُت والخىظُمُت  .36

دة الزضمُت العدد ركم  17اإلاؤرخ في  17-81كاهون ركم  .37  .   08حوان مخعلم بلواهين اإلاالُت حٍز

دة الزضمُت العدد  15اإلاؤرخ في  01-92كاهون  .38  .  35أوث اإلاخعلم باإلاحاضبت العمومُت، الجٍز

لتي ًلتزم بها ، ًخعلم بالزكابت الطابلت للىفلاث ا1990هوفمبر  11اإلاؤرخ في  111-90اإلازضوم الخىفُذي  .39

دة الزضمُت العدد ركم   . 80الجٍز

دة الزضمُت العدد 111-90، بعدٌ اإلازضوم 0229هوفمبر  16اإلاؤرخ في  371-29اإلازضوم الخىفُذي  .12 ، الجٍز

 . 67ركم 

دة االزضمُت  0211هوفمبر  01اإلاؤرخ في  381-11اإلازضوم الخىفُذي  .11 ًخعلم بمصالح اإلازاكبت اإلاالُت، الجٍز

 . 61العدد ركم 
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  3-1 مقدمت 
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 50 جمهيد

 50 املبحث ألاول: الرقابت املاليت  

 50 يتها املطلب ألاول: ماهيت الرقابت املاليت وأهم

 50 املطلب الثاوي: مراحل وأشاليب الرقابت املاليت 

 15 املطلب الثالث: أهواع وأهداف الرقابت املاليت

 13 املبحث الثاوي: املاليت العامت 

 13 املطلب ألاول: امليزاهيت العامت
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 00 املبحث الثالث: حصيير الىفقت العموميت  

 00 ظاهرة جزايد الىفقاث العموميت وجرشيدها   املطلب ألاول: 

 02 ضوابط إلاهفاق العام.    املطلب الثاوي: 

 30   الهيئاث املكلفت بالرقابت املاليت على الىفقاث العموميتاملطلب الثالث: 
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 الفصل الثاوي: دراشت حالت املراقب املالي لبلديت مصخغاهم 

 30 جمهيد

 30 املبحث ألاول: هظرة عامت ملصلحت املراقبت املاليت للبلديت  
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 13 املبحث الثاوي: مراحل الرقابت القبليت على الىفقاث العموميت  
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 11 املطلب الثالث: مرحلت الرفض  

) حالت مديريت الحمايت حث الثالث: مجال جدخل املراقب املالي في الصفقاث العموميت املب

 املدهيت(

10 

 10 املطلب ألاول: الرقابت الداخليت 

 10 املطلب الثاوي: الرقابت الخارجيت 

 10 املطلب الثالث: رقابت املالحق 

 03 حمايت املدهيتالرابع: مراحل ابرام الصفقاث العموميت حالت مديريت ال املطلب

 02 خالصت الفصل الثاوي 
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