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 .أمحدك ريب محدا يليق جباللك و عظيم سلطانك

 :فأهدي ثمرة جهدي

إىل الذان أفنا عمرمها يف تربييت، و اللذان بنورمها مشيت طريقي فكان وصويل و جعال حليايت معىن و زرعوا يف قليب 
 . بسمة احلياة الوالدين العزيزين أيب و أمي

إىل كل أخوايت و خاصة نعيمة و إميان و ابنتها الكتكوتة فاتن، إىل شريكيت يف درب احلياة زوجيت سعاد، و إىل 
 .أعز األصدقاء

و إىل عمال بلدية منصورة  اليت قمت بالرتبص فيها ، كما أتشرف بتحية إىل األستاذ  املشرف يسعد عبد الرمحان 
 .على ىذه املذكرة

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 .حنمد اهلل و نشكره الذي ىدانا و علمنا ما مل نكن نعلم ووفقنا و يسر لنا اجناز ىذا العمل املتواضع 

أتقدم جبزيل الشكر و القدير إىل األستاذ املشرف  إلشرافو على املذكرة، و على مالحظتو القيمة، و توجيهاتو 
 .السديدة

كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين و قدم يل يد العون يف اجناز ىذه املذكرة و أخص بالذكر األستاذ 
املؤطر وفقو اهلل يف حياتو، كما أتقدم جبزيل الشكر إىل كل من ساعدين خالل تربصي ببلدية منصورة ، كما أتقدم 

 .  جبزيل الشكر إىل عمال املكتبة
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 عامت اوقدمت الم

 ثدحاا الضولة ئإل إلاهـاق لطلياا بالىاجبات املطلاة ععل عاثلقا لخؿيحي املصالل العامة وكض خصل ثؼىع 

        املصالل العامة التي ثلىا بها  الضولة ؿبيىما واهد ثلحصغ في الؿابم ععل  مً الضازعي  هبحي في مـقىا

 و الثلاؿية الاجحماعية و الاكحصاصيةو الخاعجي و ئكامة العضٌ وأصبذ اليىا يكمل أهثي الىىاحي 

باإلطاؿة ئإل ......الؼغكات.ؿالضولة اليىا ثلىا باإلهجاػات الىبيي في مسحطف املياصيً والعمغان 

 و ثدؿحن املؿحىي املعيصخي ومً َىا ثؼصاص خاجة الضولة ئإل املاٌ مً يىا ئإل الاكحصاصخماية 

ظا ال يعجي أن  كضمىن لم يعغؿىا أهـمة مالية ئن  .أزغ عطم املالية الظي يعحبي خضيث اليكأة َو

 ؿلغات هبحية ثحعطم أعؾؼىألن اللظايا املالية ؿقغت مع هيان الضولة ؿلض خىت بعع مإلـات 

 و  صٌى التي يجل أن ثلىا عطيها، أما العغب ؿطم يعغؿى طلً ئال بعض كياا الخالؿة بمالية الضولة

إلاؾالمية، خيث أصبذ ععل عقض الخالؿات لطضولة مصلخة جؿمى بيد املاٌ زاصة في عقض عمغ 

بً الخؼاب وان يسجل الىاعص ئليه و الصاصع عىه، ؿبيىما في عقض الضولححن  مىية و العباؾية لم 

يعض ماٌ الضولة مىـصل عً ماٌ الخطيـة عػم مداوالت الـصل، بعض ما وان صوع الضولة مدصىعا 

في  مً الضازعي و الخاعجي و اكامة العضٌ خؿل املـقىا الطيبياإي لطضولة التي جعغؾ بالضولة 

 .الضعوي

و بعضَا جاءت املضعؾة الىيجزية التي وطعد خضا لطمـقىا الىالؾييي لطضولة، ؿلبل الخغب العاملية 

  40% مً الضزل اللىمي أما اليىا ؿحبطؽ أهثي مً 15% و 10%الىـلات العامة ثتياوح بحن " وإل، واهد

 ".مً الضزل اللىمي في البطضان الغأؾمالية

ؿلبل الخغب العاملية  وإل وان املـقىا الىالؾييي لطضولة َى الؿاةض، واهد محزاهية الضولة بأكل ثأرحي ععل 

 1929 مً الضزل اللىمي، و بعض أػمة 15% و 10%الخياة الاكحصاصية، ؿحجم الىـلات العامة يتياوح بحن 

و ؿكل املـقىا الىالؾييي لطضولة أصبذ لؼاما ععل املىـمحن لقظا الىـاا ئعاصة الىـغ في صوع الضولة 

الاكحصاصي، خيث أصبذ مً الىاجل ععل الضولة الحضزل في بعع املجاالت الاكحصاصية عً ػغيم وطع 

ا  الخكغيعات و ثىجيه الاكحصاص و جصجيع املؿخثمغيً الظي يؿحىجل ثؼايض في حجم املحزاهية مع ثأرحَي

 .املؿحمغ ععل الخياة الاكحصاصية

  :و مً َىا هؼغح إلاقيالية الحالية

   مً َم  شخاص املسٌى لقم كاهىها بخىـيظ املحزاهية و مغاكبحه؟

:  و ثحـغع َظٍ إلاقيالية ئإل  ؾئطة الحالية
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 هيف ثدصل الضولة َظٍ  مىاٌ؟-

 ما َى اللاهىن الظي يؿمذ بظلً؟-

 مً يغاكل هيـية ثدصيل  مىاٌ و ئهـاكقا؟-

: الفرضياث

 .عً ػغيم مىاعصَا املسحطـة: ثدصل الضولة ععل  مىاٌ-

 .َى كاهىن املالية الظي يحظمً املحزاهية: اللاهىن الظي يؿمذ بظلً- 

 .آلامغ بالصغؾ، املداؾل العمىمي، و َيئات الغكابة املسحطـة: يغاكل ثدصيل  مىاٌ و ئهـاكقا-

: دألاافع الدراست

ازحياعها لقظا املىطىع عاجع للىاعحىا بأن املعياع الظي ثلاؽ به كىة الضولة الاكحصاصية مغثبؼة بلىة -1

 بالصغامة و ثؼبيم اللىاهحن و الىـم التي جؿمذ بالخؿيحي الخؿً و الحصغؾ مإؾؿاتها و َظا ال ييىن ئال

. بعلالهية لطماٌ العاا

 هجض ثـؿحٍي في اهحلاٌ الجؼاةغ مً هـاا اكحصاصي مغهؼي مىجقة ئإل هـاا اكحصاص الؿىق الظي-3

 .الؿياؾة إلاكحصاصية املحبعة مً ػغؾ الضولة

: أهميت الملحح

  . مغاكبة ثىـيظ املحزاهية أي ثدصيل إلايغاص و جؿضيض الىـلاتللض عهؼها اَحمامىا ععل

: أهداف الدراست

 املإؾؿات الغكابية همجطـ املداؾبة و املجطـ الكعبي الىػجي و ئبغاػ الصىعة الخليلية لضوع -1

في الحصغؾ و طمان إلاؾحعماٌ  مثل لؤلمىاٌ العمىمية و ثىجيه الؿياؾة . املـخكية العامة لطمالية

 .إلاكحصاصية لطضولة

 املحزاهية و مغاكبة  اعحمضها في صعاؾخىا لقظا املىطىع ععل املىهج الىصـي عىض كيامىا بحعغيف:املىهج املخملع

 . همىطا ملحزاهية بطضية مىصىعة و قغح العىاصغ القامة في َظا املىطىع، و عىض ثلضيمثىـيظَا
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: الدراساث السابقت

مضعوؽ بىثية ؾابلا في الىحل و املحزاهية ئن مىطىعىا لم يضعؽ بىثية مً كبل، ئال أن جؼء مىه بعىىان 

. لم يضعؽ بىثية مً كبل في الىحل و املظهغاتمغاكبة الحىـيظ املظهغات، أما الجؼء الثاوي أال و َى 

:  حدألاد الدراست

. ثم ئجغاء الضعاؾة في مؿحؼاهم: خضوص امليان

 .2017  ؾبحمبي ئإل ػاية2016جغاء البدث مً ققغ صيؿمبي ‘ثحدضص املضة الؼمىية ٌ: خضوص الؼمان

 : الصعوباث

: أرىاء كيامىا بالبدث واجقحىا صعىبات مىة أَمقا

. كطة املغاجع في الـصل الثاوي- 

:    محخوى الدراست

رالرة ؿصٌى هـصل ؿيها الحؼىع الحضعيجي لطمـاَيم الخاصة في  خاولىا مً زالٌ صعاؾخىا لطمىطىع 

باملىطىع اهؼالكا مً البؿيؽ رم  هثي جعليضا بهضؾ الىصٌى ئإل هحاةج البدث، و هظلً ثؼغكىا ئإل 

       الـصل الحؼبيلي، ؿلض اخحىي بدثىا ععل رالرة ؿصٌى بديث ول ؿصل يدحىي ععل رالرة مباخث أال 

اَية املبدث  ٌو ا:  و هيمبدثحن  و مً زالله ثىجض  مـاَيم خٌى املحزاهيةالـصل  ٌو ثىاولىا ؿيه: و هي

 مغاكبة ثىـيظ املحزاهية  أما الـصل الثاوي ؿحدضرىا عً ،  املباصب العامة لطمحزاهيةأما املبدث الثاويامليحزاهية 

آلامغ بالصغؾ و املداؾل  و املبدث الثاوي ثىـيظ املحزاهية املبدث  ٌو : و ثىجض ؿيه رالرة مباخث و هي

صعاؾة خالة ، أما الـصل الثالث الحؼبيلي ؿحىاولىا ؿيه مغاكبة ثىـيظ املحزاهية    و املبدث الثالثالعمىمي 

املحزاهية و املبدث الثاوي بطضية مىصىعة املبدث  ٌو ثلضيم ما و ٌبطضية مىصىعة و يىجض ؿيه مبدثحن  

  .2015إلاطاؿية لطؿىة املالية 
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 ملضمة الـصل

ئن كاهىن املالية املحظمً املحزاهية ، َظٍ الازحية التي ثدحىي ععل هـلات و ئيغاصات لؿض الىـلات املطلاة 

 َظا اللاهىن الظي يؿحىجل الحؼبيم الصاعا الظي هحؼغق له في َظا الـصل . ععل عاثلقا 
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 ٌ     ماَية املحزاهية   :املبدث  و

 ٌ  جعغيف املحزاهية: املؼطل  و

 كاهىوي املالية، ثدضص هـلات الضولة و ئػاعهي وريلة مصاصق عطيها مً ػغؾ الؿطؼة الخكغيعية في 

. 1956- 06- 29مً املغؾىا 18 زالٌ ؿتية ػمىية املاصة ئيغاصاتها

:  و مً َظا وؿحيحج ما يعي

املحزاهية هي وريلة يجل أن ثحدصل ععل مصاصكة الؿطؼة الخكغيعية و يعجي بها أن املصاصكة واهد في -1

ٌ خىم مكغوع و بعض املصاصكة أصبدد في خىم اللاهىن الظي  لطؿطؼة الحىـيظية خم ثىـيظ الىـلة  يسى

. و ثدصيل إلايغاص

 ؿهي ثبحن بالحـصيل ما جعتزا الضولة اللياا به مً ئيغاصاتهااملحزاهية هي التي ثدضص هـلات الضولة و -2

. لطضولة هـلات و ثبيان مصاصع إلايغاصات، و مً زالٌ املحزاهية ثحدضص بىطىح معالم الؿياؾة املالية

عً  كض ثؼيض َظٍ الـتية أو ثىلص  وعاصة ما ثيىن ؾىةمحصطة ثيىن املحزاهية ؾاعية املـعٌى لـتية ػمىية -3

. الاكحصاصيةخؿل الـغوؾ طلً في بعع الخاالت 

: يمىً خصغ املحزاهية في أعبعة مـاَيمالىاعص   و مً زالٌ  الحعغيف

. هي مجمىع خؿابات ئيغاصات الضولة و هـلاتها: املـقىا املداؾبي-

. هي الىؾيطة اللاهىهية التي مً زاللقا يصبذ ثىـيظ الىـلة و ثدصيل إلايغاص ئلؼاميا: املـقىا اللاهىوي-

. هي ثغجمة عكمية لطحىجقات الاكحصاصية لطضولة: املـقىا الاكحصاصي-

و هي ثجؿيض هعي ثبحن مً زالله إلاجاػة اللاهىهية املمىىخة لطؿطؼححن الخكغيعية و : املـقىا الؿياسخي-

   1.الحىـيظية
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: عالقت امليزاهيت باملخطط :املؼطل الثاوي

يجل عضا الازحالغ بحن املسؼؽ و املحزاهية، ؿاملحزاهية ثظم هـلات الضولة و ئيغاصاتها، بيىما املسؼؽ يعحبي 

:  املسؼؽ الاكحصاصي و يىمً الـغق ؿيما يعيئػاعاملكاعيع املضعجة في 

 ازحصاصئن املسؼؽ يعبي عً املداوع الىبيي لطؿياؾة الاكحصاصية، و َى مً : الؼبيعة اللاهىهية 

الؿطؼة الحىـيظية و مً َظا ال يحمحع بالصيؼة إلالؼامية، أما املحزاهية كىتها إلالؼامية مً كاهىن 

 .املالية الظي ثصاصق الؿطؼة الخكغيعية

  يهحم املسؼؽ بجميع كؼاعات اليكاغ الاكحصاصي، بيىما املحزاهية ال تهحم ئال : الاكحصاصياملضلٌى

 . بيكاغ الضولة في جاهبحن املحعطم بالىـلات و إلايغاصات العامة

 يىطع املسؼؽ لـتية ػمىية ثيىن محىؾؼة أو بعيضة املضي، أما املحزاهية : مً خيث الـتية الؼمىية

 2.ؿهي ثىطع لـتية عاصة ما ثيىن ؾىة
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 اململادئ العامت للميزاهيت :اململحح الثاوي

َىان كىاعض عامة يجل الؿحي عطيها لحلضيم وراةم املحزاهية، و جؿعل َظٍ اللىاعض ئإل ثثبيد الؿطؼة 

ة، و َىان عضة عىامل ثجعل مً َظٍ الىراةم جؿحىجل الحؼبيم الصاعا لقظٍ زلاملىد للمجالس املالية

. اللىاعض

 ٌ   عىامل ثؼبيم املحزاهية   :املؼطل  و

 العامل الحلجي : 

 إلايغاصات، َظا الؼابع  ووراةم املحزاهية هي عباعة عً مسؼؽ ماإي يحظمً ثلضيغات مغكمة لطىـلات

 .الخؿابي يؿحىجل هىعا مً الىطىح و الصغامة في الحلضيم

 العامل الؿياسخي : 

 جاػة كاهىهية مً ػغؾ املكغوع، وئيئن ثىـيظ املحزاهية بصـة زاصة و كاهىن املالية بصـة عامة يحؼطل 

وراةم املحزاهية يجل أن جؿمذ لطمكغع الخصٌى ععل هـغة واضخة و قامطة لطؿياؾة املالية كغاءة 

 .املىحهجة، و ثمىىه أيظا مً معغؿة و مغاكبة بعع إلازحياعات؟

 العامل الاكحصاصي : 

، العمطيات  مً جاهل املحزاهية ئن عبؽ الؿياؾة املالية بالؿياؾة الاكحصاصية يحؼطل ازحياعات واضخة

 .املالية ثحدضص الؿياؾة الاكحصاصية و ثحدضص املىهجية املحبعة لحيكيؽ صواليل الاكحصاص

 3. الحعضيالت املمىىة ععل ول مبضأئصعااَظا العامل يهضؾ ئإل الىـغ في املباصب  ؾاؾية لطمحزاهية مع 
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 ةمبضأ الىخض:  املؼطل الثاوي

 جميع إلايغاصات و الىـلات في بيان واخض ثـاصيا لىجىص بياهات مسحطـة ئصعاا يلطخي َظا املبضأ بظغوعة 

. ؿلض يإصي اإل وكىء محزاهيات مؿحلطة

هما يجل عضا الخطؽ بحن املحزاهية طات الىراةم املحعضصة ؿلض ثيىن املحزاهية مىخضة، و مع طلً ثلضا 

وراةم محعضصة ليؿد وريلة واخضة هما َى الخاٌ في اهيطتيا و ال يعحبي َظا زغوجا عً كاعضة وخضة املحزاهية 

العامة لطضولة، أما املحزاهيات املحعضصة ؿيإزظ بها باليؿبة لبعع الىخضات الاكحصاصية ختى ثحمىً مً 

 املاإي ألصاء وؿاةـقا، ئال أن بعع الخيىمات ثميل ئإل الخغوا عً مبضأ وخضة املحزاهية باالؾحلالٌالحمحع 

 الغكابة مًباوكاء محزاهيات مؿحلطة ثماما عً محزاهية الضولة لبعع اليكاػات الاكحصاصية و َظا القضؾ 

 .الخكغيعية

 أَضاؾ مبضأ الىخضة: 

. ؾقىلة عغض املحزاهية-

. ثجىيل الباخث ئجغاء الحدغيات الخؿابية لـدص املحزاهية-

. وطع واؿة الىـلات و إلايغاصات في وريلة واخضة يؿقل مً مقمة الؿطؼة الخكغيعية في ثغثيل  ولىيات-

 جعضيل مبضأ الىخضة: 

 ععل املالية اوعىؿد لطحؼىعات التي لخلد مـقىا الضولة، و  و هـغا ئن هثحيا مً الىحاب املعاصغيً

ؿال مىاصة  الـصل بحن الىـلات طات الؼابع الحلطيضي و الىـلات الخضيثة، و مً َىا بظغوعةالعامة يغون 

. مً وجىص جعضيالت ععل املبضأ

 :جعضيل املبضأ مً جاهبية املاصي-

 لم ثىً محزاهية الحجقحز مضمجة في كاهىن املالية بصـة نهاةية، ؿمحزاهية 1967في الجؼاةغ مثال و ختى ؾىة 

، و 1964 ثدد عىىان بغهامج الحجقحز لؿىة 1964- 03-18 كاهىن ايؼاع جاءت في 1964الحجقحز مثال لؿىة 

محزاهية الحجقحز لؿىة يجحز  الظي مً زالله 1966- 03-03 جاءت في ؿل  مغ املإعر في 1966في ؾىة 

1966.4 
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. مىً أن يعاص الىـغ في َظا املبضأ مً زالٌ الحؼحيات التي باميانها أن ثلع زالٌ الؿىةيهما 

 : الكىعيٌجعضيل املبضأ مً جاهل-

الكىعي يمىً إلاقاعة ئإل وجىص محزاهيات أزغي ئإل جاهل املحزاهية ٌ مً جاهلالىخضة بضأ ائن جعضيل 

 املحعطم باملالية العامة 1984- 07- 07 املإعر في 17- 84 مً كاهىن 44العامة، و َظا ما جاءت به املاصة 

: ععل ما يعي

يجىػ أن ثيىن مىطىع محزاهيات ملخلة العمطيات املالية لصالل الضولة التي لم يعحن عطيها اللاهىن " 

 بعع املىاعص أو ثأصية بعع الخضمات املضؿىعة ئهحاا، و التي وكاػقا أؾاؾا ئإل الاعحباعيةالصخصية 

".  محزاهيات ملخلة بمىجل كىاهحن املاليةئلؼاء أو ئوكاءالثمً، يلغع 

 و املحعطم باملالية العامة، هص في بعع مىاصٍ ععل 1984- 07- 07 املإعر في 17- 84هما أن كاهىن عكم 

:  وجىص عضة محزاهيات طات اؾحلالٌ ماإي أَمقا

:   امليزاهياث امللحقت-أ

 و هي محزاهيات يؿحضعيها خؿً ؾحي بعع املغاؿم العمىمية طات الؼابع الاكحصاصي، خيث ثىطع لقظٍ 

املغاؿم محزاهيات مؿحلطة جكمل ععل ئيغاصاتها و هـلاتها، أي لقا اؾحلالٌ ماإي صون الصخصية الاعحباعية 

 صون الحليض باإلجغاءات ئعمالقا و يبيػ وجىص َظٍ املحزاهيات طغوعة خغية املغاؿم العمىمية في مؼاولة 

إلاصاعية، ختى ثيىن لقا هــ زؼىغ املكغوعات الحجاعية  زغي و مً زاللقا ثحمىً الضولة مً معغؿة 

. مغصوصية َظٍ املغاؿم

و مً اللىاعض امللغعة باملحزاهيات امللخلة أهه يؼبم عطيها ما يؼبم ععل املحزاهية العامة لطضولة، زاصة 

 املاإي الاعحباع الؿطؼة الخكغيعية لقا، بمعجى أن املحزاهيات امللخلة و ئن واهد ال ثدلم العحماصباليؿبة 

. الظي يؿخىض ئليه مبضأ الىخضة، و املمثل في عكابة الؿياؾة لطؿطؼة الخكغيعية

و ثغثبؽ َظٍ املحزاهيات بمحزاهية الضولة مً الىاخية الكيطية خيث أن مىاعصَا ثصىف ئإل جاهل ئيغاصات 

الضولة، و هـلاتها ثصىف ئإل جاهل هـلات الضولة، هما ثسظع لطغكابة همحزاهية الضولة، هما هجض في 

 5:املحزاهية امللخلة جاهبحن
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 : هـلات و ئيغاصات الاؾحؼالٌ-1

جؿعل املحزاهية امللخلة ئإل جؼؼية هـلاتها في جاهبها الاؾحؼالإي مً ئيغاصات الخضمة امللضمة، أي جؼؼي 

 .هـلاتها بايغاصاتها الخاصة

 : هـلات و ئيغاصات الاؾخثماع-2

 .و جؼؼي الىـلات َىا ئما بالحمىيل الظاجي أو باللجىء ئإل اللغوض

واهد املحزاهية امللخلة ثـقغ ول ؾىة في كاهىن املالية باليؿبة لطغزصة الخكغيعية أي املصاصكة، ؿياهد 

 و بملحطخى 1988جؼةية ألن املحزاهية امللخلة واهد جكحمل ععل جاهل صون جاهل الاؾخثماع، ختى ؾىة 

 ؿأن محزاهية البييض و 17- 84 مً كاهىن 45 مً كاهىن املالية لقظٍ الؿىة، و ثؼبيلا لطماصة 188املاصة 

 املىاصالت بجاهبيها الاؾحؼالإي 

و الاؾخثماعي، أصبدد ثسظع لىــ اللىاعض و إلاجغاءات التي جعغؿقا محزاهية الضولة عىض عمطية 

 .املصاصكة

  Les comptes spéciauxالحساباث الخاصت - ب

يلصض بالخؿابات الخاصة ثطً املبالؽ التي ثضزل ئإل الخؼيىة ععل أن ثسغا منها ؿيما بعض، أي أنها ال جعض 

ئيغاصا باملعجى الصخيذ و هظا املبالؽ التي ثسغا مً الخؼيىة، ععل أن جعىص ئليها ؿيما بعض أي أنها ال جعض 

 .ئهـاكا باملعجى الصخيذ

ؿهي ئطن عمطية محعطلة بدغهية اعحماصات معيىة، ػال ثحمحز بالؼابع النهاتي، و يبيع وجىص الخؿابات 

-  الـلغة 08 و املحعطم باملالية العامة في املاصة 1984- 07- 07 املإعر في 17- 84الخاصة باملحزاهية اللاهىن  

2-  

و مثاٌ طلً في الحأمحن الظي ثطتزا بضؿعه بعع الكغوات املحعاكضة مع الخيىمة، و َظا طماها لحىـيظ 

 2010- 10- 07 املإعر في 010- 236مكغوعاتها بالصىعة املحعاكض عطيها، و َظا ما هص عطيه املغؾىا 

املحعطم بالصـلات العمىمية، ئط ال يعحبي ئيغاصا عػم صزىله زؼيىة الضولة ألهه يؿتيجع ئإل َظٍ الكغوات، 

أي ثلىا الخؼيىة بازغاجه و َظا بعض جؿطيم املكاعيع املحـم عطيها خؿل املغؾىا ؟ الؿالف الظهغ، و 

 6.زغوا َظٍ  مىاٌ مً الخؼيىة ال يعحبي هـلة عامة

                                                           
.292  الدكتور سوزي عدلي ناشد،الوجيز في المالية العامة ، ص 

6
  



 
16 

 

 

و مً املىؼلي أن خغهة َظٍ  مىاٌ ييبغي أن ثغصض لقا خؿابات زاصة، و ثلـل َظٍ الخؿابات مً 

ثطلاء طاتها عىضما ثسغا مً الخؼيىة العمىمية و َظٍ الخؿابات الخاصة ال جعض اؾحثىاءا باليؿبة ملبضأ 

وخضة املحزاهية، بل ععل العىـ ؿانها ثإصي ئإل ئؿقاع املغهؼ املاإي لطضولة ععل خليلحه صون ئطاؿة مبالؽ ئإل 

 .ئيغاصاتها أو ئإل هـلاتها

املحعطم باملالية العامة لطىطعية اللاهىهية 1984- 07- 07 املإعر في 17- 84 مً كاهىن 48ثىص املاصة 

 : أهىاع مً الخؿابات الخاصة5للخؿابات الخاصة ععل وجىص 

 و هي جكمل العمطيات التي بىاءا ععل اللاهىن هي ممىلة مً ئعاصات زاصة، : خؿاب الغصض الخاص

 .الغؾىا قبه الجباةية التي ثمٌى صىضوق الظمان الاجحماعي: مثل

 ثحعطم َظٍ الخؿابات بالخؿبيلات التي ثمىذ مً ػغؾ الخؼيىة لطمجمىعات : خؿابات الخؿبيلات

 .املدطية و لبعع املإؾؿات العمىمية  زغي 

 هي املبالؽ املحعطلة باللغوض التي ثمىدقا الضولة لـتية جؿاوي أو ثؼيض مً أعبع : خؿابات اللغوض

ؾىىات، في خضوص الاعحماصات املسىلة لقظا اللغض، و هي مىحجة لـىاةض ئال أن كيمة الـىاةض ال 

 .جكبه كيمة الـىاةض في املىـىمة البىىية

 و جكمل العمطيات طات الؼابع الصىاعي و الحجاعي التي ثلىا بها الضولة مً : خؿابات الحجاعة

 .زالٌ بعع املصالل العمىمية لقا

 و هي املبالؽ التي ثلىا الضولة بخؿضيضَا للخيىمات : خؿابات الخؿضيضات مع الخيىمات الخاعجية

 .الخاعجية في ايؼاع اثـاكيات رىاةية

ئن عمطيات الخؿابات الخاصة يىص ػطيها اللاهىن، و يؿمذ بها و ثىـظ في هــ ؿغوؾ عمطيات محزاهية 

 .الضولة، ػحي أن مبالؼقا ال ثيىن مدضصة بصـة نهاةية

ؿالؿطؼة الخكغيعية عاصة ما ثىحـي بمغاكبة وجىص َظٍ الخؿابات في كاهىن املالية، صون أن ثحىؿغ لضيها 

 .ئمياهية الحأهض مً خليلة املبالؽ املسصصة ؿيها

ئن اللجىء ئإل اؾحعماٌ الخؿابات الخاصة يلطل مً صاةغة ثىؾع الغكابة البيملاهية، ملا ثلىا به الؿطؼة 

 .الحىـيظية في َظا املجاٌ
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 430ؿـي الجمقىعية الثالثة و الغابعة في ؿغوؿا اؾحعمطد َظٍ الخؿابات بصـة مبالؽ ؿيها، خيث بطؼد 

   7. خؿابا مما اؾحىجل ئجغاء عمطية جغص لقظٍ الخؿابات

 مبضأ الؿىىية: املؼطل الثالث

بىاءا ععل َظا املبضأ ؿان كاهىن املالية الظي يحظمً املحزاهية، يحجضص ول ؾىة و يصاصق عطيه مً ػغؾ 

الؿطؼة الخكغيعية لؿىة وامطة، و التيزيص امللضا لحدصيل إلايغاص و ثىـيظ الىـلة، َى صالل لؿىة 

 .واخضة ؿلؽ يجل ثجضيضٍ ول ؾىة، و يغجع َظا املبضأ ئإل اعحباعات ؾياؾية و مالية

 الاعحباعات الؿياؾية 

ئن مبضأ الؿىىية يؿمذ بمغاكبة مىحـمة و محىالية مً ػغؾ الؿطؼة الخكغيعية ععل الؿطؼة الحىـيظية، 

امليطـة بخىـيظ املحزاهية و َظا مً زالٌ املىاككة الؿىىية، و الـدص الظي ثلىا به الؿطؼة الخكغيعية 

ملحزاهية الضولة، و َظا يجؿض صوع الؿطؼة الخكغيعية في الىكىؾ ععل ثـاصيل وكاغ الؿطؼة الحىـيظية، 

ؿيطما كصغت املضة التي يحعحن ععل الخيىمة الغجىع ئإل الؿطؼة الخكغيعية، للخصٌى ععل مىاؿلة 

 .؟الحدصيل و إلاهـاق ييىن بصـة صوعية و في ؿتيات محلاعبة

 الاعحباعات املالية 

ؿتية الؿىة في الـتية التي ثماعؽ ؿيها اػطل  وكؼة الاكحصاصية، ئن عمطية ثلضيغ الىـلات و إلايغاصات 

يصعل لـتية أػٌى مً ؾىة، و لقظا بؿبل اخحماٌ جؼحي  ؾعاع و  جىع بصىعة مدؿىؾة زالٌ الـتية 

الؼمىية الؼىيطة، هما أن ثلضيغ إلايغاص ييىن بضوعٍ أصعل هـغا الخحماٌ جؼحي العىامل الاكحصاصية، التي 

ثإرغ في الضزل اللىمي ؿالحيبإ بهظٍ العىامل في املؿحلبل اللغيل أي ؾىة ملبطة، ؾييىن في العاصة صاةبا 

 . ألن الحؼىعات َظٍ بىيد ععل املاضخي اللغيل الظي خضص بؿىة

هما أن ؿتية الؿىة ثظم الـصٌى  عبعة لطؿىة التي يحىػع عطيها مـاَغ اليكاغ الاكحصاصي، و ما 

ثلحظيه مً هـلات ئيغاصات، ؿمثال إلاهـاق ييىن في ؿصل الكحاء باعحباٍع الـصل  هثي وكاػا،           و 

إلايغاص أو الحدصيل ييىن في ؿصل الصيف باعحباٍع ؿتية الحدصيل، و لقظا ؿأي محزاهية جعض لـتية ثلل عً 

 .الؿىة ال يمىً مىاػهة هـلاتها مع ئيغاصاتها

 بضاية الؿىة املالية 

ثسحطف بضاية الؿىة ملالية ما صولة ألزغي ؿبعع الضٌو ثدضص بضاية الؿىة املالية بأٌو جاهـي،             و 

البعع آلازغ همصغ مً أٌو جىيطية ععل أن ثيحهي في آزغ جىان في الجؼاةغ، و مىظ الاؾحلالٌ الؿىة 
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 يحعطم بلىاهحن 1984- 07- 07 املإعر في 17- 84 مً كاهىن 3املالية ثىاؿم الؿىة امليالصية، ػبلا لطماصة 

 8.املالية

يلغ و يغزص كاهىن املالية لطؿىة باليؿبة ليل ؾىة مضهية، بمجمل مىاعص الضولة و أعبائها و هظا " 

  ".الىؾاةل املالية  زغي، املسصصة لخؿيحي املغاؿم العمىمية و ثىـيظ املسؼؽ إلاهماتي الؿىىي 

 جعضيل مبضأ الؿىىية-

يـل مبضأ الؿىىية يدمل ول معىاٍ في ثدصيل مىاعص محزاهية الضولة، أما في جاهل الىـلات ؿالحمؿً 

بمبضأ الؿىىية، يجعل مً الاعحماصات املاصية الؼحي مؿتهطىة في نهاية الؿىة ػحي كابطة لطحجضيض، و َظا ػحي 

صخيذ، و مً َىا جاءت جعضيالت ععل املبضأ في جاهل الىـلة، َظٍ الحعضيالت ثظَل ئإل الحلطيص مً 

 .  إلاػاع الؿىىي لطمحزاهية

 كىاهحن املالية الحىميطية 

ثأجي كىاهحن املالية الحىميطية لحؼحي أو ئخضاذ بىىص جضيضة في املحزاهية التي جاءت في كاهىن املالية  ؾاسخي، 

 مً كاهىن 4 الخاصة بلؿيمة الؿياعات ، هما هصد عطيها املاصة 1996مثطما جاءت في كاهىن املالية لؿىة 

 : الظي يحعطم بلىاهحن املالية هما يعي1987- 07- 07 املإعر في 17- 84

يمىً للىاهحن املالية الحىميطية أو املعضلة صون ؾىاَا ئثماا أخياا كاهىن املالية لطؿىة، أو جعضيطقا زالٌ " 

 . الؿىة الجاعية

 التيزيص بالبيهامج 

ئن عمطيات الاؾخثماع يحم ثىـيظَا في مضة مً الؼمً ػالبا ثـىق الؿىة، و مً َىا ؿان عمطية املحزاهية هاصعا 

ا، ألن  ما ثحم زالٌ هــ الؿىة، و ال يمىً خضوذ جؿضيض وامل محعطم بمجمىع  عماٌ الجاعي ئهجاَػ

املداؾبة العمىمية ال جؿمذ بالخؿضيض ئال بعض ئهجاػ العمل املحـم عطيه، مً زالٌ ئبغاا الصـلة مع الؼحي 

عل مجمىع  عماٌ، و ليـ مً املعلٌى و هـغا لعىامل ثلىية و مالية أن يعاص الىـغ ول ؾىة، في الكغوغ 

 . و الـغوؾ املحعطلة باهجاػ َظا العمل، و مً َىا يبلى التيزيص بالبيهامج يكيل الخل  مثل

َظٍ الحلىية جؿمذ بؼبيعة الخاٌ باملداؿـة ععل الحجاوـ املحعطم بااللتزامات املالية، التي أزظتها الضولة 

 .ععل عاثلقا مع الؼحي

 9.ئن اعحماصات الخؿضيض املمىىخة ؾىىيا ثـقغ طمً كاهىن املالية، و زالؿا لظلً ؿان التيزيص 
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بالبيهامج الظي يسص َظٍ الاعحماصات ليـ مىصىصا عطيه، و ال مؿمىخا به في َظا الىص الخكغيعي أن 

التيزيص بالبيهامج في الجؼاةغ، يحم في ئؿقاع الىراةم املالية طات الؼابع إلاصاعي و يتيثل عً طلً هحاةج 

 :أَمقا

 .ئن التيزيص باإلهـاق في أيؼاع الاؾخثماعات يحم الالتزاا به زاعا أيؼاع التيزيص باملحزاهية-1

ئن ثلىية التيزيص بالبيهامج في الجؼاةغ ليؿد ؿلؽ جعضيال ملبضأ الؿىىية، و لىنها هىع مً ئعاصة الىـغ -2

 .في صالخيات الؿطؼة الخكغيعية في ميضان إلاهـاق العاا

ثحمثل َظٍ الحلىية في ئعاصة ثجضيض صالخية الاعحماصات الؼحي : ئعاصة ثجضيض ئعحماصات الخؿضيض-3

مؿتهطىة زالٌ الؿىة لطؿىة اللاصمة، أي َىان ئجغاءات يحم بمىجبها الؿماح لطمصالل العمىمية 

ا كبل  باؾحعماٌ الاعحماصات ئإل ما بعض نهاية الؿىة، و مً َىا ؿان الىـلات التي يحم الكغوع في اهجاَػ

 يمىً جؿضيضَا، زالٌ ؿتية معيىة ثحعضي الـاثذ مً جاهـي لطؿىة املىالية و ػالبا ما ثمحض ئإل 12- 31

ققغ ماعؽ و َظا ما يعغؾ بالـتية إلاطاؿية لطؿىة املالية ئال ئن ئعاصة ثجضيض الاعحماصات ثسحطف بازحالؾ 

 . هىعية الىـلات

 :الاعحماصات ملسصصة لطىـلات الاؾخثماعية-أ

و هي مبيمجة لعضة ؾىىات و مً َىا ؿاطا لم يحمىً مً اؾتهالن جميع الاعحماصات، هـغا لحأزحي خاصل 

، ألهه مقما واهد الـغوؾ ؿان  قؼاٌ يجل أن ثىجؼ     و الىـلات  في  الاهجاػ ؿاهه مً ػحي املعلٌى ئلؼاٍؤ

 .يجل أن جؿضص

 :الاعحماصات املسصصة لىـلات الخؿيحي-ب

ئهىا ال هجض هــ املبيعات في هـلات الخؿيحي ألنها ػحي مبيمجة لـتية ػىيطة، و لظلً يجل مغاعاة مبضأ 

 .  الؿىىية ؿيها

ؿـي ؿغوؿا مثال هجض هىعحن مً ئعاصة ثجضيض الاعحماصات، ؿحجضيض الاعحماصات املسصصة لىـلات الخؿيحي 

جعحبي خاالت اؾحثىاةية، و في خاٌ خصىلقا يجل أن يكاع ئليها ول ؾىة طمً جضٌو زاص، ييىن ملخلا 

بلاهىن املالية، و زالؿا لظلً ؿان ثجضيض الاعحماصات املسصصة لطىـلات الاؾخثماعية ال يؿحىجل عزصة 

 الاعحماصات الؼحي مؿحعمطة، مجضصة ؿىق َظٍ 2/3جكغيعية، ؿيل وػيغ بامياهه أن يعحبي و بصـة آلية رطثي 

 .اليؿبة يحم الحجضيض بلغاع مً وػيغ املالية
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 10. ؿأن ثجضيض اعحماصات الخؿضيض الاؾخثماعية ال ثـقغ في كاهىن املالية66في الجؼاةغ و مىظ ؾىة 

                و وؿحيحج مً طلً ال وجىص لغزصة جكغيعية في َظا امليضان، و ئهما يحم طلً بصىعة آلية 

و َظا ما أمىىىا إلعاصة الىـغ في جعغيف اعحماصات الخؿضيض، ؿقظٍ  زحية و زالؿا لطتيزيص بالبيهامج، ثحم 

 .املصاصكة عطيها لؿىة واخضة و ثصبذ صالخة لعضة ؾىىات

و مً َظا وطه وؿحيحج أن مبضأ الؿىىية يـقغ خاليا صعل الحدليم، ألهه ال يحماشخى مع عمطية البيمجة و 

    11.ال مع ثىـيظ الىـلات الاؾخثماعية
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 خادتة الفصل

إن قانون املالية املتضمن امليزانية الذي تطرقنا إليو يف ىذا الشرح مبفهومو و مبادئو األساسية ، و أنواعو على أنو 
جمموعة من القواعد اليت جيب على احلكومات و اهليئات العامة أن تسهر على تطبيقها يف حتديد نفقاهتا، و تأمني 

املوارد لسد ىذه األخرية، ىذا األخري الذي كان قبل املصادقة يف حكم مشروع و بعدىا أصبح يف شكل قانون الذي 
 . يستوجب التطبيق و كذا مراقبتو، سنتطرق إليو يف الفصل الالحق
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   الفصصمقدمت

ئن اللاهىن املحزاوي في الجؼاةغ و في ئػاع الحلؿيم العاا لطصالخيات و املؿإوليات يلؿم عمطيات ثىـيظ 

ئن َظا الحلؿيم ليـ مجغص ثىـيم عمل ؿلؽ الن .املحزاهية ئإل ؾطؼححن مسحطـححن و في مغخطححن محمحزثحن 

الحصغؾ في  مىاٌ العمىمية يلحطخي هىعا مً الخظع و ليـ مً املعلٌى أن جؿىض ثىـيظ الىـلة في جميع 

 مغاخطقا لصخص واخض و طلً ثـاصيا لعمطية الازحالؽ و الحالعل باألمىاٌ العمىمية 
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 ثىـيظ املحزاهية : املبدث  ٌو 

، و يحمثل في ئجغاء العمطيات املحعطلة  (الخيىمة)ئن ثىـيظ املحزاهية يبلى مً ازحصاص الؿطؼة الحىـيظية 

 .في ثىـيظ الىـلة و ثدصيل إلايغاص 

 هـامية الىـلة و مالةمة الىـلة : املؼطل الاٌو 

كبل الحؼغق  ئإل ثىـيظ الىـلة و املغاخل املحعطلة بظلً ، يجل عطيىا ان هىضل بحن مـقىمحن ،كض ييىن 

هـامية الىـلة و مالةمة الىـلة و التي ثىضعا طمً ثدضيض ػبيعة :ليـ مً الؿقل الحـغكة بينهما و َما 

عمطيات ثىـيظ املحزاهية ، يعحبي هـامي ول ما يلع صازل ئػاع املسؼؽ املحزاوي و يعحبي مالةم ول ما ثغن 

 ئن عمطيات امليطـحن بخىـيظ املحزاهية ثىدصغ في َاطيً املىؼلحن  . ملباصعة الـغص 

هىعية العحاص املدصل )الحلييم يحعطم بالىحاةج املدصل عطيها مً جغاء قغاء عحاص ما  : مالئمت الىفقت –أ 

عطيه ملاعهة ما جعغؾ عطيه في َظا امليضان ، َل ثم اكحىاٍؤ لحطبية خاجة ملخة ، َل َىان ؿغوؾ 

 (مىطىعية جؿمذ باإلؾحعماٌ  مثل لقظا العحاص 

َل الىـلة :الحلييم يحم ععل أؾاؽ ثؼبيم اللىاعض املالية و املداؾبية املحمثطة في  : هظاميت الىفقتب ـــــــــ 

مصغح بها في املحزاهية ، َل إلاعحماصات املسصصة لقظا الؼغض مىجىصة أو واؿية ، َل ثم الضؿع بعض 

 .ئهجاػ العمل و بأي ػغيلة وان طلً ، َل ثم ئختياا كىاعض املىاؿؿة خحن ئزحياع املىعص 

ئن مً الؿقل ثلؿيم العمطية في ؿل مـقىا هـامية الىـلة الن طلً مغثبؽ بحؼبيم كىاعض مالية و 

مداؾبية ، اما باليؿبة ملالةمة الىـلة ؿان مً الصعل اللٌى بان العمطية كض هجخد أو ؿكطد الهه بحن 

 .و الىجاح الباَغ ثىجض صعجات محـاوثة املؿحىيات  (الحاا)الـكل الظعيع 

ئن املداؾبة العمىمية في مجمل كىاعضَا ثياص ثىدصغ في مـقىا هـامية الىـلة ، و ال ثحعضاٍ ئإل املالةمة 

 . ئال بداالت اؾحثىاةية و بكحئ مً الخظع

ئن املحعاعؾ عطيه َى ان املالةمة مً ئزحصاص آلامغ بالصغؾ و الىـامية مً ئزحصاص املداؾل ،ػحي ان  

الـغق بينهما ليـ باملؼطم ، ؿاآلمغ بالصغؾ مً جاهبه مجبي ععل ئختياا ول اللىاعض املالية و املداؾبية و 

 12.املداؾل مً جاهبه كض يلىا بعمطية مالةمة و لى بصـة ػحي مباقغة 
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 :ـ الحـغكة بحن هـامية الىـلة مً خيث املظمىن و مً خيث الكيل 

َل يمىىىا اللياا بهظٍ العمطية او ثطً ؟ و الىـامية مً :ثضؿعىا ئإل ػغح الؿإاٌ : الىـامية مىة املظمىن 

 خيث الكيل ثؼغح الؿإاٌ هيـية اللياا بهظٍ العمطية ؟ 

ئن إلاقياٌ املؼغوح يحمثل في عؾم الخضوص بحن املـقىمحن مً ػغؾ املداؾل ، ؿقل يىحـي َظا  زحي 

بمعايىة الجاهل الكىعي ملطف الىـلة ، هؼبيعة و عضص الىراةم التي يجل أن يدحىيها املطف أن يدم له ان 

َل املداؾل مجبي ععل ثؼبيم : يظَل ئإل أبعض مً طلً ن والـصل مثال في كاهىهية الىراةم أي بازحصاع 

اللاعضة الـغعية صون الىـغ في مضي ئختياا اللاعضة  صطية ، للض ػظي َظا إلاقياٌ الىلاف بحن 

مسحصحن في املالية العامة و املداؾبة العمىمية في بضاية الؿحيىات بـغوؿا ، باإلطاؿة ػعل بعع القيئات 

في اللظية ، الن الامغ يحعطم بحأويل الىص ػحي ان  (الـصل)املسحصة همجطـ املداؾبة صون الخؿم 

الحىجه املداصغ لئلقيالية يميل ئإل جؼطيل الجاهل الكىعي لطىـلة عطيه مً خيث املظمىن ،بديث جاءت 

 الاخياا الصاصعة مً القيئححن الؿالـتي الظهغ ثإهض َظا إلاثجاٍ مما جعل الىصىص اللاهىهية جؿايغ طلً 

  مملدأ الفصص بين  مر بالصرف ألا املحاسب : املؼطل الثاوي  

يلىا بخىـيظ الىـلة و هظا املداؾبة العمىمية مجمل كىاعضَا ععل مبضأ الـصل بحن آلامغ بالصغؾ           

 ، ؿيه وعص في معـم الىصىص اللاهىهية 19و املداؾل ، و يعىص ثاعيش َظا املبضأ في ؿغوؿا ئإل بضاية اللغن 

  1962املىـمة لطمداؾبة العمىمية و ثم ثىؾيع هؼاكه ئإل املإؾؿات العمىمية بضاية مً ؾىة 

  ئن ثىـيظ املحزاهية بكليها إلايغاصات و الىـلات مً ئزحصاص شخصحن مً أعىان :مظمىن املبضأ

الضولة َما آلامغ بالصغؾ و املداؾل ،ؿاآلمغ بالصغؾ ثحدضص مقامه في إلاقغاؾ ععل ثمثيل عمطية 

واللياا بجميع إلاجغاءات املحعطلة لحدظحي املطف ، وييىن طلً طمً ما يعغؾ . إلايغاص و الىـلة 

باملغخطة إلايضاعية ، أما املداؾل ؿقى يأزظ ععل عاثله ثدصيل إلايغاص و اللياا بعمطية الضؿع 

أيظا باملداؿـة  (املداؾل)لطىـلة باؾحعماله جميع الىؾاةل التي يسىلقا له اللاهىن و َى مؼالل 

ععل  مىاٌ العمىمية املىطىعة ثدد ثصغؿه و هظا املىجىصة في الصىضوق الظيي َى ثدد 

 13.مؿإوليحه 
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  مبيعات املبضأ: 

 :ئن املبضأ يجض ثـؿحي مً الىاخية اللاهىهية ؿيما يعغؾ ب

 :املغاكبة املحباصلة  -1

و جؿحمض َظٍ املغاكبة معىاَا مً طغوعة الـصل بحن الؿطؼات زاصة الخكغيعية منها و الحىـيظية في ئػاع 

و جعل . املحزاهية و ئمحضاصا لظلً جاء جعيحن عىهحن مىـصطحن عً بعظقما ثابعحن لقيئححن مسحطـححن 

اللاهىن مً عضا ئهحماء املاٌ لىصاية واخضة أمغا طغوعيا ئال في خالة ئؾحثىاةية ، َظٍ إلاػصواجية جؿمذ 

باملغاكبة املحباصلة بحن َظيً العىهحن ؿيه عمطية ثىـيظ الىـلة ، ؿمً جقة هجض آلامغ بالصغؾ الظي يأمغ 

بحدصيل إلايغاص أو بخىـيظ الىـلة و مً جقة أزغي هجض املداؾل الظي يلىا بالحدصيل و بالضؿع 

 .بىاءا ععل مـقىا الىـامية  (الىـلة)

 :ثلؿيم العمل -2

 ئن ػبيعة العمل املعلضة أخياها ثيحمي ئإل ثلحطخي أن يلؿم العمل خؿل إلازحصاص ؿاآلمغ بالصغؾ 

يجل ان يهحم بخؿيحي املصلخة املكغؾ عطيها مً جميع الجىاهل همحابعة املىؿـحن لحدضيض  ولىيات 

،ئهجاػ و محابعة املكاعيع أما الجاهل املداؾبي لقظٍ العمطيات ؿيبلى مً ئزحصاص املداؾل العمىمي 

 صون ان يىـي طلً ععل آلامغ بالصغؾ مؿإوليحه في إلاػالع ععل َظا الجاهل

  :جوحيد اليشاط املالي للدألالتـــ  3

ليي ثحمىً الضولة مً محابعة وكاػقا املاإي بصـة صكيلة و مؿحمغة أووطد الحصغؾ مً الىاخية 

املداؾبية و املالية ئإل املداؾل العمىمي الظي كض يكغؾ ععل جؿيحي إلاعحماصات املالية لعضة آمغيً 

بالصغؾ و جاء َظا إلاجغاء ععل أؾاؽ ما يعغؾ بىخضة الصىضوق ،ؿاملداؾبىن العمىميىن يسظعىن 

لىصاية واخضة هي وػاعة املالية امليطـة كاهىها بالؿقغ ععل إلاؾحعماٌ الخؿً لالمىاٌ العمىمية مما يظمً 

 14.لقا اللياا بعمطية املغاكبة 
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 :حدألاد مملدأ الفصص 

 مً هاحيت إلاراداث:  

ئن املحعاعؾ عطيه َى ان مبضأ الـصل بحن آلامغ بالصغؾ و املداؾل َى أكل خضة في جاهل إلاعاصات مما 

َى عطيه في جاهل الىـلات ،ئن ثؼبيم املبضأ ييىن ييىن وامال خيىما يحعطم  مغ باإلعاصات التي ثحم عً 

ػغيم ما يؿمى باآلمغ بالصغؾ ــ مضيغ الجباية ــ و ثدصيطه مً ئزحصاص املداؾل ـــ عػم ئهحمائها لىصاية 

واخضة ـــ هما َى الخاٌ باليؿبة لطظغاةل املباقغة اما إلاعاصات التي ال  يسظع ثدصيطقا لقظا إلاجغاء ؿانها 

 .ثحم مً ػغؾ املداؾل و خضٍ 

  مً خيث الىـلات: 

ا ؿيما يعي   : ئن إلاؾحثىاءات الىاعصة ععل مبضأ الـصل في جاهل الىـلة ثبلى مدضوصة و يمىً خصَغ

و جعغؾ باإلعحماصات الؿغية و هي ئعحماصات مالية ــ هـغا لطؼبيعة : إلاعحماصات الخاصة -            أ

الخاصة بالىـلة املعيىة بها ، ثسغا عً إلاػاع العاا لطمداؾبة العمىمية و هي عباعة عً مبالؽ مالية ثمىذ 

في ؿغوؿا مثال و بضاية مً ؾىة . في ئػاع املحزاهية لغةيـ الخيىمة الظي يبلى مً ئزحصاصه الحصغؾ ؿيها 

  يلىا عةيـ الخيىمة باألمغ بالصغؾ بمجمىع املبطؽ و يىطع ثدد ثصغؾ مً ػغؾ املداؾل 1964

وهي عباعة عً مصلخة مالية ثيكأ لضي آلامغ بالصغؾ بمىاؿلة :         ب ـ الىوالة املالية لطخؿبيلات 

املداؾل ،يحمىً مً زاللقا آلامغ بالصغؾ باللياا ببعع الىـلات صون الطلجىء ئإل املداؾل و طلً في 

ئيؼاع ما يعغؾ بمىذ الؿبيلات لطمىؿـحن لطلياا بمقامه العاصية و يلىا الىهيل بعض طلً بظبؽ العمطية 

 .و ثلضيم املبيعات الالػمة لطمداؾل ليأزظَا َظا  زحي ععل عاثله في ئػاع املداؾبة 

 املرحلت إلاداريت ألا املرحلت املحاسبيت: املطلب الثالح 

ئن ثىـيظ املحزاهية في املغخطة إلاصاعية يحم ثدد ئقغاؾ آلامغ بالصغؾ ، ؿـي جاهل الىـلة ثحمحز املغخطة 

 .إلالتزاا ، ثدضيض املبطؽ و ثصـيحه ،آلامغ بالصغؾ :  عمطيات هي 3إلاصاعية ب

هي اٌو عمطية في املغخطة إلاصاعية يلىا بها آلامغ بالصغؾ و وعجي بها ان الضولة مً : إلالتزاا بالىـلة -1

 15.زالٌ اجقؼتها ثلطخي بىجىص ئلتزاا لقا ئثجاٍ الؼحي في ئػاع عمطية معيىة ، ؿحسصص مبطؽ معيىا ملىاجقة

 :  هـلات العمطية في خينها  و َىان هىعان مً إلالتزاا

 يحىلض مً جغاء ئبغاا الضولة لصـلات أو ػطبها الؼحي ئجغاء عمطيات معيىة  : إلالتزاا إلاعاصي -  أ 
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و ييكا مً زالٌ كياا مؿإولية الضولة بصـة ػحي مباقغة مً جغاء عمل كاا به :  إلالتزاا ال ئعاصي –ب 

  .(ػبيعي او ئعحباعي )عىن لقا 

ثحمثل العمطية الثاهية في ئجغاء الحدغيات الالػمة لئلربات و الحدلم مً وجىص : ثدضيض املبطؽ و ثصـيحه -2

َظا الضيً ععل عاثم الضولة رم اللياا بحدضيض مبطؼه بصـة صكيلة مً زالٌ مجمىع الىراةم التي ثثبد ، 

 . ان الخضمة او الؿطعة كض أجغاَا ؿعال

 (آلامغ بالصغؾ)بىاءا ععل العمطيححن الؿابلححن ثلىا الؿطؼة امليطـة بخىـيظ الىـلة : آلامغ بالصغؾ -3

باصضاع امغ بالصغؾ و معىاٍ ان مطف الىـلة أصبدد ثحىؿغ ؿيه جميع املىاصـات اللاهىهية لحدىيطه ئإل 

 .املداؾل ليلىا بعمطية الضؿع 

 املغخطة املداؾبية : 

ئن املغخطة املداؾبية مً ازحصاص املداؾل ؿمً جاهل الىـلة يلىا املداؾل بىاءا ععل املطف امللضا 

مً ػغؾ آلامغ بالصغؾ و بعض الحأهض مً ثىؿغ الكغوغ الظغوعية يلىا َظا  زحي بعمطية جؿضيض الىـلة 

 .و هي صؿع املبطؽ املؿحدم ئإل الؼحي املحعاكض معه 

 :جاهل إلايغاصات-

ئن ثىـيظ عمطية إلايغاص ثسظع إليؼاع كاهىوي عً عمطية الاهـاق، في َظا املجاٌ ؿان كاهىن املالية يظع 

ئن زؼى الحالعل : ععل عاثم الؿطؼة الحىـيظية واجل ثدصيل ول إلايغاصات التي هص عطيها في املحزاهية 

باألمىاٌ العمىمية في مجاٌ إلايغاص ليـ واعصا بكيل ملخىؾ هما َى عطيه الكأن في مجاٌ الىـلات و ععل 

َظا  ؾاؽ ؿان اللىاعض اللاهىهية املؿحية في مجاٌ إلايغاص جؿعل أؾاؾا ئإل طمان الحدصيل ختى 

ثحمىً الضولة مً ئكامة َياول محزاهياتها، رم أن مبضأ الـصل بحن آلامغ بالصغؾ            و املداؾل يلل 

 16.مً خيث املضة التي وان عطيها في ثىـيظ عمطيات الىـلة

 

 :اجغاءات ثىـيظ إلايغاصات-

ئن جعضص ػبيعة إلايغاصات مً طغاةل مباقغة و ػحي مباقغة و مضازيل أمالن الضولة جعطد مً إلاجغاءات 

املحعطلة بخىـيظ عمطية إلايغاص ثحعضص هي أيظا و هىحـي بضعاؾة إلاجغاءات املحعطلة بخىـيظ إلايغاص الخاص 

 :  بالظغاةل املباقغة ، ؿحدصيل َظا إلايغاص يمغ بمغخطححن
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 .مغخطة اصاعية مً ازحصاص آلامغ بالصغؾ و مغخطة مداؾبية مً ازحصاص املداؾل

 . عمطيات محبايىة مسحصة باآلمغ بالصغؾ3ثحم َظٍ املغخطة في : املغخطة إلاصاعية-

 و ثحمثل َظٍ العمطية في جعيحن املاصة و اليكاغ الظي ثـغض عطيه الظغيبة: ثدضيض الىعاء الظغيبي-1

 . و هظا جعيحن املبطؽ الظي يجل أن جكمطه الظغيبة

مً زالٌ الىعاء الظغيبي ثحىـل إلاصاعة الجباةية بدؿاب املبطؽ الىاجل صؿعه : ثدضيض مبطؽ الظغيبة- 2

 .(املمٌى  )مً كبل امليطف بضؿع الظغيبة 

بىاءا ععل العمطيححن الؿابلححن ثلىا إلاصاعة الجباةية باصضاع ما يعغؾ بؿىض الحدصيل الظي َى عباعة -3

عً وريلة ئؾمية يكاع  ؿيها ليل ميطف بالظغيبة مع وكاػه و مبطؽ الظغيبة الىاجل صؿعه و الـتية 

 . املحعطلة بهظٍ الظغيبة

في اػاع َظٍ املغخطة يلىا املداؾل بعمطية واخضة ثحعطم بحدصيل املبطؽ املؿحدم     : املرحلت املحاسبيت-

و ثجضع إلاقاعة َىا ئإل ئمياهية اللجىء ئإل الحىـيظ إلاجباعي مً ػغؾ الضولة ععل ول شخص ػبيعي           

ا في مجاٌ ثىـيظ إلايغاص  .و اعحباعي، عؿع إلامحثاٌ ألوامغ الضؿع و َظٍ الخاصية ثحمحز بها الضولة عً ػحَي

 :إلاإلاراااث العامت بالخىفيي إلاإلاملارر -

عامة ما ثحم عمطيات ثدصيل ئيغاصات املحزاهية خيث اللجىء ئإل الحىـيظ إلاجباعي مىً زالٌ ما يعغؾ 

بالىريلة الحىـيظية، ئن الضولة هي التي ثيكأ بىـؿقا َظٍ الىريلة و هي محعطلة باإلمحياػ الخاص 

بالحىـيظ إلاجباعي، و طلً عىـ الخىاص الظيً ال يؿحؼيعىن الخصٌى ععل َظٍ الىريلة ئال مً 

زالٌ اللجىء ئإل املدىمة، و مً زالٌ َظٍ الىريلة ثلىا الضولة في خالة الظغوعة باللجىء ئإل 

 17.إلاجغاءات إلاجباعية،ؿمثال ئطا وان امليطف بضؿع الظغيبة كض عؿع إلامحثاٌ ألوامغ الضؿع ؿيىجه

 له ئهظاعا ععل قيل عؾالة ثظهٍغ بأهه مؼالل و مضيً لطضولة بمبطؽ معحن يمثل بيؿبة الظغيبة ععل 

وكاػه ؿاطا لم يعؼي أي محابعة ئيجابية لقظا إلاهظاع ثلىا زؼيىة الضولة باللجىء ئإل الىؾاةل 

 :إلاجباعية لطحدصيل املبطؽ  ثحمثل في

يلىا املداؾل بابالغ جميع املحعامطحن مع الخؼيىة بىجىص َظٍ الىريلة و طغوعة ثىـيظَا مً زالٌ -

 .البدث عً أي وؾيطة ثظمً طلً
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يبعث أمغ لطصخص هـؿه و بعض رالرة أياا ثلجأ إلاصاعة الجباةية ئإل حجؼ أمالهه و ئطا ئكحطخى  مغ -

بيعقا باملؼاص العطجي للخصٌى ععل املبطؽ، و لىً ما يجل إلاقاعة ئليه َى أن عمطية الحىـيظ إلاجباعي 

يمىً جعطيلقا ئطا اعتيض املضيً عطيها مً زالٌ اللجىء ئإل الجقاػ اللظاتي، و ثبلى إلاجغاءات معطلة 

ئإل أن يـصل ؿيها كاضخي املىطىع ػحي أهه و ؿيما يسص الجباية ؿان إلاعتياض ال يإصي ئإل جعطيم 

إلاجغاءات، و عمطية الحدصيل لطظغيبة ثظل مؿحمغة عػم إلاعتياض عطيها ػحي أن إلاصاعة الجباةية 

 :يسٌى لقا اللاهىن إلخحـاؾ بدم الؿماح بمقطة معيىة ملابل طماهات جكتيػقا هي

كض ثظؼغ الضولة ئإل ثدصيل إلايغاص ئجباعيا يلىا بابالغ املحعامطحن مع الخؼيىة أي اللباطات و ئإل أي 

ئبالغ جميع الخؼاةً بأن ؿالن مضيً بضؿع مبطؽ معحن ئإل الضولة وعىض عضا الضؿع ثلىا الضولة بحجؼ  

 مً زالٌ لجىء املضيً ئإل اللظاء ثمىذ له مقطة لضؿع الظغيبة  أي جعؼيه طمان 

َىان ئخحماٌ يحعطم بعضا ئمياهية الخصٌى ععل املبطؽ عً ػغيم الحىـيظ إلاجباعي و ختى ال : مالحظت 

يـل َظا املبطؽ يكيل ئيغاصا ػحي خليلي ثلجا زؼيىة الضولة ئإل طمه ئإل زاهة العمطيات بضون كيمة 

ئما بصـة نهاةية ئطا ربد أن اوجه الحدصيل كض اؾخىـظت و اهه اصبذ مؿحديال ثدليم طلً و ئما 

ئطا وان َىان بىاصع ثىحي بغجىع امليطف بالضؿع بىطعية خؿىة ،  كض جؿمذ له بخؿىية  بصـة مإكحة 

 18.وطعيحه همضيً لطضولة 
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 آلامر بالصرف ألا املحاسب العمومي : اململحح الثاوي

 آلامر بالصرف : املطلب الاألاو 

 : َى الصخص املسٌى كاهىها لطلياا بالعمطيات الحالية 

  مغ بالصغؾ - 3 ثصـية و ثدضيض املبطؽ ، – 2إلالتزاا بالىـلة ، - 1: الىـلة 

ثدضيض الىعاء الظغيبي وثصـية املبطؽ الظغيبي ،ئصضاع ؾىض  الحدصيل  -2ثثبيد  الضيً ،-1:  إلايغاص 

و آلامغ بالصغؾ ئما ان ييىن مىحسبا مً ػغؾ الكعل او معيىا مً . ،ثدضيض املبطؽ الخاطع لطظغيبة 

 : ػغؾ الضولة ـــ صـة آلامغ بالصغؾ مغثبؼة باملقاا التي يلىا بها 

ـــ ثصييف الامغ بالصغؾ ، عةيـ راهىي مثال الىاإي ثحىؿغ ؿيه الصـححن عةيـ في ثىـيظ محزاهية الىالية           

 .و راهىي في ثىـيظ محزاهية الضولة 

 :مً هاخية املداؾبة العمىمية وؿخىض في ثدضيض مؿإولية آلامغ بالصغؾ ئإل العىاصغ الحالية 

 ـــــ إلالتزاا بىـلة ػحي مىصىص عطيها في املحزاهية أو ؿىق الخض  كصخى املسصص لقا  1

 ـــــ املؿاؽ باخضي اللىاعض املحعطلة باملغاكبة الـعطية لطىـلة  2

 ــــ الىحابات املداؾبية الخاػئة  3

 ـــــ إلاؾحعماٌ املبالؽ ؿيه لحلىية الخسخحية  4

 ـــــ ثىـيظ هـلة ليؿد مً ئزحصاصه  5

 ـــــ اللياا بعمطية أصت بؼغيلة ػحي مباقغة أو مباقغة ئإل ئرغاء الؼحي  6

 ــــ اللياا بعمطية ال يغاعي ؿيها آلامغ بالصغؾ كىاعض  كاهىن الصـلات العمىمية  7

 ــــ الخؿيحي الالقغعي لالمىاٌ العمىمية  8

 19ــــ ئَماٌ اصي ئإل زؿاعة او عضا عبذ ممىً   9

 

 

 

 

                                                           
 15/10/2015 المؤرخ في 2015-49 قانون الصفقات العمومية ،

19
  



 
32 

 : املحاسب العمومي : املطلب الثاوي 

 َى ول شخص يسٌى له اللاهىن اللياا بعمطية ثىـيظ الىـلة و ثدصيل إلايغاص و مً صالخيحه طمان 

املىاؿؿة ععل الامىاٌ العمىمية و طغوعة الحصغؾ ؿيها بملحطخى الىصىص اللاهىهية الؿاعية املـعٌى و 

يعيىىن املداؾبىن العمىميىن مً ػغؾ وػيغ املالية و َم ثابعحن لؿطؼحه صون اؾحثىاء و كض يعحن بعظقم 

مً ػغؾ ػحي وػيغ املالية و لىً بعض مىاؿلحه ، هما يجل عطيه ان يلىا بمقامه وؿلا لطكغوغ اللاهىهية 

 :كبل اللياا باي عمطية ، يجل ععل املداؾل ان يحأهض مً العىامل الحالية 

 مؼابلة العمطية لطلىاهحن -

 الحاهض مً صـة آلامغ بالصغؾ او املـىض عىه - 

 الحأهض مً عمطية ثدضيض املبطؽ و ثصـيحه - 

 الحدلم مً وجىص إلاعحماصات الظغوعية لقظٍ الىـلة - 

 ئن الىـلة املعىية ليؿد ثدد ػاةطة اهتهاء آلاجاٌ أو الاعتياض عطيها - 

 الحأهض مً ان عمطية جؿضيض ؾحدغع الضولة مً صينها - 

 الحأهض مً وجىص ثأقحية املغاكبة املىصىص عطيها كاهىها - 

 الحاهض مً عمطية الحدىيل ئإل الخؿاب الخليلي لطصخص املعجي و َظا مً ػغؾ املداؾل العمىمي- 

 صوع املداؾل العمىمي امليطف بالضؿع 

خيىما يدٌى مطف الىـلة مً آلامغ بالصغؾ ػعل املداؾل ععل َظا  زحي أن يلىا بعمطية املغاكبة في 

 :ئيؼاع ما يعغؾ بىـامية الىـلة و ييىن بظلً في صوع امليطف بالضؿع و عطيه ؿقى يغاكل العمطيات الحالية 

 ــــــ مؼابلة العمطية لطلىاهحن 

 ــــــ الحدلم مً صـة آلامغ بالصغؾ او املـىض عىه 

 20.ؿاملداؾل َىا يجل ان يحأهض مً زالٌ املطف و الىراةم: ـــــــ الحدلم مً عمطية ثدضيض املبطؽ و ثصـيحه 
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 التي يحظمنها يحأهض مً وجىص الضيً ععل الضولة رم ان املبطؽ املحعطم بهظا الضيً كض ثم خؿابه و ثصـيحه 

بؼغيلة صخيدة مؼابلة لطلاهىن ، رم ان الىـلة مىطىع الضيً يجل أن ثيىن كض ثمد ؿعال مً زالٌ 

 ئؾحالا الؿطعة أو ئهجاػ العمل ، في ػياب َظٍ العىاصغ ال يجل ععل املداؾل أن يىـظ الىـلة 

ـــــــ يجل ععل املداؾل أن بحاهض مً ان إلاعحماصات املالية املسصصة لقظٍ الىـلة مىجىصة و واؿية 4

 بالصـة التي جؿمذ لطضولة بالىؿاء بالتزاماتها 

 ـــــــ ععل املداؾل أن يحأهض مً ان عمطية الىـلة ثم جسجيطقا في بىضَا الصخيذ مً الىاخية املداؾبية 5

ـــــــ ععل املداؾل أيظا ان يحأهض مً ان الىـلة ليؿد ثدد ػاةطة ئهتهاء آجاٌ الضؿع و أنها ليـ 6

 معتيض عطيها ـــ ئهلظاء ؿتية صؿع الىـلة 

 ــــــ يجل عطيه ان يحاهض مً وجىص ثأقحية املغاكل املاإي في عمطية إلالتزاا 7

 :صوع املداؾل همؿإوٌ عً الصىضوق 

 :في ئػاع َظا الضوع يلىا املداؾل بمغاعاة قغػحن أؾاؾيحن 

 ــــــ أن عمطية جؿضيض الىـلة ؾحدغع الضولة مً الضيً  املطلى  ععل عاثلقا اثجاٍ الؼحي عً ػغيم 1

 الكيً

ــــــــ ععل املداؾل ان يلىا بخؿضيض الىـلة خؿل الىمى املىصىص عطيه كاهىها ،ؿاملبالؽ التي ثدحاا ئإل 2

جؿضيض عً ػغيم الحدىيل ئإل خؿاب زاص ال يجل أن ثحم هلضا ععل مؿحىي قبابيً املداؾل 

 العمىمي 

 :ئجغاءات زاصة بالىـلة 

ئن الضيىن املؿحدلة ععل الضولة و هظا : الؼبيعة اللاهىهية الخاصة لضيً الضولة و القيئات العامة  1

ععل املإؾؿات العمىمية الىاكعة في صاةغة اللاهىن العاا ثسظع إلػاع كاهىوي يسحطف عً طلً 

 21.الظي يؿحي الضيىن املؿحدلة ععل املإؾؿات املؿحية مً ػغؾ اللاهىن الخاص
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 : َظا الحميحز يحمثل في ئجغاءيً َما

  ؾىىات 4أ ـــــــ ػياب الحىـيظ إلاجباعي ، ب ــــــ كاعضة ئهتهاء أجاٌ الضؿع بعض 

  ئطا خضذ و أن أصبذ الصخص املعىىي الحابع لطلاهىن العاا عاجؼا عً : ػياب الحلييض إلاجباعي

صؿع الضيً املؿحدم عطيه ؿاهه ال قحئ يىجض مً الىاخية اللاهىهية إلجباٍع ععل طلً ؿالحلييض 

إلاجباعي ععل ممحطيات َظا الصخص إلاعحباعي ػحي واعص ععل إلاػالق ، الكحئ الظي يظع املضيً في 

مىكع ممحاػ ملاعهة مع صاةىه ،ئزحصاصيىن املداؾبة العمىمية يغون بأن كاعضة ػياب الحلييض 

ا في عىصغيً   : إلاجباعي ععل الضولة يدض مً ثبييَغ

 ــ ئن ممحطيات الصخص إلاعحباعي الحابع لطلاهىن العاا وجضت أصال لخضمة الصالل العاا ، و مً 1

 َىا ؿاهه ال يمىً أن يلع عطيها َظا إلاجغاء مً أجل ثدليم َضؾ زاص 

ــــ مً الىاخية العمطية يلحطخي الحليض إلاجباعي للجىء ئإل اللىي العمىمية لحدليله و مً ػحي املعلٌى 2

 .أن هؼطل مً الضولة اؾحعماٌ كىاَا العمىمية طض هظمقا 

  كاعضة ئهتهاء أجاٌ الضؿع بعض أعبع ؾىىات: 

مً الؼبيعي أن الضيً املؿحدم ععل الضولة يىلطخي بعض عمطية الضؿع ػحي ان صاةً :  ثدضيض املـقىا –أ 

الضولة و هظا املإؾؿات العمىمية املؿحية مً ػغؾ اللاهىن العاا كض يـلضون خلىكقم ئطا لم يؼالبىا بها 

َظٍ اللاعضة .في  جاٌ املىصىص عطيها كاهىها ، ؿالضيىن َىا ثىلؽ بالحلاصا بعض مغوع ؿتية أعبع ؾىىات 

 و املحعطم بلىاهحن املالية ؿبعض ئهلظاء 07/07/1984 الصاصع في 17 – 84 مً اللاهىن 16ثبىتها املاصة 

 جل املدضوص ؿان الضيً مً الىاخية املداؾبية يحدٌى ئإل ئيغاص و يصىف في زاهة املضازيل املحعطلة 

بمحزاهية الضولة أما خؿاب َظٍ الـتيية ؿاهه يبضأ مً اٌو يىا مً الؿىة التي يصبذ الضيً ؿيها واجل 

الضؿع لصاخبه ػحي اهه في ؿغوؿا مثال ؿان خؿاب الـتية يبضا مً اٌو يىا مً الؿىة التي ثعي الؿىة  

ا في اكتياض أن الضاةً و بعض مغوع الـتية املىصىص عطيها كاهىها صون املؼالبة بدله . املىالية  هجض ثـؿحَي

ييىن  كض ثسعل عً املؼالبة بهظا الخم  و القضؾ مً َظا إلاكتياض َى طغوعة ثصـيحه خؿابات الضولة و 

 22.القيئات العامة في أجل معلٌى يؿمذ بمحابعة ؿعالة للخلىق و إلالتزامات 
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ئن املداؾبة العمىمية ثصىف  شخاص إلاعحباعيحن املعيىحن الظيً : ب ــــــــ القيئات املعحن َظا إلاجغاء 

 ؾىىات 4يمىنهم إلاكتياض ععل صؿع صيً مؿحدم عطيهم بىاءا ععل كاعضة ؾلىغ الضيً بعض اهتهاء أجاٌ 

 :والحاإي 

ــــ الضولة باليؿبة ئإل مجمىع الىـلات التي ثم صغؿقا قي ئيؼاع إلاعحماصات املالية املسصصة لقا في املحزاهية 1

 امللخلة 

 .ـــــــــ الىالية عً ػغيم الىاإي باليؿبة لطىـلات املسجطة في محزاهية الىالية 2

 ـــــــ البطضية عً ػغيم عةيؿقا باليؿبة لطىـلات املسجطة في محزاهية البطضية 3

 ــــــ املإؾؿات العمىمية عً ػغيم مؿإولقا زاصة منها ثطً التي ثحدصل ععل ثضعيمات مالية مً 4

ا   محزاهية الضولة لظمان جؿيحَي

 ؾىىات املدضصة لخؿاكؽ الضيً املؿحدم 4ئن أجاٌ :  ؾىىات 4ا ـــــــــ ثىكف العمل بلاعضة ئهتهاء أجاٌ 

 :ععل الضولة و  شخاص العمىمحن يحىكف العمل بها هلاعضة ئطا خضذ أخض العىاصغ الحالية 

  ٌػطل الضؿع ثلضا به الضاةً أو قيىي هحابية كبل ئهلظاء  جا. 

  ٌاللجىء ئإل الجقاػ اللظاتي مً اجل الـصل في الضيً املعجي باألجا. 

  َظٍ .وجىص مغاؾالت هحابية ثحعطم ئما بالضؿع امليصخئ بالضيً أو بىجىص الضيً أو بمسالـة

 املغاؾالت ثسص ثطً التي ثلع أيظا بحن آلامغ بالصغؾ و املداؾل 

  ئصضاع وؾيطة صؿع ثحعطم بيل الضيً أو بجؼء مىه 

 : ص ـــــ جعطيم العمل باللاعضة 

 :ــــــ ئن ئجغاءات جعطيم العمل بهظٍ اللاعضة ثيىن رابحة مع الخاالت الحالية  1

ــــــ ئطا واهد عمطيات آلامغ بالصغؾ و الضؿع املحعطلة بالضيً لم ثحم في الاجاٌ اللاهىهية بـعل ثلؿحي 

 مً إلاصاعة 

 ـــــــ ئطا وان الضيً املؿحدم ععل الضولة معتيض عطيه 

 23.ـــــــ اطا وان  الضاةً املعجي ػحي كاصع ععل الحعغؾ مً الىاخية اللاهىهية هـغا للىة كاَغة 

خيىما يلىا املداؾل بغؿع مطف هـلة ، خيث يغي مً زالٌ : ـــــ هيـية العمل بحلىية الخسخحية  2

صعاؾحه له اهه ػحي مؼالل ملا يلحظيه و ئجغاءات املغاكبة ، ؿاهه يلىا باعجاع املطف ئإل آلامغ 

بالصغؾ مغؿلا بالؿبل اوالاؾباب التي خالد صون اللياا بعمطية الضؿع مً ػغؾ املداؾل          
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ئما الحسعي عً الىـلة و ػما اللجىء ئلبى ما يعغؾ : و آلامغ بالصغؾ في َظٍ الخالة أماا مىكـحن 

 بحلىية الخسخحية التي ثسىلقا له املداؾبة العمىمية 

ععل آلامغ بالصغؾ خحن لجىةه لحلىية الخسخحية إلكحىاعه بظغوعة ئجغاء : الجاهل الكىعي في الخسخحية 

 :الىـلة ن عطيه أن يدتيا بعع إلاجغاءات الخكىيطية املحعطلة بها وهي 

 ــــ ػطل هحابي يدمل ئمظاء آلامغ بالصغؾ 

 .ـــــ ثدضيض ػبيعة الىـلة و عالكتها بـصٌى املحزاهية 

 .ـــــ ثثبيد مبطؽ الىـلة 

 .ــــ الامغ بالضؿع ثدد املؿإولية اليامطة لآلمغ بالصغؾ 

بعض ثطليه ػطل الضؿع بىاءا ععل ئجغاء الخسخحية يلىا املداؾل بعمطية الضؿع مع العطم : مىكف املداؾل 

ان مؿإوليحه الصخصية و املالية ػحي كاةمة ععل إلاػالق مع ئقتياغ ئبالػه وػيغ املالية بهظا إلاجغاء في 

 . أياا 10أجاٌ أكصاَا 

 :إلاجغاءات العاصية لطىـلة 

ػىيال ما عغؾ مـقىا إلالتزاا بالىـلة بؼغيلة ػحي صكيلة خيث أعتيؾ أهه َى العمطية التي : عمطية إلالتزاا

ػحي أن  صل ان  إلالتزاا َى بضاية الىطعية املضيىة لطضولة و ليـ َى الـعل امليكأ . ثجعل الضولة مضيىة 

 :و ال ثصبذ َظٍ الىطعية كاةمة ئال ئطا وفل الضاةً بالتزاماثه ن و يمىً ثميحز إلالتزاا في ػابعحن . لقا 

و َى إلاعثباغ الظي يجعل مً ان الضولة ثضزل في عمطية ثيكأ ععل الضولة ئلتزاما :  ـــــــــ إلالتزاا اللاهىوي 1

و كض يأزظ صىعا مسحطـة واإللتزاا إلاصاعي الظي . اثجاٍ الؼحي يحىلض عىه عبأ عطيها خحن الىؿاء ملا التزا به 

يجض مبيعاثه في ثؼبيم الىصىص اللاهىهية و الحىـيمية و إلالتزاا الؼحي ئصاعي الظي يحدضص مً زالله 

 24عمطية ثصبذ الضولة ػغؿا ؿيها صون ؾعيها لظلً 

و َى اللياا بعمطية ثسصيص جؼء مً إلاعحماصات املالية املمىىخة لطىـلة التي :  ــــــــ إلالتزاا املداؾبي 2

َظٍ املداؾبة جؿمذ .أصت إلوكاء إلالتزاا اللاهىوي و إلالتزاا املداؾبي يكتيغ وجىص مداؾبية إلالتزامات 

 : بمعغؿة العىاصغ الحالية 

ـــــــ املبالؽ املطتزا بها ـــــ ملاعهتها مع إلاعحماصات الضولية ـــ معغؿة إلاعحماصات املحبلية لحدضيض مصحي ئلتزامات 

 جضيضة 
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 خضوص عمطية الالتزاا: 

 :ئن التيزيص املحزاوي يدض مً عمطية الالتزاا مً زالٌ ئجغاءيً

عاصة ما ثلىا وػاعة املالية مً زالٌ الىصىص الحىـيمية بحدضيض : الىكد املسصص لعمطية الالتزاا -

 .الـتية املسصصة لعمطية الالتزاا زالٌ الؿىة

 مؿحىي الاعحماصات املالية: 

ئن املبالؽ املطؼا بها ال يجل أن ثحعضي الاعحماصات املالية املغزص بها في املحزاهية، ػحي أن َظٍ الاعحماصات 

 .املغزص بها ثسحطف مً خيث الؼبيعة اللاهىهية

و ثحمثل في ثطً املبالؽ املسصصة لطىؿاء بضيً الضولة، الىاجم عً  خياا : الاعحماصات الحلييمية-

الخكغيعية أو ثؼبيم هصىص كاهىهية، و ثخؿم الىـلة َىا بؼبيعتها إلاجباعية و املبالؽ املغزص بها، جعحبي 

ا خضا ملؿحىي الىـلة، ؿعمطية الالتزاا ئطن ػحي مغثبؼة بمؿحىي  ثلييمية ؿلؽ و ال يمىً اعحباَع

 .(زؼأ في الحلضيغ لطىـلة )الاعحماصات املغزص بها 

هي هـلات مدضصة هظلً مً زالٌ اللاهىن أو مغؾىا ػحي أن مبالؼقا ال يمىً : ــــ الاعحماصات  الىكحية 

ثدضيضَا بصـة صكيلة ، خحن ئهجاػ املحزاهية و لحىخسخي أيظا ػابعا ئجباعيا ، و َظٍ الاعحماصات ثدضص 

مؿبلا في ئػاع كاهىن املالية ، و الالتزاا َىا يـل مغثبؼا بمؿحىي الاعحماصات ؿان واهد ػحي واؿية لجأها 

 .ئإل عؿع مؿحىاَا عً ػغيم ئعحماصات جضيضة 

 مً الاعحماصات املىجىصة باملحزاهية خحن % 90َظٍ الاعحماصات جكيل  : (املدضصة)ـــ الاعحماصات الخصغية 

 25خيث يمىً خحن ئعضاص املحزاهية ثدضيض املبالؽ املسصصة ليل هـلة ، باليؿبة لقظٍ  زحية.ئهجاػ املغاؿم 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نفس المرجع 

25
  



 
38 

 .  عمطية الالتزاا مغثبؼة أؾاؾا بمؿحىي الاعحماصات 

ئن الاعحماصات املغزص بها في املحزاهية ليؿد رابحة بصـة مؼطلة، ؿعىض ثىـيظ املحزاهية كض هلجأ : مالخـة 

 .ئإل ئجغاءات كض جؼحي مً ثىػيع الاعحماصات صازل الـصٌى صون ئمياهية ئخضاذ ؿصٌى جضيضة

 ئجغاءات ثدىيل الاعحماصات 

ئن عمطية ثدىيل الاعحماصات ثغمي ئإل جؼيحي املصلخة املؿإولة عً ثىـيظ الىـلة، صون جؼحي ػبيعة َظٍ 

 مً الاعحماصات %20الىـلة، و يدضذ الحدىيل مىاؿلة وػيغ املالية ئطا جعضت وؿبة الحدىيل عاصة 

 . املسصصة

  ئجغاء هلل الاعحماصات : 

ئن عمطية الىلل أزؼغ مً عمطية الحدىيل ألنها ثإصي ئإل جؼيحي ػبيعة الىـلة، و ال يمىً لعمطية الىلل أن 

 :ثحم ئال بمغؾىا بىاءا ععل ثلغيغ مً وػيغ املالية و يكغغ في عمطية الىلل ما يعي

 .أن ثحم بمحزاهية هــ الىػاعة- 

 .في هــ العىىان- 

 26.و بيؿبة معيىة مً الاعحماصات- 
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 مراقملت جىفيي امليزاهيت : اململحح الثالح 

ئن ثىـيظ كاهىن املالية و املحزاهية الظي يتيجم إلاثجاَات الؿياؾية و إلاكحصاصية و املالية لطضولة لـتية 

، يجل أن يسظع لطمغاكبة ألن ػياب َظٍ  زحية ثتيثل عىه هحاةج زؼحية، خيىما ثتين (ؾىة )معيىة  

الخغية الحامة لطلاةمحن ععل َظا الحىـيظ، و الظي كض ييىن مصضع ثجاوػات و إلازحالؾات لؤلمىاٌ 

العمىمية، ععل َظا  ؾاؽ وطعد مإؾؿات و اجغاءات ملغاكبة َظا الحىـيظ، و َى ما اصؼلل عطيه 

باملغاكبة البعضية، َظٍ املإؾؿات باميانها الحضزل ععل جميع املؿحىايات ختى ثظمً اؾحعماال كاهىهيا و 

علالهيا ألمىاٌ الضولة ثىاؿلا مع اللغاعات و إلازحياعات املحزاهية، في الجؼاةغ ققضت بضاية عكغية 

 أهىاع 3الثماهيىات ميالص مإؾؿات أهيؽ بها صوع مغاكبة ثىـيظ محزاهية الضولة، و ثحمثل َظٍ املإؾؿات في 

 .و طلً خؿل ػبيعة املغاكبة التي ثلىا بها

 مراقملت سياسيت : املطلب الاألاو 

 ػبلا ملدحىيات الضؾحىع ؿان املغاكبة الؿياؾية مسىلة ئإل املجالـ املىحسبة، و مً أَمقا املجطـ 

 (1980 ماعؽ 1 الصاصع بحاعيش 4/80بمىجل كاهىن )الكعبي الىػجي أو البيملان 

 :أ موضوع املراقملت

- ٌ  .الؿقغ ععل ثىـيظ املحزاهية ثؼابلا مع الىصىص اللاهىهية الؿاعية املـعى

 .مغاكبة الؿعغ الخؿً لئلكحصاص الىػجي و املداؿـة ععل وثحية الحىمية-

 .الىكف عً ول الىلاةص و إلاهدغاؿات في املجاٌ إلاكحصاصي-

 .العمل ععل الخض مً الحالعل بأمىاٌ الضولة-

 .العمل ععل مداعبة الحصغؿات التي ثمـ بمصضاكية املصلخة العمىمية-

 27.جكىيل لجان ثدليم في الىكف عً أؾباب و وؾاةل إلارغاء لطمكغوع-

 

 

 

 
                                                           

 36 ص 2002-2001 محمد فريد الصحن ،العالقات العامة ، مبادئ و تطبيق ،دار النشر الثقافة 
27

  



 
40 

 : ميدان املراقملت

باؾحؼاعة البيملان أن يدلم في ول مؿألة ثمـ باإلكحصاص الىػجي و مً َىا زٌى اللاهىن ألعظاء -

 .(الخيىمة)البيملان خم اؾحضعاء و مؿألة أعظاء الؿطؼة الحىـيظية 

يلىا الىىاب بمحابعة العمطيات إلاكحصاصية ععل مؿحىي الضواةغ إلاهحسابية و باؾحؼاعتهم أن يلضمىا -

 . باكتياح مغاكبة أو ثدليم

يلىا البيملان ول ؾىة مغاكبة اؾحعماٌ إلاعحماصات املالية املسصصة في املحزاهية، و بعض مىاككة َظا -

 .إلاؾحعماٌ يصاصق أعظاء البيملان ععل ما يؿمى بلاهىن ثىـيظ املغاكبة

 :اإلاراااث املصادقت

 :ػبلا لطلاهىن ثيىن الخيىمة مجبية ععل اعؾاٌ عضة ثلاعيغ ؾىىية ئإل البيملان مً بينها

 .ثلغيغ ثىـيظ املسؼؽ الؿىىي لطحىمية-1

 .ثلغيغ اللجىة الىػىية لطصـلات العمىمية-2

ثلغيغ املـخكية العامة لطمالية و يظاؾ ئإل طلً ثلاعيغ ثبعث مً ػغؾ املجالـ املىحسبة املدطية، و هظا -3

 . ثلغيغ مجطـ املداؾبة

 : املراقملت القضائيت:  املطلب الثاوي 

 1990 – 2 املاصة 76أووطد املغاكبة اللظاةية ئإل مجطـ املداؾبة الظي هص ععل ئوكاءٍ في صؾحىع 

 80 بمىجل كاهىن 80 ػحي أن َظا املجطـ لم يحجؿض ئوكاٍؤ ئال في ؾىة 1980 / 01 / 21املعضلة للاهىن 

 ،و يحمثل صوعٍ في مغاكبة مالية الضولة الجماعات املدطية املإؾؿات 1980 / 03 / 01 املإعر في – 05 –

 .العمىمية إلاكحصاصية     و َى ثابع مباقغة لغةيـ الجمقىعية

يحيىن املجطـ مً َيئححن كظاةية و اصاعية، ؿالقيئة اللظاةية ثحيىن مً مجمىع الؼغؾ : جىظيم املجلس-ا

، رم الىاطغ العاا و َى يطعل صوع الىيابة في 10بازحصاص خؿل اللؼاع الحابع ملجاٌ املغاكبة و عضصَا 

 .املداهم العاصية و يؿاعضٍ هاؿغان، رم هحابة الظبؽ ثحيىن مً عةيـ و مؿاعضيً

 و تهحم بجمع  عماٌ املحعطلة بضعاية 05 ثحيىن مً مجمىع الضواةغ الحلىية و عضصَا :الهيئت إلاداريت-

 .املطـات في جاهبيها إلاكحصاصي و املاإي و هظا الحسؼيؽ ببيامج املغاكبة
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يمىً ثدضيض ازحصاص املجطـ مً زالٌ املإؾؿات و القيئات أو  شخاص : ازحصاص املجطـ-ب

 .الىاكعحن في صاةغة مغاكبحه

 :ثلع في مجاٌ ازحصاص مجطـ املداؾبة القيئات الحالية: إلازحصاص مً خيث القيئات-1

 .(الىػاعات  )مجمىع املإؾؿات املحعامطة بمالية الضولة-

 .املجالـ املىحسبة بما ؿيها البيملان-

 .(البطضية و الىالية  )الجماعات املدطية -

املإؾؿات الاكحصاصية العمىمية أيا واهد ػبيعتها، و أزحيا القيئات التى ثدصطد ععل صعم ماإي مً -

 .الضولة

يعحبي  شخاص الحاليحن ثابعحن ملجاٌ مغاكبة مجطـ املداؾبة و :إلازحصاص مً خيث  شخاص-2

 .املؿحيون لطمإؾؿات العمىمية، آلامغون بالصغؾ، املداؾبىن . ثحدضص مؿإوليتهم مً كبل

ا، و التي ثحعطم : املقمة اللظاةية لطمجطـ يمىً خصغ املقمة اللظاةية في مجمىع  خياا التي يصضَع

بحدضيض مؿإوليات  شخاص املكغؿحن ععل القيئات الحابعة ملجاٌ مغاكبحه، و ييىن ثدضيض املؿإولية ئما 

بمالخـة عضا وجىص أي مسالـة في جؿيحي  مىاٌ العمىمية، و عىضَا يلغ املجطـ بلاهىهية املداؾبة                                

و بعـى املؿحي مً أية محابعة، و ئما بمالخـة وجىص مسالـات في جؿيحي  مىاٌ، و عىضَا ثثبد مؿإولية 

املؿحي و يعاكل ماليا بلغاع يصضٍع املجطـ يحظمً كيمة املسالـة و يصضع  مغ بضؿعه، و يمىً لؤلشخاص 

املعىيحن بهظٍ اللغاعات، اللياا بالؼعً ؿيها أماا املجطـ لخكىيطة مؼايغة التي أزغت الخىم، ؿان جعظع 

 28.    طلً مً زالٌ ثثبيد الخىم لطمغة الثاهية جاػ له ػطل العـى مً عةيـ الجمقىعية
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 املغاكبة إلايضاعية :  املؼطل الثالث 

َظا الىىع مً املغاكبة البعضية ععل ثىـيظ املحزاهية ثلىا به الؿطؼة الحىـيظية بىـؿقا و القضؾ مً طلً 

َى طمان إلاؾحعماٌ اللاهىوي لؤلمىاٌ العمىمية مً ػغؾ آلامغيً بالصغؾ و املداؾبحن و ول مً له 

عالكة بخؿيحي أمىاٌ الضولة أؾىض َظا الىىع مً املغاكبة ئإل َيئة جؿمى املـخكية العامة لطمالية و الظي 

 و هي جعمل ثدد اقغاؾ املؿإولية املباقغة 1980 / 03 / 1 املإعر في 53 – 80أوكأت بمىجل املغؾىا 

 .لىػيغ املالية

يغأؽ َظٍ القيئة مؿإوٌ معحن بمغؾىا عةاسخي باكتياح مً وػيغ املالية،  : ثىـيم املـخكية العامة لطمالية-

اللؼاع إلاكحصاصي، اللؼاع  إلاجحماعي  و الثلافي، :  صواةغ خؿل اللؼاعات الحابعة لقا و هي3و هي جكمل 

اللؼاع إلاصاعي و املاإي، و يلىا بمقمة املغاكبة مـخكىن عامىن و مـخكىن لطمالية مدطـىن ييحلطىن عبي 

 .أعجاء الىػً

ثلىا َظٍ القيئة بمغاكبة الخؿيحي املاإي املداؾبي لطلؼاعات : ايؼاع ثضزل املـخكية العامة لطمالية-

 : العمىمية و الكبه عمىمية مً بينها

 .مصالل الضولة و الجماعات املدطية-1

 .املإؾؿات العمىمية طات الؼابع إلايضاعي مثل املؿخكـى-2

املإؾؿات العمىمية طات الؼابع الصىاعي و الحجاعي، مثاٌ قغهة ؾىهطؼاػ مإؾؿة عمىمية طات ػابع -3

 .ثجاعي 

 .كؼاع الـالخة الحابع لطضولة-4

 .صىاصيم الظماهات الجحماعي-5

 .املعاف و الحأمحن-6

 .املإؾؿات املالية-7

 29.الحعاوهيات و الجمعيات املسحطـة خحن اؾحـاصتها مً مؿاَمة الضولة و الجماعات املدطية-8
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 :زاثمة الـصل 

ئن كاهىن املالية املحظمً املحزاهية الظي يؿحىجل الحىـيظ هبلية اللىاهحن مما يجل الحـغكة أوال بحن 

مـقىمحن و َما هـامية  الىـلة و مالةمة الىـلة ، َظا الحىـيظ الظي يلىا به عىهحن مً اعىان الضولة ،    

َظا الازحي الظي يحم زالٌ .و الطظان ييحميان لؿطؼححن مسحطـححن و َما آلامغ بالصغؾ و املداؾل العمىمي 

ؿتية مدضوصو عاصة ما ثيىن ؾىة يجل أن يسظع لطمغاكبة و الن ػياب َظٍ الازحية يتيثل عً هحاةج زؼحية 

و ثجاوػات و ئزحالؾات لالمىاٌ العمىمية ، وجضت مإؾؿات عكابية جعمل ععل طمان الؿحي الخؿً        

 .و إلاؾحعماٌ العلالوي لطماٌ العاا 
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 مقدمة الفصل

ئن مجمىع املإؾؿات املحعامطة بمالية الضولة بما ؿيها الىػاعات و املجالـ املىحسة والبيملان و الجماعات املدطية 

والبطضية و الىالية و املإؾؿات إلاكحصاصية العمىمية ، أيا واهد ػبيعتها باإلطاؿة ئإل القيئات التي ثدصطد ععل 

صعم ماإي مً الضولة و  شخاص و املإؾؿات العمىمية الامغون بالصغؾ و املداؾبىن العمىمية ، ول َظٍ 

القيئات لقا خم الحصغؾ في املاٌ العاا باإلطاؿة ئإل الاشخاص املظوىعيً ؾالـا ، ؿبعض الضعاؾة الىـغية التي 

كمىا بها و املحمثطة في مغاكبة ثىـيظ املحزاهية و بعباعة أزغي هيـية ئهـاق املاٌ العاا مً كبل القيئات الؿالـة 

الظهغ ، ياجي الان الـصل الحؼبيلي و املحمثل في صعاؾة ميضاهية لبطضية همىصىعة و ثىـيظ َظٍ املحزاهية و مغاكبة 

 .َظا الحىـيظ مً كبل املإؾؿات الغكابية املسحصة همجطـ املداؾبة 
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 ٌ  ثلضيم بطضية مىصىعة: املبدث  و

 ؾىداٌو في َظا الـصل اللياا بضعاؾة عامة خٌى البطضية مً خيث ثاعيش وكأتها، عضصٍ العماٌ ؿيها، عأؾمالقا

 ٌ  وكأة بطضية مىصىعة: املؼطل  و

 1968 كغية اقتياهية الظي أكٍغ الغةيـ الغاخل املغخىا َىاعي بىمضيً، في ؾىة 1000طمً بغهامج ئوكاء 

اؾحـاصت والية مؿحؼاهم مً كغيححن اقتياهيححن، و َما كغية الخكاؾؼة بطضية مىصىعة و ؿغهة مىصىعة،     و 

، ثم ثضقحن َظٍ اللغية الاقتياهية طات 1977في ػياعة عؾمية لغةيـ الجمقىعية الغاخل َىاعي بىمضيً في جىان 

 .الؼابع الـالحي، و واهد آهظان ثابعة ئكطيميا لبطضية ماؾغة صاةغة عحن ثاصلـ

و واهد َظٍ اللغية التي ؾميد أوال بـغهة مىصىعة وؿبة ئإل مؼاعع ؿغوسخي، ؾببا في اللظاء ععل  وىار و ثؼىيغ 

املؿحىي املعيصخي لؿيان َظٍ املىؼلة الـالخية، ئط أن الؿياؾة الاقتياهية للخيىمة آهظان، واهد تهضؾ ئإل 

اللظاء ععل مكاول الـلغ و الحىمية و ثؼىيغ املؿحىي املعيصخي لطمىاػً، ئط ثحمحز َظٍ اللغية بىجىص مىاٌػ الةلة 

و الىقغباء و املاء الصالل لطكغب، و كىىات صغؾ الصخي و القيئة العمغاهية و الخظغية، مما قيل كـؼة هىعية 

 .في طلً الىكد

 ثبعا 1985مً الىاخية إلاصاعية بليد َظٍ اللغية ثابعة ئإل بطضية ماؾغة، ئال أن جاء الحلؿيم إلاصاعي لؿىة 

 املحظمً ئعاصة الحىـيم إلاكطيمي لطبالص املعضٌ و املحمم ؿلض عكيد َظٍ 1984 / 02 / 04 بحاعيش 84 / 09للاهىن 

 .اللغية ئإل بطضية مؿحلطة مً الكيل اللاهىوي و إلاصاعي ثدد جؿمية بطضية  مىصىعة

 هبظة ثاعيسية عً بطضية مىصىع : املؼطل الثاوي 

بما أن املىؼلة واهد ثابعة لبطضية بالص الؼىاَغية ئباء الخلبة إلاؾحعماعية يمىً خصغ ما خضذ في اكطيم بطضية 

 .مىصىعة في بعع املعاعن ؿلؽ التي واهد عبي ثغاب البطضية

و يغجع ؾبل كطة املعاعن في َظٍ املىؼلة لئلجغاءات التي اثسظتها كىات املؿحعمغ مً خغق لطؼابات و كطعقا 

باآلالت التي جعحبي مأوي لطمجاَضيً و خظىة لطثىعة و َظا لحأمحن املعمغيً في املؼاعع هداسخي عطىان التي واهد 

 .جؿمى أمىع ؾىؿىعي التي جعجي مجمع ؾياوي ثدد الؼابات مما يضٌ ععل هثي َظٍ الثيوة
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 املىكع الجؼغافي لبطضية مىصىعة : املؼطل الثالث 

 يدضَا قماال ول مً بطضية ماؾغة وصياصة اما مً الجىىب بطضية الؿىاؿطية ، مً 2  وطم 54ثبطؽ مؿاختها خىاإي 

 الؼغب بطضية الؼىاَغية و مً الغق بطضية عحن ثاصلـ 

ئن بطضية مىصىعة هي بطضية طات ػابع ؿالحي ن معـم أعاطيها ؿالخية و مؿحىية ، أما مً الىاخية الؼابية ؿهي ال 

ثحىؿغ ععل ػابات باؾحثىاء ػابة ؾيضي العغبي لؼغف ،التي ثلع بجاهل الىإي الصالل ئإل ػاية صواع الؼعايمية و ال 

 .ثىجض بها جباٌ أو اوصية أو انهاع 

 :الؿيان 

 وؿمة أما الحعضاص الخاإي 18036 ؿان عضص ؾيان بطضية مىصىعة يبطؽ 2008خؿل إلاخصاء الىػجي  زحي لؿىة 

مىؼلة : مىاػم خظغية 03 وؿمة خؿل وؿبة الىمى ، و ثحيىن البطضية مً 20837لطؿيان ؿاهه يلضع ب

ظٍ املىاػم هثيـة بالؿيان ، أما باقي الؿيان . مىصىعة و العمامغة ، مىؼلة خاسخي عطىان ، مىؼلة يىاعو  َو

  .2وطم / وؿمة385.87ثبطؽ الىثاؿة الؿياهية لطبطضية  .  صواع  22ؿقم يحىػعىن ععل 

 :اللؼاعات  التي ثحىؿغ عطيها بطضية مىصىعة 

 :كؼاع الـالخة / أ

يكحؼل معـم ؾيان بطضية مىصىعة باليكاغ الـالحي باعحباع أن ؾبل ئوكاء َظٍ اللغية َى ثؼىيغ املؿحىي 

 مً أعاطيها ثابعة لطلؼاع الـالحي و املؿخثمغات الـالخية ، و ؿيها % 70املعيصخي لطـالخحن ، و أن وؿبة 

الخمظيات و الؼيحىن ، أما باقي  عاضخي ؿهي مسصصة إلهحاا الخظغ و الخبىب ، و ؿيها جاهل مً وكاغ ثغبية 

 . بلاع و  ػىاا 

 :كؼاع الؿياخة / ب

يىجض ببطضية مىصىعة مىؼلححن ؾياخيححن ،  وإل ثىجض بالؼابة املداطية مللاا الىإي الصالل ؾيضي العغبي   

لؼغف ، و التي يأوي ئليها العاةالت لطحجٍز منهم وؿاء ، عجاٌ و أػـاٌ زاصة أياا الجمعة و الؿبد ، لطعطم ؿاهه 

َىان وعضة ؾىىية هبحية يأثىن ئليها الؿياح مً مسحطف الىاليات ،ثلاا في ول ؿصل عبيع بالـغوؾية ،    و 

 . الثاهية ثىجض بالؼابة املداطية لضواع العحايخية و التي ثلصضَا العاةالت لطحجٍز
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 :الحىـيم العاا لبطضية مىصىعة 

  15:ـــــــ عضص أعظاء املجطـ الكعبي البطضي 

  93: ـــــــ عضص العمـــــــــــــــــــاٌ و املىؿـيــــــــــــــــــــــــــــــً 

 % 12.90:                                                اليؿبة12: ــــــــ أعىان الحأػيـغ 

 % 6.45:                                                  اليؿبة06: ـــــــ أعىان الحدىم 

 % 80.64:                                                 اليؿبة75: ــــــــ أعىان الحىـيظ 
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 : زاثمة الـصل 

بعض الضعاؾة امليضاهية لبطضية مىصىعة و الخصٌى ععل هحاةج ثىـيظ املحزاهية و امللخصة في خؿاب الخؿيحي لقظٍ 

البطضية ثبحن لىا أن َظا الحىـيظ وان مىاؿلا لالخياا و اللىاهحن الؿاعية املـعٌى ئال بعع الحجاوػات في إلاهـاق 

 العاا و ثمثطد َظٍ الحجاوػات في اعثـاع أؾعاع بعع املىاص املؿتهطىة 
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 خاجمت

الير  درج على حعريفه املفهوم الخقليدر باهه مجموع القواعد التي يجب على  العامت املاليت علم إن

الحكوماث ألا الهيئاث العامت ان جطملقها في جحديد الىفقاث العامت ألا جامين املوارد لسد هيه الىفقاث ،             

ألا هيا العلم الير اصملح حديثا يسمى قاهون املاليت ألا املخضمً امليزاهيت ن هيه امليزاهيت التي عرفذ بانها 

ألاثيقت جخحصص على موافقت السلطت الدشريعيى ، هيه الاخيرة التي جصيغها في شكص قاهون أر بعد املصادقت 

ن هيا القاهون الير يجب ان يىفي ، ألا جىفييه يكون مً طرف هيئخين مخخلفخين ألا جابعخين لسلطخين 

الامر بالصرف ألا املحاسب العمومي ، الليان يعخبران عوهان مً اعوان الدألالت املكلفين : مىفصلخين ألا هما 

بدىفيي هيا القاهون ن لكً بعد جىفيي هيا القاهون الير يسخوإلاب املراقملت ألن غيابها جترجب عىه هخائج 

خطيرة ألا ججاألازاث ألا جالعملاث باملاو العام ،ففي الجسائر ألا في بدايت الثماهيىاث شهدث ميالد هيه املؤسساث 

 .الرقابيت املخخلفت 
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 : قائمة المراجع

 الكتب-1

 حممد الصغري بعلي ، يسري ابو العالء ، املالية العامة ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،جامعة عنابة ،بدون طبعة -1

  ــ سوزي عديل ناشد ، الوجيز يف املالية العامة 2

 .2002-2001مجال الدين لعويسات، مبادئ اإلدارة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون طبعة، -3

 .2001عامر سعد يس، االتصاالت اإلدارية، القاىرة، مطبعة اإلشعار، -4

. 11ـــ حممد رفيق الطيب، مدخل للتسيري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، الطبعة الثالثة منقحة، 5
211. 

ـــ منري نوري، التسيري العملي و االتصاالت اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، بدون طبعة، 6
06 -2015. 

عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد و تسيري املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة بن عكنون اجلزائر، الطبعة الثالثة، -7
2006. 

 .2002- 2001حممد فريد الصحن، العالقات العامة، مبادئ و التطبيق، دار نشر الثقافة، -8

 المذكرات-

بن يوسف يونس، فعالية املراجعة يف تسيري املؤسسة االقتصادية، مذكرة خترج يف التدقيق احملاسيب و مراقبة التسيري، -1
 .2015- 2014مستغامن، 

حاج عثمان خرية، فعالية التسيري يف املؤسسة اإلقتصادية، مذكرة خترج نيل شهادة املاسرت أكادميي، يف التسيري -2
 .2013- 2012االسرتاتيجي الدويل، مستغامن، 

 :المراسيم و القوانين 

 05/10/2010 املؤرخ يف 067/010مرسوم تنفيذي -1
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  املتعلق باحملاسبة العمومية15/08/1990 املؤرخ يف 90/21قانون - 2

  44 املادة 07/07/1984 املؤرخ يف 84/17قانون - 3

 

 :موقع انترنيت 

 H,Https : //Www. Jbahe. Couk/ Jccouting department, Html 
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