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لعبدث امي بعد ذهس البازئ، - لى وان غير هللا ٌعبد في الىزي

اليً ًا زمص الحياة وعىىان الخأهل الى التي علمخني هيف ًيىن الصبر مفخاح الفسج الى الللب الري جحمل الىثير والصدز 

. طاٌ هللا في عمسهاأالفياض الري ال ًضيم والدحي 

" حفظهأضع بابا او أبىاب الجىت فان شئت فأوطط أالىالد "الى الري كيل فيه 

غسكني بىصائحه وجىجيهاجه واخر زمص اللدوة زائدي ألاٌو في الحياة والري لم ًبخل على شيئ في طبيل أخر بيدي وأالى من 

ص هللا ًطٌى في عمسنأبي الغالي شفان وعفان هللا لىا ًا أ" حعلم الى اعص ما عىدي أان  . غلى الىاض على والدي العٍص

. خي الغالي عبد الهاديأالى من وان طىدي في املشاق وادفعني الى آلافاق الى من علمني الصبر واللىة الى 
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- زجيبت–والى وزدحي املخفخحت وزٍحاهتي العطسة وزوح البيت 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

وعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا تسضاه وادخلني بسحمتو في عبادك أزبي أوشعني ان اشنس وعمتو التي " 

- 16-الىمل " الصالحين 

بفضل هللا وعىهه وبعد جهىد ومثابسة ثم اهجاش هرا العمل املتىاضع والري هتىجه مً خالله بالشنس ألاوى وآلاخسون 

سماؤه ان حبب اليما العلم وسير لىا سبله، وثىاًا تتقدم شنس أهل الفضل أوالظاهس والباطً هلل جل ثىاؤه وتقدست 

. ستاذ  شهيدة عبد هللا أوال تىجيهاته القيمت ولرلو أوعلى زأسهم ألاستاذ املؤطس بىطساف الجياللي تىاضعه 

ومل مىظفي بلدًت ماسسي ،وعلى زأسهم ألاستاذ  بسشوق  جياللي الى مل عماى منتبت العلىم التجازيت،دون ان هيس ى 

الء سىت ثاهيت مستاذتىا  النسام لهليت العلىم التجازيت اقتصادًت وعلىم التسيير الرًً صغىا لىا علمهم حسوفا ومل شأ

و مً بعيد في اهجاش هرا العمل والى مل مً أماستر تدقيق محاسبي ومساقبت تعبير لما شنس مل مً ساهم مً قسيب 

. ساهم ولى بهلمت طيبت زفعت مً معىاوياتىا  

 

 

 



 

 

 

  فهرس

 



 
1 

 

 الفهزس

 

 06..................................................................................................................................................... املقدمة عامة

دراسة حول نفقات العمومية :الفصل ألاول   

 09..........................................................................................................................................................ثمهيد للفصل

 10................................................................................................مفاهيم حول النفقات العمومية: اململبح  ول 

10.................................................................................................................ماهيت الىفقت العموميت : اململلل ألاول   

11............................................................................................................ جقصيم الىفقاث العموميت:اململلل الثاني  

13............................................................................................................... اثار الىفقاث العموميت :ب الثالحلاملط  

15...............................................................................................................ثنفيذ النفقة العمومية: اململبح الثاني  

16........................................................................................................................... املحاشب العمومي:اململلل ألاول   

18................................................................................................................................. ألامز بالصزف:اململلل الثاني  

21...................................................................................................................... مبدأ الفصل بينهما:اململلل الثالح  

22......................................................................................................................................................خالصة الفصل  

الزقابة املالية: الفصل الثاني  

24.........................................................................................................................................................لفصلاثمهيد   

25.....................................................................................................................مفهوم الزقابة املالية:اململبح ألاول   

25.............................................................................................................................. حعزيف الزقابت :اململلل ألاول   

30................................................................... القاهووي ملمارشت الزقابت املاليت في الجزائزألاشاس: اململلل الثاني  

31........................................................................................ أهداف الزقابت على هفقاث العموميت:اململلل الثالح  



 
2 

33.......................................................................................................................اشكال الزقابة املالية : اململبح الثاني  

34...........................................................................................................أجهزة الزقابت املحاشب واملاليت:اململلل ألاول   

37........................................................................................................ الزقابت للمفدشيت العامت للماليت:اململلل الثاني  

39.......................................................................................................... الزقابت مجلض الشعبي الوطني:اململلل الثالح  

43.........................................................................................................................هياكل الزقابة املالية: اململبح الثالح  

44.............................................................................................................................................املزاقب املالي:ألاول اململلل   

45................................................................................................................................ خزيىت البلديتأمين:اململلل الثاني  

48.................................................................................................................لجان الصفقاث العموميت:اململلل الثالح  

50..............................................................................................................................................................خاثمة الفصل  

بلددة ماسزر  دراسة حالة : الفصل الثالح  

52..............................................................................................................................................................:ثمهيد الفصل  

53..............................................................................................................عموميات حول بلددة ماسزر :اململبح  ول   

  53...................................................................................................................................الخعزيف بالبلديت:اململلل  ول 

54..................................................................................................................................مخخلف مصالحها:اململلل الثاني  

54.................................................................................................................................. جقديم ميزاهياتها:اململلل الثالح  

57......................................................................................................................................قسم النفقات: اململبح الثاني  

57......................................................................................................................................جقديم الىفقاث: ألاول اململلل   

58..................................................................................................................................وإلاعدادالخحضير :اململلل الثاني  

58.................................................................................................................................................الخىفيذ: اململلل الثالح  

59...................................................................................................................................قسم  دزادات: اململبح الثالح  

59....................................................................................................................................جقديم الايزاداث: اململلل  ول   

60................................................................................................................... كيفيت جحصيل الايزاداث :اململلل الثاني  



 
3 

62...................................................................................املالحظاث املسجلت على جحصيل الايزاداث: اململلل الثالح  

63.......................................................................................................................................................... الفصلالصةخ  

.65.................................................................................................................................................................خاثمة عامة  

68.................................................................................................................................................................املزاجعقائمة   

 املالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 قائمت الجداول 

 رقم الجدول  العىوان  الصفحت 

 01 أهواع الزقابت  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المـقـدمـة الـعـامـة
 



 مقدمة
 

 6 

 :مقدمة

ًدخل علم اإلاالُت مسهزا هاما ضمن العلىم الاكخصادًت،خُث ان اإلاالُت العامت حعخبر خللت الىصل بين الاكخصاد والصُاشت 

لرلً شمي علم اإلاالُت كدًما باالكخصاد الصُاس ي،والىاكع ان الىظام اإلاالي اوعياس للىظام الصُاس ي والاحخماعي 

إثس فُه أخيام شُاشُت واكخصادًت وأخالكُت   والاكخصادي،والري هى اوعياس إلاعخلداث اإلاجخمع ٍو

      حعد الىفلت العمىمُت  اخدي ألادواث لخىفُر ما حاء به في اإلايزاهُت اإلالدمت من طسف الدولت،واإلالترح في مشسوع اإلايزاهُت 

من احل صسفها وحصُير الخصن لشإون اإلاإشصت دون وكىع في اي عجز مالي، وجبلى الىفلاث العمىمُت اإلابدأ الىخُد لدصُير 

عُت مددودة كاهىن اإلاالُت وجىفم من كبل أشخاص مإهلين كاهىهُا  العلالوي لألمىاٌ العمىمُت وفم كىاهين ولىائذ حشَس

ن بالصسف وألاعىان اإلايلفين بدىفُر اإلايزاهُت . واألمٍس

:  حمُع حىاهب اإلاىضىع ازجأًىا أن ًيىن الدصاٌؤ الجىهسي والخاليوإلإلاامو من هرا ألاشاس 

 ما مدى فعالية الزقابة على النفقات العمومية؟ -

:  الى أشئلت الخالُت ؤلاشيالُتوجخفسع هره 

ما هي الىفلت العمىمُت ؟ - 

 الىفلت العمىمُت؟ ئهفاقمن هم الرًن لهم صالخُت - 

هُف  جخم السكابت العمىمُت على الىفلت؟ - 

: الفزضيات 

الىفلت جأثس في جسكُت اإلاجخمعاث بالصسف * 1

. آلاخسون اإلايلفىن بالىفلاث العمىمُت ًلىمىن باإلاساكبت والخىفُر الىفلت العمىمُت* 2

 .أحهزة السكابت جخمثل في مخخلف الهُئاث العلُا التي جخىلها الدولت لهره العملُت* 3

: موضوع الدراسة

جمثل مىضىع الدزاشت في السكابت على خصاباث الدصُير والخجهيز للىفلاث العمىمُت في اإلاإشصاث العمىمُت من خالٌ 

. ذهس حصُير الىفلاث العمىمُت وألاعىان اإلايلفىن بدىفُرها وهُفُت جىفُرها وألاشخاص الرًن لهم صالخُاث جىفُرها

 :سباب اختيار املوضوعأ- 

:  ان اخخُازها للمىضىع زاحع ألشباب مىضىعُت وذاجُت هي

 :ألاسباب املوضوعية- أ

ت لسكابت حصُير الىفلاث العمىمُت  -  خاحت اإلاإشصاث العمىمُت الجزائٍس
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ت  -  هلص الىفاءة في حصُير الىفلاث داخل اإلاإشصاث الجزائٍس

 :الاسباب الذاثية- ب

اإلاٌُى الشخص ي الى اختراق مهىت زكابت الىفلاث  - 

: أهمية الدراسة-

هدافها والري أهمُت الدزاشت في الخاحت اإلالخت الى اإلادُط السكابي الري ٌصاعد اإلاإشصت العمىمُت من جدلُم أ

ع وصعىبت الخدىم  ٌعخبر هأداة فعالت ال ًمىن الاشخغىاء عنها في اإلاإشصت العمىمُت وهظسا للخطىز واجباع حجم اإلاشاَز

في حصُيرها خُث شىدىاٌو في هرا اإلاىضىع دزاشت حصُير الىفلاث داخل اإلاإشصاث العمىمُت ومع ما هى مىحىد 

داخلها 

: أهداف الدراسة- 

نهدف من وزاء دزاشدىا هره الى معسفت ما اذا وان هىان زكابت صازمت اوال وهرلً معسفت الىفلت وجلصُماتها وآثازها - 

 .معسفت جىفُر السكابت- 

: املنهج املستخدم- 

ان اإلاىهج اإلاصخخدم في هرا البدث هى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ،خُث كمىا باإلازج بين اإلاىهج الىصفي والخدلُلي،وذلً 

. من خالٌ حمع البُاهاث وجدلُلها واشخخالص مخخلف الىخائج

: خطة الدراسة- 

لالحابت على الاشيالُت اإلاطسوخت واخخباز الفسضُاث فلد حاءث الدزاشت في ثالث فصٌى مع ملدمت وخاجمت وهره 

: الفصٌى هي

ىلصم الى مبدثين  :الففص الاالاو -   دزاشت خٌى الىفلاث العمىمُت ٍو

مفاهُم خٌى الىفلاث العمىمُت وجىفُر الىفلت العمىمُت -

ىلصم الى ثالثت مباخث:الففص الثاني - :  السكابت اإلاالُت ٍو

واشياٌ السكابت اإلاالُت وهُاول السكابت اإلاالُت  –مفهىم السكابت اإلاالُت -

. دزاشت خالت بلدًت ماشسي  :الففص الثالث- 

 

 



 

  الفصل ألاول

در سةلحوول انلقاتل

  اعمومية
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: ثمهيد الفصل 

 الهام الصي ٌهخبر ؤزاة مهمت مً لئلهُاّ الخاحاث الهامت،جلجإ السولت وبشباممً احل جحُٓٔ ؤَساٍ اإلاجخمو 

. ؤزواث اإلاالُت الطثِؼُت للسولت

تولخجىب اإلاشاٗل   بالخطىص في اإلاحاػبت اإلاالُت والدؼُير في اإلااػؼاث الهمىمُت بالخطىص الىُٓاث ؤلازاٍض

ذ الطاًَ وحؼلُـ الاَخمام نلى الىُٓاث ضيم منها  َخحخل الىُٓاث الهمىمُت ؤَمُت ومىغىم ٖبيرا حسا في ْو

. والىضٛى الى الهسٍ واحس ووحُس في ؾبُهتها مما جخهلٔ بدؼُير حهاظ السولت والٓؿاناث الخابهت لها

مما زَو الى جطيُِ الىُٓاث الهمىمُت حؼب ما حاء به في اإلاسدل الٓاهىوي في مذخلِ مُازًً اػخهماالتها 

ٔ الٓىاهين واإلاطاػُم التي حاءث بها الجهاظ الخىُُصي للمالُت وجؿبُٔ ألاحٙام اإلاإمىض بها واإلاىهجوبهُاْاث ة ي َو

. للهمل بها

ما جخهٍط نلُه في َصا الُطل َى مُهىم الىُٓت الهمىمُت وؤشٙالها الهمىمُت في ألاشخاص الصًً لهم 

ضالحُاث جىُُصًت َامت مً دالٛ الٓىاهين 
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مفاهيم حىل الىفقات العمىمية : اإلابحث ألاول 

 ماهية الىفقات العمىمية :ممطل ألاول 

: جعزيف الىفقة العمىمية- 1

:  الٓاثمىن نلى الخهٍط بها هصٖط منها ماًليوألاشخاصؤدصث الىُٓت الهمىمُت نسة حهاٍضِ مذخلُت بادخالٍ اإلاُاَُم  

ها نلى الؼلؿاث الهمىمُت- ـ ؤ (. 1)هي جلٚ الطدظ ؤو ألايلُت اإلاالُت اإلامىىنت مً ؾٍط السولت ْطس ؾَط

ها بهؼ - ب- ( 2) َى ٗل ما جخٓىه السولت مً ماليها ْطس جلبُت حاحُاث نامتألاشخاصٖما ٌهَط

. الىُٓت الهامت هي مبلٌ هٓسي ًذطج مً الصمت اإلاالُت لصخظ مهىىي نام بٓطس جحُٓٔ مطلخت نامت هاَهت للمجخمو- ج-

خطح مً َصا الخهٍطِ ان  ٗانٍو ا زالزت هيؤو الىُٓت ؤض :  نىاضَط

اػخهماٛ مبلٌ هٓسي  (1

ضسوض الىُٓت مً شخظ مهىىي نام  (2

 1جحُٓٔ مطلخت نامت او بٓو نام  (3

ٗانوشطح َصٍ  :  ش يء مً الخُاضُلألاض

 :اسحعمال مبطغ هقدي (1

هخبر بةهُاّجٓىم السولت   الىٓسي اهه الىػُلت ؤلاهُاّ مبالٌ هٓسًت للخطٛى نلى الؼلو والخسماث الالظمت إلاماضػت وشاؾها َو

ٔ الىحُس  .الهازًت بصلٚ ول٘ىه ال ٌهخبر الؿٍط

 :صدور الىفقة من شخص معىىي عام (2

توألاشخاص جطسض مً شخظ مهىىي نام بنلٙي جٙىن الىُٓت نامت ًجب  هي جلٚ التي جىكم ْىانس الٓاهىن الهام :  اإلاهىٍى

ا وجخمخو بالصخطُت الٓاهىهُت الاػخٓالٛ اإلاالي  ت الهامت هي. وألاشخاصنالْتها بًيَر السولت والىالًت والبلسًت : اإلاهىٍى

: مً الٓاهىن اإلاسوي الجعاثطي ماًلي (م ج.ّ/49)واإلااػؼاث والهُئاث الهامت حسزث اإلاازة 

ت الهامت هي- : الاشخاص اإلاهىٍى

. البلسًت-الىالًت-السولت- 

  ؤلازاضي اإلااػؼاث الهمىمُت شاث الؿابو - 

ت  -  ٗاث اإلاسهُت والخجاٍض الشط

                                                           
 86،زًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،ص 2006،الؿبهت الخامؼت"اإلاالُت الهامت"حؼين مطؿُي حؼين  1
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الجمهُاث واإلااػؼاث  - 

 -  ِ الْى

. ٗل مجمىنت مً ألاشخاص ؤو ألامىاٛ التي ًمىحها الٓاهىن الصخطُت الٓاهىهُت- 

 : هفع عامأوثحقيق مصلحة عامة  (3

سَها جحُٓٔ هُو نام ٌهىز نلى حمُو اإلاىاؾىين ال نلى َطز مهين بالصاث او الُئت نلى حؼاب  ًجب ان جٙىن ياًت الىُٓت َو

ً  1.آلادٍط

: ثقسيم الىفقات العمىمية: اإلامطل الثاوي

ىم في ألادؿاء وججىب اإلاشاٗل في الخمُيز بالىُٓاث  جىٓؼم الىُٓاث الهمىمُت حؼب اإلااػؼاث والٓؿاناث ولصا ونسم الْى

بها نلى مبازت ْاثمت وواضخت ومىؿُٓت وػيخؿّط اليها الى َطنين : وغهذ السولت واإلاشطوم الى جٓؼُمها حؼب مهاًير وجبٍى

1.  ٛ ت: الُطم ألاو  .جٓؼُماث هكٍط

و الجعاثطي : الُطم الشاوي .2  .الىُٓاث اإلاحسزة في الدشَط

 ٛ ت وحشمل نلى : الُطم ألاو : الخٓؼُماث الىكٍط

لُتهُٓاث حُُٓٓت وهُٓاث جح*   .ٍو

هُٓاث نازًت وهُٓاث يير نازًت *

ت وهُٓاث اػذ* ت رهُٓاث ازاٍض ماٍض

لُت* . هُٓاث الخسماث وهُٓاث جحٍى

: الىُٓاث الهازًت والىُٓاث الًير الهازًت- 1-1

: وجىٓؼم حؼب زوضٍتها 

ا بما ًٙىن :الىفقات العادًة  هي الىُٓاث جٙىن زوضٍت وجخ٘طض ٗل ػىت مالُت بشٙل مىخكم ٖإحىض اإلاؼخذسمين ومٓساَض

 السولت في اإلايزاهُت للماػؼاث ٖةنازة وجٙىن ممىلت مً ؾٍط السولت ؤدطي  بلى ًىٓظ مً ػىت ؤوزابث ٗل ػىت َطبما ًعزاز 

الهمىمُت 

 هي الىُٓاث ال جخ٘طض ٗل ػىت مالُت بطُت زاثمت ومىخكمت اي جحسر دالٛ َتراث ظمىُت مخبانسة :الىفقات الغير عادًة

ٗالٓطوع   نىسما جسنىا الخاحت اليها وحؼىس مً ابطاظاث يير الهازًت 

                                                           
اء ،احمس نعام ،حامهت لعضْاء ألاَلُت، الؿبهت ألاولى، 1 ٍط  256 زاض   اإلاِؼطة والخىظَو،نمان،ص1427-2007السٖخىض محمىز حؼين،السٖخىض ٖظ
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لُت- 1-2 صا : الىُٓاث الخُُٓٓت والىُٓاث الخحٍى مً٘ جٓؼُمها الى هُٓاث نمىمُت وضُا إلاهُاض اػخهمالها للٓسضة الشطاثُت ٖو ٍو

. السدل الىؾني

 ؤمىاٛ هي اإلابالٌ الىٓسًت التي جىُٓها الهُئت الهلُا السولت للخطٛى نلى الؼلو والخسماث وضئوغ :الىفقات الحقيقية

طة الُس ؤحىض  وجىسضج في بهخاحُت  اإلاؼخذسمين واإلاىقُين وهُٓاث الٓؿاناث الشطاثُت مً احل الخطٛى نلى الخسماث َو

س جحطل نلى مٓابل َصٍ الُئاث  .  الهاملت َهي ْس حهبر نلى الٓسضة الشطاثُت ْو

 نلى جإزط وهي اْخطازًت لبهؼ اإلاىخجاث ؤو ماػؼاث وحؼاَم في زنم ؤهكمت حماًت احخمانُت مما ال :الىفقات الححىلية 

ازة الؿلب ومىه َال ًترجب بنازة بلى الىؾني بل تهسٍ ؤلاهخاج لُت نلى ٍظ  الىكطي في السدل الىؾني الٓىمي وحهمل الىُٓاث جحٍى

ل حعء مً زدل الىؾني للؿبٓاث اإلاطجُهت السدل خنليها الخطٛى السولت نلى مٓابل مً اٛ زماث والؼلو بل جٓىم بخحٍى

الؿبٓاث اإلاحسوزة السدل الاحخماعي 

 :ًةر والىفقات الاسخثماؤلاداريةالىفقات - 1-3

 زون الخحاّ ؤهىانها السولت واإلااػؼاث الهمىمُت بمعاولت مهامها بشء ؤحهعة هي الىُٓاث الالظمت لُٓام  :ؤلاداريةالىفقات - ؤ

 اإلاىقُين واإلاؼخذسمين وهُٓاث الطُاهت وهُٓاث الشطاء مذخلِ اإلاىاز وحؼانس َصٍ ؤحىض  باالْخطاز الىؾني الػطوضي 

 السادلي  والخاضجي و الؼُاس ي  ألامًالىُٓاث نلى اإلاحاَكت نلى 

ازة :الىفقات الاسخثمارية - ب  بوشاء والاْخطاز الىؾني وجىمُت السدل وظٍازجه مشال هُٓاث ؤلاهخاجحؼانس نلى ٍظ

. اإلاؼدشُُاث واإلاساضغ

.  الؼسوز والجؼىض بوشاءهُٓاث 

هُٓاث ججهيز اإلااػؼاث الهمىمُت 

: هفقات الخدمات وهفقات الححىيطية- 1-4-

وحشمل هىنان مً الىُٓاث :هفقات الخدمات- أ

صٍ الىُٓاث حشمل نلى :هفقات وظيفة- ب .  مطاٍضِ الطُاهت وهُٓاث ومطاٍضِ ازضاًتألاحىض َو

. جحخىي نلى هُٓاث اإلايشأث الهامت :هفقات رأسمالية أو اسخثمارية* 

 الاْخطازًت للمىخجين وزنم اإلاشطوم الخاضت لؤلحهعة بنالهاثوجخمشل في : مسا دُل هُٓاث جحىلُت في ضىض  :هفقات ثحىلية

. 1واإلاهساث

و الجعاثطي  ؼمها الٓاهىوي الجعاثطي : جٓؼُم الىُٓاث مً الجاهب الدشَط  2 هُٓاث الدؼُير وهُٓاث الاػدشماض بلىْو

                                                           
.72،ص/1992الٓلُهت،– مؿبىنت  باإلاههس الىؾني "-اإلاالُت الهمىمُت"ػانس نلى  1  

.82ص . مطحو ػبٔ شٍٖط . ػانس نلي  2  
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ت الخٙىمُت الهمىمُت ألاحهعة هي الىُٓاث اإلاذططت في الدؼُير  :هفقات الخسيير-  أ  ٖإحىض الهماٛ واإلاؼخذسمين ؤلازاٍض

ت في اإلايزاهُتضُاهتوهُٓاث  صٍ الىُٓاث جىظم حؼب السواثط الىظاٍض .  الهٓاضاث َو

ؼمها الٓاهىوي الجعاثطي *   جذططاث الؼلؿت ؤلاًطازاثبىاب هي ألانباء السًً الهمىمي الىُٓاث اإلاحؼىبُت مً ؤضبهت ؤ بلىْو

الهمىمُت  

. هُٓاث الخاضت بىػاثل اإلاطالح* 

٘صا ًخُطم الُباب الى * 1 ت في اإلايزاهُت الهامت، جٓؼم بمىحب مطاػُم َو الباب ألاٛو والشاوي ًسدالن غمً ألاحُاء اإلاشاٖض

ابت بلى الباب ًخُطم ؤماْؼام ؤ  َطٛى ومىه ًخم جىظَو اإلايزاهُت وهٓؿت الاضجٙاظ في الْط

   :هفقات الاسخثمار- ب

: بىاب ؤ زالزت بلىًخم جىظَو الىُٓاث حؼب اإلاذؿـ الؼىىي للسولت وجخىظم - 

. الاػدشماض اإلاُُس مً ْبل السولت- 

ت اإلامىىنت مً ْبل السولتبناهاث-  .  اػدشماٍض

  . اإلامىىنت مً ؾٍط السولتالاػدشماض بناهاث- 

  الىفقة العمىمية اثأر: اإلامطل الثالث

جبسو في جىغُح لؤلَمُت زضاػاجىا ألزاض الصي جذسمه الىُٓت الهمىمُت نلى مذخلِ الجىاهب وبالخطىص الىاحُت الاْخطازًت 

 بلُه اْخطازًت ومىضخت حتى جُّط ألازط الصي تهسٍ للىضٛى ؤَساٍ زُْٓت الهمىمُت وحؼخذسم لخحُٓٔ ؤيطاعالتي جحمل 

مً٘ زضاػخه الزاض الهامت نلى مؼخىي  ح ٍو  مً ؤلاهخاجالىُٓت اإلاهىُت ٖما ًمً٘ اجذاش َصٍ الاجُاُْت بشٙل واضح وضٍط

 2. ،الدشًُلألاػهاض السدل الػتهالٕ

: ؤلاهحاجآثار الىفقات على - 1

ازة َصا ؤلاهحاج-   الاجُاّ ناثساجه هىظم ًإدص ؤلاهخاج َى مجمىنت الؼلو والخسماث اإلاىخجت في َترة ظمىُت بؼىت السولت ما ولٍع

ً بمىحهم الامخُاظاث َصا  إدص الاجُاّ نسة ؤشٙاٛ هُٓاث الخهلُم، هُٓاث الصخُت مؼانساث اإلاؼدشمٍط  اػدشماض ؤلاهُاٍّو

و مً   نلى الؼٙان َصا ما ٌهني ازط الىُٓاث نسًمت الجسوي الاْخطازًت  الن َصٍ الىُٓاث ال ًمً٘ النهىع   بها ؤلاهخاجًَط

توألامًاْخطازًا َإزط الىُٓاث السَو  ير ألامً الػطوضي إلاماضػت ألاوشؿت الػطوٍض .  مً جَى
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:  الىفقات العامة  على الاستهالكأثار- 2

تهالٕ بطىضة مباشطة ٖما جخهلٔ هُٓاث الاػتهالٕ الخٙىمي ؤو مً دالٛ ما جىظنه السولت ألَطاز في ضىضة شٙل غجازط نلى الا

ؤحُاء الؿلبت واإلاخمسضػين : مطجباث وؤحىض مؼخُُسًً في الخالت ألاولى لشطاء السولت الؼلو وجٓسًمها ألَطاز اإلاجخمو مشل

. وجىػُو اإلايشإة في الخسماث الصخُت والخهلُمُت

 إلشبامؤما في حالت الشاهُت َُخهسز حجم الاػتهالٕ بما جسَهه السولت مً ؤحىض الهماٛ والجعء ألاٖبر مً َصا السدل ًىظم 

ام نلى  الخاحُاث لالػتهالٕ الخاضت بؼلو ودسماث يير ان جىظَو الىُٓاث الهامت في مذخلِ الٓؿاناث لها ازط مهم َو

الاػتهالٕ َخذظ مبلٌ منهم إلاطآَت السَام والاجُاّ في اإلاجاالث الخاضحُت مما ًٓلل حجم الاػتهالٕ ألن ألامىاٛ ال جازي 

 الؼلو  بْباٛ بطىضة نامت مما ػُازط ػلبُا مسادُل ؤَطاز نلى ؤلاهخاجبؿبهت الخاٛ الى دلٔ مىاضب شًل وظٍازة 

 : الىفقات العامة على الدخلأثار- 3

ٗاَت ألاَطاز ػىاء في اإلاسادلجٓىم الخٙىمت بىاػؿت الىُٓاث الهامت بخىظَو  لُت َالسولت بؾاض نلى   الىُٓاث الخُُٓٓت والخحٍى

ٗاٍ لخكهط الىُٓاث الاحخمانُت لخحُٓٔ الُىاّض  جىُٔ ألامىاٛ نلى الؿبهت الهامت مً دالٛ ألاحىض واإلاطجباث ولً٘ َصا يير 

ٗان الاْخطاز والاَخٓاض الى اإلاىاز جٓل بشاداضت  ٗان ألايلبُت َٓيرة يير ان جىظَو اإلاسادُل ًخإزط بالشطاء الٓىمي حُث ٗلما   

 1. السولت مسا دُل السولت مما ًىه٘ؽ بالؼلب نلى بًطازاث

: ألاسعار الىفقات العامة على آثار- 4

 مً نسة حىاهب منها جسنم السولت بهؼ الؼلو لٙي جٙىن في مخىاٛو ؤيلبُت الؼٙان ألاػهاض الىُٓاث الٓىمُت نلى ؤزاضهخحسز 

بت للمىخجين الخس مً    ؤلاػتراجُجُت ٖصالٚ السٛو التي جحمي بهؼ اإلاىخىحاث ألاػهاضٗالخلُب والخبز ؤو جمىو امخُاظاث غٍط

امً انهُاض  ً مً ؤزط 1992 ومشاٛ شلٚ شطاء دالٛ ألاظمت الاْخطازًت الهاإلاُت ػىتؤػهاَض ى اهٓصٍ اإلاطسٍض  بمذعون الٓؿً َو

ألاظمت وبهس نهاًتها بانذ اإلاذعون ونىغذ بمبلٌ الخؼاثط  

 :آثار الىفقات العامة على الشغل- 5

 الىُٓاث السولت في اإلاؼاَمت الٙلُت ؤو الجعثُت في ضؤغ ماٛ اإلااػؼاث الهامت الاْخطازًت ٌؼانس نلى دلٔ َطص الهمل بن- 

س ًازي  ح الهماٛ ْو صلٚ نىس بلىوالدشًُل بهس جٓسم مؼانساث للمىخجين ًحٛى زون حؼٍط  دلٔ مىاضب شًل حسًسة ٖو

لُت  ير الُطص الهمل لدشًُل الؼٙان جلٚ اإلاىاؾٔ ٖما ؤن الاجُاُْاث الخحٍى ُْام الخٙىمت بُٚ الهعلت نلى بهؼ الى جَى

ذ الطاًَ واإلاؼخٓبل . اإلاخهلٓت بالػمان الاحخماعي ججهل ألاَطاز ٌشهطون باالؾمئىان والػمان في الْى

 

 

 

 

                                                           
.95ص .مطحو ػبٔ شٍٖط.ػانس نلي  
1
  



 الفصل األول                                              دراسة حول النفقات العمومية
 

 15 

. ثىفيذ الىفقة العمىمية: اإلابحث الثاوي

. اإلاحاسل العمىمي: اإلامطل ألاول 

ى الهىن اإلاٙلِ مً ؾٍط وظٍط الاْخطاز ؤو مُىغت  : جعزيفه-1  نلى حؼُير مطلخت لئلشطاٍ ٌهخبر ؤنىان جىُُص اإلايزاهُت َو

ٙىن ٗل مىقِ اإلاطلخت جحذ  س ًٙىن َصا ألادير مٓخطس ؤو بشطاٍاإلاحاػب في اإلااػؼت مباشطة ٍو  ومؼاولُت الهمىمي ْو

 وزَو الىُٓاث وزضاػاث ألامىاٛ ؤلاًطازاثٌهخبر محاػب نمىمي ٗل شخظ ٌهين بطُت ْاهىهُت لُٓام بخحطُل .مٙلِ

ت اإلاىحىزة . والؼىساث وألاشُاء اإلاٙلِ بها وحُكها وجساٛو ألامىاٛ والؼىساث والُٓم واإلامخلٙاث مو مؼلٚ الخؼاباث حٖط

: جعزيف من هاحية القاهىهية

ٌهس محاػبا نمىمُا ْاهىن للُٓام في مُهىم َصٍ  : 33اإلاخهلٓت باإلاحاػبت الهمىمُت جىظ اإلاازة  (90/21)حؼب ْاهىن اإلاالُت

مً الهملُاث الخالُت   (18/22) في اإلاازة بليهاألاحٙام ٗل شخظ ٌهُىه الٓاهىن للُٓام َػال نً الهملُاث اإلاشاض 

 وزَو الىُٓاث  ؤلاًطازاثجحطُل - 

غمان السضاػت ألامىاٛ ؤو الؼىساث ؤو الُٓم واإلامخلٙاث والهاثساث واإلاىاضز  -

ت حؼاباث اإلاىحىزاث-  . حٖط

 :هىاع اإلاحاسبين العمىميين أ- 2

أساسين وثاهىيين : هىاك هىعين من اإلاحاسبين 

. باث مجالؽ اإلاحاػبتا َم الصًً ًخلٓىن ميزاهُتهم مباشطة مً ؾٍط ْاع حؽ : الزرئسيىن اإلاحاسبىن - أ

 1:اإلاحاػبين الهمىمُين َم (9/313)مً اإلاطػىم الخىُُصي 

ىت  -  عي للخٍع الهىن اإلاحاػب اإلاٖط

ىت ؤ-  عي الممين الخٍع ٖض

ىت الطثِس ي  ؤ-  مين الخٍع

ىت في الىالًت-  . ؤمين الخٍع

ىت-  .   ألانىان الخاػبىن للخٍع

َم ألاشخاص الصًً ًخىلىن مهامهم نملُاتهم مً اإلاحاػب الطثِس ي وبالخالي َهم ٌهملىن جحذ : اإلاحاػبىن الهمىمُين ْاهىها- 

ابت محاػبين ضثِؼُين ومً دالٛ اإلاطػىم الخىُُصي ٗالخالي (9/313)ْض م  : ًمً٘ جمُيَز

                                                           
1
زاض الخامس لليشط والخىظَو نمان .الؿبهت ألاولى. زضاػت مٓاضهت " اإلاىاسهة العامة لطدولة و الزقابة على ثىفيذها "نبس الباػـ نلي حاػم العبُسي   

 .120ص  .ٌ 1435-2014ألاضزن  
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ْابػىن الػطاثب  - 

مالٕ السولت  ؤْابػىن - 

ْابػىن الجمإض - 

ىن محاَكى  الَط

س واإلاىاضالث ؤ ين للبًر مىاء دعاثً الٓؿاناث الصخُت واإلاطاٖع الاػدشُاثُت الجامهُت ، ٖما ًخطِ بطُت محاػبين زاهٍى

. الؼلُ٘ت وال ػلُ٘ت 

س واإلاىاضالث  -  ْابػى البًر

س واإلاىاضالث الؼلُ٘ت وال ػلُ٘ت -  ضئػاء مطاٖع البًر

. مؿابٓت الهملُت مو الٓىاهين وألاهكمت اإلاهمٛى بها- 

.  باإلاطن او اإلاُىع لهاإلاطضُت - 

شطنُاث نملُاث جطُُت الىُٓاث  - 

ير الانخمازاث  -  جَى

 :ليفيات جعيين اإلاحاسل اإلاالي- 3

ٗان اإلاحاػب الهمىمي مترشخا ومىقِ في اإلااػؼت ًحٛى الترشح مً اإلااػؼت بشا: الحالة ألاولى  الىظاضة الىضُت وبهس بلى 

ٓذ َصا ألادير ًحطض ْطاض الخهُين وجحٛى َةشا الىظاضة الاْخطاز بلى لم ًً٘ َىالٚ ماوو ْاهىوي َؼُسٛ بشااإلاىآَت   بلى ؤَو

اًتالىظاضة  ٔ اإلااػؼت  بمػاء بهس الْى  مً ْبل الىظٍط الاْخطاز ؤو اإلاُىع زم ًطػل الى اإلاهنى نً ؾٍط

ٗان اإلاترشح مىقِ مً وظاضة الاْخطازًت َصا ألادير حهطع جطشخه نلى ٗل مً وظاضة واإلااػؼت اإلاهىُت بشا :الحالة الثاهية-   

طػل  ط ْطاضاث الخهُين ٍو  1. اإلااػؼت اإلاهىُتبلىوان لم ًً٘ َىالٚ اي انتراع جٓىم وظاضة الاْخطاز بخحٍط

:  ليفيات ثىصئل اإلاحاسل اإلاالي-4

َصٍ الخالت ًخمشل اإلاحاػب الهمىمي بمؼاوٛ اإلااػؼت ألامط بالطٍط له ْطاض الخهُين او الانخماز : حالت اإلااػؼت حسًسة- ؤ

خُٔ مهه نلى بهؼ الىٓاؽ ومً بُنها  : ٍو

صا الكطوٍ اإلاازًت واإلاباشطة واهحُاظ اإلاىفألامىُتجحسًس مٙان مطلخت اإلاحاػبين ًخم الخإٖس مً ؾٍط الكطوٍ  ًً الصًً ٍ ٖو

و مً ؾٍط اإلاحاػب الهمىمي  ط محػط جىطِب الصي ًْى ػُٙىهىن مً بين مىقُي مطلخت اإلاحاػب بهس شالٕ ًخم جحٍط

وسخ وبهس شلٚ ًخم انخماز ألامط بالطٍط مً ْبل اإلاحاػب الهمىمي بُخح حؼاباث وشلٚ بإن ػُلم  (06)بالطٍط مً ػىت
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سي  ىت الطثِؼُت الهمىمُت ؤو ccpاإلاحاػب الهمىمي بُخح حؼاباث اإلااػؼت لسي ٗل مً حؼاباث حاضي بٍط  وحؼاب الخٍع

الىالثُت ؤو َخح السَاجط اإلاحاػبت واإلاباشطة في اإلاهمت  

:  اإلاحاػب الهمىمي الؼابٔبْالتو ؤفي حالت اػخحالت - ب

نػاء اللجىت اإلاٙلِ بحػىض بدؼلُم اإلاهام بين اإلاحاػب الهمىمي الجسًس َخٙىن َصٍ اللجىت مً ؤ في َصٍ الخالت ًخم جحسًس 

ىت الهمىمُت واإلاهىُىن باألمط وجبسؤ الهملُت بالخإُٖس مً : نػاء ممشل ؤ مً الىظاضة الىضُت ألامط بالطٍط ،اإلامشل نً الخٍع

ٗامل مباشط بهس ٖمُت ْام بدسجُلها اإلاحاػب الهمىمي الٓسًم زم ٗل  ُٔ َصٍ ألاديرة بىغو دـ  خم جَى الصخت الشٙلُت ٍو

خم حؼلُم اإلاهام بىاػؿت محػط ًخػمً ٗل اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بالخالت  نػى مً ألانػاء َصٍ اللجىت نلى َصٍ السَاجط ٍو

: للماػؼاث مً بُنها

ط لسي اإلااػؼت وجحسًس اإلابلٌ اإلاىحىز في شٙل ػُىلت هٓسًت في الطىسّو اإلاسجل نلى السَاجط اإلاحاػبت ؤلاحمالياإلابلٌ -   اإلاخَى

ر نلى  سًت التي لم ػىي بهس نلى مؼخىي بنفي هُؽ الخاٍض ت للطٕٙى البًر  ًبرض الُّط اإلاىحىز بُنهما بىاػؿت ْاثمت الؼىٍى

ىت وفي َصٍ الخالت اي يمىع ًجب نلى اإلاحاػب  صلٚ ضضُس اإلااػؼت لسي الخٍع سي او مطلخت اإلاحاػبت ٖو الخؼاب البًر

ُو َصا اإلاحػط مً ْبل حل ألانػاء اللجىت وبهسَا ًخم حؼلُم اإلاهام ؤالجسًس ان ًػو جذىغاجه نلى اإلاحػط و ديرا ًخم الخْى

 1.   الخؿىاث اإلاصٗىضة في حالت الؼابٓتوبجبام

 :حالة وفاة اإلاحاسل العمىمي- ج

ً لجىت  ًٓىم ألامط بالطٍط بدبلٌُ الىظاضة الىضُت وجٓىم بسوضَا بدبلٌُ وظاضة َصٍ ألاديرة جٓىم بخيؼُٔ مو الهسالت بخٍٙى

ط محػط ًحخىي  طة وجٓىم بُخح الطىسّو الخسًسي وجحٍط مهمتها جحسًس الىغهُت اإلاالُت للماػؼت مً دالٛ اإلاهؿُاث اإلاخَى

ط الى وظاضة اإلاالُت وبهس شلٚ ًخم حشُ٘ل اإلاهام اإلاصٗىضة والتي جٓىم بىُؽ الاحطاءاث اإلاصٗىضة ػابٓا و الخٍٓط َط . اإلاىحىزاث ٍو

: مسؤولية اإلاحاسل العمىمي - 5

لت له مىص جىطِبه بطيم اهه ًذػو   ْاهىوي داص ؤلاؾاضٌهس اإلاحاػب الهمىمي مؼاوال ال شخطُا ومالُا نً الهملُاث اإلاٗى

ٙلِ بمجمىنت مً 46الى /38مً اإلاازة  (90/21) مالُت اإلاصٗىضة في الٓاهىن ؤوباإلاؼاولُاث التي ْس جٙىن شخطُت   ٍو

َان اإلاحاػبين الهمىمُت مؼاولُت  (90/21) مً ْاهىن 38حؼب اإلاازة ( 37/35/36)الىاحباث مىطىص نليها في اإلاىاز 

لت  ىت بليهمشخطُا ومالُت الهملُاث اإلاٗى ؼ ألامىاٛ والُٓم الػاجهت ؤو الىاْطت مً الخٍع  وال جٓىم َصٍ اإلاؼاولُت نً حهٍى

ؼ مباشطة ؤلاحطاءاث ان ًطلح بةمٙاههوحًؿُت العجع الصي ٌؼهه ولِؽ   َبمجطز دلل الصي في الخؼاباث ًجب نلُه الخهٍى

. ؾاء يالبا ما ًٙىن ازبار حالت العجع مً ؾٍط اإلاحاػب الهمىمي هُؼهخاي ال ًادصها بالىُت في ألا

 الصي ؤلاحطاءجٓخطط ضالحُاث اإلاحاػب الهمىمي في اإلاطحلت اإلاحاػبت والتي جخمشل في ش إ:صالحيات اإلاحاسل العمىمي- 6

 الصي ًإمط بمىحب السَو ؤلاحطاثُت السًً الهمىمي اي شمت السولت ٌهس ألامط بالسَو او جحسًس الخىالاث ببطامًٓىم بمىحب 

ٖما هطذ "  الصي بإمط بمىحب السَو الىُٓاث الهمىمُت ؤلاحطاثُت بالسَو ؤو جحسًس الخىالث ألامطٌهس " الىُٓاث الهمىمُت 

.  جمشل مطحلت ألامط بالسَو وألامط بالطٍط الى محاػب الهمىمي بسَو 90/21 مً ْاهىن اإلاالُت 21اإلاازة 

                                                           
.38ص .ألاضزن  .2008.الؿبهت ألاولى."الزقابة اإلاالية على ألامىال العامة في مىاحهة ألاوشمة غير اإلاشزوعة"نلي ؤهىض الهؼ٘طي  1
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 الخىُُصًت بحطاءاثوجٓخطط اإلاطحلت اإلاحاػبت لخىُُص الىُٓت الهمىمُت نلى مطحلت واحسة وهي السَو ٖما انها آدط نملُت مً 

خمشل في السَو حؼب ما جىظ اإلااحت  :  والتي جىظ نلى 90/21 مً ْاهىن 22ٍو

ٓىم اإلاحاػب الهمىمي ؤلاحطاءوالسَو َى ""  الصي ًخم بمىحب ابطام الين الهمىميلئلحطاءٌهس السَو - ""   واإلاطحلت اإلاحاػبت ٍو

تبمطاْبت الهملُاث  ط الانخمازاث الالظمت ؤلازاٍض .  الىُٓت في الُطل اإلاهنيبزضاج ػلُمت لخإٖس مً جَى

ط الخىالت لُطب اإلابلٌ في حؼاب البىٙي ؤو لُاثسة الخىالت -  اهجاظ الهمل اإلآطىز بالسَو ومنها ما ًٓىم اإلاحاػب بخحٍط

سًت لُاثسة اإلاهني باألمط  1.البًر

.  بالصزفألامز: اإلامطل الثاوي 

  :جعزيف - 1

حؼُير حمُو الهملُاث شاث الؿابو اإلاالي َٓـ بخحطُل ٛو ًمىحه الٓاهىن جلٚ الطُٓت ؤألامط بالطٍط ٗل شخظ ًٙلُه  ٌهخبر

 مشطوم اإلايزاهُت وجىُُص ومخابهت بنسازضازاث وزَو الىُٓاث حُث جمىح له حمُو الهىاْب الٓاهىهُت ٖماله الؼلؿت في يالا

اًت مطحلت السَو النهاجي ىدؿىاث ومطاحل جىُُصَا ابخساءا مً الالتزام بالىُٓت واإلاىآَت نلى الُىاجير اإلآسمت الى 

ت -  ازة الى ْىانس الاػتهالٕ اإلاالُت الشالسي والؼىٍى   ؤلازاضي  وبنسازٍظ

 :ألامز بالصزف الزرئس ي - 2

ى الامط بالطٍط الصًً ًخلٓىن ميزاهُتهم مباشطة مً وظاضة اإلاالُت -  ووظاضة ، الىالة ، اإلاىخذبين : بهس الامط بالطٍط الطثِس ي َو

ٖطثِؽ اإلاجلؽ الشهبي البلسي 

ً بالطٍط الطثِؼُين مشل:  بالطٍط الشاهىي ألامط- ب ٔ آلامٍط اث الهمىمُت: َم الصًً ميزاهُتهم نً ؾٍط . مسًطي مسًٍط

ؼ ًحسز به بسْت  ً بالطٍط ؤن ًُىغىا شخظ او ؤٖثر للُٓام بػمان مهامهم او حعء منهما وشلٚ باضساض جٍُى ًمً٘ لؤلمٍط

ُو الىمىشجي اإلاُىع له اإلاحاػب الهمىمي  ا بالخْى ْى ؼلم َصا الٓطاض مَط . اإلاهام اإلاُىغت والصخظ اإلاُىع له َو

ً بالطٍط- 3 : مهام آلامٍط

ا ونطغها نلت مجلؽ بنساز-  ت وجحػيَر   ؤلازاضة اإلايزاهُت الخٓسًٍط

جىُُص اإلايزاهُت اإلآطضة نهاثُا محخىاَا واحترام بىىزَا  - 

 اإلاخاحت والهمل نلى ضُاهتها واإلاحاَكت نليها واػخًاللها نلى ؤحؼً وحه  ؤلامٙاهُاثاػخًالٛ 

هخبر -  ً بالطٍط َو اإلاحاَكت نلى ٗل الىزاثٔ اإلاحاػبُت اإلاخهلٓت بالهملُاث اإلاالُت للماػؼت والتي هي مً ادخطاص آلامٍط

صلٚ ْبٛى الهيبضساضألامط بالطٍط الصخظ الىحُس الصي ًذٛى له الٓاهىن   2 .ثاث ػىس الخحطُل الخاضت باإلااػؼت ٖو

                                                           
 . 87ص . مطحو ػبٔ شٍٖط .نلي ؤهىض الهؼ٘طي 
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م الىغهُت اإلاالُت الشالزُت التي جحخىي نلى التزام والسَو الى الىظاضة اإلاهىُت في َترة ال بةنسازآلامط بالطٍط مؿالب -   وجٍٓى

.  ًىم15جدخجاوظ 

م الخؼاب -  .  مو نهاًت ٗل ػىت مالُتؤلازاضي الامط بالطٍط مؿالب بانساز وجٍٓى

 :صالحيات آلامزين بالصزف- 4

: مطحلخين  وجخم نبر:راداتيصالحيات محعطقة باال- أ

 الصي ًخم بمىحب جٙلِؽ حٔ الساثً الهمىمي وبهباضة ؤدطي ًٓىم ألامط بالطٍط بمهاًىت حّٓى :الاثباث بعد الاحزاء- 1

. اإلااػؼت في مجاٛ الاًطازاث 

 حؼمح بخحسًس اإلابلٌ الصخُح للسًىن الىاْهت نلى اإلاسًً لُاثسة الساثً الهمىمي وآلامط بخحطُلها :ثصفية الاًزادات - 2

خم في َصٍ اإلاطحلت الهملُت اضساض ػىس الخحطُل مً آلامط بالطٍط الى اإلاحاػب الهمىمي . ٍو

: ضالحُاث مخهلٓت بالىُٓاث- 

: وجخم نبر زالر مطاحل اػاػُت

 اإلازحطة الادارية- 1-

خه اإلاازة :الالتزام بالىفقة-   الاحطاء الصي ًخم بمىحبه ازبار 15/08/1990اإلااضخ في  (21/90) مً ْاهىن اإلاالُت19ٖما نَط

س ًٙىن  ه ؤهه مشطوم هُٓت ،ْو ىإ ما ٌهَط وشىء السًً نلى السولت بؿبُهت اإلااٛ اشا َى جطٍط ًيشإ هُٓت نلى شمت السولت َو

طاضاث ومطاػُم الخهُين  ٗالٓىاهين التي جيشإ حّٓى نلى السولت ْو بىاء نلى الخطٍط ْاهىوي ٖما ًمً٘ ؤن ًٙىن مبني نلى ْاهىن 

 1.اإلاؼخذسمين،اغِ الى شلٚ الاحٙام والٓطاضاث التي جطسض نً اإلاحاٖم واإلاجالؽ الٓػاثُت 

 :قيىد الىاردة بالتزام بالىفقة

سوا هما َىالٚ الُٓىز الخالُت ذ ما ًٍط س ْو : ال ًمً٘ ألي آمط بالطٍط ان ًٓىم بإي التزام بىُٓت باإلابلٌ الصي ًٍط

اإلابلٌ الانخماز اإلامىىح في اإلايزاهُت ال ًمً٘ له ؤن ًخجاوظ اَماال  لٓانسة الاػبُٓت - 

  30الُترة العمىُت التي ًجب ان ًخم ازىاءَا الالتزام ويالبا ما ًحسز ْاهىن اإلاالُت في - 

 . زٌؼمبر30مً اإلاالُت الا اهىا هالحل َصٍ الؼىىاث ألاديرة ان الخٙىمت حهسٛ نً َصٍ الُٓىز وجمسز َُه الى ياًت 

: الحصفية - ب

تها اإلاازة س نَط بإنها جلٚ اإلاطحلت التي حؼمح بالخحُٓٔ نلى ؤػاغ الىزاثٔ الخؼابُت وجحسز مبالٌ  (90/21) مً ْاهىن 20ْو

: الصخُحت للىُٓت الهمىمُت َان جحخىي نلى نملُخين
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ػاغ الىزاثٔ اإلاحاػبت  ؤالخحٓٔ نلى - 

. الخٓسًط الصخُح للىُٓت- 

صا اشن احطاء الصي ي:ألامز بالصزف - ج خمشل في السَو الخىالاث َو مط بمىحبه آلامط بالطٍط زَو الىُٓاث الهمىمُت، ؤ ٍو

ذخىي نلى البُاهاث الخالُت : وحهبير واضح اػخسناء م٘خىب ومبرض مً آلامط بالطٍط ًحطض باػم الساثً شخطُا ٍو

حهُين الؼىت اإلاالُت  - 

حهُين الُطل واإلاازة والؼؿط اإلايزاوي نىس الاْخطاء - 

ٓت لىحىز الىُٓت نلى حسٛو اضػاٛ الخىالاث -  حهُين الىزاثٔ اإلاَط

ُو ألامط بالطٍط اإلاهخمس لسي اإلاحاػب-  . جْى

ً بالطٍط ومؼاولُاتهم اإلاترجبت نً مماضػت وقاثُهم ٖمؼىئولين نً ازاضة وجٓؼُم الهُئاث - 5 اقاَت الى الالتزاماث آلامٍط

. اإلاهىُين ؤو اإلاىخذبين نلى ضؤػها ،ًذػهىن لاللتزاماث داضت بمماضػت ضالحُاتهم اإلاالُت

ً بالطٍط ملعمىن مً ْبل بساًت مماضػت مهامهم باالنخماز ؤهُؼهم  زي اإلاحاػبين ؤَُُما ًخهلٔ بااللتزاماث َان آلامٍط

 مً ْاهىن الٓىمُت ٖما انهم ملعمىن بمؼٚ اإلاحاػبت الخاضت بالدؼُير اإلاالي وجٓسًم 24 اإلاازة 1الهمىمُين اإلاذططين 

ً بالطٍط ؤن جٙىن لهم َاثسة ؤو مطلخت شخطُت في ألانماٛ  حؼاباث َصا الدؼُير ومً اإلاخُٔ نلُه ٗىهُا ؤهه ال ًحٔ آلامٍط

سونها ؤو ًطاْبىنها  ٗاث  ؤالتي ًٍط ن ًحطل واو ًحخُكىا بإي مؼاَمت في اإلآاوالث ؤو الشط
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. مبدأ الفصل بين اإلاحاسل العمىمي وآلامز بالصزف : اإلامطل الثالث

: أهداف اإلابدأ- 1

م الصًً ًخجاوظونها ضيم بصبٚ مىقُىن نمىمُين مىُطلىن  ًخمشل َصا الىكام اإلاالي ومُازٍ الصًً ًىحهىن اوامط الخىُُص لًيَر

ؼدىس الُطل الى حملت اإلابرضاث  ؤنً  صخاب ألامط والٓطاض اإلاالي َو

صا ما ٌؼمح بخىظَو اإلاهام واْدؼامها بين نملُخين :  َو

ٗادخُاض اإلاىقُين الجسز،ابطام  :ألاول -  ت مهُىت  ت وحشمل الالتزام ،الخطُُت، ألامط بالطٍط حُث جلتزم ْسضاث مهاضاث ازاٍض ازاٍض

تاالطُٓاث باػخهماٛ ؾّط ووغ . ثل جٓىُت ازاٍض

 جذظ جحٍطٚ ألاضضسة بخحطُل الاًطازاث ؤو زَو الىُٓاث مما حشابه به في ٗل اإلاطالح الهمىمُت ن٘ؽ اإلاطحلت الاولى :ثاهيا- 

ى ما  ت واػهت ومدشبهت الا ان الهملُاث اإلاحاػبُت جىٓؼم بالخجاوؽ َو اث الازاٍض التي جذخلِ نً باقي الازاضة حُث الخطَط

ً نلى الُئت ألاولى  بين اػىازَا الى ؤنىان مخميًز

ًمً٘ للىظٍط اإلاٙلِ باإلاالُت في اإلاطاْبت ألاضضسة الهمىمُت في اؾاض وحسة الطىسّو وبالخالي اشطاَه وضْابخه نلى ألانىان اإلاٙلُين 

ُت  ٚ َصٍ ألاضضسة ودػىنهم له حُث الخهُين والهٛع والتْر الخ ...بخحٍط

ت جذظ الالتزام وألامط بالطٍط في حُث ًطجب اإلاحاػب الهمىمي حؼاباث  ًٓىم آلامطون بالطٍط بمؼٚ حؼاباث ازاٍض

. الدؼُير 

مً َىاثس الُطل مً حؼهُل اإلاطاْبت ومىو التزوٍط، حُث ٌشٙل ٗل منهما مطاْبا مً َىاثس الُطل مً حؼهُل اإلاطاْبت ومىو 

ً ًخطُح حؼاباجه ، ومىه ًٓل الادخالغ والخىاؾئ نما ًمً٘ حسوزه  1.التزوٍط حُث ٌشٙل ٗل منهما مطاْبا لآلدٍط

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.17ص .مطحو ػبٔ شٍٖط .نلي ؤهىض الهؼ٘طي  1
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: خالصة الفصل

ا الى نسة حىاهب في آان الىُٓاث الهمىمُت ؤٖثر مً ؤَمُت بالًت ومؼدىسة في الخُاة الاْخطازًت ومنها جخمشل وجمخس -  زاَض

ها ، مً ؾٍط  نىان ؤالخُاة ، وللىُٓاث الهمىمُت ومؼدىسة في الخُاة وللىُٓاث الهمىمُت اػتراجُجُت في ُُُٖت اهُاْها وضَط

ٔ لىاثح  اإلاذخطين في َصا اإلاجاٛ حهُُنهم السولت وجحٛى لهم نسة ضالحُاث واػخهماٛ َصٍ ألامىاٛ في الٓاهىن اإلاهمٛى به َو

ت وجسدل غمً  اإلاؼدىسة الُه ٖما جحسز لهم ادخطاضاتهم ،ٖما لهصٍ الهملُت جمط بهسة مطاحل في ػيروضتها منها ماَُت ازاٍض

ل مً َصٍ اإلاطحلخين اإلاخطلخين حُث ًخم  مهام آلامط بالطٍط وألادطي مطحلت محاػبُت مً ادخطاص اإلاحاػب الهمىمي ٗو

ه وهخؿّط  صا ما ػىهَط ابت نلى جىُُصَا َو ابت ٌؼهط نليها اإلاطاْب اإلاالي والْط لُه في الُطل آالخىُُص الىُٓاث الهمىمُت َىإ ْض

 .الشاوي

 



 

 الثانيالفصل 

 الرقابة املالية
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: ثمهيد

ان مجاٌ الغكابت اإلااليت واؾؼ ومفهىمها يسخلف بازخالف حػغيفها ومجاٌ اؾخػماله ولىً خضوصه مدضوصة في اإلاجاٌ اإلاالي وهما 

للغكابت غضة أهضاف أؾاؾيت وماليت واصاعيت واكخهاصيت،وهي ما جخم في غيىاث بىاؾُت وزاةم مداؾبت أما غً جىكيػها فهي 

جيىن كبل جىفيظ الىفلت الػمىميت اإلامىىت مغاكبتها بػض جىفيظها  

. حؿمى الغكابت ؾابلت للخىفيظ أو جيىن مالػمت للىفلت 

. وفي هظا الػمل ؾيخُغق الى غضة مفاهيم وحػاعيف جسو الغكابت غلى جىفيظ الىفلاث 

هما هلىم بضعاؾت لغكابت اإلااليت والغكابت الالخلت للخىفيظ وقغح فيها الغكابت اإلاداؾبت واإلااليت وهظلً الغكابت البرإلااهيت هما 

. ؾيخُغق الى ول مً مؼايا وغيىب هظا الىىع مً الغكابت
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ماهيةث لزكابةث االيةث:  املبحث ألاو 

عفلذ حػضص ألاوكُت وجىىغها مؼ هبحر الدجم أوؾؼ، هما غغفذ جىؾػاث هبحرة وحضيضة ومخماقيت هما أللغكابت ميضان 

اإلاإؾؿاث والىؾاةل البكغيت واإلااصيت اإلاؿخسضمت واإلاؿخػملت جخػضص يىم آلزغ الػملياث اإلاىجؼة واإلاػلىماث اإلاخلضمت 

الاهدغافاث ،خيث حػض الغكابت مً الىظاةف الاصاعيت الهامت صازل اإلاإؾؿت الػمىميت لالزخياع الخليلي لالصاعة ومضي الخدليم 

. مً اإلاػلىماث والىخاةج اإلاػيىت في آحاٌ مدضصة للىنٌى الى الهضف اإلاىٍى اليه وهظا ما ؾىداٌو الخُغق اليه في هظا البدث

ماهيةث لزكابةث لعموميةثألاأهو عهاث:  اعطلث ألاو 

: مفهومث لزكابة- 1

ٌ "جخػضص مفاهيم الغكابت خؿب مسخلف الػلماء الاصاعة وغغفها الػلماء خؿب مفاهيم الاصاعيت ومً بينهم هجض  بأجها " هجرر كابى

جىُىر غلى جدليم هما وان ول ش ىء يدضر َبلا للخُت اإلاىيىغيت والخػليماث الهاصعة اإلاباصب اإلادضوصة وأن غىنها هى 

 1.الاقاعة الى هلاٍ الًػف وألازُاء كهض مػالجتها ومىؼ جىغاع خضوثها وهي جىُبم غلى ول قيىء

وال جلف الغكابت غىض هكف اهدغافاث بحن الىخاةج الخُت اإلااليت الخىفيظ الفػلي لها اجها جضزل في اَاع جصخيذ اهدغافاث بػض 

. ؾبابها والجهاث اإلاؿإولت غنها وهىغيت اللغاعاث الىاحب اجباغهاأجدضيض 

ن حغُي الغكابت نفت اإلاكاهض والفدو واإلاخابػت والخضكيم واإلاغاحػت والخدليم والغكابت مً خيث مفهىم الاكخهاصر أيمىً 

،هي يمان اخترام الخُت اإلاىيىغيت ومػضالث آلاصاء وجصخيذ ما وكؼ مً اهدغاف، خيث اجها حػض هظلً هي الخأهض مً أن ما 

جم غمله مىافم إلاا زُِ له مؿبلا وهي الػمليت للياؽ الىخاةج وملاعهتها بالخُِ أو اإلاػايحر وحصخيو أؾباب اهدغاف 

الىخاةج الفػليت غً الىخاةج اإلاغغىبت واجساط الاحغاءاث للخصخيذ غىضما ييىن طلً يغوعيا وجخًمً حميؼ ألاوكُت التي جلىم 

. بها اإلاضيغون في مداولتهم الخأهض مً أن الػملياث الفػليت جُابم أو جمازل الػملياث اإلاسُُت

ني في بياهه الثاوي اعبػت نفاث  أما اإلاكغع الجؼاةغر فلض زهو للغكابت خحز هبحر في نلب مىيىغياث خيث اإلايثاق الَى

واملت مىيىغيت الغكابت للىكف مً زالٌ اإلاسالفاث اإلاترجبت غلى الخالغب باألمىاٌ الػمىميت وغلىبتها، وهى يغي ان الغايت مً 

. الغكابت ليؿذ مُاعصة الىلاةو ولىً هيفيت اللًايا غليها

ان الغكابت اإلااليت فهي جلً التي تهضف الى يمان ؾالمت الخهغفاث اإلااليت والىكف غً الاهدغافاث والخأهض مً مضي مُابلتها 

. 2الػملياث اإلااليت اللىاهحن والخػليماث اإلاىيىغيت هلياؽ للػمل

 

 

 

 

                                                           
م، .245ثص.د رث ليشزث.  لعملعةث لثاهية . الاد رةثألا لحىظيم:بوثمصعفىأعملدث لكٍز 1  

95م2001أؾاؾياث الاصاعة اإلااليت، مإؾؿت الىعق،مإؾؿت الىعاق ألاعصن،:خمؼة مدمىص الؼبيضر 2
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  . ايثاقث لوظني- 2

 اإلااصيت لإلمياهياث فالغكابت غلى ألامىاٌ الػمىميت هفي الخفخيل ومضي اإلاالخظاث ومخابػاث والخدليم لالؾخػماٌ الخؿً 

يت والبكغيت وهظلً الىزاةم والخؿاباث واخترام وجُبيم اللىاهحن واإلاغاؾيم والخػليماث اإلاىيىغيت هملياؽ للػمل غىىوالم

جها أاإلايؿغر والػمل غلى مػاكبت مسالفحن هما يمىً اؾخيخاج مفهىم الغكابت غلى ألامىاٌ الػمىميت غلى 

ي صوجدهيلها أشخام الظيً زٌى لهم اللاهىن طلً والخدليم مً م  التي يلىم بهغفهاوؤلايغاصاثمالخظت وجابػت الىفلاث 

هض مً الالتزام وألامغ بػغى زام بىفلت مػيىت ،كض يخم الهغف أو أمُابلتها اللىاغض واإلالاييـ اإلاىيىغيت لخُبيلها وان يذ

. الالتزام به

:  ن الغكابت غلى ألامىاٌ الػمىميت جخمثل فيما يليأ: وؿخيخج مما ؾبم طهغه 

. م،الخدليم،الخلغيغحالف

 وأصلت مسخلفت وىؾيلت لىا لخأهض ئزباجاث هى الخأهض مً صخت وؾالمت الػملياث التي يخم جىفيظها واللجىء الى : لفبص– 1-

. مً ؾالمت اللياؽ الىمي والىلضر للػملياث اإلااليت

 يلهض به امياهياث خىم غلى الخؿاباث الخخاميت هخػبحر ؾليم غلى هديجت الػملياث اإلااليت وألاعنضة واإلاغهؼ :ث لحبليم-2-

. في مضة مػيىت

ز- 3- .  هى بلىعة هخاةج الفدو والخدليم بهفت قامل لدؿليمها للجهاث اإلاسخلفت : لحلٍز

: أهو عث لزكابة

حػخبر الغكابت مً الىاخيت الىظم اإلاػلىماجيت مً بحن أهم الىؾاةل اإلاسىلت لهظا الىظم وغلى وحه الازخهام هظام اإلاداؾبت 

التي مً أحلها وؿخيخج مػلىماث طاث مهضاكيت ومػياع غً الخالت الخليليت للمإؾؿاث اإلاالةمت الاجداص اللغاع، لظلً مً 

بيػت وكاَها مً هاخيت  الًغوعر غلى اإلاإؾؿاث الاكخهاصيت الليام بىىع مػحن مً الغكابت التي جىاؾبها وخؿب حجمها َو

أزغي حػُي مهضاكيت ونغاخت أهبر وأهثر اإلاػلىماث واخخياٍ ويمان إلاؿخػملي اللىاةم اإلااليت وؾىف هخُغق وبحن مسخلف 

 1:أهىاع الغكابت خؿب الاججاهاث في اإلاسُِ الخالي

 

 

 

 

 

                                                           
  .45م .1999مباصب وأؾـ ومغاحػت،مغاحػت قباب الجامػت،مهغ:غبض الفخاح الصخت1
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 هو عث لزكابةث: (01- 02) لششكث ألاو 

الغكابت الضازليت مً خيث ألاحهؼة اللاةمت بالغكابت 

 

الغكابت الخاعحيت 

 

عكابت أخاصيت مً خيث الُبيػت 

 

عكابت مداؾبيت 

 

عكابت قاملت مً خيث الخضوص  

 

عكابت حؼةيت 

عكابت صاةمت  مً خيث الخىغاع 

 

عكابت مإكخت 

عكابت كبل الخىفيظ  مً خيث ػمً الخضوص 

 

عكابت أزىاء الخىفيظ 

 

عكابت بػض الخىفيظ 

 

: ألامنهاثضيحعزقث لىثفكزةثعًث لىوعثمًثأهو عث لزكابة

 :مًثحيحث جهشةث للائمةثبااز كملة- 1

 : لزكابةث لد خطية- أ

جخمثل صزل الؿلُت الهيئت الخىفيظيت هفؿها يػمل مىظفى الخيىمت بمغاكبت الخيىمت آلازغيً،وهي مكابهت بمهمت أكؿام 

اإلاغاحػت في الكغواث الهىاغيت والخجاعيت فالغكابت الضازليت ول ما يلىم به الىػعاء وعؤؾاء اإلاهالح مً اإلاغاكبت غلى 

وهي ما يماعؾها اإلاُلب الػمىمي غلى ألامغ للىنٌى الى الهضف مثال  (1)هم،وهي هظلً حؿحي الغكابت الظاجيت والاصاعيت اثمؿإولي

خحن جماعؾها الهيئت اللاةمت بالخىفيظ اإلاليم غليه هغكابت مػاعيت مً َغف لجىت فخذ ألاظغفت جلىم الػغوى غلى نفلاث 

 .1غمىميت

 

                                                           
.76م .مغحؼ ؾبم طهغه .غبض الفخاح 
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 : لزكابةث لخارجية- ب

وهي التي بها هيئاث مؿخللت وغحر زايػت للؿلُت الخىفيظيت وألاحهؼة عكابت مً الخاعحيت الخىظيم وغاصة هي اإلاغاكب اإلاالي 

. ،مجلـ اإلاداؾبت ،اإلافدكيت الػلميت للماليت الىػاعة الىنيت

 :مًثحيحث لعمليعة- 2

:  ماثمادًةثأألاثمباضملة- 

 : لزكابةث اادًة- أ

 وهي التي تهخم بالليم اإلالمىؾت مً ممخلياث اإلاإؾؿت الػمىميت للخأهض مً وحىصها اإلاىُلي وملاعهتها مؼ ما هى مضون في 

: الضفاجغ اإلاىحىصة مثال

. الخأهض مً اإلابالغ اإلاسجلت في الضفاجغ مخىاحضة فػليت في الخؼيىت الخضيضيت*

. الخأهض مً اللىاػم والخجهحزاث اإلاسجلت اإلاىحىصة فػال في اإلاإؾؿت*

. الخأهض مً وحىص اإلامخلياث الػلاعيت اإلاسجلت أجها مؿخسضمت فػال إلاهالح اإلاإؾؿت*

 : لزكابةث اباضبية- ب

وجبرػ أهميتها بالخأهض والخأهيض مً الدسجيل اإلاداؾبي ومضي قغغيخه في قيله بهفت كاهىهيت وؾليمت وقغغيت،مبيىا غلى 

الىزاةم الالػمت اإلاداؾبت الابخضاةيت ومكخملت غلى ول الاحغاءاث والػملياث التي كامذ بها اإلاإؾؿت الػمىميت بكيل صخيذ 

. وحضيت ومضي صكتها وهظا ما يخلؼم أن حميؼ الػملياث وحسجيلها اإلاداؾبي الفىعر 

 :ألاثبحويثعلىثهوعينثمًث لزكابة:مًثحيحث لحدألاذ- 3

  : لزكابةث لشامطة (أ

 والػملياث ؤلاحغاءاث وئجباع الضفاجغ والىزاةم اإلاداؾبيت للمإؾؿاث الػمىميت حميؼوجدخىر هظا الىىع مً الغكابت غلى ول 

اإلااليت زُىة بسُىة ابخضاةيت مً وكأة الىفليت الى غايت جىفيظها الخليلي والفػلي ومضي ججليها الى الخأهض مً صخت الكغغيت 

 اإلاداؾبت والىزاةم زبىجيت لإلحغاءاثواللاهىهيت 

 : لزكابةث لجشئية(ب

 للػملياث الكيىن فيها أو غملياث طاث كيمت ماليت هبحرة وجىظف هظه الغكابت باحغاءاثًهظا الىىع مً الغكابت يسخو غاصة 

 1.غلى حؼء مً مىيىع الغكابت باغخباعه همىطج
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 :مًثحيحث لحكز ر- 4

 :ركابةثد ئمة

وجيىن هظه الغكابت في الخالت مغجبُت بػملياث اإلاغجبُت باإلاإؾؿاث مما جيىن عكابتها مخهلت بجميؼ الاحغاءاث والػملياث 

. اللابلت للخىفيظ وجخمثل في عكابت اإلاغاكب اإلاالي مً زاعج اإلاإؾؿت الػمىميت وعكابت صازل اإلاإؾؿت مً كبل اإلاداؾب الػمىمي

 : لزكابةث اؤكحةث

اإلاضة او اإلايان وزانت في بػٌ  وأوجلخهغ هظه الغكابت اإلادضصة باقخمالها غلى غملياث مدضصة أو مدضصة مً خيث الىكذ 

 1.ألاخيان جلىم بها اإلافدكيت الػامت اإلااليت

 :مًثحيحثسمًث لحدألاذ-5

: هى ملياؽ اإلاؿخسضم واإلاػمٌى به صاةما وبىثرة هظغا اإلاضي فػاليخه الغكابت ومىه يجب اؾخسالم زالزت أهىاع

:  لزكابةث لطابلةث لحىفيذ-(أ

وهلهض بها الغكابت اإلاخابػت بكيل مً الىكايت وهي الىكايت التي حؿبم الالتزام بدىفيظ باإلاىفػت وجخمثل في كغاعاث الالتزام 

بالىفلاث لألمغيً بالهغف كبل اهخاج هظه اللغاعاث ألزاعتها اللاهىهيت واإلاىلفلت اللبليت الاحهؼة الغكابت بهغف الىفلاث 

الػمىميت وجىمً هظه الغكابت في اإلاغاكب اإلاالي ولجىت الهفلاث الػمىميت وان الغكابت الؿابلت اإلااليت جهبذ بمثابت احغاء وكاتي 

. يؿمذ بالخهضر للمدافظت اإلااليت مىظ بضايتها ومىؼ آزاعها غلى الظهىع 

:  لزكابةثأرىاءث لحىفيذ- ب

غماٌ أغىان أوحؿمى أيًا بالغكابت الالػمت وجىمً أهميتها في مضي جدليم والخضكيم إلاؿايغة غمليت جىفيظ اإلاىفػت ومخمثلت في - 

. اإلايلفىن بدىفيظ وللخأهيض مً ؾحر الخىفيظ وفم الؿياؾاث والخُِ اإلاىيىغيت

 : لزكابةث لالحلةثلطحىفيذ- ج

هي آزغ غمليت للغكابت والتي جلي غملياث الخىفيظ الىفلت وبػض خضور الاجفاق وحؿخسضم غلى الفدو الضكيم وألامثل للػملياث 

اإلااليت التي كضمتها اإلاإؾؿاث الػمىميت طاث َابؼ اصاعر،ومً هىا جىكف ألازُاء اإلاغجىبت والغحر الكغغيت واللاهىهيت بػض 

. 2وكىغها ،وهىا جىمً هظه الغكابت اإلاداؾبت أغىان الخىفيظ وجدضيض اإلاؿإوليت اإلايلف غنها وليـ اهدكاف ألازُاء فلِ
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.  ضاصث للاهوويثامارضةث لزكابةث االيةثفيث لجش ئز: اعطلث لثاوي

غُيذ للغكابت غلى اإلااليت الػمىميت في الجؼاةغ أهميت بالغت بتزويضها بمجمىغت مً اللىاهحن والخىظيماث التي تهضف الى أللض 

وللض اكخهغ ميضان  (البلضيت)جُبيم اؾتراجيجياث هظام اإلااليت الػمىميت،ومنها الغكابت غلى ماليت الجماغاث اإلادليت الاكليميت

الغكابت بػض الاؾخلالٌ غلى الغكابت الؿابلت غلى الىفلاث اإلالتزم بدىفيظها والتي يماعؾها اإلاغاكب اإلاالي واإلاداؾب الػمىمي 

، زم جُىع مفهىم الغكابت ليكمل غضة هيئاث 1719بااليافت الى مضيغيت عكابت الضولت وكض اؾخمغ هظا الىيؼ الى غايت 

(. 1779)ومإؾؿاث غمىميت واكخهاصيت بػض أن اهختجذ الجؼاةغ ؾياؾت اكخهاصيت الؿىق 

للض أفغع اإلاكغع الجؼاةغر في مسخلف الضؾاجحر حملت مً اإلاىاص التي جىغؽ الغكابت غلى الكغيػت الضؾخىعيت وأزغحها صؾخىع 

(. 159-160-162-170)،اإلاىاص 1996

". جُلؼ اإلاجالـ اإلاىخسبت بىظيفت الغكابت في مضلىلها الكػبي: "159اإلااصة 

جلضم الخيىمت ليل غغفت مً البرإلاان غغيا غً اؾخػماٌ الاغخماصاث اإلااليت،جدخم الؿىت اإلااليت فيما يسو : "160اإلااصة

. البرإلاان بالخهىيذ غلى كاهىن ؾىىيت محزاهيت الؿىت اإلااليت اإلاػىيت مً كبل ول غغفت مً البرإلاان 

اإلاإؾؿاث الضؾخىعيت وأحهؼة الغكابت ميلفت بالخدليم في جُابم الػمل الدكغيعي والخىفيظر مؼ الضؾخىع في : "162اإلااصة

". اؾخسضام الىؾاةل اإلااصيت وألامىاٌ الػمىميت وحؿيحرها

يإؾـ مجلـ مداؾبت ييلف بالغكابت البػضيت لألمىاٌ الضولت والجماغاث الاكليميت واإلاغافم الػمىميت يػض : "170اإلااصة

مجلـ اإلاداؾبت جلغيغا ؾىىيا بغفػت الى عةيـ الجمهىعيت يدضص اللاهىن نالخياث مجلـ اإلاداؾبت ويًبِ جىظيمه وغمله 

". وحؼاء جدليلاجه

وكض ػاصث أهميت الغكابت اإلااليت في الجؼاةغ مىظ الخدىالث الاكخهاصيت التي قهضتها الضولت جهايت الثماهيىاث مً اللغن اإلااض ي، 

ما أصي بالضولت الى ػياصة في الىفلاث الػمىميت كهض الؿيُغة غلى البرامج  (اكخهاص الؿىق )خيث التزم الىتج الاكخهاصر 

ني بما فيها مسُُاث الخىميت اإلادليت التي حكغف غلى جىفيظها الجماغاث اإلادليت الاكليميت  الطخمت التي محزث الاكخهاص الَى

 بلضيت أر 1200:مً زالٌ ؾياؾاث الخػضيل الظحي والهيىلي ،واغاصة حضولت الضيىن، زانت صيىن البلضياث الػاحؼة  (البلضيت)

، وهظلً ؾياؾاث جظهغ اإلاإؾؿاث،وزىنهتها ،وهي هفـ الظغوف التي ( بلضيت1541)باإلائت مً مجمىغت البلضياث 80بيؿبت 

 1.أخضزذ حغحراث في اإلاىظىمت الغكابيت

: وبػضها جىالذ اللىاهحن واللغاعاث التي جخدضر غً الغكابت ومجاالتها في الهضوع منها
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ؽ اإلاداؾبت َبم للدكغيؼ ٌجخم مغاكبت وجضكيم  الخؿاباث الاصاعيت للبلضيت وجُهحر خؿاباث الدؿيحر الخانت بها مً َغف مج

 ٌ " الؿاعر اإلافػى

 يدضص جىظيم زؼاةً البلضياث وزؼاةً اللُاغاث الصخيت وزؼاةً 2005 ؾبخمبر 07 اإلاىافم 1426كغاع مإعر في قػبان *

: اإلاغاهؼ الاؾدكفاةيت والجامػيت ونالخياتها 

اؾخالم الخىالاث اإلاػضة في اَاع جىفيظ محزاهياث البلضيت َبلا : ال ييلف اللؿم الفغعي للىفلاث واإلاإؾؿاث اإلاؿحرة بما يأحي

. للخىظيم اإلاػمٌى به، والخىفل بها والخدلم منها

خيث حاص في : يخػلم بمهالح اإلاغاكبت اإلااليت 2011 هىفمبر 21،اإلاىافم 1432 طر الدجت 25 مإعر في 381-11مغؾىم جىفيظر* 

:  مىه مايلي3اإلااصة 

 اإلاغهؼيت الىاليت،البلضيت  ؤلاصاعة: يماعؽ اإلاغاكب اإلاالي مهامه الغكابيت لضي"

أهد فث لزكابةثعلىث لىفلاتث لعموميةث:  اعطلث لثالح

 مً َغف الؿلُاث الدكغيػيت متى جلىم الهيئاث الخيىميت بدىفيظها مً وجُبيلها وفم مغزهتالىفلاث الػمىميت جيىن 

(. 1)اإلاؿاع اإلاسهو لها الدؿيحر ألافًل والخدىم في الاؾخػماالث وهىا ؾيخُغق الى أهضاف الغكابت الخاليت 

 الخيليف الىكذ الخيلفت الخىممغاغاة الخُِ اإلاىيىغيت فيها بخدليم هخاةج مػيىت يجب أن جخًمً هظه اإلاػاصالث في - 1

. لإلحغاءاث

 وؤلازالٌ الخالغب ئلىالىكف غً الاهدغافاث وألازُاء التي خهلذ أزىاء الخىفيظ، والبدث غً مىاكؼ الخلل التي تهضف - 2

. باإلااٌ الػام والخلليو واإلايافدت والازخالؽ والغل 

 ألاػمت ومىؼ خضوثها في اإلاؿخلبل وجدؿحن ؾحر اإلاهالح الػمىميت والخلليل مً البحروكغاَيت وئيجاصالػمل غلى الاهدغافاث - 3

 والخدليم في الظغوف التي يخم فيها اؾخػماٌ  ؤلاصاعر ولخماَل 

:  والاكخهاصيت للضولت وفيما يخػلم باإلاغاكب اإلااليت تهضف الىؤلاصاعيتوؾاةل ماصيت وبكغيت مً كبل ألاحهؼة 

الخاهض مً غضم ججاوػ الىخضة الىلضيت في  الاجفاق وخضوص الاغخماصاث ملغع هما يؿخلؼم مغاخػت مؿدىضاث الهغف وصخخه 

جىكيؼ اصاعر جابؼ لىػاعة اإلااليت هما حػخبر هظه ألاهضاف مً بحن أكضم أهضاف الغكابت اإلااليت هما حػخبر هظه ألاهضاف مً بحن 

 1: أكضم أهضاف الغكابت اإلااليت أما ألاهضاف الخضيثت والخايغة فخخمثل فيما يلي

. الخأهض مً هفايت اإلاػلىماث وألاهظمت والاحغاءاث اإلاؿخسضمت واإلاؿخػملت 1-

مضي التزام الاصاعة في الخىفيظ اإلاحزاهيت وفلا للؿياؾت اإلاػخمضة  - 2

. بيان آزاع الخىفيظ غلى مؿخىي اليكاٍ الاكخهاصر واججاهاجه- 3

. الغبِ بحن الخىفيظ وما يخغلله مً اهفاق والىخاةج اإلاترجبت غً هظا الخىفيظ- 4
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وبالخالي فاألهضاف اإلاغحىة مً الغكابت اإلااليت هي ان ييىن غمل الؿلُت الخىفيظيت وفم اإلاؿاع الظر عزهخه لها الؿلُت 

 اللىاغض اللاهىهيت والخىظيميت لًمان همى باجباعالدكغيػيت ويمان الاؾخػماٌ الؿلم والػلالوي الاغخماصاث اإلامىىخت وطلً 

اكخهاصر واحخماعي، واإلادافظت غلى اإلااٌ الػام مً الخبظيغ والػمل غلى يغوعة جدليم الىفلت لغايتها اإلاغحىة،وهكف ألازُاء 

. اإلاغجىبت غىض الخىفيظ اإلاحزاهيت مً َغف اإلايلفيحن ومػاكبتهم

الهضف مً الغكابت ليـ فلِ حؿليِ الػلىباث غلى اإلاسالفاث وألازُاء التي يغجىبها اإلاىظفحن اللاةمىن غلى الخىفيظ : غمىما

. اإلاحزاهيت بل أيًا تهضف الى جلضيم الىصح لهم لخفاصر ألازُاء مؿخلبال
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. أششاوث لزكابةث االية: املبحث لثاوي

قياٌ الغكابت اإلااليت الغكابت اإلاالػمت والغكابت الالخلت،حػني الغكابت الالػمت التي جلي وجدبؼ غمليت واحغاء الخىفيظ مً أمً بحن 

أحل يمان غضم الىكىع في الاهدغاف غلى ألاهضاف اإلاؿُغة اما الغكابت الالخلت فهي التي جأحي بػض غمليت الخىفيظ اجها جبضأ 

اهتهاء الؿىت اإلااليت والهضف الى الخأهيض مً صخت الػملياث اإلااليت والىكف غً ألازُاء واإلاسالفاث اإلاغجىبت أزىاء الخىفيظ 

وجدضيض اإلاؿإوٌ اإلايلف اليها واإلاؿإوٌ هىا هى مجلـ اإلاداؾبت واإلافدكيت الػامت للماليت، بيىما الغكابت اإلاالػمت مً ازخهام 

. مً اإلاداؾب الػمىمي

أجهشةثركابةث اباضلثألا االيةث:  اعطلث ألاو 

يػض اإلاداؾب الػمىمي زاوي مغاكب لخىفيظ الىفلاث الػمىميت وبػض اإلاداؾب اإلاالي ويػض اإلاداؾب اإلاالي ومهمت هي الخىفيظ 

اإلاغخلت ألازحرة للىفلت واإلاخمثلت في الضفؼ وهىا يمىؼ اإلاكغوع الجؼاةغر اإلاداؾب الػمىمي ؾلُت مماعؾت ومغاكبت ألامغ بالهغف 

ومىه فان ول هفلت ال حؿخدىط غلى جأقحرة اإلاداؾب الػمىمي ال يؿخُيؼ  حؿضيضها، وبالخالي هظا الخأقحرة ويغوعة الؾخػمالها 

. اإلاغخلت ألازحرة مً مغاخل الخىفيظيت الىفلت الػمىميت

 :صفةث مزثبالهدفثأألاث افوضثله- أ

.  الاصاعر اإلاإهل الظر له الؿلُت الامًاء غلى اإلاداؾب الػمىمي الخدليم مً الامًاء غلى الخىالت هإالء هى

 :كاهونثعمطيةث لحصفية-ب

ي جىافم مؼ الىزاةم والخأهض مً ويؼ صخيث يجب غمله اإلاداؾب الخأهض والخدلم مً صكت الخؿاباث اإلادضصة إلابلغ الضيً وم

. اث صاللىاغض اللىاةذ اللاهىهيت اإلااليت اإلاسههت الاغخما

 :لزكابةثعلىثثوفيرثالاعحماد ت - ج

هي الخأهيض والخدلم مً الاغخماصاث وافيت لؿض خاحياث الىفلت ومالخظت جأقحرة اإلاغاكب اإلاالي جبرع طلً ،وهظلً أن مبلغ 

الضيً الىاخض حؿضيضه لم يؿلِ أر لم يمغ غليه مضة أعبػت ؾىىاث مً أٌو يىم مً الؿىت اإلااليت التي أنبذ فيها الضيً 

". مؿخدلا

: الخدلم مً الضيىن ليؿذ مدل مػاعيت- ص

غلى اإلاداؾب الػمىمي الخدلم مً الػضم وحىص ماوؼ  او مػاعيت غلى الضفؼ واطا وحضث يلىم بدؿىيتها اإلااليت، هما يجب 

الـخأهض والخدليم مً اإلابالغ اإلاضفىغت هى لهاخب الضيً الخليلي هفؿه  

 1.ويمىً جمثيلها في اللبٌى أو عفٌ الضفؼ: هخاةج عكابت اإلاداؾب الػمىمي- 
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 :كملووثكملووث لليامثبالخطدًد- أ

ان لم جُغأ أو جظهغ أر غىاةم ومسالفاث لكغغيت أو أخيام الخىظيم اإلاػمٌى بها يًؼ اإلاداؾب الػمىمي جأقحرة ومضي مىافلت 

. واللبٌى للضفؼ وهظا ما يؿمذ بدؿليم اإلابلغ لهاخبه اإلاػنى

: رفضث لليامثبالخطدًد- ب

غىض الىكىع واهدكاف مً وحىص زُأ ما يمـ قغغيت الىفلت الػمىميت مً الىاحب غليه جىفيم غمليت الكضيض ويػلم ألامغ 

بالهغف بحن ومدضص له ألاؾباب بالغفٌ وهظا ختى يخسلى مؿإوليت، وهظا يمىً الامغ بالهغف أن يُلب ان يُلب بيان 

هخابيا وهدً مؿإولت أن يهغف الىظغ غلى هظا الغفٌ وحؿمى هظه الػمليت بالدكفحر وال يخُابم بؿحروعة هظا الدكفحر اطا وان 

: ؾباب هظهغ منهاأالغفٌ لػضة 

. غضم جىفغ ألامىاٌ بالخؼيىت- 

. اوػضام ازبار الخضمت- 

. َابؼ الىفلت الػمىمي غحر اصاعر - 

. اوػضام جأقحرة مغافلت الىفلاث أو جأقحرة محزاهيت لجىت الهفاث الػمىميت اطا وان مىهىم غليه- 

 يىم يظهغ له 15يجب غلى اإلاداؾبحن الػمىميحن الظيً يخمثلىن لػمليت الدكفحر أن يلضمىا جلغيغ اصاعر الى الىػيغ اإلااليت زالٌ 

فيه جفانيل وأؾباب الضاغيت الى الغفٌ الضفؼ ويمىً لىػيغ اإلااليت أن يُلب غىض الخاحت مػلىماث مىملت غً الامغ 

 1.بالهغف

: ركابةثمجطظث اباضملةث- 2

يػض مجلـ اإلاداؾبت اغلى حهاػ اإلاغاكبت اإلااليت ويػض الجهاػ الغكابي الىخيض الظر يملً نالخياث كًاةيت ايافت الى نالخياث 

(. 1)اصاعيت وما يمحزه غً غحره مً الهيئاث الغكابيت وهى جمخػه باالؾخلالٌ الًغوعر الخام

 :جعزبفه- أ

 يػض الهيئت الػليا للغكابت الامىاٌ الػمىميت والجماغاث الاكليميت واإلاغافم الػامت ويضكم في قغوٍ اؾخػماٌ الهيئاث للمىاص 

والىؾاةل اإلااليت والامىاٌ الػامت ويليم حؿيحرها ويخأهض مً مُابلت غملياث اإلااليت واإلاداؾبت لللىاهحن والخىظيماث اإلاػمٌى 

. بها

: وشأثه- 

 01/03/1980 اإلاإعر في 80/05 بمىحب اللاهىن عكم 1980 في الجؼاةغ يخمثل هظا الجهاػ الظر يػض اوكاؤه الفػلي الى ؾىت

 1976 مً الضؾخىع 190واإلاخػلم بالىظيفت اإلاغاكب مً َغف مجلـ اإلاداؾبت وطلً بػض جأؾيؿه اللاهىن بملخض ى اإلااصة 

وكض جم ويػه في ظل هظا اللاهىن جدذ ؾلُت عةيـ الجمهىعيت وػوصه  بازخهاناث كًاةيت واصاعيت وأغُيذ له نالخياث 

                                                           
.120م .مغحؼ ؾبم طهغه . بؿام غىى غبض الغخيم غيانغة  
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واؾػت إلاغاكبت واؾخػماٌ وحؿيحر ألامىاٌ الػمىميت مً كبل الضولت والجماغاث الاكليميت ومسخلف الهيئاث واإلاغافم واإلاإؾؿاث 

 1.الػمىميت ،مهما واهذ َبيػت وكاَها 

واهدهغ  (80/05والغاء اللاهىن ) وجخػلم بدىظيم وحؿيحر مجلـ اإلاداؾبت 04/12/1990 اإلاإعر في 90/32أما اللاهىن عكم 

مهامه في اإلاغاكب ماليت الضولت والجماغاث الاكليميت واإلاغافم الػمىميت وول هيئت زايػت للىاغض اللاهىن الاصاعر واإلاداؾب 

الػمىمي، ار أهه لم يىً مسخها إلاغاكبت اإلاإؾؿاث الػمىميت الاكخهاصيت او طاث َابؼ الهىاعي وججاعر هما حغصه هظا 

. اللاهىن ؾلُت اللًاةيت

نبذ مجلـ اإلاداؾبت يخمخؼ أ الظر يدضص خاليا نالخياث وجىظيمه وؾحره ،17/07/1995 اإلاإعر في 95/20مغ عكم أويهضع 

مً حضيض ازخهاناث كًاةيت واصاعيت والؿػت جدٌى الخىم غلى خؿاباث اإلاداؾبحن الػمىميحن ومغاكبت الاهًباٍ اإلاحزاهيت 

ر جلىم بدؿحرها مً خيث أاإلااليت واإلاغاكبت غلى اإلاسالفاث اإلاخػللت بظلً مً حهت واإلاغاكبت أصاء الهيئاث الخايػت لغكابت 

. الفػاليت والىفايت والاكخهاص

وجلضيم الخىنياث اإلاالةمت لخدؿحن هظا الدؿيحر مً حهت أزغي، يػض مجلـ اإلاداؾبت مإؾؿت مؿخللت ال يسًؼ ألر اقغاف 

. 02الفلغة -3ر الؿلُت في الضولت وهظا الاؾخلالٌ مىغؽ بدىم اإلااصة أأو ونايت 

.  وهى يخمخؼ باالؾخلالٌ الًغوعر يمان إلاىيىع والخياص والفػاليت في أغمالها وفي الخغيت امضاص بغهامجه95/20مً الامغ عكم 

. الغكابت وجىفيظه

: جشكيكثألاثىظيمثمجطظث اباضملةث- ج

: جشكيكث اجطظ- 

.  يدكيل مً مجمىغت مً اللًاة يكيلىن ؾلما يدخىي غلى زالزت عجبا

:   اإلاخػلم بمجلـ اإلاداؾبت وهم14/12/1990 اإلاإعر في 90/32 مً اللاهىن  27وأغًاء مجلـ اإلاداؾبت هما جىو اإلااصة 

اإلاددؿبىن *   عؤؾاء أكؿام اإلاغاكبت*   اإلاغاكب اإلاالي*   هاةب الغةيـ*   الغةيـ * 

يمىً أن يكاعن في ألاغماٌ الغكابت مىظفىن مىخضبىن لضي مجلـ مً مسخلف  (1)بااليافت الى ؾلً اإلاضكلحن اإلااليحن 

الاصاعاث وإلاإؾؿاث الػمىميت  

يخمخؼ مجلـ اإلاداؾبت باالؾخلالٌ الدؿيحر خيث يضبغه عةيـ اإلاجلـ ويؿاغضه هاةبه وهى  :ثىظيمثمجطظث اباضملة- 

فغق طاث ازخهاناث واؾػت فغق طاث ازخهام اكليم بااليافت الى فغكت الاهًباٍ  (08)يدكيل لهيئت كًاةيت مً زماهيت 

اإلايضاوي واإلاالي وجىلؿم هظه الفغق الى فغوع وجماعؽ هظه الفغق والفغوع والهالخياث الغكابيت للمجلـ ؾىاء اصاعيت أو 

 2.كًاةيت 

 

                                                           
.خضار ؾلً مً اإلاغاكبحن اإلااليحنأ 20/12/2005 اإلاإعر في 01/480مغؾىم جىفيظر عكم   1
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 :ثحمثكث خحصاصاتث اجطظثفيماثًلي:  خحصاصاتث اجطظ- د

ة : الاخحصاصاتثالاضخشاٍر

ر مىيىع مالي بضاء الغأر فيه  أيػخبر مجلـ مؿدكاع الغةيـ الجمهىعيت، خيث يسٌى اليه - 

ني -  . يػض اإلاجلـ مظهغاث خٌى مكغوغاث كىاهحن اإلااليت اإلالضمت إلاجلـ الكػبي الَى

يليم اإلاجلـ جلغيغ ؾىىيا الى عةيـ الجمهىعيت يخًمً هخاةج أغماله ويًم جلغيغا غاما مالخظاث غً نحروعة ألانٌى اإلااليت - 

(. 1)في الهيئاث اإلاػنى يغاكبها وهظلً اللًايا طاث الاهخمام

ةث*   :الاخحصاصاتثالاد ٍر

. جخمثل  في صوع اإلاجلـ في الغكابت اإلااليت ويخسهو إلاغاكبت ماليت الضولت وهظلً ار هيئت غمىميت مػىيت مً َغف الضولت 

: الاخحصاصاتث للاهوهية

تهضف الى اكامت الػضالت فيما يسخو بالجغاةم التي جغجىب يض اإلااٌ الػام طلً بػض كيامه بالخدليلاث الالػمت وهفايت حميؼ 

زغق ألاخيام الكغغيت - 1: الًماهاث اإلادلم مهم وللمجلـ في خالت خضور أيغاع بالخؼيىت الػمىميت أن يػاكب غلى

اؾخػماٌ الاغخماصاث اإلااليت التي جمىذ الضولت غحر ألاهضاف التي مىدذ مً 2- والخىظيميت اإلاخػللت بدىفيظ الايغاصاث والىفلاث 

نغف هفلت - 4. الالتزام بالىفلاث صون جىفغ الهفت أو الؿلُت أو زغق اللىاغض اإلاُبلت في مجاٌ الغكابت اللبليت- 3أحلها 

غضم اخترام اللاهىهيت والخىظيميت  - 6.الدؿيحر الىفي ألامىاٌ أو الليام أو الىؾاةل أو ألامالن الػمىميت- 5بهيغت غحر كاهىهيت 

. اإلاخػللت بمؿلً الخؿاباث وحسجيالث الجغص والاخخفاى بالىزاةم والؿىضاث الثبىجيت

 1.جلضيم وزاةم مؼيفت أو خًحرة الى مجلـ وازفاء مؿدىضاث غنها- 7

: صالحياتث- ٌ

: صالحياتثكضائية- 

مغاحػت الخؿاباث، اإلاداؾبىن الػمىميىن يخدملىن مؿإوليت زانت غً مغاكبت غملياث اإلااليت اإلاىولت اليهم وجىفيظها 

واإلاخمثلت في اإلاؿإوليت اإلااليت الصخهيت هما اهه مُالب بخػىيٌ الًغع أر مسالفت في جىفيظ الػملياث اإلااليت أو ار هلو في 

ألامىاٌ والليم مً ماله الخام غىض الاكخهاص فان مً غحر اإلامىً مبضةيا اؾىاص مهمت الىظغ فيها حؼاء غً الليام مً َغف 

الؿلُاث الاصاعيت التي يدبػها اإلاداؾبىن خيث أن جضكيم الخؿاباث يخم غً َغيم الخدليم أوال مً أجهم جخًمً ول 

الػملياث وأعنضتها فدو جلً الػملياث زم يخم فدو جلً الػملياث بالغحىع الى ؾىضاث الازبار ومسخلف الىزاةم اإلاخػللت 

بها وطلً للخأهض غً قغغيتها وصختها اإلااليت مً الىاخيخحن اللاهىهيحن واإلاحزاهيت خيث اطا لم جفؿغ غمليت اإلاغاكب غً وحىص أر 

مسالفت أو هلو هي أمىاٌ والليم فان اإلاجالـ بيذ في اإلاؿإوليت اإلاداؾب اإلاػنى وطلً بانضاع كغاع مإكذ يخًمً أوامغ أو 

الخسفيًاث الى اإلاداؾب الظر ييىن ملؼم بالغص غليه هخابيا وجلضيم الخبريغاث اإلاؿدىضاث الثبىجيت والخىكيػاث الالػمت والتي 

مً قأجها ابغام مؿإوليت غً اإلاسالفاث اإلاسجلت غً ؾحرة اإلاغاكب أو ازبار أن مبالغ اإلاضفىغت الكغغيت أو الاعاصاث غحر مبرعة 

                                                           
.ثضطكث اىفلينث االيينث20/12/200ث اؤرخثفيث01/480 ازضومث لحىفيذيثركمث 1
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غضة جدهيلها أو هلو في ألامىاٌ والليم وكض جم جىفيظها الى مضيىت مً ألامىاٌ زانت غىض اللؼوم وييىن عصه مؼ كغاع اإلاإكذ 

. في آحاٌ قهغ مً جاعيش جبليغه له

ةصالحياتث-    :إلاد ٍر

 الهيئاث واإلاغافم واإلاإؾؿاث الػمىميت الخايػت لغكابت بمسخلفجخمثل نالخياث اإلاجلـ أؾاؾا في مغاكبت هىغيت الدؿيحر 

وطلً مً زالٌ جلييم قغوٍ اؾخػمالها للمىاعص والىؾاةل اإلااصيت وألامىاٌ الػمىميت وحؿحرها غلى مؿخىي الفػاليت والىجاغت 

والاكخهاص للغحىع الى اإلاهام وألاهضاف والىؾاةل اإلاؿخػملت وحكخمل عكابت هىغيت الدؿيحر أيًا جلييم كىاغض جىظيم وغمل 

جلىيم مضي فػاليت في الدؿيحر هيئت   عكابت صازليت مىفىق هما حؿمى أيًا بغكابت ألاصاء أروئحغاءاثالهيئاث والخأهيض آلياث 

 1.ومإؾؿت أو مغفم غمىمي ما

ركابةث افخشيةث لعامةثلطماليةثث:  اعطلث لثاوي

فهاث- 1  :جعٍز

حػخبر اإلافدكيت الػامت للماليت غلى اجها هيئت ميلفت كاهىهيت بالغكابت اإلاىهيت اؾاؾا غلى الدؿيحر اإلاالي واإلاداؾب إلاهالح الضولت 

. والجماغاث اإلادليت وول ألاحهؼة الخايػت للىاهحن الغكابت وألاخيام اإلاداؾبت الػامت

: وشأتها- 

 والظر اإلادضص لخىظيمها 01/03/1980 اإلاإعر في 80/53 بمىحب اللاهىن اإلاغؾىم عكم 1980أوكأث اإلافدكيت الػامت للماليت 

 اإلاخًمً جىظيم مهالح الخاعحيت أو 1992 حاهفي 20 اإلاإعر في 92/32وؾحرها ونالخياتها كبل نضوع اإلاغؾىم الخىفيظر عكم 

 80/53 واإلادضص لهالخياتها وفي هفـ الىكذ ألخيام اإلاغؾىم عكم 1992فيفغر 22 اإلاإعر في 92/78اإلاغؾىم الخىفيظر عكم 

باؾخثىاء مهاصكت الاولى اإلاخػللت باخضار اإلافدكيت والتي غلى أجها جىكيؼ جدذ الؿلُت اإلاباقغة لىػيغ اإلااليت وهظا يػني أن 

أغًاءها ال يسًػىن لىفـ الدؿلؿل الاصاعر اإلاُبم غلى مىظفي وػاعة اإلااليت الاماعيً وهى ما يخًمً لهم هىع مً 

. الاؾخلالليت في أصاء مهامهم 

يضيغ اإلافدكيت الػامت للماليت عةيـ الظر يؿهغ غلى جىفيظ أغماٌ الغكابت والضعاؾاث والخلىيم اإلاىول اليه، يًُلؼ بمهام حؿحر 

. مؿخسضميها ووؾاةل ألازغي مً َغف مفدكيت في قيل وخضاث مخىللت أو عؤؾاء فىق كبل عؤؾاء بػثاث

:  خحصاصاتها- 2

جسخو اإلافدكيت الػامت للماليت بمغاكبت الدؿيحر اإلاالي ليل مً اإلاغاكب واإلاإؾؿاث والجاماغاث اإلادليت هما يمىً أجها جسخو 

بمغاكبت الىخضاث الاكخهاصيت التي للضولت اههب في عأؾمالها  

يدضص وػيغ اإلااليت ول ؾىت بغهامج غام لهظه اإلافدكيت ،جماعؽ مهام اإلافدكيت جماعؽ مهام اإلافدل مً َغف اإلافدل في قيل - 

وخضاث مخىللت حؿحر مً َغف عؤؾاء فغق هما ان هإالء اإلافدكحن جابػحن اما هياول اإلافدكيت اإلاغهؼيت واإلاهالح الخاعحيت 

(. 1)اإلاخمثلحن في اإلاضيغياث الجهىيت 
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 جىمً اإلافدكيت الػامت للماليت نالخياث خضوص واؾػت ومخمثلت عكابتها في اإلاهام اإلاغاحػت أو :صالحياتث افخشية- 3

الخدليم وجىاػ 

قغوٍ الخُبيم للدكغيؼ اإلاالي اإلاداؾبي وألاخيام اللاهىهيت أو الخىظيميت التي لها اوػياؽ مالي مباقغ  - 

حؿيحر الىيؼ اإلاالي في اإلاهالح والهيئاث الػمىميت غليها  - 

. صخت اإلاداؾبت واهخظامها - 

مُابلت الػملياث التي جمذ مغافم الضولت بحن جفؿحرها اإلاحزاهيت  - 

. قغوٍ اؾخػماٌ وحؿحر الىؾاةل اإلاىيىغت جدذ جهغف هيئاث حهاػ اإلاالي - 

(. 1)اغضاص جلغيغ ؾىىر زام باإلافدكيت يلضم للىػاعة اإلايلفت باإلااليت- 

هما يمىً ايًا جيليفها بالخلييم الاكخهاصر واإلاالي ال لي هيئت مإؾؿت اكخهاصيت أو وكاٍ اكخهاصر مػحن أو للُاع فغع مً 

: هظا اليكاٍ باغخباع ازخهام ال يلخهغ غلى هيئاث الػمىميت هما حكيل اإلاإؾؿاث والهيئاث الخاليت 

اإلاإؾؿت الػمىميت ألازغي ،وهظا أر شخو مػىىيت يؿخفيض مً اإلاؿاغضاث اإلااليت للضولت والجماغاث الاكليميت أو أر هيئت 

. غمىميت أزغي، يمىً جيليفها هظلً باهجاػ أر صعاؾت أو زبرة طاث نيغت اكخهاصيت واإلااليت وجلىيت

هما جلىم صوعيا بمغاكبت واؾػت وجفخيل إلاهالح الاصاعاث والهيئاث الخايػت ؾلُت الىػيغ اإلايلف باإلااليت واإلاىيىع جدذ 

 1.ونايت هما جلىم باحغاء الخدليلاث التي ييلفها بها وػيغ اإلااليت 

: كيفيةثركابةث افخشيةث- 4- 1

جىمً الغكابت اإلافدكيت الػامت للماليت في غحن اإلايان وبىاء غلى مؿدىضاث هما اجها جيىن اما فجاةيت أو بػض اقػاع مؿبم غحر أهه 

. يخػحن غلى مفدكيت 

. غضم جضزل في حؿيحر اإلاهالح الخهىمت بالغكابت هما غليهم اإلادافظت غلى الؿغ اإلانهي- 

أما فيما يخػلم باإلاداؾبحن الػمىميحن فاإلافدكيت لها الخم في فدو ول الػملياث التي يلىمىن بها غاصة جلً هخػللت 

. بمداؾبتهم اإلاهغخت بمغاحػتها وجُبيم جهاةيا َبلا ألخيام اللاهىن اإلاػمٌى به 

: هحائجث لزكابةث افخشيةثلطمالية- 5

جخىلى البرإلااهاث في الضٌو الضيملغاَيت مباقغة الغكابت غلى جىفيظ اإلاحزاهيت الػامت للضولت فاطا واهذ اإلاجالـ هي التي جلىم 

باغضاص محزاهيت الضولت فاهه مً الُبعي أن يمىؼ لها الخم في الغكابت غلى جىفيظها لخأهض مً ؾالمت وصخت جىفيظها غلى الىدى 

. الظر اغخمضتها واهجاػتها بها

                                                           
 20/12/2001ث اؤرخثفيث01/480 ازضومث لحىفيذيثركم 1
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غلى جُلؼ اإلاجالـ اإلاىخسبت "  والتي جىو 99 في ماصجه 1996هىفمبر 28وجىمً وظيفت الغكابت اإلاىهىم غليها في صؾخىع 

بىظيفت الغكابت في مضلىلها وجسخو بالغكابت الدكغيػيت لجىت الكإون في البرإلاان اطا هي لجىت الكإون الاكخهاصيت واإلااليت التي 

 :لها ان جُلب البياهاث واإلاؿدىضاث الالػمت غلى جىفيظ اإلاىاػهت الػامت أزىاء الؿىت اإلااليت وجىلؿم الغكابت البرإلااهيت الى

  ني  .عكابت اإلاجلـ الكػبي الَى

 1.عكابت مجلـ ألامت 

. ركابةث اجطظث لشعبيث لوظني:  اعطلث لثالح

وجخمثل عكابت اإلاجلـ الى الخدليم مً ان اإلاإؾؿاث الخيىميت جماعؽ وجىفظ اللغاعاث َبلا للدكغيؼ والخىظيم اإلاػمٌى به 

ني ويكيل غام مً نياهت جىميت الامياهياث في حى يؿىصه الىظام والىيىح  للخأهض مً خؿً الؿحر الؿليم الاكخهاص الَى

. قاصعوالا

ني غلى  الؿهغ غلى خؿً ؾحر وجىفيظ وغضم الىكىع في اإلاكاول والخالغب باألمىاٌ الضولت ومىه خيث يكيل اإلاجلـ الكػبي الَى

لجان يًمً خؿً أغماله ومسخلف اإلاجاالث ومً هظه اللجان هجض لجىت اإلاحزاهيت واإلااليت التي جدخىر غلى أهبر غضص مً 

 . غًى 50الى 30ألاغًاء مً 

:  لوضائكث لعامةثلزكابةث لطمجطظث لشعبيث لوظني- 1

وجخمثل في َغح ألاؾئلت الكفىيت واإلاىخىبت بااليافت الى امياهيت اؾخجىاب أر غًى مً ألاغًاء الخيىمت وهظا اوكاء لجان - 

لخدليم واإلاغاكبت خٌى اللًايا طاث اإلاهلخت الػامت 

:  ضئطةث اكحوبةثألا ضئطةث لشفوٍة- أ

 هظا الاحغاء بديث أغُى للىىاب امياهيت َغح أر ؾإاٌ وان هخابي أو قفهي غلى أر غًى في الخيىمت خيث 1996مىؼ صؾخىع 

يمىً ألاغًاء البرإلاان أن يىحهىا أر ؾإاٌ قفىر أو هخابي الى أغًاء :"  غلى مايلي1996 مً صؾخىع 133ههذ اإلااصة 

. الخيىمت

ويخم جدضيض حلؿاث زانت بمىاككت ألاؾئلت الكفىيت غلى أؾاؽ حجم ألاؾئلت اإلاسجلت أو يخم حسجيل ؾإاٌ واخض ليل 

أيام غلى ألاكل  (7)هاةب وؾإاٌ ايافي ليل مجمىغت بغإلااهيت في هفـ الجلؿت وجبليغ ألاؾئلت الكفىيت الى مىخب اإلاجلـ ؾبػت 

كبل اإلاجلـ اإلاسههت للمىاككت ،هما ان للخيىمت جأحيل الغص غلى حلؿاث أزغي في خالت اللًايا طاث اإلاهالح الخيىيت 

. للبالء

ني الظر يبلغها فىعا غلى الخيىمت ويأحي حىابا غًى  أما بسهىم ألاؾئلت الىخابيت فخلضم عةيـ اإلاجلـ الكػبي الَى

 2.يىم الاحابت في قيل هخابي  (30)الخيىمت اإلاىحب اليه الؿإاٌ اإلاىخىب في ظغوف زالزحن 

 

                                                           
.26م .مغحؼ ؾبم طهغه .قاوف بكحر  1

  

ني ' اإلااليت الػمىميت"ؾاغض خلمي  .56م .1992،مُبىغاث اإلاػهض الَى 2  
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 :الاضحجو بث- ب- 

 خيث هو غلى اهه يمىً ألغًاء البرإلاان اؾخجىاب  1996 مً صؾخىع 133هما وعص في اإلااصة - 

هاةب غلى 30ال يىحه الى الىػيغ يػيىه أوطاجه بل الى وافت الخيىمت غلى الػىـ ألاؾئلت الكفىيت والىخابيت ،يىكؼ الاؾخجىاب 

ني ويلضم ناخب الاؾخجىاب غغيا إلاىيىغه  الاكل يبلغ مىيىغه مؿبلا الى الخيىمت بىاؾُت عةيـ اإلاجلـ الكػبي الَى

ني خيث ججيب الخيىمت غلى الاؾخجىاب ،وفي خالت غضم اكخىاع الىىاب بغص غلى  وطلً مً زالٌ حلؿت اإلاجلـ الكػبي الَى

 اإلاىيىع الاؾخجىاب ييىن مدل عفٌ مً كبل مىخب 89ألاغًاء الخيىمت يمىً أن يفخذ اإلاجاٌ الوكاء لجىت جدليم في 

ني مالم يخًمً كًايا الؿاغت . اإلاجلـ الكػبي الَى

 :لجانث لحبليمثألا از كملة-ج

يؿمذ ليل غغفت مً البرإلاان في اَاع ازخهاناتها ان جيكأ في أر وكذ لجان جدليم في أر كًيت طاث مهلخت غامت 

ني وبػض أزظ عأر 20ييىن اوكاء لجىت الخدليم بخهىيذ   هاةب غلى اكتراح الةدت جىصع لضي مىخب اإلاجلـ الكػبي الَى

الخيىمت ييبغي أن يدض اكتراح الالةدت بالخضكيم في الىزاةم التي يؿخىحب الخدليم في اإلاإؾؿاث التي هي مدل عكابت،ويمىً 

: اوكاء لجىت جدليم بمباصعة مً عةيـ الجمهىعيت وجفىق بحن لجان الخدليم مً خيث اإلاهام هما يلي 

فمهمت لجىت الخدليم هي حمؼ اإلاػلىماث خٌى الىكاتؼ اإلاػىيت وجبليغها للمجلـ أما مهمت لجىت اإلاغاكبت فخخمثل في فدو - 

الدؿيحر الاصاعر واإلاالي والخلني اإلاغافم الػمىميت أو اإلاإؾؿاث الػمىميت جخىفغ هظه اللجان غلى الؿلُاث الىاؾػت في ميضان 

: الخجاعر وتهضف الخدغياث الى الىنٌى اإلاػلىماث الالػمت للىكىف غلى خليلت اللًيت وجخم بُغيلخحن 

  جبليغ الىزاةم. 

  اؾخماع الى ألاشخام 

يمىً غمل اللجىت الخدليم والخدليم أو مغاكبت أن جُلب مً الهيئت مدل الخدغر وحؿليم أر وزيلت وأن :جبليغ الىزاةم * 

جُلب ول اإلاػلىماث واإلاؿخجضاث أو جُلؼ غلى اإلاؿدىضاث اإلاثبت ويمىً أن ججغر الخدغياث مً زالٌ اإلاؿدىضاث أو في غحن 

ني  1.اإلايان،ماغضا جلً اإلاخػللت باألؾغاع الضفاع الَى

 

 

 

 

 

                                                           
 .45ص.ألامعملوعاتث لجامعة، لجش ئز"  كحصادًاتثماليةث" مبمدثعملاصثمجزسيث1
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 :الاضحماعث لىث شخاص* 

هما يمىً للجىت اإلاغاكب والخدليم الاؾخماع ألر شخو هغي الاؾخماع اليه إلاػالجت أر كًيت أو جىفيظ اإلاغاكب التي - 

حؿخىحب اوكاءها وهغؾل اللجىت اؾخضغاها ألاشخام اإلاػىيحن غلى أن جُلؼ الؿلُت الؿليمت بظلً وحػاكب ول مً عفٌ 

. 1الامخثاٌ بضون مبرع قغع

بػض أن جلىم لجىت الخدليم باغضاص الخلغيغ يغؾل الى الؿلُت الىنيت لهيئت مدل اإلاغاكب لخلضيم مالخظاتها في آحاٌ أكهاه 

ني والظر يبلغه بضوعه للىىاب وهظا أغًاء الخيىمت 30 يىم ويثبذ طلً الخلغيغ الظر يغؾل الى عةيـ اإلاجلـ الكػبي الَى

:  أقهغ كابلت للخمضيض ويخًمً جلغيغ اللجىت الخدليم هما يلي60ويدضص غمل اللجىت ب

حمؼ اإلاالخًاث واإلاػايىاث اإلاخػللت بمىيىغه اإلاغاجب - 

. الاكتراح الىفيلت بخفاصر جىغاع الىلاةو والاهدغافاث التي جم مالخظتها- 

اع اللاهىن أو الخىظيمي وخٌى يغوعة الخيليف واغاصة الىظغ فيه وفي ألازحر يكب اإلاجلـ -  اغُاء جلييم غام خٌى فػاليت الَا

ني في هخاةج أغماٌ لجىت الخدليم واإلاغاكبت غلى ازغاء مىاككت في حلؿت مغللت ويبلغ عةيـ اإلاجلـ الخلغيغ الى  الكػبي الَى

. عةيـ الجمهىعيت 

:  لوضائكث لخاصةثبالزكابةث اجطظث لشعبيث لوظني- 2

ني بمماعؾت عكابت غلى كاهىن اإلااليت واؾخػماله الىؾاةل الخانت وجخمثل في  يؿخػمل ويؿخسضم اإلاجلـ الكػبي الَى

: عكابت مجلـ اإلااليت إلاحزاهيت غلى كاهىن اإلااليت* أ

جلىم هظه اللجىت بضعاؾت كاهىن اإلااليت واكتراح الخػضيالث وهظا الاؾخماع إلامثل الخيىمت الػالت الغمىى غلى اإلاؿاةل الغحر - 

 مً صؾخىع 160هما ههذ اإلااصة* ب. اإلافهىمت هما جلىم اللجىت بمػايىت الدؿيحر اإلاالي للمإؾؿاث الػمىميت اإلاسخلُت

جلضم الخيىمت ليل غغفت مً البرإلاان غغيا مً اؾخػماالث واغخماصاث اإلااليت التي أكغتها ليل ؾىت "غلى أهه / 28/11/1996

ان الخهىيذ غلى كاهىن يخًمً حؿىيت محزاهيت الؿىت اإلاػىيت مً كبل ول غغفت  مً البرإلاان خيث يخم بملخض ى هظا اللاهىن ف

ازباث جىفيظ كاهىن اإلااليت وبالخالي الخلضيغاث ويلغع كاهىن يبِ  

: اإلاحزاهيت وخؿاب الىخاةج الؿىت والظر يكمل مايلي

الفاةٌ والعجؼ الىاجج غً الفغق بحن الايغاصاث والىفلاث الػامت   - 

 2.هخاةج حؿيحر غملياث الخؼيىت - 

                                                           
. 1996مًث لدضحورث/ 6/ث اادةث 1

ني01اإلاإعر في / 8/04/ مً اإلاغؾىم 19اإلااصة 2 .  ماعؽ اإلاخػلم بمماعؾت وظيفت اإلاغاكب مً كبل اإلاجلـ الكػبي الَى
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يمىً إلاجلـ ألامت ان ييكأ اللجان اإلاإكخت في اإلاؿاةل طاث اإلاهلخت الػامت غىض الًغوعة ،هما أن هىان لجان غاصيت يكيلها 

أغًاء البرإلاان والاكخهاصيت هما يمىً إلاجلـ ألامت أزىاء غغى الخيىمت لبرهامجها أن جهضع الةدت يخم بمىحبها احغاء 

. اؾخجىاب أصث جدليم

 : ضئطةث اكحوبةثألا ضئطةث لشفوٍة- أ

غًاء أو قفىيت خٌى هلُت البرهامج وألر غًى وان مً أؾئلت هخابيت أهما يمىً ألغًاء مجلـ ألامت ان يُغخىا او يلضمىا 

ن جيخهي اإلاىاككت أ غًى غلى ألاكل وهما يمىً 15الخيىمت ،ومىه يخم احغاء اإلاىاككت في خالت َلب ممض ي غليه مً َغف 

. ة غلى جلً الالةدترباإلاهضق

 : جز ءث ضحجو بثأألاثثبليم- ب

ن يلضمىا الى الخيىمت اؾخجىاباث في اخضي كًايا الؿاغت وبػض اإلاىافلت غلى أخؿب الضؾخىع يمىً ألغًاء مجلـ ألامت 

ن ييكأ في أر أالىهىم الاؾخجىاباث يلضمه عةيـ مجلـ ألامت وجخىفل هظه ألازحرة بالغص غلى هظا وهما يمىً إلاجلـ ألامت 

و ييىن اوكاء هظه اللجىت بىاء غلى أو طاث مهلخت غامت أو مىيىع مػحن أوكذ لجان جدليم في ول كًيت مً كًايا الؿاغت 

غًاء مجلـ ألامت وجخم اإلاىافلت غليهم خؿب اللاهىن الضازلي أاكتراح الةدت جم اإلاهاصكت غليها، وجخيىن هظه اللجىت مً 

. جلغيغا يؿلم لغةيـ مجلـ ألامت جبلغ وسخت مىه لغةيـ الجمهىعيت وعةيـ الخيىمت للمجلـ وحػض هظه اللجىت

ن الخجغبت هظه الهيئت في مجاٌ الغكابت ما جؼاٌ فىيت هظغ الخضازت هظا اإلاجلـ وهظا الخغحراث الؿياؾيت أووؿخيخج في ألازحر 

ن اإلاجلـ ألامت له هفـ الهالخيت ويؿخػمل هفـ ألاصواث اإلاسىلت أهىا هالخظ أالخيخه هما مالتي كض حغحرث الىثحر مً 

ني في مجاٌ الغكابت وهى ما يإصر الاػصواحيت في الػمل  1.للمجلـ الكػبي الَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1996ثهوفمبرث28ثمًثدضحورث160 اادةث-  1
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 .هياككث لزكابةث االيةث:  املبحث لثالح

وجخىلى هظه الهياول مهام الاقغاف والفدو غلى أصاء الهيئاث الخيىميت وغلى عأؾها أنغغ الىخضاث الاصاعيت في الضولت  - 

ممثلت بالبلضيت للخأهض مً خؿً اؾخسضام ألامىاٌ الػامت ألغغاى اإلاسهو لها والخدلم مً اوسجام الخهغفاث وألافػاٌ مؼ 

. أخيام اللىاهحن وألاهظمت والخػليماث اإلاػمٌى بها وجسًؼ البلضيت الى عكابت مجمىغت مً أحهؼة وؿخػغيها في اإلاُالب اإلاىاليت

 از كلث االيثث:  اعطلث ألاو 

( 01/04/2012أر كبل جاعيش )لغكابت اإلاداؾب الػمىمي اإلاسخو كبل جاعيش جىهيب اإلاغاكبحن اإلااليحن غلى مؿخىي البلضياث 

خيث جم جيليف اإلاغاكبحن اإلااليحن غلى مؿخىي البلضياث إلاماعؾت اإلاهام الغكابت غلى محزاهياث البلضياث َبلا لللغاع الىػاعر 

 وبالخالي أنبذ اإلاغاكب اإلاالي يكيل أخض أهم أغىان الغكابت الؿابلت غلى الىفلاث الػمىميت 02/03/2004اإلاكترن اإلاإعر في 

يسخو بخػييىه وػيغ اإلااليت بحن مىظفي اإلاضيغيت الػامت للمحزاهيت، خؿب الىيفياث  (البلضيت)للجماغاث اإلادليت الاكليميت 

 الظر يدضص كاةمت اإلاىانب 1992/ماعؽ/14 اإلاإعر في 117-92والكغوٍ اللاهىهيت اإلاىهىم غليها باإلاغؾىم الخىفيظر عكم 

-11الػليا في اإلاهالح الخاعحيت الخابػت للمضيغيت الػامت للمحزاهيت وجهييفها وقغوٍ الخػيحن فيها وهظا اإلاغؾىم الخىفيظر عكم 

 اإلاخػلم بمهالح اإلاغاكبت اإلااليت 21/11/2011 اإلاإعر في 381

 1:يػحن اإلاغاكب اإلاالي بلغاع مً الىػيغ اإلايلف باإلااليت مً بحن

: عؤؾاء اإلافدكحن  اإلادللحن للمحزاهيت - 1

 زمـ ؾىىاث مً الخضمت الفػليت باصاعة اإلاحزاهيت  5ون ثاإلاؿدكاعيً اإلاخهغفحن الظيً يثب

.  ؾىىاث مً الخضمت الفػليت باصاعة اإلاحزاهيت 5اإلافدكحن اإلادللحن اإلاغهؼيحن للمحزاهيت الظيً يثبخىن زمـ - 2

: ون ثاإلاخهغفحن الغةيؿيحن الظيً يثب- 

.  ؾىىاث مً الخضمت الفػليت بهظه الهفدت باصاعة اإلاحزاهيت 5زمـ - 

.  ؾىىاث مً ألاكضميت باصاعة اإلاحزاهيت8زماوي - 

.  مً الخضهت الفػليت باصاعة اإلاحزاهيت7ون ؾبؼ ؾىىاث ثاإلافدكحن اإلادليحن الغةيؿيحن للمحزاهيت الظيً يثب- 3

.  ؾىىاث مً الخضمت الفػليت بهظه الهفت باصاعة اإلاحزاهيت10ون غكغ ثاإلافدكحن اإلادليحن للمحزاهيت واإلاخهغفحن الظيً يثب- 4

ػياصة غلى الكغوٍ اإلاظوىعة أغاله، يسهو الخػيحن في مىهب مغاكب مالي للمىظفحن الخاةؼيً غلى ألاكل قهاصة ليؿاوـ في 

. الخػليم الػالي أو قهاصة حامػيت مػاصلت لها

. هفلاث الػمىميتٌوجخمثل مهمت اإلاغاكب اإلاالي في الخغم غلى جُبيم الدكغيؼ والخىظيم اإلاخػلم با

: وييلف بهظه الهفت غلى الخهىم بما يـأحي 

                                                           
. هفـ اإلاغحؼ الؿابم160اإلااصة 

1
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. جىظيم مهلخت اإلاغاكبت اإلااليت واصاعتها وجيكيُها- 

. جىفيظ ألاخيام اللاهىهيت والخىظيميت فيما يخػلم بمغاكبت الىفلاث اإلالتزم بها- 

. الليام بأيت مهمت أزغي مترجبت غً غملياث اإلاحزاهيت- 

 ومجالـ جىحيه اإلاإؾؿاث الػمىميت ؤلاصاعيتجمثيل الىػيغ اإلايلف باإلااليت لضي لجان الهفلاث الػمىميت ولضي اإلاجالـ - 

.  واإلاإؾؿاث ألازغي ؤلاصاعر طاث الُابؼ 

.  الىػيغ اإلايلف باإلااليتئلى جلاعيغ ؾىىيت غً اليكُاث وغغوى ألاخىاٌ الضوعيت الىافيت التي جىحه ئغضاص- 

جىفيظ ول مهام الفدو والغكابت اإلاخػللت بجىاهب جُبيم الدكغيؼ والخىظيم اإلاخػلم باإلااليت الػمىميت بىاءا غلى كغاع مً وػيغ - 

. اإلايلف باإلااليت

. مماعؾت الؿلُت الؿليمت غلى اإلاىظفحن اإلاىيىغيحن جدذ جهغفه وجأَحرهم- 

. اإلاكاعهت في حػميم الدكغيؼ والخىظيم اإلاغجبِ بالىفلاث الػمىميت - 

اإلاكاعهت في صعاؾت وجدليل الىهىم الدكغيػيت والخىظيميت اإلاباصع بها مً اإلاضيغيت الػامت للمحزاهيت،التي لها ازغ غلى محزاهيت - 

. الضولت او غلى محزاهيت الجماغاث اإلادليت والهيئاث الػمىميت 

. اغضاص جلييم ؾىىر وصوعر خٌى وكاٍ اإلاغاكبت اإلااليت - 

. مؿاغضة أيت مهمت مغاكبت أو جلييم إلاهالخه في اَاع البرهامج اإلاؿُغ مً اإلاضيغيت الػامت للمحزاهيت - 

: يخىفل اإلاغاكب اإلاالي ػياصة  غلى الازخهاناث التي حؿىض له في اَاع الغكابت الؿابلت للىفلاث التي يلتزم بها باإلاهام آلاجيت

. مؿً سجالث جضويً الخأقحراث ومظهغاث الغفٌ* 1

. مؿً مداؾبت الخػضاص اإلاحزاهياحي *2

. مؿً مداؾبت الالتزاماث بالىفلاث * 3

يغؾل اإلاغاكب اإلاالي الى وػيغ اإلايلف باإلاحزاهيت الىيػياث الضوعيت كهض اغالم اإلاهالح اإلاسخهت بػُىع الالتزام بالىفلاث 

. وبالخػضاص اإلاحزاهياحي 

وبالخالي جسًؼ مكاعيؼ اللغاعاث التي يهضعها عةيـ اإلاجلـ الكػبي البلضر اإلاخًمىت التزاميا بالىفلاث لخأقحرة اإلاغاكب اإلاالي 

: كبل الخىكيؼ غليها وهي 

مكاعيؼ الجضاٌو ألانليت ألاوليت التي حػض غىض فخذ الاغخماصاث وهظا الجضاٌو ألانليت اإلاػضلت زالٌ الؿىت اإلااليت  - 

ول مكغوع ملغع يخًمً مسههاث محزاهياجه وهظا جفىيٌ وحػضيل الاغخماصاث اإلااليت  - 
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 1.الالتزاماث بىفلاث الدؿيحر والخجهحز او الاؾدثماع-

ولىً كبل جلضيم او مسح الخأقحرة مً كبل اإلاغاكب اإلاالي اإلاسخو غلى الالتزاماث اإلالضمت مً َغف عةيـ اإلاجلـ الكػبي 

البلضر اإلاػني يغاكب اإلاغاكب اإلاالي ول مً نفت الامغ بالهغف ومضي اهليخه لخىفيظ الىفلاث اإلاػىيت وفم ماهى مىهىم غليه 

في الخىظيم والدكغيؼ اإلاػمٌى بهما وغضم مسالفت اللىاهحن والخىظيماث زانت بالدسجيل الكغعي للىفلاث الػمميت مً جىفحر 

الاغخماصاث اإلاسههت ووحىص مىانب ماليت جُابم مبلغ الالتزام مؼ وزاةم الثبىزيت اإلالخلت هما يغاكب ايًا جىفغ جأقحراث 

. اإلاؿبلت التي جمىدها الهيئاث اإلاسخهت 

زانت الخأقحرة اإلامىىخت مً َغف لجىت الهفلاث الػمىميت اإلاسخهت في اَاع الغكابت الؿابلت إلاكاعيؼ الهفلاث الػمىميت 

. الؼاميت غلى اإلاغاكب اإلاالي  (الخأقحرة)والتي حػخبر 

ىةث لملطدًة:  اعطلث لثاوي  .أمينثخٍش

حػغفىا غلى صوع اإلاغاكب اإلاالي في مجاٌ الغكابت الؿابلت غلى الىفلاث اإلالتزم بها واإلاأطون بهغفها مً اإلاحزاهيت البلضيت وكبل ان 

. جظهغ صوع امحن زؼيىت البلضيت في مجاٌ جدهيل الايغاصاث وصفؼ الىفلاث اإلاأمىع بضفػها غلى خؿاب اإلاحزاهيت اإلاظوىعة 

 اإلاإعر في 01/129 اإلاػضٌ واإلاخمم للمغؾىم الخىفيظر 19/01/2003 اإلاإعر في 03/40جُبيلا ألخيام اإلاغؾىم الخىفيظر عكم 

 اإلاإعر في 70 اإلاخػلم بهالخياث وهظم وحؿيحر اإلاهالح الخاعحيت للخؼيىت ،فاهه بمىحب اإلالغع عكم 11/05/1991

 جم الخاق كبًاث الًغاةب اإلايلفت بالدؿيحر اإلاالي للبلضياث واللُاغاث الصخيت واإلاغاهؼ الاؾدكفاةيت الجامػيت 08/09/2004

 مىغع مً مغؾىم الخىفيظر عكم 10 وغمال بأخيام اإلااصة 02/11/2004باإلاضيغيت الػامت للمداؾبت وػاعة اإلااليت ابخضاءا مً 

 ،اإلاخػلم بدىظيم اإلاهالح الخاعحيت للخؼيىت ونالخياتها وغملها اإلاػضٌ واإلاخمم زؼاةً 11/05/1991 اإلاإعر في 91/129

 2: أنىاف (4)عبػت أالبلضياث الى 

، الهىف الثاوي، الهىف الثالث . زاعج الهىف ألاٌو

:  ويػخمض هظا الخهييف غلى مػايحر واإلاخمثلت فيما يلي

 (محزاهيت البلضيت)مبلغ محزاهيت الجماغاث اإلادليت - 

جىفيظ اإلاحزاهيت مً خيث الىفلاث والايغاصاث  - 

. ؾيان البلضيت-

. (الخجمػاث الؿياهيت الىبري واإلاىاَم اإلاػؼولت والجىىب الىبحر )اإلاىكؼ الجغغافي - 

                                                           
 اإلاخػلم بالغكابت الؿابلت للىفلاث التي يلتزم بها الجغيضة 1992 هىفمبر 14 اإلاىافم 1413ٌ حماصي الاٌو غام 19 اإلاإعر في 44-92اإلاغؾىم الخىفيظر  1

  .5.6.7،اإلاىاص82الغؾميت الػضص 
. 33ث احعطمثبااباضملةث لعمومية، اادةث15/02/1990ث اؤرخثفيث90/21كاهونثركمث  2

ىةثألاشزألاطث لحعيينثفيهاث58/09/2006ث اؤرخثفيث326-6 ازضومث لحىفيذيثركمث 3 ، لذيثًبددثكائمةث اىاصلث لعطياثفيث اصالحث لخارجيةثللخٍش

. 3ألاثصييفها،مادة
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. غضص اإلاإؾؿاث الػمىميت اإلادليت طاث الُابؼ الاصاعر اإلاؿحرة مً زؼيىت البلضيت - 

جلييم زؼاةً البلضياث  - 

 1:أكؿام فغغيت  (6)ايت أمحن الخؼيىت الظر يمىً ان يؿاغضه وهيل مفىى وجىظم في ؾخت موجىضح زؼيىت البلضيت جدذ و

كؿم فغعي للىفلاث واإلاإؾؿاث اإلاؿحرة - 

كؿم فغعي اإلاداؾبت والهىضوق  - 

. كؿم فغعي للخدهيل- 

. كؿم فغعي لخؿاب ألاعقيف والدؿيحر- 

. كؿم فغعي للمخابػاث واإلاىاػغاث-

:  بالػملياث الخاليت 11/22يػض مداؾبا غمىميا ول شخو يػحن كاهىن للليام فًال غً الػملياث اإلاكاع اليها في اإلااصجحن 

جدهيل الايغاصاث وصفؼ الىفلاث  - 

. يمان خغاؾت ألامىاٌ او الؿىضاث او ألاقياء او اإلاىاص اإلايلف بها وخفظها- 

. جضاٌو ألامىاٌ والؿىضاث والليم واإلامخلياث والػاةضاث واإلاىاص- 

. خغهت خؿاباث اإلاىحىصاث- 

 اإلاخػلم بخػيحن اإلاداؾبحن الػمىميحن 19/09/2011 اإلاإعر في 11/33وبىاءا غلى اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم الخىفيظر عكم 

–اإلاضيغيت الػامت للمداؾبت )محن زؼيىت البلضيت بهفت مداؾبا غمىميا مً َغف الىػيغ اإلايلف باإلااليتأواغخماصهم يخم حػيحن 

: ويخم هظا الخػيحن وفم الكغوٍ الخاليت  (وػاعة اإلااليت 

ىةث لملطدًة،خارجث لصىفثمًثبينث ( 2):ٌعينث مينثخٍش

كضميت أؾىىاث  (3)اإلاىظفحن الخاةؼيً عجبت مفدل مغهؼر للخؼيىت واإلاداؾبت والخأميىاث أو عجبت مػاصلت والظيً يثبخىن زالر * 1

. كضميت باصاعة اإلااليتأؾىىاث  (5)و زمـ أبهظه الهفت 

ؾىىاث  (5)اإلاىظفحن الخاةؼيً عجبت مفدل عةيس ي للخؼيىت واإلاداؾبت والخأميىاث او عجبت مػاصلت والظيً يثبخىن زمـ * 2

. كضميت باصاعة اإلااليتأؾىىاث  (8)كضميت بهظه الهفت او زماوي أ

كضميت بهظه أؾىىاث (6)اإلاىظفحن الخاةؼيً عجبت مفدل الخؼيىت واإلاداؾبت والخأميىاث أو عجبت مػاصلت والظيً يثبخىن ؾخت * 3

 2(3):محن زؼيىت البلضيت مً الهىف ألاٌو والثاوي مً بحن أكضميت باصاعة اإلااليت  ويػحن أؾىىاث  (10)الهفت او غكغ 

 

                                                           
 

 . مغحؼ ؾبم طهغه326- 6اإلاغؾىم الخىفيظر 
2
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ؾىىاث  (3)اإلاىظفحن الخاةؼيً غلى عجبت مفدل عةيس ي للخؼيىت واإلاداؾبت والخأميىاث او عجبت مػاصلت والظيً يثبخىن زالر - 1

كضميت باصاعة اإلااليت  أؾىىاث (5)أكضميت بهظه الهفت او زمـ

كضميت بهظه أؾىىاث  (5)اإلاىظفحن الخاةؼيً عجبت مفدل الخؼيىت واإلاداؾبت والخأميىاث او عجبت مػاصلت والظيً يثبخىن زمـ- 2

ىةث لملطدًةثمًث لصىفث لثالحثمًثبينثؾىىاث أكضميت باصاعة اإلااليت يػحن بهظه امحن  (8)الهفت او زماوي  ( 1):خٍش

كضميت بهظه أؾىىاث  (3)اإلاىظفحن الخاةؼيً عجبت مفدل الخؼيىت واإلاداؾبت والخأميىاث أو عجبت مػاصلت والظيً يثبخىن زالر- 1

. كضميت باصاعة اإلااليتأؾىىاث  (5)الهفت او زمـ

محن زؼيىت البلضيت جدهيل الايغاصاث وجهفيت هفلاث البلضيت وهى ميلف وخضه وجدذ مؿإوليت بمخابػت جدهيل أويخىلى 

 1.مضازيل البلضيت وول مبالغ الػاةضة لها ونغف الىفلاث اإلاأمىع بضفػها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 18/09/2006اإلاإعر في06/326اإلاغؾىم الخىفيظر عكم6مىغع 7اإلااصة 1
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 لصفلاتث لعموميةثثلجانث: اعطلث لثالح- 1

اللجان اإلاسخهت بالغكابت اللبليت غلى الهفلاث الػمىميت جماعؽ الغكابت غلى مكاعيؼ صفاجغ الكغوٍ ،الهفلاث واإلاالخم التي 

ة مً َغف اإلاخػهضيً اإلادخجحن غلى اإلاىؼ اإلاإكذ للهفلت زالٌ آحاٌ رجبرمها وحػضها البلضيت،وأيًا فدو الُػىن الىلض

: كاهىهيت مدضصة وجخمثل هظه اللجان في

اللجىت البلضيت للهفلاث  - 1

اللجىت الىالةيت للهفلاث  - 2

:  للجانث لوظىيةثلطصفلاتث-3

ىيت لهفلاث الضعاؾاث والخضماث ومىه  ىيت لهفلاث اللىاػم واللجىت الَى ىيت لهفلاث الاقغاٌ واللجىت الَى اللجىت الَى

ؾتف هغهؼ غلى اللجىت البلضيت لهفلاث الجها جضزل في مدىع بدثىا فالجىت البلضيت لهفلاث هي هيئت عكابيت جماعؽ الغكابت 

اللبليت غلى مكاعيؼ صفاجحر الكغوٍ ومكاعيؼ الهفلاث الػمىميت التي جبرمها البلضيت او اإلاإؾؿاث الػمىميت اإلادليت الخابػت في 

خضوص الُػىن اإلاخػللت باإلاىذ اإلاإكذ للهفلت  

:  عدثماثكاهدثثحكون  (2)ثحكونثلجىةث لملطدًةثلطصفلاتثمًثموظفينثد ئمينثعلىث ككث

. عةيـ اإلاجلـ الكػبي البلضر او ممثله عةيؿيا- 

. ممثل اإلاهلخت اإلاخػاكضة- 

. يمثالن اإلاجلـ الكػبي البلضر(2)مىخسب ازىحن - 

امحن زؼيىت البلضيت : جمثل مهلخت اإلاحزاهيت اإلاغاكب اإلاالي، ممثل مهلخت اإلاداؾبت)غً الىػيغ اإلايلف باإلااليت  (2)ممثلحن ازىحن - 

. ممثل اإلاهلخت الخلىيت اإلاػىيت بالخضمت- 

. ؾىىاث كابلت الخجضيض (3)يخم حػيحن أغًاء اللجىت وحؿخسلفىهم باؾخثىاء مً الهفت إلاضة زالر 

هما تهخم هظه اللجىت بضعاؾت مكاعيؼ صفاجغ الكغوٍ التي حػضها البلضيت او اإلاإؾؿاث الػمىميت طاث الُابؼ الاصاعر 

اإلاىيىغيت جدذ ونايتها ومضي مُابلتها ألخيام كاهىن الهفلاث الػمىميت في احل زمؿت واعبػحن يىميا الى نضوع ملغع 

أقهغ وصعاؾت مكاعيؼ الهفلاث التي جبرمها ومضي اخترامها للاهىن الهفلاث الػمىميت ومضي  (3)جأقحرة جيىن نالخت لثالزت

.  يىميا ابخضاءا مً جاعيش ايضاع اإلالف اليامل لضي هخابت هظه اللجىت20جلييضها زالٌ 

ػياصة الى اإلاغاكب اإلاالي واإلاداؾب اإلاالي واإلاداؾب الػمىمي ووان الهفلاث يىحض اإلافدكيت الػامت للماليت والتي حػخبر هيئت 

عكابيت زايػت للؿلُت اإلاباقغة للىػيغ اإلايلف باإلااليت،وجهىف عكابتها غلى الػملياث اإلااليت في البلضياث يمً الغكابت الالخلت 

الغحر الؼاميت ار اجها جخم بػض البلضياث اإلابرمجت يمً بغامج الػمل الؿىىر للمفدكيت الػامت للماليت،ومً زم فهي ليؿذ عكابت 

جأقحريت واهما هي عكابت جدليليت مً هاخيت وغمليت مً هاخيت ازغي وكض خٌى اإلاكغع الجؼاةغر للمفدكيت الػامت اإلااليت 

نالخياث غضيضة في مجاٌ الغكابت اإلااليت وقمىله لهيئاث ومإؾؿاث غضيضة ومخىىغت  ؾىاء واهذ مإؾؿاث غمىميت طاث 
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َابؼ نىاعي وججاعر او هيئاث طاث َابؼ احخماعي وزلافي او ار هيئت غمىميت ازغي حؿخفيض مً اغاهاث الضولت او الجماغاث 

اإلادليت  

ومً زم فان الهالخياث الغكابت للمفدكيت الػامت للماليت كض جخًمً مغاكبت الدؿيحر اإلاالي واإلاداؾبي بكيل غام وججغر 

مغاكبت اإلافدكيت بىاءا غلى الىزاةم او في غحن اإلايان بػض اقػاع او بهفت 

فاإلافدكيت الػامت للماليت جخضزل بكيل غحر صوعر ووفلا للبرهامج اإلادضص لها في بغهامجها الؿىىر هما ال هيس ى مجلـ اإلاداؾبت 

غلى هيئت عكابيت في بالص فغكابخه جخم بُابػها الالؼامي والضوعر ليل البلضياث مهما وان حجمها مً زالٌ أالالخلت بهفت 

 1. خؿاباتها الاصاعيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. مغحؼ ؾبم طهغه7اإلااصة  1  
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 خالصةث لفصك

   بػض أن حػغفىا غلى حػغيف الغكابت و ألاؾاؽ اللاهىوي إلاماعؾت الغكابت و أهضافها وأقيالها وهياولها ، وؿخيخج بأن 

الغكابت غلى الىفلاث الػمىميت حؿاغض في ػياصة حجم الىفلاث مما جفغى غلى ايجاص خلٌى حضيضة وفػالت لًمان 

.جدليم ألاهضاف اإلاؿُغة مؿبلا اإلاغحى الىنٌى اليها   

.    وهظا ما حػل الضولت جيكأ الىثحر مً الهيئاث اإلاسههت و اإلايلفت بالغكابت غلى ألامىاٌ الػمىميت  



 

 الفصل الثالث

 دراسة حالة بلدية ماسرى
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                                                                                                    جمهيد 

          جبعا إلاا عغطه في الجاهب الىـغي فُما ًخعلم بالضعاؾت خٌى الىفلاث العمىمُت والغكابت اإلاالُت اإلاؼبلت عليها 

ًخضح أهه لم جسظع العملُاث التي جلىم بها البلضًت ئلى الغكابت اإلاشضصة كبل الخىفُظ وأزىاء وبعض الخىفُظ فان حجم 

الاؾدثماعاث في مجاٌ الخىمُت اإلادلُت ًصبذ مهضص بعضم الخجؿُض على أعض الىاكع ، ومىه الهضف مً مماعؾت 

الغكابت على اإلاالُت البلضًت ، هى الظمان الاؾخسضام الجُض واإلاشغوع إلايزاهُاث البلضًت عىض كُام عئِـ اإلاجلـ 

 .                                                                                                                                                       الشعبي البلضي بدىفُظ هظه اإلايزاهُاث 

 . مً هىا جبرػ أهمُت صعاؾت خالت البلضًت واجساط ميزاهُتها هىمىطج لضعاؾت وطلً لخبين أهمُت الغكابت اإلاالُت في طلً 
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 عمومياث حول بلدًت ماسزى : املبحث ألاول 

 التعزيف بالبلدًت : املطلب ألاول 

ش ئوشائها ئلى       زالٌ العهض الاؾخعماعي ، ئلى أهه " ABOUKIRأبىهير " واهذ جضعى آهظان 1856بلضًت ماؾغي ٌعىص جاٍع

ذ ؾُضي بً طهُبت  حعىص خاصزت الدؿمُت الحالُت اإلاعمٌى بها ب ماء ؾغي أي ًغحع ئلى عحل وان ًغعى الغىم كغب طٍغ

ش ئوشاءها " ماؾغي " فجأة شعغ جدذ كضمُه بخفجير ماء فىؼم ماء ؾغي وأصبدذ مىظ جلً الىاكعت ب وبالخالي جاٍع

ش " بلضًت ماؾغي " الفعلي    .26/02/1881بخاٍع

   هم إلالغ الىالًت ، جتربع على 13جلع بلضًت ماؾغي في الجىىب الغغبي لىالًت مؿخغاهم على بعض : املوكع

 هىخاع زاص للفالخت مما ًميزها الؼابع الفالحي خُث ٌؿىصها مىار معخضٌ 3477هم مغبع ،منها 45مؿاخت 

 . باعص وممؼغ شخاءا ، خاع وحاف صُفا 

  الحدود:   

 بلضًت مؿخغاهم : شماال  -

 بلضًت ؾيراث : حىىبا  -

 بلضًت مىصىعة : شغكا  -

 بلضًت عين ؾُضي شٍغف: غغبا  -

  ولم مغبع 45: اإلاؿاخت  -

  31456 أما خالُا فأصبذ عضص الؿيان 2012(ئخصائُاث  ) 28677: عضص الؿيان  -

 625=  في ولم مغبع : الىثافت  -

غ  -  18: عضص الضواٍو

  19: عضص أعظاء اإلاجلـ الشعبي البلضي  -

 . اإلاخعاكضًً 64 الضائمين و77 منهم 141: عضص اإلاؿخسضمين  -

 200 ، وفُما ًسص عضص عماٌ الشبىت ؤلاحخماعُت 40أما عماٌ ماكبل الدشغُل فعضصهم ًصل ئلى  -

 عامل 
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 مختلف مصالحها   : املطلب الثاني 

 ًىحض أعبع مصالح خؿب الهُيل الخىـُمي اإلابين أصهاه 

 

                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ملصالل بلدًت ماسزى  : 03الهيكل التنظيمي ركم 

 :وجخمثل مهام هظه اإلاصالح في 

 .  مصلحت الشإون اإلاالُت واإلاداؾبت ومهامها زاصت بالدؿير  والخجهيز العمىمي وغعضاص اإلايزاهُت والحؿاباث  -01

ً مهامها زاصت بخعضاص مؿخسضمين البلضي الضائمين واإلاإكخين ومخابعت بغامج  -02  مصلحت اإلاؿخسضمين والخيٍى

 الدشغُل 

ت  -03 مصلحت الخىـُم العام مهامها زاصت بالخىـُم العام والشإون العامت وهظا ؤلاشغاف على العملُت البُىمتًر

ت ؤلاصاعة  + حىاػ الؿفغ + بؼاكاث الخعٍغف الىػىُت  )في ؤلاػاع ؤلاحغاءاث الجضًضة اإلاخظمىت الالمغهٍؼ

ئطافت ئلى مياجب أزغي والخضمت الىػىُت ، مىخب اإلاىاػعاث ، مىخب  (بؼاكت اإلاغاكبت + البؼاكاث الغماصًت 

اطُت والثلافُت وؤلاحخماعُت ، الخسؼُؽ وؤلاخصاء العام ، الاهخساباث وألاعشُف   .الشإون الٍغ

اإلاصلحت الخلىُت ميلفت بالصفلاث العمىمُت وممخلياث البلضًت ، الإلشغاف على عملُت البلضًت والبِئت ،  -04

 .مخابعت عملُت الخعمير والبىاء 

 مصلحت الحالت اإلاضهُت ميلفت بجمُع وزائم الحالت اإلاضهُت ، حسجُالث وئبغام علىص الؼواج ، فغع البُىمُتري  -05

 .وعكمىت الحالت اإلاضهُت 

    جلدًم ميزانيتها: املطلب الثالث 

على العمىم جسظع اإلايزاهُاث العمىمُت ئلى جغجِباث مىهجُت جظبؽ شيلها واللالب الظي ًجب أن جصب فُه 

ب وجفصُل لبىىص اإلايزاهُت وجضعج  ؤلازخُاعاث اإلاالُت ، وهظا اللالب ٌعغف اصؼالخا بمضوهت اإلايزاهُت وهي عباعة عً جبٍى

اتها  مع جضكُم إلاسخلف زاهخاها  خعين بالخالي الخىُف . إلادخٍى اإلاضوهت  )فال ًمىً الخغوج عً الىمؽ اإلاعض مؿبلا ٍو

 . ليل شخص عمىمي مضوهخه الىمىطحُت الخاصت و التي حؿخجُب مع ػبُعت وشاػه  (الىمىطحُت 

  وبالخالي ميزاهُت بلضًت ماؾغي جسظع إلاضوهت همىطحُت  وطعها اإلاشغع وال ًمىً أن جسلغج عنها وجيىن خؿب 

وجلؿم ميزاهُت البلضًت ئلى كؿمين كؿم  لدؿُير وكؿم لخجهيز  والاؾدثماع وول كؿم  فغعي  . (C2)الخعلُمت اإلاشترهت 

وباليؿبت لللؿم الفغعي للخجهيز  العمىمي . ملؿم ئلى هفلاث وئعاصاث والبض أن ًيىن مخىاػها بظفت مؿخللت عً ألازغ 

 .ال بض مً مىاػهت ول بغهامذ لىخضه صازل اللؿم الفغعي 

 مصالل إدارة بلدًت ماسزى 

مصلحت الشإون اإلاالُت 

 واإلاداؾبت

مصلحت الحالت 

 اإلاضهُت

مصلحت الخىـُم 

 العام

مصلحت اإلاؿخسضمين 

ً  والخيٍى

 اإلاصلحت الخلىُت
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 : والخالي 2016  وواهذ ميزاهُت بلضًت ماؾغي في 

 524.008.149،16: كؿم الدؿُير والخجهيز : ؤلاًغاصاث  -

 524.008.149،16: كؿم الدؿُير والخجهيز : الىفلاث  -

 :عملُاث وهي 8 على 760.225.64،98فىصل ئلى  (أي كؿم الخجهيز وخضه )أما مبلغ الاكخؼاع للؿم الخجهيز 

ت بحي  -01  15.000.000.00: ماعؽ بغالف مالي 19تهُئت خظٍغ

ت بماؾغي مغهؼ ،بغالف مالي  -02   19.000.000.00:  تهُئت خظاٍع

 15.000.000.00مجمع مضعس ي بضواع الحصاًيُت ، بغالف مالي   -03

ت ،بغالف مالي  -04   9000.000.00:ئهجاػ كاعت عالج بضواع بياًٍغ

 4.000.000.00: ئهجاػ مؼعم مضعس ي باإلاهاًضًت ،بغالف مالي  -05

 2.000.000.00ئهجاػ حىاح ئصاعي بمضعؾت ؾؼاٌ الجُاللي ، بغالف مالي  -06

غ بغالف مالي  -07  7.822.564.89: ؤلاهاعة العمىمُت عبر الضواٍو

م لفً العؼلت عً مىؼم اإلاغالؼُت ،بغالف اإلاالي    -08      4.200.000.00اهجاػ ػٍغ

أما فُما ًسص البرامج على الخمـ ؾىىاث الؿابلت التي جضزل في كؿم الخجهيز فأصبذ عضصها لحض هخابت أؾؼغ 

صل غالفها اإلاالي ئلى 38هظه اإلاظهغة   صج ولبلضًت ماؾغي خصت في مسخلف اللؼاعاث مً 157.089.554.03 عملُت ٍو

ت فمً ميزاهُت الىالًت هالذ غالف مالي بلُمت  ع الخىمٍى ل مشغوع حؿُير وججهيز اإلاضاعؽ 1.570.023.00مشاَع  لخمٍى

ل جدذ مؿمى ئعاهت مالُت مً الىالًت  " (مؿاهت )الابخضائُت  ضزل هظا الخمٍى  "SUBVENTIO N DE WILLAYA" ٍو

 وهي  :(FCCL)هما هىان ئعاهاث جدصلذ عليها بلضًت ما ؾغي مً الصىضوق اإلاشترن للجماعاث اإلادلُت 

 2.210.179.50:بغالف اإلاالي  (هجاعة وػحاج  )ئعاصة جأهُل اإلاضاعؽ الابخضائُت  -01

 3.635.658.00: بغالف اإلاالي  (مؿاهت ألاكؿام )ئعاصة جأهُل اإلاضاعؽ الابخضائُت  -02

 37.884.000.00:  بغالف اإلاالي 09:أما هصِب البلضًت مً اإلاسؼؽ البلضي للخىمُت فيان عضص العملُاث 

وبالخالي هصل ئلى أن ميزاهُت البلضًت جخيىن مً مجمىعت مً الفصٌى ًخظمً ول فصل مً  عضة مىاص ، وجغجب هظه 

هظه اإلاىاص وفم التركُم العشغي ئلى أبىاب ، فصٌى زم ئلى مىاص خؿب الحاحت ، جلضم اإلايزاهُت اإلادلُت في شيل 

 : حضٌو ًدخىي على عضة أعمضة مىػعت على فغعي الدؿُير والخجهيز  والخالي 

 وجظم زالر أعمضة للؿم الدؿُير ومثلها للؿم الخجهيز وجظم  : امليزانيت ألاوليت: 

 للخظهغ باإلايزاهُت الؿابلت : العمىص ألاٌو  -

 اكتراخاث اإلاصىث عليها مً ػغف الؿلؼت الخىفُظًت : العمىص الثاوي  -

 اإلاصاصكت :  العمىص الثالث  -

  امليزانيت إلاضافيت : 

 باليؿبت للؿم الدؿُير  -

  (مصاصق عليها )اإلايزاهُت ألاولُت : العمىص ألاٌو 
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 حعضًالث : العمىص الثاوي والثالث 

  (اكتراخاث حضًضة  )اكتراخاث ميزاهُت ؤلاطافُت :  العمىص الغابع 

 اإلاصاصكت :  العمىص الخامـ 

 فىجض : أما كؿم الخجهيز  -

  (مصاصق عليها  )اإلايزاهُت ألاولُت: العمىص ألاٌو 

الث الؿىت اإلاالُت اإلاىصغمت : العمىص الثاوي   جدٍى

 حعضًالث : العمىص الثالث والغابع 

 اكتراخاث اإلايزاهُت ؤلاطافُت : العمىص الخامـ 

 اإلاصاصكت : العمىص الؿاصؽ 

  الحساب إلاداري: 

 ًخظمً اإلايزاهُت ؤلاطافُت والترزُصاث الاؾخثىائُت : العمىص ألاٌو  -

 جلُضاث باليؿبت لإلًغاصاث والىفلاث : العمىص الثاوي  -

 ئهجاػاث باليؿبت لإلًغاصاث والىفلاث اإلاىفظة فعال : العمىص الثالث  -

 ما لم ًىجؼ باليؿبت لإلًغاصاث والىفلاث التي لم جىجؼ : العمىص الغابع  -
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 كسم النفلاث: املبحث الثاني 

أو أنها مبلغ هلضي ًلىم باجفاكه " الجماعاث اإلادلُت " الىفلت هي جلً اإلابالغ التي جلىم بصغفها الؿلؼت العمىمُت 

الىفلت هي مبلغ هلضي ًسغج مً الظمت اإلاالُت لصخص " شخص عام ، بلصض جدلُم مىفعت عامت ، أو ًمىً حعغ ًفها 

 . معىىي عام بلصض ئشباع خاحت عامت 

 جلدًم النفلاث : املطلب ألاول 

ت التي ًىـغ منها ئلى هظه الىفلاث  فُما ًسص أهىاع  الىفلاث العامت اإلادلُت فهي جخعضص وجدىىع بالىـغ ئلى الؼاٍو

مىً جلؿُمها مً خُث ؾلؼت اإلاجالـ اإلادلُت في  فُمىً جلؿُمها مً خُث صوعٍتها ئلى عاصًت وغير عاصًت ، ٍو

مىً هظلً جصيُفها وفم للمسؼؽ الحؿابي وبالخالي هجض هفلاث  ت ، ٍو ت وأزغي ئحباٍع جلضًغها ئلى هفلاث ازخُاٍع

 . الدؿُير وهفلاث الخجهيز  والاؾدثماع 

 :النفلاث العادًت والغير العادًت  -1

ًلصض بالىفلاث العاصًت جلً اإلاصغوفاث التي جخىغع بصفت صوعٍت ول ؾىت ، خُث جـهغ في اإلايزاهُت اإلادلُت ، أما 

ا  وال ًلصض بالخىغاع في الىفلاث العاصًت . الىفلاث غير العاصًت فخخظمً اإلاصغوفاث الاؾخثىائُت التي ال جخىغع ؾىٍى

اصة أو هلصاها مً ؾىت ئلى أزغي   .زباث ملضاع الىفلت ول ؾىت ،ولىً طلً ال ٌعني زباث اإلالضاع الظي كض ًخغير ٍػ

مىً مً حهت أزغي جبُان معنى الىفلاث العاصًت وغير العاصًت مً زالٌ ان الىفلاث العاصًت حشمل هفلاث الدؿُير  ٍو

وألاصواث واللىاػم التي جخؼلبها الجماعاث اإلادلُت ، بِىما حشمل الىفلاث غير العاصًت أشغاٌ الدشُِض الجضًضة 

فُض ألازظ بهظه .للبىاًاث ، الؼغق، مجاعي اإلاُاه ، كىىاث صغف اإلاُاه الصالحت للشغب وأعماٌ التهُئت العمغاهُت  ٍو

الخفغكت في مجاٌ جلؿُم الىفلاث ئلى الحغص على حغؼُت الىفلاث العاصًت الىاعصة باإلايزاهُت اإلادلُت مً خصُلت 

 .اإلاىاعص العاصًت ،بِىما ًلجا ئلى اإلاىاعص غير العاصًت لخغؼُت الىفلاث غير العاصًت 

:                                                                                                                                        النفلاث إلاجباريت والاختياريت  -2

ت ، هظه  ت وهفلاث ئحباٍع جىلؿم الىفلاث اإلادلُت مً خُث ؾلؼت اإلاجالـ اإلادلُت فيى اجفاكها ئلى هفلاث ازخُاٍع

ألازيرة جخيىن مً ول الىفلاث التي جأزظ الؼابع ؤلاحباعي واإلاىصىص عليها كاهىها هىفلاث كؿم الدؿُير التي 

 :  حشمل 

 هفلاث أحىع اإلاىؿفين  -

ت للجماعاث اإلادلُت  -  هفلاث صُاهت ألامىاٌ اإلاىلىلت والعلاٍع

 هفلاث صُاهت الؼغق الؼغق الىالئُت والبلضًت  -

 هفلاث اإلاشاعهت في صىضوق الظمان ؤلاحخماعي  -

 هفلاث حؿُير مصالح الجماعاث اإلادلُت  -

ت والبض منها في حؿُير شإون الجماعاث  وهي الىفلاث التي ال ًمىً  ؤلاؾخغىاء عنها ختى في خالت ألاػماث ليىنها طغوٍع

ت لها صائما لظمان ؾير هُاول الضولت   .                                                                                                           اإلادلُت ، فاألولٍى

ت فهي الىفلاث التي للمجالـ اإلادلُت الؿلؼت في ئصعاحها أو عضم ئصعاحها  باإلايزاهُت اإلادلُت   .أما هفلاث  ؤلازخُاٍع
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 التحضير وإلاعداد : املطلب الثاني 

هما عأًىا ؾابلا أن اإلايزاهُت ألاولُت جىطع مً الؼغف ألامين العام للبلضًت بمؿاعضة عئِـ اللجىت اإلاالُت وهظا كبل    

بضأ الؿىت اللظان ًلىمان بخدضًض هفلاث الخجهيز والدؿُير ، التي ًيبغي أن جيىن مبضئُا مإؾؿت همُا وهُفُا  على 

ض اإلاىخسبىن اإلادلين جلضًمها للمىاػىين  .                                                                   أهضاف البلضًت خؿب مؿخىي الخضماث التي ًٍغ

ظع هظا  حشيل ميزاهُت البلضًت بيل وطىح ؤلاػاع اإلاغحعي للمىخسبين اإلادلين ماصمذ جدضص بغهامج العمل إلاضة ؾىت ٍو

م  هخائج حؿُير الؿىىاث اإلاىصغمت مً حهت وهظا الؼلب الىاحم عً جؼاًض ؤلاخخُاحاث اللابلت  البرهامج في ػُاجه جلٍى

 .  للخلضًغ زالٌ الؿىت التي جىؼبم عليها اإلايزاهُت مً حهت أزغي 

ذ عليها في حلؿت عاصًت جسخم بمضاولت ًىكع عليها ول مً عئِـ    حعغض اإلايزاهُت على اإلاجلـ الشعبي البلضي للخصٍى

صىث عليها لؼوما كبل  خم 31اإلاجلـ الشعبي البلضي وألاعظاء ٍو  أهخىبغ مً الؿىت التي حؿبم ؾىت جؼبُلها ٍو

ذ عنها كبل  م ميزاهُت ئطافُت ووحب الخصٍى  حىان مً الؿىت التي 15الخعضًل ؾىاء في الىفلاث أو ؤلاًغاصاث عً ػٍغ

 ئلى الضائغة مع الىشف للمصاصكت عليها في 37-41-40جؼبم فيها ، زم جغؾل هظه اإلايزاهُت مغفلت باإلاضاولت وباإلاالخم 

 .بعض صعاؾتها ، وهفـ الش يء ًىؼبم على اإلايزاهُت ؤلاطافُت والحؿاب ؤلاصاعي  ( ًىم 30)أحل شهغ 

 التنفيذ :   املطلب الثالث 

بعض أن ًصاصق على اإلايزاهُت مً ػغف َعـ الضائغة جغؾل ئلى اإلاغاكب اإلاالي وسخت مً اإلايزاهُت مع وسخت مً اإلاضاولت  

مغفلت ببؼاكاث الالتزام للخىفل بإلعخماصاث ألاولُت الخاصت باإلايزاهُت ألاولُت ، فيل ماصة مظوىعة في اإلايزاهُت زصص 

 .لها مبلغ مالي ًىطع لها بؼاكت الالتزام 

   مع العلم أن بؼاكت الالتزام هي وزُلت مدغعة مً ػغف ألامغ بالصغف حؿمذ بخعٍغف ػبُعت الىفلت اإلالتزم بها 

ومخابعت ئعخماصاث اإلايزاهُت فيل اللتزام مً ػغف ألامغ بالصغف ٌؿخىحب جدظير بؼاكت الالتزام اإلاىافلت له والتي 

جب أن جيىن ممظاة ومإعزت مً ػغف ألامغ بالصغف التي ًظع عليها زخمه هما ًجب أن جـهغ  جدغع في وسخخين ٍو

جب ان جىخب الىفلت باألخغف وألاعكام صون شؼب  اليشاغ وبُان اإلااصة وؤلاعخماصاث التي وطع عليها جلُُض الىفلت ٍو

 .أو مدى أو حعضًل 

وجيىن بؼاكت الالتزام عباعة عً صفدخين جدخىي الصفدت ألاولى على عكم البؼاكت والجضٌو ًبين ػبُعت الىفلت بظهغ 

الباب واإلااصة والغصُض اللضًم وفي هظه الحالت هى معضم ألهه جىفل بالىفلت ومبلغ العملُت والغصُض الجضًض وهظا 

ألازير  عباعة عً الفاعق بين الغصُض الؿابم ومبلغ العملُت أما الصفدت الثاهُت فخدىي جفصُل الالتزاماث في حضٌو 

 .ًبين هىعُت الالتزام ومبلغه

ًإشغ اإلاغاكب اإلاالي على بؼاكاث الالتزام بعض الخأهض همً جىافلها مع الشغوغ اإلاظوىعة ؾابلا فُما ًسص مىذ 

 أًام مً ئًضاع البؼاكاث لضي مصلحت اإلاغاكبت اإلاالُت لضي البلضًاث وبعض أن حؿخلم هظه 10الخأشيرة وهظا  في آحاٌ 

ىت البلضًت للخظهير  باالعخماص اإلامىىح لها والظي لها الحم الخصغف فُه صون  البؼاكاث جغؾل وسخت ئلى أمين زٍؼ

 .ججاوػه 
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 كسم إلاًزاداث : املبحث الثالث 

ت والاؾخلالٌ ؤلاصاعي ًىحب الاعتراف لها بساصُت الاؾخلالٌ اإلاالي أو  ئن جمخع الجماعاث اإلادلت بالصخصُت اإلاعىٍى

الظمت اإلاالُت اإلاؿخللت ، وهظا ٌعني جىفير مىاعص مالُت جمىنها مً أصاء ازخصاصاث اإلاىولت ئلُه ، وئشباع حجاث 

 .اإلاىاػىين في هؼاق عملها 

 جلدًم إلاًزاداث : املطلب أألول 

جىلؿم اإلاىاعص اإلاالُت للجماعاث اإلادلُت ئلى مىاعص طاجُت هاججت عً الظغائب والغؾىم والتي جبلغها مصالح الظغائب 

م البؼاكت الحؿابُت  ومىاعص مالُت زاصت هاججت عً ألامالن وبُع اإلاىخجاث ومىاعص مالُت )  fiche de calcul)عً ػٍغ

ل زاعجي)زاعحُت  هاججت عً اإلاؿعضاث التي جلضمها الضولت وجسصُصاث الصىضوق اإلاشترن للجماعاث اإلادلُت  (جمٍى

 .وبالخالي جىحض طمً ميزاهُت البلضًت كؿم ئًغاصاث البلضًت مىاعص طاجُت ومىاعص زاعحُت 

ت واإلاالُت:   إلاًزاداث املحليت الذاجيت : أوال   وحشمل ؤلاًغاصاث الجبائُت والعلاٍع

 وجىلؿم ئلى ؤلاًغاصاث اإلاباشغة وغير اإلاباشغة  : إلاًزاداث الجبائيت -1

 .جفغض على مىاص جخميز بالثباث والاؾخلغاع اليؿبي واإلاضازُل وعأؽ اإلااٌ  : (76)الضزائب املباشزة الحساب 

  الزسم على النشاط املنهي(TAP ) : وهى عؾم ؾىىي على ألاعماٌ ، ًؼبم على عكم 762ًلُض في اإلااصة 

ت والؼبُعُت وهى مىػع هما ًلي   : ألاعماٌ اإلادلم في الىػً مً ػغف ألاشخاص اإلاعىٍى

TAP الوالًت البلدًت F.C.C.L 

2% 1,30% 0,59% 0 ,11% 

  ا على اإلالىُاث ، وهميز بين اإلالىُاث اإلابيُت 760ًلُض في اإلااصة  : الزسم العلاري ؼبم هظا الغؾم ؾىٍى  ٍو

 ، ًدؿب على أؾاؽ اإلاؿاخت خُث 7601وغير  اإلابيُت جضزل في اإلااصة 7600جضزل في اإلااصة الفغعُت 

 مً كاهىن الظغائب اإلاباشغة ، 261 – 248خؿب أخيام اإلاىاص مً  %100حؿخفُض مً البلضًاث خالُا 

 . مىه 10و 09 اإلاىاص 2006وهظا كاهىن اإلاالُت 

 ت التي مىػنها الجبائي في الجؼائغ ،  : الزسم على ألامالك وهى عؾم ًسظع له ألاشخاص الؼبُعُت واإلاعىٍى

دؿب على أؾاؾا اللُم الخاطعت للظغائب في أٌو  ؾىاء واهذ أمىاله مخىاحضة في الجؼائغ أو في الخاعج ٍو

ت أو أمالن مىلىلت والؿُاعاث  مً ول ؾىت ن وهظه اللُم جيىن علاعا مبيُا ، أو خلىق عُيُت علاٍع

 ئلخ ........والؼائغاث الؿُاخُت 

  ىػع هظا الغؾم هما ًلي  :ٍو

 البلدًت الصندوق الوطني للسكن الدولت الزسم على أمالك

 %20 %20 %60 املعدل حسب كيمت ألامالك
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جفغض عىض كُام اإلامٌى بخصغفاث غير مخىكعت هاهفاق الضزل أو اللُام ( : 75الحساب ):   الضزائب غير مباشزة _ 

 .......بىلل اإلالىُت 

 سصص عائضها بيؿبت 755ًلُض في اإلااصة  : الحلوق على الحفالث   للبلضًاث %100 ٍو

  الزسم على الليمت املضافت:TVA  ( 750ًلُض  هظا الغؾم في اإلااصة)  فغض هظا الغؾم بمىحب اإلااصة

ت والخضماث غير التي  . 1991 مً كاهىن اإلاالُت 51 ؼبم بالصفت العامت على عملُاث البُع وأشغاٌ العلاٍع ٍو

 مىسفع %07و   ( عاصي % 17جسظع ئلى الغؾىم وعملُاث الدؿلُم وؤلاؾخيراص ومعضالث هظا الغؾم هي 

ىػع عصُض اللغؾم هما ًلي   : ٍو

TVA البلدًت الدولت F CCL 

 %10 %05 %85 املعدل حسب العمليت

 دضص خؿب ملاًِـ وػبُعت 752ًلُض في اإلااصة :  الزسم الخاص باإلعالناث وألالواح املهنيت  ٍو

 ؤلاعالن واإلالصلاث أ و  ػبُعت اللىخت اإلاهىُت وأبعاصها وفىائضه حعىص للبلضًاث ولُا 

  ا ،   ًسظع لها ول شخص:الدمغت الجبائيت عل السياراث ًملً ؾُاعة ؾىاء وان ػبُعُا او معىٍى

فخه خؿب هىعُت الؿُاعة وؾىت بضأ اؾخعمالها   جخغير حعٍغ

جأحير العلاعاث وخلىق :  وهي عىائض ألامالن الخاصت بالجماعاث اإلادلُت منها 24خؿاب :  ــــــ إلاًزاداث العلاريت 2

 . شبىت الؼغق واإلاؿاخاث اإلالاهي وخلىق البُع في ألاؾىاق 

ىع اإلاسخلفت وفىائض الضًىن وهىاجج :  ـــــــــ إلاًزاداث املاليت3 وجخمثل في فىائض فىائض عؤوؽ ألامىاٌ في البىىن والٍغ

ت الخابعت للجماعاث اإلادلُت   . اإلاصالح الصىاعُت والخجاٍع

 وجخمثل هظه 105وجضزل في الحؿاب  (ئعاهاث ):  ( املساهماث الخارجيت  )إلاًزاداث الخارجيت : ثانيا 

اإلاؿاهماث في ئعاهاث الضولت زاصت اإلاخعللت بخغؼُت الضًىن وئعاهاث الىالًت وجلضم للبلضًاث العاحؼة والظعُفت 

لضمها آلحاٌ جدلُم الخىاػن الجهىي ومسصصاث ccl fاإلاضازُل وئعاهاث الصىضوق اإلاشترن للجماعاث اإلادلُت ٍو

ع الهامت اإلاؿؼغة في هظه اإلاسؼؼاث PCDاإلاسؼاػاث البلضًت للخىمُت ،   .  وتهضف لإلهجاػ اإلاشاَع

 كيفيت جحصيل إلاًزاداث : املطلب الثاني 

في هظا الخصىص ًيبغي اللُام بعملُت جثمين ممخلياث البلضًت للخدىم في عملُت الخدصُل والدؿُير العلالوي ، 

ت مثل الؿياهاث ، ألاماهً اإلاسصصت لالؾخعماٌ الخجاعي ، : فاإلامخلياث البلضًت كض جيىن مىخجت للمضازُل  علاٍع

ت ، مثل : ومىلىلت مثل  (......خـائغ الؿُاعاث  اإلاضاعؽ ، ) اإلاغهباث ، العخاص اإلاخعضص أو غير اإلاىخجت للمضازُل العلاٍع

: وجيىن بالخلىُاث وهي ......واإلاىلىلت مثل شبىت الؼغق ئهاعة العمىمُت  (ئلخ .....كاعاث العالج ، اإلاىخباث ، اإلاؿاحض 

م الجغص : جدضًض ومخابعت اإلامخلياث  ت واإلاىلىلت عً ػٍغ في هظا الؿُاق على البلضًت ئخصاء وجدضًض اإلاالن العلاٍع

ً هما . الؿلُم واليامل مً أ حل اإلادافـت عليها وحؿُير مضازلها   : وئن هظه اإلاخابعت ًجب أن جمؿً بضفتًر
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 ٌسجل فُه اإلامخلياث اإلاىلىلت ًيىن مغكم ومإشغ ومىكع وعلُه زخم ؾلؼت الىصاًت ، عىضما : سجل الجزد  - أ

ًخعلم ألامغ  بمىلىالث حسجل في صفتر الجغص فاهه ًجب حسجُل عكم الجغص على الفاجىعة اإلاعىُت ؾىاء أمام ول ماصة أو 

 . على ؿهغ الفاجىعة  بعض حعُِىً أصاء الخضمت 

م بؼاكاث حؿمذ بخدضًض اإلاصاعف ليل منها واليلىمتراث  أما باليؿبت لحاطغة الؿُاعاث فُجب ؤلامؿان عً ػٍغ

 ئلخ ......اإلاسجلت ومعلىماث أزغي 

ًيبغي أن ًيىن هظا السجل مإشغا مً كبل عئِـ اإلاجلـ الشعبي البلضي ًدخىي : سجل مكوناث أمالك  - ب

لت فىُت ختى ئن اؾخضعذ الظغوعة مً ػغف مياجب الضعاؾاث ًدخىي على   :على عضة أعمضة ًىجؼ بؼٍغ

ـــ الغكم الدؿلؿلي  ــ ــ ــ   الغكم اإلاسؼؽ اإلاؿاحي –ـ

ت بالخفصُل   ــــــــــــ حعُين ألامالن العلاٍع

 ــــــــــــ ػبُعت وحعين العلاعاث ، اإلاىكع ، اإلادخىي 

ش البىاء  ــــــــــ جاٍع

ـــ الاؾخسضام  ــ ــ  ــ

ش ؾىض اإلالىُت  ـــــ جاٍع

بُت الحالُت  ـــ اللُمت الخلٍغ ــ ــ  ــ

ـــ اإلاغاحع اإلاداؾبُت  ــ ــ ــ ــ  ــ

ـــ اإلاالخـاث  ــ ــ ــ  ـ

ـــــــ أما في زصىص ؤلاعاهاث اإلاالُت والىاججت عً مؿاعضة الضولت خُث جبلى اإلاىاعص اإلاالُت الخاصت بالبلضًت ؾىاء 

م ألامالن الظئُلت ولم جغقى ئلى اإلاؿخىي اإلاؼلىب  اإلاخدصل عليها مً حغاء الظغائب اإلاباشغة والغير اإلاباشغة و عً ػٍغ

 :  ن ألامغ الظي ًخؼلب جضزل الضولت خُث جمىذ لهم مؿاعضاث جخمثل في 

وبغامج البىاءاث اإلاضعؾُت وجسصُصاث أزغي مً الصىضوق اإلاشترن  (PCD)بغامج اإلاسؼؼاث الخىمُت البلضًت -  

 ( FCCL)للجماعاث اإلادلُت 

 خُث جخمثل جسصُصاث الصىضوق اإلاشترن للجماعاث اإلادلُت في 

 : منحت معادلت التوسيع بالتساوي -   أ

وجمىذ للبلضًاث التي جخصف بالفلغ وكلت اإلاىاعص اإلاالُت وجىػع بأزظ الاعخباع إلاؿخىي ئًغاصاث البلضًت وعضص ؾيانها 

 : وجدؿب على الىدى الخالي 

  عضص الؿيان  * ( معضٌ البلضي –معضٌ الخىاػن )=مىدت معاصلت الخىػَع 
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ا إلاىدت معاصلت الخىػَع بعض الظبؽ اإلاعضٌ : معضٌ الخىاػن  ًخدصل علُه جبعا للخغيراث في اإلابلغ اإلاسصص ؾىٍى

  (على مؿخىي وػاعة  الضازلُت  )الىػني 

 عضص الؿيان   / (مضازُل ألامالن + اإلاضازُل الجبائُت  ) = (معضٌ الفلغ  )اإلاعضٌ البلضي 

 :  ؤلاعاهاث الاؾخثىائُت -  ب

ت ، خُث ًخم صىضوق  جسصص هظه ؤلاعاهت إلاىاػهت اإلايزاهُت للبلضًاث العاحؼة والتي ال حغؼي مىاعصها الىفلاث ؤلاحباٍع

مؿاهمت البلضًت في  % 02الظمان جدذ ئصاعة الصىضوق اإلاشترن للجماعاث اإلادلُت بخدصُل الاشتراواث اإلاخمثلت في 

لىم باعاصة جىػَعها مما ٌعغف بىاكص اللُمت  الجبائُت والظي ٌعىض الفاعق بين  جمعها ٍو الصىضوق الظمان ٍو

الخلضًغاث والخدصُالث الجبائُت الفعلُت ، باإلطافت ئلى الخسصصاث وؤلاعاهاث اإلامىىخت التي ًلضمها الصىضوق 

اإلاشترن هىان ئعاهاث أزغي جىدس ي أهمُت بالغت ًلضمها جخمثل في الخضمت العمىمُت وئعاهاث صُاهت اإلاضاعؽ 

اصة ألاحىع وغيرهما   . الابخضائُت وأحىع الحغاؾت وألازغ اإلاالي الىاجج عً ٍػ

 مالحظاث املسجلت على جحصيل إلاًزاداث :  املطلب الثالث 

عُت وجىـُمُت والظغائب  والغؾىم  و هاججت عً حؿُير ألامالن .ئن ئًغاصاث البلضًت جيىن هاججت عً هصىص حشَغ

 .        وهاججت عً حؿُير مالي والبُع أو الاكتراض وهىان أًظا ئًغاصاث الىاججت عم مؿاهماث وئعاهاث 

 :  وجغفم وزائم ؤلازباث بؿىضاث ؤلاًغاص وهظا عىض جىفُظ ؤلاًغاصاث 

 ًخم حعضًل ؾىض ؤلاًغاص بشهاصة أما الخسفُع أو ؤلالغاء فبشهاصة جسفُع وخافـت ؾىضاث الخسفُع وؤلاشاعة بظلً

 .في الؿىض ألاصلي وال ًخم الخسفُع غلى لؿىضاث الصاصعة زالٌ الؿىت اإلاالُت 

 وباليؿبت للؿىىاث الؿابلت الؿابلت ًخم طلً باحغاء اللبٌى بغير كُمت أ و بالخسفُع ا و بفائع الضفع أو بدؿاب 

 . الدؿبُلاث خؿب الحالت 

 لىً للض جم حسجُل هلائص مً زالٌ حصخُص إلاسخلف اإلاىاعص اإلاالُت لبلضًت ماؾغي ؾىاء الىاججت عً ألامالن أو 

 :بُع اإلاىخج واإلاصاصع ألازغي الىاججت عً الجباًت اإلادلُت أو الخاعحُت واإلاؿاعضاث التي جلضمها الضولت وهي هما ًلي 

ت ال حغؼي حي جيالُف الصُاهت  )عضم مغاحعت أؾعاع ؤلاًجاع في العضًض مً اإلامخلياث -     (أؾعاع عمٍؼ

 عضم جدُين حضٌو ميىهاث ألامالن - 

 . الدؿعيرة الجؼافُت لحلىق ومؿخدلاث ؤلاًجاع وئجاواث الخضماث صون اؾدشاعة الهُئاث اإلاسخصت - 

الخماػل في ئعضاص اإلاضوالث اإلاخظمىت فخذ اعخماصاث مالُت  )الاؾخعماٌ ال عالكني للمىاعص اإلاالُت آلاجُت مً الضولت - 

   (حضًضة أو ػلب الترزُصاث الخاصت 
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                                                                                           خاجمت الفصل

وؿخيخج مً زالٌ صعاؾدىا في هظا الفصل أن للغكابت اإلاالُت أهمُت هبيرة في الحفاؾ على اإلااٌ العام وجىحيهه ئلى 

مبخغاه الصحُذ وزاصت حاهب الىفلاث التي لم يهملها اإلاشغع الجؼائغي وأوالها اهخمام هبير بدُث أصضع مإزغا 

ظاث 2015 ؾبخمبر  ؾىت 16 اإلاإعر في 247- 15اإلاغؾىم الغئاس ي عكم   اإلاخظمً جىـُم الصفلاث العمىمُت وجفٍى

 .   اإلاغفم العام 
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خاثمة  

. جدوز اشكاليت البحث حىل ما مدي فعاليت السقابت على الىفقاث العمىميت

والسقابت هي عمليت قياض الىخائج ومقازهتها بالخطط او املعاًير وحشخيص اطباب اهحساف الىخائج الفعليت عً الىخائج 

. املسغىبت واجخاذ الاجساءاث الخصحيح عىد ما ًكىن ذلك ضسوزيا

اما الىفقاث العمىميت هي املبالغ املاليت وكل ما جصسفه املؤطظاث العمىميت مً حظاباث الخاص للحفاظ على جىاشنها 

ومصاولت وشاطها ،وهرا وفق ما جاء به امليزان لكل مؤطظت 

وجىاولىا في هره الدزاطت زالر فصىل،وجطسقىا في الفصل الاول الى دزاطت حىل الىفقاث العمىمياث بما فيها مفاهيم 

. حىل الىفقاث العمىميت وكيفيت جىفيرها مً طسف املحاطب العمىمي والامس بالصسف

شكال أاما في الفصل الثاوي جطسقىا الى السقابت املاليت وجفسع هرا الفصل الى زالر مباحث اوال مفهىم السقابت املاليت و

. السقابت املاليت ونهاًت هياكل السقابت املاليت

وهى الفصل الخطبيقي قمىا بدزاطت حالت بلدًت ماطسي ،قدمىا عمىمياث حىل بلدًت ماطسي زم :وفي الفصل الثالثى

. السقابت املاليت هفقاتها واًساداتها

: نتائج البحث

: بعد دزاطت املىضىع مً جاهبين الىظسي والخطبيقي جىصلىا الى الىخائج الخاليت

 : اختيار صحة  الفرضيات

الىفقت جؤزس في جسقيت املجخمعاث الن الىفقاث العامت لها اهميت بالغت في كافت املجخمعاث : فيما ًخص الفسضيت الاولى- 

. املعاصسة ،كما لها دوز في احدار الخىميت الاقخصادًت والاجخماعيت خاصت في الدول الىاميت

. آلامسون بالصسف املكلفىن بالىفقاث العمىميت ًقىمىن بمساقبت وجىفير الىفقت العمىميت: اما الفسضيت الثاهيت

. جىفير وضبط ميزاهيت الهيئت العمىميت مً طسف الاعىان املكلفين برلك مع جحدًد مهام ومظؤولياث كل واحد منهم- 

. الاعىان املكلفىن بدىفير الىفقاث العمىميت هم آلامسون بالصسف واملحاطبين العمىميين- 

للمحاطب العمىمي دوز فعال في السقابت على جىفير الىفقاث العمىميت ومساقبت شكل ومضمىن الىزائق الثبىجيت - 

. الخاصت بالىفقاث ،ومحاولت اكدشاف ألاخطاء قبل عمليت الدفع

. أجهصة السقابت جخمثل في مخخلف الهيئاث العليا التي جخىلها الدولت لهره العمليت: اما الفسضيت الثالثت

السقابت املاليت جكىن قبل وأزىاء وبعد جىفير الىفقاث العامت - 
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اجهصة السقابت املاليت جخمثل في النراقب املالي واملحاطب العمىمي ولجان الصفقاث واملفدشيت العامت للماليت والتي - 

حعخبر هيئت زقابيت خاضعت للظلطت املباشسة للىشيس املكلف باملاليت ،كما ال جيس ى مجلع املحاطبت الالحقت بصفت أعلى 

. هيئت زقابيت في البالد

 :التوصيات والاقتراحات

اطخخدام الخكىىلىجيا الحدًثت دائما في املؤطظاث العمىميت الن املؤطظاث العمىميت دائما جسفض الخغيير - 

والحدازت في الاطاليب والخقىياث  

عصسهت الىطائل املظخخدمت مً مخخلف الاجهصة السقابيت  - 

جىحيد العمل بالىصىص القاهىهيت والخىظيميت الخاصت  - 

. حشجيع الاعىان املكلفين بدىفير ومساقبت الىفقاث وجحفيزهم ومكافئتهم عً جقدًم عمل مميز للمؤطظت العمىميت- 

حظهيل الخأشيرة على الىفقاث العمىميت وازطالها دون الخىقل الى الاًساداث املسكصيت بالىشازة بىاططت املىاقع - 

. الالكتروهيت

 :آفاق املوضوع

مساقبت حظاباث الدظيير والخجهيز وهره الدزاطت ال جخلى مً الىقائص وهظسا الحظاع املىضىع – جىاولذ الدزاطت 

: وعدم امكاهيت معالجت املىضىع مىجهت أخسي ،فيمكً الخىطع في دزاطت بعض مثال دزاطت املىاضيع الخاليت

كيفيت جىشيع الىفقاث العمىميت على املؤطظاث  - 

. املعالجت قبليت وبعدًت للىفقاث العمىميت- 
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