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 رى الو انى نى أشكىاتعمتى امنى اتعمى عنى  على  الدى  نى  عمى عالعىى:"ى قعالى تعالىى

ى". كضعهى  دخعننىبكحعمتىفنى بعدكى اصعالين

فقعالعلىاتىحملى كضلىى  العلىاتى إ ى ضيمىى  العلىاتىبتلى اكضلى نى ففمننى  ععمىىه ىى

  خخفىايععى نعاى اهلىمنىى:ى"ى اتعمى اعمل ضعى اهدى ىلدىثعك وى الىمنى قعلىفييععى القى تعال

ى". اكحعةى  قمى رى  حعيععىكععى بيعانى غيك 

 الىإ اى  هرى   رىكععةىفنى اشلنىى امنى يكاى اعيعانىمنى  مى كبيمنىى وعك ننىببعيمىى
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ى بنى اتتيت...... لى  تعىى
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ى.  الىمنىحضكىفنى قعبنى وعرى نى قععن

ى.ى يلبلاننىفنى هلل حبيم الىكمىمنىى
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: ملخص باللغت العشبُت

 الىفلاث الٗمىمُت ٖملاعة ًٖ مملالغ مالُت ناصعة ًٖ شخو ٖام كهض بقملإ خاجت ٖامت، خُح ال ًخم    

لت واضخت وصخُدت صون خضور ؤي الخملاؽ ؤو زلل زالٌ الخىفُظ . إلاهفاق بال بىجىص كىاٖض ؾيذ لخىفُظها بٍُغ

    وخغنا ٖلى ؤن ًيىن جىفُظ هظه الىفلت جىفُظا ؾلُما زالُا مً ول ؤهىإ الخالٖب و زخالؽ، البض مً 

ببغاػ ؤهمُت بعؾاء عكابت فٗالت ٖلى ما جىفله الهُئاث الٗامت، لًمان هفاءة وفٗالُت الىٓام ااسخو باإلهفاق الٗام 

والخض مً هظه الٓىاهغ التي تهضص اااٌ الٗام، وطلً مً زالٌ وي٘ ٖضة ؤجهؼة عكابُت اخابٗت ومغاكملت نغف 

الىفلاث، ومً بحن هظه  جهؼة ااغاكب ااالي الظي ًخىفل باللُام بغكابت مالُت مؿمللت وطلً بالخإهض والخدلم مً 

 لتزام باللىاهحن والخىُٓماث ااٗمىٌ بها، ؾالمت الٗملُاث ااالُت،اادافٓت ٖلى  مىاٌ الٗمىمُت، والىكف ًٖ 

ىت الٗمىمُت  ها ولهظا ؾمُذ هظلً بالغكابت الىكاثُت، ؤي ؤنها جماعؽ كملل زغوج  مىاٌ مً الخٍؼ  زُاء كملل وكٖى

وال ًجىػ جىفُظ الىفلاث كملل الخهىٌ ٖلى مىافلت ااغاكب ااالي، الظي جفىى لؿلُخه مىذ وعفٌ الخإقحرة لجمُ٘ 

 . لتزاماث الخانت باااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ إلاصاعي 

: الكلماث اإلافخاحُت

 الىفلاث، الىفلاث الٗمىمُت، الغكابت، الغكابت ااالُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Résumé en français : 

Les dépenses publiques sont émises par une personne dans l’argent destiné à 

satisfaire les besoin du public, lorsque les dépenses sont non seulement l’existence de règles 

mise en œuvre d’une manière claire et correcte sans aucune confusion ou d’un 

dysfonctionnement survenu lors de l’exécution.  

Pour veiller à ce que la mise en œuvre de ces pensions alimentaires sonores libres de 

toutes sortes de manipulations et de détournement de fonds dans la mise en œuvre, il doit 

mettre en évidence l’importance d’établir un contrôle effectif sur les dépenses des 

organismes publics, pour assurer l’efficience et l’efficacité de l’ordre pertinent et les dépenses 

publiques et la réduction de ces phénomènes qui menacent l’argent public, et à travers le 

développement de plusieurs dispositifs de surveillance pour suivre et contrôler les dépenses 

de décaissement, parmi ces dispositifs le contrôleur financier qui prennent soin de faire le 

contrôle financier préalable et assuré la vérification du respect des lois et règlement en 

vigueur, la sécurité des opérations financière, de maintenir les fonds publics, la détection des 

erreurs  avant  qu’elle ne se produisent et ce que l’on appelle le control préventif, autrement 

dit, ils pratiquaient avant la  sortie des fonds du trésor public peuvent ne pas être les couts de 

la mise en œuvre avant d’obtenir l’approbation du contrôleur financier, autorisant l’autorité 

d’accordes le refus de visa pour toutes les obligations de nature administrative des 

institutions publiques.    

Les mots clés: dépenses, les dépenses publiques, la censure, financiére. 
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لها مً الىٓام الىالؾُيي الظي وان مىدهغا  ؤن الخدٌى الظي ٖغفخه الضٌو الخضًثت مً جدٍى

صوعوه في جىفحر  مً والضفإ بلى الىٓام الىجزي وهظا بؿبب خضور ٖضة ؤػماث اكخهاصًت خُح ؤحى 

هٓام هُجزي بمملضؤ ؤؾاس ي ؤال وهى جضزل الضولت في جمُ٘ ااُاصًً  كخهاصًت و جخماُٖت مً 

زالٌ الؿُاؾت ااالُت ومً هىا ؤنملذ صوع الضولت مغجملِ بااحزاهُت الٗامت للضولت التي هي ٖملاعة ًٖ 

وزُلت حكمل الىفلاث الٗامت و ًغاصاث الٗامت للضولت خُح في الجؼاثغ ًدىمها اللاهىن الًٗىي 

17-48. 

وحٗخبر الىفلاث الٗامت الىؾُلت  ؾاؾُت التي ًلىم ٖليها جضزل الضولت في جمُ٘ ااُاصًً والظي ال 

 .ًخم بال بٗض مىافلت ٖلى بغااهاتها 

ت بٗض صعاؾتها صعاؾت قاملت ؤصيوفي الجؼاثغ   جُىع الىملحر في جمُ٘ ااُاصًً ووي٘ مسُُاث الخىمٍى

 .خٌى مضي وؿملت هجاخها ومً بحن هظه ااسُُاث هظهغ

 . بلى قمل بغهامج إلاوٗاف  كخهاصي2004- 2001مسُِ 

 .البرهامج الخىملي لالوٗاف  كخهاصي2009 – 2005مسُِ 

 الظي ًدىاٌو بغهامج جىكُض الخىمُت  كخهاصًت 2014- 2010ؤما خالُا فُُملم ااسُِ الخماس ي 

 ٘ اصة هظه ااكاَع وكض مؿذ هظه ااسُُاث جمُ٘ ااجاالث  كخهاصًت و جخماُٖت ومً وم٘ ٍػ

وػٍاصة حجم الىفلاث الٗامت ٖليها وجب ٖلي الضولت الخغم ٖلى خماًت هظه الىفلاث والؿهغ ٖلى 

 .الخ مً زالٌ الغكابت الهاعمت....جُملُم جىفُظها مً إلافالؽ والخملظًغ والخالٖب 

مئىان ٖلى خؿً  فةطا واهذ الغكابت هي الخإهض مً اخترام اللىاهحن وجغقُض الدؿُحر ااالي اي َ 

ه مُابم للغاع إلاجاػة البرااهُت فهي آلان  الدؿُحر وجىجُه الىفلت  بيل قفافُت ويمان الدؿُحر هٍؼ

حٗغف جُىع هملحرا ًخماش ى م٘ اخخُاجاث الضولت، بلى جاهب هظا الخىؾ٘ افهىم الغكابت بخضي ؤهم 

 . الؿماث الضولت الضًملغاَُت ااامىت بااكاعهت والكفافُت

جخيىن الغكابت ااالُت ٖلى الىفلاث الٗمىمُت مً الغكابت الؿابلت لخىفُظ وعكابت ؤزىاء الخىفُظ 

 . والغكابت الالخلت لخىفُظ الىفلاث الٗامت

وجُملم الغكابت الؿابلت ٖلى الىفلاث الٗمىمُت ٖلى ااحزاهُاث اااؾؿاث وإلاصاعاث الخابٗت للضولت 

 .وااحزاهُاث الٗمىمُت طاث َاب٘  صاعي اامازلت



 مقدمة
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 :إشكالُت البحث

وفي مداولت مىا إلاخاَت ؤهثر بمىيٕى الغكابت ااالُت ااؿمللت ٖلى الىفلاث الٗامت ومسخلف اافاهُم 

 : ًٖ إلاقيالُت الخالُتإلاجابتوإلاجغاءاث ااغجملُت بها ؾىدىاٌو بالضعاؾت 

 هُف جخم الغكابت ااالُت ااؿمللت ٖلى الىفلاث الٗامت؟ 

ُت الخالُت  :ولإلجابت ًٖ إلاقيالُت هدخاج  ؾئلت فٖغ

 ما هي الىفلاث الٗامت وهُف ًخم جىفُظها؟ .1

 مً هم ؤٖىان اايلفىن بدىفُظ الىفلاث الٗمىمُت؟ .2

 ما هي الغكابت ااالُت؟  .3

 .ما هي الغكابت ااالُت ااؿمللت؟ ومضي جُملُلها في الجؼاثغ؟ .4

 : فشضُاث

جمثل الىفلاث الٗامت للضولت ًٖ ممللغ هلضي ناصع مً شخو ٖام بهضف جدلُم مىفٗت  .1

 .ٖامت

 .ؤٖىان اايلفىن هم ؤمغ بالهغف وااياؾب الٗمىمي .2

 .جمثل الغكابت ااؿمللت في الغكابت ٖلى محزاهُاث الضولت .3

 :أظباب اخخُاس البحث

واك٘ ازخُاعها ٖلى هظا الملدح ليىن الغكابت ٖلى اااٌ الٗام حٗخبر جىهغة ؤؾاؾُا الظي جغجىؼ ٖلُه 

الضولت زانت م٘ التزاًض الىملحر لدجم الىفلاث الٗامت ومً هىا هُغح الؿااٌ ًٖ الُغق التي 

 .جدملٗها الضولت في نغف هظا اااٌ الٗام

 :أهمُت البحث 

 الخٗغف ٖلى الىفلاث الٗامت جلؿُمها وهُفُت جىفُظها. 

 الخُغق بلى الغكابت ااالُت. 



 مقدمة
 

 ت
 

 الخٗغف ٖلى الغكابت ااالُت ااؿمللت في الجؼاثغ وصواف٘ ْهىعها وجُىعها. 

 : اإلاىهج اإلاعخخذم

 ْاهغة صخُدت جدخاج بلى مىهج ؾلُم وواضح وااىهج ااخمل٘ هى ااىهج الىنفي هً ؤيؤن الضعاؾت 

خي  زالٌ الخٗاٍعف االضمت ليل مً الىفلاث والغكابت ااالُت بإهىاٖها باإليافت بلى ااىهج الخاٍع

 .والظي جىاٌو فُه وكإة الغكابت ااالُت ااؿمللت في الجؼاثغ وااغاخل التي مغث بها

 :جقعُماث  البحث

 ٌ  :كؿمىا الملدح بلى زالزت فهى

جىاولىا في الفهل  ٌو بَاع الىٓغي للىفلاث الٗامت خُح كؿمىاه بلى مملدثحن جُغكىا في ااملدح 

ىان اايلفىن بدىفُظ الىفلت الٗامت  . ٌو ماهُت الىفلاث الٗامت اما ااملدح الثاوي فُخمثل في ٖ 

ؤما الفهل الثاوي جىفُظ الغكابت ااالُت ااؿمللت ٖلى الىفلاث الٗمىمُت فخُغكىا في ااملدح  ٌو بلى 

 . ؤؾاؾُاث الغكابت ااالُت واالخم الثاوي بلى واك٘ جىفُظ الغكابت ااالُت ااؿمللت ٖلى الىفلاث الٗامت

 .وفي  زحر جلضًم زاجمت للملدح هىجؼ فيها هخاثج بدثىا وآلافاق مىه وهظا الخىنُاث

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 الفصل ألاوو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 مقذمت الفصل 

حٗخبر الىفلاث الٗامت للضولت طو ؤهمُت هملحرة في الخُاة  كخهاصًت و جخماُٖت اا جىفغه مً جلملُت 

اصة هظه  خخُاجاث وػٍاصة جضزالث الضولت وصوعها في جىفحر هظه  الخاجاث الٗامت للمجخم٘،وم٘ ٍػ

الخاجُاث الٗامت ػاص مً حجمها التي حٗخبر هظه  زحرة ؤصواث الؿُاؾت ااالُت، وباٖخملاع ؤن هظه 

الىفلاث حٗىص بالىف٘ الٗام واجب الخفاّ ٖليها بجمُ٘ الُغق والىؾاثل ومغاكملتها مغاكملت ناعمت، 

بىي٘ ؤجهؼة عكمُت اخابٗت وإلاقغاف ٖلى نغف هظه  مىاٌ، ومً زالٌ هظا ؾىلىم بضعاؾت 

 . ٖامت للىفلاث الٗامت
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ماهُت الىفقاث العامت  : اإلابحث ألاوو 

حعٍشف الىفقاث العامت وعىاصشها : اإلاعلب الاوو 

حعٍشف الىفقاث العامت  :  الفشر الاوو 

ًهضع ًٖ الضولت ؤو شخو مٗىىي ٖام بلهض  (اكخهاصًت ؤو هلضي )ًمىً اللٌى ؤنها اامللغ مً اااٌ

. جدلُم ااىفٗت الٗامت

فها بإنها اؾخسضام ممللغ هلضي مً كملل هُئت ٖامت بهضف بقملإ خاجت ٖامت  1.هما ًمىً حٍٗغ

عىاصش الىفقاث العامت  : الفشر الثاوي

اظخعماو مبلغ من اإلااو : العىصش ألاوو 

اطا اؾخسضمذ الضولت مملالغ هلضًت في ؾبُل الخهٌى ٖلى ما جدخاج بلُه مً  مىاٌ  فغاص ؤو 

زضماتهم ؤو همىذ إلاٖاهاث وااؿاٖضاث، ٖضا هظا الٗمل مً كملل  هفاق الٗام اؾخٗماال بمملالغ هلضًت 

لى الىلٌُ جسغج مً ٖضاص الىفلاث الٗامت وافت  ؾالُب الغحر الىفلاث التي ًمىً ؤن جغهً بليها  ٖو

الضولت للخهٌى ٖلى ما ًلؼمها مً  مىاٌ والخضماث، ومً طلً ما وان جلجإ بلُه الضولت كضًما مً 

اؾخالم الجبري ٖلى ما جدخاج بلُه ُٖىا مً  فغاص بغحر ملابل ؤو اهغاههم ٖلى ؤصاء بٌٗ الخضماث 

ؾهغه بضون ؤجغ، هما ًسغج مً ٖضاص الىفلاث الٗامت ما ًاصًه بٌٗ  شخام مً زضماث ُٖيُه 

. هؿىً ااجاوي ؤو مؼاًا قغفُت والغجب والىُاقحن 

:  العىصش الثاوي

ؤن جيىن الىلىص ااؿخٗملت ملاَٗت مً  مىاٌ الٗامت، ليي حٗخبر اؾخٗماٌ الىلضي مً الىفلاث 

الضولت، ًجب ؤن جيىن ااملالغ ااؿخٗملت صازلت في الؿىت ااالُت للضولت، هما حٗخبر مً الىفلاث الضولت 

ؤًًا ااملالغ التي جىفلها اااؾؿاث الٗامت مً ؤمىالها، وهلهض باااؾؿاث الٗامت بهظا الهضص، جلً 

ت مؿخللت، فهي حٗخبر جؼاء مً الضولت  ااغافم وااهالح الٗمىمُت التي مىدتها الضولت شخهُت مٗىٍى

. فهلتها ٖنها بةعاصتها ألغغاى مُٗىت

                                                             
 .53خالد شحادة ، احمد زهٌر شامٌة، أسس العامة، ص1
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ؤما هفلاث الهُئاث الٗامت اادلُت، فةنها حٗض ؤًًا مً الىفلاث الٗامت ولىنها ال جضزل يمً الىفلاث 

الضولت، ألن لهظه الهُئاث اادلُت هُاها مؿخلال مً هاخُت ااالُت في بملخط ى الىٓام الضؾخىعي اللاثم 

. في الملالص

:  العىصش الثالث

ؤن ًيىن الغغى مً إلاهفاق بقملإ الخاجاث الٗامت فُجب ؤن تهضف الىفلت بلى جدلُم هف٘ ٌٗىص ٖلى 

مجمٕى ااىاَىحن ولِـ ٖلى فغص ؤو ؤفغاص بالظاث، فةطا اؾخسضمذ الضولت بٌٗ ااملالغ الىلضًت مً 

طمتها لخدلُم ااهالح الخانت طاجُت، فال ًمىً اٖخملاعها هفلت ٖامت وبهما حٗخبر الضولت في هظه الخالت، 

. ؤنها بؾاءة اؾخٗماٌ ااالُت الضولت واهدغفذ ًٖ ؤهضافها

وحٗخبر الؿلُت اامثلت لغالملُت الكٗملُت . واجهاف الىفلت الٗمىمُت مؿإلت ؾُاؾُت ؤهثر منها مالُت

 1.ناخملت اليلمت  زحرة في هظا الكإن بما جملً مً  طن مُلىب لخلً الىفلت ؤو عفًه

أهىار الىفقاث العامت وأثشها  : اإلاعلب الثاوي

أهىار الىفقاث العامت : الفشر ألاوو 

:  هىان جلؿُماث ٖضًضة للىفلاث الٗامت هظهغ منها

:  حعب أهذافها -1

ُفي اي جملٗا  جلؿم الىفلاث الٗامت وفلا للغغى ؤو الهضف منها هما ًفًل حؿمُتها بالخلُُم الْى

اثف الضولت التي هي هفلاث ؤؾاؾُت .  الزخالف ْو

ت :  هفقاث الاداٍس

لهض بها الىفلاث التي جخٗلم بؿحر ااغافم الٗامت والالػمت للُام الضولت،وحكمل هظه الىفلاث ٖلى  ٍو

هفلاث الضفإ و مً والٗضالت والجهاػ الؿُاس ي وهي هفلاث جىاجه  خخُاجاث الٗامت في مجاالث 

ت في خماًت ؤفغاص صازلُا وزاعجُا وجىفحر الٗضالت في ما بُنهً وجىُٓم الكاون  الخللُضًت الًغوٍع

 . الؿُاؾُت لهم

 

                                                             
1

 .25, 24محمد حلمً، المالٌة العامة، جامعة عٌن شمس، ص
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:  هفقاث الاحخماعُت

وهي هفلاث جخٗلم باألهضاف و غغاى  جخماُٖت والتي حؿعي بلى جدلُم كضع مً الثلافت والخٗلُم 

م ااؿاٖضة بٌٗ  فغاص ؤو الفئاث التي  والصخت ألفغاص وجدلُم كضع مً الخًامً  جخماعي ًٖ ٍَغ

بٖاهت  ؾغ الىملحرة طاث ااىاعص اادضوصة، مىذ بٖاهت للٗاَلحن  )جىجض في ْغوف حؿخضعي ااؿاهضة 

كمل هظا الىٕى مً الىفلاث جلً ااخٗللت بالخٗلُم والصخت والىلل وااىانالث و ؾيان وحٗخبر  (َو

الىفلاث ٖلى كُإ الخٗلُم، اهم بىىص الىفلاث  جخماُٖت وهٓغا اا ًغجملِ بها مذ كُاؽ صعجت 

الخلضم ااجخم٘ ليل مً الملالص ااخلضمت والىامُت ٖلى الؿىاء ،ولظلً جسهو الضٌو ٖاصة الجؼء 

 هبر مً إلاهفاق الٗام في الملالص ااخلضمت ٖلى اللُإ بؿبب ضخامت الىفلاث الٗامت ٖلى الخٗلُم مً 

لى الخإمُىاث  جخماُٖت مً هاخُت ؤزغي  . هاخُت ٖو

: الىفقاث الاقخصادًت

ؿمى هظا الىٕى مً  لهض بها جلً التي جلىم بها الضولت لخدلُم ؤغغاى اكخهاصًت بهىعة ؤؾاؾُت َو ٍو

اصة  هخاج اللىمي وزلم عئوؽ  ت، خُح تهضف الضولت مً وعائها بلى ٍػ الىفلاث بالىفلاث  ؾدثماٍع

 مىاٌ  الجضًضة وحكمل هظه الىفلاث ول ما ًىفم ٖلى مكغوٖاث الهىاٖت واللىة الىهغباثُت والغي 

٘ الٗامت والخانت  اهاث  كخهاصًت التي جمىدها الضولت ٖلى ااكاَع والهغف ايف الى طلً وافت إلٖا

غج٘ طلً بلى ؤن الضولت جلىم بىفؿها  مثل هظا الىٕى مً الىفلاث ؤهمُت هملحرة في الضٌو الىامُت ٍو ٍو

ً عؤؽ ماٌ هٓغا ليىنها جدخاج بلى هفلاث هبرة مً جهت وألنها ال جدلُم ٖاثض مملاقغ مً  بٗملُت جيٍى

. جهت ؤزغي فةن اللُإ الخام ال ًلىي ٖليها وال ًغغب في اللُام بها

. مثاٌ طلً الُغق والىؾاثل الىلل، الغي،  الهغف وهظا مثل ااغافم والمليُت  ؾاؾُت

ل الهُاول  كخهاصًت في الضٌو ااخُىعة هُيل الٗمالت، هُيل الخجاعة  (هُيل  هخاج)هما ؤن جدٍى

لت  الخاعجُت انملذ ًمثل الخاجت الٗامت في المللضان الىامُت هُاول ٌغلب ٖليها َاب٘ الؼعاعي لفترة ٍَى

  اهه م٘ جلضم وجُىع الهىاعي جدىلذ جلً الهُاول بلى هُاول ٌغلب ٖليها َاب٘ نىاعي والضولت 

م  ؾدثماع الٗام ل ًٖ ٍَغ . وخضها هي التي جلىم ٖلى اللُام بمثل هظا الخدٍى

ل الى الىخضة إلاهخاجُت لللُاٖاث  كخهاصًت مما ٌؿخلؼم الىفلاث هملحرة مً  وكض اؾخدمل٘ هظا الخدٍى

ل الالػمت لهظه الىخضاث إلاهخاجُت مً جهت ؤزغي وهى ؤمغ الظي ًخُلب  جهت وجضبحر وؾاثل الخمٍى



 اإلطار النظزً للنفقات العامة:                                                           الفصل األول
 

6 
 

ضم وجىص ؤؾىاق  جضزل الضولت مملاقغة هٓغا لًٗف مؿخىي الضزل الفغصي في المللضان الىامُت ٖو

ل . مالُت ًًمً خاجاث الخمٍى

وجضًغ بالظهغ ؤن الىفلاث الخانت بااغافم  كخهاصًت لالؾدثماع جمثل وؿملت ٖالُت في المللضان الىامُت 

 1.الخانت بالضفإ زم الخٗلُم والخإمُىاث  جخماُٖت و ؾيان وآزغ جلً ااخٗللت بالصخت الٗامت

:  حعب دوستها

:  الىفقاث العادًت

فحن، وال ٌٗني طلً ؤن كُمت هظه  ا همغجملاث ااْى هي الىفلاث التي جخهف بالضوعٍت جخىغع ؾىٍى

الىفلاث ال جخغحر مً ؾىت بلى ؤزغي بل ًجىػ ؤن ًخغحر ملضاعها، وهي ٖاصة ما حؿخسضم في بقملإ 

لى طلً فةهه ال ًمىً جدضًضها ملضما ول ؾىت  الخاجاث الضاثمت التي ًدخاج بليها ؤفغاص ااجخم٘، ٖو

. ٖلى هدى اااهض

:  الىفقاث الغير العادًت

فهي ال جخىغع بهفت مىخٓمت ول ؾىت ومً ؤبغػ  مثلت ٖليها الىفلاث الخغوب وهفلاث التي جًُغ 

الضولت الهفاكها بمىاؾملت  خضور بٌٗ اليىاعر الُملُُٗت غحر مخىكٗت هلُام ػلؼاٌ وخضور الؿٌُى 

جاصي بلى زؿاثغ هملحرة جدخاج بلى هفلاث ضخمت اٗالجت آزاعها وهفغق بحن الىفلاث الٗاصًت وغحر 

:  الٗاصًت مً هاخُخحن

  جبرع الىفلاث الغحر الٗاصًت حغُُتها بمىاص الغحر ٖاصًت بطا لم جىفي ااىاعص الٗاصًت للمىاػهت

لها  .لخدٍى

  جدحز الىفلاث الغحر الٗاصًت باوكاء محزاهُت غحر ٖاصًت زانت بها مىفهلت ًٖ ااحزاهُت الٗامت

للضولت ماصامذ جمٌى بمىاعص غحر الٗاصًت هظا الخٗضص في ااحزاهُاث بها بااملضؤ الخللُضي ااإزىط 

 2.في جدًحر محزاهُت الضولت وهى مملضؤ وخضة ااىاػهت

: حعب اإلاششر الجضائشي 

                                                             
1

, 2010, 3حرٌري حمدة بومعطة شهرزاد ، شبطة صورٌة، الرقابة المالٌة على النفقات العمومٌة ، مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس ، جامعة الجزائر 

 23,22,21ص, 2011
2

 182عطٌة عبد الواحد، مبادئ اقتصادٌات المالٌة العامة، القاهرة، ص
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لى  ؾاؽ ااىيىعي مً جهت ؤزغي  بن ااكٕغ الجؼاثغي كؿم الىفلاث ٖلى اؾاؽ بصاعي مً جهت ٖو

: ومً زم فةهه نىفها بلى  هفلاث الدؿُحر وهفلاث الخجهحز

ت)هفقاث الدعُير  : (اي اداٍس

.  ابىاب4جىلؿم هفلاث الضولت في ااحزاهُت الٗامت، اي هفلاث الدؿُحر بلى 

ملاء ااكترهت ااؿحرة مً َغف وػاعة ااالُت، اما الملاب الثالح  ًمثل الملاب  ٌو و الثاوي محزاهُت ٖ 

ملا في ول ااحزاهُاث في مسخلف الىػاعاث : والغاب٘ هجضهما جلٍغ

ؤٖملاء الضًً الٗمىمي والىفلاث اادؿىمت مً إلاعاصاث وهي ؤٖملاء ممىىخت لخغُُت الضًً : الباب ألاوو 

ملاء اادؿىمت مً  ًغاصاث . ااالي وااٗاقاث وهظلً مسخلف ٖ 

ت والالػمت لدؿُحر : الباب الثاوي خماصاث الًغوٍع جسهُو الؿلُاث الٗمىمُت هي ٖملاعة ًٖ ٖ 

. مهالح الىػاعاث مً هاخُت ااؿخسضمحن و جهؼة وااٗضاث والٗخاص

. الىفلاث الخانت بىؾاثل ااهالح: الباب الثالث

. الخضزالث الٗمىمُت: الباب الشابع

: (الاظدثماس)هفقاث الخجهيز 

ُت بطا واهذ هفلاث الدؿُحر جىػٕ ٖلى اللُاٖاث خؿب الىػاعاث فةن هفلاث الخجهحز  اي ااىيٖى

و ؾدثماع جىػٕ خؿب اللُاٖاث والفغوٕ اليكاٍ  كخهاصي، مثل الؼعاٖت، الهىاٖت والملىاء، 

ىن  . الىلل والؿُاخت، الهُضعوهٍغ

.  كاثمت محزاهُت الىزُلت  ؾاؾُت للمحزاهُت لٗملُاث الخجهحز و ؾدثماع

خماصاث اافخىخت  ال ًمىً ألًت ٖملُت ؤن جىجؼ   اطا واهذ مسجلت وججضع إلاقاعة بلى ؤهه جسخلف ٖ 

لخغُُت هفلاث الدؿُحر ًٖ جلً التي جسهو لؿض هفلاث  ؾدثماع خُح ججم٘ اٖخماصاث اافخىخت 

باليؿملت بلى ااحزاهُت الٗامت ووفلا للمسُِ إلاهماجي الؿىىي لخغُُت هفلاث  ؾدثماع الىاكٗت ٖلى 

:   ابىاب هي3ٖاجم الضولت في 

 ؾدثماعاث الىاكٗت وااىفظة مً كملل الضولت  .
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 بٖاهاث  ؾدثماع اامىىخت مً كملل الضولت .

 ٌالىفلاث  زغي بغؤؽ ااا .

 إلاهفاق بل ًجب ؤن ًسهو ممللغ مٗحن ليل وجه مً ؤوجه بجمالُاالبراان الىفلاث ال ًجىػ ؤن ًيىن 

الٗام وبملخط ى هظه اللاٖضة ال ًجىػ للخيىمت ؤن جىلل ممللغا اٖخمضه البراان للىفلاث الىاعصة في باب 

 1. بٗض الغجٕى بلى البراان والخهٌى ٖلى مىافلخهبال ٖلى وجىه ؤزغي في باب آزغ إلاهفاقمٗحن 

 :أثاس الىفقاث العامت: الفشر الثاوي

جملضو ؤهمُت صعاؾت ؤزاع الىفلاث الٗمىمُت الٗامت مً الىاخُت  كخهاصًت في وىنها جدمل ؤغغايا 

صكُلت وبالخالي اؾخسضمها لخدلُم ؤهضاف اكخهاصًت مُٗىت، بط متى ٖغف  زغ الظي جدلله هفلت 

اث  مىً صعاؾت ؤزاع الىفلاث الٗامت ٖلى مؿخٍى مُٗىت لىً اجساط هظا إلاوؿان بكيل واضح، ٍو

 2. إلاهخاج،  ؾتهالن الضزل  ؾٗاع الدكغُل

: اثش الىفقاث العامت على ؤلاهخاج القىمي -1

اصة لهظا  إلاهخاج اللىمي هى مجمٕى الؿل٘ والخضماث ااىخجت في فترة ػمىُت جلضع بؿىت في صولت ما، ولٍؼ

ً بمىدهم  إلاهخاج ًخسظ إلاهفاق ٖضة ؤقياٌ مثاٌ هفلاث الخٗلُم، الصخت، مؿاٖضة ااؿدثمٍغ

امخُاػاث مسخلفت، بطا وان هظا إلاهفاق  ؾدثماعي ًغف٘ مً إلاهخاج اللىمي، فةن هظا ال ٌٗني ؤن 

ت ٖضًمت الجضوي  كخهاصًت ألهه صون هظه الىفلاث ال ًمىً النهىى باالكخهاص، فإزغ  الىفلاث الجاٍع

مىً الىفلاث  الىفلاث الضفإ و مً ًٓهغ في جىفحر  مً الًغوعي اماعؾت  وكُت  كخهاصًت، ٍو

ت في  غغاى الؿلُمت  3.الضفإ ؤن جيىن مىخجت وطلً مً زالٌ اؾخسضام الخىىىلىجُت الٗؿىٍغ

: أثش الىفقاث العامت على الاظتهالك -2

جازغ الىفلاث الٗامت ٖلى  ؾتهالن بهىعة مملاقغة فُما ًخٗلم بىفلاث  ؾتهالن الخيىمي ؤو مً 

زالٌ ما جىػٖه الضولت ٖلى  فغاص في نىعة مغجملاث ؤو ؤجىع، ففي الخالت  ولى حكتري الضولت هظه 

الؿل٘ وجلضمها للمجخم٘ مثل وجملاث الُلملت والخىؾ٘ في الخضماث الصخُت والخٗلُمُت، ؤما في الخالت 

الثاهُت فُخدضص حجم  ؾتهالن بما جضفٗه الضولت مً ؤجىع ومغجملاث لٗمالها، وبُملُٗت الخالت الجؼء 

                                                             
1

 36,35,34,33,32,31دعلً زغدود، المالٌة العامة،  دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  بن عكنون الجزائر، 

.39، ص2003، الجزائر، دار الهومة، 1 عمر ٌحٌاوي، مساهمة فً دراسة مالٌة، ط 2  

.621ص. 2012. دمشق .1العدد. 28 علً سٌف علً المزروعً، أثر اإلنفاق العام فً اإلنتاج المحلً اإلجمالً ، مجلة جامعة دمشق، مجلد 
3  
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لت   هبر مً هظه الضزٌى ًىفم إلقملإ الخاجاث  ؾتهالهُت الخانت مً ؾل٘ وزضماث، غحر ؤن ٍَغ

جىػَ٘ الىفلاث الٗامت ٖلى مسخلف اللُاٖاث لها ؤزغ هام ٖلى  ؾتهالن، فخسهُو مملالغ ضخمت 

اغفم الضفإ ؤو إلاهفاق في ااجاالث الخاعجُت ًللل مً حجم  ؾتهالن ألن هظه  مىاٌ ال جاصي 

بُملُٗت الخاٌ بلى زلم مىانب قغل وػٍاصة إلاهخاج بهىعة ٖامت، مما ًازغ ؾلملا ٖلى مضازُل  فغاص 

  1.وبالخالي ٖلى بكملالهم ٖلى الؿل٘ والخضماث

: اثش الىفقاث العامت على الذخل -3

جلىم الضولت بىاؾُت الىفلاث الٗامت بخىػَ٘ ااضازُل ٖلى وافت  فغاص ؾىاء في بَاع الىفلاث 

لُت فالضولت جىفم  مىاٌ ٖلى الُمللت الٗاملت  جىع وااغجملاث لىً هظا غحر وافل  الخلُلُت ؤو الخدٍى

غحر ان جىػَ٘ .   واهذ الغالملُت فلحرةبطا لخدلُم الفىاعق زانت  جخماُٖتلظلً جٓهغ الىفلاث 

ا ػاصث الًغاثب وااضازُل  مالن اكخهاص 0 اللىم خُح ول ميانبةزغاء ًخإزغااضازُل   الضولت كٍى

ىُت  و فخلاع بلى ااىاعص الىلل بًغاصاث الضولت مما ًىٗىـ ؾلملا  كخهاصيؤما في خالت الغوىص . الَى

 .ٖلى مضازُل الضولت

 :أثش الىفقاث العامت على ألاظعاس -4

 الىفلاث الٗامت ٖلى مؿخىي  ؾٗاع مً ٖضة ؤوجه، فلض جضٖم الضولت لخيىن في مخىاٌو ؤزاعجدضص 

بُت للمىخجحن للخض مً  ؾٗاع، امخُاػاثؤغلملُت الؿيان ؤو جمىذ   ؤن جدمي بٌٗ ااىخجاث الضولت يٍغ

 1929 الٗااُت  كخهاصًتزالٌ  ػمت  (مهغ ) ؤؾٗاعها ومثاٌ طلً قغاءانهُاعإلاؾتراجُجُت مً 

ً مً آزاع  ، وبٗض نهاًت  ػمت باٖذ الضولت  ػمتاليامل ااسؼون اللُبي وهى ما ؤهلظ مىخجحن وااهضٍع

ىيذ الىفلاث التي جىُضها  .ااسؼون ٖو

 : أثاس الىفقاث العامت على الدشغُل -5

  كخهاصًت ٌؿاٖض الٗامتبن بهفاق الضولت في بَاع ااؿاهمت اليلُت ؤو الجؼثُت في عؤؾماٌ  اااؾؿاث 

ذ الٗماٌ وكض ًاصي  ٖلى زلم فغم حكغُلُت، هما ؤن جلضًم ااؿاٖضاث للمىخجحن ًدٌى صون جهٍغ

بلى زلم مىانب قغل جضًضة، هظلً ٖىض كُام الضولت بفً الٗؼلت ًٖ بٌٗ ااىاَم مً زالٌ بكامت 

ت فةن الىفلاث التي جخدملها في هظا ااجاٌ جاصي بلى جىفحر فغم حكغُلُت  ااغافم الٗمىمُت  الًغوٍع

 . لؿيان جلً ااىاَم

                                                             
.85 عمر ٌحٌاوي، مرجع سابق ذكره، ص

1  
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 جىفُز الىفقاث العامت : اإلاعلب الثالث

بٗض جلضًغ الىفلاث الٗامت للخيىمت جُلب الخيىمت بغاان ؤن ًفخذ لهظه الىفلاث اٖخُاصاث في محزاهُت 

جب  خماص هى إلاطن الظي ٌُُٗه البراان للخيىمت بهغف ممللغ مٗحن مً اااٌ في ؾىت مُٗىت ٍو وٖ 

خماص هى إلاطن اامىىح باإلهفاق يمً الخض ااٗحن، ؤما الىفلت فهي  خماص والىفلت ٖ  م بحن ٖ  الخفٍغ

ُت ؤن  ال جخجاوػ وللخيىمتممللغ ااهغوف فٗال  خماص مفخىح قٍغ خماصاث ؤن جىفم ٖ   بٗض فخذ ٖ 

لىخضه   . بالياملبهفاكه ولىنها لِؿذ مجبرة ٖلى ٖ 

خماص في ااحزاهُت ال ٌٗني جىفُظ الىفلت بط ؤن هظا الخىفُظ ملُض بلىاٖض وؤنٌى  بن مجغص فخذ ٖ 

  مىاٌ الٗمىمُت، ان اؾخٗماٌااٗلضة هضفها مغاكملت  مىاٌ وفلا لللىاهحن وصون ؤي جالٖب ؤو بؾاءة 

 :جىفُظ الىفلت ٌؿخىجب في نىعة ٖامت الىلاٍ الخالُت

o ان جيىن هظه عابُت اللاهىهُت بحن الضولت وصاثىيها. 

o ًًؤن جخإهض الضولت مً كُام الضاثً ناخب الٗالكت بالٗمل ااُلىب مىه وؤن جدضص ملضاع الض. 

o  ىت الٗمىمُت بضف٘ كُمت بن جهضع الهُئاث ااسخهت في الضولت ؤمغا بلى ااؿاوٌ ًٖ الخٍؼ

 . الىفلت

o ٌىت  بٗض الخإقحر ٖليها مً عثِـ ااؿاو  . ؤن جضف٘ كُمت الىفلت مً الهىاصًم الخٍؼ

o  ىضما وٗبر ًٖ هظه  مىع باللغت ااالُت هلىم ؤن الخىفُظ الىفلت ٌؿخىجب ٖلض الىفلت ؤو ال ٖو

 .جهيُفها زم نغفها وؤزحرا صفٗه

 : مشاحل جىفُز الىفقت العامت

 : عقذ الىفقت

خماصاث ااالُت ٌؿخىجب وكىء عابُت  ما بحن الضولت وصاثىيها وجيىن ٖلت  جىفُظ الىفلت وؤن جىافغث ٖ 

ٖلض  قغاٌ الٗامت، نضوع الخىم اللًاجي ٖلى : مثل.  بىجىص الىفلت وهظه الغابُت هي الٗلض بُٗىه

 . الضولت اهلخت ؤخض  فغاص

 :جصفُت الىفقت

حن  :حٗني جدضًض الضًً الىاجب ٖلى الضولت مً جغجمله واؾخدلاكه وجسً٘ الخهفُه لكَغ
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 وجىص ٖلض الىفلت الؿابم . 

 ًًجلضًم الؿىضاث مً قإنها بزملاث الض. 

 فحن وااداؾملحن  . وؤمغو الخهفُت في ؤغلب الضٌو هم وػعاء ؤو مً ًفىيىا لهم بظلً مً مْى

 :صشف الىفقت

الهغف هى  مغ الظي ًىجهه ؤمغ بالهغف بلى ااداؾب بضف٘ ممللغ الضًً اادضص بملضاع بلى ناخب 

 . وبنضاع الخىالت حؿمذ بخدهُل كُمتهاالىفلتالخم،  ونغف 

 :دفع الىفقت

ًلىم بضف٘ ااداؾب ااسخو، وال ًلخهغ ومهمخه ٖلى الٗملُاث ااالُت في خض طاتها بل ًلىم بالخضكُم 

 1.في صخت الىفلت وكاهىهُتها كملل الضف٘ اااصي

 :ألاعىان اإلاكلفىن بدىفُز الىفقت العمىمُت: اإلابحث الثاوي

ً بالهغف وااداؾملحن الٗمىمُحن خُح ًخفغص ول ٖىن  ًًُل٘ بدىفُظ ٖملُاث ااحزاهُت ول مً  مٍغ

ت مً الٗملُاث ؤو ااهام ااىولت بلُه  . بمجمٖى

 :آلامشون بالصشف: اإلاعلب ألاوو 

 :حعٍشف ألامش بالصشف

 مغ بالهغف هى ول شخو ًاهل ؾىاء بالخُٗحن ؤو باالهخساب لخىفُظ ٖملُاث إلالتزام والخهفُت 

 .و مغ بالهغف، واٖخماصه لضي مداؾب ٖمىمي مً ؤجل بهجاػ ٖملُت إلاًغاصاث والىفلاث

فه خؿب اااصة :  بٗض ؤمغ بالهغف مفهىم هظا اللاهىن ول 90/21مً اللاهىن 23هما ًمىً حٍٗغ

 .21, 20 , 19, 17, 16: شخو ًاهل لخىفُظ الٗملُاث ااكاع بليها في ااىاص

حن، 21/ 90مً اللاهىن 25وخؿب اااصة ً بالهغف هما الغثِؿُحن ؤو زاهٍى  ؾالف الظهغ فةن  مٍغ

 :فالغثِؿُحن هم

                                                             
www.ets.salimcom. 04-03- 2021/19 :451  

http://www.ets.salimcom/
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لهم نفت  مغ بالهغف الغثِس ي للمحزاهُت الٗامت للضولت، و نل ؤن الىػٍغ هى اااهل الىخُض : الىػعاء

 . في بَاع عزهت ااحزاهُت بةكغاعه إلاًغاصاث وحؿضًض الىفلاث

مً 88وهم ؤمغون بالهغف عثِؿُىن ٖىضما ًخهغفىن باؾم الىالًت ولخؿابها خُح جىو اااصة : الىالة

 ااخٗللت بلاهىن الىالًت ٖلى ؤن الىالي هى  مغ بالهغف الغثِس ي باليؿملت ااحزاهُت 90/07اللاهىن 

 .الىالًت

ٖىضما ًىفظون ٖملُاث زانت : ااؿاولىن ااٗىُحن ٖلى اااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ إلاصاعي 

 . باااؾؿت ااٗىُحن ٖلى عؤؾها

م٘ ٖلم ؤن ااحزاهُت االخلت : ااؿاولىن ااٗىُحن ٖلى مهالح الضولت ااؿخفُضة بااحزاهُت االخلت

الىخُضة التي واهذ مىجىصة ٖلى مؿخىي كاهىن ااالُت هي ااحزاهُت االخلت الخانت باالجهاالث الجؼاثغ 

 . التي جدىلذ بُملُٗتها اللاهىهُت بلى اااؾؿت ٖمىمُت اكخهاصًت جخمخ٘ بمحزاهُت مؿخللت

اثف ااخٗللت بدىفُظ الىفلاث   بمحزاهُت الضولت ااٗىُحن ؤو الخانت وبعاصاثااؿاولىن ًٖ الْى

 .ااىخسملحن

لىم ٖمل   بالهغف الغثِؿُت ٖلى    اؾخٗماٌ ؤوامغ الضف٘ وطلً اؾدىاصا بلى اااصة الؿابٗت مً  مغٍو

 ااداؾبُت التي ًمؿىها آلامغون بالهغف التي جىو ٖلى آلامغون بجغاءاث ًدضص 91/313ااغؾىم 

بالهغف  بخضاثُىن ؤو الغثِؿُىن هم الظًً ًهضعون ؤوامغ بالخضاف٘ بالفاثضة الضاثىحن و وامغ 

حن ً بالهغف الثاهٍى خماصاث الفاثضة  مٍغ  ٖ ٌ  .إلاًغاصاث يض ااضًىحن وؤوامغ جفٍى

حن ًيىن بلغاع وػاعي وبٗض حُٗحن مملاقغة ًهملذ  مغ  ً بالهغف الثاهٍى وججضع إلاقاعة ؤن حٗحن  مٍغ

خماصاث اافىيت  ىن بلُهبالهغف الثاهىي هى ااؿاوٌ الىخُض ًٖ ٖ  لىم آلامغون بالهغف الثاهٍى ، ٍو

 .   خى ث الضف٘بةنضاع

في "  ااخٗلم بااداؾملت الٗمىمُت التي جىو ٖلى90/21مً 28ًمىً اؾخسالف الهغف خؿب اااصة 

مللغ للمداؾب الٗمىمي اايلف بظلً ً بالهغف بٗلض كاهىن ٍو " غُاب ؤو ماو٘ ًمىً اؾخسالف  مٍغ

ٌ  مغ بالهغف ااسخو في  ت لخٍٗى وبالخالي فان  مغ بالهغف ااؿخسلو ًٓهغ في خاالث الًغوٍع

اثفه في خالت غُابه  .خالت خضور ماو٘ ًمىٗه مً مماعؾت ْو
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مىً  مغ بالهغف خؿب الىو اااصة   مً كاهىن ااداؾملت الٗمىمُت ًمىىه ؤن ًفىى الخىكُ٘ 29  ٍو

فحن ااغؾمحن الٗاملحن جدذ ؾلُخه ااملاقغة وطلً في خضوص نالخُاث ااسىلت لهم  .للمْى

ٌ ااظوىع في اااصه  لُه الخفٍى ٌ 29ٖو ٌ جىكُ٘ إلامًاء وبالخالي فهى ًسخلف جماما ًٖ جفٍى  هى جفٍى

ً بالهغف الغثِؿُحن او  ٌ الخىكُ٘ جيىن ٖلى ٖاجم  مٍغ الؿلُت خُح ؤن ااؿاولُت في خاله جفٍى

خماصاث اافىيت  لُه ًمىنهم في هظه الخالت الخضزل في نغف ٖ  ٌ ٖو حن الظًً كامىا بخفٍى الثاهٍى

ٌ الؿلُت خُح جل٘ ااؿاولُت ٖلى  مغ بالهغف الثاهىي الظي ًيىن وخضه مؿاوال  ٖلى ٖىـ جفٍى

 .ًٖ نغف الىفلاث اافىيت بلُه

ن بالصشف  :التزاماث ألامٍش

اثفهم همؿاولحن ًٖ بصاعة وحؿحر  ً بالهغف ااترجملت ًٖ مماعؾت ْو باإليافت بلى التزاماث  مٍغ

خماص ؤهفؿهم  الهُئاث ااٗىُه ؤو ااىخسملحن ٖلى عؤؾها ملؼمىن بظلً كملل بضاًت مماعؾت مهامهم بااٖل

 1. لضي ااداؾملحن الٗمىمُحن مسههحن

خماص في جلضًمه بما ًثبذ اهخسابهم ؤو حُُٗنهم وهظلً همىطج جىكُٗهم بلى ااداؾملحن مثل هظا ٖ  .    ٍو  

ن بالصشف  :معؤولُاث ألامٍش

ً بالهغف مً زالٌ الٗىصة بلى كاهىن   والظي 90/21ًمىً جدضًض هٓام ااؿاولُت الخانت باألمٍغ

ً بالهغف  ًملِ نالخُاث  مٍغ ًدضص إلاجغاءاث ااخٗللت بااللتزام بالىفلاث الٗمىمُت وجىفُظها ٍو

آلامغون بالهغف مؿاولىن ًٖ  زملاجاث "  مً هظا اللاهىن 31ومؿاولُتهم خُح جىو اااصة 

ُت و زُاء التي ًغجىملىنها والتي ال ًمىً  الىخابُت التي ًلمؿىنها هما ؤهه مؿاولىن ًٖ  فٗاٌ الكٖغ

 .ؤن جىكفها ااغاكملت الخؿابُت للىزاثم 

ً بالهغف مؿاولىن ماصًا و جؼثُا واؾخٗماٌ 32ؤما اااصة   مً هفـ اللاهىن فخىو ٖلى ؤن  مٍغ

ت ااىدؿملت ؤو ااسههت لهم ً بالهغف جيىن كاثمت " اامخلياث ااىلىلت والٗلاٍع ؤن مؿاولُت  مٍغ

ٖلى ؤؾاؽ الُملُٗت التي جخمحز بها الٗملُاث التي ًىفظونها وهدُجت للُاب٘ إلاصاعي لٗمل  مغ بالهغف 

 :فةن مؿاولُاتهم اً جلىم ٖلى ؤؾاؽ  زُاء التي ًغجىملىنها في حؿُحر ؤو ااخمثلت في
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خماصاث ااغزو بها ؤو الخٗضي ٖلى كاٖضة مً اللىاٖض ااُمللت في  التزام بىفله مىفظة بخجاوػ ٖ 

 .مُضان الغكابت ااؿمللت للىفلاث 

 .الخقُذ الغير الششعُه للىفقاث

 ؾخٗماٌ الخٗؿفي للخم ااخٗلم بالؼام ااداؾملحن الٗمىمُت بالظبذ في بَاع الٗملُت الدسخحر . 

  جىفُظ ٖملُت زانت بالىفلاث زاعجت ًٖ ااىيٕى ؤو مهمت الجماٖاث ؤو الهُئاث الٗمىمُت

 .ااُٗىت

  فحن اوصي الغحر بؿبب ٖالكت الٗملُاث التي جدؿبب في ااىذ  مخُاػاث ااالُت ؤو ُٖيُت للمْى

 . شخهُت مٗهم

 ٖملُاث الدؿُحر ااىفظة بالخٗضي ٖلى كاٖضة مً اللىاٖض الىفلاث الٗمىمُت وجىفُظها. 

 هماٌ الىملحر الظي ًاصي بلى زؿاعة فغنت عبذ باليؿملت للهُئت الٗمىمُت  . 

ً بالهغف بلى مىً جلؿُم مؿاولُت  مٍغ : ٍو

 :اإلاعؤولُت العُاظُت الخأدًبُت

ااؿاولُت الؿُاؾُت حكمل بالخهىم ؤًٖاء الخيىمت وااىخسملحن الظًً لهم نفت  مغ بالهغف 

خماصاث ااالُت، وهظا  ومنهم اايلفىن بدىفُظ ااحزاهُت ًيىن مدل مؿإلت مً َغف الهُئت التي ؤكغث ٖ 

ؤما ااؿاولُت الخإصًبُت التي .  ما ًاصي الى ٌٖؼ  مغ بالهغف بؿبب ااسالفاث ااالُت التي اعجىبها

ً ٖلى زالف ااىخسملحن وؤًٖاء الخيىمت ججٗلهم ؤمام مؿإلت مً  ًخٗغى لها آلامغون بالهغف آلازٍغ

لى الظي ًمىً ؤن ٌؿلِ ٖلُه ٖلىباث ملغعة كاهىها لىً هٓغا لهٗىبت اللُملحن . كملل ااؿاوٌ ٖ 

 . لِـ لهخحن ااؿاولُخحن ؤي فٗالُت

 : اإلاذهُتاإلاعؤولُت

هظه ااؿاولُت ؤؾاؾا الخُإ الصخص ي الظي كض ًغجىمله  مغ بالهغف ٖىض جىفُظه للٗملُاث ااالُت 

 .ااىولت بلُه والًغع الظي ًمىً ؤن ًلخم الهُئت ااٗىُت مً جغاء طلً

ٌ طلً الًغع  هُف جُملم الٗلىباث الىاججت ًٖ بكضام ااؿاولُت لألمغ بالهغف إلاجملاعي ٖلى حٍٗى

 .اااصي مً ماله الخام
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 :اإلاعؤولُت الجضائُت

مً الهٗب بزملاث ااؿاولُت الجؼاثُت في الىاك٘،  وهي هاججت ًٖ نٗىبت جمُحز  زُاء وااسالفاث التي 

كض اعجىبها  مغ بالهغف ؤزىاء جىفُظ ااحزاهُت والٗملُاث ااالُت، ومىه  مغ بالهغف الظي ًغجىب 

يىن مملضثُا مدل  مت الجؼاثُت وفلا للاهىن الٗلىباث ٍو مسالفت في الدؿُحر ااالي ًيىن لها ونف الجٍغ

 .مؿاءلت مً َغف الجهت اللًاثُت ااسخهت

 :ااؿاولُت ًٖ ٖضم مغاٖاة  هًملاٍ الجؼاجي وااالي

بن جدلُم في هظه ااسالفاث وااٗاكملت ٖليها هما مً ازخهام مجلـ ااداؾملت وجخمثل ااؿاولُت 

٘ ؤو الخىُٓم واججاه التزاماتهم لىؿب  ًٖ ٖضم مغاٖاة  هًملاٍ في خظف خىم مً ؤخيام الدكَغ

ُتي لهالخهم ؤو لغحرهم ٖلى خؿاب الضولت ؤو بخضي هُئاتها الٗمىمُت  1.بمخُاػ مالي ؤٖو

 :اإلاحاظبىن العمىمُىن : اإلاعلب الثاوي

 :حعٍشف اإلاحاظبين العمىمُين: أوال

ٌٗخبر مداؾملا ٖمىمُا ول شخو ٌٗحن بهفت كاهىهُت لللُام بخدهُل  ًغاصاث وصف٘ الىفلاث 

ويمان خغاؾت  مىاٌ ؤو ااؿدىضاث ؤو اللُم ؤو  قُاء ؤو ااىاص اايلف بيها وخفٓها وهظلً جضاٌو 

 . مىاٌ والؿىضاث واللُم واامخلياث والٗاثضاث وااىاص م٘ اللُام بمؿً الخؿاباث لخغهه ااىجىصاث

هما ٌٗخبر مداؾملا ٖمىمُا ول ٖىن اايلف بدىفُظ اااصي الفٗل للمحزاهُت ؾىاء مً خُح صف٘ الىفلاث 

ىت الٗمىمُت، فهى ااىلظ وااغاكب في هفـ الىكذ  .ؤو جدهُل  ًغاصاث واللُام بٗملُاث الخٍؼ

خم حُٗحن ااداؾملحن الٗمىمُحن واٖخماصاتهم  مً َغف وػٍغ ااالُت وبالخالي فةنهم ًسًٗىن ؾلُاجه  .ٍو

خماص مً َغف الىػٍغ ااالُت بىاء ٖلى بكتراح الؿلُت  وجيخهي مهام ااداؾب الٗمىمي بسخب ٖ 

الؿلُمت ؤو في خالت اعجياب زُإ جؿُم ٖلُه في اللاهىن والخىُٓم وجخمثل مهام ااداؾب الٗمىمي في 

الخىفل بالىٓغ جاهب مكغوُٖت للىفلت  و ًغاص مً زالٌ الخضكُم وااغاكملت وااٗلىماث ااىجىصة في 

الىزاثم إلازملاجُت و وامغ بالضف٘ ؤو الخدهُل ااىجهت بلُه مً َغف  مغ بالهغف، و ًلؼم ول مداؾب 
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ىت التي ٌكغف ٖليها لإلَإل الىػٍغ ٖلى ويُٗت  مىاٌ  غ صوعٍت خٌى ويُٗت الخٍؼ ٖمىمي بةٖضاص جلاٍع

 .الٗمىمُت

حن مىً جهيُفهم هظلً بلى مداؾملحن ٖمىمُحن ؤؾاؾُحن ؤو زاهٍى  :ٍو

 :اإلاحاظبين الشئِعُين

ؿإلىن مً  هم ؤولئً ااداؾملىن الظًً ًخللىن محزاهُاتهم مملاقغة مً َغف الىػاعة اايلفت بااالُت، َو

 ًمىً مٗغفت ااداؾملحن و الظًً هم 313/91َغف كاض ي الخؿاباث مجلـ ااداؾملت ومً ااغؾىم

:  واالحي

ىت  :العىن اإلاحاظب اإلاشلضي للخٍض

ىت ًخمحز بٗضم كُامه بٗملُاث َملُٗت هلضًت، خُح ؤهه ال ًملً  وهجض ؤن الٗىن ااداؾب ااغهؼي للخٍؼ

خىلى ااهام الخالُت  :نىضوق ٖلى غغاع ااداؾملحن الغثِؿحن آلازغون  ٍو

ىت ٖلى مؿخىي  )جغهحز ول الخؿاباث التي ًخىفل بها ااداؾملىن الغثِؿُىن آلازغون   48ؤمىاء الخٍؼ

ىه الغثِس ي ىت مغهؼي وؤمحن الخٍؼ  .(والًت امحن الخٍؼ

ىت اافخىح لضي الملىً الجؼاثغ  .مخابٗت خؿاب الخٍؼ

ىت اإلاشلضي   :أمين الخٍض

هى ااداؾب ااؿاوٌ ٖلى جىفُظ الٗملُاث ااالُت ٖلى مؿخىي ااغهؼي زانت في ما ًخٗلم بمحزاهُت 

خىفل بدؿُحر الٗملُاث الخانت باااؾؿاث  الىػاعاث ؾىاء محزاهُت الدؿُحر ؤو محزاهُت الخجهحز ٍو

ىت ٖلى مؿخىي الىالجي لخىفُظ  ٌ بلى ؤمحن الخٍؼ لىم بمىذ جفٍى الٗمىمُت طاث الُاب٘ إلاصاعي ٍو

ت إلاكلُمُت  . الٗملُاث ااخٗللت بالملِئاث الٗمىمُت الظاجُت إلاصاٍع

ىت الشئِس يأمين  : الخٍض

لى الٗمىم جخمثل مهامه في الخىفل  ىت وال يهخم بدىفُظ الٗملُاث ااحزاهُت،  ٖو خىفل بٗملُاث الخٍؼ ٍو

ىت  .بااٗاقاث الخانت بااجاهضًً والٗملُاث الخانت بالخؿاباث الخانت بالخٍؼ

ىت في الىالًت  :أمىاء الخٍض
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وجخمثل مهمخه  ؾاؾُت في جىفُظ ٖملُاث الىفلاث و عاصاث ااخٗلله بالىالًت، ًىفظ الٗملُاث ااخٗللت 

ت ٖلى  بااحزاهُت الٗامت للضولت ٖلى ااؿخىي إلاكلُمي مً زالٌ الدسجُل اااكخت مخٗللت بالضواثغ الىػاٍع

ااؿخىي اادلي، هما ًلىم بترهحز الٗملُاث ااخٗللت بالىفلاث الٗمىمُت التي ًىفظها ااداؾملىن 

ىت الىالجي بٗملُت ااخٗللت  ىن   ٖلى مؿخىي الىالًت، بيافت بلى طلً ًلىم ؤمحن الخٍؼ الٗمىمُىن الثاهٍى

الهاث ااٗاقاث اافىيت مً َغف ااداؾب ااٗني  .باإٖل

ين  :اإلاحاظبىن الثاهٍى

هم ؤولئً الظًً ًخىلى ججمُ٘ ٖملُاتهم ااداؾملىن  ؾاؾُحن، وبالخالي فهم ٌٗملىن جدذ بقغاف 

حن 313/91وعكابت مداؾملحن عثِؿُحن و مً زالٌ ااغؾىم الخىفُظي  ًمىىىا جمُحز ااداؾملحن الثاهٍى

 1:واآلحي

ض وااىانالث الؿلىُت والالؾلىُت حن للبًر  :هما ًخهف بهفت ااداؾملحن الثاهٍى

 ض وااىانالث ؤو الالؾلىُت  . كابًىا البًر

 ض وااىانالث الؿلىُت والالؾلىُت  .عئؾاء مغاهؼ البًر

 : التزاماث اإلاحاظبين العمىمُين: ثاهُا

ُف الٗمىمي باٖخملاعهم  ًسً٘ ااداؾملىن الٗمىمُىن اللتزاماث االغعة في كاهىن  ؾاس ي للْى

ُفتهم همداؾملحن ٖمىمُحن فحن ٖمىمُحن باإليافت بلى جملت مً  لتزاماث الخانت بْى  .مْى

بٗض حُٗحن ااداؾب الٗمىمي ؤو اٖخماصه مً كملل الىػٍغ اايلف بااالُت واصاثه : الخىهِب وحؿلُم ااهام

 مً 54الُمحن اللاهىهُت في خالت حُِٗىه ألٌو مغةواهخخاب الخإمحن ٖلى ااؿاولُت ااالُت خؿب اااصة 

كاهىن ااداؾملت الٗمىمُت ًخم جىهِب ااداؾب الٗمىمي في مهامه مً َغف الىػٍغ اايلف بااالُت ؤو 

غ مدًغ حؿلُم ااهام الظي ًجب جىكُٗه خًىعٍا مً  ترجب ٖلى هظا الخىهِب الغؾمي جدٍغ ممثله ٍو

ملحن هظا اادًغ الدؿلُم مً َغف ااداؾب  كملل ااداؾب ااملاقغ اهامه وااداؾب ااىتهُت مهامه، ٍو

ىانغ الجغص للمهلخت ااداؾبُت م٘ بُان مىجؼ  ااملاقغ اهامه للىلىص الُٗيُت اللُم ااسخلفت، ٖو

 . الملىاقي الخدهُل والضف٘ وبمىاػهت ٖامت للٗملُاث ااالُت
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 :وظائف اإلاحاظبين العمىمُين: ثالثا

ًغاكب ااداؾب مكغوُٖت الخدهُل ؤو الضف٘ زالفا في  مغ بالهغف الظي ًخهغف في بَاع ااالثمت 

جب ٖلى ااداؾب الٗمىمي ؤن ًخدلم ؤن  مغ بالهغف  ؤن ااداؾب الٗمىمي له مجاٌ الصخت، ٍو

مغزو له بمىجب اللاهىن بخدهُل  ًغاصاث التي ؤنضعث ؾىضتها،   و هما ًجي ٖلُه ان ًغاكب 

اث وهظا ٖىانغ الخهم التي ًخىفغ ٖليها ؤما في مجاٌ  صخت إلالغاء للؿىضاث  ًغاصاث والدؿٍى

 1:الىفلاث فُجب ٖلى ااداؾب الٗمىمي كملل كملىله ألهه هفلت  ؤن ًخدلم مما ًلي

 مُابلت الٗملُت م٘ اللىاهحن و هٓمت ااٗمٌى بها . 

 نفت  مغ بالٗغف ؤو اافىى له . 

 ُت ٖملُاث جهفُت الىفلاث  . قٖغ

 خماصاث ؤن الضًىن لم حؿلِ ؤخالها ؤو ؤنها مدل مٗاعيت  .جىفحر ٖ 

 ٘الُاب٘  بغاجي للضف. 

 جإقحراث ٖملُاث ااغاكملت التي ههذ ٖليها اللىاهحن و هٓمت ااٗمٌى بها . 

 الصخت اللاهىهُت للمىؿب  بغاجي. 

 2:اإلاعؤولُت اإلاالُت والشخصُت للمحاظب العمىمي: سابعا

ٌٗخبر ااداؾب الٗمىمي مؿاوال شخهُا ومالُا ًٖ الٗملُاث ااىولت بلُه مىظ جىهِمله بلى غاًت اهتهاء 

مهامه  مما ٌٗني ٖضم مؿاولُخه ًٖ حؿُحر ؾابم، بال بكإن الٗملُاث التي فدهها صون ؤن ًملضي ؤي 

جدفٔ ؤو اٖتراى مً قإنها ٖىض حؿلُمه هي للمهام، وجدغن مؿاولُت ااداؾب مً َغف الىػٍغ 

 واللُم او  مىاٌاايلف بااالُت ؤو مجلـ ااداؾملت وجلىم ااؿاولُت ااالُت بمجغص وبزملاث هلو في 

، فٗلُه حغُُت ول هلو في  مىاٌ ااىجىصة بالهىضوق مً ؤمىاله الخانت ااالُتجىفُظ الٗملُاث 

ش جىهِمله بلى غاًت اهتهاء مهامه  . ابخضاءا مً جاٍع

                                                             
1
. 14ص.1990اوت 35.15عدد. ر.ج. المتعلق بقانون المحاسبة العمومٌة, 1990اوت15المؤرخ فً 90-21من قانون 34المادة  

.18 مرجع سبق ذكره،  ص90-21من القانون35المادة 
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بن الدكضًض في مؿاولُت ااداؾب الصخهُت وااالُت جفغى ٖليها الخغم ٖلى فدو الضكُم  وامغ 

ااىجهت بلُه بخدهُل ؤو بالضف٘، بطا ما جملحن له ؤن جهغفا ما حٗلم به ُٖب مً ُٖىب ااكغوُٖت جاػ 

 .له عفٌ اللُام بالضف٘

يىن الضف٘ جدذ مؿاولُخه ومىه حؿدملٗض   مغ بالهغف له  ؾخُاٖت في ججاوػ الغفٌ هخابُا ٍو

ااؿاولُت الصخهُت وااالُت للمداؾب غحر ؤهه ًجب ٖلى ول مداؾب ؤن ًغفٌ  مخثاٌ للغحر بطا 

 1:وان الغفٌ بما ًلي

 خماصاث ااالُت ما ٖضا باللمؿُت للضولت  . ٖضم جىفحر ٖ 

 ىت  . ٖضم جىفحر ؤمىاٌ الخٍؼ

 اوٗضام بزملاث ؤصاء الخضمت . 

 َاب٘ الىفلت الغحر ابغاجي . 

 ًاوٗضام جإقحرة ااغاكملت الىفلاث ؤو جإقحرة لجىه الهفلاث اااهلت ٖىضما ٌكتٍر اللاهىن طل. 

ن بالصشف واإلاحاظبين العمىمُين: اإلاعلب الثالث  : مبذأ الفصل بين مهام ألامٍش

 :أهذاف اإلابذأ

ٌكيل هظا ااملضؤ كىام الىٓام ااالي ومفاصه ؤن الظًً ًىجضون ؤوامغ الخىفُظ لِؿىا هم الظًً ًىجؼونها 

ؿدىض هظا الفهل  فىن ٖمىمُىن مىفهلىن ًٖ ؤصخاب  مغ واللغاع ااالي، َو وبهما ًخىفلىا بظلً مْى

 .بلى جملت مً اابرعاث

 :ٌعمح بخىصَع وجقاظم اإلاهام بين العملُخين

ت مٗىُت : ألاولى ت وجخمثل في  لتزام والخهفُت و مغ بالهغف خُح جخُلب مهاعاث وكضعاث بصاٍع بصاٍع

فحن الجضص ومٗاًىت  قغاٌ وببغام الهفلاث وطلً باؾخٗماٌ َغق ووؾاثل جلىُت  وازخُاع ااْى

ت  .بصاٍع

فخسو جدٍغً  عنضة ًلِـ  عاصاث ؤو صف٘ الىفلاث وهي جدكابه في ول ااهالح الٗمىمُت : الثاهُت

ت واؾ٘  زالفا الٗملُت  ولى التي جسخلف مً بصاعة بلى  زغي، خُح مًمىن الخهغفاث إلاصاٍع

                                                             
.15 مرجع سبق ذكره،  ص90-21من القانون 36المادة 
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ً مً  واادكٗب في خحن ؤن الٗملُاث ااداؾبُت جدؿم بالخجاوـ وهى ما ًبرع اؾىاصها الى ؤٖىان مخمحًز

ىان الُاثفت  ولى  ٖ. 

ًمىً للىػٍغ اايلف بااالُت مً مغاكملت  عنضة الٗمىمُت في بَاع وخضة الهىضوق وبالخالي بقغافه ٖلى 

هم له مً خُح الخُٗحن والٌٗؼ والتركُت وغحرها ىان اايلفحن بخدٍغً هظه  عنضة وزًٖى  ٖ. 

ت جسو إلالتزام و مغ بالهغف في خحن ًترجب ااداؾب  ًلىم آلامغون بالهغف بمؿً خؿاباث بصاٍع

ُحن مً الخؿاباث واؾخسالم الخلل  .خؿاباث الدؿُحر فدؿهل ااغاكملت مً زالٌ ملاعهت الىٖى

مً قإن مملضؤ الفهل فًال ًٖ حؿهُل ااغاكملت ومى٘ التزوٍغ خُح حكيل ول منها مغاكملا آلازغ 

ًخفدو خؿاباجه وبالخالي ًللل  زخالؽ والخىاَئ ٖما ًمىً خضوزه لى ولف الٗىن الىاخض بااللتزام 

 .والدؿضًض مٗا

 :الاظخثىاءاث الىاسدة على مبذأ الاصدواحُت ألاعىان

ىان الخىفُظ بلى الملِء في جىفُظ الٗملُاث ااالُت هٓغا لإلجغاءاث  ًاصي الخُملُم املضؤ الفهل بحن ٖ 

 مما ًىلو مً مغصوصًه الٗملُاث ااالُت لظا وجضث بٌٗ  ؾخثىاءاث ٖلى الهاعمت والغكابتااٗلضة 

 .بٌٗ الٗملُاث الخسفُف خضة هظا الٗبء

ًملضو جُملُم مملضؤ الفهل بحن  مغ بالهغف وااداؾب الٗمىمي وؿبُا :  ؾخثىاءاث في مجاٌ  ًغاصاث

في مجاٌ  ًغاصاث ملاعهت بخُملُله في مجاٌ الىفلاث، فااؿحر ال ًيخٓغ مملاقغة مهمخه وؤمغ بالخدهُل 

 .الظي ًغص بلُه مً  مغ بالهغف بط ًإحي غالملا بٗض الخدهُل

ٖىـ مجاٌ  ًغاصاث فان مجاٌ جُملُم مملضؤ الفهل في الىفلاث قمله :  ؾخثىاءاث في مجاٌ الىفلاث

 وهي 1993مُلم ما ٖضا بٌٗ  ؾخثىاءاث الىاصعة ؤو اادضوصة التي ويٗها ااكٕغ يمً كاهىن ااالُت 

 :جسو

م الدؿبُلاث اث التي جمذ ًٖ ٍَغ  .ااضفٖى

الضًً  نلي والفىاثض الىاجملت الضف٘ بٗىىان الضًىن الضولت وؤًًا زؿاثغ الهغف ٖلى عؤؽ اااٌ 

 . نلي

الث  الىفلاث طاث الُاب٘ النهاجي التي هفظث بٗىىان ٖملُاث الخجهحز الٗمىمي التي اؾخفاصث مً جمٍى

 .زاعجُت
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 :وهظلً ًضون ؤمغ بالهغف باليؿملت للىفلاث الخالُت

 ت مً محزاهُت الضولت  .مٗاقاث ااجاهضًً ومٗاقاث الخلاٖض مضفٖى

 ًاء اللُاصة الؿُاؾُت وؤًٖاء الخيىمت ت أٖل  .ااغجملاث ااضفٖى

 ااهاٍعف و مىاٌ الخانت. 



 

 

 

 :خالصت الفصل

 

و . بن للىفلاث الٗمىمُت ؤهمُت بالغت في الخُاة  كخهاصًت ومً زم جمخض آزاعها بلى باقي جىاهب الخُاة

الىفلاث الٗمىمُت ًخم نغفها مً َغف ؤٖىان مخسههحن جدضصهم الضولت وجسىلهم نالخُاث 

ت  واؾخٗماٌ هظه  مىاٌ، هما جدضص مجاٌ ازخهاناتهم، هما ؤن هظه الٗملُت جمغ بٗضه مغاخل بصاٍع

وهي مً ازخهام  مغ بالهغف ومغخلت ااداؾبُت مً ازخهام ااداؾملت الٗمىمُت هاجحن 

 .ااغخلخحن مخهلخحن خُح ًخم الخىفُظ الخؿً لهظه الىفلاث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاوي الفصل
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

مقذمت الفصل  

 

فه بازخالف مجاٌ اؾخٗماله، وهً مجاله مدضوص في مجاٌ  ؤن مفهىم الغكابت ااالُت واؾ٘ ًسخلف حٍٗغ

 .ااالي

م وزاثم  ت واكخهاصًت وهي جخم في ٖحن اايان ؤو ًٖ ٍَغ وعكابت ااالُت ؤهضاف الؿُاؾت وااالُت بصاٍع

فلِ ؤو ًٖ جىكُٗها فهي ؤما ؤن جيىن كملل جىفُظ الىفلت وحؿمى الؿابلت ؤو ؤزىاء وبٗض جىفُظ وحؿمى 

 .الالخلت

وفي هظا الفهل ؾيخُغق بلى ؤؾاؾُاث الغكابت ااالُت ٖلى الىفلاث الٗامت هما ؾىلىم بضعاؾت الغكابت 

ُىب  ااالُت ااؿمللت للخىفُظ فيها ؾىلىم بالخُغق بلى مغاكب ااالي وهلىم بضعاؾت ٖامت خىله ومؼاًا ٖو

 .هظا الىٕى مً الغكابت وهظا ؾيخُغق بلى الغكابت ااالُت ااؿمللت في الجؼاثغ وصواف٘ ْهىعها وجُىعها
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 :أظاظُاث الشقابت اإلاالُت: اإلابحث ألاوو 

فها: اإلاعلب ألاوو   :وشأة الشقابت اإلاالُت وحعٍش

 :وشأة الشقابت اإلاالُت: الفشر أوو 

جغج٘ وكإة الغكابت ااالُت بلى وكإة  الضولت وملىُتها للماٌ الٗام وبطا ؤصاعتها هِملاتها ًٖ الكٗب فلض وان 

لضي الفغاٖىت في مهغ عكابت تهخم بالًملِ اادانُل باٖخملاعها ؤهم  قُاء التي ًمىً اكخًاء 

 1. ؾىت كملل ااُالص ماؾؿت مسخهت بالغكابت ٖلى  مىاٌ الضولت300الًغاثب منها ووان لضي ؤزِىا مً 

ُفت الضولت مً اادافٓت ٖلى  مً  وكض احؿ٘ وكاٍ إلاصاعة الٗامت حجم اااٌ الٗام م٘ جُىع ْو

الضازلي والخاعجي واكامت الٗضٌ بلى الخضزل في مسخلف الىىاحي اليكاٍ إلاكخهاصي وما جلىم به 

ضما، فةن اػصًاص حجم اااٌ الٗام والدؿ٘  الضولت مً الغكابه ااالُت جضوع م٘ اااٌ الٗام ووجىصا ٖو

ض مً الغكابت ااالُت الفٗالت التي جخىفل الخفاّ ٖلى اااٌ الٗام وتهضفها بلى  وكاٍ الضولت ًخُلب ااٍؼ

مغاكملت اللاثمحن ٖليها بدُح ًلتزمىن في مؼاولت ؤٖمالهم باللىاهحن واللىاثذ واللىاٖض ااالُت ااٗمٌى بها 

 .و  ًخٗغيىن بلى ااداؾملت وااؿاءلت

وفي الٗهىع الخضًثت حٗض فغوؿا مً ؤواثل الضٌو التي وجضث فيها هُئت ااسخهت للغكابت ٖلى  مىاٌ 

ـ " الٗامت خُح ؤوكإ  غغفا للمداؾملت مً ؤهمها غغفت مداؾملت باَعـ في ؾىه " االً ؾاهذ لَى

 مُالصي والتي زًٗذ للخُىعاث ٖضًضة جمثلذ في الغكابت اللًاثُت التي جماعؾها مدىمت 1256

 . مُالصي1807ااداؾملاث مىظ ٖام 

ىُت جم بوكاء 1966ؤما في اهجلترا فلض ؤوكإث الهُئت الغكابت ااالُت في ٖام   في الىالًاث ااخدضة  مٍغ

 مُالصي فلامذ بةوكاء جهاػ 1921هُئت ٖلُا للغكابت ااالُت بمىجب كاهىن ااىاػهت الظي نضع في ٖام 

 غحره مً اللىاهحن ااخُىعة 1950ااداؾملت ٖامه زم ؤنضع كاهىن إلاجغاءاث ااىاػهت وااداؾملت لؿىت 

غ  ؾالُب فىُه  . الهاصفت بلى صٖم الغكابت وقمىلها لجمُ٘  ًغاصاث و ؾالُب بهفاكها وجٍُى

 2.وفي الضٌو الٗغبُت اعجملُذ وكإة  جهؼة ااسخهت بغكابت ااالُت وكإة واؾخلالٌ ول صولت

 

                                                             
  18ص .  الرقابة المالٌة،  اإلسكندرٌة. عوف محمود الكفراوي.  د

www.parliament.iq/manshurat.com2
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 :حعٍشف الشقابت اإلاالُت: الفشر الثاوي

ت جسخلف في مٗٓمها مً خُح الخفانُل وجخفم مً خُح  فاث ااخٗضصة ومخىٖى للغكابت ااالُت حٍٗغ

ملضص ؤن الخالف ٖلى جدضًض مٗنى الغكابت ًًفي ٖليها ؤهمُت زانت  .اادخىي ٍو

 :ومً هظه الخٍٗغف هظهغ منها

ُت  ت بجغاءاث التي جًٗها الضولت لخخإهض مً مُابلت الخىفُظ الفٗلي للخُت ااىيٖى ؤنها مجمٖى

 1.وصعاؾت اهدغافاث في جىفُظ ليي حٗالج هىاحي الًٗف واللهىع ٖلى الخُإ اى٘ جىغاعه

 2.الخإهض مً ؤن ول ش يء ًخم وفلا لللىاٖض التي ويٗذ والخٗلُماث التي ؤُُٖذ

ت واللاهىهُت التي جًٗها الضولت ألغغاى الخماًت  مىاٌ الٗامت مً زالٌ مغاكملتها  إلاجغاءاث إلاصاٍع

 .لجمُ٘ اليكاَاث ااالُت ألجهؼة الضولت

 :أهذاف الشقابت اإلاالُت وأهمُتها: اإلاعلب الثاوي

 :أهذاف الشقابت اإلاالُت: الفشر ألاوو 

 : جخمثل ؤهضاف الغكابت ااالُت في زالزت ؤهضاف

 :هذف ظُاس ي

ُٗت في ما ًخٗلم بااحزاهُت وهى ما ٌٗني  وهى الخدلم مً جُملُم ما وافلذ ٖلُه الؿلُت الدكَغ

خماصاث في  وجه التي زههذ لها،   وجملاًت  ًغاصاث خؿب  هٓمت واللىاثذاؾخسضام  ٖ . 

لهض به: هضف مالي  :ٍو

جدلم مً الخؿاباث وؾالمت الخهغفاث وإلاجغاءاث ااالُت وهكف  هدغافاث و زُاء  -

 .ااالُت و زخالؾاث

ُت وبالخالي مغاكملت الترقُض إلاهفاق -  .مغاكملت  صاء وفلا لألهضاف ااىيٖى

 

 

                                                             
1
. 128ص. عمان. الرقابة المالٌة واإلدارٌة على األجهزة الحكومة. حمدي سلٌمان البٌانات 

.27عمان، ص.  سلم عوض عبد الرحٌم عباصرة، الرقابة المالٌة فً النظام االقتصادي اإلسالمً
2  
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 :الهذف ؤلاداسي 

ت مما  وهى الخإهض مً ؤهٓمت الٗمل جاصي بلى هف٘ ممىً بإكل الىفلاث ممىً جصخُذ اللغاعاث إلاصاٍع

 1.ًاصي بلى خؿً ؾحر الٗمل في وافه ااغاخل الخسُُِ ؤو الخىفُظ ؤو ااخابٗت

 : أهمُت الشقابت اإلاالُت: الفشر الثاوي

اصة حجم  ؤن احؿإ صوع  الضولت وػٍاصة جضزلها في الخُاة   كخهاصًت و جخماُٖت كض ؤصي بلى ٍػ

هفلاتها اا  جُلب عنض  مملالغ هملحرة جىُٓمها في بَاع جىفُظ التزاماتها، لظلً فةن اادافٓت ٖلى اااٌ 

ت جىفُظ ااىاػهت الٗامت ٖلى وجه  همل، الغكابت ؤنملدذ عهً مهما مً ؤعوان  الٗام بىاث الًغوٍع

إلاصاعة في الضولت الخضًثت و هي الػمت ليل ٖمل مىٓم وكض وجضث الغكابت لًملِ ااالُت الضولت و 

الخللُل مً الخجاوػاث ومً هىا ًمىً جلخُو ؤهمُت الغكابت ٖلى جىفُظ ااىاػهت الٗامت ٖلى الىدى 

 :آلاحي 

 :أهمُت الشقابت اإلاالُت من الىاحُت العُاظُت

جخجلى  همُت الؿُاؾُت للغكابت ااالُت في وىنها يمان إلاخترام بعاصة البراان في جىفُظ اللىاهحن ااالُت 

وبما ؤن البراان ًمثل بعاصة  الكٗب فةن ؤهمُت الغكابت جىمً في ؾٗيها بلى فغى بخترام بعاصة  مت في 

 .حؿهُل ؤمىالها وجىجيهها وجهت صخُدت

 :أهمُت الشقابت اإلاالُت من الىاحُت الحعابُت

ٗض هظا الجاهب مهما ٌؿاهم في حؿهُل  جخمثل بالضكت والخُلىلت خضور ؤي تهاون في جدهُل الخىفُظ َو

ؤٖماٌ الغكابت هما ؤهه ًمىً مً مٗغفت مضي صكه الخىفُظ وجىافله م٘ الخسُُِ في خالت ْهىع 

ملُٗت  إلاجغاءاث الىاجب  ازخالفاث بُنهما ًخىجب ؤوكُت  الغكابت جدضًض  هدغافاث وؤؾملابها َو

 .اجساطها

 :أهمُت الشقابت من الىاحُت اإلاالُت

وجخطح هظه  همُت مً زالٌ مى٘ إلاؾغاف والخملظًغ واؾخسضام  مىاٌ الٗامت وطلً بالتزام 

م ااغاكملت ااسخهحن بٗلض الىفلاث وجدهُل  ًغاصاث مً زالٌ وي٘ آلُاث  خماصاث ًٖ ٍَغ  ٖ

. مدضصة اغاكملت وجضكُم جدٌى صون إلاؾغاف والخملظًغ والخملضًض

                                                             
1

. 130, 129حمدي سلمان القبالت، مرجع سبق ذكره،  ص
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 :أهمُت الشقابت اإلاالُت من الىاحُت الاقخصادًت

جخطح ؤهمُت الغكابت مً الىاخُت  كخهاصًت مً زالٌ وىنها مخابٗه ليكاٍ الؿلُاث اللاثمت ٖلى 

جىفُظ ااىاػهت الٗامت لإلمام بخيالُف الخىفُظ ومضي بهخاجُت إلاهفاق الٗام وما كض ناخمله هظا الخىفُظ 

مً بؾغاف وجملظًغ فًال ًٖ الخإهض الىفاًت وخؿً ؤصاء الؿلُاث ااىفظة ومضي بهجاػ الٗملُاث 

 .ااالُت في ااىاُٖض االغعة

 :أهمُت الشقابت اإلاالُت من الىاحُت القاهىهُت 

جخجلى ؤهمُت  الغكابت مً الىاخُت اللاهىهُت في جىكُ٘ الٗلىباث ٖلى مغجىبي  زُاء و هدغافاث في 

ُت جىفُظ الٗملُاث التي ًجب ؤن ًخم وفلا لللىاهحن  مؿاع جىفُظ ااىاػهت الٗامت، في الغكابت جًمً قٖغ

 .واللىاثذ والخٗلُماث ااٗمٌى بها في مجاٌ جدهُل  ًغاصاث بهغف الىفلاث

باإليافت بلى ما جلضم  هغي ؤن الغكابت ااالُت ما ؤهمُت بالغت مً الىاخُت  جخماُٖت ؤًًا ألن وي٘ 

آلالُاث الفٗالت للخفاّ ٖلى اااٌ الٗام مً زالٌ الغكابت التي جلٗب صوعا باعػا للخض مً  مغاى 

 جخماُٖت الخُحرة واهدكاع الثلافت الفؿاص واؾدملاخت اااٌ الٗام مً زالٌ وكغ زلافت الخفاّ ٖلى 

ت  مىاٌ  فغاص واللىاٖت الخامت لضي  ُت ااىاَىحن بإن  مىاٌ الضولت جمثل مجمٖى اااٌ الٗام وجٖى

 .ااىاَىحن بإن هظه  مىاٌ ؾىف جهغف اهلخت ااجخم٘

هظلً هغي ؤن الغكابت ااالُت لها ؤهمُت اجخماُٖت ؤًًا باليؿملت للفغص الظي ًخىلى مهمه الغكابه واً 

خه وؤزالكه  ُفت الغكابُت، باليؿملت لألٌو ًفترى ؤن ًدغم ٖلى ؤماهخه وهٖؼ ًُمذ بخللُض  الْى

ُفت  الغكابت ٖلى نغف الىفلاث وجم٘  ًغاصاث وباليؿملت للثاوي ًداٌو  ُفُت لُيىن ؤهال لْى الْى

ُفت الغكابُت، ألن هظه حٗخبر قغوٍ الؾخالم  صاثما ؤن ًيىن هؼيها ومسلها وهفاا ؤن الخهٌى ٖلى الْى

ُفت الغكابُت ؤيافت بلى طلً ؤن هٓغة ااجخم٘ بلى اللاثم بالغكابت ااالُت هٓغة بًجابُت جضا بطا  الْى

ض مياهخه ٖىض  ؤخؿً هظا  زحر ٖمله ألهه ًدافٔ ٖلى اااٌ الٗام الظي هى ماٌ الىاؽ وبالخالي ًٍؼ

 1.ااجخم٘

 أظالُب وأهىار الشقابت اإلاالُت : اإلاعلب الثالث

 :أظالُب الشقابت اإلاالُت: الفشر ألاوو 

                                                             
1 www.parliament.iq/manshurat.com 
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لت التي جدمل٘ في جُملُم الغكابت ٖلى الىفلاث الٗامت،  وجىجض ؤؾالُب للغكابت جمثل   ؾلىب هى الٍُغ

ؤصواث الغثِؿُت للٗمل الغكابي وال ًسخلف مًمىنها ؾىاء في الغكابت ٖلى الىخضاث الجهاػ إلاصاعي 

 :للضولت ؤو في الىخضاث اللُإ الٗام ومً ؤهم  ؾالُب الغكابت ااالُت ما ًلي

 :اإلاالحظت واإلاشاهذة

م محزاهُت حؿُحر ؤزىاء اللُام بالٗملُاث و ًخم ٖاصة بىاؾُت  غالملا ٌؿخسضم هظا  ؾلىب ًٖ ٍَغ

اث إلاصاعة ااسخلفت بهضف جصخُذ الفىعي لألزُاء والىكىف  ً مً عئؾاء مكغفحن في مؿخٍى ااؿحًر

 .ٖلى مضي جدلُم الىخاثج ااسُِ لها وهظه الغكابت صاثما ومؿخمغة وهي مخاخت لىٓم الغكابت الضازلُت

 :اإلاشاحعه والفحص

 ؤؾلىب واخض ٌٗني ااغاجٗت والفدو الخؿاباث والضفاجغ والسجالث وااؿدىضاث ختى الخلُلتهما في 

ماٌ الغكابُت وااغاجٗت مً ؾالمت ااغهؼ ااالي، وصخت خؿاباث الىدُجت ؤو ٖضم  ًخإهض اللاثم باأٖل

ؾالمتها، وجخم ٖملُت الفدو وااغاجٗت مً َغف ؤجهؼة الغكابت الخاعجُت التي لم حكاعن في ٖملُاث 

ت ملاقغ هظا الٗمل الغكابي بإؾالُب ٖضًضة ومخىٖى  .الخىفُظًت، ٍو

 :الىظم والخعلُماث واللىائح

ًخٗحن ٖلى ؤٖىان الىخضاث إلالتزام بالىٓام واللىاٖض ااالُت التي ًدضصها اللاهىن واللىاثذ والخٗلُماث 

ااخٗضصة ٌٗخبر الخغوج ٖليها مسالفت مالُت ٌؿخىجب خل ااؿإلت ومىه ٖضم إلالتزام بها ًاصي بلى 

ضم جىفُظ البرامج والخُِ ااؿُغة  .بيافت  مىاٌ الٗمىمُت ٖو

 :الجضاءاث واإلاخالفاث

ف مً ؤجل صف٘ الٗامل طاجُا  الجؼاءاث  حؿعى بلى جإقحرة في الؿلىن الٗاملحن مً زالٌ الغصٕ والخسٍى

وصون مغاجب بلى جدلُم ما تهضف بلُه الٗملُت الغكابُت فُجىب الىكٕى في ااسالفاث و ًداٌو صاثما عف٘ 

ىان الظًً ًلىمىن بإٖمالهم ٖلى ؤخؿً وجه ألن مثل  ااٗضالث  صاء مً خُح جدفحز واايافئاث ٖ 

هظه اايافاث جدفؼ ؤٖىان ٖلى ٖضم التهاون في ؤٖمالهم بغُذ اايافإة ؤو الخهٌى ٖلى مغاجب ٖالُت 

 .هظا  ؾلىب ٌٗخبر ؤؾلىب غحر مملاقغ للغكابت خُح ٌؿاٖض ٖلى جدلُم ؤهضافها صون عكُب ؤو مكغ
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 :أهىار الشقابت اإلاالُت: الفشر الثاوي

 : الشقابت العابقت

يىن مهمتها ٖضم نغف ؤي ممللغ بطا وان مُابلت لللىاٖض  ت ٍو جمثل الجؼء  هم مً الغكابت إلاصاٍع

ت   .ااسخلفتااالُت ااٗمٌى بها ؾىاء واهذ كىاٖض ااحزاهُت ؤو اللىاٖض االغعة في اللىاثذ إلاصاٍع

ت الخؿاباث والغئؾاء وهالمهم ًٖ الخإقحرة ٖلى ول  اللاهىن ااحزاهُت الٗامت ٖلى وجىب  مخىإ مضًٍغ

ؤمغ ًهغف ممللغ بطا لم ًىً هىان اٖخماص ؤنال، َلب الخهم ٖلى اٖخماص غحر مسهو لهظا الهغف 

وبطا جغجب ٖلى جىفُظ الهغف ججاوػ اٖخماصاث ااسههت في باب مٗحن مً ؤبىاب محزاهُت ؤو هلل 

 هظا اللاهىن ٖلى اهه ًخٗحن ٖلى ااؿاولحن ااالحن في جهاػ ؤًًا هما هو آزغاٖخماص مً باب بلى 

 ووخضاث الخىم اادلي والىخضاث  كخهاصًت ؤزُاع ووػاعة ااالُت والجهاػ ااغهؼي للخيىمت إلاصاعي 

. للمداؾملاث في ؤي مسالفت مالُت

 :الشقابت الالحقت

ت ت وعب٘ ؾىٍى ت الالخلت ٖلى الخؿاباث وجخلخو في بٖضاص خؿاباث قهٍغ لىم ااغاكب  إلاصاٍع ت ٍو وؾىٍى

ااالي في وػاعة ؤو مهلخت بمىاؾملت بٖضاصها بفدهها للخإهض مً ؾالمت ااغهؼ ااالي للىػاعة ؤو ااهلخت 

غ ًغؾله م٘ الخؿاباث بلى بصاعة ااحزاهُت مً  ً٘ ًٖ ول هظا جلٍغ ومغاجٗت صفاجغ الخؿاباث ااسخلفت ٍو

لى ااساػن للخإهض مً ؤًًا وحكمل ااالُتوػاعة   بجاهب الغكابت ٖلى خؿاباث، الغكابت ٖلى الخؼاهت ٖو

 1.ٖضم خضور اي ازخالؾاث ؤو مسالفت ااالُت

 :الشقابت الخاسحُت والذاخلُت

 :الشقابت الخاسحُت

هي وكاٍ جللُضي مؿخلل ًٖ الؿلُت الخىفُظًت يهضف بلى الخإهض مً صخت الٗملُاث ااالُت 

والملُاهاث ااداؾبُت ومكغوُٖتها والخدلم مً هفاءة وفٗالُت ؤصاء  جهؼة الخيىمُت في بهجاػ ؤهضافها 

ٗها خُح تهضف الغكابت ااالُت الخاعجُت بلى ما ًلي  :وبغامجها ومكاَع

  فدو الٗملُاث ااالُت ومضي إلالتزام باللىاهحن و هٓمت والخٗلُماث ومغاكملتها مً ؤجل بُان

 :ما ًلي

                                                             
 343سوزي عدلً ناشد، الوجٌز فً المالٌة العامة، االسكندرٌة، ص 1
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 لخدلم اا بطا واهذ اللىاثم ااالُت جمثل بهضق ااغهؼ ااالي للضاثغة. 

  مٗغفه مضي هفاءة اكخهاصًت الٗملُاث ااالُت ومغاجٗتها مً ؤجل الملُان مامضي كضعة الضاثغة

ت واااصًت وبصاعتها بالىفاءة  كخهاصًت  .الخيىمُت ٖلى اؾخسضام ااىاعص البكٍغ

  فدو ومغاجٗت هخاثج البرامج مً ؤجل بُان مضي جدلُم هخاثج ؤو ااىاف٘ التي ؾملم جدضًضها

ُٗت   1. مً الؿلُت الدكَغ

 :الشقابت الذاخلُت

ت حٗمل صازل الجهت الخايٗت للغكابت خُح ًفغى ؤن جلضم الؿلُت  - حؿمى بالغكابت إلاصاٍع

الٗلُا مالخٓاث ااخٗللت بمضي مكغوُٖت وؾالمت بصاعة  مىاٌ وصكت الخؿاباث واكتراخاث 

غ هٓام الدؿُحر وجدؿُنها باللًاء ٖلى الُٗىب التي حكىبه  .بسهىم جٍُى

ت الُغق والخضابحر اايؿلت التي جخبىاها  - جخًمً الغكابت الضازلُت مسُِ الخىُٓم ومجمٖى

ؼ وفٗالُاجه وفغى الخلُض  مهلخت مُٗىت للخفاّ ٖلى ااىاعص، وجضكُم صخت الدؿُحر والخٍٗؼ

ت ؾلفا ُت لخدلُم ؤهضاف الغاًاث ااىيٖى  .بالؿُاؾاث ااىيٖى

فحن وااؿاولحن الثلت بالصخت  - وجىدس ي الغكابت الضازلُت ؤهمُت الىبري ألنها حُٗي ااْى

اث وفي مسخلف  ماهً  .الٗملُاث واليكاَاث ااىفظة ٖلى مسخلف ااؿخٍى

مىً للغكابت الضازلُت ؤن حؿاهم بكيل فٗاٌ في يمان الخفاّ و ؾخٗماٌ الخظع لألمىاٌ  - ٍو

لت التي جاصي بلى  هضاف والغاًاث ااؿُغة صون ااؿاؽ  وااىاعص الٗمىمُت اادضوصة بٍُغ

 .بالؿُاؾاث ااغؾىمت وصون الخإزحر ٖلى الؿحر الٗملُاث وفٗالُتها

ُت  زخهام  - لىً هجاح وخضة الغكابت الضازلُت ًخىكف هثحرا ٖلى مضي اؾخلاللُتها هٖى

ملُٗت الهالخُاث اامىىخت لها، لىىه ًغجملِ ؤًًا بخىفحر جملت مً الكغوٍ ؤهمها  :َو

لت مىُلُت واضخت وصكُلت الؿلُاث وااؿاولُاث ول  - كىاٖض ٖملُت جىُٓم جدضر بٍُغ

اثفه ٖلى ؤهمل وجه  .مؿخسضم مما ًاهلها لللُام بْى

ت ووافت إلجمام ااهام  - اث ًمخليىن االضعة والخبرة الًغوٍع فحن مً ول ااؿخٍى يغوعة جىفحر مْى

 .ااُلىبت في آلاجاٌ اادضصة

                                                             
.133حمدي سلٌمان قبٌالت، مرجع سبق ذكره،  ص

1  



                                                               تنفَذ الزقابة المالَة المسبقة علي النفقات العمومَة                               :ثانٌالفصل ال
 

31 
 

 :الشقابت القضائُت

هي التي جخىالها هُئت كًاثُت مؿاولت ًٖ بجغاء ٖملُاث بهدكاف ااسالفاث والٗلىباث الالػمت فمً 

خمحز هظا الىٓام ًٖ هٓام  ها ٍو خم هظه الهُئاث ؤو ؤجهؼة الؿلُت جىكُ٘ الجؼاء ااسالفت  ٖىض وكٖى

الغكابت هى ؤنهما ًخمخ٘ به مً ؾلُت كًاثُت ؾاٖض  ٖلى ؤخيام الغكابت ٖلى  مىاٌ الٗامت واادافٓت 

 1.ٖليها بمخهضعه ؤخيام
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 :واقع جىفُز الشقابت اإلاالُت اإلاعبقت على الىفقاث العامت: اإلابحث الثاوي

حٗخبر الغكابت ااالُت الؿابلت مً  قياٌ ااسخلفت للغكابت، ؤي ؤنها جماعؽ مً كملل الهغف الفٗلي وهي 

تهضف ؤؾاؾا بلى مى٘ اعجياب ااسالفاث ااالُت، ولظلً ًُلم ٖليها اؾم الغكابت الىاكُت ؤو الىكاثُت 

وجخىفل بها مهلخت مً مهالح الىػاعة اايلفت بااالُت حؿمى ااغاكب ااالي بمؿاٖضة مغاكملحن مالُحن، 

 .ٌُٗنهم الىػٍغ اايلف بااالُت

 :اإلاشاقب اإلاالي: اإلاعلب ألاوو 

خم حُِٗىه بلغاع حُِٗىه  ىان اايلفحن بالغكابت اللمللُت ٖلى جىفُظ الىفلاث الٗمىمُت، ٍو هى ٖىن مً ٖ 

ت الٗامت للمحزاهُت في ااضًٍغ  1.بلغاع وػاعي َغف الىػٍغ اايلف بااالُت مً بحن مْى

مىً الخمُحز بحن ااغاكب ااالي وااغاكب ااالي ااؿاٖض  2.ٍو

 : اإلاشاقب اإلاالي

يخمىن بلى ؤخض الغجب  ت الٗامت للمحزاهُت ٍو فحن الظًً ًماعؾىن مهامهم في ااضًٍغ ٌٗحن مً بحن ااْى

 : الخالُت

ف الظي له عجملت ااٗاصلت  .اافدل ااغهؼي للمحزاهُت ؤو ااْى

ف الظي ًيخمي بلى عجملت مٗاصلت وله زمـ ؾىىاث ؤكضمُت بهظه الهفت في  الغثِس ي للمحزاهُت ؤو ااْى

ُت جدذ عكابخه ت اايلفت بااالُت وهى مؿاوٌ ٖلى الؿحر ااهالح ااىيٖى  3.  ااهالح الىػاٍع

 :اإلاشاقب اإلاالي اإلاعاعذ

يخمىن بلى ؤخض الغجب الخالُت ت الٗامت للمحزاهُت ٍو فحن ًماعؾىن مهامهم في ااضًٍغ  :بٗحن مً بحن ااْى

فىن الظًً لهم عجملت اافدل الغثِس ي ؤولهم عجملت مٗاصلت ًثبخىن زمـ ؾىىاث ؤكضمُت في مهالح  ااْى

الىػاعة اايلفت بااالُت، وهى مؿاوٌ في خضوص  زخهاناث التي ًفىيها بلُه ااغاكب ااالي ًٖ 

ماٌ التي ًلىم بها والخإقحراث التي ٌؿلمه  ٖ.4 

                                                             
. 45عوف محمود الكفراوي،  مرجع سبق ذكره،  ص 1

Direction générale du budget, guide de contrôle des dépenses engagés, 1998, p232
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ً ٖلى ااؿخىي اادلي  1.هما ًىجض مغاكملحن مالُحن ٖلى ااؿخىي ااغهؼي وآزٍغ

 :على اإلاعخىي اإلاشلضي 

ىُت طاث  ت خُح ٌكمل ازخهانه ؤًًا اااؾؿاث الٗمىمُت الَى ٌٗحن مغاكب مالي ليل صاثغة وػاٍع

الُاب٘ إلاصاعي الخابٗت للىػاعاث ااٗىُت هما ًىجض مغاكب مالي باليؿملت للمجلـ الضؾخىعي وااجلـ 

 .    ااداؾملت في اٖخملاعهم ماؾؿخحن مؿخللخحن

 :على اإلاعخىي اإلاحلي

ؤوولذ مهمت ااغاكملت ٖلى مؿخىي اادلي بلى مغاكب مالي في ول والًت ًيلف بالغكابت اللمللُت لاللتزام 

 . بالىفلاث الخانت بااهالح الغحر ااغهؼة للضولت ؤو الهُئت الٗمىمُت طاث الُاب٘ إلاصاعي 

خضص الىػٍغ اايلف بااالُت ٖضص ااياجب ليل والًت بمىخملت : جىُٓم ااغاكملت ااالُت ٖلى ااؿخىي اادلي

خمثل ازخهام ول منها واآلحي  :ليل مغاكملت مالُت، ٍو

 :ًخىفل هظا ااىخب بما ًلي: ازخهاناث مىخب ٖملُت الخجهحز والهفلاث الٗمىمُت

 الخىفل بغزو البرمجت. 

 صعاؾه البرامج الخانت بالهفلاث الٗمىمُت كهض وي٘ وزُلت جلخُو. 

 اؾخلملاٌ وفدو الخٗهض بالىفلت الخايٗت للمغاكملت اللمللُت. 

 جغص جلُُض الخٗهضاث ااغجملُت باٖخماصاث الخجهحز الٗمىمي في صفاجغ ااداؾملت. 

 بٖضاص الملُاهاث الضوعٍت للخٗهضاث ااخٗللت بٗملُت الخجهحز الٗمىمي. 

ٗمض لهظا ااىخب ما ًلي: ازخهاناث مىخب ااداؾملت الخٗهضاث والىزاثم و خهاثُاث  :َو

o مؿً مداؾملت الخٗهضاث بالىفلاث باؾخثىاء ٖملُت الخجهحز الٗمىمي. 

o في مجمٕى الهُئاث وإلاصاعاث الٗمىمُت  .مخابٗت ٖضص مْى

o فحن ضص ااْى  .بٖضاص الملُاهاث الضوعٍت إلاخهاثُت ااخٗللت بالخٗهضاث الخانت بالىفلاث ٖو

o عي والخىُٓم الخام بالىفلاث الٗمىمُت  .مؿً ومخابٗت الىهىم طاث الُاب٘ الدكَغ

                                                             
1

. 12مرحع سبق ذكره، ص92-374من المرسوم التنفٌذي 21المادة 
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o الم آلالي ٖلى ااهالح  .بصزاٌ إلٖا

o  دضص هظلً ٖضص ااغاكملحن اادافٓت ٖلى الىزاثم الخانت بااغاكملت ااالُت اادلُت وؾحرتها ٍو

 1.ااالُحن ااؿاٖضًً ليل والًت وهظلً جىػَ٘ مهامهم مً َغف ااضًغ الٗام ااحزاهُت

 :جأشيرة اإلاشاقب اإلاالي: الفشر الثاوي

هي طلً الخخم الظي ًًٗه ااغاكب ااالي ٖلى بُاكت  لتزام بٗض فدهها والخإهض مً جُابم الىفلت 

ُت الىفلاث مدل ااغاكملت ذ بكٖغ ٘ ااٗمٌى به فهي جمثل إلاكغاع الهٍغ  .م٘ الدكَغ

 :اإلاجاالث التي حعخىحب جأشيرة اإلاشاقب اإلاالي

 .جسً٘ اللغاعاث ااخًمىت التزاما بالىفلاث وااملِىت في ما ًلي مؿمللا ٖليها لخإقحرة ااغاكب ااالي 

فحن وصف٘ مغجملاتهم   كغاعاث الخُٗحن والخثبُذ واللغاعاث التي جسو الخُاة ااهىُت للمْى

 .باؾخثىاء التركُت في الضعجت

 .الجضاٌو  ؾمُت التي حٗض ٖىض كفل ول ؾىت مالُت 

ٌ  ولُت التي حٗض في بضاًت الؿىت    . جضاٌو  نلُت ااٗضلت التي جُغؤ ؤزىاء الؿىت ااالُتؤو

 2. لتزاماث هفلاث الدؿُحر وججهحز ؤو  ؾدثماع 

 3:هما جسً٘ هظلً جإقحرة ااغاكب ااالي

ول التزام مضٖم بؿىض َلب ؤو فاجىعة قيلُت ٖىضما ال ًخٗضي ممللغ ااؿخىي اادضص إلبغام  

 .الهفت الٗمىمُت

خماصاث  ل ٖ  ٌ باٖخماص ؤو جيلفت بلخاق ؤو جدٍى  .ول ملغع وػاعي ًخًمً بٖاهه ؤو جفٍى

ول التزام ًخٗلم بدؿضًض مهاٍعف الخيالُف االخلت والىفلاث التي جهغف مً بصاعة ااملاقغة  

 .وااثبخت بفاجىعة نهاثُت

 

                                                             
.136محمد مسعً،  المحاسبة العمومٌة،  مرجع سبق ذكره،  ص

1
  

2
 12 مرجع سبق ذكره،  ص92- 414من المرسومالتنفٌذي رقم 5المادة  
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 :ششوط حعلُم الخأشيرة

بن جإقحرة ااغاكب ااالي ؤهمُت بالغت لخىفُظ هفلت مُٗىت وطلً ألنها الىؾُلت الىخُضة التي جثبذ 

جب الخإهض والخدلم مً ُت الىفلت االتزم بها ٍو  1: قٖغ

  نفت  مغ بالهغف. 

 مُابلت الىفلت م٘ اللىاهحن والخىُٓماث ااٗمٌى بها. 

 خماصاث وااىانب ااالُت  .جىفغ ٖ 

 الخسهُو اللاهىوي للىفلت. 

 مُابله ممللغ  لتزام للٗىانغ ااملِىت في الىزُلت ااغفلت. 

  ت اااهلت لهظا الغغى ٖىضما وجىص الخإقحراث ؤو آلاعاء ااؿمللت التي ؾلمتها للؿلُت إلاصاٍع

 .جيىن مثل هظه الخإقحرة كض هو ٖليها الخىُٓم الجاعي ااٗمٌى به

 مغاٖاة بلؼامُت بعفاق بؾخماعة  لتزام بجمُ٘  وعاق الثملىجُت للىفلاث. 

 :هخائج سقابت اإلاشاقب اإلاالي

جيخهي ٖملُت الفدو والخضكُم اسخلف ٖىانغ مكغوٕ  لتزام بخإقحرة جٓهغ ٖلى اؾخماعة  لتزام بطا 

ؤما في خالت الٗىـ ًيىن عص ااغاكب ااالي بالغفٌ الظي ًيىن . اؾخىفذ الكغوٍ الؿابلت الظهغ

 .ماكخا ؤو نهاثُا 

 :الشفض اإلاؤقذ

وهي الخالت التي ًاجل فيها ااغاكب ااالي حؿلُم الخإقحرة ختى جهملذ  زُاء ؤو حؿخىمل الملُاهاث 

 .الىاكهت في االف

مللغ الغفٌ اااكذ في الخاالث الخالُت  2:ٍو

 اكتراح  لتزام مكىب في مسالفاث لخىُٓم كابل للخصخُذ. 

                                                             
1
 12مرجع سبق ذكره،  ص92 – 414من المرسوم التنفٌذي رقم 7المادة  
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 اوٗضام ؤو هلهان الىزاثم الثملىجُت ااُلىبت . 

 وؿُان بُان هام في الىزاثم ااغفلت . 

 : الشفض النهائي

 1:بدُح ًيىن بغفٌ ااغاكب ااالي مىذ جإقحرجه في الخاالث الخالُت

 ٖضم مُابلت اكتراح  لتزام لللىاهحن والخىُٓماث ااٗمٌى بها. 

 خماصاث وااىانب ااالُت  .ٖضم جىفغ ٖ 

 ٖضم اخترام  مغ بالهغف للمالخٓاث ااضوهت في مظهغة الغفٌ اااكذ. 

 :   الخغاض ي

ُفي  بن ؤغلب ؤهىإ الغفٌ ًيىن ؾبملا زُإ في الخسهُو ااىاػي ؤو ٖضم بخترام اللىاهحن الْى

الٗمىمي، الجهل بدىُٓم الهفلاث الٗمىمُت وغحرها،  والخغاض ي  يهضف بلى الخىفُظ الفىعي بلغاعاث 

 مً ااغؾىم 19حكىهها مسالفاث، ولهظا ؤخاَه ااكٕغ بكغوٍ ناعمت، وباالابل جىو اااصة 

 :  الؿالفت الظهغ ما ًلي414- 92الخىفُظي

o ال ًمىً خهٌى الخغاض ي في خالت عفٌ النهاجي ٌٗلً ٖىه هما ًلي: 

o نفلت  مغ بالهغف. 

o خماصاث ؤو اوٗضامها  . ٖضم جىفحر ٖ 

o اوٗضام الخإقحراث ؤو آلاعاء ااؿمللت ااىهىم ٖليها في جىُٓم ااٗمٌى به. 

o اوٗضام الىزاثم الثملىجُت التي جخٗلم باإللتزام . 

o  خماصاث وبما حٗضًلها ؤو ججاوػ الخسهُو غحر اللاهىوي لاللتزام بهضف بزفاء ؤما ججاوػ ٖ 

 2. مؿاٖضاث ااالُت في ااحزاهُت

                                                             
.12مرجع سبق ذكره،  ص92- 414من المرسوم التنفٌذي رقم 11المادة 
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خملاعًغؾل  لتزام مغفلا بلغاع الخغاض ي بلى ااغاكب ااالي كهض وي٘ الخإقحرة م٘  زظ بٗحن   عكم ٖ 

لىم هظا  زحر  غؾل هظا  زحر وسخت مً االف بلى الىػٍغ اايلف بااحزاهُت ٍو سه ٍو الخغاض ي وجاٍع

 .(مجلـ ااداؾملت ) في الغكابتااخسههت اااؾؿاث بلىبةعؾاٌ وسخه مً االف 

 :مهام ومعؤولُاث اإلاشاقب اإلاالي: اإلاعلب الثاوي

 :مهام اإلاشاقب اإلاالي

وؿخيخج مما ؾملم ؤن مهمت ااغاكب ااالي هي مغاكملت الىفلاث االتزم بها وطلً بالفدو والخضكُم في 

 :ملفاث  لتزاماث الخانت بالىفلاث بلى جاهب مهام ؤزغي وهي واآلحي

 مؿً حٗضاص ااؿخسضمحن ومخابٗت خؿب ول باب مً ؤبىاب ااحزاهُت . 

 حن مً السجالث ااداؾبُت مىً بخهاء الىٖى ً الخإقحراث والغفٌ ٍو  . مؿً سجالث جضٍو

  ش مىذ لىم ااغاكب ااالي بدسجُل عكم وجاٍع سجالث مالُت وهي ااخٗللت بااملالغ ااٗخمضة ٍو

ملُٗت الىفلت  . الخإقحرة َو

 1. مؿً مداؾملت إلالتزام م٘ مخابٗت الىيُٗت ااالُت للماؾؿاث مدل الغكابت 

  ًغؾل ااغاكب ااالي في نهاًت ول ؾىت مالُت بلى الىػٍغ اايلف بااحزاهُت ٖلى ؾبُل الٗغى وبلى

غا ٌؿخٗغى مً زالله قغوٍ الخىفُظ ونٗىباث بلى  الم جلٍغ ً بالهغف ٖلى ؾبُل إلٖا  مٍغ

لليها ؤن وجضث وااسالفاث التي الخٓها في حؿُحر  مالن الٗمىمُت وهظا  كتراخاث التي مً 

 2. قإنها جدؿحن قغوٍ الهغف ااحزاهُت

  ًلىم ااغاكب ااالي بةعؾاٌ وسخت مً االفاث الخغاض ي بلى وػٍغ اايلف بااحزاهُت كهضه

الم  . إلٖا

  ٌااغاكب ااالي بمىاؾملت ااهام التي ًلىم بها بلى الىػٍغ اايلف بااحزاهُت خاالث صوعٍت مٗض

غ إلالتزام بالىفلت وبخٗضاص ااؿخسضمحن الم ااهالح ااسخهت بخٍُى  .إلٖا

 ااكاعهت في جلضًغ ااحزاهُاث الخانت باااؾؿاث جدذ عكملاجه. 

 ااكاعهت في جدًحر ااحزاهُت. 
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 خماصاث ااالُت الخانت ت جدذ الغكابت. ااكاعهت في جلؿُم ٖ   . باااؾؿاث ااىيٖى

 ااكاعهه في لجىه الهفلاث الٗمىمُت . 

  جمثُل الىػاعة اايلفت بااالُت في مجلـ بصاعة اااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ إلاصاعي . 

 جلضًم ااٗلىماث وإلاعقاصاث ااؿاٖضة في مجاٌ الدؿُحر ااالي. 

 :معؤولُاث اإلاشاقب اإلاالي

 :جخمثل مؿاولُاث ااغاكب ااالي وااغاكب ااالي ااؿاٖض في ما ًلي 

  الخإقحراث التي ً ت جدذ ؾلُخه ٖو ااغاكب ااالي مؿاوٌ ًٖ  ؾحر مجمٕى ااهالح ااىيٖى

 ٌؿلمها

  ًٖ ااغاكب ااالي ااؿاٖض مؿاوٌ في خضوص ازخهاناث التي ًفىيها بلُه ااغاكب ااالي

ً الخإقحراث التي ٌؿلمها بٗىىان الغكابه ااؿملله ماٌ التي ًلىم بها ٖو  ٖ. 

  ًلؼم ااغاكملىن ااالُىن وااغاكملىن ااالُىن ااؿاٖضون بالؿغ اانهي لضي صعاؾت االفاث اللغاعاث

التي ًُلٗىن ٖليها هما جىفغ لهم الخماًت ؤزىاء ااماعؾت مهامهم مً ول يغِ ؤو جضزل مً 

 .قإنها ؤن ًًغا بإصاء مهمتهم
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 :مضاًا وعُىب الشقابت العابقت للخىفُز

: جخمثل مضاًا هزا الىىر من الشقابت في ما ًلي:  للخىفُزالعابقت الشقابتمضاًا 

 :مضاًا الشقابت العابقت للخىفُز: (1-2)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. مً بٖضاص الُالب: ااهضع

 

 

 

 

 

 

 مضاًا الشقابت العابقت للخىفُز

ؤنها جدلم اكخهاصا في 

الىفلاث الٗامت فهي تهضف 

بلى عفٌ وافت الىفلاث 

الغحر ااكغوٖت الخانت م٘ 

فىغة الخىؾ٘ في الىفلاث 

 الٗامت

الخللُل مً حجم ااؿاولُت 

ٖلى عجاٌ إلاصاعة بطا ؤنها 

حؿدىض بلى كغاع هُئت الغكابت 

كملل بجغاء ؤي جهغف في 

 ااؿخلملل

ًمى٘ هظا الىٕى مً الغكابت 

الخهغفاث التي جلىم بها 

الؿلُت الخىفُظًت والتي 

جدؿم بٗضم ااكغوُٖت  مغ 

ت ؾلُت  الظي ًاصي بلى جلٍى

 .اللاهىن 
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: عُىب اظخعماو الشقابت العابقت

: عُىب اظخعماو الشقابت العابقت: 2-2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ااهضع مً بٖضاص الُالب 

 :الشقابت اإلاالُت اإلاعبقت على الىفقاث العمىمُت في الجضائش: اإلاعلب الثالث

خ وشأة الشقابت اإلاعبقت على الىفقاث العمىمُت في الجضائش: الفشر ألاوو   :جاٍس

لم ًملضؤ الخفىحر في هظا الىٕى مً الغكابت في الجؼاثغ بال بٗض  ؾخلالٌ وال بٗضه، بل ول طلً في فغوؿا 

 بلىمىظ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ بهظا ؾىف هىُلم مً خُح بضا الخفىحر فيها بالخدضًض الٓغوف التي صفٗذ 

 وان هىان بهما الٗمىمُت  مىاٌ ٖلى الؿابلت الغكابتطلً في فغوؿا في اللغن الخاؾ٘ ٖكغ لم جىً 

فحن في  ف مً بحن ااْى سبر ااؿخٗملت ًلىم صوعٍا بدؿاب مجمٕى ول ااملالغ ااهىُت الىػاعةمْى  ٍو

ؤنها  حُٗي هفىط هملحرة لىػاعة ااالُت ٖلى خؿاب باقي 

الىػاعاث بدُح جغاكب جهغفاتها وجلغي ما جغاه غحر 

مكغوٕ وطلً ًسالف االهىم ؾلُم للىٓام إلاصاعي 

 الظي ًلغ بدؿاوي بحن الىػاعاث

كض ًترجب ٖلُه جإزحر جىفُظ ؤٖماٌ إلاصاعة وطلً لٗضم 

 مغوهت مً ًلىمىن بهظه الغكابت

ؤنها كض جلُض الغكابت الالخلت بيخاثج التي ونلذ 

 بليها



                                                               تنفَذ الزقابة المالَة المسبقة علي النفقات العمومَة                               :ثانٌالفصل ال
 

41 
 

ًاء ٌٗلم بضوعه  زحرالىػٍغ بها وهظا   الغكابت ولىً لم ٌٗخبر هٕى مً ااالُت بما فُه وػٍغ الخيىمت ٖ 

 :لؿبملحن

لم جإؾـ بهفت ااىخٓمت وصاثما بل وان هضفها  ؾاس ي بُٖاء فىغة بخهاثُت للىػٍغ ًٖ اٖخماصاث 

 . اامىىخت لىػاعجه

خماصاث ااالُت ؤن اهتهان " لم ًىً باإلميان امخىإ ؤو الخىكف ٖىض صف٘  لتزاماث في خالت ججاوػ  ٖ 

كىاٖض ااداؾملت الٗمىمُت ال ًاصي بالًغوعة بلى بلغاء اللغاعاث كض ؤهخجذ آزاع ٖلى ؤشخام ؤجاهب 

 ".ًٖ إلاصاعة

 مُالصي كاهىن ااالُت ٌؿخجُب  وكغاالث الغكابت ٖلى الىفلاث الٗمىمُت ختى ال 1890في ؾىت 

خماصاث اامىىخت اااعر في   الفغى 59 والظي ٌٗالج في ماصجه 1989 صٌؿمبر 26ًخجاوػ ؤي وػٍغ ٖ 

لت  لتزامٖلى ول وػٍغ مؿً مداؾملت  ت وبهظه الٍُغ ، هخاثج هظه ااداؾملت لىػاعة ااالُت بهفت قهٍغ

خماصاث ااالُت ولىً ٖلى الغغم باإلهفاقًيىن وػٍغ ااالُت الىػٍغ ااٗني   ٖلى ٖلم باؾخٗماالث هظه ٖ 

لتمً طلً فةن هظه  ا لخضاعن هظه الٍُغ  لم جمى٘ مً وجىص ججاوػاث مالُت لظا بلُت الخفىحر جاٍع

 .الىيُٗت

 :دوافع ظهىس الشقابت اإلاالُت اإلاعبقت على الىفقاث العمىمُت في الجضائش: الفشر الثاوي

 الفغوس ي ٖىضما  ؾخٗماعؾىت ؤٌو ْهىع للغكابت ااالُت ااؿمللت ٖلى الىفلاث الٗمىمُت بالجؼاثغ ابان 

 ااخٗلم بالىٓام ااالي في الجؼاثغ، خُح جاء  ٌو مغة في 1982 جاهفي 16جم بنضاع ااغؾىم اااعر في 

ش الفغوس ي والجؼاثغي ٖلى الؿىاء وكض فغى هظا ااغؾىم ما ًلي  :الخاٍع

  خماصاث ااالُت اامىىخت ومؿً ااداؾملت جإقحرة مؿمللت ٖلى ول إلالتزام باإلهفاق في خضوص ٖ 

 . لؼام

  خماصاث وكض ؤُٖى هظا ااغؾىم غق اؾخٗماٌ هظه ٖ  غ صوعٍت قاملت ًٖ هُفُت َو غ جلاٍع جدٍغ

الخىفُظي الؿماث الخالُت للغكابت ااؿمللت ٖلى الىفلاث االتزم بها وبحن طلً اهفهاٌ الخمحز 

خلُلُا ألصواث الىٓام ااالي في الجؼاثغ ًٖ مثُله في فغوؿا، هما ؤهه ؤُٖى  ؾخلاللُت لهظه 

ف الظي ًلىم بها بإن هٕى مً الغكابت ااالُت جاب٘  ااهلخت ًٖ الخاهم الٗام وؤنملذ ااْى

ٗحن بىاؾُت مغؾىم مكترن بُنهما غ الضازلُت َو  . مملاقغة ليل مً الىػٍغ ااالُت ووٍػ
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  ه جابٗىن ؤن الخفىحر في جُملُم هظا ااغؾىم في الجؼاثغ كملل فغوؿا بالغغم مً ؤن مملخىٍغ

 :الفغوؿُت و جؼء منها له ٖضة صواف٘ ؤهمها

  ًؤهمُت الجؼاثغ همؿخٗمغة فغوؿُت آهظان وصوعها في الىٓام ااالي الفغوس ي وبالخالي البض م

 . حكضًض الغكابت مالُتها

  عغملت ٖلى الخاهم الٗام الجؼاثغ الظي واهذ نالخُخه واؾٗت في هظه ااؿخٗمغة بةيافت بلى

ا في باَعـ اجساطٖضم كضعتها ٖلى   . اللغاعاث ااالُت التي جسو الجؼاثغ مغهٍؼ

 ٌالجؼاثغ هدلل ججاعب زانت بٗض ما مسخذ إلاصاعة الفغوؿُت ول الىٓم والٗاصاث اؾخٗما 

ت التي جمحزث بها الجؼاثغ كملل  ت وااالُت الجؼاثٍغ  .  ؾخٗماعوالخلالُض إلاصاٍع

 :جعىس الشقابت اإلاالُت اإلاعبقت في الجضائش أهذافها: الفشر الثالث

 :جعىس الشقابت اإلاالُت اإلاعبقت في الجضائش: العىصش ألاوو 

 الفغوس ي وكض ٖغفذ بالدؿمُت الغكابت ااؿمللت  ؾخٗماع في ٖهض 1902كض وان ؤٌو ْهىع مً ؾىت 

ٖلى الخيالُف االتزم بها عكملت الؿابلت جماعؽ مً كملل الملضء الفٗلي للٗملُت وكملل وكٕى ؤي خاصر 

 1.كاهىوي مدللا هفلت ملغعة في ااحزاهُت

 في 1413 و50زم جاءث حؿمُت الغكابت ااالُت للضولت مً زالٌ الخُىع التي مغؾىم الخىفُظي عكم 

 : خُح ؤُٖى ااغاكب ااالي مجاال واؾٗا مً زال172ٌماصة 

 ااغاكملت اللاهىهُت مً زالٌ جإقحرة . 

 إل ٖلى جدلُلها في ٖحن اايان  . ااغاجٗت الضاثمت للمداؾملت وإلَا

 غ ااسخلفت لألوكُت  2. جلضًم جلاٍع

 ٖاصث حؿمُت الغكابت ااؿمللت ٖلى الىفلاث االتزم بها للٓهىع مجضصا في جىُٓم الغكابت  ؾخلالٌوبٗض 

ااالُت ااؿمللت ٖلى الىفلاث الٗمىمُت ااالُت بالجؼاثغ وجللُو صوع ااغاكب ااالي وجبؿُُه بدُح 

لخحن  :ؤنملذ ًماعؽ عكابخه بٍُغ

                                                             
1
. 37,38ص,2010،2011بومرزاق هاجر، الرقابة المالٌة المسبقة فً المٌزانٌة الدولة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة لٌسانس ، جامعة الجزائر   

، المتعلق بالنظام المالً فً الجزائر 1950نوفمبر 13المؤرخ فً 1413- 50من المرسوم التنفٌذي 172المادة  2
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 الخإقحرة ااؿمللت. 

 غ ااسخلفت لألوكُت  . بٖضاص الخلاٍع

  إل ٖلى جدلُلها في ٖحن اايان فلض الغُذااداؾملتؤما ااغاجٗت  . وَ 

 الظًً ؤوكئذ بمىجمله مجلـ ااداؾملت و الظي جخمثل مهمخه في مغاكملت 1976بلى ؤن جاء الضؾخىع 

 . الظي عؤًىاه هى ؾابلا1980الٗملُاث ااالُت للضولت، وكض جم جإؾِـ هظه الهُئت مُضاهُا لٗام 

اع ما جاء بها ااغؾىم الخىفُظي  اااعر في 414/92و ؤهم إلانالخاث التي خهلذ في الجؼاثغ في هظا إلَا

 مخٗلم بالغكابت الؿابلت للىفلاث التي ًلتزم بها خُح 1992 هىفمبر 14 جماصي  ولى ااىافم ٌ 19

 الخىفُظ وول ما ؤجاٌفهل  خيام التي جىٓم الغكابت ااؿمللت مً خُح مجاٌ جضزلها، مىذ الخإقحرة، 

 .ًخٗلم بها وال ًؼاٌ مٗمىال به ختى ًىمىا هظا عغم بٌٗ الخغحراث التي جُغح مً ؾىه الى ؤزغي 

 :أهذاف الشقابت اإلاعبقت على الىفقاث العمىمُت: العىصش الثاوي

ه ؤي الٗمل بمملضؤ الىكاًت زحر مً  بن الهضف الغثِس ي للغكابت ااؿمللت هى جفاصي الًغع كملل وكٖى

الٗالج وما ًجب ؤن ًظهغ وهى ؤهضاف الغكابت بلُه في الىكذ الغاهً م٘ الخُىع الىملحر الظي قهضه 

ت في حؿُحر ااالُت الضولت ومً بحن هظه  هضاف هظهغ ما ًلي  :الٗالم في بَاع ٖلم ااالُت و صواث إلاصاٍع

 مً حسجُل الىفلت مً بابها وماصتها اادضصة في ااحزاهُت. 

 مً مضي جىفحر اٖخماصاث الخدلم في ااحزاهُت. 

 صخت الخلضًم لهظه الىفلت . 

 اللىاهحن و هٓمت واللىاثذ ااٗمٌى بهااخترام . 

 :ؤما ؤهضاف ااكٕغ الجؼاثغي فخخمثل في ما ًلي

 ااٗمٌى بها ٘ ُف الىفلاث بالىٓغ بلى الدكَغ  .الؿهغ ٖلى صخت جْى

 خماصاث  .الخدلم مؿمللا مً جىفغ ٖ 

 بالهغف في ااجاٌ ااالي ً  .جلضًم ههاثذ لالمٍغ

 بزملاث صخت الىفلاث بخإقحرة ٖلى الىزاثم ؤو الخٗلُم الىلو في خالت خضور هكف الثغغاث. 



 

 

 

 : خالصت الفصل

 

اصة حجم هظه  زحرة و جفغى بًجاص َغق جضًضة و  بن ؤهمُت الغكابت ٖلى الىفلاث الٗامت جؼصاص بٍؼ

فٗالت لًمان جدلُم هظه الىفلاث  هضاف ااغجىة منها، وهى ما جٗل الضولت جيص ئ الهُئاث ااٗىُت 

ُفت ااغاكب ااالي التي جمثل الغكابت ٖلى  مغ بالهغف  بالغكابت ٖلى الىفلاث الٗامت فهي بةوكائها لْى

 .كملل جىفُظ الىفلت الٗامت

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث



 

 

 

:   جمهُذ 

ت في الفهل  ٌو والثاوي ؾىلىم بةؾلاٍ جلً الضعاؾت ٖلى الفهل  بٗض جلضًمىا للضعاؾت الىٍٓغ

ىت مؿخغاهم وهي خالت مغاكملت خى ث زانت بىفلاث صف٘ ؤجىع  الثالح مً زالٌ صعاؾت خالت زٍؼ

. ااؿخسضمحن وهظا ٖملُت الضف٘ زانت بها
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: اإلابحث ألاوو 

ىت العامت ومهامها: اإلاعلب ألاوو  : الخٍض

ىت -1 انُالح ًلهض به خؿاباث الضولت التي حسجل واعصاتها والًغاثب وغحرها : حعٍشف الخٍض

لم  ؾم ؤًًا ٖلى الجهت اايلفت بمؿً جلً الخؿاباث . َو

ىت هي ميكإة ٖامت ميلفت حؿُحر زؼاهت ااالُت الضولت، وهي ال جخمخ٘ بالصخهُت  وهىظا فةن الخٍؼ

ت ااالُت للضولت، ومً الُملُعي ؤن ًيىن جُىعها مغجملُا بخُىع الضولت  ىت بطن هي الهٍى ت الخٍؼ ااٗىٍى

ىت ال جخٗامل بالىلض بهفت ؤؾاؾُت وبهما بالىخابت ؤي صوعها  (هلىص هخابُت)وااهم في  مغ ؤن الخٍؼ

.  ؾاؽ هى مداؾبي

ىت  -2 خحن:مهام الخٍض ىت وواجملاتها بلى مجمٖى  : ًمىً جهيُف الخٍؼ

ؤي جىفُظ ااحزاهُت  (جم٘  ًغاصاث وضخ ااهغوفاث)ٖملُاث جخٗلم بدىفُظ اللاهىن ااالي :  ولى

ىت هىا هى واجب ؤمحن الهىضوق  ت للضولت وهي صاثمت ومؿخمغة بُملُٗتها، وواجب الخٍؼ . الؿىٍى

ىت هىا (ؤي اااؾؿاث خيىمُت وميكأث ٖامت)" مغاؾلحن"ٖملُاث بًضإ  مغ وااداؾب  : الثاهُت والخٍؼ

. هي بمثابت الملىً لخلً الجهاث، زانت وؤن بًٗها غحر مؿمىح له بىو اللاهىن  جهاٌ بالملىىن

ىت جدذ ؾلُت ااضًغ الٗام للمداؾملت مما : الخىظُم ؤلاداسي  -3 جخإلف ااهالح الخاعجُت للخٍؼ

:  ًإحي

 ىت ت للخٍؼ اث الجهٍى  .ااضًٍغ

 ىت الغثِؿُت ت والخٍؼ ىت ااغهٍؼ  .الخٍؼ

 الخؼاثً الىالثُت. 

 زؼاثً المللضاث واللُاٖاث الصخُت وااؿدكفُاث الجامُٗت. 

 :وهي مىضخت في الكيل الخالي

ىت (3-1)شكل  : هُكل الخىظُمي خاص باإلاصالح الخاسحُت للخٍض
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ت في وػاعة ااالُت1995فُفغي 15اااعر في 55-95ااغؾىم الخىفُظي عكم   . ًخًمً جىُٓم إلاصاعة ااغهٍؼ

ىت والًت معخغاهم: اإلاعلب الثاوي : خٍض

ىت والًت معخغاهم : مهام خٍض

ىت الىالًت هي مهلخت جابٗت لىػاعة ااالُت جخىفل بالغكابت والخىفُظ : زٍؼ

اث الخىفُظًت ٖلى مؿخىي الىالًت* . محزاهُت الضولت في ااضًٍغ

. محزاهُت الىالًت*

ً، صوع الثلافت )اااؾؿاث طاث الُاب٘ إلاصاعي * . (مغاهؼ الخيٍى

ىت*  . الخؿاباث الخانت بالخٍؼ

ىت الٗامت للىالًت بااهام الخالُت : وجيلف الخٍؼ

ىان ااداؾبُحن في اااؾؿاث /1 جخىلى عكابت وفدو نىاصًم الدؿبُلاث و ًغاصاث وحؿُحر ٖ 

.. الٗمىمُت طاث الُاب٘ إلاصاعي ااىجىصة في بكلُم الىالًت

 وزيرالمالية

 المديريةالعامةللمحاسبة

 المديرياتالجهوية

الخزينةالمركزية

(العمومية)  

 الخزينةالرئيسة

 خزينةالوالية

خزائنالقطاعات خزينةالبلديات

الصحيةواالستشفائية

 الجامعية
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ىت /2 ا الٗملُاث التي جلىم بها مهالخها والٗملُاث التي ًلىم بها الخؿاب الخٍؼ ؤًًا ججم٘ مغهٍؼ

مداؾملىن ٖمىمُحن آزغون، كهض بصعاجها في ااداؾملت وبٖضاص الىزاثم والملُاهاث الضوعٍت ااخٗللت بها 

ىت وبلى الهُئاث وااهالح ااٗىُت . وبعؾالها بلى الٗىن ااداؾب ااغهؼي في الخٍؼ

ىت، وجخىلى خغاؾت  مىاٌ واللُم وخفٓها، /3 جخضاٌو  مىاٌ وجلىم بدغواث خؿاباث ؤعنضة الخٍؼ

. هما جدغؽ وجدفٔ  وعاق الثملىجُت الخانت بالٗملُاث ااالُت وااداؾبُت التي جخىفل بها

ىت، وجمهغ كضع خضوص /4 جخإهض باؾخمغاع مً الدؿُحر الفٗاٌ لخغواث  مىاٌ واللُم الخانت بالخٍؼ

. إلاميان ٖلى ٖضم ججمُضها ؤو خبؿها

لها/5 . حؿهغ ٖلى ؤمً  مىاٌ واللُم ااىلىلت ؾىاء فُما ًخٗلم بدفٓها ؤو ٖىض جدٍى

ىت والًت معخغاهم: اإلاعلب الثالث : جىظُم خٍض

ىت زماهُت مياجب مىٓمت في فغوٕ ُت جدذ ؾلُت ؤمحن زٍؼ ىت الٗامت للىالًت ااىيٖى وهظا : جًم الخٍؼ

: جملٗا للهُيل الخىُٓمي آلاحي

ىت والًت معخغاهم: (3-2)شكل  : الهُكل الخىظُمي  خٍض
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ىت والًت مؿخغاهم .وزاثم صازلُت : ااهضع                                                     . 2017زٍؼ

عملُاث الشقابت : اإلابحث الثاوي

اإلاشاقبت ألاولُت للحىالاث  : اإلاعلب الاوو 

الخى ث جغؾل بلى مىخب كملٌى الىفلاث والخدلُلاث وهظا كملل الُىم : بجغاءاث مغاكملت الخى ث-1

وسخ 03 مً ول قهغ، وجيىن الخى ث مغفلت م٘ وزُلت حؿعى جضٌو الخى ث وهى ميىن مً 20

ىض ونىلها جاقغ بسخم الىنٌى م٘  الخى ث حسجل بالترجِب الخهاٖضي م٘ بضاًت اؾخلملالها، ٖو

ش اؾخالم الخى ث وسخخحن مً جضٌو الخى ث ًخم  جضٌو الخى ث هظه الخاقحرة جاهض جاٍع

 أمٌن الخزٌنة

قسم متابعة 

 المراقبة

 إلى 1من 

  فرق2

مكتب 

مراقبة 

مٌزانٌات 

الخزائن 

البلدٌة و 

القطاعات 

 الصحٌة
قسم 

المحاسبة 

 العامة

مكتب 

النفقات 

 العمومٌة

قسم 

 المعارضة
قسم متابعة 

 التطبٌقات
قسم 

الموظفٌن 

والوثائق 

 والتكوٌن

مكتب 

تسوٌة 

عملٌة 

الخزائن 

البلدٌة 

والقطاعات 

 الصحٌة

قسم متابعة 

معطٌات 

 المحاسبة

قسم 

الفرعً 

لمتابعة 

عملٌات 

 التحصٌل

مكتب 

المراقبة 

 والتحقٌق

قسم 

التحقٌق 

 والمراقبة

إلى 4من 

فرق6  

مكتب 

اإلعالم 

 اآللً

قسم تصفٌة 

 الحسابات

مكتب 

اإلدارة 

والوسائل 

وحفظ 

 األرشٌف

قسم 

الوسائل 

والصٌانة 

واألمن 

وحفظ 

 األرشٌف

قسم متابعة 

 التجهٌزات

مكتب 

المحافظة 

 والمحاسبة

مكتب 

التسدٌد 

 والتحصٌل

القروض 

واألموال 

 المتوفرة

محاسبة 

 التسدٌد

 التسدٌد

قسم 

 المحافظة

 التحصٌل

قسم 

الحسابات 

المسٌر 

 واألرشٌف

قسم 

 المعاشات

مٌزانٌة 

الوالٌة 

والمؤسسات 

العمومٌة   

قسم 

مٌزانٌة 

 التجهٌز

قسم 

مٌزانٌة 

التسٌٌر 

 والحسابات 

 الوكٌل المفوض الوكٌل المفوض
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ىت وهظا ااخابٗت جغكُم الخى ث اللاصمت، والثالثت حٗىص بلى  مغ   خخفاّ بها ٖلى مؿخىي الخٍؼ

: بالٗغف بٗض ااغاكملت  ولُت لجضٌو الخى ث، جإحي ااغاكملت الخانت بالخى ث وفيها جخم مغاكملت

: جإقحرة ااغاكملت الخانت بالخى ث وفيها جخم مغاكملت

 جإقحرة ااغاكب ااالي :

  ش بعؾاٌ الخىالت جاٍع

   خماصاث جىفحر ٖ 

  ُت الٗمل ااىجؼ قٖغ

  اامللغ الخام بالخىالت

  ٘لت الضف ٍَغ

  نفت ااؿخفُض

: الخى ث جىجؼ مً َغف  مغ بالهغف في زالر وسخ مً ؤلىان مسخلفت: قيل الخىالت-2

. وسخت بًُاء مغفلت بالىزاثم ًدخفٔ بها ااداؾب الٗمىمي*

وسخت نفغاء ًخم  خخفاّ بها ٖلى مؿخىي فٕغ محزاهُت الدؿُحر ااخابٗت ٖملُت التركُم، الخى ث 

. اللاصمت

: مشاقبت الحىالاث الخاصت باإلاعخخذمين وهخائجها: اإلاعلب الثاوي

: مشاقبت الحىالاث الخاصت باإلاعخخذمين: الفشر ألاوو 

ت، واااقغة  في بضاًت ول ؾىت ًلىم  مغون بالهغف بةعؾاٌ الجضٌو  نلُت وبُاكاث  لتزام الؿىٍى

: مً َغف ااغاكب ااالي جسو مؿخسضمهم، الجضاٌو  نلُت ًجب ؤن جدخىي ٖلى

. اؾم وللب ول ٖامل وويُٗخه الٗاثلُت.1

ًاث .2 الخٍٗى
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زام  جغ الؿىىي والكهغي .3

الخغحراث التي جُغؤ خالٌ الؿىت في ٖضص وويُٗت الٗماٌ ًجب ؤن جغؾل بلى ااداؾب الٗمىمي في 

. جضاٌو ؤنلُت جىمُلُت

. الجضاٌو  نلُت والخىمُلُت اااقغة مً َغف ااغاكب ااالي ًجب ؤن جيىن مغفلت م٘ خىالت الضف٘

: ول خىالت ًجب ؤن جيىن مغفلت بالىزاثم آلاجُت

بُان الضف٘ ًدمل اؾم وللب ااؿخفُض، وعكم خؿابه وهظا ول الىزاثم الثملىجُت لألجغ  

. (الخللُضي،  كخُاٖاث

ل بدض  ؾم ااؿخفُض والضزل الهافي للضف٘  . بُان الخدٍى

ل ليل ؤجحر  . بُان جدٍى

الخٗايضًت، بطا اُىجض ؤي زُإ وواهذ الخىالت جدمل ول الىزاثم الثملىجُت IRGبُاهاث  كخُاٖاث، 

. التي جخالءم والخالت، هظه  زحرة جغؾل بلى ااٗاعياث مً ؤجل الخىمُلُت

ااغفلت بالىزاثم الثملىجُت وهظلً الخىالت الهفغاء ًخم  ( نلُت)وكحر بلى ؤن الخىالت الملًُاء 

ىت الىالًت ؤما الخىالت الؼعكاء فخٗىص بلى  مغ بالهغف البثاث صف٘   خخفاّ بها ٖلى مؿخىي زٍؼ

. الىفلت

: هخائج الشقابت: الفشر الثاوي

بطا لم حؿفغ الغكابت ًٖ ؤي زُإ ؤو ٖملُت غحر مكغوٖت فااداؾب ملؼم بالخإقحر ٖلى الخىالت الخانت 

ش اؾخلملاٌ الخىالت10بالىفلت في ؤجل ال ًخٗضي   (جإقحرة الىنٌى جثبذ طلً)ؤًام مً جاٍع

ت اافٌٗى الخىالت حٗاص  ٗاث ااٗمٌى بها والؿاٍع ؤما في خالت ٖضم مُابلت الخىالت للخىُٓماث والدكَغ

. بلى  مغ بالهغف مغفلت بمظهغة جدلُم ؤو عفٌ ٖلى خؿب الخالت

 :مزلشة جحقُق( أ

ت  ااداؾب الٗمىمي ًهضع هظه ااظهغة في خالت الخىالت ؤو الىزاثم الثملىجُت حكىبها ؤزُاء غحر جىهٍغ

وكابلت للخصخُذ  هىلو الىزاثم الثملىجُت ؤو خظف طهغ الىزاثم ااغفلت بالخىالت، بطا جصدح زالٌ 
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هفـ الكهغ، حٗخبر هظه  زحرة مغفىيت، ولىً  مغ بالهغف ًمىىه بعؾاٌ الخىالت في الكهغ االملل 

. وهظا جدذ عكم آزغ

 :مزلشة الشفض( ب

، ااداؾب  ت اافٌٗى ٘ به الؿاٍع ت للخىُٓم والدكَغ بطا واهذ الخىالت ال جدخىي ٖلى الكغوٍ الجىهٍغ

ش بعؾاٌ الخىالت وم٘ طلً ختى بٗض الغفٌ 20ًمللغ  مغ بالهغف هخابُا في مضة ؤكهاها   ًىما مً جاٍع

النهاجي الضف٘ للىفلت مً َغف ااداؾب الٗمىمي  مغ بالهغف ًمىىه بعؾاٌ الخىالت مً جضًض 

 ًىما بةعؾاٌ 15مغفلت بدسخحر هخابي  وجدذ مؿاولُخه لضف٘ الىفلت، بٗضها ًلىم ااداؾب في ْغف 

غ مفهل ًٖ الدسخحر مغفم بالىزاثم الالػمت بلى الىػٍغ اايلف بااالُت ولىً ااداؾب الٗمىمي  جلٍغ

: ًمىىه عفٌ الدسخحر في الخاالث الخالُت

خماصاث ااالُت، ؤو ٖضم وجىص الؿُىلت *  (باؾخثىاء الضولت)ٖضم جىفحر ٖ 

. ٖضم بزملاث الٗمل ااىجؼ*

. ٖضم جىفغ جإقحرة ااغاكب ااالي لاللتزام الخام بالىفلت ؤو لجىت الهفلاث*

. الُمل٘ غحر ببغامي للىفلت*

وبٗض اللُام بٗملُت ااغاكملت للخىالت ٖلى مؿخىي مىخب الىفلاث والخدلُلاث ًلىم الٗىن اايلف 

. بااغاكملت باإلمًاء ٖلى الخىالت وبٗضها جدٌى بلى مىخب الضف٘ والخدهُل

: عملُت الخحصُل والذفع: اإلاعلب الثالث

بٗض بجغاء ٖملُت الخدلُم ٖلى مؿخىي مىخب كملٌى الىفلاث والخدلُلاث جىجه الخى ث بلى مىخب 

: الضف٘ والخدهُل وجيىن في الفغوٕ آلاجُت

: فشر اإلاعاسضاث: الفشر ألاوو 

جىجه الخى ث بلى فٕغ ااٗاعياث وهظا كهض بزملاث بٌٗ  كخُاٖاث التي كض جدهل ٖلى الغاجب 

صًً ؤو ؾىض جدهُل، في خالت ٖضم وجىص اكخُإ جاقغ الخىالت إلزملاث ٖضم وجىص مٗاعياث في : مثل

خالت وجىص صًً ؤو ؾىض جدهُل ًلىم هظا الفٕغ بةزملاث الضًً واكخُاٖه بٗضها جاقغ الخىالت وجغؾل 

. بلى فٕغ الضف٘
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: فشر الذفع: الفشر الثاوي

خماصاث ااالُت ااسجلت بالخىالت،وهظا مُابلتها للملاب : مشاقبت الاعخماداث - ؤ وفُه جغاكب ٖ 

والفهل واااصة ااسجلت بها في ااحزاهُت، في خالت ٖضم وجىص اٖخماصاث ؤو هلو فيها حٗاص 

ىت ؤو  خم بمًاءها مً َغف ؤمحن الخٍؼ الخىالت لألمغ بالهغف مغفلت بمظهغة عفٌ مؿبملت ٍو

 .اافىى ٖىه

 في خالت كملٌى الخىالت، الٗىن ااسخو ًلىم بجم٘ الخى ث وحسجُلها :عملُت الدسجُل - ب

عكم  مغ بالهغف، عكم الخىالت، ممللغ الخىالت، خؿاباث : في بُاكت مداؾبُت جدخىي ٖلى

ت،  كخُاٖاث الًمان  جخماعي،   (في خالت وجىصها)، الخٗايضًت، ااٗاعياث IRGالدؿٍى

الث للمعخفذًن - ث الث بلى ااؿخفضًً بما ًٖ ٍَغم:الخمٍى  : جيىن الخمٍى

 ضي  .الخؿاب الملىيي- ccpالخؿاب الجاعي البًر

 ىت  .خؿاب الخٍؼ

  ٘يىن الدسجُل هما ًلي (في خالت ٖضم جىفغ ااؿخفُض ٖلى خؿاب)ؤمغ بالضف  :ٍو

: الحعاباث مذًىت (3-1)حذوو 

 عكم الخؿاب  اؾم الخؿاب

 202001 خؿاباث محزاهُت الدؿُحر

ااهضع مً بٖضاص الُالب  

:  الحعاباث الذائىت (3-12)الجذوو سقم

 عكم الخؿاب اؾم الخؿاب 

ضي  520001 الخؿاب الجاعي البًر

 403002 خؿاب الملىيي 
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ىت  431012 خؿاباث الخٍؼ

 431003 خؿاباث ااٗاعياث 

ملت ٖلى الضزل إلاجمالي  520004 خؿاباث الًٍغ

 403001 خؿاب الًمان  جخماعي 

 413002 خؿاب الخٗايضًت

ااهضع مً بٖضاص الُالب 

والظي ًخم في الدسجُل ول TRGبٗضها ًلىم الٗىن ااسخو بةٖضاص الجضٌو الخلخُص ي 

. الٗملُاث التي كامذ بها ااهلخت زالٌ طاث الُىم

وفي  زحر جاقغ الخىالت الؼعكاء ًدخم الضف٘ وجغؾل بلى  مغ بالهغف وهىا جيىن كض جمذ 

.ٖملُت الضف٘



 

 
 

 

 : الفصل  خالصت

 

ىت والًت مؿخغاهم والتي مً زاللها جم الخىنل بلى هُفُت مغاكملت ااداؾب  بٗض صعاؾدىا الخُملُلُت بسٍؼ

ىت الٗمىمُت جلىم ٖلى الغكابت  الٗمىمي والتي ٖلى بزغها جلىم بدؿُحر الىفلاث الٗمىمُت، وبن الخٍؼ

ً بالهغف خُح  بااللتزام بالىفلاث الٗمىمُت وجلىم بفدو وزاثم إلازملاث االضمت لهم مً َغف  مٍغ

ًخم الخدلُم  مغ بالهغف واافىى اللاهىوي ًٖ صف٘، وجمللى قغوٍ هظه ااغاكملت لخىفُظ للضف٘ في 

 ؤًام وهىان خاالث مخٗضصة التي جخُلب فدو وجضكُم مٗمم ومً هظه الضعاؾت 10ؤجل ؤكهاه 

وؿخسلو مضي ؤهمُت مغاكملت ٖلى جىفُظ هفلت الٗمىمُت وؾهغ ٖلى خؿً حؿُحر وجغقُض الىفلاث 

الٗمىمُت التي ولها جهب في خماًت اااٌ الٗام 
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مً زالٌ صعاؾدىا الكاملت لىفلاث الٗامت والغكابت ااالُت و بسهىم الغكابت ااالُت ااؿمللت والتي 

جإزظ ؤهمُت هملحرة في الضولت، وهالخٔ مً ؤهه ليي جلىم الضولت بةهفاق البض ٖليها اللُام بالغكابت ااالُت 

 في ؾبُل الخفاّ ٖلى اااٌ الٗام، ًفترى ٖلى بكغاعهاااؿمللت وطلً بىيٗها آلُاث وؤجهؼة عكابُت زم 

ااكٕغ ؤن ًً٘ خضوص صكُلت لخفاصي ؤي جلهحر في خم ؤو مً جاهب  شخام اللاثمحن ٖلى الٗمل 

الغكابي بيل ؤهىاٖه غحر ؤن هظه الغكابت جىجه مكاول ومٗىكاث حُٗلها ًٖ ؤصاء مهامها ٖلى ؤخؿً 

 . ونىله  بلى ااؿخىي  صاء ااُلىب وااغجم مىهواوٗضاموجه مما ؤصي بلى ٖغكلت الغكابي 

ؤما في زهىم الىمىطج الجؼاثغي الظي ٌُُٗه ؤهمُت هملحرة للىفلاث الٗامت فلض ؤكغ عكابت مًاٖفت 

ًًمنها ااغاكب ااالي الظي ًلىم بغكابت ااالُت ااؿمللت ٖلى الىفلاث الٗمىمُت لًمان ٖضم جىغاع 

 . زُاء في الخايغ وااؿخلملل واهدكاف ااكاول ؤو الهٗىباث التي ٌٗاوي منها الجهاػ الغكابي

ُفت مهمت جضا جمخض آزاعها لدكمل جمُ٘ ما ًخٗلم  وفي  زحر فةن الغكابت ااالُت ااؿمللت هي ْو

اث ومغاجٗت الىهىم  بالىفلاث الٗمىمُت بل وااالُت لظلً واجب مىاككتها ٖلى ؤٖلى ااؿخٍى

اللاهىهُت والخىُٓمُت التي جدىمها والٗمل بجض والخٗاون بحن مسخلف الهُئاث في ؾبُل الخفُٗل 

 .ويمان خؿً ؤصائها

 :هخائج البحث

الغكابت ااالُت هي يمان لؿالمت الٗملُاث والىكف  هدغافاث والخإهض مً مُابلت هظه الٗملُاث 

 . ااالُت لألهٓمت واللىاهحن ااٗمٌى بها

 . الغكابت ااالُت جيىن بما كملل ؤو ؤزىاء ؤو بٗض جىفُظ 

 . ااغاكب ااالي هى ااؿاوٌ ٖلى اللُام بالغكابت ااالُت ااؿمللت 

 :اخخباس الفشضُاث

 وٗم الىفلاث الٗامت هي مملالغ التي جهغفها الضولت لخدلُم الهالح الٗام. 

  بالهغف ااداؾملىن ً ماٌ اايلفىن بدىفُظ الىفلاث الٗامت هما  مٍغ صخُذ ؤن ٖ 

 . الٗمىمُىن 

 وٗم جمثل الغكابت ااؿمللت في الغكابت ٖلى ااحزاهُت الضولت . 
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 :جىصُاث والاقتراحاث

 :نغف الىفلاث الٗامت في ؤوكاتها اادضصة لخفاصي الخملظًغ  مىاٌ الٗامت

  جىفحر  ؾخلاللُت والخُاصًت للٗاملحن باألجهؼة الغكابت وي ال ًل٘ ضخُت لًغِ ااؿاولحن بها

 .ًمىً ببضاء الغؤي الفني ااداًض

 ت والىاخُت اللاهىهُت واااصًت للمغاكب ااالي ومؿاٖضًه  . حصجُ٘ وجدفحز مً الىاخُت ااٗىٍى

 الم آلالي و حٗمُمه في مسخلف مجاالث الخىفُظ و الغكابت لدؿهُل الٗمل  . بصزاٌ هٓام إلٖا

 جسفٌُ مضة صف٘ الخى ث ااخٗللت بالىفلاث . 

  لجىت ٖلى مؿخىي وػاعة الخجاعة جخىفل بضعاؾت جُىع ؤؾٗاع الؿىق وجلضم ميكىعاث ً جيٍى

ً بالهغف ختى جدضص لهم كُمت الؿل٘ والخضماث التي ًخم اكخىائها وجدض مً  صوعٍت بلى  مٍغ

 .جطخم فىاجحر الكغاء
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