
تصفيت الميزاويت المحليت و اإلدالء بالحساباث وفق آخر 

 مستجداث القىاويه التىظيميت للجماعاث الترابيت

  

  

 هخُذ رخكغ ك٢ حُظذر٤ش حإلدحس١ ُِٔٞحسد حُزؾش٣ش ٝ حُٔخ٤ُش ُإلدحسس حُؼ٤ٓٞٔش :عؼ٤ذ كٞص١

  

  

 :تقديم

حُٔخٍ حُؼخّ حُظشحر٢، أدحس أعخع٤ش ك٢ ر٘خء ٝ دػْ حُظ٤ٔ٘ش حُٔل٤ِش رخُـٔخػخص حُظشحر٤ش، ُزُي  ٣ؼظزش          

 .كلٔخ٣ش ٛزح حُٔخٍ ٝٓشحهزظٚ أٓش مشٝس١

كبرح ًخٕ ٣شطٌض طذر٤ش ٓخ٤ُش حُـٔخػخص حُظشحر٤ش)حُـٜخص،حُؼٔخالص ٝحألهخ٤ُْ، حُـٔخػخص( ٛزٙ حألخ٤شس حُظ٢ 

ظوالٍ حإلدحس١ ٝحُٔخ٢ُ، ٝطؾٌَ أكذ ٓغظ٣ٞخص حُظ٘ظ٤ْ حُظشحر٢ ٌُِِٔٔش ؛ طظٔظغ رخُؾخق٤ش حالػظزخس٣ش ٝحالع

ػ٠ِ ٓزذأ حُظذر٤ش حُلش حُز١ ٣خٍٞ رٔوظنخٙ ٌَُ ؿٔخػش ٓل٤ِش، ك٢ كذٝد حخظقخفخطٜخ ، عِطش حُظذحٍٝ 

٤ش حُوٞح٤ٖٗ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝحُ٘قٞؿ حُظؾش٣ؼ  ر٤ٌل٤ش د٣ٔوشحه٤ش، ٝعِطش ط٘ل٤ز ٓذحٝالطٜخ ٝٓوشسحطٜخ، هزوخ ألكٌخّ

 .ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُـخس١ رٜخ حُؼَٔ

كبٕ حُظذر٤ش حُلش ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُٔخ٢ُ حُز١ طؼشكٚ حُـٔخػخص حُظشحر٤ش ٣ـغذ ٓغئ٤ُٝش ال طوَ أ٤ٔٛش ٓوخسٗش 

ط٘ذسؽ حإلدحسس حُالٓٔشًضس أٝ حإلدحسس حُظشحر٤ش ُِذُٝش ك٢ اهخس حُٔشًض٣ش   رخُٔغظٟٞ حُٔشًض١ ػ٠ِ أعخط إٔ

ذف ا٠ُ طخل٤ق حُؼذء ػ٠ِ حإلدحسس حُٔشًض٣ش ٖٓ خالٍ ٗوَ ؿضء ٖٓ حإلدحس٣ش حُٔؼظذُش، ٝحُظ٢ طٜ

  .[1]حخظقخفخطٜخ ا٠ُ ٓٔؼ٤ِٖ ػٜ٘خ ٣ظٞحؿذٕٝ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُٔل٢ِ أٝ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُظشحر٢

حُشحٛ٘ش حُٔظغٔش رظقخػذ حُٔطخُذ حالؿظٔخػ٤ش ٝػٔن حُلٞحسم حُٔـخ٤ُش ر٤ٖ  كل٢ ظَ حُظشك٤ش حُغ٤خع٤ش

ؿٜخص حٌُِٔٔش، ّٝؿٚ ؿالُش حُِٔي، رٔ٘خعزش رًشٟ ػ٤ذ حُؼشػ حُٔـ٤ذ، خطخرخ رشعخثَ ه٣ٞش ا٠ُ ًَ 

حُٔئعغخص حُشع٤ٔش، ٝحُلضر٤ش ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٝؿٚ حُخقٞؿ، ٓئًذح رذسؿش أعخع٤ش ػ٠ِ ًٕٞ حُٔشكِش حُشحٛ٘ش 

  .[2]طلَٔ حُٔغئ٤ُٝش ٝحألٓخٗش رخُ٘غزش ا٠ُ حُـ٤ٔغ ٢ٛ ٓشكِش

ٝٛ٘خ ؽذد حُِٔي ػ٠ِ مشٝسس حُظطز٤ن حُقخسّ ُٔوظن٤خص حُلوشس حُؼخ٤ٗش، ٖٓ حُلقَ حألٍٝ ٖٓ حُذعظٞس حُظ٢ 

  .[3]ش رخُٔلخعزشط٘ـ ػ٠ِ سرو حُٔغئ٤ُٝ

ُؼَ حُخطخد ح٢ٌُِٔ ؿخء فش٣لخ رٌؾق حُغظخس ػٖ ؿخٗذ ْٜٓ ٝ أعخع٢ ٣٘ذسؽ ك٢ فِذ طذر٤ش حُؾؤٕ 

ظ٢ طؼذ س٤ًضس أعخع٤ش ٖٓ خالُٜخ حُٔل٢ِ، حألٓش ٣ظؼِن رخُٔغئ٤ُٝش حُ  حُؼخّ، ٝ رخُخقٞؿ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ

 .٣ٌٖٔ حُٞهٞف أٓخّ حُؾن حُٔظؼِن رخُٔلخعزش ٝكن حُ٘قٞؿ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝ حُظؾش٣ؼ٤ش حُـخس١ رٜخ حُؼَٔ
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ك٘ظشح ُِذٝس حٌُز٤ش حُز١ طِؼزٚ ٤ٓضح٤ٗش حُـٔخػخص حُظشحر٤ش عٞحء ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُغ٤خع٢ ربػظزخسٛخ اكذٟ 

ـظٔغ حُٔل٢ِ ُ٘لغٚ رخُظؤػ٤ش ك٢ ٓخ٤ُظٚ حُٔل٤ِش ٖٓ ك٤غ ط٘ظ٤ٜٔخ أدٝحص حُٔـِظ حُظذح٤ُٝش حُظ٢ اخظخسٛخ حُٔ

ٖٓ ؿٜش ٝ حُٔلخكظش ػ٤ِٜخ، أٝ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حإلهظقخد١ ًٜٞٗخ أدحس ُِظؤػ٤ش ػ٠ِ حُل٤خس حإلهظقخد٣ش 

ُِـٔخػخص أٝ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حالؿظٔخػ٢ ًٜٞٗخ أدحس ُظلو٤ن أؿشحك حؿظٔخػ٤ش، ٝ أ٣نخ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ 

 [4]الُٚ طٔش ح٤ُٔضح٤ٗش حُٔل٤ِش رؼذس ٓشحكَ ٣قطِق ػ٤ِٜخ رذٝسس ح٤ُٔضح٤ٗش حُٔلخعز٢ حُز١ ٖٓ خ

شهخرش رظلن٤ش ٝ ٓ٘خهؾش ح٤ُٔضح٤ٗش حُٔل٤ِش ٓشٝسح ا٠ُ حُٔقخدهش ػ٤ِٜخ ٝ ط٘ل٤زٛخ ٝ اخنخػٜخ ٤ُ٥خص حُ  كزذءح

ال رذ ٖٓ حعظلنخس ؿخٗذ ْٜٓ ٝ أعخع٢ ٝ حُز١ ٣ؼذ أرشص ٓشكِش ك٢ حُظشك٤ش حُشحٛ٘ش ٖٓ خالُٚ ٣ٌٖٔ 

حُٞهٞف ػ٠ِ ٌٓخٖٓ حُخَِ ك٢ طلَٔ حُٔغئ٤ُٝش ٖٝٓ طْ سرطٜخ رخُٔلخعزش ، كخألٓش ٣ظؼِن رظقل٤ش ح٤ُٔضح٤ٗش 

 .حُٔل٤ِش ٝحإلدالء رخُلغخرخص

أدحس ُظٌش٣ظ ٝ ط٘ض٣َ حُٔغظـذحص حُذعظٞس٣ش، ٝ طلغش ٓزخدثٚ، طؾٌَ   حُوٞح٤ٖٗ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش  كبرح ًخٗض 

 03ربػظزخسٛخ طئهش حُـٔخػخص حُظشحر٤ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُذعظٞس، ٝخقٞفخ رؼذ فذٝس ٓخ ٣وخسد 

  .ٗقخ ط٘ظ٤ٔ٤خ ٓظؼِوخ رظلؼ٤َ ٓوظن٤خص ٛزٙ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُِـٔخػخص حُظشحر٤ش

زش ُٖ ٣ـذ أ١ ػزسح ٖٓ هزَ سإعخء ٓـخُظ حُـٔخػخص حُظشحر٤ش رؼذ كبٕ طٌش٣ظ ٓزذأ سرو حُٔغئ٤ُٝش رخُٔلخع

ٝ  5302حُٞحؿزش حُظطز٤ن ر٤ٖ أ٣ذ٣ْٜ ، رؼذ كظشس كشحؽ ٓشص ٓخ ر٤ض ع٘ش   إٔ أفزلض حُ٘قٞؿ حُوخ٤ٗٞٗش

  .5304ع٘ش 

ٌٖٔ ٖٓ ٓٔخ الؽي ك٤ٚ إٔ ٓؼخُـش حُـخٗذ حُٔظؼِن رظقل٤ش ح٤ُٔضح٤ٗش حُٔل٤ِش ٝ حإلدالء رلغخرٜخ رخُؾٌَ حُز١ ٣

 :٣غظِضّ حإلؿخرش ػٖ حإلؽٌخ٤ُش حُظخ٤ُش  حإلكخهش رـ٤ٔغ أسًخٗٚ ٖٓ أؿَ ا٣نخف حُشإ٣خ

طز٤خٕ حُٔغخهش   ا٠ُ أ١ ٓذٟ اعظطخع حُٔؾشع حُٔـشر٢ ٖٓ خالٍ حُ٘قٞؿ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُِـٔخػخص حُظشحر٤ش

 حُـٔخػخص حُظشحر٤ش ؟حُٔظزؼش ك٢ كقش حُ٘ظ٤ـش حُؼخٓش ٤ُِٔضح٤ٗش ٝ حإلؿشحءحص حُٔظخزس ك٢ حإلدالء رلغخرخص 

ُإلؿخرش ػٖ ٛزٙ حإلؽٌخ٤ُش رخُق٤ـش حُظ٢ طٌٖٔ ٖٓ حإلكخهش رـ٤ٔغ ػ٘خفش حُٔٞمٞع الرذ ٖٓ حُظطشم ا٠ُ 

 : حُظق٤ْٔ حُظخ٢ُ

  

 المبحث األول: تصفيت الميزاويت المحليت

 . المطلب األول : تصفيت الميزاويت وحصرها

 سبت العمىميت للجماعاث الترابيتالفرع األول: تصفيت الميزاويت طبقا ألوظمت المحا

 الفرع الثاوي: حصر الميزاويت طبقا للقىاويه التىظيميت للجماعاث الترابيت

 المطلب الثاوي: طريقت حصر الميزاويت

 الفرع األول: طريقت حصر المداخيل

 الفرع الثاوي: طريقت حصر الىفقاث

 المبحث الثاوي: اإلدالء بالحساباث المحليت     
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 األول: إعداد القىائم الماليت و المحاسبيت المطلب

 الفرع األول: مضمىن القىائم الماليت و المحاسبيت

 الفرع الثاوي: طريقت إعداد القىائم الماليت و المحاسبيت 

 المطلب الثاوي: التدقيق السىىي كآليت جديدة لإلدالء بالحساباث

 ىعاتهاالفرع األول: التدقيق السىىي للجماعاث الترابيت أو مجم

 الفرع الثاوي: تقديم حساباث الجماعاث الترابيت أو مجمىعاتها

  

  

 المبحث األول : تصفيت الميزاويت المحليت

طؼذ طقل٤ش ح٤ُٔضح٤ٗش طِي حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٖٓ خالُٜخ ٣ظْ كقش حُٔزِؾ حُٜ٘خث٢ ُِٔذحخ٤َ حُٔوزٞمش ٝ حُ٘لوخص 

 .كٜخ ٓغ كقش كغخد ٗظ٤ـش حُغ٘شحُٔظؼِوش ر٘لظ حُغ٘ش حُٔخ٤ُش ٝ حُٔئؽش ػ٠ِ حألٓش رقش

كٖٔ ٛزح حُٔ٘طِن ٣ٌٖٔ حُلذ٣غ ػٖ طقل٤ش ح٤ُٔضح٤ٗش )حُٔطِذ حألٍٝ( ٝ هش٣وش كقش ح٤ُٔضح٤ٗش )حُٔطِذ 

 .(حُؼخ٢ٗ

  .المطلب األول : تصفيت الميزاويت وحصرها

 الفرع األول: تصفيت الميزاويت طبقا ألوظمت المحاسبت العمىميت للجماعاث الترابيت

رغٖ ٗظخّ حُٔلخعزش حُؼ٤ٓٞٔش ُِـٔخػخص حُظشحر٤ش حُظ٢ دخِض ك٤ض حُظ٘ل٤ز  رخُشؿٞع ا٠ُ حُٔشحع٤ْ حُٔظؼِوش 

، كبٗٚ ٣ظ٠ُٞ حُٔلخعذ حُؼ٢ٓٞٔ طقل٤ش ح٤ُٔضح٤ٗش، رؼذ كقش حُلغخرخص  5305حرظذحءح ٖٓ طخس٣خ كخطق ٣٘خ٣ش 

٣٘خ٣ش ٖٓ  ٤ٗ00ش ػ٠ِ أرؼذ طوذ٣ش ك٢ ٖٓ ؽٜش د٣غٔزش ٖٓ حُغ٘ش حُٔؼ٤٘ش، ٣ٝـذ إٔ طظْ طقل٤ش ح٤ُٔضح 00ك٢ 

حُغ٘ش حُٔٞح٤ُش. ٝ طٞؿٚ ا٠ُ ح٥ٓش رخُقشف حُٔؼ٢٘ ٗغخش ٖٓ حُظقل٤ش حُٔزًٞسس هزَ ح٤ُّٞ حُؼخؽش ٖٓ حُؾٜش 

  .[5]حُٔٞح٢ُ

٢ٓٞ ك٢ رذح٣ش ؽٜش ٣٘خ٣ش ر٤خٗخ ٓٞؿضح ك٢ ػالػش ٗظخثش ُِٔزخُؾ حُزخه٢ حعظخالفٜخ ك٢ ًٔخ ٣ؼذ حُٔلخعذ حُؼٔ

د٣غٔزش، طلذد كغذ ر٘ٞد ح٤ُٔضح٤ٗش ٝ رخُ٘غزش ٌَُ ر٘ذ رشعْ حُغ٘ش ٓقذس حُذ٣ٕٞ، ٣ٞهغ ػ٤ِٜخ ٣ٝؼشمٜخ  00

  .[6]ػ٠ِ طؤؽ٤شس ح٥ٓش رخُقشف حُز١ ٣لظلع ر٘ظ٤ش ٜٓ٘خ ُٔلخعزظٚ حإلدحس٣ش

 الفرع الثاوي: حصر الميزاويت طبقا للقىاويه التىظيميت للجماعاث الترابيت

إ ػ٤ِٔش كقش ح٤ُٔضح٤ٗش أٝ طقل٤ظٜخ رخُؼٞدس ا٠ُ حُٔوظن٤خص حُـذ٣ذس حُظ٢ أطض رٜخ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش 

ك٢ حُزخد حُخخٓظ حُخخؿ رلقش ح٤ُٔضح٤ٗش  530ٝ  061ٝ  503شحر٤ش ٗـذ إٔ ًَ ٖٓ حُٔٞحد ُِـٔخػخص حُظ

طؼزض ك٢ ر٤خٕ ط٘ل٤ز  ”ط٘ـ ػ٠ِ حٗٚ  000.01ٝ  005.01ٝ  000.01مٖٔ ًَ ٖٓ هخٕٗٞ حُظ٘ظ٢ٔ٤ سهْ 

خص حُٔؤٓٞس ٣٘خ٣ش ٖٓ حُغ٘ش حُٔٞح٤ُش، حُٔزِؾ حُٜ٘خث٢ ُِٔذحخ٤َ حُٔوزٞمش ٝحُ٘لو 00ح٤ُٔضح٤ٗش ك٢ أؿَ أهقخٙ 

  .“ رقشكٜخ ٝحُٔظؼِوش ر٘لظ حُغ٘ش ٝطلقش ك٤ٚ حُ٘ظ٤ـش حُؼخٓش ٤ُِٔضح٤ٗش
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ٝ طـذس حإلؽخسس ا٠ُ إٔ حُٔؾشع حُٔـشر٢ ػَٔ ا٠ُ كزف آ٤ُش حُلغخد حإلدحس١ ًٞع٤ِش ُٔشحهزش ٓخ٤ُش 

٤ش ٝ حُ٘لوخص حُـٔخػش ٌُ٘ٚ رخُٔوخرَ ػَٔ ػ٠ِ طؼ٣ٞنٚ رظو٤٘ش كقش ح٤ُٔضح٤ٗش ك٢ ٝػ٤وش ُظز٤خٕ حُٔذحخ٤َ حُلؼِ

ًٔخ ػَٔ ًزُي ػ٠ِ طؼ٣ٞنٚ رظوش٣ش  [7]حُٔقشٝكش دٕٝ ػشمٚ ُِذسحعش ٝ حُظق٣ٞض ػ٠ِ حألػنخء ،

ش ُإلدحسس حُظشحر٤ش أٝ اكذٟ ٛخط٤ٖ طذه٤ن ع١ٞ٘ ط٘ـضٙ رؾٌَ ٓؾظشى حُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش ُِٔخ٤ُش ٝ حُٔلظؾ٤ش حُؼخٓ

 .حُٔئعغظ٤ٖ ٛزح كنال ػٖ خنٞع ٓخ٤ُش حُـٔخػخص حُظشحر٤ش ُٔشحهزش حُٔـخُظ حُـ٣ٜٞش ُِلغخرخص

كزؼذ حٗظٜخء سث٤ظ حُٔـِظ ٖٓ ط٘ل٤ز ٤ٓضح٤ٗش حُغ٘ش ٣ظ٠ُٞ اػذحد ر٤خٕ ط٘ل٤ز ح٤ُٔضح٤ٗش ٝكن طز٣ٞذ ٤ٓضح٤ٗش حُز١ 

  .[8]ٌِٔلش رخُذحخ٤ِش ٝ حُغِطش حُل٤ٌٓٞش حٌُِٔلش رخُٔخ٤ُش٣لذدٙ هشحس ٓؾظشى ُِغِطش حُل٤ٌٓٞش حُ

 .ًٔخ ٣ظْ طلذ٣ذ ٗٔٞرؽ ر٤خٕ ط٘ل٤ز ح٤ُٔضح٤ٗش روشحس ٓؾظشى ُٞص٣ش حُذحخ٤ِش ٝ ٝص٣ش حالهظقخد ٝ حُٔخ٤ُش

ك٢ حُ٘ظ٤ـش حُؼخٓش ٤ُِٔضح٤ٗش حُ٘ظخثؾ حُٜ٘خث٤ش حُٔظؼِوش رظ٘ل٤ز ح٤ُٔضح٤ٗش ٝ ح٤ُٔضح٤ٗخص حُِٔلوش ٝ كالرذ إٔ طلقش 

 .حُلغخرخص حُخقٞف٤ش

 : ًٔخ ٣ـذ أػ٘خء كقش حُ٘ظ٤ـش حُؼخٓش ٓشحػخس حُؾشٝه حُظخ٤ُش رل٤غ

  طلض ػ٘ٞحٕ ٣ذسؽ حُلخثل، ك٢ كخُش ٝؿٞدٙ، ك٢ ٤ٓضح٤ٗش حُغ٘ش حُٔٞح٤ُش رشعْ ٓذحخ٤َ حُـضء حُؼخ٢ٗ

 .«كخثل حُغ٘ش حُغخروش»

  ٣خقـ حُلخثل حُٔؾخس ا٤ُٚ أػالٙ ُظـط٤ش حالػظٔخدحص حُٔشكِش ٖٓ ٗلوخص حُظغ٤٤ش ٝحُظـ٤ٜض، ًٔخ

 .٣ٌٔ٘ٚ، ك٢ كذٝد حُٔزِؾ حُٔظٞكش، إٔ ٣ئد١ ا٠ُ كظق حػظٔخدحص امخك٤ش ٓٞؿٜش ُظ٣َٞٔ ٗلوخص حُظـ٤ٜض

 ٞد ألٓٞس خقٞف٤ش ا٠ُ حُغ٘ش حُٔخ٤ُش حُٔٞح٤ُش طشكَ حُٔٞحسد حُٔخ٤ُش حُٔظٞكشس ك٢ حُلغخد حُٔشف

 .ٖٓ أؿَ مٔخٕ حعظٔشحس حُؼ٤ِٔخص ٖٓ ع٘ش ا٠ُ أخشٟ

  ٚ٣قل٠، رلٌْ حُوخٕٗٞ، ك٢ ٜٗخ٣ش حُغ٘ش حُؼخُؼش ًَ كغخد ٓشفذ ألٓٞس خقٞف٤ش ُْ طظشطذ ػ٤ِ

 ( ع٘ٞحص ٓظظخ٤ُش، ٝ ٣ذسؽ حُزخه٢ ٓ٘ٚ ك٢ رخد حُٔذحخ٤َ رخُـضء حُؼخ٢ٗ 0ٖٓٗلوخص خالٍ ػالع )

 .ح٤ُٔضح٤ٗش

  .٣شكَ ا٠ُ حُغ٘ش حُٔٞح٤ُش كخثل حُٔٞحسد ك٢ كغخرخص حُ٘لوخص ٖٓ حُٔخققخص ػٖ ًَ ع٘ش ٓخ٤ُش

ٝارح ُْ ٣غظِٜي ٛزح حُلخثل خالٍ حُغ٘ش حُٔٞح٤ُش، ٝؿذ ادسحؿٚ ك٢ رخد حُٔذحخ٤َ رخُـضء حُؼخ٢ٗ ٖٓ 

 .ح٤ُٔضح٤ٗش حُؼخ٤ٗش حُٔٞح٤ُش ٤ُِٔضح٤ٗش حُظ٢ طْ حُلقٍٞ ػ٤ِٚ ك٤ٜخ
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٣ظشطذ ػ٠ِ ًَ خطؤ ك٢ حُظقل٤ش أٝ حعظؼٔخٍ ٓضدٝؽ ” ٣ـذ حألخز رؼ٤ٖ حالػظزخس هخػذس أعخع٤ش ٓلخدٛخ أٗٚ 

  .”أٝ خخهت ٣نش رخُٔذ٣ٖ، افذحس أٓش ربُـخء حُٔذحخ٤َ أٝ حُظخل٤ل ٜٓ٘خ

إٔ ٣ظْ طلذ٣ذ طوذ٣شحص ح٤ُٔضح٤ٗش، ٝحُقخك٢ ٖٓ حُٔذحخ٤َ أٓخ رخقٞؿ هش٣وش كقش حُٔذحخ٤َ ك٤ـذ 

 : حُٔوشسس، ٝ حُٔذحخ٤َ حُٔوزٞمش، رخُ٘غزش ٌَُ ٖٓ

  ح٤ُٔضح٤ٗش7 مٖٔ ؿضثٜخ حألٍٝ حُز١ ٣ظنٖٔ ًَ ٖٓ حُنشحثذ ٝ حُشعّٞ حُٔل٤ِش، كق٤ِش حُنشحثذ

 ٝ حُشعّٞ حُٔخققش ٖٓ هشف حُذُٝش، ٓذخٍٞ حُخذٓخص، ٓذخٍٞ حألٓالى، حإلٓذحدحص ٝ

 .حُٔغخػذحص ٝ حُٔغخٛٔخص، رخإلمخكش ا٠ُ ٓذحخ٤َ ٓخظِلش
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ٝ حُـضء حُؼخ٢ٗ حُز١ ٣ظنٖٔ ًَ ٖٓ 7 ٓذحخ٤َ ٓوخرَ خذٓخص، كق٤ِش حُنشحثذ ٝ حُشعّٞ حُٔخققش ٖٓ 

حُذُٝش، ٓذحخ٤َ مش٣زش أخشٟ، كق٤ِش حإلهظشحمخص، كٞحثل ٓخ٤ُش، اػذحدحص، رخإلمخكش ا٠ُ ٓذحخ٤َ 

 .ٓخظِلش

 ُ٘غزش ٌَُ ٖٓ حُلغخرخص حُٔشفٞدس ألٓٞس خقٞف٤ش، ٝ كغخرخص حُ٘لوخص حُلغخرخص حُخقٞف٤ش7 رخ

 .ٖٓ حُٔخققخص

 ػْ ٓـٔٞع ح٤ُٔضح٤ٗخص حُِٔلوش. 
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طٜذف حُظقل٤ش ا٠ُ حُظؤًذ ٖٓ كو٤وش حُذ٣ٖ ٝ كقش ٓزِؾ حُ٘لوش، ٣ٝزخؽش حُظقل٤ش حُؼٕٞ حُٔخظـ؛ رُي 

خُقشف حُٔؼ٢٘، ُإلؽٜخد ػ٠ِ ط٘ل٤ز حُخذٓش هزَ حإلؽٜخد ٖٓ هشف ح٥ٓش حُؾخـ حُٔئَٛ ٖٓ هشف ح٥ٓش ر

رخُقشف، ٝ ك٢ كخُش ػذّ ٝؿٞد ػٕٞ ٓخظـ، ٣ظ٠ُٞ ح٥ٓش رخُقشف ٓزخؽشس ٝ طلض ٓغئ٤ُٝظٚ، حُو٤خّ 

 .رخُظقل٤ش ٝ حإلؽٜخد ػ٠ِ ط٘ل٤ز حُخذٓش

ٝ حُٔقخس٣ق حُِٔظضّ رٜخ، ٝ أٓخ رخُ٘غزش ُطش٣وش كقش حُ٘لوخص ك٤ظْ طلذ٣ذ ٓـٔٞع حإلػظٔخدحص حُٔلظٞكش، 

 : حُلٞحالص حُقخدسس ٝ حُٔئؽش ػ٤ِٜخ، ٝ حالػظٔخدحص حُٔشكِش، ٝ حإلػظٔخدحص حُِٔـخس رخُ٘غزش ٌَُ ٖٓ

  ح٤ُٔضح٤ٗش7 مٖٔ ؿضثٜخ حألٍٝ حُز١ ٣ظنٖٔ ًَ ٖٓ ٗلوخص حُٔ٘ظخز٤ٖ، ٗلوخص حُٔٞظل٤ٖ، ٗلوخص طغذ٣ذ

حُٔخ٤ُش حُ٘خطـش ػٖ حإلطلخه٤خص ٝ حُؼوٞد حُٔزشٓش، ٗلوخص ط٘ل٤ز  حُذ٣ٕٞ، حُ٘لوخص حُٔظؼِوش رخإلُظضحٓخص

 .حألكٌخّ، حإلػظٔخدحص ٝ حُٔغخػذحص حُٔوذٓش ُِـٔؼ٤خص، رخإلمخكش ا٠ُ ٗلوخص ٓخظِلش

ٝ حُـضء حُؼخ٢ٗ حُز١ ٣ظنٖٔ ًَ ٖٓ 7 ٗلوخص حألؽـخٍ، حعظٜالى سأعٔخٍ حُذ٣ٖ حُٔوظشك، حإلٓذحدص 

 .خكش ا٠ُ ٗلوخص ٓخظِلشحُٔٔ٘ٞكش، كقـ حُٔغخٛٔخص، رخإلم

  حُلغخرخص حُخقٞف٤ش7 رخُ٘غزش ٌَُ ٖٓ حُلغخرخص حُٔشفٞدس ألٓٞس خقٞف٤ش، ٝ كغخرخص حُ٘لوخص

 .ٖٓ حُٔخققخص

 ػْ ٓـٔٞع ح٤ُٔضح٤ٗخص حُِٔلوش. 

 .ًٔخ ال ٣ـٞص طقل٤ش أ١ ٗلوش ٝ حألٓش رقشكٜخ ٖٓ هزَ ح٥ٓش رخُقشف اال رؼذ اػزخص كوٞم حُذحثٖ

زشح٣ش ٖٓ ًَ ع٘ش هقذ حإلخزخس ٗغخش ٖٓ ر٤خٕ ط٘ل٤ز ح٤ُٔضح٤ٗش ا٠ُ حُٔقخُق ٝ طٞؿٚ ٗغخش هزَ ؽٜش ك

حُٔشًض٣ش رٞصحسس حُذحخ٤ِش حٌُِٔلش رخُٔخ٤ُش حُٔل٤ِش ٝ حُٔقخُق حُٔخظقش حُظخرؼش ُِغِطش حُل٤ٌٓٞش حٌُِٔلش 

٤ُٔضح٤ٗش حُخخؿ رخُٔخ٤ُش، ًٔخ ٣ٞؿٚ ر٤خٕ ط٘ل٤ز ح٤ُٔضح٤ٗش حُخخؿ رخُـٜش ا٠ُ ٝح٢ُ حُـٜش ك٢ ك٤ٖ ر٤خٕ ط٘ل٤ز ح

 .رخُؼٔخُش أٝ حإله٤ِْ ٝ حُخخؿ رخُـٔخػخص ٣ٞؿٚ ا٠ُ ػخَٓ حُؼٔخُش أٝ حإله٤ِْ
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رؼذ ٓشكِش طقل٤ش ح٤ُٔضح٤ٗش حُٔل٤ِش، طؤط٢ ٓشكِش حإلدالء رخُلغخرخص حُظ٢ ال طوَ أ٤ٔٛش ػٖ عخروٜخ ٖٓ 

حُٔشحكَ، ار طـذس حإلؽخسس ػ٠ِ إٔ كغخرخص حُـٔخػخص حُظشحر٤ش أٝ ٓـٔٞػخطٜخ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ػ٠ِ دسؿش 

إٔ طز٠٘ ػ٠ِ ٓؼط٤خص كو٤و٤ش. ػخ٤ُش ٖٓ حُقذه٤ش ٝ هش٣زش أًؼش ا٠ُ حُلو٤وش، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ًزُي رذٕٝ 



ٓٔخ ٣ذػٞ رخألعخط ُِلذ٣غ ػٖ اػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخعز٤ش )حُٔطِذ حألٍٝ( ٝ طوش٣ش حُظذه٤ن حُغ١ٞ٘ 

  .()حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ
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ػزخسس ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُز٤خٗخص حُٔخ٤ُّش حُخخفش رـٔخػش ٓل٤ِش ٓخ، ٝطلظ١ٞ ؿخُزخً ػ٠ِ  حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش

ٓؼِٞٓخص ػٖ حُٔذحخ٤َ ٝحُ٘لوخص ،ٝحألهغخه ٝ حإلُظضحٓخص ، ٝطُؼذ ٛزٙ حُوٞحثْ ٖٓ حألٗؾطش حُظ٢ طُطزوٜخ ًخكش 

حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش رؤٜٗخ7  حُـٔخػخص حُظشحر٤ش؛ ٝرُي ٖٓ خالٍ حالػظٔخد ػ٠ِ حعظخذحّ ٓزخدة حُٔلخعزش، ٝطُؼشف

ُٓلذدس ٖٓ حُضٖٓ،  طوخس٣ش طُغخْٛ رظٞم٤ق حُلخُش حُٔخ٤ُش ُِـٔخػش حُظشحر٤ش أػ٘خء ٝهض ٓخ، أٝ كظشس 

طظنٖٔ حُوٞحثْ حُٔلخعز٤ش ٝ حُٔخ٤ُش حُٔظؼِوش رخُظغ٤٤ش ٝ حُٞمؼ٤ش حُٔخ٤ُش ُِـٔخػش حُظشحر٤ش ٝ حألؽخخؿ 

ُظ٢ طوّٞ رظغ٤٤ش ٓشكن ػ٢ٓٞٔ طخرغ ُِـٔخػش حُظشحر٤ش حالػظزخس٣ش حُخخمؼش ُِوخٕٗٞ حُؼخّ أٝ حُخخؿ ح

 :حُٔؼط٤خص حُظخ٤ُش

  هخثٔش حُٔٞحسد حُٔخ٤ُش7 ٣ظْ ٖٓ خالُٜخ طلذ٣ذ ٗٞع حُٔذخٍٞ حُٔخ٢ُ ٝ عـِٚ ح٤ُٔضح٤ٗخط٢ ٝ حُٔٞحسد

 .حُٔخ٤ُش حُظ٢ طْ طلق٤ِٜخ ٝ حُٔٞحسد حُٔخ٤ُش حُظ٢ ُْ ٣ظْ طلق٤ِٜخ رخإلمخكش ا٠ُ ٗغزش حُظلق٤َ

 شٝك7 ٣ظْ ٖٓ خالُٜخ طلذ٣ذ هز٤ؼش حُوشك ٝ ٗٞع حُٔؾشٝع ٝ حُـٜش حُٔخٗلش ُِوشك هخثٔش حُو

 .ٝٓذطٚ ٝه٤ٔظٚ ٝ أ٣نخ أفَ حُذ٣ٖ حُغ١ٞ٘ حُٔئدٟ ٝ كٞحثذٙ رخإلمخكش ا٠ُ حُذ٣ٕٞ حُٔظزو٤ش

  ٝ حإلػخٗخص ٝ حُٔ٘ق حُٔخ٤ُش7 طلذد ٖٓ خالُٜخ حُـٔؼ٤ش حُٔغظل٤ذس ٝ ؿشمٜخ ٝ ٓزِؾ حإلػخٗش أٝ حُٔ٘لش

 .ُغ٘ش حُٔخم٤ش ًٝزح ٓ٘ـضحص ٛزٙ حُـٔؼ٤ش رخإلمخكش ا٠ُ ارذحء حُٔالكظخصٓ٘لش ح

  هخثٔش ٓقخس٣ق حُظغ٤٤ش ٝ هخثٔش ٓقخس٣ق حُظـ٤ٜض 7 طظنٖٔ ًَ ٖٓ ٗٞع حُٔقخس٣ق ٝ حإلػظٔخدحص

حُٜ٘خث٤ش رخإلمخكش ا٠ُ حُٔقخس٣ق حُِٔظضّ رٜخ ٝ حُلٞحالص حُقخدسس ٝ حُٔئؽش ػ٤ِٜخ ٝ ًزح 

 .ُٔ٘وُٞشحإلػظٔخدحص حُِٔـخس ٝ ح

  ر٤خٕ حُلغخرخص حُخقٞف٤ش٣7ظنٖٔ ٛزح حُز٤خٕ طلذ٣ذ ًَ ٖٓ ر٤خٕ حُلغخد ٝ حالػظٔخدحص حُِٔظضّ رٜخ

ٝ حػظٔخدحص حألدحء ٝ ًزح حُٔقخس٣ق حُِٔظضّ رٜخ رخإلمخكش ا٠ُ حُلٞحالص حُقخدسس ٝ حُٔئؽش ػ٤ِٜخ ٝ 

قٞف٤ش ٝ كغخرخص أ٣نخ حإلػظٔخدحص حُٔ٘وُٞش، رخُ٘غزش ٌَُ ٖٓ حُلغخرخص حُٔشفٞدس ألٓٞس خ

 .حُ٘لوخص ٖٓ حُٔزخُؾ حُٔشفٞدس

  َر٤خٕ ح٤ُٔضح٤ٗخص حُِٔلوش7 ٖٓ خالُٚ ٣ظْ طلذ٣ذ ًَ ٖٓ طوذ٣شحص ح٤ُٔضح٤ٗش ٝ حُقخك٢ ٖٓ حُٔذحخ٤

حُٔوشسس، ٝ حُٔذحخ٤َ حُٔوزٞمش، ٝ ٓـٔٞع حإلػظٔخدحص حُٔلظٞكش رخإلمخكش ا٠ُ حُٔقخس٣ق حُِٔظضّ 

 .ٜخ ٝ ًزح حإلػظٔخدحص حُٔ٘وُٞش ٝ حُِٔـخسرٜخ ٝ حُلٞحالص حُقخدسس ٝ حُٔئؽش ػ٤ِ
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كزؼذ كقش ح٤ُٔضح٤ٗش طؤط٢ ٓشكِش اػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش رل٤غ ٣ظ٠ُٞ ح٥ٓش رخُقشف اػذحد ٛزٙ حُوٞحثْ ر٤ٌل٤ش 

حُؼ٤ٓٞٔش ُِـٔخػخص حُظشحر٤ش ٝ ٓـٔٞػخطٜخ، ٝ فخدهش هزوخ ُِ٘قٞؿ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رغٖ ٗظخّ حُٔلخعزش 

حُـٔخػش رخُ٘غزش ُِـٔخػخص   ٣ظؼ٤ٖ إٔ طٌٕٞ ٛزٙ حُوٞحثْ حُٔلخعز٤ش ٓئؽشح ػ٤ِٜخ ٖٓ هزَ حُخخصٕ ُذٟ

حُلنش٣ش ٝ حُوش٣ٝش ٝ حُخخصٕ ُذٟ حُـٜش رخُ٘غزش ُِـٜخص، ٝ حُخخصٕ ُذٟ حُؼٔخُش ٝ حإله٤ِْ رخُ٘غزش ُِؼٔخالص 

حُخخصٕ دٝس ٛخٓخ ك٢ اخزخس ح٥ٓش رخُقشف ػ٘ذ ٜٗخ٣ش ًَ ؽٜش رخُٞمؼ٤ش حُٔخ٤ُش ٝ حألهخ٤ُْ. ًٔخ ٣ِؼذ 

 .ُِـٔخػش حُظشحر٤ش عٞحء طؼِن حألٓش رخُٔذحخ٤َ أٝ حُ٘لوخص أٝ حالػظٔخدحص حُٔظٞكشس

  :حُوٞحثْ حُٔلخعز٤ش ػ٠ِ  ٝطؾَٔ



  ٍحُغ٘ظ٤ٖ حُٔ٘قشٓظ٤ٖ، ر٤خٗخ خخفخ ػٖ حُٔذحخ٤َ حُٔغظخِقش، ٝطِي حُظ٢ ُْ ٣ظْ حعظخالفٜخ رؼذ خال

 .ًٝزُي حُٔذحخ٤َ حُٔغظخِقش ا٠ُ ؿخ٣ش ؽٜش عزظٔزش ٖٓ حُغ٘ش حُـخس٣ش

  ٖر٤خٗخ خخفخ ػٖ حُ٘لوخص حُِٔظضّ رٜخ ٝ حُٔئدحس رشعْ ٤ٓضح٤ٗظ٢ حُظغ٤٤ش ٝ حُظـ٤ٜض خالٍ حُغ٘ظ٤

 .حُٔ٘قشٓظ٤ٖ. ًٝزح حُ٘لوخص حُِٔظضّ رٜخ ٝ حُٔئدحس ا٠ُ ؿخ٣ش ؽٜش عزظٔزش ٖٓ حُغ٘ش حُـخس٣ش

   :حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ػ٠ِ  ك٢ ك٤ٖ طؾَٔ

 ر٤خٗخ خخفخ ػٖ حألهغخه حُغ٣ٞ٘ش حُٔظؼِوش رظغذ٣ذ حُوشٝك رشعْ حُغ٘ش حُٔخ٤ُش حُٔؼ٤٘ش. 

 ر٤خٗخ ػٖ حُوشحسحص ٝ حألكٌخّ حُونخث٤ش حُقخدسس مذ حُـٔخػش حُظشحر٤ش. 

  هزَ حُـٔخػش حُظشحر٤شر٤خٗخ خخفخ ػٖ حالُظضحٓخص حُٔخ٤ُش حُ٘خطـش ػٖ حالطلخه٤خص ٝ حُؼوٞد حُٔزشٓش ٖٓ. 

 ر٤خٗخ خخفخ ػٖ حُ٘لوخص حإلؿزخس٣ش. 

 :٣ٝظ٠ُٞ ح٥ٓش رخُقشف حُٔؼ٢٘ حُو٤خّ، طلض ٓغئ٤ُٝظٚ ر٘ؾش حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش

  خالٍ حُؾٜش حُٔٞح٢ُ ُِؾٜش حُز١ ٣ظْ ك٤ٚ حُظؤؽ٤ش أٝ حُٔقخدهش ػ٠ِ ح٤ُٔضح٤ٗش ٖٓ هشف حُغِطش

 زش ُِغ٘ش حُٔخ٤ُش حُـخس٣ش؛حُٔخظقش أٝ حُـٜخص حُٔخظـ كغذ حُلخُش، رخُ٘غ

  خالٍ حُؾٜش حُٔٞح٢ُ ُِؾٜش حُز١ ٣ظْ ك٤ٚ كقش ح٤ُٔضح٤ٗش ٖٓ هشف حُغِطش حُٔخظقش أٝ حُـٜخص

 حُٔخظـ كغذ حُلخُش، رخُ٘غزش ُِغ٘ش حُٔخ٤ُش حُٔخظظٔش؛

  ًٔخ ٣ظْ ٗؾشٛخ ػ٠ِ حألهَ رخُٔوش حإلدحس١ حُشث٤غ٢ ُإلدحسس حُٔؼ٤٘ش ٝ حُزٞحرش حإلٌُظش٤ٗٝش ُِٔذ٣ش٣ش

 .ُؼخٓش ُِـٔخػخص حُظشحر٤شح
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حُز١ طلذع ػ٘ٚ ٝص٣ش حُذحخ٤ِش ٝحُز١ حػظزشٙ رذ٣ال ُِلغخد حإلدحس١، كوذ ٗقض  طوش٣ش حُظذه٤ن حُغ١ٞ٘  إ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظ٘ظ٢ٔ٤ حُٔظؼِن رخُـٜخص رل٤غ طخنغ حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخعزخط٤ش ُِـٜش  554ػ٤ِٚ حُٔخدس 

ُظذه٤ن ع١ٞ٘ ط٘ـضٙ رؾٌَ ٓؾظشى حُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش ُِٔخ٤ُش ٝ حُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش ُإلدحسس حُظشحر٤ش، ٣ٝظْ اؿشحء 

  .ٛزح حُظذه٤ن ك٢ ػ٤ٖ حٌُٔخٕ ٝر٘خء ػ٠ِ حُٞػخثن حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخعزخط٤ش

٣ٝ٘ـض ُٜزٙ حُـخ٣ش طوش٣ش طزِؾ ٗغخ ٓ٘ٚ ا٠ُ سث٤ظ ٓـِظ حُـٜش ٝا٠ُ ٝح٢ُ حُـٜش ٝا٠ُ حُغِطش حُل٤ٌٓٞش  

حٌُِٔلش رخُذحخ٤ِش، ًٝزح ا٠ُ حُٔـِظ حُـ١ٜٞ ُِلغخرخص حُٔؼ٢٘ حُز١ ٣ظخز ٓخ ٣شحٙ ٓ٘خعزخ ك٢ مٞء خالفخص 

  .طوخس٣ش حُظذه٤ن

ا٤ُٚ أػالٙ ا٠ُ ٓـِظ حُـٜش حُز١ ٣ٌٔ٘ٚ حُظذحٍٝ ك٢ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُشث٤ظ طز٤ِؾ ٗغخش ٖٓ حُظوش٣ش حُٔؾخس  ٝ

 .ؽؤٗٚ دٕٝ حطخخر ٓوشس

كظخنغ حُؼ٤ِٔخص  532 حُٔخدس    أٓخ رخُ٘غزش ُِوخٕٗٞ حُظ٘ظ٢ٔ٤ حُٔظؼِن رخُؼٔخالص ٝ حألهخ٤ُْ مٖٔ 

حُٔلظؾ٤ش ٝحُٔلخعزخط٤ش ُِؼٔخُش أٝ حإله٤ِْ ُظذه٤ن ع١ٞ٘ ط٘ـضٙ رؾٌَ ٓؾظشى حُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش ُِٔخ٤ُش ٝ حُٔخ٤ُش 

 .حُؼخٓش ُإلدحسس حُظشحر٤ش. ٣ٝظْ اؿشحء ٛزح حُظذه٤ن ك٢ ػ٤ٖ حٌُٔخٕ ٝر٘خء ػ٠ِ حُٞػخثن حُٔخ٤ُش ٝحُٔلخعزخط٤ش



٣ٝ٘ـض ُٜزٙ حُـخ٣ش طوش٣ش طزِؾ ٗغخ ٓ٘ٚ ا٠ُ سث٤ظ ٓـِظ حُؼٔخُش أٝ حإله٤ِْ ٝا٠ُ ػخَٓ حُؼٔخُش أٝ حإله٤ِْ ًٝزح 

 .خز ٓخ ٣شحٙ ٓ٘خعزخ ك٢ مٞء خالفخص طوخس٣ش حُظذه٤نا٠ُ حُٔـِظ حُـ١ٜٞ ُِلغخرخص حُٔؼ٢٘ حُز١ ٣ظ

ٝ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُشث٤ظ طز٤ِؾ ٗغخش ٖٓ حُظوش٣ش حُٔؾخس ا٤ُٚ أػالٙ ا٠ُ ٓـِظ حُؼٔخُش أٝ حإله٤ِْ حُز١ ٣ٌٖٔ ُٚ 

 .حُظذحٍٝ ك٢ ؽؤٗٚ دٕٝ حطخخر ٓوشس

ٝؿخء ك٢ ٓنٜٔٞٗخ أٗٚ  501أٓخ رخُ٘غزش ُِوخٕٗٞ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِـٔخػخص كوذ ٗقض ػ٤ِٚ حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس 

طخنغ حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش ٝحُٔلخعزخط٤ش ُِـٔخػش ُظذه٤ن ع١ٞ٘ ط٘ـضٙ آخ حُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش ُِٔخ٤ُش، أٝ حُٔلظؾ٤ش 

حُؼخٓش ُإلدحس٣ش حُظشحر٤ش، أٝ رؾٌَ ٓؾظشى ر٤ٖ حُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش ُِٔخ٤ُش ٝحُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش ُإلدحس٣ش حُظشحر٤ش، أٝ 

حٗظذحد حكذ أػنخثٜخ ٝطلذد فالك٤ظٜخ روشحس ٓؾظشى ُِغطِش حُل٤ٌٓٞش حٌُِٔلش  ٖٓ هزَ ٤ٛجش ُِظذه٤ن ٣ظْ

رخُذحخ٤ِش ٝحُغِطش حُل٤ٌٓٞش حٌُِٔلش رخُٔخ٤ُش، ٣ٝ٘ـض ُٜزٙ حُـخ٣ش طوش٣ش طزِؾ ٗغخ ٓ٘ٚ ا٠ُ سث٤ظ ٓـِظ 

٣شحٙ  حُٔـِظ حُـ١ٜٞ ُِلغخرخص حُٔؼ٢٘ حُز١ ٣ظخز ٓخ  حُـٔخػش ٝا٠ُ ػخَٓ حُؼٔخُش أٝ حإله٤ِْ ًٝزح ا٠ُ

ٓ٘خعزخ ك٢ مٞء خالفخص طوخس٣ش حُظذه٤ن. ٣ٝظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُشث٤ظ طز٤ِؾ ٗغخ ٖٓ حُظوش٣ش ا٠ُ ٓـِظ حُـٔخػش 

  .حُز١ ٣ٌٔ٘ٚ حُظذحٍٝ ك٢ ؽؤٗٚ دٕٝ حطخخر ٓوشس

 .الجماعاث الترابيت أو مجمىعاتها الفرع الثاوي: تقديم حساباث

آخ حُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش ُِٔخ٤ُش، أٝ حُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش طوش٣ش حُظذه٤ن حُغ١ٞ٘ حُز١ ط٘ـضٙ   رخإلمخكش ا٠ُ طز٤ِؾ

ُِٔـِظ حُـ١ٜٞ ُِلغخرخص، ٣ظْ أ٣نخ طوذ٣ْ حُلغخد حُز١ ٣ؼذٙ حُٔلخعذ   أٝ ٛٔخ ٓؼخ، ُإلدحس٣ش حُظشحر٤ش 

 .حُؼ٢ٓٞٔ ػ٘ذ حخظظخّ حُغ٘ش حُٔخ٤ُش رخُ٘غزش ٌَُ ؿٔخػش طشحر٤ش أٝ ٓـٔٞػخطٜخ

 .، ط٘ل٤ز ٤ٓضح٤ٗش حُـٔخػخص حُظشحر٤ش٣زشص حُلغخد ك٢ ؽٌَ طلق٤َ ٤ُِٔضحٕ حُٜ٘خث٢

ػ٠ِ ػ٤ِٔخص ٓذحخ٤َ ٝ ٗلوخص ح٤ُٔضح٤ٗخص حُِٔلوش ٝ حُلغخرخص حُخقٞف٤ش ٝ ػ٠ِ كغخرخص   ًٔخ ٣ؾَٔ 

 .حُخض٣٘ش

  .ٝ ٣زشص ٛزح حُلغخد حُٞمؼ٤ش حُٔخ٤ُش ٌَُ ؿٔخػ٤ش ٓل٤ِش ك٢ ٜٗخ٣ش حُغ٘ش حُٔوذّ رؾؤٜٗخ

 :ٝ حُٞػخثن حُؼخٓش حُظخ٤ُش رخإلمخكش ا٠ُ أٗٚ ٣ظٌٕٞ ٖٓ حُٞػخثن حُٔؼزظش

ٗغخش ٖٓ ح٤ُٔضح٤ٗش ٝحُ٘غخ حُٔؾٜٞد رٔطخروظٜخ ألفَ حُٔوشسحص حُٔؤرٕٝ رٔٞؿزٜخ ك٢ طل٣َٞ          –

 حالػظٔخدحص؛

حُظشخ٤قخص حُخقٞف٤ش حُٔؤرٕٝ رٔٞؿزٜخ ك٢ طو٤٤ذ حػظٔخدحص امخك٤ش ٝحُِٔلوش رز٤خٕ ٓٞؿض          –

 ُِظشخ٤قخص حُٔزًٞسس؛

   طخروظٜخ ألفَ ر٤خٕ ط٘ل٤ز ٤ٓضح٤ٗش حُـٔخػش حُظشحر٤ش أٝ حُٔـٔٞػش؛ٗغخش ٓؾٜٞد رٔ –

هخثٔش أفٍٞ حُـٔخػش حُظشحر٤ش أٝ حُٔـٔٞػش، حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ ح٥ٓش رخُقشف طوذ٣ٜٔخ ُِٔلخعذ          –

 حُؼ٢ٓٞٔ؛

ِٓلن روخثٔش حألفٍٞ حُٔظنٖٔ ؽشف أعزخد حُلشم ر٤ٖ ع٘ش ٝأخشٟ ك٤ٔخ ٣خـ ًَ كقَ ٖٓ          –

 ٍٞ حُٔذحخ٤َ حُٔز٤٘ش ك٢ هخثٔش حألفٍٞ؛كق

 هخثٔش خقّٞ حُـٔخػش حُظشحر٤ش أٝ حُٔـٔٞػش؛         –



د٣غٔزش العظؼٔخٍ حُظزحًش أٝ حُق٣ٞشحص حُٔغظؼِٔش العظخالؿ  00حُلغخد حُٔلقٞس ك٢          –

 حُٔلقٞالص ػٖ هش٣ن حُؾغخػش؛

د حُـٔخػش حُظشحر٤ش أٝ حُٔـٔٞػش حُِٔلن رٚ ٛزح هشحس طؼ٤٤ٖ حُٔلخعذ حُؼ٢ٓٞٔ أٝ حإلكخُش ا٠ُ كغخ         –

 حُوشحس؛

 .ؿشد حُٞػخثن حُؼخٓش         –

ٓخسط ٖٓ حُغ٘ش حُٔٞح٤ُش ُِغ٘ش  00ٝ ٣ظْ ُضٝٓخ طوذ٣ْ كغخد حُـٔخػش حُظشحر٤ش أٝ حُٔـٔٞػش، ك٢ أؿَ أهقخٙ 

ا٠ُ حُٔـِظ حُـ١ٜٞ حُظ٢ طْ اػذحدٙ رؾؤٜٗخ ٖٓ هشف حُٔلخعذ حُؼ٢ٓٞٔ ا٠ُ سث٤غٚ حُظغِغ٢ِ حُز١ ٣ل٤ِٚ 

 .٤ُٞ٣ٞ ٖٓ ٗلظ حُغ٘ش 00ُِلغخرخص حُٔخظـ ك٢ أؿَ أهقخٙ 

كزخإلمخكش ا٠ُ طوذ٣ْ ًَ ٖٓ طوش٣ش حُظذه٤ن حُغ١ٞ٘ ٝ حُلغخد حُز١ ٣ؼذٙ حُٔلخعذ حُؼ٢ٓٞٔ ػ٘ذ اخظظخّ حُغ٘ش 

ِٜخ ك٢ طوش٣شح طؼذٙ ُـخٕ حُظوق٢ كٍٞ حُٜٔٔش حُظ٢ أكذػض ٖٓ أؿ  حُٔخ٤ُش ُِٔـِظ حُـ١ٜٞ ُِلغخرخص ٗـذ

ظشف ؽٜش ػ٠ِ حألًؼش، ٣ٝ٘خهؼ ٛزح حُظوش٣ش ٖٓ هزَ حُٔـِظ حُز١ ٣وشس ك٢ ؽؤٕ طٞؿ٤ٚ ٗغخش ٓ٘ٚ ا٠ُ 

 .حُٔـِظ حُـ١ٜٞ ُِلغخرخص. ٝط٘ظ٢ٜ أػٔخٍ ٛزٙ حُِـخٕ رٔـشد ا٣ذحع طوش٣شٛخ ُذٟ حُٔـِظ

  :خاتمت

طزغ٤و حُٔغخهش رآ٤ُش ؿذ٣ذس هزوخ ُٔخ ؿخءص رٚ ٓغظـذحص حُ٘قٞؿ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٣ٌٖٔ ٖٓ كقش ح٤ُٔضح٤ٗش  ُؼَ

رخُؾٌَ حُز١ ٣غَٜ ٖٓ ٓؤٓٞس٣ش سإعخء ٓـخُظ حُـٔخػخص حُظشحر٤ش، ٝ ٣غٔق ك٢ املخء حُشهخرش عٞحء حُوز٤ِش 

  .أٝ حُٔٞحًزش أٝ حُالكوش ػ٤ِْٜ ٖٓ هزَ حألؿٜضس حُٔخظقش

أًؼش كؼخ٤ُش ٖٓ حُلغخد حإلدحس١ حُز١ ًخٕ ك٢ حُغخرن، ٗظشح   ٌٕٞ طوخس٣ش حُظذه٤نٖٝٓ حٌُٖٔٔ إٔ ط

ٖٓ ر٤ٖ ح٤ُ٥خص حُٜٔٔش ُٔلخسرش طزز٣ش حُٔخٍ حُؼخّ، ٖٝٓ ر٤ٖ حألعخ٤ُذ حُلذ٣ؼش   ُؾ٤ُٞٔظٜخ ٝدهظٜخ، ٝإٔ طٌٕٞ

ر ر٘خءح ػ٠ِ ٓخظِق ، ا“حُضُضحٍ حُغ٤خع٢ ” ُِشهخرش حُٔخ٤ُش، ًٔخ ٛٞ حُؾؤٕ رٔخ ع٢ٔ ك٢ ح٥ٝٗش حألخ٤شس د

حُظوخس٣ش حُٔشكٞػش ُـالُش حُِٔي، ٖٓ هشف حُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش ُإلدحسس حُظشحر٤ش ٝحُٔلظؾ٤ش حُؼخٓش ُِٔخ٤ُش، 

ٝحُٔـِظ حألػ٠ِ ُِلغخرخص، ٝرؼذ طلذ٣ذ حُٔغئ٤ُٝخص، رؾٌَ ٝحمق ٝده٤ن، أخز رؼ٤ٖ حالػظزخس دسؿش 

خخر ٓـٔٞػش ٖٓ حُظذحر٤ش ٝحُؼوٞرخص، ك٢ كن ػذد ٖٓ حُظوق٤ش ك٢ حُو٤خّ رخُٔغئ٤ُٝش، ار هشس ؿالُش حُِٔي، حط

  .[9]حُٞصسحء ٝحُٔغئ٤ُٖٝ حُغخ٤ٖٓ

ش ػ٠ِ ٛزح حألعخط إ حػظٔخد طذه٤ن ع١ٞ٘ ع٤ٌٖٔ ٖٓ طٌش٣ظ ٓزخدة حُلٌخٓش حُٔخ٤ُش خقٞفخ حُؾلخك٤

   .ٝحُ٘ضحٛش ٝسرو حُٔغئ٤ُٝش رخُٔلخعزش

 

 :الئحة المراجع
 :مراجع عامة

 .7102، مطبعة دعاٌة، الطبعة الثانٌة ”قانون التنظٌم اإلداري المغربً“ذ: نجاة خلدون، 
 .2016، العدد الرابع، مطبعة األمنٌة، الرباط ”التدبٌر المحلً و الحكامة الترابٌة على ضوء القوانٌن التنظٌمٌة الجدٌدة“مجلة العلوم القانونٌة، 

 :مراجع خاصة
 .لتربع جاللته على عرش أسالفه المنعمٌن 03نص الخطاب السامً الذي وجهه جاللة الملك بمناسبة حلول الذكرى 

 .دٌوان الملكً فً شأن خالصات تقرٌر المجلس األعلى للحسابات حول برنامج الحسٌمة منارة المتوسطبالغ ال
 :قوانٌن

 ( 7105ٌولٌو  2) 0311من رمضان  71صادر فً  0105131ظهٌر شرٌف رقم 
 .المتعلق بالجهات 000103بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم 
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 .المتعلق بالعماالت و األقالٌم 007103( بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم 7105ٌولٌو  2) 0311من رمضان  71صادر فً  0105133ظهٌر شرٌف رقم 
 المتعلق بالجماعات 001103( بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم 7105ٌولٌو  2) 0311من رمضان  71صادر فً  0105135ظهٌر شرٌف رقم 

 :مراسٌم
 .بتحدٌد كٌفٌات تحضٌر القوائم المالٌة و المحاسبٌة المرفقة بمٌزانٌة الجهة (7101نٌو ٌو 74) 0312من رمضان  71صادر فً  71011102مرسوم رقم
بتحدٌد كٌفٌات تحضٌر القوائم المالٌة و المحاسبٌة المرفقة بمٌزانٌة العمالة  (7101ٌونٌو  74) 0312من رمضان  71صادر فً  71011103مرسوم رقم

 .أو اإلقلٌم
بتحدٌد كٌفٌات تحضٌر القوائم المالٌة و المحاسبٌة المرفقة بمٌزانٌة  (7101ٌونٌو  74) 0312من رمضان  71صادر فً  71011104رقم مرسوم

 .الجماعات
 .( بتحدٌد تبوٌب مٌزانٌة الجهة7102ٌولٌوز  1) 0313شوال  3صادر فً  71021150مرسوم رقم 
 .( بتحدٌد تبوٌب مٌزانٌة العمالة أو اإلقلٌم7102لٌوز ٌو 1) 0313شوال  3صادر فً  71021157مرسوم رقم 
 .( بتحدٌد تبوٌب مٌزانٌة الجماعة7102ٌولٌوز  1) 0313شوال  3صادر فً  71021151مرسوم رقم 

  .( بتحدٌد كٌفٌات إٌداع أموال الجهة لدى الخزٌنة العامة للمملكة7102ٌولٌوز  4) 0313من رمضان  03صادر فً  71021737مرسوم 
  .بتحدٌد كٌفٌات إٌداع أموال العمالة أو اإلقلٌم لدى الخزٌنة العامة للمملكة (7102ٌولٌوز  4) 0313من رمضان  03صادر فً  71021731سوم مر

  .( بتحدٌد كٌفٌات إٌداع أموال الجماعة لدى الخزٌنة العامة للمملكة7102ٌولٌوز  4) 0313من رمضان  03صادر فً  71021733مرسوم 
 .( بتحدٌد كٌفٌات و شروط حصر النتٌجة العامة لمٌزانٌة الجهة7102ٌولٌوز  4) 0313من رمضان  03صادر فً  71021735مرسوم 
 .( بتحدٌد كٌفٌات و شروط حصر النتٌجة العامة لمٌزانٌة العمالة أو اإلقلٌم7102ٌولٌوز  4) 0313من رمضان  03صادر فً  71021731مرسوم 
 .( بتحدٌد كٌفٌات و شروط حصر النتٌجة العامة لمٌزانٌة الجماعة7102ٌولٌوز  4) 0313رمضان  من 03صادر فً  71021732مرسوم 
بتحدٌد طبٌعة و كٌفٌات إعداد و نشر المعلومات و المعطٌات المضمنة فً  (7102ٌولٌوز  4) 0313من رمضان  03صادر فً  71021733مرسوم 

 .المتعلق بالجهات 000103من القانون التنظٌمً  734المادة القوائم المحاسبٌة و المالٌة المنصوص علٌها فً 
بتحدٌد طبٌعة و كٌفٌات إعداد و نشر المعلومات و المعطٌات المضمنة فً  (7102ٌولٌوز  4) 0313من رمضان  03صادر فً  71021734مرسوم 

 .المتعلق بالعماالت و األقالٌم .00741من القانون التنظٌمً  704القوائم المحاسبٌة و المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 
بتحدٌد طبٌعة و كٌفٌات إعداد و نشر المعلومات و المعطٌات المضمنة فً  (7102ٌولٌوز  4) 0313من رمضان  03صادر فً  71021741مرسوم 

 .المتعلق بالجهات 001103من القانون التنظٌمً  725القوائم المحاسبٌة و المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 
 .( بسن نظام للمحاسبة العمومٌة للجهات و مجموعاتها7102نوفمبر  71) 0314من ربٌع األول  3صادر فً  71021334مرسوم رقم 
 .( بسن نظام للمحاسبة العمومٌة للعماالت و األقالٌم و مجموعاتها7102نوفمبر  71) 0314من ربٌع األول  3صادر فً  71021351مرسوم رقم 
بسن نظام للمحاسبة العمومٌة للجماعات و مؤسسة التعاون بٌن  (2017نوفمبر  71) 0314من ربٌع األول  3صادر فً  71021350مرسوم رقم 

 .الجماعات
 :مقاالت

 .7102ٌولٌوز  11مقال منشور بالجرٌدة اإللكترونٌة هسبرٌس،األحد ” خطاب العرش 44 خطاب األمانة والمسؤولٌة” عادل الخصاصً، 
 ”حذف الحساب اإلداري للجماعات وتعوٌضه بتقرٌر التدقٌق 44 أٌة فعالٌة ؟“الحسن باحث فً مالٌة الجماعات الترابٌة مقال للدكتور الرشدي 

 الهوامش
 .017، ص7102، مطبعة دعاٌة، الطبعة الثانٌة ”قانون التنظٌم اإلداري المغربً“ذ: نجاة خلدون،   [1]

 11031 – 7102ٌولٌوز  11مقال منشور بالجرٌدة اإللكترونٌة هسبرٌس،األحد ” خطاب العرش 44 خطاب األمانة والمسؤولٌة” عادل الخصاصً،  [2]
 لتربع جاللته على عرش أسالفه المنعمٌن 03نص الخطاب السامً الذي وجهه جاللة الملك بمناسبة حلول الذكرى  [3]
، ص 7101، العدد الرابع، مطبعة األمنٌة، الرباط “ التدبٌر المحلً و الحكامة الترابٌة على ضوء القوانٌن التنظٌمٌة الجدٌدة“مجلة العلوم القانونٌة،  [4]

37. 
( بسن نظام للمحاسبة العمومٌة للجهات و 7102نوفمبر  71) 0314من ربٌع األول  3صادر فً  71021334من المرسوم رقم  035المادة  [5]

و   ( بسن نظام للمحاسبة العمومٌة للعماالت و األقالٌم7102نوفمبر  71) 0314من ربٌع األول  3صادر فً  71021351مجموعاتها4 ومن المرسوم رقم 

( بسن نظام للمحاسبة العمومٌة للجماعات و مؤسسة 7102نوفمبر  71) 0314من ربٌع األول  3صادر فً  2.17.451مجموعاتها4 و المرسوم رقم 

 .التعاون بٌن الجماعات
 .، السالف ذكر71021350و المرسوم رقم  71021351ومن المرسوم رقم  71021334، من المرسوم رقم  050المادة  [6]
 ”حذف الحساب اإلداري للجماعات وتعوٌضه بتقرٌر التدقٌق 44 أٌة فعالٌة ؟“مقال للدكتور الرشدي الحسن باحث فً مالٌة الجماعات الترابٌة  [7]

 71021157بتحدٌد تبوٌب مٌزانٌة الجهة، ومن المرسوم رقم  (7102ٌولٌوز  1) 0313شوال  3صادر فً  71021150 المادة األولى من مرسوم رقم [8]

 1) 0313شوال  3صادر فً  71021151( بتحدٌد تبوٌب مٌزانٌة العمالة أو اإلقلٌم، ومن المرسوم رقم 7102ٌولٌوز  3) 1438شوال  3صادر فً 
 .ة الجماعة( بتحدٌد تبوٌب مٌزان7102ٌٌولٌوز 

 .بالغ الدٌوان الملكً فً شأن خالصات تقرٌر المجلس األعلى للحسابات حول برنامج الحسٌمة منارة المتوسط [9]
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