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إلاػاض اللام للىٌِاث اللمٓمُت

الفصل ألاول :ؤلاطاز العام للىفقاث العمىميت
اإلابحث ألاول :مٌاَُم حٓ٘ الىٌِاث اللمٓمُت
اإلابحث الثاوي :آلُاث جىٌُص الىٌِاث اللمٓمُت ْ ألاكٓان
املٖلٌٓن بدىٌُصَا
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إلاػاض اللام للىٌِاث اللمٓمُت

جمهيـد:
بن جؼٓض السْلت ْ اهخِالِا مً املٌِٓم الخِلُسي ٓسْلت حاضػت بلى السْلت املخسدلت في مجاالث الحُاة
الاُخصازًت ْ الاحخماكُت ،ؤزٔ الى ظٍازة ْ جىٓق مجاالث إلاهٌاَ اللام.
ْ بىاءا كلى الخؼٓض املؼخمط في جىٓق الحاحاث ْ الطهباث اللامت مم العٍازة املؼخمطة في كسز ػٖان املجخمم
ًٖل َصا جؼلب جعاًسا في حجم الىٌِاث اللامت التي جازيها السْلت ً .السْلت جسًم الطْاجب للمٓؿٌين اللاملين
ْ املخِاكسًً  ْ ،جسًم ؤمٓالا لشطٓت ُامذ ببىاء محؼت ِٓطباء ْ جخحمل هٌِاث ًخح الؼطَ الجسًسة ْ صُاهت
ما ُام منها  ْ ،بوشاء الجؼٓض ْ املٓاوي ْ املؼاضاث ْ ،حشتري الؼالح ْجؼٓض حِشِا ْ جمىح بكاهاث  ،في ٔل َصٍ
الحاالث جٓحس هٌِاث كامت ؤي دطْج مبالى هِسًت مً دعٍىت السْلت  ْ ،صطًِا مً ؤحل الحاحاث اللامت
للمجخمم .
ْ كلى َصا ألاػاغ جىاْلىا في َصا الٌصل ماَُت الىٌِاث اللامت في املبحث ألاْ٘ ؤما املبحث الثاوي ًِس
جؼطُىا بلى آلُاث جىٌُص الىٌِاث اللمٓمُت ْ ألاكٓان املٖلٌٓن بدىٌُصَا.
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اإلابحث ألاول  :مفاهيم حىل الىفقاث العمىميت
لِس حلسزث مٌاَُم الىٌِاث اللمٓمُت مِاضهت مم ادخالي جإزيراتها كلى اليشاغ الاُخصازي
،بطاًت بلى جؼٓض الحاحاث إلاوؼاهُت ْ حلِسَا  ،ألامط الصي جؼلب اللجٓء الى الىٌِاث اللمٓمُت بشٖل حللِا
مً ؤَم ؤػاػُاث ؤي ػُاػت اُخصازًت ٔاهذ ْ مم ادخالي صٓض ْ جِؼُماث َصٍ الىٌِاث جعاًس حجم
إلاهٌاَ اللام.
اإلاطلب ألاول  :ظاهسة جصاًد الىفقاث العمىميت
مً ؤَم الـٓاَط الاُخصازًت التي اػخسكذ اهدباٍ الاُخصازًين هي ؿاَطة جعاًس الهٌِاث
اللمٓمُت مم ظٍازة الزد٘ الِْمي ،ؤي ؤن اللالُت بﯾهُما كالُت ػطزﯾت بحخت بوض الىـط كن زضحت همْ
السْلت الاُخصازي ؤْ الٌلػٌت اﻷﯾزﯾْلْحﯾت الػاﺋزة ًﯾُا.
ْؤْ٘ من لٌث االهجباٍ بلﻰ ﻫشٍ الؾاﻫضة َٓ الاُخصازي اﻷلماهي ًاحهض  ،VAGNERبلز ؤن ُام بزضاػت
مجللِت بالهٌِاث اللمٓمُت ْجعاًسَا ،جضجب كلﯾُا الاػخيخاج بْحْز اجحاٍ كام هحْ ظٍازة هﺷاغ الزْلت المالي مم
الجػٓض الاُخصازي للحماكتْ ،صان شلْ ًي ُاهْن اُجصازي ػمي باػمّ  » :ؤهّ ٓلما حَِ محجمم ملﯾن ملزال
من الهمْ الاُخصازي ًةن شلْ ًازي بلﻰ اجػاق هﺷاغ الزْلت المالي ْبالجالي ظٍازة اﻹهٌاَ اللام بملز٘ ؤٓبض من
العٍازة الحاصلت ًي هصﯾب الٌضز من الهاجﺞ الِْمي «.
ْػْي هحاْ٘ ًﯾما ﯾلي ؤن هجهاْ٘ بالﺷضح ْ الخٓطُح ٓ٘ من اﻷػباب الؾاﻫضﯾت ْ اﻷػباب الحِﯾِﯾت لتزاًسَا.1
أوال  :ألاطباب الظاهسيت لتزاًد الىفقاث العمىميت
المِصْز باﻷػباب الؾاﻫضﯾت لتزاًس الهٌِاث اللمٓمُت ﻫي اﻷػباب الجي جئزي بلﻰ ظٍازة اﻹهٌاَ ،ﻫشا
اﻷدﯾض ال ﯾصاحبّ ظٍازة ًي إلاﺷباق ؤْ الدزماث حﯾر ؤن حظء ٓبﯾض من الهٌِاث الظاﺋزة ال جضحم بلﻰ اجػاق ًي
الدزماث ؤْ جحػﯾن من مػجْاﻫا ،ب٘ ﻫي ظٍازة ًي المبالى زْن ظٍازة ًي إلاﺷباق ؤْ الدزماث ْلشلْ جػمﻰ ظٍازة
ؾاﻫضﯾت ؤي من حﯾر الؾاﻫض ًِغ ْ ،ؤﻫم اﻷػباب ﻫي:2
ؤ -اهﺧفاض قيمت الهقود :ﯾِصز باهدٌاض ُُمت الهِْز ،اهدٌاض ُٓتها الشطاﺋُت مما ًازي بلﻰ هِص مِزاض
الػلم ْالدزماث الجي ﯾمٓن الحصْ٘ كلﯾُا بشاث اللزز من الْحزاث الهِزﯾت كن المِزاض الشي ٓان ﯾمٓن
الحصْ٘ كلﯾّ من ُب٘ ْﻫي الؾاﻫضة الجي ﯾمٓن ؤن جٌػض اضجٌاق ؤزمان الػلم ْالدزماث ْمن المالحؾ
بصٌت كامت ؤن ُُمت الهِْز ؤدشث ًي الاهذٌاض بصْضة مػجمضة ْٕان ٓاهث هػبت الجزﻫْض جدجلي من زْلت
بلﻰ ؤدضٔ.
ْﯾجضجب كلﻰ جزﻫْض ُُمت الهِْز ظٍازة الهٌِاث اللمٓمُت لمْاحُت ﻫشا الجزﻫْضً ،الزْلت جزًم كززا من ْحزاث
الهِز ؤٓبض مما ٓاهث جزًلّ من شي ُب٘ للحصْ٘ كلﻰ هٌغ المِزاض من الػلم ْالدزماث ًالعٍازة َىا ًي ضُم
 :1ػٓظي كسلي هاﺷس  ،الىحيز في اإلااليت العامت  ،الساض الجاملُت لليشط ،الِاَطة  ،2000 ،ص63
 :2كائشت بً هاصط  “ ،السقابت اإلااليت على الىفقاث العمىميت“  ،مصٓطة لىُل ﺷِازة ماػتر في الللٓم الاُخصازًت ،حاملت محمس دُظط – بؼٕطة ،
الجعاﺋط  ، 2013 -2012 ،ص 26
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الهٌِاث اللمٓمُت ظٍازة ؾاﻫضﯾت ،بش ال ﯾجضجب كلﯾُا ؤي ظٍازة ًي المهٌلت الحِﯾِﯾت ؤْ ظٍازة ًي ؤكباء الجٖالٍُ
1
اللامت كلﻰ اﻷًضاز.
ب -التغيير ﻓي اﻷطالﯾب و ؤلاحساءاث اإلاحاطبيت و اإلااليت :بن الخوُير ًي ألاػالُب ْإلاحطاءاث املحاػبُت
ْالمالﯾت الجي ﯾجم بمْحبُا حػاب الهٌِاث اللمٓمُت ﯾمٓن ؤن ًِٓز بلﻰ ظٍازة ؾاﻫضﯾت ًﯾُا ْزْن ؤﯾت ظٍازة
حِﯾِﯾت ًي الهﺷاغاث الجي ججْلﻰ الزْلت الُِام بُا من دال٘ َصٍ الهٌِاث. 2
ًلِز ٓاهث الؼطٍِت الحػابﯾت المجبلت ًي بكزاز امليزاهُت اللامت للزْلت ﻫي ػطٍِت امليزاهُت الصاًﯾتْ ،بمْحب
ﻫشٍ الؼطٍِت ال جزضج المئػػاث الحٖٓمُت حمﯾم هٌِاجُا ًي مﯾظاهﯾجُا الداصت بُا ،ب٘ جػطح الهٌِاث الجي
حؼخؼُم حوؼُتها من بﯾضازاث المئػػت ْجزضج الهٌِاث الباُُت ًي المﯾظاهﯾت الداصت بُا ْبشلْ ال جؾُض ًي
المﯾظاهﯾت اللامت بال المبالى الصاًﯾت لﻺهٌاَ اللامُْ ،ز جضجب كلﻰ ﻫشا صوض ححم الهٌِاث اللمٓمُت ًي المﯾظاهﯾت
3
اللامت.
ٓشلْ ٓان ًي الماطي ُػم من الهٌِاث اللمٓمُت الجي جئزﯾُا الزْلت بﺷٓ٘ دزماث ْمهاًم كﯾهﯾت ،بحﯾر ال
ججطمن امليزاهُت اللامت ُُمت ٓلٌجُا باﻷضُام ؤما الُٓم ْبلز ؤن جذلذ الزْلت كن ﻫشا ألاػلٓب ْكن اكجماز
ُاكزة الصٓافيْ ،بزؤث اللم٘ ًِْا لِاكزة الﺷمْ٘ الجي جِض ي بخظمين ٓاًت الهٌِاث اللمْمﯾت ْٓاًت
الْاضزاث ًي حاهب المﯾظاهﯾت اللامت مما ؤزٔ لجطمﯾن المﯾظاهﯾت اللامت هٌِاث لم جٓن لجػح٘ ًﯾُا ػابِاْ ،لشلْ
4
ًةن العٍازة الهاحمت كن جغبﯾَ مبزؤ الﺷمْ٘ جلجبض ظٍازة ؾاﻫضﯾت.
ج -اجطاع إقليم الدولت و شيادة عدد الطﻛانً :ازي اجػاق ضُلت الزْلت ْ ظٍازة مػاحت اﻹُلﯾم الجابلت لُا
(باهطمام اُلﯾم ؤْ ؤُالﯾم حسًسة لُا) بلﻰ اججاٍ الهٌِاث اللمٓمُت هحْ الظٍازة  ،لمْاحُت مغالب اﻷُالﯾم
الجسًسةْ ،جلز ﻫشٍ العٍازة ًي الهٌِاث اللمٓمُت ظٍازة ؾاﻫضﯾت ضُمﯾت ،ﻷنها لم جئزي بلﻰ ظٍازة هصﯾب الٌضز
مهُا ،ضهم اظزًاز مبلوُا.
ْجئزض العٍازة الحاصلت ًي الػٓان ًي ظٍازة حجم الهٌِاث اللمٓمُت ،لمْاحُت ألاكباء الجسًسة ًي
مُازًً مدجلٌت من الخسماث اللامت ْ ،جلْز العٍازة ًي الهٌِاث اللمٓمُت بلﻰ العٍازة المغلِت ًي كزز
الػٓانً ،اضجٌاق كزز ألاػٌا٘ بلﻰ بحمالي الػٓان ،ﯾجغلب جًْﯾض الدزماث اﻷػاػﯾت المهاػبت لمضحلت
الغٌْلتًْ ،ي مضحلت الحِت ظٍازة هٌِاث الخللُم بﺷٓ٘ داص ،لمْاحُت جلْ العٍازة الحاصلت ًي هػبت كزز
ألاػٌا٘ٓ ،ما ؤن ظٍازة كزز الشُٓخً ،ازي بلﻰ ظٍازة الملاﺷاث ٓما ؤن اضجٌاق جُْلاث الحُاة ًازي بلﻰ اللم٘
كلﻰ ظٍازة اللاﺋز من الاػدثماضاث الخللُمُت ْٓ٘ جلْ اﻷػباب جبضض ظٍازة الهٌِاث اللمٓمُت ًي ﻫشا المحا٘ ًْي
5
املجاالث ألادطٔ.

 :1ػٓظي كسلي هاﺷس ،)2000 ( ،مسحع طابق  ،ص 65
ً :2لُح حؼين دلٍ ،اإلااليت العامت ،كالم الٕخب الحسًث لليشط ْالخٓظَم ،ألاضزن ،2008 ،ص 108
 :3كلي محمس دلُل  ،ػلُمان ؤحمس اللٓظي  ،اإلااليت العامت ،زاض ظَطان لليشط ْ الخٓظَم  ،ألاضزن ،1999 ،ص 134
 :4مِسي محٌٓؾ، ،علم اإلااليت و التشسيع اإلاالي و الضسيبي  ،زاض اليشط ْ الخٓظَم-بيرْث  ،لبىان ،2005 ،ص 231
 :5بٓهٓاض بٓمسًً “ ،اإلااليت العامت على التعليم – دزاطت حالت قطاع التربيت الىطىيت بالجصائس  ،“ 2009-1890ضػالت ماحؼخير في الللٓم الاُخصازًت،
حاملت جلمؼان ،الجعاﺋط ،2011،ص ص 51 -50
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ثاهيا  :ألاطباب الحقيقيت لتزاًد الىفقاث العامت
ًِصس باﻷػباب الحِﯾِﯾت لعٍازة اﻹهٌاَ اللام جلْ امللؼُاث الجي جئزي بلﻰ ظٍازة المهٌلت الٌللﯾتْ .جلْز بلﻰ
ؤػباب اُجصازﯾت ،احجماكﯾت ٕ ،ػﯾاػﯾت ،بزاضٍت ْمالﯾت ٔ ْ ،ل ػبب مً َصٍ ألاػباب ػىدىاْ٘ ﺷطحّ
ٔاآلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي:1
ؤ -اﻷطباب الاقتصادًت :جلز اﻷػباب الاُخصازًت من ؤَم اﻷػباب الجي جٌػض ؾاﻫضة العٍازة ًي الهٌِاث
اللمٓمُت ،حُث ؤن جسدل السْلت في اليشاغ الاُخصازي باًخخاحِا املصاوم ْ املشاضَم ًًٓط ًطص كمل
ٓثيرة ْ مخىٓكت مما ًازي بلى ظٍازة السدل الِٓمي مً العٍازة الحاصلت في الىاجﺞ الِٓمي الىِسي ْ َصٍ
العٍازة جٓلس ظٍازة الاػتهالْ كلى الؼلم ْ الخسماث ْ في هٌؽ الُٓذ ظٍازة في امللطْض باُخصاز
الؼَٓ ْ بصلٗ لٖي حشبم السْلت الحاحاث اللامت جِٓم بعٍازة إلاهٌاَ الظزًاز كطض الؼلم
ْ الخسماث ْ في هٌؽ الُٓذ حؼخٌُس السْلت مً الظطاﺋب املباﺷطة كلى السدل ْ ضؤغ املا٘
2
ْ الظطاﺋب هير املباﺷطة كلى الخساْ٘ ْ الاػتهالْ.
الشكل(  :)1 -Iألاطباب الاقتصادًت لتزاًد الىفقاث العامت
 -2يؤدي الى دلّ
ًطص كمل حسًسة
ٓىٌِاث مىخجت

 -1ظٍازة جسدل السْلت في
اليشاغ الاُخصازي ْ ظٍازة
اهٌاُِا اللام

ً -5ازي الى ظٍازة
اًطازاث السْلت مً
الظطاﺋب املباﺷطة
ْهير املباﺷطة

ً -3ازي الى ظٍازة
زدل الٌطز بعٍازة
الىاجﺞ الِٓمي
الىِسي

ً -4ازي الى ظٍازة
الؼلب كلى الؼلم
ْ الخسماث ْ ظٍازة
امللطْض مً الؼلم
ْ الخسماث
املصسض  :ػمير صالح السًً حمسي ،اإلااليت العامت  ،مٕخبت ظًٍ الحُُِٓت  -الؼبلت ألاْلى ،بيرْث  ،لبىان  ، 2015 ،ص 72

ب -ألاطباب الاحتماعيت :
بن اللٓامل الاحخماكُت ؤًظا لِا زْض في الدؼبب بعٍازة إلاهٌاَ اللام ٓإػباب حُُِِت حُث ؤن
الخؼٓض الحاصل في كلٓم امللطًت ْ الاجصاالث بين ؤًطاز مجخمم ؤزٔ بلى ظٍازة الٓعي الثِافي ْ جؼٓض الٓعي
 :1محمس الصوير بللي ٌ ،ؼطي ؤبٓ اللال ،اإلااليت العامت  ،زاض الللٓم لليشط ْ الخٓظَم  ،الجعاﺋط ،2003،ص .47
 :2ػمير صالح السًً حمسي ،اإلااليت العامت ،مٕخبت ظًٍ الحُُِٓت ،الؼبلت ألاْلى ،بيرْث -لبىان ،2015 ،ص ص 72 -71
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الاحخماعي ْ الٓعي الؼُاس ي لسٔ املجخمم ٖٓل ًٖ ،ل َصا الخؼٓض ؤزٔ بلى ْعي ؤًطاز املجخمم باحخُاحاجّ
الالظمت كلى السْلت بﺷباكِا ٔاللسالت الاحخماكُت الؼُاػُت ْ الاُخصازًتٓ ،خحُِّ اللسالت الاحخماكُت
في الىٌِاث اللمٓمُت ﻹﺷباق الحاحاث ْ بوشاء املصالح اللامت لخِسًم الخسماث ْ جًٓير الؼلم ألاػاػُت
ٓسكم للسدٓ٘ ْ بكازة جٓظَم السدل ْ الثرْة ﻹظالت الؼبُِت الاحخماكُت ًٖل َصا الٓعي ظاز مً مؼالب
1
ْ جًٓير َصٍ املؼالب ظاز مً حجم إلاهٌاَ اللام مً ُبل السْلت.
الشكل ( : ) 2 - Iألاطباب الاحتماعيت اإلاؤدًت إلى شيادة حجم ؤلاهفاق العام

ظٍازة حجم إلاهٌاَ اللام مً ُبل السْلت

مؼالبت السْلت بحاحاث مخىٓكت ْ مخجسزة ﻹﺷباكِا

دلّ الخٌاكل الاحخماعي ْ جٓلس ْعي زِافي ْ احخماعي ْ ػُاس ي ْ اُخصازي

ًخح ؤبٓاب الٓعي الثِافي ْ ػبُل الاجصا٘ ْ املٓاصالث
املصسض  :ػمير صالح السًً حمسي  ،)2015(،مطحم ػابّ  ،ص 73

ث -ألاطباب الظياطيت :
حلخبر اللٓامل الؼُاػُت مً ؤَم ألاػباب التي جازط في حجم الىٌِاث اللمٓمُت ْ جازي بالخالي بلى ظٍازجّ
ْ َصٍ اللٓامل ُس جٖٓن هدُجت لؼُاػت السْلت السادلُت ؤْ للالُتها مم زْ٘ اللالم ألادطٔ ْ املىـماث
السْلُت.
ث -اﻷطباب التىظيميت ؤلادازيت:
جطجبؽ َصٍ ألاػباب بعٍازة حجم الؼٖان في ٔل زْلت مما ًخؼلب جِسًم دسماث ْ بﺷباق حاحاث بحٕم
ؤٓبر ْ مم ظٍازة الؼٖان جٓػم حجم املسن مما جؼلب بوشاء بزاضاث حسًسة ؤْ مىـماث ْ ماػؼاث حسًسة
 :1ػمير صالح السًً حمسي ،)2015 ( ،مطحم ػابّ  ،ص 73
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لخٓآب حجم الخوير الحاصل لسٔ الجمِٓض مما جؼلب شلٗ ظٍازة الخذصُصاث املؼلٓبت لخلٗ إلازاضاث ْ
املطاًّ الخابلت للٓظاضاث ؤصبح َىاْ جؼٓضاث في الُِأل الخىـُمُت ؤًُِا مما جؼلب مً شلٗ ظٍازة
املؼخلعماث إلازاضٍت الالظمت الهجاظ املِام املؼلٓبت ٓ ْ ،صلٗ ظٍازة كسز املٓؿٌين الصًً ػِشولٓن الٓؿٌُت
الجسًسة التي اػخحسزذ حطاء الخٓػم ْ الخىٓق في حجم الخسماث املِسمت.
ج -ألاطباب اإلاالي ـ ــت:
ْ جخلخص َصٍ ألاػباب في الخؼٓض الٕمي ْ الىٓعي في إلاًطازاث اللامتً ،ىدُجت الخؼٓض الحاصل في جسدل
السْلت في اليشاغ الاُخصازي  ْ ،جؼٓض اللالُاث السْلُت ْؿِٓض املىـماث اللاملُت ٓمىـمت الخج ـ ــاضة
السْلُت،صىسَْ الىِس السْلي ْ ،حَِٓ السحب الخاصت ًيها ٔ .ل َصا ؤزٔ بلى اظزًاز حجم إلاًطازاث اللامت
ًىدُجت جؼٓض اُخصازًاث السْ٘ ْ جؼٓض كالُاتها ؤًظا ًخحذ الؼطٍّ للحصٓ٘ كلى ؤهٓاق الِطْض اللامت
الخاضحُت ً ،إصبحذ السْ٘ جلجإ بلى الاُتراض حتى في املجاالث الؼبُلُت هير اػخثىاﺋُت .
ْٓصلٗ هدُجت الخؼٓض الللمي الخٕىٓلٓجي جؼٓضث صىاكاث السْ٘ ْظاز بهخاحِا ْ هدُجت جؼٓض اللالُاث
السْلُت ًخحذ ألاػٓاَ ْ كِسث الاجٌاُُاث الخبازلُت الخجاضٍت ٔ ،ل َصا ًخح ألاًّ في ظٍازة إلاًطازاث
ْ جٓلس ًاﺋع في إلاًطازاث اللامت مما زًم بالسْ٘ بلى ظٍازة حجم الىٌِاث اللمٓمُت للجمِٓض ْ لخحسًث
1
ْ جؼٍٓط زْلِا.

 :1ػمير صالح السًً حمسي ،)2015 ( ،مطحم ػابّ  ،ص ص 77، 74
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اإلاطلب الثاوي  :مفهىم الىفقت العمىميت
بن مصؼلح الىٌِت اللمٓمُت ًخٖٓن مً مِؼلين ازىين  :هفقت بملنى مصاضٍٍ  ْ ،عمىميت بملنى ؤن
جِٓم بها ماػؼاث السْلت اللامت مً ُبل ؤشخاص ًمثلٓن َصٍ املاػؼاث ْ كلى ُمت َطم بزاضتها الللُا ْ ،
َم ًمثلٓن ماػؼاث السْلت اللمٓمُت ْ داطلين للِاهٓن اللام بٌطكُّ إلازاضي ْ السػخٓضي ُ ْ .س جم
جٖلٌُِم ؤْ جٌٍٓظِم للُِام بلملُت إلاهٌاَ اللام كلى ﺷطغ ؤن َصٍ الىٌِت اللمٓمُت حؼعى الى جحُِّ
1
الصالح اللام بةﺷباكِا حاحت كامت
ٓما ًمًٕ حلطٍٍ الىٌِت اللمٓمُت كلى ؤنها "جلٗ الىٌِت التي جِٓم بةهٌاُِا حِت كامت  ْ ،الجِت اللامت
ًِصس بها ؤحس ؤشخاص الِاهٓن اللام ْ الصي ًٖٓن السْلت ؤْ بحسٔ الُِئاث ؤْ املاػؼاث اللامت شاث
الصخصُت امللىٍٓت املؼخِلت" . 2
ْ حلطي ٓصلٗ كلى ؤنها “ مبلى مً املا٘ ًذطج مً دعٍىت السْلت،بٓاػؼت بزاضاتها ْ َُئاتها ْْظاضاتها
املذخلٌت،لخلبُت الحاحاث اللامت للمجخمم ً ،هي مبلى هِسي ًِٓم بةهٌاُّ شخص كام بِصس جحُِّ مىٌلت
3
كامت"
مً دال٘ َصٍ الخلاضي ًمٕىىا اػخذالص ألاضٔان ألاػاػُت للىٌِت اللمٓمُت ْ هي زالزت :
ؤ -شكلها :جْٓن الهٌِت اللمْمﯾت ًي ﺷٓ٘ مبلى هِزي ،حﯾر جِْم الزْلت بزْضﻫا ًي اﻹهٌاَ اللام
باػجدزام مبلى هِزي زمها لما جحجاحّ من مهجحاث ،ػلم ْ دزماث من ؤح٘ حؼُير المضاًَ اللامت،
ْ زمىا لضئْغ اﻷمْا٘ اﻹهجاحﯾت الجي جحجاحُا للُِام بالمﺷاضﯾم الاػدثماضٍت الجي جخٓالَا،لمهح المػاكزاث
4
ْ االكاهاث الاُجصازﯾت ْالاحجماكﯾت ْ الثِاًُت ْ المدجلٌت ْ هيرَا.
ب -مصدزها :ﯾِم ًي كزاز الهٌِاث اللمٓمُت جلْ الهٌِاث الجي ﯾِْم بُا ألاشخاص امللىٍٓت اللامت
( ؤﺷداص الِاهْن اللام ) ْ ججمز٘ ًي الزْلت كلﻰ ادخالي ؤهؾمجُا حمُْضﯾت ؤْ ملٓﯾت ؤْ ضﺋاػُت ْ من
اػجبزازﯾت بلﻰ زًمِطاػُت ْ الحْٓماث المضٓظﯾت ْ المحلﯾت بما ًﯾُا الﺷضٓاث ْ المئػػاث اللامت.
5
ث -الهدف مهﻬاٌ :شترغ ؤن ﯾْٓن الوضض من الهٌِت اللمْمﯾت َٓ جحُِّ املىٌلت اللامت .

 :1ػمير صالح السًً حمسي  ، )2015( ،مسحع طابق  ،ص 47
 :2ػلُس كبس اللعٍع كثمان  ،اإلااليت العامت  -مدﺧل جحليلي معاصس  ،الساض الجاملُت  ،إلاػٕىسضٍت  ،2011 ،ص 459
 :3ػٓظي كسلي هاﺷس  ،)2000 (،مسحع طابق ،ص27
 :4محمس كباغ محطظي ،اقجصادﯾاث المالﯾت العامت  ،زﯾْان املؼبٓكاث الجاملُت ،الحظاﺋض  ،2010 ،ص .55
 : 5حامز كبز املجُس زضاظ -المضػي الػﯾز حجاظي  ،المالﯾت العامت  ،زاض الهﺷض ،اﻹػﮑهسضﯾت ،2004 ،ص .247
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اإلاطلب الثالث  :جقظيماث الىفقاث العمىميت
َىاْ كسة جصيٌُاث جخللّ بالىٌِاث اللمٓمُت ًّْ ؤػؽ مذخلٌت مً بُنها
أوال :على أطاض مصدز التمىيل :بحُث ًخم بزضاج الىٌِاث اللازًت ْ هير اللازًت
أ -الىفقاث العادﯾت  :هي التي جمٓ٘ مً بًطازاث السْلت اللازًت (الظطاﺋب،مسادُل ؤمالْ السْلت)
ْ جٕطض باهخـام في امليزاهُت ،مثل مطجباث املٓؿٌين ْهٌِاث الصُاهت.
ب -الىفقاث غير العادﯾت  ْ:جمٓ٘ مً بًطازاث هير كازًت (الِطْض) ْالتي ال جخٕطض باهخـام في
امليزاهُت ،مثل هٌِاث بوشاء الؼطَ ْهٌِاث مٓاحِت آزاض الٖٓاضر الؼبُلُت.
ثاهيا :على أطاض اإلاقابل الري جحصل عليه الدولت
ًمًٕ جِؼُم ٓصلٗ الىٌِاث اللمٓمُت ػبِا مللُاض اػخلما٘ الِسضة الشطاﺋُت ؤْ هِلّ ؤْ حجم جإزطيهـا كلى
السدل الٓػني ؤي هٌِاث حُُِِت ْهٌِاث جحٍٓلُت.
أ -الىفقاث الحقيقيت :هي جلٗ املبالى املالُت التي جصطًِا السْلت مِابل الحصٓ٘ كلى ػلم ؤْ
دسماث ضئْغ ؤمٓا٘ بهخاحُت ٍْىسضج في هؼاُِا :ؤحٓض املٓؿٌين ،هٌِاث الخللـُم ْالـصحت ؤي
حاهـب الىٌِـاث الاػدثماضٍت ْالطؤػمالُت.
ًاػخلما٘ ُسضة السْلت الشطاﺋُت ْ الصي ًيخﺞ كنها الحصٓ٘ كلى الؼلم ْالخـسماث ْ الُس اللاملتًِ ،ىا
الىٌِت حلبر كً ػلط اُخىاء الؼللت ؤْ ػلط الشطاء الصي جسًلّ السْلت للحصٓ٘ كليهاً ،السْلت َىا جحصل
كلى مِابل لٖل َصٍ الىٌِاثٓ،ما جازي ؤي ظٍازة في السدل الٓػني ظٍازة مباﺷطة في بحمالي الىاجﺞ الٓػني
1
بخًٍٖٓ حجم بهخاجي حسًس.
ب -الىفقاث التحىیليت  :ال جازط مباﺷطة في الىاجﺞ الِٓمي ْبهما حؼتهسي بكازة جٓظَم السدل الِٓم ي
ْهي كلى زالثت ؤﺷٖا٘:
 هفقاث جحىيليت احتماعيتْ :هي الىٌِاث التي ًطاز منها هِل الِسضة الشطاﺋُت مً ألاهىُاء بلى
الٌِطاء مثل إلاكاهاث الاحخماكُت ْالخإمُىاث الاحخماكُت.
 هفقاث جحىيليت اقتصادًت  :بشا ٔاهذ الىٌِاث الخحٍٓالث الاحخماكُت تهسي بلى جحُِّ جٓاظن
احخماعي ًةن الىٌِاث الخحٍٓالث الاُخصازًت تهسي بلى جحُِّ جٓاظن اُخصازي ْمً ؤمثلتها
بكاهاث الاػدثماض ْ الامخُاظاث الظطٍبُت.
 هفقاث جحىيلث ماليت  ْ :هي الىٌِاث التي جمثل ًٓاﺋس السًً اللام ْاػتهالّٓ.
 :1ؤكمط ًحُاْي ـ ،مظاهمت في دزاطت ماليت  ،زاض الِٓمت للؼباكت ْ اليشط  ،الجعاﺋط ، 2003 ،ص 05
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ثالثا :على أطاض طبيعت و الغسض مً الىفقت العمىميت
جىِؼم الىٌِاث اللمٓمُت في َصا الشإن بلى:
 - 1الىفقاث ؤلادازيت ْ :هي الىٌِاث الظطْضٍت لُِام ؤحِعة السْلت بمِامِا املذخلٌت ،مثل ؤحٓض
املٓؿٌين ْ هٌِاث الصُاهتْ ،ﺷطاء املٓاز املذخلٌت ْ ًؼلّ كلى َصٍ الىٌِـاث ؤًـظا الىٌِاث الجاضٍت،
ْجظمً َصٍ الىٌِاث املحاًـت كلى ألامً ْالىـام في السادل ْالخـاضج ْاللسالت ْألاُؼام الؼُاػُت،
مثل هٌِاث ْظاضة السادلُت ْالخاضحُت ْ ْظاضة السًاق ْالِظاء.
-2الىفقاث الاطتثمازيتْ :هي الىٌِاث التي حؼاَم في ظٍازة إلاهخاج الٓػني ْالخٓػم الاُخصازي
ْهي تهـسي بلى جىمُـت السدل ْظٍازجّ ٔاملشطْكاث اللامتْ ،مً بين ألاﺷٖا٘ التي جخذصَا َصٍ
الىٌِاث ًمًٕ إلاﺷاضة بلى ما ً ـ ـ ـلي:
 هٌِاث بوشاء املؼدشٌُاث ْاملساضغ.
 هٌِاث ججِيز املاػؼت اللمٓمُت شاث الؼابم الصىاعي ْالخجاضي.
 هصِب السْلت في ﺷطٔاث الاُخصاز املذخلؽ.
 هٌِاث بوشاء الؼسْز ْالجؼٓض.
 هٌِاث زكم الاػدثماض مثل مصاضٍٍ املُاٍ ْالِٕطباء ْبوشاء الؼـطَ املازًـت بلى مىـاػّ الاػدثماض.

1

ؤما جصييفاث الىفقاث العمىميت في التشسیع الجصائسي ًاػدىازا بلى الِاهٓن ضُم -84
 17املاضخ في  07حٍٓلُت  1984الخاص بِٓاهين املالُت امللس٘ ْاملخممً ،مًٕ جِؼُم الىٌِاث
اللمٓمُت بلى هٓكين  :مصاضٍٍ الدؼُير ْمصاضٍٍ الاػدثماض ( امل ـ ـ ـ ـٓاز مً  24بلى .)42
ؤْال :هفقاث التظيير  :جىِؼم هٌِاث السْلت في امليزاهُت اللامت ،ؤي هٌِاث الدؼُير بلى ؤضبلت ؤبٓاب جٓحس
ؤبٓاب جخٖٓن مً ػبم ًِطاث ْٔل ًِطة ًمًٕ ؤن جظم حؼلت ْحؼلين ًصال ْكسز املٓاز التي ٌشملِا
الٌصل هير محسزة ْ ًمًٕ ؤن ًِؼم البىس بلى ًطْق هٌِاث الباب ألاْ٘ ْالثاوي املمثلت في ميزاهُت ألاكباء
املشترٓت املؼيرة مً ػطي ْظاضة املالُت  ْ،الباب الثالث ْالطابم هجسَما جِطٍبا في ٔل امليزاهُاث في مذخلٍ
2
الٓظاضاث.

:1ؤكمط ًحُاْي  ، )2003 (،مسحع طبق ذﻛسه ،ص 41
 :2كلي ظهسْز  ،اإلااليت العامت  ،زًٓان املؼبٓكاث الجاملُت  ،الؼبلت الطابلت  ،الجعاﺋط ،2010 ،ص .32
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الجدول زقم (  :)1 -Iهفقاث التظيير
هفقاث

الباب ألاول:
ؤكباء السًً اللمٓمي
ْالىٌِاث املحؼٓمت مً
إلاًطازاث

الباب الثاوي:
جذصُصاث الؼلؼاث
اللمٓمُت

الباب الثالث:
الىٌِاث
الخاصت
بٓػاﺋل
املصالح
/

الفقسة الثاهيت

السًً السادلي ،السًً
اللاﺋم

امللاﺷاث ،املىح
اللاﺋلُت

/

ألاوشؼت السْلُت مثل املؼاكساث
التي جمىح للُِئاث السْلُت.

الفقسة الثالثت

السًٓن الخاضحُت

املؼخذسمين امللساث
حؼُير املصالح

/

حشمل اليشاغ التربٓي ْالثِافي
مثل جِسًم املىح.

الفقسة السابعت

الظماهاث

املؼخذسمين ْؤكما٘
الصُاهت

/

اليشاغ الاُخصازي ْالدصجُلاث

الفقسة الخامظت

الىٌِاث املحؼٓمت مً

املؼخذسمين بكاهاث
الدؼُير.

/

اليشاغ الاُخصازي بكاهاث
للماػؼاث للمصلحت الٓػىُت
( بكاهاث للمصالح اللمٓمُت
الاُخصازًت)

الفقسة الظادطت

/

املؼخذسمين الىٌِاث
املذخلٌت

/

إلاكاهاث الاحخماكُت  ،املؼاكساث
ْالخظامً.

الفقسة الظابعت

/

/

/

اليشاغ الاحخماعي ،الخُٓلاث
(مؼاَمت السْلت في الصىازًّ
امللاﺷاث ْصىازًّ الصحت)

التظيير

الفقسة ألاولى

احخُاغ السًً

ضْاجب اللمل

الباب السابع:
الخسدالث اللمٓمُت

الخسدالث اللمٓمُت ْإلازاضٍت مثل
بكاهاث املجمٓكاث املحلُت.

ْالخسدالث مثل إلاكاهاث
الاُخصازًت ْاملٖاًأث

إلاًطازاث

اإلاصدز :علي شغدود  ،اإلااليت العامت  ،دًىان اإلاطبىعاث الجامعيت  ،الطبعت السابعت  ،الجصائس ،2010 ،ص  – 32صياغت شخصيت
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ْ مازام تهسي َصٍ الىٌِاث بلى الخإزير في الحُاة الاُخصازًت ْالاحخماكُتْٔ ،ل ما جحسزّ مً آزاض ًِٓ هير
مباﺷط ،لصلٗ حؼمى ؤًظا بالىٌِاث الاػتهالُٓت ،حُث جخٓظق حؼب السْاﺋط الٓظاضٍت في امليزاهُت اللامت
1
ْجـِـط هٌِـاث الدؼُير في ؤضبلت ؤبٓاب ْهي:
 ؤكباء السًً اللمٓمي ْالىٌِاث املحؼٓبت مً إلاًطازاث.
 جذصصاث الؼلؼاث اللمٓمُت.
 الىٌِاث الخاصت بٓػاﺋل املصالح.
 الخسدالث الحٖٓمُت.
ثاهيا :هفقاث التجهيز ( الاطتثماز)  :ؤي املٓطٓكُت ًةشا ٔاهذ هٌِاث الدؼُير جٓظق حؼب الٓظاضاث ًةن
هٌِاث الخجِيز ؤْ الاػدثماض جٓظق حؼب الِؼاكاث ًْطْق اليشاغ الاُخصازي ،مثل العضاكت ْالصىاكت
الُِسضْٔاضبٓض ،ألاﺷوا٘ ْالبىاء الىِل ْالؼُاحت .
حلس ُاﺋمت ميزاهُت هٌِاث الاػدثماض ْالخجِيز ْزُِت ؤػاػُت للميزاهُت للملُاث الخجِيز ْالاػدثماض.
ْال ًمًٕ ﻷًت كملُت ؤن جىجع بال بشا ٔاهذ مسجلت ْ ججسض إلاﺷاضة بلى ؤهّ جذخلٍ الاكخمازاث املٌخٓحت
لخوؼُت الىٌِاث الدؼُير كً جلٗ التي جذصص لؼس هٌِاث الاػدثماض حُث ججمم الاكخمازاث املٌخٓحت
باليؼبت بلى امليزاهُت اللامت ًِْْا للمذؼؽ إلاهمائي الؼىٓي لخوؼُت هٌِاث الاػدثماض الٓاُلت كلى كاجّ
السْلت في زالثت ؤبٓاب هي :
 .1الاػدثماضاث املىٌصة مً ُبل السْلت ْ :حشمل الىٌِاث التي حؼدىس بلى ؤمالْ السْلـت ؤْ بلى ؤمـالْ
املىـماث اللمٓمُت ْﺷبّ كمٓمُت.
 .2بكاهاث الاػدثماض املمىٓحت مً ُبل السْلت.
 .3الىٌِاث ألادطٔ بطؤغ املا٘.
ْ ًالحف ؤن جِؼُم ميزاهُت الىٌِاث ًذظم لِاكسة ملطًْت ْهي ُاكسة جذصُص الاكخمازاث ْملىاَا
ؤن اكخماز البرملان للىٌِاث ال ًجٓظ ؤن ًٖٓن بحمالُا بل ًجب ؤن ًذصص مبلى ملين لٖل ْحّ مً ؤْحّ
إلاهٌاَ اللام ؤي ؤهّ ال ًجٓظ ؤن ًٓاًّ البرملان مثال كلى جذصُص  30ملُٓن زًىاض لىٌِاث ْظاضة إلاػٖان
جاضٔا للحٖٓمت ؤمط جٓظَم َصا املبلى كلى ؤْحّ بهٌاَ الٓظاضة املذخلٌت مً مطجباث املٓؿٌين ْهٌِاث بزاضة
ْصُاهت مباوي الٓظاضة ْاػدثماضاث في املشطْكاث التي جِٓم بها ْهير شلٗ ،بل ًخلين ؤن ًٓاًّ البرملان كلى
جذصُص مبلى ملين لٖل ْحّ مً ؤْحّ بهٌاَ الٓظاضة ْبمِخض ى َصٍ الِاكسة ال ًجٓظ للحٖٓمت ؤن جىِل
مبلوا اكخمسٍ البرملان للىٌِاث الٓاضزة في الباب ملين لﻺهٌاَ كلى مٓاًِخّ ْبمٌِٓم املذالٌت ًجٓظ

 :1كلي ظهسْز، )2010 ( ،مسحع طبق ذﻛسه ،ص 34
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للحٖٓمت ؤن جىِل الاكخماز املذصص لبىس مً البىٓز الٓاضزة في اكخماز باب إلاهٌاَ كلى بىس آدط ْاضز
1
بىٌؽ البابْ ،ال جذخلٍ الىٌِاث مً ْظاضة بلى ؤدطٔ.

الشكل ( : ) 3 -Iالتقظيماث الىفقاث العمىميت

جقظيماث الىفقاث العمىميت

في التشسيع الجصائسي

جقظيمـ ـاث هظسب ـ ـ ـ ـت

هٌِاث
كازًت
هٌِاث
هير
كازًت

هٌِاث

هٌِاث

هٌِاث

حُُِِت

بزاضٍت

الخسماث

ْ

ْ

ْ

هٌِاث
جحٍٓلُت

هٌِاث
اػدثماضٍت

هٌِاث
جحٍٓلُت

1كلي ظهسْز ،)2010( ،مسحع طبق ذﻛسه ،ص35
18

هٌِ ـاث
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اإلاصدز : :ؤكمط ًحُاْي ـ ،مظاهمت في دزاطت ماليت  ،زاض الِٓمت للؼباكت ْ اليشط  ،الجعاﺋط ، 2003 ،ص ص(  – )41، 05صُاهت شخصُت

اإلابحث الثاوي :آلياث جىفير الىفقاث العمىميت و ألاعىان اإلاكلفىن بتىفيرها
بن كملُت جىٌُص امليزاهُت ال جخم بال بٓاػؼت ألاكٓان املٖلٌٓن ُاهٓهُا ٍْخمثلٓن في املحاػب اللمٓمي
ْلامط بالصطي ٓما ًىٌطز ٔل كٓن بمجمٓكت مً اللملُاث ؤْ املِام املٓٔلت لّ ُاهٓها ْالصًً ًِٓمٓن
باﻹطاًت بلى املطاُب املالي بالطُابت كلى الىٌِاث اللمٓمُت مً دال٘ ألاكما٘ التي ًِٓمٓن بها.
اإلاطلب ألاول :مبادئ جىفير الىفقت العمىميت حظب التشسيع الجصائسي
بن ٔٓن مبالى إلاًطازاث جبِﻰ مبالى محخملت ْ مخُٓلت ًان ُاهٓن امليزاهُت ًىص كلى الحس ألاُص ى مً
املبالى املصطح بةهٌاُِا لٖل هطض ,حیث ال ﯾجٓظ لﻺزاضة ججاْظ الاكخمازاث املِطضة ,جؼبیِا للمازة  57للِاهٓن -84
 17املخللّ بِٓاهين املالیت ،التي هصذ كلى ؤهّ“ ال ﯾجٓظ صطي ؤي هٌِت بما ﯾخجاْظ مبلى الاكخمازاث املٌخٓحت
طمً الشطْغ املحسزة طمً َصا الِاهٓن ,ما لم جىص ألاحٖام الدشطیلیت دالي شلٗ“
ْ جحٕم صطي الىٌِاث اللمٓمُت ُاكسة جذصیص الاكخمازاث التي حلني ؤن جٓظق الىٌِاث كلى مذخلٍ
الٓظاضاث ْ باليؼبت ملذخلٍ ألابٓاب بصٓضة اكخمازاث ملیىت محسزة لٖل منها ٓ.ما ﯾِصس بهصٍ الِاكسة ؤﯾظا
كسم ضصس مبلى بحمالي للىٌِاث جخصطي ًیّ إلازاضة ٓم حشاء مما ﯾترجب كىّ كسم جحٓیل اكخماز مً باب ؤْ مجا٘
بلى ؤدط .حُث ؤن الِاهٓن ضُم  17 -84املخللّ بِٓاهين املالیت ﯾخظمً املطْهت املخللِت بىِل الاكخمازاث ْجحٓیلِا .
1

اإلاطلب الثاوي  :ألاعىان اإلاكلفىن بتىفير الىفقاث العمىميت
بن كملُت جىٌُص امليزاهُت ال جخم بال بٓاػؼت ألاكٓان املٖلٌٓن ُاهٓهُا ٍْخمثلٓن في املحاػب اللمٓمي
ْلامط بالصطي ٓما ًىٌطز ٔل كٓن بمجمٓكت مً اللملُاث ؤْ املِام املٓٔلت لّ ُاهٓها ْالصًً ًِٓمٓن
باﻹطاًت بلى املطاُب املالي بالطُابت كلى الىٌِاث اللامت مً دال٘ ألاكما٘ التي ًِٓمٓن بها.
أوال :آلامس بالصسف:

 :1محمس الصوير بللي ٌ ،ؼطي ؤبٓ اللال ،)2003 ( ،مطحم ػابّ  ،ص 107
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َٓ ٔل شخص ًإَل ُاهٓهُا لخىٌُص اللملُاث املخللِت بإمٓا٘ السْلت ْ املاػؼاث
اللمٓمُت ْ الجماكاث املحلُت ٓما ًمًٕ لآلمطًٍ بالصطي جٌٍٓع الخُُٓم للمٓؿٌين اللاملين
1
جحذ ػلؼتهم.
ﻓالمسون بالصسف ألاطاطيين أو الابتدائيين َم لامطًٍ بالصطي الصًً ًذصص لِم مباﺷطة
إلاكخمازاث املطدص بها في امليزاهُت مثل الٓظٍط باليؼبت للسْلت ْالٓالي باليؼبت للٓالًت ْ ضﺋِؽ
املجلؽ الشلبي للبلسًت ...أما آلامس بالصسف الثاهىي ًِٓ الصي ًخلِﻰ ؤْ جٌٓض لّ إلاكخمازاث
املطدص بها في امليزاهُت مً ُبل لامط بالصطي الطﺋِس ي مثل ضئػاء مصالح هير املمطٓعة للسْلت
ؤْ كمُس ٔلُت ْمسًط مؼدشٌﻰ.
ؤما التزاماث لامطًٍ بالصطي ًهي:
باﻹطاًت بلى التزاماث ألامطًٍ بالصطي املترجبت كً مماضػتهم ْؿاﺋٌِم ٓمؼئٓلين كً بزاضة ْحؼُير
الُِئاث امللُىين ؤْ املىخذبين كلى ضؤػِا مطهمٓن ٓصلٗ ُبل بساًت مماضػت مِامِم باكخماز ؤهٌؼِم لسٔ
املحاػبين اللمٓمُين املذصصين ٍْ ،خمثل َصا الاكخماز في جِسًمِم ما ًثبذ حلُُنهم ْاهخذابهم ْٓصلٗ
همٓشج جُُٓلِم بلى املحاػبينٓ .ما ؤنهم ملعمٓن بمؼٗ محاػبت داصت بدؼُيرَم املالي (املحاػبت
2
إلازاضٍت) ْجِسًم حؼاباث الىخاﺋﺞ الخاصت بالدؼُير بلى الُِئاث الخابلين لِا ْ بلى مجلؽ الحاػبت.
الجدول زقم ( :)2 -Iأصىاف آلامسيً بالصسف على مظتىي كل مً الدولت ،الىالًت ،البلدًت
واإلاؤطظاث العمىميت
املؼخٓٔ
لامط
بالصطي

السْلت
زاهٓي
ضﺋِس ي
الٓظٍط
باليؼبت
للميزاهُت
اللامت
للسْلت،
امليزاهُاث
امللحِت ْ
الحؼاباث
الخاصت
بالخعٍىت

الٓالي

الٓالًت
زاهٓي
ضﺋِس ي
الٓالي

/

البلسًت
زاهٓي
ضﺋِس ي
ضﺋِؽ
املجلؽ
الشلبي
البلسي

/

املاػؼت اللمٓمُت
زاهٓي
ضﺋِس ي
املٖلٍ
مسًط
املاػؼت بدؼُير
املصالح
الخابلت
للماػؼت
ْ البلُسة
كً
مِطَا
الطﺋِس ي

:1حؼين الصوير ،دزوض في اإلااليت واإلاحاطبت العمىميت  ،زاض املحمسًت  ،الؼبلت  ، 02الجعاﺋط  ،2001 ،ص 121
 :2بلوعالي محمس ضًُّٓ -طٍم بلِاػم“،السقابت على الىفقاث العمىميت“،مصٓطة لىُل ﺷِازة ماػتر جذصص محاػبت ْ حباًت ،الجعاﺋط،حاملت زٓخٓض
الؼاَط مٓالي -ػلُسة  ، 2013-2012 ،ص 13
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املصسض :حؼين الصوير ،دزوض في اإلااليت واإلاحاطبت العمىميت  ،زاض املحمسًت  ،الؼبلت  ، 02الجعاﺋط  ،2001 ،ص  – 121صُاهت شخصُت

ثاهيا :اإلاحاطب العمىمي:
ٌلخبر محاػبا كمٓمُا ٔل شخص ٌلين بصٌت ُاهٓهُت للُِام بخحصُل إلاًطازاث ْزًم الىٌِاث
اللمٓمُت ْطمان حطاػت املؼدىساث ْألامٓا٘ ْالُِم ْاملمخلٖاث ْاللاﺋساثْ ،املٓاز مم الُِام بمؼٗ
محاػبت مىخـمت لحطٓت املٓحٓزاث.
ًاملحاػب الطﺋِس ي َٓ كٓن مٖلٍ بدىٌُص امليزاهُت ْ مؼٗ الحؼاباث الخاصت باﻷمٓا٘ اللمٓمُت،حُث
ٌلخبر ؤمين الخعٍىت املحاػب الطﺋِس ي كلى مؼخٓٔ الٓالًت .
ٓما ًخصٍ بصٌت املحاػبين الطﺋِؼين ٔل مً :اللٓن املحاػب املطٓعي للخعٍىت ،.ؤمين الخعٍىت
املطٓعي،.ؤمين الخعٍىت الطﺋِس يٓ ْ ،صا ألاكٓان املحاػبٓن للميزاهُاث امللحِت.
ؤما اإلاحاطبىن الثاهىيينًِ :م الصًً ًخٓلى ججمُم كملُاتهم املحاػبٓن الطﺋِؼُٓن  ْ ،بالخالي ًِم
ٌلملٓن جحذ ضُابت ْ بﺷطاي محاػبين ضﺋِؼين.
ْ باللٓزة بلى املطػٓم الخىٌُصي  313-91املاضخ في ً .1881/08/05مٕىىا جمُيز املحاػبين الثاهٍٓين
ٔالخاليُ :1ابظٓا الظطاﺋبُ ،ابظٓا ؤمالْ السْلتُ ،ابظٓا الجماضْ ،.محاًـٓ الطَٓن ،ؤمىاء دعاﺋً
الِؼاكاث الصحُت ْ املطآع إلاػدشٌاﺋُت الجاملُت  ْ ،ؤديرا ؤمىاء دعاﺋً البلسًاث.
ؤما التزاماث املحاػبين اللمٓمُين ًِم ًذظلٓن لاللتزاماث املِطضة في الِاهٓن ألاػاس ي اللام
للٓؿٍُ اللمٓمي باكخباضَم مٓؿٌين كمٓمُين باﻹطاًت بلى حملت مً الالتزاماث الخاصت بمماضػت
مِامِم ٓمحاػبين كمٓمُين.
ٌلخبر املحاػب اللمٓمي ْحسٍ املذٓ٘ لخىٌُص كملُاث مالُت في ادخصاصّ ػٓاء في مجا٘ جحصُل
إلاًطازاث ؤْ زًم الىٌِاث ْ َصا بلس مطاُبخّ ملشطْكُت ا لخحصُل ؤْ السًم ْ ،مىّ دالًا آلمط
بالصطي الصي ًخصطي في مجا٘ املالﺋمت ًةن املحاػب اللمٓمي لّ مجا٘ الصحت (ؤي صحت
اللملُاث املالُت املىٌصة) بحُث ًجب كلى املحاػب اللمٓمي ؤن ًخحِّ مً ؤن لامط بالصطي
مطدص لّ بمٓحب الِاهٓن بخحصُل إلاًطازاث التي ؤصسضث ػىساتهآ ،ما ًجب كلُّ ؤن ًطاُب
2
صحت بلواء ػىساث إلاًطازاث ْ الدؼٍٓاث ْ ٓصا كىاصط الخصم التي ًخًٓط كليها .
اإلاطلب الثالث  :مظؤوليت ألاعـىان اإلاكلفىن بتىفير الىفقاث العمىميت .
حتى ًمًٕ الُِام الؼلُم بدىٌُص الىٌِاث اللمٓمُت ًترجب كلى ٔل مً الامط بالصطي ْ املحاػب
اللمٓمي الالتزام بمجمٓكت مً املؼاْلُاث املذخلٌت ْ التي مً ﺷإنها طمان الؼير الحؼً ﻷزاء مِامِم
بحُؼت ْ حصض ْشلٗ للمحاًـت كلى املا٘ اللام.
 :1املازة  32مً املطػٓم الخىٌُصي ضُم  313-91 :املاضخ في  28صٌط كام  1412املٓاًّ  1991/09/07الصي ًحسز بحطاءاث املحاػبت التي ًمؼِٕا
لامطًٍ بالصطي ْ املحاػبٓن اللمٓمُٓن ْ ٌُُٓاتها ْ محخٓاَا ،الجطٍسة الطػمُت للجمِٓضٍت الجعاﺋطٍت ،اللسز ،43الصازضة بخاضٍر  09ضبُم ألاْ٘ كام
 ، ٌ 1412ص 1648
 : 2بلوعالي محمس ضًُّٓ -طٍم بلِاػم ،)2013-2012 ( ،مطحم ػابّ  ،ص 17
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أوال :مظؤولياث آلامسيً بالصسف:
ُس جٖٓن َصٍ املؼاْلُت ػُاػُت ؤْ جإزًبُت ؤْ مسهُت ؤْ حعاﺋُت ؤْ اهظباػُت " مخللِت بلسم مطاكاة
الاهظباغ امليزاوي ْاملالي ".
أ -اإلاظؤوليت الظياطيت:
جخمثل بالخصٓص في ؤكظاء الحٖٓمت ( الٓظضاء ) ْاملىخذبين الصًً لِم صٌت لامط بالصطي ْ ،هي
حؼدىس بلى ًٕطة الترحمت املالُت لؼُاػت ملُىت مٓطٓكت كلى ﺷٖل ميزاهُت ْمىّ املٖلٌٓن بدىٌُص َصٍ
امليزاهُت ًٖٓهٓن محل مؼاءلت مً ػطي الُِئت التي ؤُطث إلاكخمازاث املالُت َْ ،صا ًازي بلى كع٘ لامط
بالصطي بؼبب املذالٌاث املالُت التي اضجٕبها.
ب -اإلاظؤوليت التأدًبيت:
ْالتي ًخلطض لِا لامطًٍ بالصطي لادطًٍ مثل :مسًط املاػؼت  ،مسًط الجاملت كلى دالي املىخذبين ْ
ؤكظاء الحٖٓمت ججللِم ؤمام مؼاءلت مً ُبل املؼئٓ٘ ألاكلى الصي ًمًٕ ؤن ٌؼلؽ كلُّ كِٓباث
مِطضة ُاهٓها .لًٕ الٓاُم لِؽ لِخين املؼاْلُخين ؤي ًللُت هـطا لصلٓبت جؼبِِا.
ث -اإلاظؤوليت اإلادهيت:
َصٍ املؼاْلُت ؤػاػِا الخؼإ الصخص ي الصي ُس ًطجٕبّ لامط بالصطي كىس جىٌُصٍ لللملُاث املٓٔلت
بلُّْ ،الظطض الصي ًمًٕ ؤن ًلحّ الُِئت اللمٓمُت امللُىت مً حطاء شلًٗ ،خؼبّ اللِٓباث الىاججت
كً بُحام املؼاْلُت لآلمط بالصطي ٌلني بحباضٍ كلى حلٍٓع الظطض مً مالّ الخاص.
ث -اإلاظؤوليت الجصائيت:
مً الصلب بزباث املؼئٓلُت الجعاﺋُت في الٓاُم ْ ،هي هاججت كً صلٓبت جمُيز ألادؼاء ْاملذالٌاث التي
ُس اضجٕبها لامط بالصطي الصي ًطجٕب مذالٌت في الدؼُير املالي لِا ْصطي الجطٍمت الجعاﺋُت مً ػطي
الجِت الِظاﺋُت املذخصت.1
ج -اإلاظؤوليت عً عدم مساعاة الاهضباط الجصائي واإلاالي:
بن الخحُِّ في َصٍ املذالٌاث ْامللاُبت كليها مً ادخصاص مجلؽ املحاػبت مثال في هطًت الاهظباغ
امليزاوي ْ املخللّ بمجلؽ املحاػبت بمٓحب ؤحٖام ألامط ضُم  20-95املاضخ في  1995/07/17امللس٘
ْ املخمم ْجخمثل املؼاْلُت كً كسم مطاكاة الاهظباغ في دطَ حٕم مً ؤحٖام الدشطَم ؤْ الخىـُم
ْاججاٍ التزاماتهم لٕؼب امخُاظ مالي ؤْ كُني هير مبرض لصالحِم ؤْ لويرَم كلى حؼاب السْلت ؤْ بحسٔ
َُئاجّ اللمٓمُت.
ثاهيا:مظؤوليت اإلاحاطب العمىمي :
ٌلبر مصؼلح املؼئٓلُت باليؼبت لصخص ما كً " ْحٓب بصالح الظطض الصي الحّ بصخص
ؤدط ْ املترجب كً جصطًاجّ ؤْ جصطًاث مً ًِلٓن جحذ بمطجّ " ًهي التزام ؤدالقي ْ ُاهٓوي ﻹصالح
ألادؼاء ْ ما جطجب كنها  ،ؤْ التزام بإزاء ْاحب ْ جحمل ما ُس ًىجط كً ؤًلالّ .

 :1محمس مؼعي  ،اإلاحاطبت العمىميت  ،زاض الِسٔ كين ملُلت  ،الؼبلت الثاهُت ،الجعاﺋط ، 2004 ،ص 31
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املؼاْلُت باليؼبت للكٓان اللمٓمُت املٖلٌت بدىٌُص ميزاهُت السْلت ًحسزَا الِاهٓن  ْ ،مً زم
ًمؼاْلُت املحاػب اللمٓمي ًمًٕ اػخيخاحِا اهؼالُا مً حلطٌٍّ بىص املازة  33مً ُاهٓن 21-90
املخللّ باملحاػبت اللمٓمُت .
ًذظم املحاػبٓن اللمٓمُٓن ملؼاْلُت " شخصُت ْ هِسًت " بطاًت للمؼاْلُت الجىاﺋُت ْ الخإزًبُت
لسٔ ؤزائهم مِامِم ًِ .صٍ املؼاْلُت ًمًٕ الىـط لِا ٓساًم للؼِط كلى ألازاء الِاهٓوي ملِامّ مً حِت
1
ْ ٓظمان لالػخِاللُت ْ الؼلؼت اججاٍ ألامط بالصطي ،مً حِت زاهُت.

اإلاطلب السابع  :مساحل جىفير الىفقاث العمىميت
جمط كملُت جىٌُص الىٌِاث اللمٓمُت بمطحلخين ؤػاػِخين َما املطحلت إلازاضٍت ْ املطحلت املحاػبُت
ﻓاإلاسحلت ؤلادازيت :حشمل زالر كملُاث هي الالتزام ،الخصٌُت ْ ألامط بالسًمَ ْ ،صٍ اللملُاث مً صالحُت
لامط بالصطي.
 الالتزام َْٓ :الٓاُلت التي جيش ئ التزام في شمت السْلت ؤي إلاحطاء الصي بمٓحبّ ًخم بزباث وشٓء
السًً ٓ 2خلُين مٓؿٍ  ،ؤْ الاجٌاَ مم مخلِس كلى بىاء ملِس  ،ؤْ ﺷطاء لٓاظم ْ ججِيزاثً ْ .ىِؼم
التزام بلى ُؼمين  ،التزام الِاهٓوي زم ًلُّ التزام املحاػبي ْ شلٗ في جذصُص مبلى الىٌِت ْدصمّ
مً الاكخماز املىاػبً ْ .ظؼلم َصٍ املطحلت ألامط بالصطي في املاػؼاث اللمٓمُت إلازاضٍت ْ الصي
ًمؼٗ محاػبت بزاضٍت لاللتزام بالىٌِاث  ،حُث جدُح محاػبت َصٍ الالتزاماث الُِام في ٔل لحـت
بخحسًس مبلى التزاماث املىجعة ُُاػا بلى اكخمازاث مخاحت ْ ،جذظم َصٍ املطحلت املٓاًِت ْ جإﺷيرة
مطاُبت الىٌِاث ْ التزاماث املؼبِت.
 التصفيت َْٓ :الخِسًط الٌللي للمبلى الٓاحب زًلّ ؤي إلاحطاء الصي مً داللّ ٌؼمح بالخإُٓس مً
حُِِت السًً ْجحسًس مبلى صطًّ الىٌِاث كلى ؤػاغ الؼىساث ْ الٓزاﺋّ املحاػبُت التي جثبذ
وشٓء السًً ْ ،جخم كملُت الخصٌُت مً دال٘ ْطم كباضة ” دسمت مازاة ” كلى ْزاﺋّ مً ػطي لامط
بالصطي الصي ًىٌطز ؤًظا بدىٌُص َصٍ املطحلت  ،بال ؤهّ ٌلٌﻰ مً بوشاء ًٓاجير ؤْ مصٓطاث مخللِت
بمصاضي مؼبِت بمبلى ًِل كً دمؼماﺋت زًىاض حعاﺋطي.

 :1بلوعالي محمس ضًُّٓ -طٍم بلِاػم ،)2013-2012 ( ،مطحم ػابّ  ،ص19
 :2املازة  19مً الِاهٓن  21-90املاضخ في  15ؤْث  1990املخللّ باملحاػبت اللمٓمُت امللس٘ ْ املخمم ،الجطٍسة الطػمُت للجمِٓضٍت الجعاﺋطٍت ،اللسز
 ،35الصازضة بخاضٍر  15ؤْث  ، 1990ص 1131
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إلاػاض اللام للىٌِاث اللمٓمُت

 ألامس بالصسف َْٓ :إلاحطاء الصي مً دال٘ جسًم الىٌِت اللمٓمُت  ،ؤي ٌلس ألامط بالصطي ؤْ جحطٍط
الحٓالاث  ،إلاحطاء الصي بمٓحبّ جسًم الىٌِاث اللمٓمُت حُث ال ًجٓظ جىٌُص ؤْ زًم ؤي هٌِت
1
كمٓمُت زْن ألامط بالصطي.
ؤما اإلاسحلت اإلاحاطبيت ًهي مطحلت السًمً ،حؼب املازة  22مً الِاهٓن ٌ " 21- 90لس السًم إلاحطاء
الصي ًخم بمٓحبّ ببطاء السًً اللمٓمي "..في َصٍ املطحلت ًِٓم املحاػب اللمٓمي ،بدؼسًس الىٌِاث
اللمٓمُت ْ َصا بلس اػخالمّ لحٓالت السًم املطًِت بٖل الٓزاﺋّ املحاػبُت ْ ،جحِِّ مً جًٓط ٔل
الشطْغ الالظمت لدسجُل الحٓالت .

ﺧلصت الفصل :
مً دال٘ زضاػدىا في َصا الٌصل لﻺػاض اللام الىٌِاث اللمٓمُت جبين ؤن لِا ؤَمُت ٓبيرة لخحطٍٗ
العجلت الاُخصازًت للسْ٘  ،حُث حلطًىا كلى ؤن الىٌِاث اللمٓمُت مبلى هِسي ًذطج مً الصمت املالُت
لصخص ملىٓي كام ُصس بﺷباق الحاحت اللامتٓ ْ ،صلٗ جخم جِؼُم الىٌِاث اللمٓمُت بلى جِؼُماث
هـطٍت ْ جِؼُماث في الدشطَم الجعاﺋطي.
ْ مللطًت ألاحِعة التي جحمي الىٌِاث اللمٓمُت ػيخؼطَ بلى ماَُت الطُابت بصٌت كامت ْ ،ألاحِعة الطُابُت
مً دال٘ الٌصل املٓالي.

 :1محمس الصوير بللي ٌ ،ؼطي ؤبٓ اللال ،)2003 ( ،مطحم ػابّ  ،ص 108
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جمهيـذ:
ﺑﺎنجﺑﺎض أن اﻟهﻔلت اﻟهﺎﻣت جهْز ﺑﺎﻟهﻔو اﻟهﺎم ﻟﻠﻣْاؽهﯾنْ ،أن اﻟلؽﺎم اﻟﺣهْﻣﻲ ﯾهﺎهﻲ ﻣن ﻣﺷﺎهٌ
نسًسة ﻣزٌ اضجهﺎب اإلآقﻔحن الحيٓﻣُحن اﻷدؿﺎءْ ،ػْء اػجهﻣﺎٌ اﻟﻣْاضز ْ ،الادخالغْ ،حب اإلاحﺎفكت نﻠﻰ
اﻟﻣﺎٌ اﻟهﺎم ﺑْاػؽت حُﺎظ ضكﺎﺑﻲ ْ إضساض جهﻠﯾﻣﺎث ْ كٓاهحن ﻣجهﻠلت ﺑﺎﻟضكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت ﻟﻣجﺎﺑهت ْﻣضاكﺑت ضضف
اﻟهﻔلﺎث اﻟهﻣْﻣﯾت ْ الاػخهمﺎٌ اﻟﺣػن ﻟﻠمﺎٌ اﻟهﺎمْ ،اهجﺷﺎف اﻟﻣدﺎﻟﻔﺎث أْ الاهحطافﺎث فﻲ ْكث ﻣﺑهض
الجذﺎش ؤلاحطاءاث اﻟالظﻣت ﻟخصحُحّ .
ْ نلى َصا ألاػﺎغ جىﺎْﻟىﺎ في َصا اﻟﻔطل ﻣﺎًلي :
ﻣﺎَُت اﻟضكﺎﺑت اﻟﻣﺎﻟﯾت في اإلابحث ألاٌْ ْ اﻟُﯾبﺎث اﻟﻣهﻠﻔت ﺑﺎﻟضكﺎﺑت اﻟﻣﺎﻟﯾت نلى اﻟىﻔلﺎث اﻟهمٓﻣُت .
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اإلابحث ألاول  :ماهيت الشقابت اإلااليت
ﻟلس نطفذ اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت جؿٓضا هبحرا في ﻣجﺎٌ اﻟهﻠٓم ؤلازاضٍت ْاإلاﺎﻟُت ﻣً دالٌ ﻣطاكبت اإلاﺎٌ
اﻟهﺎم بشيل ٌؼمح بهسم ججﺎْظ اﻟلٓاهحن ْاﻟخىكُمﺎث اإلاخهﻠلت ﺑططف اإلاﺎٌ اﻟهمٓﻣﻲْ ،أضبحذ حهس ﻣً أَم
اﻟسنﺎبم ألاػﺎػُت ﻟإلزاضة اﻟهﺎﻣت دﺎضت في ﻣجﺎٌ اإلاحﺎػبي ْاإلاﺎلي.
اإلاطلب ألاول  :مفهوم الشقابت اإلااليت
أوﻻ :لﻐت
أضل وﻠمت ضكﺎﺑت ضكُب ًطكب ضكٓبﺎ أي ﺣطغ ،اهخكط ،ﺣﺎشض ،ضضس1
همﺎ حﺎء ﻣهىﺎَﺎ اﻟﻠغٓي في ﻣعجم آدط نلى أنهﺎ :ضاكب ًطاكب ﻣطاكبت أي ﺣطػّ ،الﺣكّ.
ْ اﻟطكﺎﺑت حهني اﻟلٓة أْ ػﻠؿت اﻟخٓحُّ همﺎ حهني اﻟخﻔخِش ْ ﻣطاحهت اﻟهمل.
2.
ْ حهني اﻟؼِط أْ الحطاػت ْ هصﻟً اﻟطضس أْ اإلاالﺣكت
ثاهيا  :اصطالحا
ﻟﻠضكﺎﺑت اﻟﻣﺎﻟﯾت نزة جهﺎضﯾف ﻣجهْنت ﻣن ﺑﯾهُﺎ:
اﻟضكﺎﺑت اﻟﻣﺎﻟﯾت» :ﻫﻲ ﻣهُﺞ نﻠﻣﻲ ﺷﺎﻣٌ ﯾجؽﻠب اﻟجهﺎﻣٌْ ،الاهسﻣﺎج ﺑحن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟلﺎهْهﯾت
ْ الاكخطﺎزًت ْاﻟﻣﺣﺎػﺑت ْ اﻹزاضﯾت3.
ْكﯾٌ أهُﺎ» :حظء ﻣن اﻟهﻣٌ اﻹزاضي ﺑﺣﯾر جُزف إﻟﻰ اﻟجﺣلق ﻣن ضﺣت اﻷزاء ْجلْﯾﻣّ فﻲ ﺣﺎﻟت
انْحﺎحّ «ْ ،ﻫﻲ »ﻣحﻣْنت ﻣن ؤلاحطاءاث اﻟجﻲ جلْم ﺑُﺎ أحُظة ﻣهﯾهت ،ﺑغﯾت اﻟﻣﺣﺎففت نﻠﻰ
اﻷﻣْاٌ اﻟهﺎﻣتْ ،غﻣﺎن ﺣػن جﺣضﯾﻠُﺎ ْإهﻔﺎكِﺎ ﺑزكت ْفهﺎﻟﯾت ْاكجضﺎزﯾتْ ،فلﺎ ﻟﻣﺎ أكضجّ
اﻟػﻠؽت اﻟجﺷضﯾهﯾت ﻟلﺎهْن اﻟﻣْاظهت ْاﻟلْاهﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾت ألادطْْٔ ،فق ﻟﻠدؾـ اﻟﻣْغْنت ﻟﻠحُﺎث
اﻟدﺎغهت ﻟﻠضكﺎﺑت«.4 .
اﻟضكﺎﺑت اﻟﻣﺎﻟﯾت جههﻲ »اﻟجﺣلق ﻣن أن اﻟخىﻔُص ﯾجم ْفلﺎ ﻟﻠخٓحُّ اﻟﻣﺣزز فﻲ دؽت اﻟهﻣٌ ْغﻣن
اﻟلْانز ْ اﻷﻫزاف اﻟﻣلضضة ـ ْشﻟن ﺑلضز جﺑﯾﺎن هْاﺣﻲ اﻟدؽﺄ ْاﻟغهف ْ ،االهﺣضاف ْٕاﯾحﺎز
اﻟﺣﻠٌْ اﻟﻣهﺎػﺑت ﻟُﺎ ﻹحجهﺎب جهضاض ْكْنُﺎ ْجﺣزﯾز اﻟﻣػؤْﻟﯾن نن اضجهﺎﺑُﺎ ْﻟغﻣﺎن ﺣػن
جؽﺑﯾق جﻠن اﻷﻫزاف ْاﻟلْانز ْﺑﯾﺎن ﻣزٔ ػالﻣجُﺎ ْهﻔﺎﯾجُﺎ ْاﻟْضٌْ إﻟﻰ ﻣهزالث زكﯾلت فﻲ
5
اﻷزاء ْفلﺎ ﻟﻣهﺎﯾﯾض جهػحم ﻣو ؽﺑﯾهت اﻟحُت اﻟدﺎغهت ﻟﻠضكﺎﺑت «.
ْﻣن اﻟجهﺎضﯾف اﻟػﺎﺑلت هػجهجﺞ أن اﻟضكﺎﺑت اﻟﻣﺎﻟﯾت ﻫﻲ ﻣحﻣْنت اﻟﻣﺑﺎزا ْاﻟجﺷضﯾهﺎث اﻟﻣْغْنت ﺑلضز
اﻟجهضف نﻠﻰ أﯾت اهﺣضافﺎث ْﻣهﺎﻟحجُﺎ فﻲ اﻟْكث اﻟﻣهﺎػب ْشﻟن ﻟﻠﻣﺣﺎففت نﻠﻰ اﻟﻣﺎٌ اﻟهﺎم.
:1اﺑطاَُم كالحﻲ  ،قاموط الهذى  ،ﻣىخب اﻟسضاػﺎث ،زاض اﻟِسٔ ،1999 ،ص 205
 : 2هطم اﻟبؼخﺎوﻲ ْ آدطْن  ،اإلاىجذ في اللﻐت و ؤلاعالم ،اﻟؿبهت  ، 39ﺑحرْث ،زاض اإلاشطق ،2005 ،ص 274
 :3نِس ى أًٓب اﻟبﺎضْوﻲ ،الشقابت اإلااليت في عهذ الشظول (ص) و الخلفاء الشاشذًً ،ميشوساث حمعيت الذعوة ؤلاظالميت العاإلايت ،ﻟُبُﺎ،1986 ،
ص 11
 :4نﺎةشت ﺑً هﺎضط  ،ﻣطحو ػﺎﺑم ،ص 38
 :5ؾﺎضق اﻟؼﺎؾﻲ ،الشقابت اإلااليت الخاسحيت العليا – سقابت دًوان اإلاحاظبت ،ؤلاﻣﺎضاث اﻟهطبُت اإلاخحسة  ،1982 ،ص 03
111
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اإلاطلب الثاوي :أهميت وأهذاف الشقابت اإلااليت على اإلاال العام
ٌهخبر اإلاﺎٌ كٓام ﺣُﺎة ألاﻣم ْاﻟبشط ْﻣهﺎﺷِم ،فال غنى نىّ ،فﻠّ أَمُت ْأَسافْ ،ﻟِصا أوشﺄث أحِعة وﻠِﺎ
بغطع ﺣمﺎًت اإلاﺎٌ اﻟهﺎم ﻣً الانخساءاث اإلاذخﻠﻔت.
*أَمُت اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت:
جبرظ أَمُت اﻟطكﺎﺑت ﻣً دالٌ ﻣﺎ ًلي:
ﻣً دالٌ اضجبﺎؾِﺎ ﺑﺎﻟهمﻠُت ؤلازاضٍت اضجبﺎؾﺎ ْزُلﺎْ ،ان نمﻠُت اﻟطكﺎﺑت جملل اإلاحطﻠت اﻟههﺎبُت ﻷوشؿت ْﻣِﺎم
1
اإلاىكمت فمً دالﻟِﺎ ًمىً كُﺎغ ﻣسٔ هﻔﺎءة الخؿـ اإلآغٓنت ْأػﺎﻟُب جىﻔُصَﺎ.
ْحهخبر حعءا أػﺎػُﺎ ﻣً ؤلازاضة اإلاﺎﻟُت ْاﻟيي جخػمً ﻣجمٓنت ﻣً اﻟؼُﺎػﺎث ْؤلاحطاءاث اإلاحﺎػبُت
ْاﻟخسكُلُت في ﻣجﺎلي ألازاء ْاﻟهالكﺎث اإلاﺎﻟُتْ ،يي اﻟهمﻠُت اﻟيي حؼخؿُو ؤلازاضة ﺑٓاػؿههﺎ اهدشﺎفِﺎ أًت
اهحطافﺎث نً الخؿـ اإلآغٓنتْ ،حهخبر ﻣً أَم اإلاطجىعاث اﻟيي جىؿﻠم ﻣههﺎ اإلآاظهﺎث اﻟهﺎﻣتْ ،جػمً
.
اػخلﺎﻣت ْهعاَت اإلآقﻔحن ْاﻟخﺄهس ﻣً أن أزائهم إلاِﺎﻣِم ْْاحبﺎتهم
ْحهس اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت هصﻟً ﻣً أَم اﻟٓػﺎبل ْألازْاث اﻟيي حؼﺎنس نلى اهدشﺎف أححﺎب اﻟلسضاث
ْاإلآاَب ْاإلاخﻔٓكحن في ﻣِﺎﻣِمْ ،شﻟً ﻣً دالٌ اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت هصﻟً اإلاخﺎبهت ْاﻟخلﺎضٍط اﻟيي جلسم ﻟإلزاضة
2
اﻟهﻠُﺎ..
ْاإلاؤهس أن جؿٓض اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت أقِط حﺎهب هبحر ﻣً أَمُههﺎ فهي ﻟم حهس كﺎبمت نلى ﻣﻔِٓم اﻟػبـ ْاإلاىح
ْإهمﺎ قِط ﻣﺎ ٌهطف ﺑﺎﻟطكﺎﺑت ؤلاًجﺎﺑُت اﻟبىﺎءة اﻟيي ال جىحطط في ﻣجطز اهدشﺎف ألادؿﺎء اﻟٓاكهت ﺑل جخهساَﺎ
ﻟخبحث في أػبﺎبهﺎ ْهُﻔُت ججىب ْكٓنِﺎ.
* أهذاف الشقابت اإلااليت:
إن اﻟِسف ﻣً اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت َٓ الحﻔﺎف نلى اإلاﺎٌ اﻟهﺎم ْﺣمﺎًخّ ﻣً ػٓء الاػخذسام ػٓاء وﺎن
شﻟً ﻣخهﻠلﺎ ﺑخحطُل ألاﻣٓاٌ أْ ؾطق إهﻔﺎكِﺎ فهي ﻣً هﺎﺣُت جﻔطع ألاهكمت ْاﻟلٓاهحن اإلاالبمت اﻟيي جػمً
جحلُم اﻟؼالﻣت ْاﻟصحت اإلاﺎﻟُتْ ،ﻣً هﺎﺣُت أدطٔ جﻔطع ؤلاحطاءاث اﻟهلﺎﺑُت في ﺣﺎٌ ْكٓم ججﺎْظاث
3.
ْﻣذﺎﻟﻔﺎث .فهي تهسف إلى جحلُم اﻟغﺎًﺎث اﻟيي ْغهذ ﻣً أحﻠِﺎ
 -1ألاهذاف العياظيت:
جخملل في اﻟخﺄهس ﻣً اﺣترام ضغبت اﻟبرإلاﺎن ْنسم ججﺎْظ ألاْﻟٍٓﺎث ْاإلاذططﺎث اﻟيي ًطسضَﺎ ﻟخىﻔُص
اإلاشﺎضَو ْالخسﻣﺎث اﻟهﺎﻣت ،ﺣُث أن ضغبت اﻟبرإلاﺎن يي حهبحر نً اﻟطغبت اﻟشهبُت اﻟيي ًخٓلى اﻟبرإلاﺎن جملُﻠِﺎ.
 -2ألاهذاف الاقخصادًت:
جخملل في هُﻔُت اػخذسام ألاﻣٓاٌ اﻟهﺎﻣت ْاﻟخﺄهس ﻣً اػدلمﺎضَﺎ في أفػل ألاْحّ اﻟيي جحلم اﻟىﻔو
اﻟهﺎم ْنسم ؤلاػطاف في ضطفِﺎ ْإهﻔﺎكِﺎ نلى اﻟٓحٍٓ اﻟغحر اإلاشطْنت ْاﻟيي جدبو ﻣطلحت نﺎﻣت ْﻣحسزة.

 : 1زﺎﺑذ نبس اﻟطﺣمﺎن إزضَؽ ،حمﺎٌ اﻟسًً اإلاطس ي ،ؤلاداسة ؤلاظتراجيجيت (مفاهيم و همارج جطبيقيت)،اﻟؿبهت  ،01اﻟساض الجﺎﻣهُت ،ؤلاػىىسضٍت،
 ،2002-2001ص .429
 :2ﻣحمٓز ﺣؼحن اﻟٓازي ،ظهطٍﺎ أﺣمس نعام ،مبادئ اإلااليت العامت،اﻟؿبهت ألاْلى ،زاض اإلاؼحرة ﻟﻠيشط ْ اﻟخٓظَو ْ اﻟؿبﺎنت ،نمﺎن ، 2007 ،ص 192
 :3ﺑطﺣمﺎوﻲ ﻣحﻔٓف ،اإلااليت العامت في الدششيع الجضائشي ،زاض الجﺎﻣهت الجسًسة ﻟﻠؿبو ْ اﻟيشط ْ اﻟخٓظَو ،2015 ،ص ص 160 -158
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 -3ألاهذاف القاهوهيت:
جخملل في اﻟخﺄهس ﻣً ﻣؿﺎﺑلت ْﻣؼﺎًطة ﻣذخﻠف اﻟخططفﺎث اإلاﺎﻟُت ﻟﻠلٓاهحن ْ ألاهكمت ْاﻟخهﻠُمﺎث
ْجٓحِﺎث اإلاﺎﻟُت.
ْجطجىع اﻟطكﺎﺑت اﻟلﺎهٓهُت نلى ﻣبسأ اإلاؼؤْﻟُت ْاإلاحﺎػبت ﺣطضﺎ نلى ػﺎإلات اﻟخططفﺎث اإلاﺎﻟُت ْﻣهﺎكبت
اإلاؼئٓﻟحن نلى أًت اهحطافﺎث أْ ﻣذﺎﻟﻔﺎث ﻣً ﺷﺄنهﺎ ؤلادالٌ ﺑحؼً ػحر ألازاء اإلاﺎلي نمٓﻣﺎ.
 -4ألاهذاف الاحخماعيت:
جخملل في ﻣىو ْﻣحﺎضبت اﻟﻔؼﺎز ؤلازاضي ْالاحخمﺎعي ﺑمذخﻠف ضٓضٍ ْأهٓانّ ﻣلل:اﻟطﺷٓة ْاﻟؼطكت ...
1
ْجطجىع نلى الجٓاهب اﻟؼﻠٓهُت ْ ،يي أكٓٔ أهٓام اﻟطكﺎﺑت ْ ًطهب كُﺎػِﺎ ْ غبؿِﺎ.
 -5ألاهذاف ؤلاداسةت و الخىظيميت:
ًمىً ﺣططَﺎ في اﻟىلﺎؽ اﻟخﺎﻟُت:
 تهسف إلى جحؼحن نمﻠُت اﻟخذؿُـ ْ ظٍﺎزة فهﺎﻟُههﺎ ْ جىشف نً بهؼ نُٓب اﻟخذؿُـ ْ جحسزاﻟٓغو اﻟهﺎم ﻟﻠمؤػؼت.
 جٓحُّ ْجىكُم الجِٓز ْاإلاؼﺎنسة نلى اجذﺎش اﻟلطاضاث اإلاىﺎػبت.ْهصا تهسف اﻟطكﺎﺑت لحمﺎًت اإلاﺎٌ اﻟهﺎم ﻣً أي اﻣخساز ْاػخمطاض ًخّ ْْػُﻠت ﻟخصحُح ألادؿﺎء ْﻣسٔ
2
ػالﻣت اﻟدشطَهﺎث ْاﻟلٓاهحن ْالاؾالم نلى ﻣسٔ اﻟتزام اﻟُِئﺎث ﺑﺎﻟلﺎهٓن.

 :1ﻣحمٓز ﺣؼحن اﻟٓازي ،ظهطٍﺎ أﺣمس نعام ،2007،مشحع ظابق ،ص 194
 :2أﺑٓ ﻣىطف ،مذخل للخىظيم ؤلاداسي و اإلااليت العامت ،زاض اإلاحمسًت اﻟهﺎﻣت ،الجعابط ،2000،ص 91
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اإلاطلب الثالث :اإلاعاًير ألاظاظيت التي جحكم مماسظت الشقابت اإلااليت
جخﺄزط اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت ﺑمهﺎًحر ﻣخهسزة فخؤزط ﺑطٓضة ﻣبﺎﺷطة نلى أوشؿت اﻟطكﺎﺑت ْ جٓحيهِﺎ ْيي جخملل في
جٓافم أوشؿت اﻟطكﺎﺑت نلى اإلاﺎٌ اﻟهﺎم ﻣو:
 الاججاه العياس ي للذولت :اﻟصي ًملل ﻣبﺎزا ْ أفيﺎض ٌؼعى الحﺎهم ﻟخحلُلِﺎ ْ نسم جبني
اإلاطاكب اإلاﺎلي ﻟخﻠً اإلابﺎزا ػُؤزي إلى حهثر ألاوشؿت اﻟطكﺎﺑُت.
 ألاحكام و الدششيعاث الىافزة :فُجب نلى اإلاطاكب أن ًيٓن ﻣؿﻠهﺎ نﻠيهﺎ ْ ٌؼعى إلى جٓافم
اﻟطكﺎﺑت ﻣهِﺎ.
 أهذاف الخخطيط الخىموي :فمهطفت َصٍ اﻟخٓحِﺎث ﻣً كبل اإلاطاكب جؤَﻠّ ﻷن ًٓحّ أوشؿت
اﻟطكﺎﺑت ﺑىﻔؽ جﻠً اﻟخٓحِﺎث.
 مبذأ الاقخصادًت و جششيذ ؤلاهفاق ْ :شﻟً ﺑﺎﻟخحلم ﻣً أن اﻟٓﺣسة جحلم أَسافِﺎ ﺑﺄكل
جيﻠﻔت ﻣمىىت ْ أنهﺎ هصﻟً جخذص اﻟلطاضاث اﻟطﺷُسة اﻟيي جذسم في هﻔؽ الاججﺎٍ.
 الحالت اإلاعدىذًت :ﻷن اﻟخسكُم ًجطي نلى اإلاؼدىساث اﻟلبٓجُت ،فُخﺄهس اإلاطاكب ن اهخمﺎٌ
اﻟخٓاكُو ْ اﻟبُﺎهﺎث اﻟيي ًخؿﻠبهﺎ ول ﻣؼدىس ْ .ﻣً اإلابﺎزا اﻟيي جخحىم في ﻣؼؤْﻟُﺎث اإلاطاكب
اإلاِىُت ﻣﺎًلي :
 -1الاػخلﺎﻣت ْ اإلآغٓنُت :أن ًيٓن هعيهﺎ ،ﻣذﻠطﺎ نﺎزال في ﻣمﺎضػخّ ﻟهمﻠّ اإلانهي ْ ال ٌؼمح
ﻟخححزٍ اإلاؼبم أن ًخغﻠب نلى ﻣٓغٓنُخّ.
 -2الاػخلالﻟُت :نسم الخػٓم ﻟػغٓؾﺎث ﻣً ﻣؼخٍٓﺎث إزاضٍت ﻣذخﻠﻔت.
 -3اﻟلسضة ْ اﻟىﻔﺎءة  :أن ًيٓن ﻣﻠمﺎ ﺑخسكُم اﻟٓﺣساث الحيٓﻣُت ْ نلى ﻣهطفت ﺑذطٓضُت
اﻟٓﺣسة َصا ﺑﺎﻹغﺎفت إلى اﻟخسضٍب ْ اﻟخﺄَُل ﻟالؾالم نلى اﻟخؿٓضاث اإلاِىُت في ﻣجﺎٌ
اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت.
 -4اﻟىخمﺎن :اﺣترام ػطٍت اإلاهﻠٓﻣﺎث اﻟيي ًحطل نﻠيهﺎ دالٌ كُﺎﻣّ بهمﻠّ.
1
 -5الحصض اإلانهي ْ :شﻟً نىس جىﻔُص ﻣِﺎم اﻟخسكُم ْ نىس إنساز اﻟخلﺎضٍط.

 :1ﺣؼﺎم الحجﺎظي ،ألاصول العلميت و العمليت في اإلاحاظبت الحكوميت ،زاض ﺣﺎﻣس ،نمﺎن ،2004 ،ص ص 237-236
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اإلاطلب الشابع :أهواع الشقابت اإلااليت و أظاليب جىفيزها
جلٓم حِﺎث اﻟطكﺎﺑت ﺑدىﻔُص ﻣِﺎﻣِﺎ ﺑؿطق ْ أهٓام ﻣذخﻠﻔت ْ غﺎﻟبﺎ ﻣﺎ جحسز ألاهكمت اﻟطكﺎﺑُت هٓنﺎ ﻣً
َصٍ ألاػﺎﻟُب اﻟٓاحب إجبﺎنِﺎ ﻣً كبل الجِت اإلاؼؤْﻟت نً اﻟلُﺎم ﺑﺎﻟطكﺎﺑت.
 أهواع الشقابت اإلااليت:
إن ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت أهٓام ﻣخهسزة ْ كس ضىﻔذ الى زالر أضىﺎف ْ يي:
 اﻟطكﺎﺑت ﺣؼب اﻟخٓكُذ اﻟعﻣني
 اﻟطكﺎﺑت ﺣؼب ﻣٓغٓم اﻟطكﺎﺑت
 اﻟطكﺎﺑت ﺣؼب الجِت اﻟيي جمﺎضغ اﻟطكﺎﺑت.
 -1الشقابت اإلااليت حعب الضمني:
ْ ًمىً جلؼُم اﻟطكﺎﺑت إلى:
أ -الشقابت اإلااليت العابقت:
ٌهس َصا اﻟىٓم ﻣً اﻟطكﺎﺑت أﺣس نىﺎضط اﻟخٓحُّ في اﻟهمل ؤلازاضي إشا ﻣﺎ اػخهمل في إؾﺎض
اﻟؼﻠُم ﻟﻠٓكﺎًت ﻣً أدؿﺎء اﻟخىﻔُص ﻟصﻟً أؾﻠم نﻠُّ اػم اﻟطكﺎﺑت اﻟٓكﺎبُت ﻷهّ ٌهمل نلى
جﻔﺎزي ْكٓم ألادؿﺎء ْ الاهحطافﺎث ْ ٌؼههسف َصا اﻟىٓم ﻣً اﻟطكﺎﺑت اﻟخحلم ﻣً ﻣشطْنُت
اﻟخططف اإلاﺎلي كبل جىﻔُصٍ ،إش جخم نمﻠُﺎث اإلاطاحهت ْ اﻟطكﺎﺑت كبل اﻟططف فال ًجٓظ ﻷي ْﺣسة
جىﻔُصًت الاضجبﺎؽ ﺑﺎﻟتزام ْ زفو أي ﻣبﻠغ كبل الحطٌٓ نلى ﻣٓافلت الجِت اﻟطكﺎﺑُت نلى اﻟلطاضاث
اإلاخهﻠلت ﺑﺎﻟخططف في ألاﻣٓاٌ اﻟهﺎﻣت ْ ﻣً اﻟؿبُعي أن جخم اﻟطكﺎﺑت اإلاؼبلت نلى حﺎهب اﻟىﻔلﺎث
فلـ ،أﻣﺎ في حﺎهب ؤلاًطازاث جخم اإلآافلت اإلاؼبلت نلى ؤلاًطازاث ْ جٓظَهِﺎ نلى ﺑىٓز
اإلاططْفﺎث فػال نً فحظ اإلاؼدىساث ْ اﻟخﺄهس ﻣً ححههﺎ ْ جخذص اﻟطكﺎﺑت اﻟؼﺎﺑلت نلى
اﻟططف أﺷيﺎال ﻣخهسزة فلس ًططح ﻟﻠبىً اإلاطهعي الن ًػو اإلابﺎﻟغ اﻟيي ْافلذ نﻠيهﺎ اﻟؼﻠؿت
اﻟدشطَهُت جحذ جططف ألاﻣطًٍ ﺑﺎﻟططف ْ ،كس جخػمً الحطٌٓ ﻣلسﻣﺎ نلى إكطاض ﻣً الجِت
اإلاذخطت ػالﻣت ﻟيل نمﻠُت ﻣً الجِت اﻟلﺎهٓهُت ْ اﻟخلبذ ﻣً ححههﺎ ﻣً حمُو اﻟٓحٍٓ ،ﻣلال
ْحٓز انخمﺎز ﻟِصا اﻟىٓم ﻣً اﻟىﻔلت أْ أن إحطاءاث الاضجبﺎؽ ﺑﺎالﻟتزام كس جمذ ْفلﺎ ﻟﻠلٓاهحن
ْ اﻟﻠٓابح ْ أن ﻣؼدىساث اﻟططف ﻣؿﺎﺑلت ﻟﻠىكم اإلاﺎﻟُت اإلاهمٌٓ بهﺎ.
ب -الشقابت اإلااليت اإلاتزامىت:
جخملل َصٍ اﻟطكﺎﺑت في ﻣذخﻠف نمﻠُﺎث اإلاخﺎبهت اﻟيي ججطيهﺎ ألاحِعة اﻟطكﺎﺑُت اإلاذخطت نلى ﻣﺎ
جلٓم ﺑّ إزاضاث اإلايشﺄة ﻣً وشﺎؽ ﻣﺎلي ًخهﻠم ﺑﺎﻟىﻔلﺎث اﻟيي جلٓم بهﺎ ْ الاًطازاث اﻟيي جحطل
نﻠيهﺎ،إن َصا اﻟىٓم ﻣً اﻟطكﺎﺑت ًمخﺎظ ﺑﺎالػخمطاض ْ اﻟشمٌٓ ،ﺣُث ًبسأ ﻣو جىﻔُص ألانمﺎٌ
ْ ًخﺎبو دؿٓاث اﻟخىﻔُص .إن أَم ﻣﺎ ًمحزٍ َٓ اهدشﺎف ألادؿﺎء لحكت ْكٓنِﺎ ،فِؼﺎنس نلى
اجذﺎش ﻣﺎ ًﻠعم ﻣً إحطاءاث جصحُحُت.
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ث -الشقابت اإلااليت الالحقت:
ْيي نمﻠُت ﻣطاحهت ْ فحظ اﻟسفﺎجط اإلاحﺎػبُت ْ ﻣؼدىساث اﻟخحطُل ْ اﻟططف ْ الحؼﺎب
الخخﺎﻣﻲْ ،وﺎفت اﻟيشﺎؾﺎث الاكخطﺎزًت اﻟيي كﺎﻣذ بهﺎ اإلايشﺄة ْ ،شﻟً بهس أن جيٓن وﺎفت اﻟهمﻠُﺎث
اإلاﺎﻟُت الخﺎغهت ﻟﻠطكﺎﺑت كس اهههذ ْ شﻟً ﻟﻠخهطف نلى اإلاذﺎﻟﻔﺎث اإلاﺎﻟُت ْ الاهحطافﺎث اﻟيي ْكهذ.
1
ٍْمىً أن ًؿﻠم نلى َصا اﻟىٓم ﻣً اﻟطكﺎﺑت ﺑﺎﻟطكﺎﺑت اﻟيﺎﺷﻔت.
 -2الشقابت اإلااليت مً حيث موضوعها:
أ -الشقابت اإلاحاظبيت:
إن َصا اﻟىٓم ﻣً اﻟطكﺎﺑت ًلٓم نلى ﻣطاحهت حمُو اﻟسجالث اإلاحﺎػبُت ْ اإلاحزاهُت الخخﺎﻣُت همﺎ
ًلٓم ﺑمطاحهت حمُو اﻟهمﻠُﺎث اإلاﺎﻟُت ْ جﻔﺎضُﻠِﺎ ﻟﻠخﺄهس ﻣً ححت َصٍ ؤلاحطاءاث اﻟيي اجبهذ،
ْجٓفط اإلاؼدىساث ْ اهخمﺎﻟِﺎْ ،أن اﻟططف جم ْفم الخؿت اإلالطضة.
ب -الشقابت الاقخصادًت:
نطف َصا اﻟىٓم ﻣً اﻟطكﺎﺑت بهس الحطب اﻟهﺎإلاُت اﻟلﺎهُت بهسف إضالح ﻣﺎ زﻣطجّ الحطب ﻣً دالٌ
ﻣحﺎضبت اﻟىؼﺎز ﻟخحلُم الاظزَﺎض الاكخطﺎزي ،يهسف َصا اﻟىٓم ﻣً اﻟطكﺎﺑت إلى ﻣطاحهت وشﺎؽ
اﻟؼﻠؿﺎث اﻟهﺎﻣت ﻣً ﺣُث اإلاشطْنُت ْاﻟبراﻣﺞ اﻟيي جلٓم ﺑدىﻔُصَﺎ ﻟﻠٓكٓف نلى ﻣﺎ جم جىﻔُصٍ ﻣً
أنمﺎٌ ْ جيﻠﻔت اهجﺎظَﺎ ْ ﺑُﺎن ﻣٓاؾً اﻟػهف في اﻟخىﻔُص ْ ﻣﺎ كس ًطﺎﺣبّ ﻣً اػطاف ْ جبصًط،
ﺑﺎﻹغﺎفت إلى اﻟخﺄهس ﻣً هﻔﺎءة اﻟؼﻠؿﺎث اإلاشطفت نلى اﻟخىﻔُص ْ ﺣؼً ػحر اﻟهمل في اإلآانُس
اإلالطضة ْ ﻣسٔ جحلُم اﻟىخﺎبﺞ اإلاطحٓة.
ْ اﻟطكﺎﺑت الاكخطﺎزًت جخػمً ضكﺎﺑت اﻟىﻔﺎءة ْ ضكﺎﺑت اﻟﻔهﺎﻟُت ﻣهﺎ ،ﺣُث حهني ألاْلى جحلُم أهبر
كسض ﻣمىً ﻣً اﻟىخﺎبﺞ ﺑﺄكل كسض ﻣمىً ﻣً الجِٓز ْ اﻟخيﺎﻟُف ْ اﻟلﺎهُت حهني اﻟطكﺎﺑت نلى ﻣسٔ
جحلُم اﻟىخﺎبﺞ اإلاطحٓة.
ج -الشقابت على البرامج:
2
يهخم َصا اﻟىٓم ﻣً اﻟطكﺎﺑت ﺑمسٔ جحلُم الخؿـ ْ اﻟبراﻣﺞ ﻟألَساف اإلاحسزة.
 -3أهواع الشقابت مً حيث الجهت التي جماسط الشقابت:
أ -الشقابت الذاخليت:
ًمﺎضغ نمﻠُت اﻟطكﺎﺑت اﻟسادﻠُت أفطاز ﻣذخطٓن ٌهمﻠٓن في هﻔؽ اﻟشطهت ْﻣً ألاػبﺎب اﻟيي جعٍس
ﻣً كُمت أنمﺎٌ اإلاطاكبحن اﻟسادﻠُحن أنهم ًيٓهٓن ﻣهﺎٌشٓن ﻟكطْف اﻟهمل ْ أهثر اإلاﺎﻣﺎ بهﺎ ْ ﺑﺎﻟخﺎلي
فِم أكساض نلى فِم الحؼﺎﺑﺎث اإلاﺎﻟُت ﻟﻠشطهت.
 :1ﻟؿﻔﻲ فﺎضْق ظالس ي“ ،دوس الشقابت في حعيير و جششيذ الىفقاث العموميت “،ﻣصهطة جذطج ﻟىُل ﺷِﺎزة ﻣﺎػتر،اﻟهﻠٓم الاكخطﺎزًت ،حﺎﻣهت اﻟشُِس
ﺣمّ لخػط -اﻟٓازي  ، 2015-2014 ،ص 39
 :2ػحرْان نسهﺎن ﻣبزضا اﻟعَﺎْي ،الشقابت اإلااليت على جىفيز اإلاواصهت العامت في القاهون العشاقي ،ﻣيشٓضاث اﻟسابطة ؤلانالﻣُت في اإلاجﺎالث اﻟىٓاب،
بغساز – اﻟهطاق ، 2008 ،ص 79
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ب -الشقابت الزاجيت:
جمﺎضغ َصٍ اﻟطكﺎﺑت زادل الجِت اإلاىﻔصة ﻟألنمﺎٌ ﺑﺎنخبﺎضَﺎ اإلاؼؤْﻟت نً اﻟخىﻔُص ْ شﻟً بغطع
اﻟخﺄهس ﻣً أن اﻟهمل ٌؼحر ْفم ﻣﺎ َٓ ﻣؿﻠٓب ْ ،اﻟىشف نً ألاػبﺎب اﻟﻔشلْ ،شﻟً ﺑﺎنخبﺎضَﺎ
الجِت اإلاؼؤْﻟت نً نمﻠِﺎ.
ْﻣً أحل هجﺎح اﻟطكﺎﺑت اﻟصاجُت فئنهﺎ جخؿﻠب:
 جٓظَو اﻟهمل ﺑحن اإلآقﻔحن ،جحسًس ﻣؼؤْﻟُﺎث ْْاحبﺎث ول ﻣههم بشيل ًىﻔل الحس ﻣً
اﻟغش ْ ألادؿﺎء.
 أن ال ًىﻔطز ﻣٓقف ْاﺣس ﺑئجمﺎم نمل ﻣً أْﻟّ إلى أدطٍ.
 جﻔِم اإلآقﻔحن ﻟٓاحبﺎتهم اﻟيﺎﻣﻠت.
 حغُحر ْاحبﺎث اإلآقﻔحن ﻣً ﺣحن آلدط ﺑمﺎ ال ًخهﺎضع ﻣو ﻣطلحت اﻟهمل ْ ،أن الحىمت ﻣً
َصا َٓ اهدشﺎف أي جٓاؾؤ كس ًحطل ﺑحن اإلآقﻔحن في ؤلازاضة اﻟٓاﺣسة.
 أن ًجطي حطز ﻣﻔﺎجئ أْ جﻔخِش زْضي ﻟلخعٍىت.
ج -الشقابت الخاسحيت:
ًخٓلى نمﻠُت اﻟطكﺎﺑت الخﺎضحُت دبراء ﻣذخطٓن ﻣً دﺎضج اإلاىكمتْ ،نﺎزة ﻣﺎ ًيٓهٓن ﻣملﻠحن
إلايﺎجب ﻣؼخلﻠت ْ ﻣخذططت ْ ،اﻟِسف ألاػﺎس ي ﻟﻠمطاكبحن الخﺎضحُحن َٓ اﻟخلُُم اﻟسكُم إلاسٔ
ﻣالبمت أزْاث اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت اإلاؼخذسﻣت ﻟخلُُم ألازاء اإلاﺎلي ﻟﻠشطهت ْالى هشف الاهحطافﺎث،
ٍْلٓم اإلاطاكبٓن بهس اﻟخﺄهس ﻣً اﻟىخﺎبﺞ ﺑئﺑالغِﺎ إلى الجِﺎث ؤلازاضٍت اﻟهﻠُﺎ ْ الجِﺎث اإلاؼؤْﻟت
أْ اإلاسًط اإلاﺎليْ ،نﺎزة ﻣﺎ جخم اﻟطكﺎﺑت الخﺎضحُت بشيل زْضي ْ نلى أػﺎغ ػىٓي ْﻣِمت اإلاطاكب
1
الخﺎضجي يي اﻟخهﻠُم نلى اﻟطكﺎﺑت اﻟسادﻠُت ْ ﺑُﺎن ﻣؼخٓٔ ْ حٓزة ألازاء ﻟﻠطكﺎﺑت اﻟسادﻠُت.

1

 :سيروان عدنان مبزرا الزهاوي ،مرجع سابق ،8002،ص 20
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 أظاليب جىفيز الشقابت اإلااليت:
الشقابت الشاملتْ :فلﺎ ﻟِصا ألاػﻠٓب جخٓلى حِﺎث اﻟطكﺎﺑت إحطاء ضكﺎﺑت نﺎﻣت ْ جﻔطُﻠُت نلى
حمُو اإلاهﺎﻣالث اإلاﺎﻟُت اﻟيي الجِﺎث الخﺎغهت ﻟﻠطكﺎﺑت.
الشقابت الاهخقاليتْ :فلﺎ ﻟِصا ألاػﻠٓب ًخم ادخُﺎض نُىت ﻣً ﺑحن اإلاهﺎﻣالث اإلاﺎﻟُت اإلاطاز ﻣطاكبههﺎ ْ
فحظ جﻠً اﻟهُىت هىمٓشج كُﺎس ي ﻟألنمﺎٌ اإلاﺎﻟُت ﻟلجِت الخﺎغهت ﻟﻠطكﺎﺑتً ْ .خم اػخذسام أػﻠٓب
اﻟطكﺎﺑت ﺑؿطق ﻣخهسزة  :نُىت نشٓابُت ْ نُىت إﺣطﺎبُت ْ نُىت نىلٓزًت........الخ.
الشقابت اإلاعخمشةً :خطح أػﻠٓب اﻟطكﺎﺑت اإلاؼخمطة في اﻟطكﺎﺑت اﻟسادﻠُت اﻟيي ًمﺎضػِﺎ ﻣحﺎػب
ؤلازاضة ،ﺣُث ًخم اﻟﻔحظ ْ اإلاطاكبت بشيل زابم ْ ﻣؼخمط ﻟﻠمؼدىساث ْ اﻟلُٓز الحؼﺎﺑُت ﻟلجِت
الخﺎغهت ﻟﻠطكﺎﺑت ؾٓاٌ اﻟهﺎم.
الشقابت الذوسةتْ :جخم اﻟطكﺎﺑت نلى فتراث زْضٍت دالٌ اﻟؼىت ،هﺄن جلٓم أحِعة اﻟطكﺎﺑت الخﺎضحُت
ﺑمطاحهﺎث زْضٍت ﻟبهؼ اﻟٓﺣساث الخﺎغهت ﻟﻠطكﺎﺑت ،أْ في ﺣﺎﻟت حطز اإلاذﺎظن في فتراث جحسزَﺎ
ؤلازاضة ،أْ حِت اﻟطكﺎﺑت أْ في ﺣﺎﻟت إحطاء اﻟطكﺎﺑت اﻟؼىٍٓت نلى الحؼﺎﺑﺎث اﻟههﺎبُت ﻟيل نﺎم ْ اضساض
اﻟخلطٍط اﻟطكﺎبﻲ اﻟؼىٓي.
الشقابت اإلافاحئت :جخٓلى حِت اﻟطكﺎﺑت احطاء ضكﺎﺑت ﻣبﺎغخت حؼههسف ﻣٓغٓنﺎث ﻣهُىت هدُجت أدبﺎض
ﻣؼبلت نً ﻣذﺎﻟﻔت ﻣﺎﻟُت أْ ﺑىﺎء نلى ؾﻠب ﻣً حِﺎث ﻣؼؤْﻟت ْ ،كس ًخٓلى حِﺎظ اﻟطكﺎﺑت َصٍ
اﻟؿطٍلت ﺑحن فتراث ْ أدطٔ لجهل اﻟُِئﺎث الخﺎغهت ﻟﻠطكﺎﺑت في ﺣﺎﻟت ﺷهٓض زابم ﺑُلكت الجِﺎظ
اﻟطكﺎبﻲ ْ ﻣخﺎبهت ﻣِﺎﻣّ اﻟطكﺎﺑُت.

ْ ًؤدص نلى اﻟؿطق اﻟؼﺎﺑلت ﻣﺎًلي:
الشقابت الشاملت :ﻣً اﻟطهب جؿبُلِﺎ بؼبب هثرة اإلاهﺎﻣالث اإلاﺎﻟُت.
الشقابت الاهخقاليت :نسم اﻟسكت ْ اإلآغٓنُت ﻟيٓن الاهخلﺎء نشٓاةﻲ ْ هخﺎبﺞ اﻟطكﺎﺑت ال جسٌ بشيل ْاضح
نلى ْغو اإلاهﺎﻣالث اإلاﺎﻟُت.
الشقابت اإلاعخمشة :ال ًمىً اﻟلُﺎم بهﺎ إال ﻣً كبل حِت زادﻠُت.
الشقابت الذوسةت :ال حشمل حمُو اإلاهﺎﻣالث ْ ﺑﺎﻟخﺎلي كس جحطل بهؼ ألادؿﺎء بهُسا نً أنحن
1
اإلاطاكبحن.

 :1نٓف ﻣحمس اﻟىﻔطاْي،الشقابت اإلااليت – الىظشةت و الخطبيق  ،ﻣؿبهت الاهخطﺎض ،اﻟؿبهت اﻟلﺎهُت ،ﻣطط ،ص 78
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اإلابحث الثاوي :الهيئاث اإلاكلفت بالشقابت اإلااليت على الىفقاث العموميت
إن اﻟُِئﺎث اﻟطكﺎﺑُت اإلاذخﻠﻔت نلى اﻟىﻔلﺎث اﻟهمٓﻣُت ﻟِﺎ زْض فهﺎٌ في ﻣطاكبت ْﺣؼً حؼُحر اﻟىﻔلﺎث
اﻟهمٓﻣُت ْ غمﺎن نلى ﻣطساكُت شﻟًَْ ،صٍ اﻟُِئﺎث جخملل في اإلاطاكب اإلاﺎلي اﻟصي ًيٓن ﻟّ زْض نلى اﻟطكﺎﺑت
اﻟؼﺎﺑلت هصﻟً اإلاحﺎػب اﻟهمٓﻣﻲ اﻟصي ًﺄحﻲ في اﻟطكﺎﺑت اإلاطافلت ْﻣً جم اﻟطكﺎﺑت اﻟبهسًت ،اإلاﻔدشُت اإلاﺎﻟُت
اﻟهﺎﻣت ْﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت ،همﺎ هﻠلﻲ اﻟػٓء نلى بهؼ ألاحِعة اﻟهﻠیﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت نلى اإلاؼخٓٔ اﻟسْلي.
اإلاطلب ألاول  :سقابت المساقب المالي و اإلاحاظب العمومي
حهس اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت اﻟلبﻠُت ضٓضة ﻣٓافلت ﻣً أحِعة اﻟطكﺎﺑت نلى اﻟلطاضاث اإلاخهﻠلت ﺑﺎﻟخططف في ألاﻣٓاٌ،
ْبؿبُهت الحﺎٌ نمﻠُﺎث اإلاطاحهت ْاﻟطكﺎﺑت َىﺎ جخم نلى حﺎهب اﻟىﻔلﺎث فلـ ,فال ًخطٓض أن جخم اﻟطكﺎﺑت اإلاؼبلت
نلى جحطُل ؤلاًطازاثْ ،ﻟىً حهني اإلآافلت ﻣؼبلﺎ نلى جلسًط ؤلاًطازاث ْجٓظَهِﺎ نلى ﺑىٓز اإلاططْفﺎثْ ،كس
جمخس إلى أهثر ﻣً شﻟً فدشمل فحظ اإلاؼدىساث ْاﻟخﺄهس ﻣً ػالﻣههﺎْ ،يي ضكﺎﺑت ﻣﺎوهت ﻟٓكٓم ألادؿﺎء
ْإلاذﺎﻟﻔﺎث اإلاﺎﻟُت في أهثر ألاﺣُﺎن.
أوﻻ :سقابت المساقب المالي
اﻟﻣضاكب اﻟﻣﺎﻟﻲ َٓ نْن ﻣن ألانٓان اﻟﻣهﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟضكﺎﺑت اﻟلﺑﻠﯾت نﻠﻰ جهﻔﯾش اﻟهﻔلﺎث اﻟهﻣْﻣﯾت ْﯾهﯾن ﺑلضاض
ْظاضي ﻣن ؾطف اﻟٓظٍط اﻟﻣهﻠف ﺑﺎإلاحزاهُت.
ْﯾدغو اﻟﻣضاكب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠػﻠؽت اﻟﻣﺑﺎﺷضة ﻟْظﯾض اﻟﻣﺎﻟﯾتْ ،شﻟن ْفق جىكُم إزاضي جﻣزﻠّ ألاحِعة اﻟخﺎﻟُت نﻠﻰ
اﻟجْاﻟﻲ ،اإلاسًطٍت اﻟهﺎﻣت ﻟﻠﻣْاظهت ،زم اﻟﻣزﯾضﯾت الجٍِٓت ﻟﻠﻣْاظهتْ ،أدﯾضا اﻟﻣضاكﺑت اﻟﻣﺎﻟﯾت ﺑﺎﻟْالﯾتْ .ﯾْحز حُﺎظ
اﻟﻣضاكب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣضهظﯾﺎ نﻠﻰ ﻣػجْٔ هٌ ْظاضةْ ،ﻣحﻠُﺎ نﻠﻰ ﻣػجْٔ هٌ ْالﯾت ْﺑﻠزﯾتْ ،شﻟن أن ضكﺎﺑت اﻟهﻔلﺎث
اﻟجﻲ ﯾﻠجظم ﺑُﺎ جؽﺑق نﻠﻰ ﻣحزاهُﺎث اﻟﻣؤػػﺎث ْؤلازاضاث اﻟجﺎﺑهت ﻟﻠزْﻟتْ ،اإلاحزاهُﺎث اإلالحلتْ ،نﻠﻰ اﻟﺣػﺎﺑﺎث
اﻟدﺎضت ﻟﻠدظﯾهتْ ،ﻣحزاهُﺎث اﻟْالﯾﺎث ْﻣحزاهُﺎث اﻟبﻠسًﺎث ْاﻟﻣؤػػﺎث اﻟهﻣْﻣﯾت شاث اﻟؽﺎﺑو اﻹزاضي،
ْﻣحزاهُﺎث اﻟﻣؤػػﺎث اﻟهﻣْﻣﯾت شاث اﻟؽﺎﺑو اﻟهﻠﻣﻲ ْاﻟزلﺎفﻲ ْاﻟﻣُهﻲْ ،ﻣﯾظاهﯾﺎث اﻟﻣؤػػﺎث اﻟهﻣْﻣﯾت شاث
1
اﻟؽﺎﺑو اﻹزاضي اﻟﻣﻣﺎزﻠت.
ٍْمىً أن همحز ﺑحن هٓنﺎن ﻣً اإلاطاكبحن ،اإلاطاكب اإلاﺎلي ْاإلاطاكب اإلاﺎلي اإلاؼﺎنس ْول ﻣههمﺎ ٌهحن ﻣً ﺑحن اإلآقﻔحن
اﻟصًً ًمﺎضػٓن ﻣِﺎﻣِم في اإلاسًطٍت اﻟهﺎﻣت ﻟﻠمحزاهُتْ ،ول ﺣؼب ضجبخّ.
اإلاطاكب اإلاﺎلي ﻣؼؤٌْ نً حؼُحر اإلاطﺎلح جحذ اﻟطكﺎﺑت.
اإلاطاكب اإلاﺎلي اإلاؼﺎنس ﻣؼؤٌْ في ﺣسْز الادخطﺎضﺎث اﻟيي ًﻔٓغِﺎ إﻟُّ اإلاطاكب اإلاﺎلي نً ألانمﺎٌ اﻟيي ًلٓم بهﺎ
ْنً اﻟخﺄﺷحراث اﻟيي ٌؼﻠمِﺎ.
 مهام اإلاشاقب اإلاالي:
جخملل اإلاِمت اﻟطبِؼُت ﻟﻠمطاكب اإلاﺎلي في ﻣطاكبت ﻣشطْنُت نمﻠُﺎث جىﻔُص اﻟىﻔلﺎث اﻟهمٓﻣُتْ ،ﻣؿﺎﺑلههﺎ ﻟألهكمت
ْاﻟلٓاهحن اإلاهمٌٓ بهﺎ ،إغﺎفت إلى ؤلاﺷطاف نلى ﻣخﺎبهت اﻟٓغهُت اإلاﺎﻟُت ﻟﻠمؤػؼﺎث اإلايﻠﻔت ﺑمطاكبههﺎ.
ًخحلم اإلاطاكب اإلاﺎلي ﻣً:
 :1اإلاﺎزة  02ﻣً اإلاطػٓم اﻟخىﻔُصي ضكم  414-92 :اإلاؤضخ في  1992/11/14اإلاهسٌ ْ اإلاخمم ﺑﺎإلاطػٓم اﻟخىﻔُصي ضكم 374-09 :اإلاؤضخ في
 2009/11/16اإلاخهﻠم ﺑﺎﻟطكﺎﺑت اﻟؼﺎﺑلت ﻟﻠىﻔلﺎث اﻟيي ًﻠتزم بهﺎ ،الجطٍسة اﻟطػمُت ﻟلجمِٓضٍت الجعابطٍت ،اﻟهسز ،82اﻟطﺎزضة ﺑخﺎضٍر ، 1992/11/15
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 ضﻔت آلاﻣط ﺑﺎﻟططف .
 ﻣشطْنُت اﻟىﻔلت اﻟهمٓﻣُت ْﻣؿﺎﺑلههﺎ ﺑﺎﻟلٓاهحن ْألاهكمت اإلاهمٌٓ بهﺎ.
 جٓفط الانخمﺎزاث أْ اإلاىﺎضب اإلاﺎﻟُت.
 اﻟخذطُظ اﻟلﺎهٓوﻲ ﻟﻠىﻔلت.
 ﻣؿﺎﺑلت ﻣبﻠغ الاﻟتزام ﻟﻠهىﺎضط اإلابِىت في اﻟٓزُلت اإلاطفلت.
ْ حٓز اﻟخﺄﺷحراث أْ آلاضاء اإلاؼبلت اﻟيي ػﻠمههﺎ اﻟؼﻠؿت ؤلازاضٍت اإلاؤَﻠت ﻟِصا اﻟغطع ،نىسﻣﺎ جيٓن ﻣلل
َصٍ اﻟخﺄﺷحرة كس هظ نﻠيهﺎ اﻟخىكُم الجﺎضي ﺑّ اﻟهمل.
بهس إﺑلﺎء َصٍ اﻟشطْؽ في أحل أكطﺎٍ نشطة أًﺎمً ،مسز إلى نشطة أًﺎم أدطٔ في الحﺎالث اػخثىﺎبُت
ﺑﺎﻟيؼبت ﻟﻠمﻠﻔﺎث اإلاهلسةْ ،اﻟيي جخؿﻠب فحطﺎ ْجسكُلﺎ ﻣهملحنً ،لٓم اإلاطاكب اإلاﺎلي ﺑٓغو اﻟخﺄﺷحرة نً ؾطٍم
ْغو دخم ْجطكُم ْجﺎضٍر اﻟخﺄﺷحرةْ ،فلﺎ ﻟترجِب حؼﻠؼلي دالٌ اﻟؼىت اإلاﺎﻟُت.
* إغﺎفت نلى اإلاِﺎم اإلاطجبؿت ﺑئزبﺎث ﻣشطْنُت اﻟىﻔلﺎث اﻟهمٓﻣُت نً ؾطٍم كبٌٓ أْ ضفؼ ْغو جﺄﺷحرة
اﻟسفو نلى اﻟٓزﺎبم الخﺎضت ًؿﻠو اإلاطاكب اإلاﺎلي ﺑمِﺎم إزاضٍت أدطٔ ﺣُث ٌهخبر َصا ألادحر ﻣؼدشﺎضا ﻣﺎﻟُﺎ
ﻟلﻣط ﺑﺎﻟططف.
 صالحيت اإلاشاقب اإلاالي:
اﻟطالﺣُت ألاػﺎػُت ﻟﻠمطاكبحن اإلاﺎﻟُحن يي اﻟطكﺎﺑت اﻟلبﻠُت نلى الاﻟتزام ﺑﺎﻟىﻔلﺎث اﻟهمٓﻣُت الخﺎغهت ﻟصﻟً
ْجخملل َصٍ اﻟطكﺎﺑت في فحظ ﺑؿﺎكت الاﻟتزامْ ،ػىساث ؤلازبﺎث اإلاطفلت بهﺎ ْاإلالسﻣت ﻟِم ﻣً ؾطف آلاﻣطًٍ
ﺑﺎﻟططف ﺣُث ًخم اﻟخحلم ﻣً ضﻔت آلاﻣط ﺑﺎﻟططف ,أْ ﻣﻔٓغّ اﻟلﺎهٓوﻲ نىس الاكخػﺎء ْ,ﻣؿﺎﺑلت اﻟىﻔلت
ﻟﻠلٓاهحن ْألاهكمت اﻟؼﺎضٍت اإلاﻔهٌٓ ْ,جٓفط الانخمﺎزاث أْ اإلاىﺎضب اإلاﺎﻟُت ْ,اﻟصحت اﻟلﺎهٓهُت لحؼم اﻟىﻔلت ,
ْاﻟصحت اإلاﺎزًت إلابﻠغ الاﻟتزامْْ ،حٓز اﻟخﺄﺷحراث أْ آلاضاء الاػدشﺎضٍت اإلاؼبلت إلاذخﻠف اﻟؼﻠؿﺎث ْاﻟُِئﺎث
1
اإلاذخطت ,إشا وﺎهذ ﻣﻔطْغت كﺎهٓهُﺎ.
ْحعاء َصٍ اﻟخسكُلﺎث ًخلخظ في ﻣىح جﺄﺷحرة اإلاطاكبت اإلاﺎﻟُتْ ،شﻟً ﺑٓغهِﺎ نلى ﺑؿﺎكت الاﻟتزام
ْػىساث ؤلازبﺎث نىس الاكخػﺎء ،إشا وﺎن الاﻟتزام ﻣؼخٓفُﺎ ﻟﻠشطْؽ اإلاصوٓضة أنالٍ ،أْ ضفؼ جﻠً
اﻟخﺄﺷحرة إشا وﺎن الاﻟتزام ﻣهُبﺎَْ ،صا اﻟطفؼ كس ًيٓن ﻣؤكذ أْ نهﺎةﻲ:
حالت الشفض اإلاؤقذ:
أ-
في ﺣﺎﻟت ﻣذﺎﻟﻔت كﺎﺑﻠت ﻟﻠخصحُح أْ اوهسام ػىساث ؤلازبﺎث اﻟػطْضٍت ،أْ نسم هﻔﺎًههﺎ أْ
إغﻔﺎٌ ﺑُﺎهﺎث حَٓطٍت نلى ﺑؿﺎكت الاﻟتزام ،أْ اﻟٓزﺎبم اإلالحلت بهﺎ ،فﺎن اﻟطفؼ ًيٓن ﻣؤكذ إش
ًمىً ﻟلﻣط ﺑﺎﻟططف في َصٍ الحﺎﻟت أن ًخساضن اﻟىلﺎبظ اإلاسجﻠت نلى اكتراح الاﻟتزام بهس جﻠلُّ
ؤلاﺷهﺎض ﺑﺎﻟطفؼ اإلاؤكذ ﻣً ؾطف اإلاطاكب اإلاﺎلي،فُحطل ﺑصﻟً نلى اﻟخﺄﺷحرة.

 :1اإلاﺎزة  09ﻣً اإلاطػٓم اﻟخىﻔُصي ضكم  414-92 :اإلاؤضخ في  1992/11/14اإلاهسٌ ْ اإلاخمم ﺑﺎإلاطػٓم اﻟخىﻔُصي ضكم 374-09 :اإلاؤضخ في
 2009/11/16اإلاخهﻠم ﺑﺎﻟطكﺎﺑت اﻟؼﺎﺑلت ﻟﻠىﻔلﺎث اﻟيي ًﻠتزم بهﺎ ،الجطٍسة اﻟطػمُت ﻟلجمِٓضٍت الجعابطٍت ،اﻟهسز ،82اﻟطﺎزضة ﺑخﺎضٍر ، 1992/11/15
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فئهّ كس ًؤحل ﻣىح اﻟخﺄﺷحر إلى ﺣحن جصحُح ألادؿﺎء أْ اػخىمﺎٌ اﻟبُﺎهﺎث أْ اﻟٓزﺎبم اﻟالظﻣت
1
ﻟﻠمﻠف ْشﻟً ﺑمىح ضفؼ ﻣؤكذ .
ب -حالت الشفض النهائي:

ًيٓن شﻟً بؼبب نسم ﻣؿﺎﺑلت اكتراح الاﻟتزام ﻟﻠلٓاهحن ْألاهكمت اﻟؼﺎضٍت اإلاﻔهٌٓ ،أْ نسم
جٓفط الانخمﺎزاث أْ اإلاىﺎضب اإلاﺎﻟُت ،أْ نسم اﺣترام آلاﻣط ﺑﺎﻟططف إلاالﺣكﺎث اإلاطاكب اإلاﺎلي
2
اﻟٓاضزة في ؤلاﺷهﺎض .ﺑﺎﻟطفؼ اإلاؤكذ ٍْخﻠلﻰ إﺷهﺎض ﺑﺎﻟطفؼ اﻟههﺎةﻲ.
ْﻣو شﻟً جبلﻰ ﻟلﻣط ﺑﺎﻟططف إﻣيﺎهُت اػخهمﺎٌ ؤلاحطاء الاػخثىﺎةﻲ ,اإلاخملل في ﻣؿﺎﻟبت اإلاطاكب
اإلاﺎلي ﺑططف اﻟىكط نً اﻟطفؼ اﻟههﺎةﻲ ﻟﻠخﺄﺷحرة ,ﺑلطاض ﻣهﻠل ْجحذ ﻣؼؤْﻟُخّ ْ,إحطاء ضطف
اﻟىكط ﻟم ًلطض ﻟطﺎلح آلاﻣطًٍ ﺑﺎﻟططف ﻟخمىُههم ﻣً اﻟخمﻠظ ﻣً اإلاطاكبت اإلاﺎﻟُت اﻟلبﻠُتْ ،إهمﺎ
َٓ ﺑملﺎﺑت ضمﺎم أﻣﺎنٌ ،ؼمح ﻟِم ﺑمٓاحِت ﺣﺎالث اﻟطفؼ اﻟخهؼﻔﻲ ،أْ غحر اإلاؤػؽ
ﻟﻠخﺄﺷحراث ﻣً كبل اإلاطاكبحن اإلاﺎﻟُحن.
اإلاطاكبٓن اإلاﺎﻟُٓن ﻣيﻠﻔٓن ﺑبهؼ اإلاِﺎم ألادطٔ،اﻟيي تهسف إلى ﻣؼﺎنستهم نلى اﻟلُﺎم
ﺑطالﺣُﺎتهم اﻟطكﺎﺑُت ،ﻣلل ﻣؼً ﻣحﺎػبت الاﻟتزاﻣﺎث اﻟيي حؼمح ﻟِم ﺑخحسًس ﻣبﺎﻟغ الاﻟتزاﻣﺎث
اإلاحؼٓﻣت ﻣً انخمﺎزاث اإلاحزاهُت،همﺎ ًلٓم اإلاطاكبٓن ﺑسْض اإلاؼدشﺎضًٍ اإلاﺎﻟُحن ﻟلﻣطًٍ
ﺑﺎﻟططفٍْ ،خملل شﻟً في حﻠب اهدبﺎٍ َؤالء ﺣٌٓ ﻣلخػُﺎث اﻟدشطَو ْاﻟخىكُم اإلاهمٌٓ بهمﺎ في
اإلاجﺎٌ اإلاﺎلي ْ,جلسًم اﻟىطﺎبح ﻟِم بشﺎن ﻣﺎ ًمىً أن ٌهخبرٍْ اهحطافﺎ نً كٓانس ﺣؼً
اﻟدؼُحر.
 -4الخﻐاض ي:
فﻔﻲ ﺣﺎﻟت اﻟطفؼ اﻟههﺎةﻲ ﻟالﻟتزام ﺑﺎﻟىﻔلﺎث ً,مىً ﻟلﻣط ﺑﺎﻟططف أن ًخغﺎض ى نً شﻟً ْجحذ
ﻣؼؤْﻟُخّ ﺑملطض ﻣهﻠل ٌهﻠم ﺑّ اﻟٓظٍط اإلايﻠف ﺑﺎإلاحزاهُت ٍْ,طػل َصا اإلاﻠف اﻟصي ًيٓن ﻣٓغٓم
اﻟخغﺎض ي فٓضا إلى اﻟٓظٍط اإلاهني أْ اﻟٓالي أْ ضبِؽ اإلاجﻠؽ اﻟشهبي اﻟبﻠسي اإلاهني ﺣؼب الحﺎﻟت .
ٍْطػل الاﻟتزام ﻣطفلﺎ ﺑملطض اﻟخغﺎض ي إلى اإلاطاكب اإلاﺎلي كطس ْغو جﺄﺷحرة ألادص ﺑﺎلحؼبﺎن ﻣو
ؤلاﺷﺎضة إلى ضكم اﻟخغﺎض ي ْجﺎضٍذّ ٍْ,طػل اإلاطاكب اإلاﺎلي ﺑسْضٍ وسخت ﻣً ﻣﻠف الاﻟتزام ﻣٓغٓم
اﻟخغﺎض ي إلى اﻟٓظٍط اإلايﻠف ﺑﺎإلاحزاهُت كطس ؤلانالم ٍْ,لٓم اﻟٓظٍط ﺑسْضٍ ْفي حمُو .الحﺎالث ﺑئضػﺎٌ
3
وسخت إلى اإلاؤػؼﺎث اإلاذخطت في اﻟطكﺎﺑت .
4
ال ًجٓظ ﺣطٌٓ اﻟخغﺎض ي في ﺣﺎﻟت اﻟطفؼ اﻟههﺎةﻲ ْفم ﻣﺎ ًلي :
 ضﻔت آلاﻣط ﺑﺎﻟططف .
 نسم جٓفط ؤلانخمﺎزاث أْ اوهساﻣِﺎ.
 اوهسام اﻟخﺄﺷحراث أْ آلاضاء اإلاؼبلت اإلاىطٓص نﻠيهﺎ في اﻟخىكُم اإلاهمٌٓ ﺑّ .
 :1اإلاﺎزة  11ﻣً اإلاطػٓم اﻟخىﻔُصي ضكم  414-92 :اإلاؤضخ في  1992/11/14اإلاهسٌ ْ اإلاخمم  ،ص 2102
 :2اإلاﺎزة  12ﻣً اإلاطػٓم اﻟخىﻔُصي ضكم  414-92 :اإلاؤضخ في  1992/11/14اإلاهسٌ ْ اإلاخمم  ،ص 2102
 :3اإلاﺎزة  18ﻣً اإلاطػٓم اﻟخىﻔُصي ضكم  414-92 :اإلاؤضخ في  1992/11/14اإلاهسٌ ْ اإلاخمم  ،ص 2103
 :4اإلاﺎزة  19ﻣً اإلاطػٓم اﻟخىﻔُصي ضكم  414-92 :اإلاؤضخ في  1992/11/14اإلاهسٌ ْ اإلاخمم  ،ص 2103
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 اوهسام اﻟٓزﺎبم اﻟلبٓجُت اﻟيي جخهﻠم ﺑﺎالﻟتزام.
 اﻟخذطُظ غحر اﻟلﺎهٓوﻲ ﻟالﻟتزام بهسف إدﻔﺎء إﻣﺎ ججﺎْظا ﻟإلنخمﺎزاث ْإﻣﺎ حهسًال ﻟِﺎ أْ
ججﺎْظا إلاؼﺎنساث ﻣﺎﻟُت في اإلاحزاهُت.

 معؤوليت اإلاشاقب اإلاالي:
ٌهخبر اإلاطاكب اإلاﺎلي ﻣؼؤْال شخطُﺎ أﻣﺎم َُئﺎث اإلاطاكبت ْْظاضة اإلاﺎﻟُت نلى حمُو اإلاذﺎﻟﻔﺎث اﻟططٍحت
ﻟﻠلٓاهحن ْألاهكمت اإلاهمٌٓ بهﺎ في ﻣجﺎٌ ضطف اﻟىﻔلﺎث اﻟهمٓﻣُت إش ٌهخبر َصا ألادحر ﻣؼؤٌْ نً اﻟخﺄﺷحراث غحر
اﻟلﺎهٓهُت أﻣﺎم اﻟغطفت اﻟخﺄزًبُت ﻟﻠمحزاهُت ْاإلاﺎﻟُت اﻟخﺎبهت إلاجﻠؽ اإلاحﺎػبت اإلاؤَﻠت كﺎهٓهﺎ ﻟخحلُم ْﻣطاكبت وشﺎؽ
اإلاطاكب اإلاﺎلي.
ْفي ﺣﺎﻟت اﻟخحلُم ﻣً ْحٓز ﻣؿﺎﻟهت ضطٍحت ﻟلٓانس اإلاحزاهُت اإلاﺎﻟُت جذطظ اﻟغطفت اﻟخﺄزًبُت ﺑﻔطع نلٓبﺎث
ﺣﺎﻟُت نلى اإلاطاكب اإلاﺎلي اإلاهني ﺑﺎﻷﻣط ْفلﺎ ﻟﻠبىس ضكم  07ﻣً اإلاﺎزة  88ﻣً ألاﻣط 20/95اإلاؤضخ في  17حٍٓﻠُت
 1995اإلاخهﻠم ﺑﺎإلاحﺎػبت 1.فطع نلٓبﺎث ﻣﺎﻟُت ْإزاضٍت نلى اإلاطاكب اإلاﺎلي اﻟصي ﻣىح.
إغﺎفت إلى شﻟً ًمﻠً ْظٍط اإلاﺎﻟُت ضالﺣُﺎث جﺄﺷحراث غحر كﺎهٓهُتْ ،شﻟً نً ؾطٍم جحلُم ْﻣطاكبت اﻟخلطٍط
اﻟؼىٓي اﻟصي ٌهسٍ اإلاطاكب اإلاﺎلي.
ثاهيا :سقابت اإلاحاظب العمومي
إغﺎفت إلى زْضٍ في جىﻔیص اﻟىﻔلﺎث ْؤلازاضاث اﻟهﺎﻣت ﯾؤزي اإلاحﺎػب اﻟهمٓﻣﻲ زْضا كیﺎػیﺎ ﻣِمﺎ ،ﯾخملل َصا
اﻟسْض اﻟطكﺎبﻲ في ﻣطاكبت أنمﺎٌ آلاﻣطیً ﺑﺎﻟططف ْاﻟخسكیم في ﺷطنیت اﻟٓزﺎبم اﻟيي ضﺎزكٓا نﻠيهﺎْ ،جيٓن ضكﺎﺑت
اإلاحﺎػب اﻟهمٓﻣﻲ ﻣٓاﻟیت ﻟﻠطكﺎﺑت اﻟيي ﯾمﺎضػِﺎ اإلاطاكب اإلاﺎلي نلى آلاﻣط ﺑﺎﻟططفْ ،یمىً أن هخهطف نلى َصٍ
2
اإلاجﺎالث ﻣً دالٌ اإلاﺎزة  36ﻣً كﺎهٓن اإلاحﺎػبت اﻟهمٓﻣیت ْيي جخملل في:
ﻣؿﺎﺑلت اﻟهمﻠیت ﻣو اﻟلٓاهحن ْألاهكمت اإلاهمٌٓ بهﺎ.
-1
ضﻔت آلاﻣط ﺑﺎﻟططف أْ اإلاﻔٓع ﻟّ.
-2
ﺷطنیت نمﻠیﺎث اﻟىﻔلﺎث.
-3
جٓفط الانخمﺎزاث.
-4
أن اﻟسﯾٓن ال حؼلـ آحﺎﻟِﺎ أْ أنهﺎ ﻣحل ﻣهﺎضغت.
-5
اﻟؿﺎبو ؤلاﺑطاةﻲ ﻟﻠسفو.
-6
جﺄﺷحراث نمﻠیﺎث اإلاطاكبت اﻟيي هطذ نﻠيهﺎ اﻟلٓاهحن ْألاهكمت اإلاهمٌٓ بهﺎ دﺎضت ﻣﺎ ﯾخهﻠم ﺑخﺄﺷحرة
-7
اإلاطاكب اإلاﺎلي.
اﻟصحت اﻟلﺎهٓهیت ﻟﻠمىؼب ؤلاﺑطاةﻲ أي اﻟخحلم ﻣً ضالﺣیﺎث اﻟسفو.
-8
 :1اإلاﺎزة  88ﻣً ألاﻣط ضكم  20-95اإلاؤضخ في  19ضﻔط نﺎم  1416اإلآافم ًٓ 17ﻟُٓ  1995اإلاخهﻠم ﺑمجﻠؽ اإلاحﺎػبت ،الجطٍسة اﻟطػمُت الجعابطٍت
،اﻟهسز  ، 39اﻟطﺎزضة ﺑخﺎضٍر  25ضﻔط نﺎم ،ٌ 1416ص.14
 :2اإلاﺎزة  36ﻣً اﻟلﺎهٓن  21-90اإلاؤضخ في  ،1990/08/15اإلاخهﻠم ﺑﺎإلاحﺎػبت اﻟهمٓﻣُت ،الجطٍسة اﻟطػمُت ﻟلجمِٓضٍت الجعابطٍت ،اﻟهسز ،35اﻟطﺎزضة
ﺑخﺎضٍر  ، 1990/08/15ص 1131
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إشن ﯾجب اﻟخﺄهس ﻣً اﻟهىﺎضط اﻟؼﺎﺑلت ﺣيى ﯾدؼنى ﻟﻠمحﺎػب اﻟهمٓﻣﻲ كبل ﻣبﺎﺷطة إحطاءاث اﻟسفو اإلآحّ
إﻟیّ ﯾىدس ي اﻟؿﺎبو اﻟشطعي ْأن اإلابﻠغ اإلاؼخحم ﻣسجل في اﻟﻔطل ْاﻟبىس اﻟصي بشﺄهّ ججطي نمﻠیت اﻟسفو ،أﻣﺎ إشا
ضأٔ فیّ ﻣذﺎﻟﻔت ﻟِﺎ ،ضفؼ كبٌٓ اﻟططف ﻟخﻠً اﻟىﻔلت ،إال أن اﻟلﺎهٓن دٌٓ ﻟلﻣط ﺑﺎﻟططف وٓهّ اﻟؼﺎَط نلى
اﻟؼحر الحؼً ﻟﻠمطافم اﻟهﺎﻣت ْجﻠبیت ﻟﻠمطﺎلح اﻟهﺎﻣت ْػیﻠت أدطٔ جمىىّ ﻣً جمطیط ألاﻣط ﺑﺎﻟططف ضغم ضفؼ
اإلاحﺎػب اﻟهمٓﻣﻲ َْصا ﻣﺎ یهطف" بالدسخير اإلاكخوب "َْصا ﻣﺎ أهسجّ اإلاﺎزة  47ﻣً اﻟلﺎهٓن  21-90اإلاخهﻠم
ﺑﺎإلاحﺎػبت اﻟهمٓﻣُت ْ أًػﺎ اإلاﺎزة ألاْلى ﻣً اإلاطػٓم اﻟخىﻔیصي ضكم  ،1 314-91ﺣُث حﺎء فيهﺎ أهّ ﯾمىً ﻟلﻣط
ﺑﺎﻟططف إشا ﻣﺎ كﺎم اإلاحﺎػب اﻟهمٓﻣﻲ ﺑئﯾلﺎف نمﻠیت زفو اﻟىﻔلت ،أن ﯾؿﻠب ﻣىّ هخﺎﺑیﺎ ْجحذ ﻣؼؤْﻟیخّ زفهّ
ْبﺎﻟخﺎلي إشا اﻣخلل اإلاحﺎػب اﻟهمٓﻣﻲ ﻷﻣط اﻟدسخحر َصا جبرأ شﻣخّ ﻣً اإلاؼؤْﻟیت اإلاﺎﻟیت ْاﻟصخطیت،
ْاإلاالﺣل أهّ ﺣيى ْٕإن وﺎن َىﺎن أﻣط ﺑﺎﻟدسخحر فخبلﻰ ﻟﻠمحﺎػب اﻟهمٓﻣﻲ ػﻠؿت ضفؼ ضطف اﻟىﻔلت ْضفؼ
2
الاﻣخلﺎٌ ﻟلﻣط ﺑﺎﻟططف ْﻟىً نﻠیّ أن ﯾبرض َصا اﻟطفؼ ﺑﺄﺣس ألاػبﺎب اﻟخﺎﻟیت :
 نسم جٓفط الانخمﺎزاث اإلاﺎﻟیت ،ﻣﺎنسا ﺑﺎﻟيؼبت ﻟﻠسْﻟت،
 نسم جٓفط أﻣٓاٌ الخعیىت .
 اوهسام إزبﺎث أزاء الخسﻣت.
 ؾﺎبو اﻟىﻔلت غحر ؤلاﺑطاةﻲ أي اﻟصخظ اإلاهني ﺑﺎﻟسفو َىﺎ َٓ غحر اﻟسابً الحلیلﻲ.
 اوهسام جﺄﺷحرة ﻣطاكبت اﻟىﻔلﺎث اإلآقﻔت أْ جﺄﺷحرة لجىت اﻟطﻔلﺎث اإلاؤَﻠت إشا وﺎن شﻟً ﻣىطٓضﺎ
نﻠیّ في اﻟخىكیم اإلاهمٌٓ ﺑّ.

 :1اإلاﺎزة ألاْلى ﻣً اإلاطػٓم اﻟخىﻔُصي ضكم  314-91 :اإلاؤضخ في  28ضﻔط نﺎم  1412اإلآافم  1991/09/07اإلاخهﻠم ﺑئحطاء حسخحر ألاﻣطًٍ ﺑﺎﻟططف
ﻟﻠمحﺎػبحن اﻟهمٓﻣُٓن  ،الجطٍسة اﻟطػمُت ﻟلجمِٓضٍت الجعابطٍت ،اﻟهسز ،43اﻟطﺎزضة ﺑخﺎضٍر  09ضبُو ألاٌْ نﺎم  ، ٌ 1412ص 1654
 :2اإلاﺎزة  48ﻣً اﻟلﺎهٓن  21-90اإلاؤضخ في  ،1990/08/15اإلاخهﻠم ﺑﺎإلاحﺎػبت اﻟهمٓﻣُت ،ص ص 1136 -1135
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اإلاطلب الثاوي  :سقابت اإلافدشیت العامت للمالیت ومجلغ اإلاحاظبت
جمﺎضغ اﻟطكﺎﺑت اﻟالﺣلت بهس جىﻔُص ﻣحزاهُت اﻟسْﻟت ،ﻣً احل هشف ألادؿﺎء اﻟيي ًخهصض قِٓضَﺎ في ﺣﺎﻟت
ﻣطاحهههﺎ ﺑﺎهﻔطازْ ،جلٓم بهصا اﻟىٓم ﻣً اﻟطكﺎﺑت أحِعة ﻣذخطت ﺑصﻟً ْ,كس ادص اإلاشطم الجعابطي بهصا اإلابسأ ﺣُث
أوشﺄ اإلاﻔدشُت اﻟهﺎﻣت ﻟﻠمﺎﻟُت ،هجِﺎظ ضكﺎبﻲ زابم ْﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت هُِئت ْؾىُت ﻣؼخلﻠت ﻟﻠطكﺎﺑت بهس اﻟخىﻔُص.
أوﻻ :سقابت اإلافدشیت العامت للمالیت
جذخظ اإلاﻔدشیت اﻟهﺎﻣت ﻟﻠمﺎﻟیت ﺑﺎﻟطكﺎﺑت اﻟالﺣلت ،أْ أزىﺎء اﻟخىﻔیص أْ في ول ْكذ إشا جؿﻠب ألاﻣط شﻟً ،نلى
اﻟدؼیحر اإلاﺎلي ْاإلاحﺎػبي ﻟيل اﻟِیئﺎث ْاإلاؤػؼﺎث الخﺎغهت ﻟلٓانس اإلاحﺎػبت اﻟهمٓﻣیتْ ،بطﻔت نﺎﻣت ول
شخظ ﻣهىٓي ﻟّ ﺣم اﻟخططف في ألاﻣٓاٌ اﻟهمٓﻣیت ،همﺎ جخٓلى نمﻠیﺎث اﻟخلییم الاكخطﺎزي ْاإلاﺎلي ﻟﻠمؤػؼﺎث
الاكخطﺎزﯾت بهسف جلسﯾط فهﺎﻟیت اﻟدؼیحر ْهجﺎنخّ.1
ْحهمل اإلاﻔدشیت اﻟهﺎﻣت ﻟﻠمﺎﻟیت نلى: 2
 اﻟلیﺎم ﺑﺎﻟسضاػﺎث ْاﻟخحﺎﻟیل ْالخبراث الاكخطﺎزﯾت ْاإلاﺎﻟیت بغیت اﻟٓضٌٓ إلى جلسﯾط اﻟﻔهﺎﻟیت
ْهجﺎنت اﻟدؼیحر.
 اﻟلیﺎم ﺑيل اﻟسضاػﺎث اإلالﺎضهت ﻷهمﺎؽ اﻟدؼیحر اإلاﺎلي ْاإلاحﺎػبي ْأػﺎﻟیب اﻟطكﺎﺑت نلى
اﻟطهیسﯾً اﻟسادلي ْالخﺎضجي بغطع ﻣؼﺎﯾطة اﻟخؿٓضاث الخﺎضحیت.
 اإلاطاكبت اﻟسْضیت إلاطﺎلح ؤلازاضاث ْاﻟِیئﺎث اإلآغٓنت جحذ ْضﺎﯾت أْ ػﻠؿت اﻟٓظیط اإلايﻠف
ﺑﺎإلاﺎﻟیتْ ،حهمل نلى جسكیم ْ ﻣطاحهت فهﺎﻟیت ْنمل ﻣطﺎلح اﻟطكﺎﺑت اﻟخﺎبهت ﻟِﺎ.
 همﺎ جؤَل اإلاﻔدشیت اﻟهﺎﻣت ﻟﻠمﺎﻟیت ﻟﻠلیﺎم ﺑﺎﻟخلٓیم الاكخطﺎزي ﻟﻠمؤػؼﺎث اﻟهمٓﻣیت
الاكخطﺎزﯾت ْشﻟً ﺑخسدالتهﺎ ﺑىﺎء نلى ؾﻠب اﻟِیئﺎث ْاﻟؼﻠؿﺎث اإلاؤَﻠت كﺎهٓهیﺎ.
3
ْجخملل جسدالث اإلاﻔدشیت اﻟهﺎﻣت ﻟﻠمﺎﻟیت ﻣً أحل جؿبیم ﻣِﺎم اﻟخسكیم أْ اﻟخحلیم أْ الخبرة الخﺎضت ﺑمﺎ ﯾﺄحﻲ:
 ﺷطْؽ جؿبیم اﻟدشطیو اإلاﺎلي ْاإلاحﺎػبي ْألاﺣيﺎم اﻟلﺎهٓهیت أْ اﻟخىكیمیت اﻟيي ﻟِﺎ أزط
ﻣﺎلي ﻣبﺎﺷط.
 حؼیحر اإلاطﺎلح ْاﻟِیئﺎث اإلاهىیت ْْغهیههﺎ اإلاﺎﻟیت.
 ححت اإلاحﺎػبﺎث ْضسكِﺎ ْاهخكﺎﻣِﺎ.
َ :1شﺎم ػﻠٓقي ،سقابت اإلافدشیت العامت للمالیت على اإلاؤظعاث العمومیت راث الطابع ؤلاداسي ،ﻣصهطة جذطج ﻣً اإلاسضػت اﻟٓؾىیت ﻟإلزاضة ،جذطظ. ،
اكخطﺎز ْﻣﺎﻟیت ،الجعابط ، 2006 ،ص 10
 :2نﺎةشت ﺑً هﺎضط،2013-2012،ﻣطحو ػﺎﺑم ،ص 49
 :3اإلاﺎزة  09ﻣً اإلاطػٓم اﻟخىﻔُصي ضكم  78-92 :اإلاؤضخ في  18ﺷهبﺎن نﺎم  1412اإلآافم  1992/02/22اإلاحسز الدخطﺎضﺎث اإلاﻔدشُت اﻟهﺎﻣت
ﻟﻠمﺎﻟُت  ،الجطٍسة اﻟطػمُت ﻟلجمِٓضٍت الجعابطٍت ،اﻟهسز ،15اﻟطﺎزضة ﺑخﺎضٍر  09ﺷهبﺎن نﺎم  ، ٌ 1412ص 411
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 ﻣؿﺎﺑلت الاهجﺎظاث ﻟﻠٓزﺎبم اﻟخلسﯾطیت.
 ﺷطْؽ اػخهمﺎٌ الانخمﺎزاث ْْػﺎبل اإلاطﺎلح ْاﻟِیﺎول ْحؼیحرَﺎ.

 ػحر اﻟطكﺎﺑت اﻟسادﻠیت في اإلاطﺎلح ْاﻟِیئﺎث اﻟيي حهیههﺎ َصٍ اﻟخسدالث.
ثاهيا :سقابت مجلغ اإلاحاظبت
أوشﺄ ﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت ﺑمٓحب اإلاﺎزة  190ﻣً زػخٓض ْ ، 1976جىطغ ﺑمٓحب اإلاﺎزة  160ﻣً زػخٓض.1989
َْٓ اإلاؤػؼت اﻟهﻠیﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اﻟبهسﯾت ﻷﻣٓاٌ اﻟسْﻟت ْالجمﺎنﺎث ؤلاكﻠیمیت ْاإلاطافم اﻟهمٓﻣیت1.
جﺄػؽ ﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت ػىت  1980ﺑمٓحب اﻟلﺎهٓن  05-80اإلاؤضخ في  01ﻣﺎضغ  ْ 1980اإلاخهﻠم ﺑممﺎضػت
ْقیﻔخّ اﻟطكﺎﺑیتْ ،یذػو ﺣﺎﻟیﺎ في حؼیحرٍ ﻟألﻣط ضكم  20 -95اإلاؤضخ في  17حٍٓﻠُت  ،1995اإلاهسٌ ْاإلاخمم ﺑﺎﻷﻣط
ضكم  02-10اإلاؤضخ في أْث  ،2010اﻟصي ًحسز ضالﺣیﺎث اإلاجﻠؽ ﺑدىكیمّ ْػحرٍ ْحعاء جحطیﺎجّ.
ﯾخمخو ﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت ﺑﺎدخطﺎضﺎث ْاػهت في ﻣجﺎٌ اﻟطكﺎﺑت ْجخملل ﻣِﺎﻣّ نلى ْحّ الخطٓص في اﻟخسكیم
في ﺷطْؽ اﻟِیئﺎث ،اإلآاضز ْاﻟٓػﺎبل اإلاﺎزﯾت ْألاﻣٓاٌ اﻟهﺎﻣت اﻟيي جسدل في هؿﺎق ادخطﺎضّ ْفي جلییم حؼیحرَﺎ
ْفي اﻟخﺄهس ﻣً ﻣؿﺎﺑلت نمﻠیﺎث َصٍ اﻟِیئﺎث اإلاﺎﻟیت ْاإلاحﺎػبیت ﻟﻠخىكیمﺎث ْاﻟلٓانس اإلاهمٌٓ بهﺎْ ،اﻟِسف ﻣً
شﻟً َٓ حصجیو الاػخهمﺎٌ اﻟﻔهﺎٌ ْاﻟطﺎضم ْجطكیت إحبﺎضیت جلسﯾم الحؼﺎﺑﺎث ْجؿٓیط ﺷﻔﺎفیت حؼیحر اإلاﺎﻟیت
اﻟهمٓﻣیت .همﺎ یؼﺎَم اإلاجﻠؽ في إؾﺎض ضالﺣیﺎجّ في حهعیع اﻟٓكﺎﯾت ﻣً ﻣذخﻠف أﺷيﺎٌ اﻟغش ْاإلامﺎضػﺎث غحر
اﻟلﺎهٓهیت أْ غحر اﻟشطنیت ْﻣيﺎفحههﺎ.
ﯾمﺎضغ ﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت ضالﺣیﺎجّ اﻟلػﺎبیت نً ؾطیم اﻟلطاضاث في ﺣﺎﻟت جطﻔیت ﺣؼﺎﺑﺎث اإلاحﺎػبحن
اﻟهمٓﻣیحن ْجلسﯾم الحؼﺎﺑﺎث ْالاهػبﺎؽ في ﻣجﺎٌ حؼیحر اإلاحزاهیت ْاإلاﺎﻟیت ﺑﺎﻟيؼبت ﻟألدؿﺎء ْألادؿﺎء اﻟيي ﯾطجىبهﺎ
اإلاؼحرْنْ ،یمﺎضغ ﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت ضالﺣیﺎجّ ؤلازاضیت ﻣً دالٌ ﻣطاكبت هٓنیت اﻟدؼیحر ﻣً ﺣیث اﻟﻔهﺎﻟیت
2
ْاﻟىﻔﺎءة ْالاكخطﺎز.
ﯾمىً ﻟطبیؽ الجمِٓضیت أْ اﻟٓظیط ألاٌْ أْ ضبیؽ اإلاجﻠؽ اﻟشهبي اﻟٓؾني أْ ضبیؽ اإلاجﻠؽ اﻟشهبي اﻟٓؾني
أْ ضبیؽ ﻣجﻠؽ ألاﻣت أن ﯾﻠخمؽ ﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت ﻟسضاػت اإلاﻠﻔﺎث شاث ألاَمیت اﻟٓؾىیت ،همﺎ ﯾمىً اػدشﺎضجّ في
اﻟخمِیسﯾت ﻟﻠلٓاهحن اإلاخػمىت غمً اإلاحزاهُت ْفي اإلاشﺎضیو اﻟخمِیسﯾت ﻟﻠىطٓص اإلاخهﻠلت ﺑﺎﻷﻣٓاٌ اﻟهمٓﻣیت.
ْفي إؾﺎض اﻟخهﺎْن اﻟسْلي ْؾبلﺎ ﻟىطٓضّ اﻟلﺎهٓهیت كﺎم ﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت ﺑئوشﺎء نسة نالكﺎث ﻣؤػؼﺎجیت ﻣو
أحِعة أحىبیت نﻠیﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت ﻣو الاجﻔﺎق اإلاشترن نلى جحلیم أَساف اﻟخهﺎْن ْجسنیم اﻟلسضاث اﻟيي أكطتهﺎ
اإلاىكمت اﻟسْﻟیت ﻟألحِعة اﻟهﻠیﺎ ﻟطكﺎﺑت ألاﻣٓاٌ اﻟهمٓﻣیت ْ INTOSAIكس ججؼسث َصٍ اﻟهالكﺎث في:1
 اجﻔﺎكیت اﻟخهﺎْن ﺑحن ﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت الجعابطي ْاﻟسﯾٓان اإلاطهعي ﻟﻠمحﺎػبﺎث اإلاططي اإلآكهت ﺑﺎﻟلﺎَطة
ﻣً اﻟؿطفحن ﺑخﺎضیر ً 17ىﺎًط .2000
 ﻣصهطة اﻟخهﺎْن ﺑحن ﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت الجعابطي ْاإلاطاكب اﻟهﺎم لجمِٓضیت ﺑٓﻟیﻔیﺎ ﻟﻔجزْیال ﺑخﺎضی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
22فیﻔطي .2003
 :1اإلاﺎزة  02ﻣً ألاﻣط ضكم  20-95اإلاؤضخ في  19ضﻔط نﺎم  1416اإلآافم ًٓ 17ﻟُٓ  1995اإلاخهﻠم ﺑمجﻠؽ اإلاحﺎػبت ،الجطٍسة اﻟطػمُت الجعابطٍت
،اﻟهسز  ، 39اﻟطﺎزضة ﺑخﺎضٍر  25ضﻔط نﺎم ،ٌ 1416ص.03
 :2نﺎةشت ﺑً هﺎضط،2013-2012،ﻣطحو ػﺎﺑم ،ص 50
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 ﻣصهطة اﻟخهﺎْن ﺑحن ﻣجﻠؽ اإلاحﺎػبت الجعابطي ْهكحرٍ اﻟتروﻲ اإلآكهت ﺑﺎلجعابط ﺑخﺎضیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر  15ﻣﺎضغ
.2001

اإلاطلب الثالث  :الشقابت البرإلااهیت
ﯾمﺎضغ اﻟؼﻠؿت اﻟدشطیهیت ْاﻟطكﺎﺑت اﻟبرإلاﺎهیت في الجعابط ﺑطإلاﺎن ﯾخيٓن ﻣً غطفخحن َمﺎ اإلاجﻠؽ اﻟشهبي اﻟٓؾني
ْﻣجﻠؽ ألاﻣتْْ ،احب اﻟبرإلاﺎن في إؾﺎض ادخطﺎضﺎجّ اﻟسػخٓضیت أن ﯾبلﻰ ْفیﺎ ﻟللت اﻟشهب ْیكل ﯾخحؼؽ
جؿﻠهﺎجّ ْبﺎﻟىكط إلى اﻟبرإلاﺎن َٓ اﻟصي ﯾطدظ ﻟلحيٓﻣت جىﻔیص اﻟىﻔلﺎث ْ ؤلاًطازاث اﻟهﺎﻣت ﻟﻠسْﻟت في إؾﺎض كٓاهحن
اإلاﺎﻟیت ْبىﺎء نﻠیّ فئن اإلاىؿم ﯾلخض ي أن ﯾمﺎضغ اﻟبرإلاﺎن ﻣطاكبت تهسف دﺎضت إلى: 1
 اﻟخحلم ﻣً أن ﻣمﺎضػت اإلاؤػؼﺎث اﻟٓؾىیت ْجىﻔیص اﻟلطاضاث ﻣؿﺎﺑلﺎن ﻟﻠدشطیو ْاﻟخىكیم اإلاهمٌٓ بهمﺎ
ْاﻟلطاضاث ْاﻟخهﻠیمﺎث اﻟطﺎزضة نً اﻟسْﻟت.
 اﻟخﺄهس ﻣً اﻟدؼیحر اﻟؼﻠیم ﻟالكخطﺎز اﻟٓؾني ْبطﻔت نﺎﻣت ﻣً ضیﺎهت ْجىمیت اﻟثرْة اﻟٓؾىیت في حٓ
یؼٓزٍ اﻟىكﺎم ْاﻟٓغٓح ْ اإلاىؿم.
 اﻟؼِط نلى إظاﻟت اﻟخالنب ﺑﺄﻣٓاٌ اﻟسْﻟت ْادخالػِﺎ ْهصﻟً اإلاؼﺎغ ﺑﺎﻟثرْة الاكخطﺎزﯾت ﻟألﻣت .
 اﻟؼِط نلى إظاﻟت أهمﺎؽ اﻟؼﻠٓن اإلاﺎػت ﺑىطاﻣت اإلآاؾً أْ اإلاذﺎﻟﻔت ﻟﻠمﻔِٓم اﻟؼﻠیم ﻟﻠمطفم اﻟهﺎم
ﻣحﺎضبت اﻟبحرْكطاؾیت ْول أهٓام اﻟخبﺎؾؤ ؤلازاضي.
ْیمىً ﻟﻠبرإلاﺎن أن ﯾطاكب اﻟيشﺎؽ ْألازاء الحيٓﻣﻲ في ﻣذخﻠف اإلاجﺎالث ْﻣههﺎ اإلاجﺎٌ اإلاﺎلي ﺑٓاػؿت آلاﻟیﺎث
2
ألاػﺎػیت اﻟخﺎﻟیت:
-1الاظخماع والاظخجواب :ؾبلﺎ ﻟﻠمﺎزة  133ﻣً اﻟسػخٓض ﯾمىً ﻟلجﺎن اﻟبرإلاﺎن بغطفخیّ أن حؼخمو إلى أي ْظیط
همﺎ ﯾمىً ﻷنػﺎء أي ﻣجﻠؽ اػخجٓاب الحيٓﻣت ﺑطﻣههﺎ.
-2العؤال :ﯾمىً ﻷنػﺎء اﻟبرإلاﺎن ْفلﺎ ﻟﻠمﺎزة  134ﻣً اﻟسػخٓض أن یؼﺄﻟٓا أي ْظیط هخﺎﺑیﺎ أْ ﺷﻔٓیﺎ نً أي
ﻣٓغٓم أْ كػیت ْﻣههﺎ اﻟلػﺎﯾﺎ اإلاخهﻠلت ﺑدىﻔیص اإلاحزاهیت ؾبلﺎ ﻷﺣيﺎم اﻟىكﺎم اﻟسادلي ﻟيل ﻣً ﻣجﻠس ي اﻟبرإلاﺎن.
-3مىاقشت بیان العیاظت العامت :ؾبلﺎ ﻟﻠمﺎزة  84ﻣً اﻟسػخٓض جﻠتزم الحيٓﻣت ﺑﺄن جلسم ول ػىت ﺑیﺎهﺎ نً
اﻟؼیﺎػت حهلبّ ﻣىﺎكشت ﻟهمل ْأزاء الحيٓﻣت إلاهطفت ﻣسٔ جىﻔیص ﺑطهﺎﻣﺞ الحيٓﻣت اﻟصي وﺎن اﻟبرإلاﺎن كس ْافم
نﻠیّ ﻟسٔ جلسﯾمّ ﻣً ؾطف الحيٓﻣت بهس حهییههﺎ.
-4لجان الخحقیق  :ﺑمٓحب اإلاﺎزة  161ﻣً اﻟسػخٓض ﯾمىً ﻟيل غطفت ﻣً اﻟبرإلاﺎن في إؾﺎض ادخطﺎضﺎتهﺎ أن جيش ئ
في أي ْكذ لجﺎن جحلیم في كػﺎﯾﺎ شاث ﻣطلحت نﺎﻣت ْغمﺎهﺎ ﻟﻔهﺎﻟیت َصٍ اﻟٓػﺎبل ﯾحسز اﻟلﺎهٓن ْاﻟىكﺎم
اﻟسادلي ﻟغطفيي اﻟبرإلاﺎن هیﻔیت حشيل َصٍ اﻟلجﺎن ْٕ إحطاءاث ْْػﺎبل أزاء ﻣِمههﺎ.
 :1حمﺎٌ ﻟهمﺎضة ،ﻣىهجُت اإلاحزاهُت اﻟهﺎﻣت ﻟﻠسْﻟت في الجعابط ،زاض اﻟﻔجط ﻟﻠيشط ْاﻟخٓظیو ،الجعابط ، 2004،ص 288
 :2ﺷٓیخي ػﺎﻣیت ،أهمیت الاظخفادة مً آلالیاث الحذیثت واإلاىظوس ؤلاظالمي في الشقابت على اإلاال العام ،ﻣصهطة ﻣلسﻣت ﻟىیل ﺷِﺎزة اإلاﺎحؼخحر جذطظ
حؼیحر اإلاﺎﻟیت اﻟهﺎﻣت ،حﺎﻣهت أﺑٓ ﺑىط  .ﺑﻠلﺎﯾس (جﻠمؼﺎن) ،الجعابط ،2011-2010 ،ص ص 78-77
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همﺎ جخجلى ضكﺎﺑت اﻟبرإلاﺎن في ﻣطﺣﻠت جىﻔیص اإلاعاهیت ﺑطٓضة ْاضحت ﻟسٔ ﻣىﺎكشت كﺎهٓن اإلاﺎﻟیت اﻟخىمیلي اﻟصي
جلسﻣّ الحيٓﻣت ﻟﻠبرإلاﺎن أزىﺎء اﻟؼىت اإلاﺎﻟیت بغطع جىمﻠت أْ حهسﯾل بهؼ ألاْغﺎم اإلاؼخجسة ؾﺎﻟبت فخح
انخمﺎزاث إغﺎفیت ﺣیث جلٓم الحيٓﻣت ﺑﺎﻟػطْضة ﺑخلسﯾم ﻣهﻠٓﻣﺎث وﺎفیت إﻟُّ نً ﺣﺎﻟت جىﻔیص اإلاعاهیت ْجبرض ؾﻠبهﺎ
ﺑﻔخح الانخمﺎزاث ْﻣىﺎكشت الحيٓﻣت في ػیﺎػههﺎ اإلاﺎﻟیت.
اإلاطلب الشابع  :ألاحهضة العليا للشقابت اإلااليت
1
أوﻻ :اإلاىظمت الذولیت لألحهضة العلیا للشقابت اإلااليت العامت و اإلاحاظبت (ؤلا هخوظاي( : INTOSAI
إن اإلاىكمت اﻟسْﻟُت ﻟألحِعة اﻟهﻠُﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت ْاإلاحﺎػبت ( ؤلاهخٓػﺎي ) يي ﻣىكمت ﻣطهعٍت ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت
الخﺎضحُت اﻟهﺎﻣتْ ،جلسم ؤلاهخٓػﺎي ﻟألحِعة اﻟطكﺎﺑُت اﻟهﻠُﺎ ﻣىص  50ػىت إؾﺎضا َُْﺎول ﻣؤػؼﺎجُت ﻟخبﺎزٌ
اإلاهﻠٓﻣﺎث ْالخبراث ﻣً أحل جحؼحن ْجؿٍٓط اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت الحيٓﻣُت نلى اإلاؼخٓٔ اﻟسْلي ،همﺎ حهمل نلى
جؿٍٓط الخبراث اﻟﻔىُت ْاﻟهﻠمُت هطز ﻟالنخبﺎض ْاﻟىﻔٓش ﻟألحِعة اﻟهﻠُﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت ْاإلاحﺎػبت في ول زْﻟت ﻣً
اﻟسٌْ ألانػﺎء ﺑﺎإلاىكمتْ ،شﻟً نمال بشهﺎض ؤلاهخٓػﺎي " أن جبﺎزٌ الخبراث ًﻔُس الجمُو " ،ﺣُث أن جبﺎزٌ
اﻟخجﺎضب ْاﻟىخﺎبﺞ ْآلاضاء ﺑحن أنػﺎء ؤلاهخٓػﺎي في َصٍ اإلاجﺎالث ًػمً حهعٍع ْﻣٓاضﻠت اﻟخؿٍٓط اإلاؼخمط
ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت الحيٓﻣُت.
إن ﻣىكمت ؤلاهخٓػﺎي يي ﻣؤػؼت ﻣؼخلﻠت ْشاجُت اﻟؼُﺎزة ْغحر ػُﺎػُت ْﻣىكمت غحر ﺣيٓﻣُت جخمخو
ﺑمىطب اػدشﺎضي دﺎص ﻟسٔ اإلاجﻠؽ الاكخطﺎزي ْالاحخمﺎعي ﺑﺎﻷﻣم اإلاخحسة.
ْكس جم جﺄػِؽ ؤلاهخٓػﺎي في نﺎم  1953ﺑمبﺎزضة ﻣً كبل اﻟطبِؽ اﻟؼﺎﺑم ﻟلجِﺎظ ألانلى في وٓبﺎ اﻟؼُس /
إًمُﻠُٓ فطهﺎهسًث وﺎﻣٓغ ،ﺣُث احخمو آهصان  34حِﺎظا ضكﺎﺑُﺎ ﻟهلس اإلاؤجمط ألاٌْ ﻟإلهخٓػﺎي في وٓبﺎ ،أﻣﺎ
ﺣﺎﻟُﺎ فُبﻠغ نسز أنػﺎء ؤلاهخٓػﺎي  194نػٓا وﺎﻣال ،ﺑﺎﻹغﺎفت إلى دمؼت أنػﺎء ﻣشﺎضهحن ْنػٓ ﻣىدؼب
ْاﺣس.
ومً أهذاف اإلاىظمت:
 زنم أحِعة ضكﺎﺑیت جدؼم ﺑﺎﻟلٓة ْالاػخلالﻟیت ْحهسز الادخطﺎضﺎثْ ،شﻟً ﻣً دالٌ :
-1

جٓفحر ﻣهﺎﯾحر زْﻟیت ﻟألحِعة اﻟطكﺎﺑیت ْاإلاحﺎفكت نﻠيهﺎ.

-2

ؤلاػِﺎم في جؿٓیط ْانخمﺎز ﻣهﺎﯾحر ﻣِىیت ﻣىﺎػبت ْفهﺎﻟت.

 ﺑىﺎء هﻔﺎءاث ألاحِعة اﻟطكﺎﺑیت ْكسضاتهﺎ اإلاِىیت ﻣً دالٌ اﻟخسضیب ْاإلاؼﺎنسة اﻟﻔىیت ْجبﺎزٌ
اإلاهﻠٓﻣﺎث.
 جىكیم ْ إزاضة ؤلاهخٓػﺎي ﺑﺄػﺎﻟیب حهعظ ﻣمﺎضػﺎث اﻟهمل اﻟيي جطىف ﺑﺎالكخطﺎز ْاﻟىﻔﺎءة
ْاﻟﻔهﺎﻟیتْ ،اجذﺎش اﻟلطاضاث في اﻟٓكذ اإلاىﺎػب ،ﻣو اإلاحﺎفكت نلى الاػخلالﻟیت.
ثاهيا:اإلاىظمت العشبیت لألحهضة العلیا للشقابت اإلاالیت واإلاحاظبت (ألاسبوظاي) :ARABOSAI

2

 :1اإلاىكمت اﻟسْﻟیت ﻟألحِعة اﻟهﻠیﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت اﻟهﺎﻣت ْ اإلاحﺎػبت(ؤلا هخٓػﺎي(  ،اإلآكو ؤلاﻟىترْوﻲwww.intosai.org/ar/documents.html :
جاسةخ الاطالع 2319-33-12 :على 21:21
 :2اإلاىكمت اﻟهطبیت ﻟألحِعة اﻟهﻠیﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت ْاإلاحﺎػبت (ألا ضاﺑٓػﺎي)  ،اإلآكو ؤلاﻟىترْوﻲ https://www.fbsa.gov.iq/ar/arabosai :جاسةخ
الاطالع 2019-03-13 :نلى 21:39
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جﺄػؼذ اإلاىكمت اﻟهطبیت ﻟألحِعة اﻟهﻠیﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت ْاإلاحﺎػبت ػىت ْ ، 1976فلﺎ إلاحػط الاحخمﺎم
اﻟخﺄػیس ي ﻟطؤػﺎء َصٍ ألاحِعة اإلاىهلسة ﺑﺎﻟلﺎَطة في هﻔؽ اﻟؼىتْ ،كس جم جىكیم اﻟهمل فيهﺎ ﺑمٓحب اﻟﻠٓابح
اﻟخﺄػیؼیت ْاﻟخىكیمیت اﻟطﺎزضة ػىت ْ ، 1976كس أﻟغیذ َصٍ اﻟﻠٓابح ْﺣل ﻣحﻠِﺎ اﻟىكﺎم ألاػﺎس ي ﻟﻠمىكمت
اﻟصي كس جم إكطاضٍ في اإلاؤجمط اﻟلﺎﻟث اإلاىهلس ﺑخٓوؽ ػىت ْ ، 1983حهخبر حمیو ألاحِعة اﻟهﻠیﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت
ْاإلاحﺎػبت في اﻟسٌْ اﻟهطبیت ألانػﺎء في حﺎﻣهت اﻟسٌْ اﻟهطبیت أنػﺎء في اإلاىكمت.
ْكس جم إزدﺎٌ حهسًالث نلى َصا اﻟىكﺎم ﻣً كبل الجمهُت اﻟهﺎﻣت ْآدطَﺎ حهسًل بهؼ أﺣيﺎﻣّ دالٌ اﻟسْضة
الحﺎزًت نشطة ﻟلجمهُت اﻟهﺎﻣت اإلاىهلسة ﺑسْﻟت اﻟيٍٓذ ػىت  .2013همﺎ نلسث زْضتهﺎ اﻟلﺎهُت نشطة ﺑخٓوؽ
ﻣً  19إلى  21أهخٓبط .2016
ْتهسف ألاسا بوظاي إلى:
 جىكیم ْجىمیت اﻟخهﺎْن نلى ادخالف أﺷيﺎﻟّ ﺑحن ألاحِعة ألانػﺎء ْجٓؾیس اﻟطالث ﺑیههﺎ .
 حصجیو جبﺎزٌ ْحِﺎث اﻟىكط ْألافيﺎض ْالخبراث ْاﻟسضاػﺎث ْاﻟبحٓر في ﻣیسان اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت ﺑحن ألاحِعة
ألانػﺎء ْاﻟهمل نلى ضفو ﻣؼخٓٔ َصٍ اﻟطكﺎﺑت في اإلاجﺎﻟحن اﻟهﻠمي ْاﻟخؿبیلﻲ.
 جلسﯾم اإلاهٓهت اﻟالظﻣت إلى اﻟسٌْ اﻟهطبیت اﻟيي جطغب في إوشﺎء أحِعة نﻠیﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت ْاإلاحﺎػبت أْ اﻟيي
جطغب في جؿٓیط ألاحِعة اﻟلﺎبمت ﻟسيهﺎ.
 اﻟهمل نلى وشط اﻟٓعي اﻟطكﺎبﻲ في اﻟٓؾً اﻟهطبﻲ ﻣمﺎ یؼﺎنس نلى جلٓیت زْض ألاحِعة في أزاء ﻣِﺎﻣِﺎ.
 جىكیم اﻟخهﺎْن ْجسنیمّ ﺑحن ألاحِعة ألانػﺎء في اإلاىكمت ْاﻟِیئﺎث ْاإلاىكمﺎث اإلاخذططت في حﺎﻣهت
اﻟسٌْ اﻟهطبیت ْاإلاىكمﺎث اﻟسْﻟیت ﻟﻠِیئﺎث اﻟهﻠیﺎ ﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت ؤلاهخٓػﺎي ْاﻟِیئﺎث اﻟسْﻟیت ؤلاكﻠیمیت
ألادطٔ اﻟيي ﻟِﺎ ضﻠت ﺑﺄنمﺎٌ اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت .
1

وهىاك عذة مً اإلاىظماث وألاحهضة العلیا ألاخشى للشقابت منها:
 ﻣجمٓنت ألاحِعة اﻟهﻠُﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت اﻟهﺎﻣت ْاإلاحﺎػبت ﺑﺄﻣطٍيﺎ اﻟالجُيُ ـ ــت ْاﻟيﺎضٍب ـ ـ ـ ــًُ
(ألاْالػﺎفؽ) جﺄػؼذ ػىت .1965
 ﻣجمٓنت ألاحِعة اﻟهﻠُﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت اﻟهﺎﻣت ْاإلاحﺎػبت ﺑﺎﻟسٌْ ألافطیلُت (ألافطْػﺎي) جﺄػؼذ
ػىت . 1976
 ﻣجمٓنت ألاحِعة اﻟهﻠُﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت اﻟهﺎﻣت ْاإلاحﺎػبت ﺑﺎﻟسٌْ آلاػُﺎٍْت (آلاػٓػﺎي) جﺄػؼذ
ػىت .1978
 ﻣجمٓنت ألاحِعة اﻟهﻠُﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت اﻟهﺎﻣت ْاإلاحﺎػبت ﻟسٌْ اﻟبﺎػُﻔًُ(اﻟبﺎػﺎي) جﺄػؼذ
ػىت .1987
 ﻣجمٓنت ألاحِعة اﻟهﻠُﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت اﻟهﺎﻣت ْاإلاحﺎػبت ﺑسٌْ اﻟيﺎضٍبي (اﻟيﺎضْػﺎي) جﺄػؼذ
ػىت .1988

 : 1اإلاىكمت اﻟسْﻟیت ﻟألحِعة اﻟهﻠیﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت اﻟهﺎﻣت ْ اإلاحﺎػبت ،ﻣطحو ػﺎﺑم.
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الشقابت اإلااليت على الىفقاث العموميت

 ﻣجمٓنت ألاحِعة اﻟهﻠُﺎ ﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟُت اﻟهﺎﻣت ْاإلاحﺎػبت ﺑﺎﻟسٌْ ألاْضْبُت (ألاْضْػﺎي) جﺄػؼذ
ػىت .1990

خالصت الفصل:
ﻣً دالٌ زضاػدىﺎ في َصا اﻟﻔطل ْحسهﺎ أن اﻟطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت يي ﻣجمٓنت ؤلاحطاءاث اﻟيي جٓغو ﻟﻠخﺄهس ﻣً
ﻣؿﺎﺑلت اﻟخىﻔیص اﻟﻔهلي ﻟلخؿـ اإلآغٓنت ْزضاػت أػبﺎب الاهحطافﺎث ﺣيى ﯾمىً نالحِﺎْ ،يي تهسف إلى اﻟخﺄهس
ﻣً أن ؤلاهﻔﺎق ْجىﻔیص الخؿـ اإلآغٓنت ْألازاء جم ْفلﺎ ﻟﻠلٓاهحن ْاﻟﻠٓابح ْاﻟخهﻠیمﺎث اإلاﺎﻟیت.
ْﻟﻠطكﺎﺑت اإلاﺎﻟیت أهٓام نسة جؿبلِﺎ َیئﺎث ﻣﺎﻟیت ﻣيﻠﻔت بهﺎ ﻣحﻠیت ْزْﻟیت.

45

الفصل الثالث

زوض الطقابت املاليت في حسيير الىفقاث العمىميت :زضاست ميساهيت

الفصل الثالث :زوض الطقابت املاليت في حسيير الىفقاث
العمىميت-زضاست ميساهيت-
املبحث ألاول :ؤلاػاع الػام للماؾؿت الػمىمیت ؤلاؾدكفائُت-غحن جاصلـ-
املبحث الثاوي  :جدلیل جىفیظ الغكابت اإلاالیت غلى هفلاث اإلااؾؿت الػمىمیت
ؤلاؾدكفائُت
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جمهيـس:
یػخبر كؼاع الصحت كؼاغا هاما و اؾتراجیجیا ؾىاء مً الىاخیت الاكخصاصیت ؤو الاحخماغیت،لظا خغصذ
الضولت الجؼائغیت و مىظ فجغ الاؾخلالٌ غلى جىفحر الغغایت الصحیت للجمیؼ وغملذ غلى جغكیتها مً زالٌ بغضاص
وطبؽ مىظىمت صحیت مالئمت هما و هىغا ،ومً زالٌ جدبؼ جؼىع هظه اإلاىظىمت وزاصت مىظ ؤن اغخمضث مجاهیت
الػالج ؾىت  ، 1973و مً اإلاالخظ ؤن اإلاىظىمت كض غملذ غلى فخذ ألابىاب ليل الجؼائغیحن لالؾخفاصة غلى كضم
ُ
اإلاؿاواة مً الخضماث الصحیت ،فلم جىلي هظه اإلاىظىمت ؤي اهخمام للجاهب اإلاالي لخغؼیت الىفلاث واإلاصاعیف
لخلً الؿیاؾاث ،وهدیجت لظلً ؤصبدىا مً الضوٌ ألاهثر اؾتهالوا للمىاعص اإلاالیت التي حػضث ما جسصصه الضوٌ
اإلاجاوعة لىفـ اللؼاع ،فإصبذ الاهخمام بالىفلاث الصحیت في الجؼائغ مً ألاولىیاث التي یؿعى اإلاهخمحن و
اإلاكغفحن غلي هظا اللؼاع بلى مػغفتها و جدلیلها بهضف الخدىم فیها و خؿً حؿُحرها ،وطلً باغخباع ؤن الخدىم في
ؤلاهفاق یيىن بهضف الحصىٌ غلى ؤهبر كضع مً اإلاغصوص مً زالٌ الخىػیؼ الجیض للمىاعص اإلاالیت ،اإلااصیت و البكغیت.
فاإلااؾؿاث الػمىمیت الاؾدكفائیت حػخبر مً ؤهبر اإلاؿتهلىحن مً خیث حجم اإلاحزاهیت اإلاسصصت للؼاع
الصحت ،لظا وان لؼاما بزظاغها للغكابت اإلاالیت و إلاسخلف ؤلاحغاءاث التي جماعؾها الهیئاث الغكابیت ،و ؤصبذ ول
مؿحر و مؿئىٌ غلى هفلت اؾدكفائیت ؤن یؿحرها بدىمت وصغامت ؤهبر غً ػغیم الدؿیحر ألامثل لالغخماصاث
اإلاالیت اإلاسصصت ليل ماؾؿت غمىمیت.
وؾىف یخم الخؼغق في هظا الفصل بلى اإلابدثحن الخالیت:
اإلابدث ألاوٌ  :جلضیم اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت-غحن جاصلـ -و ؤلاػاع الػام خىٌ هفلاتها
اإلابدث الثاوي  :جدلیل جىفیظ الغكابت اإلاالیت غلى هفلاث اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت-غحن جاصلـ-
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املبحث ألاول  :إلاػاض العام للمؤسست الػمىمیت إلاسدضفائيت-عين جازلس-
بن الىفلاث الاؾدكفائیت حػخبر حؼء مً الىفلاث الػمىمیت التي جلىم الضولت بصغفها مً احل جدلیم
اإلاىفػت الصحیت الػامت في بػاع كاهىوي و جىظیمي زاص بلؼاع الصحت ،خُث هجض ؤن الضولت زصصذ مبالغ
هبحرة غً ػغٍم مىذ اغخماصاث مالُت ملضمت طمً محزاهُاث اإلااؾؿاث الصحُت و طلً بغُت جلضًم ؤغلى
مؿخىي مً الخضمت الصحُت.
ؾيخؼغق في هظا اإلابدث بلى حػغیف اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت-غحن جاصلـ -والهیيل الخىظیمي
الخاص بها ،بطافت بلى ؤلاػاع الػام خىٌ مسخلف هفلاتها.
املؼلب ألاول  :حعطيف املؤسست العمىمیت الاسدضفائيت-عين جازلس -و هيكلها الخىظيمي
ؤوال :حعطيف املؤسست العمىمیت الاسدضفائيت-عين جازلس-
حػغف اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائُت-غحن جاصلـ -غلى ؤنها " ماؾؿت غمىمیت طاث ػابؼ بصاعي جخمخؼ
بالصخصیت اإلاػىىیت و الاؾخلالٌ اإلاالي و جىطؼ جدذ وصایت الىالي"  ، 1ؤوكإث غام  1986و هي مصىفت في
اللؿم ب ) (Bباليؿبت للخصيیف الخاص باإلااؾؿاث الصحیت ،و یخىفغ اإلاؿدكفى غلى  282ؾغیغ12،
مصلحت بطافت بلى مغهؼ واخض ( )01للػملُاث و  03كاغاث للػالج ،جلضم اإلاؿدكفى زضماتها الصحُت لؿيان
صائغة غحن جاصلـ و البلضًاث اإلاجاوعة لها.
2
وجخمثل مسخلف مهامها في :
 طمان جىظیم وبغمجت جىػیؼ الػالج الكفائي والدصخیص وبغاصة الخإهیل الؼبي و الاؾدكفاء. جؼبیم البرامج الىػىیت للصحت. طمان خفظ الصحت و الىلاوة و ميافدت ألاطغاع و آلافاث الاحخماغیت. طمان جدؿحن مؿخىي مؿخسضمي مصالح الصحت و ججضیض مػاعفهم.زاهيا :الهیكل الخىظیمي للمؤسست العمىمیت الاسدضفائیت-عين جازلس-
یؿحر اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت -غحن جاصلـ مجلـ بصاعة و جضیغها مضیغة التي جؼوص بهیئت اؾدكاعیت
هي اإلاجلـ الؼبي .و یػحن اإلاضیغ بلغاع مً الىػیغ اإلايلف بالصحت ،و جىهى مهامه بىفـ الكيل ،فاإلاضیغ هى
اإلاؿاوٌ غً خؿً ؾحر اإلااؾؿت و بهظه الصفت فهى:3
 یمثل اإلااؾؿت ؤمام الػضالت و في حمیؼ ؤغماٌ الحیاة اإلاضهیت. هى آلامغ بالصغف في اإلااؾؿت. یدظغ مكاعیؼ اإلاحزاهیاث الخلضیغیت و یػض خؿاباث اإلااؾؿت. یػض مكغوع الخىظیم الضازلي و الىظام الضازلي للماؾؿت. :1اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الخىفیظي عكم  140-07اإلااعر في  19ماي  ،2007املخعلق بئوضاء املؤسساث العمىمیت الاسدضفائیت و املؤسساث العمىمیت
للصحت الجىاضیت و جىظیمها و سيرها ،الجغیضة الغؾمیت الجؼائغٍت ،الػضص  ، 33الصاصعة بخاعیش  20ماي  ، 2007ص10
 :2اإلااصة  04مً اإلاغؾىم الخىفیظي عكم  140-07اإلااعر في  19ماي ،2007مغحؼ ؾابم،ص ص .11-10
 :3اإلااصة  20مً اإلاغؾىم الخىفیظي عكم  140-07اإلااعر في  19ماي ،2007مغحؼ ؾابم،ص .12
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یىفظ مضاوالث مجلـ ؤلاصاعة.
یػض الخلغیغ الؿىىي غً اليكاغ ویغؾله بلى الؿلؼت الىصیت بػض مىافلت مجلـ ؤلاصاعة غلیه.
یبرم ول الػلىص و الصفلاث و الاجفاكیاث و الاجفاكاث في بػاع الخىظیم اإلاػمىٌ به.
یماعؽ الؿلؼت الؿلمیت غلى اإلاؿخسضمحن الخاطػحن لؿلؼخه.
یػحن حمیؼ مؿخسضمي اإلااؾؿت باؾخثىاء اإلاؿخسضمحن الظیً جلغع ػغیلت ؤزغي لخػیینهم.
یمىىه جفىیع بمظائه جدذ مؿاولیخه إلاؿاغضیه ألاكغبحن.

ویلحم باإلاضیغ مىخب الخىظیم الػام ومىخب الاجصاٌ ،ویؿاغضه ؤعبػت هىاب غلى عؤؽ اإلاضیغیاث الخالیت:
 اإلاضیغیت الفغغیت للمالیت والىؾائل. اإلاضیغیت الفغغیت للمىاعص البكغیت. اإلاضیغیت الفغغیت للمصالح الصحیت. اإلاضیغیت الفغغیت لصیاهت الخجهحزاث الؼبیت والخجهحزاث اإلاغافلت.وهظا ما یبیىه الهیيل الخىظیمي للماؾؿت في الكيل الخالي:

1

 :1اللغاع الىػاعي اإلاكترن ماعر في  20صیؿمبر  2009الظي یدضص الخىظیم السادلي للمؤسساث العمىمیت الاسدضفائیت ،الجغیضة الغؾمیت
الجؼائغٍت،الػضص  ،15الصاصعة بخاعیش  07ماعؽ  ، 2010ص20
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الضكل ضقم( :)1- IIIمذؼؽ الخىظیم السادلي للمؤسست العمىمیت الاسدضفائیت "بلؼطش العجال"  -عين جازلس-

مىخب الخىظُم الػام

اإلاضًغة

اإلاضًغٍت الفغغُت للمصالح الصحُت

مىخب
اللبىٌ

مىخب الخػاكض
و خؿاب
الخيالُف

مىخب جىظیم
اليكاػاث الصحُت و
مخابػتها و جلُُمها

مىخب الاجصاٌ

اإلاضًغٍت الفغغُت للمالُت و الىؾائل

مىخب الىؾائل
الػامت و الهُاول

مىخب
الصفلاث
الػمىمُت

اإلاضًغٍت الفغغُت للمىاعص البكغٍت

مىخب
اإلاحزاهُت
و اإلاداؾبت

مىخب
ألاحىع

مىخب حؿُحر
اإلاىاعص البكغٍت و
اإلاىاػغاث

اإلاضیغیت الفغغیت لصیاهت الخجهحزاث الؼبُت
و الخجهحزاث اإلاغافلت
مىخب صُاهت الخجهحزاث الؼبُت

مىخب صُاهت الخجهحزاث اإلاغافلت

املصسض :باالعخماز على القطاض الىظاضي املضترك املؤضخ في  0222/10/02املحسز للخىظیم السادلي للمؤسساث العمىمیت الاسدضفائیت -صياغت شخصيت-
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املؼلب الثاوي :صىض هفقاث املؤسست العمىميت الاسدضفائيت و ألاعىان املكلفىن بدىفيصها
حػخمض اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائیت في حؿیحر وكاػها غلى محزاهیت ؾىىیت جغزصها لها وػاعة اإلاالیت
و وػاعة الصحت والؿيان وبصالح اإلاؿدكفیاث و جظم حاهبحن هما الىفلاث وؤلاًغاصاث.
ؤوال :صىض هفقاث املؤسست العمىميت الاسدضفائيت
جظم الىفلاث الاؾدكفائیت حاهب واخض وهى هفلاث الدؿیحر الخاصت باإلااؾؿت الاؾدكفائیت ،ؤما
هفلاث الخجهحز فهي جبلى مً ازخصاص الىالیت ومضیغیت الصحت والؿيان ،وجمثل مضوهت اإلاحزاهیت اإلاغحؼ اللاهىوي
1
الظي یخظمً الىفلاث الاؾدكفائیت مً زالٌ غىىاهحن هما:
 العىىان ألاول  :هفقاث املسخذسمين
جظم حؿػت )  ( 09ؤبىاب و ول باب یظم مىاص جدضص فیها الىفلاث بضكت ،و هظه ألابىاب هي :
 مطجباث وضاغ املسخذسمين املطسمين ،املتربصين و املخعاوهين :حكمل ؤحىع حمیؼ اإلاىظفحن بمسخلفؤصىافهم بما في طلً الخػىیظاث الخاصت باإلاىاصب الػلیا.
الخعىیظاث و املىح املذخلفت :حكمل الخػىیظاث الخاصت باإلاىاوبت و زؼغ الػضوي و الخىزیم و الخإهیلو الخإػحر و غالوة اإلاغصوصیت ،باإلطافت بلى حػىیع زضماث صغم اليكاػاث الصحیت و الخضماث ؤلاصاعیت
و الخضماث الؼبیت و قبه الؼبیت و جدؿحن زضماث الػالج.
 -مطجباث وضاغ املقیمين ،السادلیين و الخاضحیين :هجضها في هفلاث اإلاغاهؼ الاؾدكفائیت الجامػیت فلؽ،

و هي جظم ؤحىع وكاغ الؼلبت اإلالیمحن و الضازلیحن و الخاعحیحن.
مطجباث املسخذسمين املخعاقسیً :جظم مغجباث الػماٌ اإلاخػاكضیً ؾىاء بالخىكیذ اليامل ؤوالخىكیذ الجؼئي ،و حمیؼ الخػىیظاث و اإلاىذ الخاصت بهم.
ألاعباء الاحخماعیت للمسخذسمين املطسمين ،املتربصين و املخعاوهين :حكمل غلى الىفلاثالخاصت بالخضماث طاث الؼابؼ الػائلي والظمان الاحخماعي والخإمحن غلى البؼالت والخلاغض اإلاؿبم.
ألاعباء الاحخماعیت للمقیمين ،السادلیين و الخاضحیين :هي ؤغباء مىحهت للؼلبت اإلالیمحن ،الضازلیحنو الخاعحیحن و جظم الخضماث طاث الؼابؼ الػائلي و الظمان الاحخماعي و الخإمحن غلى البؼالت و الخلاغض اإلاؿبم.
ألاعباء الاحخماعیت للمسخذسمين املخعاقسیً :هي ؤغباء مىحهت للػماٌ اإلاخػاكضیً ؾىاء بالخىكیذ الىلي ؤوالجؼئي ،و جظم الخضماث طاث الؼابؼ الػائلي و الظمان الاحخماعي والخإمحن غلى البؼالت و الخلاغض اإلاؿبم.
معاصاث الخسمت لألططاض الجسسیت و ضیع حازر العمل :حكمل حمیؼ الخػىیظاث غً الحىاصر و ألاطغاعالتي یخػغض لها الػماٌ في ؤماهً غملهم ؤو ؤزىاء مماعؾت مهامهم.
املساهماث في الخسماث الاحخماعیت :جظم اإلاؿاهماث في لجان الخضماث الاحخماغیت و خصت جمىیل الؿىًالاحخماعي و خصت الخلاغض اإلاؿبم.

 :1اللغاع الىػاعي اإلاكترن اإلااعر في  13حىان  2013اإلاخػلم بمسوهت ميزاهیت املطالع الاسدضفائیت الجامعیت ،املؤسساث الاسدضفائیت املخذصصت،
املؤسساث العمىمیت الاسدضفائیت و املؤسساث العمىمیت للصحت الجىاضیت.
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 العىىان الثاوي  :هفقاث الدسیير
حكمل ول الىفلاث الخاصت بمصاعیف الدؿیحر ألازغي ،وهي جظم ؾبػت غكغ )  ( 17بابا وول باب یظم مىاص
جدضص فیها الىفلاث بضكت ،غلى ؤن جيىن اإلااصة ألازحرة مً ول باب جسص هفلاث غلى خؿاب الؿىت اإلاالیت اإلالفلت
) ،(Dépenses sur exercice closوهي هفلاث لم حؿضص مً الؿىت اإلاالیت اإلالفلت الؿابلت ألؾباب منها وحىص عجؼ
في اإلاحزاهیت فیلىم اإلاؿحر اإلاالي بدؿضیضها مً خؿاب الؿىت الحالیت بػض بصعاحها في اإلاحزاهیت ألاولیت .و هظه ألابىاب
هي:
حسسیس املصاضیف :جظم مصاعیف الخىلل ؾىاء صازل ؤلاكلیم ؤو زاعحه ،مصاعیف الىلل ؾىاء لؤلشخاصؤو اإلاىاص ،مصاعیف الضعاؾت و الخبرة و اإلادامحن و اإلادظغیً اللظائیحن.
 مصاضیف قظائیت و حعىیظاث مسخحقت على عاجق السولت :حكمل غلى اإلاصاعیف الىاججت غً اللظایاو اإلاىاػغاث التي جغفػها اإلااؾؿت ؤو اإلاغفىغت طض اإلااؾؿت.
 عخاز و ؤزار :جظم مصاعیف اكخىاء و صیاهت الػخاص و ؤزار اإلاىخب و ؤلاغالم آلالي و الهاجف ،اكخىاء و بصالحغخاص ألامً و الىكایت ،اكخىاء غخاص و لىاخم اإلاؼبش.
 لىاظم :جظم مصاعیف ألاوعاق و لىاػم اإلاىخب و مؿتهلياث ؤلاغالم آلالي ،مصاعیف بغضاص اإلاؼبىغاث ،مىاصالخىظیف و البیاطت و ألاؾغة.
ؤلبست :جظم حمیؼ ؤلبؿت الػماٌ ؾىاء الؼبیحن و قبه الؼبیحن و ؤغىان ألامً و الىظافت.جكالیف ملحقت :جيالیف اإلااء و الغاػ و الىكىص ،مصاعیف البریض و اإلاىاصالث و الاهترهذ ،مصاعیف الخامحنو ؤلاغالن في الصحف.
 حظيرة السیاضاث :مصاعیف اكخىاء و ججضیض الؿیاعاث ،صیاهت و بصالح الؿیاعاث و العجالث و كؼؼ الغیاع،مصاعیف كؿیمت الؿیاعاث و اإلاغاكبت الخلىیت و الخامحن.
 صیاهت و جصلیح امليضأث القاعسیت :جيالیف صیاهت و بغاصة جإهیل و تهیئت اإلايكأث اللاغضیت و اإلاؿاخاثالخظغاء و الفظاءاث و اإلاؿالً اإلاكترهت ،مصاعیف مىاص البىاء و الترصیص و الخغصواث و الخضفئت و الخىییف.
 مصاضیف الخكىیً و جحسين ألازاء و إعازة الخإهیل و التربص للمسخذسمين :جظم مصاعیف التربصاثو اإلاىذ الضعاؾیت ،مصاعیف الخيىیً و جدؿحن ألاصاء ،مصاعیف جىظیم الامخداهاث و اإلاؿابلاث اإلاهىیت.
 املصاضیف املطجبؼت باملؤجمطاث ،امللخقیاث و الخظاهطاث العلمیت :جظم مصاعیف الخىلل و ؤلاكامت بمىاؾبتاإلااجمغاث و الخىفل بالىفىص ألاحىبیت.
 الخغصیت و مصاضیف إلاػعام :جظم مصاعیف حغظیت اإلاغض ى اإلالیمحن باإلااؾؿت الاؾدكفائیت و مغافلیهم،مصاعیف حغظیت اإلاؿخسضمحن.
 إلایجاض :مصاعیف بیجاع الؿىىاث الىظیفیت ،اإلادالث طاث الاؾخػماٌ ؤلاصاعي.ألازویت و املىاز الصیسالهیت و املىاز ألادطي املىحهت للؼب إلاوساوي و ألاحهعة الؼبیت:مصاعیف ألاصویتو اإلافاغالث و مىاص اإلاسبر و الظماصاث و الغاػاث الؼبیت و ؤفالم و مىاص الخصىیغ الؼبي و الىكف ،ؤحهؼة ػبیت
مىحهت لدصخیص ألامغاض و الػالج.
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 هفقاث اليضاػاث الىىعیت للىقایت :مصاعیف قغاء الحلً و ألامصاٌ و ؤوؾاغ مغظیت و اإلاىاص طاثالاؾخػماٌ الىكائي ،غخاص و مىاص الىظافت الاؾدكفائیت ،الحلیب الؼبي اإلاىاص الغظائیت لحمایت ألام و الؼفل،
اإلاىاص الظغوعیت لدؿیحر هفایاث ؤوكؼت الػالج طاث اإلاساػغ اإلاػضیت.
اقخىاء وصیاهت العخاز الؼبي و ملحقاجه و ألازواث الؼبیت :مصاعیف اكخىاء الػخاص واإلالحلاث الؼبیتوالجغاخیت ،غخاص بغاصة الخىییف واصماج اإلاغض ى ،مصاعیف الصیاهت والخصلیذ.
 حعىیع املصاضیف الاسدضفائیت و الكضف لسي املسدضفیاث العسكطیت و الهیئاث العمىمیت بعىىاناملطض ى املحىلين الصیً ال یعاهىن مً ؤمطاض جحكمها اجفاقیت داصت  :جظم مصاعیف جدىیل اإلاغض ى بلى
ماؾؿاث ؤزغي كصض الػالج بكغغ ؤن یيىن هاالء اإلاغض ى لیـ لهم ؤمغاض زاطػت الجفاكیاث زاصت.
هفقاث البحث العلمي :جظم مصاعیف الاؾدكاعاث و ؤحػاب الخبراء اإلاكاعهحن في البدث الػلمي ،قغاءو صیاهت الػخاص و اإلاىلىالث و اإلاىاص الػلمیت ،الخىلالث و اإلاهماث.
حػخمض اإلااؾؿت في جمىیل هفلاتها غلى ؾخت )  ( 06مصاصع ؤؾاؾیت ؤكغتها لها الضولت بىاءا غلى مضوهت اإلاحزاهیت
الخاصت باإلااؾؿاث الاؾدكفائیت ،هظه اإلاصاصع هي:1
-1مساهمت السولت  :حػخبر الضولت ؤهبر مؿاهم في جمىیل الىفلاث الصحیت مىظ الاؾخلالٌ و زاصت بػض صضوع
ألامغ 65-73اإلااعر في  28صیؿمبر  1973الظي حاء بمبضؤ مجاهیت الػالج ،خیث ؤصبذ جمىیل الضولت یخم بؼغیلت
حؼافیت بىاؾؼت مؿاهماث ؾىىیت مما ػاص في وؿبت مؿاهمت الضولت الظي وصل بلى  % 80مً مجمىع بًغاصاث
محزاهیت اإلااؾؿت الاؾدكفائیت.
-2مساهمت هیئاث الظمان الاحخماعي :للض واهذ لهیئاث الظمان الاحخماعي صوع هبحر في جمىیل اإلااؾؿاث
الاؾدكفائیت مىظ الاؾخلالٌ ،خیث ؾاهمذ بلؿؽ هبحر زاصت بػض اغخماص الؼب اإلاجاوي ،بال ؤن ألاػمت
الاكخصاصیت التي مغث بها الجؼائغ نهایت ؾىىاث الثماهیىاث ؤزغ ؾلبا غلى هیئاث الظمان الاحخماعي ،و بالخالي
ؤطػف مً مؿاهمتها في جمىیل اإلااؾؿاث الاؾدكفائیت ،لخضع اإلاجاٌ للضولت لدؿاهم بإهبر وؿبت في محزاهیاث
اإلااؾؿت الػمىمیت الصحیت.
-3مساهمت املؤسساث و الهیئاث العمىمیت :جخمثل في مؿاهماث اإلااؾؿاث الػمىمیت ألازغي و صائما هجضها
مػضومت في اإلاحزاهیت.
-4إیطازاث مخحصل علیها مً وضاغ املؤسست :جخمثل هظه ؤلاًغاصاث في اإلاضازیل الىاججت غً وكاػاث
اإلااؾؿت الاؾدكفائیت ،همؿاهماث اإلاغض ى بضفؼ جيلفت الػالج ،الاؾدكفاء،الفدص ،ومؿاهماث اإلاؿخسضمحن
في هفلاث الخغظیت ،و هظا ؤلایغاصاث اإلاخإجیت مً بیؼ الػخاص الؼبي غحر الصالح لالؾخػماٌ وخغق الىفایاث،
و الاجفاكیاث اإلابرمت مؼ الخىاص.
-5إیطازاث ؤدطي :حكمل ؤلایغاصاث الىاججت غً مؿاهماث اإلاىظماث الضولیت في بػاع اجفاكیاث الخػاون
و الكغاهت ،و هظا اللغوض و ؤلاغاهاث و الهباث و مؿاهمت اإلااؾؿاث الاكخصاصیت.

 :1اللغاع الىػاعي اإلاكترن اإلااعر في  13حىان  ، 2013مطحع سبق شلطه.
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-6ؤضصسة السىىاث املالیت السابقت :بن اإلااؾؿاث الاؾدكفائیت في نهایت الؿىت اإلاالیت جلىم بةكفاٌ الؿىت
و جدضیض الغصیض بن وان صائً ؤو مضیً ،ففي خالت ما اطا وان صائىا ؤي ؤن اإلااؾؿت خللذ فائع فان هظه
الفائع یمىذ للماؾؿت في محزاهیت الؿىت اإلالبلت هةًغاص لخمىیل هفلاتها.
زاهيا :ألاعىان املكلفىن بدىفيص هفقاث املؤسست العمىميت الاسدضفائيت
هىا ؾىف هداوٌ بؾلاغ ما جم جىاوله في الجاهب الىظغي ،خىٌ ألاغىان اإلايلفىن بدىفیظ الىفلاث الػمىمُت،
غلى ما هى مىحىص فػال في جىفیظ الىفلاث الػمىمُت غلى مؿخىي اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت .هما هى
مىضح في الجضوٌ الخالي:
الجسول ضقم( :)01- IIIألاعىان املكلفىن بدىفيص هفقاث املؤسست العمىميت الاسدضفائيت
ألاعىان املكلفىن
بدىفيص الىفقاث العمىميت
 -1آلامغ بالصغف

 -2اإلاداؾب الػمىمي

الجاهب الىظطي

آلامغ بالصغف الغئِس ي

الجاهب الخؼبيقي
املؤسست العمىميت الاسدضفائيت
عين جازلس-مضًغة اإلااؾؿت الػمىمُت
الاؾدكفائُت

ألامغ بالصغف الثاهىي

ال ًىحض

اإلاداؾب الػمىمي الغئِس ي

ؤمحن زؼٍىت الىالًت

اإلاداؾب الػمىمي الثاهىي

ؤمحن زؼٍىت البلضًت (ؤمحن زؼٍىت
اللؼاع الصحي.

ؤغىان اإلاداؾبحن اإلاؿاغضًً

ال ًىحض

املصسض :بقسوضي سمير ،مسًط الفطعي للماليت و الىسائل باملؤسست العمىميت الاسدئفائيت –
عين جازلس ًىم0212/20/20
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املؼلب الثالث :ؤهىاع وزائق جىفيص الىفقاث العمىميت في املؤسست الاسدضفائيت-عين جازلس-
في بػاع جىفیظ الىفلاث الػمىمُت غلى مؿخىي اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائیت  ،یخم اؾخسضام مجمىغت
مً الىزائم ؤلاصاعیت واإلاداؾبیت واإلاالیت غلى مغاخل مسخلفت وغلى مؿخىي مصالح ومياجب مسخلفت .وفي هظا
الصضص ؾىداوٌ طهغ والخػلیم غلى بػع منها فلؽ غلى ؾبیل اإلاثاٌ ال الحصغ .هما هى مىضح في الجضوٌ
الخالي:
الجسول ضقم(:)20-IIIالىزائق املسخعملت في الظطوف العازیت:
الىزيقت/السجل
جىػیؼ اإلاحزاهیت
هفلاث الدؿیحرمدظغ مجلـ اإلاؿدكفى
ؤلاغالن /ػلب ألاؾػاع

مصسض/اججاه الىزيقت
صازلیت  /غلى مؿخىي مضیغیت الصحت ،بصاعة
اإلاؿدكفى
صازلیت  /غلى مؿخىي بصاعة اإلاؿدكفى
صازلیت/زاعحیت:
غلى مؿخىي بصاعة اإلاؿدكفى مىحهت بلى
اإلااؾؿاث الخجاعیت ،الخضماجیت....،
صازلیت/زاعحیت:
مً اإلااؾؿاث التي لها عغبت في جىعیض
(جمىیً) بصاعة اإلاؿدكفى
صازلیت/زاعحیت:
غلى مؿخىي بصاعة اإلاؿدكفى مىحهت بلى
اإلااؾؿاث الخجاعیت ،الخضماجیت....،
صازلیت/زاعحیت:
مً اإلااؾؿت (اإلامىن) بلى بصاعة اإلاؿدكفى

اإلالف ؤلاصاعي

الفاجىعة الكيلیت

ػلب الكغاء
(ؾىض الؼلب)
وصل الدؿلیم

الخإصير
إلاعساز
مىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت -مضًغ اإلاؿدكفىمىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت -مضًغ اإلاؿدكفى-مىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت -مضًغ اإلاؿدكفى

اإلااؾؿاث (اإلاىعصیً)
الخجاعیت ،الخضماجیت.....،

مضیغ (مؿئىٌ) اإلااؾؿاث

مضًغة اإلاؿدكفى-مىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت

-مضًغ اإلاؿدكفى

عئِـ اإلاسؼنمضیغ (مؿئىٌ) اإلااؾؿتاإلاخػاملت.
عئِـ اإلاسؼن-مىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت  -مضًغ اإلاؿدكفى

صازلیت/زاعحیت:
مً اإلااؾؿت (اإلامىن) بلى بصاعة اإلاؿدكفى
صازلیت/زاعحیت:
مً اإلااؾؿت (اإلامىن) بلى بصاعة اإلاؿدكفى

اإلااؾؿاث (اإلاىعصیً)الخجاعیت ،الخضماجیت.....،

مضیغ (مؿئىٌ) اإلااؾؿت
اإلاخػاملت.

الفاجىعة النهائیت غىض
اإلاسالصت

صازلیت/زاعحیت:
مً بصاعة اإلاؿدكفى بلى اإلااؾؿت اإلاخػاملت

اإلااؾؿاث (اإلاىعصیً)الخجاعیت ،الخضماجیت.....،

الفاجىعة النهائیت غىض
الجغص في مفدكیت ؤمالن
الضولت

صازلیت/زاعحیت:
مً بصاعة اإلاؿدكفى بلى اإلااؾؿت الغكابیت :
مفدكیت ؤمالن الضولت

اإلااؾؿاث (اإلاىعصیً)الخجاعیت،

مضیغ (مؿئىٌ) اإلااؾؿتاإلاخػاملت
مضًغ اإلاؿدكفى زخم الجغص (الػىن اإلاداؾباإلايلف بالجغص)
مضیغ اإلااؾؿت اإلاخػاملتمضًغ اإلاؿدكفى زخم الجغص (الػىن اإلاداؾباإلايلف بالجغص)
زخم عكابت الجغص (الػىناإلايلف بغكابت الجغص)
-مضیغ مفدكیت ؤمالن الضولت

الفاجىعة النهائیت
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الكهاصة ؤلاصاعیت
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حضوٌ ؤلاعؾاٌ

بؼاكت الالتزام

خىالت الضفؼ

زوض الطقابت املاليت في حسيير الىفقاث العمىميت :زضاست ميساهيت
صازلیت/زاعحیت:
مً بصاعة اإلاؿدكفى بلى اإلااؾؿت اإلاخػاملت
صازلیت/زاعحیت:
مً بصاعة اإلاؿدكفى بلى مضًغٍت الصحت
والؿيان..
صازلیت/زاعحیت:
مً بصاعة اإلاؿدكفى بلى ماؾؿاث الضولت،
ماؾؿاث اإلاخػاملت(اإلامىن)
صازلیت/زاعحیت:
مً بصاعة اإلاؿدكفى بلى اإلاغاكب اإلاالي ما بحن
الُلضًاث-غحن جاصلـ-
صازلیت/زاعحیت:
مً بصاعة اإلاؿدكفى بلى ؤمحن زؼٍىت اللؼاع
الصحي-غحن جاصلـ-

-مضًغ اإلاؿدكفى

 مىخب اإلاداؾبت واإلاحزاهُت
مىخب اإلاداؾبت و اإلاحزاهُت -مضًغ اإلاؿدكفى -ؤماهت اإلاؿدكفى

 مىخب اإلاداؾبت واإلاحزاهُت

مضًغ اإلاؿدكفى-اإلاغاكب اإلاالي

-مىخب ؤلاًغاصاث

 مضًغ اإلاؿدكفى -ؤمحن زؼٍىت اللؼاع الصحي

املصسض :بقسوضي سمير ،مسًط الفطعي للماليت و الىسائل باملؤسست العمىميت الاسدئفائيت –عين جازلس ًىم0212/20/20

في خالت ما وان اللیمت الىلضیت للؿلػت ؤو الخضمت جفىق  500.000صج ؤو  1.000.000صج ،ؤو ؤن الؿلػت
ؤو الخضمت طو ػبیػت خؿاؾت حضا ،هىا یخم اؾخسضام مجمىغت مً الىزائم في بػاع هظام و كاهىن الصفلاث
الػمىمیت.
الجسول ضقم(:)20-IIIالىزائق املخعلقت بالصفقاث العمىميت:
الىزيقت/السجل
ؤلاغالن غً الاؾدكاعة
ؤو ػلب الػغوض
صفتر الكغوغ

صفتر الاجفاكیت
ؤو الصفلت
مدظغ حكىیل ؤغظاء :
لجىت فخذ و جلُُم
الػغوض
مؿخسغج مً مدظغ لجىت
فخذ و جلُُم الػغوض
ؤلاغالن غً غضم حضوي
الاؾدكاعة
ؤلاغالن غً اإلاىذ اإلااكذ

مصسض/اججاه الىزيقت
صازلیت/زاعحیت:
مً بصاعة اإلاؿدكفى بلى اإلااؾؿاث
الخجاعیت ،الخضماجیت(.....،اإلاىعصیً)
صازلیت/زاعحیت:
مً بصاعة اإلاؿدكفى بلى اإلااؾؿاث
الخجاعیت ،الخضماجیت(.....،اإلاىعصیً)
صازلیت/زاعحیت:
مً بصاعة اإلاؿدكفى بلى اإلااؾؿاث
الخجاعیت ،الخضماجیت(.....،اإلاىعصیً)
صازلیت /صازلیت:
 بصاعة اإلاؿدكفىصازلیت /صازلیت:
 بصاعة اإلاؿدكفىصازلیت /صازلیت:
 بصاعة اإلاؿدكفىصازلیت /صازلیت :
 -بصاعة اإلاؿدكفى

إلاعساز
 -مىخب الصفلاث الػمىمُت

الخإصير
-مضًغ اإلاؿدكفى

 -مىخب الصفلاث الػمىمُت

مضیغ اإلااؾؿت اإلاخػاملت
(اإلاىعص)

 -مىخب الصفلاث الػمىمُت

مضیغ اإلااؾؿت اإلاخػاملت-مضًغ اإلاؿدكفى

 -مىخب الصفلاث الػمىمُت

مضًغ اإلاؿدكفى -عئؾاء اإلاصالح

 -مىخب الصفلاث الػمىمُت

عئیـ لجىت فخذ و جلُُم
الػغوض
مضًغ اإلاؿدكفى

 -مىخب الصفلاث الػمىمُت

مضًغ اإلاؿدكفى

 -مىخب الصفلاث الػمىمُت

املصسض :بقسوضي سمير ،مسًط الفطعي للماليت و الىسائل باملؤسست العمىميت الاسدئفائيت –عين جازلس ًىم 0212/20/20
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املؼلب الطابع :جؼىض الىفقاث العمىميت في املؤسست الاسدضفائيت-عين جازلس-
حػخبر اإلااؾؿاث الػمىمیت الاؾدكفائیت ألاهثر اؾتهالوا مً خیث اإلاسصصاث اإلاالیت اإلالضمت للىفلاث
الػمىمیت للصحت في الىكذ التي جخظاغف فیه خاحت هظه اإلااؾؿاث إلاىاعص ؤزغي جىافلا مؼ اإلاخغحراث
الاكخصاصیت و الاحخماغیت والصحیت التي حكهضها الجؼائغ ،و بالخالي ؤصبدذ هظه الاغخماصاث اإلاالیت حض زلیلت
و متزایضة بكيل مؿخمغ و صائم ،و ػاصث مً قضة ألاغباء اإلاللاة غلى محزاهیت الضولت.
ویمىً ؤن وػؼي فىغة غً هظا الخؼىع مً زالٌ صعاؾت جؼىع هفلاث اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت
غحن جضلـ -غلى الىدى الخالي:الجسول ( :)20 -IIIجؼىض الىفقاث العمىميت في املؤسست الاسدضفائيت-عين جازلس)0212- 0210( -
السىت
0210
0210
0210
0212
0212
0212
0212

هفقاث املؤسست الاسدضفائیت (زج)
788.530.000,00
532.800.000,00
631.830.000,00
614.834.000,00
608.874.000,00
622.811.000,00
656.411.000,00
اإلاصضع :مىخب اإلاحزاهُت و اإلاداؾبت-صُاغت شخصُت-

الخعليق
جىضح البیاهاث الىاعصة في الجضوٌ ،هفلاث الدؿیحر الخاصت بمؿدكفى -عين جازلس -للفترة مً ؾىت  2012بلى
غایت  2018خیث هالخظ ؤن ؤهبر حجم مً الىفلاث قهضجه اإلااؾؿت وان في ؾىت  2012خیث بلغذ
 788.530.000,00صج و هى مبلغ هبحر ملاعهت بالؿىىاث ألازغي ،لخىسفع الى مبلغ  532.800.000,00صج
ؾىت  ،2013هما هالخظ غمىما ؤن هىان جؼىع و جؼایض مؿخمغ و مخفاوث ،فللض اعجفػذ الىفلاث ؾىت 2014
بلى  631.830.000,00صج لخىسفع ؾىت  2015بلى  614.834.000,00صج ،ؤما ؾىت  2016فان ملضاع
الىفلاث هى 608.874.000,00صج هي ؤكل كیمت باإلالاعهت مؼ ؾىىاث  2015و  2014و هظا عاحؼ بلى الؿیاؾت
اإلاالیت الاهىماقیت التي جيخهجها الضولت بؿبب اهسفاض ؤؾػاع البتروٌ الظي ؤزغ بكيل هبحر غلى بًغاصاث الضولت.
ؤما ؾىتي  2017و  2018هالخظ ؤن هفلاث اإلااؾؿت الاؾدكفائُت غاصث لالعجفاع خُث بلغذ
 656.411.000,00صج.
و یمىً ببغاػ ؤهم ألاؾباب الغئیؿیت لخؼىع الىفلاث في الىلاغ الخالیت:1
الخغیحراث التي قهضتها اللىاهحن ألاؾاؾیت الخاصت بالخػىیظاث ؾىاء باليؿبت للؿلً الؼبي،قبه الؼبي :1بلضوعي ؾمحر ،اإلاضًغ الفغعي للمالُت و الىؾائل(ملابلت) ،اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت  -غحن جاصلـ2019/02/04 ،
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و ؤلاصاعي زاصت ؾىت  ، 2011و هظا ما یفؿغ اليؿبت الىبحرة للىفلاث التي اؾتهلىتها اإلااؾؿت و طلً لخغؼیت
الؼیاصة في هخلت ألاحىع.
اعجفاع جيالیف اكخىاء الػخاص و اإلاػضاث الؼبیت.اعجفاع فاجىعة قغاء ألاصویت و اإلاىاص الصیضالهیت.ػیاصة وكاغ اإلااؾؿت مما ؤصي بلى ػیاصة اؾتهالهها لالغخماصاث اإلاالیت.اعجفاع جيالیف قغاء اإلاىاص الغظائیت ،مىاص الخىظیف وألالبؿت بؿبب اعجفاع اإلاؿخىي الػام لؤلؾػاع.-ػٍاصة الىثافت الؿياهُت و بالخالي ػٍاصة الؼلب غلت الخضماث الصحُت.
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املبحث الثاوي  :جحلیل جىفیص الطقابت املالیت على هفقاث املؤسست العمىمیت إلاسدضفائيت
باغخباع اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت  -عين جازلس -ماؾؿت غمىمیت طاث ػابؼ بصاعي جخمخؼ
بالصخصیت اإلاػىىیت و الاؾخلالٌ اإلاالي ،و حػخمض في حؿیحرها اإلاالي غلى كىاهحن اإلاالیت الػامت و اإلاداؾبت الػمىمیت،
فةنها جسظؼ للغكابت اإلاالیت التي یىفظها ألاغىان و ألاحهؼة الػمىمیت التي وطػتها الضولت وطلً هما عؤیىاها ؾابلا.
املؼلب ألاول :جىظيع وحسيير الىفقاث العمىميت للمؤسست إلاسدضفائيت
ؤوال :جىظيع الىفقاث العمىميت للمؤسست إلاسدضفائيت
بػض مىافلت البرإلاان غلى اإلاكغوع اإلاحزاهُت الػامت ،فاهه ًلىم بةصضاعها بملخض ى كاهىن ًؼلم غلُه" كاهىن
اإلاالُت" وهى كاهىن ًدضص الغكم ؤلاحمالي ليل الىفلاث الػامت و ؤلاًغاصاث الػامت وٍغفم به حضوالن ًخظمً
ألاوٌ بُاها جفصُلُا للىفلاث و الثاوي بُاها جفصُلُا لئلًغاصاث.
بدُث حؿمى اإلاحزاهُت ألاولُت و في خالت عجؼ اإلاحزاهُت جصضع الىػاعة اإلاحزاهُت الخىمُلُت لخغؼُت العجؼ و ًخم نهاًت
ول ؾىت مالُت بغضاص اإلاحزاهُت الخخامُت النهائُت التي ججمؼ فیها ؤعصضة خؿاباث اإلاحزاهُت ألاولُت و ؤلاطافُت
اإلامىىخت ؤو الخىمُلُت فهي جمثل الخالصت النهائُت لىفلاث الؿىت اإلاالُت.1
زاهيا :حسيير الىفقاث العمىميت للمؤسست إلاسدضفائيت
بن مهمت حؿیحر الىفلاث في اإلااؾؿاث الاؾدكفائیت مً صالخیاث اإلاضیغ بصفخه آلامغ بالصغف و یؿاغضه في
طلً اإلاضیغ الفغعي للمالیت و الىؾائل ،وغملیت حؿیحر الىفلاث جمغ بمغاخل خیث جبضؤ ؤوال بخلضیغها في بػاع
مكغوع اإلاحزاهیت ،زم بغضاصها مً زالٌ الخىكػاث اإلاالیت اإلاؿخمضة مً الخيلفت الحلیلیت لىفلاث اإلااؾؿت
والخسؼیؽ اإلاالي الؿلیم ،و مً بػض طلً اغخماصها مً احل البضء في جىفیظها ،وهظا بةجباع بحغاءاث وهصىص
كاهىهیت و جىظیمیت مدضصة.
 -1جقسیط الىفقاث :بن اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت مثلها مثل باقي هیئاث و ماؾؿاث الضولتً ،لىم
فیها اإلاضیغ ؤزىاء الؿىت اإلاالیت الجاعیت وبالخدضیض قهغ ماعؽ ؤو ؤفغیل بىاءا غلى اإلاظهغة اإلاىهجیت و الخػلیماث التي
جغؾلها الىػاعة الىصیت و وػاعة اإلاالیت بةغضاص مكغوع اإلاحزاهیت التي یدخىي غلى جلضًغاث إلاسخلف الىفلاث التي
2
جدخاج اإلااؾؿت لصغفها الؿىت اإلالبلت.
ویخم بغضاص الخلضًغاث مً ػغف اإلاضیغ بمؿاغضة اإلاضیغ الفغعي للمالیت و الىؾائل خؿب ول باب مً ؤبىاب
الىفلاث ،وفلا الحخماغاث مصغغة یػلضها مؼ عئؾاء مسخلف اإلاصالح واإلاضیغیً الفغغیحن و اؾدىاصا بلى
مجمىغت مً اإلاػؼیاث و اإلااقغاث ،والىفلاث اإلاسجلت للؿىت اإلالبلت ،و مسؼؽ الػمل اإلاخظمً مكاعیؼ اهجاػ
و اكخىاء و صیاهت ،و اإلاسؼؽ الؿىىي لدؿیحر اإلاىاعص البكغیت .و بغضاص هظه الخلضًغاث یضزل في بػاع بغضاص
مكغوع اإلاحزاهیت الخلضیغیت التي في ألازحر یخم بعؾالها بلى مضیغیت الصحت و الؿيان بالىالیت و التي بضوعها جغؾلها
بلى وػاعة الصحت و الؿيان و بصالح اإلاؿدكفیاث مغفىكت بالىزائم الخالیت: 2
 مسؼؽ الػمل )  ( PLAN D’ACTIONللؿىت اإلالبلت.
 مصفىفت ألاحىع لكهغ مػحن مً الؿىت اإلاالیت الحالیت ماقغة مً ػغف اإلاداؾب الػمىمي.
 الىطػیت اإلاالیت للؿىت الؿابلت ماقغ غلیها مً ػغف اإلاداؾب الػمىمي.
 :1الىزائم الضازلُت للماؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت-غحن جاصلـ.
 :2بىكاقىف غىصًضة،مضیغة اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت غحن جاصلـ(،ملابلت)2019/03/12 ،
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 وطػیت ؤلاًغاصاث اإلادللت.
 -2إقطاض و اعخماز الىفقاث :بػض صضوع كاهىن اإلاالیت جلىم الىػاعة الىصیت بمىحب كغاع وػاعي مكترن
بخىػیؼ اغخماصاث محزاهیت الدؿیحر و جبلیغها بلى ول ماؾؿت صحیت بما فیها اإلااؾؿت الاؾدكفائیت ،خیث
جلىم هظه ألازحرة باالؾدىاص بلى الاغخماصاث اإلاالیت اإلامىىخت لها بةغضاص اإلاحزاهیت ألاولیت اإلاخظمىت غىاویً
و ؤبىاب مسخلف الىفلاث وؤلایغاصاث الاؾدكفائیت ،ومً زم بعؾالها بلى مجلـ ؤلاصاعة للمىاككت و اإلاصاصكت
غلیها ومىدها الخإقحرة لخصبذ كابلت للخىفیظ.
 -3جىفیص الىفقاث :باغخباع هفلاث اإلااؾؿت الاؾدكفائیت هي هفلاث غمىمیت فان جىفیظها یلؼ غلى غاجم
ول مً آلامغ بالصغف اإلاخمثل في مضیغة اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت و اإلاسخص باإلاغخلت ؤلاصاعیت للخىفیظ
( الالتزام ،الخصفیت ،ألامغ بالصغف) ،و اإلاداؾب الػمىمي اإلاخمثل في ؤمحن الخؼیىت اللؼاع الصحي بالبلضیت
(غحن جاصلـ) و اإلاسخص باإلاغخلت اإلاداؾبیت ( الضفؼ ) ،باالغخماص غلى اللاهىن  21-90اإلااعر في  15ؤوث
 1990اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمیت ،و الخىفیظ یيىن زالٌ الؿىت اإلاالیت مً  01حاهفي بلى غایت  31صیؿمبر
1
یمىً جمضیضها بلى غایت  31ماعؽ .مً الؿىت اإلالبلت ( الفترة الخىمیلیت).
املؼلب الثاوي :الطقابت السابقت على الىفقاث العمىميت للمؤسست إلاسدضفائيت
بن الدؿُحر الجُض ) اإلاالي و اإلاداؾبي ( لؤلمىاٌ الػمىمُت ًفترض طغوعة فغض ؾابلت غلى ؤلاصاعة و ًجب ؤن
حكمل هظه الغكابت مسخلف مغاخل جىفُظ غملُاث الىفلاث و غملُاث ؤلاًغاصاث  ،و غمىما فهي جىصب ؤهثر غلى
الىفلاث باغخباعها جخػغض ؤهثر للخبظًغ.
ؾيخؼغق في هظه اإلاؼلب بلى هخائج الغكابت اإلاالیت الؿابلت اإلاماعؾت مً ػغف اإلاغاكب اإلاالي ولجىت الصفلاث
الػمىمیت.
ؤوال:املطاقب املالي
جم بزظاع اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت -غحن جاصلـ -لغكابت اإلاغاكب اإلاالي بضایت مً ؾىت  ،22012و هي
في ألاؾاؽ عكابت ؾابلت غلى كغاعاث الالتزاماث التي جلىم بها اإلااؾؿت هسؼىة مً زؼىاث صغف هفلاث
الدؿیحر ،فهي عكابت اإلاغاكب اإلاالي غلى آلامغ بالصغف.
ٌػخبر اإلاغاكب اإلاالي اإلاؿدكاع اإلاالي لآلمغ بالصغف فاهه یالػمه و یخابػه و یغاكبه في ول غملیت التزم و كغاع یيكإ في
اإلااؾؿت الاؾدكفائیت ویيخج غنها ؤزغ مالي ،و لدؿهیل بحغاءاث الغكابت كامذ وػاعة اإلاالیت بةوكاء صلیل مؿاغض
یؿمى " صلیل الىزائم الثبىجیت اللتزاماث الىفلاث الخاص باإلااؾؿاث الاؾدكفائیت "  3و ؤلؼمذ ول مً اإلاغاكب
اإلاالي و آلامغ بالصغف غلى الػمل به ،و غمىما هىان زالر )  ( 03ؤقياٌ لغكابت اإلاغاكب اإلاالي غلى الالتزاماث
و اللغاعاث التي یدغعها آلامغ بالصغف في اإلااؾؿت و هي:

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.
 :2اللغاع الىػاعي اإلاكترن اإلااعر في  8حىیلیت  ، 2010الصي یحسز الجسول العمني املؼبق للطقابت السابقت للىفقاث التي یلتزم بها على ميزاهیاث
املؤسساث الاسدضفائیت ،الجغیضة الغؾمیت ،الػضص  ، 47الصاصعة بخاعیش  22ؤوث  ، 2010ص .22
3
: Guide des Pièces Justificatives des Engagements de Dépenses op cit , P, 06.
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-1الالتزام باملىاصب املالیت  :یػخبر مىخب حؿیحر اإلاىاعص البكغیت و اإلاىاػغاث باإلااؾؿت هى اإلاىخب اإلاسخص
بةغضاص هظه الالتزاماث ،خیث ؤهه في نهایت ول ؾىت جلىم الىػاعة الىصیت بةعؾاٌ كائمت الخػضاص اإلاالي و الحلیلي
للمؿخسضمحن للماؾؿت ،و یكغع اإلاىخب في بغضاص بؼاكاث التزام في قيل بؼاكت الخىفل باإلاىاصب اإلاالیت
( امللحق ضقم  )21و التي جيىن صالحت إلاضة ؾىت واخضة (ألهه یخم بغضاصها ول ؾىت) ویجب ؤن جخظمً اإلاػلىماث
1
و البیاهاث الخالیت:
 بیاهاث حػغیفیت :اؾم اإلااؾؿت ،الؿىت اإلاالیت و عكم الالتزام.
 ػبیػت الػملیت ( الالخداق بالغجبت ؤو جسفیع الػضص ؤو بضون ؤزغ غلى اإلاىاصب اإلاالیت).
 جدضیض الؿلً و الغجبت بضكت.
 جدضیض غضص اإلاىاصب اإلاالیت و الخػضاص الحلیلي و اإلاىاصب الكاغغة.
و بػض بغضاص هظه الالتزاماث یاقغ غلیها آلامغ بالصغف و یغؾلها بلى اإلاغاكب اإلاالي للخإقحر غلیها مغفىكت بالىزائم
الثبىجیت الخالیت:الخػضاص اإلاالي و الحلیلي للمؿخسضمحن ،اللائمت الاؾمیت للمؿخسضمحن الحالیت،.كغاعاث الخػیحن
الجضیضة ( صزىٌ مىظفحن حضص)،اللغاعاث الخاصت بسغوج اإلاىظفحن ( الاؾخلالت ،الىلل ،الػؼٌ ،الدؿغیذ).
-2الالتزام باالعخمازاث املالیت :و هلصض بها الالتزام بىفلاث مالیت جيىن طمً محزاهیت اإلااؾؿت حؿمى بؼاكت
التزام ( امللحق ضقم  ،) 20و یكغف غلى هظه الالتزاماث مىخب اإلاحزاهیت و اإلاداؾبت و مىخب ألاحىع ول في خضوص
ازخصاصه ،فااللتزاماث الخاصت بدؿضیض ؤحىع و مغجباث اإلاىظفحن اإلاىحىصة في الػىىان ألاوٌ مً هفلاث محزاهیت
اإلااؾؿت ( هفلاث اإلاؿخسضمحن) یلىم بةغضاصها مىخب ألاحىع بالخيؿیم مؼ مىخب اإلاحزاهیت و اإلاداؾبت ،ؤما
الالتزاماث الخاصت بىفلاث الدؿیحر ألازغي اإلاىحىصة في الػىىان الثاوي مً هفلاث اإلاحزاهیت ،فیكغف غلى بغضاصها
مىخب اإلاحزاهیت و اإلاداؾبت ،و یجب ؤن جخظمً بؼاكت الالتزام اإلاػلىماث و البیاهاث الخالیت:2
 بیاهاث حػغیفیت :اؾم اإلااؾؿت ،الؿىت اإلاالیت و عكم الىكف.
 ػبیػت الىفلت بالخفصیل مً خیث الػىىان و الباب و اإلااصة و مبلغ الىفلت.
 جدضیض جفاصیل الالتزام ( ػبیػت الالتزام و اإلابلغ).
 جدضیض مبلغ الالتزام بالحغوف.
و بػض بغضاص هظه الالتزاماث یاقغ غلیها آلامغ بالصغف و یغؾلها بلى اإلاغاكب اإلاالي للخإقحر غلیها مغفىكت بالىزائم
الثبىجیت ،و هىا همحز بحن خالخحن:
 هفقاث املسخذسمين :في هظه الحالت جيىن الىزائم الثبىجیت والخالي:
اللائمت الاؾمیت للمؿخسضمحن.مصفىفت ألاحىع للمؿخسضمحن ).(Etat Matrice هفقاث الدسیير ألادطي :في هظه الحالت جيىن الىزائم الثبىجیت هي :وسخت مً مكاعَؼ غلىص الاجفاكیاث
و الصفلاث بحن اإلااؾؿت الاؾدكفائیت و اإلاخػامل اإلاخػاكض ،الخلاعیغ الخلضیمیت لىیفیت ببغام الػلىص،
ؾىضاث الؼلب.

 :1غؼٍغٍت ؾُض ؤخمض ،عئیـ مىخب حؿیحر اإلاىاعص البكغیت و اإلاىاػغاث(،ملابلت) ،اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت  -غحن جاصلـ2019/03/31 ،
 :2غصمان ؤمحن ،عئیـ مىخب اإلاحزاهیت و اإلاداؾبت(،ملابلت) ،اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت  -غحن جاصلـ2019/04/01 ،
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 -4القطاضاث الخاصت بدسیير املىاضز البضطیت :بن مضیغ اإلااؾؿت یلىم بدؿیحر اإلاؿاع اإلانهي للمؿخسضمحن
و یصضع ملغعاث بصاعیت هملغعاث الخىظیف ،الترؾیم ،التركیت ،الاؾخلالت وغحرها ،هظه اإلالغعاث جيىن
زاطػت لغكابت اإلاغاكب اإلاالي ألنها جيكإ غنها آزاع مالیت و ال جيىن كاهىهیت و ؾاعیت اإلافػىٌ بال بطا كام اإلاغاكب
بالخإقحر غلیها ،فمثال غىض بصضاع ملغع جغكیت إلاىظف مً عجبت بلى عجبت ؤغلى منها ،هظه الػملیت یيخج غنها ؤزغ
مالي مخمثل في ػیاصة عاجب اإلاىظف ؤي ػیاصة في الىفلاث ،فبػض بصضاع ؤي كغاع بصاعي مخػلم باإلاؿاع اإلانهي
للمىظفحن یلىم آلامغ بالصغف بالخإقحر غلیه و بعؾاله بلى اإلاغاكب اإلاالي مغفىق بالىزائم الثبىجیت: 1الؼلب
الخؼي للمىظف اإلاػني ( یسص ملغع الاؾخلالت ،الاهخضاب ،الاؾدیضاع و الىلل)،مداطغ اللجان اإلادؿاویت
ألاغظاء.
ؤما غً هخائج ضقابت املطاقب املالي فیلىم هظا ألازحر بضعاؾت مكاعیؼ كغاعاث الالتزاماث التي یصضعها آلامغ
بالصغف خؿب اإلااصة  09مً اإلاغؾىم الخىفیظي عكم  ،414-92و هدیجت صعاؾخه جيىن بما بىطؼ جإقحرة اإلاىافلت
ؤو عفع ماكذ ؤو عفع نهائي ،و في خالت الغفع النهائي یمىً لآلمغ بالصغف اؾخػماٌ ؤؾلىب خم الخغاض ي.
في خالت مىح الخإصيرة ،و بػض الخإهض مً صحت و ؾالمت مكاعیؼ كغاعاث الالتزاماث ،یمىذ اإلاغاكب اإلاالي
الخإقحرة بالىیفیت الخالیت:
وطؼ زخم و بمظاء اإلاغاكب اإلاالي غلى بؼاكت الالتزام ؤو اإلالغع.وطؼ الخخم غلى الىزائم الثبىجیت.مىذ عكم وجاعیش ػبلا لسجل مىطىع لظلً.ؤما في خالت الطفع ،ؤي ؤن اإلاغاكب اإلاالي یلىم بغفع الالتزام و یيىن بما ماكذ ؤو نهائي (امللحق ضقم )20
و طلً بؿبب وحىص ؤزؼاء حؿمى الخدفظاث ،و الغفع یيىن بؼغیلت جضعیجیت ؤي ؤن اإلاغاكب اإلاالي یصضع
الغفع اإلااكذ و یؼلب مً آلامغ بالصغف جصحیذ ألازؼاء ،فان لم یلتزم هظا ألازحر بخصحیدها یمىً ؤن یصضع
عفع ماكذ زاوي ؤو یصضع عفع نهائي مباقغة (الغفع اإلااكذ ال یصضع ؤهثر مً مغجحن لىفـ الالتزام) ،ویغؾل
اإلاغاكب اإلاالي بقػاع بالغفع بلى آلامغیً بالصغف مخظمً ما یلي:
هىع الغفع بن وان ماكذ ؤو نهائي.مىطىع الىفلت اإلاخمثل في جدضیض الؿىت اإلاالیت ،عكم بؼاكت الالتزام و جاعیسها ،اإلابلغ ،ػبیػت الػملیت و ؤلاؾىاصاإلاحزاهیاحي.
اإلاغحؼ الظي اؾدىض غلیه اإلاغاكب اإلاالي في مىذ الغفع و اإلاػلل بإؾباب مدضصة.و إلغؼاء فىغة غً هخائج عكابت اإلاغاكب اإلاالي غلى هفلاث اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت-غحن جاصلـ -كمىا
بضعاؾت كغاعاث الغفع الىاججت غً غملیت الغكابت مً ؾىت ( 2012بضایت عكابت اإلاغاكب اإلاالي) بلى غاًت ؾىت
 2018غلى الىدى الخالي:

 :1بلحاؽ كاصة،اإلاضیغ الفغعي للمىاعص البكغیت(،ملابلت) ،اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت  -غحن جاصلـ2019/04/02 ،
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الجسول ( :)22- IIIعسز حاالث الطفع و الخغاض ي الىاججت عً ضقابت املطاقب املالي
السىت
0210

الطفع املؤقذ
22

الطفع النهائي
22

حق الخغاض ي
22

0210
0210
0212
0212
0212
0212

22
20
100
22
02
21

22
22
22
22
22
22

22
22
22
22
22
22

املصسض :مكخب امليزاهیت و املحاسبت و مكخب ألاحىض،املؤسست العمىميت الاسدضفائيت –عين جازلس-
-صياغت شخصيت-

الخعليق
جىضح البیاهاث اإلاضوهت في الجضوٌ ،غضص خاالث الغفع التي ؤصضعها اإلاغاكب اإلاالي طض كغاعاث الالتزام
اإلادغعة مً ػغف آلامغ بالصغف ،خیث هالخظ ؤهه بالغغم مً ؤن زظىع اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت لغكابت
اإلاغاكب اإلاالي وان في بضایت ؾىت  2012و وطؼ مسؼؽ غمل بحن اإلاغاكب اإلاالي و آلامغ بالصغف همغخلت اهخلالیت
الا ؤهه سجلذ  58عفع ماكذ خُث الػضص جؼاًض لُصل  124عفع ماكذ ؾىت  2015وهى غضص هبحر و طلً
بؿبب اليكاػاث التي قهضتها اإلااؾؿت و اإلاحزاهیت الىبحرة اإلامىىخت لها في هظه الؿىت و ما هخج غنها مً هثرة
مكاعیؼ الالتزاماث و غملیاث صغف الىفلاث ،و فیما یسص اؾخػماٌ خم الخغاض ي فةهىا هالخظ ؤن آلامغ
بالصغف لم یؿخػمله بػالكا و طلً عاحؼ باألؾاؽ بلى ؤؾلىب الاؾدكاعة و اإلاىاككت والاؾخفؿاع اإلاخبؼ بحن آلامغ
بالصغف و اإلاغاكب اإلاالي في جصحیذ ألازؼاء و الاهدغافاث،خیث ؤن آلامغ بالصغف صائم الاجصاٌ باإلاغاكب اإلاالي
و یلىم باؾخفؿاع غً ؤیت مػلىمت یدخاحها.
و فیما یسص ؤؾباب الغفع اإلااكذ التي ؤصضعها اإلاغاكب اإلاالي فهي جخلخص في :غضم جؼابم وزائم ؤلازباث
اإلاغفلت مؼ اإلاظوىعة في جفاصیل الالتزام،زؼإ في خؿاب اإلابالغ و الغصُض الجضًض و الؿابم،زخم اإلاضًغ (صفت
آلامغ بالصغف) ،ججؼئت الاغخماصاث،مدظغ ؤلاغالن غً هخائج مؿابلاث الخىظُف،بعفاق اإلالفاث الخاصت
باإلاىظفحن،ال ًيىن الالتزام كاهىهُا بال في خضوص الاغخماص اإلاالي اإلامىىح ،بعفاق الالتزام بخلغٍغ جلضًمي مفصل
جبرع فُه الاؾدكاعة وػغٍلت ازخُاع اإلاخػامل الاكخصاصي.
زاهيا:الطقابت املسبقت للجىت الصفقاث العمىميت
یخسصص مىخب الصفلاث الػمىمیت بخدظحر حمیؼ الػملیاث اإلاخػللت بالصفلاث الػمىمیت للماؾؿت
و جدذ بقغاف ول مً اإلاضیغ الفغعي للمالیت و الىؾائل و مضیغ اإلااؾؿت ،خیث اهه في نهایت ول ؾىت یلىم هظا
اإلاىخب بخدظحر حمیؼ مكاعیؼ صفاجغ الكغوغ للصفلاث الػمىمیت الخاصت بالؿىت اإلالبلت ،و جسظؼ هظه
اإلاكاعیؼ بلى عكابت زاعحیت و صازلیت.
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 الطقابت الخاضحیت :جسخص بها لجىت الصفلاث الػمىمیت للماؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت
غحن جاصلـ التي جلىم بضعاؾت حمیؼ مكاعیؼ صفاجغ الكغوغ للصفلاث الػمىمیت.
-1حضكیل اللجىت :جدكيل اللجىت بملغع صاصع غً مضیغ الصحت و الؿيان لىالیت مؿخغاهم
اؾدىاصا للمغؾىم الغئاس ي عكم  247-15اإلاخظمً جىظیم الصفلاث الػمىمیت و جفىیظاث اإلاغفم الػام،
و یترؤؾها مضیغ الصحت و الؿيان للىالیت.
-2آلیت ضقابت اللجىت :بػض جدظحر صفاجغ الكغوغ مً كبل مىخب الصفلاث الػمىمیت جغؾل بلى اإلايلف بمىخب
الصفلاث الػمىمیت بمضیغیت الصحت و الؿيان للىالیت ،الظي بضوعه یلىم بةعؾاٌ اؾخضغاءاث لجمیؼ ؤغظاء
اللجىت مغفىكت بيسخت مً صفاجغ الكغوغ مدل الضعاؾت كبل زماهیت ( )08ؤیام مً الاحخماع ،مؼ حػیحن ّ
ملغع
اللجىت الظي یكترغ ؤن یيىن ؤخض ؤغظائها.
یخم احخماع اللجىت في الخاعیش و اإلايان اإلادضصان ؾلفا ،و جضعؽ فیه حمیؼ صفاجغ الكغوغ اإلاجضولت في بغهامج
الاحخماع لیخم جدلیلها مً الجىاهب الخالیت:
الخإهض مً هىع الصفلت و مضي مؼابلت غملیت بغضاص صفتر الكغوغ لللىاهحن و الىصىص الخىظیمیت( الخصغیذبالترشح ،الخصغیذ باالهخخاب ،عؾالت الػغض ،الخصغیذ بالجزاهت).
صعاؾت مظمىن ألاخيام الخػاكضیت (ػغیلت ؤلابغام ،هیفیت سحب صفتر الكغوغ،الخيلفت ؤلاحمالیت للػملیت،ؤؾلىب الخىلیؽ ومػایحر الازخیاع ،آحاٌ بیضاع الػغوض ومضة صالخیت الػغض).
و في ألازحر یخم جدضیض حمیؼ الخدفظاث اإلاىحىصة و یلىم ّ
ملغع اللجىت بخدغیغ جلغیغ اهخلاصي یخظمً هظه
الخدفظاث و یغؾله بلى مىخب الصفلاث باإلااؾؿت ،خیث یلىم هظا ألازحر بما بحغاءاث
و الخصحیداث اإلاؼلىبت .و بما جلضیم جلغیغ جبریغي ّ
یبرع ول ما حاء في الخلغیغ
الخػضیالث
الاهخلاصي.
و في خالت كبىٌ الخلغیغ الخبریغي یلىم ّ
ملغع اللجىت بخدغیغ وزیلت عفؼ الخدفظاث و جلضیمها إلاىخب الصفلاث
باإلاضیغیت للخإقحر غلیها بالىیفیت الخالیت:
 وطؼ زخم لجىت الصفلاث الػمىمیت غلى حمیؼ صفداث صفاجغ الكغوغ. مىذ عكم وجاعیش ػبلا لسجل مىطىع لظلً. الطقابت السادلیت :بػض الخإقحر غلى صفاجغ الكغوغ مً ػغف لجىت الصفلاث الػمىمیت جلىم اإلااؾؿت
الاؾدكفائیت باإلغالن غً الصفلاث و اؾخلباٌ ملفاث و ػلباث اإلاكاعهحن ،الزخیاع اإلاخػاملحن الظي
ؾىف جخػاكض مػهم ،و ػغیلت ازخیاع اإلاخػامل جسخص بها لجىت فخذ ألاظغفت و جلییم الػغوض اإلايلفت
1
بالغكابت الضازلیت.
-1حضكیل اللجىت :جدكيل اللجىت بملغع صاصع غً مضیغة اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت غحن جاصلـ بىاءا غلى
اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  ، 247-15و جترؤؾها مضیغة اإلااؾؿت.
-2آلیت ضقابت اللجىت :بػض اؾخلباٌ ػلباث الػاعطحن ًلىم اإلاضیغ بصفخه عئیـ اللجىت باؾخضغاء ؤغظاء اللجىت
لالحخماع ،و جخم فیه صعاؾت الػغوض غلى مغخلخحن هما:
 :1زىصت الحاج ،عئیـ مىخب الصفلاث الػمىمیت (،ملابلت) ،اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت  -غحن جاصلـ.2019/04/04،
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* مطحلت فخح ألاظطفت :جخم فیها فخذ ألاظغفت اإلاخظمىت غغوض اإلاترشححن في الصفلت والخإهض مً صحت الىزائم
اإلاىحىصة في ول غغض و مؼابلتها للكغوغ اللاهىهیت اإلاىطىغت في ؤلاغالن ،لیخم بػضها عفع اإلالفاث الىاكصت
و جإهیل اإلالفاث اإلالبىلت إلاغخلت جلییم الػغوض و جدغیغ مدظغ بظلً یؿمى مدظغ فخذ ألاظغفت.
*مطحلت جقییم العطوض :بن الػغوض جخيىن مً حؼؤیً غغض جلني و غغض مالي ،فاللجىت جلىم ؤوال بخدلیل
حمیؼ الػغوض مً الىاخیت الخلىیت وفلا لىظام جىلیؽ ماؾـ غلى مػایحر و مً زم جلىم بخدلیل الػغوض مً
الىاخیت اإلاالیت ،و بػضها جسخاع اللجىت الػغض ألافظل مً الىاخیت الخلىیت و ألاكل جيلفت مً الىاخیت اإلاالیت ،ؤي
الػغض الظي یخالءم مؼ ػبیػت الخضمت اإلاغاص اهجاػها و كیمت الاغخماصاث اإلاالیت اإلامىىخت لها في اإلاحزاهیت و طلً
مً ؤحل الاكخصاص في صغف الىفلاث.
بػض ازخیاع اإلاخػامل الفائؼ بالػغض جلىم اللجىت بخدغیغ مدظغ جلییم الػغوض یيىن ممض ي مً ػغف حمیؼ
ؤغظاء اللجىت إلغؼائه الكغغیت اللاهىهیت ،و یخم ؤلاغالن غً اإلاىذ اإلااكذ للصفلت بلى غایت اهتهاء فترة الؼػىن
و یصبذ مىذ نهائي ،و جلىم اإلااؾؿت بةعؾاٌ مكغوع الصفلت بلى اإلاغاكب اإلاالي للخإقحر غلیه لیخم بػض طلً
جدغیغ غلض بحن اإلااؾؿت بصفتها اإلاصلحت اإلاخػاكضة و الفائؼ بالػغض بصفخه اإلاخػامل اإلاخػاكض و جصبذ الصفلت
1
كابلت للخىفیظ.
و ًبحن الجضوٌ اإلاىالي غملُت الغكابت اإلاؿبلت للجىت الصفلاث الػمىمُت ( الغكابت الضازلُت و الخاعحُت) لؿىت
2018

 :1خوصة الحاج ،عئیـ مىخب الصفلاث الػمىمیت (،ملابلت) ،اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت  -غحن جاصلـ2019/04/07،
65

الفصل الثالث

زوض الطقابت املاليت في حسيير الىفقاث العمىميت :زضاست ميساهيت
الجسول ( :)22- IIIالطقابت املسبقت على هفقاث املؤسست العمىميت الاسدضفائيت -عين جازلس

السىت
املاليت
0212

ػبيعت الىفقت

املخعامل
الاقخصازي

مبلغ الصفقت (زج)

جإصيرة لجىت الصفقاث
العمىميت على زفتر الضطوغ

الطقابت السادليت محظط فخح و
جقييم العطوض

الطقابت داضحيت جإصيرة لجىت
الصفقاث العمىميت
املذخصت

إلاحطاء املخبع إلبطام جإصيرة املطاقب املالي
الصفقت

الخغصًت:
املطلع الخجاضي
هىاض ًىسف

4.531.680,25

 0212/21بخاضير:
0212/20/10

0212/20/20
على الساعت
14h00

0212/12
بخاضير:
0212/22/22

التراض ي البسيؽ

0212/210
بخاضير0212/22/10:

مؤسست
حصت()20
الخمىيً بالخظط مهيسي لطيمت
و الفىاله

4.393.000,00

 0212/21بخاضير:
0212/20/10

0212/20/20
على الساعت
14h00

0212/12
بخاضير:
0212/22/22

التراض ي البسيؽ

0212/212
بخاضير0212/22/10:

مؤسست
حطبىعت
لطيمت

5.710.750,00

 0212/21بخاضير:
0212/20/10

0212/20/20
على الساعت
14h00

0212/12
بخاضير:
0212/22/22

التراض ي البسيؽ

0212/212
بخاضير0212/22/10:

مؤسست
الحاج
عبس الطحمان
حياللي
مذبزة بلؼطش
العيس

3.464.000,00

 0212/21بخاضير:
0212/20/10

0212/20/20
على الساعت
14h00

0212/12
بخاضير:
0212/22/22

التراض ي البسيؽ

0212/212
بخاضير0212/22/10:

التراض ي البسيؽ

0212/212
بخاضير0212/22/10:

التراض ي البسيؽ

0212/1220
بخاضير0212/12/12:

حصت()21
الخمىيً باملىاز
الغصائيت

حصت()20
الخمىيً باللحىم
الحمطاء و
اللحىم البيظاء
حصت()20
الخمىيً
باألسماك
الؼاظحت
حصت()22
الخمىيً بالخبز و
الحلىياث
اقخىاء السواء

الصيسليت
املطلعيت
للمسدضفياث

0212/02
0212/20/20
 0212/21بخاضير:
890.000,00
بخاضير:
على الساعت
0212/20/10
0212/22/22
14h00
0212/12
/
/ 0272217222,06
بخاضير:
0212/22/22
املصسض :دىصت الحاج ،ضئیس مكخب الصفقاث العمىمیت ،املؤسست العمىميت الاسدضفائيت – عين جازلس0212/20/20،
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الخعليق
مً زالٌ الجضوٌ ًدبحن ؤن اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت-غحن جاصلـ جسصص مبالغ مػخبرة إلاسخلف
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
للغكابت صازلُت و زاعحُت للجىت الصفلاث الػمىمُت  ،زم ًخم الخإقحر غلیها مً ػغف اإلاغاكب اإلاالي همغخلت
حؿبم صغف هظه الىفلاث.
املؼلب الثالث :الطقابت املتزامىت على الىفقاث العمىميت للمؤسست إلاسدضفائيت
بمىحب اللاهىن  21-90اإلااعر في  15ؤوث  1990اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمیت فان اإلااؾؿت الػمىمیت
الاؾدكفائیت غحن جاصلـ لها مداؾب غمىمي زاص بها یلىم بصغف هفلاتها و في هفـ الىكذ یماعؽ الغكابت
غلیها ،و كض جم حػییىه بلغاع مً الىػیغ اإلايلف باإلاالیت و له صفت ؤمحن زؼیىت اللؼاع الصحي و یىحض ملغه ببلضیت
غحن جاصلـ.
ؤوال -جؼبیق ضقابت املحاسب العمىمي :بػض بغضاص الالتزاماث و الخإقحر غلیها مً كبل آلامغ بالصغف و اإلاغاكب
اإلاالي ،یلىم آلامغ بالصغف بةصضاع خىالت بالضفؼ ( امللحق ضقم )20 :مخظمىت حمیؼ اإلاػلىماث و البیاهاث الخالیت:
بیاهاث حػغیفیت :اؾم اإلااؾؿت ،الؿىت اإلاالیت ،عكم الحىالت ،عكم الىكف ،الغكم الدؿلؿلي.صفت اإلاداؾب الػمىمي و خؿابه البریضي الجاعي.الجهت اإلاؿخفیضة (الضائً) و خؿابها البىيي ؤو البریضي.اإلاؿدىضاث اإلاثبخت للىفلت.ؤلاؾىاص اللاهىوي للىفلت ( جدضیض الػىىان ،الباب ،اإلااصة).مبلغ الحىالت باألعكام و الحغوف.بػض بصضاع آلامغ بالصغف لحىالت الضفؼ یلىم بةعؾالها بلى اإلاداؾب الػمىمي مغفىكت بجمیؼ الىزائم الثبىجیت
1
الالػمت خؿب ػبیػت الىفلت ،و هىا همحز بحن خالخحن واآلحي:
-1هفقاث املسخذسمين :في هظه الحالت جيىن الىزائم الثبىجیت والخالي:
بؼاكت الالتزام.مصفىفت ألاحىع للمؿخسضمحن.الىكىفاث الخفصیلیت الكهغیت الخاصت بدؿاب مغجباث و حػىیظاث ول ؾلً.-2هفقاث الدسیير ألادطي :في هظه الحالت جيىن الىزائم الثبىجیت والخالي:
بؼاكت الالتزام.وسخت مً اجفاكیاث الػلىص بحن اإلااؾؿت الاؾدكفائیت و اإلاخػامل اإلاخػاكض.الخلاعیغ الخلضیمیت لىیفیت ببغام الػلىص.ؾىضاث الؼلب.الفىاجحر. :1بلضوعي ؾمحر ،اإلاضًغ الفغعي للمالُت و الىؾائل(ملابلت) ،اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت  -غحن جاصلـ2019/04/10 ،
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بػض طلً یلىم اإلاداؾب الػمىمي باإلحغاءاث الغكابیت غلى غملیت الضفؼ كبل صغف الىفلت ،خیث یلىم بالخدلم
مً مكغوغیت الحىالت خؿابیا و الخإهض مً الىزائم الثبىجیت مؼ جىفغ الكغوغ اللاهىهیت اإلاىصىص غلیها في اإلااصة
 36مً اللاهىن  21-90اإلاخػلم باإلاداؾبت الػمىمیت.
1

زاهیا -هخائج ضقابت املحاسب العمىمي :جخمثل فیما یلي:
-1قبىل السفع :غىضما جخىفغ ول الكغوغ اللاهىهیت و الخىظیمیت و یخإهض مً ؾالمت الىزائم یاقغ اإلاداؾب غلى
ألامغ بالضفؼ (الحىالت) في اإلايان اإلاسصص للخإقحرة ،لخخم بػضها غملیت الضفؼ و یدىٌ مبلغ الحىالت للحؿاب
اإلاسصص لها و الظي جدضصه الجهت اإلاؿخفیضة.
-2ضفع السفع :ؤي كیام اإلاداؾب الػمىمي بغفع صفؼ مبلغ الحىالت ،و یيىن الغفع بما ماكذ ؤو نهائي
(امللحق ضقم  )22و طلً بؿبب وحىص ؤزؼاء واهدغافاث ،والغفع یيىن بؼغیلت جضعیجیت ؤي ؤن اإلاداؾب
الػمىمي یصضع الغفع اإلااكذ ویؼلب مً آلامغ بالصغف جصحیذ ألازؼاء ،فان لم یلتزم هظا ألازحر بخصحیدها
یصضع الغفع النهائي ،ویغؾل اإلاداؾب الػمىمي بقػاع بالغفع بلى آلامغ بالصغف مخظمً ما یلي:
 هىع الغفع بن وان ماكذ ؤو نهائي. مىطىع الىفلت اإلاخمثل في جدضیض الؿىت اإلاالیت ،عكم بؼاكت الالتزام و جاعیسها ،اإلابلغ ،ػبیػت الػملیت و ؤلاؾىاصاإلاحزاهیاحي.
اإلاغحؼ الظي اؾدىض غلیه اإلاداؾب الػمىمي في مىذ الغفع و اإلاػلل بإؾباب مدضصة.وإلغؼاء فىغة غً هخائج عكابت اإلاداؾب الػمىمي غلى هفلاث اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت غحن جاصلـ كمىا
بضعاؾت مظهغاث الغفع والدسخحر الىاججت غً غملیت الغكابت مً ؾىت  2012بلى غایت ؾىت  2018واآلحي:
الجسول ( :)22- IIIعسز حاالث الطفع و الدسخير الىاججت عً ضقابت املحاسب العمىمي
السىت
0210
0210
0210
0212
0212
0212
0212

الطفع املؤقذ
10
12
12
10
22
22
12

الطفع النهائي
22
22
22
22
22
22
22

الدسخير
22
22
22
22
22
22
22

املصسض :مكخب امليزاهیت و املحاسبت و مكخب ألاحىض ،املؤسست العمىميت الاسدضفائيت –عين جازلس-
 -صياغت شخصيت-

 :1غصمان ؤمحن ،عئیـ مىخب اإلاحزاهیت و اإلاداؾبت(،ملابلت) ،اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت  -غحن جاصلـ2019/04/11 ،
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الخعليق
جىضح البیاهاث اإلاضوهت في الجضوٌ ،غضص خاالث الغفع التي ؤصضعها اإلاداؾب الػمىمي طض ؤوامغ الضفؼ اإلادغعة
مً ػغف آلامغ بالصغف مً ؾىت  2012بلى غایت ؾىت  ،2018خیث هالخظ ؤن خاالث الغفع هي ماكخت و لیؿذ
نهائیت ففي ؾىت  2012و 2013هالخظ ؤن خاالث الغفع اإلااكذ مغجفػت ملاعهت بالؿىىاث ألازغي ،ألهه في هظه
الفترة زظىع اإلااؾؿت لغكابت اإلاغاكب اإلاالي وان في بضاًخه و هى ما یؼیض مً حجم ألازؼاء التي یغجىبها آلامغ
بالصغف ،بیىما مً ؾىت  2014بلى غایت ؾىت  2018هالخظ ؤن غضص خاالث الغفع اإلااكذ اهسفع ،و هظا ما
یضٌ غلى اهسفاض حجم ألازؼاء و الاهدغافاث التي جمـ غملیت جىفیظ الىفلاث و بغوػ ؤهمیت الغكابت الؿابلت
اإلاماعؾت مً ػغف اإلاغاكب اإلاالي و لجىت الصفلاث الػمىمیت في الحض منها ،و فیما یسص الغفع النهائي
و الدسخحر فىالخظ ؤنها مػضومت وهظا ما یضٌ غلى اخترام آلامغ بالصغف للغاعاث اإلاداؾب الػمىمي الغكابیت
و حغلیب ؤؾلىب الحىاع و اإلاىاككت بینهما في خل اإلاؿائل الػاللت.
و فیما یسص ؤؾباب الغفع اإلااكذ التي ؤصضعها اإلاداؾب الػمىمي فىلخصها فیما یلي:
زؼیىت اإلااؾؿت ال حؿمذ بالدؿضیض.غیاب حضوٌ جفصیل الػالواث.غیاب اللائمت الاؾمیت اإلااقغة مً ػغف اإلاغاكب اإلاالي.غیاب مصفىفت ألاحىع.غیاب الصفلت و ملغع لجىت الصفلاث الػمىمیت.غیاب الالتزام اإلااقغ مً ػغف اإلاغاكب اإلاالي.غضم جؼابم ؤؾػاع بػع اإلاىاص في الفاجىعة مؼ الاجفاكیت.غضم مؼابلت عكم خؿاب الفاجىعة مؼ الحىالت.زؼإ في ؾىض الؼلب ( الىمیت ؤكل في الفاجىعة).-غیاب زخم الخضمت الفػلیت غلى ظهغ الفاجىعة.
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املؼلب الطابع :الطقابت الالحقت على الىفقاث العمىميت للمؤسست إلاسدضفائيت
بػض غملیت صغف الىفلاث و زغوج ألامىاٌ الػمىمیت مً زؼیىت الضولت لصالح الجهاث اإلاؿخفیضة ،هىان
جلاعیغ و خؿاباث یلىم بةغضاصها مضیغ اإلااؾؿت الاؾدكفائیت بصفخه آلامغ بالصغف ،و یغؾلها بلى الهیئاث
الىصیت ( مضیغیت الصحت و الؿيان ،وػاعة الصحت) لیخم بعؾالها بلى وػاعة اإلاالیت و مجلـ اإلاداؾبت بهضف
الخدلیم فیها و الخإهض مً صحتها و زلىها مً ألازؼاء و اإلاسالفاث ،و هظه الحؿاباث هي الىطػیت اإلاالیت
و الحؿاب ؤلاصاعي.
ؤوال :الىطعیت املالیت )(Situation Financière
الىطعیت املالیت هي غباعة غً هكف مالي یػض نهایت ول قهغ غلى مؿخىي مىخب اإلاحزاهیت و اإلاداؾبت یسص
غملیت جىفیظ اإلاحزاهیت بما فیها جىفیظ الىفلاث ویاقغ غلیه ول مً آلامغ بالصغف و اإلاداؾب الػمىمي ،فهي
1
حضوٌ حػضاصي مالي یظم البیاهاث الخالیت
ػبیػت الىفلت خؿب مضوهت اإلاحزاهیت ( الػىىان ،الباب ،اإلااصة).مبلغ الاغخماصاث اإلامىىخت.جدىیالث الاغخماصاث اإلاالیت بحن مىاص و ؤبىاب و غىاویً الىفلاث.مبلغ الالتزام.الخصفیت و ألامغ بالضفؼ.اإلابلغ اإلاضفىع مً ػغف اإلاداؾب الػمىمي.و یخم اهجاػ الىطػیت اإلاالیت باالغخماص غلى سجل الحىالاث الظي حسجل فیه ول الحىالاث اإلاىجؼة بدیث جغكم
و جاعر و جدضص اججاه الحىالت و ػبیػتها و مبلغها هظا مً حهت .و هظا سجل الىفلاث الظي یسجل فیه
بالخفصیل ول غملیاث الالتزام بضكت ( ػبیػتها ،اإلابلغ ،الخاعیش) ،و غملیاث الخصفیت ( اإلاخػامل ،هىع الىفلت،
اإلابلغ) ،و غملیاث ألامغ بالصغف(الخاعیش ،الغكم ،اإلابلغ) ،و غملیاث الضفؼ ( اإلابالغ اإلاضفىغت فػال مً كبل
اإلاداؾب الػمىمي) مً حهت ؤزغي.
ؤما ؤهمیت الىطػیت اإلاالیت فخخمثل في ببغاػ ومخابػت وؿب جلضم اؾتهالن الاغخماصاث اإلاالیت اإلاسصصت لىفلاث
الدؿیحر للماؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت والتي بىاؾؼتها یمىً للمضیغ ؤو وػاعحي اإلاالیت والصحت مخابػت جؼىع
حجم هفلاث الدؿیحر التي جم صغفها في قيل عواجب وؤحىع ؤو غلى قيل هفلاث الدؿیحر ألازغي ،باإلطافت بلى:
 حؿهیل كغاءة اإلاحزاهیت وؾهىلت مالخظت بمياهیت بحغاء الخدىیالث بحن الاغخماصاث.
 اإلاػغفت الضكیلت إلاضي جىفیظ الىفلاث قهغیا وؾهىلت عكابتها.
 حؿاغض في اجساط اللغاعاث وخل اإلاكاول بؿهىلت.
 مػغفت اليؿب الحلیلیت الؾتهالن الاغخماصاث اإلامىىخت.
 حؿاغض في اهدكاف ألازؼاء اإلاغجىبت غىض جىفیظ الىفلاث.
و الجضوٌ الخالي ًبحن الىطػُت اإلاالُت للماؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت ()2018-2012
 :1بىكاقىف غىصًضة،مضیغة اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت غحن جاصلـ(،ملابلت)2019/04/14 ،
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الجسول ( :)22- IIIالىطعيت املاليت للىفقاث املؤسست العمىميت الاسدضفائيت -عين جازلس()0212-0210
السىت
0210
0210
0210
0212
0212
0212
0212

الىطعيت املاليت )( (Situation Financièreزج)
699.536.864,45
623.834.061,68
650.477.711,63
606.104.144,46
602.346.479,94
608.846.373,63
599.837.144,85

املصسض :مكخب امليزاهیت و املحاسبت و مكخب ألاحىض ،املؤسست العمىميت الاسدضفائيت –عين جازلس-
 -صياغت شخصيت-

الخعليق
مً زالٌ الجضوٌ ،جبحن ؤن الىكىفاث اإلاالُت التي جىضح الىطػُت اإلاالُت اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت
غحن جاصلـ ،ؾىت  2012بلغذ  699.536.864,45صج ،لخػغف اهسفاطا مػخبرا مً  2013بلى  ،2016لترجفؼ
ؾىت  ،2017لىً ؾىت  2018غغفذ اهسفاطا لُصل الى  599.837.144,85صج وطلً عاحؼ العجفاع حجم
هفلاث الدؿُحر التي جصغفها اإلااؾؿت الػمىمُت الاؾدكفائُت غحن جاصلـ قهغٍا لؼٍاصة غضص اإلاغض ى الىافضًً
للمؿدكفى باغخباعها مؿدكفى خيىمي في ظل مجاهُت الػالج ؤو ما ٌػغف بالػالج ملابل زمً ػهُض ملاعهت
ؤؾػاع ألاصوٍت،آلاالث و اإلاػضاث الؼبُت ،بطافت بلى مصاعٍف صُاهتها،الخغظًت،ؤلاًىاء.....الخ
و طلً مً ؤحل الػمل غلى جلضًم ؤغلى مؿخىي مً الخضماث الصحُت اإلالضمت للمىاػىحن.
زاهيا :الحساب إلازاضي )(Compte Administratif
الحساب إلازاضي هى غباعة غً هكف مالي یػض في آزغ الؿىت اإلاالیت مً ػغف آلامغ بالصغف للماؾؿت
الػمىمیت الاؾدكفائیت ،و الظي یػبر غً هدیجت الؿىت اإلاالیت مً زالٌ الىفلاث التي صغفذ وؤلاًغاصاث الفػلیت
التي جم جدصیلها ،و یخم بغضاصه غلى مؿخىي مىخب اإلاحزاهیت واإلاداؾبت في نهایت ول ؾىت باالغخماص غلى الىطػیاث
اإلاالیت للماؾؿت في ول قهغ ،و یىضح فیه مجمل الػملیاث الخاصت باإلاحزاهیت (الىفلاث و ؤلاًغاصاث) اإلاىجؼة
زالٌ الؿىت بما فیها الخدىیالث ،وبػض بهجاػه یاقغ غلیه آلامغ بالصغف و یػغطه غلى مجلـ ؤلاصاعة إلاىاككخه
واإلاصاصكت غلیه مً ػغف عئیـ مجلـ ؤلاصاعة ( والي الىالیت) ،زم یغؾل بلى مجلـ اإلاداؾبت كبل جاعیش  30حىان
مً الؿىت اإلاالیت اإلالبلت ،خیث یخم ملاعهت الحؿاباث اإلاضوهت في الحؿاب ؤلاصاعي اإلاىجؼ مً ػغف مضیغ اإلااؾؿت
( آلامغ بالصغف) وخؿاب الدؿیحر اإلاىجؼ مً ػغف ؤمحن الخؼیىت ( اإلاداؾب الػمىمي) الهدكاف الاهدغافاث
وألازؼاء بن وحضث.
ؤما مدخىي الحؿاب ؤلاصاعي فاهه یلخص في حضاوٌ ویلؿم بلى كؿمحن و هظا اإلالخص هما یلي:
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*القسم ألاول :زاص بجاهب ؤلاًغاصاث یىضح فیه ػبیػت ؤلاًغاصاث ملؿمت خؿب مضوهت اإلاحزاهیت بلى غىاویً
وؤبىاب ومىاص ،مجمىع اإلابالغ اإلاخدصل غلیها جبػا للمحزاهیت ألاولیت واإلاىملت والترازیص الخاصت ،ؤلاًغاصاث
اإلادللت فػال زالٌ الضوعة ؤو الؿىت و اإلاالخظاث.
*القسم الثاوي :زاص بجاهب الىفلاث یىضح فیه ػبیػت الىفلاث ،الاغخماصاث اإلافخىخت جبػا للمحزاهیت ألاولیت
واإلاىملت والترازیص الخاصت ،الىفلاث اإلاضفىغت ؤو اإلاثبخت بلى غایت 31صٌؿمبر مً الؿىت اإلاالیت ،مجمىع
الىفلاث اإلاضفىغت بخاعیش 31ماعؽ جاعیش اهتهاء وكاغ الؿىت اإلاالیت ،الباقي اإلااحل للضفؼ في الؿىت اإلاالیت اإلالبلت
و اإلاالخظاث.
*امللخص :جىضح فیها مجمىع بًغاصاث و هفلاث الؿىت اإلاالیت خؿب الػىىان ،و جدضیض الىدیجت النهائیت للؿىت
اإلاالیت اإلالفلت ؤي الغصیض و الفائع في بًغاصاث الؿىت اإلاالیت بن وحض وطلً مً زالٌ ملاعهت بحمالي ؤلاًغاصاث مؼ
بحمالي الىفلاث.
جىمً ؤهمیت الحؿاب ؤلاصاعي في حؿهیل بحغاءاث الغكابت اإلاالیت البػضیت غلى ألامىاٌ الػمىمیت مً زالٌ ما
یلي:
 یػبر غً هدیجت الؿىت اإلاالیت مً زالٌ حسجیل الفائع ؤو العجؼ في محزاهیت اإلااؾؿت.
 یلضم اإلاػلىماث الظغوعیت بسصىص صغف الىفلاث و جدصیل ؤلاًغاصاث.
 یمىً مً اهدكاف ألازؼاء و اإلاسالفاث بسصىص جىػیؼ الاغخماصاث اإلاالیت.
 یػخبر ؤصاة مً ؤصواث جدلیم الكفافیت في مغاكبت حؿیحر ألامىاٌ الػمىمیت.
 یػخبر بمثابت ؤصاة عكابت غلى اإلااٌ الػام ؤمام الهیئاث اإلاسخصت مثل مجلـ اإلاداؾبت ،بدیث بطا وان
الخدلیم بیجابي فهى بمثابت جبرؤة لظمت آلامغ بالصغف ؤما بطا وان الخدلیم ؾلبي فهى بمثابت بصاهت لآلمغ
1
بالصغف الىاجج غً ؾىء الخضبحر اإلاالي له.
و الجضوٌ الخالي ًبحن الحؿاب ؤلاصاعي للماؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت ()2018-2012
الجسول ( :)22- IIIالحساب إلازاضي )(Compte Administratifللىفقاث املؤسست العمىميت
الاسدضفائيت -عين جازلس()0212-0210
الحساب إلازاضي )( (Compte Administratifزج)
السىت
105.196.550,42
0210
127.428.646,09
0210
156.351.345,31
0210
158.001.570,17
0212
171.305.127,71
0212
177.755.685,82
0212
196.162.144,85
0212
املصسض :مكخب امليزاهیت و املحاسبت و مكخب ألاحىض ،املؤسست العمىميت الاسدضفائيت –عين جازلس-
 : 1بىكاقىف غىصًضة،مضیغة اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت غحن جاصلـ(،ملابلت)2019/04/15 ،
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الخعليق
مً زالٌ الجضوٌ ،هالخظ ؤن مجمىع الىكىفاث الخاصت بالحؿاب ؤلاصاعي مً ؾىت 2012بمبلغ
 105.196.550,42زج ،غغفذ زالٌ الؿىىاث  2013بلى  2018اعجفاغا لخصل بلى مبلغ  196.162.144,85صج
ؾىت  2018و طلً عاحؼ الهسفاض مجمىع مبالغ ؤلاًغاصاث اإلاخدصل غلیها ؤو اإلادللت فػال زالٌ هظه الفترة
ملاعهت باعجفاع مجمىع الىفلاث التي جصغفها اإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت لخلبُت خاحُاتها في مسخلف
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:
 الىفلاث الاؾدكفائیت هجؼء مً الىفلاث الػمىمیت جسظؼ للغكابت اإلاالیت ؾىاء الغكابت اللبلیت ؤواإلاتزامىت ؤو الالخلت،فغكابت اإلاغاكب اإلاالي و لجان الصفلاث الػمىمیت هما اللظان یخدمالن الجؼء ألاهبر
مً الغكابت غلى الىفلاث هيل ،و هظا ما یفؿغه هثرة غضص خاالث الغفع اإلااكذ مً ػغف اإلاغاكب
اإلاالي.و هظا ما ًثبذ صحت الفططيت ألاولى.
 عكابت اإلاداؾب الػمىمي هي عكابت مىملت للغكابت الؿابلت  ،و طلً مً زالٌ كُام اإلاداؾب الػمىميبالخدلُم مً مكغوغُت خىالت الضفؼ خؿابُا و الخإهض مً الىزائم الثبىجُت كبل صغف الىفلاث
الػمىمُت لظا هجض غضص خاالث الغفع بها كلیل.و هظا ما ًثبذ صحت الفططيت الثاهيت.
 بن اإلااؾؿت الاؾدكفائیت جلىم ؾىىیا بةعؾاٌ الىكىفاث اإلاالیت ( الىطػیت اإلاالیت والحؿاب ؤلاصاعي)التي یلىم بةغضاصها مضیغ اإلااؾؿت الاؾدكفائیت بصفخه آلامغ بالصغف ،و یغؾلها بلى الهیئاث الىصیت
( مضیغیت الصحت و الؿيان ،وػاعة الصحت) لیخم بعؾالها بلى وػاعة اإلاالیت و مجلـ اإلاداؾبت بهضف
عكابتها .و هظا ما ًثبذ صحت الفططيت الثالثت.
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دالصت الفصل
بن اهخظام الػمل الغكابي في اإلاجخمؼ و مىظماجه ًىبثم ؤؾاؾا مً الفغص و وحضاهه ،طلً ؤهه ال
كُمت لىفاءة الخىظُم و الدكغَؼ و هفاءة آلالت التي حػمل ما لم ًىً الفغص اللائم غلى الػمل صازل
الخىظُم و اإلاؿئىٌ غً جؼبُم اللىاهحن و اللىائذ ًصضع في جصغفاجه ما ٌػبر غً كُم ؾلىهُت جدؿم
بالحُاص وحػخبر الغكابت الظاجُت مً ؤمض ى الصفاث الؿلىهُت للفغص ،و غلى كضع هظىحه غلى كضع ما
ًيىن اهخظام الػمل في ول مىكؼ ٌكغله هظا الفغص.
بغع الىظغ غً ألاحهؼة الغكابُت الغؾمُت الؿابلت و الالخلت غلى الىفلاث الػمىمُت ًغي بػع
اإلافىغًٍ ؤن عكابت للغؤي الػام الظي ًصؼلح غلى حملت آلاعاء التي ًضًً بها الىاؽ بػاء اإلاؿائل التي
جازغ في صالح الجماغت و الغؤي الػام اإلاؿدىحر الظي ًمثل كُضا خلُلُا ًدىٌ صون ؤن جماعؽ الؿلؼت
غلى هدى ًخفم مؼ طمحر الجماغت وجصىعها لللاهىن.
فمً زالٌ صعاؾدىا الخؼبیلیت باإلااؾؿت الػمىمیت الاؾدكفائیت غحن جاصلـ ( مؿدكفى بلؼغف العجاٌ )
جم الخىصل بلى ؤن ػبیػت الىفلاث الاؾدكفائیت التي حػخبر هىفلاث حؿیحر اإلااؾؿت جىلؿم بلى كؿمحن عئیؿیحن
هما هفلاث اإلاؿخسضمحن و هفلاث الدؿیحر ألازغي ،هما اؾخيخجىا مضي جؼىع هظه الىفلاث زاصت زالٌ
الؿىىاث ألازحرة و طلً ألؾباب صازلیت هؼیاصة وكاغ اإلااؾؿت و ؤؾباب زاعحیت مخػللت باألؾػاع و الؿیاؾت
اإلاالیت اإلاخبػت.
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الخاثمة العام ـ ـ ــة
إن ؿاهسة الىمى الظسیع لىفقاث اإلاؤطظت العمىمیت و الىمى البؼيء إلً إساداتها و التي كاهذ الظبب
ألاطاس ي في إحدار ؿاهسة خؼیرة جخمثل في عدم الخىاشنإ بین ؤلاًساداث و الىفقاث التي جظمها اإلایزاهیت  ،ألامس
الري أدي باإلاؤطظت العمىمیت أن جلجأ بصفت مظخمسة إلى الدولت ػالبت ید اإلاظاعدة .إ
لهرا وجب إقامت أجهصة زقابیت مخؼىزة جخأقلم مع آلالیاث وألاهـمت الحدیثت للحفاؾ على اإلاال العام،
لرا هجد أن السقابت اإلااليت حظاهم في جحظین أداء ؤلادازة وجقدمها وجؼىزها ،حيث جمكىىا مً الخعسف على
كيفيت طیر العمل داخل الخىـيم والخأكد مً اطخخدام ألامىال العامت في ألاغساض اإلاخصصت لها .إذن فئنها
جكفل طیر ألاعمال والخصسفاث اإلااليت بصىزة مىـمت ومظخمسة ،ومً خالل جقييم ألاداء وجقىٍم الاهحساف و
جصحيح ألاخؼاء ومعالجت أوجه الىقص وؤلاهمال التي جمع اإلاال العام .إ
واطدىادا إلاا طبق فان السقابت اإلااليت لها أهميت كبیرة في الحياة الاقخصادًت والاجخماعيت للدول ،وٍبرز ذلك
مً الدوزإ البازشإ الري جلعبه في اإلاحافـت على ألامىال العمىميت وحماًتها إوحظً حظيیرها و جحقيق الخىاشنإ
الاقخصادي و اإلاالي للدولت في مخخلف القؼاعاث ،التي ٌعد القؼاع الصحي أهمها إلاا له مً دوز فعال في الحياة
اإلاىاػىین  .إ
النتائج العامة للدراسة:
مً خالل دزاطدىا اطخيخجىا ما یلي :إ
 حعبر الىفقاث العمىميت أداة في ًد الدولت حظخعملها مً أجل جحقيق أهداف الاقخصادًت و الاجخماعيت. جحاولإ الدولت التركیز على الاطخغالل ألامثل إلاىازدها اإلاالیت والبشسیت واإلاادیت في إػاز القىاهین واللىائحي العمل بها مً قبل أجهصة السقابت اإلاالیت.
والخعلیماث الجاز إ
 السقابت اإلااليت حعمل على جفادي ألاخؼاء و ججىب الىقىع فيها هىا ًأحي دوزإ اإلاساقب اإلاالي في جدقيقو الفحص الشامل على جاهب الىفقاث.
 حظيیر الىفقاث العمىميت و السقابت عليها في شمان حعددث فيه وطائل الاخخالض و نهب اإلاال العام،لرلك حعددث ألاجهصة السقابيت التي هي اإلاكلفت في مساقبخه .إ
 هقص السابؽ بین اإلاساقب اإلاالي وآلامسًٍ بالصسف السئيظيین كالىشزاء ألن هرا ألاخیر ٌعخبر زقابت طابقتعائق ًكبح عمله فيما یخص صسف ألامىال  ،مما ًؤدي باإلاساقب اإلاالي عادة إلى مساقبت شسعيت وهـاميت
للىفقاث  ،مع الاهخمام بالسقابت البعدًت.
اإلاساقبت اإلاالیت وباقي ألاجهصة السقابیت اإلاخمثل في الكشف عً اإلاخالفاث
 محدودیت الدو إز الري جقىم به إولفذ الىـس إليها والخحقق مً شسعیت الالتزاماث الصادزة دونإ أن یكىنإ لها الحق في محاكمت مسجكبي
ألاخؼاء.
 عدم خظىع بعع العملیاث إلى زقابت اإلاساقب اإلاالي ما یجعل مبالغ ؤلاعخماداث مسجفعت جدا مقازهت بمایلصم لها ،وبهرا إطساف في اإلاال العام .إ
 عدم ججاوب وحعاونإ الكثیر مً اإلاؤطظاث الحكىمیت مع جىصیاث أجهصة السقابت اإلاالیت ،واإلاماػلتوالخأخس في السد على مساطالث هره ألاجهصة مما یعیق عملها ویظعف مً فعالیت السقابت .إ
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 وأهم ما یعاب على السقابت اإلاالیت في الجصائس هى عدم جمخع أجهصتها بمیزة الاطخقالل بمعىاه الحقیقي عًمخخلف الظلؼاث ،وهرا ما یحد مً دوزإ السقابت اإلاالیت في مخابعت اإلاال العام خاصت إذا لم یخمخع أعىان
السقابت اإلاالیت بالحصاهت والحمایت الكافیت.
 یعخبر مدًس اإلاؤطظت العمىمیت الاطدشفائیت أن السقابت اإلاالیت حعسقل حظییر اإلاؤطظت ،باعخباز أنالسقابت جصید مً مدة جىفیر الىفقاث و هرا ما ال یخالءم مع وشاغ اإلاؤطظت التي جقدم خدماث صحیت،
فالخدمت الصحیت جخأزس بالدظییر اإلاالي للمؤطظت.
التوصيات:
 إن السقابت اإلااليت على الىفقاث العمىميت بشكل عام وؿيفت أطاطيت ًجب إدخال إصالحاث عميقتعليها ،وجىفیر كافت الشسوغ الظسوزٍت لهجاح اإلاهمت السقابيت ،في ؿل اشدًاد حجم الجسائم الاقخصادًت
واإلااليت وطىء الدظيیر وجفش ي ؿاهسة الفظاد ،جبيع ألامىال والاخخالطاث للمال العام.
 ًيبغي على الظلؼاث العمىميت في الدولت إعادة الىـس في القىاهین والخىـيماث التي جحكم السقابت علىاإلاال العام .مً خالل إدخال زشمت مً ؤلاصالحاث اإلاباشسة على كيفياث صسف اإلاال العام ،جىحيد
صسامت وزدعيت للقظاء على ؿاهسة
الخقىياث السقابيت ،مىح الهيئاث السقابيت صالحيت أوطع جكىنإ أكثر إ
الفظاد بمخخلف أشكاله ،الري أصبح يهدد الاقخصاد الىػني في العمق في طىء جفش ي الفظائح اإلااليت
التي اهدشسث بشكل مخيف في جميع القؼاعاث العمىميت.
 الىص في الدشسیعاث أجهصة السقابت اإلاالیت على ما یجب أن یخمخع به مىؿفىها مً حصاهاث جكفل لهمالحسیت الخامت في عملهم والحىافص التي یجىشإ مىحها لهم ،وكرلك الىص على العقىباث إلاً خالف قىاهین
العمل.
 إدخال هـام ؤلاعالم آلالي ووطائل الاجصال الحدیثت وحعمیمهم في مخخلف مجاالث الخىفیر والسقابتلدظهیل العمل.
 إقامت دوزاث وهدواث وػىیت ودولیت إلاىاقشت مىطىعاث السقابت اإلاالیت وكل ما یخعلق بها والعمل علىي اإلاساقبین بئقامت الدوزاث الخدزیبیت وجىفیر اإلاساجع اإلاخخصصت.
جحظین مظخى إ
بدزاطت الىفقاث الصحیت و ػبیعتها و ألاطباب الحقیقیت التي أدث إلى جؼىزها.
 الاهخمام إ الخىفیر الجيد والدظيیر ألامثل لىفقاث اإلاؤطظت العمىمیت الاطدشفائیت اإلاىبثق مً طالمت ؤلاجساءاثاإلاخبعت مً قبل كل مً اإلاساقب اإلاالي ،آلامس بالصسف و اإلاحاطب العمىمي.
لاافا املستقبلية:
و في ألاخیر هأمل أهىا قد وفقىا في إبساش أهميت دزاطدىا  ،كما هخؼلع أًظا أن ًكىنإ بحثىا هرا هقؼت بداًت في
هرا اإلاىطىع .،لرلك ًمكىىا إعؼاء بعع العىاوًٍ التي جصلح ألن جكىنإ بمثابت دزاطاث مظخقبليت مثل :إ
 لاجهزة الرقابية في الدولة و دورها في الحفاظ على املال العام. -أثر الرقابة املالية على أداء مؤسسات الخدمات الجامعية.
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الظابقت للىفقاث التي ﯾلتزم بها على ميزاهیاث اإلاؤطظاث الاطدشفاایت ،الجزی ـذة الزضمی ـ ـت،
العذد  ، 47الصادرة بخاریخ  22أوث . 2010
مواقع الاهترهذ:
 -43اإلاىظمت الذولیت لألحهشة العلیا للزكابت اإلاالُت العامت و اإلاحاضبت (ؤلا هخىضاي(  ،اإلاىكع ؤلالكترووي:
www.intosai.org/ar/documents.html
 -44اإلاىظمت العزبیت لألحهشة العلیا للزكابت اإلاالیت واإلاحاضبت (ألا رابىضاي)  ،اإلاىكع ؤلالكترووي:
https://www.fbsa.gov.iq/ar/arabosai
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المالحق

امللحق سقم ( :)02بطاقة التكفل با التعتاااا املالیة
الجاهىزية الجصائسية الدًاقساطية الشعبية
وشازة الصحة و السكان و إصالح املستشفيا
ولًة مستغاهم ا
مدًسية الصحة و السكان لىلًة مستغاهم
املؤسسة العاىمية إلاستشفائية بعين تاالس

بطاقت الالتزام
ميزاهية املؤسسة العاىمية ذا الطابع إلااازي

السنة 8102 :

ت يرة املساق املا ي
ا
سقم...........................:
.....................:

بطاقة رقم...........:

مصاريف

املىض ـ ـ ـ ــىع
اقتصاا
الفسع II
العنىان ا
 .......ا

الباب ا
 ........ا

املااة ا
 ........ا

ا
السصيد السابق ا مبلغ العالية ا
 ................ا ……………………… ا

السصيد الجدًد ا
 ………………………………..ا

الفسع  II :ا
العنىان  ..................... :ا
الباب  ......................... :ا
املااة  ......................... :ا

بطاقة التكفل با التعتاااا املالیة املفتىحة في ميزاهية التسيير طبقا للقساز الىشازي املشترك زقم .....................ا
املؤزخ في ........و املتضان تىشيع إلاًسااا و النفقا تعلى املؤسسا العاىمية الاستشفائية و املؤسسا العاىمية
للصحة الجىازية .ا
ا
ا
ا

تعين تاالس في ....................................:ا
امل ـدً ـ ـ ـسة ا
ا
ا
1

امللحق سقم ( :)01بطاقة التكفل باملناص املالیة ا
ا

الجاهىزية الجصائسية الدًاقساطية الشعبية
وشازة الصحة و السكان و إصالح املستشفيا

ولًة مستغاهم
ميزاهية

مدًسية الصحة و السكان لىلًة مستغاهم
املؤسسة العاىمية ا
املؤسسة العاىمية إلاستشفائية بعين تاالس
الطابع إلااازي

ذا

ت يرة املساق املالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ا

السنة ...........................:ا

ا
سقم...........................:
.............................:

البطاقة زقم..................:

السلك......................................................:
الستبة أو منص الشغل............................:
الىظيفة العليا...........................................:
املنص العا ي..........................................:

املناص
املناص
املناص
املناص

النفقا ()01
املىضىع :بطاقة التكفل باملناص املالیة لسنة  2012ا
اقتصاا ( )02ا
ا
ا املناص املالية املفتىحة
املالية إ ى غاًة ا
لسنة  2012.01.01ا
 2012.12.31ا
 ........ا
 ........ا املناص املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا
املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا
 ........ا
 ........ا املناص الحقيقية ا
الحقيقية ا
 ........ا
 ........ا املناص الشاغـ ـ ــسة ا
الشاغـ ـ ــسة ا

ا
املالحظة ا
ا

ا

بطاقة التكفل باملناص املالیة املفتىحة لسنة  2012زتبة ..........................:ا
ا
ا
ا

تعين تاالس في ....................................:ا
امل ـدً ـ ـ ـسة ا
ا
ا
2

امللحق سقم( :)03مزلشة الشفض املؤقذ  /النهائي
الجمھوسیت الجضائشیت الذیمقشاطیت الشعبیت
وصاسة املالیت
املذیشیت العامت للميزاهيت
املذیشیت الجهويت للميزاهيت – وهشان-
املشاقبت املالیت ما بين البلذياث عين جادلس
........................:
 -مسخغاهم  -ا

عين جادلس

آلامس
بالصسف ........................................................:ا

مؤقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ

تبليغ مرلسة السفض 2012/................:
نهائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

املوضوع :هفقاث

الدسيير

املسخخذمين

الخجهيز

الحساب الخاص ا

السنت املالیت ......................................................................................................................................... ............:ا
بطاقت التزام سقم ............................. ..:بخاسیخ......................................:املبلغ ................................................:ا
هوعيت العمليت....................................................................................................................:
سقم العملیت ............................................................................................................................................ :ا
إسناد ميزاهیاحي :القسم................... .................. :الباب.......................... ......:املااة ....................... ......:ا
املشجع :املسسىم التنفیري زقم  414/22املؤزخ في  1222/11/14املعدل و املتام املتعلق بالسقابة ا
السابقة للنفقا التي یلتزم بھا لسياا املىاا 11،12،13 :ا
یششفني أن أبلغكم مزلشة الشفض ....................للملف املبين أعاله ،املعلل باألسباب الخالیت:
 ............................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................و رلك طبقا للنصوص املزلوسة أدهاه:
 ..................................................................................................................................................املشاقـ ـ ـ ـب املالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
( الختم و إلامضاء) ا
3

امللحق سقم( :)04حوالت بالذفع
حوالت الذفع

سقم الصك

والیت مسخغاهم
املؤسست العموميت الاسدشفائيت
عين جادلس
مبلغ الصك
جاسیخ الصك

املحاسب املكلف
أمين خضینت القطاع الصح
عين جادلس
ح ج ب سقم.............................:
مشلض الجضائش
ال ـ ـ ــذائن
املسخفیذ..................................................................
حساب بشیذي سقم...................................................:
مشلض الصكوك البریذیت ب :الجضائش
املؤسست املصشفیت..................................................:
حساب بنكي سقم................................ ....................:
السنذاث املثبخت للنفقت:
 ـ..................................... ...................................... ......................................جشفق الحوالت سقم..........................:
املؤسخت ................................................... :
املادة...........................................................:
السنت املالیت...............................................:

الشقم
حوالت لشف
السنت
املالیت سقم .....:سقم ...:الدسلسل :
.......
العنوان.........:الباب...............:
املادة..........:
(.....................اسم املادة).........................
املبلغ
املوضوع:
العنوان.....................:
................
الباب.........................:
املادة........................:
حسویت ( :رلش اسم العملیت)

املجموع

..................

الاقخطاعاث

.................

مجموع الحوالت

..................

حشسث هزه الحوالت بمبلغ قذسه:
( ..........لخابت املبلغ باألحشف)......................
................................................................
حشس بعين جادلس ...............................:
آلامش بالصشف

أمين الخضینت

( الختم و إلامضاء) ا

( الختم و إلامضاء) ا

ا

4

امللحق سقم ( :)05إشعاس خاص بالشفض خاص باملحاسب العمومي
الجاھىزیة الجصائسیة الدیاقساطیة الشعبیة ا
وشازة املالیة ا
املدیسیة العامة للاحاسبة ا
املدیسیة الجھـىیة للخصینة مستغاهم ا
املؤسسة العاىمیة الاستشفائیة تعين تاالس ا
إى
السيد  /ا
آلامس بالصسف مدیسة املؤسسة ا
العاىمیة الاستشفائیة تعين تاالس ا
املىضىع :زفض افع حىالا ا
تطبیقا ألحكام املسسىم زقم  21/20ل سیاا املااة  36منه  ،یؤسفني تعدم افع الحىالا آلاتیة :ا
 ....................................................................... ......................................................................................................ا
السب ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ..........
................................................................................ .............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ...
....................................................................................... ......................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................. ...............................................................................ا
أمين الخصينة ا
( الختم و إلامضاء)

5

:امللخص
تهدف الدراسة مىضىع الزقابة اإلاالية و دورها في جسيير الىفقات العمىمية إلى إبزاس الدور الذي
ثلعبه الزقابة اإلاالية في جسيير الىفقات العمىمية والحزص على عدم مخالفة القىاهين والخشزيعات اإلاعمىل
 باإلضافة إلى الحأكد من ثىجيهها هحى،بها من طزف آلامز بالصزف في إطار صزف الىفقات العمىمية
.ثحقيق ألاهداف اإلاسطزة ووشز اإلاىفعة العامة
 بغية الاطالع-و قد ثم القيام بدراسة ميداهية في اإلاؤسسة العمىمية الاسخشفائية –عين ثادلس
.على مدي خضىع هفقاتها للزقابة اإلاالية و لىفس ألاجهشة الزقابية التي وضعتها الدولة
أهه و في ظل التزاًد اإلاسحمز للىفقات العمىمية في مخحلف، و عليه خلصد هحائج الدراسة
 جعحبر الزقابة اإلاالية سىاء قبلية أو متزامىة أو الحقة وسيلة،اإلاؤسسات العمىمية الصحية في الجشائز
 ألامز الذي ًكفل دعم وظيفتي،لضمان احترام القىاهين وألاهظمة التي ثححكم في حزكة ألامىال العمىمية
.ؤلادارة و الخسيير في اإلاؤسسات الاسخشفائية لحىفير أعلى مسحىي من الخدمة الصحية

 الزقابة الالحقةRésumé / abstrac

الكلمات املفتاحية
 الزقابة اإلاتزامىة-  الزقابة القبلية-  الىفقات العمىمية- الزقابة اإلاالیة
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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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