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 جمهيـد:

ْلت حاضػت  بن         ٓم الخِلُسي ٓس ْلت ْ اهخِالِا مً املٌِ ٓض الس ْلت املخسدلت  بلىجؼ  جاالث الحُاةفي مالس

ٓق مجاالث  ْ جى ازة  ْ الاحخماكُت، ؤزٔ الى ٍظ  اللام. إلاهٌاَالاُخصازًت 

ازة املؼخمطة في كسز ػٖان املجخمم  اْ بىاء  ٓق الحاحاث ْ الطهباث اللامت مم الٍع ٓض املؼخمط في جى كلى الخؼ

اجب للمٓؿٌين اللاملين ًٖل َصا جؼلب جعاًسا  ْلت جسًم الْط ْلت . ًالس  في حجم الىٌِاث اللامت التي جازيها الس

 ْ ت ُامذ ببىاء محؼت ِٓطباء  ْ جسًم ؤمٓالا لشٓط ْ صُاهت ْ املخِاكسًً ،  جخحمل هٌِاث ًخح الؼَط الجسًسة 

 ْ ْ جمىح  بوشاءما ُام منها ،  ٓض حِشِا  ْجؼ ْحشتري الؼالح  ْ املؼاضاث ،  ٓاوي  ْ امل ٓض  ، في ٔل َصٍ  بكاهاثالجؼ

ِا مً ؤحل الحاحاث اللامت  ْلت ، ْ صًط ىت الس ج مبالى هِسًت مً دٍع الحاالث جٓحس هٌِاث كامت ؤي دْط

 للمجخمم .

ْلىاَصْ كلى      ؤما املبحث الثاوي ًِس في املبحث ألاْ٘  الىٌِاث اللامتماَُت في َصا الٌصل  ا ألاػاغ جىا

ىا  ٓان املٖلٌٓن بدىٌُصَا. آلُاث بلىجؼُط ْ ألاك ٓمُت   جىٌُص الىٌِاث اللم
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 مفاهيم حىل الىفقاث العمىميت:  اإلابحث ألاول 

ٓمُتلِس حلسزث مٌاَُم الىٌِاث الل                  ها كلى اليشاغ الاُخصازي مِاضهت مم ادخالي جإزيرات  م

ْ حلِسَا ، ألامط الصي جؼلب اللجٓء الى الىٌِاث الل ٓض الحاحاث إلاوؼاهُت  ٓمُ،بطاًت بلى جؼ ت بشٖل حللِا م

ٓض ْ جِؼُماث َصٍ الىٌِاث  جعاًس حجم  ٔاهذ ْ مم ادخالي ص مً ؤَم ؤػاػُاث ؤي ػُاػت اُخصازًت 

 إلاهٌاَ اللام.

 

 اإلاطلب ألاول : ظاهسة جصاًد الىفقاث العمىميت 

ٓاَط الاُخصازًت التي اػخسكذ اهدباٍ الاُخصازًين هي ؿاَطة جعاًس       ث لهٌِاامً ؤَم الـ

ٓمُت ازةمم  اللم ْ حت همن زضك الىـطض بو بحختیت ػطز كالُتبیهُما  اللالُت، ؤي ؤن ميْلِا ٘دزلا ٍظ

ْلت ْ ا الاُخصازي الس  ًیُا.زة لػائاحیت ْلْیزألیالٌلػٌت ؤ

ػت زضابم ُاز ؤن بل، VAGNERض أللماهي ًاحها الاُخصازي َٓضة اهؾلاٍ شلى هبالهجباٍ ث الٌن مْؤْ٘       

ٓمُتث مجللِت بالهٌِا ازةْ هحم جحاٍ كاْز احْب الاػخيخاجكلیُا ب جضج، جعاًسَاْ  اللم لمالي مم الت زْلغ اهشا ٍظ

ٓض لجا ال زملن محجمم ملیَ هّ ٓلما حِؤ «:  ػمي باػمّزي ُجصاْن اًي ُاهْ لن شصا، ْللحماكت الاُخصازيػ

ازةبالجالي ْلمالي الت زْلغ اهشاق جػاالى ب ًازيْ لن شًة الاُخصازيْ لهمن ام ن مض ٓبز٘ ؤبملم للاَ اإلهٌاا ٍظ

ازة  ».مي ْلِالهاجج ن امضز لٌب الحاصلت ًي هصیا الٍع

 .1لتزاًسَالحِیِیت ب األػباا ْیت ضاهؾلب األػبان ام٘ ٓ ْ الخٓطُحضح بالشْ٘ هجهاؤن ًیما یلي ْ٘ هحاْي ػْ 

 الظاهسيت لتزاًد الىفقاث العمىميت ألاطبابأوال : 

ٓمُتللث الهٌِاا لتزاًسیت ضاهؾلا باألػبابْز لمِصا        ازةلى ئزي بلجي جب األػبااهي  م شا هَ، إلهٌاا ٍظ

ازةال یصاحبّ ض ألدیا ْ ا إلاشباقًي  ٍظ ًي ق جػاالى بحم ضال جزة ئظالث الهٌِان امض ٓبیظء حر ؤن حیث مازلدؤ

ْ مازلدا ازةهي ٘ ب، هاْامػجن من جحػیث ؤ ازةزْن لمبالى اًي  ٍظ ْ ا إلاشباقًي  ٍظ ازةجػمى ْ لشلث ْمازلدؤ  ٍظ

ْؤ  غًِض اهؾلر احین مؤي یت ضاهؾ  :2هيب ألػبام اه، 

ٓتهاض هدٌاْز، الهِا ُُمتض باهدٌاز : یِصودلهقا قيمتض هخفاا - ؤ زاض مِص لى هِب ًازيمما  الشطائُت ُ

ن یمٓن ٓاشي لزاض المِن ایت كزلهِزاث احْلن امزز للشاث اكلیُا بْ٘ لحصن الجي یمٓث امازلدْالػلم ا

ؾ لمالحن امث ْمازلدْالػلم ن ازماق ؤجٌاض اضجٌػن ؤن لجي یمٓضة ااهؾلاهي ٘ ُْبن كلیّ مْ٘ لحصا

ْان مػجمْضة بص الاهذٌاضًي شث دْز ؤِلها ُُمتؤن بصٌت كامت  لت ن زْمي جدجلْض هزلجاهػبت ث ٓاهضة ٕ

.دؤلى ب  ٔض

ازةْز لهِا ُُمتْض هزكلى جب جضیجْ ٓمُت للث الهٌِاا ٍظ زاث حن ْمززا ًم كزلت جزًْالْض، هزلجشا احُت هْالم م

ازةًث مازلدْالػلم ن امزاض لمِغ اكلى هٌْ٘ للحص٘ ُبن شي ًلّ مزجث مما ٓاهض ٓبز ؤلهِا م ُضًي  َىا الٍع

                                                           
ٓظي  كسلي هاشس ،  :   63، ص2000، الساض الجاملُت  لليشط، الِاَطة ، الىحيز في اإلااليت العامت ػ 1  

ٓم الاُخصازًت ،“ السقابت اإلااليت على الىفقاث العمىميت“ كائشت بً هاصط ، : 2 بؼٕطة ،  –حاملت محمس دُظط  ،مصٓطة لىُل شِازة ماػتر  في اللل

  26 ، ص 2013 -2012الجعائط ، 
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ٓمُتللث الهٌِاا ازة م ازةؤي كلیُا ب جضال یج، بش یتضاهؾ ٍظ ْ لحِیِیت المهٌلت اًي  ٍظ ازةؤ  جٖالٍُلء اكباؤًي  ٍظ

                                                                               1ضاز.ألًاكلى  للامتا

 املحاػبُت ثإلاحطاءاْ بألاػالًُي  الخوُيربن  : اإلاحاطبيت و اإلااليت ثؤلاحساءا ب و ألطالیافي التغيير   - ب

ٓمُت للث الهٌِاب احػا حبُاْبمم لجي یجالمالیت ْا ٓزن ؤن یمٓم ازةلى ب ًِ ازةیت ْزْن ؤیت ًیُا ضاهؾ ٍظ  ٍظ

 . 2ثلهٌِاا َصٍ٘ دالن بُا م  الُِاملت زْلالى ْلجي ججث ااغلهشااحِیِیت ًي 

ِتث ٓاهز ًلِ     ِتلت هي زْللامت للا امليزاهُتزاز كبلمجبلت ًي الحػابیت ا الؼٍط ب حْبم، ْلصاًیتا امليزاهُت ػٍط

ِتٍ شه ٓمُتث ػػائلمزضج اال ج الؼٍط لجي ث الهٌِاػطح اج٘ ب، لداصت بُااهیجُا ظاحمیم هٌِاجُا ًي می الحٖ

ًي ض ُؾال جْ لشبْلداصت بُا اهیت ظالمیاًي  الباُُتث لهٌِازضج اجْػػت ئلمضازاث این بم حؼخؼُم حوؼُتها

ٓمُتللث الهٌِام اححض صوشا كلى هب جضجز ُم، ْللاَ الصاًیت لإلهٌاالمبالى اال بللامت اهیت ظالمیا هیت اظ لمیاًي  م

  3للامت.ا
ٓمُتث لهٌِان امم لماطي ُػاًي ن ٓاْ لشٓ ال ر بحی، مهاًم كیهیتث ْمازد٘ لت بشٓزْلایُا ئزلجي جا اللم

امٓلٌجُا  ُُمتللامت ا امليزاهُتن ججطم ٓمما ؤ باألُض ز كجمان اكْ ألاػلٓبشا هن لت كزْلا جذلذز ؤن بلْ الُ

ٓافيزة ُاك ٓاًت ْمیت ْللمث الهٌِاآاًت  بخظمين جِض يلجي ْ٘ الشمزة اًِا لِاك٘ ْللمزؤث اب، ْالص

ْ لشل، ًْیُا ػابِا٘ لجػحن جٓم لث للامت هٌِااهیت ظالمین الجطمیؤزٔ للامت مما اهیت ظالمیب اًي حاهْاضزاث لا

ازةن ًة ازةض جلجبْ٘ لشمزؤ امبَ بیغجن لهاحمت كا الٍع  4یت.ضاهؾ ٍظ

ازة ْ لت زْلاُلت ق ضجػاا ًازي: نلطكادد اع شيادة ولت دولا إقليمع جطاا -ج  لجابلت لُا م اإلُلیامػاحت  ٍظ

ٓمُتث لهٌِاا اججاٍلى بلُا(  حسًسةم ُالیم ؤْ ؤُلیام )باهطما ازةلْ اهح اللم م ألُالیب االغحُت مْالم،  ٍظ

ازةٍ شهز جل، ْالجسًسة ٓمُتث لهٌِااًي  الٍع ازة اللم ازةلى ئزي بجم ل ألنها، ُمیتضیت ضاهؾ ٍظ ضز لٌب اهصی ٍظ

 مبلوُا. اظزًازم ه، ضمهُا

ازةض زئجْ ازةًي ن لػٓاالحاصلت ًي ا الٍع ٓمُتث لهٌِاا حجم ٍظ ًي  الجسًسة ألاكباءحُت ْالم، اللم

ازةْز جل، ْ للامتاالخسماث ن مدجلٌت م مُازًً ٓمُتث لهٌِااًي  الٍع ازةلى ب اللم زز لِت ًي كغلما الٍع

حلت ضلمهاػبت لماألػاػیت ث امازلدض اًیْجب لغیجن، لػٓااحمالي بلى ب ألاػٌا٘زز كق جٌاضًان، لػٓاا

ازة الحِتحلت ضًي م، ْلتٌْغلا ازةْ حُت جلْالمص، دا٘ بشٓ الخللُمث هٌِا ٍظ زز لحاصلت ًي هػبت كا الٍع

ازةؤن ٓما ، ألاػٌا٘ ٓخزز ك ٍظ ازةلى ب ًازي، الشُ  ٘للمالى ب ًازي ةالحُاث ُلاْجق جٌاؤن اضٓما ث لملاشاا ٍظ

ازةكلى  ازةضض جبب ألػباْ اجل٘ ْٓ الخللُمُت الاػدثماضاثن مز للائا ٍظ ٓمُتث لهٌِاا ٍظ ًي ٘ ْلمحاشا اًي ه اللم

ٔ  املجاالث  5.ألادط

 

 

                                                           
ٓظي كسلي هاشس ، ) :  1  65، ص  مسحع طابق(،2000ػ

ٓظَم، ألاضزن، اإلااليت العامتًلُح حؼين دلٍ،  : 2 ْالخ   108، ص 2008، كالم الٕخب الحسًث لليشط 
ٓظي ، 3 طان لليشط اإلااليت العامت : كلي محمس دلُل ، ػلُمان ؤحمس الل ٓظَم ، ألاضزن،  ْ ، زاض َظ  134، ص 1999الخ
ٓظَم ، زاض اليشط  علم اإلااليت و التشسيع اإلاالي و الضسيبي،: مِسي محٌٓؾ،  4  231، ص 2005، لبىان،  بيرْث-ْ الخ
5
ٓاض   ٓه ٓمسًً ، : ب ٓم الاُخصازًت، ، “ 2009-1890دزاطت حالت قطاع التربيت الىطىيت بالجصائس  –اإلااليت العامت على التعليم “ب    ضػالت ماحؼخير في اللل

 51 -50، ص ص 2011الجعائط،حاملت جلمؼان، 
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 ثاهيا : ألاطباب الحقيقيت لتزاًد الىفقاث العامت

ازةلحِیِیت ب اباألػباًِصس  ازةلى ئزي بلجي جا امللؼُاثْ جلم للاَ اإلهٌاا لٍع لى ْز بجلْ. لٌللیتالمهٌلت ا ٍظ

تػیاػیت  ،حجماكیت ٕا،یت زُجصاا بػباؤ ، ْ ٔل ػبب مً َصٍ ألاػباب ػىدىاْ٘ شطحّ  مالیتْ ،بزاٍض

 :1ٔاآلجـــــــــــــــــــــــــــي

ازةضة اهض ؾلجي جٌػب األػباا ؤَمن مالاُخصازًت ب ألػباز ا: جلالاقتصادًتب ألطباا - ؤ ث لهٌِااًي  الٍع

ًٓط ًطص كمل  م ً ْ املشاَض ْلت في اليشاغ الاُخصازي باًخخاحِا املصاوم  ٓمُت، حُث ؤن جسدل الس اللم

ْ َصٍ  ٓمي الىِسي  ازة الحاصلت في الىاجج الِ ٓمي مً الٍع ازة السدل الِ ٓكت مما ًازي بلى ٍظ ْ مخى ٓثيرة 

ازة الاػتهال ٓلس ٍظ ازة ج ض باُخصاز الٍع ازة في امللْط ُٓذ ٍظ ْ كلى الؼلم ْ الخسماث ْ في هٌؽ ال

ازة  إلاهٌاَ الظزًاز كطض الؼلم ٓم بٍع ْلت الحاحاث اللامت جِ ْ بصلٗ لٖي حشبم الس  الؼَٓ 

ْ ضؤغ املا٘  ْلت مً الظطائب املباشطة كلى السدل  ُٓذ حؼخٌُس الس ْ في هٌؽ ال  ْ الخسماث 

ْ الاػتهالْ.     2ْ الظطائب هير املباشطة كلى الخساْ٘ 

 (:  ألاطباب الاقتصادًت  لتزاًد الىفقاث العامتI- 1الشكل) 

 

ُُٓت  اإلااليت العامتػمير صالح السًً حمسي، املصسض :  ً الحِ ْلى، بيرْث ، لبىان  ،  -، مٕخبت ٍظ  72، ص  2015الؼبلت ألا

 

 ألاطباب الاحتماعيت : - ب

ازة إلاهٌاَ اللام ٓإػباب حُُِِت  حُث ؤن      ْض في الدؼبب بٍع ٓامل الاحخماكُت ؤًظا لِا ز بن الل

ٓعي  ٓض ال ْ جؼ ٓعي الثِافي  ازة ال ْ الاجصاالث بين ؤًطاز مجخمم ؤزٔ بلى ٍظ ت  ٓم امللًط ٓض الحاصل في كل الخؼ

                                                           
ٓ اللال ، 1 ٓظَم ، الجعائط ،اإلااليت العامت : محمس الصوير بللي ، ٌؼطي ؤب ْ الخ ٓم لليشط   .47،ص 2003، زاض اللل

ُُٓتاإلااليت العامت ػمير صالح السًً حمسي، : ً الحِ ْلى، بيرْثالؼبلت  ،، مٕخبت ٍظ 2 72 -71ص ص  ،2015، لبىان -ألا
  

الى دلّ  يؤدي -2

ًطص كمل حسًسة 
 ٓىٌِاث مىخجت

ازة   -3 ًازي الى ٍظ

ازة  زدل الٌطز بٍع

ٓمي  الىاجج الِ

 الىِسي 

ازة  -4 ًازي الى ٍظ

الؼلب كلى الؼلم  
ازة  ْ ٍظ ْ الخسماث 

ض مً الؼلم  امللْط
ْ الخسماث  

ازة  -5 ًازي الى ٍظ

ْلت مً  اًطازاث الس

الظطائب املباشطة 

ْهير املباشطة  

ْلت في   -1  ازة جسدل الس ٍظ

ازة  ْ ٍظ اليشاغ الاُخصازي 

 اهٌاُِا اللام 
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ٓض ؤزٔ بل ٓعي الؼُاس ي لسٔ املجخمم ٖٓل ، ًٖل َصا الخؼ ْ ال ْعي ؤًطاز املجخمم باحخُاحاجّ الاحخماعي  ى 

ْ الاُخصازًت، ٓخحُِّ اللسالت الاحخماكُت  ٔاللسالت  الاحخماكُت  الؼُاػُت  ْلت بشباكِا  الالظمت كلى الس

ًٓير الؼلم ألاػاػُت  ْ ج ْ بوشاء املصالح اللامت لخِسًم الخسماث  ٓمُت إلشباق الحاحاث  في الىٌِاث اللم

ٓظَم السدل ْ بكازة ج ٓعي  ظاز مً مؼالب  ٓسكم للسدٓ٘  ْ الثرْة  إلظالت الؼبُِت الاحخماكُت  ًٖل َصا ال

ْلت. ًٓير َصٍ املؼالب ظاز مً حجم إلاهٌاَ اللام مً ُبل الس    1ْ ج

 

 ( :  ألاطباب الاحتماعيت اإلاؤدًت إلى شيادة حجم ؤلاهفاق العام I - 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73مطحم ػابّ ، ص  (،2015)ػمير صالح السًً حمسي ،املصسض : 

 

 : ألاطباب  الظياطيت - ث

ازجّ      ٓمُت ْ جازي بالخالي بلى ٍظ ٓامل الؼُاػُت مً ؤَم ألاػباب التي جازط في حجم الىٌِاث اللم             حلخبر الل

ْلت السادلُت ؤْ للالُتها مم زْ٘ اللالم ألادٔط  ْ املىـما ٓامل ُس جٖٓن هدُجت لؼُاػت الس  ثْ َصٍ الل

ْلُت.     الس

 ألطباب التىظيميت ؤلادازيت:ا  - ث

ْلت مما ًخؼلب جِسًم دسماث ْ بشباق حاحاث بحٕم      ازة حجم الؼٖان في ٔل ز جطجبؽ َصٍ ألاػباب بٍع

ازة الؼٖان جٓػم حجم املسن مما جؼلب بوشاء بزاضاث حسًسة ؤْ مىـما ْ ماػؼاث حسًسة  ثؤٓبر  ْ مم ٍظ

                                                           
1
 73مطحم ػابّ ، ص (، 2015) ، السًً حمسيػمير صالح :  

ْلت ازة حجم إلاهٌاَ  اللام مً ُبل الس  ٍظ

ْ مخجسزة إلشباكِا مؼالبت ٓكت  ْلت بحاحاث مخى الس  

ْ اُخصازي  ْ ػُاس ي  ْ احخماعي  ْعي زِافي  ٓلس  ْ ج  دلّ الخٌاكل الاحخماعي 

ٓاصالث ْ امل ْ ػبُل الاجصا٘  ٓعي الثِافي  ٓاب ال  ًخح ؤب
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ٓبت ازة الخذصُصاث املؼل ٓض مما جؼلب شلٗ ٍظ ٓآب حجم الخوير  الحاصل لسٔ الجمِ ْ  لخ لخلٗ إلازاضاث  

ازة  ٓضاث في الُِأل الخىـُمُت ؤًُِا مما جؼلب مً شلٗ  ٍظ ٓظاضاث ؤصبح َىاْ جؼ املطاًّ الخابلت لل

ازة كسز املٓؿٌين الصًً ػِشولٓن الٓؿٌُت  ٓبت ، ْ ٓصلٗ ٍظ ت الالظمت الهجاظ املِام املؼل املؼخلعماث إلازاٍض

ٓق في  ْ الخى  حجم الخسماث املِسمت.الجسًسة التي اػخحسزذ حطاء الخٓػم 

 ألاطباب اإلااليـــــــت:     - ج

ٓض الحاصل في جسدل      ٓعي في إلاًطازاث اللامت، ًىدُجت الخؼ ْ الى ٓض الٕمي  ْ جخلخص  َصٍ ألاػباب في الخؼ

ٓض املىـماث اللاملُت ٓمىـمت الخجــــــاضة  ْلُت  ْؿِ ٓض اللالُاث الس ْلت في اليشاغ الاُخصازي ، ْ جؼ الس

ْلُت، صىسَْ الىِس السْلي ، ْحَِٓ السحب الخاصت ًيها . ٔل َصا ؤزٔ بلى اظزًاز حجم إلاًطازاث اللامت الس

ض اللامت  ٓاق الِْط ّ للحص٘ٓ كلى ؤه ٓض كالُاتها ؤًظا ًخحذ الؼٍط ٓض اُخصازًاث السْ٘ ْ جؼ ًىدُجت جؼ

 ثىائُت .الخاضحُت ، ًإصبحذ السْ٘ جلجإ بلى الاُتراض حتى في املجاالث الؼبُلُت هير اػخ

ٓض اللالُاث  ْظاز بهخاحِا ْ هدُجت جؼ ٓضث صىاكاث السْ٘  ٓجي جؼ ٓل ٓض  الللمي الخٕى ْٓصلٗ هدُجت الخؼ

ازة إلاًطازاث ت ، ٔل َصا ًخح ألاًّ في ٍظ ٓاَ ْ كِسث  الاجٌاُُاث الخبازلُت الخجاٍض ْلُت ًخحذ ألاػ              الس

ٓض ْ لخحسًث           ٓمُت للجمِ ازة حجم الىٌِاث اللم ٓلس ًائع في إلاًطازاث  اللامت مما زًم بالسْ٘ بلى ٍظ ْ ج

ْلِا. ٍٓط ز       1ْ جؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 77، 74ص  مطحم ػابّ ، ص(،2015) ػمير صالح السًً حمسي ، :  
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 تعمىميال: مفهىم الىفقت  ثاويإلاطلب الا

ٓ مصؼلح الىٌِت  بن         ْ   هفقت مً مِؼلين ازىين :ًخٖٓن  تُماللم  ، ٍ بملنى ؤن  عمىميتبملنى مصاٍض

ْلت اللامت مً ُبل ؤشخاص ًمثلٓن َصٍ املاػؼاث  ٓم بها ماػؼاث الس ْ  الللُا ، بزاضتهاْ كلى ُمت َطم   جِ

ٓمُ ْلت اللم ٓضي . ْ ُس جم  ْ داطلين للِاهٓن اللام بٌطكُّ إلازاضي  تَم ًمثلٓن ماػؼاث الس ْ السػخ

ٍٓظِم للُِام بلملُت ٓمَُصٍ  الىٌِت الاللام كلى شطغ ؤن  إلاهٌاَ جٖلٌُِم ؤْ جٌ الى جحُِّ  حؼعىت لم

  1حاحت كامت  بةشباكِاالصالح اللام 

ٓمُت  ًمًٕ حلٍطٍ الىٌِت  ٓما      ٓم  جلٗ الىٌِت"كلى ؤنها اللم ْ الجِت اللامت  بةهٌاُِاالتي جِ حِت كامت ،  

ْلت ؤْ  الُِئاث ؤْ املاػؼاث اللامت شاث  بحسًِٔصس بها ؤحس ؤشخاص الِاهٓن اللام ْ الصي ًٖٓن الس

ٍٓت املؼخِلت  .  2 "الصخصُت امللى

ٓاػؼت  “ْ حلطي ٓصلٗ كلى ؤنها         ْلت،ب ىت الس ْ  بزاضاتهامبلى مً املا٘ ًذطج مً دٍع ظاضاتها ْ َُئاتها ْ

مبلى هِسي ًِٓم بةهٌاُّ  شخص كام بِصس  جحُِّ مىٌلت  ًهيلخلبُت الحاحاث اللامت للمجخمم ، املذخلٌت،

  3"كامت

ْ هي زالزت : َصٍ مً دال٘          ٓمُت  ٔان ألاػاػُت للىٌِت اللم  الخلاضي ًمٕىىا اػخذالص ألاض

ْض لت بزْلْم اجِر حیزي، مبلى هِ٘ میت ًي شْٓللمالهٌِت ْن ا: جٓشكلها - ؤ م للاَ اإلهٌااها ًي ز

            ،للامتَ اًضالما حؼُير ٘ حن ؤمث مازدْ ػلم ث، مهجحان زمها لما جحجاحّ مزي مبلى هِزام باػجد

تیم ضبالمشا للُِاملجي جحجاحُا اإلهجاحیت ْا٘ األمضئْغ ال ْ زمىا زاث لمػاكالمهح ،الَاجخلجي ا الاػدثماٍض

المدجلٌت ْ ا الثِاًُتْ حجماكیت الاْیت زُجصاالاث الكاهاْ ا  4.ْ هيَر

ٓمُتللث الهٌِازاز ا: یِم ًي كمصدزها  - ب ٍٓت ألاشخاصبُا ْم لجي یِث الهٌِاْ اجل م  للامت ا امللى

ن مْ  ضئاػُتؤْ ملٓیت  ؤْیت ْض مجُا حمُؾهؤ ادخاليلت كلى زْلاًي ٘ ججمزم ( ْ للاْن الِاهص اشداؤ )

ْ آاضلشا لمحلیت بما ًیُاْ ایت ظٓضلمث اماْلحْٓ ا زًمِطاػُتلى بیت زازػجبا  للامت.ث اػػائلمث 

ٓ جحُِّ املىٌلت اللامت .میت ْللمالهٌِت ن امضض لوْن ایٓؤن  ٌشترغ: مهها الهدف  - ث َ5 

 

 

 

 

 

                                                           
 47، ص  مسحع طابق،  (2015): ػمير صالح السًً حمسي ، 1

ع كثمان ،   :2 ت ،  مدخل جحليلي معاصس -اإلااليت العامت  ػلُس كبس اللٍع  459، ص 2011، الساض الجاملُت ، إلاػٕىسٍض
ٓظي  كسلي هاشس :  3  27ص ،مسحع طابق، (2000 )،ػ
ٓكاث الجامْان یز ، لعامتالمالیت ث ایادقجصاا ، محطظي كباغ محمس :4  55.، ص 2010 ، ض ئظالح، الُتاملؼب

 247.، ص 2004، یتضإلػکهسض، الهش، زاض ا لعامتالمالیت ا،  حجاظي ز لػیاػي ضلما -ز املجُس زضاظكبز حام:   5
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  اإلاطلب الثالث : جقظيماث الىفقاث العمىميت

ًّْ ؤػؽ مذخلٌت مً بُنها  ٓمُت   َىاْ كسة جصيٌُاث جخللّ بالىٌِاث اللم

ْ  بحُث ًخمعلى أطاض مصدز التمىيل:  أوال:    هير اللازًتبزضاج الىٌِاث اللازًت 

ْلت اللازًت تي جمهي ال : لىفقاث العادیتا - أ ْلتالؤم مسادُلالظطائب،)٘ٓ مً بًطازاث الس  ( ْ الس

 ْهٌِاث الصُاهت. املٓؿٌين هُت، مثل مطجباث في امليزاجٕطض باهخـام  ْ

ض)كازًت  ير ه بًطازاث٘ٓ مً جم ْ الىفقاث غير العادیت : - ب في باهخـام  جخٕطض  ال   تيْال (الِْط

ٓاضر الؼبُلُت. ،امليزاهُت ٓاحِت آزاض الٖ ْهٌِاث م  مثل هٌِاث بوشاء الؼَط 

 على أطاض اإلاقابل الري جحصل عليه الدولت  ثاهيا:

ٓ ِؼُم ٓصلٗ الىٌِاث اللًٕ جًم    ْ هِلّ لُاض املت ػبِا ُمم حجم جإزطيهـا كلى  ْؤػخلما٘ الِسضة الشطائُت ؤ

ْهٌِاث  ؤيي نالسدل الٓػ ٍٓلُت.جهٌِاث حُُِِت   ح

ْلت مِابل ا تيت الالُاملبالى املهي جلٗ الىفقاث الحقيقيت : - أ ِا الس ْ لجصًط حص٘ٓ كلى ػلم ؤ

ٍْىسضج  ٓا٘ بهخاحُت  ٓض ا فيدسماث ضئْغ ؤم ْالـصحت ينٓؿٌملهؼاُِا :ؤح  ؤي، هٌِاث الخللـُم 

ْالطؤالا حاهـب الىٌِـاث  ت   الُت.ػمػدثماٍض

ْ اػخلما٘ ً  ْلت الشطائُت  ْاالًيخج كنها الصي  ُسضة الس ِىا ً ،الُس اللاملت خـسماث ْلحص٘ٓ كلى الؼلم 

ْلت َىا  بر الىٌِت حل ْلت للحصٓ٘ كليها، ًالس ْ ػلط الشطاء الصي جسًلّ الس حصل جكً ػلط اُخىاء الؼللت ؤ

ازة  ؤيكلى مِابل لٖل َصٍ الىٌِاث،ٓما جازي  ازة مباشطة نالسدل الٓػ فيٍظ ي ني الىاجج الٓػلامحب فيي ٍظ

ًٍٓ حجم بهخاجي حسًس   1.بخٖ

ْبه ججالىا في  جازط مباشطة ال  : الىفقاث التحىیليت - ب ٓمي  ٓم ي مالِ ٓظَم السدل الِ ا حؼتهسي بكازة ج

 :ؤشٖاْ٘هي كلى زالثت 

  ْهي الىٌِاث الحىيليت احتماعيتجهفقاث  بلىهىُاء ألا ي ًطاز منها هِل الِسضة الشطائُت مً ت: 

ْالخإمالا  إلاكاهاثالٌِطاء مثل   حخماكُت.اث الا ُىحخماكُت 

  بشا:  صادًتتحىيليت اقجهفقاث ٍٓ ٓاظن ج بلىسي تهحخماكُت ث الا ال ٔاهذ الىٌِاث الخح حُِّ ج

ٍٓ ْمً ؤمثلتها ج سي بلىهتُخصازًت ث الاال احخماعي ًةن الىٌِاث الخح ٓاظن اُخصازي  حُِّ ج

بُخُاظاث مالا  ْ ػدثماض بكاهاث الا   .تالظٍط

  ْاػتهجمي تْ هي الىٌِاث ال : ث ماليتل حىيجهفقاث ٓائس السًً اللام   ّٓ.الثل ً

                                                           
ٓمت   مظاهمت في دزاطت ماليتؤكمط ًحُاْي ـ،  : 1 ْ اليشؼلل ، زاض الِ  05، ص  2003، ط ، الجعائطباكت 
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 على أطاض طبيعت و الغسض مً الىفقت العمىميت ثالثا:

ٓمُت في َصا الشإن جىِؼم الىٌِاث   :بلىاللم

ت لُِا : ؤلادازيتالىفقاث  - 1 ٍض ْلت  م ْهي الىٌِاث الظْط ٓض ذخلٌتملِامِا امبؤحِعة الس ، مثل ؤح

ت، لؤًـظا الىٌِاث اًؼلّ كلى َصٍ الىٌِـاث  ذخلٌت ْملٓاز امل، ْشطاء اهٌِاث الصُاهت ْ ين ٓؿٌملا جاٍض

ْالىـام ملحاًـت كلى ألا ا َصٍ الىٌِاث ًْجظم ْا في مً  ْاللسالت ْألالالسادل  ُؼام الؼُاػُت، خـاضج 

ْا مثل ْظاضة السادلُت  ْالِظاء. خاضحُت ْلهٌِاث   ْظاضة السًاق 

ازة  فيي حؼاَم تْهي الىٌِاث ال :الاطتثمازيتالىفقاث -2 ْالخٓػم نالٓػ هخاجإلا  ٍظ   الاُخصازيي 

ٔالـسي بهتْهي  ْظٍازجّ  ْمً بملى جىمُـت السدل  كاث اللامت،  ي جخذصَا َصٍ تشٖا٘ الألا  ن يشْط

 لي:ــــــــً ى مالب شاضةإلا ًٕ ًمالىٌِاث 

 ْاملهٌِاث بوشاء ا  ساضغ.ملؼدشٌُاث 

  اػؼت اللملاِيز ججهٌِاث ٓ  ْالخجاضي. ث الؼابم الصىاعيشات ُمم

  ْلت ٔاث  فيهصِب الس  ذخلؽ.ملا ُخصازالاشط

 ْا ْز  ٓض.لهٌِاث بوشاء الؼس  جؼ

  ْبوشاء الؼـَط املمثل مصاٍضٍ ا  ػدثماضالا هٌِاث زكم ْالِٕطباء   1 .ػدثماضالا ى مىـاػّ لازًـت بملُاٍ 

 

م لىبًاػدىازا   ت في التشسیع الجصائسي يممى اث الىفقاث العصييفج ؤما                        -84  الِاهٓن ُض

ٍٓلُت  07 يفاضخ ملا 17 ٓاهلا  1984ح ْامللُت ااملا ن يخاص بِ ًٕ جِؼُم الىٌِاث ًم خمم،مللس٘ 

ٓمُت ب ٓكلاللم ٍ الدؼُ: م نيى ه ْمصاٍضٍ الا يصاٍض  (.42لى ب 24ٓاز مً ــــــــــــ) امل  ػدثماض ر 

ال:  ْلت  : هفقاث التظيير ؤ ٓاب جٓحسى ؤضبلت لب ير يزاهُت اللامت، ؤي هٌِاث الدؼُملا فيجىِؼم هٌِاث الس  ؤب

ٓا ْٔل ًِطة ؤب ْحؼلًمب جخٖٓن مً ػبم ًِطاث  ي ٌشملِا تٓاز الملْكسز ا ال ًص ينًٕ ؤن جظم حؼلت 

ْ م يرالٌصل ه ق هٌِاث الباب لًٕ ؤن ًِؼم البىس بًم حسزة  ْالثاألا ى ًْط كباء ألا ميزاهُت  فيمثلت ملا ويْ٘ 

ت اتشملا ْظاضة  ةر يؼملٓر ْالطابم ْ ، لُتملاامً ػطي  با مَجسهالباب الثالث  ذخلٍ م يفيزاهُاث ملٔل ا يفا جٍِط

ٓظاضاث   2.ال
 

 

                                                           
  41، ص مسحع طبق ذكسه ، (2003،) :ؤكمط ًحُاْي  1
ْز ،  2 ٓكاث الجاملُت ، الؼبلت الطابلت ، اإلااليت العامت: كلي ظهس ٓان املؼب   .32، ص 2010 الجعائط، ، زً
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 هفقاث التظيير (:I- 1 زقم )جدول ال

 صياغت شخصيت – 32، ص 2010 الجصائس، علي شغدود ، اإلااليت العامت ، دًىان اإلاطبىعاث الجامعيت ، الطبعت السابعت ، :اإلاصدز

   

 الباب السابع:

ٓمُت  الخسدالث اللم

 

 الباب الثالث:

الىٌِاث 

الخاصت 

بٓػائل 

 املصالح

 الباب الثاوي:

جذصُصاث الؼلؼاث 

ٓمُت  اللم

 :الباب ألاول 

ٓمي ؤكباء السًً  اللم

ٓمت مً  ْالىٌِاث املحؼ

 إلاًطازاث

 هفقاث

 التظيير

ت مثل  ٓمُت ْإلازاٍض الخسدالث اللم

ٓكاث املحلُت.  بكاهاث املجم

اجب اللمل /  الفقسة ألاولى احخُاغ السًً ْض

ْلُت مثل املؼاكساث  ألاوشؼت الس

ْلُت.  التي جمىح للُِئاث الس

امللاشاث، املىح  /

 اللائلُت

السًً السًً السادلي، 

 اللائم

 الفقسة الثاهيت

ْالثِافي  حشمل اليشاغ التربٓي 

 مثل جِسًم املىح.

املؼخذسمين امللساث  /

 حؼُير املصالح

ٓن الخاضحُت  الفقسة الثالثت السً

ْالدصجُلاث   اليشاغ الاُخصازي 

ْالخسدالث مثل إلاكاهاث 

ْاملٖاًأث  الاُخصازًت 

ْؤكما٘  / املؼخذسمين 

 الصُاهت

 الفقسة السابعت الظماهاث

اليشاغ الاُخصازي  بكاهاث 

للماػؼاث للمصلحت الٓػىُت      

ٓمُت  ) بكاهاث للمصالح اللم

 الاُخصازًت(

املؼخذسمين بكاهاث  /

 الدؼُير.

ٓمت مً  الىٌِاث املحؼ

 إلاًطازاث

 الفقسة الخامظت

إلاكاهاث الاحخماكُت ، املؼاكساث 

 ْالخظامً.

املؼخذسمين الىٌِاث  /

 املذخلٌت

 الفقسة الظادطت /

ُٓلاث  اليشاغ الاحخماعي، الخ

ْلت في الصىازًّ  )مؼاَمت الس

 امللاشاث ْصىازًّ الصحت(

 الفقسة الظابعت / / /
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ْٔل ما حخماكُتْالا  ُخصازًتالاحُاة لا يف ر يى الخإزلبَصٍ الىٌِاث هسي تمازام ْ  ٓ هج،   ير حسزّ مً آزاض ًِ

ت ، ُٓتالاػتهالؤًظا بالىٌِاث  مباشط، لصلٗ حؼمى ٓظاٍض ْائط ال ٓظق حؼب الس هُت اللامت يزاملا يفحُث جخ

ْه يف يرْجـِـط هٌِـاث الدؼُ ٓاب   1ي:ؤضبلت ؤب

 ْالىٌِاث اؤ ٓمي  ٓبت مً إلا ملحكباء السًً اللم  ًطازاث.ؼ

 ٓمُت.ج  ذصصاث الؼلؼاث اللم

 ح.لصاملخاصت بٓػائل الالىٌِاث ا 

 ٓمُت.لث اال الخسد  حٖ

 

ٓكُت ملؤي ا : ) الاطتثماز( هفقاث التجهيز ثاهيا:  ٓظاضاث ًةن  ير ٔاهذ هٌِاث الدؼُ شاةًٓط ٓظق حؼب ال ج

 ْ ق اليشاغ  دثماض ػالا هٌِاث الخجِيز ؤ ًْْط ٓظق حؼب الِؼاكاث  ْالصىاكت خصازيُالاج ، مثل العضاكت 

ٓض، ألا لِا ٔاضب ْ ُسْض ْالبىاء الىِل   الؼُاحت . شوا٘ 

ْالخجِيزُائمت ميزاهُت هٌِاث الا حلس   .ْالاػدثماضؤػاػُت للميزاهُت للملُاث الخجِيز ْزُِت   ػدثماض 

ْ  شاب بال ًت كملُت ؤن جىجع أل مًٕ ً الْ   ٌخٓحت ملكخمازاث االا ذخلٍ جى ؤهّ لب إلاشاضةجسض ج ٔاهذ مسجلت 

ٌخٓحت ملكخمازاث اجمم الا ج حُث  الاػدثماض ذصص لؼس هٌِاث جي تكً جلٗ ال ير لخوؼُت الىٌِاث الدؼُ

ًِْْا للمذؼؽ ملى الباليؼبت ب ٓ  إلاهمائييزاهُت اللامت  ٓاُلت كلى كاجّ  الاػدثماض لخوؼُت هٌِاث  ي الؼى ال

ْلت  ٓاب هي : يفالس  زالثت ؤب

 

ْلت:ىٌصة مً ملػدثماضاث االا  .1 ْ بالى ؤملي حؼدىس بتْ حشمل الىٌِاث ال ُبل الس ْلـت ؤ ْ الى ؤمـلْ الس

ٓمُت.ملا ٓمُت ْشبّ كم  ىـماث اللم

ْلت.ملا ض الاػدثمابكاهاث  .2  مىٓحت مً ُبل الس

 .املا٘دٔط بطؤغ الىٌِاث ألا  .3

 

ْهي ُاكسة ًحف ؤن جِؼُم ميزاهُت الىٌِاث ْ ًال      ًت  ْملىاَا كخمازاث الا ذصُص جذظم لِاكسة ملْط

ٓظ ؤن ًٖٓن بال ًان للىٌِاث برملؤن اكخماز ال مً ؤْحّ لٖل ْحّ  نذصص مبلى مليًجب ؤن ًالُا بل محج

ٓاًّ اً الاللام ؤي ؤهّ  إلاهٌاَ ٓظ ؤن ً ْظاضة إلا  30ذصُص جكلى  ال ن مثلبرملاج  ػٖانملُٓن زًىاض لىٌِاث 

ٓظَم َصا ا ٓمت ؤمط ج ٔا للحٖ ٓظاضة ملجاض ْهٌِاث بزاضة  ينٓؿٌملذخلٌت مً مطجباث املابلى كلى ؤْحّ بهٌاَ ال

ْاػدثماضاث  ويْصُاهت مبا ٓظاضة  كاث الملا يفال ٓم تشْط ْههبي جِ ٓاًّ ا ينلٗ، بل ًخلش ريا  ن كلى لبرملاؤن ً

ْ ل ينذصُص مبلى ملج ٓظاضة  ٓظ للحً الِخض ى َصٍ الِاكسة بمٖل ْحّ مً ؤْحّ بهٌاَ ال ٓمت ؤن جىِل ج ٖ

ٓاضزةان برملمبلوا اكخمسٍ ال ْ هإل ل يني الباب ملف للىٌِاث ال ٓاًِخّ  ٓم امبٌاَ كلى م ٓظ ًذالٌت ملٌِ ج

                                                           
ْز:  1  34، ص مسحع طبق ذكسه، (2010 )، كلي ظهس
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ٓمت ؤن جىِل الا  ٓاضزة بذصص لبىس مً الملكخماز اللحٖ ٓز ال ْاضز هٌاَ كلى باب إلا  اكخماز يفى بىس آدط 

ال ب ْظاضة ب جىٌؽ الباب،  .لذخلٍ الىٌِاث مً   1ى ؤدٔط

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقظيماث الىفقاث العمىميت( :  I- 3الشكل )                                           

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
ْز 1   35، صمسحع طبق ذكسه (،2010) ،كلي ظهس

 جقظيماث الىفقاث العمىميت

 هٌِاث

تكازً  

 هٌِاث

هير 

 كازًت

هٌِاث 

 حُُِِت

ْ 

هٌِاث 

ٍٓلُت  جح

هٌِاث 

تب زاٍض  

ْ 

هٌِاث 

ت  اػدثماٍض

هٌِاث 

 الخسماث

ْ 

 هٌِاث

ٍٓلُت  جح

تـــــــــــاث هظسبــــجقظيم  في  التشسيع الجصائسي  

اثـــهٌِ  

 الدؼُير

 هٌِاث

 الخجِيز
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ٓمت   مظاهمت في دزاطت ماليتؤكمط ًحُاْي ـ،  :اإلاصدز:  ْ اليشؼلل ، زاض الِ  صُاهت شخصُت –( 41، 05 )ص ، ص 2003، ط ، الجعائطباكت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  آلياث جىفير الىفقاث العمىميت و ألاعىان اإلاكلفىن بتىفيرهااإلابحث الثاوي

ٓاػؼت ألا ال  جخم بال يزاهُت ملبن كملُت جىٌُص ا    ٓان ا ب ٍْخمثلٓن ملك ٓهُا  ٓمي احملا يفٖلٌٓن ُاه ػب اللم

ٓكت مً اللملُاثبمبالصطي ٓما ًىٌطز ٔل كٓن مط ْلا  ْ ا جم ٓمٓن  ّٓٔلت لملِام املؤ ْالصًً ًِ ٓها  ُاه

ابت كلى الىٌِاث  لياملطاُب اى املبلطاًت إل با ٓمُتبالُط ٓمٓن تكما٘ الألا  ٘المً د اللم  .هابي ًِ

حظب التشسيع الجصائسي  مبادئ جىفير الىفقت العمىميت ألاول:اإلاطلب   

ُٓلت ًان ُاهٓن  إلاًطازاثمبالى بن ٔٓن        مً ألاُص ى امليزاهُت ًىص كلى الحسجبِى مبالى محخملت ْ مخ

ٓظ  ال حیث ,هطض لٖل بةهٌاُِا املصطح املبالى ْظ  لإلزاضة یج ٓن  57 للمازة جؼبیِا ,املِطضة الاكخمازاث ججا -84للِاه

ٓاهين املخللّ 17 ٓظ  ال  “ؤهّ كلى هصذ التي ،املالیت بِ ْظ  بما هٌِت ؤي صطي یج  املٌخٓحت الاكخمازاث مبلى یخجا

غ طمً  “شلٗ دالي الدشطیلیت حٖامألا  جىص لم ما ,الِاهٓن  َصا طمً املحسزة الشْط

ٓمُت الىٌِاث صطي حٕمجْ   ٓظق ؤن حلني التي الاكخمازاث جذصیص ُاكسة اللم  مذخلٍ كلى الىٌِاث ج

ٓظاضاث  ٓاب ملذخلٍ باليؼبت ْ ال ٓضة ألاب  ؤیظا الِاكسة بهصٍ یِصس ٓما .منها لٖل محسزة ملیىت اكخمازاث بص

ٓیل كسم كىّ یترجب مما حشاء ٓم إلازاضة ًیّ جخصطي للىٌِاث بحمالي مبلى ضصس كسم  مجا٘ ؤْ باب مً اكخماز جح

م الِاهٓن  ؤنحُث   .ؤدط بلى ٓاهين املخللّ 17 -84  ُض هت ظمًخی املالیت بِ ٓیلِا الاكخمازاث ىِلب تخللِامل املْط  .ْجح
1 

 

 ىميتمتىفير الىفقاث العن اإلاكلفىن بعىاألا  : ثاويالاإلاطلب 

ٓاػؼت ألا ال  جخم بال  امليزاهُتكملُت جىٌُص  بن   ٓان ا ب ٍْخمثلٓن ملك ٓهُا  ٓمي ملحاػا يفٖلٌٓن ُاه ب اللم

ْ ابمبالصطي ٓما ًىٌطز ٔل كٓن  مطْلا  ٓكت مً اللملُاث ؤ ٓمٓن  ّٓٔلت لملِام املجم ْالصًً ًِ ٓها  ُاه

ابت كلى الىٌِاث اللامت مً دب لياملطاُب املا طاًت بلىإل با ٓمٓن بتكما٘ الألا  ٘الالُط  .اهي ًِ
 

 :آلامس بالصسفأوال:  

                                                           
1
ٓ اللال ، :    107(،مطحم ػابّ ، ص  2003)  محمس الصوير بللي ، ٌؼطي ؤب
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        ٓ ٓهُا لخىٌُص اللملُاث أَل شخص ًإ َ ْلت ْ املل ُاه ٓا٘ الس اػؼاث ملخللِت بإم

ٓمُت  ً اللم ُُٓم ْ الجماكاث املحلُت ٓما ًمًٕ لآلمٍط ٍٓع الخ  يناللامل للمٓؿٌينبالصطي جٌ

     1ذ ػلؼتهم.جح

ً بالصطي لا  َم  يينالابتدائأو  طاطيينألا بالصسف  ونمس ل اف م مباشطة الصًً ًذصص لِمٍط

ٓايزاهُت ملا يفا به طدصملكخمازاث اإلا  ْال ْلت  ٓظٍط باليؼبت للس ٓ  ليمثل ال ضئِؽ  ًت ْال باليؼبت لل

ْ جٌٓض لٓ الصي ًِمس بالصسف الثاهىي آلا  اأم ...للبلسًت بياملجلؽ الشل كخمازاث إلا  ًّخلِى ؤ

ْلت ملما ر يح هلصام  مط بالصطي الطئِس ي مثل ضئػاءيزاهُت مً ُبل لا ملا يفا بهطدص ملا عة للس ٓط

ْمسًط مؼدشٌى ْ كمُس ٔلُت   .ؤ

ً بالصطيلا  التزاماث ماؤ   :ًهي مٍط

ً بالصطيألا  التزاماث لىطاًت بإل با ْحؼُ ٓلينئِم ٓمؼٌاضػتهم ْؿائممكً  املترجبت مٍط  ير كً بزاضة 

ْ ا ينُىمللئاث الُِا اضػت مِامِم باكخماز ؤهٌؼِم لسٔ مممٓن ٓصلٗ ُبل بساًت هلى ضؤػِا مط ك ينىخذبملؤ

ٓمُ يناػبملحا ٍْخمثل   نيذصصملا يناللم ْاهخذاجِسًمِم  يف الاكخمازصا َ،  ْٓصلٗ بهما ًثبذ حلُُنهم  م 

 ٓ ُُٓلِم بهم  ملحاػبت ا) لياملم ايَراػبت داصت بدؼُمحؼٗ بمهم ملعمٓن نٓما ؤ .يناػبحملا لىشج ج

تإلا  ْ بلِ لى الُِئاث الخابلينب ير بالدؼُ خاصتلم حؼاباث الىخائج اًْجِس( زاٍض  2.ػبتلحالؽ امج لى ا 

الًت، البلدًت سيً بالصسف على مظتىي كل مً الدولت، الى مأصىاف آلا  (:I- 2زقم )جدول ال

 ؤطظاث العمىميتواإلا

ٓمُت الًت البلسًت املاػؼت اللم ْلت ال ٔ  الس  املؼخٓ

لامط  ضئِس ي زاهٓي  ضئِس ي زاهٓي  ضئِس ي زاهٓي  ضئِس ي زاهٓي 

 بالصطي

املٖلٍ 

بدؼُير  

املصالح 

الخابلت 

للماػؼت 

ْ البلُسة 

كً 

ا  مَِط

 الطئِس ي

مسًط 

 املاػؼت

ضئِؽ  /

املجلؽ 

الشلبي 

 البلسي

ٓالي / ٓالي ال ٓظٍط  ال ال

باليؼبت 

للميزاهُت 

اللامت 

ْلت،  للس

امليزاهُاث 

 ْ امللحِت 

الحؼاباث 

الخاصت 

ىت  بالخٍع
 

                                                           
 121ص ، 2001،  الجعائط  ، 02، زاض املحمسًت ، الؼبلت دزوض في اإلااليت واإلاحاطبت العمىميت  حؼين الصوير،: 1
2

 : ُّ م بلِاػم، -بلوعالي محمس ًض ْ حباًت، الجعائط،،“السقابت على الىفقاث العمىميت“ٍٓط ٓض مصٓطة لىُل شِازة ماػتر جذصص محاػبت  حاملت زٓخ

الي  13، ص  2013-2012 ػلُسة ، -الؼاَط م
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 صُاهت شخصُت – 121ص ، 2001،  الجعائط  ، 02، زاض املحمسًت ، الؼبلت  دزوض في اإلااليت واإلاحاطبت العمىميتحؼين الصوير، املصسض :

 

 اإلاحاطب العمىمي: ثاهيا: 

ٓمُا ٔل شخص ٌلمح ربٌلخ    ٓهُت للُِام بخحصُل إلا  نياػبا كم ْزبصٌت ُاه ًم الىٌِاث ًطازاث 

ٓمُت ْاؼدىساث ْألا ملْطمان حطاػت ا اللم ْالُِم  ٓا٘  ْاملم ْاللائساث،   ؼٗبمٓاز مم الُِام ملمخلٖاث 

ت الاػبت مىخـمت مح ٓزاث.ملحٓط  ٓح

ٓ املحاػب الطئِس ي ً ٓا٘ أل خاصت بالحؼاباث الؼٗ ام ْيزاهُت ملكٓن مٖلٍ بدىٌُص ا َ ٓمُتم  ،حُثاللم

ىت الا ينؤم ر بٌلخ ٓ حملخٍع  . ًتال اػب الطئِس ي كلى مؼخٔٓ ال

ىت.ملب املحاػاللٓن آما ًخصٍ بصٌت املحاػبين الطئِؼين ٔل مً :  عي للخٍع ىت لا نيؤم، ٓط خٍع

عي.ملا ىت الطئِس يلا ينؤم،ٓط ْ ٓصاخٍع ٓان األا  ،   حِت.مللػبٓن للميزاهُاث املحاك

ٓ اػبٓن حكملُاتهم املمُم جج ى م الصًً ًخٓلًِ اإلاحاطبىن الثاهىيين:ؤما     ْ بالخا ن الطئِؼُ  ًِم لي، 

ْ بشطاي  حذجٌلملٓن   ابت    .ضئِؼين يناػبمحُض

ٓزةْ ب ٓم الل ٍٓينجمُيز ىىا ًمٕ .05/08/1881في  املاضخ  313-91 الخىٌُصي بلى املطػ  املحاػبين الثاه

ٓا  :1لئالخا ٓا ؤم، الظطائب ُابظ ْلتالُابظ ٓا ا، ْ الس .لُابظ عائً ؤمىاء د، ٓن َالط  محاًـٓ، جماْض

ْ ؤديرا  جاملُتلائُت اشٌػدإلا   طآعملاْ  الِؼاكاث الصحُت  مىاء دعائً البلسًاث.ؤ، 

ٓمُين التزاماثؤما   س ي اللام ػاالِاهٓن ألا  يفِطضة ملا تزاماثلالل ًِم ًذظلٓن  املحاػبين اللم

ٓمي باكخباض  ٓمُيم مٓؿٌَللٓؿٍُ اللم ماضػت بمخاصت لا لتزاماثالالت مً حم لىطاًت بإل با نين كم

ٓمُ ينامِم ٓمحاػبمِ  .نيكم

ٓمي ْحسٍ احملا ر بٌلخ   ٓاء ّ ادخصاص يفذ٘ٓ لخىٌُص كملُاث مالُت ملاػب اللم صُل جحا٘ مج يفػ

ًا آلمط ال د ّ ْكُت ا لخحصُل ؤْ السًم، ْ مىشط ّ ملصا بلس مطاُبخًَطازاث ؤْ زًم الىٌِاث ْ إلا 

ٓمي لملحئمت ًةن املال ا٘ امج فيبالصطي الصي ًخصطي  ؤي صحت )ا٘ الصحت مج ّاػب اللم

ٓمي ؤن ًخحِّ مً ؤن لا ملحب كلى اًجبحُث   (ىٌصةملالُت املاللملُاث ا ط بالصطي ماػب اللم

ؤن ًطاُب  ّب كلًُجا، ٓما هتي ؤصسضث ػىساتًطازاث الٓحب الِاهٓن بخحصُل إلا بم ّمطدص ل

ْ ٓصا كىاصط اصحت بلواء ػىساث إلا  ٍٓاث  ْ الدؼ ًٓط كليهاتخصم اللًطازاث    2. ي ًخ

 

 مظؤوليت ألاعـىان اإلاكلفىن بتىفير الىفقاث العمىميت  . :اإلاطلب الثالث 

ٓمُت ًترجب كلى ٔل مً الامط بالصطي ْ املحاػب   حتى ًمًٕ الُِام الؼلُم بدىٌُص الىٌِاث اللم

ٓمي  ْ التي مً شإنها طمان الؼير الحؼً ألزاء مِامِم الالتزام باللم لُاث املذخلٌت  ٓكت مً املؼْا مجم

ْشلٗ للمحاًـت كلى املا٘ اللام ْ حصض      .بحُؼت 

                                                           
1
م  32 املازة:    ٓم الخىٌُصي ُض ٓاًّ  1412صٌط كام  28 املاضخ في 313-91: مً املطػ الصي ًحسز بحطاءاث املحاػبت التي ًمؼِٕا  07/09/1991 امل

ٓاَا ْ محخ ْ ٌُُٓاتها  ٓمُٓن  ْ املحاػبٓن اللم ً بالصطي  ت، اللسز لامٍط ٓضٍت الجعائٍط سة الطػمُت للجمِ ر  43، الجٍط ضبُم ألاْ٘ كام   09،الصازضة بخاٍض

 1648ٌ ، ص  1412

  :ُّ م بلِاػم -بلوعالي محمس ًض 17(،مطحم ػابّ ، ص 2013-2012، )  ٍٓط  2
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 سيً بالصسف:ممظؤولياث آلا أوال: 

لُت ػُاػُت ؤْ جإزملصٍ اَُس جٖٓن  مخللِت بلسم مطاكاة  "بُت ؤْ مسهُت ؤْ حعائُت ؤْ اهظباػُت ًؼْا

ْاويزاملهظباغ االا    ".لياملي 

 :اإلاظؤوليت الظياطيت - أ

ٓمت لؤكظاء ا يفخصٓص لجخمثل با ٓظضاء  )حٖ ْ مم صٌت لا لِالصًً  ينىخذبملْا( ال ي هط بالصطي ، 

ْمىالُت لؼُاػت مملت اترحمًٕطة ال لىبحؼدىس  ٓكت كلى شٖل ميزاهُت  صٍ َٖلٌٓن بدىٌُص ملا ّلُىت مٓط

ٓهٓن ملا ْ املكخمازاث اي ؤُطث إلا تُئت اللِمً ػطي ال مؼاءلت محيزاهُت ًٖ مط ك٘ع لا  لىصا ًازي بَلُت ، 

 .ي اضجٕبهاتالُت الملذالٌاث املبالصطي بؼبب ا

 :تتأدًبياإلاظؤوليت ال - ب

ً بالصطي لا ما لا لِي ًخلطض تْال ًٍط ْ  نيىخذبملي اال كلى د  مثل: مسًط املاػؼت ، مسًط الجاملت دٍط

ٓمت لؤكظاء ا ٓباث  ّؤن ٌؼلؽ كلُالصي ًمًٕ كلى ٘ ألا ٓ ئؼملمؼاءلت مً ُبل الِم ؤمام ججلحٖ كِ

ٓها ٓاُم لِؽ  .مِطضة ُاه لُخملا خينلِلًٕ ال ٓبت جؼبِِا ينؼْا  .ؤي ًللُت هـطا لصل

 اإلاظؤوليت اإلادهيت: - ث

لُت ؤػاػِا املصٍ اَ ٓٔلت ملط بالصطي كىس جىٌُصٍ لللملُاث املا  ّلصخص ي الصي ُس ًطجٕبخؼإ الؼْا

ْالظطض لُّب ٓمُت الِؤن ًلحّ االصي ًمًٕ ،  ٓباث الىاملُئت اللم ت ججلُىت مً حطاء شلٗ، ًخؼبّ اللِ

لُت ملكً بُحام ا ٍٓع ا ينٌلآلمط بالصطي لؼْا  .خاصلا ّلظطض مً مالبحباٍض كلى حل

 اإلاظؤوليت الجصائيت: - ث

ْ  يفجعائُت لٓلُت ائؼملالصلب بزباث امً  ٓاُم ،  ٓبت  ججتي هاهال ْاُيز ألا جمكً صل ي تذالٌاث الملدؼاء 

مت الْصطي   ملالي لِاا ر يالدؼُ يفالٌت مذمط بالصطي الصي ًطجٕب ُس اضجٕبها لا  جعائُت مً ػطي الجٍط

 .1ذخصتملجِت الِظائُت الا

 هضباط الجصائي واإلاالي:اإلاظؤوليت عً عدم مساعاة الا  - ج

ْاملصٍ اَ يفبن الخحُِّ  ت الا  يف ال ػبت مثملحالؽ امجلاُبت كليها مً ادخصاص ملذالٌاث  هظباغ هًط

م ٓحب ؤحٖام ألا بمػبت ملحاجلؽ ابمخللّ ملا ْ امليزاوي  امللس٘ 17/07/1995  يفاضخ ملا 20-95مط ُض

لُت كً كسم مطاكاة الا ملْجخمثل اْ املخمم   م ؤْ الخىـُم  دَط حٕم يفهظباغ ؼْا مً ؤحٖام الدشَط

ْ كُ ليما امخُاظ م لٕؼب هتاٍ التزاماججْا ْ لولض لصاربم  ريه نيؤ ْ بحسٔ َر يحِم ؤ ْلت ؤ م كلى حؼاب الس

ٓمُت ُّئاجَ  .اللم

           :اإلاحاطب العمىمي  مظؤوليتثاهيا:

حّ بصخص لالظطض الصي ا حبصال بت لصخص ما كً " ْحٓب ؼٓلُت باليئؼملر مصؼلح ابلٌ           

اجملتر ْ ا  ؤدط ْ  ّجب كً جصًط اث مً ًِلٓن  ؤ ٓ  قيؤدال" ًهي التزام  بمطجّذ جحجصًط ح ال صإل  ويْ ُاه

ْ ْ ما جطجب كنها ،      دؼاءألا  ْ  ؤ ْاحب   . ؤًلالّمل ما ُس ًىجط كً جحالتزام بإزاء 

                                                           
1
 31، ص  2004زاض الِسٔ كين ملُلت ، الؼبلت الثاهُت، الجعائط، اإلاحاطبت العمىميت ،  محمس مؼعي ،:  
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لُت باليؼبت لملا ٓمُت ال ؼْا ٓان اللم ْلت ًحسزَا ٖلٌت بدىٌُص ميزاهُت ملك  مزالِاهٓن ، ْ مً الس

لُت ا ٓمي ًمًٕ ػب ملحاًمؼْا ٌُا الاػخيخاحِا اهؼاللم  90-21مً ُاهٓن  33ازة ملبىص ا ّمً حلٍط

ٓمُت ملحاخللّ باملا  .ػبت اللم

ٓمُٓن ملحاظم اًذ لُت " شخصُت ْ هِسًت " ملػبٓن اللم لُت ا بطاًتؼْا جىائُت ْ الخإزًبُت لللمؼْا

لملِامِم . ًِصٍ ام ؤزائهملسٔ  ٓ  زاءألا ا ٓساًم للؼِط كلى لِالىـط  ُت ًمًٕؼْا      مً حِت ِّاممل ويالِاه

ْ الؼلؼت الػخِال ْ ٓظمان ل  1.بالصطي، مً حِت زاهُت مط ألا ٍ ججاالُت 

 

 

 

 

 

 

 

 : مساحل جىفير الىفقاث العمىميت سابعاإلاطلب ال

ٓمُت جم ت طحلت إلا ملا اَم ينؤػاػِخ ينطحلخبمط كملُت جىٌُص الىٌِاث اللم  ػبُتملحاطحلت املا ْ زاٍض

ْ ألا ي الاهر كملُاث ال حشمل ز: دازيتاإلاسحلت ؤلا ف ْ لتزام، الخصٌُت  حُت ال ص صٍ اللملُاث مًَمط بالسًم، 

 مط بالصطي.لا 

 ٓاُلت الَْ :الالتزام ْلت ؤي إلا  يف التزامي جيش ئ تٓ ال ًخم بزباث وشٓء  ّٓحببمحطاء الصي شمت الس

ْ الا نيٓخلُ  2السًً  ْ مٓؿٍ ، ؤ ٓاظم  ْ شطاء ل ْ ًىِؼم  .ِيزاثجججٌاَ مم مخلِس كلى بىاء ملِس ، ؤ

ٓوي التزام،  نيُؼم لىب التزام  صُص مبلى الىٌِت ْدصمّجذ يفْ شلٗ  ملحاػبيا التزام ًّلُ مز الِاه

ٓمُت إلا ملا يفمط بالصطي ألا طحلت ملصٍ اَْ ًظؼلم  .ىاػبملا الاكخمازمً  ْ اػؼاث اللم ت  الصي زاٍض

ت ًمؼٗ مح حـت لٔل  يفالُِام  لتزاماثالاصٍ َاػبت محبالىٌِاث ، حُث جدُح  ملاللتزااػبت بزاٍض

ْ جإشملطحلت ااملصٍ َظم جذْ ، اكخمازاث مخاحت ىجعة ُُاػا بلىملا التزاماثبخحسًس مبلى  ة ر يٓاًِت 

 ْ  .ؼبِتملا التزاماثمطاُبت الىٌِاث 

 :ٓاحب زًلَْ التصفيت ٌؼمح بالخإُٓس مً  اللّحطاء الصي مً دؤي إلا  ّٓ الخِسًط الٌللي للمبلى ال

 ْ ٓزائّ االىٌِاث  ّمبلى صًطسًس جححُِِت السًً  ي جثبذ تػبُت الملحاكلى ؤػاغ الؼىساث ْ ال

ْ جخم كملُت ْزائّ مً ػطي لا  ”دسمت مازاة  ”٘ ْطم كباضة الالخصٌُت مً د وشٓء السًً،  ط مكلى 

ٓاج ّ ؤهال طحلت ، بملصٍ اَبدىٌُص  بالصطي الصي ًىٌطز ؤًظا ْ مصٓطاث مخللِت يٌلٌى مً بوشاء ً ر ؤ

 .دمؼمائت زًىاض حعائطي  بلى ًِل كًبمصاضي مؼبِت بم

                                                           
ُّ م بلِاػم ، )  -: بلوعالي محمس ًض 19(،مطحم ػابّ ، ص2013-2012ٍٓط 1

  
سة  1990ؤْث  15املاضخ في   21-90مً الِاهٓن  19: املازة 2 ْ املخمم، الجٍط ٓمُت امللس٘  ت، اللسز املخللّ باملحاػبت اللم ٓضٍت الجعائٍط الطػمُت للجمِ

ر   35    1131، ص  1990ؤْث  15،  الصازضة بخاٍض
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  ٓمُت ، ؤي ٌلس ألا ج ال٘حطاء الصي مً دٓ إلا َْ :مس بالصسفألا ْ سًم الىٌِت اللم ط جحمط بالصطي ؤ ٍط

ٓمُتج ّٓحببم  حطاء الصيث ، إلا حٓالا لا ٓظ  حُث ال سًم الىٌِاث اللم جىٌُص ؤْ زًم ؤي هٌِت  ًج

ٓمُت زْن ألا   1.مط بالصطيكم

 

 حطاءٌلس السًم إلا  90 -21  " ِاهٓن المً  22 ازةملي مطحلت السًم، ًحؼب اهً اإلاسحلت اإلاحاطبيت ؤما 

ٓمي  ّٓحببمالصي ًخم  ٓم املصٍ اَ يف.."ببطاء السًً اللم ٓمي، بدؼسًس الىٌِاث ملحاطحلت ًِ ػب اللم

ٓمُت ْ  ٓالت السًم ال ّمال صا بلس اػخَاللم ٓزائّ املح ِت بٖل ال ًٓط ٔل  ِِّجحػبُت، ْ ملحاًط مً ج

غ ال ٓالت لظمت لدسجُل اال الشْط  .ح

 

 

 

 

 

 

 

 صت الفصل :خل 

ٓمُتالىٌِاث  لإلػاض اللامصا الٌصل َ يف٘ زضاػدىا المً د        ٗ ر يُت ٓبَما ؤلِن ؤن يجب اللم ة لخحٍط

٘ العجلت الا ٓمُت مبلى هِسي ًذطج مً الصمت املالُت ُخصازًت للسْ ىا كلى ؤن الىٌِاث اللم ، حُث حلًط

ٓمُت  بشباقلصخص ملىٓي كام ُصس  ْ ٓصلٗ جخم جِؼُم الىٌِاث اللم جِؼُماث  بلىالحاحت اللامت، 

ْ جِؼُماث  ت  م الجعائطي.هـٍط  في الدشَط

ٓمُ ت ألاحِعة التي جحمي الىٌِاث اللم ابُت بلى ماَُت ت ػيخؼَط ْ مللًط ْ ألاحِعة الُط ابت بصٌت كامت،  الُط

ٓالي.     مً دال٘ الٌصل امل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٓ اللال ، ) :  1 108(،مطحم ػابّ ، ص  2003محمس الصوير بللي ، ٌؼطي ؤب
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 الفصل الثاوي: الشقابت اإلااليت على الىفقاث

 العموميت

 

 ماهيت الشقابت اإلااليت  اإلابحث ألاول:

   اإلابحث الثاوي: الهيئاث اإلاكلفت بالشقابت اإلااليت على الىفقاث العموميت
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 جمهيـذ:

ْأن اهیْاؽللمم لهاابالهفو ْز لهامت جهالهفلت ض أن ابانجبا            ٌ مشاهن مي یهاهي مْلحهم ااؽللن، 

ٓمُحنب جهاٌ اضمز نسًسة  ْ لمٌ اػجهماْء اػ، ْدؿاءألا اإلآقفحن الحي نلى  اإلاحافكتب ح، ْالادخالغ ْاضز، 

ٓاهحن ث ْجهلیما اضْ إضسكابي ضظ ت حُاؽػْابم لهاٌ الماا ضف كبت ضضامْلمجابهت  اإلاالُتكابت ضمجهللت بال ك

ْالهاا للماٌن لحػا ػخهماٌالا  ْمیت ْلهمث الهفلاا  ض مبهث كْفي  هحطافاثالا  ث أْلمدالفاف اهجشام، 

 .الالظمت لخصحُحّ  ثحطاءاؤلا  جذاشال

ْلىاْ نلى    في َصا الفطل ماًلي : َصا ألاػاغ جىا

ْ لمالیت اكابت ضلاماَُت  ٓمُت لمالیتاكابت ضلمهلفت بالاث لُیباافي اإلابحث ألاٌْ   . نلى الىفلاث الهم
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 ماهيت الشقابت اإلااليت اإلابحث ألاول : 

ْاإلاالُت مً دالٌ مطاكبت اإلااٌ                   ت  ٓم ؤلازاٍض ٓضا هبحرا في مجاٌ الهل للس نطفذ الطكابت اإلاالُت جؿ

ْأضبحذ حهس مً أَم  ٓمي،  ْالخىكُماث اإلاخهللت بططف اإلااٌ الهم ٓاهحن  ْظ الل الهام بشيل ٌؼمح بهسم ججا

ْاإلاالي.   السنابم ألاػاػُت لإلزاضة الهامت داضت في مجاٌ اإلاحاػبي 

 

  الشقابت اإلااليت مفهوم ألاول : اإلاطلب

 ال: لغتأو

 ٓ  1طغ، اهخكط، حاشض، ضضسا أي حبأضل ولمت ضكابت ضكُب ًطكب ضك

 حكّ.ال ها: ضاكب ًطاكب مطاكبت أي حطػّ، هما حاء مهىاَا اللغٓي في معجم آدط نلى أن

ْ ػلؿت الخٓحُّ هما ْ   ٓة أ ْ مطاحهت الهمل.حالطكابت حهني الل  هني الخفخِش 

ْ الحطاػحهني ْ   ْ اإلاالؼِط أ ْ هصلً الطضس أ  2.حكتال ت 

 ثاهيا : اصطالحا

 بیهُا:ن نت مْمجهف یضجهازة لمالیت ناكابت ضلل

 هیتْللاهم المفاهیا بحن جهسماٌ، ْالا لجهامب الؽیجٌ هُج نلمي شامهي م«لمالیت: اكابت ضلا

  3.یتزاضإلا ْلمحاػبت ْا  الاكخطازًت ْ 

 یمّ في حالتْجلزاء ْألاضحت ن مق لجحلالى زف إجُر بحیزاضي إلاٌ لهمن امظء ح«هُا: ٌ أكیْ 

ت نلى فلمحافابغیت ، مهیهتظة حُأبُا ْم لجي جلا ثحطاءان ؤلا نت مْمحم«هي ْ  ،» حاحّْنا

 ضجّكأفلا لما ، ْیتزكجضاْافهالیت ْكت زب إهفاكِاْ  جحضیلُان حػ نغما، ْلهامتْاٌ األما

ٔ لمالیت ن اهیْاللْاهت ْاظلمْن ایهیت للاهضلجشات ؽلػلا  ْ ألادط ث نت للحُاْغْلمؾـ اللدق ف، ْ

 ». 4.كابتضلداغهت للا

ن غمٌ ْلهمات ؽفي دزز لمحا للخٓحُّفلا م ْیج الخىفُصن أن مق لجحلا«لمالیت جههي اكابت ضلا

ْشلملزاف األها ْ زنْاللا ْاالهحا ْف، لغهْاأ ؽلداحي ْاهن جبیاز بلضن لضضة ـ  ز یحاضاف ٕ

ْ لمػز ایزجحْنُا ْكضاض ْجهب حجهاإللمهاػبت لُا ٌْ الحلا ن حػن لغماْجهابُا ن اضنن لیؤ

ْاألهن اجلق بیؽج كیلت في ث زالزلى مهٌْ إضْلْاهفایجُا ْػالمجُا زٔ من بیاز ْنْاللزاف 

 5 ». كابتضلداغهت للالحُت ابیهت ؽمو م جهػحض فلا لمهاییزاء ْألا
 

ْالمباانت ْلمالیت هي محماكابت ضلأن الػابلت هػجهجج اف یضلجهان امْ ز نت بلضْغْلمث ایهاضلجشزا 

ْشلمهاػث اكْلامهالحجُا في ث ْفاضاهحایت أنلى ضف لجها  م.لهاٌ الماات نلى فللمحافن لب 

                                                           
111

  1 205، ص 1999مىخب السضاػاث، زاض الِسٔ،  قاموط الهذى ،ابطاَُم كالحي ، :

ن ،   ْ آدْط   2   274، ص 2005، بحرْث، زاض اإلاشطق،  39، الؿبهت اإلاىجذ في اللغت و ؤلاعالم: هطم البؼخاوي 
وي،  3 ، 1986، لُبُا، ميشوساث حمعيت الذعوة ؤلاظالميت العاإلايت ،الشاشذًًالشقابت اإلااليت في عهذ الشظول )ص( و الخلفاء : نِس ى أًٓب الباْض

 11ص 
  38:  ناةشت بً هاضط ، مطحو  ػابم، ص  4
 03، ص 1982ؤلاماضاث الهطبُت اإلاخحسة ، سقابت دًوان  اإلاحاظبت،  –الشقابت اإلااليت الخاسحيت العليا :  ؾاضق الؼاؾي،  5
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 على اإلاال العام : أهميت وأهذاف الشقابت اإلااليتوياإلاطلب الثا

ٓام حُاة ألا     ْالبشط ٌهخبر اإلااٌ ك ْلِصا أوشأث أحِعة ول ال ْمهاشِم، ف مم  ْأَساف،  ِا غنى نىّ، فلّ أَمُت 

 نخساءاث اإلاذخلفت.بغطع حماًت اإلااٌ الهام مً الا 

 :أَمُت الطكابت اإلاالُت*

 ٌ ما ًلي:الجبرظ أَمُت الطكابت مً د

ْان نملُت الطكابت جملل اإلاحطلت الههابُت ٌ اضجباؾِا بالهملُت ؤلا المً د ْزُلا،  ت اضجباؾا  ْمِام ألزاٍض وشؿت 

ْأػالُب جىفُصَاالاإلاىكمت فمً د ٓنت   1.لِا ًمىً كُاغ مسٔ هفاءة الخؿـ اإلآغ

ٓنت مً الؼُاػاث ْؤلا ْحهخبر حعءا أػاػُا مً ؤلا   ْاليي جخػمً مجم حطاءاث اإلاحاػبُت زاضة اإلاالُت 

ْالهمجالي ألا ْالخسكُلُت في  ْيي الهملُت اليي حؼخؿُو ؤلا الزاء  ٓاػؿهها اهدشافِا أًت كاث اإلاالُت،  زاضة ب

ْحهخبر مً أَم اإلاطجىعاث اليي جىؿلم ٓنت،  ْجػمً   اهحطافاث نً الخؿـ اإلآغ ٓاظهاث  الهامت،   مهها  اإلا

ْالخأهس  مً  أن  أزائهم  إلاِامِم ْهعاَت  اإلآقفحن    .ْْاحباتهم اػخلامت  

ْاث اليي حؼانس نلى اهدشاف أححاب اللسضاث ْحهس الطكابت اإلاالُت هصلً مً أَم الٓػابل ْألا  ز

 ْ ٓاَب  ْشلً مً دْاإلا ٓكحن في مِامِم،  ط اليي جلسم لالاإلاخف ْالخلاٍض زاضة إل ٌ الطكابت اإلاالُت هصلً اإلاخابهت 

 2 ..الهلُا

ٓض الطكابت اإلاالُت أقِط حاهب هبحر مً أَمُهه  ْاإلاىح ْاإلاؤهس أن جؿ ٓم الػبـ  ا فهي لم حهس كابمت نلى مفِ

ٓاكهت بل جخهساَا جىحطط في مجطز اهدشاف ألا  ال ًجابُت البىاءة اليي قِط ما ٌهطف بالطكابت ؤلا  ْإهما دؿاء ال

ٓنِا ْك ْهُفُت ججىب    .لخبحث في أػبابها 

 :أهذاف الشقابت اإلااليت *

ٓ الحفاف نلى اإلااٌ الهام ْحماًخّ مً ػٓء  ٓاء وان  ػخذسامالا إن الِسف مً الطكابت اإلاالُت َ ػ

ْ ؾطق إهفاكِا فهي مً هاحُت جفطع ألا مشلً مخهللا بخحطُل ألا  ٓاهحن اإلاال ٓاٌ أ ْالل بمت اليي جػمً هكمت 

ْمً هاحُت أدٔط جفطع ؤلا ال جحلُم الؼ ْالصحت اإلاالُت،  ْظاث حطاءاث الهلابُت في مت  ٓم ججا ْك حاٌ 

 3 .ْمذالفاث. فهي تهسف إلى جحلُم الغاًاث اليي ْغهذ مً أحلِا

 هذاف العياظيت:ألا   -1

ْظ ألا  ْنسم ججا ا لخىفُص جخملل في الخأهس مً احترام ضغبت البرإلاان  ْاإلاذططاث اليي ًطسَض ٍٓاث  ْل

ْالخسماث الهامت، حُث أن ضغبت البرإلاان يي حهبحر نً الطغبت  و   الشهبُت اليي ًخٓلى البرإلاان جملُلِا.اإلاشاَض

 :الاقخصادًتهذاف ألا   -2

ا في أفػل ألا جخملل في هُفُت اػخذسام ألا  ْالخأهس مً اػدلماَض ٓاٌ الهامت  ْحّ اليي جحلم الىفو م

ْنسم ؤلا  ْمحسزة ْإهفاكِاػطاف في ضطفِا الهام  ْاليي جدبو مطلحت نامت  نت  ٍٓ الغحر اإلاشْط   .نلى الٓح

                                                           
ت، الساض الجامهُت، 01،الؿبهت (جطبيقيت )مفاهيم و همارج ؤلاظتراجيجيت  ؤلاداسة: زابذ نبس الطحمان إزَضؽ، حماٌ السًً اإلاطس ي،  1       ،ؤلاػىىسٍض

  .429، ص 2001-2002
ا أحمس نعام، 2 ٓازي، ظهٍط ٓز حؼحن ال ْلىمبادئ اإلااليت العامت: محم ْ الؿبانت، نمان،  ،،الؿبهت ألا ٓظَو  ْ الخ   192، ص  2007زاض اإلاؼحرة لليشط 

ٓظَو، اإلااليت العامت في الدششيع الجضائشي :  بطحماوي محفٓف،  3 ْ الخ ْ اليشط    160 -158، ص ص 2015، زاض الجامهت الجسًسة للؿبو 
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 القاهوهيت:هذاف ألا  -3

ْمؼاًطة مذخلف  ْ جخملل في الخأهس مً مؿابلت  ٓاهحن  ْالخهلُماث ألا  الخططفاث اإلاالُت للل هكمت 

 ْجٓحِاث اإلاالُت.

ْمهاكبت  ْاإلاحاػبت حطضا نلى ػاإلات الخططفاث اإلاالُت  لُت  ٓهُت نلى مبسأ اإلاؼْؤ ْجطجىع الطكابت اللاه

ْ مذالفاث مً شأنها  ٓلحن نلى أًت اهحطافاث أ ٓما.ألا  ٌ بحؼً ػحر الدؤلا اإلاؼئ  زاء اإلاالي نم

 :الاحخماعيتذاف هألا   -4

ْمحاضبت الفؼاز ؤلا  ٓانّ ملل حخماعيْالا زاضي جخملل في مىو  ْأه ٓضٍ  ْالؼطكت ...:بمذخلف ض ٓة   الطش

ْ غبؿِا ْ ًطهب كُاػِا  ٓام الطكابت  ْ يي أكٔٓ أه ٓهُت،  ٓاهب الؼل  1 .ْجطجىع نلى الج

 الخىظيميت:داسةت و هذاف ؤلا ألا  -5

ا في الىلاؽ الخالُت:  ًمىً حطَط

ازة فهالُهها ْ جىشف نً بهؼ نُٓب الخذؿُـ ْ جحسز  - تهسف إلى جحؼحن نملُت الخذؿُـ ْ ٍظ

 الٓغو الهام للمؤػؼت.

ْاإلاؼانسة نلى اجذاش اللطاضاث اإلاىاػبت. - ٓز  ْجىكُم الجِ  جٓحُّ 

 

ْْػُلت لخصحُح ألا ْهصا تهسف الطكابت لحماًت اإلااٌ الهام مً أي امخساز  ْمسٔ ْاػخمطاض ًخّ  دؿاء 

ٓاهحن ال ػ ْالل هاث   2.نلى مسٔ التزام الُِئاث باللاهٓن  ؾالمْالا مت الدشَط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ا أحمس نعام، ٓازي، ظهٍط ٓز حؼحن ال   1 194، ص مشحع ظابق، 2007: محم

ٓ مىطف،  91، ص 2000،، الجعابط،  زاض اإلاحمسًت الهامتمذخل للخىظيم ؤلاداسي و اإلااليت العامت:  أب 2  
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 اإلاعاًير ألاظاظيت التي جحكم مماسظت الشقابت اإلااليتاإلاطلب الثالث: 

ٓضة مباشطة  نلى أوشؿت  ْيي جخملل في جخأزط الطكابت اإلاالُت بمهاًحر مخهسزة فخؤزط بط ْ جٓحيهِا  الطكابت  

ٓافم أوشؿت الطكابت نلى اإلااٌ الهام مو:  ج

  :أفياض ٌؼعى الحاهم لخحلُلِا ْ نسم جبني   الصي ًملل مبازاالاججاه العياس ي للذولت ْ

 اإلابازا ػُؤزي إلى حهثر ألاوشؿت الطكابُت. اإلاطاكب اإلاالي لخلً 

  ٓافم  إلىفُجب نلى اإلاطاكب أن ًيٓن مؿلها نليها ْ ٌؼعى  الىافزة:ألاحكام و الدششيعاث ج

 ا.ِالطكابت مه

  :لّ ألن ًٓحّ أوشؿت أهذاف الخخطيط الخىموي فمهطفت َصٍ الخٓحِاث مً كبل اإلاطاكب جَؤ

 الطكابت بىفؽ جلً الخٓحِاث.

  :شلً بالخحلم مً أن الٓحسة جحلم أَسافِا بأكل  مبذأ الاقخصادًت و جششيذ ؤلاهفاق ْ

ْ أنها هصلً جخذص اللطاضاث الطشُسة اليي   جذسم في هفؽ الاججاٍ.جيلفت ممىىت 

 :ٓجُت،  فُخأهس اإلاطاكب ن اهخماٌ   الحالت اإلاعدىذًت ألن الخسكُم ًجطي نلى اإلاؼدىساث اللب

ٓاكُو ْ البُاهاث اليي ًخؿلبها ول مؼدىس. ْ مً اإلابا لُاث اإلاطاكب الخ زا اليي جخحىم في مؼْؤ

 اإلاِىُت ماًلي : 

ٓنُت: أن ًيٓن  -1 ْ اإلآغ ْ ال ٌؼمح الاػخلامت  هعيها، مذلطا نازال في مماضػخّ لهملّ اإلانهي 

ٓنُخّ.  لخححٍز اإلاؼبم أن ًخغلب نلى مٓغ

ت مذخلفت. -2 ٍٓاث إزاٍض ٓم لػغٓؾاث مً مؼخ  الاػخلاللُت: نسم الخػ

ٓمُت ْ  نلى مهطفت بذطٓضُت  اللسضة ْ الىفاءة : أن ًيٓن  -3 ٓحساث الحي ملما بخسكُم ال

ٓضاث اإلاِىُت في مجاٌ  إلى باإلغافتالٓحسة َصا  ب ْ الخأَُل لالؾالم نلى الخؿ الخسٍض

 الطكابت اإلاالُت.

ت  -4 ٓماث اليي ًحطل نليها دالٌ كُامّ بهملّ.الىخمان: احترام ػٍط  اإلاهل

5-  ْ ْ شلً نىس جىفُص مِام الخسكُم  ط. زنىس إنسا الحصض اإلانهي:       1الخلاٍض

 

 

 

 

 

                                                           
237-236، ص ص 2004 ، زاض حامس، نمان، ألاصول العلميت و العمليت في اإلاحاظبت الحكوميتحؼام الحجاظي،  :  1  
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 جىفيزهاأظاليب و الشقابت اإلااليت أهواع اإلاطلب الشابع: 

ٓم حِاث الطكابت بدىفُص مِامِا  بؿطق        ٓام جل ٓنا مً مذخلفت ْ أه ْ غالبا ما جحسز ألاهكمت الطكابُت ه

ٓاحب  َصٍ ألاػالُب لال  نً اللُام بالطكابت. تإجبانِا مً كبل الجِت اإلاؼْؤ

 :أهواع الشقابت اإلااليت 

ْ يي: ُت لطكابت اإلاالل  إن ْ كس ضىفذ الى زالر أضىاف  ٓام مخهسزة   أه

 ٓكُذ العمني  الطكابت حؼب الخ

 ٓم الطكابت  الطكابت حؼب مٓغ

 .الطكابت حؼب الجِت اليي جماضغ الطكابت 

 :الشقابت اإلااليت حعب الضمني -1

 :إلىْ ًمىً جلؼُم الطكابت 

 الشقابت اإلااليت العابقت:  - أ

ٓم مً الطكابت أحس نىاضط الخٓحُّ في الهمل ؤلازاضي إشا ما اػخهمل في إؾاض  ٌهس َصا الى

ٓكابُت ألهّ  ٌهمل نلى  ٓكاًت مً أدؿاء الخىفُص لصلً أؾلم نلُّ اػم الطكابت ال الؼلُم لل

ٓم  ْك ٓم  ألادؿاءجفازي  نُت ْ الاهحطافاث ْ ٌؼههسف َصا الى مً الطكابت الخحلم مً مشْط

ٓظ ألي ْحسة  إشالخططف اإلاالي كبل جىفُصٍ،  ْ الطكابت كبل الططف فال ًج جخم نملُاث اإلاطاحهت 

ٓافلت الجِت الطكابُت نلى  ْ زفو أي مبلغ كبل الحطٌٓ نلى م اللطاضاث جىفُصًت الاضجباؽ بالتزام 

ٓاٌاإلاخهللت بالخططف في  ْ مً الؿبُعي أن  ألام جخم الطكابت اإلاؼبلت نلى حاهب الىفلاث الهامت 

ٓافلت اإلاؼبلت نلى  ؤلاًطازاثفلـ، أما في حاهب   ٓظَهِا  ؤلاًطازاثجخم اإلا ٓز ْ ج  نلى بى

فاث فػال نً فحظ اإلاؼدىساث ْ  مً ححهها ْ جخذص الطكابت الؼابلت نلى  الخأهساإلاطْط

ْافلذ نليها الؼلؿت  الططف أشياال مخهسزة فلس ًططح للبىً اإلاطهعي الن ًػو اإلابالغ اليي 

ْ كس جخػمً الحطٌٓ ملسما نلى  ً بالططف،  هُت جحذ جططف ألامٍط مً الجِت  إكطاض الدشَط

ْ الخلبذ مً ححهاإلاذخطت ػالمت ليل نملُت  ٓهُت  ٍٓ، ملال مً الجِت اللاه ها مً حمُو الٓح

 ْ ٓم مً الىفلت أ ٓز انخماز لِصا الى ٓاهحنْح ْفلا للل  أن إحطاءاث الاضجباؽ بااللتزام كس جمذ 

ْ أن مؼدىساث الططف مؿابلت للىكم اإلاالُت اإلاهمٌٓ بها.   ٓابح   ْ الل

 ت:تزامىالشقابت اإلااليت اإلا - ب

ا ألاحِعة الطكابُت اإلاذخطت نلى ما جخملل َصٍ الطكابت في مذخلف نملُاث اإلاخابهت اليي ججطيه

ٓم بّ إزاضاث اإلايشأة ْ الاًطازاث اليي جحطل  جل ٓم بها  مً وشاؽ مالي ًخهلم بالىفلاث اليي جل

، حُث ًبسأ مو جىفُص ألانماٌ إننليها، ْ الشمٌٓ ٓم  مً الطكابت ًمخاظ باالػخمطاض   َصا الى

ٓاث الخىفُص.   ٓنِا، فِؼانس نلى إن أَم ما ًمحٍز َٓ اهدشاف ْ ًخابو دؿ ْك ألادؿاء لحكت 

 اجذاش ما ًلعم مً إحطاءاث جصحُحُت.
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 الشقابت اإلااليت الالحقت: - ث

ْيي نملُت مطاحهت ْ فحظ السفاجط اإلاحاػبُت ْ مؼدىساث الخحطُل ْ الططف ْ الحؼاب 

ْ شلً بهس أن جيٓن وافت الهملُا ْوافت اليشاؾاث الاكخطازًت اليي كامذ بها اإلايشأة،  ث الخخامي، 

ْ شلً لل ْكهذ. اإلاالُت الخاغهت للطكابت كس اهههذ  ْ الاهحطافاث اليي  خهطف نلى اإلاذالفاث اإلاالُت 

ٓم مً الطكابت بالطكابت الياشفت.    1ٍْمىً أن ًؿلم نلى َصا الى

 

 الشقابت اإلااليت مً حيث موضوعها: -2

 الشقابت اإلاحاظبيت: - أ

ْ اإلاحزاهُت الخخامُت هما  إن ٓم نلى مطاحهت حمُو  السجالث اإلاحاػبُت  ٓم مً الطكابت ًل َصا الى

ٓم بمطاحهت حمُو الهملُاث اإلاالُت ْ جفاضُلِا للخأهس مً ححت َصٍ  ؤلاحطاءاث اليي اجبهذ، ًل

ْفم الخؿت اإلالطضة. ْأن الططف جم  ْ اهخمالِا،  ٓفط اإلاؼدىساث   ْج

 الشقابت الاقخصادًت: - ب

ٓم مً الطكابت بهس الحطب الهاإلاُت اللاهُت بهسف  ما زمطجّ الحطب مً دالٌ  إضالحنطف َصا الى

ٓم مً الطكابت  مطاحهت وشاؽ  إلىمحاضبت الىؼاز لخحلُم الاظزَاض الاكخطازي، يهسف َصا الى

ٓكٓف نلى ما جم جىفُصٍ مً  ٓم بدىفُصَا لل ْالبرامج اليي جل نُت  الؼلؿاث الهامت مً حُث اإلاشْط

ا  ْ جيلفت اهجاَظ ْ ما كس ًطاحبّ أنماٌ  ٓاؾً الػهف في الخىفُص  ْ جبصًط،  ْ بُان م مً اػطاف 

ٓانُس  باإلغافت إلى الخأهس مً هفاءة الؼلؿاث اإلاشطفت نلى الخىفُص ْ حؼً ػحر الهمل في اإلا

ٓة. ْ مسٔ جحلُم الىخابج اإلاطح  اإلالطضة 

الفهالُت مها، حُث حهني ألاْلى جحلُم أهبر  ْ الطكابت الاكخطازًت جخػمً ضكابت الىفاءة ْ ضكابت

ٓز ْ الخيالُف ْ اللاهُت حهني الطكابت نلى مسٔ كسض ممىً مً الىخابج بأكل كسض  ممىً مً الجِ

ٓة.  جحلُم الىخابج اإلاطح

 الشقابت على البرامج: - ج

ٓم مً  ْ البرامج لألَساف اإلاحسزة.يهخم َصا الى    2الطكابت بمسٔ جحلُم الخؿـ 

  

 الشقابت مً حيث الجهت التي جماسط الشقابت:أهواع  -3

 الشقابت الذاخليت: - أ

س  ْمً ألاػباب اليي جٍع ًماضغ نملُت الطكابت السادلُت أفطاز مذخطٓن ٌهملٓن في هفؽ الشطهت 

ٓهٓن مهاٌشٓن  ْ أهثر اإلااما مً كُمت أنماٌ اإلاطاكبحن السادلُحن أنهم ًي ف الهمل  ْ بالخالي لكْط بها 

    للشطهت.فِم أكساض نلى فِم الحؼاباث اإلاالُت 

                                                           
ق ظالس ي،  1 ٓم الاكخطازًت مصهطة جذطج،“ العموميت دوس الشقابت في حعيير و جششيذ الىفقاث“:  لؿفي فاْض شُِس ،حامهت ال لىُل شِازة ماػتر،الهل

ٓازي ،  -حمّ لخػط  39، ص  2015-2014ال
اْي، 2 ٓاب،  الشقابت اإلااليت على جىفيز اإلاواصهت العامت في القاهون العشاقي،: ػحرْان نسهان مبزضا الَع ٓضاث السابطة ؤلانالمُت في اإلاجاالث الى ميش

 79، ص  2008الهطاق،  –بغساز 
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 الشقابت الزاجيت: - ب

لت نً الخىفُص ْ شلً بغطع جماضغ  ا اإلاؼْؤ َصٍ الطكابت زادل الجِت اإلاىفصة لألنماٌ بانخباَض

ا  ْشلً بانخباَض ْفم ما َٓ مؿلٓب، ْ الىشف نً ألاػباب الفشل،  الخأهس مً أن الهمل ٌؼحر 

لت نً نملِا.الجِت   اإلاؼْؤ

 ْمً أحل هجاح الطكابت الصاجُت فئنها جخؿلب:

  ًْْاحباث ول مههم بشيل ًىفل الحس م لُاث  ٓظَو الهمل بحن اإلآقفحن، جحسًس مؼْؤ ج

ْ ألادؿاء.  الغش 

 . ْلّ إلى أدٍط ْاحس بئجمام نمل مً أ  أن ال ًىفطز مٓقف 

 .ٓاحباتهم الياملت  جفِم اإلآقفحن ل

 ْاحباث اإلآقفح ْ أن الحىمت مً حغُحر  ن مً ححن آلدط بما ال ًخهاضع مو مطلحت الهمل، 

ٓاحسة.   ٓاؾؤ كس ًحطل بحن اإلآقفحن في ؤلازاضة ال ٓ اهدشاف أي ج  َصا َ

 .ىت ْضي للخٍع ْ جفخِش ز  أن ًجطي حطز مفاجئ أ

 الشقابت الخاسحيت: - ج

ْنازة  ما  ٓهٓن ممللحن ًخٓلى نملُت الطكابت الخاضحُت دبراء مذخطٓن مً داضج اإلاىكمت،  ًي

ٓ الخلُُم السكُم إلاسٔ  ْ الِسف ألاػاس ي  للمطاكبحن الخاضحُحن َ ْ مخذططت،  إلاياجب مؼخللت 

ْاث الطكابت اإلاالُت اإلاؼخذسمت لخلُُ ْالى هشف الاهحطافاث، مالبمت أز م ألازاء اإلاالي للشطهت 

ٓم اإلاطاكبٓن بهس الخأهس مً الىخابج بئبالغِا إلى الجِاث  تٍْل لت اله ؤلازاٍض ْ الجِاث اإلاؼْؤ لُا 

ْنازة ما  ْ اإلاسًط اإلاالي،  ْمِمت اإلاطاكب أ ْ نلى أػاغ ػىٓي  ْضي  جخم الطكابت الخاضحُت بشيل ز

ٓزة ألازاء للطكابت السادلُت. ْ ح ْ بُان مؼخٔٓ      1الخاضجي يي الخهلُم نلى الطكابت السادلُت 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 20، ص 8002: سيروان عدنان مبزرا الزهاوي، مرجع سابق، 
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 أظاليب جىفيز الشقابت اإلااليت: 

إحطاء ضكابت نامت ْ جفطُلُت نلى   الطكابتْفلا لِصا ألاػلٓب  جخٓلى حِاث   الشاملت:الشقابت  -1

 حمُو اإلاهامالث اإلاالُت اليي الجِاث الخاغهت للطكابت.

ْفلا لِصا ألاػلٓب  الشقابت الاهخقاليت -2 ْ ًخم ادخُاض نُىت مً بحن اإلاهامالث اإلاالُت اإلاطاز مطاكبهها : 

ْ ًخم  ٓشج كُاس ي لألنماٌ اإلاالُت للجِت الخاغهت للطكابت.  اػخذسام أػلٓب فحظ جلً الهُىت هىم

ْ نُىت  ٓابُت  ٓزًت........الخ. إحطابُتالطكابت بؿطق مخهسزة : نُىت نش  ْ نُىت نىل

السادلُت اليي ًماضػِا محاػب ًخطح أػلٓب الطكابت اإلاؼخمطة في الطكابت  الشقابت اإلاعخمشة: -3

ٓز الحؼابُتؤلازاضة للجِت  ، حُث ًخم الفحظ ْ اإلاطاكبت بشيل زابم ْ مؼخمط للمؼدىساث ْ اللُ

ٓاٌ الهام.  الخاغهت للطكابت ؾ

ٓم أحِعة الطكابت الخا  ْجخم الطكابت نلى فتراثالشقابت الذوسةت:   -4 ْضٍت دالٌ الؼىت، هأن جل ضحُت ز

ْضٍت لبهؼ الٓحساث الخاغهت للطكابت، أْ في حالت حطز اإلاذاظن في فتراث جحسزَا  بمطاحهاث ز

ْ في حالت ؤلازاضة ْ حِت الطكابت أ ْ اضساض  إحطاء، أ ٍٓت نلى الحؼاباث الههابُت ليل نام  الطكابت الؼى

ط الطكابي الؼىٓي.  الخلٍط

ٓناث مهُىت هدُجت أدباض جخٓلى حِت الطكابت احطاء الشقابت اإلافاحئت:  -5 ضكابت مباغخت حؼههسف مٓغ

لت، ْ كس ًخٓلى حِاظ الطكابت َصٍ مؼبلت نً مذالفت مالُت أْ بىاء  نلى ؾلب مً حِاث مؼْؤ

لت بحن فتراث ْ أدٔط لجهل الُِئاث الخاغهت ٓض زابم بُلكت الجِاظ   الؿٍط للطكابت في حالت شه

 ْ  مخابهت مِامّ الطكابُت. الطكابي 

 ْ ًؤدص نلى الؿطق الؼابلت ماًلي:            

 .مً الطهب جؿبُلِا بؼبب هثرة اإلاهامالث اإلاالُت  الشقابت الشاملت:

ْ هخابج الطكابت ال جسٌ الشقابت الاهخقاليت ٓاةي  ٓنُت ليٓن الاهخلاء نش ْ اإلآغ ْاضح  : نسم السكت  بشيل 

  نلى ْغو اإلاهامالث اإلاالُت.

 مً كبل حِت زادلُت. إال ال ًمىً اللُام بها الشقابت اإلاعخمشة: 

أنحن ال حشمل حمُو اإلاهامالث ْ بالخالي كس جحطل بهؼ ألادؿاء بهُسا نً الشقابت الذوسةت:  

 1اإلاطاكبحن.

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
 78، مؿبهت الاهخطاض، الؿبهت اللاهُت، مطط، ص  الىظشةت و الخطبيق –الشقابت اإلااليت نٓف محمس الىفطاْي،:  
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 اإلابحث الثاوي: الهيئاث اإلاكلفت بالشقابت اإلااليت على الىفقاث العموميت

ٓمُت الىفلاث نلى تذخلفاإلا الطكابُت الُِئاث إن    ْض  لِا  الهم  الىفلاث حؼُحر مطاكبت ْحؼً في فهاٌ ز

ٓمُت ْض نلى لّ ًيٓن  الصي اإلاالي اإلاطاكب خملل في ج الُِئاث َْصٍ شلً، مطساكُت نلى غمانْ  الهم  الطكابت ز

ٓمي اإلاحاػب هصلً الؼابلت  اإلاالُتاإلافدشُت   ،البهسًت الطكابت جم ْمً اإلاطافلت الطكابت في ًأحي الصي الهم

ٔ  نلى اإلاالیت للطكابت الهلیا ألاحِعة بهؼ نلى الػٓء هللي هما ،اإلاحاػبت ْمجلؽ الهامت  .السْلي اإلاؼخٓ

 ميولعما و اإلاحاظبلمالي ب اقسالماقابت : س اإلاطلب ألاول 

ٓضة اإلاالُت حهس الطكابت     ٓافلت اللبلُت ض ٓاٌ، في بالخططف اإلاخهللت اللطاضاث نلى الطكابت أحِعة مً م  ألام

ٓض  فال ,فلـ الىفلاث حاهب نلى جخم َىا لطكابتاْ   اإلاطاحهتنملُاث  الحاٌ ْبؿبُهت  اإلاؼبلت الطكابت جخم أن ًخط

ْلىً جحطُل نلى ٓافلت حهني ؤلاًطازاث،  ٓظَهِا ؤلاًطازاث جلسًط نلى مؼبلا اإلا ٓز نلى ْج فاث، بى  ْكس اإلاطْط

ٓم ماوهت ضكابت ْيي ػالمهها، مً لخأهساْ   اإلاؼدىساث فحظ شلً فدشمل مً أهثر إلى جمخس ٓك   ألادؿاء ل

 .أهثر ألاحُان في اإلاالُت إلاذالفاث

 لماليب اقسالماقابت سأوال: 

ٓان ن ألا مْن ن َٓلمالي ب اكضالما ضاض بلن یهیْمیت ْلهمث الهفلاش اللبلیت نلى جهفیاكابت ضبالن لمهلفیان

ٓظٍط ن ؾطف مْظاضي   .باإلاحزاهُتف لمهلا ال

ْشلمالیتض ایْظ لضة لمباشات ؽلمالي للػلب اكضالمایدغو ْ نلى  الخالُت ألاحِعة جمزلّ إزاضي  جىكُم ق فن ْل، 

ت ، ليْالجا ٍٓتایت ضیزلمم از، هتْاظلهامت للمااإلاسًٍط ْأهتْاظللم لجِ ظ حُاز حْیْالیت. ْلمالیت بالاكبت ضالمضا ادی، 

ْ هْٔ یا نلى مػجظهضلمالي مب اكضالما ْظاضة،  ْشیتزبلْالیت ٌ ْهْٔ نلى مػج ُامحلٌ  ث لهفلااكابت ن أن ضل، 

ْ لتزْلجابهت للا ْؤلازاضاث ث ػػاؤلمامحزاهُاث نلى ق بؽبُا جظم لجي یلجا ث لحػاباانلى ، ْاإلاحزاهُاث اإلالحلت، 

ْ یهتظلداضت للدا ْ الیاْلا محزاهُاث،  زاضي، إلاابو ؽلشاث امیت ْلهمث اػػاؤلمْاالبلسًاث  محزاهُاثث 

شاث میت ْلهمث اػػاؤلمث اهیاظامی، ْلمُهيْالزلافي ْالهلمي اابو ؽلشاث امیت ْلهمث اػػاؤلمامحزاهُاث ْ 

 1لممازلت.زاضي اإلاابو ؽلا

ٓنان بحن همحز أن ٍْمىً  اإلآقفحن بحن مً ٌهحن مههما ْول اإلاؼانس اإلاالي ْاإلاطاكب اإلاالي اإلاطاكب اإلاطاكبحن، مً ه

ت في مِامِم ًماضػٓن  الصًً  .خّبضج حؼب ْول للمحزاهُت، الهامت اإلاسًٍط

ٌ اإلاالي اإلاطاكب  .الطكابت جحذ اإلاطالح حؼُحر نً مؼْؤ

ٌ اإلاؼانس اإلاالي اإلاطاكب ْز في مؼْؤ  بها ًلٓم ألانماٌ اليي نً اإلاالي اإلاطاكب إلُّ ًفٓغِا اليي الادخطاضاث حس

 .ٌؼلمِا اليي الخأشحراث ْنً

 اإلاالي اإلاشاقب مهام : 

نُت مطاكبت في اإلاالي للمطاكب الطبِؼُت اإلاِمت جخملل ٓمُت، الىفلاث جىفُص نملُاث مشْط  ْمؿابلهها لألهكمت الهم

ٓاهحن ٌ  ْالل  .بمطاكبهها اإلايلفت للمؤػؼاث اإلاالُت الٓغهُت مخابهت نلى ؤلاشطاف إلى إغافت بها، اإلاهمٓ

 :مً اإلاالي اإلاطاكب ًخحلم

                                                           
1

ٓم الخىفُصي ضكم  02 اإلاازة:  ْ اإلاخمم  ب 14/11/1992   اإلاؤضخ في 414-92: مً اإلاطػ ٓم الخىفُصي ضكماإلاهسٌ     اإلاؤضخ في 374-09: اإلاطػ

ت، الهسز  16/11/2009 ٓضٍت الجعابٍط سة الطػمُت للجمِ ر  82اإلاخهلم بالطكابت الؼابلت للىفلاث اليي ًلتزم بها، الجٍط ،   15/11/1992،الطازضة بخاٍض
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الشقابت اإلااليت على الىفقاث العموميت                              الفصل الثاوي           

36 
 

 بالططف آلامط ضفت . 

 نُت ٓمُت الىفلت مشْط ٓاهحن ْمؿابلهها الهم ٌ  ْألاهكمت بالل  .بها اإلاهمٓ

 ٓفط  .اإلاالُت اإلاىاضب أْ الانخمازاث ج

 ٓوي الخذطُظ  .للىفلت اللاه

 ٓزُلت في اإلابِىت للهىاضط الالتزام مبلغ مؿابلت  .اإلاطفلت ال

 ٓز ت الؼلؿت ػلمهها اليي اإلاؼبلت آلاضاء أْ الخأشحراث ْح لت ؤلازاٍض ملل  جيٓن  نىسما الغطع، لِصا اإلاَؤ

 .الهمل بّ الجاضي  الخىكُم نليها هظ كس الخأشحرة َصٍ

ؽ َصٍ إبلاء بهس         ٔ  أًام نشطة إلى ًمسز أًام، نشطة أكطاٍ أحل في الشْط اػخثىابُت  الحاالث في أدط

م  نً الخأشحرة وٓغب اإلاالي اإلاطاكب ًلٓم مهملحن، ْجسكُلا فحطا جخؿلب ْاليي اإلاهلسة، للملفاث باليؼبت ؾٍط

ر ْجطكُم دخم ْغو   .اإلاالُت الؼىت دالٌ حؼلؼلي لترجِب ْفلا الخأشحرة، ْجاٍض

نُت بئزباث اإلاطجبؿت اإلاِام نلى إغافت*   ٓمُت الىفلاث مشْط ٌ  ؾٍطم نً الهم  جأشحرة ْغو ضفؼ أْ كبٓ

ٓزابم السفو نلى ت بمِام اإلاالي اإلاطاكب ًؿلو الخاضت ال ٔ  إزاٍض  مالُا ا مؼدشاض  ألادحر َصا رهخبٌ حُث أدط

 بالططف. مطل ل

 اإلاالي اإلاشاقب صالحيت: 

ٓمُت بالىفلاث الالتزام نلى اللبلُت الطكابت يي اإلاالُحن للمطاكبحن ألاػاػُت الطالحُت لصلً  الخاغهت الهم

ً  ؾطف مً لِم ْاإلالسمت بها اإلاطفلت ؤلازباث ْػىساث الالتزام، بؿاكت فحظ في الطكابت َصٍ ْجخملل آلامٍط

ٓوي مفٓغّ أْ ,بالططف آلامط ضفت مً الخحلم ًخم حُث بالططف  الىفلت ْمؿابلت ,الاكخػاء نىس اللاه

ٓاهحن ْألاهكمت ت للل ٌ  الؼاٍض ٓفط ,اإلافهٓ ٓهُت ْالصحت ,اإلاالُت اإلاىاضب أْ الانخمازاث ْج  ,الىفلت لحؼم اللاه

ٓز الالتزام، اإلاازًت إلابلغ ْالصحت ت آلاضاء أْ الخأشحراث ْْح  ْالُِئاث الؼلؿاث إلاذخلف اإلاؼبلت الاػدشاٍض

غت إشا ,اإلاذخطت ٓهُا واهذ مفْط  1 .كاه

 الالتزام بؿاكت نلى بٓغهِا ْشلً اإلاالُت، اإلاطاكبت جأشحرة مىح في ًخلخظ الخسكُلاث َصٍ ْحعاء

ٓفُا الالتزام وان إشا الاكخػاء، نىس ْػىساث ؤلازباث ؽ مؼخ ٓضة للشْط  جلً ضفؼ أْ أنالٍ، اإلاصو

 :نهاةي أْ مؤكذ ًيٓن  كس الطفؼ َْصا مهُبا،الالتزام  وان إشا الخأشحرة

 :اإلاؤقذ الشفض حالت -أ

ت، ؤلازباث ػىساث اوهسام أْ للخصحُح كابلت مذالفت حالت في ٍض  أْ هفاًهها نسم أْ الػْط

ت إغفاٌ ٍَٓط ٓزابم أْ الالتزام، بؿاكت نلى بُاهاث ح  إش مؤكذ ًيٓن  الطفؼ فان بها، اإلالحلت ال

 جللُّ بهس الالتزام اكتراح نلى اإلاسجلت الىلابظ ًخساضن أن الحالتَصٍ  في بالططف للمط ًمىً

 .الخأشحرة نلى بصلً اإلاالي،فُحطل اإلاطاكب ؾطف مً اإلاؤكذ بالطفؼ ؤلاشهاض

                                                           
ٓم الخىفُصي ضكم  09 اإلاازة : 1 ْ اإلاخمم  ب 14/11/1992   اإلاؤضخ في 414-92: مً اإلاطػ ٓم الخىفُصي ضكماإلاهسٌ     اإلاؤضخ في 374-09: اإلاطػ
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ٓزابما ْ أ البُاهاث ػخىماٌا ْ أ ألادؿاء جصحُح ححن إلى الخأشحر مىح حلؤ ً سك فئهّ  ظمتال ال ل

 1. مؤكذ ضفؼ ْشلً بمىح للملف

 :النهائي الشفض حالت -ب

ٓاهحن الالتزام اكتراح مؿابلت نسم بؼبب شلً ًيٓن  ت ْألاهكمت للل ، الؼاٍض  نسم أْ اإلافهٌٓ

ٓفط الانخمازاث  اإلاالي اإلاطاكب إلاالحكاث بالططف آلامط احترام نسم أْ اإلاالُت، اإلاىاضب أْ ج

ٓاضزة  2.الههاةي بالطفؼ إشهاض ٍْخللى اإلاؤكذ بالطفؼ .ؤلاشهاض في ال

 اإلاطاكب مؿالبت في اإلاخملل ,الاػخثىاةي ؤلاحطاء اػخهماٌ إمياهُت بالططف للمط جبلى شلً ْمو

لُخّ ْجحذ مهلل بلطاض ,للخأشحرة الههاةي الطفؼ نً الىكط اإلاالي بططف  ضطف ْإحطاء ,مؼْؤ

ً لطالح ًلطض  لم الىكط  ْإهما اللبلُت، اإلاالُت اإلاطاكبت مً الخملظ مً لخمىُههم بالططف آلامٍط

ٓاحِت حاالث لِم ٌؼمح أمان، ضمام بملابت َٓ  اإلاؤػؽ غحر أْ الخهؼفي، الطفؼ بم

 .اإلاالُحن اإلاطاكبحن كبل مً للخأشحراث

ٓن  اإلاطاكبٓن  ،اليي اإلاِام ببهؼ ميلفٓن  اإلاالُ  اللُام نلى مؼانستهم إلى تهسف ألادٔط

 الالتزاماث مبالغ بخحسًس لِم حؼمح اليي الالتزاماث محاػبت مؼً ملل بطالحُاتهم الطكابُت،

ٓمت ٓم اإلاحزاهُت،هما انخمازاث مً اإلاحؼ ْض  اإلاطاكبٓن  ًل  للمٍطً اإلاالُحن اإلاؼدشاٍضً بس

و حٌٓ ملخػُاث َؤالء اهدباٍ حلب في شلً ٍْخملل بالططف، ٌ  ْالخىكُم الدشَط  في بهما اإلاهمٓ

ٓانس اهحطافا نً ٌهخبرٍْ أن ًمىً ما بشان لِم الىطابح ْجلسًم ,اإلاالي اإلاجاٌ  حؼً ك

 .الدؼُحر

 :الخغاض ي -4

 ْجحذ شلً نً ًخغاض ى أن بالططف للمط ًمىً ,بالىفلاث لاللتزام الههاةي الطفؼ حالت ففي

لُخّ بملطض  ٓظٍط بّ ٌهلم مهلل مؼْؤ ٓم ًيٓن  الصي اإلالف َصا ٍْطػل ,باإلاحزاهُت اإلايلف ال  مٓغ

  الخغاض ي
 
ٓضا ٓظٍط إلى ف ٓالي اإلاهني أْ ال  .الحالت حؼب اإلاهني البلسي الشهبي اإلاجلؽ ضبِؽ أْ ال

  الالتزام ٍْطػل
 
 مو بالحؼبان ألادص جأشحرة ْغو كطس اإلاطاكب اإلاالي إلى الخغاض ي بملطض  مطفلا

ذّ الخغاض ي ضكم إلى ؤلاشاضة ْضٍ اإلاالي اإلاطاكب ٍْطػل ,ْجاٍض ٓم الالتزام ملف وسخت مً بس  مٓغ

ٓظٍط إلى الخغاض ي ٓم ,ؤلانالم كطس باإلاحزاهُت اإلايلف ال ٓظٍط ٍْل ْضٍ ال  بئضػاٌ الحاالث .حمُو  ْفي بس

 3. الطكابت في اإلاذخطت اإلاؤػؼاث إلى وسخت

ٓظ  ال ٌ  ًج  4:ًلي ما ْفم الههاةي الطفؼ حالت في الخغاض ي حطٓ

 بالططف آلامط ضفت.  

 ٓفط نسم  .اوهسامِا أْ ؤلانخمازاث ج

 الخىكُم في نليها اإلاىطٓص اإلاؼبلت آلاضاء أْ الخأشحراث اوهسام  ٌ   .بّ اإلاهمٓ

                                                           
ٓم الخىفُصي ضكم  11: اإلاازة  1 ْ اإلاخمم ، ص   14/11/1992   اإلاؤضخ في 414-92: مً اإلاطػ  2102اإلاهسٌ 
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 ٓزابم اوهسام ٓجُت ال  .بااللتزام جخهلم اليي اللب

 ٓوي غحر الخذطُظ   إما إدفاء بهسف لاللتزام اللاه
 
ْظا  أْ لِا حهسًال ْإما لإلنخمازاث ججا

 
 
ْظا  .اإلاحزاهُت في مالُت إلاؼانساث ججا

 

 اإلاالي اإلاشاقب معؤوليت : 

ال اإلاالي اإلاطاكب ٌهخبر       حت  اإلاذالفاث حمُو نلى اإلاالُت ْْظاضة اإلاطاكبت َُئاث أمام شخطُا مؼْؤ الطٍط

ٓاهحن ٌ  ْألاهكمت للل ٓمُت الىفلاث ضطف مجاٌ في بها اإلاهمٓ ٌ ألادحر َصا ٌهخبر إش الهم غحر  الخأشحراث نً مؼْؤ

ٓهُت لت اإلاحاػبت إلاجلؽ الخابهت ْاإلاالُت للمحزاهُت الخأزًبُت الغطفت أمام اللاه ٓها اإلاَؤ  وشاؽ ْمطاكبت لخحلُم كاه

 .طاكب اإلاالياإلا

ٓز مً الخحلُم حالت ْفي حت مؿالهت ْح ٓانس ضٍط ٓباث  بفطع الخأزًبُت الغطفت جذطظ اإلاالُت اإلاحزاهُت لل نل

ٍٓلُت   17اإلاؤضخ في  95/20ألامط مً 88 اإلاازة مً 07  ضكم للبىس ْفلا باألمط اإلاهني اإلاالي اإلاطاكب نلى حالُت ح

ٓباث 1اإلاخهلم باإلاحاػبت. 1995 ت مالُت فطع نل  .مىح الصي اإلاالي اإلاطاكب نلى ْإزاٍض

ٓهُت، غحر جأشحراث ضالحُاث اإلاالُت ْظٍط ًملً شلً إلى إغافت  ط جحلُم ؾٍطم نً ْشلً كاه  ْمطاكبت الخلٍط

  .اإلاالي اإلاطاكب ٌهسٍ الصي الؼىٓي 

 

 العمومي اإلاحاظب سقابتثاهيا: 

ْضٍ إلى إغافت      ٓمي اإلاحاػب یؤزي الهامت ضاثزاْؤلا  الىفلاث جىفیص في ز ْض  الهم َصا  یخملل مِما، كیاػیا از

ْض  ٓزابم شطنیت في ْالخسكیم بالططف آلامطیً أنماٌ كبتامط  في الطكابي الس ٓا اليي ال ضكابت  ْجيٓن  نليها، ضازك

ٓمي اإلاحاػب ٓالیت الهم َصٍ  نلى هخهطف أن ْیمىً بالططف، آلامط نلى اإلاالي كباط إلاا یماضػِا اليي للطكابت م

ٓمیت اإلاحاػبت كاهٓن  مً 36 اإلاازة دالٌ مً اإلاجاالث  2:في جخملل ْيي الهم

ٓاهحن مو الهملیت مؿابلت  -1 ٌ  ْألاهكمت الل  .بها اإلاهمٓ

 .لّ اإلافٓع أْ بالططف آلامط ضفت -2

 .الىفلاث نملیاث شطنیت -3

ٓفط -4  .الانخمازاث ج

 .مهاضغت محل أنها أْ آحالِا حؼلـ ال السیٓن  أن -5

 .للسفو ؤلابطاةي الؿابو -6

ٓاهحن نليها هطذ اليي اكبتط اإلا نملیاث جأشحراث -7 ٌ  ْألاهكمت الل  بخأشحرة یخهلم ما داضت بها اإلاهمٓ

 .اإلاالي اإلاطاكب

ٓهیت الصحت -8  .السفو ضالحیاث مً الخحلم أي ةياؤلابط  للمىؼب اللاه

                                                           
ٓافم     1416ضفط نام  19اإلاؤضخ في  20-95ألامط ضكم مً  88: اإلاازة  1 ٓ  17اإلا ٓلُ ت 1995ً سة الطػمُت الجعابٍط  اإلاخهلم  بمجلؽ  اإلاحاػبت، الجٍط

ر  ،  39الهسز ،  .14،صٌ 1416ضفط نام  25الطازضة بخاٍض
ٓمُت15/08/1990في  اإلاؤضخ 21-90مً اللاهٓن  36:  اإلاازة  2 ت، الهسز ، اإلاخهلم باإلاحاػبت الهم ٓضٍت الجعابٍط سة الطػمُت للجمِ ،الطازضة 35، الجٍط

ر  1131، ص   15/08/1990 بخاٍض
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ٓمي للمحاػب یدؼنى حيى الؼابلت الهىاضط مً الخأهس یجب إشن    اإلآحّ  السفو ءاثاط حإ مباشطة كبل الهم

إشا  أما السفو، نملیت ججطي  بشأهّ الصي ْالبىس الفطل في مسجل اإلاؼخحم اإلابلغ ْأن الشطعي الؿابو یىدس ي إلیّ

ٌ  ضفؼ لِا، مذالفت فیّ ضأٔ  ٌ  اللاهٓن  أن إال الىفلت، لخلً الططف كبٓ ٓهّ بالططف للمط دٓ نلى  الؼاَط و

ٔ  ْػیلت الهامت للمطالح ْجلبیت الهامت فماللمط  الحؼً الؼحر  ضفؼ  ضغم بالططف ألامط جمطیط مً جمىىّ أدط

ٓمي اإلاحاػب اإلاخهلم  21-90  اللاهٓن  مً 47 اإلاازة أهسجّ ما َْصا "اإلاكخوب بالدسخير" یهطف ما َْصا الهم

ٓمُت  ٓم مً ألاْلى ْ أًػا اإلاازةباإلاحاػبت الهم  مطلل  یمىً أهّ حُث حاء فيها، 1 314-91ضكم  الخىفیصي اإلاطػ

ٓمي كام ما إشا بالططف لیخّ ْجحذ هخابیا مىّ یؿلب أنالىفلت،  زفو نملیت بئیلاف اإلاحاػب الهم      زفهّ مؼْؤ

ٓمي اإلاحاػب امخلل إشا ْبالخالي            لیت مً شمخّ  أر جب  َصا الدسخحر ألمط الهم ْالصخطیت،  اإلاالیت اإلاؼْؤ

ٓمي للمحاػب فخبلى بالدسخحر أمط َىان وان إنْٕ  حيى أهّ ْاإلاالحل  ْضفؼ  الىفلت ضطف ضفؼ ػلؿت الهم

 2: الخالیت ألاػباب بأحس الطفؼ َصا یبرض أن نلیّ ْلىً  بالططف للمط الامخلاٌ

 ٓفط نسم ْلت، باليؼبت مانسا اإلاالیت، الانخمازاث ج  للس

  ٓفط نسم ٓاٌ ج   .الخعیىت أم

 الخسمت أزاء إزباث اوهسام. 

 الحلیلي. السابً غحر َٓ َىا بالسفو اإلاهني الصخظ أي ةياؤلابط  غحر الىفلت ؾابو 

 لت الطفلاث لجىت جأشحرة أْ اإلآقفت الىفلاث كبتامط  جأشحرة اوهسام  امىطٓض شلً وان إشا اإلاَؤ

ٌ  الخىكیم في نلیّ  .بّ اإلاهمٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ْلى  اإلاازة:  1 ٓم الخىفُصي ضكم  ألا ٓافم  1412ضفط نام  28 اإلاؤضخ في 314-91: مً اإلاطػ ً بالططف  اءئحط خهلم باإلا 07/09/1991 اإلا حسخحر ألامٍط

ٓمُٓن حلمحاػبل ت، الهسز ن الهم ٓضٍت الجعابٍط سة الطػمُت للجمِ ر  43، الجٍط  1654ٌ ، ص  1412نام ضبُو ألاٌْ   09،الطازضة بخاٍض
ٓمُت15/08/1990اإلاؤضخ في   21-90مً اللاهٓن  48: اإلاازة 2  1136  -1135، ص ص ، اإلاخهلم باإلاحاػبت الهم
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 اإلاحاظبت ومجلغ للمالیت العامت اإلافدشیت سقابت : الثاوي اإلاطلب

ْلت، محزاهُت جىفُص بهس الالحلت الطكابت جماضغ    ٓضَا ًخهصض اليي ألادؿاء هشف احل مً الس حالت  في قِ

ٓم باهفطاز، مطاحههها ٓم بهصا ْجل حُث  اإلابسأ بهصا الجعابطي  اإلاشطم ادص ْكس ,بصلً مذخطت أحِعة الطكابت مً الى

 الخىفُص. بهس للطكابت مؼخللت ْؾىُت هُِئت اإلاحاػبت ْمجلؽ زابم ضكابي هجِاظ للمالُت، الهامت اإلافدشُت وشأأ

 للمالیت العامت اإلافدشیت أوال: سقابت

 شلً، نلى ألامط جؿلب إشا ْكذ ول في أْ الخىفیص أزىاء أْ الالحلت، بالطكابت للمالیت الهامت اإلافدشیت جذخظ    

ٓانس الخاغهت ْاإلاؤػؼاث الِیئاث ليل ْاإلاحاػبي اإلاالي الدؼیحر ٓمیت، اإلاحاػبت لل ول  نامت ْبطفت الهم

ٓي  شخظ ٓاٌ في الخططف حم لّ مهى ٓمیت، ألام للمؤػؼاث  ْاإلاالي الاكخطازي الخلییم نملیاث جخٓلى هما الهم

 1.ْهجانخّ فهالیت الدؼیحر جلسیط بهسف الاكخطازیت

 2 : نلى للمالیت الهامت اإلافدشیت ْحهمل

 بغیت ْاإلاالیت الاكخطازیت راثْالخب ْالخحالیل ػاثسضابال اللیام  ٌ  الفهالیت جلسیط إلى الٓضٓ

 .الدؼیحر ْهجانت

 نلى الطكابت ْأػالیب ْاإلاحاػبي اإلاالي الدؼیحر ألهماؽ اإلالاضهت سضاػاث ال بيل اللیام 

ٓ  مؼایطة بغطع ْالخاضجي السادلي الطهیسیً  .الخاضحیت ضاثالخؿ

 ْضیت طاكبت اإلا ٓنت ْالِیئاث ضاثؤلازا إلاطالح الس ٓظیط ػلؿت أْ ْضایت جحذ اإلآغ  اإلايلف ال

 .لِا الخابهت الطكابت مطالح ْنمل فهالیت حهتطام ْ جسكیم نلى ْحهمل  باإلاالیت،

 ل هما ٓیم لللیام للمالیت الهامت اإلافدشیت جَؤ ٓمیت للمؤػؼاث الاكخطازي بالخل  الهم

لت ْالؼلؿاث الِیئاث ؾلب نلى بىاء بخسدالتها  ْشلً الاكخطازیت ٓهیا. اإلاَؤ  كاه

 3:یأحي بما الخاضت الخبرة أْ الخحلیم أْ الخسكیم مِام جؿبیم أحل مً للمالیت الهامت اإلافدشیت جسدالث ْجخملل

 ؽ ٓهیت ْألاحيام ْاإلاحاػبي اإلاالي الدشطیو جؿبیم شْط  أزط لِا اليي الخىكیمیت أْ اللاه

  مباشط. مالي

 اإلاالیت ْْغهیهها اإلاهىیت ْالِیئاث اإلاطالح حؼیحر. 

 ْاهخكامِا ْضسكِا اإلاحاػباث ححت. 

                                                           
 .جذطظ، لإلزاضة، الٓؾىیت اإلاسضػت مً جذطج مصهطة ،ؤلاداسي  الطابع راث العمومیت اإلاؤظعاث على للمالیت العامت اإلافدشیت سقابت ػلٓقي، َشام : 1

 10ص  ، 2006 الجعابط، ْمالیت، اكخطاز
 49،مطحو ػابم، ص 2013-2012: ناةشت بً هاضط، 2
ٓم الخىفُصي ضكم :   09اإلاازة :  3 ٓافم   1412شهبان نام  18اإلاؤضخ في  78-92مً اإلاطػ اإلاحسز الدخطاضاث اإلافدشُت الهامت  22/02/1992اإلا

ت،  ٓضٍت الجعابٍط سة الطػمُت للجمِ ر  15الهسز للمالُت ، الجٍط  411ٌ ، ص  1412شهبان نام  09،الطازضة بخاٍض
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 ٓزابم ثاالاهجاظ  مؿابلت  .الخلسیطیت لل

 ؽ ا ْالِیاول اإلاطالح ْْػابل الانخمازاث اػخهماٌ شْط  .ْحؼیحَر

 الخسدالث. َصٍ حهیهها اليي ْالِیئاث اإلاطالح في السادلیت الطكابت ػحر 

 اإلاحاظبت مجلغ ثاهيا: سقابت

ٓض  مً 190 اإلاازة بمٓحب اإلاحاػبت مجلؽ أوشأ    ٓض  مً 160 اإلاازة بمٓحب ْجىطغ ، 1976 زػخ  . 1989زػخ

ٓاٌ البهسیت للطكابت الهلیا اإلاؤػؼت َْٓ ْلت ألم ٓمیت فماْاإلاط  ؤلاكلیمیت ْالجماناث الس  1.الهم

 ْ اإلاخهلم بمماضػت 1980ماضغ  01في   اإلاؤضخ 05-80  بمٓحب اللاهٓن  1980 ػىت اإلاحاػبت مجلؽ جأػؽ    

ٍٓلُت  17اإلاؤضخ في  20 -95ضكم  لألمط حؼیحٍر في حالیا ْیذػو الطكابیت، ْقیفخّ ْاإلاخمم1995ح  باألمط ، اإلاهسٌ 

 .ء جحطیاجّاْحع  ْػحٍر بدىكیمّ اإلاجلؽ ، الصي ًحسز ضالحیاث2010اإلاؤضخ في أْث  02-10ضكم 

 الخسكیم في الخطٓص ْحّ نلى مِامّ ْجخملل الطكابت مجاٌ في ْاػهت بادخطاضاث اإلاحاػبت مجلؽ یخمخو

ؽ في  ٓاضز الِیئاث، شْط ٓاٌ اإلاازیت ْالٓػابل اإلا ا ْفي ادخطاضّ هؿاق في جسدل اليي الهامت ْألام  جلییم حؼیحَر

ٓا للخىكیماث ْاإلاحاػبیت اإلاالیت الِیئاث َصٍ نملیاث مؿابلت مً الخأهس ْفي ٌ  نسْالل  ْالِسف مً بها، اإلاهمٓ

ٓیط الحؼاباث جلسیم إحباضیت ْجطكیت ْالطاضم الفهاٌ الاػخهماٌ حصجیو َٓ شلً اإلاالیت  حؼیحر شفافیت ْجؿ

ٓمیت ٓكایت حهعیع في ضالحیاجّ إؾاض في اإلاجلؽ یؼاَم هما .الهم  غحر ْاإلاماضػاث الغش أشياٌ مذخلف مً ال

ٓهیت  .ْميافحهها الشطنیت غحر أْ اللاه

 اإلاحاػبحن حؼاباث جطفیت حالت في طاضاثالل ؾطیم نً اللػابیت ضالحیاجّ اإلاحاػبت مجلؽ یماضغ

ٓمیحن  اليي یطجىبها ْألادؿاء لألدؿاء باليؼبت ْاإلاالیت هیتااإلاحز  حؼیحر مجاٌ في ْالاهػباؽ الحؼاباث ْجلسیم الهم

ٓنیت كبتطام دالٌ مً ؤلازاضیت ضالحیاجّ اإلاحاػبت مجلؽ ْیماضغ اإلاؼحرْن،  الفهالیت حیث  مً الدؼیحر ه

 2.ْالاكخطاز ْالىفاءة

ٓضیت لطبیؽ یمىً ٓظیط أْ الجمِ ٌ  ال  الٓؾني الشهبي اإلاجلؽ ضبیؽ أْ الٓؾني الشهبي اإلاجلؽ ضبیؽ أْ ألاْ

 في یمىً اػدشاضجّ هما الٓؾىیت، ألاَمیت شاث اإلالفاث سضاػتل اإلاحاػبت مجلؽ یلخمؽ أن ألامت مجلؽ ضبیؽ أْ 

ٓاهحن الخمِیسیت ٓمیت اإلاخهللت للىطٓص الخمِیسیت اإلاشاضیو ْفي إلاحزاهُتا غمً اإلاخػمىت للل ٓاٌ الهم  .باألم

ٓهیت لىطٓضّ ْؾبلا السْلي الخهاْن  إؾاض ْفي مو  مؤػؼاجیت نالكاث نسة بئوشاء اإلاحاػبت مجلؽ كام اللاه

 أكطتها اليي ضاثاللس ْجسنیم الخهاْن  أَساف جحلیم نلى اإلاشترن الاجفاق مو اإلاالیت للطكابت نلیا أحىبیت أحِعة

ْلیت اإلاىكمت ٓاٌ لطكابت الهلیا لألحِعة الس ٓمیت  ألام  :1في َصٍ الهالكاث ججؼسث ْكس INTOSAIالهم

 ٓان بطي اع جال اإلاحاػبت مجلؽ بحن الخهاْن  اجفاكیت ٓكهت اإلاططي  للمحاػباث اإلاطهعي  ْالسی  باللاَطة اإلا

 .2000ًىاًط  17 بخاضیر الؿطفحن مً

 ٓضیت الهام ْاإلاطاكب بطي االجع  اإلاحاػبت مجلؽ بحن الخهاْن  مصهطة ٓلیفیا لجمِ  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبخاضی  لفجزْیال  ب

 . 2003  فیفطي  22

                                                           
ٓافم     1416ضفط نام  19اإلاؤضخ في  20-95ألامط ضكم مً  02: اإلاازة 1 ٓ  17اإلا ٓلُ ت 1995ً سة الطػمُت الجعابٍط  اإلاخهلم  بمجلؽ  اإلاحاػبت، الجٍط

ر  ،  39الهسز ،  .03،صٌ 1416ضفط نام  25الطازضة بخاٍض
 50،مطحو ػابم، ص 2013-2012ناةشت بً هاضط،:  2
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 ٓكهت التروي ْهكحٍر بطي عاالج اإلاحاػبت مجلؽ بحن الخهاْن  مصهطة ماضغ  15 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبخاضی بطعابالج اإلا

2001. 

  

 البرإلااهیت الشقابت : الثالث اإلاطلب

 الشهبي الٓؾني اإلاجلؽ َما غطفخحن مً یخيٓن  بطإلاان جعابط ال في البرإلااهیت ْالطكابت الدشطیهیت الؼلؿت یماضغ     

ٓضیت ادخطاضاجّ إؾاض في البرإلاان ْْاحب ألامت، ْمجلؽ یخحؼؽ  ْیكل الشهب لللت ْفیا یبلى أن السػخ

ٓمت یطدظ الصي َٓ البرإلاان إلى ْبالىكط جؿلهاجّ ْلت الهامت زاثاط ًؤلا  ْ الىفلاث جىفیص للحي ٓاهحن إؾاض في للس  ك

 1 :إلى داضت تهسف كبتامط  البرإلاان یماضغ أن یلخض ي اإلاىؿم فئن نلیّ ْبىاء اإلاالیت

 ْالخىكیم للدشطیو مؿابلان ثاضااللط  ْجىفیص الٓؾىیت اإلاؤػؼاث مماضػت أن مً الخحلم  ٌ   بهما اإلاهمٓ

ْلت نً الطازضة ْالخهلیماث اثطاض ْالل  .الس

 حٓ في الٓؾىیت الثرْة ْجىمیت ضیاهت مً نامت ْبطفت الٓؾني لالكخطاز الؼلیم الدؼیحر مً الخأهس 

ٓزٍ ٓح الىكام  یؼ  .اإلاىؿم ْ ْالٓغ

 ٓاٌ الخالنب لتاإظ  نلى الؼِط ْلت بأم   .لألمت الاكخطازیت بالثرْة اإلاؼاغ ْهصلً ْادخالػِا الس

 ٓاؾً متابىط  اإلااػت الؼلٓن أهماؽلت اإظ  نلى الؼِط ٓم اإلاذالفت أْ اإلا  الهام للمطفم الؼلیم للمفِ

ٓام ْول ؾیتاالبحرْكط  محاضبت  .ؤلازاضي  الخباؾؤ أه

ٓمي ْألازاء اليشاؽ كبایط  أن للبرإلاان ْیمىً       ٓاػؿت  اإلاالي اإلاجاٌ ْمهها اإلاجاالث مذخلف في الحي  آلالیاث ب

 2 :الخالیت ألاػاػیت

ٓض  مً 133 للمازة ؾبلا :والاظخجواب الاظخماع-1  ْظیط أي إلى حؼخمو أن بغطفخیّ البرإلاان للجان یمىً السػخ

ٓاب مجلؽ أي ألنػاء یمىً هما ٓمت اػخج  .بطمهها الحي

ٓض  مً 134 للمازة ْفلا البرإلاان ألنػاء یمىًالعؤال: -2 ٓایؼأ أن السػخ ٓیا أْ هخابیا ْظیط أي ل أي  نً شف

ٓم  .مجلس ي البرإلاان مً ليل السادلي الىكام ألحيام ؾبلا هیتاز حاإلا بدىفیص اإلاخهللت اللػایا هاهْم كػیت أْ مٓغ

ٓض  مً 84 للمازة ؾبلا :العامت العیاظت بیان مىاقشت-3 ٓمت جلتزم السػخ  نً بیاها ػىت ول جلسم بأن الحي

ٓمت ْأزاء لهمل مىاكشت حهلبّ الؼیاػت ٓمت بطهامج جىفیص مسٔ إلاهطفت الحي ْافم  كس البرإلاان وان الصي الحي

ٓمت ؾطف مً جلسیمّ لسٔ نلیّ  .حهییهها بهس الحي

ٓض  مً 161 اإلاازة بمٓحب : الخحقیق لجان-4  أن جيش ئ ادخطاضاتها إؾاض في البرإلاان مً غطفت ليل یمىً السػخ

ْالىكام یحسز الٓػابل َصٍ لفهالیت ْغماها نامت مطلحت شاث كػایا في جحلیم لجان ْكذ أي في  اللاهٓن 

 مِمهها. أزاء ْْػابل إحطاءاث ْٕ  اللجان َصٍ حشيل هیفیت البرإلاان لغطفيي السادلي

                                                           
ْلت في الجعابط 1 ٓظیو، لليشط  الفجط ، زاض: حماٌ لهماضة، مىهجُت اإلاحزاهُت الهامت للس  288ص ، 2004 الجعابط، ْالخ

ٓیخي 2   جذطظ  اإلااحؼخحر شِازة لىیل ملسمت مصهطة العام، اإلاال على الشقابت في ؤلاظالمي واإلاىظوس  الحذیثت آلالیاث مً الاظخفادة أهمیت ػامیت، : ش

 78-77، ص ص 2011-2010 الجعابط، )جلمؼان(، بللایس . بىط أبٓ حامهت الهامت، اإلاالیت حؼیحر
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ٓضة هیتااإلاع  جىفیص مطحلت في البرإلاان ضكابت جخجلى هما     الصي  الخىمیلي اإلاالیت كاهٓن  مىاكشت لسٔ ْاضحت بط

ٓمت جلسمّ فخح  ؾالبت اإلاؼخجسة ألاْغام بهؼ حهسیل أْ جىملت بغطع اإلاالیت الؼىت أزىاء للبرإلاان الحي

ٓم حیث إغافیت انخمازاث ٓمت جل ضة الحي ٓماث بخلسیم بالػْط ؾلبها  ْجبرض هیتااإلاع  جىفیص حالت نً إلُّ وافیت مهل

ٓمت ْمىاكشت الانخمازاث بفخح  .اإلاالیت ػیاػهها في الحي

 حهضة العليا للشقابت اإلااليتألا   :الشابع اإلاطلب

INTOSAI :1  )هخوظاي )ؤلا اإلااليت العامت و اإلاحاظبتللشقابت  العلیا لألحهضة الذولیت أوال: اإلاىظمت
 

ْاإلاحاػبت ) ؤلاهخٓػاي إن     ْلُت لألحِعة الهلُا للطكابت اإلاالُت  ت للطكابت اإلاالُت  ( اإلاىكمت الس يي مىكمت مطهٍع

ْجلسم ؤلاهخٓػاي لألحِعة الطكابُت َُْاول 50الهلُا مىص  الخاضحُت الهامت،  مؤػؼاجُت لخبازٌ  ػىت إؾاضا 

ٓمُت نلى اإلاؼخٔٓ السْلي، هما حهمل نلى  ٍٓط الطكابت اإلاالُت الحي ْجؿ ْالخبراث مً أحل جحؼحن  ٓماث  اإلاهل

ْلت مً  ْاإلاحاػبت في ول ز ٓش لألحِعة الهلُا للطكابت اإلاالُت  ْالىف ْالهلمُت هطز لالنخباض  ٍٓط الخبراث الفىُت  جؿ

ْشلً نمال بش " أن جبازٌ الخبراث ًفُس الجمُو "، حُث أن جبازٌ    هاض ؤلاهخٓػايالسٌْ ألانػاء باإلاىكمت، 

ٍٓط اإلاؼخمط  ٓاضلت الخؿ ْم ع  ْالىخابج ْآلاضاء بحن أنػاء ؤلاهخٓػاي في َصٍ اإلاجاالث ًػمً حهٍع الخجاضب 

ٓمُت   .للطكابت اإلاالُت الحي

ْمى إن      ْغحر ػُاػُت  ْشاجُت الؼُازة  ٓمُت جخمخو مىكمت ؤلاهخٓػاي يي مؤػؼت مؼخللت  كمت غحر حي

 .بمىطب اػدشاضي داص لسٔ اإلاجلؽ الاكخطازي ْالاحخماعي باألمم اإلاخحسة

ٓبا الؼُس /  1953ْكس جم جأػِؽ ؤلاهخٓػاي في نام       بمبازضة مً كبل الطبِؽ الؼابم للجِاظ ألانلى في و

ٓبا، أما حِاظا ضكابُا لهلس اإلاؤجمط  34إًمُلُٓ فطهاهسًث وامٓغ، حُث احخمو آهصان  ألاٌْ لإلهخٓػاي في و

ٓ مىدؼب  194حالُا فُبلغ نسز أنػاء ؤلاهخٓػاي  ْنػ ٓا وامال، باإلغافت إلى دمؼت أنػاء مشاضهحن  نػ

 .ْاحس

 : اإلاىظمت أهذاف ومً

 ٓة جدؼم ضكابیت أحِعة زنم   :دالٌ مً ْشلً الادخطاضاث، ْحهسز ْالاػخلاللیت بالل

ٓفحر -1 ْلیت مهایحر ج  .نليها ْاإلاحافكت الطكابیت لألحِعة ز

ٓیط في ؤلاػِام -2  .ْفهالت مىاػبت مِىیت مهایحر ْانخماز جؿ

 ْجبازٌ الفىیت ْاإلاؼانسة الخسضیب دالٌ مً اإلاِىیت تهاسضاْك الطكابیت ألاحِعة هفاءاث بىاء 

ٓماث  .اإلاهل

 ْالىفاءة باالكخطاز جطىف اليي الهمل مماضػاث حهعظ  بأػالیب ؤلاهخٓػاي  إزاضةْ  جىكیم 

ٓكذ في ثطاضاالل ْاجذاش ْالفهالیت،  .الاػخلاللیت نلى اإلاحافكت مو اإلاىاػب، ال

 

 ARABOSAI:2)ألاسبوظاي(   واإلاحاظبت اإلاالیت للشقابت العلیا لألحهضة العشبیت ثاهيا:اإلاىظمت

                                                           
ْلیت اإلاىكمت:  1 ْ اإلاحاػبت للطكابت الهلیا لألحِعة الس ٓكو ،  )هخٓػاي )ؤلااإلاالُت الهامت      www.intosai.org/ar/documents.htmlؤلالىترْوي:   اإلا

 21:21على  2319-33-12جاسةخ الاطالع: 
ٓكو ، ضابٓػاي( )ألا ْاإلاحاػبت اإلاالیت للطكابت الهلیا لألحِعة الهطبیت : اإلاىكمت 2 جاسةخ    https://www.fbsa.gov.iq/ar/arabosai : ؤلالىترْوي اإلا

 21:39نلى  2019-03-13الاطالع: 

http://www.intosai.org/ar/documents.html
https://www.fbsa.gov.iq/ar/arabosai
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الاحخمام  إلاحػط ْفلا ، 1976 ػىت ْاإلاحاػبت اإلاالیت للطكابت الهلیا لألحِعة الهطبیت اإلاىكمت جأػؼذ     

ٓابح  بمٓحب فيها الهمل جىكیم جم ْكس الؼىت، هفؽ في باللاَطة اإلاىهلسة ألاحِعة َصٍ لطؤػاء الخأػیس ي الل

ٓابح َصٍ ألغیذ ْكس ، 1976 ػىت الطازضة ْالخىكیمیت الخأػیؼیت  للمىكمت ألاػاس ي الىكام محلِا ْحل الل

ٓوؽ اإلاىهلس اللالث اإلاؤجمط في ٍضاإكط  كس جم الصي  اإلاالیت للطكابت الهلیا ألاحِعة حمیو ْحهخبر ، 1983 ػىت بخ

ٌ  فيْاإلاحاػبت  ٌ  حامهت في ألانػاء الهطبیت السْ  .اإلاىكمت في أنػاء الهطبیت السْ

ْضة  ا حهسًل بهؼ أحيامّ دالٌ الس ْآدَط ْكس جم إزداٌ حهسًالث نلى َصا الىكام مً كبل الجمهُت الهامت 

ٍٓذ ػىت  الحازًت نشطة للجمهُت الهامت اإلاىهلسة ْلت الي ٓوؽ  .2013بس ْضتها اللاهُت نشطة بخ هما نلسث ز

ٓبط  21إلى  19مً   .2016أهخ

 :إلى بوظاي ألاسا ْتهسف

 بیهها الطالث ْجٓؾیس ألانػاء ألاحِعة حنب أشيالّ ادخالف نلى الخهاْن  ْجىمیت جىكیم.  

 ألاحِعة بحن اإلاالیت الطكابت میسان في ْالبحٓر ػاثاْالسض  ثاْالخبر  ْألافياض الىكط ْحِاث جبازٌ حصجیو 

ٔ  ضفو نلى ْالهمل ألانػاء   .ْالخؿبیلي الهلمي اإلاجالحن في الطكابت َصٍ مؼخٓ

 ٓهت جلسیم ٌ  إلى الالظمت اإلاه  اليي أْ ْاإلاحاػبت اإلاالیت للطكابت نلیا أحِعة إوشاء في جطغب اليي الهطبیت السْ

ٓیط في جطغب  .لسيها اللابمت ألاحِعة جؿ

 ٓعي وشط نلى الهمل ٓیت نلى یؼانس مما الهطبي الٓؾً في الطكابي ال ْض  جل  مِامِا. أزاء في ألاحِعة ز

 حامهت في اإلاخذططت ْاإلاىكماث ْالِیئاث اإلاىكمت في ألانػاء ألاحِعة بحن ْجسنیمّ الخهاْن  جىكیم  

 ٌ ْلیت ْاإلاىكماث الهطبیت السْ ْلیت ْالِیئاث ؤلاهخٓػاي اإلاالیت لطكابت الهلیا للِیئاث الس  ؤلاكلیمیت الس

 ٔ   .اإلاالیت الطكابت بأنماٌ ضلت اليي لِا ألادط

 

 1:منها للشقابت ألاخشى  العلیا وألاحهضة اإلاىظماث مً عذة وهىاك

 ُيا الالجُي ْاإلاحاػبت بأمٍط ٓنت ألاحِعة الهلُا للطكابت اإلاالُت الهامت  بــــــــــــًُمجم ْالياٍض  ـــــــت 

الػافؽ(  .1965جأػؼذ ػىت  )ألا

 ْاإلاحاػبت ٓنت ألاحِعة الهلُا للطكابت اإلاالُت الهامت  ػاي(   تألافطیلُبالسٌْ  مجم  ذجأػؼ )ألافْط

 .1976  ػىت

 ْاإلاحاػبت ٓنت ألاحِعة الهلُا للطكابت اإلاالُت الهامت  ٍْت  مجم  ذجأػؼ ٓػاي(ػ)آلا بالسٌْ آلاػُا

 .1978  ػىت

  ٓنت ألاحِعة الهلُا للطكابت اإلاالُت الهامت  ذجأػؼ ػاي(لبا)السٌْ الباػُفًُ ْاإلاحاػبتمجم

 .1987  ػىت

 ْاإلاحاػبت ٓنت ألاحِعة الهلُا للطكابت اإلاالُت الهامت  بي  مجم  ذجأػؼ ْػاي(لياض )ابسٌْ الياٍض

 .1988  ػىت

                                                           
ْلیت اإلاىكمت:  1 ْ اإلاحاػبت للطكابت الهلیا لألحِعة الس  ، مطحو ػابم.اإلاالُت الهامت 
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 ْاإلاحاػبت ٓنت ألاحِعة الهلُا للطكابت اإلاالُت الهامت  ْبُت مجم ْض ْضْػاي) بالسٌْ ألا  ذجأػؼ (ألا

 .1990ػىت 

 

 

 

 خالصت الفصل:

ٓنت الطكابت أن ْحسها الفطل َصا في زضاػدىا  دالٌ مً      مً  للخأهس جٓغو اليي ؤلاحطاءاث اإلاالیت يي مجم

ٓنت للخؿـ الفهلي الخىفیص مؿابلت الخأهس  إلى تهسف ْيي نالحِا، یمىً حيى فاثاالاهحط  أػباب ػتاْزض  اإلآغ

ٓنت الخؿـ ْجىفیص ؤلاهفاق أن مً ٓاهحن ْفلا جم ْألازاء اإلآغ ٓابح للل  .اإلاالیت ْالخهلیماث ْالل

ٓام اإلاالیت ْللطكابت ْلیت محلیت بها ميلفت مالیت َیئاث جؿبلِا نسة أه  .ْز



 قاث العمىميت: زضاست ميساهيت زوض الطقابت املاليت في حسيير الىف         الفصل الثالث

46 
 

 

فصل الثالث: زوض الطقابت املاليت في حسيير الىفقاث ال

 -زضاست ميساهيت-العمىميت

    

 -غحن جاصلـ-ؤلاؾدكفائُت الػمىمیتؤلاػاع الػام للماؾؿت املبحث ألاول: 

 اإلااؾؿت الػمىمیت هفلاث غلى اإلاالیت الغكابت جىفیظ جدلیل:   الثاوياملبحث 

 ؤلاؾدكفائُت
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 جمهيـس:

 خغصذ الاحخماغیت،لظا ؤو الاكخصاصیت الىاخیت مً ؾىاء جیجیاااؾتر  و هاما كؼاغا الصحت كؼاع یػخبر      

 بغضاص زالٌ مً جغكیتها وغملذ غلى للجمیؼ الصحیت الغغایت جىفحر غلى الاؾخلالٌ فجغ مىظ و ئغیتؼاالج الضولت

 مجاهیت اغخمضث ؤن مىظ وزاصت اإلاىظىمت هظه جدبؼ جؼىع  زالٌ ومً هىغا، و هما مالئمت صحیت مىظىمت وطبؽ

 كضم غلى لالؾخفاصة ئغیحناالجؼ  ليل ألابىاب فخذ غلى غملذ اإلاىظىمت كض ؤن الخظو مً اإلا  ، 1973 ؾىت الػالج

ىلي الصحیت، فلم الخضماث مً اإلاؿاواة
ُ
 واإلاصاعیف الىفلاث لخغؼیت اإلاالي للجاهب اهخمام ؤي اإلاىظىمت هظه ج

ٌ  مً ؤصبدىا لظلً الؿیاؾاث، وهدیجت لخلً الضٌو  جسصصه ما حػضث التي اإلاالیت للمىاعص اؾتهالوا ألاهثر الضو

 و یؿعى اإلاهخمحن التي ألاولىیاث مً ئغاالجؼ  في الصحیت بالىفلاث الاهخمام فإصبذ اللؼاع، لىفـ اإلاجاوعة

 في الخدىم ؤن باغخباع ها، وطلًخؿً حؿُحر  و فیها الخدىم بهضف جدلیلها و مػغفتها بلى اللؼاع هظا غلي اإلاكغفحن

ٌ  بهضف یيىن  ؤلاهفاق  .البكغیت و اإلااصیت اإلاالیت، للمىاعص الجیض الخىػیؼ مً زالٌ اإلاغصوص مً كضع ؤهبر غلى الحصى

 للؼاع اهیت اإلاسصصتحز اإلا حجم خیث مً اإلاؿتهلىحن ؤهبر مً حػخبر الاؾدكفائیت الػمىمیت فاإلااؾؿاث

 ول ؤصبذ و الغكابیت، الهیئاث التي جماعؾها ءاثاغ حؤلا  إلاسخلف و اإلاالیت للغكابت بزظاغها ماالؼ  وان لظا الصحت،

ٌ ئمؿو  مؿحر  اثلالغخماص ألامثل الدؿیحر ػغیم غً ؤهبر متابدىمت وصغ  حرهایؿ ؤن اؾدكفائیت هفلت غلى ى

 .غمىمیت ماؾؿت ليل اإلاسصصت اإلاالیت

 :الخالیت حندثاإلاب بلى الفصل هظا في الخؼغق  یخم وؾىف

ٌ  اإلابدث  و ؤلاػاع الػام خٌى هفلاتها -غحن جاصلـ-الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت جلضیم  :ألاو

 -جاصلـغحن -الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت هفلاث غلى اإلاالیت الغكابت جىفیظ جدلیل  :الثاوي اإلابدث
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   -عين جازلس-سدضفائيتإلا  الػمىمیتلمؤسست لإلاػاض العام  :  ألاول املبحث 

 احل جدلیم مً بصغفها الضولت جلىم التي الػمىمیت الىفلاث مً حؼء حػخبر الاؾدكفائیت الىفلاث بن        

الضولت زصصذ مبالغ ، خُث هجض ؤن الصحت بلؼاع زاص جىظیمي و كاهىوي بػاع في الػامت الصحیت اإلاىفػت

م اغخماصاث مالُت ملضمت طمً محزاهُاث اإلااؾؿاث الصحُت و طلً بغُت جلضًم ؤغلى  مىذ  هبحرة غً ػٍغ

     .مؿخىي مً الخضمت الصحُت

 الخىظیمي والهیيل  -غحن جاصلـ-الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت حػغیف بلى اإلابدث هظا في ؾيخؼغق      

ٌ  ، بطافت بلى بها الخاص   .هفلاتها مسخلف ؤلاػاع الػام خى

             

  و هيكلها الخىظيمي  -عين جازلس-الاسدضفائيت العمىمیتاملؤسست حعطيف ألاول : املؼلب 

 -عين جازلس-الاسدضفائيت العمىمیت ؤوال: حعطيف املؤسست

 جخمخؼ ػابؼ بصاعي  طاث غمىمیت ماؾؿت " ؤنها غلى -غحن جاصلـ-الاؾدكفائُت الػمىمیتاإلااؾؿت  حػغف      

 في هي مصىفتو  1986ؤوكإث غام ،  1 " الىالي وصایت جدذ جىطؼ و اإلاالي الاؾخلالٌ و اإلاػىىیت بالصخصیت

 12،ؾغیغ 282 غلى اإلاؿدكفى یخىفغ و الصحیت، باإلااؾؿاث الخاص للخصيیف باليؿبت (B)  ب  اللؿم

اإلاؿدكفى زضماتها الصحُت لؿيان ضم للػالج، جلكاغاث  03( للػملُاث و 01مصلحت بطافت بلى مغهؼ واخض )

 و البلضًاث اإلاجاوعة لها. صائغة غحن جاصلـ

  2: في مهامها مسخلف وجخمثل 

 .الاؾدكفاء و الؼبي الخإهیل بغاصةو   والدصخیص الكفائي الػالج جىػیؼ وبغمجت جىظیم طمان -

 .للصحت الىػىیت البرامج جؼبیم -

 الاحخماغیت. آلافاث و عغاألاط ميافدت و الىلاوة و الصحت خفظ طمان -

 .مػاعفهم ججضیض و الصحت مصالح مؿخسضمي مؿخىي  جدؿحن طمان -

 

 -عين جازلس-الاسدضفائیت العمىمیت للمؤسست الخىظیمي الهیكلزاهيا: 

 بهیئت اؾدكاعیت ؼوصج يتال ةمضیغ  ضیغهاج و بصاعة مجلـ غحن جاصلـ -الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت یؿحر    

 هى فاإلاضیغ الكيل، مهامه بىفـ جىهى و بالصحت، اإلايلف الىػیغ مً عابلغ  اإلاضیغ یػحن و .الؼبي اإلاجلـ هي

 3:فهى الصفت بهظه و اإلااؾؿت ؾحر خؿً غً اإلاؿاوٌ

 .اإلاضهیت الحیاة ؤغماٌ حمیؼ في و الػضالت ؤمام اإلااؾؿت یمثل -

 .اإلااؾؿت في بالصغف آلامغ هى -

 .اإلااؾؿت خؿاباث یػض و الخلضیغیت هیاثااإلاحز  مكاعیؼ یدظغ -

 .للماؾؿت الضازلي الىظام و الضازلي الخىظیم مكغوع یػض -

                                                           
 العمىمیت املؤسساث و العمىمیت الاسدضفائیت املؤسساث بئوضاء املخعلق، 2007  ماي 19 في اإلااعر 140-07عكم  الخىفیظي اإلاغؾىم مً 02 اإلااصة:  1

ت، الجغیضة سيرها، و جىظیمها و الجىاضیت للصحت  10 ص ، 2007 ماي 20 بخاعیش الصاصعة ، 33 الػضص الغؾمیت الجؼائٍغ
 .11-10مغحؼ ؾابم،ص ص ،2007  ماي 19 في اإلااعر 140-07عكم  الخىفیظي اإلاغؾىم مً 04 اإلااصة:  2
 .12مغحؼ ؾابم،ص ،2007  ماي 19 في اإلااعر 140-07عكم  الخىفیظي اإلاغؾىم مً 20 اإلااصة:  3
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 .ؤلاصاعة مجلـ مضاوالث یىفظ -

 .غلیه ؤلاصاعة مجلـ مىافلت بػض الىصیت الؿلؼت بلى ویغؾله اليكاغ غً الؿىىي  الخلغیغ یػض -

ٌ  الخىظیم بػاع في الاجفاكاث و الاجفاكیاث و الصفلاث و الػلىص ول یبرم -  .به اإلاػمى

 .لؿلؼخه الخاطػحن اإلاؿخسضمحن غلى الؿلمیت الؿلؼت یماعؽ -

 .لخػیینهم ؤزغي  ػغیلت جلغع  الظیً اإلاؿخسضمحن باؾخثىاء اإلااؾؿت مؿخسضمي حمیؼ یػحن -

 .ألاكغبحن إلاؿاغضیه مؿاولیخه جدذ بمظائه جفىیع یمىىه -

 

 1:اإلاضیغیاث الخالیت عؤؽ غلى هىاب ؤعبػت ویؿاغضه الاجصاٌ، ومىخب الػام الخىظیم مىخب باإلاضیغ ویلحم

 والىؾائل. للمالیت الفغغیت اإلاضیغیت  -

 .البكغیت للمىاعص الفغغیت اإلاضیغیت  -

 .الصحیت للمصالح الفغغیت اإلاضیغیت -

 .فلتااإلاغ  ثاز حوالخجه الؼبیت اثحز الخجه لصیاهت الفغغیت اإلاضیغیت -

 :الخالي الكيل في للماؾؿت الخىظیمي الهیيل یبیىه ما وهظا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الغؾمیت  الجغیضة ،الاسدضفائیت العمىمیت للمؤسساث السادلي الخىظیم یدضص الظي 2009 صیؿمبر 20 في ماعر اإلاكترن الىػاعي  : اللغاع 1

ت،الػضص  20 ص ، 2010 ماعؽ 07 بخاعیش ، الصاصعة15 الجؼائٍغ
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 -عين جازلس -" بلؼطش العجال"الاسدضفائیت  العمىمیت للمؤسست السادلي الخىظیم (: مذؼؽIII -1)ضقم الضكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -صياغت شخصيت -العمىمیت الاسدضفائیت للمؤسساث السادلي للخىظیم املحسز 02/10/0222في  املؤضخ املضترك ضي اظ الى  ضطاالق على باالعخماز املصسض:

 

 

ت الفغغُت للمالُت و الىؾائل اإلاضًٍغ ت الفغغُت  ت اإلاضًٍغ للمىاعص البكٍغ ت الفغغُت للمصالح الصحُت   اإلاضًٍغ

 مىخب الاجصاٌ اإلاضًغة مىخب الخىظُم الػام

 مىخب

 ٌ  اللبى

الخػاكض  مىخب

و خؿاب 
 الخيالُف

 جىظیممىخب 

اليكاػاث الصحُت و 
  مخابػتها و جلُُمها

مىخب الىؾائل 
 الػامت و الهُاول

مىخب 

الصفلاث 
 الػمىمُت

مىخب 

 اإلاحزاهُت 
 و اإلاداؾبت

مىخب 
 ألاحىع 

مىخب حؿُحر 

ت و  اإلاىاعص البكٍغ
 اإلاىاػغاث 

مىخب 
ً  الخيٍى

 الؼبُت  ثجهحزاالخ لصیاهت الفغغیت اإلاضیغیت
 الخجهحزاث اإلاغافلتو 

 مىخب صُاهت الخجهحزاث الؼبُت مىخب صُاهت الخجهحزاث اإلاغافلت
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 املؼلب الثاوي: صىض هفقاث املؤسست العمىميت الاسدضفائيت و ألاعىان املكلفىن بدىفيصها

  اإلاالیت  وػاعة لها جغزصها ؾىىیت محزاهیت غلى وكاػها حؿیحر في الاؾدكفائیت الػمىمُت  اإلااؾؿت حػخمض          

 .وؤلاًغاصاث الىفلاث هما حاهبحن جظم و اإلاؿدكفیاث و بصالح والؿيان الصحت وػاعة و

 ؤوال: صىض هفقاث املؤسست العمىميت الاسدضفائيت

 ؤما الاؾدكفائیت، باإلااؾؿت الخاصت الدؿیحر هفلاث وهى واخض حاهب الاؾدكفائیت الىفلاث جظم        

 اللاهىوي اإلاغحؼ مضوهت اإلاحزاهیت وجمثل والؿيان، الصحت ومضیغیت الىالیت ازخصاص مً جبلى فهي الخجهحز هفلاث

 1هما: غىىاهحن زالٌ مً الاؾدكفائیت الىفلاث یخظمً الظي

 املسخذسمين هفقاث  :ألاول  العىىان 

   :هي ألابىاب هظه و بضكت، الىفلاث فیها جدضص مىاص یظم باب ول و ؤبىاب ( 09 ) حؿػت جظم

 بمسخلف اإلاىظفحن حمیؼ ؤحىع  حكمل :املخعاوهين و املتربصين املطسمين، املسخذسمين وضاغ مطجباث -

 .الػلیا باإلاىاصب الخاصت الخػىیظاث طلً في بما ؤصىافهم

             الخإهیل و و الخىزیم الػضوي  زؼغ و باإلاىاوبت الخاصت الخػىیظاث حكمل :املذخلفت املىح و الخعىیظاث -

 ؤلاصاعیت الخضماث و اليكاػاث الصحیت صغم زضماث حػىیع بلى باإلطافت اإلاغصوصیت، غالوة و الخإػحر و

 .الػالج زضماث جدؿحن و الؼبیت قبه و الؼبیت الخضماث و 

  فلؽ، الجامػیت الاؾدكفائیت اإلاغاهؼ هفلاث في هجضها :الخاضحیين و السادلیين املقیمين، وضاغ مطجباث  -

 .الخاعحیحن و الضازلیحن و اإلالیمحن الؼلبت وكاغ ؤحىع  جظم هي و

 ؤو اليامل بالخىكیذ ؾىاء اإلاخػاكضیً الػماٌ مغجباث جظم :املخعاقسیً املسخذسمين مطجباث -

 .بهم الخاصت اإلاىذ و الخػىیظاث حمیؼ و الجؼئي، الخىكیذ

 الىفلاث غلى حكمل :املخعاوهين و املتربصين املطسمين، للمسخذسمين الاحخماعیت ألاعباء -

 .اإلاؿبم والخلاغض البؼالت غلى والخإمحن الاحخماعي والظمان الػائلي الؼابؼ طاث بالخضماث الخاصت

  اإلالیمحن، الضازلیحن للؼلبت مىحهت ؤغباء هي :الخاضحیين و السادلیين للمقیمين، الاحخماعیت ألاعباء -

 .اإلاؿبم الخلاغض و البؼالت غلىن الخإمح و الاحخماعي الظمان و الػائلي الؼابؼ طاث الخضماث جظم و الخاعحیحن و

 ؤو الىلي ؾىاء بالخىكیذ اإلاخػاكضیً للػماٌ مىحهت ؤغباء هي :املخعاقسیً للمسخذسمين الاحخماعیت ألاعباء -

 .اإلاؿبم الخلاغض و البؼالت غلى الاحخماعي والخإمحن الظمان و الػائلي الؼابؼ طاث الخضماث جظم و الجؼئي،

 اعألاطغ  و غً الحىاصر الخػىیظاث حمیؼ حكمل :العمل حازر ضیع و الجسسیت اضلألطط  الخسمت معاصاث -

 .مهامهم مماعؾت ؤزىاء ؤو غملهم ؤماهً في الػماٌ لها یخػغض التي

 الؿىً جمىیل و خصت الاحخماغیت الخضماث لجان في اإلاؿاهماث جظم :الاحخماعیت الخسماث في املساهماث -

 .اإلاؿبم الخلاغض خصت و الاحخماعي

 

                                                           
 املخذصصت، الاسدضفائیت املؤسساث الجامعیت، الاسدضفائیت لعااملط  هیتاميز  بمسوهت اإلاخػلم 2013حىان  13في  اإلااعر اإلاكترن الىػاعي  اللغاع:  1

 .الجىاضیت للصحت العمىمیت املؤسساث و الاسدضفائیت العمىمیت املؤسساث
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 الدسیير هفقاث  :الثاوي العىىان 

 مىاص یظم وول باب بابا ( 17 ) غكغ ؾبػت جظم وهي ألازغي، الدؿیحر بمصاعیف الخاصت الىفلاث ول حكمل

اإلالفلت  اإلاالیت الؿىت خؿاب غلى جسص هفلاث باب ول مً ألازحرة اإلااصة جيىن  ؤن غلى بضكت، الىفلاث فیها جدضص

(Dépenses sur exercice clos)عجؼ وحىص منها ألؾباب الؿابلت اإلالفلت اإلاالیت الؿىت مً حؿضص هفلاث لم ، وهي 

 ألابىاب هظه و .ألاولیت اإلاحزاهیت في بصعاحها بػض الحالیت الؿىت خؿاب مً بدؿضیضها اإلاؿحر اإلاالي فیلىم اإلاحزاهیت في

 :هي

    لؤلشخاص الىلل ؾىاء مصاعیف زاعحه، ؤو ؤلاكلیم صازل ؾىاء الخىلل مصاعیف جظم :املصاضیف حسسیس -

 .اإلادظغیً اللظائیحن و اإلادامحن و الخبرة و الضعاؾت مصاعیف اإلاىاص، ؤو

  اللظایا الىاججت غً اإلاصاعیف غلى حكمل :السولت عاجق على مسخحقت حعىیظاث و قظائیت مصاضیف -

 .اإلااؾؿت طض اإلاغفىغت ؤو اإلااؾؿت جغفػها التي اإلاىاػغاث و

 بصالح و اكخىاء و الهاجف، ليآلا ؤلاغالم و اإلاىخب ؤزار و الػخاص صیاهت و اكخىاء مصاعیف جظم :ؤزار و عخاز -

 .اإلاؼبش لىاخم و غخاص اكخىاء الىكایت، و ألامً غخاص

 مىاص بغضاص اإلاؼبىغاث، مصاعیف آلالي، ؤلاغالم مؿتهلياث و اإلاىخب لىاػم و ألاوعاق مصاعیف جظم :لىاظم -

 .ألاؾغة و البیاطت و الخىظیف

 .الىظافت و ألامً ؤغىان و الؼبیحن قبه و الؼبیحن ؾىاء الػماٌ ؤلبؿت حمیؼ جظم :ؤلبست -

 الخامحن الاهترهذ، مصاعیف و اإلاىاصالث و البریض مصاعیف الىكىص، و الغاػ و اإلااء جيالیف :ملحقت جكالیف -

 .الصحف في ؤلاغالن و 

 الغیاع، كؼؼ والعجالث  و ثاالؿیاع  بصالح و صیاهت ث،االؿیاع  ججضیض و اكخىاء مصاعیف :السیاضاث حظيرة -

 .الخامحن و الخلىیت كبتااإلاغ  و الؿیاعاث كؿیمت مصاعیف

 اإلاؿاخاث و اإلايكأث اللاغضیت تهیئت و جإهیل بغاصة و صیاهت جيالیف :القاعسیت امليضأث جصلیح و صیاهت -

 .الخىییف و الخضفئت و الخغصواث و و الترصیص البىاء مىاص مصاعیف اإلاكترهت، اإلاؿالً و الفظاءاث و الخظغاء

         التربصاث مصاعیفجظم  :للمسخذسمين التربص و الخإهیل إعازة و ألازاء جحسين و الخكىیً مصاضیف -

 .اإلاهىیت اإلاؿابلاث و الامخداهاث جىظیم مصاعیف ألاصاء، جدؿحن و الخيىیً مصاعیف الضعاؾیت، اإلاىذ و 

 بمىاؾبت و ؤلاكامت الخىلل مصاعیف جظم :العلمیت الخظاهطاث و امللخقیاث باملؤجمطاث، املطجبؼت املصاضیف -

 .ألاحىبیت بالىفىص الخىفل و اإلااجمغاث

 مغافلیهم، الاؾدكفائیت و باإلااؾؿت اإلالیمحن اإلاغض ى حغظیت مصاعیف جظم :إلاػعام مصاضیف و خغصیتال - 

 .اإلاؿخسضمحن حغظیت مصاعیف

 .ؤلاصاعي  الاؾخػماٌ طاث اإلادالث الىظیفیت، الؿىىاث بیجاع مصاعیف :إلایجاض -

 ألاصویت مصاعیف:الؼبیت ألاحهعة و إلاوساوي للؼب املىحهت ألادطي  املىاز و الصیسالهیت املىاز و ألازویت -

 ػبیت ؤحهؼة الىكف، و الؼبي الخصىیغ مىاص و ؤفالم و الؼبیت الغاػاث و الظماصاث و اإلاسبر مىاص و اإلافاغالث و 

 .الػالج و اضغ ألام لدصخیص مىحهت
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 طاث و اإلاىاص مغظیت ؤوؾاغ و ألامصاٌ و الحلً ءاقغ  مصاعیف :للىقایت الىىعیت اليضاػاث هفقاث  -

 الؼفل، و ألام لحمایت الغظائیت اإلاىاص الؼبي الحلیب الاؾدكفائیت، الىظافت مىاص و غخاص الىكائي، الاؾخػماٌ

 .اإلاػضیت اإلاساػغ طاث الػالج ؤوكؼت هفایاث لدؿیحر الظغوعیت اإلاىاص

 واإلالحلاث الؼبیت الػخاص اكخىاء مصاعیف :الؼبیت ألازواث و ملحقاجه و الؼبي العخاز وصیاهت اقخىاء -

اصماج الخىییف بغاصة غخاص والجغاخیت،  .والخصلیذ الصیاهت مصاعیف اإلاغض ى، و 

 بعىىان الهیئاث العمىمیت و العسكطیت املسدضفیاث لسي الكضف و الاسدضفائیت املصاضیف حعىیع  -

 بلى اإلاغض ى جدىیل جظم مصاعیف  :داصت اجفاقیت جحكمها ضطاؤم مً یعاهىن  ال الصیً املحىلين املطض ى

 .زاصت الجفاكیاث زاطػت ؤمغاض لهم اإلاغض ى لیـ هاالء یيىن  ؤن بكغغ الػالج كصض ؤزغي  ماؾؿاث

 قغاء الػلمي، البدث في اإلاكاعهحن ءاالخبر  ؤحػاب و ثاالاؾدكاع  مصاعیف جظم :العلمي البحث هفقاث -

 .اإلاهماث و الخىلالث الػلمیت، اإلاىاص و اإلاىلىالث و الػخاص صیاهت و 

 اإلاحزاهیت مضوهت غلى بىاءا الضولت لها ؤكغتها ؤؾاؾیت مصاصع ( 06 ) ؾخت غلى هفلاتها جمىیل في اإلااؾؿت حػخمض    

 1:هي اإلاصاصع هظه الاؾدكفائیت، باإلااؾؿاث الخاصت

 صضوع  بػض و زاصت الاؾخلالٌ مىظ الصحیت الىفلاث جمىیل في مؿاهم ؤهبر الضولت حػخبر  :السولت مساهمت 1-

 بؼغیلت یخم الضولت جمىیل ؤصبذ خیث مجاهیت الػالج، بمبضؤ حاء الظي 1973 صیؿمبر 28 في اإلااعر 65-73ألامغ

 صاثاغ بً مجمىع مً   80 %بلى وصل الظي الضولت وؿبت مؿاهمت في صاػ   مما ؾىىیت مؿاهماث بىاؾؼت فیتاحؼ 

 .الاؾدكفائیت اإلااؾؿت هیتاز حم

 اإلااؾؿاث جمىیل في هبحر صوع  الاحخماعي الظمان لهیئاث واهذ للض :الاحخماعي الظمان هیئاث مساهمت 2-

 ألاػمت ؤن بال اإلاجاوي، الؼب اغخماص بػض زاصت هبحر بلؿؽ ؾاهمذ خیث الاؾخلالٌ، مىظ الاؾدكفائیت

  ؤزغ الثماهیىاث ؾىىاث نهایت ئغاالجؼ  بها مغث التي الاكخصاصیت
 
 بالخالي و الاحخماعي، الظمان هیئاث غلى ؾلبا

 هیاثمحزا في وؿبت بإهبر لدؿاهم للضولت اإلاجاٌ لخضع اإلااؾؿاث الاؾدكفائیت، جمىیل في مؿاهمتها مً ؤطػف

 .الصحیت الػمىمیت اإلااؾؿت

 هجضها صائما و الػمىمیت ألازغي  اإلااؾؿاث مؿاهماث في جخمثل :العمىمیت الهیئاث و املؤسساث مساهمت 3-

 .اإلاحزاهیت في مػضومت

 وكاػاث الىاججت غً اإلاضازیل في ؤلاًغاصاث هظه جخمثل :املؤسست وضاغ مً علیها مخحصل إیطازاث 4-

 اإلاؿخسضمحن ومؿاهماث الاؾدكفاء،الفدص، الػالج، جيلفت بضفؼ اإلاغض ى همؿاهماث الاؾدكفائیت، اإلااؾؿت

  الىفایاث، وخغق  لالؾخػماٌ الصالح غحر الؼبي الػخاص بیؼ مً اإلاخإجیت ؤلایغاصاث هظا و الخغظیت، هفلاث في

 الخىاص. مؼ اإلابرمت الاجفاكیاث و

 الخػاون  اجفاكیاث بػاع في الضولیت اإلاىظماث مؿاهماث غً الىاججت ؤلایغاصاث حكمل :ؤدطي  إیطازاث 5-

 .الاكخصاصیت اإلااؾؿاث مؿاهمت و الهباث و ؤلاغاهاث و اللغوض هظا و الكغاهت، و 

 

                                                           
 .شلطه سبق مطحع ، 2013 حىان 13 في اإلااعر اإلاكترن عي االىػ  عا: اللغ  1
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 الؿىت جلىم بةكفاٌ اإلاالیت الؿىت نهایت في الاؾدكفائیت اإلااؾؿاث بن :السابقت املالیت السىىاث ؤضصسة 6-

 هظه فان فائع اإلااؾؿت خللذ ؤن ؤي صائىا وانما اطا   خالت ففي مضیً، ؤو صائً وان بن الغصیض جدضیض و 

 .هفلاتها لخمىیل صاغ ًهة اإلالبلت الؿىت هیتاز حم في للماؾؿت یمىذ الفائع

 

 زاهيا: ألاعىان املكلفىن بدىفيص هفقاث املؤسست العمىميت الاسدضفائيت

ٌ  ؾىف هىا    ٌ  الىظغي، الجاهب في جىاوله جم ما بؾلاغ هداو  ،تُممى الػ الىفلاث اإلايلفىن بدىفیظألاغىان   خى

 هى هما .اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت مؿخىي  غلى تُممى الػ الىفلاث جىفیظ في  فػال مىحىص هى ما غلى

ٌ  في مىضح  :الخالي الجضو

 هفقاث املؤسست العمىميت الاسدضفائيتبدىفيص ألاعىان املكلفىن  (:III -01)ضقمالجسول 

 ألاعىان املكلفىن 

 بدىفيص الىفقاث العمىميت

 الجاهب الخؼبيقي الجاهب الىظطي 

 ؤسست العمىميت الاسدضفائيت ملا

 -عين جازلس-

الػمىمُت  اإلااؾؿتمضًغة  آلامغ بالصغف الغئِس ي آلامغ بالصغف  -1

  الاؾدكفائُت

 ال ًىحض ألامغ بالصغف الثاهىي 

ىت الىالًت اإلاداؾب الػمىمي الغئِس ي اإلاداؾب الػمىمي -2  ؤمحن زٍؼ

ىت البلضًت )ؤمحن  اإلاداؾب الػمىمي الثاهىي  ىت ؤمحن زٍؼ زٍؼ

  .اللؼاع الصحي

 ال ًىحض ؤغىان اإلاداؾبحن اإلاؿاغضًً

 –العمىميت الاسدئفائيت  باملؤسست للماليت و الىسائلمسًط الفطعي  بقسوضي سمير،املصسض: 

 20/20/0212ًىم عين جازلس
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 -جازلسعين -املؼلب الثالث: ؤهىاع  وزائق جىفيص الىفقاث العمىميت في املؤسست الاسدضفائيت

 مجمىغت اؾخسضام یخم ، الاؾدكفائیت الػمىمُت  اإلااؾؿت مؿخىي  غلى الػمىمُت  الىفلاث جىفیظ بػاع في        

 هظا وفي .مسخلفت ومياجب مصالح مؿخىي  وغلى مسخلفت خلامغ  غلى واإلاالیت واإلاداؾبیت الىزائم ؤلاصاعیت مً

 ٌ الجضٌو  في مىضح هى هما .الحصغ ال اإلاثاٌ ؾبیل غلى فلؽ منها بػع غلى والخػلیم طهغ الصضص ؾىداو

 :الخالي

 : العازیت الظطوف في املسخعملت الىزائق(:III-20ضقم)الجسول 
 الخإصير إلاعساز مصسض/اججاه الىزيقت الىزيقت/السجل

 اإلاحزاهیت جىػیؼ

 الدؿیحر هفلاث -

مضیغیت الصحت، بصاعة  مؿخىي  غلى / صازلیت

 اإلاؿدكفى

 اإلاحزاهُتمىخب اإلاداؾبت و -

 

 مضًغ اإلاؿدكفى-

 اإلاؿدكفى مضًغ - مىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت- اإلاؿدكفى بصاعة مؿخىي  غلى / صازلیت مدظغ مجلـ اإلاؿدكفى

 :زاعحیت/صازلیت ؤلاغالن/ ػلب ألاؾػاع

 مىحهت بلى اإلاؿدكفى بصاعة مؿخىي  غلى

 ....الخجاعیت، الخضماجیت، اإلااؾؿاث

 مىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت-

 

 

 اإلاؿدكفى مضًغ -

 :زاعحیت/صازلیت الفاجىعة الكيلیت

 في جىعیض عغبت لها التي اإلااؾؿاث مً

 اإلاؿدكفى بصاعة )جمىیً(

 )اإلاىعصیً( اإلااؾؿاث

 .....الخضماجیت، الخجاعیت،

()مؿئ مضیغ  اإلااؾؿاث ٌى

 ػلب الكغاء

 )ؾىض الؼلب( 

 :زاعحیت/صازلیت

 مىحهت بلى اإلاؿدكفى بصاعة مؿخىي  غلى

 ....الخجاعیت، الخضماجیت، اإلااؾؿاث

 مضًغة اإلاؿدكفى-

 مىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت-

 

 اإلاؿدكفى مضًغ -

 :زاعحیت/صازلیت وصل الدؿلیم

 اإلاؿدكفى بلى بصاعة )اإلامىن( اإلااؾؿت مً

()مؿئ مضیغ-  عئِـ اإلاسؼن  - اإلااؾؿت  ٌى

 .اإلاخػاملت

 عئِـ اإلاسؼن   -

 :زاعحیت/صازلیت اإلالف ؤلاصاعي 

 اإلاؿدكفى بلى بصاعة )اإلامىن( اإلااؾؿت مً

 اإلاؿدكفى مضًغ  - مىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت-

 :زاعحیت/صازلیت الفاجىعة النهائیت

 اإلاؿدكفى بلى بصاعة )اإلامىن( اإلااؾؿت مً

)اإلاىعصیً(  اإلااؾؿاث -

 .....الخضماجیت، الخجاعیت،

()مؿئ مضیغ اإلااؾؿت  ٌى

 .اإلاخػاملت

 

غىض الفاجىعة النهائیت 

 اإلاسالصت

 :زاعحیت/صازلیت

 اإلااؾؿت اإلاخػاملت بلى اإلاؿدكفى بصاعة مً

 

)اإلاىعصیً(  اإلااؾؿاث -

 .....الخضماجیت، الخجاعیت،

()مؿئ مضیغ- اإلااؾؿت  ٌى

 اإلاخػاملت

 اإلاؿدكفى مضًغ -

اإلاداؾب  )الػىن  الجغص زخم -

 بالجغص( اإلايلف

الفاجىعة النهائیت غىض 

الجغص في مفدكیت ؤمالن 

 الضولت

 :زاعحیت/صازلیت

 :اإلااؾؿت الغكابیت بلى اإلاؿدكفى بصاعة مً

 الضولت ؤمالن مفدكیت

)اإلاىعصیً(  اإلااؾؿاث -

 الخجاعیت،

 اإلااؾؿت اإلاخػاملت  مضیغ-

 اإلاؿدكفى مضًغ -

اإلاداؾب  الجغص )الػىن  زخم -

 بالجغص( اإلايلف

  الجغص )الػىن  عكابت زخم-

 بغكابت الجغص( اإلايلف

 الضولت ؤمالن مفدكیت مضیغ-
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 ؤلاصاعیت  الكهاصة

 الفاجىعة( صحت )غلى

 :زاعحیت/صازلیت

 اإلااؾؿت اإلاخػاملت بلى اإلاؿدكفى بصاعة مً

مىخب اإلاداؾبت و  -

  اإلاحزاهُت

 اإلاؿدكفى مضًغ -

 

 ٌ  :زاعحیت/صازلیت ؤلاعؾاٌ حضو

ت الصحت  اإلاؿدكفى بصاعة مً بلى مضًٍغ

 والؿيان..

 :زاعحیت/صازلیت

 الضولت، بلى ماؾؿاث اإلاؿدكفى بصاعة مً

  اإلاخػاملت)اإلامىن( ماؾؿاث

 مىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت-

 اإلاؿدكفىؤماهت  -

 اإلاؿدكفى مضًغ -

 :زاعحیت/صازلیت الالتزام تبؼاك

بلى اإلاغاكب اإلاالي ما بحن  اإلاؿدكفى بصاعة مً

 -غحن جاصلـ-الُلضًاث

مىخب اإلاداؾبت و  -

 اإلاحزاهُت

 اإلاؿدكفى مضًغ -

 اإلاغاكب اإلاالي-

 :زاعحیت/صازلیت الضفؼ خىالت

ىت  اإلاؿدكفى بصاعة مً للؼاع ابلى ؤمحن زٍؼ

  -غحن جاصلـ-الصحي

 اإلاؿدكفى مضًغ  - مىخب ؤلاًغاصاث-

ىت اللؼاع الصحي -  ؤمحن زٍؼ

 20/20/0212ًىمعين جازلس –للماليت و الىسائل باملؤسست العمىميت الاسدئفائيت بقسوضي سمير، مسًط الفطعي  املصسض: 

   

    الؿلػت ؤن صج، ؤو 1.000.000صج ؤو  500.000 ق جفى  الخضمت ؤو للؿلػت الىلضیت اللیمت وان ما خالت في     

 كاهىن الصفلاثو   هظام بػاع في الىزائم مً مجمىغت اؾخسضام یخم هىا ،حضا خؿاؾت ػبیػت طو الخضمت ؤو

 .الػمىمیت

 املخعلقت بالصفقاث العمىميت: الىزائق:(III-20)ضقمالجسول 
 الخإصير إلاعساز مصسض/اججاه الىزيقت الىزيقت/السجل

 عةالاؾدكا غً ؤلاغالن

 ؤو ػلب الػغوض 

 :زاعحیت/صازلیت

 بلى اإلااؾؿاث اإلاؿدكفى بصاعة مً

 )اإلاىعصیً(.....الخضماجیت، الخجاعیت،

 مىخب الصفلاث الػمىمُت -

 

 مضًغ اإلاؿدكفى-

 

 :زاعحیت/صازلیت الكغوغ صفتر

 بلى اإلااؾؿاث اإلاؿدكفى بصاعة مً

 )اإلاىعصیً(.....الخضماجیت، الخجاعیت،

 مىخب الصفلاث الػمىمُت -

 

 

اإلاخػاملت  اإلااؾؿت مضیغ

 )اإلاىعص(

 الاجفاكیت صفتر

 ؤو الصفلت 

 :زاعحیت/صازلیت

 بلى اإلااؾؿاث اإلاؿدكفى بصاعة مً

 )اإلاىعصیً(.....الخضماجیت، الخجاعیت،

 مىخب الصفلاث الػمىمُت -

 

 اإلاخػاملت اإلااؾؿت مضیغ-

 مضًغ اإلاؿدكفى-

 : حكىیل ؤغظاء مدظغ

و جلُُم  فخذ لجىت

 الػغوض

 :صازلیت /صازلیت

 اإلاؿدكفى بصاعة -

 مىخب الصفلاث الػمىمُت -

 

 مضًغ اإلاؿدكفى-

 عئؾاء اإلاصالح -

 

 مدظغ لجىت مً مؿخسغج

 فخذ و جلُُم الػغوض

 :صازلیت /صازلیت

 اإلاؿدكفى بصاعة -

مىخب الصفلاث الػمىمُت - فخذ و جلُُم  عئیـ لجىت 

 الػغوض

 غضم حضوي  غً ؤلاغالن

 الاؾدكاعة

 :صازلیت /صازلیت

 اإلاؿدكفى بصاعة -

مىخب الصفلاث الػمىمُت -  مضًغ اإلاؿدكفى 

 : صازلیت /صازلیت اإلاىذ اإلااكذ غً ؤلاغالن

 اإلاؿدكفى بصاعة -

مىخب الصفلاث الػمىمُت -  مضًغ اإلاؿدكفى 

 20/20/0212 عين جازلس ًىم–للماليت و الىسائل باملؤسست العمىميت الاسدئفائيت بقسوضي سمير، مسًط الفطعي  املصسض: 
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  -عين جازلس-العمىميت في املؤسست الاسدضفائيت املؼلب الطابع: جؼىض الىفقاث

 للىفلاث اإلاالیت اإلالضمت اإلاسصصاث خیث مً اؾتهالوا ألاهثر الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿاث حػخبر       

 ثار حاإلاخغ مؼ جىافلا إلاىاعص ؤزغي  اإلااؾؿاث هظه خاحت فیه جخظاغف التي الىكذ في للصحت الػمىمیت

  زلیلت حض اإلاالیت الاغخماصاث هظه بالخالي ؤصبدذ و ئغ،االجؼ  حكهضها التي والصحیت الاحخماغیت و الاكخصاصیت

 .الضولت هیتاز حم غلى اإلاللاة قضة ألاغباء مً صثاػ  و صائم، و مؿخمغ بكيل یضةامتز  و

 الػمىمیت الاؾدكفائیت اإلااؾؿت هفلاث جؼىع  ؾتعاص زالٌ مً الخؼىع  هظا غً فىغة وػؼي ؤن ویمىً     

 :الخالي الىدى غلى -غحن جضلـ-

 (0212- 0210) -عين جازلس-العمىميت في املؤسست الاسدضفائيت الىفقاث جؼىض (: III- 20الجسول )

 )زج( الاسدضفائیت املؤسست هفقاث السىت

0210 788.530.000,00 

0210 532.800.000,00 

0210 631.830.000,00 

0212 614.834.000,00 

0212 608.874.000,00 

0212 622.811.000,00 

0212 656.411.000,00 
 -صُاغت شخصُت-اإلاصضع: مىخب اإلاحزاهُت و اإلاداؾبت

 الخعليق

ٌ  في الىاعصة البیاهاث جىضح  بلى 2012 ؾىت مًللفترة   -عين جازلس- بمؿدكفى الخاصت الدؿیحر هفلاث ،الجضو

  خیث بلغذ 2012 ؾىت في وان اإلااؾؿت قهضجه الىفلاث مً حجم ؤهبر هالخظ ؤن خیث 2018 غایت

 صج  532.800.000,00لخىسفع الى مبلغ   ألازغي، بالؿىىاث ملاعهت هبحر مبلغ هى و صج  788.530.000,00

 2014ؾىت  الىفلاث اعجفػذ مخفاوث، فللض و مؿخمغ جؼایض و جؼىع  هىان ؤن غمىما هالخظ، هما 2013ؾىت 

 ملضاع فان 2016ؾىت  ؤما، صج 614.834.000,00 بلى 2015صج لخىسفع ؾىت  631.830.000,00بلى 

 الؿیاؾت بلى عاحؼ هظا و 2014و  2015ؾىىاث  مؼ باإلالاعهت كیمت ؤكل هيصج  608.874.000,00هى الىفلاث

 .الضولت ثبًغاصا غلى هبحر بكيل ؤزغ الظي البتروٌ اهسفاض ؤؾػاع بؿبب الضولت جيخهجها التي الاهىماقیت اإلاالیت

خُث بلغذ اإلااؾؿت الاؾدكفائُت غاصث لالعجفاع  هفلاث ؤن هالخظ 2018و  2017ؤما ؾىتي    

  .صج 656.411.000,00

   1:الخالیت الىلاغ في الىفلاث لخؼىع  الغئیؿیت ألاؾباب ؤهم ػاببغ  یمىً و 

 الؼبي الؼبي،قبه للؿلً باليؿبت ؾىاء بالخػىیظاث الخاصت ألاؾاؾیت اللىاهحن قهضتها التي الخغیحراث -

                                                           
  1 04/02/2019غحن جاصلـ،  -: بلضوعي ؾمحر، اإلاضًغ الفغعي للمالُت و الىؾائل)ملابلت(، اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت 
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 لخغؼیت طلً و اإلااؾؿت التي اؾتهلىتها للىفلاث الىبحرة اليؿبت یفؿغ ما هظا و ، 2011 ؾىت زاصت ؤلاصاعي  و 

 .ألاحىع  هخلت في الؼیاصة

 .الؼبیت اإلاػضاث و الػخاص اكخىاء جيالیف اعجفاع -

 .الصیضالهیت اإلاىاص و ألاصویت قغاء فاجىعة اعجفاع -

 اإلاالیت. لالغخماصاث اؾتهالهها ػیاصة بلى ؤصي مما اإلااؾؿت وكاغ ػیاصة-

 .الػام لؤلؾػاع اإلاؿخىي  اعجفاع بؿبب وألالبؿت الخىظیف مىاص الغظائیت، اإلاىاص ءاقغ  جيالیف اعجفاع -

اصة الؼلب غلت الخضماث الصحُت- اصة الىثافت الؿياهُت و بالخالي ٍػ  .ٍػ
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 إلاسدضفائيت  العمىمیتاملؤسست  هفقاث على املالیت الطقابت جىفیص :  جحلیل الثاوياملبحث 

جخمخؼ  بصاعي  ػابؼ طاث غمىمیت ماؾؿت  -عين جازلس -الاؾدكفائیت  الػمىمیت اإلااؾؿت باغخباع   

 الػمىمیت، اإلاداؾبت الػامت و اإلاالیت كىاهحن غلى اإلاالي حؿیحرها في حػخمض و اإلاالي، الاؾخلالٌ و اإلاػىىیت بالصخصیت

 .ؾابلا عؤیىاهاهما  طلًو   الضولت التي وطػتها الػمىمیت ألاحهؼة و ألاغىان یىفظها التي اإلاالیت للغكابت جسظؼ فةنها

 إلاسدضفائيتاملؼلب ألاول: جىظيع وحسيير الىفقاث العمىميت للمؤسست 

 إلاسدضفائيتالىفقاث العمىميت للمؤسست  ؤوال: جىظيع 

 كاهىن " غلُه ًؼلم ن كاهى  ىض لخبم ضاعهاةصب مًلى  فاهه الػامت، اإلاحزاهُت اإلاكغوع غلى البرإلاان تىافلبػض م       

غفم الػامت ؤلاًغاصاث و الػامت الىفلاث ليل ؤلاحمالي الغكم ًدضص كاهىن  وهى   "اإلاالُت ًخظمً   حضوالن به ٍو

  .لئلًغاصاث جفصُلُا بُاها الثاوي و للىفلاث جفصُلُا ألاٌو بُاها

نهاًت  ًخم و ؼالعج ُتغؼلخ الخىمُلُت اإلاحزاهُت الىػاعة جصضع اإلاحزاهُت ؼجع خالت في و ألاولُت اإلاحزاهُت حؿمى بدُث

 ؤلاطافُت و ألاولُت اإلاحزاهُت خؿاباث ضةصؤع  فیها ججمؼ التي النهائُت الخخامُت اإلاحزاهُت بغضاص مالُت ؾىت ول

 1.اإلاالُت الؿىت لىفلاث النهائُت الخالصت جمثل فهي الخىمُلُت ؤو اإلامىىخت

 إلاسدضفائيتالىفقاث العمىميت للمؤسست  زاهيا: حسيير 

 في یؿاغضه و بالصغف آلامغ  بصفخه اإلاضیغ صالخیاث مً الاؾدكفائیت اإلااؾؿاث في الىفلاث حؿیحر مهمت بن    

 بػاع في بخلضیغها ؤوال جبضؤ خیث خلاجمغ بمغ  الىفلاث حؿیحر وغملیت الىؾائل، و للمالیت الفغعي اإلاضیغ طلً

 اإلااؾؿت لىفلاث الحلیلیت الخيلفت مً اإلاؿخمضة الخىكػاث اإلاالیت زالٌ مً بغضاصها زم هیت،از حاإلا مكغوع

 وهصىص ءاثابحغ  بةجباع وهظا جىفیظها، في البضء احل مً طلً اغخماصها بػض مً و الؿلیم، اإلاالي والخسؼیؽ

  .مدضصة جىظیمیت و كاهىهیت

  لىمً ماؾؿاث الضولت، و هیئاث باقي مثل مثلها الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت بن :الىفقاث جقسیط -1

 التي الخػلیماث و اإلاىهجیت غلى اإلاظهغة بىاءا ؤفغیل ؤو ماعؽ قهغ وبالخدضیض الجاعیت اإلاالیت الؿىت ؤزىاء اإلاضیغ فیها

 التي الىفلاث إلاسخلف ثاغ ًجلض غلى یدخىي  هیت التياز حاإلا مكغوع بةغضاص اإلاالیت عةػاو  و الىصیت عةاالىػ  جغؾلها

 2.اإلالبلت الؿىت لصغفها اإلااؾؿت جدخاج

 ؤبىاب مً ول باب خؿب الىؾائل و للمالیت الفغعي اإلاضیغ بمؿاغضة اإلاضیغ ػغف مً ثاغ ًالخلض بغضاص ویخم

 بلى اؾدىاصا و واإلاضیغیً الفغغیحن اإلاصالح مسخلف عئؾاء مؼ یػلضها مصغغة الحخماغاث وفلا الىفلاث،

 اهجاػ مكاعیؼ اإلاخظمً الػمل مسؼؽ اإلالبلت، و للؿىت اإلاسجلت والىفلاث ث،ااإلااقغ  و اإلاػؼیاث مً مجمىغت

 بغضاص بػاع في یضزل ثاغ ًالخلض هظه بغضاص و .اإلاىاعص البكغیت لدؿیحر الؿىىي  اإلاسؼؽ و صیاهت، و اكخىاء و

 جغؾلها بضوعها التي و بالىالیت الؿيان و الصحت مضیغیت بلى بعؾالها یخم في ألازحر التي الخلضیغیت هیتاز حاإلا مكغوع

 2 :الخالیت بالىزائم مغفىكت اإلاؿدكفیاث بصالح و الؿيان و عة الصحتاوػ  بلى

 الػمل مسؼؽ ( PLAN D’ACTION )   اإلالبلت. للؿىت  

 الػمىمي اإلاداؾب ػغف مً ماقغة الحالیت اإلاالیت الؿىت مً مػحن لكهغ ألاحىع  مصفىفت. 

 الػمىمي اإلاداؾب ػغف مً غلیها ماقغ الؿابلت للؿىت اإلاالیت الىطػیت. 

                                                           
 غحن جاصلـ.-الاؾدكفائُتالػمىمُت الىزائم الضازلُت للماؾؿت :  1
  12/03/2019 ،)ملابلت(،غحن جاصلـ الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت ةمضیغ بىكاقىف غىصًضة، :  2
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 اإلادللت صاثاغ ًؤلا  وطػیت. 

  مكترن عي اػ و  ع اكغ  بمىحب الىصیت عةاالىػ  جلىم اإلاالیت كاهىن  صضوع  بػض : الىفقاث اعخماز و ضاإقط  -2

 خیث الاؾدكفائیت، فیها اإلااؾؿت بما صحیت ماؾؿت ول بلى جبلیغها و الدؿیحر هیتاز حم اغخماصاث  بخىػیؼ

 غىاویً اإلاخظمىت ألاولیت هیتاز حاإلا لها بةغضاص اإلامىىخت اإلاالیت الاغخماصاث بلى باالؾدىاص ألازحرة هظه جلىم

 اإلاصاصكت و للمىاككت ؤلاصاعة مجلـ بلى بعؾالها ومً زم الاؾدكفائیت، صاثاوؤلایغ  الىفلاث مسخلف ؤبىاب و 

 .للخىفیظ كابلت لخصبذ الخإقحرة ومىدها غلیها

  غاجم غلى یلؼ  جىفیظها فان غمىمیت هفلاث هي الاؾدكفائیت اإلااؾؿت هفلاث باغخباع :الىفقاث جىفیص -3

 للخىفیظ ؤلاصاعیت باإلاغخلت و اإلاسخص الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت ةمضیغ  في اإلاخمثل بالصغف آلامغ مً ول

 بالبلضیتاللؼاع الصحي  الخؼیىت ؤمحن في الػمىمي اإلاخمثل اإلاداؾب و ،(بالصغف ألامغ الخصفیت، م،االالتز  )

ؤوث  15في  اإلااعر 21-90غلى اللاهىن  باالغخماص ،( الضفؼ ) اإلاداؾبیت باإلاغخلت اإلاسخص و )غحن جاصلـ(

 صیؿمبر 31 غایت بلى حاهفي 01   مً اإلاالیت الؿىت زالٌیيىن  الخىفیظ و الػمىمیت، باإلاداؾبت اإلاخػلم 1990

  1.الخىمیلیت( الفترة ) اإلالبلت الؿىت مً .عؽ ام 31 غایت بلى جمضیضها یمىً

 إلاسدضفائيتالىفقاث العمىميت للمؤسست  السابقت علىالطقابت : الثاوياملؼلب 

 ؤن ؤلاصاعة و ًجب  غلى ؾابلت ضفغ  طغوعة ترضًف تمىمُلػا ؤلمىاٌل ) اإلاداؾبي و ياإلاال ( ضالجُ الدؿُحر بن     

غلى   ؤهثر جىصب فهي غمىما و ، غملُاث ؤلاًغاصاث و غملُاث الىفلاث جىفُظ الغكابت مسخلف مغاخل هظه حكمل

 للخبظًغ. ؤهثر جخػغض الىفلاث باغخباعها 

 ولجىت الصفلاث اإلاالي كبااإلاغ  ػغف مً اإلاماعؾت الؿابلت  اإلاالیت الغكابت هخائج بلى اإلاؼلب هظه في ؾيخؼغق 

 .الػمىمیت

 املالي ؤوال:املطاقب

 هي و، 20122ؾىت  مً بضایت اإلاالي اإلاغاكب لغكابت -غحن جاصلـ-الاؾدكفائیت  الػمىمیت اإلااؾؿت بزظاع جم   

 هفلاث صغف زؼىاث هسؼىة مً اإلااؾؿت بها جلىم التي ماثاالالتز  ثاعاكغ  غلى ؾابلت عكابت ألاؾاؽ في

 .بالصغف آلامغ غلى اإلاالي كبااإلاغ  عكابت فهي الدؿیحر،

 في یيكإ كغاع و التزم غملیت ول في یغاكبه و یخابػه و یالػمه فاهه بالصغف لآلمغ اإلاالي اإلاؿدكاع اإلاالي كباٌػخبر اإلاغ 

 مؿاغض صلیل بةوكاء اإلاالیت وػاعة كامذ الغكابت بحغاءاث لدؿهیل و مالي، ؤزغ ویيخج غنها الاؾدكفائیت اإلااؾؿت

  اإلاغاكب مً ول ؤلؼمذ و3  " الاؾدكفائیت باإلااؾؿاث الخاص الىفلاث اللتزاماث الثبىجیت صلیل الىزائم " یؿمى

  الالتزاماث غلى اإلاغاكب اإلاالي لغكابت ؤقياٌ ( 03 ) زالر هىان غمىما و به، الػمل غلى بالصغف آلامغ و اإلاالي

 :هي و اإلااؾؿت في بالصغف آلامغ یدغعها التي اللغاعاث و

                                                           
1 : Guide des Pièces Justificatives des Engagements de Dépenses Présenté Par les Etablissements Hospitaliers de Santé Publique, 

Ministère des Finance – DGB –, Janvier 2014, République Algérienne Démocratique et Populaire,  P3. 
ميزاهیاث  على بها یلتزم التي للىفقاث السابقت للطقابت املؼبق العمني الجسول  یحسز الصي ، 2010 حىیلیت 8 في اإلااعر اإلاكترن الىػاعي  اللغاع : 2

 .22 ص ، 2010 ؤوث 22 بخاعیش الصاصعة ، 47 الػضص الغؾمیت، الجغیضة ،الاسدضفائیت املؤسساث
3 : Guide des Pièces Justificatives des Engagements de Dépenses op cit , P, 06. 
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 اإلاسخص هى اإلاىخب باإلااؾؿت اإلاىاػغاث و البكغیت اإلاىاعص حؿیحر مىخب یػخبر  :املالیت باملىاصب الالتزام 1-

 الحلیلي و اإلاالي الخػضاص كائمت بةعؾاٌ الىصیت الىػاعة جلىم ؾىت ول نهایت في ؤهه خیث الالتزاماث، هظه بةغضاص

 اإلاالیت باإلاىاصب خىفلال التزام في قيل بؼاكت بؼاكاثبغضاص  في اإلاىخب یكغع و للماؾؿت، للمؿخسضمحن

 اإلاػلىماث جخظمً ؤن ویجب ؾىت( ول بغضاصها یخم )ألهه واخضة ؾىت إلاضة صالحت جيىن  التي و (21ضقم  امللحق ) 

 1:الیتالخ البیاهاث و

 الالتزام. عكم و اإلاالیت الؿىت اإلااؾؿت، اؾم :حػغیفیت بیاهاث 

 اإلاالیت(. اإلاىاصب غلى ؤزغ بضون  ؤو الػضص جسفیع ؤو بالغجبت الالخداق ) الػملیت ػبیػت 

 بضكت الغجبت و الؿلً جدضیض. 

 الكاغغة اإلاىاصب و الحلیلي الخػضاص و اإلاالیت اإلاىاصب غضص جدضیض. 

 بالىزائم مغفىكت غلیها اإلاالي للخإقحر اإلاغاكب بلى یغؾلها و بالصغف آلامغ غلیها یاقغ الالتزاماث هظه بغضاص بػض و

 الخػیحن كغاعاث،.الحالیت للمؿخسضمحن الاؾمیت للائمتن ،اللمؿخسضمح الحلیلي و اإلاالي الخػضاص:الخالیت الثبىجیت

ٌ  ) الجضیضة ، الىلل، الاؾخلالت، ) اإلاىظفحن بسغوج الخاصت اللغاعاث،حضص( مىظفحن صزى  الدؿغیذ(. الػٌؼ

 بؼاكت حؿمى اإلااؾؿت محزاهیت طمً جيىن  مالیت بىفلاث الالتزام بها هلصض و :املالیت باالعخمازاث الالتزام 2- 

 خضوص في ول ألاحىع  مىخب و اإلاداؾبت و هیتاز حاإلا مىخب ماثاالالتز  هظه غلى یكغف و ،( 20ضقم  امللحق ) التزام

ٌ  الػىىان في اإلاىحىصة اإلاىظفحن و مغجباث ؤحىع  بدؿضیض الخاصت فااللتزاماث ازخصاصه،  محزاهیت هفلاث مً ألاو

 ؤما اإلاداؾبت، و اإلاحزاهیت مىخب مؼ بالخيؿیم ألاحىع  مىخب بةغضاصها اإلاؿخسضمحن( یلىم هفلاث ) اإلااؾؿت

 بغضاصها غلى فیكغف اإلاحزاهیت، هفلاث مً الثاوي الػىىان في اإلاىحىصة ألازغي  الدؿیحر بىفلاث الخاصت الالتزاماث

 2:الخالیت البیاهاث و اإلاػلىماث الالتزام بؼاكت جخظمً ؤن یجب و اإلاداؾبت، و اإلاحزاهیت مىخب

 الىكف. عكم و اإلاالیت الؿىت اإلااؾؿت، اؾم :حػغیفیت بیاهاث 

 الىفلت مبلغ و اإلااصة و الباب و الػىىان خیث مً بالخفصیل الىفلت ػبیػت. 

 اإلابلغ(. و لتزامالا ػبیػت ) لتزامالا جفاصیل جدضیض 

 بالحغوف الالتزام مبلغ جدضیض. 

 بالىزائم مغفىكت غلیها اإلاالي للخإقحر اإلاغاكب بلى یغؾلها و بالصغف آلامغ غلیها یاقغ الالتزاماث هظه بغضاص بػض و

 :خالخحن بحن همحز هىا و الثبىجیت،

 والخالي الثبىجیت الىزائم جيىن  الحالت هظه في :املسخذسمين هفقاث: 

 .للمؿخسضمحن الاؾمیت اللائمت -

 (Etat Matrice).للمؿخسضمحن  ألاحىع  مصفىفت -

 ؼ غلىص مً وسختهي :  الثبىجیت الىزائم جيىن  الحالت هظه في :ألادطي  الدسیير هفقاث  الاجفاكیاث مكاَع

 ،الػلىص ببغام لىیفیت الخلضیمیت لخلاعیغا، اإلاخػاكض اإلاخػامل و الاؾدكفائیت اإلااؾؿت بحن الصفلاث و

 .الؼلب ؾىضاث

 

                                                           
ت ؾُض ؤخمض،  1 ٍغ  31/03/2019 غحن جاصلـ، -(، اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت ملابلت،)اإلاىاػغاث و البكغیت اإلاىاعص حؿیحر مىخب عئیـ : غٍؼ
 01/04/2019 ،غحن جاصلـ -(، اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت ملابلت)،اإلاداؾبت و زاهیتحاإلا مىخب عئیـ غصمان ؤمحن،:  2
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  اإلانهي للمؿخسضمحن اإلاؿاع بدؿیحر یلىم اإلااؾؿت مضیغ بن :البضطیت املىاضز بدسیير الخاصت القطاضاث -4

 جيىن  هظه اإلالغعاث وغحرها، الاؾخلالت التركیت، الترؾیم، الخىظیف، هملغعاث بصاعیت ملغعاث یصضع  و

ٌ  و ؾاعیت كاهىهیت جيىن  ال و مالیت آزاع غنها جيكإ ألنها اإلاالي اإلاغاكب لغكابت زاطػت  اإلاغاكب كام بطا بال اإلافػى

 ؤزغ غنها یيخج الػملیت هظه منها، ؤغلى عجبت بلى مً عجبت إلاىظف جغكیت ملغع  بصضاع غىض فمثال غلیها، بالخإقحر

 اإلانهي باإلاؿاع مخػلم بصاعي  كغاع ؤي بصضاع فبػض الىفلاث، في ؤي ػیاصة اإلاىظف عاجب  ػیاصة في مخمثل مالي

 الؼلب1 :الثبىجیت بالىزائم مغفىق  اإلاالي اإلاغاكب بلى بعؾاله و غلیه بالخإقحر آلامغ بالصغف یلىم للمىظفحن

 اإلادؿاویت اللجان مداطغ،الىلل( و الاؾدیضاع الاهخضاب، الاؾخلالت، لغع م یسص ) اإلاػني للمىظف الخؼي

 .ألاغظاء

 آلامغ التي یصضعها الالتزاماث كغاعاث مكاعیؼ بضعاؾت هظا ألازحر یلىمف هخائج ضقابت املطاقب املالي ؤما غً    

 اإلاىافلت جإقحرة بىطؼ بما صعاؾخه جيىن  هدیجت ، و414-92عكم  الخىفیظي اإلاغؾىم مً 09اإلااصة  خؿب بالصغف

 .الخغاض ي خم ؤؾلىب اؾخػماٌ بالصغف لآلمغ النهائي یمىً الغفع خالت في و نهائي، عفع ؤو ماكذ عفع ؤو

 اإلاغاكب اإلاالي یمىذ الالتزاماث، كغاعاث مكاعیؼ ؾالمت و صحت مً الخإهض بػض ، والخإصيرة مىح في خالت   

 :الخالیت بالىیفیت الخإقحرة

 .لغع اإلا ؤو ماالالتز  بؼاكت غلى اإلااليغاكب اإلا بمظاء و زخم وطؼ -

 .الثبىجیت الىزائم غلى الخخم وطؼ -

 .لظلً مىطىع لسجل ػبلا وجاعیش عكم مىذ -

  (20)امللحق ضقم نهائي  ؤو ماكذ بما یيىن  و الالتزام بغفع یلىم اإلاالي اإلاغاكب ؤن ؤي ،الطفع  ؤما في خالت

 یصضع اإلاالي ؤن اإلاغاكب ؤي جضعیجیت بؼغیلت یيىن  الغفع و الخدفظاث، حؿمى ؤزؼاء وحىص بؿبب طلً و

 یصضع ؤن یمىً بخصحیدها ألازحر هظا لم یلتزم فان ألازؼاء، جصحیذ بالصغف آلامغ مً یؼلب و اإلااكذ الغفع

 ویغؾلالالتزام(،  لىفـ مغجحن مً ؤهثر یصضع ال اإلااكذ مباقغة )الغفع نهائي عفع یصضع ؤو زاوي ماكذ عفع

 :یلي ما مخظمً بالصغف آلامغیً بلى بقػاع بالغفع اإلاالي اإلاغاكب

 .نهائي ؤو ماكذ وان بن الغفع هىع -

 ؤلاؾىاص و ػبیػت الػملیت اإلابلغ، جاعیسها، و ماالالتز  بؼاكت عكم اإلاالیت، الؿىت جدضیض في اإلاخمثل الىفلت مىطىع -

 .اإلاحزاهیاحي

 .مدضصة بإؾباب اإلاػلل و الغفع مىذ في اإلاالي اإلاغاكب غلیه اؾدىض الظي اإلاغحؼ -

 كمىا -غحن جاصلـ-الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت هفلاث غلى اإلاالي كبغااإلا عكابت هخائج غً فىغة إلغؼاء و

غاًت ؾىت  بلىاإلاالي(  عكابت اإلاغاكب )بضایت 2012ؾىت  مً الغكابت غملیت غً الىاججت الغفع كغاعاث  بضعاؾت

 :الخالي الىدى غلى 2018

 

 

                                                           
 02/04/2019 ،غحن جاصلـ -(، اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت ملابلت)،البكغیت للمىاعص الفغعي اإلاضیغبلحاؽ  كاصة،:  1
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 املالي املطاقب ضقابت عً الخغاض ي الىاججتعسز حاالث الطفع و (: III -22الجسول )

 حق الخغاض ي الطفع النهائي الطفع املؤقذ السىت

0210 22 22 22 

0210 22 22 22 

0210 20 22 22 

0212 100 22 22 

0212 22 22 22 

0212 02 22 22 

0212 21 22 22 
 -عين جازلس–العمىميت الاسدضفائيت  ،املؤسستألاحىض  مكخب و املحاسبت و امليزاهیت مكخب  :املصسض

 -صياغت شخصيت-

 الخعليق

ٌ  في اإلاضوهت البیاهاث جىضح     الالتزام كغاعاث طض اإلاالي اإلاغاكب ؤصضعها التي الغفع خاالث غضص ، الجضو

لغكابت  الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت زظىع بالغغم مً ؤن هؤه هالخظ خیث بالصغف، آلامغ ػغف مً اإلادغعة

اهخلالیت  همغخلت بالصغف آلامغ اإلاالي و اإلاغاكب بحن غمل مسؼؽ و وطؼ  2012بضایت ؾىت  في وان اإلاالي اإلاغاكب

وهى غضص هبحر و طلً  2015عفع ماكذ ؾىت  124عفع ماكذ خُث الػضص جؼاًض لُصل  58الا ؤهه سجلذ 

 هثرة مً غنها هخج ما و الؿىت هظه في لها اإلامىىخت لىبحرةا هیتاز حاإلا و اإلااؾؿت اقهضته التي بؿبب اليكاػاث

 آلامغ ؤن هالخظ الخغاض ي فةهىا خم اؾخػماٌ یسص فیما و الىفلاث، صغف غملیاث و الالتزاماث مكاعیؼ

 آلامغ بحن اإلاخبؼ اإلاىاككت والاؾخفؿاع و الاؾدكاعة ؤؾلىب بلى باألؾاؽ حؼاع  طلً و بػالكا یؿخػمله لم بالصغف

   اإلاالي كباباإلاغ  الاجصاٌ صائم بالصغف آلامغ ؤن الاهدغافاث،خیث و ألازؼاء جصحیذ في اإلاالي اإلاغاكب و بالصغف

 .یدخاحها مػلىمت ؤیت غً عاؾخفؿلىم بای و

 ؤلازباث وزائم جؼابم غضم:فهي جخلخص في  اإلاالي اإلاغاكب ؤصضعها التي اإلااكذ الغفع ؤؾباب یسص فیما و

 زخم اإلاضًغ )صفت،إلابالغ و الغصُض الجضًض و الؿابمزؼإ في خؿاب ا،الالتزام جفاصیل في اإلاظوىعة مؼ اإلاغفلت

اإلالفاث الخاصت  بعفاق،غً هخائج مؿابلاث الخىظُف ؤلاغالنمدظغ ،ججؼئت الاغخماصاث، بالصغف( آلامغ

غ جلضًمي مفصل  بعفاق، في خضوص الاغخماص اإلاالي اإلامىىح بالال ًيىن الالتزام كاهىهُا ،باإلاىظفحن الالتزام بخلٍغ

لت ازخُاع اإلاخػامل الاكخصاصي.   جبرع فُه الاؾدكاعة وػٍغ

 العمىميت ثالصفقا للجىت املسبقت الطقابتزاهيا:

 الػمىمیت للماؾؿت بالصفلاث اإلاخػللت الػملیاث حمیؼ بخدظحر الػمىمیت الصفلاث مىخب یخسصص   

 هظا یلىم ؾىت ول نهایت اهه في خیث اإلااؾؿت، مضیغ و الىؾائل و للمالیت الفغعي اإلاضیغ مً ول بقغاف جدذ و 

 هظه جسظؼ و اإلالبلت، بالؿىت الػمىمیت الخاصت للصفلاث الكغوغ صفاجغ مكاعیؼ حمیؼ بخدظحر اإلاىخب

 .صازلیت و زاعحیت عكابت بلى اإلاكاعیؼ
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 الاؾدكفائیت الػمىمیت للماؾؿت الػمىمیت الصفلاث لجىت بها جسخص :الخاضحیت الطقابت 

 .الػمىمیت للصفلاث الكغوغ صفاجغ مكاعیؼ حمیؼ بضعاؾت جلىم التي غحن جاصلـ

 مؿخغاهم لىالیت الؿيان و الصحت مضیغ غً صاصع بملغع  اللجىت جدكيل :اللجىت حضكیل 1-

 الػام، جفىیظاث اإلاغفم و الػمىمیت الصفلاث جىظیم اإلاخظمً 247-15عكم  الغئاس ي للمغؾىم اؾدىاصا

 .للىالیت الؿيان و الصحت مضیغ یترؤؾها و 

 بمىخب اإلايلف جغؾل بلى الػمىمیت الصفلاث مىخب كبل مً الكغوغ صفاجغ جدظحر بػض :اللجىت ضقابت آلیت 2-

 ؤغظاء لجمیؼ اؾخضغاءاث یلىم بةعؾاٌ بضوعه الظي للىالیت، الؿيان و الصحت بمضیغیت الػمىمیت الصفلاث

 ملّغع  حػیحن مؼ الاحخماع، مً ( ؤیام08كبل زماهیت ) ؾتاالضع  مدل الكغوغ صفاجغ مً بيسخت مغفىكت اللجىت

 .ؤغظائها ؤخض یيىن  ؤن یكترغ الظي اللجىت

 بغهامج في الكغوغ اإلاجضولت صفاجغ حمیؼ فیه جضعؽ و ؾلفا، اإلادضصان اإلايان و الخاعیش في اللجىت احخماع یخم

 :الخالیت الجىاهب مً جدلیلها لیخم الاحخماع

 الخصغیذ الىصىص الخىظیمیت) و لللىاهحن الكغوغ صفتر بغضاص غملیت مؼابلت مضي و الصفلت هىع مً الخإهض -

 هت(.ابالجز  الخصغیذ الػغض، عؾالت باالهخخاب، الخصغیذ بالترشح،

 للػملیت، ؤلاحمالیت الكغوغ،الخيلفت صفتر سحب هیفیت م،غاؤلاب )ػغیلت الخػاكضیت ألاخيام مظمىن  ؾتاصع  -

 الػغض(. صالخیت ومضة الػغوض بیضاع آحاٌ الازخیاع، ومػایحر الخىلیؽ ؤؾلىب

 هظه اهخلاصي یخظمً جلغیغ بخدغیغ اللجىت ملّغع  یلىم و اإلاىحىصة الخدفظاث حمیؼ جدضیض یخم ألازحر في و

 اءاثبحغ  بما ألازحر هظا یلىم خیث باإلااؾؿت، الصفلاث مىخب بلى یغؾله و الخدفظاث

 الخلغیغ في حاء ما ول یبّرع جبریغي  جلغیغ جلضیم بما و .اإلاؼلىبت الخصحیداث و                          الخػضیالث

 .هخلاصيالا 

ٌ  خالت فيو   الصفلاث جلضیمها إلاىخب و الخدفظاث عفؼ وزیلت بخدغیغ اللجىت ملّغع  یلىم الخبریغي  الخلغیغ كبى

 :الخالیت بالىیفیت غلیها للخإقحر باإلاضیغیت

 .الكغوغ صفاجغ صفداث حمیؼ غلى الػمىمیت الصفلاث لجىت زخم وطؼ -

 .لظلً مىطىع لسجل ػبلا وجاعیش عكم مىذ -

 اإلااؾؿت الػمىمیت جلىم الصفلاث لجىت ػغف مً الكغوغ صفاجغ غلى الخإقحر بػض :السادلیت الطقابت 

 الظي اإلاخػاملحن الزخیاعاإلاكاعهحن،  ػلباث و ملفاث اؾخلباٌ و الصفلاث غً باإلغالن الاؾدكفائیت

 اإلايلفت الػغوض جلییم و فخذ ألاظغفت لجىت بها جسخص اإلاخػامل ازخیاع ػغیلت و مػهم، جخػاكض ؾىف

 1 .الضازلیت بالغكابت

 غلى بىاءا غحن جاصلـالاؾدكفائیت  الػمىمیت اإلااؾؿت ةمضیغ  غً صاصع بملغع  اللجىت جدكيل :اللجىت حضكیل 1-

 .اإلااؾؿت ةمضیغ  ترؤؾهاج و ، 247-15عكم  الغئاس ي اإلاغؾىم

 اللجىت ؤغظاء اللجىت باؾخضغاء عئیـ ه بصفخ اإلاضیغ لىمً طحنع الػا ػلباث اؾخلباٌ بػض :اللجىت ضقابت آلیت 2-

  :هما مغخلخحن غلى الػغوض ؾتاصع  فیه جخم و لالحخماع،

                                                           
 .04/04/2019،غحن جاصلـ -(، اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت ملابلت ،)الػمىمیت الصفلاث مىخب عئیـ : زىصت الحاج، 1
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 الىزائم صحت والخإهض مً الصفلت في اإلاترشححن غغوض اإلاخظمىت ألاظغفت فخذ فیها جخم :ألاظطفت فخح * مطحلت

  الىاكصت اإلالفاث عفع بػضها لیخم في ؤلاغالن، اإلاىطىغت اللاهىهیت للكغوغ مؼابلتها و غغض ول في اإلاىحىصة

 .ألاظغفت فخذ مدظغ یؿمى بظلً مدظغ و جدغیغ الػغوض جلییم إلاغخلت اإلالبىلت اإلالفاث جإهیل و

 بخدلیل  ؤوال فاللجىت جلىم مالي، غغض و جلني غغض ؤیًؼ ح مً جخيىن  الػغوض بن :العطوض جقییم *مطحلت

 مً الػغوض بخدلیل جلىم مً زم و مػایحر غلى ماؾـ جىلیؽ لىظام وفلا الخلىیت الىاخیت مً الػغوض حمیؼ

 ؤي اإلاالیت، الىاخیت مً جيلفت ألاكل و الىاخیت الخلىیت مً ألافظل الػغض اللجىت جسخاع بػضها و اإلاالیت، الىاخیت

 طلً و هیتاز حاإلا في لها اإلامىىخت اإلاالیت الاغخماصاث كیمت و اهجاػها اصغ اإلا الخضمت ػبیػت مؼ یخالءم الظي الػغض

 .الىفلاث في صغف الاكخصاص ؤحل مً

 حمیؼ ػغف مً یيىن ممض ي الػغوض جلییم مدظغ بخدغیغ اللجىت جلىم بالػغض الفائؼ اإلاخػامل ازخیاع بػض  

 الؼػىن  فترة اهتهاء غایت بلى للصفلت اإلاىذ اإلااكذ غً ؤلاغالن یخم و اللاهىهیت، الكغغیت إلغؼائه اللجىت ؤغظاء

 طلً بػض لیخم غلیه للخإقحر اإلاالي كبااإلاغ  بلى الصفلت بةعؾاٌ مكغوع اإلااؾؿت جلىم و نهائي، مىذ یصبذ و 

 الصفلت جصبذ و اإلاخػاكض اإلاخػامل بصفخه بالػغض الفائؼ و اإلاخػاكضة بصفتها اإلاصلحت اإلااؾؿت بحن غلض جدغیغ

1 .للخىفیظ كابلت
  

لؿىت للجىت الصفلاث الػمىمُت ) الغكابت الضازلُت و الخاعحُت( و ًبحن الجضٌو اإلاىالي غملُت الغكابت اإلاؿبلت 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 07/04/2019،غحن جاصلـ -(، اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت ملابلت ،)الػمىمیت الصفلاث مىخب عئیـ خوصة الحاج، : 1
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 عين جازلس -العمىميت الاسدضفائيتاث  املؤسست الطقابت املسبقت على هفق (:III -22)الجسول 
السىت  

 املاليت

املخعامل  ػبيعت الىفقت

 الاقخصازي

جإصيرة لجىت الصفقاث  )زج( مبلغ الصفقت

 العمىميت على زفتر الضطوغ

الطقابت السادليت محظط فخح و 

 جقييم العطوض

الطقابت داضحيت جإصيرة لجىت 

 الصفقاث العمىميت 

 املذخصت

 إلاحطاء املخبع إلبطام

 الصفقت

 جإصيرة املطاقب املالي

 الخغصًت: 0212

 (21حصت)

الخمىيً باملىاز 

 الغصائيت

 

املطلع الخجاضي 

 هىاض ًىسف

 بخاضير: 21/0212  4.531.680,25

10/20/0212 

20/20/0212  

 على الساعت 

14h00 

12/0212  

 بخاضير:

22/22/0212 

 210/0212 التراض ي البسيؽ

 10/22/0212بخاضير:

 (20حصت)

الخمىيً بالخظط 

 و الفىاله

 

مؤسست 

 مهيسي لطيمت

 بخاضير: 21/0212 4.393.000,00

10/20/0212 

20/20/0212  

 على الساعت 

14h00 

12/0212  

 بخاضير:

22/22/0212 

 212/0212 التراض ي البسيؽ

 10/22/0212بخاضير:

 (20حصت)

الخمىيً باللحىم 

الحمطاء و 

 اللحىم البيظاء

مؤسست 

حطبىعت  

 لطيمت

 بخاضير: 21/0212 5.710.750,00

10/20/0212 

20/20/0212  

على الساعت    

14h00 

12/0212  

 بخاضير:

22/22/0212 

 212/0212 التراض ي البسيؽ

 10/22/0212بخاضير:

 (20حصت)

الخمىيً 

باألسماك 

 الؼاظحت

مؤسست 

 الحاج

عبس الطحمان  

 حياللي

 بخاضير: 21/0212 3.464.000,00

10/20/0212 

20/20/0212  

 على الساعت 

14h00 

12/0212  

 بخاضير:

22/22/0212 

 212/0212 التراض ي البسيؽ

 10/22/0212بخاضير:

 (22حصت)

الخمىيً بالخبز و 

 الحلىياث

مذبزة بلؼطش 

 العيس

 بخاضير: 21/0212 890.000,00

10/20/0212 

20/20/0212  

 على الساعت 

14h00 

02/0212  

 بخاضير:

22/22/0212 

 212/0212 التراض ي البسيؽ

 10/22/0212بخاضير:

الصيسليت  اقخىاء السواء

املطلعيت 

 للمسدضفياث

0272217222  ,06 /  / 12/0212 

 بخاضير:

22/22/0212 

 1220/0212 التراض ي البسيؽ

 12/12/0212بخاضير:

 20/20/0212عين جازلس، –، املؤسست العمىميت الاسدضفائيت العمىمیت الصفقاث مكخب ضئیس : دىصت الحاج،املصسض
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   الخعليق    

  ٌ جسصص مبالغ مػخبرة إلاسخلف لـ غحن جاص-ؿت الػمىمُت الاؾدكفائُتن ؤن اإلااؾحًدب  مً زالٌ الجضو

هفلاتها، هجض مً ؤهمها الىفلاث اإلاخػللت بالخغظًت والتي حؿخىحب ابغام صفلت مؼ اإلاخػاملحن الاكخصاصًحن 

وىنها ملؿمت الى خصص و مجمىع مبالغ هظه الازحرة ٌؿخضعي بالظغوعة احغاء التراض ي البؿُؽ الظي ًسظؼ 

ػغف اإلاغاكب اإلاالي همغخلت ًخم الخإقحر غلیها مً اعحُت للجىت الصفلاث الػمىمُت ، زم للغكابت صازلُت و ز

 حؿبم صغف هظه الىفلاث.

 

 قاث العمىميت للمؤسست إلاسدضفائيت: الطقابت املتزامىت على الىفالثالثاملؼلب 

 الػمىمیت اإلااؾؿت فان الػمىمیت باإلاداؾبت اإلاخػلم 1990ؤوث  15اإلااعر في  21-90اللاهىن  بمىحب   

 الغكابت یماعؽ الىكذ هفـ في و هفلاتها یلىم بصغف بها زاص غمىمي مداؾب هال غحن جاصلـالاؾدكفائیت 

 ببلضیت ملغه یىحض و الصحي اللؼاع زؼیىت ؤمحن صفت له و اإلايلف باإلاالیت الىػیغ مً عابلغ  حػییىه جم كض و غلیها،

 .غحن جاصلـ

 كبااإلاغ  و بالصغف  آلامغ كبل مً غلیها الخإقحر و ماثاالالتز  بغضاص بػض :العمىمي املحاسب ضقابت جؼبیق -ؤوال

 :الخالیت البیاهاث و اإلاػلىماث حمیؼ مخظمىت (20 ضقم: امللحق ) بالضفؼ خىالت بةصضاع بالصغف آلامغ یلىم اإلاالي،

 .الدؿلؿلي الغكم الىكف، عكم الحىالت، عكم اإلاالیت، الؿىت اإلااؾؿت، اؾم :حػغیفیت بیاهاث -

 .الجاعي  البریضي خؿابه و الػمىمي اإلاداؾب صفت -

 .البریضي ؤو البىيي خؿابها و )الضائً( اإلاؿخفیضة الجهت -

 .للىفلت اإلاثبخت اإلاؿدىضاث -

 اإلااصة(. الباب، الػىىان، جدضیض ) للىفلت اللاهىوي ؤلاؾىاص -

 .الحغوف و باألعكام الحىالت مبلغ -

 الثبىجیت بجمیؼ الىزائم مغفىكت الػمىمي اإلاداؾب بلى بةعؾالها یلىم الضفؼ لحىالت بالصغف آلامغ بصضاع بػض 

 1 :واآلحي خالخحن بحن همحز هىا و الىفلت، ػبیػت خؿب الالػمت

 :والخالي الثبىجیت الىزائم جيىن  الحالت هظه في :املسخذسمين هفقاث 1-

 .ماالالتز  بؼاكت -

 .للمؿخسضمحن ألاحىع  مصفىفت -

 .ؾلً ول حػىیظاث و مغجباث بدؿاب الخاصت الكهغیت الخفصیلیت الىكىفاث -

 :والخالي الثبىجیت الىزائم جيىن  الحالت هظه في :ألادطي  الدسیير هفقاث 2-

 .ماالالتز  بؼاكت -

 .اإلاخػاكض اإلاخػامل و الاؾدكفائیت اإلااؾؿت بحن الػلىص اجفاكیاث مً وسخت -

 .الػلىص ماببغ  لىیفیت الخلضیمیت الخلاعیغ -

 .الؼلب ؾىضاث -

 .الفىاجحر -
                                                           

 10/04/2019 غحن جاصلـ، -بلضوعي ؾمحر، اإلاضًغ الفغعي للمالُت و الىؾائل)ملابلت(، اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت  : 1
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 بالخدلم یلىم الىفلت، خیث صغف كبل الضفؼ غملیت غلى الغكابیت ءاثاباإلحغ  الػمىمي اإلاداؾب یلىم طلً بػض

اإلااصة  في غلیها اإلاىصىص الكغوغ اللاهىهیت جىفغ مؼ الثبىجیت الىزائم مً الخإهض و خؿابیا الحىالت مكغوغیت مً

 .الػمىمیت باإلاداؾبت اإلاخػلم 21-90اللاهىن  مً 36

 

 1 :یلي فیما جخمثل :العمىمي املحاسب ضقابت هخائج -زاهیا

 غلى اإلاداؾب الىزائم یاقغ ؾالمت مً یخإهض و الخىظیمیت و اللاهىهیت الكغوغ ول جخىفغ غىضما :السفع قبىل  1-

ٌ  و الضفؼ غملیت بػضها لخخم للخإقحرة، اإلاسصص اإلايان في )الحىالت( بالضفؼ ألامغ  للحؿاب الحىالت مبلغ یدى

 .اإلاؿخفیضة الجهت جدضصه الظي و لها اإلاسصص

نهائي  ؤو بما ماكذ الغفع یيىن  و الحىالت، مبلغ صفؼ بغفع الػمىمي اإلاداؾب كیام ؤي :السفع ضفع 2-

 اإلاداؾب ؤن ؤي جضعیجیت بؼغیلتیيىن  والغفع فاث،اواهدغ  ؤزؼاء وحىص بؿبب طلً و (22ضقم  )امللحق

 بخصحیدها ألازحر هظا یلتزم لم فان ألازؼاء، بالصغف جصحیذ آلامغ مً ویؼلب اإلااكذ الغفع یصضع الػمىمي

 :یلي ما مخظمً بالصغف آلامغ بلى بالغفع بقػاع الػمىمي ویغؾل اإلاداؾب النهائي، الغفع یصضع

 .نهائي ؤو ماكذ وان بن الغفع هىع  -

 ؤلاؾىاص و ػبیػت الػملیت  اإلابلغ، جاعیسها، و ماالالتز  بؼاكت عكم اإلاالیت، الؿىت جدضیض في اإلاخمثل الىفلت مىطىع  -

 .هیاحياز حاإلا

 .مدضصة بإؾباب اإلاػلل و الغفع مىذ في الػمىمي اإلاداؾب غلیه اؾدىض الظي اإلاغحؼ -

 كمىا غحن جاصلـالاؾدكفائیت  الػمىمیت اإلااؾؿت هفلاث غلى الػمىمي اإلاداؾب عكابت هخائج غً فىغة وإلغؼاء 

 :واآلحي 2018 ؾىت بلى غایت 2012 ؾىت مً الغكابت غملیت غً الىاججت والدسخحر الغفع مظهغاث  ؾتابضع 

 

 املحاسب العمىمي ضقابت عً و الدسخير الىاججت(: عسز حاالث الطفع III -22الجسول )

 الدسخير  الطفع النهائي الطفع املؤقذ السىت

0210 10 22 22 

0210 12 22 22 

0210 12 22 22 

0212 10 22 22 

0212 22 22 22 

0212  22 22 22 

0212 12 22 22 
 -عين جازلس–، املؤسست العمىميت الاسدضفائيت ألاحىض  مكخب و املحاسبت و امليزاهیت مكخب  :املصسض

 -صياغت شخصيت -

  

                                                           
 11/04/2019 ،غحن جاصلـ -(، اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت ملابلت)،اإلاداؾبت و زاهیتحاإلا مىخب عئیـ غصمان ؤمحن،:  1
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 الخعليق

ٌ  في اإلاضوهت البیاهاث جىضح  اإلادغعة الضفؼ ؤوامغ طض اإلاداؾب الػمىمي ؤصضعها التي الغفع خاالث غضص ،الجضو

 لیؿذ و ماكخت هي الغفع خاالث ؤن هالخظ خیث ،2018 ؾىت غایت بلى 2012 ؾىت مً بالصغف آلامغ ػغف مً

 هظه في ألهه ألازغي، بالؿىىاث ملاعهت مغجفػت اإلااكذ الغفع خاالث ؤن هالخظ2013 و 2012 ؾىت ففي نهائیت

آلامغ  یغجىبها التي ألازؼاء حجم مً یؼیض ما هى و وان في بضاًخه اإلاالي كبااإلاغ  لغكابت اإلااؾؿتزظىع  الفترة

 ما هظا و اهسفع، اإلااكذ الغفع خاالث غضص ؤن هالخظ 2018ؾىت  غایت بلى 2014 ؾىت مً بیىما بالصغف،

 الؿابلت الغكابت ؤهمیت بغوػ و الىفلاث جىفیظ غملیت جمـ التي فاثاغ الاهد و حجم ألازؼاء اهسفاض غلى یضٌ

 الغفع النهائي یسص فیما و منها، الحض في الػمىمیت الصفلاث لجىت و اإلاالي كبااإلاغ  ػغف اإلاماعؾت مً

 الغكابیت الػمىمي ث اإلاداؾباعاللغ  بالصغف آلامغ مااختر  غلى یضٌ ما وهظا مػضومت ؤنها فىالخظ الدسخحر و 

 .الػاللت اإلاؿائل خل في بینهما اإلاىاككت و الحىاع ؤؾلىب حغلیب و 

 :یلي فیما فىلخصها الػمىمي اإلاداؾب ؤصضعها التي اإلااكذ الغفع ؤؾباب یسص فیما و

 .بالدؿضیض حؿمذ ال اإلااؾؿت زؼیىت -

ٌ  غیاب -  .الػالواث جفصیل حضو

 .اإلاالي كبغااإلا ػغف مً اإلااقغة الاؾمیت اللائمت غیاب -

 .ألاحىع  مصفىفت غیاب -

 .الػمىمیت الصفلاث لجىت ملغع  و الصفلت غیاب -

 .اإلاالي كبااإلاغ  ػغف مً اإلااقغ ماالالتز  غیاب -

 .الاجفاكیت مؼ الفاجىعة في اإلاىاص بػع ؤؾػاع جؼابم غضم -

 .الحىالت مؼ الفاجىعة خؿاب عكم مؼابلت غضم -

 .الفاجىعة( في ؤكل الىمیت الؼلب ) ؾىض في زؼإ -

 .الفاجىعة ظهغ غلى الفػلیت الخضمت زخم غیاب -
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 املؼلب الطابع: الطقابت الالحقت على الىفقاث العمىميت للمؤسست إلاسدضفائيت

 هىان الجهاث اإلاؿخفیضة، لصالح الضولت زؼیىت مً الػمىمیت ألامىاٌ زغوج و الىفلاث صغف غملیت بػض     

 الهیئاث بلى یغؾلها و آلامغ بالصغف، بصفخه الاؾدكفائیت اإلااؾؿت مضیغ بةغضاصها یلىم خؿاباث و جلاعیغ

 بهضف اإلاداؾبت مجلـ و اإلاالیت عةاوػ  بلى بعؾالها لیخم الصحت( عةاوػ  الؿيان، و الصحت مضیغیت )  الىصیت

  اإلاالیت الىطػیت هي الحؿاباث هظه و اإلاسالفاث، و ألازؼاء زلىها مً و صحتها مً الخإهض و فیها الخدلیم

 .ؤلاصاعي  الحؿاب و

 

 (Situation Financière)املالیت  ؤوال: الىطعیت

 یسص اإلاداؾبت و هیتاز حاإلا مؿخىي مىخب غلى قهغ ول نهایت یػض مالي هكف غً غباعة هي املالیت ىطعیتال   

 فهي الػمىمي، اإلاداؾب و بالصغف آلامغ مً ول غلیه ویاقغ الىفلاث جىفیظ فیها بما هیتاز حاإلا جىفیظ غملیت

 ٌ  1  الخالیت البیاهاث یظم مالي حػضاصي حضو

 .اإلااصة( الباب، الػىىان، ) هیتاز حاإلا مضوهت خؿب الىفلت ػبیػت -

 .اإلامىىخت الاغخماصاث مبلغ -

 الىفلاث. غىاویً و ؤبىاب و مىاص بحن اإلاالیت الاغخماصاث جدىیالث -

 .ماالالتز  مبلغ -

 .بالضفؼ ألامغ و الخصفیت -

 .الػمىمي اإلاداؾب ػغف مً اإلاضفىع اإلابلغ -

 جغكم بدیث اإلاىجؼة الحىالاث ول فیه حسجل الظي الحىالاث سجل غلى باالغخماص اإلاالیت الىطػیت اهجاػ یخم و    

 فیه یسجل الظي الىفلاث سجل  و هظا.هظا مً حهت  مبلغها و ػبیػتها و الحىالت اججاه جدضص و جاعر و

 الىفلت، هىع اإلاخػامل، ) الخصفیت غملیاث اإلابلغ، الخاعیش(، و ػبیػتها، ) بضكت ماالالتز  غملیاث ول بالخفصیل

 كبل مً فػال اإلاضفىغت اإلابالغ ) الضفؼ غملیاث و اإلابلغ(، الغكم، بالصغف)الخاعیش، ألامغ غملیاث و اإلابلغ(،

 .مً حهت ؤزغي  الػمىمي( اإلاداؾب

 لىفلاث اإلاسصصت اإلاالیت الاغخماصاث اؾتهالن جلضم وؿب ومخابػت ػاببغ  في خخمثلف اإلاالیت الىطػیت ؤهمیت ؤما 

 جؼىع  مخابػت والصحت اإلاالیت عحياوػ  ؤو للمضیغ یمىً والتي بىاؾؼتها الاؾدكفائیت الػمىمیت للماؾؿت الدؿیحر

 :بلى باإلطافت ألازغي، الدؿیحر هفلاث قيل غلى ؤو وؤحىع  عواجب قيل في جم صغفها التي الدؿیحر هفلاث حجم

 الاغخماصاث بحن الخدىیالث ءابحغ  بمياهیت مالخظت وؾهىلت هیتاز حاإلا ءةاكغ  حؿهیل. 

 عكابتها وؾهىلت قهغیا الىفلاث جىفیظ إلاضي الضكیلت اإلاػغفت. 

 بؿهىلت اإلاكاول وخل ثاعااللغ  اجساط في حؿاغض. 

 اإلامىىخت الاغخماصاث الؾتهالن الحلیلیت اليؿب مػغفت. 

 الىفلاث جىفیظ غىض اإلاغجىبت ألازؼاء اهدكاف في حؿاغض. 

 (2018-2012) الاؾدكفائیت الػمىمیت للماؾؿتو الجضٌو الخالي ًبحن الىطػُت اإلاالُت 

                                                           
 14/04/2019 ،)ملابلت(،غحن جاصلـ الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت ةمضیغ بىكاقىف غىصًضة،:  1
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 (0212-0210عين جازلس) -(: الىطعيت املاليت للىفقاث  املؤسست العمىميت الاسدضفائيتIII -22)الجسول 
 

 )زج( (Situation Financière)  الىطعيت املاليت السىت

0210 699.536.864,45 

0210 623.834.061,68 

0210 650.477.711,63 

0212 606.104.144,46 

0212 602.346.479,94 

0212 608.846.373,63 

0212 599.837.144,85 
 -عين جازلس–، املؤسست العمىميت الاسدضفائيت ألاحىض  مكخب و املحاسبت و امليزاهیت مكخب  :املصسض

 -صياغت شخصيت -

         الخعليق  

، جبحن ؤن الىكىفاث اإلاالُت التي جىضح الىطػُت اإلاالُت اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت      مً زالٌ الجضٌو

، لترجفؼ 2016بلى  2013مػخبرا مً صج، لخػغف اهسفاطا  699.536.864,45بلغذ  2012غحن جاصلـ، ؾىت 

حؼ العجفاع حجم وطلً عا صج 599.837.144,85غغفذ اهسفاطا لُصل الى  2018، لىً ؾىت 2017ؾىت 

ا  اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت غحن جاصلـهفلاث الدؿُحر التي جصغفها  اصة غضص اإلاغض ى الىافضًً قهٍغ لٍؼ

للمؿدكفى باغخباعها مؿدكفى خيىمي في ظل مجاهُت الػالج ؤو ما ٌػغف بالػالج ملابل زمً ػهُض ملاعهت 

ت  .....الخ ؤلاًىاءصاٍعف صُاهتها،الخغظًت،م بلى بطافتو اإلاػضاث الؼبُت،  آلاالث،ؤؾػاع ألاصٍو

   و طلً مً ؤحل الػمل غلى جلضًم ؤغلى مؿخىي مً الخضماث الصحُت اإلالضمت للمىاػىحن. 

 

 (Compte Administratif)إلازاضي  زاهيا: الحساب

 للماؾؿت بالصغف ػغف آلامغ مً اإلاالیت الؿىت آزغ في یػض مالي هكف غً غباعة هى إلازاضي  الحساب

 الفػلیت صاثاغ ًوؤلا  صغفذ التي زالٌ الىفلاث مً اإلاالیت الؿىت هدیجت غً یػبر الظي و الاؾدكفائیت، الػمىمیت

 الىطػیاث غلى باالغخماص ؾىت ول نهایت في واإلاداؾبت هیتاز حمىخب اإلا مؿخىي  غلى بغضاصه یخم و جدصیلها، جم التي

 اإلاىجؼة (اثًغاصؤلا  و الىفلاث) هیتاز حباإلا الخاصت الػملیاث مجمل فیه یىضح قهغ، و ول في للماؾؿت اإلاالیت

 ؤلاصاعة إلاىاككخه مجلـ غلى یػغطه و بالصغف آلامغ غلیه یاقغ بهجاػه وبػض الخدىیالث، بما فیها الؿىت زالٌ

 حىان 30جاعیش  كبل مجلـ اإلاداؾبت بلى یغؾل زم ،(الىالیت والي ) ؤلاصاعة مجلـ عئیـ ػغف مً غلیه واإلاصاصكت

 اإلااؾؿت مضیغ ػغف مً اإلاىجؼ ؤلاصاعي  في الحؿاب اإلاضوهت الحؿاباث ملاعهت یخم خیث اإلالبلت، اإلاالیت الؿىت مً

 فاثاالاهدغ  الهدكاف الػمىمي( اإلاداؾب ) الخؼیىت ؤمحن ػغف اإلاىجؼ مً الدؿیحر وخؿاب بالصغف( آلامغ )

  .وحضث بن وألازؼاء

ٌ  في یلخص فاهه ؤلاصاعي  الحؿاب مدخىي  ؤما      :یلي هما و هظا اإلالخص كؿمحن بلى ویلؿم حضاو
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 غىاویً بلى هیتاز حمضوهت اإلا خؿب ملؿمت صاثاغ ؤلاً ػبیػت فیه یىضح صاثاغ ؤلاً بجاهب زاص :ألاول  *القسم

 صاثاغ ًؤلا  الخاصت، زیصاوالتر  ألاولیت واإلاىملت هیتاز للمح جبػا غلیها اإلاخدصل اإلابالغ مجمىع ومىاص، وؤبىاب

 .اإلاالخظاث و الؿىت ؤو الضوعة زالٌ فػال اإلادللت

 ألاولیت هیتزاجبػا للمح اإلافخىخت الاغخماصاث الىفلاث، ػبیػت فیه یىضح الىفلاث بجاهب زاص :الثاوي *القسم

 مجمىع اإلاالیت، مً الؿىت صٌؿمبر 31غایت  بلى اإلاثبخت ؤو اإلاضفىغت الىفلاث الخاصت، زیصاوالتر  واإلاىملت

 اإلالبلت اإلاالیت الؿىت في للضفؼ اإلااحل اإلاالیت، الباقي الؿىت وكاغ اهتهاء جاعیش ماعؽ31بخاعیش  اإلاضفىغت الىفلاث

 .اإلاالخظاث و 

 للؿىت النهائیت جدضیض الىدیجت و الػىىان، خؿب اإلاالیت الؿىت هفلاث و صاثاغ بً مجمىع فیها جىضح :*امللخص

 مؼ صاثاغ ًؤلا  بحمالي ملاعهت زالٌ مً وحض وطلً بن اإلاالیت الؿىت بًغاصاث في الفائع و الغصیض ؤي اإلالفلت اإلاالیت

 .الىفلاث بحمالي

 

 ما زالٌ مً الػمىمیت ألامىاٌ غلى اإلاالیت البػضیت الغكابت ءاثابحغ  حؿهیل في ؤلاصاعي  الحؿاب ؤهمیت جىمً   

 :یلي

 اإلااؾؿت هیتاز حم في العجؼ ؤو الفائع حسجیل زالٌ مً اإلاالیت الؿىت هدیجت غً یػبر. 

 صاثاغ ًؤلا  جدصیل و الىفلاث صغف بسصىص الظغوعیت اإلاػلىماث یلضم. 

 ًاإلاالیت الاغخماصاث جىػیؼ بسصىص اإلاسالفاث و ألازؼاء اهدكاف مً یمى. 

 الػمىمیت ألامىاٌ حؿیحر كبتاغ م في الكفافیت جدلیم ؤصواث مً ؤصاة یػخبر. 

 وان بطا اإلاداؾبت، بدیث مجلـ مثل اإلاسخصت الهیئاث ؤمام الػام اإلااٌ غلى عكابت ؤصاة بمثابت یػخبر 

 لآلمغ بصاهت بمثابت ؾلبي فهى الخدلیم وان بطا ؤما بالصغف آلامغ لظمت ؤةر جب بمثابت فهى بیجابي الخدلیم

 1 .له اإلاالي الخضبحر ؾىء غً الىاجج بالصغف

 (2018-2012) الاؾدكفائیت الػمىمیت للماؾؿت ؤلاصاعي  الحؿابو الجضٌو الخالي ًبحن 

للىفقاث  املؤسست العمىميت (Compte Administratif)إلازاضي  الحساب(: III -22)الجسول 

 (0212-0210عين جازلس) -الاسدضفائيت

 )زج( (Compte Administratif)إلازاضي  الحساب السىت

0210 105.196.550,42 

0210 127.428.646,09 

0210 156.351.345,31 

0212 158.001.570,17 

0212 171.305.127,71 

0212 177.755.685,82 

0212 196.162.144,85 
 -عين جازلس–، املؤسست العمىميت الاسدضفائيت ألاحىض  مكخب و املحاسبت و امليزاهیت مكخب  :املصسض

                                                           
 15/04/2019 ،)ملابلت(،غحن جاصلـ الاؾدكفائیت الػمىمیت اإلااؾؿت ةمضیغ بىكاقىف غىصًضة، :  1
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 -صياغت شخصيت -

 الخعليق

         ٌ بمبلغ  2012مً ؾىت ؤلاصاعي هالخظ ؤن مجمىع الىكىفاث الخاصت بالحؿاب ، مً زالٌ الجضو

 صج 196.162.144,85اعجفاغا لخصل بلى مبلغ  2018بلى  2013 غغفذ زالٌ الؿىىاثزج،  105.196.550,42

و طلً عاحؼ الهسفاض مجمىع مبالغ ؤلاًغاصاث اإلاخدصل غلیها ؤو اإلادللت فػال زالٌ هظه الفترة  2018ؾىت 

لخلبُت خاحُاتها في مسخلف  الاؾدكفائیت الػمىمیت إلااؾؿتاملاعهت باعجفاع مجمىع الىفلاث التي جصغفها 

 ألاكؿام بازخالف مجاالث ألاوكؼت صازل و زاعج اإلاؿدكفى.
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 املؼلب الخامس : ادخباض الفططياث و مىاقضت الىخائج 

 بىاءا غلى اإلاػلىماث اإلاخػللت بالضعاؾت اإلاُضاهُت ًمىً اؾخسالص الىخائج الخالُت:

 اللبلیت ؤو الغكابت ؾىاء اإلاالیت للغكابت جسظؼ الػمىمیت الىفلاث مً هجؼء الاؾدكفائیت الىفلاث  -

 ألاهبر الجؼء یخدمالن اللظان الػمىمیت هما الصفلاث لجان و اإلاالي اإلاغاكب غكابت،فالالخلت ؤو اإلاتزامىت

 اإلاغاكب ػغف مً اإلااكذ الغفع غضص خاالث هثرة یفؿغه ما هظا و هيل، الىفلاث غلى الغكابت مً

 .صحت الفططيت ألاولىو هظا ما ًثبذ اإلاالي.

، و طلً مً زالٌ كُام اإلاداؾب الػمىمي  الؿابلت للغكابت عكابت مىملت هي الػمىمي اإلاداؾب عكابت  -

بل صغف الىفلاث ثبىجُت كبالخدلُم مً مكغوغُت خىالت الضفؼ خؿابُا و الخإهض مً الىزائم ال

 .صحت الفططيت الثاهيتو هظا ما ًثبذ كلیل. بها الغفع خاالث غضص هجض لظا  الػمىمُت

 والحؿاب ؤلاصاعي( اإلاالیت الىطػیت ) اإلاالیت الىكىفاث ةعؾاٌب ؾىىیا جلىم الاؾدكفائیت اإلااؾؿت بن -

 الىصیت الهیئاث بلى یغؾلها و بالصغف، آلامغ بصفخه الاؾدكفائیت اإلااؾؿت مضیغ بةغضاصها یلىم التي

بهضف  اإلاداؾبت مجلـ و اإلاالیت اعةػ و  بلى بعؾالهالیخم  الصحت( اعةػ و  الؿيان، و الصحت مضیغیت ) 

 .صحت الفططيت الثالثتو هظا ما ًثبذ  عكابتها.
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 دالصت الفصل

 ال طلً ؤهه  ،ه ًىبثم ؤؾاؾا مً الفغص و وحضاههمؼ و مىظماجخجإلاا يف بيالػمل الغكا ماهخظا نب          

ؼ و هفاءة آلا ًىً الفغص اللائم غلى الػمل صازل  لم  حػمل ما تي لت الكُمت لىفاءة الخىظُم و الدكَغ

ٌ ئإلاؿالخىظُم و ا جدؿم غً كُم ؾلىهُت  ػبر جصغفاجه ما ٌ يف ًصضع ذ و اللىائ حنغً جؼبُم اللىاه ى

ىحه غلى كضع ما ظه  و غلى كضع ،ى الصفاث الؿلىهُت للفغصض ر الغكابت الظاجُت مً ؤمبص وحػخبالحُا

 له هظا الفغص.غول مىكؼ ٌك يالػمل ف ماهخظا ن ًيى 

خلت غلى الىفلاث الػمىمُت ًغي بػع ال ُت الؿابلت و المؾحهؼة الغكابُت الغ ع الىظغ غً ألا غب

ً ؤإلاا  التيؿائل إلاا الىاؽ بػاء اهبًضًً  تيعاء اللت آلا محغلى  حالظي ًصؼل م عكابت للغؤي الػا   نفىٍغ

اعؽ الؿلؼت جم  ؤن صون  ٌ ى ًدثل كُضا خلُلُا ًمالظي  ر حؿدىإلاام جماغت و الغؤي الػالا صالح في جازغ 

  .ن ماغت وجصىعها لللاهى جال رحًخفم مؼ طم هدى غلى 

 ( بلؼغف العجاٌ مؿدكفى ) غحن جاصلـ الاؾدكفائیت الػمىمیت باإلااؾؿت الخؼبیلیت ؾدىااصع  فمً زالٌ       

 كؿمحن عئیؿیحن بلى جىلؿم اإلااؾؿت حؿیحر هىفلاث حػخبر التي الاؾدكفائیت الىفلاث ػبیػت ؤن بلى جم الخىصل

 زالٌ زاصت هظه الىفلاث جؼىع  مضي اؾخيخجىا هما ألازغي، الدؿیحر هفلاث و اإلاؿخسضمحن هفلاث هما

 الؿیاؾت و باألؾػاع مخػللت ؤؾباب زاعحیت و اإلااؾؿت وكاغ هؼیاصة صازلیت ألؾباب طلً و ألازحرة الؿىىاث

 .اإلاخبػت اإلاالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

 ة العامةخاتمال
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 الظبب كاهذ التي و داتهااسإًلإ البؼيء الىمى و العمىمیت اإلاؤطظت لىفقاث الظسیع الىمى ؿاهسةإن         

 ألامس ، اإلایزاهیت هاجظمالتي  الىفقاث و ؤلاًساداث بین الخىاشنإ عدم في جخمثل خؼیرة ؿاهسة إحدار في ألاطاس ي

إ.ید اإلاظاعدة ػالبت الدولت إلى مظخمسة بصفت جلجأ أن العمىمیت باإلاؤطظت أدي الري

العام،  اإلاال على للحفاؾ الحدیثت وألاهـمت آلالیاث مع جخأقلم زقابیت مخؼىزة أجهصة إقامت وجب لهرا          

 الخعسف على مً جمكىىا حيث وجؼىزها، وجقدمها ؤلادازة ءأدا جحظین في حظاهم اإلااليت أن  السقابترا هجد ل

 فئنها إذن .لها ألاغساض اإلاخصصت في العامت ألامىال اطخخدام مً والخأكد الخىـيم داخل العمل طیر كيفيت

م ألاداء جقييم ومً خالل ومظخمسة، مىـمت بصىزة اإلااليت والخصسفاث ألاعمال طیر جكفل و  الاهحساف وجقٍى

إ.العام اإلاال التي جمع وؤلاهمال الىقص أوجه ومعالجت ألاخؼاء جصحيح

برز للدول، الاقخصادًت والاجخماعيت الحياة في كبیرة أهميت لها اإلااليت السقابت فان طبق إلاا واطدىادا       ذلك ٍو

 الخىاشنإ جحقيقحظً حظيیرها و وإ ت وحماًتهامىميالع ألامىالعلى  اإلاحافـت في جلعبه الري البازشإ الدوزإ مً

له مً دوز فعال في الحياة  في مخخلف القؼاعاث، التي ٌعد القؼاع الصحي أهمها إلاااإلاالي للدولت  و الاقخصادي

إ اإلاىاػىین .

  

  ة:النتائج العامة للدراس

إ:یلي ما اطخيخجىا  دزاطدىا خالل مً

 الاجخماعيت. و الاقخصادًت أهداف جحقيق أجل مً حظخعملها الدولت ًد في أداة العمىميت الىفقاث حعبر -

واللىائح  القىاهین إػاز في واإلاادیت والبشسیت اإلاالیت إلاىازدها ألامثل الاطخغالل على التركیز الدولت جحاولإ -

 .اإلاالیت السقابت أجهصة قبل مً بها العمل الجازيإ والخعلیماث

 جدقيق في اإلاالي اإلاساقب دوزإ ًأحي هىا فيها الىقىع ججىب و ألاخؼاء جفادي على حعمل اإلااليت السقابت -

 الىفقاث. جاهب على الفحص الشامل و 

 العام، اإلاال و نهب الاخخالض وطائل فيه حعددث شمان في عليها السقابت و العمىميت الىفقاث حظيیر -

إ.مساقبخه في اإلاكلفت هي التي السقابيت ألاجهصة حعددث لرلك 

 طابقت زقابت ٌعخبر ألاخیر هرا ألن كالىشزاء السئيظيین بالصسف وآلامٍسً اإلاالي اإلاساقب بین السابؽ هقص -

 وهـاميت شسعيت مساقبت إلى عادة اإلاالي باإلاساقب ًؤدي مما ، ألامىال صسف یخص فيما عمله عائق ًكبح

 .البعدًت بالسقابت الاهخمام ، مع للىفقاث

 اإلاخالفاث عً الكشف في اإلاخمثل السقابیت ألاجهصة وباقي اإلاالیت قبتااإلاسإ به جقىم الري الدوزإ محدودیت -

 يمسجكب محاكمت في الحق لها یكىنإ أن دونإ الصادزة الالتزاماث شسعیت مً والخحقق إليها الىـس ولفذ

 .ألاخؼاء

 مقازهت بما جدا مسجفعت ؤلاعخماداث مبالغ یجعل ما اإلاالي اإلاساقب زقابت إلى العملیاث بعع خظىع عدم -

إ.العام اإلاال في إطساف وبهرا لها، یلصم

واإلاماػلت  اإلاالیت، السقابت أجهصة جىصیاث مع الحكىمیت اإلاؤطظاث مً الكثیر وحعاونإ ججاوب عدم -

إ.السقابت فعالیت مً ویظعف عملها یعیق مما ألاجهصة هره مساطالث على السد في والخأخس
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عً  الحقیقي بمعىاه الاطخقالل بمیزة أجهصتها جمخع عدم هى الجصائس في اإلاالیت السقابت على یعاب ما وأهم -

 أعىان یخمخع لم إذا خاصت العام اإلاال مخابعت في اإلاالیت السقابت دوزإ مً یحد ما وهرا الظلؼاث، مخخلف

 .الكافیت والحمایت بالحصاهت السقابت اإلاالیت

 أن باعخباز اإلاؤطظت، حظییر حعسقل اإلاالیت السقابت أن الاطدشفائیت العمىمیت إلاؤطظتا مدًس یعخبر  -

 صحیت، خدماث جقدم اإلاؤطظت التي وشاغ مع یخالءم ال ما هرا و الىفقاث جىفیر  مدة مً جصید السقابت

 .للمؤطظت اإلاالي بالدظییر جخأزس الصحیت فالخدمت

 ات:التوصي

عميقت  إصالحاث إدخال ًجب أطاطيت وؿيفت عام بشكل العمىميت على الىفقاث اإلااليت السقابت إن -

ت الشسوغ كافت وجىفیر عليها،  الجسائم الاقخصادًت حجم اشدًاد ؿل في السقابيت، اإلاهمت لهجاح الظسوٍز

 .للمال العام والاخخالطاث ألامىال جبيع الفظاد، ؿاهسة وجفش ي الدظيیر وطىء واإلااليت

 على السقابت التي جحكم والخىـيماث القىاهین في الىـس إعادة الدولت في العمىميت الظلؼاث على ًيبغي -

 جىحيد العام، اإلاال كيفياث صسف على اإلاباشسة ؤلاصالحاث مً زشمت إدخال خالل مً .العام اإلاال

 ؿاهسة على للقظاء وزدعيت متاأكثر صسإ جكىنإ أوطع صالحيت السقابيت الهيئاث مىح السقابيت، الخقىياث

 اإلااليت الفظائح جفش ي طىء في العمق الىػني في الاقخصاد يهدد أصبح الري شكاله،أ بمخخلف الفظاد

 .القؼاعاث العمىميت جميع في مخيف بشكل اهدشسث التي

لهم  جكفل حصاهاث مً مىؿفىها به یخمخع أن یجب ما على اإلاالیت السقابت أجهصة الدشسیعاث في الىص -

 قىاهین خالف إلاً العقىباث على الىص وكرلك لهم، مىحها یجىشإ التي والحىافص عملهم في الخامت الحسیت

 .العمل

والسقابت  الخىفیر مجاالث مخخلف في وحعمیمهم الحدیثت الاجصال ووطائل آلالي ؤلاعالم هـام إدخال -

 .العمل لدظهیل

 على بها والعمل یخعلق ما وكل اإلاالیت السقابت مىطىعاث إلاىاقشت ودولیت وػىیت وهدواث دوزاث إقامت -

 .اإلاخخصصت اإلاساجع وجىفیر الخدزیبیت الدوزاث بئقامت اإلاساقبین مظخىيإ جحظین

 .جؼىزها إلى أدث التي الحقیقیت ألاطباب و ػبیعتها و الصحیت الىفقاث طتابدزإ الاهخمام -

ؤلاجساءاث  ىبثق مً طالمتاإلاالاطدشفائیت  لىفقاث اإلاؤطظت العمىمیت والدظيیر ألامثل الخىفیر الجيد -

 العمىمي. اإلاحاطب و بالصسف آلامس اإلاالي، اإلاساقب مً كل قبل مً اإلاخبعت

 : املستقبلية افا لا 

في  بداًت هقؼت هرا بحثىا ًكىنإ أن أًظا كما هخؼلع ، دزاطدىا أهميت إبساش في وفقىا قد أهىا ملأه ألاخیر في و         

ً بعع إعؼاء ًمكىىا لرلك .،هرا اإلاىطىع إ:مثل مظخقبليت دزاطاث بمثابت جكىنإ ألن جصلح التي العىاٍو

 لاجهزة الرقابية في الدولة و دورها في الحفاظ على املال العام. -

 على أداء مؤسسات الخدمات الجامعية.أثر الرقابة املالية  -



 
 

  

  

 مراجعالصادرومال
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ت، العذد  خ   35الزضمُت للجمهىرٍت الجشائٍز  .1990أوث  15،  الصادرة بخاٍر

الذي ،07/09/1991 اإلاىافم  1412صفز عام  28 اإلاؤرخ في، 313-91اإلازضىم الخىفُذي ركم :  -34
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ت،العذد محخىاها ذة الزضمُت للجمهىرٍت الجشائٍز خ 43،الجٍز ربُع ألاول عام   09،الصادرة بخاٍر

1412  ٌ. 
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 مواقع الاهترهذ:

ؤلالكترووي:   اإلاىكع ،  )هخىضاي )ؤلا للزكابت اإلاالُت العامت و اإلاحاضبت العلیا لألحهشة الذولیت اإلاىظمت -43

www.intosai.org/ar/documents.html 

 : ؤلالكترووي اإلاىكع ، رابىضاي( )ألا واإلاحاضبت اإلاالیت للزكابت العلیا لألحهشة العزبیت اإلاىظمت -44

https://www.fbsa.gov.iq/ar/arabosai   
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 املالیة تعتاااا بالا التكفل بطاقة(: 02امللحق سقم )

 

 

  

 الجاهىزية الجصائسية الدًاقساطية الشعبية

 وشازة الصحة و السكان و إصالح املستشفيا 

  

اولًة مستغاهم    

      مستغاهممدًسية الصحة و السكان لىلًة 

                                                                                                       بعين تاالس إلاستشفائية   العاىمية املؤسسة

 بطاقت الالتزام
 ميزاهية املؤسسة العاىمية ذا  الطابع إلااازي  

 

 

         

 مصاريف                                                                                                                                                                               

ـــــــــىع                                               املىضـــ  

                                                        اقتصاا  

II الفسع                

ا 

االسصيد الجدًدامبلغ العاليةاالسصيد السابقااملااةاالباباالعنىان 

ا..………………………………ا………………………ا................ا........ا........ا.......

 

اII:  الفسع         

االعنىان : .....................     

االباب :  .........................     

ااملااة :  .........................     

افي ميزاهية التسيير طبقا للقساز الىشازي املشترك زقم.....................املفتىحة املالیة  تعتاااا بالا التكفل بطاقة      

........و املتضان  تىشيع إلاًسااا  و النفقا  تعلى املؤسسا  العاىمية الاستشفائية و املؤسسا  العاىمية املؤزخ في 

اللصحة الجىازية.

ا

ا

ا

اتعين تاالس في:....................................

ــــــدًـــامل                                                                                                                   اسةـــ

ا

ا
 
 
 

ت  يرة املساق  املا ي  

ا

 سقم:...........................

.....................:   

 

8102السنة :   

 بطاقة رقم:...........
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ااملالیة باملناص  التكفل بطاقة(: 01امللحق سقم )

ا

  

الدًاقساطية الشعبيةالجاهىزية الجصائسية   

 وشازة الصحة و السكان و إصالح املستشفيا 

    

ولًة مستغاهم      

ميزاهية                                                                                                     مدًسية الصحة و السكان لىلًة مستغاهم

ا  املؤسسة العاىمية 

ذا                                                                                                      العاىمية إلاستشفائية بعين تاالساملؤسسة   

 الطابع إلااازي                           

 
 

 

 

  

........السلك:..............................................   

منص  الشغل:............................الستبة أو   

 

............الىظيفة العليا:...............................  

..............املنص  العا ي:............................  

(01النفقا  )  

ا2012 املالیة لسنة باملناص  التكفل بطاقةاملىضىع: 

ا(02اقتصاا )

ااملناص  املالية إ ى غاًة  

ا2012.12.31

املناص  املالية املفتىحة ا

ا2012.01.01لسنة 

اا

ااملالحظة

ااملناص  املاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ااملناص  الحقيقية 

ااملناص  الشاغــــــــسة

ا........

ا........

ا........

ااملاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــةاملناص  

ااملناص  الحقيقية 

ااملناص  الشاغــــــــسة

ا........

ا........

ا........

ا

ا

ازتبة:..........................  2012 لسنةاملفتىحة املالیة  باملناص  التكفل بطاقة      

ا

ا

ا

اتعين تاالس في:....................................

ــــــدًـــامل                                                                                                                   اسةـــ

ا

ا
 
 
 

ا.................السنة:..........   

 البطاقة زقم:..................   

ـــت  يرة املساق   ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ اياملالـ
ا

 سقم:...........................

.............................:   
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 مزلشة  الشفض املؤقذ / النهائي(: 03امللحق سقم)

  
 الشعبیت الذیمقشاطیت الجضائشیت الجمھوسیت

                                                                                                                 املالیت وصاسة      

                                                                                                                                                                                                   تيزاهيللم العامت املذیشیت

                                                                                 -وهشان –للميزاهيت  تجهويال ذیشیتامل

جادلس  عين                                     عين جادلسما بين البلذياث   املالیت املشاقبت

........................:   

ا-م مسخغاه -

 آلامس                                                                                                    

ا:........................................................بالصسف

 2012:................/ تبليغ مرلسة السفض
 

 
 

 

االحساب الخاص                 خجهيزال           املسخخذمين  سيير          الد      :  هفقاث     املوضوع

ا   .....................................................................................................................................................:املالیت السنت

ا................................................:املبلغ......................................:بخاسیخ ............................... :سقم التزام بطاقت 

 ............هوعيت العمليت:........................................................................................................

ا............................................................................................................................................: العملیت سقم

ا............................. املااة:................................ الباب:................... ..................: القسم :ميزاهیاحي إسناد

ااملعدل و املتام املتعلق بالسقابة 14/11/1222املؤزخ في  22/414زقم  التنفیري املسسىم :املشجع

ا11،12،13لسياا املىاا:  بھا یلتزم التي للنفقا  السابقة

 :الخالیت باألسباب املعلل،أعاله بين امل للملف ....................الشفض مزلشة  كمبلغأ أن یششفني    

- ............................................................................................................................................................ 

- ......................................................................................................................................................... 

- ................................................................................................................................................... 

 :أدهاه املزلوسة للنصوص طبقا رلك و

- .................................................................................................................................................. 

ـــاملال بــــــــــاملشاق                                                                                           ـــ  يـــــــــــــــــــ

ا(إلامضاء و الختم )                                                                                              

 

 

 نهائــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

  ذــــــــــــــــــــــمؤق
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 بالذفع حوالت(: 04امللحق سقم)

 

 والیت مسخغاهم الذفع حوالت

 املؤسست العموميت الاسدشفائيت 

 عين جادلس

 السنت

 املالیت

 حوالت

 .....:سقم

 لشف

 ...:سقم

 الشقم

 :الدسلسل 

....... 

............ ...العنوان:.........الباب: الصك مبلغ الصك جاسیخ الصك سقم

 املادة:..........

 املادة(..............................................)اسم 
   

 املكلف املحاسب

 الصح  القطاع خضینت أمين

 عين جادلس 

 .............................سقم: ب ج ح

 الجضائش مشلض

 : املوضوع

 ..................... العنوان:

 ......................... الباب:

  ........................املادة:

 العملیت( اسم رلش )حسویت: 

 املبلغ

................ 

 الـــــــــذائن

 ...........................................................املسخفیذ.......

 .................. ........سقم:......................... بشیذي حساب

 الجضائش :ب البریذیت الصكوك مشلض

 .......................................املصشفیت:........... املؤسست

 ......................................... سقم:........... بنكي حساب

 :للنفقت املثبخت السنذاث 

 ـ..................................... -

- ...................................... 

- ...................................... 

 .................. املجموع

 ................. الاقخطاعاث

 .................. الحوالت مجموع

 ............ سقم:.............. الحوالت جشفق

 ...................................................   : املؤسخت

 .....................................................املادة:......

 ...............................................املالیت: السنت

 :قذسه بمبلغ الحوالت هزه حشسث

 ...................باألحشف(... املبلغ )لخابت ..........

................................................................ 

 

 الخضینت أمين
اإلامضاء( و الختم )

 .............................   :.. بعين جادلس حشس 

 بالصشف آلامش
اإلامضاء( و الختم )

ا
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 (: إشعاس خاص بالشفض خاص باملحاسب العمومي05امللحق سقم )

 
االشعبیة الدیاقساطیة الجصائسیة الجاھىزیة

ااملالیة وشازة

اللاحاسبة العامة املدیسیة

اللخصینة مستغاهم الجھـىیة املدیسیة

االاستشفائیة تعين تاالس العاىمیة املؤسسة

إ ى                                                                                                                             

االسيد / 

ااملؤسسة   مدیسة بالصسف آلامس

االاستشفائیة تعين تاالس العاىمیة

احىالا  افع زفض :املىضىع

ا :آلاتیة الحىالا  افع تعدم یؤسفني منه ، 36 املااة سیاا ل 20/21زقم  املسسىم ألحكام تطبیقا

ا.............................................................................................................................................................................

..........................................السب ........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ا.............................................................................................................................................................................

اأمين الخصينة                                                                                                  

 إلامضاء( و الختم )                                                                                                 



 امللخص:
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 الكلمات املفتاحية

 الالحقة الزقابة                - اإلاتزامىة الزقابة  -       الزقابة القبلية       -     العمىمية الىفقات  - اإلاالیة الزقابة   

------   -    ---------  -   ---------   -   --------- 

 

 

 

 

 الذي الدور  إبزاس إلى  الزقابة اإلاالية و دورها في جسيير الىفقات العمىمية مىضىع الدراسة تهدف        

 اإلاعمىل  لخشزيعاتوا القىاهين مخالفة عدم على العمىمية والحزص الىفقات جسيير في اإلاالية الزقابة ثلعبه

 هحى ثىجيهها  من الحأكد إلى باإلضافة الىفقات العمىمية، صزف إطار في بالصزف آلامز طزف من بها

 .العامة اإلاىفعة ووشز اإلاسطزة ألاهداف ثحقيق

بغية الاطالع  -عين ثادلس– الاسخشفائية ة العمىميةاإلاؤسسو قد ثم القيام بدراسة ميداهية في        

 .الدولة وضعتها التي الزقابية ألاجهشة لىفس وهفقاتها للزقابة اإلاالية  على مدي خضىع

العمىمية في مخحلف  للىفقات و عليه خلصد هحائج الدراسة ،أهه و في ظل التزاًد اإلاسحمز      

 وسيلة اإلاالية سىاء قبلية أو متزامىة أو الحقة جعحبر الزقابة اإلاؤسسات العمىمية الصحية في الجشائز،

 دعم وظيفتي ًكفل الذي ألامز العمىمية، ألامىال حزكة في ثححكم وألاهظمة التي القىاهين احترام نلضما
 ير أعلى مسحىي من الخدمة الصحية.ؤلادارة و الخسيير في اإلاؤسسات الاسخشفائية لحىف

   Les objectifs de l'étude Le sujet du contrôle financier  Et son rôle dans la gestion des dépenses publiques Mettre en 

évidence le rôle joué par le contrôle financier dans la gestion des dépenses publiques et en veillant à ne pas enfreindre les 

lois et législations en vigueur Par la personne qui ordonne le décaissement dans le cadre du décaissement des dépenses 

publiques, en plus de veiller à ce que celles-ci soient orientées vers la réalisation des objectifs fixés et le bienfait public. 

 

    Une étude de terrain a été menée dans l'établissement hospitalier public, Ain Tedeles, afin d'examiner dans quelle 

mesure ses dépenses étaient soumises à une surveillance financière et aux mêmes organes de réglementation mis en 

place par l'État. 

 

     Les résultats de l'étude ont conclu que, compte tenu de l'augmentation constante des dépenses publiques dans divers 

établissements de santé publics en Algérie, , Le contrôle financier, qu'il soit tribal, simultané ou ultérieur, est un moyen de 

faire respecter les lois et règlements régissant les mouvements de fonds publics, Qui assure le soutien des fonctions de 

gestion et de gestion dans les hôpitaux pour fournir le plus haut niveau de service de santé. 
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