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ًلصد باألمىاٌ اللمىمُت حمُم اإلامخلياث اللائدة ئلى الدولت، فهده ألاخيرة بدوزها ممثلت باإلدازة اللامت اإلاخيىهت 

ىت اللمىمُت مدل  ت كلى طبُل اإلاثاٌ أمالن الدولت ،الظسائب ، الخٍص مً الحيىمت و الىشازاث و فسوكها ؤلاداٍز

الللازاث، اإلاىلىالث و الثرواث اإلاىحىدة لديها. ولىً ماهي ادن دزاطدىا ، و حشمل هده ألامىاٌ بصفت كامت حمُم 

اإلاسافم اللمىمُت اإلايلفت بجمم ، جدلُم و جؼبُم جىؿُف ألامىاٌ اإلاساد اطخغاللها في ؤلاهفاق، الدظُير اهجاش و 

       .جدلُم ألاهداف اإلاظؼسة مظبلا و الخأهد مً صحت و طالمت الظُاطاث اإلاخخرة و مدي أهمُتها مظخلبال

ت هُفُت الحصٌى كلُه مً حهت و هُفُت ئهفاكه و جىشَله مً حهت  بدُث أصبذ اإلااٌ ملُدا بشسوغ حعجيًز

لت طلُمت و مدىمت الدظُير     .أخسي بؼٍس

م الىمى حلمل دائما حاهدة كلى خظً حظُيرا مىالها و لىً الدظُير  فجمُم الدٌو طىاء واهذ مخلدمت أو في ػٍس

    . ألخسي أو مً مإطظت ألخسي  املحىم ًخخلف مً دولت

فاإلااٌ هىا لىطُلت الختزان الخؼىزاث في املجاٌ الاكخصادي و الاحخماعي لدي هجد اإلاإطظاث   و اإلاىـماث جفىس 

لت كلالهُت و مثالُت مً احل اطخغالٌ أمىالها و كدم هدزها و ئهفاكها في مجاالث  لً حلىد كليها بالفائدة.و  بؼٍس

أصبدذ الدٌو حلخمد كلى الدظُير بىطم أطع جسهُبُت مثل اإلايزاهُت التي جسغب أن جيىن  للحد مً هده املخاػس

مخلادلت ألاػساف مً حاهب ؤلاًساداث  و الخيالُف و أن واهذ هده كادة كدًمت هىكا ما طلُمت فاألمىز اإلاسجبؼت بها 

ظب حلدد اإلاصادز اإلاالُت و هدا أصبدذ آلان مللدة جبلا للخؼىزاث التي كسفتها املجخملاث و خاصت اإلاخؼىزة خ

م اللمىمُت. وهدُجت هده الخدىالث جؼسأ ػبلا حغيراث  و جدىالث في مجاٌ الدظُير و  ل اإلاشاَز حلدد ػسق جمٍى

اإلاساكبت و كلُه أصبذ مً الظسوزي مساكاة هُفُت اطخلماٌ ألامىاٌ اللمىمُت  و اطدثمازها كلى أخظً ما ًسام  

للظُاق  و ؤلاطساف أو باألخسي بما أصبذ  الُىم ٌظمى بالحىهمت و هىا ًـهس  في كدة مجاالث ختى ال جخلسض

ىت اللمىمُت في جسشُد هده ألامىاٌ وىنها وطُؽ هام في حملها و جىشَلها      .الدوز ألاطاس ي التي جلىم  بُه الخٍص

تى ال حلسض هره ألامىاٌ فىسة ججمُم ألامىاٌ في ودائم أو خصائً مً هىق حدًد )مثل خصائً الدولت أو البىىن( خ

ت و الالشمت مً حهت أخسي و هرا مً أحل الحفاؾ كلى  للظُاق أو ؤلاجالف مً حهت و جخخر الاخخُاػاث الظسوٍز

هره ألامىاٌ التي جىطم جدذ طمانها و ذلً ختى   ًمىنها ئكادة جىشَلها كلى كدة كؼاكاث و مُادًً و خظب 

اث أو الترجِباث اإلا لمٌى بها أو باألخسي خظب اخخُاج ول كؼاق أو خظب ػبُلت الخدماث الاخخُاحاث و ألاولٍى

   .اإلاؼلىب أدائها وجىفيرها

أصبذ في أذهاهىا ال وظخؼُم أن هفىس في مشسوق اكخصادي دون أن هللده كلى شسوغ مالُت وذلً هُفُت جىفير 

خؼؽ اكخصادًت ػبلا  ألامىاٌ لخغؼُت هفلاث هرا اإلاشسوق و ئهجاشه باكل هفلاث  و هرا ما ًخؼلب لىطم

للشسوغ اإلاالُت اإلالمٌى بها و جؼبُم مجمىكت مً ألاطالُب الللمُت التي ًمىً أن حظهس كلى حظُير هره ألامىاٌ 

   .و حظاهم و حظاكد في جلُُم جلً اإلاىازد بصىزة مثالُت
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الٌ مساخل جؼىز و مً خالٌ هرا الظسد الىاكعي الري ذهسهاه طالفا هجد مً بين أهم الىلؽ اإلالفخت للىـس خ

الاكخصاد الجصائسي في مجاٌ حظُير ألامىاٌ اللمىمُت ، مما حظببه هره ألاخيرة مً آزاز جللي بظاللها كلى 

   .الصلُدًً الاكخصادي و الاحخماعي

و ٌلخبر الدظُير أخد أهم اإلاإشساث السئِظُت لهرا جدىم الدولت في أوطاق الاكخصاد الىلي ، وىهه خالت مسطُت 

م الىمى كلى الظىاء ، و ال طُما بالدها التي كاهذ مً ألابلاد و الصلت با لحُاة الاكخصادًت للدٌو اإلاخلدمت وفي ػٍس

الاولياطاث الخؼيرة لـاهسة طىء الدظُير ، اإلاخمثلت في صىزة ازجفاق دزحت ألاخؼاز و ألاخؼاء في حظُير 

ء فادخت ، و هرلً مً اخخالطاث ألمىاٌ اإلاإطظاث اللمىمُت و هرا ما هلسأه ًىمُاث الجسائد مً وحىد أخؼا

   .كمىمُت

و ال شً أن اإلالسفت اإلاظخلبلُت لخدازن هره ألاخؼاء حظاكد هثيرا كلى بىاء هـام حدًد ًإمً الدظُير الحظً 

ت والدشغُلُت و املحاطبُت و هرلً ئن  لهره ألامىاٌ اللمىمُت و خاصت ئذا وان هرا الىـام ًثنى كلى السكابت ؤلاداٍز

هره الفسوق مخياملت و مترابؼت فُما بُنها لخدلُم الهدف اإلايشىد داخل اإلاإطظت و هرا مً أحل مىم  واهذ

ألاخؼاء و اهدشاف املخالفاث و ججىب الاخخالطاث، و جبدًد ألامىاٌ اللمىمُت، أو السشىة أو حسائم الغدز و 

ىاٌ، ئال أن شساهتهم و زذالتهم حللتهم اطخغالٌ الىفىذ مً كبل ألاطىاء الرًً ًيىهىن كد أجمىىا كلى هره ألام

ًسجىبىن مثل هره ألاخؼاء و الجسائم الظاكؼت، و هرلً جفادي الخظائس الىاحمت كً طىء الدظُير أو ؤلاطساف 

ىت الدولت أمىاٌ باهـت بدون مىفلت ، أو ئطساف أمٌى في  لألمىاٌ اللمىمُت أو ئهدازها في مشسوكاث جيلف خٍص

تهلً أمىاٌ ػائلت و لىً دوزه في املجخمم غير هفعي باليظبت لهرا ألاخير و هجد اللىع كؼاق غير ئهخاجي مما ٌظ

ت مثل الخللُم  و الصحت جىفم كليها أمىاٌ ال حغؼي اخخُاحاتها و هرا باللىع  مثال اللؼاكاث التي جخدم البشٍس

ت فترصد لها ميزاهُاث خاصت لخغؼُت حمُم  ما هجده في الدٌو اإلاخلدمت فاللؼاكاث و اإلاُادًً التي جخدم البشٍس

الىفلاث اإلاؼلىبت لظد خاحاتها و هرا مً أحل حشجُم اللؼاق في مجاٌ البدث و الخللُم و اللظاء كلى 

الاولياطاث الظلبُت للمجخمم مً بؼالت و أطساز احخماكُت و اللظاء كلى ألامُت و الجهل فمثال هره الدٌو 

ت كلى اإلادي البلُد طبب جلدمها و هى الللم فاألمىاٌ التي جصسف ها كلى كؼاق الخللُم حلخبر باليظبت لها اطدثماٍز

   .ألن هخائجها جـهس مظخلبال

فالدزاطاث في هرا ؤلاػاز أصبدذ حشغل باطخمساز خيزا خاصا ، و جفسض هفظها هفسق كلمي مظخلل ، هـسا 

ىحُه الظُاطاث و البرامج اإلاثالُت و للدوز الهام الري جللبه اللُم اإلاخىكلت للخدلُل في زطم الدظُير ألامثل و ج

هجد في ملدمت هره الدزاطاث الدظُير الاكخصادي الىمي و الىُفي ، الري ًصودها بالؼسق و ألادواث الخدلُلُت 

التي حظاكدا كلى اإلاساكبت و الحيىمت السشُدة لدظُير هره ألامىاٌ اللمىمُت و هُفُت ملالجت هره الـىاهس مً 

هس هلاغ الظلف و اللىة ، جىؼلم مً فسطُت اكخباز أن أخؼاء هره الىماذج لها مدخىي خالٌ الىخائج التي جـ
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مللىماحي مهمل في مشازهخه  في جددًد اللُم اإلاظخلبلُت و مً جم فان الصُغ والخؼؽ لهده البرامج الحظخؼُم أن 

ما طبم ئطساف أمىاٌ جترحم الصفت الحسهُت للـىاهس اإلاساد الىصٌى ئليها أو ألاهداف اإلاظؼسة ، و خاصت ه

   . ػائلت بدون مساكبت الصلت ، و حظُير غير مدىم

   : البدث اشيالُت أ

وفلا إلاا طبم و مداولت مىا لدزاطت واكم الدظُير والخدكُم في اإلاإطظت اللمىمُت، ًمىً لىا جددًد ئشيالُت 

   :اإلاىطىق والخالي

 ؟ماهي السياسات و السبل املتخذة في تسيير املؤسسات العمومية   

 و لالخاػت بيل حىاهب اإلاىطىق ازجاًىا ػسح الاطئلت الفسكُت الخالُت:

 ؟ما هىق الخيامل اإلاىحىد في ؤلادازة اللمىمُت -

 ؟اٌ اللمىمُتماهي خىهمت ؤلازاداث والىفلاث اللمىمُت وهُفُت حظُيرها مً خالٌ   مساكبت و مساحلت الامى  

 ؟غدازة ألافساد داخل اإلاإطظت اللمىمُت\ماهى دوز الدظُير الفلاٌ في  

 ؟ماهي الؼسق و الظبل لخدلُم هخائج مسطُت بدظُير مدىم 

 ؟ما هي ؤلاحساءاث اإلاخخرة لحماًت و مساكبت هره ألامىاٌ 

   : فزضية الدراسة ب

   : لىطم الفسطُاث الخالُتلدظهُل ؤلاحابت كلى الدظاؤالث اإلاؼسوخت ازجأًىا  

إلاساكبت و مساحلت فلالت وأداة  ًمىً اكخبازههـسا ألهمُت وواكم الدظُير داخل اإلاإطظت اللمىمُت : 1الفسطُت

   .أمىاٌ الدولت

جفلُل الدظُير داخل اإلاإطظت اللمىمُت ٌلخبر ئطتراجُجي و له دوز فلاٌ في الخىمُت الاكخصادًت ان : 2الفسطُت

   .إطظت خاصتكامت و في اإلا

   : أهداف الدراسة و أهميتها ج

اخخُازها لهرا اإلاىطىق ًسحم باألطاض ئلى أهمُت الخدلُل و الدظُير داخل اإلاإطظت اللمىمُت و خاصت في الىكذ 

ىت بظبب طىء الدظُير و  ف التي جخدملها الخٍص الساهً و ذلً باكخبازهما أداة هامت في جخفُع الىفلاث و اإلاصاٍز
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إلاساكبت و مساحلت هره ألامىاٌ ، و مً هىا فان مً ألاهمُت بميان ئحساء دزاطت تهدف ئلى شسح مفهىم ؤلاهماٌ 

الدظُير و أطظه و ملُازه و هرلً الخلسف كلى اللىاصس ألاطاطُت للخدلُل و جبُان أهمُت أطالُبه و الخدلم مً 

    : ت مً أهداف أخسي مً أهمهاطالمت زكابت و مساحلت و خىهمت ألامىاٌ اللمىمُت هما هخؼسق ئلى حمل

ىت اللمىمُت هلُىت خاصت •   .ئبساش ألاطاض الىـسي و الخدلُل لدظُير ألامىاٌ اللمىمُت و اجخاذ الخٍص

 . مداولت اكتراح خؼؽ و أطالُب زكابت كلى ألامىاٌ اللمىمُت •

   :مبرزاث اخخُاز البدث •

هى اإلاظاهمت في ملالجت الىلص اإلاالخف لدظُير و جىشَم  ئن مً أهم ألاطباب التي أدث بىا بدىاٌو هرا البدث و

   .ألامىاٌ اللمىمُت ، وهدا هدزة الخدلُل في هدا املجاٌ الطُما كلى مظخىي ولُدىا

   :املنهج املتبع د

طِخم الاكخماد كلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي و ذلً مً خالٌ دزاطت اللىاهين و الخللُماث و اإلاساحم و اإلاصادز 

ُت و التي لها كالكت بمىطىق البدث أو الدزاطت ، و هرلً حمم اإلاالخـاث و البُاهاث و جدلُلها باألطلىب املحاطب

   . اإلاىاطب لخلدًم الاكتراخاث و الخىصُاث الالشمت

س التي جدلل أوطاق الدظُير داخل اإلاإطظت اللمىمُت ، اهؼالكا  اما في الجاهب الخؼبُلي طيظخلمل بلع الخلاٍز

اطُت و اليظب اإلاالُت مصودة مً ؤلاًساد اث و الىفلاث اإلاىحىدة لدًىا ، هما ولخمد كلى بلع اللالكاث الٍس

ت اليظب ، هداٌو  بخدالُل بُاهُت و هرا ما جخؼلبه مثل هره اإلاىطىكاث و مً أحل الخأهد مً مدي ملىٍى

   . اطخخدام أهبر كدد مً اإلايزاهُاث

   : حدود الدراسة ه

ً ألاٌو اكخصادي هداٌو مً خالله فهم واكم الدظُير و الاطخلاهت بالخأمل في كىىان هرا ال بدث هجد أن له مىـٍس

   . بالىفلاث اإلاىشكت كً حمُم اللؼاكاث و ؤلازاداث اإلاىدظبت مً حمُم اإلاداخل و الىخائج اإلالمٌى بها

جدلُل اإلايزاهُاث ، و ذلً اهؼالكا مً حمم البُاهاث اإلاخىفسة لدًىا خظب ػبُلتها و الثاوي وصفي هداٌو فُه 

اهؼالكا مً ألادواث ؤلاخصائُت التي جىفسها لىا بلع اليظب ، مً أحل الخيبإ باإلاظخلبل و هرا كلى ألاكل مً 

   . شأهه أن ًيىن أزطُت خصبت الجخاذ اللسازاث اإلاظخلبلُت إلاساكبت كملُت الدظُير

 كلى البُاهاث الخاصت باإلًساداث و الىفلاثو مً أحل الىصٌى ئلى ألاهداف اإلاظؼسة اكخمدها في ملـم ألاوكاث 

 



 مقدمــــــــــة
 

5 
 

 : صعوبات البحث و

ئن مً بين الصلىباث التي ئكترطدىا في ئهجاش هره الدزاطت هي التي جلً التي جلف كادة أمام الباخث كىد 

مداولخه السبؽ بين الجاهب الىـسي و الخؼبُلي خٌى دزاطت ؿاهسة واكلُت أو مُداهُت في مإطظت ما هرا مً 

اطُت أو وظب كُاطُت مً حهت أخسي و في هرا ؤلاػاز هرهس حهت ، و     : جدلُل الىخائج بأدواث ئخصائُت و ٍز

ت   .هدزة البدىر التي جلىم كلى دزاطاث مُداهُت مثل اإلاىخباث الجصائٍس
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 : ثمهيد

إن وشاط الخسكُم ومطاكبت الدؼُير مخعاضؾ علحهما مىـص اللـسم، ؿــي اإلاشـطوعاث الصـؼيرة ًلـىم صـاحب  

اإلاشـطوع عـازة ببعض إحطاءاث اإلاطاحعت واإلاطاكبت  والخلُُم والاػخـؼاض مً ؤحل جحلُم الطكابت على ؤعماله وفي 

از حجـم اإلاشـطوعاث وحعلـس ؤعمالهـا ؤصـبح مًـ هصه الحالت ًيىن صاحب اإلاشطوع هى اإلاسكم، ولىـً مـع اظزًـ

اإلاخعـصض علـى ؤصـحاب اإلاشطوع وعلى ازاضتها اللُام باإلاهمت هدُجت الـجىة بين الازاضة و اإلاىـصًً للعملُاث، ؿإصبح 

لعاما على اللابمين الاعخماز على بُاهاث واحصابُاث وملخصاث وبسؤث حؼخعين بئزاضة الطكابت السادلُت 

 ا بمؼاعسته

 لللُام بىظابـها، ولضمان الالتزام بالخعغ والؼُاػاث اإلاطػىمت والخإهس مً حماًت ؤصٌى اإلاؤػؼت؛

مً هىا ظهطث الحاحت إلى اإلاطاحعت ومطاكبت الدؼُير حُث ًمىً ؤلازاضة مً الخإهس مً مسي صحت البُاهاث 

  اإلالسمت لها والخإهس مً ػالمت هظام الطكابت السادلُت والالتزام بها .

 وبالىظط الى ألاهمُت التي حظُذ بها وظُـت الخسكُم ومطاكبت الدؼُير ؿلس اضجإًىا  جلؼُم الـصل الى مبحثين :

 املبحث ألاول : عمىميات حىل الحدكيم 

 املبحث الثاني : وظيفة مساكبة الخظيير 
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 عمىميات حىل وظيفة الحدكيم  ول:ألالمبحث ا

ي ــــؿهة بها زىـإلاىحات ـلطكابُات ـألهظمام ـهؤس ـحوؤ ثاـإلاؤػؼا اـعلُه عـجطجى يتـلا بفاـلىظام ـهؤًـمٌعخبر الخسكُم 

عت ــــألهشات ــــي لىاؿــــجلُُمط اــــهش،وتــــإلاؤػؼا لــــدزا رســــحيا ــــل مــــعخها هــــػاب بىــــكاجطزاضة إلاس ــــبُؤزاة 

 دلُت .السالطكابُت اهظمخها ؤحُث جعمل على جعىًط والعملُاث في اإلاؤػؼت،

 م وظيفة الحدكيم وأهدافه مفهىول: ألالمطلب ا

 ىلإت ــاححلزة ااــًظ ىلؤزي إا ــممًت زاــالكخصات ــإلاؤػؼاؽ ــمي صــلاطًع ــلؼض اىــلخعات ــهخُجالخسكُم ت ــظُـث وطــظه

 إلاؤػؼت.اهشعت ؤإلاذخلف  ُسجلا ريلؼاجعمل على جسعُم  ىمتحمحُت ضداودلُت زاكابُت ضهظمت ؤ

 م الحدكيم :مفهى

ؤن ً ـمزكم إلاائً ـا ًعمـكُلزؿحصا ة باإلاىشإ اصتخلث الؼجالث واؼاباحلاث واإلاؼخىساؿحص لخسكُم " ًلصس با

هع اإلاالي في جهاًت ؿترة إلاطاً ـعا طـجلطًؤو مىُت ة ظرتؿٌ دالوع إلاشطاعً هخُجت ا هاهذ جلطًطاء إلاالُت ػىاًط ضلخلاا

ا عس هصؤحله ؤمً ي لصض اكُلت للؼطوزحلُلُت وضحت اضة و ًىعبع ؿُه صىودط ًظهط ا ؤجلطًطظمىُت ؤو  

 ،1لخلطًط"ا

ت ــت مىهجُــظطًلؤو عى ــ"مؼ، الخسكُم  على ؤهه ُتــلـطهؼو الخسكُم  ابت ــلللمحاػــلعمات ــذ مىظمــاعطؿــهم- 

م ـــحىاض ســـصإت ـــُم بؼُـــلخلُو اث اـــإلاعلىمث ااـــً جلىُـــت مـــمىعجمخعمل ـــًؼ ينـــمهؾ طـــً ظـــممـــىل مىؼـــت بشــملسم

إلاخعللت اءاث اإلحطم و الىظااؿعالُت و كُت اجلسًط مصس، ولخلُُما ريعلى معاًزا ػخىا، امؼخللو ل ـــمعل

 2بالخىظُم"

ىُت الخسكُم  على ؤهه عملُت -  ت ــإلاطجبعابً اطــللاى ــعلٌ ىــت للحصــمىخظمعطؿذ الجمعُت املحاػبِىت ألامٍط

اؾ ألظطا ىلإلً شجىصُل هخابج  مث، جلُُمهابعطًلت مىضىعُتوًت زالكخصاار األحسالت على السا  طــبالعىاص

 3إلاعىُت"ا

 يتـلث ااـلعملُاى ـم علـىحلواإلاؤػؼت ؾ اإلالسمت مً ظطث اإلاعلىمااًؼمح بخسكُم زي هخلاا"ؿحص و هالخسكُم - 

 "4ثإلاعلىمااهخجذ جلً ؤ يتلاإلالامت الىظم ث واحط

ف الؼابلت ًمىً إععاء حعٍطف عام للخسكُم و هى: "عملُت ؿحص لىم هابل مً اإلاعلىماث ،  مً دالٌ الخعاٍض

الشطعُت بؼت ـــلصء اـاــضإى ــل علــًعم،اــمهىُوا ــل علمُــذص مؤهــل شـــً كبــموؿم مجمىعت مً ألازلت واللطابً 

ظمىُت محسزة ، وشلً جبعا ملجمىعت مً اإلاعاًير  والصحُحت والؼلُمت على اللىابم اإلاالُت الخاصت بـترة

 إلاالُت."ابم اللىالـحص إلاؼخذسمي هصه ا اجىصُل هخُجت هص، وإلاىضىعُتا

                                                           
  1   18، ص:  2002، دالس اإلاعخصم ، ؤصٌى علم اإلاطاحعت ، اإلاىصىضة ، عليم لؼالاعبس ٌ هما

ت ، مجلت الباحث ، العسز ألاٌو ،   65، ص :  2012في اػتراجُجُت الخإهُل ؤلازاضي للمؤػؼت الاكخصازًت الجعابٍط Audit ، زوض اإلاطاحعت صسًلي ز مؼعى   2  

. 09، ص :  2003دمحم الخىهامي ظىاهط ، مؼعىز صسًلي ،اإلاطاحعت وجسكُم الحؼاباث ، زًىان اإلاعبىعاث الجامعُت ، الجعابط ،  3  

. 11، ص :  ت الى الخعبُم ،زًىان اإلاعبىعاث الجامعُت ،الجعابط ، دمحم بىجين ،    4 2003اإلاطاحعت ومطاكبت الحؼاباث مً الىظٍط
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 حعتالمطاؾ اهسؤ

 نيػاػُخؤ نيىعخـجممباؿه سـهؤس ـسًحتا ـىىىميا صـلاؿه، سـهؤ يفا ـملحىظالخسكُم جعىضا ت ـمهىض ىـللس صاحب جع 

 :  1ضةإلاخعىا سًثتحلوالخللُسًت ا امه

 لحلليدًة: اف األهدا-1

 ؛ علُهاز العخماي امسث ولؼجالواإلاثبخت بالسؿاجط ا اػبُتحملث البُاهااصحت وكت زلخإهس مً ا-

 يتـلاإلاالُت ابم اللىامعابلت ي لت كىًت عً مسوؤزبً اكط ىلإًؼخىس  اًسحم ينؿضؤي على ٌ صىحلا-

بم اىـللاً ـت جلـاللي زسـً معث، ولؼجالواإلاا هى ملُس بالسؿاجط تها  ، حعت حؼاباامط مت يتـلاتـإلاؤػؼاسهاـجع

 ة؛ رتلـاجلً يف يلإلاااحلُلت مطهعها ، ومىُت معُىتة ظرتؿٌ دالضة دؼاؤو بح ضت مً ـإلاؤػؼٌ ااـعمؤتـىهخُجـعل

 ؛ ًطوجعؤو ػش ء ؤو دعاؤمً ث لؼجالواما كس ًىحس بالسؿاجط ؾ هخشاا -

، تــت باإلاؤػؼــدلُالسات ــلطكابات ــهظمؤسعُم ــم جــً ظطًــً عــل، وششــلؼء ؤو ااــألدعب ااــجىص اضطــل ؿــجللُ-

 . نيإلاىظـغ اهـى يفزط ؤإلاـاحئت مً احع اإلاطضاث اًاظه ــسزحتاــمو

 :لحدًثةاف األهدا-2

 : يتألا يف سًثتحلاؾ األهساجخمثل  

 ث ؛ؿااطحنالب اػباوؤلخىـُص احت زضمخابعت ث ولؼُاػاوا عغخلاكبت امط- 

 ث؛ إلاؤػؼاامً كبل  للتحملٌ األعمااهخابج زاء وألاجلُُم - 

 ؛ هخاحُتو إًت زكخصااكصى هـاًت ؤ لُمحت-

 ىتـــــط حـــــهثؤكُت اســـــا مصـــــإلععابهزاضة، إلؾ اطـــــً ظـــــت مـــــعزإلاىاًط ضاـــــلخلوات ـــــإلاالُاابم ـــــلىزاى ـــــكت علزاـــــإلاصا-

 اضاث؛ للطش ااختا يفاعس مؼخذسمُها ـــــجؼ

 ؛ؿعهازحب الىالضطًبت امبلؽ  مثمً ،  ويبلضطًء الىعاا سًسحت يفث إلاالُت للمؤػؼازاضاث اإلة امؼاعس-

 .ىىمُتحلث اهاجلة اؼاعسمب ينلىظز االكخصاا عُغخت يفهت ضإلاشاا-

 

 

 

 
                                                           

،  3، الخيامل  بين اإلاطاحعت السادلُىت واإلاطاحعت الخاضحُت ، ضػالت ملسمت لىُل شهازة اإلااحؼخير ،حامعت الجعابط بى ػطعتؤس هللا ػعُاعبس م لؼالاعبس  1

   11 - 10: ، ص  2010 – 2009ولُت العلىم الاكخصازًت وعلىم الدؼُير ،
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 املطلب الثاني :أنىاع الحدكيم 

ت التي ًىظط مجها إلي عملُت جسكُم  جىحس ؤهىاع مخعسزة مً جسكُم الحؼاباث ول مجها ًذخلف حؼب العاٍو

اإلاخعسز للخسكُم هى في الحلُلت جىىع وصـي ال ًؤزط في ؤي مً مـهىم ؤو ؤصل وحىهط عملُت الحؼاباث، والخىىع 

 . 1جسكُم الحؼاباث شاتها

ب الخسكُم علي الىحى الخالي:    وبشيل عام ًمىً جبٍى

 من حيث اللائم بعملية الحدكيم :- 1

 ًلؼم الخسكُم مً حُث اللابم بعملُت الخسكُم إلى هىعين : 

وهى الخسكُم الصي ًخم بىاػعت ظطؾ داضج الىحسة الاكخصازًت حُث ًيىن مؼخلال  ثدكيم خازجي ) مظحلل( :-

 عً إزاضة الىحسة .

وهى الخسكُم الصي ًخم بىاػعت ظطؾ مً زادل الىحسة الاكخصازًت وحهسؾ بالسضحت ألاولى  الحدكيم الداخلي :-

م الخإهس مً ؤن هظم الط  كابت السادلُت ؿعالت وجلسم بُاهاث ػلُمت وزكُلت لإلزاضة . إلى دسمت ؤلازاضة عً ظٍط

مثل احس ؿطوع الطكابت السادلُت وؤزاة في ًس ؤلازاضة حعمل على مسها باإلاعلىماث اإلاؼخمطة بهسؾ اهدشاؾ  ٍو

 ألادعاء والخالعب والاهحطاؾ عً الؼُاػاث اإلاطػىمت .

 من حيث إلالصام في ثنفير الحدكيم :-2

 حُث ؤلالعام اللاهىوي إلى هىعين : ًلؼم الخسكُم مً 

وهى الخسكُم الصي ًلعم اللاهىن اللُام به , حُث العم اللاهىن عسزا هبيرا مً اإلايشأث بخسكُم  ثدكيم إحبازي :-

 حؼاباتهم واهم هصه اإلايشاث شطواث الامىاٌ .

وإهما جعلبه الىحسة الاكخصازًت وهى الخسكُم الصي ًخم زون إلعام كاهىوي ًحخم اللُام به ,  ثدكيم اخحيازي :-    

 وبذاصت الىحساث الاكخصازًت الـطزًت وشطواث ألاشخاص .

 من حيث النطاق والغسض :-3 

 ؤهىاع الخسكُم مً حُث هعاق الـحص والؼطض جخمثل ؿُما ًلي:

 . الحدكيم املالي أي مساحعة اللىائم املالية.-

لصس به إلبساء الطؤي في مسي عسالت ما حعبر عىه ال بُاهاث الحؼابُت الخخامُت ؿُما ًخعلم باإلاطهع اإلاالي وهخابج ٍو

ألاعماٌ والخسؿلاث الىلسًت للجهت العابسة إلحها جلً البُاهاث وشلً بما ًخـم وؤصٌى املحاػبت اإلالبىلت كبىال 

ت التي  جمىً عاما ؤي ؤهه و بمعنى آدط اضجباط مع مسكم الحؼاباث الخاضجي لالػخـؼاض وإحطاء الخعىاث الضطوٍض

                                                           
ت ،  1 ر    https://sqarra.wordpress.com/auditttدمحم صالح دمحم اللطا ، مسوهت العلىم اإلاالُت وؤلازاٍض  2016/  12/  25بخاٍض
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ت حتى جخمص ى مع  مسكم الحؼاباث مً إبساء جإهُس محسوز بإن اللىابم اإلاالُت ال جحخاج إلى حعسًالث حىهٍط

 اإلابازا املحاػبُت اإلاعترؾ بها .

 الحدكيم ألغسض طسيبية و كانىنية .-

عاث ، هما الالتزا م بخسكُم كىاعس الخسكُم ألػطاض الىكىؾ على مسي الخلُس باللىاهين وألاهظمت واللىابح والدشَط

بت  املحاػبت اإلالبىلت كبىال عاما في إعساز البُاهاث الحؼابُت الخخامُت ، ومسي التزام اإلايلـين بسؿع الضٍط

عاث  بت اإلاؼخحلت علحها ، ومسي التزام السوابط الحيىمُت في الدشَط بُت لها احدؼاب الضٍط لللىاهين وألاهظمت الضٍط

 السوضة والصطؾ مجها . املحلُت والـسضالُت في ججهيز مىاظهاث

 ج. ثدكيم لغسض ثلييم الىفاءة إلانحاحية .

هصا الىىع مً الخسكُم ًخم اللُام به مً كبل اإلاسكم السادلي لؼطض جلُُم الىخابج اإلاخحللت مع الىخابج اإلاخىكعت 

طه جىصُاث ال ى ؤلازاضة مً ألي وشاط مً ؤوشعت اإلايشإة وفي مثل هصه الحاالث ًلىم اإلاسكم السادلي بخضمين جلٍط

ط .  شإن ألادص بها ، جحؼين الىـاءة ؤلاهخاحُت للجهت مىضىع الخلٍط

 من حيث حجم الاخحبازات : ًلظم الحدكيم من حيث حجم الاخحبازات إلى :-4 

 ثدكيم شامل :- 

لصس به ان ًلىم اإلاسكم بـحص ول العملُاث وهصا الىىع ًصلح للىحساث الاكخصازًت صؼيرة الحجم ، حُث   ٍو

 ن حجم وعسز عملُاتها كلُلت وؼبُا .ًيى 

 ثدكيم اخحبازي :-

 هى جسكُم عُىت مً العملُاث ؿحؼب . 

 من حيث ثىكيد الحدكيم -5

 ًلؼم الخسكُم مً حُث جىكُذ الخسكُم إلى : 

 ثدكيم نهائي :-

 وهى الخسكُم الصي ًخم بعس اهتهاء الؼىت اإلاالُت وإعساز اللىابم اإلاالُت .

 ثدكيم مظحمس :-

مع ضطوضة إحطاء  ،الخسكُم الصي ًخم على مساض الؼىت اإلاالُت وػالبا ما ًخم وؿلا لبرهامج ظمني محسز مؼبلا وهى  

ط اإلاالُت الجهابُت . ت إلعساز الخلاٍض اث الضطوٍض  جسكُم ؤدط بعس إكـاٌ الحؼاباث للخحلم مً الدؼٍى

 املطلب الثالث : مبادئ وفسوض الحدكيم 

 في هصا اإلاعلب ػيخعطق إلى مبازا الخسكُم وؿطوضه. 
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  الفسع ألاول :مبادئ الحدكيم

       :ججسض ؤلاشاضة إلى ؤن جىاٌو مبازا جسكُم الحؼاباث ًخعلب جحسًس ؤضواهه وهي 

 زهن الفحص        -

 زهن الحلسيس   -

 :1هما وبىاءا على شلً ؿئن مبازا جسكُم الحؼاباث ًمىً جلؼُمها إلي مجمىعخين  

 املبادئ املسثبطة بسهن الفحص      - 1

عني هصا اإلابسؤ اإلاعطؿت الخامت بعبُعت ؤحسار اإلاؤػؼت وآزاضها الـعلُت املحخملت  مبدأ ثيامل إلادزان السكابي:   - َو

على هُان اإلاؤػؼت وعالكتها باألظطاؾ ألادطي مً حهت، والىكىؾ علي احخُاحاث ألاظطاؾ املخخلـت للمعلىماث 

 اػبُت عً هصه آلازاض مً حهت ؤدطي. املح

ٌعني ؤن ٌشمل مسي الـحص حمُع ؤهساؾ اإلاؤػؼت الطبِؼُت مبدأ الشمىل في مدي الفحص الاخحبازي:  -

ط اإلاالُت اإلاعسة بىاػعت اإلاؤػؼت مع مطاعاة ألاهمُت اليؼبُت لهصه ألاهساؾ وجلً  والـطعُت و هصلً حمُع الخلاٍض

ط.   الخلاٍض

شير هصا اإلابسؤ إلى ضطوضة ؤلاكالٌ إلى ؤكص ى حس ممىً مً الخلسًط الصخص ي ي الفحص: مبدأ املىطىعية ف - َو

س ضؤي اإلاسكم وجسعمه  ؤو الخمُيز ؤزىاء الـحص وشلً باالػدىاز إلى العسز اليافي مً ؤزلت ؤلازباث، التي جٍؤ

ن احخماٌ حسور الخعإ دصىصا اججاه العىاصط واإلاـطزاث التي حعخبر شاث ؤهمُت هبيرة وؼبُا و جلً التي ًيى 

 ؿحها ؤهبر مً ػيرها. 

شير هصا اإلابسؤ إلى وحىب ؿحص مسي الىـاًت ؤلاوؼاهُت في اإلاؤػؼت مبدأ فحص مدي الىفاًة إلانظانية :  - َو

ً الطؤي الصحُح لسي اإلاسكم عً ؤحسار اإلاؤػؼت  بجاهب ؿحص الىـاًت ؤلاهخاحُت إلاا لها مً ؤهمُت في جيٍى

ه اإلاؤػؼت مً هظام لللُازة والؼلعت وهصه الىـاًت هي مؤشط ل لمىاخ الؼلىوي لها وهى حعبير عً ما جحخٍى

 والحىاؿع والاجصاٌ واإلاشاضهت . 

 املبادئ املسثبطة بسهن الحلسيس:- 2 

ط مسكم الحؼاباث ؤزاة لىلل ؤزط  مبدأ هفاًة الاثصال : -      ط ؤو جلاٍض شير هصا اإلابسؤ إلى مطاعاة ؤن ًيىن جلٍط َو

الاكخصازًت للمؤػؼت لجمُع اإلاؼخذسمين لها بصىضة حلُلُت جبعث على الثلت بشيل ًحلم ألاهساؾ العملُاث 

ط.   اإلاطحىة مً إعساز هصه الخلاٍض

شير هصا اإلابسؤ إلى مطاعاة ؤن ًـصح اإلاسكم عً ول ما مً شإهه جىضُح مسي جىـُص ألاهساؾ مبدأ إلافصاح :  - َو

ءاث املحاػبُت والخؼير ؿحها، وإظهاض اإلاعلىماث التي جؤزط على زاللت للمؤػؼت، ومسي الخعبُم للمبازا وؤلاحطا

ط اإلاالُت، وإبطاظ حىاهب الضعف في ؤهظمت الطكابت السادلُت واإلاؼدىساث والسؿاجط والسجالث.   الخلاٍض

                                                           
23، ص : 2000، اإلاسدل إلي الخسكُم الحسًث ، زاض صـاء ألاضزن العبعت ألاولى ، حمعتز .ؤحمس حلمي   1  
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ط اإلاالُت  مبدأ إلانصاف : - ط اإلاسكم، وهصا الخلاٍض اث جلٍط شير هصا اإلابسؤ إلى مطاعاة ؤن جيىن محخٍى مىصـت َو

 لجمُع اإلاطجبعين واإلاهخمين باإلاؤػؼت ػىاء زادلُت ؤو داضحُت. 

ط جـؼيرا واضحا ليل جصطؾ ػير عازي ًىاحه به مبدأ الظببية  - :ٌشير هصا اإلابسؤ إلى مطاعاة ؤن ٌشمل الخلٍط

س هصا وكس ؤه 211اإلاسكم، وؤن جبنى جحـظاجه وملترحاجه على ؤػباب حلُلُت ومىضىعُت.  علي ؤن اإلابازا 

 :      1الاجحاز السولي للمحاػبين في اإلاعُاض السولي للخسكُم ضكم العامت للخسكُم التي ًجب ؤن ًلتزم بها اإلاسكم هي

 الاػخلاللُت       - 

 الىطامت       - 

 اإلاىضىعُت     - 

 الىـاءة اإلاهىُت والعىاًت اإلاعلىبت      -  

ت      -   الؼٍط

    الؼلىن اإلانهي - 

       الـىُت .اإلاعاًير -

باإلضاؿت إلي كُام اإلاسكم بعملُت الخسكُم وؿلا إلاعاًير الخسكُم السولُت التي جحخىي على اإلابازا ألاػاػُت  

ت وألازلت اإلاطجبعت بها )الخـؼيراث، الجىاهب اإلاازًت.( مع مطاعاة ؤن ًلىم اإلاسكم بخذعُغ  وؤلاحطاءاث الضطوٍض

ع ألادص بعين الاعخباض الظطوؾ التي ضبما جؤزي إلى ألادعاء اإلاازًت في اللىابم وجىـُص الخسكُم بىظطة الحصض اإلانهي، م

 اإلاالُت

 الفسع الثاني : فسوض الحدكيم 

جمثل ؿطوض ؤي مجاٌ للمعطؿت هلعت بساًت ألي جـىير مىظم بؼُت الخىصل إلي هخابج حؼاهم في وضع إظاض عام 

ت التي جحىم هصا املجاٌ . ومً زم ؿئن إًجاز  ت لحل مشاول الخسكُم للىظٍط ؿطوض للخسكُم عملُت ضطوٍض

ت شاملت له، ولصلً ؿئن وضع مجمىعت مً الـطوض التي جإدص في  والخىصل إلي هخابج حؼاعس في إًجاز هظٍط

بُت  الاعخباض ظبُعت الخسكُم وهىعُت اإلاشاول التي ًخعامل معها، هى بمثابت إًجاز مجمىعت مً الـطوض الخجٍط

   ضاػت الاهخلازًت حتى ًمىً ؤن جللي اللبٌى العام مً اإلاهىت .التي ًجب ؤن جذضع للس

ٌعطؾ Kohlerالـطض بإهه كاعسة جحظي بلبٌى عام، وحعبر عً الخعبُم العملي، وحؼخذسم في حل معين مً   

 .2اإلاشاول ؤو جطشُس الؼلىن 

                                                           
24ز .ؤحمس حلمي حمعت ، اإلاسدل إلي الخسكُم الحسًث، مطحع ػبم شهطه، ص   1  

20الخسكُم الحسًث، مطحع ػبم شهطه، ص :  ز .ؤحمس حلمي حمعت، اإلاسدل إلي  2  
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. ولىً لم  1عس وألاؿياضو ًمىً ؤن حعطؾ الـطوض بإجها مخعلباث ؤو معخلساث حؼدىس علحها اإلالترحاث واللىا 

بُت كابلت  جحظي ؿطوض الخسكُم بىـؽ ألاهمُت التي ؤععُذ لـطوض املحاػبت مما حعل هصه الـطوض ججٍط

مىً جلخُص ؤهم الـطوض التي حؼدىس علحها عملُت الخسكُم في آلاحي :   :  ط والخؼُير. ٍو  للخعٍى

الىاحب ألاػاس ي إلاسكم الحؼاباث هى إبساء الطؤي في اللىابم اإلاالُت وؤجها جمثل بصىضة فسض اطحلالل املدكم : -

طه إلاؼخذسمي جلً اللىابم .وبما ؤن عمل اإلاسكم هى  صازكت وعازلت الىضع اإلاالي الحلُلي للمؤػؼت وجلسًم جلٍط

وحىز حعاضض بين عمل اإلاسكم  اللُام بعملُت الخسكُم بحُازًت واػخلاللُت وإبساء الطؤي زون جحيز ٌعني شلً عسم

وؤلازاضة  )اللابمين بخجهيز اإلاعل وماث اإلاالُت(، ولىً ال ٌعني ؤن ًيىن عسم وحىز الخعاضض زابم ؤو حخمي ألهه ضبما 

ًيىن هىان حعاضض بين مصلحت ول ظطؾ وإن جذـي ؤلازاضة بعض اإلاعلىماث شاث ألاهمُت للمسكم .في الجهاًت 

عخمس ؿطض اػخلالٌ اإلاسكم علي ًجب ؤن ًيىن اإلاسكم ظطؿا م حاًسا باليؼبت ألصحاب اإلاؤػؼت وؤلازاضة. َو

 : 2هىعين ؤػاػُين مً اإلالىماث هما

ىه العلمي والخللي ودبرجه العملُت. امللىمات الراثية -  : وهي التي جخعلم بصخص اإلاسكم وجيٍى

عاث وما جصسضه الهُئاث اإلاامللىمات املىطىعية - هىُت مً ؤحيام وكىاعس وضماهاث. : وهي ما جخضمىه الدشَط

ظهط هصا الـطض حم اإلاسكم في الاظالع علي السؿاجط والسجالث واإلاؼدىساث وظلب البُاهاث مً إزاضة اإلاؤػؼت  ٍو

طه . ط عً ؤحساثها، وحله في إبساء الطؤي اإلاعاضض في جلٍط                                                   التي ًلىم بالخلٍط

ٌعني ؤهه ًجب ؤن ًيىن هىان إمياهُت لـحص البُاهاث  إميانية فحص املعلىمات واللىائم املالية : فسض-  

واإلاعلىماث اإلاالُت اإلاعسة مً كبل ؤلازاضة، ألهه في حالت عسم إمياهُت ؿحصها ؿئهه ال ًيىن هىان ضطوضة لىحىز 

خىاؿط في هصه اللىابم )اإلاعلىماث الخسكُم .وحتى ًخمىً اإلاسكم مً ؿحص اللىابم اإلاالُت ؿئهه ًجب ؤن ً

 (مجمىعت مً اإلاعاًير مثل : 

ًجب ؤن جيىن اإلاعلىماث املحاػبُت اإلاعسة واإلالسمت للمسكم مالبمت إلاؼخذسمحها وجـي باحخُاحاتهم املالئمة:  -

 ومطجبعت بالـترة اإلاالُت الخاصت بها . 

ؤن ًخم إعساز اإلاعلىماث والبُاهاث اإلاالُت زون جحيز ألي ظطؾ، بمعني ؤن حعىؽ الحلابم البعد عن الححيز:  -

 اإلاىحىزة. 

: ؤن جيىن اإلاعلىماث اإلاالُت كابلت لللُاغ الىمي والخعبير عجها ضكمُا حتى جيىن مـُسة لألظطاؾ اللياض الىمي -

 شوي العالكت .

ابلت للـحص وؤن ًخم الىصٌى لىـؽ الىخابج إشا ما جم اللُام ؤن جيىن اإلاعلىماث اإلاالُت كاللابلية للفحص:  - 

بالـحص مً كبل ؤهثر مً شخص. وجيبع ؤهمُت هصا اإلاعُاض مً ابخعاز مؼخذسمي اإلاعلىماث عً مصسض 

مىً اللٌى بإهه  ولما ظازث اإلاؼاؿت بين  إعسازها، وحعاضض مصالحهم مع مصالح معسي جلً اإلاعلىماث . ٍو

                                                           
ت  20، ص  2009، زاض اإلاِؼطة لليشط والخىظَع، ألاضزن، العبعت الثاهُت ،  ز .ػؼان ؿالح اإلاعاضهت، جسكُم الحؼاباث اإلاعاصط، الىاحُت الىظٍط 1  

21ز .ؤحمس حلمي حمعت ، اإلاسدل إلي الخسكُم الحسًث، مطحع ػبم شهطه، ص  2  
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بين مصسض إعسازها، اظزازث ؤهمُت هصا اإلاعُاض، وهصلً الحاٌ باليؼبت للخعاضض في مؼخذسمي اإلاعلىماث و 

 . 1اإلاصالح بُجهما وبين معسي هصه اإلاعلىماث

: ًلىم هظام الطكابت السادلُت علي مجمىعت مً ألاػؽ واإلاـاهُم  فسض ثىافس نظام  واف للسكابة الداخلية - 

عإ، مما ًجعل مسكم الحؼاباث ًلىم بعمله اػدىازا إلي وحىز والصي ًؤزي إلي الابخعاز عً احخماٌ حسور د

هظام الطكابت الؼلُم وال ٌعني شلً عسم حسور دعإ ؿئشا جىؿط في اإلاؤػؼت هظام ضكابت ػلُم وؿعاٌ ؿئن 

 . 2مذطحاث هظام    اإلاعلىماث ًمىً الاعخماز علحها بسضحت اهبر مً كبل ؤلازاضة واإلاالن

 ًلي : وحشمل الطكابت السادلُت ما 

ت وؿلا للخعت زكابة إدازية:  -  ت ممىىت وضمان جىـُص الؼُاػاث ؤلازاٍض وهسؿها جحلُم ؤعلي هـاًت إهخاحُت وإزاٍض

ب.(  ط، الخسٍض ت، زضاػت الىكذ، الخلاٍض  ووػابلها )اإلاىاظهاث، الخيالُف اإلاعُاٍض

وزضحت الاعخماز علحها ومً وػابلها   وهسؿها ادخباض زكت البُاهاث املحاػبُت اإلاسجلت بالسؿاجطزكابة محاطبية:  -

 )حؼاباث اإلاطاكبت، الجطز اإلاؼخمط، اإلاصازكاث، الخسكُم السادلي، الىظام اإلاؼدىسي .( 

وهسؿه حماًت ؤصٌى اإلاؤػؼت مً ؤي ادخالغ ؤو ضُاع ؤو ػطكت ؤو ػىء اػخعماٌ و مً   طبط داخلي: -

 3( وػابلها : )جلؼُم العمل ،جحسًس الادخصاصاث واإلاؼؤولُاث

: وهى ؤن ًـترض اإلاسكم زباث ؤلازاضة في فسض ثبات حلائم املاض ي في املظحلبل ما لم ًظهس جغيير في الظسوف -

مبازئها إشا ما زبذ مً دالٌ دبراجه الؼابلت في اإلاؤػؼت ؤن ؤلازاضة ضشُسة في جصطؿاتها .ؤما إشا اجطح للمسكم ؤن 

لطكابت ؿئهه مً اإلاـترض ؤن ًيىن حٍطص في الـتراث اإلاؼخلبلُت.  ؤلازاضة جمُل إلي عملُت الخالعب ؤو إضعاؾ هظام ا

: ًلىم مسكم الحؼاباث فسض خلى اللىائم املالية امللدمة للفحص من ألاخطاء غير العادًة أو الحالعب -

في بعملُت الخسكُم باؿتراض ؤن كىابم اإلاعلىماث اإلاالُت اإلالسمت له دالُت مً ألادعاء ػير العازًت ؤو الخالعب و

حالت عسم زباث هصا الـطض ؿئن عمل اإلاسكم ًصبح جـصُلي لياؿت البُاهاث ولِؽ ادخباضي هما هى مـترض، 

حُث ؤن وحىز هصه ألادعاء ؤو الخالعب ًخعلب مً اإلاسكم الـحص الخـصُلي لياؿت السؿاجط والسجالث حتى 

 ًخإهس مً عسم وحىز ؤدعاء.

ـؼط هصافسض الصدق في مححىيات الحلسيس -  ط اإلاسكم ٌعخبر ألاػاغ عىس جىظَع ألاضباح  : ٍو الـطض في ؤن جلٍط

يشإ ؿطض الصسق  بي، هما ؤن عبء ؤلازباث ًلع علي اإلاسكم وال ٌؼخعُع هلله إلي ؤلازاضة، ٍو ؤو كبٌى ؤلاكطاض الضٍط

ت .وهى ؤهمُ 4مً حلُلت وضع اإلاسكم باعخباضه محل زلت حمُع ألاظطاؾ ؤصحاب اإلاصالح في اإلاؤػؼت ؤو داضحها

لسم للجهت التي  ط الصي ٌعسه مسكم الحؼاباث بعس الاهتهاء مً عملُت الخسكُم ٍو اث الخلٍط وحىز الصسق في محخٍى

خعلب شلً مً اإلاسكم ؤن ًخحلم مً :  كامذ بخعُِىه . ٍو

                                                           
31، ص  1990الساض الجامعُت ،  الصبان و ز .دمحم الـُىمي دمحم، اإلاطاحعت بين الخىظير والخعبُم، ز .دمحم ػمير  1  

ت ، مطحع ػبم شهطه ، ص   21ز .ػؼان ؿالح اإلاعاضهت، جسكُم الحؼاباث اإلاعاصط، الىاحُت الىظٍط 2  

22ز .ؤحمس حلمي حمعت، اإلاسدل إلي الخسكُم الحسًث، مطحع ػبم شهطه، ص :   3  

22، اإلاسدل إلي الخسكُم الحسًث، مطحع ػبم شهطه ، ص : حمعت ز .ؤحمس ؤحلمي   4  
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 جعبُم اإلاؤػؼت محل الخسكُم للمبازا املحاػبُت اإلالبىلت كبىال عاما.  -  

 ط اإلاالُت هي معلىماث مالبمت.     ؤن اإلاعلىماث اإلاىحىز في الخلاٍض -

 ؤن اإلابازا املحاػبُت اإلاعبلت في اإلاؤػؼت جالبم ظبُعت وشاط اإلاؤػؼت محل الخسكُم.       - 

 . 1ؤن اإلابازا املحاػبُت جم جعبُلها مً كبل اإلاؤػؼت بثباث - 

ع لـطوض الخسكُم ؤجها حمُعا جطجبغ ؿُما بُجها، وجطجبغ بخحسًس مؼؤولُت مسكم   خطح بعس هصا العطض الؼَط ٍو

الحؼاباث. ومً زم هجس ؤن هصه الـطوض وظبُعت عملُت الخسكُم حعلذ مً اإلامىً اللٌى بإن عملُت الخسكُم 

حاضط، واإلالصىز بصلً ؤن ًلىم اإلاسكم الادخُاضي حعخبر ؤػاػا للعمل اإلاُساوي إلاسكم الحؼاباث في وكخىا ال

بـحص حعء معين مً عملُاث اإلاؤػؼت على ؤن ًخم بعس شلً حعمُم الىخابج التي جىصل إلحها على ول عملُاث 

اإلاؤػؼت حتى ًخمىً مً إبساء ضؤًه الـني املحاًس عً اللىابم اإلاالُت لها. وكس اعخمس هصا اللٌى على عسة هلاط 

 هي:     

عىض مـهىم وظبُعت عملُت الخسكُم ؤظهطث الاججاه إلي اػخذسام الخسكُم الادخُاضي بسال مً ؤن زضاػت ج -ؤ 

 الخسكُم الخـصُلي.      

الاهخمام اإلاتزاًس بإهظمت الطكابت السادلُت اإلاعبلت زادل اإلاؤػؼت، مما زعي البعض إلي حعٍطف إحطاءاث  -ب

لُت اإلاىحىزة والسجالث املحاػبُت للمؤػؼت والتي الخسكُم علي ؤجها "ؿحص اهخلازي ألهظمت الطكابت الساد

  حؼبم الخعبير عً ضؤًه للحىم علي مسي مالبمت اللىابم اإلاالُت .

وهصلً ؿئن معاًير الخسكُم اإلاخعاضؾ علحها كس هصذ في الجعء الخاص بمعاًير العمل اإلاُساوي )ألازاء اإلانهي( 

 واإلاخعلم بدىـُص عملُت الخسكُم علي ؤهه :

ُام بسضاػت ػلُمت وجلُُم زكُم لىظام الطكابت السادلُت اإلاعبم ؿعال في اإلاؤػؼت، حتى ًمىً اجذاش ًجب الل 

الىخابج التي جم الخىصل إلحها وإػاغ ًمىً الاعخماز علُه في جحسًس حجم الادخباضاث الالظمت، والتي بسوضها جحسز 

ت لخىـُص عملُت الخسكُم.      ؤلاحطاءاث الضطوٍض

ُاث وجىطاضها هدُجت لىبر حجم اإلاؤػؼاث، حعل مً الصعب علي مسكم الحؼاباث ؤن ًلىم حعسز العمل -ج  

بـحص شامل لجمُع العملُاث إلاا ًخعلب هصا الـحص مً اضجـاع في الخيالُف وظٍازة في الىكذ الضطوضي 

 للخىـُص.    

بُت للخسكُم جسعم إلي حس هبير هصا الاججاه .ومً زم ؿئن ا -ز   لخسكُم الادخُاضي ٌؼخذسم ؤن الـطوض الخجٍط

لخىـُص عملُت الخسكُم، وال شً ؤن شلً ًخعلب مً مسكم الحؼاباث اجذاش بعض اللطاضاث اإلاخعللت بخحسًس 

مسي الخسكُم الادخُاضي "حجم العُىت"، وهُـُت ادخُاض اإلاـطزاث التي جمثل العُىت محل السضاػت، وؤديرا جحسًس 

                                                           
ت، مطحع ػبم شهطه، ص  -ز .ػؼان ؿالح اإلاعاضهت، جسكُم الحؼاباث اإلاعاصط   1 22الىاحُت الىظٍط
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لت اإلاالبمت لخلُُم هخابج العُىت وحعمُم هصه الىخابج علي املجخمع الصي سحبذ مىه .والجذاش هصه اللطاضاث  العٍط

 هجس ؤن هىان مسدلين ؤػاػُين هما:  : 

عخمس هصا اإلاسدل على الحىم الصخص ي إلاسكم الحؼاباث ؿُما ًخعلم بخحسًس  املدخل الشخص ي أو الحىمي: - َو

ي ؿئن الخبرة العملُت إلاسكم الحؼاباث ومسي حجم العُىت وادخُاض مـطزاتها وجلُُم هخابجها، ومً هاحُت ؤدط 

إإلاامه باإلاعاًير املخخلـت للخسكُم جؤزط إلى حس هبير علي حىمه الصخص ي، ومً زم ؿئن هصا الحىم كس ًخؼير مً 

عاب على هصا اإلاسدل عسم وحىز ؤًت ظطق علمُت ؤو مىضىعُت ؿُما  شخص إلي آدط باليؼبت إلاشيلت واحسة. َو

ث التي حؼبم عملُت الـحص ؤو جلُُم الىخابج التي حصل علحها بعس عملُت الـحص لؼطض ًخعلم باجذاش اللطاضا

الخحلم مً مسي جمثُل العُىت للمجخمع الصي ؤدصث مىه، ؿالعطق التي حؼخذسم في هصا اإلاسدل لـحص عُىت 

  مً

جمثل املجمىع جمثُال مجمىع عملُاث اإلاؤػؼت ال حعخمس على ؤًت ؤػؽ علمُت ػلُمت مما ًجعل العُىت املخخاضة ال 

 ػلُما ومً هصه العطق:

ؿحص حمُع اإلاـطزاث التي جيخمي إلى مجمىعت معُىت: مثل ؿحص مجمىع حؼاباث العمالء التي جبسؤ بحطؾ  - 

عاب على شلً ؤن حؼاباث العمالء ألادطي ال جيىن لها ؿطصت الظهىض في هصه العُىت.   هجاةي معين، َو

ي شهىض معُىت: ومً ؤمثلت شلً ؿحص حمُع العملُاث التي جمذ في شهطي ؿحص حمُع العملُاث التي جمذ ف -

لت ال حععي اعتراؿا واؿُا للعملُاث التي جخم في الشهىض ألادطي.   هىؿمبر و ًىاًط، ومثل هصه العٍط

ؤن ًخم ؿحص وؼبت محسزة مً العملُاث شاث ظبُعت معُىت: وجذخلف هصه اليؼبت مً عملُاث إلي ؤدطي  -

 مجها مثل )جلُُم هظام الطكابت السادلُت ليل مجها( .  حؼب ظطوؾ ول

س كُمتها عً مبلؽ معين ًحسزه مسكم الحؼاباث -  ؿحص حمُع اإلاـطزاث التي جٍع

عخمس هصا اإلاسدل علي ألاػؽ العلمُت لإلحصاء في اجذاش اللطاضاث الخاصت بخحسًس حجم  - اإلاسدل ؤلاحصاةي : َو

ابجها )وهى ما ًعلم علُه اإلاعاًىت ؤلاحصابُت( وهصا اإلاسدل ال ٌعني إهماٌ العُىت  وادخُاض مـطزاتها وجلُُم هخ

الحىم الصخص ي إلاسكم الحؼاباث، بل إن اػخذسام هصا اإلاسدل ًضُف بعض اإلاشاول الجسًسة التي جحخاج إلي 

 ضؤي وحىم مً مسكم الحؼاباث.

خماز علي ؤػؽ مىضىعُت لخحسًس ومً معاًا هصا اإلاسدل وحىز ظطق داصت الدخُاض مـطزاث العُىت مع الاع 

 حجم العُىت وؤلامساز ب وػابل للُاغ مسي زكت هخابج العُىت واملخاظط التي جصاحب اػخذسامها. 

وبالطػم مً ؤن اإلاسدل الصخص ي هى الشاةع الاػخذسام بين مسكلي الحؼاباث هظطا لبؼاظخه وػهىلت 

ط مهىت الخسكُم إلى ألاؿضل .وللس اػخذسامه، هطي ؤن اإلاسدل ؤلاحصاةي ؤؿضل بىثير وبسؤ ًإدص  مياهه في جعٍى

ط مبازا داصت بها مً العلىم ألادطي، مثل ؤلاحصاء .   اكخبؼذ عملُت الخسكُم وهي بصسز جعٍى

ت الاحخماالث والتي جمثل ؤحس العىاصط  ؿعملُت الخسكُم مثل الخعبُلاث ألادطي للخـىير العملي حعخمس علي هظٍط

لل ؿُه الحلابم املجطزة، وداصت ؤجها جخعامل مع بُاهاث مالُت جذضع للعسًس مً ألاػاػُت لإلحصاء في عالم ج
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اإلاؤزطاث السادلُت والخاضحُت عً اإلاؤػؼت، ومً هاحُت ؤدطي ؿئن الخسكُم الادخُاضي ٌعخمس علي ؿحص عُىت 

ئن اػخذسام مً مجمىع العملُاث التي جلىم بها اإلاؤػؼت، وهصا ما ٌعطؾ باإلاعاًىت في علم ؤلاحصاء .ولهصا ؿ

اإلاسدل ؤلاحصاةي ًخعلب ؿهم وزضاػت مـهىم وظطق اإلاعاًىت ؤلاحصابُت ألجها ػخصبح مً العىامل الهامت في 

مجاٌ ادخباضاث اإلاسكم. وعملُت الخسكُم ال بس ؤن حعخمس على ظطق اإلاعاًىت ؤلاحصابُت مثل اعخماز املجاالث 

  ت لخحؼين اػخذسامها للعطق ؤلاحصابُت في هصا املجاٌألادطي علحها، ولهصا البس ؤن حؼخحسر الىػابل اإلاىاػب

 املبحث الثاني : وظيفة مساكبة الخظيير 

هظطا للخؼيراث التي ٌعطؿه املحُغ السادلي والخاضجي للمؤػؼت حعخمس هصه ألاديرة على الدؼُير بإبعازه املخخلـت 

خىُف مع هصه اإلاخؼيراث مً دالٌ الخحىم الخذعُغ ، الخىظُم  ،الخيؼُم ، الخىحُه ، الطكابت ، وشلً مً ؤحل ال

 في محُعها السادلي ، ومؼاًطة محُعها الخاضجي . 

ؿىجسها حعخمس على الطكابت وىظُـت هامت لضمان الخحىم في مىاضزها مً ؤحل حعلها ؤهثر ؿعالُت ومالبمت مع 

 ألاهساؾ التي حؼعى الى جحلُلها .

 املطلب ألاول : مفهىم مساكبة الخظيير وخصائصه 

 الفسع ألاول :جعسيف مساكبة الخظيير  

ف التي كسمذ لىظام مطاكبت الدؼُير و التي هصهط مجها :  للس حعسزث الخعاٍض

ً بخلُُم ؤزاءهم وبملاضهت هخابجهم مع املخععاث  P.BERGERONٌعطؿه "  - "ؤجها جلً العملُت التي حؼمح للمؼيًر

 .1عالجت الىضعُاث ػير اإلاالبمتو ألاهساؾ اإلاؼعطة و باجذاش ؤلاحطاءاث الخصحُحُت إلا

لت التي مً داللها وؼخعُع جىحُه مىاضز اإلاؤػؼت وضماجها هحى الاػخذسام ألامثل  - مطاكبت الدؼُير هي العٍط

 .2لخحلُم ؤهساؾ الخىظُم"

لت ألاحل وهصلً  - "مطاكبت الدؼُير هي حملت مً اليشاظاث و الىػابل والعملُاث التي جعوز اإلاؤػؼت بإهساؾ ظٍى

 .3ضمان جحلُلها بصـت مؼخمطة"

م إهجاظاث اإلاؤػؼت باػخعماٌ معاًير محسزة ػلـا وباجذاش اللطاضاث  - مطاكبت الدؼُير هى عملُت حعخني بخلٍى

م و هى شسًسة الاضجباط بالخذعُغ و جيهئ الخؼصًت العىؼُت الالظمت لخعسًل الخصحُحُت بىاءا على هدُجت ال خلٍى

 .4الخعغ مً ػير جإدير على ضىء الىخابج املحللت

                                                           
 .10، ص: 2003الجعابط ،   عسون ، وؤدطون ، مطاكبت الدؼُير في اإلاؤػؼت الاكخصازًت ، زاض املحمسًت ، هاصط زازي 1

2 MICHEL GERVAIS : Contrôle de Gestion, ECONOMIE, France, 6eme édition, 1997, P 13. 
3 GARMILIS ALI , le contrôle de gestion eu action , les édition D'ORGANISATION, 1988, P. 15. 

 .248، ص  1995 الجعابط،)ؤػاػُاث و وظابف ، جلىُاث (، زًىان اإلاعبىعاث الجامعُت، دمحم ضؿُم العُب ، مسدل للدؼُير  4
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" مطاكبت الدؼُير هي مجمىع ألاعماٌ و ؤلاحطاءاث والىزابم j.l.ardoun. M.michel et l.jschmidهما ٌعطؿه" -

  .1في الخحىم في ؤزائهم ؤلدؼُيري لبلىغ ألاهساؾ املحسزة"الهازؿت إلى مؼاعسة اإلاؼئىلين العملُين 

-   ٌ " ؤن ضكابت الدؼُير جبحث عً إزضان و وضع وػابل معلىماجُت مىحهت لخمىين .C - ALAZARD " و ًلى

اإلاؼئىلين مً الخصطؾ و جحلُم الخيؼُم الاكخصازي العام بين ألاهساؾ و الىػابل و ما هى محلم، لصا ًجب 

 معلىماحي للُازة و حؼُير اإلاؤػؼت وىهه ًطاكب ؿعالُت و هجاعت ألازاء لبلىغ اعخباضه 
ً
   .2ألاهساؾ  هظاما

": "مطاكبت الدؼُير هي العملُت التي مً داللها ًخإهس اإلاؼيرون مً ؤن اإلاىاضز مىحىزة M.GERVAISحؼب ": -7

ىظمت ،وؤن اإلاؼاعي والخىحهاث مؼخعملت بصـت ؿعالت و بىجاعت و مالبمت بما ًخماش ى مع جحلُم ؤهساؾ اإلا

 الحالُت حؼير حُسا وؿم ؤلاػتراججُت املحسزة ".

ً مً ؤهه جم Dearden. Anthony: حؼب"-8 ": "ؿئن مطاكبت الدؼُير هي اإلاؼاض الصي ًخإهس مً دالله اإلاسًٍط

 .الحصٌى على اإلاىاضز واػخؼاللها بـعالُت وهـاءة لخحلُم ؤهساؾ اإلاىظمت"

يي على الىحى الخالي :  جم حعٍطف مطاكبت -9  الدؼُير في اإلاعُاض ألامٍط

ًىـصها مجلؽ ؤلازاضة وإزاضة اإلايشإة واإلاىظـىن آلادطون ، جم جصمُمها إلععاء جإهُس   "مطاكبت الدؼُير هي عملُت

 معلٌى بخحلُم ألاهساؾ الخالُت:

ط اإلاالُت. -  الثلت في الخلاٍض

 الالتزام باللىاهين واللىابح اإلاالبمت. -

 ؿعالُت وهـاءة العملُاث. -

عاوي و اإلاعُاض السولي ؿلس اػخذسم هالهما الخعٍطف الخالي :         ؤما اإلاعُاض البًر

جخيىن مً بِئت الطكابت وإحطاءاث الطكابت ، و جخضمً ول الؼُاػاث و ؤلاحطاءاث اإلاعخمسة مً   مطاكبت الدؼُير   

مً اهخظام وهـاءة إهجاظ  بلسض اإلاؼخعاع   سؿهم في الخحلممجلؽ ؤلازاضة و إزاضة الشطهت للمؼاعسة في جحلُم ه

ألاعماٌ، مخضمىا الالتزام باللىابح في الخحلم ، حماًت ألاصٌى ، مىع واهدشاؾ الخالعباث اإلاالُت وألادعاء. و 

ف :   وؼخذلص مً هصه الخعاٍض

اث زا -أ  دل اإلايشإة.ؤن مطاكبت الدؼُير هي عملُت ًماضػها العامل البشطي على واؿت اإلاؼخٍى

                                                           
1 ANNE MARIE KEISER. control de gestion , édition ESKA, 2eme édition , paris , 2000:P.13. 

 .10م شهطه ، ص : هاصط زازي عسون ، مطحع ػب 2
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الخىحه الطبِس ي إلاطاكبت الدؼُير هى اإلاؼاعسة الـاعلت في جحلُم ألاهساؾ اإلاخسادلت واإلاخعللت بااللتزام  - ب

 باللىاهين و اللىابح و هـاءة و ؿعالُت العملُاث.

ً بخلُُم ؤزائهم وهخابجهم      املحللت إشن مطاكبت الدؼُير هي مجمىع العملُاث و ؤلاحطاءاث التي حؼمح للمؼيًر

باإلالاضهت مع ما وان مذعغ و جحسًس الاهحطاؿاث و جصحُحها ، ؤي مطاكبت مسي هجاعت وؿعالُت ألازاء زادل 

 اإلاؤػؼت مً ؤحل بلىغ ؤهساؿها اإلاؼعطة . 

ومً دالٌ الخعٍطف ًمىً اػخذالص ؤن مطاكبت الدؼُير ًطجىع على زالزت مـاهُم ؤػاػُت وهي معاًير ٌعخمس    

 ؼُير في جلُُم ألازاء وهي الىـاءة، الـعالُت واإلاالبمتعلحها مطاكب الد

 الفسع الثاني : خصائص مساكبة الخظيير 

 :1ًمىً جلخُص دصابص مطاكبت الدؼُير في الىلاط الخالُت

ٌعمل هظام مطاكبت الدؼُير على جلسًم معلىماث صحُحت إلاخذص اللطاض ألن ثلدًم معلىمات صحيحة : . 1

 ما جؤزي إلى هخابج ػِئت.اإلاعلىماث الخاظئت ؤو اإلا
ً
 شىهت جضلل مخذص اللطاض وهثيرا

: ًىؿط هظام مطاكبت الدؼُير اإلاعلىماث اإلاىاػبت في الىكذ اإلاىاػب حُث ؤن حظن ثىكيد املعلىمة امللدمة.2

ؿحصٌى مخذص اللطاض على معلىمت صحُحت و لىً  اإلاعلىمت اإلاخإدطة جـلس معىاها و ؿابستها حعبُا ؤو ولُا ،

 مخإدطة لِؽ لها ؤزط على اللطاض.

: حؼاهم هظام ؿعاٌ إلاطاكبت الدؼُير على جذـُض الخيالُف داصت إشا وان هصا الىظام  الاكحصاد في الحياليف.3

إلىترووي مبني على الحاػب والبرمجُاث ؿهى ًذـض مً جيالُف الدشؼُل وجيالُف الىكذ وؤًضا جذـُض 

 الخيالُف مً دالٌ الخللُل مً ألادعاء الاهحطاؿاث التي ػالبا ما ًيىن لها جيالُف باهظت.

: ًخصف هظام مطاكبت الدؼُير بالؼهىلت ػىاءا في الـهم ؤو الخعبُم ؿئشا لم ًـهم اإلاؼير هظام لة الفهمطهى .4

 و ظبُعت اإلاعلىماث والىخابج التي ًلسمها ؿئهه ػىؾ ٌس يء جـؼير هصه الىخابج ألامط الصي ًؤزي به 
ً
الطكابت حُسا

 إلى اجذاش كطاضاث داظئت.

مطاكبت الدؼُير في عملُت اجذاش اللطاض مً دالٌ اإلاعلىماث التي ًلسمها هصا : ٌؼاهم هظام جظهيل اثخاذ اللساز.5

ت زوهما حاحت إلى الخـؼير والخحلُل  والاػخلصاء .  ألادير إلى مخذص اللطاض والتي جخصف بالىضىح والجاهٍع

 

 

 

                                                           
سض، زوض هظام اإلاعلىماث املحاػبي في مطاكبت الدؼُير، مصهطة ملسمت لىُل شهازة اإلااحؼخير في علىم الدؼُير جذصص إزاضة ؤ 1 عماٌ، كىضًٍ حاج كٍى

 2007حامعت الشلف ولُت العلىم الاكخصازًت وعلىم الدؼُير، 
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 1املطلب الثاني : اهداف ومهام مساكبة الخظيير 

 ًمىً جلؼُم هصا اإلاعلب الى شلين : 

 ؤهساؾ مطاكبت الدؼُير :الـطع ألاٌو 

ت للمؼؤولين العملُين هجس إن  مً دالٌ ػعي مطاكبت الدؼُير إلى ضمان هجاعت و ؿعالُت اللطاضاث الدؼُيًر

 ألاهساؾ الخالُت: مطاكبت الدؼُير حؼعى إلى جحلُم

 الخىؿُم بين اػتراجُجُت مطاكبت الدؼُير و عملُاث مطاكبت الدؼُير؛   -

 لخإزيراث و الاهحطاؿاث اإلاىحىزة في ؤػالُب كُاغ الازاء؛جصحُح ا   -

 جصمُم و وضع هظام اإلاعلىماث و الاػخؼالٌ الجُس له؛  -

ت؛ -  الخمىً مً جحلُم الالمطهٍع

 مؼاعسة اإلاؼؤولين العملُين على الخعلم و الخسضب و جحؼين ألازاء؛  -

 جصحُح ألادعاء اإلاطجىبت في اليشاظاث الؼابلت؛ -

 الاهحطاؿاث و جحسًس ؤػبابها و اإلادؼببين ؿحها و ؤدس إحطاءاث الخحؼين؛اهدشاؾ  -

 جيؼُم اليشاظاث الحالُت للمؤػؼت ؤي مؼاًطة ألاحساث الطاهىت؛ -

 مؼاعسة اإلاسضاء على اجذاز اللطاضاث . -

 ولخحلُم هصه ألاهساؾ ًجب جىؿط عسة شطوط هصهط مجها:

 جلؼُم اإلاهام اإلاعبلت بشيل عام؛ -

 الىماشج في مياجها؛وضع  -

ت التي حؼمح باإلاشاضهت في الخحضيراث. -  جحسًس هىع اإلاسًٍط

 وجلف عسة علباث في وحه جحلُم هصه ألاهساؾ مجها ما ًلي :

 اوشلاق بين مطاكبت الدؼُير ؤلاػتراججُت ومطاكبت الدؼُير العملُت؛-
ً
با ًىمُا  هىان جلٍط

ير وجلسًم اإلاعلىماث الىىعُت وهىا هصه الىػُلت جسدل في هىان جـىً بين العمل اإلاعلىب مً مطاكبت الدؼُ -

 كُاغ ؤزاء ألاشخاص؛

                                                           
Suzana 2 1 ، زضاػت بحثُت حٌى مسدل إلاطاكبت الدؼُير ، http://www.startimes.com/?t=24064864    ر  ، اظلع علُت بخاٍض

   01 /01  /2017 
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ا والتي حؼمح باجذاش اللطاضاث  - هىان عجع في بعض الحاالث مطاكبت الدؼُير عً جىـُص العمل اإلاعلىب مجها هظٍط

 وجلسًط الـىابس؛

 الحؼاػُت مً ظطؾ ألاؿطاز اججاه مطاكبت الدؼُير)اعخباضها جـخِش(. -

 وظابف مطاكبت الدؼُير : ـطع الثاوي ال

إن مطاكبت الدؼُير حعخبر ؤزاة ؤػاػُت لسؿع الاكخصاز الىظني و مً زمت جىـُص إػتراجُجُت اإلاؤػؼت ، ؿبعسما 

وان مطاكب الدؼُير في اإلااض ي ال ًىلى له اهخمام هبير و ال ًحط ى بالعىاًت الياؿُت في اإلاؤػؼت، ؤصبح في الىكذ 

معخبرة زادل اإلاؤػؼت ليىهه ٌؼاعس على اجذاش اللطاضاث، و ًمىً إبطاظ شلً بالخعطق إلى  الحالي ًحخل مياهت

 العىاصط الخالُت :

 : مطاكبت ألازاء الىظُـي -1

ت التي ال ًمىً الخذلي عجها ،باعخباضها  إن مطاكبت ألازاء الىظُـي في اإلاىظماث حعخبر مً ؤهم الىظابف ؤلازاٍض

لجمع اإلاعلىماث لخلُُم ألازاء، حُث ٌعمل اللابم بهصه اإلاهمت على   الطبِؼُت  السعامت ألاػاػُت و الىػُلت

ؤلاصؼاء للمشاول و العطاكُل التي ٌعاوي مجها ألاؿطاز، إش ؤهه ٌؼعى إلى حمع اإلاعلىماث شاث صُؼت مىضىعُت 

ا زة ألاحط، مياؿأث، حؼاعس اإلاؼؤولين على اجذاش اللطاض و التي جخعلم بمؼخلبلهم الىظُـي مً حُث التركُت )ٍظ

ازة الثلت في اإلاؤػؼت  م حملت مً الخصابص  علىباث..( مما ًؤزي إلى ٍظ  : و التي جخحلم عً ظٍط

ا  : اإلاشاضهت في جحسًس ألاهساؾ - حعخبر مشاضهت العماٌ في جحسًس ألاهساؾ التي حؼعى إلحها اإلاؤػؼت زاؿعا معىٍى

 ن ؤهساؾ الـطز و ؤهساؾ اإلاؤػؼت.مً ؤحل جحلُلها مع ضطوضة إحسار هىع مً الخىاظن بي

ت الثلت بين ؤلازاضة و العماٌ و شلً مً دالٌ جىظَع  : عسالت الخىظَع - و حعخبر مً ؤهم العىامل التي جؤزي إلى جلٍى

 ألاحىض ول حؼب ظبُعت عمله، إضاؿت إلى الخىظَع العازٌ لألضباح حؼب الهُيل الهطمي للمؤػؼت

عامالث جيىن باالجصاٌ السابم إلامثلي العماٌ بمذخلف اإلاؼؤولين مً ؤحل ظطح إن عسالت الخ : عسالت الخعامالث -

 مشاولهم على ؤلازاضة الجذاش اللطاضاث اإلاىصـت ؤوالعازلت اإلاخعللت بالعمل ومؼخلبل العماٌ اإلانهي

 : مطاكبت الجىزة -2

للؼلع و اإلاىاز اإلاؼخعملت  حعخبر إزاضة الجىزة شاث حىزة جخالءم و ضػباث اإلاؼتهلىين مً حُث اإلاظهط الخاضجي

اهخمام هبير مً ظطؾ الباحثين الصًً حاولىا جلسًم شطوط و   إهخاحها و مىه ؿئن مىضىع إزاضة الجىزة لها 

، و بالخالي ؿعلى مطاكب الدؼُير ؤن ًخابع باػخمطاض  ISOجحؼين الجىزة حؼب مطحعُت الخىظُم السولي  عىامل

الُت و بالخالي جلبُت ضػباث و مخعلباث اإلاؼتهلىين و مً وضائها ضمان هصه العملُت للمحاؿظت على الجىزة الع

ت اإلاؤػؼت  اػخمطاٍض
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 : إزاضة الىكذ -3

ىه لصا وحب الخـىير في  ًىدؼب عىصط العمً ؤهمُت هبري ال ػُما ؤهه ػير كابل للشطاء و البُع هما ال ًمىً جذٍع

 اػخؼالله حُث ٌعخبر هطؤػماٌ للمؤػؼت

ملصا مً الىاحب مطا  : كبت حؼُير الىكذ و إزاضجه عً ظٍط

 جحسًس هُـُت اػخذسام الىكذ حؼب الخعت اإلاؼعطة -

م حسولت ظمىُت باػخذسام بحىر العملُاث  -  Recherche Opérationnellesجىـُص ألاهساؾ عً ظٍط

 جحسًس ألاولُاث ؿُما ًذص ألاهساؾ   -

 وضع دعت لخحلُم ألاهساؾ  -

ط بعض الىـ   -  شيالُاث العاضبتاءاث و اللسضاث الصخصُت للخؼلب على إل العمل على جعٍى

 املطلب الثالث :أدوات نظام مساكبة الخظيير  

هظطا لألهمُت التي جخمخع بها مطاكبت الدؼُير وان البس مً الترهيز على ألازواث التي جماضغ بها عملُت الطكابت،      

ًصهط اإلاـىطون ؤشياال مذخلـت ألزواث مطاكبت الدؼُير، بعضها بؼُغ وؤػاس ي في الطكابت، وبعضها ؤهثر حعلُسا، 

خىـُصي للمؤػؼت اإلاعُىت، وبعضها آلادط ًيىن ؤػلىبا وبعضها ًيىن ؤػلىبا ضكابُا زادلُا ٌؼخذسمه الجهاظ ال

ضكابُا داضحُا حؼخذسمه هُئاث مؼخللت عً اإلاؤػؼت،هما ؤن هصه ألازواث جلِؽ عسزا مً اإلاؤشطاث التي جحىم 

على ألازاء الىلي للمؤػؼت واإلاطهع اإلاالي ومسي جميزها عً مىاؿؼحها، بِىما ًطهع البعض آلادط  على كُاغ ؤزاء 

ً ؤو حعء معي م ؤو الخمٍى ن مً ألازاء الىلي ؤو إلحسي الىظابف املخخلـت في اإلاؤػؼت مثل ؤلاهخاج ؤو الدؼٍى

 1ألاؿطاز.

خم جصيُف ؤزواث مطاكبت الدؼُير إلى صىـين جللُسًت وحسًثت :       ٍو

 مجها ماًلي : ألادوات الحلليدًة :  .1

اإلاخسادلت واإلاخـاعلت مع بعضها البعض، والتي حعمل هى عباضة عً مجمىعت مً العىاصط نظام املعلىمات :  1.1

جها، وبثها، وجىظَعها لؼطض صىاعت اللطاضاث، وجيؼُم وجإمين  على حمع البُاهاث واإلاعلىماث، ومعالجتها، وجذٍع

شمل  الؼُعطة على اإلاؤػؼت، إضاؿت إلى جحلُل اإلاشىالث، وجإمين اإلاىظىض اإلاعلىب للمىضىعاث اإلاعلسة، َو

اث على بُاهاث ألاشخاص ألاػاػُين، وألاماهً واليشاظاث، وألامىض ألادطي التي  جذص اإلاؤػؼت هظام اإلاعلىم

 2والبِئت املحُعت بها.

                                                           
ص ي، واكع مطاكبت الدؼُير في اإلاؤػؼاث الصؼيرة واإلاخىػعت في الجعابط، مجلت الباحث، حامعت وضكلت، العسز  1  169ص  ،2011، 09دمحم الصؼير كَط
ت على ؤزاء العاملين، مصهطة ملسمت إلػخىماٌ مخعلباث شهازة اإلااحؼخير في علىم  الدؼُير  2 ، ولُت العلىم دالس ضحم، ؤزط هظام اإلاعلىماث اإلاىاضز البشٍط

 .42، ص : 2012الاكخصازًت وعلىم الدؼُير، ػير ميشىضة، حامعت كاصسي مطباح، وضكلت، الجعابط، 
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 حسجُل على ٌعمل معلىماث هظام ؤجها على اإلاالُت املحاػبت ؤو العامت املحاػبت حعّطؾ املحاطبة العامة : 2.1

 جعوٍس على حعمل هما .عام بشيل وؤزائها وضعُتها جحسًس ؤحل مً ومحُعها، اإلاؤػؼت بين جحسر التي العملُاث

ت باإلاعلىماث اإلاؤػؼت مع الخاضحُين واإلاخعاملين اإلاؼاهمين  1.الضطوٍض

 اليشاط وؤ ؤلاهخاج جيلـت لبُاهاث جحلُل  وجذصُص ججمُع هي الخيالُف محاػبت املحاطبة الححليلية : 3.1

ط إلعساز الالظمت اإلاعلىماث لخىؿير ت والجذاش العملُاث ولطكابت السادلي وللخذعُغ  الخاضحُت الخلاٍض  الجاٍض

 2الخاصت. اللطاضاث

  مجها ماًلي :. ألادوات الحدًثة : 2

ت مً البُاهاث اإلاالُت  الححليل املالي : 1.2 هى العملُت التي مً داللها ًخم اػخيباط مؤشطاث ووؼب مئٍى

 3واملحاػبُت للمؤػؼت بما ًؤزي لخصحُح وظٍازة الـعالُت الاكخصازًت لخلً اإلاؤػؼت.

هي دعت مالُت كصيرة اإلاسي، جخضمً جىظَعا للمىاضز مطجبعا باإلاؼؤولُاث املحسزة مً املىاشنة الحلدًسية :  2.2

جب ؤن جيىن اإلاىاظهت مطؿلت بمذعغ عمل ) ( Plan d'actionؤحل جحلُم ألاهساؾ التي جعمح إلحها اإلاؤػؼت، ٍو

ر إهجاظ اليشاظاث. خضمً جىاٍض  4هىعي ٍو

لىحت اللُازة على ؤجها" مجمىعت مً اإلاؤشطاث اإلاطجبت في هظام  ,S. Sépari  C.Alazardٌعطؾ لىحة الليادة : 3.2

م عم ل ؤو مؼؤوٌ ما للمؼاعسة على اجذاش اللطاضاث والخيؼُم والطكابت على عملُاث اللؼم داضع إلاخابعت ؿٍط

اإلاعني، هما حعخبر ؤزاة اجصاٌ حؼمح إلاطاكبي الدؼُير بلـذ اهدباه اإلاؼؤوٌ إلى الىلاط ألاػاػُت في إزاضجه بؼطض 

 5جحؼُجها".

 املطلب السابع  : عالكة وظيفة الحدكيم بنظام مساكبة الخظيير

ان معا، إش ؤن صحت مطاكبت ألازاء جطجىع ؤػاػا على صسق مذخلف  هما - هىعان مً الطكابت مخيامالن وضطوٍض

اإلاعلىماث واإلاطاكبت والخإهس مً هصا الصسق ٌعخبر مً مهام اإلاسكم املحاػبي واإلاالي باإلضاؿت ؤًضا إلى ؤن مطاكبت 

ؿهي إشن جلىم بملاضهت ومىاظهت الـحص املحاػبي واإلاالي  الدؼُير تهخم بمطاكبت مالبمت اإلاىاظهاث وملاضهتها بالىخابج،

 مع الىخابج التي حللتها وشلً لخلُُم ؤزائها.

                                                           
1  P. Biosselier, Contrôle de Gestion Cours et Applications, Ed Vuibert, Paris, France,  1999, p : 516.  

 هالٌ زضحمىن، املحاػبت الخحلُلُت : هظام معلىماث للدؼُير ومؼاعس على اجذاش اللطاض في اإلاؤػؼت الاكخصازًت، ؤظطوحت ملسمت لىُل شهازة  2

 .116، ص : 2005ازًت وعلىم الدؼُير، ػير ميشىضة، حامعت ًىػف بً دسة، الجعابط، الجعابط، السهخىضاه في العلىم الاكخصازًت، ولُت العلىم الاكخص
ت جعبُلُت، العبعت ألاولى، زاض البساًت لليشط والخىظَع، عمان، ألاضزن،   3  .10، ص :  2012وعُم همط زاووز، الخحلُل اإلاالي : زضاػت هظٍط

4  Nobert Guedj, Le Contrôle de Gestion pour Améliorer la Performance de L’entreprise, 3éme Edition, Paris,  France, Edition 

d’organisation, 2000, p : 38. 

5  Claude Alazard, Sabine Sépari, Contrôle de Gestion, 5éme Edition, Dunod, Paris, France, 2001, p : 591. 
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ؿهاجان الىظُـخان إشن البس مً جضاؿطهما وجىؿطهما معا لضمان معلىماث شاث هـاءة وحىزة في الاػخعماٌ،  -

 1وضبح الىكذ.

في مذخلف الىزابم والسؿاجط ًضمً ػالمت مذطحاث  إن حطص الخسكُم السادلي على ػالمت البُاهاث الىاضزة -

املحاػبت وبالخالي زكت الىخابج اإلاخحصل علحها، هصه الىخابج التي حهخم مطاكبت الدؼُير بمطاكبتها بعس شلً ومً زم 

 2جحسًس الاهحطاؿاث بسكت وجلُُم حُس لألزاء.

 3 :ب االخسكُم حؼمح عملُت ؿئن     

 اإلاؼخذسمت في الىظام املحاػبي؛جحؼين حىزة اإلاعلىماث - 

 ضمان احترام ؤلاحطاءاث واللىاهين اإلاعمٌى بها في اإلاؤػؼت؛-

 . جلُُم مسي ؿعالُت ألازواث الطكابُت اإلاخىاحسة باإلاؤػؼت، ؿالخسكُم هى مطاكبت ألاهىاع ألادطي مً الطكابت-

 اإلاسكم ًضمً هما حىزة مىاػبت، شاث معلىماث جىؿير دالٌ مً الدؼُير مطاكب بمؼاعسة اإلاسكم ًلىم وهىا     

ٌ  ؤلاحطاءاث احترام  الجهت وفي اإلايزاهُاث، مذخلف في اإلاخىاحسة اإلاعلىماث بمعاًىت ًلىم و اإلاؤػؼت، في بها اإلاعمى

ىحه العمل في ألادعاء بىشف الدؼُير مطاكب ًلىم اإلالابلت  إعساز في الدؼُير مطاكب ٌؼاهم ،هما اإلاسكم عمل ٍو

 4السادلي باإلاؤػؼت. الخسكُم بىظُـت الخاصت اإلايزاهُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 26، ص : 2010، زاض املحمسًت العامت، الجعابط، مساكبة الخظيير وألاداء في املؤطظة الاكحصادًةهاصط زازي عسون، وآدطون،   1

ite Consulté le 24/02/2014 à 11 : 12C http://www.4shared.com/office/ 2. 

3 C. Alazard et S. Sépari, op-cit, p18. 

4 A. Dayan, Manuel de Gestion, Volume 1, éd Ellipses, Paris, France, 1999, p : 802. 

http://www.4shared.com/office/qqoV8Z8S/_________.html
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 : خالصة 

مً دالٌ هصا الـصل كمىا بسضاػت ػعحُت عً عمىمُاث وظُـتي الخسكُم ومطاكبت الدؼُير إلاا لها مً ؤزط هبير 

 في جحلُل وحماًت اإلااٌ العام مً دالٌ وظابف وظطق ػيخحسر عجها في الشم الثاوي مً بحثىا 

هسا الـصل لىُـُت الىصٌى إلى هخابج اًجابُت ، و جحلُم حؼُير ؿعاٌ كابم على الاهضباط ، السكت و هما حهسؾ 

الىـاءة العالُت مً دالٌ معطؿت زوض الخسكُم والدؼُير زادل اإلاؤػؼت في اجذاش اللطاضاث الىاحعت مع جعبُم 

إلاؼخلبلُت و هسا وله حتى هضمً ؿعالُت اإلابازا املحاػبُت و اػخعماٌ ؤزواث الخحلُل اإلاالي للخيبؤ للخىكعاث ا

 ألاهظمت املحاػبُت اإلاؼخعملت.
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 : ثمهُد

ت والظُاطاث الِمىمُت في الجصاثس ، بخدي  ٌِخبر جسػُد الخدبحر الِمىمي، وخظً بُداد وجىُ٘ر البرامج الخىمٍى

س هٚس الخدبحر الِمىمي  اإلاِلالث ال١بري التي اطخِـذ ُلى حمُّ الخ٢ىماث الظابٜت، طىاء ُٗما ًخِلٝ بخوٍى

ت ال١بري، ؤو بترػُد في خد ذاجه، ؤو بوبُِت الهُئاث التي حِد هره  الظُاطاث والاطتراجُجُاث وألاوزاغ الخىمٍى

الخدبحر وكبى الخ٢الُٙ اإلاالُت لهره البرامج والظُاطاث التي ًى٠ل ؤمس جىُ٘رها بما لؤلحهصة الخ٢ىمُت ؤو 

 للى٠االث واإلااطظاث واإلاٜاوالث الِمىمُت التي جىحد بدوزها في وكُِت ٓمىق ٛاهىوي وطُاس ي.

ِخبر الخدً ُاب ػ٘اُٗت الخدبحر واطدؼساء ال٘ظاد والسػىة بؼ٢ل ٓحر َو ث ًُ ال٘ظاد اإلاالي وؤلادازي، ٓو

ُُ٘ت  ، ؤخد الىخاثج اإلاباػسة للٔمىق ال١بحر الري ًوبّ هٚس بُداد البرامج والظُاطاث الِمىمُت ٟو مظبٚى

 جدبحر اإلاا٤ الِام وآلُاث مساٛبخه وكبوه.

خدًث ًُ ال٘ظاد اإلاالي، وال ًم١ً في هرا الظُاٚ ذٟس ال٘ظاد اإلاالي دون ٗخدبحر اإلاالُت الِمىمُت ًّٜ في ؿلب ال

اث مسخل٘ت،  الخدًث ًُ الهُئاث املخخـت بخدبحر الظُاطاث والاطتراجُجُاث الِمىمُت وبدىُ٘رها ُلى مظخٍى

ون وال ًم١ً ؤًلا الخدًث ًُ ؤلاؿالح ومدازبت ال٘ظاد وجسلُٝ الخُاة الِامت وجسػُد ؤلاه٘اٚ الِمىمي د

ت  لى واملجالع الجهٍى الخوٚس لآللُاث ألاطاطُت التي جم١ً البرإلاان والخ٢ىمت والٜلاء اإلاالي )املجلع ألُا

ٙ السػىة وال٘ظاد. ابت ُلى الخدبحر الِمىمي ومً ؿُاهت اإلاا٤ الِام ووٛٙ هٍص  للخظاباث زـىؿا( مً الٛس

بحر اإلاا٤ الِام وجدبّ بُداد وجىُ٘ر الظُاطاث وحِخبر بِم اإلااطظاث السثِظُت ؤهم آلالُاث اإلاخاخت إلاساٛبت جد

 الِمىمُت ومساحِت ج٢ل٘تها اإلاالُت وجدُٛٝ ؤهداٗها وجإزحراتها ُلى الخدبحر الِمىمي بؼ٢ل ُام.

ُ٘تي الخدُٛٝ ومساٛبت حظُحر دوزا هاما في جدبحر اإلاا٤ الِام طىاءا مً هاخُت  مً حهت ؤزسي جلِب ٠ل مً ًو

ٜت بطخسدام اإلا  ا٤ الِام و جدلُل مـدز ومىزده ، وبرل٣ هخوٚس الى اإلابدث ألاو٤ وهى اإلاا٤ الِام خماًت  وهٍس
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 اإلابحث ألاول : مفهىم اإلاال العام  

ُ٘تها في جٜدًم الخـدمـــاث للجمهىز في خحن  جمثل ألامىا٤ الِامت الىطُلت اإلاادًت التي حظخِحن بها ؤلادازة ألداء ًو

ت ألامىا٤ الِامت و جددًد م٘هىم اإلاا٤ الِام زالٗا في الٜ٘ه،  د ؤزازث هٌٍس ت ،  ٛو ٘ىن الىطُلت البؼــٍس ًمثــل اإلاًى

ؤدي بلى ازخالٖ الٜ٘ه خى٤ جددًد ٟثحر مً اإلاظاثل التي جخِلٝ باإلاا٤ هٌسا لِدم جددًدها ُلى وحه الدٛت مما 

ـــاجه بلى  ٘ا واضخا وجخِـــــــدد ُىاؿـس اإلاـــا٤ الِام و جىٜظم مدخٍى الِـــــام في الخاالث التي لم ًددد اإلاؼَس اججاهها مٛى

و  )اإلاولب ألاو٤ (ا٤ الِام و اإلاـــا٤ الخاؾ ُـــــدة جٜظُماث لرل٣ طـــٖى هخوـــٚس في هرا اإلابدث بلى الخِــٍسٙ باإلا

 . )اإلاولب الثاوي(م٢ىهاث ألامىا٤ الِامت 

ف باإلاال العام والخاص   اإلاطلب ألاول : التعٍس

اث الٜاهىهُــت جإزسا باأل١ٗــــاز الظُاطُــــــت و الاٛخـادًت التي حظىد  ت ألامىا٤ الِامت مً ؤٟثـــــس الىٌــٍس حِـــد هٌـٍس

حن مً  ٝ بحن هُى ت الخٜلُدًت لؤلمىا٤ الِامت بالخٍ٘س الىٌم املخخل٘ت، ٗ٘ي ؤٓلب ألاهٌمت السؤطمالُت جٜىم الىٌٍس

ولت مل١ُت ُادًت ؤطىة بمل١ُت ألاٗساد ألمىالهم، و ال جسـف للىّ٘ الِام و هي ؤمىا٤ الدولت، ؤولهما جمل١ه الد

جسلّ بـىزة ُامت ألخـ٢ام الٜاهىن الــساؾ و حظمى باألمىا٤ الخاؿت ؤو الدومحن الخاؾ، و الىَى الثاوي هي 

س الىٌام الري جسلّ له ألامىا٤ التي جمل١ــها الدولـــت و التي جسـف للىّ٘ الِام، و هي جسلّ لىٌام ٛاهىوي ٌٔاً

 ؤمىا٤ الدولت الخاؿت ،ٗال ًجىش حجصها ؤو الخـٖس ٗيها ؤو جمل١ها بالخٜادم. 

ٙ باإلاا٤ الِام   ، و اإلاــــــا٤ الخاؾ ؤو ألامىا٤ الخاؿت )الَ٘س ألاو٤ (ولرل٣ طيخوٚس في هرا اإلاولب بلى الخٍِس

 . )الَ٘س الثاوي   (للدولت

ف باإلاال ا :الفسع ألاول     لعامالتعٍس

بن مدلى٤ اإلاا٤ ًـدٚ ُلى ٠ل ش يء ذي ُٛمت مالُت ، ١ٗما ٌِد الخٝ الُِني ؤؿلُا  ٠ان ؤو جبُِا ماال ،       

 ١ٗ1رل٣ الخٝ الصخص ي و الخٝ الرهني في و حهه اإلاالي 

و ألامىا٤ في بادت ألامس ٠اهذ جٜخـس ُلى ألاػُاء اإلاادًت طىاء ٠اهذ مىٜىلت ؤم زابثت ٠األزاض ي و ألازار ، بال ؤنها 

ت . و ٛد ؤوزدث  ؤؿبدذ بِد ذل٣ حؼخمل ُلى ٠ل ما ٢ًىن حصءا مً الرمت اإلاالُت طىاء ٠اهذ مادًت ؤم مِىٍى

٘ا للما٤ في هـىؿــها واٟخ٘ذ حؼَس ِاث حٍِس ٙ التي ؤوزدها الٜ٘ه للما٤ ٗلم بِم الدؼَس ِاث ؤزسي بالخِاٍز

ه في هـىؿها    2حِٗس

  3ٜٗد ُٖس الٜاهىن اإلادوي الِساقي اإلاا٤ بإهه هى ٠ل خٝ له ُٛمت مادًت ٗاإلاـا٤ هى

                                                           
،   1، ن 1ٟحرة خظً ، ؤؿى٤ الٜاهىن اإلادوي ، الخٜٚى الُِيُت ألاؿلُت  ج  1 ت ،  ميؼإة اإلاِاٖز    5، ؾ 1925، ؤلاط١ىدٍز
ِاث الٜاهىن اإلادوي ال٘سوس ي 2    مً هره الدؼَس

م  21اإلاادة 3       1951لظىت  40مً الٜاهىن اإلادوي الِساقي ذي الٛس
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الخٝ ذو الُٜمت اإلاالُت طىاء ٠ان خٜا ُُيُا ؤم خٜا مً الخٜٚى ألادبُت ؤو ال٘ىُت ؤو الـىاُُت ٗاإلاؼَس ٛد حِل 

مسادٗت للخٜٚى اإلاالُت التي ج٢ىن مدلها ألاػُاء التي ال جسسج ًُ الخِامل طىاء بوبُِتها ؤم بد١م ألامىا٤ 

  . مً الٜاهىن اإلادوي الِساقي 21الٜاهىن مادًت ٠اهذ ؤم ٓحر مادًت ، و هرا ما هـذ ُلُه اإلاادة 

ا ٓحر مالُت ٟدٜـ            ا مالُـــت ؤو خٜــٛى ـٚى ألاطـسة ؤو الخٜٚى  الظُاطـُت ،ؤما الخٝ والخٜٚى بما ؤن ج٢ىن خــٜٛى

  : ،وهى ًٜظم بلى زالزت ؤٛظام 1اإلاالي ٗهى مـلخت ذاث  ُٛمت مالُت ًٜسها الٜاهىن 

ت   . الخٜٚى الُِيُت والصخـُت واإلاِىٍى

ت بلى هبُِتها  وبلى ؤمىا وجىٜظم  ألامىا٤ بلى ؤٛظام ُدًدة ، ٗهي جٜظم بلى ؤمىا٤ زابخت ومىٜىلت بالىٌس    ٤ مملٟى

امت بالىـــٌس ت ومباخت بالىٌس بلى حِلٝ الخٜٚى بها ، وبلى ؤمىا٤ زاؿت ُو ٗى بلى مال١ها ، ٗلال ًُ جٜظُماث  ومٛى

ؤزسي هف الٜاهىن ُلى بِلها ؿساخت ، وؤػاز بلى بِلها داللت ، وط١ذ ًُ البِم آلازس ٗخ١٘ل الٜ٘ه ببُان 

 ماهُتها .  

لى ألازف منها اإلاا٤  ى ُامت وزاؿت بالىٌس بلى مال١ـهاٜظُم ألامىا٤ بلج وما يهمىا مً هره الخٜظُماث هى    ُو

 الِام ألهه مىكَى بدثىا . 

د ُٖس اإلاا٤ الِام بإهه : " اإلاا٤ اإلاملٞى للدولت طىاء ٠ان مملى٠ا مل١ُت ُامت جمازض ُلُه الدولت طلواتها       ٛو

ـــا مل١ُت زاؿت  سلّ لٜىاُد الٜاهــــىن الخاؾ "بـ٘تها ؿاخبت الظلوت الِامت ، ؤو مملٟى ، ٟما ُٖس بإهه : "  2ٍو

ت مً ألامىا٤ التي حِىد بلى الظلوت الِامت "  . 3مجمُى

الخٍ في هرا املجا٤ ؤن ال٘ـٜه ٛد زلــى بحن م٘ــهىم اإلاا٤ الِام بمِنى اإلاا٤ اإلاملٞى ملجمَى ألامت وبحن م٘هىم     ٍو

مً حهت ؤزسي ، بذ ٓالبا ما ٌظخسدم )الدومحن الِام  (للىّ٘ الِام اإلاا٤ الِام بمِنى ألامىا٤ الِامت املخــت 

٢ىن الٜـد مىه جل٣ ألامىا٤ التي حِىد للدولت والتي جسـف للىّ٘ الِام ؤي الدومحن  مـولح اإلاا٤ الِام ٍو

 الِام. 

ىن الِام و هي ٟما ُٖس الٜلاء ال٘سوس ي ألامىا٤ الِامت بإنها" ألامىا٤ التي حِىد بلى شخف مِىىي في الٜاه    

ٝ جددًد الٜاهىن ؤو حُُِنها لالطخسدام اإلاباػس الِام  . 4جسجبى به طىاء ًُ هٍس

ت الِامت ألازسي مل١ُت ُامت و      ٜـد بالدومحن الِام ألامىا٤ التي جمل١ها الدولت ؤو ألاشخاؾ اإلاِىٍى ٍو

هي جسلّ للٜاهىن الِام و جسـف للىّ٘ الِام ٠الوٚس و ػىاهئ البدس و ألانهاز و اإلاىاوئ و الخداثٝ الِامت، و 

                                                           
م ، ػسح الٜاهىن اإلادوي الِساقي ، الخٜٚى الُِيُت ألاؿلُت ، ن1 ت للوباُت ، 1مباٞز طُِد ُبد ال١ٍس     . 18، ؾ  1993، بٔداد داز الخٍس

ُٝ دمحم، الخماًت الجىاثُت للما٤ الِام، الٜاهسة، داز النهلت الِسبُت، ن 131ؾ  1884،  2طالم ٗز    2  
3 CAMBIER( Gyr), droit administratif , maison ferdinand larcier , Bruxelles ,1968 , p .327 . 

     
4 TOURET (denis), droit public administratif, paris, rue saint jacques, 1995, p 194. 
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ِماله بال في خاالث زاؿت بهدٖ جىٌُم هرا ألاؿل ؤن ال ج٘سق الدولت زطمـا ؤو مٜابال لالهخ٘اَ به و اطخ

 . 1الاهخ٘اَ

٘ه للما٤ الِام  وهى ًٜـد مجمَى ؤمىا٤ الدولت  حٍِسٙ الدومحن الِام ، في  و ًىزد حاهب مً الٜ٘ه ُىد حٍِس

خحن ؤن الدومحن الِام ما هى بال ؤخد ؤٛظام ؤمىا٤ الدولت ٗلال ًُ الدومحن الخاؾ  وؤن هـرا الخلى ًسحّ بلى 

 ا٤ مـولــذ اإلاا٤ الِـام للـداللت ُلى مِىُِـً اطخِم

ؤولها ٌؼحر بلى مجمَى ألامىا٤ التي حِىد للدولت  ؤي الدومحن الِام والخاؾ ،وزاهيهما للداللت ُلى ألامىا٤ التي حِىد 

ت الِامت والتي جسـف للىّ٘ الِام ، وهي ألامىا٤ التي ؤهلٝ ُليها الٜ٘ه حظمُت  للدولت ؤو لؤلشخاؾ اإلاِىٍى

 الدومحن الِام جمُحزا لها مً ؤمىا٤ الدومحن الخاؾ . 

ت الِامت ألازسي "     ت للدولت ؤو ألاشخاؾ اإلاِىٍى لرل٣ ًم١ىىا ؤن وِٖس اإلاا٤ الِام بإهه : " مجمَى ألامىا٤ اإلاملٟى

 .بذ ًخجه السؤي الظاثد هدى الٜى٤ بمل١ُت الدولت ألمىالها الِامت ٗلال ًُ ؤمىالها الخاؿت . 

ف باإلاال الخاص الفسع ا  لثاوي: التعٍس

ت الِامت مل١ُت  ؤما ؤمىا٤ الدولت الخاؿت الدومحن الخاؾ    ت للدولت ؤو ألاشخاؾ اإلاِىٍى هي ألامىا٤ اإلاملٟى

ت الِامت الخٝ في اطخــٔاللها ؤو الخـٖس ٗيها  زاؿت وال جسـف  للىّ٘ الِام، وللدولت ؤو ألاشخاؾ اإلاِىٍى

ابت 2اؿت. وهي جسلّ ألخ٢ام الٜاهىن الخاؾ ٟخـٖس ألاٗساد في ؤمىالهم الخ اث بؼإنها لٛس ، وجسلّ اإلاىاُش

 ومً ؤمثلتها الدومحن الِٜازي والدومحن الخجازي والـىاعي والدومحن اإلاالي ألاطهم والظىداث   3الٜلاء الِادي 

ُىاثد و ٓالث وزماز وجخمثل ؤهمُت هره ألامىا٤ بإنها جىمي مىازد الدولت ، ٗخِمل ُلى جصوٍدها بما جيخجه مً   

 ٝ ٝ الاطخٔال٤ اإلاباػس لها ؤو ًُ هٍس ٢ىن لها الخٝ في اطخٔاللها مالُا بالوٚس اإلاٜسزة ٛاهىها ، طىاء ًُ هٍس ،ٍو

 4جإححرها 

ُ٘ت الدولت جٜخـس ُلى   ُ٘تها ، ٗلم حِد ًو . ٗاإلاا٤ الِام وطُلت مً الىطاثل التي حظخِحن بها ؤلادازة ألداء ًو

اثٙ التي ٠اهذ خٍ٘ الىٌام الِام ب مدلىالجه الخٜلُدًت ألامً الِام والظ١ُىت الِامت والصخت الِامت  وهي الًى

ُ٘ت وؤؿبدذ حظاهم وجخدزل في اليؼان الاٛخـادي وجىحهه  جٜىم بها الدولت الخازطت ، بل حِدث هره الًى

 الىحهت التي جخالءم مّ  ال٘لظ٘ت  التي جامً بها .

لخاؿت مً الٜاهىن الخاؾ بـ٘ت ُامت بذ ج٢ىن ؤلادازة في مىكّ اإلاال٣ و حظخمد ٛىاُد حظُحر ألامىا٤ ا  

الِادي، و بالخالي ٗهي جمل٣ ممازطت الخٜٚى اإلاِتٖر بها في الٜاهىن الخاؾ للمال٣ ، ٗخمل٣ اطخِما٤ اإلاا٤ 

له لالطخِما٤ الٔحر و الاهخ٘اَ به، ٟما ًم١ً ؤن جسلّ هره ألامـىا٤ لبِم الالتزاماث التي  مباػسة ؤو جدٍى
                                                           

، 2003امت، الىٜ٘اث الِامت، ؤلاًساداث الِامت، اإلاحزاهُت الِامت، ُىابت، داز الِلىم لليؼس و الخىشَّ ،بِلي  دمحم الـٔحر ، ؤبى الِال  ٌظسي ، اإلاالُت الِ   1   

  .52ؾ 

ت الالتزام بىحه ُام  ؤلازباث ، آزاز الالتزام،  الٜاهسة ،  داز  2 . النهلت الِسبُت ،  الظنهىزي ُبد السشاٚ ، الىطُى في ػسح الٜاهىن اإلادوي الجدًد ، هٌٍس

  154،ؾ 1929
ت داز ال١خب للوباُت واليؼس .   3  394، ؾ 1983، الظالمي مهدي ًاطحن، مبادت وؤخ٢ام الٜاهىن ؤلادازي ، بٔداد، مدًٍس

ددمحم ُبد الخمُد، خماًت اإلاا٤ الِام،  الٜاهسة ،  داز النهلت الِسبُت ،  10، ؾ  1899ؤبى ٍش  .4  
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م ًُ  جسلّ لـــها اإلال١ُت الخاؿت ٠اإلج٘اٛاث املخددة بالٜاهىن اإلاـــدوي و هَص اإلال١ُت للمىِ٘ت الِامت و الخٍِى

 . 1ألاكساز الىاججت ًُ الدظُحر

ٓحر ؤن ألامىا٤ الخاؿت ال جسلّ ٠لُت للٜاهىن الخاؾ، بل في ٟثحر مً ألاخُان ما جخمخـّ ؤلادازة بؼـإنها     

بامـخُاشاث، ٗلها ممازطت طلوخــها الخىٌُمُت ُلـيها ٟما ًم١ً لها اللجىء لجَز اإلال١ُت للخـى٤ ُلى ُىاؿس جبٜى 

 كمً ؤمىالها الخاؿت. 

 ال العامةمكىهات ألامى : اإلاطلب الثاوي 

اتها ؤو م١ــىهاتها و ُىـاؿسها ٗرهب البِم  ازخلٙ الٜ٘ـه في جـيُٙ ألامـىا٤ الِامت لبُان مـدخٍى

ٜا للصخف الِام اإلاال٣ للما٤ الدولت، الىالًت، البلدًت، و ذهب آزسون بلى بٛامت  بلى جـيُ٘ها ٗو

وؼإة  الخـيُٙ ُلى ؤطاض هبُِت اإلاا٤ ُٜازاث و مىٜىالث، و ٛظمها البِم آلازس ُلى ؤطاض

ت.  ت و حٍى ت، نهٍس ت، بدٍس  اإلاا٤ و م٢ان وحىده بلى ؤمىا٤ ُامت هبُُِت ؤو اؿوىاُُت، ؤمىا٤ ُامت بٍس

ت اإلاال١ت لها   لرل٣ طىدىـاو٤ في هرا اإلاولب جـيُٙ ألامىا٤ الِامت مً خُث هبُِتها و الجهت ؤلاداٍز

 َ الثاوي(. )الَ٘س ألاو٤(، و ألامىا٤ الِامت خظب وؼإتها و م٢ان جىاحدها )ال٘س 

ة اإلاالكة لها  الفسع ألاول : مً حُث طبُعتها و الجهة ؤلاداٍز

ألامىا٤ الِامت مً خُث هبُِتها بما ُٜازاث ؤو مىٜىالث، و حؼ٢ل الِٜازاث الجصء اإلاهم مً هره ألامىا٤ الِامت،  

ت خُ تراٖ للِٜازاث بالـ٘ت الِامت بال في بداًت ًهىز الخ٘ٛس ث جم اطدبِاد ال١ثحر منها و لم ًثر ؤي ؤػ٢ا٤ في ؤلُا

مً ألامىا٤ الِامت و زاؿت اإلاباوي باُخبازها ٛابلت للخمل٣ الخاؾ ،زم جم الخسلي ًُ هره ال١٘سة بخوبُٝ اإلاُِاز 

الٜلاجي، ؤما اإلاىٜىالث ٜٗد اطدبِدث في البداًت نهاثُا مً ُىاؿس ألامىا٤ الِامت لى٘ع الظبب الظابٝ، 

 ة في اإلاىٜى٤ طىد اإلال١ُت.وزاؿت ؤنها جسلّ لٜاُدة: الخُاش 

وبٌهىز مُِاز الخسـُف للمىِ٘ت الِامت ؤؿبذ باإلم٢ان جسـُـها لخدُٜٝ هره اإلاىِ٘ت ٗدزلذ بالخالي كمً  

حرها مً اإلاىٜىالث اإلاادًت.   ألامىا٤ الِامت و مً ؤمثلت ذل٣: اللىخاث ال٘ىُت في اإلاخاخـٙ و الىزــاثٝ الىهىُت ٓو

ت اإلاـال١ت لها ٗخـخىشَ ُلى ألاشخاؾ الِامت الخالُت: الدولت، الىالًاث،    ؤما ألامــىا٤ الِامت مً خُث الــجهت ؤلاداٍز

ت و الظ٣١ الخدًدًــت ذاث اإلاى٘ــِت  و البلدًاث و ًدزل في ألاولى الوٚس ذاث ال٘اثدة الىهىُت و الوٚس الِظ١ٍس

دزل في الثاهُت ؤي ألامىا٤ الِامت للىالًاث الوٚس الِامت، ػــىاهئ البـداز، الخـدـِىاث ال ت... و ٓحرها ، ٍو ِظ١ــٍس

الخابِت لها و الظ٣١ الخدًدًت ذاث ال٘اثدة املخلُت،و ًدزل في الثالثت الوٚس البلدًت و ألاطىاٚ اإلأواة و اإلاٜابس 

 . 2و الظاخاث و مىاٛٙ الظُازاث و ٓحرها

                                                           
1 GODFRIN (PH) droit administratif des biens, paris, masson, collection , droit et sciences économiques, 3éd, 1987, p 15. 

 
2 GODFRIN (PH), droit administratif des biens, paris, masson,2°ed, 1983, p 24. 
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الٜلاء بمل١ُت ألامىا٤ الِامت بال بذا وزد هف ًل٘ي ُلى ؤمىالها الـ٘ت ؤما اإلااطظاث الِامت ٜٗد اُتٖر لها    

ت، و ٛد جم مازسا في  الخاؿت، و بٜي الىٜــــــاغ ٛاثما خى٤ اإلااطظاث الِامت ذاث الـبٔت الـىـــاُُت و الخجاٍز

تراٖ لها برل٣  .1خ١م ٠ان مىكّ حِلُٜاث ٟثحرة ؤلُا

 ىاحدهاالفسع الثاوي : مً حُث وشإتها و مكان ث

ألامىا٤ الِامت مً خُث وؼإتها بما هبُُِت ؤو اؿوىاُُت، و ألامىا٤ الِامت الوبُُِت هي جل٣ التي طاهمذ   

الٌىاهس الوبُُِت في بوؼائها، و بخ٢املها جـبذ هره ألامىا٤ مىاطبت لالطخِما٤ الِام مً ٛبل الجمهىز ٟؼىاهئ 

ـت ٠الـمساطـي و اإلاسافئ، و ألامىا٤ الِامت الاؿوىاُُت هي التي البداز، ؤو مخـىاٗـٜت مـّ هدٖ ؤخد اإلاساٗٝ الِـامـ

 . 2جدخاج بلى حُٔحرها ًُ هبُِتها ألاؿلُت بِمل ؤلاوظان لخخىاٗٝ مّ الهدٖ الري زــذ له

واُخمد هرا الخٜظُم في الىـىؾ الٜاهىهُت لظهىلخه، و ج١مً ؤهمُخه في ؤن ؤلادازة ج١خ٘ي بمالخٌت          

ُِت و الخـٖس بمٜخلاها باليظبت لؤلمىا٤ الوبُُِت، بذ ؤن ٛساز الخسـُف و مِاًىت الخدود الٌىاهس الوبُ

هى ٛساز ٠اػٙ لخدود هره ألامىا٤ خُث ًٜٙ دوز ؤلادازة باليظبت لهره ألامىا٤ ُىد هرا الخد. ؤما باليظبت 

 لؤلمىا٤ الاؿوىاُُت ٗةن جدزل ؤلادازة ٗيها واطّ املجا٤. 

ــت.ؤما مً خُث م٢ان جىاح ت و بٍس ت، حٍى ت، نهٍس  دها ٗخخىشَ ألامىا٤ الِامت بلى ؤمىا٤ ُامت بدٍس

ة:    ؤوال: ألامىال العامة البحٍس

وجلم حمُّ ألامىا٤ و ألاػُاء التي ؤوؼإتها الٌىاهس الوبُُِت ؤو ُمل ؤلاوظان و جم جسـُـها للـُد و    

ت ؤو الطخِما٤ الجمهىز مباػسة، و حمُِها جدزل  . 3في مل١ُت الدولت اإلاالخت البدٍس

   الِىاؿس الوبُُِت:-ؤ  

ػىاهئ البداز: و هي ألازاض ي التي جمخد بجىاز البدس و حٔويها مُاه اإلاد الِالي زم ج١ؼٙ ُنها مُاه اإلاد  -

اإلاىس٘م وجلم برل٣ ٠اٗت ألازاض ي و ألاػُاء التي حٔويها اإلاُاه زال٤  ٗترة اإلاد الِالي و ٟرل٣ مـباث 

 .ُىدها  ألانهاز التي جيخهي

ؤلامخداد الٜازي: وهى ألازق اإلامخدة ؤط٘ل اإلاُاه ؤلاٛلُمُت، و التي جتراوح خظب الدو٤ بحن زالزت ؤمُا٤ و  -

ا. وجلم التربت و باهنها، و مً خٝ الدولت الؼاهئُت اطخٔاللها دون ٓحرها مً الدو٤ بذ  ازنى ُؼسة مُال بدٍس

ابتها و ذل٣ هبٜا للٜاهىن الدولي الِام.   جسلّ لٛس

هسح  البدس و ؤ٠له: و هسح البدس هى السواطب الوُيُت التي جخ٢ىن ُلى الؼىاهئ ؤو زازحها و ؤ٠ل البدس  -

   هي ألازاض ي التي ٟؼ٘ذ ُنها اإلاُاه و لم حِد حٔويها نهاثُا.

                                                           
1 C.E, 21 mars 1984, MANSAY R.D.P.N°4.1984.p1059. 
2 GODFRIN (PH), op.cit,p.19. 
3 Ibid, p 25. 
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البدحراث اإلاالخت: وهي ؤحصاء اه٘ـلذ ًُ البدس و لم حِد جخـل به بال بمجاز كُٜت و ؿالخت للمالخت  -

س لها هره الؼسون ٗخلم بلى ألامىا٤ الخاؿت.   و مساٛبت الظىاخل، ؤما التي ال جخٗى

خدة  اإلاسافئ و اإلاساس ي: و هي الىخىءاث و ال٘جىاث الوبُُِت اإلاؼ٢لت ُلى طاخل البدس بؼ٢ل ج١ظس به -

    1ألامىاج

 الِىاؿس الاؿوىاُُت :  -ب  

ت بةٛامت  –            مؼسوُاث اطخسالؾ ؤزاض ي البدس: و هي التي حظتهدٖ ببِاد اإلاُاه ًُ ٛوِت ؤزق بدٍس

 حظىز خىلها ، و ًٜىم بهره الِملُت ملتزمىن هدٗهم جمل٣ ألازق اإلاظخسلـت بمٜخط ى اج٘اٚ مّ ؤلادازة. 

مً الؼاهــئ ؤدزلذ ُليها حِدًالث لخـــبذ ؿالخت لخدمت اإلاالخــت و جلم خىاحص اإلاىاوئ : و هي مىاهٝ  –

ّ و ؤحهصة الاجـا٤ و ٓحرها مما هى كسوزي لدظهُل اإلاالخت . و جمخد  ألامىاج و ؤخىاق الخـلُذ و آالث الٗس

 برل٣ الـ٘ت الِامت للمُىاء و مُاهه و اإلايؼأث التي جخىاحد به . 

الماث ؤلازػ – اد: و هي ؤحهصة مٜامت ُلى الظاخل و في مىاهٝ مسوز زوىن اإلاالخت بٜـد اإلاىازاث ُو

ٜها.   حظهُلها و بزػاد الظً٘ بلى هٍس

ة :   و جخ٢ىن مً املجازي اإلااثُت الِربت و البٞر اإلاخ٢ىهت ٗيها  جاهُا: عىاصس ألامىال العامة النهٍس

 اإلاالخت في ألانهاز .                      بِ٘ل الوبُِت و اإلايؼأث التي حظهل ُملُت جىشَّ اإلاُاه و جىٌُم

 الِىاؿس الوبُُِت :ومنها             -ؤ 

و جدزل في ألامىا٤ الِامت بؼسن ٛابلُتها للمالخت و هٜل ألازؼاب بالو٘ى و جٜخـس الـ٘ت   :  ألانهاز و فسوعها -

ل  8الِامت بمٜخط ى ٛاهىن  زؼاب بالو٘ى و التي جخلمنها ُلى ألانهاز الـالخت للمالخت و هٜل ألا  1910ؤٍٗس

ت في هرا املجا٤   .   2ٛاثمت زطمُت ، و بالخالي لم ٌِد للٜاض ي طلوت جٜدًٍس

س اإلاىازد اإلااثُت للصزاُت و مُاه  و ًدزل في ألامىا٤ الِامت ؤًلا املجازي اإلااثُت التي حٔري ألانهاز الظابٜت ؤو جٗى

 الؼسب و ٟرل٣ بلى ٠اٗت ٗسوُها .  

و هي ججمِاث اإلاُاه التي ج٢ىن ؿالخت للمالخت ؤو حِخبر مـدزا للمُاه الالشمت  ة للمالحة :البرن الصالح -

ــت الِـامت البـٞس ؤو الـىـــهس و مُاهه و ؤزكه و ػىاهئه بلى  للـصزاُت و مُاه الؼسب و الـىاُت . و حؼخمل الــ٘ـ

  ب اإلاُاه زازج املجسي . ؤُلى هٜوت ًـل بليها ميظىب اإلاُاه في خالت الُ٘لان الِالي ٛبل حظس 

                                                           
1 DEMENTHON (H), traite du domaine de l’etat, 2°éd, paris, librairie , DALLOZ, 1964, p28. 
2  AUBY (J.M) et DUCOS – ADER (R) , les grands services publics et entreprises nationales , 2- transport – énergie , THEMIS – droit , 

P.U.F  1973 , P  247.et s 
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و هي جل٣ املجمِت مً مُاه ألامواز مً ٛبل ؤلادازة بإحهصة زاؿت ، بذ جمخد الـ٘ت الِامت  اإلاُاه العامة : -

إلايؼأث الخجمُّ  و جسسج منها اإلاُاه املخخملت الخجمُّ و التي حمِتها ؤلادازة بمٜخط ى خٜٚى مجاوزتها ألخد 

  ألانهاز . 

   العىاصس الاصطىاعُة:  -ب        

ة :  - عات النهٍس و اإلاظاٛـــي هي ٛىىاث لسخــب مُاه النهــس لالهخ٘اَ بها في الصزاُــت و اإلاظاقي و التفَس

ت هي مجازي ؿىاُُت لخىطُّ النهس ِاث النهٍس في بِم اإلاىاّٛ  الـىاُــت و مُاه الؼسب ، و الخ٘ـَس

ت لؤلٗساد .    حظهُال للمالخت و ه٘ى ألازؼاب ، و هي ؤمىا٤ ُامت ختى لى امخدث في ؤزاض ي مملٟى

و هي ٠اٗـــت املجازي الاؿوىاُُت التي حظخســدم للمالخـــــت ؤو الـــسي و  ثــسع السي و كىىات اإلاالحة : -

   ؤماًٟ ججمُّ اإلاُاه و اإلاـاٖز الِامت  و ٠ل ملخٜاتها .

ت و الــالخت للمـالخت و ٠ل  ميشأت اإلاالحة و الصُد : - و منها اإلاىاوئ اإلاٜامت ُلى املجازي النهٍس

  ا مـما ٌظـهل الـمالخت و الـُد ملخٜاتها مً ؤزؿ٘ت و ؤخىاق الخــلُذ و آلاالث الـساِٗت و ٓحرهـ

ت املجازي اإلاائُة اإلاظتخدمة إلهتاج الكهسباء :  - اإلاُاه و هبُِت املجسي  و هي التي حِوي ٗيها طُس

بم٢اهُت بٛامت الظدود بٜـد جىلُد ال١هسباء ، و جمخد الـ٘ت الِامت ل٢اٗت ميؼأث اإلاٜامت ُلى 

 ٝ   .  1املجسي بؼسن ُدم دزىلها في مل١ُت اإلالتزم بدؼُٔل هرا اإلاٗس

ة :                جالثا: ألامىال العامة الجٍى

بٛلُم الدولت ، بال ؤن طلوتها هىـا ال جخِدي اللبى ؤلادازي ٟما و ًدزل ٗيها الجى الري ٌِلى           

ـــت لئلدازة و ملخٜاتها  مً  هى  الخــا٤  باليظــبت للمُاه ؤلاٛلُمُت . ومً ُىاؿــسها ؤًلــا اإلاــوازاث اإلاملٟى

و٠ل ما   ميؼأث السؿد   الجىي و خٌــاثـس ؤلاًىاء و جـلُذ الواثساث و ُالماث ؤلازػاد و    ؤلاكاءة 

 .  2هى كسوزي ل٢ي  جادي هره ألامىا٤ الهدٖ الري زؿدث له 

ة: زابِا  ومنها:  : ألامىال العامة البًر

ُ٘ت بذ جدزل في اإلاــل١ُت الخـاؿت للٜـــسي  و الطسق العامة  – : و حؼــمل ٠اٗت الوـٚس ما ُدا الٍس

جمخد الـ٘ت الِامت بلى ٠اٗت ملخٜاث الوٚس الِامت مً ؤزؿ٘ت ، ٛىىاث ؿٖس اإلاُاه ، مدواث اهخٌاز 

الهاث و ؤلازػاداث ، ألاشجاز الجاهبُت و ؤُمدة ؤلاهازة ، و ال ًازس ُلى ُمىمُت  وطاثل الىٜل، لىخاث ؤلُا

 هره ألامىا٤ ٗسق زطىم ُلى مظخِمليها.   

و حِخبر مً ألامىا٤ الِامت بؼسن مل١ُتها لئلدازة بذ  جسسج منها  خطىط الظكك الحدًدًة: –

بمداداتها في بِم اإلال١ُاث الخاؿت لدظهُل هٜل البلاجّ و اإلاىاد الخام ، و جلم بليها ٠ل ملخٜاتها 

ت لخٜدًم زدمت الىٜل .   اللسوٍز

                                                           
1 GODFRIN (PH), op. cit., P .32 

ص الٜاهىوي للما٤ الِام ، اإلاسحّ الظابٝ ، ؾ    2   .08دمحم ٗازوٚ ُبد الخمُد، اإلاٟس
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بذ جل٘ى الـ٘ت الِامت ُلى ٠ل ألامىا٤ التي حظاُد   خطىط ؤلاثصال الهاثفُة و التلغسافُة : –

 في جٜدًم هره الخدمت مً ؤُمدة ، زوىن ،ؤحهصة جطخُم ،مدواث بزطا٤ و اطخٜبا٤ . 

و جدزل كمً ألامىا٤ الِامت بؼسن مل١ُتها لئلدازة و  شبكات ثىشَع اإلاُاه و الكهسباء و الغاش: –

ت لخٜدًم هره الخدماث مً لِع للمل تزم الٜاثم بدؼُٔلها، ٟما جمخد ؿ٘ت الِمىمُت بلى اإلالخٜاث اللسوٍز

 زصاهاث و مُاه و ؤحهصة جىلُد ال١هسباء. 

ة : – ت و ملخٜاتها و الوٚس ؤلاطتراجُجُت و الٜىاُد  ألامىال العظكٍس و منها الخدـِىاث الِظ١ٍس

ت و مـاوّ ألاطلخت ... و ٓ  حرها .  و اإلاوازاث الِظ١ٍس

و حظخىي في ذل٣ الِٜازاث و اإلاىٜىالث . و جمخد الـ٘ت  آلاجاز و ألامىال ذات اللُمة الفىُة : –

سُت و اإلاخاخٙ و اإلاظازح الِامت    .  الِامت بلى ؤماًٟ خٌ٘ها ؤي ال١ىاجـع و اإلاباوي الخاٍز

حرها و٠لها جٜدم زدماث مباػسة  ألامىال املخصصة للخدمات الاحتماعُة : ٠األطىاٚ الِامت و اإلاٜابس ... ٓو

 للجمهىز و ؤهلٜـذ هره الدظمُت جماػُا مّ اإلادلـى٤ الؼامل للما٤ الِام 

 اإلابحث الثاوي : حماًة ألامىال العامة 

خه للجهاث الِاّمت ٠الدولت ؤو اإلااطظاث املخخل٘ت واإلا َُّ خِّددة ٗيها، ٗهرا اإلاا٤ اإلاا٤ الِام هى اإلاا٤ الري حِىد مل١

ما للجهاث الِاّمت، وهرا اإلاا٤ بهرا الىؿٙ ًجب خماًخه مً ؤي اُخداء ؤو جـٖس 
ّ
ال ًدبّ لصخف بُِىه وبه

رل٣  ت طىاء ٠ان ذل٣ ببُّ ؤو جإححر ؤو ؤي جـسَّٖ ُام، وهىاٞ طبل لخماًت اإلاا٤ الِام، ٟو ًىته٣ ؿ٘خه الِامَّ

ت ُّ  مخِددة . ًترجب ُلى هره الخماًت آزاز بًجاب

 اإلاطلب ألاول : دوز التـــدكُـــم باللطـــــــاع العــــــــام

ها ؤلادازة بالٜواَ  ا ٓاًخه ألاطاطُت بكاٗت حىدة للِملُاث التي حِٗس ٌِخبر الخدُٛٝ وؼاها جإمُيُا وبطدؼاٍز

ُُم حىدة و الِام مً زال٤ جدُٜٝ طلُم للخوى و ألاهداٖ، مما ًدُذ لها ٗسؿت بٟدظاب هٌام ٌِمل ُلى جٜ

  :  1ِٗالُت الخدماث مً زال٤

ابت في ؤلادازة للمان  • ِالُت هٌام الٛس  جدبحر ُٜالوي لؤلهداٖ  جددًد مدي ٗاثدة ٗو

خماد ُليهما في بجساذ الٜسازاث و  • ذ اإلاىاطب لُدظنى ؤلُا خماد ُليها في الٛى ابلُت ؤلُا صخت اإلاِلىماث ٛو

 الخسوُى لها مظخٜبلُا ؛

 الِامت و الخاؿت وبم٢اهُت هلب الخ٘ظحر في خالت ُدم جىُ٘دها؛  ؤلادازةالالتزام بظُاطاث  •

 2  بٟدؼاٖ ؤلاخخُا٤ و الٔؽ و مىِهما مً زال٤ جُُٜم لجىدة ؤلاحساءاث ومدي ِٗالُتها مً ٛبل ؤلادازة •

                                                           
ابت ُلى اُما٤ ؤلادازة في دولت   -  1 اث حامِت ؤلامازاث الِسبُت اإلاخددة  دمحم ُبد الِا٤، الظىازي مبدؤ اإلاؼسوُُت  والٛس ؤلامازث الِسبُت اإلاخددة ، موبُى

       102.ؾ 2000هبِت ؤولى 
اثٙ و ألاهداٖ، اإلااطظت الجامُِت -   2        29ؾ2005 للدزاطاث واليؼس والخىشَّ  مىس ى زلُل ؤلادازة اإلاِاؿسة، اإلابادت الًى
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ها املجخمّ  مً ؤحل ذل٣ ٗالخدُٛٝ ًبدو مً اإلاىاكُّ الهامت والخاطمت في ًل الخدىالث الِمُٜت التي ٌِٗس

اتها  اإلأسبي الطُما ُلى الخِدًالث الدطخىزٍت ألازحرة، خُث ؤؿبدذ بػ٢الُت ؤلاٗخداؾ ُلى بزخالٖ مظخٍى

ؤلاػ٢الُت املخىزٍت ألاٟثر جداوال في مسخلٙ الىٜاػاث والخواباث الظُاطُت والاحخماُُت والاٛخـادًت مما حِل 

لى للخ ظاباث كمً اإلااطظاث الدطخىزٍت التي حظاهم في اإلأسب ٟباقي الدو٤ اإلاخٜدمت ًدبنى بزطاء املجلع ألُا

   ، ُٜلىت جدبحر اإلاا٤ الِام

د ألاداء ؤلادازي باللـــطاع العــــام                      مظــاهمـــة التدكُــم في ثجـــٍى

ما٤ وذل٣ ُلى ابت ًُ ألُا د ألاداء ؤلادازي مً زال٤ جدُٜٝ الِ٘الُت والٛس بُخباز ًـ  جٌهس ؤهمُت الخدُٛٝ في ججٍى

 هواٚ ُمل اإلادٛٝ الدازلي ٌؼمل ما ًلي : 

ابت املخاطبت لئلدازة. •  ٗدف وجُُٜم هٌام ٛز

ابت ومدي مصختها. •  ٗدف اإلاِلىماث التي جٜدمها الٛس

 ٗدف الجىاهب الٔحر اإلاالُت)الخدُٛٝ الِملُاحي(. •

ابت طىاء ٠ان ذل٣ ٌؼمل حىاهب مالُت ؤو ٓحر  •  1مالُتٗدف وجُُٜم هٌم ؤلادازة والٛس

وبالخالي ٌظاُد الخدُٛٝ في الخدُٜٝ مً مدي ِٗالُت هٌام اإلاخبّ باإلدازة مخىاٗٝ مّ ما زوى له، وؤًلا الخم١ً 

 مً ُٛاض مدي ِٗالُخه ومالثمخه مّ ألاهداٖ . 

آو  حِمل ُلى زدمت ؤلادازة بمسخلٙ حهاتها الدازلُت جخمثل في ٠ىهه آلُت  بن ألاهمُت التي ًى٘سد بها هٌام الخدُٛٝ

بالخدُٛٝ اإلاظخٜبلي اإلاخِلٝ باألهراٖ  الخازحُت، الامس الدي ًجِلها حِخمد ُلُه ب١ثرة زـىؿا بزجباها

ُّ اإلادٜٛحن ُلى صخت ؤلاحساءاث له ُٛمت ٟبحرة  اإلاظخٜبلُت و الخ١هً بمدي ِٗالُتها، مما ًجِل مً مـداُٛت جٛى

 في جددًد الخوىاث اإلاظخٜبلُت لئلدازة 

                    لى ضـبط زكابــة ألاداء ؤلادازي و اإلاــاليهظام ٌعــمل ع 2-1 

ت للخإٟد مً ؤن الخىُ٘ر طىاء حِلٝ "باألداء ال٘سدي ؤو   ابت ُلى ألاداء في الِملُاث وؤلاحساءاث اللسوٍز جخمثل الٛس

ت مظبٜا، بمِنى آزس الخإٟد مً ؤهه زم بطخسدام اإلاى  الجماعي "ًخم موابٜا ت ازد )للخوى اإلاىكُى اإلاالُت والبؼٍس

                   في محزاهُاتها بدٛت جامت و ِٗالُت لُلمً زالزت ُىاؿس وهي :والخٜىُت( املخــت 

ُٛاض الىخاثج وألاهداٖ مً ٠ل زوت ُمل، مً زال٤ جُُٜم الىخاثج الخالُت  بدُث ًخم الِ٘الُت : •

 بالىخاثج اإلاظخٜبلُت.

 مّ مساُاة الجىدة في جُِ٘لها ؤٗلل الوٚس لؤلداء الخوى،خى٤ ههج  :ًخمدىز مِىاها الِامال١٘اءة  •

                                                           
اثٙ و ألاهداٖ، ه٘ع اإلاسحّ الظابٝ ؾ مىس ى زلُل، ؤلادازة اإلاِاؿسة اإلابادت -   1        114الًى
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حر • ٝ ؤؿٔس الخ٢الُٙ بجىدة ُالُت التي ال ج٢لٙ جبرًس للمىازد الخٗى :بمِنى الُٜام باإلحساءاحًِ هٍس

 اإلاالُت و الخٜىُت باإلدازة

                    التدكُــم و محــازبة الفظــاد اإلاــالي باللـــطاع العــــام 2-2 

ابت ُلى   ها املجخمّ اإلأسبي ؤضخذ بػ٢الُت الٛس اتها، ؤلاػ٢الُت  ازخالٖفي ًل الخدىالث الِمُٜت التي ٌِٗس مظخٍى

املخىزٍت ألاٟثر جداوال في مسخلٙ الىٜاػاث والخواباث الظُاطُت والاحخماُُت والاٛخـادًت و الثٜاُٗت ،بدُث 

ابت ِٗا٤ ٌِمل ُلىال ٌظخُٜم جدبحر ألامىا٤ الِامت في ؤي مجخمّ دون وح                   به٘اٚ هره ألامىا٤.  جدبحر ىد هٌام ٛز

ابت ُلُه، وال ٓسابت في ذل٣ ما دام اإلاا٤ الِام  ؤلاهخمام بداًت ألالُ٘ت الخالُت جصاًد ٗمىر  بالؼإن اإلاالي و بىٌام الٛس

الظُاطُت والاٛخـادًت والاحخماُُت، ؤًلا بالدولت في ٠اٗت املجاالث  هى السحى التي جدوز خىلها عجلت الخىمُت

جدخاج بلى هٌام ً٘سق الؼ٘اُٗت ُلى حمُّ  في الظُاطت اإلاالُت باإلأسب بدُث ؤؿبدذ  الخوىز الري خـل

ت بهدٖ :                    اليؼاهاث ؤلاداٍز

ٝ الٜىاُد والٜىاهحن واللىا •  ثذ اإلاِمى٤ بها؛الخدٜٝ مً ؤن اإلاىازد اإلاالُت الِمىمُت ٛد جم جدـُلها ٗو

 .1ال١ؼٙ ًُ ؤي مسال٘ت ؤو جٜـحر بهرا املجا٤ •

ابت ُلى اإلاا٤ الِام في اإلأسب بلى الِدًد مً الىـىؾ الٜاهىهُت ًم١ً بُانها مً زال٤ الِدًد   حظدىد ممازطت الٛس

                  مً الٌهاثس واإلاساطُم؛ 

ابي الخاؾ باإلاالُت باإلا  ٔسب ٌظدىد ُلى الِدًد مً ألاحهصة املخخل٘ت مً خُث الدوز وحدًس بالرٟس ؤن الىٌام الٛس

الظلُم للما٤  الاطخِما٤و الوبُِت وؤطلىب ُملها، ول١نها جخٜاهّ في هدٖ واخد ًخجلى في الخسؾ ُلى جإمحن 

ت ٟرل٣ والظعي بلى جصخُدها و  لالهدساٗاثالِام والخـدي  ، والخجاوشاث التي ًم١ً ؤن جمع الِملُاث ؤلاداٍز

ابت اإلاالُت بخٜىُاث مخِددة وؤطالُب مسخل٘ت ًم١ً الخمُحز  س الخدبحر الِمىمي، وجخم الٛس اإلاظاهمت في جُُٜم وجوٍى

ابت، وبىاء ُلُه ُدة مِاًحر، ًبٜى ؤهمها اإلاُِاز الِلىي الري جإطع ُلى هبُِت الج باُخمادبُنها  هت اإلا٢ل٘ت بالٛس

ابت اإلاالُت بلــى :                    ًم١ً جـيُٙ الٛس

ــت • ابــــت بىاطـــوت ألاحهــصة ؤلاداٍز  ٛز

ابــــت بىاطـــوت اإلااطظت البرإلااهُت •  ٛز

ابــــت بىاطـــوت املخــاٟم اإلاـــــالُت •  ٛز

ابت اإلاالُت في حىهسها :   جلمً الٛس

ساق املخــت لها.الخدٜٝ مً   •  خظً بطخسدام ألامىا٤ الِمىمُت في ألٓا

                                                           
ت -   1 ابت اإلاالُت في ؤلاطالم، ماطظت الؼباب الجامُِت، ؤلاط١ىدٍز        96ؾ 1983ُىن دمحم ال١٘ساوي، الٛس
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الخإٟد مً مدي مالثمت الٜىاهحن وألاهٌمت واللىاثذ اإلاالُت، باإلكاٗت بلى بحساء الخِدًالث مً ػإنها ؤن  •

ابت اإلاالُت  .  جدُٜٝ ؤهداٖ الٛس

ودزاطت ؤطبابها، ال١ؼٙ ًُ ؤًت ؤزواء وبهدساٗاث ؤو مسال٘اث جددر مً ألاحهصة الخ٢ىمُت وجدلُلها  •

حر الخلى٤ اإلاىاطبت لِالحها وجصخُدها. وججىب ج١سازها  .1و جٗى

س بحساءاث  • الِمل ُلى جسػُد ؤلاه٘اٚ الِام وجىحُه ألاحهصة الخ٢ىمُت بلى ؤٗلل الظبل ، لخدظحن وجوٍى

ّ ٟ٘اءة ؤداء ألاحهصة الخىُ٘رًت وجد ما٤ اإلاالُت، وبٛتراح ؤلاحساءاث والىطاثل ال١ُ٘لت بٗس ظحن ألُا

اث اإلاالُت.  مظخىي جٜدًم الخدماث الِمىمُت ُلى ألامىا٤ الِمىمُت مً زال٤ مساٛبت الخـٗس

رل٣ كمان جدُٜٝ ألاهداٖ املخددة ل٢ل بدازة، ٗخدٜٝ ؤٗلل  • كمان ُدم مسال٘تها للٜىاهحن ٟو

ِالُت واٛخـادًت.  الىخاثج ب٢ل ٟ٘اءة ٗو

وبٛخـادًت باهٌت بدُث ٌِمل ُلى جإزحر ُملُت الخىمُت  ومما ال ػ٣ ُٗه ؤن ال٘ظاد اإلاالي له ج٢ل٘ت بحخماُُت 

ُِٝ ابت   وجدُٜٜها بؼتى ؤهىاُها، َو ٜلف مجا٤ دولت الٜاهىن واإلااطظاث ،وهرا ما ًدُذ للٛس بىاء الدًمٜساهُت ٍو

                   الخدًثت مساٛبت طالمت ألاداء ؤلادازي وم٢اٗدت ال٘ظاد بإحهصة الدولت والخ٘اي ُلى اإلاا٤ الِام مً زال٤ :

 خماًت اإلاا٤ الِام مً ؤلازخالطاث وطىء الخدبحر. •

ت. ومدي جدُٜٝ ألاهداٖ املخوى لها. • حز ُلى مساٛبت حىدة الىخداث ؤلاداٍز  التٟر

 ؤلاهخمام بمالثمت اإلاظاهس اإلاخبِت وحِدًلها. •

 اإلاىحه واإلاظاُد.ؤن ال ًيؼٔل اإلاساٛب في البدث ًُ ألازواء وؤلاهدساٗاث بٜدز ما ًجب ؤن ًلِب دوز  •

س وجم١ُنهم مً ببداء مالخٌاتهم وبُاهاتهم  بباْل •  اإلاساٛبحن بالخٜاٍز

ت ًخم ُلى      م الىخاثج الِ٘لُت ٗةهه مً اإلا٘سوق ؤن جىحد مِاًحر مىكُى ابت هى جٍٜى ٗةذا ٠ان الهدٖ مً الٛس

ت الٛى ؤطاطها هرا الخُُٜم، و م٢اٗدت ٠ل ؤػ٢ا٤ ال٘ظاد ؤلادازي واإلاالي، مً ؤحل ٖى ُلى الازخالالث ومِٗس

 ؤطبابها، وبزواز الجهاث املخخـت باجساذ الٜسازاث الِالحُت إلاىّ ج١سازها. 

جٜاهِاث مترابوت ُٗما بُنها بدُث ًم١ً الٜى٤ ؤن ؤلادازة  ججِلىا ؤمام  بن ِٗالُت الخدُٛٝ بالٜواَ الِام 

ابي خدًث  ًدٍ٘ لها كبى ألاداء ؤلادازي، و  "الخدُٛٝ" الىاجخت والتي حظعى بلى حىدة الخدبحر مً زال٤ هٌام ٛز

ده ٝ جسػُد ُلمي للٜسازاث التي ًخسرها اإلاظاولىن وجىُ٘رها بإٗلل ؿىزة مم١ىت ،مً زال٤  ٌظعى بلى ججٍى ٗو

ت ؤطباب  ت التي جٜاض هخاثجها اإلاخدٜٜت بمِاًحر جم١ً مً مِٗس ٜا للخوى اإلاىكُى مٜازهت ما جم وطِخم بهجاشه ٗو

م جصخُحي ًد٘م ُدم ج١سازها في اإلاظخٜبل.ؤلاهدساٗاث وألاز                    واء مً ؤحل بجساذ جٍٜى

 

                                                           
ت الجامُِت للدزاطاث و اليؼس و الخىشَّ، بحروث -   1        56ؾ  ٠1976امل بسبس ،ؤلادازة ُملُت و هوام، اإلاىطُى
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 اإلاطلب الثاوي : اهداف وؤهىاع وآلُات مساكبة التظُير على اإلاال العام

  Le controle de  lefficacite" األهداٖ ؤي زٛابت الِ٘الُت  ُٜٝحتهى مِسٗت دزحت  ريومىكىَ زٛابت الخظُ

 Le cotrole ؤي زٛابت اإلاسدودًت " ٜٜتحملوبذا ماٟان اطخِما٤ الىطاثل اإلاخاخت بوسًٜت مثلى مٜازهت باألهداٖ ا

de lefficience  ابت بِدًت جخم بِد بجساذ الٜسازاث." وهي  ٛز

م١ً ج٘ـُل ذل٣ ُٗما ًلي :   ٍو

وهٜ٘اث وطُلت ٓحر مباػسة لخدزل حِخبر ألامىا٤ الِمىمُت مً بًساداث ؤهداف السكابة علي ألامىال العمىمُة: 

ُِت ختى جٜىم  الدولت في مجاالث مخِددة، وهبِا ًجب ؤن ج٢ىن هره ألامىا٤ مسزـت مً هٖس الظلوت الدؼَس

الخ٢ىمت بدىُ٘رها. ل١ً ؤزىاء ؤداء هره ألازحرة إلاهامها ٛد جسج١ب ؤزواء ًُ ٛـد ؤو ٓحر ٛـد ، مما ٌظخدعي 

ٝ اإلاظاز الري ززـخه كسوزة مساٛبتها، وان ٠ان هدٖ اإلاسا ٛبت ألاطاس ي هى ؤن ٢ًىن ُمل الظلوت الخىُ٘رًت ٗو

ُِت، ؤي الدظُحر الخظً لؤلمىا٤ الِمىمُت و جسػُد اطخِمالها  . لها الظلوت الدؼَس

ابي ٜٗد ازجإًىا ؤن هخوٚس بلى ألاهداٖ التي ًسمي بليها ُلى مسخلٙ الىىاحي مالُا   وهٌسا ألهمُت الجهاش الٛس

 . طُاطُااٛخـادًا و 

ٜالوي  :الهدف اإلاالي للسكابة-1-2-1 ؤن الهدٖ اإلاالي للمساٛبت هى كمان حظُحر خظً واطخِما٤ طلُم ُو

لالُخماداث اإلامىىخت، و لخدُٜٝ هرا الهدٖ وكّ اإلاؼَس الِدًد مً الٜىاُد الٜاهىهُت و الخىٌُمُت للمان 

جادي بلى اإلاظاض باألمىا٤ الِمىمُت و ألازواء  اخترام بحاشة اإلاحزاهُت مً حهت، والبدث ًُ مىاكّ الخلل التي

ىان اإلا٢ل٘حن مً حهت ؤزسي. ِٗىد وحىد ؤزواء ؤو ججاوشاث ًخم بخالت  اإلاسج١بت ُىد جىُ٘ر اإلاحزاهُت مً هٖس ألُا

س الِٜىباث    .1مسج١بيها ُلى الظلواث املخخـت في جٍٜس

اتها ُلى زالر مد ابُت في جدُٜٜاتها وجدٍس  : اوز وجسج١ص الجهاث الٛس

ُت وصخت الِملُاث اإلاالُت.  : املخىز ألاو٤   - أ  ًخمثل في مدي ػُس

ابي ١ًؼٙ ألازواء الِددًت - ب املخىز الثاوي: ًدىاو٤ دٛت الِملُاث اإلاالُت والخظابُت خُث الجهاش الٛس

  التي جسج١ب زال٤ جىُ٘ر الِملُاث اإلاالُت وذل٣ بمٜازهت مدي جوابٜها مّ الىزاثٝ اإلاثبخت. 

ابت ُلى: الثالثاملخىز  - ج هصاهت و طالمت ٠ل الِملُاث اإلاالُت والخظابُت ب٢ىنها  خُث حِخمد ُٗه الٛس

 .  زالُت مً ٠ل كسوب التزوٍس والخدلِع

ابت بلى مدازبت البحروٛساهُت و الخباها ؤلادازي  :الهدف ؤلادازي للسكابة -2-2 - 1  ت تهدٖ الٛس مً الىاخُت ؤلاداٍز

ابت، ٟرل٣  ومسخلٙ ؤػ٢ا٤ الظلٞى التي جادي بلى بهاهت اإلاىاهً و اإلاظاض بمـالخه، ٟما ؤن الهدٖ مً الٛس

ت و اإلاادًت مً هٖس ألاحهصة ؤلا  ت هى الخدُٜٝ في الٌسوٖ التي ًخم ٗيها اطخسدام الىطاثل البؼٍس داٍز

ت ألداء مهامها  ابي بلمان الظحر الخظً والظلُم للمـالح ؤلاداٍز والاٛخـادًت للدولت. وبرل٣ ًٜىم الجهاش الٛس

وبالخالي مدازبت الىٜف والخٜـحر وطىء الخىٌُم و ُٓاب الـسامت في الِمل ُلى مظخىي .2 ُلى اخظً وحه

 . ؤلادازاث واإلااطظاث الِمىمُت

                                                           
ٝ ،خامد ُبد الُد دزاش ، اإلاالُت الِامت ، الداز الجامُِت ، بحروث ،   1 م ؿادٚ بس٠اث ، ًىوع ؤخمد البوٍس  441، ؾ:  1986ُبد ال١ٍس
اث الجامُِت   2     85،ؾ1995خظحن مـو٘ى خظحن:اإلاالُت الِامت ،دًىان اإلاوبُى
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ابت جٜىم بخٜ ادة الخىٌُم الجُد ختى ج٢ىن مسدودًت ؤداء الِمل ٟما ؤن الٛس دًم الاٛتراخاث واإلاِلىماث الالشمت إُل

  ُلى ؤٟمل وحه. 

بن البرامج ؤلاهماثُت، الاٛخـادًت والاحخماُُت بِد اإلاـادٛت ُليها مً ٛبل  :الهدف الاكتصادي للسكابة -3--2 1 

ت، والتي مً  زاللها جداو٤ ج١ثُٙ مجهىداتها بُٔت الخوىز الاٛخـادي البرإلاان حؼ٢ل بهازا للبرامج الاطدثماٍز

ُت الخجهحز واإلابالٕ املخــت للخىُ٘ر وال٘ترة الصمىُت و  1والاحخماعي للبالد. وجدخىي هره البرامج ؤلاهماثُت هُى

ابت بةم٢انها مساٛبت وكمان مدي موابٜت الخيبااث اإلاالُت مّ ألاهداٖ اإلاسحىة واإلاظوسة في البر  امج ؤحهصة الٛس

ادة ما جسحّ ؿالخُاث اإلاساٛبت والخدُٜٝ في هرا اإلاُدان، بلى البرإلاان والهُئاث الخابِت للىشازاث  ؤلاهماثُت، ُو

 . اإلا٢ل٘ت باإلاالُت باإلكاٗت بلى الظلواث الىؿُت

ابت ُلى ألامىا٤ الِمىمُت طىاء مً هٖس الهُئاث  :الهدف الظُاس ي للسكابة -1-2-4 بن الهدٖ الظُاس ي مً الٛس

الخابِت للظلوت الخىُ٘رًت ؤو جل٣ الخازحُت ًُ بدازتها واإلامازطت مً هٖس هُئاث دطخىزٍت ٛاثمت براتها ًخمثل 

 : في حاهبحن

ابت دازلُت-ؤ وهىا جداو٤ الخ٢ىمت ؤن حِوي ؿىزة خظىت ًُ جىُ٘رها للمحزاهُت، وذل٣ بمداولت ججىب : ٛز

ت اإلاٜدم ها في ألازواء ختى ج٢ىن خـُلتها الظىٍى ُى  . ت موابٜت للخٜدًساث، ُمال بمبدؤ اإلاساٛبت الراجُتٛو

ابت زازحُت -ب وهي جل٣ التي جٜىم بها ؤحهصة ٓحر جابِت للخ٢ىمت ٠البرإلاان و مجلع املخاطبت، و الهدٖ منها : ٛز

م طُاطت الخ٢ىمت لخدُٜٝ همى اٛخـادي واحخماعي.    جٍٜى

  آلُات وؤهىاع السكابة على ألامىال العمىمُة-2

ت، بل وجسخلٙ ؤهىاُها مً هُئت ألزسي، آلُات السكابة على ألامىال العمىمُة: -2-1 ابت آلُاث ٟثحرة ومخىُى للٛس

ابت بلى ِالت و جٜظم آلُاث الٛس ابُت آلُاث زاؿت بها للىؿى٤ بلى ؤداء مهامها بـ٘ت هاحِت ٗو  : بذ ؤن ل٢ل هُئت ٛز

 : كابة ثتخر جالث صىز مً حُث اعتمادها على التىكُت الصمني إلامازطة الس  2-1-1

ابت الظابٜت -  . ًم١ً ؤن جّٜ ٛبل الخىُ٘ر وحظمى الٛس

ابت آلاهُت -  . ًم١ً ؤن جّٜ ؤزىاء الخىُ٘ر وحظمى الٛس

ابت الالخٜت -  . ًم١ً ؤن جّٜ بِد الخىُ٘ر وحظمى الٛس

ُ٘ت اإلاساٛبت ذ مِحن إلامازطت ًو  . و بالخالي ٢ٗل هُئت حِخمد ُلي ٛو

لة ممازطة السكابة هجد 2 -2-1  : مً حُث طٍس

ابت ٗجاثُت  -   . ٛز

ابت دوزٍت خظب ٗتراث مِسوٗت و مىخٌمت-   .  ٛز

ابت دوزٍت ٓحر مىخٌمت وذاث بػِاز مظبٝ-   . ٛز

 :  مً حُث شمىلُتها هجد -2-1-3

ُ٘ت اإلاساٛبت البِدًت للظىت  -ا ابت بالىزاثٝ ُلى طبُل اإلاثا٤، مجلع املخاطبت ًمازض ًو الظابٜت بىاطوت ٛز

   .2مظدىداث ًسطلها له آلامسون بالـٖس واملخاطبىن الِمىمُىن 

                                                           
   155،ؾ 1999خمدًت الِامت،الجصاثس خظحن الـٔحر :دزوض فى اإلاالُت و املخاطبت الِمىمُت ،داز امل   1
م   2    05اإلاخِلٝ بمجلع املخاطبت،اإلاادة 1990/ 04/12اإلاازر في  90/32الٜاهىن ٛز
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ابت في ُحن اإلا٢ان -ب  ًم١ً في مجا٤ مساٛبت حظُحر ؤلادازاث الِمىمُت الُٜام باإلاهام في ػ٢ل مالخٌت :  الٛس

اجّ واإلاالبظاث الخُُٜٜت لخل٣ ألازواء ٟما ًسى٤  الٜاهىن الخٝ وجدُٜٝ بِحن اإلا٢ان، ٛـد اطخسالؾ الٛى

 . للمساٛب في الاطخماَ بلى ٠ل مظاو٤ ؤو ُىن ُلى مظخىي جل٣ الهُئت اإلاِىُت

  ؤهىاع السكابة علي ألامىال العمىمُة 2-2

ت التي ًىٌس منها الباخث ابت ُلى ألامىا٤ الِمىمُت بلى ُدة ؤهىاَ جسخلٙ بازخالٖ الصاٍو  : ًم١ً جٜظُم الٛس

 : 1فُه هره السكابة ًمكً ثلظُمها إلىفمً حُث الصمً الري ثمازض 2-2-1

ابت الٜبلُت - أ َى ألازواء والخجاوشاث، و : الٛس ابت ج٢ىن طابٜت لِملُت الخىُ٘ر، خُث جمىّ ٛو هره الٛس

اثُت ابت ٛو د موابٜت الخـٖس اإلاالي مّ الٜىاهحن و ألاهٌمت اإلاِمى٤ بها وبالخالي ٗهي ٛز  . جٟا

ابت آلاهُت - ب ابت التي جتز : الٛس د ٢ًىن الجهاش اإلا٢لٙ بها حصء وهي الٛس امً مّ جىُ٘ر ؤلاًساداث والىٜ٘اث، ٛو

، و هي حِخبر  ىان اإلا٢ل٘حن بدىُ٘ر الِملُاث اإلاالُت ٠إن ًٜىم املخاطب الِمىمي بمساٛبت آلامس بالـٖس مً ألُا

َى في ألازواء اًت مً الٛى ابت دازلُت و الهدٖ منها هى الٛى  . ٛز

ابت البِدًت ؤو الالخٜت - ج ابت جإحي بِد ج٘ىُد ُملُاث اإلاحزاهُت، وجخم مً هٖس هُئاث ٛد ج٢ىن : الٛس وهي ٛز

ابت هى الخدُٜٝ مً الخىُ٘ر و ٟؼٙ  جابِت للظلوت الخىُ٘رًت ؤو مظخٜلت ُنها، وهدٖ هرا الىَى مً الٛس

   . ألازواء والخجاوشاث التي جدـل

ة طُاطُة وكضائُة  وثلظم مً حُث الظلطة التي ثمازض السكابة اإلاالُة إلى -2-2-2   : 2زكابة إداٍز

ت - أ ابت بداٍز هي جل٣ التي جٜىم بها ؤحهصة الخ٢ىمت ُلى ه٘ظها وهي جدىاو٤ ُُٟ٘ت جىُ٘ر اإلاحزاهُت وحظُحر : ٛز

ابت هسمُت طلمُت لسئطاء ُلى  ٘ىن خ٢ىمُىن وهي ٛز ابت مًى ألامىا٤ الِمىمُت، و ًخىلى الُٜام بهره الٛس

ابت ُملُاث . سخـت برل٣مسئوطيهم ؤو جٜىم بها ؤحهصة م ؤو ٛظم مالي جابّ لىشازة اإلاالُت وجدىاو٤ هره الٛس

الخدـُل والـٖس التي ًإمس بها الىشزاء ؤو مً ًىى بهم، وذل٣ للخدٜٝ مً موابٜت ؤوامس الـٖس للٜىاُد اإلاالُت 

 .  اإلاٜسزة في اإلاحزاهُت

ابت الظُاطُت - ب ابت ُلى الخىُ٘: الٛس ر اإلاحزاهُت هي الخإٟد مً اخترام ؤلاحاشة بـىزة ُامت ٗالٔاًت مً الٛس

ٝ التزام  ابت ًُ هٍس التي ؤُواها البرإلاان للخ٢ىمت في جدـُل ؤلاًساداث و ؿٖس الىٜ٘اث، و جخدٜٝ هره الٛس

الخ٢ىمت بخٜدًم خظاب زخامي في نهاًت الظىت اإلاالُت للبرإلاان جبحن ُٗه ما جم حباًخه ِٗال مً ؤلاًساداث و ما جم 

ه ِٗال مً ت 3الىٜ٘اث ومدي موابٜت ٠ل هرا إلاا وزد في اإلاحزاهُت ؿٗس . ٟما ًم١ً لِلى مً البرإلاان ؤو مجمُى

ت مً الٜلاًا التي جسي ٗيها كسوزة لرل٣  . ؤُلاء مً بحساء جدُٜٝ في بخدي ؤو مجمُى

ابت الٜلاثُت - ج جٜىم بها ؤحهصة مظخٜلت، خُث حِمد بِم الدو٤ بةوؼاء ؤحهصة مظخٜلت وجيُى بها : الٛس

اث اإلاالُت، و تهدٖ مً وزاء ذاٞ بلى الخ٘اي ُلى اإلاا٤  ابت ُلى جىُ٘ر اإلاحزاهُت ومساٛبت ٠ل الخـٗس مهمت الٛس

املخخل٘ت، وجٜىم بخٜدًم الِام، و ُادة ما جدبّ هره ألاحهصة زثِع الجمهىزٍت ختى جخمخّ باطخٜال٤ ججاه الىشازاث 

                                                           
م ؿادٚ بس٠اث وآزسون ، مسحّ طبٜٝ ذٟسه، ؾ    1  448ُبد ال١ٍس
م ؿادٚ بس٠اث، و ازسون،مسحّ طابٝ، ؾ  2    442ُبد ال١ٍس
اث الجامُِت خظحن مـو٘ى خظحن:اإلاالُت الِامت ،د  3    86،ؾ 1995ًىان اإلاوبُى
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ابت اإلاالُت و املخاطبُت مً  س طىىي لسثِع الدولت جبحن ُٗه ٠ل ما ٛامذ به مً ؤُما٤ و ما ٟؼ٘ذ ُىه الٛس جٍٜس

ابت ًٜىم بها مجلع املخاطبت في الجصاثس  . مسال٘اث وجىؿُاث للجهاش لخالفي ؤي ؤزواء مظخٜبلُا، و هره الٛس

لة معالجتها لألخطاء حُث ثصىف إلى وهىان ثلظُم آخس للسكابة مً -2-2-3  :  حُث طٍس

اثُت - أ ابت ٛو اث  :ٛز َى في ألازواء، و بخالي جدمُه مً ٠ل الخـٗس ابت التي جٜي الِىن اإلاى٘ر مً الٛى وهي ٛز

ابت ألهه  املخال٘ت للٜىاهحن والٜىاُد الخىٌُمُت اإلاِمى٤ بها، والتي ًىجس ُنها ُٜىباث و هى ألاخظً مً الٛس

   .1الخظً لؤلمىا٤ الِمىمُت و الخ٘اي ُليها ًلمً الدظُحر

ابت الىاُٛت ًجِل مً ُملُت الخىُ٘ر مِٜدة. بذا ًجب ؤن جمس ُلي ُدة مساخل مما  وخظب زؤًىا ٗان جدُُم الٛس

ًدى٤ دون حظُحر خظً لؤلمىا٤ الِمىمُت هدُجت ؿِىبت الخىُ٘ر والبحروٛساهُت مما ًجِلىا هلجإ بلى الىَى 

 . الثاوي

ابت - ب ُت : ال٢اػ٘ت ؤو الِٜابُت الٛس ابت التي ج٢ىن بِد جىُ٘ر ؤلاًساداث والىٜ٘اث ٗخُٜم هُى وهي الٛس

ت ختى ال جخ١سز مثل هره  الدظُحر وج١ؼٙ ألازواء وبالخالي ًخم حظلُى الِٜىباث ُلي مسج١بيها و هي كسوٍز

ما٤ ابت ال ٌُِٝ ُملُت الخىُ٘ر بذ جخم ُملُت الخ٘خِؽ ب. ألُا ِد الاهتهاء مً جىُ٘ر ؤلاًساداث و وهرا الىَى مً الٛس

  الىٜ٘اث .

  مبادئ السكابة علي ألامىال العمىمُة -3

حزة هرا الىٌام، هي مبادت  ابت ُلي ألامىا٤ الِمىمُت ًسج١ص ُلي ُدة مبادت جمثل ؤطاض و ٟز بن هٌام الٛس

ُت و الىٌامُت      .   والِ٘الُت واإلاسدودًت الؼُس

 مبدؤ الشسعُة و الىظامُة   -3-1

الىٜ٘اث و ؤلاًساداث اإلاسؿىدة في اإلاحزاهُت ًجب ؤن ج٢ىن باخترام الٜىاُد الٜاهىهُت واإلاالُت التي جد١م جىُ٘ر 

  . ذل٣

ِٗملُت جدـُل ؤلاًساداث و ؿٖس الىٜ٘اث ال ًم١ً ؤن جخم بال بِد مىاٜٗت ٛاهىهُت : مبدؤ الشسعُة -3-1-1

 . مظبٜت وال ًم١ً جىُ٘ره بال مً هٖس شخف ماهل ٛاهىها

 :  ُملُت جىُ٘ر الىٜ٘اث وؤلاًساداث ًجب ؤن ج٢ىن مجاشة ٛاهىها - أ

جب ؤن  س ُلي بحاشة ٛاهىهُت خُث جمثل ػسن ؤطاس ي الشم لخىُ٘رها ٍو ٢ٗل جىُ٘ر لىٜ٘ت ؤو بًساد ًجب ؤن جخٗى

خباز زالر حىاهب هي  : ًإزر بِحن الُا

س ززـت ؿٖس الىٜ٘اث بذا ًجب مىاٜٗت البرإلاان ُلي اإلاحزاهُت و بالخال:  الجاهب الظُاس ي - 1.أ ي جٗى

 .  اإلاسؿىدة وجدـُل ؤلاًساداث

ًجب ؤن ال ًخِدي ؤلاه٘اٚ طٜٙ مددد مظبٜا و هرا للخ٘اي ُلي الخىاشن : الجاهب اإلاالي - 2.أ

 .  اإلاالي

ًجب تهُئت الؼسون الالشمت إلاىّ ٠ل جبرًس ؤو طىء اطخِما٤ مً هٖس :  الجاهب ؤلادازي  - 3.أ

ؤُىان الادازة اإلا٢ل٘حن بدىُ٘ر اإلاحزاهُت و لخجىب ؤن جٜ٘د هره ؤلاحاشة مِاهيها بظبب ُدم اخترام هره 

                                                           
م ؿادٚ بس٠اث، و ازسون،مسحّ طابٝ، ؾ   1    445ُبد ال١ٍس
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ىان اإلا٢ل٘حن  الجىاهب ٗان جىُ٘ر اإلاحزاهُت ؤزلّ لِدة بحساءاث ؿازمت جسف هٚس الخىُ٘ر مدجه وأُل

 .  برل٣

ٗخىُ٘ر اإلاحزاهُت لُجب ؤن ٢ًىن مجاشة : ُملُت جىُ٘ر اإلاحزاهُت ج٢ىن مً هٖس ؤشخاؾ ماهلحن ٛاهىها - ب

ٛاهىها ٜٗى بل ًجب ؤن ٢ًلٙ بها ؤشخاؾ ماهلحن م٢ل٘حن بدىُ٘ر الِملُاث اإلاالُت هما ألامس بالـٖس و 

و الخِلٝ باملخاطبت  90/21الٜ٘سة ألاولى مً الٜاهىن  14املخاطب الِمىمي وفي هرا اإلاىكَى جىف اإلاادة 

ً بالـٖس واملخاطبحن الِمىمُحن وذل٣  الِمىمُت " جىُ٘ر الىٜ٘ت و الِملُاث اإلاالُت ٢ًىن مً هٖس آلامٍس

م  لُت  7اإلاازر في  84/17خظب الؼسون املخددة في الٜاهىن ٛز   ".1واإلاخِلٝ بٜىاهحن اإلاالُت  1984حٍى

الخىٌُم ؤلادازي، ل١ً م٘ـىالن ًُ بِلهما والِالٛت التي وآلامس بالـٖس واملخاطب الِمىمي هم حصء مً 

ِاث  جسبوهما ج٢ىن ج٢املُت ؤزىاء ؤداء مهامهما، وال٘ـل بحن آلامس بالـٖس و املخاطب الِمىمي ؤجذ به الدؼَس

ت زاؿت في الٜاهىن  ِاث اإلاالُت الجصاثٍس  اإلاخِلٝ باملخاطبت الِمىمُت 90/21اإلاالُت ال٘سوظُت، وؤزرث به الدؼَس

 . الظالٙ الرٟس

 :  مبدؤ هظامُة العمل اإلاالي -3-1-2

مّ ؤلاحاشة اإلاحزاهُت  في هرا ؤلاهاز ًجب الخدٜٝ مً مدي موابٜت الخـٖس اإلاالي: هٌامُت ُملُت الدظُحر -ا

مبدؤ والٜىاهحن والخىٌُماث، و مىاٜٗت الِملُت اإلاالُت مّ ؤلاحاشة اإلاحزاهُت بذ ؤن اخترام هره ؤلاحاشة ٌِني اخترام 

خماداث خماداث والخسـُف الٜاهىوي للِملُت وطٜٙ الُا ت الُا  . طىٍى

ملُاث ؤلاه٘اٚ اإلاىـبت ُلى  خماداث ال جخجاوش مدة اطخِمالها طىت مُالدًت، ُو ٗاخترام ؤلاحاشة اإلاحزاهُت ج٢ىن اُل

هٜ٘ت دون ٗخذ اُخماداث م٘خىخت ؿالخت ٜٗى للظىت التي جم ٗيها بحاشتها وبِد اهتهاء اإلادة، ال ٌظمذ بإي 

ت لىٜ٘اث  84/17مً الٜاهىن  25اُخماداث حدًدة واإلاادة  خماداث اللسوٍز اإلاخِلٝ بٜىاهحن اإلاالُت جىف ُلى الُا

ا وبا ملجامُّ وال حِوي ؤي خٝ الطخِمالها في الظىت اإلاٜبلت خماداث 2الدظُحر ًجب ؤن جبرز طىٍى ، بذا ٗااُل

 . جمدد لظىت ؤزسي  اإلا٘خىخت مٜبىلت لظىت واخدة ٜٗى وال ًم١ً ؤن

ل١ً هرا اإلابدؤ ال ًوبٝ بـ٘ت مولٜت، ٗهىاٞ اطخثىاءاث في بِم ألاخُان ٟما هى الخا٤ باليظبت لبرامج  

د هـذ ُليها اإلاادة  اإلاخِلٝ باملخاطبت الِمىمُت،  90/21مً الٜاهىن  06الخجهحز التي جخِدي ُدة طىىاث ٛو

ىمُت وؤلاه٘اٚ الاطدثمازي و ؤلاه٘اٚ في زؤض اإلاا٤ ٗخدون في ٗةحاشاث البرامج جوبٝ ُلى هٜ٘اث الخجهحزاث الِم

، وبحاشاث البرامج حؼ٢ل الخد 3اإلاحزاهُت الِامت للدولت في ػ٢ل بحاشاث البرامج، وجى٘د بىاطوت اُخماداث للدّٗ

ً بالـٖس التي ًم١نهم الالتزام بها لخىُ٘ر الاطدثمازاث املخووت وجبٜى ؿالخت دون  لى لىٜ٘اث آلامٍس جددًد  ألُا

ها وبؿدازها بؼ٢ل  ت التي ًجب ؤن ًإمس بـٗس مد تها بلى ٓاًت بلٔائها واُخماداث الدّٗ جمثل اإلابالٕ الظىٍى

خىالاث لخٔوُت الالتزاماث اإلاخِاٛد ُليها ٟما ؤن اخترام مبدؤ الخسـُف الٜاهىوي هى ػسن ؤطاس ي لىٌامُت 

خماداث اإلا٘خىخت جسـف ب٘ـى٤ ؤو اإلاخِلٝ بٜىاهحن اإلاالُت ه 84/17الِمل اإلاالي ٗالٜاهىن  ف ُلى ؤن الُا

 .  4ٛواُاث خظب الخالت ججمّ الىٜ٘اث خظب هبُِتها وجىحهاتها هبٜا إلادوهاث مدددة بىاطوت الخىٌُم

                                                           
م    1    01اإلاخِلٝ بمجلع املخاطبت،اإلاادة1990/ 04/12اإلاازر في  90/32الٜاهىن ٛز
م   2    25اإلاخِلٝ بٜىاهحن اإلاالُت،اإلاادة  17/07/1984اإلاازر في 84/17الٜاهىن ٛز
م   3      06اإلاخِلٝ باملخاطبت الِمىمُت، اإلاادة 15/08/1990اإلاازر في 90/21الٜاهىن ٛز
م   4    20اإلاخِلٝ بٜىاهحن اإلاالُت، اإلاادة 17/07/1984اإلاازر في 84/17الٜاهىن ٛز
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ِاث واللىاثذ -ب  :   مىاٜٗت ُملُت ؤلاه٘اٚ للدؼَس

ىد الخىُ٘ر ًجب اخترام  الىٌم اإلاوبٜت في هرا ا ملجا٤ ُملُت ؤلاه٘اٚ ًجب ؤن ج٢ىن مىاٜٗت للٜىاهحن واللىاثذ ُو

والىـىؾ اإلاخِددة التي جدخىي ُلى ٛىاُد جىُ٘ر الِملُاث اإلاالُت ج٢ىن مسجبوت ؤٟثر بؼ٢لُت الخىُ٘ر ومثالىا 

٘حن، الٜىاُد اإلاوبٜت إلاـاٍزٙ  لاث ألاطاطُت و الخ١مُلُت للمًى ُلى ذل٣ بِم الِملُاث اإلاالُت ٠الخٍِى

 . الخ…لٜواَ الاحخماعي الخىٜالث، هٌام مظاُداث الدولت ل

 :  اهخٌام وصخت الُٜىد املخاطبُت -ج

ىان اإلا٢ل٘حن برل٣ مظ٣ دٗاجس مداطبُت وهي حِخبر ُملُت ٛاهىهُت،   جىُ٘ر الِملُاث اإلاالُت جخولب مً ألُا

ت ال بد ؤن ًمظ٣ مداطبت لاللتزاماث وؤزسي  ٗاآلمس بالـٖس الري ًى٘ر الِملُاث اإلاالُت بمسخلتها ؤلاداٍز

جب ؤ، للخ ىالاث اإلاـدزة، بِىما املخاطب الِمىمي ال بد له مً مظ٣ مداطبت زاؿت بدزى٤ وزسوج ألامىا٤. ٍو

 .   1ج٢ىن الُٜىد املخاطبُت مٜدمت ب٢ل ؿدٚ وؤماهت وجىٌُم مد١م 

ىان اإلا٢ل٘حن بدىُ٘ر الِملُاث اإلاالُت ال بد لهم ؤن ًدترمىا الخِلُماث اإلاىـىؾ ُليها في ٛاهىن امل  خاطبت و ألُا

 . الِمىمُت

و وِني باملخاطبت الِمىمُت ٠ل الٜىاُد وألاخ٢ام الٜاهىهُت التي جبحن وجد١م ُُٟ٘ت جى٘ر ومساٛبت اإلاحزاهُاث 

والخظاباث والِملُاث الخاؿت بالدولت واملجلع الدطخىزي وا ملجلع الؼِبي الىهني، و٠ل الخظاباث 

ً . ث الِمىمُت ذاث الوابّ ؤلادازي واإلاحزاهُاث اإلالخٜت والجماُاث ؤلاٛلُمُت واإلااطظا ٟما جبحن التزاماث آلامٍس

ً بالـٖس  رل٣ ُُٟ٘ت مظ٣ الخظاباث طىاء باليظبت لآلمٍس بالـٖس واملخاطبحن الِمىمُحن ومظاولُاتهم ٟو

 . 2ؤو املخاطبحن الِمىمُحن

سحّ ؤؿل املخاطبت الِمىمُت في الجصاثس بلى اإلاسطىم ال٘سوس ي اإلاازر في  وبِد الاطخٜال٤ جم  1862ماي  31ٍو

م   90/21اإلاخلمً مظاولُاث وواحباث املخاطبحن الِمىمُحن، وؤزحرا الٜاهىن  65/259ألازر باإلاسطىم ٛز

اإلاخِلٝ باملخاطبت الِمىمُت باإلكاٗت بلى ٠ل ألاخ٢ام الجدًدة التي جىف ُليها ٠ل  1990ؤوث  15اإلاازر في 

  ٛىاهحن اإلاالُت.

  L’efficacité et l'efficience 3-2-مبدؤ الفعالُة و اإلاسدودًة 

ٝ الِام.   هرا اإلابدؤ ًٜىدها بلى الخدٜٝ مً ِٗالُت الدظُحر زم مسدودًت الِمل ؤلادازي وبالخالي اإلاٗس

  : فعالُة التظُير -2-1 -3

ٝ الِام. بذ ؤ نهما  ت بحن ِٗالُت اإلااطظاث الاٛخـادًت الِ٘الُت في اإلاٗس بن ِٗالُت الدظُحر ج٘سق الخ٘ٛس

خولب هرا اطخِما٤  مسخل٘ان جماما، ٗم٘هىم ِٗالُت الدظُحر في اإلااطظاث الاٛخـادًت ٌِني السبذ وال٘اثدة ٍو

ت ومساٛبت الِ٘الُت في اإلااطظاث هي مساٛبت الدظُحر الري ًىـب ُلى جُُٜم ازخُازاث الىطاثل  جٜىُاث حظُحًر

ظً جىلُ٘ت مم١ىت بحن الىطاثل اإلاالُت اإلاظخِملت، باإلاٜازهت مّ الخ٢الُٙ اإلاخدملت، وجدلُل الخ٢الُٙ الزخُاز ؤخ

ٝ بحن اإلاسدودًت التي حِني جدُٜٝ ألاهداٖ اإلاظوسة بىاطوت  وألاهداٖ اإلاظوسة ؤو املخٜٜت، وهىا ًجب الخٍ٘س

  الىطاثل اإلاخاخت والِ٘الُت التي حِني جدُٜٝ ألاهداٖ اإلاظوسة بإٛل ج٢الُٙ.

                                                           
ً بالـٖس و املخاطبحن ا 07/09/1991اإلاازر فى  91/313اإلاسطىم الخىُ٘ري   1  لِمىمُحن.   اإلاخِلٝ باحساءاث حسخحر الامٍس
   134خظحن الـٔحر :دزوض فى اإلاالُت و املخاطبت الِمىمُت ،مسحّ طابٝ ،ؾ    2
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ا، ألن م٘هىم السبذ مىِدم جماما وم٘هىم بِىما م٘هىم الِ٘الُت في اإلاساٗٝ الِام  ت ٗهى مسخلٙ ازخالٗا حىهٍس

ٝ الِام ٟما ؤن م٘هىم الِ٘الُت مسجبى  الِ٘الُت للدظُحر الِمىمي مسجبى باإلاىِ٘ت الِامت اإلاٜدمت مً اإلاٗس

٘هىم ،  ومً هرا اإلاىٌىز ٗم1بالخاحاث الِامت وذل٣ بالبدث ًُ مىاشهت بحن الٔاًاث والىخاثج املخـل ُليها 

ت  الِ٘الُت في ؤلادازة الِمىمُت ًىـب ُلى البدث ًُ ؤزس بسهامج ؤو طُاطت مُِىت ُلى ا ملجخمّ وذل٣ بمِٗس

مدي جدُٜٜها لؤلهداٖ اإلاسحىة، مثال بذا ؤزادث الدولت جوبُٝ بسهامج لخىٌُم الىالداث ِٗ٘الُت مثل هرا 

ت ؤزسه ُلى ُدد الىالداث، ٗةذا جدددث ال ىالداث هرا ٌِني ؤن البرهامج خٜٝ الهدٖ مىه، بن البرهامج ج٢ىن بمِٗس

ؤلادازة التي حِمل لخدُٜٝ ؤهداٖ مُِىت ال ًجب ؤن ج١خ٘ي بالىخاثج املخٜٜت ل١ً ؤن جبدث هل هره الىخاثج 

٠اُٗت ؤو مىاطبت باإلاٜازهت مّ الىطاثل اإلاظخِملت، وبالخالي ٗم٘هىم الِ٘الُت في الدظُحر الِمىمي ًخولب جددًد 

. وال١٘اًت حِني 2د١م في ؤلادازة، وذل٣ بخددًد دزحت ال١٘اًت والِ٘الُت للدظُحر اإلاالي لئلدازة الِمىمُتم٘هىم الخ

ٜت اٛخـادًت لخدُٜٝ ألاهداٖ، وبالخالي  ت بوٍس جددًد هل ؤلادازة طحرث واطخِملذ الىطاثل اإلاادًت والبؼٍس

ثُت، زم ؤن البدث ًُ جىاشن بحن ألاهداٖ ٗال١٘اًت هي مسادٗت لئلهخاحُت التي حظمذ بُٜاض اإلاسدودًت النها

اإلاظوسة والىخاثج اإلاخدـل ُليها ؿِبت للٔاًت زاؿت ُىدما ج٢ىن دزحت اإلاىِ٘ت الِامت ؿِبت الخُُٜم، واهه مً 

ت ما بذا ٠اهذ الىخاثج اإلاخىزاة ٛد جدـلىا ُليها ِٗال. بن ؿِىبت الخُُٜم ال١مي للىخاثج اإلاخدـل  الـِب مِٗس

 .  ِاًحر ٠اُٗت لرل٣ ٌؼ٢ل ؤخد ؤهم الـِىباث في البدث ُلى الِ٘الُت في الدظُحر الِمىميُليها في ُٓاب م

  :  مسدودًت الِمل ؤلادازي  -2-2 - 3 

م ٠ىن  للمان جٜدًم الخدماث الِامت جٜىم الدولت بدسخحر وطاثل هامت زاؿت اُخماداث مالُت ضخمت. و ٓز

اإلاىاٗظت الخسة ل١نها ٛد ج٢لٙ ٓالُا في خالت ما بذا ٠ان هىاٞ طىء هره الخدماث الِمىمُت ٓحر مِىُت بٜىاهحن 

ابت ٌِني ذل٣ ُٓاب آلُاث جلمً اطخِما٤ زػُد للىطاثل بن الدظُحر الجُد لؤلمىا٤ . حظُحر، وبذا ازخ٘ذ الٛس

 .  ودًتالِمىمُت ٌظخلصم ُٛاض الخ٢الُٙ واإلاسدودًت وحظخلصم باللسوزة الُٜام باإلاٜازهت بحن الخ٢الُٙ و اإلاسد

ً ُلى اطخِما٤ اإلاىازد بـ٘ت مثلى  ت لخٜدًس مسدودًت اإلاساٗٝ الِامت وخث اإلاظحًر ودزاطت هره الخ٢الُٙ كسوٍز

ُاض اإلاسدودًت للماطظاث الِمىمُت ًٜىدها بلى ُٛاض  زاؿت بذا ٠اهذ الدولت حِاوي مً مؼا٠ل مالُت ٛو

ُاطها إلااطظاث ذاث هابّ   .  ؿىاعي وججازي اإلاسدودًت لئلدازاث الِمىمُت ٛو

بن ُٛاض الخ٢الُٙ و اإلاسدودًت في :  ُٛاض الخ٢الُٙ و اإلاسدودًت في اإلاساٗٝ الِامت وؤلادازاث الِمىمُت - أ

الِامت ؿِب الخدُٜٝ هٌسا ل٢ىن الخدماث اإلاٜدمت ال ًم١ً ُٛاض ج٢ل٘تها بدٛت بل ٢ًىن ذل٣ بـ٘ت  اإلاساٗٝ

ت، وزٓم ٠ىن هرا الخُُٜم ال ٌِوي بـ٘ت دٛ ُٜت ج٢الُٙ الخدماث اإلاٜدمت وزٓم ٠ىن الىخاثج املخـل جٜدًٍس

ً باطخِما٤ الىطاثل بـ٘ت مثلى وبالخالي جدظحن حظُحر  ُليها ٓحر ٠اُٗت ل١نها حِخبر مهمت خُث حظمذ للمظحًر

 . اإلاساٗٝ الِامت

ٝ إلادة طىت وهىاٞ زالر م٘اهُم ل  لخ٢ل٘ت و لُٜاض ج٢ل٘ت مـلخت مُِىت ًجب خظاب ٠ل ما ٢ًل٘ه حظُحر اإلاٗس

 : هي

                                                           
اث الجامُِت، ؾ    1    10ؿالح زوٍلى :اٛخـادًاث اإلاالُت الِامت ، دًىان اإلاوبُى

2  Fabre.F.J.  op.cit.P 65 
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خباز ٜٗى ج٢الُٙ الىٜ٘اث اإلاخِلٜت مباػسة بظحر اإلاـلخت، ؤي  الخ٢ل٘ت الدازلُت: - 1.أ وجإزر بِحن الُا

 . ٠اٗت هٜ٘اث اإلاظخسدمحن وحصء مً هٜ٘اث اإلاىٜىالث والِٜازاث

وحؼمل الىٜ٘اث الدازلُت وهٜ٘اث الدظُحر، مثال باليظبت إلاـلخت  الخ٢ل٘ت الخاؿت بالدظُحر: - 2.أ

اث  اثالوٛس  . والجظىز ٗةهه جلاٖ لها ج٢الُٙ ؿُاهت الوٛس

ل، ٟمىذ ا : الخ٢الُٙ الؼاملت ؤو ال٢لُت - 3.أ وحؼمل باإلكاٗت بلى ما طبٝ باقي الخ٢الُٙ مثل هٜ٘اث الخدٍى

ابت هى ج٢الُٙ الدظُحر  ص ُلُه الٛس مّ الِلم ؤن ج٢ل٘ت اإلاـالح  . 1ملجاهدًً وؤزامل الؼهداء وؤهم ما جٟس

ت، ؤي الظلوت الىؿُتالخازحُت جخلمً  ٍص  . باإلكاٗت بلى ج٢الُ٘ها حصء مً ج٢ل٘ت ؤلادازة اإلاٟس

ت ُالٛت الخ٢ل٘ت باإلاسدودًت بال بذا ٛمىا بدظاب   : ٟما ؤهه ال ًم١ً مِٗس

ُ٘ت بمخىطى ُدد اإلاظخسدمحن-   . ج٢ل٘ت الِىن ؤي الِالٛت بحن الخ٢ل٘ت والًى

 . اإلااداة الظِس اإلاسحعي ؤي ج٢ل٘ت جىُ٘ر وخدة مً الخدمت- 

             اإلاسدودًت ؤي ُدد الِملُاث مً هَى مِحن والتي ًخ٢لٙ بها ُىن إلادة طىت- 

وبذا ٠ان جددًد الخ٢ل٘ت الخاؿت ب٢ل ُىن مم١ىت ٗةن جددًد الظِس اإلاسحعي و اإلاسدودًت مً الـِب بم٢ان،  

 ٗهل ًم١ً ججصثت 

ُ٘ت بلى ُدد مً الِملُاث اإلالمىطت واإلاخجاوظت وط   هلت ؤلاخـاء ؟٠ل ًو

ؤما ُٗما ًسف ُٛاض الخ٢الُٙ و اإلاسدودًت في اإلاساٗٝ الِمىمُت ذاث هابّ ؿىاعي وججازي ٗال ًمثل  

ت وبدٛت ج٢ل٘ت اإلاىخىحاث  ؿِىبت ٟبحرة ٠ىنها جلّ مىخىحاث وجٜدم زدماث وبالخالي ٗمً الظهل مِٗس

جدلُلُت لالطخٔال٤ مما ٌظهل جددًد  والخدماث باإلكاٗت ل٢ىن هره اإلاساٗٝ مصودة بمداطبت ُامت ومداطبت

 .  ؤطِاز البُّ للمىخجاث والخدماث اإلاٜدمت

بن البدث ُلى ؤٛل ج٢ل٘ت ٌظخلصم الٜلاء ُلى الخبرًس والاطخِما٤ ألامثل : البدث ُلى ؤٛل ج٢ل٘ت - ب

خمثل ذل٣ في حاهبحن ٝ الِام، ٍو  : للىطاثل اإلاخاخت للمٗس

اث وهي ُادة هاججت : ًسالجاهب ألاو٤: الٜلاء ُلى ُىامل الخبر-  بن آزاز الخبرًس مخِددة وجٌهس ُلى ُدة مظخٍى

ادة ُدد الِما٤ ُلى الاخخُاحاث،  ًُ ؤلاهما٤ في اإلاساٗٝ الِامت. ٗ٘ي مجا٤ اإلاظخسدمحن مثال: ؤزس الخبرًس هى ٍش

اثٙ ٓحر مبرزة ادة في جـيُٙ زجبهم، وزلٝ ًو ن للظُازاث وجٌهس آزاز الخبرًس ُادة في الاطخِما٤ اإلا٘س  والٍص

ساق شخـُت اث الِمل، ٟرل٣ اطخِما٤ الهاجٙ أٓل ت زاؿت زازج ؤٛو  . ؤلاداٍز

بن اإلاساٗٝ الِمىمُت مصودة بىطاثل هامت ل١ً مً اللسوزي، : الجاهب الثاوي: الاطخِما٤ ألامثل للىطاثل - 

ٜىد الِمل خُث ًجب اطخِمالها بـ٘ت مثلى، وهى ما ًٌهس ُىد ببسام ُٜىد التزود باإلاىخجاث والخجهحزاث  ُو

ىان مً بم٢اهُاث الدزاطت، الاٛتراخاث والخ٘اوق للخـى٤ ُلى  ُلى اإلاساٗٝ الِامت ؤن حظخِمل ٟ٘اءاث ألُا

ُاث للخجهحزاث والخدماث اإلاٜدمت مً اإلاىزدًً  .  ؤٗلل ألاطِاز وؤخظً الىُى

 التىصُات و الاكتراحات :   -4

ابت الخالُت مّ الخىحهاث الجد ًدة لئلدازة جخولب مً هره ألازحرة ؤن جدلس ألازكُت وجدبنى بن ج١ُُٙ الٛس

ت ؤٟبر وال  ً الِمىمُحن ؤًً ًخىحب بُواء خٍس الٜىاُد الجدًـدة للدظُحر مسج١صة ُلى اإلاظاولُت ال١بحرة للمظحًر

                                                           
1  Fabre.F.J. op. cit. P 67 
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ت في اجساذ الٜسازاث و الخس٘ي ـ٘مً ؤلاحساءاث ومهلت الخىُ٘ر. وال ًدـل ذل٣ بال بذا ٠اهذ ؤلادازة ٍص حِمل  مٟس

ابت جـبذ دازلُت في الدـظُحر ؤلادازي، وجـبذ م٘اهُم مثل جُُٜم البرامج و  بـ٘تها ؤداة جىمُت. ووًُ٘ت الٛس

مساٛبت الجىدة و اإلاساٛباث مً الهُئاث الِلُا خى٤ الدظُحر الِمىمي جٜبل ُلى ؤ نها وطـاثل ُٜلىت الطخِما٤ 

ً اإلاىازد املخدودة للدولت، و جىحيهها لخدُٜٝ ؤٗلل ال جب اجساذ ُدة بحساءاث لخم١حن اإلاظحًر ىخاثج. ٍو

ت، وهره ؤلاحساءاث جخمثل في:   الِمىمُحن مـً اجساذ الٜسازاث و الِمل ب٢ل خٍس

ً الِمىمُحن والخىطُّ مً ؿالخُا تهم - 1   هسح اإلاظاولُت ُلى ُاجٝ اإلاظحًر

ت - 2    الخسُ٘ٙ مً ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

ابت البِدًت والدظ - 3  ُحر و جُُٜم الِمل ؤلادازي   جدُُم وطاثل الٛس
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 خالصة : 

ابت زاحّ ؤطاطا بلى مدي بإلاامها ب٢ل حىاهب الدظُحر ،  مً هىا ًم١ً ؤلازباث ؤن هاحِت و ؿسامت الخدُٛٝ و الٛس

ىا ُلى ؤهم الىطاثل التي ٌظخسدمها اإلاساحّ لجمّ ألادلت التي جبرهً ُلى مـداُٛت البُاهاث، و دوز  ٟما حِٗس

طظت بالدزحت ألاولى، مً زال٤ اإلاساٛبت و مخابِت ؤلاػساٖ ُلى اليؼان اإلانهي ب١ُُ٘ت جلمً جدُٜٝ ؤهداٖ اإلاا 

ما٤ التي جسف خماًت وحظُحر اإلاا٤ الِام .    ألُا
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 جمهيد:  

بػدما حػسغىا بلى الجاهب الىظسي والري مً زالله ؤغؿُىا ضىزة واضحت غً الٌُكُت التي ًخم بها الدظُير 

هت مباشسة ؤو ؾير مباشسة يما زؤًىا في الكطلين الظابهين مً ؾسم  الػمىمي لألمىاُ و الػىاضس التي حظاهم بؿٍس

السنابت و املساحػت لطُاهتها مً حمُؼ الجىاهب املمًٌ  و ؤطالُب  املحاقظت غلى ألامىاُ الػمىمُت باطخػماُ

 خدوثها ؤو ونىغه مً بطساف ؤو ازخالض .

مٌىىا ضُاؾت حمُؼ هره ألاطالُب في اطخػمالها في هدا الكطل ألازير الري وػخبره  بمثابت  الجاهب الخؿبُهي  ٍو

ىت والًت مظخؿاهم ملػسقت حؿيراث  لهده الدزاطت خُث هداُو مً زالله بغؿاء ضىزة وانػُت بىاءة غً خالت ز ٍص

 ميزاهُاتها مً حاهب إلاًساداث والىكهاث زالُ زالر طيخين مدل الدزاطت و التي ؤزرهاها يػُىت. 

و هداُو إلاملام  في هرا الكطل ألازير غً وانؼ الخؿيراث بخدلُل امليزاهُاث باطخػماُ ؤدواث وؤطالُب بخطاثُت و 

ت جكظ اغُت في ضُؿت وظب مئٍى ادة و ههطان  في هخاثج هده ألازيرة . ٍز  س ًل ٍش
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 املبحث ألاول :دور  املوارد البشريت واملراحعت في الدسيير 

ت  ا لٍل جىمُت انخطادًت واحخماغُت ومالُت يما حػخبر  جلػب املىازد البشٍس ت شسؾا غسوٍز املساحػت حػخبر هظٍس

بمهمت املساحػت، قهي حظاغد املساحؼ واملهىت بشٍل غام غلى اجساذ الهسازاث املساحػت املسشد للمساحؼ زالُ نُامه 

 . املىاطبت قُما ًخػلو بدىكُر غملُت املساحػت

 :    دور املوارد البشريت  ألاول : ملطلبا

ا و ال مجُد لٍل جىمُت انخطادًت احخماغُت و  ت حشٍل شسؾا غسوٍز ًمًٌ ؤن وػخبر بطكت غامت ؤن املىازد البشٍس

مالُت الن الىغػُت الحهُهُت التي جىحد غليها جلَ املىازد هي التي جبين بلى ؤي خد ًمًٌ ألي جىظُم بدازي ؤن ًهىم 

 باهجاش ألادواز املىىؾت به غلى ؤخظً ما ًسام.  

طكت زاضت ، قهؿاع حظُير ألامىاُ الػمىمُت ًسجٌص باألطاض غلى مهازة و اطخػداد و زبرة الػىطس البشسي و ب

ت جؿسح هكظها بٍل  الري ًلػب دوزا اطتراجُجُا و مدىزٍا في حظُير هده ألامىاُ، قػسوزة جسؿُـ املىازد البشٍس

 و البرامج .  بلحاح ألجها الظبُل الىخُد الري ًهىم بةغداد و جىكُر الهسازاث 

ت في حظُير املىاُ الػمىمُت جكسع مجمىغت مً الشسوؽ غلى زؤطها جددًث إلادازة بما  قمظاهمت املىازد البشٍس

قيها مً الشسوؽ غلى زؤطها جددًث إلادازة بما قيها مً جٌىىلىحُا، و بغالم آلي لإلطساع و جىكُر الػملُاث 

ا ًىجم غىه الخإزير في جىكُر هده ألازيرة و مً حهت ؤزسي الحظابُت و زاضت التي جترايم في آزس ًل طىت مم

جىمُت ندزاث الخإؾير و الخدزل لدحها ؤي بغداد بدازة قاغلت شكاقت و ذاث ندزاث مظخدامت جخماش ى مؼ الػطس 

ت يما طبو و ؤن زؤًىاه في الجاهب الىظسي قال بد مً  الحالي، و يرلَ مً حهت ؤزسي لالطخكادة مً الجهىد البشٍس

كيز الػماُ بخىشَؼ غادُ لألحىز و مىذ مٌكئاث مػخبرة و زاضت املهام التي ًهىم بها املىظل في نؿاع املالُت و جد

 ذلَ مً احل جكادي الازخالطاث ،ؤو السشىة ؤو الكظاد املالي بطكت غامت.  

الػمىمُت في وغؼ و الظااُ الري ًخػين غلُىا إلاحابت غىه هى: هل الهؿاع املالي املشسف غلى حظُير ألامىاُ 

 ٌظمذ له الُىم باالطخجابت للشسوؽ و ألادواث املرًىزة طابها ؤغاله.  

 ًمًٌ املظاهمت بٍل جىاغؼ في جىغُذ هده املظإلت غبر جدلُل الهٍُل الخىظُمي املىحىد في الشٍل.  

ىت والًت مظخؿاهم جصزس بخػدادها الػمالي الري ًخجاوش ؤيثر مً ماثت وزالزىن مىظكا م ىشغين خظب الهٍُل قسٍص

الخىظُمي في مسخلل املطالح و لًٌ هرا الاهدشاز ؾير الثو الن املشٍل املىحىد و هى غدم وحىد ازخطاص ًل 

غىن   مىظل خظب زجبخه املهىُت قٍل واخد ٌػمل خظب دزحت اخخُاج املطلحت بدون مساغاة زجبخه هل هى

، قالٍل ًادي وظُكت واخدة بدون ازخطاص ؤو  مػاًىت ؟ مسانب، مكدش، مكدش زثِس ي ، ؤو ختى مكدش مسيصي 

خظب يكاءجه الػلمُت ؤو املهىُت و هرا ما ًكظس اهه ال ًىحد جىشَؼ و اهدشاز حُد و غادُ في حشؿُل املىظكين 

قمثال في بػؼ ألاخُان ؤن هىاى مىظل بسجبت مكدش مسيصي ؤو زثِس ي ٌشخؿل في وظُكت بظُؿت ٌظخؿُؼ ؤن 

ما جٍىن مهمخه في مٌخب املسانبت و الخدهُهاث  و زاضت هرا ألازير بداحت بلى مىظكين  ًهىم بها غىن مػاًىت بدال

اث  و مسايص  ماهلين ًهىمىن بػملُت مسانبت املاطظاث الػمىمُت ذاث الؿابؼ إلادازي مثل املخىطؿاث، الثاهٍى

ً .....الخ و هرا ما ًدُ غلى غدم اطخؿالُ املهازاث املهىُت  و ايدظابها في الازخطاص املحدد هرا مً حهت و  الخٍٍى
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مً حهت ؤزسي قالىهظ الػددي في هره املطالح ًىجم غىه ججاوشاث و اطخؿالُ هرا الكساؽ مً ؾسف هره 

 املاطظاث التي ججد هكظها ملدة طىىاث بدون جكخِش خظاباتها و سجالتها و بدون مسانبت لكترة شمىُت مػخبرة.  

ًان غدد و مً حهت ؤزسي قمثال مطلحت الخدطُل ؤ و الخؿؿُت جدخاج بلى غدد يبير مً املىظكين قكي الظابو 

ىت و التي حػد باملالًير.    مىظكيها ال ًخػدي الازىين و هرا ال ًٌكي ملخابػت و حؿؿُت الدًىن املترايمت زازج الخٍص

ت املىظكين و ؤما مطلحت الحاقظت املالُت قدشهد ًىمُا ايخظاظا في شبابٌُها قُىحد بها ههظ غددي ما مً هاخُ

الخىظُم و بالػٌع قمطلحت الىكهاث الػمىمُت و زاضت التي جهىم بدىكُر حظُير ميزاهُت الدولت قػددها بٌثرة و 

ىت  جُا بلى ؾاًت جهاًت الشهس و هرا ما ًدىافى مؼ املىؿو قدوز الخٍص وظُكتها جتزامً مؼ بداًت الشهس زم جخػاُ جدٍز

بزهانه و حػبه ختى ًٍل مً الاهخظاز و الخباؾا الري ال ًسدم مطلحخه الػمىمُت و هي زدمت املىاؾً بدال مً 

 بطكت غامت.  

و زالضت الهُى و في ظل الخؿُيراث و الخؿىزاث الجدًدة و الالمخىاهُت و في قترة حشهد حؿير جٌىىلىجي مدظازع و 

مىاقظت خادة قمً الػسوزي بغادة الىظس في جىشَؼ و اهدشاز املىظكين والػمل غلى بًجاد خلُى مىاطبت جخالءم 

ت مً احل حظُير قػاُ مدٌم  مؼ الٌكاءاث و املػازاث الكىُت للػمل وآقام إلاطتراجُجُت ت للمىازد البشٍس جىمٍى

 ناثم غلى الاهػباؽ و الدنت والٌكاءة الػالُت.  

طا و هى غدم ج زطٍلت هره ألازيرة قػادة  ؾير ؤوإؤما قُما ًسظ ظاهسة الخىظُل قهي ألازسي حشهد مشٌال غٍى

ً ؤو الجامػاث بلى مُدان الػمل  و هدا ما ًدىافى مؼ ؤطلىب حظُير ًجسي الخىظُل مباشسة مً مسايصي الخٍٍى

ت.    املىازد البشٍس

ً بؾازاث مسخطت في املُدان ويرلَ زطٍلت املىظكين  وهىا ما بجدز إلاشازة بُه و هى وغؼ مدزطت  وؾىُت لخٍٍى

مً خين ألزس و زاضت في ظل الخؿيراث املحاطبُت الجدًدة املػمُى بها  في الدُو املخهدمت مؼ مساغاة الخؿىزاث 

ىلىحُت الحدًثت الػطس هدا مً حهت ومً حهت ؤزسي حظُير مىاضب الػمل خظب اخخُاج املاطظت املالُت الخٌى

ت و دلَ بالخدٌم في الهُىد الخازحُت مً حهت و في  قالبد مً الخدٌم الاطتراجُجي في حظُير هده املىازد البشٍس

ؿُـ الاطتراجُجي بلى الدظُير الاخخُاحاث والهدزاث الدازلُت للماطظت مً حهت ؤزسي و هىا ًٌمً الخس

نسوبت وهدا الىىع مً الدظُير حهخم -الاطتراجُجي و وظخؿُؼ ؤن وظمي هدا الدظُير الحدًث بالدظُير " مسوهت

 بخؿبُو و بغداد إلاطتراجُجُت.  

 : املراحعت و املراقبت كأداة حسيير:   املطلب الثاوي  

ظسي، هدىاُو في الكهسة الخالُت إلاؾاز الري ٌػمل مً زالله بػدما غسقىا ما املهطىد باملساحػت في الجاهب الى

ت املساحػت املسشد للمساحؼ زالُ نُامه بمهمت املساحػت، قهي  املساحؼ ؤزىاء و نُامه بمهمت املساحػت حػخبر هظٍس

 حظاغد املساحؼ واملهىت بشٍل غام غلى اجساذ الهسازاث املىاطبت قُما ًخػلو بدىكُر غملُت املساحػت.  

مما طبو ذيسه في الجاهب الىظسي ًخىحب غلى املساحؼ ؤن ًساعي الكسوع ألاطاطُت التي بىِذ غليها املساحػت و  و

 حشمل ما ًلي :   
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 ًمًٌ الخدهو مً الهىاثم املالُت و املػلىماث املالُت    -1

ل ألامد بين املساحؼ و هدي الهىاثم املالُت    -2  ال ًجىد حػازع ؾٍى

 الكػاُ ًهلل مً اخخماُ ونىع إلازخالالث.  هظام السنابت الدازلُت  -3

 جؿبُو مبادت املحاطبت ، املخػازف غليها ًيخج غىه غسع للهىاثم املالُت بطىزة غادلت.   -4

ًان صحُدا في املاض ي طىف ٌظلم يرلَ بال بذا زبذ الػٌع.   -5  ما 

 الهىاثم املالُت زالُت مً ألازؿاء ؾير الؿبُػُت ؤو الخىاؾا.   -6

 زىاء غملُت املساحػت يمساحؼ قهـ.   ًخطسف املساحؼ ؤ -7

 ًلتزم املساحؼ بالتزاماث املهىت املحددة .   -8

مهىت املساحػت حػخبر مً املهً التي جدخاج بلى زهت املظخكُدًً مً زدماتها بشٍل زاص  و زهت املجخمؼ بشٍل غام 

ظخؿُؼ املساحػت يظب زهت يمهىت مىاؽ بها الحٌم غلى مدي غدالت الهىاثم املالُت للماطظت الػمىمُت، وختى ح

هت جػمً حىدة ألاداء لجمُؼ املحاطبين الػمىمُين ، و لخدهُو هرا  الجمُؼ قهي جدخاج بلى جىظُم غملها بؿٍس

 الهدف البد مً وغؼ مػاًير للمساحػت جهِع حىدة ؤداء هده املهىت ، و هي حػني وحىد ؤطاض للمسانبت.  

قىحىد هظام حُد للسنابت الدازلُت في املاطظت الػمىمُت ٌػخبر مً ؤدلت إلازباث ،خُث اهه ًهلل مً اخخماُ 

خدور ألازؿاء و الؿش و ٌظاغد يرلَ في طسغت ايدشاقها غىد خدوثها، قالىظام الجُد ٌػؿي ماشسا غلى صحت 

السجالث و ألهمُت هظام السنابت الدازلُت  الػملُاث املالُت التي جددر دازل املاطظت، وغلى اهخظام حسجُلها في

ًان هظام  م الىظام نبل بداًت غملُت املساحػت لُددد مدي دزحت الاغخماد غلُه، قٍلما  قان املساحؼ ًهىم بخهٍى

السنابت الدازلُت طلُم و مدٌم شادث دزحت اغخماد املساحؼ غلُه و نلذ يمُت الازخبازاث التي طىف ًهىم بها، و 

مهمت هىا و هي ؤن مجسد وحىد هظام زنابت دازلُت طلُم و مدٌم ال ٌػني الاغخماد غلُه، قهد ًىحد  هيبه بلى ههؿت

الىظام غلى الىزم و لٌىه ؾير مؿبو قػال، قُجب ؤوال الخإيد ؤن مٍىهاث هظام للسنابت الدازلُت حُدة و مً جم 

 الخإيد ؤن هرا الىظام ًؿبو بطىزة قػلُت.  

دلُلي و ؤالهخهادي ملظاغدة املساحؼ في ايدشاف ألاخدار و الػالناث ؾير الػادًت قاطخسدام ؤطلىب الكدظ الخ

في غملُاث املاطظت ، قهىاى بػؼ الػالناث و الازجباؾاث بين بػؼ بىىد الهىاثم املالُت  )مثل الػالنت بين 

د مً ز هخه في الحظاباث ؤو الاغخماداث و الىكهاث ،الخهدًساث و إلاًساداث( ٌظخكُد منها املساحؼ يماشساث جٍص

ًاهذ هده الػالناث ؾبُػُت مهازهت بالظىىاث املاغُت ،و بامليشأث املمازلت  ادة البدث والخدسي، قٍلما  جدغىه لٍص

ًان ذلَ ماشسا لالؾمئىان و الػٌع في خالت وحىد ازخالقاث يبيرة قان املساحؼ طُدخاج بلى البث غً  ًلما 

لُالث امليزاهُاث الثالر للظىىاث ألازيرة يما بُيخه الجداُو طالكا ؤطباب ذلَ و هرا ما زؤًىاه طابها في جد

قالخظىا وحىد قسناث يبيرة طىاء في إلازاداث ؤو الىكهاث و هده ألامىز التي ًيبغي ؤو ًىليها املساحؼ ؤهمُت غىد 
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ًاهذ الظبب في ازخالف ال ىخاثج طىاء غملُت الكدظ و الخدنُو للحطُى غً ألادلت و الهىاهين املؿلىبت التي 

ادة في الىكهاث.    ههظ في إلاًساداث ؤو ٍش

و ًيبغي الخىبُه بلى ؤن الىخاثج التي جم الخىضل بليها باطخسدام غُىاث حػخبر داثما جهدًساث ولِظذ نؿػُت ، 

قالسنابت املحاطبُت تهدف بلى خماًت ؤمىاُ املاطظت مً الازخالض والػُاع وطىء الاطخػماُ ، بغاقت بلى ازخُاز 

ت البُاهاث املهُدة في السجالث و دزحت الاغخماد غليها، و هرا ٌػني ؤن السنابت املحاطبُت حظعى بلى جدهُو ايبر دن

 ندز مً حشجُؼ الالتزام بدىكُر الظُاطاث املبرمجت و املسطىمت.  

 ًلي :   و لخدهُو ؤهداف السنابت الدازلُت البد مً وحىد هظام زنابت دازلُت قػاُ و مخٍامل ٌػخمد غلى ما 

 وغؼ زؿت واضحت للىظاثل الخىظُمُت مشٍلت غلى جىظُم للطالخُاث واملظاولُاث.   -1

هظام مالي طلُم و مخٍامل ٌشمل غلى بحساءاث واضحت الغخماد و حسجُل الػملُاث واملحاقظت غلى ؤمىاُ  2

 املاطظت .  

 هظام لإلشساف و املخابػت لجمُؼ ؤوشؿت املاطظت مشخمال بطكت ؤطاطُت غلى هظام  -3

 املساحػت الدازلُت،  قىحىد مثل هرا الىظام غسوزي حدا للخإيد مً جؿبُو ألاهظمت و الخػلُماث.  

ت ماهلت، جىقير مىظكين ؤيكاء مسلطين لىجاح جىكُر هظام السنابت الدازلُت.   -4  بؾازاث بشٍس

 الث: جحليل إيراداث ميزاهيت الدولت:  املبحث الث

الىظُكت املالُت جدخاج بلى اجساذ نسازاث مالُت ًمًٌ بغدادها و جؿبُهها في املُدان املالي لدي ٌػخبر الخدلُل املالي 

مً الػىاضس التي تهخم في بغداد الهسازاث املالُت و اطخسدامها في اليشاؽ املػخمد غلُه، قاألطباب التي ججػلىا 

الهسازاث الظلُمت قخٍىن هاججت ؤو ضادزة مً ًل ماطظت التي ال جترى ألامىاُ جػُؼ مً خىشتها و بهما  هخسر

هت مػهىلت و هدا ما ًخؿابو مؼ الدظُير املحٌم.    جداُو داثما جدطُلها بىقسة و بهكانها بؿٍس

ة ، الخٍلكت التي مً احلها ؤنُمذ قالهسازاث املالُت لها ميزاث زاضت بها هخىنؼ خظب ؾبُػتها قمثال املدة ، الخؿىز 

 الػملُت و زاضت التي جظهس في مٍاقإة ألامىاُ املظدثمسة.  

و هي  2015و   2014قالدظُير حهخم بخدلُل حمُؼ البُاهاث بؿسع اجساذ الهسازاث لدي نمىا بدزاطت ميزاهُتي

 ًالخالي.   

  :4102املطلب ألاول: إلايراداث لسىت 

 زالُ الجدُو الخالي:  و ًمًٌ الخػبير غنها مً 

 )مالخظت: املبالـ مإزىذة بالدًىاز الجصاثسي دج(  

 )دج(   2014: بًساداث ميزاهُت الدولت لظىت  1حدُو 
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 حػين إلاًساداث   املبلـ الظىىي   وظبت الخدطُالث  

 هاجج الػساثب املباشسة   2.017.362.302   %23.61 

 هاجج الؿىابؼ و الدسجُالث للهُم   463.837.035   %5.42 

 هاجج الػساثب املباشسة غلى ألاغماُ   4.699.733.710   %55 

 هاجج الػساثب ؾير املباشسة   22.847.867   %0.27 

 هاجج الجمازى   1.054.390.535   %12.35 

 هاجج و دزل غلى ؤمالى الدولت   185.935.532   %2.18 

 هىاجج مسخلكت مليزاهُت الدولت   99.654.146   %1.17  

 املجمىع الٌلي   8.543.761.129   %100 

  2014املطدز: مً بغداد الؿالب خظب بزاداث ميزاهُت 

 يما هالخظ في حدُو امليزاهُت  2014باليظبت إلًساداث ميزاهُت الدولت لظىت 

% وهرا 55( قُدبين لىا ؤن هاجج الػساثب املباشسة غلى ألاغماُ هى املبلـ ألايثر ازجكاغا خُث ًمثل وظبت 1)حدُو 

ت ؤو يرلَ نؿاع  ت   ؤو ضىاغُت ؤو اطدثماٍز ًاهذ ججاٍز زاحؼ بلى اليشاؾاث املىحىدة غبر الىالًت وغىاخيها طىاء 

س ًل الىطاثل التي جدطل بها هره الخدماث، قهرا ما ًترجب غلى الهُئت الىضُت ؤن حػمل غلى جج ىُد وجؿٍى

الػساثب و الخدطُالث بذ حػخبر قػالُت في ؾاًت ألاهمُت، خُث ؤن الػاثد املخىلد غنها ًمثل املحىز السثِس ي 

لإلًساداث مهما حػددث وجىىغذ مطادز و الخدطُالث ألازسي زم جليها هاجج الػساثب املباشسة والتي بدوزها جمثل 

ً مجمىع إلاًساداث قهي باليظبت للىىاجج ألازسي بًجابُت خظب مػؿُاث حدُو امليزاهُت وهجد % م 61,23وظبت 

% وهي وظبت غػُكت باليظبت لىالًت جلمظان خُث جىحد 35,12في املسجبت الثالثت هاجج الجمازى الري ًمثل وظبت 

ًاف وؾير الثو قمثال هىاى غدة ضادزا ت، قهرا املبلـ ؾير  ت وبدٍس ث ووازداث ًىمُا مثال حػبر املُىاء بها خدود بٍس

ت لهره املؿازداث واملىاوئ التي  وزاضت آالف ألاؾىان مً الظلؼ، وهرا ما ًخؿلب ؤن هػؼ شسوؽ بزشادًت وحظُيًر

 مً زاللها هجلب ؤمىالا ؾاثلت.  

ػاث الىهدًت والجمسيُت بدىظ ُم ؤوشؿت وهرا ما ًترجب غلُىا بدزاطت املىار الانخطادي الػام ومساغاة الدشَس

الخجازة الخازحُت اطخيرادا ؤو جطدًسا ويرلَ مساغاة مساخل الىمى  ؤو الاطخهساز ؤو مسخلت الاهدداز وهرا لخدازى 

الػػل املىحىد في الىىاجج ألازسي قػملُت جدلُل املػلىماث والبُاهاث طىف جسلل الهدزة غلى الخػسف غلى 

  يُكُت اجساذ الهساز الظلُم لدظُير هره ألامىاُ. 
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ت ماهلت ومدزبت غلى الهُام بىظُكت  س الهدزاث التي ًمخلٌها وزاضت مً بؾازاث بشٍس قهىا املظير مجبر غلى جؿٍى

اثخمان ألامىاُ املىغىغت جدذ جطسقه وجؿبُو جٌىىلىحُا مجهصة جخماش ى مؼ الػطس الحدًث ) وغؼ الخجهيزاث 

غئُلت وهرا ما ًخىحب غىه اجساذ نسازاث بطىزة  الٌتروهُت ملسانبت الظلؼ( ؤما الػاثداث ألازسي قهي جمثل وظب

مٌىىا بظهاز هده اليظب في الشٍل الخالي ؤدهاه:    بلصامُت لخؿؿُت هرا الىهظ، ٍو

         

4102إيرادات ميزانية الدولة سنة  : دائرة نسبية توضح 10الشكل رقم                  

 
  2014زاداث ميزاهُت املطدز: مً بغداد الؿالب خظب ب
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 : 2015املطلب الثاوي : إلايراداث لسىت 

 قالجدُو ؤدهاه ًبين دلَ.    

 )دج(  2015: إيراداث ميزاهيت الدولت لسىت  2حدول 

 حػين إلاًساداث   املبلـ الظىىي   وظبت الخدطُالث  

 هاجج الػساثب املباشسة   2.137.995.132   %35.51 

 هاجج الؿىابؼ و الدسجُالث للهُم   468.893.848   %7.79 

 هاجج الػساثب املباشسة غلى ألاغماُ   2.048.986.804   %34.04 

 هاجج الػساثب ؾير املباشسة   17.780.630   %0.30 

 هاجج الجمازى   1.014.979.813   %16.86 

 هاجج و دزل غلى ؤمالى الدولت   213.011.480   %3.54 

 هىاجج مسخلكت مليزاهُت الدولت   117.948.219   %1.96  

 املجمىع الٌلي   6.019.595.930   %100 

   2015املطدز: مً بغداد الؿالب خظب بزاداث ميزاهُت 

(  قىاجج الػساثب املباشسة هى املبلـ ألايثر ازجكاغا وهرا ما ًدُ غلى ؤهه هى الػاثد 2)حدُو  2015باليظبت لظىت  

% وبػد ذلَ ًلُه هاجج الػساثب املباشسة غلى ألاغماُ لًٌ وظبت الخكاوث 51,35ألايثر دزال بذ ًمثل وظبت بـ 

ها باليظبت لىالًت مً حجم % يما ههلىا طاب86,16% قىاجج الجمازى جهدز وظبخه بـ 47,1غئُلت حدا بذ جهدز بـ 

جلمظان هي داثما وظبت غػُكت وفي املسجبت السابػت هجد غاثد هاجج الؿىابؼ والدسجُالث للهُم الري ًمثل وظبت 

% ومػظم هره الىىاجج 54,3% ألما في املسجبت الخامظت قىجد هاجج ودزل غلى ؤمالى الدولت والتي جمثل وظبت 79,7

جٍىن غبازة غً بُؼ غهازاث ؤو بًجازها لجهاث ؤزسي، قالىىاجج املخخلكت للميزاهُت الدولت جمثل وظبت غػُكت 

 %.30,0% وؤزيرا هجد هاجج الػساثب ؾير مباشسة وهي اليظبت الػػُكت وألانل دزال بذ جمثل وظبت 96,1جهدز  
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ت:    و الشٍل الخالي ًىضح بطىزة غامت هخاثج اليظب املئٍى

 2015إيراداث ميزاهيت الدولت سىت  وسبيت :دائرة14الشكل رقم       

 

 

 

  2015زاداث ميزاهُت املطدز: مً بغداد الؿالب خظب ب
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 2015و 2014حدُو ًىضح املهازهت بين ميزاهُت الدولت  لظىتي :  املطلب الثالث : مقارهت ميزاهيت الدولت 

 )دج( 4102و  4102يت الدولت لسىتي مقارهت ميزاه 10حدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز: مً بغداد الؿالب املطد

 السىت 

 

حعيين 

   الايراداث

 

2014   

 

     2015 

 

 الخغيير     

 

 %    اليسبت   

هخاثج 

الػساثب 

 املباشسة 

   

   2.017.362.302 

 

2.137.995.132 

 

 120.632.830 

   

   5.97  % 

هخاثج الؿىابؼ 

والدسجُالث 

 للهُم 

 

  463.837.035 

 

  468.893.848 

 

  5.056.813 

 

  1.09  % 

هخاثج 

الػساثب 

املباشسة غلى 

 ألاغماُ 

 

4.699.733.710 

 

 

 

2.048.986.804 

   

2.650.746.906 - 

 

56.40-  % 

هخاثج 

الػساثب ؾير 

 املباشسة 

 

  22.847.867 

 

17.780.630 

 

 5.067.236 - 

 

 22.17- % 

 1.054.390.535 هخاثج الجمازى 

  

1.014.979.813 39.410.721- 3.73- % 

الىاجج والدزل 

ؤمالى  غلى

 الدلت 

 

185.935.532 

 

  213.011.480 

 

27.075.947 

 

 14.56% 

هىاجج مسخلكت 

 مليزاهُت الدولت 

  99.654.146 117.948.219 18.294.073  18.35% 

 % 29.54  7.924.165.199 6.019.595.930 8.543.761.129 املجمىع الٌلي 
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 : الضرائب املباشرة

بلى طىت  2014هالخظ جؿىز في هاجج الػساثب املباشسة مً طىت ألزسي خُث شاهد هرا ألازير اهخػاشا مً طىت 

 %97,5مسجكػت ندزث بـ  بيظبت حد 2015

 : هاجج الؿىابؼ والدسجُالث للهُم

سا ملحىظا وهرا هاجج غً ازجكاع الؿلب غلى هره املىاد املخمثلت في الؿىابؼ الخ......   سجل جؿٍى

 هاجج الػساثب املباشسة غلى ألاغماُ: 

دج(  قهىا في  2.048.986.806قبلؿذ هره الظىت ) 2015، لٌنها طالبت في طىت2014جبدو بًجابُت في طىت 

هره الحالت غلى املظير ؤن ًدزض بدنت غً ؤطباب اهسكاع هرا املبلـ وجساحػه مً طىت ألزسي وما هي 

 ألاطباب التي ؤدث بلى اهسكاغه 

هاجج الػساثب ؾير املباشسة: ًمٌىىا الهُى بإن حؿيرها مسجبـ بخؿير هاجج الػساثب املباشسة غلى الاغماُ 

ًاهذ اًجاب2014ُقكي طىت   17.780.630ًاهذ مىسكػت خُث ندزث بمبلـ )  2015ت ولًٌ في طىت ، 

 %  77,22دج ( ؤي بيظبت 

ًاهذ مسجكػت في طىت     1.054.390.535بذ ندزث بمبلـ   2014هاجج الجمازى: قيظبتها 

 2015خُث اهسكػذ في طىت 

 %33,29% و 56,14: جخميز باالزجكاع خُث جتراوح وظبتها ما بين  هاجج ودزل غلى ؤمالى الدولت

 .وظخؿُؼ الهُى بإن هرا الازجكاع هاجج غً بُؼ غهازاث ملَ للدولت ؤو جصاًد بًجازاتها للؿير  

 % 50,39% و 35,18قهي يرلَ وظبتها في حؿير مظخمس خُث جتراوح ما بين   هىاجج مسخلكت ؤزسي:

 . 2015الازجكاع طىت قهرا ما ًدُ غلى ؤن هىاى جدطُالث مخىىغت حظاهم في 

ىاها قىجد ميزاهُت  قسالضت الهُى مً حدُو الخؿيراث للميزاهِخين الظابهخين وخظب الدزاطت واملهازهت التي ؤحٍس

ًان مجمىع بًساداتها ًهدز بـ 2014طىت  دج   8.543.761.129هي التي جخميز غً بانُتها وذاث ؤهمُت زاضت بذ 

ًاهذ ألايثر مسدودا غً ميزاهُت     .   2015وهرا ما ٌػني ؤجها 
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 املبحث الرابع: جحليل ميزاهيت الواليت:  

 باليظبت مليزاهُت الىالًت قخىهظم بدوزها بلى نظمين، نظم الدظُير و نظم الخجهيز والاطدثماز.  

قهبل ؤن ههىم بخدلُل الىخاثج الخاضت بميزاهُت الىالًت قىخؿسم بلى يُكُت ججمُؼ هره البُاهاث املىحىدة في هره 

ألازيرة و املخٍىهت مً حاهب إلاًساداث و الىكهاث، يما ذيسها طابها قاملحاطب الػمىمي مٍلل بدىكُر امليزاهُت مً 

 الجاهبين )إلاًساداث و الىكهاث(.  

ًاهذ مً الدزل غلى الػساثب ؤو ؤمالى الدولت وؾالبا ما جٍىن غلى قاإلًساداث م خٍىهت بدوزها مً هىاجج طىءا 

 شٍل مظاهماث و بغاهاث جمىدها الدولت غلى خظب الاخخُاحاث و البرامج املظؿسة.  

لؿير و ؤما باليظبت للىكهاث قخخمثل في دقؼ ؤحىز و زواجب للػماُ ؤو ؤشؿاُ و زدماث مهدمت مً ؾسف الىالًت ل

ل الدظُير الػام و ؾالبا ما جٍىن يرلَ ؤغباء اطخثىاثُت ؤو زاضت، قهره  يرلَ هكهاث جدقؼ غلى شٍل مطاٍز

ت ؤو خهُهُت و في بػؼ  ًاهذ جهدًٍس ألاغباء جٍىن مظددة غلى خظب املىاد املبرمجت في ميزاهُت الىالًت طىاء 

 برامج املساد بهجاشها.   ألاخُان جٍىن جٌمُلُت ؤو بغاقُت خظب ؾلب الاخخُاحاث و ال

 :4102املطلب ألاول: إلايراداث لسىت 

 ( هداُو الهُام ببػؼ الخدالُل غلى الىخاثج املحههت.  1)حدُو  2014قمً زالُ ميزاهُت  

/ ؤوال مً حاهب إلاًساداث: قاملبلـ الري ٌشد اهدباهىا و هى ألايبر في امليزاهُت و هى غبازة غلى 

جدطُالث و بغاهاث و مظاهماث قهره املادة ألايثر جميزا غً بانُتها بذ جخٍىن مً زالزت 

مجمىغاث ؤولها الخدطُالث و املهبىغاث املدقىغت مً ؾسف الؿير زم زاهُا مً حاهب 

 التي جهدمها الدولت لبرامجها و ؤزيرا مظاهماث جمىدها الىالًت للؿير.   إلاغاهاث

/ قبػد الخدطُالث و إلاغاهاث قىجد في املسجبت الثاهُت الىىاجج الاطخثىاثُت التي جٍىن غبازة 2

غً هىاجج ؾير مبرمجت قخإحي جلهاثُت و اطخثىاثُت باألخسي جٍىن مددودة قمثال جدطُالث 

ا جؿسنىا بلى حاهب حظُيرا إلًساداث ًمٌىىا الخؿسم بلى حاهب الخجهيز لظىىاث ندًمت.قبػدم

 %.  70قهرا الهظم ألانل جمثُال في ميزاهُت الىالًت باليظبت لهظم الدظُير الري ًمثل 

قىالخظ مادة التزوٍداث قهي ألايثر جدطُال قهي ؾالبا ما جخٍىن مً التزوٍداث املهدمت مً 

الث مً  ؾسف الدولت للىالًت، ؤما العجص ؤو الكاثؼ املسخل قؿالبا ما ًٍىن غبازة غً جدٍى

نظم الدظُير بلى نظم الخجهيز، و ًخم ذلَ بهسازاث مدسزة مً ؾسف ألامس بالطسف بلى 

 ي.  املحاطب الػمىم

قمً زالُ هره الخدلُالث وظخيخج مً هرا ًله ؤن الػىاضس املٍىهت مليزاهُت الىالًت قخٍىن 

 بطكت غامت غلى شٍل بغاهاث و مظاهماث مهدمت مً ؾسف الدولت للىالًت.   
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قالخدلُل في مثل هره الحاالث مكُدا في ببساش الػىاضس ألايثر وشاؾا و ببساش الخكاوث للهسازاث 

 الىضاًاث املػىُت في مدي هجاح ؤو قشل الظُاطاث املخسرة.  التي جخسرها 

ؤما باليظبت للىكهاث قبػد الكاثؼ إلاحمالي الري ٌؿؿي الىهظ و العجص قىجد في املسجبت 

ًا للىكهاث و هي ؤحىز املظخسدمين بما قيها مً مسجباث ومسلكاث  ألاولى املادة ألايثر اطتهال

طخؿىاء غنها ؤو جبدًلها ؤو الخماؾل في حظدًد هره ألاحىز و هي املادة التي ال ًمًٌ الا 

 املظخدهاث.  

قجل هره الىكهاث ًٍىن ألامس بالطسف مجبر غلى حظدًدها و ؾالبا ما جٍىن غبازة غً شساء 

 طلؼ و لىاشم مىذ وبغاهاث ؤو جٍىن غلى شٍل بىاًاث ، ؤشؿاُ و جطلُداث غامت.  

ًساداث ًكىم حاهب الىكهاث و هرا ما ًدُ غلى ؤن حاهب إلا  2005و ما وظخسلطه مً ميزاهُت 

غدم وحىد عجص ؤو ههظ في امليزاهُت، و هرا يرلَ بطكت ؤطاطُت مما ًىضح املالثمت في 

 ػىُت في اجساذ الهسازاث الخيبا باألخدار ؤو الخٍالُل املظخهبلُت التي ججػل الظلؿاث امل

 :   4102 املطلب الثاوي: إلايراداث لسىت

 هالخظ الخؿيراث التي خطلذ في هده الظىت. 2015قمً زالُ ميزاهُت     

( يرلَ هكع الص يء قاملبلـ ألايثر دزال و هى داثما غبازة غً 2)حدُو  2015ؤما باليظبت لظىت 

جدطُالث و بغاهاث و مظاهماث زم جليها هىاجج و ؤغباء الظىىاث املالُت الظابهت زم جإحي في املسجبت الثالثت 

اثب املباشسة و هي جمثل الخدطُالث التي ًهىم بها غادة نابض ي الػساثب غلى املظخىي ؤلىالجي ؤما الػس 

 بهُت املىاد ألازسي قٍان دزلها مخىاغػا .   

و مً حاهب نظم الخجهيز و الاطدثماز قالكاثؼ املسخل هى الري ًمثل الحطت الٌبري في هرا 

ت ؤو املىهىلت و التي بدوزها جٍىن غبازة غً الجاهب و جإحي بػده التزوٍداث و ؤزيرا  ألامالى الػهاٍز

 مبُػاث ألمالى الىالًت ؤو بًجاز غهازاث جابػت لها .
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 :  خالصت 

ما وظخسلطه مً هدا الكطل ؤن هىاى غالنت حظلظلُت و جػامىُت مما ذيسهاه طابها ؤن الدظُير 

ً بداحت  ت ماهلت و ذاث يكاءة غالُت و هراًين الػىطٍس لألمىاُ الػمىمُت ًدخاج بلى مىازد بشٍس

 ماطت بلى مساحػت و مسانبت حظهس غلى ؤداءهما.  

 هدا الكطل لهد ؤطكسث غلى الىخاثج الخالُت:    ومً زالُ الخدلُالث التي نمىا بها يرلَ في

باليظبت لإلًساداث )ميزاهُت الدولت، الىالًت( قهىاى جكاوث في الظىىاث الثالر خظب ما ؤظهسجه  -

ت لٍل طىت و خظب ًل مادة.    اليظب املإٍو

باليظبت للىكهاث قٍاهذ جىشَػاتها غشىاثُت و مخدبدبت مً طىت ألزسي و هدا ما ًدُ غلى وحىد 

ت.   بزخالالث حهٍى

قسؾم جؿىز مسانبت الدظُير يما زؤًىاه في الكطل الثاوي وخاولىا الخىطؼ في هدا املكهىم يرلَ مً 

ًاهذ ببساش مدي ؤهمُخه ودوزه و هدقه دازل املاطظت. بال ؤن هخاثج الػملُا ث و مجمىع إلاحساءاث 

ً ؤن ًإزروا هخاثج  الاهدساقاث بػين الاغخباز و ًهىمىن بخصحُذ و  مخكاوجت، قلرلَ غلى املظيًر

مسانبت مدي هاحػت و قػالُت ألاداء  مؼ الخيظُو بين مسخلل املطالح التي جترجب غليها مظاولُت 

لخؿىاث املخبػت مً احل جدهُو حظُير هده ألامىاُ و ذلَ باالغخماد غلى حمُؼ ألادواث  و ا

ألاهداف املظؿسة مؼ الخدهو مً يكاءة الػملُاث و هاحػت غملُاث الدظُير مً حمُؼ الىىاحي 

ت مؼ اطخسدام هظام بغالم آلي  مترابـ ٌظمذ للماطظت مً  املسخسة له طىاء مً مىازد بشٍس

ذ الحالي بدُث ؤضبذ ٌػسف الانخطاد في الىنذ و الجهد البشسي.  وهرا ما ٌػمل به الُىم في الىن

 بىظام مسانبت الدظُير املدمج.  

قةدزاُ خىيمت زشُدة ، قػالت و بلصام جؿبُهها في إلاؾاز الهاهىوي للدولت البد و ؤن جٍىن خامُا ، 

ا و مسها ختى جػمً لها الدظُير الكػاُ ألمىالها غلى مظخىي حمُؼ هُئتها الحٍىمُت و إلانلُمُت  نٍى

مازطاث الظلبُت ، مً حىدة املساحػت و املسانبت التي حظهس غلى الاطخػماُ و يرلَ احخىاب امل

ت بىغؼ اطتراجُجُاث جدهو ؤهداف املاطظت الػمىمُت و مطلحتها الػامت،  الحدًث لهده الىظٍس

يما حظاغد غلى مىاحهت الاهدساقاث التي حػخبر بزالال بشسوؽ الدظُير املحٌم. قالحىيمت جهىم 

و بوشاء هظام ًملَ  بخػدًل طلىى املظير مُت و زنابُت غً ؾٍس الظلبي و دلَ باجساذ جدابير جهٍى

ً مثال زثِع و مسئوض  آلُاث و ؤدواث زنابُت و بشساقُت دازلُت حػخمد غلى زنابت جبادلُت بين املظيًر

و زنابت زازحُت ممازطت مً حهاث ؤزسي و هدا مً احل غمان الاهػباؽ و الشكاقُت في جسشُد 

 و غدم هدزها و بطساقها    هده ألامىاُ 
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 التي العمىمُت لألمىال الحدًثت الدظُير وظائف ألهم وجطسكىا الظابلت وجحلُالجىا دزاطدىا خالل فمً   

 جحلُم هحى موجخلد جىاطم في حظير ألاخيرة هره أن مً والخحلم الاكخصادًت اليشاطاث كافت جخص كاهذ

 الظلطاث عً الىاحب مً أصبح ذلك على وجسجِبا والظُاطُت، والاحخماعُت الاكخصادًت املجخمع أهداف

 العصس مع جخماش ى حدًثت اطخخداماث وجلسز  بل وحعدل لخعالج جخدخل أن اإلاعىُت والجهاث الىصُت

 عليها فُخعين ًسام ما أحظً على الىظائف هره جأدًت على لها ًدظنى وحتى. بلىغها اإلاساد ألاهداف لخحلُم

 حافصا لألمىال الحدًثت الدولت حاحت جصاًد مع ألامىال لهره الحاحت جتزاًد كما ألامىال، على الحصىل 

 الظيخين في فشاهدها دزاطاجىا هخائج حظب وخاصت العامت ؤلاًساداث مصادز مً الخجدًد عً للبحث

 لدي. الخحلُلُت دزاطدىا مً اطخخلصىاه ما وهرا الىفلاث في وازجفاع ؤلاًساداث مجمىع في هلص ألاخيرجين

 مىطىعُت أطع واطخجالء اإلاالُت مىازدها على الحصىل  في بها تهخدي كىاعدجه جظع أن الىاحب مً

 أخسي، حهت مً املجخمع وحاحُاث وملخظُاث حهت مً الاكخصادًت وآزازها ًخفم بما العامت ألاعباء لخىشَع

 اإلاؤطظت أن جبين آلاحي الدظُير فىدُجت وعمىما عليها اإلاخحصل الىخائج خالل مً ًظهس الكفء فالدظُير

 حلُلُت دًىامُكُت إحدار أو خلم إًجاد وجحاول  بالىاكع جيشغل أن بدل باألزكام اوشغلذ العمىمُت

   .الخاصت ألامىال في الخصسف إليها اإلاؤكل اإلاؤطظت عامت الاكخصاد جخدم وأهظمت أطع على مبيُت

 زبما الركس الظالفت الظيخين خالل معخبرة فسوكاث جظهس للبُاهاث والخحلُل الدزاطت خالل مً وكرلك

 مظخمس هلصان في ظهسث التي ؤلاًساداث حاهب مً وخاصت اإلاظخلبلُت بالخىكعاث الخيبؤ عدم إلى زاحع هرا

 لإلدازة العلمي الترشُد إلى تهدف بدوزها التي اإلايزاهُت في اإلاىحىدة الىخائج بخلدًم ًخطلب مما وهرا

ت الكفاءة مدي كُاض إلى حظعى جلُُمُه زكابت ووطع كفاءاتها دزحت زفع في الىصُت والجهاث  في ؤلاداٍز

   .الىفلاث آلاخس الجاهب ومً حاهب مً هرا ألاداء مظخىي  وجحظين ، الحكىمي اللطاع

 هره خالل ومً لدزاطاجىا كعُىت أخرهاها التي اللطاعاث حمُع في لعمىمُت ا ألامىال هدز وشاهد كرلك

 في أهمُت ًكىن  الري اللطاع وخاصت كطاع كل احخُاج حظب جىاشلي جسجِب هظع أن اإلافسوض مً الىخائج

س  العامت واإلاصلحت باإلاىفعت واملجخمع الفسد على حعىد خدمت ًلدم أو إهخاجي، ًكىن  أو العام الاكخصاد جطٍى

ت، ًخدم الري أي     .والطب الخعلُم مثل البشٍس

 :    التوصيـــات

س على حاهدة حعمل أن اإلاعىُت الجهاث على أوال هلترحها أو هلدمها التي فالخىصُاث   وظائفها جطٍى

 إهتراهذ أي وخازحُا داخلُا مصالحها حمُع مع آلالي باإلعالم وميظم عام بسهامج لىطع ألامثل باالطخغالل

(INTRANET) مجال خلم أحل مً وهرا فسوظا مثل اإلاخلدمت الدول  ىي مظخ على به اإلاعمىل  الىظام مثل 

  . حس اكخصاد إلى الاكخصادي هظامها حغُير جىىي  الدولت أن وخاصت العصس مخطلباث مع ًخماش ى اكخصادي
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 التي واإلاساحعت السكابت الفاعلُت، الكفاءة إلاساكبت علمُت أطع على مبيُت وأطالُب آلُاث وطع 

ت اإلاىازد جأهُل مىاطبت جكىن    . اإلاىال هره حظُير في وجأطيرها البشٍس

ادة طسوزة   . املحللت الىخائج خالل مً اإلاالي بالخحلُل لالهخمام ٍش

 هره وجسشُد اطخخدام في اللسازاث اجخاذ في والجدازة الكفاءة أطاض على اإلاىظفين حعُين طسوزة 

 . ألامىال

 الظابلت الدول  خيراث مً والاطخفادة اإلاالي، والخحلُل بالدظُير اإلاخعللت العاإلاُت الخطىزاث مخابعت 

  . هرا في

  .حلُلي مالي وطع بخلدًم الحظاباث ومساحعي مدكلي ًلصم بما املحاطبت مهىت جىظُم طسوزة 

 ومساعاة اإلاظخلبل في الفشل لخجىب الىمى إلى جؤدي التي ؤلاطتراجُجُت اإلاعلىماث دزاطت طسوزة 

 اإلاالي اللساز مخخر اٌظخعين التي الدظُير أدواث أهم مً اإلاالي الخحلُل ٌعخبر وأخيرا الاكخصادًت اإلاخغيراث

 آخس طسف أي أو ؤلادازة اللساز مخخر كان طىاء عليها، الحصىل  حالت وفي ألامىال، اطخخدام حالت في طىاء

 . ألامىال هده وجىشَع بخحصُل مصلحت له

 ٌعخبر والري أعمالها إدازة في علمُت طسق  حظخعمل أن واإلاعىُت الىصُت الجهاث على ًجب هرا وعلى

 التي اإلاالُت أوطاعها حىل  الدزاطاث وإحساء الدكُلت اإلاعلىماث جىفير مً ًمكنها حُث منها حصءا الخحلُل

 اللسازاث الجخاذ كلاعدة حعخمدها
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 .2012في علىم  الدظُير، ولُت العلىم الاكخصادًت وعلىم الدظُير، غير ميشىزة، حامعت كاصدي مسباح، وزكلت، الجصائس، 

 . 2000ألازدن الطبعت ألاولى ،  ، املدخل إلي الخدكُم الحدًث ، داز صفاءحمعتد .أحمد حلمي -8

ت-9 داز املِظسة لليشس والخىشَع، ألازدن، الطبعت ، د .غظان فالح املطازهت، جدكُم الحظاباث املعاصس، الىاحُت الىظٍس

 . 2009 الثاهُت،

 .  1990الداز الجامعُت ،  د .دمحم طمير الصبان و د .دمحم الفُىمي دمحم، املساحعت بين الخىظير والخطبُم،-10

    . 1884،  2طالم زفُم دمحم، الحماًت الجىائُت للمال العام، اللاهسة، داز النهضت العسبُت، ط-11

ت داز الىخب للطباعت واليشس -12  .1883، الظالمي مهدي ًاطين، مبادئ وأحيام اللاهىن إلادازي ، بغداد، مدًٍس

ت الالتزام بىحه عام  إلاثباث ، آثاز الالتزام،  الظنهىزي عبد السشاق ، الىطُط في شسح اللاهىن املدوي الج  -13 دًد ، هظٍس

  .1829اللاهسة ،  داز النهضت العسبُت ، 

 صالح زوٍلى :اكخصادًاث املالُت العامت ، دًىان املطبىعاث الجامعُت.    -14

واملساحعت الخازحُت ، زطالت ملدمت لىُل  ، الخيامل  بين املساحعت الداخلُىتبى طسعتأهللا طعُد اعبد م لظالاعبد -15

   . 2010 – 2009، ولُت العلىم الاكخصادًت وعلىم الدظُير ، 3شهادة املاحظخير ،حامعت الجصائس 

م ،حامد عبد الُد دزاش ، املالُت العامت ، الداز الجامعُت ، بيروث ، -16 م صادق بسواث ، ًىوع أحمد البطٍس عبد الىٍس

1986. 

ت عىن دمحم -17                 .1983الىفساوي، السكابت املالُت في إلاطالم، مؤطظت الشباب الجامعُت، إلاطىىدٍز

دز، دوز هظام املعلىماث املحاطبي في مساكبت الدظُير، مرهسة ملدمت لىُل شهادة املاحظخير في علىم -18 كىزًٍ حاج كٍى

 2007ادًت وعلىم الدظُير، الدظُير جخصص إدازة أعمال، حامعت الشلف ولُت العلىم الاكخص

      .  1976وامل بسبس ،إلادازة عملُت و هطام، املىطىعت الجامعُت للدزاطاث و اليشس و الخىشَع، بيروث -19 

  .   2002، خالد املعخصم ، أصىل علم املساحعت ، املىصىزة ، عليم لظالاعبد ل هما-20

ت ،  ميشأة املعازف،   1، ط 1ألاصلُت  ج هيرة حظً ، أصىل اللاهىن املدوي ، الحلىق العُيُت-21    . 1825، إلاطىىدٍز
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م ، شسح اللاهىن املدوي العساقي ، الحلىق العُيُت ألاصلُت ، ط-22 ت للطباعت  1مبازن طعُد عبد الىٍس ، بغداد داز الحٍس

دمحم الخىهامي طىاهس ، مظعىد صدًلي ،املساحعت وجدكُم الحظاباث ، دًىان املطبىعاث الجامعُت ، الجصائس -23 1893،

 ،2003  . 

ش ي، واكع مساكبت الدظُير في املؤطظاث الصغيرة واملخىططت في الجصائس، مجلت الباحث، حامعت -24 دمحم الصغير كَس

 .2011، 09وزكلت، العدد

 .1995 الجصائس،)أطاطُاث و وظائف ، جلىُاث (، دًىان املطبىعاث الجامعُت، مدخل للدظُير دمحم زفُم الطُب ، -25

إلامازث العسبُت املخحدة ، مطبىعاث  دمحم عبد العال، الظىازي مبدأ املشسوعُت  والسكابت على اعمال إلادازة في دولت  -26

      .2000حامعت إلامازاث العسبُت املخحدة طبعت أولى 

 . 2003الجصائس ،   دادي عدون ، وأخسون ، مساكبت الدظُير في املؤطظت الاكخصادًت ، داز املحمدًت ، هاصس-27

 .  2010هاصس دادي عدون، وآخسون، مساكبت الدظُير وألاداء في املؤطظت الاكخصادًت، داز املحمدًت العامت، الجصائس، -28

ت ج -29  طبُلُت، الطبعت ألاولى، داز البداًت لليشس والخىشَع، عمان، ألازدن، وعُم همس داوود، الخحلُل املالي : دزاطت هظٍس

2012. 

هالل دزحمىن، املحاطبت الخحلُلُت : هظام معلىماث للدظُير ومظاعد على اجخاذ اللساز في املؤطظت الاكخصادًت، -30

علىم الدظُير، غير ميشىزة، أطسوحت ملدمت لىُل شهادة الدهخىزاه في العلىم الاكخصادًت، ولُت العلىم الاكخصادًت و 

 .2005حامعت ًىطف بً خدة، الجصائس، الجصائس، 
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   25املخعلم بلىاهين املالُت،املادة  17/07/1984املؤزخ في 84/17اللاهىن زكم  -2
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ً بالصسف و املحاطبين  07/09/1991املؤزخ فى  91/313املسطىم الخىفُري -6 املخعلم باحساءاث حسخير الامٍس

   1851لظىت  40مً اللاهىن املدوي العساقي ذي السكم  21املادة-7العمىمُين.   

 مواقع الاهترهيت :

-1 http://www.4shared.com/office/  
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 : قائمة املالحق ) اجلداول واالشكال (

 اجلداول 

 )دج(   4102: إيرادات ميزانية الدولة لسنة  1جدول 

 تعني اإليرادات   املبلغ السنوي   نسبة التحصيالت  

 انتج الضرائب املباشرة   2.017.362.302   %23.61 

 انتج الطوابع و التسجيالت للقيم   463.837.035   %5.42 

 انتج الضرائب املباشرة على األعمال   4.699.733.710   %55 

 انتج الضرائب غري املباشرة   22.847.867   %0.27 

 انتج اجلمارك   1.054.390.535   %12.35 

 انتج و دخل على أمالك الدولة   185.935.532   %2.18 

 نواتج خمتلفة مليزانية الدولة   99.654.146   %1.17  

 اجملموع الكلي   8.543.761.129   %100 

 

   4102املصدر: من إعداد الطالب حسب إرادات ميزانية 

 

 

 

 

 

 



 

 )دج(  2015: إيرادات ميزانية الدولة لسنة  2جدول 

 تعني اإليرادات   املبلغ السنوي   نسبة التحصيالت  

 انتج الضرائب املباشرة   2.137.995.132   %35.51 

 انتج الطوابع و التسجيالت للقيم   468.893.848   %7.79 

 انتج الضرائب املباشرة على األعمال   2.048.986.804   %34.04 

 انتج الضرائب غري املباشرة   17.780.630   %0.30 

 انتج اجلمارك   1.014.979.813   %16.86 

 انتج و دخل على أمالك الدولة   213.011.480   %3.54 

 نواتج خمتلفة مليزانية الدولة   117.948.219   %1.96  

 اجملموع الكلي   6.019.595.930   %100 

 

  2015املصدر: من إعداد الطالب حسب إرادات ميزانية 
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 )دج( 5102و  5102مقارنة ميزانية الدولة لسنيت  10جدول رقم 

 

 املصدر: من إعداد الطالب                     
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 :األشكال 

 5102إيرادات ميزانية الدولة سنة    : 10شكل رقم 

 

 

 
 

 4102املصدر: من إعداد الطالب حسب إرادات ميزانية 

 

 



 

 2015إيرادات ميزانية الدولة سنة  02 : شكل رقم              

 
 

 4107 املصدر: من إعداد الطالب حسب إرادات ميزانية

 


