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    جدذ إشساف ألاطخاذ6                                                                                  6 مً إغداد الؿالب

                بىظساف الجُاللي                                                                                        بلعجال بللاطم   

 

اإلاىاكشت 6أغػاء لجىت   

غً  حامػت       الطفت الاطم و الللب السجبت 

 زبُـــــــــــع  ٌظػد غبدالسخمان   A مداغس حامهت مؿخًاهم

 ملـــــــــسز  بىظساف الجُاللي   A مداغس حامهت مؿخًاهم

 ممخدــــــً بىشُخي بىخىص B  مداغس حامهت مؿخًاهم

 

 

 ةــــــات العموميــــــى الصفقــــــــة علــــــة الرقابــــــــآلي
 247-15في ظل المرسوم الرئاسي رقم 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 إهــــــــــــــــــــــــــــــداء

 النبيئني مـــــــوخات نـــــــاملرسلي خري على والسالم الةـــــــالص و احلمد
 كيف اينـــــــعلم من إىل ، ىـــــــاألعل مثلي إىل املتواضع يــــــــعمل مثرة أىدي
 .رمحو اهلل  أيب أمي ، يءـــــــبش علي يبخال مل اللذان و ، اةـــــــاحلي تكون

 ينـــــــشارك و ، وامـــــــاألع ىذه والـــــــط وصرب يـــــــشجعن نـــــــم كل إىل
 مـــــــالعل قـــــــطري يف اــــــــــــــأخطوى وةـــــــخط كل وراء انـــــــوك . احــــــــــــــالنج قـــــــطري
 .احـــــــالنج و

 ةـــــــالدراس يف زمالئي و يـــــــأصدقائ وكل وأخوايت إخويت عـــــــمجي إىل
 الذين إىل ، الصـــــــواإلخ والوفاء دقـــــــالص روح فيهم أجد الذينو العمـــــــل 

 لـــــــك إىل ، ةـــــــواملعرف العلم طريق إىل اـــــــوأوصلون تعليمنا على واـــــــوتعب سهروا
 .عـــــــتشجي بكلمة ولو ساعدين من وكل نـــــــاجلامعيي األساتذة

بوظراف اجليـــــــاليل، يسعـــــــد  رفـــــــاملش األستاذ بالذكر صـــــــأخ و
 .اللـــــــوإج تقدير ةـــــــحتي هلمعبدالرمحـــــــان، بوشيخي بوحوص 

 

  

 



  

 ان ـــــــــــــر و عرفــــــــــــــشك

 دريـــــــص جـــــــليثل و رينـــــــليس فإنو ل،ـــــــباجلمي انـــــــالعرف من اـــــــنطالقإ
 ريفــــــــــــــومش لــــــــــالفاض اذيـــــــأست إىل انـــــــواالمتن رـــــــبالشك دمـــــــأتق أن
 دةـــــــاملساع دـــــــي دـــــــم عن تواىن اـــــــم الذي و ، "بوظراف اجلياللـــــــي األستاذ"

 .يطيل أن ىـــــــوعس أمري بو رـــــــويس دريب يف يسره بأن هلل داـــــــومح ، يل
، ةـــــــة السوافليـــــــبلدي عمال كل إىل الشكر جبزيل كذلك تقدمأ و

 املوقرين اشـــــــالنق جلنة اءـــــــأعض أساتذيت إىل الشكر لـــــــجبزي أتقدم ماك
 اـــــــوإغنائه املتواضعة يتـــــــرسال قراءة يف اءـــــــعن من تكبدوه ما ىـــــــعل

  .ةـــــــالقيم مـــــــمبقرتحاهت
 دـــــــم من لـــــــك إىل الشكر جبزيل دمـــــــأتق أن يسرين ةـــــــالنهاي يف و

 .ةـــــــالعلمي مسرييت يف ونـــــــالع يد يل
 

 

 

 



 

 

 ** اثــــسض اإلادخٍىــــفه** 
 

 تــــــــالطفد ىعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاىغ

  إَـــــــــــــــداء

  و الػسفـــــــــــــــــــان الشىـــــــــــــــــــــس 

 1 ملدمـــــــــــــــــــــــت

  الفطل ألاول 6 ؤلاؾاز اإلافاَُمي للطفلاث الػمىمُت

 4 اإلابدث ألاول 6 مفهىم الطفلاث الػمىمُت و مػاًحر جددًدَا 

 4 اإلاؿلب ألاول 6 حػٍسف الطفلاث الػمىمُت 

عي ِ الدشَغ  4 الُغم ألاٛو : الخهٍغ

ِ الٓػاجيالُغم   6 الثاوي : الخهٍغ

ِ الُٓهي  6 الُغم الثالث : الخهٍغ

 6 اإلاؿلب الثاوي 6 مػاًحر جددًد الطفلاث الػمىمُت

 6 الُغم ألاٛو : اإلاهُاع الهػىي 

 7 اإلاهُاع اإلاىغىعيالُغم الثاوي : 

 8 اإلاالياإلاهُاع الُغم الثالث : 

 8 الش٘ليالُغم الغابو : اإلاهُاع 

 8 اإلابدث الثاوي 6 ؾسق إبسام الطفلاث الػمىمُت و جىفُرَا 

 8-9 اإلاؿلب ألاول 6 ؾسق إبسام الطفلاث الػمىمُت

 9 الُغم ألاٛو : ؾلب الهغوع 

 11 الُغم الثاوي : التراض ي

 13 الُغم الثالث : بحغاءاث ببغام الطُٓاث الهمىمُت

 17 اإلاؿلب الثاوي 6 جىفُر الطفلاث الػمىمُت 

 17 الهمىمیت الطُٓت جىُیظ مجاٛ في اإلاخهاْضة اإلاطلخت ؾلؿاثالُغم ألاٛو : 

ّ الُغم الثاوي :   20 الهمىمیت الطُٓت جىُیظ مجاٛ في والتزاماجه اإلاخهاْض اإلاخهامل خٓى

 24 اإلاخهاْض التزاماث اإلاخهاملالُغم الثالث : 

  الفطل الثاوي 6 آلُاث السكابت غلى الطفلاث الػمىمُت

 26 اإلابدث ألاول 6 السكابت اللبلُت الطفلاث الػمىمُت

 26 السكابت الدازلُت غلى الطفلاث الػمىمُت  اإلاؿلب ألاول 6

ت و جُُٓم الهغوع  26 الُغم ألاٛو : لجىت َخذ ألاقَغ

ت َخذ لجىت ؾحر یُیتالُغم الثاوي : ٖ  27  مهامها و الهغوع جٓییم و ألاقَغ

 30 الخازحُت غلى الطفلاث الػمىمُتاللبلُت السكابت اإلاؿلب الثاوي 6 



  

 ٛ  11 لجان الطُٓاث الهمىمُت اإلاخهاْضة :  الُغم ألاو

 13 اللجىت الٓؿانُت للطُٓاث الهمىمُت الُغم الثاوي :

 13 الػمىمیت الطفلت جىفیر أزىاء لسكابتاإلابدث الثاوي 6 ا

 13 اإلاالیحن ألاغىان زكابتاإلاؿلب ألاول 6 

ابت اإلاغاْب اإلاالي    13 الُغم ألاٛو : ْع

ابتالُغم الثاوي :   15 الهمىمي اإلاداؾب ْع

 31 السكابت البػدًت غلى الطفلاث الػمىمُتاإلاؿلب الثاوي 6 

ابي ج٘مُلي نلى الطُٓاث الهمىمُت ابت الىضاثُت ٖإؾلىب ْع  31 الُغم ألاٛو : الْغ

ابت مجلـ اإلاداؾبت و   34 اإلاُدشُت الهامتالُغم الثاوي : ْع

 33 دزاطــــــت خالــــــــــت6  الثالثالفطل 

 34 الهُيل ؤلادازي للمطالح اإلاىفرة للطفلاث الػمىمُت6 الاول اإلابدث 

 34 بؿاكت فىُت خىل البلدًت اإلاؿلب ألاول 6 

 34 اإلاؿلب الثاوي 6 الهُيل الخىظُمي لبلدًت الظىافلُت 

 35-34 الهامتٛو : اماماهت الُغم ألا 

ً  35 الُغم الثاوي : مطلخت اإلاؿخسضمحن و الخٍٙى

 05 الُغم الثالث : مطلخت الخىكُم و الشاون الهامت

اغُت   01 الُغم الغابو : مطلخت الشاون ؤلاحخمانُت و الثٓاَُت و الٍغ

غم الخامـ : اإلاطلخت الخٓىُت   01 الَغ

 03 الُغم الؿاصؽ : مطلخت اإلاالُت و اإلاداؾبت

 03 و آلُاث السكابت غليهاإحساءاث إبسام و جىفُر الطفلاث الػمىمُت 6 الثاوي اإلابدث 

 03 ؤلاحساءاث الػملُت إلبسام و جىفُر الطفلاث الػمىمُتاإلاؿلب ألاول 6 

 03 الُغم ألاٛو : بْتراح حسجُل نملُت

 03-03 الُغم الثاوي : بنضاص صَتر الشغوؽ و الخإشحرة نلُت 

 03 : جدػحر و بًضام الهغوع  الُغم الغابو

ت و جُُٓم الهغوع اإلاالُت   04-03 الُغم الخامـ : َخذ ألاقَغ

 04 الُغم الؿاصؽ : بعؾاٛ مشغوم الطُٓت بلى اللجىت البلضًت للطُٓاث 

 05 اإلاؿلب الثاوي 6 ازخُاز اإلاخػامل اإلاخػاكد 

 05 الُغم ألاٛو : اإلاهاًحر الخٓىُت

 05 اإلاهاًحر اإلاالُت  الُغم الثاوي :

 05 الُغم الثالث : ؾّغ ؤلازخُاع 

 35 الُغم الغابو : بنخماص الطُٓت و جىُُظَا 

 



  

 : قائمــــــة االشكــــــــــــال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 00 الهُٙل الخىكُمـي إلاطالح و مٙاجب بلضًــت الؿىاَلُت 11

 03 الخطٛى نلى عزطت البرهامجبهض  بنضاص صَتر الشغوؽ خلامغ  12

 04 مسؿـ ًىضح مغاخل بنضاص الطُٓت 13

 35 مسؿـ ًىضح اإلاغاْبت الخاعحُت )اإلاغاْب اإلاالي( 14

 31 تــــــو بحغاءاث ببغام الطُٓاث الهمىمُ مسؿـ ًىضح مغاخل 15

 

 6  مــــــكابمت اإلاالخ

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 33-30 اللجىت البلضًت للطُٓاثهمىطج ْغاع حشُ٘لت  11

ت و جُُٓم الهغوع همىطج ْغاع حشُ٘لت  12  35-34-33 لجىت َخذ ألاقَغ

 31-34-31-35-35 همىطج صَتر الشغوؽ 13

ذ باإلٖخخاب 14  33-33-30-33 همىطج جطٍغ
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  :ةـــــــــــــــــــــمقدم

ام زحاٌ ـــــــل خيزا واطعا مً اهخمـــــــمً أبسش اإلاىاطُع التي حشغت ـــــــــاث العمىمیـــــــحعخبر الصفل

ىع ـــــــا هرا اإلاىطـــــــسي التي ًىدظبهـــــــس إلى ألاهمُت الىبـــــــىاء، و ذلً بالىظـــــــاد على الظـــــــىن و الادازة و ؤلاكخصـــــــاللاه

ج ـــــــر البرامـــــــدازة العامت لخىفُا ؤلاإـــــــل اللاهىهُت التي حظخسدمهـــــــفي الىكذ الساهً، خُث جصىف طمً الىطائ

ادة ـــــــىد عـــــــاز أن هرا اإلاىطىع مً العلـــــــىاٌ العمىمُت، بئعخبـــــــإهفاق ألامت، هما حعد مً أهم أوحه ـــــــؤلاكخصادً

إ.  تـــــــاداث مالُت ضخمـــــــما ًخطلب إعخم

عاث هدى  جددًد شـــــــو على هرا ألاط اث ـــــــسوط و طسق إبسام الصفلـــــــاض، اججهذ مسخلف الدشَس

ل ـــــــالري ًيىن مدام ـــــــت بدماًت اإلااٌ العـــــــهب طبط ؤلاحساءاث و آلالُاث اللاهىهُت الىفُلت، إلى حاـــــــالعمىمُ

ت ـــــــت للجمهىز و جلبُـــــــل اإلاىاشهت بين مخطلباث جىفير الحاحاث العامـــــــاث هرا الىىع مً العلىد، بما ًىفـــــــهفل

د ـــــــه مً الخبدًـــــــام و خماًخـــــــاٌ الحظً للماٌ العـــــــت، و  ملخظُاث طمان ؤلاطخعمـــــــاث العمىمُت مً حهـــــــالطلب

إت .ـــــــت ثاهُـــــــمً حه

ي ـــــــــاز كاهىوي زصىصـــــــــت التي خىلذ الىثير مً الدٌو جبىيها مً زالٌ وطع إطـــــــــو هي اإلالازب

ىن الخاص، ًخىلى جىظُم ـــــــــد التي جدىم زوابط اللاهـــــــــصا في أخيامه عً اللىاعـــــــــو مخمُ هـــــــــمظخلال براج

 742-51سة التي طبلذ صدوز اإلاسطىم السئاس ي زكم ـــــــــت، و كد عسف في الجصائس زالٌ الفخـــــــــاث العمىمُـــــــــالصفل

ىم ألازير  ـــــــــ، لىً هرا اإلاسطت"ـــــــــاث العمىمُـــــــــت "جىظُم الصفلـــــــــبدظمُ 7251طىت  طبخمبر  51ؤزر في ـــــــــاإلا

ظـــــــــم الصفلاث العمىمُـــــــــاف عبازة "اإلاسفم العام" و أصبذ ٌظمى "جىظُـــــــــأط ام"، ـــــــــاث اإلاسفم العـــــــــت و جفٍى

ت ـــــــــاث ؤلاكلُمُـــــــــت و الجماعـــــــــل هفلاث الدولـــــــــىن مدـــــــــت التي جىـــــــــاث العمىمُـــــــــالصفل ه علىـــــــــخُث جطبم أخيام

ع الري ًدىـــــــــاث العمىمُت الخاطعـــــــــع ؤلادازي و اإلاؤطظـــــــــاث العمىمُت ذاث الطابـــــــــو اإلاؤطظ م ـــــــــت للدشَس

ت ـــــــــت مً الدولـــــــــت أو نهائُـــــــــا بمظاهمت مؤكخـــــــــت ولُا أو حصئُـــــــــف بئهجاش عملُت ممىلـــــــــاط الخجازي عىدما جيلـــــــــاليش

إت .ـــــــــاث ؤلاكلُمُـــــــــأو مً الجماع

 لـــــــــاإلاداز دـــــــــأخ ٌعخبر اهه ذلً العامت ىاٌـــــــــألام فُه جخدسن ازـــــــــمظ أهم ٌشيل تـــــــــالعمىمُ الصفلاث اٌـــــــــمج إن

 تـــــــــاللاهىهُ ألاطع بىطع اإلاشسع امـــــــــاهخم إلى أدي ما وهى صىزه، بيل ادـــــــــللفظ خاالث ظهىزإ الى جؤدي التي

 إعداد على تـــــــــالسكاب عـــــــــوط شانها مً التي اثـــــــــالهُئ وزلم العمىمُت، اثـــــــــالصفل إبسام في اإلاىخهجت تـــــــــوؤلاحسائُ

إ .اـــــــــنهاًته إلى بداًتها مً اثـــــــــالصفل هره

ه ـــــــــال بياملـــــــــفص 742-51ىم السئاس ي ـــــــــت للسكابت زصص اإلاشسع في اإلاسطـــــــــسا لألهمُت البالغـــــــــو هظ

اث ـــــــــت في مىظىمت الصفلـــــــــام، و هرا ما ٌعىع أهمُت السكابـــــــــو أدزج فُه مجمىعت مً ألاكظ تـــــــــبللسكا

اث ـــــــــلت أن السكابت على الصفـــــــــمعلى 742-51ىم السئاس ي ـــــــــمً اإلاسط 511اءث اإلاادة ـــــــــالعمىمُت، فلد ح

ت ـــــــــت الدازلُـــــــــت اللبلُـــــــــلسكابلى في اـــــــــو جخج كبل ؤلابسامت ـــــــــالسكاب ت أيـــــــــت حشمل مسخلف مساخل الصفلـــــــــالعمىمُ

ي ـــــــــت اإلاساكب اإلاالـــــــــت هسكابـــــــــاث العمىمُاء جىفُر الصفلـــــــــت أثىـــــــــالسكاب ، وإاث العمىمُت ـــــــــعلى الصفل و الخازحُت

ت و اإلافدشُت ـــت مجلع اإلاداطبـــــــــالىصائُت و زكابت ـــــــــبعد الخىفُر والسكابو السكابت  ،ي ـــــــــو  زكابت اإلاداطب العمىم

إ :تـــــــــت الخالیـــــــــؤلاحابت على ؤلاشيالیاٌو ـــــــــولإلإلاام أهثر بجىاهب اإلاىطىع طىدت، ـــــــــالعام

 



 مقدمــــــــة
 

2 
 

؟ و هرا 742- 51ما مدي جطبیم السكابت على جىفیر الصفلاث العمىمیت في ظل اإلاسطىم السئاس ي   :إلاشكالیة

 لُت : إلى طسح ألاطئلت الفسعیت الخا یجسها

 ما هى مفهىم الصفلاث العمىمیت؟ و ماهي مساخل جدظيرها؟  -

 ؟ 247 -51هیف جخم عملیت السكابت أثىاء جىفیر علد الصفلت العمىمیت في ظل اإلاسطىم السئاس ي   -

 

 ة : فرضیات الدراس

اد ــــــــــــــم الاكخصــــــــــــــً لخدلیــــــــــــــً اإلاخعاكدیــــــــــــــاواة بين اإلاخعاهدیــــــــــــــت جدلم مبدأ اإلاظــــــــــــــاث العمىمیـــــــــــــــالصفل -

 . اــــــــــــــفي جىفیره

وجلییم ت ــــــــــــــت مً طسف لجىت فخذ ألاظسفــــــــــــــت إحساء الس كابت على الصفلاث العمىمیــــــــــــــجخم عملی -

اث اإلاالیت ــــــــــــــٌى بها و لسكابت الهیئــــــــــــــً و الدشسیعاث اإلاعمــــــــــــــت دازلیت طبلا لللىاهیــــــــــــــالعسوض هسكاب

 . ت و مجلع اإلاداطبتــــــــــــــت اإلاساكب اإلاالي و اإلاداطب العمىمي و اإلافدشیت العامت للمالیــــــــــــــهسكاب
 

 : املوضوع اختیار مبررات

 . تــــــــــــــالعمىمی الصفلاث ىع ــــــــــــــؤلاإلاام أهثر بمىط -

 .ازاث ــــــــــــــو حلب ؤلاطدثم الخىمیتجدلُم  في تــــــــــــــالعمىمی اثــــــــــــــالصفل دوزإ اظهاز -

 ا .ــــــــــــــو أهمُته الفظاد ميافدت و العام اٌــــــــــــــاإلا على هُفُت السكابت  على ىفــــــــــــــالىك -
 

 :الدراسة أهمیة

 اــــــــــــــجبرمه التي و العمىمیت اثــــــــــــــالصفل جلعبه الري الدوزإ إبساش مداولت فيالدزاطت  أهمیت ًــــــــــــــجىم

 يــــــــــــــالخ تــــــــــــــبالسكاب ذلً و اإلادلیت الخىمیت بعث إلى تــــــــــــــالسامی الدولت مسططاث و أهداف لخدلیم تــــــــــــــؤلادازی ألاحهصة

 امــــــــــــــالع اإلااٌ لحمایت تهدف التي ت،ــــــــــــــالعمىمی الصفلاث على زكابیت إحساءاث فسض زالٌ مً الدولت اــــــــــــــجفسطه

إ. الازخالض و دــــــــــــــالخبدی مً
إ

 :املستخدمة وألادوات املنهج

ٌإ اإلاطسوخت ؤلاشيالُت على تــــــــــــــلإلحاب  جـــــــــــــاإلانه بين اعخمدها اإلاصج اإلاسحىة جــــــــــــــالىخائ إلى والىصى

 اعــــــــــــــاطخسدام وإجب ًلخض ي اــــــــــــــمىطىعى لطبُعت هظسا سيإــــــــــــــالىظ الجاهب ففي اإلالازنإ واإلاىهج يــــــــــــــالخدلُل الىصفي

طسق  و تــــــــــــــالعمىمُ للصفلاث ألاطاطُت باإلافاهُم البدء على اــــــــــــــأطاط ًلىم الري الخدلُلي الىصفي جــــــــــــــاإلانه

إا .ــــــــــــــآلُاث السكابت عليهو  ا،ــــــــــــــإبسامه وإحساءاث
إ

 :البحث صعوبات

 . 742-51ي ــــــــــــــث العمىمُت زاصت في إطاز اإلاسطىم السئاطالصفلاب تاإلاخعلل اإلاساحع صــــــــــــــهل -

 . ىعــــــــــــــاإلاىطفي حىاهب  أهثرإالخىطع  و لإلإلاام يــــــــــــــالياف الىكذ -
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 :البحث خطة ثبریر

 فصلين، إلى كظمىاه فلد البدث أهداف طسح على ااءـــــــــــوبى لىا اإلاخىفسة اإلاعلىماث مً اــــــــــــــاهطالك

ٌإ  اـــــــــماهیته و تـــــــــالعمىمی تـــــــــالصفل ىمـــــــــمفه خیث مً تـــــــــالعمىمی اثـــــــــللصفل يـــــــــاإلافاهیم ؤلاطاز ألاول  الفصل جىاو

ي ـــــــــالسئاط ىمـــــــــاإلاسط خددها التي السكابت آلیاث الثاني الفصل عني خين في رها،ـــــــــجىفی آلیاث هرا و إبسامها سقإـــــــــط و

 خیث مً و العمىمیت الصفلت أثىاء جىفیر ؤلادازة طلطاث خیث مً العمىمیت الصفلت جىفیر أثىاء 51-742

إ. تـــــــــالعمىمی الصفلت علد على تـــــــــالخىمیلی السكابت
إ

ٌإــــللحص  :السابقة الدراسات ٌإـــــــخ الدزاطاث مً العدًد على اـــــاطلعى اإلاطسوخت تـــــــلإلشيالُ إحابت على ى  ى

إ: يــــًل ما منها هرهس العمىمُت اثـــــالصفل على تـــــالسكاب
 

 ت تـــــــالسكاب " ب اإلاعىىهت مصطفى مبرووي الطالب ســــماحظدُ زطالت ، العمىمي الصفلاث إبسام على ؤلاداٍز

إو الري جىصل إلى : 7252-7254

ت السكابت أن -  اإلااٌ وخماًت لظبط ألاطاس ي ألامان صمام هي دائما جبلى العمىمُت الصفلاث على ؤلاداٍز

 إلى تـــــــإداٍز كاعدة أصغس مً سةـــاإلاعاص اإلاجخمعاث ظدــــح ًىسس أطحى الري ؤلادازيإ الفظاد مً العام

ت هُئت أعلى  . الدولت في إداٍز

 وزالٌ اإلاُدان في الصعىباث مً تـــــــبمجمىع ًصطدم اإلاسخصت الصفلاث للجان السكابي العمل أن -

 السكابي لـــــــالعم جىظم التي واللسازاث والخعلُماث تـــــــالخىظُمُ الىصىص بغُاب الُىمي وشاطها ممازطت

عُله ًددها والري للصفلاث جىظُمهم في الىازدة يـــــــاللاهىه الىص غمىض وجفظس  اللساز اجساذ في اـــــــَو

دد الصائب  . الىص جفظير في والاحتهاد اإلابادزة مً ٍو
 

 ادز خفىظت اإلاعىىهت بـ آلُاث الساكبت على الصفلاث العمىمُت ـــــــزطالت اإلااطتر  للطالب ألامير عبدالل

 و الري جىصل إلى الىخائج الخالُت :  7254-7251

 الاكخصادًت، اإلاسافم مسخلف اثـــــــخاحُ لخلبُت اإلاهمت آلالُاث مً آلُت تـــــــالعمىمُ الصفلاث إن -

 .اإلادلُت الخىمُت جدلُم في وحظاهم اإلاىاطً جسدم التي ولثلافُت ا الاحخماعُت

  ذلً حاهب إلى جخطلب وإهما أهدافها، لخدلُم فلط متـــــــضخ مالُت غـــــــمبال جخطلب ال العمىمُت الصفلاث -

إ.  مسلصت و واعُت وشعبُت خيىمُت مظاهدة و مدزب، و مؤهل وحهاش وفعالت هفؤة إدازة

 التي صـــــــوالىلائ الثغساث لظد مداولت عً ٌعبر كد ألزسيإ فترة مً اثـــــــالصفل لخىظُم اإلاشسع مساحعت إن -

 الٌـــــــاطخغ لخفادي مىه إدزاوا ذلً ًيىنإ وكد السكابي، لعملها ممازطتها أثىاء تـــــــالسكابُ اللجان بها جصطدم

إ.امـــــــالع باإلااٌ والخالعب للىفىذ الىظُفت

 

إ

إ

إ

إ
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 : جمهيـــــــــــــــــــــد

غي في ـــــــت إلاا لها مً ؤَمیت ٓبـــــــغي ؤَمیت زاصت للصٌِاث اللمىمیـــــــلِض ؤولى اإلاشغق الجؼاث 

ىصىص  ا مً زال٘ـــــــاُخصاص البالص ، ویبضو طلٗ حلی
ّ
ت و في ـــــــت التي صضعث في خِب ػمىیت مسخلٌـــــــالِاهىهیال

ت ـــــــت جسظم لؼَغ ببغام زاصت وإلحغاءاث في هایـــــــت وؾیاؾیت مسخلٌت، ًالصٌِاث اللمىمیـــــــمغاخل اُخصاصی

ابیاي م ألػغ ـــــــض ، ٓما ؤنها جسظـــــــمً الخلِی ت مً ـــــــت و جس٘ى حهت ؤلاصاعة مجمىكـــــــت وزاعحیـــــــت زاصت صازلیـــــــُع

ت في كِىص ؤزـــــــالؿلؼاث الاؾخثىاثی ض ـــــــت الجؼاثغي في بضایخه ُـــــــىن الصٌِاث اللمىمیـــــــغي . ًِاهـــــــت هحراإلاإلًى

ت ـــــــي و كضم بمٖاهیـــــــل الخاعیسي و َظا ػبیعي هـغا لللامـــــــاث اللمىمیت الٌغوؿـــــــكغي جإزغآبحرا بِاهىن الصٌِ

ٔان مىحىصا في َظٍ اإلاغخلت ، ـــــــىن حضیض في ًترة وححزة و الضولت بداحت إلالء الٌغان الِاهىهـــــــمیالص ُاه ي الظي 

ٔاهذ مدضوصـــــــاث ؤلابغام مم بلع الازخالي في مجا٘ جؼبیّ ٓیٌیـــــــًىص كلى هٌـ ٓیٌی ة ت اإلاىاُصت و التي 

ٔاهذ مخِاعبـــــــىن الجؼاثغي ، ؤما باليؿبت للملایحر اإلاؿخسضمـــــــفي الِاه ً ـــــــت في الِاهىهیـــــــت في جِىیاث ؤلابغام ًِض 

 . غ يـــــــاث التي جمحز بها الِاهىن الجؼاثـــــــمم بلع الخصىصی
 

 مفهىم الصفلاث العمىميت ::  البمحث ألاول 

ٔان بلض الٌغوؿُت،  الِىاهحن جدٕمه غـــــــالجؼاث في اللمىمُت للصٌِاث الِاهىوي امـــــــالىـ الاؾخِال٘ 

م  ىن ـــــــللِاه ػبِا و َظا  كضًضة، تـــــــهصىص جىـُمُ بصضاع اللامت اإلاصلحت مِخظُاث اؾخىحذ زم ،751-26ُع

 : يـــــــًل ٓما اللمىمُت اثـــــــالصٌِ حلٍغٍ جىاولذ التي
 

 : ملؼلب ألاول : حعسیف الصفلاث العمىمیتا

اث اللمىمیت ــــــــىعة مـً صـىع اللِـىص ؤلاصاعیـت لٕـً جؼلـّ حؿـمیت الصـٌِـــــــحلـض الصـٌِاث اللمىمیـت ص            

ىص اإلالخاصة و التي لیؿذ لها ـــــــى اصؼالح اللِض ؤلاصاعي واعص كلى جلٗ اللِـــــــكلى اللِىص طاث ألاَمیت و یبِ

  .اث اللمىمیتـــــــاءا مالیا یمازل ما َى ملم٘ى به في الصٌِـــــــغة و هؼـــــــؤَمیت ٓبی
 

   الخعسيف الدشسيعي :  الفسع ألاول :

غض َظٍ ـــــــول، ً الصٌِاث اإلاسخلٌت الصٌِاث اللمىمیتـــــــغي اإلاشغق الجؼاثغي كبر ُىاهیـــــــلِض ك         

 ي .  ـــــــاث خؿب الخضعج الؼمىـــــــالخلغیٌ
 

 : (1) 99 – 67كاهىن الصفلاث ألاول أمس -1

ذ اإلا             ت هي كِىص مٕخىبت جبرمها ـــــــاصة ألاولى الصٌِاث اللمىمیت ٓما یلي " الصٌِاث اللمىمیــــــــكًغ

اث ـــــــاػ ؤشوا٘ ؤو جىعیضاث ؤو زضمـــــــاث ؤو اإلااؾؿاث واإلاٖاجب اللمىمیت ُصض اهجـــــــالضولت ؤو اللماالث ؤو البلضی

 . ىن ـــــــغوغ اإلاىصىص كلیها في َظا الِاهـــــــطمً الش

 

 
. م اإلاخظمً الصٌِاث اللمىمیت7021یىهیى  71ھـ اإلاىاًّ ٘ 7831عبیم ألا٘و  90اإلااعر في  09-21إلااصة ألاولى مً ؤمغ ا -(7)
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 : 145-82املخّعلم بصفلاث املخعامل العمىمي املسطىم -2

ذ اإلااصة الغابل  ت خؿب ـــــــ" صٌِاث اإلاخلامل اللمىمي كِىص مٕخىب 36ت مً اإلاغؾىم ـــــــكًغ

ّ الشغوغ الـــــــاعي كلى اللِىص، ومبرمـــــــمٌهىم الدشغیم الؿ ا٘ ـــــــىم ُصض بهجاػ ألاشوـــــــظا اإلاغؾـــــــىاعصة في َـــــــت ًو

 . اثـــــــالخضم اء اإلاىاص وـــــــؤو اُخى
 

 : 434- 91املسطىم الخىفیري املخظمن جىظیم الصفلاث العمىمیت  -3

ضمذ اإلااصة ـــــــض اإلاغؾىم الخىٌیظي اإلاخظمً جىـیم الصٌِـــــــلم یبخل اث كً ؾابِیه ٓثحرا ُو

اعي ـــــــت خؿب الدشغیم الؿـــــــت بِىلها "الصٌِاث اللمىمیت كِىص مٕخىبـــــــت مىه حلغیٌا للصٌِاث اللمىمیـــــــالثالث

ّ الشغوغ الىاعصة في َظا ـــــــكلى اللِ اث ـــــــاء اإلاىاص والخضمـــــــىم ُصض بهجاػ ألاشوا٘ واُخىـــــــاإلاغؾىص ومبرمت ًو

 . ضةـــــــاب اإلاصلحت اإلاخلاُـــــــلحؿ
 

 : 259-92املسطىم السئاس ي  -4 

الصٌِاث ا للصٌِاث اللمىمیت بِىلها "ـــــــذ اإلااصة الثالثت مً اإلاغؾىم الغثاس ي حلغیٌـــــــُضم

ّ الشغوغ اإلاىصى ص كلیها في َظا اإلاغؾـــــــٕخىبت في مٌهىم الدشغیت كِىص مـــــــاللمىمی ىم ـــــــم اإلالم٘ى به .جبرم ًو

 . ضةـــــــا٘ واُخىاء اإلاىاص والخضماث والضعاؾاث لحؿاب اإلاصلحت اإلاخلاُـــــــُصض بهجاػ ألاشو
 

 : 236-19املسطىم السئاس ي  -5 

ها َظا اإلاغؾ م ـــــــیغ ت في مٌهىم الدشـــــــ" الصٌِاث اللمىمیت كِىص مٕخىب 90بضوعٍ في اإلااصة  ىمـــــــكًغ

اللىاػم  اءـــــــا٘ واُخىـــــــاػ ألاشوـــــــض بهجـــــــىم ُصـــــــظا اإلاغؾــــــــــــــىص كلیها في َـــــــغوغ اإلاىصـــــــّ الشـــــــه، جبرم ًوـــــــاإلالم٘ى ب

 .  ضةـــــــت اإلاخلاُـــــــاث و الضعاؾاث لحؿاب اإلاصلحـــــــو الخضم
 

 : 247-15املسطىم السئاس ي  -6

ه ت في ـــــــاث اللمىمیت كِىص مٕخىبـــــــا في اإلااصة الثاهیت مً َظا اإلاغؾىم ٓما یلي: " الصٌِـــــــوكًغ

ّ الشغوغ اإلاىصىص كلیها في َـــــــ٘ى به جبرم بمِابل مم مخلاملحن اُخصاصییـــــــمٌهىم الدشغیم اإلالم ظا ـــــــً ًو

 . (7)اثـــــــا٘ و اللىاػم و الخضماث و الضعاؾـــــــت خاحاث اإلاصلحت اإلاخلاُضة في مجا٘ ألاشوـــــــاإلاغؾىم لخلبی

لـــــــو كلُه ًمٕ      ٍ الدشَغ  ت و هي :ـــــــي الؿابّ كىاصغ الصٌِت اللمىمُـــــــً ؤن وؿخسلص مً زال٘ الخلٍغ

 ت .ـــــــل الٕخابي للصٌِاث اللمىمُـــــــالشٕ - ؤ

 ل .ـــــــاث اللمىمُت كِىص جبرم بمِابـــــــالصٌِ - ب

 ضة و اإلاخلاملحن ؤلاُخصاصًحن .ـــــــت اللمىمُت َما اإلاصلحت اإلاخلاُـــــــؤػغاي الصٌِ  -ج

ي ـــــــاث اللمىمُت هي ألاخٖام الىاعصة في اإلاغؾىم الغثاؾـــــــالىاحب جؼبُِه كلى كِىص الصٌِ ىن ـــــــالِاه  -ص 

ّ اللام  601-75م ـــــــُع ظاث اإلاًغ  .الخاص بدىـُم الصٌِاث اللمىمُت و جٌٍى

 . تاللاماث كلى ألاشوا٘ و اللىاػم و الخضماث و الضعاؾاث التي جخللّ باإلاغاًّ ـًىصب مىطىق الصٌِ -ٌ 

 
ّ اللام. ج.ع اإلاخظمً جىـُم الصٌِاث الل 6975-90-72اإلااعر في  601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي  96اإلااصة  -(7) ظاث اإلاًغ 59،ع ُم مىمُت و جٌٍى
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 الفسع الثاوي : الخعسيف اللظائي : 

اػ ــــــــــــت بإخض الخىاص خ٘ى مِاولت ؤو بهجــــــــــــالجؼاثغي كغي الصٌِت اللمىمُت بإنها " كِض ًغبؽ الضول اءــــــــــــالِظ

ت ــــــــــــىمُت اللمــــــــــــىوي للصٌِــــــــــــي باإلاضل٘ى الِاهــــــــــــً زال٘ الخلٍغٍ بإهه ال ًٌــــــــــــاث"، و ًبضو مــــــــــــمشغوق ؤو ؤصاء زضم

ت اللمىمُت ــــــــــــت بإخض الخىاص، في خحن ؤن الصٌِــــــــــــا كلى ؤنها كِض عباػي ًجمم الضولــــــــــــض طُّ مٌهىمهــــــــــــو ُ

ا آزغ هحر الضولت ممثال في الىالًت ؤو البلضًــــــــــــًمًٕ ؤن ججم  ت .ــــــــــــت ؤو اإلااؾؿاث ؤلاصاٍعــــــــــــم ػًغ
 

 الفسع الثالث : الخعسيف الفلهي :

ُصض ام ــــــــــــه شخص مً اشخاص الِاهىن اللــــــــــــه ؤلاصاعي اللِض كلى ؤهه اللِض ًبرمــــــــــــٌلغي الٌِ

ّ كام، ؤو بمىاؾب اللام مً زال٘ بخخىاء اللِض بىىصا  ىن ــــــــــــت حؿُحٍر و ًبضو  جبيُه ؤؾلىب الِاهــــــــــــبصاعة مًغ

ت في كِىص الِاهــــــــــــهُ  ىن الخاص .ــــــــــــغ مإلًى

ىص الي ــــــــــــغة ، بل ؤُغ ملاًحر  زاصت باللِــــــــــــه لم ٌلغي الصٌِت اللمىمُت بصٌت مباشــــــــــــبطن الٌِ

ت جسظم ــــــــــــجبرم كِىص كاصًت جسظم للِاهىن الخاص و كِىص بصاٍعه ــــــــــــًاإلصاعة خؿب الٌِ، جبرمها ؤلاصاعة

ٔاهذ جخًىــــــــــــام البض ؤن جدخىي كلى ملاًحر ، ًالصٌِت خؿب الٌِه هي كِىص بصاٍعــــــــــــللِاهىن الل غ كلى ــــــــــــت بطا 

  ض ؤلاصاعي .ــــــــــــت  في اللِــــــــــــاإلالاًحر اإلاشترػ
 

 معاًير جحدًد الصفلاث العمىميت : الثاوي :املؼلب 

ت ، لظا ــــــــــــل في صاثغة الصٌِاث اللمىمُــــــــــــصاعة اللامت جضزا ؤلا ــــــــــــم اللِىص التي جبرمهــــــــــــلِؿذ حمُ

ت كلى ؤهه صٌِت ــــــــــــجدضًض اإلالاًحر التي ًخم كلى اؾاؾها ًمًٕ جٍُُٕ كِض ؤلاصاعة اللام ت بمٖاــــــــــــمً الاَمُ

 غ ــــــــــــالص جلٗ اإلالاًُــــــــــــ، ًمٕىىا اؾخس 601-75ي ــــــــــــىم الغثاؾــــــــــــىاعصة في اإلاغؾــــــــــــىصة بلى ألاخٖام الــــــــــــكمىمُت ،  بالل

 ل في :ــــــــــــتي جخمثــــــــــــو ال
 

ب َظا اإلالُاع ًخم الىـغ بلى ؤػغاي اللِىص صون الاكخضاص ــــــــــــو بمىح ملعياز العظىي :: االفسع ألاول 

ل الحص الجهاث التي ــــــــــــكلى ؾبُ 601-75ىكه ، ًِض خضصث اإلااصة الؿاصؾت مً اإلاغؾىم الغثاس ي ــــــــــــبمىط

 ت و هي :ــــــــــــكً ػَغ الصٌِاث اللمىمُ (7)ًــــــــــــجبرم كِىصَا مم اإلاخلاملحن ؤلاُخصاصًُ

 ت .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالضول -

 ت .ــــــــــــُلُمُماكـــــــــــــــــــــــاث ؤلاجال -

م الظي ًدٕم اليشاغ الخجاإلااؾؿاث اللمىمُت الخاطلت  - اعي كىضما جٖلٍ بةهجاػ كملُت ــــــــــــللدشَغ

 ت .ــــــــــــت مً الضولت ؤو مً الجماكاث ؤلاُلُمُــــــــــــممىلت بمؿاَم
 

 
 682-79طلٗ كلى زالي ألامغ في ؿل اإلاغؾىم الغثاس ي ُض اؾخسضم مصؼلح "اإلاخلامل ؤلاُخصاصي"، و  601-75حضًغ بالظٓغ ؤن اإلاغؾىم الغثاس ي  -(7)

ّ اللام ظاث اإلاًغ و جلٗ  اإلالغى، و ٌلىص طلٗ بلى عهبت اإلاشغق في جدُِّ الاوسجام بحن اإلاصؼلحاث اإلاؿخلملت في ُاهىن الصٌِاث اللمىمُت و جٌٍى

م الجؼاثغي"، مضازلت مِضمت طمً اشوا٘ الُىم الضعاس ي خ٘ى الىاعصة في ُاهىن اإلاىاًؿت: للىع بضعة، "ؤلاػاع اإلاٌاَُمي للصٌِاث اللمىمُت في  الدشَغ

ّ اللام، اإلاىـم بٖلُت الحَِى و الللىم الؿُاؾُت حاملت مدمض زُظغ ظاث اإلاًغ  71ٌؿٕغة، ًىم -الخىـُم الجضًض للصٌِاث اللمىمُت و جٌٍى

.97، ص 6975صٌؿمبر 
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 املعياز املىطىعي : : الفسع الثاوي

ى ــــــــــــكل م ؤلاصاعةــــــــــــىق الخضمت التي ًِضمها اإلاخلامل ؤلاُخصاصي مــــــــــــمىط و َىا ًخلحن ان ًىصب

 : (1)تــــــــــــبخضي اللملُاث الخالُ
 

ت ، بطا جللّ ــــــــــــإ اإلاصلحت اإلاخلاُضة بلى ببغام كِىصَا كً ػَغ الصٌِاث اللمىمُــــــــــــجلجإهجاش ألاشغال :    -1

، ٓما حشمل بىاء ؤو ججضًض ؤو صُاهــــــــــــت  ألامغ  بةهجاػ ميشــــــــــــإة ؤو ؤشوا٘ بىاء ؤو َىضؾت مضهُــــــــــــت مً ػغي مِا٘و

ــم ؤو بصالح ؤو جضكُم ؤو َضم ميشإة ؤو حؼء منهــــــــــــا ، بما في طلٗ الخج هحزاث ؤو جإَُل ؤو تهُئت  ؤو جغمُــــــــــ

ت اإلاغجبؼــــــــــــت بها إلؾخواللهــــــــــــا  . (6)الظغوٍع
 

جلجإ اإلاصلحــــــــــــت اإلاخلاُضة بلى ببغام َظا الىىق مً اللِىص كىضما ًخللّ مىطــــــــــــىق اللِض    إكخىاء لىاشم : -2

ٔان شٖلها ، مىحهت لخلبُــــــــــــت الحاحاث اإلاخصلت  بةُخىاء ها للخاص ؤو مىاص مهما  ؤو بُم باإلًجــــــــــــاع ، مً ػًغ

ؼت كضم ججاوػ مبالى جلٗ ألاشوــــــــــــا٘ ُُمت َظٍ  بيشاػها ، بما في طلٗ ؤشوــــــــــــا٘ و طم و جىصِب اللىاػم ، شٍغ

ُض وؾلــــــــــــذ مً مجا٘  601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي  60ـــــــف ؤن الٌِغة الخاؾلت مً اإلااصة ، و  اإلاالخـــــ( 8)اللىاػم

ٔاملت هحر  حضًضة .  كِىص بُخىــــــــــــاء اللىاػم لدشمل صٌِاث لىاػم مىاص ججهحز ميشأث بهخاحُــــــــــــت 
 

كلى ؤنها بجٌــــــــــــاَ بحن ؤلاصاعة و مخلاُض ًلؼم بةهجــــــــــــاػ  حلغي صٌِــــــــــــت بهجاػ الخضماث إهجاش الدزاطاث : -3

، و   (0)صعاؾاث مدضصة في بىىص اللِض لِاء مِابل مالي جلتزم اإلاصلحت اإلاخلاُضة بضًله جدُِِا للمصلحت اللامت

ــــــــــــت، ؤو بهجاػ مهماث اإلاغاُبت الخِىُت ؤو الج ُىجِىُــــــــــــت و ؤلاشغاي و مؿاكضة هي مخللِت بةهجاػ زضماث ًٍٕغ

 صاخب اإلاشغوق اإلاغجبؼت بصٌِـــاث ألاشوا٘ اللامت ، كً ػَغ صٌِاث بهجاػ الضعاؾاث، و جخمثل اؾاؾــا في :

 صعاؾــــــــــــت ؤولُت ؤو الدصخُص ؤو الغؾم اإلابضجي . -

م جمهُضًت مىحؼة و مٌصلت . -  صعاؾت مشاَع

 اإلاشــــــــــــــــــــــــغوق .صعاؾــــــــــــاث  -

ت ألاشوا٘ ، و جىـُم و جيؿُّ و جىحُه ــــــــــــمؿاكضة صاخب اإلاشغوق في ببغام و بصاعة جىٌُظ صٌِ -

 .غوق ــــــــــــالىعشت و اؾخالم اإلاش
 

مً ؤحل جِضًــــــــــــم زضماث جبرمها اإلاصلحــــــــــــت اإلاخلاُضة مم ؤخض اإلاخلاملحن ؤلاُخصاصًحن     جلدًم الخدماث : -4

اء اللــــــــــــىاػم مدضصة في صًتر الشــــــــــــغوغ، و بكخبر اإلاشغق ؤن ٔل صٌِــــــــــــت جسخلٍ كً صٌِــــــــــــاث الاشوــــــــــــا٘ و اُخى

 .( 5)و بهجاػ الضعاؾاث هي صٌِت كمىمُــــــــــــت للخضماث

 

 
ً صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُتن بً كٕىىن، الجؼاثغ،  ُضوج -(7)  . 795، ص 6992خمامت، كملُت ببغام الصٌِاث اللمىمُت في الِاهىن الجؼاثٍغ

م  5و0و8الٌِغاث  -(6)  .، مغحم ؾابّ 601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي ُع

 مً اإلاصضع هٌؿه  . 0و3و1و2الٌِغاث  -(8)

 .12 ص،6991،الجؼاثغ .والخىػَم لليشغ حؿىع  .الجصائس في العمىميت الصفلاث .بىطُاي كماع -(0)

م  60مً اإلااصة  78الٌِغة  -(5) .، مغحم ؾابّ 601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي ُع
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 الفسع الثالث : املعياز املالي :

لخٍُُٕ اللِض الظي  601-75ىم الغثاس ي ــــــــــــض باإلالُاع اإلاالي اللخبت اإلاالُت الضهُا التي هص كلیها اإلاغؾــــــــــــو ًِص

ا ؤلاصاعة اللامت لِؿذ ــــــــــــضة كلى ؤهه صٌِت كمىمُت ، كلى بكخباع ؤن اللِىص التي جبرمهــــــــــــجبرمه اإلاصلحت اإلاخلاُ

م اإلابلى الخِضًــــــــــــغي للصت ــــــــــــٔلها صٌِاث كمىمُ م اإلابلى ، و في َظا الصضص جم ًع ٌِاث اللمىمُت ٓما جــــــــــــم ًع

ؤن ٔل صٌِت ٌؿــــــــــــاوي  601-75مً اإلاغؾىم الغثاؾــــــــــــي  78، خُث حاء في اإلااصة (7)ألاصوى للجىء بلى ؤلاؾدشــــــــــــاعة

صج( ؤو ًِل كىه  76.999.999كشغ ملُــــــــــــىن صًىاع ) ًیها اإلابلى الخِضًغي لحجاث اإلاصلحــــــــــــت اإلاخلاُضة بزني

صج( للضعاؾاث ؤو الخضماث ، ال جِخط ي وحىبا ببغام  2.999.999لألشوا٘ و اللىاػم ، و  ؾخت مالًحن صًىاع )

صٌِت كمىمُت ، ٓما ؤهه ال جٕــــــــــــىن مدل بؾدشاعة وحىبا الؼلباث التي جِل في مجمىق مبالوها ، خؿب 

 7.999.999ُلتها ؤشواال ؤو لــــــــــــىاػم ؤو صعاؾاث ؤو زضماث، زال٘ هٌـ الؿىت اإلاالــــــــــــُت ، كً ملُىن صًىاع )ػب

ــــــاث و صج( ًُما ًسص الضعاؾــــــ 599.999صج( ًُما ًسص الاشوــــــــــــا٘ و اللىاػم ، و كً زمؿماثــــــــــــت ؤلٍ صًىاع )

 ـــاث .الخضمـــــــــ
 

 :  الشكلي ملعيازاالفسع السابع :

لاث لــــــــــــٓ زال مً  مبضؤ كلى زبذ الجؼاثغي  غّقــــــــــــاإلاش ؤن هجض تــــــــــــاللمىمُ اإلاخللِت بالصٌِاث الدشَغ

ى واخض ظا مٕخىبت، ىصــــــــــــكِ كباعة كً تـاللمىمُ الصٌِاث ؤّن  َو م  اإلاغؾىم ًــــــــــــم 97 اإلااصة في ضٍــــــــــــهج ما َو ُع

برم''ي : ـًل ما كلى جىص التي 75-601
ُ
 ؾغ وللّل  ''الخدماث جىفير في شسوع أي كبل العمىميت الصفلاث ج

 :  (2)ً ــــــــــــبزيُ لؿببحن ٌلىص غــــــــــــالجؼاث في اللمىمُت اثــــــــــــالصٌِ ُىاهحن مسخلٍ في والخإُٓض كلیها الٕخابت اشتراغ

مسخلٍ  لخىٌُظ وؤصاة تــــــــــــواإلادلُ الىػىُت الخىمُت مسؼؼاث لخىٌُظ ؤصاة تــــــــــــاللمىمُ الصٌِاث بّن  -1

ت جــــــــــــالبرام  .  تــــــــــــمٕخىب جٖىن  ؤن ًجب لظا الاؾدثماٍع

ىت اإلاالُت ؤكبائها جخدمل تــــــــــــاللمىمُ الصٌِاث بّن   -2  ىانــــــــــــجصغي بلى التي الطخمت ًاإلابالى ت،ــــــــــــاللام الخٍؼ

ؼي  لجهاػ تــــــــــــاللمىمُ الصٌِاث ِي ؤو مدلي ؤو مٓغ ىت اللامت جخدّملها مؿخِلت تــــــــــــوػىُ َُئت ؤو مًغ  . الخٍؼ
 

 :جىفيرها و  إبسام الصفلاث العمىميت ػسق املبحث الثاوي : 

لاث في فــــــــــــاإلاالخ هاًت  بلى 09-21غ ــــــــــــألام مً اللمىمُت اثــــــــــــللصٌِ اإلاىـمت الؿابِت الدشَغ

ِ َما ٔاؾخثىاء والتراض ي ٓإصل تــــــــــــاإلاىاُص ؤن هجض 68-76الغثاس ي  اإلاغؾىم  الصٌِاث اللمىمُت، ببغام اــــــــــــػٍغ

 .اللغوض ػلب حضًضا و َى مصؼلحا اكخمض الجؼاثغي  اإلاشغق هجض ؤن 601-75اإلاغؾىم امــــــــــــؤخٕ في ؤهه خحن في
 

 : إبسام الصفلاث العمىميتػسق املؼلب ألاول : 

 

 

 
م  60مً اإلااصة  78الٌِغة  -6   الؿالٍ الظٓغ . 601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي ُع

(1)- 
Ounissi layachi « la procédure de passation des marchés publics : Etude analytique  et réflexions à la lumière du code des des 

marchés publics 2015 » .
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 ػلب العسوض :الفسع ألاول : أطلىب 

ا اإلاشغق الجؼاثغي إلبغام الصٌِــــــــــــٌلض بحغاء ػلب اللغوض مً الٌُُٕ اث ــــــــــــاث التي ؤَُغ

ه بإهه "بحغاء ٌؿته اللمىمُت، ً مم ــــــــــــضي الحص٘ى كلى كغوض مً كضة مخلهضًً مخىاًؿُــــــــــــو ُض كًغ

ت، ــــــــــــت صون مٌاوطاث، للمخلهض الظي ًِضم ؤخؿً كغض مً خُث اإلاؼاًا ؤلاُخصاصًــــــــــــجسصُص الصٌِ

 .( 7)غاءــــــــــــُبل بهؼالَ ؤلاحاؾدىاصا بلى ملاًحر مىطىكُت حلض 

م ــــــــــــمً اإلاغؾىم الغثاؾ 06م الجؼاثغي بمىحب اإلااصة ــــــــــــلِض خضص اإلاشغ ، ألاشٖا٘  601-75ي ُع

 غوض، و هخىلى شغخها ًُما ًإحي :ــــــــــــالتي ًمًٕ ؤن ًإزظَا الخلاُض بإؾلىب ػلب الل
 

 أشكال ػلب العسوض :ؤوال : 

  ػلب العسوض املفخىح :  -1

ذ ــــــــــــً مً زالله ٔل مترشــــــــــــىن الصٌِاث اللمىمت، و َى ٔل بحغاء ًمٕــــــــــــمً ُاه 08خؿب اإلااصة 

ل ؤن ًِضم حلهضا، بدُث ال ٌشترغ خُاػة اإلاخلام الث مدضصة للمشآعــــــــــــمَا ت في ػلب ــــــــــــل ؤلاُخصاصي إلاَا

 م .ــــــــــــخلاملحن جِضًم كغوطهغ الظي ًدُذ لٖل اإلاــــــــــــألام اللغوض،

ت ؤو مالُــــــــــــو كاصة ما ًسص َظا ؤلاحغاء اإلاشاٍع ت ٓبحرة، ــــــــــــم الحي ال جخؼلب بمٖاهُاث ماصًت و بشٍغ

 ت .ــــــــــــٓما ؤهه ٌؿمذ بخِضًم كضص ٓبحر مً اإلاخلاملحن للغوطهم، مما ًٕغؽ مبضؤ اإلاىاًؿ
 

م ــــــــــــمً اإلاغؾىم الغثاؾ 06ه اإلااصة ــــــــــــُلهصذ ك    ػلب العسوض املفخىح مع إشتراغ كدزاث دهيا : -2 ي ُع

 ــــــــــــل اإلاترشححن الظًًغوض، و َى بحغاء ٌؿمذ ًُه لٕــــــــــــا٘ بحغاء ػلب اللــــــــــــ، و طلٗ طمً ؤش75-601ٕ

غ ً لت التي جدضصَــــــــــــیهجخًى ا اإلاصلحت اإلاخلاُضة مؿبِا ُبل بػالَ َظا ؤلاحغاء، ــــــــــــم بلع الشغوغ الضهُا اإلاَا

 . (6)ً مً ػغي اإلاصلحت اإلاخلاُضةــــــــــــللمغشحُبخِضًم حلهض، و ال ًخم اهخِاء ُبلي 
 

ٌى ؤؾلىب ــــــــــــٔان ٌؿمو     ػلب العسوض املحدود : -3 ه في ؿل اإلاغؾىم ــــــــــــالاؾدشاعة الاهخِاثُت  و ًىؼبّ حلٍغ

م  ت و َى "بحغاء ــــــــــــمً ُاهىن الصٌِاث اللمىم05ُه اإلااصة ــــــــــــ، مم الخلٍغٍ الظي اوعصج 682-79الغثاس ي ُع

م مً ُبل مضكٍىــــــــــــالؾدشاعة بهخِاثُ ً وخضَم لخِضًم حلهض ، بدُث ــــــــــــت، ًٖىن اإلاغشحىن الظًً جم اهخِاَئ

ت الىاؾلت في ؤلاجصــــــــــــجملٗ اإلاصلحت اإلاخلاُ ، و ًسص َظا مــــــــــــا٘ باإلاخلاملحن ؤلاُخصاصًحن و اهخِائهــــــــــــضة الحٍغ

 .ت البالوت ــــــــــــؤلاحغاء الضعاؾاث و اللملُاث اإلالِضة طاث ألاَمُ
 

م ــــــــــــمً اإلاغؾ 01خؿب اإلااصة     املظابلت : -0 ا٘ الًٌ في ــــــــــــهي " بحغاء ًظم عح 601-75ىم الغثاس ي ُع

ج ؤكضٍ صاخب ــــــــــــم، مسؼؽ ؤو مشغوق مصمم اؾخجابت لبرهامــــــــــــمىاًؿت الزخُاع، بلض عؤي لجىت الخدُٕ

 بهجاػ كملُت حشخمل كلى حىاهب جِىُــــــــــــت ؤو بُخصاصًت ؤو حمالُت، او ًىُت زاصت ُبل مىــــــــــــذ  اإلاشغوق ُصض

 
، مضازلت مِضمت في ؤشوا٘ الُىم الضعاس ي خ٘ى جىـُم 601-75ػواوي كباؽ، ػَغ و ؤؾالُب ببغام الصٌِاث اللمىمُت في ؿل ؤخٖام اإلاغؾىم  -(7)

ّ اللام، اإلاىـم مً ػغي ٔلُت الحَِى و الللىم الؿُاؾُت، حاملت مدمض زُظغ بؿٕغة، ًىم الصٌِاث اللمىمُت و  ظاث اإلاًغ صٌؿمبر  71جٌٍى

 .98، ص 6975

م  00اإلااصة  –( 6) .، مغحم ؾابّ 601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي ُع
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ً باإلاىاًؿت"، خُث ؿان َظالصٌِــــــــــــت ألخض  ا اإلاٌهىم محز بحن اإلاؿابِت اإلاٌخىخت و اإلاؿابِت اإلادضوصة ، الٌاثٍؼ

 م" .ــــــــــــً و جضعى "لجىت الخدُٕــــــــــــٓما خضص الجهت التي جخىلى جُُِم كغوض اإلاخلاملُ
 

 ػلب العسوض :املباديء التي ًلىم عليها ثاهيا : 

 اللغض ػلب جسص والتي ت،ــــــــــــاللمىمُ الصٌِاثببغام  بحغاءاث كلیها جِىم مباصت ـــــــــــــجٍٕغ جم

ظٍ ت،ــــــــــــاللام الِاكضة ٌلخبر الظي ت اإلاىاًؿت هي اإلاباصت َو اللغض  ػلب وبشهاع ً،ــــــــــــاإلاخىاًؿُ بحن واإلاؿاواة خٍغ
ل ،(1)  :ه ــــــــــــبحغاءاج لشٌاًُت طماها َظا ٔو
 

 بةًؿاح الهام اإلابضؤ َظا ًِط ي ت،ــــــــــــللمىاًؿ الؼامُت بصىعة اللغوض ػلباث مــــــــــــجسظ  : املىافظت حسيت مبدأ -1

ت الؼبُلُت ألاشخاص حمُم بلى اإلاجا  ّــــــــــــوجىؼب ًیهم جخدِّ والظًً اللغوض، ػلباث غــــــــــــؤم يهمهم الظًً واإلالىٍى

ؿاك الشغوغ كلیهم  . (2) غضــــــــــــالل ػلب بكالهُت مبضؤ َظا الحغة اإلاىاًؿت مبضؤ جدُِّ كلى ضــــــــــــَو
 

ٌا اإلاخلاُضة تــــــــــــاإلاصلح جٍِ ؤن ىبملنّ  ؾلؼت  اولضام ٌلني ال ولًٕ ً،ــــــــــــاإلاخىاًؿُ بػاء مداًضا مُى

ٌاثته اللاعطحن صالخُت جِضًغ في اإلاخلاُضة ؤلاصاعة  جخمخم اللامت، ًاإلصاعة اإلاصلحت مِخظُاث ؤؾاؽ كلى مــــــــــــٓو

 مغاخل ٔاًت في ّــــــــــــَظا الح اؾخسضام في الحّ لها خُث الخلاُض مً ألآٌاء هحر اؾدبلاص في تــــــــــــجِضًٍغ بؿلؼت

ـ . تــــــــــــُاهىهُ بىصىص ًٖىن  الاؾدبلاص خّ ولًٕ تــــــــــــالخلاُضً اللملُت  هؼاَ جىؾُم جم اإلابضؤ َظا وبخَٕغ

 . (3)تــــــــــــالاُخصاصً اإلاجاالث ٔل لدشمل اإلاىاًؿت
 

 اإلابضؤ ًهظا تــــــــــــاللمىمُ الصٌِاث ُاهىن  ٓغؾها التي اإلاباصت مً الحغة تــــــــــــاإلاىاًؿ مبضؤ ٔان بطا:  املظاواة مبدأ -2

 اإلابضؤ َظا ًِط ين، اإلاخىاًؿح بحن اواةــــــــــــاإلاؿ بمبضؤ بُغاهه جم بطا بال ا،ــــــــــــوواُلُ ُاهىًها ًخجؿض ولً صضاٍ ًجض لً

ت خّ ًملٗ مً ّٔل  بإن  .  (0)اإلاخىاًؿحن  باقي مم اإلاؿاواة كلى ُضم ضمــــــــــــًخِ ؤن كنها، اإلاللً الصٌِاث في اإلاشآع

هه اإلابضؤ َظا كً اإلاخدبت والىدُجت
ّ
بحن  ؼــــــــــــللخمُُ وؾاثل بلى جلجإ ؤن اإلاخلاُضة للمصلحت ىػ ــــــــــــًج ال ؤ

 لــــــــــــٔاهذ وؾاث ؾىاء اإلاخىاًؿحن ؤمام كملُت كِباث جظم ؤو اػاثــــــــــــامخُ جمىذ ؤن لها ًجىػ  ال ٓما اإلاخِضمحن،

  (5)تــــــــــــواُلُ ؤو بحغاثُت َظٍ الخمُحز

هٌـ  في هي بطا ًاإلاؿاواة ً،ــــــــــــاإلالىُِ لٖل اإلاخمازلت اإلالاملت بلؼامُت ٌلغض اإلاىاًؿت امــــــــــــرًاخت لظلٗ

ذ  .ت ــــــــــــالجزيه اإلاىاًؿت لخضمت ووؾُلت الحغة تــــــــــــاإلاىاًؿ ؤؾاؽ الُى

 

 

 
م  90اإلااصة  -(7)  ، مغحم ؾابّ.601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي ُع
 52 ص . ، 1990 الجؼاثغ، الجاملُت، اإلاؼبىكاث صًىان ،إلادازي  اللاهىن  كماع، كىابضي -(6)

ُت، الحلبي ميشىعاث العام، إلادازي  اللاهىن  مبادئ الِس ي، الضًً محي -(3)  00، ص 7000 بحروث، الحُِى

(4)-NICINSKI sophie, BINCZAK pascal, QCM, Droit administratif des bien, GALIN editeur, 

PARIS, 2001, P103 . 

.41 ص ، 7111 الِاَغة، للؼباكت، الظَبي اليؿغ ،املصاًداث و املىاكصاث الِاصع، كبض كؼث -(5)
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 بضكىة ت،ــــــــــــللمىاًؿ خُِِي مجا لىحىص طمان ٌلخبر الظي ؤلاشهاع إلابضؤ ًسظم اللغوض ػلب :إلاشهاز مبدأ -3

 .  ىن ــــــــــــالِاه اخترام كلى ٌلمل وبالخالي الشٌاًُت لظمان وؾُلت اعــــــــــــؤلاشه ٌلخبر ٓما لللغض، اإلااؾؿاث

 بالخلاُض، للغاهبحن تــــــــــــمدؿاٍو ًغص انــــــــــــلظم طغوعي  شغغ بالخلاُض عهبتها كً ؤلاصاعة النــــــــــــًةك

 .اــــــــــــوشغوػه جِضًمها اإلاغاص الخضماث وهىق اللِض مىطىق غوق،ــــــــــــاإلاش ٔلٌت جِضًغ لهم مما ًدُذ

دغع   اــــــــــــًٖىن بحباٍع ٓما ألاُل كلى واخضة ؤحىبُت تــــــــــــوبلو الىػىُت باللوت اللغض لؼلب ؤلاكالن ٍو

ضة وهي ) م،ق ص، ع، ن،( اللمىمي اإلاخلامل لصٌِاث الغؾمُت غةــــــــــــاليش في وشٍغ  تــــــــــــاإلاهخم للماؾؿاثجصل  حٍغ

ا ت،ــــــــــــوالٌغوؿُ اللغبُت باللوخحن ضعــــــــــــجص عؾىم، ؤو اليشغ خّ مــــــــــــًضً ًیها ًيشغ ومً باالشتراْ، ٔالت جصضَع  الى

ضجحن في ألاُل كلى اعــــــــــــؤلاشه ًخم ؤن ًجب لظلٗ بطاًت وؤلاشهاع، لليشغ الىػىُت  وؤن ، (7) ًــــــــــــوػىُدُ ًىمُخحن حٍغ

 . ألاُل كلى واخضة ؤحىبُت بلوت ؤو الىػىُت باللوت ؤلاكالن ًخم

الؼابم  طاث تــــــــــــاللمىمُ واإلااؾؿاث والبلضًاث بالىالًاث تــــــــــــالخاص اللغوض ػلباث ٔاهذ وبطا

 ؤو ٌؿاوي  اــــــــــــمبلوه جِل والتي الخىعٍضاث ؤو ألاشوا٘ صٌِاث جخظمً ا، والتيــــــــــــوصاًته جدذ اإلاىطىكت ؤلاصاعي 

 زمؿحن اوي ــــــــــــٌؿ ؤو ًِل مبلوها التي والخضماث الضعاؾاث اثــــــــــــصٌِ صج(، ؤو 799.999.999) صًىاع ملُىن  ماثت

 :  تــــــــــــالخالُ خؿب الٌُُٕاث مدلي بشهاع لــــــــــــمد جٖىن  ؤن صج(،  59.999.999) صًىاع ملُىن 

خحن ؤو مدلُخحن ًىمُخحن في اللغض ػلب كً ؤلاكالن وشغ -  . حهٍى

 تــــــــــــللىالً - : اإلالىُت باإلاِغاث بكالن اَــــــــــــبلص -

 تــــــــــــالىالً اثــــــــــــبلضً لٖاًت -

ت -  ولٌالخت ا والحغي، والصىاكت الخجاعة لوًغ

ت -  تــــــــــــالىالً في اإلاهىُت الخِىُت للمضًٍغ

ها التي اإلاضة جٖىن  ؤن ؤلاصاعة بــــــــــــجخجى ؤن ًجب و   في ؾببا اليشغ بجمام ؤو النــــــــــــؤلاك صضوع  ٌؿخوُغ

ت في اللاعطحن ؾِىغ  احــــــــــــالؿم كلى حلمل ؤن ًجب ٓما اليشغ تــــــــــــكملُ بؿبب ألاًام بلع بهِاص ؤو اإلاشآع

 مهلت جمضًض اعــــــــــــبشه ًجب ٓما . اإلاىاًؿت مجا جىؾُم وبالخالي ت،ــــــــــــباإلاشآع اللاعطحن مً ممًٕ كضص ألٓبر

 . (2)اإلاىاًؿت إلُامت ٔاًُت هحر اإلاؿخلمت الـغوي ؤن ضةــــــــــــاإلاخلاُ اإلاصلحت عؤث اطا اللغوض جِضًم صالخُت
 

 : لتراض ي االفسع الثاوي : 

م  80اصة ــــــــــــػبِا للم اجي إلبغام ــــــــــــ، ؤن التراض ي ؤؾلىب بؾخثى601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي ُع

ت التي جدٕم بحغاء ػلب ــــــــــــذ اإلاخلاُضة مً ؤلاحغاءاث الصاعمــــــــــــالصٌِاث اللمىمُت، و بمىحبه جخدغع اإلاصال

ه البلع ه، الؾُما جدغعَــــــــــــاللغوض بٖاًت ؤشٖال غاء ــــــــــــبإهه بح (8)ا مً شغغ بكالن الصٌِت ، لظا ٌلًغ

ىة ــــــــــــاث اللمىمُت، ٌؿمذ بخسصُص الصٌِت بلى مخلامل بُخصاصي صون الضكــــــــــــإلبغام الصٌِ بؾخثىاجي

 ت .ــــــــــــالشٖلُت بلى اإلاىاًؿ
 

 

 مسحع طابم.  601-75الغثاس ي  اإلاغؾىم مً 91 اإلااصة -(7)

 مسحع طابم. 601-75 الغثاس ي اإلاغؾىم مً 99 اإلااصة -(6)

ت، اللِىص الصوحر، مدمض بللي -(8) . 86ص . 6995كىابت، الخىػَم، ة لليشغ الللىم صاع ؤلاصاٍع
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ي بلض ــــــــــــالتراض ي البؿُؽ و التراطي، َما ــــــــــــغي بحن هىكحن مً التراطــــــــــــو ُض محز اإلاشغق الجؼاث

 اعة .ــــــــــــالاؾدش

 

 لتراض ي البظيؽ : اأوال : 

ىء اإلاصلحت ــــــــــــًِض جٌٕل اإلاشغق بخدضًض خاالث لج، م الاؾخثىاجي للتراض يــــــــــــبالىـغ بلى الؼاب

ت جلٗ اإلاصالح كىض جؼبُِه ،  اإلاخلاُضة إلبغام ّ التراض ي البؿُؽ، و عهبت مىه في جُُِض خٍغ صٌِاتها كً ػٍغ

 ي البؿُؽ .ــــــــــــت جبحن الشغوغ الىاحب الخُِض بها في بػاع بحغاء التراطــــــــــــؤطاي ماصة ُاهىهُ
 

 :  (7)جخمثل خاالث التراض ي البؿُؽ ًُما ًإحي حاالث التراض ي البظيؽ :
 

ت  : حالت الاحخكاز -أ كىضما ال ًمًٕ جىٌُظ الخضماث بال كلى ًض مخلامل بُخصاصي وخُض ًدخل وطلُت بخخٖاٍع

ت ؤو الكخباعاث جِىُت ؤو الكخباعاث زِاًُت و ًىُت. و في َظا الصضص جدضص الخضماث  ؤو لحماًت خَِى خصٍغ

 ػٍغ اإلاٖلٍ بالثِاًت و الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت .اإلالىُت باالكخباعاث الثِاًُت و الٌىُت بمىحب ُغاع مشتْر بحن الى 

 

يهضص اؾدثماع  ؤو ملٖا للمصلحت اإلاخلاُضة ؤو ألامً اللمىمي حالت الطخعجال امللح املعلل بىحىد خؼس :  -ب

الصٌِاث، ا٘ ببغام ــــــــــــاع ججؿض في اإلاُضان و ال ٌؿله الخٍُٕ مم ؤحــــــــــــؤو بسؼغ صاَم ًخلغض له ملٗ ؤو اؾدثم

م الـغوي اإلاؿببت لإلؾخعجــــــــــــو لم ًًٕ في وؾم اإلاصلحت اإلاخلاُ  ا٘ .ــــــــــــضة جُى

 

بشغغ ؤن الـغوي التي حالت جمىين مظخعجل مخصص لظمان جىفير حاحاث الظكان ألاطاطيت :  -ج

لت مً اإلاصلحت اإلاخلاُضة، و لم جًٕ هدُجت مىاوعاث للمماػل ا٘ــــــــــــاؾخىحبذ َظا ؤلاؾخعج ت ــــــــــــلم جًٕ مخُى

ً اإلاسصص لؿحر ؤلاُخصلُبلها، ألامغي الظي ًٌهم مىه ؤن اإلاشغق لم ٌلض ٌمً  اص مً ــــــــــــخبر خاالث الخمٍى

ً اإلاؿخعجل التي جبرع اللجىء بلى التراط  . (6)ي البؿُؽــــــــــــخاالث الخمٍى
 

ؼت ؤن الـغوي التي حالت مشسوع ذي اولىيت و ذي أهميت وػىيت ًكدس ي ػابعا إطخعجاليا :  -د شٍغ

لت مً اإلاصلحت اإلاخلاُضة، و لم جًٕ هدُجت مىاوعاث مماػلــــــــــــاؾخىحبِذ َظا الاؾخعج ت مً ــــــــــــا٘ لم جًٕ مخُى

ها ،  ِت بلى اإلاىاًِت اإلاؿبِت مً ػغي مجلـ الت ًسظم اللجىء ــــــــــــو في َظٍ الحالػًغ  ،ىػعاءــــــــــــبلى َظٍ الؼٍغ

ٔان مبلى الصٌِت ٌؿاوي ؤو ًٌ ت ــــــــــــ، و بلى اإلاىاًِت اإلاؿبِصج( 79.999.999.999الًحر صًىاع )َى كشغة مــــــــــــبطا 

ٔان اإلابلى ًِل كً اإلابلى الؿالٍ الظٓغ .  ؤزىاء بحخماق الحٖىمت بطا 

 

 
م  59اإلااصة  –( 7)  الؿالٍ الظٓغ . 601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي ُع
ٔاهذ اإلااصة  –( 6) ؽ  08ًِض  حر  682-79مً اإلاغؾىم الغثاس ي ُع ً مؿخعجل مسصص لظمان ؾحر الاُخصاص ؤو جًى اإلالغى جىص كلى: "خالت جمٍى

خاحاث الؿٖان ألاؾاؾُت..."
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و في َظٍ الحالت ًجب اللجىء بلى خاج : إلهمس بتركيت إلاهخاج أوة ألاداة الىػىيت العمىميت لعىدما ًخعلم ألا  -ه

ٔان مبلى الصٌِ اع  ــــــــــــت ٌؿاوي ؤو ًٌَى كشغة مالًحر صًىــــــــــــاإلاىاًِت اإلاؿبِت مً مجلـ الىػعاء، بطا 

ٔان مبلى الصٌِت اإلاؿبِت ؤزىاء ــــــــــــصج(، و اإلاىاًِ 79.999.999.999) ت ًِل كً اإلابلى ــــــــــــبحخماق الحٖىمت بطا 

 الؿالٍ الظٓغ .
 

ا ــــــــــــصىاعي و ججاعي خِا خصٍغت كمىمُت طاث ػابم ــــــــــــًمىذ ماؾؿ حالت وحىد هص حشسيعي أو جىظيمي : -و

ت، ــــــــــــوشاػها مم الهُئاث و ؤلاصاعاث اللمىمُ ت، ؤو كىضما جىجؼ َظٍ اإلااؾؿت ٔلــــــــــــللِاًم بمهمت الخضم اللمىمُ

  م ؤلاصاعي .ــــــــــــو اإلااؾؿاث اللمىمُت طاث الؼاب
 

 لتراض ي بعد الاطدشازة : اثاهيا : 

اإلاشغق في ا ــــــــــــبطا جدِِذ واخضة مً الحاالث التي طَٓغ (7)ضة بلى التراض ي بلض ؤلاؾدشاعةــــــــــــجلجإ اإلاصلحت اإلاخلاُ

م ــــــــــــاإلاغؾىم الغثاؾ  :  (6)و هي 601-75ي ُع

غض واخض ًِؽ ؤو بطا جم ــــــــــــخالت كضم حضوي ػلب اللغوض للمغة الثاهُت، و طلٗ بطا جم اؾخالم ك -

 غوض اإلاؿخلمت .ــــــــــــالخإَُل الخِني للغض واخض ًِؽ بلض جِضًم الل

 اث التي ال حؿخلؼم ػبُلتها اللجىء بلى ػلب اللغوض . ــــــــــــلخضمخالت صٌِاث الضعاؾاث و الىاػم و ا -

 ا٘ الخابلت مباشغة للماؾؿاث اللمىمُت الؿُاصًت في الضولت .ــــــــــــفي خالت صٌِاث ألاشو -

ٔاهذ ػبُلتها ال جخالءم مم آحــــــــــــفي خالت الصٌِ - ٔاهذ مدل ًسخ، و  ػلب ا٘ ــــــــــــاث اإلامىىخت التي 

 ضة .ــــــــــــكغوض حضً

ّ ــــــــــــىمي ؤو في بػاع  بجٌاُاث زىاثُت جخللــــــــــــاث اإلاىجؼة في بػاع بؾتراجُجُت الخلاون الحٕــــــــــــفي خا٘ اللملُ -

الث و جدٍى ت .ــــــــــــبالخمٍى م جىمٍى  ل الضًىن بلى مشاَع
 

 مىميت :إبسام الصفلاث العالفسع الثالث : إحساءاث 

 أوال : إحساءاث ػلب العسوض :  

غوض ؤلاحغاء الا٘و الظي جخسظٍ اإلاصلحت ــــــــــــٌلض ؤلاكالن كً ػلب الل : إلاعالن عن ػلب العسوض -1

بكضاص ت و ــــــــــــت اإلاخمثلت ؤؾاؾا في صعاؾت مىطىق الصٌِــــــــــــاإلاخلاُضة بلض ؤلاهختهاء مباشغة مً ؤلاحغاءاث الخمهُضً

ّ اإلااصة و ت الصٌِاث اللمىمُت اإلاسخصت ــــــــــــصًتر الشغوغ اإلاخللّ به مً ػغي لجى ىم ــــــــــــمً مغؾ 26ًو

 ت آلاجُت :ــــــــــــالصٌِاث " ًجب ؤن ًدخىي بكالن ػلب اللغوض كلى البُاهاث ؤلالؼامُ

ٌها الجباجي  حؿمُت اإلاصلحت اإلاخلاُضة و  - م حلٍغ  .كىىانها و ُع

 .لغوض ــــــــــــت ػلب الــــــــــــٌُُٓ -

 

 

ّ اللام و الخدىالث الجضًضة، صاع بلِِـ، الجؼاثغ،  -( 7) ٌي هاصًت، حؿُحر اإلاًغ  .76، ص6979طٍغ

م  57اإلااصة  -( 6) الؿالٍ الظٓغ . 601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي ُع
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 .غوغ الخإَُل ؤو الاهخِاء الاولي ش -

 .ت ــــــــــــــــــــــــىق اللملُــــــــــــــــــــــــمىط -

 ُاثمت مىحؼة باإلاؿدىضاث اإلاؼلىبت مم بخالت الِاثمت اإلاٌصلت بلى ؤخٖام صًتر الشغوغ  طاث الصلت ، -

 .ان بًضاق اللغوض ــــــــــــظحر اللغوض و مٕمضة جد -

 .ت اللغوض ــــــــــــضة صالخُــــــــــــم -

 مُت ٌٓالت الخلهض ، بطا ؤُخط ى الامغ ،بلؼا -

غي لجىت ًخذ ــــــــــــم اللغوض في ؿغي مولّ بةخٖام ، جٕخب كلُه كباعة ' ال ًٌخذ بال مً ػــــــــــــجِضً -

ت و جُُِم اللغوض ' و مغاحم ػلب الل  غوض .ــــــــــــألاؿًغ

 اء  " ــــــــــــّ ، كىض ؤلاُخظــــــــــــزمً الىزاث -

ا في الحاالث آلاجُت :  ًجب ؤن ًخم ؤلاشهاع الصحٌي بحباٍع

 . غوض اإلامىىحــــــــــــػلب الل -

 .ض اإلامىىح مم بشتراغ ُضعاث صهُا ػلب اللغو  -

 .ػلب اللغوض اإلادضوص  -

 ت .ــــــــــــــــــــــــاإلاؿابِ -

اعة ــــــــــــبطا اعاصث اإلاصلحت اإلاخلاُضة بؾدش اعةــــــــــــو ًٖىن كىض ؤلاُخظاء في خاالث التراض ي بلض ؤلاؾدش

ً هحر الظً ىا في ػلباث اللغوض الؿابِــــــــــــمخلهضًً آزٍغ  ت .ــــــــــــً شأع

 

 إًداع العسوض : -2

اءاث التي ًخِضم بها ألاًغاص في ػلب اللغوض ، و التي ًدبحن مً زاللها الىصٍ ــــــــــــو هي اللؼ

ِا للمىاصٌاث اإلاؼغوخ ت في ػلب اللغوض، و ٓظلٗ جدضًض الؿلغ ــــــــــــالٌني إلاا ٌؿخؼُم اإلاخِضم الاُُام به ًو

 601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي 21ض، و ؤوحبذ اإلااصة ــــــــــــالظي ًِترخه اللاعض و الظي كلى ؤؾاؾه ًبرم اللِ

 غوض كلى :ــــــــــــى ؤن ٌشخمل ملٍ ػلب اللــــــــــــكل

 

دخ:  الترشح  ملف جلدیم -أ  : ىي كلىــــــــــــجىا٘و ملٍ الترشح ُضعاث اإلاترشح، ٍو

ذ بالترشح )خؿب همىطج ُاهىوي ًمًٕ جدمُله مً بىابت وػاعة اإلاالُت( -  . جصٍغ

ذ بالجزاَت )خؿب  -  . همىطج ُاهىوي ًمًٕ جدمُله مً بىابت وػاعة اإلاالُت(جصٍغ

 . اثــــــــــــالِاهىن ألاؾاس ي للشٓغ -

ٍـظـاث الـتي حـؿـمذ لألشخاص بةلؼام اإلااؾؿت -  . الـىزـاثّ الـتي جـخـلـلـّ بـالـخـٌـى

ـُـم ُـضعاث اإلاــغشـدـحن ؤو اإلاخلهضًً ؤو كىض الاُخظاء اإلا -  . ىاولحنٔل وزــُـِــت حـؿـمـذ بـخــُِـ

م وجخللـــــــــــغة جسخلٍ خؿب هىكُــــــَاجه ألازُ ّ بـ:ــــت اإلاشاَع
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الث اإلاهىُــــــــــــالشه : كـدزاث مــهـىـيــت -  . تــــــــــــاصاث اإلاثبخت للمَا

 . اإلالىُت جبرع الىطلُت اإلاالُـت اللمىمُتت ــــــــــــوزُِت مً البىٗ ؤو مً الهُئ : كـدزاث ماليـت -

ــت واإلاـــاصًــت واإلاغاحم اإلاهىُتــــــــــــالـــىؾــاث : كــدزاث جـــلـــىــيـــت -  . ـل الــبـــشـــٍغ

 ،ًجب كلى اإلاترشح مغاكاة الِضعاث اإلاؼلىبت ألنها جِص ي مً ال ًمخلٕها

 : يـــــــــــذ ًخمحز بما ًلــــــــــــملٍ الترش

ل ملٍ ال جخًى - ُم ٔو َُّ ِ ًُ ه وال ًىـغ بلى ــــــــــــغ ًُه الشغوغ ًِص ى صاخبــــــــــــملٍ الترشح ًٖىن ؤ٘و ملٍ 

 . ي واإلااليــــــــــــالخِى كغطُه

ضعاث اإلاخىاًـ. -  وفي ألاصل ال ًيخج كً طلٗ جىُِؽ )في الوالب( ولًٕ ألامغ مخللّ بشغوغ ؤلاُصاء ُو

ت، هحر ؤن الٌاثؼ بالصٌِت مؼالب بهظٍ ــــــــــــالترشح وهي خضًثت اللهض، حلىض الىزاثّ ؤلاصاٍععؾالت  -

 . ّــــــــــــالىزاث

 . (6975ال ًمًٕ جٕملت ملٍ الترشح بلض كملُت الٌخذ الللىُت )جبلا إلاغؾىم  -
 

 : العسض الخلني -ب

دخىي كلى:  ًدىا٘و اللغض الخِني الحل اإلاِترح ٍو

  ذ  . باالٓخخاب )خؿب همىطج ُاهىوي ًمًٕ جدمُله مً بىابت وػاعة اإلاالُت(جصٍغ

 ٓت والىزاثّ اإلاؼلىبت ألازغي ــــــــــــٔل وزـُِت حؿـمذ بخُِـُم اللغض: اإلاظ ٍغ  . غة الخِىُت الخبًر

 ٓ م الطخمتــــــــــــٌٓالـت حلـهـض بطا  . ان ألامغ ًخللّ باإلاشاَع

  بل" مٕخىبت بسؽ الُضصًــخـــغ الــشـــغوغ  . ًــدـــخــىي ًـي آزــغ صـــٌــدـــخه كــلى اللباعة " ُغؤ ُو

ت، وجخإلٍ مً مجمل الىزاثّ التي ــــــــــــؤَم وزُِت في اللغض الخِني هي اإلاظٓغة الخِىُ ٍغ ت الخبًر

 : يــــــــــجىضح اللغض، َو

 خِني للخضماث: ما اُتراح اإلااؾؿتالىصٍ ال . 

  ؟ اإلاخبلت في اللمل: ٍُٓ جِىم اإلااؾؿت بمهامها إلهجاػ اإلاشغوقاإلاىهجُت 

 م الشامل للخضماث: ما هي مغاخل اللم  ؟ ل ومضتها الؼمىُتــــــــــــالخٍِى

 ت(: ما اإلاىاعص الغثِؿُت  ؟ اإلاىاعص اإلاؿخلملت )اإلاىاعص اإلااصًت والبشٍغ

 ؟ غوقــــــــــــاث التي ُض حلَى اإلاشــــــــــــاللىاثّ: ما اإلاؿخلؼم 
  

 : العسض املالي -ج

دخــــــــــــًدىا٘و الل  : ىي كلىــــــــــــغض اإلاالي الخُُِم اإلاالي للمشغوق ٍو

 )عؾالت حلهض )خؿب همىطج ُاهىوي ًمًٕ جدمُله مً بىابت وػاعة اإلاالُت . 

 اع بالىخضةــــــــــــحض٘و ألاؾل . 

  ي وجِضًغي ــــــــــــجٌصُل ّٓم . 

 ًيــــــــــــجدلُل الؿلغ ؤلاحمالي والجؼا .
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 : ًمــًٕ للمـصــلــدـت اإلاــخــلـاُــضة خــؿب مـىطــىق الــصـٌــِـت ومبلوها ؤن جؼلب الىزاثّ آلاجُت

 الخٌصُل الٌغعي لألؾلاع بالىخضة . 

 ٌصلإلاالخٌصُل الىصٌي الخِضًغي ا . 

   

 جلييم العسوض :مسحلت فخح و  -3

ت اإلاخللِت بملٍ الترشح والل              في حلؿت كلىُت، زال٘ هٌـ   غوض الخِىُت واإلاالُتــــــــــــًخم ًخذ ألاؿًغ

ت اإلاىصىص كلیهما  الجلؿت، في ش وؾاكت ًخذ ألاؿًغ ت اإلاخلاُضة ــــــــــــكالن اللغض. وجضكى اإلاصلحفي بجاٍع

ت، خؿب الحالت، في بكالن اإلاىاًؿــــــــــــاإلاغشححن ؤو اإلاخلهضً ٔل ّ ــــــــــــً لحظىع حلؿت ًخذ ألاؿًغ ت ؤو كً ػٍغ

 .  ً ؤو اإلاخلهضًً اإلالىُحنــــــــــــعؾالت مىحهت للمغشحُ

 في خالت ؤلاحغاءاث اإلادضوصة ، جٌخذ ملٌاث الترشُداث بصٌت مىٌصلت ، 

 ت اإلاخللِت باللغوض الخِىُــــــــــــوفي خالت بحغاء ػلب اللغوض اإلاد ت ؤو اللغوض ــــــــــــضوص، ًخم ًخذ ألاؿًغ

 .   ت كلى مغخلخحنــــــــــــت النهاثُت واللغوض اإلاالُــــــــــــالخِىُ

 ت اإلاخللِت باللغوض الخِىُت والخضماث واللغوض اإلاالُت ــــــــــــوفي خالت بحغاء اإلاؿابِت، ًخم ًخذ ألاؿًغ

ت اللغوض  و، ت الخضماث في حلؿت كلىُتــــــــــــمغاخل. وال ًخم ًخذ ؤؿًغ  (8) كلى زالر ال ًخم ًخذ ؤؿًغ

َى مىصىص كلُه في  م ، ٓماــــــــــــاإلاالُت للمؿابِت بال بلض هدُجت جُُِم الخضماث مً ُبل لجىت جدُٕ

 . 605-75ي ــــــــــــمً اإلاغؾىم الغثاؾ03اإلااصة 

    

  و مىح العسض : إهخلاءمسحلت  -4

جِىم بلض طلٗ اإلاصلحت اإلاخلاُضة بازخُاع ؤخؿً كغض مً خُث اإلاؼاًا ؤلاُخصاصًت، و الظي 

 ًخمحز  بٖىهه اللغض :

 . ألاُل زمىا مً بحن اللغوض اإلاالُت اإلاسخاعة 

 لت جِىُا  . الاُل زمىا مً بحن اللغوض اإلاَا

 . اإلاخدصلت كلى ؤكلى هِؼت 

ذ للصٌِت في الجغاثض التي وشغ ًیها ػلب اللغوض كىضما ــــــــــــكلى ؤن ًخم ؤلاكالن كً اإلاى ذ اإلاُا

اع الحاثؼ كلى الصٌِت، ــــــــــــؾمدذ بةزخًُٖىن طلٗ ممٕىا، مم جدضًض الؿلغ و آحا٘ ؤلاهجاػ و ٔل اللىاصغ التي 

ذ عهم ًىاثضٍ الٕثُ للمخلامل ؤلاُخصاصي ؤو للجان  و غة ؾىاء باليؿبت للمصلحت اإلاخلاُضة ؤــــــــــــًاإلاىذ اإلاُا

ابي، بال ؤهه ًـل ٓما وصٌه اإلاغؾىم الغثاؾــــــــــــالصٌِ ذ، بط ؤن الصٌِاث ي ــــــــــــاث اإلاماعؾت لللمل الُغ مىذ مُا

 601-75اث اإلاسخصت و التي وعصث في اإلاغؾىم الغثاس ي ــــــــــــال جصح و ال جٖىن نهاثُت بال بطا واًِذ كلیها الؿلؼ

 مخمثلت في : 

 . ) مؿاو٘ الهُئت اللمىمُت ) الىػٍغ ؤو الىالي 

 ـ الشلبي البلضي . ــــــــــــعثِـ اإلاجل 

 ُ(7)تــــــــــــاإلاضًغ اللام ؤو اإلااؾؿت اللمىم . 

 
، مغحم ؾابّ .601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي  90اإلااصة  -(7)
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م ؤلاكالن ـــــــــضم حضوي ػلب اللغوض كىضما ال ًخم بؾخالم ؤي كغض ؤو كىضما ال ًخـــــــــو ٌللً ك

ً ـــــــــىي صًتر الشغوغ ؤو كىضما ال  ًمٕـــــــــغوض كً مؼابِت ؤي كغض إلاىطىق الصٌِت و إلادخـــــــــبلض جُُِم الل

ل الحاح  .  (7)اثـــــــــطمان جمٍى
 

 ثاهيا : إحساءاث التراض ي :

اق ـــــــــالن، هحر ؤهه ال مٌغ مً بجبـــــــــىء اإلاصلحت اإلاخلاُضة بلى اؾلىب التراض ي مً ؤلاكـــــــــٌلٌى لج

غاض ــــــًسظم اللجىء بلى الخاعة، طلٗ ؤهه ـــــــــت ؾىاع ًُال التراض ي البؿُؽ ؤو بلض الاؾدشـــــــــبحغاءاث شٖلُت بؿُؼ

ٔان مبلى الصٌِـــــــــالصٌِاث اللمىمُت بلى اإلاىاًِت اإلاؿبِغام ـــــــــالبؿُؽ إلب ت ٌؿاوي ـــــــــت مً مجلـ الىػعاء بطا 

ٔان ـــــــــصج(، و بلى اإلاىاًِت اإلاؿبِت بزىاء بحخم 79.999.999.999اع صًىاع )ـــــــــؤو ًٌَى كشغة ملُ اق الحٖىمت بطا 

ي البؿُؽ كلى ـــــــــمً اإلاغؾىم الغثاس ي و اإلاخللّ بةحغاء التراط 59ت ًِل كىه و هصذ اإلااصة ـــــــــمبلى الصٌِ

غض ـــــــــاصي ، كلى ؤن ًٖىن اللـــــــــاث اإلاصلحت اإلاخلاُضة و الـآض مً ُضعاث اإلاخلامل ؤلاُخصـــــــــطغوعة جدضًض خاح

ت ـــــــــي كلى ؤؾلاع مغحلُـــــــــاث اإلاخللِت باللغض اإلاالـــــــــطت و جإؾِـ اإلاٌاو ـــــــــل له مؼاًا بُخصاصًـــــــــاإلاِضم مً اإلاخلام

م ُبل الشغوق ـــــــــت بؾدشاعة، كلى ؤؾاؽ صًتر  شغوغ ًسظـــــــــو ًخم اللجىء بلى التراض ي بلض ؤلاؾدشاعة بغؾال

 اث .ـــــــــغة لجىت الصٌِـــــــــفي ؤلاحغاء لخاشُ
 

 : لصفلاث العمىميتجىفير ااملؼلب الثاوي : 

اَا یضزل اللمىمیت تـــــــــالصٌِ ببغام بلض  اللمىمیت الصٌِاث ؤن وباكخباع ظـــــــــالخىٌی مغخلت في ػًغ

ّ العجباػها هـغا و غةـــــــــألازی َظٍ ًةن ؤلاصاعیت اللِىص ؤهىاق ؤَم  اإلاصلح ّـــــــــجدِی بلى يهضي الظي اللمىمي باإلاًغ

ؼ لـــــــــججل امخیاػاث و بؿلؼاث جخمخم ضةـــــــــاإلاخلاُ اإلاصلحت یجلل مما اللام اإلاا٘ كلى اؾـــــــــالحٌ و اللامت  مٓغ

حن َ  في ًـــــــــُمدؿاوی هحر الؼًغ  . اثـــــــــالالتزام و الحِى

 

 :  العمىمیت الصفلت جىفیر مجال في املخعاكدة املصلحت طلؼاث الفسع ألاول :

 مـــــــــل بن و ختى اـــــــــمله اإلاخلاُض مىاحهت في بؿلؼخحن اللمىمیت الصٌِاث ظـــــــــجىٌی كىض ؤلاصاعة جخمخم

 : اـــــــــَم و الصٌِت ىصـــــــــبى طمً بصعاحها یخم

 :  إلاشساف و املساكبت طلؼت -1

٘  امخیاػ هي وطلؼت إلاشساف :  -أ  جىٌیظ خؿً طمان ؤحل مً هـــــــــجىحیه و ملها اإلاخلاُض مغاًِت لإلصاعة یسى

 غايـــــــــؤلاش بهظا ىمـــــــــیِ ما كاصة و ظـــــــــالخىٌی مغاخل مسخلٍ في َظا و ،كلیه اإلاخٌّ ىـــــــــالىد كلى اـــــــــبجمامه و تـــــــــالصٌِ

 . تـــــــــالصٌِ مىطىق خؿب مسخصىن  ىن ـــــــــجِىی بصاعیىن  ؤكىان هـــــــــالخىحی و

 الضعاؾاث مٕخب مم بالخيؿیّ كاصة اعؽـــــــــجم و الاهجاػ صٌِاث في زاصت الؿلؼت َظٍ غـــــــــجـه و

"  601-75 اإلاغؾىم مً ة ألازحر الٌِغة 29 اإلااصة بلیه ؤشاعث ما َظا و ،تـــــــــالصٌِ اهجاػ مخابلت بلیه اإلالهىص

 . "الىعشت هـــــــــجىحی و جيؿیّو   جىـیم و ألاشوا٘ صٌِت جىٌیظ  ٕاصاعة و ببغام في غوقـــــــــاإلاش صاخب مؿاكضة
 

 

 ، مغحم ؾابّ .601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي  09اإلااصة  -(7)
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 خض كلى اثـــــــــالضعاؾ إلإخب و للمخلاُض جىحه حللیماث زال٘ مً كملیا هـــــــــالخىحی و ؤلاشغاي یخم و

 الِغاع مثل تـــــــــاإلالؼم بالِىة الخللیماث َظٍ جخمخم و PV de chantier ؤلاهجاػ مـــــــــمُى مدظغ في جضون  و ،ؾىاء

 . تـــــــــالصٌِ جىٌیظ كلى باإلشغاي عؾمیا اإلاٖلٌحن ؤلاصاعیحن ألاكىان مً صاصعة ٔاهذ متى اـــــــــجمام ؤلاصاعي 

 َظٍ جتزامً بهما و ،كلیها اإلاغاُبت تـــــــــؾلؼ جماعؽ ختى الصٌِت اهتهاء اهخـاع لإلصاعة ًـــــــــیمٕ الطلؼت السكابت :  -ب

 ،ؤلاصاعة بلى اثـــالضعاؾ مٕخب و اإلاخلاُض ًــم ٔل یغؾلها التي الخِاعیغ ّـــــــــػغی كً بما جخم و ظـــــــــالخىٌی مم اإلاغاُبت

َ  التي تــالخِىی و تـــــــــــاإلااصی اللغاُیل و ألاشوا٘ جِضم تــليؿب غضـــــــــجخل والتي  بن ا٘ـــــــــلألشو الحؿً الؿحر حلى

َ  بها جِىم التي اإلایضاهیت الخغحاث ّـــــــــػغی كً بما و ،وحضث  ظـــــــــالخىٌی ملایىت ؤحل مً مخسصصت تـــــــــبصاعی ًغ

 بكظاعاث اإلاسل للمخلاُض هـــــــــجىح و ،طلٗ ألامغ جؼلب بن للمسبر بعؾالها و اثـــــــــكیى بإزظ ؤو اإلاجغصة باللحن ؾىاء

ا التي الجؼاءاث ػاثلت جدذ اـــــــــملایىته جمذ التي ألازؼاء ؤو الىِاثص جضاْع ؤحل مً  . الخِا ؾىظَٓغ

 ىاصــــــاإلا و لــــــالىؾاث اـــؤیظ لـــــحشم بهما و ،بـــًدؿ هـــــــوآحال ظـــــالخىٌی تـــــــػغیِ ىــــكل اإلاغاُبت غــــجِخص وال

 خیث مً بمؿخسضمیه اإلاخلاُض تـــــــــكالُ بلى الحاالث بلع في جمخض ُض و ،الصٌِت ظـــــــــلخىٌی اإلاؿخلملت اإلاىخجاث و

 . حى بىط جـهغ الؿلؼت َظٍ و ًـــــــــمؼلىبی ٔاها بطا الخسصص و الٌٕاءة خیث مً ؤو لـــــــــاللم ؾاكاث

 في تـــــــــاإلالغوً الِىاكض كً جسغج ألنها ؤلاصاعة اػاثـــــــــامخی ؤَم مً الصٌِت حلضیل تـــــــــؾلؼ : حلض الخعدیل طلؼت -2

حن باجٌاَ بال حلضیله ال و هـــــــــهِظ یجىػ  ًال اإلاخلاُضیً شغیلت اللِض لـــــــــججل التي و ،الخاص الِاهىن   ٓما الؼًغ

 . يـــــــــاإلاضه الِاهىن  مً 106 اإلااصة في اءـــــــــح

 وعص اـــــــــٓم الىِصان ؤو اصةـــــــــبالؼی بما اإلاىٌغصة اـــــــــبةعاصته الصٌِت لـــــــــحلضی ًیمٕنها لإلصاعة تـــــــــباليؿب ؤما

،  ىمـــــــــاإلاغؾ ٌـمً ه 01  اإلااصة في حاء ٓما غـــــــــالؿل تـــــــــبمغاحل ؤو ،601-75 يـــــــــالغثاؾ الغؾىم مً 136 اصةـــــــــاإلا في

ا ججض  تـــــــــالؿلؼ َظٍ للل و  تـــــــــمدؿاوی هحر وطلیت في الصٌِت ػغفي لـــــــــججل التي اللامت اإلاصلحت ًٕغة في جبریَغ

ّ ؾحر خؿً انـــــــــلظم ؤلاصاعة بهما جخمخم الظیً الامخیاػ و تـــــــــألاؾبِی بدٕم  . (7)يـــــــــاللمىم اإلاًغ
 

 في هحٍر صون  الِظاء باؾخئثاع جِط ي الخاص الِاهىن  في اللامت الِىاكض ٔاهذ بطاالجصاء :  جىكیع طلؼت  -3

یم  ؾلؼت ؤلاصاعة ؤكؼى ؤلاصاعي  الِاهىن  ؤن طلٗ ؤلاصاعیت باللِىص یخللّ ًیما ٓظلٗ لیـ ألامغ ًان ،الجؼاء جُى

یم  :في جخمثل الجؼاءاث َظٍ و الخلاُضیت بالتزاماجه ملها اإلاخلاُض بزال٘ كىض الجؼاء جُى
 

 العلد إنهاء طلؼت: أوال

 صون  بصاعي  ُغاع تـــــــــبىاؾؼ واخض حاهب مً اللِض ًسخ بلى ؤلاصاعة لجىء الصٌِت اءـــــــــبةنه ولني

 :خالخحن في شـــــــــــالٌؿ َظا یٖىن  و آلازغ الؼغي حلىیع صون  و ،للِظاء اللجىء
 

 :زاهت لنزام ابالت املخعاكد إخالل 1-

ى ،بالجزاَت الالتزام ؤلاصاعة مم اإلاخلاُض كلى ًـــــــــلیًخ  الصٌِت لـــــــــمغاخ ٔل یسص ُاهىوي التزام َو

 اإلااصة في اءـــــــــح ما َظا و الصٌِت ًسخ الالتزام بهظا ؤلازال٘ كلى یترجب و ظـــــــــجىٌی و ببغام و جٌاوض و جدظحر ًـــــــــم

 . 601-75يـــــــــالغثاؾ اإلاغؾىم مً 89

 
 ، مغحم ؾابّ . 601-75الغثاس ي  اإلاغؾىم مً 97 اإلااصة -(7)
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 ؤخض ملها اإلاخلاُض ابـــــــــاعجٕ زبىث بلض بال الصٌِت ًسخ بلى جلجإ ال ؤلاصاعة ًةن غي ـــــــــجِضی خؿب و

 تـــــــــؤلاصاه خٕم كلى اؾدىاصا الصٌِت شـــــــــجٌؿ ؤلاصاعة ؤن ؤي حؼاجي بدٕم بال َظا ىن ـــــــــیٕ وال ،اإلاظٔىعة ألاًلا٘

 جىٌیظ بصضص ؤلاصاعة جٖىن  تـــــــــالحال َظٍ في ألن جٕمیلیت ٓلِىبت تـــــــــالصٌِ ًسخ الحٕم َظا یخظمً ؤال شغغ

 مـاَغ مً یلض ال َظا و ميشئا لیـ و ٔاشٌا ُغاعا للصٌِت شـــــــــالٌاؾ ؤلاصاعي  الِغاع خینها ًیٖىن  ،يـــــــــُظاث خٕم

 . تـــــــــاللمىمی الصٌِاث ا٘ـــــــــمج في ؤلاصاعة ؾلؼت

 الِىاكض كً زغوحا جٕمیلیت تـــــــــٓلِىب الصٌِت ببؼا٘ ؤو بٌسخ الجؼاجي الِظاء خٕم غـــــــــویلخب

ت  . يـــــــــاإلاضه الِظاء اصـــــــــازخص مً الٌسخ ألن، اإلاإلًى
 

 :بالتزام حعاكدي املخعاكد إخالل 2-

م  00هصذ اإلااصة   له التزاماجه جىحه اإلاخلاُض یىٌظ لم كلى : بطا 601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي ُع

 خضصٍ الظي ألاحل في جِصحٍر اإلاخلاُض یخضاْع لم بن و، مدض ؤحل في بالتزاماجه لیٌي بكظاعا اإلاخلاُضة اإلاصلحت

 هص مً یخطح و، واخض حاهب مً الصٌِت جٌسخ ؤن اإلاخلاُضة اإلاصلحت یمًٕ ؤكالٍ كلیه اإلاىصىص ؤلاكظاع

غث بطا الصٌِت ًسخ لإلصاعة یمًٕ ؤهه اإلااصة َظٍ  : هي و شغوغ زالزت جًى

ٍ كً الخىٌُظ صون  التزاماجه اإلاخلاُض جىٌیظ كضم -  :مثل الخُى

 للمخلاُض . اكظاع هـــــــــجىحی -

 ٍغ .ـــــــــلخِصی اإلاخلاُض جضاْع كضم -
 

 : املالیت العلىباث جىكیع طلؼتثاهيا : 

یم بؿلؼت ملها اإلاخلاُض تـــــــــمىاحه في ؤلاصاعة جمخاػ بلى  اللجىء صون  اـــــــــًغطه و اإلاالیت اللِىباث جُى

 : غةـــــــــمباش هحر جٖىن  ُض و مباشغة جٖىن  ُض اثـــــــــاللِىب َظٍ و الِظاء

 ـ :ب وجٖىن  للمخلاُض اإلاالیت الظمت جٌِغ ؤو جمـ التي اللِىباث بها هِصضالعلىباث املاليت :  -1

 هحر جىٌیظَا ؤو اإلاِغعة آلاحا٘ في تـــــــــالخلاُضی ماثاالالتز  جىٌیظ كضم كً یىجغ ؤن ًـــــــــیمٕ : ماثاالغس  فسض -ؤ

ِها تـــــــــالصٌِ جىٌظ و جبرم التي الشغوغ صًاجغ في اللِىباث َظٍ ضـــــــــجدضی یخم و مالیت كِىباث ًغض اإلاؼابّ  ًو

م ماثاالوغ  َظٍ ؤن بلى ؤلاشاعة ججضع و الضًلاث مً غةـــــــــمباش وجِخؼم  لم وان ختى اإلاسل ضـــــــــاإلاخلاُ طض جُى

 . الخاص للِاهىن  اـــــــــزالً ؤلازال٘ َظا ءاحغ  طغع  ؤي لإلصاعة یدضر

 بحن ان ماليـــــــــطم وطم وحىب كلى 601-75اإلاغؾىم الغثاس ي  مً 133 اإلااصة هصذ  :الخىفیر كفالت مصادزة -ب

ه وجدذ ؤلاصاعة یضي  % 10 و 5 بحن جدضص والتي ظـــــــــالخىٌی خؿً ٌٓالت في یخمثل الصٌِت جىٌیظ بضء ُبل اـــــــــجصًغ

 اثـــــــــللصٌِ الِؼاكیت واللجان الىػىیت اللجىت ازخصاص مً جٖىن  التي اثـــــــــللصٌِ باليؿبت الصٌِت مبلى مً

 . تـــــــــالصٌِ مبلى مً%5 و %1 بحن ًخدضص طلٗ صون  ما ؤما

 . ؤلاصاعة لصالح یصاصع الٌٕالت مبلى ًان اإلاظٔىعة الحاالث في الصٌِت ًسخ خالت وفي
 

 : املباشسة غير املالیت العلىباث

 اإلاالیت الظمت ىـــــــــكل جازغ ُغاعاث شٖل جخسظ هما إ  مباشغو  مالي مظمىن  طاث لیؿذ اثـــــــــاللِىب َظٍ

 : في اللِىباث َظٍ وجخمثل غةـــــــــمباش هحر بؼغیِت ؤلاصاعة مم للمخلاُض
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ت مً ؤلاُصاء -أ  في اإلاؿاَمت مً الصخص خغمان یخم ؤن اللِىبت َظٍ مِخط ى: اللمىمیت الصٌِاث في اإلاشآع

 الحٌاؾ و اللام للما٘ الهیبت ببِاء َظا مً والهضي زاهىي  ٓمخلاُض ؤو عثیـ ٓمخلاُض ؾىاء كمىمیت صٌِت ؤیت

 .  الىػً مصالح كلى

ض خا اءـــــــــؤلاُص َظا یٖىن  ُو م ٓما نهاثیا ؤو مُا  اثـــــــــمابالتز  ؤلازال٘ بلى حلااع  الٌسخ ٔان ؾىاء یُى

 زاَت . بالج ؤلازال٘ بلى ؤو تـــــــــالخلاُضی

 َظا یسص، و اللمىمیت للصٌِاث كغوض جِضیم مً اإلامىىكحن الاُخصاصیحن اإلاخلاملحن ُاثمت في لـــــــــالدسجی -ب

 ؾبّ التي 89 اإلااصة في الىاعصة ألاًلا٘ ؤخض مـــــــــباعجٖابه الجزاَت بىاحب ؤزلىا الظیً الاُخصاصیحن اإلاخلاملحن ؤلاحغاء

ا  مً والسحب لـــــــــالدسجی ٓیٌیاث وجدضص، اإلاالیت ذـــــــــمصال ػغي مً جمؿٗ ُاثمت في ؤؾمائهم وطم یخم بط طَٓغ

 . تـــــــــباإلاالی اإلاٖلٍ غـــــــــالىػی مً ُغاع بمىحب الِاثمت َظٍ
 

 :  العمىمیت الصفلت جىفیر مجال في والتزاماجه املخعاكد املخعامل حلىق الفسع الثاوي :

ا٘ ؾلؼاث واؾلت هحر ـــــــــت اللمىمُت شغوػا اؾخثىاثُت جمًٕ ؤلاصاعة مً اؾخلمـــــــــجخظمً الصٌِ

ه كما ُض ـــــــــؤلاُخصاصي بدَِى حلىطىاص، و في اإلاِابل ًخمخم اإلاخلامل ـــــــــملغوًت في مجا٘ الخلاُض بحن الخ

ه في اللِض، و هـغا للؿلؼاث ـــــــــه مً صلىباث جخمثل في ُبع اإلاا٘ اإلاخٌّ كلُـــــــــًخٕبضٍ مً هٌِاث و ما ًىاحه

 طاًُت ،بت اإلاخلاُضة جدُِِا للمصلحت اللامت، ُض ًخدمل اإلاخلامل اإلاخلاُض هٌِاث ـــــــــالتي جخمخم بها اإلاصلح

 ل .ـــــــــل إلكاصة الخىاػن اإلاالي للصٌِت الظي ٌلض ؤبغػ خَِى اإلاخلامـــــــــلظا ًخلحن كلیها الخضز
 

  أوال : الحصىل على امللابل املالي : 

ٔاــــت واخضة هي الؼبُلت اإلاالُــــــــــــل في مجملها ػبُلـــَى اإلاخلامــــجإزظ خِ ٍ صىعَا ـذ جسخلهت و بن 

٘ى كلى اإلاِابل ـــــــــه صاع مً خِه الحصـــــــــا و خاالتها بحن خّ و آزغ، ًاإلاخلاُض كىضما ًىٌظ بلتزاماجـــــــــو بحغاءاته

ِت الًمٕـــــــــت التي خضصَا الخىـُم، زم بن اإلاخلامـــــــــاإلاالي بالٌُُٕ ً ملها ـــــــــل بطا واحهخه ؤزىاء الخىٌُظ كىامل مَغ

ل ـــــــــ، و بطا ؤصاب اإلاخلامت بما ؾمي الحّ في الخىاػن اإلااليـــــــــغاع في جىٌُظ الصٌِت باث مً خِه اإلاؼالبـــــــــؤلاؾخم

عـــــــــطغعا حغاء كمل ُامذ به ؤلاصاعة حاػ له اإلاؼالب ىم ـــــــــمً اإلاغؾ 793، خُث جىص اإلااصة 57ت بالخلٍى

ت اإلاالُت للصٌِت بضًم حؿبُِ مـــــــــكلى ٌُُٓاث الضً 601-75الغثاس ي  اث ؤو الضًم كلى ـــــــــخُث جخم الدؿٍى

اث كلى عصُض الحؿاب ماًل  ي : ـــــــــخؿاب ؤو بالدؿٍى
 

م ُبل جىٌُظ ـــــــــالدؿبُّ بإهه ٔل مبلى ًضً 601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي  790اصة ـــــــــحلغي اإلاالدظبيلاث :  -1

مً  777اصة ـــــــــاصي للخضمت، و للدؿبُّ خؿب هص اإلاـــــــــض و بضون مِابل للخىٌُظ اإلاـــــــــالخضماث مىطىق اللِ

 ً : ـــــــــصىعجُ 601-75ي ـــــــــاإلاغؾىم الغثاؾ
 

ى مً اإلاا٘ جظله ـــــــــ، و َى مبل 601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي  776ه اإلااصة ـــــــــجىص كلُالدظبيم الجصافي :  7-7

 ت .ـــــــــمً الؿلغ ألاولي للصٌِ %75ل اإلاخلاُض بشغغ ؤن ال ًخجاوػ وؿبت ـــــــــجدذ زضمت اإلاخلام
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ظ، بط جىص ـــــــــى مً ًىطم جدذ جصغي اإلاخلامل اإلاخلاُض ُبل الخىٌُـــــــــو َى مبل الدظبيم على الخمىين : 7-6

كلى ؤهه ًمًٕ ألصحاب صٌِاث الاشوا٘ و التزوٍض باللىاػم ،  601-75ي ـــــــــاإلاغؾىم الغثاؾمً  778اإلااصة 

ً بطا ازبخىا خُاػته دؿبُّ الجؼافي حؿبُِاالت بلى ـــــــــؤن ًِبظىا باإلطاً م كِىصا ؤو ػلباث ـــــــــكلى الخمٍى

ضة للمىاص ؤو اإلاىخجاث الظغوٍع  ت لخىٌُظ الصٌِت .ـــــــــمٓا

ى الٕلي بحن ـــــــــ، ؤهه ال ًمًٕ ؤن ًخجاوػ اإلابل601-75اإلاغؾىم الغثاس ي مً  775اَ هصذ اإلااصة ـــــــــو في َظا الؿُ

ً بيؿبت ـــــــــالخيؿُّ الجؼافي و الدؿبُِ  ت .ـــــــــمً اإلابلى ؤلاحمالي للصٌِ %59اث كلى الخمٍى
 

، خُث ًمًٕ اإلاصلحت  601-75مً اإلاغؾىم الغثاس ي  768جىص كلُه اإلااصة  الحظاب :الدظبيم على  -2

 ت :ـــــــــضة مً ؤن جمىذ بصٌت اؾخثىاثُت حؿبُّ كلى صًم الحؿاب خؿب الشغوغ آلاجُـــــــــاإلاخلاُ

 ل اإلاخلاُض .ـــــــــت ػلب الضًم كلى الحؿاب الظي ُضمه اإلاخلامـــــــــبطا اهِط ى ألاحل الخلاُضي لدؿٍى -

 م كلى الحؿاب.ـــــــــمً مبلى الضً %39ى بإي خا٘ مً ألاخىا٘ وؿبت ـــــــــًجب ؤن ال ًخجاوػ َظا اإلابل -

اث اإلامىىخت بإي ـــــــــاصة مً َظا الدؿبُّ الاطافي لضي حملها مم الدؿبُِـــــــــال ًجىػ ؤن جخجاوػ الاؾخٌ -

ت، و ٌؿضص َظا الدؿبُّ زال٘ آلاحا٘ و ؤلاحغاءاث ـــــــــؤلاحمالي للصٌِمً اإلابلى  %19خا٘ مً ألاخىا٘ 

 ت .ـــــــــألآثر ؾغك
 

ىق الصٌِت ـــــــــت اإلاخلاُضة مِابل جىٌُظ حؼجي إلاىطـــــــــل في صًم جِىم به اإلاصلحـــــــــو ًخمثالدفع على الحظاب :  -3

 ً :ـــــــــو للضًم كلى  الحؿاب صىعجُ

ً باإلاىخجاث . -  الضًم كلى الحؿاب كىض الخمٍى

 غي .ـــــــــاب الشهـــــــــالضًم كلى الحؿ -
 

، هجض 601-75ي ـــــــــىم الغثاؾـــــــــاإلاغؾمً  770،777اصة ـــــــــىق بلى هص اإلاـــــــــبالغح الدظبيم على زصيد الحظاب : -4

ذ ؤو النهاجي للؿلت كلى الغصُض جخمثل في ـــــــــؤن الدؿٍى في الصٌِت بلض الخىٌُظ غ اإلاىصىص كلُه ـــــــــالضًم اإلاُا

 ا .ـــــــــالٖامل له
 

، تهضي 601-75ي ـــــــــىم الغثاؾـــــــــمً اإلاغؾ 770اصة ـــــــــخؿب هص اإلا ت على زصيد الحظاب املؤكذ :ـــــــــالدظىي -5

اث ـــــــــل ؤزىاء الخىٌُظ اللاصي للخضمـــــــــى اإلاؿخدِت للمخلامـــــــــُذ بلى صًم اإلابالت كلى عصُض الحؿاب اإلاا ـــــــــالدؿٍى

 ي : ـــــــــض كلیها مم زصم ما ًلـــــــــاإلاخلاُ

 ل .ـــــــــان اإلادخمـــــــــبُخؼاق الظم -

 ؤلاُخظاء .ل كىض ـــــــــاث اإلاالُت التي جبِى كلى كاجّ اإلاخلامـــــــــالوغام  -

 الضًلاث بلىىان الدؿبُِاث و الضًم كلى ازخالي ؤهىاكها التي لم حؿترحلها اإلاصلحت اإلاخلاُضة بلض .  -
 

ت خؿاب 601-75ىم الغثاس ي ـــــــــاإلاغؾمً  769خؿب هص اإلااصة الدظىيت النهائيت :  -6 ، ًترجب كلى حؿٍى

م الُض كً الٌٕاالث التي ٔىنهـــــــــالغصُض النهاجي عص بُخؼاك اء، و ال ًخم ـــــــــا اإلاخلامل كىض ؤلاُخظـــــــــاث الظمان و ًع

. و بالغحىق بلى ؤخٖام اإلااصة  ت اإلاثبخت لظلٗـــــــــض مً خؿً جىٌُظ و ٓظا جِضًم الىزاثّ الِاهىهُـــــــــطلٗ بلض الخإٓ
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ت ـــــــــجلؼم اإلاصلحت اإلاخلاُضة كلى صغي الضًلىم، هجضَا ـــــــــمً َظا اإلاغؾ 766 اث كلى الحؿاب ؤو الدؿٍى

ضة ؤػ٘ى ـــــــــٍ ؤو الٌاجىعة ، و ؤحاػث بُغاع مـــــــــًىما ببخضاءا مً اؾخالم الٕش 89في ؤحل ال ًخجاوػ النهاثُت 

ت اإلاخلاُضة ٓخابُا ـــــــــًٍ و حللم اإلاصلحؤن جخجاوػ اإلاضة شهغ  اث بِغاع مً وػٍغ اإلاالُت و ال ًمًٕـــــــــلبلع الصٌِ

ش الضًم ًىم بصضاع الحىالـــــــــاإلاخلامل اإلاخلاُ  ت .ـــــــــض بخاٍع
 

 ثاهيا : الحم في الخىاشن املالي للصفلت :

 ض بلى جدُِّـــــــــاإلاخلامل اإلاخلاُ ىت بلى بشباق الحاحاث اللامت بِىما ٌؿعـــــــــتهضي الصٌِت اللمىمُ

ّ جلٗ اإلاصلحت بحغاءاث بجسظتها ـــــــــضاي مصلحخه الصخصُت، ًةطا خا٘ بِىه و بحن جدُِـــــــــالغبذ و اؾته

ه الخلاُضًت كؿحر ؤو مٖلٌا بصىعة ـــــــــضة ؤو ًغطتها ؿغوي ؤو صلىباث حلل جىٌُظ بلتزاماجـــــــــاإلاصلحت اإلاخلاُ

هـــــــــا لٌٕغة الخىاؾب بحن بلتزاماث اإلاخلاُـــــــــاإلاالي جدُِِ كلى اإلاصلحت طمان الخىاػن ، ًاُذ بمٖاهُاجه  ض و خُِى

ضة كلى الغهم مً انها لم ـــــــــ، ًخخضزل اإلاصلحت اإلاخلاُ (7)هـــــــــكلى الىدى اإلاخٌّ كلُ ه جىٌُظ اللِضـــــــــختى ًمٕى

ت ـــــــــاث اإلاصلحت التي حؿخلؼم ملاوهـــــــــظال كً مِخظُاؽ مؿاولُتها اكخباعاث اللضالت، ًـــــــــًإؾ جغجٕب ؤي زؼإ

اء بةلتزاماجه الخلاُضًـــــــــاإلاخلاُ ً ؾحر ـــــــــطمان خؿت الظي ؾُاصي بلى ـــــــــض مم ؤلاصاعة لظمان اؾخمغاٍع في الًى

ّ اللام بةهخـ  ام .ـــــــــاإلاًغ
 

 ألامير :فعل الخعىيع على أطاض هظسيت  -1

ع اإلاخلاُ  لؼاتهات ؤلاصاعة لؿـــــــــججت كً مماعؾض كً ألاطغاع التي لحِخه الىاـــــــــتهضي بلى حلٍى

لُـــــــــإ مً حاهبها، بط جصضع ؤكماال طاث ػبُلـــــــــؤن ًٖىن َىاْ زؼاإلاشغوكت صون  ت صون ؤن ـــــــــت جىـُمُت ؤو حشَغ

ظٍ ، ًُصبذ ؤٓثر ـــــــــا جدمل حوُحراث كلى شغوغ جىٌُـــــــــث كلى اللِض، لٕنها بخضار حلضًال ـــــــــًٖىن الهضي منه

ت، ًُِصض بٌلل ألامحر الخصغي ؤو اللمل ـــــــــل اإلاخلاُض الظي ًخدمل بؿببها ؤكباء بطاًُـــــــــصلىبت كلى اإلاخلام

ه مالُا ـــــــــي صكمـــــــــل اإلاخلاُض بصىعة حضًت، ألامغ الظي ًِظـــــــــاَ اإلاخلامـــــــــاصع كً ؤلاصاعة الظي ًاصي بلى بَعـــــــــالص

ظه ختي ًخمًٕ مً الاؾخمغاع في جى ت ألامُ (6)ض جدُِِا للمصلحت اللامتـــــــــٌُظ اللِو حلٍى غ بال ـــــــــو ال جؼبّ هـٍغ

 ا الِظاء :ـــــــــبشغوغ و طله

 ىص كِض بصاعي .ـــــــــوح -

 ت .ـــــــــت ؤلاصاٍعـــــــــصضوع جصغي مً الجه -

 م .ـــــــــغاء هحر مخُىـــــــــؤن ًٖىن ؤلاح -

 غعا .ـــــــــؤن ًلحّ ؤلاحغاء ط -
 

 الخعىيع على أطاض هظسيت الظسوف الؼازئت :  -2

ت الـ بلض الحغب اللاإلاُت الي ـــــــــغوي الؼاعثت بزغ ألاػماث التي خلذ باإلُخصاص الغؤؾمـــــــــبغػث هـٍغ

خىــــألاولى، و ؿه  ض، ــــاث اللِـــــــــال٘ بُخصاصًــــــم ؤزىاء جىٌُظ اللِض ًاصي بلى بزخــــــت ؿغي ًِـــــا َظا إلاىاحهـــــــــغث في ُو

 
 . 760ي في الجؼاثغ، مظٓغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في الِاهىن،ص ؤٓلي ولُمت، الىـام الِاهىوي للِض ؤلامخُاػ ؤلاصاع  -(7)

 . 30ص مغحم ؾابّ، بللي مدمض الصوحر،  -(6)
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اعة ٌلىص بٌظلها الخىاػن اإلاالي ـــــــــؼء مً َظٍ الخؿـــــضة جدمل حـــــت اإلاخلاُـــــألامغ الظي ًلؼم اإلاصلح

ل اءـــــضٍ ألاكبـــــل لىخــــــــــض ال ًخدمـــــلللِض، ألن اإلاخلاُ ىص ــــا اللِــــــ التي جِىم كلیهـــــً ألاؾـــــت، و حلض مـــــــــالوحر مخُى

اعيء ــــــــــغي الؼىن مصض الــــ، ٌؿخىحب ان ًٕ(7)اــــــاَ كلى اؾدبلاص جؼبُِهـــــــــت، و بالخالي ال ًجىػ ؤلاجٌــــــــــــــــــــــــــؤلاصاٍع

ت صاصعة كً هحر الجهت اإلاخلاُــبُخصاصًػبُلُــــت ؤو ؿـــــغوي  غ ـــــــــؿىاَ ت  ضة،ـــــــــت ؤو بحغاءاث بصاٍع و جؼبُّ الىـٍغ

 غوغ الخالُت :ـــــــــٌؿخىحب جىاًغ الش

 . (6)اصر بؾخثىاجيـــــــــخضور ؿغي ؤو خ -

اث كغطت ـــــــــت و لِـ بلضَا، لظلٗ ًإٓثر الصٌِـــــــــؤزىاء جىٌُظ الصٌِ ؤن ًدضر الـغي الؼاعيء -

 ا مضة مً الؼمً .ـــــــــت هي صٌِا ألاشوا٘ اللامت التي ٌؿخوَغ جىٌُظَـــــــــلخؼبُّ الىـٍغ

ت ًلـــــــــؤن ًٖىن الـغي ؤلاؾخثى - م، و بال ٓىا ؤمام هـٍغ   .غ ـــــــــألامُ لاجي هحر مخُى
 

 هظسيت الصعىباث املاليت غير املخىكعت : -3

لـــــــــحاءث َظٍ الىـٍغ اصة ؤكبـــــــــت إلاىاحهت صلىباث اؾخثىاثُت هحر مخُى اء اإلاخلامل ـــــــــت ًترجب كلیها ٍػ

ٔامل لجبـــــــــاإلاخلاُض ججلل اللِ ع  اُا و جٖلٌت، لظا مً خِه اإلاؼالبت بخلٍى غ ما اخضزخه جلٗ ـــــــــض ؤٓثر بَع

ت مً ـــــــــع الٖامل ٌؿخىحب جىاًغ مجمىكـــــــــغاع ، و الؾخدِاَ اإلاخلاُض ؤلاصاعة للخلٍىـــــــــالصلىباث مً ؤط

خحن الؿابِخحن و جخمثـــــــــالشغوغ ٓوحَر  ل في : ـــــــــا مً الىـٍغ

لا و ُذ الخلاُض، ـــــــــجج ض صلىبت طاث ػابم ماصي بؾخثىاجيـــــــــؤن ٌلترض جىٌُظ اللِ - ٔام مخُى اوػ ما 

ض و بال ًسح اإلاجا٘ ـــــــــت اإلااصًت زاعحت كً بعاصة ػغفي اللِـــــــــكً طلٗ ًجب ؤن جٖىن الصلىبًظال 

 ألامحر بطا ما جىاًغث شغوغ جؼبُِها . لت ًلـــــــــلخؼبُّ هـٍغ

ظ صلىبت ماصًت ـــــــــًال جؼبّ جلِاثُا بمجغص اكتراض الخىٌُت طغعا باإلاخلاُض، ـــــــــان جلحّ الصلىبت اإلااصً -

اث الثالر الؿابِـــــــــاؾخثىاثُت زاعحت كً بعاصة اإلاخلاُضً  ت جِىم كلىـــــــــً، و الجضًغ بالظٓغ ؤن الىـٍغ

اث  ا كلى ؤؾاؽـــــــــت ؤلاصاعة بال زؼإ، ًةن ؤزؼإث ال ًمًٕ بزاعة مؿاولُتهـــــــــؤؾاؽ مؿاولُ الىـٍغ

 ت .ـــــــــت بل حؿإ٘ كلى ؤؾاؽ و في هؼاَ اإلاؿاولُت اللِضًـــــــــالؿابِ
 

 ثالثا : الحم في الخعىيع :

ع اإلاخلام ا ـــــــــل ملها في خا٘ زبذ ؤنها ؾببذ له طغعا ؤو ؤزلذ بةلتزاماتهـــــــــجلتزم ؤلاصاعة بخلٍى

ا للبىىص ـــــــــبلى الِظاء اإلاسخص الظي ًثبذ بما زؼإ ؤلاصاعة ؤو ججاوػَ ت، و ًلجإ اإلاخلامل اإلاخلاُضـــــــــالخلاُضً

ع ؤو ختى كىض الُِام بإكما٘ زاهٍىـــــــــباللِضًت للمؼال كً  ت، ًظال ـــــــــت ؤو جدمل ؤكباء بطاًُـــــــــت بالخلٍى

ض ـــــــــت ألازغي، و مً امثلتها الِغوض التي جخلهـــــــــت ًخمخم اإلاخلامل اإلاخلاُض ببلع اإلاؼاًا اإلاالُـــــــــالحَِى الؿابِ

 ا اع بطــــت ألاؾلـــــً و مغاحلـــــــــت، بطاًت بلى خِه في جدُُـــــا و الدؿهُالث ؤلاثخماهُـــــــض ملهـــــــــؤلاصاعة بدىٌُظَا للمخلاُ

 
ت الضولُت في طىء الِىاهحن الىطلُت و اإلالاَضاث الضولُت و ؤخٖام كالء محي الضًً مصؼٌى ؤبى ؤخمض، الخدُٕم في مىاػكاث  -( 7) اللِىص ؤلاصاٍع

 . 702،ص6993مدآم الخدُٕم صعاؾت مِاعهت، صاع الجامم الجضًضة،

ض ًِصض بالـغوي ؤلاؾخثىاثُت ؤخضار الحغب و الٌتن و ؤلاهِالباث الضازلُت، و ٔل الحاالث الخؼحرة التي مً شانها اإلاؿاؽ بالىـا -(6) م اللام، إلاٍؼ

ن ًغق مً الخٌصُل اهـغ: جمُمي هجاة، خالت الـغوي ؤلاؾخثىاثُت و جؼبُِاتها ي الضؾخىع الجؼاثغي، بدث للحص٘ى كلى شهاصة اإلااحؿخحر في الِاهى 

،  .78،ص 6996بصاعة و مالُت،ٔلُت الحَِى
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 ، و ٓظلٗ خِه في 601-75ي ـــــــــمً اإلاغؾىم الغثاؾ 795بلى 01ت هحر زابخت ػبِا للمىاص ـــــــــؤؾلاع الصٌِٔاهذ 

مً  700بلى  709ت ػبِا للمىاص مً ـــــــــمً مبلى الصٌِ %09ت إلاخلامل آزغ في خضوص ـــــــــمىذ حؼء مً الصٌِ

ً الصٌِـــــــــاإلاغؾ ها في اإلاىاص مً ـــــــــها خؿب الشغوغ اإلاىصىص كلُت و مالخِـــــــــىم الؿالٍ الظٓغ و خِه في َع

     غ. ـــــــــمً اإلاغؾىم الؿالٍ الظٓ 702بلى  705
 

 : املخعاكد التزاماث املخعامل :الثالث الفسع

َ  مً بمجمىق اإلاخلاُض لـــــــــاإلاخلام جمخم بن  للصٌِت، الجضي ظـــــــــالخىٌی لظمان ٔاي هحر َظا الحِى

 : يـــــــــَ الالتزاماث مً تـــــــــمجمىك ٔاَله كلى یِم ایظا خیث

 تـــــــــالٌىی و تـــــــــاإلاالی اإلاِضعة بلى ؤلاصاعة مم ضـــــــــاإلاخلاُ اعـــــــــازخی یسظم : اللِض مىطىق تـــــــــللخضم يـــــــــالصخص ألاصاء  1-

 بىٌؿه اإلاىىغ اللمل یاصي ؤن اإلاخلاُض لـــــــــاإلاخلام كلى الىاحب مً ًةهه زم مً و ؤلاصعاي ضـــــــــاللِ بإكباء الاػالق و

 باألصاء ضـــــــــیِص وال ؤلاصاعة، مم للخلاُض ازخیاٍع كىض اعـــــــــاكخب مدل ٔاهذ ًىیت و مالیت ُضعاث مً هـــــــــلضی بما

 اإلاشغوق ظـــــــــلخىٌی بهم الاؾخلاهت ؤو الوحر كلى الاكخماص صون  ضٍـــــــــوخ الخضمت بإصاء اإلاخلاُض یلتزم ؤن يـــــــــالصخص

 الخلامل بػاع في تـــــــــالخضم ؤو اللمل مً بجؼء الِیام للوحر یلهض ؤي اللامت، ألاشوا٘ كِض في تـــــــــزاص اللِض مدل

 و َظا بشغوغ : مً اإلاغؾىم الغثاس ي 700،708،706،707،709 اإلاىاص هـــــــــكلی هصذ ما َظا و الثاهىي 

 . مؿبِا غوغـــــــــالش صًتر في و الصٌِت ؤصل في الثاهىي  لـــــــــالخلام كلى الىص یخم ؤن -

 . ضةـــــــــاإلاخلاُ اإلاصلحت بمىاًِت الثاهىي  لـــــــــاإلاخلام ازخیاع یخم ؤن -

 .ألاصلي اإلاخلامل كىه یؿا٘ بدىٌیظٍ ُام الظي الجؼء ًةن اللِض في كلیه مىصىص زاهىي  مخلامل وحىص خالت وفي

 الشغوغ خؿب الخضمت بإصاء ضـــــــــاإلاخلاُ اإلاخلامل یلؼم :كلیها اإلاخلاُض اثـــــــــالٕیٌی خؿب الخضمت ؤصاء  -6

 الخلاُض جم ما خؿب تـــــــــالصٌِ یىٌظ وؤن التزاماجه و ضٍـــــــــحله هدیجت جدمل كلیه وحب لظا كلیها اإلاخٌّ ايـــــــــوألاوص

 . هـــــــــكلی

 ؤلاصاعي  ضـــــــــاللِ في الخلاُض بااللتزام الصخص ي اءـــــــــالًى یٌٕي ال : كلیه اإلاخٌّ الاحل في تـــــــــالخضم بإصاء الالتزام  -8

 تـــــــــكالُ لها إلاا طلٗ و، (7)تـــــــــالصٌِ ق مىطى بالش يء لالؾخٌاصة طلٗ و اإلادضصة ضـــــــــاإلاىاكی في طلٗ یخم ؤن ؼمـــــــــیل بل

 بطا و كلیه، اإلاخٌّ لـــــــــألاح ججاوػ  اإلاخلاُض للمخلامل ىػ ـــــــــیج ًال ام،ـــــــــالل ّـــــــــاإلاًغ ؾحر بدؿب و تـــــــــاللام بالخضمت

 . طلٗ كلى اإلاترجبت تـــــــــالِاهىهی الىخاثج ضـــــــــاإلاخلاُ اإلاخلامل یخدمل و يـــــــــالجؼث الٌسخ خّ صاعةلإل  ةنـــــــــً به ُام

 َظا و انـــــــــالظم مبلى یضًم ؤن ؤلاصاعة مم اإلاخلاُض كلى :تـــــــــاإلاؼلىب الظماهاث مبالى و االثـــــــــالٌٕ بضًم الالتزام   -0

 جخؼلب التي اللامت ألاشوا٘ تـــــــــلصٌِ باليؿبت الشإن َى ٓما، الصٌت لخىٌیظ اإلاالیت هـــــــــُضعاج ببغاػ ؤحل مً

 في هـــــــــمصاصعج بةمٖانها و ؤلاصاعة، جصغي  جدذ یىطم مالي ٔاخخیاغ یلخبر انـــــــــالظم مبلى و، ضخمت ىـــــــــمبال

 . (6)اـــــــــُاهىه اإلادضصة اقـــــــــألاوط

 

 

 
 .178 ص ؤلاصاعیت، لللِىص اللامت ألاؾـ زلیٌت، اإلاىلم كبض اللؼیؼ كبض -(7)

 . 2 ص اللمىمیت، الصٌِاث جىـیم شغح بىطیاي، كماع -(6)
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 :الفصل خالصت

 

 ألي ولِـ ت،ـــــــــــاللام ىا٘ــــــــــألام صغي خُث مً مــــــــــألاوؾ اإلاجا٘ َى تـــــــــــاللمىمُ الصٌِاث ا٘ـــــــــــمج بن

 تـــــــــــالصُو بًجاص مً البض ٔان طلٗ كلى بىاءا ىا٘،ـــــــــــألام َظٍ حؿُحر في يــــــــــاللشىاث الخصغي خّ غاصـــــــــــألاً مً ًغص

 مـــــــــــالٕ َظا صغي ًخم اـــــــــــاحله مً التي ألاَضاي ًدِّ بما اللام اإلاا٘ حؿُحر شإنها مً التي تـــــــــــوالِاهىهُ اللِالهُت

 . ىا٘ـــــــــــألام مً لـــــــــــالهاث
 

ت مً البض اعـــــــــــص وكلُه  والتي بها تـــــــــــاإلاسىل والجهاث تــــــــــاللمىمُ للصٌِاث تـــــــــــالحُُِِ اإلااَُت ملًغ

ظلٗ الٌهم، للضم االـــــــــــمج ًضق ال بما وخضصَا تــــــــــاللمىمُ الصٌِاث ىن ـــــــــــُاه بها حاء ت ٓو َ  ملًغ  تـــــــــــالِاهىهُ الؼغ

ل ؤلاصاعة، جبرمها التي ىصـــــــــــاللِ َظٍ لؿحر  . امـــــــــــالل اإلاا٘ كلى الحٌاؾ ؤحل مً طلٗ ٔو
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 جمهيــــــــــــــــــــــــــد :

 تــــــــاإلاخهلٓ الجضیضة تــــــــالٓاهىهی ألاخٙام صعاؾت في جخمثل لــــــــالُط هظا في اإلاؿغوخت تـــــــــؤلاشٙالی ئن

اب م  تــــــــالهمىمی الطُٓاث نلى تــــــــبالْغ   2015-09-16اإلاإعر في  247-15، الطاصعة بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي ْع

 جىكیم ضعــــــــض أحلها مً التي ألاهضاٍ جدٓیٔ في اــــــــَهالیته مضي في البدث و الهمىمیت اثــــــــالطُٓ بدىكیم اإلاخهلٔ

ٛ  هسطظ مبدثیین في طلٚ و تــــــــالهمىمی الطُٓاث ابت ألاو ّ الٓبلُــــــــت في  للْغ اب الثاوي اإلابدث في هخؿغ  تــــــــللْغ

 أزىاء جىُُظ الطُٓاث الهمىمُــــــــت . 
 

 املبحث ألاول : السكابت اللبليت على الطفلاث العموميت :

ابت الضازلُت  ابُت جسػو لها الطُٓاث الهمىمُـــت ْبل صزىلهأهي حهض الْغ ا خیز ــــــــٛو آلُت ْع

ابت الضازلُت جماعؽ الخىُُظ ، خُث  جباشغهـــــــــا لجىت جضعى لجىت  ، و مً ؾٍغ اإلاطلحـــــــــت اإلاخهاْضة طاتهاالْغ

ـــــــــت و جُُٓـــــــــم  ابــــــــت الخاعحُت  تهضٍ، في خین الهـــــــــغوعَخـــــــــذ الاقَغ  تــــــــمؿابٓ مً ٔــــــــالخدٓ ئلى أؾاؾاالْغ

ٛ ــــــــاإلاهم الخىكیم و للدشغیو تــــــــالخاعحی الهیئاث مسخلِ نلى اإلاهغوغت الطُٓاث  مً ٔــــــــالخدٓ ئلى جغمي ٖما به، ى

ابت هظه جخمَیز لهظا ، هكامیت ب٘یُیت اإلابرمج للهمل اإلاخهاْضة اإلاطلحتزامــــــــاث ئلت مؿابٓت  . الهالجي وــــــــبالؿاب الْغ
 

 السكابت الداخليت على الطفلاث العموميت :  املعلب ألاول :

اب لخىكیم 247-15يـــــــــمً اإلاغؾىم الغةاؾ 162ئلى  156 اإلاىاص الجؼاةغي  غمـــــــــاإلاش زطظ  تـــــــــالْغ

 تـــــــــألاقَغ َخذ تـــــــــلجى ئخضار هى ضـــــــــالجضی الٓاهىن  به ؼـــــــــجمی ما أهم لهل ت، وـــــــــالهمىمی الطُٓاث نلى تـــــــــالضازلی

 ٗاهذ التي الؿابٓت تـــــــــالهمىمی الطُٓاث ْىاهین ٗل في ضاـــــــــمهخم ٗان الظي اللجىخین هكام بضٛ الهغوع مـــــــــجٓیی و

ت َخذ لجىت هما ًـــــــــلجىدی ئخضار نلى جىظ  . غوعـــــــــاله جٓییم لجىت و ألاقَغ

 لجىت فخح ألاظسفت و جلييم العسوض :الفسع ألاول : 

ابت اعؽـــــــــجم ت َخذ لجىت بىاؾؿت تـــــــــالهمىمی الطُٓاث نلى الضازلیت الْغ  الهغوع، جٓییم و ألاقَغ

ٓا ئؾخدضاثها جم التي م الغةاس ي اإلاغؾىم مً 160 اإلااصة هظ اثـــــــــإلآخػی َو  مـــــــــجىكی اإلاخػمً  247-15 ْع

ٔ اثـــــــــجُىیػ و الهمىمیت الطُٓاث ابت ئؾاع في ضة،ـــــــــاإلاخهاْ اإلاطلحت جدضر " الهام اإلاَغ  تـــــــــلجى الضازلیت الْغ

ت بُخذ تـــــــــمٙلُ اٖثر أو واخضة صاةمت  ؤلاْخػاء، نىض ت،ـــــــــؤلازخیاعی ألاؾهاع و البضاةل و الهغوع جدلیل و ألاقَغ

 الهغوع"، و لهظا ؾيخؿّغ ئلى حشُ٘لتها و صوعها : جٓییم و تـــــــــألاقَغ َخذ لجىت " الىظ ضلب في جضعى
 

 تها : حشكیلأوال : 

ت َخذ لجىت أنػاء اعـــــــــئزخی  خغیت اإلاخهاْضة اإلاطلحت أو لئلصاعة غمـــــــــاإلاش مىذ          جٓییم و ألاقَغ

 اإلاغؾىم مً 162 اإلااصة هظ في جٓغع  خؿبما ت،ـــــــــنمىمی هیئت أو ئصاعة ٗل تـــــــــزطىضی طلٚ فيغانُا م الهغوع،

م يـــــــــالغةاؾ  الهمىمیت الطُٓاث مـــــــــجىكی مً 06 اإلااصة في اإلاظٗىعة اثـــــــــالهیئ إلزخالٍغا هك ٚ، و طل 247-15 ْع

 اؽـــــــــاليش ید٘م الظي للدشغیو الخاغهت الهمىمیت اإلاإؾؿاث ت،ـــــــــالاْلیمی الجماناث الضولت،) في تـــــــــاإلاخمثل

خت بمؿاهمت ا،ـــــــــحؼةی أو ٗلیا ممىلت نملیت اػـــــــــباهج جٙلِ اـــــــــ،نىضم الخجاعي   مً أو تـــــــــالضول مً جهاةیت أو مْإ

 .  الاْلیمیت الجماناث
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 : العسوض جلییم و ألاظسفت فخح لجىت في العضویت سوطثاهيا : ش
 

م الهمىمیت اثـــــــــالطُٓ مـــــــــجىكی حاء  َخذ تـــــــــلجى في تـــــــــبالهػىی جخهلٔ ضة،ـــــــــحضی بأخٙام 247-15 ْع

ت غ اإلاشغم اشترؽ أیً الهغوع، مـــــــــجٓیی و ألاقَغ جى أنػاء في الُ٘اءة جَى
َ
 ِـــــــــاإلاىق جبهیت ئشترؽ ٖما ت،ـــــــــالل

 . اإلاخهاْضة تـــــــــللمطلح
 

 باليؿبت الهػىیت، في حىهغي  شغؽ اءةـــــــــالُ٘ حهخبر ض :العسو  جلییم و ألاظسفت فخح لجىت أعضاء في الكفاءة -أ

ت َخذ لجىت اءـــــــــألنػ ، نلى ان 247-15يـــــــــمً اإلاغؾىم الغةاؾ 160  اصةـــــــــاإلا هطذ خیث الهغوع جٓییم و ألاقَغ

 . (1)ت اإلاخهاْضة ًسخاعون لُ٘اءتهم ـــــــــطلحمً مىقُین مإهلین جابهین للم ىن ـــــــــاللجىت جخ٘
 

جىت أعضاء جبعیت – ب
َ
 : املخعاكدة للمطلحت الل

جىت مؿخىي  نلى الهػىیت غوؽـــــــــش ئمخَضث
َ
ِ جبهیت شغؽ ئلى اءةـــــــــالُ٘ شغؽ مً الل

َ
 اإلاىق

ىص نلُه في اإلااصجین ـــــــــ، ألامغ الظي الظي لم ًً٘ مىط (2)160  اإلااصة هظ خؿب ضةـــــــــاإلاخهاْ للمطلحت

م ـــــــــالغةاؾ مً اإلاغؾىم 125و121 ت ـــــــــغة حهُین أنػاء اللجىـــــــــاإلالغى، و بظلٚ ًخم الٓػاء نلى قاه 236-10ي ْع

 .ضة ـــــــــت اإلاخهاْـــــــــمً زاعج اإلاطلح
 

 : مهامها و العسوض جلییم و ألاظسفت فخح لجىت یفیتسیرالفسع الثاوي : ك

م يـــــــــالغةاؾ ىمـــــــــاإلاغؾ خؿب الهغوع جٓییم و تـــــــــألاقَغ ذـــــــــَخ لجىت مهام و ؾیر غمـــــــــاإلاش أصعج لٓض  ْع

إجساءاث " نىىان جدذ الثالث مـــــــــالٓؿ في وطلٚ الهمىمیت الطُٓاثغام ـــــــــباب اإلاخهلٔ الثالث الُطل في ، 247-15

 " . العمومیت فلاثإبسام الط
 

 : العسوض جلییم و ألاظسفت فخح لجىت عمل لوبأس -أ

 اـــــــــوؿدشُه اإلاباصب مً مجمىنت جؿبیٔ نلى تـــــــــالهمىمی الطُٓاث مجاٛ یسظ َیما غمـــــــــاإلاش خغص

 في لـــــــــیخمث اــالهغوع،أهمه جٓییم و تـــــــــــألاقَغ َخذ لجىت غـــلؿی اإلاىكمت تــالٓاهىهی ىصـــــــــالىط زالٛ مً اــأؾاؾ

 تـــــــــحلؿ في الخٓىیت غوعــاله و ذـــــــــــالترش بملِ تــاإلاخهلٓ تـــألاقَغ َخذ یخم أن نلى غمـــــــــاإلاش هظ خیث الهلىیت، مبضأ

ٓا هظا و تــــنلىی م يـــــــــالغةاؾ اإلاغؾىم مً 70 اصةـــــــــاإلا لىظ َو  ًـــــــــاإلاترشحی صنىة تـــــــــٖیُی ئلى أشاع ٖما ، 15 -247 ْع

 ًـــــــــللمترشحی زطىضا مىحهت تـــــــــعؾال ؾغیٔ نً أو اإلاىاَؿت ئنالن في تـــــــــالحال خؿب جٙىن  بدیث اإلاخههضیً، أو

(3) بینهم الحغة واإلاىاَؿت الشُاَیت انـــــــــلػم أؾاؾا هظا و اإلاهىیین اإلاخههضیً أو
 ىمـــــــــاإلاغؾ ن٘ـ نلى وهظا ، 

م  الغةاس ي ، لً٘ الجضًض (4) الؿغیٓت طٖغ صون  "إعالمهم" مطؿلح 123 اإلااصة في ئؾخهمل أیًى، ـــــــــاإلالً 236-10ْع

 .  غاءاث اإلادضوصةؤلاح لحالت . باليؿبت مىُطلت بطُت الترشیداث إلالُاثهى َخذ  70اإلاالخل في هظ اإلااصة 

 

م الغةاس ي اإلاغؾىم مً ، 160 اإلااصة هظ أهكغ -(1)  .ؾابٔ  مغحو ،247-15 ْع

م الغةاس ي اإلاغؾىم مً، 160  اإلااصة هظ عحو -(2)  ،مغحو ؾابٔ .247-15 ْع

م الغةاس ي اإلاغؾىم مً 70 اإلااصة هظ أهكغ -(3)  .ؾابٔ مغحو، 247-15 ْع

م الغةاس ي اإلاغؾىم مً 123 اإلااصة هظ أهكغ -(4)  ؾابٔ، )ملغى(. مغحو الهمىمیت، الطُٓاث جىكیم ، یخػم236ً-10 ْع
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 تـــــــــالخٓىی غوعـــــــــباله تـــــــــاإلاخهلٓ تـــــــــألاقَغ ذـــــــــَخ َیخم ضوصـــــــــاإلاد الهغوع ؾلب غاء ـــــــــإلح تــــــــــــــــــباليؿب أما

الظًً جم  ًـــــــــاإلاغشحی صنىة ألاولى اإلاغخلت في مـــــــــَیخ ، مغخلخین نلى اإلاالیت والهغوع النهاةیت تـــــــــالخٓىی الهغوع أو

م يـــــــــالغةاؾ اإلاغؾىم مً 45 اإلااصة لىظ ؾبٓام ألاولي ـــــــــاهخٓاؤه  جٓضیم أحل مً اعةـــــــــئؾدش، بغؾالت 247-15 ْع

حىن  صنىة َٓـ یخم زاهیت مغخلت وفي، يـــــــــاإلاال الهغع صون  جٓني نغع
َ

 تـــــــــمؿابٓ ئنالن حغي  الظیً اإلاغش

 . (1) الشغوؽ غـــــــــصَخ أؾاؽ نلى ومالي ي جٓن نغع لخٓضیم وطلٚ، تـــــــــألاولی الخٓىیت للهغوع نغوغهم

ت َخذ یخم تـــــــــاإلاؿابٓ خالت في و  تـــــــــاإلاالی الهغوع و  والخضماث تــــــــــــالخٓىی بالهغوع اإلاخهلٓت ألاقَغ

(2)مغاخل ( 03 )زالر  نلى
 في مـــــــــیخ زم ، أولى ٖمغخلت ألاولي اءـــــــــؤلاهخٓ بهضٍ الترشیداث ملُاث بخٓضیم وطلٚ ، 

ت جٓضیم تـــــــــزاهی مغخلت  جم الظیً  ًــاإلاترشحی ؾٍغ مً اإلاالي الهغع و اثـــــــــــالخضم و الخٓني الهغع أقَغ

 . (3)مـــــــــجد٘ی لجىت ؾٍغ مً الهغوع مـــــــــجٓیی یخم أزیرة ٖمغخلت و َٓـ ألاولي مـــــــــــئهخٓاءه
 

 دوز لجىت فخح ألاظسفت و جلييم العسوض في ممازست السكابت : -ب

ما هطه "  247_15مً اإلاغؾىم الغةاؾـــــــــي  161مً اإلاغؾىم الغةاس ي  161لٓض حاء في اإلاـــــــــاصة 

ـــــــــت و جُُٓم الهغوع بهمـــــــــل ئصاعي و جٓني ..." ألامغ الظي ًُهم مىه أن لجىـــــــــت َخذ  جٓىم لجىت َخذ ألاقَغ

ت و جُُٓـــــــــم الهغوع جخىلى ا  لُٓام بضوعًٍ عةِؿُِـــــــــً ًخمثالن في : ألاقَغ

 _ الدوز إلادازي للجىت فخح ألاظسفت و جلييم العسوض :1

ـــــــــت  ت و جُُٓم الهـــــــــغوع ًخجلى في مغخلت َخذ ألاقَغ الىاْـــــــــو أن الضوع ؤلاصاع ي للجىت َخذ ألاقَغ

ت إلاغخلت جُُٓم الهغوع ، لً٘ طلٚ ال ًىُي أهمُت اإلااهم  التي جٙىن مهمتهـــــــــا في هظه اإلاغخلت شٙلُت و  جدػیًر

 و اإلاخمثلت في :  247_15اإلاىىؾت بها و اإلادضصة خطغا في اإلاغؾىم الغةاس ي 

 جثبُذ صحت حسجُل الهغوع في سجل . -

ت - ش وضل أقَغ ملُاث نغوغهم ، مو جىغُذ مدخىي و مبالٌ  حهض ْاةمت اإلاخههضًً خؿب جغجِب جاٍع

 اإلآترخاث و الخسُُػاث اإلادخملت .

 حهض ْاةمت الىزاةٔ التي ًخٙىن منها ٗل نغع . -

ت اإلاُخىخت التي ال جٙىن مدل ؾلب اؾخ٘ماٛ . - و أنػاء اللجىت بالحغوٍ ألاولى نلى وزاةٔ ألاقَغ  ًْى

هه أنػاء ا - ً ،جدغع اإلادػغ أزىاء اوهٓاص الجلؿت الظي ًْى  للجىت الحاغٍغ

ٔ اإلاطلحت اإلاخهاْضة ئلى اؾخ٘ماٛ نغوغهم الخٓىُت جدذ  - جضنى اإلاخههضًً نىض الاْخػاء ٖخابُا نً ؾٍغ

ؼ نغوغهم بالىزاةٔ الىاْطت اإلاؿلىبت ن و طلٚ زالٛ أحل نشغو ) ش 10ؾاةلت َع ( أًام ابخضاءا مً جاٍع

ت .  َخذ ألاقَغ

غوٍ طلٚ ، ئنالن نضم حضوي ؤلاحغاء ، و ٌسجل طلٚ في جٓترح نلى اإلاطلحت اإلاخهاْضة ئطا اْخػذ الك -

 اإلادػغ  .

 
م الغةاس ي اإلاغؾىم مً  4 اإلااصة هظ أهكغ -(1)  ؾابٔ .غحو ،م247-15 ْع
م الغةاس ي اإلاغؾىم ، م70ًاهكغ هظ اإلااصة  -( 2)  .ؾابٔ مغحو ،247-15 ْع

م الغةاس ي اإلاغؾىم مً 48 اإلااصة جىظ -( 3)  أعضاء من جخكون  جحكیم ظسف لجىت من املسابلت خدماث جلییم یخم، نلى " ؾابٔمغحو ،247-15 ْع

 الخحكیم" لجىت حشكیلت جحدد املسشحین، عن مسخللین و املعني املیدان في مؤهلین
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ت الًیر مُخىخت ئلى أصحابها مً اإلاخهاملین ؤلاْخطاصًین - ٔ اإلاطلحت اإلاخهاْضة ألاقَغ  . جغحو نً ؾٍغ

و ه٘ظا ًخطح أن صوع اللجىت ًخمثل في الخدػیر  اإلااصي إلالُاث و نغوع اإلاخهاملین اإلاخههضًً 

 اإلاخٓضًً للمىاَؿت بشأن مىغىم الطُٓت .

ت و جُُٓم ي للجىت فخح ألاظسفت و جلييم العسوض : _ الدوز الخلن2 نالوة نً الضوع ؤلاصاعي للجىت َخذ الاقَغ

ت ، جٓىم اللجىت طاتها بضوع جت َخذ ـــــــــالهغوع في مغخل  نغوعٓني ًخجلـــــــــى مً زالٛ نملُت جُُٓـــــــــم ألاقَغ

م  بخدضًض  247_15اإلاخهاملُـــــــــً الاْخطاصًین الظًً جٓضمىا بخههـــــــــضاث ، و ْض جُ٘ل اإلاغؾىم الغةاؾـــــــــي ْع

 هـــــــــي : مهـــــــــام اللجىت اإلاخهاْـــــــــضة بهظا الضوع و 

ئْطاء الهغوع الًیر مؿابٓـــــــــت إلادخىي صَتر الشـــــــــغوؽ اإلاهض مؿبٓا مً ؾٍغ الجهت اإلاسخطـــــــــت إلاىغـــــــــىم  -

 الطُٓـــــــــت .

حهمل نلى جدلُل الهغوع اإلاخبُٓت في مغخلخین ، نلى أؾـــــــــاؽ اإلاهاًیر و اإلاىهجُت اإلاىطىص نليها ضغاخت  -

 في صَتر  شغوؽ الطُٓـــــــــت خُث :

  جٓىم في مغخـــــــــلت أولى بالترجِب الخٓني للهغوع مو ئْطاء الهغوع التي لم جخدطـــــــــل نلى الهالمت الضهُا

 الشغوؽ . الالػمت اإلاىطـــــــــىص نليها في صَتر

 ـــــً الظًً جم جأهُلهم ألاولي جٓىُـــــــــا ، مو مغاناة جٓىم في مغخلـــــــــت زاهُت بضعاؾت الهغوع اإلاالُت للمخههضًــــ

 الخسُُػـــــــــاث اإلادخملت في نغوغهـــــــــم .

ٓا لضَتر  شغوؽ الطُٓـــــــــت، باهخٓاء أخؿً نغع مً خُث  و نلى أًـــــــــت خاٛ جٓىم اللجىت َو

 ــــغع :اإلاؼاًـــــــــا الاْخطاصًـــــــــت اإلاخمثل في الهـــــ

ً نىضمـــــــــا ٌؿمـــــــــذ مىغـــــــــىم الىُٓـــــــــت بظل -(1)   ٚ ، ألاْل زمىــــا بین الهغوع اإلاالُت للمغشحُـــــــــً اإلاسخاٍع

 و في هظه الحالـــــــــت ٌؿدىض جُُٓم الهغوع ئلى مهُاع الؿهغ َٓــــــــــ .

غوع اإلاإهلـــــــــت جٓىُــا، ئطا حهلٔ مىغىم الطُٓـــــــــت بالخضمــاث الهاصًـــــــــت ، الاْـــــــــل زمىا مً بین اله -(2) 

و في هظه الحالـــــــــت ٌؿدىض جُُٓم الهغوع ئلى مهاًُـــــــــغ مً بُنها الؿهغ ، و هى الامـــــــــغ الظي ًىؿبٔ نلى خالت 

 ؾلب الهغع اإلادـــــــــضوص .

ٗان الظي جدطــ -(3) ـــــــل نلى أنلى هٓؿت اؾدىاصا ئلى جغحُذ نضة مهاًیر مً بُنهـــــــــا مهُاع الؿهغ ، ئطا 

الازخُاع ْاةمـــــــــا نلى أؾاؾا نلى الجاهب الخٓني للخضماث ، و هظا ما ًدطـــــــــل في خالت ئحغاء اإلاؿابٓت، خُث 

 صًت، اؾدىـــاصا ئلى جغحُذ نضة مهاًیر مً بُنها مهُاع الؿهـــــــــغ .ًخم اهخٓـــــــــاء أخؿً نغع مً خُث اإلاؼاًا الاْخطا

ؼ الهغع اإلآبٛى ـــــــــجٓترح نلى اإلاطلح - اث اإلاخههض اإلاهني ـــــــــئطا جبث أن بهؼ مماعؾ، ت اإلاخهاْضة َع

ٓت هُمىت نلى  الؿّى أو جدؿبب في ازخالٛ اإلاىاَؿـــــــــت ا في وغهُت ـــــــــحشٙل حهؿُ في الٓؿام اإلاهني بأي ؾٍغ

ٗاهذ و ججىبـــــــــا ألي حهؿِ مً ؾٍغ اإلاطلحت اإلاخهاْـــــــــضة ،ي َاهه ًجب أن ٌشیر صَتر شـــــــــغوؽ الطُٓـــــــــت ئلى 

 هظا الح٘ـــــــــم .

ـــٔ اإلاطلحت  جؿلب مً اإلاخهامل ؤلاْخطـــاصي - غاث و جىغُداث ٖخابُت نً ؾٍغ خا جبًر اإلاسخاع مْإ

ٗان ؾهغ واخض أو أٖثر مً  ٗان الهغع اإلاالي ؤلاحمالي لهظا اإلاخهامـــــــــل أو  اإلاخهاْضة ، و طلٚ في خالـــــــــت ما ئطا 

ئطا أْغث أن الهغع ـــو الاؾهاع . نغغه اإلاالي ًبضو ألنػـــــــــاء اللجىت مىسُػا بشٙل يیر ناصي باليؿبت إلاغحــــــ
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خ - باليؿبت إلاغحو الاؾهـــــــــاع جٓترح اللجىت نلى ا ، مبالٌ َُه ـــــــــاإلاالي للمخهامل ؤلاْخطاصي اإلاسخاع  مْإ

ؼ هظا الهغع بمىحب مٓغع مهلل .  اإلاطلحت اإلاخهاْـــــــــضة أن جَغ

ـــــــــت و جُُٓم الهغوع أن جغص نــــــــًـ مو مالخكت أن اإلاشـــــــــغم أشاع ئلى أهه ًمً٘ لل جىت َخذ ألاقَغ

ت اإلاالُـــــــــت التي جخهلٔ بالهغوع الخٓىُت التي لم جخدطـــــــــل نلى الىٓؿت الضهُا  ٔ اإلاطلحت اإلاخهاْضة ألاقَغ ؾٍغ

ر "نض الاْخػاء" الظي اؾخسضمه في اإلادضصة في صَتر الشـــــــــغوؽ ئلى أصحابها صون َخدهـــــــــا ، لً٘ ًٓهم مً حهبی

م  72هظ اإلااصة  ت و جُُٓـــــــــم الهغوع  247-15مً اإلاغؾـــــــــىم الغةاس ي ْع الؿالِ الظٖغ ، أن لجىـــــــــت َخذ ألاقَغ

 يیر ملؼمت بغصها ئال في خالت ؾلبها مً اإلاخهاملـــــــــین .

ت و جُُٓـــــــــم الهـــــــــغوع جخمخو في مغخلت جُُٓـــــــــم و بهظه اإلاثابـــــــــت ، ًخطح أن لجىت َخذ ألا  قَغ

خههضًـــــــــً ، و جٓضًم الهـــــــــغوع بطالخُـــــــــاث َىُـــــــــت و جٓىُـــــــــت جم٘ىـــــــــها مً صعاؾـــــــــت  و جدلُل نـــــــــغوع اإلا

بأن جٓىم بمىـــــــــذ الطُٓت  1ــاث اإلابرعة للمطلحت اإلاخهاْـــــــــضة ختى جخســـــــــظ ما جغاه مىاؾبا الاْخـــــــــغاح أو الاْتراخـــــــ

ذ للطُٓـــــــــت .   أو ؤلانالن نً نضم حضوي ؤلاحـــــــــغاء أو ئلًاةه أو ئلًاء اإلاىذ اإلاْإ

ت نلى الطُٓاث  ابت ؤلاصاٍع و ه٘ظا ًخػـــــــــذ أن اإلاشغم أْغ ئضالخاث مهمـــت مؿذ حهـــــــــاث الْغ

ـــت" و "لجىت جُُٓم الهغوع" ٖمــــا  ابـــــــــت "لجىت َخذ ألاقَغ الهمىمُت ، خُث لم حهض جخُ٘ل بهظا الىىم مً الْغ

اإلاخػمً ْاهــــىن الطُٓاث الهمىمُت اإلالًـــى ، و  236-10ةاؾـــي ٗان نلُه الحاٛ في قـــل أخ٘ـــام اإلاغؾـــىم الغ 

ت و جُُٓـــــــــم الهغوع" جٓىم بضوع مؼصوج ًخمثـــــــــل في الضوع   ئهما أصمجها في لجىــــــــــــت واخضة جضعى "لجىت َخذ ألاقَغ

ـــــــــت ، و الضوع الخٓني في مغخلت جٓ ٔ اإلاشغم الجؼاةـــــــــغي في ؤلاصاعي في مغخلت َخذ ألاقَغ ُُـــــــــم الهـــــــــغوع ، و ْض َو

ت الضازلُت ،  ابت ؤلاصاٍع مؿل٘ه هظا ؾاإلاـــــــــا أن طلٚ مً شاهه جدُٓٔ ؤلاوسجـــــــــام و الشُاَُت نىض مماعؾـــــــــت الْغ

جىت ألامغ الظي ٌؿمذ بػمان ال ؾُما أهه َسح اإلاجاٛ للمطلحت اإلاخهاْضة مً أحل اؾخدضار أٖثر مً ل

 الؿغنت و الُهالُت في ئبغام الطُٓاث .
 

 الخازجيت على الطفلاث العموميت :  اللبليت السكابت  املعلب الثاوي :

ابت الخاعحیت في ئؾاع الطُٓاث الهمىمیت تهضٍ أؾاؾا ئلى الخدٓٔ مً مؿابٓت  ئن الْغ

یو و الخىكیم اإلاهمٛى به، ٖما جغمي ئلى الخدٓٔ مً الطُٓاث اإلاهغوغت نلى مسخلِ الهیئاث الخاعحیت للدشغ 

ابت بالؿابو الهالجي ز ، لهظا جخمی (1)مؿابٓت ئلخاػم اإلاطلحت اإلاخهاْضة للهمل اإلابرمج ب٘یُیت هكامیت  . هظه الْغ

ابت الخاعحیا َىكغ  ٗامل ـــــــــلؤلهمیت ال٘بیرة التي جدؿم بها الْغ ت َٓض زطظ لها اإلاشغم ْؿم 

ابت نلى الطُٓاث الهمىمیـــــــــفي الٓؿم الثاوي مً الُط یخمثل ئلى  165ت، مً اإلااصة ـــــــــل الخامـ اإلاخهلٔ بالْغ

م ـــــــــمً اإلاغؾ 190 ابـــــــــخُث ْ،  15-247ىم الغةاس ي ْع ت، ـــــــــت الخاعحُـــــــــام بخدضًض  الهُئاث التي جخىلى مهمت الْغ

 الطُٓاث الهمىمُت، و اللجىت الٓؿانُت للطُٓاث . و اإلاخمثلت في لجان

ّ ـــــــــزم الخؿ، ا ـــــــــت مسخلِ هظه الهیئاث مً حش٘یلتها و ئزخطاضاتهـــــــــؾالهظا اعجأیىا أن هٓىم بضع   غ
ابـــــــــالى خىضلت جٓییمی  ظ التي ـــــــــالىٓاة ت و مسخلِـــــــــت نً صوع هظه اللجان بضاعؾت آلازاع الىاججت نً هظه الْغ

 .ا ـــــــــحشىبه

  
م 163أهكغ هظ اإلااصة   -( 1)  .مغحو ؾابٔ،247-15 مً اإلاغؾىم الغةاس ي ْع
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  لجان الطفلاث العموميت للمطالح املخعاكدة : : الفسع ألاول 

ابت الخاعحُت الٓبلُـــــــــان الطُٓاث الهمىمُت للمطالح اإلاخهاْـــــــــجسخظ لج ت للطُٓاث ـــــــــضة بالْغ

اث ـــــــــا في مجاٛ جدػیر الطُٓـــــــــضة، و طلٚ بهضٍ جٓضًم مؿانضتهـــــــــت التي جبرمها بهؼ اإلاطالح اإلاخهاْـــــــــالهمىمُ

ا ـــــــــىن التي ًٓضمهـــــــــاث و اإلاالخٔ و  مهالجت الؿهـــــــــا، و صعاؾت صَاجغ الشغوؽ و الطُٓـــــــــت و ئجمام جغاجُبهـــــــــالهمىمُ

 ضون خؿب الشغوؽ اإلآغعة ْاهىها .ـــــــــاإلاخهه

اث ـــــــــىام لجان الطُٓـــــــــذ أهه ْض جُ٘ل بخدضًض أهـــــــــًخػ 247-15ىم ئلى اإلاغؾىم الغةاس ي ـــــــــو بالغح

  ا :ـــــــــت ٗل لجىت و ئزخطاضاتهـــــــــا و جدضًض حشُ٘لـــــــــطٖغه ، و هخىلى( 1)اإلاخهاْضةالح ـــــــــالهمىمُت للمط

 

م  171هطذ نليهـــــــــا اإلااصة  :العموميت  اللجىت الجهويت للطفلاث -1  247-15مً اإلاغؾىم الغةاؾـــــــــي ْع

 زخطاضهـــــــــا  .الؿالِ الظٖغ، و جُ٘ل بخدضًض حشُ٘لتهـــــــــا و مجاٛ ئ
 

 و جدش٘ـــــــــل اللجىـــــــــت مً :: العموميت  حشكيلت اللجىت الجهويت للطفلاث -أ

 . الىػٍـــــــــغ اإلاهني أو ممثله عةِؿـــــــــا 

 . ممثـــــــــل اإلاطلحت اإلاخهاْـــــــــضة 

 ( نً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت )مطلحت اإلایزاهُـــــــــت و مطلحت اإلاداؾبـــــــــت( .02) ممثلین ئزىین 

 . )ممثل نً الىػٍغ اإلاهني بالخضمـــــــــت، خؿب مىغىم الطُٓـــــــــت )بىاء، أشًاٛ نمىمُت، عي 

 . ممثـــــــــل نً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُـــــــــت 
 

ابت نلى الطُٓاث غمً خضوص  جهويت للطفلاث العموميت :مجال إخخطاص اللجىت ال -ب و جدخظ بالْغ

اث اإلادضصة في اإلاؿاث مً  م  139و في اإلااصة  184مً اإلااصة  4ئلى  1اإلاؿخٍى  247-15مً اإلاغؾىم الغةاس ي ْع

و صَاجغي الشغوؽ و الطُٓاث و اإلاالخٔ الخاضت  الؿالِ الظٖغ، خؿب الحالت، و طلٚ بضعاؾت مشاَع

ت . باإلاطالح ٍؼ ت لئلصاعاث اإلاٖغ  الخاعحُت الجهٍى
 

لجىت الطفلاث للمؤسست العمومیت الوظىیت و الهیكل غیر املمسكز للمؤسست العمومیت الوظىیت ذاث  -2

م  172 ظ نليها اإلاشغم خؿب هظ اإلااصةه العابع إلادازي  ً جىكیم ـــــــــاإلاخػم 15-247مً اإلاغؾىم الغةاس ي ْع

ٔ الهام ومىه ؾىداٛو ؤلاإلاام بهـــــــــالطُٓاث الهمىمی ٗاآلحيـــــــــت و جُىیػاث اإلاَغ   :ظه اللجىت 
 

العمومیت  حشكیلت لجىت الطفلاث للمؤسست العمومیت الوظىیت و الهیكل الغیر املمسكز للمؤسست –أ 

 ت مً : ـــــــــجدشٙل اللجى: الوظىیت ذاث العابع إلادازي 

 ممثل نً الؿلؿت الىضیت عةیؿا . 

 هـــــــــام أو مضیغ اإلاإؾؿت أو ممثلـــــــــاإلاضیغ اله . 

 

 
م مً اإلاغؾىم  174ئلى  171اإلاىاص مً  –( 1)  .، مغحو ؾابٔ 247-15الغةاس ي ْع
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 ( 02ممثلین ئزىین )الهامت للمداؾبت( هیت و اإلاضیغیتات )اإلاضیغیت الهامت للمیز ــــنً الىػیغ اإلاٙلِ باإلاالی  . 

 ت )بىاء ،أشًاٛ نمىمیت، عي (ـــــــــغ اإلاهني بالخضمت خؿب مىغىم الطُٓـــــــــممثل نً الىػی. 

 مً  166/2ا خؿب هظ اإلااصة ـــــــــأنػاؤه نیهی( 1)ل نً الىػیغ اإلاٙلِ بالخجاعةـــــــــنىض ؤلاْخػاء، ممث

م   .  (2)تـــــــــغع مً الؿلؿت الىضیت نلى اإلاإؾؿت الهمىمیـــــــــ، بمىحب مٓ 15-247اإلاغؾىم الغةاس ي ْع
 

إخخطاضاث لجىت الطفلاث للمؤسست العمومیت الوظىیت و الهیكل غیر املمسكز للمؤسست العمومیت  -ب

  : الوظىیت ذاث العابع إلادازي 

ضصة في ــــً خضوص اإلاؿخىیاث اإلادــــاث التي جبرمها غمــــــو الطُٓــــــت مشاعیـــؾاضع جسخظ هظه اللجىت ب

اث ــــــــاإلاخػمً جىكیم الطُٓ 15-247اس ي ـــــــــــىم الغةـــــــمً اإلاغؾ 184مً اإلااصة  4ئلى 1اث مً ــــــظ هظه اإلاؿــــجسخ

ٔ الهام في و تــــالهمىمی  : جُىیػاث اإلاَغ

 ت ملیاع صیىاعـــــــــلخٓضیغ ؤلاصاعي للحاحاث أو الطُٓاوي أو یٓل مبلٌ اـــــــــصَاجغ الشغوؽ أو الطُٓاث التي یؿ -

ت ـــــــــباليؿبصج( 300.000.000) اث ألاشًاٛ، و زالزماةت ملیىن صیىاعـــــــــباليؿبت لطُٓصج( 1.000.000.000)

وماةت ملیىن ، اث الخضماث ـــــــــباليؿبت لطُٓصج( 200.000.000)صًىاع  ، و ماةتي ملیىن  ىاػمـــــــــلطُٓاث الل

ظا ٗل مشغوم ملحٔ ضُٓت في خضوص اإلاؿخىي ااث الضع ـــــــــباليؿبت لطُٓصج( 100.000.000) صیىاع ؾاث، ٖو

 .(1)مى ـــــــــمً هظا اإلاغؾ 139في هظ اإلااصة  اإلابین
 

  : الوالئیت للطفلاث العمومیتاللجىت  -3

م ا ـــــــــحهض هظه اللجىت مً أهم اللجان التي ٖغؾه ، و ْض جُ٘ل اإلاشغم 247-15اإلاغؾىم الغةاس ي ْع

 ا :ـــــــــض حشُ٘لتهـــــــــبخدضً
 

 : جدشٙل أؾاؾا مً حشكيلت اللجىت الوالئيت للطفلاث العموميت : -أ

 اـــــــــالىالي أو ممثله عةیؿ . 

 . ممثل اإلاطلحت اإلاخهاْضة 

 ( ممثلین نً اإلاجلـ االشهبي الىالة03زالزت )ي .ـــــــــ 

 ( نً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاال02ُممثلین ئزىثن )ت )مطلحت اإلایزاهُت و مطلحت اإلاداؾبت( .ـــــــــ 

 ُعي( خؿب مىغىم الطُٓت )بىاء، أشًاٛ نمىمیت، بالخضمت بالىالیتت اإلاهىُت ـــــمضًغ اإلاطلحت الخٓى. 

 جىت .بمىحب مٓغع مً ؾٍغ عةیـ الل جىتنىض الاْخػاء،مضًغ الخجاعة بالىالًت ٌهین انػاء هظه الل 

 

 
م 172أهكغ هظ اإلااصة  -(1)  ٔ . مغحو ؾاب،247-15 مً اإلاغؾىم الغةاس ي ْع

م  134اإلاهغوَت في قل اإلااصة  الؿالُت الظٖغ، ئخخُل نلى هُـ الدش٘یلت 172اإلاالخل أن اإلاشغم في قل اإلااصة  - ،  10-236مً اإلاغؾىم الغةاس ي ْع

م  (.ملغى) 23-12 مهضٛ و مخمم بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي ْع

م 166أهكغ هظ اإلااصة  -(2)   .مغحو ؾابٔ،247-15 مً اإلاغؾىم الغةاس ي ْع
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و :ظ هظه اللجسخ الوالئیت للطفلاث العمومیت :اللجىت  إخخطاضاث -ب  جىت بضعاؾت مشاَع

ؼة للضولـــــــــصَاجغ الشغوؽ و الطُٓاث و اإلاالخ - ت واإلاطالح الخاعحیت ـــــــــٔ التي جبرمها الىالیت و اإلاطالح الًیر اإلامٖغ

ؼیالئلصاع  الىاججت نً  ىن ـــــــــٖظا صاعؾت الؿهىم، و مً هظا اإلاغؾ 172ىعة في اإلااصة ت ،يیر جلٚ اإلاظٗـــــــــث اإلاٖغ

 ـــــــــاإلاى
َ
ل هظا في خضوص الهخبت اإلاالیت اإلادضصة في اإلاؿ ذ ٗو ،أي صَاجغ  184مً اإلااصة  4ئلى  1اث مً ـــــــــذ اإلاْإ

 اث أو الطُٓت ملیاع صیىاعـــــــــاث التي یؿاوي أو یٓل مبلٌ الخٓضیغ ؤلاصاعي للحاحـــــــــالشغوؽ أو الطُٓ

اليؿبت صج( ب300.000.00) بت لطُٓاث ألاشًاٛ، و زالزماةت ملیىن صیىاعباليؿصج(  1.000.000.00)

 ملیىن صیىاع تـــــــــباليؿبت لطُٓاث الخضماث وماةصج(  200.000.00صًىاع ) اللىاػم، وماةتي ملیىن  اثـــــــــلطُٓ

ظا ٗل مشغوم ملحٔ ضُٓـــــــــباليؿبصج(  100.000.000) ین ت في خضوص اإلاؿخىي اإلابـــــــــت لطُٓاث الض اعؾاث، ٖو

 : ت مشاعیوـــــــــٖما جسخظ بضاعؾ، مً هظا اإلاغؾىم 139اإلااصة في هظ 

ا ـــــــــاوي مبلًهـــــــــت، التي یؿـــــــــت اإلادلیـــــــــاث الهمىمیـــــــــاإلاإؾؿ ت وـــــــــاث التي جبرمها البلضیـــــــــصَاجغ الشغوؽ و الطُٓ  -

اث ـــــــــباليؿبت لطُٓصج( 200.000.000) ت ماةتي ملیىن صیىاعـــــــــیُّى الخٓضیغ ؤلاصاعي للحاحاث أو الطُٓأو 

ىن ـــــــــاث الخضماث، ونشغیً ملیـــــــــباليؿبت لطُٓصج( 50.000.000) ً ملیىن صیىاعـــــــــألاشًاٛ واللىاػم، وزمؿی

ظا ٗل اإلاالخٔ التي جبرمها البلضیت وـــــــــُٓاث الضاعؾ، باليؿبت لطصج(  20.000.000) صیىاع اإلاإؾؿاث  اث ٖو

 م .مً هظا اإلاغؾى  139ضصة في اإلااصة اث اإلادـــــــــت اإلادلیت ، غمً خضوص اإلاؿخىیـــــــــالهمىمی
 

 :  البلدیت للطفلاث العمومیتاللجىت  -4

م ان الؿالِ طٖغها، أْغ اإلاغؾىم ـــــــــنالوة نً اللج اب 247-15الغةاس ي ْع ت ـــــــــاؾخدضار لجىت للْغ

 مىه . 174الخاعحُت جضعى "اللجىت البلضًت للطُٓاث" و ْض خضص حشُ٘لتها، و مجاٛ ازخطاضها بمىحب اإلااصة 
 

 : بدیث جدشٙل مً :البلدًت للطفلاث العموميت  حشكیلت اللجىت -أ

 عةیـ اإلاجلـ الشهبي البلضي أو ممثله عةیؿا . 

 ضةـــــــــً اإلاطلحت اإلاخهاْممثل ن . 

 یمثالن اإلاجلـ الشهبي البلضي( 02) مىخسبین ئزىین . 

 نً الىػیغ اإلاٙلِ باإلاالیت، )مطلحت اإلایاػهیت و مطلحت اإلاداؾبت(( 02) ممثالن ئزىان . 

 أشًاٛ ىم الطُٓت )بىاء، ـــت للىالیت، خؿب مىغـــــت الخٓىیت اإلاهىیت بالخضمـــــــــممثل نً اإلاطلح

 . تـــا بمىحب مٓغع مً عةیـ اللجىــــأنػاؤه نیهی، اءـــنمىمیت، عي ( نىض الاْخػ
 

 : وـــــــــبضاعؾت مشاعیجسخظ هظه اللجىت  لجىت البلدیت للطفلاث العمومیت :الإخخطاضاث  -ب 

 ؤلاصاعي للحاحاث أو الطُٓت ماةتي ملیىن صیىاع  اث التي یٓل مبلٌ الخٓضیغ ـــــــــصَاجغ الشغوؽ والطُٓ_  

باليؿبت صج( 50.000.000) اعـــــــــاث ألاشًاٛ أو اللىاػم، وزمؿین ملیىن صیىـــــــــباليؿبت لطُٓصج( 200.000.000)

ظا ٗل ملحٔ اـــــــــؾاباليؿبت لطُٓاث الضع صج( 20.000.000) اعـــــــــاث الخضماث، ونشغیً ملیىن صیىـــــــــلطُٓ ث ٖو

 .  مً هظا اإلاغؾىم 139ضصة في اإلااصة ـــــــــجبرمه في خضوص اإلاؿخىیاث اإلاد
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لجىت الطفلاث للمؤسست العمومیت املحلیت و الهیكل غیر املمسكز للمؤسست العمومیت الوظىیت ذاث  -5

  :العابع إلادازي 
 

العمومیت املحلیت و الهیكل غیر املمسكز للمؤسست العمومیت الوظىیت ذاث الطفلاث للمؤسست ت حشكیل -أ

 : ًـــل مـــــــــجدش٘ :العابع إلادازي 

 ممثل الؿلؿت الىضیت عةیؿا . 

 ت أو ممثلهـــــــــاإلاضیغ الهام أو مضیغ اإلاإؾؿ . 

 ت ؤلاْلیمیت اإلاهىیتـــــــــممثل مىخسب نً مجلـ اإلاجمىن . 

 ت(ـــــــــاإلاداؾب هیت و مطلحتاِ باإلاالیت )مطلحت اإلایز ـــــــــً الىػیغ اإلاٙل( ن02) ممثلین ازىین . 

 ىم الطُٓت)بىاء ،أشًاٛ نمىمیت،ـــــــــت بالخضمت للىالیت خؿب مىغـت اإلاهىیــــــــل نً اإلاطلحت الخٓىیــممث 

 ت نلى اإلاإؾؿت الهمىمُت .الىضیبمىحب مٓغع مً الؿلؿت ا ـــــــــؤلاْخػاء ٌهین انػاؤهنىض ،  عي(
 

الطفلاث للمؤسست العمومیت املحلیت و الهیكل غیر املمسكز للمؤسست العمومیت  اخخطاضاث -ب 

  :الوظىیت ذاث العابع إلادازي 

و الطُٓاث اـــــــــجىت بضعاؾظه اللـــــــــجسخظ ه  ت الهمىمیت اإلادلیت فيـــــــــلتي جبرمها اإلاإؾؿت مشاَع

ظا اإلاالخٔ ـــــــــالتي جسخظ بها لجىت البلضیت للطُٓاث الهمىمیت ـــــــــهُـ الهخبت اإلاالُ ت التي ؾبٔ الخؿّغ ئليها، ٖو

 .(1)مً هُـ اإلاغؾىم 139اث اإلادضصة في اإلااصة ـــــــــا اإلاإؾؿت الهمىمیت اإلادلیت غمً اإلاؿخىیـــــــــالتي جبرمه
 

 : للطفلاث العمومیتعيت اللجىت اللعاالفسع الثاوي : 

م ـــــــــلٓض ٖ ابت الٓبلُت الخاعحُـــــــــئضالخ 247-15غؽ اإلاغؾىم الغةاس ي ْع ت ـــــــــاث مهمت جخهلٔ بالْغ

ت للطُٓـــــــــنلى الطُٓاث الهمىمُت، ًخجلى طلٚ نلى وح اث في ـــــــــه الخطىص مً زالٛ ئصماج اللجىت الىػاٍع

ل ضالخُاتها ئلى اللجان الٓؿانُـــــــــء اللجان الىؾىُات للطُٓاث و ئلًـــــــــاللجىت الٓؿانُ ت التي جىطب ـــــــــت و جدٍى

ل(2)ىي ٗل وػاعة ـــــــــنلى مؿخ ها صعاؾت ملُـــــــــ، ألامغ الظي ٌؿاهم في جٓلُظ اإلاضص الؿٍى ٗاهذ حؿخًْغ اث ـــــــــت التي 

و صَاج ئلى  179ا ،  وجُ٘لذ اإلاىاص مً ـــــــــت، و جُاصي ألازؿاء نىض ئهجاػهـــــــــوؽ و الطُٓاث الهمىمُغ الشغ ـــــــــمشاَع

 بخدضًض حشُ٘لتهــــــا و ئزخطاضهــــا . 190
 

 :  للطفلاث العمومیتت اللجىت اللعاعيت حشكیل -أ

( أنػاء، ٌهُىىن مً ؾٍغ الىػٍغ اإلاهني، بىاءا 06جدشٙل اللجىت الٓؿانُت للطُٓاث مً ؾخت )

 نلى ئْتراح الىػٍغ الظي ًسػهىن لؿلؿخه، و ًخمثل هإالء ألانػاء َُما ًأحي :

 
م 175أهكغ هظ اإلااصة  -(1)  .غحو ؾابٔ،م247-15 مً اإلاغؾىم الغةاس ي ْع

م  179و هظا ما ًُهم مً هظ اإلااصة  -(2) ت لجىت ْؿانُت للطُٓاث، 247-15مً اإلاغؾىم الغةاس ي ْع ، ئط حاء َيها ما ًأحي:"جدضر لضي ٗل صاةغة وػاٍع

اث اإلادضصة في اإلااصة   أناله" . 184جٙىن مسخطت في خضوص اإلاؿخٍى
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 ٍا .ـــــــــغ اإلاهني أو ممثله عةِؿـــــــــالىػ 

 ٍـ .ـــــــــغ اإلاهني، هاةب الغةُـــــــــممثل الىػ 

 ضة .ـــــــــت اإلاخهاْـــــــــممثل اإلاطلح 

 ( نً الٓؿ02ممثالن )ي .ـــــــــام اإلاهىـــــــــ 

 ( نً وػٍغ اإلاال02ُممثالن )ت .ـــــــــ 

 اعة .ـــــــــل نً وػٍغ الخجـــــــــممث 

م ــــــــت للطُٓاث الهمىمُت و مؿخسلُىهــــــــاعة ئلى أن أنػاء اللجىت الٓؿانُــــــــو ال جُىجىا ؤلاش

ت ــــــــ( ؾىىاث ْابل03م بهظه الطُت إلاضة زالر )ـــــــــ و هاةبه، ٌهُىىن مً ْبل ئصاعتهم ًأؾمائهــــــــباؾخيثىاء الغةُ

ت ــــــــت اللجىت الٓؿانُــــــــاإلاالقت أن هاةب الغةِـ ًخىلى عةاؾاؽ مهُاع الُ٘اءة ، مو ــــــــللخجضًض، و طلٚ نلى أؾ

 ا .ــــــــاث في خالت يُاب عةِؿهــــــــللطُٓ
 

 اللعاعيت للطفلاث العموميت : تإخخطاضاث اللجى -ب

م ــــــــلٓض مىذ اإلاغؾ ابُت واؾه 247-15ىم الغةاس ي ْع ت للجىت الٓؿانُت ــــــــازخطاضاث ْع

ها ــــــــمىه، خُث ٌؿدشِ مً مػمىه 184و  182ت، و طلٚ ما ًخطح مً زالٛ هص ي اإلااصة ــــــــالهمىمُ للطُٓاث

 أن للجىت ئزخطاضین عةِؿُین.

و صَاجغ الشغوؽ و الطُٓاث و اإلاالخٔ و الؿهىن ، ــــــــاص صعاؾت مشاٍعــــــــًخمثل ألاٛو في ازخط

ت اإلاهني، في ئؾاع ضالخُاتها ــــــــت لٓؿام آزغ، نىضما جخطٍغ الضاةغة الىػاٍعــــــــخُث جٓىم بضعاؾت اإلالُاث الخابه

ت أزغي .  لحؿاب صاةغة وػاٍع

اث و اإلاالخٔ في ــــــــو صَاجغ الشغوؽ و الطُٓــــــــي في ئزخطاص الُطل في مشاٍعــــــــو ًخمثل الثاه

 ت :ــــــــاإلاجاالث الخالُ

أشًاٛ نامت ًُّى اإلابلٌ الخٓضًغي ؤلاصاعي للحاحاث أو الطُٓت،  ٗل مشغوم صَتر شغوؽ أو ضُٓت -

ٗان اإلابلٌ ؤلاحمالي إلاسخلِ  1000.000.000ملُاع صًىاع ) صج( ، و ٖظا ٗل مشغوم ملحٔ بهظه الطُٓت، ئطا 

اصة أو هٓطاها وؿبت   مً اإلابلٌ ألاضلي للطُٓت . %10اإلاالخٔ ًخجاوػ ٍػ

ت، زالزماةت ملُىن ــــــــغي ؤلاصاعي للحاحاث أو الطُٓــــــــٌ الخٓضًصَتر شغوؽ أو ضُٓت لىاػم ًُّى اإلابل -

ٗان اإلابلٌ ؤلاحمالي إلاسخلِ اإلاالخٔ  300.000.000صًىاع  ) صج( ، و ٖظا ٗل مشغوم ملحٔ بهظه الطُٓت، ئطا 

اصة أو هٓطاها وؿبت   مً اإلابلٌ ألاضلي للطُٓت . %10ًخجاوػ ٍػ

ت، ماةتي ملُىن ــــــــّى اإلابلٌ الخٓضًغي ؤلاصاعي للحاحاث أو الطُٓــــــــصَتر شغوؽ أو ضُٓت زضماث ًُ -

ٗان اإلابلٌ ؤلاحمالي إلاسخلِ اإلاالخٔ ــــــــصج( ، و ٖظا ٗل مشغوم ملحٔ بهظه الطُٓ 200.000.000صًىاع ) ت، ئطا 

اصة أو هٓطاها وؿبت   مً اإلابلٌ ألاضلي للطُٓت . %10ًخجاوػ ٍػ

ٌ الخٓضًغي ؤلاصاعي للحاحاث أو الطُٓت، ماةت ملُىن صًىاع ــــــــعاؾاث اإلابلصَتر شغوؽ أو ضُٓت ص -

ٗان اإلابلٌ ؤلاحمالي إلاسخلِ اإلاالخــــــــصج( ، و ٖظا ٗل مش 100.000.000) ٔ ــــــــغوم ملحٔ بهظه الطُٓت، ئطا 

اصة أو هٓطاها وؿبت   مً اإلابلٌ ألاضلي للطُٓت . %10ًخجاوػ ٍػ
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 : العمومیت الطفلت جىفیر أثىاء السكابت :الثاوي املبحث

ابت غـــــــــحهخب ابت أهىام أٖثر مً تــــــــاإلاالی والهیئاث ؼةــــــــألاحه ْع  ىمـــــــــمجم جخػمً خیث ت،ـــــــــَهالی الْغ

ابت أهىام ابت أن ٖما الهمىمیت، اإلاإؾؿاث حمیو نلى تـــــــــاإلاؿبٓ اإلاالیت الْغ  ْاهىن الطُٓاث بمىحب تـــــــــاإلاىكم الْغ

اب مً أزغي  بأهىام واإلاضنمت تـــــــــالهمىمی  . الهمىمیت الىُٓاث جغشیض في هام بشٙل حؿاهم ت،ـــــــــالْغ

اب وجىٓؿم ابت ئلى اإلاالیت، والهیئاث ؼةــــــــألاحه تـــــــــْع  اإلاالي اإلاغاْب ؾٍغ مً جماعؽ ؾابٓت، ْع

 . (1)تـــــــــاإلاداؾب مجلـ ئلى باإلغاَت للمالیت، الهامت اإلاُدشیت بها جٓىم الخٓت تـــــــــوعْاب الهمىمي، واإلاداؾب
 

 املالیین : ألاعوان زكابتاملعلب ألاول : 

 ألامغ یطبذ أن ْبل أي الخىُیظ، خیز يـــــــــاإلاال الخطٍغ یضزل أن ْبل أي ، تـــــــــوالصح الضْت مً ْضع

 بطٍغ الىُٓاث ؤلاطن انؿاء و الخأشیر ْبل وجٙىن  ظـــــــــالخىُی نملیت جىاٖب ئط هاَظا، بالضَو أو بالخدطیل

اتي حهضٍ ئحغاء ئطن َهي اإلاالي واإلاغاْب الهمىمي اإلاداؾب ؾٍغ مً اعؽـــــــــوجم یغاصاث،ئ وجدطیل  ئلى ْو

ابت في ألاهم اإلاغخلت مىهخهخبر ابت هیئاث ْیام حهني و اإلاالیت، الْغ اث اإلاالیت تـــــــــبمغاْب الْغ  ألانماٛ والخطَغ

ىنها، ْبل ؤلاصاعیت للهیئاث اث الخهاْضاث أو بالىُٓاث تـــــــــمخهلٓ ٗاهذ ؾىاء ْو  مً ْضع أٖبر اإلاالیت نلى والخطَغ

 ألامغ أو لـــــــــبالخدطی ألامغ أن یطبذ ْبل أي الخىُیظ، خیز اإلاالي الخطٍغ یضزل أن ْبل أي ، تـــــــــوالصح الضْت

جدطیل  و الىُٓاث بطٍغ ؿاء ؤلاطنئن و  غـــــــــالخأشی ْبل وجٙىن  الخىُیظ نملیت جىاٖب ئط ظا،ـــــــــهاَ بالضَو

اتي ئحغاء ئطن اإلاالي َهي واإلاغاْب يـــــــــالهمىم اإلاداؾب ؾٍغ مً اعؽـــــــــوجم ؤلایغاصاث، ىم وـــــــــمى ئلى حهضٍ ْو  أي ْو

 . تـــــــــمشغون يیر ججاوػاث

 ي،ـــــــــالهمىم اإلاداؾب جأشیرة بىحىص ئال هُٓت صَو أو غاصـــــــــئی جدطیل ، بالطٍغ لآلمغ ىػ ـــــــــیج وال

 . تـــــــــالىالی مؿخىي  نلى اإلاالي اإلاغاْب غةـــــــــجأشی نً ػیاصة

اب وجُترع ابت هیئاث لضي یٙىن  أن الؿابٓت اإلاالیت تـــــــــالْغ  نلى اإلاؿبٓت اإلاىآَت تـــــــــؾلؿ اإلاالیت الْغ

اث ألانماٛ اب مدل ؤلاصاعیت الهیئاث لؼامئ و  ت،ـــــــــاإلاالی والخطَغ  مؿابٓت ٗاهذ ئطا ئال هُٓت أي ضٍغ بهض ت،ـــــــــالْغ

ٛ  اإلاالیت للٓىانض  ٖما 1 اثـــــــــالخىكیم و الٓىاهین مسخلِ في اإلآغع  جلٚ أو اإلایزاهیت ْىانض ٗاهذ ؾىاء بها، اإلاهمى

 الىاحب ؤلاحغاءاث حمیو وأن ض،ـــــــــالخهاْ حؿمذ اإلایزاهیت في اإلاسططت اصاثـــــــــالانخم بأن الخدٓٔ، مً جمً٘

ٓا ؾبٓذ ْض ضـــــــــالخهاْ ْبل اؾدیُاؤها  بما الخىكیماث و ًـــــــــالٓىاهی في نليها ىصـــــــــاإلاىط والٓىانض لؤلخٙام، َو

 . تالهام تـــــــــاإلاهىىی ألاشخاص أو للضولت اإلاالیت اإلاطلحت ًـــــــــجأمی یػمً

ابت بها جخمیز التي تـــــــــالُهالی وعيم  في شلل ئلى جإصي ْض أجها نليها یهاب أهه ئال الؿابٓت، تـــــــــاإلاالی الْغ

 . غاءاثـــــــــؤلاح في بـء مً به جدؿم إلاا اإلادلیت ذـــــــــاإلاطال ؾیر في وحهؿل ، ؤلاصاعة وشاؽ

 مً تـــــــــمغوه نضم بؿبب ؤلاصاعة أنماٛ جىُیظ جأزیر ننها یترجب ْض أهه ٖظلٚ اـــــــــنليه یهاب ٖما

اب بهظه . یٓىمىن  ابت جٓیض أجها ٖما ت،ـــــــــالْغ  . ائليه الخىضل جم يـــــــــالخ بالىخاةج الالخٓت الْغ
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 الفسع ألاول : السكابت املاليت :

اب جماعؽ  مً انخباعها وعيم ً،ـــــــــاإلاالیی اإلاغاْبین ؾٍغ مً بها اإلالتزم للىُٓاث الؿابٓت تـــــــــالْغ

ابت ىامـــــــــأه اث بمسخلِ والٓیام ت،ـــــــــاإلایزاهی جىُیظ في البضء نىض نملیا جباشغ أجها ئال ت،ـــــــــالؿابٓ الْغ  اإلاالیت، الخطَغ

 . ضاـــــــــجدضی الالتزام مغخلت وأزىاء

ابت غـــــــــحهخب و  وبظلٚ ا،ـــــــــبه اإلالتزم الىُٓاث شغنیت اخترام ئلى تهضٍ َهي بالىُٓاث، زاضت ْع

ابت، هظه ٔـــــــــجؿبی مجاٛ مً ؤلایغاصاث حمیو حؿدبهض   . ىميـــــــــالهم اإلاداؾب ْابت لغ زالَا الْغ
 

 أوال ّ: مجالها : 

اب اْخطغث  واإلاإؾؿاث الضولت تـــــــــمیزاهی نلى جؿبیٓها، بضایت في بها اإلالتزم للىُٓاث اإلاؿبٓت تـــــــــالْغ

اب هظه جؿبیٔ مجاٛ مً اؾدبهضث خیث اث،ـــــــــالبلضی صون  الىالیاث و الهمىمیت  اإلاغؾىم بمىحب وهظا ت،ـــــــــالْغ

م ظيـــــــــالخىُی اب اإلاخهلٔ 1992-11-14اإلاإعر في  414-92 ْع  .  بها اإلالتزم الىُٓاث الؿابٓت تـــــــــبالْغ

م الخىُیظي  ىمـــــــــاإلاغؾ وبطضوع  أهه ئال واإلاخمم  اإلاهضٛ 2009-11-16اإلاإعر في  09-374ْع

ابت، مشمىلت ٖظلٚ هي البلضیاث میزاهیت أضبدذ َٓض الظٖغ الؿالِ  92-414الخىُیظي  للمغؾىم  بهظه الْغ

ٓا وهظا م ىمـــــــــاإلاغؾ مً الثاهیت اإلااصة نلیه هطذ إلاا َو ٓا یخم أهه نلى 374-09 ْع  ئحغاء جىُیظ لىُـ اإلااصة َو

ابت جىؾیو ٓا جضعیجیا، البلضیاث نلى اإلاؿبٓت الْغ  اثـــــــــوالجمان الضازلیت مً وػیغ ٗل ؾٍغ مً جدضص لغػهامت َو

، الىػاعي  الٓغاع ضضع لظلٚ جؿبیٓاو  تـــــــــاإلاالی وػیغ و اإلادلیت ت ـــــــــعػهام ًدضص 2010-05-09في اإلاإعر اإلاشتٕر

ابت  زػىم مىه الثاهیت اإلااصة خضصث خیث البلضیاث، میزاهیاث نلى واإلاؿبٓت بها یلتزم التي للىُٓاث جىُیظ الْغ

ابت اثـــــــــالبلضی میزاهیاث ٓا تـــــــــجضعیجی بطُت بها یلتزم التي للىُٓاث الؿابٓت للْغ   : الخالیت للغػهامت َو

 . اثـــــــــالبلضی لٙاَت باليؿبت 2012 تـــــــــاإلاالی الؿىت مً بخضاءئ -

ظا غ،ـــــــــالضواة مٓغ للبلضیاث باليؿبت 2011 اإلاالیت الؿىت مً بخضاءئ -  تـــــــــؤلاصاعی اإلآاؾهاث مٓغ البلضیاث ٖو

 . ًـــــــــمىخضبی والة تـــــــــلؿلؿ الخاغهت

 . البلضیاث لٙاَت باليؿبت 2012 اإلاالیت الؿىت مً ابخضاء -

 ونلى الجؼتي الخىطیب ئلى تـــــــــاإلاالی ووػاعة اإلادلیت، والجماناث تـــــــــالضازلی وػاعة مً ٗل لجأث ولٓض

غ نضم أهمها أؾباب، لهضة اإلاالیین ًـــــــــللمغاْبی مغاخل نضة غ ونضم لخهیینهم، تـــــــــاإلاالی اإلاىاضب جَى  الهضص جَى

 . اث الىؾًـــــــــبلضی ٗامل نبر مغاْبا 1541 حهیین ألامغ یخؿلب ئط اإلاالیین ًـــــــــاإلاغاْبی مً الٙافي

ابت مً حؿدثني اثـــــــــالبلضی میزاهیت ٗاهذ أن َبهض نلیه و بمىحب  أضبدذ بها، یلتزم التي الىُٓاث ْع

م ـــــــــاإلاغؾ اب لهظه جسػو الظٖغ الؿالِ  09-374ىم ْع  نلى وهظا لىالیاثا  إلایزاهیت باليؿبت الشأن هى ٖما ت،ـــــــــالْغ

ابت هظه أْغ الظي الخىوس ي الدشغیو ومنها اإلآاعهت، الدشغیهاث يغاع  یخجاوػ  التي اثـــــــــالبلضی میزاهیاث نلى الْغ

ؼ بها یخىاحض التي اثـــــــــالبلضی ئلى ئغاَت الخىكیم، ؾغیٔ نً جدضیضه مـــــــــیخ مهین ؾِٓ جٓضیغ  . اإلاداَكت مٖغ
 

ابت اعؽـــــــــجمثاهيا : مهام املساكب املالي :   مغاْبین بمؿانضة ً،ـــــــــمالیی مغاْبین ؾٍغ مً بها اإلالتزم الىُٓاث ْع

 ئليهم، حؿىض التي الازخطاضاث ئلى تـــــــــباإلغاَ یخىلىن  و اإلاالیت، وػیغ ؾٍغ مً مـــــــــحهیینه یخم مؿانضیً، ًـــــــــمالیی

ابب الٓیام  ت الٓبلُت بالخأٖض مً : ـــــــــمهام الْغ
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 ٍغ .ـــــــــت آلامغ بالطـــــــــضُ -

ت . -  مؿابٓت ؤلالتزام للٓىاهین و الخىكُماث الؿاٍع

الخدٓٔ مً صحت الخأٖض مً ؾالمت الهملُاث اإلاداؾبُت التي زطذ مً أحلها ألامىاٛ الهامت، و  -

 الث و اإلاؿدىضاث .ـــــــــالضَاجغ و السج

اص اإلآغعة مو ما ٌؿخلؼم مً ـــــــــالخأٖض مً نضم ججاوػ ؤلالتزام اإلاالي في ؤلاهُاّ أي خضوص ؤلانخم -

ل لهم ؾلؿـــــــــمغاحه ُو اإلاٗى ، و الخأٖض مً صحت جْى  ت الانخماص .ـــــــــت اإلاؿدىضاث اإلاإصًت للطٍغ

 .ت ـــــــــىماث و ألاهكمت و ؤلاحغاءاث اإلاؿخسضملت اإلاهـــــــــض مً ُٖاًالخأٖ -

ٓا للمیزاهُت جىُُظها في ؤلاصاعة ئلتزام مضي -  . اإلاهخمضة للؿُاصة َو

غ -  . اإلاالُت ؤلانخماصاث جَى

ٛ  ئخترام مو اإلاالي، الخُٓض صحت -  الهملُــــــــــت هُٙلت اخترام و الدؿُیر إلایزاهُــــــــــت باليؿبت البىىص و الُطى

 . الخجهیز إلایزاهُت باليؿبت

غ -  الضولت أمالٕ مطلحت عأي أو اإلاسخطت الطُٓــــــــــاث لجىت جأشیرة مثل اإلاؿترؾت، آلاعاء و الخأشیراث جَى

 . ألاعاغــــــــــي شغاء نملُت في

ــــــــــت الىزاةٔ مو بها اإلالتزم بالٌاإلا جؿابٔ - ٍغ ٓت، الخبًر  . الحؿابُــــــــــت الهملُاث صحت مً الخأٖض و اإلاَغ

اب ت، ئما ئضباى الخأشیرة نلى ؤلالتزام و خُنها ًىغو ـــــــــًيخج نً مماعؾت اإلاغاْب اإلاالي إلاهام الْغ

ً ـــــــــٔ خؿب الحالت، ٖما ًم٘ـــــــــو الطُٓت أو اإلالحزخم الخأشیرة في بؿاْت ؤلالتزام، و ٖظا َّى ؾىض الؿلب أ

ؼ في خال ؼ ـــــــــت الازالٛ بأخض الاختراػاث الؿابٓت الظٖغ، و ًم٘ـــــــــللمغاْب اإلاالي أن ًَغ ً أن ًٙىن هظا الَغ

خ الػغوعة، ٖما ًمً٘ أن ًٙىن ه نىض ـــــــــا في شٙل مظٖغة جُخِش جبین الخلل اإلاالخل، و ُُُٖت جصحُدـــــــــمْإ

ؼ جهاتي ئطا حهلٔ ألام ابت اإلاؿبٓـــــــــالَغ  ت .ـــــــــغ بازالٛ بمباصيء أؾاؾُت للْغ
 

 ثالثا : هخائج ممازست السكابت املاليت : 

ت للطُٓاث الهمىمُت ـــــــــم اإلالُاث و الىزاةٔ اإلاؿخهملت الخاضت بالىُٓاث اإلاسططـــــــــبهض حؿلُ

ابت اإلاالُت الؿابٓت، خُث ًخهین نلُه صعاؾتهـــــــــاإلاال للمغاْب زالٛ مضة مدضصة جتراوح مً  (1)اـــــــــي في نملُت الْغ

ٓا لٓانـــــــــ( ًىما ، و ًخم يلٔ باب ؤلالتزام باليؿبت للى20ُٓ( ئلى نشغون )10غة )ـــــــــنش  ضة : ـــــــــاث َو

  ث .صٌؿمبر باليؿبت للىُٓا 10ًٌلٔ في 

  اب(2)ت لىُٓاث الخجهیز و ؤلاؾدثماعـــــــــصٌؿمبر باليؿب 20ًٌلٔ  في ت جيخهي بثالر ـــــــــ، و نمىما َهملُت الْغ

 هخاةج أؾاؾُت هي :
 

ت مدل الطُٓت، و التي جطبذ ـــــــــب اإلاالي هي صلُل نلى صحت الىُٓـــــــــئن جأشیرة اإلاغاْاللبول بمىح الخأشیرة :  -1

هـــــــــوغو الخأشیرة ْاببهض  ل ئلى اإلاداؾب الهمىمي لطَغ ا و حؿمى الخأشیرة في هظه الحالت ـــــــــلت للخىُُظ أو الخدٍى

ي ٌهني أهه ًإشغ  ـــــــــت الطُٓاث اإلاسخطت جُغع نلى اإلاغاْب اإلاالـــــــــبخأشیرة ألازظ بالحؿبان ، و جأشیرة لجى

 ان .ـــــــــَٓـ بخأشیرة ألازظ بالحؿب

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 231ػواوي نباؽ، مغحو ؾابٔ، ص  -(1)

 . 231ػواوي نباؽ، مغحو ؾابٔ، ص  -(2)
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ؼ وغو ـــــــــب اإلاالي بهض الُدظ إلالِ الطُٓت أن ًٓبـــــــــًمً٘ للمغاْالسفض النهائي أو املؤكذ :  -2 ل أو ًَغ

 ي : ـــــــــالخأشیرة ٖما ًل

 

 إما السفض املؤكذ :

 اث .ـــــــــام مشىب بمسالُاث ْابلت للخصحُذ أو يُاب أو هٓظ وزاةٔ ؤلازبـــــــــئْتراح ئلتز 

 ُت .ـــــــــأو وؿُان بُاهاث في الىزاةٔ الثبىج 

 

ؼ ؤلالتزامـــــــــً٘ ما السفض النهائي :و إ  بالىُٓت جهاةُا مً ؾٍغ اإلاغاْب اإلاالي في الحاالث الخالُت : ىن َع

 ٓاث اإلاهمٛى بها .ـــــــــت ئْتراح الالتزام للٓىاهین و الخىكُمـــــــــنضم مؿاب 

 ُت .ـــــــــت الٙاَُت إلبغام الطُٓـــــــــنضم جىاَغ ؤلانخماصاث اإلاال 

 ذ .ـــــــــاإلاىحغ بالطٍغ للمالخكاث ـــــــــنضم ئخترام آلام ؼ اإلاْإ  ىصة في الَغ
 

 حالت الخغاض ي : -3

ؼ النهاةـــــــــهي هدُج ذ هظه الحالـــــــــت خخمُت لحالت الَغ ت بأجها ـــــــــي مً ْبل اإلاغاْب اإلاالي، و ْض نَغ

ؼ النهاةــجٓىُت مالُت ًمىده ٔ ما ٌهٍغ بمٓغع الخًاض ي و الًم٘ـــــــــا اإلاشغم لآلمغ بالطٍغ نىض الَغ ً ـــــــــي نً ؾٍغ

 الخًاض ي في الحاالث الخالُت :

 ٍغ .ـــــــــيُاب ضُت آلامغ بالط 

 ًت ؤلانخماصاث اإلاالُت .ـــــــــنضم ُٖا 

 ابت ؤلاصاٍع  ت .ـــــــــيُاب جأشیرة اللجان اإلاخسططت بالْغ

 ُؼام ـــــــــظ الًیر ْاهىي لئللخـــــــــالخسط. 
 

 العمومي : املحاسب زكابتالفسع الثاوي : 

ٓا نمىمیا اـــــــــمداؾب یهض م  ىن ـــــــــالٓاه مً (1) 33 و 22 و 18 للماصة َو أوث  15في اإلاإعر  90-21ْع

 : تـــــــــالخالی بالهملیاث للٓیام ْاهىهیا یهین شخظ ٗل ت،ـــــــــالهمىمی باإلاداؾبت اإلاخهلٔ 1990

 . اثـــــــــالىُٓ وصَو ؤلایغاصاث جدطیل -

 . وخُكها بها اإلاٙلِ اإلاىاص أو اءـــــــــألاشی أو الٓیم أو الؿىضاث أو ألامىاٛ خغاؾت غمان- -

- - ٛ  . واإلاىاص ضاثـــــــــوالهاة واإلامخلٙاث والٓیم والؿىضاث ىاٛـــــــــألام جضاو

 . ىصاثـــــــــاإلاىح خؿاباث تـــــــــخٖغ- -

 ٖما الهمىمیین، ًـــــــــاإلاداؾبی حمیو لؿلؿخه یسػو الظي ت،ـــــــــاإلاالی وػیغ ؾٍغ مً حهییىه یخم و

 ؾغیٔ نً ینـــــــــالهمىمی اإلاداؾبین حهیین اثـــــــــٖیُی جدضص أن نلى آزغیً، نمىمیین مداؾبین یهخمض یمً٘ أن

 . مباشغة وقیُخه ْبل اإلاالیت، مؿإولیخه نلى جأمیىا ی٘خدب أن الهمىمي اإلاداؾب نلى یخهین و، الخىكیم

 
 

 . 1990، ؾىت 35ضة الغؾمُت، الهضص اإلاخهلٔ باإلاداؾبت الهمىمُت، الجٍغ 1990-08-15اإلاإعر في  21-90مً الٓاهىن  33اإلااصة  -(1)
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 مهام املحاسب العمومي : جخمثل مهام املحاسب العمومي فيما ًلي : أوال :

 . الخأٖض مً مؿابٓت الىُٓت للٓىاهین اإلاهمٛى بها 

 . الخأٖض مً صحت آلامغ بالطٍغ أو اإلاُىع له، و اؾدُُاةه لٙل الشغوؽ الىاحب جىاَغها َُه 

 ُٗاهذ الطُت .ـــــــــبغاءة الظمت اإلاال  ت للمؿخُُض أًا 

 (1)ً مشغونُت الخأشیراث ؾىاء الخاضت باللجان أو اإلاغاْب اإلااليالخأٖض م . 

 ُٓاث .ـــــــــالخأٖض مً شغنُت نملُاث جطُُت الى 

 غ ؤلانخم  اصاث .ـــــــــالخأٖض مً جَى

 . الخأٖض مً أن الضًىن لً حؿٓـ آحالها أو أجها مدل مهاعغت 

 َ(2)وـــــــــالخأٖض مً الؿابو ؤلابغاتي للض . 

ابـــــــــضٍغ الىُٓ ال ًخم ت اإلاداؾب الهمىمي، و ْض ًىأَ ـــــــــت الهمىمُت ئال بهض ئزػانها لْغ

ؼ الهملُاث الؿابٓـــــــــاإلاداؾب الهمىم ؼ الضَو مصحىبا باألؾباب و اإلاالخكـــــــــي أو ًَغ اث ـــــــــت باعؾاٛ ْغاع َع

ُُاإلابرعة لظلٚ، و هىا ًجض آلامغ بالطٍغ هُؿه أمام م  ً :ـــــــــْى

 ت .ـــــــــت الىاعصة في الالتزام و ًخم بهضها صَو الىُٓـــــــــئما بخصحُذ اإلاسالُاث و ألازؿاء اإلااصً .1

ٓت ْاهىهُت جدشابه مو ما ؾبٔ طٖغه باليؿبـــــــــئما اللج .2 ؼ ـــــــــىء ئلى ؾٍغ ت ئلى مٓغع الخجاوػ لٓغاع َع

ؼ الخأشیرة مً ـــــــــلهمىمُت اإلاسخطت، و ٖظلٚ خالت الخًاغان الطُٓاث اـــــــــالخأشیرة للج ي نىض َع

 الي . ـــــــــؾٍغ اإلاغاْب اإلا

اب ابت ـــــــــنلى جىُُظ الىُٓت اإلاماعؾت مً ؾٍغ اإلاداؾب الهمىمي ـــــــــحهخبر الْغ اث الهمىمُت ْع

ابت الىُٓظ، و ًمً٘ خطغ الهضٍ في مماعؾت وقُـــــــــمغآَت لهملُت الخىُُ  اث اإلاؿخهملت َُما ًلي :ـــــــــُت ْع

و اإلاهمٛى به . -  الؿهغ نلى صحت جىقُِ الىُٓاث بالىكغ ئلى الدشَغ

غ الانخم -  اصاث .ـــــــــالخدٓٔ مؿبٓا مً جَى

ؼ الخأشُـــــــــئزباث صح - نىض  غةـــــــــت الىُٓاث بىغو جأشیرة نلى الىزاةٔ الخاضت بالىُٓاث أو حهلُل َع

 الاْخػاء و غمً آلاحاٛ اإلادضصة نً ؾّغ الخىكُم و التي جغاعي َيها ؾبُهت الىزُٓت .

 ي .ـــــــــذ لآلمغ بالطٍغ في اإلاجاٛ اإلاالـــــــــجٓضًم هطاة -

ا بصحت جىقُِ الىُٓ - اث و الىغهُت الهامت لالنخماصاث ـــــــــئنالم الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت شهٍغ

 الىُٓاث اإلاىقُت . ت و ـــــــــاإلاُخىخ
 

 ثاهيا : هخائج زكابت املحاسب العمومي : 

ابت مالُت َهالت نلى الىُٓت اإلاىحهت  لت للمداؾب الهمىمي و مداولخه جدُٓٔ ْع بهض الُٓام باإلاهام اإلاٗى

ابت التي ؾبٓخه، َهى  ًخىج نمله بىدُجت مً زالر هخاةج الخالُت و هي :  للطُٓت الهمىمُت الؾخ٘ماٛ الْغ

 ت .ـــــــــت نلى صحت الىُٓت مدل الطُٓت الهمىمُـــــــــاإلاىآَ -
 

و الجؼاةغي،مظٖغة نالّ نبضالىهاب، -(1) ابت نلى الطُٓاث الهمىمُت في الدشَغ ابت الْغ لىُل شهاصة اإلااحؿخیر، ٗلُت الحّٓى و الهلىم  الْغ

 . 97، ص2004-2003الٓاهىهُت، َغم الٓاهىن الهام، حامهت مدمض زُػغ بؿ٘غة، 

 مغحو ؾابٔ . 90-21ْاهىن ، 63اإلااصة  -(2)
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ؼ اإلاؿبب للطُٓ -  ت .ـــــــــالَغ

ؼ جصحُذ ألازؿغ مً ؾٍغ آلامغ بالطٍغ بـــــــــئحغاء الدسخُ - اء التي اشاع ئليها اإلاداؾب ـــــــــهض َع

ؼ و هىا ًخدبو مً ْبل اإلاداؾب الهمىم ي هُـ ؤلاحغاءاث التي ًٓىم بها ـــــــــالهمىمي، بالًاء ْغاع الَغ

 ت إلبغاء طمخه .ـــــــــاإلاغاْب اإلاالي خُث ًبلٌ وػٍغ اإلاالُ
 

ّ  ؾىٍ ث العموميت :السكابت البعدًت على الطفلااملعلب الثاوي :  اب ئلى اإلابدث هظا في هخؿغ  البهضًت تـــــــــالْغ

ابت هظه جكهغ والتي ت،ـــــــــالهمىمُ الطُٓاث نلى تـــــــــوالخاعحُ منها الضازلُت  :ًلي َُما الْغ
 

 السكابت الوضائيت كأسلوب زكابي جكميلي على الطفلاث العموميت ::  الفسع ألاول 

ابـــــــــاث الطُٓاث الهمىمُـــــــــلم جسطظ جىكُم ت، و جىاولها ـــــــــت الىضاًت الٓبلُـــــــــت خیزا ٖبیرا لْغ

ٗا ،ابـــــــــالخىكُم الحالي في ماصة واخضة بش يء مً الاْخػ  ْاهىن  مثل اـــــــــجىاولخه التي ألازغي  للىطىص ئًاها جاع

ابـــــــــابت الىضاةَُالْغ ، ةـــــــــالىالي ْاهىن  و البلضًت اث و الجهاث ـــــــــت نلى الهُئـــــــــت التي جماعؾها الضولـــــــــت هي الْغ

ٍؼ ٍؼـــــــــت، أو اإلاطلحُـــــــــت ؤلاْلُمُـــــــــالالمٖغ ي و ـــــــــت الحُاف نلى ُٖان الضولت الؿُاؾـــــــــت بًُـــــــــت بىاؾؿت الجهاث اإلاٖغ

 . (1)اصي و ؤلاحخماعي ن و ال ًمً٘ مماعؾتها ئال في خضوص ما هى مىطىص نلُه في الٓىاهینؤلاْخط

اب ت الطُٓاث الهمىمُت ألهضاٍ ـــــــــت الىضاةُت جخمثل أؾاؾا في الخأٖض مً مالةمـــــــــو الًاًت مً الْغ

ٗان ًضزل مىغىم الطُٓت في ئؾاع ـــــــــالُهالُت و الاْخط ت، ٌهىص ـــــــــالبرهامج و الخؿـ اإلاغؾىم اص، و َُما ئطا 

ابت الىضاةُ ت الخاعحُـــــــــئصعاج الْغ ابت ؤلاصاٍع  ت لؿببین :ـــــــــت في ئؾاع الْغ

  . ابت زاعحُت ألجها جماعؽ زاعج اإلاطلحت اإلاخهاْضة  هي ْع

 ت ألجها جماعؽ مً هُئاث ئصاٍع ابت ئصاٍع  ت .ـــــــــهي ْع

ابت اهتهاء نىض تـــــــــالضازلُ البهضًت ْابتالغ  هظه يـــــــــجأج  أًضي بین أصاة وهي للطُٓت تـــــــــالؿابٓ الْغ

ظا الهملُت، هجاخه لخُُٓم بها اإلاٙلُین ابت أصائها أؾالُب جُُٓم ٖو ابُت أصواتها لها الىضاةُت َالْغ  . الْغ
 

 أهداف السكابت الوضائيت :

اب247-15اإلاغؾىم الغةاس ي مً  164غاء اإلااصة ـــــــــباؾخٓ ت الىضاةُت ـــــــــ، وؿخسلظ بأن هضٍ الْغ

و ، و ئخترام آلاحاٛ و الهٓباث ـــــــــً الؿلؿت الىؾىُت مً ؤلاؾالم نلى قغوٍ ؤلاهجاػ للمشاٍعـــــــــالبهضًت هى جمُ٘

و اإلاىج  لمشغوم و هظا بهضٍ :خىخت لُؼة و ٖظا مضي ئخترام الانخماصاث اإلاـــــــــالتي انترغذ اإلاشاَع

 ضة ألهضاٍ الُهالُت و ؤلاْخطاص .ـــــــــت الطُٓاث التي جبرمها اإلاطلحت اإلاخهاْـــــــــالخدٓٔ مً مؿابٓ -

اث اإلاؿؿغة للٓؿام . -  الخأٖض مً ٗىن الهملُت مىغىم الطُٓت، جضزل َهال في ئؾاع الغبىامج و ألاولٍى

ابت الىضاةُت الٓبلُت، ٌهىص لٙىجهمـــــــــا جسغحان  ئن ئصزاٛ الخىكُـــــــــم لهاجین اإلاهمخین، غمً الْغ

ابت الطُٓاث، التي ال ًضزل غمً ضالخُاجـــــــــها ئبضاء الغأي في اإلاؿاةل اإلاخهلٓبت  نً ضالخُاث لجـــــــــان ْع

 بمالةمت اإلاشغوم مً نضم مالةمخـــــــــه .

 
 

(1)- Lombard Martine et Dumont Grilles , Droit administratif, 6ème édition , Dalloz, Paris, 2005, P 144. 
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 لفسع الثاوي : زكابت مجلس املحاسبت و املفدشيت العامت :ا

 أوال : زكابت مجلس املحاسبت : 

اب الضٛو زطُطا لخُُٓم ؾیر أة مً ؾٍغ ـــــــــت بهضًت زاعحُت جماعؾها هظه الهُئت و اإلايشـــــــــو هي ْع

غ ٌؿمذ للمطالح اإلاخهاْضة مً جضإع اإلاالخكاث في الهملُاث  اإلاؿخٓبلُت، و ْض  الهملُت، خُث ًيخج ننها جٍٓغ

اب ت و ْػاةُت مسخلُـــــــــًيخج نً هظه الْغ -05ت، خُث أوشأ مجلـ اإلاداؾبت بمىحب الٓاهىن ـــــــــت مخابهاث ئصاٍع

ل مً صؾخىع ـــــــــو ٖغؽ جأؾِؿه ٖ 1976مً صؾخىع  190و هظا جؿبُٓا للماصة  1980-03-01اإلاإعر في  80

م 95 1996مىه و صؾخىع  160اصة ـــــــــبمىحب اإلا 1989  95-20، و ًسػو خالُا في جىكُمه و حؿُیره لؤلمغ ْع

ابُت بهضً 96 1995-07-17اإلاإعر في   ت .ـــــــــت ألمىاٛ الضولـــــــــَهى مإؾؿت ْع
 

 مهام مجلس املحاسبت :  -1

ت و ْػاةُت، خُث ًخمخو باالؾخٓاللُت ـــــــــهجض أن إلاجلـ اإلاداؾب ت ازخطاضاث و مهام ئصاٍع

ابُت نلى الجمان ت ْع اث اإلادلُت في صاةغة  الازخطاص ؤلاْلُمي، ـــــــــالخامت نً الهُئاث ألازغي و له يٍغ حهٍى

 ـ ما ًلي :ـــــــــومً مهام هظا اإلاجل

ابت الاهػب -  اّ .ـــــــــاؽ اإلایزاوي و اإلاالي و الىكغ في مشغونُت الاجُـــــــــْع

ابت جٓضًم الحؿاباث . -  ْع

ابت الحؿاب - ت في الحؿاباث و مضي مؿابٓتها ـــــــــاث و الخأٖض مً الضْت اإلااصًت للهملُاث اإلاسجلـــــــــْع

 ً .ـــــــــٔ في خؿاباث اإلاداؾبین الهمىمُُاث اإلاهمٛى بها و الخضُْـــــــــللٓىاهین و الخىكُم

 اث و أزؿاء الخُُٓض اإلایزاوي .ـــــــــاث اإلاخهلٓت بدىُُظ ؤلاحغاءاث و الىُٓـــــــــئٖدشاٍ الخغوْ -

غها ٌهضها اإلاجلـــــــــجُُٓم هىنُ -  ـ .ـــــــــت الدؿُیر  في جٓاٍع

 ت أو جؼوٍغ أو ئزُاء الىزاةٔ اإلاداؾبُت .ـــــــــالهمىمُت إلحغاءاث اإلاداؾبت ـــــــــجدضًض الحاالث اإلاسالُ -
 

ابُت هُئت اعهـــــــــبانخب اإلاداؾبت ــــــــــمجل ًٓىمأهواع السكابت ملجلس املحاسبت :  -2  جىُُظ نلى تـــــــــبهضً مالُت ْع

اب مً بىىنین اثـــــــــالطُٓ  : (1)هي تـــــــــالْغ
 

 وطلٚ بمٓاعهتها اـــــــــجهاًته اًت ئلى بضاًتها مىظ ؤلابغام في اإلاخبهت ؤلاحغاءاث شغنُت مً ضـــــــــالخأٖ هيزكابت املعابلت :  -أ

ٛ  تـــــــــالٓاهىهُ بالىطىص  . تـــــــــاإلاشغونُ مبضأ نىض زغوحها نضم مً للخأٖض بها اإلاهمى

م  ألامغ اهخم خُث اب بدىكُم 20-95ْع  الطُٓاث اٛـــــــــمج في اإلاجلـ بها ًٓىم التي اإلاؿابٓت تـــــــــْع

ابُ بالهُئاث الاؾخهاهت اإلاداؾبت ــــــــــًمً٘ إلاجل الهمىمُت، خُث  أنبل ْ مىه صعحت أْل بانخباعها الؿابٓت تـــــــــالْغ

 وجم٘ىه مهمخه له حؿهل التي اثـــــــــالحؿاب ختى لظلٚ أو الالػمت والىزاةٔ  غـــــــــباإلاهلىماث والخٓاٍع ئَاصجه منها ًؿلب

ٛ  ا الخىكُم و  وـــــــــللدشٍغ مؿابٓتها مً الخدٓٔ مً ابت جكهغ و به إلاهمى  :و باًجاػ  ليـــــــــً َُما اإلاؿابٓت ْع

 . لها غـــــــــاإلاؿؿ الهضٍ ًغ في الهامت الىُٓاث اٛـــــــــاؾخهم -

ؼ - ابت اثـــــــــهُئ ؾٍغ مً للخأشیراث مؿبب غـــــــــالًُ الَغ  . الْغ

 
 .616 ص ،سابم مسجع ,نباؽ ػواوي  -(1)
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ػاث أو تـــــــــتهضًضً لًغاماث تـــــــــالضول صَو في الدؿبب -  . حهٍى

ٛ  ًـــــــــازتراّ الٓىاهُ -  .  (1)الطُٓاث مجاٛ في بها اإلاهمى
 

  :الدسيیر زكابت: -ب

اب ئن ابت جلي هي الدؿُیر تـــــــــْع  ضام هظاـــــــــاؾخس لخػمً الاْخطاصي الجاهب نلى جىطب التي الْغ

م ألامغ هػم ْض و، الهامت ذـــــــــاإلاطال وجدُٓٔ له زططذ َُما الهمىمُت ىاٛـــــــــألام و اإلاىاعص مً الىىم  20-95 ْع

ابهظا الىىم مً  ابت حاهب ئلى أًػا (2)تـــــــــالْغ ض اإلاؿابٓت ْع  اثـــــــــاإلاىكم جىضُاث بهض الاججاه هظا غمـــــــــاإلاش اجسظ ْو

ابت تـــــــــوؤلاْلُمُ الضولُت  ًخهغع التي والانخضاءاث الُؿاص مً الهام اإلااٛ لحماًت الضولي اون ـــــــــالخه ئؾاع في للْغ

ابت مجاٛ ذـــــــــًخػ و، لها ابت مماعؾخه ئؾاع في اإلاداؾبت ــــــــــإلاجل الدؿُیر ْع  :ًلي َُما اثـــــــــالطُٓ نلى اإلاالُت للْغ

 . لها تـــــــــالخابه واإلاغأَ الهمىمُت واإلاإؾؿاث تـــــــــالضول -

 .الهُئاث مً یرهاي و اعي ـــــــــوالخج الطىاعي الؿابو طاث تـــــــــالهام اإلاغأَ -

 . ٗاهذ أًىما تـــــــــالهمىمُ مـــــــــألاؾه مغاْبت -
 

 ثاهيا : زكابت املفدشيت العامت : 

ابـــــــــاإلاُدشُ غ ـــغة لىػٍـــــــــت، مىغىنت جدذ جطٍغ الؿلؿت اإلاباشـــــــــت الهامت للىالًت هُئت صاةمت للْغ

ي مجاٛ ــــــت َــاث واؾهــــــا ضالخُـــو له 1980-03-01إعر في ــــاإلا 35-80م ـــب اإلاغؾىم ْعـــا بمىحــــاإلاالُت، جم ئوشائه

ٗاَـــــت اإلاالُت البهضًــــاإلاغاْب ٍؼـــــــا ئلـــــــتـ و جمخض ضالخُاتهــــــت اإلاإؾؿاث في الضولـــت نلى  ت ــــــت و اإلادلُـــــــــــــــى ؤلاصاعاث اإلاٖغ

م و اإلاإؾؿاث الهمىمُت، و لٓض نضٛ هظا اإلاغؾىم بمىحب اإلاغؾىم الخىُ -02-22اإلاإعر في  78-92ُظي ْع

أو مالي، و لها َّغ جُخِشُت اصي ـــــــــو الظي ًدضص ازخطاضاث اإلاُدشُت في ئهجاػ صعاؾاث طاث ؾابو ئْخط 1978

ابت، ـــــــــو بهثاث مخسطط ـــــــــت نلى جىُُظ الطُٓاث ؾىاء نلى اإلاؿخىي ت في الْغ ابت ؤلاصاٍع  و حهخبر أهـــــــــم مكهغ للْغ

ـــــــــؼي أو اإلادلـــــــــي ابت و الخُخِش في مجاٛ الدؿُِـــــــــغ اإلاالي و (3)اإلاٖغ ، ئط جماعؽ اإلاُدشُـــــــــت الهامـــــــــت مهام الْغ

ابت نلى : (4)اإلاداؾبي  و تهخم زطىضا بالْغ

هاث و الخىكُماث اإلاخهلٓت مجاٛ اإلاالُت اإلاداؾبُت . -  شغوؽ جؿبُٔ الدشَغ

 هؼاهـــــــــت و مشغونُت اإلاداؾبـــــــــت .صحت و  -

 مؿابٓت الهملُاث للمیزاهُـــــــــاث و البرامـــــــــج . -

 شغوؽ اؾخهمـــــــــاٛ و حؿُیر الىؾاةل . -

 

 

 

 
ابت نلى ئبغام الطُٓاث الهمىمُت، مظٖغة لىُل شهاصة اإلااؾتر ، حامهت مدمض زُػغ بؿ٘غة،مطؿُى، مبروٗي -(1) الحّٓى و الهلىم ٗلُت  الْغ

 . 150  ص .2014-2013الؿُاؾُت، جسطظ ْاهىن ئصاعي 

 .613 ص ،سابم مسجع نباؽ، ػواوي  -(2)

 . 114ص، مغحو ؾابٔ ، مدمض الطًیر بهلي -(3)

 .2008ؾىت  50ًدضص ضالخُاث اإلاُدشُت الهامت للمالُت ج ع الهضص:  2008-09-06اإلاإعر في  272-08مً اإلاغؾىم الخىُُظي  06اإلااصة  -(4)
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ٓخین :ظسق زكابت املفدشيت العامت -1 ابت بؿٍغ  : جغجبـ اإلاُدشُت الهامت للمالُت بهملُت الْغ

هي وخـــــــــضة أؾاؾُت و حؿىض لهام مهام الخدُٓـــــــــٔ و الخضُْٔ في مؿاةل الىجانت البعثت الخفخيشيت :  - أ

 الىؾىُـــــــــت، و جخٙىن مً َّغ لها عةِـ بهثـــــــــت .في الطُٓاث طاث ألاهمُت 
 

 و هي َّغ جىٓؿـــــــــم ئلى ْؿمین : الفسق الخفخيشيت : - ب

 : و جىُظ أنمالها الخيؿُُٓـــــــــت نلى الطهُض اإلادلي و نلى مؿخىي  فسق و بعثاث مخعددة الوظائف

ت . ـــــــــاث الجهٍى  اإلاضًٍغ

  و هي َّغ جٓىم بمهامهـــــــــا في مجاٛ هضٍ مهین و مضْٔ و َـــــــــي ئْلُم  املخخططت :الفسق و البعثاث

 حًغافي مدـــــــــضص .

و جماعؽ اإلاُدشُـــــــــت الهامت للمالُت بىاؾؿت هظه الىؾاةـــــــــل و البهثاث مغاحهت حمُو الهملُاث 

 الخدٓٔ مً ضضْها و صحتهـــــــــا .التي ْام بها اإلاداؾبىن الهمىمُـــــــــىن و 

 

  إجساءاث الخفخيش املالي : -2

اب في ًىدطغ صوع  للمالُت الهامت تـــــــــللمُدشُ ىاه ما وهى اإلاُضاهُت تـــــــــالْغ  اإلاىاص ىصـــــــــهط مً اؾخٍٓغ

 صون  الهمىمُت تـــــــــالطُٓ جىُُظ نىض ًـــــــــل٘ اإلاالُت، الثًغاث نً ال٘شِ في ً٘مً َضوعها ت،ـــــــــاإلاسخلُ الٓاهىهُت

 لـــــــــبالخضز الازخطاص طا تـــــــــاإلاالُ لىػٍغ وئًطالها غـــــــــجٓاٍع ئنضاص جخهضي ال اـــــــــَمهمته ْغاع، أو خ٘م أي ئضضاع خٔ

 . (1)هـــــــــنضم مً

 مو الطُٓت بابغام ْامذ التي تـــــــــالهمىمُ الهُئاث مداؾبت في لخأزیراث تـــــــــالهُئ َاٖدشاٍ

 الُٓام اإلاهنى اإلاؿیر مً تـــــــــالهملُ بالىخضاث الخاص اإلاؿإوٛ بؿلب ظ،ـــــــــالخىُُ بضاًت نىض اإلاخهاْض لـــــــــاإلاخهام

 مؿإوٛ ًٓىم طلي تـــــــــاؾخدال أو ئضالخها حضوي  نضم تـــــــــخال وفي جأزیر، صون  جغجبيها وئناصة تـــــــــاإلاداؾب بخدُین

غ تـــــــــالهملُ الىخضاث  ت،ـــــــــاإلاداؾب بخبُین بضوعها جٓىم التي تـــــــــالؿلمُ الؿلؿت ئلى ًغؾله ْطىع  مدػغ بخدٍغ

 . غـــــــــألام اْخط ى ئن للخبرة ىءـــــــــاللج وختى

 مً الهمىمُت للطُٓاثني ـــــــــالىؾ أو اإلادلي الُؿاص مٙاَدت مجاٛ في صوع  تـــــــــَاإلاخُشُٚ بظل و

 زالٛ مً مهامها تـــــــــاإلاُدشُ جماعؽ خُث الٓاهىهُت، مىكىمخه في غي ـــــــــالجؼاة اإلاشغم نليها هظ التي ئحغاءاتها زالٛ

ابخه تـــــــــالخاغه ولهُئاث ا اإلاطالح مؿئىلي نلى شـــــــــللخُخُ ضالخُاتها  جٙىن  أن اـــــــــشأجه مً وزُٓت أي َُؿلبىن  لْغ

ت ابت، تـــــــــنملُ في غغوٍع لت أو جأزیر صون  اثـــــــــمهلىم شٙل في مؿالبهم نلى ؤلاحابت هظا حاهب ئلى الْغ  . نْغ

غ باهجاػ بهضها للمالُت الهامت تـــــــــاإلاُدشُ جٓىم  إلاالخكاثا و  اإلاهاًىاث لجمُو جلخُظ به ؾىىي  جٍٓغ

ٓضم ٛ  لـــــــــالُط ػىن ي في تـــــــــباإلاالُ اإلاٙلِ الىػٍغ ئلى غـــــــــالخٍٓغ هظا ٍو غ ضـــــــــأن التي الؿىت مً ألاو  ،هـــــــــشأه في الخٍٓغ

ابت جٓىم للمالُت تـــــــــالهام َاإلاُدشُت ؾبٔ مما و  ئلى اإلاُىغىن  ًيخٓلبدُث  ي،ـــــــــوإلاداؾب ا اإلاالي الدؿُیر في بالْغ

ط بابا بابا جُدطها نلى ىن ـــــــــَُهمل اإلایزاهُت وزُٓت أمامهم وجداٛ اإلاٙان نین  جىقُِ مً للخأٖض َطال الـــــــــَو

ا و ًمً٘ أن هلخظ له زططذ التي غاعـــــــــيألا  أحل مً اإلاىُظة تـــــــــالطُٓ مؿخىي  نلىو ؤلاًغاصاث  الىُٓاث

 ي :ـــــــــًلا َُما ـــــــــمهامه

 
ت، اإلاخُشُاث ضالخُاث اإلادضص 2008ؾبخمبر  6اإلاإعر في  274-08مً اإلاغؾىم  7-2اإلاىاص  اهكغ -(1) ضة الجهٍى  .50الغؾمُت، الهضص  الجٍغ
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مغاْبت الشغوؽ الشٙلُت و اإلاىغىنُت للطُٓاث مً زالٛ حمو اإلاهلىماث ألاؾاؾُت نً الطُٓاث  -

 الهمىمُت ،

و اإلاهمٛى به . -  صعاؾت ؾّغ ئبغام الطُٓت و الخأٖض مً مؿابٓتها للدشَغ

 الخأٖض مً صحت صَاجغ الشغوؽ مً الىاخُت الٓاهىهُت . -

ابُت الضازلُت و الخاعحُت -  . (1)الخأٖض مً شغنُت حشُ٘لت اللجان الْغ

 ان .ـــــــــت مداغغ اللجـــــــــمهاًى -

 الخأٖض مً مشغونُتها .مغاحهت أؾهاع الطُٓت و  -

 ت .ـــــــــِ نملُاث الطُٓـــــــــمغاْبت مسخل -

ذ و النهاتيـــــــــمهاًى -  . (2)ت نملُاث الاؾخالم اإلاْإ

ت و مضي مؿابٓت الهملُاث ـــــــــاٛ الدؿُیر و اإلاداؾبت الهامـــــــــاعؽ اإلاُدشُت مهام الخُخِش في مجـــــــــٖما جم

 غ الىؾاةل .ـــــــــاث و البرامج و ٖظا مغاْبت شغوؽ اؾخهماٛ و حؿُِـــــــــللمیزاهُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 237ػواوي نباؽ، مغحو ؾابٔ، ص  -( 1)

 . 237ػواوي نباؽ، مغحو ؾابٔ، ص  -( 2)
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 : الفطل خالضت

ابت آلُاث إلادىع  اــــــــنغغى زالٛ مً اإلاغؾــــــــىم  هــــــــنلُ هظ ٖما وطلي الهمىمُت اثــــــــالطُٓ نلى الْغ

م  ٔ الهــــــــام،  247-15الغةاؾــــــــي ْع ػــــــــاث اإلاَغ  تــــــــُُُٖ أوضحاإلاخهلٔ بدىكُم الطُٓــــــــاث الهمىمُت و جٍُى

اب ئحغاءاث اب نملُت نلى تــــــــاإلاشَغ الهُئاث مهام جىغُذ ٖٚظل وــــــــا، جهاًته ئلى تــــــــالطُٓ تــــــــبضاً مىظ تــــــــالْغ  تــــــــالْغ

ّ ــــــــؾ مسخلِ و اب ٔــــــــجؿبُ غ ابُ ألاحهؼة تــــــــَهالُ ومضي نليها تــــــــالْغ و مٙاَدــــــــت  امــــــــاله اإلااٛ خماًت في تــــــــالْغ

 .الُؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 
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 :دــــــــــــــــــــــــــجمهي
 

 مً وطلَ الػملي يــــــــالخؼبُه الجاهب غلى غي ــــــــالىظ الجاهب إؾهاغ إلى لــــــــالكص هظا في غم ـــــــــهخؼ

بلضًــــــــت الؿىاقلُت، اإلاصلحت الخهىُت، مٌخب الصكهــــــــاث  ازخُاع في واإلاخمثلت خالت صعاؾت ضاصــــــــاغ زالُ

ظاث اإلاغقو الػام   لــــــــهُاي غبر اثــــــــالصكه جىكُظ و ابغام إحغاءاث تــــــــغملُ جخم خُث ،الػمىمُــــــــت و جكٍى

 : تــــــــالخالُ الػىاصغ إلى غم ــــــــالخؼ غلُىا أوحب ما وهظا زاصت، الػمىمُت صكهاثلل مىكظة ذــــــــومصال

البلضًت  اللجىت( تــــــــالػمىمُ اثــــــــللصكه اإلاىكظة ذــــــــباإلاصال والخػٍغلت ــــــــبلضًت الؿىاقلُل ؤلاصاعي  لــــــــالهٌُ -

 . )جــــــــوالبرام اثــــــــالصكه ومصلحت اثــــــــللصكه

الصكهاث  مٌخب مؿخىي  غلى غلحها والغنابت الصكهاث وجىكُظ إلبغام الػملُت ؤلاحغاءاث إلى الخؼغم  -

ظاث اإلاغقو الػام ببلضًت الؿىاقلُت   .الػمىمُت و جكٍى

 

 . ىاديــــــــال بىالًت تــــــــالػمىمي للصفلاث اإلاىفذة ذــــــــللمصال ؤلاداري  لــــــــالهيك  :ألاول  اإلابدث

 

 . اــــــــغليه الزكابت والياث الػمىميت اثــــــــالصفل وجىفيذ إبزام زاءاثــــــــإج  :الثاوي اإلابدث
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 ببلدًت الطىافليت :  الػمىميت للصفلاث اإلاىفذة للمصالح ؤلاداري  الهيكل :ألاول  اإلابدث
 

جم طمها إلى بلضًـــــــت واصي الخحر ،  ، و بػض ؤلاؾخهــــــــال1551ُؾىت  مًجأؾؿذ بلضًــــــــت الؿىاقلُــــــــت 

جم إؾخدضار بلضًــــــــت الؿىاقلُت بلضًــــــــــــــــت الؿىاقلُــــــــت مً حضًــــــــض،  1594و غلــــــــى إزغ الخهؿُــــــــم ؤلاصاعي ؾىــــــــــــــــــــــــت 

 ــــغ اث . و هي جابػت لضابــــــــــــــــغة بىنُــــــــــــ

ت، لــــــــوهُاي ذــــــــمصال غضة غلىبلضًت الؿىاقلُــــــــــــــــت  ىي ــــــــجدخ  زالُ ًــــــــــــــــم غهــــــــؾىظي ما ظاــــــــوه إصاٍع

 . ثــــــــاإلابد ظاــــــــه

 

 البلدًت : خىل  فىيت بطاكت  :ألاول  اإلاطلب

( صواع ، 11غ)ــــــــؾبػت غش مــــــــظو ج،  1594ؾىت  صاعي ؤلا  مــــــــخهؿُال غًالؿىاقلُت بلضًــــــــت  اهبثهذ

ػبها ت ــــــــوؿم 11200ًبلـ غضص ؾٍانها خالُا  و  2لل ًلم( أ11ىن )ــــــــا خىالي واخض و ؾبػــــــــتهمؿاخـ ــــــــجبل

 . 2009ان ؾىت ــــــــاء الؿٌــــــــإلخص
 

 :ؼ ــــــــــــــــــــــاإلاىك

 :  ًــــــــم ًدضها مــــــــي لىالًت مؿخؿاهــــــــت آلت الجىىب الشغنــــــــؼ بلضًت الؿىاقلُــــــــجه  

 ىع ــــــــا واصي الخحر والصــــــــالشماُ بلضًخ. 

 ت الصكصاف ــــــــغم بلضًــــــــمً الش. 

 غاث ــــــــىب بلضًت بىنُــــــــمً الجى. 

 ت ــــــــالؼىاهٍغ ىعة وــــــــمً الؿغب بلضًخا مىص. 

غ ــــــــمه حضًى اء الحاحُاث ــــــــو لدؿهُل نظ، ًلم 35خىالي  غً مهغ الىالًتت ــــــــبلضًت الؿىاقلُجبػض 

ت لدؿهُل ــــــــت ؤلاصاعة بالؿكِؿُكملحهت الهضًم ، و ــــــــت مغيؼ إطاقت إلى مهغ البلضًــــــــالبلضًت الجضًض بالؿىاقلُ

 .  تــــــــت في حؿُحر الشؤون البلضًــــــــت الجمػٍىــــــــو إصماج الحغيت ــــــــإجصاُ اإلاىاػً بالبلضً

ــــــــؼ و البرامج  مً تــــــــمجمىغ وجىكُظ حؿُحر غلى البلضًــــــــت  حشغف يما  نؼاغاث لػضة الخابػتاإلاشاٍع

ت  خؿاؾت  ها ٌػؼح مما التي لها غالنت مباشغة بداحاث و مخؼلباث اإلاىاػً، و طلَ مً زالُ مصالحها ؤلاصاٍع

ؼ هظه جىكُظصوعا في   مصالح حػخبر خُث ؤلاهجاػ، مغانبت او الػمىمُت الصكهاث إبغام ػغم  حهت مً اإلاشاَع

خم، ياإلاػن للهُئت وحؿلُمه جىكُظه غً واإلاؿؤولت اإلاشغوع صاخبت البلضًت  في الػمىمُت الصكهاث جىكُظ ٍو

ظاث اإلاغقو الػام .   اإلاصلحت الخهىُت مٌخب الصكهاث الػمىمُت و جكٍى
 

 لبلدًت الطىافليت : الخىظيمي الهيكل :الثاوي اإلاطلب
 

 الاماهت الػامت :  الفزع ألاول :

ًغأؾها ألامحن الػام للبلضًت بالخيؿُو مؼ حمُؼ مصالح البلضًت والؿهغ غلى خؿً ؾحرها يما ًهىم بئغضاص  

غ اإلاضاوالث ومخابػتها وألاماهت الػامت هي اإلاشغقت غلى  حضُو ألاغماُ الخاص باإلاجلـ الشػبي البلضي وجدٍغ
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اتها والؿهغ غلى الؿحر  ض الصاصع أو الىاعص وألاماهت إصاعة البلضًت والخيؿُو بحن مسخلل مضًٍغ الحؿً للبًر

  :الػامت بصكت غامت جخٍىن مً زالزت مٍاجب وهي
 

خىلى ما ًلي : أوال: مكخب الىثائم وألارشيف  :  ٍو

 . الخٌكل بأعشُل البلضًت، خكظه، جغجِبـه، حؿُِـغه، ومخابػخه والؿهغ غلُه -

 . مخىاُو مصالح البلضًتحمؼ الىزابو الهاهىهُت الخىظُمُت واؾخؿاللها ووطػها في  -

ً بىَ للىزاب - ت ــــــت زاصـــــــــــغ مصالح البلضًــــــــغ حؿُِـــــــــــا التي جمـ بشٍل يبحر أو ؾحر مباشــــــــو وزاصت مجهــــــجٍٍى

 . ؤلاصاعة غامت و

 . اؾخؿـالُ الىزابـو وألاعشُـل للهُـام بالـضعاؾـاث والخدالُـل -

 . مسخلل اإلاصالح الخاعحُت في مجاُ اإلادكىظاث والىزابوجيؿُو الػالناث مؼ  -
 

 : خُث ًخىلى ما ًلي ثاهيا: مكخب ؤلاخصائياث والخيشيط الاكخصادي:

 . ل والخلخُصاثــــــــــاث للهُام بالضعاؾاث والخدالُــــــــــاؾخؿالُ ؤلاخصابُ -

 . اصيــــــــــغ الخاصت باإلخصابُاث والخيـشُؽ الانخـصــــــــــإغضاص الخهاٍع -

 . تــــــــــاث اإلاخػلهـت بـمسخلل وشاػاث البلضًــــــــــحمؼ يـل ؤلاخصابُ -

 . اثــــــــــذ الخاعحُت في مجاُ ؤلاخصابُــــــــــجيؿُو الػالناث والخػامل مؼ اإلاصال -
 

 : : مكخب الخيطيم وؤلاغالم آلالي: ويخىلى ما ًلي ثالثا

 . تــــــــــاإلاصالح البلضً و بحن مسخللــــــــــالخيؿُ -

 .ى يــــــــــام بٌـل غملُـاث آلالــــــــــالهـُ -

 . ذــــــــــم ؤلاغالم آلالي غبر مسخلل اإلاصالــــــــــطبؽ بغهامج لخػمُ -

ىصة قـي ــــــــــغ هــظه اإلاصلحت مــً بحن أهـــم اإلاصالح اإلاىحــــــــــحػخب :مصلحت اإلاطخخدمين و الخكىيً الفزع الثاوي : 

 ً :ــــــــــجظم مٌخبُالبلضًت و 
 

 مكخب حطيير اإلاطخخدمين : -أوال

حن والخهىُِــــــــــطبؽ نابم -  . ًــــــــــت اإلاؿخسضمحن ؤلاصاٍع

ًاث بحن اإلاصالح... إلخــــــــــت الحُاة اإلاهىُت للمؿخسضمُــــــــــمخابػ -  ( .ً )جغنُت، إصماج، خغ

 . تــــــــــت ؤلاحغاءاث الخأصًبُــــــــــمخابػ -

 . إغالم اإلاؿخسضمحن بالىصىص اإلاخػلهت بدؿُحر خُاتهم اإلاهىُت -

 . ًــــــــــضُو الحهُهي للمؿخسضمُــــــــــطبؽ الج -

ً اإلاؿخسضمُــــــــــالػم - اتهم اإلاهىُتــــــــــل غلى إغضاص عػهامت جٍٍى  . ً وصىعاث جدؿحن مؿخٍى
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  :والخكىيً مكخب الخىظيف -ثاهيا 

 اعاثــــــــــاث والامخداهاث والكدىص اإلاهىُت ويظا ازخُــــــــــالخدظـُـغ والخىظُم وؤلاشغاف غلى اإلاؿابه -

 . الخىظُل

 . ىي ــــــــــل الؿىُت مً اإلاؿخسضمحن خؿب مسؼؽ الخىظــــــــــطبؽ اخخُاحاث البلضً -
 

ت إلى ــــــــــم والشؤون الػامــــــــــالخىظُت ــــــــــمصلحجخكغع   الفزع الثالث : مصلحت الخىظيم و الشؤون الػامت :

 :  ً هماــــــــــمصلحخُ
 

 : همات إلى مٌخبحن ــــــــــم والشؤون الػامــــــــــغع مصلحت الخىظُــــــــــجخك : مصلحت الخىظيم والشؤون الػامت -أوال
 

خٌكــل بمــا ًلــي : مكخب الخىظيم والشؤون الػامت -1  : ٍو

 . الخىظُم الػام -

 ( .ت )الجاهب الخىظُميــــــــــىص والصكهاث الػمىمُــــــــــالػه -

 . انــــــــــاء الػام للؿٌــــــــــؤلاخص -

 . ضيــــــــــاإلادشغ البل -

 . غوعــــــــــىام وخغيت اإلاــــــــــجىظُم ألاؾ -

 . تــــــــــغي صازل اإلاضًىــــــــــت الىهل الحظــــــــــعؾم زٍغؼ -

 ( .مسؼؼاث شؿل ألاعاض ي )الجاهب الخىظُمي الخػمحر و جدبؼ ملل اإلاسؼؽ الغبِس ي للتهُئت و -

 . تــــــــــالخىظُمُ ت الىصىص الهاهىهُت وــــــــــمخابػ و غ ــــــــــوش -

ت هظه ــــــــــاوا إنامــــــــــاث خُى مداؾً ومؿــــــــــالخىظُمي ( إحغاء الخدهُه اإلاؤؾؿاث اإلاصىكت )الجاهب -

 . اثــــــــــاإلاؤؾؿ
 

 :ًخكفــل بمــا ًلــي : و مكخب اإلاىاسغاث و الشؤون اللاهىهيت -2

 . اــــــــــاث وجدلُلهــــــــــت اإلاىاػغــــــــــمخابػ -

 . تــــــــــالهظابُضاص الػغابع ــــــــــإغ -

ع مً عبِـ اإلاجلــــــــــل البلضًــــــــــجمثُ -  . ضيـــــــــــ الشػبي البلــــــــــت أمام الهظاء بخكٍى

ت لخىكُــــــــــالؿه -  . ظ ألاخٍام والهغاعاث الهظابُتــــــــــــــــــــغ غلى إجساط ؤلاحغاءاث الظغوٍع
 

 :  اــــــــــت والاهخساباث إلى مٌخبحن همــــــــــغع مصلحت الحالت اإلاضهُــــــــــجخك : وؤلاهخخاباثمصلحت الحالت اإلادهيت  -ثاهيا

 

خٌكــل بمــا ًلــي مكخب الحالت اإلادهيت : -1  : ٍو

 . تــــــــــت اإلاضهُــــــــــمٌخب سجالث الحال -

غ و -  . تــــــــــت اإلاضهُــــــــــم وزابو الحالــــــــــحؿلُ جدٍغ

 . و اإلاؼابهت لألصلــــــــــو غلى الخىنُػاث والىزابــــــــــالخصضً -
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خٌكــل بمــا ًلــي : مكخب الاهخخاباث والخدمت الىطىيت -2  :ٍو

 . تــــــــــت ؤلاهخسابُــــــــــمؿَ البؼانُ -

ت ومخابػت الػملُــــــــــت ؤلاهخسابُــــــــــأماهت اللجى -  . اث ؤلاهخسابُتــــــــــت ؤلاصاٍع

 . اــــــــــجدلُله اث وــــــــــت اإلاىاػغــــــــــمخابػ -

 . تــــــــــت الىػىُــــــــــاء قئاث الخضمــــــــــإخص -
 

 : مـٌـاجـبت ـــــــم زـالزــــوجـظ  :: مصلحت الشؤون الاجخماغيت والثلافيت والزياطيتالزابؼ الفزع 
 

خىلى ما ًلي : مكخب الشؤون الاجخماغيت -أوال    : ٍو

 ( .ً، عجؼة، شُىر، طوي الػاهاثـــــــــاث الاحخماغُت )مٌكىقُـــــــــإخصاء الكئ -

 . ًـــــــــت الـمـدـخاحُـــــــــطـبؽ نـابـم -

 . لـــــــــت أصحاب الضزل الظػُـــــــــطبؽ نابم -

 . اةـــــــــغوغ الصحُت للحُـــــــــالؿٌىاث التي ال جخىقغ غلى الشاء ـــــــــإخص -

 . ًـــــــــاصة الٌكـالت والـدظاهت والاهكصاُ غً الىالضًـــــــــإغضاص شه -

 . ًـــــــــً الىظُكـي للمػلمُـــــــــغ الؼلباث اإلاخػلهت بالؿٌـــــــــطبؽ وخص -

 . ـتــــــــــاث الاحـخـماغـُـــــــــلـجىـت الخدهُهت ـــــــــمخابػ اء وـــــــــإوش -

ـلهـــــــــضاص الـمداطغ واإلالكاث اإلاخػلـهت باألشخـــــــــإغـ -  م إلـىـــــــــاص اإلاصابًُـ باألمغاض الػهـلُت نـصض جـدٍى

 . تـــــــــؼ اإلاسخصـــــــــالـمغاي
 

خىلى ًل اإلاه : مكخب الثلافت والزياطت  -ثاهيا اطت وـــــــــام اإلاخػلهت بترنُت الثهاقـــــــــٍو أن ًهىم ـــــــــفي هظا الش ت والٍغ

  :يـــــــــت بما ًلـــــــــزاص

اطُـــــــــو والـػمل مؼ مسخلل الـجمػُـــــــــالخـيؿُـ  -  ـم الثهـاقـتـــــــــت مً أحل صغـــــــــاث والغابؼـاث الثهـاقُت والٍغ

اطـ  . تـــــــــوالـٍغ

اطُــــــــــم الخـظاهـغاث الثهـاقُـــــــــجـىظـُ  -  . تـــــــــت والـٍغ

ت والؿهـــــــــاء اإلاػالـــــــــإخص  - سُت وألازٍغ  . اـــــــــغ غلى خماًتهـــــــــم الخاٍع

 . ـبـاثـــــــــُـغ الـمـٌـخـــــــــحؿـُ  -

 . اثـــــــــاء وطبؽ مسخلل الجمػُـــــــــإخص  -
 

 :  يـــــــــىلى ما ًلـــــــــًخ ويشاط الاجخماعي: مكخب ال -ثالثا

ــــــــــمـخابـػ  -  . تــــــــــت ملـل الشـبٌت الاحخـماغُـ

 .  لـــــــــاث اإلاسخصت في مجاُ الشؿـــــــــل والخيؿُو مؼ الجهـــــــــالػم  -

  . تـــــــــاث طاث مىكػت غامـــــــــاليشاػت وعشاث ـــــــــمخابػ اء وـــــــــإوش -

  . تـــــــــً مً اإلاىدت الخظامىُت الجؼاقُـــــــــــاء اإلاؿخكُضًـــــــــإخص -

 .  تـــــــــت الاحخماغُـــــــــت باإلاؿخكُضًً مً هظام الشبٌـــــــــضاص البؼاناث اإلاخػلهـــــــــغإ  -
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  . تـــــــــت الـمدخاحـــــــــاء الكئاث الاحخماغُـــــــــإخص  -

 . إخـصـــاء الـبـؼـالـُـً  -
 

ًاألحي : اإلاصلحـــت الخلـــىيتالفزع الخامظ :  : ًىحض بها غضة مٍاجب و هم 

 

 :  ًهىم هظا اإلاٌخب بما ًلي : مكخب الصفلاث الػمىميت -أوال

غ الصكهاث ـــــــــبئغ  -  .  تـــــــــت مً ػغف البلضًـــــــــاإلابرمجضاص و جدٍغ

ؼ غبر اإلاىانصـــــــــإغل  -  . اث و اإلاؼاًضاثـــــــــان غً اإلاشاَع

 .  هـــــــــً غلى اإلاشغوع اإلاػلً غىـــــــــاث مؼ اإلاهاولحن الحابٍؼـــــــــإبغام اجكان  -

 . اثـــــــــغ البرهامج الخىنُعي الؿىىي للصكهـــــــــإغضاص و وش  -

 . ؼـــــــــغ باهؼالم ألاشؿاُ للمشاٍعـــــــــإغضاص ألاوام  -

 . اُ اإلادضصةـــــــــت اإلاُضاهُت ليؿبت ألاشؿاُ في آلاحـــــــــاإلاخابػ  -

 

ؼ ــــاث الخجهحز و الاؾدثماع الخاصت باإلاشاٍعــــــٌشغف غلى حمُؼ غملُ مكخب الخجهيز و اإلاخالصاث : -ثاهيا

ت بالهـبت و ـــــت ، وألامىاُ الخاصـــــاث الضولـــــغاصاث مً إغاهــــل في إًـــــــاث بدــُث جخمثـــــبالخيؿُو مـؼ مٌــخب الصكــه

ؼ اإلاىجــــل في الىكهــــــجخمث  : ؼة ًهىم هظا اإلاٌخبـــاث صقؼ اإلاؿخدهاث اإلاشاَع

 .  les annexes اثـــــــــضاص اإلالحهـــــــــإغ  -

 . تـــــــــض صًىن البلضًـــــــــحؿضً  -

 .  ضـــــــــم أوامغ بالدؿضًـــــــــحؿلُ  -

 .  تـــــــــل مبالـ البلضًـــــــــجدصُ  -

 .  غاؽـــــــــالث و ألاغـــــــــعزص الحك ذـــــــــمى  -

 . غـــــــــت الكىاجُـــــــــحؿٍى  -

 .  fiche d’engagements اثـــــــــاث الالتزامـــــــــبؼان  -
 

 بماًلي : يهخم هظا اإلاٌخب  :  مكخب ممخلكاث البلدًت -ثالثا

 . ىالثـــــــــاعاث و مىهـــــــــاث البلضًت غهـــــــــاء حمُؼ ممخلٌـــــــــإخص -

 . اعـــــــــىم ؤلاًجـــــــــت جدصُل خهـــــــــمخابػ  -

 . اثـــــــــان لغمي الهمامـــــــــضاص نىابم الؿٌـــــــــإغ  -

 . تـــــــــم للبىاًاث اإلاشؿىلـــــــــإغضاص نىاب  -

عي ، نىىاث الصغف ـــــــــاه الصالحت لشغب ، الؿاػ الؼبُـــــــــص الترمُم أو أشؿاُ عبؽ ) اإلاُـــــــــمىذ عز -

 ( .الصحي
 

 :   ــــًهىم هظا اإلاٌخب ب: كخب البىاء و الخػميرم -رابػا
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ت في إػاع الهاهـــــــــصعاؾت ملك  -  . 09/15ىن عنم ـــــــــاث الدؿٍى

كُتـــــــــغاعاث اإلاؿخكُضًً مً البىـــــــــحؿلُم ن  -  . اءاث الٍغ

 . اصةـــــــــاصاث الاؾخكـــــــــحؿلُم شه  -

 .  ضمـــــــــالبىاء أو الهجىظُم زغحاث مُضاهُت للمغانبت وؿبت ألاشؿاُ   -

اث مُضاهُت الخخىاء اوشؿاالث ؾٍان البلضًت )اوؿضاصاث ، حؿغباث اإلاُاه الهظعة ـــــــــبغمجت زغح  -

 ( .اوػاث .....الخـــــــــالخج
 

 ىم بـــ :ـــــــــو ًه اءه خضًثاـــــــــالظي جم إوشو فزع الشبان الىاخد  -1

 .غ ـــــــــغهىص الخػمُت و إصضاع ـــــــــصعاؾ  -

 .م ـــــــــم شهاصة الخهؿُـــــــــحؿلُ -

 . غـــــــــم شهاصة الخػمُـــــــــحؿلُ -

 . ضم و البىاءـــــــــؾلُم عزص اله  -
 

 : غلى، و ٌؿهغ : ٌؿحر هظا اإلاٌخب بمؿؤوُ ٌػُىه عبِـ اإلاجلـ الشػبي البلضي زع ألامً البلديف -2

 . تـــــــــالبلضًت وأمً ـــــــــخماً  -

 . ت و مغانبت خغاؽ البلضًتـــــــــمخابػ -

 . تـــــــــت أغىان البلضًـــــــــالحغص غلى مضاوم -

 . ذ أؾلحت اإلاىحىصة بالبلضًتـــــــــجىظُل و جصلُ -

 

 :مهامه : مكخب الىظافت البلدًت والبيئت -خامطا

 . لؿهغ غلى جىظُم مدُؽ إنلُم البلضًتا

ؿها باإلاكغؽ الػمىميحمؼ الهماماث   . اإلاجزلُت و جكَغ

 . جىظُل ألامايً الػمىمُت

 .  جصبُـ ألاعصكت

 .  صُاهت اإلاؿاخاث الخظغاء و الحضابو اإلاخىاحضة غلى مؿخىي البلضًت

 . اإلاداقظت غلى البِئت 
 

  : ٌؿهغ هظا اإلاٌخب غلى ما ًلي : فزع خفظ الصحت الػمىميت  -1

 . اإلاابُت اإلاىحىصة غبر جغاب البلضًتمغانبت آلاباع و الخؼاهاث  -

ت  -  .  مغانبت اإلاضاعؽ التربٍى

ت طاث ػابؼ اؾتهالًي  -  . مغانبت اإلادالث الخجاٍع

 . اإلاداقظت غلى هظاقت اإلادُؽ -

ت ) مأًىالث ، مشغوباث ، اإلااء  -  ( . ازظ و صعاؾت غُىت جدالُل مسبًر

 .  اإلادشغصةمداعبت و الهظاء غلى الحشغاث و الهىاعض ، الحُىاهاث   -
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 :  كغع بما ًليالًهىم هظا  : فزع خظيرة البلدًت -2

ت و الخهىُ –الىظاقت  –ي ـــــــــإغضاص بغهامج للمػضاث البلضًت " الىهل اإلاضعؾ  -  . تـــــــــؤلاصاٍع

 . جؼوٍض اإلاىاػو الىابُت باإلاُاه الصالحت للشغب - -

 . ىصـــــــــاص للىنـــــــــمخابػت اؾتهالى الػخ -

 . غةـــــــــُى غملُاث الحظُـــــــــغ صوعي خـــــــــإغضاص جهٍغ -

 : ًهىم هظا الكغع بـ :  فزع الصياهت -3

 . الجغاعاث –الؿُاعاث  –الحاقالث  –ت " الشاخىاث ـــــــــضاث و غخاص البلضًـــــــــصُاهت و مغانبت ًل مػ -

 :ه هي ـــــــــو مهام : فزع اإلاخشن البلدي -4

 . طبؽ سجل الجغص الُىمي-إغضاص و قخذ سجالث صزُى و زغوج ًل اإلاىاص  -

 . الهُام بخأصًت الخضماث خؿب اخخُاحاث مصالح البلضًت -
 

 : صلحت اإلااليت واإلاداضبتالفزع الطادص : م

 

 :  مكخب اإلايزاهيت و الحطاباث -أوال

ت ـــــــــت بػض مصلحـــــــــؼة الثاهُـــــــــت باغخباعها الغيُـــــــــذ البلضًـــــــــأهم اإلاصالت مً بحن ـــــــــــــحػض هظه اإلاصلح

ت و الحؿاب ؤلاصاعي ـــــــــي و طلَ بئغــضاص اإلاحزاهُـــــــــخُث حػخمض غلحها البلضًت في شؤون حؿُحرها اإلاال، ًـــــــــاإلاؿخسضمُ

 . تـــــــــاث الؿىٍىـــــــــت ، الخــي جىطـــذ اإلاضازُل و الىكهـــــــــػام للبلضًحن الـــــــــميؿهت مؼ ألام

 

 : هـــــمهامو مً   : مكخب الدطيير و الخجهيز الػمىمي -ثاهيا

 . ٌشغف غلى حمُؼ الىكهاث خؿب مؿخلؼماث البلضًت  -

 .صقؼ عواجب و مىذ الػماُ   -

ت -  .Etat Matrice إغضاص حضُو الحصُلت الؿىٍى

 .حؿلُم يشل عواجب الػماُ   -

 . إغضاص بؼانت الالتزاماث و بػثها للمغانب اإلاالي -

 . إغضاص نىابم الظمان الاحخماعي  -

 .الحغص غلى طمان الحُاة اإلاهىُت للمىظل بالخيؿُو مؼ مصلحت اإلاؿخسضمحن  -

ها ـــــــــت التي جخدصل غلُـــــــــالجبابُاث و الغؾىم ـــــــــغاصاث في مبالـ يغاء اإلادالث و البىاًـــــــــو جخمثل ؤلاً

 .غـــــــــغة و الؿحر اإلاباشـــــــــت مً ػغف مٍاجب الظغابب اإلاباشـــــــــالبلضً
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 : الهيكل الخىظيمـي إلاصالح و مكاجب بلدًــت الطىافليت 11لشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاصدر : مصلحت اإلاطخخدمين بلدًت الطىافليت

 ديـــــــي البلــــــــظ الشػبـــــــــظ اإلاجلــــــــرئي

 

 ؤلاغالم و ؤلاجصال  مكخب خليت و الخىجيه مكخب الاضخلبال ألاماهــــــــت الػامـــــــت

 مكخب مطاغد ألامً

مصلحت 

 اإلاطخخدمين 

 ت ـــــــــــــــــــــــــاإلاصلح

 تــــــــــــــــــــــــالخلىي

 مكخب الدطيير 

 و الخدصيل
 فزع خزهت اإلازهباث 

 و رخص الطياكت

 مصلحت الخىظيم 

 و الشؤون الػامت 

 مصلحت اإلااليت 

 و اإلاداضبت

 مكخب الخجهيز 

  و الخمىيل

 مكخب ممخلكاث 

  البلدًت

 فزع الجـــــــــــــزد 

 فزع خظيرة 

  تالبلدًــــــ

 فزع اإلاخــــــــشن 

 مكخب الصفلاث

و جفىيظاث  الػمىميت 
 اإلازفم الػام

 مكخب البىاء و الخػمير 

 و الشبان الىخيد 

 مكخب الىظافـــــــــــــــــت 

 و البيئـــــــــــــــــــــت 

 الخىظيم  مكخب

 الػـــــــــــــــــام

 فزع بطاكتالخػزيف 

 الىطىيت و جىاس 

ين  الطفز البيىمتًر

 فــزع ألارشيـــــــف

 

 فــــــــــــــزع ركمىـــــــــت 

 الحالـــــــــت اإلادهيــــــــــت 

 

 فــــــــــــــزع الشـــــــــؤون 

 ؤلاجخماغيــــــــــت 

 مكخب الحالت 

 اإلادهيـــــــــــــــــت

مكخب 

 ؤلاهخخاباث 

 و الجمػياث  

 مكخب الشؤون 

 اللاهىهيت و اإلاىاسغاث

 مكخب حطيير 

  مطخخدمي البلدًت

 مكخب مخخلف 

 صيغ الدشغيل 
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 : غليها الزكابت والياث الػمىميت الصفلاث وجىفيذ إبزام إجزاءاث :الثاوي اإلابدث

الػمىمُت الخابؼ للمصلحــــــــت الخهىُت  اثــــــــالصكه مٌخب غبر الصكهت وجىكُظ إبغام غاءاثــــــــإح جمغ

 إلى تــــــــالصكه بضاًت مىظ ؤلاحغاءاث بهظه جهىم مسخصت انــــــــلج في جخمثل، ىاثــــــــوزؼ بمغاخل البلضًــــــــت مؿخىي  غلى

 . تــــــــالصكه هظه إحغاء أزىاء غلحها بالغنابت ويظلَ اــــــــآزغه
 

 : )أشغال هجاس إ صفلت( الػمىميت الصفلاث وجىفيذ إلبزام الػمليت ؤلاجزاءاث :ألاول  اإلاطلب

 تــــــــالػمىمُ الصكهاث جىكُظ و إلبغام تــــــــالػملُ ؤلاحغاءاث يُكُت إلى اإلاؼلب هظا في غم ــــــــهخؼ ؾىف

و الىالةي عنم أشؿاُ اهجاػ صكهت( و الغابؽ بحن الؼٍغ بضواع  13(، و ؾىػخمض صكهــــــــت إغاصة جأهُل االؼٍغ

ــــــــت يضعاؾت خالــــــــت   .الهشاًٍغ

  :تـــكطاغي غمليت حسجيل كتراحالفزع ألاول : إ

 مًو  البلضًــــــــت  مصالح جؼلب تــــــــاإلاىالُ للؿىت( الخجهحز +الدؿُحر( البلضًت  محزاهُت ضاصــــــــإغ طمً

ــــــــــــــــؼ اإلاهاػػــــــــاث )مهاػػت ألاشؿــــــــاُ الػمىمُــــــــت، و الخجهُــــــــؼاث، و مهاػػــــــــــــــــت الغي(، بئغضاص مهترخ ــــــــــــــــاث اإلاشاٍع

ــت اإلاؼلىبت إلهجاػهــــــــا، و جخم اإلاىاقهت غلحها مً ػغف عبِـ اإلاجلـــــــــ الشػبي البلــــــــضي، و بػض و ألاؾلكت اإلاالُــــــ

اإلاىاقهــــــــت غلحها ًخم حسجُل الػملُــــــــت و ًخم الخبلُـ غجها بمهغع اإلاىاقهــــــــت غلى حسجُل الػملُت مً ػغف عبِـ 

ي ، و طلَ بئغضاص بؼانت جهىُــــــــت للمشغوع و قو الؿالف اإلاالي اإلامىىح، و ًبلـــــــــ إلى اإلاجلـــــــــ الشػبي البلض

 اإلاصلحــــــــت اإلاػىُت باإلهجــــــــاػ  .
 

  :شيرة غليه خأو الـ للدراضت الشزوط دفتر غدادالفزع الثاوي : إ

البؼانــــــــت اإلاػىُت اإلاهضمــــــــت مً ػغف عبِـ اإلاهاػػت اإلاػىُــــــــت )ألاشؿاُ الػمىمُت(،   غلى بىاءا

جهىم البلضًــــــــت بئغضاص صقخــــــــغ شغوغ بشهُــــــــه )غغض جهني و غغض مالي(، قالػــــــــغض الخهني ًخٍىن مً حػلُمت 

الخػلُماث الخاصت، صقتر الخػلُمــــــــاث اإلاشتريت، و اإلاالخو، و غغض مالي به جكصُــــــــل مىحهــــــــت للػاعطُــــــــً، صقتر 

 أؾػاع الضعاؾــــــــت .

 تــــــــالػملُ حسجُل مهغع  مؼ )اإلاالي الػغض+ الخهني الػغض( الشغوغ صقتر غوعــــــــمش جهضًم ًخم

غ  لىــــــــغ للخأشحرة للصكهاث تــــــــالىالبُ اللجىت إلى وألاحىبُت الػغبُت باللؿخحن ؤلاغالهاث مً تــــــــووسخ جهضًمي وجهٍغ

 قُه جبحن غــــــــمدظ جغقؼ الشغوغ صقتر مشغوع وصعاؾت اثــــــــللصكه البلضًت الجىت احخماع بػض، غوغــــــــالش صقتر

 : تــــــــالخالُ الحاالث

 . عــــــــالغق تــــــــخال -

 . غةــــــــالخأشُ مؼ جدكظاث بضون  تــــــــاإلاىاقه تــــــــالخ -

 .ع( اإلاشغو  صاخب ػغف مً اثــــــــالخدكظ عقؼ( اثــــــــالخدكظ مؼ تــــــــاإلاىاقه خالت  -
 

 : الػمىميت الصفلاث ووشزة الجزائد في ؤلاغالن الفزع الثالث :

 تــــــــالشغي إلى ؤلاغالن اُــــــــإعؾ ًخم، للصكهاثالبلضًــــــــت  اللجىت ػغف مً الخأشحرة المــــــــاؾخ بػض

 غةــــــــاليش في و الىػىُت تــــــــالصحاق في ؤلاغالن جصضع بضوعها التي (ANEP ORAN) اعــــــــوؤلاشه لليشغ تــــــــالىػىُ

 .  يــــــــالػمىم اإلاخػامل لصكهاث تــــــــالغؾمُ
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  بػد الحصىل غلى رخصت البرهامج مزخلت إغداد دفتر الشزوط:  12الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : الخلىيت الػزوض( و إًداع  الػزوض جدظير الفزع الزابؼ : 

 ُ  ، اعــــــــوؤلاشه لليشغ الىػىُت الشغيت في أو تــــــــالىػىُ الصحاقت في النــــــــؤلاغ صضوع  بػض ًىم أو

 غوغــــــــالش قترص في ضصةــــــــاإلاد غوضــــــــالػ جدظحر ضةــــــــم خؿب غوغــــــــالش صقتر اءــــــــإغؼ ضةــــــــاإلاخػان تــــــــاإلاصلح جباشغ

 ـب اإلاهضعة اثــــــــاإلاؿخده صقؼ مؼ غوغــــــــالش صقتر مً تــــــــوسخ بسحب يــــــــالػمىم لــــــــاإلاخػام ًهىم خُث, النــــــــؤلاغ و

 . غوغــــــــالش غــــــــصقخ غلى الاػالع اــــــــله ًدو يما صج 10.000

مً  ( أًام إبخــــــــضاءا10، و التي جهضع بـ غشغة )تــــــــالخهىُ الػغوض غــــــــجدظُ مضة مً ىمــــــــً زغآ يــــــــق

ش صضوع ؤلاغــــــــالن في الجغابض ، وػبها إلاا وعص في صقخــــــــغ الشغوغ و ؤلاغالن ًخم إًضاع الػــــــــغوض خؿب اإلاضة  جاٍع

 اإلادــــــــضصة .

 يــــــــالخهى الخهُُم مغخلت مً ًــــــــاإلاخػهضً جأهل بػض اإلاالي غضــــــــوالػ الخضماث غغض غــــــــجدظُ ًخم

  .النــــــــوؤلاغ الشغوغ صقتر في وعص إلاا اــــــــوقه اإلاالي غضــــــــوالػ الخضماث غغض غــــــــجدظُ إلى ًضغىن 
 

 : و جلييم الػزوض اإلااليت  إهجاس ألاشغال أظزفت فخذالفزع الخامظ : 

 الشغوغ وصقتر النــــــــلإلغ ػبها اإلاالي الػغض و اثــــــــالخضم غغض جدظحر مضة مً ًىم أزغ في

خم تــــــــغلىُ ؾحر حلؿت فيم الػغوض ــــــــو جهُُ ألاظغقت قخذ تــــــــلجى هجخمؼ ت،ــــــــألاظغق قخذ ومٍان لؿاغت ضصــــــــاإلاد  ٍو

  . تــــــــمؿله اإلاالُت تــــــــباألظغق ًدخكظ وإهجاػ ألاشؿاُ قهؽ  تــــــــأظغق قخذ

 جهىم و الاحخماع انــــــــمٌ و لؿاغت مدضص لهم مىحه اءــــــــاؾخضغ بػض الػغوض جهُُم لجىت ؼــــــــججخم

 . تــــــــالىهؼ خىصلت ًخم زم الشغوغ، صقتر في ىعةــــــــاإلاظي للمػاًحر ػبها اإلاالُت الػغوض بدىهُؽ تــــــــاللجى هظه

البرهامج رخصت  

 إغداد مشزوع دفتر الشزوط

 إغالن غً مىاكصت 

 و بالفزوطيت  بالػزبيت

الخلدًمي الخلزيز  

 دغىة لجىت الصفلاث 

اجخماع إلى  

 اجخماع 

 لجىت الصفلاث 

 لدراضت مشزوع 

 دفتر 

 الشزوط

 مدظز الاجخماع

 رفؼ الخدفظاث

 جأشيرة دفتر الشزوط
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 النــــــــؤلاغ بها صضع التي ضــــــــالجغاب هكـ في ذــــــــاإلاؤن اإلاىذ غً النــــــــإغ ًخم، يــــــــالجهاب الخهُُم امــــــــإجم بػض

 . جــــــــالىخاب في للؼػىن  أًام( 10غة )ــــــــغش و  جــــــــالىخابلى غ العــــــــلالػ أًام( 03ت )ــــــــزالز قُه ذــــــــجمى و تــــــــاإلاؿابه غً
 

  : للخأشيرة للصفلاثالبلدًت  اللجىت إلى الصفلت مشزوع إرضالالفزع الطادص : 

 ويظلَ الصكهت مشغوع تــــــــاإلاؿابه وهخابج الشغوغ صقتر غلى بىاءا اإلاخػانضة تــــــــاإلاصلح ػضح 

غ تــــــــالخدلُلُ اإلاظيغة  مداطغ ؤلاغالهاث، ت،ــــــــالخدلُلُ اإلاظيغة( الصكهت غوعــــــــمش مؼ جغؾل زم اإلاضًغ، وجهٍغ

غ ذ،ــــــــواإلاى الخهُُم  اثــــــــللصكهالبلضًت  اللجىت إلى )ضــــــــاإلاخػه ملل الػغوض، الػملُت، حسجُل مهغع  غ،ــــــــاإلاضً جهٍغ

 : تــــــــالخالُ االثــــــــبالح بغأيها للصكهاثالبلضًــــــــت  اللجىت جبضي و غةــــــــالخأشُ و تــــــــالضعاؾ أحل مً

 . تــــــــالصكه غلى الخأشحرة وعقع تــــــــاإلاىاقه غضم -

 . غةــــــــللخأشُ اللجىت إلى جغؾل زم لــــــــالخػضً إغاصة اإلاخػانضة اإلاصلحت غلى ًلؼم خُث بخدكظاث تــــــــاإلاىاقه -

 . غةــــــــالخأشُ مؼ تــــــــاإلاىاقه -

 الشكل 13 : مخطط ًىضح مزاخل إغداد الصفلت

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد مشروع الصفقة

 البطاقة التحلٌلة

 التقرٌر التقدٌمً

 محضر فتح االظرفة

 قرار تسجٌل العملٌة

 قرارات تشكٌل اللجان

 تأشٌرة دفتر الشروط

 اإلعالن عن المناقصة

 اإلعالن عن المنح المؤقت

 عربٌة / فرنسٌة

 محضر تقٌٌم العروض 

 تأشٌرة الصفقة

 رفع التحفظات اجتماع لجنة الصفقات محضر االجتماع

دعوة 

اجتماع 

لجنة 

 الصفقات
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 : اخخيار اإلاخػامل اإلاخػاكدالثاوي :  اإلاطلب

 و هي يما ًلي : :إلاػاًير الخلىيت الفزع ألاول : ا

ًمًٌ أن ًٍىن اإلاخػهض شخص ػبُعي أو مػىىي أو غضة أشخاص  مػيار صفت اإلاخػهد أو اإلاترشح : -1

حن ًلتزمىن أمام اإلاصلحت اإلاخػانضة  . ػبُػُحن أو مػىٍى

غلى اإلاصلحت اإلاخػانضة طمً صقتر الشـغوغ  أن حػض ماصة جدث غلى  : مػيار الخأهيل والخصييف -2

الخأهُل والخـي  ًجب ان جٍىن مخىاؾبـت مؼ ػبُػت اإلاشغوع وحػهُضه وأهمُخه ، وال ًمًٌ أن شـغوغ 

ًاهذ يُكُت  جسصـص الصكهت إال إلاؤؾؿـت أو مؤؾؿـاث حػخهض أنها نـاصعة غلى جىكُظ الصكهت يُكما 

 . ؤلابغام

اع زاص بالػخاص غلى اإلاصلحت اإلاخػانضة طمً صقتر الشـغوغ  أن حػض مػُمػيار الػخاد واإلاػداث :  -1

جؼلب قُه الػخاص اإلاؼلىب وقو ما ًدىاؾب مؼ ػبُػت اإلاشغوع وحػهُضه وأهمُخه ٌسخغ للشغوع 

 . مىطىع الصكهت

 للماصة :  مػيار ألاجل -2
ً
مػُاع أحل جىكُظ  19ًجب أن جضعج اإلاصلحت اإلاخػانضة في صقتر الشغوغ ػبها

 . اإلاشغوع للمصلحت اإلاخػانضة الصكهت الظي ٌػض مً أهم اإلاػاًحر لٍىهه ًدضص مضة حؿلُم

: جكظُل اإلاىخىج و/أو اإلاؤؾؿت الىػىُت غلى اإلاىخىج و/أو اإلاؤؾؿت ألاحىبُت بـ  مػيار اإلايشأ الجشائزي  -3

 . هظه الحالت جؼبو غلى ػلب الػغوض الىػىُت و/أوالضولُت، ًجب ؤلاشاعة إلحها في صقتر الشغوغ 25%

ًجب غلى اإلاصلحت اإلاخػانضة أن جدغص غلى إصعاج مػُاع للظمان ال ؾُما في  مػيار الظماهاث : -4

صكهاث الانخىاء خُث أن مضة الظمان حؿمذ للمصلحت اإلاخػانضة إحباع اإلاخػامل اإلاخػانض غلى إصالح 

 . ألازؼاء زالُ ًل قترة الظمان غلى غاجهه
 

 اإلاػاًير اإلااليت :الفزع الثاوي : 

أن جلجأ اإلاصلحت اإلاخػانضة إلى مػُاع الؿػغ وخضه وطلَ في الصكهاث الػاصًت  ًمًٌالطػز ألادوى :  -1

 التي ال جخؼلب نضعاث جهىُت يبحرة.

2-  
 
في خالت الصكهاث التي جخؼلب نضعاث جهىُت يبحرة حشترغ :  الطػز ألادوى مً اإلاخأهلين جلىيا

ٍىن مػُاع الؿػ غ ألاصوى هى الكاصل بػض ججاوػ الىهؼت اإلاصلحت اإلاخػانضة الخأهُل الخهني مً اإلاترشححن ٍو

 الانصابُت.

 

 طزق ؤلاخخيار:الفزع الثالث :  

في خالت الصكهاث التي ال جخؼلب حػهُضاث جهىُت جمىذ الصكهت لصاخب أنل  : اإلابلغ ألادوى للػزض -أوال 

.
ً
 غغض مً بحن اإلاؤهلحن جهىُا

حػهُضاث جهىُت جمىذ الصكهت للمخدصل غلى  : في خالت الصكهاث التي جخؼلب اإلابلغ للػزض ألاخطً -ثاهيا

 أيبر ههؼت )الػغض الخهني + الػغض اإلاالي(
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  :جىفيذها و الصفلت غخمادإالفزع الزابؼ : 

 إلى لــــــــجغؾ و تــــــــالصكه اإلاخػانضة تــــــــاإلاصلح مــــــــحؿخل للصكهاثالبلضًت  اللجىت غةــــــــجأشُ بػض خُث

 . ضةــــــــاإلاخػان تــــــــاإلاصلح ػغف مً ىــــــــجمظ و لاللتزام يــــــــاإلاال اإلاغانب

 تــــــــالضعاؾ ملل جهضم و للمخػهض (O.D.S) تــــــــبالخضم غــــــــألام ًمىذ وؤلامظاء ؼامــــــــالالخ بػض

 ( .غوغــــــــالش وصقتر اإلاسؼؼاث(

 

 الشكل 14 : مخطط ًىضح اإلازاكبت الخارجيت )اإلازاكب اإلاالي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إمظاء الصفلت مً طزف 
 مطؤول اإلاؤضطت

 ألامز بالخدمت

 كزار حسجيل الػمليت

 جلزيز جلدًمي

 

 كزار الخأشيرة غلى الصفلت البطاكت الخدليليت

 جأشيرة اإلازاكب اإلاالي

الىثائم اإلاخػللت بالجىاهب 
تـــــاإلاالي  

الصفلت مؤشزة مً طزف 

 لجىت الصفلاث
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 الصفقة 

 إجباريا  دج 12.000.000أكثر من           :  أشغال و لوازم -

 دج إخ إختياريا  12.000.000دج أو اقل من  1000.000لما تسيذ عن                         

 

 دج إجباريا  6.000.000أكثر من  : الذراسات او الخذمات -

 دج إخ إختياريا  12.000.000دج أو اقل من  500.000لما تسيذ عن                         

 

 تخضع لها :
 الدولة، الجماعات اإلقلٌمٌة، المؤسسات اإلقتصادٌة 

 (11و  6عندما تنفذ مشروع ممول من طرف الدول)م 

 (40التراضـــً البسٌـــط )م ةـــــة عادٌـــعملٌ

 م( 12عملٌة إستعجالٌة عادٌة ) إعـــــــــالن إستشــــــــــارة

 
طلب رخصة من الوصاٌا مرفقة  -1

 بتحرٌر 

 تبادل الرسائل مع متخصص  -2

أشهر  06إبرام صفقة تسوٌة فً خالل  -3

 إذا كانت صفقة

 عرضها على هٌئة الرقابة الخارجٌة -4

إستالم عرض أو أكثر مع 

 التأهٌل التقنً للعروض

  

 جدوى العملٌة 

 عدم إستالم أي عرض  -1

 عدم مطابقة دفتر الشروط  -2

 عدم التأشٌرة على التموٌل -3

 

 (40إعالن عدم جدوى )م 

 (23عملٌة تتطلب السرعة )م

 لجنة وزارٌة مشتركة  تأسٌس -1

 إجراء مفاوضات و إختٌار الشرٌك  -2

أشهر  03إبرام صفقة تسوٌة فً خالل  -3

 إذا كانت صفقة 

 عرضها على هٌئة الرقابة الخارجٌة  -4

 إعالن استشارة للمرة الثانٌة مواصلة تقٌٌم العروض  

 المنـــح المؤقـــت

 (03تبلٌغ المنح )م 

 إستالم عرض أو أكثر

  2تقٌٌم العروض بعد االعالن 

 أو 

اللجوء إلى التراضً بعد 
 ( 51االستشارة )م

 عدم إستالم أي عرض

 52و7إعالن عدم جدوى الفقرة

عملٌة تتجاوز سنة مالٌة واحدة و أقل من 

 سنوات 05

أشهر  06إبرام صفقة تسوٌة فً خالل  -1

 إذا كانت صفقة 

 على هٌئة الرقابة الخارجٌة .عرضها  -2

 : 15ل ـــــــالشك

 مخطط ًىضح مزاخل 

و إجزاءاث إبزام الصفلاث 

 تــــــالػمىمي
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 :   لــــالفص خالصـــــــت

 تـــــــــالهاهىهُ الؼغم  وقواث الصكه غً النـــــــــؤلاغ مً و اإلاصلحت اإلاخػانضة أهضاقها ال ـــــــــلٍي جده

 اعـــــــــإزظ مً البض له ؽـــــــــالخسؼُ جم ما إلى هصل لٍي و ت،ـــــــــالشكاقُ إطكاء و اإلاخػهضًً بحن اإلاؿاواة مبضأ لخدهُو

 إغضاص غىض تـــــــــلغناب إزظاغها أي انـــــــــاإلاٌ و الؼمني الخىنُذ خُث مً جسخلل عنابُت ألحهؼة تـــــــــالػمىمُ الصكهت

 ػغف مً الاخخُاحاث جدضًض حضًت مضي غلى الىنىف بهضف البلضًت الصكهاث لجىت في مخمثلت الشغوغ صقتر

 عنابت و ت،ـــــــــاإلاالُ الغنابت حهاػ في جخمثل و ظـــــــــالخىكُ نبل أزغي  و تـــــــــالػام اإلاصلحت جدهُو و اإلاخػانضة اإلاصلحت

  .ىميـــــــــالػم اإلاداؾب بها ًهىم التي الغنابُت الػملُت في جخجؿض الػمىمُت الصكهت ظـــــــــجىكُ أزىاء

 تـــــــــالبػضً تـــــــــاإلاغانب في جخمثل تـــــــــالػمىمُ الصكهت جىكُظ بػض تـــــــــعناب يـــــــالػمىم غعـــــــــاإلاش وطؼ يما

م صوع  جلػب الغنابت قئن مىه، و اإلاداؾب مجلـ و للمالُت الػامت تـــــــــاإلاكدشُ ججغيها والتي  أيثر وجهُُمي يـــــــــجهٍى

 . امـــــــــالػ اإلااُ في جصغقه ؾىء زبذ مً إال يـــــــــوعصغ غهابي مىه
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ـــــــة :   الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اثــــــــالىفل أغلب ىن ــــــــ،ه تــــــــالعمىمی ىاٌــــــــألام حمایت بهدف تــــــــــــــــالعمىمی اثــــــــالصفل ىن ــــــــكاه جاء دــــــــلل

مىفعت  ذاث عــــــــمشازی لخىفیر املىجهت اــــــــسیم ال وأهىاعها أشيالها بشتى اثــــــــصفل شيل في جرهب تــــــــالعمىمی

ا، ــــــــومالی اــــــــفىی املخعاملین ًــــــــأحس مع الخعاكد جساء مً تــــــــوالىجاع الفعالیت مــــــــلخحلی أیظا جاء هما ، تــــــــوطىی

والاكخصادیت  السیاسیت للخطىزاث العمىمیت الصفلاث كاهىن  مسایسة على سعشامل حسص فلد لرلً

 إبسام الصفلاث وأهداف یخماش ى زكابي امــــــــهظ وطع خالٌ مً العامت، املصلحت جخطلبه ما وول والاجخماعیت

 . تــــــــالعمىمی

 ججىب عــــــــوسخطی حتى الخىفیر، اءــــــــأثى خاصت و هبري  أهمیت السكابت اءــــــــإعط یجب ذلً لخدعیم و

الصفلاث  ىن ــــــــفلاه ، لــــــــاملسخلب في جىسازها ملىع تــــــــالىفیل السبل وطع مع اــــــــوكىعه حاٌ في جصحیحیها و اءــــــــألاخط

 سعــــــــاملش أن الحظىا فلد كىاهین مً هــــــــسبل فیما الىازدة ألاخطاء مً ســــــــثیالى جدازن كد 742-51العمىميــــــــت 

 صــــــــیىل كد دةــــــــاملخعاك املصلحت هــــــــجسجىب كد لــــــــجحای أي على اءــــــــلللظ املىاطع مً ســــــــهثی في أصاب كد سي ــــــــالجصائ

 . مثال تــــــــاملىافس همبدأ أعاله ىزةــــــــاملره املبادئ یشىه أو

 ت،ــــــــعمىمی تــــــــــــــــصفل أیت هجاح انــــــــوطم ام،ــــــــالع املاٌ ىــــــــعل الحفاظ في سةــــــــهبی تــــــــأهمی تــــــــللسكاب إن

  . يــــــــاملال الفساد مً جحد أن حسخطع لم أنها إال ام،ــــــــالع املاٌ على املطبلت الصازمت السكابت هره وزغم هــــــــأه إال

 اظــــــــالحف في جؤدیه الري ســــــــالىبی الدوز  وزغم ا،ــــــــوأهمیته اــــــــطسوزته زغم السابلت تــــــــالسكاب أن هما

 سط،ــــــــاملف الحرز مً هــــــــب صــــــــجخمی ملا يــــــــالعمىم ســــــــوالدسیی اطــــــــلليش تــــــــمعسكل اــــــــــــــــبيىنه جىصف ام،ــــــــالع املاٌ ىــــــــعل

 تــــــــبطیئ تــــــــزكاب حعخبر هما ت،ــــــــالعمىمی الهیئاث مع تــــــــاملشتره إلادازة أو املشترن الدسییر مً اــــــــهىع جفسض فهي

 . اثــــــــالهیئ هره حم في يــــــــبیروكساط سلىن عً وحعبر

 رــــــــجىفی بعد إال جخدخل ال تــــــــاملحاسب ومجلس ت،ــــــــللمالی العامت تــــــــاملفدشی زكابت أن مً مــــــــوبالسغ

 اوشاثــــــــح الخجــــــــبخصحی حسمح حیث ت،ــــــــالسابل السكابت عً تــــــــفعالی جلل ال أنها إال إلایساداث وجحصیل اث،ــــــــالىفل

 تــــــــاملادی اثــــــــالىسائل وإلامياه بجمیع اــــــــجدعیمه یخعین لرلً و ت،ــــــــاملالی السىت اهلظاء بعد لى و تــــــــاملسجىب تــــــــاملالی

 دــــــــالح ًــــــــیخعی لــــــــامللاب في و ت،ــــــــاملؤهل تــــــــاملخخصص إلاطازاث تــــــــكل مً حعاوي اــــــــألنه تــــــــالبشسی ىازدــــــــبامل جدعیمها و

 . يــــــــاملحل ســــــــللدسیی معسكلت فهي اــــــــفعالیته زغم التي و السابلت تــــــــالسكاب مً

 اثــــــــالاهحساف جمىع لم البلدیاث اثــــــــهفل لدشمل ا،ــــــــبه امللتزم الىفلاث زكابت هطاق عــــــــجىسی أن هما

 ســــــــلی و آلیاتها و اــــــــوسائله بخحسین تــــــــالسكاب جفعیل یيبغي وان ًــــــــحی وفي البلدیاث، تــــــــمالی مسذ التي والخجاوشاث

 ت،ــــــــالسكاب اثــــــــمسخىی بخعدد لیسذ العبرة أن یؤهد ما وهى منها، دوي ــــــــج ال التي تــــــــالبیروكساطی مً دــــــــاملصی اءــــــــإطف

 . تــــــــالعمىمی اثــــــــللصفل مــــــــسلی هجاش ا   و جىفیر لظمان ت،ــــــــالسكاب هره تــــــــبفعالی هما ا   و

 

 

 

 

 



 

 

 6 ؼـــــــــــاإلاساح تـــــــــكابم
 

 الىخب 6 –أوال 

ت، الهٓىص الطًحر، مدمض بهلي -1  . 2005نىابت، الخىػَو، ة لليشغ الهلىم صاع ؤلاصاٍع

 . 2009 الثاهُت، الؿبهت الجؼاثغ، الجؿىع، صاع الجؼاثغ، في الهمىمُت الطُٓاث بىغُاٍ، نماع -2

 . 1990 الجؼاثغ، الجامهُت، اإلاؿبىناث صًىان ،ؤلادازي  اللاهىن  نماع، نىابضي -3

ُت، الخلبي ميشىعاث الػام، ؤلادازي  اللاهىن  مبادا الٓس ي، الضًً محي -4  .1999 بحروث، الخْٓى

 . 7111 الٓاَغة، للؿبانت، الظَبي اليؿغ ،اإلاصاًداث و اإلاىاكطاث الٓاصع، نبض نؼث -5

ت الضولُت في غىء الٓىاهحن  -6 نالء محي الضًً مطؿُى ؤبى ؤخمض، الخدُ٘م في مىاػناث الهٓىص ؤلاصاٍع

 . 2008الجضًضة، الىغهُت و اإلاهاَضاث الضولُت و ؤخٙام مداٖم الخدُ٘م صعاؾت مٓاعهت، صاع الجامو

ؼ نبض -7 ت، للهٓىص الهامت ألاؾـ زلُُت، اإلاىهم نبض الهٍؼ  .2005 الٓاَغة، الخضًث، الىالء ؾابو ؤلاصاٍع

 . 2010 ،الغابهت الؿبهت الجامهیت، اإلاؿبىناث صیىان الهامت، اإلاالیت اْخطاصیاث مدغػي، نباؽ مدمض -8

ٔ الهام و الخدىالث الجضًضة، صاع بلِٓـ، الجؼاثغ،  -9 ُي هاصًت، حؿُحر اإلاَغ  . 2010غٍغ

، بً حن صًىان اإلاؿبىناث الجامهُتٍالٓاهىن الجؼاثغ ْضوج خمامت، نملُت ببغام الطُٓاث الهمىمُت في  -10

 . 2006ن٘ىىن، الجؼاثغ، 
 

 :الجامػُت وألاؾسوخاث السطابل- زاهُا

هاصة اإلااحؿخحر في ؤٖلي وهُمت، الىكام الٓاهىوي لهٓض ؤلامخُاػ ؤلاصاع ي في الجؼاثغ، مظٖغة لىُل ش -1

 الٓاهىن .

ابت نلى الطُٓاث  -2 ابت الْغ اب، الْغ و الجؼاثغي،مظٖغة لىُل شهاصة نالّ نبضالَى الهمىمُت في الدشَغ

، اإلااحؿخحر، ٗلُت الخّٓى و الهلىم الٓاهىهُت، َغم الٓاهىن الهام، حامهت مدمض زُػغ بؿ٘غة

2003-2004 . 

، مضازلت 247-15ػواوي نباؽ، ؾّغ و ؤؾالُب ببغام الطُٓاث الهمىمُت في قل ؤخٙام اإلاغؾىم  -3

ٔ الهام، اإلاىكم مٓضمت في ؤشًاٛ الُىم الضعاس ي خ ػاث اإلاَغ ٛى جىكُم الطُٓاث الهمىمُت و جٍُى

 .2015صٌؿمبر  17مً ؾٍغ ٗلُت الخّٓى و الهلىم الؿُاؾُت، حامهت مدمض زُػغ بؿ٘غة، ًىم 

ابت نلى ببغام الطُٓاث الهمىمُت، مظٖغة لىُل شهاصة اإلااؾتر ، حامهت مدمض مطؿُى، مبروٗي -4 الْغ

 . 150  ص .2014-2013الهلىم الؿُاؾُت، جسطظ ْاهىن بصاعي ٗلُت الخّٓى و  زُػغ بؿ٘غة،
 

 اإلاساطُم و اللىاهحن 6 -زالثا

 اإلاخػمً جىكُم الطُٓاث الهمىمُت . 2010-10-07اإلااعر في  236-10اإلاغؾىم الغثاس ي  -1

ػاث  2015-09-16اإلااعر في  247-15اإلاغؾىم الغثاس ي  -2 اإلاخػمً جىكُم الطُٓاث الهمىمُت و جٍُى

ٔ اله  . اماإلاَغ



 

ًدضص ضالخُاث اإلاُدشُت الهامت للمالُت ج ع  2008-09-06اإلااعر في  272-08اإلاغؾىم الخىُُظي  -3

 . 2008ؾىت  50الهضص: 

ت، اإلاخُشُاث ضالخُاث اإلادضص 2008ؾبخمبر  6اإلااعر في  274-08 الخىُُظي اإلاغؾىم -4 ضة الجهٍى  الجٍغ

 . 50الغؾمُت، الهضص 

 . اإلاخػمً الطُٓاث الهمىمیت1967-06-17اإلااعر في 90-67مغ ألا  -5

ضة الغؾمُت، الهضص  1990-08-15اإلااعر في  21-90الٓاهىن  -6 ، 35اإلاخهلٔ باإلاداؾبت الهمىمُت، الجٍغ

 . 1990ؾىت 
 

 اإلاساحؼ بالفسوظُت 6  -زابػا

 
1- Ounissi layachi « la procédure de passation des marchés publics : Etude analytique  et 

réflexions à la lumière du code des des marchés publics 2015 » . 

 

2- NICINSKI sophie, BINCZAK pascal, QCM, Droit administratif des bien, GALIN 

editeur, PARIS, 2001 . 

 

 

3- Lombard Martine et Dumont Grilles , Droit administratif, 6
ème

 édition , Dalloz, Paris, 

2005. 
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 كساز جشىيلة اللجنة البلدًة للصفلاتهموذج 3  10اإلالحم زكم 
 

ــــــــــــة الجصائسيــــــــــــــــــــــالجمهوزيــ  ةــــــــــــــــــــة الشعبيــــــــــــــــــــة الدًملساظيـــــــــــ

 والًة مظحغاهم

 دائسة بوكيرات

 بلدًة الظوافلية

 

ـــــــــإن زئيــــ ـــــــــــــــــــع اإلاجـــــــلــــــــــــــــ ـــــي البلــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الشعبـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ،......................................................ــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــدي لبلدًـــــــ

  اإلاخظمً كاهىن ؤلاجطاءاث اإلاسهُت اإلاػسٌ و اإلاخمم . 1966جىان  08اإلاإضخ في  66/154بملخض ى الامط ضكم 

  اإلاخظمً كاهىن ؤلاجطاءاث الجعائُت اإلاػسٌ و اإلاخمم . 1966جىان  08اإلاإضخ في  66/155بملخض ى الامط ضكم 

  اإلاخظمً كاهىن الػلىباث اإلاػسٌ و اإلاخمم . 1966جىان  08اإلاإضخ في  66/156بملخض ى الامط ضكم 

 اإلاسوي اإلاػسٌ و اإلاخمم .اإلاخظمً اللاهىن ألاػاس ي  1975ػبخمبر  26اإلاإضخ في  75/58 بملخض ى ألامط ضكم 

  للىظُفت الػمىمُت ال اإلاخظمً اللاهىن ألاػاس ي الػام  2006جىان  15اإلاإضخ في  06/03بملخض ى ألامط ضكم

 مىه . 48ػُما اإلاازة 

  ىظُم ؤلاكلُمي للبالز اإلاػسٌ و اإلاخمم .اإلاخػلم بالخ 04/02/1984اإلاإضخ في  84/09بملخض ى اللاهىن ضكم 

  اإلاخػلـم بالبلسًـت. 22/06/2011اإلاـإضخ في  11/10بمىجب اللاهـىن ضكم 

  اإلاخػلم بالىالًت . 21/02/2012اإلاإضخ في  12/07بملخض ى اللاهىن ضكم 

  ـاث الػمىمُــت اإلاخظمً جىظُم الصفلــ 2015ػبخمبـــط  16اإلاإضخ في  15/247بملخض ى اإلاطػىم الطئاػــي ضكم

ظاث اإلاطفم الػــام .  و جفٍى

 ضئِؽ اإلاجلؽ ....................................................... جىصِب الؼُس اإلاخظمً...................................... بىاءا غلى اإلاحظط اإلاإضخ في

    الشػبي البلسي .

  اإلاػمـــــــــــــٌى بــــــــــــــه .اغخبـــــــاضا للخىظُــــــــم 
 

 ** باكحــــساح من الظيد ألامين العام للبلدًة **

 ًلسز ما ًلــــــي

 حشيل اللجىت البلسًت للصفلاث الػمىمُت مً الؼازة آلاجُت أػماؤهم : :  اإلاادة ألاولى

 ضئِؼا   ................................................................................................................................ لبلسيا ضئِؽ اإلاجلؽ الشػبي 

  غظىا................................. ..............................................................................................غظى اإلاجلؽ الشػبي البلسي  

  غظىا.. .............................................................................................................................غظى اإلاجلؽ الشػبي البلسي 

  غظىا.............................. ............................................................................................................................. .ممثل غً البلسًت 

  .......................................................اإلاؤزخ في...................… كساز زكم

 اإلاحضمن جشىيل اللجنة البلدًة للصفلات العمومية
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  غظىا.............................................................................. ...............................................................................ممثل غً البلسًت 

 غظىا................................................................................ ضئِؽ اللؼم الفطعي لألشغاٌ الػمىمُت أو ممثله 

 غظىا........................................................................................... .ضئِؽ اللؼم الفطعي للمىاضز اإلاائُت أو ممثله 

 ت أو ممثله   غظىا.................................... ضئِؽ اللؼم الفطعي للبىاء و الخػمير  و الهىسػت اإلاػماٍض

 غظىا.................................................... هضئِؽ اللؼم الفطعي للؼىً و الخجهيزاث الػمىمُت أو ممثل  

 ىت ما بين البلسًاث أو ممثله   غظىا.............................................................................................................. أمين دٍع

 غظىا. ..................................................................................................................................................اإلاطاكب اإلاالي أو ممثله  
 

مً اإلاطػىم  178و  176،174،165جماضغ هصه اللجىت الادخصاصاث اإلاحسزة لها في اإلاىاز :  اإلاادة الثاهية

ظاث اإلاطفم الػام . اإلاخظمً 247-15الطئاس ي ضكم   جىظُم الصفلاث الػمىمُت و جفٍى
 

، ضؤػاء ألاكؼـــــــــــــــام الفطغُـــــــــت للسائــــــــــطة " الؼىــــــــــً ـتــــــــــازة ألامين الػام للبلسًــــــ: ًيلــف ول مً الؼ إلاادة الثالثةا

ت، الاشغاٌ و الخجهيزاث الػمىمُـــــــــــــت، اإلاىاضز  اإلاائُت، البىاء و الخػمير و الهىسػـــــــــــــت اإلاػماٍض

ىـــــــــــــت البلسًاث و وافت أغظاء اللجىت ول فُما ًذصه بدىفُـــــــــــــص هصا اللطاض  الػمىمُت" و أمين دٍع

ت للبلسًـــًسون في صي ال  ت .ـــــــــــــسجـــل اللطاضاث ؤلازاٍض

 

 شعبي البلدي زئيع اإلاجلع ال
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 لجنة فحح ألاظسفة و ثلييم العسوضكساز جشىيلة هموذج 3  10اإلالحم زكم 
 

ــــــــــــة الجصائسيــــــــــــــــــــــالجمهوزيــ  ةــــــــــــــــــــة الشعبيــــــــــــــــــــة الدًملساظيـــــــــــ

 والًة مظحغاهم

 دائسة بوكيرات                                 

 بلدًة الظوافلية

 

ـــــــــإن زئيــــ ـــــــــــــــــــع اإلاجـــــــلــــــــــــــــ ـــــي البلــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الشعبـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ،......................................................ــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــدي لبلدًـــــــ

  اإلاخظمً كاهىن ؤلاجطاءاث اإلاسهُت اإلاػسٌ و اإلاخمم . 1966جىان  08اإلاإضخ في  66/154بملخض ى الامط ضكم 

  اإلاخظمً كاهىن ؤلاجطاءاث الجعائُت اإلاػسٌ و اإلاخمم . 1966جىان  08اإلاإضخ في  66/155بملخض ى الامط ضكم 

  اإلاخظمً كاهىن الػلىباث اإلاػسٌ و اإلاخمم . 1966جىان  08اإلاإضخ في  66/156بملخض ى الامط ضكم 

  اإلاسوي اإلاػسٌ و اإلاخمم .اإلاخظمً اللاهىن ألاػاس ي  1975ػبخمبر  26اإلاإضخ في  75/58بملخض ى ألامط ضكم 

  للىظُفت الػمىمُت ال اإلاخظمً اللاهىن ألاػاس ي الػام  2006جىان  15اإلاإضخ في  06/03بملخض ى ألامط ضكم

 مىه . 48ػُما اإلاازة 

  اإلاخػلم بالخىظُم ؤلاكلُمي للبالز اإلاػسٌ و اإلاخمم . 04/02/1984اإلاإضخ في  84/09بملخض ى اللاهىن ضكم 

  اإلاخػلـم بالبلسًـت. 22/06/2011اإلاـإضخ في  11/10بمىجب اللاهـىن ضكم 

  اإلاخػلم بالىالًت . 21/02/2012اإلاإضخ في  12/07بملخض ى اللاهىن ضكم 

  مً جىظُم الصفلـــاث الػمىمُــت اإلاخظ 2015ػبخمبـــط  16اإلاإضخ في  15/247بملخض ى اإلاطػىم الطئاػــي ضكم

ظاث اإلاطفم الػــام .  و جفٍى

 ضئِؽ اإلاجلؽ ....................................................... جىصِب الؼُس اإلاخظمً...................................... بىاءا غلى اإلاحظط اإلاإضخ في

    الشػبي البلسي .

 ــم اإلاػمـــــــــــــٌى بــــــــــــــه .اغخبـــــــاضا للخىظُــــــ 

 

 ** باكحــــساح من الظيد ألامين العام للبلدًة **

 ًلسز ما ًلــــــي

 

 حشيل اللجىت البلسًت للصفلاث الػمىمُت مً الؼازة آلاجُت أػماؤهم : :  اإلاادة ألاولى

  ضئِؼا   .................................................................................................................................مىظــــــــــــــــــف بالبلسًــــــــــــت 

 غظىا......... .............................................................................................................................مىظــــــــــــــــــف بالبلسًــــــــــــت  

  غظىا....... ...................................................................مىظـــــف بالبلسًـــــت ممثل باإلاصلحت اإلاخػاكسة  

 غظىا......... .............................................................................................................................مىظــــــــــــــــــف بالبلسًــــــــــــت 

 غظىا...................................................................................................................... ................مىظــــــــــــــــــف بالبلسًــــــــــــت 
 

  .......................................................اإلاؤزخ في...................… كساز زكم
 لجنة فحح ألاظسفة و ثلييم العسوض اإلاحضمن جشىيل 
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مً اإلاطػىم الطئاس ي  72و  71،70،69جماضغ هصه اللجىت الادخصاصاث اإلاحسزة لها في اإلاىاز :  اإلاادة الثاهية

ظاث اإلاطفم الػام .اإلاخظمً جىظُم  247-15ضكم   الصفلاث الػمىمُت و جفٍى

، و وافت أغظاء اللجىت ول فُما ًذصه بدىفُص ـتــــــــــازة ألامين الػام للبلسًــــــ: ًيلــف ول مً الؼ إلاادة الثالثةا

ت للبلسًـــت .ًسون في صي هصا اللطاض ال  سجـــل اللطاضاث ؤلازاٍض

 زئيع اإلاجلع الشعبي البلدي

 3 هموذج دفتر الشسوط  10اإلالحم زكم 
 

 ةــة الشـعبيـة الدًملساظيـالجمهوزية الجصائـسي

 والًـة مظحغاهم

 دائـسة بوكيرات

 بلدًــة الظوافلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العملية: إعادة ثأهيل العسيم السابغ بين العسيم 

  بدواز اللشاًسية  00الوالئي زكم 
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اإلاـــــــــــإضخ في  247-15مً اإلاطػىم الطئاػـــــــــــي ضكم  74و  72حؼب اإلاـــــــــــىاز  3 ثلييم و ملازهة العسوض 3 10اإلاادة 

ظاث اإلاطفم الػـــــــــــام . 16/09/2015  اإلاخظمً جىظُم الصفلاث الػمىمُـــــــــــت و جفٍى

 طوغـــــــــــالش زفتر ىي ـــــــــــإلاحخ و الػلس ىعـــــــــــإلاىط تـــــــــــاإلاؼابل غير الػطوض اءـــــــــــباكص تـــــــــــاللجى هسه ىمـــــــــــجل

 طـــــــــــزفخ في هاـــــــــــغلُ اإلاىصىص واإلاىهجُت طـــــــــــاإلاػاًُ اغـــــــــــأػ غلى مطحلخين، في تـــــــــــالباكُ الػطوض لـــــــــــجحلُ غلى حػمل و

 . طوغـــــــــــالش

 غلى لـــــــــــجخحص لم التي الػطوض اءـــــــــــئكص مؼ للػطوض الخلني بالترجِب ولى أ تـــــــــــمطحل في جلىم و

 تـــــــــــاإلاالُ الػطوض زضاػت تـــــــــــزاهُ مطحلت في وجخم، طوغـــــــــــالش زفتر في غليها اإلاىصىص تـــــــــــالالظم السهُا الػالماث

 طـــــــــــلسفخ ػبلا لللُام م،ـــــــــــغطوطه في اإلاحخملت الخذفُظاث مطاغاة مؼ ا،ـــــــــــجلىُ ألاولي مـــــــــــجأهُله جم الصي للمخػهسًً

 . ثمناألاحظن من حيث اإلاصاليا ؤلاكحصادًة أو ألاكل  طضـــــــــــالػ باهخفاء الشطوغ

ٌ ـــــــــــجى ئشا -0 ٌ ـــــــــــملب غصض وبسون  ، له مىح غلس غً الػطوض تـــــــــــصالحُ مطحلت أزىاء ، اكخصازي مخػامل اظ  ى

 ًـــــــــــًمى فاهه ، ىمـــــــــــاإلاطػ هصا في اإلاصوىضة آلاجاٌ في الػلس غـــــــــــجبلُ باػخالم ؤلاشػاض ضفع أو الػلس هـــــــــــجبلُغ بلك

ت مبسأ مطاغاة مؼ اإلاإكذ اإلاىح ئلغاء بػس تـــــــــــالباكُ الػطوض جلُُم مىاصلت سةـــــــــــاإلاخػاك اإلاصلحت  تـــــــــــاإلاىافؼ حٍط

 . ىمـــــــــــاإلاطػ هصا مً 99 اإلاازة أحيام و تـــــــــــالاكخصازً اإلاعاًا حُث مً غطض أحؼً ئدخُاض ومخؼلباث

 للػطض السكُم غـــــــــــاإلابل غطض ليل اإلاخػاكسة اإلاصلحت جحسز اإلاالي، مـــــــــــالخلُُ غملُت دالٌ مً

 : يـــــــــــالخال الىحى غً ىن ـــــــــــجى التي الخصحُح بػملُت

 . أزهاه 33 ازةـــــــــــاإلا ألحيام وفلا اإلاحخملت تـــــــــــالحؼابُ ألادؼاء بخصحُح - أ

ًؼـــــــــــطح ول مجمىع مإكذ و غىس الظطوضة اإلاجمىع الخاص بأحسار غير مخىكػـــــــــــت الصي كس جم  - ب

 احدؼابه طمً الىشف الىمـــــــــــي و الخلسًـــــــــــطي .

ً م ـــــــــــت و أزىاء جلُُـــــــــــال ٌؼمـــــــــــح بأي جفاوض مؼ اإلاخػهسًً بػس فخح ألاظطف -0 الػطوض الدخُاض الشٍط

 أهثر أو ســـــــــــواح ػػط وان أو مإكخا اضـــــــــــاإلاذخ ازيـــــــــــالاكخص لـــــــــــللمخػام ؤلاجمالي اإلاالي طضـــــــــــالػ وان اشئ، ســـــــــــاإلاخػاك

 تـــــــــــاإلاصلح ػٍطم غً مىه جؼلب، اضـــــــــــأػػ إلاطجؼ باليؼبت غازي غير بشيل اـــــــــــمىذفظ ًبسو اإلاالي غططه مً

طاث اـــــــــــهخابُ اإلاخػاكسة طاث مً مـــــــــــالخحل بػس و مالئمت جطاها التي الخىطُحاث و الخبًر  . تـــــــــــاإلالسم الخبًر

 مً طض ـــــــــــمب غير ســـــــــــاإلاخػه جىاب أن أكطث ئشا الػطض هصا جطفع أن اإلاخػاكسة تـــــــــــاإلاصلح غلى جلترح

 . مػلل طض ـــــــــــبمل الػطض هصا سةـــــــــــاإلاخػاك اإلاصلحت جطفع و تـــــــــــكخصازًالا الىاحُت
 

 :  يـــــــــــًل فُما جخلخص اإلاشطوع اٌـــــــــــأشغ ئن3  معاًير ثلييم العسوض -أ

ب -0  . اثـــــــــــالختًر

 . مـــــــــــالؼٍط لـــــــــــهُى -4

 . طـــــــــــالخؼهُ -5

 . مـــــــــــالسغ و تـــــــــــالحماً -6

 هــــــــــوغلُ اإلاشطوع هصا مثل ئهجاظ في تــــــــــوالخجطب الخبرة مؼ اإلاالئم والػخاز ساثــــــــــاإلاػ ًخؼلب هصا ول

 لــــــــــمطاح بمذخلف اللُام غلى اإلالاوالث كسضة مسي لخلُُم تــــــــــالخالُ اإلاػاًير جحسز اإلاؼؼطة ألاهساف مؼ اــــــــــوجماشُ

 :  طوعــــــــــاإلاش اظــــــــــئهج
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 هلعة . 011العسض الحلني 3  - أ

 الحنليـــغ اإلاعيــــــــــــــاز 

 هلؼــــــت 12 ت ـــــــــت للملاولـــــــــــاللسضة اإلاالُ 01أ 

ؼ اإلاىجعة )دالٌ الخمؽ ػىىاث الاديرة( 02أ   هلؼــــــت 12 أهم اإلاشاَض

 هلؼــــــت 42 ؤلامياهُاث الخاصت بالػخاز اإلاػين للمشطوع  03أ 

 هلؼــــــت 18 تـــــــل البشٍطــالىػائ 04أ 

 هلؼــــــت 06 آجاٌ و مذؼؽ ؤلاهجاظ  05أ 

 هلؼــــــت 10 ل و الخصيُف ــــــــــــالخأهُ 06أ 

 هلعــــــة 011 اإلاجمــــــــــــــــــــــــــوع
 

 هلاط . 01الحأهيل و الحصنيف 3  0-أ

 فما فوق  5 14 10 10

 هلاغ 10 هلاغ 08 هلاغ 06 هلاغ 04
 

 هلعة . 00اللدزة اإلاالية للملاولة 3  0-أ

 اٌ الخالي :ـــــــــألاديرة مشمىال زادل اإلاجاٌ الؼىىي اإلاخىػؽ للثالر ػىىاث ـــــــــًجب أن ًيىن ضكم ألاغم
 01أكل من  جعيين اإلاجال

 مليون دج

 01.10من 

 01مليون إلى 

 مليون دج

 01.10من 

 01مليون إلى 

 مليون دج

 01.10من 

 41مليون إلى 

 مليون دج

 41.10من 

 61مليون إلى 

 مليون دج

 61أهثر من 

 مليون دج

 هلاغ 12 هلاغ 10 هلاغ 08 هلاغ 06 هلاغ 04 (02هلؼخين) النلعة

طائب ـــــــــطة مً ػطف مصلحت الظـــــــــت الخىلُؽ ًجب أن جيىن مإشـــــــــت اإلاالُت أزىاء غملُـــــــــألدص الحصُلمالحظة 3 

 ا .ـــــــــاث مػبو محافظ الحؼا
 

 هلعة . 00أهم اإلاشازيع اإلانجصة دالل الثالث طنوات ألاديرة 3  0-أ

ً جحخُين للخىلُؽ، جبػا لؼبُػـــــــــجخذ ؼ الىظُـــــــــت و أهمُت اإلاشطوع غلى أػـــــــــص مػُاٍض طة ـــــــــاغ حجم و كُمت اإلاشاَض

 ي : ـــــــــت ٌػؼي الخىلُؽ بشيل جىاظلي هما ًلـــــــــت إلاشطوع مىطىع اإلاىاكصـــــــــأو اإلامازل
 

 هلاط . 16ة اإلاشابهة 3 على أطاض حجم اإلاشازيع اإلانجص  -0

 ولم 6أهثر من  ولم 6ولم إلى  4.10من  ولم 4ولم إلى  0.10من  ولم 0أكل من  جعيين اإلاجال

 هلؼت 06 هلؼت 04 هلؼت 03 هلؼت 02 النلعــــــــة
 

 هلاط ، و اإلاحثملة في ألاشغال )اإلاشابهة( . 16على أطاض ولفة هره اإلاشازيع 3  -0
مليون  01أكل من  جعيين اإلاجال

 دج

 41مليون إلى  01.10من 

 مليون دج

 61مليون إلى  41.10من 

 مليون دج

 مليون دج 61أهثر من 

 هلاغ 06 هلاغ 04 هلاغ 03 هلاغ 02 النلعــــــــة
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 هلعة . 02ثلدًس ؤلامياهيات الخاص بالعحاد اإلاعين للمشسوع 3  4-أ

 

 

 

 هلاط . 01عحاد النلل 3 

ً ــهلاغ للصي ًمل 10ت اللصىي ـــػً و جيىن الىلؼ 10ا ـــــاوي أو جفىق حمىلتهــــح هلؼخين ليل شاحىت حؼــــــجمى

 ىق .ـــــا فـــاث فمـــشاحى
 

 هلعة .  00عحاد بناء هييل العسيم 3 

 النلعـــــــــــة جظميــــــة العحــــــــــاد

Bull 05 هلاغ 

Niveleuse 07 هلاغ 

Chargeur 04 هلاغ 

Citerne à eau pour arrosage 03 هلاغ 

Compacteur pneumatique 03 هلاغ 

Compacteur cylindrique 03 هلاغ 

Pelle mécanique 04 هلاغ 

Brise roche 03 هلاغ 

 هلعة 00 اإلاجمــــــــوع
 

 الوطائل البشسية 3  5-أ
 

 هلعة . 01ثأهيل و دبرة ألاشخاص الرًن ًيلفون بئهجاش اإلاشسوع3 

 ؽــــــضئُ مهىسغ اإلاشطوع اظــــــباهج جيلف التي ؤلاػاضاث ليل تــــــاإلاهىُ اإلاطاجؼ جلسًم اضضــــــالػ غلى

 تــــــبالىضش ضئِؽ جلني CNAS+ احــــــالىج شهازاث او ػامي جلني (تــــــمسهُ هىسػت.، الػمىمُت ألاشغاٌ ) طوعــــــاإلاش

 :  يــــــًل هما مىظغت تــــــالىلؼ جيىن  حــــــبخصٍط مطفلت الؼبىغطافي، يــــــوالخلى

 . هلاغ 07............................................................................................................الػمىمُت ألاشغاٌ في اإلاشطوع ضئِؽ مهىسغ

 . هلاغ 06................................................ اإلاسهُت الهىسػت أو الػمىمُت ألاشغاٌ في الىضشت ضئِؽ جلي أو ػامي جلني

 . هلاغ 07............................................................................................................................ الػمىمُت ألاشغاٌ في ػبىغطافي جلني

 هلاط . 16آحال، مذعغ، منهجية ؤلاهجاش 3  6-أ

 هلاغ 02 اظــــمذؼؽ ؤلاهج

 هلاغ  04 اظ ــــــــــسة ؤلاهجـــــــم

 سةــــــــــم حؼدىس الػلس، أشغاٌ جمُؼ اضضــــــــــالػ ػطف مً تــــــــــاإلالترح اظــــــــــؤلاهج مسة حغؼي أن ًجب

 تــــــــــالبشٍط الىػائل جىظَؼ هصلً ًجب سة،ــــــــــاإلاصلحت اإلاخػاك لشطوغ وفلا يــــــــــمياه جسدل مذؼؽ غلى اظــــــــــؤلاهج

ة أو الحصسيح بالبيع+شهادات الحأمين( للعحاد ـــالحاصل على)البعاكات السمادً ادــــمالحظة هامة 3 ال ًؤدر بعين ؤلاعحباز إال العح

 س .ــن( للعحاد آلادـــميأرن أو )فواثير الشساء+ شهادات الحــتحـاإلاح
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 ؽــــــــــللمذؼ الخحخُت طــــــــــاإلاػاًُ مً ول بخلُُم سةــــــــــاإلاخػاك تــــــــــاإلاصلح جلىم باإلاذؼؽ، وجطفم الىضشت غلى ازــــــــــوالػخ

 . اظــــــــــؤلاهج سةــــــــــوم

 أحس ًــــــــــم ملترحت مسة ألكصط ىي ــــــــــاللص الىلؼت حػؼى ؤلاهجاظ سةــــــــــبم الخاص الجاهب ىصــــــــــبذص

 : تــــــــــالخالُ تــــــــــللصُغ وفلا وؼبي بدىلُؽ ألادطي  آلاجاٌ جطفم و ًــــــــــالػاضطُ
 

 = جظاوي  العسض هلعة
 الصغسى  اإلادة X اللصوى  النلعة

 اإلاعني العسض مدة

م ـــــًخظمً جىظُ 16/09/2015اإلاإضخ في  247-15ي ضكم ـــىم الطئاػــــــــمً اإلاطػ 67اإلاازة العسض اإلاالي 3  -ب

ظاث اإلاطفــــاث الػمىمُـــالصفل  ام .ــــــــــــم الػـــــــــت و جفٍى

حػـــــــــــسي ًمىح اإلاشطع مإكخـــــــــــا ئلى الػاضض الصي ًلسم غططا مؼابلا إلالف الاػدشـــــــــــاضة، و الصي 

أو أهثر  الىلؼـــــــــــت ؤلاكصائُت اإلاحسزة في زفتر الشـــــــــــطوغ و كسم غطض أكل زمىـــــــــــا، و في حالت حؼاوي غططُـــــــــــً

ـــــــــــا في ٌؼىس الػلـــــــــــس ئلى الػاضض الصي جحصل غلى أغلى هلؼت في الػطض الخلىـــــــــــي، و في حالت الدؼاوي أًظ

ؼ اإلاشابهـــــــــــت لثالر ػىىاث أدُـــــــــــطة .  الػطض اإلاالي، حؼىس للملاولـــــــــــت التي كسمذ أهبر غسز مً اإلاشاَض
 

  هلعة ؤلاكصاء . 3 10اإلاادة 

 

 

 

 16/09/2015إضخ في ــاإلا 247-15ي ضكم ـــمً اإلاطػىم الطئاػ 72ازة ـــاإلا3 زفض العسض اإلالبول 3  10اإلاادة 

ظاث اإلاطفت و ـــــاث الػمىمُـــــً جىظُم الصفلـــاإلاخظم  ام .ـــــــم الػــــــــجفٍى

 طضـــــــــالػ ضفع سة،ـــــــــاإلاخػاك اإلاصلحت غلى جلترح أن الػطض مـــــــــجلُُ و ألاظطفت فخح لجىت ًـــــــــًمى

،  . ىق ـــــــــالؼ غلى هُمىت وطػُت في اـــــــــحشيل حػؼف اإلاػني اإلاخػهس اثـــــــــمماضػ بػع أن زبذ ئشا اإلالبٌى

 اإلاذخاض ازيـــــــــؤلاكخص للمخػامل اإلاالي الػطض أن طوضـــــــــالػ جلُُم و ألاظطفت فخح تـــــــــلجى أكطث ئزا

 جطفع و طضـــــــــالػ هصا جطفع أن اإلاصلحت اإلاخػاكسة غلى جلترح اضـــــــــأػػ إلاطجؼ باليؼبت فُه غـــــــــمبال مإكخا

 . مػلل بملطض  طضـــــــــالػ هصا اإلاخػاكسة تـــــــــاإلاصلح

 

 

 (وؤلامضاء الخحم) اإلاحعهد

 

 

 

الحصسيح بالبيع+شهادات الحأمين( للعحاد ة أو ـــاد الحاصل على)البعاكات السمادًــــمالحظة هامة 3 ال ًؤدر بعين ؤلاعحباز إال العح

 س .ــن( للعحاد آلادـــميأرن أو )فواثير الشساء+ شهادات الحــتحـاإلاح
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 3 الحصسيح ابئهححاب  14اإلالحم زكم 
 

 الجمهوزية الجصائسية الدًملساظية الشعبية

 والًة مظحغاهم

 دائسة بوكيرات 

 بلدًة الظوافلية

 باالهححابالحصسيح 

 : جحسًس اإلاصلحت اإلاخػاكسة .1

    .................................................................................................................................................: اإلاخػاكسةحػُين اإلاصلحت 

 .................................................................................................... ئػم و للب و صفت اإلامض ي غلى الصفلت الػمىمُت:     

 : الخجمؼ، في حالت الخجمؼ وهُلجلسًم اإلاخػهس و حػُين  .2

ح بالترشح(:  لسًمج  اإلاخػهس )ئغازة هخابت حؼمُت الشطهت هما هى مبين في الخصٍط

 بمفطزهمخػهس         

 ......................................................................................................................................................: .......... حؼمُت الشطهت  

 خظامًبالأو                         دشاضنبال      ::           مخػهس ججمؼ مإكذ إلاإػؼاث        

 .........................................................................................................................................................حؼمُت ول شطهت: 

                                 1............................ /.......................................................................................................... 

                                 2................................................................................................................. /..................... 

                                 3........................................................................................................................... /........... 

:  حؼمُت الخجمؼ     

............................................................................................................................................................................................... 

 : حػُين وهُل الخجمؼ     

 .........................................................................................................................الخجمؼ آلاحي: ..... وهُلٌػين أغظاء الخجمؼ  

ح باإلهخخاب .3  : مىطىع الخصٍط

 ثجهيز ملس البلدًة :  مىطىع الصفلت الػمىمُت

 

 مظحغاهم : الىالًت أو الىالًاث التي جخم فيها جىفُص الخسماث مىطىع الصفلت الػمىمُت

ح باإلهخخاب في ئػاض صفلت غمىمُت محصصت:         ال        أو          وػم   ًلسم هصا الخصٍط

 في حالت ؤلاًجاب: 

 ........................................................................................................أشهط ٍأضكام الحصص و هصا حؼمُتها: ................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 غطض أصلي            

 ..................................................................................:           البسًل أو البسائل آلاجُت )جىصف البسائل زون شهط مبالغها(

...................................................................................................................................................................................................... 
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تألاػػاض   تآلاجُت )جىصف الخسماث مىطىع ألاػػاض  الادخُاٍض  : ....................................       زون شهط مبالغها( الادخُاٍض

...................................................................................................................................................................................................... 

: بػس ؤلاػالع غلى الىزائم اإلايىهت للصفلت الػمىمُت اإلاىصىص غليها في زفتر الشطوغ و ػبلا  ئلتزام اإلاخػهس .4

 لشطوػها و أحيامها، 

 اإلامض ي        

 ًلتزم  بىاء غلى غططه و لحؼابه                                          

 .................................................................................................................................................................حؼمُت الشطهت: 

ت وضكم  ػىىانال س ؤلالىترووي وضكم الخػٍطف ؤلاحصائي للمإػؼاث الجعائٍط -Dوضكم الهاجف وضكم الفاهؽ والبًر

U-N-S ألاجىبُت:.................... للمإػؼاث..........................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................. 

ر و ميان مُالز اإلامض ي الصي له الصفت ؤلالتزام باػم الشطهت غىس ئبطام الصفلت: للب و   ئػم و جيؼُت و جاٍض

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................. 

 شطهت، بىاء غلى غططهاًلعم ال                         

 ............................................................................................................................حؼمُت الشطهت: .............................................

س  ضكم الهاجف و و ػىىانال ت وضكم  ؤلالىترووي وضكم الفاهؽ والبًر ضكم الخػٍطف ؤلاحصائي للمإػؼاث الجعائٍط

D-U-N-S للمإػؼاث ألاجىبُت ........................................................................................................................... :............. 

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................ 

ر و ميان مُالز اإلامض ي الصي له الصفت ؤلالتزام باػم الشطهت غىس ئبطام الصفلت: ئػم و جيؼُت و جاللب و   ٍض

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................ 

 ول أغظاء الخجمؼ ًلتزمىن، بىاء غلى غطض الخجمؼ                         

ً أن ًمألو  جلسًم أغظاء الخجمؼ )ًجب غلى ول غظى  مً الخجمؼ أن ًملئ هصه الفلطة، ًجب غلى ألاغظاء آلادٍط

 هصه الفلطة في وضكت جطفم باإلالحم، مؼ ئغؼاء ضكم حؼلؼلي ليل غظى(

 .............................................................................................................../ حؼمُت الشطهت: .....................................................1

س ؤلالىترووي و ضكم الهاجف و و ػىىانال ت وضكم الخػٍطف  ضكم الفاهؽ والبًر ضكم  ؤلاحصائي للمإػؼاث الجعائٍط

D-U-N-S للمإػؼاث ألاجىبُت ........................................................................................................................... :............. 
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...............................................................................................................................................................................................

............................................................................ 

ر و ميان مُالز اإلامض ي للب و   الصي له الصفت ؤلالتزام باػم الشطهت غىس ئبطام الصفلت: ئػم و جيؼُت و جاٍض

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................ 

في ئػاض ججمؼ بالشطاهت جىضح الخسماث اإلاىفصة مً ػطف ول غظى مً الخجمؼ، مؼ جحسًس ضكم الحصت أو الحصص 

 اإلاػىُت، غىس ؤلاكخظاء: 

 

حؼلُم اللىاظم اإلاؼلىبت أو جىفُص الخسماث اإلاؼلىبت و باألػػاض اإلاصوىضة في ضػالت الػطض و في أجل )باألغساز و 

 ................................................................................................................................بالحطوف( ...................................................

ر زدٌى الصفلت الػمىمُت حيز الخىفُص، حؼب الشطوغ اإلاحسزة في زفتر الشطوغ.  ئبخساء مً جاٍض

 دالٌ فترة صالحُت الػطوض. ألتزم بهصا الخػهس

 إمضاء اإلاحعهد3  .5

أوهس، جحذ ػائلت فسخ الصفلت الػمىمُت بلىة اللاهىن أو وطػها جحذ الدؼُير اإلاباشط لإلزاضة غلى حؼاب الشطهت، 

ؼ و الخىظُم اإلاػمٌى بهما  . أن اإلاإػؼت اإلاصوىضة ال جىؼبم غليها اإلامىىغاث اإلاىصىص غليها في الدشَط

 216حذ ػائلت الخػطض لخؼبُم الػلىباث اإلاىصىص غليها في اإلاازة أشهس بأن اإلاػلىماث اإلاصوىضة أغاله صحُحت ج

 اإلاخظمً كاهىن الػلىباث. 1966ًىهُى ػىت  8اإلاىافم   1386صفط غام  18اإلاإضخ في:  156 – 66مً ألامط ضكم: 

 

 كطاض اإلاصلحت اإلاخػاكسة:  .6

 .............................: ........................................................................................................................... هصا الػطض

 ػبُػت الخسماث  حػُين ألاغظاء

............................... 

................................ 

............................... 

............................. 

............................. 

............................. 

ر ؤلامظاء ئػم و للب و صفت اإلامض ي  ؤلامظاء ميان و جاٍض

............................... 

................................ 

............................... 

............................. 

............................. 

............................. 

......................... 

......................... 

......................... 
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 ................................حطض بـ: ......................... في: 

 ئمظاء ممثل اإلاصلحت اإلاخػاكسة

 

 

 مالحظات هامة 3

 ( في الخاهت اإلاىاػبتXطؼ الػالمت ) -

 ول الخاهاث اإلاىاػبت ًجب أن جملئ -

ح واحس للخجمؼ -  في حالت ججمؼ ًلسم جصٍط

ح ليل حصت -  في حالت الخحصُص، ًلسم جصٍط

 ليل بسًل ًلسم جصٍطح -

ح واحس  - تًلسم جصٍط  إلاجمل ألاػػاض الادخُاٍض

غىسما ًيىن اإلاطشح أو اإلاخػهس شخص ػبُعي، ًجب غلُه جىُُف الفلطاث اإلاخػللت بالشطواث، مؼ  -

 اإلاإػؼاث الفطزًت.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 6 لخظاإلا

 للمشاعیو ألاؾاس ي اإلادٕغ بطُتها الهمىمیت الطُٓاث ج٘دؿحها التي البالًت ألاَمیت بَن 

ابیت بألیاث بخاؾتها خخمیت زلٓذ للُؿاص، نغغت ألاٖثر واإلاجاٛ للضولت ؤلاْخطاصیت ُت ْع
َ
 ؤؾاؾا جمدىعث م٘ث

ابت في ابت الخاعحیت الضازلیت، الْغ ٓا اإلاشغم نؼػَا طلٚ مً ؤٖثر الىضاثیت، والْغ  الغثاس ي اإلاغؾىم إلآخػیاث َو

ٔ وجُىیػاث الهمىمیت الطُٓاث غبـ ؾلؿت بةؾخدضار 15-247  في ألاضیل ؤلازخطاص لها ماهدا الهام اإلاَغ

ابت  . اإلاؿخٓلت الٓؿانیت الػبـ ؾلؿاث بهؼ صوع  جُهیل جم لظلٚ بؾخ٘ماال الهمىمیت، الطُٓاث نلى الْغ

 

 

 

 

Résumé 

 
L’importance majeure qu’occupent les marchés publics en tant que 

moteur principal des projets économiques de l’Etat et le champ le plus 

vulnérable à la corruption, a été le facteur de l’encadrement strict des marchés et 

ce, par des mécanismes de contrôle tant interne qu’externe, en plus de contrôle 

de tutelle. par ailleurs le législateur a renforcé le contrôle en créant l’autorité de 

régulation des marchés publics et des délégations services publics dotée d’un 

pouvoir original de contrôle en plus du rôle complémentaire confié à d’autres 

autorités sectorielles indépendantes en la matière. 
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