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الىهج الخعاكدي كضسوزة ملحت إلاىاحهت الىفلاث اإلاتزاًدة علىعاجم اإلاؤطظتالعمىمُت 

 الصحُت
تعؼعاػت : حالتدزاطت   اإلاؤطظت العمىمُت للصحت الجىاٍز

 



 

 

٣جي ئلى اهجاػ هظه اإلاظ٦غة الٗلمُت الهاصٞت ئلى مٗ في  الجت ئخضي مكا٧ل اإلاىٓىمت الصخُتالخمض هلل الظي ٞو

ل.  واإلاخمشلتبالصها  في ئق٩الُت الخمٍى

ضان الخاط الظي لم     ٦ما ال ٌؿٗجي أن أج٣ضم بأؾمى ٖباعاث الك٨ــغ و الخ٣ضًـغ ئلى ألاؾخاط اإلاكٝغ الؿُض بً ٍػ

ت  ًخىان لخٓت بخىظحهاجه ال٣ُمت  و٦ظا الؿُض ٢اصوف ٖبض الخ٤ مضًغ اإلاإؾؿت الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

ؤلام٩اهُاث مً اظل ئهجاح التربو و٦ظا ٧ل ئَاعاث اإلاإؾؿت  بٗكٗاقت والًت مؿخٛاهم  الظي سخغ لي ٧ل

ٟحها ب٩ل أؾال٦هم الظًً أحكٝغ أن أ٧ىن واخضا مجهم و٦ظا ٧ل ػمالتي في ٢ُإ الصخت و٦ظا ػمالتي في  ومْى

 الضٞٗت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

٣ُه لي في ئٖضاص هظه اإلاظ٦غة .  الخمض هلل حٗالى ٖلى ٦غمه وجٞى

 الٗمــلأهــضي زمــغة هــظا 

ى٫ الٗمغ . ىع الؿٗاصة َو محن  الظًً أجمجى لهم مٞى  ئلى الىالضًً ال٨ٍغ

ب أو بُٗض و أبىائهمئلى ظمُ٘ ؤلازىة و ألازىاث   .ئلى ٖاةلتي الهٛحرة ػوظتي وأبىاتي ئلى ٧ل مً ؾاٖضوي مً ٢ٍغ

الظي لر الصخُت في اإلاإؾؿت ااإلاضًغ الٟغعي للمه٦ما الٌؿٗجي الا ان ازو بالظ٦غ الؿُض بل٣اؾمي مدمض 

 لم ًخىان لخٓت في صٖمىا وجىظحهىا بسبرجه

لت في اإلاُضان    .وججغبخه الٍُى
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 جىػَ٘ محزاهُت الدؿُحر لؿىت 

تٖكٗاقت/ مؿخٛاهم 2019  للمإؾؿت الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

1-I 

 

ل ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الٗمىمُت  12 للصخت جُىع مؿاهمت الضولت في جمٍى

تٖكٗاقت  / مؿخٛاهم الجىاٍع

 2019ئلى   2017الٟترة مً 
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تٖكٗاقت  30 الخُىع الاظمالي لى٣ٟاث اإلاإؾؿت الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 2019 -2018 -2017لؿىىاث 
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 كائـمت ألاػـكال

 

 الغ٢م ٖىىان الك٩ل الهٟدت

 I-4 مباصب اإلاحزاهُت 31



 

 

 

الاظخماُٖت،ومً  أو ٌٗخبر ٢ُإ الصخت ٢ُاٖا هاما و اؾتراجُجُا ؾىاء مً الىاخُت الا٢خهاصًت  

ت و مىظ ٞجغ  ،لى و به ًغقى و ًخُىع و اإلاىاًَ هى صٖامت اإلاجخم٘ ألا  أنمىُل٤  خغنذ الضولت الجؼاةٍغ

ملذ ٖلى جغ٢ُتها مً زال٫  ٖضاص ويبِ مىٓىمت صخُت مالةمت، ئالاؾخ٣ال٫ ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى صخخه ٖو

خماص ٖلى مجاهُت الٗالط ؾىت   يؾتراجُجئزخُاع ا٦ 1974ومً زال٫ جدب٘ جُىع هظه اإلاىٓىمت و زانت مىظ الٖا

حن لئل هالخٔ أن اإلاىٓىمت ٢ ،هظا٥آ لىٓام الخ٨م ؾخٟاصة ٖلى ٢ضم ض ٖملذ ٖلى ٞخذ ألابىاب ل٩ل الجؼاةٍغ

ً الىيُٗت اإلاؼعٍت التي ٧ان ٌِٗكها الكٗب، ٞلم جىلي هظه ماإلاؿاواة مً الخضماث اإلا٣ضمت ٢هض الخغوط 

بل ٧ان هاظؿهاوهمها  ،هخمام للجاهب اإلاالي لخُُٛت الى٣ٟاث واإلاهاٍع٠ لخل٪ الؿُاؾاثئاإلاىٓىمت أي 

ًب٣ى م ًماها مجها أن أي ج٣ضئؾخٗماع ؤلا مغاى الٟخا٦ت التي زلٟهال ٖلى ال٣ًاء ٖلى مسخل٠ ألا خض هى الٗمو ألا 

ؾخضعا٥ و مٗالجت مىالا َاةلت إل أٞبظلذ الضولت ظهىصا ظباعة وزههذ ، مغهىها باإلادُِ الهحي

الضولت  ٦ثر اؾتهال٧ا للمىاعص اإلاالُت التي حٗضث ما جسهههنبدىا مً الضو٫ ألاأيإ،وهدُجت لظل٪ و ألا 

ول٨ً باإلا٣ابل ْلذ الىخاةج اإلاد٣٣ت صون اإلاغظىة و اإلاؿُغة و ػاصث الى٣ٟاث الٟغصًت ، اإلاجاوعة لىٟـ ال٣ُإ

 .ق٣اةه في الضو٫ اإلاجاوعةأللٗالط للمىاًَ الجؼاةغي م٣اعهت ب

ت واإلاخمًٗ ٖلى ازخالٝ َبُٗتها مً مإؾؿاث ٖمىمُت إلاحزاهُاث اإلاإؾؿاث الصخُت الٗمىمُت الجؼاةٍغ

اصة   اؾدكٟاةُت و مإؾؿاث اؾدكٟاةُت مخسههت و مغا٦ؼ ظامُٗت، ًالخٔ بأنها جدضص بك٩ل ظؼافي أي بٍؼ

خباع ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت و مؿخىي 10% ئلى 5مً  % ٖلى محزاهُاث الؿىت الؿاب٣ت مً صون ألازظ بٗحن الٖا

                                                                            أوكُت الهُا٧ل الصخُت .                                                

ئن هظا الاعجٟإ اإلاظهل في الى٣ٟاث ًخُلب وي٘ هٓام ص٤ُ٢ لخؿاب الخ٩ال٠ُ مً أظل جدضًض حجمها   

٦ما   بض٢ت، و بالخالي الخم٨ً مً مغا٢بت جُىعها والخد٨م ٞحها واجساطها ٦م٣ُاؽ للىجاٖت و خؿً ألاصاء،

ل أزغي لخس٠ُٟ الٗبئ ًٖ محزاهُت الضولت، ومداولت ئًجاص نُٜ  ًخُلب ألامغ أًًا البدض ًٖ مهاصع جمٍى

ل جغج٨ؼ ٖلى مىذ اؾخ٣اللُت ا٦بر للدؿُحر اإلاالي لهظه اإلاإؾؿاث جماقُا م٘ َبُٗتها و مهامها.                                                              جمٍى

ا ال بأؽ به في هظا الاججاه، بًٟل ئصزا٫ اإلاداؾبت     ول٣ض ٢ُٗذ اإلاإؾؿت الٗمىمُت للصخت قَى

ت ع٢م  ، خُض 2001صٌؿمبر 03اإلاإعزت في  5الخدلُلُت في خؿاب الخ٩ال٠ُ، وطل٪ بمىظب الخٗلُمت الىػاٍع

ها، ٦ما أنأنبذ باإلم٩ان جدضًض ٢ُمت الؿٗغ الُىمي لئلؾدكٟاء، و بالخالي حجم الى٣ٟاث التي   ًخم نٞغ

ل  هىا٥ اججاه مً َٝغ الضولت في الؿىىاث ألازحرة هدى اٖخماص الىهج الخٗا٢ضي ٦أؾلىب ظضًض لخمٍى

 اإلاإؾؿاث الصخُت. 

ي اإلاإؾؿت وإلصعا٥ هظا اإلاٗجى، هداو٫ ئؾ٣اٍ هظا الدؿاؤ٫ ٖلى ئخضي اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الصخُت وه

ت بٗكٗاقت والًت  وهداو٫ مٗالجت هظه ال٨ٟغة مً زال٫ َغح ؤلاق٩الُت  مؿخٛاهمالٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 : آلاجُت

 ملدمت عامت

 

 

 

 

 

 

 

 



 الاػكالُت           

ت في الؿىىاث ألازحرة جُىعا ٦بحرا و مؿخمغ  حٗٝغ ه٣ٟاث اإلاإؾؿاث  ، و هظا ما االصخُت الجؼاةٍغ

اإلاإؾؿاث  ًضٖىها لُغح الدؿاؤ٫ الخالي : ماهي آلالُاث و الؿبل التي مً قانها جد٤ُ٣ جد٨م في ه٣ٟاث

 الٗمىمُت الصخُت ؟

ُت :  وهظا بضوعه ٣ًىصها ئلى ظملت مً ألاؾئلت الٟٖغ

 ُٞما جخمشل ه٣ٟاث اإلاإؾؿاث الصخُت و ماهى وا٢٘ حؿُحرها ؟  -

 ما مضي ٞٗالُت الىٓام اإلاداؾبي ؤلاؾدكٟاتي الخالي ؟ -

 اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الصخُت ؟في الاعجٟإ اإلاتزاًض لى٣ٟاث الؿبل الٟٗالت للخد٨م  ماهي أهم الىؾاةل و  -

 مىهجُت الدزاطت: 

دُض جمذ الضعاؾت اإلاُضاهُت ٖلى مؿخىي اإلاىهج الىنٟي الخدلُلُ اؾخسضمىا ألظل ؤلاخاَت باإلاىيٕى

تٖكٗاقت زال٫ الٟترة مابحن  .2019-2017 : اإلاإؾؿت الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 

 : جلظُماث الدزاطت

اع الٗام للى٣ٟاث في اإلاإؾؿت الٗمىمُت الصخُت مً زال٫ الخُغ  الٟهل الاو٫  في ىاجىاول  ١ ئلى ؤلَا

اصتها اإلاؿخمغة.  لها و ٦ظا الخُغ١ ئلى حؿُحر هظه الى٣ٟاث وأهمُت و يغوعة الخد٨م في ٍػ  مهاصع جمٍى

ؾبل الخد٨م في ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الٗمىمُت الصخُت مً زال٫ اإلاداؾبت  صعاؾت في الٟهل الشاويم جكما

٣ت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت، و ٦ظا يغوعة ُلُت أو مداؾبت الخ٩ال٠ُ في اإلاإؾؿت الصخالخدلُ ت و بالخدضًض ٍَغ

خباع إلا٨خب الضزى٫ و ؤلاخهاةُاث الاؾدكٟاةُت.  اٖخماص الىهج الخٗا٢ضي و ئٖاصة الٖا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لىفلاث اإلاؤطظت الصحُتؤلاظاز العام : ألول الفصال

: جمــــهُـــد  

ت، ئط أنها جضٞ٘ أظىع مؿخسضمحها، و حؿضص ج٩ال٠ُ جىاظه اإلاإؾؿاث  الصخُت ه٣ٟاث ٖضًضة و مخىٖى

تأقٛا٫ الهُاهت و الترمُم، و جضٞ٘ ج٩ال٠ُ ال٨هغباء والٛاػ و اإلااء، و جلب و لىاػم  ي مسخل٠ الخاظُاث مً أصٍو

ت ليكاٍ مهالخها اإلاسخلٟت، وفي ٧ل هظه الخاالث هجض أهٟؿىا أمام ه٣ٟاث ٖمىمُت مً زاللها ؾىٝ  يغوٍع

٤ سخب ألامىا٫ مً خؿاب اإلاإؾؿت، ومً هىا ًم٨ً ال٣ى٫ ئطا بأن حؿُحر اإلاإؾؿت  ًخم الضٞ٘ ًٖ ٍَغ

٤ ؤلاًغاصاث،  ٣ًخط ي خخما ؤلاهٟا١، و هظا ؤلاهٟا١ ٌؿخضعي وظىص أمىا٫ جخدهل ٖلحها اإلاإؾؿت ًٖ ٍَغ

٤ الٗملُاث اإلاالُت الخانت بدىُٟظ اإلاحزاهُت.  وججؿُض طل٪ ًخم ًٖ ٍَغ

مإؾؿاث ٖمىمُت طاث َاب٘ ئصاعي جخمخ٘ و باٖخباعها اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الصخُت بمسخل٠ أهىاٖها ئن 

ت و الاؾخ٣ال٫ اإلاالي، جسً٘ في حؿُحرها اإلاالي بهٟت ٖامت ل٣ىاٖض ٢اهىن اإلاالُت و ٢ىاٖض  بالصخهُت اإلاٗىٍى

لى مؿحري اإلاإؾؿاث ئٖضاص وجىُٟظ محزاهُتها الؿىاإلاداؾبت الٗمىمُت،  ت التي جسخل٠ جماما ًٖ محزاهُت ٖو ٍى

بدُض جخمشل محزاهُت اإلاإؾؿاث الصخُت في أنها وز٣ُت ج٣ضع مً زاللها وحسجل لؿىت مضهُت، مجمٕى الضولت، 

ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث الخانت بدؿُحر اإلاإؾؿت الصخُت، واإلاالخٔ هىا هى أن الى٣ٟاث الخانت باالؾدشماع 

جب٣ى خ٨غا للضولت أو ممشلها ٖلى مؿخىي الىالًت ٞهي ال جٓهغ في أي والخجهحز ال جسً٘ لؿلُت اإلاؿحر، بل 

 وز٣ُت مً الىزاة٤ اإلاداؾبُت للمإؾؿت.

 :في محزاهُت اإلاإؾؿت الصخُت هى ظاهب الى٣ٟاث الظي اعجأًىا  لئلخاَت به الخُغ١ ئلى  يهمىاوما 

 

لها.اإلابحثاألول:    ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الصخُت الٗمىمُت و مهاصع جمٍى

 حؿُحر الى٣ٟاث في اإلاإؾؿت الصخُت.اإلابحث الثاوي:  

 خُتيغوعة الخد٨م في ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الصاإلابحث الثالث: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لهاالعمىمُت اإلاؤطظت الصحُت إلابحث ألاول: هفلاثا  ومصادز جمٍى

ل   ه٣ٟاتها جخمشل أهم الخدضًاث التي جىاظه  اإلاإؾؿاث الصخُت  في ه٣و اإلاىاعص اإلاخاخت لخمٍى

م أصائها، و  ، زانت في ْل الاعجٟإ اإلاتزاًضاإلاسخلٟت و اإلاخجضصة ُاب هٓام ٞٗا٫ لخ٣ٍى في ج٩ال٠ُ وكاَاتها، ٚو

لها.  ٖلُه ؾىداو٫ مً زال٫ هظا اإلابدض ٖغى أهم ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الصخُت و مهاصع جمٍى

 

 الىفلاث في اإلاؤطظت الصحُت صىز اإلاعلب ألاول:

ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥   ئن أهم مغظ٘ ٢اهىوي ًم٨ىىا مً زالله الخٗٝغ ٖلى ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الصخُت هى 

ش ػٍبحن و  و اإلاخٗل٤ بمضوهت محزاهُاث اإلاغا٦ؼ  2013ظىان  13غ اإلاالُت و وػٍغ الصخت و الؿ٩ان الهاصع بخاٍع

 الاؾدكٟاةُتاإلاإؾؿاث الٗمىمُت اإلاإؾؿاث الاؾدكٟاةُت اإلاخسههت،٦ظا  ةُت الجامُٗت و الاؾدكٟا

ت بدُض ٧ل ٖىىان ،ٖىىاهحن الظي هٓم ظاهب الى٣ٟاث مً زال٫  واإلاإؾؿاث الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 مىاص. ٖلى و٧ل باب ًدخىي  أبىابًدخىي ٖلى 

 

 اإلاظخخدمينهفلاث  : األول العىىاه.1

ٟحن بما ٞحهم   اإلاغؾمحن و اإلاخٗا٢ضًً مً مغجباث   ٌكمل هظا الٗىىان ٧ل الى٣ٟاث الخانت بأظىعاإلاْى

ًاث و اإلاٗاقاث.  و لىاخ٤ بما ٞحها اإلاىذ و الخٍٗى

٠ أما لىاخ٤ ألاظغ مً   ٖىض جىُٟظ هظه الى٣ٟت ًغاعى باليؿبت لؤلظىع ؾلم مٗحن زام بغجبت ٧ل مْى

ًاث و ٚحرها ٞخسً٘ ئلى ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت ل٩ل ؾل٪.  حٍٗى

 مغجباث وكاٍ اإلاؿخسضمحن اإلاغؾمحن واإلاتربهحن واإلاخٗاوهحن: 1الباب 

ًاث واإلاىذ اإلاسخلٟتال: 2الباب   خٍٗى

 مغجباث وكاٍ اإلا٣ُمحن،الضازلُحن والخاعظُحن: 3الباب 

 مغجباث اإلاؿخسضمحن اإلاخٗا٢ضًً: 3الباب 

باء: 5الباب   الاظخماُٖت للمؿخسضمحن اإلاغؾمحن واإلاتربهحن واإلاخٗاوهحن ألٖا

باء: 6الباب   الاظخماُٖت للم٣ُمحن،الضازلُحن والخاعظُحن ألٖا

 الخ٩ال٠ُ الاظخماُٖت للمؿخسضمحن اإلاخٗا٢ضًً: 7 الباب

 الجؿضًت وعٍٕى خىاصر الٗمل وألايغاع مٗاف الخضمت : 8الباب 

 اإلاؿاهمت في الخضماث الاظخماُٖت: 9الباب  

 ه٣ٟاث الدؿُحر : الٗىىان الشاوي.2

 حؿضًض الى٣ٟاث : 1الباب 

 الى٣ٟاث ال٣ًاةُت: 2الباب 

 ألاصواجىألازار: 3الباب 

 اللىاػم: 4الباب 

 ألالبؿت: 5الباب 

 الخ٩ال٠ُ اإلالخ٣ت: 6الباب 



 خٓحرة الؿُاعاث: 7الباب 

 الهُا٧ل وئنالحنُاهت: 8الباب 

ً وجدؿحن ألاصاء: 9الباب   وئٖاصة الخأهُل وجغبو اإلاؿخسضمحن  ه٣ٟاث الخ٩ٍى

 مهاٍع٠ مغجبُت باإلاإجمغاث واإلالخ٣ُاث وجٓاهغاث ٖلمُت مسخلٟت: 10الباب 

٠ : 11الباب  ٗامالخٛظًت ومهاٍع  ؤلَا

 ؤلاًجاع: 12الباب 

ت واإلاىاص الهُضالهُت ومىاص أزغي مىظهت للُب ؤلاوؿاوي واإلاؿخلؼماث الُبُت: 13الباب   ألاصٍو

ُته٣ٟاث : 14الباب  مااللى٢اةُت الىٖى  ألٖا

 ونُاهت الٗخاص وألاصواث الُبُت ا٢خىاء: 15الباب 

 ئلُهحؿضًض مهاٍع٠ الاؾدكٟاء للمؿدكٟى اإلاغ٦ؼي للجِل مً اظل اإلاغض ى اإلادىلحن : 16الباب 

 ه٣ٟاث البدض الٗلمي: 17الباب 

 مهاٍع٠ الخىأمت بحن اإلاؿدكُٟاث الٗمىمُت للصخت: 18الباب 

 

مً  ول٩ل باب ٖىىانؾىداو٫ مً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي الخُغ١ بالضعاؾت للخهو اإلاالُت اإلاسههت ل٩ل 

ت، و هظا با2019الى٣ٟاث لؿىت  أبىاب  مدل التربو. ليؿبت للمإؾؿت الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 

 

تٖكٗاقتللمإؾؿت الٗمىمُت للصخت  2019جىػَ٘ محزاهُت الدؿُحر لؿىت :(I1 -الجدول )  الجىاٍع

 

 ظبُعت اإلاصازف
اإلابلغ بالدًىاز 

 الجصائسي 
 اليظبت %

 هفلاث اإلاىظفين:  العىىان الاول 

  65.000.000.00 صينمسجباث وؼاط اإلاظخخدمين اإلاسطمين واإلاترب

ضاث واإلاىح اإلاخخلفت   122.00.000.00 الخعٍى

  0.00 مسجباث وؼاط اإلالُمين.الداخلُين والخازحُين

  16.000.000.00 اإلاظخخدمين اإلاخعاكدًً مسجباث

  35.000.000.00 الاحخماعُت للمظخخدمين اإلاسطمين واإلاتربصين   ألاعباء

ىالخازحُينلُمين.الداخلُِىالاحخماعُت للم ألاعباء  0.00  

خعاكدًًالاحخماعُت للمظخخدمين اإلا ألاعباء  4.000.000.00  

  300.000.00 الجظدًت وزٍىع حىادر العمل وألاضساز معاغ الخدمت 

  5.800.000.00 اإلاظاهمت في الخدماث الاحخماعُت

 84.38 248.100.000.00  (هفلاث اإلاىظفينمجمىع العىىان الاول     )



ت الفسعُت للمالُت و الىطائل باإلاؤطظت اإلاعىُت بالدزاطت : اإلاصدز  2019،اإلادًٍس

 

 

م٨ً الخمُحز بؿهىلت ًخطر مً زال٫ الجضو٫ الؿاب٣ ً ؤلاهٟا١، ٍو أن أ٦بر الٟغ١ ال٨بحر بحن ٖىاٍو

ٟحن أي ما ًمشل م جلحها الى٣ٟاث % مً مجمٕى الى٣ٟاث، ز  84.34: وؿبت مً الى٣ٟاث جىظه ئلى اإلاْى

 .% مً مجمٕى الى٣ٟاث 15.62: بيؿبت لدؿُحر لاإلاسههت 

 

 

 

 

 

 هفلاث الدظُير: العىىان الثاوي

 0.44 1.300.300.00 حظدًد الىفلاث

 0.21 620.000.00 الىفلاث اللضائُت

 0.85 2.500.000.00 والازارالادواث 

 0.85 2.500.000.00 اللىاشم

 0.40 1.200.000.00 الالبظت

 1.36 4.000.000.00 الخكالُف اإلالحلت

 0.85 2.550.000.00 حظيرة الظُازاث

 1.02 3.000.000.00 صُاهت وإصالح الهُاكل

ً وجحظين ألاداء  0.08 250.000.00  هفلاث الخكٍى

فاإلاؤجمساث واإلالخلُاث   0.00 0.00 مصاٍز

 1.70 5.000.000.00 الخغرًت ومصاٍزف ؤلاظعام

 0.00 0.00 ؤلاًجاز

ت واإلاىاد الصُدالهُت  2.38 7.000.000.00 ألادٍو

 3.23 9.500.000.00 هفلاث ألاعمال الىكائُت الىىعُت

 2.21 6.500.000.00 اكخىاء وصُاهت العخاد وألادواث العبُت

 0 0.00 حظدًد مصاٍزف الاطدؼفاء 

 0 0.00 هفلاث البحث العلمي

ف الخىامت بين اإلاظدؼفُاث  0 0.00 مصاٍز

 15.62 45.920.000.00 )هفلاث الدظُير (  العىىان الثاويمجمىع

 100 294.020.000.00 والثاوي( ألاول )العىىان للىفلاث ؤلاحمالياإلاجمىع 



ل الىفلاث الصحُت  اإلاعلب الثاوي: مصادز جمٍى

ىُت   ل ه٣ٟاتها ٖبر ٧اٞت اإلاغاخل التي مغث بهااإلاىٓىمت الَى اعج٨ؼث اإلاإؾؿاث الصخُت الٗمىمُت في جمٍى

ل الظاحي. و  مهاصع أؾاؾُتٖلى زالزللصخت   هي الضولت، هُئاث الًمان الاظخماعي و الخمٍى

 الٟٕغ ألاو٫: مؿاهمت الضولت

ل اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الصخُت ٧اهذ جمشل ُٞاإلاغخلت ئه  مؿاهمت الضولت و الجماٖاث اإلادلُت في جمٍى

 لخُٛ 60%التي جلذ الاؾخ٣ال٫ 
ً
ُت مً ئًغاصاث محزاهُت اإلاإؾؿاث الصخُت والتي ٧اهذ مىظهت زهُها

و٧اهذ اإلاحزاهُت  خُجها مبيُت ٖلى أؾاؽ  الؿٗغ الُىمي  اإلا٣ضمت  للمدخاظحن و اإلاٗىػًٍ الى٣ٟاث الصخُت 

الظي ظاء بمبضأ مجاهُت الٗالط، ْهغ مٟهىم  28/12/1973اإلاإعر في  73/65لالؾدكٟاء، وبٗض نضوع ألامغ 

٣ت ظؼاُٞت بىاؾُت مؿاهماث (، خُض ٩ًىن budget global )ظضًض جمشل في قمىلُت اإلاحزاهُت ل بٍُغ الخمٍى

ت، و٢ض ٧اهذ مؿاهمت الضولت هي ألاؾاؾُت  في الخمـ ؾىىاث ألاولى التي جلذ ئعؾاء مبضأ مجاهُت  ؾىٍى

الٗالط، لخبضأ في الاهسٟاى جاع٦ت ألاًٞلُت لهُئاث الًمان الاظخماعي، و ل٨ً الص يء اإلاالخٔ زال٫ الؿىىاث 

ل محزاهُاث اإلاإؾؿاث الصخُتألازحرة هى وؿبت اإلاؿاهمت ال٨ .أما ًٖ مؿاهمت الضولت في 1بحرة للضولت في جمٍى

ل ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الٗمىمُت  تٖكٗاقت  للؿىت الخالُت جمٍى  ٣ٞضعث بـ  2019للصخت الجىاٍع

 .مً مجمٕى ؤلاًغاصاث %72.58صط  أي بيؿبت     000 .213.420.: 00

ل هف : (I-2الجدول)  ت لاث اإلاؤطظت العمىمُت جعىز مظاهمت الدولت في جمٍى  للصحت الجىاٍز

 / مظخغاهم عؼعاػت

 2019إلى  2017الفترة مً 

 

ت الفسعُت للمالُت و الىطائل  2019،اإلاصدز: اإلادًٍس

 

 الفسع الثاوي: مظاهمت هُئاث الضمان الاحخماعي

ل اإلا خُض  إؾؿاث الاؾدكٟاةُت مىظ الاؾخ٣ال٫ل٣ض ٧اهذ لهُئاث الًمان الاظخماعي صوع ٦بحر في جمٍى

 .ؾاهمذ ب٣ؿِ ٦بحر زانت بٗض اٖخماص الُب اإلاجاوي الظي أٖٟى اإلاغض ى مً صٞ٘ ه٣ٟاث الٗالط

ؿاهمت ئظمالُت ظؼاُٞت جضٞ٘ خؿب الخ٣ضًغاث التي جخ٣ضم بها ٞهُئاث الًمان الاظخماعي ٧اهذ جلتزم بم

اإلاؿدكُٟاث، وهظا ما ججلى في الؿىىاث ألاولى إلاجاهُت الٗالط، أًً ٧اهذ هُئاث الًمان الاظخماعي جخمخ٘ 

 ل٨ثرة اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت و بالخالي ٦ثرة الُض الٗاملت " اإلاإمجي
ً
ن " اإلاؿاهمت في 2بغنُض مالي هاةل، هٓغا

ل هُئاث الًمان الاظخماعي، ئال أهه بٗض ألاػمت الا٢خهاصًت التي مغث بها الجؼاةغ نهاًت ؾىىاث الشماهِىاث ج مٍى

 ٖلى هُئاث 
ً
ذ ٖضص هاةل مً الٗما٫ أزغ ؾلبا التي أصث ئلى خل الٗضًض مً اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت و حؿٍغ

                                                 
ضاث ؾِىاء، ئصاعة مالُت اإلاإؾؿاث الاؾدكٟاةُت، مظ٦غة لىُل صعظت اإلااظؿخحر، مٗهض الخ٣ى١ ببن ٨ٖىىن، الجؼاةغ ،   1 81،م 2002ٍػ

 

 اإلاصدز
 الظىىاث

2017 2018 2019 

 000.00 420 213 000.00 820 207  000.00 570 213 مظاهمت الدولت )دج(



ل اإلاإؾ ؿاث الاؾدكٟاةُت، لخضٕ اإلاجا٫ للضولت الًمان الاظخماعي، و بالخالي أي٠ٗ مً مؿاهمتها في  جمٍى

 .1لدؿاهم بأ٦بر وؿبت في محزاهُاث اإلاإؾؿت الٗمىمُت الصخُت

ل ه٣ٟاث اإلاإؾؿت تٖكٗاقتالٗمىمُت  أما ًٖ مؿاهمت الًمان الاظخماعي في جمٍى للؿىت  للصخت الجىاٍع

 .مً مجمٕى ؤلاًغاصاث  % 23.80صط أي بيؿبت 000 000 ٣ٞ70ضعث بـ:  2019الخالُت 

 

ل هٟ : (I-3الجضو٫ ) ٣اث اإلاإؾؿت الٗمىمُت للصخت جُىع مؿاهمت هُئاث الًمان الاظخماعي في جمٍى

تٖكٗاقت  2019إلى   2017الفترة: مً  -الجىاٍع

 اإلاصدز
 الظىىاث

2017 2018 2019 

هُئاث الًمان 

 الاظخماعي )صط(
50 000 000.00 70  000 000.00 70  000 000.00 

ت  -  الفسعُت للمالُت و الىطائلاإلاصدز: اإلادًٍس

 

 الفسع الثالث: مىازد أخسي 

جخمشل هظه ؤلاًغاصاث في اإلاضازُل الىاججت ًٖ وكاَاث اإلاإؾؿت الٗمىمُت الصخُت، ئما مً مؿاهمت  

اإلاغض ى اإلاٗالجحن بضٞ٘  ج٩لٟت الٗالط بهٟت مباقغة أي اإلاغض ى الظًً ال حُٛى ج٩ال٠ُ ٖالظهم مً َٝغ 

ً لهم صزل ٧افي لضٞ٘ الضولت و ٚحر اإلاإمىحن لضي هُئاث الًمان الاظخماعي ، وبهٟت أزغي اإلاغض ى الظً

 و هظا لًمان ج٩اٞإ اظخماعي بحن مسخل٠ الٟئاث 
ً
ج٩ال٠ُ الخضماث الصخُت اإلا٣ضمت لهم ٧الخجاع مشال

 مً وع٢ت اإلاخابٗت ) 
ً
٤ نىضو١ الخدهُل اهُال٢ا خم الخدهُل ًٖ ٍَغ  la ficheالاظخماُٖت في مجا٫ الصخت ٍو

navette  اصاث اإلاخأجُت مً بُ٘ الىٟاًاث و الٗخاص الُبي ٚحر الهالر ( اإلاٗضة مً ٢بل م٨خب الضزى٫، و ٦ظا ؤلاًغ

لالؾخٗما٫، ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ الاجٟا٢ُاث التي جبرمها اإلاإؾؿاث الصخُت م٘ الخىام، و اإلاىاعص ألازغي و 

 التي ال جمشل ؾىي وؿبت يئُلت مً محزاهُت اإلاإؾؿت الصخُت. 

ل ه٣ٟ   تٖكٗاقتالٗمىمُت  اث اإلاإؾؿتأما ًٖ مؿاهمت هظه ؤلاًغاصاث  في جمٍى للؿىت  للصخت الجىاٍع

 اإلًغاصاث.مً مجمٖى  %0.20أي بيؿبت  000 ٣ٞ00.600ضعث بـ:   2019الخالُت 

 

ل ه٣ٟاث اإلاإؾؿتجغ:(I-4حدول ) الٗمىمُت للصخت  وع مؿاهمت اإلاىاعص ألازغي في جمٍى

تٖكٗاقت/مؿخٛاهم  2019ئلى  2017الٟترة : مً  -                الجىاٍع

 اإلاصدز
 الظىىاث

2017 2018 2019 

 000.00 600 000.00 600 000.00 600 مىازد أخسي )دج(

ت الفسعُت للمالُت و الىطائل  اإلاصدز: اإلادًٍس

                                                 
ضاث ؾِىاء، مغظ٘ ؾاب٤، م   86ٍػ 1 



 حؿُحر الى٣ٟاث في اإلاإؾؿت الصخُت: اإلابدض الشاوي

ُٟت حؿُحر الى٣ٟاث في اإلاإؾؿاث الصخُت مً نالخُاث اإلاضًغ الظي ٌؿاٖضه في طل٪ اإلاضًغ  ئن ْو

الٟغعي اإلا٩ل٠ باإلاالُت، و جبضأ بخ٣ضًغ الى٣ٟاث في ئَاع مكغوٕ اإلاحزاهُت و ئٖضاصها مً زال٫ الخى٢ٗاث 

اإلاالُت اإلاؿخمضة مً الخ٩لٟت الخ٣ُ٣ُت لى٣ٟاث اإلاإؾؿت، والخسُُِ اإلاالي الؿلُم، مغوعا بدىُٟظ 

 ئلى مغا٢بت جىُٟظها، هظه الى٣ٟاث م٘ مغاٖاة مبضأ " ج٩لٟت أ٢ل، زضمت ٖالظُت أخؿً"، و 
ً
ونىال

 وهظا باجبإ  ئظغاءاث و ههىم ٢اهىهُت و جىُٓمُت مدضصة.

 

جلدًس الىفلاث واعخمادهاإلاعلب ألاول:ا   

حن ٦ما ًلي  :بدُض ٢ؿمىا اإلاُلب الى ٖٞغ    

 جلدًس الىفلاث الفسع ألاول:

٣ًىم ٞحها اإلاضًغ أزىاء ئن اإلاإؾؿت الٗمىمُت الصخُت مشلها مشل باقي هُئاث و مإؾؿاث الضولت،   

ت بىاءا ٖلى اإلاظ٦غة اإلاىهجُت و الخٗلُماث التي جغؾلها الىػاعة الىنُت و وػاعة اإلاالُت  و  الؿىت اإلاالُت الجاٍع

ها الؿىت  1باٖضاص مكغوٕ اإلاحزاهُت التي ًدخىي ٖلى ج٣ضًغاث إلاسخل٠ الى٣ٟاث التي جدخاط اإلاإؾؿت لهٞغ

خم ئٖضاص الخ٣ضًغاث مً ،اإلا٣بلت خؿب٩ل  َٝغ اإلاضًغ بمؿاٖضة اإلاضًغ الٟغعي للمالُت و الىؾاةلٍو

ً الى٣ٟاثمىٖىىاه ُِىبٗض اظخماٖاث مهٛغة ٣ٌٗضها م٘ عؤؾاء مس ٗىاٍو ً الٟٖغ ى خل٠ اإلاهالر و اإلاضًٍغ

ت مً ااؾدى ئلى الى٣ٟاث اإلاسجلت  ًإزظ في الخؿبان  باإلياٞت اإلاُُٗاث و اإلاإقغاث، بدُض صا ٖلى مجمٖى

ضص ألاًام الٗالظُت اإلاخى٢ٗت  في الؿىت ٢بل ألازحرة، الى٣ٟاث اإلاخى٢ٗت للؿىت اإلا٣بلت بىاءا ٖلى ألاوكُت ٖو

ت ) اٞت ئلى البرامج اإلاؿُغة مً َٝغ ؤلاصاعة و بالخدضًض اإلاسُِ الؿىىي لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ( PGRHبااْل

( و ما PLAN D’ ACTIONئخالت ٖلى الخ٣اٖض، و ٦ظا مسُِ الٗمل    ) وما ًخًمىه مً ٖملُاث جى٠ُْ، جغ٢ُت و 

٘ اهجاػ، ا٢خىاء و نُاهت.  ًخًمىه مً مكاَع

غ مسخل٠ الخى٢ٗاث جغؾو بٗض ئٖضاص مكغوٕ اإلاحزاهُت ألاولُت  ش الخ٤ ئلى وػاعة الصخوجبًر الؿ٩ان ت و ل في جاٍع

ى٢ت بالىزاة٤ الخالُت ت الصخت مٞغ ٤ مضًٍغ  : ًٖ ٍَغ

ت ألاظىع لكهغ مٗحن مً الؿىت اإلاالُت الخالُت مإقغ ٖلحها مً َٝغ اإلاداؾب الٗمىمي. -  مهٟٞى

 / أي إلاحزاهُت الؿىت الؿاب٣ت مإقغة مً َٝغ اإلاداؾب الٗمىمي. 03/ 31الىيُٗت اإلاالُت ئلي ٚاًت  -

 ويُٗت ؤلاًغاصاث اإلاد٣٣ت -

 (  للؿىت اإلا٣بلت  .Plan  D’Actionمسُِ اليكاٍ ) -

خماصاث اإلاالُت الالػمت لخُُٛت الى٣ٟاث اإلاخى٢ٗت .    وطل٪   للخهى٫ ٖلى الٖا

تٖكٗاقت/مؿخٛاهم هظا ووكحر ئلىاهه و في ئَاع ئٖضاص مكغوٕ محزاهُت اإلاإؾؿت   الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

خباع ماًلي:    2019لؿىت   أزظ بٗحن الٖا

ٟحن: أظىع اإلاؿخسضمحن - ت ألاظىع لكهغ ماعؽ  مً مغجباث و لىاخ٤ ُٞما ًسو ه٣ٟاث اإلاْى بىاءا ٖلى مهٟٞى

٠ُ، ئخالت ٖلى الخ٣اٖض،  و التي جإزغ بضوعها ٖلى جغ٢ُت مً الؿىت الخالُت، و٦ظا خغ٦ت اإلاؿخسضمحن مً جْى

 ٦خلت  ألاظىع.
                                                 

.اإلاإؾؿاث الٗمىمُتاإلاخٗل٤ باوكاء وجىُٓم وحؿُحر ، 15ط.ع .م.2007ماي  19اإلاإعر في 140-07الخىُٟظي ع٢م مً اإلاغؾىم  20اإلااصة     1 



جم ، ٦ما 2018، وؾٗغ الىظبت الٛظاةُت لؿىت  2018ُٞما ًسو الخٛظًت : ٖضص ألاًام الاؾدكٟاةُت لؿىت  -

اصة ٖضص ألاًام الاؾدكٟاةُت و الخٛحر في أؾٗاع  مسخل٠ اإلاىاص الٛظاةُت.  خباع ئم٩اهُت ٍػ  ألازظ بٗحن الٖا

ت :وكاَاث  - ملُاث الخىلُضمً ٞدىن اإلاهالر الصخُت ُٞما ًسو ألاصٍو و ٦ظا وكاَاث  اث اؾدكاعاث ٖو

اصتها وؿبُا ؾىت  2018ؾىت اإلاسبر و مهلخت ألاقٗت بىاءا ٖلى ئخهاةُاث   .2019والخى٢ٗاث بٍؼ

 . ُٞما ًسو ه٣ٟاث الٗخاص و ألاظهؼة الُبُت:  ا٢خىاء بٌٗ الخجهحزاث و اإلاٗضاث الُبُت -

ً، مىاص - ت الخانت بال٨هغباء و الٛاػ، الهاج٠، البجًز ُٞما ًسو ه٣ٟاث الدؿُحر ألازغي: الى٣ٟاث ؤلاظباٍع

ُُت الخانت باألؾغة الىٓاٞت، لىاػم اإلا٨خب، و ٦ظا ججضًض ألاٞ  (la Literie )غقت و ألٚا

 ٖلى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 
ً
 98/40هظا ُٞما ًسو ه٣ٟاث الدؿُحر أما ُٞما ًسو ه٣ٟاث الخجهحز وبىاءا

٣خهغ  اإلاخٗل٤ بى٣ٟاث الخجهحز ٞانها جابٗت لى٣ٟاث الخجهحز ال٣ُاُٖت ٚحر اإلامغ٦ؼة  التي ٩ًل٠ الىالي بدىُٟظها ٍو

 ج٣ضًم اخخُاظاث اإلاإؾؿت الصخُت في مجا٫ الخجهحز. صوع اإلاضًغ ٖلى

 الٟٕغ الشاوي: ئ٢غاع و اٖخماص الى٣ٟاث

ت الصخ بٗض ج٣ضًغ الى٣ٟاث و ئٖضاصها في ئَاع مكغوٕ اإلاحزاهُت مً َٝغ الؿ٩ان، تو اإلاضًغ ًغؾلها ئلى مضًٍغ

٘ إلاسخل٠ اإلا جغؾلها و إؾؿاث الصخُت التي جدىلها بضوعها ئلى وػاعة الصخت أًً ج٣ىم بخجمُ٘ ٧ل اإلاكاَع

ت الٗامت للمحزاهُت (.  لىػاعة اإلاالُت ) اإلاضًٍغ

ت بك٩ل ئظمالي في الجضو٫'ب'  أًً  وبٗض نضوع ٢اهىن اإلاالُت جٓهغ ه٣ٟاث الدؿُحر ٖلى أؾاؽ الضواةغ الىػاٍع

خماصجٓهغ  اٖاث، اإلامىىخت لىػاعة الصخت، أما ه٣ٟاث الخجهحز ٞخٓهغ في الجضو٫ 'ط' ٖلى أؾاؽ ال٣ُ اثالٖا

خماصأًً جٓهغ   اإلامىىخت لىػاعة الصخت في ال٣ُإ الاظخماُٖى الش٣افي. اثالٖا

٦ما ًدضص ٢اهىن اإلاالُت ٦ظل٪ اإلاؿاهماث الجؼاُٞت ل٩ل مً الضولت و هُئاث الًمان الاظخماعي في محزاهُت   

الدؿُحر للمإؾؿاث الصخُت، بٗضها ج٣ىم الىػاعة الىنُت بمىظب ٢غاع وػاعي مكتر٥ بخىػَ٘ ئٖخماصاث 

ً ٣ِٞ ؾىاء باليؿبت لئلًغاصاث أو الى٣ٟاث  وجبلٛها إلاسخل٠ اإلاإؾؿاث الصخُت محزاهُت الدؿُحر ٖلى الٗىاٍو

اإلاٗىُت وهظا بضاًت مً قهغ ماعؽ، أًً ًخم ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿت الصخُت ئٖضاص اإلاحزاهُت ألاولُت بخىػَ٘ 

ٗغى هظا اإلاكغوٕ ٖلى مجلـ ؤلاصاعة للمىا٢كت  خماصاث اإلامىىخت في ٧ل ٖىىان ٖلى ألابىاب و اإلاىاص، َو الٖا

 باإلاضاولت التي جبحن طل٪ ئلى مهالر اإلاهاص٢ت وبٗض اإلاهاص٢ت ٖلُه م و
ً
ى٢ا ً َٝغ مجلـ ؤلاصاعة ًغؾل مٞغ

ىض مىذ الخأقحرة جهبذ اإلاحزاهُت ٢ابلت للخىُٟظ و هظا  ،الىالًت أًً ًخم الخأقحر ٖلُه مً َٝغ والي الىالًت، ٖو

ل أو ماي  مً الؿىت اإلاالُت. ًخىا٤ٞ م٘ قهغ اٍٞغ

ىن ٖباعة ًٖ ج٣ضًغاث حؿخضعي الخٗضًل أزىاء الؿىت اإلاالُت م٘ ؤلاقاعة أن اإلاحزاهُت ألاولُت ٖاصة  ج٩ 

تو بت  الجاٍع ٤ اإلاحزاهُت ؤلاياُٞت، و هي وز٣ُت مالُت جأحي لخٗضًل اإلاحزاهُت ألاولُت و ج٩ىن ٖاصة ٢ٍغ هظا ًٖ ٍَغ

خم ئٖضاصها و جبىحها بىٟـ ؤلاظغاءاث التي ًخم بها  مً الخ٣ضًغاث الخ٣ُ٣ُت مً هاخُت الى٣ٟاث أو ؤلاًغاصاث ، ٍو

 ئٖضاص و اٖخماص اإلاحزاهُت ألاولُت.

 

 جىفُر الىفلاثػسوط وإحساءاث اإلاعلب الثاوي: 

جىُٟظ الى٣ٟاث في اإلاإؾؿاث الٗمىمُــت الصخُت ًسً٘ ئلى ٖضة قغوٍ و ئظغاءاث و ٌؿدىض ٖلى ههىم 

ىان اإلاإهلحن بدىُٟظها و ٦ظا اإلاغاخل التي جمغ بها ٖملُت نٝغ الى٣ٟت ٦ما جدضص  ٢اهىهُت و جىُٓمُت جدضص ألٖا



الظي مً قاهه أن  ٌؿمذ بالدؿُحر الجُض و أًًا أهىإ الغ٢ابت و مسخل٤ ألاظهؼة و الهُئاث التي جماعؾها، ألامغ 

 الكٟاٝ لئلٖخماصاث اإلاالُت.

 

 الفسع ألاول: ألاعىان اإلاكلفىن بدىفُر الىفلاث

(واإلاداؾب مغ بالهٝغ )مضًغ اإلاإؾؿت٧ل مً آلا ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الٗمىمُت الصخُت ًًُل٘ بدىُٟظ 

باإلاؿإولُخحن مً َٝغ ٖىن واخض، هظا الٗمىمي، وفي ئَاع مبضأ الٟهل بُجهما بدُض ال ًجىػ الايُإل  

 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت. 21-90اإلابضأ الظي هو ٖلُه ال٣اهىن 

 

 . آلامس بالصسف:1

إهل آلامغ بالهٝغ    هى ٧ل مى٠ْ مٗحن في مىهب مؿإو٫ حؿُحر الىؾاةل اإلاالُت واإلااصًت ٍو

و٢ض 1اإلاخٗل٤ باإلاداؾبتالٗمىمُت 90/21ال٣اهىن مً  21.20.19.17.16لخىُٟظالٗملُاث اإلاكاع ئلحها في اإلاىاص 

 ٩ًىن 

ألامغ بالهٝغ مُٗىامشل الىالي أو اإلاضًغفي ئصاعة أو مإؾؿت ٖمىمُت، ٦ما ًم٨ىأن ٩ًىن مىخسبا ٦غةِـ 

 اإلاجلـ الكٗبي البلضي.

ً بالهٝغ خؿب هو اإلااصة  ومً     اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت هجض  90/21مً ال٣اهىن   26بحن آلامٍغ

اإلاؿإولىن اإلاُٗىىن ٢اهىها ٖلى اإلاإؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي، و ٖلُه ٞمضًغ اإلاإؾؿت الٗمىمُت 

، ٞهى اإلاؿإو٫ ٖلى الاؾخٗما٫ و اإلاداٞٓت ٖلى  الصخُت هى اإلاسى٫  ٢اهىها إلاماعؾت مهام آلامغ بالهٝغ

الى٣ٟاث، و ت ُٞما ًسو ؤلاًغاصاث اإلامخل٩اث صازل اإلاإؾؿت، وهى اإلاؿإو٫ ٦ظل٪ ٖلى مؿ٪ اإلاداؾبت ؤلاصاٍع

ٞباليؿبت لئلًغاصاث هجض  صٞتر ًىمُت لؿىضاث الخدهُل، صٞتر ؤلاًغاصاث و الظي ٌؿمذ  بمخابٗت الخدهُالث 

أما باليؿبت للى٣ٟاث هجض ٖضة صٞاجغ ٦ضٞتر الى٣ٟاث، صٞتر الى٣ٟاث اإلاهىٟت، صٞتر مغا٢بت الى٣ٟاث، وجمشل 

. ٧ل هظه الضٞاجغ ال٣اٖضة باليؿبت  إلاداؾبت ألامغ بالهٝغ

جخمشل هظه اإلاؿإولُت  في نُاهت واؾخٗما٫ و 2ٞهُمؼصوظت مضًىت وظؼاةُت أما ًٖ مؿإولُت آلامغ بالهٝغ

اإلامخل٩اث اإلا٨دؿبت مً ألامىا٫ الٗمىمُت وبهظه الهٟت ٞهم مؿإولىن شخهُا ٖلى مؿ٪ ظغص للممخل٩اث 

ت اإلا٨دؿبت أو اإلاسههت لهم  .3اإلاى٣ىلت وال٣ٗاٍع

ُت وألازُاء التي ًغج٨بىنها والتي ال ٦ما  أنهم مؿإولىن ًٖ ؤلازباجاث ال٨خابُت التي ًدؿلمىنها و ألاٞٗا٫ الالقٖغ

 ًم٨ً أن ج٨دكٟها اإلاغا٢بت الخؿابُت للىزاة٤ وطل٪ في خضوص ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلا٣غعة في هظا اإلاجا٫.

ل آمغ بالهٝغ الخ٤ في أن ًٟىى اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت ٌُٗي ل٩ 90/21مالخٓت : ال٣اهىن 

ُٟىضاةمُي٩ُىهىهخدذ ؾلُخه اإلاباقغة  نالخُاتهاإلاداؾبُت في خضوص ازخهاناجه، وجدذ مؿإولُاجه ئلى مْى

ًالهالخُاث في:و   جخمشل الكغوٍ الخانت بخٍٟى

- .  أن ٩ًىن آمغابالهٝغ

                                                 
اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت.   1990أوث  15اإلاإعر في  90/21مً ال٣اهىن ع٢م   23اإلااصة    1 
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- . ٌ في خضوص ازخهام آلامغبالهٝغ  أن ٩ًىن الخٍٟى

ا ج - ٠ مىيٖى .أن ٩ًىن اإلاْى تاإلاباقغة لؤلمغ بالهٝغ  دذ الؿلُتؤلاصاٍع

آلامغ بالهٝغ اإلاَٟىى لهالخه ًىٟظ الٗملُاث اإلاالُتول٨ً جب٣ى اإلاؿإولُت جابٗت لؤلمغ بالهٝغ ألانلي،  -

.٠ ُٟت آلامغ بالهٝغ ألانلي أواإلاْى ًبجهاًت ْو  وجيخهي مهام آلامغبالهٝغ بالخٍٟى

-  ٠ ٌ ؤلامًاء لهالر مْى ٌ شخص ي ًؼولبمجغصئهتهاء مهام اخض                                    أن ٩ًىن جٍٟى مغؾم،وهظا الخٍٟى

ُه.  َٞغ

 

 

 :. اإلاحاطب العمىمي2

٧ل شخو ٌٗحن بهٟت ٢اهىهُت لل٣ُام بخدهُل ؤلاًغاصاث وصٞ٘ الى٣ٟاث ويمان خغاؾت ألامىا٫ 

ٗحن أو ٌٗخمض اإلاداؾب الٗمىمي مً َٝغ الىػٍغ اإلا٩ل٠  باإلاالُت و ًماعؽ ٖلُه ؾلُخه الٗمىمُت، َو

ُُٟت.،1الغةاؾُت  أي أن هىا٥ جبُٗت لىػٍغ اإلاالُت مً الىاخُت الْى

مكغوُٖت الخدهُل أو الضٞ٘ الٗمىمي و باإلياٞت لخدهُل ؤلاًغاصاث و صٞ٘ الى٣ٟاث ًغا٢ب اإلاداؾب    

الٗمىمي ٢بل ٢بىله صٞ٘ ه٣ٟت زالٞا لآلمغ بالهٝغ الظي ًخهٝغ في ئَاع اإلاالةمت لهظا ًخٗحن ٖلى اإلاداؾب 

 ما أن ًخد٤٣ مما ًلي:

 مُاب٣ت الٗملُت م٘ ال٣ىاهحن و ألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها. -

 نٟت آلامغ بالهٝغ أو اإلاٟىى له. -

خماصاث - غ الٖا ُت ٖملُت جهُٟت الى٣ٟاث وجٞى  .قٖغ

غاصاث اإلاد٣٣ت ئلى ظاهب هظا ٞهى ملؼم بمؿ٪ مداؾبت زانت للٗملُاث التي أهجؼث مً الى٣ٟاث و ؤلاً 

خماصاث اإلامىىخت و طل٪ لخدضًض الىخاةج. ال٢تهما بااٖل  ٖو

اع ٢اهىوي زام باإلاؿإولُاث التي ٢ض ج٩ىوصخهُتأو مالُت مظ٧ىعة في اإلاىاص  ئن اإلاداؾب الٗمىمُُسً٘ إَل

ت مً الىاظباث مىهىم  90/21مً ال٣اهىن  46ئلى  38 مً ٩ل٠ بمجمٖى اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت، ٍو

ٞاهاإلاداؾبحن الٗمىمُحن  90/21مىال٣اهىن  38 مً هٟـ ال٣اهىن، ٞدؿب هو اإلااصة 35،36،37اُٞاإلاىاص ٖلحه

 . 2مؿإولىن شخهُا ومالُا ًٖ الٗملُاث اإلاى٧لتئلحهم

 دت في جُب٤ُ اإلاؿإولُت  90/21مً ال٣اهىن  42 اإلااصة :اإلاظؤولُتاإلاالُت اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت نٍغ

ًاألمىا٫ وال٣ُم الًاتٗت أو الىا٢هت مً اإلاالُت، خُض جىو  ٖلى أن اإلاداؾب الٗمىمي مؿإو٫ ٖلى حٍٗى

ىت، وحُُٛت العجؼ الظٌؿببه ولِؿبام٩اهه أن ًهلر ؤلاظغاءاث ٞبمجغص وظىص زلل في الخؿاباث ًجب  الخٍؼ

ٌ مباقغة  .3ٖلُه الخٍٗى

                                                 
 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت.   1990أوث   15اإلاإعر في  90/21مً ال٣اهىن  33اإلااصة 1
 مً هٟـ ال٣اهىن.  38إلااصة 2
 مً هٟـ الٟاهىن . 42إلااصة  3



 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت جىهٗلى أن اإلاداؾب  90/21مً ال٣اهىن  43 اإلااصة :اإلاظؤولُتالشخصُت

 ٠ او مؿإولصخهُا ًٖ ٧ل مسالٟت في جىُٟظالٗملُاث اإلاالُت ، وال ًم٨ىه ئعظإ هظه اإلاؿإولُت ٖلىمْى

 .1ٖىن جدذ ؾلُخه

 الفسع الثاوي: مساحل وإحساءاث جىفُر الىفلاث

الخٔ أن الخىُٟظ الٟٗلي  ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ آلامغ بالهٝغ و اإلاداؾب الٗمىمي وخضهما مؿإولُت الخىُٟظ، ٍو

ت اإلاٗخمضة ب٣اهىن.  ٌكمل مسخل٠ الى٣ٟاث الٟٗلُت التي ٢ضعث وعزهذ باإلاحزاهُت الؿىٍى

وجىُٟظ الى٣ٟاث في وا٢٘ ألامغ الضٞ٘ الٟٗلي للى٣ٟاث، خُض همحز وظىص مغخلخحن أؾاؾِخحن في جىُٟظ الى٣ٟاث   

ت و اإلاغخلت اإلاداؾبُت.     اإلاغخلت ؤلاصاٍع

اة٠ آلامغ بالهٝغ                       ت في الالتزام بالضٞ٘، الخهُٟت و ألامغ بالهٝغ و هي مً ْو                                                                                       جخمشل اإلاغخلت ؤلاصاٍع

أي مضًغ اإلاإؾؿت الصخُت، أما اإلاغخلت اإلاداؾبُت ٞخخمشل في ٖملُت الضٞ٘ و هي مؿىضة للمداؾب الٗمىمي 

 مؿخىي اإلاإؾؿاث الصخُت.ٖلى 

ت:1  . اإلاسحلت ؤلاداٍز

٤ ماًلي:و    جبضأ مً الالتزام بالى٣ٟت ٞالخهُٟت زم ألامغ بالهٝغ وجخم ٞو

 : الالتزام بالىفلت. 1.1

ازباث اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت هى ؤلاظغاء الظي ًخمبمىظبه 21-90مً ال٣اهىن  19اإلااصة  الالتزام خؿب

 .2وكىء صًً

خ٩ىن الالتزام مً ٢ؿمحن  الالتزام ال٣اهىوي مً ظهت و الالتزام اإلاداؾبي مً ظهت أزغي. : ٍو

م٨ً أن ًمشل اليكاٍ : الالتزام اللاهىوي ال٣اهىوي الظي بمىظبه أوكأ الالتزام مً َٝغ ؤلاصاعة ٍو

 : ًيخجخهىنا ًٖ

 حر طل٪.  ٣ٖض ً ٚو  ًخًمً مشال قغاء مى٣ىالث، ن٣ٟت جمٍى

  .ًاث  هو ٢اهىوي ٧األظىع والخٍٗى

  ألايغاع التي جدؿبب ٞحها اإلاإؾؿت. ٢غاع ٢ًاتي ًٖ ٌ  ٧الخٍٗى

 .٢غاع ئصاعي بمىذ ئٖاهت مشال 

خماصاث اإلاالُت للى٣ٟت  ال٣اهىويهى الخجؿُض اإلااصي لاللتزام  :الالتزاماإلاحاطبي - ٤ جسهُو الٖا ًٖ ٍَغ

.  الىاججت ًٖ الالتزام ال٣اهىوي باٖضاص بُا٢ت الالتزام مً َٝغ آلامغ بالهٝغ

ل ت مً أظل ٞخذ مجا٫ ئلى ئزغاط مبلٜ مالي مً اإلاحزاهُت  لهالر صاةً ُه ٖٞو اإللتزام هى ٖملُت يغوٍع

٩ىن ؤلالتزام خماصاث  اإلاإؾؿت، ٍو مً مضًغ اإلاإؾؿت  الظي جيؿب ئلُه نٟت آلامغ بالهٝغ في خضوص الٖا

اإلاٟخىخت، و ًيكأ الالتزام ب٣غاع ٞٗلي مىه، و ٩ًىن ٖلى وع٢ت م٨خىبت جشبذ و جمشل حٗهض مىه بهٝغ الى٣ٟت  

٠ ٦ما اقغها ؾاب٣ا.                     غ ن٣ٟت ٖمىمُت أو ؾىض َلب أو م٣غع حُٗحن مْى                                                                                      مشل جدٍغ

                                                 
 مً هٟـ ال٣اهىن.  43اإلااصة   1

اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت. 20ط.ع.م. 1990أوث 15اإلاإعر في  90/21مً ال٣اهىن ع٢م   19اإلااصة   2 



ها لغ٢ابت اإلاغا٢ب اإلاالي اإلاسخو الظي ٌؿخىظب  و ما ججضع ؤلاقاعة ئلُه باليؿبت لٗملُت الالتزام هى زًٖى

٤ بااللتزام الظي ج٣ضمه اإلال٠ الخام  ٖلُه مغا٢بت ٧ل ٖملُاث الالتزام التي ج٣ىم بها اإلاإؾؿت ًٖ ٍَغ

ُت ؤلاهٟا١ و٦ظا اإلابلٛىالغنُض، ٦ما  اإلاإؾؿت للمغا٢ب اإلاالي والظي ًدخىي ٖلى٨ك٠ الالتزام الظي ًدضص هٖى

ت جىاؾب  ًدخىي ٖلى ٞاجىعة أولُت وهظا ل٩ي ًخم٨ً اإلاغا٢ب اإلاالي مً مغا٢بت مكغوُٖت الالتزام و٦ظا مٗٞغ

ىت، وبما أ ن الالتزام هى جسهُو أمىا٫ للى٣ٟاث الٗمىمُت، ٞااللتزام الغنُض م٘ ما هى مىظىص ُٞالخٍؼ

 الظًخدبٗه الخأقحرة ًب٣ى ٢ابال للخىُٟظ ئلى ٚاًت نهاًت الؿىت اإلاالُت .

 

 . الخصفُت:2.1

الخهُٟت هي ؤلاظغاء الشاوي اإلاىيٕى جدذ مؿإولُت ألامغ بالهٝغ أي مضًغ اإلاإؾؿت الصخُت بهضٝ ئزباث 

اإلاخٗل٤  21-90مً ال٣اهىن  20ههذ ٖلُه اإلااصة  لهالر صاةً مٗحن، وهظا ما وظىص صًً ٖلى ٖاج٤ اإلاإؾؿت

 .1" حؿمذ الخهُٟت بالخد٤ُ٣ ٖلى أؾاؽ الىزاة٤ و جدضًض اإلابلٜ الصخُذ للى٣ٟت" : باإلاداؾبت الٗمىمُت

وبالخالي ٞهي حٗىُالخ٣ضًغالٟٗلُللمبلٛالىاظبضٞٗه،أًاإلظغاءالظًِؿمدبالخأ٦ضمىد٣ُ٣تالضًً وجدضًضمبلٜ   

الى٣ٟتٖلىأؾاؾالؿىضاجىالىزاة٣اإلاداؾبُتالخُدشبخيكىءالضًً،وجخمٗملُت الخهُٟتمىسال٫ الخأ٦ض مً أصاء 

، و ٦ظا الخدضًض الض٤ُ٢ إلابلٜ الى٣ٟت وهى ما  اآلمغبالهٝغ ًبرع الٟهل بحن ٖملُت الالتزام الخضمتمىُٞغ

بالى٣ٟت وجهُٟتها، طل٪ أن الٗضًض مً الى٣ٟاث ال ًم٨ً جدضًض مبلٛها الض٤ُ٢ ٖىض ال٣ُام بٗملُت الالتزام، 

بي ألن اإلابلٜ الض٤ُ٢ ال ًم٨ً جدضًضه ئال بٗض أصاء الخضمت.  خم ج٣ضًغ مبلٛها الخ٣ٍغ وللخهُٟت بٗض ٦بحر ًخمشل ٍو

 في أنها حؿمذ ب:

 باث بهٟت نهاةُت وظىص صًً.                                                                                                ؤلاز -

 جدضًض مبلٜ الى٣ٟت بض٢ت والخأ٦ض مً خ٣ُ٣ت الضًً الظي ٣ً٘ ٖبإه ٖلى اإلاإؾؿت.  -

ُت و٦مُت الؿل٘ اإلاكتراث أو الخضماث اإلاإصاث و م٣ - اعهتها م٘ مدخىي مل٠ ؤلالتزام .                                                جدضًض هٖى

ُت ؤلاهٟا١ و هؼاهخه.                                                                                             -  الخأ٦ض مً قٖغ

                                                       ن اإلابلٜ اإلاُلىب مً َٝغ الضاةً واإلابلٜ الٟٗلي للى٣ٟت.                                                                        جدضًض اإلابلٜ الٟٗلي الجهاتي للى٣ٟت و اإلا٣اعهت بح -

 جدضًض الضاةً الٟٗلي.   -

 

 : . ألامس بالصسف3.1

الجاهب ؤلاصاعي ٞاألمغ بالهٝغ هى ألامغ الظي ٌُُٗه ألامغ بالهٝغ  حٗخبر هظه اإلاغخلت ألازحرة مً  

للمداؾب الٗمىمي لخىُٟظ الضٞ٘ الخام بٗملُت ٧اهذ مدل التزام وجهُٟت ؾاب٣خحن  بدُض بٗض ونى٫ 

غ خىالت مً  ٞىاجحر اإلامىهحن أو أظىع اإلاىْٟحن وبهٟت ٖامت خ٣ى١ الٛحر ٖلى اإلاإؾؿت مغخلت الضٞ٘ ًخم جدٍغ

إقغ ٖلحها مً َٝغ َٝغ م٨خ ش الضٞ٘، ٍو ب اإلاحزاهُت جخًمً البُاهاث التي جدضص َبُٗت الضًً و ٢ُمخه وجاٍع

٤ بٗض طل٪ بأمغ بالضٞ٘ و ٦ك٠ )ٞاجىعة( الى٣ٟت و جغؾل ئلى اإلاداؾب الٗمىمي لل٣ُام  مضًغ اإلاإؾؿت، لتٞر

 . بٗملُت الضٞ٘

 
                                                 

اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت.    1990أوث  15اإلاإعر في  90/21مً ال٣اهىن ع٢م   20اإلااصة   1 



 : مالحظت -

الظي ًدضص آظا٫ صٞ٘ الى٣ٟاث و جدهُل  06/02/1993اإلاإعر في  93/46اإلاغؾىمالخىُٟظي ع٢م 

ًدضص أظل حؿلُم اإلالٟاث للمداؾب الٗمىمي ) ألامغ بالهٝغ و الخىالت ( والتي جمخض مً  ألاوامغ باإلًغاصاث،

ً مً ٧ل قهغ  . 1ألاو٫ ئلى الٗكٍغ

 :اإلاسحلت اإلاحاطبُت. 2

ت الؿاب٣ت و التي هي مً مهام مضًغ اإلاإؾؿت باٖخباعه آلامغ بالهٝغ باليؿبت   بٗض ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

ىٟغص به أمحن  للمإؾؿت الصخُت، جأحي مغخلت الضٞ٘ وهي ؤلاظغاء ألازحر و الظي بمىظبه ًخم ئبغاء الضًً، ٍو

خمشل هظا ؤلاظغاء في  ئنضاع ؾىضاث أو ن٩ى٥ لٟاةضة الضاةىح ىت، ٍو ن، ٞخخدغع اإلاإؾؿت بمىظبها مً الخٍؼ

ىت الخد٤٣ مً :   صًجها و٢بل ٢بى٫ و صٞ٘ أي ه٣ٟت ًجب ٖلى أمحن الخٍؼ

 مُاب٣ت الٗملُت م٘ ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها .       -

 نٟت آلامغ بالهٝغ .-

خماصاث الالػمت .      - غ الٖا ُت ٖملُت جهُٟت الى٣ٟاث وجٞى  قٖغ

 ها.    أن الضًىن لم حؿ٣ِ آظال - 

  أن اإلاؿخُٟض مً الى٣ٟت هى الصخو اإلاؿمىح له ٢اهىها باؾخالم اإلابلٜ.                                                              - 

 جأقحراث ٖملُاث الغ٢ابت التي جىو ٖلحها ال٣ىاهحن.     -

خماصاإلاسهو لها أي م٘ الٗىىان و الباب و ا-                                                          .إلااصةجىاؾب الى٣ٟت مٗىٕى الٖا

ُت الىزاة٤ اإلا٣ضمت. -- -  قٖغ

٤ ج٣ضًم الىزاة٤ اإلابرعة. - غ الخضمت اإلاىجؼ ًٖ ٍَغ  صخت الضًً أي جبًر

ىت أن ًدترم آلاظا٫ ال٣اهىهُت للضٞ٘ وطل٪ خؿب ما ًىو ٖلُه اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ًجب ٖلى أمحن الخٍؼ

الظي ًدضص آظا٫ صٞ٘ الى٣ٟاث و جدهُل ألاوامغ باإلًغاصاث، خُض ًجب ٖلى اإلاداؾب الٗمىمي أن  93/46

ش اؾخ 10ًدى٫ ألاوامغ بالهٝغ ئلى خىالاث الضٞ٘ في أظل أ٢ص ى  ٖلى أن مضة الغصفي خالت المها، أًام مً جاٍع

 ٌ  .2ًىما 20الٞغ

 . الاؾخصىاءاث الىاعصة ٖلى جىُٟظ الى٣ٟاث:3

الظي ًدضص  93/108هٓغا للُاب٘ ؤلاؾخعجالي لبٌٗ الى٣ٟاث ٣ٞض اخضر اإلاكٕغ بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي  

ىُٟظ بٌٗ الى٣ٟاث صون ٦ُُٟاث ئخضار و٧االث ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث و جىُٓمها و ؾحرها،ئظغاء اؾخصىاتي لخ

خمشل هظا ؤلاظغاء في  اإلاغوع باإلاغاخل ال٣اهىهُت لهٝغ الى٣ٟاث مً التزام و جهُٟت وأمغ بالضٞ٘ و الضٞ٘، ٍو

 الى٧الت.

 

ف الىكالت 1.3  :حعٍس

                                                 
 15،ط عمالظي ًدضص آظا٫ صٞ٘ الى٣ٟاث و جدهُل ألاوامغ باإلًغاصاث 06/02/1993اإلاإعر في  46//93مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  02اإلااصة   1

الظي ًدضص آظا٫ صٞ٘ الى٣ٟاث و جدهُل ألاوامغ باإلًغاصاث.   06/02/1993اإلاإعر في  46//93مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  04و  03 اصجحن اإلا 2 



الى٧الت هي ئظغاء اؾخصىاتي لخىُٟظ نى٠ مً ئًغاصاث أو ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الصخُت التي ال ًم٨ً هٓغا لخالتها   

                                                                                                          1الاؾخعجالُت اهخٓاع آلاظا٫ الُبُُٗت لئلزباث أو الالتزام و الخهُٟت  و ألامغ بالهٝغ و الضٞ٘ 

جدضر الى٧الت بم٣غع مً مضًغ اإلاإؾؿت و بمىا٣ٞت اإلاداؾب الٗمىمي اإلاسخو، و ٌكتٍر في م٣غع ئخضار 

الى٧الت أن ًدمل البُاهاث الخالُت  الهضٝ، اإلا٣غ، الدؿمُت، الضلُل، أبىاب الى٣ٟاث أو خؿاب الا٢خُإ مً 

ظل ج٣ضًم ؤلازباث، و ًم٨ً حٗضًل م٣غع ئخضار الى٧الت أو ئلٛاةه بم٣غع مً مضًغ ؤلاًغاصاث، مبلٜ الدؿب٤ُ، ا

 اإلاإؾؿت و بمىا٣ٞت اإلاداؾب الٗمىمي و اإلاغا٢ب اإلاالي .                                                            

 : . طير وكالت الىفلاث2.3

ٟحن اإلاغؾمحن ب خماص اإلاداؾب ٌٗحن و٦ُل للى٣ٟاث مً بحن اإلاْى سً٘ حُِٗىه اٖل م٣غع مً مضًغ اإلاإؾؿت ٍو

الٗمىمي اإلاسخو، ٦ما ًبلٜ مضًغ اإلاإؾؿت م٣غع حٗحن الى٦ُل ئلى ٧ل مً اإلاغا٢ب اإلاالي و الى٦ُل بدض 

ه بمىظب م٣غع ئخضار و٧الت الى٣ٟاث بضاًت ٧ل ؾىت حؿب٤ُ مالي جدضص ٢ُمخه بىاءا ى طاته ٍىي٘ جدذ جهٞغ

ٖلى مضاولت للمجلـ ؤلاصاعي و ٩ًىن ٢ابل للخجضًض في خالت هٟاط ٢ُمخه، وطل٪ للخ٨ٟل بالى٣ٟاث الاؾخعجالُت 

سخو بىاءا ٖلى َلب مً الهٛحرة التي جسو ألاصواث والدؿُحر، ًضٞ٘ هظا الدؿب٤ُ مً َٝغ اإلاداؾب اإلا

و٦ُل الى٣ٟاث مً محزاهُت اإلاإؾؿت الصخُت، لُجمض بٗضها اٖخماص ٌؿاوي هٟـ اإلابلٜ في الباب أو ألابىاب 

 التي صٞٗها.                                                                       

 غا٣ٞها ئٖضاص الىيُٗت اإلاالُت و الخؿاب ؤلاصاعي                                                              وما ججضع ؤلاقاعة ئلُه في ألازحر أن ٖملُت جىُٟظ الى٣ٟاث ً

  : الىيُٗت اإلاالُت 

ًخم ئٖضاصها ٧ل زالزت أقهغ ونهاًت الؿىت و بىاءا ٖلى َلب مً الىناًت وجدخىي ٖلى مسخل٠ الٗملُاث     

خماصمغ بالضٞ٘ و اإلاالُت مً الالتزام و الخهُٟت و ألا  اإلاخب٣ُت في نهاًت ٧ل مضة ل٩ل ماصة في اإلاحزاهُت، الهضٝ  الٖا

خماصمً هظه البُا٢ت هى مغا٢بت أعنضة              والٗملُاث ٖلى اإلاحزاهُت.                                                                                                      الٖا

 خؿاب ؤلاصاعي:ال 

أقهغ مً ئ٢ٟا٫ الٗملُاث اإلاالُت في اإلاإؾؿت ًدخىي هظا  3ًخم ئٖضاص هظا الخؿاب في اظل أ٢هاه      

ً اإلاىظىصة في اإلاحزاهُت باإلياٞت ئلى الٗملُاث الخانت بها مً التزاماث  الخؿاب ٖلى اإلاىاص و ألابىاب و الٗىاٍو

خماصو صٞ٘، ٦ما ًدخىي ٖلى  ها في اإلاحزاهُت، بٗض ئٖضاصه مً َٝغ اإلاضًغ ًخم ٖغيه ٖلى التي لم ًخم ن الٖا ٞغ

ت الصخت و الؿ٩ان و مجلـ اإلاداؾبت .  مجلـ ؤلاصاعة للمهاص٢ت ٖلُه و مً زمت ئعؾاله ئلى مضًٍغ

 الفسع الثالث: السكابت على جىفُر الىفلاث

وظىص هٓام ع٢ابت ئن الدؿُحر الخؿً لى٣ٟاث اإلاإؾؿت الصخُت ال ٨ًٟي للخد٨م ٞحها، بل البض مً  

 ٞٗا٫ ًدمي ألامىا٫ الٗـمىمُت مً الخبظًغ ختى جخم٨ً مً جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغظىة مً نٝغ جل٪ الى٣ٟـــاث.

وحٗٝغ الغ٢ابت ٖلى اإلاالُت الٗمىمُت بهٟت ٖامت ٖلى أنها ٧ل وكاٍ ٢اهىوي و٧ل جهٝغ ج٣ىم به ألاظهؼة 

ُت  و٢اهىهُت الخهٝغ في ألامىا٫ الٗمىمُت، وختى مالةمت حؿُحر اإلاسخهت والتي مً زاللها ًخم الخأ٦ض مً قٖغ

ألامىا٫ الٗمىمُت مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت، ولل٣ُام بهظه اإلاهمت في الىٓام الجؼاةغي وظضث هُئاث وأظهؼة 

 للغ٢ابت جىا٦ب جىُٟظ الى٣ٟاث الٗمىمُت مً ع٢ابت ؾاب٣ت وع٢ابت بٗضًت.

 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت ًخمشل في:  21-90ً ال٣اهىن م 58ئن الهضٝ مً الغ٢ابت َب٣ا للماصة 
                                                 

الظي ًدضص ٦ُُٟاث ئخضار و٧االث ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث و جىُٓمها و ؾحرها. 93/108اإلاغؾىم الخىُٟظي  2اإلااصة   1 



٘ اإلاٗمى٫ به. - ٠ُ الى٣ٟاث بالىٓغ ئلى الدكَغ  الؿهغ ٖلى صخت جْى

 الخد٤٣ مؿب٣ا مً وظىص ئٖخماصاث. -

ٌ الخأقحرة ٖىض الا٢خًاء. -  ئزباث صخت الى٣ٟاث بىي٘ جأقحرة ٖلى الىزاة٤ الخانت بالى٣ٟاث أو ٞع

 .1ج٣ضًم الىهاةذ و ؤلاعقاصاث لآلمغ بالهٝغ في اإلاجا٫ اإلاالي -

٤ أظهؼة و هُئاث وأٖىان م٩لٟحن بظل٪ وج٩ىن ؾاب٣ت والخ٣ت  .و جخم الغ٢ابت ٖلى جىُٟظ الى٣ٟاث ًٖ ٍَغ

 :. السكابت اإلاظبلت1

ًماعؽ هظا الىٕى مً  و بالخد٤٣ مً صخت الى٣ٟت ٢بل صٞٗهاللغ٢ابت الؿاب٣ت هضٝ و٢اتي، خُض حؿمذ 

 الغ٢ابت ٧ل مً اإلاغا٢ب اإلاالي، اإلاداؾب الٗمىمي، و لجىت اله٣ٟاث اإلاإهلت.

 

 :زكابت اإلاساكب اإلاالي. 1.1

اإلاغا٢ب اإلاالي ٖىن مٗحن مً َٝغ وػٍغ اإلاالُت، م٩ل٠ بالغ٢ابت اإلاؿب٣ت ٖلى الى٣ٟاث اإلالتزم بها مً َٝغ 

لى محزاهُاث الىالًاث واإلاإؾؿاث الٗمىمُت طاث اإلاإؾؿاث وؤلاصاعاث الخابٗت الضولت واإلاح زاهُاث اإلالخ٣ت ٖو

 .الُاب٘ ؤلاصاعي 

 

 مضمىن زكابت اإلاساكب اإلاالي:. 1.1.1

اإلاخٗل٤ بالغ٢ابت اإلاؿب٣ت للى٣ٟاث اإلالتزم بها                                              92/414مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  09جىو اإلااصة 

ا لخأقحرة اإلاغا٢ب اإلاالي وطل٪ بٗض الخد٤٣ مً الٗىانغ ٖلى أن  الالتزاماث وال٣ٗىص اإلاظ٧ىعة آهٟا جسً٘ ئظباٍع

 : 2الخالُت

- .  نٟت آلامغ بالهٝغ

 الالتزام لل٣ىاهحن والخىُٓماث اإلاٗمى٫ بها. تمُاب٣ -

خماصاث أو اإلاىانب اإلاالُت. - غ الٖا  جٞى

 الخسهُو ال٣اهىوي للى٣ٟت. -

٣ت. مُاب٣ت مبلٜ -  الالتزام للٗىانغ اإلابِىت في الىز٣ُت اإلاٞغ

 وظىص الخأقحراث أو آلاعاء اإلاؿب٣ت التي هو ٖلحها الخىُٓم اإلاٗمى٫ به مشلما هى الخا٫ باليؿبت لله٣ٟاث. -

 ألاعمال الخاضعت لسكابت اإلاساكب اإلاالي:. . 2.1.12.1.1

ُٟت اإلاغا٢ب اإلاالي مدضصة بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي  اإلاخٗل٤ بالغ٢ابت اإلاؿب٣ت للى٣ٟاث اإلالتزم   92/414ئن ْو

بها، خُض ٣ًىم اإلاغا٢ب اإلاالي بخأقحر ال٣غاعاث والىزاة٤ التي جخًمً التزاماث بى٣ٟاث ٖمىمُت مً َٝغ آلامغ 

، واإلاجاالث التي ًدضصها اإلاغؾىم الؿاب٤ الظ٦غ هي  ٦ماًلي : بالهٝغ

ٟحن وصٞ٘ مغجباتهم باؾخصىاء التر٢ُت في  - ٢غاعاث الخشبُذ والخُٗحن وال٣غاعاث التي جسو الخُاة اإلاهىُت للمْى

 الضعظت.

                                                 
داؾبت الٗمىمُت.اإلاخٗل٤ باإلا 1990أوث  15اإلاإعر في  90/21مً ال٣اهىن ع٢م   58اإلااصة   1 

مبر  14اإلاإعر في  92/414مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  09اإلااصة  واإلاخٗل٤ بالغ٢ابت اإلاؿب٣ت للى٣ٟاث اإلالتزم بها 1992هٞى 2 

 



 الجضاو٫ الاؾمُت التي حٗض ٖىض ٢ٟل ٧ل ؾىت وجسو اإلاؿخسضمحن.  -

 الالتزاماث بى٣ٟاث الدؿُحر والخجهحز أو الاؾدشماع. -

 ب أو الٟاجىعة الك٩لُت ٖىضما ال ًخٗضي اإلابلٜ اإلاؿخىي اإلادضص إلبغام اله٣ٟاث. ٧ل التزام مضٖم بؿىض َل -

ل لئلٖخماصاث.           - خماص أو جدٍى ًا بااٖل  ٧ل م٣غع وػاعي ًخًمً ئٖاهت أو جٍٟى

 .٧ل التزام ًخٗل٤ بدؿضًض الى٣ٟاث التي جهٝغ مً ؤلاصاعة اإلاباقغة واإلاشبخت بٟاجىعاث نهاةُت -

 :ىفُر زكابت اإلاساكب اإلااليأحل ج. 3.1.1

اإلاخٗل٤ بالغ٢ابت اإلاؿب٣ت للى٣ٟاث اإلالتزم بها ٖلى اهه ًخم  92/414مً الغؾىم الخىُٟظي  14جىو اإلااصة  

دو ملٟاث الالتزام اإلاٗغيت للغ٢ابت في اظل ٖكغة  أًام، ٚحر اهه ًم٨ً أن جمضص هظه اإلاضة ئلى  10صعاؾت ٞو

 ً  .1ًىما ٖىضما جخُلب اإلالٟاث صعاؾت مٗم٣ت 20ٖكٍغ

ش ٚل٤ التزاماث ه٣ٟاث الدؿُحر ًىم  16اإلااصة  ول٣ض خضصث    مضص هظا  10مً هٟـ اإلاغؾىم جاٍع صٌؿمبر، ٍو

ش ئلى   صٌؿمبر مً هٟـ الؿىت للى٣ٟاث الٗمىمُت الخالُت : 20الخاٍع

 الخجهحز والاؾدشماع. -

٤ الدؿب٣ُاث. -  الى٣ٟاث التي جخم ًٖ ٍَغ

ٟحن -   .2ال٣غاعاث التي جخٗل٤ بالخُاة اإلاهىُت للمْى

 :آزاز زكابت اإلاساكب اإلاالي. 4.1.1

 ئن ٖملُت الغ٢ابت اإلاماعؾت مً َٝغ اإلاغا٢ب اإلاالي ًم٨ً أن ًترجب ٖجها ئخضي الخالخحن:

 ئما أن ج٩ىن اإلالٟاث صخُدت مُاب٣ت لل٣ىاهحن جيخهي بىي٘ الخأقحرة.

ٌ. و ئما   أن ج٩ىن الالتزاماث مكىبت بأزُاء أو مسالٟت لل٣اهىن والخىُٓم اإلاٗمى٫ به ٞخ٩ىن مدل ٞع

 خالت مىذ الخأقحرة: -

ئن جأقحرة اإلاغا٢ب اإلاالي مبضةُا صلُل ٖلى صخت الالتزام بالى٣ٟت والتي جهبذ ُٞما بٗض ٢ابل للخىُٟظ أو 

ها. ل ئلى اإلاداؾب الٗمىمي لهٞغ  الخدٍى

ٌ مىدها-  :خالت ٞع

ٌ الالتزام بالى٣ٟت وطل٪  ٞغ ًم٨ً للمغا٢ب اإلاالي بٗض ٞدو مل٠ الالتزام أن ًمخى٘ ًٖ وي٘ الخأقحرة ٍو

غ الكغوٍ اإلاظ٧ىعة في اإلاضة  ٩ىن مهحر الالتزام ئما 92/414مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  09ٖىضما ال جخٞى ، ٍو

ٌ الجهاتي خؿب هو اإلااصة  ٌ اإلاإ٢ذ أو الٞغ  .3يمً اإلاغؾىم الخىُٟظ 10الٞغ

 :السفض اإلاؤكذ: و ًكىن في الحاالث الخالُت 

 ا٢تراح التزام مكىب بمسالٟاث للخىُٓم ٢ابلت للخصخُذ. -

 اوٗضام أو ه٣هان الىزاة٤ الشبىجُت اإلاُلىبت. -

٣ت.       -  وؿُان بُان هام في الىزاة٤ اإلاٞغ

 برز باألطباب الخالُت  السفض النهائي: ٍو

                                                 
مبر  14اإلاإعر في  92/414مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  14اإلااصة  واإلاخٗل٤ بالغ٢ابت اإلاؿب٣ت للى٣ٟاث اإلالتزم بها. 1992هٞى 1 

اإلاغؾىم.مً هٟـ  16اإلااصة  2 
 ً هٟـ اإلاغؾىم..م 10اإلااصة  3



 .لل٣ىاهحن والخىُٓماث اإلاٗمى٫ بهاٖضم مُاب٣ت ا٢تراح الالتزام  -

خماصاث أو اإلاىانب اإلاالُت.     - غ الٖا  ٖضم جٞى

ٌ اإلاإ٢ذ.                                                                    -                                                                                                                            ٖضم اخترام آلامغ بالهٝغ للمالخٓاث اإلاضوهت في الٞغ

 ٌ ٌ أن ًضون في مظ٦غة ٧ل اإلاالخٓاث الخانت بأؾباب الٞغ مغاظٗها و ًجب ٖلى اإلاغا٢ب اإلاالي في خالت الٞغ

 .ال٣اهىهُت و ًغؾلها ئلى ألامغ بالهٝغ

ٌ الجهاتي ٩ًىن آلامغ بالهٝغ أمام خالخحن،  ئما أن ًدىاػ٫ ًٖ الالتزام بالى٣ٟت أو ًلجأ ئلى وؾُلت وبٗض الٞغ

 ٢اهىهُت وهي ٖملُت الخٛاض ي.

 

 

 

 :الخغاض ي وطُلت ظعً في زكابت اإلاساكب اإلاالي. 5.1.1

، و ئطا عأي هظا ألازحر يغوعة نٝغ  ٌ الجهاتي مً َٝغ اإلاغا٢ب اإلاالي لآلمغ بالهٝغ ٖىض ج٣ضًم ٢غاع الٞغ

ٌ اإلاغا٢ب اإلاا٫، وطل٪ جدذ مؿئىلُخه بم٣غع مٗلل ٌٗلم به وػٍغ اإلاالُت  .1الى٣ٟت ًم٨ً له أن ًخجاوػ ٞع

٨مً صوع اإلاغا٢ب اإلاالي في هظه الخالت في ئعؾا٫ وسخت مً مل٠ الال  تزام وم٣غع الخٛاض ي ئلى الىػٍغ اإلا٩ل٠ٍو

 .باإلاالُت، والظي ٣ًىم بضوعه باعؾا٫ وسخت مجها ئلى أظهؼة الغ٢ابت الالخ٣ت.

ئن الخٛاض ي ٌٗخبر خ٣ا ٢اهىهُا في ًض آلامغ بالهٝغ ئال أن خضوزه ٩ًاص ٩ًىن مٗضوما، وهى خ٤ لِـ باإلاُل٤   

خُض جىو ٖلى : "ال ًم٨ً خهى٫  92/414 مً اإلاغؾىم الخىُٟظي 19بل هى م٣ُض خؿب هو اإلااصة 

ٌ نهاتي ٌٗلً ٖىه بالىٓغ إلاا ًأحي: 18الخٛاض ي اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة   أٖاله، في خالت ٞع

- .  نٟت آلامغ بالهٝغ

خماصاث أو اوٗضامها. - غ الٖا  ٖضم جٞى

 اوٗضام الخأقحراث أو آلاعاء اإلاؿب٣ت اإلاىهىم ٖلحها في الخىُٓم اإلاٗمى٫ به. -

 ام الىزاة٤ الشبىجُت التي جخٗل٤ بااللتزام. اوٗض -

خماصاث وئما حٗضًال لها. -  الخسهُو ٚحر ال٣اهىوي لاللتزام ، بهضٝ ئزٟاء ئما ججاوػ الٖا

 : زكابت اإلاحاطب العمىمي. 2.1

ئن اإلاداؾب الٗمىمي له صوع هام و قامل زانت ئطا حٗل٤ ألامغ بٗملُت الضٞ٘ و الغ٢ابت ٞهى ٖىن      

مؿخ٣ل، ئط أن مبضأ الٟهل بحن مهام آلامغ بالهٝغ و اإلاداؾب الٗمىمي ؾمذ لهظا ألازحر بغ٢ابت مكغوُٖت 

الٗمىمي  داؾب الٗمىمي ٞاإلاداؾب أٖما٫ آلامغ بالهٝغ و بالخالي ال ًم٨ً ٢بى٫ أي ه٣ٟت ال جدمل جأقحرة اإلا

 هى اإلاغا٢ب واإلاىٟظ في آن واخض. ئطن

 ::اإلاجاالث التي ًخدخل فيها اإلاحاطب العمىمي. . 1.2.11.2.1

٣ت  ٢بل ٢بىله الضٞ٘  ًجب ٖلى اإلاداؾب الٗمىمي ئٖاصة الغ٢ابت ٖلى ألامغ بالضٞ٘ أو خىالت الضٞ٘ بىٟـ ٍَغ

لُه ٞاهه ٣ًىم اإلاغا٢ب اإلاالي، ل٨ً م٘ ئياٞت ع٢ابت زانت به  ٞاإلاداؾب الٗمىمي هى أًًا أمحن الهىضو١، ٖو

 .1بالغ٢ابت باٖخباعه مض٣٢ا لصخت ألامغ بالضٞ٘ وباٖخباعه أمُىا للهىضو١ 
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 . باٖخباعه مض٣٢ا: 1.1.2.1

الخأ٦ض مً نٟت آلامغ بالهٝغ :ٖلى اإلاداؾب الٗمىمي أن ًغا٢ب صخت جى٢ُ٘ آلامغ بالهٝغ اإلاٗخمض لضًه،  -

ً بالهٝغ ووز٣ُت ئمًاةه، ئياٞت ئلى وبمىظب طل٪  ٞٗلى اإلاداؾب الٗمىمي جل٣ي ٢غاع الدؿمُت لآلمٍغ

اع ٣ًاعن ؤلامًاء اإلاىظىص ٖلى ألاوعا١ الشبىجُت م٘ ؤلامًاء اإلاىصٕ لضًه في  همىطط مً ئمًاةه، وفي هظا ؤلَا

 الىمىطط.

خماصاث : الخد٤٣ مً صخت جسهُو الى٣ٟت باليؿبت للٟهل واإلااصة - غألٖا التي جىا٤ٞ َبُٗت ومىيٕى  جٞى

لُه ًجب  غة للى٣ٟت اإلاؼم٘ صٞٗها ٖو خماصاث اإلاخٞى الى٣ٟت، ٦ما ٖلى اإلاداؾب الٗمىمي الخد٤٣ مً حُُٛت الٖا

خماصاث و٧ل ال٣غاعاث اإلاٗضلت  خماصاث مً مغاؾُم و٢غاعاث جىػَ٘ الٖا أن ًدُِ ٖلما ب٩ل ما ًخٗل٤ بهظه الٖا

 لئلٖخماصاث.

ُت ٖملُت الخهُٟت: ًخم طل٪ مً زال٫ ع٢ابت زبىث أصاء الخضمت، خُض حٗخبر الخضمت اإلاىجؼة ؾبب  - قٖغ

٢ُام الى٣ٟت، وفي هظا الهضص ًجب ٖلى اإلاداؾب الٗمىمي مغا٢بت جأقحرة آلامغ بالهٝغ "أصاء الخضمت" ٖلى 

ُت الخهُٟت و  ٧ل ألاوعا١ الشبىجُت و٦ظا  الخأ٦ض مً وظىصألاوعا١ الشبىجُت ، ٦ما ٖلُه أن ًخأ٦ض مً قٖغ

 صختها.

ٖضم ج٣اصم الضًىن بالؿ٣ٍى الغباعي: والخ٣اصم هى وؾُلت ا٦دؿاب أو ؾ٣ٍى لخ٤ الضاةىحن بٗض مغوع أعب٘  -

لُه ٞالبض ٖلى  ؾىىاث  خؿب الكغوٍ اإلادضصة في ال٣اهىن ، ٞالخ٣اصم هىا بمشابت ئٖٟاء مً التزام الضولت، ٖو

 لتزاماث اإلاخ٣اصمت و٦ظا مخابٗت ٧ل ما ًُغأ ٖلحها في آلاظا٫.اإلاداؾب الٗمىمي أن ًخاب٘ الا

ت لضي اإلاداؾب الٗمىمي ًجب أن ج٩ىن  - جأقحراث ٖملُاث اإلاغا٢بت الؿاب٣ت: أٚلب ألاوامغ بالهٝغ اإلاىيٖى

مضٖمت بخأقحراث مؿب٣ت ، ؾىاء جأقحرة اإلاغا٢ب اإلاالي أو لجىت اله٣ٟاث الٗمىمُت، ٖلى أهه ججب مغا٢بت ما 

 ٧ان آلامغ بالهٝغ ٢ض حٛاض ى أو ججاوػ ًٖ اإلاغا٢ب أو لجىت اله٣ٟاث.ئطا 

مُاب٣ت ٖملُت ؤلاهٟا١ لل٣ىاهحن والخىُٓماث اإلاٗمى٫ بها : وجترظم بالخد٤٣ مً ٧ل الىزاة٤ التي جبرع خىالت  -

ىم الضٞ٘ أو ألامغ بالضٞ٘ ، ومً أهم هظه الىزاة٤ الٟاجىعاث والتي ًجب أن ج٩ىن مُاب٣ت ألخ٩ام اإلاغؾ

اث ال٣اهىهُت للٟاجىعة، خُض ًجب أن ج٩ىن مً وسخت أنلُت و أن جدخىي  95/305الخىُٟظي  اإلادضص للمدخٍى

ٖلى اإلاٗلىماث الخالُت ) ئؾم ول٣ب اإلاؿخُٟض، اليكاٍ، الٗىىان ، الخؿاب الجاعي ،ع٢م الخؿاب الخجاعي ، 

 بلٜ ؤلاظمالي باألع٢ام(.الغ٢م الجباتي ، ع٢م الٟاجىعة ، ئمًاء اإلاؿخُٟض أو اإلا٣او٫ ، اإلا

 باعخبازه أمُىا للصىدوق:. 2.1.2.1

ئن ع٢ابت اإلاداؾب الٗمىمي باٖخباعه أمُىا للهىضو١ جخمشل قي ج٣ُىه وجأ٦ضه مً أن صٞ٘ الى٣ٟت ال ًم٨ً أن 

 ٩ًىن مدل زالٝ ُٞما بٗض مً َٝغ الضاةً، هظه الغ٢ابت حكمل ه٣اَا هامت هظ٦غها:

جخمشل في مٗاعيت صاةً لصخو آزغ صاةً للضولت، ول٣ض هو ال٣اهىن الخام  ٖضم وظىص مٗاعيت للضٞ٘ :  -

أن الضاةىحن ٚحر اإلاضٕٞى لهم ، ًم٨جهم ج٣ضًم مٗاعيت للضٞ٘ لضي اإلاداؾب الٗمىمي اإلاسخو      خُض ًم٨ً 

 أن ج٩ىن  اإلاٗاعيت ئما حجؼا ٖلى الخؿاب أو ئقٗاع خاةؼ لضي الٛحر.

اتي : أي ٖلى اإلاداؾب الٗمىمي جأمحن أن الضٞ٘ ٩ًىن للضاةً الخ٣ُ٣ي الصخت ال٣اهىهُت للم٨ؿب الابغ  -

ت. لُت مغا٢بت الىزاة٤ الًغوٍع  للضولت أو ئلى مً ًىىب ٖىه ٢اهىها، ٖو
                                                                                                                                                         

اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت. 90/21مً ال٣اهىن  36هظه اإلاجاالث ههذ ٖلحها اإلااصة   1 



الُاب٘ ؤلابغاتي للضٞ٘: ال ًم٨ً جىُٟظ الى٣ٟت ئال بضٞ٘ اإلابالٜ وحؿلُمها ئلى الضاةً الخ٣ُ٣ي، وفي هظا الهضص  -

 مي الخأ٦ض مً أهه ًضٞ٘ اإلابلٜ ئلى الضاةً أو مً ًىىب ٖىه.ًجب ٖلى اإلاداؾب الٗمى 

 

 : آزاز زكابت اإلاحاطب العمىمي. 2.2.1

ٖىضما هخدضر ًٖ آزاع أو هخاةج ع٢ابت اإلاداؾب الٗمىمي ٞاهىا ه٣هض ؤلاظغاءاث التي ًخسظها هظا ألازحر     

، و التي جخمشل في :اججاه ألامغ بالضٞ٘ أو خىالت الضٞ٘ الىاعصة ئلُه مً َٝغ آلامغ باله  ٝغ

 ُت الى٣ٟت، وبٗض أن ٌؿ٣ِ ٖلحها الغ٢ابت : كبىل الدفع ئن اإلاداؾب الٗمىمي  وبٗض الخأ٦ض مً ٢اهىهُت وقٖغ

اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت  21-90الؿاب٣ت الخانت به، وطل٪ بالخد٤٣ مً ظمُ٘ الكغوٍ الىاعصة في ال٣اهىن 

ُت ، وطل٪ بىاء ٖلى هو اإلااصة الٗمىمُت، بٗض ٧ل طل٪ ٞهى ملؼم بضٞ٘ وحؿضًض الى٣ٟ مً هٟـ  37اث الكٖغ

 ال٣اهىن.

 اإلاخٗل٤  90/21مً ال٣اهىن  35،36ئن الى٣ٟاث التي ال جد٤٣ الكغوٍ الىاعصة في اإلااصجحن : زفض الدفع

ٌ،  أي أن اإلاداؾب ًمخى٘ ًٖ  باإلاداؾبت الٗمىمُت  أو التي ال حؿخىفي البٌٗ مجها ٞان مهحرها هى الٞغ

٣ىم باٖالم وئباٙل آلامغ بالهٝغ بهظا ال٣غاع م٘ جبُان أؾباب ٖضم الدؿضًض، بٗض ٖملُت صٞ٘ مبلٜ  الى٣ٟت، ٍو

ً، ئما جصخُذ ألازُاء واإلاسالٟاث  بٗض جل٣ُه م٣غع اإلاداؾب  ٌ ًجض آلامغ بالهٝغ هٟؿه أمام زُاٍع الٞغ

ٌ، وئما اللجىء ئلى وؾُلت ٢اهىهُت هي ٖملُت الدسخحر والتي حٗ خبر خض مً خضوص ع٢ابت الٗمىمي بالٞغ

 اإلاداؾب الٗمىمي.

 . حدود زكابت اإلاحاطب العمىمي:3.2.1

٦ما عأًىا ؾاب٣ا أن لغ٢ابت اإلاغا٢ب اإلاالي خضوص، ٦ظل٪ ألامغ باليؿبت لغ٢ابت اإلاداؾب الٗمىمي، و جخمشل هظه 

 الخضوص في خ٤ آلامغ بالهٝغ في حسخحر اإلاداؾب الٗمىمي ل٣بى٫ صٞ٘ ه٣ٟت ما.

ًه  الدسخحر ٞ    ئطن هى وؾُلت ٢اهىهُت ازخهها اإلاكٕغ لآلمغ بالهٝغ ٢هض نٝغ هٓغ اإلاداؾب ًٖ ٞع

، خُض ٣ًىم آلامغ بالهٝغ بٗض جل٣ُه ل٣غاع 1مً ٢اهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت 47للضٞ٘ خؿب هو اإلااصة 

ًه الضٞ٘، وطل٪ جدذ  اإلا ٌ بال٨خابت ئلى اإلاداؾب َالبا مىه الخىاػ٫ ونٝغ الىٓغ ًٖ ٢غاع ٞع ؿئىلُت الٞغ

 .2ال٩املت لآلمغ بالهٝغ

غ ئلى وػٍغ اإلاالُت زال٫  ٘ ج٣ٍغ ًىما مً  15وصوع اإلاداؾب في هظه الخالت بٗض جل٣ُه ل٣غاع الدسخحر، ًخمشل في ٞع

٤ طل٪ بالىزاة٤  ٞغ ٌ الضٞ٘ ٍو ش ئعؾا٫ ٢غاع الدسخحر، خُض ًىضر ُٞه ألاؾباب التي أصث ئلى ٞع جاٍع

 .3اإلاداؾبُت

ٌ الامخشا٫ للدسخحر ئطا ٧ان  48اإلااصة  وخؿب مً ٢اهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت ٞان ٖلى ٧ل مداؾب أن ًٞغ

ٌ مٗلال بما ًأحي:    الٞغ

خماصاث اإلا - غ الٖا  لُت ماٖضا باليؿبت للضولت.اٖضم جٞى

ىت. - غ أمىا٫ الخٍؼ  ٖضم جٞى

                                                 
1 اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت. 1990أوث 15اإلاإعر في  90/21ع٢م  مً ال٣اهىن   47اإلااصة    

ً بالهٝغ للمداؾبحن الٗمىمُحن.1991ؾبخمبر ؾىت    07اإلاإعر في  91/314مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  01اإلااصة 2  اإلاخٗل٤ باظغاء حسخحر آلامٍغ
 مً هٟـ اإلاغؾىم. 03اإلااصة  3



 اوٗضام ئزباث أصاء الخضمت. -

 َاب٘ الى٣ٟت ٚحر الابغاتي. -

 ..اوعدام جأػيرة اإلاساكبت إذا كان ذلك مىصىصا علُه كاهىها -

 :زكابت لجىت الصفلاث العمىمُت. 3.1

ل٣ض أولى ال٣اهىن والخىُٓم اإلاٗمى٫ به خالُا أهمُت ٦بحرة ئلى اله٣ٟاث الٗمىمُت، خُض زو لها أخ٩ام 

 ألامىا٫ الٗمىمُتوجضابحر ٢اهىهُت مً اظل يمان ع٢ابت ناعمت حؿمذ ببلٙى ٞٗالُت أ٦ثر في حؿُحر 

لى ٚغاع مسخل٠ ؤلاصاعاث و اإلاإؾؿاث الٗمىمُت جماعؽ ع٢ابت  باليؿبت للمإؾؿاث الٗمىمُت الصخُت ٖو

ملُىن  6صازلُت و زاعظُت ٖلى ن٣ٟاث الخضماث و الضعاؾاث التي ٌؿاوي مبلٛها أو ًخجاوػ ؾخت مالًحن 

ً و ألاقٛا٫ التي ٌؿاوي مبلٛها أو ًخجاوػ مبلٛها  صًىاع و جخم  ملُىن  12ٖكغةازىا  صًىاع، و ن٣ٟاث الخمٍى

 . هظه الغ٢ابت  في مسخل٠ مغاخل ئبغام اله٣ٟاث

والظي يهمىا في مىيٕى الغ٢ابت اإلاؿب٣ت هى الغ٢ابت الخاعظُت، أي ع٢ابت الالتزام ، طل٪ أن الغ٢ابت الضازلُت هي 

 اعظُت.ع٢ابت مكغوٕ التزام، وال بأؽ مً الخُغ١ في  ئلى ٞدىي هظه الغ٢ابت ٦خمهُض للغ٢ابت الخ

ت وع٢ابتها ج٩ىن مً الىاخُت الك٩لُت صون الضزى٫ ئلى الىاخُت  ٞغ ج٣ىم بهظه الغ٢ابت لجىخان لجىت ٞخذ ألْا

ُت ج٣ىُت وحٗلً ًٖ  ُت التي هي مً ازخهام لجىت ج٣ُُم الٗغوى، هظه ألازحرة ع٢ابتها مىيٖى اإلاىيٖى

 اإلاخٗامل الٟاةؼ، والظي ٌٗض مإهال ألن جلتزم اإلاإؾؿت مٗه .

باليؿبت للغ٢ابت الخاعظُت و التي ج٣ىم بها لجىت اله٣ٟاث ٖلى مؿخىي الىناًت باليؿبت للمإؾؿاث أما 

٘ صٞتر قغوٍ اله٣ٟت، مكغوٕ اله٣ٟت، خالت ملخ٤ له٣ٟت، الًُٗ،  الصخُت التي جماعؽ ع٢ابتها ٖلىمكاَع

ت اله٣ٟت الخصخُدُت، ولً هخُغ١ ئلى مغا٢بت مكغوٕ صٞتر الكغوٍ ألهه مكغوٕ التزام  لم ًشبذ هٍى

 اإلاخٗامل الظي ؾُلتزم مٗه مؿخ٣بال.

 غ الىزاة٤ الخالُت: زكابت مؼسوع الصفلت دو مضي صخت وجٞى  : جخم بمغا٢بت ٞو

ذ باال٦خخاب، صٞتر الكغوٍ، ظضو٫ ألاؾٗاع، ال٨ك٠ ال٨مي. -  ٦ٟالت الخٗهض، الخهٍغ

 الجباةُت.اإلال٠ ؤلاصاعي للمخٗامل الٟاةؼ و٦ظا الىزاة٤ الجباةُت والكبه  -

ت و٦ظا لجىت ج٣ُُم الٗغوى - ٞغ الهاث ومدايغ لجىت ٞىذ ألْا  مل٠ اإلاىا٢هت مً ؤلٖا

 البُا٢ت الخدلُلُت والٗغى الخ٣ضًمي. -

 غ الىزاة٤ الخالُت: :السكابت في حالت ملحم للصفلت دو مضي صخت وجٞى  جخم بمغا٢بت ٞو

 مكغوٕ اإلالخ٤ واله٣ٟت ألانلُت -

 الخدلُلُت. البُا٢اث -     

 م٣غع ئٖاصة الخ٣ُُم. -

 ألاوامغ باالهُال١، الخى٠٢، الاؾخئىاٝ. -

  غ الىزاة٤ الخالُت : : السكابت في حالت جلدًم الععىن دو مضي صخت وجٞى  جخم بمغا٢بت ٞو

الن، الازخُاع(. مل٠ اإلاىا٢هت او َلب الٗغوى -  )ؤلٖا

 باةُت للمخٗامل اإلاسخاع.قبه الج٤ الجباةُت و صٞاجغ الكغوٍ، اإلال٠ الخ٣جي واإلاالي، الىزاة -

 عؾالت الًُٗ للمترشر الُاًٖ. -



ًىما مً ج٣ضًم مكغوٕ اله٣ٟت، ئما مىذ  20ًترجب ٖلى ٖملُت الغ٢ابت الظي ًجب أن جخم في ًٚىن ٖكغون 

٣ت بخدٟٓاث  م٨ً أن ج٩ىن هظه ألازحرة مٞغ الخأقحرة و هظا مٗىاه أن اله٣ٟت صخُدت و٢ابلت للخىُٟظ، ٍو

ٗه ٌ مىذ الخأقحرة في خالت مسالٟتها لل٣اهىن. ًخُلب ألامغ ٞع  ا مً َٝغ مضًغ اإلاإؾؿت، وئما بٞغ

ٟٞي خالت مىذ الخأقحرة حٗغى اله٣ٟت بٗضها ٖلى اإلاغا٢ب اإلاالي ل٩ي جلتزم ٦ى٣ٟت، وطل٪ ٢بل البضء في 

ش مىذ الخأقحرة 3جىُٟظها و الظي ًجب أن ًخم زال٫ زالزت   .أقهغ مً جاٍع

 السكابت الالحلت:. 2

جماعؽ هظه الغ٢ابت بٗض ٖملُت الخىُٟظ،  بدُض هجض ٞحها ع٢ابت اإلاٟدكُت الٗامت للمالُت و التي ًم٨ً  

ت، ٦ما هجض ع٢ابت ٢ًاةُت مخمشلت في ع٢ابت مجلـ اإلاداؾبت، باإلياٞت ئلى الغ٢ابت الؿُاؾُت  اٖخباعها ئصاٍع

جي  .التي ًماعؾها اإلاجلـ الكٗبي الَى

 ( I.G.Fلمالُت ) . زكابت اإلافدؼُت العامت ل1.2

جىهب ع٢ابت اإلاٟدكت الٗامت للمالُت ٖلى الدؿُحر اإلاالي و اإلاداؾبي إلاهالر الضولت الجماٖاث ؤلا٢لُمُت، 

مً اإلاغؾىم  02الهُئاث، ألاظهؼة و اإلاإؾؿاث الخايٗت ل٣ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت، وهظا خؿب هو اإلااصة 

ي ًدضص ازخهاناث اإلاٟدكُت الٗامت للمالُت، ٞمهمت الظ 1992ُٟٞغي  22اإلاإعر في  92/78الخىُٟظي ع٢م 

ل لؤلمىا٫ الٗمىمُت، و جخمشل جضزالث اإلاٟدكُت  هظه الغ٢ابت هي وي٘ خض ل٩ل أق٩ا٫ الازخالؽ أو جدٍى

 الٗامت للمالُت في ما ًلي:

٘ اإلاالي و اإلاداؾبي و ألاخ٩ام ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت-  .قغوٍ جُب٤ُ الدكَغ

 .الهُئاث و ويُٗتها اإلاالُتحؿُحر اإلاهالر و - 

 .صخت اإلاداؾبت و اهخٓامها و مُاب٣تها للىزاة٤ - 

ت -  .مُاب٣ت ؤلاهجاػاث للىزاة٤ الخ٣ضًٍغ

 .ؾحر الغ٢ابت الضازلُت في اإلاهالر و الهُئاث التي حٗىحها هظه الخضزالث -  

 :. ع٢ابت مجلـ اإلاداؾبت 2.2

٤  ٞدو الخؿاب ت التي ًماعؽ مجلـ اإلاداؾبت ع٢ابه ًٖ ٍَغ اث و الٗملُاث الجهاةُت و الىزاة٤ الدؿُحًر

، وج٩ىن الغ٢ابت ٖلى أؾاؽ الىزاة٤ اإلا٣ضمت أو في ٖحن اإلا٩ان   ًغؾلها اإلاداؾبىن الٗمىمُىن و آلامغون بالهٝغ

 أما ًٖ ٦ُُٟاث جُب٤ُ الغ٢ابت ٞىجضها جخجؿض في أعب٘ أق٩ا٫ :

 إل ٖلى ٧ل الىزاة٤ التي مً قأنها أن حؿهل ع٢اب  .ت الٗملُاث اإلاالُت و اإلاداؾبُتؤلَا

  ُت حؿُحر الهُئاث و اإلاهالر الٗمىمُت " اإلاؿدكُٟاث"، و مغا٢بت قغوٍ مىذ واؾخٛال٫ مغا٢بت هٖى

اهاث و اإلاؿاٖضاث اإلاالُت التي مىدتها الضولت، و الجماٖاث ؤلا٢لُمُت، واإلاغا٤ٞ و الهُئاث الٗمىمُت  . ؤلٖا

 الٗمىمُحن و ئنضاع أخ٩ام بكأنها في مجا٫ مغاظٗت خؿاباث الدؿُحر مغاظٗت خؿاباث اإلاداؾبحن. 

  الخأ٦ض مً اخترام  ٢ىاٖض الاهًباٍ في مجا٫ حؿُحر اإلاحزاهُت، و له خ٤ مٗا٢بت ٧ل مً ًسال٠ ألاخ٩ام

ُٗت و الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث أو أي اؾخٗما٫ لئلٖخماصاث و اإلاؿاٖضاث في  الدكَغ

غ اإلال٠ للٗضالتٚح  .1ر هضٞها اإلاسهو لها، أو جمٍغ

                                                 
ىُت لئلصاعة، ؾىت ظ٦غة نهاًت الضعاؾت، اإلاضع الدؿُحر اإلاالي ؤلاؾدكٟاتي ، م مدمض أ، 1  23، م2006ؾت الَى
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ً لجىت بغإلااهُت للخد٤ُ٣، و ًم٨ً أن ج٩ىن اإلاإؾؿاث  ًم٨ً للمجلـ الكٗبي الىَجي خؿب الضؾخىع ج٩ٍى

اإلاكاع٦ت في جىت، ٦ما ًم٨ً للمجالـ الكٗبُت البلضًت و الىالةُت لالصخُت الٗمىمُت مىيٕى جد٤ُ٣ هظه ال

ًاء اإلاُٗىحن في مجلـ ئصاعة اإلاإؾؿاث الصخُت ٤ ألٖا  .الغ٢ابت وطل٪ ًٖ ٍَغ

 اإلابحث الثالث: ضسوزة الخحكم في هفلاث اإلاؤطظت العمىمُت الصحُت 

جي للصخت الٗمىمُت ويُٗت أ٢ل ما ٣ًا٫ ٖجها أنها مترصًت و طل٪ مىظ ٞترة مٗخبرة   ٌكهض الىٓام الَى

ٖضًضة ٖلى عأؾها جل٪ اإلاخٗل٣ت بذجم الى٣ٟاث اإلاتزاًضة مما زل٤ ازخالال ملمىؾا جٟا٢مذ زاللها مكا٧ل 

غة، هظا ئياٞت ئلى اإلاكا٧ل الضازلُت التي حٗاوي مجها اإلاإؾؿاث الصخُت و التي ًم٨ً  م٣اعهت باإلاىاعص اإلاخٞى

ػاعة الصخت إلاا لها عبُها ٖلى وظه الٗمىم بى٣اةو الدؿُحر التي ٧اهذ و ال ػالذ لخض آلان حؿخ٣ُب اهخمام و 

 مً أهمُت و جأزحر ٖلى الىي٘ الٗام إلاجمل اإلاإؾؿاث الصخُت .

 اإلاُلب ألاو٫: ْاهغة اػصًاص الى٣ٟاجٟي اإلاإؾؿاث الصخُت

حٗخبر اإلاإؾؿاث الصخُت الٗمىمُت مً أ٦بر اإلاؿتهل٨حن مً خُض حجم اإلاحزاهُت اإلاسههت لل٣ُإ الهحي في 

إلاىاعص أزغي جىا٣ٞا م٘ اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت  و٢ذ جخًا٠ٖ ُٞه خاظت هظه اإلاإؾؿاث

 .والصخُت التي حكهضها الجؼاةغ

 الفسع ألاول: جعىز الىفلاجفي اإلاؤطظاث الصحُت

تعؼعاػت لظىىاث -  2019 -2018 -2017الخعىز الاحمالي لىفلاث اإلاؤطظت العمىمُت للصحت الجىاٍز

 هفلاث الدظُير في اإلاؤطظاث العمىمُت الصحُت: هبين مً خالله جعىز إحمالي (I-5)الجدول 

تعؼعاػت/ مظخغاهم حالت اإلاؤطظت -  العمىمُت للصحت الجىاٍز

 
ت الفسعُت للمالُت و الىطائل  اإلاصدز: اإلادًٍس

 

 لفسع الثاوي: دزاطت جحلُلُت لخعىز الىفلاثا

مً الىاجج  %5.4ٖلى الٗمىم جؼاًض مؿخمغ أًً ٢ضعث بأ٦ثر مً في الجصائستُحعسف الىفلاث الصح 

 مً مجمل الى٣ٟاث الٗمىمُت.  %8.55بما ًمشل أ٦ثر مً 2018ؤلاظمالي الخام ؾىت 

تٖكٗاقت أما باليؿبت للمإؾؿت    ً الى٣ٟاث هالخٔ بؿهىلت  الٗمىمُت للصخت الجىاٍع ولضي مغاظٗت ٖىاٍو

ت لى٣ٟاتها خُض اعجٟٗذ هظه الى٣ٟاث مً  اصة الؿىٍى ئلى  2016صط  ؾىت  203.538.526.29الٍؼ

   %1.03أي بيؿبت   8201صط ؾىت  277.614.998.58و    %0.75أي بيؿبت 7201صط ؾىت 268.976.314.03

، و٢ض ًغظ٘ طل٪ مشال ئلى وؿبت الخطخم التي جإصي ئلى اعجٟإ مسخل٠  2017مً الى٣ٟاث اإلاسجلت ؾىت 

 مجمىع الىفلاث
هفلـــاث               

 2016طىت 

هفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث               

       2017طىت 

 وظبت   

 الخعىز 

هفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث               

 2018طىت 

 وظبت 

 الخعىز 

 مبالغ الىفلاث

 بالدًىاز الجصائسي 
203.538.526.29 268.976.314.03 0.75%  277.614.998.58 % 1.03  



الخ٩ال٠ُ بما ٞحها ج٩ال٠ُ الغواجب التي جترا٦م ٖام بٗض ٖام، واعجٟإ ئظمالي ٧لٟت اإلاؿخلؼماث الُبُت بحن 

غ وجدؿحن الخضماث الصخُت اإلا٣ضمت  ٖغى أهىإ ظضًضة ومؿخدضزت مً اإلاؿخلؼماث الُبُت، و٧لٟت جٍُى

اهىهُت للمإؾؿاث الصخُت، و ٌٗىص لٗىامل أزغي مغجبُت باإلاإؾؿت الصخُت ٧الُبُٗت ال٣ ٦ما ٢ضللمغض ى، 

 الىٓام اإلاداؾبي اإلاٗخمض و ٦ظا ُٚاب الاؾخ٣اللُت في الدؿُحر.

م٨ً ئبغاػ جُىع مسخل٠ نىع ه٣ٟاث اإلاإؾؿت  تٖكٗاقت ٍو م٘ ٖغى أهم أؾبابها   الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 ٖلى الىدى الخالي : 2018ئلى  2016في الٟترة اإلامخضة مً 

 :هفلاث اإلاىظفين 

ٟحن في الٟترة ما بحن ؾىت هالخٔ  اصة في ه٣ٟاث اإلاْى ، ٣ٞضث اعجٟٗذ هظه الى٣ٟاث مً  2018و  2016ٍػ

، أما %0.83أي بيؿبت جُىع بلٛذ  2017صط ؾىت  216.820.070.19ئلى  2016صط ؾىت  181.016.980.67

 صط ٣ٞ222.776.393.06ض بلٛذ  2018ؾىت 

٠ُ زانت ؾىت  ئلىوهظا عاظ٘ باألؾاؽ  اصة ٖضص مؿخسضمي اإلاإؾؿت هدُجت الخْى ٧ان له أزغ ٖلى  2018ٍػ

 ال٨خلت ؤلاظمالُت لؤلظىع.

                      :ه٣ٟاث الدؿُحر ألازغي للمإؾؿت 

أن وؿبت ه٣ٟاث الدؿُحر ألازغي للمإؾؿاث الصخُت مً حٛظًت و و٢اًت و نُاهت  ًدبحن مً زال٫ الضعاؾت   

ً و اهسٟاى ألزغي ؾىاءا باليؿبت لؿىت وه٣ٟاث الٗخاص ٢ ذ زباجا باليؿبت لبٌٗ الٗىاٍو أو  2016ض ٖٞغ

اصة وكاَاث اإلاإؾؿت 2018 م مً ٍػ تٖكٗاقت وهظا بالٚغ و هظا ٌٗىص باألؾاؽ ئلى  الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

ً الى٣ٟاث. ٟحن التي أزغث بالؿلب ٖلى باقي ٖىاٍو  اعجٟإ ه٣ٟاث اإلاْى

 الخد٨م في ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الصخُتاإلاُلب الشاوي: ٖىاة٤ 

ُت بأ٢ل الخ٩ال٠ُ،  ئن أهم اوكٛا٫ للمإؾؿت الصخُت في الى٢ذ الغاهً هى ج٣ضًم زضماث ٖالظُت طاث هٖى

ت  مدل الضعاؾتل٨ً و مً زال٫  جدلُلىا لخُىع الى٣ٟاث الخانت باإلاإؾؿت الٗمىمُت  هالخٔ وظىص مجمٖى

حن:الظي مً الٗغا٢ُل جدى٫ صون الخد٨م في الى٣ٟاث و   ٌٗىص أؾاؾا لؿببحن ظىهٍغ

 الٟٕغ ألاو٫:الاؾخ٣اللُت اإلاالُت اإلا٣ُضة

ئن ما ًمحز الدؿُحر اإلاالي في اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الصخُت هى الاؾخ٣اللُت اإلاالُت اإلا٣ُضة بمباصب   

 . ٢اهىن اإلاالُت ) اإلاحزاهُت( ئلى ظاهب الخضزالث اإلاسخلٟت للىناًت في الجاهب اإلاالي للمإؾؿاث الصخُت

 أوال: باليؿبت لالؾخ٣اللُت اإلاالُت اإلا٣ُضة بمباصب ٢اهىن اإلاالُت

ٞمحزاهُت اإلاإؾؿاث الصخُت ًم٨ً أن حٗٝغ ٖلى أنها ٖمل ج٣ضًغي مجؿض مً زال٫ ظضو٫ ج٣ُُمي    

خماصاث اإلاٟخىخت في اإلاحزاهُت و ٖلى  لٗملُاث مؿخ٣بلُت ٌؿمذ مً زالله لآلمغ بالهٝغ باإلهٟا١ في خضوص الٖا

 أؾاؽ مباصب عةِؿُت جخمشل في:

 

 

 (: مبادئ اإلايزاهُتI-1الؼكل )

 

 
 مبــــــــــــادئ الميزانية



 

 

 

 

 
 مً اٖضاص الُالب 

 

م أن هاجه اإلاباصب ٢ض أ٢ُمذ لهضٝ ظىهغي ًخمشل في مغا٢بت اليكاَاث اإلاالُت للمإؾؿاث مً َٝغ  و ٚع

ٗغ٢ل بها اإلاحزاهُت، ئال أنها أنبدذ خالُا حٗخبر ٖاة٣ا ج٣ىُا ٌمجلـ ؤلاصاعة زال٫ مسخل٠ اإلاغاخل التي جمغ 

و ٦ظا جىُٟظها إلاهامها التي جىهب في الخٟاّ ٖلى صخت الؿ٩ان و خماًتهم  الؿحر ألامشل إلاإؾؿاث الصخت

مً ظهت ٦ما جدض أ٦ثر ٞأ٦ثر مً الاؾخ٣اللُت اإلاالُت لهاجه اإلاإؾؿاث مً ظهت أزغي، و ًم٨ً جىيُذ طل٪ مً 

 . 1الخُغ١ ألمشلت ًٖ هاجه اإلاباصب و جىيُذ آزاعها الؿلبُت ٖلى مضي الاؾخ٣اللُت اإلاالُتزال٫ 

ت ص٣ُ٢ت  - خباعه ال ٌؿمذ بمٗٞغ ً اٖل مبضأ الىخضة : ئن هظا اإلابضأ ٌٗخبر طو َبُٗت جدض مً مباصعاث اإلاؿحًر

لدجم اإلاىاعص و الى٣ٟاث الخ٣ُ٣ُت إلاغا٦ؼ ال٣غاعاث و مً زم ٞهى ًدباٖض ٧ل البٗض ًٖ ئم٩اهُت جدضًض ؾٗغ 

 ٣ضمت .ج٩لٟت مٍغٌ أو ًىم ئؾدكٟاتي و ٦ظا الخ٩لٟت الض٣ُ٢ت للخضماث اإلا

خماصاث جىظه هدى مجمل الى٣ٟاث الىاعصة في اإلاحزاهُت،  - مبضأ الكمىلُت : بىاءا ٖلى هظا اإلابضأ ٞان مجمل ؤلٖا

و ما ٌٗاب ٖلى هظا اإلابضأ أًًا أهه ًمشل ج٣ُضا آزغ ًًاٝ ئلى الظي ؾب٤ ط٦غه الص يء الظي ٌٗخبر وظها 

 للى٣اةو التي حكهضها اإلاإؾؿاث الصخُت .    

خماصاث : ٌٗخبر هظا اإلابضأ طو جأزحر ٦بحر ٖلى ه٩ُل و مًمىن اإلاحزاهُت و اإلاخٗل٣ت أؾاؾا مبضأ جسه - ُو ؤلٖا

ً، ُٞسهو  ل٩ل مجها ئٖخماصاث مالُت مدضصة ومً زم  ٤ ٖىاٍو بالى٣ٟاث هاجه ألازحرة مبىبت و مٟهلت  ٞو

له لٛحر طل٪ ئال ف ي خاالث اؾخصىاةُت و باجبإ ٞان جسهُو ظاهب مً هاجه ألازحرة لى٣ٟت مُٗىت ال ًم٨ً جدٍى

 ئظغاءاث ٢اهىهُت و مىا٣ٞت الىناًت مما ٌٗخبر ٢ُضا ئياُٞا للدؿُحر ألامشل للمؿدكُٟاث.

 زاهُا: باليؿبت لالؾخ٣اللُت اإلاالُت اإلا٣ُضة بالخضزالث اإلاسخلٟت للىناًت

  ُ ت و بأ٢ل ئن أهم اوكٛا٫ للمإؾؿت الصخُت في الى٢ذ الغاهً هى ج٣ضًم زضماث ٖالظُت طاث هٖى

الخ٩ال٠ُ، ل٨ً و مً زال٫  جدلُلىا للدؿُحر اإلاالي الخالي في اإلاإؾؿاث الصخُت ؾىاء مً هاخُت مهاصع 

ت مىالٗغا٢ُل  ل أو َغ١ جدًحر و ئٖضاص اإلاحزاهُت، و ٦ظا جىُٟظها و الغ٢ابت ٖلحها،  هالخٔ وظىص مجمٖى الخمٍى

مالةم للخ٨ٟل بهم، و هظا بالىٓغ للدؿُحر جدى٫ صون ج٣ضًم زضماث صخُت أخؿً للمغض ى و ئُٖاء مؿخىي 

اإلاالي اإلا٣ُض بمسخل٠ ال٣ىاهحن و ؤلاظغاءاث الش٣ُلت و البُُئت، ألامغ الظي ٨ٌٗـ في الىا٢٘ ُٚاب 

م مً أن الىو اإلايص ئ لها ٣ًغ بايٟاء الصخهُت  اؾخ٣اللُتاإلاؿدكُٟاث زانت مً الىاخُت اإلاالُت ٖلى الٚغ

ت و الاؾخ٣ال٫ اإلاالي ٖل  .2حهااإلاٗىٍى

                                                 
ىُت لئلصاعة، ؾىت 1  .                   13، م 2004مىىع مدمض أمحن، خؿاب الخ٩ال٠ُ الصخُت،مظ٦غة جسغط، اإلاضعؾت الَى
 .14مىىع مدمض أمحن، هٟـ اإلاغظ٘، م     2

 مبذأ التوازن مبذأ التخصيص مبذأ العموميت مبذأ السنويت



خماصاث بحن    ٟٞي الجاهب اإلاالي هالخٔ الخضزل اإلاباقغ للىناًت لِـ ٣ِٞ في ئٖضاص اإلاحزاهُت بخ٣ؿُم الٖا

خماصاث ٖلى ألابىاب و  ً اإلاحزاهُت، بل و ٖضم جغ٥ اإلاجا٫ إلصاعة اإلاإؾؿت الصخُت في جىػَ٘ هظه الٖا ٖىاٍو

ل مبلٜ مً ٖىىان اإلاىاص، و وظىب اإلاهاص٢ت ٖلحها مً ٢بل الىناًت و اإلاهاص٢ ت ٖلى أي حٗضًل ًسو جدٍى

آلزغ، و هظا ما ًإصي ئلى ٖغ٢لت ٖمل اإلاإؾؿت الصخُت و الؿحر الخؿً إلاهالخها بىي٘ الى٣ٟت في اإلا٩ان 

 اإلاىاؾب.                                                                                 

اصة ٖلى طل٪ الخىُٓم اإلاٗمى٫ به ٦ما أن ٖضم ٞسر اإلاجا٫ أمام اإلاؿحر  ل، ٍػ ًً إلًجاص مهاصع أزغي للخمٍى

خماصاث اإلامىىخت أو جد٤ُ٣ ئًغاصاث مٗخبرة ٞمىظ  ُٞما ًسو ٞاةٌ اإلاحزاهُت الىاجج ًٖ ٖضم اؾتهال٥ الٖا

خماصاث اإلاٟخىخت و ٦ظا ؤلاًغا ٢1984اهىن اإلاالُت لؿىت  صاث أنبذ ٞاةٌ اإلاحزاهُت الىاجج مً ٖضم اؾتهال٥ الٖا

ىت مً ٢بل اإلاداؾب الٗمىمي، هظه ؤلاظغاءاث شجٗذ  الىاججت ًٖ اليكاَاث الخانت ًخم ئعظاٖها ئلى الخٍؼ

خباع  خماصاث اإلاٟخىخت م٘ نهاًت الؿىت اإلاالُت صون ألازظ بٗحن الٖا ً ئلى الدؿاب٤ هدى ئهٟا١ ٧ل الٖا اإلاؿحًر

 الٛاًت و الهضٝ مً هظا ؤلاهٟا١.

زحر هى الخضزل اإلاباقغ للىناًت مما ًمـ باالؾخ٣اللُت اإلاالُت اإلاٟتريت و ما ًم٨ً اؾخسالنه في ألا   

ت اجساط ال٣غاع في ظمُ٘ الجىاهب، لظل٪ هجض أن الىناًت ٢ض ابخٗضث ًٖ  للمإؾؿت الصخُت و ٦ظا خٍغ

 مهمتها اإلاخمشلت في الخىظُه، الخيؿ٤ُ، اإلاغا٢بت و الخ٣ُُم لخهل ئلى الخضزل و الخىُٟظ.

 

 الثاوي:  الىظام اإلاحاطبي للمؤطظت الصحُت الفسع

ت مً ال٣ىاٖض و اإلاباصب ال٣اهىهُت  ئن الىٓام اإلاداؾبي الخالي للمإؾؿاث الصخُت جد٨مه مجمٖى

ً للخد٨م في ٖىانغ ؤلاهٟا١ و ج٣ُُم أصاء  مما ال ًم٨ىه مً أن ٩ًىن أصاة هامت و ٞٗالت في أًضي اإلاؿحًر

ألامغ البدض ًٖ َغ١ و أصواث أزغي أ٦ثر مغوهت حؿمذ بخدب٘ الى٣ٟاث و ألاوكُت و الٗاملُىى ٖلُه ًخُلب 

خماص ٖلى مسخل٠ ال٣ىاٖض و الُغ١ الخؿابُت إلاداؾبت الخ٩ال٠ُ  الغ٢ابت ٖلحها، وال ًخم هظا ئال بااٖل

 الاؾدكٟاةُت.

ىمُت التي بدُض ٌٗخمض الىٓام اإلاداؾبي للمإؾؿاث الصخُت الٗمىمُت ٖلى اإلاباصب ألاؾاؾُت للمداؾبت الٗم

اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت و اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  1990أوث  15اإلاإعر في  90/21ًد٨مها ال٣اهىن ع٢م 

ً بالهٝغ  1991ؾبخمبر 7اإلاإعر في  91/313 اإلاداؾبحن و اإلادضص إلظغاءاث و َغ١ و مدخىي مداؾبت آلامٍغ

 .اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت84/17الٗمىمُحن، و ال٣اهىن الًٗىي 

ىان اإلا٩لٟحن بظل٪ و    ئن اإلاداؾبت الٗمىمُت حٗخبر جمشُال ٢اهىهُا لًبِ ٦ُُٟت جىُٟظ اإلاحزاهُت مً َٝغ ألٖا

م طل٪ ًخطر ظلُا مً زال٫  ًمشل هضٞها ألاؾاس ي اإلاداٞٓت ٖلى صخت جمشُل ألامىا٫ الٗمىمُت، و ل٨ً و ٚع

و الاظخماُٖت مً ظهت و٦ظا اهخماماث جُب٣ُها أنها أنبدذ ال جخىا٤ٞ و مخُلباث الىيُٗت ؤلا٢خهاصًت 

ُت أخؿً مً الخضماث الصخُت بم٣ابل ج٩ال٠ُ و  ً التي أنبدذ جهب في مجملها ئلى جد٤ُ٣ هٖى اإلاؿحًر

غة مً َٝغ اإلاداؾبت الٗمىمُت و التي  جخمحز بـ :  ه٣ٟاث أ٢ل، و هظا ما ًبخٗض ٧ل البٗض ًٖ اإلاٗلىماث اإلاٞى

 ث اإلاسههت إلاسخل٠ اإلاهالر صازل الهُا٧ل الصخُت.٧ىنها ال ج٣ضم جدلُال مٟهال للى٣ٟا 

 . ال حؿمذ بخ٣ُُم مض٤٢ لٟٗالُت اإلاهالر و جدضًض مؿإولُاتها 



  ال ًم٨ً مً زاللها اؾخسالم ج٩لٟت الخضماث اإلا٣ضمت، مما ٌٗى١ ئ٢امت هٓام لخؿاب الخ٩ال٠ُ

 .1الصخُت

ت التي تهخم بدىُٟظ الٗم   لُاث اإلاالُت اإلاخٗل٣ت بالخٗهضاث، الخهُٟت و و ؾىاء حٗل٤ ألامغ باإلاداؾبت ؤلاصاٍع

ب الىخاةج م٘ الخ٣ضًغاث و التي هي مً نالخُاث آلامغ بالهٝغ أو مداؾبت  حؿضًض الى٣ٟاث و مداولت ج٣ٍغ

اإلاىاص التي ٣ًىم بدؿُحرها اإلاضًغ الٟغعي للمالُت و الىؾاةل ) اإلا٣خهض( الظي ج٣ىم مهالخه بالخ٣ُُض ٖلى ٖضة 

ث زغوط و صزى٫ اإلاىاص و الخجهحزاث و اإلاٗضاث، ٞانهما حٗخبران ج٣ىِخحن أؾاؾِخحن سجالث ٧اٞت ٖملُا

للدؿُحر ئال أنهما ٚحر ٧اُٞخحن، خُض أنبدذ ال جخجاوب و مخُلباث الىيُٗت ؤلا٢خهاصًت اإلاؿخجضة و ٦ظا 

ً صازل هاجه الهُا٧ل التي جخُلب ٞٗالُت أ٦ثر مً جل٪ اإلاد٣٣ت مً هاجحن ألا  صاجحن مً زال٫ اهخماماث اإلاؿحًر

 بدثها ًٖ الخض٤ُ٢ و الخٗم٤ اإلاداؾبي ألظل الخىنل ئلى ج٣ضًغ الخ٩ال٠ُ الصخُت.

٨ٞال اإلاداؾبخحن ًمشل مخابٗت بدخت بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الدؿُحر بمٗىاه الخ٣ُ٣ي زانت مداؾبت اإلاىاص و التي 

                 اصه في وكاٍ هخه اإلاإؾؿاث.                                                                                                    تهخم بمخابٗت و ظغص اإلاسؼوهاث بال٨مُاث ٣ِٞ و هظا اإلابضأ ال ًم٨ً اٖخم

ت و  و اهُال٢ا مً هظا ججلذ ال ٞٗالُت الىٓام اإلاداؾبي الص يء الظي ٌؿخىظب ئؾخدضار حُٛحراث ظظٍع

 اإلاداؾبي للخىنل ألهضاٝ مدضصة مبيُت أؾاؾا ٖلى جضُٖم و حؿهُل الدؿُحر.جىظهاث هدى جُٟٗل الىٓام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصــــــــــت

 

حؿُحر الى٣ٟاث  الضعاؾت الىنُٟت الخدلُلُت لى٣ٟاث اإلاإؾؿت الصخُت ًم٨ً ال٣ى٫ أنمً زال٫ في ألازحر و 

لها أو َغ١ جدًحرها، و ٦ظا جىُٟظها و الغ٢ابت ٖلحها م٣ُض  في اإلاإؾؿاث الصخُت ؾىاء مً هاخُت مهاصع جمٍى
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بمسخل٠ ال٣ىاهحن و الُغ١ اإلاداؾبُت و ؤلاظغاءاث الش٣ُلت و البُُئت، ألامغ الظي ٨ٌٗـ في الىا٢٘ ُٚاب 

م مً أن الىو اإلايص ئ لها ٣ًغ بايٟاء الصخهُت اؾخ٣اللُت اإلاؿدكُٟاث زانت مً الىاخُت اإلاالُت ٖل ى الٚغ

ت و الاؾخ٣ال٫ اإلاالي ٖلحها، ٟٞي الجاهب اإلاالي هالخٔ الخضزل اإلاباقغ للىناًت لِـ ٣ِٞ في ئٖضاص  اإلاٗىٍى

ً اإلاحزاهُت، بل و ٖضم جغ٥ اإلاجا٫ إلصاعة اإلاإؾؿت الصخُت في جىػَ٘  خماصاث ٖلى ٖىاٍو اإلاحزاهُت بخ٣ؿُم الٖا

أي حٗضًل  ىٖخماصاث ٖلى ألابىاب و اإلاىاص، و وظىب اإلاهاص٢ت ٖلحها مً ٢بل الىناًت و اإلاهاص٢ت ٖلهظه الا 

ل اٖخماص مً ٖىىان آلزغ  ، و هظا ما ًإصي ئلى ٖغ٢لت ٖمل اإلاإؾؿت الصخُت  و أو مً باب ألزغ ًسو جدٍى

 الؿحر الخؿً إلاهالخه بىي٘ الى٣ٟت في اإلا٩ان اإلاىاؾب.

اصة ٖلى طل٪ الخىُٓم اإلاٗمى٫ به ٦ظل٪ ٖضم ٞسر اإلاجا٫  ل، ٍػ ً إلًجاص مهاصع أزغي للخمٍى أمام اإلاؿحًر

خماصاث اإلامىىخت أو جد٤ُ٣ ئًغاصاث مٗخبرة ٞمىظ  ُٞما ًسو ٞاةٌ اإلاحزاهُت الىاجج ًٖ ٖضم اؾتهال٥ الٖا

٦ظا  أنبذ ٞاةٌ اإلاحزاهُت الىاجج ًٖ ٖضم اؾتهال٥ الاٖخماصاث اإلاٟخىخت و  ٢1984اهىن اإلاالُت لؿىت 

ىت مً ٢بل اإلاداؾب الٗمىمي، هظه  ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ اليكاَاث الخانت ًخم ئعظاٖها ئلى الخٍؼ

خماصاث اإلاٟخىخت م٘ نهاًت الؿىت اإلاالُت صون ألازظ  ً ئلى الدؿاب٤ هدى ئهٟا١ ٧ل الٖا ؤلاظغاءاث شجٗذ اإلاؿحًر

خباع الٛاًت و الهضٝ مً هظا ؤلاهٟا١.  بٗحن الٖا

ئصعاط بٌٗ  ي ئلى اعجٟإ ٦بحر و مدؿإع لى٣ٟاث اإلاإؾؿت الصخُت ألامغ الظي ٌؿخضعيأص ئن هظا الىي٘

٘ وججاوػ هظه الٗغا٢ُل مً زال٫ ئصزا٫ بٌٗ الخٗضًالث ؾُما مً  ؤلانالخاث ختى جخم٨ً اإلاإؾؿت مً ٞع

ل أ  زغي. هاخُت اإلاداؾبت اإلاٗخمضة و مىذ اؾخ٣اللُت أ٦بر إلاؿحري اإلاإؾؿاث، و ٦ظا ئٖخماص مهاصع جمٍى
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آلُاث الخحكم في هفلاث اإلاؤطظت الصحُتالفصل الثاوي:   

 جمهُـــدـ :

لضي مغاظٗت أبىاب الى٣ٟاث للمإؾؿاث الٗمىمُت الصخُت هالخٔ بؿهىلت اػصًاص ه٣ٟاتها، هظا  

الخطخم التي جإصي ئلى اعجٟإ مسخل٠ الاعجٟإ و ئن ٧ان مً ظهت هاجج ًٖ ٖضة ٖىامل زاعظُت مجها وؿبت 

الخ٩ال٠ُ بما ٞحها ج٩ال٠ُ اإلاؿخسضمحن، و الخ٣ضم الٗلمي في اإلاجا٫ الُبي الظي أصي ئلى اعجٟإ ج٩ال٠ُ ا٢خىاء 

ٗت  الخجهحزاث و اإلاؿخلؼماث و اإلاىاص الُبُت،و اعجٟإ خاظُاث الؿ٩ان في مجا٫ الصخت بهىعة مؿخمغة و ؾَغ

اصة وكاَاث اإلاإؾؿت الصخُت، ٞمً ظهت أزغي ٌٗىص لٗىامل أزغي  هدُجت الىمى الضًمٛغافي الظي ًإصي ئلى ٍػ

مغجبُت باإلاإؾؿت الصخُت ٧الدؿُحر ٚحر اإلاد٨م  و الىٓام اإلاداؾبي اإلاٗخمض و ٦ظا ُٚاب الاؾخ٣اللُت في 

 الدؿُحر التي حٗخبر ٧لها ٖىامل مإزغ أًًا في الخُىع  اإلاؿخمغ لى٣ٟاتها.

 أ٦ثر مًمً الىاجج ؤلاظمالي الخام مجها % 5صخت ٖلى الٗمىم جؼاًض أًً ٢ضعث بأ٦ثر مً خُض حٗٝغ ه٣ٟاث ال

إلاحزاهُاث اإلاإؾؿاث  واإلاخمًٗ مً مجمل الى٣ٟاث الٗمىمُت، % 9ه٣ٟاث ٖمىمُت و هى ما ٌٗاص٫  75%

اصة مً  ت ًالخٔ بأنها جدضص بك٩ل ظؼافي أي بٍؼ ُاث الؿىت % ٖلى محزاه10% ئلى 5الصخُت الٗمىمُت الجؼاةٍغ

خباع ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت و مؿخىي أوكُت الهُا٧ل الصخُت،   وهظا هى خا٫الؿاب٣ت مً صون ألازظ بٗحن الٖا

تٖكٗاقت اإلاإؾؿت لُه ًهبذ مً الًغوعي البدض ًٖ ئًجاص  الٗمىمُت للصخت الجىاٍع مدل التربو، ٖو

٫ جىاوله بالضعاؾت مً زال٫ ، وهى ما ؾىداو إؾؿاث الصخُتآلُاث وم٩ُاهحزماث للخد٨م في ه٣ٟاث اإلا

 اإلاباخض الخالُت :

هخُغ١ ُٞه ئلى ج٣ىُت خؿاب الخ٩ال٠ُ ٖلى اٖخباع أنها ج٣ىُت مؿخدضزت، أجذ بها ٨ٞغة : اإلابحث ألاول 

 .ؤلانالخاث ٦مداولت لًبِ وخؿً الخد٨م في الى٣ٟاث في مسخل٠ اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الصخُت

ل اإلاإؾؿت و هخُغ١ ُٞه ئلى يغوعة :اإلابحث الثاوي ٘ مهاصع جمٍى اٖخماص الىهج الخٗا٢ضي ٦ؿبُل لخىَى

 الصخُت و الخد٨م في ه٣ٟاتها.

و هخُغ١ ُٞه ئلى يغوعة جأهُل م٨خب الضزى٫ باإلاإؾؿاث الصخُت و٦ظا يغوعة الاهخمام اإلابحث الثالث:

 باإلاإقغاث و ؤلاخهاةُاث الاؾدكٟاةُت.  
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 ألاول:جلىُت حظاب الخكالُف الصحُت كأداة للخحكم في الىفلاث اإلابحث

ئن ئخضي اإلاداوالث التي اٖخمضث مً َٝغ وػاعة الصخت ألظل الخد٨م في حجم الى٣ٟاث و الخىنل  

ئلى حؿُحر ٣ٖالوي لهاجه ألازحرة ججؿضث في ؤلاهخ٣ا٫ مً اإلاداؾبت الٗمىمُت ئلى اإلاداؾبت الخدلُلُت باٖخباعها 

اع، الص يء اإلابرهً ٖلُه مً ٢بل ججاعب ؾاب٣ت لضو٫ مسخلٟت جمشل وؾُل ت ٞٗالت و هاظٗت في هظا ؤلَا

اؾخٗاهذ بهاجه ألاصاة للمغا٢بت و الخد٨م في حجم الى٣ٟاث ؾىاء ٧ان طل٪ في ال٣ُإ الهحي أو ٚحره مً 

 ال٣ُاٖاث اإلا٣ابلت .

ىُت مً و اهُال٢ا مً هاجه اإلاغظُٗاث ٣ٞض جبلىع مٟهىم اإلاداؾبت الخدل    ُلُت لضي اإلاإؾؿاث الصخُت الَى

٘ بٌٗ اإلاكا٧ل التي  زال٫ اإلاداوالث ألازحرة اإلاغ٦ؼة ٖلى يغوعة ئجبإ هظا الٟٕغ مً اإلاداؾبت و الظي بام٩اهه ٞع

 جخسبِ ٞحها اإلاىٓىمت الصخُت لضعظت أنبدذ حؿخضعي ؤلانالح الجظعي مىظ ؾىىاث ٖضًضة.

 

 في الخحكم في الىفلاث: أهمُت محاطبت الخكالُف اإلاعلب ألاول 

هًغا إلادضوصًت اإلاداؾبت الٗمىمُت ٦أصاة للخسُُِ و الغ٢ابت، ظاءث مداؾبت الخ٩ال٠ُ ٦أصاة مؿاٖضة 

" أن GIBERT.P LAVREGNE PHلترقُض الى٣ٟاث و ؤلاؾخٗما٫ ألامشل إلاىاعص اإلاؿدكُٟاث الٗمىمُت، خُض ًإ٦ض " 

مداؾبت الخ٩ال٠ُ" ًىظض بضون ق٪ جبظًغ في أمىالها و طل٪ اإلاإؾؿت التي ال حؿخسضم اإلاداؾبت الخدلُلُت " 

 : باليؿبت لـ:

 اإلاإؾؿاث الخانت خُض ٢ض جد٤٣ هدُجت أ٢ل مً مؿخىي ئم٩اهُاتها. -

 .1اإلاإؾؿاث الٗمىمُت خُض ٢ض ج٣ضم زضماث أ٢ل مً اإلاؿخىي اإلاُلىب  -

 مفهىم و أهداف محاطبت الخكالُف ؤلاطدؼفائُت الفسع ألاول:

جمشل اإلاداؾبت الخدلُلُت أخض ٞغوٕ اإلاداؾبت الٗامت الهاصٞت ئلى الغ٢ابت و الخد٨م في الخ٩ال٠ُ و هظا مً 

زال٫ ما جخًمىه مً ججمُ٘ و جدلُل للبُاهاث اإلاغجبُت بالخ٩ال٠ُ، و جدلُل مض٤٢ إلاسخل٠ الى٣ٟاث، مما 

م اؾدىاصا لخ٣ضًغاث مؿب٣ت لخ٩ال٠ُ و ٌؿهل إلاؿحري اإلاإؾؿاث الصخُت ؤلاؾخٛال٫ ألامشل و ألاص١ إلاحزاهُاته

 .                                                                                        2أؾٗاع اإلاىخجاث و الخضماث

لظا ًم٨ىىا أن وؿخسلو الهضٝ الغةِس ي إلاداؾبت الخ٩ال٠ُ و هى ٢ُاؽ اليكاٍ و الغ٢ابت ٖلى الخ٩ال٠ُ و 

حر اإلاٗلىماث الالػمت التي حؿمذ ئجساط ال٣غاع  ً صازل اإلاإؾؿت مً جٞى اث، ئط جم٨ً مداؾبت الخ٩ال٠ُ اإلاؿحًر

 ظغاءاثبال٣ُاؽ و الغ٢ابت ٖلى أوكُت اإلاؿدكٟى مً  أظل الخض مً ؤلاهٟا١ اإلابالٜ ُٞه و اجساط ؤلا 

٣ا للخُِ و البرامج اإلاٗضة مؿب٣ا .  الخصخُدُت الالػمتٞو

 ٝ مداؾبت الخ٩ال٠ُ الاؾدكٟاةُت في الى٣اٍ الخالُت :ًم٨ً أن هجمل مسخل٠ أهضاو 

 جدلُل الخ٩ال٠ُ إلاسخل٠ أوكُت اإلاإؾؿت. -

٤ وي٘ اإلاٗاًحر و م٣اعهتها بالىخاةج الٟٗلُت مً أظل اؾخسالم الٟىاع١"  - الغ٢ابت ٖلى بىىص الخ٩ال٠ُ ًٖ ٍَغ

 الاهدغاٞاث" الىاججت ًٖ طل٪ و جصخُدها. 

  الخسُُِ خُض حؿمذ باٖضاص الخيبإاث. -

                                                 
ىُت لئلصاعة، ؾىت  ٖاصلُالبي، صوع 1  .12، م2004مداؾبت الخ٩ال٠ُ الاؾدكٟاةُت في الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدكُٟاث الٗمىمُت،مظ٦غة جسغط، اإلاضعؾت الَى

8ٖاص٫ َالبي، هٟـ اإلاغظ٘ ، م 2. 
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 اؾخسغاط مسخل٠ اإلاإقغاث الؿاهدت بخدؿحن الدؿُحر. -

ت باإلاٗلىماث و البُاهاث الخانت بٗىانغ  - اث ؤلاصاٍع ً في ٧اٞت اإلاؿخٍى ٤ جؼوٍض اإلاؿحًر اجساط ال٣غاعاث ًٖ ٍَغ

ً مً اإلاٟايلت بحن البضاةل اإلاخاخت  .1الخ٩لٟت التي جم٨ً اإلاؿحًر

 ًم٨ً أن هجمل مسخل٠ أهضاٝ مداؾبت الخ٩ال٠ُ في اإلاٗاصلت الخالُت: مً ًى٤ٟ؟ إلااطا ؟ ألي ٚاًت ؟ لظا

 : أهمُت مداؾبت الخ٩ال٠ُ الاؾدكٟاةُتالٟٕغ الشاوي

تهخم اإلاداؾبت الخدلُلُت بهٟت ٖامت بـخجمُ٘، حسجُل، جدلُل و جٟؿحر البُاهاث الخانت بالخ٩لٟت الخ٣ُ٣ُت و 

 ل ئظغاء مً ئظغاءاتها يهضٝ ئلى حُُٛت خاظت مً خاظاث ؤلاصاعة.هي أصاة هاصٞت، ٩ٞ

اث زالزت، ًخمشل أولها و ٦ما  و  مما ًجٗل اإلاداؾبت الخدلُلُت جخسظ ٢ضعا ٦بحرا مً ألاهمُت أنها جخضزل ٖلى مؿخٍى

اث ُٞما ؾب٤ الظ٦غ في الدؿُحر و زاهحها في الخ٣ضًغاث وآزغها في مؿئىلُت الٟاٖلحن، ٦ما جمشل مهضع للمٗلىم

اث ؤلاؾتهال٥ اإلاخٗل٣ت ب٩ل وكاٍ و ب٩ل مهلخت مً أظل الخىنل ئلى أخؿً جىظُه للمىاعص،     ًسو مؿخٍى

مً ظهت أزغي حؿمذ اإلاداؾبت الخدلُلُت باُٖاء عأي مؿخ٣بلُت للمؿدكٟى باؾخٗما٫ هخاةجها، مما ًم٨ً مً و 

ام، و بهظا جًمً جىا٤ٞ مسخل٠ وي٘ هماطط جى٢ُٗت و ج٣ُُم مسخل٠ وكاَاث الهُا٧ل الُبُت بك٩ل ٖ

اليكاَاث و جبرػ مؿئىلُت مسخل٠ الٟاٖلحن ًٖ ؤلازخالالث اإلام٨ً مىاظهتها، و جخجلى أهمُت هاجه اإلاداؾبت 

 ُٞماًلي:

 حؿاهم مداؾبت الخ٩ال٠ُ في : 2ٞٗلى اإلاؿخىي الضازلي

 ؤلازخُاع ألامشل لخىظُه اإلاىاعص . -

 جدضًض اإلاحزاهُت اإلاسههت ل٩ل مهلخت . -

اث وبالخالي الىنى٫ ٖلى ٣ٖلىت اإلاىاعص  - الخد٨م في الى٣ٟاث الصخُت مً زال٫ ج٣ُُمها ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى

 مً زال٫ اؾتهال٦ها ال٣ٗالوي.

٤  فياإلاؿاهمت  - ت اإلاؿإولُاث ٞو الدؿُحر ال٣ٗالوي للمإؾؿت مً زال٫ مغا٢بت الدؿُحر هٓغا لخُب٤ُ ال مغ٦ٍؼ

٣ت.  هظه الٍُغ

 صازل اإلاؿدكٟى ٖلى خضي ومً زم الخم٨ً مً جدضًض اإلاؿإولُاث بض٢ت أ٦بر.مغا٢بت ٧ل مؿإو٫  -

ت خُض حٗخبر هظه  - اث أًٞل في مجا٫ الكٟاُٞت في ئٖضاص وجدًحر اإلاحزاهُت الخ٣ضًٍغ ؤلاعج٣اء ئلى مؿخٍى

ُت وصلُال في خالت خاظت اإلاإؾؿت ئلى مىاعص ئياُٞت. ٣ت أصاة مىيٖى  الٍُغ

 الىيُٗت الضازلُت للمؿدكٟى اؾدىاصا إلاإقغاث هجاٖت اليكاَاث و م٣اعهتها بمإقغاث زاعظُت ئؾخيخاط -

 جدلُل الٟىاع١ و ج٣ُُم مسخل٠ اإلاهالر ٖلى أؾاؽ اإلاحزاهُت اإلاسههت لها. -

 مىا٢كت اإلاحزاهُت م٘ الؿلُاث الىنُت ٖلى أؾاؽ هخاةج ؾاب٣ت و مض٣٢ت. -

ُت -  للمؿدكٟى و جدضًض اؾتراجُجُاث مؿخ٣بلُت. جى٢٘ الخُىعاث و اإلاخُلباث الٓٞغ

و مً ظهت ج٣ىُت بدخت ٞان اإلاداؾبت الخدلُلُت هي أصاة و وؾُلت حؿمذ بخ٣ضًغ مسخل٠ الى٣ٟاث و ؤلاخاَت  -

باء اإلاضعظت يمجها بهٟت واضخت. ٤ مغا٦ؼ اإلاؿئىلُت و جدضًض ألٖا  بمسخل٠ الخ٩ال٠ُ، ًٖ ٍَغ

 :1أما على اإلاظخىي الخازجي
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بخىيُذ مضي الخد٨م في الى٣ٟاث الصخُت مما ٌؿمذ للؿلُاث الىنُت بخدضًض الخض ألاصوى للمـــىاعص ٞدؿمذ 

الىاظب جىظُـهها ئلى ٢ُإ الصخت الٗمىمُت بك٩ل ٖامىاإلاإؾؿاث الصخُت بك٩ل زام، و ٦ظا ج٣ُُم 

٘ و البرامج.  مسخل٠ اإلاحزاهُاث و اإلاكاَع

٤ُ٢ في اللمؿاث الجؼةُت التي جخمحز بها اإلاداؾبت  الخدلُلُت ًٖ في ألازحر ًم٨ً ال٣ى٫ أهه و مً زال٫ الخض 

٣ت مشلى  ت ئن جم ججؿُضها و جُب٣ُها بٍُغ اإلاداؾبت الٗمىمُت اإلاٗخمضة أنها حٗخبر أصاة ٞٗالت مً الىاخُت الىٍٓغ

٨م و ًم٨ً ٖلى أؾاؾها ئ٢امت هٓام لخؿاب الخ٩ال٠ُ مً ظهت و الخغوط مً ألاػمت بك٩ل ٖام مً زال٫ الخد

 في حجم الى٣ٟاث و جٟهُل مضي اإلاىاعص التي ًدخاط ئلحها ال٣ُإ بك٩ل ئظمالي و اإلاإؾؿاث بك٩ل زام .

ٞمداؾبت الخ٩ال٠ُ حٗض أصاة مً أصواث الدؿُحر اإلاهمت و هٓام مً أهٓمت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت التي جؼوص 

 .ُـحرمؿخسضمحها باإلاٗلىماث اإلاالةمت، مما ًضٖى ئلى حؿمُتها بمداؾبت الدؿ

 

 مىهجُت الفسوع اإلاخجاوظت كأطاض لحظاب الخكالُف الصحُت :لثاوياإلاعلب ا

حٗخبر مىهجُت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت مً بحن ألامىع التي اؾخ٣ُبذ ٢ضعا ٦بحرا مً ؤلاهخمام مً َٝغ  

ها ٢ُإ الصخت مما أوظب و اإلاسخهحن  الٗىانغ الٟاٖلت في اإلاىٓىمت الصخُت، زانت م٘ اإلاكا٧ل التي ٖٞغ

ئًجاص خلى٫ مىاؾبت ججؿضث في مكغوٕ ئٖاصة اله٩ُلت و الظي جًمً في ظىهغه مىهجُت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت 

امت ٖضة ملخ٣ُاث ٦دل وؿبي ٌؿمذ بخجاوػ الهٟىاث و الخجاوػاث لضي اإلاإؾؿاث ؤلاؾدكٟاةُت، مما اؾخضعى ئ٢

جُت ئؾدىاصا  ٣ت و مً زمت مداولت ئصعاظها في مسخل٠ اإلاإؾؿاث بهٟت جضٍع يُت جسو هاجه الٍُغ و صوعاث ج٩ٍى

 إلاؼاًاها الخؿىت.

 : مضمىن مىهجُت ألاكظام اإلاخجاوظت الفسع ألاول 

ال٠ُ ئن مىهجُت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت تهضٝ ئلى جدضًض الخ٩لٟت ال٩لُت ل٩ل مهلخت و اإلاخًمىت ج٩ 

 باقغة مً الجهت اإلا٣ابلت و اإلادضصة ٖلى أؾاؽ مٟاجُذ الخىػَ٘اإلاٚحر قغة مً ظهت و وؿبت مً الخ٩ال٠ُ مبا

Clés de répartition و ججؿُض هاجه اإلاىهجُت ٌؿخىظب ج٣ؿُم الهُا٧ل ئلى مغا٦ؼ لخدلُل الخ٩ال٠ُ و التي ٌٗبر ،

ٖجها باأل٢ؿام اإلاخجاوؿت، و مشا٫ طل٪ مهلخت َب الغظااللتي جمشل أخض ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت ال٣اةمت ٖلى 

 .أؾاؽ وخضة الٗمل اإلامشلت في الُىم ؤلاؾدكٟاتي

ت خُض جخمشل و جخٟٕغ ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت يمً ها  جه اإلاىهجُت ئلى ٧ل مً الٟغوٕ الغةِؿُت و٦ظا الٟغوٕ الشاهٍى

ألاولى في مجمٕى الىخضاث الُبُت و اإلاخٗاملت مباقغة م٘ اإلاغض ى، أما الشاهُت ٞخخمشل في وخضاث ج٣ضم زضماث 

ل اإلاداؾبت مُٗىت للمهالر الُبُت بك٩ل ًجٗلها جخ٩امل مٗها، و ألظل جدضًض هاجه الخ٩ال٠ُ بهٟت ٖامت جخضز

الخدلُلُت ٖلى مؿخىي ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت لهضٝ ئصعاط مسخل٠ الخ٩ال٠ُ ؾىاء مباقغة أو ٚحر مباقغة ٖلى خض 

 .  2ؾىاء
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ئن مجمل اإلاجهىصاث اإلابظولت لخجؿُض مىهجُت الٟغوٕ اإلاخجاوؿت مً َٝغ وػاعة الصخت و مىظ أوازغ 

لخ٩ال٠ُ الصخُت  و ئن الخٗم٤ في ظىهغ هظا الدؿُٗيُاث ٢ض بىِذ ٖلى أؾاؽ هضٝ أؾاس ي مٟاصه خؿاب ا

 : 1الهضٝ ًىنلىا ئلى ألاهضاٝ الجؼةُت اإلاغاص الىنى٫ ئلحها مً َٝغ الىػاعة و التي ًم٨ً خهغها في     ما ًلي

الخد٨م في الى٣ٟاث الصخُت مً زال٫ ج٣ضًغها ٖل مؿخىي مسخل٠ ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت و مً زم الخىنل ئلى  -

 وي للمىاعص.جد٤ُ٣ اؾخٗما٫ ٣ٖال

- . ً  ج٣ضًغ ج٩لٟت الُىم ؤلاؾدكٟاتي بك٩ل مخمازل لضي مسخل٠ اإلاإؾؿاث الصخُت و في مسخل٠ ظهاث الَى

اؾخٗما٫ اإلاىهجُت ٦أؾاؽ إلاغا٢بت ٧ل مؿئى٫ صازل اإلاإؾؿت الصخُت و مً زم جدضًض اإلاؿإولُاث بهٟت  -

 مض٣٢ت و م٣اعهت ٞاٖلُت اإلاهالر صازل هٟـ اإلاإؾؿت .

٣ت أصاة الخىنل ئ - ت خُض حٗخبر هاجه الٍُغ لى صعظت الكٟاُٞت ُٞما ًخٗل٤ باٖضاص و جدًحر اإلاحزاهُاث الخ٣ضًٍغ

ُت و صلُال في خالت خاظت اإلاإؾؿاث إلاىاعص ئياُٞت .  مىيٖى

ج٣ُُم ٖام إلاسخل٠ اإلاإؾؿاث الصخُت في جأصًت وكاَها و مً زم الخىنل ئلى هٓغة قاملت ًم٨ً ٖلى أؾاؾها  -

جي بك٩ل ٖام.ج٣ُُم الىٓام   الَى

ئم٩اهُت بىاء جُلٗاث و اؾتراجُجُاث مؿخ٣بلُت ٖلى أؾاؽ اإلاُُٗاث التي ًم٨ً جدهُلها مً زال٫ مىهجُت  -

 ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت .

و اهُال٢ا مً مجمل هاجه ألاهضاٝ اإلاؿُغة ٣ٞض ٖملذ وػاعة الصخت ٖلى جدضًض مٟهىم الدؿُحر اإلابجي ٖلى 

ت ٖمل مىظ ؾىت  للخ٨ٟحر في مجا٫ خؿاب الخ٩ال٠ُ الصخُت، و  1999أؾاؽ الخ٣ُُم مً زال٫ ججىُض مجمٖى

ت ٧ىؾُلت لخؿاب الخ٩ال٠ُ التي ا٢ترخذ بٗض صعاؾت الىيُٗت مً مسخل٠ الجىاهب مىهجُت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿ

ذ أًام صعاؾُت في  لُت  09و  08الصخُت . وئزغ هظا أظٍغ ىُت للصخت الٗمىمُت في ق٩ل  2001ظٍى باإلاضعؾت الَى

٣ا إلاىهجُت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت مً  ٣ت لخؿاب الخ٩ال٠ُ ٞو بُت اٖخمضث ٖلى ئٖضاص وز٣ُت ج٣ترح ٍَغ ٖملُت ججٍغ

ُٟها في خؿاب الخ٩ال٠ُ، و ٦ظا ئ٢ىاٖهم و أظل جىنُل أهم اإلاٟاهُم للمكاع٦حن و ظ ٗلهم ًخالةمىن م٘ جْى

٘ الًٍٛى و لى بهٟت وؿبُت في اإلاإؾؿت  ُتهم بهاجه الًغوعة ئن لم ه٣ل ؤلالؼامُت التي مً قأنها ٞع جٖى

جي للصخت  . 2الصخُت  و الىٓام الَى

 

لت ألاكظام اإلاخجاوظت   الفسع الثاوي: مساحل حظاب الخكالُف بعٍس

٣ت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت ٌؿخىظب اإلاغوع بمسخل٠ اإلاغاخل  ئن ججؿُض  مىهجُت خؿاب الخ٩ال٠ُ بٍُغ

 : 3الخالُت

  ج٣ؿُم اإلاإؾؿت ئلى أ٢ؿام مخجاوؿت 

  جهمُم الىزاة٤ 

  حمع اإلاععُاث 

  الخىشَع ألاولى للىفلاث 
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  الخىشَع الثاهىي للىفلاث 

 . جلظُم اإلاؤطظت إلى أكظام مخجاوظت: 1

ت بك٩ل مخجاوـ ٌؿمذ بخ٣ضًغ اليكاٍ  اإلابضأ ألاؾاس ي ًخمشل في ج٣ؿُم اإلاإؾؿت ئلى ٞغوٕ عةِؿت و أزغي زاهٍى

 اإلاجؿض لضي ٧ل ٕٞغ ٖلى خضا.

خباع اله٩ُل الخىُٓمي للمإؾؿت وجىُٓمها و ٦ظا ٖملها و ل٨ً و ألظل ئُٖاء  و ًجب أن ًأزظ الخ٣ؿُم بٗحن الٖا

وَا مدضصة جىا٣ٞا  و مبضأ مغا٦ؼ اإلاؿإولُت، و جخمشل هاجه ألازحرة َاب٘ الٟٕغ ألي مهلخت ًجب أن حؿخىفي قغ 

 في ما ًلي :

 أن جخمخ٘ بهُا٧ل زانت بها .   -   

ٟحن صاةمحن .   -   غ ٖلى مْى  أن جخٞى

 أن ج٩ىن جدذ مؿإولُت عةِـ مهلخت.   -  

 أن جدؿب ه٣ٟاتها اإلاباقغة .   -  

 مى٢ٗها باليؿبت للمؿدكٟى .   -  

 ؤلاجها٫ اإلاباقغ باإلاغض ى .   -  

 :. الفسوع السئِظُت1.1

هي ٞغوٕ جخىا٤ٞ م٘ وكاَاث ٖامت و حؿاهم مباقغة في ئهخاط وخضة الٗمل التي ًغاص خؿاب ج٩لٟتها و ج٩ىن     

هاجه الٟغوٕ في حٗامل مباقغ م٘ اإلاغض ى و جًمً لهم ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤلاؾدكاعاث الُبُت مشل مهلخت 

 ، جهُٟت الضم وظغاخت ألاؾىان . ؤلاؾخعجاالث

ت:2.1  . الٟغوٕ الشاهٍى

ت و جى٣ؿم  هي ٞغوٕ ال ج٣ىم بيكاَاث مدضصة و ئهما حٗمل لهالر الٟغوٕ الغةِؿت مً زال٫ وخضاث ٖمل زاهٍى

 هاجه الٟغوٕ ئلى ٢ؿمحن أؾاؾُحن :

 فسوع ملحلت ذاث ظابع ظبي كاإلاخابس و كاعاث العملُاث والاطدؼازاث 

 ث ظابع عام كاإلدازة العامت واإلاخصن العبي، الصُدلُت، اإلاععم فسوع ملحلت ذا 

 : جصمُم الىزائم و حمع اإلاععُاث.  2

جهمُم الىزاة٤: مً أظل حؿهُل ٖملُت خؿاب الخ٩ال٠ُ ًجب جهمُم وزاة٤ لجم٘ اإلاٗلىماث و جىُٓمها و . 1.2

 اإلاخمشلت في : 1جخجؿض هاجه الىزاة٤ في الخهامُم الشالزت اإلادضصة مً َٝغ وػاعة الصخت

 :  ACanevasلخصمُم . ا1.1.2

ت الجضاو٫ مً  و اإلامشلت لخاالث ؤلاؾتهال٥ اإلاىضعظت يمً  A9ئلى  A1ًدخىي هظا الخهمُم ٖلى مجمٖى

 ألانىاٝ الؿخت : 

: ًدخىي هظا الجؼء ٖلى الى٣ٟاث اإلاىظهت ألظىع مؿخسضمي اإلاؿدكٟى و ٦ظا جل٪ ( A1ألاحىز ) الجدول  -

اهاث  باء  الاظخماُٖتاإلاخٗل٣ت باإٖل و حٗخبر الٗىهغ ألاؾاس ي و ألا٦ثر أهمُت في خؿاب الخ٩ال٠ُ و ج٣ضع هاجه ألٖا

 ٖلى أؾاؽ ألاظغ الخام للمؿخسضمحن .               

                                                 
٣ت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت اإلاٗض مً َٝغ وػاعة الصخت.    1الضلُل اإلاجهجي لخؿاب الخ٩ال٠ُ الصخُت بٍُغ
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( : ٌؿمذ خؿاب هاجه الى٣ٟاث باُٖاء اإلابلٜ ؤلاظمالي  A2 – A3 – A4أٖباء الخٛظًت  ) الجضو٫   -

 للمؿتهل٩اث في ٞترة مُٗىت جدؿب ٖلى أؾاؾها الخ٩ال٠ُ

 

 A2 .ه٣ٟاث حٗضاص ألاظىع 

A3 .ٖضص الىظباث اإلاؿتهل٨ت 

A4.ٖضص الىظباث خؿب ٧ل مهلخت 

َٝغ نُضلُت اإلاؿدكٟى إلاسخل٠ (: ًمشل مجمل اإلاىاص الهُضلُت اإلا٣ضمت مً  A5أٖباء الهُضلت ) الجضو٫  -

 اإلاهالر.

(: ًًم هظا الجؼء مسخل٠ الٗخاص اإلاؿتهل٪ مباقغة مً َٝغ  A6 – A7اإلاإوهاث اإلاسخلٟت ) الجضو٫  -

 مسخل٠ اإلاهالر و الظي زغط مً اإلاسؼن .

6 A.ئؾتهال٥ لىاػم اإلا٨خب و مىاص الخى٠ُٓ 

A7 .لىاػم مسخلٟت 

 الجؼء جخطر مسخل٠ أٖما٫ الهُاهت الخانت بالهُا٧ل و أظهؼة اإلاؿدكٟى.(: في هظا  A8الهـــُاهــت )الجضو٫  -

باء اإلاكتر٦ت ) الجضو٫  -  (: هظا اإلاهُلر ٌٗبر ًٖ اؾخٗما٫ هٟـ الىٕى مً اإلاىاص مً َٝغ مهالر  A9ألٖا

 مسخلٟت.

 : BCanevasلخصمُم . ا2.1.2

ت الجضاو٫ مً   اإلابِىت ليكاَاث اإلاهالر الُبُت و الخ٣ىُت . B10ئلى  B1ًدخىي هظا الخهمُم ٖلى مجمٖى

B1       .وكاَاث اإلاهالر ؤلاؾدكٟاةُت و الٟدىناث 

B2 .وكاٍ مهلخت جهُٟت الضم 

B3      .وكاَاث بٌٗ اإلاهالر الخانت 

B4      .ُٟي  مهلخت ئٖاصة الخأهُل الْى

B5      .وكاٍ اإلاسبر 

B6      .وكاٍ مهلخت ألاقٗت 

B7      .وكاٍ ٢اٖت الٗملُاث 

B8      .وكاٍ َب ألاؾىان 

B9      .ُٟي  وكاٍ ال٨ك٠ الْى

B10    .وكاٍ اإلاجم٘ الخ٣جي 

 :CCanevasالخصمُم . 3.1.2

 .C4ئلى  C1ًدخىي هظا الخهمُم ٖلى الخىػَ٘ ألاولى و الشاهىي للى٣ٟاث في ق٩ل ظضاو٫ مً 

C1  .الخىػَ٘ ألاولى لؤلٖباء 

C2  .الخىػَ٘ الشاهىي لؤلٖباء 

C3  .الجضو٫ الخلخُص ي للخىػَ٘ ألاولي و الشاهىي 

C4  .َ٘مٟاجُذ الخىػ  
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 : حمع اإلاععُاث. 2.2

مً زال٫ ملئها لٟاةضة مهلخت خؿاب الخ٩ال٠ُ و ًخم طل٪  Bو  Aجخلخو هاجه اإلاغخلت في اؾخ٨ما٫ الخهامُم 

 هلخت أو اإلا٩ل٠ بها .بهٟت صوعٍت ، و ًخىلى هاجه الٗملُت ئما عةِـ اإلا

 

 الخىػَ٘ ألاولي و الشاهىي للى٣ٟاث. 3

 : الخىػَ٘ ألاولي للى٣ٟاث. 1.3

باء جخم    و مً زم اؾخ٨ماله  C1ٖملُاث الخىػَ٘ ألاولي للى٣ٟاث في نهاًت ٧ل زالسي و حؿخىظب ظضو٫ جىػَ٘ ألٖا

( ًدب Aلهظا ألازحر و ال٣ُمت ؤلاظمالُت لؤلٖباء اإلاكتر٦ت في الخهمُم ) Aبى٣ل اإلاٗلىماث اإلاىاؾبت مً الخهمُم 

 . أن جىػٕ بحن مسخل٠ الٟغوٕ بهٟت مض٣٢ت

 : الخىشَع الثاهىي للىفلاث. 2.3

باء الخانت  C2جخم مغاخل الخىػَ٘ الشاهىي للى٣ٟاث بضاًت للجضو٫  مً زال٫ ال٣ُام بخىػَ٘ مسخل٠ ألٖا

ت ٖلى الٟغوٕ ألاؾاؾُت و طل٪ اٖخماصا ٖلى مٟاجُذ الخىػَ٘ اإلادضصة في الجضو٫   C4بمسخل٠ الٟغوٕ الشاهٍى

ت طاث الُاب٘ الُبي و الظي  وهظا ًخُلب بهٟت مؿب٣ت خؿاب ج٩لٟت وخضة ٖمل ٧ل ٕٞغ مً الٟغوٕ الشاهٍى

 الٗال٢ت الخالُت : ًخم الخدهل ٖلُه مً زال٫

 

 

باء الخانت ل٩ل ٕٞغ زاهىي ٖلى خضا و الظي ٌٗىص لٟٕغ أؾاس ي ه٣ىم بالٗملُت الخالُت:و  ت ٢ُمت ألٖا  إلاٗٞغ

 ج٩لٟت وخضة الٗمل.× اإلاؿتهل٨ت مً َٝغ الٟٕغ ألاؾاس ي ٖضص وخضاث الٗمل 

ت طاث الُاب٘ الٗام ٞان جىػَ٘ أٖبائهم ٖلى مسخل٠ الٟغوٕ ألاؾاؾُت ًخم بما  و ُٞما ًسو الٟغوٕ الشاهٍى

 ًخىا٤ٞ و وؿبت هظا الٟٕغ م٣اعهت بمجمٕى أٖباء الٟغوٕ ألاؾاؾُت و ألظل طل٪ ًخم اإلاغوع بالٗملُاث الخالُت:

 خؿاب مجمٕى أٖباء الٟغوٕ ألاؾاؾُت.  -

ت ل٩ل ٕٞغ عةِس ي و التي حؿاوي                                  -  اؾخسغاط اليؿبت اإلائٍى

 

 

 جدمُل ههِب ٧ل ٢ؿم عةِس ي مً أٖباء ال٣ؿم الٟغعي مً زال٫ الٗملُت الخالُت: -

ت الؿاب٣ت                  . أٖباء ال٣ؿم الٟغعي× اليؿبت اإلائٍى

 

لت ألاكظام اإلاخجاوظت   الفسع الثالث: جلُُم لعٍس

م مً ئؾهاماتها  ٣ت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت، وبالٚغ م مً ٞٗالُت مىهجُت خؿاب الخ٩ال٠ُ بىاؾُت ٍَغ بالٚغ

ت مً اإلاخٗضصة في مجا٫ الغ٢ابت و الخد٨م في الخ٩ال٠ُ، ئال أنها ال   جسلى مً بٌٗ الاهخ٣اصاث ومً مجمٖى

 :1الٗغا٢ُل وال٣ٗباث التي جىاظهها في مُضان الخُب٤ُ و التي جخمشل في
                                                 

 .   33. 32م ٖاص٫ َالبي، مغظ٘ ؾاب٤، 1

 

Coût de l’unité d’œuvre = 

Coût total des charges des section auxiliaire 

Nombre d’unité d’œuvre réalisé 

 011× الفرع الرئيس  أعباء

 لغةِؿُتا مجمٕى أٖباء الٟغوٕ
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باليؿبت للمؿدكُٟاث التي جيخج الٗضًض مً الخضماث ٞاهه ًهٗب ج٣ؿُم اإلاإؾؿت ئلى أ٢ؿام مخجاوؿت أوال: 

ٞٗلُا، هٓغا لخٗضص مسغظاتها مما ًهٗب ٖملُت جدضًض وخضاث ال٣ُاؽ اإلاٗبرة ًٖ خ٣ُ٣ت حٛحراث أوكُت 

 هظه ألا٢ؿام. 

مجضي  ر ٣ت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت ٩ًىن ٚحزاهُا: ٦ظل٪ هجض أن حؿُحر الخضماث ٖلى اإلاضي ال٣هحر اؾدىاصا لٍُغ

طل٪ أن ج٩لٟت الىخضة اإلاىخجت مدملت بخ٩ال٠ُ ٚحر مباقغة، والتي ج٩ىن خهت الخ٩ال٠ُ الشابخت مجها جمشل 

وؿبت ٦بحرة، ألامغ الظي ًإصي ئلى جظبظب ج٩لٟت الىخضة، و ٖلُه ٞان ؾٗغ الخ٩لٟت ؾ٩ُىن مٗغى للخٛحر بحن 

 ٞترة و أزغي.

( ، و في مجا٫ الخُب٤ُ ٖىض مغخلت الخىػَ٘ ألاولي للى٣ٟاث  le coût completلخ٩لٟت ال٩املت ) زالشا: لخدضًض ا

هالخٔ جىػَ٘ لؤلٖباء اإلاكتر٦ت بحن ٧ل ألا٢ؿام ، هظه ألازحرة التي ًم٨ً أن هجض ٞحها مً لم حؿخٟض أنال مً 

باء اإلاكتر٦ت ٧الٛاػ و ال٨هغباء ًخم ظؼاُٞا مً باء، ٞخىػَ٘ ألٖا صون أي أؾاؽ و هظا ما ًإصي بىا ئلى  هظه ألٖا

( للخ٩ال٠ُ ٚحر اإلاباقغة ؾىاء ٖلى  ARBITRAIREالىنى٫ ئلى ج٩ال٠ُ ٚحر خ٣ُ٣ُت هابٗت مً جىػَ٘ ٦ُٟي) 

مؿخىي ألا٢ؿام الغةِؿُت أو ٖلى مؿخىي جىػَ٘ ج٩ال٠ُ ألا٢ؿام اإلالخ٣ت ٖلى ألا٢ؿام الغةِؿُت، ٦ما أنها 

ا  تي ًدخاظها مؿحرو الهُا٧ل الصخُت عاث الىخُضة اللِؿذ أصاة للدؿُحر و اجساط ال٣غا لت هٖى ألنها ٧لُت و ٍَى

ت في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث.  ما، وأن مجا٫ الدؿُحر ًدخاط ئلى ؾٖغ

ت و الض٢ت، وبالخالي ئلى قب٨ت مٗلىماجُت  هٓام  و باإلياٞت ئلى طل٪ ٞان هٓام خؿاب الخ٩ال٠ُ ًخُلب الؿٖغ

الم آلالي، وظمُ٘ آلالُاث الؿاهدت بخدؿحن الٗمل و جغ٢ُخه  غ ٖلى ٧ل ج٣ىُاث ؤلٖا هظا و مٗلىماحي ميؿ٤ و مخٞى

ت  .ما ًالخٔ ُٚابه في اإلاإؾؿاث الصخُت الجؼاةٍغ

خُض ًالخٔ ٖضم جُاب٣ه م٘  لٗغا٢ُل اله٩ُل الخىُٓمي للمإؾؿت الصخُتهجض ٦ظل٪ مً ألاؾباب واعابٗا: 

هٓام خؿاب الخ٩ال٠ُ، ختى أهىا هجض أن بٌٗ اإلاؿدكُٟاث ئلى خض آلان ال ججُض جُب٤ُ أؾالُب خؿاب 

ال  لخ٩ال٠ُأن الخٗضاص البكغي اإلاسخغ لل٣ُام بٗملُت خؿاب ا ًالخٔ خالُا في اإلاؿدكُٟاث الخ٩ال٠ُ، ٞما

ت بحن اإلاهالر، ٦ما أهىا  ٨ًٟي لل٣ُام بالٗمل بك٩ل ص٤ُ٢، و هظا ًغظ٘ أؾاؾا ئلى ؾىء جىػَ٘ اإلاىاعص البكٍغ

خٔ في الىا٢٘ هى جُب٤ُ الٗملُاث ال هجض حؿمُت اإلا٨خب بـ" م٨خب جدلُل و ج٣ُُم الخ٩ال٠ُ" ئال أهه ما ً

 الخؿابُت ٣ِٞ صون أي ج٣ُُم.

الخىُٟظ ًخٗغى لهٗىباث في  الخ٩ال٠ُ في اإلاإؾؿاث الصخُت٦ما ًالخٔ أن جُب٤ُ هٓام خؿاب زامؿا: 

بأهمُت الٗملُت، وهظا ما ًإصي ئلى جًُِ٘ الى٢ذ  هٓغا إلاكا٧ل جخٗل٤ بظهىُت الٗامل ُٞأالمباالة الخُب٤ُو 

باء للخؿاب، و هظا مازانت في ئعؾا خُض أن جأزغ  ى مؿخىي اإلاإؾؿت الصخُتٌسجل ٖل ٫ مسخل٠ ألٖا

خؿاب الخ٩ال٠ُ ٌٗىص ئلى ٖضم ئعؾا٫ مسخل٠ اإلاهالر لخهُلت وكاَاتها، وهظا بالُب٘ ًإصي ئلى ح٣ُٗض 

ـ ٖلى الٗمل ؤلاؾتراجُجي للمإؾؿت ٖملُت الخؿاب و َى٫ جىُٟظها و مىه ونى٫ الىخاةج مخأزغة، مما ًى٨ٗ

 .مً مداولت لىي٘ جيبإاث و ج٣ضًغاث ليكاٍ مسخل٠ الهُا٧ل الصخُت

لُه و بىاءا ٖلى هظه ال٣ٗباث و الٗغا٢ُل ًم٨ً ا٢تراح بٌٗ آلالُاث و الؿبل لخجاوػ مسخل٠ اإلاكا٧ل       ٖو

و وي٘ هٓام لخؿاب الخ٩ال٠ُ مخمحز بالٟٗالُت و الىجاٖت، بدُض ًجب حٗضًل الخىُٓم 

الٗمىمُت  تالصخُت وظٗله ًخأ٢لم م٘ هٓام خؿاب الخ٩ال٠ُ، ٞمشال ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿللمإؾؿتاله٩ُلُ
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تٖكٗاقت ت وهظا ٚحر ٧اٝ و  للصخت الجىاٍع هجض م٨خبا واخضا ًخٗامل م٘ مسخل٠ ألا٢ؿام الغةِؿُت و الشاهٍى

ٌؿبب الخأزغ في ونى٫ مسخل٠ اإلاٗلىماث الخانت بأٖباء و وكاَاث اإلاهالر  لظا ًجب حٗضًل اله٩ُل 

ب اإلا٨خب مً مسخل٠ اإلاهالر التي ٩ًىن وكا َها الخ٣جي م٨ش٠ و هظا بسل٤ ٖال٢اث الخىُٓمي مً زال٫ ج٣ٍغ

ُُٟت و جيؿ٣ُها، أو مداولت ئوكاء زالًا مهٛغة لخؿاب الخ٩ال٠ُ ٖلى مؿخىي مسخل٠ اإلاهالر، باإلياٞت  ْو

الم آلالي و ئًهالها بمسخل٠ اإلاهالر ختى ٌؿهل جدب٘ اليكاَاث و الى٣ٟاث و  ئلى هظا ًجب ئصزا٫ قب٨ت ؤلٖا

تال٣ُام بمسخل٠ الخؿاباث و ؤلاخه جدؿِـ ٧ل اإلاؿخسضمحن بأهمُت الٗملُت و ، و ٦ظا اةُاث بض٢ت و ؾٖغ

ً اإلاخىانل مً زال٫ حؿُحر بغامج ص٣ُ٢ت و هاصٞت لٟاةضتهم ؾىاء  ٤ الخ٩ٍى هخاةجها ؤلاًجابُت وطل٪ ًٖ ٍَغ

حن، م٘ مداولت خل ٧ل اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها الٗامل و جدٟحزه و حصجُٗ أو ٧اهىا َبُحن، قبه َبُحن  ه ئصاٍع

 أ٦ثر.

٣ت خؿاب الخ٩ال٠ُ  حر ظمُ٘ الىزاة٤ و اإلاُُٗاث و ظمُ٘ اإلاؿخلؼماث اإلاؿهلت و اإلابؿُت لٍُغ ٦ما ًجب جٞى

بىاؾُت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت. ٦ما ٌؿخلؼم جدلُل مسخل٠ الىخاةج اإلادهل ٖلحها ومداولت الخد٨م في جؼاًض 

اث الخ٩ال٠ُ لٗضة ؾىىاث بمؿخىي الخ٩ال٠ُ الصخُت مً زال٫ صعاؾتها و مٗالجتها، وبٗضها م٣اعهت م ؿخٍى

 الخضماث اإلا٣ضمت و هٕى الٗالط اإلا٣ضم.

في ألازحر و مً زال٫ الخٗم٤ و الخض٤ُ٢ في مدخىي مىهجُت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت ًم٨ً ال٣ى٫ أنها جمشل وؾُلت 

جي لخؿاب الخ٩ال٠ُ الصخُت هٓغا إلاا حكمله مً جٟهُالث حؿمذ باؾخيخاط مس خل٠ هاظٗت إل٢امت هٓام َو

باقغة التي ٣ًىم ٖلى أؾاؾها ج٣ضًغ نهاتي لخ٩لٟت الخضمت اإلا٣ضمت اإلاٚحر ٠ُ الجؼةُت بما ٞحها اإلاباقغة و الخ٩ال

٤ هاجه الخ٣ُُماث  و ل٨ً مً ألاهمُت بم٩انمً َٝغ مسخل٠ اإلاهالر الضازلُت للمإؾؿاث الصخُت،  أن جٞغ

ت بخجؿُض ٖملي ملمىؽ ٌؿمذ بخ٣ُُم ٞٗالُت هاجه اإلاىهجُت مً زال٫  الاؾخيخاظاثو  و الجهىص الىٍٓغ

 ٗلى خؿاب الخ٩ال٠ُ الصخُت.و الىٓام ال٣اةم ألاهضاٝ اإلاؿُغة الخٗغى إلاضي جد٤ُ٣ مسخل٠

 

 



 

 

 

                                 الثاوي: ضسوزة اعخماد الىهج الخعاكدي                                                                                           اإلابحث

ئن الٗال٢ت ال٣اةمت خالُا بحن مإؾؿاجىا الصخُت وممىلحها ج٣ىم ٖلى أؾاؽ الؿلُت الٗمىمُت التي جمشل 

ل الض ىُت خ٤ اخخ٩اع جىػَ٘ جمٍى ولت ع٦حزتها ألاؾاؾُت خُض أُٖذ لىٟؿها باؾم الخىػَ٘ الٗاص٫ للثرواث الَى

ل أصي ئلى البدض ًٖ ئم٩اهُت ئخضار الخضماث الصخُت، ٚحر أن هظه الٗال٢ت جغجب ٖجها  عجؼ في مجا٫ الخمٍى

٤ الىٓام الخٗا٢ضي، وطل٪ إلاا ًمخاػ به ل ًٖ ٍَغ ل  حُٛحراث في َغ١ الخمٍى مً زهاةو ؾُما في مجا٫ الخمٍى

 و الخد٨م في الى٣ٟاث الصخُت. 

 هظام الخعاكد طعاإلاعلب ألاول: مفهىم و أ

ل وطل٪ لٗضم ٢ضعتها ٖلى الخ٨ٟل بجمُ٘  ئن اإلاإؾؿاث الصخُت جخسبِ في مك٩ل خ٣ُ٣ي مً هاخُت الخمٍى

ل ًضٖى ئلى البدض  ًٖ ئم٩اهُت ئخضار الخُٛحراث الى٣ٟاث الصخُت الالػمت، ٞهظا العجؼ في مجا٫ الخمٍى

٤ الىٓام الخٗا٢ضي الظي ٌٗخبر ٦دل ٣ًىص هٓام الٗالط ئلى ألاخؿً وطل٪ إلاا ًمخاػ به مً  الالػمت ًٖ ٍَغ

ل و الخد٨م في الى٣ٟاث الصخُت  .زهاةو ؾُما في مجا٫ الخمٍى

 الٟٕغ ألاو٫: مٟهىم هٓام الخٗا٢ض

ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاةغي هى ٖباعة ًٖ اجٟا١ ًلتزم مً  54ئن ال٣ٗض بهٟت ٖامت و خؿب هو اإلااصة      

بمىظبه شخو أو ٖضة أشخام هدى شخو أو ٖضة أشخام بمىذ أو ٞٗل أو ٖضم ٞٗل ش يء ما، ٞال٣ٗض 

 ئطن هى جىا٤ٞ ئعاصجحن ٖلى ئخضار ازغ ٢اهىوي والتزام  مً ٢بل َغفي ال٣ٗض.   

لُه ٞالىٓام الخٗا٢ضي هى ٖباعة ًٖ اجٟا٢ُت جغبِ ٧ل  مً وػاعة الصخت والهُا٧ل جدذ الىناًت بهُئاث ٖو

لتزم الُٝغ  ُت للمإمىحن ، ٍو الًمان الاظخماعي، بدُض ًلتزم الُٝغ ألاو٫ بخ٣ضًم زضماث صخُت  طاث هٖى

حر أظغاء( ل الخضماث اإلا٣ضمت للٟئت اإلا٩لٟت بدماًتها ) مإمىحن اظخماُٖحن أظغاء ٚو  .الشاوي بخمٍى

ٗجي الىٓام الخٗا٢ضي في     ل الجؼافي للمإؾؿاث الٗمىمُت للصخت مً ٢بل  َو مدخىاه اإلاغوع مً الخمٍى

هُئاث الًمان الاظخماعي وما ٣ًخًُه مً الخسلي ًٖ مجاهُت الٗالط و٦ظا ئظغاء اإلاحزاهُت ال٩لُت ئلى هٓام 

ل خ٣ُ٣ي للخضماث الصخُت التي ج٣ضمها اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الصخُت للمإمىحن اظخماُٖا وهظا مً  جمٍى

٫ اإلاٗىماث التي ج٣ضمها اإلاإؾؿاث الٗمىمُت للصخت لى٧االث الًمان الاظخماعي  في ئَاع الٗال٢اث زال

 .1الخٗا٢ضًت

ل اإلاؿدكُٟاث ٌؿمذ بخد٤ُ٣ ظملت مً ألاهضاٝ اإلاخٗل٣ت أؾاؾا  ئن جبجي هظا ألاؾلىب الجضًض في مجا٫ جمٍى

ل الجؼافي الظي ٢لو مؿإولُت  ؾض سٛغاث هٓامبًمان ا٦بر قٟاُٞت مم٨ىت في حؿُحر اإلاؿدكُٟاث، و  الخمٍى

اإلاؿدكٟى الٗمىمي ٦مإؾؿت ًخٗحن ٖلحها بلٙى أهضاٞها بأ٢ل ج٩لٟت والخد٨م في ه٣ٟاتها، والبدض ًٖ جدهُل 

ت لؿحرها .  اإلاىاعص اإلاالُت الًغوٍع

 

 

 

 

                                                 
ت أما٫بى  ل اإلاؿدكُٟاث، ٢غبٖى ىُت لئلصاعة، ؾىت ازغ جُب٤ُ هٓام الخٗا٢ض ٖلى جمٍى 7، م 2006، مظ٦غة جسغط، اإلاضعؾت الَى 1 



 

 

 

 الفسع الثاوي: أطع هظام الخعاكد

ل اإلاإؾؿاث الٗمىمُت للصخت ٌٗجي ئبغام هظه ألازحرة ل٣ٗىص أصاء  ئن الىهج الخٗا٢ضي ٦بضًل ظضًض لخمٍى

ٌ مالي ٌؿاوي مجمٕى الخ٩ال٠ُ اإلاؿخٗملت لخ٣ضًم الخضمت في ئَاع ألانى٫  زضمت أو بظ٫ ٖىاًت م٣ابل حٍٗى

 اإلاخٗاٝع ٖلحها.

كتٍر في ال٣ٗض قغوَا لصخخه وهي  :َو

  . وحىد أظساف العلد:1

خه اإلااصة والعلد    مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاةغي  " ال٣ٗض ئجٟا١ ًلؼم بمىظبه شخو أو ٖضة  ٦54ما ٖٞغ

ً بمى٘ أو ٞٗل أو ٖضم ٞٗل ش يء ما"،  أو بٗباعة أزغي ال٣ٗض ولُض ئعاصجحن أو أ٦ثر لٛغى جأصًت  أشخام آزٍغ

ٌ مالي مخ٩افئ وأَغا  ٝ ال٣ٗض هي :زضمت أو ال٣ُام بٗمل أو بظ٫ ٖىاًت م٣ابل حٍٗى

  ٍالُٝغ اإلاؿتهل٪ أي اإلاغ.ٌ 

 .٤ الهحي  الُٝغ اإلاىخج للخضمت أي الُبِب أو اإلاٞغ

 خمشل في الضولت ونىضو١ الخأمُىاث ؤلاظخماُٖت  .  1الُٝغ اإلامى٫ ٍو

 

 . مدل ال٣ٗض بمٟهىم الىهج الخٗا٢ضي :2

ان      ٤ الهحي مً أظل الىنى٫ ئلى هدُجت ٣ًهضها الُٞغ ًخٗل٤ باإلاجهىص اإلابظو٫ مً َٝغ الُبِب أو اإلاٞغ

في خضوص أنى٫ أزال٢ُاث مهىت الُب أي ئلتزام اإلاضًً ببظ٫ ٖىاًت ل٩ىن هدُجت التي ًغاص جد٣ُ٣ها طاث 

حن .   َبُٗت ئخخمالُت ومىه ٣ٖض جأصًت الخضمت الصخُت ٨ًدس ي َاب٘ ؤلاخخمالُت و   الغياةُت وملؼم للُٞغ

 . مبضأ الغياةُت بمٟهىم الىهج الخٗا٢ضي:3

ئن ٣ٖض جأصًت الخضمت الصخُت ئخخمالي وحٗا٢ضي وعياتي وملؼم للجاهبحن ٞان الغياةُت بهظا اإلاٟهىم     

ت في ٢ُام الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بحن أَغاٝ ال٣ٗض الشالزت :  ًم٨ً اٖخباعها حجغ الؼاٍو

 اإلاؿتهل٪:عض ى  1.3

ُت التي هى في     اصة ًٖ خ٣ه في ؤلاؾدكٟاء بال٨مُت والىٖى ًخمخ٘ اإلاؿتهل٪ بدماًت مً الخضلِـ والٛل ٍػ

خاظت ئلحها بىاًء ٖلى اإلا٣ابل الظي بام٩اهه صٞٗه ٖلى هظا ألاؾاؽ هغي أن عض ى اإلاؿتهل٪ بالخضمت الصخُت 

٤ الهحي به باإل   .2ياٞت ئلى صعظت هجاٖت الٗالط اإلا٣ضم له وقٟاةهمغجبِ بمضي ج٨ٟل الُبِب اإلاٗالج أو اإلاٞغ

٤ الهحي:2.3  . عض ى الُبِب اإلاٗالج أو اإلاٞغ

عض ى الُبِب مغجبِ بىجاٖت الٗالط الظي ٣ًضمه وئخترامه ألنى٫ مهىت الُب وأزال٢ُاتها، ئياٞت ئلى    

خ ٤ الهحي مُالب بٗضم ججاوػ ؤلٖا ماصاث اإلامىىخت له وئال عياةه بم٣ابل الخضمت التي ٣ًضمها، ٦ما أن اإلاٞغ

٣ضاهه لش٣ت ومهضا٢ُخه م٘ مخٗاملُه.  حٗغيذ محزاهِخه لعجؼ وما ًىجم ٖىه مً ئٞالؾه ٞو

م٨ً خهغه ُٞما ًلي3.3  : . عض ى اإلامىلحن: ٍو

٤ الهحي في ج٩ال٠ُ الٗالط والى٢اًت أي ال ًم٨ً  - ٣ًاؽ عض ى اإلامى٫ بمضي جد٨م الُبِب اإلاٗالج أو اإلاٞغ

غة ومباصب الخدلُل ؤلا٢خهاصي.زغوط الخضمت الصخُ خماصاث اإلاخٞى  ت ًٖ ئَاع ؤلٖا
                                                 

ىُت لئلصاعة، ؾىت  22، م2005نالح ئؾماُٖل، جىُٓم م٨خب الضزى٫ زهىنا م٘ جبجي هٓام الخٗا٢ض، مظ٦غة جسغط، اإلاضعؾت الَى 1. 

 



 

 

 

ُت الخضمت الصخُت اإلا٣ضمت ومضي جأزحرها ٖلى الخُاة الٟغصًت والجماُٖت  - ئن عض ى اإلامىلحن مغجبِ بىٖى

 .وا٢خىإ اإلاٍغٌ بها ل٨ً جب٣ي الٛاًت اإلاشلى للممى٫ هي جد٤ُ٣ اإلاىٟٗت الخضًت بأ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت

 . الظبــب: 4

ي الؿبب الباٖض ٖلى الخٗا٢ض بهضٝ زل٤ قٟاُٞت في الٗال٢اث التي جغبِ بحن ممىلي ٢ُإ الصخت بمىخجي أ

الخضماث الصخُت و٦ظا ويىح الٗال٢اث بحن مؿتهل٪ الخضمت واإلاإؾؿاث الؿاهغة ٖلى ئ٢خُاٖاإلقترا٧اث 

ت والًغاةب والغؾىم باإلياٞت ئلى ٞخذ مجا٫ اإلاىاٞؿت ٦ؿبُل أ٢ل ج٩لٟ ُت الخضمت م٘ ؤلاظباٍع ٘ هٖى ت لٞغ

ت ئزخُاع الهىضو١ الظي ٌٗٓم مىٟٗخه  جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ٖىامل ؤلاهخاط، بمٗجى آزغ ئُٖاء اإلاىاًَ خٍغ

ت  .1الخضًت ومً زم ججاوػ ؾلبُاث الؿُاؾت ؤلاخخ٩اٍع

 

 اإلاعلب الثاوي: ازس اعخماد الىهج الخعاكدي على اإلاؤطظاث الصحُت

ل و٦ظا الخد٨م في الدؿُحر اإلاالي      وطل٪  ئن اإلاإؾؿاث الصخُت جخسبِ في مك٩ل خ٣ُ٣ي مً هاخُت الخمٍى

ل ًضٖى ئلى البدض ًٖ  لٗضم ٢ضعتها ٖلى الخ٨ٟل بجمُ٘ الى٣ٟاث الصخُت الالػمت ٞهظا العجؼ في مجا٫ الخمٍى

٤ الىٓام الخٗا٢ضي الظي ٌ ٗخبر ٦دل ٣ًىص هٓام الٗالط ئلى ألاخؿً ئم٩اهُت إلخضار الخُٛحراث الالػمت ًٖ ٍَغ

 وطل٪ إلاا ًمخاػ به مً زهاةو مً بُجها:  

 الٟٕغ ألاو٫: الخد٨م في الى٣ٟاث

حٗخبر الٟٗالُت ٚاًت و هضٝ ٧ل اإلاإؾؿاث الصخُت خُض أهه البض مً الىنى٫ ئلى ألاهضاٝ بأ٢ل      

م٨ً جد٤ُ٣ طل٪ مً زال٫ الٗمل بالخٗا٢ض مً ظهت و ال ت اإلاىاٞؿت مً ظهت أزغي الخ٩ال٠ُ ٍو خىظه ئلى خٍغ

ت مً الىخاةج أهمها  :2ما ٌؿمذ أو ًترجب ٖىه مجمٖى

٤ الخٟاوى بحن ماهذ اإلاا٫ و مى٣ٟه ُٞما ًسو  - جغقُض الخسهُهاث اإلاالُت للمإؾؿاث الصخُت ًٖ ٍَغ

غ ناخب الى٣ٟت للممى٫ َبُٗت الى٣ٟت وهدُجت ؤلاهٟا١.   اإلابالٜ اإلامىىخت، وطل٪ بخبًر

ت مً البُاهاث اإلادضصة و اإلاخمشلت في الخضماث اإلا٣ضمت  - ل هٓغا ل٣ُامها ٖلى أؾاؽ مجمٖى الض٢ت في الخمٍى

 وج٩الُٟها.

ت أخؿً للهُا٧ل اإلاى٣ٟت أ٦ثر مً ٚحرها و الٗمل ٖلى  ئم٩اهُت - وي٘ وؿب و مٗضالث للى٣ٟاث للم٣اعهت و إلاٗٞغ

 جسٌُٟ الى٣ٟاث التي حك٩ل وؿب ٦بحرة لهظه الهُا٧ل م٣اعهت بالهُا٧ل ألازغي.

اة٠ ألاؾاؾُت ئلى مغا٦ؼ مؿإولُت بهضٝ ٣ٖلىت ئؾخٛال٫  - ت وج٣ؿُم الْى ت الخ٩ال٠ُ الخ٣ضًٍغ مٗٞغ

 صاإلاخاخت ٧الخٗا٢ض في بٌٗ مجاالث الخضماث ٧الى٢اًت والىٓاٞت ؤلاؾدكٟاةُت  ونُاهت الٗخاص الُبي .اإلاىاع 

ٟحن بذجم اليكاَاث  - ت بخدضًض مهام ٧ل مىهب وعبِ حٗضاص اإلاْى  الدؿُحر ال٣ٗالوي للمىاعص البكٍغ

 الخد٨م في اإلاإقغاث الصخُت وهظ٦غ مجها:  -

٨ٗـ خُض . اإلادة اإلاخىطعت لإلكامت : 1 ٌٗخبر هظا اإلاإقغ جبٗا لىٕى الخالت اإلاغيُت واإلاهلخت ؤلاؾدكٟاةُت َو

 اليكاٍ الٟٗلي للمهالر ؤلاؾدكٟاةُت .

                                                 
 23نالح ئؾماُٖل، هٟـ اإلاغظ٘، م 1

ىُت للصخت الٗمىمُت، م  55صعباط ِٖس ى، الدؿُحر اإلاالي للمإؾؿت الاؾدكٟاةُت، مظ٦غة جسغط، اإلاضعؾت الَى 2 



 

 

 

غ باليؿبت2 ت للؿٍغ إلايزاهُت  . وؿبت قٛل ألاؾغة: الخد٨م في هظه اليؿبت ٌؿمذ بخسٌُٟ الخ٩لٟت الؿىٍى

اصة في ٞٗالُت اإلاؿدكٟى  .الدؿُحر والٍؼ

الخد٨م الض٤ُ٢ في هظا اإلاإقغ ٌؿاٖض ٖلى الخدضًض الض٤ُ٢ إلخخُاظاث اإلاخىطغ : . اإلاجخمع ؤلاطدؼفائي3

 اإلاهالر مً ملخ٣اث ألاؾغة والُا٢ت . 

 الاؾخ٣اللُت اإلاالُت الٟٕغ الشاوي:

لها في الى٢ذ الغاهً بيؿبت ٦بحرة ٖلى الضولت، مما ًسل٤ في الىا٢٘ هٕى مً  حٗخمض اإلاإؾؿاث الصخُت في جمٍى

ت لهظه اإلاإؾؿاث باليؿبت للضولت، و الخبُٗت ُٞما ًسو الدؿُحر اإلاالي للىناًت، ألامغ الظي ًدىافى الخبُٗت اإلاالُ

ت و الاؾخ٣ال٫ اإلاالي، و في ْل هظا  و ًخٗاعى م٘ ٧ىنها مإؾؿاث طاث َاب٘ ئصاعي جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

٘ جدض مؼصوط:   الجض٫ ال٣اةم جب٣ى هاجه اإلاإؾؿاث ملؼمت  ٖلى ٞع

ت الخ٩ال٠ُ التي مً  مً ظهت - أن ج٩ىن في جُىع مؿخمغ و ٞٗا٫ في ئَاع الخىظه الجضًض، م٘ مٗٞغ

 زاللها حٗمل ٖلى اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت.

ل الظاحي  ٦مإؾؿت مؿخ٣لت مىخجت  - ومً ظهت أزغي الؿعي ئلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣ال٫ في الدؿُحر اإلاالي و الخمٍى

 لؿل٘ و زضماث صخُت.

ل اإلاإؾؿاث الصخُت ؾُمىذ هظه ألازحرة ال ق٪ ُٞه أن ا و مما لٗمل بىٓام الخٗا٢ض ٦ىٓام ظضًض لخمٍى

 اؾخ٣اللُت ٦بحرة م٣اعهت بما هى ٖلُه الخا٫ الُىم.

ُت الخضماث الصخُت  الٟٕغ الشالض: جدؿحن هٖى

ئن الخىظه الا٢خهاصي الخالي في الجؼاةغ ٌصج٘ مباصعاث ال٣ُإ الخام في ظمُ٘ اإلاجاالث وهظا ًسل٤ ظى    

مً اإلاىاٞؿت بحن ال٣ُإ الهحي الخام و ال٣ُإ الهحي الٗمىمي، و ئن ٧ان ال٣ُإ الخام يهضٝ ئلى 

نى٫ ئلى مؿخىي مٗحن مً الغبذ بأ٢ل ج٩ال٠ُ و أًٞل زضماث صخُت ، ٞٗلى اإلاؿدكٟى ئطن الٗمل ٖلى الى 

ُت و لِـ ٖلى ٦مُت الخضماث الصخُت اإلا٣ضمت،  ٤ الٗالط بأ٢ل الخ٩ال٠ُ و التر٦حز ٖلى الىٖى الٟٗالُت ًٖ ٍَغ

و بالخالي ٞالىٓام الخٗا٢ضي ٌؿعى صاةما للىنى٫ ئلى الٟٗالُت و ال٣ٗلىت في حؿُحر الهُا٧ل الصخُت و ج٣ضًم 

 أًٞل الخضماث الصخُت للمغض ى.   

خباع إلا٨خب الضزى٫ و ؤلاخهاةُاث الاؾدكٟاةُت:                     اإلاب  دض الشالض : ئٖاصة الٖا

ان مٟٗى٫ ألامغ  ُٟت أؾاؾُت مً الىاخُت  ٢73/65بل ؾٍغ اإلاخٗل٤ بالُب اإلاجاوي ٧ان إلا٨خب الضزى٫ ْو

جغص م٨خب ٢بى٫ اإلاالُت جخمشل في جدهُل ئًغاصاث الاؾدكٟاء، و بٗض نضوع ألامغ، أنبذ م٨خب الضزى٫ م

(Bureau d’admission  ،ُاث ُٟت ئصزا٫ وئزغاط اإلاغض ى وحسجُل الخالت اإلاضهُت للمىالُض والٞى ( ٣ًىم بْى

ُٟت الخدهُل ولى بهٟت ق٩لُت مً زال٫ اإلاهام الجضًضة التي  لُٗىص مغة أزغي في الؿىىاث ألازحرة ئلى ْو

ت ع٢مأؾىضث له بم٣خط ى  اإلاخٗل٣ت بدىُٓم وؾحر م٨خب  07/12/2000ت في اإلاإعز 2000/ 03الخٗلُمت الىػاٍع

 الضزى٫.

 

 

 



 

 

 

 اإلاعلب ألاول: الضسوزة اإلالحت لخأهُل مكخب الدخىل 

خباع   للمؿاهمت في جدؿحن الدؿُحر والخد٨م في الخ٩ال٠ُ في اإلاإؾؿاث الاؾدكٟاةُت ًجب ئٖاصة الٖا

اةٟه مً الىاخُت اإلاالُت ألهه مإهل أ٦ثر مً ٚحره  ش صزى٫ اإلاٍغٌ واإلاهلخت إلا٨خب الضزى٫ ولْى ت جاٍع إلاٗٞغ

٤ البُا٢ت اإلاخى٣لت ) الث بحن اإلاهالر والخضماث اإلاؿخُٟض مجها ًٖ ٍَغ ( La fiche navetteاإلاىظه ئلحها والخدٍى

ت التي ٢ضمذ  ما٫ الُبُت وألاصٍو التي ًلؼم ٖلى ٧ل َبِب أو مسبري أو َبِب ألاقٗت أن ٌسجل ٖلحها ٧ل ألٖا

ش زغو  ت ظمُ٘ الخضماث اإلا٣ضمت وخؿاب اإلاؿخد٣اث للمٍغٌ، و٦ظا جاٍع ظه وبالخالي ًم٨ً مً زاللها مٗٞغ

 اإلاٟغويت ٖلى ٖاج٤ اإلاٍغٌ وئٖضاص الٟاجىعة الىاظبت الضٞ٘. 

غاث ٖلى    ئن ئصعاط هٓام الخٗا٢ض في اإلاإؾؿاث الصخُت الٗمىمُت ًٟغى خخمُا ئخضار حٛحراث و جٍُى

ت.  م٨خب الضزى٫ مً زال٫ ٖهغهت اإلاىاعص اإلااصًت  و جأهُل اإلاىاعص البكٍغ

 ٦ما أن جبجي اإلاداؾبت الخدلُلُت التي جمشل أصاة للخ٣ُُم و اإلاغا٢بت و مهضعا للمٗلىماث مً أظل خؿاب ؾٗغ 

ت بمهام م٨خب الضزى٫ . ت اإلاىَى  الُىم ؤلاؾدكٟاتي جخُلب مً صون جأهُل و جشمحن اإلاىاعص البكٍغ

ت بها  اعاث ال٨ٟإة  وال٩اُٞت إلهجاػ وجد٤ُ٣ اإلاهام اإلاىَى  ئطا ٞهىال٪ يغوعة لتزوٍض م٨خب الضزى٫ باإَل

 ل٪، و التي جخمشل في:ٖمىما هىا٥ بٌٗ الكغوٍ والا٢تراخاث التي والبض مً جد٣ُ٣ها مً أظل جد٤ُ٣ ط

ت . - حن لهم ال٣ضعة ٖلى حؿُحر اإلالٟاث ؤلاصاٍع ٠ُ أٖىان ئصاٍع  جْى

 ال٣ضعة ٖلى ئهجاػ وجغظمتها الؾخٛاللها اؾخٛالال ظُضا . -

 ال٣ضعة ٖلى اؾخٛال٫ اؾخماعة ؤلا٢با٫ ومً زم الىنى٫ الٟىجغة . -

 ٖالم آلالي، اإلاداؾبت الخدلُلُت(الجضًضة )هٓام حٗا٢ض، ؤلا ْٟحن للخ٠ُ٨ م٘ الُغاة٤ جدًحر اإلاى  -

اع الخىُٓمي اإلاالةم . - ت البض مً ئُٖاةه ؤلَا  ل٩ي ًخأ٢لم م٨خب الضزى٫ م٘ الخدىالث الجاٍع

خماص ٖلى اإلاٗلىماجُت  - الم آلالي، ؤلٖا ٖالوة ٖلى الجاهب اله٨ُلي البض أًًا مً ئُٖاء أهمُت ٢هىي لىٓام ؤلٖا

ل  اإلالٟاث اإلا٨ضؾت ئلى ظهاػ ال٨مبُىجغ الظي ٌؿهل مً الخهى٫ ٖلى أنبذ أمغا ال مٟغ مىه و ًجب جدٍى

 اإلاُُٗاث .

 اإلخهاةُاث و اإلاإقغاث الاؾدكٟاةُتاإلاُلب الشاوي: الاهخمام ب

، T.O.L، مٗض٫ قٛل ألاؾغة   D.M.Sباليؿبت لئلخهاةُاث الاؾدكٟاةُت مشل مخىؾِ مضة ؤلا٢امت  

غ  جب خؿابها ، مإقغاث جC.R.Lومٗامل الخضاو٫ ٖلى الؿٍغ ض٫ ٖلى خؿً أو ؾىء الدؿُحر في اإلاؿدكٟى و ، ٍو

ىُت والضولُت، ت، الَى ا وم٣اعهتها م٘ اإلاإقغاث الجهٍى ا، ٞهلُا ؾضاؾُا أو ؾىٍى لئلخهاةُاث و  قهٍغ

ضاص الجُض للمحزاهُت  الاؾدكٟاةُت ٦ما أقغها ؾاب٣ا ٞىاةض ٖضًضة ال ؾُما في الجاهب اإلاالي ٞهي حؿاهم في ؤلٖا

٦ما حؿمذ بمخابٗت ؤلاهٟا١ ٖلى مؿخىي ٧ل مهلخت ، ٦ما حؿمذ أًًا باإلا٣اعهت بحن مسخل٠ اإلاهالر، ٦ما 

ل مشال ٞاهه ٌؿبب  مضي الخد٨م في الى٣ٟاث،ألهه ئطا ٧ان مٗض٫ ؤلا٢امت في اإلاؿدكٟى جض٫ أًًا ٖلى ٍَى

٦ما أن اإلاٗض٫ ال٠ًُٗ ، ه٣ٟاث ئياُٞت و٢ض ًإصي ئلى ئنابت اإلاٍغٌ بأمغاى أزغي جُُل مضة ؤلا٢امت أ٦ثر

ل ظؼء مً اإلاهلخت ئلى وكاَاث أزغي ألن ألاؾغة ٚحر اإلاكٛىلت ج٩ل٠ ًض  لكٛل ألاؾغة ًخُلب مشال جدٍى

اع ٞان لجىت زبراءوفي هٖاملت وه٣ٟاث ئياُٞت ( أهضاٝ عةِؿُت لئلخهاء 04الصخت عنضث أعبٗت ) ئ ظا ؤلَا

 : ؤلاؾدكٟاتي وهي

 



 

 

 

 طو ظىصة للمغض ى. -1
ً
 ئصاعة وحؿُحر اإلاؿدكٟى بهٟت ًخًمً ٖالظا

 جىُٓم وجسُُِ اإلاهالر ؤلاؾدكٟاةُت في ئَاع ئصاعي . -2

 الاؾخٗما٫ ال٣ٗالوي للخجهحزاث ؤلاؾدكٟاةُت . -3

 ج٣ُُم زهاةو اإلاغض ى. -4

 .هىا أن هدضص أهم اإلاُُٗاث ؤلاخهاةُت والبض

 ( la durée moyenne de séjourأوال . اإلادة اإلاخىطعت لإلكامت )

ٌؿمذ هظا اإلاإقغ وهي ٖضص أًام ؤلاؾدكٟاء في مضة مُٗىت م٣ؿىم ٖلى ٖضص اإلاغض ى في هٟـ اإلاضة ، و  

ؿمذ ٦ظل٪  ُت الٗالط بخ٣ُُم اإلاضة اإلاخىؾُت لالؾدكٟاء في اإلاؿدكٟى إلاٍغٌ واخض َو بخ٣ُُم والخ٨م ٖلى هٖى

ٗالُت ؤلام٩اهُاث الخ٣ىُت والُبُت.  ٞو

٧لما ٧اهذ مضة ؤلا٢امت ٢هحرة ٧اهذ الى٣ٟاث ٢لُلت و الخ٨ٟل باإلاغض ى ٦بحرا وهاجخا، وخؿاب هظا اإلاإقغ 

 ٩ًىن ٖلى الىدى الخالي: 

 عـــدد  أًـام  ؤلاطدؼفــــاء  خــالل  طىت                             

DMS  = 

12.31عدد اإلاسض ى اإلالبىلين خالل الظىت + عدد اإلاسض ى الباكين حتى    

 

 ( le taux de rotation des litsمعدل حسكت ألاطسة  ) زاهُا.

ؿمذ بخ٣ُُم خغ٦ت ألاؾغة  غ زال٫ مضة مدضصة ، َو ت ٖضص اإلاغض ى الظًً اؾخٗملىا هٟـ الؿٍغ ٌؿمذ بمٗٞغ

 باإلاهالر ألازغي.صازل مهلخت اؾدكٟاةُت وم٣اعهتها 

٤ الٗال٢ت الخالُت :ًم٨ً خؿاب ه  ظا اإلاٗض٫ ٞو

 

 

 ( + عدد اإلاسض ى الداخلين12-31عدد اإلاسض ى إلى غاًت )  

TRL = 

 عدد ألاطسة في اإلاظدؼفى                                                       

 

 (population moyenne)زالثا. اإلاجخمع ؤلاطدؼفائي اإلاخىطغ 

ت خاظُاث ٧ل هى  مخىؾِ ٖضص اإلاغض ى اإلا٣بىلحن في اإلاؿدكٟى زال٫ ؾىت مُٗىت، و ٌؿمذ بمٗٞغ

دؿب ٦ـــما ًلــي:  مهلخت، ٍو

 عــــــــــــدد  أًــــــــــام ؤلاطدؼفـــــــــاء                             

PM                       = 

 366أو  365عـــــــــدد أًـــــــــــام الظىت                              

 

 



 

 

 

 

ِطَسة )
َ
 ( le taux d’occupation moyen زابعا. اإلاعدل اإلاخىطغ لؼغل ألا

ئطا ،ٌؿمذ مٗض٫ قٛل ألاؾغة اإلاخىؾِ بمخابٗت اؾخٛال٫ ألاؾغة في مهلخت اؾدكٟاةُت زال٫ مضة مدضصة

ىظض مغض ى لم ًول٨ً ًم٨ً أن  ، % هظا ال ٌٗجي وظىبا أن هظه اإلاهلخت ٞٗالت 100 ٧ان هظا اإلاٗض٫ ٌؿاوي 

ما ًجب، وبال٨ٗـ  ئطا ٧اهذ هظه اليؿبت أو اإلاٗض٫ مىسًٟت ًجب التر٦حز ٖلى ؾحر الٗمل ٦ًخم الخ٨ٟل بهم 

 في هظه اإلاهلخت وطل٪ بخدلُل وكاٍ هظه اإلاهلخت.

 ًحظب هرا اإلاعدل حظب العالكت الخالُت: 

 x  100دد أًام الاطدؼفاء ع  

 TOM  = 

 ( 365عدد أًام الظىت )   xعدد ألاطسة 

 

 (nombre des journées hospitalières )خامظا. عدد أًام الاطدؼفاء 

ت مضي  ت، ٦ما ٌؿاٖض في مٗٞغ ٌؿاٖض هظا اإلاإقغ مؿحري اإلاإؾؿت الصخُت ٖلى ئٖضاص اإلاحزاهُت الخ٣ضًٍغ

خم اخدؿابه بىاءا ٖلى السجالث التي جبحن صزى٫ و زغوط اإلاغض ى مً ٞٗالُت مسخل٠ اإلاهالر الاؾدكٟا ةُت، ٍو

 و ئلى اإلاإؾؿت الصخُت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : خالصـــــــــــت

 

في ألازحر ًم٨ً ال٣ى٫ أهه و مً زال٫ الخض٤ُ٢ في اللمؿاث الجؼةُت التي جخمحز بها اإلاداؾبت الخدلُلُت ًٖ 

٣ت مشلى، و  ت ئن جم ججؿُضها و جُب٣ُها بٍُغ اإلاداؾبت الٗمىمُت أنها حٗخبر أصاة ٞٗالت مً الىاخُت الىٍٓغ

ً ألاػمت بك٩ل ٖام مً زال٫ الخد٨م ًم٨ً ٖلى أؾاؾها ئ٢امت هٓام لخؿاب الخ٩ال٠ُ مً ظهت و الخغوط م

 في حجم الى٣ٟاث و جٟهُل مضي اإلاىاعص التي ًدخاط ئلحها ال٣ُإ بك٩ل ئظمالي و اإلاإؾؿاث بك٩ل زام. 

جي للصخت الٗمىمُت ًجب أن ًغ٦ؼ زال٫ ٖملُت  و مً زال٫ هظا ٞان الضوع الظي ًجب أن ًلٗبه الىٓام الَى

ؤلانالح ٖلى ج٣ُُم مضي ججؿُض و ئجساط هاجه الىؾُلت ٖلى مؿخىي اإلاإؾـؿـاث الهـدُت و لِــ ٣ٞـِ ٖـلى 

الخ٣ُُم اإلا٣غب إلاسخل٠ هاجه اإلاإؾؿاث. الخـملت الخدؿـِـؿُت التي جمـ هظا الجاهب، و هـظا ما ٌٗجي اإلاغا٢بت و 

أما باليؿبت لىٓام الخٗا٢ض ٦ؿبُل مً ؾبل الخد٨م في الخُىع اإلاؿخمغ لى٣ٟاث اإلاإؾؿاث الصخُت ُٞم٨ً 

ل  ت للبضء في جُب٣ُه ًٓل هظا ألاؾلىب الجضًض في جمٍى م مً ٧ل ؤلاظغاءاث الخدًحًر ال٣ى٫ اهه و بالٚغ

الي ملمىؽ هٓغا لٗضم الكغوٕ في جُب٣ُه بؿبب ٖغا٢ُل ونٗىباث اإلاإؾؿاث الٗمىمُت للصخت صون ازغ م

ج٣ىُت و أزغي مغجبُت باإلاىار الؿُاس ي و الاظخماعي والا٢خهاصي الٗام في البالص، ٞىجاح هظا الىٓام ًخُلب 

غ اإلاىار اإلاالةم الؾُما اهسٟاى وؿبت البُالت وجدؿً الىيُٗت اإلاالُت لهىاص٤ً الًمان الاظخماعي،  جٞى

ىُت للصخت، والاهم مً هظا أن ٩ًىن هظا الىٓام مدل مكاوعاث ٖم٣ُت هجاح  مكغوٕ ئنالح اإلاىٓىمت الَى

غاٝ اإلاٗىُت مً ٖاعض ي زضماث الٗالط، اإلامىلحن، اإلاغيىىالجمُٗاث خى٫ مًمىهه  ومىا٣ٞت ظمُ٘ ألَا

.وأهضاٞه



 

 

 

 

 

 

ال٣ُاٖاث الصخُت في الضو٫ الىامُت اعجٟاٖا متزاًضا ل٣ض قهض ال٣ُإ الهحي الٗمىمي في الجؼاةغ ٦ٛحره مً 

ضم ٢ضعة مؿحري اإلاإؾؿاث الصخُت ٖلى الخد٨م في حؿُحرها و جُىعها، بدُض حٗٝغ  الى٣ٟاث  في ه٣ٟاجه، ٖو

 2018مً الىاجج ؤلاظمالي الخام ؾىت  %5.4ٖلى الٗمىم جؼاًض مؿخمغ أًً ٢ضعث بأ٦ثر مً  في الجؼاةغ الصخت

 مً مجمل الى٣ٟاث الٗمىمُت،  .  %9بما ًمشل أ٦ثر مً

ئن هظا الاعجٟإ اإلاؿخمغ في ه٣ٟاث اإلاإؾؿت الصخُت و ئن ٧ان مً ظهت هاجج ًٖ ٖضة ٖىامل زاعظُت مجها   

وؿبت الخطخم التي جإصي ئلى اعجٟإ مسخل٠ الخ٩ال٠ُ بما ٞحها ج٩ال٠ُ اإلاؿخسضمحن، و الخ٣ضم الٗلمي في 

ج٩ال٠ُ ا٢خىاء الخجهحزاث و اإلاؿخلؼماث و اإلاىاص الُبُت،و اعجٟإ خاظُاث اإلاجا٫ الُبي الظي أصي ئلى اعجٟإ 

اصة وكاَاث  ٗت هدُجت الىمى الضًمٛغافي الظي ًإصي ئلى ٍػ الؿ٩ان في مجا٫ الصخت بهىعة مؿخمغة و ؾَغ

    اإلاإؾؿت الصخُت، ٞمً ظهت أزغي ٌٗىص لٗىامل أزغي مغجبُت باإلاإؾؿت الصخُت ٧الدؿُحر ٚحر اإلاد٨م     

الىٓام اإلاداؾبي اإلاٗخمض و ٦ظا ُٚاب الاؾخ٣اللُت في الدؿُحر التي حٗخبر ٧لها ٖىامل مإزغ أًًا في الخُىع  و 

 اإلاؿخمغ لى٣ٟاتها.

٤ وي٘ هٓام     و أمام هظه الىيُٗت أنبذ مً الًغوعي ئٖاصة الىٓغ في الىٓام اإلاداؾبي اإلاٗخمض ًٖ  ٍَغ

بض٢ت، و بالخالي الخم٨ً مً مغا٢بت جُىعها والخد٨م ٞحها، ص٤ُ٢ لخؿاب الخ٩ال٠ُ مً أظل جدضًض حجمها 

ر هاظ٘، ئجساط أخؿً ؤلازخُاعاث زل٤ هٕى مً الهغامت ٖلى مؿخىي الى٣ٟاث و الخىنل ئلى هٓام حؿُحو 

ال٣غاعاث و في و٢ذ مالةم، مغاٖاة الٟىاع١ بحن ألاهضاٝ اإلادضصة و الىخاةج اإلادهلت، جدًحر الخ٣ضًغاث ٖلى و 

مض٣٢ت ٧الخ٩لٟت و لِـ ٖلى أؾـ مغظُٗت ؾاب٣ت، و أزحرا جدضًض مسخل٠ ألازُاء وج٣ضًم أؾاؽ مُُٗاث 

 un outil pour mésurer l'éfficience et laاجساطها ٦م٣ُاؽ للىجاٖت و خؿً ألاصاء حٗضًالث مىاؾبت، 

performance . 

ا ال بأؽ به في هظا الاججاه بًٟل     ئصزا٫ اإلاداؾبت الخدلُلُت ول٣ض ٢ُٗذ اإلاإؾؿت الٗمىمُت للصخت قَى

ت ع٢م  جدلُل في خؿاب ، خُض 2001صٌؿمبر  03اإلاإعزت في  5الخ٩ال٠ُ، وطل٪ بمىظب الخٗلُمت الىػاٍع

ها، ٚحر أن  أنبذ باإلم٩ان جدضًض ٢ُمت الؿٗغ الُىمي لئلؾدكٟاء، و بالخالي حجم الى٣ٟاث التي ًخم نٞغ

إؾؿت الٗمىمُت للصخت حٗتريه بٌٗ الٗغا٢ُل و التي جُب٤ُ هٓام اإلاداؾبت الخدلُلُت في خؿاب ج٩ال٠ُ اإلا

بُا٢ت اإلاخابٗت، ٞم٨خب جخمشل أؾاؾا في ئهما٫ بٌٗ الٗىانغ ألاؾاؾُت في الدؿُحر اإلاالي ٦م٨خب الضزى٫ و 

ٌٗخبر اإلاهضع ألاؾاس ي للمٗلىماث، و هى الظي مً قأهه أن ًم٨ً مً الخ٣ُُم  le bureau des entréesالضزى٫ 

" ٞهي la fiche navetteث الٗالظُت و يمان مخابٗت ومٗالجت اإلاُُٗاث، أما " بُا٢ت اإلاخابٗت الضوعي لليكاَا

جغا٤ٞ اإلاٍغٌ َُلت جىاظضه باإلاؿدكٟى، مً صزىله ئلى ٚاًت زغوظه، و بالخالي حؿاٖض مهالر اإلاداؾبت ٖلى 

ٗاوي مً مك٩ل ٖضم اإلاىاْبت ج٣ُُم ٧اٞت اليكاَاث الٗالظُت التي اؾخٟاص مجها اإلاٍغٌ، ٚحر أن هظه اإلاؿألت ح

 ٖلى ملئ و مخابٗت هظه البُا٢ت مً َٝغ اإلاماعؾحن الُبُحن.

 

 

عامة خاتمة  

 

 

 

 



 

 

 

 

 ولخجاوػ هظه الٗغا٢ُل ه٣ترح ماًلي ::الا٢تراخاث

حن، َبُحن و  - يُت ص٣ُ٢ت و هاصٞت إلاسخل٠ ٞئاث اإلاؿخسضمحن )ئصاٍع ٤ بغامج ج٩ٍى ً اإلاخىانل ًٖ ٍَغ الخ٩ٍى

ً في اإلاجا٫ الا٢خهاصي للمداؾبحن و اإلاؿإولحن ًٖ طل٪  قبه َبُحن ( بهضٝ جدؿِـ الجمُ٘، والخ٩ٍى

 زانت، أي زل٤ ز٣اٞت ٖماصها الا٢خهاص و ال٣ٗلىت.

ض في ٞٗالُت هظا  - ت في مٗالجت، جضاو٫ و جدلُل اإلاٗلىماث مما ًٍؼ الم آلالي مً أظل الؿٖغ الاؾخٗاهت باإٖل

المي ٖمىما و اإلاداؾبي زهىنا.  الىٓام ؤلٖا

ت به. جأهُل م٨خب -  الضزى٫ إلاؿاًغة اإلاهام الجضًضة اإلاىَى

الخىظه ئلى ئًجاص حؿٗحرة للمخىط الهحي أمغ يغوعي في الى٢ذ الغاهً و مغبٍى بالخد٨م بالخ٩ال٠ُ و اٖخماص  -

 هٓام مداؾبي جدلُلي في مإؾؿاجىا الصخُت.

 .لُتمىذ اؾخ٣اللُت ا٦بر إلاؿحري اإلاإؾؿاث الصخُت الؾخٛال٫ هخاةج اإلاداؾبت الخدلُ -

ت مً  و في ألازحر ًم٨ً ال٣ى٫ أن وا٢٘ الدؿُحر اإلاالي الخالي في اإلاإؾؿت الصخُت في الجؼاةغ ٌؿخلؼم مجمٖى

ؤلانالخاث جخمدىع في مجملها خى٫ ٨ٞغة ججؿُض اؾخ٣اللُت خ٣ُ٣ُت للمإؾؿت، هظه ؤلانالخاث اإلاخٗل٣ت 

ل الخضماث الصخُت م٘ مىذ و ئُٖاء نالخُاث أ٦بر  للمؿحر اإلاالي مً أظل اجساط ال٣غاعاث أؾاؾا بىٓام جمٍى

ت مىاػاة م٘ الخىظه الا٢خهاصي الجضًض هدى ا٢خهاص الؿى١ الظي ٌصج٘  اإلاىاؾبت أضخذ أ٦ثر مً يغوٍع

مباصعاث ال٣ُإ الخام، ألامغ الظي ًسل٤ ظى مً اإلاىاٞؿت، أًً أنبذ ال٣ُإ الٗمىمي مجبر للىنى٫ ئلى 

ُت و لِـ ٖلى ٦مُت الخضماث الصخُت.مؿخىي مً الٟٗالُت في الٗالط بأ٢ل الخ  ٩ال٠ُ و التر٦حز ٖلى الىٖى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كائمت اإلاساحع

 ال٨خب و اإلاظ٦غاث و اإلادايغاث: -1

  ،ت أما٫ ل اإلاؿدكُٟاثبى٢غبٖى ىُت لئلصاعة،  مظ٦غة جسغط، ،ازغ جُب٤ُ هٓام الخٗا٢ض ٖلى جمٍى اإلاضعؾت الَى

 .2006ؾىت 

 مظ٦غة جسغط، اإلاضعؾت الخدلُلُت و خؿاب الخ٩ال٠ُ في اإلاإؾؿت الصخُت، اإلاداؾبت ظىاص الُُب،

ىُت لئلصاعة، ؾىت   .2005الَى

  ،2003ص. مدمض الهٛحر بٗلي، ص/ ٌؿغي أبى الٗال، اإلاالُت الٗامت، صاع الٗلىم. 

 ىُت للصخت الٗمىمُت  .صعباط ِٖس ى، الدؿُحر اإلاالي للمإؾؿت الاؾدكٟاةُت، مظ٦غة جسغط، اإلاضعؾت الَى

  ضاث ؾِىاء، ئصاعة مالُت اإلاإؾؿاث الاؾدكٟاةُت، مظ٦غة لىُل صعظت اإلااظؿخحر، مٗهض الخ٣ى١ ببن ٍػ

 ٨ٖ2002ىىن، ؾىت 

  ىُت نالح ئؾماُٖل، جىُٓم م٨خب الضزى٫ زهىنا م٘ جبجي هٓام الخٗا٢ض، مظ٦غة جسغط، اإلاضعؾت الَى

 2005لئلصاعة، ؾىت 

 ٖبض ال٣اصع ،الُاث الخد٨م في ه٣ٟاث اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الصخُت،مظ٦غة جسغط،اإلاضعؾت  َىماف

ً اَاعاث الصخت،ؾىت  ىُت لخ٩ٍى  .2012الَى

  ،ٖاص٫ َالبي، صوع مداؾبت الخ٩ال٠ُ الاؾدكٟاةُت في الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدكُٟاث الٗمىمُت،مظ٦غة جسغط

ىُت لئلصاعة، ؾىت   .2004اإلاضعؾت الَى

 ىُت لئلصاعة، ؾىت مىىع مدمض أمح  2004ن، خؿاب الخ٩ال٠ُ الصخُت،مظ٦غة جسغط، اإلاضعؾت الَى

 الىهىم ال٣اهىهُت:  -2

   اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت اإلاٗض٫ و اإلاخمم 1984ًىلُى  17اإلاإعر في  84/17ال٣اهىن. 

    :اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت . 1990أوث 15اإلاإعر في  90/21ال٣اهىن ع٢م 

   اإلاخًمً ئظغاءاث اإلاداؾبت التي ًمؿ٨ها 1991ؾبخمبر  17اإلاإعر في  91/313اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م

 .آلامغون بالهٝغ و اإلاداؾبىن الٗمىمُحن

  بالهٝغ 1991ؾىت  ؾبخمبر   07ٟياإلاإعز 91/314اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ً اإلاخٗل٤ باظغاء حسخحر آلامٍغ

 للمداؾبحن الٗمىمُحن.

  ًدضص آظا٫ صٞ٘ الى٣ٟاث وجدهُل ألاوامغ  1993ٞبراًغ 06اإلاإعر   93/46اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ،

 .باإلًغاصاث و البُاهاث الخىُٟظًت وئظغاءاث ٢بى٫ ال٣ُم اإلاىٗضمت 

  مبر 14اإلاإعر في  92/414اإلاغؾىم الخىُٟظي  اإلاخٗل٤ بالغ٢ابت الؿاب٣ت للى٣ٟاث اإلالتزم بها1992هٞى

   اإلاخٗل٤ باوكاء وجىُٓم وحؿُحر اإلاإؾؿاث  2007ماي  19اإلاإعر في  07/140ُٟظي ع٢م الخىاإلاغؾىم

ت.  الٗمىمُت الاؾدكٟاةُت و اإلاإؾؿاث الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

  الظي ًدضص ٦ُُٟاث ئخضار و٧االث ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث و جىُٓمها و ؾحرها. 93/108اإلاغؾىم الخىُٟظي 

 اإلاخٗل٣ت بىي٘ خؿاب الخ٩ال٠ُ   مً  03/10/2001( اإلاإعزت في 15م )حٗلُمت وػاعة الصخت و الؿ٩ان ع٢

 .زال٫ اإلاىهجُت الٟغوٕ اإلاخجاوؿت في اإلاإؾؿت الصخُت

      .الضلُل اإلاجهجي الخام بخُب٤ُ مىهجُت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت اإلاٗض مً َٝغ وػاعة الصخت و الؿ٩ان 



 

 

 

 

   
 

 . الخلدًـــــــم:  1

تٖكٗاقت قغ١ والًت مؿخٛاهم ج٣٘  جي ع٢م  اإلاإؾؿت الٗمىمُت للصخت الجىاٍع ٤ الَى  11ٖلى مدىع الٍُغ

ش وكأتها ئلى  قغ٢ا  ٧لم 81ىالًت  بدىالي ال، و جبٗض ًٖ م٣غ ووالًت مؿخٛاهم جيـالغابِ بحن مضًىت  ٌٗىص جاٍع

٧اهذ جابٗت لل٣ُإ الهحي ٦مإؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ اصاعي ولضيها اؾخ٣ال٫ مالي .٢بل طل٪ 2008ؾىت

 ؾُضي ٖلي.

تٖكٗاقت ئن للمإؾؿت       أهمُت ٦بحرة في مجا٫ الصخت ٖلى مؿخىي اإلاى٣ُت    الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

ت ٖلى وؿمت مىػٖ 100000ٞهي جخىؾِ ٖضص ٦بحر مً صواةغ اإلاى٣ُت و حُٛي ٦شاٞت  ؾ٩اهُت ج٣ضع بدىالي 

 .                                                                            ٧امل صاةغة ٖكٗاقت واإلاىا٤َ اإلاجاوعة لها

 . الخىُٓم اله٨ُلي:02

غة ٖلى مؿ اإلاهالر الصخُت : اإلاهالر الصخُت .1.2 تٖكٗاقتاإلاخٞى  خىي اإلاإؾؿت الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 ل في : جخمش

 هلخت الاؾخعجاالث الُبُت م 

 َب اليؿاء والخىلُضمهلخت  

 مهلخت ألامغاى الخىٟؿُت 

 مهلخت  الُب الى٢اتي 

 مهلخت َب الٗمل 

 

اإلاإؾؿت  . اإلاهالر و الهُا٧ل ال٣اٖضًت : جخمشل اإلاهالر و الهُا٧ل ال٣اٖضًت اإلاىظىصة ٖلى مؿخىي 3.2

ت  في :  الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 

  10الٟدو الُبي ٢اٖاج 

 02الُٗاصاث مخٗضصة الخضماث  

 ٢21اٖاث الٗالط  

 04  ٢اٖاث ظغاخت الاؾىان 

 02   مهلخت ألاقٗت 

 

للصحة العمىمية  التعريف بالمؤسسة

 الجىاريةعشعاشةوالية مستغانم



 

 

 

 03اإلاسبر    

 02الهُضلُت     

 01إلاُبش   ا 

 01البُايت   

  01خٓحرة الؿُاعاث  

تٖكٗاقتالخىُٓم البكغي : جًم اإلاإؾؿت .3 ٖامال ًماعؾىن مهامهم في  326 الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 مسخل٠ الخسههاث ٧الخالي : 

بــاء : ًخ٩ىن الُا٢م الُبي الٗامل باإلاإؾؿت1.3 تٖكٗاقت . ألَا َبِب  39مً  الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 مىػٖىن ٖلى اإلاهالر ٧الخالي : 

ضصهم   وظغاخى اؾىاه أَباء ٖامىن    33ٖى

 01هٟؿاوي ُٖاصي  

 01اللٛىي هٟؿاوي في جصخُذ الخٗبحر  

 02نُضلي   

ت والخىٟؿُت( وألامغاى)الُب الى٢اتي  02أَباء أزهاةُىن    الهضٍع

الٗمىمُت للصخت  . الكبه الُبُحن : ًخ٩ىن الُا٢م الكبه َبي الٗامل باإلاإؾؿت2.3

تٖكٗاقت ٠ قبه َبي، مىػٖحن ٖلى الخسههاث الخالُت ٖالظاث ٖا206الجىاٍع  مت و اإلاسبر و ال٣ابالث مْى

 و ألاقٗت و الجضو٫ الخالي ًبحن جىػَٗهم خؿب الغجب: 

ـــــد د ـــت العــــــــــــــــــــ  السجبـــــــــ

 ممغى للصخت الٗمىمُت مخسهو 12

 للصخت الٗمىمُت ممغى 70

 ممغى خانل ٖلى قهاصة صولت 10

 مإهل ممغى 02

 الخمٍغٌ مؿاٖضي  71

غ الُبي 12  مكٛل أظهؼة الخهٍى

 ال٣ابالث  10

 مسبري للصخت الٗمىمُت 12

 مؿاٖض َبي 05

 مدًغ في الهُضلت 02

 اإلاجمىع 206

 

حن : ًخ٩ىن الُا٢م الاصاعي الٗامل باإلاإؾؿت الٗمىمُت 3.3 تٖكٗاقت. الٗما٫ ؤلاصاٍع   36مً   للصخت الجىاٍع

ا، مىػٖحن ٖلى مسخل٠ اإلا٩اجب خؿب الغجب الخالُت :  ٠ ئصاٍع  مْى



 

 

 

 09مخهٝغ   

 01ئصاعي عةِس ي   ملخ٤ 

 02ملخ٤ ئصاعي  

 04ٖىن اصعة عةِس ي  

 03ٖىن ئصاعة   

 03ٖىن م٨خب  

 03ٖىن خٟٔ البُاهاث  

الم الالي مهىضؽ صولت    02في الٖا

 02الاو٫ في الاٖالم الالي مؿاٖض مهىضؽ مً اإلاؿخىي  

الم الالي ج٣جي ؾامي      .  01في الٖا

تٖكٗاقت . الٗما٫ اإلاهىُحن : ٌٗمل باإلاإؾؿت4.3 ٖامل منهي، مىػٖحن خؿب    40الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 الغجب ٧اآلي:

 الغجبت الٗضص

 1ٖامل منهي نى٠  30

 2ٖامل منهي نى٠  02

 خاعؽ 04

 الؿاة٣حن 04

 اإلاجمٕى 40

 

تٖكٗاقت . اله٩ُل الخىُٓمي للمإؾؿت4  :الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

اإلاخًمً ئوكاء اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الاؾدكٟاةُت و  07/140مً الغؾىم الخىُٟظي  10جىو اإلااصة 

ت و جىُٓمها و ؾحرها، هجضهما جىهان ٖلى ماًلي :' ٌؿحر ٧ل مإؾؿت  اإلاإؾؿاث الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

ت مجلـ ئصاعة و ًضًغها مضًغ، و جؼوصان بهُئت  ٖمىمُت اؾدكٟاةُت و مإؾؿت ٖمىمُت للصخت الجىاٍع

ت جضعى اإلاجلـ الُبي  '                                   اؾدكاٍع

 . مجلـ ؤلاصاعة: ًًم مجلـ ؤلاصاعة ماًلي:1.4

 ممشل ًٖ الىالي، عةِؿا 

 ممشل ًٖ ئصاعة اإلاالُت 

 ممشل ًٖ الخأمُىاث الا٢خهاصًت، 

 ممشل ًٖ اإلاجلـ الكٗبي البلضي 

 ممشل ًٖ اإلاؿخسضمحن الُبُحن، و ممشلًٗ اإلاؿخسضمحن الكبه َبُحن 

 عً حمعُاث مسفلي الصحت ممثل 

 ممثل عً العمال ًيخخب في حمعُت عامت  

 زئِع اإلاجلع العبي. 



 

 

 

ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض ب٣غاع مً الىالي بىاءا ٖلى ا٢تراح مً الؿلُاث  3*  ٌٗحن أًٖاء مجلـ ؤلاصاعة لٗهضة 

 و الهُئاث الخابٗحن لها

ًم٨ىه الاظخمإ في صوعة ٚحر ٖاصًت بىاءا ٖلى  أقهغ و  6* ًجخم٘ مجلـ ؤلاصاعة في صوعة ٖاصًت مغة واخضة ٧ل 

اؾخضٖاء مً عةِؿه أو بُلب مً زلثي أًٖاةه، و جدغع مضاوالث مجلـ ؤلاصاعة في مدايغ ًى٢ٗها الغةِـ و 

 أمحن الجلؿت و ج٣ُض في سجل زام ًغ٢مه و ًإقغ ٖلُه الغةِـ.

ت ٖلى اإلاضًحن ال٣هحر و اإلاخىؾِ ، *  ًخضاو٫ مجلـ ؤلاصاعة ٖلى الخهىم ُٞما ًأحي: مسُِ جىمُت اإلاإؾؿ

٘ الخىُٓم  ٘ الاؾدشماع، مكاَع ت،الخؿاب ؤلاصاعي، مكاَع مكغوٕ محزاهُت اإلاإؾؿت، الخؿاباث الخ٣ضًٍغ

ت لخٟٔ البُاهاث و الخجهحزاث الُبُت و الخجهحزاث اإلاغا٣ٞت و نُاهتها،  الضازلي للمإؾؿت، البرامج الؿىٍى

ً، ال٣ٗ ىص اإلاخٗل٣ت بخ٣ضًم الٗالط اإلابرمت م٘ قغ٧اء اإلاإؾؿت ال ؾُما هُئاث الاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت بالخ٩ٍى

الًمان الاظخماعي و الخأمُىاث الا٢خهاصًت و الخٗايضًاث  و الجماٖاث اإلادلُت و اإلاإؾؿاث  و الهُئاث 

ل مل٨ُت اإلاى٣ىالث  و ال٣ٗاعاث و ٣ٖىص ؤلاًجاع،  ألازغي،مكغوٕ ظضو٫ حٗضاص اإلاؿخسضمحن، ا٢خىاء  و جدٍى

 ٢بى٫ الهباث و الىناًا، اله٣ٟاث و ال٣ٗىص و الاجٟا٢ُاث و الاجٟا٢اث َب٣ا للخىُٓم اإلاٗمى٫ به .

 

 . اإلاضًغ:2.4

اإلاخًمً ئوكاء اإلاإؾؿاث  07/140مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  20و هو اإلااصة  19بالغظٕى ئلى هو اإلااصة   

ت و جىُٓمها و ؾحرها، هجضهما جىهان ٖلى  الٗمىمُت الاؾدكٟاةُت و اإلاإؾؿاث الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 ماًلي : 

ت  19باليؿبت للماصة  '  ٌٗحن مضًغ اإلاإؾؿت الٗمىمُت الاؾدكٟاةُت و مضًغ اإلاإؾؿت الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 ب٣غاع مً الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالصخت، و جىهى مهامهما خؿب ألاق٩الىٟؿها.

 : ؾحر اإلاإؾؿت و بهظه الهٟتٞخىو ٖلى أن اإلاضًغ مؿإو٫ ًٖ خؿً   20أما اإلاادة 

 ًمشل اإلاإؾؿت أمام الٗضالت و في ظمُ٘ أٖما٫ الخُاة اإلاضهُت 

 هى آلامغ بالهٝغ في اإلاإؾؿت 

 ًىٟظ مضاوالث مجلـ ؤلاصاعة 

ت و ٌٗض خؿاباث اإلاإؾؿت و ٌٗغيه ٖلى مجلـ ؤلاصاعة للمضاولت و   ٘ اإلاحزاهُاث الخ٣ضًٍغ ًدًغ مكاَع

 للمىا٣ٞت ٖلُه ًغؾله بٗضةظ ئلى الؿلُت الىنُت

 ٌٗض مكغوٕ الخىُٓم الضازلي و الىٓام الضازلي للمإؾؿت 

غ الؿىىي ًٖ اليكاٍ و ًغؾله ئلى الؿلُت الىنُت بٗض مىا٣ٞت مجلـ ؤلاصاعة ٖلُه   ٌٗض الخ٣ٍغ

 ًبرم ٧ل ال٣ٗىص و اله٣ٟاث و الاجٟا٢ُاث في ئَاع الخىُٓم اإلاٗمى٫ به 

 ٗحن لؿلُخهًماعؽ الؿلُت الؿلمُت ٖلى اإلاؿخسضمحن الخاي 

٣ت أزغي لخُُٗجهم   ٌٗحن ظمُ٘ مؿخسضمي اإلاإؾؿت باؾخصىاء اإلاؿخسضمحن اللظًً ج٣غع ٍَغ

 . اإلاجلع العبي: ًخكىن اإلاجلع العبي مً:3.4

 مؿإولى اإلاهالر الُبُت 

 الهُضلي اإلاؿإو٫ ًٖ الهُضلُت 



 

 

 

 ظغاح أؾىان 

 قبه َبي ًيخسبه هٓغاةه مً أٖلى عجبت في ؾل٪ قبه الُبُحن 

اإلاجلـ الُبي مً بحن أًٖاةه عةِؿا و هاةب عةِـ إلاضة زالر ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض، و ًجخم٘ * ًيخسب 

ً، و ًم٨ىه الاظخمإ في  اإلاجلـ الُبي بىاءا ٖلى اؾخضٖاء مً عةِؿه في صوعة ٖاصًت مغة واخضة ٧ل قهٍغ

الٗمىمُت   صوعة ٚحر ٖاصًت بُلب ئما مً عةِؿه و ئما مً أٚلبُت أًٖاةه  و ئما مً مضًغ اإلاإؾؿت

 الاؾدكٟاةُت،و ًدغع في ٧ل اظخمإ مدًغ ٣ًُض في سجل زام

ت و ٩ًل٠ بضعاؾت ٧ل اإلاؿاةل التي تهم اإلاإؾؿت و ئبضاء عأًه الُبي و  * ٌٗخبر اإلاجلـ الُبي  هُئه اؾدكاٍع

 حي:الخ٣جي ٞحها و ا٢تراح ٧ل الخضابحر التي مً قأنها جدؿحن و جىُٓم اإلاإؾؿت و ؾحرها و الؾُما ُٞما ًأ

ُُٟت بحن اإلاهالر الُبُت   الخىُٓم و الٗال٢اث الْى

٘ البرامج اإلاخٗل٣ت بالخجهحزاث الُبُت و بىاء اإلاهالر الُبُت و ئٖاصة تهُئتها   مكاَع

 بغامج الصخت و الؿ٩ان و بغامج الخٓاهغاث الٗلمُت و الخ٣ىُت  

 ئوكاء هُا٧ل َبُت أو ئلٛائها 

ُت: 4.4 اث الٟٖغ  . اإلاضًٍغ

ت: ٖلى عأؾها مضًغ ٞغعي، جدخىي ٖلى م٨خبحن :. اإلاضًٍغ1.4.4 ُت للمىاعص البكٍغ  ت الٟٖغ

اث  ت و اإلاىاٖػ  م٨خب حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 ً  م٨خب الخ٩ٍى

ُت للمالُت و الىؾاةل: ٖلى عأؾها مضًغ ٞغعي، جدخىي ٖلى زالر م٩اجب:2.4.4 ت الٟٖغ  . اإلاضًٍغ

 م٨خب اإلاحزاهُت و اإلاداؾبت 

 م٨خب اله٣ٟاث الٗمىمُت 

 ب الىؾاةل الٗامت و الهُا٧لم٨خ 

ُت للمهالر الصخُت: ٖلى عأؾها مضًغ ٞغعي، جدخىي ٖلى زالر م٩اجب:3.4.4 ت الٟٖغ  . اإلاضًٍغ

 م٨خب ال٣بى٫  

 م٨خب الخٗا٢ض و خؿاب الخ٩ال٠ُ  

 م٨خب جىُٓم و مخابٗت اليكاَاث الصخُت و ج٣ُُمها. 

ُت لهُاهت الخجهحزاث الُبُت و الخجهحزاث اإلاغا٣ٞت: و جخ٩ىن مً م٨خبحن :         4.4.4 ت الٟٖغ  . اإلاضًٍغ

 م٨خب نُاهت الخجهحزاث الُبُت 

 م٨خب نُاهت الخجهحزاث اإلاغا٣ٞت 

ُت ٚحر مجؿضة ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿت ت الٟٖغ تٖكٗاقت باليؿبت لهظه اإلاضًٍغ  .الٗمىمُت للصخت الجىاٍع

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : للمؤطظت العمىمُت الصحُت الهُكل الخىظُمي .5

 

 

 

 

 
 

 

 

 الُالبمً اٖضاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلدارةمجلس  



 

 

 

 

 صـــــملخ

 

 

 

ىألاوبئت إلاا ج٣ضمه ألامغايحٗض اإلاإؾؿت الصخُت ال٣لب الىابٌ والٗمىص ال٣ٟغي لخماًت اإلاجخم٘ مً مسخل٠ 

ت  وهظا ما ًجٗلها ٖغيت لبٌٗ  أو ُالٛالب ج٩ىن هظه الخضماث مجاهُت ٞ ،مً زضماث  صخُت بمبالٜ عمٍؼ

ل والتي ٚالب مكا٧ل أيمهامها  ىاءجأصًتأزالهٗىباث اإلاالُت  ىت الضولت الُٝغ ما ج٩ىن  افي الخمٍى ألاؾاؽ زٍؼ

 .في هظه اإلاىاظهت

بىامما  بٌٗ  ئلىاإلاىيٕى الظي جىاولىاه بجاهبُه الىٓغي والخُب٣ُي مً اظل الىنى٫  هظا تمٗالجفي  ٚع

بدُض اٖخمضث  .حؿخُٟض مجها اإلاىٓىمت الصخُت في بالصها أنًم٨ً الخلى٫  اإلام٨ىت وبٌٗ الا٢تراخاث التي 

اع الٗام  لى٣ٟاث اإلاإؾؿت الصخُت م٘ مداولت ئؾ٣اَها ٖلى اإلاإؾؿت  الضعاؾت في الٟهل ألاو٫ ٖلى ؤلَا

تٖكٗاقتالجلصخت لالٗمىمُت   .ىاٍع

ً ٖلى   أماالٟهل ض بحن اإلاإؾؿت الخٗا٢ آلُتالشاوي ٢مىا بضعاؾت خى٫ آلُاث الخد٨م في هظه الى٣ٟاث مغ٦ٍؼ

 الصخُت ومىٓىمت الًمان الاظخماعي وصوعها في مٗالجت الهٗىباث اإلاالُت التي جخٗغى لها اإلاىٓمت الصخُت .

 


