
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019/ 2018: السنت الجامعيت 

عن حامعت السجبت الاسم و اللقب الصفت 

مستغاهم   بىظساف الجيالليزئيسا 

مستغاهم      بىشيخي بىحىص مقسزا 

مستغاهم   يسعد عبد السحمانمناقشا 

الجمهىزيت الجصائسيت الديمقساطيت الشعبيت 

و البحث العلمي وشازة التعليم العالي 

حامعت عبد الحميد بن باديس مستغاهم 

 مليت العلىم إلاقتصاديت و التجازيت و التسير

 قسم العلىم و املاليت املحاسبت

مرلسة جخسج مقدمت ضمن متطلباث هيل شهادة ماستر أماديمي 

علىم املاليت و املحاسبت : الشعبت 

جدقيق محاسبي  و مساقبت التسيير :  التخصص 
 

أهميت التدقيق املحاسبي و الدوز املنىط به في :   املىضىع 

جحسين 

مسدوديت املؤسست 
 GNL2Z)  (دزاست حالت مؤسست سىهاطساك أزشيى

 

ستاذ جحت اشساف ألا                                    :                                                                 مقدمت من طسف الطالب 

       بىشيخي بىحىص                                                زاش ي لمال                                                             

: أعضاء لجنت املناقشت 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 املقدمة العامة
 



 

 املالحــــــــــق
 



I 

 

 

هرس ف  I ____________________________________________________________________________________ ال

داء   III ______________________________________________________________________________________إلاه

كرات ش  IV ___________________________________________________________________________________ج

مة  ائ جداول  ق كال و ال ش  V ______________________________________________________و الاخخصاراث  ألا

قدمة  07 _______________________________________________________________________________العامتامل

  حول التدقيق املحاسبيعموميات   الفصل ألاول      

 11 ________________________________________________________________________________________جمهيد

 12 ___________________________________________________________ماهيت الخدكيم ااباسبي: ااملبح  وو      

 12 _______________________________________________طىر الخاريخي للخدكيم ااباسبيالت: ااطلب  وو             

 14 ______________________________________________________مفهىم الخدكيم ااباسبي: ااطلب الثاوي            

 16 _______________________________________________________أهميت الخدكيم وأهدافه: ااطلب الثالح            

 19 _______________________________________________________الخدكيم ااباسبي خصائص  :ااملبح الثاوي     

 19 _______________________________________________________________الخدكيم مملادئ  : وو  ااطلب            

 21 ________________________________________________________________الخدكيم أهىاع :الثاوي ااطلب            

 30 ______________________________________________________________وسائل الخدكيم: ااطلب الثالح            

 33 __________________________________________________________________معاًير الخدكيم: ااملبح الثالح     

 33 _________________________________________________________________ااعاًير العامت:ااطلب  وو             

 34 __________________________________________________________معاًير العمل اايداوي: ااطلب الثاوي            

 36 ___________________________________________________________معيار إعداد الخلرير :ااطلب الثالح            

 39 ________________________________________________________________________________خالصت الفصل

  على املرد ودية وعالقتها بالتدقيق الفصل الثاني        نظرة

 41 ______________________________________________________________________________________جمهيد      

 42 ______________________________________________مدخل إلى اارد ودًت وملاًيسها وأهىاعها: ااملبح  وو      

 42 _________________________________________________مفاهيم أساسيت حىو اارد ودًت: ااطلب  وو             

 43 _________________________________________________________أهم ملاًيس اارد ودًت: ااطلب الثاوي            

 47 ______________________________________________________________أهىاع اار دودًت :ااطلب الثالح            

 50 ______________________________________________مكىهاث ومخطلملاث وأهداف اار دودًت: ااملبح الثاوي      



II 

 

 50 _____________________________________________________________مكىهاث اار دودًت: ااطلب  وو             

 55 ____________________________________________________________مخطلملاث اارد ودًت: ااطلب الثاوي            

 58 ___________________________________________طمليعت وأهداف اار دودًت وخصائصها: ااطلب الثالح            

 59 __________________________________________أهميت الخدكيم باليسملت ار دودًت ااؤسست :ااملبح الثالح     

 59 ___________________________________________________أهميت الخدكيم داخل ااؤسست:ااطلب  وو             

 63 ________________________________________________دور الخدكيم في جبسين ااردودًت: ااطلب الثاوي            

 64 ________________________________________________________ةودي طرق جبسين اارد: ااطلب الثالح            

 66 ________________________________________________________________________________خالصت الفصل

  GNL2Zدراسة حالة مؤسسة سونطراك أرزيو   ل الثالث      الفص

 68 ________________________________________________________________________________________جمهيد

 69 _______________________________________________________جلدًم مؤسست سىها طران:    ااملبح  وو      

 69 _______________________________________________________حعريف شرهت سىها طران: ااطلب  وو             

 71 ________________________________________________________مهام و أهداف ااؤسس: الثاوي ااطلب            

 72 _______________________________________اجمع سىها طران و شرحالخىظيمي  الهيكل: ااطلب الثالح            

 GNL2Z____________________________________________ 76جلدًم مرهب جمييع الغاز الطمليعي: ااملبح الثاوي     

 76 ________________________________________________________________حعريف اارهب: ااطلب  وو             

 GNL2Z. _________________________________________________ 77 جىظيم ومصالح مرهب :ااطلب الثاوي            

 80 _______________________________________________________________مصلحت اااليت :ااطلب الثالح            

 81 __________________________________________________كت ودور الخدكيم داخل ااجمععال:ااملبح الثالح     

 81 ____________________________________________________________دور ومهمت الخدكيم: ااطلب  وو             

 82 ________________________________________________________اايزاهيت اااليت للميشأة  :ااطلب الثاوي            

 84 ________________________________________________اار دودًت العالكت بين الخدكيم و: ااطلب الثالح            

 86 ________________________________________________________________________________خالصت الفصل

مةا خاث  87 ____________________________________________________________________________________ ل

راجع  89 _____________________________________________________________________________________امل

الحق   92 ____________________________________________________________________________________امل
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 ًحفظهما أن وجل عص للمىلى داعيا العصيصين والدي إلى العمل هرا أهدي

والى ابىتي قسة عيني زحمة 

 العمل خاصة أصدقائي ألاحباء هرا إهجاش على أعاهني من وكل ًدًه بين محعلما جلظت و حسفا علمني من كل إلى

 مركسجي جظعهم ولم ذاكسجي طعتهم من كل إلى
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 بفضله إال لىبلغها كىا ما التي املسحلة هره إلى بالىصىو  عليىا مىا الري هلل الحمد

 .الدزاس ي ممىازي  مىاصلة على والعصم بالقىة ومدوي والثبات الصبر ألهمني الري وجل عص هلل فالحمد

 بالركس وأخص املركسة هره إهجاش في طاعدوي من كل إلى المكس بجصيل أثقدم

    بوشيخي بوحوص  املمسف ذاتألاض

 .الضسوزية والحىجيهات الىصائح وثقدًم باملظاعدة عليا ًبخلىا لم لرًنا

 . أًديهم بين محعلما الجلىض بمسف حضيت الرًن إلى

 .مثىجيهاثه من اطحفدت الرًن ألاطاثرة كل
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ٌل   الطصل ألا
 عمىمياث خىل الخدقيق اإلاداسبي
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: جمهُض

ٌهخبرل اخضكُمل ملداؾبيلمًلبينلفغألامل ملداؾبتلألا اظيلجؿوعلفيل الترةل زيرةلبؿببل لخاحتلباُهل        

اصةلحجمل ملاؾؿاثل ،ألابؿببل اوؾاثصلألا اخلىُاثل ملؿخهملت،لألاجؿوعل اخضكُمل ملداؾبيلفيلقصلٍػ

ًلمًل اخالنبلبإمو اهملألااظ لهخؿغقلفيلألاهظ للخماًتل(لمؿاَمت)ألاهظ لقهوعلشغواثل مو ٌل  ملؿدثمٍغ

خيلالخضكُملألاؤَمُخهلألا ملهاًيرل ملخبهتلفيل اخضكُم .لَظ ل الطصلبلىل اخؿوعل اخاٍع

ل
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ل

 ماهيت الخدقيق اإلاداسبي         : أول إلابدث ا

اهطوع،لألابخؿوعل لخُاةلجإزغثلمهىتل اخضكُمل ملداؾبيلبمسخلفل اكغألافل اتيلناٌشىاَالنلىلمغل            

لالاكخطاصًتالاحخمانُتلألاالاكخطاصًت،ألاكضلاهبل اخضكُملصألاع لَامالفيلجدلُمل اخلضملألا اىمولايصل اوخض ثل

 اخؿوع ثلألاخاألااذلل اوضُتلَظٍألا ملجمو،ألامض ل ؾغ فل ملسخللتلباآلع ء،همالؾاًغثل ملىكماثلألا اهُئاثل

 . اىكغيل اظيلًطونلمهىتل اخضكُملإلاؾاعجدضًضل

خيلالخضكُمل ملداؾبيلملهومهل،ؤَمُخهلألاؤَض فهلبلىاُصلملالؾبملؾيخؿغقلفيلَظ ل ملبدثلهخذ .ل اخؿوعل اخاٍع

 الخطىر الخاريخي للخدقيق اإلاداسبي:          إلاطلب ألاول ا

حؿخمضلمهىتل اخضكُملوشإتهالمًلخاحتلإلاوؿانلالخدلملمًلصختل ابُاهاثل ملداؾبُتل اتيلٌهخمضلنليهال            

 .1مًلمؿابلتلجلًل ابُاهاثلالو كولكغ ع جه،لألا اخإهضيل جساطلف

ولألاميشأثلمسخللت،لزطوضال  حـلمو ملهؿاقل اخضكُملفشمصلألاخض ثل الؿامل لخاصلالاكخطاصًتلمًلمشاَع

جدذلل Luca Pacioliهمالألاعصلفيلموؾونتل بهضل اخؿوعل اظيلخضرلفيلنلمل ملداؾبتلبةجباملهكامل الُضل ملؼصألاج

فلضلؤصثلؾهواتللل1494ناملل Somma de Arithmetica,Geometria,proprtioni protionalitaنىو نل

ألامولقهوعل اثوعةلل2 اظيلؾانضلفيلجؿوعل ملداؾبتلألا اخضكُملالاهدشاع هدشاعلجؿبُلهل،طاًللبلى ؾخهماٌل اىكامل

اصةلفيلؤوشؿتل ملاؾؿاثلألاػٍاصةل الجو ؿاهُالألاجؿوعل اطىانتلألا اخجاعةلألا اٍؼ ةلبينل ملااىينل اطىانُتلفيلبٍغ

ول هدشافل اغشلألا لخؿإل بيل،فانل اهضفل اغثِس يلالخضكُملاملًخغيرلألَا ألاإلاص عةل ملدترفتلألاجؿوعل اىكامل اػٍغ

ألا اغغبتلبوحوصلهكاملمداؾبيلألحصللالانتر فَولل1850،ألااىًل اخغيرل ملهمل اظيلؾغؤلزالٌل الترةلألااغاًتل

لؤالنتر فمىولألا هدشافل اغشلألا لخؿإ،ألا اخغُيرلآلازغلوانل ملداؾبُتلألحصل(ل ابُاهاث) اخإهضلمًلصكتل الو ثمل

ألاكضلهظلنلىللطاًلضغ ختللبوحوصل لخاحتلاخضكُمل الو ثمل ملداؾبُتلمًلكبصلشخظلمؿخلصلألامداًض،

غلمهىتل اخضكُم،لألاغغألاعةلألاحوصلؤشخاصلل1862كاهونل اشغواثلؤإلهجليزيلاؿىتل ، مغل اظيلؤصىلبلىلجؿٍو

لينلألامضعبينلاللُاملبهظٍل ل3. ملهمتمَا

لمىكمتلمهىُتلفيلمُض نل اخضكُملفيلفُىِؿُالباًؿااُالنام خُثلجإؾؿذلولُتلل1581ألاكضلقهغثلؤألٌا

يُهلبجاهبل اىجاحلفيل  لخاصلاُطبذل اصخظلزبيرللالامخدانعألاهؿوهاحيللألاواهذلجخؿلبلؾذلؾىو ثلجمٍغ

.لمداؾبت

ؿالللللللللللل ل زغىلبلىلجىكُملَظٍل ملهىتلألاوانلابًر هُال الػصلفيلَظ ل اخىكُمل ملنهي،خُثلزمل ججهذل اضألٌا

ؿاهُالنىضمالؤوشإثلًحمهُتل ملداؾبينل الاهوهُين "لؤضبدذلنملُتل اخضكُمل ملداؾبيلمهىتلمؿخللتلفيلبٍغ

ىُتل1881،ألافيلفغوؿال1880،زملهىض لل1854بةصهبرةل ل1896،لألاؤملاهُالؾىتل1882،ألا اوالًاثل ملخدضةل مٍغ

                                                           
1
تلألال اهلمُت،لص علألا ثصلاليشغلألال اخوػَول عصنلد . أ    .ل17،لصل2007زااضلؤمينلنبض لهلل،لجضكُمل لخؿاباث،ل اىاخُتل اىكٍغ

،لصل.لؤلل-2لل-  ل18صلزااضلؤمينلنبض لهلل،لجضكُمل لخؿاباث،لمغحولؾبملطهٍغ

تلألا3ل .ل17،لصل2006 اهلمُت،لص علألا ثصلاليشغل،لنمانل،ل عصنل، اؿبهتل اثااثتلصلَاصيل اخمُمي،لمضزصل لىل اخضكُملمًل اىاخُتل اىكٍغ
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لكبصلطاًلخُثلجيوهذلسجالثلل،مول1911،ألافىلىض لل1904ألاؤؾتر اُال  اهلملؤنل ملهىتلوشإثلفيلَظٍل اضألٌا

ل(1.)الُضلؤؾماءل ملداؾبينلألا ملضكلينلهمهىُين

ُىتل َض فل ملخوزاةلمىهلمًلحهتلألامًلحهتلؤزغىلواهذل اخؿوع ثل ملخالخلتلالذلبنلللللللللللل صكُملواهذلَع

غلنملُتل اخضكُملمًل لجاهبل اىل عيلبغُتلحهلهالجخماش ىلألا اخغير ثل اىبيرةل اتيلهدُجتل ابدثل ملؿخمغلاخؿٍو

 ملاؾؿتلالاكخطاصًتلنلىلألاحهللشهضنهانغفتهالخغهتل اخجاعةل اهاملُتلألاالاكخطاصل اهااميلبشيصلنامل،ألا اتيل

سُتلالخضكُم ل(.2) لخطوص،ألااظاًلؾيخؿغقلفُمالًليلألَمل ملغ خصل اخاٍع

   :ألاولىإلازخلت ا 

: 1500الفترة مً العصز القديم ختى سىت  

فيلؤألا ثصلَظٍل الترةلواهذل ملداؾبتلجلخطغلنلىلؾلؿاثل اضألااتلألا ملشغألاناثل اهاثلُتل اتيلواهذلتهخمللللللللللللل

زاضتللبجغصل ملسؼألانل اؿلعيل،خُثلجيونلَظٍل اهملُتلمخىغعةلنضةلمغ ثلفيل الترةل او خضة،ألا اهضفلمنهال

ل مل(ل3)بااضفاجغ اضكتلألامىولؤيلجالنبلؤألالغشللبلىَول اوضٌو همالجميزثلَظٍل ملغخلتللبمماعؾتل اخضكُملنًلؾٍغ

الصخظل اظيلًلوملبهظٍل اهملُتلالخؿاباثل اتيلواهذلجخلىلنلُهل،ألا ؾخهماٌلججغبخهلملهغفتلمضىللالاؾخمام

 .صكتلمالوانلٌؿمهه،لفهظٍل اهملُتلوانلٌؿخهملهالمالنل ع ض يلختىلًغ كبو لؤنماٌلفالخيهم

:       إلازخلت الثاهيتا 

: 1850و 1500ة ما بين فترلا 

َولل زيرةجميزثلَظٍل الترةلبااخمهُضلالثوعةل اطىانُت،لألااهصلمالًمىًل ؾخسالضهلفهاللمًلَظٍللللللللللللل

تل الُضل ملؼصألاجلفيلبص عتهالألاػٍاصةل لخاحتلالمضكلينل، ملاؾؿتلنًلل هلطاٌ همالجملجؿبُملألا ؾخهماٌلهكٍغ

ألاعةلهمالَولمؿخهمصلخااُالألاقهوعلهوملمًل اغكابتل اض زلُتل اىكامل ملداؾبيلختىلألااولاملجىًلبطوعةلمخـ

 .(4)م ملشاعيلنلىل

 :      إلازخلت الثالثتا 

 1905-1850الفترة مابين 

بنل اىمولالاكخطاصيل اىبيرل اظيلشهضههلَظٍل الترةلزاضتلبهضل هؿالقل اثوعةل اطىانُتلفيل ململىتللللللللللللل

ولألامولضضألاعل ملخدضةلألاالاهلطاٌل اخاملألا انهاجيلبي نل مللىُتلألاإلاص عة،لألاقهوعل لخاحتلملااييل ملاؾؿاثلألا ملشاَع

ؿاويلؾىت شغواثل ملؿاَمتلجضكُملخؿاباتهالمًلؾغفلمضكملل اظيلؤألاحبلنلىل1862كاهونل اشغواثل ابًر

.لمؿخلص

                                                           
1
.ل18،لص2010صلؾاميلمدمضل اوكاصلألاؤ،اايلألاصًانل،جضكُمل لخؿاباثل،لمىخبتل ملجخمول اهغبيلاليشغلألا اخوػَو،ل عصن،ل اؿبهتل ألالىلل 

2
 ,LIONEL COLLINS ET GERNARD VALIN, AUDIT ET CONTROLE INTERNE (ASPECTS FINANCIERS, OPERATIONNELS ET STRATEGIQUES) DALLOZ GESTION, PARISل 

4
è
 EDITION, 1992, P17 . 

3
 .14،لص1996صل شدُويلنبضل اؿالم،ل ملغ حهتلمهاًيرلألابحغ ء ث،لص عل انهػتل اهغبُت،لبيرألاث،لابىان،ل اؿبهتل اغ بهتل-ل 

4
ىُتلألا اضألااُت،ل عصنلصلخؿينل الاض ي،لألالصلخؿينلصخضألاح،لؤؾاؾُاثل اخضق -   .ل2،لص1999ًملفيلقصل ملهاًيرل مٍغ
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.ل(1)همالوانلَضفل اخضكُملفيلَظٍل الترةلًىدطغلفُمالًليللللللللللللل

.لاغشلألا لخؿإ لٌ هدشافل-لللللللللللللللل

.لألزؿاءل الىُت لٌألامىول  هدشافل-لللللللللللللللل

.ل هدشافل زؿاءلفيلجؿبُمل ملباصتل ملداؾبُتل-لللللللللللللللل

 . هدشافل اخالنبلبااضفاجغلألا اسجالثل ملداؾبُتلألاالازخالؽل-لللللللللللللللل

 :  إلازخلت الزابعتا 

إلى يىمىا هذا   1905الفترة مً 

طٍل الترةلَولقهوعل اشغواثلل اىبرىلألاهظ لالانخماصلنلىلهكامل اغكابتل اض زلُتلبضعحتلهبيرةلممالؤَملمالًميزلٌ

ؤنؿىلالمضكملؤَمُتلألا ضختلألاحلُتلبطلؤضبذلالانخماصلنلىل اخضكُملالازخُاعيلبإزظلنُىاثلبخطاثُتلفيل

ٌل ولببض ءل اغؤيل الفيلألا ملداًضلخو  الو ثمل ملااُتلألامضىلؾالمتهاللنملُتل اخضكُملهمالؤبغػل اهضفل ؾمىللؤاللألَا

    .لفيلجمثُصل ملغهؼل ملاليلالماؾؿتلألا اىخاثجل ملسجلت

مفهىم الخدقيق اإلاداسبي :       إلاطلب الثاويا 

:ل اتيلميزثل اخضكُمل ملداؾبيلألاهيلوااخاليل ثفيع اخومسخلفلَولألا ملؿلبلمالًميزلَظ ل         لللل

 ملداؾبيلمًلكبصل ملسخطينلألا اهُئاثلألا ؾغ فل الانلتلفيلَظ ل لخاضتلبااخضكُملل ثفيع اخوالضلحهضصثل

ألااظ لهظهغل. ملجاٌلألابااغغملمًل زخالفلبهؼل مللاَُملمًلهاخُتل اشيصلباللؤنل ملطبلألا خضلألا اهضفلهلؿه

لاثبهؼل .ل ملخض ألااتلفُمالًسظل اخضكُمل اخهٍغ

 لخعزيي ألاول ا 

غلؤؾـللًغىل ابهؼلؤنلؤضص             ل اغألامانلجؿٍو  ملطؿلحلقهغلفيل الغنل اثااثلكبصل ملُالصلنىضمالخاألٌا

غل لخؿاباثلألاكامو لبخهُينلمضكلينلملغ حهتل اضفاجغل ملداؾبُتلفيلإلاماع ثل اتيلجسػولاؿُؿغةل جؿٍو

إلامبر ؾوعٍتلألافيلَظٍل ملغخلتلقهغلمطؿلحل اخضكُملبلىل اوحوصلألاؤضبذلشاجولالاؾخهماٌلفيلمجاٌل ملاٌل

ولًلابصل اللكتل حىبُتلألا  ألامهىاَالٌؿخمولألنلل"Audireل"ألاهيلمشخلتلمًل ايلمتل االجُيُت"لل Audit"نماٌلألَا

ألاجخلىلنلىلمؿامول ملضكلينلألابدػوعَملل لخؿاباثلفيلطاًل اهطغلواهذلحهضلمًلؾغفل لخياملممثليل ابالؽ

يلؤألاعألابالألافُمالبهضلشامل ؾخهمااهلمًلؤزىاءل لجمهُتل اهامتلالخيومتلألاكضل ؾخهمصلَظ ل ملطؿلحلفيل ابض ًتلق

 .لؾغفل لجمُول

.ل(2)مالَولباللفدظل الو ثمل ملااُتلالماؾؿتلبخضكُملمضىلمطض كُتها،لصختها،لصعحتل اوفاءلؤمال اخضكُم

: لخعزيي الثاويا

                                                           
تلألا اهلمُت،ل اؿبهتل اثااثتل،لص عل ايشغ،ل عصنلل- 1 .ل19،لصل2006َاصيل اخمُمي،لمضزصل لىل اخضكُملمًل اىاخُتل اىكٍغ

2
ل.ل8صلل2000ألالى،لنمانل عصن،لخمضلخلميلحمهت،ل ملضزصل لخضًثلاخضكُمل لخؿاباث،لصع ل اطلاءلاليشغلألال اخوػَو،ل اؿبهتل ؤل-  
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هلصفاجغلألاسجالثل ملًل اخضكُملَول اخدلملإلاهخلاصيلللللللللللل شإةلمًل ملىخكملألصاتلألاكغ ثًلإلزباثلملالجدخٍو

بُاهاثلفيلبؾاعلمباصتلمداؾبُتلمخهاعفلنليهالمًلزالٌلبغهامجلمدضصلملضمالبهضفلببض ءل اغؤيل الفيل ملداًضل

غ غل ملااُتلالغ ءلألامؿخسضميلَظٍل اخلاٍع  .ل(1)نًلضضقلألانض اتل اخلاٍع

: لخعزيي الثالثا 

ىُتللللللللللللل ههجُتللجمولألاجلُُمل صاتلألا الغ ثًل اخضكُملَولنملُتلمىكمتلألام"حهٍغفلحمهُتل ملداؾبتل مٍغ

اخدضًضلمضىل اخو فملألا اخؿابمل،ألاطاًللالاكخطاصًتبشيصلموغوعيل، اتيلجخهلملبيخاثجل وشؿتلألا خض رل

ل.(2)بينلَظٍل اىخاثجلألا ملهاًيرل مللغعة،لألاجبلُغل ؾغ فل ملهىُتلبيخاثجل اخضكُم

ل:لخعزيي الزابعا

لنلىلل صاتل ملخهللتلنغفهل جداصل ملداؾبينل لللللللللللل ىُينلنلىلؤههلبحغ ء ثلمىكمتلألحصل لخطٌو مٍغ

باإلكغ ع ثلؤألال عضضةلالاكخطاصًتلألا خض رل،ألاجلُُمهالبطوعةلموغونُتل،اخدضًضلصعحتل اهالكتلبينلَظٍل

.ل3لمهينل،ألابًطاٌل اىخاثجلبلىل ملؿخلُضًًلإلاكغ ع ثلألاملُاؽ

: الخعزيي الخامس

صلألامؿخلصلنغفهل لخبر ءل لللللللللللل ملداؾبينلألا ملداؾبينل ملهخمضًًل الغوس يلنلىلؤنل اخضكُملفدظلمنهيلمَا

لخؿاباثل اىخاثجلملاؾؿتلما ل هخكاملألامطض كُتل مليز هُتلألاحضألٌا .ل(4)إلبض ءل اغؤيلخٌو

:لمًل اخهاٍعفل اؿابلتلوؿخسلظلمالًلي

ص-للللللللللل .لؤنلًيونل ملضكملشخظلمؿخلصلألامَا

نملُتلمىكمتلللنملُتل اخضكُم-للللللللللل

غل ملضكملمبفيلنلىلؤصاتلألاكغ ثًلل-للللللللللل .للبزباثًجبلؤنلًيونلجلٍغ

لبالخُاصل-للللللللللل ٍغ .لؤنلًيونل ملضكملبهُضلنًلؤيلجديزلهمالًدؿملجلٍغ

ؤنلجخهضىلنملُتل الدظل ملهلوماثل مللضمتلفيل الو ثملبلىلفدظل اىكامل ملداؾبيلألا اظيلٌهخبرلل-لللللللللل

.لَظٍل ملهلوماث ملطضعلٌ

لصختل الو ثمل ملااُتلاطالحل ؾغ فل اؿاابتلاهللل-للللللللللل غل انهاجي،ًخػمًلعؤًهلخٌو جلضًمل ملضكملالخلٍغ

غل مللضملمًلؾغفل ملضكملجملبنض صٍلألافمل الو هينلألا ملباصتل ملداؾبُتل-للللللللللل .لؤنلًيونل اخلٍغ

  

ل:حعزيي شامل

                                                           
1
ت،للل-  .ل18صلل2005لل–2004مدمضلؾميرل اطبان،لمدمضلمطؿلىلؾلُمان،ل ؾـل اهلمُتلألال اهملُتلملغ حهتل لخؿاباث،ل اض عل لجامهُتلإلاؾىىضٍع

،لصلل- 2 ل.20َاصيل اخمُمي،لمغحولؾبملطهٍغ
بلألامغ حهتلؤخمضلخامضلحجاجألااُاملجوماؽ،لؤلل- 3 شلاليشغ،ل اؿهوصًتلمغؾونلَىيي،لحهٍغ ،لص عل ملٍغ تلألا اخؿبُم،ل اىخابل ألٌا ،ل ملغ حهتلبينل اىكٍغ

.ل28،ص1997،
4
 - Bernard germon, audit financier, guide pour l’audit de l’information financier des entreprises, 1

ere
 édition, dunal, paris, 1991, 10,65. 
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لهخلاصيلل ملىكملبو ؾؿتل ملباصتلألا ملهاًيرلألا الو نضلألا ؾااُبل اخضكُملَول الدظلإلالللللللللللل بغُتل لخطٌو

نلىلؤصاتلألاكغ ثًلإلازباثلالدظلؤهكمتل اغكابتل اض زلُتل، ابُاهاث، لخؿاباثل ملثبختلفيل اضفاجغلألا اسجالثل

فترةلػمىُتلمهُىتلبهضفلؤبض ءلعؤيلففيلمداًضلنًلمضىلصالاتل الو ثمل ملااُتلنًل اوغول ملاليلالماؾؿتلفيلؤًتل

الاىخاثجلؤنماٌل ملاؾؿتلمًلعبذلؤألالزؿاعةلنًلجلًل الترة،زملجوضُصلجلًل اىخاثجلبلىل ؾغ فل َغ ألامضىلجطٍو

 .ل ملهىُت

ل(1):ممالؾبملًخطحلاىالؤنل اخضكُملًغجىؼلنلىلزالرلهلاؽلؤؾاؾُتلألاهي

غل الدظ،ل اخدلُم .لألا اخلٍغ

 بهالؤيل اخإهضلمًلصختلكُاؽل اهملُاثللبُهًلطضل: لفدصا فدظل اتيلًخملحسجُلهالألاجدلُلهالألاجبٍو

 . الُاؽل لخؿابيلالهملُاثل ملااُتل لخاضتلباايشاؽل ملدضصلالمشغألام

 ًلطضلبُهلبمياهُتل لخىملنلىلضالخُتل الو ثمل ملااُتل انهاثُتلهخهبيرلؾلُملاألنماٌل:الخدقيق

ؤنللبلىعةلهمالًجبلإلاشاعةل ملشغألاملنًلفترةلمااُتلمهُىتل،ألاهضالاتلنًل اوغول ملاليلفيلجلًل الذ

واهذللبط عؤًهلفُماللببض ء الدظلألا اخدلُملألاقُلخانلمتر بؿخانلًلطضلبهمالجمىينل ملضكملمًل

لضوعةلناصاتللبزباثلبلىنملُاثل الُاؽلالمهامالثل ملااُتلكضلؤفط ىل اىدُجتلؤنماٌل ملشغألاملألامغهٍؼ

 . ملالي

 غلًلضملبلىلمًليهمهل مغلص زصلًلطضلبهلبلوعةلهخاثجل الدظلألا اخدلُملألابزبال:الخقزيز تهالفيلجلٍغ

ولزخاملنملُتل اخضكُمل،خُثلًبينلفُهل ملضكملعؤًهل الفيل ملداًضلفيل الو ثمل  ملشغألاملؤألالزاعحهلألَا

الملغهؼل ملشغألامل ملاليل َغ للل(2). ملااُتلهيصلمًلخُثلجطٍو

و هدافه  هميت الخدقيق :                 اإلاطلب الثالث

:  هميت الخدقيق

حؿخمضلمهىتل اخضكُملؤَمُتهالمًلزالٌل نخماصلمؿخسضميل ملهلوماثل ملداؾبُتلؤألال ملؿخلُضًًلمنهالنلىللللللللللللل

غل ملضكملمًلؤحصل جساطل الغ ع ثل ملىاؾبتل،ألاولمالهبرلحجمل ملاؾؿاثلألاػ صلنضصلمؿخسضميل ملهلوماثل جلٍغ

ؾخسض ملَظٍل ابُاهاثلفيل جساطل الغ ع ثل ملداؾبُتلولمالؤضخذلمهمتلمضكمل لخؿاباثلؤهثرلضهوبتلهكغ لال

 .الاكخطاصًتلألاطاًلمًلزالٌل َض فل اتيلحؿعىلبلىلجدلُلها

ل(2)ل:ؤَمُتلهبيرةلمنها الخضكُم:لل هميت الخدقيق اإلاداسبي

حهخمضلبص عةل ملاؾؿتلنلىل الو ثمل ملااُتل ملضكلتلمًلكبصلَُئتلمداًضةل اتيلجسضملفيل:إدارة اإلاؤسست (1

غل ملضكملباايؿبتلإلص عةلًـلالمؿخلبصلاخدلُملؤَض فل ملاؾؿتلبىلاًتلنااُت،ألا اغكابتلألا اخسـ ٌهخبرلجلٍغ

لنض اتل الو ثمل ملااُتلووخضةلألا خضة  . ملاؾؿتلبمثابتلعؤيلحهخمضلنلُهلألاصاُصلخٌو

                                                           
1
  -2 Bernard germon, audit financier, guide pour l’audit de l’information financier des entreprises, 1

ere
 édition, dunal, paris, 1991, 10,65. 

لان،لنلملجضكُمل لخؿاباثل اىكغي،لص عل ملؿيرة،ل عصن،ل اؿبهتل ألالى،للل-  2 .ل27،لص2011عؤفذلؾالمتلمدموص،لؤخمضلًوؾفلولبوهت،لنمغلمدمضلٍػ
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حهخمضلنلىل الو ثمل ملضكلتلمًلؤحصلمهغفتل اوغول ملاليلالماؾؿتلألامضىلمخاهتل:اإلاالك واإلاسخخدمين (2

ال ام  لجهتل اتيلجخػمًلخماًتل ؾدثماع تهملألاجدلملاهملؤهبرللبلى ليلالجساطلكغ ع ثلجوحُهلمضزغ جهلمغهَؼ

 .ناثضلممىً

غل ملضكملمًلؤحصل اخدلملمًلمضىلؾالمتلل:واإلاىرديً الدائىين (3 ٌهخمضل اض ثىونلألا ملوعصألانلنلىلجلٍغ

نلىل اوفاءلباالاتز ماثلكبصللألاصختل الو ثمل ملااُتلألاجدلُلهالملهغفتل ملغهؼل ملاليلالماؾؿتلألامضىلكضعتها

 .ألاجلاألاثلحؿبل لخطوماثل اتيلجمىدهالألافلالالوةل ملغهؼل ملاليلإلاثخمانل اخجاعيلألا اخوؾولفُهل، جساطلكغ ع

ٌهخبرل اخضكُملمهمالملثصلَظٍل ملاؾؿاثلزاضتلنىضلل:اإلاؤسساث البىنيت ومؤسساث  قتراا ألاألازي  (4

صل ملاؾؿتل،حي رلحهخمضلجلًل ملاؾؿاثلفيلنملُتلمىذل الغعلمًلؾلبل اهمُصلكغغالمهُىالؤألالجمٍو

ل الو ثمل ملااُت غلمضكمل لخؿاباثلخٌو  .نضمهلنلىلجلٍغ

حهخمضل ملاؾؿاثل لخيومُتلنلىل الو ثمل ملااُتل ملضكلتلاوغول لخؿـلألا ملخابهتلل:اإلاؤسساث الحنىميت (5

 الو ثذلألا اخىكُماثلألاجإهُضل اتز ماتهالباالو هينلألالالاكخطاصًتألاإلاشغ فلألا اغكابتلنلىل ملاؾؿاثل

 .ألاإلاحغ ء ثلألا اخوحيهاثلباإلغافتلبلىلجدضًضلالاهدغ فاثلألاؤؾبابها

 لخؿاباثلط ثلؤَمُتلملالجخػمىهلمًللمضكليحهخبرل الو ثمل ملااُتل ملهخمضةلمًلكبصلل:رجال  قخصاد (6

 .بُاهاثلمداؾبُتلفيلجدلُلهالألاجلضًغل اضزصل اوؾفيلألاعؾملبغ مجل لخؿـلالاكخطاصًت

حهخمضلهلاباثل اهماٌلنلىل الو ثمل ملااُتل ملضكلتلفيلملاألاغاتهالمولإلاص عةلمًلؤحصلل:لعمال هقاباث ا (7

 .جدضًضل اؿُاؾتل اهامتلاألحوعلألاجدلُملمؼ ًال اهماٌل

حهخمضلَظٍل ملطلختلنلىل ابُاهاثل ملداؾبُتل اتيلجخػمنهال الو ثمل ملااُتل ملضكلتلمًلل:الضزائب مطلخت(لللل8

لنلىل ٌ بيلؤحصل لخطٌو بيلفيل اوكذل ملىاؾبلألامؿانضةلَظٍل ملطلختلفيلجدضًضل اوناءل اػٍغ هشفل اػٍغ

بت ل.ألاجدطُصل اػٍغ

ٌؿاَمل اخضكُملفيلجسطُظل ملو عصل ملخاختلبإفػصلهلاءةلألافهااُتلل: هميت الخدقيق في جخصيص اإلاىارد  لل(9

ضل اؿلبلنليها،فاملو عصل اىاص عةلججىيهال ملاؾؿاثلالاكخطاصًتلممىىتلإلهخاجلمسخلفل اؿلولألا لخضماثل اتيلجٍؼ

 الاصعةلنلىلالاؾخسض مل مثصلاهظٍل ملو عصلمًلزالٌلالانخماصلنلىل الو ثمل ملااُتل ملضكلت،لخُثلؤنل الو ثمل

لتلصخُدت لصألانلجسطُظل ملو عصل اىاصعةلبؿٍغ  . ملااُتلغيرل ملضكلتلجسليلفيلؾُاتهالبؾغ فالألاؾوءلهلاءةلألاجدٌو

ٌهخبرلطألالؤَمُتلبااغتلاالكخطاصل اوؾفيلمًلزالٌلجلضًمل لخضماثلل:اد الىطني هميت الخدقيق لالقخص (10

األؾغ فل اؿابلتل اظهغ،همالٌؿاَملفيلجىمُتل ملجخمولمًلزالٌلخماًتلالاؾدثماع ثلألابقهاعلخاالثلإلاؾغ فل

لجطاصًتالاقألا اخالنبلألاجوحُهل ؾدثماعل ملضزغ ثلألا ؾخغالٌل ملو عصل ملخاخت،همالٌؿانضل اخضكُملفيل انهػتل

هخبرلؤفػصلنونلالضألااتلفيلؾبُصلجدلُملؤَض فهال اوؾىُتلألازاضتلمالًخهلملبدىمُتل كخطاصَالألاعفول ألا ملااُتلألَا

مىًلجوغُذلؤَمُتلجضكُملل.مؿخوىلمهِشتل ملو ؾىينلألاجوفيرل اغفاَُتلالكخطاصًتلألاالاحخمانُتلاهم ألٍا

النلىلؾلونلمؿخسضميل ملهلوماثلفيل جساطل الغ ع ثل ل(1)ل:الاكخطاصًتلمًلزالٌ لخؿاباثلألاؤزاَع

                                                           
1
.ل26،لصل2010خموصل اوكاص،اايلمدمضل اوصًان،لجضكُمل لخؿاباث،لمىخبتل ملجخمول اهغبي،ل عصن،ل اؿبهتل ألالىلؾاميلم  - 
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جسلُؼلملض علنضمل اخإهضلاضىلمؿخسضميل ملهلوماثل ملخو حضةلباالو ثمل ملااُتل ملضكلتلمًلزالٌلجؼألاٍضَملل-

.لجضكُملنلىلججىبلمساؾغل جساطل الغ ع ثلباملهلوماثل ايافُتل،ألابااخاليلٌؿانضل ٌ

غل ملضكملمًل- لنلىل ملهلوماثلط ثل الُمتل ملوحوصةلبخلٍغ .للؤحصل جساطلكغ علمهينل لخطٌو

.لٌؿاَملفيلصفولألابهثلموكفلمىاؾبلًاصيلبلىلججىبل اىخاثجلغيرل ملغغوبلفيهال-

 اتيلحؿخسضملفيل اغكابتلألا اخسؿُـل ملداؾبُتلل ملشغألاملنلىل ابُاهاثلبص عةحهخمضل: اإلاشزوع  إدارةل(11

زؿُـلبهمالحهخمضل نخماص لؤؾاؾالالمؿخلبصلاخدلُملؤَض فل ملشغألاملبىلاءةلنااُتل،ألا الغ ع ثل ملخهللتلبااذ

نلىل ابُاهاثل ملداؾبُتل اصخُدتلاغؾمل لخؿـلألا اؿُاؾاثلبشيصلمدىملألاصكُم،لألااِـلَىانلمًلغمانل

ملفدطهالمًلكبصلَُئتلمداًضةل  (1)اصختلألاصكتل ابُاهاثل ملداؾبُتلباللنًلؾٍغ

 :الخدقيق  هداف

ألاجلىُاثل ألا اوؾاثص ألاإلاحغ ء ث  اؿغقل ألافي ألاغاًاتها  ؤَض فه في جؿوع   اخضكُم مهىت جؿوعل ضاخب الضلللللللللللل

 اها ملا منها  البلُت زاضت  اض زلُت،  اغكابت هكام نلى الانخماص بلى  لخاحت  ػص صث ألاهظاً ألا الدظ  اخدلم

ذ  زؿاء خضألار مىو في فهاٌ ألاكاجي صألاعلمً .ل اخضزص جيااُف ألاجسلؼ  ملضكم ألاجٍغ

 للاظاًلوانل اخضكُملجلطُلي اخالنبلألاالازخالؽلألا زؿاء،لألالف هدشا.

 جدضًضلمضىلؾالمتل ملغهؼل ملاليلألاصخخهلباإلغافتلبلىلالاَخماملبااغكابتل اض زلُت. 

 تلهكامل اغكابتل اض زلُت  .ًلوملبخمخينلألاجلٍو

 مًلؤَض ف،ألاصع ؾتل ؾبابل اتيلخااذلصألانللماخلخهمغ كبتل لخؿـلألامخابهتلجىلُظَالألا اخهغفلنلىل

ل  .ة َض فل ملدضصلبلى اوضٌو

 مالوانلمؿتهضفالمنهالبلىجلُُملهخاثجل نماٌلباايؿبتل. 

 الػاءلنلىلإلاؾغ فلمًلزالٌلجدلُملؤكص ىلهلاًتلبهخاحُتلممىىتلفيلحمُولهو حيل ايشاؽ . 

 مًل اغفاَُتلألفغ صل ملجخمورجدلُملؤكص ىلكض. 

 ؤألاللآثلمدصل اخضكُم مليشنلىلجسلُؼلزؿغل اخضكُملألاطاًلاطهوبتلجلضًغلآزاعلنملُتل اخضكُمل

.ل اهمُص

ليهضفل مىولألاكومل زؿاءلمًلزالٌل اغكابتل البلُتلألا اظ جُتلؤمال اثاويللبلىألاالخضكُملشلينلؤؾاؾُينلفاألألٌا

لنىضلكُامؤؾبابلَظٍل زؿاءلألا اغشللبقهاعلألابهمافمهمخهلاِـل هدشافل اغشلألا زؿاءلفلـلفدؿبل

نمومالًمىًل.مؿخلبالععلجلًل زؿاءلجوحُهل ؾدشاعيلاخدؿينل اىكاملختىلاللجخًلألابنؿاء ملضكملبمهمخهل

لبإنل اخضكُمل ملداؾبيليهضفل ل(2)لهوحؼلؤَمهالفُمالًلي اخدلملمًلبهؼل موعللبلى الٌو

                                                           
خوويلببغ َُم،للل- 1 ،لحامهتلالاكخطاصًت،لمظهغةلمًلمههضل اهلوملالاكخطاصًتفيل ملاؾؿتللالاؾدثماع ث اض زلُتلألال اخضكُمل ملداؾبيلنلىلل اغكابتٍػ

غ ن،ل لجؼ ثغ،ل ل.ل20،لصلل2009ألَا
2
ل.8،9ؤخمضلخلمي،لمغحولؾابم،لصل  - 
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 ؤنل اىكامل ملداؾبيلؾلُملألا اػبـل اض زليلهلئلألا اسجالثلمالثمتلألنماٌل مليشإةلألامال

 .ًخؿلبهل الاهونل

 لخؿاباثل اىخاثجلؤألالؤًتلبُاهاث زخامُتلؤزغىلجخلملمول اسجالثلألامؿابلتللؤنل مليز هُتلألاحضألٌا

 .اها

 ؤنل مليشإةلجملًلوافتلؤضواهال اتيلجكهغلفيل مليز هُتلألاؤنل الُمتل اتيلجكهغلبهالهيل الُمتل

 . اصخُدت

 ؤنل لخطومل اكاَغةلفيل مليز هُتلجكهغلبلُمتهال لخلُلُت. 

 بهملُتل لجغصلمغةلفيلمثاللألاحوبلكُامل مليشإةل) الاهوهُتلوافتل اتز مل مليشإةلباملخؿلباثل

 (. اؿىتلنلىل كص

 مخابهتلألامغ كبتلصعحتلجىلُظل لخؿـلألا اؿُاؾاثلألاؤؾبابلالاهدغ فاث. 

 ل ملاؾؿتلمًلالازخالؽلألا اػُام  .خماًتلحمُولؤضٌو

 غل ملااُتل ملوصنتلمًلؾغفلإلاص عةلألابنؿائهالمطض كُتلؤهبر  (1). ملطاصكتلنلىل اوزاثملألا اخلاٍع

 .ق اإلاداسبيجدقيال ألاصائص  :الثاوياإلابدث 

 الخدقيق مبادئ  :ألاول  اإلاطلب

ٌل ؤن بلي إلاشاعة ججضعللللللللل  :ألاهي ؤعواهه جدضًض ًخؿلب  لخؿاباث جضكُم مباصت جىاألا

 . الدظ عهًل -

غ عهًل - ل. اخلٍغ

 (2): َم مجمونخين بلي جلؿُمها ًمىً  لخؿاباث جضكُم مباصت فةن طاً نلي ألابىاء 

 :فدصال بزلً اإلازجبطت اإلابادئ 1-

هفي :الزقابي ؤلادراك جكامل مبد  1/1-   ملاؾؿت ؤخض ر بؿبُهت  اخامت  ملهغفت  ملبضؤ َظ  ألَا

ا   خخُاحاثلنلى ألا اوكوف حهت، مً  زغىل باألؾغ ف ألانالكتها  ملاؾؿت هُان نلى ة ملدخمص  الهلُت ألاآزاَع

 .ؤزغىل حهت مً آلازاع َظٍ نً ؾبُت ملدا المهلوماث  ملسخللت  ؾغ ف

 ؤَض ف حمُو  الدظ مضى ٌشمص ؤن ٌهفي : ألاخبارر  الفدص مدي في الشمىل  مبد  2/1-

غحمُول هظاً ألا ألا الغنُت  اغثِؿُت  ملاؾؿت   ايؿبُتل َمُت مغ ناة مو  ملاؾؿت بو ؾؿت  ملهضة  ملااُت  اخلاٍع

غ ألاجلً  َض ف اهظٍ  . اخلاٍع

شير: الفدص في اإلاىضىعيت مبد  3/1-  ممىً خض ؤكص ى بلى إلاكالٌ ةغغألاع بلى  ملبضؤ َظ  ألَا

                                                           
1 - George R,Terry et Stephen G Franklin, les principes du Management, Économico,8e édition, paris,1985, p519 

2
،لص -  ل.23صلؤخمضلخلميلحمهت،ل ملضزصلبلىل اخضكُمل لخضًث،لمغحولؾبملطهٍغ
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 إلازباث ؤصات مً  ايافي  اهضص بلى باالؾدىاص ألاطاً  الدظ ؤزىاء  اخمُيز ؤألا  اصخص ي  اخلضًغ مً

ض  اتي   اتي ألاجلًلوؿبُا، هبيرة ؤَمُت ط ث حهخبر  اتي ألا مللغص ث  اهىاضغ  ججاٍ زطوضا ألاجضنمه  ملضكم عؤى جٍا

اغي مً ؤهبر فيها  لخؿإ خضألار  خخماٌ ًيونل ل.َع

شير :ؤلاوساوي النفايت مدي فدص مبد  4/1-   اىلاًت مضى فدظ ألاحوب بلى  ملبضؤ َظ  ألَا

ً في ؤَمُت مً اها ملا إلاهخاحُت  اىلاًت فدظ بجاهب  ملاؾؿت في إلاوؿاهُت  نً  ملضكملاضى  اصخُذ  اغؤي جيٍو

ظٍ  ملاؾؿت ؤخض ر و اها  اؿلووي المىار ماشغ هي  اىلاًت ألَا هث ما نً حهبير ألَا  هكام مً  ملاؾؿتلخخٍو

 .ألا ملشاعهت ألاالاجطاٌ ألا لخو فؼ ألا اؿلؿت اللُاصة

 :الخقزيز بزلً اإلازجبطت اإلابادئ 2-

شير : جصال لفايت مبد 1/2- غ ًيونل ؤن مغ ناة بلى  ملبضؤ َظ  ألَا غ ؤألا جلٍغ  مضكم جلاٍع

 جبهث خلُلُت ألاعةبظ اها  ملؿخسضمين لجمُو الماؾؿت الاكخطاصًت  اهملُاث ؤزغ اىلص ؤص ة  لخؿاباث

غ َظٍ بنض ص مً  ملغحوة  َض ف ًدلم بشيص  اثلت نلى  . اخلاٍع

شير :ؤلافصاح مبد 2/2- جوغُذل شإهه مً ما وص نً  ملضكم ًلصح ؤن مغ ناة بلى  ملبضؤ َظ  ألَا

  ثألابقهاعل ملهلوم فيها، ألا اخغير ؾبُت ملدا ألاإلاحغ ء ث المباصت  اخؿبُم ألامضى الماؾؿت،  َض ف جىلُظ مضى

غ صالات نلى جازغ  اتي  ألا اضفاجغ ألا ملؿدىض ثل اض زلُت  اغكابت ؤهكمت في  اػهف حو هب ألاببغ ػ  ملااُت،  اخلاٍع

 .ألا اسجالث

شير :ؤلاهصاف مبد 3/2- اث جيونل ؤن مغ ناة بلى  ملبضؤ َظ  ألَا غ مدخٍو غ ألاهظ   ملضكم، جلٍغ   ملااُتل اخلاٍع

 .زاعحُت ؤألا ص زلُت ألا ءؽ باملاؾؿت ألا ملهخمين  ملغجبؿين لجمُو مىطلت

غ ٌشمص ؤن مغ ناة بلى  ملبضؤ َظ  ٌشير :السببيت مبد  4/2-  جطغف ايص ألا ضخا جلؿير   اخلٍغ

 .ألاموغونُت خلُلُت ؤؾباب نلى ألاملترخاجه جدلكاجه جبفى ألاؤن  ملضكم، به ًو حه ناصي غير

  ملباصت ؤن نلي ل200عكمل الخضكُم  اضألالي  ملهُاع في المداؾبين  اضألالي الاجداص ؤهض ألاكض َظ 

 :هي  ملضكم بها ًلتزم ؤن ًجب  اتي الخضكُم  اهامت

 .الاؾخلالاُت -

 . اىغ مت -

 . ملوغونُت -

 . ملؿلوبت ألا اهىاًت  ملهىُت  اىلاءة -

ت -  . اؿٍغ

 . ملنهي  اؿلون -

 . الىُت  ملهاًير -

  ملباصت نلي جدخويل  اتي  اضألااُت  اخضكُم ملهاًير ألافلا  اخضكُم بهملُت  ملضكم كُام بلي باإلغافت

ت ألاإلاحغ ء ث  ؾاؾُت  .) ملاصًت  لجو هب  اخلؿير ث،(بها  ملغجبؿت ألا صات  اػغألاٍع
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  اتي  اكغألاف نخباعالالبهين  زظ مو  ملنهي،  لخظع بىكغة  اخضكُم ألاجىلُظ بخسؿُـ  ملضكم ًلوم ؤن مغ ناة مو

 (1). ملالي  الو ثم في  ملاصًت  زؿاء بلي جاصي عبما

 :الخدقيق  هىاع :الثاوي اإلاطلب

ت خؿب ًسخلف منها وص  لخؿاباث جضكُم مً مخهضصة ؤهو م جوحض  بلي منها ًىكغ  اتي  اؼ ألٍا

 ؤضص ؤألا .ملهوم مً ؤي في ًازغ ال ألاضلي جىوم  لخلُلت في َو الخضكُم  ملخهضص ألا اخىوم  لخؿاباث، جضكُم نملُت

غ ب ًمىً منا ألابشيصل(2)تهاط   لخؿاباث جضكُم نملُت ألاحَو  : اخالي  اىدو نلي  اخضكُم جبٍو

 اإلاؤسست طبيعت خيث مً الخدقيق 1-

خػمً  :هونين ألٍا

  لخيومُت  اطلت ط ث  ملاؾؿت نلى  اخضكُم نملُت جىطب :العمىميت اإلاؤسساث جدقيق1/1-

 اها  ملاؾؿتلَظٍ في  ملؿخغلت  مو ٌ ؤما  ملوغونت،  لخيومت الو نض جسػو ألا اتي ط تها خض في  لخيومُت غير ؤألا

لت خؿاباتهال لخيومُت  ملطالح جلُض هما نليها، مباشغة عكابت ضلت ألااها  اضألاات ألاجمخلىها نمومُت ضلت  بؿٍغ

ت  ملاؾؿاث في  ملخبهت جلً نً جسخلف زاضت لت ؤن ،بال  اطىانُت ؤألا  اخجاٍع  ولخا في ألا خضة  اخضكُملؾٍغ

 . لخااخين

 األفغ ص ملىُتها جيونل  اتي  ملاؾؿاث جضكُم نملُت هي :الخاصت اإلاؤسساث جدقيق2/1-

 ألن  لخاضتلباملغ حهت ألاؾمُذ ألاهو صي حمهُاث ؤألا فغصًت ميشأث ؤألا  شخاص شغواث ؤألا  مو ٌ شغواث ؾو ء

 في ألا خض ألافغصل ملؿاَمت شغواث في ؤشخاص نضة فهىان  فغ ص، مً َو صألاصملذ   ملاٌ عؤؽ ًمخلً  اظي

 بُنهما  ملوحوص  اهلض ؾبُهتلخؿب ألاطاً  مليشأث، َظٍ بإصخاب صكم ام نالكت ألاجسخلف  الغصًت،  ملاؾؿاث

  لخخامُت ألاؤألاع كها خؿاباتها اها اُضكم زاعجيلمضكم بخهين ملؼمت مثال  ملؿاَمت فشغواث الااتز م، صعحت ألاخؿب

(ل3).باُه  ملؿىضة ألا ملهمت ملضكم  ًسخاع ؤن اه  اظي  او خض  الغص ط ث اشغهت ألا اهىـ

 :الخدقيق مليتع هطاق خيث مً 2-

  اخضكُم نملُت مً هونين بلى هخؿغقل

  اتي  لخؿاباث جضكُم نملُت هي  ايامص،  لخؿاباث بخضكُم  مللطوص :الكامل الخدقيق1/2-

ٌل  .اه مدضصة شغألاؽ ؤألا كُوص ألاصألانل  ؾخثىاء صألانل نملُاث ؤألا بُاهاث ؤي جضكُم خم  ملضكم جسو

 ألاخضألاص هؿاق جدضًض في  اصخص ي ؤًهع  ملضكم ٌؿخسضم  لخؿاباث جضكُم مً  اىوم َظ  ألافي

 اغكابت لهكام غهف ؤألا كوة مً اه ًخطح ما غوء في ألاطاً جضكُله، ابرهامج  االػمت  اخلاضُص ألاصعحت بؾاع

  (4) لخؿاباث جضكُم مدص الاكخطاصًت  اوخضة في  اض زلُت

                                                           
1
ل،لصصلؤخمضلخلميلحمهت،ل ملضزصلبٌ  -  .ل24ىل اخضكُمل لخضًث،لمغحولؾبملطهٍغ
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ت  اىاخُت ألامً  بااهملُاث  لخاضتلكُوص ٌ  حمُولبخضكُم  ملضكم كُام  ايامص  لخؿاباث جضكُم في ًلترع  اىكٍغ

 نىاضغ حمُولألاجلُُملفدظ ؤألا  لخؿاباث، لجمُو  ملااُت  ملغ هؼ ألاجضكُم فهال، جمذ  اتي  ملااُت ألا خض ر

هفيل اخضكُم، مدص الاكخطاصًت  اوخضة بمهغفت بنض صَا ًخم  اتي  لخخامُت  ملااُت  الو ثم  وان  ملضكم ؤن طاً ألَا

 .وامص خؿاباث بحغ ء نً مؿئوال

ظ   اض زلُت،ل اغكابت نلي هكامها ٌهخمض ال  اتي جلً ؤألا  اطغيرة  ملاؾؿاث  اخضكُم مً  اىوم َظ  ؾبهاثألايل  ألَا

 طاً فةن  اخضكُم مً  اىوم َظ  نلي حهخمض نىضما  اىبيرة  ملاؾؿاث ؤن ٌهفي

ل.جباع جه رلفي  ملضكم جوؾو ٌهفي  اظي  اىكام َظ  َشاشت ؤألا  اض زلُت  اغكابت هكام ألاكوة مخاهت نلي ًخوكف

 مً زؿي بخيلُف ألاطاً  ملاؾؿت نملُاث مً مدضص حؼء جضكُم َو :الجشئي الخدقيق2/2

 حؼء فدظ ؤألا مهُىت نملُت مؿدىض ث جضكُم نلي  ملضكم مو إلاص عة جخلم هإن  ملاؾؿت، بص عة كبص

ٌل ٌ بلى  اىوم َظ  ألايهضف (1) ملاؾؿت ؤكؿام مً كؿم نملُاث فدظ ؤألا  ملااُت  الترة مً مدضألاص .  نلى خطو

غ ٌل بلى يهضف ألاال  الدظ بايها جوضصل اتي ألا اىخاثج  جبهذ  اتي الخؿو ث  ملخػمً  اخلٍغ  ففي عؤي نلى  لخطو

  ايامص،  اخضكُم في َو هما  نماٌ ألاهدُجت  ملااُت المغ هؼ صالاتها ألامضىل ملااُت  الو ثم نض ات مضى نلى مداًض

جب ٌل  لجؼجي  اخضكُملفي  ملضكم نلى ألٍا  ألاال هلؿه اُدمي بها كُامه  ملؿلوب  ملهمت ًوضح هخابي نلض ىنص  لخطو

 باُه ًيؿب

 . ص ء في جلطيٍر

 :بالخدقيق القيام خخميت خيث مً 3-

هاث اللاهونل ألافلا  ملاؾؿاث به جلؼم  اظي  اخضكُم َو :ؤلالشامي الخدقيق 1/3-   اؿاثضة ألا ادشَغ

 خؿاباثلمضكم بخهُين  ملاؾؿت جلتزم خُث ،)ؾدثماعالا كاهونل  اػغ ثب، كو هين  اشغواث، كاهونل(  اضألاات في

خم خؿاباتها، اخضكُم زاعجي  ًخدضص ألا ملضكم  ملاؾؿت بين بهلض  اهامت  لجمهُت ؾٍغم نً  ملضكم حهُين ألٍا

 (2).نمله هكير  ملضكم ًخلاغاَا ؾوف  اتي  حهاب بموحبه

لت نمله ًاصي  ملضكم فةن  اخضكُم َظٍ غوء ألافي ت مىاؾبت ًغ َا  اتي بااؿٍغ  ال ؤهه هما ألاغغألاٍع

  الو هين فيلألا عصة  الُوص َظٍ واهذ ألااو ختى او حباجه جإصًخه ؤزىاء  ملضكم نلى خضألاص ؤألا كُوص ؤًت جوغو ؤن ًجب

 ام هإنها ألاص  الي َظٍلمثص حهخبر المؿاَمين  اهامت  لجمهُت نً ضاصعة كغ ع ث ضوعة ألافي الماؾؿت،  اخىكُمُت

 . الُوص اهظٍ عضخ ما بط  مؿئوال ٌهخبر  اظي  ملضكم مو حهت في جىً

و : ألاخيارر  الخدقيق2/3-  فلي به،  الُام ًدخم كاهووي باؼ م صألانل ًخم  اظي  اخضكُم ألَا

  ملاؾؿتلخؿاباث جضكُم في  لخاعجي  ملضكم بسضماث الاؾخهاهت جخم كض  شخاص ألاشغواث  الغصًت  ملاؾؿاث

  اشغواء  ؾمئىانلخُث مً زاعجي مضكم ألاحوص مً جخدلم  اتي فاثضةاص هدُجت  لخخامُت،  ملااُت  الو ثم ألا نخماص

  اشغواء خلوقل اخدضًضلهإؾاؽ جخسظ ألا اتي  ملالي، ألا ملغهؼ  نماٌ هخاثج نً ؾبُت ملدا  ملهلوماث صخت نلي

                                                           
.ل24،لص2009صلهو فلمدمضلنباؽل اغماحي،لمغ حهتل ملهامالثل ملااُت،لص علضلاءلاليشغلألا اخوػَو،لنمانللل- 1
ت،لص عل ملِؿغةلاليشغلألا اخوػَو،ل عصن،ل اؿبهتل اثاهُتصلغؿانلفالحل ملؿاعل-  2 .ل27،لص2009لهت،لجضكُمل لخؿاباثل ملهاضغ،ل اىاخُتل اىكٍغ
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 زاعجي مضكم ألاحوص ؤن هالخل  الغصًتل ملاؾؿاث خاات ألافي .حضًض شٍغً  هػمام ؤألا الاهلطاٌ خاالث في ألازاضت

 ألازاضت  لخاعحُت  لجهاث بلي جلضم  اتي ألاجلً  اضفاجغ، مً  ملؿخسغحت  ابُاهاث صكت في المااً  اثلت يٌهـ

 (1) اػغ ثب ملطلخت

 :الخدقيق عمليت وقذ خيث مً 4-

لطض :النهائي الخدقيق 1/4-  جيونل ؤن بهض الماؾؿت،  ملااُت  الترة نهاًت في  اخضكُم بض ًت به ألٍا

ت ٌ ألاكُوص ؤكللذ كض  اضفاجغ  .ؤنضث كض  ملااُت ألا الو ثم ؤحٍغذ كض حؿٍو

مخاػ  بهض  لخؿاباث ؤعضضةلفي ألا اخغير  اضفاجغ في  ملثبخت  ابُاهاث في حهضًص ؤي خضألار نضم بػمان  اىوم َظ  ألٍا

 اضفاجغل ألابكلاٌ  لخؿاباث ضُضجغ بهض  اخضكُم نملُت جبضؤ خُث جضكُلها

هاب    (2)ًلي ما  اخضكُم مً  اىوم َظ  نلي ألَا

 خاٌ جالنب ؤألا غش ؤألا ؤزؿاء مً ألا اسجالث بااضفاجغ ًوحض كض ما  هدشاف في شص اف -

لألاكونها

ال ألاكخا ٌؿخغغقل ألهه) كاهوها ( ملدضصة  ملو نُض في  ملااُت  الو ثم جإزير بلي ًاصي كض للللللللللل-  .ؾٍو

 . اهمص  هجاػ ؾغنت اخدلُم  االػمت بااضكت  اخطخُت بلي ًاصي كضلللللللللللل-

 .ًضكلها نضة ماؾؿاث في  اضفاجغ بكلاٌ اتز مً  اخضكُم بمىخب  اهمص  عجبان بلي ًاصي كضلللللل-لللللل

 . االػمت إلازباث ألاكغ ثً ؤصات موج اه ًدؿفى ختى  اخضكُم بمىخب  اهمص جوكف بلي ًاصي كضلللللللللللل-

ؿلم الءم  اهمومُت  مليز هُت جضكُم ناصة  اخضكُم مً  اىوم َظ  نلي ألٍا  ألا ملخوؾؿت،ل اطغيرة ئؾؿاث ام ألٍا

لخطغ  ألا اسجالث الضفاجغلجلطُلُا فدطا  مليز هُت ملغص ث ألازاضت  ملااُت  الو ثم ملغص ث فدظ نلي ألٍا

 .ألا اسجالثلبااضفاجغ قاَغ َو ملا  ملااُت  الو ثم ملغص ث مؿابلت مً الخإهض ألا ملؿدىض ث

 مض ع نلي ألاالازخباع ثل الدظ بةحغ ء  ث لخؿاب مضكم فُه ًلوم  اظي  اخضكُم َو :اإلاسخمز الخدقيق 2/4-

 ًلوم  ملؿخمغ  اخضكُم زالٌ ألامًل ملااُت  اؿىت زالٌ مغ ث نضة  ملاؾؿت نلي  اترصص زالٌ مً ؤي  اؿىت،

 ؤن بهض خضصام   ملونض في  ًض ملذ  الفي  اغؤيلبةبض ء ًلوم  انهاًت ألافي به الااتز م ًخم ػمفي بغهامج بخدضًض  ملضكم

الءمل .(3) ملااُت  اؿىت نهاًت في  اضفاجغ بكلاٌ بهض نهاثُت كُمجض بهملُت ًلوم   ملاؾؿاث  ملؿخمغ  اخضكُم ألٍا

ل اُومُت  اهملُاث مً هبير بهضص جخهامص  اتي  لدجم  اىبيرة

خميز .فيها  انهاجي  اخضكُم  ؾخسض م ًطهب ؤهه ًثحل  (4) : اخااُت بالخطاثظ  ملؿخمغ  اخضكُم ألٍا

  اخضكُم ألامً ؤفػص، بطوعة  ملاؾؿت نلي  اخهغف مً ًمىىه مما  ملضكم اضى واف ألاكذ ألاحوصل -للللللل

 .ىؤألاف بشيص

                                                           
ل.47،لص1990صلمدمضلؾميرل اطبانلألاصلمدمضل الُوميلمدمض،ل ملغ حهتلبينل اخىكيرلألا اخؿبُم،ل اض عل لجامهُتللل- 1
،لصصلنمغلمدمضلػعٍلاث،لنلملجضكُمل لخؿاباثصلعؤفذلؾالمتلمدموصلألاصلؤخمضلًوؾفلولبوهت،ألاللل- 2 ل.31،لمغحولؾبملطهٍغ
ت،ص عل ملِؿغةلاليشغلألا اخوػَو،ل عصن، اؿبهتل اثاهُت،لصلل- 3 .ل28صلغؿانلفالحل ملؿاعهت،لجضكُمل لخؿاباثل ملهاضغ،ل اىاخُتل اىكٍغ
تلألا اهلمُت،للل- 4 ل.29،لصمغحولؾبملطهٍغؤلصلزااضلؤمينلنبضهللا،لنلملجضكُمل لخؿاباث،ل اىاخُتل اىكٍغ
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 . اؿىت نهاًت ختى طاً جغن مً بضال كطير ألاكذ ألافي ألا لخؿإ  اغش  هدشاف ؾغنتللللللللل-

 .الخضكُم ػمىُا  او ؾو  ملجاٌ اوحوص ؤًػا  ملاؾؿت ألافي  ملضكم بمىخب  اهمص  هخكامللللللللل-

اع ث ملا بااضفاجغ  اخالنب فغص جللُصللللللللل-  موقلي نلي هلس ي ؤزغ مً  ملضكم كبص مً  ملخىغعة الٍؼ

 . ملاؾؿت

 ىنص  ملضكملجغصص بؿبب ألاطاً  ملاؾؿت، موقلي كبص مً جإزير ؤألا بَماٌ صألانل ؤألاكاتها في  نماٌ  هجاػ لللللللل-

ل ملاؾؿت

  (1):ؤَمها  اهُوب بهؼ ًبرػ كض بجبانه ؤن بال  ملؿخمغ  اخضكُم مؼ ًا مً  اغغم ألانلي 

 . اخضكُم مدص  ملاؾؿت في  اهمص  عجبانل للللللللل-

 .مخطص غير جضكُم ؤهه -

 . ملاؾؿت ألاموقلي  ملضكم بين إلاوؿاهُت  اهالكاث جوؾُض للللللللللل-

 ًضمو م مغ ناةلؤؾاؽ نلي الخضكُم بغهامج بةنض ص  ملضكم كُام زالٌ مً  اهُوب َظٍ مهالجت ًمىً ألااىً

 مظهغ ث نمص المضكملًمىً ألاهظاً جضكُلها، جم  اتي الهملُاث ألا اهالماث  اغموػل  ؾخسض م ألاهظاً  اهمص،

جضكُلهال جم  اتي  لخؿاباث بإعضضة

 ىنص ًاصيهما ؤن المضكم ًمىً ألا ملؿخمغ  انهاجي  اخضكُم مً وص ؤن بااظهغ حضًغ َو ألاما

ل. زخباعيل ؤألا جلطُلي ؤؾاؽ

 

 :الخدقيق يتبعمل القائمين خيث مً 5-

ا  ملاؾؿت اهملُاث فدظ بإهه  اض زلي  اخضكُم حهغف ًمىً :الداألالي الخدقيق 1/5-  ألاصفاجَغ

  اغكابت هكام مً حؼء  جمثص ألاهي  ملاؾؿت، ص زص مً كؿم ؤألا بص عة بو ؾؿت ألامؿدىض تها ألاسجالتها

لومل. اض زلُت  ألا اسجالث الضفاجغ فدظ بهملُت ًلوم  ملاؾؿت ص زص مً شخظ  اخضكُم بهملُت ألٍا

 َظ لٌؿمي  لخاات َظٍ ألافي ألا اسجالث،  اضفاجغ في  ادسجُص نملُت زالٌ  ؾبُت ملذ باملهاًير الااتز م ألامضى

و  اض زلي بااخضكُم  اخضكُم هخبر  اغكابت ؤصألا ث  خضي مً ٌهخبر ألَا  كبص مً  اخضكُملًخم ووهه إلاص عة بُض ؤص ة ألَا

سػو  ملاؾؿت في موقف ٌهخبر شخظ  جؼألاٍضٍ ًسظ فُما  اض زليل اخضكُم ألا حباث ألامً ة،إلاص ع اؿلؿت ألٍا

 (2) ًلي ما باملهلوماث اإلص عة

 . اض زلُت  اغكابت ؤهكمت صكتللللللللل-

 . ملاؾؿت ؤكؿام مً كؿم وص ص زص المهام  الهلي  اخىلُظ بها ًخم  اتي  اىلاءة لللللللل-

لت ألاهلاءة هُلُتلل-للللللل  هخاثج بطضق ٌهىـ هماشغ ألاطاً ي،ؾب ملدا  اىكام بها ٌهمص  اتي  اؿٍغ

 . ملالي ألا ملغهؼ  اهملُاث

                                                           
،لصللل- 1 ل.16ؤخمضلخلميلحمهت،لمغحولؾبملطهٍغ
ت،لمطغ،للصلمدمضلؾميرل اطبانلل- 2 ل.30،لص2002ألالصلنبضل اوَابلهطغلنلي،ل ملغ حهتل لخاعحُت،ل اض عل لجامهُت،لإلاؾىىضٍع
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 (1) :ًلي ما هدُجت  اض زلي  اخضكُم ألاجؿوعل قهغ ألاكض

ٌل لللللللل-  . زخباعيل وامص بلي جلطُلي وامص مً  اخضكُم جدو

ت عكابت ووؾُلت ؾبُت ملدا  ابُاهاث نلي إلاص عة  نخماص للللللللل-  ختألاص صكت مً  اخإهض بلي ألاخاحتها بص ٍع

 . ابُاهاث َظٍ

لممىىت بهخاحُت هلاًت ؤهثر جدلُم بهضف  اض زلُت  ملاؾؿت نملُاث ألاجدلُص اخلُُم إلاص عة خاحت لللللللل-

ل. ملسخللت  ملاؾؿاث بين  اغبذ َامش ألاجػُِم  ملىافؿت الشخض ص

 ألاجؼألاٍضَا ع ع تهاألاقل حهلُماتها بدىلُظ ألا اتز مها  لخيومُت  اغكابت َُئاث  ججاٍ إلاص عة مؿاألااُتل -للللللل

 ألاصخت صكت مً الخإهض  اض زلي  اخضكُم نلي ولُت إلاص عة  نخماص بلي ؤصي مما جؿلبها  اتي باابُاهاث

غ  ابُاهاث  . ملؿلوبت ألا اخلاٍع

شمص ت خاؾبُتام   اض زلُت  اغكابت ؤهكمت  اض زلي  اخضكُم ألَا  ألايهضف . اض زلي ألا اػبـ ألاإلاص ٍع

ت هلاًت ؤهبر جدلُم بلى  اخضكُم مً  اىوم َظ  لإلاؾغ ف مدو ؾٍغم نً الماؾؿت ممىىت ألابهخاحُت بص ٍع

 عؾم فيلبها ادؿترشض اإلص عة جلضم  اتي  ابُاهاث صخت مً ألا اخإهض  لخؿاباث في  اخالنب ؤزؿاء ألا هدشاف

 ًفجيص نً ويٌولال باملاؾؿت الخضكُم ص زلُت بص عة كؿم ألاحوص ؤن بال جىلُظَا، ألامغ كبت كغ ع تها ألا جساط زؿؿها

لت  لخؿاباث، ألاجضكُم بلدظ  لخاعجي  ملضكم لت نً جسخلف نملهل لخاعجي  ملضكم بها ًىلض  اتي فااؿٍغ   اؿٍغ

 . اض زلي  ملضكم ًدبهها  اتي

 ألا ابُاهاث  اض زلُت  اغكابت ألهكمت  ملىكم ؤالهخلاصي  الدظ َو :الخارجي الخدقيق2/5-

غ إلنض ص  ملااُت ألا ثم ام ألاملغص ث ألا اسجالث بااضفاجغ  ملثبخت ؾبُت ملدا  نض ات نً مداًض ففي عؤي ًدخوىل جلٍغ

 (2)  نماٌ ألاهخاثج  ملالي  ملغهؼ نلي الضالات نليها الانخماص ألامضى  ملااُت  الو ثم

  اوزُم  اخهاألانل فةن ألابظاً  اض زلي،  اخضكُم ؤَض ف مو جلخلي  لخاعجي  اخضكُم ؤَض ف بن

  اضفاجغلفي الماؾؿت  ملااُت  اهملُاث حسجُص ؾالمت غمان بلي ئصيي  لخاعجي ألا اخضكُم  اض زلي  اخضكُم بين

 ؤنمااها ألاهخاثج الماؾؿتل ملالي  ملغهؼ نً صخُذ بشيص  لخخامُت  ملااُت  الو ثم حهبير غمان ألاهظاً ألا اسجالث

خطحل(3) زؿاعة ؤألا عبذ مً  ؤألاحه َىان ؤن  لخاعجي ألا اخضكُم  اض زلي  اخضكُم بين  اؿابلت  اخلغكت زالٌ مً ألٍا

ا ًمىً حشابه  : (4)ًلي فُما خطَغ

ت  ملهلوماث جوفير بلي يهضف فهاٌ مداؾبي هكام ًمثص منهما وص لللللللل- لفُه  اثلت ًمىً ألا اتي  اػغألاٍع

غ بنض ص في نليها ألاالانخماص ل.هافهت مااُت جلاٍع

 ألا اخالنب زؿاء  خضألار جللُص ؤألا ملىو  اض زلُت الغكابت فهاٌ هكام ألاحوص ًخؿلب منهما وص ل-للللللل

 .ألا اغش
                                                           

لان،لنلملجضكُمل لخؿاباثل اىكغلصلل- 1 ،لصعؤفذلؾالمتلمدموص،لؤخمضلًوؾفلولبوهت،لنمغلمدمضلٍػ .ل33ي،لمغحولؾبملطهٍغ
ل.40،لص2010صلؾاميلمدمضل اوكاصلألالؤلاايللمدمضل اوصًان،لجضكُمل لخؿاباث،لمىخبتل ملجخمول اهغبي،ل عصن،ل اؿبهتل ألالىلل- 2
،لصلل- 3 .ل26صلمدمضلنباؽل اغماحي،لمغ حهتل ملهامالثل ملااُت،لمغحولؾبملطهٍغ
،لصصلغؿانلفالحل ملؿاعهت،لجضكُمل لخؿاباثل املل- 4 ل.26ناضغ،لمغحولؾبملطهٍغ
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 : اخااُت  اىلاؽ في جوغُده ًمىً بُنهما حهاألانل ؤًػا ًوحض هما

 بها ًلوم  اتي الازخباع ث اىمُت  لخاعجي  ملضكم بكالٌ ٌهفي  اض زلي الخضكُم حُض هكام ألاحوص للللللل-

 .الخضكُم  اىلي  اىكام هلاءة نً فػال  ملضكم، ألاحهض ألاكذ جوفير ألابااخالي  الدظ نىض

ظ   لخاعجي  اخضكُم نً ٌغفي ال الخضكُم ص زلي هكام ألاحوص ؤنلللللل-لل  . اخيامص ضلت ًاهض ألَا

 ًمىً بُنهما، زخالفاثَىانل  ؤن بال  لخاعجي ألا اخضكُم  اض زلي  اخضكُم بين ألا اخهاألانل  ادشابه مً  اغغم ألانلي

ا   (1) اخالي  اىدو نلي خطَغ

 جيالخار الخدقيق الداألالي الخدقيق الخفزقت معيار

لضم هفء ؾبي ملدا  اىكام ؤن مً  اخإهض ؾٍغم نً إلاص عة زضمت الهدف -1لل    اإلص عة ألاصكُلت ؾلُمت بُاهاث ألٍا

يونل  . ملوغونت  اؿُاؾاث نً ألاالاهدغ ف  زؿاء ألامىو هشف  اهضف ألٍا

 .زاهويل َضف َو  زؿاء  هدشاف بِىما  ملااُت،  الو ثم بهض ات ففي عؤي ببض ء ؾٍغم نً  ملالن زضمت

 القائم هىعيتل-2للل

هين الماؾؿتل اخىكُمُت  اهُئت ص زص مً موقف  زاعج مً مؿخلص منهي شخظ.إلاص عة بو ؾؿت ألَا

 . ملالن بو ؾؿت ٌهين  ملاؾؿت

  سخقالل درجتل-3للل

لعغباث ًسضم ألااىً ألا ملااُت،  لخؿاباثلبص عة مثص إلاص ع ث، بهؼ نًلمؿخلص فهو حؼجي باؾخلالٌ ًخمخو

 . اغؤي ألاببض ء ألا اخلُُم  الدظ نملُتلفي إلاص عة مً وامص باؾخلالٌ ًخمخول.ٌههاحم ع ثإلاص  ألاخاحاث

 اإلاسؤوليتلل-4للل

ٌل ٍغلًلضم زم ألامً إلاص عة، ؤمام مؿئو اثلبلي ألا اضع ؾت  الدظ بيخاثج جلٍغ ت  ملؿخٍو  . اهلُا إلاص ٍع

ٌل ٍغ ًلضم زم ألامً  ملالن، ؤمام مؿئو  .بايهم  ملااُتل الو ثم يف  الفي ألاعؤًه  الدظ هخاثج نًلجلٍغ

 العمل هطاق ل-5للل

 . اهمص هؿاق ًيونل  اض زليلالخضكُم حههض  اتي  ملؿاألااُاثلفبملض ع  اهمص، هؿاق إلاص عة جدضص

 .ألا هكمت  الو هينلنلُه جىظ ألاما  ملهىُت ألا ملهاًير  اؿاثضةلألا نغ ف  اخهُين ؤمغ طاً ًدضص

 الخدقيق جىقيذل 6-

 . ملااُت  اؿىت مض علنلى مؿخمغ بشيص  الدظ ًخم

ل. اؿىت مً مخلؿهت فتر ثلزالٌ ؤخُاها ًيونل ألاكض  ملااُت  اؿىتلنهاًت ألا خضة مغة غاابا  الدظ ًخم

 :الخىفيذ في اإلاسؤوليت ومدي الشمىل  خيث مً الخدقيق

و :العادر الخدقيق  1/6-  ألا ابُاهاث  اض زلُت  اغكابت ؤهكمت فدظ بلي يهضف  اظي  اخضكُم ألَا

  ملااُت  الو ثم حهبير مضى نً مداًض ففي عؤي ببض ء بهضف ألا اسجالث بااضفاجغ  ملسجلت ًت ؾب ملذ

                                                           
ل،لصلل- 1 ل.17صلؤخمضلخلميلحمهت،ل ملضزصلبلىل اخضكُمل لخضًث،لمغحولؾبملطهٍغ
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ا ألانً  ملاؾؿت ؤنماٌ هخاثج نً  لخخامُت جب مهُىت، فترة نهاًت في  ملالي مغهَؼ   ملهىُتل اهىاًت  ملضكم ًبظٌ ؤن ألٍا

ت  في ًخمثص  انهاجيلَضفه ؤن بال حؼثُا جضكُلا ؤألا وامال جضكُلا  اهاصي  اخضكُم ًيونل ألاكض طاً، ؤزىاء  اػغألاٍع

 (1) ألا ملؿدىض ثل اضفاجغ في حسجُله ؾبم ما مو ألا جلاكها الماؾؿت  ملااُت  الو ثم ؾالمت نلي  لخىم

يونل :معين لغزا الخدقيق  2/6-  مهُىت خلاثم نً  ابدث بهضف  اخضكُم مً  اىوم َظ  ألٍا

ٌل  خمل(2)  الدظ ٌؿتهضفها مهُىت هخاثج بلي ألا اوضو  نلض زالٌ مً  اخضكُم مً  اىوم بهظ  اللُام  ملضكم ولُفث ألٍا

  اغكابت هكام بلدظ  ملضكم بخيلُف  ملاؾؿت جلوم هإن منها، ألا اغغع  اخضكُملنملُت هؿاق فُه ًدضص هخابي

 في الاشتر ن ؤألا ما نملُت مؿدىض ث بخضكُم  ملضكم جيلُف ؤألا صكت ؤهثر آزغ هكام جطمُملبهضف اها  اض زلُت

لحهاث مً  اخيلُف ًخم ألاكض مهُىت، ػمىُت فترة في خضزذ ؤزؿاء ؤألا  زخالؾاث  هدشاف ؤألا ملسؼألان لحغص لجان

 بناصة ؤألا ماؾؿتلاخطلُت ؤألا ما شخظ جغهت لخطغ مضكلا مداهمتجيخضبل هإن خيومُت، غير ؤألا خيومُت ؤزغىل

 .ما ماؾؿت ممخلياث جلُُم

 ألازاعحُا ألامؿخمغ  واماللًيونل ؤن الخضكُم ًمىً فمثال هبير، خض بلي مخض زلت  اخلؿُماث َظٍ ؤن  ملالخل ألامً

ا  ألااغغع ألاوامال ص زلُا ًيونل ؤن ًمىً هما ألا خض، آن في ألاناصًا ألابحباٍع

 ؤألا ألا اهضف ًخلم ؤهه نلي نالألاة فُه جض زص ال  اظي  اخالي  اخطيُف هػُف َىا ألامً  لخ،.... مهين

ل. اخضكُم بهملُت  الُام مً  مليشوص  اغغع

 :اإلاالي الخدقيق -1 

لطضللللللللللللل   لخاضت ألا اضفاجغ ألا ابُاهاث،ل ملؿدىض ث،ل لخؿاباث  اض زلُت  اغكابت ؤهكمت فدظ به ألٍا

  الو ثملحهبير نض ات مضى نً مداًض ففي بغؤي  لخغألاج بلطض مىكما،  هخلاصًا فدطا  اخضكُم جدذ باملاؾؿت

ا نض ات ألامضى ة،مهلوم ػمىُت فترة نهاًت في  ملاؾؿت اخلً  ملالي  اوغو نً  ملااُت َغ  عبذ مً ؤنمااها .اىخاثج جطٍو

و (3) الترة جلً نً زؿاعة ؤألا شمص الاؾخهماٌ، في شُونا  اخضكُم ؤهو م ؤهثر ألَا غ ألا اخدلُم  الدظ ألَا  ألا اخلٍغ

غ ألاعفو صختها، مً ألا اخدلم ألا اسجالث،  اضفاجغ في جو ةملذ   ابُاهاثلفدظ ؤي لخواها  الفي الغؤي مخػمً جلٍغ

 . اهالكت ثط   لجهاث بلي

ىلؿم  :بلي  ملالي  اخضكُم ألٍا

ترهؼ : إلاسدىدر الخدقيق1/1-  المؿدىض ث ألا الاهوهُت ألا ملوغونُت  اشيلُت  اىو حي جضكُم في ألٍا

ضة ت الهملُاث  ملٍا  . ملؿدىض ث جلً في جو ةملذ   لخؿابُت  ابُاهاث جضكُم طاً في بما  اخجاٍع

ترهؼ :الفني الخدقيق2/1- ٌل  ابدث في ألٍا   ملباصت بخؿبُم كُامها نضم ؤألا  ملاؾؿت كُام خو

يونل نليها،  ملخهاعف  ؾبُتملذ   اإلَالنل اهاصات  ايؿب كػاًا في ألا ملضكم  ملاؾؿت بص عة بين  لخو ع ؤغلب َىا ألٍا

غ بهض ات  ملضكم  كخىام ألامضى الاخخُاؾاث، ألا كخؿام  .ؤنمااها ألاهخاثج الماؾؿتل ملالي المغهؼ  ملااُت  الو ثم جطٍو

                                                           
ل،صلل- 1 ل.28صلهو فلمدمضلنباؽل اغماحي،لمغ حهتل ملهامالثل ملااُت،لمغحولؾبملطهٍغ
تلألا اهلمُت،لمغحولؽلل- 2 ،لصؤلصلزااضلؤمينلنبضلهللا،لنلملجضكُمل لخؿاباث،ل اىاخُتل اىكٍغ ل.31بملطهٍغ
،لصلل- 3 تلألا اهلمُت،لمغحولؾبملطهٍغ ل.12ؤلصلزااضلؤمينلنبضلهللا،لنلملجضكُمل لخؿاباث،ل اىاخُتل اىكٍغ
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 :(1)نلي جلوم ألا اتي ،ؤملؿدىضي ألا  ملالي الخضكُم  ملااُت  اهملُاث  فتن ألاجسػو 

 . ملهموابها  اطاصعة ألا اخهلُماث ألا الو نض  الو ثذ به حؿمذ ما مو ًخماش ي  اطغف ؤن مً  اخإهض -

ٌل  اؿلؿت  نخماص مً ألا اخثبذ  اطغف بحغ ء ث ؾالمت مً  اخإهض -   اطغف  نخماص اها  ملسو

  ؾاس ي  اطغف مؿدىض ؤضص  ؾخىماٌ مً ألا اخإهض  اطغف اهملُت ملؿدىضيؤ كُمصألاصل اخضح ألافي

 . ضلُت ألا اىشوف ألاإلاًطاالث واالو جير

 . ضلي باملؿدىض  اطغف زالٌ مً  اطغف جىغ ع  خخماٌ نضم مً  اخإهض -

 :ؤلادارر  الخدقيق  -2 

 ألاحه ؤفػصلفي اضيها  ملخاخت  ملو عص حغالٌ ؽ في إلاص عة هلاءة مً  اخدلم بهضف ًخم  اظي  اخضكُم َولللللللللللل

و  ملؿبم، إلاص عيل  اىكام في  اػهف مو ؾً ملهالجت  اىصح ألاجلضًم  ًلوم اظاً إلاص عة،لؤصألا ث مً ؤص ة ٌهخبر ألَا

  اؿاكت  ؾخغالٌ إلاص عة، ؤَض فلإلاص عة، زؿـ  ملاؾؿت، في جخم  اتي  خض ر حمُو بخضكُم إلاص عيل  اخضكُم

ت، نباء  إلاهخاحُت، اتها في إلاص ع ث بين  اخيؿُم إلاص ٍع ؿلمل (2). ملسخللتلمؿخٍو ت  اىلاءة جضكُم نلُه ألٍا  إلاص ٍع

ت  كخطاصًت مً الماؾؿت ا ألابشٍغ و ممىىت،مىلهتللىؤكظ جدلم بدُث ألاغيَر  الاؾخسض م نلُه ًؿلم ما ألَا

ىدشغ ٌهم  اخضكُم مً  اىوم َظ  بضؤ ألاكض الاكخطاصي، ٌل فيلألٍا ؿاهُا خاؾبُام  ملخلضمت  اضألا   ملخدضة ألا اوالًاث هبًر

ا، ألا ؾتر اُا ألاهىض  ٌل مؿخلال فىُا عؤًا ٌهؿي ؤن  ملالي  ملضكم نلىلاؼ ما ؤضبذ ؤهه ختى ألاغيَر  بص عة هلاءة خو

ل. ملاؾؿت

 :الدشغيلي الخدقيق  -3 

ٌل ألا الغ ثً  صات جلُُم َو  صكُمث ٌشمصلفلض .مهُىت بهملُت ألا لخاص  ملاؾؿت وشاؽ ألافهااُت هلاءة خو

 جضكُم(  ملثاٌ ؾبُصلنلى  اهملُاث، مجاٌ في َامت مشاوص نً ًىشف ألاكض اىكام وامال جلُُما  اهملُاث

اث، ٌل  ملشتًر   ادشغُلي  اخضكُم ألانغف .) لخ....... ملؿخوصناث،  اثابخت،  ضو

ت  ادشغُلُت  ايشاؾاث ألاجلُُم  زخُاع خُث مً  اغكابت حغؿُه  اظي  اىؿاق بإهه   ص ء جألاهخات ألاإلاص ٍع

اصة  ملسخللت،  اوخض ث ؤألا اليشاؾاث،    ؾبينملذ  مجمو نغف كضألا (3) اخللُضًت  اخضكُم نملُت جخؿلبه ما نً ٍػ

غ ألاجلضًم  ملاؾؿت، وشاؽ ألاهلاءةلفانلُت اخلُُم مىكمت بحغ ء ث :بإهه  ادشغُلي  اخضكُم  اض زلُين  جلٍغ

ٌل  ملسخطت إلاص عة بلي مىاؾب ت  ث اخوص ي ألابنؿاء  اىخاثج خو  (4) اإلضالخاث  اػغألاٍع

 : لتزام جدقيق  و القاهىوي الخدقيق   -4 

لطض ت  ملااُت ألا هكمت  الاهوهُت  اىطوص ؾبلذ كض  ملاؾؿت ؤن مً  ملضكم جإهض به ألٍا  ألاإلاص ٍع

                                                           
تلألا اخؿبُملألافلاللل- 1  اوع قلاليشغلألا اخوػَول عصن،لل،لماؾؿت اض زليل اضألااُتلملهاًيرل اخضكُمزلفلنبضلهللال اوعص ث،ل اخضكُمل اض زليلبينل اىكٍغ

ل.57،ص2006ألالىل اؿبهتل 
،لصلل-ل 2 ل.32صلغؿانلفالحل ملؿاعهت،لجضكُمل لخؿاباثل ملهاضغ،لمغحولؾبملطهٍغ
تلألا اخؿبُملألافلالملهاًيرل اخضكُمل اض زليل اضألااُت،لماؾؿتل اوع قلاليشغلألا اخوػَول علزلفلل- 3 صن،لنبضلهللال اوعص ث،ل اخضكُمل اض زليلبينل اىكٍغ

ل56،لص2006 اؿبهتل ألالىل
تلألا اهلمُت،ل اؿبهتل اثااثتل،لص عل ايشغ،ل عصنلبلىَاصيل اخمُمي،لمضزصلصللل- 4 .ل24،لصل2006 اخضكُملمًل اىاخُتل اىكٍغ
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هُت  اؿلؿت ؤضضعتها  اتي   ابىًلبه ًلوم  اظي  اخلخِش  ملثاٌ ؾبُص ألانلي (1). ٌ اضألا في  اخىلُظًت ؤألا  ادشَغ

ت  ابىون نلي  ملغهؼيل  ؤألا صخُدت، بطوعةلجؿبُلها جم كض  ملغهؼيل  ابىً ألاكو هين حهلُماث ؤن مً الخإهض  اخجاٍع

بُت  اؿلؿاث به جلوم  اظي  اخضكُم بت  لخاغو  اضزص صكت مً الخإهض  اػٍغ   اظي  اخضكُم ؤألا  اضزص،لاػٍغ

  لجمهُاث ؤألا  اخضكُم ماؾؿت ألاغهتهال اتي ) اىونُت(  لجوصة بحغ ء ث ؤن مً الخإهض  اخضكُم ماؾؿت به جلوم

 .حُضة بطوعة ؾبلذ كض  ملهىُت

 :اإلاعلىماث هظم جدقيق  -5 

غ إلنؿاء  ملهلوماث ألاؾالمت ؤمً مً  اخدلم َو  ملهلوماث هكم جضكُم مً  اهضف بن   اخلاٍع

  اهمصلبِئت نً آلالي  لخاؾب بِئت ألاجسخلف (2).  ألاملُضة ألاواملت ألاصخُدت  ملىاؾب  اوكذ في ألا ادشغُلُت  ملااُت

 :في  ملضكم هكغ ألاحهت مً  اُضألايل

ت  اهملُاث مً هثير صمج بلي الهملُاث آلالي  ادشغُص ًاصي :اإلاهام فصل  1/5-لللل   ملؿخللت  اُضألٍا

ظٍ  ملهام، فطص نً  اىاججت  اغكابت غهف بلي ًاصي مما ألا خضة زؿوة في اصة ألَا  بؿهواتلًمىً  ملساؾغ في  اٍؼ

ػها  .بضًلت عكابُت بةحغ ء ث حهٍو

  ادشغُص اهملُاث  اوعكُت إلازباجاث آلالي  لخاؾب بِئاث في جسخلي :الخدقيق مسار األاخفاء   -5/2     

ت  ابِئت واهذ فبِىما  ملسخللت، لألاحوص ألابااخالي  اهملُاث مً نملُت ايص ألاعكُت بةزباجاث جخمخو  اُضألٍا

 بطوعةلآلالي  لخاؾب نلي  اخضكُم بهملُت الُام  غغألاعة طاً جؿلب . اهملُت ؾير ملغ خص ألا ضح ألاصاُص مؿاع

 . اهملُت  هتهاء ختى الاهخكاع ألانضم  ملغ خص مً مغخلت وص  هجاػ ألانىض مؿخمغة

  اهملُاث حشغُص في ألا اثباث الاحؿاق آلالي  لخاؾب بِئت جىلص :للعملياث مىخد حشغيل    -5/3     

ت  زؿاء  زخلاء ًػمً بما  نغغت جيونل آلالي  لخاؾب بِئت فةن كابص ام ألافي .ألا لخؿابُت  ابشٍغ

ت  ابِئت مً  هبر ألابشيص  بىاء في مثال  لخؿإ بؿبب ألاطاً هيص  اىكام نمص في األزؿاء  اُضألٍا

 . ابر مج

 المو فلتل لخاحت صألانل  اهملُاث بدىلُظ باملباشغة  لخاؾب ًلوم :بالعملياث آلالي الحاسب مباشزة  4/5-للل

ت ًئت اب في  لخاٌ َو هما  ملؿبلت  . اُضألٍا

 بِئت ضلاث مً  اخااُت  ملجمونت حهمص :والخجاوساث ألاألاطاء خدور فزص جشايد    -5/5     

اصة نلي آلالي  لخاؾب  :ب  مللطوصة ألا اخجاألاػ ث  زؿاء ألاكوم ٍػ

ٌل بمياهُتللللللللل-  . لخاؾب شبياث بِئت في ألازاضت آلالي  لخاؾب بُاهاث بلي بهض نلي مً  اوضو

 . اُضألايلل اهمص بِئت في  لخاٌ نىـ نلي آلالي،  لخاؾب في ألا ملهلوماث البُاهاث  اىبير عهيز اذللللللللل-

 .األزؿاءلمالخكخه فغضت مً ًللص مما  ادشغُص نملُت في آلالي  لخاؾب مؿخسضم مشاعهت نضمللللللللل-

                                                           
،لصلؤلل- 1 تلألا اهلمُت،لمغحولؾبملطهٍغ ل.13صلزااضلؤمينلنبضلهللا،لنلملجضكُمل لخؿاباث،ل اىاخُتل اىكٍغ
تللل- 2 ألا اخؿبُملألافلالملهاًيرل اخضكُمل اض زليل اضألااُت،لماؾؿتل اوع قلاليشغلألا اخوػَول عصن،لزلفلنبضلهللال اوعص ث،ل اخضكُمل اض زليلبينل اىكٍغ

ل.58،لص2006 اؿبهتل ألالىل
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 . لخاؾب ضُاهت ؤألا جطمُم مغخلت في ألا اخجاألاػ ث  زؿاء خضألار بمياهُتلللللللللل-

 ألاإلاشغ فلالمخابهت  هبر فغص آلالي  لخاؾب بغ مج جمىذ :ؤلادارر  وؤلاشزاف اإلاخابعت فزص سيادة    -5/6     

 نملُاث مو  ملتز مىتلألا ملخابهت  اخضكُم بغ مج زالٌ ألامً البُاهاث  اخلطُلي  اخدلُص زالٌ مً ألاطاً إلاص عيل

 .آلالي  ادشغُص

 بيئت في العامت والزقابت الضبط عىامل علي الخطبيقيت البرامج في والزقابت الضبط عىاصز اعخماد    -5/7     

 بِئت في  اغكابت نو مص مخاهتلمضى نلي  اخؿبُلُت  ابر مج في  اغكابت نىاضغ ألاهلاءة فهااُت حهخمض خُث :الحاسب

ل.آلالي  لخاؾب

غ  ابُاهاثلمً  هبر ةاىمي آلالي  لخاؾب اخوفير هكغ  :الخدليلي بالخدقيق للقيام الفزص سيادة     -5/8       ألا اخلاٍع

 .منهال اىخاثج ألا ؾخسالص البُاهاث  اخلطُلُت  اخدلُص بهملُاث اللُام جؼص ص  الغضت فان

 : ستراجيجي الخدقيق 6-

ت اللوىل ألاصألاعي ألامىكم شامص جضكُم َو  األَض فلشامال جضكُلا  اخضكُم َظ  ٌشمص ألاإلص عتها،  ابشٍغ

 بص عة بؾتر جُجُت في ضُغذ  اتي  ملخبهت ألا وشؿت جألا ابر م ألا اؿُاؾاث ألاالاؾتر جُجُاث

ت  الويل  جىلُظَا، في ؤألا إلاؾتر جُجُت جلً في ألا الوة  اػهف كاؽىلننص ألا اخهغف اخدضًض  ابشٍغ

ت  الويل مجاٌ في الاؾتر جُجي  ملاؾؿت ؤص ء اخدؿين  االػمت  اخوضُاث اوغو ل. ابشٍغ

ل:وسائل الخدقيق    :اإلاطلب الثالث

لشغنُتلألاضضقل لخؿاباثلألا اطوعةلختىلًدؿفىلٌ ضليلبغؤًهلخٌو ملضكملباالُاملبهملهلنلىلؤهمصلألاحهلألٍا

 اطاصكتلاللو ثمل ملااُتلالبضلمًلبجباملمىهجُتلمهُىتل،ألاالبضلمًلجوفغلألاؾاثصلجلىُتلجلهملبو ؾؿتهال اوغهُتل

جمولؤصاتلبزباثلًبرلعبهالعؤًه،خُثلجخمثصلجلًل اوؾاثصلفيل الغألامل اخااُت ل(1)ألٍا

وسائل شزح وجقييم اإلازاقبت الداألاليت     : ألاول  الفزع

 ملىخوبتلألاغيرل ملىخوبتل اهمصللحمونتلغماهاثلمخمثلتلفيلؾغقلألالبحغ ء ث ملغ كبتل اض زلُتلهيلملللللللللللل

لبهالنلىلمؿخوىلوصلمطلختلمًلمطالحل ملاؾؿتل،جلًل اػماهاثلحؿاَمل ألاحهلُماثلإلاص عةل ملوحوصةلألا ملهمٌو

مللفيل اخدىملفيها  اظمتلألاخماًتهالألا اؿهغلنلىل لخلافلنلىلهونُتل ملهلوماثل، ملخضفلتلل لخلافلنلىنًلؾٍغ

مل اخهلُماثلبهضفلجدؿينل وانلَىانللبط لبالألااللًدؿفىلطاًلل ص ءألاهظ لجؿبُملؾُاؾاثلإلاص عةلنًلؾٍغ

ل.مسؿـلجىكُميلألامؿخسضمونلطألالهلاءةلنااُتلألاألا نونلمولألاحوصل اوزاثمل االػمت

 :جزاءاث اإلاعمىل بهاؤلاوصي .  1 

لخطهالللللللللللللل لخينلبةخضىًلومل ملغ حولباالؾالملنلىلإلاحغ ء ثل ملىخوبتلؤألالغيرل ملىخوبتلألٍا  : اؿٍغ

لتلإلحغ ء ثملخظللبنض صلبمال  اشغ ءللبهالمطلختلملُتل اشغ ءل اتيلجلومؤيلخوضلتلووضفلم،كضلجيونلؾٍو

ملمالٌؿمىلبسغ ثـل اخابولخُثلًخملألاضفلؤألالألاضفلجلًلإلال.الاثضةلوصل ملطالحل اؿاابتلاها حغ ء ثلنًلؾٍغ

                                                           
1 - Henri Bouquer , Charles bé cour, op –cite, p11 . 
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ملؤشياٌلجبينل اوزاثمل ملؿخهملتلألاهُلُتل هخلااهالنبرل ملطالح همالًبينلبطلتلزاضتللجلًلإلاحغ ء ثلنًلؾٍغ

الألامهغفتلمؼ ًاَالألانُوبها ل.مساافلؤهو مل اغكابتل اتيلجسػولاهالمًلؾغفلموقليلجلًل ملطالحلؤزىاءلمغألاَع

 :ؤلاجزاءاث اإلاعمىل بها  جقييم  . 2 

تجلُُملإلاحغ ء ثلٌهفيل الُاملبازخباع ثللبنللللل ل حولكضلكاملبازخباع ثل الهملألاألاكفماص مل ملغلالاؾخمغ ٍع

جإهُضلؤألالهليلجؿبُملهلاؽل الوةلباؾخمغ علممالًػمًلؤألاالللبط نلىلهلاؽل الوةلألاهلاؽل اػهفلاها،نلُهل

لألا ملطض كُتل فيل ملهلوماثل ملااُتل ملدخو ةلفيلألاهونُتل ملهلومتل ملخضفلتل اض زلتل لخماًتلألا لخلافلنلىل ضٌو

ل(1) اوزاثمل ملااُتلفُمالبهضلألااللُاملبظاًلٌؿخهمصل ملغ حولألاؾُلخين

 اتيلجسظلحملتلؤهو مل اغكابتل او حبل الُاملبهالكطضل اخإهضلمًلهجاحل: اسخمارة اإلازاقبت الداألاليت 1.2

.لحغ ء ثإلا

اظيلبو ؾؿخهلًخمل اخإهضلمًلجدلُملؤألالنضملجدلُمل َض فلمالألاع ءلوصلمغ كبتل :لدليل الخقييمل2.2

.لجػمىتهالإلاحغ ء ثلبطضصل اضع ؾت

وسائل فدص الحساباث للللل:الثاويالفزع  

صلألامهترفل،فاههلًسخاعلحملتلمًل للللل اؿغقلألا اوؾاثصلجخماش ىلمولبمالؤنل ملغ حول ملاليلشخظلمَا

ههلمًلفدظل لخؿاباثلألاإلاصالءلبااغؤيل ملضنملبلغ ثًلَظٍل اؿغقل ملغ صلجدلُلهال،جمًل َض ف

ل:ألا اوؾاثصلألاهي

مضىلصختل لجغصل اظيللالخإهضلمً ملغ حوللبايهاحهخبرلَظٍل اوؾُلتل فػصلخُثلًلجإل: اإلاشاهدة العيييت .1

بيرلؤزغلاِـل، ألاع قل ملااُتلألا اىلوصل،لبخولالاؾدثماع ث،ل ملدؼألاهاثألاطاًلفُمالًسظلل، ملاؾؿتلَاكامذلب

ملجلىُاثل اؿبرلفيل زيرلبازخباعل اخضكُمل  مللطوصلبهالجؿبُلاثلمًلؾغفل ملوقلينل ملهىُينلزمل الُاملنًلؾٍغ

لبهالفيل ملاؾؿتلًيبػيلؤنلجوفغلجلًلإلاحغ ء ثل اشغألاؽل اخااُتلإلحغ ء ثلؤالهخلاصي،ل الدظل :ل لجغصل ملهمٌو

.لؤنلجيونلمىخوبتل-للللللللل

شلحغصَاجدضصلل-لللللللل ً،لمياهالبميانلألاجو ٍع .لفيهالؤماهًل اخسٍؼ

.لجتيهل ماهًلألاؤحىدتل اؿلولحؿهُاللاهملُتل لجغصلألاجلاصًالاليؿُانلؤألال اهضلمغجينلالؿلولؤخُاهالؤزغىلل-لللللللل

لغقلفُمالًسظلهلـل اؿلهتلبينل لجؼءل ملهؿوبلألا ملُذل نلألاحضلهمالجلطصل-للللللل ل اؿلولفُمالبُنهالألٍا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحهٌؼ

.ل ململوهتلمًلؾغفل اغيرلفيلخااتلألاحوصَال اىمُاث

.لبةنؿائهالألامؿاألااُاتهالألاجدضًضل اوقاثفلألاإلاشغ فلبيصلألاغوحًخملحهُينلفوقل لجغصلل-لللللللل

.لؤزىاءلنملُتل لجغصل ملاصيجخوكفلخغهتل ملسؼألانلل-لللللللل

لبهالفيل ملىكمتلوصل اترجِباثلالختر ملمبضؤللبحغ ء ثصلؤنلجخػمًلالبل-لللللللل .لالضألاع ثلالاؾخلالاُت لجغصل ملهمٌو

.لألاطاًلكبصل هؿالقلخغواثل لجغصلمًلحضًضلملاعهتلبؿاكاثل لجغصلبمالألامسجصل-للللللل

                                                           
تلبلىل اخؿبُم،لصًو نل ملؿبوناثل لجامهُت،ل لل- 1 .ل102-84،لص2003بًلنىىون،ل لجؼ ثغ،مدمضلبوجينل،ل ملغ حهتلألاجضكُمل لخؿاباثلمًل اىكٍغ
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ثل اكاَغةلفيهال اهىاضغلبااغحوملبلىل اضفاجغلألا ادسجُال اخإهضلمًلخلُلتلبهؼل: فدص الدفاجز والىزائق .  2 

ألا ملؿدىض ثلألا اوزاثمل ملبرعةلاهالمًلمغ كبتلمسططاثلإلاَالنلألا ملئوهاثلمغ كبتلهُلُتلبهخاجل ملاؾؿتل

غل عضضةلألاهللاثلؤزغىل البىلؿهال،مغ كبتلفو جيرل ملوعصًًلاخبًر لللل.اهىاضَغ

لنلىلمطاصكاثللبن: اإلاصادقاث اإلاباشزة.  3 ئؾؿتلاخهضلمًلؾغفل ملخهاملينلمول املمباشغةلمً لخطٌو

.لؤكوىل صات

 ملغ كبلفيلبض ًتل ملهمتللبايهاكُاؽلألاجدلُصلَظٍل اخلىُتلًلجإللبن:اإلازاجعت القياسيت والفدص الخدليلي    . 4

مًلجىاؾمل ملهلوماثل ملااُتلفيلاخوحُهلنملُتل ملغ حهتل اتيلًجبل الُاملبهالهمالحؿخهمصلفيل انهاًتلالخإهضل

 .ملاعهتلجلًل ملاشغ ثلمول ملاشغ ثل اىموطحُتلاليشاؽل اظيلجؼ ألااهل ملاؾؿتلبلىمجمونهال،َظ لباإلغافتل

ًلألا ملؿئواين: جصزيداث اإلاسيريً .5 لشغألاخالالاؾخلؿاعلؤزىاءلؤص ءل ملهمتلنلىلهثيرلمًل موعلمولجلضًمل ملؿيًر

تلجضألانلالغحومل ظ لبايهانضًضةلشلٍو داثلهخابُتلفيلشيصلعؾاثصلألَا هضاُصللألاكذل لخاحتلهمالجلضملجطٍغ

 .ؤفػصلألاؤكوىل

 جقىياث الدسييرل    :الفزع الثالث 

نلُهلفيلَظٍل لخؿوةلجدضًضل اهضفلألا َض فل ملغ صلجدلُلهالألنلجدلُمل اهضفللؾُاصيل: جصىر السبر 1. 

ضل ملضكملؤنلًخدلمللبلىجدضًضلؤهو مل اغكابتل اتيلًيبػيل الُاملبهال،لَظ لًاصيللبلى جدضًضلهومل لخؿإل اظيلًٍغ

بهلألانلُهلجدضًضل ملجخمولإلاخطاجيلخؿبل َض فل ملؿؿغةل ملغغوبلفيهال،لهمالنلىل ملغ كبلؤخُاهالمًلغُا

لبلىواهذلنملُتل اؿبرلجسظل الُملألاجدضًضل مللغص ثل ملهمتلممالؾُاصيللبط ؾبلاثللبلىجلؿُمل ملجخمول

.ل هسلاعلحجمل اهُىت

لتل ام: األاخيار العيىت .2ل ألاحهتل اصخطُتلخُثلًسخاعل ملخضزصل اهُىتلخؿبلجسخاعل اهُىتلبثالرلؾغقل،ل اؿٍغ

لتل اؿبرل اترجُبيلبدُثل هؿالكالمًل لتل اهشو ثُتل،ألاؾٍغ خضلؾًل اصخظلممالًخهاععلمولإلاخطاءل،ألا اؿٍغ

.لهلؿتلمهُىتلجازظل مللغص ثلمغجباثلمهُىت

ألامل ملخضزصلبخدلُصلًخمل ؾخغالٌلهخاثجل ملغ كبتلباالُاملبىونينلمًل اخدلُص،ًم: اسخغالل نهايت اإلازاقبت.3 

.ل اتيلجمل اوكوفلنليهالاللجخهاععلألا َض فل ملؿؿغةللألاالاهدغ فاثهميلالىخاثجلاُخإهضلمًلؤنل زؿاءل

اإلازاجعت واإلاعلىماجيت     :الفزع الزابع 

:لخُثلًلوملفيهالبهضةلصع ؾاثلألاهيلواألحيللللللللللل

 زؿاعل اىاججتلنًل ؾخهماٌل ملهلوماجُت . 

 يل لخاصلباملهلوماجُت ملدُـل الاهونل. 

 اهىاضغل ملميزةلالماؾؿتلموغومل ملغ حهت . 

 مميز ثلهكامل اغكابتل اض زلُتلفيلمدُـلمهلوماحي. 

 ادصخُظلنلىلمؿخوىلمطلختل ملهلوماجُت . 

 لحصخُظلنلىلمؿخوىل اخؿبُلاث. 
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معايير الخدقيق      :اإلابدث الثالث 

صلمؿخلصل،مضعبللمًلؤَملمالًميزل اخضكُمل ملداؾبيلهمهمتلؤنهاللللل ٌلجاصيلبمهغفتلشخظلمَا مهىُاللألامؿئو

اثلمهىُتلاػمانللبلىألامداًضلألا اؿبُصل غمانلطاًلَولمهاًيرل اخضكُمل ملخهاعفلنليها،َظٍل ملهاًيرلهيلمؿخٍو

ل اخيلُفلألاجسؿُـلألاجىلُظلؤنماٌل اخضكُمل اتز ملمضكمل لخؿاباثلألاألافاثهلبمؿاألااُاجهل  لألابنض صملهىُتلفيلكبٌو

غلبىلاءة مضكمل لخؿاباثلالطلاثل ملهىُتل ملؿلوبتلمثصل اىلاءةل ملهىُتللمغ ناة،لألاحشمصلَظٍل ملهاًيرل اخلٍغ

غلألا صاتلألاالاؾخلالٌ .لألامخؿلباثل اخلٍغ

ل،لمهاًير(نامت)مخهللتلبااصخظل ملضكمل،لمهاًيرمجموناثزالرللبلىجىلؿمل ملهاًيرل اهشغل ملخهاعفلنليهال

غلبنض صل،لألامهاًيرمخهللتلبااهمصل ملُض وي للللل(1). اخلٍغ

 اإلاعايير العامت    :ألاول اإلاطلب  

الفيل اخالي              مىًلخطَغ ًل اظ حيلملضكمل لخؿاباثلألٍا  :ألاهيلمهاًيرلمغجبؿتلمباشغةلبااخيٍو

 .ألا اهمليؤنلجخملنملُتل الدظلبو ؾؿتلشخظلؤألالؤشخاصلاهملكضعلوافيلمًل اخإَُصل اهلميل -

 .ألاالاؾخلالٌؤنلًخو فغلاضىل ملضكملنىطغيل لخُاصل -

غلبنض صؤنلًخدلىل ملضكملبااهىاًتل ملهىُتل ملهخاصةلؤزىاءلنملهلألاهىالفيل -  . اخلٍغ

.ل اغؤيلإلاحماليلفيل الو ثمل ملااُتلببض ء -

. الخأهيل العلمي والعملي:الفزع ألاول  

ةلألا لخبرةلبىظلَظ ل ملهُاعلنلىلؤنلنملُتل اخضكُملًجبلؤنلجخملبو ؾؿتلشخظلاضًهل ملهغفتل اهلميلللللللللللل

لهلالهمصلهمضكم ل2. اهملُتلألا اىلاءةل ملهىُتل اتيلجَا

ٌهفيلَظ ل ملهُاعلؤنل ملضكملًجبلؤنلًخمخولباملهغفتل اهلمُتل ايافُتلفيلمجاالثل ملداؾبتلألا اػغ ثبلألا اخضكُمل

المًل ملجاالثل ملغجبؿتلباملماعؾتل .ل ملهىُتألاغيَر

بطاًلًجبلؤنلٌؿخمغل ملضكملفلبلىباإلغافتل اُكصلملمالبااخؿوع ثللةملهًٌألا اخهلُملؾو ٌلمماعؾخهلليل اخضٍع

كصلمؿخهض لالهدؿابل ملهغفتلفيلمجاالثلحضًضة ل لخضًثتلفيلجلًل ملجاالثلألٍا

ل سخقالل: الفزع الثاوي

ل انهاجيلمغجبؿتلبمضىلخُاصلَظ ل ٍغ ل زيرجخمثصلؤَمُتلَظ ل ملهُاعلفيلوونلصعحتلمطض كُتلعؤيل ملضكملفيلجلٍغ

.ل ملاؾؿتلمدصل اخضكُمألا ؾخلالاهلنًل

حهغغهلاهلوباثلل،لألانضمبيامصلخلوكهل ملضهُتل،لألاجمخههفيلهؼ َتلألا ؾخلامتلألاهطجل ملضكملالاؾخلالاُتجخمثصل

ل اػامًلاشغنُتلألاضضقل لخؿاباثلؤنلًيونلمؿخلاللفهاللؤيلًخمخولبيامصل.حهتؾابلتلمًل همالنلُهلبانخباٍع

تل ججاٍلؤنػاءل ملاؾؿتلموغومل (ل3).اللٌشاعههملؤنمااهملألااللًغبؿهلباملاؾؿتلنلضلنمصل اغكابت،لألاؤن لخٍغ

                                                           
،لصلل- 1 ل.37ًوؾفلمدمضلحغبوم،لمغحولؾبملطهٍغ
ت،لمطغ،للل- 2 ل ملغ حهت،ل ملىخبل لجامعيل لخضًثلإلاؾىىضٍع ل.35،لص1998مدمضل الُوميلألانوعلابِب،لؤضٌو
تلبلىل اخؿبُم،ل اؿبهتل اثاهُت،لصًوللل- 3 .ل38،لص2005 نل ملؿبوناثل لجامهُت،لمدمضلبوجينل،ل ملغ حهتلألاجضكُمل لخؿاباثلمًل اىكٍغ
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لالعىايت اإلاهىيت: الفزع الثالث

ًوحبلَظ ل ملهُاعلنلىل ملضكملغغألاعةل اتز مهلباملهاًيرل الىُتلألا زالكُتلملهىتل اخضكُمل،همًلؤههللللللللللللل

جضكُملفخوفغلنىطغيل ايافيللجمُولزؿو ثلنملُتل ٌلالاَخمامألاؤنلٌهؿيللمؿاابلبخدؿينلحوصةلزضماجه

.لغيرلوافيلألابااخاليلٌشترؽلجوفغلحضًتلفيل اهمصلجغفولمًلمؿخوىلحوصةلؤص ثهل ملنهيلألاالاؾخلالٌ اىلاءةل

جخؿلبل اهىاًتل ملهىُتلمًل ملضكملؤنلًخلهملحُض لؾبُهتل اهمصل اظيلًلوملبهلألاملاط لًلوملبهلألا نلامللللللللللللل

،همالجخؿلبللًلولنلىلمؿاألااُخهل ابدثلنًلالاؾدشاعةل ملىاؾبتًىًلمخإهضلمًلؤيلحؼءلمًلَظ ل اهمصلفاههل

ؤألاع قلنمصلواملتللبةنض صننهالألاؤنلًلومللمؿئوال اخسؿُـلألاإلاشغ فل ايامصلأليلوشاؽلؤألالمهمتلمهىُتلًيونل

صألانل َخماملألابشيصلغيرلوامصلفانلَظ لًثيرل اشًلفيل صاتل اتيلكاملؤألاع قل اهمصللبنض صجمللبط ألاصكُلتلألههل

كملبخجمُههال،ألاجلخط يل اهىاًتل ملهىُتلؤنلًجتهضل ملضكملفيل الُاملبمؿاألااُاجهلججاٍل اهمالءلألاؤصخابل ملض

لغعلَظ لالاحتهاصلنلىل ملضكملمؿاألااُتلجلضًمل لخضماثل ملهىُتلبضألانلببؿاءلألابضكتل  نماٌلألا ملجخمولألٍا

لللل(1).ألا َخماملألاؤنلجيونل لخضمتلواملت

لللاإلايداوي معايير العمل     :اإلاطلب الثاوي 

اضىل اصخظل ملضكملبلضعلمالَولغغألاعيلفاههلغيرلوافلالخغألاجلبغؤيلصخُذللألاالاؾخلالاُتجوفغل اىلاءةللبنل

لمطض كُتل لخؿاباثلفدتىلًلومل ملضكملبهملهلنلىلؤخؿًلألاحهلنلُهلمغ ناةلمهاًيرلؤزغىلمخهللتل خٌو

.لبمغخلتل الدظل ملُض وي

ةل اخضكُملهمالؤنهالجوضحل ملغ خصل اتيلمغلبهال ملضكملزالٌلؤص ثهلحشمصلَظٍل ملهاًيرلنلىلجسؿُـلألاجىلُظلنملي

بهلألاعغملضهوبتلجدضًضلمهاًيرلجخؿابملمولمسخلفل ملاؾؿاثلنلىل زخالفلل ملىوؽ اوقاثفللبلىلبغافتملهمخهل

الؤههللبالنملُاتهالألاهكمهال ًمىًلجدضًضلمجمونتلمًل ملهاًيرلكضلجدىاؾبلمولؤغلبل ملاؾؿاثلًمىًلخطَغ

:ليلفُمالًص

 . اخسؿُـلألاإلاشغ فل ملالثمين -

 .صع ؾتلألاجلُُملهكامل اغكابتل اض زلُت -

 .ؤصاتلإلازباثلألامالثمتهلاًتل -

: الخخطيط وؤلاشزاف اإلاالئمين 

(ل2)مًلبغهامجلنملُتل اخضكُملألاجسؿُؿهالفُمالًليل ملخوزاةلجدضصل َض فل ؾاؾُتللللللللللللل

باألص ءل ملخوكوللعهتل ص ءل ملىجؼلمًل ملضكملألاؤنو ههزالٌلملالالغكابت،لمًٌؿخهمصل ابرهامجلهإص ةل -

شل ملخوكوللبمياهُتألاهظ لل ابرهامج،ألا ملثبذلفيل  .منهالاالهتهاءجدضًضلملض عل نماٌل اباكُتلألا اخاٍع

                                                           
ت،لمطغ،لل- 1 ل ملغ حهت،ل ملىخبل لجامعيل لخضًثلإلاؾىىضٍع ل.39،لص1998مدمضل الُوميلألانوعلابِب،لؤضٌو
تلألا اخؿبُم،لمظهغةلجسغجلماحِؿتر،لولُتل اهلوملالاكخطاصًتل،لحامهتل لجؼ ثغللل- 2 ل.48،لص2004ضالحلعبُهت،ل ملغ حهتل اض زلُتلبينل اىكٍغ
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ًوضحلبغهامجل اخضكُمللألابضكتلهؿاقل الدظلمًلزالٌل شخمااهلنلىل مللغص ثل ملغ صلفدطهال -

 .ألازؿو ثل الدظلألاجوكُخه

ل،لألا الترةٌل خخو ثهلنلىلمالًجبل الُاملبهبغهامجل ملوحهل ؾاس يلاهملُتل اخضكُملمًلزالٌهخبرل ٌ -

 ملضكمل اظيلًلومللمنها،لألاجدضًضلألاالاهتهاء ابضءلفيلنملُتل اخضكُمللاظاً،لألاجوكُذ اؼمىُتل االػمتل

 .بلدظل مللغص ث

ألاجوكُولوصلمضكملنلىللمؿاألااُتل ملضكمل الاثملباألص ءل ملنهيل هؿالكالمًلجدضًضلمهاملوصلمضكم -

.لل لخاهتل مللابلتلالهمصل الاثملبه

 :الفهم الكافي للزقابت الداألاليت  

موغومل اخضكُمل ملغؼىلمًلَظ ل ملهُاعلَولكُامل ملضكملبضع ؾتلهكامل اغكابتل اض زلُتلفيل ملاؾؿتللللللللللللل

غهفلؤألالكوةلهكامل اغكابتل اض زلُتلألا اخهغفلنلىلمضىلؾالمخهلووههلٌهخبرل اىلؿتل اتيلًىؿلملمنهال ملضكمل،ف

،فوحوصلهكاملعكابتلص زلُتلؾلُملًيخجلنىهل(لحجمل اهُىت)ًدضصلملض عل الدظل اظيلؾُلوملبهل ملضكمل

،وونلجضكُملوافتل ملهلوماثل ملداؾبُتلٌهضلؤمغ لمؿخدُاللفيل ملاؾؿاثللالانخماصمهلوماثلمااُتلًمىًل

 ملضكملووههلًلجإلاخوؾُولمجاٌل اهُىتللمهمتزلُتلؾُطهبلمًل اىبيرةل،ألابامللابصلغهفلهكامل اغكابتل اض 

ضلمًل اوكذلألا لجهض .لمالًخؿلبل ملٍؼ

ًمىًلالمضكملصع ؾتلألاجلُُملهكامل اغكابتل اض زلُتلمًلزالٌلججمُول ملهلوماثلنًل ملاؾؿتللللللللللللل

:ل(1)بااوؾاثصل اخااُت

.ل اوضفل اىخابيلاىكامل اغكابتل اض زلُتل-لللللللللللللل

.ل ؾخسض ملزغ ثـل اخضفملاوضفلهكامل اغكابتل اض زلُتل-للللللللللللللل

.لكو ثمل ؾخلطاءلنًلهكامل اغكابتل اض زلُتللبنض صل-لللللللللللللل

:لألاعكتلنمصلجخػمًلبةنض صبهضل اضع ؾتل اؿابلتلًلومل ملضكملل

.للهلاؽل اػهفلفيلهكامل اغكابتل اض زلُتل-للللللللللللللل

.لهلاؽلكوةلفيلهكامل اغكابتل اض زلُتل-لللللللللللللل

.ل اخوضُاثل مللترختلالماؾؿتلمدصل اخضكُمل-للللللللللللل

:لًترجبلنلىل اضع ؾتل اؿابلتل اىخاثجل اخااُتل

.ل اخضكُمللبحغ ء ثجوؾُولل-للللللللللللل

.ل اخضكُملبحغ ء ث زخطاعلل-لللللللللللل

.لزٍغًالانخماصلنلىلؤنماٌل ملضكلينلآلال-لللللللللللل

لل :ل(1)خىملموغوعيلًجبلؤنلًغ عيلمالًليلبلىختىلًخمىًل ملضكملمًل اوضٌو

                                                           
1
،صلؤخمضلخلميلحمهت،ل ملضزصلبلىل اخضكُمل لخضًث،لمغحولؾبملل-  ل.28_ل27صلطهٍغ
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ػوألاحوصلهكاملعكابتلص زلُتل فتر علل-للللللللللل لللللللللللللبمياهُت ملضكملبغهامجالمبضثُالألا اظيلمًلزالاهلًضعؽللحُض،لألٍا

.لبايهاٌل اىخاثجل ملخوضصلزاللًلوملبخهضًصلَظ ل زيرلمًل ملاؾؿت،لزمجؿبُملنىاضغلَظ ل ابرهامجلفيل

واهذل ملاؾؿتلهبيرةلفُلػصل هجاػلنملُتلجلُُملهكامل اغكابتل اض زلُتلمًلؾغفللبط فيلخااتلمالل-للللللللللللل

ملنمصلمًل ملضكلينلألا ملؿانضًً .لفٍغ

ملآلاع ءجباصٌلل-لللللللللللللللل  .بينلؤخيامهملجلاعبلمالبلىًخوضلو للبااخضكُم،لختى اظيلًلومللمالبينلؤنػاءل الٍغ

لجمع  دلت الخدقيق الكافيت 

 ملهُاعل اثااثلمًل اهمصل ملُض ويلنلىلؤنلًدطصل ملضكملنلىل صاتلألا الغ ثًل ايافُتلاخيونللبىظلللللللللللل

ل الو ثمل ملااُتلببض ثهفيللباُهؤؾاؾالؾلُمالٌؿدىضل ؿتلؤنلجلوملَظٍل صاتلنلىلفغعاغؤًهلخٌو كابلُتلل،شٍغ

لألامالثملبزباثوانلًضنمهالصاُصللبط  ملضكملجيونلمبرعةلفلـللبايهاضصل ثل اتيلثفاالغ ع.الخدلمل .لمهلٌو

كضلجإزظلؤصاتلإلازباثلنضةلؤشياٌلألاضوعلواملالخكتل ملاصًتل، اهملُاثل لخؿابُت، ملهلوماثل اتيلًلضمهال

.ل اغكابتل اض زلُتل لجُضةلألابحغ ء ثعحاٌلإلاص عة،لبكغ ع ث اؿغفل اثااثل، ملؿدىض ث،

َظٍل صاتلشإنهالشإنلهمُتهال،فىالَمالٌؿانضلنلىل(ضالخُت)ألانلىل ملضكملؤنلًلُملحوصةلألاهونُتللللللللللللل

،فىلاًتل صاتلحهفيلؤنلجيونلنلىلكضعلناٌلمًل اخمثُصلالهُىتل ملؿخسضمتلمالًلغعلهبرلل(2)بااضاُصلالاكخىام

ؤمالفُمالًسظلحوصةل صاتل. ملداؾبُتللمًل ملهلوماثحجمل اهُىتلوؿبُالختىلجىهىـل اهُىتلنلىلؤهبرلكضعل

المًل اخديزل اصخص يلباإلغافتل .لكابلُتهالاللُاؽل اىميللبلى،فظاًلٌهفيلؤنلجخمخولباملوغونُتلألازلَو

الخقزيز  إعدادعايير الم:     اإلاطلب الثالث 

غلنهاجيلًخػمًلعؤًهل ٌلللللللللللل لجيخهيلمهمتلوصلمضكملنلبلؤص ءلنملُتل الدظلبىخابتلجلٍغ ذل ملداًضلخٌو ضٍغ

غلاللجسلولمًلمجمونتلمًل اػو بـل اتيلًخهينلنلىل شغنُتلألاضضقل ابُاهاثل،غيرلؤنلمهمتلهخابتل اخلٍغ

:لؤعبهتلمهاًيرلبلى،ألاجىلؿمللالانخباع ملضكملؤزظَالبهينل

.لمضىل جلاقل الو ثمل ملااُتلمول ملباصتل ملداؾبُتل ملخهاعفلنليهالل-للللللللللللل

.لاثباثلفيلجؿبُمل ملباصتل ملداؾبُت ل-للللللللللللل

.لألامالءجههلاًتلإلافطاحل ملداؾبيلل-لللللللللللل

.ل اغؤيلفيل الو ثمل ملااُتلببض ءل-لللللللللللل

. مدي اجفاق القىائم اإلااليت مع مبادئ اإلاداسبت اإلاخعارف عليها     :  وال 

غلؤنلًخػمًللللللللللللل لمًلمهاًيرل اخلٍغ لمال ط لواهذل الو ثمل ملااُتلكضلٌهفيل ملهُاعل ألٌا جوغُدالمًل ملضكملخٌو

.لؤنضثلألافلالالمباصتل ملداؾبُتل ملخهاعفلنليها

بل ملباصتل ملداؾبُتل ملخهاعفلنليهالمًلألاحهتلهكغلَظ ل ملهُاعل لىل ملجموناثل اخااُتللللللللللللل :لًمىًلجبٍو

                                                                                                                                                                                     
ل.44،لص2004،ل لجؼ ثغالاكخطاصًت،لولُتل اهلومل،لمظهغةشهبانلاؿلي،ل ملغ حهتل اض زلُتلمهمتهالألامؿاَمتهالفيلجدؿينلحؿُيرل ملاؾؿتلل- 1

بلألامغ حهتلؤخمضلخامضلحجاج،لل- 2 شلاليشغ،للألااُاملجوماؽلألاؤمغؾونلَىيي،لحهٍغ تلألا اخؿبُم،للص عل ملٍغ هماٌل اضًًلؾهُض،ل ملغ حهتلبينل اىكٍغ

ل.18،لص1997 اؿهوصًت،
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اإلابادئ العامت    :ألاولىاإلاجمىعت  

:ل(1)َظٍل ملباصتلواألحيل ٌبحمًمىًلللللللللللللل

 مبضؤل لخُؿتلألا لخظع. 

 اثباثمبضؤل . 

 ٌل  .مبضؤل اشمو

 مبضؤل َمُتل ايؿبُت. 

 لمبضؤلإلافطاح.

. اإلابادئ العلميت اإلازجبطت بالزبذ   :اإلاجمىعت الثاهيت 

ل:فيل حيلبحمااهاًمىًلللللللللللللل

 مبضؤلجدلملإلاًغ ص. 

 ملابلتلإلاًغ ص ثلبااىللاث. 

. اإلابادئ العلميت اإلازجبطت باإلازلش اإلاالي   : زالثتاإلاجمىعت ال 

:لًليلجخػمًلماللللللللللللل

 .مؿخلبالل ملىخكغلجدلُلهامبضؤل الُمتللللل-1لللللللللل

سُتللل-2للل  .لمبضؤل اخيللتل اخاٍع

. مدي الثباث في جطبيق اإلابادئ اإلاداسبيت اإلاخعارف عليها

تلألازباثل ملاؾؿتًخهينلنلىل ملضكملؤنلٌشيرلفلللللللللللل لبلىل ؾخمغ ٍع ٍغ فيلجؿبُمل ملباصتل ملداؾبُتلليلجلٍغ

 الو ثمل ملااُتللبنض ص ؾالنهلنلىل ملباصتل اتيل ؾخسضمذلنىضللبلىؤزغى،ل ؾدىاص للبلى ملخهاعفلنليهالمًلفترةل

غ نل الو ثمل مللاعهاثلبيلبحغ ءألا اغاًتلمًلَظ لإلازباثلَول الضعةلنلىل.لالؿىو ثل اؿابلتلمًلزالٌل اخلاٍع

همالًجبلنلىل ملضكملجوغُذل اخغير ثل اتيلؾغؤثلنلىل ملباصتل ملداؾبُتل. ملااُتلنلىل زخالفل اضألاع ثل

.ل ملؿبلتلألا وهياؾاتهالنلىل الو ثمل ملااُت

. ؤلافصاح الكافي 

تلكضلؤغللذلؤًتلبلىلبشاعجهًلخط يلَظ ل ملهُاعلمًل ملضكملغغألاعةللللللللللللل َال الو ثملمهلوماثلمااُتلحهضلغغألاٍع

.ل جساطلكغ ع ثلغيرلؾلُمتلوانلمًل ملمىًلجلاصيهالبلى ملااُتلألا اتيلكضلجاصيل

تلصألانلؤنلًخهض َال ٍغ     اخلطُالثلغيرل ملجضًتلبلى مللطوصلبىلاًتلإلافطاحلَىالؤنلًغجىؼلنلىل ملهلوماثل لجَو

ل:الز ر إبداء

غلحهبيرل ملضقلللللللللللل قلنًلمضىلضضقلألانض اتلألاألاغوحل الو ثمل ملااُتلًلط يلَظ ل ملهُاعلبإنلًخػمًل اخلٍغ

عؤًهلفُخوحبلنلُهللببض ءؤمالفيلخااتل مخىامل ملضكملنًل.لبلتهالالمغهؼل ملاليلألاهخاثجلؤنماٌل ملاؾؿتألامؿا

                                                           
،لصلل- 1 ل.28صلؤخمضلخلميلحمهت،ل ملضزصلبلىل اخضكُمل لخضًث،لمغحولؾبملطهٍغ
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غلؤنلًوضحلؤؾبابلَظ ل ،لألافيلوصل خو ٌل اتيلًغجبـلفيهال ؾمل ملضكمللالامخىام هؿالكالمًلمهاًيرل اخلٍغ

غلؤألال ملؿدىض ثلؤألال اخبلُغاثل ملىخوبتلباالو ثمل ملااُتل،ؤ يلنىضلمو فلتل ملضكملنلىل ؾخسض مل ؾمهلفيل اخلٍغ

غل اخضكُملًجبلؤنلًخػمًلزطاثظلفدظل ملضكملألاصعحتل ملؿاألااُتل اتيل  اتيلجخهلملباالو ثم،لفانلجلٍغ

للل.(1)ًخدملها

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

ل

ل:ألاالصت الفصل

لبلىلحملتلمًلالاؾخيخاحاثل ملخهللتلبااخضكُمل ملداؾبيلمًلزالٌلمالجلضملفيلَظ ل الطصلخُثلجمل للللل اوضٌو

هبيرةل،ألااىًلبهضل اثوعةل اطىانُتلؤنؿيلالخضكُملاملجولىلباألَمُتل ٌلؤنهالبالٌهخبرلمهىتلموحوصةلمىظل الضمللبط

                                                           
1
،لصل-  ل.48صلغؿانلفالحل ملؿاعهت،لجضكُمل لخؿاباثل ملهاضغ،لمغحولؾبملطهٍغ
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غل او كوللاالَخمامكُمخهل لخلُلُتلفخؿوعلبشيصلالفذل ظ لهدُجتلجؿٍو خُثلؤضبدذل لخاحتللالاكخطاصيألَا

تلألاطاًلهدُجتلالخغير ثل اتيلمؿذل اشغواثلحغ ءل هلطاٌلإلاص عةلنًل ملالن،للبلى  اخضكُملؤهثرلمًلغغألاٍع

صلألامؿخلصلًبضيلعؤًهل الفيلبطلتلمداًضةلألاؤهثرللالاؾخهاهت مغل اظيلخخملغغألاعةل بؿغفلزاعجيلمَا

.لموغونُت

لمضىل ختر مل ملباصتللبلىلببض ءل اغؤيهمال هخلصلمػمونل اخضكُملمًل هدشافل زؿاءلألا اغشلللللل خٌو

لبهالفيلمضىلجمثُصل الو ثمل ملااُتلالمغهؼل ملاليلالماؾؿت،خُثلٌهمصل  ملداؾبُتل ملخهاعفلنليهالألا ملهمٌو

ل انهاجي،هماليهضفلبلىل ٍغ ل انهاجيلمضنومالبإصاتلألابغ َينلجثبذلصختلألامطض كُتلجلٍغ ٍغ  ملضكملنلىلؤنلًيونلجلٍغ

     .هبرلفهااُت زخطاعلنمليلالوكذلألا لجهضلألاجدطُصلؤ
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الثالثالكفل   
 GNL2Zدراضة حالة مإضطة ضونطزان أرسيو 
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: ثمهيد

ودوسَا داخل اإلاإظعت  اإلاش دودًتبػذ مػشقت الخذنُو اإلاداظبي واإلاكاَُم ألاظاظُت اإلاخػلهت به ويزا           

، ظيخطشم في َزا الكفل ئلى الجاهب الخطبُهي ويُكُت ججعُذ اإلاكاَُم واإلاػلىماث اإلاخػلهت الانخفادًت

اهطالنا  مشد ودًتهام اإلاداظبي وجأزيٍر بالؽٍل الزي ًإدي باإلاإظعت ئلى جدعين بالػالنت اإلاىحىدة بين الخذقي

الخذنُو لها مً أحل سقؼ ألاداء الحعً داخل اإلايؽأة نُذ الذساظت أال وهي ؼشيت ظىها طشاى مً معاغذة 

هاغُت أسصٍى، اإلاخىاحذ باإلاىطهت الق GL2Zالػاإلاُت في نطاع اإلادشوناث وبالخذنُو مشيب جمُُؼ الؿاص الطبُعي 

شان  . َو

وظيخطشم في َزا الكفل ئلى دساظت الػالنت بين الخذنُو اإلاداظبي ودوسٍ في جدعين مشد ودًت اإلاإظعت    

ولزا اسجأًىا أن هخىك في زالزت مباخث أال وهي البدث ألاُو جهذًم مإظعت ظىها طشاى، الثاوي دوس الخذنُو 

. ُ اإلاش دودًتداخل اإلاإظعت أو اإلاجمؼ، أما زالثا خُى جدلي
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. ضونا طزانثلدًم مإضطة :    ااملبث  ألاو 

: ثمهيد 

ًاث ورلَ مً أحل           وخاـت في مجاُ  الانخفادًتجدهُو ظُادتها بػذ أن نامذ الجضاةش باوؽاء غذة ؼش

ًاث التي أوؽأتها  ظىها طشاىالطانت، وحػذ ؼشيت  ًاهذ  زشوتها الظخؿالُمً أَم وأيبر الؽش الطبُػُت التي 

ًاث ألاحىبُت وخاـت الكشوعُت ونذ ؼهذ َزا الهشن غىدة أصحاب ألاغماُ ئلى ئداسة . مدخٌشة مً نبل الؽش

ًاث جذاس مً نبل أصحابها، جدهو هجاخاث يبيرة بخهذًم مىخجاث وخذماث  أغمالهم بأهكعهم أي ظهىس ؼش

مثل هجاح َزٍ ألاغماُ واإلاىخجاث جدذًا يبيرا  باليعبت للمإظعت الٌبري والىاظػت في مجاُ مبخٌشة ٍو

ؼ مؼ الخؿير في ؤلاهخاج والخهىُاث  وؽاطها وئهخاحها، وهي مشجبطت بظشوف ناظُت جطلبذ جكاغله العَش

. وألاظىام

و الزي جملٌه مً أحل بلىؽ أَذاقها، قهذقها الشةِس ي َى جدهُو   قاإلاإظعت حػمل غلى جدذًذ الطٍش

. وهىغااإلاش دودًت في ؤلاهخاج يما  

. ضونا طزانجعزيف غزهة : ااططل  ألاو  

 : ضونا طزاننػأة ألا ثطور مإضطة 

 :نملذة ثاريخية  - 1

هها راث سأط ماُ نذٍس         لها و حعٍى ملُاس  245هي الؽشيت الىطىُت للبدث غً اإلادشوناث و ههلها و جدٍى

و ؾير نابل للخفشف قُه بػذما ملُىن دًىاس حضاةشي و ٌ 1ظهم ، ًل ظهم  245دًىاس حضاةشي مىصغت غلى 

و اإلادشوناث ظىها طشاى بشأط ماُ ًهذس بـ  ملُىن دًىاس حضاةشي  40ًاهذ اإلاإظعت الىطىُت لىهل و حعٍى

. غىذ وؽأتها ( ملَ الذولت)

و يخجشبت أولى نامذ بها ظىها طشاى لخإيذ ؼهادة مُالدَا بؽشوغها في ئوؽاء و حؽؿُل أهبىب الىهل           

قُان ا ًلم طىال ، و نذ مثل بمثابت خشم اجكانُت 805ط بين أسصٍى و خىك الحمشاء البالـ طىله الزي ًشجب

لُت  29باليعبت لكشوعا ، و نذ أدي َزا ئلى ئحشاء مكاولاث في  باجكام حضاةشي قشوس ي ًهخط ي  1968حٍى

ت اإلاعاةل اإلاخػلهت بالخطىس الفىاعي بالجضاةش  . حعٍى

حؿير الؽٍل الهاهىوي  1966دٌعمبر  22اإلاىاقو لـ  292/  66بمىحب اإلاشظىم  : اجطاع حلل النػاط  -1- 1    

ل ، " للمإظعت ، خُث أـبدذ الؽشيت ظىها طشاى  الؽشيت الىطىُت للبدث ، ؤلاهخاج ، الىهل ، الخدٍى

و اإلادشوناث  هىغا حذًذا مً الػالناث مؼ  1968، يما خلهذ اجكانُت الجمؼ التي غهذث في أيخىبش " حعٍى

ت مىنكه بؽٍل خاظم  ت لخهٍى اإلاإظعاث البترولُت الػامت بالجضاةش ، و َزا ما ًمىذ لؽشيت ظىها طشاى قـش

جىحهذ ظىها  1969ظىت " OPEC"و بػذَا اهممذ الجضاةش ظىها طشاى لمً ضخامت الذُو اإلافذسة للىكط 

ا  باللىن ألاظىد الزي ًمثل طشاى هدى البدث باألخز غلى غاجهها نطاع اإلاىاحم و خاقظذ غلى اظمها و سمَض

. البتروُ و اللىن البرجهالي الزي ًمثل لىن الصحشاء 

خي بخأمُم  1972قُكشي  24أغلً الشةِغ الشاخل َىاسي بىمذًً في  :ثأميم اابزألاكات  -1-2     نشاٍس الخاٍس

ت بالجضاب س و ججعذث اإلادشوناث ، و أـبدذ ظىها طشاى بزلَ الىظُط الىخُذ للثرواث البترولُت و الؿاٍص

ل  12َزٍ الهشاساث غلى أسك الىانؼ بخىنُؼ مشظىم ًىم  باـذاس الهاهىن ألاظاس ي للمدشوناث  1972أقٍش
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مجذدا بزلَ ؤلاطاس الػام الزي حؽخؿل قُه اإلاإظعاث ألاحىبُت في مُذان الخىهُب و اظخؿالُ اإلادشوناث في 

. الجضاةش 

 :طزانثطور مإضطة ضونا  -2

للمعاَمت في الخطىس الانخفادي للىطً أخزث ظىها طشاى غلى غاجهها حمؼ مىاد  : حزهية الحطور  -1 -2

ل بالػملت الفػبت بػذ الخأمُم مباؼشة ، سيضث ظىها طشاى مىز بذاًت الدعػُىاث حهىدَا ختى جفل  الخمٍى

ش مخخلل الفىاغاث  ت مٌثكت و يزا جطٍى م اإلادشوناث مً خالُ ظُاظت اظدثماٍس ئلى أَذاقها غلى جهٍى

جشولُت بذءا مً الاظخٌؽاف في اإلاىبؼ ئلى البترويمُاء في اإلافب و نذ أدي َزا الخػذد ئلى ظهىس ؼشيت الب

ت ئلى  50061يبيرة ًمل غذد مىظكيها ئلى  ل مػذُ الىمى خالُ َزٍ الػؽٍش باإلااةت ، و جمثلذ  32و خُث ـو

لخذماث البترولُت ، الخفيُؼ ، الىهل وؽاطاتها في البدث ، الخىهُب ، ئهخاج البتروُ الخام ، ئهخاج الؿاص ، ا

و اإلادشوناث  . باألهابِب ، البتر ويُمُاء و حعٍى

اظخطاغذ ظىها طشاى في مذة نفيرة ألن جفل ئلى دسحت جٍامل غمىدي و أقهي   :الهيكطةئعادة  -2-2   

. جىحهاثو غلى ؤلاؼشاف غلى غذة  الخىصَؼ،ليؽاطاث مخػذدة و رلَ اهطالنا مً الاغخماد غلى 

 .مإظعت  17، أغُذث ٍَُلتها باخخالف ًل اإلاإظعاث ألاخشي وؽأ غنها  1984-1980اإلاخطط الخماس ي 

  ASMIDAL – ENPC – NAFTAL – ENIP :مإضطات صناعية 1

  ENAC – ENAGEO – ENAFOR – ENTP – ENP: مإضطات خدمية  2

CERHYD – EGTP – ENEP – ENGCB  

  ENAC – ENGCB – EBSTP :مإضطات لإلنجاس 3

         ، و نذ ، خاس ي الشمل، خاس ي معػىدةاإلاىحىدة بأسصٍى، ظٌٌُذ: مإضطات جطيير ااناطم الصناعية  4

و  1986جكشؾذ ظىها طشاى بػذ ئغادة ٍَُلتها إلاهمت أظاظُت خُث أـبدذ راث اظخؿالُ راحي ظىت    

ش و الخىصَؼ و لًٌ  ت و الخٌٍش بهي لها دوس َام في نطاع اوسحبذ مً وؽاطاث الخذماث البتر ويُماٍو

البدث ، الىهل و ؤلاهخاج و يزا مُادًً أخشي مخمثلت في مػالجت الؿاص : اإلادشوناث و حؽمل وؽاطاتها ما ًلي 

و اإلادشوناث و لهذ ـادم غلى ناهىن اإلادشوناث الزي ًىق غلى أن الؽشايت خُاس . الطبُعي و حعٍى

.  1986و اإلاالُت التي جخػلو بيؽاطاتها و رلَ خالُ ظىت ئظتراجُجي ًىنها حعمذ بخهاظم اإلاخاطش الفىاغُت 

ش، الحكش و الخىهُب، ؤلاهخاج، الىهل : جتريض مهمت ظىها طشاى الُىم غلى الىظاةل الخالُت البدث و الخطٍى

هها . البدشي، الىهل باألهابِب و جبُؼ اإلادشوناث و حعٍى

ا مً ؼشيت قخُت بػذما ججاوصث ؼشيت ظىها طشا : ضونا طزان اليوم  -3-    2 ى مشاخل خاظمت جدىلذ ئزَش

ت ، خُث ألضمها جطىس الانخفاد  ًاث البترولُت و الؿاٍص ئلى اإلاجمىغت اإلاػشوقت خالُا و أـبدذ ئخذي أَم الؽش

. الػالمي للمدشوناث أن جدبؼ ؼشوطه في الػمل و الخؿُير الجاسي ئرا انخط ى ألامش 

ل و يزا حلب الػملت الفػبت جخمثل َزٍ اإلاهمت في حؿطُت الحاحُاث الىطني ة مً اإلادشوناث غلى اإلاذي الطٍى

ل الانخفاد الىطني ختى حعاًش الػفشهت  . الالصمت لخمٍى

: و نذ جم ولؼ اإلاشاخل الخالُت لزلَ 

 .أن جٍىن مجمؼ بترولي و ـىاعي حضاةشي  1995  –1962: اازحطة  ألالى 
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و ـىاعي حضاةشي دولي ًخٌكل بٍل قشوع الطانت و  أن جٍىن مجمؼ بترولي 2000  –1995: اازحطة الثانية 

. الٌُمُاء و الخذماث اإلاؽتريت

ت، الطانت، الٌُمُاء بيؽاطاث أخشي   2000بعد ضنة : اازحطة الثالثة جٌملت اليؽاطاث البترولُت و الؿاٍص

. الخ ... جخطلب مػشقت مخمازلت مثل خذماث اإلاىاحم

غُت هاجحت نابلت للمىاقعت و إلاىاحهت الخدذًاث خاـت بػذ الُىم ناغذة ـىا" ظىها طشاى"أـبدذ ؼشيت 

قخذ الانخفاد الىطني غلى العىم الخاسجي ، و الذخُى ئلى انخفاد العىم ، و رلَ بكمل ؤلاهجاصاث اإلاالُت 

. و الخىظػاث الحالُت غلى الفػُذ الىطني و الذولي 

مً طشف ؾشقتي البرإلاان و  2005اسط و يزلَ بػذ ولؼ ناهىن اإلادشوناث الجذًذ الزي جم مفادنخه في م

. مجلغ ألامت

  :مهام ألا أهداف ااإضطة: الثاني ااططل

 :مهام مإضطة ضونا طزان -أ

:  قُما ًلي ظىها طشاىجخمثل مهام مإظعت            

. البدث و الخىهُب غً آلاباس البترولُت -   

. جىمُت واظخؿالُ الحهُى البترولُت -   

ش اإلاىخجاث -    . البترولُت جٌٍش

و ) ههل اإلادشوناث  -    . (غملُت الدعٍى

ت للمىخجاث البترولُت  -     .اإلابادالث الخجاٍس

 : هداف الزئيطية لطمإضطة ألامزهملاتها  -ب

: جخمثل ألاَذاف الشةِعُت اإلاعطشة لها قُما ًلي -   

.  العُطشة اإلاعخمشة و اإلاخىاـلت غلى ألاغماُ الشةِعُت -   

ض وجذ -    تحػٍض . غُم الهذساث الخٌىىلىحُت و ؤلاداٍس

ؼ في وؽاطاتها  -   . الخىَى

. الخطىس الخاسجي و الؽشايت -   

ت  -    ت طانتها الخٌىىلىحُت و الدعُيًر . جهٍى

% 40ئطاس ظامي الزًً ًمثلىن  14500غامل مً بُنهم  37000حعخىغب اإلاإظعت الىطىُت ظىها طشاى  -2

.  مً اإلاجمىع الػام

ل الؿاص الطبُعي حؽمل غلى وح ش البتروُ ، بدُث جهؼ اإلاشيباث جمُُؼ و جدٍى داث جمُُؼ الؿاص الطبُعي ، وجٌٍش

:  في اسصٍى، ظٌٌُذة ، قُما ًخق مشيباث اسصٍى لذًىا 

GNL1Z ،GNL4Z، GNL3Z، GNL2Z 

 الزي نُذ الاهجاص ، والتي جبػذ غً الجضاةش الػاـمت  بدىالي 

 نخفش جشبص ي غلى مشيب جمُُؼ الؿاص الطبُعي باسصٍى ًلم ، ونذ ا 450الزي ظأجطشم ئلى  

كُت له .  جهذًم بطانت حػٍش
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   :و ًخم الخطشم ئلى رلَ مً خالُ: الهيكل الحنظيمي اجمع ضونا طزان ألا غزحه : ااططل الثالث

: الهشاس  2011حاهكي  10ونؼ الشةِغ اإلاذًش الػام ًىم : الهيكل الحنظيمي لطونا طزان : أألاال 

اإلاخممً الهٍُل الخىظُمي الجذًذ للبيُت الٌبري لعىها طشاى و اإلاػخمذ مً نبل مجلغ (  25 -س)001 -أ 

ش نُادة وؽاطاث اإلاجمؼ ظىاء مً خُث جٌُُل ئظتراججُت  2011حاهكي  04ؤلاداسة في ، و رلَ في ئطاس جطٍى

ض الخيعُو بين  مؼ اإلاعخجّذاث الىطىُت و الذولُت و رلَ بفكت دًىامٌُُت معخمشة ، أو مً الخىمُت خُث حػٍض

 . اليؽاطاث و مىاسد الؽشيت مجمل

:  غزح الهيكل الحنظيمي اجمع ضونا طزان :ثانيا

اث و الػالناث باإلاجمؼ  الهٍُل الخىظُمي لعىها طشاى َى غباسة غً َشم ًىضح مخخلل و التي هي يما , اإلاعخٍى

: ًلي

 .دوسٍ ألاظاس ي ؤلاؼشاف غلى الدعُير الػام ,َى أغلى ظلطت جىكُزًت باإلاجمؼ :الزئيظ اادًز العام -أ

ت, له دوس الدعُير ؤلاداسي للمجمؼ :الدًواو -ب  .و مخابػت مخخلل الؽإون ؤلاداٍس

ش ئلى ًل مً مجلغ ؤلاداسة, و هي لجىت جمطلؼ بدعُير اإلاجمؼ :اللجنة الحنفيذًة -ج  و ئلى, وجشقؼ الخهاٍس

 .الجمػُت الػامت ئرا لضم ألامش

ض الامخثاُ للمماسظاث : كياتلجنة  خال -د مٍلكت بالّعهش غلى اخترام أخٍام ناهىن ألاخالنُاث و حػٍض

 .في اإلاإظعت ألاخالنُت

اث: مدًزية اازاحعة لطمجمع -ه   .جهىم بذوس اإلاشاحػت الذاخلُت للمجمؼ بمخخلل ألاوؽطت و اإلاعخٍى

 ظير قهم الخؿيراث اإلاخخلكت اإلاإزشة غلىلهم دوس اظدؽاسي ٌعاغذ غلى اجخار الهشاساث، و حي: ااطخػارين -ألا

 .اإلاجمؼ

 له دوس مخابػت و حعُير ألامً داخل اإلاجمؼ، ظىاء اإلاىقش راجُا، أو مً طشف:  من الداخلي لطمإضطة -س

 .مإظعاث ألامً الخاـت

 حعاَم في ـُاؾت العُاظاث لحماًت صحت و أمً ألاقشاد داخل :مفخػية الصحة ألا  من ألا المليئة  -ح

اث و مشانبتهااإلاج  .مؼ و خاسحه ، و يزلَ خماًت البِئت في مخخلل ألاوؽطت و اإلاعخٍى

حؽشف غلى مخخلل الػالناث الخأظِعُت و الذولُت التي ًهىم : مدًزية العالكات الحأضيطية ألا الدألالية  -ط

 .اإلاجمؼ بها

 اإلادشوناث الخامتٌؽمل حمُؼ ألاوؽطت التي جإدي و حعاغذ غلى اظخخشاج  ( : AMONT) نػاط اانملع -ن 

و نذ حمػذ ظىها طشاى ًل َزٍ ألاوؽطت في . مً البدث و الخىهُب ئلى ـُاهت آلاباس و اظخخشاج الىكط 

واخذة هي الؽشيت الهابمت للخذماث الىكطُت و ؼبه الىكطُت  )SPP َزٍ ألاخيرة التي جمم خفق و مدكظت

 (.ظىها طشاى

 :لؽشايت مؼ مإظعاث أخشي  أَمهابمجمىغت مً اإلاإظعاث اإلاملىيت لها ًلُا أو با

اء  -1  .  و التي جمخلٌها ظىها طشاى بالٍامل  ENAGEOاإلاإظعت الىطىُت للجُىقيًز

 .و التي جمخلٌها أًما ظىها طشاى ًلُا( ENAFOR)اإلاإظعت الىطىُت للحكش -2

 .، و التي جشحؼ ملٌُتها أًما ًلُا للمجمؼ(ENSP)اإلاإظعت الىطىُت لخذماث آلاباس   -3

  و التي جمخلٌها ظىها طشاى ًلُا ،ENGCB))اإلاإظعت الىطىُت للهىذظت اإلاذهُت و البىاء -4
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 ٌؽمل ألاوؽطت التي حػمل و حعاغذ غلى لمان ههل مىخجاث اإلاجمؼ: TRC) )نػاط النلل عبر  نابيل -و

ابمت غبر ألاهابِب ، و نذ حمػذ ظىها طشاى أًما َزٍ ألاوؽطت في مدكظت واخذة هي ظىها طشاى الو

و (SIP) لالظدثماس ، و التي جمم بذوسَا خفق مجمؼ ظىها طشاى بمجمىغت مً اإلاإظعاث التي ٌؽترى في

 :اإلاعاَمت ملٌُتها مؼ مإظعاث أخشي، و مً أَم مٍىهاث َزٍ اإلادكظت

 . 60%، خُث جفل خفت ظىها طشاى ئلى (STH)ؼشيت هكل اإلادشوناث -1

ؼ الق -2 ت الهجاص اإلاؽاَس   .منها% 50، خُث جمخلَ ظىها طشاى SARPI))هاغُتالؽشيت الجضاةٍش

لها، و نذ حمػذ : (AVAL) نػاط ااصل -م  و ٌؽمل ألاوؽطت التي حعاَم في مػالجت الخاماث و جدٍى

ش و يُمُاء اإلادشوناث   .(RCH)ظىهاطشاى يزلَ َزٍ ألاوؽطت في مدكظت واخذة هي الؽشيت الهابمت للخٌٍش

 أخشي  ة مً اإلاإظعاث التي جمخلٌها بالٍامل أو بالؽشايت مؼ مإظعاثو التي جمم خفق اإلاجمؼ في مجمىع

: و التي مً أَمها ،

ش الىكط  -1 . بالٍامل ظىها طشاى، و التي جمخلٌها (NAFTAC)اإلاإظعت الىطىُت لخٌٍش

اثاإلاإظعت الىطىُت  -2   . 100%بيعبت  ظىها طشاىو التي جمخلٌها  ،(ENIP) للبتر ويُمُاٍو

و مىخجاث مجمؼ  و: نػاط الخطويم  -و ، و التي  ظىها طشاىٌؽمل حمُؼ ألاوؽطت التي حعاَم في حعٍى

مإظعاث  َزٍ ألاخيرة التي جمم خفق اإلاجمؼ في اإلادشوناث SVH))الهابمت لخهُُم  ظىها طشاىحمػذ في 

َزٍ  جىىغذ ملٌُتها ما بين اإلالٌُت الٍاملت ، و بين الؽشايت مؼ مإظعاث أخشي ، و جخمثل أَم مإظعاث

 :قُما ًلي      خكظتالم

و و جىصَؼ اإلاىخجاث الىكطُت  -1  .  و التي ًمخلٌها اإلاجمؼ بالٍامل (NAFTAL)اإلاإظعت الىطىُت لدعٍى

 .و التي ًمخلٌها اإلاجمؼ يلي HYPROC))مإظعت الىهل البدشي  -2

و الؿاصاث الفىاغُت -3  .  ، و التي جشحؼ ملٌُتها بالٍامل للمجمؼ(COGIZ)ؼشيت ججهيز و حعٍى

ت للطانت،  -4  .منها% 50خفت  ظىها طشاىو التي ًمخلَ مجمؼ  (AEC) الؽشيت الجضاةٍش

ت للطانت اإلاخجذدة -5  . منها للمجمؼ  45%و التي جشحؼ ملٌُت   NEAL) الؽشيت الجضاةٍش

ًاث: اادًزية الحنطيلية لطمجمع لطػزاهة  -ص  في أوؽطت اإلاىبؼ بمشاغاة  ، تهخم بمخابػت أوؽطت اإلاؽاس

ت، ؤلاظتراججُت و اإلاالُت  ظاةلالم ُّ   .لعىها طشاىالػمل

اث: اادًزية الحنطيلية لطمجمع لطمليرألاهيمياء  -ع  . تهخم بمخابػت أوؽطت البُترويُماٍو

حؽشف غلى ـُاؾت و اخخُاس  :الحخطيط ألاالاكحصاد . اادًزية الحنطيلية لطمجمع إلاضتراثيجية  -غ

ػه و ـُاؾت ظُاظاجه  ، وؽطتاإلاجمؼ بالخيعُو مؼ مخخلل ألا ئظتراجُجُت يما حػمل غلى جهُُم مؽاَس

 .الػامت

ت اإلاعإولت غً مخخلل الػملُاث اإلاالُت: اادًزية الحنطيلية لطمجمع لطػإألاو ااالية  -ف  و هي اإلاذًٍش

 .للمجمؼ

ت بفُاؾت العُاظاث و ؤلاظتراحي: اادًزية الحنطيلية لطمجمع لطموارد البػزية  -ص  حُاثحعاَم َزٍ اإلاذًٍش

ت باإلاجمؼ و مخابػتها  .غلى معخىي اإلاىاسد البؽٍش

ت الػامت: اادًزية الحنطيلية لطمجمع لألنػطة اازهشية  -ق  حؽشف غلى مخخلل ألاوؽطت الخابػت ئلى اإلاذًٍش

  .مباؼشة
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 ًتاإلاخابػت و مشانبت ميزان, حػمل غلى لمان الخيعُو : اادًزية الحنطيلية لطمجمع لطفزألاع ألا ااطاهمات  -ر

ًاث في الجضاةش و في الخاسج   يما حعهش غلى حسجُل أَذاف اإلايزاهُت في ئطاس ئظتراججُت، الكشوع و اإلاؽاس

ت  ،اإلاالُت  ،الخخطُط  ،ظىهاطشاى و الظُما في الجىاهب ؤلاظتراججُت  و  الؽإون الهاهىهُت ،اإلاىاسد البؽٍش

 .الخذنُو

 جىخُذ و جيعُو حمُؼ مىاسد الؽشيت و يزا حػلها مشيض حػمل غلى :اادًزية الحنطيلية لطمجمع الحلنية  -ع

م بالخٌىىلىحُاث 
ّ
لها للخدٌ ش الخبرة و البدث و الخىمُت ،جكّىم و جَإ   .جطٍى

 لها دوس مخابػت ًل الخؿيراث الهاهىهُت الخاسحُت التي جإزش غلى: اادًزية اازهشية لطػإألاو اللانونية  -ت

اث و ألاوؽطت لخهىم بٌؽكها و جىلُدها لم ،اإلاجمؼ  يما جهىم بالكاء الطابؼ الهاهىوي غلى  ،خخلل اإلاعخٍى

اث و مخابػت رلَ ًل  .ألاوؽطت و اإلاعخٍى

 .تهخم بمخخلل الؽإون اإلاخػلهت بفكهاث اإلاجمؼ :اادًزية اازهشية لصفلات  -ث

 حمؼ و جبادُحؽشف غلى حعهُل الاجفاُ داخل الم :ااعطوماتاادًزية اازهشية لإلعالم آلالي ألا نظام  -خ

اث،اإلاػلىماث بين مخخلل ألوؽطت و  ش ألاهظمت اإلاػلىماجُت و الخهىُت اإلاعخٍى . و يزلَ جطٍى
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 الشةِغ اإلاذًش الػام

 الذًىان

ً  اإلاعدؽاٍس

ألامً الذاخلي 

 للمإظعت

ت اإلاشاحػت  مذًٍش

 للمجمؼ

مكدؽُت الصحت و 

 ألامً و البِئت

ت الػالناث الخأظِعُت و الذولُت مذًٍش  

 اللجىت الخىكُزًت

 لجىت ألاخالنُاث

و وؽاط اإلاىبؼ  وؽاط اإلافب وؽاط الىهل غبر ألاهابِب وؽاط الدعٍى

 مديرية التنسيقية للمجمع للبتروكيمياء مديرية التنسيقية للمجمع الشراكة

ت الخيعُهُت للمجمؼ الاظتراجُجُت و الخخطُط و الانخفاد    مذًٍش

ت الخيعُهُت للمجمؼ للؽإون اإلاالُتمذ ًٍش  

ت الخيعُهُت للمجمؼ للؽإون الخهىُت  مذًٍش

ت ت الخيعُهُت للمجمؼ للمىاسد البؽٍش  مذًٍش

ًاث ت الخيعُهُت للمجمؼ للكشوع و الاؼترا  مذًٍش

ت ت الخيعُهُت للمجمؼ لليؽاطاث اإلاشيٍض  مذًٍش

ت للؽإون  ت اإلاشيٍض اإلاذًٍش

 الهاهىهُت

ت ت اإلاشيٍض  اإلاذًٍش

للفكهاث    

 

ت  ت اإلاشيٍض لإلغالم اإلاذًٍش

وماث  الالي وهظام اإلاػل  

 

ل باإلاإظعت : ظىهطشاى : اإلافذس  :مخاح في, الخىظُم , الخػٍش  

http://www.sonatrach.com/ar/organisation.html 
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. GNL2Zالؼاس الطمليعي ثلدًم مزهل ثمييع :ااملبث الثاني

 .اازهلجعزيف  :ااططل  ألاو 

ت لجلب الػملت الفػبت  وصٍادة في  هظشا ألَمُت الؿاص الطبُعي يثروة طبُػُت حػخمذ غليها الفادساث الجضاةٍش

مشيب ـىاعي  نشسث مإظعت ظىها طشاى ئوؽاء  ،واظخخذامه الُىمي في ألاوظاط الػاةلُت  ،ميزان مذقىغاتها

اإلاشيب الفىاعي لخمُُؼ ) بىجان و ؾاص ولين،  -الؿاص الطبُعي ألاحي مً أباس خاس ي الشمل ئلى بشوبانًهىم بخمُُؼ 

 .  GNL2Zًذعى  ( 2الؿاص الطبُعي 

خ َزا اإلاشيب  ػىد جاٍس ٌُتنشسث اإلاإظعت ئحشاء غهذ مؼ  م خُث1976ئلى َو  الؽشيت ألامٍش

POLLMANKELLOG لؿاص الطبُعي بدُث ًخممً الػهذ مً احل بىاء مشيب ـىاعي وظُكخه جمُُؼ ا

 :الؽشوط الخالُت 

. دساظت اإلاؽشوع -

- ً .  الخمٍى

. الدعُير -

ٌُتبذاًت الدؽؿُل جٍىن غلى ًذ الؽشيت  -   POLLMANKELLOG   ألامٍش

خ الخالُت غلى الترجِب ما ًلي  :وغلى َزا ألاظاط جم في الخىاٍس

. الػهذ و جىنُػه ئبشام 09-02-76* 

. ة ألاؼؿاُ باإلاشيببذاي 01-04-76* 

: GNL2Zموكع مزهل  -أ

شان 40ًهؼ اإلاشيب في الؽماُ الؽشقي لبلذًت بطُىة غلى بػذ  ٌَخاس  70ًتربؼ غلى معاخت  , ًلم مً والًت َو

: مىاطو  3جخٍىن مً 

. اإلاىطهت الفىاغُت لإلهخاج -1

...(. اءبخاس الم, الهىاء ) الالصمت لػملُت ؤلاهخاج  للمىخىحاثاإلاىطهت الفىاغُت  -2

مً الؿاص  3م11000نطاساث لػبىس الؿاص اإلاباع ظػت ئهخاج مخىظطت  6اإلاىطهت الفىاغُت لخمُُؼ الؿاص مً  -3

 .الطبُعي ًىمُا

 :هجذ أنها جدخىي غلى الػىاـش الخالُت  ؤلاهخاجخلهت  ئلىهظشها  ئرا

. مشحل 22* (Chaudières).طً في العاغت 2760جهذس ب ئحمالُتظػت *    

. مُؿا واط 60وخذاث إلهخاج الٌهشباء ظػت الىاخذة  3*    

. العاغت/ 3م19800مدطت لطخ ماء البدش بعػت *    

ظاةل ًهذس ئهخاج الىخذة   53العاغت منها ؾاصي و/ 3م214صوث بعػت وخذاث إلهخاج ألا*    

ًالخالي  3م54000ب      :ًىمُا مىصغت 

 .      طً ًىمُا 63: البر وبان     -

. طً ًىمُا  448 :وجان الب     -
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. طً ًىمُا 168:  الؿاص ولين     -

ً قىجذ  ً الؿاص الطبُعي اإلامُؼ ظػت الىاخذة  3أما قُما ًخق الخخٍض . .  3م125000خضاهاث لخخٍض

.   3م29000مطخت الؿاص بعػت      -

ُكين للخفذًش جدخىي غلى      - ُكين)أهابِب جدمُل  10ـس آلاجُت والؿاص ولين ٌعخهبالن البىاخش ( َزًً الـش

ٌُت مً الخاسج خُث ًفذس الؿاص الطبُعي اإلامُؼ و أوسوبا أما البىجان قِعخخذمه  .GNLللىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

.  GNL1Zاإلاشيب اإلاجاوس 

. ئهخاج للمشيب 09-01-81*  

. أُو جفذًش للمشيب 20-07-81*  

 :GNL2Zثنظيم ألامصالح مزهل  :ااططل الثاني

ًماسط مً طشف َُئاث مخخلكت لٌنها مشجبطت بُنها، قارا هظشها ئليها مً هاخُت حعلعل وؽاط اإلاشيب  ئن -1

: اإلاعإولُاث هجذ 

ت الػامت : غلى اإلاعخىي ألاغلى *  . اإلاذًٍش

. و اإلاٍاجب الى سؼاثما ٌعمى بمشيض اليؽاط مثل  :اإلاخىظطغلى اإلاعخىي * 

مًٌ جهعُم َزٍ الىظاةل يما ًلي ،ة في الفُاهتما ٌعمى بمشيض الؽؿل مثل الػامل: غلى اإلاعخىي ألادوى*  :  ٍو

  اإلافالح غذد غمالها  وظُكتها

ًاث ألاشخاؿ و  - مشانبت جدش

ً  ويزا  الػماُ  منهم والضاةٍش

خشيت العُاساث و حعخػمل لزلَ 

زا ما ًجػل دوسَا  34 ًاميرا َو

مهم مً أحل لمان ألامً داخل 

اإلاشيب ووناًت الػماُ مً 

 .الحىادر

 

 

100 

 ألامً -

  جهىُت  الخىصَؼ اإلاشانبت -

(DRS)  

Distributeur Contrôle 

Système  

  

 ألامً  

جٌمً أَمُت َزٍ اإلافلحت في أنها 

اإلاعير اإلاالي اإلاداظبي للمشيب ، ئر 

جهىم باالخخُاس اإلاالي ألامثل ظىاء 

ل أو الهفير  .غلى اإلاذي الطٍى

 

29 

 اإلاداظبت -

ؤلاغالم و الدعُير  -

ىت  - الخٍض

 الؽإون الهاهىهُت -

 

اإلاالُت   

 

 

 

اإلاشانبت الُىمُت للخجهيزاث ، و    دساظاث  - 
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بالخالي لىىغُت ؤلاهخاج يما جهىم 

بتزوٍذ ؤلاداسة و اإلافالح ألاخشي 

باإلاػلىماث غً الجىاهب الخهىُت 

للمشيب ، ويزا نُامها بخىحُه 

 .الذساظاث و البدىر الخهىُت

 

83 

ه  - ججاسب مخبًر

 جكخِؾ -

الخهىُت   

 

 

لمان اإلاىحىداث مً اإلاىاسد 

ت لٍل مفلحت مً اإلافالح،  البؽٍش

حعُير وجىظُم الػمل ، ويزا 

الخٌكل بمجاُ جشنُتهم اإلاهىُت 

يُت  .ورلَ بىلؼ خطط جٍٍى

 

20 

 الخمهين  -

-  ً  الخٍٍى

 

ت اإلاىاسد   مذًٍش

ت   DRHالبؽٍش

له ئلى  جمُُؼ الؿاص الطبُعي و جدٍى

لين ، بشوبان و بىجان و ؾاص و

الخيعُو بين الطلب و يمُت 

ؤلاهخاج اإلاىاظب لخؿطُت رلَ ئلى 

 .حىاهب خكظ وخذاث ؤلاهخاج

 

319 

 الخخطُط  -

 الخدمير و ؤلاسظاُ  -

 

 ؤلاهخاج

جلبُت حمُؼ اإلاخطلباث مً اللىاصم 

و الخجهيزاث، ججهيزاث اإلافالح 

 .ألاخشي، جىقير الىهل اإلاعخخذمين

 

98 

 داخلي   -

الخذبير    -

 الىهل   -

الىظاةل الػامت 

MG 

جفلُذ وخكظ الخجهيزاث ؤلاهخاج 

لخكادي أي غطل أو جىنل، جىكُز 

الخؿيراث اإلاػلً غنها بطلب مً 

زا ما ًجػلها  اإلافالح الخهىُت، َو

راث أَمُت بالؿت جخممً 

ت العير الحعً للمشيب  .اظخمشاٍس

 

 

264 

  

 

 الفُاهت

ت  جأمين حمُؼ الػهىد ؤلاداٍس

اإلاخابػت الاحخماغُت و للمشيب، جأمين 

 .الطبُت لألشخاؿ

 

 

33 

 الخأمين -

الممان الاحخماعي  -

 الممان الفخي -

 

 اإلاعخخذمين
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. ألامًمفلحت الخهىُاث ومفلحت  -وظاةل اإلاشانبت جخممً ًل مً اإلاالُت  -1 

ً  –مفلحت الفُاهت   -وظاةل الاظخؿالُ جخممً مفلحت ؤلاهخاج  -2  .مفلحت الخمٍى

: مصالح اازهل ألاأهم ألاظائفها -2

 

 

 

 

ؼشاء و حعُير نطؼ الؿُاس اإلاعدبذلت، 

و الخجهيزاث الخاـت باإلاشيب، ويزا 

اإلاىاد الٌُمُاةُت الالصمت لإلهخاج، 

مشانبت جىخُذ الشمىص خعب 

ت  .اإلاىاقهت الخهىُت الخجاٍس

 

 

 

48 

 الؽشاء   -

-   ً  الخخٍض

 

 

 

ً  الخمٍى

ئدخاُ أخذر الخهىُاث 

الخٌىىلىحُت في الاظخؿالُ ورلَ 

لدعهُل الػمل بالىخذة، وحػلها 

 .جىايب الهىة الحالُت

 

08 

  

 خلُت ؤلاغالم

َى الهعم الزي ٌػمل غلى جضوٍذ 

اإلاشيب بالىزاةو ئلى حاهب الهُام 

 .بترحمت الٌخب

 

09 

  

خلُت 

 الخىظُم

خاقظت غلى ظالمت حى الػمل الم

داخل اإلاشيب ورلَ بىلؼ التزاماث 

 .ونىاهين جكشك غلى الػماُ

   

غالناث 

خاـت 

 بالػمل

العهش غلى ظالمت و صحت 

اإلاعخخذمين بخىقير الىظاةل الػالج 

ت في خالت ونىع خىادر  المشوٍس

 .داخل اإلاشيب

   

 اإلاشيض

 الفخي

َزا الهعم ًٌمً دوسٍ في ملء 

الػمل بيؽاطاث أوناث قشاؽ 

الُت ، وسخالث جشقيهُت و  ٍس

 .اظخطالغُت

  

 

 

 

 

 

نعم 

اليؽاطاث 

 و الشغاًت



  GNL2Z  أرسيو  نطزا اضوو دراضة حالة مإضطة   الفصل الثالث      

 

 
80 

الهيكل الحنظيمي ازهل ثمييع الؼاس الطمليعي 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مصلحة ااالية: ااططل الثالث

 

 

 

 

 

 

: الهيكل الحنظيمي اصلحة ااالية

 

 

 

 

ت الػامت   اإلاذًٍش

 مفلحت ألامً الذاخلي

الم الالي مفلحت الاع  

ت الكشغُت للمعخخذمين  اإلاذًٍش

 مفلحت اإلاىانفاث

 مفلحت الخىظُم

ت الكشغُت لالظخؿالُ   اإلاذًٍش

 

داةشة 

وظاةل 

 الػمل

 

داةشة 

اإلاىاسد 

ت  البؽٍش

 

داةشة 

 اإلاعخخذمين

 

داةشة 

ً  الخمٍى

 

داةشة 

 الفُاهت

 

داةشة   

 ؤلاهخاج 

 

 داةشة ألاؼؿاُ الػمىمُت 

 

 داةشة ألامً

 

 داةشة الخهىُت

 

نداةشة اإلاالُت و الهاهى  

 

 سةِغ نعم اإلاالُت

 

ُى واإلاخضون  قشع ألـا

 

 مفلحت اإلايزاهُت

 

 ألاماهت الػامت

 قشع اإلاىسدًً

 

 مفلحت اإلاداظبت الػامت

ت الحعاباث   قشع مشيٍض

 

ىت  مفلحت الخٍض

 

 قشع الخدفُل
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 ومعَ اإلاداظبت رلَ في بما واإلاالُت بتاإلاداط مجاُ في اإلاهش إلاىظكي خذماث غلى الخذماث اإلاالُت نعم ًىقش

 الثؿشاث وجدذًذ اإلاالُت، الخىنػاث ًخػلو قُما ؤلاهجاصاث ألاوؽطت الهُاًل ومشانبت مهػذ، َُاًل الذقاجش

 خطت الػمىمُت، اإلايزاهُت :الخىلُل الىزاةو ًاقت وجدلُل وجىخُذ والخهاط إلاػالجت الالصمت ؤلاحشاءاث والذغىة

ل وخطت الىهذي، الخذقو  .. ... الخمٍى

خٍىن  :اإلاالُت الؽإون ئداسة جىظُم  خذماث زالر مً ٍو

 :ااباضملة كطم

 :هي الخذمت َزٍ حؽٍل التي واإلاهاطؼ مهػذ، َُاًل الذقاجش ومعَ اإلاداظبت مؼ ًخػامل

 هطام في الػهىد ومشانبت والخذماث الباتػين لؽشاء لكىاجير واإلاداظبت هي اإلاػالجت مهمتها  :نعم اإلاىسد -

 .ًظهش أًما ودولي ويوط

ت نعم - خذاث للى والػالناث اإلاىظكين مشجباث لٌؽىف واإلاداظبت الخذنُو غً اإلاعإولت هي اإلاشيٍض

 .اإلاؽتريت ومشانبت الهشوك، وؤلابهاء غلى وسنت الخىاصن الػام

اإلاهام الشةِعُت لها قىاجير خذماث العًٌ والؿزاء اإلاهذم ألطشاف :نعم الكىجشة الجباةُت -

ًاث الخابػت، َُئت جىظُم اُ)الثالزت الت اإلاذسظُت وؤلاًجاس الاجفاالثوخذاث، الؽش ، والٍش

، ههل ظذاد الكىاجير، اإلاالخظاث التي ريشث مً نبل الؿير أي (3أسصٍى ومخُم سنم  الكُالث)الثابخت

 .الػمالء وجدفُل الذًىن والفشف الفخي

-  ُ ى ذ : ألاظهم وألـا وجذنُو في السجالث الشةِعُت ( العىىي  الجشد)اإلاالُت  الاظدثماساث، وألاوسامـس

ُى وخعاب   .الاظتهالىأـل

خمثل دوسَا قُما ًلي: خدمة ااعطومة إلادارية : ٍو

 (.مجمىغت ؼشاةُت)جىطُذ اخخُاحاث َُاًل اإلاهش اإلافب وخذاث 

 ئطالم الشقُو للميزاهُت. 

 ذ الشنابت واإلايزاهُت  .ـس

تئغذاد  ش الؽهٍش . والكفلُت الخهاٍس

: خدمة الدفع النلدي

دوس َزٍ الخذمت َى العُطشة غلى ؤلاهكام بالذًىاس الجضاةشي والػمالث ألاحىبُت، ًىكز ظلعلت مً الذقػاث 

،وولؼ ميزاهُت الىهذ الاحخماغُت، ومشجباث اإلاىظكين واإلاىظماث ( الدعىم والخذماث)  لكىاجير الىكهاثبالذًىاس 

. الاظخيرادوطين ملكاث ، ودقؼ هكهاث العكش للخاسج وثوالعُىلت 

. ااجمععالكة ألادألار الحدكيم داخل :ااملبث الثالث

: دألار ألامهمة الحدكيم: ااططل  ألاو 

مش غبر زالر مشاخل خم قيها ئداسة البػثاث الخاـت بالػملُت اإلاطلىبت أال وهي الخذنُو : ٍو ت ٍو اإلاشخلت الخدميًر

: جمش غبر ماًليوالعهش غلى الشنابت الكػالت داخل اإلايؽأة أي اإلاشيب و
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:  عمطية الفبص

 .داخل مفالح اإلايؽأةجدمير بشهامج غمل الخاؿ بخذنُو  -

و اإلاذنهين -  .اخخُاس قٍش

 .دساظت خاـت بمخطلباث اإلاشيب -

ذ ؤلالٌترووي الخاؿ بالػملُت -  .جدمير البًر

 .اجخار ًل ؤلاحشاءاث ألاولُت مً الخجىُذ بٍل وظاةل اإلاػشقت -

والتي ًجب الترييز غليها أزىاء غملُت  ى ألانعام اإلاعتهذقت للخذنُوجدذًذ اإلاىالُؼ اإلاطشوخت ويزُ -

 .الخذنُو

 .جدذًذ ألاَذاف الشةِعُت مً غملُت الخذنُو -

 .جهعُم اإلاهام بين أغماء الكٍشو -

 .اخخُاس اإلاىطهت ألاولى للبذء بػملُت الكدق واإلاشانبت -

: عمطية الحبليم

إلاالُت النهاةُت يخػبير ظلُم ألغماُ اإلاؽشوع ورلَ خالُ قترة وقُه جظهش ئمٍاهُت الحٌم غلى ـالخُت الهىاةم ا

. في نهاًت جلَ الكترة مؼ ئدساج ملكاث لخدلُل اإلاؽاًل اإلاطشوخت مالُت مػُىت ويذاللت غً الىلؼ اإلاالي

: عمطية الحلزيز

هفذ بها بلىسة هخاةج الكدق والخدهُو مػا  ش ًهذم ئلى الهُئت اإلاٍلكت بالم وئزباتهماٍو ىذسج قُه في جهٍش سانبت ٍو

ش ًبين  سأي اإلاذنهين  اإلاداًذ في ؼأن الهىاةم اإلاالُت يٍل مً خُث جفىسَا إلاشيض اإلاؽشوع اإلاالي يما أن الخهٍش

 .ًجت أغماُ اإلاؽشوع ومشيٍض اإلااليغملُاث الهُاط للمػامالث اإلاالُت ئر أقمذ ئلى ئزباث ـىسة غادلت لىذ

: ااططل الثاني

 :غأةاايزانية ااالية لطمن

 (2013-2012)اإلايزاهُت اإلاالُت : أوال  

صول  ألا

2013 2012 

ًاث اإلابلـ ؤلاحمالي  اإلابلـ الفافي اإلابلـ الفافي ؤلاَخال

ت ُى ؾير الجاٍس      ألـا

اإلاخىج ؤلاًجابي  –قاسم بين الانخىاء 

 أو العلبي 

    

ت  16237920.94 1482854.63 450406.90 1933261.53 جثبُخاث مػىٍى

 894827477.24 1216475116.69 149179550.78 1356654667.47 بِخاث غُيُتجث

     أساض ي

     مباوي

 894827477.24 1216475116.69 149179550.78 1365654667.47 جثبُخاث غُيُت أخشي 

ا      جثبُخاث ممىىح امخُاَص

ا  178347802.42 821412922.14  821412922.14 جثبُخاث ًجشي ئهجاَص

     ًخاث مالُتجثب

     ظىذاث مىلىغت مىلؼ مػادلت

    معاَماث أخشي و خعاباث داةىت 
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 ملحهت بها 

     ظىذاث أخشي مثبخت

نشوك و أـُى مالُت أخشي ؾير 

ت  حاٍس

    

ل      لشاةب مإحلت غلى ألـا

ت ُى ؾير الجاٍس  1074799072.60 2039370893.46 149629957.68 2189000851.14 مجمىع ألـا

ت       أـُى حاٍس

 600775024.99 986627307.12  986627307.12 مدضوهاث و مىخجاث نُذ الخىكُز

خعاباث داةىت و اظخخذاماث 

 ممازلت

    

 91333746.22 161762087.78  161762087.78 الضباةً

 149971962.99 125602141.92  125602141.92 اإلاذًىىن آلاخشون

ها المشاةب و ما  ه  54286932.57 133615604.85  133615604.85 شاب

خعاباث داةىت أخشي واظخخذاماث 

 ممازلت

    

     اإلاىحىداث وما ؼابهها

ُى اإلاالُت  ألامىاُ اإلاىظكت وألـا

ت ألاخشي   الجاٍس

    

ىت  9346.27 472692.55  472692.55 الخٍض

 896377013.04 1408079834.22  1408079834.22 مجموع  صوو الجارية

 1971176085.64 3447450727.68 149629957.68 3597080685.36 ااجموع العام لألصوو 

 

 :  الخصوم

 ُ ( خفىم)اإلايزاهُت اإلاالُت (: 2)الجذو
 2012 2013 المليانات

    رؤألاص أمواو

 102400000,00 102400000,00 سأط اإلااُ جم ئـذاٍس

   سأط ماُ ؾير معخػان به

ًاطاث  مذمجتاخذ –غالواث و اخخُاطاث 
(1)

   

   قاسم ئغادة الخهُُم 

قاسم اإلاػادلت
(1)

   

 (1551975,84) (17038470,09) هدُجت ـاقُت خفت اإلاجمؼ –هدُجت ـاقُت 

 (23559962,74) (25111938,58) جشخُل مً حذًذ –سؤوط أمىاُ خاـت 

خفت الؽشيت اإلاذمجت                 
(1) 

  

خفت روي ألانلُت
(1) 

  

 77288061,42 60249591,33 1ع مجمو

   خصوم ػير حارية 

 760945594,47 1245543480,22 نشوك ودًىن مالُت

ىد لها     لشاةب مإحلت و مـش

ت    دًىن أخشي ؾير حاٍس

   مئىهاث و مىخجاث

 760945594,47 1245543480,22 2مجموع 

   الخصوم الجارية

 54104267,44 487693127,60 مىسدون و خعاباث ملحهت 

 937037,00 978384,00 لشاةب

 123188051,94 183614648,43 دًىن اخشي 

ىت ظلبُت  954713073,37 1469371496,10 خٍض
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 : ااططل الثالث
ّة
: العالكة بيو الحدكيم ألااازدألادًة

ئر ًخػشف اإلاذنو مً خالُ َزٍ الخطىة غلى اإلاعإولين :  ؤلاجفاالث مؼ اإلاإظعت مدل الخذنُو          

اساث مُذاهُت  ومعيري مخخلل اإلافالح جشي خىاساث مطىلت مػهم ومؼ مً ٌػمل مػهم ، يما ًهىم بٍض ٍو

اسة  ت وؤلاظخكادة مً ٍص ًخػشف مً خاللها غلى أمايً اإلاإظعت، وؽاطاتها ووخذاتها وغلُه أن ٌؿخىم الكـش

ا . (1)الػمل َزٍ، قهذ ًخػزس غلُه جٌشاَس

إلاذنو بذساظت الىظام اإلاداظبي اإلاطبو قػال في اإلاإظعت وقو ًهىم ا :قدق وجهُُم الىظام اإلاداظبي

: مجمىغت مً الػىاـش أَمها

 الىظام اإلاداظبي اإلاالي والهطاعي. 

 يُكُت الهُذ والترخُل. 

 دنت السجالث ويكاًتها. 

 اظخخالؿ أَم الػملُاث التي جهىم بها اإلاإظعت. 

 طشم ؤلاَخالى اإلاىخهجت. 

 هت جهُُم اإلاخضوهاث  .طٍش

 بالػملت الفػبت الػملُاث . 

  واإلايزاهُت الػامت التي ًىحب ؤلاطالع الحعاباث الخخامُت : ؤلاطالع غلى الهىاةم اإلاالُت لعىىاث ظابهت

كدق بىكعه أًت جدكظاث وسدث في  ش اإلاذنو العابو، ٍو طلؼ غلى جهٍش أغذث غً العىت العابهت ٍو

ش مجلغ ؤلاداسة ش اإلاذنو العابو، ودساظت جهٍش  .جهٍش

 ُسؾم أن الىاخُت الجباةُت لِعذ ئلتزاما مباؼشا للمذنو ئال أهه ًخػين غلُه ؤلاطالع : حباتيالىظام ا

ش الجباةُت للعىىاث العابهت،  غلى الىاخُت الجباةُت للمإظعت مدل الخذنُو ويزا مػاًىت الخهاٍس

ً مخفق  وغلُه أًما أن ًخأيذ مً ظذاد المشاةب والشظىم اإلاعخدهت، وئرالم حعذد َل جم جٍٍى

 .ًافي ٌػادُ َزا ؤلالتزام

 ًاقت الخطط الخمهُذًت، ًهىم اإلاذنو بىلؼ خطت غمل له : مخطط الخذنُو غهب اهتهاةه مً 

وجترحم َزٍ الخطت وقو بشهامج مشظىم وإلاعاغذًه الجمام ؤلاحشاءاث الكىُت لػملُت الخذنُو 

خممً ماًلي  :ٍو

. ألاَذاف الىاحب جدهُهها -

. احب اجباغها لخدهُو ألاَذافالخطىاث وؤلاحشاءاث الكىُتالى-

. جدذًذ الىنذ الخهذًشي الالصم لإلهتهاء مً ًل خطىة وئحشاء -

. جدذًذ الىنذ اإلاعدىكز قػال في ًل خطىة وئحشاء  -

. مالخظاث الصخق اإلاعاُؤ غً ًل خطىة وئحشاء هكز   -

. جىنُؼ الصخق اإلاعإوُ غً ؤلاهجاص لإلحشاء    -

                                                           
 .139لحعاباث الىظشي والػملي، ألاسدن ، ؿخالذ ساؾب الخطُب، خلُل مدمىد الشقاعي، غلم جذنُو ا  - 1
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. اظخخالؿ الىخاةج    -

اث مهىُت مخػاسف غليها ا    - لبرهامج َى خطت مدٌمت ألاطشاف لخدهُو ألاَذاف مدذدة وقو مبادب إلاعخٍى

أؾشاك قهى ملخق إلاا ًجب أن ًهىم به اإلاذنو وحػلُماث قىُت وجكفُلُت إلاعاغذًه والبرهامج ًخذم غذة 

د العاغاث اإلاعدىكزة في لخىكُزَا، قالبرامج أداة سنابت وجخطُط حعاغذ اإلاذنو غلى جدبؼ غملُت الخذنُو وغذ

 (2).ًل غملُت

ًامل اإلاإظعاث التي ًهىم بخذنُهها ختى     يما أهه مً ؾير اإلامًٌ أن ًهىم اإلاذنو بخطبُو هكغ البرهامج في 

ُاتها ظىاء غلى معخىي الهذف  ًاهذ َزٍ اإلاإظعاث جيؽط في هكغ الهطاع ، ألهه لٍل مإظعت خفـى ولى 

اإلاػلىماث اإلاداظبُت اإلاخىاحذة بها ، قلٍل مإظعت ظشوف الػمل أو ختى غلى معخىي حجم اإلاػطُاث و

ا ا غً ؾيَر . الخاـت بها وما ًميَز

: ًمًٌ جفيُل هىغين مً بشامج الخذنُو َما      

. بشامج جذنُو زابخت أو مشظىمت مهذما -1   -

. جذنُو مخذسحتبشامج   -2   -

: ًلي ًمًٌ جلخُق ؤلاؼشاف قُما:   ؤلاؼشاف غلى مهمت الخذنُو

 .جىحُه اإلاذنهين هدى جدهُو أَذاف الخذنُو   -

ا بٌكاءة    - ه غلى أن حعىذ ًل مهمت مً مهام الخذنُو ئلى الصخق الهادس  غلى ئهجاَص  .خـش

اث    - و الخذنُو ، جشجِب اإلاهام خعب ألاولٍى   .ئصالت ما نذ ًيؽأ مً اخخالف في وحهاث الىظش بين قٍش

 .لطاناثألاداء الُىمي بؿشك ؤلاظخؿالُ ألامثل ُقدق الػمل اإلاىخهي ، وقدق جدلُل    -

ادة    - ه غلى جىظُل الػذد اإلاالةم للمعاغذًً لخكادي العجض أو الٍض  .خـش

ه غلى اخترام غاملي الىنذ والخٍلكت، مً خالُ الخىحُه اإلاعخمش للمعاغذًً لخكادي جماطلهم في     - خـش

 .أداء مهامهم 

التهم( الترنُت)طشح غاملي الخدكيز اإلاادي واإلاػىىي     -  .غلى اإلاعاغذًً بؿشك ؤلاظخكادة مً ًل مَإ

: وجخمثل قُما ًلي:  أوسام الػمل

أوسام الخذنُو هي السجالث أو اإلالكاث التي ًدخكظ بها اإلاذنو غلى طبُػت وجىنُذ ومذي ؤلاخخباساث     -

غليها ؤلالتزام بالعُاظاث اإلاىكزة خالُ غملُت الخذنُو ، مً ؤلاحشاءاث اإلاخبػت، اإلاػلىماث التي جم الحفُى 

 .وهدُجت غملُت الخذنُو

الهذف ألاظاس ي مً أوسام الخذنُو َى معاغذ اإلاذنو وجشؼُذٍ غىذ مماسظت الكدق، وجىقير ألادلت     -
 .وؤلازباجاث التي جذغم سأًه

ام حعمذ بدىظُم وؽاطاجه ويزا جىقير مخخلل ألادلت والهشاةً التي حعمذ بابذاء سأًه النهاتي خُى هظ    -
مًٌ الخمُيز بين أوسام الخذنُو وقو ههطخين َما  :اإلاػلىماث اإلاداظبي ،ٍو

 .اإلالل الذاةم    -
(. ملل الذوسة الحالُت) اإلالل الجاسي  -

                                                           
. 79، ؿ2009صاَش غاطل ظىاد، مشاحػت الحعاباث والخذنُو، الطبػت ألاولى، الشاًت لليؽش، ألاسدن  - 2
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            :خالصة الفصل 

 ومً أهجح الجضاةش،ئخذي اإلاإظعاث الػمىمُت الانخفادًت في  طشاى اظىن حػذ اإلاإظعت الىطىُت            

خها ومٍاهتها غلى اإلاعخىي الىطني . الىطىُت  اإلاإظعاث  في مجاُ طشاى اظىن وحػمل مإظعت , قلها جاٍس

 اإلادشوناث

  قهي جلػب دوسا يبيرا في ئدخاُ الػملت الفػبت للىطًالىطني، و حػخبر يزلَ أَم مإظعت غلى اإلاعخىي           

ًامل التراب الى ت ، طنيوالتي جهىم باظخخشاج وحعُير وجفذًش الىكط غلى  ت اسصٍى هي زاوي مذًٍش  ومذًٍش

زا بهذف ججىب  ، أَمُت بالؿت لفُاهت أحهضتها ومدطاتها ظىها طشاىخُث حػطي مإظعت  ، للفُاهت َو

 حػطل

 غلى ، آالث ضخ البتروُ والؿاص والتي نذ جإدي ئلى خعاةش قادخت في ميزاهُت اإلاإظعت ومً زم مىاصهت الذولت

 .واصهت الذولتاغخباس أن الىكط َى أَم مىسد لم

زا لهذف جدعين ألاداء اإلاالي ويزلَ مشدودًت            ونذ أولذ اإلاإظعت أَمُت يبيرة للخذنُو اإلاداظبي َو

. حمُؼ الىخذاث ؤلاهخاحُت
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: الخاجمت

ًت مً خالُ الذساظت التي نمىا بها جبين لىا أن مهمت الخذنُو اإلاداظبي جدخاج ئلى جىقش ـكاث راث          

ومهاساث شخفُت ومػشقت واظػت  وئإلاام جام باإلابادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها وبأهظمت اإلاداظبت اإلاالُت التي 

ًاهذ  جهىم بكدفها اهخهاةُا مً أحل ئغطاء سأي قني مداًذ ًىضح قُه الفىسة الحهُهُت للهىاةم اإلاالُت ئرا 

. مطابهت للمبادب اإلاداظبُت

ًبين اإلاشيض اإلاالي للمإظعت مذغما سأًه باألدلت والبراَين َزا مً حهت، أما مً حهت  باإللاقت ئلى رلَ          

ش إلجخار نشاساتها  أخشي قان الخذنُو اإلاداظبي ًخذم غذة طىاةل حعخخذم الهىاةم اإلاالُت وحػخمذ غلى الخهٍش

ً وسحاُ ألاغماُ والهُئاث الحٍىمُت واإلاعاَمين ورلَ في  وسظم ظُاظاتها ومً بين َزٍ الطىاةل اإلاعدثمٍش

ش ظلُمت مً خالُ الخػبير الذنُو  ظل الظشوف ؤلانخفادًت لٍىنها جشقؼ اإلاشيض اإلاالي خاـت غىذما جٍىن الخهاٍس

ًان داخلي أو خاسجي، خُث جهىم الجهاث  ش ًهذمها اإلاذنو ظىاء  زٍ الخهاٍس والعلُم للحعاباث الخخامُت ، َو

ًان رلَ ًخق جصحُذ ألاخطاء أو اإلاخخفت بخػُين َزا ألاخير باجخار ؤلاحشا ءاث الخصحُدُت الالصمت ظىاء 

جهذًم الحلُى وؤلانتراخاث مً أحل جكادي ؤلاخخالط والؿؾ أو جهذًم نشاساث معخهبلُت لإلداسة خُى نماًا 

زٍ ألاَذاف حععى ئلى جشؼُذ الهشاساث مما ٌعمذ بخدعين مشدودًت راث طابؼ  مالي مثل الشنابت والخهذًشاث َو

في اإلاشدودًت ألن اإلاالخظاث التي ٌػطيها اإلاذنو  ة ، وغلُه هجذ أن الخذنُو مً بين أَم الػىامل اإلاإزشةاإلاإظغ

. حعاغذ في اجخار الهشاساث الفاةبت وبالخالي اسجكاع قػالُت اإلاإظعت ئلى ألاخعً

: هخاةج ؤلاحابت غلى الكشلُاث

لىا لخدلُلىا إلاخخلل حىاهب الخذنُو الم ؤلاإلاامبػذ            خاظبي و أَمُخه باليعبت للمإظعت ؤلانخفادًت جـى

: ئلى هخاةج َامت

ًان هىع وؽاطها، في ؾُابه ٌػني صواُ اإلاإظعت و  :الكشلُت ألاولى  - لشوسة وحىد الخذنُو في اإلاإظعت مهما 

ش ألاظاس ي في غملُت الخذنُو يما ان الخذنُو الجُذ ًإدي ئلى جشؼُذ الهشاساث و باٌػخبر اإلاذنو  لخالي الجَى

ؤلاسجهاء بكػالُت اإلاإظعت و يزا الذوس الكػاُ في ئبشاص الىفاةذ و ألاساء اإلاطلىبت إللكاء ـبؿت اإلاشانب الػام 

. و ؤلاحابي للمإظعت مما ًجػلها جداقظ غلى ممخلٍاتها و دًمىمت وؽاطها اإلاالي و ؤلاداسي 

خل مإظعت و َزا إلجباع مىهجُت صحُدت الٌُكُت اإلاخبػت للخطبُو الخذنُو اإلاداظبي دا: الكشلُت الثاهُت   -

ش ئر أن الحٌم غلى ـالخُت الهىاةم  و دنُهت بإللتزام بهىاغذ الخذنُو و مبادةه مً قدق، جدهُو و جهٍش

اإلاالُت النهاةُت جٍىن بػذ قدق ؼامل لٍل غىاـش اإلاإظعت مً احل الخػبير العلُم ألغما اإلاؽشوع و يذاللت 

ش  أمامإظعت، غلى الىلؼ اإلاالي و ؤلاداسي لل ش َى بلىسة هخاةج الكدق و الخدهُو و ئزباتهما في جهٍش الخهٍش

. ًهذم ئلى الهُئت اإلاٍلكت

ُى ئلى جدعُنها و َىا  مشدودًتالػالنت الىطُذة بين الخذنُو اإلاداظبي و  :الكشلُت الثالثت   - اإلاإظعت للـى

ا غلى الحلُى اإلاىاظبت لخىاظو مشيب جمُؼ الؿاص الطبُعي ًبدث داةم باألخقو  ظىها طشاىهجذ مإظعت 
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ش التي جشقؼ لإلداسة اإلاٍلكت باليؽاط  الاظخكادةمً أحل جطىبش مىخجاتها معخهبال و بين الىظُكخين  مً الخهاٍس

ا إلاا جذسج  ما أن اإلاشدودًت التي جفلها في ملكاث لخدلُل اإلاؽاًل اإلاطشوخت ى الىفاةذو  آلاساءاإلاالي خفـى

. وسائها اإلاإظعت ئلى جدهُو ئظتراحُتهاحععى مً  لِعذ َذف بل ؾاًت

ُاث و ؤلانتراخاث : الخـى

لىا ئليها مً خالُ الذساظت اإلاخػلهت بأَمُت الخذنُو اإلاداظبي و الذوس           بىاءا غلى اإلاػلىماث التي جـى

:  اإلاىىط به في جدعين مشدودًت اإلاإظعت همؼ مجمىغت مً ؤلانتراخاث أَمها

ًان مً داخل اإلاإظعت أو خاسحهالشوسة ئغطاء نُمت يبير    - . ة للمذنو ظىاء 

. الخيعُو اإلاعخمش بين ؤلاداسة اإلاالُت و اإلاذنهين    -

ئلهاس ان اإلاذنو لِغ بزالَ الزي ًدٌم و ٌػانب بل َى الػين العاَش التي جدمي ممخلٍاث اإلاإظعت مً     -

. الؿؾ و ألاخطاء و الخالغب و ؤلاخخالط

ً للخشوج بهىاةم مالُت راث نُمت قػالت باليعبت للمإظعت و جىخُذ حهىد اإلاداظبين ومخذ    - لل اإلاعيًر

ت      .  يزا ئغطاء مػلىماث دنُو و راث مفذانُت مً احل ئجخار نشاساث راث أَُمت و مفيًر
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كائمة اازاحع 

 :الكحل بالؼة العزبية  (1

ساحػت الحعاباث، الذاس مدمذ ظمير الفبان، مدمذ مفطكى ظلُمان، ألاظغ الػلمُت و الػملُت لم       -

ت،  . 18ؿ  2005  –2004الجامػُت ؤلاظٌىذٍس

ت و الػلمُت، داس واةل لليؽش و الخىصَؼ ألاسدن      - د خالذ أمين غبذا هلل، جذنُو الحعاباث، الىاخُت الىظٍش

. 17، ؿ 2007

ب ومشاحػت أخمذ خامذ حجاج، اإلاشاحػت بين الىظش     - ًت والخطبُو، ولُام جىماط، أمشظىن َىٍي، حػٍش

خ لليؽش، العػىدًت ، ، داس اإلاٍش . 28،ؿ1997الٌخاب ألاُو

 .139خالذ ساؾب الخطُب، خلُل مدمىد الشقاعي، غلم جذنُو الحعاباث الىظشي والػملي، ألاسدن ، ؿ    -

-     ُ ت والخطبُو وقها إلاػاًير الخذنُو الذاخلي الذو ًت، خلل غبذ   الىسداث، الخذنُو الذاخلي بين الىظٍش

 .57،ؿ2006مإظعت الىسام لليؽش والخىصَؼ ألاسدن، الطبػت ألاولى 

. 79، ؿ2009صاَش غاطل ظىاد، مشاحػت الحعاباث والخذنُو، الطبػت ألاولى، الشاًت لليؽش، ألاسدن     -

اك، اإلاملٌت     - ظػُذ قشخاث حمػت، ألاداء اإلاالي إلاىظماث انخفادًت، الخدذًاث الشاَىت، داس اليؽش الٍش

 . 63، ؿ2000الػشبُت العػىدًت

ت،داس اإلاِعشة لليؽش والخىصَؼ،     - ؾعان قالح اإلاطاسهت، جذنُو الحعاباث اإلاػاـش، الىاخُت الىظٍش

 28ألاسدن،الطبػت الثاهُت، ؿ

ت، مفش،     - ، 1998مدمذ الكُىمي وغىك لبِب، أـُى اإلاشاحػت، اإلاٌخب الجامعي الحذًث ؤلاظٌىذٍس

 .35ؿ

ت ئلى الخطبُو، دًىان اإلاطبىغاث الجامػُت، ابً مدمذ بىحي    - ن ، اإلاشاحػت وجذنُو الحعاباث مً الىظٍش

. 102-84، ؿ2003غٌىىن، الجضاةش،
ٍُلها اإلاالي، داس اإلادمذًت،     - ؼ الجباتي غلى اإلاشد ودًت للمإظعت َو هاـش دادي غذون، أزش الدؽَش

 .14، ؿ2008الجضاةش

خمذ الىدًان، جذنُو الحعاباث، مٌخبت اإلاجخمؼ الػشبي، ألاسدن، الطبػت ظامي مدمذ الىناد و أ لإي  م   -

 .40، ؿ2010ألاولى

 .65ن ؿ2002ـالح مدمذ الحىاوي، أخذار جدلُل والخخطُط في ؤلاداسة، داس النهمت الػشبُت، مفش،    -

 .65ن ؿ2002ـالح مدمذ الحىاوي، أخذار جدلُل والخخطُط في ؤلاداسة، داس النهمت الػشبُت، مفش،    -

ت، مفش،    - اب هفش غلي، اإلاشاحػت الخاسحُت، الذاس الجامػُت، ؤلاظٌىذٍس مدمذ ظمير الفبان و د غبذ الَى

 .30، ؿ2002
1. 

أخمذ خلمي حمػت، اإلاذخل الحذًث لخذنُو الحعاباث، دسا الفكاء لليؽش و الخىصَؼ، الطبػت ألاولى،     -

 .8ؿ  2000غمان ألاسدن، 
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م، اإلاشاحػت مػاًير وئحشاءاث، داس النهمت الػشبُت، بيروث، لبىان، الطبػت اؼدُىي غبذ العال    -

 .14، ؿ1996الشابػت

 .237بُاس ًىالط، الدعُير اإلاالي للمإظعت، داس الطبؼ داهُى، ؿ    -

ٌُت والذولُت، ألاسدن     - ، 1999خعين الهاض ي، و د خعين دخذوح، أظاظُاث الخذنُو في ظل اإلاػاًير ألامٍش

. 2ؿ

كان، غلم جذنُو الحعاباث الىظشي، داس سأ    - قذ ظالمت مدمىد، أخمذ ًىظل ًلبىهت، غمش مدمذ ٍص

 27، ؿ2011اإلاعيرة، ألاسدن، الطبػت ألاولى، 

، 2009صاَشة جىقُو ظىاد، مشاحػت الحعاباث والخذنُو، داس اليؽش والخىصَؼ، ألاسدن، الطبػت ألاولى     -

. 51ؿ

،جذنُو الحعاباث ، مٌخبت اإلاجخمؼ الػشبي لليؽش والخىصَؼ، ألاسدن، ظامي مدمذ الىناد وأ،لإي ودًان     -

 .18، ؿ2010الطبػت ألاولى 

ظامي مدمىد الىناد،لإي مدمذ الىدًان، جذنُو الحعاباث، مٌخبت اإلاجخمؼ الػشبي، ألاسدن، الطبػت     -

. 26، ؿ 2010ألاولى 

ت، داس اإلاِعشة لليؽش والخىصَؼ، ألاسدن، ؾعان قالح اإلاطاسهت، جذنُو الحعاباث اإلاػاـش، الىاخُت اُ    - هظٍش

. 27، ؿ2009الطبػت الثاهُت 

، 1990مدمذ ظمير الفبان ود مدمذ الكُىمي مدمذ، اإلاشاحػت بين الخىظير والخطبُو، الذاس الجامػُت     -

 .47ؿ

مدمذ قمل معػذ وخالذ ساؾب الخطُب، دساظت مخػمهت في جذنُو الحعاباث، داس يىىص اإلاػشقت     -

 .27، ؿ2009إلاُت لليؽش والخىصَؼ، غمان، ألاسدن، الطبػت ألاولى، الؼ

، داس اإلادمذًت الػامت، الجضاةش،    -  .75، ؿ1990هاـش دادي غذون، جهىُاث مشانبت الدعُير الجضء ألاُو

. 24، ؿ2009هىاف مدمذ غباط الشماحي، مشاحػت اإلاػامالث اإلاالُت، داس ـكاء لليؽش والخىصَؼ، غمان     -

ت والػلمُت، داس واةل لليؽش ، غمان ، ألاسدن  َادي    - الخمُمي، مذخل الى الخذنُو مً الىاخُت الىظٍش

 .17، ؿ 2006،الطبػت الثالثت 

 

: الفزنطية بالطؼةالكحل  (2

1  - Bernard Colosse, la rentabilité de l’entreprise, Analyse prévision et contrôle, 3eme Edition, 

Dunod, Paris, 1982, p31 

1  - Pierre Conso, La gestion financière de l’entreprise, cas et commentaires, Tome Dunod, Paris, 

1976. 
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- George R,Terry et Stephen G Franklin, les principes du Management, Économico,8e édition, 

paris,1985, p519 

- Henri Bouquer , Charles bé cour, op –cite, p11 . 

- Hubert de la brulerie, analyse financier et risque de crédit, Dunod, Paris, 1999, p163 

- J L Boulot et autre, op, vt, p156 . 

- Jaques Margerin, Gestion budgétaire Edition courroux  

- Mokhtar  Belaiboud, de la survie à la croissance de l’entreprise, o .p.i, Alger, 1995, p33, p36. 

- Paul Jubin ; le pilotage économique de l’entreprise, entreprise moderne, Edition Paris,1972, P94 

- Vizza Vanna, pratique de gestion, édition bertc, 1991, p79. 

-2 Bernard germon, audit financier, guide pour l’audit de l’information financier des entreprises, 1ere 

édition, dunal, paris, 1991, 10,65. 

Compte-analytique, outil de gestion aide décision Gaussait et Marge Rim, page26. 

- lionel collins et gernard valin, audit et controle interne (aspects financiers, operationnels et 

strategiques) dalloz gestion, paris, 4è edition, 1992, p17 . 

 :ااذهزات (3

بً ؼلُل مدمذ أمين، أَمُت اإلاداظبت الخدلُلُت في جدعين مشد ودًت اإلابُػاث، مزيشة مً اإلاشيض    -
 .26، ؿ2003الجامعي ًخي قاسط، اإلاذًت 

خىوي ئبشاَُم، الشنابت الذاخلُت و الخذنُو اإلاداط     - بي غلى الاظدثماساث في اإلاإظعت الانخفادًت، مزيشة ٍص
شان، الجضاةش،   . 20، ؿ  2009مً مػهذ الػلىم الانخفادًت، حامػت َو

ؼػبان لطكي، اإلاشاحػت الذاخلُت مهمتها ومعاَمتها في جدعين حعُير اإلاإظعت، مزيشة، ًلُت الػلىم      -
 .44، ؿ2004الانخفادًت، الجضاةش

ت والخطبُو، مزيشة جخشج ماحِعتر، ًلُت الػلىم الانخفادًت ، ـالح سبُػت، اإلاشا     - حػت الذاخلُت بين الىظٍش
 .48، ؿ2004حامػت الجضاةش 

ً غلى مشد ودًت اإلاإظعت الانخفادًت في الجضاةش، مزيشة لىُل      - قاطمت بً سبػت، خادة بىإلاعام، أزش الخٍٍى
. 48، ؿ2004ؼهادة لِعاوغ، حامػت البلُذة دقػت 

ة ؼابي وآخشون، الخذنُو اإلاداظبي وأزٍش غلى مشد ودًت اإلاإظعت،مزيشة، اإلاشيض الجامعي ،ًخي قخُذ    -
 .47، ؿ2005قاسط، اإلاذًت،

مدمذ أمين غٍىػ، أزش جطبُو اإلاػاًير اإلاداظبُت الذولُت غلى اإلاشد ودًت اإلاالُت للمإظعاث الانخفادًت      -
ت، سظالت ماحعخير، حامػت الجضاةش   .30ؿ، 2010الجضاةٍش

ت، مزيشة ماحعخير، حامػت      - ل اإلاإظعت الانخفادًت الجضاةٍش مدمذ بىلحُت، العجض اإلاالي ومؽاًل جمٍى
 .97، ؿ2000مىخىسي نعىطُىت

: ااباضزات (4

 .2002مدالشاث الدعُير اإلاالي للعىت الثالثت مالُت، حامػت الجضاةش     -
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:  ثمهيد

مْ الخىىس الاٜخفادي الخاـل وحّذد الؽش١اث الاٜخفادًت واإلاىا٘عت الؽشظت بحن اإلاإظعاث أـبذ             

ت وؽاه ًىلي اإلاعحر ئرللخذُٜٞ اإلاداظبي أَمُت بالٕت  ون اَخماما ٠بحر ا بالخذُٜٞ مً أحل لمان اظخمشاٍس

خماد ِلى مذٜٝحن ًدذون مً اإلاخاوش اإلادُىت باإلاإظعت و٠زا الخٝلُل مً اإلايؾ أة ولً ًخأحى رل٤ ئال بااِل

أؼ٣ا٥ الخىأ والٕؾ لخّىد بالٙاةذة ِلى اإلاإظعت مً خُث جدُٝٞ ألاسباح وحّل اإلاعاَمحن لهم ِىاةذ 

زا م آلاساءالخدذي بخٝبل  جتّلهم ًٝبلىن   مشد ودًتن أحل جدُٝٞ والىفاةذ اإلاٝذمت مً ٜبل اإلاذٜٝحن،َو

ّ٘الت حعاِذ اإلاإظعت ِلى الخد٢م في الٝذسة ؤلاهخاحُت وألاداء الخعً داخل اإلايؽأة ،ولزا ظيخىٛش في َزا 

. ئلى الّالٜت بحن الخذُٜٞ وجأزحٍر ِلى اإلاشد ودًت اإلاالُت في اإلاإظعت الٙفل 
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ضها وأهواعها مدخل إلى املزد ودًة وملايي    : اململبح  وو 

مفاهيم أضاضية حوو املزد ودًة     :اململطل  وو 

مفهوم املزد ودًة   : الفزع  وو 

م٢ً خفش بّمها ١األحي             : لٝذ حّذدث اإلاٙاَُم خى٥ اإلاشد ودًت ،ٍو

لى ّ٘ل سد ألي سد ومّىاٍ ئِادجه ِلى الخمام أي بذون هٝفان مىه ُ اإلاشد ودًت مؽخٝت مً :جعزيفها لغحا 

ألاٜل واإلاّنى اللٕىي لها َى الش يء الزي ًم٢ً أن ًيخج لىا مشدودا أو ِاةذا ، أما أـل اإلاشد ودًت ٘هي مشدود 

ألامىا٥ اإلاعخمشة أو وعبت  ِليها أ٠بر١اهذ وعبت ألامىا٥ اإلاخدفل  ئراِاةذ واإلاإظعت ٣ًىن لها مشدودا  أو

 (1)اإلاعخّملت

الىظاةل اإلاعخّملت في ي الّالٜت اإلاىحىدة بحن الىدُتت اإلادٝٝت وٌ اإلاشد ودًت: أما اـىالخا ٘خّٗش ١األحي

. (2)جدُٝٝها 

 بحن الىخاةج والىظاةل التي ظاَمذ في جدُٝٝها خُث جدذد  الاسجباههي ِباسة ًِ رل٤  اإلاشد ودًت

 .(3)زمش في جدُٝٞ الىخاةج اإلاالُتمذي معاَمت سأط اإلاا٥ اإلاعذ

 ي الىاجج ًِ ٘ٛش بحن الّملُاث الذاخلُت والخاسحُت هي ِباسة ًِ الٙاةن الىٝذ اإلاشد ودًت

وحجم  وهي ِباسة ًِ الّالٜت بحن الىدُتت اإلادٝٝت الاٜخفادًتللمإظعت وجىبٞ ِلى ١ل ألاوؽىت 

 .(4)ج٣لٙت ألامىا٥ اإلاعدشمشة

  ها الىاجج ًِ الّملُاث بفٙت ِامت ِباسة ًِ الٙماء الىٝذي  اإلاشد ودًتً  بأن ploranzeً   ٠ما ِ٘ش

حُت والذاخلُت للمإظعت ،وبالخالي ٘اإلاشد ودًت ِباسة ًِ الّالٜت بحن ٜىة جدُٝٞ الىاجج وحجم الخاس

 .ج٣لٙت ألامىا٥ اإلاعدشمشة 

  زا ًىضح ها ٌبىخضاس و١ىهفٌى اإلاشد وودًت هي ٜاِذة جىبٞ ِلى ١ل اإلاشاخل الاٜخفادًت َو ِ٘ش

ت الالصمت   .ؤلام٣اهُاث اإلاادًت والبؽٍش

هي الٙٛش بحن اإلابالٖ  ؤلاحمالُت والخ٣الُٚ أو الىٙٝاث لٝاء َزا  اإلاشد ودًتي وخعب بّن ألاخفاةُحن ٗ

عمى َزا الٙٛش بالشبذ أو الذخل الفافي وخعب بُاس ١ىهفى ٘ان  جىبٞ هي الٝاِذة التي  اإلاشد ودًتاإلاشدود َو

زا ًىك لى اإلاشاخل الاٜخفادًت َو ( 5)ح ؤلام٣اهُت اإلاالُت واإلاادًتِامت ِلى ال٣ل ِو

: عزيف الاضملالحي لطمزد ودًةالد 

                                                           
 .65ن ؿ2002ـالح مدمذ الخىاوي، أخذار جدلُل والخخىُي في ؤلاداسة، داس النهمت الّشبُت، مفش،    - 1
2 -  ْ ٣ُلها اإلاالي هاـش دادي ِذون، أزش الدؽَش  .14، ؿ2008، داس اإلادمذًت، الجضاةشالجباتي ِلى اإلاشد ودًت للمإظعت َو
ش ي  - 3  ئلُاط بً ظابي ، ًىظٚ َٜش
اك، اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًتاٜخفادًتظُّذ ٘شخاث حمّت، ألاداء اإلاالي إلاىٍماث   - 4  . 63، ؿ2000، الخدذًاث الشاَىت، داس اليؽش الٍش
ت، سظالت ماحعخحر، حامّت مدمذ أمحن ٣ِىػ، أزش جىبُٞ اإلاّاًحر اإلاداظبُت الذولُت ِلى الم  - 5 سد ودًت اإلاالُت للمإظعاث الاٜخفادًت الجضاةٍش

 .30، ؿ2010الجضاةش 
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م مً للمشد ودًتخى٥ الخٍّشٚ الؽامل  والاٜخفادًحنلٝذ زاس اخخالٗ بحن اإلادللحن اإلاالُحن   ول٢ً بالٔش

هي الّالٜت التي جىحذ بحن الىدُتت  اإلاشد ودًتأنهم ٣ًادون ًخٙٝىن في النهاًت ِلى أن  ئالالخال٘اث العابٝت 

. ُٜٝهااإلاعخّملت في جذ اإلادٝٝت والىظاةل

م٢ً  جِٝغ  ٘اإلاشد ودًتواإلاالُحن،  الاٜخفادًحنبُّذا ًِ جماسب آساء  للمشد ودًتمٙهىم ِلمي دُٜٞ  ئِىاءٍو

٣ُل الخ٣لٙت ٠ما أنها حّبر ًِ خفُلت الىخاةج  اث اإلاخّلٝت بأداء ألاوؽىت َو مذي جدُٝٞ مؽشوُ اإلاؽتًر

( 1)الىلْ اإلااليًما ًخق العُىلت واإلاؽشوُ ٗ جخمهاالعُاظُت والٝشاساث التي 

حّالج اليؽاه اإلاالي خال٥ الٙترة الضمىُت  اإلاشد ودًتواهىالٜا مً اإلاٙاَُم العابٝت ًم٢ً أن وعخخلق أن 

م٢ً خعاب    اإلاشد ودًتمّذ٥ اإلادذدة لليؽاه،وتهخم بشبدُت اإلاإظعت ٍو

ت أي هُى مً أهىاُ  ئال  اإلاشد ودًتـل ِلى ّ٘ىذ مٝاسهت سبْ ألامىا٥ الخاـت جذ اإلاشد ودًتأهه ًتب مّ٘ش

ىذ مٝاسهت أـى٥ اإلاإظعت مْ الشبْ ٘هزا بحن  ت ِو  الاحخماُِت اإلاشد ودًتوأما  الاٜخفادًت اإلاشد ودًتالختاٍس

٘اإلاشد والشبدُت  اإلاشد ودًت٘هي ألاَذاٗ الّامت للمإظعت بٕشك امخفاؿ البىالت ٠ما ًتب أن هٙٛش بحن 

ت ومالُت أما هي الّالٜت بحن الىخاةج اإلاخدفل ِليها ؤلا ودًت م٣اهُاث اإلاعخخذمت ظىاء ١اهذ مادًت أو بؽٍش

( 2)الٙٛش بحن البُْ وظّش الخ٣لٙت ٘لها ِالٜت مباؼشة بالعّش ٘هيالشبدُت 

الزي ١ان في ألاو٥ ًشجبي باظخٕال٥ ألاسك لِؽمل  اإلاشد ودًت جىىس مٙهىمومً خال٥ رل٤ ًخطح لىا مذي 

ظت،٠ما ًم٢ً الٝى٥ أنها ِباسة ًِ الشبذ اإلادفل ِلُه بّذ ١ل بّذ رل٤ ١ل الّملُاث اإلاالُت داخل اإلاإط

ت مشل ألامىا٥  ىت أن ج٣ىن ؤلام٣اهُاث لشوٍس ِملُت بُْ أو جباد٥ وبّذ رل٤ وشح الىٙٝاث والخ٣الُٚ ؼٍش

شةوالٝىة  ت مخ٘ى . (3)البؽٍش

 .أهم ملاًيظ املزد ودًة:اململطل الثاوي 

إلاُٝاط اإلاشد ودًت ِلى معخىي الىدُتت والّالٜت الدعلعلُت التي يهخم بذساظت جٙفُلُت ومّمٝت               

      .جشبي ١ل ِىفش بأخش

  :على مطحوى الىخيجة ملاًيظ املزد ودًة: الفزع  وو 

ٌّني الٙٛش بحن اإلابُّاث مً البماِت والخ٣الُٚ ؼشائها خُث ٣ًىن البُْ لهزٍ اإلاىاد أو  :الهامش إلاجمالي -1 

ت أو الٝعم  البماِت ِلى خالتها ٣ىن الهامؾ ؤلاحمالي في اإلاإظعت الختاٍس أي بذون ئحشاء أي حُٕحر ِليها ٍو

. الختاسي في خالت ما ئرا ١اهذ اإلاإظعت مضدوحت اليؽاه

خم جُُٝم اإلابُّاث مً البماتْ ِلى أظاط ظّش بُْ البماِت بّذ وشح الخخُٙماث التي ٜذ جمىذ للضباةً  ٍو

 ئليهاجدعب بمتمُى زمً ؼشاء البماِت ورل٤ مماٗ  ٘انهالبماِت اإلاباِت ،و٠ما الخا٥ ِىذ جُُٝم ج٣لٙت ا

زا في خالت اظخّما٥ الجشد اإلاعخمش . اإلافاٍسٚ التي جخّلٞ بها َو

ت في خالت دوسة اليؽاه  ئرن ٌّبر ًِ  الّادًت، خُثالهامؾ ؤلاحمالي رو أَمُت باليعبت للمإظعت الختاٍس

ا أي ًِ اإلافذس الخُٝٝي  . َاألسباححعُحَر

                                                           
 .65ن ؿ2002ـالح مدمذ الخىاوي، أخذار جدلُل والخخىُي في ؤلاداسة، داس النهمت الّشبُت، مفش،     - 1

2 - Jaques Margerin, Gestion budgétaire Edition courroux . 
ً ِلى ٘اومت بً س  -3 في الجضاةش، مز٠شة لىُل ؼهادة لِعاوغ، حامّت البلُذة دّ٘ت  الاٜخفادًتاإلاإظعت  مشد ودًتبّت، خادة بىإلاعام، أزش الخ٣ٍى

. 48، ؿ2004
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ت ومٝاسهخه  مشد ودًت٠ما أهه ٌعخّمل في ُٜاط دسحت  . (1)ألاخشي  باإلاإظعاثاإلاإظعت الختاٍس

 :ورل٤ بالىٍش ئلى اليعب الىمىرحُت اإلادذدة ومً َزٍ اليعبهٙغ اليؽاه ومً ٜىاِاث أخشي  مً

الهامؾ ؤلاحمالي  ،الهامؾ ؤلاحمالي      

ة ج٣لٙت البماتْ اإلاعتهل٤مبُّاث البماِت      

أخشي ًشحْ لؤلظباب وهي ِىذ اسجٙاُ ظّش الىخذة  ئلىالخُٕحر في الهامؾ ؤلاحمالي مً دوسة اظخٕاللُت  ئن

ذ . الفافي أو ظىاء اهخٙاك في ظّش ج٣لٙت البماِت اإلاباِت أو٠الَما في هٙغ الٜى

ًت للمإظعت ٌعمذ بُٝاط ومشاٜبت الٝذسة الختاس َىاههومً بحن ٘ىاةذ خعاب الهامؾ ؤلاحمالي في الدعُحر 

ظُاظت الؽشاء  ئلىالتي ٜذ حّىد  معإولُتلزا ّ٘ىذ خذور أي حٕحر في الهامؾ ؤلاحمالي ًتب أن هبدث ًِ 

. (2)ٌعخّمل ٠أظاط للخٝذًشاثٔحر الجُذة ،٠ما أهه 

م٢ً جمشُل الهامؾ ؤلاحمالي بُاهُا ٠ما ًلي : ٍو

 

   :الحمثيل الملياوي لطهامش إلاجمالي              (:      1)الشكل ركم                          

 

 

 

 

ٝت جُُٝم  اإلاباِت  اإلادضوهاثمً خال٥ َزا الخمشُل البُاوي للهامؾ ؤلاحمالي هالخَ أن َزا ألاخحر ًخّلٞ بىٍش

ً أو مذساء اإلاإظعاث ٥ومىه جدذد ج٣لٙت العلْ اإلاباِت وبالخالي الهامؾ ؤلاحمالي ، را ًتب ِلى اإلاعحًر

ت وٛش الخُُٝم واخخُاس أخعنها الاٜخفادًت . ئن ًخدٝٝىا مً اظخمشاٍس

:  الليمة املضافة  -2 

َا مً الٕحر حّني الٙٛش بحن ؤلاهخاج مً حهت الاظخخذاماث الىظىُت مً العلْ وخذماث اإلاخدفل ِلي

ارٌة ثعبر عن الفرق بٌن واإلاعخّملت مً َزا ؤلاهخاج مً حهت زاهُت ٘ان الُٝمت اإلاما٘ت في الىخذاث الخج

                                                           
 .75، ؿ1990الجضء ألاو٥، داس اإلادمذًت الّامت، الجضاةش، هاـش دادي ِذون، جٝىُاث مشاٜبت الدعُحر  - 1
 .76، ؿ1990ساٜبت الدعُحر الجضء ألاو٥، داس اإلادمذًت الّامت، الجضاةش،هاـش دادي ِذون، جٝىُاث م   - 2

 

ج٣لٙت الؽشاء  

للبماِت اإلاباِت 

الهامؾ ؤلاحمالي 

ما٥ م ألِا  ٜس

ؤلاحمالي 

 جخُٙماث ممىىخت للضباةً

ما٥ الفافي  م ألِا ٜس
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٘دعاوي الى الٙٛش بحن ؤلاهخاج اإلاخضون الهامؾ ؤلاحمالي والخذماث اإلاعتهل٢ت ،أما في الىخذاث ؤلاهخاحُت 

. (1)واهخاج اإلاإظعت لخاحاتها الخاـت

وة ؤلالاُ٘ت اإلايؽأة في اإلاإظعت باظخّما٥ خذماث ومىاد الٕحر ، باإللا٘ت الى وظاةلها وحّني ٠زل٤ الثر

: الخاـت وجدعب ٠ما ًلي

م٢ً دوس الُٝمت اإلاما٘ت في *ُٜمت ؤلاهخاج = الُٝمت اإلاما٘ت  معخلضماث ؤلاهخاج مً العلْ والخذماث ٍو

ُٜاط لدجم  و٠زل٤ ٠م( الذخل الىوني)معاَمتها في النهىك باإلٜخفاد الىوني 

ش ٜذسة اإلاإظعت ورل٤ باظخّما٥ اليعبت  ودسحت الخ٣امل الّمىدي أو الذاخلي للمإظعت و٠مُٝاط لخىٍى

( 2)الخالُت

 الُٝمت اإلاما٘ت                                                                            

   

 ةئهخاج العىىاث الخالي                                                                          

الّادي لذوسة مُّىت وجخمشل في الٙٛش بحن مفاٍسٚ  الاظخٕال٥وهي حّبر ًِ هدُتت  :الاضحغالوهخيجة    -3 

جٍهش في حذو٥ خعاباث  وهي هدُتت والاظخٕال٥اإلاإظعت والىىاجج، وجخق الّىاـش اإلاشجبىت باإلهخاج 

. (3)الىخاةج

ّبر ِنها ا اإلاإظعت خال٥ ٘ترة اليؽاه الّادًت وجأخز ١ل  َو ما٥ التي جىتَض باإلاّنى الخُٝٝي إلافلخت ألِا

زا  ُى في أي اهدشاٗ ،َو ش ِىفش  ئراؤلاحشاءاث الالصمت لخٙادي الٜى الخامت في الىظاةل اإلاإدًت  الاظخٝاللُتج٘ى

ُٝت واإلاخمشلت في ظُاظت  ئلى ى أَم مؽ٣ل جدُٝٞ الهذٗ اإلايؽىد وخاـت ألاَذاٗ الدعٍى جدذًذ ألاظّاس َو

ت والتي جدذد مً وٗش الخ٣ىمت  حّاوي مىه مٍّم اإلاإظعاث الىوىُت ٘أظّاس العلْ والبماتْ المشوٍس

٢زا ٘ان اإلاإظعاث أو الٙشوُ الخابّت لها التي حّمل بمشل َزٍ  ورل٤ بمشاِاة دخل اإلاىاوىحن ودساظتها ،َو

زا ج٣الُٙها وهدُتت خعاسة  ال حّىي ١ل ئًشاداتهاساحْ ألن  العلْ ٜذ جدٝٞ خعاسة في هدُتت الاظخٕال٥ َو

ِلى مىا٠بت مشل َزٍ اإلاإظعاث جشحْ ئلى أظباب ظُاظُت واحخماُِت مُّىت وإلاً ج٣ىن َزٍ ألاخحرة ٜادسة 

 4.(4)ظحر الخىىس الىٝذي 

ة في اإلاإظعت ألامىا٥ الخاـت اإلاعخّمل مشد ودًتحّخبر َزٍ الىدُتت مإؼشا مهم لُٝاط : الىخيجة الطافية-4

المشاةب ِلى أسباح  بّذ خفمِىاـش الفى٥ الشابخت وهي الىدُتت التي جٍهش  مشد ودًتو٠زا لخعاب 

. (5)الؽش١اث 

                                                           
1
 .78، ص1990ناصر دادي عدون، تقنٌات مراقبة التسٌٌر الجزء األول، دار المحمدٌة العامة، الجزائر،  - 

2
الجامعً ٌحً فارس، المدٌة  بن شلٌف محمد أمٌن، أهمٌة المحاسبة التحلٌلٌة فً تحسٌن مرد ودٌة المبٌعات، مذكرة من المركز  - 

 .26، ص2003
3
، 2005وآخرون، التدقٌق المحاسبً وأثره على مرد ودٌة المؤسسة،مذكرة، المركز الجامعً ،ٌحً فارس، المدٌة، فتٌحة شابً  - 

 .47ص
4
 .83ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  - 

 .47، ؿ2005اإلاإظعت،مز٠شة، اإلاش٠ض الجامعي ،ًحي ٘اسط، اإلاذًت، ٘خُدت ؼابي وآخشون، الخذُٜٞ اإلاداظبي وأزٍش ِلى مشد ودًت  - 5
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. لطمزد ودًةملاًيظ أخزى       :الفزع الثاوي 

ل اإلاإظعت راجُا أو مُٝاط  اِخباس الىدُتت ئن: الحدفم الىلدي  -1 ن أ م٢ًال ي اإلاشد ودًتوخذَا مفذس لخمٍى

زٍ ألاخحرة جإزش ِلى جدذًذ الىدُتت النهاةُت ٣ًىن ١امال وصخُدا هٍشا الن اإلاإظعت حعخّمل  ؤلاَخال١اث َو

 .للمإظعت والتي حّبر ًِ اًشادتها

ىٝعم الٙاةن الىٝذي ئلى ٜعمحن                                                                                  :َماٍو

. اإلائىهاث+ ؤلاَخال١اث + الىدُتت ؤلاحمالُت =لىٝذي ؤلاحمالي الٙاةن ا 

. اإلاإوهاث +ؤلاَخال١اث +الىدُتت الفاُ٘ت = الٙاةن الىٝذي الفافي  

زا بّذ الخفى٥  ئم٣اهُتٌّني : الحمويل الذاجي -2 ل هٙعها ورل٤ مً خال٥ وؽاوها ،َو اإلاإظعت مً جمٍى

ً َامحن أليهاِلى هدُتت الذوسة مما٘ا  ما ؤلا ِىفٍش ى٥ ئلى داخل اإلاإظعت َو بل الـى َخال١اث واإلائىهاث ٜو

ىا ئلُه ل الزاحي ، جمش ِلى ما ٌعمى بالٙاةن الىٝذي الزي جىٜش  .ٜذسة الخمٍى

ل الزاحي  . ألاسباح اإلاىصِت –الخذ٘ٞ الىٝذي الفافي = الخمٍى

ل الزاحي ِلى أهه متمُى اإلاىاد اإلاالُت الم               م٢ً جٝذًم الخمٍى وحىدة جدذ جفٗش اإلاإظعت لٕشك ٍو

ل الزاحي في اإلاتاالث الخالُت عخّمل الخمٍى ل الخاسجي َو ش وؽاوها والاظخٝاللُت مً الخمٍى  :جىٍى

 ت للمإظعت خباس في بشامج اظدشماٍس ل الاظدشماساث وبالخالي ًأخز بّحن ؤلِا  .ئم٣اهُت جمٍى

 ئم٣اهُت دْ٘ العىذاث وألاظهم  . 

 م ٠ٙاًت سأط ما٥ الّامل الفافي أي جدُٝٞ ؼشوه الخىاصن ئم٣اهُت حّذًل أو جصخُذ ِذ

 . الذاةم

ًم٢ً مٝاسهت الىدُتت اإلاخدفل ِليها في نهاًت العىت لُٝاط مشد ودًت اإلاإظعت : الىخيجة املالية -3 

ّبر ِنها باليعبت الىُابت شة َو  :باإلم٣اهُاث اإلاخ٘ى

 

 الىدُتت الفاُ٘ت                     

            =           ن 

ى٥   ت ألـا  متمِى

 

اليؽاه جذ٥ َزٍ  مشد ودًتسؤوط ألامىا٥ اإلاعخّملت في اظخٕال٥ أو  مشد ودًتجِٝغ َزٍ اليعبت               

   : اليعبت ِلى دسحت اإلاذًىهُت وحّىى بالّالٜت الخالُت

ى٥                                                              ت ألـا  الذًىن        متمِى

                                                                                     = 1   +        

 ألامىا٥ الخاـت     ألامىا٥ الخاـت                                                           
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: ًٞ جىبُٞ الّالٜت الخالُتوش ِليها ًِوالّالٜت ألاخحرة جدفل               

 مىا٥ الخاـت ألا                                        

  1 =الذًىن    +                                              

ى٥                                             متمُى ألـا

 

ى٥                                             متمُى الذًىن                                متمُى ألـا

                                    =     +1 

 ألامىا٥ الخاـت                   ا٥ الخاـت                ألامى                                       

 

وفي ٌل  الاظخذاهتوبذسحت  الاظخٕال٥ س دودًتبمألامىا٥ الخاـت جشجبي  مشد ودًتومىه حعخخلق أن               

 للمبالٕتِلى أظاط اإلاّىُاث اإلاداظبُت ًىلْ لىا ِذة مؽا١ل مً هاخُت الُٝمت الخُُٝٝت  اإلاش دودًتدساظت 

ٞ الّالٜتالىٝذًت و٠ز٥ : (1)ٟ الخطخم في اإلاش دودًت ٘و

   

الىدُتت الفاُ٘ت                                               

       

ى٥                                                   ئحمالي ألـا

ى٥ اإلاُٝمت بمبالٖ راث ٜذسة ؼشاةُت جخخلٚ ًِ الٝذسة                ٘الىدُتت مُٝمت بأظّاس مالُت ٢ِغ ألـا

. الؽشاةُت للمبالٖ اإلا٣ىهت للىدُتت الفاُ٘ت

 :املز دودًةأهواع   : اململطل الثالح 

: جىٝعم اإلاش دودًت ئلى زالر أهىاُ أظاظُت هي             

 (:الاضحغاللية) املز دودًة الحجارية -1

 وهي اإلاش دودًت مً حهت هٍش الاظخٕال٥ الّادي الزي جماسظه اإلاإظعت وهي ِباسة ًِ مٝذاس ألاسباح        

ظّش البُْ  اإلاإظعت ِلى جدذًذ إلداسةالتي خٝٝذ مٝابل ١ل وخذة مً ـافي اإلابُّاث ،مما ٌعمذ 

( َامؾ الشبذ ؤلاحمالي )ـافي اإلابُّاث  ئلىالىاحب للىخذة، ٠ما ًم٢ً مٝاسهت اليعبت بيعبت متمل الشبذ 

ابت ِلى اإلابُّاث و وجدعب ١األحي اإلاإظعت في ئداسةللخ٢م ٔلى ٠ٙاءة  : الٜش

هدُتت الذوسة الفاُ٘ت                                                                                   

ت اإلاش دودًت    =          الختاٍس

ت الفاُ٘ت                                                                    اإلابُّاث العىٍى

                                                           
1
  - Vizza Vanna, pratique de gestion, édition bertc, 1991, p79. 
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ة هدُتت الذوسة الفافي                                                                                       

=                                  أو         

ما٥ العىىي                                                          م ألِا بت)الفافي ٜس ما٥ خاسج المٍش م ألِا ( ٜس

 

ما٥ ًإدي                 م ألِا ث َزٍ هدُتت العىت ،خُث ١لما ١ان ئلىَزٍ اليعبت جبحن ٠م مً دًىاس واخذ مً ٜس

م  للمإظعت والخالياليعبت مشجّٙت ١لما ١ان َزا اإلاإؼش ِلى ولُّت خعىت  في حُّحن مذي معاَمت ٜس

ما٥ في جدُٝٞ الىدُتت  . ألِا

لُت للمإظعت ،وهي ؼشه ل٣ل همى  للمشد ودًتالىٍشة اإلاالُت  ٠ما ًم٢ً حّىي ـىسة ًِ العُاظت الخمٍى

. الُت والتي ظٗى هدىاولها في الّىاـش الالخٝتاظخخذام َزا اإلاّذ٥ في جش٠ُبت اإلاش دودًت الم

  :املز دودًة املالية -2

 أن جمى٥ ولمً َزٍ الخلٝت البذ مًًتب  والاظدشماساث٘اإلاإظعت ل٣ي جخىىس ِليها أن حعدشمش             

. جذُِم ألامىا٥ الخاـت

الجذد ، ووبّا ٘هزا ال ًم٢ً  ناإلاعاَمحن الٝذامى أو اإلاعدشمشي  ئلىَزا الخذُِم الزي ٌّني اللجىء          

  مشد ودًتلم ٢ًً َىاٟ دلُل ِلى ٜذسة اإلاإظعت ِلى م٣ا٘أة َزٍ ألامىا٥ ،صد ِلى َزا ٘ىحىد  ئراًخم أن 

  حٕحر ؼشوهمالُت ًىمئن اإلاٝترلحن ألن الشبذ اإلاخفق للؽش١اء، َى بمشابت الممان لهامؾ ألامان ِىذ 

(. ألامىا٥ الخاـت)مً وحهت هٍش سأط اإلاا٥ الفافي  إلاشد ودًتاهي اإلاالُت  واإلاشد ودًت (1) اإلاشد ودًت

 ظعت ،خُث أنها جِٝغ ٜذسة ألامىا٥الّامت في اإلاإ للمشدودًًاإلاالُت بمشابت اإلادذد  اإلاشد ودًتوحّخبر            

الخاـت أو اإلاملى٠ت ِلى جدُٝٞ أسباح ـاُ٘ت وبالخالي ٘هي جٝذم لىا ـىسة خُُٝٝت ًِ مذي اظخخذام 

ُٚ ألامىا٥ ظىاءمىا٥ ألا . مً الىاخُت ؤلاهخاحُت أو هاخُت جٌى

ل الذاةم للمإظعت              ت مىابْ الخمٍى ل بذون ج٣لٙت  أِادة وئم٣اهُت٠ما جم٢ً مً مّ٘ش  (2) لاُ٘تئالخمٍى

ذون أو يهذ٘ىن  واإلاشد ودًت سبذ ا٥ ئلىاإلاالُت مٙهىم يهم أظاظا اإلاعاَمحن ألنهم بفٙتهم أصخاب اإلاإظعت ًٍش

جذِى  والدؽ٢ُلتج٣ىن َزٍ الّالٜت الزي ًإحش لهم معاَماتهم في سأط ما٥ اإلاإظعت ، ِلى اإلاعخىي الخٝني 

 :اإلاالُت ٠ما ًلي اإلاشد ودًتِذة حّلُٝاث، وجدعب 

 

هدُتت الذوسة الفاُ٘ت                                                                   

=        اإلاالُت  سد ودًتالم                 

ألامىا٥ الخاـت                                                                    

                                                           
1  - J L Boulot et autre, op, vt, p156 . 
2  - Pierre Conso, La gestion financière de l’entreprise, cas et commentaires, Tome Dunod, Paris, 1976. 
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الٙاةن الىٝذي مُٝمت خالُا                                                                      

=        اإلاالُت  اإلاشد ودًت                

ألامىا٥ الخاـت                                                                       

١اهذ اليعبت ألاولى حّبر ًِ اإلاشدود اإلاالي لؤلمىا٥ الخاـت ،مً حهت هٍش ـاخب اإلاإظعت ، ٘ان  وئرا     

ل اإلادخملت اإلاخىلذة مً ألامىا٥  ئ٘شاصاإلاإظعت ِلى  اليعبت الشاهُت حعمذ بالخ٢م ِلى ٜذسة مفادس الخمٍى

. الخاـت

م أن َزٍ      والجباًت  ال حّبر بفذٛ ٠بحر ًِ وؽاه اإلاإظعت ألنها جشجبي بٝىاِذ اإلاداظبت  اإلاشد ودًتٔس

 ا لُٝاط جبٝى ِىفشا مهما لخُُٝم اإلاإظعت مً ٜبل اإلادُي الخاسجي ومإؼشا مهم أنها ئلىوظُاظت اإلاإظعت، 

توجٝذًش ّ٘الُت اظخخذام اإلاىاسد اإلاالُت، ولشوسة مالُت لممان     والخىىس واإلاداٍ٘ت ِلى  الاظخمشاٍس

. الاظخٝاللُت

 :املزد ودًة الاكحطادًة   -3

ت جدذ جفٗش اإلاإظعت ، ألهه وهي مشد ودًت جِٝغ الّٙالُت                ئرافي اظخخذام اإلاىحىداث اإلاىلِى

البٝاء ًتب أن ج٣ىن ّ٘الت جٝىُا بمّنى أن ج٣ىن ُٜمت اإلاذخالث أٜل مً ٠مُت اإلاخشحاث  خحرةألاأسادث َزٍ 

زٍ اليعبت جخىا٘ٞ  . (1)و ؤلاهخاحُتمْ مٙهىم جٝني ٌَو

متمُى اإلاىحىداث اإلاعخّملت ) الاٜخفاديمً وحهت سأط اإلاا٥  اإلاشد ودًتهي  الاٜخفادًت واإلاشد ودًت             

(. مً وٗش اإلاإظعت

. هي ٜذسة اإلاإظعت ِلى جدُٝٞ أسباح مالةمت و١اُ٘ت مٝاسهت بشأط اإلاا٥ اإلاعدشمش الاٜخفادًت اإلاشد ودًت            

ى٥  ئلى للمشد ودًت الاٜخفاديًشحْ الّاةذ  الالصمت لليؽاه، خُث هُى  الاظدشماساثأي  الاٜخفادًتُٜمت ألـا

ل  ٘هي مٝاسهت سأط اإلاا٥  ئرنجشك أن ٌّني ّ٘الُتها، ال ًٚ الاظدشماساثلهزٍ (أمىا٥ خاـت ،دًىن )الخمٍى

. اإلادٝٝت الاظخٕال٥اإلاعدشمش مْ هدُتت 

في جخفُق متمُى اإلاىاسد اإلاعدشمشة ، ٘هي بذساظت الّٙالُت  اإلاشدودًًًمخاص جدلُل َزا الىُى مً               

لت ألاحل ، و ئرنحّبر   اإلاشدودًًان دساظت َزا الىُى مً ًِ مشدود ألامىا٥ الخاـت والذًىن اإلاخىظىت والىٍى

جٝلُق ألامىا٥ اإلاعدشمشة الى الخذ الزي ًخماش ى مْ اخخُاحاث ؤلاهخاج ، ورل٤  ئلىَى أمش لشوسي ألهه ًإدي 

. الجُذ للمّذاث، الخخلي ًِ اإلاّذاث ٔحر اإلاعخّملت بالخعجُل بذوسة اإلاخضون باالظخّما٥ِلى ظبُل اإلاشا٥ 

 (2)دًت ٢ُ٘خب ١الخاليؤلاٜخفا اإلاشد ودًتأما مّذ٥ 

                                                                       

                                                           
1
  - Hubert de la brulerie, analyse financier et risque de crédit, Dunod, Paris, 1999, p163 

2
  - Bernard Colosse, la rentabilité de l’entreprise, Analyse prévision et contrôle, 3eme Edition, Dunod, Paris, 1982, p31. 
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الىدُتت الفاُ٘ت للذوسة                                                                            

                                                    =     الاٜخفادًت اإلاشد ودًتمّذ٥        

ى٥                                                                               الاٜخفادًت ألـا

 

١ان أٜل مً الىاخذ  ئرا١اهذ اليعبت أ٠بر مً واخذ ٘هزا ًذ٥ ِلى الىلْ الجُذ للمإظعت، أما  رائ          

اهخٙاك ُٜمت الىدُتت  ئلىأن الخ٣الُٚ مشجّٙت مما ًإدي  أماا ًذ٥ الىٍش في وٛش الدعُحر ٘هز ِادةئ ُ٘تب

ى٥ ال ًخماش ى مْ ولُّت اإلاإظعت وئماالفاُ٘ت أو اهخٙاك حجم اإلابُّاث ،      .حجم ألـا

. بات وأهداف املز دودًةمكوهات ومحملل     :اململبح الثاوي 

ىا للمٙاَُم ألاظاظُت وأَم مٝاًِغ الم              س دودًت ظىخىك آلان في ألاهىاُ اإلاخخلٙت للمش بّذما جىٜش

 .دودًت وأَمها الاٜخفادًت واإلاالُت والاحخماُِت والعُاظُت ولها دوس في سبدُت اإلاإظعت

  .مكوهات املز دودًة    :اململطل  وو 

 .جخ٣ىن مً م٣ىهحن ازىحن َما اإلا٣ىهاث الاٜخفادًت واإلاالُت            

ما  :املكوهات الاكحطادًة.  1 ً َامحن َو : وحؽمل ِىفٍش

: (1)هحاجيةإلا: أوال     

ى٥               ألاَذاٗ  ئلىِٗش بى٥ مالي ؤلاهخاحُت مً مىىلٞ ١ىنها مإؼشا لل٢ٙاًت وجشجبي بحن الّٙالُت للـى

. بُٕت بلٓى الهذٗ اإلاخاختوال٢ٙاًت في خعً اظخخذام اإلاىاسد والّىاـش ؤلاهخاحُت 

اثوجخمشل أَمُتها  ِذة باليعبت للٙشد الّامل واإلاإظعت اإلاعتهل٤ واإلاتخمْ ٣٠ل وهي حّبر ًِ  في معخٍى

. ٠ٙاءة ؤلاداسة في اظخٕال٥ اإلاىاسد وؤلام٣اهُاث للخفى٥ ِلى أخعً هدُتت مم٢ىت

وؤلاهخاحُت مإؼش ِلى خعً العحر ،والٙاةذة حّىد ِلى اإلاإظعت في خعً العُىشة السجٙاُ ؤلاهخاحُت              

ادة باليعبت لل ادة ُٜمت اإلابُّاث الىاجتت ًِ ٍص ادة الشبْ ؤلاهخاج والّاةذ الىاجج ًِ ٍص ج٣الُٚ وجخمشل في ٍص

ادة ؤلاهخاج وخٙن الخ٣الُٚ  ذ مً  ئلىجإدي بذوسَا  آلازاس التيوألاسباح حّخبر مً  اإلاش دودًتوالؼ٤ أن ٍص اإلاٍض

ش ؤلاهخاج ، ا٥  ئلى١ىنها جإدي  أـا٘تدساظاث والبدىر ، ال٢ٙاًت في ؤلاهخاج ، ورل٤ مً خال٥ ما ًخق بخىٍى

ذ مً  شؿ الّمل الاظدشماساثمٍض ذ ر٠ش ١ل مً .واظخٕال٥ اإلاىاد اإلاخاخت ٘و بأن الخٕحراث   وظذظحن أًلىن ٜو

اث ؤلاهخاحُت ًم٢ً أن ج٣ىن لها آزاس حذ ِمُٝت ِلى ِذد مً الٝماًا راث ألاَمُت  التي جىشأ ِلى معخٍى

اث العُىشة مشل م والاحخماُِت الاٜخفادًت ِذ٥ الخىمُت أو اسجٙاُ معخىي اإلاِّؽت ، جدعحن محزاث اإلاذِ٘ى

. ِلى الخطخم 

ت                ً، خُث جٝاط  ؤلاهخاجدالت  ئم٣اهُتؤلاهخاحُت ِباسة ًِ مإؼش ًم٢ً مً خالله مّ٘ش والخمٍى

: ؤلاهخاحُت بالّالٜت الخالُت

                                                           

                                                           
 .24، ؿ2003مُت اإلاداظبت الخدلُلُت في جدعحن مشد ودًت اإلابُّاث، مز٠شة مً اإلاش٠ض الجامعي ًحي ٘اسط، اإلاذًت بً ؼلُٚ مدمذ أمحن، أٍ  - 1
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ا٘ت اإلانالُٝمت                                                               

=                               ؤلاهخاحُت                           

ى٥                                                                  الشابخت ألـا

 

م الّام لئلهخاحُت ًىحي ِلى أنها ٔالبا ما حعخخذم الّالٜت اليعبُت بحن ٠مُت ؤلاهخاج مً واإلاٙهى             

( اإلاذخالث)و٠مُت اإلاىاد التي اظخخذمذ في جدُٝٞ َزٍ ال٢مُت مً ؤلاهخاج ( اإلاخشحاث)اإلاىختاث والخذماث 

م٢ً ُٜاط ؤلاهخاحُت ١اآلحي  .(1)ٍو

 

اإلاخشحاث                                                                                                 ؤلاهخاج                                                                                    

 =                                           =                              ال٣لُت ؤلاهخاحُت       

اإلاذخالث                                    ِىاـش ؤلاهخاج                                

ؤلاهخاج                                                                                      

  =  ال٣املت أي ؤلاهخاحُت        

 الخىٍُم+ اإلاىاسد الىبُُّت + الّمل + سأط اإلاا٥                                                      

: أما ؤلاهخاحُت الجضةُت جخمشل في      

اإلاخشحاث ال٣لُت                                                           

=    ئهخاحُت ِىفش الّمل    

مذخالث ِىفش الّمل                                                           

ذ الّمل                                                               ٜو

=    معخىي ئهخاحُت الّمل     

٠مُت ؤلاهخاج                                                                

                                                        

٠مُت ؤلاهخاج                                                              

 =                     معخىي ؤلاهخاحُت        

ذ الّمل                                                                ٜو

                                                          

                                                           
 .43، ؿ2005٘خُدت ؼابي وآخشون، الخذُٜٞ اإلاداظبي وأزٍش ِلى مشد ودًت اإلاإظعت،مز٠شة، اإلاش٠ض الجامعي ،ًحي ٘اسط، اإلاذًت،  - 1
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سأط اإلاا٥  ثمذخال                                                            

=        سأط اإلاا٥ ئهخاحُت        

 مخشحاث ال٣لُت                                                            

                                                               

مذخالث اإلاىاد ألاولُت                                                           

= اإلاىاد ألاولُت  ئهخاحُت           

اإلاخشحاث ال٣لُت                                                               

ِىذةز  اإلاش دودًت٘ان  ا،لىٍامهحذًذة مً الّىاـش اإلا٣ىهت  ئهخاحُتجم٢ىذ اإلاإظعت مً جدُٝٞ  ئن            

. جخدٝٞ وبفٙت حُذة ظٗى

ٝفذ باإلهخاحُت بأنها اإلاإؼش لُٝاط              م٢ً اظخيخاحها مً  ئم٣اهُاثٍو ً ٍو مىدني ؤلاهخاج والخمٍى

( 1)٥ وحّبر ِنهما باليعبت الخالُتالّالٜت اإلاىحىدة بحن الّىامل اإلاىختت وحجم اظتهالٟ الّىام

الُتألامىا٥ الشابخت  الُٝمت اإلاما٘ت ِلى     : بالُٝمت ؤلاحمالُت وبفىسة ٍس

الُٝمت اإلاما٘ت                                                                

ى٥ الشابخت بالُٝمت ؤلاحمالُت                                                               ألـا

            

ى٥ الشابخت ول٣ي حّبر ًِ الّالٛ   زا ُ٘ما ًخّلٞ  لالظخٕال٥ة اإلاىحىدة بحن مفاٍسٚ الّاملحن وألـا    َو

َىا ًم٢ً أن جٝى٥ ؤلاهخاحُت جدذد لىا  ئلىسأط اإلاا٥ اإلاىخج وؼشوه اظخّماله  ئَما٥باإلهخاحُت ٘ال ًم٢ىىا 

( 2)للمإظعت الاٜخفادًت اإلاشدودةج٣الُٚ اإلاإظعت مً حهت وجإؼش مً حهت زاهُت مباؼشة ِلى 

         .الفعالية  : ثاهيا            

ت الذوسان أظُش ١لما ١اهذ الّٙالُت  ئن                مُٝاط ّ٘الُت سأط اإلاا٥ اإلاعخخذم ، أي ١لما ١اهذ ظِش

ت الذوسان وعخىُْ  ئنمٝاسهت باإلم٣اهُاث اإلاخاخت،  ألآللت الّامل أو ئهخاحُتأ٠ثر،والّٙالُت هي مذي  ظِش

: ِىاـش اإلاىحىداث لؤلـى٥ أو ألامىا٥ الخاـت ورل٤ بخىبُٞ الّالٜت الخالُت جىبُٝها ِلى ١ل

                                                        

ما٥                                                                 م ألِا ٜس

ى٥  ئحمالي                                                               ألـا

: ومً الجاهب اإلاالي جٍهش بالّالٜت الخالُت   

                                                           
1
 .237إلاإظعت، داس الىبْ داهُى، ؿبُاس ١ىالط، الدعُحر اإلاالي ٥ -  

 .237بُاس ١ىالط، الدعُحر اإلاالي للمإظعت، داس الىبْ داهُى، ؿ - 2
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ى٥                                                                  متمُى ألـا

الخاـت ألامىا٥                                                                 

لى مذي ّ٘الُت اظخّما٥ سأط اإلاا٥ مً وٗش اإلاإظعت ٠ما حّبر ًِ الؽشوه َزٍ اليعبت حّبر ُ ئن            

: حعخّمل الىظاةل في ٌلها ورل٤ لمان لىتاح ؤلاهخاج ٘ان التي 

ما٥                                                                           م ألِا  ٜس

ى٥               ت دوسان ألـا = ظِش

ى٥                                                                            متمُى ألـا

: مً الىاخُت اإلاالُت ًٙمل اظخّما٥ دوسان سأط اإلاا٥ اإلاعدشمش أي الّالٜت ٔحر أهه     

ما٥                                                                           م ألِا ٜس

أمىا٥ خاـت                                                                       

ى٥ مّامل ومىه ًم٢ً                ت دوسان سأط اإلاا٥ اإلاعخّمل والزي َى ِباسة ًِ دوسان ألـا جدذًذ ظِش

. اإلاذًىهُت

خحن             زٍ اليعبت جدذد لىا الخالت الخُُٝٝت أو الّٙلُت للمإظعت مً صاٍو  :َو

ما٥   - م ألِا ادة ٜس ت ٍص . صاٍو

ادة اإلاذًىهُت للمإظعت   -  ت ٍص . صاٍو

ٌ ألاخحرة مّذ٥ ّ٘الُت سأط وجِٝغ لىا َز للمشد ودًتووعخىُْ لم الّٙالُت مً بحن اإلا٣ىهاث ألاخشي             

ىاٟ ِذة حٕحراث جإزش مب الاٜخفادياإلاعخّمل  اإلاا٥ ت دوسان سأط اإلاا٥ َو اؼشة ورل٤ بىاظىت مّذ٥ ظِش

: ُٜاظاث سأط اإلاا٥ اإلاعخّمل ور٠ش منها   ِلى 

ى٥ الشابخت    - ى٥ الشابخت الفاُ٘ت الاحخماُِتألـا . وألـا

ى٥ ؤلاحمالُت   -  . ألـا

ى٥ الشابخت لالظخٕال٥     - (. أو ـاُ٘ت ئحمالُت)ألـا

ت الذوسان              م٢ً جىبُٞ ظِش ١اهذ َزٍ ألاخحرة  اءظىِلى ١ل الّىاـش اإلاىحىدة وخاـت سأط اإلاا٥ ٍو

ى٥ الشابخت أو في ألامىا٥ الخاـت   مذمج  ى٥ ؤلاحمالُت أو ألـا . في ألـا

الُت   م٢ً ٠خابتها بفىسة ٍس ى٥ ج٣ىن َزٍ الّالٜت اإلاعخّملت داةما ٍو ما٥ ِلى متمُى ألـا م ألِا                  :ئن ٜس

ما٥                                                                  م ألِا ٜس

ى٥                                                                 متمُى ألـا

ىن باظخّما٥         ئن اليعبت اإلاز١ىسة ظابٝا جِٝغ لىا مذي ّ٘الُت سأط اإلاا٥ اإلاعخّمل داخل اإلاإظعت مَش

زا لهذٗ جدُٝٞ ئهخاحُت أ٠ثر و٠زا لمان الخباد٥ . جٝىُاث خذًشت َو
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ت سأط   ما٥ ِلى متمُى  اإلاا٥ اإلاعخمشِادة ما حعخّمل ِالٜت ظِش م ألِا   واإلاّبر ِىه بالّالٜت الخالُت ٜس

زا وبٝا مً الىاخُت  ألامىا٥ الخاـت : أن َزٍ اليعبت معخيختت مً الّالٜت العابٝت الز٠ش وهي اإلاالُت،َو

                                                      

ما٥                                                             م ألِا ٜس

ى٥                                                             متمُى ألـا

ى٥ ِلى ألامىا٥ الخاـت           وحّبر ًِ . ًم٢ً لشب َزٍ ألاخحرة ًم٢ً لشبها بالّالٜت الخالُت متمُى ألـا

:  (1)ظعت، ومما ظبٞ ًم٢ً ٠خابتإلاإمعخىي مذًىهُت ا

 

ما٥                    م ألِا ما٥                                  ٜس م ألِا ى٥                           ٜس متمُى ألـا

                                                 =                                                                ×

ى٥                            ألامىا٥ الخاـت             ألامىا٥ الخاـت                             متمُى ألـا

. املكوهات املالية    : الفزع الثاوي

  ي جخّلٞ بالٙاةن ؤلاحما٥اًتابُت  ئلىالدعُحر الجُذ و الّٙا٥ في اظخخذام  سأط اإلاا٥ ًإدًان خخما  ئن            

اإلاشد ودًت اإلاالُت لؤلمىا٥ الخاـت جخأزش مباؼشة باالٜتراك والاظخذاهت  مً الٕحر أي مذي  ئنلالظخٕال٥ ،

ذستها ِلى حعذًذ دًنها ِحر أن الٙىاةذ جىشح ت مً ألاخز بّحن  مذًىهُت اإلاإظعت ٜو بت اإلاذِ٘ى مً المٍش

خباس . الخذ٘ٞ الىٝذي الِا

اإلاخمشلت في سأط اإلاا٥ للمإظعت حّخمذ ِلى الٙاةن اإلاالي للمىصُ، ٣٘لما ١اهذ اإلاالُت و اإلاشد ودًت ئن            

ل الخاسجي ١لما ١اهذ الىدُتت أخعً،وبالخالي   الّىاـش  اإلا٣ىهت لشأط ما٥ اإلاإظعت معخٝلت ًِ الخمٍى

ث اإلاشد وجأمل اإلاإظعت الخفى٥ ِليها والّالٜت الخالُت جبحن لىا م٣ىهاأ٘مل التي حععى  ودًت  مشد جدُٝٞ 

ىلها  (2) .ودًت باظخٕال٥ اإلاإظعت أـل

 

ٛ                      الىدُتت الفاُ٘ت                     ما٥                 س  الىدُتت الفاُ٘ت                            م ألِا

                                                                                ×                                              = 

ما٥                                  م ألِا ى٥                     ٜس ى٥                                 ئحمالي ألـا ئحمالي ألـا

ي الفافي وجِٝغ َزٍ اليعبت دسحت اظخّما٥ مىحىداث الجضء ألاو٥ مً الّالٜت ًمشل الهامؾ ؤلاحما٥             

ما٥ اإلادٝٞ م ألِا . اإلاإظعت وحّخبر أًما ِلى ّ٘الُت ٜس

                                                           
، ؿ  - 1  .44٘خُدت ؼابي وآخشون، الخذُٜٞ اإلاداظبي وأزٍش ِلى مشد ودًت اإلاإظعت، مشحْ ظبٞ ر٠ٍش
 .256بُاس ١ىالط، الدعُحر اإلاالي للمإظعت، داس الىبْ داهُى، ؿ   - 2
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وحعمذ أًما بخُُٝم ّ٘الُت الدعُحر  أما الجضء الشاوي ٘هى ٌّبر ِلى دسحت اظخّما٥ اإلاإظعت لجمُْ أـىلها

البُْ مشال أو اسجٙاُ في  أظّاسك داخل اإلاإظعت وجخأزش َزٍ اليعبت بٍشوٗ العٛى واإلاىا٘عت في اهخٙا

. ج٣الُٚ ؤلاهخاج أو الخىصَْ

زا الاظخّما٥ الخعً ًإدي ئلى االاظخّما٥  ئن              لجُذ والخعً لشأظما٥ اإلاإظعت ومعخىي وجىىسَا َو

زا ًٝاط بالٙاةن  ت َو زا وبٝا ًِ حٍّشٚ مىختاتها العىٍى جدعحن هدُتت حذًذة راث وابْ اٜخفادي َو

لالظخٕال٥ ، ومىه وعخىُْ الٝى٥ أن جأزحر اإلاشد ودًت اإلاالُت لؤلمىا٥ الخاـت باإلاذًىهُت، ٔالبا ٌّىد  ؤلاحمالي

. ئلى أن الٙىاةذ حّخبر ِبئا ِلى اإلاإظعت أي أنها ج٣لٙت ئلاُ٘ت وهي وبّا جإزش ِلى معخىي الىدُتت

ى٥ َزا ١له مً الىاخُت الاٜخفادًت أما مً الىاخُت اإلاالُت وبمٙهى             م الخذ٘ٝاث ، ٘ان مشد ودًت ألـا

     .(1)اإلاىصُ ِلى الؽش١اث بفٙت ِامتاإلاعخّملت في سأظما٥ اإلاإظعت حّخمذ ِلى خفت الٙاةن اإلاالي 

: اململطل الثاوي

 :.املزد ودًةمحملطملات 

ذ بعُش الاهدشا٘اثفي اإلاشاٜبت وهي ِملُت َامت جٝىم بمّالجت  اإلاشد ودًتج٢مً مخىلباث             ة وفي ٜو

 .اإلاشد ودًتٜفحر و٠زل٤ ُٜاط  صمني 

 :املزد ودًةمزاكملة    :أوال 

 ِملُت حذ َامت وباليعبت للمإظعت خُث جخم٢ً مً خاللها مً جصخُذ  اإلاشدودًًمشاٜبت  ئن            

زٍ اإلاشاٜبت حعخلضم  الاهدشا٘اث ذ صمني ٜفحر َو ت وفي ٜو : منها  ئحشاءاثبعِش

. خذود اإلاإظعت ئم٣اهُتفي  والاٜخفادًت٘فلت ِلى الىخاةج اإلاالُت ولْ جٝذًشاث م.  1   

زا بمٝاسهت الىخاةج اإلادٝٝت بالىخاةج اإلاٝذسة وجدلُل مفادس الخلل وأظبابه جدذًذ ٘ىسي لالهدشا٘اث .  2     َو

. ظىاء داخلُت أو خاسحُت

  خُث ج٣ىن َزٍ ؤلاحشاءاث ب الاهدشا٘اثاجخار ؤلاحشاءاث التي مً ؼأنها أن جىٝق مً خذة َزٍ .  3   

ت ، أو جدذًذ أَذاٗ أخشي ومشاٜبت  ئلى الاٜترابمذسوظت ومىاٜؽت مً أحل    اإلاشد معاس ألاَذاٗ اإلاىلِى

  اإلاعئى٥ ِملُت معخمشة ج٣ىن ِلى أظلغ الىزاةٞ واإلاّلىماث اإلاداظبُت وال جْٝ َزٍ الّملُت ١لُا ِلى  ودًت

ألاو٥ مً اإلاشد ودًت ٘ٝذ ًخّذي اَخمامه ئليها أي اإلاشد ودًت صء اإلاالي بل ًخدمل مشاٜبت الدعُحر الج

ت   .والاٜخفادًت ورل٤ باظخخذام الخٝىُاث الخٝذًٍش

ت ١ىلْ اإلاحزاهُتهٍام هٝذي للمّلىماجُت  -     . الخٝذًٍش

. الاٜخفادًتمفلخت الذساظاث  -    

ٞ اإلاداظبت الخدلُلُت -    . جدلُل الىخاةج ًِ وٍش

              ً اإلاالي بالذسحت ألاولى و٠زا مشاٜب  اإلاعئى٥ جْٝ ِلى ِاجٞ  اإلاشد ودًتا ًم٢ً الٝى٥ أن مشاٜبت َو

حر ١ل اإلاّلىماث  الخذابحر الّٙالتالدعُحر ٘هما مىالبان بالختاوب مْ أَذاٗ اإلاإظعت ورل٤ باجخار  وج٘ى

                                                           
 .2002الشاث الدعُحر اإلاالي للعىت الشالشت مالُت، حامّت الجضاةشمذ  - 1
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الخٙاً ِلى هخاةج  م٢ًبأخعً وحه وث اإلاشد ودًتمشاٜبت  حعاِذَا ِلىوالبُاهاث التي مً ؼأنها أن 

. (1)اإلاإظعت

ذ  الاهدشا٘اثال ًم٢ً للمإظعت جصخُذ  الىاحمت ًِ الٙٛش بحن ألاَذاٗ اإلاعىشة والىخاةج اإلادٝٝت في ٜو

ابت ِلى أخعً وحه البذ مً اإلاشد ودًتبىاظىت مشاٜبت  ئالوححز  ؤلاحشاءاث  ئجباُ، ول٣ي جٝىم بّملُت الٜش

: الخالُت

.  والاٜخفادًتومذٜٝت ًِ الىخاةج اإلاالُت جيبإاث مٙفلت  ئحشاء. -1   

ا لالهدشا٘اثجدلُل ٘ىسي   -2   ّت والتي لم ًخم جٝذًَش  .الىاحمت ًِ مٝاسهت الىخاةج الّٙلُت بالىخاةج اإلاخٜى

 .واإلاالُت الاٜخفادًتواإلاخّلٝت باإلاخٕحراث  الاهدشا٘اثوالتي مً ؼأنها جٝلُق مً خذة  ئحشاءاثاجخار   -3   

  اإلاالي لهزٍ اإلاإظعت  اإلاعئى٥ بالذسحت ألاولى ِلى ِاجٞ  للمشد ودًتخَ أن في اإلاإظعت جْٝ اإلاشاٜبت مً اإلاال    

. و٠زا مشاٜب الدعُحر داخل اإلاإظعت

اإلاالي خُث أن َزا  للمعئى٥ ألاَذاٗ اإلاى١لت  باخذيج٣ىن داةما في اإلاإظعت الخاـت  اإلاشد ودًت ئن            

 اإلاش دودًتجتاسب مْ مخىلباث اإلاعاَمحن َزا مً وحهت ومً حهت زاهُت مشاٜبت مهمت ا٥ ئلُهألاخحر معىذة 

ب٣ا٘ت البُاهاث واإلاّلىماث واإلاعدىذاث والىزاةٞ اإلاداظبُت التي ًدخاج  ئمذادُ٘ما بّذ ِلى أظاط   لخىٙز 

.  (2)اإلاالي اإلاعئى٥     ئليها

ِلى الىحه اإلادذد  اإلاشدودًً ًخدمل ١لُا مشاٜبت ورل٤ ٜفذ مهامه ومىه ًخطح أن اإلاداظب اإلاالي ال             

 الاٜخفادًت باإلاش دودًت الاَخمام ئلىاإلاالُت بل ًخّذي  باإلاشد ودًتِامت ،مشاٜب الدعُحر ال يهخم ٘ٝي   بفٙت 

زا ألاخحر ٌعخّمل ِادة جٝىُاث ؤلاهخاج  : ًلي اإلاالي ومً بحن َزٍ الخٝىُاث ما للمعئى٥ للمإظعت َو

 ًلُتاإلاداظبت الخدل. 

  الاٜخفادًتمفلخت الذساظاث. 

اإلالٝاة ِلى ١اَل   اإلاعلُتبفىسة معخمشة أي  اإلاشد ودًتوبفٙت ِامت َزا ما ًم٢ىه مً لبي مشاٜبت              

١ل مً اإلاشاٜب اإلاالي ومشاٜب الدعُحر خُث ًتب أن ج٣ىن خالُت مً الٕمىك في اإلاُذان الّملي مما ًخطح 

ت بُّذة ًِ  نأ الخىبُٞ في بّن البلذان مشل الىالًاث اإلاخدذة هتذ أن اإلاشاٜب اإلاالي ًٝىم َزٍ الخٜٙش

مً خال٥  للمش دودًتاإلاخّلٝت باألمىا٥ الخاـت أما مشاٜب الدعُحر يهخم باإلاشاٜبت اإلاىخٍمت  اإلاشد ودًتبمشاٜبت 

 .إلاحزاهُتدساظت ٥

 . املزد ودًةكياص    :ثاهيا

٘ان  اإلاشد ودًتُٜاظها خُث َزٍ ألاخحرة حّخبر الّىفش الشاوي بّذ مشاٜبت  ًتاإلاشد ودمً بحن مخىلباث              

ت هٝاه الٝىة والمّٚ ورل٤ لهذٗ جصخُذ  اإلاشد ودًتُٜاط  ش يء مهم حذا البذ مىه ٜفذ ا٠دؽاٗ ومّ٘ش

ظُحر العلُم وفي حمُْ اإلاإظعاث الىوىُت هتذ أن الذ الاجتاٍهدى  باإلاشد ودًتأي العجض والنهىك  الاهدشا٘اث

. اإلاالي ومشاٜبت الدعُحر ًشجبىان اسجباوا وزُٝا باإلاداظبت

                                                           
 .256بُاس ١ىالط، الدعُحر اإلاالي للمإظعت، داس الىبْ داهُى، ؿ   - 1
2
 .25، ؿ2003بً ؼلُٚ مدمذ أمحن، أَمُت اإلاداظبت الخدلُلُت في جدعحن مشد ودًت اإلابُّاث، مز٠شة مً اإلاش٠ض الجامعي ًحي ٘اسط، اإلاذًت  -  
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اإلاُّىت ٘ٙي اإلاشخلت الخالُت جمم اإلاداظبت  اإلاشد ودًتجدالُل الخمحز وخاـت ِلى معخىي دساظاث  ئن             

حن مخ٣املحن َما : ِ٘ش

. الّامتاإلاداظبت -        

. اإلاداظبت الخدلُلُت -      

٢ِغ اإلاداظبت الخدلُلُت التي هي جٝىُت إلاّالجت اإلاّلىماث اإلاخدفل ِليها مً اإلاداظبت الّامت ِلى             

ى٥   هخاةج ًخخز ِلى لىئها معحرو اإلاإظعت الٝشاساث اإلاخّلٝت  ئلىومفادس أخشي وجدلُلها مً أحل الـى

ُاظها وجدذًذ ّ٘الُت جىٍُم اإلاإظعت اإلاشد ودًتبيؽاوها وحعمذ بذساظت ومشاٜبت  و٠زا مشاٜبت  ٜو

ت لدعُحر اإلاإظعاث اإلاعإولُاث ظىاء ١اهذ ِلى معخىي الخىُٙز أو ؤلاداسة وهي   .(1)أداة لشوٍس

بها باإلاداظبت الّامت  ٘ٙي               اإلاىٍىس ألدعُحري ٌعمذ باِخباس ِملُت الجمْ ومّالجت اإلاّلىماث وجبٍى

وء ِلى الىخاةج اإلادعىبت أو التي ًم٢ً خعابها في وجخابْ في اإلاداظبت الخدلُلُت ل٢ً في الّىفش ظيعلي الن

ما : اإلاداظبت الّامت ان الىخاةج الىاؼئت ًِ اإلاداظبت الّامت جدخىي ِلى ـٙخحن َو

. مً حهت ًِٝعان هخاةج اإلاإظعت باليعبت للمشخلت اإلاداظبُت أو العىت اإلاداظبُت-         

ت في  ومً حهت أخشي ًخفان متمُى وؽاواث اإلاإظعت -         ومً خال٥ َزًً الفٙخحن وعخىُْ اإلاّ٘ش

ًتب أن  للمشد ودًتومً أحل ٔاًت اإلاشاٜبت الُٝاط اإلاىلٞ  للمشد ودًتؤلاحمالُت  اإلاشدودًًمشخلت مُّىت 

جُتت مٝعىمت ِلى متمُى واليعبت هي الًـُٕت مّذالث بالُٝاط اليعبي والزي حّبر ِىه في  ٢ًمل

ى٥  . (2)ألـا

الُت الذ : الُتوبالفُٕت الٍش

الىدُتت الفاُ٘ت                                                                              

ى٥                                                                                متمُى ألـا

 مشد ودًتفي اإلاإظعت أو بّباسة أخشي  سؤوط ألامىا٥ إلاعدشمش مشد ودًتَزٍ اليعبت جِٝغ لىا  ئن             

ٞ الخدلُل الخٝلُذي أي جدلُل الخ٣الُٚ والدجم والشبذ واليعبت هي الاظخٕال٥ : والتي جذسط ًِ وٍش

اض ي ١الخالي ى٥ مٝعىمت ِلى ألامىا٥ الخاـت وبؽ٣ل ٍس  :متمُى ألـا

ى٥                                                                              (3)متمُى ألـا

 ألامىا٥ الخاـت                                                                           

زٍ اليعبت جذ٥ بفٙت ٔحر مباؼشة ِلى دسحت                                        .أخش وحعخىُْ ٠خابتها بؽ٣ل الاظخذاهتَو

اض ي ١الخاليوعبت الذًىن ِلى ألامىا٥ ا٥ ئلى : خاـت صاةذ واخذ وبؽ٣ل ٍس

                            

                                                           
 .14بُاس ١ىالط، الدعُحر اإلاالي للمإظعت، داس الىبْ داهُى، ؿ  - 1

2 - Compte-analytique, outil de gestion aide décision Gaussait et Marge Rim, page26. 
. 97هاـش دادي ِذون، اإلاداظبت الخدلُلُت، داس البدث، ؿ  -3
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ى٥                                                  الذًىن                                متمُى ألـا

                                                                                          =                                                                         +1 

ألامىا٥ الخاـت                                   ألامىا٥ الخاـت                                             

ل َزا اإلاّذ٥ جدفل ِلى ِملُت آلُت حعمى    ، وأخحرابخأزحر الشاْ٘هالخَ ٌهىس مّذ٥ الاظخذاهت، وبخدٍى

الاظخٕال٥ وعخىُْ الٝى٥ بأهه َىاٟ ِالٜت سبي بحن مشد ودًت ألامىا٥ الخاـت في اإلاإظعت ومش دودًت 

 .بذسحت الاظخذاهت و٠زل٤

 

 .طمليعة وأهداف املز دودًة وخطائطها    : اململطل الثالح

: طمليعة وأهداف املز دودًة : أوال

ًت بمٝاسهت الىخاةج باإلاىاسد اإلاعخخذمت للخفى٥ ِليها ومٙهىمها واظْ حذا ًٝابل مٙهىم اإلاشد ود             

: اليعبت بحن الىدُتت اإلادٝٝت واإلاىاسد اإلاعخٕلت باإلاشد ودًت وجٍهش ١الخالي   ،حّٗش 

الىخاةج                                                                            

( واخذ صخُذ) 1=                                               =                        لُت اإلاشد ودًت ال٤        

اإلاىاسد                                                                             

   

ٙها ومُٝاظها، ٠زل٤ ئن اإلاشد ودًت ِباسة ًِ مش٠ب ًيؽأ ًِ ِذة ِىاـش مّخمذا ِلى َذ٘ها ، ث               ٍِش

ٞ  ئلى اإلاشد ودًتخاـُتها خش٠ُت أي دًىام٢ُت ، ًيخهي جدلُل  ٘ان أن ١ل ِملُت مىٙزة جترحم ًِ وٍش

اث ،ومً زم جإدي  اإلاٝبىلاثمىاحهت مً حاهب ؤلاًشاداث والىٙٝاث ومً حاهب أخش  الشبذ أو  ٔالىواإلاذِ٘ى

. الخعاسة

: حؽمل ِلى ظبُل اإلاشا٥ ما ًلي ئر اإلاشد ودًتِملُا هالخَ ٔضاسة ـٙاث 

ت Relative ، اليعبُتRéel، الخُُٝٝت Apparentاَش الَ ،Partial ، الجضةُتTotalال٣لُت      ، الختاٍس

Commercial،  الفىاُِتIndustriel الاٜخفادًت ،Economiqueاإلاالُت ، Financial ............الخ .

   اظبت ٌعمذ بالخٍّشٚ أن ًختىب ٠شحر مً الٕمىك واللبغ خى٥ أ٠ثر مالةمت ومًلزل٤ ٘ان اخخُاس مٝاًِغ     

. وبُّت َزا اإلاٙهىم مخّذد الفٙاث

: أهداف املز دودًة

 :وجخمشل ُ٘ما ًلي            

ت     -   ُٜاط ٠ٙاءة وسؼذ اظخخذام اإلاىاسد مً أحل حٍُّم ِىاةذَا مْ ألاخز بّحن الخعبان ج٣لٙت الٙـش

. البذًلت

ٞ جلّب دوسا  -     ش اإلاإظعت ًِ وٍش ا في جأمحن حؽُٕل وجىٍى ٍش . اإلاىاسد اإلاخاخت ئهماءحَى

ُاهت الخىاصن اإلاالي للمإظعت -     . جدُٝٞ الخذ ألادوى منها ًمشل ؼشوا ال بذًل له لذِم ـو

. الاظخخذاماث أل٘ملجخفُق ألامىا٥  -    

. ؤظعتالذهُا ل٣ل الٝىي اإلاىختت في الم الاخخُاحاث ئؼباُلمان          -
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: املزد ودًةخطائظ 

خ٢م ِلى معخىي  باـذاسًمشل جدلُلها مداولت سؼُذة في مٝابلت الىخاةج باإلاىاسد اإلاعخخذمت مما ٌعمذ -    

. دخىلها أي ٠ٙاءتها ختى ًم٢ً حٍُّم م٣ا٘أة ١ا٘ت ألاوشاٗ اإلاؽاس٠ت

. في ١ل لخٍت مً خُاتها ئليهاال حعدؽّش اإلاإظعت الخاحت اإلالخت  -    

ا َذ٘ا مخّاسلا مْ الِعش والعُىلت اإلاالُت خاـت في ألاحل  -        بِىما في الىاْٜ َما  الٝفحر،جمشل ٌاٍَش

. مىاظبت بمش دودًت ئالًخأحى  َذ٘ان مخ٣امالن ألن جأمحن الخذ ألادوى مً العُىلت ال

أن ج٣ىن وعبُت أهه ًم٢ً  ئالجدُٝٝها لصخق بُّىه  ئظىادًشجبي مٙهىمها باإلاإظعت ٘ال ًم٢ً  -        

. وجٝعُمُهوحضةُت 

  ؤلاَخالٟ، )جبّا لصخفُتها ًإزش ِليها العُاظاث اإلاخخلٙت ٠شحرا أو ٜلُال مشل ظُاظاث ؤلاظدشماس  -         

بُت (الذاةىتاإلاذًىهُت،)، العُاظاث اإلاالُت (اإلاخففاث بي)، والعُاظاث المٍش (. الخداظب واإلاّذ٥ المٍش

: ٠ما ًلي اإلاشدودًًجدلُل  إلحشاء٥ مشاح َىاٟ زالرًٙترك أن     

. جدلُل الهىامؾ ، والتي ًتب أن جىضح م٣ىهاث اًشاداث الدؽُٕل.    1     

. جدلُل دوسان سؤوط ألامىا٥ اإلاعدشمشة وولّها في ِالٜت مْ مإؼش اليؽاه.    2     

. ٘اةن الدؽُٕل ئحماليجدلُل جىصَْ .   3     

 .املؤضطة ملز دودًةدكيم باليطملة أهمية الد        : اململبح الثالح

أهمية الحدكيم داخل املؤضطة     :اململطل  وو 

باإلاش ًخطح أن له ِالٜت ووُذة  الاٜخفادًتالخذُٜٞ اإلاداظبي داخل اإلاإظعت  ئلىمً خال٥ الخىٛش           

ابي ئِىاءبمخخلٚ أهىاِها  وجخمشل في  دودًت ش ٜذساث  الٝىة الّٙلُت لخدعحن ألاداء اإلاالي والٜش مً أحل جىٍى

ىة ِلى اإلاىا٘عت   . والاظدشماساإلاإظعت ؤلاهخاحُت مما ٌّىد بالٙاةذة ِلى الشبذ اإلاالي ٜو

 :دور الحدكيم في ثبطين وظيفة المليع

 :حؽخمل ما ًلي  :الزكابة الداخطية -1

ٝا : ثبطيل اململيعات الفعطية    ابت اإلابُّاث جدلُل ودساظت اإلابُّاث الّٙلُت ٘و لعُاظاث ٥جدىاو٥ ٜس

والىٛش التي أجبّذ لخدُٝٞ حجم مبُّاث اإلاخىي وبىٙٝت جىظُْ مىاظبت ، وبالخالي ًيخج َامؾ الشبذ 

خدٝٞ الذخل الفافي ارا ١اهذ ِالٜت ظلمُت بحن الّىاـش الخالُت : الالصم لخدُٝٞ الّاةذ اإلاىاظب ٍو

 العّش، أؼ٣اله حىدجهألىاهه، حجمههُى اإلاىخج اإلاباُ  :العلّت ،. 

 البلذان الخاسحُت أي ألاحىبُت و٠زا اإلاداٍ٘اث واإلاذن :الجٕشاُ٘تة الىاحي. 

 ُْذ، الى٠الء اإلاّخمذون، الى٠الء اإلاختىلىن، ظلعلت اإلادالث الخاـت بٙشوُ : وٛش الب بالبًر

ا مً وٛش  ٠اؼهاساإلاإظعت، باظخّما٥ الىٛش الخذًشت  حَر ىهُت اإلاتالث ٔو ِبر الٝىىاث الخلٍٙض

 .الذِاًت

 ُٜىىاث الخىصي : ٞ  .والى٠الء اإلاّخمذون  الجملت، الختضةتظىاء ١اهذ ًِ وٍش

 ُْالىٝذيالخٝعُي  أوبأحل بالبُْ  : ؼشوه الب. 



 الفطل الثاوي         هظزة على املزد ودًة وعالكتها بالحدكيم 

 

 
60 

 خ٣ىميمدلي، أحىبي، خاؿ، ِامظىاء ١ان َزا الّمُل : الّمُل ،. 

 ُالٙشوُ و ألاٜعام: هُى اإلاؽشو.   

 التي لم جتلب  الىلباثاإلاعخّملت،  ًاثالىالب٠ما أن َىاٟ جدلُل باليعبت للمبُّاث التي لم جدٝٞ مشل       

. اإلابُّاث اإلاٙٝىدة ئلٕاءاث

البماِت الخاسحت ورل٤  ئداسة ئلى إلسظالهحّذ مخاصن البماِت جمهُذا  :مً اململشن  اضحنزاو الملضاعة اململاعة

ىذ خشوج البماِت ٌسجل ُٜذ ِلى بىاٜت الفىٚ مْ  وئرنبىاءا ِلى ٘اجىسة البُْ  خشوج البماِت ِو

خ وال٢مُت ئٌهاس مي،  الخاٍس ُذ وحّذ ملخفاث العلْ الخاسحت بال٢مُت والُٝمت والىُى والذلُل الٜش والـش

. زم حعخخذم َزٍ اإلالخفاث في اإلاٝاسهت مْ ٜىاةم اإلاخضون وخعاباث اإلاخاصن 

 :الزكابة الداخطية على اململيعات الىلدًة .1

ٙيها الٝاةمحن بالبُْ      ذد مٌى ٝت جٝعُم الّمل والخدفُل  جخخلٚ باخخالٗ حجم اإلاإظعت ِو ووٍش

ىٝعم الّمل باليعبت لّملُت البُْ الىٝذي  . الباتْ ،الفشاٗ ومعلم البماِت: زالزت  ئلىوالدعلُم ،ٍو

جُز ًٝىم الباتْ باظخالم البماِت وحسجُلها بعّش البُْ وحسجُل اإلاذًىهُت  :عمطية المليع.2-1 بذ٘تر بُاوي ٍو

ُذ الزي ًتب منها في نهاًت الُىم ُٜمت اإلابُّاث  التي خٝٝها في هٙغ الُىم، والٙٛش بحن الُٝمخحن ًمشل الـش

. أن ٣ًىن في ِهذجه في نهاًت الُىم

ل وزالزت ـىس ًدخَٙ بفىسة في الذ٘تر      ِىذما ًبُْ الباتْ البماِت ًدذد ٜعُمت بُْ هٝذي ًِ ألـا

ل، والفىسة الشالشت جشظل مْ البماِت ئلى ٜعم الدغ علم اإلاؽتري ألـا . لُمَو

بالٝعُمت ًٝىم باظخالم ُٜمت الٝعُمت مً اإلاؽتري بّذ جذُٜٝه للمبالٖ الىاسدة : دور الطزاف. 2 -2

علم الفىسة  ل َو دخَٙ باأـل ل والفىسة بالذْ٘ ٍو خخم ِلى ألـا ُٝذ الفشاٗ ُٜمت اإلابلٖ  ئلىٍو اإلاؽتري ٍو

. اإلاعلم في ٠ؽٚ الىٝذًت الُىمي

ٜعم حعلُم البماِت  ئلىسة الٝعُمت التي اظخلمها مً الفشاٗ ًٝذم اإلاؽتري ـى :جططيم الملضاعة 3 -2

اإلاؽتري  ئلىزم ٌعلمها  الٝعُمت،وفي ٜعم حعلُم البماِت جذٜٞ البماِت مْ . اؼتراَاالظخالم جل٤ التي 

ت .بّذ الاخخٙاً بالٝعُمخحن في نهاًت الُىم ٌعخىُْ الفشاٗ مىابٝت ما اظخلمه مً الىٝذًت مْ متمِى

ٚ ٠ؽٚ الىٝذًت ا٥ ٝىم مٌى ها  الخذُٜٞ الذاخلي بمىابٝت الٙىاجحر التي لذي الباتْ ئداسةًىمي ٍو ومتمِى

تب أن جىابٞ اإلابالٖ التي لذي الفشاٗ بمتمُى ال٢ؽٗى التي  دي الفشاٗمْ ال٢ؽٚ الُىمي الزي ٥ ٍو

ٚ   .لذي اإلاٌى

 ة وفي َزٍ الخالت ًم٢ً أن ٣ًىن ًشاإلاإظعاث الفٕحرة واإلاخىظىت ال جىبٞ َزا الىٍام ألن ج٣لٙخه ٠ب             

. الباتْ َى الزي ًٝىم بدعلُم البماِت ِلى أن ٣ًىن معخلم الىٝذًت شخق أخش

وحّخبر البماِت التي في ِهذة الى٠ُل بفٙت أماهت لذًه ئلى أن ًخم بُّها أو سدَا لؤلـل وجخخلٚ              

ُل ًِ الى٠ُل . اإلاّالجت اإلاداظبُت ِىذ ألـا

   ئلىالبماِت  ئسظا٥ًخفق د٘تر ًىمُت بماِت ألاماهت، حسجل ُ٘ه الّملُاث خُث ِىذ  :و باليطملة لألص 

حاهب الذاةً مً خعاب  ئلىالى٠ُل  ئلىالى٠ُل جُٝذ حمُْ بُاهاث الٙاجىسة، جشخل متامُْ البماِت اإلاشظلت 
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اث ٘خُٝذ في خاهت خاـت في الجاهب الذاةً مً د  ئلى٘تر الىٝذًت وجشخل البماِت اإلاشظلت لؤلماهت، أما اإلاف٘ش

. خعاباث ألاماهت لذي الى٠الء

ُل               الزي ظٍُهش ما جم جىُٙزٍ مً  اإلابُْالى٠ُل ل٢ؽٚ  ئسظا٥بّذ  ئالال حسجل الُٝىد في د٘اجش ألـا

ذ والّمىلت  ئرا بُٝذ بماِت اإلاخخلٙت، أما في نهاًت العىت اإلاالُت  والخدفُلمبُّاث اإلافشو٘اث التي ـ٘ش

ُذ  إلسظا٥ ٘انها جٝذم بخ٣لٙت صاةذ اإلافاٍسٚ الؽاملت ٥ لذي الى٠ُل،لؤلص ي البماِت وخٍٙها وجٍهش ٠ـش

لتزم َزا ألاخحر  ؼهادة ًِ البماِت اإلاىحىدة لذًه في  باسظا٥مذًً في خعاب بماِت ألاماهت لذي الى٠ُل ٍو

ابت الذاخلُت للبماِت ألاماهت ُ٘ما ًلينهاًت الّام  لخق هٍام الٜش  :،ٍو

م ـٗش ا ئرن ممحز ًِالفٗش  ئرن: الملضاعة مً اململاسن  ثطزف  لبماِت ظىاء بلىن مخخلٚ أو بٜش

. ظُمت مخخلٚٛ

تب أن ج٣ىن مخخلٙت ِنها  :اململيعات الفاثورة الطورية إدارةثبزر  وجخخلٚ ًِ ٘اجىسة اإلابُّاث الّادًت ،ٍو

تب ِلى اإلاإظعت أن جذٜٞ في الٚ اجىسة الفىسٍت وجشظل وسخت منها ختى ال جخخلي مْ اإلابُّاث الّادًت ،ٍو

ّها مْ ـىسة  ئداسة ئلى . الفٗش وجخىلى جُُٝذَا في السجالث  ئرنالخعاباث التي ج٘ش

ابت الذاخلُت والتي جدبْ ٘يها ما ًخخق :ضزف املطزوفات إلىباليطملة  جدبْ هٙغ الخىىاث مً خُث الٜش

. بفٗش اإلافشو٘اث الّادًت

ُٝذ في  الاجٙاٜاثخُت الخعابُت مْ ًذٜٞ مً الىا :المليععىد اضحالم كشف   ئداسةاإلابرمت مْ الى٠ُل ٍو

: الخعاباث ما ًلي

  ىت وؤلاًذاِاث بالبى٤ خال٥ هٙغ  ظاةمٛمىابٝت  .الٙترةالبُْ لٙترة مُّىت باإلابالٖ اإلاىسدة للخٍض

 ٥ ٘دق الخىُٙز الُىمي بذ٘تر الىٝذًت للمبُّاث ومٝاسهخه مْ معدىذاث البُْ الىٝذي واإلابالٖ اإلادق

ىت ومىدِت بالبى٤  .ِليها في الخٍض

تب أن ًالخَ في  ئِذادًٝىم اإلاذٜٞ الخاسجي بٙدق وٛش : الحبلم مً اململيعات الٙىاجحر وؤلاؼّاساث ٍو

ابت ما ًلي : هٍام الٜش

 .اإلاىلىبتأن حّذ الٙىاجحر مً واْٜ اإلاعدىذاث الشظمُت للمإظعت وأن ج٣ىن جدخىي ِلى ١ل البُاهاث  -

 .الاةخماويال٣اجبت ًتب الخأ٠ذ مً وحىد اِخماد بالبُْ  آلالتِلى  الٙاجىسة ئِذادٜبل  -

 .ألاظّاسأنها أخذر  للخأ٠ذ مًجٙدق ٜىاةم ِلى ألاظّاس والخفم  -

 .أِذَامً وٗش أخش ٔحر مً  ئؼّاسجذُٜٞ ١ل ٘اجىسة أو  -

 .١اهذ خفىماث ئراًخدٝٞ مً اِخماد ؤلاؼّاساث الذاةىت خاـت  -

لي ٘دق ًخم جدلُل اإلابُّاث بىاظىت مى - الىٛش ٌٙي ٔحر َإالء اإلاخففحن لخعاباث الّمالء ٍو

ابت ِلى الٙىاجحر وؤلاؼّاساث الذاةىت  .اإلاعخخذمت في الٜش

  :والٕشك منها َى     

 .١ل بماِت التي أسظلذ مً اإلاإظعت ٜذ أِذ لها ٘ىاجحر -

 .الخأ٠ذ مً أن ٘اجىسة البماِت اإلاشظلت سجلذ في خعاب الّمُل -
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.  الّمُل ٜذ حّلذ داةىت في خعاب اإلاخاصن  ئلى ١ل بماِت التي أسظلذ -

شاعي    ام معلعلت ال م٣ان ًدبّها ٍو اإلاذٜٞ  وبّذ رل٤ البذ مً أن ج٣ىن الٙىاجحر وؤلاؼّاساث الذاةىت جدمل أٜس

: باليعبت للٙىاجحر الخالي

ابت ِلى الٙىاجحر التي لم حعخخذم بّذ  .أ    . أن ج٣ىن َىاٟ ٜس

خابْ اإلاشاخل التي مشث ِليها وأن أن ًخدٝٞ اإلاذٜٞ ١ل  .ب      ٘ترة مً متمُى ـىس الٙىاجحر وؤلاؼّاساث ٍو

. اإلاعدىذاث واإلالٙاث ٜذ أخزث في الخعبان وأهه لِغ َىاٟ سٕشاث في الُّىاث التي ج٣ىن ِشلت للخالِب

: ثدكيم اململيعات آلاجطة       

 خاـت باإلابُّاث خُث حّمل ِلى جىصَْ  ئداسةا هخق َىا بالز٠ش اإلاإظعاث ال٢بحرة التي ج٣ىن لذًه             

لى اإلاذٜٞ أن ًٙدق هٍام اإلابُّاث مً خُث سظم العُاظت  اإلابُّاث، مشاٜبت وجىُٙز ِملُاث البُْ، ِو

ابت  شاعي في هٍام الٜش : الذاخلُت اإلابادب الخالُتالّامت للبُْ والخىُٙز وجدذًذ ألاظّاس ٍو

 د ُ٘خفق د٘تر أو د٘اجش للىلباث والّٝىد لِسجل ١ان البُْ بىاءا ِلى ولباث أو ِٝى ئرا

 .٘يها ِىذ وسودَا ومىز جىُٙزَا ًإؼش أمامها بما ًُٝذ رل٤

  شظل  الاجٙاِٛىذ البُْ باألحل الّادي وبّذ أمحن اإلاخاصن  ئلىِلى أمش ـٗش البماِت ٍو

ذاد ىا ٌّذ أمحن اإلاخضن  إِل ، َو ُل لحرظل  ئرنالبماِت للفٗش  الّمُل ئلىـٗش مً ألـا

 .اإلاخاصن وجبٝى الفىسة لخُُٝذ في د٘تر 

: ِىذ ٘دق اإلابُّاث ًىلْ اإلاذٜٞ ِلى ما ًلي: لطممليعات أملطخىديالحدكيم 

. اِخماد البُْ وألاظّاس والؽشوه-         

. ـىس ٘ىاجحر البُْ -        

. الّٝذ أو ولب البماِت -       

مُت للمبُّاث لٙترة أو ِذة ٘تراث، ًخأ٠ذ مً هٍام اإلاشاٜبت ًٝىم اإلاذٜٞ ـىس الٙىاجحر في د٘تر الُى             

خذ ئنالذاخلُت  ا ٠ما ًىلْ ِلى ألادلت ؤلالاُ٘ت مً ِٝىد أو ولباث بماِت ٍو ٜٞ مً أهىاُ اإلابُّاث ١ان ٍٜى

١ان َىاٟ خفم جتاسي ِلى ٘اجىسة ًتب أن ٣ًىن الخفم  ئن. حلت قي خاهاتها بذ٘تر الُىمُتوان ١اهذ مغ

. ء ٠عُاظت خاـت لّمُل أو ِمالء مّىُحنمّخمذا ظىا

ى٥ الشابخت ًتب أن ًىلْ اإلاذٜٞ ِلى     ـىس ٘ىاجحر البُْ و٠زل٤ لّٝىد واإلاشاظالث  في خالت مبُّاث ألـا

. الخاـت بّملُت البُْ

التي جمذ وجدبْ خشوج البماِت اإلاباِت بذ٘تر البماِت  ألاخحرالعىت ًتب ٘دق مبُّاث الؽهش  أخشفي       

 .سحُت و٠زا خعاباث اإلاخاصن الخا

 

: ًذٜٞ اإلاذٜٞ ُ٘ما ًلي: الحدكيم الترحيل والعمطيات الحطابية

 .الّملُاث الخعابُت الخاـت بتمُْ الخماسباث الىاسدة في ـىس ٘ىاجحر البُْ (1

ام مً ـٙدت  (2  .أخشي  ئلىالخأ٠ذ مً اإلاتمُى الّمىدي وألا٘ٝي لذ٘تر ًىمُت اإلابُّاث وصخت هٝل أٜس
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 .الخعاباث الصخفُت للّمالء بذ٘تر أظخار الّمالء ئلىسخُل مً د٘تر الُىمُت الخأ٠ذ مً الذ (3

ى٥ الشابخت وصخت جشخُلها  (4 ُ مشاِاة الشبذ بها مالخعاباث الخاـت  ئلىالخأ٠ذ مً مبُّاث ألـا

ى٥ والخعاسة الىاؼئتي    .ن ًِ بُْ ألـا

تب أن ج٣ىن َىاٟ اإلاإظعت لعبب  ئلىٜذ جشد البماِت اإلاباِت  :ثدكيم مزدودات اململيعات مً ألاظباب ٍو

م٢ً جخفُق د٘تر  ابت داخلُت ِلى َزٍ اإلاشدوداث أو الخُٝذ اإلاداظبي، ألنها ج٣ىن ِشلت للخالِب ٍو ٜس

. ُ٘ه اإلاشدوداثاإلاشدوداث وجُٝذ 

: ًٝىم اإلاذٜٞ بما ًلي :أملطخىديالحدكيم 

 ٘دق ـىس ؤلاؼّاساث الذاةىت ود٘تر اإلاشدوداث. 

  في اإلاإظعت  اإلاعئى٥ ؤلالاُ٘ت مّخمذة مً ًتب أن ج٣ىن ؤلاؼّاساث. 

  ٚن اإلاإظعت للّمُل ًِ ُٜمت البماِت الخالٙت اإلاشدودة ومفاٍس  ئلى ئِادتهافي خالت حٍّى

ِلى اإلاذٜٞ أن ًخأ٠ذ مً الّٝىد واإلاشاظالث واإلاعدىذاث إلزباث صخت َزٍ  ، ًتباإلاخضن 

 .الّملُت

 دودًتدوس الخذُٜٞ في جدعحن اإلاش      : اململطل الثاوي

: املز دودًةأضملاب ضعف   

ما٥ -1 م ألِا  .اهخٙاك َامؾ الشبذ هدُتت اسجٙاُ الخ٣الُٚ أو هدُتت اهخٙاك ٜس

ى٥ ) جباوإ مّذ٥ دوسان ألامىا٥ -2 ى مشجبي به٣ُل ؤلاهخاج(ألـا  .َو

: ارثفاع الحكاليف

مخخاس ) نهًى في ٠خاب اسجٙاُ الخ٣الُٚ هتذ ال٣اجب ً بً أػ ئؼ٣الُتمً بحن الذساظاث التي حّالج              

: (1)ًمحز في جدلُله ألظباب اسجٙاُ الخ٣الُٚ بحن( بالّبىد

  ئسحاِهاجخشج ًِ هىاٛ اإلاخّاملحن الفىاُِحن أهٙعهم، وهي أظباب ًم٢ً  وهي ٜخفادًتألاظباب الا   -

  الاٜخفادًتوس للهُا١ل للىٍام ؤلاداسي الجخار الٝشاساث أو ئلى اإلاٙهىم اإلاالي للذولت أو ئلى الخأخش في وجحرة الخي

 .الفىاعي بالخىىس الٝاِذًت مٝاسهت 

هي ألاظباب التي جإزش ِلى ج٣لٙت سأط اإلاا٥ وج٣الُٚ الدؽُٕل وهي جخمْ مباؼشة   الاٜخفادًتوألاظباب 

ابت اإلاخّاملحن الفىاُِحن . لٜش

ا بأؼ٣ا٥ جىُٙز  حجم الختهحزاث ٔحر و الاٜخفادي، بىجحرة الخىىس الاظدشماسج٣لٙت سأط اإلاا٥ جخأزش خفـى

. أما ج٣الُٚ الدؽُٕل ٘هي جخأزش بىٛش الخىٍُم والدعُحر وبمعخىي الخأَُل لذي ٜىي الّمل اإلاعخٕلت،

 :ئلى جفيُٚ ألاظباب الخالُتِلى معخىي آخش ًإدي جدلُل الّىامل اإلاإزشة ِلى الخ٣الُٚ 

- ً  .(2)ج٣الُٚ الخمٍى

ٞ اسجٙاُ -  .ج٣الُٚ البُْ والدعٍى

                                                           
1
  - Mokhtar  Belaiboud, de la survie à la croissance de l’entreprise, o .p.i, Alger, 1995, p33, p36. 

2  - Paul Jubin ; le pilotage économique de l’entreprise, entreprise moderne, Edition Paris,1972, P94 
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 .هخاجج٣الُٚ ؤلا اسجٙاُ -

 (.الشابخت)ج٣الُٚ اله٣ُلت  سجٙاُا -

 .ؤلاَخال١اث واإلافاٍسٚ اإلاالُت -

: ضعف ركم  عماو 

 .اهخٙاك حجم اإلابُّاث -

 .اهخٙاك أظّاس البُْ -

 .٣َُل ؤلاهخاج ومّذ٥ دوسان ألامىا٥ -

: طزق ثبطين املزد ودًة   :اململطل الثالح

ل والخٙاً ٌّخبر ؼشه لشوسي ٥ اإلاش دودًت٠ما وّلم أن َذٗ            لخىاصن اإلاالي للمإظعت في اإلاذي الىٍى

ِلى مالةمتها اإلاالُت اإلاعخٝبلُت، ٠ما أهه وظُلت ئظتراجُتُت لخمىحن اإلاإظعت مً الخ٢ُٚ مْ جٝلباث 

. اإلادُي

ىىىي جدعحن               ت مً ؤلاحشاءاث، تهذٗ ئلى جدُٝٞ  اإلاشد ودًتٍو  الاظخٕال٥جىاصن ِلى ئجباُ متمِى

ت ٠خلبُت  الاظخخذاماثظت ٜادسة ِلى جدُٝٞ مىاسد ١اُ٘ت إلاىاحهت وحّل اإلاإط اإلاشجبىت  الاخخُاحاثالمشوٍس

ل  ت الاظدشماساثباليؽاه ، ظذاد الذًىن، اإلاعاَمت في جمٍى ...... المشوٍس

ًتب أن ًخم َاجحن  اإلاشد ودًتالىىاجج، ٢٘زل٤ جدعحن  واهخٙاكالخ٣الُٚ  باسجٙا٠ُما أن المّٚ ٌّىد 

م٢ً جىلُذ رل٤ ٠ما ًلي آلالُخحن، : ٍو

: خفض الحكاليف  –1

مً خال٥ الؽشوُ في جىُٙز ظلعلت مً ألاَذاٗ اإلاؽخٝت مىه،  للمش دودًتًم٢ً جدُٝٞ الهذٗ الّام               

ذساث اإلاإظعت ئلى جخُٙن الخ٣الُٚ، ومفاٍسٚ الدعُحر ئلى مشاٜبت متمل  جبذأ مً جىظُْ واٜت ٜو

وجخُٙن ج٣الُٚ الفىْ، وأَمها ج٣الُٚ واإلاحزاهُت،  الاظخٕال٥ظخىي خعاب اإلافاٍسٚ التي جٍهش ِلى م

خم رل٤  : (1)ؤلاحشاءاث الخالُت باجخاراإلاىاد ألاولُت والُذ الّاملت ٍو

ٚ الدؽُٕل وجتمُذ ألاحىس ِىذ معخىي مّحن، ٔلٞ الٙشوُ التي ال جدٝٞ  -  .مشد ودًتٜو

ٚ ًِ ـىْ اإلاىختاث التي -  .ال جدٝٞ َامؾ سبذ جٝلُق ٘ترة الّمل  والخٜى

شة في ج٣الُٚ اإلاىاد ألاولُت  - مىسدًً ًخمخّىن بأظّاس جىا٘عُت، و٠زل٤ جٝلُق  باخخُاسجدُٝٞ ٘و

ٞ بُُى خاـت اإلاخضوهاث  .ًِ وٍش

خّلٞ ألامش ِلى وحه الخفىؿ - بخٝلُق  خٙن مفاٍسٚ الدعُحر ٌؽ٣ل الهذٗ الشاوي لئلهخاحُت، ٍو

ت واإلافاٍسٚ الّامت ًِ  اةٚ التي ال اإلافاٍسٚ ؤلاداٍس ٞ جتمُْ الٌى توٍش  .حّخبر خٍُى

ش ئم٣اهُاث اإلاإظعت بالتر٠حز خى٥ اخخُاس  - والىٛش اإلاالةمت  مشد ودًتهاودساظت  الاظدشماساثجىٍى

لها   (.اللجىء ئلى ٜشوك ؤلاًتاس بذال مً الؽشاء) لخمٍى

ت ؤلاخخالالأما جخُٙن ا              مل، ٘هى ًشجبي اإلاخابّت والخٙاً ث في سأط اإلاا٥ الّاإلافاٍسٚ اإلاالُت وحعٍى

جٍهش في اإلاذي الٝفحر،  او٣ّاظاثِىذ معخىي مّٝى٥ ِلى خعاباث الضباةً واإلاىسدًً، إلاا ًترجب ِنها مً 

                                                           
ت، مز٠شة ماحعخحر، حامّت مىخىسي ٜغ  - 1 ل اإلاإظعت الاٜخفادًت الجضاةٍش  .97، ؿ2000هىُىتمدمذ بىلخُت، العجض اإلاالي ومؽا١ل جمٍى
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ا ِلى اإلافاٍسٚ اإلاالُت في اإلاذي  الاظدشماسو٠زا مخابّت الٝشوك اإلاخففت لٕشك  والتي جى٢ّغ آزاَس

ل  .الىٍى

 :سيادة الىواثج   -2 

ادة حجم ؤلاهخاج، مً خال٥ جدعحن ؤلاهخاحُت              زا بٍض ما٥ َو م ألِا ادة ٜس ادة في الىىاجج بٍض جخدٝٞ الٍض

ْ أظّاس  مىختاثواظخخذام اإلا٢ىىت وبّث  م٢ً أن ًخم رل٤ أًما ب٘ش حذًذة أو دخى٥ أظىاٛ حذًذة ، ٍو

ٝخحن مّا  . البُْ، أو باظخّما٥ الىٍش
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:  خالضة الفطل

ًدبحن لىا مً خال٥ دساظت َزا الٙفل أن الخذُٜٞ اإلاداظبي مهىت ًم٢ً أن ج٣ىن ِامال أظاظُا داخل           

ابت الذاخلُت والخذُٜٞ الذاخلي  اإلاإظعت لخدُٝٞ وجدعحن مشد ودًتها ولً ًخأحى لىا رل٤ ئال مً خال٥ الٜش

ابت ًإدي ئلى الخٝلُل مً الٕؾ  والخالِب  وسْ٘ ألاداء اإلاالي للمإظعت وإلاعدىذي خُث أن جىبُٞ هٍام الٜش

 . و٠زا جدعحن اإلاشد ودًت وخَٙ ظمّتها ومفذاُٜتها



V 
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ّة
:  املقدمة عدم

عسفذ اإلاإطظاث الاكخصادًت جؼىزاث مظخمسة وعمُلت في الفترة ألاخيرة هدُجت الثىزة الصىاعُت     

واحظاع حجمها واهدشازها جغسافُا وضخامت . والخىىع في أوشؼتها مع الاهدشاز الهائل لشسواث ألامىاٌ وحعددها

ت اإلاظخعملت ،فلمظاًسة هده الخؼىزاث البد مً ئجباع طُاطاث مظؼسة للىصٌى ئلى  الىطائل اإلاادًت والبشٍس

ألاهداف اإلاسجىة لىنها كد جىاجه علباث داخلُت وخازجُت في ظل محُؽ ملئ باألخؼاز جخعدد فُه العىامل 

والعملُاث اإلاىجصة وجىثر اإلاعلىماث اإلاخدفلت مما كد ًىجس عنها اهحسافاث في الدظُير اإلاخخلفت مً 

. وجخؼُؽجىظُم،جىجُه،زكابت،

ت  عت مع الخسص على البلاء والاطخمساٍز ئن أي مإطظت اكخصادًت معاصسة حظعى ئلى جحلُم معادالث همى طَس

لىً هظسا للخؼىز في شيل اإلاإطظت وحعدد أصىافها أملى على بعظها فصل اإلالىُت عً الدظُير والري هخج 

ً ت وشاغ اإلاإطظت الري  عىه طعي اإلاالن واإلاظاهمين ئلى طمان جحلُم السبح ،وطعي اإلاظيًر ئلى اطخمساٍز

م فسض زكابت ئجسائُت على جمُع العملُاث . ًخأحى عً ػٍس

بالسغم مً جروز عملُت الخدكُم اإلاحاطبي حعىد بأغساطها السكابُت ئلى عصىز الخظازاث ألاولى فان مهىت 

حاطبت ،ئذ أن هظام الخدكُم كد جؼىزث في الخلبت ألاخيرة جؼىزا عمُلا وواطعا في مظاز مىاشي  لخؼىز الم

اإلاحاطبت هدفه جىفير اإلاعلىماث الاكخصادًت  لخيىن هلؼت بداًت للخدكُم اإلاحاطبي الري ًخىلى عملُت فحص 

البُاهاث، الخظاباث،اإلاظدىداث للخأهد مً صختها ومدي جمثُل اللىائم اإلاالُت للمسهص اإلاالي والىطعُت 

. الخلُلُت للمإطظت

الظاهسة على ول ما ًخعلم باإلاإطظت طعُا لخحلُم أهدافها وطُاطتها اإلاخبعت ئذ فالخدكُم اإلاحاطبي هى العين 

حعؼي له أهمُت هبيرة وهرا الدوز ألاطاس ي والهام في جحظين اإلاس دودًت داخل اإلاإطظت ،وبىاءا على ما طبم 

. اإلاإطظتطيخؼسق في مىطىعىا هرا ئلى أهمُت الخدكُم اإلاحاطبي والدوز اإلاىىغ بُه في جحظين مسد ودًت 
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: طرحةإلاشكعليم     

ما اإلالصىد بالخدكُم اإلاحاطبي؟ وما مدي مظاهمخه في جحظين اإلاسد ودًت للمإطظت؟        

ولإلجابت على ؤلاشيالُت السئِظُت ًخؼلب مىا ؤلاجابت على بعع الدظاؤالث الفسعُت وهي      

مس بها الخدكُم؟ مااإلالصىد بالخدكُم اإلاحاطبي ؟ وما هي الفتراث التي  -     

ما مفهىم اإلاسد ودًت ؟  -     

هُف ٌظاعد الخدكُم اإلاحاطبي اإلاإطظت على جحظين مسد ودًتها؟  -     

سها؟  -      ما مياهت الخدكُم اإلاحاطبي داخل اإلاإطظت الاكخصادًت والدوز الري ًإدًه في طبُل جؼٍى

طت الاكخصادًت ؟  ما هي ؤلاطافت التي ًمدها الخدكُم اإلاحاطبي للمإض -      

: فرضيعتة اوضوع 

بغسض ؤلاإلاام بحُثُاث اإلاىطىع وهرا ؤلاجابت على ألاطئلت الفسعُت جم الاطخعاهت بمجمىعت مً 

: الفسطُاث ألاطاطُت الخالُت

 .للخدكُم اإلاحاطبي أهمُت هبيرة داخل اإلاإطظت الاكخصادًت        - 

 .الىُفُت اإلاخبعت في جؼبُم الخدكُم اإلاحاطبي في اإلاإطظت-

 .العالكت الىػُدة بين الخدكُم اإلاحاطبي ومسد ودًت اإلاإطظت للىصٌى ئلى جحظُنها         -

: أهق فة لبحث     

: أألهداف التي حظعى ئليها الدزاطت

 .ةئبساش الفائدة الىبيرة التي ًمدها الخدكُم اإلاحاطبي للمإطع        - 

ت        -     .جحدًد الدوز ألاطاس ي للخدكُم في حظُير اإلاىازد البشٍس

 .الخدماث الجلُت التي ًلدمها الخدكُم اإلاحاطبي للمإطظت-

: أهميمة لقر سم    

جسجع أهمُت الدزاطت ئلى ػبُعت ألاهداف اإلاخىخاة مً الخدكُم اإلاحاطبي وهرا اعخماد اإلاإطظاث 

 ؤلاًجابُت التي ًمدها لها ق اإلاحاطبي مً أجل جحظين مسد ودًتها أي ؤلاطافت الاكخصادًت على عملُت الخدقي

.  حتى ًدظنى للمإطظت ئظهاز زؤٍت مظخلبلُت واضخت ألاهداف  وبدكت وطلُمت 
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هما أن الخدكُم ًصود مخخلف ألاػساف الفاعلت في اإلاإطظت بمعلىماث دكُلت وذاث مصداكُت، جمىنها مً        

تاجخاذ كسازاث هام .  ة ومصيًر

: أسبعبة ختيعرة اوضوع         

 .إلاعسفت آلالُت الصخُحت والدكُلت في جؼبُم الخدكُم اإلاحاطبي داخل اإلاإطظت -

 .مً أجل مد ؤلاطافت الخلُلُت والفعالت للخدكُم اإلاحاطبي لصالح اإلاإطظت أالكخصادًت -

 .وخاصت الىػىُت العمل على زفع ألاداء وجحظين اإلاس دودًت داخل اإلاإطظاث الاكخصادًت -

: دنهجة لقر سم

 .اإلاىهج اإلاخبع في هره الدزاطت هى اإلاىهج الىصفي وهرا الخحلُلي

: صعوبعتة لبحث

: مً بين الصعىباث التي جىاجهً أزىاء البحث هي

الخظاطُت الىبيرة  اإلاىجىدة في الخدكُم اإلاحاطبي والخخىف مً ئبساش اإلاعلىماث اإلاخعللت  -

 .باإلاإطظت

ت وزائم الم -  .ؤطظت وخاصت اإلاالُتطٍس

: هيكلة لبحث

بغسض الىصٌى ئلى ألاهداف اإلاخىخاة مً البحث كمىا بخلظُم البحث ئلى زالزت فصٌى وول فصل ئلى 

: زالر مباحث وواهذ على الشيل الخالي

الفصل ألاٌو عمىمُاث حٌى الخدكُم اإلاحاطبي وكظم ئلى زالر مباحث فاألٌو جىاٌو ماهُت الخدكُم 

وي مبادئ الخدكُم اإلاحاطبي وأهىاعه ووطائله أما الثالث فخؼسكىا ئلى معاًير الخدكُم،أما فُما اإلاحاطبي والثا

. ًخص الفصل الثاوي فيان حٌى اإلاسد ودًت فأخرها هظسة عً اإلاس دودًت ملاًِظها ،ميىهاتها ومخؼلباتها 

اث ومخؼلباث اإلاسد ودًت اإلابحث ألاٌو وان حٌى مدخل ئلى اإلاسد ودًت وأهم ملاًِظها ، أما الثاوي ميىن 

والفصل الثالث وألاخير وان  . وان حٌى أهمُت الخدكُم باليظبت للمس دودًت داخل اإلاإطظت واإلابحث الثالث

س أي الدزاطت اإلاُداهُت إلاإطظت طىها ػسان  عبازة عً جلٍس



  

        :امللخص      

. ، املؤسست إلاقخصادًتاملسدودًتالخدقيق أملحاسبي     :الكلمات املفتاحية          

حعخبر عمليت الخدقيق املحاسبي عمليت منهجيت منظمت جخضمن مجمىعت من إلاجساءاث املخخابعت          

اف واملعاًير املخفق عليها، وهره املعاًير واملخططت جيدا ًحكمها إطاز نظسي ثابت ًخمثل في مجمىعت من ألاهد

الخخطيط وجنفير  الخكليفاملدقق ووفائه بمسؤوليخه املهنيت في قبىل  التزامهي مسخىياث مهنيت لضمان 

. أعمال الخدقيق وإعادة الخقسيس بكفاءة

ستراجيجيت فكان برلك كما أن املؤسست جبحث دائما إلى جبني أنظمت زقابيت جؤهلها إلى جحقيق أهدافها إلا         

لى جعلها جحقق نخائج مخالحقت إال أن للخدقيق الداخلي دوز كبير في جحسين مسدودًت املؤسست ألامس الري أدي إ

ذلك ال ًنفي وجىد نقائص ًجب على املؤسساث العمل على جدازكها، بحيث أنه ال جزال وظيفت الخدقيق 

 .املادًت، البشسيت والخقنيت الداخلي مطبقت بصىزة غير مكخملت من حيث املىازد

Résumé:   les mots clé  audit de comtes, rentabilité, entreprise économique. 

          L’audit de comptes est une opération méthodique et bien organisée, qui compte un ensemble 

de procédures successives et bien planifiée, aussi obéit-il à un cadre théorique précis. l’audit a des 

objectifs et des normes reconnues. Ces normes s’effectuent à des niveaux approfondis et 

garantissent le professionnalisme et la crédibilité de l’auditeur et exécution. 

          Ainsi, que l’entreprise cherche toujours à adopter des systèmes de contrôle pour atteindre ses 

objectifs stratégiques, l’audit interne joue-t-il ainsi un rôle majeur dans améliorer la rentabilité 

entreprise, ce qui lui permettra de réaliser des résultats positifs, cependant , on constate qu’il y a 

encore des lacunes à remédier par l’entreprise, en raison de la mise en application incomplète et 

non généralisée en termes de ressources matérielles, humaines et techniques.    
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 للمؤسسة

ية املزاجعة مديز
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مفتشية الصحة و 

 ألامً و البيئة

 مديزية العالقات التأسيسية و الدولية

 اللجىة التىفيذية
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لإلعالم املديزية املزلزية 

 الالي وهظام املعلومات  

 

:متاح في, التىظيم , التعزيف باملؤسسة : سوهطزاك : املصدر   

http://www.sonatrach.com/ar/organisation.html 
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