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 ئلى الضعاسخي مكىاعي  زالٌ اإلاخىايؼ ظهضي زمغة أَضي

 لي حصجُػهما و ههاةذ مً لي كضماٍ إلاا َمايغمغ في هللا أَاٌ الىالضًً

اإلاؿخىي،  َظا ئلى ونلذ ختى

 .ئزىحي زانت وبػُض، كٍغب مً غاةلتي أفغاص ئلى أَضًه هما

 مكىاعي  في غغفتهم الظًً ألانضكاء ظمُؼ وإلى

 ول وإلى الػلم، عاًت عفؼ مً ول وإلى الجامعي، ئلى الابخضاتي مً الضعاسخي

ىه  و غغيه و صًىه غلى  ُىع  مخىايؼ ئوؿان َو
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 مً عػكىا الظي وظل غؼ هللا وكىغ شخيء ول كبل

 اللضعة و اللىة مً أغُىاو وػلم، هىً لم ما الػلم

ٌ  هدخاط ما  َظا وإجمام اإلاؿخىي  َظا ئلى للىنى

 .اإلاخىايؼ الػمل

 ألاؾخاط ئلى والخلضًغ الكىغ بيامل أجلضم هما

 جىظيهاجه غلى"  بً قجي ًىؾف  " اإلاكغف

 ئهجاػ غىض لىا مػحن زحر واهذ التي اللُمت وههاةده

 .الػمل َظا

 ومً كٍغب مً ؾاغضها مً ول وكىغ ألازحر في و

 .َُبت بيلمت لى و بػُض
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: مقدمت عامت

    ٌػمل ؤلاوؿان صوما غلى ئقباع خاظاجه اإلاخػضصة، اإلاخجضصة واإلاتزاًضة، وجىلؿم َظٍ الخاظاث مً خُض 

م اليكاٍ الخام مً أمشلت  خم ئقباع الخاظاث الفغصًت غً ٍَغ ئقباغها ئلى خاظاث فغصًت وخاظاث ظماغُت، ٍو

 .ئلخ، أما الخاظاث الجماغُت فخخىلى الهُئاث الػامت أمغ ئقباغها...طلً الغظاء، اللباؽ، الضواء، واإلاؿىً

    حػغف الخاظاث التي جلىم الهُئاث الػامت باقباغها بالخاظاث الػامت أو الجماغُت، ؾىاء حػلم ألامغ بخلً التي 

ال ًمىً أن ًلىم بأصائها وكًائها  حر الهُئاث الػامت، أو جلً التي ًمىً جغن أمغ ئقباغها ئلى ألافغاص،  حر أن 

الهُئاث الػامت جخضزل إلقباغها وطلً لؿبب أو آلزغ، والخاظاث الػامت بهظا اإلاػجى، جسخلف مً صولت ألزغي وفي 

آن واخض كض جسخلف في الضولت الىاخضة مً غهغ ئلى آزغ بىاًءا غلى ئزخالف فلؿفتها وؾُاؾاتها ؤلاكخهاصًت 

 .وؤلاظخماغُت

مشل مجمىغت الخاظاث الػامت التي جخُلب مً الضولت ئقباغها مدىع اليكاٍ اإلاالي وؤلاكخهاصي للضولت      ٍو

ؿخضعي طلً خهٌى الضولت غلى ئًغاصاث غامت باللضع  خمشل َظا اليكاٍ في كُام الضولت بالىفلاث الػامت، َو ٍو

 .اليافي لخغُُت َظٍ الىفلاث

لخطخي ملابلت الىفلاث الػامت باإلًغاصاث الػامت مً الضولت أن جًؼ زُت  مدضصة جخًمنها وزُلت  (بغهامج)    ٍو

 "اإلاىاػهت الػامت"ئنُلح غلى حؿمُتها 
ً
، جخًمً جلضًغ جفهُلي إلًغاصاث وهفلاث الضولت لفترة ملبلت، وهي غاصة

 .ؾىت، حكيل ؤلاًغاصاث الػامت والىفلاث الػامت

     حر أن ليكاٍ الضولت مً خُض وىنها وخضة ئكخهاصًت جماعؽ وظاةفها باؾخسضام لجؼء مً اإلاىاعص ؤلاهخاظُت 

لت  ً الىاجج اللىمي، وغلى الٍُغ اإلاخاخت، وإهفاق وجدهُل مبالغ مً الضزل اللىمي، آزاع َامت غلى حجم وجيٍى

ؿخىظب مػغفت َظٍ آلازاع  التي ًىػع بها َظا الىاجج غلى مسخلف ألافغاص والفئاث ؤلاظخماغُت في الضولت، َو

 .وصعاؾتها وجدلُلها، وبالفػل فلض زهو ظاهب هبحر مً غلم اإلاالُت الػامت لضعاؾت َظٍ الىظىص للمحزاهُت الػامت

 : البدح إشكاليت -1

ٌ  الظي املخىعي الؿإاٌ في البدض ئقيالُت نُا ت ًمىً طهٍغ ؾبم ما زالٌ مً      غً غلُه ؤلاظابت ؾىداو

 :َى و البدض َظا ٍَغم

ت اإلاإؾؿت في اإلاحزاهُت الػامت حؿُحر ًخم هُف -  ؟ التربٍى

 : فسعيت أطئلت عدة عنها وجخفسع -2

 ؟ غليها جدخىي  التي والػىانغ ومباصئها زهاةهها هي وما ؟ اإلاحزاهُت مفهىم ما -

  ؟  وهُفُت جىفُظَاالػامت اإلاحزاهُت جدًحر  ًخمهُف -

لىن  َم مً - ؟   الػامتاإلاحزاهُت بدىفُظ اإلاَإ
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 : البدح فسطياث -3

 :الخالُت الفغيُاث ويؼ ًمىً ؾالفا اإلاُغوخت ؤلاقيالُت لخل    

 .اإلاحزاهُت الػامت للمإؾؿت الػمىمُت حػخمض غلى مباصب وكىاغض مىخضة-

ت- ت لها صوع مهم في جلبُت مخُلباث الخلمُظ الخػلُمُت والتربٍى  .مؿاَمت اإلاحزاهُت الػامت للمإؾؿت التربٍى

 : البدح اخخياز افعود -4

ت الػمىمُت اإلاإؾؿت في الػامت ًؼاهُتالم حؿُحر هُفُت مػغفت -  .التربٍى

 .الدؿُحر في ازخهانىا مً َى البدض مىيىع -

 . الجؼاةغ في الػمىمُت اإلاإؾؿاث غلى اإلافغويت الخلكف ؾُاؾت لىظىص هظغا -

ت اإلاإؾؿت في محزاهُت لدؿُحر الخُبُلي الجاهب جىاولذ التي الضعاؾاث هلو-   .التربٍى

 .ؤلاظابت غلى الدؿاؤالث اإلاُغوخت-

ت غً كغب والىكىف غىض أبغػ - جدلُم ما وعص مً الجاهب الىظغي، ومداولت الخػغف غلى اإلاإؾؿاث التربٍى

 .وظاةفها

 .مداولت ئزغاء مىخبدىا الجامػُت-

 .الغ بت الصخهُت في الخسهو في مُضان التربُت-

 :صعىباث البدح -5

اإلاخمشلت في نػىبت الخهٌى غلى اإلاػلىماث و الهػىباث بػٌ الضعاؾت مدل َى الظي َظا مىيىغىا واظهذ

بالخهىم في الجاهب الخُبُلي أي في الخهٌى غلى اإلاػلىماث اإلاخػللت بهغف الىفلاث وجدهُل ؤلاًغاصاث 

ظا لػضم ئفكاء غً مبالغ اإلاحزاهُت  .َو

ً ظامػاث مً مجمىغت مؿخىي  غلى جىاظضَا ئلى باإليافت و اإلاىيىع بهظا الخانت اإلاغاظؼ في هلو   و الَى

 غامت بهفت أنها ئال الجامػُت اإلاىخباث في جىاظضَا مً بالغ م و الجهض، و الىكذ مً الىشحر ججمُػها ولفىا الظي

ٌ  واهذ  .َظا بدشىا هىجؼ أن هللا بفًل اؾخُػىا لىىىا و  وؤلاؾدكفاةُت الاكخهاصًت و الخضماجُت اإلاإؾؿاث خى

 : البدح مىهج -6

 . الاؾخيخاط و الاؾخلغاء أؾلىب غلى ٌػخمض الظي الخدلُلي الىنفي اإلاىهج غلى الضعاؾت َظٍ في اغخمضها    

 :دزاطاث الظابقت -7

ضي الغؼاوي تهضف ئلى الخػغف غلى ؤلاكخهاصًاث اإلاالُت الػامت ومً زالٌ الخُغق ئلى بػٌ - صعاؾت دمحم َاكت َو

عاصاث الػامت والىفلاث الػامت هما جداٌو َظٍ الضعاؾت جفهُل في هُفُت جدًحر اإلاحزاهُت ياإلاىايُؼ هًغاةب وؤلا

. الػامت للضولت وهُفُت الغكابت غليها
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جي لئلصاعة الػامت، - ت، مً ئغضاص زالض دمحم اإلاهاًجي، اإلاػهض الَى مدايغاث خٌى اإلاحزاهُت الػامت، الضوعة الخدًحًر

.  2013ؾىت 
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 ماهيت اإلايزاهيت العامت

 

 .جمهيد

 .عمىمياث خىل اإلايزاهيت العامت: اإلابدح ألاول 

 .حعسيف اإلايزاهيت وخصائصها: اإلاؼلب ألاول 

 .مبادئ اإلايزاهيت: اإلاؼلب الثاوي

 .عىاصس اإلايزاهيت: اإلاؼلب الثالح

 .اإلاساخل الالشمت إلهجاش مشسوع اإلايزاهيت: اإلابدح الثاوي

 .إعداد اإلايزاهيت: اإلاؼلب ألاول 

 .إعخماد اإلايزاهيت: اإلاؼلب الثاوي

 .جىفير اإلايزاهيت: اإلاؼلب الثالح

 .خالصت

 الفصل

  ألاول 
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:ماهيت اإلايزاهيت العامت: الفصل ألاول   

:  جمهيد

 و هخاباث في مػخبرا و هبحرا خحزا قغلذ خُض للمجخمؼ، الاكخهاصي اليكاٍ في ألاؾاؾُت الىىاة اإلاإؾؿت حػخبر    

 .اججاَاتهم بمسخلف الاكخهاصًحن أغماٌ

 فيها جدضر التي اإلاالُت الخضفلاث لجمُؼ الدسجُالث جخم خُض ًىمُا، مػلىماجُا هظاما اإلاإؾؿت حػخبر هما    

 و بضكت، املخاؾبُت اإلاػلىماث مػالجت وهظا للػملُاث، الخؿً الؿحر يمان بهضف وطلً وصاةمت، ًىمُت بهفت

 .صاةمت بهفت اإلاغاظػت و اإلاغاكبت غملُت حؿهُل

  الخُاة ئصاعة في الخايغ الىكذ في الضولت جلػبه أنبدذ الظي الضوع  باػصًاص الػامت اإلاحزاهُت أَمُت اػصاصث للض    

 غضًضة وجدىالث حغحراث غغفذ التي اإلاُاصًً بحن مً واخضة الػامت اإلاالُت حػض هما الىظم، ظمُؼ في كخهاصًتالا

ل ًدخاط خُض ألازغي، الاكخهاصًت ألاصواث  غاع غلى  ؤلاًغاصاث جدهُل في مدىم لخىظُم الضولت جضزل جمٍى

 .اإلاُلىب الىظه غلى الىظاةف جلً إلقباع الىاظبت الىفلاث لخغُُت واإلاىاعص الػامت

 الخهاةو مً ليل الخُغق  وهظا إلافهىمها مفهل بظهغ اإلاحزاهُت ئلى هخُغق  أن الفهل َظا في اعجأًىا    و

 .غىانغواٌ
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  : العامتعمىمياث خىل اإلايزاهيت: اإلابدح ألاول 

ت اللغت مً مؿخمضة (budget) ولمت ئن      حػجي والتي اللضًمت الفغوؿُت اللغت مً مكخلت بضوعَا والتي الاهجلحًز

 الالػم اإلااٌ غلى ًدخىي  الظي اإلالً هِـ غً حػبر واهذ غكغ 13 اللغن  في  فاإلاحزاهُت.(petit sac)الهغحر الىِـ

 اإلاؿخػمغ فغيها التي اإلاالُت باإلنالخاث قً بضون  مغجبُت اإلاحزاهُت فيلمت بالصها، في أما .الػمىمُت للىفلاث

 غً ٌػبر اإلاحزاهُت، كاهىن  أو اإلاحزاهُت فمفهىم فغوؿا، في أما .الػانمت للجؼاةغ اخخالله  ضاة 1830 مىظ الفغوسخي

خي جُىع  هدُجت ل جاٍع  فُما وأنبدذ الخىفُظًت للؿلُت البرإلاان مغاكبت هدُجت اللضًم في اإلاحزاهُت واهذ فللض .ٍَى

  .ؾُاؾُتها غً الخيىمت لخػبر اإلافًلت الىؾُلت الؿىحن جُىع  ومؼ بػض

لُت 7 كاهىن  في     ت، اإلاالُت بلىاهحن اإلاخػلم 1984 ظٍى  ؤلاًغاصاث مً جخيىن  اإلاحزاهُت أن غلى 6 اإلااصة جىو الجؼاةٍغ

ا املخضصة النهاةُت والىفلاث  ئلى البرإلاان مً حػُى عزهت غً غباعة اإلاالُت كاهىن  أن وبما .اإلاالُت كاهىن  في ؾىٍى

  .الغزهت َظٍ جخًمً ئطن فاإلاحزاهُت الػمىمُت، أمىاٌ الؾخػماٌ الخيىمت

ٌ  ًمىً ألازحر في     ؿمى .للضولت النهاةُت وهفلاث ئًغاصاث مً اإلاالُت كاهىن  غلُه ًدخىي  ما هي اإلاحزاهُت ئن اللى  َو

ي بالفػل اإلاالُت كاهىن   ًمىً ال أهه بمػجى acte d’autorisation الترزُصخي بالفػل أو acte condition الكَغ

 مً الغزهت غلى خهىلها بػض ئال )الىفلاث ونغف ؤلاًغاصاث جدهُل ( الػمىمي للماٌ اؾخػمالها للخيىمت

ُت أي البرإلاان َغف ش ئلى عظػىا ئطا.طلً غلى خهىلها قٍغ ٌ  اإلافهىم أن هجض الخاٍع  يمىُا طهغجه للمحزاهُت ألاو

 ًدم":أن مًمىنها في ظاء والتي 1789 أوث 26 ٌ واإلاىاًَ ؤلاوؿان لخلىق  الػالمي ؤلاغالن مً 14 و 13 اإلاىاص

 ولهم كضعاتهم خؿب وطلً ؤلاصاعة هفلاث وفي ظهت مً الػمىمُت باللىة الاغخىاء في اإلاكاعهت اإلاىاَىحن ول غلى

ت غنها ًغيىا وأن الػمىمُت اإلاؿاَمت وجدضًض اؾخػماٌ وإجباع مالخظت في أزغي  ظهت مً الخم  ."بدٍغ

ت الضؾاجحر ظمُؼ طهغجه الضولت أغباء حغُُت مؿاَمت في َظا، اإلاىاَىحن عيا مبضأ ئن      فلغة 2 فاإلااصة .الجؼاةٍغ

 أي الضولت، محزاهُت غلى ًهىث الظي َى البرإلاان غلى جىو مشال، 1996 هىفمبر 28 ٌ الضؾخىعٍت اإلاغاظػت مً 12

ذ بمجغص البرإلاان أن  ججض َظٍ فاإلااصة .الػمىمي اإلااٌ الؾخػماٌ اإلاىاَىحن عيا غً غبر فللض اإلاحزاهُت غلى الخهٍى

لُت 7 كاهىن  في امخضاص لها  َى مًمىنها أن ًغي  التي اإلاالُت كىاهحن ئغضاص في اللاغضة بمشابت ٌػخبر والظي 1984 ظٍى

 املخُُاث جدضصَا التي الػامت الخىاػهاث ئَاع في للضولت اإلاالُت والىفلاث ؤلاًغاصاث وجىظُه مبلغ َبُػت، جدضًض

ت  اإلاالُت زالزت، اإلاالُت للاهىن  فان َظا ئلى ئيافت .والاظخماغُت الاكخهاصًت للخىمُت الؿىىاث ومخػضصة الؿىٍى

 1 .اإلاحزاهُت يبِ وكاهىن  الخػضًلي أو الخىمُلي اإلاالُت كاهىن  الابخضاتي، أو للؿىت

 

 

 

 

                                                            
. 56 54، م م 2010 صهُضوي ًدحى، اإلاالُت الػامت، صاع الخلضوهُت، اللبت اللضًمت، الجؼاةغ،  1
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 :حعسيف اإلايزاهيت وخصائصها: اإلاؼلب ألاول 

 :حعسيف اإلايزاهيت العامت -1

:  اإلاحزاهُت الػامت خؿب اإلاكغع الجؼاةغي :1حعسيف 

ا بمىظب كاهىن اإلاالُت، " جدكيل اإلاحزاهُت الػامت للضولت مً ؤلاًغاصاث والىفلاث النهاةُت للضولت املخضصة ؾىٍى

ػُت والخىظُمُت اإلاػمٌى بها  1".واإلاىػغت وفم ألاخيام الدكَغ

اإلاحزاهُت هي الىزُلت التي جلضع للؿىت اإلاضهُت مجمىع ؤلاًغاصاث والىفلاث الخانت بالدؿُحر وؤلاؾدشماع ":2حعسيف 

 2".منها هفلاث الخجهحز الػمىمي والىفلاث بالغأؾماٌ وجغزو بها

هي كاةمت جدخىي غلى ؤلاًغاصاث والىفلاث الػامت اإلاخىكػت لؿىت اإلالبلت وجيىن مهاصكت غليها مً  ":3حعسيف 

ػُت، وهي الخػبحر اإلاالي لبرهامج الػمل اإلاهاصق غلُه والظي جىىي الخيىمت جدلُله للؿىت  َغف الؿلُاث الدكَغ

 3".اإلالبلت جدلُلها ألَضاف املجخمؼ

ػُت املخخهت جدضص هفلاث الضولت وإًغاصاتها زالٌ ": 4حعسيف  اإلاحزاهُت وزُلت مهاصق غليها مً الؿلُت الدكَغ

 4".فترة ػمىُت مػُىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
لُت 07 اإلاىافم ٌ 1404 قىاٌ 08 اإلاإعر في 17-84 مً اللاهىن 6 اإلااصة  1  . ًخػلم بلىاهحن اإلاالُت1984 ظٍى
ضة الغؾمُت م1990 أوث 15 الهاصع في 21-90 مً اللاهىن 3 اإلااصة  2  .35 ًخػلم باملخاؾبت الػمىمُت، الجٍغ
م ئبغاَُمي خمؼة، الغكابت غلى ألامىاٌ الػمىمُت، صعاؾت خالت الجؼاةغ، م 3  .3 فغح غبض الىٍغ
ت، بً غىىىن الجؼاةغ، م 4  .75 خؿحن مهُفى خؿحن، اإلاالُت الػامت، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، ؾاخت اإلاغهٍؼ
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 :خصائص اإلايزاهيت -2

 1خصائص اإلايزاهيت: 01الشكل زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

جمثيل يىضح خصائص اإلايزاهيت العامت 

 

 َُئاث غلى الػمىمُت املخاؾبت هظام ٌػغفها التي للكيلُاث اإلاحزاهُت جسًؼ خُض : مداطبيت وثيقت اإلايزاهيت/2-1

 زام كؿم ئلى اإلاحزاهُت جلؿُم غلى مداؾبتها مؿً في حػخمض التي (عبحي  حر)ئصاعي  َابؼ طاث غمىمُت

، ئلى ملؿم ظاهب ول وآزغ بالىفلاث باإلًغاصاث  2. بىىص زم مىاص ئلى باب أبىاب وول ئلى فهل ول فهٌى

ت وزُلت اإلاحزاهُت جبلى : جقديسيت وثيقت اإلايزاهيت /2-2  غلى في ئغضاصَا اغخمض ولى ختى الُلحن، بػضم جمخاػ ، جلضًٍغ

ت بُاهاث جدىي  ألنها غىانغ مىيىغُت غظؼ جدلُلها مً ًخأهض ختى الخىفُظ حؿخىظب ال ملبلت فترة غً جلضًٍغ  ٍو

 .الخأهض غضم ئلى طلً ؾبب

 اإلاإؾؿاث إلاؿإولي باليؿبت اللغاع الجساط كاغضة اإلاحزاهُت حػخبر :القساز الجخاذ مظاعدة وثيقت اإلايزاهيت /2-3

 التي اإلاػلىماث وممحزاث لُبُػت ،هظغا اإلاحزاهُت مػُُاث غلى أؾاؾُت بهف كغاعاتهم اجساط في ٌػخمض خُض

 3 .وؾهلت الخدلُل ومػبرة مبؿُت بٍُغم واإلاىاعص ؤلامياهُاث ول غً بالخػبحر حؿمذ جخًمنها والتي

                                                            
ف  1   .7 6م م  ،2016 صفػت حؿُحر، و مداؾبت جسهو ؾامي، جلجي مظهغة أمُىت، صٍع
 .30، م19 خؿحن الهغحر، صعوؽ في اإلاالُت واملخاؾبت الػمىمُت،صاع املخمضًت، الجؼاةغ، الُبػت  2
.  اإلاغظؼ هفؿه 3

 وثيقة محاسبية

 مبادئ الميزانية

مساعدة على 

 إتخاذالقرار

قاعدة لمراقبة  وثيقة تقديرية

 األداء
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اقبت قاعدة اإلايزاهيت /2-4  للمإؾؿت غمل زُت أو بغهامج غً حػبر فهي ؾابلا اإلاحزاهُت حػٍغف جم هما : ألاداء إلاس

 البرامج مً جدلُله جم ما ووؿبت حجم كُاؽ زالٌ مً ألاصاء إلاغاكبت وأصاة حػخبر مدضصة وبالخالي ػمىُت لفترة

 1 . فػال جدلُله جم ملغعا وما وان ما بحن واإلالاعهت اإلاؿُغة

 :مبادئ اإلايزاهيت: اإلاؼلب الثاوي

 2مبادئ اإلايزاهيت: 02  زقمالشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العامتجمثيل يىضح مبدأ اإلايزاهيت

 

: مبدأ الظىىيت -1

ت أن ٌؿغي الػمل بمحزاهُت الضولت إلاضة ؾىت واخضة، وهجض َظا اإلابضأ أؾاؾه في مبرعاث     اإلالهىص بمبضأ الؿىٍى

ػُت، أما  ت يمان الغكابت اإلاالُت مً كبل الؿلُت الدكَغ ؾُاؾُت ومالُت، أما مً الىاخُت الؿُاؾُت فخػجي الؿىٍى

مً الىاخُت اإلاالُت فان فترة الؿىت جيىن أهثر مالةمت للمحزاهُت، ألن اإلاضة ئطا واهذ أهثر لهػب ئغضاص جلضًغاث 

الىفلاث و ؤلاًغاصاث بؿبب حغُحر ألاؾػاع، وإطا واهذ اإلاضة أكل لياهذ  حر وافُت إلغضاص ول َظٍ الخلضًغاث 

 أن اإلاضة ئطا كلذ غً ؾىت أنبدذ بػٌ يبؿبب خاظت اإلاحزاهُت ئلى ظهىص هبحرة مً ظىاهب مسخلفت باإليافت ئٌ

 3.الفهٌى زاعط اإلاحزاهُت وبالخالي جأزحر طلً غلى ألاؾػاع

                                                            
 30مغظؼ ؾابم، م:  خؿحن الهغحر 1
.  مً ئغضاص الُالب 2
اوي، الغكابت اإلاالُت غلى جىفُظ اإلاىاػهت الػامت في اللاهىن الػغاقي، الضاةغة ؤلاغالمُت في مجلـ الىىاب، الػغاق،  3  .37، م2008 ؾحروان غضهان محزعا الَؼ

مبدأ 

العمىميت 

 الشمىليت

مبدأ 

 الظىىيت

مبدأ 

 الخىاشن 

مبدأ 

 الىخدة
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:  مبدأ الىخدة -2

أو )جىو كاغضة الىخضة بأن جضعط ظمُؼ ئًغاصاث الضولت، وهفلاتها في محزاهُت واخضة، وجظهغ في وزُلت واخضة     

قاملت ( اإلاحزاهُت الػامت)وجُبُم َظا اإلابضأ ٌػجي غضم حػضص محزاهُاث الضولت، وويؼ زُت مالُت  (مجلض واخض

 1.جيؿم أوظه ؤلاهفاق وجدهُل ؤلاًغاصاث

:  مبدأ الخىاشن  -3

ظا خفاظا غلى جىاػن ؤلاكخهاص الػام بكيل هلي      2. َى أن جدؿاوي الىفلاث الػامت مؼ ؤلاًغاصاث الػامت َو

: مبدأ العمىميت الشمىليت -4

لهض بهظا اإلابضأ أن حكمل اإلاحزاهُت جلضًغاث ليافت ؤلاًغاصاث والىفلاث الػامت، بدُض ال جسهم هفلاث أي      ٍو

مهلخت أو مغفم مً ئًغاصاجه، طلً أن بػٌ الىفلاث جأحي باإلًغاصاث واإلهفاق غلى املخاهم التي جضعط بػٌ 

م مً الغؾىم  3. ؤلاًغاصاث والغؾىم اإلاخىىغت في اللًاًا و حَر

 4:عىاصس اإلايزاهيت: اإلاؼلب الثالح

 الؿلُت مً لغزهت جسًؼ و ملبلت مضة غً الضولت ئًغاصاث و لىفلاث جىكػُت هظغة هي الػامت اإلاحزاهُت أن بما    

ػُت، حن جخًمً أنها ًخطح فاهه الدكَغ  : َما أؾاؾُحن غىهٍغ

 

 5عىاصس اإلايزاهيت: 03زقم الشكل 

 

 

 

 

 

  العامت اإلايزاهيتعىاصسجمثيل يىضح 

 

 

 

 

                                                            
ًت الؼواة غلى اإلاالُت الػاهت للمجخمػاث ؤلاؾالمُت اإلاػانغة، اإلالخلى الضولي ألاٌو خٌى ؤلاكخهاص ؤلاؾالمي، الىاكؼ  1  غؼوػ مىانغة، أزغ جُبُم فٍغ

اهاث اإلاؿخلبلُت، اإلاغهؼ الجامعي  غصاًت، الجؼاةغ، ًىمي   .2011 فُفغي 24-23والَغ
ت 2  .409، م2005الجؼاةغ، الُبػت الشاهُت، -بً غىىىن - دمحم غباؽ مدغػي، ئكخهاصًاث اإلاالُت الػامت، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، الؿاخت اإلاغهٍؼ
ل عجؼ اإلاىاػهت الػامت بحن ؤلاكخهاص ؤلاؾالمي وؤلاكخهاص الىيعي، اإلالخلى الضولي ألاٌو خٌى ؤلاكخهاص  3  َؼعشخي َاعق، لباػ إلاحن، صعاؾت ملاعهت لخمٍى

اهاث اإلاؿخلبلُت، اإلاغهؼ الجامعي  غصاًت، الجؼاةغ، ًىمي   .2011 فُفغي 24-23ؤلاؾالمي، الىاكؼ والَغ
 .14، م2017-2016 بىفاجذ اإلاُلىص، محزاهُت الدؿُحر إلاإؾؿت الػمىمُت ؤلاؾدكفاةُت، مظهغة جسغط لىُل قهاصة ماؾتر أواصًمي،  4
.  مً ئغضاص الُالب 5

 ؤلايساداث

 

 اإلايزاهيت الىفقاث
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 :العامت الىفقاث -1

 ئقباع بلهض غام مػىىي  لصخو اإلاالُت الظمت مً ًسغط هلضي مبلغ "بأنها الػمىمُت الىفلت  حػغف: 1الخعسيف 

 لؤلمغ ًمىً ال خُض اإلاحزاهُت، في مغزهت و مخىكػت جيىن  الػمىمُت الىفلاث ول فان بالخالي و ."غامت خاظت

 في اإلافخىخت ؤلاغخماصاث خضوص في الىفلاث بدىفُظ ملُض َى بل ٌكاء ما هُف الػمىمُت ألامىاٌ في بالهغف

 .اإلاحزاهُت بىىص أبىاب جسهُو

ت محزاهُتها ئَاع في الػمىمُت الهُئاث جإصي التي الىفلاث هي الػمىمُت الىفلاث :2  الخعسيف  مسُُاتها و الؿىٍى

ت ت خاظُاتها لخغُُت الخىمٍى ػاث َبلا ؤلاصاٍع ت الترجِباث و للدكَغ  ؤلاصاعي  اإلاؿإوٌ بدىفُظَا ًأمغ  و.الؿاٍع

ل  اإلاخػللت اإلاباصب و اإلافاَُم بػٌ جدضًض ًلخطخي الخػٍغف َظا .مسخو غمىمي مداؾب لظلً كاهىها اإلاَإ

 جىفُظ مؿألت في الخىى كبل غام مضزل ئَاع في البضاًت مىظ جىيُدها ًجب التي الػمىمُت الىفلاث بدىفُظ

 .الػمىمُت الىفلاث

 :العامت الايساداث -2

ٌ  مجمىغت مالُت، وأصاة الػامت، باإلًغاصاث ًلهض      مً املخخلفت اإلاهاصع مً الضولت غليها جدهل التي الضزى

 .الاظخماعي و الاكخهاصي الخىاػن  جدلُم و الػامت هفلاتها حغُُت أظل

 ئًغاصاث مشالها و الخام، اليكاٍ باًغاصاث قبيهت ئًغاصاث ئلى الػامت ؤلاًغاصاث جلؿُم البػٌ اكترح فلض

 مشالها و ألافغاص، ؤلاًغاصاث في هظحرة لها لِـ و الػام باليكاٍ مخػللت ئًغاصاث و الخانت، الضولت ممخلياث

 .اإلاالُت الغغاماث و الًغاةب و الغؾىم

 .ألافغاص بها ًخمخؼ ال غامت بؿلُاث جخمخؼ الخانت، ممخلياتها ئصاعة بهضص وهي الضولت، أن الخلؿُم َظا ٌػُب و    

بت ٌػخبر منها ظؼء مبُػاتها أزمان لخًمحن الؿلُاث َظٍ الضولت حؿخػمل وكض  ًمىً ال زم ومً الىاكؼ، في يٍغ

 ٌ  .وامال قبها ألافغاص وكاٍ باًغاصاث قبيهت حػخبر الضولت ممخلياث ئًغاصاث بأن اللى
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 :ؤلاجساءاث الالشمت إلهجاش مشسوع اإلايزاهيت: اإلابدح الثاوي

 1دوزة اإلايزاهيت العمىميت: 04الشكل زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جمثيل يىضح دوزة اإلايزاهيت العمىميت

 

 :إعداد اإلايزاهيت: اإلاؼلب ألاول 

ا غمال اإلاحزاهُت ئغضاص ٌػخبر     ا الخىفُظًت الؿلُت ئلى جىول ئغضاصَا غملُت فان ولظلً فىُا ئصاٍع  أظضع باغخباَع

ػُت الؿلُت مً  واإلابالغ الػامت لئلًغاصاث باليؿبت وهظلً مغفم، ول ًدخاظها التي ؤلاهفاق همُت جلضًغ في الدكَغ

ا اإلاحزاهُت باغضاص ئليها ٌػهض أن الُبُعي مً فاهه وبالخالي مهضع، ول مً جدهل التي  اليكاٍ غً حػبر باغخباَع

 جغن ئطا الخىاػن  َظا ًخدلم وال املخخلفت، اإلاحزاهُت أظؼاء بحن جىاػن  ًيىن  أن ًجب وغلُه ملبلت، فترة زالٌ اإلاالي

ػُت، الؿلُت بُض ألامغ  غملُت ٍَغم غً هازبيهم عيا هؿب صاةما ًداولىن  ألازحرة َظٍ أغًاء أن باغخباع الدكَغ

 ظهت مً الىفلاث مؼ ؤلاًغاصاث بحن الخىاػن  ختى وال ظهت، مً الفىُت اللىاغض فيها ًخىفغ ال قػبُت محزاهُت ئغضاص

 لخُِ الفػلي الىاكؼ وال الالػمت اإلاخُلباث مؼ جدىاؾب ال محزاهُت ئغضاص ئلى ألازحر في ًإصي َظا وول أزغي،

 2.اإلاحزاهُت اإلاُلىبت وبغامج

 

 

 

                                                            
 .300 خؿحن الهغحر، مغظؼ ؾابم، م 1
ت، وأواصًمُت الفاجذ ظامػت اللاهىن، ولُت الػامت، اإلاالُت مباصب ًىوـ، مُالص  مىهىع 2  . 198 م ، 2004 ٍ،.ص الكَغ

 ؤلاعخماد

 الخىفير ؤلاعداد

 دوزة اإلايزاهيت
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ػخمض       :ًلي فُما جىمً والخىظيهاث الاكتراخاث مً ظملت غلى اإلاحزاهُت مكغوع ئغضاص في َو

 هما املجاالث مسخلف في جدلُلها اإلاغاص الػامت ألاَضاف غلى ٌػخمض الظي :الظىىو  املخؼؽ جىجيهاث -1

 .ؾىىي  مسُِ ول كاهىن  في واعصة هي

 جىكػاتها باكتراح جلىم الىػاعاث أو اللُاغاث مً كُاع ول ئن خُض :القؼاعاث مخخلف جىقعاث  -2

 لضي ًىصع مكغوع اإلاحزاهُت الظي ئغضاص ًخم الاكتراخاث ول ظمؼ وبػض وؤلاًغاصاث، للىفلاث باليؿبت

ػُت الؿلُت  1.لخىفُظٍ الؿابلت الؿىت مً أهخىبغ 15 كبل الدكَغ

ٌ  جخىكؼ وما هفلاث مً جدخاظه ما بسهىم جلضًغاتها ئغضاص َُئت أو غامت مإؾؿت ول جخىلى      مً غلُه الخهى

 وػاعة ألازحرة باعؾالها ئلى َظٍ جلىم زم غليها، الخػضًالث وإظغاء إلاغاظػتها لها الخابػت الىػاعة ئًغاصاث وإعؾالها ئلى

 مكغوع في ئصعاظها ًخم زم لها الخابػت اإلاهالح جدهلها التي الضولت وإًغاصاث هفلاتها جلضًغاث إليافت اإلاالُت

ت بمظهغة مغفم ًيىن  للمحزاهُت مخيامل  الؿلُت ئلى اإلاالُت الىزاةم مؼ ًغفؼ زم لؤلؾباب غغى أو جفؿحًر

ػُت  2.واغخماصٍ غلُه لالَالع الدكَغ

 3:إعخماد اإلايزاهيت: اإلاؼلب الثاوي

 َبلا املخخهت الؿلُت مً اغخماصٍ بػض ئال بدىفُظَا الخيىمت جلتزم مىاػهت الػامت اإلاحزاهُت مكغوع ٌػخبر ال    

 ئغاصة غليها ًترجب مالُت جضفلاث جمشل الػامت اإلاحزاهُت أن طلً، في الغةِسخي والؿبب .صولت ليل الؿُاسخي للىظام

ٌ  جدغم وبالخالي وألافغاص، والفئاث الُبلاث بحن الخلُلي اللىمي الضزل جىػَؼ  اغخماص يغوعة غلى املخخلفت الضو

ػُت، أي للكػب، اإلامشلت الؿلُت  املخخهت والؿلُت .للخىفُظ كابال ًهبذ ختى اإلاىاػهت إلاكغوع الؿلُت الدكَغ

عي، املجلـ هي اإلاحزاهُت باغخماص خم الدكَغ  ول صؾخىع  بازخالف جسخلف مػُىت باظغاءاث صازله اإلاىاػهت اغخماص ٍو

. غىانغ زالر ئلى اإلاُلب َظا ؾىلؿم وغلُه .صولت

 :العامت اإلايزاهيت باعخماد الظلؼتاملخخصت -1

ػُت، الؿلُت هي اإلاحزاهُت ئظاػة و باغخماص املخخهت فالؿلُت      غىه  جى ال أؾاسخي قٍغ الاغخماص فهظا الدكَغ

 خم وكأ كض و".الخىفُظ غلى الاغخماص أؾبلُت" اإلاكهىعة لللاغضة َبلا طلً و الخىفُظ مىيؼ اإلاحزاهُت لىيؼ

ػُت الؿلُت ا و اإلاىاػهت اغخماص في الدكَغ  الضولت مىاعص مغاكبت غلى و الًغاةب غلى اإلاىافلت في خلها مً ئكغاَع

ػُت الؿلُت حػترف ئطا اللُمت كلُل الًغاةب،ٌغضو فغى في خم أي .غامت ق الح َى له ملابل أزغ بدم الدكَغ

 ؾدؿخأزغ الخيىمت أن َاإلاا ؤلاًغاصاث مغاكبت مً جغجى فاةضة ئط بضًهي، أمغ َظا و .الىفلاث غلى اإلاىافلت يف

 .لها ًدلى هُفما ئهفاكها بؿلُت

عي املجلـ صازل اإلاىاػهت اغخماص ًمغ و      :الخالي الىدى غلى مغاخل بشالر الدكَغ

                                                            
 .311 310م م  ، 2008 مهغ ألاولى، الُبػت الخلىكُت، الخلبي ميكىعاث الػامت، اإلاالُت هاقض، غضلي  ؾىػي 1
 . 352 351م م  ، 2012 الخامؿت، الُبػت الجامػُت، اإلاُبىغاث صًىان الػامت، اإلاالُت اكخهاصًاث غباؽ، دمحم  مدغػي 2
 .327 323، م م2003لبىان،  ،بحروث الخلىكُت الخلبي ،ميكىعاث الػامت ،اإلاالُت هاقض غضلي  ؾىعي 3
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  : العامت اإلاىاقشت مسخلت/1-1

ظٍ .البرإلاان في الػامت للمىاككت الػامت اإلاىاػهت مكغوع ٌػغى خُض      ولُاث غلى  البا جىهب اإلاىاككت َو

 .املجلـ أغًاء ًغاَا هما اللىمُت باألَضاف اعجباَها و الػامت اإلاحزاهُت

  :اإلاخخصصت الخفصيليت اإلاىاقشت مسخلت /1-2

حن زبراء مً جغاٍ بما حؿخػحن فهي      في اإلاحزاهُت مكغوع بمىاككت اللجىت جلىم و .املجلـ زاعط مً اؾدكاٍع

ا طلً بػض جلضم زم الخفهُلُت ظىاهبها َغ  .املجلـ ئلى جلٍغ

  :النهائيت اإلاىاقشت مسخلت /1-3

غ مجخمػا املجلـ ًىاكل خُض     ذ ًهحر زم اللجىت، جلٍغ  وفلا فغوغها و بأبىابها الػامت اإلاىاػهت غلى الخهٍى

ٌ  اللىاهحن و للضؾخىع   .الكأن َظا في بها اإلاػمى

ػُت الؿلُت هفاءة جخىكف ئط      بمسخلف ؤلاخاَت مً وافي كضع فخىفغ الػامت اإلاحزاهُت إلاكغوع فدهها في الدكَغ

 والىلابُت الاكخهاصًت و الؿُاؾُت اإلاإؾؿاث هطج مضي و . الضولت محزاهُت ميىهاث و الخيىمي اليكاٍ ظىاهب

ػُت للؿلُت جخىفغ هاضجت اإلاإؾؿاث َظٍ واهذ فيلما  في الؿلُت جلً جأزحر جغفؼ أن ًمىً ؾُاؾُت كىة الدكَغ

 واهذ ولما هاضجت  حر اإلاإؾؿاث َظٍ واهذ ولما الػىـ غلى و اإلاالُت، و الاكخهاصًت البرامج ئكغاع و اغخماص

ػُت الؿلُت  .أكىي  الخىفُظًت الؿلُت جأزحر وان و يػُفت، الدكَغ

عي وللمجلـ      بل ظؼةُت حػضًالث ئظغاء له ًدم ال خُض اإلاحزاهُت مكغوع غلى الخػضًالث ئظغاء خم الدكَغ

كمل مخيامال البىاء ًيىن  أن ًفترى   .والاظخماغُت والاكخهاصًت الؿُاؾُت اإلاُاصًً َو

 جسل بل الػام الهالح لخدلُم تهضف ال ألنها الػامت اإلاحزاهُت مكغوع غلى حػضًالث ئظغاء الكػب لىىاب ًدم ال    

 .اإلاخيامل بالبىاء

 اؾخلالتها الخيىمت جلضم عفًه خالت وفي عفًه أو الػامت اإلاحزاهُت مكغوع غلى اإلاىافلت في البرإلاان خم ًىدهغ    

 .ظضًضة هُابُت اهخساباث ئظغاء جم ئطا ئال منها، الشلت حسخب أي

 :العامت اإلايزاهيت اعخماد أداة -2

عي املجلـ وافم ئطا     ا ًلىم فاهه الػامت، اإلاىاػهت مكغوع غلى الدكَغ  ًُلم كاهىن  بملخطخى بانضاَع

ى ."اإلاىاػهت عبِ كاهىن "غلُه غفم .الػامت ؤلاًغاصاث و الىفلاث مً ليل ؤلاظمالي الغكم ًدضص كاهىن  َو  به ٍو

ٌ  ًخًمً ظضوالن  .لئلًغاصاث جفهُلُا بُاها الشاوي و للىفلاث، جفهُلُا بُاها ألاو

 بمشابت ٌػض ؤلاًغاصاث فاغخماص للىفلاث، اغخماصٍ غً َبُػخه في ًسخلف لئلًغاصاث الىُابي املجلـ اغخماص فهىا    

 خضوص في لها اإلاؿخدلت اإلابالغ بخدهُل فدؿب حؿخلؼم ال الخيىمت فان زم مً بخدهُلها،و للخيىمت مىه ئظاػة

ٌ  صون  الغكم َظا جخػضي أن لها ًدم بل اإلاحزاهُت، بلاهىن  الىاعص ؤلاظمالي ؤلاًغاصاث عكم  مً ئطن غلى الخهى

 للخىفُم الىُابي مجلـ مً ما جضزل غام بىظه ٌؿخىظب ال ؤلاًغاصاث جلضًغ في الخُأ ئطا .بظلً الىُابي املجلـ

 .الفػلُت ؤلاًغاصاث و اإلالضعة ؤلاًغاصاث بحن
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 جسهُها و ئظاػة ٌػض الاغخماص َظا أن ئط .الػامت للىفلاث الىُابي املجلـ اغخماصا زهىم في الىيؼ ًسخلف    

 مبلغ هلل ال و منها هىع ليل املخضص الغكم ججاوػ  للخيىمت ًجىػ  وال خضي غلى باب ول ٌػخمض بدُض ئهفاكها ألوظه

 اختراما اإلاظوىع  املجلـ مً مؿبلت بمىافلت ئال أزغ لباب مسهو اغخماص ئلى مػحن لباب مسهو اغخماص مً

 .ؤلاغخماصاث جسهُو للاغضة

 وأن اإلاحزاهُت في الىفلاث جلضًغاث صكت غلى صلُال ٌػض ؤلايافُت الاغخماصاث َلب مً ؤلاهشاع أن فُه قً ال ومما    

 ئلى ًإصي الاغخماصاث َظٍ َلب أن غً فًال َظا .الؿلُم الخسُُِ مً أؾاؽ غلى ًترهؼ ال الخيىمي الػمل

 اؾخسضام ًمىً الظي الجضًض الاًغاص مىعص الايافي الاغخماص َلب في ًظهغ ال وأهه زانت اإلاحزاهُت، بخىاػن  الازالٌ

 .ؤلايافُت الاغخماصاث بها الهاصع اإلابالغ حغُُت في خهُلخه

 :العامت اإلايزاهيت اعخماد عليها جمس التي اإلاساخل -3

  :اإلاىاقشت/3-1

جي، الكػبي املجلـ عةِـ مىخب الى به اإلاغجبُت الىزاةم بجمُؼ مغفلا اإلاالُت كاهىن  مكغوع ئًضاع ٌػض      الَى

 بضعاؾخه لخلىم والخسُُِ واإلاحزاهُت اإلاالُت باللُاع املخخهت البرإلااهُت اللجىت ئلى باخالخه ألازحر َظا ًلىم

حن زبراء مً جغاٍ بما حؿخػحن أن ولها ،) اإلاالُت وػٍغ ( الخيىمت ممشل مؼ ومىاككخه   .البرإلاان زاعط مً اؾدكاٍع

غ بىيؼ أغمالها وجيخهي الخفهُلُت ظىاهبها في اإلاحزاهُت مكغوع بمىاككت اللجىت وجلىم  جًمىه جمهُضي جلٍغ

غ غغى الضؾخىع،ًخم مً 121 اإلااصة أخيام مغاغاة مؼ واكتراخاتها مالخظتها  الكػبي املجلـ غلى الخمهُضي الخلٍغ

جي  اإلاالُت بالؿُاؾت اإلاخػللت واإلاكاول اللًاًا لُغح الىىاب لجمُؼ مىاؾبت جيىن  غامت، ظلؿت في إلاىاككت الَى

ٌ  ؾاعي  اإلاالُت كاهىن  بدىفُظ الالتزام ومضي  هفاءة وجخىكف والىػاعاث، اللُاغاث مسخلف َغف مً اإلافػى

ػُت الؿلُت  :منها مخػضصة اغخباعاث غلى الػامت اإلاحزاهُت إلاكغوع فدهها في الدكَغ

 الضولت محزاهُت وميىهاث الخيىمي اليكاٍ ظىاهب بمسخلف ؤلاخاَت مً وافي كضع جىفغ.  

 اإلاىاؾب الىكذ في ئلُه وونىلها املجلـ لضي والاكخهاصًت اإلاالُت اإلاػلىماث جىفغ.  

 جىفغث هاضجت اإلاإؾؿاث َظٍ واهذ ولما خُض والىلابُت، والاكخهاصًت الؿُاؾُت اإلاإؾؿاث هطج مضي    

ػُت للؿلُت  واإلاالُت، الاكخهاصًت البرامج وإكغاع اغخماص في الؿلُت جلً جأزحر جغفؼ أن ًمىً ؾُاؾُت كىة الدكَغ

ػُت الؿلُت واهذ ولما الػىـ وغلى شىع  أكىي، الخىفُظًت الؿلُت جأزحر و ئن يػُفت الدكَغ ٌ  ٍو ٌ  الدؿاؤ  خم خى

عي املجلـ عي املجلـ أن الفله مً ظاهب ًغي  ئط اإلاحزاهُت مكغوع غلى الخػضًالث ئظغاء في الدكَغ  ًدم ال الدكَغ

 ؾُاؾت جدلُم ئلى يهضف مخيامال بىاء جمشل ألازحرة َظٍ الن طلً اإلاحزاهُت، مكغوع غلى ظؼةُت حػضًالث ئظغاء له

 الخػضًالث جلً جإصي أن اإلاخهىع  مً أهه ئط والاظخماغُت، والاكخهاصًت الؿُاؾُت اإلاُاصًً مسخلف في الخيىمت

 حػضًل خم للمجلـ أغُى لى فُما الىىاب بػٌ ؾعي مً الخكُت طلً ئلى أيف الخيامل، بهظا ؤلازالٌ ئلى

 مكغوع غلى اإلاىافلت في ًىدهغ البرإلاان خم ن ئو .الػام اإلاهالح حغلُب بهضف مػُىت حػضًالث لُلب اإلاحزاهُت

 الػامت للمحزاهُت مكغوغها سخب الخيىمت غلى ًيبغي ألازحرة الخالت وفي بغمخه، عفًه أو ظملخه في اإلاحزاهُت
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 ٌػجي مما الخيىمت لؿُاؾاث عفٌ غلى خلُلخه في ًىُىي  اإلاكغوع لهظا البرإلاان عفٌ ئن طلً .اؾخلالتها وجلضًم

 اإلاكغوع مىكف أما ظضًضة، هُابُت اهخساباث وإظغاء الهُئت َظٍ خل جم ئطا ئال .منها الشلت سخب الخدلُل في

ت حػضًالث باكتراح الخلضًم اللجىت وأغًاء الخيىمت و للىىاب ًمىً أهه فىجض الجؼاةغي   اللجىت أمام مىخٍى

ُت اإلاالي الىػٍغ مؼ ومىاككتها املخخهت  :ماًلي غلى ًىو الظي الضؾخىع  مً 121 اإلااصة بأخيام الخلُُض قٍغ

 وان اطا ئال الػمىمُت، الىفلاث أوػٍاصة الػمىمُت اإلاىاعص جسفٌُ هدُجخه أو مًمىهه كاهىن، أي اكتراح ًلل ال "

اصة حؿتهضف بخضابحر مغفىكا  الػمىمُت الىفلاث مً زغآ فهل في مالُت مبالغ جىفحر أو الضولت، ئًغاصاث في الٍؼ

 ."ئهفاكها اإلالترح اإلابالغ ألاكل غلى حؿاوي 

 ًمى   .وصؾخىعٍت ؾُاؾُت مكاول ئلى ًإصي كض الظي ألامغ اإلالضمت الخػضًالث غلى الاغتراى للخيىمت ٍو

 :الخصىيذ/3-2

ش مً (75) ًىما وؾبػىن  زمؿت أكهاَا مضة في اإلاالُت كاهىهُه غلى البرإلاان ًهاصق "     للفلغاث َبلا ئًضاغه جاٍع

 ماعؽ 08 في اإلاإعر 02 - 99 الػًىي  اللاهىن  مً 44 اإلااصة غلُه ههذ هفؿه اإلااصة َظٍ ومًمىن  "...الؿابلت

جي الكػبي املجلـ جىظُم ًدضص الظي و 1999  وبحن بُنهما الىظُفُت الػالكت وهظا وغملهما ألامت ومجلـ الَى

ٌ  أهه هجض اإلاالُت بلىاهحن اإلاخػلم 17 - 84 لللاهىن  وبالىظغ الخيىمت  الغخباعاث البرإلاان جمىً غضم خالت جىاو

ٌ ( الؿىت بضاًت كبل اإلاحزاهُت كاهىن  غلى اإلاهاصكت مً مػُىت  في " :ماًلي غلى 69 ماصجه في هو خُىما ،) ظاهفي أو

ش وان ئطا ما خالت ٌ  غىض أخيامه بخُبُم ٌؿمذ ال اإلاػىُت للؿىت اإلاالُت كاهىن  غلى اإلاهاصكت جاٍع  مً ًىاًغ أو

 ." اإلاػخبرة اإلاالُت الؿىت

 : الخالُت الكغوٍ خؿب للضولت الػامت اإلاحزاهُت وهفلاث ئًغاصاث جىفُظ مإكخا ًىانل    

ٌ  الخدهُل وهُفُاث اليؿب و للكغوٍ َبلا ؤلاًغاصاث ئلى باليؿبت-   .الؿابم اإلاالُت للاهىن  جُبُلا بها اإلاػمى

 للمحزاهُت اإلاالُت الؿىت ئلى باليؿبت اإلافخىخت الاغخماصاث مبلغ مً 1/12 خضوص في الدؿُحر لىفلاث باليؿبت-

ا وطلً الؿابلت  .أقهغ زالزت وإلاضة قهٍغ

 .عبؼ خضوص وفي الاؾدشماع الغخماصاث باليؿبت ¼ كُاع ليل املخههت اإلاالُت الخهت-

  :مالخظت

 مىه ئظاػة بمشابت ٌػض لئلًغاصاث اغخماص غً َبُػخه في ًسخلف لئلًغاصاث البرإلاان اغخماص أن باإلاالخظت ظضًغ    

 ؤلاًغاصاث عكم خضوص في لها اإلاؿخدلت اإلابالغ بخدهُل فدؿب جلتزم ال الخيىمت فان زم ومً بخدهُلها، للخيىمت

ٌ  صون  الغكم َظا جخػضي أن هظلً لها ًدم بل اإلاحزاهُت، بلاهىن  الىاعص ؤلاظمالي  البرإلاان مً مؿبم ئطن غلى الخهى

 بحن للخىفُم الىُابي املجلـ مً ما جضزل غام بىظه ٌؿخىظب ال ؤلاًغاصاث جلضًغ في الخُأ وان ئطا .بظلً

سخلف .الفػلُت وؤلاًغاصاث اإلالضعة ؤلاًغاصاث  الػامت للىفلاث البرإلاان اغخماص زهىم في ولُا طلً غً الىيؼ ٍو

 .ئهفاكها ألوظه وجسهُها ئظاػة ٌػض الاغخماص َظا أن ئط
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 املخضص الغكم ججاوػ  للخيىمت ًجىػ  وال خضي غلى باب ول ٌػخمض بدُض جفهُلُا ًخم الاغخماص َظا أن بمػجى    

 مً مؿبلت بمىافلت ئال آزغ لباب مسهو اغخماص الى مػحن لباب مسهو اغخماص مً مبلغ هلل وال منها هىع ليل

 بسالف مػُىت هفلاث اغخماص َلب ئلى الخيىمت خاظت جضغى وكض الاغخماصاث جسهُو للاغضة اختراما البرإلاان

 َلب في الؿبب ًيىن  وكض .جىفُظَا وأزىاء ألازحرة جلً اغخماص مً الاهتهاء بػض وطلً الػامت اإلاحزاهُت في الىاعصة جلً

دخاط .اإلاحزاهُت في اإلاغنىصة اإلابالغ هفاًت غضم مً للخيىمت جبحن ما ؤلايافي الاغخماص خػحن واظهخه، لمهفلاث ئلى ٍو  ٍو

 .ؤلايافُت الاغخماصاث َظٍ غلى الىُابي املجلـ مىافلت يغوعة

 :ؤلاصداز/3-3

ضة في بيكٍغ ًأمغ الظي الجمهىعٍت عةِـ َغف مً كاهىن  بمىظب اإلاالُت كاهىن  ًهضع     يىن  الغؾمُت الجٍغ  ٍو

اهه لُبضأ اإلاالُت كاهىن  مىيىع الؿىت مً صٌؿمبر 29 في طلً ٌ  مً بضءا ؾٍغ  .اإلاػُىت الؿىت مً ظاهفي أو

 1:جىفير اإلايزاهيت: اإلاؼلب الثالح

لهض      ا زُىعة واإلاغخلت ألازحرة مً مغاخل اإلاحزاهُت ٍو حػخبر مغخلت جىفُظ اإلاحزاهُت الػامت مً أَم اإلاغاخل وأهثَر

ويؼ البىىص املخخلفت مىيؼ الخىفُظ وجسخو بها الؿلُت الخىفُظًت، وحكغف غلى َظا الخىفُظ وػاعة اإلاالُت  بها

. حػخبر أَم أظؼاء الجهاػ ؤلاصاعي للضولت التي

 ولًمان جىفُظ اإلاحزاهُت في ألاوظه املخضصة لها فلض اكخطخى ألامغ ئًجاص وؾاةل مسخلفت إلاغاكبت اإلاحزاهُت لخأهض مً    

. مغاغاة وإخترام اإلايلفحن بالخىفُظ وافت اللىاغض اإلاالُت أزىاء مماعؾتهم لىظاةفهم

ً َما : لهظا ؾىف هخُغق ئلى غىهٍغ

:  عملياث جدصيل ؤلايساداث والىفقاث -1

م ججمُؼ     ا غًىا مً أغًاء الؿلُت الخىفُظًت، مهمت جىفُظ اإلاحزاهُت، غً ٍَغ  جخىلى وػاعة اإلاالُت، باغخباَع

ىت الػمىمُت أو البىً اإلاغهؼي وفلا لىظام خؿاباث ا وإًضاغها في الخٍؼ  ئًغاصاث الضولت مً مسخلف مهاصَع

. الخيىمت اإلاػمٌى به

خم حسجُل ئًغاصاث الضولت في زؼاهت الضولت أو البىً . هما ًخم ؤلاهفاق في الخضوص الىاعصة في ئغخماصاث اإلاحزاهُت     ٍو

. اإلاغهؼي وجدؿب منها الىفلاث التي جلتزم بضفػها

    ً . غملُت جدهُل ؤلاًغاصاث الػامت وغملُاث الىفلاث: ومً َىا فان غملُاث جىفُظ اإلاحزاهُت جخمشل في أمٍغ

:  السقابت على جىفير اإلايزاهيت -2

حػض َظٍ اإلاغخلت هي اإلاغخلت ألازحرة التي جمغ بها اإلاحزاهُت الػامت للضولت وحؿمى مغخلت مغاظػت جىفُظ اإلاحزاهُت     

والهضف منها َى الخأهض مً أن جىفُظ اإلاحزاهُت كض جم غلى الىظه املخضص ووفم الؿُاؾت التي ويػتها الؿلُت 

ػُت، ولهظا ؾيخُغق فُما ًلي ئلى : الخىفُظًت وإًجاػتها مً َغف الؿلُت الدكَغ

                                                            
 .378-367، م2005 مدغػي دمحم غباؽ، ئكخهاصًاث اإلاالُت الػامت، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، ؾىت  1
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: السقابت ؤلادازيت/1-1

ت غلى جىفُظ اإلاحزاهُت، خُض ًلىم الغؤؾاء مً مىظفي الخيىمت بمغاكبت      جخىلى وػاعة اإلاالُت الغكابت ؤلاصاٍع

م اإلاغاكبحن اإلاالُحن ومضًغي الخؿاباث غلى غملُاث  مغؤوؾيهم وهظلً مغاكبت مىظفي وػاعة اإلاالُت غً ٍَغ

: بىن غنهم خُضواإلاهغوفاث التي ًأمغ بضفػها املخخهىن أو مً ًً

لخحن غملُخحن َما     ت مً الىاخُت الػملُت في ٍَغ : جىلؿم الغكابت ؤلاصاٍع

.  حػجي ئهخلاٌ الغةِـ ئلى ميان غمل مغؤوؾُه لُخأهض مباقغجه لػمله غلى هدى صكُم:السقابت اإلاىطىعيت-

 َىا ال ًيخلل الغةِـ ئلى ميان غمل مغؤوؾُه ولىً ًلىم بفدو أغمالهم مً :السقابت على أطاض الىثائق-

غ والىزاةم واإلالفاث . زالٌ الخلاٍع

ت مً خُض جغكُتها ئلى     : جىلؿم الغكابت ؤلاصاٍع

ت وجيىن مهمتها غضم نغف أي مبلغ مالي ئال ئطا :السقابت الظابقت-  جخمشل الجؼء ألاهبر وألاَم مً الغكابت ؤلاصاٍع

ت املخخلفت . وان مُابلا للىاغض اإلاالُت اإلاػمٌى بها ؾىاء واهذ كىاغض اإلاحزاهُت اللىاغض اإلالغعة في اللىاةذ ؤلاصاٍع

ت أالخلت غلى خؿاباث وجخلخو في ئغضاص :خقت على جىفير اإلايزاهيتالالالسقابت -  ًلهض بها الغكابت ؤلاصاٍع

لىم اإلاغاكب اإلاالي في ول وػاعة أو مهلخت بمىاؾبت ئغضاصَا بفدهها  ت، ٍو ت وؾىٍى ت وعبؼ ؾىٍى خؿاباث قهٍغ

غ  ًؼ غً ول َظا جلٍغ والخأهض مً ؾالمت اإلاغهؼ اإلاالي للىػاعة أو اإلاهلخت إلاغاظػت صفاجغ الخؿاباث املخخلفت ٍو

ت الػامت للمحزاهُت في وػاعة اإلاالُت . ًغؾله مؼ الخؿاباث ئلى اإلاضًٍغ

:  السقابت الدشسيعيت/1-2

ػُت غلى جىفُظ اإلاحزاهُت الػامت للضولت فاطا واهذ      ًخىلى البرإلاان في الضٌو الضًملغاَُت مباقغة الغكابت الدكَغ

املجالـ هي التي جلىم باغخماص محزاهُت الضولت فاهه مً الُبُعي أن ًمىذ لها خم الغكابت غلى جىفُظَا، الخأهض مً 

. ؾالمت وصخت جىفُظَا غلى الىدى الظي اغخمضتها واظاػتها به

ػُت غلى اإلاحزاهُت جخمشل في مغخلخحن َما     : وغلى َظا فان الغكابت الدكَغ

ػُت لجىت الكإون اإلاالُت في البرإلاان التي لها أن جُلب :اإلاسخلت اإلاعاصسة لخىفير اإلايزاهيت-  جسخو بالغكابت الدكَغ

. البُاهاث واإلاؿدىضاث والىزاةم الالػمت غً جىفُظ اإلاحزاهُت الػامت لشىاء الؿىت اإلاالُت

 جخػلم جلً اإلاغخلت بغغى الخؿاب الخخامي غً الؿىت اإلاالُت اإلاىتهُت :السقابت الالخقت على جىفير اإلايزاهيت-

.  في قيل كغاع مً عةِـ الضولتأوإلاىاككخه وإغخماصٍ زم ئنضاٍع ئما في قيل كاهىن 

:  السقابت اإلاظخقلت/1-3

م . حػخبر َظٍ الغكابت أهثر أهىاع الغكابت فاغلُت     لهض بها الغكابت غلى جىفُظ اإلاحزاهُت الػامت للضولت غً ٍَغ ٍو

ػُت جىدهغ مهمتها في عكابت جىفُظ اإلاحزاهُت والخأهض مً أن  َُئت مؿخللت غً ول مً ؤلاصاعة والؿلُت الدكَغ

بلا للىاغض اإلاالُت  ػُت َو غملُاث الىفلاث وؤلاًغاصاث كض جمذ غلى الىدى الهاصعة به ئظاػة الؿلُت الدكَغ

. اإلالغعة في الضولت
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 :خالصت

ت وزُلت هي الػمىمُت ًؼاهُتالم أن اإلابدض َظا مً وؿخيخج     ػُت الؿلُت غً ناصعة جلضًٍغ  غلى حكمل الدكَغ

 : َما و أؾاؾُحن غىهٍغً جخًمً واخضة، مالُت ؾىت زالٌ ما صولت هفلاث و ئًغاصاث

 و بؿىت جلضع مػُىت مضة زالٌ مبالغ مً غلُه ؾخدهل ما و ؾدىفله إلاا الخىفُظًت الؿلُت كبل مً الخىكؼ -

ػُت الؿلُت جغزُو في ًخمشل و ؤلاكغاع  الهفت في جخمشل زهاةو ئلى باإليافت الخيىمت ألغماٌ الدكَغ

 وؤلاطن ينؾخج التي ؤلاًغاصاث و ؾخهغف التي الىفلاث مػغفت ًمىً ال بظلً و للمؿخلبل حػض فهي الخسمُيُت

ػُت، الؿلُت كبل مً ججاػ أن بػض ئال عؾمُت وزُلت جهبذ ال خُض باإلاىاػهت ت و الدكَغ  اظخمؼ خُض اإلاحزاهُت ؾىٍى

 ٌ   . واخضة ؾىت مضتها ظػل غلى الضو
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 :كيفيت حظيير اإلايزاهيت العامت في اإلاؤطظت التربىيت: الفصل الثاوي

: جمهيد

ت الػمىمُت اإلاإؾؿت وظضث ، به جخػلم التي ؤلاظغاءاث و اإلاإؾؿاث اؾخلاللُت كاهىن  نضوع      مؼ  هفؿها التربٍى

 و الخؿً الؿحر غلى كابلُتها و كضعتها جشبذ أنها بها ًفترى خُض صكُلت، و خغظت مغخلت و غؿحر ازخُاع أمام

 . عؾمتها و خضصتها التي ألاَضاف جدلُم ئلى ونىال اإلاؿإولُاث جدمل غلى ئمياهُاتها

 .‘‘ الفػاٌ و الػلالوي الدؿُحر ‘‘ هي ألَضاف ا لخدلُم اغخماصَا ًمىً وؾُلت زحر     ئن

جي لالكخهاص الكامل الدؿُحر فمنها مخػضصة أقياال ًأزظ واؾؼ مفهىم للدؿُحر     ئن  مؿخىي  غلى الدؿُحر ،و الَى

 هُفُت ئلى هخُغق  ؾىف بدُض تهمىا التي هي الىلُت َظٍ و اإلاإؾؿت أو الىخضة مؿخىي  غلى الدؿُحر و ، اللُاع

ت اإلاإؾؿت محزاهُت حؿُحر  . املخاؾبُت و اإلاالُت الؿىت زالٌ اإلالضمت املخاؾبُت اإلاػُُاث ئلى اؾدىاصا التربٍى

 غلى اإلاإؾؿت أوكُت جسُُِ في غليها حػخمض التي الىؾاةل أَم اخضي مً اإلاحزاهُاث حؿُحر أو هظام ٌػخبر     و

 .اللهحر اإلاضي

اعاث ًمىً اإلاحزاهُاث حؿُحر هظام ئن     و  الخلىُاث و الالػمت اإلاػغفت اهدؿاب مً الدؿُحر بكإون اإلاػىحن ؤلَا

ت  . جىفُظَا مخابػت و اإلاحزاهُاث ويؼ مً جمىنهم التي الًغوٍع
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: جدظير مشسوع اإلايزاهيت العامت في اإلاؤطظت التربىيت: اإلابدح ألاول 

ت اإلاإؾؿاث     ئن  ألافغاص مؿخىي  جدؿحن في جخمشل ئوكائها مىظ هبُلت وأَضاف  اًاث جدلُم ئلى حؿعى التربٍى

ت اإلاإؾؿاث هلل بهضف الفػاٌ الاظخماعي والاهضماط  مدُت ئلى والهػىباث اإلاكاول بإع  مً للخغوط التربٍى

ٌ  اإلابظولت املجهىصاث بفػالُت جدؿم ظضًضة ت ألاَضاف لخدلُم ألافًل هدى الخغُحراث ئلى للىنى  التربٍى

ت اإلاإؾؿاث جدلم وليي اإلاغؾىمت،  مً غليها جخدهل وغاةضاث مالُت مىاعص ئلى جدخاط فهي ألاَضاف َظٍ التربٍى

ىت  اللىاهحن وفم وطلً وألاغباء، اإلاهاٍعف مسخلف لخغُُت وطلً طاجُت، مىاعص ئلى باإليافت الػمىمُت، الخٍؼ

 والصخهُت اإلاالُت باالؾخلاللُت جخمخؼ التي ؤلاصاعي  الُابؼ طاث الػمىمُت للمإؾؿاث اإلاؿحرة والىهىم

ت   .اإلاػىٍى

 للمإؾؿت، املخاؾبي اإلاالي والدؿُحر اإلااصي الىاكؼ جبرػ التي والىزاةم السجالث مً ظملت اإلاكغع ويؼ     لظلً

ت اإلاإؾؿت أن وبما  ومنها الػام اإلااٌ جدمي التي الىهىم ئلى غليها الخًىع وظب ئصاعي  َابؼ طاث مإؾؿت التربٍى

عةِـ  مً ليل الهالخُاث بحن الفهل مُياهحزماث ويؼ الظي الػمىمُت باملخاؾبت اإلاخػلم 21- 90اللاهىن 

ت َظٍ وجترظم غمىمُا، مداؾبا بهفخه الػمىمي واإلاؿحر بالهغف آمغا بهفخه اإلاإؾؿت  سجالث باوكاء الىظٍغ

ت والخىظُماث لللىاهحن وفلا مؿىها ًيىن  مداؾبُت ووزاةم وصفاجغ ٌ  الؿاٍع  .اإلافػى

 :بها الخاصت والسجالث ؤلايساداث: اإلاؼلب ألاول 

ت اإلاإؾؿت محزاهُت     جدكيل ٌ  :غىهٍغً مً التربٍى  الىفلاث في فُخمشل الشاوي أما ؤلاًغاصاث، في ًخمشل ألاو

ا ؤلاًغاصاث ئلى أوال وؾيخُغق   اإلاخػلم اللاهىن  ئنضاع ًخم أن فبػض ،"ؤلاًغاصاث جىفُظ" بمهُلح مػُىت باغخباَع

ضة في ووكٍغ باإلاحزاهُت  الىاكؼ مجاٌ ئلى اإلالبلت للؿىت والخىكؼ الخلضًغ مً مجاٌ الاهخلاٌ أي الغؾمُت، الجٍغ

م غً وطلً خايغ، وكذ في اإلالمىؽ  1.اإلاػخمضة الىفلاث نغف أو وظباًتها ؤلاًغاصاث جدهُل ٍَغ

 :اإلايزاهيت إيساداث جدديد :ألاول  الفسع

ت اإلاإؾؿت َغف مً املخهلت اإلالبىياث ول ؤلاًغاصاث حػخبر      قُياث أو هلىص قيل في ممشلت جيىن  والتي التربٍى

الث أو ل اإلالخهض بها ًلىم جغجُبُت غملُت أو جدٍى خم آزغ، ئلى بىض مً للخدٍى  ٍَغم غً ؤلاًغاص َظا جدهُل ٍو

حن، ألاشخام ٍَغم غً أو الُبُػُحن ألاشخام ظٍ اإلاػىٍى  :أكؿام أعبػت ئلى جىلؿم ؤلاًغاصاث َو

 

 

 

 

                                                            
غق  للضولت الػامت ؤلاًغاصاث الغجي، غبض  عاٌـ 1  اإلاػهض واإلااصي، اإلاالي للدؿُحر  اإلاخىؾِ الخػلُم مفدل لغجبت الخسغط قهاصة هُل مظهغة جدهُلها، َو

جي ً الَى . 04، م2014-2013 الجؼاةغ، مؿخىاَم، وجدؿحن التربُت مؿخسضمي لخيٍى
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 :أبىاب زالزت غلى وحكخمل :الخصيىت عاجق على إيساداث  -1

اجب، إعاهاث يخظمً  11: الباب اجب، شبه السو  .املخخلفت وألاعباء اإلاىذ السو

ت َغف مً للمىظفحن جضفؼ املخخلفت وألاغباء واإلاىذ اإلاغجباث أنبدذ      وطلً والًت ول مؿخىي  غلى التربُت مضًٍغ

 01/232.1الخىفُظي  للمغؾىم  َبلا01/01/2002 مً ابخضاء

 .الىػىيت اإلاىذ اعخماداث 12 : الباب

 وهي اإلاحزاهُت في مخىكػت  حر اإلاىذ َظٍ وجيىن  صازلي والىهف الضازلي الىظامحن في اإلامىىخحن بالخالمُظ ًخػلم    

 :بىضًً غلى حكخمل

. العاديت الىػىيت اإلاىذ - 121 البىد

 :فلغجحن حكمل

 .الضازلي وههف الضازلي الىظام مىذ -

 .عظعي بأزغ الػاةالث ومىذ الهُاهت مىذ -

 .أخسي  وػىيت مىذ - 122 البىد

 2.الخلجي الُابؼ طاث باإلاإؾؿاث الخىىىلىظُا قػبت في اإلاخمضعؾحن الخالمُظ منها ٌؿخفُض

 .الخصيىت عاجق على أخسي  اعخماداث 13 : الباب

ت اإلاالُت الاغخماصاث مجمىع حػخبر وهي     يُت الػملُاث هفلاث لخغُُت اإلاىظهت الًغوٍع  مً جىظمها وما الخيٍى

يُت، وهضواث جغبهاث ئظغاء  :الخالُت البىىص وحكمل جيٍى

 .الخدمت أثىاء الخكىيً اعخماداث - 131 البىد

ت اإلاالُت الاغخماصاث ٌكمل     يُت، الػملُاث هفلاث لخغُُت اإلاىظهت الًغوٍع  جلضًغاث أًت حسجُل ًخم وال الخيٍى

 3.البىض َظا في

 .(الخكىىلىجيت اإلاعاهد) الككري  ؤلاصالخاث اعخماداث - 132 البىد

 .اإلاحزاهُت في جلضًغاث أي حسجُل ًخم ال املجاٌ َظا وفي

 

 

 

                                                            
ت التربُت09/05/2001 اإلاإعر في 01/232 مغؾىم جىفُظي عكم  1 .  اإلاخػلم بمغهؼة عواجب مؿخسضمي التربُت غلى مؿخىي مضًٍغ
ت، مظهغة جسغط لىُل قهاصة لِؿاوـ في الػلىم ؤلاكخهاصًت، ظامػت كانضي مغباح، وعكلت،  2 -2012  ُاؽ مػمغ، جىفُظ اإلاحزاهُت في اإلاإؾؿت التربٍى

. 25، م2013
ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، ابً  3 جي لخيٍى ت، مظهغة جسغط لىُل قهاصة ملخهض، اإلاػهض الَى ان، حؿُحر اإلاحزاهُت في اإلاإؾؿت التربٍى  باخىف ٍػ

 .22، م2011-2010عقض، جُاعث، 
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 .اإلامىىخين الخالمير اججاه الدولت مظاهمت - 133 البىد

 الخغظًت جيالُف باقي حغُُت أظل مً اإلامىىخحن الخالمُظ لفاةضة اظخماغُت همؿاَمت اإلابضأ َظا اؾخدضار جم    

ا ممىىح جلمُظ ول غً ط ص 1.152,00 ب اإلاحزاهُت في وجلضع  صط 2.304,00 وب صازلي للىهف اليؿبت بؾىٍى

ا اإلامىىح للخلمُظ  1.للضازلي باليؿبت ؾىٍى

 .اإلاؤطظت حظيير اعخماداث 14 : الباب

 ملغع  بمىظب الىػاعة َغف مً جمىذ مهالخها، بدؿُحر اإلاإؾؿت جلىم زاللها مً التي الاغخماصاث مجمىع هي    

 .محزاهُتها مكغوع باغضاص جلىم أؾاؾها غلى هظلً اإلاحزاهُت، ئغضاص كبل

 :الراجيت ؤلايساداث  -2

 :في وجخمشل اإلاخمضعؾحن الخالمُظ غاةالث جضفػها باإلاإؾؿت زانت مضازُل هي

. الخغريت 21 : الباب

كمل    :بىضًً غلى َو

 .اإلاعاشاث 211 : البىد

  حر صازلي والىهف الضازلي الىظام مً الخالمُظ اإلاؿخفُضًً أولُاء مؿاَمت مً مبالغها جدهُل ًخم    

 مً املخضص الغؾمي اإلابلغ أؾاؽ غلى اإلاحزاهُت جلضًغاث فخدؿب ممىىخحن واهىا ئطا أما اإلاىدت، مً اإلاؿخفُضًً

 2.صازلُحن اإلامىىخحن والىهف الضازلُحن الخالمُظ غضص في مًغوب الىػاعة َغف

 .ؤلاػعام 212 : البىد

ٌ  ملابل صفػها ًخم التي واإلاؿخسضمحن للًُىف املخههت الاغخماصاث مجمىع في ًخمشل      مُػم في وظباتهم جىاو

ٌ  املخضصة اللىاغض ًظهغ 251 عكم اإلايكىع  أن هما اإلاإؾؿت،   3.اإلاكترهت الُاولت في لللبى

غ ًلىم اإلاىافلت بػض الظي اإلاإؾؿت عةِـ مىافلت ئلى ًسًؼ اإلاكترهت الُاولت ئلى الاهًمام َلب أن هما      بخدٍغ

ٌ  ملغع  ىظه اللبى  4.للخدهُل اإلالخهض ئلى وسخت ٍو

. مخخلفت ومداخيل العائالث على مداخيل 22 : الباب

 :الخالُت البىىص وحكمل

 

 

 

                                                            
 .26  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 1
 .27  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 2
 .، اإلاخػلم بكغوٍ اللبٌى ئلى اإلااةضة اإلاكترهت18/04/1984 اإلاإعر في 251 اإلايكىع الىػاعي عكم  3
ان، مغظؼ ؾابم، م 4  .22 باخىف ٍػ
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 .العائالث عاجق على مداخيل 221 : البىد

 الفلغاث غلى مىػغت وهي الخالمُظ حػضاص غلى بىاء وجلضع الػاةالث مً اإلاإؾؿت غليها جخدهل التي اإلابالغ وهي    

  :الخالُت

 1.وؤلاجالفاث الضازلُت، البىاث اإلاغاؾلت،بُايت ناٍعفم-

. مخخلفت مداخيل 222 : البىد

 :الخالُت ؤلاًغاصاث غلى اإلاضازُل َظٍ حكمل 

 .الىغاء وأغباء الىغاء -

 .الخغصواث وبُؼ اإلابِذ -

 .الخانت الهاجفُت اإلاياإلااث -

ٌ  مىخىط بُؼ -  .الضؾمت واإلاُاٍ الخبز بلاًا و الخلى

يُت واإلالخلُاث التربهاث جيلفت -  .الخيٍى

 .الىزشاث إيساداث 223  :البىد

سو      في اإلاؿخػملت اإلاىاص بُؼ بلاًا وهظا مؿخغلت فالخُت أعاضخي جملً التي الفالحي الُابؼ طاث اإلاإؾؿاث ٍو

ت اإلاإؾؿت جدخاظها ال والتي الىعقاث  2.التربٍى

 :الىاليت عاجق على إيساداث -3

ت اإلاإؾؿاث جلضمها ملفاث غلى بىاءا جأحي مضازُله وىن  الفهل َظا في جلضع أن اإلاإؾؿت حؿخُُؼ ال      في التربٍى

 .الىبري  ئنالخاتها ئَاع

 .الككري  ؤلاصالخاث اعخماداث 311 : البىد

 .والئيت مىذ 312 : البىد

 :الاطخثىائيت ؤلايساداث  -4

 .أزغي  اؾخصىاةُت وإًغاصاث للمإؾؿت، اؾخصىاةُت ئًغاصاث حكمل

 .للمؤطظت اطخثىائيت إيساداث 41 : الباب

 :حكمل و غاصًت  حر ؤلاًغاصاث َظٍ َبُػت ألن جلضًغاث أي حسجُل ًخم ال    

 حػٍىٌ والهباث، الخبرغاث خم، بغحر اإلاضفىغت اإلابالغ اؾترظاع الؿلفُاث، وحؿضًض اللغوى اإلاضعؾُت، الىخب

ً زاعط زضماث  .الخيٍى

 .أخسي  اطخثىائيت إيساداث :42الباب

ا زانت باغخماصاث ظؼافُا جدضص ومضازليها جلضًغاث أي الباب َظا في ٌسجل ال  1.لدؿُحَر

                                                            
 .29  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 1
ان، مغظؼ ؾابم، م م  2  ..25 24 باخىف ٍػ
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 :باإليساداث الخاصت والدفاجس السجالث :الثاوي الفسع

     ٌ  غً هابؼ َى ما منها املخاؾبُت والىزاةم السجالث مً مػخبر غضص الخػلُمُت اإلاإؾؿاث مؿخىي  غلى ًخضاو

 .الىنُت ؤلاصاعة مً ئليها ًهل ما ومنها طاتها، بدض اإلاإؾؿت وكاٍ

 سجل مً وجسخلف اإلاإؾؿت، ئًغاصاث لجمُؼ الىنفي والدسجُل الضكُلت اإلاخابػت َى ألازحرة َظٍ مً والهضف    

 :ًلي هما آزغ ئلى

 :الىصىالث دفتر  -1

ا وان مهما ؤلاًغاصاث      مً ومغكم مسخىم ًيىن  الظي الىنىالث صفتر في حسجُلها ًخم فاهه َبُػتها و مهضَع

 للمإؾؿت ًضزل ئًغاص ليل ونل ًدغع  أهه هما اإلاالُت، الؿىت بضاًت غىض السجل َظا ،ًفخذ2بالهغف آلامغ َغف

ىت الجاعي  الخؿاب ٍَغم أوغً هلضا ؾىاء  اإلاػلىماث هفـ جدمل مىه وسخت جبلى جغجُبُت و بػملُت أو لضي الخٍؼ

 وفي مالُت ؾىت ليل أهثر أو واخض صفتر ٌؿخػمل للمإؾؿت اإلاالُت الػملُاث أَمُت  وخؿب3.بالضفتر ملخهلت

 صفتر اإلالخهض ًىكف قهغ ول نهاًت في أهه هما الضفتر، في اإلاخبلُت الىنىالث ظمُؼ غلى بالدكُُب جلغى نهاًتها

يىن  الىنىالث إقغ والخغوف باألعكام الخىكُف ٍو  الؿىت  لم غىض اإلاالي واإلاؿحر  بالهغف آلامغ َغف مً ٍو

 4.اإلاالُت

 :ؤلايساداث سجل  -2

ً ًخم بػضما      َظا ًىكف ؤلاًغاصاث،و سجل ئلى مباقغة هللها ًخم الىنىالث، صفتر في ؤلاًغاصاث ظمُؼ جضٍو

خم اإلاالُت الؿىت نهاًت غىض والخغوف وباألعكام قهغ، ول ونهاًت نىضوق  ول غىض باألعكام السجل  َظا ئمًاء ٍو

 5.اإلاالي واإلاؿحر اإلاإؾؿت مضًغ كبل مً ألازحر

إقغ ًغكم أن ًجب  الؿىت طهغ مً البض ًخًمنها التي الفترة وجدضًض حؿهُل ًخم وليي للفخذ، الغؾمُت بالهُغت ٍو

ػخبر فيها، ابخضأ التي اإلاالُت  هما اإلالضعة، ؤلاًغاصاث بلبٌ ًخػلم فُما الىاكؼ ججؿض التي الىزُلت ؤلاًغاصاث سجل َو

 6.إلًغاصاتها اإلاإؾؿت ملخاؾبت الىخابت في اإلاخمشلت الشاهُت اإلاغخلت ٌػخبر ألازحر َظا أن

 

                                                                                                                                                                                          
 .34  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 1
ت، مظهغة لىُل قهاصة الخسغط لغجبت 2 مفدل الخػلُم اإلاخىؾِ للدؿُحر اإلاالي واإلااصي، اإلاػهض :  خؿُجي دمحم، ئغضاص اإلاحزاهُت وجغقُض جىفُظَا باإلاإؾؿت التربٍى

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، الجؼاةغ،  جي لخيٍى  .34، م2014-2013الَى
ت، مظهغة لىُل قهاصة الخسغط لغجبت 3 مفدل الخػلُم اإلاخىؾِ للدؿُحر : مىمجي غاَفي، اإلاؿً الىظامي للسجالث والىزاةم املخاؾبُت في اإلاإؾؿت التربٍى

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، الجؼاةغ،  جي لخيٍى  .05، م2014-2013اإلاالي واإلااصي، اإلاػهض الَى
ً مؿخسضمي التربُت   4 جي لخيٍى ت، مهام اإلالخهض همداؾب غمىمُىأَمُخه في جىفُظ اإلاحزاهُت، مظهغة جسغط همِ ملخهض، اإلاػهض الَى شخغوع مسُاٍع

. 41، م2011وجدؿحن مؿخىاَم، جُاعث، 
ً لىُل قهاصة هاةب ملخهض، مػهض  5 ت، مظهغة نهاًت الخيٍى  مضًىوي َالت، صوع اإلالخهض في جدؿحن ألاصاء اإلاالي واإلااصي وإوػياؾاجه غلى اإلاإؾؿت التربٍى

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، جُاعث،   .28، م2011-2010جيٍى
 .6 مىمجي غاَفي، مغظؼ ؾابم، م 6
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 :والغير الخصيىت لدي اإلافخىح السجل  -3

ىت غلى الخلىق  فُه ًضون  السجل َظا     فخذ الغحر، غلى اإلاإؾؿت خلىق  غامت بهفت أي الخٍؼ  في ألازحر َظا ٍو

 أما ؤلازباحي، للجاهب مسههت جيىن  ألاولى مؼصوظت نفدت قيل في اإلاحزاهُت أبىاب مً باب ليل و مالُت، ؾىت ول

ش هخابت مؼ ؤلاًغاصاث، سجل ئلى بالغظىع فػال املخهلت للمبالغ ًسهو الشاوي  ًىكف و الىنل، وعكم ؤلاًغاص جاٍع

 1.ول زالسي باألعكام والخغوف نهاًت

 غضم خالت املخهلت،وفي اإلابالغ ملجمىع مُابلت جيىن  اإلاشبخت اإلابالغ مجمىع فان اإلاالُت الؿىت  لم وغىض    

ىه ًجب والظي للخدهُل، الباقي َى بُنهما فالفاعق  حغُُتها  صٌؿمبر 31 ئلى للخغُُت اإلاخبلُت اإلابالغ هكف في جضٍو

 2.ؾىت ول مً

 :اإلاثبخت الحقىو  سجل  -4

 التي اإلاػلىماث ول حسجُل فُه ًخم ألازغي، السجالث غىـ غلى ؾىت ول مً أهخىبغ 1 في السجل َظا ًفخذ    

 خلىق  لخشبُذ وطلً اإلامىىخحن، و حر اإلامىىخحن صازلي، ههف أو الضازلي الىظام مً ؾىاء الخالمُظ جسو

ؿمذ ، 3الخالمُظ اججاٍ اإلاإؾؿت  مجمىع في بالخدىم اإلاشبخت بالخلىق  الخانت املخاؾبت في السجل َظا اغخماص َو

 4.بالخغظًت الخانت اإلاهاٍعف

: بها الخاصت والسجالث الىفقاث: وياإلاؼلب الثا

 في املجاالث مسخلف في هبحرة آزاع لها بدُض الػامت، اإلاحزاهُت ميىهاث مً ألاهبر اللؿم الػامت الىفلاث     حكيل

لهض والاظخماغُت، الاكخهاصًت املجاالث غلى الؾُما البالص،  الضولت جلىم التي الىلضًت اإلابالغ الػامت بالىفلاث ٍو

. 5الػامت الخاظاث إلقباع باهفاكها

 الخاظُاث ئخضي ؾض بغغى مػُىا مبلغا الػامت وؤلاصاعاث الهُئاث ئخضي نغف أنها غلى أًًا حػغف     هما

 6.الػامت

 مبالغ باؾخسضام الػام ؤلاهفاق في بضوعَا الضولت جلىم خُض هلضي، أو مالي مبلغ قيل في الػامت الىفلت     وجيىن 

 ؤلاهخاظُت ألامىاٌ لغؤوؽ وزمىا الػامت اإلاغافم حؿُحر أظل مً وزضماث ؾلؼ، مىخجاث، مً جدخاظه إلاا زمىا هلضًت

                                                            
 .28 مضًىوي َالت، مغظؼ ؾابم، م 1
 .7 مىمجي الػاَفي، مغظؼ ؾابم، م 2
 .34 خؿُجي دمحم، مغظؼ ؾابم، م 3
 .8 مىمجي الػاَفي، مغظؼ ؾابم، م 4
 .260، م2013 دمحم قاهغ غهفىع، أنٌى اإلاىاػهت الػامت، صاع اإلاؿحرة، الُبػت الخامؿت، ألاعصن،  5
 .23، الجؼاةغ، م(اإلاحزاهُت الػامت) دمحم نغحر بػلي، اإلاالُت الػامت، الىفلاث الػامت، ؤلاًغاصاث الػامت 6
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ؼ لللُام جدخاظها التي ت التي باإلاكاَع  والاظخماغُت منها الاكخهاصًت وؤلاغاهاث اإلاؿاغضاث وإلاىذ جخىالَا الاؾدشماٍع

ا والشلافُت . 1و حَر

ت      واإلاإؾؿت  مً ظملت ئلى الىفلاث ظاهب مً جسًؼ فانها ئصاعي  َابؼ طاث غمىمُت مإؾؿت بهفتها التربٍى

 .الىهىم

 :اإلايزاهيت هفقاث جدديد :ألاول  الفسع

ت اإلاإؾؿت بها جلىم التي اإلاهاٍعف ظمُؼ بالىفلاث ًلهض    ت والىؾاةل الخاظُاث جىفحر أظل مً التربٍى  الًغوٍع

ا، لخؿً حن أشخام أو اإلامىهحن َبُػُحن مشل أشخام مؼ الخػامل ٍَغم غً وطلً ؾحَر  قغهت مشل مػىٍى

ظٍ والىهغباء، الغاػ  : وهي2للمحزاهُت ألاعبػت الفغوع يمً جضعط الىفلاث َو

 :الخصيىت عاجق على هفقاث  -1

 :أبىاب زالزت غلى وحكخمل

اجب 11 : الباب اجب وشبه السو  :وألاعباء واإلاىذ السو

كمل ى واخض بىض غلى الباب َظا     َو  مغهؼة  جمذ غملُت01/01/2002 مً ابخضاء أهه بدُض ، 111 البىض َو

اث مؿخىي  غلى الغواجب ظا التربُت، مضًٍغ  في شخيء أي ٌسجل ال وبالخالي . 2323-01 الخىفُظي اإلاغؾىم خؿب َو

  .الباب َظا

 :وػىيت مىذ 12 : الباب

 .اإلاحزاهُت في مخىكػت  حر أعكامها جيىن 

  :الخصيىت عاجق على أخسي  هفقاث 13 : الباب

 وههف الضازلُحن للخالمُظ الضولت جمىدها التي الاغخماصاث ًمشل ، 133 البىض غضا ما مخىكػت  حر أعكامها جيىن     

ؿخفُض صط، 2.304.00 ب ًلضع ؾىىي  مبلغ مً ممىىح صازلي جلمُظ ول ٌؿخفُض بدُض الضازلُحن،  جلمُظ ول َو

 4. صط1.152,00ب  ًلضع ؾىىي  مبلغ مً ممىىح صازلي ههف

 

 

                                                            
 خماصي ؾامُت، صعاؾت حؿُحر محزاهُت مإؾؿت غمىمُت، خالت ؤلاكامت الجامػُت للبىاث غاتكت كباٌ، مظهغة جسغط لىُل قهاصة الضعاؾاث الجامػُت  1

غة،  ً اإلاخىانل، مغهؼ البٍى  .3، م2013-2012الخُبُلُت فغع كاهىن ألاغماٌ، ظامػت الخيٍى
، مظهغة جسغط لىُل 2009-1995 ًدُاوي أخمض، ئنالح اإلاحزاهُت الػامت للضولت وآزاٍع غلى حؿُحر اإلاإؾؿت الػمىمُت طاث الُابؼ ؤلاصاعي في الجؼاةغ  2

ت وغلىم الدؿُحر، ظامػت أدمحم بىكغة،  قهاصة اإلااظؿخحر في الػلىم ؤلاكخهاصًت فغع ئكخهاصًاث اإلاالُت والبىىن، ولُت الػلىم ؤلاكخهاصًت والخجاٍع

. 22، م2012-2011بىمغصاؽ، 
ت التربُت09/08/2001 اإلاإعر في 232-01 اإلاغؾىم الخىفُظي  3  .  اإلاخػلم بمغهؼة عواجب مؿخسضمي التربُت غلى مؿخىي مضًٍغ
ت، مظهغة هُل قهاصة الخسغط لغجبت مفدل الخػلُم اإلاخىؾِ للدؿُحر اإلاالي واإلااصي،  4  بى ضو ئلُاؽ، مغاخل الىفلت وقغوٍ جىفُظَا في اإلاإؾؿاث التربٍى

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، الخغاف، الجؼاةغ،  جي لخيٍى  .12، م2014-2013اإلاػهض الَى
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  :الدظيير هفقاث  -2

 :الخالُت ألابىاب وحكمل    

 .ؤلاػعام و الخغريت 21 : الباب

 :الخغريت 211 : البىد

 ؾىت ول مً 01/10 اًت  ئلى اإلاسجلحن الضازلُحن الخالمُظ كاةمت أؾاؽ غلى الباب َظا هفلاث جدضًض ًخم    

 ب الضازلي وههف للضازلي، صط 26.550,00 ب واإلالضع جلمُظ ليل الفغصي الؿىىي  الاغخماص مبلغ في مًغوب

 مبلغ فان ممىىح صازلي الخلمُظ وان ئطا أهه بدُض ؤلاًغاصاث، مؼ الىفلاث مبلغ ًدؿاوي  أن ، غلى1صط  13.275,00

 للخلمُظ صط 22.950,00 ب باإلاحزاهُت الخام للميكىع  وفلا الىػاعة جدضصٍ الظي الدؿُحر اغخماص مً ًيىن  هفلخه

ىُت اإلاىدت اغخماص مً ول ئلُه مًاف صازلي، الىهف للخلمُظ 2صط 11.475,00 و الضازلي  الضولت ومؿاَمت الَى

ً  .اإلامىىح صازلي ههف للخلمُظ باليؿبت ، وهظل3ًصط 2.304,00 و صط 1.296,00ب الخىالي غلى واإلالضٍع

 باغخماصاث الخام بالجؼء ئال هفلاجه صفؼ في حؿاَم ال الضولت فان اإلامىىح  حر الضازلي الخلمُظ ًسو فُما أما    

 .الػاةالث َغف مً حؿضًضَا ًخم فاهه الىفلت مبلغ مً جبلى ما أما ، 14 الباب في اإلاخمشلت اإلاإؾؿت حؿُحر

 :ؤلاػعام 212 : البىد

 الظًً وألاؾاجظة الػماٌ حغظًت جضغُم وجغفٌ بالخالمُظ الخانت الخغظًت بىفلاث ئال جخىفل ال الضولت ئن    

 4.اإلاخىكػت الىفلاث مبلغ حكيل 212 البىض في اإلالضعة ؤلاًغاصاث وبالخالي قهغي، بمغجب ًخمخػىن 

 .والعيادة البياطت 22 : الباب

 :البياطت  221: البىد

 :فلغاث أعبؼ مً البىض َظا ًخيىن 

 .الخبٌُِ الخُاَت، الػماٌ، لباؽ البِذ، كماف

 :العيادة  222: البىد

 .الهُضالهُت واإلاىاص الػُاصة أصواث مً اإلاإؾؿت اخخُاظاث فُه جدضص

 .اإلالحقت ألاعباء  23: الباب

ت مهاٍعف وهي ا لًمان اإلاإؾؿت غاجم غلى جلؼ ئظباٍع  :بىضًً غلى جىػع و الخؿً ؾحَر

 

                                                            
ل 03اإلاإعر في 14/ و.ع.م.ث.م.ف.م/م.م.م.ث.م/168 اإلايكىع الىػاعي عكم  1 ؼ اإلاحزاهُت لؿىت 2014 أفٍغ  .2014 اإلاخًمً ئغضاص مكاَع
 . اإلاغظؼ هفؿه 2
 . اإلاخًمً جدضًض قغوٍ جسهُو اإلاىذ الضعاؾُت ومبلغها02/06/1990 اإلاإعر في 170-90 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  3
. 39  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 4

ت وألافغقت وألا ُُت ولىاػم الخُاَت* ا خؿب حػضاص الخلمُظاث الضازلُاث مًغوب في اإلابلغ املخضص مً .... ًلهض بالبُايت اللىاػم اليؿٍى خم جلضًَغ ٍو

 .12/12/1997 اإلاإعر في 97/192، َبلا للميكىع ( صط200)كبل الىػاعة
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 :واإلااء الؼاقت : 231 البىد

ا جخدملها التي الباًَت للخيالُف هظغا     ت اإلاإؾؿت ؾىٍى  للُاكت الضوعٍت الاؾتهالواث ظغاء مً التربٍى

 جيالُف لخغُُت الدؿُحر ئغاهت  م40ً%باإلااةت  ألاعبػحن وؿبت غً ًلل ال ما جسهُو غليها ًجب الىهغباةُت،

ظا1اإلالخلت ألاغباء  16.2 9عكم الىػاعي  اإلايكىع  خؿب ، َو

 :الكريد جكاليف 232 : البىد

 الػمىمُت واإلاإؾؿاث ألاولُاء مؼ اإلاغاؾالث عؾىم وهظا الهاجف، لىفلاث املخضصة اإلابالغ البىض َظا في حسجل    

 3.البُضا ىجي املجاٌ في الاهترهذ الؾخػماٌ مالي اغخماص ًسهو هما

 .البيداغىجيت الىطائل 24 : الباب

 ئغاهت مبلغ مً  30% باإلااةت زالزحن غً ًلل ال البُضا ىظُت الىؾاةل لىفلاث ئظمالي مبلغ جسهُو ًيبغي    

خم4الدؿُحر  وخاظُاث اكتراخاث مغاغاة مؼ الغغى لهظا املخههت البىىص مسخلف غلى اإلاسجلت اإلابالغ جىػَؼ ، ٍو

 . بىىص زمؿت ئلى ًىلؿم الباب َظا ، ألاؾاجظة

 :العام الخعليم هفقاث 241 : البىد

  5.الخُبُلُت وألاغماٌ الضعوؽ لدؿُحر ألاؾاجظة ًدخاظه ما ول قغاء جسو

 :الخدزيع وقاعاث اليسخ هفقاث 242 : البىد

 . 6البًُاء  الؿبىعاث وأكالم أوعاق، مً الضعاؾت للاغاث ًلؼم ما وقغاء اليسخ جسو الىفلاث َظٍ

 :الخقني الخعليم هفقاث 243 : البىد

اث اإلاخاكً فلِ ًسو  7.الضولت َغف مً اغخماصاجه وجدضص الخلىُت، الكػب طاث والشاهٍى

 :اإلاكخبت 244 : البىد

 اإلاإؾؿت، مىخبت ئلى ئزغاء اإلاىظهت الخػلُمُت والبرامج والىزاةم الىخب بكغاء الخانت الىفلاث ليل ًسهو    

ضة الخانت الاقتراواث وهظلً  8.الغؾمُت بالجٍغ

 

 

                                                            
 .42  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 1
ؼ اإلاحزاهُاث لؿىت 2009 فُفغي 24 اإلاإعر في 09/م.و.ف.م/و.م.م/ 169 اإلايكىع الىػاعي عكم  2  .2009 اإلاخًمً ئغضاص مكاَع
. 43-42 مضًىوي َالت، مغظؼ ؾابم، م 3
. ، مغظؼ ؾابم169 اإلايكىع الىػاعي عكم  4
 .44  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 5
 .14 بى ضو ئلُاؽ، مغظؼ ؾابم، م 6
 .45  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 7
 .14 بى ضو ئلُاؽ، مغظؼ ؾابم، م 8
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 :والسياض ي الثقافي اليشاغ 245  :البىد

ايت ماصة بخػلُم اإلاخػللت الىفلاث ًسو      البُضا ىظُت وهظلً الخغظاث الشلافُت اإلاىاص وبػٌ البضهُت الٍغ

 1.الخػلُمُت اإلاإؾؿت زاعط الخالمُظ بها ًلىم التي

 .اإلاكاجب أدواث 25 : الباب

خًمً     سو اإلاىخبُت، باألصواث الخام 251 البىض ٍو ت ألاصواث اكخىاء ٍو  اإلاإؾؿت ئصاعة لدؿُحر الًغوٍع

خًمً ت، والسجالث اإلاُبىغاث الىعق، :ٍو  2.أزغي  مىخبُت وأصواث ؤلاصاٍع

 .اإلاصازيف حعىيع 26 : الباب

ٌ  اللىاهحن خؿب والخىلالث اإلاهماث مهاٍعف بىفلاث الخانت اإلابالغ البىض َظا في حسجل      َظا في بها اإلاػمى

ت املجمىغت اؾخلباٌ بمهاٍعف الخانت الىفلاث اإلاُضان،أما  أن هما صط، 5.000,00 جخػضي أن ًجب فال التربٍى

ت اإلاإؾؿت  املخامحن أحػاب جيالُف باصعاط ملؼمت الػضالت غلى جىىي َغخها أو مُغوخت كًاًا لها التي التربٍى

 3.اللًاةُحن واملخًٍغً

 .وججهيز عخاد 27 : الباب

 :واإلاىقىلت العقازيت اإلامخلكاث وجصليذ صياهت 271 : البىد

ىلؿم وألازار ألامالن وجهلُذ لهُاهت الالػمت والىؾاةل اإلاىاص بكغاء البىض َظا ًخىفل       :ئلى ٍو

 4.آلالي ؤلاغالم نُاهت ، الهُاهت غلىص ، والخهلُذ الهُاهت وؾاةل الخىظُف، مىاص-

 :وججديد اقخىاء 272 : البىد

ت للمإؾؿت ًمىً      اإلاُػم وأواوي الهُاهت وعقاث وأصواث مػضاث جلخجي أن اإلالخت الخاظت وغىض التربٍى

ت مإؾؿت ليل اإلاضعسخي وألازار الػلمُت الخجهحزاث لخجضًض مالُت ئغاهت جسهُو ًمىً وهظا للمإؾؿت،  جغبٍى

ا ًخػضي  5.ؾىىاث 05 غمَغ

 :الظيازاث خظيرة حظيير 28 : الباب

ً، التركُم، مهاٍعف لخغُُت الؿُاعاث خًحرة لدؿُحر ؾىىي  مالي مبلغ ًسهو  6.والهُاهت البجًز

 .الجىائص جىشيع 29 : الباب

 اإلاإؾؿت صازل والىجباء ألاواةل للخالمُظ الجىاةؼ بكغاء الخانت اإلاهاٍعف أو اإلابالغ جلضًغ الباب َظا في ًخم    

ت  1.التربٍى

                                                            
 .15 بى ضو ئلُاؽ، مغظؼ ؾابم ، م 1
 .46  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 2
 .45 مضًىوي َالت، مغظؼ ؾابم، م 3
 .47  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 4
 .15 بى ضو ئلُاؽ، مغظؼ ؾابم، م 5
 .45 مضًىوي َالت، مغظؼ ؾابم، م 6
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 :الىاليت عاجق على هفقاث  -3

 .31 الباب خؿب َظا و الىالًت جمىلها التي الىالةُت واإلاىذ الىبري  الترمُماث هفلاث جسو

 :الاطخثىائيت الىفقاث  -4

 .اطخثىائيت هفقاث 41 : الباب

 الؿلفت، واؾترصاص الؿلفت اإلاضعؾُت، الىخب :في وجخمشل اؾخصىاةُت وحػخبر اإلاحزاهُت في جضزل ال الىفلاث َظٍ ئن    

ًاث وجبرغاث، َباث مؿخدلت،  حر مضفىغاث اؾترظاع يُت،  حر وكاَاث حػٍى  نب الضفؼ، مإظلت هفلاث جيٍى

 .ئيافُت ئغاهاث الؿابلت، الؿىىاث عنُض

 .أخسي  اطخثىائيت هفقاث 42 : الباب

 :في جخمشل    

ً،حؿُحر اغخماصاث الىالتي،حؿُحر اإلاؿخىي  غلى الامخداهاث حؿُحر  مىدت اإلاضعؾُت، اإلاُاغم اغخماصاث الخيٍى

 .الخانت الخمضعؽ

 :بالىفقاث الخاصت والسجالث الىثائق :الثاوي الفسع

ت، اإلاإؾؿت َغف مً مضفىع َى ما ول اإلاحزاهُت مً الىفلاث ظاهب ًمشل     ظٍ التربٍى  هي بضوعَا الىفلاث َو

 :هي وؾىضاث سجالث ٍَغم غً جىفُظَا مخابػت ًخم ألازغي 

 :بالىفقاث الخاصت الىثائق -1

 :الؼلب ػاقتب/1-1

 الخمهُضًت اإلاغخلت حػخبر اإلاإؾؿاث و اخخُاظاث غليها جضون  بالهغف آلامغ َغف مً جىجؼ مالُت وزُلت هي    

 .الىفلت لػملُت

 :الاطخالم وصل/1-2

 2.اإلاؿحر أو املخؼوي ئلى اإلامىن  َغف مً ناصعة وجيىن  والىىغُت، الىمُت خُض مً الؿلؼ اؾخالم جشبذ وزُلت َى    

 :الفاجىزة /1-3

 مُابلتها وظىب ئلى ؤلاقاعة وججضع الاؾخالم، ونىالث في اإلاىظىصة للمػلىماث مُابلت وجيىن  اإلامىن  ٌػضَا    

 468.3-05 عكم الخىفُظي اإلاغؾىم يمً اإلاظوىعة اللاهىهُت للمىانفاث

 

 

                                                                                                                                                                                          
. 48  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 1
 .51م ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم،   2

ل وونل الدؿلُم والفاجىعة ؤلاظمالُت 2005 صٌؿمبر 10 اإلاإعر في 468-05 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  3 غ الفاجىعة وؾىض الخدٍى  املخضص لكغوٍ جدٍغ

ضة الغؾمُت عكم  ش 80وهُفُاث طلً، الجٍغ  .2005 صٌؿمبر 11 الهاصعة بخاٍع
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 :الدفع خىالت/1-4

ت اإلاػلىماث غليها جضون  وسخخحن، في جىجؼ مالُت وزُلت هي      فيها وجدفظ الىفلت مىيىع جىضح التي الًغوٍع

 . للىفلت اإلابرعة الشبىجُت الىزاةم

 :اإلادفىعت الحىالاث جدول /1-5

ٌ  َظٍ جمؿً      باإلابالغ الفلغاث غلى وجىػع واخض لبىض واخضة ول وجسهو اإلاحزاهُت، بىىص خؿب الجضاو

 .للىفلاث الشبىجُت والىزاةم الضفؼ خىالاث فيها وجدفظ وسخخحن، وغلى فلغة ليل اإلافخىخت

 :والدفع لاللتزام اإلايزاهيت بؼاقت/1-6

 ججاوػ  لخفاصي اإلاحزاهُت نغف مخابػت منها والغغى اإلاحزاهُت في فلغة ليل اإلافخىخت الاغخماصاث فيها حسجل    

 1.اإلافخىخت الاغخماصاث

 :بالىفقاث الخاصت السجالث -2

  :الىفقاث سجل/2-1

إقغ ًفخذ مالي سجل     َى  وجىلل بالىفلاث، الخانت اإلاالُت الػملُاث فُه حسجل بالهغف، آلامغ َغف مً ٍو

ىكف الخخابعي، بالتركُم الخىالاث فُه ا ًىكف هما نىضوق، ول غىض ٍو  باألعكام الخؿاباث مؿخىي  غلى قهٍغ

هاصق اإلاالُت، الؿىت نهاًت غىض وباألخغف  2.والؿىت والشالسي الكهغ نهاًت غىض بالهغف آلامغ غلُه ٍو

 :اإلايزاهيت خازج الحظاباث سجل/2-2

ىكف(مهالح زاعط اإلاحزاهُت) 513-512-511حسجُل فُه الىفلاث الخانت باألعنضة       وفي الشالسي نهاًت في ، ٍو

 .وباألخغف باألعكام اإلاالُت الؿىت نهاًت

 :الشهسو  الصىدوو  سجل/2-3

 .بالىفلاث الخانت الخاهت في الُىمُت اإلاهاٍعف فُه حسجل    

 :اليىمي الصىدوو  سجل/2-4

 خغهت هظلً أهىاغها، بمسخلف والىفلاث ؤلاًغاصاث فُه حسجل مدضصة فترة زالٌ اإلاالُت للػملُاث زالنت َى    

 3.الىلضًت ألامىاٌ

 :للخصيىت الجازو  الحظاب دفتر/2-5

ىت أمحن َغف مً الضفتر َظا ًفخذ     سخو ألازغي، للسجالث زالفا بخأقحٍر ًلىم الظي بالىالًت، الخٍؼ  َظا ٍو

ً الضفتر ىتلضي اإلافخىح بالخؿاب الخانت الخؿابُت الػملُاث ظمُؼ بخضٍو  1. الخٍؼ

                                                            
 .51  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 1
 .16 مىمجي الػاَفي، مغظؼ ؾابم، م 2
 .52  ُاؽ مػمغ، مغظؼ ؾابم، م 3
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 : اإلايزاهيتبدظييرألاعىان اإلاكلفين : اإلابدح الثاوي

 اإلاالُت بالػملُاث  واللُام اإلاحزاهُت جىفُظ فان الػمىمُت باملخاؾبت  اإلاخػلم90/21اللاهىن  به ظاء ما خؿب    

 بالهغف آلامغون َم الػمىمُت املخاؾبت فأغىان مخياملت، الىكذ هفـ وفي مىفهلت أصواع طوي  شخهحن ًخُلب

 واملخاؾب بالهغف آلامغ وظُفتي بحن يالخىاف يغوعة غلى  أهض  21-90اللاهىن  أن هما الػمىمُىن، واملخاؾبىن 

 56 اإلااصة وهظا ،"الػمىمي املخاؾب وظُفت مؼ بالهغف آلامغ وظُفت جدىافى" :فيها ظاء خُض 55 اإلااصة في الػمىمي

 غملُاجه ًىفظ الػمىمي الظي املخاؾب َى بالهغف آلامغ ػوط ًيىن  أن جمىؼ خُض طلً مً أبػض ئلى طَبذ التي

 ازخالف ع م والىفلاث، ؤلاًغاصاث غملُاث في ًخضزالن الػمىمي واملخاؾب بالهغف آلامغ فان ، لهظا2اإلاالُت

 .مخيامل غملهما فان وظاةفها

 : واملحاطب العمىميآلامس بالصسف: اإلاؼلب ألاول 

 :آلامس بالصسف: الفسع ألاول 

ت مهام له غمىمُت َُئت عأؽ غلى ٌػحن مؿحر بالهغف آلامغ ٌػخبر      محزاهُت جىفُظ ئَاع في مالُت أزغي  و ئصاٍع

ا اإلايلف الػمىمُت الهُئت  .بدؿُحَر

 :بالصسف آلامس حعسيف/1

 ًًُلؼ خُض غام مغفم حؿُحر غً مؿإوٌ ٌػحن الضولت، لفاةضة و باؾم ًخهغف مىظف َى بالهغف آلامغ    

 و .بدؿُحٍر ًلىم الظي الػام اإلاغفم اإلاحزاهُت بدىفُظ اإلايلف اإلاؿإوٌ ألهه ؤلاصاعي  ليكاَه مىملت مالُت بمهام

غ ًلىم بالخالي  ًلىم بىاؾُخه الظي اللاهىوي الؿىض جمشل والتي ؤلاًغاصاث وجدهُل الىفلاث نغف أوامغ بخدٍغ

 وخضاث في بالهغف آلامغ ٌػغف ما  البا و .اإلاحزاهُت في اإلاغزهت اإلاالُت الػملُاث بدىفُظ الػمىمي املخاؾب

 ألازحر َظا ًمخلً أن ٌكترن الن بالهغف آلامغ نفت مضًغ ليل لِـ لىً اإلاضًغ،و بهفت الػام اللُاع

 بالهغف، آمغا ٌػخبر ال مالُت نالخُاث ًمخلً ال مؿإوٌ ول وبالخالي اإلاحزاهُت جىفُظ مً جمىىه مالُت نالخُاث

 َغق  خُض مً ؾىاء الػام اإلااٌ نغف مجاٌ جدضًض بالهغف لؤلمغ حؿمذ التي هي مالُت الهالخُاث مماعؾت الن

ض التي الخضماث و الؿلؼ هىع أو الىمُت الؿػغ، الاكخهاصًحن اإلاخػاملحن مؼ الخلاغض  خضوص في طلً و اكخىائها ًٍغ

ٌ  الخىظُماث و اللىاهحن اخترام ظل في و اإلاحزاهُت أبىاب وفم اإلاغزهت الاغخماصاث  3. بها اإلاػمى

 اإلاهام زالٌ مً بالهغف آلامغ ٌػغف الػمىمُت باملخاؾبت اإلاخػلم 21-90 عكم اللاهىن  مً 23 للماصة وفلا    

 ألامغ ؾىض وإنضاع والخهفُت الالتزام ئظغاءاث لخىفُظ كاهىها مػحن غىن  ول بالهغف آمغا ٌػخبر خُض له، اإلاىولت

                                                                                                                                                                                          
ت وجدؿحن مؿخىاَم،  بن  1 ً مؿخسضمي التربٍى ت، مظهغة جسغط لىُل قهاصة ملخهض، مػهض جيٍى  ئؾػض زالض، صوع اإلالخهض في ئهجاح الػملُت التربٍى

 .18، م2012عقض، جُاعث، 
.  مغظؼ ؾابم21-90 اللاهىن  2
 .32-31، م2016حؿُحر،  و مداؾبت جسهو ؾامي جلجي مظهغة ، أمُىت صٍعف ؤلاصاعي، الُابؼ طاث اإلاحزاهُت حؿحر : ؾػاص ،ناصق لُلى الغخمان  غبض 3



 

35 
 

غ أو بالهغف  ألامغ ؾىض وإنضاع والخهفُت ؤلازباث باظغاءاث واللُام الىفلاث، ظاهب مً الضفؼ خىالاث جدٍغ

 .ؤلاًغاصاث ظاهب مً بالخدهُل

 :1بالصسف آلامسيً جصييف/2

 باملخاؾبت اإلاخػلم و 21-90 اللاهىن  مً 25 اإلااصة أخيام وفم الجؼاةغ في بالهغف آلامٍغً أنىاف جدضًض جم    

 :آلاجُت ألانىاف بحن جمُحز ًمىً خُض الػمىمُت

 :السئيس ي بالصسف ألامس /2-1

 بالهغف آلامغ نفت جمىذ الػمىمُت باملخاؾبت اإلاخػلم 21-90عكم اللاهىن  مً 26 عكم اإلااصة هو غلى بىاءا    

 :اإلاىالُت للفئاث الغةِسخي

جي الكػبي املجلـ و الضؾخىعي املجلـ بدؿُحر اإلايلفىن  اإلاؿإولىن *  .املخاؾبت مجلـ و ألامت املجلـ و الَى

 الخؿاباث ئلى ئيافُت الىػاعة لدؿُحر املخههت الضولت محزاهُت في اإلافخىخت الاغخماصاث خضوص في الىػعاء*

ىت الخانت  .اإلاالُت كاهىن  في اإلاغزهت للخٍؼ

 .الىالًت محزاهُت خضوص في الىالي*

 .ؤلاصاعي  الُابؼ طاث الػمىمُت اإلاإؾؿاث عأؽ غلى كاهىهُا اإلاػُىىن  اإلاؿئىلىن *

 . ملخلت محزاهُت مً اإلاؿخفُضة الضولت مهالح غلى كاهىهُا اإلاػىُىن  اإلاؿئىلىن *

 :الثاهىو  بالصسف ألامس/2-2

حن بالهغف آلامغون بخػُحن الغةِؿُىن  بالهغف آلامغون ًلىم      وخضاث محزاهُت جىفُظ و حؿُحر أظل مً الشاهٍى

ت الػام اللُاع حن بالهغف ألامٍغً قبىت جخيىن  بالخالي و الالمغهٍؼ ً اإلاضًٍغً مً الشاهٍى ً  و الجهٍى اإلاضًٍغ

ت الػمىمُت الهُئاث عأؽ غلى اإلاىهبحن  الظًً و املخلي اإلاؿخىي  غلى الىػاعاث مسخلف ًمشلىن  الظًً الالمغهٍؼ

 .الغةِسخي بالهغف آلامغ مً بخفٍىٌ الضفؼ خىالاث و ؤلاًغاصاث جدهُل أوامغ بانضاع ًلىمىن 

 :الىخيد بالصسف آلامس/2-3

 وىهه ئلى ئيافت .الىالًت محزاهُت لخىفُظ باليؿبت الىكذ هفـ في ووخُضا عةِؿا بالهغف أمغا الىالي ٌػخبر    

ت ؤلاكلُمُت بغهامج جىفُظ مخابػت غً اإلاباقغ اإلاؿإوٌ  مؿخىي  غلى اهجاٍػ اإلالغع  الػمىمي للخجهحز الالمغهٍؼ

ل الىالًت .  للضولت الػامت اإلاحزاهُت مً نهاتي وبخمٍى

 

 

 

 

                                                            
 .36بىفاجذ اإلاُلىص، مغظؼ ؾابم، م  1
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 :اإلاظخخلف اإلافىض بالصسف آلامس /2-4

 في اإلاباقغة ؾلُتهم جدذ اإلاىظفحن مً مؿخسلف حػُحن والشاهىي  ي الغةِـ بالهغف آلامغ مً ول ٌؿخُُؼ    

ت يمان أظل مً مإكخت بهفت ماوؼ أو  ُاب خالت  غً وطلً اإلاهام جلؿُم بغغى أو الػام اإلاغفم حؿُحر اؾخمغاٍع

م  بان املجاٌ َظا في ؤلاقاعة وججضع اإلاالُت، الػملُاث بدىفُظ لهم ٌؿمذ بالىُابت للخىكُؼ جفٍىٌ مىدهم ٍَغ

 .بالهغف أمغ ٌػخبر ال بالخفٍىٌ مالُت نالخُاث ًمخلً ال الظي اإلاؿخسلف

 :مهام وصالخياث آلامس بالصسف/3

ت نالخُاث و مهام بالهغف لآلمغ  فان9021-اللاهىن  خؿب  :اإلاحزاهُت جىفُظ مجاٌ في ئصاٍع

 :ؤلايساداث جىفير جاهب مً بالصسف آلامس مهام/3-1

ت اإلاغخلت جخمشل  .بالخدهُل وألامغ الخهفُت، ؤلازباث، في لئلًغاصاث ؤلاصاٍع

 ؤلاثباث: 

، 1"الػمىمي الضاةً خم جىَغـ بمىظبه ًخم الظي ؤلاظغاء ؤلازباث ٌػض: "21-90 اللاهىن  مً 16 اإلااصة جىو    

خمشل ىت خم فيها ًشبذ التي اإلاغخلت جلً َى ئطن فاإلزباث الضولت، في الػمىمي الضاةً ٍو  ججاٍ الػمىمُت الخٍؼ

 .اإلاضًغ مً أو الىنُت، الؿلُت كغاعاث غً جيىن  ووكأتها جدهُلها الىاظب الخلىق  فازباث الغحر،

 الخصفيت: 

 الىاكػت للضًىن  الصخُذ  اإلابلغ بخدضًض ٌؿمذ الظي ؤلاظغاء الخهفُت حػض 21-90  اللاهىن  مً 17 اإلااصة خؿب    

 و البا مخياملخان غملُخان َما والخهفُت ؤلازباث فػملُخا بخدهُلها، وألامغ الػمىمي الضاةً لفاةضة اإلاضًً غلى

ما ًخم ما  2.واخض وكذ في ئظغاَؤ

 بالخدصيل ألامس: 

 الخدهُل ٌػض": فيها، وظاء 21-90  اللاهىن  مً 18 اإلااصة غلُه ههذ وكض الػمىمي، الضًً ئبغاء في جخمشل    

 .3"الػمىمُت الضًىن  ئبغاء بمىظبه ًخم الظي ؤلاظغاء

 الخدهُل، أوامغ ًهضع الظي بالهغف آلامغ نالخُاث مً َى الػمىمُت ؤلاًغاصاث بخدهُل ألامغ فاظغاء    

مىً  ؾىضاث ئنضاع وهظلً خم وظه بضون  مضفىغت مبالغ اؾترظاع أو حؿضًض أوامغ ئنضاع بالهغف لآلمٍغً ٍو

 4.اإلاضًً كبل مً مباقغة اإلاؿضصة للضًىن  باليؿبت ئًغاصاث

 :الىفقاث جىفير جاهب مً بالصسف آلامس مهام/3-2

ت اإلاغخلت جخمشل  .بالهغف وألامغ الخهفُت، الالتزام، :في للىفلاث ؤلاصاٍع

                                                            
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  1
ً، مدايغاث في املخاؾبت الػمىمُت، ولُت الػلىم ؤلاكخهاصًت وغلىم الدؿُحر، ظامػت ؾػض صخلب، البلُضة، م- ص 2  .33مىهىعي الٍؼ
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  3
 .64، م2003 دمحم مؿعي، املخاؾبت الػمىمُت، صاع الهضي، الجؼاةغ،  4
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 الالتزام: 

خم بالهغف آلامغ به ًلىم ئصاعي  ئظغاء َى الالتزام       اللاهىن  مً 19 اإلااصة خؿب الضًً وكىء ئزباث بمىظبه ٍو

 . 1"نالضي وكىء ئزباث بمىظبه ًخم الظي ؤلاظغاء الالتزام ٌػض :" 90-21

ٌ  ًمىً طلً غلى وبىاء      ئظغاء ًيىن  أن كبل هفلاث مهضع ماصي فػل أو كاهىوي هخهغف الالتزام أن اللى

 2.لخىفُظَا

 الخصفيت: 

 ،الػمىمُت للىفلت الصخُذ اإلابلغ جدضًض ألظل الخؿابُت الىزاةم أؾاؽ غلى بالخهفُت بالهغف آلامغ ًلىم    

 الىزاةم أؾاؽ غلى بالخدلُم الخهفُت حؿمذ: "جىو التي 21-90  اللاهىن  مً 20 اإلااصة هو خؿب وطلً

 3"الػمىمُت للىفلاث الصخُذ اإلابلغ وجدضًض الخؿابُت

ها التي اإلاشبخت الؿىضاث مغاكبت بػض الضاةً خلىق  بخأؾِـ الىفلت جهفُت غملُت حؿمذ      ههىم حكتَر

 اإلابلغ وجدضًض الػمىمُت، الهُئت غلى اإلاغجب الضًً خم بمغاكبت الػملُت َظٍ حؿمذ هما الػمىمُت، املخاؾبت

 هي الػمىمُت املخاؾبت هظام في َامت للاغضة جُبُلا حػخبر الالتزام غً مؿخللت همغخلت الخهفُت ومىه لظلً،

 4.غهامىيى جىفُظ بػض ئال الػمىمُت الىفلاث نغف ًمىً ال أهه أي ،"الخضمت أصاء" كاغضة

 بالصسف ألامس: 

 اغخماص مً اإلاهفاة الىفلت لضفؼ الػمىمي املخاؾب ئلى بالهغف آلامغ كبل مً مىظه ئصاعي  كغاع غً غباعة َى    

خجؿض اإلاحزاهُت، في مفخىح غ في ألامغ َظا ٍو  اطٌ و الضاةً خلىق  لضفؼ للمداؾب جلضم  التي الضفؼ خىالت جدٍغ

 21.5-90  اللاهىن  مً 21 اإلااصة خؿب

ًه ًمىً وال وخضٍ بالهغف آلامغ نالخُاث مً َى بالهغف فاألمغ     ، جفٍى  اللُام غً حػظٍع خالت وفي لغحٍر

 فترة زالٌ ًجغيها التي الػملُاث غً مؿإوال ًيىن  الظي بالىُابت، بالهغف آمغا حػُحن الىػاعة غلى ًخػحن بظلً

 6.ٌهُابذ

 

 

 

                                                            
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  1
ً مؿخسضمي التربُت  2 جي لخيٍى ت، مظهغة لىُل قهاصة ملخهض، اإلاػهض الَى  كمىمُت دمحم، نالخُال آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمُفي اإلاإؾؿت التربٍى

 .10، م2011-2010وجدؿحن مؿخىاَم، ابً عقض، جُاعث، 
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  3
 .10 كمىمُت دمحم، مغظؼ ؾابم، م 4
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  5
 .79 دمحم مؿعي، مغظؼ ؾابم، م 6
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 1: املحاطب العمىمي:الفسع الثاوي

ٌ  خُاػة بمؿإولُت  حٍر صون  ًسخو ألهه اإلاحزاهُت جىفُظ مجاٌ في خؿاؾت بمهام الػمىمي املخاؾب ًلىم      وجضاو

 . الػام اإلااٌ

  :العمىمي املحاطب حعسيف /1

 مً 33 اإلااصة هو وفم وطلً له اإلاىولت اإلاهام جدضًض زالٌ مً الػمىمي املخاؾب الجؼاةغي  اإلاكغع ٌػغف    

 :الخالُت بالػملُاث لللُام كاهىهُا ٌػحن شخو ول الػمىمُت باملخاؾبت اإلاخػلم 21-90 عكم اللاهىن 

  .الىفلاث وصفؼ الاًغاصاث جدهُل*

  .وخفظها بها اإلايلف واإلاىاعص واللُم والؿىضاث ألامىاٌ وخفظ خغاؾت يمان*

* ٌ   .الػمىمُت واإلاىاعص واإلامخلياث واللُم والؿىضاث ألامىاٌ جضاو

 اإلاالُت للػملُاث املخاؾبُت اإلاغاخل بدىفُظ ًسخو املخاؾب ان مالخظت ًمىً اإلاهام َظٍ جدلُل زالٌ ومً    

لت فان الؿبب لهظا .الػام اإلااٌ ونغف بلبٌ كاهىهُا اإلايلف الػىن  ألهه الػام اللُاع لىخضاث  حػُحن ٍَغ

الث جىفغ وحكتٍر كاهىهُا مدضصة زانت ئظغاءاث جخُلب الػمىمي املخاؾب واغخماص  َبُػت مؼ جخالءم مَإ

 .له اإلاىولت اإلاهام

 الخانت اللاهىهُت الكغوٍ خؿب الػمىمُحن املخاؾبحن اغخماص أو حػُحن مهمت اإلاالُت وػٍغ ًخىلى ئَاع، وفي    

 1991-09-07 في اإلاإعر311-91 عكم الخىفُظي اإلاغؾىم أخيام وفم وطلً املخاؾبحن، أنىاف مً نىف بيل

 بخأصًت ًلىم أن الػمىمي املخاؾب غلى ًجب طلً ئلى ئيافت واغخماصَم، الػمىمُحن املخاؾبحن بخػُحن واإلاخػلم

 ًجب مداؾبُت مهلخت عأؽ غلى الغؾمي جىهِبه أظل ومً ئلُه اإلاىولت اإلاهام مماعؾت جىلُت كبل اإلانهي اللؿم

 :الخالُت الىزاةم ًلضم أن غلُه

  .الخػُحن كغاع مً وسخت*

  .اللؿم جأصًت مدًغ*

 . الػمىمي املخاؾب مؿإولُت لخغُُت الخأمحن مً وسخت*

  :العمىمي املحاطب جصييف /2

 بحن الخمُحز ًمىً خُض للضولت، اإلاالي ؤلاصاعي  بالخلؿُم مباقغة غالكت له الػمىمُحن املخاؾبُحن جهيُف    

 :الػمىمُحن للمداؾبحن اإلاىالُت نىافألا

 

 

 

                                                            
 .38 بىفاجذ اإلاُلىص، مغظؼ ؾابم، م 1
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  :السئيس ي العمىمي املحاطب/2-1

ى      ًلىم خُض للضولت، اإلاالُت للػملُاث املخاؾبت سجالث في النهاتي اللُض باظغاء ميلفا ًيىن  الظي املخاؾب َو

 عكم الخىفُظي اإلاغؾىم مً 31 اإلااصة لىو وفلا املخاؾبت، مجلـ إلاغاكبت ًسًؼ الظي الدؿُحر خؿاب باغضاص

 واملخاؾبىن  بالهغف آلامغون ًمؿىها التي املخاؾبت ئظغاءاث بخدضًض  واإلاخػلم1991-09-07 في  اإلاإعر91-313

 :مً ول للضولت الخابػحن الغةِؿحن املخاؾبحن بهفت ًخهف ومدخىاَا، وهُفُاتها الػمىمُحن

ىت اإلاغهؼي  املخاؾبي الػىن *  .الػمىمُت للخٍؼ

ىت أمحن* ت الخٍؼ  .اإلاغهٍؼ

ىت أمحن*  .الغةِؿُت الخٍؼ

ىت أمىاء*  .الىالًت في الخٍؼ

 .اإلالخلت للمحزاهُاث املخاؾبىن  ألاغىان*

  :الثاهىو  املحاطب/2-2

ى      باالًغاصاث الخانت الػملُاث بدىفُظ ًلىم خُض عةِسخي، مداؾب مداؾبخه ججمُؼ ًخىلى مداؾب ول َو

ا بضوعٍ ًلىم الظي الغةِسخي املخاؾب لفاةضة والىفلاث  بها كام التي املخاؾبُت اللُىص وصمج بخضكُم قهٍغ

 ول للضولت زاهىي  غمىمي مداؾب نفت ًمخلً وغلُه ، 24 املخاؾبُت ؾلُخه ئكلُم في الىاكؼ الشاهىي  املخاؾب

 :مً

 .الًغاةب كابًى*

 .الجماعن كابًى*

ىت زؼاةً أمىاء*  .البلضًاث بحن ما زٍؼ

 .الضولت أمالن كابًى*

ىن  مدافظى*  .الَغ

 .الجامػُت الاؾدكفاةُت اإلاغاهؼ زؼاةً أمىاء*

 :مهام املحاطب العمىمي/3

 َظٍ وحكمل الػمىمي املخاؾب ازخهام مً وهي املخاؾبُت اإلاغخلت في اإلاحزاهُت جىفُظ في الشاهُت اإلاغخلت جخمشل    

 .الىفلاث و ؤلاًغاصاث ظاهبي مً ول اإلاغخلت

 :ؤلايساداث جىفير جاهب مً العمىمي املحاطب مهام/3-1

 .الخدهُل وهي واخضة مغخلت في لئلًغاصاث الخؿابُت اإلاغخلت جخمشل
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 الخدصيل: 

 وإظغاءاث ،21-90اللاهىن  مً 18 اإلااصة هو خؿب الػمىمي الضًً ئبغاء بمىظبه ًخم الظي ؤلاظغاء َى    

ىاتهم في الػمىمُىن  املخاؾبىن  ًخىفل خحن جبضأ الػمىمُت ؤلاًغاصاث جدهُل  غً الهاصعة جدهُلها ألوامغ جضٍو

 ًجب فُه الكغوع كبل الخدهُل،و َظا غً والصخهُت اإلاالُت اإلاؿإولُت جدمل وبالخالي بالهغف، آلامٍغً

خمشل بخدهُلها، اإلاأمىعًٍ ؤلاًغاصاث قغغُت غلى الغكابت مماعؾت ً أن مً الخدلم في زانت طلً ٍو  آلامٍغ

ت وألاهظمت اللىاهحن بمىظب لهم مغزو بالهغف ٌ  الؿاٍع ظا ؤلاًغاصاث،  بخدهُل اإلافػى  مً 35 اإلااصة خؿب َو

 .21-90 اللاهىن 

ت مبالغها جسفٌُ أو الخدهُل، أوامغ ئلغاء مغاكبت هظلً غليهم ًجب هما      الخؿم وهظا بها اإلاخػللت والدؿٍى

 أزىاء جلؼ أن ًمىً والتي ماصًت أزُاء جضاعن ؾببه الخسفٌُ أو ؤلالغاء أن مً زانت بالخدلم وطلً لها، اإلاحزاوي

 وغً الػمىمُت والضًىن  الخلىق  غً الخسلي ًجىػ  ال":جىو  21-90 اللاهىن  مً 66 فاإلااصة، 1ؤلاًغاصاث جهفُت

 وأمالن الجباًت مجاٌ في جهضع كىاهحن أو اإلاالُت كىاهحن أخيام بملخطخى ئال الضًىن  لهظٍ مجاوي جسفٌُ ول

 2".البترولُت والجباًت الضولت

 كُام َاةلت جدذ بها اإلاخىفل ؤلاًغاصاث بخدهُل الػمىمُىن  املخاؾبىن  ًلىم الالتزاماث بهظٍ ؤلاًفاء وبػض    

خم والصخهُت اإلاالُت مؿإولُتهم  الخدهُل بُغق  الاكخًاء غىض لخدبؼ الىصي الخدهُل َغق  باجباع طلً ٍو

 3.الجبري 

 :الىفقاث جىفير جاهب مً العمىمي املحاطب مهام /3-2

 .الضفؼ وهي واخضة مغخلت في للىفلاث املخاؾبُت اإلاغخلت جخمشل

 الدفع:  

، 4"الػمىمي الضًً  ئبغاء بمىظبه ًخم الظي ؤلاظغاء الضفؼ ٌػض":أهه غلى 21-90  اللاهىن  مً 22 اإلااصة جىو    

ا التي الضفؼ خىالاث أن خُض الػمىمُت، الىفلاث جىفُظ في املخاؾبُت اإلاغخلت َى فالضفؼ  آلامغون ًهضَع

 غلى ًلخهغ ال َىا الػمىمُحن املخاؾبحن وصوع  مبالغها، بضفؼ اإلايلفحن الػمىمُحن للمداؾبحن جغؾل بالهغف

 آلامٍغً غملُاث غلى الغكابُت بالؿلُت املجاٌ َظا في ًخمخػىن  ئط طلً، مً أهثر صوعَم بل اإلاالُت الػملُاث ئهجاػ

 أن هما الػمىمي، واملخاؾب بالهغف آلامغ مهام بحن الفهل مبضأ جُبُم هخاةج أَم ئخضي حػخبر والتي بالهغف،

                                                            
 .21 كمىمُت دمحم، مغظؼ ؾابم، م 1
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  2
 .21 كمىمُت دمحم، مغظؼ ؾابم، م 3
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  4



 

41 
 

ٌ  كبل الىفلاث قغغُت مً بالخدلم ملؼمحن الػمىمُحن املخاؾبحن  الغكابت غملُاث ول ئظغاء أي صفػها، كبى

 1.كاهىها غليهم اإلافغويت

 2:مبدأ الفصل بين آلامس بالصسف واملحاطب العمىمي: اإلاؼلب الثاوي

جدىافى وظُفت آلامغ بالهغف مؼ : " اإلاخػلم باملخاؾبت الػمىمُت غلى أهه21-90 مً اللاهىن 55    للض ههذ اإلااصة 

 "الىظُفت املخاؾب الػمىمي

     فما هي أؾباب َظا الفهل بحن الهىفحن؟ وماَى مجاله؟ وما هي الجؼاءاث اإلاترجبت غىه؟

    لظا ومً زالٌ َظا اإلابدض ؾجري أؾباب مبضأ الفهل بحن آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمي زم هخُغق ئلى 

 .مجاٌ جُبُم َظا اإلابضأ، وفي ألازحر هخػغف غلى ظؼاء مبضأ َظا الفهل

 :أطباب مبدأ الفصل بين آلامس بالصسف واملحاطب العمىمي: الفسع ألاول 

    ٌػخمض جىظُم اإلاالُت الػمىمُت غلى مبضأ أؾاسخي َى مبضأ الفهل بحن آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمي، خُض 

ً مً ألاغىان ووظاةفهما  أن الخضزل في مػظم غملُاث ؤلاًغاصاث والىفلاث ًيىن مً َغف نىفحن مخمحًز

ػجي َظا اإلابضأ أن آلامغ بالهغف لِـ له الخم في مماعؾت وظُفت املخاؾب الػمىمي . املخخلفت واإلاخياملت َو

ت التي جهف جىفُظ غملُاث ؤلاًغاصاث  والػىـ، فمً ظهت آلامغ بالهغف ميلف باجساص اللغاعاث ؤلاصاٍع

 .والىفلاث، ومً ظهت أزغي ًيلف املخاؾب الػمىمي بػملُاث ماصًت في جىفُظ َظٍ الػملُاث

 :    ومً ألاؾباب الغةِؿُت لهظا اإلابضأ هجض

 جدلُم جلؿُم الػمل بحن نىفي ألاغىان. 

 حؿهُل غملُت الغكابت. 

 هظام اإلاؿإولُت اإلاؼصوظت. 

 وخضة الػملُت اإلاالُت غلى مؿخىي الضولت. 

 الخأؾِـ لغكابت كًاةُت أؾهل. 

 

 

                                                            
 .22 كمىمُت دمحم، مغظؼ ؾابم، م 1
ىُت لئلصاعة، خُضعة الجؼاةغ، "اإلايلفىن باإلاحزاهُت وإظغاءاث جىفُظَا"لُدُم غبض الغجي، مظهغة جسغط لِؿاوـ كؿم مالُت،   2 ، 1999-1998، اإلاضعؾت الَى

 .13 9م م 
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 : جقظيم العمل-1

ت بحن نىفي ألاغىان اإلاىفظًً الػملُاث اإلاحزاهُت وبالخالي الخدهل غلى      ٌؿمذ مبضأ الفهل بخلؿُم اإلاهام ؤلاصاٍع

أهبر هفاءة مً الُغفحن فاكغاع ؤلاًغاصاث والىفلاث مهام جسخلف غً مهام كبٌ ؤلاًغاصاث وصفؼ الىفلاث، هما 

 .أنها جخُلب نالخُاث وإزخهاناث مسخلفت

لحن في مُضان الدؿُحر  فاكغاع الىفلت أو ؤلاًغاص أؾاؽ الدؿُحر ؤلاصاعي، لظلً البض مً ئًضاغها لضي أشخام مَإ

 .وطوو هفاءاث مسخلفت لًمان الؿحر الػلالوي للمهالح الػمىمُت

    وغلى غىـ جىصع الػملُاث اإلاالُت التي حكمل غلى ئزغاط مبالغ مالُت مً الهىضوق الػمىمي أو ئصزاٌ مبالغ 

 .أزغي لضي أشخام طوو هفاءاث مالُت ومداؾبُت واخضة

 :حظهيل عمليت السقابت-2

    ؤلاغخباع الؿابم اإلاخػلم بخلؿُم الػمل بحن نىفي ألاغىان ًيخج غىه ئًضاع جىفُظ غملُاث اإلاحزاهُت لهىفحن 

يىن اإلاخضزل في آزغ مغخلت مً جىفُظ الىفلت أو صزىلها ً مً اإلاىظفحن ًسًػىن ؾلُاث ؾلمُت ٍو  .مخمحًز

    لظا ئطا وان هفـ الػىن ًلغع ؤلاهفاق أو ؤلاًغاص وججغي الػملُت اإلااصًت لللبٌ أو الضفؼ فالغكابت جيىن  حر 

 .مىظىصة

 :هظام اإلاظؤوليت اإلاصدوجت-3

    هظام اإلاؿإولُت اإلاؼصوط هخج غً حػاعى بحن وظُفتي الهىفحن مً ألاغىان وهظا غلى ئزخالف نالخُاث 

وإزخهاناث ول منهما، فمؿإولُت آلامغ بالهغف جضزل زانت في مجاٌ الدؿُحر وال جىفظ ئال بػض اللُمت 

الخلىُت للىخاةج املخهل غليها، أما مؿإولُت املخاؾب الػمىمي فهي جُبم غلى ظمُؼ غملُاث اللؿم اإلاخًمىت 

 .أؾاؾا غملُاث جدهُل ؤلاًغاصاث وصفؼ الىفلاث وجضاٌو ألامىاٌ واللُم

 :وخدة العمليت على مظخىي الدولت-4

" الغةِـ الؿلمي لجمُؼ املخاؾبحن"    جمىً كاغضة الفهل بحن آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمي وػٍغ اإلاالُت 

مً فغى عكابخه ويمان ئقغافه غلى جىفُظ ظمُؼ الػملُاث اإلاحزاهُت التي ًلىم بها ظمُؼ املخاؾبىن الػمىمُحن 

جُا، وآلامغ بالهغف مً زالٌ ئَالغهم غلى الىزاةم اإلابرعة ألوامٍغ بالضفؼ أو  م جابػحن لؿلُخه جضٍع باغخباَع

ىظا ًًمً وخضة الػملُت اإلاالُت بالغ م مً جباًً وحػضص مكاَاث الضولت وغملُاث جىفُظَا، وجغهحز  الخدهُل َو

الػملُاث ٌؿمذ لىػٍغ اإلاالُت باغالم الخيىمت غً الخالت ؤلاكخهاصًت التي حؿاغض غلى ئغضاص كغاعاث خيىمُت، 

ً  .وهظا ئغُاء عأي بػحن ؤلاغخباع الخلاةم ؤلاكخهاصًت وؤلاظخماغُت للَى

 :الخأطيع لسقابت قظائيت أطهل-5

    ًأزظ آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمي مداؾباث مخمحزة فُمؿً آلامغ بالهغف خؿاباث ؤلالتزام وألاوامغ 

ف ومضازُل الهىضوق الػمىمي  .بالضفؼ، أما املخاؾب الػمىمي فُأزظ هخاباث جفهل مهاٍع
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ت وخؿاباث الدؿُحر جغؾل ئلى مجلـ املخاؾبت الظي ٌػمل غلى ملاعهتها وإؾخسغاط ألازُاء      والخؿاباث ؤلاصاٍع

 .املخخملت

 :مجال جؼبيق الفصل بين آلامس بالصسف واملحاطب العمىمي: الفسع الثاوي

    الخُبُم اإلاُلم إلابضأ الفهل بحن آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمي وما ًدبػهما مً ئظغاءاث مػلضة وعكابت 

ىلو مً مغصوص غملها، لظلً فمبضأ الفهل ًخًمً  ت واإلاالُت للهُئاث الػمىمُت ٍو ناعمت ٌػُم الػملُت ؤلاصاٍع

 .ئؾخصىاءاث فُما ًسو ؤلاًغاصاث وهظا الىفلاث مً قأنها  الخسفُف مً خضة َظٍ الػُىب

 :الخؼبيق شبه اإلاؼلق للمبدأ فيما يخص الىفقاث-1

ا في  مىً خهَغ  : خاالث03    في مجاٌ الىفلاث ئؾخصىاءاث مبضأ الفهل مدضوصة ٍو

 ألامىاٌ الخانت. 

 الدؿبُلاث. 

 الىفلاث اإلاضفىغت بضون أمغ بالهغف مؿبم. 

 :جؼبيق مبدأ فيما يخص ؤلايساداث-2

    الغغى مً مبضأ الفهل فُىا ًسو ؤلاًغاصاث أكل أَمُت مىه فُما ًسو الىفلاث ئط ان جمُحز الػملُاث 

ت واملخاؾبُت نػب الخدلُم هما أن مً بحن الاَضاف  ألاؾاؾُت إلابضأ الفهل َى يمان الغكابت غلى  ؤلاصاٍع

فانها جىول اإلاىظفحن  (جدهُل الًغاةب والغؾىم)جىفُظ غملُاث ؤلاًغاصاث والىفلاث، لىً فُما ًسو ؤلاًغاصاث 

مسخهحن بىػاعة اإلاالُت، و بالخالي مبضأ الفهل في َظا املجاٌ لِؿذ له ئال كُمت اإلابضأ الخُبُلي في جىظُم الػمل 

 .(يغوعة اإلاهلخت، الؿغغت وجبؿُِ الػملُاث)الظي ًمىً أن ًدؿؼ إلغخباعاث أزغي جُبُلُت 

 :جصاء مبدأ الفصل: الفسع الثالح

    باؾخصىاء املخالفاث اإلاغزهت جىظُمُا آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمي ٌػاكبان بجؼاءاث زُحرة وجدض مً 

 .جضزالتهم في جىفُظ الػملُاث التي جغفؼ غنهما هفاءتها الخانت

 :فيما يخص املحاطبين-1

 :    ًمىً للمداؾبحن أن ًخػضوا غلى مبضأ الفهل في ظاهبحن

 جاهب ؤلايساداث: 

في َظٍ .     جدهُل مبالغ صون جهفُت ؾابلت للضًً مً َغف آلامغ بالهغف وصون حؿلمه لؿىض ئؾترظاع قغعي

 .الخالت ٌػخبر مسخلؿا وهي مسالفت ظىاةُت

 جاهب الىفقاث: 

مىً ويؼ املخاؾب همضًً      صفؼ الىفلاث بضون ألامغ بالهغف أو خىالاث الضفؼ، َىا ًمىن الضفؼ  حر قغعي ٍو

 .أي ًهغح بأهه مضًً للجماغاث الػمىمُت بمبلغ الػملُت  حر الكغغُت
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 :فيما يخص آلامس بالصسف-2

صون أن ًإصي ئلى - في الىاكؼ–    جضزل آلامغ بالهغف في نالخُاث املخاؾب الػمىمي َى جهغف ًجػله مداؾب 

ت ًمىً أن حػتريه  .ظؼاءاث ظىاةُت وإصاٍع

أزظ غلى غاجله هفـ مؿإولُت  خالت حسخحر آلامغ بالهغف )    ولهظا فهى ًسًؼ لىفـ ئلتزاماث املخاؾب ٍو

 .(للمداؾب الػمىمي

    مما ؾبم ًمىً اللٌى أن مهام ول مً آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمي مخياملت ومخضازلت فُما بُنها لظا فان 

 .مبضأ الفهل بحن َظًً الهىفحن مً ألاغىان اإلايلفحن بدىفُظ غملُاث اإلاحزاهُت َى أمغ َام ظضا

: آلامس بالصسف واملحاطب العمىميمظؤوليت : اإلاؼلب الثالح

 غلى زغوظا ًمشل الظي للفػل وأزغ اللىاغض جغجبه الظي الجؼاء بخدمل الالتزام أنها غلى اإلاؿإولُت حػغف    

ت الؿلُت جماعؾها أخيامها،  غضة غلى جدضص، 1الػمىمُت وؤلاصاعة اإلاإؾؿت حؿُحر في الػمىصي الاججاٍ في ؤلاصاٍع

اث  اإلاهام مماعؾت في الاهًباٍ بلىاغض ؤلازالٌ غىض اإلاحزاهُت حؿُحر أغىان َغف مً جدملها ًخم والتي مؿخٍى

 . الػمىمي املخاؾب َغف مً أو بالهغف آلامغ َغف مً ؾىاء واإلاالُت املخاؾبُت

 :بالصسف آلامس مظؤوليت :ألاول  الفسع

 ، بها اللُام ًخىلى التي مهامه مماعؾت اَاع في ًغجىبها التي ألازُاء غلى مؿإولُاث بالهغف آلامغ غلى جترجب    

 . مػُىا وان أو مىخسبا وان ؾىاء نىفه خؿب اإلاؿإولُت َظٍ وجسخلف ًلػبه، الظي والضوع 

 :اإلاىخخب بالصسف آلامس مظؤوليت :أوال

 لللُام اإلاىخسبحن اإلاؿإولحن مً وول البلضًت، الكػبُت املجالـ عؤؾاء مً ول الهىف َظا يمً ًضزل    

مىً والىفلاث، ؤلاًغاصاث غملُاث جدلُم الهالخُاث بحن مً لها بىظاةف  زالزت غلى َإالء مؿإولُت جلىم أن ٍو

 :أقياٌ

 :طياطيت مظؤوليت -أ

ظا اإلاالُت، الاغخماصاث أكغث التي الهُئت َغف مً مؿاءلت مدل بالهغف آلامغ ًيىن      ٌ  ئلى ًإصي ما َو  آلامغ غؼ

 الهُئت أمام التزامها خُض مً الخيىمت ؾُاؾت ئلى اؾدىاصا اعجىبها، التي اإلاالُت املخالفاث بؿبب بالهغف

ػُت  و مؿاةالث ئلى الخيىمت أغًاء َاكم حػغى مالُت ملخالفاث الخيىمت أغًاء اخض اعجياب خاٌ في الدكَغ

ت اؾخجىاباث  الكػبي املجلـ عةِـ مؿإولُت هظلً الهُئخحن، بحن الشلت ػواٌ غنها ًترجب كض هخابُت أو قفٍى

 وبأ لبُت الشلت بػضم الػلجي الاكتراع ٍَغم غً مهامه وجيخهي مىه، الشلت أغًاءاملجلـ ٌسخب غىضما البلضي

                                                            
ت واإلاضهُت، ليل مً آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمي، مظهغة جسغط لىُل عجبت مفدل الخػلُم اإلاخىؾِ للدؿُحر  1  بىخؼام دمحم قٍغف، اإلاؿإولُت ؤلاصاٍع

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، الخغاف،  جي لخيٍى . 6، م2014-2013اإلاالي واإلااصي، اإلاػهض الَى
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 فػله ئزباث صاةما ًمىىه بالهغف آلامغ ألن الخُبُم ونػب الخلضًغ ؾهل اإلاؿإولُت مً الىىع َظا أغًاةه، زلثي

 .الؿُاؾُت بالىظغة

 :مدهيت مظؤوليت - ب

 اإلاىولت اإلاالُت للػملُاث جىفُظٍ غىض بالهغف آلامغ ًغجىبه كض الظي الصخصخي الخُأ أؾاؾها اإلاؿإولُت َظٍ    

 ئكدام غً الىاججت الػلىباث فخُبُم طلً، ظغاء مً اإلاػىُت الػمىمُت الهُئت ًلخم أن ًمىً الظي والًغع  ئلُه،

ٌ غلى ئظباٍع ٌػجي بالهغف لآلمغ اإلاؿإولُت  .الخام ماله مً الًغع  طلً حػٍى

 :جىائيت مظؤوليت - ج

 :مشل نغاخت الػلىباث كاهىن  غليها ًىو مالُت لجغاةم بالهغف آلامغ اعجياب خالت في اإلاؿإولُت َظٍ جُبم    

ا الغل، التزوٍغ، الازخالؽ، الغقىة،  َغف مً ظؼاةُت مؿاةلت مدل بالهغف آلامغ فيها فُيىن  الجغاةم مً و حَر

 .املخخهت اللًاةُت الجهت

 :اإلاعين بالصسف آلامس مظؤوليت :ثاهيا

 :هي مسخلفت أقياٌ زالر غلى مؿإولُتهم وجلىم اإلاىخسبحن  حر مً بالهغف آلامٍغً أنىاف باقي به ووػجي    

 :جأديبيت مظؤوليت -أ

 قأنها مً وكاتؼ عكابُت مماعؾت أزىاء املخاؾبت مجلـ الخظ ئطا اإلاػحن بالهغف لآلمغ الخأصًبُت اإلاؿإولُت جلىم    

 لهظا اللاهىوي الىيؼ ئلى اؾدىاصا لغكابخه زايػت غمىمُت لهُئت جابؼ غىن  أو مؿإوٌ يض جأصًبُت صغىة جبرع أن

 طاث الهُئت وحػلم ،الىكاتؼ بهظٍ اإلاػجي الػىن  أو اإلاؿإوٌ يض الخأصًبُت الؿلُت طاث الهُئت ًبلغ فاهه ألازحر

 بهفخه باالمخشاٌ بالهغف آلامغ ًلؼم وبالخالي ؤلازُاع بهظا اإلاخػللت بالغصوص املخاؾبت مجلـ الخأصًبُت الؿلُت

 03.2-06 ألامغ في وعص إلاا َبلا 1ةالخأصًبي اللجىت أمام غمىمُا مىظفا

 :مدهيت مظؤوليت -ب

 التي وألازُاء الالقغغُت ألافػاٌ غلى مؿإولىن  بالهغفآلامغون :" 21-90  اللاهىن  مً 31 اإلااصة خؿب    

 َظا في اإلالغعة اللاهىهُت الاخيام خضوص في وطلً للىزاةم الخؿابُت اإلاغاكبت جىدكفها ان ًمىً ال التي و ًغجىبىنها

 الهفت وبهظٍ الػمىمُت، ألامىاٌ مً اإلاىدؿبت اإلامخلياث اؾخػماٌ و نُاهت غلى مضهُا مؿإولىن  أنهم هما املجاٌ

ت اإلاىلىلت اإلامخلياث ظغص مؿً غلى شخهُا مؿإولىن   3".مله املخههت أو اإلاىدؿبت والػلاٍع

 

 

                                                            
ً مؿخسضمي التربُت  1 جي لخيٍى ان هماٌ، الغكابت غلى جىفُظ اإلاحزاهُت، مظهغة جسغط لىُل عجبت مفدل الخػلُم اإلاخىؾِ للدؿُحر اإلاالي واإلااصي، اإلاػهض الَى  مٍؼ

 .13 12، م م 2014-2013وجدؿحن مؿخىاَم، الخغاف، 
لُت 15 اإلاإعر في 03-06 ألامغ  2 ضة الغؾمُت غضص 2006 ظٍى ش 46 اإلاخًمً اللاهىن ألاؾاسخي للىظُفت الػمىمُت، الجٍغ لُت 16 الهاصعة بخاٍع  .2006 ظٍى
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  3
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 : جىائيت مظؤوليت - ج

 اإلااصة وجىو الجؼاةغي، الػلىباث كاهىن  في غليها مىهىم مالُت لجغاةم بالهغف آلامغ اعجياب خالت في جُبم    

 مً اإلاىدؿبت اإلامخلياث واؾخػماٌ نُاهت غلى وظؼاةُا مضهُا مؿإولىن  بالهغف آلامغ  :" 21-90 اللاهىن  مً 32

 .زُىعتها لضعظت جبػا الجغاةم و ألافػاٌ َظٍ غلى فُػاكب، 1"الػمىمُت ألامىاٌ

 :العمىمي املحاطب مظؤوليت :الثاوي الفسع

 هظام جُبُم ٌؿخضعي الػمىمُت لؤلمىاٌ وحؿُحٍر الػمىمي، املخاؾب ٌكغله الظي اإلاىهب لخؿاؾُت هظغا    

 في الخفهُل في 46 ئلى 38 مً اإلاىاص وجىالذ ئلُه، اإلاىولت الػملُاث غلى ومالُا شخهُا مؿإوال ًيىن  خُض ناعم،

 مً بلغاع ئال الػمىمي املخاؾب مؿإولُت جلىم ال هما خماًخه، وهُفُت الػمىمي املخاؾب مؿإولُت كُام خاالث

 .املخاؾبت مجلـ بملغع  أو اإلاالُت، وػٍغ

 :واإلااليت الشخصيت اإلاظؤوليت :أوال

 غملُاث ظمُؼ وغلى ئلُه، اإلاىولت الػملُاث غلى ومالُت شخهُت مؿإولُت مؿإوٌ الػمىمي املخاؾب ٌػخبر    

ش مىظ ًضًٍغ الظي اللؿم ش ئلى فُه جىهِبه جاٍع  بؿبب اإلاؿإولُت َظٍ ئكدام ًمىً ال أهه  حر مهامه، اهتهاء جاٍع

 .اإلاهلخت حؿلُم غىض اغتراى أو جدفظ صون  الخدلم بػض بها ًخىفلىن  التي الػملُاث في ئال الؿابم الدؿُحر

خػحن اللُم أو ألامىاٌ في هلو ًشبذ غىضما كاةمت اإلاؿإولُت جيىن       ٌؿترص أن خُنها الػمىمي املخاؾب غلى ٍو

 2.َاب اإلايلف الخؿابُت البىاقي ٌؿاوي  مبلغا الخانت أمىاله مً وظىبا

 في عجؼ أي الخانتًخػحن غلى املخاؾب الػمىمي أن ٌغُي بأمىاله  :" 21-90 اللاهىن  مً 53 اإلااصة جىو    

مىً ًخدمله، مؿخدم خؿابي هلو وول الهىضوق، ىت ٍو  املخضصة الكغوٍ وفم الاكخًاء غىض الػمىمُت للخٍؼ

 3.اإلاؿخدم الخؿاب هلو أو اإلاالي العجؼ لخغُُت الالػمت ألامىاٌ مً حؿبُلاث حػُُه أن

 36 اإلااصة في غليها اإلاىهىم الكغوٍ جىفغ مً ًخدلم أن هفلت ألًت كبىله كبل الػمىمي املخاؾب غلى هظلً  

 لآلمغ ًمىً بالضفؼ، اللُام الػمىمي املخاؾب وعفٌ ألامغ اؾخلؼم وإطا الظهغ،  الؿالفت21-90 اللاهىن  مً

ُلب بها، ًخمخؼ التي الدسخحر ؾلُت ٌؿخػمل أن بالهغف  مؿإولُخه وجدذ هخابُا الػمىمي املخاؾب مً ٍو

 واإلاالُت الصخهُت اإلاؿإولُت مً طمخه ًبرء للدسخحر الػمىمي املخاؾب امخشاٌ فان الخالت َظٍ وفي صفػها،

خدملها جب بالهغف آلامغ ٍو غا ًلضم أن الػمىمي املخاؾب غلى ٍو  وزاةم مً بيسخت مصخىبا بظلً مفهال جلٍغ

 .ًىما 15 زالٌ باإلاالُت اإلايلف الىػٍغ ئلى املخاؾبت

 

 

                                                            
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  1
ان، مغظؼ ؾابم، م 2 . 46 باخىف ٍػ
. ، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  3
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 :ًأحي بما مػلال الغفٌ وان ئطا للدسخحر الامخشاٌ ًغفٌ أن الػمىمي للمداؾب ًمىً أهه  حر    

 الاغخماصاث جىفغ غضم.  

 ىت أمىاٌ جىفغ غضم   .الخٍؼ

 الخضمت أصاء ئزباث اوػضام.  

 ؤلاًغاتي  حر الىفلت َابؼ.  

 لت الهفلاث لجىت جأقحرة أو الىفلاث، مغاكبت جأقحرة اوػضام  الخىظُم في غلُه مىهىم وان ئطا اإلاَإ

 ٌ  .به اإلاػمى

 :1ًخهلخما  ئظغاءًً مً الاؾخفاصة بامياهه فاهه اإلاالُت الػمىمي املخاؾب مؿإولُت كامذ ئطا    

  :اإلاظؤوليت مً ؤلاعفاء- أ 

 أن ًمىً ألازحر َظا فان ،312-91 الخىفُظي اإلاغؾىم مً 9 و 8 واإلاىاص 02-91 اللاهىن  مً 38 اإلااصة خؿب    

ظا اإلاؿإولُت ئغفاء مً اإلاالُت مؿإولُت كُام خالت في ٌؿخفُض  .كاَغة كىة غً هاجج الخُأ أن أزبذ ئطا َو

  :الازجائي ؤلابساء -ب

 لخؿً ئزباجه خالت في ظؼتي أو وامل ئعظاتي ئبغاء مً ٌؿخفُض أن مؿإولُخه كامذ ئطا الػمىمي للمداؾب ًمىً    

 2.الىُت

 :الخأديبيت اإلاظؤوليت :ثاهيا

 مً 54 و 40 اإلاىاص أخيام غلُه ههذ ما وفم جأصًبُت إلظغاءاث غمىمُا غىها بهفخه الػمىمي املخاؾب ًسًؼ    

ا أو مالُا يغعا غنها هخج والتي الػمىمُت اإلاإؾؿت ئػاء ملخالفاث اعجيابه غىض، 063-03ألامغ   يضٍ وهخسظ مػىٍى

 4.بتاإلاغجً ألازُاء جلً وظؿامت صعظت وفم جأصًبُت غلىباث

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ان، مغظؼ ؾابم،م 1  .47 باخىف ٍػ
غة،  2 ىُت لئلصاعة، خُضعة، مغهؼ البٍى ىت، مظهغة نهاًت الضعاؾت، اإلاضعؾت الَى  .26، م2013-2012 وكاص أخمض، غملُاث اإلاحزاهُت وغملُاث الخٍؼ
. ، مغظؼ ؾابم06-03 ألامغ  3
ان هماٌ، مغظؼ ؾابم، م 4 . 21 مٍؼ
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: خالصت

 فهي والاؾدشماع، الخانت بالدؿُحر والىفلاث ؤلاًغاصاث مجمىع اإلاضهُت للؿىت جلضع التي الىزُلت اإلاحزاهُت حػخبر

 فمكغوع والاغخماص والخىفُظ، ؤلاغضاص خُض مً اإلاالُت بلىاهحن الخام84 -17لللاهىن  جسًؼ خؿاباث مجمىغت

ػُت الؿلُت غلى ٌػغى زم الخىفُظًت الؿلُت َغف مً ٌػض اإلاحزاهُت  لُهبذ واغخماصٍ غلُه للمهاصكت الدكَغ

 .للخىفُظ كابل كاهىن 

ت الػمىمُت واإلاإؾؿاث ت فيها بما ؤلاصاٍع  الػمىمي للمداؾب الخلىُت باإلاؿاغضة بالهغف آلامغ محزاهُتها ٌػض التربٍى

 لالغخماص بظلً مسخهت َُئاث غلى لخػغى الىزاةم مً مجمىغت غلى وهفلاتها ئًغاصاتها جلضًغ في باالغخماص

 .واإلاهاصكت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دزاطت خالت ثاهىيت  ولد قابليت صليدت

 

 .جمهيد

 .البؼاقت الفىيت للمؤطظت: اإلابدح ألاول 

 .هبرة جازيخيت عً اإلاؤطظت: اإلاؼلب ألاول 

 .جقديم اإلاؤطظت: اإلاؼلب الثاوي

 .الهيكل الخىظيمي للمؤطظت: اإلاؼلب الثالح

 .2021حظيير ميزاهيت اإلاؤطظت خالل طىت : اإلابدح الثاوي

 .2021إعداد مشسوع اإلايزاهيت للمؤطظت لظىت : اإلاؼلب ألاول 

 .2021 خالل طىت اإلاؤطظت إيساداث: اإلاؼلب الثاوي

 .2021 خالل طىت اإلاؤطظتهفقاث : اإلاؼلب الثالح

 .خالصت

 الفصل

 الثالح
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 :ثاهىيت ولد قابليت صليدتدزاطت خالت : الفصل الثالح

: جمهيد

 في املخضصة الكغوٍ وفم اإلاالُت والػملُاث اإلاحزاهُت جىفُظ الػمىمُىن  واملخاؾبىن  بالهغف آلامغون ًخىلى    

 فغوع مً فغع َى الػمىمُت اإلاإؾؿاث مداؾبت ومؿً اإلاػضٌ، اإلاالُت بلىاهحن اإلاخػلم،171-84 اللاهىن 

ت اإلاإؾؿاث أن وبما املخاؾبت،  املخاؾبت للاهىن  مداؾبتها في جسًؼ فانها غمىمُت مإؾؿاث هي التربٍى

غ الًىابِ مً ملجمىغت جسًؼ فهي وبالخالي ، 212-90 الػمىمُت  .لخىفُظَا اللاهىهُت وألَا

ت باإلاإؾؿت اإلاالي الدؿُحر ئن      َاكت وهظا اإلاإؾؿت َظٍ َبُػت خؿب ألزغي  مإؾؿت مً ًسخلف التربٍى

توا اؾدُػابها، ا لشاهٍى ت مإؾؿت باغخباَع فها، خُض مً ،1623-17 الخىفُظي اإلاغؾىم هظمها جغبٍى  جىظُمها، حػٍغ

ت ولض كابلُت نلُدت ببلضًت  مُضاهُت بضعاؾت هلىم أن اعجأًىا اإلافهىم َظا ولخىيُذ ومهامها، مهالخها،  في زاهٍى

ت اإلاإؾؿت محزاهُت حؿُحرو ئغضاص ئلى وهظا،  الخىظُمي َُيلها وإصعاط بها الخػٍغف زالٌ مً ،مؿخغاهم  التربٍى

ا ئليها جُغكىا التي الدؿُحر بُغق  مُضاهُا الخىفل زالٌ مً جىفُظَا وجغقُض اإلاظوىعة  ظاهبي خُض مً هظٍغ

تاٌ وهفلاث ئًغاصاث  .2021 اإلاالُت الؿىت زالٌ زاهٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .، مغظؼ ؾابم17-84 كاهىن  1
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  2
ضة الغؾمُت عكم 2017 ماي 15، اإلاإعر في 162-17 اإلاغؾىم الخىفُظي  3 ت، الجٍغ ش 30، اإلاخًمً اللاهىن ألاؾاسخي الىمىطجي للشاهٍى  ماي 17 الهاصعة بخاٍع

2017. 
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 :البؼاقت الفىيت للمؤطظت: اإلابدح ألاول 

ت للمإؾؿاث الخؿً الؿحر في الفػاٌ وصوعَا اإلاحزاهُت ألَمُت هظغا      جىفحر ئلى بضوعَا حؿعى التي التربٍى

ت ؤلامياهُاث  مياهت أزظ مً جمىنهم التي اإلاىاؾبت الػلمُت والىؾاةل باإلاػاعف وجؼوٍضَم الخالمُظ لخمضعؽ الًغوٍع

ت ولض كابلُت نلُدت  أزظها املجخمؼ، في غق  جُبُلها هُفُت ومػغفت محزاهُتها لضعاؾت هىمىططبشاهٍى  اهفاكها َو

ٌ  مضزل أو ملخت هلضم بظلً اللُام وكبل  وهفلاتها ئًغاصاتها وجلضًغ إلاػغفت الخُغق  وهظلً، ألازحرة َظٍ خى

 .الؿىت زالٌ

هبرة جازيخيت عً اإلاؤطظت: اإلاؼلب ألاول 
1: 

ت ولض كابلُت نلُدت، ؾمُذ بهظا ؤلاؾم وؿبت للكهُضة ػبُضة ولض كابلُت اإلاضغىة نلُدت، وهي حػخبر مً      زاهٍى

اث لبلضًت مؿخغاهم هظغا للضمها، خُض أوكأث ؾىت  ت في البلضًت 1912أَم الشاهٍى ، وهي حػخبر زاوي أكضم زاهٍى

ت ػعوقي دمحم،    بػض زاهٍى

 :2جقديم اإلاؤطظت: اإلاؼلب الثاوي

ت وؤلاؾخلالٌ اإلاالي وؤلاصاعي خؿب اإلاغؾىم  ت طاث الصخهُت اإلاػىٍى ت مإؾؿت غمىمُت جغبٍى     حػض الشاهٍى

ت التربُت لىالًت مؿخغاهم162-17الخىفُظي عكم  ىُت جدذ وناًت مضًٍغ  . ، وهي جابػت لىػاعة التربُت الَى

ت وؾِ مضًىت بلضًت مؿخغاهم، والًت مؿخغاهم ا .     جلؼ الشاهٍى ، منها ²م8345جتربؼ غلى مؿاخت ئظمالُت كضَع

 جلمُظ 759جلضع َاكت ئؾدُػابها ب .   حر مبيُت، وجخمحز بُبُػت بىائها الهلب²م3178 مبيُت و²م5167

 . جلمُظ ههف صازلي150 جلمُظ زاعجي و 609، منهم (2021ؾىت)

 :جخىفغ اإلاإؾؿت غلى مجمىغت مً الهُاول مىػغت هما ًلي

 ًخىفغ غلى: الجىاح البيداغىجي: 

 . كاغت26: حجغاث الضعاؾت

اةُت  . مسابغ07: مسابغ غلىم َبُػُت وغلىم فحًز

 . مسابغ02: مسابغ مػلىماجُت وجىىىلىظُت

 . وعقت01: وعقت التربُت الدكىُلُت

                                                            
 . ئؾدىاصا ئلى وزاةم اإلاإؾؿت 1
 . ئؾدىاصا ئلى وزاةم اإلاإؾؿت 2
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 . وعقت01: وعقت التربُت اإلاىؾُلُت

 . كاغت01: كاغت وكاَاث مخػضصة

 .01كاغت للمُالػت + 01: مىخبت

  ًخىفغ غلى: الجىاح ؤلادازو: 

ت  . مياجب10: مياجب ئصاٍع

 . كاغت01: كاغت أؾاجظة

 . كاغت01: كاغت ئظخماغاث

 . كاغت01: كاغت أعقُف

 . كاغت01: الدجابت وكاغت ؤلاهخظاع

  ًخىفغ غلى: الفظاء التربىو: 

 .01: مُػم

 .02: مغكض

 .05: ؾىىاث وظُفُت
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ت:إمكاهياث اإلاؤطظت  : والتي جخمشل في ؤلامياهُاث البكٍغ

ت لؿىت :01الجدول زقم   :20211 اللاةمت ؤلاؾمُت للمىظفحن الضاةمحن واإلاخػاكضًً باإلاإؾؿت التربٍى

 العدد الصىف

 01 مضًغ اإلاإؾؿت

 01 الىاظغ

 01 مؿدكاع التربُت

 01 ملخهض

 01 هاةب ملخهض

 01 مؿدكاع عةِسخي للخىظُه اإلاضعسخي

 01 مؿاغض وزاةلي عةِسخي

 01 غىن ئصاعة عةِسخي

 01 غىن ئصاعة

 01 واجبت

 01 غىن خفظ البُاهاث

 08 مكغف جغبىي 

 01 ملخم باملخبر

 01 مػاوهت جلىُت للمسبر والهُاهت

 01 1غامل منهي نىف 

 02 2غامل منهي نىف 

 ٌ  07 غامل منهي مً اإلاؿخىي ألاو

 04 غامل منهي مً اإلاؿخىي الشاوي

 03 غامل منهي مً اإلاؿخىي الشالض

 01 1غىن وكاًت مً اإلاؿخىي 

 01 2غىن وكاًت مً اإلاؿخىي 

 01 غامل منهي زاعط الهىف

 01 ؾاةم

 47 ألاؾاجظة

 89 املجمىع

 

                                                            
. ئؾدىاصا ئلى وزاةم اإلاإؾؿت  1
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 :الهيكل الخىظيمي للمؤطظت: اإلاؼلب الثالح

 1:الهيكل الخىظيمي لثاهىيت  ولد قابليت صليدت: 05الشكل زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمثيل يىضح الهيكل الخىظيمي للمؤطظت

                                                            
. ئؾدىاصا ئلى وزاةم اإلاإؾؿت  1

 اإلاديس

 

 

اإلاصلحت  ألاماهت اإلاصلحت ؤلاقخصاديت 

 البيداغىجيت

مظاعدون 

 جسبىيىن 

مظدشازة 

 التربيت

 ألاطاجرة

 الخالمير

عىن اإلاصلحت 

 ؤلاقخصاديت

 هائب اإلاقخصد

 اإلاقخصد

 العمال

الىاظس 
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 :التركيبت ؤلادازيت للمؤطظت

ُت اؾدىاصا     ت للخٍغ ت جغهُبت مً جخيىن  اإلاإؾؿت فان 2021 لؿىت التربٍى : مهالح زالر في جخمشل ئصاٍع

 وأماهخه اإلاؤطظت مديس: 

-90 اللاهىن  مً 23 أخيام اإلااصة جدذ ًىضعط وبظلً واخض، آن في بالهغف وآمغا مضًغا اإلاإؾؿت مضًغ ٌػخبر    

 مباقغة بهفت له جابػت أماهت بىظىص والخاعظُت، الضازلُت الهُئاث ول أمام لها الىخُض اإلامشل فهى وبالخالي ،211

ت، غملُاث جىفُظ جخىلى  خللت وهي اإلاضًغ، وإلى مً اإلاػلىماث أعقفت والخىػَؼ، الاؾخلباٌ وغملُاث الؿىغجاٍع

ظا ،اإلاهالح وباقي اإلاضًغ بحن الىنل  .1622-17عكم الخىفُظي اإلاغؾىم خؿب َو

 البيداغىجيت مصلحت: 

ت للمإؾؿاث الخىظُمي الهُىلي املخُِ خؿب     ت، البُضا ىظُت اإلاخابػت جخىلى فانها التربٍى  اإلاخػامل وهي والتربٍى

ت ٌػُىه في الدؿُحرًترأؾها جالمُظ، أو أؾاجظة ؾىاء التربىي  الىؾِ مؼ اإلاباقغ  جغبُت مؿدكاع  هاظغ الشاهٍى

حن اإلاؿاغضًً مً مجمىغت بمؿاغضة  .التربٍى

 الاقخصاديت اإلاصلحت: 

ا غلى ٌكغف مهلخت هي      اللاهىن  مً 33 اإلااصة ألخيام وفلا بالهغف آلامغ مؼ بالخيؿُم ، اليالمؾحرالم حؿُحَر

 مً خُض صفؼ الىفلاث وجدهُل اإلاإؾؿت محزاهُت ومخابػت جىفُظ غلى مباقغة مؿإولت ، بدُض جيىن 90-213

 .ؤلاًغاصاث

واإلاشمشلحن في  غامل(24) أعبػت وغكغون غضصَم  البالغغماٌاٌ ومخابػت حؿُحر اإلاهلخت لهاجه اإلاىولت اإلاهام ومً    

 البالغ صازلي الىهف الىظام مً اإلاؿخفُضًً الخالمُظ حغظًت، واإلاإؾؿت مساػن  حؿُحر والخضماث، الهُاهت

 . 2021 لؿىت  جلمُظ 150 غضصَم

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  1
 .، مغظؼ ؾابم162-17 اإلاغؾىم الخىفُظي  2
 .، مغظؼ ؾابم21-90 كاهىن  3
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 :2021حظيير ميزاهيت اإلاؤطظت خالل طىت : اإلابدح الثاوي

 وإخهاةُاث والتربىي، ؤلاصاعي  الخأَحر ئخهاةُاث مً اإلاإؾؿت محزاهُت في اإلاإزغة الػىامل وصعاؾت مخابػت بػض    

 ًغجىؼ الؿىت زالٌ اإلاإؾؿت محزاهُت حؿُحر فان صازلي الىهف الىظام زانت اإلاحزاهُت في مباقغة اإلاإزغة الخالمُظ

اصة في جخدىم التي الػىامل َظٍ غلى أؾاؾا  اإلاالُت الؿىت زالٌ جدهُلها اإلاخىكؼ ؤلاًغاصاث مبالغ جغاظؼ أو ٍػ

 .نغفها اإلاخىكؼ الىفلاث ومبالغ

 2021:1إعداد مشسوع اإلايزاهيت للمؤطظت لظىت : اإلاؼلب ألاول 

 : وؿدىض في ئغضاص مكغوع اإلاحزاهُت غلى مـــاًلي    

ت -  .اإلاىاقحر الىػاٍع

ً في  -  . مىػغُـً خؿب اإلاؿخىي الضعاسخي و الكػـــب و هظام الضعاؾتنهاًت الؿىت اإلاالُتهكــف الخالمُظ الخايــــٍغ

 .ملغع ؤلاغخماصاث -

 .نهاًت الؿىت اإلاالُتويػُت الؿىىاث الىظُفُت في  -

 .نهاًت الؿىت اإلاالُتويػُــت اإلاىظفُــً و ألاؾاجظة في  -

ت - ُت التربٍى ت و الخٍغ ُت ؤلاصاٍع  . الخٍغ

اإلاالــي هُابـت غىـه إلاـا   و لىً ًخىلى اللُــــام بهظٍ اإلاهمت اإلاؿـــحر، اإلاإؾؿتمضًغًلــىم بخدًُــغ مكــغوع اإلاحزاهُت     

 . ًخمــخؼ بــه مً جلـىـُــــــاث

ت و ئغخماص غلى ويػُــت      ًدًغ مكغوع اإلاحزاهُت في بضاًت ول ؾىت مالُت بىاء غلى الخػلُماث و ألاوامغ الىػاٍع

وغـضص اإلاىانب اإلاالُت اإلافخىخت و  (ههف صازلُحن و الخاعظُحن ) صٌؿمبر مً ول ؾىت 31اإلاإؾؿــت ئلى  ــاًت 

ف التي ت مؼ ألازــــــظ بػحن ؤلاغخباع اإلابالغ اإلاالُت التي خللذ و اإلاهاٍع ت و ؤلاصاٍع ُـت التربٍى صفػذ  املخضصة في الخٍغ

 . الؿىت اإلاالُت اإلاىهغمت و هظلً ئعجفاع ألاؾػاع و جللباث الؿىق  زالٌ

 ،و مجلـ التربُت و الدؿُحر (الخػلُم الشاهـىي و الخلجي  )ًلضم مكـغوع اإلاحزاهُت ئلى مجلـ الخىظُه و الدؿُِـغ    

الهبغت الغؾمُت للمكغوع و ئغضاص مدًــغ   ببػٌ ؤلاكتراخاث و اإلاالخظــاث إلغُاءإلصالءلضعاؾخه و مىاككخه 

ت التربُــت للىالًـــــت في ألاظــــــاٌ ،ؤلاظخمــاع في السجــل الغؾمــي   و جضفــؼ وسخت مىه مــــــؼ مكـــــغوع اإلاحزاهــــُت إلاضًــٍغ

غ اإلاضًـــــــــــغ ت مغفلــا بمدًــغ مضاومــت املجلـ و بالىزــــــاةم الغؾمُـــــت و جلــــٍغ  . املخضصة في الغػهــامت ؤلاصاٍع

ًخــم في الىنــــاًت مغاكبت اإلاُالب في الىفلــاث و مغاكبــت املجامُـــؼ مالخظــــت مــا ئطا هــان جىاػن بحن الاًغاصاث و     

الىفلاث زــم جخــم اإلاىافلــت في ئهخظــاع طلً و خخــى ال جخػُل ؾحر اإلاإؾؿــت ففــــي أٌو ظــاهفي هلــابل الخخُاظــاث 

الظي ٌؿخػــــمل في  (1/12)الػاصًت للمإؾؿـــت بىفلـــاث و ئًغاصاث غاصًت و طلً جُبُلـــــا مبضأ ؤلازجي غكــغ 

 . فُدضص مبلغ الىفلــت ليل قهــــغ12 ومفهـــىمه أن جلؿــــم ؤلاغخمـــاصاث اإلاالُت للؿىت الؿابلت غلى ،الدؿُِــغ

                                                            
  1 ئؾدىاصا ئلى وزاةم اإلاإؾؿت
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 :2021إيساداث اإلاؤطظت خالل طىت : الثاوياإلاؼلب 

 كابلت أنبدذ وبالخالي الىناًت َغف مً غليها اإلاهاصكت مؼ كاهىهُت بهفت الؿىت َظٍ محزاهُت ئغضاص جم    

ٌ وفم ألابىاب في ئصعاظها جم فاهه اإلاإؾؿت باًغاصاث ًخػلم فُما أما للخىفُظ،  :الخالي  الجضو

ت:02الجدول زقم   1: ئًغاصاث اإلاإؾؿتالتربٍى

 (ج.د)ؤلايساداث اإلااليت العىاويً ألابىاب 

- ئغاهاث الدؿُحر اإلامىىخت مً َغف الضولت  1

- ؤلاغاهاث اإلامىىخت مً الجماغاث املخلُت واإلاإؾؿاث والهُئاث الػمىمُت  2

- الهباث والىناًا  3

- ئًغاصاث مغجبُت بيكاٍ اإلاإؾؿت  4

- ئًغاصاث مسلفت  5

- ئًغاصاث هاججت غً حؿضًض خلىق الدسجُل وغاةالث الخالمُظ  6

ػام  7 - ئًغاصاث ؤلَا

- اإلاىدت اإلاضعؾُت الخانت لفاةضة الخالمُظ اإلاػىػًٍ  8

حؿضًض الىفلاث الخانت بمجاهُت الىخاب اإلاضعسخي لفاةضة الخالمُظ  9

اإلاػىػًٍ  

 -

/ 12-42ة مً الباب ص الىاع ؤلاؾخصىاتيؤلاغاهت الخانت باليكاٍ التربىي  10

 1اإلااصة 

 -

 اإلاػىىن الخدؿحن اإلاؿخمغ اإلاىظم غلى 04-43ئًغاصاث واعصة مً الباب  11

 ما كبل التركُت وهفلاث ؤلامخداهاث نمؿخىي الىالتي، هفلاث الخيىي 

 -

ً أزىاء الخضمت 63-43ئًغاصاث واعصة مً الباب  12  اإلاػىىن حصجُؼ الخيٍى

. وغً بػض إلاػلمي الخػلُم ؤلابخضاتي

 -

 اإلاػىىن الخدؿحن اإلاؿخمغ 3 اإلااصة 02-43ئًغاصاث واعصة مً الباب  13

ً ما كبل /للمؿخىي اإلاىظم غلى اإلاؿخىي الجهىي و جي، الخيٍى أو الَى

التركُت، هفلاث ؤلامخداهاث 

 -

- ن وو مجمىع العىا
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: 2021 خالل طىت اإلاؤطظتهفقاث : الثالحاإلاؼلب 

ٌ  الجاهب وصعاؾت مػغفت بػض      الشاوي الجاهب مخابػت مً البض اإلاإؾؿت باًغاصاث اإلاخػلم اإلاحزاهُت حؿُحر مً ألاو

 لؿىت باليؿبت ألازحرة َظٍ هفلاث فان وغلُه ججاوػَا صون  الؿىت زالٌ نغفها ًمىً التي الىفلاث في اإلاخمشل

ٌ باٌ ألابىاب وفم واهذ 2021  :الخالي ظضو

ت: 03الجدول زقم   1:هفلاث اإلاإؾؿت التربٍى

 (ج.د)ؤلايساداث اإلااليت  العىاويً ألابىاب

 - حؿضًض اإلاهاٍعف 1

 - الخيالُف اإلالخلت 2

 - اللىاػم 3

 - ألاصواث وألازار 4

 - اللىاػم البُضا ىظُت 5

ػام 6  - هفلاث ؤلَا

 - ألالبؿت 7

 - الخأمحن 8

9 ً  - هفلاث الخيٍى

 - خظحرة الؿُاعاث 10

 - (UDS)هفلاث حؿُحر وخضاث الىكف واإلاخابػت  11

 - اإلاىخبت اإلاضعؾُت 12

اضخي 13  - الىفلاث اإلاخػللت باليكاٍ الشلافي والٍغ

ت والهُاول اإلالخلت 14  - نُاهت وجهلُذ اإلاباوي البُضا ىظُت وؤلاصاٍع

ًاث اإلاؿخدلت غلى غاجم الضولت 15 ف اللًاةُت والخػٍى  - اإلاهاٍع

 - مجمىع العىاويً

 

ظا عاظؼ لػضم مىافلت اإلاإؾؿت غلى طلً: مالخظت  .لم ًخم ؤلافهاح غً أي مبلغ مالي مً اإلاحزاهُت، َو

 

 

 

 

                                                            
 .ئؾدىاصا ئلى وزاةم اإلاإؾؿت  1



 

59 
 

: خالصت

ت ولض كابلُت نلُدت حػخبر     ت مإؾؿت زاهٍى ت وناًت جدذ حػمل اصاعي، َابؼ طاث غمىمُت جغبٍى  التربُت مضًٍغ

ا في جسًؼ ،مؿخغاهم لىالًت ت الىمىطجي ألاؾاسخي اللاهىن  ًىظم الظي 162-17 لللاهىن  جىظُمها و ؾحَر  ،للشاهٍى

تجخيىن   بالصخهُت جخمخؼ بظلً هي و ألاولى، بالضعظت الخلمُظ ًسضم جغبىي  َاكم و اصاعي  َاكم مً  الشاهٍى

ت  مً  َظٍ اإلاحزاهُتجخيىن خُض  ،بها زانت حؿُحر محزاهُت  هي بداظت ئلىاطفله اإلاالي، و ؤلاصاعي  الاؾخلالٌ و اإلاػىٍى

 ليل مالي مبلغ ًسهو و بىىص غضة مً ًدكىالن بضوعَما اللظان و الىفلاث ظاهب و ؤلاًغاصاث ظاهب ،ظاهبحن

خمشلىن في جيىن غبر أغىان ميلفىن بظلً، اإلاحزاهُت َظٍ حؿُحر غملُت و البىىص، َظٍ مً بىض  آلامغ مً ول ٍو

 .الػمىمي املخاؾب و بالهغف
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: خاجمت عامت

 ، الػامتاإلاحزاهُت مفهىم حػمُم خاولىا كض هيىن  للمىيىع والخُبُلي الىظغي  بكليها بها كمىا التي الضعاؾت ئن    

ت اإلاإؾؿاث في وزانت  اإلاحزاهُت كىاغض هفـ غلى جبجى اإلاإؾؿاث َظٍ فمحزاهُت َا،حؿُحرو ئغضاصَا وهُفُت التربٍى

 باقي لها جسًؼ التي والخىظُماث اللىاهحن ولىفـ الػمىمُت، املخاؾبت كىاغض لىفـ جسًؼ هما للضولت، الػامت

 .الػامت والهُئاث اإلاهالح

 جدىم التي اللاهىهُت والًىابِ الىهىم مسخلف ئلى الخػغى خاولىا بها كمىا التي الضعاؾت َظٍ زالٌ فمً   

 ؤلاًغاصاث بكليها اإلاحزاهُت َظٍ بها جخم التي وؤلاظغاءاث آلالُاث غلى الًىء حؿلُِ مؼ اإلاإؾؿاث َظٍ مالُت

 ناعمت بلىاغض اإلاحزاهُت جىفُظ غملُت اإلاكغع أخاٍ فلض الخىفُظ، زم الاغخماص، ؤلاغضاص، مً اهُالكا والىفلاث

 غضة غلى الػمىمُت املخاؾبت أغىان مً مجمىغت طلً في ًخضزل خُض بها، جمغ مػلضة وإظغاءاث جىظمها،

ت اإلاإؾؿت محزاهُت فمكغوع مغاخل،  والخىظُماث اللىاهحن ظل في للمحزاهُت الػامت اإلاباصب فُه ًغاعي التربٍى

 ٌ  .اإلايكىصة لؤلَضاف مدللت بها اإلاػمى

 أَضاف غلى مبجي اإلاػالم، وواضح مسُِ محزاهُت مكغوع ئغضاص ئلى جللُضي محزاهُت مكغوع مً وباالهخلاٌ   

ت الجماغت  جىػَؼ وخؿً الخلضًغاث يبِ في الضكت زالٌ مً والخلمُظ، والتربُت للمضعؾت زضمت وطلً التربٍى

 الػمىمي واملخاؾب بالهغف آلامغ مً ول غلى ألامغ ًلخطخي لظا اللاهىن، به ٌؿمذ ما خضوص في الاغخماصاث

 .غاجلهما غلى جلؼ الياملت فاإلاؿإولُت طلً مسالفت خاٌ وفي الاغخماصاث، بهظٍ الخلُض

 ألاغىان َإالء لها ًسًؼ التي املخخلفت والهُئاث وممخلياتها اإلاإؾؿت أمىاٌ غلى الدؿُحر صوع  ًبرػ َىا ومً    

 .اإلاحزاهُت جىفُظ غملُت زالٌ

 امخشلذ كض ألازحرة َظٍ نئف الضعاؾت مدل للمإؾؿت الخُبُلي الجاهب أما الىظغي  الجاهب ًسو فُما َظا    

 ظمُؼ جدهُل جم وكض الىفلاث، أو ًغاصاث ؤلاجىفُظ ظاهب مً ؾىاء اإلاحزاهُت، بدؿُحر اإلاخػللت اللىاغض لجمُؼ

ظا أوعجؼ ججاوػ  أي حسجُل صون  اإلاحزاهُت بىىص مسخلف في الاغخماصاث نغف وجم اإلاحزاهُت في اإلالضعة اإلابالغ  ًضٌ َو

م للمحزاهُت للمإؾؿت ؤلاصاعي  الُاكم هفاءة غلى  .في حؿُحَر

 :إخخباز صحت الفسطياث

اع باغخماص واإلاخػللت ألاولى للفغيُت باليؿبت -  حػخمض انها غلى الػامت اإلاحزاهُت لىنف همغظؼ الىظغي  ؤلَا

 اإلاباصب ملخخلف الىظغي  الىاكؼ مً الفغيُت َظٍ صخت الى الخىنل جم فلض مىخضة واغضق و مباصبي غل

 و وؤلاغخماص ؤلاغضاص في اإلاخمشلت و غليها حػخمض التي الشالزت اإلاغاخل هظا و الػامت اإلاحزاهُت جدىم التيألاعبػت 

 . الخىفُظ

 في اإلاهم صوعَا و الػمىمُت للمإؾؿت الػامت اإلاحزاهُت مؿاَمت غلى جىو التي و الشاهُت للفغيُت باليؿبت -

ت و الخػلُمُت  الخلمُظ مخُلباث جلبُت  الىاكؼ مً الفغيُت َظٍ صخت الى الخىنل جم فلضالتربٍى

الخلمُظ وطلً بخىفحر ؤلامياهُاث  جغبُت وحػلُم لًمان الالػمت  الىؾاةل ول بخىفحر طلً و الخُبُلي
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ت واإلاخمشلت في ألاؾاجظة  اإلااصًت والُاوالث والىخب وظل ألاصواث الخػلُمُت الالػمت، وأًًا البكٍغ

حن وغماٌ الىظافت ً التربٍى  .مً أظل جىفحر ظغوف مشالُت للخػلُم َظا و .ئلخ...واإلاؿدكاٍع

 :الىخائج اإلاخىصل إليها

 و بها اإلايلفىن  ألاغىان و  اإلاحزاهُت الػامتئغضاص كىاغض مىه حؿخيبِ الظي ألاؾاسخي اإلاهضع اللاهىن  ٌػخبر -

  .الػامت اإلاالُت مجاٌ في الػمل جىظُم غلى حؿاغض التي ألازغي  الجىاهب مسخلف و منهم، ول ازخهاناث

 الػضالت و الىمى ، الغفاَُت في اإلاخمشلت أَضاف لخدلُم وؿخسضمها عةِؿت أصاة هي الػامت اإلاحزاهُت -

لت و فػالت جيىن  ال و ظخماغُتالا ا في جىيؼ لم ئط ، للخىفُظ مَإ  . اللاهىوي ئَاَع

ت اإلاإؾؿت مضًغ ٌػض - ، واإلالخهض َى املخاؾب الػامت اإلاحزاهُت لخىفُظ الىخُض بالهغف آلامغ التربٍى

 .الػمىمي

 .الػمىمي املخاؾب و بالهغف آلامغ َما مخماًٍؼً غىهحن اإلاحزاهُت غملُاث بدىفُظ ًخىفل -

ٌ  هبحر بكيل و ٌؿهل الػىهحن مهام بحن الفهل -  الغكابت يمان غلى ٌؿاغض و صكُلت هخاةج غلى الخهى

 .النهاتي غمله كبل آلازغ ًغاكب غىن  ول أن خُض الػمىمُت، ألامىاٌ غلى الفػالت

 :آفاو البدح

 أمىىىا التي و اإلاخىفغة اإلاػلىماث خؿب و ةؤلاقيالي خضوص في اإلاىيىع َظا مػالجت الضعاؾت َظٍ خاولذ    

 ٌ ا ًمىً ال مىه و غليها، الخهى  زغاةه و ،جهعؾالل هظغا بػاصٍأ و اإلاىيىع ظىاهب بيل أخاَذ كض اغخباَع

 . الفىغي 

 بدشىا ًيىن  أن و ،الػمل َظا مخهفحي ئلى مىه لجؼء لى و الخىنل مً جمىىا و بدشىا أوفُىا كض وىن ن أن هخمجى    و

 .املجاٌ اٌط في البدض في ًغ ب مً أًضي في هًػها عًجاطوب مىفًلا ظهضا
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 :الكخب

  ،2010صهُضوي ًدحى، اإلاالُت الػامت، صاع الخلضوهُت، اللبت اللضًمت، الجؼاةغ. 

 م ئبغاَُمي خمؼة، الغكابت غلى ألامىاٌ الػمىمُت، صعاؾت خالت الجؼاةغ  .فغح غبض الىٍغ

 ت، بً غىىىن الجؼاةغ، اإلاالُت الػامت خؿحنخؿحن مهُفى  ، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، ؾاخت اإلاغهٍؼ

  2001، 19خؿحن الهغحر، صعوؽ في اإلاالُت واملخاؾبت الػمىمُت،صاع املخمضًت، الجؼاةغ، الُبػت. 

  اوي، الغكابت اإلاالُت غلى جىفُظ اإلاىاػهت الػامت في اللاهىن الػغاقي، الضاةغة ؾحروان غضهان محزعا الَؼ

 .2008ؤلاغالمُت في مجلـ الىىاب، الػغاق، 

 ت بً -دمحم غباؽ مدغػي، ئكخهاصًاث اإلاالُت الػامت، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، الؿاخت اإلاغهٍؼ

 .2005الجؼاةغ، الُبػت الشاهُت، -غىىىن 

  ت، وأواصًمُت الفاجذ ظامػت اللاهىن، ولُت الػامت، اإلاالُت مباصب ًىوـ، مُالص مىهىع  .2004 ٍ،.ص الكَغ

 2008 مهغ ألاولى، الُبػت الخلىكُت، الخلبي ميكىعاث الػامت، اإلاالُت هاقض، غضلي ؾىػي. 

 2012 الخامؿت، الُبػت الجامػُت، اإلاُبىغاث صًىان الػامت، اإلاالُت اكخهاصًاث غباؽ، دمحم مدغػي. 

 2003لبىان،  ،بحروث الخلىكُت الخلبي ،ميكىعاث الػامت ،اإلاالُت هاقض غضلي ؾىعي. 

  2005مدغػي دمحم غباؽ، ئكخهاصًاث اإلاالُت الػامت، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، ؾىت. 

  ،2013دمحم قاهغ غهفىع، أنٌى اإلاىاػهت الػامت، صاع اإلاؿحرة، الُبػت الخامؿت، ألاعصن. 

 الجؼاةغ(اإلاحزاهُت الػامت)دمحم نغحر بػلي، اإلاالُت الػامت، الىفلاث الػامت، ؤلاًغاصاث الػامت ،. 

  ،2003دمحم مؿعي، املخاؾبت الػمىمُت، صاع الهضي، الجؼاةغ. 

 :السطائل الجامعيت

 2016 صفػت حؿُحر، و مداؾبت جسهو ؾامي، جلجي مظهغة أمُىت، صٍعف.  

  بىفاجذ اإلاُلىص، محزاهُت الدؿُحر إلاإؾؿت الػمىمُت ؤلاؾدكفاةُت، مظهغة جسغط لىُل قهاصة ماؾتر

 .2017-2016، ، الجؼاةغ-مؿخغاهم-، ظامػت غبض الخمُض بً باصٌـأواصًمي

 غق  للضولت الػامت ؤلاًغاصاث الغجي، غبض عاٌـ  مفدل لغجبت الخسغط قهاصة هُل مظهغة جدهُلها، َو

جي اإلاػهض واإلااصي، اإلاالي للدؿُحر  اإلاخىؾِ الخػلُم ً الَى  مؿخىاَم، وجدؿحن التربُت مؿخسضمي لخيٍى

 .2014-2013 الجؼاةغ،

  جي ت، مظهغة جسغط لىُل قهاصة ملخهض، اإلاػهض الَى ان، حؿُحر اإلاحزاهُت في اإلاإؾؿت التربٍى باخىف ٍػ

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، ابً عقض، جُاعث،   .2011-2010لخيٍى

 ت، مظهغة لىُل قهاصة الخسغط لغجبت مفدل : خؿُجي دمحم، ئغضاص اإلاحزاهُت وجغقُض جىفُظَا باإلاإؾؿت التربٍى

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم،  جي لخيٍى الخػلُم اإلاخىؾِ للدؿُحر اإلاالي واإلااصي، اإلاػهض الَى

 .2014-2013الجؼاةغ، 
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  ت، مظهغة لىُل قهاصة مىمجي غاَفي، اإلاؿً الىظامي للسجالث والىزاةم املخاؾبُت في اإلاإؾؿت التربٍى

ً مؿخسضمي التربُت : الخسغط لغجبت جي لخيٍى مفدل الخػلُم اإلاخىؾِ للدؿُحر اإلاالي واإلااصي، اإلاػهض الَى

 .2014-2013وجدؿحن مؿخىاَم، الجؼاةغ، 

  ت، مظهغة نهاًت مضًىوي َالت، صوع اإلالخهض في جدؿحن ألاصاء اإلاالي واإلااصي وإوػياؾاجه غلى اإلاإؾؿت التربٍى

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، جُاعث،  ً لىُل قهاصة هاةب ملخهض، مػهض جيٍى -2010الخيٍى

2011. 

  ،ٌخماصي ؾامُت، صعاؾت حؿُحر محزاهُت مإؾؿت غمىمُت، خالت ؤلاكامت الجامػُت للبىاث غاتكت كبا

ً اإلاخىانل،  مظهغة جسغط لىُل قهاصة الضعاؾاث الجامػُت الخُبُلُت فغع كاهىن ألاغماٌ، ظامػت الخيٍى

غة،   .2013-2012مغهؼ البٍى

  ًدُاوي أخمض، ئنالح اإلاحزاهُت الػامت للضولت وآزاٍع غلى حؿُحر اإلاإؾؿت الػمىمُت طاث الُابؼ ؤلاصاعي في

، مظهغة جسغط لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الػلىم ؤلاكخهاصًت فغع ئكخهاصًاث اإلاالُت 2009-1995الجؼاةغ 

ت وغلىم الدؿُحر، ظامػت أدمحم بىكغة، بىمغصاؽ،  -2011والبىىن، ولُت الػلىم ؤلاكخهاصًت والخجاٍع

2012. 

  ت، مظهغة هُل قهاصة الخسغط لغجبت بى ضو ئلُاؽ، مغاخل الىفلت وقغوٍ جىفُظَا في اإلاإؾؿاث التربٍى

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن  جي لخيٍى مفدل الخػلُم اإلاخىؾِ للدؿُحر اإلاالي واإلااصي، اإلاػهض الَى

 .2014-2013مؿخىاَم، الخغاف، الجؼاةغ، 

  ً ت، مظهغة جسغط لىُل قهاصة ملخهض، مػهض جيٍى ئؾػض زالض، صوع اإلالخهض في ئهجاح الػملُت التربٍى

ت وجدؿحن مؿخىاَم،  بن عقض، جُاعث،   .2012مؿخسضمي التربٍى

 ؾامي جلجي مظهغة ، أمُىت صٍعف ؤلاصاعي، الُابؼ طاث اإلاحزاهُت حؿحر : ؾػاص ،ناصق لُلى الغخمان غبض 

 .2016حؿُحر،  و مداؾبت جسهو

  ،ت واإلاضهُت، ليل مً آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمي، مظهغة بىخؼام دمحم قٍغف اإلاؿإولُت ؤلاصاٍع

ً مؿخسضمي التربُت  جي لخيٍى جسغط لىُل عجبت مفدل الخػلُم اإلاخىؾِ للدؿُحر اإلاالي واإلااصي، اإلاػهض الَى

 .2014-2013وجدؿحن مؿخىاَم، الخغاف، 

 ،اإلاضعؾت "اإلايلفىن باإلاحزاهُت وإظغاءاث جىفُظَا "، مظهغة جسغط لِؿاوـ كؿم مالُتلُدُم غبض الغجي ،

ىُت لئلصاعة، خُضعة الجؼاةغ،   .1999-1998الَى

  ،ٌان هما الغكابت غلى جىفُظ اإلاحزاهُت، مظهغة جسغط لىُل عجبت مفدل الخػلُم اإلاخىؾِ للدؿُحر اإلاالي مٍؼ

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، الخغاف،  جي لخيٍى  .2014-2013واإلااصي، اإلاػهض الَى

  ،ت، مظهغة لىُل قهاصة كمىمُت دمحم نالخُال آلامغ بالهغف واملخاؾب الػمىمُفي اإلاإؾؿت التربٍى

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، ابً عقض، جُاعث،  جي لخيٍى  .2011-2010ملخهض، اإلاػهض الَى
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  ،ت مهام اإلالخهض همداؾب غمىمُىأَمُخه في جىفُظ اإلاحزاهُت، مظهغة جسغط همِ شخغوع مسُاٍع

ً مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم، جُاعث،  جي لخيٍى  .2011ملخهض، اإلاػهض الَى

  ،ت، مظهغة جسغط لىُل قهاصة لِؿاوـ في الػلىم  ُاؽ مػمغ جىفُظ اإلاحزاهُت في اإلاإؾؿت التربٍى

  .2013-2012ؤلاكخهاصًت، ظامػت كانضي مغباح، وعكلت، 

  ،ىُت لئلصاعة، خُضعة، وكاص أخمض ىت، مظهغة نهاًت الضعاؾت، اإلاضعؾت الَى غملُاث اإلاحزاهُت وغملُاث الخٍؼ

غة،   .2013-2012مغهؼ البٍى

 :اإلاداخالث العلميت والخظاهساث العلميت

  غؼوػ مىانغة، أزغ جُبُم فٍغًت الؼواة غلى اإلاالُت الػاهت للمجخمػاث ؤلاؾالمُت اإلاػانغة، اإلالخلى

اهاث اإلاؿخلبلُت، اإلاغهؼ الجامعي  غصاًت، الجؼاةغ،  الضولي ألاٌو خٌى ؤلاكخهاص ؤلاؾالمي، الىاكؼ والَغ

 .2011 فُفغي 24-23ًىمي 

  ل عجؼ اإلاىاػهت الػامت بحن ؤلاكخهاص ؤلاؾالمي وؤلاكخهاص َؼعشخي َاعق، لباػ إلاحن، صعاؾت ملاعهت لخمٍى

اهاث اإلاؿخلبلُت، اإلاغهؼ الجامعي  الىيعي، اإلالخلى الضولي ألاٌو خٌى ؤلاكخهاص ؤلاؾالمي، الىاكؼ والَغ

 .2011 فُفغي 24-23 غصاًت، الجؼاةغ، ًىمي 

 مدايغاث في املخاؾبت الػمىمُت، ولُت الػلىم ؤلاكخهاصًت وغلىم الدؿُحر، ظامػت -ص ،ً مىهىعي الٍؼ

 .ؾػض صخلب، البلُضة

 :الىصىص القاهىهيت والخىظيميت

  لُت 07 اإلاىافم ٌ 1404 قىاٌ 08 اإلاإعر في 17-84اللاهىن  . ًخػلم بلىاهحن اإلاالُت1984 ظٍى

  ًخػلم باملخاؾبت الػمىمُت1990 أوث 15 الهاصع في 21-90اللاهىن . 

 . اإلاخػلم بمغهؼة عواجب مؿخسضمي التربُت غلى 09/05/2001 اإلاإعر في 01/232 مغؾىم جىفُظي عكم 

ت التربُت . مؿخىي مضًٍغ

  اإلاخػلم بكغوٍ اللبٌى ئلى اإلااةضة اإلاكترهت18/04/1984 اإلاإعر في 251اإلايكىع الىػاعي عكم ،. 

  اإلاخػلم بمغهؼة عواجب مؿخسضمي التربُت غلى 09/08/2001 اإلاإعر في 232-01اإلاغؾىم الخىفُظي 

ت التربُت  . مؿخىي مضًٍغ

  ل 03اإلاإعر في  14/و.ع.م.ث.م.ف.م/م.م.م.ث.م/168اإلايكىع الىػاعي عكم اإلاخًمً ئغضاص 2014 أفٍغ

ؼ اإلاحزاهُت لؿىت   .2014مكاَع

  اإلاخًمً جدضًض قغوٍ جسهُو اإلاىذ 02/06/1990 اإلاإعر في 170-90اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 .الضعاؾُت ومبلغها

  ؼ 2009 فُفغي 24 اإلاإعر في 09/م.و.ف.م/و.م.م/ 169اإلايكىع الىػاعي عكم  اإلاخًمً ئغضاص مكاَع

 .2009اإلاحزاهُاث لؿىت 
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  غ الفاجىعة وؾىض 2005 صٌؿمبر 10 اإلاإعر في 468-05اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  املخضص لكغوٍ جدٍغ

ضة الغؾمُت عكم  ل وونل الدؿلُم والفاجىعة ؤلاظمالُت وهُفُاث طلً، الجٍغ ش 80الخدٍى  الهاصعة بخاٍع

 .2005 صٌؿمبر 11

  لُت 15 اإلاإعر في 03-06ألامغ ضة 2006 ظٍى  اإلاخًمً اللاهىن ألاؾاسخي للىظُفت الػمىمُت، الجٍغ

ش 46الغؾمُت غضص  لُت 16 الهاصعة بخاٍع  .2006 ظٍى

  ت، 2017 ماي 15، اإلاإعر في 162-17اإلاغؾىم الخىفُظي ، اإلاخًمً اللاهىن ألاؾاسخي الىمىطجي للشاهٍى

ضة الغؾمُت عكم  ش 30الجٍغ  .2017 ماي 17 الهاصعة بخاٍع
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 :اإلالخص

ت بها جلىم التي ؤلاظغاءاث أَم مً الػامت اإلاحزاهُت حؿُحر غض    ي  و جىمُت في فػاٌ صوع  لها ان هما اإلاإؾؿت التربٍى

ا التربُت كُاع مؿخىي  غلى الاؾخلغاع جىفحر  حػمل التي الجؼاةغي  املجخمؼ في الخؿاؾت الىؾاةل ئخضي باغخباَع

ل أن ئط ،ألامُت و الجهل اهدكاع مً الخض غلى بضوعَا ت اإلاإؾؿاث جمٍى  الضولت جىفله ما ٍَغم غً ًيىن  التربٍى

اث املخخهت في الؿلِ ٍَغم غً ؤلاًغاصاث جدهُل و الىفلاث نغفه غملُت في مغاخل غلى باغخماص أمىاٌ مً

 .طلً

 للماٌ الخؿً الدؿُحر في للضولت الػلُا الؿلُاث خغم جبُان و ؤلاظغاءاث جىيُذ الى الضعاؾت َظٍ تهضف و    

ت  اإلاإؾؿت في الػام ىُا مىخضة مباصب و مػاًحر غلى إلغخماص وطلً  التربٍى  في آزغ َضف البدض لهظا ان هما ، َو

ت املخههت الػامت باإلاحزاهُت اإلاخػللت الخلاةم مػغفت غلى الػمل  .للمإؾؿت التربٍى

 في اإلاخمشلت أَضاف لخدلُم  اإلاإؾؿتحؿخسضمها عةِؿت أصاة هي الػامت اإلاحزاهُت ان جىنلىا الىخاةج زالٌ مً و    

لت الػامت اإلاحزاهُت جيىن  ال و الاظخماعي الاؾخلغاع و الغفاَُت ا في جىيؼ لم ان لخىفُظ مَإ  مؼ اللاهىوي ئَاَع

 اؾخػماٌ لؿىء جفاصًا اإلاالي الخدهُل و الهغف ئظغاءاث ئجباع في اإلاالي اإلاغاكب ًلػبه الظي الفػاٌ الضوع  مغاغاة

 . الػام اإلااٌ

ت، ؤلاًغاصاث، الىفلاث:الكلماث اإلافخاخيت  . اإلاحزاهُت الػامت، اإلاإؾؿت التربٍى

Résumé : 

    La gestion du budget public est l’une des actions les plus importantes de l’établissement 

d’enseignement. Il joue également un rôle déterminant dans le développement et la stabilisation 

du secteur de l’éducation. C’est l’un des moyens les plus sensibles de la société algérienne pour 

réduire la propagation de l’ignorance et de l’analphabétisme.  

    L’objectif de cette étude est de clarifier les procédures et de démontrer la préoccupation des plus 

hautes autorités de l’État dans la bonne conduite des finances publiques dans l’établissement 

d’enseignement afin de s’appuyer sur des normes et des principes nationaux communs. 

Grâce à nos résultats, le budget public est un instrument clé utilisé par la Fondation pour atteindre 

les objectifs de bien-être et de stabilité sociale. Le budget public n’est pas éligible à l’exécution s’il 

n’est pas placé dans son cadre juridique, compte tenu du rôle effectif joué par le contrôleur dans 

l’application des procédures d’échange et de collecte afin d’éviter l’utilisation abusive des fonds 

publics. 

 


