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 ةالمقدم

مننن البا ننت الننك  ي  ننك ليننب  ن لمرالا ننة لمنن  اينلنناد العننام لنن  العقننو  ال كوميننة مننن البا ننت الننك  ي  ننك ليننب  ن لمرالا ننة لمنن  اينلنناد العننام لنن  العقننو  ال كوميننة 
 همية ي غن  لنها ل  ت يان المكاننة المرموالنة التن  اسنتقرت لميهنا النظنرة لمرالا نة لمن   همية ي غن  لنها ل  ت يان المكاننة المرموالنة التن  اسنتقرت لميهنا النظنرة لمرالا نة لمن  

  لألهن ا لألهن ا لّعالنة وم ققنة لّعالنة وم ققنة   ولمن  كلنك يقت ن  لكن  تكنون تمكنم الرالا نةولمن  كلنك يقت ن  لكن  تكنون تمكنم الرالا نة، ، تنليك اإلنلاد العنامتنليك اإلنلاد العنام
استمزم تولير ما تتطم ُب من مقومات ومستمزمات ما ية و  نرية ونظنم معمومنات استمزم تولير ما تتطم ُب من مقومات ومستمزمات ما ية و  نرية ونظنم معمومنات ، ، واللوائ واللوائ 
لغنننرض تقنننويض ال نننعو ات التننن  تعتنننر  العمننن  الرالنننا   ولمننن  هنننكا ايسننناس لغنننرض تقنننويض ال نننعو ات التننن  تعتنننر  العمننن  الرالنننا   ولمننن  هنننكا ايسننناس ، ، مختملنننةمختملنننة

كومينننة لننن  كومينننة لننن  سننننتوالر لمننن   ينننان اسنننس نجننناح الرالا نننة لمننن  اينلننناد العنننام لننن  العقنننو  ال سننننتوالر لمننن   ينننان اسنننس نجننناح الرالا نننة لمننن  اينلننناد العنننام لننن  العقنننو  ال 
 : : ر عة اتآتيةر عة اتآتيةالمطالب األالمطالب األ

 املطهب األول
 يقويات انرقابة عهى اإلنفاق انعاو يف انعقود احلكويية

ومنا اسنتوج تب منن وسنائ  ومنا اسنتوج تب منن وسنائ  ، ، إن تع   األه ا  واللوائ  المرجوة من العم  الرالا  إن تع   األه ا  واللوائ  المرجوة من العم  الرالا   
كانننت منن لاةش إلن نناك لنن   ك يننر مننن األجهننزة كانننت منن لاةش إلن نناك لنن   ك يننر مننن األجهننزة ، ، و سنناليب ومعننايير واخت ا ننات لت قيقهنناو سنناليب ومعننايير واخت ا ننات لت قيقهننا

وا  نحح وا  نحح ، ، ها لت قيد غاية الوامها ال لاظ لم  الما  العنامها لت قيد غاية الوامها ال لاظ لم  الما  العنامتسع  كمتسع  كم، ، والمنظمات الرالا يةوالمنظمات الرالا ية
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لتغنن و الننا رة لمن    اك  ورهننا   ننورة لالمننة مننا لنم تتننراك ليننب تمكننم األجهننزة لتغنن و الننا رة لمن    اك  ورهننا   ننورة لالمننة مننا لنم تتننراك ليننب تمكننم األجهننزة ، ، منا تننم إلسننا  ُ منا تننم إلسننا  ُ 
 لن ت قيد ما ُ ن ئت من  جمب . لن ت قيد ما ُ ن ئت من  جمب . 

ظمننننت الرالا ننننة الماليننننة وليننننة ظمننننت الرالا ننننة الماليننننة وليننننة ، ، لهننننكا ولألسنننن اب العمميننننة والواالعيننننة السننننال   يانهننننالهننننكا ولألسنننن اب العمميننننة والواالعيننننة السننننال   يانهننننا 
و هنكا لنم تكنن الرالا نة المالينة يومناش  رننام  و هنكا لنم تكنن الرالا نة المالينة يومناش  رننام  ، ، ظنام النك   رسن   لائمهناظنام النك   رسن   لائمهنالم عب ولملهوم النلم عب ولملهوم الن

 ننن  كاننننت لمننن  الننن وام من مجنننة  األمنننة لعا نننت ولّمنننرت ليهنننا  ننن  كاننننت لمننن  الننن وام من مجنننة  األمنننة لعا نننت ولّمنننرت ليهنننا ، ،  جنننو   ننني  لمننن  خنننواك جنننو   ننني  لمننن  خنننواك
ولهننننكا لنننن ن ولهننننكا لنننن ن ، ، ال ننننام  لألمننننوا  العامننننةال ننننام  لألمننننوا  العامننننة، ، ل رجننننة  نهننننا   نننن  ت معرولننننة  نننناللطرة والغريننننزةل رجننننة  نهننننا   نننن  ت معرولننننة  نننناللطرة والغريننننزة

، ،  ع  توسع  اجات المجتمع وتنولها ع  توسع  اجات المجتمع وتنولها  التكام  والتنسيد  ين  جهزة الرالا ة ال  لرض نلسبالتكام  والتنسيد  ين  جهزة الرالا ة ال  لرض نلسب
  ؛؛ يننث   نن   التخ ننص لنن  مجننا  كنن  نننوع مننن  نننواع الرالا ننة  مننراش مننا لنننب م ننيص  يننث   نن   التخ ننص لنن  مجننا  كنن  نننوع مننن  نننواع الرالا ننة  مننراش مننا لنننب م ننيص 

و التنال  إلن ا  و التنال  إلن ا  ، ، لتولير األجواك العممية والمهنية الت  تقت يها لمميتن  ال  نث والتطنويرلتولير األجواك العممية والمهنية الت  تقت يها لمميتن  ال  نث والتطنوير
 ننرة  ننرة وتأهينن  الكننوا ر المطمو ننة مننن  يننث العنن   والخوتأهينن  الكننوا ر المطمو ننة مننن  يننث العنن   والخ، ، نظننم لمنن  الا مننة لمتطننوير المسننتمرنظننم لمنن  الا مننة لمتطننوير المسننتمر

ولمنن  هنننكا األسنناس لنن ن  ننناك    نظننام يقت نن  ت  يننن  ولمنن  هنننكا األسنناس لنن ن  ننناك    نظننام يقت نن  ت  يننن  ، ، الحزمتننين لت ننغي  تمكننم النننظمالحزمتننين لت ننغي  تمكننم النننظم
وكلك لسهولة ت  ي  ال مقات الت  سيتكون وكلك لسهولة ت  ي  ال مقات الت  سيتكون ، ، والجهات المستلي ة منبوالجهات المستلي ة منب، ، األه ا  ال اليقة لباأله ا  ال اليقة لب

، ، و التننال  تخ ننيص كنن   مقننة منننب لمنهننوض  مهمننة خا ننةو التننال  تخ ننيص كنن   مقننة منننب لمنهننوض  مهمننة خا ننة، ، منهننا الهيكنن  العننام لمنظنناممنهننا الهيكنن  العننام لمنظننام
منننن  ينننث التأهيننن  منننن  ينننث التأهيننن  ، ، ك   اليننند ايخت ا نننات المطمو نننةك   اليننند ايخت ا نننات المطمو نننةوهنننكا منننا يمكنننن منننن ت  يننن  و  نننوهنننكا منننا يمكنننن منننن ت  يننن  و  ننن

والتننن ريب والمسننننتمزمات الما يننننة واللنيننننة والمرا نننن  التننن  تمننننر  هننننا لمميننننة إنجنننناز المهننننام والتننن ريب والمسننننتمزمات الما يننننة واللنيننننة والمرا نننن  التننن  تمننننر  هننننا لمميننننة إنجنننناز المهننننام 
ومنننا تتطم نننب منننن توبيننند وتننن اليد ال ننن  ت ويننن  منننا  نجنننز إلننن  المر منننة األخنننر  ومنننا تتطم نننب منننن توبيننند وتننن اليد ال ننن  ت ويننن  منننا  نجنننز إلننن  المر منننة األخنننر  ، ، المطمو نننةالمطمو نننة

ك  ن جمينع  جهنزة ك  ن جمينع  جهنزة من هكا العنرض يتجمن   منا ي يق ن  ال نمن هكا العنرض يتجمن   منا ي يق ن  ال ن، ،  موجب تقارير  ورية يومية موجب تقارير  ورية يومية
الرالا نننة ولمننن  اخنننتح  تخ  ننناتها و هننن الها تتطمنننب لت قيننند لالميتهنننا ورلنننع كلاكتهننننا الرالا نننة ولمننن  اخنننتح  تخ  ننناتها و هننن الها تتطمنننب لت قيننند لالميتهنننا ورلنننع كلاكتهننننا 

   ::و  ك  مستمر التما  النقاط اتآتيةو  ك  مستمر التما  النقاط اتآتية
   ::وكلك من خح  اتآت  وكلك من خح  اتآت    ::((1))التأهيل والتدريب المستمرالتأهيل والتدريب المستمر  ::أولا أولا 

                                                           

اىشقاهةي اىَاىٞةي ٍْةز تٞاٍةٔ ا ٗىةٚ عيةٚ تةشٗسى ٍٖٞ ةي مةادس قةادس عيةٚ ٍَاسعةي اىشقاهةي اىَاىٞةي ٍْةز تٞاٍةٔ ا ٗىةٚ عيةٚ تةشٗسى ٍٖٞ ةي مةادس قةادس عيةٚ ٍَاسعةي   ( ىقذ اعََذ دٝ٘اُ( ىقذ اعََذ دٝ٘ا1ُ))

إىةٚ نُ ىأةم ٍأيةظ اىشقاهةي اىَاىٞةي إىةٚ نُ ىأةم ٍأيةظ اىشقاهةي اىَاىٞةي   12211221ىغةْي ىغةْي   1111ٍْز ّفار اىقاُّ٘ ا ٗه سقةٌ ٍْز ّفار اىقاُّ٘ ا ٗه سقةٌ ، ، ٍٖأٍ اىَْاطي هٍٖٔأٍ اىَْاطي هٔ

  ىضةةشٗسى إقاٍةةي اىةةذٗساً اىَ وٞقٞةةيىضةةشٗسى إقاٍةةي اىةةذٗساً اىَ وٞقٞةةي  12611261ىغةةْي ىغةةْي   4242اىَؤىةةب هَ٘ ةةن قةةاُّ٘ اىةةذٝ٘اُ اىْةةاّٜ سقةةٌ اىَؤىةةب هَ٘ ةةن قةةاُّ٘ اىةةذٝ٘اُ اىْةةاّٜ سقةةٌ 

ٗقذ اَّٖٚ ا ٍش هَؾشٝع قاُّ٘ اىَعٖةذ اىعةاىٜ ىيذساعةاً اىَاىٞةي ٗاىَياعةوٞي سقةٌ ٗقذ اَّٖٚ ا ٍش هَؾشٝع قاُّ٘ اىَعٖةذ اىعةاىٜ ىيذساعةاً اىَاىٞةي ٗاىَياعةوٞي سقةٌ ، ، ددىيَ٘ظفِٞ اىأذىيَ٘ظفِٞ اىأذ

 . .   12221222ىغْي ىغْي   3333
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 و ع القوال  والمعايير العممية والعممية لك  مهنة .و ع القوال  والمعايير العممية والعممية لك  مهنة . -11
 عاه  المتخ  ة لم  و  لم  المؤه عاه  المتخ  ة لم  و  لم  المؤه لت اد  الملت اد  المو ع ال روط لحنخراط وايو ع ال روط لحنخراط واي -22

 المطموب ل      المجايت الت  تتطم ها ال راسة العممية والت ريب العمم  . المطموب ل      المجايت الت  تتطم ها ال راسة العممية والت ريب العمم  . 
إ ننن ار الت نننريعات الحزمنننة ل  نننر ممارسنننة المهننننة منننن ال ننن  ال ا نننمين لمننن  إ ننن ار الت نننريعات الحزمنننة ل  نننر ممارسنننة المهننننة منننن ال ننن  ال ا نننمين لمننن   -33

  ها ة المعه  المتخ ص  المهنة .  ها ة المعه  المتخ ص  المهنة . 
تا عة  ل ائها و مان تا عة  ل ائها و مان تأسيس النقا ات المتخ  ة  ن اط ك  مهنة لرلاية ومتأسيس النقا ات المتخ  ة  ن اط ك  مهنة لرلاية وم -44

  قوالهم و مايتهم .  قوالهم و مايتهم . 
  و  المؤه  لم       ن  منن العمنوم المسنال ة لن  ايخت ا نات العممينة   و  المؤه  لم       ن  منن العمنوم المسنال ة لن  ايخت ا نات العممينة  -55

، ، كالقانون وايالت نا  واإل ارة واإل  ناك والمالينة العامنةكالقانون وايالت نا  واإل ارة واإل  ناك والمالينة العامنة، ، األخر  والبقالة العامةاألخر  والبقالة العامة
 عنننن   ن  ننننه ت مهنننننة الم اسنننن ة تطننننوراش ك يننننراش لنننن   سننننالي ها وم ا ئهننننا  عنننن   ن  ننننه ت مهنننننة الم اسنننن ة تطننننوراش ك يننننراش لنننن   سننننالي ها وم ا ئهننننا   ويسننننيماويسننننيما
مبنن  ظهننور لننروع متخ  ننة لم اسنن ة التكننالي  والم اسنن ة الماليننة مبنن  ظهننور لننروع متخ  ننة لم اسنن ة التكننالي  والم اسنن ة الماليننة ، ،  ها هاوالوالننوالوالنن

ولم  هكا األساس ولم  هكا األساس ، ، والم اس ة القانونية والم اس ة اإل ارية والم اس ة ال كوميةوالم اس ة القانونية والم اس ة اإل ارية والم اس ة ال كومية
 لق  تمقلت معظم ال و  هكا التطور وايهتمام  الر ا والق و  . لق  تمقلت معظم ال و  هكا التطور وايهتمام  الر ا والق و  . 

 التخطيط والمتابعة إلنجاز مهام الرقابة والتدقيق : التخطيط والمتابعة إلنجاز مهام الرقابة والتدقيق :   ::ثانياا ثانياا 

وتقنن يم تقريننر  نتننائ  التنن اليد وتقنن يم تقريننر  نتننائ  التنن اليد ، ، لننك مننن خننح  ال الننة لنن  الننر   المطمننوب إلطنناك لننك مننن خننح  ال الننة لنن  الننر   المطمننوب إلطنناك وكوك
ل نحش لنن  نرورة و نع ل نحش لنن  نرورة و نع ، ، والر   المطموب خح  لترة م   ة تقت يها الم م ة العامةوالر   المطموب خح  لترة م   ة تقت يها الم م ة العامة
ولم  هكا األساس يستمزم ولم  هكا األساس يستمزم ، ، خطة م روسة لتنليك ك  مهمة من المهام الت  يمتزم  تنليكهاخطة م روسة لتنليك ك  مهمة من المهام الت  يمتزم  تنليكها

( لمننن  مراالنننب ( لمننن  مراالنننب 66لزمنننت الالننن ة الرالا نننة والتننن اليد رالنننم  لزمنننت الالننن ة الرالا نننة والتننن اليد رالنننم  والننن   والننن   ، ، مناال نننة التقرينننر منننع اإل ارةمناال نننة التقرينننر منننع اإل ارة
ال سا ات مسؤولية إل ا  خطط الت اليد وخولتُب  د مناال نة  جزائهنا  و  عنض إجنراكات ال سا ات مسؤولية إل ا  خطط الت اليد وخولتُب  د مناال نة  جزائهنا  و  عنض إجنراكات 

 وكلك لتطوير لالمية وكلاكة لمميةوكلك لتطوير لالمية وكلاكة لممية، ، الت اليد مع اإل ارةالت اليد مع اإل ارة

 . . ((1  وتنسيد إجراكاتها مع  لما  موظل  ال ركةوتنسيد إجراكاتها مع  لما  موظل  ال ركة  الت اليدالت اليد

 : : ((1))وعالقته بحقوقه وواجباته ومسؤولياتهوعالقته بحقوقه وواجباته ومسؤولياتهحياد واستقالل المراقب حياد واستقالل المراقب   ::ثالثاا ثالثاا 
                                                           

( اىَةةٜ نقشٕةةا ٍأيةةظ اىَعةةاٝٞش اىَياعةةوٞي ٗاىشقاهٞةةي هأيغةةَٔ ( اىَةةٜ نقشٕةةا ٍأيةةظ اىَعةةاٝٞش اىَياعةةوٞي ٗاىشقاهٞةةي هأيغةةَٔ 66( ْٝظةةش ق قاعةةذى اىشقاهةةي ٗاىَةةذقٞ  )( ْٝظةةش ق قاعةةذى اىشقاهةةي ٗاىَةةذقٞ  )1))

 ٍاسٝخاً ىْفارٕا . ٍاسٝخاً ىْفارٕا .   20032003//11//11ٗاىَٜ تذد ٗاىَٜ تذد   20022002//11//2424اىَْعقذى هَاسٝخ اىَْعقذى هَاسٝخ 
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إن تننننولير لننننامم  ال يننننا  وايسننننتقح  يقت نننن  إيجننننا  موازنننننة تامننننة  ننننين ال قننننود إن تننننولير لننننامم  ال يننننا  وايسننننتقح  يقت نننن  إيجننننا  موازنننننة تامننننة  ننننين ال قننننود 
إك  ن منننا المراالننب  قوالنناش ما يننة كاليننة تتناسننب مننع جهنن   إك  ن منننا المراالننب  قوالنناش ما يننة كاليننة تتناسننب مننع جهنن   ، ، والواج ننات وتجنننب المسنناكلةوالواج ننات وتجنننب المسنناكلة

اكش لنن  اكش لنن  الننكهن  إلنن  جانننب  ننروط إلنن ا ُ  وتأهيمننب وت ري ننب سننتكل  لننب ال ريننة التامننة سننو الننكهن  إلنن  جانننب  ننروط إلنن ا ُ  وتأهيمننب وت ري ننب سننتكل  لننب ال ريننة التامننة سننو 
ومنن مقومنات ال ينا  ومنن مقومنات ال ينا  ، ، التما  خطواتب ل  الل ص والتقييم  و ل  إلطناك ر يناش مو نولياش التما  خطواتب ل  الل ص والتقييم  و ل  إلطناك ر يناش مو نولياش 

 وايستقح  : وايستقح  : 

ألن التأهي  يولر لنب المزين  منن القن رة لمن  تنلينك الواجنب وتجننب ألن التأهي  يولر لنب المزين  منن القن رة لمن  تنلينك الواجنب وتجننب ، ،  ن يكون مؤهحش  ن يكون مؤهحش  -11
 اإلغراكات والمساكلة . اإلغراكات والمساكلة . 

ام  التنن اليد ام  التنن اليد  ن يكننون النن  اكتسننب خ ننرة لمميننة تتناسننب مننع كنن  لقننرة مننن لقننرات  رننن ن يكننون النن  اكتسننب خ ننرة لمميننة تتناسننب مننع كنن  لقننرة مننن لقننرات  رننن -22
 لينلكها  ك  بقة ويسر . لينلكها  ك  بقة ويسر . 

 ن ي  نننن  لمنننن  األجننننر الكننننال  والمناسننننب الننننك  ي ننننمن لننننب تعيننننين المسننننال ين  ن ي  نننن  لمنننن  األجننننر الكننننال  والمناسننننب الننننك  ي ننننمن لننننب تعيننننين المسننننال ين  -33
 المؤهمين والم ر ين . المؤهمين والم ر ين . 

:  ن الموازنننة  ننين  قننود المراالننب و جننم واج اتننب تجن ننب المسنناكلة :  ن الموازنننة  ننين  قننود المراالننب و جننم واج اتننب تجن ننب المسنناكلة صففةوة القففول صففةوة القففول 
 هننكا المو ننوع  هننكا المو ننوع القانونيننة وتننولر لننب ال يننا  وايسننتقح      ن هننناك بننحث لوامنن  تننت كم القانونيننة وتننولر لننب ال يننا  وايسننتقح      ن هننناك بننحث لوامنن  تننت كم 

 وه   ال قود والواج ات والمسؤوليات(. وه   ال قود والواج ات والمسؤوليات(. 
 : : ((2))مسؤولية مراقب الحسابات المهنيةمسؤولية مراقب الحسابات المهنية  ::رابعاا رابعاا 

، ، ُيع  هكا العام  من  خطر اتآبار الت  تقنع لمن  لناتد الم اسنب ومسنتو    ائنبُيع  هكا العام  من  خطر اتآبار الت  تقنع لمن  لناتد الم اسنب ومسنتو    ائنب
ولمنن  كلننك لنن ن إالننرار مسننؤولية ولمنن  كلننك لنن ن إالننرار مسننؤولية ، ، إك  ن لهننا ابنناراش خطيننرة لمنن   قوالننب وواج اتننب و  ننانتبإك  ن لهننا ابنناراش خطيننرة لمنن   قوالننب وواج اتننب و  ننانتب

إك ي قنننن  تمننننويا الع ننننا  وجننننب إك ي قنننن  تمننننويا الع ننننا  وجننننب ، ، ت ُتعنننن  كات جنننن و  لنننن  اسننننتقامة لممننننبت ُتعنننن  كات جنننن و  لنننن  اسننننتقامة لممننننبمراالننننب ال سننننا امراالننننب ال سننننا ا
المخال  لامحش مهماش ل   ك  ال ار  الجه  ل  ك   المخاللة المالية وت  يا مسار المخال  لامحش مهماش ل   ك  ال ار  الجه  ل  ك   المخاللة المالية وت  يا مسار 

والنن  خ  نننا لنن  موالننع ي نند مننن هننكا الم  ننث مسننؤولية والنن  خ  نننا لنن  موالننع ي نند مننن هننكا الم  ننث مسننؤولية ، ، لمميننة تنليننك النلقننة العامننةلمميننة تنليننك النلقننة العامننة
 الم اس ية والرالا ية .الم اس ية والرالا ية .مراالب ال سا ات ولقاش لموال  مجمس المعايير والقوال  مراالب ال سا ات ولقاش لموال  مجمس المعايير والقوال  

                                                                                                                                                      

، ، 12121212، ، االعةةةنْذسٝياالعةةةنْذسٝي، ، ٍؤعغةةةي ؽةةةوام اىأاٍعةةةيٍؤعغةةةي ؽةةةوام اىأاٍعةةةي، ، ٘ف ٍيَةةة٘د اىنفةةةشاٗٛ ق اىشقاهةةةي اىَاىٞةةةي٘ف ٍيَةةة٘د اىنفةةةشاٗٛ ق اىشقاهةةةي اىَاىٞةةةي( د. عةةة( د. عةةة1))

 . . 6464ؿؿ

( ٍةةِ ٍأيةةظ اىَعةةاٝٞش ٗاىق٘اعةةذ اىَياعةةوٞي ٗاىشقاهٞةةي  ةةٜ اىعةةشا  ( ٍةةِ ٍأيةةظ اىَعةةاٝٞش ٗاىق٘اعةةذ اىَياعةةوٞي ٗاىشقاهٞةةي  ةةٜ اىعةةشا  11( ْٝظةةش ق قاعةةذى اىَةةذقٞ  سقةةٌ )( ْٝظةةش ق قاعةةذى اىَةةذقٞ  سقةةٌ )2))

 . .   12211221//11//11ٗاىْا زى ٍِ ٗاىْا زى ٍِ 



 الحكومية العقود في العام االنفاق على الرقابة نجاح أسس 

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

03 

 : : ((1))اعتماد قواعد ومعايير محاسبية ورقابية اعتماد قواعد ومعايير محاسبية ورقابية   ::خامساا خامساا   

وكلنننك منننن  جننن  اليننناس   اك المراالنننب  تننن  ي ت قننن  المسنننألة ولنننرص لر نننها  ون وكلنننك منننن  جننن  اليننناس   اك المراالنننب  تننن  ي ت قننن  المسنننألة ولنننرص لر نننها  ون 
ولمنن  هننكا األسنناس لقنن  تنم ت  ينن  نننولين مننن الم ننا ئ واألسننس والقوالنن  ولمنن  هننكا األسنناس لقنن  تنم ت  ينن  نننولين مننن الم ننا ئ واألسننس والقوالنن  ، ، ت  ين  وتنظننيمت  ين  وتنظننيم

 والمعايير وهما : والمعايير وهما : 
عمد  قياس   اك الجهة الخا عة لمرالا ة والم اسن ة وتعنن  عمد  قياس   اك الجهة الخا عة لمرالا ة والم اسن ة وتعنن  وهو المتوهو المت  النوع األول :النوع األول :

  كلك الم ا ئ واألسس والمعايير الم اس ية .  كلك الم ا ئ واألسس والمعايير الم اس ية . 
وهو المتعمد  قياس   اك المراالب نلسب من خح  الت قد من م   وهو المتعمد  قياس   اك المراالب نلسب من خح  الت قد من م     النوع الثاني :النوع الثاني :

 التزامب  تنليكها  ك   الة و مانة . التزامب  تنليكها  ك   الة و مانة . 
 : : ((2))وجود نظم معمومات متكاممة ومتطورةوجود نظم معمومات متكاممة ومتطورة  ::سادساا سادساا 
  ا ُيهيئ األر ية والمرتنع الخ نب ل نمان سنحمة الجهنة الخا نعة لمرالا نةا ُيهيئ األر ية والمرتنع الخ نب ل نمان سنحمة الجهنة الخا نعة لمرالا نةوهكا موهكا م

 ل  تنليكها لمموازنة و سب ايلتما ات المقررة . ل  تنليكها لمموازنة و سب ايلتما ات المقررة . 
 إعداد الدراسات واألبحاث : إعداد الدراسات واألبحاث :   ::سابعاا سابعاا 

لرلننن  األجهنننزة الرالا ينننة  كننن  منننا هنننو ج يننن  وم اولنننة ا تكنننار طنننرد تكلننن  سنننحمة لرلننن  األجهنننزة الرالا ينننة  كننن  منننا هنننو ج يننن  وم اولنننة ا تكنننار طنننرد تكلننن  سنننحمة  
 اإلنلاد العام ل  العقو  ال كومية . اإلنلاد العام ل  العقو  ال كومية . 

 الهتمام بتقارير الرقابة : الهتمام بتقارير الرقابة :   ::ثامناا ثامناا 
   ننخيص مواالننع الزلنن  لنن  كنن  مر مننة مننن ننخيص مواالننع الزلنن  لنن  كنن  مر مننة منننلمننا لهننك  التقننارير مننن لائنن ة ي تنكننر لتلمننا لهننك  التقننارير مننن لائنن ة ي تنكننر لت 

 مرا   اإلنلاد العام . مرا   اإلنلاد العام . 

                                                           

ً اىََعيقةةي هاىوٞاّةةاً اىَاىٞةةي ً اىََعيقةةي هاىوٞاّةةاً اىَاىٞةةي ( هؾةةمُ اص حةةا  عةةِ اىَعيٍ٘ةةا( هؾةةمُ اص حةةا  عةةِ اىَعيٍ٘ةةا66( ْٝظةةش ق اىقاعةةذى اىَياعةةوٞي سقةةٌ )( ْٝظةةش ق اىقاعةةذى اىَياعةةوٞي سقةةٌ )1))

( ٗاىََعيقةةي هاىَعيٍ٘ةةاً اىَةةٜ ٍعنةةظ غّةةاس اىَ ٞةةش ( ٗاىََعيقةةي هاىَعيٍ٘ةةاً اىَةةٜ ٍعنةةظ غّةةاس اىَ ٞةةش 11ٗاىغٞاعةةاً اىَياعةةوٞي ٗمةةزىل اىقاعةةذى سقةةٌ )ٗاىغٞاعةةاً اىَياعةةوٞي ٗمةةزىل اىقاعةةذى سقةةٌ )

( اىخاصةةي هَقشٝةةش ٍشاقةةن اىيغةةاهاً تةة٘ه اىوٞاّةةاً اىَاىٞةةي ( اىخاصةةي هَقشٝةةش ٍشاقةةن اىيغةةاهاً تةة٘ه اىوٞاّةةاً اىَاىٞةةي 22ٗاىقاعةةذى اىشقاهٞةةي سقةةٌ )ٗاىقاعةةذى اىشقاهٞةةي سقةةٌ )، ، ها عةةعاسها عةةعاس

  12251225أيغةأٍ اىَْعقةذى  ةٜ ا عة٘اً أيغةأٍ اىَْعقةذى  ةٜ ا عة٘اً اىحادسى ٍِ ٍأيظ اىَعاٝٞش اىَياعوٞي ٗاىشقاهٞي  ٜ اىعشا  هاىحادسى ٍِ ٍأيظ اىَعاٝٞش اىَياعوٞي ٗاىشقاهٞي  ٜ اىعشا  ه

ٗٗ12211221  ٗٗ12221222   . . 

، ، 12101210( إُ دٝ٘اُ اىشقاهي اىَاىٞةي قةذ ٍوْةٚ  ةٜ نٗىةٚ ه ٘اٍةٔ اىَةٜ اهَةذن  ٖٞةا ٍشاتةو ّٖضةَٔ عةاً ( إُ دٝ٘اُ اىشقاهي اىَاىٞةي قةذ ٍوْةٚ  ةٜ نٗىةٚ ه ٘اٍةٔ اىَةٜ اهَةذن  ٖٞةا ٍشاتةو ّٖضةَٔ عةاً 2))

ٗمةزىل اىيةاه عْةذٍا ٍوْةٚ ٍ ة٘ٝش اىعذٝةذ ٍةِ ٗمةزىل اىيةاه عْةذٍا ٍوْةٚ ٍ ة٘ٝش اىعذٝةذ ٍةِ ، ، إعذاد ٗاعََاد اىْظاً اىَياعوٜ اىَ٘تذ  ةٜ اىعةشا إعذاد ٗاعََاد اىْظاً اىَياعوٜ اىَ٘تذ  ةٜ اىعةشا 

ٍَةةا د ةةع هاىذٗىةةي هاالعََةةاد عيٞةةٔ ٗإؽةةشامٔ  ةةٜ نٛ ه ةة٘ى ٍَةةا د ةةع هاىذٗىةةي هاالعََةةاد عيٞةةٔ ٗإؽةةشامٔ  ةةٜ نٛ ه ةة٘ى ، ، ٞيٞياىةةْظٌ اصداسٝةةي ٗاىَاىٞةةي ٗاىَياعةةواىةةْظٌ اصداسٝةةي ٗاىَاىٞةةي ٗاىَياعةةو

ٍخ ٕ٘ا  ٜ ٍأاه هْاء ٍٗ ٘ٝش اىْظٌ اىَاىٞي ٗاصداسٝي ٗاالقَحادٝي مق٘اِّٞ اىؾةشماً ٗاىضةشا ن ٍخ ٕ٘ا  ٜ ٍأاه هْاء ٍٗ ٘ٝش اىْظٌ اىَاىٞي ٗاصداسٝي ٗاالقَحادٝي مق٘اِّٞ اىؾةشماً ٗاىضةشا ن 

اىشقاهةةي اىَاىٞةةي اىعاٍةةي ٗدٝةة٘اُ اىشقاهةةي اىَاىٞةةي اىعاٍةةي ٗدٝةة٘اُ ، ، ٗغٞشٕةةا . ْٝظةةش  ةةٜ ٍفحةةٞو رىةةل ق صةةف  اىةةذِٝ ٍحةة فٚ نٍةةِٞٗغٞشٕةةا . ْٝظةةش  ةةٜ ٍفحةةٞو رىةةل ق صةةف  اىةةذِٝ ٍحةة فٚ نٍةةِٞ

 . .   1212ؿؿ، ، 12121212داس اىيشٝي، ه ذاد، داس اىيشٝي، ه ذاد، ، ، ئئاىشقاهي اىَاىٞي هِٞ ٍاتٞٔ ٍٗغَقواىشقاهي اىَاىٞي هِٞ ٍاتٞٔ ٍٗغَقو
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وايسنننننتقرار النننننوظيل  إلننننن  جاننننننب الخ نننننرة وايسنننننتقرار النننننوظيل  إلننننن  جاننننننب الخ نننننرة   تفففففولير الحصفففففانة الكاليفففففةتفففففولير الحصفففففانة الكاليفففففة  ::تاسفففففعاا تاسفففففعاا 
ان الرالا ننة ان الرالا ننة وايخت ناص لن  مجنا  الرالا نة المالينة والم اسن ية لممنا نب القيا ينة لن   ينو وايخت ناص لن  مجنا  الرالا نة المالينة والم اسن ية لممنا نب القيا ينة لن   ينو 

 ، وهيئة النزاهة . ، وهيئة النزاهة . ((1  الماليةالمالية

 املطهب انثاني
 قواعد ويعايري انرقابة عهى اإلنفاق انعاو يف انعقود احلكويية

ي  نن  و ن ينتهنن   تقريننر ي  نن  و ن ينتهنن   تقريننر ، ، إن العمنن  الرالننا   الننك  تنننهض  ننب األجهننزة المخت ننةإن العمنن  الرالننا   الننك  تنننهض  ننب األجهننزة المخت ننة 
ل ننننننحش لننننننن التو ننننننيات ل ننننننحش لننننننن التو ننننننيات ، ، يت ننننننمن اراك الجهنننننناز  و المراالننننننب والقننننننرار المتخننننننك   ننننننأنبيت ننننننمن اراك الجهنننننناز  و المراالننننننب والقننننننرار المتخننننننك   ننننننأنب

ولتعزيننز البقننة  نننتمكم ولتعزيننز البقننة  نننتمكم ، ، مح ظننات لنن   نننوك مننا تسننلر لننننب إجننراكات الرالا ننة والتننن اليدمح ظننات لنن   نننوك مننا تسننلر لننننب إجننراكات الرالا ننة والتننن اليدوالوال
لقن  لقن  ، ، ول رك التناالض والخح  الك  يسنلر  نين الجهنات واألطنرا  كات العحالنةول رك التناالض والخح  الك  يسنلر  نين الجهنات واألطنرا  كات العحالنة، ، التقاريرالتقارير

سعت المنظمات والمؤسسات العممية والمهنية إلن  و نع الوالن  ومعنايير ي تتنرك مجنا  سعت المنظمات والمؤسسات العممية والمهنية إلن  و نع الوالن  ومعنايير ي تتنرك مجنا  
 لرالا  : وهكا ما سن ينُب ل  اللروع اتآتية : لرالا  : وهكا ما سن ينُب ل  اللروع اتآتية : لمت كيك  القائمين لم  العم  المت كيك  القائمين لم  العم  ا

   ((2))المبادئ المحاسبية الواجبة اإلتباعالمبادئ المحاسبية الواجبة اإلتباع: : الةرع األولالةرع األول

التنن  تعتمنن   رالامهننا لمنن   سننس مو نن ة يمكننن التنن  تعتمنن   رالامهننا لمنن   سننس مو نن ة يمكننن ، ، إن ال  ننو  لمنن  القننوائم الماليننةإن ال  ننو  لمنن  القننوائم الماليننة
الن      إلن  سنع  الن      إلن  سنع  ، ، مقارنتها مع  رالام السنوات السا قة  و مع  رالنام النوائم لجهنات ممابمنةمقارنتها مع  رالام السنوات السا قة  و مع  رالنام النوائم لجهنات ممابمنة

 مهنية والرسمية وال ولية والم مية إل  التما  األسس والم ا ئ اتآتية : مهنية والرسمية وال ولية والم مية إل  التما  األسس والم ا ئ اتآتية : المنظمات الالمنظمات ال

لر نننية ال خ نننية المعنوينننة : وتعنننن  اسنننتقح   خ نننية الو ننن ة ايالت نننا ية لنننن لر نننية ال خ نننية المعنوينننة : وتعنننن  اسنننتقح   خ نننية الو ننن ة ايالت نننا ية لنننن  -11
  خ ية مالكها .  خ ية مالكها . 

                                                           

  12101210( ٕٗةةزا ٍةةا اَّٖأةةٔ دٝةة٘اُ اىشقاهةةي اىَاىٞةةي  ةةٜ اىعةةشا  هةةفه اىفَةةشى اىَيحةة٘سى هةةِٞ عةةاٍٜ ( ٕٗةةزا ٍةةا اَّٖأةةٔ دٝةة٘اُ اىشقاهةةي اىَاىٞةةي  ةةٜ اىعةةشا  هةةفه اىفَةةشى اىَيحةة٘سى هةةِٞ عةةاٍٜ 1))

ٍا ٝفٞذ هاٍٟٜ ق ٍا ٝفٞذ هاٍٟٜ ق   12251225ٕزا ٗقذ  اء  ٜ دعَ٘س  َٖ٘سٝي اىعشا  )اىقاُّ٘ ا عاط( ىعاً ٕزا ٗقذ  اء  ٜ دعَ٘س  َٖ٘سٝي اىعشا  )اىقاُّ٘ ا عاط( ىعاً ، ، 20032003ٗٗ

َقيي عةِ اىينٍ٘ةي اىَةٜ ٝ٘مةو إىٖٞةا عةادىً هةئداسى َقيي عةِ اىينٍ٘ةي اىَةٜ ٝ٘مةو إىٖٞةا عةادىً هةئداسى نُ اىشقاهي عيٚ اىَاه اىعاً ٌٍَ ٍِ قوو  ٖي ٍغنُ اىشقاهي عيٚ اىَاه اىعاً ٌٍَ ٍِ قوو  ٖي ٍغ  -11

نُ إى ةاء اىأٖةةاص نٗ اىَةمّٞش عيةٚ إ شاءاٍةٔ ٗاعةةَقفىٔ ال ٍةٌَ إال هعةذ اىش ة٘  إىةةٚ نُ إى ةاء اىأٖةةاص نٗ اىَةمّٞش عيةٚ إ شاءاٍةٔ ٗاعةةَقفىٔ ال ٍةٌَ إال هعةذ اىش ة٘  إىةةٚ   -22اىَةاه اىعةاً . اىَةاه اىعةاً . 

نُ اىذعةَ٘س قةذ ٗ ةش ىيأٖةاص ٍَْٗغةوٞٔ نُ اىذعةَ٘س قةذ ٗ ةش ىيأٖةاص ٍَْٗغةوٞٔ   -33اىؾعن صاتن اىَاه اىعاً اىزٛ صاد  عيةٚ اىذعةَ٘س . اىؾعن صاتن اىَاه اىعاً اىزٛ صاد  عيةٚ اىذعةَ٘س . 

ٌْٖ ٍِ ٍيقٞ  اىٖذف ٍِ اىشقاهي عيةٚ اىَةاه اىعةاً . ْٝظةش ٌْٖ ٍِ ٍيقٞ  اىٖذف ٍِ اىشقاهي عيةٚ اىَةاه اىعةاً . ْٝظةش اىيحاّي اىناٍيي ٍْٗيٌٖ صفتٞاً ٍَناىيحاّي اىناٍيي ٍْٗيٌٖ صفتٞاً ٍَن

 . .   20052005( ٍِ دعَ٘س  َٖ٘سٝي اىعشا  ىعاً ( ٍِ دعَ٘س  َٖ٘سٝي اىعشا  ىعاً 103103( ٗ)( ٗ)102102مزىل ق اىَادى )مزىل ق اىَادى )

، ، ه ةةذاده ةةذاد، ، اىحةةادس عةةِ دٝةة٘اُ اىشقاهةةي اىَاىٞةةياىحةةادس عةةِ دٝةة٘اُ اىشقاهةةي اىَاىٞةةي، ، ( ْٝظةةش  ةةٜ ٍفحةةٞو رىةةل ق اىْظةةاً اىَياعةةوٜ اىَ٘تةةذ( ْٝظةةش  ةةٜ ٍفحةةٞو رىةةل ق اىْظةةاً اىَياعةةوٜ اىَ٘تةةذ2))

 . .   11ٗٗ  66ؿؿ، ، 12201220
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لر ننية ايسننتمرارية : وتعننن   ن الو نن ة مسننتمرة لنن   لمالهننا إلنن   جنن  غيننر م نن   لر ننية ايسننتمرارية : وتعننن   ن الو نن ة مسننتمرة لنن   لمالهننا إلنن   جنن  غيننر م نن    -22
 وليس ل  نيتها ت ليتها . وليس ل  نيتها ت ليتها . 

ت اليمة العممة : وتعن   ن التقارير الم اس ية يجب  ن تع  لمن   سناس ت اليمة العممة : وتعن   ن التقارير الم اس ية يجب  ن تع  لمن   سناس لر ية ب الر ية ب ا -33
 و  ة الياس با تة . و  ة الياس با تة . 

م نن   الكملننة التاريخيننة : وتعننن   ن الموجننو ات البا تننة سننت ق  لنن  السننجحت  قيمتهننا م نن   الكملننة التاريخيننة : وتعننن   ن الموجننو ات البا تننة سننت ق  لنن  السننجحت  قيمتهننا  -44
 لن  ال راك . لن  ال راك . 

م ننننن   مقا منننننة الم نننننرولات  نننننناإليرا ات : وتعنننننن   ن القنننننوائم المالينننننة ي تظهننننننر إي م ننننن   مقا منننننة الم نننننرولات  نننننناإليرا ات : وتعنننننن   ن القنننننوائم المالينننننة ي تظهننننننر إي  -55
 لت  ساهمت ل  خمد اإليرا ات لملترة المعنية . لت  ساهمت ل  خمد اإليرا ات لملترة المعنية . الم رولات االم رولات ا

م ننن   ايسنننت قاد : ويعنننن  وجنننوب  ن يت نننمن  سننناب النتيجنننة كالنننة الم نننرولات م ننن   ايسنننت قاد : ويعنننن  وجنننوب  ن يت نننمن  سننناب النتيجنننة كالنننة الم نننرولات  -66
 واإليرا ات الت  ت    خح  اللترة المالية الت  تخ ها . واإليرا ات الت  ت    خح  اللترة المالية الت  تخ ها . 

م    الب ات : ويعن   ن األسس والسياسات الم اس ية المت قية ي يعن  تغييرها منن م    الب ات : ويعن   ن األسس والسياسات الم اس ية المت قية ي يعن  تغييرها منن  -77
 . . لترة إل   خر  لترة إل   خر  

 م    ال يانات الم اس ية :     نها تن أ نتيجة التعام  مع   خاص اخرين . م    ال يانات الم اس ية :     نها تن أ نتيجة التعام  مع   خاص اخرين .  -88
 م    الت قد : ويعن  ل م تسجي     لممية  و ن اط مال  إي  ع   ن يت قد . م    الت قد : ويعن  ل م تسجي     لممية  و ن اط مال  إي  ع   ن يت قد .  -99

م    األ لة المو ولية : ويعن  وجوب ال  و  لم   لي  ما   مؤي  ل  ة م    األ لة المو ولية : ويعن  وجوب ال  و  لم   لي  ما   مؤي  ل  ة  -1111
 لممية اإلنلاد  و لممية اإليرا  . لممية اإلنلاد  و لممية اإليرا  . 

اح : ويعن   ن التقارير المالية يجب  ن تك     ورة وا  ة لن اح : ويعن   ن التقارير المالية يجب  ن تك     ورة وا  ة لن م    اإلل م    اإلل  -1111
 اإلجراكات المت عة لتسهي  لممية تقييم الن اط . اإلجراكات المت عة لتسهي  لممية تقييم الن اط . 

م    ال يطة وال كر :    اي تياط لن  ت  ير القوائم المالية لك  م نرولات م    ال يطة وال كر :    اي تياط لن  ت  ير القوائم المالية لك  م نرولات  -1212
 م تممة والتما  المخ  ات الحزمة لمواجهتها . م تممة والتما  المخ  ات الحزمة لمواجهتها . 

 ((1))المحاسبيةالمحاسبية  قواعد ومعايير الرقابةقواعد ومعايير الرقابة: : الةرع الثانيالةرع الثاني

 وتق   تمك القوال  والمعايير   ت اع اتآت  : وتق   تمك القوال  والمعايير   ت اع اتآت  :  

                                                           

 ٞي  ٜ  َٖ٘سٝي اىعشا  ٗاىحادسى عِ دٝ٘اُ اىشقاهي اىَاىٞي . ٞي  ٜ  َٖ٘سٝي اىعشا  ٗاىحادسى عِ دٝ٘اُ اىشقاهي اىَاىٞي . ( ْٝظش ق اىق٘اعذ ٗاىَعاٝٞش اىَياعو( ْٝظش ق اىق٘اعذ ٗاىَعاٝٞش اىَياعو1))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ُي ننن    موج هنننا المسنننتمزمات ُي ننن    موج هنننا المسنننتمزمات ، ،  نننرورة إلننن ا  خطنننة  كننن  مهمنننة يقننن م لميهنننا المراالنننب نننرورة إلننن ا  خطنننة  كننن  مهمنننة يقننن م لميهنننا المراالنننب -11
والتأك  منن  ن اسنتخ ام ايلتمنا ات والتأك  منن  ن اسنتخ ام ايلتمنا ات ، ، الما ية وال  رية واللترة الزمنية إلنجاز المهمةالما ية وال  رية واللترة الزمنية إلنجاز المهمة

 نننا الة لميهنننا منننن وزارة  نننا الة لميهنننا منننن وزارة المخ  نننة لننن  الموازننننة كنننان  موجنننب خطنننة إنلننناد تنننم المالمخ  نننة لننن  الموازننننة كنننان  موجنننب خطنننة إنلننناد تنننم الم
 ..((1  الماليةالمالية

تقسننيم نظننام الرالا ننة ال اخميننة لت  ينن  نقنناط ال ننع  لنن  إجننراكات الجهننة الخا ننعة تقسننيم نظننام الرالا ننة ال اخميننة لت  ينن  نقنناط ال ننع  لنن  إجننراكات الجهننة الخا ننعة  -22
 لمرالا ة. لمرالا ة. 

اسنننتخ ام  ننننواع األ لنننة كالنننة منننن  نننها ات وم نننررات والنننرائن ل نننمان التكامننن   نننين اسنننتخ ام  ننننواع األ لنننة كالنننة منننن  نننها ات وم نننررات والنننرائن ل نننمان التكامننن   نننين  -33
 ملر ات  رنام  الت اليد .ملر ات  رنام  الت اليد .

 مما لزم األمر . مما لزم األمر . تق يم التقارير ال ورية إل  جانب التقرير النهائ  كتق يم التقارير ال ورية إل  جانب التقرير النهائ  ك -44
 اي تعا  لن ال و  مهمة ت اليد تعو  ألالارب الم اسب المراالب  و        الاك  . اي تعا  لن ال و  مهمة ت اليد تعو  ألالارب الم اسب المراالب  و        الاك  .  -55
 ن ي تق   مهمة الت اليد ما لم يقن  لمن  ر   المراالنب السنا د و يقتننع  نأن لممينة  ن ي تق   مهمة الت اليد ما لم يقن  لمن  ر   المراالنب السنا د و يقتننع  نأن لممينة  -66

التغيير لم تكن  س ب ما جاك  تقرير  السا د من ت لظات ي يري   ا ب الم روع التغيير لم تكن  س ب ما جاك  تقرير  السا د من ت لظات ي يري   ا ب الم روع 
 ارتها . ارتها .  و مجمس إ ارتب إب و مجمس إ ارتب إب

 قواعد ومعايير الرقابة المالية قواعد ومعايير الرقابة المالية : : الةرع الثالثالةرع الثالث

لق  االت ت السمات الجوهرينة لمموازننة العامنة لم ولنة   نقيها الجنار  وايسنتبمار  لق  االت ت السمات الجوهرينة لمموازننة العامنة لم ولنة   نقيها الجنار  وايسنتبمار  
والتنن  تسننتم   هميتهننا مننن نظريننة األمننوا  المخ  ننة التنن  تقننوم لمنن   سنناس والتنن  تسننتم   هميتهننا مننن نظريننة األمننوا  المخ  ننة التنن  تقننوم لمنن   سنناس   –لم ولننة لم ولننة 

ع الوالن  ومعنايير ع الوالن  ومعنايير إلن  و نإلن  و ن  –تخ يص منوار  ال ولنة  سنب  ولوينات و اجنات المجتمنع تخ يص منوار  ال ولنة  سنب  ولوينات و اجنات المجتمنع 
 لزم السير لم  خطاها لت قيد اله   المرجو وتتمخص تكمم المعايير ل  النقاط اتآتية: لزم السير لم  خطاها لت قيد اله   المرجو وتتمخص تكمم المعايير ل  النقاط اتآتية: 

ت  ين   ننواع الخنن مات العامنة والم ناريع التنن  سنتنلكها ال ولنة موزلننة لمن  الميزانيننة ت  ين   ننواع الخنن مات العامنة والم ناريع التنن  سنتنلكها ال ولنة موزلننة لمن  الميزانيننة  -11
 السنوية الجارية وموازنة الخطة ايستبمارية . السنوية الجارية وموازنة الخطة ايستبمارية . 

                                                           

 . .   20112011/ّاّٞاً( ٍِ ٍعيَٞاً ٍْفٞز اىَ٘اصّي اىعاٍي ىعاً /ّاّٞاً( ٍِ ٍعيَٞاً ٍْفٞز اىَ٘اصّي اىعاٍي ىعاً 22( ْٝظش ق اىوْذ )ن( اىفقشى )( ْٝظش ق اىوْذ )ن( اىفقشى )1))
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  سنننتحمها لعنننحش لتخ نننيص جنننزكاش منهننناسنننتحمها لعنننحش لتخ نننيص جنننزكاش منهنننات  يننن   ننننواع وم نننا ر اإلينننرا ات المتوالنننع ات  يننن   ننننواع وم نننا ر اإلينننرا ات المتوالنننع ا -22
 . . ((1  لمموازنة الجارية والجزك اتآخر لحستبماريةلمموازنة الجارية والجزك اتآخر لحستبمارية

ولنن م تجننناوز ولنن م تجننناوز ، ، و ننع القيننو  الحزمنننة التنن  تكلنن  لننن م التجنناوز لمنن  التخ ي ننناتو ننع القيننو  الحزمنننة التنن  تكلنن  لننن م التجنناوز لمنن  التخ ي نننات -33
، ، و رورة ال  و  لمن  موالقنة الجهنات األلمن  لناأللم   من ير لنامو رورة ال  و  لمن  موالقنة الجهنات األلمن  لناأللم   من ير لنام، ، ايلتما اتايلتما ات

و خينننراش السنننمطة و خينننراش السنننمطة ، ، مجمنننس النننوزراكمجمنننس النننوزراك، ، ططوزينننر التخطنننيوزينننر التخطننني، ، وزينننر المالينننةوزينننر المالينننة، ، النننوزير المخنننتصالنننوزير المخنننتص
 . . ((2    الت ريعية وا   ار الانون  كلك(الت ريعية وا   ار الانون  كلك(

و غينننة الم الظنننة لمننن  المننن ور منننن الموازننننة المخ  نننة لنننزم تسنننقيط ايلتمنننا ات و غينننة الم الظنننة لمننن  المننن ور منننن الموازننننة المخ  نننة لنننزم تسنننقيط ايلتمنننا ات  -44
وهنننكا  ننن ور  يكلننن  ت قيننند وهنننكا  ننن ور  يكلننن  ت قيننند ، ، المخ  نننة لننن  الموازننننة الجارينننة  انتهننناك السننننة المالينننةالمخ  نننة لننن  الموازننننة الجارينننة  انتهننناك السننننة المالينننة
 ليكها . ليكها .  لم  ال ر ممكن من النلقة العامة ويمنع التمكؤ ل  تن لم  ال ر ممكن من النلقة العامة ويمنع التمكؤ ل  تن

جنننراكات ال نننر  التننن  ي توجننن  لحالنننة م ا نننرة  ينهنننا -55 جنننراكات ال نننر  التننن  ي توجننن  لحالنننة م ا نننرة  ينهننناإخ ننناع م نننا ر التمويننن  وا  ، ، إخ ننناع م نننا ر التمويننن  وا 
مبمما هو الائم ومطموب ل  مؤسسات التموي  الكات  و ركات القطناع الخناص إلن  مبمما هو الائم ومطموب ل  مؤسسات التموي  الكات  و ركات القطناع الخناص إلن  
الرالا ننة اإل اريننة التنن  ينننهض  هننا الننوزراك المخت ننون لمنن  وزاراتهننم كننوزير الماليننة الرالا ننة اإل اريننة التنن  ينننهض  هننا الننوزراك المخت ننون لمنن  وزاراتهننم كننوزير الماليننة 

 ك . ك . ووزير التخطيط نيا ة لن مجمس الوزراووزير التخطيط نيا ة لن مجمس الوزرا
 ت  ي    كا  المستن ات والسجحت والتقارير المستخ مة ل  تنليك النلقات العامة . ت  ي    كا  المستن ات والسجحت والتقارير المستخ مة ل  تنليك النلقات العامة .  -66

 ((3))قواعد ومعايير الرقابة القتصادية والةنيةقواعد ومعايير الرقابة القتصادية والةنية: : الةرع الرابع الةرع الرابع 

وتنننولير وتنننولير ، ، وكلنننك لألهمينننة التننن  تمتننناز  هنننا هنننك  الم نننا ئ منننن ت قيننند لوائننن  مالينننةوكلنننك لألهمينننة التننن  تمتننناز  هنننا هنننك  الم نننا ئ منننن ت قيننند لوائننن  مالينننة
لنننن ت قيننند األهننن ا   أالننن  لنننن ت قيننند األهننن ا   أالننن    ل نننحش ل نننحش ، ، خننن مات وت قيننند اللالمينننة لننن  نجننناح الم نننرولاتخننن مات وت قيننند اللالمينننة لننن  نجننناح الم نننرولات

 التكالي  و من ال رام  الزمنية الم   ة . التكالي  و من ال رام  الزمنية الم   ة . 

 

                                                           
( ٍةةِ اىقغةةٌ ا ٗه ٍةةِ ٍعيَٞةةاً ٍْفٞةةز اىَ٘اصّةةي اىعاٍةةي ىيذٗىةةي عةةاً ( ٍةةِ اىقغةةٌ ا ٗه ٍةةِ ٍعيَٞةةاً ٍْفٞةةز اىَ٘اصّةةي اىعاٍةةي ىيذٗىةةي عةةاً 33( ْٝظةةش ق اىوْةةذ )ٓ( اىفقةةشى )( ْٝظةةش ق اىوْةةذ )ٓ( اىفقةةشى )1))

  20112011( ىغْي ( ىغْي 22( ٍِ قاُّ٘ اىَ٘اصّي اىعاٍي االٍيادٝي سقٌ )( ٍِ قاُّ٘ اىَ٘اصّي اىعاٍي االٍيادٝي سقٌ )4646اً ىيَادى )اً ىيَادى )( ٗاىحادسى اعَْاد( ٗاىحادسى اعَْاد20112011))

 . . 

 . .   20112011( ٍِ اىقغٌ اىْاّٜ ٍِ ٍعيَٞاً ٍْفٞز اىَ٘اصّي اىعاٍي ىيذٗىي ىعاً ( ٍِ اىقغٌ اىْاّٜ ٍِ ٍعيَٞاً ٍْفٞز اىَ٘اصّي اىعاٍي ىيذٗىي ىعاً 22( ْٝظش ق اىوْذ )ن( اىَادى )( ْٝظش ق اىوْذ )ن( اىَادى )2))

تةي دمَة٘سآ تةي دمَة٘سآ نطشٗنطشٗ، ، ( عوذ ا ٍٞش ؽَظ اىذِٝ ق اىشقاهي اىَاىٞي عيٚ ٍْفٞز اىْفقاً اىعٍَ٘ٞةي  ةٜ ىوْةاُ( عوذ ا ٍٞش ؽَظ اىذِٝ ق اىشقاهي اىَاىٞي عيٚ ٍْفٞز اىْفقاً اىعٍَ٘ٞةي  ةٜ ىوْةا3ُ))

؛ ْٗٝظةش ق  َٞةو اتَةذ ٍ٘ ٞة  ق اصداسى ؛ ْٗٝظةش ق  َٞةو اتَةذ ٍ٘ ٞة  ق اصداسى   4040ؿؿ، ، 12111211، ، ٍقذٍي إىةٚ ميٞةي اىيقة٘   اٍعةي اىقةإشىٍقذٍي إىةٚ ميٞةي اىيقة٘   اٍعةي اىقةإشى

 ..1515ؿؿ، ، 12651265هف ٍناُ ّؾش، اىقإشى هف ٍناُ ّؾش، اىقإشى ، ، اىَاىٞياىَاىٞي
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 قواعد ومعايير الرقابة اإلدارية قواعد ومعايير الرقابة اإلدارية : : الةرع الخامسالةرع الخامس

  وهكنننكا ننتهننن  لننن  ختنننام اسنننتعراض الوالننن  ومعنننايير الرالا نننة العامنننة إلننن   قيقنننة يوهكنننكا ننتهننن  لننن  ختنننام اسنننتعراض الوالننن  ومعنننايير الرالا نننة العامنننة إلننن   قيقنننة ي
  ن لمنن ن لمنن إك  إك  ، ، وهنن   ننرورة إت نناع القوالنن  والمعننايير اإل اريننةوهنن   ننرورة إت نناع القوالنن  والمعننايير اإل اريننة، ، تجاهمهننا والتنكننر لهنناتجاهمهننا والتنكننر لهننا  يمكنننيمكننن

المؤسسات ال كومية والعحالنة  نين السنمطات العامنة ي يمكنن  ن ينقمنب إلن  نمنط مغناير المؤسسات ال كومية والعحالنة  نين السنمطات العامنة ي يمكنن  ن ينقمنب إلن  نمنط مغناير 
إي  ن كلك اين را  غال اش ما يقع  لع  إي  ن كلك اين را  غال اش ما يقع  لع  ، ، لما ُرسم لب من   و ، وما تم و عب من اليو لما ُرسم لب من   و ، وما تم و عب من اليو 

مطة وا نن ة مقالينن  مطة وا نن ة مقالينن  لنن م ايكتننراث  القوالنن  والم ننا ئ اإل اريننة وخ و نناش لننن ما تتقمنن  سننلنن م ايكتننراث  القوالنن  والم ننا ئ اإل اريننة وخ و نناش لننن ما تتقمنن  سنن
ما يمكنها ل  نزالها مع السمطات األخر  من لرض وجهة نظرهنا لن  ما يمكنها ل  نزالها مع السمطات األخر  من لرض وجهة نظرهنا لن    السمطات البحثالسمطات البحث

 ون النظننر إلنن  م ننالا السننمطات  ون النظننر إلنن  م ننالا السننمطات ، ، لممهننا لمنن  ولنند الت ننور الننك  تننر  ليننب  ننال هالممهننا لمنن  ولنند الت ننور الننك  تننر  ليننب  ننال ها
 . .   ((1  األخر  وخ و اش التكام  والتعاون الك  يلترض وجو   مع األجهزة الرالا يةاألخر  وخ و اش التكام  والتعاون الك  يلترض وجو   مع األجهزة الرالا ية

رة إل نننراز ايهتمنننام رة إل نننراز ايهتمنننام ولهنننكا كنننان لتوسنننع ال ولنننة والت نننكيحت المرت طنننة  هنننا  نننرو ولهنننكا كنننان لتوسنننع ال ولنننة والت نننكيحت المرت طنننة  هنننا  نننرو  
 ن التخ ص يسنهم لن   نق   ن التخ ص يسنهم لن   نق    :: القوال  والمعايير اإل ارية يلت ارين  ساسيين :  ولهما القوال  والمعايير اإل ارية يلت ارين  ساسيين :  ولهما

 ..((2  يولر رالا ة كاتية لم  مرا   اإلنجاز واإلنتاجيولر رالا ة كاتية لم  مرا   اإلنجاز واإلنتاج  ::المهارات واإل  اع . وبانيهماالمهارات واإل  اع . وبانيهما

ومن هنا  رزت  همية الرالا نة ال اخمينة ولن م انلنرا   نخص  و مجمولنة   نخاص ومن هنا  رزت  همية الرالا نة ال اخمينة ولن م انلنرا   نخص  و مجمولنة   نخاص 
و هنننكا نخمنننص إلننن   ن ت نننكي  جهننناز إ ار  ولننند هيكمينننة و هنننكا نخمنننص إلننن   ن ت نننكي  جهننناز إ ار  ولننند هيكمينننة ، ، را ننن  الرالا نننةرا ننن  الرالا نننة  تمنننام جمينننع م  تمنننام جمينننع م

ولألسن اب  لنح  لجنأت ولألسن اب  لنح  لجنأت ، ، منتظمة  منراش جن يراش لمرالناة التخ نص المن نو  لن  كن  مر منةمنتظمة  منراش جن يراش لمرالناة التخ نص المن نو  لن  كن  مر منة
معظنننم  جهنننزة الرالا نننة العمينننا لننن  العنننالم إلننن  التمنننا  رالا نننة الكلننناكة واأل اك التننن  تطم نننت معظنننم  جهنننزة الرالا نننة العمينننا لننن  العنننالم إلننن  التمنننا  رالا نننة الكلننناكة واأل اك التننن  تطم نننت 

، ، اللنينننة إلننن  جاننننب الم اسننن ية والمالينننة منهنننااللنينننة إلننن  جاننننب الم اسننن ية والمالينننة منهننناايهتمنننام  القوالننن  والمعنننايير ايالت نننا ية و ايهتمنننام  القوالننن  والمعنننايير ايالت نننا ية و 
و   ت  ايستعانة  جميع ايخت ا ات العممية والمهنية و مها إل  محكاتها الوظيلية و   ت  ايستعانة  جميع ايخت ا ات العممية والمهنية و مها إل  محكاتها الوظيلية 

 المؤالت . المؤالت .   سواك لم  المحك ال ائم  وسواك لم  المحك ال ائم  و

 

                                                           

( د. عةة٘اد اىشٕةةاٝيٜ ٗد. اى شٝةةن هٞةةٍٜ٘ ق اعةةَخذاً ا عةةاىٞن اصداسٝةةي اىيذْٝةةي  ةةٜ ٍ ةة٘ٝش اصداسى ( د. عةة٘اد اىشٕةةاٝيٜ ٗد. اى شٝةةن هٞةةٍٜ٘ ق اعةةَخذاً ا عةةاىٞن اصداسٝةةي اىيذْٝةةي  ةةٜ ٍ ةة٘ٝش اصداسى 1))

، ، 12221222، ، 1212  ، ، ٍعي اىَيل عوةذ اىعضٝةض ىيعيةً٘ اىَاىٞةي ٗاصداسٝةيٍعي اىَيل عوةذ اىعضٝةض ىيعيةً٘ اىَاىٞةي ٗاصداسٝةيهيِ ٍْؾ٘س  ٜ ٍأيي  اهيِ ٍْؾ٘س  ٜ ٍأيي  ا، ، اىَاىٞياىَاىٞي

 ..1212ؿؿ

 163163ؿؿ، ، 12611261، ، هف ٍناُ ّؾشهف ٍناُ ّؾش، ، 22ٓٓ، ، ( هنش قواّٜق اصداسى اىعاٍي( هنش قواّٜق اصداسى اىعاٍي2))
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 املطهب انثانث
أدوات ويستهزيات انرقابة عهى اإلنفاق انعاو يف انعقود 

 احلكويية
. . ((1   ن تتنننننننولر لهنننننننا الطاالنننننننات ال  نننننننرية المناسننننننن ة ن تتنننننننولر لهنننننننا الطاالنننننننات ال  نننننننرية المناسننننننن ة  إن تنلينننننننك  ينننننننة مهمنننننننة ي  ننننننن إن تنلينننننننك  ينننننننة مهمنننننننة ي  ننننننن  

وانسننجاماش وانسننجاماش ، ، والمسننتمزمات الما يننة التنن  تمكنهننا مننن ت قينند الغننرض الننك  هيئننت مننن  جمننبوالمسننتمزمات الما يننة التنن  تمكنهننا مننن ت قينند الغننرض الننك  هيئننت مننن  جمننب
منننع تمنننك ال نننرورة سنننن  ث لننن  تل ننني  األ وات والمسنننتمزمات الواجنننب توالرهنننا لت قيننند منننع تمنننك ال نننرورة سنننن  ث لننن  تل ننني  األ وات والمسنننتمزمات الواجنننب توالرهنننا لت قيننند 

 رالا ة مالية لم  مستو  من المسؤولية ل  اللروع اتآتية : رالا ة مالية لم  مستو  من المسؤولية ل  اللروع اتآتية : 

 الكوادر المؤهمة والمدربة الكوادر المؤهمة والمدربة : : للالةرع األوالةرع األو

إن   و  المكم   مهمة الرالا ة لم  مؤه  لمم  لُب لحالنة م ا نرة  ط يعنة منا إن   و  المكم   مهمة الرالا ة لم  مؤه  لمم  لُب لحالنة م ا نرة  ط يعنة منا 
إل  جانب ما يتمتع  ب من خ رة كالينة منن خنح  ممارسنتب يخت ا نب ت نت إل  جانب ما يتمتع  ب من خ رة كالينة منن خنح  ممارسنتب يخت ا نب ت نت ، ، ُكم   بُكم   ب

ومن كلك  للينا ومن كلك  للينا ، ، ُيع  من  هم ما ُيعزز البقة ل  نلس المكم ُيع  من  هم ما ُيعزز البقة ل  نلس المكم ، ، إ را  ومتا عة مخت ينإ را  ومتا عة مخت ين
 يننننث غنننن ت مننننن  ولنننن   ننننروط  يننننث غنننن ت مننننن  ولنننن   ننننروط ، ، ر ظنننناهرة تأسننننيس النقا ننننات والمنظمننننات المهنيننننةر ظنننناهرة تأسننننيس النقا ننننات والمنظمننننات المهنيننننةانت نننناانت ننننا
و مسننن  منننن ال نننرور    نننو  الم اسنننب و مسننن  منننن ال نننرور    نننو  الم اسنننب   ،،انة  نننالمهن  لننن  معظنننم  و  العنننالمانة  نننالمهن  لننن  معظنننم  و  العنننالمايسنننتعايسنننتع

و ن يكون منتمياش و ن يكون منتمياش ، ، القانون   و الم ام   و الط يب  و المهن س لم   ها ة ال كالوريوسالقانون   و الم ام   و الط يب  و المهن س لم   ها ة ال كالوريوس
و ن يخ ننع لم اسنن تها و ن يخ ننع لم اسنن تها ، ، اك لع ننويتهااك لع ننويتهاإلنن  بقالننة لهننا الوالنن ها ومعاييرهننا و ننروط لحنتمننإلنن  بقالننة لهننا الوالنن ها ومعاييرهننا و ننروط لحنتمنن

 . . ((2  ومتا عتها ل   الة خروجب لم  الوال  السموك المهن ومتا عتها ل   الة خروجب لم  الوال  السموك المهن 

تعتمن  القوالن  تعتمن  القوالن  ، ،  ن مهنة مراال نة ال سنا ات لنن نا لن  العنراد ن مهنة مراال نة ال سنا ات لنن نا لن  العنراد  إل إل   و رٌ   اإل ارةو رٌ   اإل ارة 
ولمنن  هننكا األسنناس لقنن   نن ر نظننام خنناص لهننك  ولمنن  هننكا األسنناس لقنن   نن ر نظننام خنناص لهننك  ، ، والمعننايير الرالا يننة والم اسنن ية ال وليننةوالمعننايير الرالا يننة والم اسنن ية ال وليننة

 نننك   موج ننب مجمننس  نقا نننة الم اسنن ين والمنن القين العنننرااليين(  نننك   موج ننب مجمننس  نقا نننة الم اسنن ين والمنن القين العنننرااليين(   ،،19991999المهنننة لنن  لننام المهنننة لنن  لننام 
ويننظم ويننظم ، ، ويتنا ع   اك  ل نائها وي ن    نروط اينتمناك إليهناويتنا ع   اك  ل نائها وي ن    نروط اينتمناك إليهنا، ، ي ر  لم  مهنة الم اس ةي ر  لم  مهنة الم اس ة

                                                           

( ٗمَا ٝق٘ه " ّاهيُٞ٘ هّ٘ةاهشً " نُ تٞةاى اىذعةَ٘س ال هةذ ٍينٍ٘ةي هةذٗس اىش ةاه ٗ عةو ا تةذاُ . ( ٗمَا ٝق٘ه " ّاهيُٞ٘ هّ٘ةاهشً " نُ تٞةاى اىذعةَ٘س ال هةذ ٍينٍ٘ةي هةذٗس اىش ةاه ٗ عةو ا تةذاُ . 1))

ؽةةشمي ا ّعةةاً ىي واعةةي ؽةةشمي ا ّعةةاً ىي واعةةي ، ، اىعةةشف اىذعةةَ٘سٛاىعةةشف اىذعةةَ٘سٛ  ْٝظةةش ق د. عةةعذ عوةةذ اىأوةةاس اىعيةة٘ػ ق دساعةةاً  ةةْٜٝظةةش ق د. عةةعذ عوةةذ اىأوةةاس اىعيةة٘ػ ق دساعةةاً  ةةٜ

 . .   121121ؿؿ، ، 12221222، ،  اٍعي اىْٖشِٝ اٍعي اىْٖشِٝ، ، ميٞي اىيق٘ ميٞي اىيق٘ ، ، ه ذاده ذاد، ، اىَيذٗدىاىَيذٗدى

 . .   12211221( ٍعيَٞاً اىغي٘ك اىَْٖٜ ٗاى٘ظٞفٜ ىََْغوٜ دٝ٘اُ اىشقاهي اىَاىٞي ىغْي ( ٍعيَٞاً اىغي٘ك اىَْٖٜ ٗاى٘ظٞفٜ ىََْغوٜ دٝ٘اُ اىشقاهي اىَاىٞي ىغْي 2))
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العحالة  نين الع نو المجناز والجهنة الخا نعة لرالا تنب إلن  جاننب العقو نات اين ن اطية العحالة  نين الع نو المجناز والجهنة الخا نعة لرالا تنب إلن  جاننب العقو نات اين ن اطية 
 . . ((1  ط ممارسة المهنةط ممارسة المهنةالت  يمكن لر ها   د من يخال  الوال  ومعايير و رو الت  يمكن لر ها   د من يخال  الوال  ومعايير و رو 

 ُمراعاة الحقوق والواجبات والمسؤوليات ُمراعاة الحقوق والواجبات والمسؤوليات : : الةرع الثانيالةرع الثاني

ُيع  ت  ي  ال قود الما ية والمعنوية ألل ناك مهننة الرالا نة  منراش ي غنن  لننُب لن  ُيع  ت  ي  ال قود الما ية والمعنوية ألل ناك مهننة الرالا نة  منراش ي غنن  لننُب لن  
إك  ن الموازننننة  نننين الواج نننات وال قنننود إك  ن الموازننننة  نننين الواج نننات وال قنننود ، ، ت قيننند األهننن ا  المتوخننناة منننن لممينننة الرالا نننةت قيننند األهننن ا  المتوخننناة منننن لممينننة الرالا نننة

  تمننننك الموازنننننة النننن    نننن   الجهنننن  األك ننننر لجميننننع   تمننننك الموازنننننة النننن    نننن   الجهنننن  األك ننننر لجميننننع وت  ينننن  المسننننؤوليات المترت ننننة لمننننوت  ينننن  المسننننؤوليات المترت ننننة لمنننن
لننكلك لقنن   ننك  المجمننس األلمنن  لننكلك لقنن   ننك  المجمننس األلمنن  ، ، و ننمنتها لقوالنن  ومعننايير المهنننةو ننمنتها لقوالنن  ومعننايير المهنننة، ، المنظمننات المهنيننةالمنظمننات المهنيننة

لمهنننة مراال ننة وتنن اليد ال سننا ات لنن  العننراد جهننو اش ي يمكننن نكرانهننا لنن  و ننع األسننس لمهنننة مراال ننة وتنن اليد ال سننا ات لنن  العننراد جهننو اش ي يمكننن نكرانهننا لنن  و ننع األسننس 
المسنننن  إلينننب المسنننن  إلينننب   الحزمنننة ل نننمان الموازننننة  نننين اإلمكاننننات المتا نننة لممراالنننب و جنننم العمننن الحزمنننة ل نننمان الموازننننة  نننين اإلمكاننننات المتا نننة لممراالنننب و جنننم العمننن 

زاك إرساك  لائم هك  ال قود يتك   لنا ، ، ومستو  األجور المق ولة لتنليك مهمة الرالا ةومستو  األجور المق ولة لتنليك مهمة الرالا ة زاك إرساك  لائم هك  ال قود يتك   لنا وا  وا 
ليمنننا كهنننب إلينننب مجمنننس المعنننايير والقوالننن  ليمنننا كهنننب إلينننب مجمنننس المعنننايير والقوالننن    –منننن العنننرض  لنننح  و منننا ي يق ننن  ال نننك منننن العنننرض  لنننح  و منننا ي يق ننن  ال نننك 

الم اس ية والرالا ية من مسؤولية مراالب ال سا ات لن األ  اث الح قنة لتناريا الموازننة الم اس ية والرالا ية من مسؤولية مراالب ال سا ات لن األ  اث الح قنة لتناريا الموازننة 
هنننكا ومننن النا ينننة العممينننة يسننتمزم الينننام مراالنننب هنننكا ومننن النا ينننة العممينننة يسننتمزم الينننام مراالنننب ، ، وتننناريا تقرينننر مراالننب ال سنننا اتوتننناريا تقرينننر مراالننب ال سنننا اتالعامننة العامننة 

ال سنننا ات  نننالتواليع لمننن  تقرينننر   تننناريا انتهننناك ل  نننب النننك  يت نننمن   اك  ل جنننراكات ال سنننا ات  نننالتواليع لمننن  تقرينننر   تننناريا انتهننناك ل  نننب النننك  يت نننمن   اك  ل جنننراكات 
لهنننناك لننن ة لهنننناك لننن ة ، ، الحزمنننة المتعمقنننة  األ ننن اث التننن  تقنننع لغاينننة التننناريا المننن ون لمننن  التقرينننرالحزمنننة المتعمقنننة  األ ننن اث التننن  تقنننع لغاينننة التننناريا المننن ون لمننن  التقرينننر

و ن  خننكها  نظننر ايلت ننار  مقارنتهننا مننع كنن  مننن تنناريا و ن  خننكها  نظننر ايلت ننار  مقارنتهننا مننع كنن  مننن تنناريا تننواريا تتعمنند  ال يانننات الماليننة تننواريا تتعمنند  ال يانننات الماليننة 
التقرير وتاريا اسنتحم اإل ارة لمتقرينر يسنهم إلن   ن  ك ينر لن  ت  ين  المسنؤولية مو نوع التقرير وتاريا اسنتحم اإل ارة لمتقرينر يسنهم إلن   ن  ك ينر لن  ت  ين  المسنؤولية مو نوع 

 . . ((2  ال  ثال  ث

 
                                                           

اُّ٘ اُّ٘ ٗعْةةذ صةةذٗس قةةٗعْةةذ صةةذٗس قةة، ، ( هةةذنً عَيٞةةي إ ةةاصى ٍَٗاهعةةي نعضةةاء اىَْٖةةي نٗالً ٍةةِ قوةةو ٗصاسى اىَأةةاسى( هةةذنً عَيٞةةي إ ةةاصى ٍَٗاهعةةي نعضةةاء اىَْٖةةي نٗالً ٍةةِ قوةةو ٗصاسى اىَأةةاسى1))

 ..  12131213( ىغْي ( ىغْي 3636سقٌ )سقٌ )  اىؾشماًاىؾشماً

نعْذً ٍَٖي اص اصى ٗاصؽشاف عيٚ ٕةزٓ اىَْٖةي إىةٚ ّقاهةي اىَياعةوِٞ ٗاىَةذققِٞ اىعةشاقِٞٞ نعْذً ٍَٖي اص اصى ٗاصؽشاف عيٚ ٕةزٓ اىَْٖةي إىةٚ ّقاهةي اىَياعةوِٞ ٗاىَةذققِٞ اىعةشاقِٞٞ 

غٞةةش نُ اصهفةةا  اىةةزٛ ىيقٖةةا  ةةٜ ٍَاهعةةي نداء ٗعةةي٘ك ا عضةةاء ٍٗةةا عةةوؤ ٕةةزا اىفؾةةو ٍةةِ ٍغةةوٞن غٞةةش نُ اصهفةةا  اىةةزٛ ىيقٖةةا  ةةٜ ٍَاهعةةي نداء ٗعةةي٘ك ا عضةةاء ٍٗةةا عةةوؤ ٕةةزا اىفؾةةو ٍةةِ ٍغةةوٞن 

مةاُ ٍةذعاى صسعةاء ّظةاً مةاُ ٍةذعاى صسعةاء ّظةاً ، ، يٞةضيٞةضٍٗ٘اطؤ هِٞ ا عضةاء ٗاىأٖةاً اىخاتةعي ىشقةاهٌَٖ  ضةفً عةِ اىٍَٗ٘اطؤ هِٞ ا عضةاء ٗاىأٖةاً اىخاتةعي ىشقةاهٌَٖ  ضةفً عةِ اىَ

 . .   12221222( ىغْي ( ىغْي 33ٍَاسعي ٍْٖي ٍشاقوي ٍٗذقٞ  اىيغاهاً سقٌ )ٍَاسعي ٍْٖي ٍشاقوي ٍٗذقٞ  اىيغاهاً سقٌ )

 ( اىحادس ٍِ ٍأيظ اىَعاٝٞش ٗاىق٘اعذ اىَياعوٞي ٗاىَاىٞي . ( اىحادس ٍِ ٍأيظ اىَعاٝٞش ٗاىق٘اعذ اىَياعوٞي ٗاىَاىٞي . 11( ْٝظش ق قاعذى اىَذقٞ  سقٌ )( ْٝظش ق قاعذى اىَذقٞ  سقٌ )2))
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 ضرورة إرساء دعائم نظم المعمومات اإلدارية والةنية ضرورة إرساء دعائم نظم المعمومات اإلدارية والةنية : : الةرع الثالث الةرع الثالث 
  عمومننات التنن  ي تنناج إليهنناعمومننات التنن  ي تنناج إليهننانننات والمنننات والملالرالا ننة تعتمنن   ساسنناش لمنن  مسننتو  و الننة ال يالالرالا ننة تعتمنن   ساسنناش لمنن  مسننتو  و الننة ال يا

المراالب لتكوين النالة  نتائ   لما  الجهة الخا عة لرالا تب و قيقة و نعها المنال   عن  المراالب لتكوين النالة  نتائ   لما  الجهة الخا عة لرالا تب و قيقة و نعها المنال   عن  
إك  ن ل نننص لممينننات اإلنلننناد يتطمنننب مراجعنننة ن ننناط الجهنننة الخا نننعة إك  ن ل نننص لممينننات اإلنلننناد يتطمنننب مراجعنننة ن ننناط الجهنننة الخا نننعة ، ، التوبننند منهننناالتوبننند منهنننا

 . .   ((1  لمرالا ةلمرالا ة
 دراسة وتقويم نظم الرقابة الداخمية دراسة وتقويم نظم الرقابة الداخمية : : الةرع الرابعالةرع الرابع

المعايير والقوال  الم اس ية والرالا ية  جمسنتب المنعقن ة  تناريا المعايير والقوال  الم اس ية والرالا ية  جمسنتب المنعقن ة  تناريا وهكا ما  الرُ  مجمس وهكا ما  الرُ  مجمس 
إك تم ت  ي  األه ا  والنطاد والم طم ات كات العحالنة  المو نوع إك تم ت  ي  األه ا  والنطاد والم طم ات كات العحالنة  المو نوع   ،،((2  21112111//77//1515

ونظنننام التخطنننيط ونظنننام التخطنننيط ، ، كمنننا تنننم  ينننان تل ننني  الرالا نننة الم اسننن ية ووسنننائمها والرالا نننة اإل ارينننةكمنننا تنننم  ينننان تل ننني  الرالا نننة الم اسننن ية ووسنننائمها والرالا نننة اإل ارينننة
وطرد ل ص نظام وطرد ل ص نظام ، ، تهم مراالب ال سا اتتهم مراالب ال سا اتولنا ر نظام الرالا ة ال اخمية الت  ولنا ر نظام الرالا ة ال اخمية الت  ، ، ال اخم ال اخم 

 الرالا ة ال اخمية . الرالا ة ال اخمية . 
 ((3))التقاريرالتقارير: : الةرع الخامسالةرع الخامس

ايمتنناع لنن إلطناك ايمتنناع لنن إلطناك ، ، تقرينر سنم  تقرينر سنم  ، ، تقرير مقين تقرير مقين ، ، وهو ل ة   نا   تقرير نظي وهو ل ة   نا   تقرير نظي 
 منننا تقرينننر المراالنننب سنننح ُب لنننكلك  ننننب ي نننك  الوسنننيمة التننن  يننن الع  هنننا لنننن نلسنننب  منننا تقرينننر المراالنننب سنننح ُب لنننكلك  ننننب ي نننك  الوسنننيمة التننن  يننن الع  هنننا لنننن نلسنننب   ،،ر  (ر  (

ولنن  الوالننت لينننب ُيعنن   مبا ننة المعننو  ولنن  الوالننت لينننب ُيعنن   مبا ننة المعننو  ، ، األمانننةاألمانننةوتننناك   ننب لننن كنن   ننك لنن  اإلخننحص و وتننناك   ننب لننن كنن   ننك لنن  اإلخننحص و 
  يمة الهجنوم لمن يمة الهجنوم لمن ننننننننلهنو وسلهنو وس، ، هم النك  يمنزد  نب جسن  المخطنئهم النك  يمنزد  نب جسن  المخطنئننننننننننننننسا  والسسا  والسننننننالك  يه م  ب اللالك  يه م  ب الل

 . . ((4  الخطأ والتجاوز لم  الما  العامالخطأ والتجاوز لم  الما  العام
                                                           

، ، عةةاىب اىةةزمشعةةاىب اىةةزمش  ( ْٝظةةش ق اىَوةةادا ٗا عةةظ اىَةةٜ اعََةةذٍٖا اىيأْةةي اىش ٞغةةٞي صعةةذاد اىْظةةاً اىَياعةةوٜ اىَ٘تةةذ( ْٝظةةش ق اىَوةةادا ٗا عةةظ اىَةةٜ اعََةةذٍٖا اىيأْةةي اىش ٞغةةٞي صعةةذاد اىْظةةاً اىَياعةةوٜ اىَ٘تةةذ1))

 . .   2121ؿؿ

اىحةادس عةِ ٍأيةظ اىَعةاٝٞش ٗاىق٘اعةذ اىحةادس عةِ ٍأيةظ اىَعةاٝٞش ٗاىق٘اعةذ ، ، ( ْٝظش ق قاعذى اىَذقٞ  اىخاصي هذساعي ٍٗقٌ٘ٝ ّظٌ اىشقاهي اىذاهيٞي( ْٝظش ق قاعذى اىَذقٞ  اىخاصي هذساعي ٍٗقٌ٘ٝ ّظٌ اىشقاهي اىذاهيٞي2))

. ٗىيَضٝذ ْٝظش ق د. عوذ هللا اىَْٞب ٗد. عوذ اىةشتَِ اىيَاٝةذ ق ٍٖةاً ىأةاُ . ٗىيَضٝذ ْٝظش ق د. عوذ هللا اىَْٞب ٗد. عوذ اىةشتَِ اىيَاٝةذ ق ٍٖةاً ىأةاُ   20002000اىَياعوٞي ٗاىشقاهٞي ىعاً اىَياعوٞي ٗاىشقاهٞي ىعاً 

هيةِ ٍْؾة٘س  ةٜ هيةِ ٍْؾة٘س  ةٜ ، ، -دساعةي ٍ وٞقٞةي  ةٜ اىََينةي اىعشهٞةي اىغةع٘دٝي دساعةي ٍ وٞقٞةي  ةٜ اىََينةي اىعشهٞةي اىغةع٘دٝي   –اىَشا عي ٍٗعةاٝٞش اهَٞةاس نعضةا ٖا اىَشا عي ٍٗعةاٝٞش اهَٞةاس نعضةا ٖا 

 . .   4242ؿؿ، ، 12211221، ، 1111  ، ،  اٍعي اىَيل عوذ اىعضٝض ىيعيً٘ اىَاىٞي ٗاصداسٝي اٍعي اىَيل عوذ اىعضٝض ىيعيً٘ اىَاىٞي ٗاصداسٝي

( اىَٜ اعََذٕا اىَأيظ نعفٓ ٗاىَٜ ٍْاٗىٌ اىَضٝذ ٍِ اىَفةإٌٞ ٗاىَعةاسٝب ( اىَٜ اعََذٕا اىَأيظ نعفٓ ٗاىَٜ ٍْاٗىٌ اىَضٝذ ٍِ اىَفةإٌٞ ٗاىَعةاسٝب 22( ْٝظش ق اىقاعذى سقٌ )( ْٝظش ق اىقاعذى سقٌ )3))

رٓ ىَ٘تةةٞع عْاصةةش ٍقشٝةةش ٍشاقةةن اىيغةةاهاً ٍوعةةاً رٓ ىَ٘تةةٞع عْاصةةش ٍقشٝةةش ٍشاقةةن اىيغةةاهاً ٍوعةةاً ا هةةشٙ إىةةٚ  اّةةن ٍْاٗىٖةةا ىعةةش  عةةَي َّةةاا هةةشٙ إىةةٚ  اّةةن ٍْاٗىٖةةا ىعةةش  عةةَي َّةةا

  صْا ٖا ٗنّ٘اعٖا اىَخَيفي ٍٗا ٍيَ٘ٝٔ ٍِ ٍيفظاً ٗإٝضاتاً ٍٗفتظاً .  صْا ٖا ٗنّ٘اعٖا اىَخَيفي ٍٗا ٍيَ٘ٝٔ ٍِ ٍيفظاً ٗإٝضاتاً ٍٗفتظاً . 

( ٗاىَقشٝش ى يً ق عض٘ى ٍِ  َاعي ٝ٘مو إىٖٞا هٞاُ ٍةا نسادٍةٔا اىأَاعةي . ْٝظةش ق اىَعأةٌ اى٘عةٞظ ق ( ٗاىَقشٝش ى يً ق عض٘ى ٍِ  َاعي ٝ٘مو إىٖٞا هٞاُ ٍةا نسادٍةٔا اىأَاعةي . ْٝظةش ق اىَعأةٌ اى٘عةٞظ ق 4))

 . .   6161ؿؿ، ، 12201220، ، ىَعيٌٞىَعيٌٞٗصاسى اىَشهٞي ٗاٗصاسى اىَشهٞي ٗا، ، اىحادس عِ ٍأَع اىي ي اىعشهٞياىحادس عِ ٍأَع اىي ي اىعشهٞي، ، 22ٓٓ



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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: إن منننا  مغتنننب مهننننة مراال نننة ال سنننا ات وتنلينننك اإلنلننناد العنننام منننن : إن منننا  مغتنننب مهننننة مراال نننة ال سنننا ات وتنلينننك اإلنلننناد العنننام منننن صفففةوة القفففول صفففةوة القفففول 
إك  ن منا ي نيط  هنكا العمن  منن  همينة إك  ن منا ي نيط  هنكا العمن  منن  همينة ، ،   تغن و ي منراك ليهنا  تغن و ي منراك ليهنامستو  لن  الن ن  والتكامنمستو  لن  الن ن  والتكامن

وي نننر  غرا ننة لنن  وي نننر  غرا ننة لنن  ، ،   نن   جمينناش  عنن ما تك نن  مننن   ننالة مننا يسننمو  ننب العمنن  الرالننا    نن   جمينناش  عنن ما تك نن  مننن   ننالة مننا يسننمو  ننب العمنن  الرالننا  
هكا األمر منا  ام يسنع  إلن  إ قناد ال ند لن  إطنار م ن   الم نرولية النك   ناز الر نا هكا األمر منا  ام يسنع  إلن  إ قناد ال ند لن  إطنار م ن   الم نرولية النك   ناز الر نا 

 واي ترام وليس ل  ت كم اإل ارة .واي ترام وليس ل  ت كم اإل ارة .

 املطهب انرابع
نتشريعات انقانونية يف تقويى عًم املراقب عهى اإلنفاق أثر ا

 انعاو يف انعقود احلكويية
  ، خينر وسنيمة، خينر وسنيمة((1  إن إ كام م ن   المسنؤولية :    االتنرا   منر يوجنب مؤاخنكة لالمنبإن إ كام م ن   المسنؤولية :    االتنرا   منر يوجنب مؤاخنكة لالمنب

وي نعننننن   المسننننؤولية هنننننا اسننننتقرار وي نعننننن   المسننننؤولية هنننننا اسننننتقرار ، ، نل ننننام ُلننننر   مايننننة المننننا  العننننامنل ننننام ُلننننر   مايننننة المننننا  العنننناماالم ننننؤو   ون لم ننننؤو   ون 
منننن منننن   عنننن   نعنننن   ن ننن  نت ننن  نت، ، وص  ون  ن تجننن  الننننوروص  ون  ن تجننن  الننننورالت نننريعات العقا ينننة لننن  ت نننالي  الن نننالت نننريعات العقا ينننة لننن  ت نننالي  الن ننن

 كام هكا الم    إلحك  رح الجزاك ليج  مكاننُب المرمنود النك  ُ نرع ألجمنب ي  ن يمقن   كام هكا الم    إلحك  رح الجزاك ليج  مكاننُب المرمنود النك  ُ نرع ألجمنب ي  ن يمقن    
لنن  خ ننم المنن ونات الت ننريعية. ولّعنن  تلعينن  الت ننريعات العقا يننة لمنن  مننن يعتنن   لمنن  لنن  خ ننم المنن ونات الت ننريعية. ولّعنن  تلعينن  الت ننريعات العقا يننة لمنن  مننن يعتنن   لمنن  

 الما  العام خيُر ما يستوجب الجزاك   أنب . الما  العام خيُر ما يستوجب الجزاك   أنب . 

، ، مينة لقن   لليننا  ن العنراد يزخنر  الت نريعات العقا ينة وغيرهنامينة لقن   لليننا  ن العنراد يزخنر  الت نريعات العقا ينة وغيرهناواتساالاش مع تمكنم األهواتساالاش مع تمكنم األه
نلكننت سننالية إلنن   رك الملسنن ة لننن األمننوا  العامننة ولنن  العننرض اتآتنن   يننان نلكننت سننالية إلنن   رك الملسنن ة لننن األمننوا  العامننة ولنن  العننرض اتآتنن   يننان ااوالتنن  مننا والتنن  مننا 

 لتمكم الت ريعات : لتمكم الت ريعات : 

 الدستور الدستور : : الةرع األولالةرع األول

ولم  كلك لق   ن  ولم  كلك لق   ن  ، ، لق  رسم ال ستور العراال  اإلطار القانون  ل ماية الما  العاملق  رسم ال ستور العراال  اإلطار القانون  ل ماية الما  العام
والنن  اسنننتمزم كلنننك  ال نننرورة وجنننو   جهنننزة والنن  اسنننتمزم كلنننك  ال نننرورة وجنننو   جهنننزة ، ، ام الرالنننا   نلسنننُب لمننن  هنننامش ن و نننبام الرالنننا   نلسنننُب لمننن  هنننامش ن و نننبالنظننالنظنن

والنن  اختملننت هننك  ال مايننة لنن  والنن  اختملننت هننك  ال مايننة لنن  ، ، لمننا لهننا مننن  هميننةلمننا لهننا مننن  هميننة، ، تننؤمن ال مايننة الحزمننة لهننك  األمننوا تننؤمن ال مايننة الحزمننة لهننك  األمننوا 
( مننب لمن  : أ  ويش ( مننب لمن  : أ  ويش 2727وسائمها وم اها، وال  ان ر  ال ستور العراال  وت  ين اش لن  المنا ة  وسائمها وم اها، وال  ان ر  ال ستور العراال  وت  ين اش لن  المنا ة  

                                                           

 . .   1111ؿؿ، ، هف ٍناُ ٗال عْي ّؾشهف ٍناُ ٗال عْي ّؾش، ، ( د. تغِٞ عاٍش ق اىَغؤٗىٞي اىَذّٞي اىَقحٞشٝي ٗاىعقذٝي( د. تغِٞ عاٍش ق اىَغؤٗىٞي اىَذّٞي اىَقحٞشٝي ٗاىعقذٝي1))
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 مايتهنننا واجنننب لمننن  كننن  منننواطن . بانيننناش : تننننظم األ كنننام  مايتهنننا واجنننب لمننن  كننن  منننواطن . بانيننناش : تننننظم األ كنننام و و ، ، : لألمنننوا  العامنننة ُ رمنننة: لألمنننوا  العامنننة ُ رمنننة
وال  و  الت  ي يجوز ليها وال  و  الت  ي يجوز ليها ، ، الخا ة   لظ  محك ال ولة وا  ارتها و روط الت ر  ليهاالخا ة   لظ  محك ال ولة وا  ارتها و روط الت ر  ليها

 . . ((1  النزو  لن   ك من هك  األموا أالنزو  لن   ك من هك  األموا أ

ولمننن  هنننكا يتجمننن   نننأن الم نننرع ال سنننتور  الننن  و نننع األسنننس العامنننة لمت نننريعات ولمننن  هنننكا يتجمننن   نننأن الم نننرع ال سنننتور  الننن  و نننع األسنننس العامنننة لمت نننريعات 
غيننر  ن ممننا ي منننازع ليننب  ن ال سننتور غيننر  ن ممننا ي منننازع ليننب  ن ال سننتور ، ، يننة المننا  العنناميننة المننا  العننامالمختملننة والتنن  ترمنن  إلنن   ماالمختملننة والتنن  ترمنن  إلنن   ما

وهننو ي يغنن و وهننو ي يغنن و ، ، ومن   الوتننب لن   مايننة األمنوا  العامننة ي تكننون ممكننة إي   ننورة جزئينةومن   الوتننب لن   مايننة األمنوا  العامننة ي تكننون ممكننة إي   ننورة جزئينة
الا راش لم    اك  ور    ورة لالمة ما لم تتراك ليب   نورة جمينة  النة الت نريعات المن بقنة الا راش لم    اك  ور    ورة لالمة ما لم تتراك ليب   نورة جمينة  النة الت نريعات المن بقنة 

كنننان إ ننن ار الت نننريعات كنننان إ ننن ار الت نننريعات ، ، لواالعينننةلواالعينننةلهنننكا ولألسننن اب العممينننة والهنننكا ولألسننن اب العممينننة وا، ، لمننن   سننناس منننا جننناك  نننبلمننن   سننناس منننا جننناك  نننب
 المنظمة لمعم  الرالا    مراش ما لنُب م يص . وهكا ما سنأت  ل يانب . المنظمة لمعم  الرالا    مراش ما لنُب م يص . وهكا ما سنأت  ل يانب . 

 القانون المدني القانون المدني : : الةرع الثاني الةرع الثاني 

، ، تن أ المسؤولية الم نية الخا ة  عم  المراالب لن ما يخ   التزام مقرر ل  كمتبتن أ المسؤولية الم نية الخا ة  عم  المراالب لن ما يخ   التزام مقرر ل  كمتب
وممتزماش وممتزماش ، ، ال   المت ررال   المت رر  و هكا ي    المراالب مسؤويش و هكا ي    المراالب مسؤويش ، ، ويترتب لم  هكا اإلخح   ررويترتب لم  هكا اإلخح   رر
ويعن  المت نرر و ن    نا ب ال ند  نالتعويض ويعن  ويعن  المت نرر و ن    نا ب ال ند  نالتعويض ويعن  ، ،  تعوي ب لما   ا ُب منن  نرر تعوي ب لما   ا ُب منن  نرر

( مننن القننانون المنن ن  ( مننن القننانون المنن ن  219219ولمنن  هننكا األسنناس جنناكت المننا ة  ولمنن  هننكا األسنناس جنناكت المننا ة  ، ، كلننك  قنناش منن نياش  ننرلاش كلننك  قنناش منن نياش  ننرلاش 
ال كومنننة وال مننن يات ال كومنننة وال مننن يات   -11العراالننن    ينننان وا نننا ليمنننا يتعمننند  المسنننؤولية إك جننناك ليهنننا :  العراالننن    ينننان وا نننا ليمنننا يتعمننند  المسنننؤولية إك جننناك ليهنننا :  

خنننر  التننن  تقنننوم  خ منننة لامنننة وكننن   نننخص ي نننغ  إ ننن   المؤسسنننات خنننر  التننن  تقنننوم  خ منننة لامنننة وكننن   نننخص ي نننغ  إ ننن   المؤسسنننات والمؤسسنننات األوالمؤسسنننات األ
إكا كننان ال ننرر إكا كننان ال ننرر ، ، مسننؤولون لننن ال ننرر الننك  ي  بننب مسننتخ ميهممسننؤولون لننن ال ننرر الننك  ي  بننب مسننتخ ميهم، ، ال نننالية والتجاريننةال نننالية والتجاريننة

                                                           
ٗاىَْؾةة٘س  ةةٜ اى٘قةةا ع اىعشاقٞةةي هاىعةةذد ٗاىَْؾةة٘س  ةةٜ اى٘قةةا ع اىعشاقٞةةي هاىعةةذد ، ، 20052005( ٍةةِ اىذعةةَ٘س اىعشاقةةٜ ىعةةاً ( ٍةةِ اىذعةةَ٘س اىعشاقةةٜ ىعةةاً 2121( ْٝظةةش ق اىَةةادى )( ْٝظةةش ق اىَةةادى )1))

إر ّحةٌ عيةٚ ق إر ّحةٌ عيةٚ ق ، ، اىَي ٜاىَي ٜ  12121010( ٍِ اىذعَ٘س اىعشاقٜ ىعاً ( ٍِ اىذعَ٘س اىعشاقٜ ىعاً 1515( . ٗمزىل  اء  ٜ اىَادى )( . ٗمزىل  اء  ٜ اىَادى )40124012))

ٗعيٚ اىذٗىي ٗعيٚ ن شاد اىؾةعن  َةٞعٌٖ ٗعيٚ اىذٗىي ٗعيٚ ن شاد اىؾةعن  َةٞعٌٖ ، ، " ىألٍ٘اه اىعاٍي ٗىَََيناً اىق ا  اىعاً تشٍي هاصي" ىألٍ٘اه اىعاٍي ٗىَََيناً اىق ا  اىعاً تشٍي هاصي

ٗنُ مةةو ٍخشٝةةن نٗ عةةذٗاُ عيٖٞةةا ٝعةةذف ٍخشٝوةةاً  ةةٜ مٞةةاُ ٗنُ مةةو ٍخشٝةةن نٗ عةةذٗاُ عيٖٞةةا ٝعةةذف ٍخشٝوةةاً  ةةٜ مٞةةاُ ، ، صةةٞاَّٖا ٗاىغةةٖش عيةةٚ نٍْٖةةا ٗتَاَٖٝةةاصةةٞاَّٖا ٗاىغةةٖش عيةةٚ نٍْٖةةا ٗتَاَٖٝةةا

( ٍٗيذٝذاً اىَةادى ( ٍٗيذٝذاً اىَةادى 12201220ؾش عاً )ؾش عاً )اىَأََع ٗعذٗاّاً عيٞٔ" . ٕٗزا ٍا  اء هٔ ٍؾشٗ  اىذعَ٘س اىزٛ ّا اىَأََع ٗعذٗاّاً عيٞٔ" . ٕٗزا ٍا  اء هٔ ٍؾشٗ  اىذعَ٘س اىزٛ ّا 

ٗهخحةة٘ؿ اىَةةادى ٗهخحةة٘ؿ اىَةةادى ، ، ((12251225( ٍةةِ اىقةةاُّ٘ ا عةةاط اىَي ةةٜ ىغةةْي )( ٍةةِ اىقةةاُّ٘ ا عةةاط اىَي ةةٜ ىغةةْي )2323( ٍْةةٔ ٗمةةزىل اىَةةادى )( ٍْةةٔ ٗمةةزىل اىَةةادى )3131))

( ٍةِ اىذعةةَ٘س اىيةةاىٜ ٝة٘سد عيٖٞةةا هعةةح اىفقةٔ ٍفتظةةاً ا ٗىةةٚ ق نّٖةا ٍٞةةضً هةةِٞ ا ٍةة٘اه ( ٍةِ اىذعةةَ٘س اىيةةاىٜ ٝة٘سد عيٖٞةةا هعةةح اىفقةٔ ٍفتظةةاً ا ٗىةةٚ ق نّٖةا ٍٞةةضً هةةِٞ ا ٍةة٘اه 2121))

هَْٞةا ا  ةذس نُ هَْٞةا ا  ةذس نُ ، ، اىَةاه اىعةاًاىَةاه اىعةاً  ٗاىْاّٞةي نّٖةا ٍايقةٜ عيةٚ عةاٍ  ا  ةشاد تَاٝةيٗاىْاّٞةي نّٖةا ٍايقةٜ عيةٚ عةاٍ  ا  ةشاد تَاٝةي، ، اىعاٍي ٗنٍفك اىذٗىةياىعاٍي ٗنٍفك اىذٗىةي

، ، ْٝظش ق د. ٍإش صاىع عفٗٛ ق اى٘عةٞظ  ةٜ اىقةاُّ٘ اصداسْٛٝظش ق د. ٍإش صاىع عفٗٛ ق اى٘عةٞظ  ةٜ اىقةاُّ٘ اصداسٛ، ، ٝنُ٘ عيٚ عاٍ  اىذٗىي ٗاىَ٘اطِٝنُ٘ عيٚ عاٍ  اىذٗىي ٗاىَ٘اطِ

 . .   210210-212212.، ؿ .، ؿ   20022002، ،  اٍعي اىَ٘صو اٍعي اىَ٘صو، ، داس اهِ ا ّٞش ىي واعي ٗاىْؾشداس اهِ ا ّٞش ىي واعي ٗاىْؾش



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ويسنننتطيع المخننن وم  ن يتخمننن  لنننن ويسنننتطيع المخننن وم  ن يتخمننن  لنننن   -22نا نننئاش لنننن تعننن  مننننهم  بنننناك الينننامهم  خننن ماتهم . نا نننئاش لنننن تعننن  مننننهم  بنننناك الينننامهم  خننن ماتهم . 
ال نرر  و  ن ال نرر كنان ال نرر  و  ن ال نرر كنان   المسؤولية إكا ب ت  نُب  ك  ما ين غ  منن العناينة لمننع والنوعالمسؤولية إكا ب ت  نُب  ك  ما ين غ  منن العناينة لمننع والنوع

. ولمن  هنكا لقن   جناز القنانون المن ن  لن  المنا ة . ولمن  هنكا لقن   جناز القنانون المن ن  لن  المنا ة ((1  ي    واالعاش  ت  لو  ك  هك  العنايةأي    واالعاش  ت  لو  ك  هك  العنايةأ
 . . ((2  ( منب لممسؤو  لن لم  الغير الرجوع لميب( منب لممسؤو  لن لم  الغير الرجوع لميب221221  

وير   عض الكتاب  نب يمكن مساكلة المراالنب  منام الجهنة المخت نة اسنتنا اش إلن  وير   عض الكتاب  نب يمكن مساكلة المراالنب  منام الجهنة المخت نة اسنتنا اش إلن  
 م ن  والت  ملا ها أ ك  خطأ س ب  رراش لمغير يمزمم ن  والت  ملا ها أ ك  خطأ س ب  رراش لمغير يمزمالقال ة السائ ة ل  التقنين الالقال ة السائ ة ل  التقنين ال

 . . ((3    من ارتك ب  التعويض أمن ارتك ب  التعويض أ

تسننننتوجب تسننننتوجب ، ، إن الم نننم ة المتوخنننناة مننننن ال يانننننات والتقنننارير التنننن  يقنننن مها المراالننننبإن الم نننم ة المتوخنننناة مننننن ال يانننننات والتقنننارير التنننن  يقنننن مها المراالننننب
إك يترتب لم  ما يرلع المراالب من تقرينر إك يترتب لم  ما يرلع المراالب من تقرينر ، ، مساكلتب ل   الة إخحلب  العم  الموك  إليبمساكلتب ل   الة إخحلب  العم  الموك  إليب

و ينهنا و نين و ينهنا و نين ، ،  باراش يعو  لميها ل  تنظيم لم  المؤسسات ال كومية ليما  ينها منن جهنة باراش يعو  لميها ل  تنظيم لم  المؤسسات ال كومية ليما  ينها منن جهنة
 الجهات األخر  من جهة . الجهات األخر  من جهة . 

لقنن  االت ننت السننمات الجوهريننة لقنن  االت ننت السننمات الجوهريننة ، ، و مننا  ن المراالننب ُيعنن  وكننيحش لننن ممبمنن  ال ننعبو مننا  ن المراالننب ُيعنن  وكننيحش لننن ممبمنن  ال ننعب
 م اس تب إك تع   ما وّك   ب . م اس تب إك تع   ما وّك   ب . 

 القانون الجنائي القانون الجنائي : : الةرع الثالثالةرع الثالث

تن نننأ المسنننؤولية الجنائينننة لنننن  الينننام  نننخص  ارتكننناب لعننن   نننار تجنننا  ال ولنننة تن نننأ المسنننؤولية الجنائينننة لنننن  الينننام  نننخص  ارتكننناب لعننن   نننار تجنننا  ال ولنننة  
ولم  كلك ينتم إيقناع العقو نة  اسنم المجتمنع زجنراش لمنن التن   ولم  كلك ينتم إيقناع العقو نة  اسنم المجتمنع زجنراش لمنن التن   ، ،  الت ارها ممبمة لممجتمع الت ارها ممبمة لممجتمع

وتقوم ال ولة  تنليك العقو ة لم  ال خص  عن  التعنر  لمن  مسنؤوليتب لن  وتقوم ال ولة  تنليك العقو ة لم  ال خص  عن  التعنر  لمن  مسنؤوليتب لن  ، ، ور لاش لمغيرور لاش لمغير
 وتت قد المسؤولية الجنائية ل  األ وا  اتآتية : وتت قد المسؤولية الجنائية ل  األ وا  اتآتية :   ،،ارتكاب اللع ارتكاب اللع 

 ارتكاب لع   ار  المجتمع . ارتكاب لع   ار  المجتمع .  -11
 مخاللة لواجب تكلمُب الوانين العقو ات . مخاللة لواجب تكلمُب الوانين العقو ات .  -22

                                                           

 ه . ه . اىَعذاىَعذ  12511251( ىغْي ( ىغْي 4040( ٍِ اىقاُّ٘ اىَذّٜ اىعشاقٜ سقٌ )( ٍِ اىقاُّ٘ اىَذّٜ اىعشاقٜ سقٌ )212212( ْٝظش ق اىَادى )( ْٝظش ق اىَادى )1))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . 220220( ْٝظش ق اىَادى )( ْٝظش ق اىَادى )2))

داس اىْٖضةةي داس اىْٖضةةي ، ، نصةة٘ىٖا اىعيَٞةةي ٗاىعَيٞةةينصةة٘ىٖا اىعيَٞةةي ٗاىعَيٞةةي، ، ( د. عٞغةةٚ نهةة٘ طوةةو ٗد. عوةةذ اىَةةْعٌ ٍيَةة٘د ق اىَشا عةةي( د. عٞغةةٚ نهةة٘ طوةةو ٗد. عوةةذ اىَةةْعٌ ٍيَةة٘د ق اىَشا عةةي3))

 . .   2222ؿؿ، ، 12611261، ، اىقإشىاىقإشى، ، اىعشهٞياىعشهٞي
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الجنائيننننة الجنائيننننة   –لمنننن  تنليننننك اإلنلنننناد العننننام لمنننن  تنليننننك اإلنلنننناد العننننام   –و ننننرٌ   اإل ننننارة  ن مسننننؤولية المراالننننب و ننننرٌ   اإل ننننارة  ن مسننننؤولية المراالننننب 
العقنار العقنار كقانون ال ركات والانون  ري ة ال خ  والنانون  نري ة كقانون ال ركات والانون  ري ة ال خ  والنانون  نري ة ، ، تنظمها القوانين الخا ةتنظمها القوانين الخا ة

 المع   . المع   .   19691969( لسنة ( لسنة 111111إل  جانب الانون العقو ات رالم  إل  جانب الانون العقو ات رالم  

تو   مكنة هكا القنانون ليمنا تو   مكنة هكا القنانون ليمنا   –لقانون العقو ات العراال   لح  لقانون العقو ات العراال   لح    إن النظرة األول :إن النظرة األول :
 ا تو  ل  سعيب ال بيث لمنع    لم  من  أنب ايلت اك لم  الما  العام . ا تو  ل  سعيب ال بيث لمنع    لم  من  أنب ايلت اك لم  الما  العام . 

، ول  الما ة ، ول  الما ة ((1  راد  و الوبائدراد  و الوبائدلل  الل   البامن لال   الة التزوير واإلتح  لألو لل  الل   البامن لال   الة التزوير واإلتح  لألو    -
 و ع   اش لك  من غش  و الام  لع  الت ليس . و ع   اش لك  من غش  و الام  لع  الت ليس .   ((2    ((466466  

تحلها    - تحلها ول  الل   السا س من القانون تناو  جريمة سرالة األوراد وا   . . ((3  ول  الل   السا س من القانون تناو  جريمة سرالة األوراد وا 
 . . ((4   ما ال اب الخامس لق  خ ص لمجرائم المخمة  البقة العامة  ما ال اب الخامس لق  خ ص لمجرائم المخمة  البقة العامة    -
  العممنة و وراد النقن  والسنن ات   العممنة و وراد النقن  والسنن ات تنناو  تزيينتنناو  تزيين، ، ول  الل   البان  من ال ناب الخنامسول  الل   البان  من ال ناب الخنامس -

 . . ((5    الماليةالمالية
 . . ((6  ول  الل   البالث لق  ككر تزوير الم ررات ول  الل   البالث لق  ككر تزوير الم ررات    -
 . . ((7  ول  الل   البالث  لرلب البان  تناو  تزوير الم ررات الرسمية ول  الل   البالث  لرلب البان  تناو  تزوير الم ررات الرسمية    -
ولننن  اللننننرع البالنننث مننننن ال ننناب الخننننامس لننننرض  نننورة خا ننننة منننن التزويننننر لنننن  ولننن  اللننننرع البالنننث مننننن ال ننناب الخننننامس لننننرض  نننورة خا ننننة منننن التزويننننر لنننن     -

 . . ((8  الم ررات الرسمية الم ررات الرسمية 
 . . ((9  ا ع من ال اب الخامس تم تناو  الم ررات العا ية ا ع من ال اب الخامس تم تناو  الم ررات العا ية ول  اللرع الر ول  اللرع الر  -
ولنن  الل نن  الخننامس مننن ال نناب الخننامس تننناو  الجننرائم الماسننة  ايالت ننا  الننوطن  ولنن  الل نن  الخننامس مننن ال نناب الخننامس تننناو  الجننرائم الماسننة  ايالت ننا  الننوطن   -

 . . ((1    والبقة المالية لم ولةوالبقة المالية لم ولة
                                                           

 اىَعذه . اىَعذه .   12621262( ىغْي ( ىغْي 111111( ٍِ قاُّ٘ اىعق٘هاً سقٌ )( ٍِ قاُّ٘ اىعق٘هاً سقٌ )22//164164( ْٝظش ق اىَادى )( ْٝظش ق اىَادى )1))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ نعفٓ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ نعفٓ رأٍ . 466466ادى )ادى )( ْٝظش ق اىَ( ْٝظش ق اى2َ))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . 265265( ٗ)( ٗ)264264( ٗ)( ٗ)263263( ْٝظش ق اىَ٘اد )( ْٝظش ق اىَ٘اد )3))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . 211211( ٗ)( ٗ)216216( ٗ)( ٗ)215215( ْٝظش ق اىَ٘اد )( ْٝظش ق اىَ٘اد )4))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . 211211( ٗ)( ٗ)210210( ْٝظش ق اىَ٘اد )( ْٝظش ق اىَ٘اد )5))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . 211211( ْٝظش ق اىَادى )( ْٝظش ق اىَادى )6))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . 220220( ٗ)( ٗ)211211٘اد )٘اد )( ْٝظش ق اىَ( ْٝظش ق اى1َ))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . 224224( ْٝظش ق اىَادى )( ْٝظش ق اىَادى )1))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . 226226( ٗ)( ٗ)225225( ْٝظش ق اىَ٘اد )( ْٝظش ق اىَ٘اد )2))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ولنن  ال نناب السننا س تننناو  الجننرائم المخمننة  واج ننات الوظيلننة العامننة ولنن  الل نن  ولنن  ال نناب السننا س تننناو  الجننرائم المخمننة  واج ننات الوظيلننة العامننة ولنن  الل نن     -
 . . ((2    األو  تناو  الر وةاألو  تناو  الر وة

   البان  من ال اب السا س تنناو  مو نوع  ايخنتحس( و ن  ت لقو نة    البان  من ال اب السا س تنناو  مو نوع  ايخنتحس( و ن  ت لقو نة ول  اللول  الل   -
 . . ((4    . و خ وص جريمة السرالة لق      لميها الم رع لت   إل  اإلل ام. و خ وص جريمة السرالة لق      لميها الم رع لت   إل  اإلل ام((3  لكلكلكلك

 . . ((5    و ور  الم رع لقو ة لمم تا و ور  الم رع لقو ة لمم تا 
 لمو وع الغش ل  المعامحت التجارية . لمو وع الغش ل  المعامحت التجارية .   ((6    ((466466وال  خ ص الم رع الما ة  وال  خ ص الم رع الما ة     -

 انين األخرى انين األخرى القو القو : : الةرع الرابع الةرع الرابع 

 . المتعمد  السرالة وايختحس . . المتعمد  السرالة وايختحس . ((7  19991999لسنة لسنة   265265القرار ك  الع   القرار ك  الع    -11
. واخرهنننا القنننانون رالنننم . واخرهنننا القنننانون رالنننم ((8  19991999( لسننننة ( لسننننة 66النننانون  ينننوان الرالا نننة المالينننة ك  العننن    النننانون  ينننوان الرالا نننة المالينننة ك  العننن     -22

 . .   21112111( لسنة ( لسنة 3131  
 . . ((9  الانون ال ركات العامةالانون ال ركات العامة  19971997( لسنة ( لسنة 2222القانون ك  الع    القانون ك  الع     -33
 . . ((11  نون الموازنة العامة المو  ة لم ولةنون الموازنة العامة المو  ة لم ولةالاالا  19851985( لسنة ( لسنة 117117القانون رالم  القانون رالم   -44
يجار  موا  ال ولة  19861986( لسنة ( لسنة 3232القانون رالم  القانون رالم   -55 يجار  موا  ال ولة يع وا   . . ((11   يع وا 
. النننننانون الكسنننننب غينننننر الم نننننروع لمننننن   سننننناب . النننننانون الكسنننننب غينننننر الم نننننروع لمننننن   سننننناب   19851985( لسننننننة ( لسننننننة 1515النننننانون رالنننننم  النننننانون رالنننننم   -66

 .  .  ((12  ال عبال عب
 . . ((1  19971997( لسنة ( لسنة 2121الانون ال ركات رالم  الانون ال ركات رالم   -77

                                                                                                                                                      

 ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . 305305( ٗ)( ٗ)304304( ْٝظش ق اىَ٘اد )( ْٝظش ق اىَ٘اد )1))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ رأٍ . 301301( ْٝظش ق اىَادى )( ْٝظش ق اىَادى )2))

 رأٍ .رأٍ .  ( ٍِ اىقاُّ٘( ٍِ اىقا316316ُّ٘( ْٝظش ق اىَادى )( ْٝظش ق اىَادى )3))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ نعفٓ رأٍ . ( ٍِ اىقاُّ٘ نعفٓ رأٍ . 450450( ٗ)( ٗ)432432( ْٝظش ق اىَادى )( ْٝظش ق اىَادى )4))

 . .   12621262( ىغْي ( ىغْي 111111( ٍِ قاُّ٘ اىعق٘هاً سقٌ )( ٍِ قاُّ٘ اىعق٘هاً سقٌ )464464( ٗ)( ٗ)452452( ْٝظش ق اىَ٘اد )( ْٝظش ق اىَ٘اد )5))

 ( ٍِ اىقاُّ٘ اعفٓ رأٍ .( ٍِ اىقاُّ٘ اعفٓ رأٍ .466466( ْٝظش ق اىَادى )( ْٝظش ق اىَادى )6))

اى٘قةا ع اىعشاقٞةي اى٘قةا ع اىعشاقٞةي ٗاىَْؾة٘س  ةٜ  شٝةذى ٗاىَْؾة٘س  ةٜ  شٝةذى   12221222( ىغةْي ( ىغةْي 265265( قشاس ٍأيظ قٞادى اىْ٘سى اىَْيو سقٌ )( قشاس ٍأيظ قٞادى اىْ٘سى اىَْيو سقٌ )1))

 . .   20002000//11//1111( هَاسٝخ ( هَاسٝخ 31023102هاىشقٌ )هاىشقٌ )

 اىْا ز . اىْا ز .   20112011( ىغْي ( ىغْي 3131( ْٝظش ق قاُّ٘ دٝ٘اُ اىشقاهي اىَاىٞي رٛ اىعذد )( ْٝظش ق قاُّ٘ دٝ٘اُ اىشقاهي اىَاىٞي رٛ اىعذد )1))

 اىَعذه. اىَعذه.   12211221( ىغْي ( ىغْي 2222( قاُّ٘ اىؾشماً سقٌ )( قاُّ٘ اىؾشماً سقٌ )2))

 اىَي ٚ . اىَي ٚ .   12151215( ىغْي ( ىغْي 101101( قاُّ٘ اىَ٘اصّي اىَ٘تذى سقٌ )( قاُّ٘ اىَ٘اصّي اىَ٘تذى سقٌ )10))

 اىَعذه .اىَعذه .  12161216( ىغْي ( ىغْي 3232ذٗىي سقٌ )ذٗىي سقٌ )( قاُّ٘ هٞع ٗإٝأاس نٍ٘اه اى( قاُّ٘ هٞع ٗإٝأاس نٍ٘اه اى11))

 اىَعذه . اىَعذه .   12511251( ىغْي ( ىغْي 1515( ْٝظش ق قاُّ٘ اىنغن غٞش اىَؾشٗ  سقٌ )( ْٝظش ق قاُّ٘ اىنغن غٞش اىَؾشٗ  سقٌ )12))
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ر سنمطة ايئنتح  ر سنمطة ايئنتح   نأم نأم  21132113لسننة لسننة   483483الانون الم نار  ال نا ر  موجنب القنرار الانون الم نار  ال نا ر  موجنب القنرار  -88
 . . ((2  المؤالتةالمؤالتة

 . . ((3  19911991( لسنة ( لسنة 1414الانون ان  اط موظل  ال ولة والقطاع اي تراك  رالم  الانون ان  اط موظل  ال ولة والقطاع اي تراك  رالم   -99
ال نننا ر لنننن سنننمطة ايئنننتح  ال نننا ر لنننن سنننمطة ايئنننتح    21142114( لسننننة ( لسننننة 5555النننانون هيئنننة النزاهنننة األمنننر  النننانون هيئنننة النزاهنننة األمنننر   -1111

 . .   21112111( لسنة ( لسنة 3131. و خرها الانون الهيئة رالم  . و خرها الانون الهيئة رالم  ((4  المؤالتةالمؤالتة
 . . ((5  21142114( لسنة ( لسنة 5757ك  الرالم  ك  الرالم  الانون الملت ون العموميون العرااليون األمر الانون الملت ون العموميون العرااليون األمر  -1111
 . . ((6  21142114( لسنة ( لسنة 8787 ائرة العقو  ال كومية المن وص لميها ل  األمر رالم   ائرة العقو  ال كومية المن وص لميها ل  األمر رالم   -1212
 . . ((7  21182118( لسنة ( لسنة 2121الانون الم الظات غير المرت طة   الميم رالم  الانون الم الظات غير المرت طة   الميم رالم   -1313
 . . ((8  19611961( لسنة ( لسنة 2424الانون الخ مة الم نية رالم  الانون الخ مة الم نية رالم   -1414
 . . ((9  21142114( لسنة ( لسنة 9595الانون اإل ارة المالية وال ين العام رالم  الانون اإل ارة المالية وال ين العام رالم   -1515

ومهما يكن من  منر هنكا التعن   لمقنوانين والتعميمنات التن  تننظم كيلينة تنلينك النلقنة ومهما يكن من  منر هنكا التعن   لمقنوانين والتعميمنات التن  تننظم كيلينة تنلينك النلقنة 
لالبا ت  ن ال ح يات الت  تمننا لممراالنب ي يجنب  ن تسنتعم  إي لن  ال ن و  لالبا ت  ن ال ح يات الت  تمننا لممراالنب ي يجنب  ن تسنتعم  إي لن  ال ن و  ، ، العامةالعامة

إك إك ، ، وولند ال نوا ط التن  ي ين غن  الخنروج لميهناوولند ال نوا ط التن  ي ين غن  الخنروج لميهنا، ، الت  رسمت لب،  موجب كاك القنانونالت  رسمت لب،  موجب كاك القنانون
م ال نننوا ط ينننؤ   إلننن  اإل نننرار  الم نننم ة التننن   را  القنننانون م ال نننوا ط ينننؤ   إلننن  اإل نننرار  الم نننم ة التننن   را  القنننانون  ن كننن  خنننروج لمننن  تمكننن ن كننن  خنننروج لمننن  تمكننن

إي  ننننننا نننننر   ن تعنننن   الت ننننريعات الرا لننننة إي  ننننننا نننننر   ن تعنننن   الت ننننريعات الرا لننننة ، ، ومننننن بننننم اي ننننطراب واللو نننن ومننننن بننننم اي ننننطراب واللو نننن ، ،  مايتهننننا مايتهننننا
لممخننال  المنظمننة لعمميننة اإلنلنناد ي يكتننب لهننا ايسننتقامة إكا لننم يكننن هننناك جهننة رالا يننة لممخننال  المنظمننة لعمميننة اإلنلنناد ي يكتننب لهننا ايسننتقامة إكا لننم يكننن هننناك جهننة رالا يننة 

إليهنننا والمتعمقنننة  المخاللنننات إليهنننا والمتعمقنننة  المخاللنننات   لهنننا  نننح ية إ ننن ار األ كنننام وال نننت لننن  الق نننايا الم النننةلهنننا  نننح ية إ ننن ار األ كنننام وال نننت لننن  الق نننايا الم النننة
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 اىَعذه. اىَعذه.   20042004( ىغْي ( ىغْي 5151( ْٝظش ق قاُّ٘ اىَفَؼ اىعاً اىحادس ها ٍش )( ْٝظش ق قاُّ٘ اىَفَؼ اىعاً اىحادس ها ٍش )5))

 اىْا ز. اىْا ز.   20042004( ىغْي ( ىغْي 1111( ْٝظش ق اىقاُّ٘ اىََعي  هَؾنٞو دا شى اىعق٘د اىينٍ٘ٞي اىحادس ها ٍش )( ْٝظش ق اىقاُّ٘ اىََعي  هَؾنٞو دا شى اىعق٘د اىينٍ٘ٞي اىحادس ها ٍش )6))

 اىَعذه . اىَعذه .   20012001( ىغْي ( ىغْي 2121ْٝظش ق قاُّ٘ اىَيا ظاً غٞش اىَْظَي هئقيٌٞ سقٌ )ْٝظش ق قاُّ٘ اىَيا ظاً غٞش اىَْظَي هئقيٌٞ سقٌ )( ( 1))

 اىَعذه . اىَعذه .   12601260( ىغْي ( ىغْي 2424( ْٝظش ق قاُّ٘ اىخذٍي اىَذّٞي سقٌ )( ْٝظش ق قاُّ٘ اىخذٍي اىَذّٞي سقٌ )1))

ٌٛ هاصؽاسى نُ ٕزا اىقاُّ٘ ، ، 20042004( ىغْي ( ىغْي 2525( ْٝظش ق قاُّ٘ اصداسى اىَاىٞي ٗاىذِٝ اىعاً سقٌ )( ْٝظش ق قاُّ٘ اصداسى اىَاىٞي ٗاىذِٝ اىعاً سقٌ )2)) ٌٛ هاصؽاسى نُ ٕزا اىقاُّ٘ ٗتش ٗتش
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العنننام لننن  ال نننايا جنننرائم ايخنننتحس والتزوينننر وت  يننن  األمنننوا  العنننام لننن  ال نننايا جنننرائم ايخنننتحس والتزوينننر وت  يننن  األمنننوا    اي لننناكاي لننناك و  ننند  و  ننند ، ، المالينننةالمالينننة
 و ايلتنن اك لميهننا م ا ننرة واتخنناك إجننراكات المسننألة لممخاللننات الماليننة التنن  يننتم  و ايلتنن اك لميهننا م ا ننرة واتخنناك إجننراكات المسننألة لممخاللننات الماليننة التنن  يننتم ، ، العامننةالعامننة

الت  يوج  ليهنا الت  يوج  ليهنا   لق  كلمت  الطا  مب  تمكم الجهات الرالا ية لائ تها ل  ال م انلق  كلمت  الطا  مب  تمكم الجهات الرالا ية لائ تها ل  ال م ان، ، اكت الهااكت الها
كا مننا   كمنننا لمنن  تمكننم الجهننة ((1  كلكننم التنظننيمكلكننم التنظننيم كا مننا   كمنننا لمنن  تمكننم الجهننة ، وا  الرالا يننة نكننون النن  ولّرنننا الرالا يننة نكننون النن  ولّرنننا   –م كمننة م كمننة   –، وا 

، ، الننا رة لمنن  ت قينند متطم ننات اإل ننحح والتنميننةالننا رة لمنن  ت قينند متطم ننات اإل ننحح والتنميننة، ،  يئننة رالا يننة تتناسننب مننع كنن  الظننرو  يئننة رالا يننة تتناسننب مننع كنن  الظننرو 
وألج  هكا ُكمنُب ن نن من لوين إللنا ة النظنر لن  اللمسنلة التن  تقنوم لميهنا لمن  األجهنزة وألج  هكا ُكمنُب ن نن من لوين إللنا ة النظنر لن  اللمسنلة التن  تقنوم لميهنا لمن  األجهنزة 

  يث ننتقن  منن رالا نة لمن  الهنامش إلن  رالا نة واالعنة تسنع    يث ننتقن  منن رالا نة لمن  الهنامش إلن  رالا نة واالعنة تسنع  ، ،  ية وال ور المناط  ها ية وال ور المناط  هاالرالاالرالا
وايسننتلا ة مننن التط يقننات العمميننة ال  يبننة لنن  لمننم وايسننتلا ة مننن التط يقننات العمميننة ال  يبننة لنن  لمننم ، ، إلنن   رك ال نن هات لننن المننا  العننامإلنن   رك ال نن هات لننن المننا  العننام

و التنال  رلنع و التنال  رلنع ، ، الم اس ة لتر ي  اإلنلاد ال كوم ، ولت سين وتطنوير اإلجنراكات الرالا ينةالم اس ة لتر ي  اإلنلاد ال كوم ، ولت سين وتطنوير اإلجنراكات الرالا ينة
ن انتظننام العمنن  الرالننا   .  مننا  ن يقت ننر العمنن  لمنن  تطننوير ن انتظننام العمنن  الرالننا   .  مننا  ن يقت ننر العمنن  لمنن  تطننوير المعوالننات التنن  ت ينن   و المعوالننات التنن  ت ينن   و 

 . لح نعتق   أن كلك ل  م مب . . لح نعتق   أن كلك ل  م مب . ((2  العم  الرالا   من خح  تع   الت ريعاتالعم  الرالا   من خح  تع   الت ريعات

                                                           

( ٕٗزا ٍةا نىفْٞةآ  ةٜ اىةذٗه اىَةٜ مةاُ ىٖةا اىغةو   ةٜ إسعةاء دعةا ٌ ا  ٖةضى اىشقاهٞةي اىَغةَقيي راً ( ٕٗزا ٍةا نىفْٞةآ  ةٜ اىةذٗه اىَةٜ مةاُ ىٖةا اىغةو   ةٜ إسعةاء دعةا ٌ ا  ٖةضى اىشقاهٞةي اىَغةَقيي راً 1))

ٗاىَشاقن اىَياعن اىعاً  ةٜ هشٝ اّٞةا( ٗاىَشاقن اىَياعن اىعاً  ةٜ هشٝ اّٞةا(   –ّغا ّغا اىحفتٞاً اى٘اععي ٍْو )ٍينَي اىَياعواً  ٜ  شاىحفتٞاً اى٘اععي ٍْو )ٍينَي اىَياعواً  ٜ  ش

 . . 

(  ذٌٝش هاىزمش نّْا قذ هححْا دساعي ٍغَفٞضي ىةوعح اىَؾةشٝعاً ٗا  ٖةضى اىشقاهٞةي راً اىحةيي (  ذٌٝش هاىزمش نّْا قذ هححْا دساعي ٍغَفٞضي ىةوعح اىَؾةشٝعاً ٗا  ٖةضى اىشقاهٞةي راً اىحةيي 2))

 هَ٘ت٘  اىويِ  ٜ اىفحو اىْاىِ ٍِ اىوام اىْاّٜ ٍِ ٕزٓ اىذساعي . هَ٘ت٘  اىويِ  ٜ اىفحو اىْاىِ ٍِ اىوام اىْاّٜ ٍِ ٕزٓ اىذساعي . 
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 الخاتمة
مننا سن د ككننر  يقت ن   نننا ككنر اهننم ايسنتنتاجات والتو ننيات لن  خاتمننة مننا سن د ككننر  يقت ن   نننا ككنر اهننم ايسنتنتاجات والتو ننيات لن  خاتمننة   وألهمينةوألهمينة

   ::هك  ال راسة وهكا ما سن ينب ل  النقطتين ايتيتينهك  ال راسة وهكا ما سن ينب ل  النقطتين ايتيتين
 : الستنتاجات :: الستنتاجات :اولاول

لم يغل   يوان الرالا ة المالية لن و ع الوال  ومعايير لممية ولممية لرل  مهنة لم يغل   يوان الرالا ة المالية لن و ع الوال  ومعايير لممية ولممية لرل  مهنة  -11
الرالا نننة  منننا هنننو ج يننن  وهنننكا منننا تجمننن  لننن  االامنننة  ورات ت ري ينننة لمقنننائمين لمننن  الرالا نننة  منننا هنننو ج يننن  وهنننكا منننا تجمننن  لننن  االامنننة  ورات ت ري ينننة لمقنننائمين لمننن  

 العم  الرالا  .العم  الرالا  .

ن القوالنن  الم اسننن ية والرالا ينننة التنن   ننن رت لنننن مجمننس المعنننايير الم اسننن ية ن القوالنن  الم اسننن ية والرالا ينننة التنن   ننن رت لنننن مجمننس المعنننايير الم اسننن ية إإ -22
ينوان الرالا نة المالينة تعن  خينر مسنمك لتقنويم لمن  المراالنب وت نو  ينوان الرالا نة المالينة تعن  خينر مسنمك لتقنويم لمن  المراالنب وت نو  والرالا ية ل   والرالا ية ل   

 ون والننوع الخروالننات لنن  العمنن  الرالننا   ممننا جعنن  منهننا مننحكا ل مايننة اينلنناد  ون والننوع الخروالننات لنن  العمنن  الرالننا   ممننا جعنن  منهننا مننحكا ل مايننة اينلنناد 
 العام ل  العقو  ال كومية .العام ل  العقو  ال كومية .

تع  الت ريعات المنظمة لمعم  الرالا   وتمك الت  تعم  لم   ماية المنا  العنام تع  الت ريعات المنظمة لمعم  الرالا   وتمك الت  تعم  لم   ماية المنا  العنام  -33
 اس  لن النلقة العامة ل  العق  ال كوم . اس  لن النلقة العامة ل  العق  ال كوم . من ايهمية  مكان ل   رك الملمن ايهمية  مكان ل   رك المل

 ثانيا: التوصيات:ثانيا: التوصيات:

 ننننرورة ان نننناك جهننننة رالا يننننة لميننننا مسننننتقمة نقتننننرح تسننننميتها ب  الهيئننننة الرالا يننننة  ننننرورة ان نننناك جهننننة رالا يننننة لميننننا مسننننتقمة نقتننننرح تسننننميتها ب  الهيئننننة الرالا يننننة  -11
الق ننائية الماليننة العميننا(  تنن  يكننون لهننا القننو  الل نن  لنن   مايننة المننا  العننام الق ننائية الماليننة العميننا(  تنن  يكننون لهننا القننو  الل نن  لنن   مايننة المننا  العننام 

 ام.ام.وال ح ية المطمقة ل  ا  ار اي كام لم  العا بين ل  الما  العوال ح ية المطمقة ل  ا  ار اي كام لم  العا بين ل  الما  الع

 لننننائم ال نيننننان الرالننننا    لننننائم ال نيننننان الرالننننا     إلرسنننناكإلرسنننناكنهيننننب  الم ننننرع العراالنننن  ت ننننريع الننننانون خنننناص نهيننننب  الم ننننرع العراالنننن  ت ننننريع الننننانون خنننناص  -22
والم اسنن   مننن خننح  تهيئننة الكننا ر الكلننوك ونننر  اسننتكماي لهننكا المقتننرح ان نناك والم اسنن   مننن خننح  تهيئننة الكننا ر الكلننوك ونننر  اسننتكماي لهننكا المقتننرح ان نناك 

 معه  متخ ص لتخري  كا ر لمم  لمم  ل  العم  الرالا   والم اس  .معه  متخ ص لتخري  كا ر لمم  لمم  ل  العم  الرالا   والم اس  .

العام ول م العام ول م نو    ت ريع الانون خاص يعاالب وي اسب من الت   لم  الما  نو    ت ريع الانون خاص يعاالب وي اسب من الت   لم  الما   -33
 ايكتلاك  الن وص المتنابرة ل  الت ريعات المختملة.ايكتلاك  الن وص المتنابرة ل  الت ريعات المختملة.
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 :الممخص
ن لمرالا ة لم  اينلاد العام لن  العقنو  ال كومينة  همينة ي غنن  لنهنا لن  ت ينان ن لمرالا ة لم  اينلاد العام لن  العقنو  ال كومينة  همينة ي غنن  لنهنا لن  ت ينان إإ

ولمن  كلنك ولمن  كلنك ، ، نلينك اإلنلناد العنامنلينك اإلنلناد العنامالمكانة المرموالة الت  استقرت لميها النظرة لمرالا ة لمن  تالمكانة المرموالة الت  استقرت لميها النظرة لمرالا ة لمن  ت
ُاسنتمزم تنولير مننا تتطم نُب الرالا ننة منن مقومنات ومسننتمزمات ما ينة و  ننرية ونظنم معمومننات ُاسنتمزم تنولير مننا تتطم نُب الرالا ننة منن مقومنات ومسننتمزمات ما ينة و  ننرية ونظنم معمومننات 

لتو ننمنا إلنن   ن الموازنننة  ننين  قننود المراالننب و جننم واج اتننب تجن ننب المسننناكلة لتو ننمنا إلنن   ن الموازنننة  ننين  قننود المراالننب و جننم واج اتننب تجن ننب المسننناكلة ، ، مختملننةمختملننة
المرت طنة  هنا المرت طنة  هنا   ولهكا كان لتوسع ال ولنة والت نكيحتولهكا كان لتوسع ال ولنة والت نكيحت، ، القانونية وتولر لب ال يا  وايستقح القانونية وتولر لب ال يا  وايستقح 

 .. رورة إل راز ايهتمام  القوال  والمعايير اإل ارية  رورة إل راز ايهتمام  القوال  والمعايير اإل ارية 

ومن هنا  نرزت  همينة الرالا نة ال اخمينة ولن م انلنرا   نخص  و مجمولنة   نخاص ومن هنا  نرزت  همينة الرالا نة ال اخمينة ولن م انلنرا   نخص  و مجمولنة   نخاص 
و هنننكا نخمنننص إلننن   ن ت نننكي  جهننناز إ ار  ولننند هيكمينننة و هنننكا نخمنننص إلننن   ن ت نننكي  جهننناز إ ار  ولننند هيكمينننة ، ،   تمنننام جمينننع مرا ننن  الرالا نننة  تمنننام جمينننع مرا ننن  الرالا نننة

لمجنأت معظنم  جهنزة لمجنأت معظنم  جهنزة ، ،  منة منةمنتظمة  منٌر  نرور  لمرالناة التخ نص المن نو  لن  كن  مر منتظمة  منٌر  نرور  لمرالناة التخ نص المن نو  لن  كن  مر 
الرالا نة العمينا لنن  العنالم إلنن  التمنا  رالا نة الكلنناكة واأل اك التن  تطم ننت ايهتمنام  القوالنن  الرالا نة العمينا لنن  العنالم إلنن  التمنا  رالا نة الكلنناكة واأل اك التن  تطم ننت ايهتمنام  القوالنن  

 ..والمعايير ايالت ا ية واللنية إل  جانب الم اس ية والمالية منها والمعايير ايالت ا ية واللنية إل  جانب الم اس ية والمالية منها 
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ABSTRACT : 

The control of public expenditure in government contracts is 

of the utmost importance in determining the prominent position 

that has stabilized the view to control the implementation of 

public expenditure. Therefore it is necessitated to provide what 

this required control needs sush as material and human supplies 

and other information systems, we concluded that the balance 

between the rights of the observer and the size of his duties avoid 

legal responsibility, and provides him with neutrality and 

independence. Thus, the expansion of the state and the associated 

formations was necessary to highlight the attention to 

administrative rules and standards . 

As sush, the importance of internal control in terms of not 

confined  to a person or a group of people by completing all stages 

of control. It is concluded that the formation of management 

system in accordance with a regular structure is necessary to take 

account of the desired specialization at each stage. Finally, most 

censorship mechanisms worldwide have adopted the efficiency 

and performance control which required the attention of economic 

and technical rules and standards as well as accounting and 

financial ones . 


