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دورالمللذعسايفاحِاثَالًَومِةادلذيالملؤسسةالًرتتوًة.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.اهباءالدلٍناظوًي-خامـةاابثية-1الجلزلئص
لملَرط :ا

لًلكٌلت الملفذاحِة :المللذعس ،الملس ر الملايل،ا
لحملاسةالًـمويم.ااااا

Cet article met la lumière sur l'un
des principaux leaders du personnel
éducatif, représenté par l'intendant
responsable du service économique,
qui forme l'une des principales
activités de la direction des
institutions éducatives. Notre étude
a cherché de déterminer son rôle et
ses tâches quotidiens pour donner un
environnement
exemplaire
à
l'ensemble des acteurs éducatifs. Où
on a constaté son immense
responsabilité
administrative,
leadership, éducative, financière et
comptable.
Mots-clés :
L'intendant,
le
gestionnaire financier, le comptable
public.

ملسمة :ا
 .1متَِس:
ا ِمعياكعاعالًرتتَةالًوظيَةاؿىلاتياءالًفصداول ٔلذشاتَسٍالٕىلارصحالًخىوٍناولملـصفة،ا
من اذالل الٕؿسلد الًخَمَش اوٕلهساتَ الملـارف الًـامة ،الًـَمَة اولًخىٌوًوحِة اومٌحَ الًرتتَةا
لًالزمةاًَىونارخيا ٔأوالمصأٔةالملس خلدي؛اوابؾخحارالملؤسساتالًرتتوًةايهالخلََةال ٔلساس َةا
ًخىوٍن اُشل الًفصد ،افلس ُاص ِلكت ايف اكاًة اُص ٍم امؤسسايت اٌسِص ؿىل الًرتتَة ،لًخىوٍنا
ولًدس َ ر ،احِر ا ّهعخت لدلوةل ؿىل ر ٔأسَ امسٍص الملؤسسة المللكف تبٔدولر اتَسلقوحِة،ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًسادس

جسَطاُشٍالًوركةالًححثَةايفازياايُاالًضوءا
ؿىل اولح ٍس امن اكادة الًعامق الًرتتوي ،اممث ًال ايفا
لمللذعس ارئُس امعَحة اجالكذعاد ،الذلي اج ُ ِ
ضِكا
معَحخَ ا ٔأحس احٌايح اللٕدلرة ايف اُشٍا
لملؤسسات ،احِر اسـت ادرلسدٌا الٕىل الٕدرلكا
دورٍ اوهمامَ الًَومِة الًصلمِة ،اًخوف ر الملياخا
لملياسة اًاكفة الًفاؿَني افهيا ،امن ا ٔأخي اممارسةا
وضاظِم اتعفة اؿادًة ،ا ٔأٍن اثحني ازلي الملسؤوًَةا
لملولكة اؿىل اؿاثلَ اولًيت امشَت اؿسًس الملِاما
للٕدلرًة اولًلِادًة ،اهمام احصتوًة او ٔأدصى اماًَةا
وحماسخِة .ا

ا

Abstract :

دورالمللذعسايفاحِاثَالًَومِةادلذيالملؤسسةالًرتتوًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حصتوًة ،الٕدلرًة وماًَة ،اٌساؿسٍ مضن اؿسًس الجملاًس ٌ
الك امن مسٍص الدلرلسات ،امسدضارا
لًرتتَة ولملس رالملايل ٔأوالمللذعس ،لذلي ًولكالًََٕ لًدس َ رالملايل ولملادي اٌَمؤسسة ونشلا
ل ٕلرشلفاؿىل.
امماا ٔأسَفٌاٍ اهخوكفاؾيساحزئَةاثفصع لملؤسسات لًخـَميَة لٕىلاؿسًسالملس خوايت،اًىنا
يف موضؽ وركذيا الًححثَة اسًسَط اتضوء اجالُامتم اؿىل ادور المللذعس رئُس الملعاحل
جالكذعادًة اولذلي هتمت معَحخَ اجِك لجلولهة لملادًة ،لًخرشًة ،الملاًَة اولًرتتوًة يف
لملؤسسة.

 .2لٕصاكًَةالدلرلسة:

اميىنا ٔأناثعاغالٕصاكًَةالدلرلسةايفاػيالًدساؤلاللٓيت:امااُوالدلورالمليوطاابمللذعسا
يفاحِاثَالًَومِةادلذيالملؤسسةالًرتتوًة؟
 .3لًِسفامنالدلرلسة :ا
اهتسفاُشٍالًوركةاً ٕالخاتةاؿىلاللٕصاكًَةالملعصوحة،امناذاللالٕماظةالٌَثاماؿىلا
اكفةالملِامالًيتاًَـهباالمللذعسايفاحِاثَالًَومِةادلذيالملؤسسةالًرتتوًة،اؿربادرلسةامِسلهَةا
ًثاهوًةامذولخسةاترتلباولًةاثسىصة،اًًذجاؾهناالحلعولاؿىلامـَوماتاوواثئقاميىناثلسميِاا
ٌَمِمتنيامنا ٔأُياجالدذعاصاونشل اٌَحاحثنيالًساؿنيالٕدرلكاددااياومفاثَحالًـالكةالًلامئةا
تنيالمللذعساوابيقال ٔلظصلفالًفاؿ ةلايفالملسرسة.ا

 .4مهنجالدلرلسة :ا
اهَجبٔ ايفاُشلالًـصض اٌَمهنجالًوظفيالٕحاظةاجبمَؽال ٔلدولرالملولكةالٕىلالمللذعسايفا
لملؤسساتالًرتتوًة،احسةامااكسمَالملرشعالجلزلئصياونشلاٌَمهنجالًخجصًيب،الذلياس يـمتسا
فَِاؿىلالًخولخسالملَسليناًثاهوًةامنااثهوايتاحصلبالًولًة ،اهربزامناذالًِاامااُوامذاحا
مناواثئقازحوثَةالًٕزلمِةايفاوضاظَالًَويم،اًخسؾميالملىدس حاتالًيؼصًة .ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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لًـصض:اا
 .Iماَُةالمللذعس :ا

 .1ثـصًفالمللذعس :ا
المللذعس اُو :ا"ُو اخشعَة ا ُم َِمة اثضؤون اثست ر الحلاخات الملادًة اولملاًَة اٌَمؤسسةا
لًرتتوًة،ا ٔأياأ ُ
ٔهَاُي ِسناحصثُةال ٔلوًوايتافهيا،الٕضاف ًة اًخحمكَايفالجلاهةالحملاس يب؛اذلكا
جيصي اؿىل اُشل المليعة اكولهني الًوػَفة الًـمومِة اابؾخحارٍ اموػف ًا امن اموػفي الملعاحلا
1
جالكذعادًة،انٌلاًُـساؾو ًاناحماس ح ًاامـمتس ًل".

 .2ثيعُةالمللذعس :ا
ا ٔلن امٌعة المللذعس اٌضمي اظفذني اخمخَفذني ،افِو اًُـخرب ايف ا ٔأولُا اموػف ًا الٕدلر ًايا
ٌَمؤسسةالًرتتوًة،احِراًناًمتاثيعَحَاؿربامسٍصالملؤسسةامبحرضالٕلاتـساظسوراكصلرا
لًخـَنيامنالًسَعةالًوظَة،اممث ً ةل ايفامسٍصالًرتتَةالًوظيَة اٌَولًة؛ 2ا ٔأماالًعفةالًثاهَةاًِشلا
اتياءاؿىلا
لمليعةاوـوناحماسةافذخعَةالؾامتدٍامناكديا ٔأمنيادزًيةالًولًةالخملخطا ٕلكَميَ ًا ً
ثفوًغ امن الً اوزٍص المللكف اابملاًَة ،اوتـس اثـَني الحملاسة الًـمويم ايف الملؤسسة الًرتتوًةا
ومدارشةاهمامَ،افإهَاًعححامسؤو ًل اخشعَ ًا اوماًَ ًا اؿىلالًـمََاتالملولكةالًََٕامٌشااترخيا
ثيعَحَالٕىلااترخيالىهتاءاهمامَ،اولاًبٔذشامبسؤوًَخَالٕلالًوزٍصالمللكفاابملاًَةا ٔأواجمَسا
لحملاس حة 3.ا

 .3هلياوجسَميالملِام :ا
اثمتامعََة اهلياوجسَميالملِاماتنيالمللذعسالملـنياولمللذعسالمللادراحتتا ٕلرشلفامسٍصا
لملؤسسةاوملذعسارئُيسا ٔأواملذعساًـَيَامسٍصالًرتتَة.ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
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اكديالًخـمقايفالملِامالملولكةاؿىلالمللذعس،افا ٔلمصاًخعَةامٌاا ٔأو ًل اجسََطالًضوءا
ابًخـصًفاًِشلالمليعةاوهَفِةالًخيعُةاولس خالمالملِامافَِ،انٌلاًًل:

دورالمللذعسايفاحِاثَالًَومِةادلذيالملؤسسةالًرتتوًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اثخعَةامعََةاجسَميالملِامامااًًل 4:ا
 ضحطالًسجالتاولًواثئقالخلاظةاابحملاس حةاللٕدلرًةاولملاًَةاوكَلِااتخارخي اهليالملِاماولس خالهما .ا
 لًخبٔنسامناوضـَةالًعيسوق. جالظالعاؿىلالًـمََاتالجلارًةامناحِرالًعفلاتاولدلًونالملس خحلة.5
 ُيصراحمرضاًخضمناوكائؽاهليالملِاماوثوكِـَامنالكال ٔلظصلفالحلارضة. جسمل اوسزة امن اُشل الحملرض اؿىل الك ٍاظصف احارض اووسزة اُيخفغ اهبا ايفا
أٔرص َفالملؤسسة.
اتـسالٕمتاماهليالملِاماًلسمالمللذعسالدللذي اٌَمؤسسةاحتفؼاثَالٕىلالًسَعةالًسَمَةايفا
خيا ٔأكعاٍاصِص.
ٔأ ٍ

 .IIهمامالمللذعس :ا
اميارسالمللذعسايفالملؤسساتالًرتتوًةاٍلوؿةامنالملِامالٕدلرًة،احصتوًة،اماًَةاوحماسخِةا
ولًيتاسًذـصضاًِااابًرشحالملفعيانٌلاًًل:
احتتاسَعةامسٍصالملؤسسةاًلومالمللذعساتدس َ رالًوسائيالملادًة،الملاًَةاوجسز رُاا
ًخحلِقال ٔلُسلفالملسعصةاوًخَلىايفاذكالًخـَاميتاولًخوحهياتامنالملسٍصا(لذلياًـخربا
اؾناوضـَةالملؤسسةاوُوانشكاؾضوا
أٓمص ًلاابًرصف)،احِراًلسمالًََٕاثلصٍص ًلاًومِ ًاامفع ًال
ٌ
رشؾي ايفامجَؽالجملاًساابس خثٌاءال ٔلكساماأٍٔناٌساخسؾى اٌَدضاور،انٌلا ٔأهَاًَُزماابحلضورا
ٌ
ٍ
ياوكت امنالٌََيا ٔأوا
خحرض ايفا ٔأ
لدللمئايفالملؤسسةاوميىنايفالٕظاراثبٔدًةاهمامَا ٔأناٌ ُس َ
لٍهنار6.ا
اؿىلاضوءامااس حق،اجنسا ٔأناٌَملذعساهمامالٕدلرًةاابؾخحارٍاؾيرص ًلاأٔساس َ ًاايفالملعاحلا
جالكذعادًة،الًساُصةاؿىلاثعوٍصالملؤسسةاولًصيقاهبا،اًخلسميا ٔأؿىلالخلسمات اٌَخالمِش،ا
لٕضاف ًةالٕىلاهمامَالًلِادًة .ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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.1

لملِاماللٕدلرًة:

اجضميالملِاماللٕدلرًةالًيتاميارسِاالمللذعساحتتا ٕلرشلفامسٍصالملؤسسةاومسؤوًَخَاماا

ًًل:

7

 .2.1حتض رالًلصلرلتالملـسةلاٌَمزيلهَة :ا
اثـمتسالملؤسسةالًرتتوًةايفالٕؿسلدامرشوعامزيلهُهتاالًس يوًةاؿىلامج ةلامنالملـعَاتا
ولًواثئق،اجضمي:
 1.2.1كصلرافذحاجالؾامتد:ا ا
اكصلرافذحاجالؾامتداُوالًلصلرالذلياُيسد اٌَمؤسسةالًرتتوًةاللٕؾامتدلتالملميوحةامنا
ظصف الدلوةل اذالل الًس ية ،احِر اجضمي الؾامتدلت الدلوةل اٌَاخلشًة ،اجالؾامتد الخلاصا
ابملعاحل الملضرتنة ،اللٕؿاهة الخملععة اًخالمِش الًخـَمي الًخلين ا(مزيلهَة امذلٌة) اولؾامتد اوحسةا
لًىضفاولملخاتـةايفالملؤسساتالًيتاحتخوياؿَهيا 8.ا
 2.2.1لًخـَاميتاولملياص رالًوزلرًة :ا
هعوص اجرشًـَةاثيؼميَة،اثضحطافهيااظصقاثلسٍصا
اثعسراؾناوزلرةالًرتتَةاس يو ًاي ا ٌ
9
لٍٕصلدلتامؤسساهتا.
 3.2.1لخلصًعةاللٕدلرًةاولًرتتوًة :ا
الخلصًعةاللٕدلرًةاولًرتتوًةاٌُلاوزَلذاناظادراتنامنامسٍصًةالًرت ُ
تَة،احت ِسدايفال ٔلوىلا
ؿسد الملياظة الملاًَة الملفذوحة ايف الملؤسسة اًسكل الملوػفني اللٕدلرًني اولًـٌلل ،افامي اثلسما
10
لًثاهَةاؿسدالملياظةالملاًَةالًرتتوًةا ٔأياؿسدال ٔلساثشةاول ٔلفولجالًرتتوًةالملسموحاتفذحِا.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًسادس

 .1.1لٕؿسلدامرشوعالملزيلهَة :ا
اثخـَقاُشٍالًـمََةاتخحض رالملزيلهَةايفاخاهخهيا،اتخلسٍصاللٍٕصلدلتالًيتاثلعيالًيفلاتا
لملُلسرةاحسةالحذَاخاتالملؤسسة اٌَفرتةالمللد ةل،او ٔلنالًـمََةامـمتسةاؿىلالًخلسٍصافِجةا
لًزتلمالدلكةالٕىلا ٔأكىصاح ٍساممىن،احىتالاثلؽالملؤسسةايفاجع ٍزا ٔأوافائغ.ا

دورالمللذعسايفاحِاثَالًَومِةادلذيالملؤسسةالًرتتوًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4.2.1وضفالًخالمِشالحلارضٍنايفا11ا ٔأنخوجص :ا
اثيجز اُشٍ الًوزَلة امن اظصف اانئة امسٍص الدلرلسات اٌَخـَمي الًثاهوي اولًخلين ،ا ٔأوا
مسدضارالًرتتَةايفالًخـَميالملخوسطاوًلسهما اٌَمس رالملايل،اوثلفاؾيسااترخيا ٔأ ٔ
ولاأنخوجصا
مناظصفارئُسالملؤسسةاوثـخرباس يساًخحعَياللٍٕصلدلتالخلاظةاتيفلاتالٍمتسرساولًيتا
جيةاجسجََِاايفالملزيلهَة.ا
 5.2.1لًحعاكةالًوظفِة :ا
الًحعاكةالًوظفِةايهاوزَلةارمسَةاًـسُاارئُسالملؤسسةامبساؿسةالملس رالملايلايفاهناًةا
ٔ
صِصاأنخوجص،اُيسدافهياالًـسداللٕحٌليل اٌَخالمِشاوؿسدال ٔلفولجامؽالًخرععاتالملخولخسة،ا
نٌلاحتسداهوؾَةاوظفةالًخالمِشا(ذاريج،ادلذًلاوهعفالدللذًل)اوؿىلاضوهئاامتيحالدلوةلا
لؾامتدلتالًخلشًةاولملعاحلالملضرتنة.
 6.2.1مزيلهَةالًس يةالًساتلة :ا
اًَُ َجبُ املزيلهَة الًس ية الًساتلة اًخجية ا ٔأدعاء الًخلسٍص ،ااكٌَجوء امث ًال الٕىل الًخحوًالتا
ًخلعَةاجعزاتي ٍساما.ا
 7.2.1وضـَةالًسىٌاتالًوػَفِةايفا01اهومفرب :ا
رضورةالخلسمةاولملس خفِسٍنا
اًمتاتولسعةاُشٍالًوزَلةامتَزيالملس خفِسٍنامنالًسىناً ا
مليفـةالخلسمةاوُشلاًخحسًساثلسٍصلتاللٕجياراو ٔأؾحاءالًسىن.
 8.2.1كامئةالملوػفنياولًـٌللالملسموحاهلماابلٕظـاماابملؤسسة :ا
الٕن الٕظـام الملس خزسمني اولًضَوف الًصلقحني ايف اثياول اوحدات اكشلئَة امبعامعا
لملؤسساتالًخـَميَة،اًلذيضامهنماجسسًسامدَفالًوحدةالحملسدةاؿىلا ٔأساساجسـ رلتامصثحعةا
11
ابًعيفالذلياًيسرجافَِامٌعةالكاموػف.
اتـسالٕجنازامرشوعالملزيلهَةاًلسمالٕىلاجمَسالًرتتَةاولًدس َ راؿىلامس خوىالملخوسط،ا
وجمَسالًخوحَِاولًدس َ راؿىلالملس خوىالًثاهوياولًخليناملياكضةالكاتيودٍ،اللٕدلءاتحـغا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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جالكرتلحات اولملالحؼات الٕؾعاء الًعحلة الًصمسَة اٌَمرشوع ،الٕؿسلد احمرض اجالحامتع امنا
ظصفااكثةالجلَسةاولذلياًشهصافَِاخسولال ٔلؾٌلل،ا ٔأسٌلءالحلارضٍناولًلائحنيامؽاحتسًسا
لًوػَفةاوللٕمضاء،امؽاذهصاسخةالًلَاباً ٔلؾضاءالًلائحني .ا

 .4.1لًلِاماتـمََاتاجالًزتلماولًخعفِةايفاجمالالًيفلات :ا
ايفاُشٍالخلعوةاًـخرباجالًزتلماؾلس ًل الٕدلر ًاي اًلوماتَاللٓمصاابًرصفاولحملاسةالًـمويما
وًًضئاتشكادًي ًااؿىلالملؤسسة،اوًمتاجالًزتلماابًيفلاتاؾناظصًقالًـلوداللٕدلرًة،اوجيةا
مصلؿاةامااًًل:
 معاتلةالًـمََةامؽالًلولهنياول ٔلهؼمةالملـمولاهبا .ا رشؾَةامعََةاثعفِةالًيفلات. ثوفصاجالؾامتدلت. ٔأنالدلًوناملاجسلطاأٓخاًِاا ٔأوا ٔأهنااحميامـارضة.ا لًعاتؽاللٕجصليئاٌدلفؽ. ثبٔص رلتامعََاتالملصلكدةالًيتاهعتاؿَهياالًلولهنياول ٔلهؼمةالملـمولاهبا. .5.1ؿسلدالًعفلاتاولًـلود:
اًلومالمللذعساتوظفَالملس رالملايلاٌَمؤسسةالًرتتوًةاابلٕؿسلداًـلساؾلودالٕدلرًةادلذيا
لملؤسسة الًرتتوًة ،اؾن اظصًق اجماًس اذاظة الدذَار امذـاكس ا ٔأو اٍلوؿة امن الملخـاكسٍنا
(حسة الحلاخة) اولذلٍن اًلسمون ا ٔأفضي الًرشوط الملاًَة ا ٔأو الًفٌَة ،اول اًمت الدذَارا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًسادس

 .3.1لًلِاماتـمََاتاللٕزحاتاولًخعفِةايفاجمالاللٍٕصلدلت :ا
لءالذلياٍىصس احقا
ايهامصح ةلالٕدلرًةالٕؿسلدامرشوعالملزيلهَة،افالٕزحاتاُواللٕحص
ُ
لدللئنالًـمويم،افاميالًخعفِةاُواللٕحصلءالذلياًمتامبوحدَاحتسًسامدَفالدلٍنالًولكؽاؿىلا
لملسٍناًفائسةالدللئن.ا

دورالمللذعسايفاحِاثَالًَومِةادلذيالملؤسسةالًرتتوًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لملخـاكسٍنالٕلامبعادكةااكفةا ٔأؾضاءالجملَس،اؾناظصًقاحمرضاًشهصافَِال ٔلؾضاءالحلارضٍنا
مسؾٌلاتخوكِـاهتماًَعححالدذَارالملمو ٔ
هنياأنرثارشؾَة.
 .6.1ضٌلنالٍمتوٍناومذاتـةاجالس هتالك :ا
اامنالملِاماللٕدلرًة اٌَملذعساأٔزياءاجس َ رٍ اٌَمؤسسةالًرتتوًةاضٌلنالٍمتوٍنالدللمئايفا
مجَؽالملولدالاس اميالًلشلئَةامهنا،اًضٌلناظ رورةالًخلشًةالملسرس َةاوماكحفةاػاُصةالٍهتصبا
لملسريس اٌَخالمِش؛انشكامصلكدةاثولخسالملولدالًحَسلقوحِةاتعصًلةادورًة،اًـسماثـعَيا
ثَلنيالدلروس اٌَخالمِش؛اُشلامناهجة،اومناهجةا ٔأدصىافِجةامصلكدةاظصًلةالس هتالكا
ُشٍالملولداوحصص َسالس خـٌلًِااًضٌلناتلاءُاايفامعصُااجالفرتليض.
 .7.1مسمالجلصدالًـاماولجلصدالدللمئ :ا
الجلصداُو:ا"معََةاحماسخِةامسكلةايفاهناًةالًفرتةالملاًَةاملاامتَىَالملؤسسةالًرتتوًةامنا
ٔأمالكااثتخةاومٌلوةل،الٕضاف ًة اًِكامااثَزتماتَالجتاٍالًل ر".اٍىوناللٓمصاابًرصفامسؤو ًلا
مسهَااوحزلئَ ًا اؿىلاظَاهةاولس خـٌللالملمخَاكت،اوحمتثي امسؤوًَةالمللذعسايفالٕجنازاومسما
جسيالجلصدالًـام،اومنزياتنياهوؿنيامنالجلصد:
 .1.7.1لجلصدالًـام :ا
اًخضمن الجلصد الًـام الجلصد الملادي الملفعي اً ٔلمولل الًثاتخة اولملـسلت المليلوةل ،اك را
لملس هتَىةامناجالس خـٌللال ٔلولاوثفوقاكميهتاا 500,00ادجاولًيتاجسجيايفاجسيالجلصدا
لًـام،الملصمقاولخملخومامنا ٔأولاوركةالٕىلاأٓدصاوركةامناظصفامسٍصالملؤسسة.الٕنال ٔلص َاءا
لجملصودةاوٕلناملاجس هتكلامناجالس خـٌللال ٔلول،افإناًِاامسةاحِاةاثعححاتـسُااك رامفِسةا
12
ًسسالحذَاخاتالملؤسسةاووحةالًخزَطامهناا ٔأوالٕسلاظِا.
 .2.7.1لجلصدالدللمئ :ا
اُوالًخىفياجِكال ٔلص َاءالًلات ةلاًالس هتالكامناجالس خـٌللال ٔلول،اولًيتالاًفوقامثهناا
 011ادج ،اوجضمي الًورق ،الًوكود ،الحملصوكات ،الملولد الًلشلئَة ،امولد الًخيؼَف ،الملولدا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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لًعَسلهَة،الملولدالملس خزسمةايفالخملاجصاولًورصات...احمتثيال ٔلمهَةالحللِلةاٌَجصدالدللمئايفا
13
حتمكَاابس هتالكاُشٍالملولداولًوسائياومذاتـةالس خـٌلًِا.

.2

لملِامالًلِادًة:

الاصما ٔأنالًلِادةالاثبٔيتاابًخيعُةا ٔأواجالؾخحارلتالخلاظة،انٌلا ٔأهناالاثبٔيتاابملالا
ٔأًض ًا ،اتي ايه اكسرلت اذاظة اومولُة اًـمتس اؿَهيا الًلائس ،اوثضفي اؿَهيا الًخجارب اوكوةا
لًخفى راوسـةال ٔلفقاورحابالًعسر،اهمارلتارلئـةاجتـهلاميسماجزمامال ٔلموراتثلةاولكذسلرا
وثيلسمالملِاماللٕدلرًةاٌَملذعسالٕىل :ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًسادس

 .8.1مسمامَفاتالملوػفني :ا
اًلوم المللذعس اجبمؽ الملَفات الملاًَة اٌَموػفني الًـامَني اابملؤسسة الًرتتوًة اواكفةا
لملؤسساتالًخاتـةاًِاادلذيامىذحَ،احبَراٍىونالمللذعساؿىلالظالعامبس خجسلتالحلاةلا
لًـائََةاٌَموػفني،امؽامصلؿاةالحلفاظاؿىلال ٔلرسلرالملِيَةاوؿسماللٕدلءاهباا ٔليااكناوًخىونا
لملَفالملايلاٌَموػفامن:
 لس امترةامـَومات .ا وسزةامناكصلرالًخـَني. وسزةامناحمرضالًخيعُة. صِادةالملؤُيالًـَميامعادقاؿَهيا. صِادةامِالدا ٔأواصِادةاٌَحاةلالملسهَة. صِادةاؿائََةا(ابًًس حةاٌَمزتوخني). ظورةامشس َة. ظماجصًسيامضعوب. -وسزةامناتعاكةالًضٌلناجالحامتؾي.

دورالمللذعسايفاحِاثَالًَومِةادلذيالملؤسسةالًرتتوًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1.2لملِامالًصمسَة :ا
اثخَرطاُشٍالملِامايفامصلؿاةاثيفِشامدادئالًخيؼمياللٕدلريايفالملؤسسةاًيكاجس را
ل ٔلموراابهضحاطاوخسًة،او ٔأجصزاُشٍالملِامايه:
 .1.1.2لًخرعَط :ا
الًخرعَطاُو:ا"لجلرسالذلياهًذلياتولسعخَامناموكـياالحلايلالٕىلالجلِةالًيت اهودا
لذلُابالٍٕهيا،افِيياتشكامعََةاثيخئَةامديَةاؿىلاذربةالملايضاوولكؽالحلارضامنا ٔأخيا
ٍ
افاؿيا
ثضِك ٍ
حتلِقاػصوفا ٔأفضيايفالملسىالًحـَس"،14وًيكاٍمتىنالمللذعسامنالٕجنازاهمامَا ٍ
حج،اؿَََا ٔأناًلوماجمتصٍصا ٔأُسلفالملؤسسة اٌَـامَنيامـَ،اوجالس امتعالٕىلاأٓرلهئماحولا
وان ٍ
لًلضاايالًـاًلة،ايكاٌضـصمهاتبٔناحتلِقا ٔأُسلفالملؤسسةاُواحتلِقا ٔلُسلفِماوظموحاهتما
ٔأًض ًا،انٌلاًخوحةاؿَََامصلؿاةامااًًل:
 وضؽاجصانمجازميناً ٔلؾٌللالملعَوبالٕجنازُا .ارضورًةا
 ثوف ر الًرشوط الملادًة الملخـَلة اتبٔماهن الًـمي ،ال ٔلاثث ،الًخجِزيلت الً اوك رُا.
 ثيفِشالخلعةايفاحسوداجالؾامتدلتالملاًَةالملسموحاهباايفامزيلهَةالملؤسسة. لًلِاماابملخاتـة،الًخلِمياودرلسةالخلعةاملولهجةاجالحامتلتالملمىٌةاوثلسميالحلَولالًحسً ةل.
 .2.1.2لًخيؼمي:
الًخيؼمياُو:ا" ٔأدلةامنا ٔأدولتاللٕدلرةاجس خزسهما اٌَوظولالٕىلال ٔلُسلفالملسعصةاوُوا
ًبٔيتامٌعلِ ًااتـسالًخرعَط"؛15اذلكافإنالمللذعساؾيساكِامَامبِامَالًخيؼميَةاًلومامبااًًل:
 ثوزًؽالملِاماتـسلةلاوحتسًسُااتسكة،احبَراًمتاوضؽالًصخيالملياسةايفالملاكنالملياسة 16.ا
 ثيؼمي الملعَحة الدللذََة امبرخَف اجضىِالهتا ،اولًخبٔهَس امن احسن الًخـامي امؽالدلَؽ.
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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 .4.1.2لًخوحَِ:
الًخوحَِاُو:ا"لٕظسلراللٕدلرًنياملصؤوس هيماٍلوؿاتاثـَاميتاوٕلرصادمهالٕىلاهَفِةالٕمتاما
ل ٔلؾٌللاابًرشح،الًوظف،ارضبال ٔلمثالاورفؽاروهحمالملـيوًةاتلعسالحلعولاؿىلاثـاوهنما
جالدذَاري ،اًَىوهول امبثاتة الًلادة ايف ا ٔأفـاهلم اوثرصفاهتم" 18.اًـخرب الًخوحَِ اوػَفة امصثحعةا
ثضرطالملسٍص،افِوامناًوخَامصؤوس ََاتخوحهياثَالًـامة اٌَملذعس،اُشلال ٔلذ راوتخفوًغا
منال ٔلولاًلوماابٕؾعاءالًخوحهياتاخملخَفالًـٌلل،الذلٍناًـمَوناحتتاسَعخَاؾناظصًقا
لمللاتالتالًضرعَة اٌَمصؤوسني،ا ٔأواجزايرهتمايفامولكؽالًـمي،ا ٔأوامناذاللاجالحامتؿاتا
لخملخَفة...
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًسادس

 ثيؼميالًسجالتاللٕدلرًةاولحلفاظاؿَهيااتعصًلةالٕدلرًةامذلٌة. ثيؼميا ٔأؾٌللالدلدولاونشلالخلصوجالملسريس. ثيؼمياوضاطالملؤسسةاأٔزياءالًـعيالملسرس َةا(لملسلومة). .3.1.2لًخًس َق:
اٍصثحطالًخًس َقالرثحاظ ًا اوزَل ًا اابًخيؼمي،افِواممك ٌي اهل،افاًخًس َقالجلَساًـمتسا ٔأساس ًاا
ؿىلاثيؼمياحِساٌس حلَ ،اوؾيسمااٍىونالًخيؼميامًسل ًا اًًضبٔاجالحرتلماولًخـاوناتنيا ٔأؾضاءا
لدلاؿة ادلذي الملؤسسة .اًـصف الًخًس َق اؿىل ا ٔأهَ :ا"ثكل الًـمََة الملسؤوةل اؾن اثبٔمنيا
للثعال اتني الملس خوايت الًوػَفِة ايف الًَِِك الًخيؼميي ارأٔس َ ًا اوجساؿس اؿىل الًخاكمي اتنيا
لملصلنزالًوػَفِةا ٔأفلِ ًا،امبااُيلقال ٔلُسلفالملصسومةاٌَخيؼمياللٕدلريايفاثسلؾيالٕجيايباابًحُئةا
لخلارحِة"؛17اميىنا ٔأناهوردافامياًًلاتـغاوسائيالًخًس َقالًيتاًَجبٔالٍٕهياالمللذعس،اويه:
 لًخيؼميالجلَساٌَـٌللاجيـيالًـميالملخـَقاابًخًس َقاسِ ًالاوفـا ًل.اا ا لملضارنة ايف اخمخَف الجملاًس المليـلسة ايف الملؤسسة ،ال اس امي اجمَس الًخًس َقاللٕدلريالذلياٍص ٔأسَالملسٍص،احِراثسرسالملضالك،اثلسمالحلَولالملًسلةاوثخزشالًلصلرلتا
لملياس حةايفالًوكتالملياسة.
 -لًزايرلتالملَسلهَةالملفاحئةاملولكؽالًـمياملالحؼةالًيلائط.
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 .5.1.2للثعال :ا
اميىناثـصًفاللثعالاتبٔهَ:ا"معََةالٕدلرًةاًِااحولىهبااجالحامتؾَةاولًسَوهَة،اهتمتاتخ اوف را
لملـَوماتاوهلَِاا ٔأواثحادًِاا ٔأوالٕذلؾهتا،احبَراًخُرساًفصدا ٔأواحٌلؿةالٕحاظةاأٓدصٍناتبٔمورا
ووسائياجيَِوهنا،امؽالًخبٔز رايفاسَووِماوثوحهيِماًوهجةاٍصًسوهنا" 19.اًلومالمللذعسامبِمةا
للثعالاتـسةاوسائيا ٔأمهِا:
 لمللاتالتالًضرعَةامؽالًـٌلل .ا مشهصلتالًـميالدللذََة. لحامتؿاتالجملاًسالًرتتوًةالخملخَفة،الاس امياجمَسالًخًس َقاللٕدلري. لًخلارٍصاللٕدلرًةالًَومِةالًيتاًلسهماالٕىلارئُسالملؤسسة. .6.1.2لًصكاتة،الملخاتـةاول ٕلرشلف:
املا ااكهت اللٕدلرة اهتسف الٕىل اجالس خزسلم ال ٔلمثي اٌَمولرد الملادًة ،الًخرشًة اوللٕص حاعا
لًاكمي اٌَحاخات اولًصقحات اللٕوساهَة افإهَ امن الًرضوري ا ٔأن احىون اُياك اركاتة اؿىلا
ل ٔلمولل ،الملولد ،الًوكت ،الجملِودلت ،انٌل ا ٔأهَ امن الًرضوري ا ٔأن احىون اُياك اركاتة اؿىلا
20ا
لًعورةالذلُيَة اٌَمرشوعاؾيساموػفَِاوؾٌلهلاومس هتَىَِاومعالئَاوموردًَاومسدمثصًَ.
ًَجبٔالمللذعساؾيساكِامَاتوػَفةالًصكاتةالٕىلالس خزسلماوسائياخمخَفةاٌَصكاتة،اهشهصامهنا:
 ًًذليالمللذعسالٕىلا ٔأماهنالًـمي،احِراًخعياابملصؤوسنياًالظالعاخشعَ ًااؿىلاس را ٔأؾٌلهلماوظصقاثيفِشمهاًِا،الًيخاجئالحملعياؿَهيااولملضالكالًيتاثـرتضاسخَِِم .ا
ٔ
ٍصالمللسمةا(أاكهتانخاتَةا ٔأواصفوًة)امناكديا ٔأؾولنالملعاحلاجالكذعادًة.
 لًخلار مزيلهَة الملؤسسة اابؾخحارُا ا ٔأدلة اختعَط اوثلسٍص ،ال اًًدلي اجتاوز اجالؾامتدلتالملاًَةالملميوحةافهيا،انٌلالاجيوزالًخبٔدصايفارصفِا.
 .2.2لملِاماك رالًصمسَة:
اثـمتسالملِاماك رالًصمسَةاؿىلاخشعَةالمللذعساو ٔأسَوتَايفالًخـاميامؽاللٓدصٍن،احِرا
ثؼم:
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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.3

لملِامالًرتتوًة :ا

اؾيسالٍمتـنايفاخمخَفال ٔلدولرالًرتتوًةالًيتاًلوماهباالمللذعساميىناثعيَفِاالٕىل:
.1.3

22

لدلورالًرتتويالملحارش :ا

 .1.1.3لًخسرٌسايفالًيسولت،الملَخلِاتاولًورصاتالًثلافِة:
الٕناكاًحَةاؾٌللالملعاحلاجالكذعادًةايفالملؤسساتالًرتتوًةامهامنامساؿسيالملعاحلا
جالكذعادًة اوهولب المللذعسٍن ،الذلٍن اًعمحون اابس متصلر الٕىل احتسني اوضـَهتم الملاًَةا
وللٕدلرًة،اولس خجات ًة اذلكاثلوماوزلرةالًرتتَةالًوظيَةايفالكاؿاماتدٌؼمياورصاتازلافِة،ا
هتسفالٕىلاحصكِةاودمجالًـامَنياابملعاحل،انٌلاثيؼما ٔأًض ًا ا ٔأايم ًا اثسرًخِةاوحىوًًِةاهلمامضنا
ٍ
،امَخلِاتاولحامتؿات...ا
هسو ٍلت
اؿىلاُشلال ٔلساسالتسامناوحودامفدضنياوملذعسٍناهلمالًخجصتةاولخلربةالًىد رثنيايفا
ًيناتياء اؿىلالكرتلحاتامفدض هيمايفا
لملَسلن،احِراًَـةالمللذعسادورٍالًرتتوياولًخىو
ً
ثسرٌس امولد اجالدذعاص امن اجس َ ر امايل اومادي ،اثولزن الًخلشًة اولًيؼافة اولًخحصٍصا
للٕدلري...انشكاكساجس يساهلماهممةاثسرٌسالملولدالًيؼصًةااكًلاهوناللٕدلريا ٔأوالملسينا ٔأوا
لٌَلةالًـصتَة...اوذكاحسةاكسرةاونفاءةالمللذعسالملُؤ ِظص.انٌلاًمتايفاُشلالجملالاثـَنيا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًسادس

 لًلِادةالًدضارهَة:ا"مضارنة لملصؤوسني يف ظيؽ ولختاذ لًلصلرلت لملصثحعة ابًـمي،احِراًـمتسالمللذعس ؿىل ثفوًغاتـغ سَعاثَ ٌَـامَني مـَامبا ًدٌاسة مؽ لملسؤوًَات
لملميوحة هلم،الًالمصنزًة يف لًلِادة،اثولفص هؼام فـال ًالثعالت ولسدثارة لملصؤوسني
ولسدامثر ما دلهيم مناكسرلت لٕتسلؾَة ولتخاكرًَ" 21.ا
 ثحرص ال ٔلُسلف الًـامة اٌَمؤسسة اورتعِا اتبُٔسلف الجملمتؽ ،اوُشل اًخعَة امنالمللذعسامـصفةاحِسةاابًس َاسةالًـامةاٌدلوةل.ا
 لُامتمالمللذعساابًلمياللٕوساهَةاول ٔلذالكِةايفالًخـامي،انلميةالًوفاء،الًسرتاؿىلالًيولكط،الًعفحاولًىصماوك رُاامناظفاتاللٕوساهَةالًيخِ ةل،اجتـهلاكسوةًاو ٔأسوةًاُيخشهياا
لدلَؽ.
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لمللذعسٍنا ٔكؾضاءالٕدلرةاًِشٍالًورصاتاولملَخلِات،اٌسِصونافهيااؿىلال ٕلرشلف،اثيؼميا
ومصلكدةاجالمذحاانت.ا ا
امعي اموحسة اوابذ ًل ايف اذكا
اميارس المللذعس ا ٔأدولرٍ الًرتتوًة الملحارشة امعحل ًا اظصًلة ٍ
خمخَفالٕماكهَاثَ،اًِشلاو ُحةالؾخحارٍامـٌَلً،اأٔس خاذ ًل،امصتَ ًا اومىو ًان اوُو امااًحـسالًفىصةا
امعويمافلط .ا
لًسائسةا
ٍ
ؾيَامكحاسة ٍ
 .2.1.3ثوف رالًوسائيالًحَسلقوحِةاوثيؼميالملىذحة :ا
اًـمتسالًـميالًرتتوياتعفةاؿامةاؿىلالًوسائيالًحَسلقوحِةاوتعفةاذاظةاؿىلاوسائيا
للًٕضاح،احِراحمتثياُشٍالًوسائيايفال ٔلهجزةالًـَمَةالًالزمة اٌَمزاجصاولًورصات،امنا
جماُصاومولداهميَائَة...انشكاؿىلالخلصلئط،ا ٔأدولتالًصايضةالًحسهَة...ا
اًـخلس الًىث رون ا ٔأن احتسًس اُشٍ الًوسائي ايه امن الدذعاص ال ٔلساثشة ،الملرشفنيا
لًرتتوًني،الملسٍصاولًياػصادونالٕؾعاءا ٔأيادور اٌَملذعسايفاُشلالملوضوعاولؾخحارادورٍا
ملذرص ًل اؿىلالدلفؽافلط،افِوامييحاجسخِلات اهلسًةاًلٔساثشةاًرشلءامااُيخاحوهَايف الًوكتا
لملياسةاثفاد ًاياًخـلِساللٕحصلءلتاللٕدلرًة،انشكاًدٌلياتيفسَاابحث ًااؾنالًوسائياوثوف رُاا
يف ا ٔأحسن الًؼصوف اوًخذـس اؾن الختاذ الحلجج اولذلرلئؽ اٌَمتَط امن الًلِام اهبشل الًولحةا
لًرتتوي،انٌلاجيةاؿَََالًخرصحياؾناجالؾامتدلتالملاًَةالملصظودةاملولدالًرشلءاولًوسائيا
لًحَسلقوحِة.ا ا
اًحسيالمللذعسار ٔأًَايفاثوف راوسائيالًخحعَيالًـَمياولًرتتوي،افِواُيصصايفاتسلًةا
لكاس يةاؿىلالكذياءالًىذةالًرتتوًةالمللصرةامنالملـِسالًرتتويالًوظينامثاًخِـِا اٌَخالمِش،ا
نٌل اميخس الدلور الًرتتوي اٌَملذعس ايف اُشل الجملال الٕىل امصلكدة اورشلء انخة الملىذحة ،احِرا
ٌسددـسامهنااماالاًامتىشاوسنامصلُلةالًخالمِش،انشكاٌرشفالمللذعساؿىلامعََةاثيؼميا
لملىذحة،اوثوف رالًوسائيالملادًةامنارفوف،اظاولتاوهصليساملعاًـةالًخالمِش .ا
اًلؽاؿىلاؿاثقالمللذعساهممةاثيؼميالًصحالتالًرتفهيَةا ٔأوالًحَسلقوحِةاونشلالًزايرلتا
لملَسلهَة الًيت اًلوم اهبا الًخالمِش اٌَمؤسسات اجالكذعادًة اولملصلفق اللٕدلرًة الًـامة ،احِرا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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 لًعحة :ا
الٕن وحود معحة يف لملؤسسة حتخوي ؿىل ل ٔلدوًة لًرضورًةا(لًيت ًمتاثوف رُااتفضي
لمللذعس سو ًلء اابثعاهلاابًَِئات لًعحَة يف لًحدلًة ٔأو اثرشلء ُشٍ لملولد) ًضمن لًخسذي
لًرسًؽاملـاجلةالًخالمِش لملعاتنياوثلََي لخلعورةاورعوة ٔأوًَةاكدي اهلَِمالٕىلالملضفى.انٌل
ٌسِص لمللذعس ؿىلامعََة لًخعِ ر ابملؤسسةاوذكاؾيسما ًُعَة منالملعاحل لًعحَةاحفطا
لملَاٍ فهيا،احِر ًيفشاثـَاميت ُشٍ لملعاحل توضؽ لجل ر وماءالجلافِيايف للٓابراولخلزلانتا
لملوحودة يفالملؤسسة،اوٌرشفاؿىلارش لملصلكساودورلت لملَاٍ مبحَسلتالحلرشلتاادوراي
ًضٌلن ؿسم لهدضار ل ٔلمصلض لملـسًة تني لًخالمِشاولًـامَني.
 لًيؼافة:
ااًعَة لمللذعس من لملساؿسٍن لًرتتوًني لدللذََني ولخلارحِني اثوؾَة لًخالمِش
ترضورة اثيؼَف ٔأوهجِم،ا ٔأفولُِم،ا ٔأًسهيم و ٔأرخَِماًومِ ًا واكمي حسمِماأٔس حوؾَ ًا ؿىل
ل ٔلكي،الٕضاف ًاة ًيؼافةامالثسِماوًوفص ذلكالملصصاةاولمللاسي يف لملؤسسة.ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
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ٌسِصاؿىلاثوف راوسائيالًيلياوحلكَفَ ل ٔلؾولناحبصلسة لًخالمِش ًخجية وكوعاحولدث
ٔأزياء ثيلالهتم،اثوف رالًوحداتالًلشلئَةاوللٕكامةايفاحاةل هون لًصح ةل ذارجاحسود لًحدلًة ٔأو
لًولًة.اًمتادمع لكاذك تبٔمولل تيسالًًضاطاجالحامتؾيالخلارج ؾن لملزيلهَة،الذلياًُم ِولا
ٔأًض ًاالٕكامة اندي لحامتؾي وزلايف يفالملؤسسة،امبرخَفاًولزمَامن ظاولت ،هصليسٔ ،أهجزة
ذاظة تخلسمي الملرشوابت ،اأٓلت اموس َلِة وخمخَف ا ٔأدولت الًدسََة لملرشوؿة ولًيت الا
ثدٌاىف مؽ لًـمََة لًرتتوًة.ااااااا ا
 .3.1.3ثوف رالًؼصوفالًعحَةالجلَسةاٌَخالمِشامناهؼافةاو ٔأمناوك رُا :ا
ًة،افِوامعاًة احبٌلًة لًخالمِش
اابؾخحارالمللذعس مس ر مايل ومادي ٌَمؤسسةالًرتتو
ٌ
من ل ٔلدعار لًعحَةاولجلسمَة لًيت ميىن ٔأن ًخـصضول ًِا ٔأزياء وحودمهاابملؤسسة ولًيتا
23
ثـعَِم ؾن مذاتـة دروسِم ،حبَراٌرشفاؿىل ُشٍ لذلاًة من لجلولهةاللٓثَة:

دورالمللذعسايفاحِاثَالًَومِةادلذيالملؤسسةالًرتتوًةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

انٌل ُيصص لمللذعساؿىل كِام لًـٌلل ابًيؼافة لًَومِة ٌَمؤسسة ولًيتاجضمي كاؿاتا
لدلرلسة ،الًساحة ،الخملزن ،ادورلت لملَاٍ ،الملصلكس ،اثيؼَف وهتوًة الملعـم تـس ثياولا
لًوحداتالًعحَةامدارشةًاولملعحخاتـسالكامعََة ظِيي.ا ا
 ل ٔلمن :ا
اًيط لًدرشًؽ لملسريس ؿىل ثبٔمني لًخالمِش دلى ثـاضسًة لحلولدث لملسرس َة،ا
ًخـوًضِماولدلفاع ؾناحلوكِم يف حاةل لٕظاجهتم تبٔرضلر حسٌلهَةادلذي لملؤسسة لًرتتوًة ٔأوا
يف لًعصًق لٍٕهيا،اًىن ذكالاًـينا ٔأتس ًل الٌُٕلل لجلاهةال ٔلمينادلذي لملؤسسة ،فداًـىس
ًلوم لمللذعس ابختاذ مجَؽ لًوسائي لملادًةاولملـيوًة،ادلمعا ٔأمنالًخالمِش مثي ٕلزلةل ل ٔلسالك
لًضائىة ،لًلعؽ لحلسًسًة،ال ٔلسالك لًىِصابئَة لًـارًةاوثبٔمنيادرج دوناحاحز،الٕضاف ًةامليؽا
ل ٔلخاهةاؾنالملؤسسةامناوًوهجاالٕلامنادولاهلمالًلاهوناذك...ا
 .2.3لدلورالًرتتوياك رالملحارش :ا
 .1.2.3للثعالاتبٔوًَاءالًخالمِش:
اثوخس أٔس حاب ؿسًسة ثسفؽ ٔأوًَاء لًخالمِش ًالثعال ابمللذعس،ااكلس خفسار ؾن لمليح،ا
دفؽ لحللوقالًولحدةاؿىلالًخالمِش،ادفؽ حلوق لًدسجَي...الٕن حضور ٔأوًَاء لًخالمِش
ملىذة لمللذعس ًددـَ ٌ
دوض ايفالملسائيالًرتتوًة ٌَمؤسسةاوٕلماكهَاهتا،احبَراًبٔذشاويل
لًخَمَشاهؼصًاة صام ًا ةل ؾن جمِودلت لدلوةل من ٔأخي ثـممي لًخـَمياوثوف رٍ دلَؽالملولظيني جما ًاان
ونشل لًخـصًف ابملؤسسة ،ا ٔأُسلفِا اوأٓفاكِا اورضورة امساؿسة ٔأوًَاء لًخالمِش ايف احصتَةا
لهتاامكل ٌَجمَؽ ،نشكامسامههتمايفا
ٌا
ٔأتياهئم،امذاتـهتماوثوؾَهتماتبٔن لملسرسة توسائَِااوجتِزي
هؼافةا ٔأتياهئم وثوف رالًؼصوف لًعحَة ولًخلشًةالملياس حة هلم.ا
ًلسم لمللذعسا ٔأًض ًا ٔلوًَاء لًخالمِش ثوؾَ ًة اماًَ ًة،اًخـصًفِماابحللوق ولًولحدات لملاًَة
ٔلتياهئم،اًدسَِيامعََةالس خفادهتم من لملزلاي لًيت متيحِا هلم لدلوةلاوختفِفال ٔلؾحاء لملاًَةا
ؿَهيم،الاس اميال ٔلرسالًيت دلهيا ؿسد هح رامن ل ٔلتياء ؿىل ملاؿسالدلرلسة .ا
ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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 .4لملِامالملاًَةاولحملاسخِة :ا
24
المللذعس ابؾخحارٍ حماسة معويم ،فِواخمو ٌلاٌَلِاماابًـمََاتالًخاًَة:
 .1.4حتعَياللٍٕصلدلت:ا
اتـس مصحَيت للٕزحات ولًخعفِةاثبٔيت مصح ةل لًخحعَي،ا ٔأٍناًمتالٕجصلءالدلًونالًـمومِةا
وؿىل لحملاسةالًـمويم كدي حىفهل ثس يسلت للٍٕصلدلت لًيت ًعسرُا للٓمص ابًرصفٔ ،أن
امصدط هل امبوحة لًلولهني ول ٔلهؼمة تبٔن ًبٔمص تخحعَي
ًخحلق من ا ٔأن ُشل ال ٔلذ ر ٌ ا
للٍٕصلدلت اوفض ًال اؾن اذك ،اجية اؿَََ امصلكدة احصة الًٕلاءلت الًس يسلت ،اللٍٕصلدلتا
ولًدسوايتاونشلاؾيارصالخلعمالًيتاًخوفصاؿَهيا،اًَعححاتشكالمللذعسامسؤو ًل اخشعَ ًاا
وماًَ ًااؾنامعََةالًخحعَي؛25اولًيتاثمتالٕما:
 هلسًال .ا ظة يف لحلساب لًربًسيا.CCP ظة يف حساب لخلزًيةا.CCT لًعةاابًـمََات لدللذََة.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
277

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًسادس

 .2.2.3دورٍايفاخمخَفاجماًسالملؤسسة :ا
اثـلس يف لملؤسسة لًرتتوًة لًىث ر من لجملاًس للٕدلرًة ولًرتتوًة ،لًيت هتم لملؤسسة
تياء ؿىل لًلولهني
ؾضو يف ُشٍ لجملاًس ًا
وجس َ رُا لملايل،الملادياولًرتتوي؛الٕن لمللذعس ٌا
ولًدرشًـات لملسرس َة ،حِراميارسافهيا لدلوراللٕدلري ولملايل لذلياًخـصضافَِاًخحض ر
ٌَمزيلهَة ،لحلساب الملايل ولًخحََف اؾن اجالؾامتدلت لملاًَة اؿىل سخِي اللٕؿالم ًخعيَف
لحلاحِات ذلت ال ٔلوًوًة ،انٌل اًعصح اٌَمياكضة امجَؽ لملسائي الملادًة لًيت ثـَق س را
لملؤسسة ،حلَِاايف لًوكت لملياسة وابًىِفِة لملياس حة .انٌل ٍمتثي دورٍ يف ُشٍالجملاًس
ابٕتسلء الًص ٔأي اولملالحؼات فامي ًخـَق ابًـٌلل ٔأو لًخالمِش لملـصوضة ؿىل لجملَس وذكا
تعفذَامسؤو ًال ومصتَ ًا.
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امٌس حتعَي لملحاًف ًمت جسجََِا يف دفرت لًوظولتا(ًفذح يف تسلًة لكاس ية ماًَة
وٍىون مصمق ًا اوخمخوم ًا امن ظفحخَ ل ٔلوىل الٕىل ل ٔلذ رة من ظصف لملسٍص) 26،افإذل ااكن
ُسمل لًوظيال ٔلظًلاًعاحدَٔ ،أماالٕذل مت ؾن ظصًق لخلزًية ٔأو لًربًس،
لًخحعَي هلسلًا ٌ َا
ف ُِحخ َفغاتَ مؽاحتصٍص لٕذنالًرصف ٔأو مؽ للٕصـار،احِراًُعاتِقاحمخوىالًوظي ل ٔلظًل
ُمحخَوى لًوظي لًثايناوًمتافَِ حتسًسالجلِة لملُو ِدؿة ،قصض ومدَف للًٕسلع.ا
ٌ َس َمح ًيااُشلالدلفرت مبـصفة مجَؽ لٍٕصلدلت لًَوم ونشل للٍٕصلدلتامن ل ٔلول خاهفي،ا
فاملس ر لملايلاًو ِكف ُشلالدلفرت ؾيس لكاظيسوق ويف هناًة لكازاليث؛انٌل ًلوم تدسجَيا
مدَف للٍٕصلدايف جسيامفذوح دلى لخلزًيةاولًل ر ؿىلالجلِةالخلاظة ابملحاًفالمللدوضة مؽ حتسًس
رمق لًوظي،الًخارخي ولملحَفاونشل جسجَي لكالملـَوماتالخلاظةاتخحصٍصالٕذن لًرصفا(رمق
لحلولةل ،لًخارخي وللٕرسالاولًفعي)؛انشك ًمتاجسجَي مدَفاللٍٕصلد يف تيسٍالخلاصايفا
جسيالملسلدِياوًوكف يف لكاظيسوق،ايفاهناًةالًضِص ويف هناًةالك زاليث،ا ٔأٍن ًُوكَفا
ابحلصوف وًُوكَؽ الًسجي اابهخؼام امن اظصف رئُس لملؤسسة اولملس ر؛ احسة ظصًلة
لًخحعَيالملخحـةاًمتالس خزسلم لدلفاحص لًخاًَة :ا
دفرتالحلسابالجلارياٌَعىوكالًربًسًة :ا
اٌسمح ًيا دفرتالحلسابالجلاري اٌَعىوكالًربًسًةامبحاس حة معََات لدلذي ولًرصفا
تعفة مٌخؼمة ،نٌلاٌسمح ًيا مبحاس حةالًـمََاتالًيت ًلوم هبا مصنزالًعىوك لًربًسًة
ولخلاظة ابملؤسسة؛الٕنالٕجناز حاةلالًخلاربامؽ مصنزالًعىوك لًربًسًة رضوري وٕلحداري
ؾيس ثوكِف لك ظيسوق.
دفرتالحلسابالجلاريادلىالخلزًية :ا
ادفرتالحلسابالجلاريادلىالخلزًيةالًـمومِةاُوادفرتٌ اخمخوم ومصمق من ظصفِا،اجسجَيا
فَِ معََاتالملسلدِياولملعارًفامؽالخلزًية،اُشلالدلفرتاًُم ِىنامنامصلكدةاومذاتـة رظَس
لملؤسسة دلهيااويه لًيت ثُعا ِدقاؿَََ يفاهناًةالكاصِص.
دفرتاثفعًَلاٌَـمََاتالًيلسًة :ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
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اٌ ُسجي يفالدلفرتالًخفعًَلاٌَـمََاتالًيلسًةا لك لًـمََات لًيت ثمت هلس ًل ،سو ًالء اكهت
مسلذي ٔأو معارًفا ٔأو متوًالتامناوٕلىل لًربًس ٔأوالخلزًية.
جسيالملعاحلالخلارخةاؾنالملزيلهَة :ا
اٌس خـمياجسي لملعاحلالخلارخةاؾنالملزيلهَةايف حاةل لملسلدِي ك ر مذوكـةاوًلسم ُشل
لًسجي حسةالًحيود لًثالزة:
 011امداًفالٕؿادةالًخـَني .ا 015امداًفايفالهخؼارالًخرعَط. 010ا ٔأسِماذلتاوضاطالحامتؾياٌَخالمِش .االًدسجَي يف اُشل الًسجي ًمت اتعصًل ٍاة ولحض ٍاة وثس َع ٍة ،لٕذ جنس ذاه ًاة ٌَمسلدِي
و ٔأدصى ٌَيفلات ولحلعولافَِاؿىل رظَ ٍس اٌساوي لًعفص يف هناًةالك س ية ،امـياٍ ٔأن
لًـمي اكن مذولظ ًاال وحمَي ًاايف وكذَ ،مفث ًاال يف:
 حاةلالًحيسا:011احتسث يف حاةل دعابٔ لمس ٔأو رمق لحلساب لجلاري ٌَـمَي،افمبجصداحتعَي ُشلالملحَف جية لٕوضاء حولةل اٌَدسسًس تـساثعحَح لخلعبٔ،امبـىن اترخي
لًخحعَياُواهفسَ اترخيالًدسسًس .ا
 حاةل لًحيسا:512اوسجي يف ُشل لًحيس لملحاًف حلني ثـَُهنا يف هجةا ٔأدصى،امثالذك:اثَمَش يف اهعف لدللذًل ٌسسد لًيفلات لملسرس َة ٌَثالزَاتالًثالزةامبحَفا800,00ا
دج،اؾيسئش ًمت ظةا600,00ادج يف لًحيسا511اابًًس حة ٌَثاليث لًص ٔ
لتؽا(أنخوجص-دٌسمرب)ا
ولًحايق 1.200,00ادجاًُل َِسايفالًحيسا،015اؿىلاأٔناًمتاحتوًهلايفال ٔلول خاهفي منالًس ية
لملاًَة لجلسًسة لٕىل لًحيسا .511ا
 حاةل لًحيسا:513الملحاًف لملسج ةلاُيااموضوؿة خلسمةالًخالمِش وخيامعسرُاامنمعارًفاجسجَيالٍمتصس،اففي لملس خوى لًثاهوياثلسرامعارًف لًدسجَيالملسرس َة تػ:
45,00دجا(مناك راهفلاتالًرتلسيالمللسرةاتػا  10,00دج) ،ثوزع نٌل ًًل:
اأٔ .لًًضاط لًثلايف  14,00دج.
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ب .ثـاوهَة لحلولدث لملسرس َة  04,00دج.
ا
ت .لًخضامن لملسريس  12,00دج.
ا
ث .لًًضاطالًصاييض  15,00دج.
ا
لملس ر لملايلاًُس هل لحلق يف لًخرصف هبشٍ لملحاًف لٕل تـساظسور كصلرا ٔأؾضاءالدلـَةا
لًثلافِةاولًصايضَة ابلٕهفاق يف:اجسسًسالًيفلات لملسرس َة ،رشلء دولء،ا ٔأدولت مسرس َة...
 .2.4دفؽالًيفلات :ا
ايف جمال لًيفلات ثلذرص ظالحِات لحملاسة لًـمويم ؿىل معََة ولحسة ويه لدلفؽ،ا
حِراثـساللٕحصلءالذلي ًمت مبوحدَ لٕجصلء لدلٍن لًـمويم 27.جية ؿىل لحملاسة لًـمويم كدي
كدوهل ٔلًة هفلة ٔأن ًخحلقامن28:ا ا
 معاتلة لًـمََة مؽ لًلولهني ول ٔلهؼمةالملـمول هبا .ا ظفة للٓمص ابًرصف ٔأو لملفوض ًِا. رشؾَة معََات ثعفِة لًيفلات. ثوف ر جالؾامتدلت. ٔأن لدلًون مل جسلط ٔأخاًِا ٔأو ٔأهنااحمي مـارضة. لًعاتؽ للٕجصليئ ٌدلفؽ. ثبٔص رلت معََات لملصلكدة لًيت ثيطاؿَهيا لًلولهنياول ٔلهؼمة لملـمول هبا. لًعحةالًلاهوهَةاٌَمىسةاللٕجصليئ.اتـس لًخحلق مما ُذ ِنص ،مييض لحملاسة حولةل لدلفؽ وًلوم تـمََة لًدسسًس 29،لًيت ثمت
تخحصٍص ظم دزًيةا ٔأواجصًسي ًفائسةالدللئن ٔأو هلسلًا يف حسود لملحَف لذلي ُيسدٍ لًلاهون،
ملاتي لٕمضاء لدللئن حلولةل لدلفؽ هلس ًلاوحىونامبالحؼة َ
"صِِس كدي لدلفؽ".اجية ٔأن جسجي
جسي ٌَيفلات ،حِراًمتاثوكِفَ اب ٔلركامالك حاةلاظيسوقاولكاصِ ٍص،افامي
مجَؽ لًيفلات يف ٍا
ًوكفاابحلصوفاهناًة لك زاليث،اؿىلا ٔأناًوكؽاوخيمتافهياامناكدي لملسٍصاولملس ر؛انٌلاجيةا
لك من دفرت لحلسابا
ٔأناًزتلمناجسجَياُشٍالًيفلات يفالًسجيالًساتقاتدسجََِاايف ٍا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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 .3.4ضٌلناحصلسةال ٔلمولل،الًس يسلت،الًلمياولملولدالمللكفاهبااوحفؼِا:
ٍمكنا ٔأدلءاُشٍالملِمةايفالختاذ للٕحصلءلت وجالحذَاظاتال ٔلمٌَةاللٓثَة:
حمي من لحملالت ابب جمِز تلفي ومفذاح ًلَلَ تـسا
 لتس ٔأن ٍىون ًِك ٍاجالس خـٌلل ،ؿىلا ٔأناًمتاحصكمياُشٍالملفاثَحاوثـََلِاايف دزلهة ذاظة هبا .ا
مؽاثفلسُاالدلوري.
ْا
 لحلصص ؿىل وضؽ كارورلت للٕظفاء ؾيس لك رولق،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئص
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لجلاري ٌَعىوكالًربدًة ،دفرتالحلساب لجلاريادلى لخلزًية وجسي ثفعَالت لًـمََات
لًيلسًة.
اثعحقامسؤوًَةالحملاسةالًـمويمالًضرعَةاولملاًَةاؿىل مجَؽ معََات لًلسم لذلي
ًسٍصٍ ،مٌش اترخياثيعَحَ فَِ لٕىل اترخي لٕهناء همامَ ولامسؤوًَةاهل ثسخة جس َ ر ٔأسالفَ،
لٕل يفالًـمََات لًيت ًخىفي هبا تـسالًخحلِق دون حتفغ ٔأوالؿرتلض ؾيس جسَمي لملعَحة
ولذلي ًمت وفقامااُيسدٍالًخيؼمي 30.ا
اميىن ٌَمحاسةالًـمويم رفغ لدلفؽالٕذلالحغامااًوحةاذك،ايفالمللاتياميىنا
ًلٓمصاابًرصفا ٔأناًعَةامٌَ نخاتَ ًا وحتت مسؤوًَخَ ٔأن ًرصف لًيؼص ؾن ُشل لًصفغ،ا
لٕذلالمذثي لحملاسة لًـمويم ٌَدسز راثحسٔاأ ذمذَامن لملسؤوًَة لًضرعَة ولملاًَة وؿَََ ٔأن
ٍصسي حِيئش ثلصٍصلًا حسةالًرشوط ولًىِفِات لحملسدةاؾن ظصًقالًخيؼمي وُشل يف ٔأ ٍا
خي
ل ًخجاوز ٔ 10أايم،اك ر ٔأهَ جية ؿىل لك حماسة ٔأن ٍصفغاجالمذثال اٌَدسز ر لٕذل اكنا
31
لًصفغ مـَ ًاال مبا ًًل:
 ؿسم ثوف ر جالؾامتدلت لملاًَة ما ؿسلاابًًس حة ٌدلوةل .ا ؿسم ثوفص ٔأمولل لخلزًية. لهـسلم لٕزحات ٔأدلء لخلسمة. ظاتؽ لًيفلة ك ر للٕجصليئ.ا -لهـسلم ثبٔص رة مصلكدة لًيفلات لملوػفة،ا ٔأو ثبٔص رة جلية لًعفلات لملؤُ ةل.
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 لٕحاظةالملؤسسة حبائط ؿَوٍ مرتٍنا(2ام) ،مؽاكَق لملسلذي ك ر لملس خـم ةل ًَ ًالاوهنارًال.
 وضؽ حاحة يف لملسذي لًصئُيس ٌَمؤسسة،اٍىونافَِامسؤو ًل اؾنالحلصلسةلدللمئة ٌَزولر ؾيسالدلدولاولخلصوج ،نٌلاجية ؿَََ ثفذُضِم وٕلدعارامسؤوهلالملحارشاؾيسا
مالحؼخَا ٔأمصامصًة.
 حزوًساهولفس لملُلذعسًة ثس َاج ولق،اؿىلا ٔأناحىون ل ٔلتولب حسًسًة،افامياجيةال ِحلصص ؿىلاثثخِتالًعيسوق لًفولذيايفالحلائط لدللذًل ذلاًخَ وثبٔمِيَ؛ فـيساوكوعا
رسكة مؽاقَاباجالحذَاظات ل ٔلمٌَة ،فاملسؤوًَة لملاًَةاثلؽاؿىلالملس راوُواجمربٌا تخـوًغا
32
كميةالملرسوكات.
 كِامالحلارس لًٌََل تسورلت ؿسًسة دلذي لملؤسسة،امؽاثوفصٍا ٔلركام ُولثفالذلاًة لملسهَة،الًرشظة،الملسدضفى ...مىذوتة ومـَلة يف لحلجاتة،الس خـٌلًِااؾيس لًرضورة.
 .4.4ثسلولال ٔلمولل،الًس يسلت،الًلمي،الملمخَاكت،الًـائسلتاولملولد:
انٌلار ٔأًيااساتل ًا،افاحملاسةالًـمويماُوالًضرط لملُرول كاهو ًاان ًخحعَي للٍٕصلدلت،
ثيفِش معََاتالًرصفا(ثسلولال ٔلموللاولًس يسلت)اومصلكدة لكاحتصاكت ل ٔلص َاءالملاًَة
ولملادًة لًيت يف حوزةالملؤسسة،اتفضيالملسؤوًَة لملاًَة لمللِسةاهلاولًيتاميىنالٕجصلؤٍامهنا،ا
ؾناظصًقالًوزٍصالمللكفاابملاًَةالٕجص ًلءاحزئَ ًاا ٔأوالكَ ًا،افلطاؾيسالٕزحاتاحسناهَةالحملاسةا
لخملعئ33.الٕنامذاتـة حصنة لحلساابتٌ ،س خَزمالٕجناز واثئق جسمحامبـصفةاخمخَفالًـمََات
لحلساتَة،احِراجضميالًخايل:
 حصاَفةالملزيلهَة ًالًزتلمات ولدلفؽ ،ملخاتـة لك تيس يفالملزيلهَةاحسة لؾامتدلثَلملفذوحة .ا
 لًوضـَة لملاًَة لًضِصًة ٌَمزيلهَة ولًيت ثـىس مسلدِي ومعارًف لملؤسسة لكصِص.
 وضف لٕحٌليل صِصي،ازاليثاوس يوي ٌَمصثحات ولمليح.خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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 رظَس لحلساب لجلاري لًربًسياودلىالخلزًية. -لًدسخِلاتاولملحاًف لًيلسًة لملوحودة ؿىل مس خوى لًعيسوق.

لخلامتة :ا
امماا ٔأسَفٌاٍايفاوركذياالًححثَة،اهخبٔنسامباالاًسعاجما ًلاٌَضما ِؾؼمالدلورالمليوطاجصئُسا
لملعاحلاجالكذعادًة،الملُمثَياثضرطالمللذعس،احِراثوكفٌااؾيساؿسًسال ٔلدولرالملولكةالًََٕا
ولًيتاجتـيامٌَ منوذخ ًا امذاكم ًاال ٌَزربة للٕدلرًة ،لًرتتوًةاولملاًَة،امفسؤوًَخَ لًصئُس َة يه
لًدس َ ر لملايلاولملادي ،حبسن رصفَا ٔلموللالملؤسسةايفا ٔأوهجِااونشلالحملافؼةاؿىلاماا
ٍ
حتوزٍامناممخَاكت اؾلارً ٍة ا ٔأوامٌلوةل ،مبااًخعَحَاذكامنالٕدلر ٍة املوردُاالًخرشي،الذليا
ًًضطاحتتاسَعخَالملحارشةاوُيصنَاحسةالخملعط،اضٌل ًااناًحَوغ لًِسفالًرتتويالملًضود،ا
وُوامالاًخبٔىتالٕل تدٌفِشالٌَولحئ،الًلولهنياولملياص ر لًيتاثعسر ؾن لًوزلرةالًوظَة.ا ا
اٍمتحور ارس جناح معي المللذعس ايف الملؤسسات الًرتتوًة ،ايف هَفِة الًخًس َق تني
وضاظاثَ الملدضـحة الملُضار الٍٕهيا ونشل احماوةل حىَِف دورُا مؽ الملخل رلت لًـَمَةا
ولًخىٌوًوحِةالًعارئة،امن ٔأخي لٕدرلك حمنَ ٍاة حصتوً ٍةامساٍص ٍةاًصهةالجملمتؽ لحلسًر .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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 .5.4حفغال ٔلورلقاللٕزحاثَةاولًس يسلتالخلاظةاتـمََاتالًدس َ ر:
الحملاسة لًـمويم مسؤو ٌلاخشعَ ًا وماًَ ًا ؾن مسم لحملاس حة ولحملافؼة ؿىل س يسلت
للٕزحاتاوواثئقالحملاس حة34،اوحلفغ ُشٍ ل ٔلورلق ولًسجالت ٌسـى لٕىل وضؽ حصثُةٍا ؿَم ٍاي
ًِا ايف الخلزلئن الملخوفصة ادلًَ ايف امىذة الملعاحل اجالكذعادًة ،احسة اخمعط اللٕحعاءا
وثعيَفالًواثئقالملـمولاتَادلىالًوظاًةالًرتتوًة 35.ا
ا ٔأما فامياخيط لًس يسلت ،فذحفغ دلذي لًعيسوقالًفولذي وحىون حتت ثرصفَ
وحسٍ فلط ،اذك اًوحوب احفغ ال ٔلورلق للٕزحاثَة الخلاظة تـمََات لًدس َ ر ًلٓمصٍن
ابًرصف ولحملاس حني لًـمومِني لٕىل كاًة ثلسمهيااً ٔلهجزةالمللكفة ًخعفِةالحلساابت ٔأو لٕىل
كاًة لهلضاء ٔأخي ؾرش س يولت 36.ا
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لًِولمش :ا
-1ا ٔأهؼص:
لملادةا،05الملصسومالًخيفِشيارمق:ا،010-10الملؤرخايف:ا5110/11/11ماولملخضمنالًلاهونال ٔلسايسالخلاصاابملوػفنيالمليمتنياًلٔسالكا
لخلاظةاابًرتتَةالًوظيَة،امس خرصجامنالجلصًسةالًصمسَةاٌَجمِورًةالجلزلئصًةالدلميلصلظَةالًضـحَة،الًـسدا،05ا5110/11/15م،اص .7ا
لملادةا،100اهفسالملصحؽ،اص.15
 -2الملادةا،15الًلصلرالًوزلريارمق:ا،055الملؤرخايف:ا1551/11/10ماولملخضمناكصلراُيسداهَفِاتاثيعُةالمللذعساولس خالمالملِام،ا
مذوفصةايفاموكؽامسٍصًةالًرتتَةاًولًةالًولديايفالًصلتطالًخايل:ا،http://www.education39.net/node/7490امتاجالظالعاؿَهياا
يف:ا5117/10/17م،ا،13:07اص .53ا
-3ا ٔأهؼص :ا
لملادةا،10اهفسالملصحؽ،اص .50ا
لملصسوم الًخيفِشي ارمق :ا ،011-51الملؤرخ ايف :ا1551/17/17م ،اولملخضمن اثـَني الحملاس حني الًـمومِني اولؾامتدلهتم ،الجلصًسة الًصمسَةا
ٌَجمِورًةالجلزلئصًةالدلميلصلظَةالًضـحَة،الًـسدا،30ا1551/15/10م،اص.51-15
لملادةا،15الملصسومالًخيفِشيارمق:ا،015-51الملؤرخايف:ا1551/17/17م،اولملخضمناثـَنيالحملاس حنيالًـمومِنياولؾامتدلهتم،الجلصًسةا
لًصمسَةاٌَجمِورًةالجلزلئصًةالدلميلصلظَةالًضـحَة،الًـسدا،30ا1551/15/10م،اص.51
-4الملادةا،10-13الًلصلرالًوزلريارمق:ا،001الملؤرخايف:ا1551/11/10ماولملخضمناكصلراُيسداهَفِاتاثيعُةالمللذعساولس خالمالملِام،ا
مذوفصةايفاموكؽامسٍصًةالًرتتَةاًولًةالًولدي،امصحؽاساتق،اص .50ا
5ا-ا ٔأهؼصالملَحقارمق:ا .11ا
-6الملادةا،17-15الملصسومالًخيفِشيارمق:ا،35-51الملؤرخايف:ا1551/15/13ماولملخضمنالًلاهونال ٔلسايسالخلاصاًـٌللاكعاعالًرتتَة،ا
لجلصًسةالًصمسَةاٌَجمِورًةالجلزلئصًةالدلميلصلظَةالًضـحَة،الًـسدا،13ا1551/15/17م،اص .50-51ا
 -7الملادةا،11الًلصلرالً اوزلريارمق:ا،055الملؤرخايف:ا1551/11/10ماولملخضمناكصلراُيسداهَفِاتاثيعُةالمللذعساولس خالمالملِام،ا
مصحؽاساتق،اص .57ا
8ا-ا ٔأهؼصالملَحقارمق:ا .15ا
9ا-ا ٔأهؼصالملَحقارمق:ا .10ا
10ا-ا ٔأهؼصالملَحقارمق:ا .13ا
11ا-ا ٔأهؼصالملَحقارمق:ا .10ا
-12الملصسومالًخيفِشيارمق:ا،51-303الملؤرخايف:ا1551/11/50م،الملخضمناحتسًسارشوطالٕدلرةال ٔلمالكالخلاظةاولًـامةالًخاتـةاٌدلوةلا
وجس َ رُااوًضحطاهَفِاتاذك،الجلصًسةالًصمسَةاٌَجمِورًةالجلزلئصًةالدلميلصلظَةالًضـحَة،الًـسدا،31ا1551/11/50م،اص .13ا
13ا-ا ٔأهؼصالملَحقارمق:ا .13ا
مل
-14امسحتاَلسا ٔأتوالًيرص،املوماتالًخرعَطاجالس ارتلثَجيال متزي،الجملموؿةالًـصتَةاٌَخسرًةاولًًرش،الًعحـةال ٔلوىل،الًلاُصة،امرص،ا
5115م،اص .01ا
-15اؾحسالًـزٍزالًيجار،اللٕدلرةالذلهَة،الملىذةالًـصيبالحلسًر،الًعحـةال ٔلوىل،اللٕسىٌسرًة،امرص،ا5110م،اص .100ا
16ا-ا ٔأهؼصالملَحقارمق:ا .17ا
-17اموكؽاوٍىِحَساي،اثًس َقالٕدلري،امذوفصاؿىلالًصلتطالًخايل :ا
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًسادس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82_%D8%A5%D8%
،AF%D8%A7%D8%B1%D9%8Aامتاجالظالعاؿَََايف:ا5117/10/13م،ا .15:50ا
-18اؾحسالًـزٍزالًيجار،امصحؽاساتق،اص .511-515ا
-19اموكؽاوٍىِحَساي،الٕدلرةاللثعال،امذوفصاؿىلالًصلتطالًخايل:ا ا
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%
،84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84امتاجالظالعاؿَََايف:ا5117/10/13م،ا .51:13ا
-20اؾحسالًـزٍزالًيجار،امصحؽاساتق،اص .501-555ا
-21اهخِيا ٔأمحساَلودالًـصلتَس،ادزرالًلِادةالًدضارهَةامبسٍصايتالًرتتَةاولًخـَميايفاحيامضالكتامسٍصيالملسلرسالًثاهوًةامبحافؼاتاقزة،ا
أٔظصوحةاملسمةاًيَياصِادةالملاحس خ رايفالًرتتَة،الكَةالًرتتَة،اخامـةال ٔلزُص،اقزة،افَسعني،ا5111م،اص .07ا
 -22الملادةا 10او،11الًلصلرالًوزلريارمق:ا،055الملؤرخايف:ا1551/11/10ماولملخضمناكصلراُيسداهَفِاتاثيعُةالمللذعساولس خالما
لملِام،امصحؽاساتق،اص .57ا
 -23الملـِسالًوظيناًخىوٍنامس خزسيمالًرتتَةاوحتسنيامس خولمه،الًلاهوناولًدرشًؽالملسريسا(س يساحىوًيناًفائسةالمللذعسٍناوهولهبم)،ا
لحلصلش،الجلزلئص،ا5113م،امذوفصاؿىلالًصلتطالًخايل :ا
ا ،http://infpe.education.gov.dz/pubinfpes/livers_infpe/livre_gest/legis_loi.pdfامت اجالظالع اؿَََ ايف:ا
5117/10/13م،ا،13:31اص .55-01ا
-24ا ٔأهؼص :ا
لملادةا،00اكاهونارمق:ا،51-51الملؤرخايف:ا1551/10/10ماولملخضمناكاهونالحملاس حةالًـمومِة،الجلصًسةالًصمسَة اٌَجمِورًةالجلزلئصًةا
لدلميلصلظَةالًضـحَة،الًـسدا،00ا1551/10/10م،اص .13ا
لملادةا،10الًلصلرالًوزلريارمق:ا،055الملؤرخايف:ا1551/11/10ماولملخضمناكصلراُيسداهَفِاتاثيعُةالمللذعساولس خالمالملِام،امصحؽا
ساتق،اص.57
 -25الملادة ا ،10ا 00او ،30اكاهون ارمق :ا ،51-51الملؤرخ ايف :ا1551/10/10م اولملخضمن اكاهون الحملاس حة الًـمومِة ،الجلصًسة الًصمسَةا
ٌَجمِورًةالجلزلئصًةالدلميلصلظَةالًضـحَة،امصحؽاساتق،اص،10اص .10ا
-26ا ٔأهؼصالملَحقارمق:ا .10ا
 -27الملادةا 55او،00اكاهونارمق:ا،51-51الملؤرخايف:ا1551/10/10ماولملخضمناكاهونالحملاس حةالًـمومِة،الجلصًسةالًصمسَة اٌَجمِورًةا
لجلزلئصًةالدلميلصلظَةالًضـحَة،امصحؽاساتق،اص .13-10ا
-28الملادةا،03اكاهونارمق:ا،51-51الملؤرخايف:ا1551/10/10ماولملخضمناكاهونالحملاس حةالًـمومِة،الجلصًسةالًصمسَةاٌَجمِورًةالجلزلئصًةا
لدلميلصلظَةالًضـحَة،امصحؽاساتق،ا .10ا
29ا-ا ٔأهؼصالملَحق:ا .15ا
-30الملادةا،41اكاهونارمق:ا،51-51الملؤرخايف:ا1551/10/10ماولملخضمناكاهونالحملاس حةالًـمومِة،الجلصًسةالًصمسَةاٌَجمِورًةالجلزلئصًةا
لدلميلصلظَةالًضـحَة،امصحؽاساتق،اص .10ا
-31الملادةا،47او،30اكاهونارمق:ا،51-51الملؤرخايف:ا1551/10/10ماولملخضمناكاهونالحملاس حةالًـمومِة،الجلصًسةالًصمساَةاٌَجمِورًةا
لجلزلئصًةالدلميلصلظَةالًضـحَة،امصحؽاساتق،اص .10ا
-32الملادة ،53اكاهونارمق:ا،51-51الملؤرخايف:ا1551/10/10ماولملخضمناكاهونالحملاس حةالًـمومِة،الجلصًسةالًصمسَةاٌَجمِورًةالجلزلئصًةا
لدلميلصلظَةالًضـحَة،امصحؽاساتق،اص .13ا
 -33الملادة ،188اكاهونارمق:ا،51-03الملؤرخايف:ا1503/15/53ماولملخضمناكاهونالملاًَةاًس يةا1500م،الجلصًسةالًصمسَة اٌَجمِورًةا
لجلزلئصًةالدلميلصلظَةالًضـحَة،الًـسدا،75ا1503/15/01م،اص .00ا
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-34الملادةا،00اكاهونارمق:ا،51-51الملؤرخايف:ا1551/10/10ماولملخضمناكاهونالحملاس حةالًـمومِة،الجلصًسةالًصمسَةاٌَجمِورًةالجلزلئصًةا
لدلميلصلظَةالًضـحَة،امصحؽاساتق،اص .10ا
35ا-الملَحقارمق:ا .11ا
-36الملادةا،30اكاهونارمق:ا،51-51الملؤرخايف:ا1551/10/10ماولملخضمناكاهونالحملاس حةالًـمومِة،الجلصًسةالًصمسَةاٌَجمِورًةالجلزلئصًةا
لدلميلصلظَةالًضـحَة،امصحؽاساتق،اص.17
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