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 دام املوازنة التقليدية للدولة استخ
 مدخل استقرائي ملكافحة الفساد يف القطاع العام يف ليبيا للتخطيط والرقابة كأداة

 كلية االقتصاد    –   جامعة بنغازي   د. بوبكر فرج بوبكر شريعة           
                                                         اخلدمات املاليةباحث مبراقبة    –       بنغازي     .عبداحلميد خرياهلل العبيديأ          

     ملخص الدراسة

ــــل راةـــــلرط ورارقــــل  مــــ  رن اخــ ـــ   وراف اةـــل دف ته               ،هــــال راسةرإـــل عر راـلـــفا ةــــخد م ـــازن رإـــــسرب وـلرـن
ـقفرز مت رإـــحق ـ  هــار ردــسا او  ،رالـاب حـل عهـسرة رملـا وـ  ااةخ ـاـا ملفاا ات وراق ـل  راـحت حتـس وحتسيس راللرول ورمللل  

هار  ،وال راخ ر لاخسـني ذرت رالال ل ةااقظاب رملايل فـب وراسوةيات ومااك راقلراخملضلع و  خال  را لراساةق  اترا ة
از ـيف ةؤإــ نيرملـمثخــ ،لـراسةرإــ يف رملشــاةمنيل وــ  ــــ ل اـجم ــا رار اـــات راالنوـخل راشـصـــمت رإــــسرب لإــخلط رملقاةــاقــس و 

إـــخلط رإـــــسرب را متث ح ـــ ، ـــل يف وــــسيقل ةق ـــان ات رملااـاب ورملـــل  ني ةاا ســــاب رملاا ـــــل رملــخ ـــل  فر رـــل ر سوــــرا ســـ
 .راسةرإـــل ة  ل حتق   رهسرا لـحخ ل رار اـات رملـحصخا يرالص 

ـل رالاوـل ةشـفخاا را ر ا عحسى راسو  راـحت ط رـ  ذـلذن صـقسو  را وتعتبر           اـقخ ـس  رملـمـم  ققـس راـسويل اخملرـن
عةاــات وـ   ـما مـان ةشـــفل وخـلب افااـل راـسو  راـحت طـخقـدطرـ  هــار راقــملذن اــأ يــ ت رةـرانـا وعــ عن ،األةلرط ورارقل 

ـــات يفـــفل و   ـــحت راــن هـــار راقـــل ح ـــث ع صـــقسو  راققـــس راـــسويل، س راــــسويل  ـــ   وراف ــــاةل اصــــقسو  راققــــع وـــ  رمللرـن
 ماـت طـخقد عةاـات وةااـايل ،ب و  لاقف  و  رالامل1591ت ا ر ا ةقـس رإـقالدا إقل ـوماـ ،ب راــمليـلصاح ةاةـرـاةل

  حل  رااعر لن  ـاف راق   يف راسـ ق ات و  راقفن رملاضي  ،را ق ـفن وـ  صقسو  راققس راسويلا ي راسو  وثخاا وثل ة
راقـــملذن  طق ــ أ عةــا نيســـل ب راوــــف  هــار ،ل ــلق ــل ة مــل هـــال راـــثفون را ر سو  را راــ ااصــا ر ــا وــ   واــل اقــ ن عر و

 .رحل اظ ةخد رملا  رالــاب  لو  لمللفال وسامهـه يف حتق   و   حت راــ    و راف اةل س  رحلـايل راـقخ 

ل راةلرط ورارقل  مل طلس طـقاإب وـا رالضـا رحلـايل توصلت  ـي ةـ افرا راــ ـ   افـي ط ، اخسواـلراسةرإل عر لن ولرـن
اسةرإــــل طــــ م  راللروــــل راس اإــــ ل  ــــل رحل ــــاظ ةخــــد رملــــا  رالــــاب ورحلــــس وــــ   ــــاهفن را ســــا ، ممــــا ة قــــت رراف اةــــل وــــ  لو 

ل رالاوـل اخسواـل، و رورال ـصا يل و  وـ   اـل لخـفى لوضـحت راسةرإـل ةـسب ال ـماة ل يف مج ا وفرحل عةسر  وطق  ا رمللرـن
ل طر  را ف  رالخ وةااـايل ا اط راش اا ل ورإلاصاح وطسهلة راثقل ورملصسر  ل ةني ولس   ،رالاولم ل ةقس طقسيف ةقل  رمللرـن

 وســسوي هال راـقسيفرت.و 
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وذاــك اـمامــل راظــفوا راــحت  ـــف  ــا  ،ر ـصــفت هـــال راسةرإــل ةخــد وفر رــل ر ــسوات رملاا ــل يف وسيقــل ةق ــان            
هـال ـــاج   طلمـ أ ن ةمخ ـلذاـك اـ ووـا  ،ر اــــا رمل لرـ ـل رالاوـل اخسواـل يف مااـل رملفر رـات رملاا ـل يف ا رمللاجلات رملاا ل اـق  ـ

 .فر رل ر سوات رملاا ل يف ةق ان و  ة اـات يف ـ ا  و هـل  ةخ ـ ا مت رحلصإ فلن حمسو ر ل ــراسةرإ

 

 ة    دم  ق  م

ل راــف وــطلـر           ـل ال  ،خ ات راسـاجسن يف راسواـلـس رالر اـل رحلق ق ـل اخســــراـحت طلف هـي رملـف ن سوالــلرـن ا ةـسر  رمللرـن
اراهتــا ن طلفـس راـل ــه رحلق قـي اخحفلوــل وة ل ر ةـل هــي ،ال ةقاــاـــن يفــلن ةسيللو  رافشـ سن  لن حيــل حمـل رحلفلوــل ميفـ

 حلفلوات  ــخف لـلرةاا وطل ااهتان يف ر ل إ يـمـا  ا راس اما ةخد راقسةرت راحتــسرواــيلـمس رإ ح ثا مووااةرهت
ل رالاول را رن رافج سو ، ـقفرة و ةقاز راسوالـل حنل رإ رحلق ق فل ـــطشح ـث ـماة ل ــــ ل اخـقم ـل رال ـصـا يل ورال ـــطلـرب رمللرـن

ــــل  ـــــ ــــا حتـليــــه وــــ  افــــفن ولإ ، ا اـق  ــــا خ ــــ  راـقم ــــل رال ـصــــا يل ورال ـماة ــــلـإاإــــةراــــسر لرمللرـن ـــــ فر رت لل ةــــ  رالي
 .( 48:  ب1556 ،وراق اوني ،راخلن  ،7: ب1551) شفف  ورملصفواات رحلفلو ل خال  ارتن نوق ل حمس ن.

رالــاب وــ  را ســا  وإــلز  رملــا  ــفرزرت اخمحااظــل ةخــد  طرــ  إ اإــات وعيلورحلفلوــات ع طســلد مج ــا راــسو           
ل رالاول ـوةخد هار رالإ ،ر ـصا  اه وةشفل  لصحب ث طمم  رإــسروه يف راو ه رملـص ،رالإــسرب ال طلـرب رمللرـن

 ،)راـــسةوي  ف اة ـــل يف إـــر ل حتق ـــ  هـــار ردـــسال رن وـــ  را ورت را –قـــلع رملســـــسب وقاـــا رااخسواـــل ة ـــر راقظـــف ةـــ  
 .(ب5119و خفون: 

ـل يف شـفخاا راـقخ ـس  وا ر ـا م  هـا           خـد راةـلرط ورارقــل  ة ــلىورحمل وـ  رافثـ  وـ  راـسو  رةـمـست ةخـد رمللرـن
ــل  وطلـــرب ،رالــاب وــ  را ســا  وإــلز رالإــــسرب اخف اةــل ةخــد رملــا  ونرةن رملاا ــل هــي رجلاــل رملســألال ةــ  لةــسر  وطق  ــا رمللرـن

ـل رالـــاول اخـــسوال ل رر ولفاـل وـسى وـــاسا هـال راسةرإـط،  ساواا رملــخ ل، و  خال  ع رةهتا ولرالاول اخسوال قـسةن رمللرـن
خ   ــال راسةرإل يف طســل هـطفم  لمه و  ، س  ةخد رحملااظل ةخد رملا  رالاب و  إلز رالإــسرب ورا سا ـفخاا راـقخـيف شــ

ل رحلاا ل،ـــمفرة يف رإــراملز ةخد  سوى رالإ اـلو راـحل  رر لش ــسرب رمللرـن ت رالاول رمللفوال يف فا  لخفى و  رمللرـن
 .هار رجملا 

ةلرول راسةرإل اـحخ ل ناة ـظف  ـقراني يف طفلي  عـــقفرجي ورالإــةخد رملقاجني رالإ لـال راسةرإــرةـمست ه            
ــــراــ ـــ   وراف اةـــل وـــ  خ ل ة ـــات-راو :  ،لإاإـــ نيوـــ  خـــال  وصـــسةي   ــــةال  عـ ـــل وطق  ـــاهاـ -وراثـــا :  ،سر  رمللرـن

ةأ رجلاــب راقظـف  وـ  وذاك اس ،سوات رملاا ل يف ةخسيل ةق ان واني يف وفر رل ر ؤ ـــرــقاج ل و  رملس  ةرز ة قل رإــــ الع
ـل رالاوـل ـــاةمني حل   ـسوى رإـرإــسوت رملقاةخل راشـص ل شره رملقققل الإـقصاز لةرز رملش ،هال راسةرإل ــسرب رمللرـن

 حتخ ـــل رار اــــات يف ي ـصاز رالصــــــــحما  ةخـــد رإلـ رالةــــومت ،خ ـــس  اخمحااظـــل ةخـــد رملـــا  رالـــابفخاا راـقـاخسواـــل يف شـــ
  .رملـحصل ةخ اا

ل رالاول اخسوال ولمه ـاا يف راــ   لـال راسةرإــطـفلن ه           راحت  رآلا ل   مثــوو ،اةلـ  وراف و   ا س اخـلفيف ةامللرـن
ل ةااشـرا اـق  ا هطـ لةرز ل ـقت مااك وقا شوطمم ،ـا  رالـابةخد رملـ ل وراف ـاةل سرا ر ــ س اـحق   لهــفل رافشــال رمللرـن
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ـلفرا ــــمت رإ ولخــ ر ،ـص لــــخل راشـل ةخ اــا وــ  رملقاةــــــل رار اـــات رملـحصـال  حتخ ـــاةمني حــل  هــار رمللضــلع وــ  خـــرملشــ
  .اـلص ات رملـلخقل  لضلع راسةرإلراقـاج  ور

 -للدولة: الموازنة العامة  ماهية

سرا ـلوا راه ل راهسرا وراة اب،ــب وايل  لروــن ة  وم قل طصب يف  اااة ـةرهي  -:دولة  امة لل وازنة الع الم          
اب اـلـرب ةمـا طلــلب راسواـل ـــلوـا راة و  ،ول قـل ال  اـرتن نوق ـلـــفوةات خـــ  ةـفرو  ووشـسوال راق اب ةه وـا طلـلب راـاـلرب ةم

قل وـ  ـــوهـي حتـس  ةـا ن ةسول قـل نوق ـل   اـرتن ه وـ  تـخـف ولرة هـا خـالل ا حتصـ خـــووـا يـ ،سراــال راهــةخد ه عـ ا ه
ــــ اإــــ  إـةـــ فـممـــا لتـــا طلرـــ ،راـــلو  ــــسوال رإل رةيـــل ورال ـصــــل را ــــخ ات رالاوـــل ال ميفقاـــا عشـاااســـ ،ماة لـا يل ورال ـ راع ـ

اـلـفا ةخــد ور هال ـل ةقــــخب رملـلرة  اـااك وحتخ ـا ط ـاوخل  ون ـ قـات وهـي ةـسوةهـــوحتق ـ  راـقم ـل راشرحلا ـات رالاوـل، 
لةااـايل او  ،حمـلياهتا ) شـفف   ا  ـــ اإي ورإل رة  ورال ـصـــراساب ـــاقظفى ماـــمل راخــدا ط م رت وـرا ال وا راـظ امللرـن
 .( 572:  ب5111را الح  ، 55: ب1551

   
 -للدولة: لموازنة العامة تعريف ا

او  رملايل اخـ ل ة  إقل واا  -:فتعر             وذاك يف عناة ر  ل رالاول  ،سرا حمس نـل وقرخل اـحق   لهة تا رارـب
اســـا إـــ  اإـــل رالاوـــل اخسواـــلونرقـــا اخس ،رال ـصـــا يل ورال ـماة ـــلاخـقم ـــل  اـــات ةـــ  طل قليا حفلو ـــا، طلـــرب ـةلصـــ اا ةـف

وذاــك ةلضــا  ،ع خادــاالحات رحملـمــل ــــــ ل راسواــل ورإلصـــــمج ــا لـش وطــرت أ ةصــلةن ة م ــل قل رملقرخــلـخ ل رالاوــل اخســــراســــ
خ ل ـراســ اااسواــل وطلـمــسهرا اــلن راـق  ايــل ة اطلــسه ،طقــسيف ط صــ خي اق قــات وعيــفر رت راسواــل خــال  إــقل واا ــل وقرخــل

 .(161:  ب5111 ةا  ة  افة ل،  ، 5:ب5112   رمللاةك وش  ، 57: ب5115)حس   راـشفيل ل

ل رالاول هناك عدة تعريفات  .(85: ةلرضل) :ةلر راسو  يف فيلاتاـشر اخسوال حسب اخملرـن

ل  ون الفرنسي ف القانر   فقد ع           راـشفيل ل راحت طقسة  ل راا لةراز راسوال وعيفر رهتا وي ذن  راص  ل-ة تا: رمللرـن
 .لــا يل ورملاا ــلول رال ـصــ ا ويقفةها راربملان يف  اـلن يلرب ة  لهسرا رحلف

قلرـني رمللمل   ا  ل ب را  رهتا،رف عيطقسة ا ه ـ قات راسقل راـاا ل و  صك-ة تا:  ون األم ريكيوعرفها القان            
 ور رترحات رجلرايل ا اا. ةقس راـقسمي 

إقليل طفطفل ةخد راــ ـ    ةمخ ل-ة تا: رل رحلفلو ل األوأ رملـحسن ــيف  ا ل رحملاإ فت الموازنة العامةوعر            
 .اـحق   راهسرا رمل خلةل ةف ازن ـلما  رمللرة ــ اةل رإ   وة ــوراـقس

ــاو  رملــايل اخـ ــل  هــي-ة تــا: ب 1572( اســقل 92ة ــأ )فه  ا الق  انون الم   ر  عر  ما     ك            ـــسارارـب ل ــــقل واا ـ
ـــخل اـحـوق ــ ـــق   لهـ ـــحمسرا ـ ـــوذاــك يف عن ،س نـ ـــاة ر  ـ ل نرقــا اخس اإــل رالاوــل اة ــاول اخـقم ــل رال ـصــا يل ورال ـمـل رالـــ

 .اخسوال
اسا إ طشــمل-ة تا:  ريع الليبي   فها التشوعر              رالنرةرتقليا يلس وقسوا ة يفر رت ووصفواات تـخف ـةـف

 قل رملاا ل.ــــ ا اا خال  راسـل ا حتص خاا ورملصفواات رجلاجل عمل مج ا رإليفر رت رملـــوطش ورملصاحل،
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وةـــا    ،افة ـــل ةـــ ) -: منه   ابمجموع   ة م   ال الخ    ا ص  تتمي     الموازن   ة العام   ةن ريف   ات ف    م   ال      ا ه      التعو 
  .( 165: ب5111

ل رالاول طــا ناةلع -1  . ثل خ ل ةااة اب –م   و لرـ ل طقسيفيل  وةااـايل ااي امم   ان رمللرـن
ل رالاول اإليفر رت ورملصـــراة  -5 لو ة اــات طقسيفيـل وا سـت الخ ـل وهـي فواات هـي لة اوـا ـــاب راحت طـممقاا رمللرـن

 .ات راـقسيفيل اخلحسرت رال ـصا يلةااـايل طقا ف رمل لرـ 
ل رالاول نرقا ملصا ة هال رإليـفر رت ة قمـا طصـقف راق قـات  -2  ـا نرقـا او ـه رإلـ ـا  طصقف رإليفر رت ةامللرـن

 .لو راصفا
ل رالاول طلفس ةا ن ر  لط رالفيمل اخس اإ -8  .يل ورال ـماة ل اخسوالل رال ـصا رمللرـن

ل رالاول  ثل خ ل واا ل اتا طـلخ  ةاملسـقرل إلرز اسقل ورحسن لو السن إقلرت  ا ول. -9  رمللرـن
 

 -للدولة: أهداف الموازنة العامة 

ل رالاول اخسوال عر  .( 57: ب 5115  )حس  -هي:  حتق   مالمل لهسرا هتسا رمللرـن

 تخطيطية:   أهداف  1

ل   رآليت:حتق    ــ    ورختاذ راقفرةرت عررالاول اخسوال يف ةمخ ل راهتسا رمللرـن

  فلوي خــال  را ــرتن رالوق ــل راقا وــل ووصــا ة راـمليــل راالنوــل اـ   ــل هــال ــــاان رحلـرجلــ رحـ ا ــاتطقــلب حبصــف
 رالحـ ا ات.

 ــل راســقليل ولهــسرا ـراـقســ ر  ــل رالوق ــل راالنوــل وضــا و  ورال ـماة ــل،راـقم ــل رال ـصــا يل    وراــفة  ةــني رمللرـن
 اـق  ا راهسرا.

 .ات رجلاان رحلفلوي اخسوال  راـلرا  ةني تـخف وفـل
 

 رقابية:   أهداف  2

ــل رالاوــل اخسواــل  إل رةيــل راـاةلــل اخحفلوــل  ــخــف ااــل ةخــد رالمخ ــات رملاا ــل اخلحــسرت رحتقــ  ة اةــل ال   عرهتــسا رمللرـن
 -راـايل: لـلرةاا وذاك و  خال  

  و  ال را رز را لخي اـش ل وةفرو  رحلفلول.وـاةلل 
 ـــل ةـــني را لخـــي وراـقـــسيف  ا ــــيـــفر رت ورملصفل وـــ  رإلـــــع ـــفرز وقاـة اة  ور ـــرترح رإل ـــفرزرت خ ل را ــــفواات وحتــــ

 .راـصح ح ل
  ةخ اا.ة اةل ممـخفات رالحسن ولصلدا ورحل اظ 
 اـــلرب ةـ ر ــ  راـشــفيلات وراـلخ مــات طفشــ س رإلـ ــا  رحلفــلوي وــ  خــال  راـ مــس وــ  وــسى رال رملســاةسن ةخــد

 .ةيل ورملاا ل راصا ةن و  رحلفلولوراقلرةس رإل ر
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 سلوكية:   أهداف  3

ل رالاول ةخد إخلك ورجتاهات   خال :ةاجلاان رحلفلوي اخسوال وذاك و   رالاوخنيطؤمف رمللرـن

 ومـااك ةـني  ، ـف  ولهـسرا رالحـسنوحتق ـ  راـلراـ  ةـني لهـسرا را ورالةـفـاة،ف ةوح رملرا ةن ـج ا ةخد ـشــراـش
 قاط.ــال ةا   اخثلرط ورالـــوطلا  لإ ر اصل،خحل ـخحل رالاول ورملصـرملص

 لةخد. ل رر ــوخاصل رالطصا  و  لإ ،نيا ن ااةخ ل رالطصا  ةني رملسـليات رإل رةيل رملــخ ل 
 سيفرت ــةسر  طقاةمل يف عــاوخني اخمشـــاب رالـــا  لوــح رجملــواـ رملــخ ل،ـليات رإل رةيل ــطقم ل راثقل رملـرا ال ةني رملس

ل،  .و فوضل ةخ اأ و  راسخ ات رالخ ا سرا وولاي  وقرلال و  نفااأ وا ـــا لهــووض رمللرـن
  ام  رالمــل وراشـــللة ـف  يف لوــــراـلـــفا ةخــد حق قـــل وــا  ــ وــ  ازـــــا ميفـــ  رافؤإممــ رالفســــــ ل،حتق ــ  راـ ايــل

 إ ساأ. وخني ولحااةاال
 

 همية الموازنة العامة للدولة في التخطيط والرقابة أ

اةسن يف ــــلرـنات راـقسيفيــل ةخــد رملسـوطلمـل رملــ ،اني المخــل ورحــسنــــاةل و ـــ ل راف ــــ  ولـشــــ ل راــ  ــــلـش لـــ ث          
ـــ ـني وــ  رال ــــاإــلإ حتق ــ  و   ـــني سات طقــلب ةاالسيــس وــ  ــــجنــس لن رملؤإح ــث  ،   وراف اةــلــــراــ  مهــااجف رإل رةيــل ـ

ــل راشــاوخلـوطـامف ل ة ــات رحملاإـ ،راـشـ ل راــحت ال طـ خـب اقــ  راــ ـ   وافــ  ليمـا راـقســ   ةـني ر  ــ   ،رل لن رمللرـن
تا اخـ مس ة  ، ل راحت طقلب  ا رملؤإسلـــ ثل را رن راحت يـأ و  خالدا حتق   ااةخ ل راــ    وااةخ ل راف اةل ةخد راـش

ــل را فيــ  رملفإ ،طـــأ يف حــسو  ر  ــ  رمللضــلةل ـــ ن ارـــــلب اخمقشـــــو ثــل رمللرـن ــل عن مت اــ واــااك  ،سراااـخلغ لهـــ ةــسر  رمللرـن
ن ذاك يؤ   عر حتق   لهسرا رملؤإسل رملفإلول ة فيقل ا  ،اةلـ   وراف ــوطق  اها ة فيقل صح حل ةاةـراةها ل رن اخــ 

 .( 125: ب5111)محا     سيل والاال
 

 التخطيط:/     أوال

 (154 :ب1554)رالف خي  التخطيط:أنواع 

 -هي:  االـلرع وق لميف  لن حنس  مالم ،اقا ملل اة ـ ا  راــ   و  وذاك اــ   رهقاك رالسيس و  لـلرع    

  .التخطيط القومي الشامل – 1
يف ـظـاب وـفاوـل وـ   ،سوالـ ل راــــشالمـلب راسواـل ا ـفا راــحفأ يف تـخـف لـ لوضا خ ـ  شـاوخه يـأ و  خالا

  .راهسرا اـخر ل حا ات رجملـما يف ماال رجملاالت

 .التخطيط القطاعي – 2

اع ولـــني وـــ    اةـــات رجملـمـــا وثـــل راق ـــاع راـلخ مـــي لو ـــــصص يف   ـــــ   راـــــــار راقـــلع وـــ  راــ ــــــاسا هـــــيس
 وا ها. رملصفيف.راصقاةي لو رالةرةي لو 
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 قليمي.اإلالتخطيط  – 3

ات وراـربرو  راـحت ختـص وق قـل   فرا ـل ول قـل وـ  وقـان  راسواـل وياـسا ـــ اإــار راقلع وـ  راــ ـ   ةااســيـلخ  ه
 .حتق   راقمل وراـلرنن  رخل رإل خ أ وةني ل اا أ راسوال عر
 

ــــل( لن 57: ب5115) يـــفى حســــــ و            ـــل يف ةمخ ــــا ساــــــرالاوـــل اخسواــــل هت رمللرـن  ت راــ ــــ   ورختــــاذعر رمللاـو
  يخي:راقفرةرت و  خال  حتق   وا 

 ــــ ا ـف رحــــحص ـــات وحـ ـــاان رحلـسرت رجلـــ وحصــف رملــلرة  ووصــا ة راـمليــل  راقا وــل،ال  را ــرتن رملاا ــل ـفلوي خـــ
 رالحـ ا ات.راخفى راالنول مللر ال هال 

 ـاو  إـــ  رملــــ   ة ـــراـفة  وراـقس ل مرـب ــاو   ووضـا ،ا يل ورال ـماة ــلــــم ل رال ـصـــراـق   ــــ  خـــقل  وة ــــلرـن رارـب
 .رالو  راالنب اخـق  ا

  اخسوال.راـقس   وراـلا   ةني وحسرت رجلاان رحلفلوي 

 الرقابة:/     ثانيا

اةيا ــــاإي   ـ  ووشـــسو  راقاو ـل ةاةـرــاةل رحملـفك راإـيف ر ـصـا يات راـ سيـاب وةج ـــــفلوي  وة هـاع رحلـــــاخق           
 و ،سو ن رملـاحـلـــا ةن ورحملـوطشـفل ةمخ ـل طفشـ س رإلـ ـا  ورالإـــسرب راوثـل اخمـلرة  رال ـصـا يل راقـ ،ل راسو راـقم ل دا

اقجاح ةمخ ل راـقم ل وحتق     ،اإ لــرملـرا و  رالقاصف راإ وااةخ ـاا وط ليف رالمل رإل رة  ةاا م ازن را الن رإل رةيل
اةس يف  ةـأ خ ـ  ـــطس ،وواا ل ذرت م ازن ةاا ـل والااـل ل رةي اةل عال ةل ل  ة ال يـأ عاك لن حتق   ذو  ،سو ـلهسرا را

ــل وــا مت طقــــوطـــأ ةمخ ــل راف اةــل وــ  خ ،ةمخ ــل راـقم ــل وعجناحاــا و حتق ــ  راهــسرا رمل خلةــل ق  ـسيفل وــا وــا حتــــــال  وقاـة
فراات ـــلا ةخـد رالحنــورال  ،لخيــقسيف  ورا ــراـ  رت ةني راـ الـــراط راحت ل ت عر هــل راإــالاه يـأ حتخ ــوو  خ ،الــال

مل ةمخ ــل ــــما طشــــم  ،ج ا راف ــازرتــــ لرت راصــح حل راالنوــل ورالمــل ةخــد طشــــةاختــاذ ر  ، ل وطلــسيخااــــرداوــل ةــ  ر 
ــات وطق ــ أ راهـــــراف اةــل  ةرإ ةقــاز ةخ ــه يـقــفة طلــسيل لو ةــسب و  ا، ـس ن ةــ  نفيــ  رإل رةن رالخـــسرا رحملــــــل واحــص رمللرـن
ل راقــــــلن وق ،ال  ــــاج  راـق  ــا را لخــيــــوـــ  خ ،سرا امــمان ااةخ ـاــاــــطلــسيل راه  ،اج  را لخ ــل ةااقـــاج  رملـ  ـــلــــــاـة

 ، 2: ب5115حسـ  ) يف حتق   راف اةل ةخد رالمخ ـات رملســقرخ ل ويل ـي لإاإـا و  ـسر اـق ـ أ را رز ألانيـرملساةس ـيس
 .(181:  ب5111محا    ،19:ب 5115لرب ورال ، اـح رهلل

 
 الرقابية:أهم مكونات العملية 

ات هي  (54 :ب5115حس   ،519 :ب1554)رالف خي  طـفلن رالمخ ل راف اة ل و  مالمل وفـل
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 ووضع المعايير.تحديد األهداف  – 1

ــه يسـفل لحــــــويش ،ااــــر  ةمخ ــل راف اةــل ـ ســــا رمللــاي  ةمــل يسـةمخ ــل حتسيــس راهــسرا ووضــ ال ــــس وقلوــات راف اةــل مـل
 .اةل و لخاا لمثف ولضلة ل وااةخ لا ل ةمخ ل راف ــطس ورا فا وقه ، اـرل راـق ـلل ووفر ــوـاة

 .قياس األداء الفعلي – 5
ون اــ ذر مــان هقــاك جتــا ،أ وضــله وــ  ولــاي  ولهــسراـال  وــا طــــــال وــا حققـــه را اــلن رإل رةيــل اخحفلوــل وــ  خــــيـــأ   

 جل اـلةي ـــفرا ـــار رالحنــــار الةس و  راـحق  ممـا عذر مـان هـود ،اة اــع  افراــفرا يلـرب رحنــن رالحن ــاألهسرا رمللضلةل ا
 سب طـفك راصـسالـــةووامـل راف اةـل طلليـل رجللرــب رال اة ـل يف ل رز را اـلن رإل رةيـل و ، سل لو ــ جل اللروـل خاة  ـلــرملؤإ

اط خر اـــلوا عذر مان رالحنـفرا إ ،اتــال رالمخ ــهطخلب  وةها يف   ،  ا اخـ ـ  رملفإـلولـــلة يف ةمخ ـل راـقـــ  راقصـــ  ةــــو
 .اهاااك  ب رارحث ة  راإراط وحماوال ع ا  رالالن راالنب 

 .اكتشاف االنحرافات ومعالجتها – 3

ات ووقلو اا رالحنفراات وولاجلـااـــرمـش ويلـرب اااف اةل ال طلـ  وـاةلـل ةمخ ـل راـق  ـا  راف ــاةل،ةمخ ل ات ـو  لهأ وفـل
النول اـااك وــ  ـخل  راــــةـل  ـب لن طقـلب ةلضـا رحل ر  ـ  رملفإـلولل وراقجـاح يف طق  ـا ـورال ـلا ةخـد ةمخ ـات را شـ

ل يف حتق   ة اةـل لاول اخسوال ــل رالـرمللرـن وهتسا وولاجلـاا،راط ــل راإــال   ةرإــخ الاا ـل ةخـد ةمخ ـات مثـف عر رمللاـو
 -خال : رإل رةيل رحلفلو ل وذاك و  راـق  ا اخلحسرت 

  رز را لخي اـش ل وةفرو  رحلفلولوـاةلل و  ال را. 
  ل ةني را لخي وراـقسيف  افل و  راليفر رت   ورملصفواات.ع فرز وقاـة
 ةخ اا.ممـخفات رالحسن ولصلدا ورحل اظ ةخد ف اةل را 
 سى رالاــلرب ةـ ر ـ  راـشـفيلات وراـلخ مـات ــــــ مس وـ  وــــال  راــــس رإلـ ـا  رحلفـلوي وـ  خ ـــاةسن يف طفشــرملس

 .  رحلفلولةيل ورملاا ل راصا ةن ةوراقلرةس رإل ر
 

  -الرقابة: أنواع 
 ( 552 -514 :ب1554)رالف خي راف اةل ـلةان  رخخ ل وخاة  ل 

 

 - الدا لية:الرقابة  – أوالا 

وي خـــ  ةخ اـــا راف اةـــل راـق  ايـــل  راـق  ـــا ،ل رجلاـــان ـل  وــ   رخـــ رإل رة ،اةل وـــ  ول ـــا راـقظـــ أ ـــــ  اةل راـــحتـــــوهــي راف 
 راسرخخ ل.
 :ك ـلةان و  راف اةل راسرخخ ل مهاوهقا
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 المرك ية.الرقابة  -

اـلن ة اة ـل ال  ل ـــخ رإل رةيـل وـ فلن وـ  خـاةن رالحـسن ـويـ راـق  ايـل،خ ات ـــاةل يف عناة راســوهل راقلع راا  مي
ــــقخل وــصصــل ااارــا وــا طـرــا رملســـــوس ـــةاا ــل وــ  رالإ وطـمـــا ةسة ــل اخق ــا ن،ـلى راةخــد ـ ـقال  رملــايل ورإل رة  ـ

 ةمخاا.ل رز وااب  ل  ةخد رمللخلوات راحت طساةسها يفحلصيف ر خ ات مر نـــالح ات وإــص ااــويفلن ا

 .ال مرك يةالرقابة  -

 .ح حااوو  لهأ لةمادا مشف ـقاط راملف ةسفةل وطص ذرط ا،اا را الن رإل رةيل ــةإاةل راحت  اـــوهي راف 
 

 :الرقابة الخارجية    ثانيا

وة اةـل ل اـلن  راـشــفيل ل،ال راف اةل يف ة اةل راسـخ ل ــمثل هــطو  راـق  ايل،خ ل ــأ و  خاةن راســهي طخك راحت طـ          
ـــراقمــاز وراف اةــل راش جملــااس راشــلر ل ةــالب ورملقظمــات ورراــفل  رالــاب ورإلوقاــا ة اةــل  نط خــا ةــسوةها صــلةر ةسيــسلر ل راــحت ـ

   .وراحلرط وا ها

 الموازنة العامة للدولة أشكاا

 (45: ب5117وراقـاط )ة  افة ل،  لمهاا:اخملرـنات وو   كااشاألنواع و األهناك العديد مال 

 (:والبنود )األبواب    الموازنة العامة أو التقليدية 1

ـل راة راشــــاجللات ـــيلــرب هـار راــقم  وـ  رمللرـن يـمـم  مج ـا ـ قــات رحلفلوـل خاصــل و  ورارقــــل ،لرط ـــوي خـ  ةخ اــا  لرـن
ل. ل رالح سن ط ر قا ملرسل وحسن رمللرـن  ةقسوا طفلن هي رمللرـن

    الموازنات الملحقة: 2

ر  ـظاب راالوفمليل وواقا دار راقلع و  رمللرـنات يـأ ختص ص ولرـنات ـط سو  راحت ــيف را اتــلع و  رمللرـنــاار راقـيلمل ة
ل وق صخل ة ل رجلاان رملفمل  اخحفلولخاصل ارلر رجلاات حب ث طفلن هال رمللرـن  .  ولرـن

    الموازنات المستقلة: 3

ـــات ةاجلاـــات راـــحت طقـــلب  ـــــق  ـــا وشةخيــــص هـــار راقـــلع وـــ  رمللرـن ول قـــل وحمـــس ن وطـــسرة هـــال ر ـصـــا يل وجتاةيـــل فوةات ـ
 .لرملشفوةات ة إخلط تـخف ة  لإخلط رإل رةن رالاول رملفملي
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    الموازنات االستثنا ية: 4

ـات رإلضـاا ل  رالإــــثقاج ل،هي رمللرـنات راحت طلس مللر ال ةلر راةما  ورالحـ ا ات را اةجـل لو  وطلـفا لح اــا ةامللرـن
ل.لو خاةن   رمللرـن

 ت التكميلية:   الموازنا 5

ـــات يهـــار راقـــلع وـــ   ـــل،قل طق  ـــا ـلضـــا خـــال  إـــرمللرـن وذاـــك الإــــسةرك ةلـــر راـلـــسيالت لو رإلضـــااات اـــرلر  رمللرـن
ل راصخ ل اخق قات   ورإليفر رت.رالةـما رت لو راـقسيفرت رالرة ن ةامللرـن

    الموازنات االستثمارية: 6

ـــل رالاوـــل ـــــ  لــــربط ــــــــس طق  ـــاها عر مرترت نوق ـــل نليخـــل ميوط  ـــي اـــ اخسواـــل،لز وـــ  رمللرـن  ،الث لو مخـــس إـــقلرت اـــ مثفــ
 ـات ةا  ل راثالم ل لو ر ماإ ل.هار راقلع و  رمللرن  خ ل طق  اوطسمد 

    الموازنة التعاقدية: 7
ـــيقــلب لإ  ــل راـلا سيــل ةخــد لإــ ـــخلط رمللرـن ـــال لن رملرــ ــلـااغ رملـــ وــا    رملـ ــ  ةخ اــايـــأ حتسيــسها نرقــا اخلقــل  ،سة ل ةامللرـن

 .رجلاات رملق ان لو رملقاوالن
 

 للموازنات:تطبيقات حديثة 
 
 (228: ب5111محا   ،15 :ب5116)شفيلل  ال فرية   الموازنة  1

ـــيل -:لوب    أس أنها     تع  رف ب           ـــوش س  ل رــهـ ــل رالاوــل يف صــ  ـه راقااج ــل ةخــد لإــال راـق ــ أ جلم ــا ـ فوع رمللرـن
ـــل طشــــمل ةخـــد ةـــفرو  وشـإـــ ، ل راـــلرة ن ا اـــاـفوةات وراـشــــــــراـــربرو  ورملش فوةات و ـشـــانات ـــــلرز لماــــت هـــال رمللرـن

شــــــ سيــسن لب وش ــل ةخــد راإــ ،انات  اجمــل الــالـفوةات ـو س راوفيفــي ــــ ل رافج ــــال راصــ ف  ةلرإـو ــس مت نــفح رمللرـن
لاليـل  لة  ـا وحـاو  طلم ماـا يف لحنـاز رالاليـات ان حمااظـا اـراا  ةـسل ط ر قاـا ةقـسوا مـ (G.Kartar ماةطف  ي  م)

أ ةقاصـف مثـ ن اـإل رةن ـطمـ،  ق لـخ ل وقــما هي ةمــ ث رمل اه أ وعـــسيسر و  حــ  ش أاااي ال طلـرب  ،رملـحسن راوفيف ل
ل طشمل ورالقاصف راإاإ ل األإال راص ف  اخم رجلسيسن،  :لرـن

 حتسيس راهسرا. 
 ـشاط.جنان مل طق  أ رالإاجل رارسيخل إل 
 طق  أ وسـليات راـمليل رارسيخل. 
 طق  أ لةراز رالمل ووقاي س را رز                                                                                                                            .                                 
  راواليات.وضا 
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 ال فرية:الموازنة  م ايا

  رالاول.طساهأ يف ط ليف ر    ورمللرـنات ر اصل ةاالحسرت 
  را رز. ف  و    ال راف ازن يف رجنان راـش ل ورملشاةيا وطق  أ 
 ال  ط ليف افي  رإل رةن.ــليات رإل رةيل رملــخ ل و  خــاهأ يف نيا ن رمللفال رالخم ل اس  رملســـــطس 

 :يةال فر مآ   الموازنة 

 ـــل راصـــ عن وااارـــا ال يــــلاف يف رالحـــسرت رالاوـــل  وةمخ ـــا، فيل حيــــان عر وـــل  ني وـــؤهخني ةخم ـــا ـط ر ـــ  رمللرـن
 رملل  لن رملؤهخلن اااك.

 ل راص فيل و    صللةل ط اأ وع رةن  ل رجلاان رملفخف ةـق  اها.ررمللرـن
 .طلـمس ةخد رارترضات يصلب ط اماا و  رملسـليات رإل رةيل راسـ ا 
 ـــــــــ ف  لةـــــح ـــث يس إلةـــسر ها،ــــان عر اـــرتن نليخـــل حت ت راـــا  يســــ ف  لةـــسر  ـل  وـــ  رال ــــا لنــــسر ها و ـ

 رمللرـنات راخفى.
 
  (15 :ب5116شفيلل  ،1195 :ب5111 )محا  البرامج:   موازنة  2

ــل راــحت طفطفــل لإ -:أنه  ابتع  رف            ـــف رملاــاب لو راـشوطفــاا ا ةخــد راــ ــ   راشــاول رملـفاوــل، ـاإــــرمللرـن   ل،ــ
ـل راــربرو  يس سرت راـحت  ــس ـف ةـ  رالحـــر راقظــخ ل اخمامـل رمللق ـل ة ــــــر  اخـفخ ـل رافــــــل ب راـحسيـس رملســـووـسرخل ولرـن

ـل راـربرو  يف ونةرل س متو  ال راربرو ،ـــسب اـق  ا هــطس     ةايـل مرـ نـــب وإ1561اع راوفيفـي ةـاب ـــراسا  رالمل  لرـن
ل رحلفــــ ات راــ ـ   ورملـــطقق يف مـاةل و  ب وـسخخاارـــةس ا يف اجلـــــشــسرواا ـــب لصـرح رإ1546خل  ةـاب ـــوحب لو ل، ـــلرـن
ل رار صممت  ثـح خ ل ـفلول رحملــ سةرا ل وليما يف رحلــفلول را ــرحل اخـلا   ةني و ـاجف رإل رةن يف ) راــ ـ    فرو ـولرـن

 .فاول ة قااوراف اةل ( وحتق   راـوراـق  ا 

 البرامج:م ايا موازنة 

  راـفخ ل. ف  و  حتسيس ول اة وقاإب اـق  أ 
 ط اأ رملشامل ورارسرجل رملـاحل ف  و  طلفيف راهسرا ةصلةن لمثف   ل وةااـايل . 
 ـــــ فــــ  وــــ  طــــلا  رار اـــــات ورمللخلوــــات را  ــــفرز راـحخ ــــل يف ةمخ ــــل رختــــاذ راقــــفرةرت راالنوــــل اـحق ــــ  إلالنول ـ

 را.راهس
 ةااهسرا.  ووسى رةطراناا ـف ات اخربروــالت ورملـــ ف  و  طلا  رار اـات ورمللخلوات رملـلخقل ةاملسخ 
  ل راــ    وراربسل و    ال رجنانرت راربرو  وطق  أ  را رز. ف  ولرـن
  راقفرةرت.ل ت عر نيا ن رالهـماب ةااـحخ ل وضفوةن راف لع عر راـحخ الت  رل رختاذ 
  ل ورملشـاةمل يف عـــاول ةاملـــسرت رالـــي رالحـخ ا اـــــليات رإل رةيل رالـــماب رملسـا ن رهـــد نيـعال ت ةـسر ها ارتمجـل لرـن

ل.راقفرةرت رملـلخقل ةلحسرهتأ يف   رمللرـن
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 البرامج:مآ   موازنة 

 ل را ت رالاوـل رملل  ـلن يف رالحـسر ااارا ال يــلاف وةمـخ ا،م ا ـؤهخني ةخـل  ني ومل ربرو  حيـان اااراط ر   ولرـن
 .رملؤهخلن اااك

  هسرا.راصللةل   ال رجنان ةلر  
 ل ةخد راربرو  رجلسيسن ونيا هتا وال  ـطفم  .  رملسـمفنــفروــمف اخرــف  و  راـق  أ رملسـل رمللرـن
 ل و  ط  . ليل راربرو  رملــخ ل لمفق  أ ال  ف  رمللرـن

 
 (1165 :ب5111 محا ) األنشطة:الموازنة على أساس  –3

ـل الااـلرا طلفا ة تا ةمخ ل            راـفـاا ف طلـى ،ــ    وراـحفأ يف راـش ل رملـل لل و  رملقظمـل الشــقا  ولرـن
 –ةما   ل لو ةمخ ات راـا ل راـش –رتمل ـ ل وشـــسب اــو طسـ   ةخ اا، رمل رإلإرترط ج لسرا ــةه وراه  االمل رملـقرة

ل ة  مرـات ورطسـ ا مل اف ،وهي ا ل يؤ يا اط  ـب لن يـؤ   ةشـفل ـوهـار يلـ  لن راقشـ ا  رملـف ـات،ـوطرحث رمللرـن
رحلاا ــل مماةإــل خاط واقــا اــــولن يـــأ ط  يــل راقش ،ن يفــلن هقــاك طشــج ا ةخــد راـحســني رملـلرصــلول ،ماةــت  ــفوة رال ــت

اقـا و  و ـمفرة ةـ  نـف  حتسـ قه،ـــاط ورارحـث ةاإـــاقشل نفيقـل ممفقـل ا رز رـــا  لامـــد ع اح ةخــويـل ف راقج ،األامل
ل راـش ل لن راخ از وقرلال  .اف  طففرة راخ از ا  وقرل  ،مللرـن

 
 (1517 :ب5111)محا   الظل:   موازنة  4

ــــيفمـــل لإ ليلي     راء تح     ه   ي  ج           ـــل راـقخ سيـــل اخـ خـــب ةخـــد هـــــ ل وهـــال رملقاج ـــ ،ار راـــققص ر  ـــ ـاا ب رمللرـن
رةن راـحت طل ـي رإل مل راقمـاذن ورحملامـان ورحمل ـلرت، اإ ل يف ةـــ  وـلرو  اخم اه أ راإــر ا هي ةراةن ة   وــرجلسيسن ـس

  اخمسـقرل.  ااما وقق لا راقم

 الظل:ملخص لمنافع موازنة 

 رالةرترا ةاا ر لل رملم لن ا  لةما  ول قه. .1
 رملمفقل وقسوا وة فيقل   سن. راةةاح ـحسيس وشفالت وافصـظاب عـارة ورفف اطلـرب  .5
 رملسـقرل.  واليات راقفرة اخـ م  يف ل رز لةةاح فني رإل رةن و  وضا  اجمل ة .2
 راقفرة.حتج أ وقسرة رمللخلوات رملقسول اإل رةن الختاذ  .8
ل راـقخ سيل وافقاا .9 ل راظل وفمخل ا ف  رمللرـن  .ال حتل حمخاا لو ط  ها طلـرب ولرـن
 راقشاط.رملرق ل ةخد   راـفاا ف ورمللاي  ل وا مل نف طـفاول ةسالا .6
 رملسـقرل.يف  رملسخالتدا  ا ات ط ايل رإرت اع طلخ م ل ملساةسن رملسيفي  اـحسني  .7
ل راـفـ ف ل وصـطـ ح ذ .4  إاةات.فةل مر ن ويف مث  و  راو ات يف خال  ــ اا ةســاذن رمللرـن
  .رافمر لطف افي طســسب ة اةخ ل ال طـ خب ااما مر ر اخفياض ات لو ةفسل .5
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           (1181 :ب5111 )محا  الموازنة إلدارة الجودة الشاملة:    5

 رةن رجلـل ن وطفمـل ع ،فما ـسا راــل هــــالمخ ل رإل رةن حن رملـلرصل راـحســني-الش  املة: ودة  يق د ب دارة الج          
وطفمل ةخد  وتف اطه،شفرك مل رملل  ني يف حتسني ةمخ ل رالمل مأ إلوهي ـظاب وص راـش  خ ل، ل ــشاوخل ةخد راـراش

 راقـ جل.رالمخ ل وا س ةخد 

 الموازنة:دارة الجودة الشاملة ونظام ال لة بيال  

ـــ رةن رجلطـلخــ  ع           ـــم ل،خ  ــــخب اوخلـــــل ن راشـ ـــ  خ ل ووفر لــل هـوطـلاوــل وــا ط ــليف رالمخ ــات راـشــ راــ ال راـفــاا ف ـ
ــل، مخل يف راـفــاا ف ورا ا ــس يفـت رحملـــ ل اخـلــفا ةخــد راــ  مــاــــووــ  راللروــل رافج س ،ســــرا ا و   ل رن وــ  اممــا لتــ  رمللرـن

 – رز اةيف راـرل " ةـقــــسيسن راشـــني رملـلرصل وهي شــال راـحســاوخل اق ــ رةن رجلل ن راشرا ورت راحت طســسواا ع ضم 
  رملاا ل.راا  يـأ رإــسروه يف راف اةل  لخي يف وقاةل راـقسيف "ـرا 

 الشاملة:دارة الجودة موازنة  

ةن رجلـل ن راشـاوخل ن حتسـني وع ر، ووـا ذاـك عةةـاحلةن ةمـالز ولـاجلل يف صــطفخف ـقل ر ض ودة  ن رداءة الج           
ةــسر  األةمــا ، وطــلاف ةمخ ــل عاقااج ــل يب ةخــد راقـ جــل ر ــارجلــل ن رملـلرصــخل اــه راـــ م  رإل ن ةمخ ــل حتســنياــ س ةاجملــان اــ 

ـــل ـش ا حتق ـــ  ةةـــح و اـــوطشـــ  رر راقـــلرحي رملمفـــ  ا  ، رةن رجلـــل ن راشـــاوخلفاا ف عـحل اـــــــــل ن صـــلةن ورضـــــاط رجلـــــولرـن
  طفاا ف.والةرت يف 

 والمحاذير:  المخاطر

  ةخ اا. رجلل ن راشاوخل ال يقـ  ةقاا ةلرجس واا ل الةيل ميف  راـلفا ع رةن عنالتوقع  -
ــــل راوا ـيف رملفرحـــ :الض   بط وال   تحكم - ــــفوة  لن طــــأ ةمـل وـــ  رامــــ ــــخ ل حتـ سيس وخت ـــ   لإـــخلط راــــحفأ يف ـ

او  ورملل  ني.  رارـب
ـــاو  ع رةن رجلـــل ن راشـــاوخل،و  ـــفرة  ةلـــس لن طــــأ ةمخ ـــل رختـــاذ :االلت    ام -  ـــب لن طخــــلب رإل رةن  طق  ـــا و ةـــأ ةـف

 ة جناحه.
ـل طـسو  عن ةمخع :ازنةال لة بالمو  - ا اـأ وراقرـل   رخـل رـلى وـ  ـ رةن رجلـل ن راشـاوخل يـلاف وسـ ل عـشاز ولرـن

 راقــجاح.فوة  و  ل ل ـــلى و  را اأ وراقرل  ضــار رملسـوه ،راثقاال راقاجمل

 مشك ت الموازنة العامة عند الدوا النامية 

 العامة:أوال: المشاكل المتعلقة بأعداد الموازنة 

ــــةل عطــــ مف ةمخ ـــ       ـــلـ  ـصـــا يل اـــ  وراشـــفن ةـــااظفوا رال ـماة ـــل ورالفن لو ـسو  راقاو ـــل ةصـــلةن وراشــــيف راـــ سر  رمللرـن
ل ال طقـاي  جف  ع وشفوع رمل لرـ ل اـا جنس يف تايل مل إقل يف ولظأ  فرة وراس اإ ل يف طخك راسو ، المخ ل عةسر  رمللرـن
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ل ة  رايف رح ان رخـالا راة اب رملقسةن ورالرة ن را رت وراق قات ةما  سةت ةخ ل يفر ة اب را لخ ل، ح ث طـ   رإلمللرـن
  (144 :ب1557و خفون  )راخلن ، وقاا:راط ــــإالسن ل

 .السب طلاف رار اـات رملرلةل ورملقظمل ورإليفر رتةسب راس ل يف طقسيف راليا ن يف راق قات  -1
ةخـد  رالةـمـا  عر سو  راقاو ـلـممـا يـساا راـ ،ــان راـلن لوي ورإلــل راقـــلى راسخــاـس  وس ،لرة  رملاا لـسةن رمل -5

ات اـلا  رالحـ ا ات راإاإ ل.  راقفوا ورمللـل
ــل إلول رامــفوةيل لرــــأ رالــــله   اإي راــا  يلـــرب وـــــــقفرة راســــإس را ىن رمل خــلط وــ  رالــــسرب رحلـــلرـ -2 ةــسر  ولرـن

 .راـقسيفرت را   وسةوإل  خاا ل و
ــل ـــــل  ةخـــد رحلصــــحماواـــل رحلص وونرةن عرسل ـــــمـــل وؤإلد  ــــطس -8 ظف ةـــ  حا ـــات ـ ـــر راقـــةل رامـــرب وـــ  رمللرـن

 را لخ ل.افو ات ةني راة اب رملقسةن وراة اب  فى مما يؤ   اظالةــسرت رحلفلو ل راخــرالح

  العامة:ثانيا: المشاكل المتعلقة بالم ادقة على الموازنة 

ـل رالاوـل يف راـسو  وشـامل هقـاك لن  (62 :ب1546،ةسـااو رالفيب )ح ث يفى مل و   وـلخقـل ةاملصـا  ل ةخـد رمللرـن
  مااـايل:راقاو ل وهي  

اط ها ة ـــه ال  ــلن اخمجـااس راـشــفيل ل لن جتــف  ل  طلــسيل يف ــــطـقص  إ راــسو  راقاو ــلةلـر رحلفلوــات يف  -1
 .ال  لراقل رحلفلولـنات رالاول عوشفوةات رمللر

فوع رمل لرـ ــل رالاوــل حــهن  ــفط تايــل رالـاب رملــايل ممــا ال يـــ ح األ اــلن راـشــفيل ل رال ــت راــالنب ـــــطـ خ  طقــسمي وش -5
ل ةلم   رل راـصليت   ةخ ه.اسةرإل وشفوع رمللرـن

ممـا  لـل وســامهاهتأ يف  ،  لةمـاز رجملـااس راـشـفيل لــــــسةن راف ـازرت ذرت رمللفاـل وراسةريـل ةـااولة رملاا ـل وإ -2
 .مهات شفخ ل يققصاا رالم  وراشمل اــرمللرـنات رالاول وس ةرإل وشفوةات 

وذاك ة  نفي   ،فوةات رمللرـنات رالاولــ رترح ةخد وشاأل الن راـق  ايل يف ةمخ ات رال ا  وقرل راـسخل  -8
 .ر لةماز رجملااس راـشفيل لرارتا ب لو رارته ب ارل

فوةات ـةقــسوا يـــأ ةــفا وشــ ،وطقــسيفرهتا رملاا ــل ات راسواــلــــسوة حــل  إ اإــــقاش راــا  يـسب ولضــلة ل راقــــــة -9
لظـأ طخـك ذاك ان مث ر و  راقلرط ال ي املن ةاامر  وا يسوة يف و ،فيل لـس راـشــرمللرـنات رالاول اخمجاا

ــــةاملص ياـمـــلن ةـــا نـــــات وال رجلخس ــــخحل رالـ  ـــسة رهـمـــاواأ ةـحق ـــ  ةلـــر رملصـــاحل ر اصـــل لو رملصـــاحل  ،اولـ
 را أليل.

، ره  مـاطلةيلــ ل رـظمل  مـاطلةيل لو شــــتا حتفأ ةلرإفيل ل، اــس طشــس دا سااــسو  راقاو ل ا ـــ  راـر ون مث  ع -6
ــات رالاوــل ال طلــفا ةخــد رجملــااس راـشــفيل ل ةــل جتــان ةــ  نف ـن وشــووــ  مث اــ    ةجــ س راسواــل يــفوةات رمللرـن

 ذاك. ا لو ا وخف  الو وفإلو امجالةي ر فرة  ا  راا  يصسة

 العامة:المشاكل المتعلقة بتنفي  الموازنة  ثالثا:

ـل رالاوــل يف لــه يل ـس رالسيــس وـ  رملشــامل راـحت طـلخـ  ةـق  ــا رمل (66 :ب1546،رالـفيب وةســاا )ورضـاا مـل وــ   لرـن
 وقاا:راحت راسو  راقاو ل 
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ل رملــخ ـل عال ةلـس راف ـلع عر لةخـد ـــل  رملـل ن يف ةقـــلر  رملفصــ  ةااـصفا يف راوــليل رملل  ني رحلـسب ختـة -1 لرـن
 رملل قل.و راسرجفن إخ ل ةاالنرةن ل

 رملاا ل. فرز رمللاوالت ن رمللاوالت رملاا ل ورجلمل  يف عجنارار ز يف ع -5
 راقاو ل.ر لا و  حتمل وسألا ل راـصسي  ةخد رمللاوالت رملاا ل ةااسو   -2
ـــراــــر  وةــسب ةش -8 ـــطلــاوخاأ وــا رملر ألاني لمقــازــــس رملــسيفي  ورملسـ ــل خــال  ـطــر رة مسن إلــــااغ رمللــ اأ يف ةقــل  رمللرـن

 .ملاا ل رملقفة لن يـأ ا اا راصفاراسقل ر

 المي انية العامة في ليبيا

وماــت  ، ق ات و  راقفن رملاضيـ ا ةلسن وفرحل وقا لن مت طق  اها يف لورخف ر مســيف ا ر اولــوفت رمل لرـ ل رال          
ال ةفاـت ةامل لرـ ـل ـــار راإـــوةخـد ه  ل ـ قات رإل رةرت رحلفلو ل اقـ ، ل رالاول يف ذاك رال ت طقـصف ةخد ط  رمل لرـ

  يل ـــــخ  ةخ اـــا رمل لرـ ــل راـسـممــا لنــ  فى،ـــــاع لو ل  ـ قــات لخـــــ قات راـقم ــل لو راساــــل  ل  ط   ـــل اقــــرإل رةيــل  ون و 
ـرل ق ات صـسة ويف ةسريـل راسـ ،ر رت راالنوـل اـ   ـل هـال راق قـاتيـف وحتصـ ل رإل    ـل راق قـات رإل رةيـلفت ةخـد طــور ـص

ب ــــ  يل عر  اــــورإـــسوت رمل لرـ ـل راـس ،قم ـل لو وـا يلـفا   لرـ ـل راـحـل نرقـت و لرـ ـل راـ هراــ ـ   و ل رـ ـاـلن 
يف طخــك ــسب ــــح ــث لإ ،ات ل قــــسريل راـســــت وةا ــفى حــهن لورخــف راثماـ قـ  راخـــخل ةــــــاا وق صــــل وقــــلرـ ل راـقم ــل مــــو 

ـــرا ــرتن و  ـــراــحت لصرسن ـاول لو رمل لرـ ــل رمللحـــالب رمل لرـ ــل رالــــ ةاإلضــاال عر  ، لرـ ل راـقم ــلـ  يل ووــــــحت ط  ــي رمل لرـ ــل راـسـ
 .( 171:  ب5111ةا    ،) ة  افة ل رمل لرـ ات راخفى مم لرـ ل راسااع ورمل لرـ ات رملسـقخل

 
 مراحل المي انية العامة في ليبيا

 وفرحل: ف رمل لرـ ل رالاول اخسوال يف ا ر ا ةلسن 

   المي انية:عداد   مرحلة-أوال 

ـــل رالاوـــلفوع عـــــخجقـــل رملاا ـــل " طــــلر وشمد " راـــــطس نرةن رملاا ـــلجلقـــل يف و  طقشـــ            ورمل لرـ ـــات رملخحقـــل  ،ةـــسر  رمللرـن
يقلب ونيف رملاا ـل ة صـسرة و  ،ـقخل راحت يصسة  ا  اـلن رمل لرـ لــــالةـما رت رإلضاا ل ووفر لل رمل لرـ ات رملسـثقاج ل ورــورالإ
راــا  يــقص ةخــد ليخاــا وــ  ر لرـــل رالاوــل اخسواــل راــحت يـــأ   ،اخــلنرةرت ورملصــاحل ورجلاــات رالاوــل ول ــهلة رمل لرـ ــل ــــوقش

ـــاف يـل ل و  مل ةاب رمل لرـ ل ةخد لن يـأ ذاك يف شفوع ــةسر  وش، اـحم  وعات راالنولسملةل و  راقلرةس وراـل  ا
 .( 8الجحـه راـق  ايل  وا ن ، 11اقظاب رملايل اخسوال : وا ن )  اـلن ر.
 
 اإليرادات.عداد تقديرات  

عر لةــلرط ةـــااقظف عر  تفر رطقســأ رإليـــ"  اةات ورملــــانن ةــ نـــــوــ  الجحــل رمل لرـ ـــل ورحلس (2ن   ت الم   ادة )          
يفر رت خلط رملراشف يف طقسيف رإلـــــسب يف ا ر ا راإـويس"  ا اـلس  وصا ة مل عيفر وطقسأ راةلرط عر ةقل  طرل لـلرةاا،

، وـــا رالإرتشـــا  حبفمـــل ةلـــس لن يؤخـــا يف رالةـرـــاة مااـــل راظـــفوا رال ـصـــا يل ورال ـماة ـــل وراس اإـــ ل رحلاا ـــل ورملـل لـــل
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اشد ـوطـمـ ن ةمخ ل راـقسيف ا اا ور ل ـلل ةـــ فيقــال را ــو ـان ه ،قل رحلاا لــاةقل وراســا لخ ل خال  راسقلرت راسيفر رت ررإل
 .(174:  ب5111وةا    ،ة  افة لا راـ  رت يف راظفوا رملــخ ل )ــو

 الم روفات.عداد تقديرات  

   راـاا ل:ساب ورا فوع و  راةلرط عر ل ساب وافوع وطـفلن را  طقسأ رملصفواات          

 :واألجوريخ ص للمرتبات والمهايا  األوا:الباب  – 1

اهتأـا رالةـما رت ر اصــلرط رملصفواات مج ــسةن يف راراط راو  و  لةــي اال ـــاوخل مــش ،ل  فطرات رملل  ني ةفاال وفـل
وال  ـلن  رت رال ـاجف نرقـا اخمـالك رمللـمـس،ب طقـسيف ـــوحتس اـلن راـقاةـســـحقل اأ و  ةالورت ووا يـؤ ى ةـقاأ وـ   

  .(4رملا ن  ورملـانن:رمل لرـ ل ورحلساةات  )الجحل ر لرـل. ةلس لخا ةل  ونرةن ال راـقسيفرت عالـنيا ن ه

 العمومية:الم روفات  الثاني:   الباب  2

ـــرار ـــاط راثـ ـــا  وــ  رملصـ ـــفواات طــسةن ا ــه طقــسيفرت رملصـ ـــ ــل رملـفــفةن مــل إفواات رالملوـ ـــوراالنوــل اـس ،قلــ ـــ   رالـ مل يف ـ
ـــراــلنرةرت ورملص ـــويلض ،احلـ ــل وــا رملصــفواات رمللـمــسن اخســقل رحلاا ــلـح يف مـــ ـــوو ،ل ةقــس طقــسيفرت رملصــفواات ةاملقاـة ا مت ـ

 (5رملا ن  ورملـانن:ل ورحلساةات رمل لرـ  )الجحل راـقسيفرت:عةسر   سن يفرةد رآليت ةقاةقـني ولـــقـني راســال  راســـ ا ه خعـ

 رملصخحل.رال ـصا  يف رإلـ ا  اخحس رامفوة  اـس   شألن رالنرةن لو   -1
راط و ةماـا  ـا يخـلب وـ  ـراط  لهفيـل و ـب عيمـاح هـال راإـــــاإقل رحلاا ـل عال ـــاون رةـمـا رت راسةسب جتـ -5

 وعحصاج ات.ة اـات 
ــــطقسي -2 ــــأ عيمـ ــــحل اـقـاحات ورضــــ ة ـــان راإـــراط راسرة ـــل  واات راـــحت يــــأ ع ةر اـــا او  وـــفن وـــاسيفرت رملصـــف ـ

 .ال رترحاا
 لنرةن لو رملصـخحل او  وـفن حـهن اـل ماــتـــفياا راــــفواات راـحت جتـــخحل رملصـــلرـ ل راـلنرةن لو رملصـسةن يف و ــــلن ط -8

 .لخفى لرةيمللر ال نخرات  اات ع 
 رالملو ل.قل  راراط راثا  ر اص ةاملصفواات ل لةهأ ةخد ةني ةما  لو ر صأ و  ـلن طل ـال   -9

 الجديدة:األعماا  الثالث:   الباب  3

ـــ( وــ  الجح11ـصــت رملــا ن ) ـــل رمل لرـ ــل ورحلسـ ـــاةات ورملــ ةمــا  )رارارــاط راثااــث وــ  رملصــفواات ةــ ن طــسةن يف  ،اننــ
فوةات را   ــماا ل ووصفواات رملشــل رملصفواات رافلإمــطشراحت  ففةن،ــلخقل ةاملصفواات را   وــراـقسيفرت رملـ ،رجلسيسن(

طقــسيفرت يف ـــس طق  ــاها امثــف وــ  إــقل ويفرةــد انهــا يف ـ ــس راســقل رملاا ــل لو روجنلرز مت عـــــإ ،راــلرة ن يف و لرـ ــل راـقم ــل
 :راثااثراراط 

 رافخ ل إلجنانل. ـه وطقسيف راـفاا فــو  رجلال را ق ل رملــصل ةلس  ةرإ رلن يفلن رملشفوع ولـمس -1
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قلرت ــــا جــب لن طلضــح طفاا  ــه رافخ ــل ولنةــل ةخــد إ ،فوع ميـــس امثــف وــ  إــقل واا ــلـعذر مــان طق  ــا رملشــ -5
ل.فوع خال  راسقل رملاا ل ــــفااا اخمشــةخد لن طسةن يف راـقسيفرت رحلصل رملـل ا ص ،جنانلع  اخملرـن

ـــلن طش -2 ـــاجف رملصـــــمل راـفــاا ف رملقــسةن إـ ــــلخقــل ةااةمفواات رملـ لب مجفم ــل ـو قــات راققــل ـا  رجلسيــسن وــ  ةإـــ
 وا ها.وراــخ ص ورارتم ب 

 .قل واا ل وا ة ان راإراطـــرملمـس طق  اها امثف و  إ طفاا ف رملشــفوةاتاةن عر ل  ط    يف ـــلن يـأ رإلش -8

 
 (58 :ب5115 )ةا   :نية التنمية " مي انية التحوا "مي ا

ـــةر هــي           ، ويقــلب ةاوــل ط  ــي ر  ــل رال ـصــا يل ورال ـماة ــل راــحت طلــسها راسواــل الــسن إــقلرت   و لرـ ــلـاةن ةـــ
ـــيـــلر رجملخ و ةات مرــ ن سخــس راــ ــ   رالــاب،ةــسر  هــال رمل لرـ ــل راــحت طشــمل ةخــد وشــفو ة  ـــل ور ــــس راق ــاب ةسةرإـ رترح ـ
فوةات رال ـصا يل ــــووفر لل خ   وو لرـ ات راـحل  و ةرإل رملش ،ات راـحل  رال ـصا   ورال ـماةيــ اإــسرا إــله

فل ةـاب وا هـا وـ  ـحل  ةشــــخ ات راـــمـ اا ةمـفيلات راـحت طقــور رترح راـش ،ـثماةرت مر نــورال ـماة ل راحت طـ خب رإ
ــــات راخـاصــــرالخـص ــــراـــحت لإ ،فىـ ــــقست عا ـ ــــ( اس12 ل ـــب راقـــاـلن ة ـــأ ) ااـ ـــةش 1821قل ـ ـــهـــ   ن راــ ـــ   والجحـ

ــــوـــ   اـ (11ـصـــت رملـــا ن ) ح ـــث 1271( اســـقل 66وـــؤ ف راشـــلب رالـــاب ة ـــأ )راـق  ايـــل راصـــا ةن ةقـــفرة لواــــل  لن ـ
    وةفرو  وو لرـ ات راـحل   ل  و  رمللرة  راـاا ل :ـخ (  ة ن12راــ    ة أ )

 ورا ان.( ةخد را ل و   خل راق   71%) -1
 راحت إ ـأ  خ فاا ورململال و  و لرـ ل راـحل  رملمخفل لو  ط رملشفوةات ورملقشآتل سا -5
ـــــل س -2 ــــحت مت لو إــ ـــــ ـأ طقــــسمياا ملــــــــاط راقــــفوا را ــــ  رملــخف رااـــــ صــــاةا فرا وــــ  لوــــلر  راـحــــل  ةــــ  نفي

 .  رملــصصل ورملصاةا راـجاةيل
 .لو طلرا  ةخد ةقسها راسوال،صل و  راقفوا راحت طلقسها رملرااغ رملـص -8
ــــاـــحت خصصرملرـــااغ ر -9 ــــفرا راــت ااــــ ــــحل   ـ ــــا  ـل ب رط ـ ــــل،ات ـ ا رملقظمـــات راسوا ـــل لو ات وـــ ـــلو رط ا   وا ـ

 .رإل خ م ل
 .ـأ  ليخاا و  و لرـ ات راـحل ةلرجس رالإـثماةرت راحت مت لو إ  -6
 راـحل .اةيا رالاول راحت مت  ليخاا و  و لرـ ات ــفمات ورملشــ  ل راشــل رجملـما و  طشـحص -7
 راـحل .ل ورااغ لو لولر  لخفى طلاف اافرا لي -4
 

 (157 :ب5111وةا    افة ل، )ة  :المي انيات المستقلة

ةاإـــقال  راحت طقمي رملصخحل رالاول لن طـمـا  ،ا يف حفمااــات رالاول ووــر رملؤإســةل  اتــيقصس  ا و لرـ          
ل راالنول اخق اب ةقش ع رة  سات يف رمل لرـ ل ــح ث ال يـأ ع ةرن وصفواات وعيفر رت هال رملؤإ اناا،ــووايل إلة از رملفـو

 رالاول.يفر رهتا عر ر لرـل رالاول ويـأ ط   ل ةجل و لرـ ـاا و  ر لرـل  ل ااجر عــةل يـأ طفح ،رالاول اخسوال
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 في ليبيا ممارسة عملية التخطيط

صـسة قـس خا ،هـار ر صـلصرمللمـل   ـا يف  ال  راقـلرـني وراخـلرجحـوـ  خـ ايف ا ر ـ  ل راــ   ـ  ل و ـــأ مماةإـطـ          
( اســقل 66ممـا صـسة  ـفرة لواـــل وـؤ ف راشـلب رالـاب ة ـأ )   ن راــ ـ  ،ـو ال يـل ةشــ 1821قل ــــ( اس12 ـاـلن ة ـأ )

از سخـس ـ   ة ـشــصـت رملـا ن راور وـ   ـاـلن راــ ـح ـث  ق  ايل اقاـلن راــ ـ  ،ــالجحل راـ ن راـــةش ،ة.و1271
ممـا ـصـت رملـا ن راثاـ ـل   ،ةمـازفل وـ  لوـني وةـس  وـ  راـــس راــ    رالاب يـرا وـؤ ف راشـلب رالـاب ويشـيسمد سخ

  الـــووـ  خ ق ـلو  خال  وا يلفا ةخ ـه وـ  رجلاـات رملل ات راـحل ،ــل ور رترح لهسرا وإ اإــيـلر رجملخس  ةرإة ن 
 لـل وشـفوةات خ ـ  وو لرـ ـل راـحـل  لر وفرــما يـــم  ،رخسياتس راــ    ةااــصلن وسااــه ر ربرز ورملـــوا يـلصل عا 

 :  ل  واه ةخد راخص يف هار راش ن وا يخيـلر ل راإاإــوطقسمي طقاةيف ةقاا اخمؤ فرت راش ،رال ـصا   ورال ـماةي

 ورال ـماةي.ر رترح لهسرا وإ اإات راـحل  رال ـصا    -1

 صا   ورال ـماةي ولواليات طق  اها.ــــحل  رال ـــ ات راـــ  وو لرـــ   وةفروــات خفوةـــوفر لل وش -5

 مر ن. ةرإل رملشفوةات رال ـصا يل ورال ـماة ل راحت طـ خب رإـثماةرت   -2

 .حل  ةشفل ةاب وحتسيس لهسرا ر   ر رترح راـشفيلات راحت يقم اا راـ -8

 طقسب.ـلفرا وطقلمي وا حققه طق  ا ر    و  ـــةاإال  طقاةيف رملـاةلل راسوةيل ـــراق اب و  خ -9

 حتق قاا.ر رترح طلسيل خ   راـحل  ةخد لإال راقـاج  راحت يـأ  -6

 رملشفوةات.حل  وا ها و  ــفوةات راـــــلما  رمللرة  رملاا ل رملـاحل ةني وشـــفرح لو ه رإــر ـ -7

 ور اةن.وضا إ اإات ةاول اإل فرا يف راسرخل  -4

ــــــألن رإلحصــــــــوراـــــربرو  رملـلخقـــــل ةش ر ـــــرترح ر  ـــــ  -5 ــــــات راســــــــلسر  وراسةرإـــــــاز وراــ ـ ل وراــ ـــــ   رالمـــــفر  فاــ
 .ورملساحل

 ممارسة عملية الرقابة في ليبيا

  :الدا ليةالرقابة 

سن ـــــلحسرخخ ل ةااـــــ رةن رملفر لـــل راأ لو عـب لو  ســــ ل وفـــــــــيف رجلاـــات رالاوـــل ةلرإ الرقاب   ة الدا لي   ةتم   ارس           
لو  اةاوـ رمـان وـسيف للرز ـــإ ، رةيـل ايل يف رالحـسن رإلــــخ ل طق ـاةخـد إـ راسرخخ ـل وااارا وا يفلن طرل ل رملفر لـل رإل رةيل،

ات راصفا وراـ يفوطقحصف ةمخ ل رملفر لل  ،خفىم ات راـــــفها و  رملسـخحل لو ا ــس وصــلو ةج  رونيف  س ـ موفر لل لذـو
 .ـلربرا رز لو ة اةل رالاخفى مف اةل ل را خجلرـب راف اةل  ط   ل او  صحـاا  ون و ل  
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  (515 :ب5111وةا    افة ل، )ة  المالية.رقابة وزارة 

فرا ــا  رإلشــفن رخـصاصاهتا يف ســس  ةقس وراشــاو  نو  حمــلرةس وا  ةـفــملةل و  راقـس الية  ع وزارة الم   تتب          
ةـــسرز وــ  ر ،ف  ــا رمل لرـ ـل رالاوــل اخسواـلـال  رملفرحـل رملــخ ــل راـحت  ــــــوذاـك وــ  خ اخــــسوال،فواات ـــفر رت ورملصــــيةخـد رإل

 نيال  رملــفر رـــــاةل وــ  خــــخ ل راف ــــوطـــلر ونرةن رملاا ــل ةم راـشــــفيل ل،خ ل ــــوفحخــل راـحمــ  اخم لرـ ــل حــهن رةـما هــا وــ  راس
 .خسوالد طق  ا رمل لرـ ل رالاول امخ ل رإلشفرا ةخرااي  يقلولن ةل نيرملاا 

 
 :الرقابة الخارجية

  التشريعية  الرقابة- 1

وذاـــك  ســازال راوقـــاز لو  راسواــل،راقظــاب راس اإـــي راســاجس يف  ممثخ ــه حســـبراشــلب لو  راــحت مياةإــــــااوهــي           
ممـا طظاـف هـال راف اةـل   رمل لرـ ل،ا  ملا  از يف  اـلن ةموةخد وسى و اةقل هال را ،رالنةرز ةخد وا  اولر ةه و  لةما 

س  ـاوي و   رل راسخ ل راـشفيل لرحلساط ر  رةـما يف ضفوةن   .(512 :ب5114)يـل
 

 :تشريعيةاألجه ة الرقابية العليا التي تتبع السلطة ال
 
 :ة(المحاسبعادة تنظيم ديوان  أن م في ش2113لسنة  11ديوان المحاسبة )قانون رقم  –أ 

خ ل ـطفــلن طرل ــل هــال را اــلن اخســ رالــاب،وامـــه راف اةــل ةخــد راق ــاع  ـقالـــــوس ر اــان  ة     د ف  ي ك  ل دول    يوج          
  و ـه،ايب ةخـد لممـل و  راق اب ةسوةها راف ـوطـمف   رافاوخل ل ةاالإـقالا حهن طـمـا هال را الن ،فيل ل يف رارال ــراـش

ـ  للن ل رز و اج اأ راف اة ل ـــات ورحلصاـات حهن يســ   اا يـمـللن ةرلر راصالح هال را الن وول مما لن ةؤإــاز 
 :(294 :ب5117وراقـاط  افة ل، )ة  وو  ةني هال رحلصاـات وراصالح ات ،ةخد لممل و ه

 . ولة  رامر  راقماجيح  و -
 .ةلس حتق   و  رحملفمل راـ  ير ل الح  ةسب رالل  و  رال   ل ع -
 .  رال   لح  ةسب راققل و -

رـني راف اةـل  اــاب لخــفى تــا تلاـل  قـمــد  ــل ةـل ع اةات اقــ ،ـــــخ ا ةخــد وفر لـل رحلســـــال يقـصـف  وة را اــلن راف اة ـل رال
 : وقاا

 .قاةيف وراـلص ات راصا ةن ةش تارملفر لل رملاا ل ووـاةلل راـ -
 .لا ئ رال ـصا  وراف ازن را لااوفر لل را رز نرقا ملر -
 . م س و اه أ راش اا ل ورملسازالات رملمفن ةاملا  رالاب وطـــاـقصي ة  رملـاا ات ورملماةإحف  ورـراـ -
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 :اإلدارية(ب نشاء هيئة الرقابة  م2113( لسنة 21قانون رقم ) اإلدارية(هيئة الرقابة  –ب 

 رةيل طـمـا ةااشـصـ ل رالةـراةيـل ه أل راف اةل رإل سمداز ه أل طــة ن يـأ عـش ( مال القانون1) ادة  ت الم   ن           
 .ملسـقخل وطخح  ةااسخ ل راـشفيل لر ورااول رملاا ل

 :(25مادة  (21)رقم  الهيئة )قانونا ت اصات  

 ع فرز راـحفيات راالنول وراـ ـ   راسوة  ةخد ماال رجلاات ر اضلل اف اةـاا  -
 رإل رة . ووفااحل راـس بةاجلاات رملــخ ل را رز وـاةلل  -
 رد أل.ضلل اف اةل اراحت طقا و  رالاوخني ةاجلاات ر ف ة  رملـاا ات رإل رةيل رافش -
لو عحلا  رامفة  ،ال ة  رز ور رات رال   ل لو ر سول رالاولـــاسا رملســـف ة  رجلفرجأ ورملـاا ات راحت طســرافش -

 رجلفرجأ. امر  طخكةاملصخحل رالاول ورختاذ رإل فرزرت راالنول 
 .رالاولت راالنول الإـقصاز لإراط راقصلة يف رالمل يف شهن رجملاالت  فرز راـحفياع -
 .ا هامات رجملـما رملس  لو وةالاات اافر  ووقظ شفاوىو   ل وا طـخقالــحبث و ةرإ -
قات ورإــ الةات عةالو ـل ولةرز ـــــــوحتق  فاو ــــةالب رملــخ ـل وـ  شاجل رإلـــل وحبث وا يف  يف راصحف ووإـــ ةرإ -

 قرتحات طـلخ  ةس  رالمل.وو
اخـ مـس وـ  م ايـاـا األاـفرا راـحت شـفةت وـ   ،ااـل  ةــل رمللمــااان وراـظمــفرةرت راقــلرجح وراقــ  وراخــل راقلرـ ـــ ةرإ -

 .ل عر طاليف لو ه راققص ا ااور رترح راـلسيالت رملؤ ي ،ل خاا
 د نخب و  رجلاات رملــصل.رافل  ا م  يفشح اش ل و   ل ةخ ا ةااسوال ةقاز ةخ عةسرز -
 
 :القضا ية الرقابة- 2

يف حااــل راقظــف يف رملـاا ــات رملاا ــل لو رإل رةيــل راــحت  ، اةإــاا رحملــامأ ةخــد رخـــالا  ة اهتــا اةل راــحتـهــي راف ــ          
وذاـك وـ  خـال   رالاب،  صل اخحمايل رجلقاج ل اخما ل خاــ ا لور لمهــفع رجلقاجي يف ا رــس لن رملشــث جنــح  ةخ اا،طلفا 

س ـيـ) ب ةشـ ن رجلـفرجأ رال ـصـا يل1575اسـقل  (5)ـصلص  اـلن رالقلةات وراقاـلن ة أ  رجملـرب   ،512: ب5114ـل
 .(292-284 :ب5115

 
  اخلصل  عر راهسرا رحملس ن. ورملقاج ل رملـرللو  راسةرإل  يـأ راـ ف  عر رجلاـب رمل سر  ا ما يخي

 
 :الدراسةمنهجية 

وةخـد  ،لــــظـف  اـحخ ـل ةلروـل راسةرإ عنـاة ورالإـقراني اـفلي رالإـقفرجي  رةـمست راسةرإل ةخد رملقاجني          
ةاإلضـاال اخمصـا ة راوا ـل  راســـاةقل،ات ـــل رمل سرـ ل راحت رإــسوت ة اـاهتا وـ  رملصـا ة را ة ـل وراسةرإـــخلط راسةرإـــلإ

 .راشـص ل و  رملشاةمني يف راسةرإل ل رإـماةن رملقاةخل ـلاا ةلرإورملـمثخل يف رار اـات راحت مت مج
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 الدراسة:مجتمع وعينة  – 1

ــل وــ  رالــاوخني يف را لـــــيـفــلن سـمــا راسةرإ               ســاب رملــخ ــل ملفر رــل ر ــسوات رملاا ــل ذرت رالال ــل وراصــخل ةامللرـن
ـــرإمت   ــس، و  ســأ ر ليقــل ( اةات وراـجم ــا،ـــــــرحلس أـ ســ ،رإلةــسر أ ـ ســ ،أ رملفر لــلـ ســ ،أ رمل لرـ ــلـ)  ســ اةخل ـــسب رملقــــ

خلط وـ  ـإـملـا يـمــا ةـه هـار را وذاـك ،اخحصل  ةخد رار اـات راالنول اـحق   لهسرا راسةرإل ـص ل شرل رملقققلــــراش
از ـــــراحت طـمثل يف ةؤإرملــاةن،  و  رال قل رالــقاج ل رمللخلوات ةخدر لةلس وا ميف   اخحصل  رالصل  عوعوفاـ ل راس ل 

الت رالخم ـل ـــرملـفر رني رملـاا ني اقـس مت رخـ ـاة محخـل رملؤهلوا ا ما خيـص  ،رت ةااص ات رال    لاز رالحســو ةؤإ را ساب 
( 15  )طـفلن وـ يف سمخاا وماـت رال قل ،اإرلرحمللةيلل ـــةفااحاط ر ربرت و  محخل ــصا يخ اأ لات رالخ ـــو  راسةرإ

ـــ(  ةرإ6ةــس  ) و ــف ن ( 5(  ةخــلب ةــايل حماإــرل، ةــس )5االةيلل حماإــرل، ةــس  )ــــــ( ةف7ةــس  ) ،يف حماإــرلةخ ــا ات ـــــ
ـ ف ت وـسن رملقاةخـل ـــرإهـار واقـس  عحصـاز،( ةفـاالةيلل  1ةـس  ) ،اـس  اـلنـــ( ا س1ةس  ) ، رةن لةما  ةخلب ةايل ع

وـات رملقاةخـل مـان   يف ولخل ـــا يا اخـخـــوط  ،اةاتـــــ( إ 2عر  5ةـني )  وـا ارتن نوق ـل طـرتروح اةكـــوش راشـص ل وا مل
رملقـاةالت راشـصـ ل خـال  اـرتن شـاف  لـس   ل فيـتح ـث ، يف را ـلب ورحـسن  ـفرز لمثـف وـ  وقاةخـلرحلفص ةخد ةسب ع

 .لخفى( يلب ةني مل وقاةخل و 1.9طقفييب )

 الشخ ية:أسلوب المقابلة  – 2

ـــمت يف هــال راسةرإ           ـــ ــفرز رملقاةخــل راشل عـ ( 21) مالمــلن يـفــلن وــ  ةــس  و اقــا اقمــلذن لةــس خص صــاـص ل و ـ
ل رالاول اخسوا إؤرال  ةطـر  ث رـــح، أخلـــ( لإ11) ةشف  ل يـفلن مل حملة و ـــحماوة ةج س لو  خال  مالم ،لحل  رمللرـن

لـول حأخل رالاـــلة راو   جملةل و  راإــرحمل ل   ةرك  اه ل وةست اـفلي  حلرة حل  رمللفال ورإلل ،ل  رمللرـن لمه ل رمللرـن
ل و  ، وم   ل رإــسرواا وراللرول رارملســسول  لخد إر ل رملثـا ا ، خلةلرملااب رمل حتق  خفى رملساةسن يف  فني رمللرـن
لطق  ايل ةخد لت ل وراا و  ــخح  ةــا يــفيلات رملاا ل ووـــلمف راـش راـ ف  عر ، لوا ا ما خيص رحمللة راثـا  راـا   رز رمللرـن

لـإرةطر   جملةل و  را ـلاخم  رن   ،أخل حل  رمللرـن ووسـامهـاا  ،ــ    اخلصل  ملسى رمللفال راساجسن حـل  لمه ـل رمللرـن
ا ةخـد راــ ـ   ولمـف ـفهـم، يف وضـا راـقـسيفرت ول رةيـل رملــخ ـلاإـاا ب رملســـسول اخلحـسرت رإليف ةمخ ل راــ    ور

ل، ـظمل راس اإ ل ورال ـماة ل ورال ـصا يلراـ  رت وراـل اات ملــخف را و حلة رحمللة  ةخد ةمخ ل راــ    يف رمللرـن
ل مــااث حــراث ل، ورآلا ات راــال  راقملذن رملســاةل و  خــ  رن ة ــل  رمللرـن   ااةخخفى رملفطر ل ةلمخ ل راف اةل ــسب اخملرـن
ماة ــل ةخــد راف اةــل ل ورال ـصــا يل ورال ـ ولمــف رار أــات وراظــفوا رملــخ ــل مااس اإــ ،فيل لـلرز ماـــت راـق  ايــل لو راـشـــــــإ

ل  .ةخد رمللرـن

 :نتا ج الدراسة تحليل- 3

ل راا اا قا شل راقـاج  راحت طلصخت عحتخ ل وو قاو  هار رجلاـبــيـ           ةلرط ورارقل  راسةرإل حل  وسى م ازن ولرـن
ل  ـاهفن ل ورت راــ ـ   وراف اةـل ووإـ خل وـ  رالإـاجل راـحت طســـسب ملفااحـ عحـسىملتـا   ،هسرة رملـا  رالـاباخحس و  ع

 .را سا  رملايل يف ا ر ا
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 العامة:لموازنة االمحور األوا / 

ــ لةـــار رحملــــةمـل ه           ــل  ،ةشـفل ةــاب لرالاوـل اخسواــ لةخــد طفــلي   حـلرة حــل  رمللرـن فل ـــــةـلرط ورارقــل  ةشراوولرـن
ل و وةها ـــــ راع راسورالـ ةرك رمللفيف عر رإلاخـلصل  ،ـلرع رمللرـنات رالاول و ا ات ط ر قاالس ــــخاص م ح اجس حل  رمللرـن

ط ــا  راســاجس رالح ــث مــان  ،ل اخسواــلــــ اإات رالاوـــــــطق  ــا راسيف إاإــ ل راسى رافمــاجل ـملتــا لحــ  ،راــ ــ   وراف اةــليف 
 ه راقاـلن رملايل عاملا ـص واقا لةلرط وةقل  ومان ذاك  عر  سمت ، ح ث سميل طلـرب( ةخد لن رمللرـنل %111ةقسرل )

ل مل يـ ف  اه  ،راـق  ايل اخسوال والجحـه رل ــــــوةقس اةمني ـــش  رملــ( و5س  )ــال ةعا  لن رمللفال ة  رالر ا راـاةخيي اخملرـن
ةاـات وـ  طـخقد عةقسوا ماـت ر ا ـيف ا و   رل صقسو  راققس راسويل  وضلهمت  رمللرـنات ها راقلع و  ملن  ،(11%)

ـــوا  ،هــار راصــقسو  ح ــث ماـــت وــ  لاقــف  و  رالــامل  رــل  اــلة راــق   ما خيــص راف   ــل راــحت طلــفا وطلضــح م   ــل ـــــ
ــل ملتـــا ل رن اخــ ــ   وراف اةـــل و ــل  وـــا يــــأ  لمـــسور ةخــد ةـــسب ملشــاةمني( وـــ  ر%78ن ـســـرل )اــ  ،رالمــل  ـــال رمللرـن

ـــرالإ ـــرتشا  ةــه اخـلــفا ةخــد م   ــل رإـ ــل يف ةمخ ــل راــ ــ   وراف اةــلـــ ـــووــا ـس ،ــسرب رمللرـن    ل ةل ــلاــا ور ( %51رـه )ــ
ـل ـــمـ ب رإرتش ولـفاـاأ الـسب  (%9 اةـل )رإلروـقـا ةـ   هـار و ـس ،اـ  وــلاف ةاملفر رـل اـ  لــها   ةف   ـل ةمـل رمللرـن

لوا ما خيص هار ر ،هةل ل  مـ ب رإرتشا   و  ةسو   ،يـقاإـب وـا رالضـا راـفره  اخسواـل راخ ر ـل ا ـه اشفل و  رمللرـن
ــــماــــت ـس ـــل را وـــ  رملشـــاةمني( %87رل )ـ ــــةـــلرط ورارقيـــفون لن ولرـن ــــل  ةشــ ــــفخاا رحلـــايل طـقاإـ ب وـــا رالضـــا راـــفره  ــ

أ ةخـد حـس ممـا لتـ،   خـف شـفلـ  ا راـلاوـل وـا ل  ـــراـحت ال طس ،اـ ـات رملـاحـلماشد وـا راظـفوا رحلاا ـل ورالوفـــــطو 
راـق  ـا وـ   رـل   لن رال ـب يــ طد وـ  ةمخ ـلعال ،اخصـفا وـ  خـال  رارـاط ورارقـس رســـــوفش طلر هأ يلـربون هار راشـفل

ـل هـل شراشـفل وـ  رملل هـار  ونلــرب ي شـاةمني( و  رمل%92ووا ـسرـه ) ،انيؤو ـــــشـاص رملسرا  ـسمي ال يـماشـد  فلــــرـن
 ا وا ط لة رملاقل وط لة رحملاإرل ـــإاا ب رحلسيثل رملـ لةن  اشرالحس راـلاول وا   ب هولـ ،وا وـ خرات راسوال رحلسيثل

ـلــــش يـأ  ا رخـ اةرحلفلو ل. واإل اةل ة  رمللاي  راحت  ـت راف ـل ةقس ،ااخلر رال ـاجف رملفطر ـل ةامللرـن ( %85رل )ــــــــطلرـن
ـــلوــ ،ةــ ن رالخـ ــاة يـــأ واقــا اخـــربن ورملــؤهالت رالخم ــل حســب طـــأ لمــست ةــ ن ةمخ ــل رالخـ ــاة  اقــسخــفى رال ا راف  

السب و ل  ولاي  ول قل الخـ ـاة   شاةمني( و  رمل%16وط ف  وا ـسرـه )  ،انل ورحملسلة لــــرالال ات راشـص ل ورالإ
لرج ل مما لن ول اة رملؤهل رالخمي ور ربن ــــالمخ ل رالخـ اة طـأ ة فيقل ةش ،ر ل ةامللرـنلـاص اش ل رال اجف رملفطــــــشرا
ا ةي  ةخــد ل رز رال   ــل ةفــل يســف ـ ــل وــصصــل وافــقاأ  ــمخةالت ـــــاص ال حيمخــلن  وؤهـــــــااقــاك رش ا،س وق اإـــا ــ

ـلاني را فا ؤو ــلوا ا ما خيص راصللةات راحت طلر ه ط اأ رملس، وعطقان  (%49وـا ـسـرـه ) ةـنياقـس  ،رحلق قي و  رمللرـن
ـل يخ ـفا رحلق قـااني ؤو ـــ ةرك اـسى مج ـا رملسوعةسب و ـل  وةـي  اةمنيـــو  رملش ـل وـاهي  ،اخملرـن ال ةرـاةن عورةـرـاة رمللرـن

 ،ن هـــال راـ ليمـــات حـــ  وفـســـب يق ـــ   ون هـــسا واايـــلول ، رةيـــلرإلات واا ـــل اخصـــفا ةخـــد رالحـــسن ـــــــةـــ  ط ليم
ـلــــسوال هـي راـحت حتــــ اإل رالاوـل اخــلن راسعر ( %9رـه )ـوا ـس وذهب ( ال يل ـس %9رـه )ــــو وـا ـس ،فأ رالمـل ةامللرـن

ــلااني ؤو ــــط اــأ رملسيف اــسياأ صــللةات  و ل اةــل الــسب و ــل  نفيقــل رإل( ةــ  %9رـه )ـــــــولوـقــا وــا ـس ،خ ــفا وــ  رمللرـن
ل راس اإيوخبصلص ط م  راق لذ  ، رةيل رالاولرإلسرت ــاني ةاالحؤو ـــوا رملس رطصا خل ــــوإ    ،ةخد وضا راـقسيفرت اخملرـن

لـــسيفرت اخمـــا راـقـــخ ل وضـــ وة الـا  يف ةم اـه اإيـ( طؤيس ة ن راق ـلذ راس ـ%45ماـت ـسرل ) حاط ـــويـمــا لص ،لرـن
ــل ةفــس رآلخــفي ـراقـ ن راق ــلذ ةــ ( %11رـه )ـوذهـب وــا ـســ ، لذ وــ  رحلصــل  ةخــد راـقــسيفرت راـحت مت وضــلاا يف رمللرـن
لــيف وض الــورإ ر وة  اهس ـــا   ،ـص ل  ون راقظـف اخق ـلذـب رملصـاحل راشــح راـقسيفرت حســـح ث  ق ،ا راـقسيفرت ةامللرـن

ــلـــــوا مــا خيــص رهـمــاب رجلاــات رالاوــل ةااش ــل واــ س را ــفا وــ  رمللرـن ( ةــ ن %64ذهــب وــا يلــا   ) ،فل رالــاب اخملرـن
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ل و   رــاح وراشـــاصرإلاط ــواني ا  ؤ ــسب رمللفال وراف ازن و   رل رملسـ  ةة  ـــاطذاك ـ ل ونرةن ـــ اا ل وراـلة ل ةسوة رمللرـن
ـــل وــــاهي  ،اا لـرملـــ ة ـــر راقظــــف ةـــ  و ـــل  لهــــسرا ووـــربةرت دــــال  ،مـصصــــاتاخـقلرا ــــــ ـــا  ورإع ل رن عالولن رمللرـن

( %11ا ـسـرـه )ـــولةـربهـا و  ،ـص لــــاـحق   وصاحل ش لولةعال هي  وا  لتا يفون (%51رـه )ــوا ـسلن و  راهسرا،
( %62رل )ــــس يـفى ،ـل مفةـل ـلـــؤر  ةـ  وقشـلة رمل لرـ ـل  ةاةـرـاةل ـسـاسـوةا، فيل لــــ  از ملـ خرـات راسواـل راـشـــة تا رإ

 راـق  ايل والجحـه سوال ــاخ لن رملايلـراقاـ ـمسن و لاخب ولر ل وس لن ح ث ،لن ذاك ةر ا السب راـ ليف اةمنيـشو  رمل
ضــلف رآلا ــات  و ذاـك ــ جــل ،لر ــاماشد وــا راـحــرب ةخـد وة  ال يـــ ا هــل عالــــلة وـــن رملقش، ولخـ ــليفاوحيــان مخ امــا 
ل ع  اإات ــــ ون ل  ط ـليف واقـا اس  وة  وـ فل ــــــاص ةشـــشوـ   رـل ـ ـس را لةسر ا، يـأ عةوط ق   فرز  ورةـراة رمللرـن

ـات ؤواني ةخـد عــــاص رملســــشرا نلن ذاـك ةر ـا الـسب م ـازعر ( %11ا يلـا   )ـــوذهب و ،سوالــول قل اخ ةـسر  رمللرـن
ــــوراالورـــاالن وةـــسب وضـــلح لهـــسرا رالح ر عةـــسر  راـقـــسيفرت  ون راقظـــف رإل رةيـــل، ورالهـمـــاب ةاجلاــــب راــــاةخيي إلسرت ـ

خـلخ مـات وراـل اـات الة يصـسة واقـا ـرملقشـ لن( %19رـه )ـــــوـا ـس ال لخفى يـفى ، وو  ـقرخ لـــراظفوا رحلاا ل ورملس
ـــراس ــلــ راــسوةرت ورملــؤ فرت ووةش ا مــا خيــص لوــا ، لة رمل لرـ ــلـ( ال يل ــس اــسياأ خخ  ــه ةخــد وقشــ%11و) ، اإ ل اخسوا

ـــشن را اار ــل رالظمــد وــ  رملرالمــل اــ  ـــوــا ـس اةمني ل ــ خبصــلص وةرت ووةش رالمــل ـــا ةن ةــ ن راــسلمــسور  (%59رـه )ــ
ل رالاول ل ولمه ـاا إ ولن ذاك اه ،رمللرـن وهـي  ،لرز ماــت هـال راـسوةرت خاة  ـل لو  رخخ ـلـلمف مر  اخـلفيف ةسوة رمللرـن

ن ا ا ـا اـه طـ م  ةخـد ةمخ ـل رملـسخالت وةااــايل ااملـف ـات ل ونرةن رملاا ـل، وةااــايل اـ ـــل وـ   ر اإات رملـرلــــضم  راس
فل راصـح ح املظـأ رملـل  ني ـــاتـا ال طل ـد ةااش ،ة ن راسوةرت ا س دا  ـسوى ور( لمس%9مما لن )  ، ألــطفلن إ

فيلات رملاا ـل راقااـان  ـــــلوـا اـ أ خيـص راـش ،ومل يـحصخلر ةخد ولخلوات و  سن ،ارملـحصخني ةخد  وةرت مل يسـ  سور وقا
لسيل وط ـليف اــماشـد ـــوحتــان اـ ،فيلات  سميـلــــلن هال راـشعر ذهرلر ( %64   )ان وا يلفيلات  سميل، ا ـــملتا طش
  .اـلسيل يف ةلر رمللر  اق  فيلات وقاإرل وحتـانــهال راـش لن  لـربونا( %25لوا وا ـسرـه ) ،وا رالصف

  تخطيط:المحور الثاني/ الموازنة كأداة 

ل راةر  ةاةططفلي  حلرة ر لةـــاو  هار رحملــطق           وو الب  ،اخسوالل  م  رن خت    ـــلرط ورارقاــ    وةال ـه  لرـن
ـــل يف ةمخـــــــووس ـــلــ ـــل راــ ـــ   وطـــ م  رملـ ـــ رت رملامهل رمللرـن وـــ  خـــال  سملةـــل وـــ   ،خ ـــل يف ةمخ ـــل راــ ـــ   ةامللرـن
ــل رالاوــل ااهــــــــؤر  راو  ةااف   ـــل راــحت طســــح ــث طلخــ  راس ،أخل وضــلت دــار را ــفاــــــراإ خسواــل يف ةمخ ـــل أ  ــا رمللرـن

ـل  ،( ة ن ذاك يـأ و  خـال  ر  ـ  رملسةوإـل ورمللـسن وسـرقا%111ةقسرل ) اةملنــــشرمل مجاح ث ل ،راــ    اامللرـن
ــلمخ ــل راــ ــ   ويـــأ وضــا ر  ــ  مث عال ةــــــلإ وـلإــ ل لو  و ــل لرا نلرز ماـــت  صــ  ـإــ ، ةرن هــال ر  ــ  ةامللرـن

خلط وـرا يف حتسيس تصصات رمل لرـ ل راـس  يل ةاالةـما  ـلوا يف وا خيص رإــسرب رإخلط راق ال م إ ، لرانليخل 
ل ةاةـراةل  ،إخلط ا    س اـقسيف رملـصصاتار راـةـرب لن ه( ل%92ا ـسرـه )ــــن و، ا ةخد رار اـات راـاةخي ل اخملرـن

ـــلإ  راإــلاة،راــحت دــا راـــ م  ةخــد راـ ــ رت يف ، رت يف راظــفوا رال ـصــا يلب وــا راـ ــ  ــــوال يـقاإ اوةــسرج  اخانأــ اخلةــ
ـــا  ويــس  ةخــد رـخلط اــ  الــــــه لإــوةــااك ا  ـــش( وــ  رمل%27لةـــرب )يف حــني  ،لسرب ةمخ ــل راــ ــ  ـ لن هــار  اةمنيـ

ـــل يف ةلـــر رارقـــل ال اخصـــفا وولـــس  راـــــخلط   ـــس ممق ــــــراإ ــــراـــحت حتـ ، رز يف رال ـــت رحلـــايل وـــا و ـــل  وفـو ان ريل ـ
 اةل السب و ل  خخ  ـل ةـ  رإلة   شاةمني( و  رمل%11ولوـقا ) ،فةرت وققله اخـ   ـــاك ورـــرت ةخد لن طفلن هقط   

ــــا مـــا خيـــص ولوـــا   ،لإـــخلط راق ـــال رملـرـــا ــــللروـــل راس اإسى لمـــف راـ ــــ ل ورال ـصـ ــــورال ـما يل ـ ــــاة ل ةخـــد ةمخ ـــل وضـ ا ـ
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لراـ   ــخف لـلرةاا دا ط م  وراشف ةخد ملن للرول لن راةخد ( %111ةقسرل ) نرملشــاةمل  لمجاخقس ا ،ــقسيفرت اخملرـن
ل طلرب ة  ةفرو  رحلف ملتا وفطر ل   ،اإي اـقسيف راـل لات خال  ارتن نوق ل وقرخلـــإةاول ل للرول رملاملةنااا ،لولـــرمللرـن

 ،لـال  خـ   ا ـــــورالضـا راـفره  راـا   ـف ةـه رار ،يلي يلـمس ةخـد راـق  ة  ر ـصا  ا  راخ يبــرال ـص لن ةاملا  رالاب  وملن
ــل راسواـل اــه رامـف ال  ــــــماة ل اخرـــ اإ ل ورال ــــفوا رال ـصـا يل وراســــةخـد راظ رافرــ  الـسب طــلراف رملـلرة  رملاا ــل اـسةأ ولرـن

واخحـلرة حـل   ،ـال  اـرتن نوق ـل وقرخـللات خــاـل ـقسيف رـاـ لإاإ ا ةاوال للرولاـلـرب هال را راإلاة،لصا رةط اع ــوخص
ــل دفهــا ةخــلمألا ل و ـراـ ــ رت يف ولر ــا رملســ  رلن دــا طــ م  عر ( ذهرــلر %82ا ـســرـه )ـن وــ ــــا ،ةمخ ــل راــ ــ   يف رمللرـن

( %56لوـــا ) ،از رجلسيـــســاة  وعـشـــاز راســـ، وطل ااطـــه ا اار ـــل رملســـؤواني يـمـلـــلن ةلقخ ـــل عتـــحســـب شـصـــ ل رملســـأل 
ل  خ ــ  ةمــل ـــــو و  ،سوالـــــ اإل رالاوــل اخـــــس اــه طــ م  ةخــد ةمخ ــل راــ ــ   اتــا وفطر ــل ةااســـــن ذاــك ا ل لـــربون ا

ب خـربن وم ــازن ـن ةمخ ـل راــ م  ورتومــل حسـلاةمني يـفون ـــــوـ  رملش( %51و) ،رقاــــاخجاـات رالاوـل ول ـل ن وولــسن وس
اـا ربن دـا  وة مرـ   ،لو وم ـل ونرةن لو ونيـف اةاوـ رلو وـسيف  اواا ـ او  وفر رـؤ ـسراشـص و سةطه ةخد راق ا ن إلرز مان رمل

اــه لمــف ةخــد ةمخ ــل راــ ــ    رخــل اــ س وةااـــايل  ،سةن ةخــد راق ــا نــــه  ـس اــــــو  حــسيث رالاــس ا ؤ ـح ــث جنــس لن رملســ
ل يف حني  ،ا ةن ةا صلصان وراصـيلات راقااف ـــو  يخـلب ةااـشدا ط م  ـسيب، ااملسؤ  يفون لن (%9)يف حني لن   ،رمللرـن

لن يفـلن اخـ ـ رت يف ولر ـا رملسـؤوا ل طـ م   ميفـ   ـل راـحتف  اخ أالـسب ولـفاـا رإل اةـلةـ   اةمنيـــو  رملش( %9لوـقا )
 ل  ةخـد لمـرب  ـسة وـ ـــرملراا ـل يف راـقـسيفرت اخحص خلطــلإ راع رجلاات رالاولا ا ما خيص عطوةخد ةمخ ل راــ   ، ل

  ه اخـلاوــل وــا رالحـــسرت رل  وصــسـلسب و ـــاــــــاا ل ـاجتــل خ ل رملرـلن ةمــسور ــــلم ( %87رـه )ـن وــا ـســ، اــ رملـصصــات
واني يف وضــا راـقــسيفرت ؤ ــــا ل ى رر رملراا ــل وــ   رــل رملسممــ ، اإــل رملـرلــل وــ   رــــل راسواــلاس  ر، وذاــك ـــاط  ةــ رةيــلرإل

ل وـ   رـل رملســـــوـل وـا راليـا ن ورةـمـا  رملولن ةمخ ـل راـلا ،سرت رإل رةيـلــــاخلح ا ــه الةـس وـ   ،واني مـاملفر رني رملـاا نيـؤ لرـن
 ن جلقـل رمل لرـ ـل ـ( ةـ%51رـه )ـــان راـف  وـ   رـل وـا ـس، وممـا مـيف رإلـ ـا ل  وربةرت وققلـل وحق ق ـل المخ ـل راليـا ن ــو 

 رةيــل وونرةن رإلسرن راثقــل ةــني رالحــسرت ـاقــ ار ل ى عرــــهو  ،ول قــل ممل ــاة اخـقــسيفرت ارملــصــل ةــلنرةن رملاا ــل طمــا   مــ
لا طـمف  و  رحلصل  ةخد رحلس را ىن و  رملـصصات ــــال  رملراا ل إـــو  خ ه  ة ـمطم رإل رةيلااالحسرت  ،رملاا ل

 ، ـا رإلـمرب  سة و  لب ة ن رالحسرت رإل رةيل طرااغ يف وضا راـقسيفرت اخحصل  ةخد لـوونرةن رملاا ل اسياا   ،رملفالةل
وــ  رالر ــا  ارـــــــوطقــلب ةفصــس رملـصصــات حســب وــا طــفرل وقاإ ،خــا راـقــسيفرت رمللضــلةل يف ةــني رالةـرــاةطؤ واــااك اــال 

ل ل  ( لمسور ةسب و %11)يف حني لن  ،خ ـاا رملاا ل ة صسرة راـ ليمات رملاا لـــوطســسب يف ذاك إ ،راـاةخيي اخملرـن
 ،  ـاةيفل ـــا راـقـسيفرت طــأ ةشـــلن ةمخ ـل وضح ـث  ،ااـــاات راـاةلـل اــــيف رمللرـنات اخج اا ل  وة ملفر رل ر سوات رمل

ــــيقحص و وة رملفر رـــل ــــاةمل يف ةمخ ـــل وضـــــفا اقـــ   ون رملشـراصـــف يف ـ ــــراـــحت طقـــا حت رإل رةيـــلسرت ـا راـقـــسيفرت اخلحـــــ ت ـ
ـــشع ار رخـصــاص لصــ ل اقســأ ـــــه لن رةـــربور ح ــثخخ  ــل  ( وــ  رال قــل الــسب و ــل %16 اةــل )ولوـقــا ةــ  رإل ،فراااـ

 او ةرإـــل هـــال رملراا ـــل وطقـــلب لوـــ ،قلرت راســـاةقلـلن ونرةن رملاا ـــل طقـــاةن ةق قـــات راســـيـــفون ( %9ووـــا يلـــا   ) ، رمل لرـ ـــل
فل ولم شـاص ا  ذو  رخـصاصل و   رل لي ل رال اجف راق ا ـوا ما خيـص ةلمخ ل ش ،ة ا اجاا لو خت  ماا لو طثر ـاا

ــاط  و  رامف رملراشف ةخد ةمخ ـل راــ ـ  ، لن ذاك اهاةمني ةخد ـــو  رملش( %59) لط   اخقس  ،ةخد ةمخ ل راــ   
ـــشذاــك الــسب م ــازن را لسب راسةريــل ةــاإل رةن وم   ــل ـاــ،  رةيــل ورملاا ــللخقــل ةاالمخ ــل رإلملــاواأ ةاجللرـــب رملــاص وةــسب عــ

واـااك  ـب لن يــأ رخـ ـاة راشــص رملقاإـب يف  ،خيب ةخد رالمخ ل راــ    ل اخمفاـ ـاسمف ر   رملفا  يفلن اه راــطس
ب ـــــــحس ر لن ذاــــك اــــ س اــــه لمــــف ووــــرتوكع( ذهرــــلر %9و) ،ب رملــــؤهالت رملــصصــــل ور ــــربنــــــب حســــــرملفــــان رملقاإ

ـات راسـاةقل ممق ـال إلشا  ةامللررت ـــوةـ  م   ـل رالإ ،لقالـ ـلو  و سةرطه را ل راحت يـمـا  ا رملسؤ ــراشـص ـل ـن ةـسر  رمللرـن
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ح ث ميف  راف لع اخملرـنات  ،دااعمهلن رار اـات راـاةخي ل ال ميف  اةمني يفون ـو  رملش( %78ن وا ـسرـه )، ا رحلاا ل
لوـا  ،وااتف ـفراات اإليـفر رت ورملصــــــلا ةخـد رالحنــــورال  ،ات اافر  رجملـماــاةقل وولفال وا حققت و  ااجسن وخسوــــراس

ــات راس ون اــ( 16%) ـــلن رمللرـن ـــاةقل ال يـــأ رالإـــ ـــرتشا   ــا اخفــل إــ ـاــا ر اصــلــ لن يســـ ا  يــفون ( %9و) ،قل ولرـن
ــــل راســـــوقاـــا ةلضــــا ـس ـــل حاا ــــلـــــرل ةخــــد رمللرـن ل ( الـــسب ر ـقاةــــه ةلمخ ــــ%9 اةــــل )ولوـقــــا ةـــ  رإل ،اةقل ورةـراةهــــا ولرـن

هل طـأ وا  لهسرا لو لن  ،رت رإل رةيلسؤر  ة  ةمخ ل وضا رملـصصات اخلحـــاسوةا، ةقلقلرت راساــــرتشا  ةااسـرالإ
ل رالاوـل اخـــسر  رملـةـ  نفيقاـا عـهقاك  اةسن ولخلوا ت يــأ ةـ فرت ـــقسيـسر  راــــةف رالر ل ـل يف ةمخ ـل عـل طـلاــوهـ ؟سوالـــلرـن

ل رالاول ةخد رجلاات رالاول  اـلرجي وط فا افضـفل ةشــ قح ةش ة ن رملـصصات يفون (%84رـه )ــن وا ـس؟ ا اخملرـن
ـــل رالاوـــلـةـــسن ولخلوـــات المخ ـــل عـــــقاةال  ـــــو ال  هة ــــو  ،فيقل رةجتاا ـــلـــــة و   ـــفرز ةوط ـــ  يلـمـــس ةخـــد ، ةـــل هـــل عسر  رمللرـن

ـلا رـــل  ور ل ـل ةقـس وضـــسب و ـــ  ةيـرا و  إقل اخفى ولن ذاك ـاط  وـو  ،قل راساةقلـــطقسيفرت راس  ،اـقـسيفرت اخملرـن
سن ــــل س  اةـــه ال ية ــيـفون ( %25و) ،اتـــسة وـ  رملـصصـــل  ةخـد لمـرب  ــــا راـقـسيفرت اخحصـااجلم ا يرااغ يف وض

ال ل  رالسيس و  رملل  ني خاةن رملالك يق ي  ،ولقل  اخراط راو اق  حس س ـفل راصح ح ح ث يل ــولخلوات ةااش
ا اـا ورالةـمـا  هقاك  اةسن ولخلوات يـأ راف لع ع عر لنو  رملشاةمني ( %51رـه )ـا ـسو وذهب ،ـ ا  رإلرالر ل ل يف

خيـص راـلا ـس  ا مـاا ـلوـ ،وراـحـل  وـ  خـال  رالقـل  رملربوـل ال  راـف أ راـلن  ورارـاط راثـا ـــمااراط راو  و  خ  ،ةخ اا
لن دال را فيقل ط م  ةخد ةمخ ـل راــ ـ   فون ي( %49رـه )ـن وا ـس ا ،مفها ةخد ةمخ ل راــ   ةاا فيقل رملؤ خل ول

حل  ــــ ةرن يف خ ــل راـل راـحــل  ان راـلا ــس مت ةــسون رإلؤمف ةخــد خ ــــــوط ،ا ـــــ ـا ن يف رإلر راليــسوال ح ــث طــؤ   عـاخــ
ـــأ طـمــمقاا رمل لرـ ــل رالـواــ ــلـ ـــم  ،اول اخسوا ـــما لن اـ ـــاا طـ ـــةط  م  وــ  ـاح ــل رـ ـــراـق  ــا اللاة وراـفــاا ف و ـاع راإـــ ـــسب و ـ ل  ـ

ال راـلا ـسرت حتــسث يف ـــه نوــربةي  ذاـك ةـ  اةمنيـــوـ  رملش( %11رـه )ـــلوـقــا وـا ـسني ـــيف ح ،اةللـــخ أ ووــــخت ـ   إ
ـــور لــات ووش ـــرتيات راشـ ـــش( وــ  رمل%9و) ،  ومل يلمــل  ــا يف رالقــل  ر اصــل ةــااـحل ـفمات اقـــ لن هــال  اةمني يــفونـ
 .  م  ةخد ةمخ ل راــ   ـا طاـس اــراـلا سرت ا 

 للرقابة:الموازنة كأداة  الثالث:المحور 

ل م  رن و  ل ورت راف اةل ةخـد رملـا  رالـاب ار رحمللةـمت رارتم ل يف ه           وـ  راقمـلذن رمللـس الضـا  ، رةــسرز  ةخد رمللرـن
ل اخلصــوراف اةـل ةخـد رملـ ،راـقسيفرت ورملصفواات م حسى ل ورت راـق  ا ل مـــسوة رملـــلفيف اـسى رملــل  اخمـلرـن اةل ـــ  رن ة ـــلرـن

واقـــا  ،يـــفر رت يف ا ر ــاخ ـــل وضــا راـقـــسيفرت اخمصــفواات ورإلحــل  ةمملشـــاةمني ح ـــث ماـــت ة و  ر ،ابـا  رالـــــــةخــد رمل
ــلال ةمخ ــل عـــــخلط يســــاإ قــسيفرت ةــ ن راقمــاذن رملـرلــل المخ ــل وضــا راـيــفون ( %49افاـــت وــا ـســرـه ) ،ةــسر  رمللرـن

ل رالحسرت  ل وراقسةنـــرالاول   سن وإ رإل رةيلمللرـن ل حب ث طل ي رملفـو فحيل لمرب ـجا شــويش ،اخل وطساةس يف وضا رمللرـن
لـــــه  ــــب لن يـــــأ طــــسة أ راقمــــاذن اق ــــا لر عر وط ــــف  راــــر ،امهل يف وضــــا راـقــــسيفرت  ون طلــــبـوــــ  رملــــل  ني اخمســــ

لن ةخجقل رـ ل ةاملفر رل لإلي  جلقل و ل ــة ن يـأ طف ، ان ــسوات رملاا ل ةقــلرـ ل  فر رل ر أ رمل ـو لن يـأ ط ل ل  س ،ولما مي ا
ـل وــا رالحــــختــص ه ح ــث ،رمل لرـ ـل ةــلنرةن رملاا ـل ا رملفر رــل ويـــأ ـــراــحت طـر رإل رةيـل،سرت ــــال راخجقــل  قا شـل طقــسيفرت رمللرـن

ــــا وـــ   رـــل جلقـــــرةـما ه ــــ ر  ،رـــلل رمل لرـ ـــل ةاملفر ـ  (%9وـــا ـســـرـه ) رإل رةيـــل، ولمـــسن راـاةلـــل دـــا رالحـــسن حااـاـــا اخـــلنرة ل عـ
ـــرملش لة ـ اةــل الــسب رالنــالع ةخــد وقشــ( ةــ  رإل%11، ولوـقــا وــا ـســرـه )ةــ ن راقمــلذن طقخ ــس  وحيـــان اـ ــليف اةمنيــ
ـل اسؤر  ة  وـسى ط ل ـل   وة رملفر ـب رملـايل م حـس ل ورتةاو  ،رـ ل رالاول اخسوالرمل ل  وـا ـسـرـه  لة ـا ،راف اةـل ةخـد رمللرـن

لاول ر ربن وراف ازن ـا ،ااب رملقانل ةاال   لـ رز رملسةطه ةخد لــفر ب رملايل ووسى  ـــص ل رملــ( ة ن ذاك يف ا اش41%)
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سب لن ةـ عر اةمنيـــوـ  رملش( %19ذهـب وـا ـسـرـه )يف حـني  ،دما  وة مر  واـاة  ةـني رملـفر رني يف ل رز واـاب ةمخاـأ
سرت رإل رةيل ةخد ونرةن رملاا ل ةاإلضـاال ـــــاجتل ة  ط م  رالح  ،ةخ ه اتـ لنـو ل  ض عرط ل ل  وة رملفر ب رملايل ةر ا 

والجحـه  اخسوال ايلـرمللن ــاـايل و لل ةقص راقـة ن  وة رملفر ب رمليفون ( %9رـه )ـــوا ـسو  ، قسرن رحللرال رال ق ل ورملا يلا
ـــشرمللــاي  راــحت يـــأ  ــا رخـ ــاة راا ا مــا خيــص لوــ ،راـق  ايــل ن ذاــك يف ــا اخلإــانل  ـاــ ، ل رال ــاجف راف اة ــلــاص اشـــ

 ن رالخـ ـاة( ةـ %56رـه )ــــوـا ـسولوضـح  ،شـاةمني( وـ  رمل%84هـار وـا رشـاة را ـل )و ورحملسلة ل ورالال ات راشـص ل 
جي  ون وفةــال ةشــلرةشــفل خـ ــاة رال  ح ــث يـــأ ـــه ال يل ــس ولــاي( ة %16ل رالخمــي ور ــربن، و)ـحســب رملؤهــ يـــأ

لص ط م  ــوخبص أ  ا رالخـ اة،ــلسب ةخماأ ةامللاي  راحت يـــاةل اــ ( ة  رإل%11روـقا )يف حني ، رالإـحقا  ورجلسرةن
يف سـا   رملؤهـل رالخمـي ر ةـسب طـ م اةمني عـــوـ  رملش( %87) لشـاة ،ةخـد شـااخي و   ـل رملفر ـب رملـايلرملؤهل رالخمـي 

ل وـؤهالت ـ ل رال   ـل وـ   رـــــح ـث ميفـ  لن يــأ ش ،رالاول ي خـب ةخ اـا رجلاــب راقـاـل  راولر امحاإرل  ،رحملاإرل
اما و ل  ةاول ر ربن وراق ا ن وراقلرهل  ،رنيـفلن راواليل اخمحاإلن ( ةخد لن طـاــ  –رةن ع  –ا  ـصـةخم ل لخفى )ر ـ

ـــمخلن ختــــااقــاك رالسيــس وــ  رملــفر رني ال حي عطقــان،واــاب ةمخــل ةفــل يســـ  ا رملفر ــب رملــايل ل رز  رل ويــؤ ون ـــــصص حماإـ
ـــاااش ،( ةــ ن ذاــك اــه لمــف ةخــد رال   ــل%85) لمــسممــا  ،سـةمخاــأ ةفــل عخــالص ورطقــان وهقــاك رالفــ ـص را ــ  ـ

ـــاااــ ،ايلــــمل رملــــب ر ــربن ورملاــاةن وااــأ رالـا رافثــ  وــ  رال ــت افســـصص ي خـــوــــ اةس رملفر ــب ـــــصص راــل   ي يسـ
رب يف  صلة وةجل يف طق  ا رملااب ـوهار وا إ ،رملايل ةخد جتاون رال لع يف ه لرت رملاقل رملـلخقل ةااس ل رحملاإر ل ورملاق ل

قـل  ارملـلخقـل فل  لجـي يف رجللرــب را ق ـل ــــاك يؤمف ةشلن ذيفون ( %11وا ـسرـه )يف حني لن  ،رملقانل  ال رال   ل
ـــرحملاإ ـــافثــ  وــ  رملــفر رني رإ ،رلـ ـــر لـ سو ـ اةلر لن ي ــلة ـ  ،خــال  راسةرإــل وراــسوةرت ورالنــالع اأ يف هــار رجلاـــب وــ ــ

ــل ةــني رإلرمل عر ةقــسوا  ا ـــا رحلــلرةو  ــــ ــا  را قاـة ـــورال ــلا ةخــد رالحن ،ال  راـقــاةيفـسيف  وــ  خــــــلخي وراـقـ فراات ذهــب ـ
ــــوـــ  رملش رافثـــ  ـــل ال طــــأ إـــعر لن ( %62) لوةقســـر ،اةمنيـ ةـــل  ،اا ل لو رجلاـــات راـاةلـــل دـــاـــــلنرةن رملـــــلرز ةـةمخ ـــل رملقاـة
ـــيقـص ــف رالمــل راف ـ ــايب ةخــد وفر لــل رملســ ــل طـــأ %25)يف حــني لمــس  ،ـقسرت رملؤيــسن اخصــفا اقــ ــ (  ةــ ن هقــاك وقاـة

ل وفر رل ر سوات رملاا ل ةق ان  ـ  س اسياأ ـ( اخ %9ا )ـلو ،فى راـاةلل اخمفر رلــخةيل راوةسب و ل ها ةاجلاات رال رلرـن
ل طـأ و  ةسوه ا لو –اةات ةلنرةن رملاا ل ـرحلس ح ث يلـرب هار و  رخـصاص ع رةن رمل لرـ ل وع رةن ،ولفال ة ن ةمخ ل رملقاـة

اط ـاةيف رملصفواات رملاا ل ورحلسطق أةسر هرا ا ةاأ عــإة  رالحنفراات ول أال يـأ إؤرد ا ما خيص رملفر رني رملاا ني، ا ـه
رملاا ـل اخلحـسرت رإل رةيـل ملتـا ورااول ــص ل رالةـراةيل، ح راشــا يف وقـلوا خبصلص راـلإ ،ةإااه النرةن رملاا لر ـاوي وع
ـــشماـــت ة و  رمل  ،هــسرة رملــا  رالــابراط عــــعحــسى لإ تــا سرة رملــا  رالــاب  مل ( ةــ ن دــا طــ م  يف عهــ%64رل )ــــةقساةمني ـ

ن مل يــأ رإــلما  راق قـات يف رإلهـسرة اخمـا  رالـاب خاصـل ع فا ـــفل وـ  لشـــا شـــاااـلإ ،طفخف راسوال ـ قات نيا ن
ـل يف تايـل رال ،وساةها راصح ح و ون  ،سوى اخلحـسن رإل رةيـلـــاب  ون حتق ـ  ل   ـــالمخ ل راصفا طـأ الإــقلرا رمللرـن

الح ات رملمقلحــل ــلما  راصـــويفــلن ذاــك ـــاط  وــ  عإــازن رإــ ،اةــل حق ق ــل ةخ اــال  ة ـلع اــلنرةن رملاا ــل وةــسب و ــــــراف 
ةـراةيـل ورااوـل ـــا يف وـقح راشـصـ ل رالوؤيـسي  المخ ـل راـلإ اةمنيـشـ( وـ  رمل%25ومـان ) ،ـقخلـ رةيل رملسـسرت رإلاخلح

هسرة ـاصات عح ات وراـ لير يف رالخـصالـح ث ال ميف  رةـراة وقح رملليس و  راص رإل رةيل،ـقخل اخلحسرت ـرملاا ل رملس
ا  ـــرمل رب يف عهـسرةـــهـي راس ،اـل و صلة راقلرـني وراخـلرجح وا ـاط رملـاةلـل، وعذا يف ا ذراك السب م ازن ولواخما  رالاب

ل راسواـ   اةـات اخـبا  ، ل رال ـاجف راق ـا ن يف رالحـسرت رإل رةيـلـــرني اشـــشــاص رملقاإرالاب ةخد لن يـأ رخـ ـاة را
ــــرجتاـــت إلة ـــاز رالإ ــــويــــأ ذاـــك يف  ـــل و ـــل  ل ورت ة اة ـــل   ـــسن و وش ،ـقالا لـ ــــوط ف ـــت راسةرإ ،س نـ   ؤرـل اخســــ

ـــه لإـــخلةرمللـــامس ملـــقح رالإــــقالا ل وهـــل ل  ،اســـ  رالمـــل  رخـــل رالحـــسرت رإل رةيـــل ول ـــال اإـــخلط راســـسر  رملفمـــل  مـل
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ةـل هـل  ،ـــ  رالمـلل  اسـخلط اـ  ول ــــإلمـسور ةـ ن هـار را اةمنيـــش( وـ  رمل%64ن )اؤ  اـ ـار راـســــواإل اةل ة  ه
هـسرة وةااــايل رحلـس وـ  ع رإلـ ـا ، س ـــطفش عرـلما  راصح ح اخمفمليـل يـؤ   ـــاةل ةخد رملا  رالاب ااالإــخلط لمثف ة ـلإ

ل اســ  رالمــل ول ــ خلطـــــإهــار رار لن اةمني عــــوــ  رملش( %51) ولشــاة ،رملــا  رالــاب  وخصلصــا يف رال ــت رحلاضــف
المخ ــل  ،لـــه إــالح ذو حــسي عر ( %11ة قمــا ذهــب ) ،و ــس حيــس وــ  ذــل رجلاــات رالاوــل رخــل وؤإســات راسواــل، 

ؤر  ةـ  رار أـات رملــخ ــل ـ، وةااسـاجف راق ا يـلشــاص راقـاجمني ةاالمـل ةخـد رال ـراـل  ـل يف رملفمليـل يفـلن حسـب را
ـــلولمفهـــ ،راس اإـــ ل ورال ـماة ـــل ورال ـصـــا يل رل ــــــةقسو م ـــا رجل ـــا  وـــ  رطهقـــاك افـــان  ،ا ةخـــد ةمخ ـــل راف اةـــل ةخـــد رمللرـن

ذاـك راــخـف وةـسب  وإـرب ،احل اشــاص واأـات ولحـلرطـاـحق ـ  وصـ ،فل مرـ   ـسرــــ( ة ن دا طـ م  ةش111%)
ــلصا يف رار أــات راــحت ي خــب ةخ اــا رالــا رت وراـقاا ــس ورملــلةوث رال ــراــلةي ةااــسوة رملؤإســي وخصــ الخـــالا  ،ماةيــــ
ومللفال وسى ط م  راق لذ  ،ملقان  ورملسن و ة ل راـمسن ا اااجسن حبسب رــب راثقاال راســراثقاال را ففيل راحت ختـخف حس

 شـاةمنيمجـاع ماوـل وـ   رـل رملاةل افـان هقـاك عـةخـد ةمخ ـل راف ـ ،واني ةاالحـسرت رإل رةيـلؤ ــــراحت يـمـا  ا رملس  اإيــراس
ـــاخق ـــلذ راس هــــ(، ة %111ةقســـرل ) ـــل اخجاـــات رالطـــ م  يف   اإيــ ــــةمخ ـــل راف اةـــل ةخـــد رمللرـن ـــاك  ،اولـ ح ـــث يفـــلن هق

اـال ميفـ  لن يــأ ط  يـل ةمخ ـل راف اةـل  ،إ اإـي وـ  ـ ـلذ واني ةاالحـسرت رإل رةيـلؤ ـــــملسرـمــا ةـه يا ـب وـض لنات حس
ااقاك  اات ةاول  ،ااخي رال اجف راق ا يلــراشـاص ش ةهراا  يـمـا  ،لذ راس اإيس رالط ن  ون لن يقظف اخق ــــةق 
ر خلب  وة ي  اإيــاااق لذ راس ولةلرط،اك ةمخ ل جتاونرت يف ةقل  ـــفلن هقــح ث ي ،راق اب ةلمخ ل راف اةل ا اا يسـ اعال 

ل رإـقا ر اخحصاـل راسيف مث  و  را ار ال ميف  جتاهخه وةسب ة ـان ـــهو  ، اإ ل راحت طـمـا  اـــح ان يف راف اةل ةخد رمللرـن
ةخـد  يؤخـا يف رالةـرـاة راق ـلذ راس اإـيح ـث  ، ه را ورت راف اة ـل اخلحـسن رإل رةيـلـمما لن دا رامف رارااغ يف طل   لمفل،
ـــشــاال رال   ــل راق راــا   يـمـــا ةــه  اإيــــوراق ــلذ راس ،ب نر لــل رجلاــل رالاوــلـحســ ـــا ، ا يل ا اــاـ اقاك وحــسرت ع رةيــل ـ

اــااك ي ــرتا لن طفــلن  ،واني ا اــاؤ ــــــرملسراــا  يـمـــا ةــه  ، اإيــــوــ   ــلن راق ــلذ راس  ــل رملفر ــب رملــايل  و  ا اــا    ــتال
ــــلرن  راق ـــلذ راسيـــ ل ورت راف اةـــل طـمــــا ةق ـــلذ إ اإـــي ــــو  حـــهن طسؤ ـــــــاخمس  اإيـ ، اـــااق لذ ـ  ا ل رز رملاـــاب رملقـــاط  ـــاــ

اة  لو ـا مـان راقظــاب راسـاجس إـلرز يف  ــل راقظـاب راســمـاجسن يف راسواــل وواــــــراس طــ م  وامـا ماــت راظــفوا راس اإـي اـه
، ال راققـس  رمللـس  يف ا ر ـاـــإـ ر   لإال رالإـحقا  ةسال و  رالن هقاك و  نااب ةر وط ف ت راسةرإل ع ،رحلايل

 ،فيلات رحلاا ــــلـطلــــسيل ةااـشــــ ـحقا  وقاإــــب ولامــــل وحيـــــان عرــــــــال رالإـإــــ( ةــــ ن ل%25افاــــت راقـــــاج  ةقســــرل )
ـــل ــــــإل خــا  لسيــس وــ  راـــسو   اوــت ةـ ر قــه ةلـــس عإـــال وراراــسويل نااـــب ةـ ر ــ  هــار رااصــقسو  راققــس  اا ب رمللرـن

ـ لاط ذاـك، ـــسر  رافـلر ة وهت أـل رار أـل  الإإـقلرت إلةـ 9 رر 2ا حيـان ا رتن نوق ل ال طقـل ةـ   يف ا ر ها  لـ رحلسيثل
 ةـمفرــــإالماـلر وؤيسي    شاةمني( و  رمل%25)يف حني لن  ،ـحقا ــال رالإــرل رحلفلو ل ةخد رإــال رحملاإا  مقاــخوع 

ةخــد رةـرــاة لن لحـــس  ،ال راققــس  رمللــس  ةاةـرــاةل ـظــاب   ــس ةخـــد لن يـــأ رالمــل ةــه ةااشــفل راصــح حـــــإط ر ــ  را
( وـ  %16وـا يلـا   )ن و   ال لخـفى اـ و  ،  ورحلفلولرـلسرب راثقل ةني رملقاو هل ال رالإـحقا  ـــار لإلإراط ة 

ل ـردان ب ــــحقا  ا  وقاإـــــال رالإـــإور لن لةـرب ر اةمنيـــــشرمل ط   ـل رملصـفواات ةـاإليفر رت وليـسور هل سا و  رمللرـن
 ،ال راققــــس ــــــإلن يــــأ ط ر ــــ  را اةمني عرــــــــش( وـــ  رمل%16وذهــــب ) ،إــــال راققـــس  لو راققــــس  رمللـــس ط ر ـــ  را

ـــا إ ااحملاإــرل رحلفلو ــل طـ خــب ةــسب حتم ــل  ،إــال راققــس ب وي مــل ط ر ــ  راـخلط رإــال رالإـــحقا  اــ  وقاإــــ
 لروـقلـر اةمنيــــــش( وـ  رمل%8)لن و  ،لرب ةااصفااراققس  لمثف ور ل ل وع راإالس ويل ،قلرت إاةقلـــــإ ةااـلروات راسقل
 ا ـــماـت ة أل رالمل يف ا ر  عذرووا  ،إال راققس  رمللس ، وال راإـحقا إال رالل  خخ  ل ة اةل اخ س اسياأ رإلة  

وـ   ( %64)قـاةط وـ  وـا ي لشـاةواقـس  ،الدا رحلفـأ ةخـد ل ورت راـق  ـا ملتـا   ـسن وـ  ةسوـهــــهي ة أل ميف  و  خ
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ــــرملش ــــة أـــل رالمـــل يف ا ر نععر اةمني ــ ل وذاـــك ــ جـــا ةخـــد ل ورت راـق  ـــا هـــي ة أـــل اـــ  صـــاحلل اخحفـــأ وـــ  خالدـــ ، اـ
ـــخمــ لنات رال ـصــا يل ورال ـماة ــل وراسا ـــ اإ ل راــحت دــا طــ م  ةشــفل وراشـــ ـــف ةخــد راسـ وــا ـســرـه ن ، و لخلك رارشــف ــ
ـــ( رةـــربور لن ة أــل رالمــل يف ا ر ــا هــي ة أــل   ــسن ميفــ  وــ  خ51%) ـــالدا رحلـ ـــفأ ةخــد ل ورت راـق ــ ـــال لن هق، ع اــ اك ـ

ا ـــ سن ـلةـــ ا ة أـل  ــــل يف ا رـــــة أـل رالم ورةــرب ( ر%11و) ،  نفيـ  راـلة ـلـاونرت راـحت  ـب ةـسب طففرةهـا ةـــــر راـجةل
وا مــا خيــص راـلا ــس  ــا  ،ل ورت راـق  ــا ـو لةهــا الدا ةلــرـــــةاــأ راقصــلة راــحت ا اــا واــااك ميفــ  لن ـقــ أ وــ  خ ،وــا
ال ــــيلـــربون ه اةمنيـــــش( وــ  رمل%72رـه )ـــن وــا ـس، اـ ا وـ  راقاح ــل راقاــل ــلمد ةــاالقل  رملؤ خـل ووــا وـسى صــحـاـــيس

هـسرة رملـا   مل وطـؤ   عر عوطلـرب نفيقل اـ  إـخ ،فوا وافضـااـت  ا راظــ ث رةـربوها نفيقل لطــح ،رالقل  ا   اــل ل
 ةر اـا ضــم  حل  الــسب عـــةر اـا ضــم  خ ـل راـع  ح ـث طلـــرب اـ   اــل ــل حـهن وعن مت ،ا  رملـايلـــــــن يـا  را س، وررالـاب

واف  ط م ها إخيب ةخد رمللرـنات  ،راسسر ( يلـربون لن هال رالقل   اــل ل ملتا وخلول %9ووا ـسرـه ) ،راـ   ل رملاا ل
 اا لن يــأ واف  يلاط ةخ ، اإل رملـرلل يف راسوالـسب راسة ن  اــل ـاا ورتومل حيفون ( %11و) ،قلرت رملقرخلــيف راس
  راـلا ـس ووـسى ل  ولفاـل ة ـف ـــلـسب و ا( %11رـه )ـ اةـل وـا ـسـوروـقـا ةـ  رإل  ،إقلرت وقرخل ةق أ ال ختصاا حتم ل

ظاب رحملاإـيب اـ    ـس وحيــان اـ ـليف ـــ( يلــربون لن راق%75ن )  اـ ــاإيب رمل رــاب رحملــلص راقظــوخبص ،صـحل  اــــل ـاا
ــــرافـــلر ة رارش جالت ـمااـــسااطف وراســـ  ،وا هـــا وـــ  وـ خرـــات راقظـــاب رحملاإـــيب رجل ـــس  فقـــل رإلوفاـ ـــات وـــ  رملوطـــلا  ،فيلـ

اا ـــفى ورالطصـا  ةـــسو  رملـقسوـل راخــل راــوولرمر ،سوةرت ووةش رالملــة  نفي  را ةخ ه  قاتـوع خا  طلسيالت و حتس
ن راقظــاب ر لوــ  رملشــاةمني ع( %51وذهــب ) ،ســاجسارمللاجلــل ر خــل رملل ــل  ةااقظــاب  ،ات وراــسوةرتـفي  راسةرإـــةــ  نــ

ةخــد لن يـــأ  ،رحلــايل ـظــاب   ــس وي ــي ةــاا فا ويـماشــد وــا رالضــا رحلــايل وعوفاـ ــات راسواــل رارشــفيل ورملا يــل راخــفى
ـــط ــليف راقظ ـــاب رحملاإــيب يف رملســ ــل رحلاا ــلــ ــل رالاوــل يف وإـــاصــخبصــلص رإللوــا  ،ـقرل وــا رمللرـن ـــةجل رإلاـاح ةــ  رمللرـن الب ـ

ـل رالاوـل اخسواـل ةلإـصاح وراش( ة تأ وا رإلا%111)ةقسرل اةمني و ـرملشلمجا اخقس  ،رملــخ ل ةـالب رإلاجل ـــ اا ل اخملرـن
وـا وفرةـان  ،فوط ول قـلـات راف اة ـل ةخـد لن طــأ ةمخ ـل رإلاصـاح واقـا اشـخ ــحسى راسطلـرب ع رإلةالبالإاجل  ،رملــخ ل

ا  وطلــرب لحـس ل ورت وفااحـل را سـا  ــــ رإله ـــاهأ يف طلضـ ح لو ــــح ـث لتـا طس سات راوق ـل،ــــإراولة رملـلخقـل ةاملؤ 
 رملايل ا  لن راسوال ال طقلب ةااك ةااشفل راصح ح.

 
 :الدراسةنتا ج 

 ن الدراسة توصلت  لى النتا ج التالية:مال   ا ما سبق استعراضه ف 

ــل و  - ــلمه ـاــا وم   ــل رإـلن راقصــلة يف راـلفيــف ةقــلع رمللرـن  ف اةــل ةخــد رملــا  رالــابراــ ــ   و اخمــ  رن   ،ـسروااـــ
ــل رمل رــ  وم   ــل رالمــل  ــا يف راــ ــ    ،ا  ــــةشةر ــا الــسب و ــل   ا ــل لو مـ ــب ع اخـلفيــف ةقــلع رمللرـن

ــل رالاوــل ولهــسرااامسةن راــسوةرت ورملــؤ فرت رالخــــومــااك اق ،وراف اةــل لرز ماـــت ــــإ ، ــل ورا ق ــل رملفطر ــل ةامللرـن
ل اأ اخحصل  ةخلاخــب رملل ــ ني  ـاسون ة ـ ســـ لن  ثــح ،اةنــةااسرخل لو ةا  د رمللخلوات حل  رمللرـن

 .رالاول
لراصللةل يف ط اأ رملسؤو  لن عرل ــــطلصخت راسةرإ - ـل هل  ،اني را فا و  رمللرـن رالهـماب ةااشفل رالـاب اخملرـن

ل اواني ا  وسةمنيؤ ــــــ ا ة ن رملسن ذاك ةرا  ،وا س ةاا فا وقاا ــاط   ذاكو  ،خ فا رحلق قي و  رمللرـن
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ـــوــ  ةــسب رمللفا ـــل ورافـ ــل ةااقس ، ازن اشــااخي رال ــاجف راق ا يــلـــــ ـــاامللرـن رل دــأ وــاهي عال تصصــات واا ــل ـــ
ــل راشــصـاح و ن رملاا ـل وــ  ـاح ــل راـلة ــل ورإلامــا ا  ــاط  وة ونرة ، وليـ ـا  ورالإـــقلرااإل  اا ل ة مه ــل رمللرـن

 .رالاول
ـل  لنفيلات رملاا ـل راقااـان  سميـل و ــــراـش لن  عرل ــــطلصـخت راسةرإ - ب وـا رالضـا ـــطـقاإال ةـلرط ورارقـل  راولرـن

  وـ  طل اـات ـلة رمل لرـ ـل ـاطــــــيف ا ذاك ةـ ن وقشو  ،ة رمل لرـ ل وـففة و  إــقل اخــفىل ـــولن وقش ،رحلايل
ل رالاول ةشلة و  خال  راــــحتفأ عصسرة رملقش ، قل اخسوالات ولـــوإ اإ فل ــــشـاص راقاجمني ةخد رمللرـن
والجحـه  اخسوال ـمسل و  راقاـلن رملايلـــــوس لا فا حتق   لهسرا وإ اإات ول قل ولن لاخب ولر  ، وة 

ـــاـ ــليف وطلــسيل ا ـماش ، وحيـــانراـق  ايــل ــل راةــوط ،وــا راـ ــلة رالخمــي وراـقــ د ـ   يف لرط ورارقــل لـــرب ولرـن
الةـس لن يــأ ط ليفهـا وـا رالمـل ةخـد ط   هـا  هاـ  لــ ،راسوال راخ ر ل اتفاـ راظفوا رحلاا ل وقاإرل وا عو

ــل لحــسث ـقرل وــا ط ــليف رافــلر ة راقاجمـــل ـماشد وــا وـ خرـــات ولهــسرا راــسو  رحلسيثــل يف رملســــطـــ ، لرـن
 .راالنول اااك  فقلةخ اا وطلا  رمل

ل اخجاـات رالاوـلــــلص وضـــل خبصـــراسةرإ را اا س ماـت راقـاج  راحت طلصخت  -   لنطشـ  عر ،ا طقسيفرت رمللرـن
ــل رالاوـل، ا ــي حتفـأ ةمخ ــل وضـا راـقـس راــحت ـص لـــورملصــاحل ورالال ـات راش  اإيـــــراق ـلذ راس يفرت اخملرـن
ألالن ــــوليما يسـ  ا وس ،وصاحل شـص ل  ان  قح  اات ةاول نيا ن يف تصصات اـحق  ــحةلر را

ل ةلفس رآلخفي ل  ةخد وا يمللن و  طـــرحلص ،اـورإ يـ خفون يـمـللن ةق لذ إ اإ  . قسيفرت يف رمللرـن
ـلـــــــاص شــــشاةط يف ةمخ ـل رخـ ـاة راـــقاك طمـل ةـ ن هــــمما طلصخت راسةرإ - ، ااخي رال ـاجف رملفطر ـل ةامللرـن

ل ــــــواني راـحت ختـفن ةـ  لنـاة رملؤهورال ـماة ل، وطماةط رملصـاحل وـا رملسـؤ راس اإ ل    رام لناتـاجتل ة
ــــــويــــــأ رالخـ ـــــاة واقـــــا اخ ، انـحـــــخمـــــي ور ـــــربن وراف ـــــازن يف ةلـــــر رارال ــــــلال ات راشـــ ـــــــص ل ورالإـ انل ــ

 ورملصاحل.لة ل ــــورحملس
ـــطلص - ـــخت راقـــاج  خبصــلص رملشـ ــل ا طقــسيفرتـامل رملـلخقــل ةلضــــ لن لإــخلط راق ــال  رع ،رارــاط راثــا  اخملرـن

اا ـل اخـرال  طـ خـب ـلـسرب ةمخ ـل راــ ـ   اـ  لن راظـفوا رحل، يـس  ةخـد رخلط ةسرجي اـ  الـا ـإلرملـرا 
ه وـرا ووـلاةا ةخ هإخلطرالمل  ار را ل يف ةلر رارقل  حسب  ، مـل  رالحـ ان.وا وفـو

ـــــطلص اقــــس - ـــــراسةرإ ختــ ــــر لل عــ ـــــل طـن رمللرـن ـــــراس مف ةــــااظفوا ـ ـــــرال ـص اإل و ــ ـــــوخاص ،ا يل ورال ـماة ــــلـــ لن ل ـ
ل اه للسب طلراف رملــةيلي ار ـصا  رال ـصا  راخ يب  وخصلصا ةخد ةمخ ل رةط اع  مف مر لرة  رملاا ل اسةأ رمللرـن

 راإلاة.
لـــــاا راسةرإ ارخت ـــو  راقـاج  راحت طلصو  - ـاص ـــــةااش رالاوـل، طــ مفيف رجلاات  ل ة ن ةمخ ل راــ    اخملرـن

مـف ، يفـلن اـه رالفال ةاإل رةن وراف   ـل راـحت يــأ  ـا طسـ   رملفاـ ـااخي رال اجف راق ا يل السب راسةريل ورملــش
 ،وا ل دـا رامـف ةخـد رالمخ ـل راــ    ـلؤ ــــــممـا لن راـ ـ رت يف ولر ـا رملس  ،خىب ةخـد رالمخ ـل راــ    ـلـراس
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ـص ــــــا راشـب وضــــــــواـــااك   ،واني وخـــربرهتأ وم ـــازهتأؤ ـــــب طل اـــات رملســـــحس ن يـــرتك ذاـــكوذاـــك ةـــ 
 . رملقاإب يف رملفان رملقاإب

راط ـإــسى لـحــع هــيلن ةاوــل ةــسب و ــل  رملصــسر  ل ةــني ونرةن رملاا ــل ورجلاــات رالاوــل  ررل ـطلصــخت راسةرإــو  -
رجلاــات  ول اةيــل ملـصصــاتلضــا  ــ أ ارملاا ــل  ةــلنرةنرمل لرـ ــل قل ـضــ ف جلــا راـقــسيفرت ممــا ررملراا ــل يف وضــ

لــسرب  وة رـ وليمــا رإل رةيــل،قلرت راســاةقل اخلحــسن ــــرملـصصــات راـاةخي ــل اخس رعـقسل يف ذاــك ـــــاول وسـرالــ
ل اخجااتـوفر رل ر سوات رملاا ل ةق ان  يف وقا ش ا  لخاـا شـفرااا ممـرالاول راحت طقا حتت ع ل ورةـما  رمللرـن

 رملفر رل.شفرا ويملف ةمخاا راف ايب ةخد رالحسرت رإل رةيل راحت طقا حتت ع ،صفال رن 
ـل رالاوـل راـقـسي ل ل وةسب و ـل   اةـسن ولخلوـات يف عةـسر ا اط رالر  عرل ــــخت راسةرإـــطلص اـــمم - فرت اخملرـن

ــــا يرـــااغ يف وضــــــــــااجلم  ،رةيـــلاخلحـــسرت رإل   ـــسة وـــ  رملـصصـــات، حصـــل  ةخـــد لمـــرب ا راـقـــسيفرت اخـــ
ل  ول  راــ   .راسقل راساةقل ةل سر ة  يلـمس ةخد طقسيفرت  ا، فرز ةوط ق ع ما هي رآلنــمصرحت رمللرـن

مد دـا طـ م  إـخيب ــــوحتـت ل  وس ،ل ـل ةـ ن ل  طلا ـسرت مل طـسةن ضـم  خ ـل راـحــــطلصخت ــاج  راسةرإو  -
السب و ل  خت    إخ أ ووـاةلل  ،إلاة وراـق  اراحق ق ل و  ـاح ل  تاا ل وطلـرب ،ةخد ةمخ ل راــ   

 رحلاا ل.وخصلصا يف راظفوا 
إاإ ل السب ط ل ل  وة رملفر ب رملايل م حسى ل ورت راف اةل ةخد راط راــــإرا ر لنعل ـــطلصخت ــاج  راسةرإ -

ــل رالاوــل ـــيف ــا ذاــك اش ،رمللرـن ـــازن يف ل رز وــــربن وم ــــفه وــ  خـــــص ل رملفر ــب رملــايل ووــا ميـخـ  ،ااب و   ـــهـ
 .ل رال ق ل ورملا يل دال رال   لسرن رحللراــــةاإلضاال ا ق

ي خــب ةخ اــا  ، ل رال ــاجف راف اة ــلــاص اشـــــــشصــل ةااف اةــل ةــ ن ةمخ ــل رخـ ــاة راممــا طلصــخت راقـــاج  ر ا -
ب رملؤهــــل رالخمــــي ور ــــربن ــــــ  ةمخ ــــل رالخـ ــــاة حسـلة ل لمثــــف وــــــــــانل ورحملســـــــص ل ورالإــــــات راشـــــــرالال 

يف سا   ل رملــصصل مرملؤهالت رالخ ذو و  رامفوةن لن يش ل و   ل رملفر ب رملايل  ولـه ا ــس ،وراف ازن
 وراقــاـلن(، رةن ورإل )ماال ــــصا ح ــث يســـ  ا لن يشـ ل هــال رال   ــل محخــل رملـؤهالت راخــفى  ،اإـرلرحمل

 . واليل اــصص رحملاإرلا عة از راةخ اا را اةا راقاـل  واإرل رحلفلو ل ي خب ـرحمل ةخد رةـراة لن
ــــل ر عل ـطلصــــخت ــــــاج  راسةرإــــو  - ــــــ ــــا  را لةــــني رإل  ــــاب ونرةن رملاا ــــل ورملفر رــــات راـاةلــــل دــــا ةلمخ ــــل رملقاـة خي ـ

اهتا ورال  ةرب ،ف ــوراـقسي ـــإلا ةخد رالحنفراات وولفال راــــولرـن ل ةاجلاـات راط وةـسب و ـل  ةمخ ـل رملقاـة
 سر ــة  ةاأ   اواا ة ـــقسرت رملؤيسن اخصفا اقــــايب ا اا ةخد رملسـمل راف ــف رالــراحت يقـص ،فىــرالاول راخ

 .ر ـاوي وعةإااه النرةن رملاا لاةيف رملصفواات راشافيل ورحلساط ــطق
، ووـا يقــ  ةقاـا رااوـل رملاا ـل رملســقخللن ةمخ ل راـلإا يف وقح راشـص ل رالةـراةيـل و ل عر ـــخت راسةرإــــطلصو  -

 رملـاةلــــل يفو صــــلة راقــــلرـني وراخــــلرجح وا ــــاط  ،ـاص اشــــ ل رال ــــاجف راق ا يــــلــــــشوــــ  عإــــازن رخـ ــــاة را
ن عهـــسرة رملــا  رالـــاب ول لإــراط ـلما  راصـــالح ات رملمقلحــل، هــي عحـــسىإـــازن رإــرإل رةيــل، وعرالحــسرت 
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ـ ـا   س يف رإلــــــر ةمخ ـل رارتشإـلما  راصح ح اخمفمليل يـؤ   عاالا ،رال ت رحلاضف حيـان ملفمليل راصفا
 .رال اجف راق ا يل رملقاإب اش ل ةخد لن يـأ رخـ اة راشـص ،هسرة رملا  رالابحلس و  عور

فل ــدا ط م  ةش ،لن راثقاال راساجسن يف رار أل حبسب رملقان  ورملسن و ة ل راـمسن ا ااخت راسةرإل عر ـطلصو  -
ـــــوخصلصــــا رار أــــات راــــحت ي  ،رال ـصــــا يل ورال ـماة ــــلراس اإــــ ل و  للروــــلةااوراشــــف  ـــــخب ةخ اــــا رالـ ا رت ــ

ل رالاولب راثقاال را ففيل ووا يفلن ــحبس ،لةوث رال ـماةيــقاا س ورملــوراـ  .دا و  لمف ةخد رمللرـن
 ، اإيـــشــاص يـمـلـلن ةق ـلذ إف لف اة ل وـ  رامـفوةن لن يــأ طفخ ـل ة ـه ا رز رالمخ ل راــخت راسةرإــــطلصو  -

 ، رةيــل رالاوــلخي رال ـاجف راق ا يــل ةاالحـسرت رإلااـــــش  اإي راـا  يـمـــا ةـهــــاهي راق ـلذ راسـاـل طمــــــوحص
ل رالاول ةفل يسف وعط ل رز وااواأ راف اة ل لنيسـ  ل حهن  قان  ون و ل  ل  ض لنات. ةخد رمللرـن

ــــطلصـــخت راسةرإو  - رافـــلر ة وطـــلا  رملقـــا  رملقاإـــب  حيــــان اـــرتن إلةـــسر  ،ال رالإــــحقا إـــر ـــ  لن ط ل عر لــــ
اا ـــل اـــااظفوا رحل ،رل رحلفلو ـــل يف ا ر ـــاـــــ خااـــه ضــم  رحملاإ، وعورملالجــأ وطلـــسيل راـشـــفيلات رملاا ـــل ةـــااك

 رحلايل. يف رال تـسب طـ خب رالإـمفرة ةـ ر   راإال راققس  رمللس  ح ث يلـرب را
ـــدــا راسةرإن راقـــاج  راــحت طلصــخت   رملؤ خــل اــ لوــا راـلا ــس ةــاالقل  - ةــقص راقــاـلن  ،اــ   اــل ــل رةقــل  ل رةـربهتــاــ

 .  ةر ــــاا ضم  خ ل راـحل ولن مت عحهن  ب و ل  راـ   ل رملاا لسلــا
 ل ل وــــ  رملـ ــــ رت رال ـصــــا يل وراس اإــــــــــ لنات راقاجتــــــن رامل ةــــ ـــــــاا راسةرإ ــــــعاخت ــــــووــــ  راقـــــاج  راــــحت طلص -

 ـب لن يــأ  ليمـاااك م  رالمل،وةااـايل دا لمف ةخد ة أل  ،خلك را ف ـورال ـماة ل دا ط م  وراشف ةخد إ
وط ـليف رالوفاـ ـات  ،اب لمثف م ازنـاب ةقظــــال  ط    هار اقظــل ةااقظاب رحملاإيب ةااسوال و  خولاجلل ر خ

 ــس مااــسااطف رحملاإــر ل وـ خرــات راقظــاب رحملاإــيب رجلراــحت ختــسب راقظــاب وــ  مــلر ة ةشــفيل وو فقــل وا هــا وــ  
 .وراسجالت

ـــاصــاح وراشرملــا  رالــاب، هــل ا ــاط ةمخ ــل رإل عهــسرة لإــراط حــسلن ل عرل ـطلصــخت راسةرإــلخــ  و  -  اا ل ةــ  ــ
ــل  ةخــد  ـ ــا   وســامهل الااــل يف طلضــ ح لو ــه رإلملــا دــا وــ ،ةــالبرالاوــل اخسواــل يف تـخــف وإــاجل رإلرمللرـن

 ورإل رة .ا  رملايل ـــــل ورت وفااحل را س عحسى عتا ةرةـرا

 التوصيات:

 يخي:سملةل و  راـلص ات لمها وا طقسمي  راراحثان يفى لـــراسةرإ عا اايف ضلز راقـاج  راحت طلصخت 

ـــةشطــلا  مـ ــب ع - ـــا   لو  ا ـــ ـــل طلضــ حي اخـلفيــف ةقــ ــل رمل رــ  وم   ــل رإـــ ـــلع رمللرـن ن خت ــ   مــ  ر  ،ــسروااــ
ــسورت ووةش ةمــل ةااــسرخل ور ــاةناةــل ةخــد رملــا  رالــاب ورالمــل ةخــد عوة  ، مللرمرــل راـ ــلة ةــسر   وةرت ـو

 ةرك اــسى  ــل طلضــ ح وط ــليف ةمخ ــل را اــأ ورإلوذاــك وــ  ل ،رقـقاـــــــوــ  جتــاةط راــسو  راــحت إ ورالإـــ ا ن
ل و وةها يف حتق    ،رملل  ني ةااسوال  .ــخ لهسرا رملراة مه ل رمللرـن
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ــه   ،إــخلط  خــف يف راظــفوا رحلاا ــلل الــسب رإـــ لاط ورارقــل ( ةــلرط)رارملســــسب حاا ــا  راإــخلطط ــليف  - مـل
وفاـ ات رملـاحل ورالمل ةخد ط ليف رافـلر ة رارشـفيل وحتـسيث راـشـفيلات رملاا ـل ماشد وا راقسةرت ورإلـــيـ

ل رحلايل ة إخلط لمثف مــــإ، وط    لرحلاا ل ل راربرو  وراـــــ ازن يف رملسخلط رمللرـن ل ـقرل )مملرـن  رز لو رمللرـن
 .لهسرا راسوال رحلسيثل راـق  وحتق ماشد وا راـ لة ــوا ها و  رمللرـنات رحلسيثل راحت طـ راص فيل(،

ـل ـ    و وةلـل  راـــــسورت وراـسوةرت حـــق ف راثطف - اة ـــــــــسـ ـا  يف رملم ـه يف ةمخ ـل طفشـ س رإلـــــه، وليف رمللرـن
لرط ــــاــلرب رجلاــات رالاوــل ة  خــا  ةمخ ــل راــ ــ   يف مــل ةــاط وــ  لةراصــح ح، وــا رالمــل ةخــد ضــفوةن ع

ل ةخد لن  ،ـلاـل ةاملــصني ور ربرز ورالإـ ا ن و  خربرهتأ وم ازرهتأـــال  رالإــــــو  خ ،  ون رإـثقازرمللرـن
ل رجلال جلم ا مـ ب ييف  يـأ وضا ر      . لرطراةفا   لرـن

 ،(الــخلط راق ــ رةيل رالاول ) م إرالحسرت رإلإاا ب راـقخ سيل رملســسول يف طقسيف ولرـنات رالةـلا  ة  را -
ــــةاإ ــــإــسرب لـ ــــاا ب حسيثـــل طلـمـــس ةخـــد راــ ـــ   رجل ـــس وـــ  خـــال   اةـــسن ولخلوـ ــــإات حق ق ـــل ولــ س ــ

ــــولن طفـــلن هق ،ةخم ـــل ـــل رالحـــسن رإل ـــل وضـــا طقـــسياك ور ل ـــل يف ةمخــــــ  رةيـــل حتــــل  ةخـــد ةـــفرو  فرت ولرـن
يف وضـــا راـقـــسيفرت ةـــني و ةـــأ مقـــل راـلاوـــل  رإل رةيـــل،فوةات طـماشـــد وـــا نر لـــل ورحـ ـــان رالحـــسن ـــــووش

ـــ س، وــ  خــال  رملــفر رني رملــاا ني ورا رةيــل وونرةن رملاا ــلرالحــسرت رإل وات رملاا ــل اب رملــخ ــل  فر رــات ر ــســـــــ
لذرت راصخل ةا  .مللرـن

ـــط خ ــب رملص - ـــاحل راشــــخحل رالاوــل ةخــد رملصـ ــــص ل ورحملاةــ اشــ ل رال ــاجف  ،شـــاصاليل يف رخـ ــاة راـان ورجلـــ
ــــراق ا يـــل وراف اة ـــل ةاخـ ـــاة راش ، اخقمـــاز ةخـــد را ســـا  رملـــايل ورإل رة  ب يف رملفـــان رملقاإـــبـــــــــص رملقاإـ

 رملسـقرل.اخلصل  ملصاا راسو  رملـقسول يف  ،ـلى ر سوات رالاول يف راسوالــــ س وراف ي
ال  وضـا ــــــــوـ  خ ،فرا ةخـد رملـا  رالـابـشـوـ  لهـأ رال ـاجف راـحت طـفطر  ةاإل ةأ و   ل رملفر ب رملايل ملتـا  -

ـــولــاي  اش و ــل  ل   رافاوخــل،  ونااخي هــال رال   ــل مــاملؤهالت رالخم ــل ور ــربن وراف ــازن ورالإـــقالا ل ـــ
لريا رملاا ـل ورال ق ـل راـحت  فـقاأ وـ  ل رز واـاب ةمخاـأ ــــــووـقحاأ رحلصـاـل راقاــل ـل ورمل ، لناتـــــط م  لو ض

ـاان  ـا اخحـس وـ  لهـسرة رملـا  ـيسراحت ال  لماو  رال اجف رملح ت طلـرب هال رال   ل  ،ةخد لممل و ه
  رالاب.

ـــاخج " لرمرــلطفــلن و"  واا ــلجلقــل  "ازــشــ رمل لرـ ــل ةاملفر رــات رملاا ــل ة أــــــرالمــل ةخــد ط ل ــل  وة  س -  ملـــــاا لقل رـ
 ،رملـايلفرا رملفر ـب ـــشا حتـت عــــاول راـحت طقـــطقلب  قا شل راـقسيفرت رملقسول وـ  رجلاـات رالو  ،ةلنرةن رملاا ل"

ل رالحةخد ل  دا.اةلل حااـاا اخلنرةن راـ  جلقل رمل لرـ ل ةاملفر رل  رل ع رةيل وسن رإلــن يـأ رةـما  ولرـن
ملتـا   ،اظفوا رحلاا ل رافرهقلـقخل يف رــــرملس ـص ل رالةـراةيلـــول رملاا ل وراشاح راـوقيف ا ــرحلس و  ةمخ ل راـلإ -

ةشــفل وراشــف  صاةها ةخــد رجلاــات راــحت  ــس وصــخحل رملــلرن  ــــرملــا  رالــاب ور ـ هــسرةعراط ــــلإ وــ  عحــسى
 .ماملسـش  ات ورجلاولات
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ــــض - ــــفوةن  ـ ــــةن رمل اب ونرـ ــــ اا ل ة ــ ــــفرز وقـ ل  وةيـــل ة ـ ــــاـة ــــ  رملصـ ــــفواات را ـ ــــلخ ل ورملـــ ــــصصات رملمقـ ــــلحل اخلحـ سن ـ
ــــــــوةـــني رملـ ، رةيـــلرإل إـــرا ا وولاجلـاـــا وـــا لحل ورملقـــسةن اخل ـــلا ةخـــد رالحنفراـــات وولفاـــل لـصصات رملمق

 رإل رةيل.رالحسرت 
ـــاا ــل حــهن ال يـــأ حتم ــل راســقل رحلاا ــل ةااـلروــات إيف راظــفوا رحل ر  ــس اإاإــال راققــس  لـإــيلـــرب را - قلرت ـ

ط  ــ   ورالمــل ةخـد ،ال  وـ   ــفوا صـلرلـــــويـماشـد وــا رالضـا رال ـصــا   راـفره  ووــا  ـف ةـه رار ،إـاةقل
يف وطـسةيب رافـلر ة ـقرل ةقظـاب حماإـيب  خـف يـماشـد وـا ة أـل رالمـل يف ا ر ـا وط ـل ـــراقظاب رحملاإيب يف رملس

 .رارشفيل
ل رالاول اخسوال يف وإـوراش رإلاصاح - وإ خل و  وإاجل راف اةل ةخد  رملــخ ل، ملتاالب ــةاجل رإلــ اا ل ة  رمللرـن

 رالاب.رملا  

* * * * * * * * * * 

 المراجعقا مة 
 الكتب:

إـــي نراةـــل رملفــــب رالف خـــي، ةرـــس راوـــ  ةرـــسرالظ أ، وـــامفرت يف ورـــا ئ رإل رةن رالاوـــل، وـــسخل ة أـــي إ ا .1
 .ب1554 جلاولي رحلسيث، رإلإفقسةيل،ر

راخ ر ـل اخرت ــ أ رمللحــس   رة رافــب رالنق ــل رالمااــل رالاوـل يف راقــاـلن راخ ــيب،ـظــأ رملاا ــل  حممــس ةرـسرهلل، را ـالح، .5
 .ب5111 اخفـاط، ةق ان ،

ــات رالاوـــل ةــني راقظفيـــل وراـ ر ــ ،   .2 رة رملســـ ن راخــلن ، إـــخ مان، ووــفرة، ا صـــل، ورالفشــل، ورجـــل، ل رةن رمللرـن
 .ب1557اخقشف وراـلنيا ورا راةل، 

ـــفره أ، رجملـــرب ، .8 رة ووفـرـــل را مـــ ل اخقشـــف راقاشـــف   مـــا  رالـــاب ولإـــس محايـاـــا،را ر لـــل راقاــل ـــل اخ لمحـــس عة
 .ب5115 وراـلنيا، ةق ان ، ا ر ا،

ــل رالاوــل، .9 اخقشــف رالخمــي خــك إــلل   اولــل رمل رمللــاةك، حممــس ةرــسرالليل، وشــ   ، ةخــي، لصــل  و لرةــس رمللرـن
 .ب5112 ورمل اةا،  اولل رملخك إلل ، رافياا،

رت وقشـلة  رحلفلو ـل وحسـاةات راـسخل راقـلوي، رحملاإـرل ،لرحـسخااـس ةرسرا ة  افة ـل، إـامل حممـس، وراقــاط، .6
 .ب5117  اولل رارحف رملـلإ  راسوا ل، ةق ان ،

وقشـلةرت وفمـل رارحـلث  ورحملاإـرل راقلو ـل،وـلر  رالاوـل حماإـرل را ة  افة ل، إامل حممس، وةـا  ، لمحـس اـفن، .7
 .ب5112  يل، ةق ان ،اخلخلب رال ـصا

 اإـرل وراف اةـل ةخـد رملـا  رالـاب، شـا اخقشـف وراـلنيـا ورا راةـل، رجل ـلن،رحمل رالـا ،حممس ةرس رحلااظ ةرـس حس ،  .4
 .ب5115
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 .ب5111 ،رإلإفقسةيل خل، راسرة رجلاول ل،رمللرـنات راـقسيفيل ـظفن وـفاو رالا ، ناة  ةرس محا ، .5
ــل رالاوــل واضــ اا وحاضــفهشــفف ، اـحــي حممــل ،  .11 رملؤإســل رجلاول ــل  ا ووســـقرخاا يف راقظفيــل وراـ ر ــ ،رمللرـن

 .ب1551 ات وراقشف وراـلنيا، ة وت،اخسةرإ
ل  ةلرضل، حس ، .11 ل رمللرـن راةـل راقامـل رالفة ـل اخ  راق قات ورالرة رت رالملو ـل  رة –رملاا ل رالاول  ةرإل وقاـة

 ـشف.ةسون طاةيخ  وراقشف، ة وت،
 .راقاهفن ب، ةانف حممس، رحملاإرل رإل رةيل، ةسون ـشف،وراللر، ا خي هلل،اـح ر .15
س، وقصلة و ال ، ورا ئ رملاا ل رالاول، رملؤإسل رالنق ل اخ راةل وراقشف، نفرةخس، ا ر ا،  .12  .ب5114يـل

 
  ت:  ج  الم

ـــ .1 ـــسةوي ، خـــ   نخحـــل، خااـــس شفشـــك،  ة ـــل ط ل رز رملـــفر رني  ورال ـماة ـــل ةخـــد م  راللروـــل راـقظ م ـــل را
 .688-611، ص ص ب5119، ورااا رالر ا  –رملاا ني، حبلث وؤ ف راف اةل راسرخخ ل 

ــل رالاوــل ووشـفالهتا يف راــسو   وةســاا، ةرـسرملل ي، ةخــي، رالـفيب، .5 راقاو ــل، رملقظمـل رالفة ــل اخلخــلب  ون رمللرـن
 .ب1546 (2رالس  ) راثا ،رجملخس رإل رةيل، ةمان، راة ن، 

ـــل رالاوـــل يف رهلل،لمحـــس ة ـــا  وراق ـــاوني، لمحـــس،إـــخ مان  راخـــلن ، .2 وـــ  إـــقل  – راة ن  ةرإـــل حتخ خ ـــل اخملرـن
 . ب1556 (5رالس  ) راثاو ،رجملخس  إلل ، اولل رملخك  ب، سخل1575-1545

ــاو  راـــسةييب اخمــفر رني  عةــسر ها، ـ ــات ةاجلماه يــل رالظمــد وم   ــللـــلرع رمل لر اــفن،لمحــس  ةــا  ، .8  رملــاا ني،رارـب
 . ب5115،ةق ان   اإل رةن،رمللاس رالن  

رملماوني راسإـلةيل اخقظاب رملايل يف راسوال راخ ر ل وإرل ط ليفل  ةرإل حااـل راقـاـلن رملـايل  افن،ةلةفف  شفيلل، .9
 .ب5116 و ،رارالس   رملـلإ ،سخل  اولل رارحف  اه،اخسوال وراخلرجح رملفمخل 

 ات:  ع  ري  ش  الت

 راقاـلن راقظاب رملايل اخسوال. .1
 رالاب.ب ةش ن راــ    راصا ة ة  رملؤ ف راشلب 1821( اسقل 12 اـلن ة أ ) .5
 رحملاإرل.يف ش ن لةا ن طقظ أ  يلرن  ب.5112( اسقل 15 اـلن ة أ ) .2
 رإل رةيل.ة ـشاز ه أل راف اةل  ب.5112( اسقل 51 اـلن ة أ ) .8
( اسـقل 12ة ةش ن راالجحل راـق  ايل اخقـاـلن ة ـأ ).و1271( اسقل 66واـل وؤ ف راشلب راقاب ة أ ) فرة ل .9

  راــ   .و ال يل ةش ن  1821
 ورملـانن.الجحل رمل لرـ ل ورحلساةات  .6

 
* * * * * * * * * *  


