
 

 
 
 

ت الجمهىزٍت  الشعبُت الدًملساطُت الجصائٍس

 العلمي والبحث العالي الخعلُم وشازة

 حامعت  عبد الخمُد بً بادٌس مسخغاهم

ت و علىم الدسُير, ولُت العلىم الاكخصادًت  العلىم الخجاٍز

 كسم العلىم املالُت و املحاسبت

 

 

 مرهسة جخسج ملدمت طمً مخطلباث هُل شهادة ماستر أوادًمي

 محاسبي و مساكبت الدسُير: جدكُم  جخصص      : املالُت و املحاسبت شعبت

 

 

 جحذ إشساف ألاسخاذ :                                             ملدمت مً طسف الطالب :                    

ـفــي حــــــسام الــــــدًً                       مدوزي هىزالدًً                                                    شـــــٍس

 

 أعظاء لجىت املىاكشت

 الجامعت السجبت إلاسم و الللب الصفت

اطي حسين زئِسا  مسخغاهم حامعت محاطس أ أسخاذ بٍس

 مسخغاهم حامعت محاطس أ أسخاذ بدوزي هىز الدًً ملسزا

 مسخغاهم حامعت مساعد أ أسخاذ ولد سعُد محمد مىاكشا

 

    2012/  2012السىت الجامعُت  

 ىىُتـــــسوض البـــــح اللــىــداخلُت في مــت الـعــساحـــــدوز امل

 (  BNA ) سي ـي الجصائـــً الىطىــىـــالت البــدزاست ح



 

  



 

 

 
 

ت الجمهىزٍت  الشعبُت الدًملساطُت الجصائٍس

 العلمي والبحث العالي الخعلُم وشازة

 حامعت  عبد الخمُد بً بادٌس مسخغاهم

ت و علىم الدسُير, ولُت العلىم الاكخصادًت  العلىم الخجاٍز

 كسم العلىم املالُت و املحاسبت

 

 

 مرهسة جخسج ملدمت طمً مخطلباث هُل شهادة ماستر أوادًمي

 : جدكُم محاسبي و مساكبت الدسُير جخصص      : املالُت و املحاسبت شعبت

 

 جحذ إشساف ألاسخاذ :                                             ملدمت مً طسف الطالب :                    

ـفــي حــــــسام الــــــدًً                                             مدوزي هىزالدًً                              شـــــٍس

 

 أعظاء لجىت املىاكشت

 الجامعت السجبت إلاسم و الللب الصفت

 حامعت أسخاذ  زئِسا

 حامعت أسخاذ  ملسزا

 حامعت أسخاذ  مىاكشا

 

    2012/  2012السىت الجامعُت  

 ىىُتـــــسوض البـــــح اللــىــمداخلُت في ــت الـعــساحـــــدوز امل

 (  BNA ) سي ـي الجصائـــً الىطىــىـــالت البــدزاست ح



 

 

 

 

 

  



 

 داءـــــــــــــاإله
 

 دفتي بين مشوارنا وخالصة األيام وتعب الليالي سهر نطوي هلل والحمد اليوم هانحن
 : نهديه والذي وتعالى سبحانه اهلل بفضل المتواضع العمل هذا

 إلى الخلق سيد إلى العالمين علم الذي األمي إلى المصطفي واإلمام العلم منارة إلى
 وسلم عليه اهلل صلى محمد سيدنا الكريم رسولنا

 قـلبها من منسوجة بخيوط سعادتي حاكت من إلى العطاء يمل ال الذي الينبوع إلى
 .العزيزة إلى والدتي

 في دفعي أجل من بشئ يبخل لم الذي والهناء بالراحة ألنعم وشقى سعى من إلى
 , العزيز والدي إلى وصبر بحكمة الحياة سلم أرتقي أن علمني الذي النجاح طريق

 … األعزاء إخوتي عروقي في يجري حبهم من إلى

 . وزمالئي أصديقـائي إلى تعلمنا ثمار نقطف سويا ونحن سرنا من إلى

 العلم في عبارات وأجلى وأسمى درر من وكلمات ذهب من حروفـا علمونا من إلى
 إلى والنجاح العلم سيرة لنا تنير منارة فكرهم ومن حروفـا علمهم لنا صاغوا من إلى

 . أساتذتنا الكرام

 ولو النجاح لي تمنى من كل إلى مذكرتي تسعهم ولم ذاكرتي وسعتهم من كل إلى
 ي.جهد ثمرة لهم اهدي هؤالء كل إلى بلسان

 

  



 

 التقديرو الشكر 
 

ًلىا وباَىت، ْاَغة وٗمه ٖلُىا ؤنبٜ الظي هلل الخمض  .جًُٟال زل٤ ممً ٦ثحر ٖلى ٞو

٣ُه ٖلى خمضٍؤو  ٖؼوحل اإلاىلى ؤق٨غ ؤوال  اإلادترم ألاؾخاط بلى بالك٨غ ؤجىحه زم الٗمل َظا اهجاػ في لي جٞى

ـ ٢امىا الظي ألاؾاجظة ٧ل وؤق٨غ ، ال٣ُمت بخىحيهاجه وؾاَم ؤقٝغ ظيال " مضوعي هىعالضًً" َلبت  بخضَع

 بُٗض ؤو ٢ٍغب مً ؾاٖضووي مً ٧ل بلى والخ٣ضًغ الك٨غ بسالو ؤج٣ضم ٦ما 2019ماؾتر الض٤ُ٢ اإلاداؾبي صٞٗت 

 ،والضعاؾت الخُاة مكىاع في

ٟي ٧ل ؤق٨غ ؤن ًٟىجني وال ُى ٖما٫ و مْى ني الجؼاثغي بىاصي َع  اإلاكٝغ اإلاؿاو٫ وباألزو و٧الت البى٪ الَى

 ؤٞاصجني التي باإلاٗلىماث ٖلي سلبً لم الظي ٚى٫ مهُٟى اإلا٩ل٠ بالضعاؾاث الؿُض الى٧الت في جغبص ي ٖلى

 .الٗمل َضا إلجمام

ل ؤج٣ضم ٦ما ت، الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ؤؾاجظة حمُ٘ بلى الك٨غ بجٍؼ لىم ججاٍع  ٖبض بجامٗت الدؿُحر ٖو

ت مً اإلاؿخىي  َضا بلى ونلىا بًٟلهم زم هللا بًٟل باصٌـ ابً الخمُض  .اإلاٗٞغ



 

 أ
 

 اتـــــــــويـــتـــحــــــــــــرس المـــــــهـــف

 ع٢م الهٟدت الٗىىان                                                        

  بؿملت

  ؤلاَضاء

  ق٨غ و ج٣ضًغ

اث  أ ٞهغؽ اإلادخٍى

 د ٞهغؽ الجضاو٫ و ألاق٩ا٫ 

 1 اإلا٣ضمت الٗامت

اع الىٓغي لٗملُت اإلاغاحٗت : الٟهل ألاو٫    ؤلَا

 4 جمهُض

 ٌ  5 عمىمُاث حٌى املساحعت : املبحث ألاو

سُت ًٖ اإلاغاحٗت و مٟهىمها : اإلاُلب ألاو٫   5 إلادت جاٍع

 7 ؤَمُت و ؤَضاٝ اإلاغاحٗت : اإلاُلب الثاوي

 9 ؤهىإ اإلاغاحٗت  : اإلاُلب الثالث

 15 ماهُت املساحعت الداخلُت  : املبحث الثاوي

ٟها،ؤَضاٞها و ؤَمُتها : اإلاُلب ألاو٫   15 اإلاغاحٗت الضازلُت حٍٗغ

 17 ؤهىإ اإلاغاحٗت الضازلُت  : اإلاُلب الثاوي

 18 مٗاًحر اإلاغاحٗت الضازلُت : اإلاُلب الثالث

 21 جىفُر املساحعت الداخلُت  : املبحث الثالث



 

 ب
 

 21 مىهجُت اإلاغاحٗت الضازلُت  : اإلاُلب ألاو٫ 

 25 مؿاولُاث و مهام بصاعة اإلاغاحٗت الضازلُت  : اإلاُلب الثاوي

 26 وؾاثل و ؤصواث اإلاغاحٗت الضازلُت : اإلاُلب الثالث

 30 زالنت الٟهل

اع الىٓغي لٗملُت اإلاغاحٗت الضازلُت في البىى٥ : الٟهل الثاوي   ؤلَا

 31 جمهُض

 ٌ  32 مفاهُم أساسُت حٌى البىً : املبحث ألاو

٠ البى٪ : اإلاُلب ألاو٫   32 حٍٗغ

 34 وكإة و جُىعالبى٪ : اإلاُلب الثاوي

 35 ؤَمُت و صوعالبىى٥ : اإلاُلب الثالث

 37 ماهُت اللسوض : املبحث الثاوي

اثٟها : اإلاُلب ألاو٫  ٟها،ؤَمُتها و ْو  37 ال٣غوى حٍٗغ

 38 ؤلُاث مىذ ال٣غوى : اإلاُلب الثاوي

 42 مساَغ مىذ ال٣غوى : اإلاُلب الثالث

 44 ألُت السكابت على عملُت مىح اللسوض : املبحث الثالث

 44 البى٨ُت إلاساَغ مىذ ال٣غى اإلاغا٢بت : اإلاُلب ألاو٫ 

 45 ج٣ُُم مساَغ مىذ ال٣غى : اإلاُلب الثاوي

 46 بغهامج اإلاغاحٗت  : اإلاُلب الثالث

 49 زالنت الٟهل 

ني الجؼاثغي  : الٟهل الثالث   الضعاؾت اإلاُضاهُت خالت البى٪ الَى
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 50 جمهُض

 ٌ  51 جلدًم العُىت محل الدزاست  : املبحث ألاو

٩ُله  : اإلاُلب ألاو٫  ني الجؼاثغي َو  51 وكإة البى٪ الَى

٠ بالى٧الت ، مهامها وؤَضاٞها  : اإلاُلب الثاوي  54 الخٍٗغ

 55 املُداهُت الدزاست في املسخخدمت وألادواث املىهجُت  : املبحث الثاوي

 55 اإلاىهجُت و َبُٗت اإلاخٛحراث  : اإلاُلب ألاو٫ 

 56 ألاصواث اإلاؿخسضمت في الضعاؾت  : اإلاُلب الثاوي

 57 ومىاكشتها. الىخائج  : املبحث الثالث

 57 اإلاُضاهُت الضاعؾت هخاثج  : اإلاُلب ألاو٫ 

 62 جدلُل و مىا٢كت هخاثج الضعاؾت  : اإلاُلب الثاوي

 65 زالنت الٟهل

 66 زاجمت ٖامت 

  ٢اثمت اإلاغاح٘ 
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 كائمت الجداٌو وألاشياٌ

 

 :كائمت الجداٌو 

 

 الهٟدت الٗىىان الغ٢م

1.I  ُت في اإلاؿخٗملت للغمىػ  حضو٫  29 الخض٤ٞ زٍغ

1.III 59 ٖغى ملٟاث ال٣غى 

2.III 61 ٢غاع مىذ ال٣غى 

 

 : كائمت ألاشياٌ

 

 الهٟدت الٗىىان الغ٢م

1.II 47 ؤلاخخُاَُت اإلاغاحٗت 

2.II 48 اإلاغاحٗت الى٢اثُت 

3.II 48 اإلاغاحٗت ال٩اقٟت 

1.III  ني الجؼاثغي اله٩ُل  53 الخىُٓمي للبى٪ الَى

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللدمت عامت
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 لدمت عامتامل

 الخىطئت : 

  ٧اهذ ؤن ٞبٗض الضو٫، ب٢خهاصًاث ٖلى الكإن في الخإثحر اله ٧ان الٗالمي قهض جُىعاث وجدىالث الا٢خهاص بن

 الا٢خهاصي اإلادُِ في ًازغ ضخم هٓام ًٖ ٖباعة ؤنبدذ مٛل٣ت بِئت في جيكِ الدجم نٛحرة اإلااؾؿاث

ت بهٟت ال٣غاعاث ُٞه جخسظ مسُِ ٢خهاصب مً الخدىالث َظٍ الجضًض، وبٗض ت بصاٍع  الؿى١، ٢خهاصب بلى ومغ٦ٍؼ

ىُت اإلااؾؿاث ج٠ُ٨ مً الًغوعي  ؤنبذ  اإلادغ٥ الٗهب ٞهي منها البىى٥ زانت الخدىالث َظٍ م٘ الَى

لُه ٩٦ل، ٢خهاصؤلا ٖلى ًى٨ٗـ زلل وؤي ٢خهاصًتللماؾؿاث ؤلا  في ؾتراجُجيب صوع و  مغ٦ؼا للبى٪ ٞةن ٖو

 مل٩ا ٌٗض ولم خ٣ى٢هم يمان ٖلى ٌٗمل ومؿاَمحن قغ٧اء م٘ ًخٗامل ؤنبذ ؤهه زانت ٢خهاصًتالخىمُت ؤلا

ظا للضولت   .الؿى١  وآلُاث باإلاىاٞؿت مخٗل٣ت هي ما منها ٖضًضة إلاساَغ ٌٗغيه ما ٣ِٞ، َو

اإلاغاحٗت  ؤنبدذ خُث اإلاغاحٗت، لٗملُت الخ٣ُ٣ي اإلاد٪ ٧اهذ خاٞؼا الا٢خهاصًت الخُىعاث ٧اهذ ما ب٣ضعو 

غاٝ مسخل٠ لتزوٍض منها مىام ال يغوعة  ع.ال٣غا اجساط ٖملُت في حؿاٖض بمٗلىماث والخاعحُت الضازلُت ألَا

 إلاا ٢خهاصًتوؤلا ال٣اهىهُت، اإلاالُت ألاوؾاٍ َٝغ مً ألازحرة آلاوهت في ملخّى بك٩ل باإلاغاحٗت َخمامؤلا  جؼاًض ل٣ض

 ٧اهذ  ؾىاء ٢خهاصًتؤلا والكغ٧اث اإلااؾؿت لىيُٗت خ٣ُ٣ُت نىعة بُٖاء في مؿاٖضة ٦إصاة ؤَمُت  مً لها

ت  .نىاُٖت  اؾؿت،اإلا في الضازلُت للمغاحٗت اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث إلا٩اهت هٓغا زضماجُت ؤو  ججاٍع

 زانت،  والبىى٥ ٖامت اإلااؾؿاث مهالر ٖلى غةَالؿا الٗحن بمثابت ؤنبدذ الضازلُت ٞاإلاغاحٗت َظا يىء ٖلى

م بط جمـ ٧ل وكاَاث  بلى بياٞت لؤلزُاع، مٗغى بهٟخه ألمىاله خماًت جًمً ٞهي  ؤجها حٗخبر ؤصاث للخ٣ٍى

   البى٪.

 الٛحر، ؤمىا٫ و بإمىاله البى٪ ًساَغ ال ختى يغوعي  ؤمغ ال٣غوى ٞمغاحٗت للبى٪، مىعص ؤَم ال٣غى باٖخباع

ظا ؤلاٞالؽ، بلى ًاصي مخابٗتها وؾىءاإلامىىخت للٗمالء  ال٣غوى و حٗضص ٞخىٕى  ٢خهاصًتب ؤػماث بلى ًاصي ما َو

م ،بال ؤهه حُضة بهٟت الخؿاثغ َظٍ في الخد٨م ًم٨ً الضازلُت اإلاغاحٗت وبًٟل حخماُٖتبو   ؤَمُت مً بالٚغ

 في اإلااؾؿاث َظٍ مٗٓم ؤن بال اإلااؾؿت، ؾمٗت ٖلى الخٟاّ في جلٗبه الظي ال٣ىي  والضوع  الضازلُت اإلاغاحٗت

ني الا٢خهاص ُٟت جٟخ٣غ الَى  الضو٫ اإلاخ٣ضمت. ٨ٖـ ٖلى ،بلى جُب٤ُ َظٍ الْى

 السئِسُت إلاشيالُت: 

 ٢مىا وجٟهُال ٖم٣ا ؤ٦ثر بهىعة ُٞه والخىى مً حىاهب مخٗضصة  باإلاىيٕى ؤلاإلاام وبُٛت ؾب٤ام زال٫ مً

 :الخالُت ؤلاق٩الُت بُغح

 إلاغاحٗت الضازلُت ٖلى ٞٗالُت البى٪ في مىذ ال٣غوى ؟ا جإزحر ما  -

   :الخالُت  الدؿائالث َغح بلى جضٞٗىا ؤلاق٩الُت و َظٍ 

 الفسعُت ألاسئلت: 

ا و ؤصواتها؟ هي وما الضازلُت؟ باإلاغاحٗت اإلا٣هىص ما .1  ؤَضاٞها. مٗاًحَر

 ال٣غوى؟ مىذ آللُاث ٖلى البىى٥ في الضازلُت اإلاغاحٗت جُب٤ُ هي بو٩ٗاؾاثما .2
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 لدمت عامتامل

ني الجؼاثغي  في اإلاخبٗت آلالُاث هي ما .3 ُى و٧الت" البى٪ الَى  البى٨ُت و َل ال٣غوى إلاىذ "276واصي َع

 ال٣غوى؟ مساَغ مً الخ٣لُل قإجها مً حاصة صازلُت مغاحٗت َظٍ ألازحرة في جىحض ٞٗال

 فسطُاث الدزاست : 

 : ٧اآلحي وهي الضعاؾت مىُل٤ ؾخ٩ىن  التي الٟغيُاث بٌٗ َغح بلى بعجإًىا الؿاب٣ت الدؿائالث ٖلى لئلحابت

 وطل٪ وال٠ًٗ ال٣ىة ه٣اٍ ٦دكاٝإل اإلااؾؿت صازل وجض٤ُ٢ ٞدو ٖملُت هي الضازلُت اإلاغاحٗت .1

ت بةجبإ  ؛حغاءاثؤلا و مً  اإلاٗاًحر مجمٖى

 ؤزاع مً خضال و البى٨ُت اإلاساَغ مً لخ٣لُلفي ا بالبىى٥ الضازلُت اإلاغاحٗت جخمثل بو٩ٗاؾاث جُب٤ُ  .2

  ؛مم٨ً خض ؤصوى بلى اإلاساَغ

ني الجؼاثغي  في البى٩ي ال٣غى مىذ ًمغ .3 ت البى٪ الَى  حؿاَم٦ما  .البى٨ُت وآلالُاث اإلاغاخل مً بمجمٖى

 .منها والخض البى٨ُت اإلاساَغ مً لخ٣لُلفي ا الضازلُت اإلاغاحٗت

 الدزاست ودوافع أسباب: 

بت .1 إل في الٚغ  ؛البى٪ في الضازلُت اإلاغاحٗت ٖلى الَا

 ؛البىى٥ في الضازلُت اإلاغاحٗت جلٗبه الظي ال٨بحر الضوع  .2

 اإلاىايُ٘؛ َظٍ بمثل الجامُٗت اإلا٨خبت بزغاء .3

 .بالخسهو والعجباَه الضازلُت اإلاغاحٗت مهىت اختراٝ بلى الصخص ي اإلاُى٫  .4

 أهمُت الدزاست: 

ٗت والضوع الظي جلٗبه ال٣غوى في صٞ٘ عجلت  ؤلا٢خهاص حاءث ؤَمُت َظٍ هٓغا للخُىعاث ؤلا٢خهاصًت الؿَغ

ُٟت  إلو الخض٤ُ٢ البى٩ي بياٞت بلى  اإلاغاحٗتالضعاؾت التي ج٨مً في الخٍٗغ٠ بإؾـ ٧ل مً ْو ٖلى  ؤلَا

ت مضي الخُاب٤ بحن الجاهب الىٓغي و الىا٢عي .  ٦ُُٟت مىذ و حؿُحر ال٣غوى ومداولت مٗٞغ

 أهداف الدزاست:  

 :ًلي ُٞما الضعاؾت َظٍ ؤَضاٝ جخمثل

 ؛الضازلُت غاحٗتاإلاب اإلاخٗل٣ت اإلاٟاَُم بٌٗ ٖلى لًىءا حؿلُِ .1

 ؛ البى٨ُت ال٣غوى مىذ مغصوصًت جدؿحن في جلٗبه الظي الضوع  وببغاػ الضازلُت اإلاغاحٗت وا٢٘ ٖلى الخٗٝغ .2

 ساطاج ٖملُت في الى٣اثو ٦ك٠ في ٌؿاٖضَا صازلي ع٢ابي هٓام بلى البى٨ُت اإلااؾؿاث خاحت بْهاع .3

لي ال٣غاع  .جصخُدها مز ومً الخمٍى

 

 

 مىهج الدزاست : 





  
3 

 

  

 لدمت عامتامل

خماص جم خُث الضعاؾت بمدخىي  ؤلاإلاام ؤحل مً مىاهج ٖضة م٘ الخٗامل ٢خًذب البدث َبُٗت  :ٖلى الٖا

خي اإلاىهج .1 خي الخُىع  زال٫ جدب٘ مً الخاٍع  . اإلاغاحٗت لٓهىع  الخاٍع

 . الضازلُت و اإلاغاحٗت اإلاغاحٗت لخُىع  الىٓغي  الجاهب زال٫ ٖغى مً الىنٟي اإلاىهج .2

 .ٖليها اإلاخدهل اإلاُُٗاث جدلُل زال٫ مً وطل٪ الخُب٣ُي الجاهب في الخدلُلي اإلاىهج .3

 جلسُم الدزاست :  

 اإلاظ٧ىعة الٟغيُاث زخباعب و مداولت اإلاُغوخت ؤلاق٩الُت دلُلج و  البدث بجىاهب ؤلاإلاام مً ختى هخم٨ً

 :ًلي ٦ما ج٣ؿُم الضعاؾت ٖخمضهاب

o اع الىٓغي  :ألاو٫  الٟهل  ؤَمُتها، ؤَضاٞها، اإلاغاحٗت، مٟهىم بلى جُغ٢ىا خُث للمغاحٗت،ؤلَا

ا، ؤهىاٖها  ؛الضازلُت اإلاغاحٗت ٖملُت جىُٟظ وجىاولىا ؤًًا ومٗاًحَر

o اع الىٓغي لٗملُت اإلاغاحٗت الضازلُت في البىى٥ ، : :الثاوي الٟهل  حٍٗغ٠ بلى جُغ٢ىا ؤلَا

 ؛البى٨ُت الٗملُاث في مغاحٗتلل حٗغيىا و٦ظاها ٞي الغ٢ابت هٓام ا وصوعَ،ؤهىاٖها البىى٥،

o غاحٗتاإلا لضوع  مُضاهُت بضعاؾت الثالث الٟهل زال٫ مً له حٗغيىا :الخُب٣ُي الجاهب 

نيفي  ال٣غوى مىذ في الضازلُت ُى  الجؼاثغي  البى٪ الَى  .276و٧الت واصي َع

 الدزاست حدود : 

 :٧الخالي واإلا٩اهُت هُتاالؼم الخضوص في وجخمثل

o 2019 ؾىت زال٫ الضعاؾت ٩ٞاهذ :الؼمىُت الخضوص 

o ُى   :اإلا٩اهُت الخضوص ني الجؼاثغي و٧الت واصي َع  276البى٪ الَى

 الدزاست  صعىباث: 

 :الهٗىباث َظٍ ؤَم مً

o ٢لت اإلاغاح٘ اإلاخٗل٣ت بالخض٤ُ٢ في البىى٥ 

o التربو م٩ان ٖلى الخهى٫  نٗىبت. 

o ُىو  و٧الت نؤ بؿبب البى٪ مً ال٩اُٞت اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  مً هخم٨ً لم  لها لِـ ٕٞغ اصي َع

 .ال٣غوى ٢غاعاث مىذ جساطث بنالخُا

 البحث مصادز: 

ت مهاصع ٖلى البدث لهظا صعاؾدىا في ٖخمضهاب  اإلاظ٦غاث التي طل٪ بلى ي٠ ٢ضًمت، وؤزغي  خضًثت ٦خب مً مخىٖى

، َظا وجىاولذ ؾب٣ذ               .الاهترهذ ومىا٢٘ الغؾمُت الجغاثض ٖلى ٦ظل٪ ٖخمضهابو  اإلاىيٕى
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 جمهُد

ش لخهل بلى ماهي ٖلُه ألان،  ْهغث اإلاغاحٗت مىظ ال٣غن الثالث ٖكغ  ٖىض الغومان ٞخُىعث ٖلى مغ الخاٍع

ملُاث اإلاغاحٗت مً ؤؾالُب اإلاغاحٗت الخ٣لُضًت بلى ألاؾالُب الخضًثت اإلاىبث٣ت ًٖ  جُىعث بحغاءاث ٖو

الجمُٗاث اإلاهىُت في الىالًاث اإلاخدضة وؤوعوبا والتي مً ؤَمها جسُُِ وجىُٟظ ؤوكُت اإلاغاحٗت ، بدُث ًخم 

 ىص بصاعة اإلاغاحٗت الضازلُت هدى اإلاجاالث ألا٦ثر زُىعة وطاث ألاَمُت ال٨بري في اإلايكإةجغ٦حز حه

 

 :زالر مباخث  بلى الٟهل ه٣ؿم ؤن اعجإًىا َىا ومً

 

 ٖمىمُاث خى٫ اإلاغاحٗت : اإلابدث ألاو٫ 

 ماَُت اإلاغاحٗت الضازلُت : اإلابدث الثاوي

 جىُٟظ اإلاغاحٗت الضازلُت : اإلابدث الثالث
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 ٌ  عمىمُاث حٌى املساحعت : املبحث ألاو

ٌ  املطلب خُت ملحت: ألاو  1مفهىمها و املساحعت عً جاٍز

سُت إلادت ج٣ضًم اإلاُلب َظا في ؾىداو٫    ؤَضاٞها و مٟهىمها الؾخسالم اإلاغاحٗت خى٫  جاٍع

ٌ  الفسع خُت ملحت: ألاو  املساحعت عً جاٍز

 ٖليها في ٌٗخمض التي اإلاداؾبُت البُاهاث صخت مً الخد٤٣ بلى ؤلاوؿان خاحت وكإتها مً اإلاغاحٗت مهىت حؿخمض

ض و ٢غاعاجه جساطب
ّ
 جض٫ّ  خُث الخ٩ىماث، لضي ؤوال الخاحت َظٍ ْهغث و٢ض. للىا٢٘ البُاهاث جل٪ مُاب٣ت مً الخإ٦

سُت الىزاث٤ حن ٢ضماء خ٩ىماث ؤّن  ٖلى الخاٍع  صخت مً للخإ٦ض اإلاض٣٢حن حؿخسضم ٧اهخا الُىهان و اإلاهٍغ

 و. صختها مضي ٖلى للى٢ٝى السجالث و بالضٞاجغ اإلاثبخت ال٣ُىص بلى ٌؿخم٘ و٢تها اإلاض٤٢ و٧ان ،الٗامت الخؿاباث

  . ٌؿخم٘ " ومٗىاَا audireالالجُيُت "  مكخ٣ت مً ال٩لمتمغاحٗت" ؤو" جض٤ُ٢"  " ٧لمت هجض ٨َظا

٘ مً ٢خهاصًتؤلا الخام ال٣ُإ وخضاث ٞكمل الخض٤ُ٢ هُا١ احؿ٘ زّم   زهىنا مسخلٟت، ميكأث و مكاَع

ت  في م،1494 ؾىت وعص، ٦ما اإلاؼصوج ال٣ُض هٓام بةجبإ اإلاداؾبت ٖلم في خضر الظي الخُىع  بٗض مىؾٖى

 « Summa de Arthmitica Geametra Proportion et Proportion Action »  ٖىىان"لى٢اباقُلى" جدذ 

 اإلاداؾبت جُىع  ٖلى ؾاٖض الظي الاهدكاع طل٪ جُب٣ُه، اهدكاع بلى الىٓام ؾخٗما٫ب ؾهىلت ؤصث ٣ٞض

لىا٢٘  طل٪ مُاب٣ت و للسجالث الخؿابُت الض٢ت مً الخإ٦ض بلى اإلااؾؿاث ؤصخاب خاحت وكإث واإلاغاحٗت،٣ٞض

 طل٪ مً جًمىه وما ألامىا٫ قغ٧اث ْهىع  و اإلااؾؿاث حجم احؿإ هدُجت الخاحت جل٪ ػاصث و٢ض اإلاكغوٕ، خا٫

 لل٣ُام بإحغ ٖنهم ٧ى٦الء خؿاباث مغاحعي حُٗحن بلى اإلاؿاَمحن صٖا بصاعتها مّما و اإلااؾؿت مل٨ُت بحن ٞهل

 . ؤلاصاعة ؤٖما٫ بمغا٢بت

م خُث جإؾؿذ 1581ول٣ض ْهغث ؤو٫ مىٓمت مهىُت في مُضان اإلاغاحٗت و الخض٤ُ٢ في ُٞىِؿُا بةًُالُا ٖام 

بُت بلى حاهب الىجاح في ؤلامخدا ٧Roxonatiلُت  الخام لُهبذ الصخو  ن، و٧اهذ جخُلب ؾذ ؾىىاث ججٍغ

ت َظٍ ال٩لُت في ٖام  ا مً قغوٍ مؼاولت م1669زبحر مداؾبت و ؤنبدذ ًٍٖى هىت الخض٤ُ٢ .زم م قَغ

م ،ًىو ٖلى وحىب الخض٤ُ٢ 1862بججهذ الضو٫ ألازغي بلى جىُٓم َظٍ اإلاهىت،ٞجاء ٢اهىن الكغ٧اث ٖام 

 بلى ألامام َاّمت زُىاث اإلاغاحٗت بمهمت ال٣اهىن  َظا صٞ٘ ول٣ض بإمىالهم، الخالٖب مً اإلاؿدثمٍغً خماًت ب٣هض

ا ٖلى ؾاٖض خُث  َظٍ جبّني ٖلى الضو٫  جٟاوجذ و . حغاءٍ مً وكإث التي الخاحت بؿبب الاَخمام بها واهدكاَع

ُاهُا ٩ٞاهذ اإلاهىت، ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث و م 1881 ؾىت ٞغوؿا م، 1854 ؾىت بٍغ  م 1896 ؾىت ألامٍغ

 . اإلاغاحٗت وؾاثل جًاٖٟذ م، 1929 الٗاإلاُت الا٢خهاصًت ألاػمت بٗض ؤي م،– 1940م  1930 بحن ما الٟترة ٟٞي. 

ىع٥ بىعنت ؤ٢امذ ٣ٞض و  جخإ٦ض ؤن البىعنت في ًٖى ماؾؿت ٧ّل  ؤلؼمذ التي و اإلاالُت بالؿى١  زانت لجىت هٍُى

غاٝ ألازغي. مً جخد٤٣  ٖام وفي خؿاباتها ٖىض زبراء زاعححن وطلل٪ حهضٝ بلى خماًت مهالر اإلاؿاَمحن و ألَا

                                                           
ت الىاخُت الخؿاباث جض٤ُ٢ ٖلم هللاّ  ٖبض ؤمحن زالض  1 كغ واثل صاع الٗلمُت و الىٍٓغ

ّ
 20,19,18م  2000 ٖمان للي
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 بلى ؤصي مما. للمحزاهُت الخالُت  وزاَئ مؼوع جىػَ٘ " هدُجت"MC Kessou and Robinsًُٞدت  ْهغث م، 1939

 . اإلاغاحٗت بحغاءاث بالخٟهُل حٗغى زاّنت وز٣ُت وكغ

 ٦ما. اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت في اإلاغاحٗت يغوعة و مٟهىم جغؾُش في اإلاالُت والًٟاثذ ألاػماث ؾاَمذ ٣ٞض بالخالي

ا ؤْهغ ٢ض الّضزل، ٖلى الًغاثب ٞغى بإؾلىب للضو٫ وؤزظَا اإلاالُت الؿُاؾت جًغع  ؤّن   الغ٢ابت مً حضًضا هٖى

بُت الغ٢ابت وهي ؤال بي . و الًٍغ لى مً ؤصواتها الخض٤ُ٢ الًٍغ  جدضصث ٦ما اإلاغاحٗت مٟهىم جىّؾ٘ طل٪، بزغ ٖو

جُا ٘ و في جدؿحن ٦بحر ب٣ؿِ ؾاَمذ التي الخ٣ىُاث و اإلاباصت جضٍع ُت مً الخإ٦ض و الخد٤٣ صعحت ٞع  هٖى

 . اإلااؾؿاث في اإلاٗلىماث

 املساحعت مفهىم: الثاوي الفسع

 . مسخلٟت ػواًا مً اإلاغاحٗت جدىاو٫  و الا٢خهاصًحن لبٌٗ حٗاٍع٠ لٗضة ؾيخُغ١ 

 َضٝ بّن  ": اإلاداؾبت و الا٢خهاص لخبراء ألاوعوبي الاجداص َٝغ مً م1977ؾىت  اإلاغاحٗت حٍٗغ٠ وكغ جّم  ل٣ض

 و ناص٢ت نىعة حُٗي الؿىت آلزغ اإلاالُت الىخاثج َظٍ ٧اهذ ما بطا عؤي الخٗبحر ًٖ َى اإلاالُت الىاخُت مً اإلاغاحٗت

 . "1اإلااؾؿت في اإلاٗخمضة ال٣ىاهحن و ؤلاحغاءاث جُب٤ُ الخإ٦ض مً م٘ اإلااؾؿت ؤٖما٫ ًٖ خ٣ُ٣ُت

٨ُت اإلاداؾبت حمُٗت لؿان ٖلى اإلاغاحٗت ًٖ آزغ حٍٗغ٠ وحاء  ٖلى ال٣غاثً للخهى٫  مىخٓمت ٖملُت هي ": ألامٍغ

٣ت ج٣ضًمها و الا٢خهاصًت ألاخضار ٖلى الضالت بالٗىانغ اإلاغجبُت ُت بٍُغ صعحت  مً الخإ٦ض لٛغى مىيٖى

ُت للمٗاًحر الٗىانغ َظٍ مؿاًغة غاٝ بلى طل٪ هخاثج جىنُل زم اإلاىيٖى  . "اإلاٗىُت ألَا

ُت و مىخٓمت ٖملُت هي: "هللا ٖبض ؤمحن زالض حٍٗغ٠ ؤما مها و بزباث ؤصلت ٖلى للخهى٫  مىيٖى ًخٗل٤  ُٞما ج٣ٍى

اإلادضصة  اإلاٗاًحر و الخ٣اث٤ جل٪ بحن الخُاب٤ صعحت مً للخد٤٣ طل٪ و ا٢خهاصًت ؤخضار و و٢اج٘ خى٫  بد٣اث٤

 " .الخد٤٣ بظل٪ اإلاهخمحن اإلاٗلىماث مؿخسضمي بلى الىخاثج وبًها٫

ج٣ني ناعم و بىاء بإؾلىب ٞني مً  بزخباع : « اإلاغاحٗت ٖلى ؤجها     « Banmoult » و   « Germond »ّٖغٝ  و

ُت و مهضا٢ُت اإلاٗلىماث اإلاالبت اإلا٣ضمت مً َٝغ  ل بُٛت بُٖاء عؤي مدلل ٖلى هٖى َٝغ منهي ، ومَا

 ال٣ىاهحن اخترام مضي ٖلى و ،اإلااؾؿت ٖلى مضي بخترام الىاحباث في بٖضاص َظٍ اإلاٗلىماث في ٧ل الٓغوٝ

اإلااؾؿت  هخاثج و اإلاالُت الىيُٗت و للمىحىصاث الهاص٢ت الهىعة ًٖ الخٗبحر في اإلاٗمى٫ بها اإلاداؾبُت واإلاباصت

«  . 

ت وازخلٟذ الخٗاٍع٠ حٗضصث مهما " جد٤ُ٣ و بدث  : ًٖ ٖباعة هي اإلاغاحٗت ؤن ال٣ى٫  ٞسالنت ٞيها الىٓغ ػاٍو

ت و اإلاداؾبُت حهضٝ بلى ج٣ُُم ؤلاحغاءاث ا و ؤلاصاٍع ت ٚحَر مً  ل٩ل يماهاث لخ٣ضًم وطل٪ اإلااؾؿت صازل الؿاٍع

ً قغ٧اء هم  حهمه ألامغ مً مؿُحًر ت جدذ جهٞغ ،ه٣ابت و بىى٥ الخ خى٫ صخت و مهضا٢ُت اإلاٗلىماث اإلاىيٖى

 و التي جمثل وا٢٘ اإلااؾؿت "

                                                           
اث صًىان الخؿاباث جض٤ُ٢ و مدمىص التهامي َىاَغ،مؿٗىص نض٣ًي اإلاغاحٗت  1  10م  2005الجامُٗت  اإلاُبٖى
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غ و الخد٤ُ٣ الٟدو، حكمل اإلاغاحٗت ٖملُت ٞةن بالخالي،  : الخ٣ٍغ

بها و جدلُلها و حسجُلها جّم  التي الٗملُاث ٢ُاؽ صخت مً الخإ٦ض َى :الفحص- أ  ٞدو ال٣ُاؽو َى  جبٍى

 1.للمكغوٕ اإلادضص باليكاٍ الخانت اإلاالُت للٗملُاث الخؿابي

ما٫ اإلاكغوٕ ؾلُم ٦خٗبحر النهاثُت الخالُت ال٣ىاثم نالخُت ٖلى الخ٨م بم٩اهُت به ٣ًهض و :الخحلُم- ب  ًٖ أٖل

 . في جهاًت جل٪ الٟترة اإلاالي ويٗه ٖلى ٦ضاللت و مُٗىت مالُت ٞترة

٨ظا ُٟخان الخد٤ُ٣ و الٟدو ٞةن َو  ُٞما اإلاداًض الٟني عؤًه ببضاء مً اإلاض٤٢ جم٨حن حهما ٣ًهض مترابُخان ْو

 ومغ٦ٍؼ ٕاإلاكغو  ؤٖما٫ لىدُجت ٖاصلت نىعة بزباث بلى ؤًٞذ ٢ض اإلاالُت للمٗامالث ال٣ُاؽ ٖملُاث بطا ٧اهذ

 . اإلاالي

س- ج غ ٣ًضم بلى مً حهمه ألامغ صازل  و الٟدو هخاثج بلىعة به ٣ًهض : الخلٍس الخد٤ُ٣ و بزباتهما في ج٣ٍغ

ى مً  ٩٦ل اإلاالُت ال٣ىاثم في اإلاداًض الٟني عؤًه اإلاض٤٢ ُٞه ًبحن خُث اإلاغاحٗت ٖملُت زخام اإلااؾؿت وزاعحها، َو

ا خُث َغ  " ٖضالت" ب الخٗبحر ٖباعة حٗني و. ٖاصلت و ؾلُمت بهىعة ٖملُاجه وبُان اإلاالي اإلااؾؿت إلاغ٦ؼ جهٍى

ظا اإلااؾؿت، وا٢٘ مً اإلاالُت ال٣ىاثم في الىاعصة جىا٤ٞ البُاهاث ب َو
ّ
 ؾلُمت ج٩ىن  ؤن البُاهاث َظٍ مً ًخُل

ه بظل٪ ٌكهض اإلاغاح٘ وؤن ،منها ش يء ًدظٝ لم ؤي ،واُٞت و مداؾبُا
ّ
 جىُٟظ اإلاغاحٗت  إلاغاخل ؾيخُغ١  و. ٧ل

 . في اإلابدث الثالث الخٟهُل مً بص يء

 أهمُت و أهداف املساحعت : املطلب الثاوي

 ٌ  املساحعت أهمُت : الفسع ألاو

غاٝ لل٣ىاثم اإلاالُت  جخجلى ؤَمُت اإلاغاحٗت في ٧ىجها وؾُلت ال ٚاًت ، خُث تهضٝ َظٍ الىؾُلت بلى زضمت ألَا

 ٖلى ٧لُا اٖخماصا اإلااؾؿت بصاعة ٞخٗخمض بدُث حٗخمض ٖليها في بجساط ٢غاعاتها وعؾم ؾُاؾتها و ؤَضاٞها .

 صخُدت البُاهاث جل٪ ج٩ىن  ؤن جدغم ٖلى َىا ومً وج٣ُُمه ألاصاء ومغا٢بت الخُِ وي٘ في اإلاداؾبُت البُاهاث

 .ٞىُت مداؾبُت َُئت ٢بل مً مض٣٢ت ج٩ىن  ؤي والؿلُمت الٟٗلُت الخالت وح٨ٗـ

ت ٖىض ال٣ىاثم َظٍ ٖلى اإلاؿدثمغون ٌٗخمض وجىحُه مضزغاتهم بلى ما ًد٤٣ لهم  اجساط ٢غاعاتهم الاؾدثماٍع

اثض مم٨ً ول٩ي ج٩ىن َظٍ ح٨ٗـ  ألا٢ل ٖلى ال٣ىاثم َظٍ ج٩ىن  ؤن ًجب ؾلُمت والخىحيهاث ال٣غاعاث ؤ٦بٖر

 الىزى١ بها و َظا بهُال٢ا مً جإقحرة اإلاغاح٘ الظي ًا٦ض طل٪. ًم٨ً مٗلىماث

الىيُٗت  بضعاؾت ٢ُامها ٖىض مداًضة ٞىُت َُئت ٢بل مً اإلاض٣٢ت اإلاالُت ال٣ىاثم َظٍ ٖلى البىى٥ حٗخمض ٦ما

ت مً  ألازحر  َظا ٖىض َلب للماؾؿت الخ٣ُ٣ي اإلاالي واإلاغ٦ؼ اإلاالُت ،ؤو َلب  منها الاثخماهُت الدؿهُالثإلاجمٖى

 . ٢غوى

                                                           
 اإلاكغوٕ ٣ًهض به َىا اإلااؾؿت،  1
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ٗخمض ىُت اإلااقغاث جدضًض بلى للىنى٫  ال٣ىاثم َظٍ ٖلى الضولت َُا٧ل في الا٢خهاصًىن  ٦ظال٪ َو  منها مثال الَى

ت ٢غاعاث واجساط الا٢خهاصي الخسُُِ بٗملُت وال٣ُام الخ،...الخام الضازلي الىاجج ال٣ىمي الضزل جسضم  جىمٍى

      .للماؾؿت ٞٗلي وا٢٘ ًٖ حٗبر اإلاالُت ال٣ىاثم َظٍ ٖلى الٓاَغة اإلاٗلىماث ج٩ىن  ؤن وحب لهظا الٗام الهالر

غاى اإلاض٣٢ت ال٣ىاثم ٖلى ٞخٗخمض اإلاسخلٟت الضولت وؤحهؼة الخ٩ىمُت الجهاث ؤما          الخسُُِ  منها ٦ثحرة أٚل

غى والغ٢ابت،    .الخ... وال٣ُاٖاث ألاوكُت لبٌٗ ؤلاٖاهاث وج٣ضًم ألاؾٗاع وجدضًض الًغاثب ٞو

 في ألاعباح واإلاكاع٦ت ألاحىع  بكإن ؤلاصاعة م٘ الخٟاوى ٖىض اإلاالُت ال٣ىاثم ٖلى حٗخمض الٗما٫ ه٣اباث و٦ظل٪      

 .اإلااؾؿت لخا٫ ٞٗلُت لهىعة ٖا٦ؿت ال٣ىاثم َظٍ ج٩ىن  ؤن وحب لظل٪ طل٪، قابه وما

 أهداف املساحعت : الفسع الثاوي

خماص ٖلى صعحت و٦ظل٪ والٟدو الخد٤٣ ومضي ؤَضاٞها في ملخّى جُىع  اإلاغاحٗت مهىت جُىع  ناخب  الٖا

مً  والسجالث الضٞاجغ في ًىحض ٢ض ما لخدضًض وؾُلت مجغص اإلاغاحٗت مهىت ٧اهذ ٣ٞضًما .الضازلُت الغ٢ابت

ه وما والسجالث للضٞاجغ الخؿابُت الض٢ت مً الخإ٦ض ٖلى ٢انغا َضٞها ٧ان ؤي .جالٖب ؤو ّٚل  ؤزُاء، مً  جدٍى

 لٗملُت الىٓغة َظٍ ل٨ً .مداًض ّٞني عؤي ببضاء صون  والسجالث الضٞاجغ م٘ اإلاالُت ال٣ىاثم ومُاب٣ت بُاهاث،

 الىخُض الهضٝ لِـ والّٛل  ألازُاء ا٦دكاٝ بن ، 1897 ٖام نغاخت، ال٣ًاء ٢غع  ٖىضما اإلاغاحٗت حٛحرث

ه لِـ للمغاحٗت،
ّ
ا، بىلِؿُا ؤو حاؾىؾا ٩ًىن  ؤن اإلاض٤٢ في مٟغويا وؤه جب ؾغٍّ  ٖمله ًبضؤ ؤن اإلاض٤٢ ٖلى ٍو

ى  بمغاحٗت ال٣ُام اإلاغاح٘ واحب مً الؼمىُت الخ٣بت جل٪ في ؤنبذ ٖلُه بُاهاث، مً بلُه ُٞما ٣ًضم ٌكّ٪  َو

ٍغ في ًًمىه مداًض ّٞني عؤي وبنضاع السجالث للضٞاجغ و مىٓمت اهخ٣اصًه  مً )ؤو للمؿاَمحن ٣ًضمه الظي ج٣ٍغ

 .هدُجت ٞدهه ًٖ بخُٗىه( ٢ام

 1:ًلي ٦ما ألاَضاٝ ٞإنبدذ

غ و وسجالجه اإلاكغوٕ صٞاجغ في اإلاثبخت اإلاداؾبُت البُاهاث وص٢ت صخت مً الخإ٦ض - خماص مضي ج٣ٍغ  الٖا

 .ٖليها

 .والسجالث الضٞاجغ في م٣ُض َى ٦ما اإلاالُت ال٣ىاثم مُاب٣ت خى٫  مداًض ٞني عؤي ٖلى الخهى٫  -

 . ّٚل  ؤو ؤزُاء مً بالضٞاجغ ًىحض ٢ض ما ا٦دكاٝ -

اعاث ٍَغ٤ ًٖ والّٛل  ألازُاء ٞغم ج٣لُل -  الغ٢ابت ؤهٓمت وجضُٖم للمكغوٕ اإلاٟاحئت اإلاض٤٢ ٍػ

 لضًه اإلاؿخسضمت الضازلُت

 :حكمل وهي اإلااؾؿاث ؤَضاٝ جىّؾ٘ ّْل  في اإلاغاحٗت ؤَضاٝ جىّؾٗذ ٣ٞض الخالي الى٢ذ في ؤّما

 صون  خالذ التي ألاؾباب وصعاؾت ؤَضاٝ مً خ٣٣خه ما ٖلى والخٗٝغ ج٣ُُمها ومخابٗت الخُِ مغاحٗت -

 .اإلادضصة ألاَضاٝ بلى الىنى٫ 

                                                           
اعي مدمىص ٖلُل و الخُُب عاٚب زالض 1  11: م ألاعصن، ٖمان الخىػَ٘ و لليكغ اإلاؿخ٣بل صاع الخؿاباث، لخض٤ُ٢ الٗملُت و الٗلمُت ألانى٫  الٞغ
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ما٫ هخاثج ج٣ُُم -  .منها مؿتهضٞا ٧ان ما بلى باليؿبت ألٖا

 اليكاٍ. هىاحي حمُ٘ في بهخاحُت ٦ٟاًت ؤ٢ص ى جد٤ُ٣ زال٫ مً ؤلاؾغاٝ ٖلى ال٣ًاء -

اَُت مً مم٨ً ٢ضع ؤ٢ص ى جد٤ُ٣ -  اإلاجخم٘ ألٞغاص الٞغ

 .الخض٤ُ٢ مدل اإلايكإة ؤو الٗمُل ٖلى الخض٤ُ٢ ٖملُت ؤزاع ج٣ضًغ لهٗىبت وطل٪ اإلاغاحٗت زُغ جسٌُٟ -

 أهىاع املساحعت : املطلب الثالث

ٌؿمذ  ؤن قإهه مً صازلها اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث لىٓام و للماؾؿت مالثم و اإلاغاحٗت مً مٗحن هٕى جبني بن

م في اإلاباقغة اإلاؿاَمت وبالخالي ، منها اإلاخىزاة ألاَضاٝ بخد٤ُ٣ خه، ٖلى اإلاداٞٓت و اإلاغاح٘ هٓام ج٣ٍى  اؾخمغاٍع

ت التي  ؾٝى همُحز بحن مسخل٠ ؤهىإ اإلاغاحٗت التي ًم٨ً ؤن ٩ًىن  الازخالٝ بُنها ٖلى خؿب ازخالٝ الؼاٍو

 : 1ًىٓغ للمغاحٗت مً زاللها ٣ِٞ، ُٞم٨ً ؤن هجض ٖضة ؤهىإ خؿب ٖضة ػواًا

 أوال: أهىاع املساحعت مً حُث ملىُت املؤسست:

٢ض ج٩ىن اإلااؾؿت مىيٕى اإلاغاحٗت مملى٦ت مل٨ُت زانت ؤو ٖامت ؤو مسخلُت، ٟٞي َظا اإلاجا٫ ًم٨ً ج٣ؿُم 

 ٖحن:اإلاغاحٗت بلى هى 

 مغاحٗت زانت.- ب.  مغاحٗت ٖامت - ؤ

 املساحعت العامت: -أ

في خض طاتها، و التي جسً٘  جىهب اإلاغاحٗت الٗامت ٖلى اإلااؾؿاث طاث الهبٛت الٗمىمُت و الخ٩ىمُت

ُت، و ألامىا٫ اإلاؿخ٣لت في َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث لها نبٛت اإلاا٫ الٗام و  لل٣ىاٖض الخ٩ىمُت اإلاىيٖى

٣ا لل٣اهىن، و ٣ًىم حهاػ الغ٢ابت الخاب٘ للضولت  جمخل٨ها الضولت و لها الغ٢ابت اإلاباقغة ٖليها و هي بلؼامُت ٞو

ٍغ ا لؿىىي ٖنها، و َظا الجهاػ مخسهو في الغ٢ابت اإلاالُت و ع٢ابت جىُٟظ بٟدو خؿاباتها و ج٣ضًم ج٣ٍغ

 اإلاىاػهت و خؿاباث الضولت، و ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث الخابٗت لها.

ىت الضولت.و هجض َظا الىٕى مً  دبلىع صوع َظا الجهاػ في ال٣ُام بالؿهغ ٖلى ألامىا٫ الٗمىمُت اإلاىصٖت في زٍؼ ٍو

٧اهذ جيخمي للىٓام الاقترا٧ي ؤًً ٧اهذ اإلاهلخت الٗامت هي ؾُضة الا٢خهاص و  الغ٢ابت زانت لضي الضو٫ التي

 : ٧اهذ جخم ٖملُت اإلاغاحٗت مً زال٫ ٖملُاث ع٢ابُت مسخلٟت

 .مغا٢بت اؾخٗما٫ َظٍ ألامىا٫ و مضي جُاب٤ َظا الاؾخٗما٫ و ال٣ىاهحن -

 .الٟهل في صخت و ٢اهىهُت مٗامالتها و خؿاباتها -

 ؿاولحن اإلاسالٟحن لل٣ىاهحن و ألاهٓمت اإلاخٗل٣ت بها.مالخ٣ت و مدا٦مت اإلا -

 املساحعت الخاصت: -ب

                                                           
 24م  2012-01-01زالض ؤمحن،الخض٤ُ٢ والغ٢ابت في البىى٥،صاع واثل للُباٖت و اليكغ والخىػَ٘   1
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هي مغاحٗت اإلااؾؿاث التي ج٩ىن مل٨ُتها لؤلٞغاص مهما ٧ان الك٩ل ال٣اهىوي لهظٍ اإلااؾؿاث ) ؤمىا٫ ؤو قغ٧اث 

٫ ٖضص طاث مؿاولُت مدضوصة، حمُٗاث، هىاصي....(.و ؾمُذ مغاحٗت زانت ألن الظي ًمل٪ عؤؽ اإلاا،جًامً

 1.مً ألاٞغاص بما ٦بحر، مخىؾِ ؤو مدضوص ٧اإلااؾؿاث الٟغصًت

 2جى٣ؿم اإلاغاحٗت مً خُث ؤلالؼام بلى:  ثاهُا: أهىاع املساحعت مً حُث إلالصام اللاهىوي:

ت( -  .مغاحٗت بلؼامُت ًخُلبها ال٣اهىن )بحباٍع

ت ال ًلؼم بها ال٣اهىن. -  مغاحٗت بزخُاٍع

 املساحعت إلالصامُت: . أ

اإلاغاحٗت ؤلالؼامُت هي جل٪ اإلاغاحٗت التي هو ال٣اهىن ٖلى الىحىب ال٣ُام بها، و ؤلؼم بها اإلااؾؿاث التي لها 

ق٩ل ٢اهىن مدضص، ٟٞي الجؼاثغ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٢ض ؤزً٘ اإلاكٕغ مً زال٫ ال٣اهىن الخجاعي في ماصجه 

طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة و قغ٦ت  قغ٧اث اإلاؿاَمت لل٣ُام بٗملُت اإلاغاحٗت، ؤما في الكغ٧اث 609 ع٢م

 3الخًامً ٞإٖٟاَا مً بلؼامُت ال٣ُام بٗملُت اإلاغاحٗت.

 

 

ت: . ب  املساحعت الاخخُاٍز

ا اإلااؾؿت هي بىٟؿها صون ؤي بلؼام ٢اهىوي، ٨ٞثحرا مً الضو٫ ال جلؼم ٢اهىهُا  و هي اإلاغاحٗت التي جسخاَع

مغاحٗت خؿاباث بٌٗ اإلااؾؿاث، بال ؤن ٢ىاهحن الًغاثب و التي جُلب اٖخماص خؿاباث َظٍ اإلااؾؿاث و 

ا٫ ٣ًىم بدسجُل الٗملُاث اإلاالُت و مؿدىضاتها و بُاهاتها اإلاالُت مً ؤخض اإلاداؾبحن، ٞاإلاداؾب في َظا اإلاج

٣ا للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها، و اؾخسغاج البُاهاث الخخامُت لها بٌٛ الىٓغ ًٖ مغاحٗتها  جهيُٟها ٞو

 . مً ٢بل مغاح٘ زاعجي مؿخ٣ل

ٞىجض ؤن الكغ٧اث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة ؤو قغ٧اث الخًامً ؤو طاث الصخو الىخُض ًلجإ ؤصخابها 

مئىان ٖلى صخت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الىاججت ًٖ الىٓام باالؾ خٗاهت بسضماث اإلاغاح٘ الخاعجي بُٛت الَا

ما٫ و جُىعاث الخالت اإلاالُت للماؾؿت، بط ؤن َظٍ  مئىان ٖلى هخاثج ألٖا اإلاداؾبي اإلاؿخسضم، و به الَا

٪ حضًض اإلاٗلىماث جخسظ ٦إؾاؽ لخدضًض خ٣ى١ الكغ٧اء و زانت في خاالث الاهٟها٫ ؤو اه  خُث ًمام قٍغ

                                                           
ت، مدمض ًاؾحن ٚاصع، ج٣ُُم صوع ؤحهؼة الغ٢ابت في اإلاجا٫ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ٖملُت اإلاغاحٗت بك٩ل ٖام، وكغة  1 اإلاجم٘ الٗغبي  بل٨تروهُت قهٍغ

ً ؤو٫   16 ، م2003 ؤو٧،٫اهىن  –للمداؾبحن ال٣اهىهُحن، حكٍغ

، م  2  31 زالض ؤمحن، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ت اإلااصة  3 609  ال٣اهىن الخجاعي للجمهىعٍت الجؼاثٍغ
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ٖلى حُٗحن مىضوب للخؿاباث في خالت الا٢خًاء  584 ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي هو في ال٣اهىن الخجاعي في ماصجه

 لظل٪.

 ثالثا: أهىاع املساحعت مً حُث اللُام بعملُت املساحعت:

حن مً اإلاغاحٗت مً خُث ال٣ُام بٗملُاث اإلاغاحٗت:  ًم٨ً الخمُحز بحن هٖى

 .ملتمغاحٗت ٧ا - ؤ 

 مغاحٗت حؼثُت. -ب

 املساحعت الياملت: -أ

اإلا٣هىص باإلاغاحٗت ال٩املت ؤن ًتر٥ للمغاح٘ بَاعا ٚحر مدضصا للٗمل الظي ًاصًه، و ال جً٘ ؤلاصاعة ؤو الجهت 

، ٦ما ًتر٥ للمغاح٘ ؤن ٣ًىم بازخباع الازخُاعاث 1التي حُٗحن اإلاغاح٘ ؤًت ٢ُىص ٖلى هُا١ ؤو مجا٫ ٖمل اإلاغاح٘

ت ه لو التي ًغاَا ؤجها مىاؾبت و طل٪ اهُال٢ا مً زال٫ زبرجه، و ؤن ًبظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت الالػمت في ٖم الًغوٍع

 و َى مؿاو٫ ًٖ ؤي ؤيغاع جيكإ ًٖ تهاوهه في ؤي هاخُت مً هىاحي الٗمل.

 املساحعت الجصئُت: -ب

و اإلاُٗىت في مهمخه، ٦إن ًى٧ل التي ٣ًخهغ ٞيها ٖمل اإلاغاح٘ ٖلى بٌٗ الٗملُاث اإلادضصة ؤ تو هي جل٪ اإلاغاحٗ

للمغاح٘ الخاعجي بمغاحٗت بىض مٗحن مً مجمٕى البىىص، ٦مغاحٗت اإلاسؼون ٣ِٞ ؤو الضًىن ؤو الخ٣ى١، و َظا 

الىٕى مً اإلاغاحٗت مً بحن ألاهىإ ألا٦ثر جُب٣ُا و اهدكاعا في اإلاغاحٗت الخاعحُت، و في َظا الىٕى مً اإلاغاحٗت 

ً ؤي ؤيغاع ٢ض جيكإ ؤو ًخم ا٦دكاٞها ُٞما بٗض، بال ًٖ الخاالث الجؼثُت اإلا٩ل٠ ال ٩ًىن اإلاغاح٘ مؿاوال ٖ

 2. بمغاحٗتها، ؤي ببغاء طمت اإلاغاح٘ مً ؤي ٢هىع و بَما٫ في مغاحٗت بىض لم ٌٗهض بلُه

 زابعا: أهىاع املساحعت مً حُث مدي فحص و حجم الاخخبازاث:

حن َما:  جى٣ؿم اإلاغاحٗت في َظا اإلاجا٫ بلى هٖى

 .مغاحٗت قاملت )جٟهُلُت( - ؤ

ت. -ب  مغاحٗت بزخُاٍع

 املساحعت الشاملت )الخفصُلُت(: -أ

                                                           
ت، ب ٍ ،   1  .43 ، م2003ٖبض الٟخاح الصخً و آزغون، ؤؾـ اإلاغاحٗت، صاع الكباب الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

، م  2 .23 مدمض التهامي َىاَغ، مؿٗىص نض٣ًي، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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٣ًىم اإلاغاح٘ في َظا الىٕى مً اإلاغاحٗت بمغاحٗت حمُ٘ ال٣ُىص و الضٞاجغ و السجالث و الخؿاباث و 

ؿبت بلى بىض و َىا ًم٨ً ؤن هجض الكمىلُت بالي اإلاؿدىضاث، ؤي ال٣ُام بمغاحٗت حمُ٘ اإلاٟغصاث مدل الٟدو.

مٗحن ؤو ٢ض ج٩ىن باليؿبت لجمُ٘ ٖملُاث اإلااؾؿت، ٖلى خؿب ما ٣ًخًُه ال٣ٗض اإلابرم بحن اإلاغاح٘ و 

 ؤصخاب اإلااؾؿت و الظي ًىضر َبُٗت و ق٩ل اإلاغاحٗت و البىض ؤو البىىص اإلاغاص مغاحٗتها.

م، ؤما في اإلااؾؿاث ٦بحرة و هجض ؤن َظا الىٕى مً اإلاغاحٗت ًهلر في اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت الدج

اصة ؤٖباء ٖملُت اإلاغاحٗت و حٗاعيها م٘ ٖاملي الى٢ذ و الخ٩لٟت و عبما  الدجم ٞؿٝى ًاصي اؾخسضامها بلى ٍػ

 ٖغ٢لذ الؿحر الٗاصي لليكاٍ صازل اإلااؾؿت.

ت: -ب  املساحعت إلاخخُاٍز

مً اإلاٟغصاث )ُٖىت( ل٩ي جسً٘ ٣ىم اإلاغاح٘ بمغاحٗت حؼء مً ال٩ل، خُث ٣ًىم بازخباع ٖضص ًفي َظا الىٕى 

لٗملُت الٟدو لُٗمم بٗض طل٪ هخاثج َظا الٟدو ٖلى مجمٕى اإلاٟغصاث )اإلاجخم٘( التي جم ازخُاع َظا 

 الجؼء منها.

بن َظا الىٕى مً اإلاغاحٗت هجضٍ زانت ٖىض ٢ُام اإلاغاح٘ بٗملُت مغاحٗت ماؾؿاث طاث الدجم ال٨بحر و 

 1و التي ًهٗب ٞيها اإلاغاحٗت الكاملت ل٩ل الٗملُاث )اإلاٟغصاث(. طاث الٗملُاث اإلاخٗضصة بهىعة ٦بحرة

و ًخى٠٢ جدضًض حجم الُٗىت بلى ٖضة اٖخباعاث، مً ؤَمها ما ًٓهٍغ ٞدو اإلاغاح٘ لىٓام الغ٢ابت الضازلُت 

ت مً حهت ؤزغي، بال ؤن ما  اإلاخب٘ في اإلااؾؿت مً حهت و مً مضي بم٩اهُت جُب٤ُ بحغاءاث اإلاغاحٗت ؤلازخُاٍع

جم مالخٓخه ؤهه ًخم ازخباع و جدضًض حجم الُٗىت اهُال٢ا مً عئٍت شخهُت ٌٛلب ٖليها َاب٘ الخبرة 

اإلا٨دؿبت للمغاح٘، صون ؤي اؾخٗاهت بُغ١ ٖلمُت، ٧اٖخماص َغ١ بخهاثُت في ٖملُت ازخباع و جدضًض حجم 

 الُٗىت.

لى ٧اٞت ؤٞغاص اإلاجخم٘ و التي ؤؾاؾها بال ؤن و٢ٕى اإلاغاح٘ في ؤزُاء ًٖ ٖملُت الٟدو ؤزىاء ٖملُت الخٗمُم ٖ

٣ت جدضًض و ازخُاع  ٧ان خى٫ ؾىء جمثُل مٟغصاث الُٗىت ل٩امل اإلاجخم٘ بلى ْهىع الخاحت بلى جدؿحن ٍَغ

خماص ٖلى ألاصواث ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت الزخُاع الُٗىت التي جمثل ؤخؿً  مٟغصاث الُٗىت و َظا مً الخال٫ الٖا

 2جمثل إلاٟغصاث اإلاجخم٘ ٩٦ل.

 خامسا: أهىاع املساحعت مً خالٌ جىكُذ عملُت املساحعت:

حن:  جى٣ؿم اإلاغاحٗت مً خُث جى٢ُذ ٖملُت اإلاغاحٗت بلى هٖى

 .مغاحٗت مؿخمغة - ؤ

                                                           
، مٖ  1  44بض الٟخاح الصخً، و آزغون، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

، م  2 .30 مدمض التهامي َىاَغ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ





 13  

  

 ٌ   إلاطاز الىظسي لعملُت املساحعت : الفصل ألاو

 .مغاحٗت جهاثُت -ب

 املساحعت املسخمسة: -أ

٣ت مىخٓمت جخم ٖملُت اإلاغاحٗت في َظا الىٕى ٖلى مضاع الؿىت اإلاالُت للماؾؿت، بط ؤهه ٖاصة ما ًخم طل٪ بٍُغ

مً بغهامج ٖمل مًبٍى مؿب٣ا، هجض َظا الىٕى مً اإلاغاحٗت ٝ الىا٢٘ في اإلااؾؿاث ٦بحرة الدجم و 

 :1مخٗضصة الٗملُاث ؤًً ال جهٗب اإلاغاحٗت اإلاالُت مً جد٤ُ٣ ؤَضاٞها، و لهظا الىٕى مً اإلاغاح٘ مؼاًا ؤَمها

حر الى٢ذ ال٩افي للمغاح٘ مً ؤحل الخىؾ٘ في هُا١ الٟدو و  - اصة حجم الازخباعاث اإلام٨ىت جٞى ٍػ

 لل٣ُام بٗمله ٖلى وحه الض٢ت؛

هاص١ ٖليها في و٢ذ مب٨غ مً الؿىت اإلاٌؿهل َظا ألاؾلىب مً ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت  -

اإلاالُت، و َظا مً زال٫ ٢ُام اإلاغاح٘ بٗملُت اإلاغاحٗت زال٫ الؿىت الص يء الظي ًم٨ىه مً ببضاء عؤي 

 ىاؾب؛ٞني مداًض في الى٢ذ اإلا

بم٩اهُت ا٦دكاٝ ألازُاء و الخالٖباث ؤوال بإو٫ مما ٌؿاٖض ٖلى ا٢تراح ؾبل الٗالج في الى٢ذ  -

 اإلاىاؾب، و َغ١ جٟاصحها و ٖضم خضوثها في اإلاؿخ٣بل؛

بن وحىص مغاح٘ باؾخمغاع في اإلااؾؿت له آزاع هٟؿُت ٖلى ٖما٫ اإلااؾؿت و بصاعتها مً قإهه ؤن ٣ًلل  -

ألازُاء و ٣ًلل ؤو ًمى٘ ال٣ُام بالخالٖباث و َظا زكُت مً ا٦دكاٝ ألامغ  و ب٣ضع ٦بحر مً الى٢ٕى في

ت؛  بؿٖغ

ا١ مىؾمي. -   َظا ألاؾلىب ٣ًلل مً ؤزُاء ٖملُت اإلاغاحٗت ألجها جخم صون ؤي يِٛ ؤو بَع

ا و هي غة في َظا الىٕى مً اإلاغاحٗت بال ؤهه ًىحض بٌٗ الُٗىب البض مً ط٦َغ م ؤَمُت اإلاؼاًا اإلاخٞى  :2و ٚع

مغاحٗت الٗملُاث ٢بل ؤلا٢ٟا٫ باؾخسضام َظا الىٕى مً اإلاغاحٗت ٢ض ٌؿاٖض الٗاملحن ؤو ؤلاصاعة  بن -

اصة حٗضًلها بٗض مغاحٗتها؛  في اإلااؾؿت إٖل

٢ُام ٧اٞت الازخباعاث في ؤو٢اث مخ٣اَٗت ٢ض ًترجب ٖلُه ؾهىا في ٖضم مغاحٗت بًٗها، ألن اإلاغاح٘  -

 صة؛ؾ٣ُىم بٗملُت الازخباعاث في ؤو٢اث مخٗض

ٟحن هٓغا للى٢ذ  - ْهىع زم جُىع لهضا٢اث ؤو ٖال٢اث شخهُت بحن ال٣اثمحن بٗملُت اإلاغاحٗت و اإلاْى

ل اإلاؿخٛغ١ و ٦ثرة جىاحض اإلاغاح٘ في اإلااؾؿت مما ًازغ طل٪ ٖلى خُاص و اؾخ٣اللُت اإلاغاح٘ و  الٍُى

 وكإة ٖاَٟت ؤو مهلخت جازغ ٖلى عؤي اإلاغاح٘ الظي ًجب ؤن ًخه٠ بالخُاص؛

                                                           
، م  1  .48ٖبض الٟخاح الصخً، و آزغون، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

، م  2 .26مدمض التهامي َىاَغ، مؿٗىص نض٣ًي، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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اثٟهم  ج٨غاع  - ٟحن ٖىض ؤصاء ْو ا مً ٢بل اإلاغاح٘ بلى اإلااؾؿت ًاصي بلى بعبا٥ اإلاْى اعاث و اؾخمغاَع الٍؼ

اث مدل اإلاغاحٗت. ٟي اإلاضًٍغ  و ٦ظا الخُُٗل اإلاؿخمغ لٗمل مْى

 املساحعت النهائُت: -ب

بٖضاص الخؿاباث و  بن ما ًمحز َظا الىٕى مً اإلاغاحٗت َى ؤجها جخم بٗض اهتهاء الؿىت اإلاالُت و بٗض الاهتهاء مً

 البُاهاث الخخامُت، و لهظا الىٕى مً اإلاغاحٗت مؼاًا حاءث ٖلى ؤه٣اى ُٖىب اإلاغاحٗت اإلاؿخمغة و هي:

تها  - الخس٠ُٟ مً اخخما٫ الخالٖب والخٗضًل في ألاع٢ام التي مغاحٗتها، ألن حمُ٘ الٗملُاث ٢ض جم حؿٍى

 و ب٢ٟالها؛

 َظا لٗضم الترصص اإلاؿخمغ ٖلى اإلااؾؿت؛ٖضم خضور اعجبا٥ في الٗمل صازل اإلااؾؿت و  -

ٟحن مما ٠ًًٗ خُاص و اؾخ٣اللُت  - ٖضم بُٖاء الٟغنت لٓهىع ٖال٢اث شخهُت بحن اإلاغاح٘ و اإلاْى

 اإلاغاح٘ ؤزىاء ببضاء عؤًه الٟني خى٫ ما وحضٍ هدُجت للٟدو؛

غاحٗحن بن بحغاء ٖملُت اإلاغاحٗت في و٢ذ مدضص و مؿخمغ ٠ًًٗ مً اخخماالث الؿهى مً حاهب اإلا -

 ال٣اثمحن ٖلى ٖملُت اإلاغاحٗت.

 1و في اإلا٣ابل ال ًسلى َظا الىٕى مً ُٖىب ٞمنها:

هما؛ -  ٞكله في ا٦دكاٝ ما ٢ض ًىحض بالضٞاجغ مً ؤزُاء ؤو ٚل خا٫ و٢ٖى

ضٍ. - غ في مٖى ال ٢ض ًاصي بلى جإزحر ج٣ضًم الخ٣ٍغ  اؾخٛغا٢ه و٢خا ٍَى

ؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت، و ٣ًخهغ في ٚالب حغث الٗاصة ٖلى ؤن َظا الىٕى ًهلر للخُب٤ُ في اإلاا  -

ألاخُان ٖلى مغاحٗت ٖىانغ ال٣ىاثم اإلاالُت وزانت اإلاحزاهُت جض٣ُ٢ا ٧امال جٟهُلُا و ٦ثحرا ما ًُل٤ 

 2ٖلُه "بخض٤ُ٢ اإلاحزاهُت".

 سادسا: أهىاع املساحعت مً حُث الجهت التي جلىم بعملُت املساحعت:

ت ًم٨ً ج٣ؿُم  حن:مً زال٫ َظٍ الؼاٍو  اإلاغاحٗت بلى هٖى

 اإلاغاحٗت الخاعحُت؛ - ؤ

 اإلاغاحٗت الضازلُت. -ب

 الثاوي. اإلابجثالخاعحُت ٣ِٞ، ؤما اإلاغاحٗت الضازلُت ٞؿِخم جىاولها بالخٟهُل في  تؾِخم الخُغ١ للمغاحٗ 

 املساحعت الخازحُت: -أ

                                                           
، م  1  28 زالض ؤمحن، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 29 هٟـ اإلاغح٘، م  2
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هي حهت زاعحُت مداًضة مؿخ٣لت حاء َظا الىٕى مً اإلاغاحٗت جبٗا للجهت التي ج٣ىم بٗملُت اإلاغاحٗت و التي 

جمام الاؾخ٣ال٫ ًٖ اإلااؾؿت، بهضٝ ٞدو السجالث البُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت و الى٢ٝى ٖلى ج٣ُُم 

هٓام الغ٢ابت الضازلُت زم الخالم بٗض طل٪ بلى ببضاء عؤي ٞني مداًض خى٫ نض١ و صخت و ؾالمت اإلاٗلىماث 

٪ اإلااؾؿت و طل٪ إليٟاء ٖليها نُٛت اإلاهضا٢ُت بضعحت ما ختى اإلاداؾبُت الىاججت ًٖ الىٓام اإلاداؾبي لخل

 1ًم٨نها بلٗب صوعَا في مؿاٖضة آلُت الؿى١ لخٗمل و بٟاٖلُت إلاهالخت مىخجها و مؿخٗملها ٖلى خض ؾىاء.

 ماهُت املساحعت الداخلُت : املبحث الثاوي

 ٌ فها,أهدافها و أهمُتها : املطلب ألاو  املساحعت الداخلُت حعٍس

 الداخلُت املساحعت حعٍسف :أوال

 الغ٢ابت ٞاٖلُت مً الخد٤٣ لٛغى ؤلاصاعة حؿخسضمها التي والُغ١  الىؾاثل ؤَم مً الضازلُت اإلاغاحٗت حٗخبر

 2:منها حٗاٍع٠ ٖضة لها الضازلُت ٞاإلاغاحٗت ولظل٪ اإلااؾؿت في اإلاىحىصة الىٓم ومسخل٠ الضازلُت

٩ي الضازلُحن اإلاغاحٗحن مٗهض ٖٝغ  مىٓمت في ًىحض مؿخ٣ل ج٣ُُمي وكاٍ : الضازلُت بإجها اإلاغاحٗت ألامٍغ

ما٫ إلاغا٢بت الحُت و٢اثُت زضماث ج٣ضًم ؤحل مً ألازغي  واإلاالُت،والٗملُاث اإلاداؾبُت الٗملُاث ألٖا  لئلصاعة ٖو

ت بها بضعحت باإلاؿاولُاث الخىُٓم لل٣ُام صازل حر ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ ال٨ٟاءة مً ٖالُت اإلاىَى  والخ٣ُُم الخدلُل جٞى

ذ .مغاحٗتها جخم التي باألوكُت جخٗل٤ التي واإلاٗلىماث والخىنُاث واإلاكىعة ٞغ ٖلى  ٦ظل٪ الضازلُت اإلاغاحٗت ٖو

ُٟت اإلااؾؿت صازل ؤجها ج٩ىن  ت الٗامت  الضوعي للخ٣ُُم مؿخ٣لت ْو  .لهالر اإلاضًٍغ

 ٖلى ؤجها وكاٍ مؿخ٣ل حهضٝ  بلى الضازلُت اإلاغاحٗت ٖٝغ ٣ٞض الضازلُت والغ٢ابت للمغاحٗت الٟغوس ي اإلاٗهض ؤما

 ال٣ُام بالخدهِىاث ؤحل مً ههاثذ وبُٖاء الٗملُاث في الخد٨م صعحت خى٫  ال٩اُٞت الًماهاث اإلااؾؿت بُٖاء

 .مًاٞت ٢ُمت زل٤ في حؿاَم والتي الالػمت

٠  HAMMINI ALLELحاء  ول٣ض  ٣ًىم بها شخو ؤو الضازلُت اإلاغاحٗت ؤن ُٞه ًبحن الضازلُت للمغاحٗت بخٍٗغ

لىن  ؤشخام اث٠ باقي ًٖ ومؿخ٣لىن  الٗلُا لئلصاعة جىُٓمُا جابٗىن  مَا  واإلاالُت، وهي اإلاداؾبت ٞيها بما الْى

ُٟت  .اإلااؾؿت بمضًغ مباقغة جغجبِ صازلُت ع٢ابُت ْو

م٨ً ها بصاعة لخضمت بصاعتها و ج٣ىم ب اإلااؾؿت صازل ج٣ُُمي ٖام بإجها وكاٍ بك٩ل الضازلُت اإلاغاحٗت حٍٗغ٠ ٍو

 اإلااؾؿت وؤ٢ؿام وؤوكُت مٗلىماث وهٓم ٖملُاث ومجالها الضازلُت، اإلاغاحٗت بصاعة حؿمى اإلااؾؿت صازل

ومغا٦ؼ  وؤ٢ؿام ٖملُاث ٧اٞت ومغا٢بت مخابٗت ٖلى ؤلاصاعة حؿاٖض ٞهي الضازلُت الغ٢ابت ؤصواث مً ؤصاة وهي ٩٦ل،

غ في و مسغحاتها مخمثلت اإلااؾؿت، وؤوكُت  ٣ًضم إلاجلـ ؤلاصاعة ؤو لجان اإلاجلـ مباقغة وال٣اثم الظي الخ٣ٍغ

                                                           
غ اإلاالُت إلاً، مجلت الٗلىم الاحخماُٖت و ؤلاوؿاهُت، حامٗت ٢ؿىُُىت،   1  19م  29ٖضص  ٣ٖ2002اعي مهُٟى، الخ٣اٍع

 .164.163،م  2007/2008مهغ  الجامُٗت، الضاع الضازلُت، والغ٢ابت الدكُٛلُت اإلاغاحٗت وآزغون، الصخً الٟخاح ٖبض  2
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٠ َى باإلاغاحٗت الضازلُت ى باإلااؾؿت مْى خد٤٣ ٣ِٞ جىُٓمُا مؿخ٣ل َو  بصاعة بدبُٗت ؤلاؾخ٣ال٫ َظا ٍو

 .الضازلُت إلاجلـ ؤلاصاعة مباقغة  اإلاغاحٗت

 الداخلُت املساحعت أهداف :ثاهُا

ُٟت ألاؾاؾُت ألاَضاٝ جلخُو ًم٨ً الضازلُت اإلاغاحٗت حٍٗغ٠ مً  ألاوكُت جد٤ُ٣ في الضازلُت اإلاغاحٗت لْى

  :1الخالُت

 الغ٢ابت هٓم ج٣ُُم ٍَغ٤ ًٖ والدكُٛلُت واإلاالُت اإلاداؾبُت الغ٢ابت جُب٤ُ مالثمت مضي وج٣ُُم ٞدو .1

 اإلاسخلٟت؛

 الهام الخإزحر طاث وألاهٓمت وال٣ىاهحن وؤلاحغاءاث والخُِ بالؿُاؾاث الٗاملحن التزام مضي مً الخد٤٣ .2

 اإلايكإة؛ ٖلى ؤٖما٫

 ألانى٫؛ لخل٪ وألامان الخماًت ٦ٟاًت ومضي ألانى٫  ًٖ اإلاداؾبت بحغاءاث مالثمت مضي جدضًض .3

دو اإلاٗلىماث و صخت مهضا٢ُت مضي مً الخد٤٣ .4 ب و٢ُاؽ جدضًض في اإلاؿخسضمت الىؾاثل ٞو  وجبٍى

غ  اإلاٗلىماث؛ َظٍ مثل وج٣ٍغ

غ اإلايكإة مىاعص اؾخسضام ا٢خهاصًت و ٦ٟاءة مضي ج٣ُُم .5  بن الٗملُت اإلاٗاًحر لىٖ ؤلاهدغاٞاث ًٖ والخ٣ٍغ

  الخصخُدُت؛ ال٣غاعاث اجساط ًٖ اإلاؿاولحن بلى طل٪ وجىنُل وجدلُل وحضث

ُت ج٣ُُم .6  اإلادضصة؛ اإلاؿاولُاث جىُٟظ في ألاصاء وحىصة هٖى

 .الدكُٛلُت بالخدؿِىاث الخىنُت .7

 الداخلُت املساحعت أهمُت :ثالثا

 : ٖلى وكإتها و جُىعَا هي ؾاٖضث التي الٗىامل في الضازلُت اإلاغاحٗت ؤَمُت جٓهغ

ا اإلااؾؿاث حجم جُىع  .1   واهدكاَع
 
لى حٛغاُٞا  الٗلُا ؤلاصاعة بحن اإلاؿاٞت جباٖض بلى ؤصي مما واؾ٘ هُا١ ٖو

 الٗاملحن؛ ٧اٞت وبحن

 وصخت ؤمىالها اؾدثماع لؿالمت مٗلىماث بلى الٗمىمُت الجمُٗت وخاحت اإلاؿاَمت الكغ٧اث ْهىع  .2

ضالت  اإلايكىعة؛ الخخامُت والخؿاباث وال٣ىاثم البُاهاث ًٖ ؤلاٞهاح ٖو

اث وحٗضص الخىُٓمي اله٩ُل يمً لئلصاعاث الخىُٓميؤلاؾخ٣ال٫  .3 ت اإلاؿخٍى  صٞ٘ مما اإلااؾؿت في ؤلاصاٍع

ٌ بلى باإلصاعة ٣ا وجدمل اإلاؿاولُاث الؿلُاث اؾخٗما٫ ؾالمت مً للخإ٦ض الؿلُاث جٍٟى  ٞو

 اإلاٗمى٫ بها. وؤلاحغاءاث والىٓم للؿُاؾاث

                                                           
. 12م 2010مهغ  واليكغ، للُباٖت الجامعي الخٗلُم صاع جُب٣ُي، ٖملي ضزلم الضازلُت اإلاغاحٗت ؤنى٫  حجاػي، خامض وحضي  1
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غ في اإلاثبخت واإلاٗلىماث البُاهاث خاحت اإلاجخم٘ بلى .4  هٓام ؾالمت مً بض ال طل٪ مً الخإ٦ض وألحل الخ٣اٍع

 اإلااؾؿت؛ في اإلاىحىصة الىٓم ومسخل٠ الخض٤ُ٢ الضازلي،

ت ؤؾلىب اهتهاج .5   واإلاىدكغة ال٨بحرة اإلااؾؿاث في ؤلاصاعة لجإث و٢ض ؤلاصاعة في الالمغ٦ٍؼ
 
ٌ  بلى حٛغاُٞا جٍٟى

 الٟٗالُت وجد٤ُ٣ وؤلاحغاءاث بالؿُاؾاث ؤلالتزام ؤلاصاعاث جل٪ ٖلى ًترجب ًؼا٫ ما ؤهه بال الؿلُاث

 اإلاُلىبت

   أهىاع املساحعت الداخلُت : املطلب الثاوي

ت  -1    : ٢1ؿمحن بلى اإلاغاحٗت جى٣ؿم  مغاحٗت مالُت    -2. مغاحٗت بصاٍع

ٌ  الفسع ت املساحعت :ألاو  :إلاداٍز

 ؤو اإلاالُت الىاخُت صون  ألازغي  اليكاَاث بىىاحي الخانت الغ٢ابُت ؤلاحغاءاث ٞدو حكمل التي اإلاغاحٗت وهي

ت جخُلب ٞهي لظا اإلاداؾبُت ؤلاحغاءاث اإلاُب٣ت في اإلااؾؿت  و مً اإلاهام التي ًخىحب ال٣ُام  و الؿُاؾاث مٗٞغ

 : بها ما ًلي

ٟحن يبجضٍع بغهامج ؾحر مً الخإ٦ض -  و ا٢تراح البرامج َظٍ ٦ٟاءة مضي جدضًض و بالكغ٦ت الٗاملحن و للمْى

ا ؾبل َغ ٘ لٛغى جدؿُنها و جٍُى  .الٗمل في ألاصاء مؿخىي  ٞع

مغا٢بت  و ؤلاهخاحُت ال٨ٟاءة مؿخىي  خُث مً ؤلاهخاحُت اليكاَاث جمثل التي الٗملُاث ازخباع و صعاؾت -

 .الجىصة

 املالُت املساحعت:الثاوي الفسع

خماص ٖلى الجاهب َظا لدؿُحر اإلاؿخٗملت ؤلاحغاءاث و اإلاداؾبُت و اإلاالُت الىزاث٤ و الٗملُاث مغاحٗت حٗني و  بااٖل

 : الخالُت الخ٣ىُاث

 اإلاىحىصة؛ الاهدغاٞاث اؾخسغاج و الىخاثج و الخؿاباث جدلُل -

ً و الٟىاجحر مثل اإلااؾؿت بةٖضاصَا ج٣ىم التي الىزاث٤ صخت ازخباع -  اإلاغاحٗت؛ مىاٍػ

 باؾخالم اإلاسؼون ، والجغص الخانت ؤلاحغاءاث بازخباع طل٪ و لؤلنى٫  الٟٗلي الىحىص مً الخد٤٣ -

 .الضٞاجغ في اإلاداؾبُت مٗالجتها صخت مً الخإ٦ض م٘ لؤلنى٫ الثابخت الٟٗلي

 

 معاًير املساحعت الداخلُت : املطلب الثالث

زانت باإلاغاحٗت الضازلُت ٦ما جىحض مىٓماث مهىُت زانت بها ، ول٨ً لؤلؾ٠ مثل َظٍ  جىحض آلان مٗاًحر

وحكمل  .مثل الؿىصان اإلاٗاًحر ومثل َظٍ اإلاىٓماث اإلاهىُت لم جىحض في مٗٓم صو٫ الٗالم الثالث ختى الان

                                                           

203 ،م 1989 الجامُٗت، الكباب ،ماؾؿت الخؿاباث مغاحٗت و ؤهىع،الغ٢ابت اخمض و الصخً الٟخاح ٖبض  1
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 titute of Ins"اإلاٗاًحر اإلاهىُت الخضًثت للمغاحٗت الضازلُت الهاصعة مً مجم٘ اإلاغاحٗحن الضازلُحن

Internal Auditors" IIA  اث٠ الغثِؿُت اث مً اإلاٗاًحر حُٛي الىىاحي الغثِؿُت والْى ٖلى زمؿت مجمٖى

 : للمغاحٗت الضازلُت هي

ت الاولى : مٗاًحر الاؾخ٣ال٫  . Independence اإلاجمٖى

ُت اإلاهىُت ت الثاهُت : مٗاًحر الخٞغ  .Proficiency  اإلاجمٖى

ت الثالثت :   Scope of work (مٗاًحر هُا١ الٗمل )الٟدو اإلاجمٖى

ت الغابٗت : مٗاًحر  ُٟت اإلاغاحٗت الضازلُتؤاإلاجمٖى  . Performace of Audit work صاء ْو

ت الخامؿت : مٗاًحر   .  Management of internal Audit Deportment صاعة ٢ؿم اإلاغاحٗت الضازلُتباإلاجمٖى

ت مً اإلاٗاًحر الؿاب٣ت ٖلى الىدى الخالي  : وؾخٗغى ل٩ل مجمٖى

 

 

 

 : Independence املجمىعت الاولى : معاًير الاسخلالٌ

ٗني اؾخ٣ال٫ اإلاغاح٘ الضازلي ًٖ الاوكُت التي ٣ًىم بمغاحٗتها ، و  خد٤٣ الاؾخ٣ال٫ ٖىضما ٣ًىم اإلاغاح٘ ٍَو

تإالضازلي ب ُت freely صاء ٖمله بدٍغ ؿمذ طل٪ للمغاح٘ الضازلي باُٖاء ع    objectivelyوبمىيٖى ي ٚحر ؤَو

ُت خد٤٣ الاؾخ٣ال٫ بىاء ٖلى الىي٘ الخىُٓمي واإلاىيٖى  .1 مخدحز ، ٍو

ُت وهي  : وحكمل مٗاًحر الاؾخ٣ال٫ ٖلى مٗاًحر ٖٞغ

ًجب ان ًخمخ٘ اإلاغاح٘ الضازلي بم٩اهت جىُٓمُت حؿمذ له  : Organizational status اإلاغ٦ؼ الخىُٓمي -

ت  . بال٣ُام باهجاػ الاٖما٫ واإلاؿئىلُاث الخانت به بدٍغ

ُت - ي ٖمل ٣ًىم َى بمغاحٗخه ، ٦ما ؤصاء إًجب ان ال ًغجبِ اإلاغاح٘ الضازلي ب : Objectivity اإلاىيٖى

 في خ٨مه ٖلى الاقُاء مً زال٫ ٢ُامه بمغا
 
ُا  . حٗتهاًجب ان ٩ًىن مىيٖى

 : Professional Proficiency  دازة املساحعت الداخلُتاملجمىعت الثاهُت : معاًير الخسفُت املهىُت ل 

ُت هي  : 1وجدخىي َظٍ اإلاٗاًحر ٖلى ٖضص مً اإلاٗاًحر الٟٖغ

                                                           
ت :الضاع الجامُٗت  ٖبض الٟخاح مدمض الصخً ، مدمض الؿُض ؾغاًا ، شخاجه الؿُض ، الغ٢ابت واإلاغاحٗت الضازلُت الخضًثت  1 م ، 2006، )الاؾ٨ىضٍع

 266م
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 ن ال٨ٟاءة الٟىُت والخلُٟت الخٗلُمُت للمغاحُٗحنؤ٦ُضاث ٖلى إًجب ان ج٣ضم الخ : Staffing الدك٨ُل -

 . الضازلُحن مىاؾبت للمغاحٗاث التي ٣ًىمىن بها

ب  - ت واإلاهاعاث والخضٍع ب : ًجب ان ًخىاٞغ في ٢ؿم اإلاغاحٗت الضازلُت اإلاٗٞغ ت واإلاهاعاث والخضٍع اإلاٗٞغ

 . الالػم لخىُٟظ مؿئىلُاث اإلاغاحٗت اإلاىاَت به

 . إلاغاحٗت الضازلُتقغاٝ ٖلى جىُٟظ اإلاهام في ٢ؿم اًجب ان ًخىاٞغ ؤلا  : Supervision قغاٝالا   -

ت واإلاهاعاث وال٣ضعاث  - الٗال٢اث الاوؿاهُت والاجها٫ : ًجب ان ًخىاٞغ لضي اإلاغاح٘ الضازلي اإلاٗٞغ

 . اإلاخٗل٣ت بالٗال٢اث الاوؿاهُت والاجهاالث الٟٗالت واإلاهاعاث في الخٗامل م٘ الاٞغاص

 . ىي الخىاٞس ي إلاٗلىماتهم الٟىُتالخٗلُم اإلاؿخمغ : ًجب ٖلى اإلاغاحٗحن الضازلُحن اإلاداٞٓت ٖلى اإلاؿخ -

 . صاء ٖملُاث اإلاغاحٗت الضازلُتؤزىاء ؤن جبظ٫ ال٣ضع ال٩افي مً الٗىاًت اإلاهىُت ؤبظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت :  -

 : Scope of work املجمىعت الثالثت : معاًير هطاق العمل )الفحص( املُداوي

اٖلُت  دو وج٣ُُم مضي ٦ٟاًت ٞو خُلب مً اإلاغاح٘ صعاؾت ٞو صاء ؤهُا١ الغ٢ابت الضازلُت ، ومضي ٦ٟاءة ٍو

غ يماهاث ويىابِ ٧اُٞت  اإلاهام واإلاؿئىلُاث ٢بل جدضًض هُا١ الٗمل وطل٪ بهضٝ الخد٤٣ مً مضي جٞى

ٗالُت ، ومضي جُب٤ُ َظٍ الًىابِ و٢ضعة اإلايكاٍ ٖلى خماًت أل  لخد٤ُ٣ اإلايكإٍ و ؤنىلها ؤَضاٞها ب٨ٟاءة ٞو

اٖلُت ؾخٛال٫ مىاعصَا اإلاخاخهب  . ب٨ٟاءٍ ٞو

 :Performance of Audit work داء وظُفت املساحعت الداخلُتأاملجمىعت السابعت : معاًير 

دو وج٣ُُم اإلاٗلىماثب  ن ٖمل اإلاغاح٘ الضازلي البض ان ٌكمل جسُُِ ٖملُت اإلاغاحٗت الضازلُت ، ٞو

ملُت اإلاخابٗت . وجمثل َظٍ اإلاٗاًحر قغح ل٩اٞت اإلاغا خل اإلاسخلٟت لٗملُت اإلاغاحٗت الضازلُت وجىنُل الىخاثج ٖو

 2.والتي جبضؤ بٗملُت الخسُُِ وجيخهي بٗملُت اإلاخابٗت

 . ن ٣ًىم اإلاغاح٘ الضازلي بالخسُُِ الض٤ُ٢ ل٩ل ٖملُت مغاحٗتؤالخسُُِ : ًجب  -

خُث ًجب ٖلى اإلاغاحٗحن الضازلُحن حم٘ وجدلُل وجٟؿحر اإلاٗلىماث  :  ٞدو وج٣ُُم اإلاٗلىماث -

ض هخاثج اإلاغاحٗت والخهى٫ ٖلى  . الاصلت ال٩اُٞت التي جٍا

غ ًٖ هخاثج  -  . ٖما٫ اإلاغاحٗتؤجىنُل الىخاثج : ًجب ٖلى اإلاغاحٗحن الضازلُحن الخ٣ٍغ

حغاءاث جساط ؤلا باإلاخابٗت : ًجب ٖلى اإلاغاحٗحن الضازلُحن ال٣ُام بٗملُت اإلاخابٗت للخا٦ض مً  -

 . الصخُدت اإلاُلىبت ٖلى يىء هخاثج اإلاغاحٗت

 Management of Internal Audit ىعت الخامست : معاًير ادازة كسم املساحعت الداخلُتاملجم

Department  

                                                                                                                                                                                     
24م 2010حضي خامض حجاػي ،صاع الخٗلُم الجامعي للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘ و  1

 26ٖبض الٟخاح مدمض الصخً وآزغون ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م  2
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صاعة اإلاغاحٗت بلؼم َظا اإلاُٗاع مضًغ ؤصاعجه بك٩ل ؾلُم ، خُث بصاعة اإلاغاحٗت الضازلُت بن ًضًغ مضًغ ؤًجب 

 : الضازلُت بًغوعة ال٣ُام باالحي

ث : ًجب ان ٩ًىن لضي مضًغ ٢ؿم اإلاغاحٗت الضازلُت ٢اثمت جدضًض الاَضاٝ والؿلُاث واإلاؿئىلُا -

 . ولُاث ٢ؿم اإلاغاحٗت الضازلُتا َضاٝ وؾلُاث ونالخُاث ومؿإب

مً  تالخسُُِ : ًجب ان ٣ًىم مضًغ اإلاغاحٗت الضازلُت بىي٘ الخُِ اإلاىاؾبت لخىُٟظ اإلاهام اإلاُلىب -

 . ال٣ؿم

حغاءاث حٗت الضازلُت بىي٘ الؿُاؾاث وؤلا حغاءاث : يغوعة ٢ُام مضًغ ٢ؿم اإلاغاالؿُاؾاث وؤلا  -

  . لخىحُه اإلاغاحٗحن الخابٗحن له في جدضًض مؿئىلُاتهم واٖمالهم تاإلا٨خىب

ت اإلاُلىبت لل٣ؿم وجىمُت ًجب ٖلى مضًغ اإلاغاحٗت الضازلُت وي٘ بغهامج إل  - زخُاع اإلاىاعص البكٍغ

 . مهاعاتهم

ٖلى مضًغ ٢ؿم اإلاغاحٗت الضازلُت الخيؿ٤ُ بحن حهىص اإلاغاحٗت الضازلُت  اإلاغاحٗىن الخاعحُىن : -

 . وحهىص اإلاغاحٗت الخاعحُت

ٖما٫ ٢ؿم اإلاغاحٗت ؤحىصة الاصاء : ًجب ٖلى مضًغ اإلاغاحٗت الضازلُت وي٘ بغهامج حهضٝ الى ج٣ُُم  -

 . الضازلُت

 : ومما ؾب٤ ًم٨ً جهي٠ُ مٗاًحر اإلاغاحٗت الضازلُت ٧االحي

  صاعة التي جىٟظ اإلاغاحٗت الضازلُتنُٟت : وتهخم بصخهُاث اإلاغاحٗحن ونٟاث ؤلا مٗاًحر و . 

  صاء ٖملُت اإلاغاحٗتؤصاء : وجه٠ وكاٍ اإلاغاحٗت الضازلُت و٦ُُٟت ؤمٗاًحر . 

  حن الؿاب٣حن خؿب َبُٗت وكاٍ ٖملُت اإلاغاحٗت مً خُث مٗاًحر جُب٣ُُت : وجخمحز ًٖ الىٖى

جب الخى٦ُضي او اليكاٍ ؤلا  اليكاٍ  جىنُاث اإلاغاح٘ بكإن ؤن ًخًمً ؤؾدكاعي اإلاىاؾب ، ٍو
 
ًًا

غ بمدل اإلاغاحٗت في الىخاثج والخىنُاث ، وبٗض  تهٓغ الجه تالخدؿِىاث اإلام٨ىت ووحه نضاع الخ٣ٍغ

حغاءاث اإلاىاؾبت للخٗامل م٘ ًجب ٖلى اإلاغاح٘ مخابٗت ما جم ُٞه وطل٪ للخإ٦ض مً اهه ٢ض جم اجساط ؤلا 

 . هخاثج اإلاغاحٗت

 

 جىفُر املساحعت الداخلُت : املبحث الثالث

 مىهجُت ألاو٫  اإلاُلب في هدىاو٫  ؾٝى بدُث الخُب٤ُ خُث مً الضازلُت اإلاغاحٗت ُٞه هإزظ اإلابدث َظا

 هضعؽ ألازحر وفي  الضازلُت، اإلاغاحٗت ومهام مؿاولُاث ُٞه هضعؽ ٞؿٝى الثاوي اإلاُلب ؤما الضازلُت، اإلاغاحٗت

 .الضازلُت اإلاغاحٗت ووؾاثل ؤصواث
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ٌ  املطلب  الداخلُت املساحعت مىهجُت:ألاو

٤ الضازلُت اإلاغاحٗت مهمت ج٩ىن   :الخالُت الخُىاث ٞو

 الفسع  ٌ  ألاولي الخخطُط :ألاو

خى٠٢ مخبٗت مىهجُت ٖملُت ل٩ل بن  التي الخُىاث ٖلىو  اإلاغاحٗت في اإلاٗخمض الٗمل ص٢ت ٖلى اإلاغاح٘ هجاح ٍو

ا ًجب  .اإلاغاح٘ مهىت جىُٟظ بَاع في اٖخباَع

إل اإلاغاح٘ ٣ًىم اإلاغخلت َظٍ وفي الضازلُت اإلاغاحٗت في الخمهُضًت اإلاغخلت ألاولي الخسُُِ مغخلت حٗخبر ٖلى  باإَل

ظا اإلااؾؿت ش)  مثل اإلااؾؿت ًٖ و٧املت ٖامت مٗلىماث ٦ؿب ؤحل مً َو الظي  اإلادُِ حجمها، ؤلاوكاء، جاٍع

ظا ( الدؿُحر هٓام ُٞه، جخىاحض ً ٢هض ٧له َو خًمً للماؾؿت الضاثم باإلال٠ ًضعى مل٠ ج٩ٍى  مٗلىماث ٍو

 ًخم ول٩ي اإلااؾؿت ًٖ مبضثُت بسالنت الضازلي اإلاغاح٘ ًسغج َظا ٧ل وبٗض اإلااؾؿت، ًٖ ومالُت مداؾبُت

  1:وهي اإلاغخلت َظٍ في اإلاٗخمضة للخُىاث الخُغ١  ًجب ألاولي الخسُُِ

 :للشسهت ألاولُت الدزاست 1-

 اإلااؾؿت ليكاٍ ؤولُت بضعاؾت الضازلي اإلاغاح٘ ٣ًىم اإلاُضاوي بٗمله الضازلي اإلاغاح٘ ٢ُام ؤو الٗمل بضاًت ٖىض

ُه ٤ ٦مؿدىضاث الكغ٦ت ٖملُاث ًٖ والبُاهاث اإلاٗلىماث ٖلى ًخدهل ؤن اإلاغاح٘ ٖلى ًجب ٞو  بإوعا١ جٞغ

ش ٖلُه الخهى٫  ًجب ما هلخو ؤن ًم٨ً ول٨ً ، اإلاغاحٗت  الخىُٓمي، اله٩ُل الكغ٦ت، ٣ٖض اليكإة، ٦خاٍع

 اإلاداؾبُت، وؤلاحغاءاث الؿُاؾاث الضازلُت، الغ٢ابت هٓام والىخضاث، الٟغوٕ اإلاهاو٘، ؤما٦ً ؤلاهخاج، زُىاث

ٗخبر  .الخمهُضًت الضعاؾت في الهامت الجىاهب مً وال٣ىة ال٠ًٗ ه٣اٍ جدضًض ٦ظل٪ َو

  :املساحعت بسهامج إعداد 2-

 مما نٛحرة اإلااؾؿت ٧اهذ ولى ختى ٧لها اإلااؾؿت في اإلاغاحٗت بٗملُت ال٣ُام ٌؿخُُ٘ ال اإلاغاح٘ ؤن الىاضر مً

ٟي ٌؿخٗحن ؤن اإلاغاح٘ ٖلى ًخىحب ؿخُُ٘ مىه الخٗلُماث ىن ٣ًخل الظًً م٨خبه بمْى ٟى َو  ال٣ُام اإلا٨خب مْى

ظا اإلاغاحٗت لخُت جىُٟظَم مغا٢بت مً للمغاح٘ ًدؿنى وختى اإلاغاح٘ بمهمت ؿخىحب ًاصي ما َو  الٗمل ؾحر َو

ى ٗخبر اإلاغاحٗت ببرهامج ٌؿمى ما َو ٣ت الالػم الٗمل ؾحر ُٞخًمً للٗمل جٟهُلُت زُت اإلاغاحٗت بغهامج َو  بٍُغ

ىضما ًلُه الظي ًدب٘ بحغاء ٧ل ٧ىن  في  الٗال٢ت جٓهغو  مغثُت  ؤو اإلاغاح٘ ٣ًىم اإلاغاحٗت بغهامج في زُىة ٧ل جخم ٖو

  .الٗملُت ُٞه جمذ الظي الٟٗلي والؼمً ط٦ٍغ جم الظي الٗمل ؤمام بالخى٢ُ٘ مؿاٖضًه

ٗخبر الٗمل  هُا١ ًٓهغ ؤن اإلاغاح٘ ٖلى ٌؿخىحب ٦ظل٪ والغ٢ابت، للخسُُِ وهاٞٗت ٞٗالت ؤصاة اإلاغاحٗت بغهامج َو

َظا  مً الٛغى ؤما مُلىبت ٚحر جٟانُل في و٢تهم اإلاغاح٘ مؿاٖضي ًًُ٘ ال ختى اإلاغاحٗت بغهامج في اإلاُلىب

 ًٖ الٗمل اإلاغاص ال٣ُام به . همىطج بُٖاء َى البرهامج

                                                           
 حامٗت ميكىعة، ٚحر لِؿاوـ مظ٦غة ؤلا٢خهاصًت، اإلااؾؿت في اإلاساَغ بصاعة في الضازلُت اإلاغاحٗت صوع  وعصة، ٖبُض مهاوة، آما٫  1

 53م55،م2008/2009وع٢لت
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 :باملىخب املساحعت هُئت على الاخخصاصاث جىشَع 3

ٟي جدضًض َىا اإلا٣هىص ٤ ًمثلىن  الظًً اإلا٨خب مْى ٟي ولخدضًض اإلاغاحٗت، ٍٞغ  جخم صعاؾت ؤن ًجب اإلا٨خب مْى

٤ُ اإلاغاح٘ ٖلى ًجب خُث مهمت، ب٩ل اإلادُُت للٓغوٝ خٍغهت اإلاغاحٗت  و٦ٟاءة اإلاُلىبت اإلاهاعاث بحن الخٞى

خم ٧اُٞا ٞىُا بقغاٞا مهمت ٧ل جخل٣ى ؤن جخُلب والتي َىا اإلاُلىبت حر ٍو جب للمغاحٗت الالػمحن ألاٞغاص جٞى  ؤن ٍو

لحن مضعبحن ٩ًىهىا جب ٧اُٞا جإَُال ومَا ت ٖلى ٩ًىهىا ؤن ٍو اث وبصعا٥ واؾٗت مٗٞغ غ١  اإلاداؾبت لىٍٓغ  َو

 .ٖملُا جُب٣ُها

 الخالت ًخدمل َظٍ وفي اإلاداؾبت في الٗامت اإلاباصت لجهله ٖليها ٌؿإ٫ وال ٖلُه جمغ ٖملُاث اإلاغاح٘ ًتر٥ ما ٦ثحرا

ت ٖلى اإلاغاح٘ ٩ًىن  ؤن اإلاؿخدُل جيخهي بنهاًت لِؿذ في نالر اإلاغاح٘ ومً ٢ض ٦بحرة مساَغة جامت  مٗٞغ

ت ٖىضٍ لِـ ٞني َاب٘ لها ٖملُاث ج٣ابله ما و٦ثحرا باإلااؾؿت ؤن  اإلاغاح٘ ٖلى ٞةن الٓغوٝ َظٍ جامت بها وفي مٗٞغ

ىٟظ  ًد٨م ؤن ٌؿخُُ٘ وبالخالي واضخت، وبحاباث الالػمت اإلاٗلىماث ٖلى ًدهل ختى ط٦ُت نىعة في ٌؿإ٫ ٍو

 .اإلاغاحٗت ؤزىاء ٢بلها التي الٗملُت

إل َى الخُىة َظٍ مً الهضٝ  ولهظٍ والخإ٢لم مٗها الضازلي اإلاغاح٘ َٝغ مً اإلااؾؿت ٖلى والكامل ال٩امل ؤلَا

 بهظٍ اإلاغخلت الخمهُضًت ٦ما ؤن َضٝ اإلاغوع ٖلى ًخى٠٢ اإلاغاح٘ مهمت ٞكل ؤو هجاح ألن ٦بري  ؤَمُت اإلاغخلت

 .لٗملُت اإلاغاحٗت الؼمىُت اإلاضة جدضًض وبالخالي اإلااؾؿت خى٫  اإلاٗلىماث مً ؤ٦بر ٦مُت ٖلى الخهى٫  اإلاغخلت َظٍ

 لت :الثاوي الفسع  الداخلُت املساحعت أداء طٍس

 بن ٖليها ؤصزلذ التي والخٗضًالث بغامجها في جدضًضَا جم ٦ما اإلاغاحٗت بحغاءاث جُب٤ُ في الخُىة َظٍ جخمثل

٣ت وجسخل٠ ؤولى، ٦مغخلت وحضث ُت  اإلااؾؿت وكاٍ َبُٗت إلزخالٝ جبٗا الضازلي اإلاغاح٘ وؤصاء ٍَغ وهٖى

في  مكتر٦ت ٖىانغ َىا٥ ؤن ٖلُه بصاعتها بال حؿحر ؤلاصاعي الظي ؤصاء ٖملُاتها و الىٓام ٖلى جازغ التي اإلاك٨الث

 :1وهي اإلاغاحٗت ؤصاء

 الض٢ت خُث مً اإلاداؾبُت الٗملُاث صخت مضي مً الخإ٦ض بلى الخد٤٣ حهضٝ :الخد٤٣ .1

خماص  وبم٩اهُت اإلاداؾبُت ؿخلؼم ال٣غاعاث، جساطب في ٖليهاؤلٖا  الخ٣اث٤ بحن والخٟغ٢ت الخد٤٣ َو

خماص مضي في وج٨مً جخى٠٢ اؾخيخاج ؤي ٢ىة ؤن خُث وآلاعاء ب٣ا الخ٣اث٤، َظٍ ٖلى ؤلٖا  َو

ٗخبر، والخؿاباث بالٗملُاث ؤؾاؾا ًسخو الخد٤٣ ٞةن لظل٪  اإلاغاحٗت بحن مكتر٧ا ٖامال َو

 .الخاعحُت واإلاغاحٗت الضازلُت

ت للؿُاؾاث ؤلاهخ٣اصي الٟدو به ٣ًهض :الخدلُل .2  الضازلُت الغ٢ابت وبحغاءاث ؤلاصاٍع

غ والسجالث واإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت وؤلاحغاءاث خُلب الٟدو هُا١ صازل ج٣٘ التي والخ٣اٍع  ٍو

اثضٍ الاؾدثماع بحن مثل الغبِ الٗال٢اث بحن والغبِ م٣اعهاث بحغاء  بلى اإلاهغوٞاث ووؿبت ٖو

                                                           
1
231233 :م م ، 2001 لليكغ، الجضًضة الجامٗت الضاع الضازلُت، واإلاغاحٗت الغ٢ابت ٧امل، الصخً،ؾمحر مدمض الٟخاح ٖبض 
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 في صاثً مبلٜ وحىص مثل الكاطة ألامىع  ا٦دكاٝ ب٣هض الخمًٗ و٦ظل٪ ألاعباح وبحمالي اإلابُٗاث

 .ما ؤنل خؿاب

٣هض :الالتزام .3 ٣ا بالٗملُاث وال٣ُام ؤلاصاعة َٝغ مً اإلاغؾىمت بالؿُاؾُت ؤلالتزام ٍو  للُغ١  ٞو

ت وال٣غاعاث والىٓم  . بالخىُٓم الاهًباٍ ًخد٤٣ ختى ؤلاصاٍع

ٗالُت ٦ٟاًت مضي ًٖ الىاعي الصخص ي الخ٣ُُم َى الخ٣ُُم :الخ٣ُُم .4  وؤلاحغاءاث الؿُاؾاث ٞو

 ال الضازلي اإلاغاح٘ ٖمل ًجٗل والخ٣ُُم حؿهُالث، مً لضحها وما الكغ٦ت ٖليها حؿحر التي

ٖمله بها  الضازلي اإلاغاح٘ ًدضص الٗاصة في والتي واإلاالُت اإلاداؾبُت اإلاغا٢بت هُا١ ٖلى ٣ًخهغ

ت الغ٢ابت هُا١ بهما بلى  الٗامت. ؤلاصاٍع

غ .5 غ الضازلي اإلاغاح٘ ٣ًضم ٖىضما ؤي :الخ٣ٍغ ٣ت وؤَمُتها اإلاك٩لت ُٞه ًبرػ الظي الخ٣ٍغ ٍغ  َو

ًٟل وجىنُاث هخاثج مً جىنل بلُه وما مٗالجتها غ ٖغى ٍو  اليكاٍ ًٖ اإلاؿاو٫ ٖلى الخ٣ٍغ

 .الٟدو مدل

 س : الثالث الفسع  املساحع جلٍس

غ ووٗني اإلاغاحٗت، مىهجُت في ألازحرة اإلاغخلت حٗض  ص٢ت مً قاَضٍ ما ؤو عاحٗه ما باليؿبت ٣ًغعٍ ما اإلاغاح٘ بخ٣ٍغ

غ ٩ًىن  ولهظا اإلااؾؿت في اإلاالُت ال٣ىاثم ونض١  مجلـ مؿاَمحن،)  والضازلُت الخاعحُت للجهاث مهما الخ٣ٍغ

 ( . ؤلاصاعة

ضاص ألاؾاؾُت الغ٧اثؼ ؤما غ إٖل   1:الترجِب ٖلى ؾىضعحها الؿلُم الخ٣ٍغ

غ ٩ًىن  ؤن ًجب (1 ا؛٩ًىن  ؤن ًم٨ً وال وز٣ُت في م٨خىبا الخ٣ٍغ  قٍٟى

غ ٩ًىن  ؤن ًجب (2  طاجه؛ اإلاغاح٘ مً مى٢ٗا الخ٣ٍغ

غ ٩ًىن  ؤن ًجب (3  اإلاغاحٗت؛ لٗملُت الؼمً جدضًض ًدؿنى ختى ماعزا الخ٣ٍغ

غ ٩ًىن  ؤن ًجب (4 حر واخضة بلٛت الخ٣ٍغ  مٗنى؛ ؤ٦ثر جدمل ٖباعة َُاجه في ًدمل وال ٚامًت ٚو

غ ٩ًىن  ؤن ًجب (5  للماؾؿت ألاؾاس ي ال٣اهىن  ًخُلبها مٗلىماث ؤو بُاهاث ألي قامال الخ٣ٍغ

غ ٖلى ًجب طل٪ بلى وبياٞت   :الخالُت ألاؾئلت ٖلى ًجُب ؤن الخ٣ٍغ

 ؟ وحه ؤ٦مل ٖلى ٖمله صاءأل  اإلاُلىبت والاخخُاحاث اإلاٗلىماث ٧ل ٖلى اإلاغاح٘ خهل َل -

 ؟ ٞغوٖها لجمُ٘ مىخٓمت خؿاباث عؤًه في جمؿ٪ اإلااؾؿت َل -

٣ا ؤٖضث الىخاثج خؿاباث وحضو٫  اإلاحزاهُت َل -  ؟ اإلااؾؿت وسجالث صٞاجغ في زبذ إلاا ٞو

 ؟ اإلااؾؿت هٓام ألخ٩ام مسلٟاث َىا٥ َل -

                                                           
، ؾب٤ مغح٘ وعصة، ٖبُض مهاوة، آما٫  1  58,57 م ط٦ٍغ
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٣ا الىخاثج خؿاباث وحضو٫  اإلاحزاهُت بٖضاص ٧ان َل -  ؟ ٖليها مخٗاٝع وؤؾـ إلاباصت ٞو

 اليؿبُت ألاَمُت مغاٖاة جخم وؤن وص٢ت، ويىح و بدغم بليها ٌكحر ؤن ٞجب للمغاح٘ جدٟٓاث َىا٥ ٧ان وبطا

غ ؤن والىا٢٘ ؤَمُخه خؿب بحماال ؤو جٟهُال ُٞٗغيه للخدٟٔ  : حؼثحن ٖلى ًدخىي  ٖمىما اإلاغاح٘ ج٣ٍغ

 .اإلاغاح٘ به ٢ام الظي الٗمل هُا١ وبسهىم الثابخت الخ٣اث٤ بظ٦غ ًخٗل٤ حؼء -

 ًم٨ً ٦ما الهاُٞت، والىدُجت اإلاالي اإلاغ٦ؼ خ٣ُ٣ت ًٖ حٗبحٍر ومضي اإلاالُت ال٣ىاثم في بغؤًه ًخٗل٤ آزغ حؼء -

غ ج٣ؿُم غ بلى اإلاغاح٘ ج٣ٍغ  و٦ظل٪ ،ؤي ب٣ُىص جدٟٓاث ٖلى ًدخىي  وآزغ جدٟٓاث ٖلى ًدخىي  ال ه٠ُٓ ج٣ٍغ

غ ضم ؤي الغؤي الؿلبي، اإلاٗا٦ـ ج٣ٍغ ٖغ  .الغؤي ببضاء ج٣ٍغ

 الداخلُت املساحعت إدازة ومهام مسؤولُاث :املطلب الثاوي

ٟحن مً الضازلُت اإلاغاحٗت ٢ؿم ًخ٩ىن   ؤخؿً ٖلى مهامها وألصاء اإلااؾؿت بصاعة ًٖ مؿخ٣لت إلصاعة جابٗحن مْى

 1:للماؾؿت الخىُٓمي اله٩ُل صازلتها ومؿاولُا ويٗها جدضًض في الخالُت الٗىانغ مغاٖاة ًيبغي وحه

 في ؾلُت ألي جبُٗتها ٖضم ؤي ألازغي، ؤلاصاعاث باقي ًٖ الضازلُت اإلاغاحٗت بصاعة َٝغ مً الخامت ؤلاؾخ٣اللُت-1

ظا اإلااؾؿت، ا ٌٗخبر بط اإلاغاحٗت بصاعة ٢ىة مً ٌٗؼػ  ما َو ا قَغ  حٗخبر .ب٨ٟاءة صوعَا ؤلاصاعة َظٍ جاصي ٧ي يغوٍع

 للمغاحٗت ٢ؿم َىا٥ ٩ًىن  ألاخُان بٌٗ وفي الٗلُا، ؤلاصاعة ؤمام اإلاباقغ اإلاؿاو٫ الضازلُت اإلاغاحٗت بصاعة

 ٦ما .للماؾؿت الخىُٓمي اله٩ُل في الٗامت ؤلاصاعة مباقغة جلي بضوعَا والتي اإلاالُت ؤلاصاعة ؾلُت جدذ الضازلُت

ت جىنُاجه بدىُٟظ ٌؿمذ للماؾؿت الٗلُا لئلصاعة الضازلُت اإلاغاحٗت ٢ؿم جبُٗت بن  م٩اهه مً ٣ًىي  مما بؿٖغ

 اإلااؾؿت؛ صازل

دت، ؾلُاث ٖلى بىاءا الضازلُت اإلاغاحٗت بصاعة حٗمل-2 جام بد٣ى٢ها  ٖلم ٖلى ألازغي  ؤلاصاعاث حمُ٘ وج٩ىن  نٍغ

 ٌؿىض وال ببرهامج مٗحن، طل٪ في جخ٣ُض ؤن صون  والسجالث والضٞاجغ الٗملُاث حمُ٘ مغاحٗت في و ؾلُتها اإلاُل٣ت

 ختى وطل٪ اإلاداؾبي، والدسجُل والبُ٘ ٧الكغاء ؤزغي، بصاعة نالخُاث جسو ؤٖما٫ الضازلُت اإلاغاحٗت بصاعة بلى

٠ ألي ًم٨ً وال الى٢ذ، هٟـ في واإلاغاحٗت ألاصاء بحن الضازلي اإلاغاح٘ ًجم٘ ال  الضازلُت اإلاغاحٗت إلصاعة جاب٘ مْى

٠ مدل ًدل ؤن  ما٢خت؛ بهٟت طل٪ ٧ان ولى ختى ؤزغي  إلصاعة جاب٘ آزغ مْى

ا التي الؿُاؾت جىُٟظ مً بالخإ٦ض الضازلُت اإلاغاحٗت بصاعة ج٣ىم-3  ؤي وي٘ في جخضزل وال الٗلُا ؤلاصاعة حؿَُغ

 .اإلاضًٍغً مغا٢بت في وال للماؾؿت ؾُاؾت

 .الضٞاجغ في الالػمت ال٣ُىص وبحغاء الٗملُاث بجمام بٗض الضازلُت اإلاغاحٗت جخم -4

ما٫ حمُ٘ ٖلى باإلقغاٝ الضازلُت اإلاغاحٗت مضًغ ٌٗمل-5  جد٤ُ٣ ؤٖلى بلى ٌؿعى ٦ما ؤلاصاعة، صازل جخم التي ألٖا

ٗالُت ٦ٟاءة مؿخىي   :آلاحي مغاُٖا اإلاغاحٗت ؤٖما٫ بصاعة في ٞو

                                                           
غف خمى، الخاج ؤبىالٗال  1  للخجاعة، الٗلُا اإلاضعؾت ميكىعة، ٖحر لِؿاوـ مظ٦غة الضازلُت، الغ٢ابت هٓام لخ٣ُُم ٦إصاة الضازلُت اإلاغاحٗت ٖمغ، ألَا

24م 2008 الجؼاثغ،
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 .ألاٞغاص بزخُاع ٖىض اإلاغاحٗت مُضان في والخبرة ال٨ٟاءة ٖلى اصؤلاٖخم -

 .الضازلُت اإلاغاحٗت بصاعة ؤٞغاص بحن ؤلاوسجام ًًمً بك٩ل الٗمل ج٣ؿُم -

ت والخُىاث ؤلاحغاءاث جىُٟظ مً بالخإ٦ض وطل٪ اإلاغاحٗت ؤٖما٫ مخابٗت -  بصاعة َٝغ مً اإلاىيٖى

 .اإلاغاحٗت الضازلُت

 وسائل و أدواث املساحعت الداخلُت  :الثالث املطلب

 التي اإلاثلى ازخُاع ألاصواث بال ٖلُه ًب٣ى ما اإلاغاحٗت، ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى اإلاؿاٖضة اإلاٗاًحر ٖلى اإلاغاح٘ حٗٝغ بٗض

ُما و٧املت، صخُدت بهٟت اإلاٗاًحر َظٍ بخُب٤ُ حؿمذ   :1اإلاغاحٗت الضازلُت ؤصواث ؤَم ًلي ٞو

 املعاًىت:أوال

 ل٩ىن  اإلاغاحٗت، ؤٖما٫ ٖلى ؤلازخباعاث إلحغاء خخمُت وؾُلت اإلاٗاًىت مً حٗل اإلااؾؿاث وؤوكُت حجم جؼاًض

 الكغ٧اث في اإلاؿخدُلت ألامىع  مً ؤنبذ وؤلاحغاءاث والٟىاجحر وال٣ُىص اإلاالُت ال٣ىاثم ٧ل بٟدو اإلاغاح٘ ٢ُام

حن بحن همحز ؤهىا بال ال٨بحرة،  :اإلاٗاًىت مً هٖى

٣ت َظٍ حٗخمض :إلاحصائُت املعاًىت-1 ٣ت َظٍ ومًمىن  الاخخماالث، و٢ىاهحن ؤلاخهاثُت الىماطج ٖلى الٍُغ  الٍُغ

خم ٞئاث، بلى اإلاجخم٘ ؤلاخهاجي ج٣ؿُم َى  مٟغصاث  منها ًسخاع الُٗىت َظٍ الٟئاث، َظٍ مً الُٗىت ازخُاع ٍو

ما٫ اإلاغاح٘ ؤَضاٝ خؿب وطل٪ مُٗىت مغا٢بت بلى جسً٘ التي الىخاثج ٖلى ٧ل  بخٗمُم ٣ًىم زم بلُه، اإلاى٧لت وألٖا

 -.ؤحىع  ؤعنضة، مداؾبُت، ٢ُىص ٞىاجحر، :٩ًىن  ٢ض اإلاغاحٗت في ألازحر َظا اإلاجخم٘ ؤلاخهاجي،

 شخهُت وبهٟت الضازلي اإلاغاح٘ ٣ًىم خُذ اإلاغاح٘، خضؽ ٖلى ٦بحرة بضعحت حٗخمض :إلاحصائُت غير املعاًىت-2

جغي  الُٗىت بازخُاع اإلاهىُت وججغبخه وزبرجه ٦ٟاءجه ٖلى وباٖخماصٍ  بخٗمُم ىم٣ً زم اإلاغاحٗت، ؤٖما٫ ٖليها ٍو

البا بخهاثُت، هماطج ؤو حضاو٫  ؤي اؾخٗما٫ صون  َظا ٖليها، الىخاثج ٣ت َظٍ جسخاع ما ٚو  ؤن بذجت الٍُغ

 .الصخص ي والخ٣ضًغ بالخبرة ٦بحر بك٩ل جغجبِ خ٨مُت ٖملُت اإلاغاحٗت

 املعلىماجُت:ثاهُا

ا، الضازلُت اإلاغاحٗت وكاٍ مؼاولت الهٗب مً ؤنبذ ؤلاجها٫، وؾاثل وجُىع  الخ٨ىىلىجي الخُىع  ْل في  ًضٍو

 ٦ٟاءة قغوٍ ؤَم بحن مً ؤنبذ ولهظا آلالي، الىٓام ٖلى حٗخمض اإلااؾؿت مهالر حل ؤنبدذ بٗضما زانت

الم بخ٣ىُاث ؤلاإلاام الضازلي، اإلاغاح٘  مً اإلاؿخٗملت البرامج ؾحر ٦ُُٟت ٞهم بلى الخاؾىب بدكُٛل بضءا آلالي ؤلٖا

ظا ومغا٢بتها، اإلاهالر َٝغ  صازل آلالي مال ؤلٖا زلُت إلاغاحٗت خخما ؾخإزظٍ الضازلي اإلاغاح٘ مهام ؤن ل٩ىن  َو

 ومضي الخلُت، َظٍ ٢بل مً اإلاهممت البرامج صخت مً الخإ٦ض ٖلُه لؼاما ٧ان ولهظا اإلااؾؿت،

 جهمُم الخلُت َظٍ حؿخُُ٘ خُث بليها، الىنى٫  اإلاغاص والىخاثج لؤلَضاٝ مُاب٣تها و                  ٞٗالُتها

ىا اإلااؾؿت، ؤَضاٝ م٘ ًخماش ى ال ؤهه بال صخُذ بغهامج  .ٞٗالُخه مً الخإ٦ض في اإلاغاح٘ صوع  ٨ًمً َو

                                                           
غف خمى الخاج الٗال ؤبى  1 ، ؾب٤ مغح٘ ٖمغ، وألَا   17م ط٦ٍغ
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 بغامج ؤَمها ومً اإلااؾؿت، في ؤلاؾخٛال٫ ٖملُاث مسخل٠ حُٛي ج٩اص همىطحُت ببرمجُاث الؿى١  جؼزغ وخالُا

اث، ىت، الٟىجغة، اإلاكتًر  اإلاغاح٘ ومغا٢بت وألاحىع، ؤلاَخال٧اث ؤلاؾدثماعاث، اإلاسؼوهاث، وحؿحر ج٣ُُم الخٍؼ

 :في ج٨مً البرمجُاث لهظٍ الضازلي

غ التي الغ٢ابت ؤهىإ مسخل٠ ٖلى الخُل٘ م٘ ووزاث٣ه، البرهامج قغوٍ لضٞتر صعاؾخه -  .ٖليها ًخٞى

 وخ٣ُ٣ت قمىلُت مضي مً للخإ٦ض البرهامج َظا مً والخاعحت الضازلت اإلاٗلىماث خى٫  الغ٢ابت بحغاء -

 .اإلاسغحاث

٣ت ٖلى الغ٢ابت -  .اإلاضزالث لها جسً٘ التي اإلاٗالجت ٍَغ

ت ويمان ألمً آلُاث وي٘ -  .البرهامج َٝغ مً اإلاىخجت اإلاٗلىماث ؾٍغ

خباع بٗحن ألازظ ؤًًا اإلاغاح٘ ٖلى  اإلااصًت ٧اهذ ؾىاء اإلاٗلىماجُت، ًٖ الىاحمت ألازُاع إلاهمخه الخسُُِ ٖىض ؤلٖا

ب، الؿغ٢ت، :منها ألاؾغاع و الخالٖب  بٞكاء والٛل، ٧التزوٍغ :اإلااصًت الٛحر ؤو والبرامج، آلاالث حُُٗل الخسٍغ

 .الٗمل ًٖ اإلاٗلىماجُت زلُت ٖما٫ بيغاب ًٖ الىاحمت ألازُاع هيس ى ؤن صون  باإلاٗلىماث،

جضع ُٟت ؤن بلى باإلقاعة ٍو غ ال اإلاغاحٗت ْو ظا بغمجُاث ٖلى جخٞى ٖلى  حٗخمض اإلاغاحٗت ل٩ىن  زانت بها َو

 الضازلُت اإلاغاحٗت ُٞه حٗخمض َى اإلاجا٫ الظي بغمجُاث ٖلى ًدخىي  اإلاغاح٘ ،ومجا٫ الظي وججغبت الخ٨مُت

ى والخؿاباث ؤلاخهاثُت الىماطج ٖلى ٦بحرة بهٟت  الخالي والخُىع  زانت بها. ٖامت بغامج لها التي اإلاٗاًىت، َو

٘  اإلاداؾبي الىٓام ًغاح٘ ًهبذ لم الظي الضازلي، اإلاغاح٘ ٖمل هُا١ جىؾ٘ بلى بياٞت اإلاٗلىماجُت، لٗالم والؿَغ

 ٧ل في زبرة له الظي "اإلاٗلىماحي اإلاغاح٘" وهي الضازلُت، اإلاغاحٗت مجا٫ في حضًض بزخهام ْهىع  بلى ٣ِٞ،ؤصي

٤ ًٖ ج٩ىن  ال٨ٟاءة َظٍ ٖلى والخهى٫  ،بضعحت زاهُت واإلاٗلىماجُت ؤولى بضعحت اإلاغاحٗت مً  في اإلاماعؾت ٍَغ

 ال خالُا خُث اإلاٗلىماجُت، ٖلم بضعاؾت ال٣ُام ؤحل مً الضازلي اإلاغاح٘ ٢بل مً الٟغصًت وؤلاحتهاصاث اإلاُضان،

ً ًىحض  .اإلاهىت لهظٍ زام ج٩ٍى

 إلاسخلصاء وكائمت الللاءاث :ثالثا

 ٣ًخط ي ما َظا مهلخت، ٧ل بيكاٍ الخانت ألامىع  مً ال٨ثحر ٖلى مهمخه ؤصاء ؤزىاء الضازلي اإلاغاح٘ ٌؿخٟؿغ

ت ٖضًضة قغوح ٞيها له ٣ًضمىن  اإلاؿاولحن م٘ ل٣اءاث جدًحر اإلاغاح٘ ٖلى  مً ٧ان ولهظا ٦خابُت، ؤم ٧اهذ قٍٟى

 حٗخبر والتي واإلاؿاولحن، الٗما٫ م٘ ًبىيها التي ال٨ثحرة للٗال٢اث باللبا٢ت ًمخاػ الضازلي اإلاغاح٘ ٩ًىن  ؤن الًغوعي 

  .ؤلازباث وؾاثل ٦ةخضي وحؿخٗمل للمٗلىماث مهم ٦مهضع

 ًدملها ؤن ًٟترى التي الخلخُهُت اإلا٨ٟغة في ؤو ٖمله، ؤوعا١ في ٖلُه الخهى٫  ماجم ٧ل الضازلي اإلاغاح٘ ًضون 

سجل مغاح٘، ٧ل ظا واإلاغاحٗت بالخدلُل ٢ُامه ٖىض ش يء ؤي وؿُان ٖضم ؤحل مً مالخٓاث، ٞيها َو  ًضزل ما َو

 .الخه٠ُ اإلاغاح٘ يمً

ُٖلت  (ؤو٢اث الٗمل  زاعج وختى ،( ...خض٣ًت مُٗم، م٣هى،)   زاعحها ؤو اإلااؾؿت صازل ج٩ىن  ٢ض والل٣اءاث

ُت ٚحر ؤؾالُب ٞيها ج٩ىن  ال ؤن ،بكٍغ)ألازغي  جهاًت ألاؾبٕى والُٗل لب اإلا٣ابل.  ٧الغقىة، قٖغ  َو
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 اإلاغاح٘، ًٟهمهالم  والتي اإلاهلخت اإلاخٗامل بها صازل الخٟهُلُت ؤلاحغاءاث ٖلى الل٣اءاث مىايُ٘ جىهب ما ٖاصة

٤، ؤلاهخاج، بحغاءاث مثل مداؾبُت، ٚحر بالجىاهب اإلاخٗل٣ت زانت  الى٣اٍ حاهب بلى لخ،...اإلاٗلىماجُت الدؿٍى

ما٫ في والخٗم٤ الٛامًت،  .اإلاغاحٗت مدل ألٖا

 لىٓام ج٣ُُم هخهىع  ال خُث الل٣اءاث مً ؤَمُت ؤ٦ثر ٞهي باإلؾخماعة، ؤًًا حٗٝغ والتي ؤلاؾخ٣هاء ٢اثمت ؤما

 الغ٢ابت لىٓام الخ٣ُُم زُت وجغؾم الخ٣ُُم لٗملُت ألاولى الخُىة جمثل التي بؾخماعة، بضون  الضازلُت الغ٢ابت

  .الضازلُت

ُٟت ل٩ل ؤن الٗاصة وحغث ت ًٖ ٖباعة اإلااؾؿت بؾخماعاتها، وهي في عثِؿُت ْو  الكغوٍ جمثل ؤؾئلت مجمٖى

 صازل وال٠ًٗ ال٣ىة ه٣اٍ جدضًض مً ال٣اثمت َظٍ لىا حؿمذ وبالخالي اإلاهلخت، لهظٍ الخؿً للؿحر اإلاثالُت

ظٍ ال٠ًٗ، ه٣اٍ ٖلى الضازلُت الغ٢ابت هٓام ج٣ُُم جغ٦حز وبالخالي اإلااؾؿت،  ٧ان ما و٧ل جُغح ألاؾئلت َو

 طل٪ ٧ان ٧لما بالىٟي، الجىاب ٧ان ٧لما وال٨ٗـ وبًجابُا، مغيُا الٗمىم ٖلى طل٪ ٧ان ٧لما بىٗم ٖليها الجىاب

اث٠ ؤَم الٗمىم، ٖلى .الضازلُت الغ٢ابت هٓام في يٟٗا  ٢اثمت لها جدًحر الضازلي اإلاغاح٘ ٖلى التي الْى

 :هي بؾخ٣هاء

اث صوعة -  .اإلاكتًر

 .وألاحىع  الغواجب -

 .ؤلاهخاج وصوعة اإلاسؼوهاث -

 .اإلابُٗاث صوعة -

 .والبى٪ الهىضو١  -

٠ُ اإلاؿاَمت ؤوعا١ -  .اإلاالُت والخْى

 ؤلاؾخماعاث . -

اصة  بال،ؤلاحابت بىٗم، ؤلاحابت لؤلؾئلت، واخضة :زاهاث ؤعب٘ مً حضاو٫  ق٩ل في ؤلاؾخ٣هاء ٢اثمت حٗغى ما ٖو

 .اإلاالخٓاث

 الخدفلاث شبىت زمىش :زابعا

 بخدضًض ٌؿمذ والظي اإلاغاحٗت ٖملُت ٢بل الضازلُت الغ٢ابت هٓام لكغح حؿخٗمل التي الىؾاثل ؤَم مًٌٗخبر 

 قب٨ت ؤو الخخاب٘ زغاثِ هي الضازلُت الغ٢ابت هٓام لخ٣ُُم مهمت وؾُلت ٌٗخبر وبالخالي وألازُاء، الى٣اثو

 وطل٪ اإلاهالر، بحن اإلاخباصلت واإلاٗلىماث اإلااؾؿت، اإلاٗمى٫ بها صازل ؤلاحغاءاث بىن٠ ج٣ىم والتي .الخض٣ٞاث

 ؤهىإ زانت بهٟت جبحن اإلاهالر،٦ما ٖبر بهخ٣الها و٦ُُٟت اإلاؿخٗملت الىزاث٤ جبحن عمىػ  ؤو ؤق٩ا٫ ًٖ ٍَغ٤

ٟي َٝغ مً لها جسً٘ الغ٢ابت التي ت ؤزىاء اإلاهالر جل٪ مْى ا بها ومٗٞغ  ٖضم ؤو حم٘ طل٪ ومؼاًا ُٖىب مغوَع

اث٠  في اإلاخضزلحن جضزل هدُجت وحىصَا ٖضم ؤو مًاٞت ٢ُمت ووحىص واخض، شخو في مخٗاعيت حم٘ ْو

 .الٗملُت
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٣ت َظٍ بحن مسخاع اإلاغاح٘ ؤن باإلقاعة ًجضع  ؤن ٚحر الىزاث٤، ومؿاع ؤلاحغاءاث ٞيها ًه٠ ملخو ٦خابت ؤو الٍُغ

 ؤن ه٣ى٫  ولهظا اإلا٣ٗضة، ؤلاحغاءاث ون٠ ٖىض اؾخٗماله ًخٗظع اإلالخو ل٩ىن  ألاًٞل حٗخبر الخض٣ٞاث قب٨ت

ؤلاحغاءاث  طاث ال٨بحرة اإلااؾؿاث ؤما بؿُُت، بحغاءاث لها التي الهٛحرة اإلااؾؿاث ٖىض مُٟضا ٌٗخبر اإلالخو

ت اإلاخضازلت و اإلا٣ٗضة اإلاٗتٝر بها و اإلاؿخٗملت  الغمىػ  وؤَم الخض٣ٞاث، لكب٨ت بضًل ال ٞهىا الىمىطحُت والخ٨غاٍع

 :مىضخت في الك٩ل الخالي الخض٣ٞاث في قب٨ت

ُت في اإلاؿخٗملت للغمىػ  حضو٫  :(I.1) ع٢م الجضو٫   .الخض٤ٞ زٍغ
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 :الفصل خالصت

 اإلااؾؿاث جىؾ٘ وي الا٢خهاص للخُىع  هدُجت ٧ان الُىم ٖلُه هي ما بلى ونلذ ختى جُىعَا و اإلاغاحٗت ْهىع  بن

اثٟهاو  اصة و ْو اتها، و ح٣ُٗضَا صعحت ٍػ  ؤلاصاعة  ًٖ اإلال٨ُت اهٟها٫ بلى ؤصي مما جٟٖغ

 ٞدو الضازلُت في للمغاحٗت الٗام الهضٝ جمثلو ؤَضاٞها و  الضازلُت اإلاغاحٗت ؤهىإجًمً َظا الٟهل  ل٣ض و

٣ا الخىُٟظ ؾالمت مضي ٖلى للخ٨م طل٪ و الٛحر، ؤٖما٫  و مؿب٣ا اإلادضصة ؤلاحغاءاث و الخٗلُماث و لل٣ىاٖض ٞو

٘ غ ٞع  اإلاغاحٗت، َظٍ احلها مً ؤوكإث التي الٛاًت َظٍ لخد٤ُ٣ و ألامغ، حهمه مً الى الٟدو هدُجت ًٖ الخ٣ٍغ

ت في اإلاهىت َظٍ ٢امذ ٣ٞض  الخُىاث و ؤلاحغاءاث جدضصث زاللها مً التي اإلاٟاَُم، و الٟغوى مً مجمٖى

 ب٨ٟاءة اإلاغاحٗت ٖملُت لخىُٟظ ماقغ و مغح٘ حٗخبر التي اإلاٗاًحر منها اوك٣ذ ٦ما للمغاحٗت الضازلُت، الخىُٟظًت

اٖلُت .  ٞو
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 جمهُد 

ت البىى٥ ج٣ىم ملُاث مالُت، ٖملُاث ال٣غوى، ٖملُاث حكمل مخٗضصة بٗملُاث الخجاٍع  َظا الخاعج، م٘ ٖو

 البىى٥ وؤن زانت الٗملُاث، و٢ضع ؤصائها خؿً ٖلى ؾلبا جازغ مسخلٟت إلاساَغ ٌٗغيها الٗملُاث في الخىٕى

ت لها في حٗخمض الخجاٍع  الخد٨م جامً صازلُت ع٢ابت ًخُلب الظي ألامغ الجمهىع، وصاج٘ مً ٦بحرة وؿبت ٖلى جمٍى

اث في الجُض  اإلاؿُغة، ألاَضاٝ بخد٤ُ٣ وحؿمذ ألامىع، مجٍغ

ت هي البى٨ُت ٞاإلاغاحٗت ت للبىى٥ الخؿً للؿحر يغوٍع  اإلااؾؿاث في وصوعَا ؤَمُتها ٚغاع ٖلى الخجاٍع

٠ .٢خهاصًتؤلا ت البىى٥ مؿخىي  ٖلى ؤَمُتها و٦ظا البى٨ُت باإلاغاحٗت ؤ٦ثر وللخٍٗغ  بلى الٟهل َظا ٢ؿمىا الخجاٍع

 :مُالب زالر بلى مبدث و٧ل مباخث زالر

  بلى مٟاَُم ؤؾاؾُت خى٫ البى٪ مً وكإة و مٟهىم و ؤَمُت. ُٞه ؾيخُغ١  :ألاو٫  اإلابدث

ا. ُٞه هدىاو٫  :الثاوي اإلابدث وفي  ماَُت ال٣غوى مٟهىمها،آلُاتها و مساََغ

آلُت الغ٢ابت ٖلى ٖملُت مىذ ال٣غوى مً زال٫ جُغ٢ىا الى ج٣ُُم  زالله مً ؾىدىاو٫  :الثالث اإلابدث في ؤما

 اإلاساَغ و بغهامج اإلاغاحٗت.
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 ٌ  مفاهُم أساسُت حٌى البىً : املبحث ألاو

ٌ  املطلب  البىىن جطىز  و وشأة :ألاو

 ، 1اإلاىصٖحن بلى جضٞٗه ٦خابي حٗهض بػاء الى٣ضًت ألاماهاث جخٗهض ..الهغاٝ صوع  جلٗب الٗهغ َظا ٢بل البىى٥ ٧اهذ

 خٟاْا ٦إماهت ه٣ىصَم الىاؽ لضًه ًىصٕ ٧ان الظي الهغاٝ ق٩ل في البىى٥ نىع  مً نىعة ؤو٫  ْهغث خُث

 2. مبلٛها و الىصٌٗت ب٣اء مضة م٘ ًدىاؾب احغ م٣ابل ٖليها

 ًخُلب الظي ٖملهم لُبُٗت ٞىٓغا الظَب، ججاع و الهاٚت بلى البىى٥ ْهىع  في ألاؾاؽ اإلااعزحن بٌٗ ًغح٘

ا الى٣ىص ه٣ل خُنها الهٗب مً ٧ان ٣ٞض الثمُىت اإلا٣خيُاث و الظَب لخٟٔ ؤمىت زؼاثً وحىص  مً ٖليها زٞى

 حٗهضاث، ؤو ن٩ى٥ م٣ابل طل٪ و زغواتهم و ؤمىالهم لخٟٔ بليهم ًلجاون الٗامت ٧ان و خملها مساَغ و الؿغ٢ت

 الخٗهضاث ججٗل مً ألاخضار َظٍ ؤزظث الؼمً بمغوع و بى٨ىىث، بظل٪ ٞؿمُذ اإلاالُت خ٣ى٢هم لهم جثبذ

ت ؤٖمالهم ًؼاولىن  الىاؽ ؤنبذ و )الىاثبت ألاوعا١( الى٣ضًت ألاوعا١ و الى٣ىص مدل جدل )اإلاالُت الىزاث٤(  الخجاٍع

ت جب٣ى الى٣ضًت الىصاج٘ َظٍ ؤن الضوع  َظٍ ؤصخاب الخٔ و  ألاؾىا١، في الخٗهضاث بهظٍ  مً الٛالب في مدْٟى

 م٣ابل ٣٦غوى ؤلاًهاالث َظٍ بنضاع بةم٩اجهم ؤن الهاٚت وحض ٦ما الؼمً، مً إلاضة ؤصخابها ٌؿترحٗها ؤن ٚحر

 . م٣خيُاث مً خىػتهم في ما ٖلى ٞاثضة

ت الخٗامالث احؿٗذ ٖكغ الغاب٘ ال٣غن  ومىض  صزى٫  بلى َظا ؤصي و اإلاغابحن، و البى٨ُحن َاالء ٦ثر و الخجاٍع

 بسخب لؼباثنهم البى٨ُحن بٌٗ ؾمذ ٢ض و حٗامالتهم، في الض٢ت و باألماهت ًدؿمىن  ال الٗمل َظا في ؤشخام

، ٖلى بالسخب ٌٗٝغ ما َى و عباحؤ م٣ابل ٢ُىص ؤو خضوص صون  و ٞٗال ًمل٩ىهه مما ؤ٦ثر ألامىا٫  خُث اإلا٨كٝى

ش اؾخ٣غاء ٌكحر  البى٩ي الخٗثر مً خالت بلى النهاًت في بها ؤٞط ى الاثخمان مىذ في البىى٥ مٛاالة ؤن بلى البى٩ي الخاٍع

 طل٪ بٗض ؤصي مما ٖكغ الخامـ و ٖكغ الغاب٘ ال٣غن  في ؤلاٞالؾاث َظٍ جىالذ و ،)ؤلاٞالؽ ؤي( ال٨لي آو الجؼجي

ت بىى٥ بوكاء في الخ٨ٟحر و الخ٩ىماث جضزل بلى  بوكاٍئ جم بى٪ ؤو٫  ٧ان ٢ض و آلان، حٗٝغ التي هي و ججاٍع

  الٗالم، صو٫  في البىى٥ بوكاء جىالى بٗضَا و  م 1609 ٖام ؤمؿترصام بى٪ بٗضٍ زم البىض٢ُت في  م 1587ٖام

جُا ًؼصاص البىى٥ ٖضص ازظ ٖكغ الثامً ال٣غن  بضاًت ظمى و  و ؤٞغاص ًمخل٨ها ماؾؿاث ٚالبُتها ٧اهذ و جضٍع

 البىى٥ َظٍ ألصخاب الخانت ألامىا٫ بلى الغحٕى ًم٨ً بدُث اإلاىصٖحن بدماًت ج٣ط ي ال٣ىاهحن ٧اهذ و ٖاثالث،

 بلى الؼباثً وصاج٘ ب٢غاى مً البىى٥ اهخ٣ا٫ َى البى٩ي اليكاٍ في الخاؾم الخُىع  ٧ان و  بٞالؾها. خالت في

 بضؤث و اإلاجخم٘، في الى٣ىص جىلُض ًٖ مؿئىال البى٩ي الىٓام ؤنبذ بظل٪ و ،)الاثخمان جىلُض( اإلاجغص ؤلا٢غاى

ت اإلاضعؾت جمثلها التي البى٨ُت الخ٣لُضًت ألا٩ٞاع جٓهغ  اصم" ب٨ٟغ و بالخ٣الُض الاهجلىؾا٦ؿىهُت مخإزغة الاهجلحًز

ت و الخ٣الُض جل٪ جغي  ( و1790-1723) "ؾمُث       ال٣هحرة اإلاضة ٖلى ٢غويها في ج٣خهغ ؤن ًجب ألا٩ٞاع الخجاٍع

                                                           
  4183 َبٗت الٟلؿُٟت، و الضًيُت الضعاؾاث مٗهض الٗلمُت، اإلاٗاٝع .ماحض اخمض :جد٤ُ٣ الانٟي مهضي مدمض  1
ت  2  26/10/2006في  خبذس ٦ما الصخغاء، م٣اجل مىؾٖى
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ت، ألاوعا١ ٍَغ٤ ًٖ الخٗامل و الؿُىلت ٖلى للمداٞٓت  )ؾىت جخجاوػ  ال(  بالخالي البىى٥ صوع  ًىهٝغ ال و الخجاٍع

ل بلى لت الاؾدثماعاث  جمٍى  1اإلاكغوٖاث. مل٨ُت في اإلاؿاَمت ؤو ألاحل ٍَى

ت  في "ٞغاه٪" و "وعصو ُٞذ" و "٧ىعو" و "ؤمحن ؾمحر" منهم و اإلااع٦س ي الخدلُل ؤههاع ًغي  و بَاع ما ٌؿمى هٍٓغ

اث، في وؾُِ مجغص حٗض لم ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في البىى٥ ؤن '' dependency theoryالخبُٗت ''  ٧اهذ بل مضٖٞى

    .اإلاالي اإلاا٫ عؤؽ ٌؿمى نىاعي عؤؾما٫ الى الى٣ضي الغؤؾما٫ جدى٫  و الهىاٖت في الاؾدثماع ألحل باإلاا٫ جدخٟٔ

   2: الٗكٍغً ال٣غن  بضاًت في البى٨ُت الؿُاؾت ا فيؾاص َامحن ؤمٍغً بلى ؤلاقاعة مً بض ال و

 ٌ  .مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهىعة ؾىاء ألاولى، الٗلمُت الخغب بٗض البىى٥ في الضولت جضزل :ألاو

 التي الؿُاؾت جغحؿم ؤضخذ و ؤٖمالها، في مغا٢بت الثاهُت الٗاإلاُت الخغب اهتهاء بٗض البىى٥ ؤنبدذ :الثاوي

ُٟت ج٣ىم ماصامذ ٖليها الضولت جٟغيها  ؤنبذ بدُث اإلاىحه ٢خهاصؤلا ٨ٞغة الٗالم ٖلى َٛذ و ٖامت، قبه بْى

خماص جىػَ٘ ناع و الا٢خهاصًت ؾُاؾتها في الضو٫  ٖلُه حؿحر الظي ألاؾاس ي اإلابضؤ ٤ ًجغي  الٖا ت زُت ٞو  مىيٖى

  مؿب٣ا

ً، ال٣غن  مً الثاوي الىه٠ بضاًت م٘ و  و عنضَا ًم٨ً مخالخ٣ت حُٛحراث حكهض البى٨ُت الهىاٖت ؤزظث الٗكٍغ

  : هي و ٞتراث ؤعب٘ بلى ج٣ؿُمها

 مدمُت خضوص حٛغاُٞت زل٠ جمغؾها و البى٨ُت الهىاٖت بخدؿً الٟترة َظٍ (  جمحزث1980-1950الٟترة )

 .اخخ٩اعي  قبه مىار جسل٤ و اإلاىاٞؿت مً جدض ٧اهذ التي ال٣ىاهحن، و باألهٓمت

 ٖليها ٢امذ التي الٟلؿٟت ألاؾاؾُت هي و اإلاالُت، الىؾاَت صوع  بتراح٘ الٟترة َظٍ ( جمحزث1990-1980الٟترة )

 و ألانى٫  حاهب ٖلى حضص مىاٞؿحن بلى خًىع  ؤصث التي و الٗاعم، اإلاالي الخدغع  مً مىحت هدُجت البىى٥ ٨ٞغة

آلالي  الهٝغ آالث زال٫ مً طل٪ و للبىى٥، الظاجُت ٌٗٝغ بالخضماث ما بخ٣ضًم البىى٥ بضؤث و .الخهىم

(ATM) .ا  التي جم وكَغ

 بهما و ٖلُه التي حٗىصث الٗمل بىٟـ ج٣ىم هي و الخ٣بت َظٍ البى٨ُت الهىاٖت ( صزلذ1999-1990الٟترة )

٣ت غ ٖملُاث بضؤث و .ج٣ضما ؤ٦ثر بٍُغ  و للؼبىن  خؿاباث ٦ك٠ ج٣ضم ؤنبدذ خُث آلالي الهٝغ آلالث جٍُى

 اإلادمى٫  بالبى٪ ٌٗٝغ ما بوكاء ْهىع  و .الاثخمان بُا٢ت في مخمثلت اإلامٛىُت البالؾد٨ُُت الى٣ىص مٟهىم ؤصزلذ

 باؾخسضام الاهترهِذ، بكب٨ت اإلاغبٍى اإلادمى٫  ال٨مبُىجغ ؤو الهاج٠ باؾخٗما٫ للخضمت ًاصي ؤن ًم٨ً الظي

ا  مً مُٗىت بغمجُاث اؾخسضام ٍَغ٤ ًٖ الضٞ٘ و الكغاء ٖملُاث جمامإل الال٨تروهُت الى٣ىص  E-CHASH ؤقهَغ

 بةم٩ان ؤنبذاإلاالُت  للخٗامالث واإلاسههت اإلاخٟى٢ت، آلالي اإلاداؾب بغامج زال٫ مً:( 2008-2000الٟترة )

 ٍَغ٤ ًٖ الاثخمان بُا٢ت قغ٧اث جخ٣اياَا التي جل٪ مً ٦ثحرا ا٢ل بخ٩ال٠ُ ػباثً لهالر اله٣ٟاث بحغاء البى٪

دت  بالؾخ٨ُت بُا٢ت وهي " الظ٦ُت البُا٢ت " اؾخسضام ً ٖلى ٢اصعة خىؾبُت Chipمؼوصة بكٍغ  بُاهاث جسٍؼ

                                                           
ت حامٗت الخ٣ى١، ٧لُت ميكىعة ماحؿخحر، عؾالت الكاملت البىى٥ نالر، الٟخاح ٖبض نالر عقضي   1  72م 2000وكغ،  صاع بضون  الاؾ٨ىضٍع
ُت     اإلاٗمالث 2  2    www.kashiflagetaa.com/moralefat035/01htm extraite /192007/10اإلاهٞغ
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 الى٣ىص في الخا٫ ٖلُه ما وبسالٝ ، اإلامٛىُت البُا٢اث البالؾخ٨ُت جسؼهه ؤن ًم٨ً ما ي٠ٗ 500 حٗاص٫

 وفي الاهترهذ ٖبر للضٞ٘ الظ٦ُت البُا٢اث اؾخسضام ًم٨ً ٞاهه البرمجُاث ٣ِٞ ٖلى حٗخمض التي الال٨تروهُت

 .الخ٣لُضًت ألاؾىا١

 البىً حعٍسف :الثاوي املطلب

 الهغاٞىن  ٖليها ًجلـ التي اإلاهُبت البضء في بها ٣ًهض و٧ان مهُبت وحٗني باه٩ى اًُالُت ٧لمت ؤنلها بى٪ ٧لمت

ل  في ؤنبدذ زم الٗمالث جباص٫ ٞى٢ها ًخم التي مىًضة بال٩لمت ل٣هض بٗض ُٞما اإلاٗنى جُىع  زم الٗملت لخدٍى

 1.بالى٣ىص اإلاخاحغة ُٞه وججغي  اإلاىًضة جل٪ ُٞه جىحض الظي اإلا٩ان حٗني النهاًت

 التي اإلاالُت اإلااؾؿت وحٗني اإلاهاٝع وحمٗها اإلاهٝغ و ؾىاَا بى٣ىص بضلها ؤي الى٣ىص نٝغ ٣ُٞا٫ بالٗغبُت ؤما

 .وؤلا٢غاى الا٢تراى جخ٣اض ى

ٟاث ٞمٗٓم ُٟت حٗاٍع٠ هي للبى٪ الخٍٗغ اث٠ ٖلى جغج٨ؼ ْو ٣ت و وؤَضاٞه جىُٓمه ؤو ٩َُله وتهمل البى٪ ْو  ٍَغ

 :ًلي بما ٖامت بهٟت البى٪ ٖمل جلخُو ُٞم٨ً ٖمله

ُٗض ا (ب٣ُمته مضًىا ٩ًىن  وبظل٪( خاحاتهم ًٖ ٞاثًت ؤمىا٫ لضحهم الظًً مً ؤمىا٫ ٣ًبل َى ً ج٣ضًمها َو  لآلزٍغ

 الىاؽ ؤمىا٫ هي البى٪ ٣ًغيها التي ألامىا٫ نةٞ ؤزغي  وبٗباعة .)ب٣ُمتها لهم صاثً ٩ًىن  بظل٪ و( منها لِؿخُٟضوا

ا الظًً ى )بظمخه الىاؽ صًىان( لضًه ؤوصَٖى ٨ظا .بها جاحغ ٢ض ٩ًىن  ألامىا٫ َظٍ ج٣ضًم بٖاصة ٖىض َو  ٞان َو

ؿخُٟض ألامىا٫ ٌؿخلم و ٌؿلم وبازخهاع الخ٣ُ٣ت في البى٪  2٪.طل مً َو

ما٫ ميكاث ؤو الجمهىع، خاحت ٖىض الٟاثًت الى٣ىص لخجمُ٘ الغثِؿُت ٖملُاتها جىهب ميكاة َى البى٪ بطن  ألٖا

ً ا٢ترايها بٛغى الضولت ؤو ٤ و لآلزٍغ ا ؤو مُٗىت ؤؾـ ٞو  جل٪ ؤًًا وهي .مدضصة مالُت ؤوعا١ في اؾدثماَع

حر ًٖ اإلااؾؿت في الاثخمان مىذ في اإلاخسههت اإلااؾؿاث  .اإلاجخم٘ في الاثخمان جٞى

 الى٣ىص جباص٫ ٞهي ؤهىاٖها، بجمُ٘ بالى٣ىص وجخٗامل الاثخمان جسل٤ التي اإلااؾؿاث هي ٞاإلاهاٍع٠ ؤزغ وبخٗبحر

ض الخايغة  اإلاؿخ٣بل في بى٣ىص بٖى

 في الىؾُِ صوع  جلٗب و ال٣غوى مىذ و الىصاج٘ بجم٘ ج٣ىم و الى٣ىص، ججاعة جماعؽ ماؾؿت َى البى٪" 

 ."اإلاالُت الٗملُاث

ت شخهُت طاث مالُت ماؾؿت َى البى٪"  ٖلى ٞغاصألا  مً ألامىا٫ عئوؽ اؾخ٣با٫ جمتهً التي الهُئت ؤو مٗىٍى

 ."اإلاالُت الٗملُاث و ال٣غى و الخهم ٖملُاث في الخام لخؿابها الؾخٛاللها وصاج٘ ق٩ل

حن بحن جخىؾِ التي اإلااؾؿت َى البى٪ ا البى٪ ًم٨ً مسخلٟت مخ٣ابلت خاحُاث ؤو بم٩اهُاث لضحهما الُٞغ  بدثمحَر

 .مىاؾب عبذ ؤًٞل َضٝ بلى للىنى٫  جىُٟظَا ؤو جىمُتها ؤو جىنُلها ؤو حمٗها ؤو

                                                           
اث صًىان البىى٥، ا٢خهاص في مدايغاث ال٣ؼوٍني، قا٦غ 1  33م 1998الجؼاثغ  الجامُٗت، اإلاُبٖى
ل" الضًً ههغ مٗؼوػي    2  1 م .3 صٞٗت .بىمغصاؽ حامٗت لِؿاوـ، :ف لىُل ث.ن .اإلاخىؾُت و الهٛحرة للماؾؿاث البى٩ي الخمٍى
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ل و14الهاصع في  10-٢90اهىن  في الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤوعصٍ الظي الخٍٗغ٠ ٞهى به هإزظ الظي الخٍٗغ٠ ؤما  ؤٍٞغ

ت شخهُت َى البى٪"  331 ماصجه في الى٣ض و بال٣غى اإلاخٗل٤ اث٠ ٧ل صاثمت بهٟت جمتهً التي اٖخباٍع  البىى٥ ْو

حر و ال٣غوى مىذ الىصاج٘، اؾخ٣با٫ مً ا و الضٞ٘ وؾاثل جٞى  1".حؿُحَر

 البىىن و أهمُت دوز  :الثالث املطلب

 بضوعٍ وجُىع  جبلىع  الضوع  َظا ؤن ٦ما- الاحخماعي و الا٢خهاصي الخُىع  في َاما صوعا جلٗب والػالذ البىى٥ لٗبذ

 مً زانت الا٢خهاصًت الخىمُت في البىى٥ صوع  جٟؿغ و حكغح التي ال٨خاباث حٗضصث ول٣ض الخُىع  بهظا مخإزغا

ل مىٓىع   اإلاسخلٟت،و البلضان في الا٢خهاصًت الخىمُت ٖملُت في عثِؿُت باصواع البىى٥ وج٣ىم .البى٩ي الخمٍى

ت ؤمامُت و زلُٟت بغوابِ جخمخ٘ ال٣ُإ َظا مؿاَمت اصة في حؿاَم اإلاسخلٟت الا٢خهاصًت الىخضاث م٘ ٢ٍى  همى ٍػ

 ، وجُىعَا ال٣ُاٖاث َظٍ

ت ا٢خهاصًت ٢ُاٖاث هدى وجىحيهها جىخُضَا و اإلاضزغاث بخجمُ٘ ج٣ىم ٞالبىى٥   مضزل ؤَم ولٗل  مخىٖى

لى ، الاثخمان َى ٌٗغيه البى٩ي ال٣ُإ ٣ًىم ا٢خهاصي م ٖو  الاثخمان ج٣ضًم ٖلى البىى٥ وؿا١ جغ٦ؼ مً الٚغ

ت لليكاَاث  الىخضاث ؤن بما ، البلضان مٗٓم في ملؼمت ٚحر الاثخمان مىذ حؿخُُ٘  البىى٥ َظٍ ؤن بال الخجاٍع

ت البىى٥ ؤن وهالخٔ َظا 2ٟتاإلاسخل ألاؾىا١ بحن ؤٖمالها جىٕى ؤن حؿخُُ٘ اإلاسخلٟت اإلاالُت  اػصاصث ٢ض الخجاٍع

  :3هي عثِؿُت مداوع  زالر في ؤَمُتها

ل ٖلى و٢ضعتها الىامُت الضو٫  في الٟٗا٫ و اليكُِ وعَا ص .ؤ ٘ جمٍى  .الضو٫  َظٍ في الا٢خهاصًت الخىمُت مكاَع

 .خضًثت مهام و باصواع و٢ُامها الخ٣لُضي اليكاٍ ًٖ زغوحها .ب

  ال٣اعاث ٖبر اإلاىدكغة مغاؾليها و ٞغوٖها قب٨ت ٍَغ٤ ًٖ الضولُت الخجاعة زضمت في صوعَا .ج

 :ٍَغ٤ ًٖ

اصة ٖلى حٗمل التي اإلاُٟضة الاؾدثماعاث هدى جىحيهها و اإلاضزغاث ججمُ٘ و حظب -   .اإلادليؤلاهخاج ٍػ

م اإلاباقغ باالؾدثماع ٢ُامها -  و الخ٩ىماث ٢بل مً الخام لل٣ُإ اإلا٣ضمت الدؿهُالث و الخضماث حمُ٘ ٚع

ا الاؾدثماع في ًترصصون  ًؼالىن  ال ألاٞغاص نةٞ البىى٥  .الخؿاعة مً زٞى

 واضر بك٩ل جىؾٗه ؤجها لىخٔ و اإلاالُت لؤلوعا١ مخسههت ؤ٢ؿام بةوكاء ، اإلاالُت ألاؾىا١ في باعػ  بضوع  مها٢ُا -

 :خُث مً اإلاجا٫ َظا في

 اإلاالي الؿى١  في لخؿابها اإلاالُت ألاوعا١ بُ٘ و قغاء. 

                                                           
ل  14الهاصع في  10-90ال٣اهىن  مً 331 اإلااصة  1  للى٣ض و ال٣غوى. 1990ؤٍٞغ

 2 .www.sis.gov.ps/arabic/roya/27/page 9.hotmail  

 73-72م، 2010,1َبٗت  البىى٥، و ه٣ىص الخلبي، ٍعاى و الٗهاع عقُض 3 



 

 36  
  

 إلاطاز الىظسي لعملُت املساحعت الداخلُت في البىىن   : الفصل الثاوي

 ُالىاججت حألاعبا لخدهُل اإلاالُت ألاوعا١ بُ٘ و قغاء في اإلاالي الؿى١  في للؼباثً الىؾُِ بضوع  مهاا٢ 

 .مُٗىت ٖمىلت م٣ابل

 ت البىى٥ ج٣ضمها التي الخضًثت البى٨ُت زضماث ومً ، للؼباثً حضًضة زضماث ضًم٣ج  الى٢ذ في الخجاٍع

خماص،جإححر بُا٢ت و الؿُاخُت الك٩ُاث قغاء و بُ٘ :الخايغ  و آلالي البى٪ ، الخضًضًت الهىاص٤ً الٖا

  .ال٨مبُىجغ زضماث

 ٕغ في وكاَها احؿا خماصاث الضولُت الخجاعة زضمت جٍُى  و الٗمالث ؤؾٗاع و اإلاؿدىضًت و الخىالث ،٧ااٖل

ا  .ٚحَر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهُت اللسوض    : املبحث الثاوي

 ٌ ف : املطلب ألاو  أهمُتها و مصادزها,  اللسوض حعٍس

ف اللسوض  حعٍس
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ت ٌٗني  ٣ا لىحهت هٓغ ٧ل باخث،ٞال٣غى باللٛت ألاهجلحًز َىا٥ ٖضة حٗاٍع٠ مسخلٟت لل٣غوى في مًمىجها ٞو

credit   و َى هاش ئ ًٖ ٖباعةcredo   في اللٛت الالجُيُت وهي جغ٦ُب بنُالخحنcard   و ٌٗني باللٛت

دُت لُه باإلاُلر  Do" ز٣ت"  و   الؿيؿ٨ٍغ  مٗىاٍ " ؤي٘ الث٣ت ". و هي باللٛت الالجُيُت " ؤي٘" .ٖو

 "اإلاضًً" اإلا٣ترى جهٝغ جدذ مالي مبلٜ"الضاثً" اإلا٣غى زاللها مً ًً٘ مالُت ٖملُت َى:ال٣غى حٍٗغ٠

٣ت الًماهاث، الٟاثضة مٗض٫ اإلاضة، مً ٧ل ًخًمً ٣ٖض بمىحب  الدؿضًض ٍَغ

ُت ال٣غوى حٗٝغ ٦ما  و ألاٞغاص جؼوٍض بم٣خًاَا ًخم التي و للٗمالء اإلا٣ضمت الخضماث بإجها جل٪ اإلاهٞغ

 ظ.الٟىاث و ألامىا٫ جل٪ بؿضاص اإلاضًً ًخٗهض بن ٖلي الالػمت اإلااؾؿاث في اإلاجخم٘ باألمىا٫

ت ٖلي مبني ال٣غى ؤن وؿخيخج الخٗاٍع٠ َظٍ زال٫ مً و  الؼمً ،ٖىهغ الث٣ت هي و الٗىانغ مً مجمٖى

 1.اإلاساَغة ،ٖىهغ ،ؾٗغالدؿضًض

 :اللسض مصادز

 : ًلي ما في جخمثل

 جمى٫  التي البى٨ُت ؤلاًضاٖاث ْهغث الخسلُو و باإلًضإ الخانت البىى٥ ْهىع  مىظ : البى٨ُت ؤلاًضاٖاث

ت اليكاَاث ُت الجاٍع  .ه٣ضًت وؾاثل حك٩ل بدُث اإلاهٞغ

ُت الىع٢ت  زم الخهم  ٞترة في بال جخضاو٫  ال بدُث زهىماث ق٩ل ٖلي ؤنضعث ٖىضما ٢غى وؾُلت هي: اإلاهٞغ

 .الاؾخد٣ا١ احل في حؿضص

 خضَماب ٢ؿمحن لها و الٗملُاث ٦ك٠ وز٣ُت في مضوهت ج٩ىن  الؼبىن  و البى٪ بحن الٗال٢ت ؤن: البى٩ي الخؿاب

اث  الجاهب مجمٕى و الضاثً الجاهب ،بحن ج٣اعب ٖملُت ٧ل ،بٗض الخؿاب ٌؿمي و للمسخىباث ألازغ و للمضٖٞى

 .اإلاضًً

 ًدضص م٣ضاع َلب الؼبىن  بخ٣ضًم جخم و ال٣غوى خى٫  مٟاوياث بحغاء بلى ألاؾىا١ تهضٝ َظٍ  :الى٣ضًت الؿى١ 

 2.لُلبه ال٣بى٫  ٖضم ؤو بال٣بى٫  بقٗاع بٗضَا لُخل٣ى ال٣غى

 

 : البىىُت اللسوض أهمُت

 ألامىا٫ عئوؽ جغا٦م ٌؿهل ال٣غى . 

 اصة ٖلي ال٣غوى حؿاٖض  . اإلاىاعص اؾخسضام في ٍػ

 ضج ال٣غوى اصة و ال٣ىمي الضزل مً ٍؼ  . اإلاىخجحن ؤعباح ٍػ

                                                           
ل ٦ما٫ خلبىف  1  32 ،م 2009 ، جلمؿان ،حامٗت ا٢خهاصًت ،ٖلىم الاؾدثماعاث ،جمٍى
 1 ،م ألاولي ،َبٗت   2006-01-01الضاع الجامُٗت للُباٖت و اليكغ  ، بصاعتها و ٖملُاتها الكاملت ،البىى٥ الخمُض ٖبض اإلاُلب ٖبض  2
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 ٍَغ٤ ًٖ الخام الاؾدثماع مً جدض ال٣غوى ٘  ٖىانغ مً ٖىهغ بظل٪ حك٩ل الٟاثضة،و ؾٗغ ٞع

 .الا٢خهاصي افؤلاه٨م

 اصة في ال٣ضعة الكغاثُت اإلاسخهت لئلؾتهال٥  ال٣ًاء ٖلى الخطخم وطل٪ مً زال٫ امخهام الٍؼ

 و الكغاثُت ال٣ضعة صٖم بججاٍ في البُالت مداعبت ٘  .الٟٗلي الُلب ٞع

 1.ألامىا٫ لغئوؽ ؤًٞل بةؾخٗما٫ ٌؿمذ ال٣غى 

  ٤ ال٣غوى جخدى٫ مى٘ ؤلا٦خىاػ، هدً وٗٝغ ؤن َظا ألاؾلىب ٌٗني مىاعص ه٣ضًت مُٗلت، ًٞٗ ٍَغ

اإلابالٜ اإلا٨خجزة بلى بصزاعاث حؿاَم في ٖغى عؤؽ اإلاا٫ وبالخالي ٞخذ ؤبىاب ؤلا٢تراى وبٞاصة ٧ل 

اث ؤلا٢خهاصًت وؤلاحخماُٖت  .اإلاجمٖى

 .البىىُت اللسوض مىح آلُاث : املطلب الثاوي

 :البىىُت اللسوض مىح مساحل :أوال

ً مسحلت .أ   :امللف جىٍى

ً بُٛت طاجه وال٣غى باإلا٣ترى الخانت الالػمت اإلاٗلىماث حم٘ ًخم اإلاغخلت َظٍ في  وصعاؾخه ال٣غى مل٠ ج٩ٍى

ً جم ومىده،ومً  :ُتالخال الىزاث٤ ٌؿخٗمل الظي ال٣غى َلب مل٠ ج٩ٍى

 اللسض ملف مىىهاث:  

 ويُٗت وزاث٤ ال٨ٟالت، مؿدىض ال٣غى، ٣ٖض ال٣غى، َلب :الخالُت الىزاث٤ ٌكمل لل٣غى الىمىطجي اإلال٠ بن

 .بالبى٪ الؼبىن  لغنُض واإلاضًىت الضاثىت الخُىعاث جبُحن ؤي مُٗىت ػمىُت ٞترة زال٫ الٗمُل

 ل٩ي ،ال٣غى َالب الٗمُل باؾم ًٟخذ زام مل٠ في خٟٓها ًيبغي لظل٪ ال٣غى مل٠ حك٩ل الىزاث٤ َظٍ بن

 ج٩ىن  ما ٚالبا الىزاث٤ َظٍ بان ٖلما طاجه ال٣غى َلب وصعاؾت اإلاخابٗت ٖىض اإلاٗخمض ؾاؽألا  بٗض ُٞه ٌك٩ل

ه ال٣غى لُبُٗت جبٗا البؿُُت الازخالٞاث بٌٗ م٘ ال٣غوى ؤهىإ حمُ٘ في مىحىصة  .وهٖى

 

 

ت اللاهىهُت الدزاساث .ب   :وإلاداٍز

 ؾحران مثل وكاَها، وؾحران و٢اهىهُتها، اإلا٣ضمت الىزاث٤ صخت خى٫  والخض٤ُ٢ الخإ٦ض ًخم الضعاؾت َظٍ زال٫ مً

 ؤو اإلااؾـ باؾم والخٗا٢ض باإلصاعة لهم اإلاسىلت ال٣اهىهُت ومضي , ؤزغي  بلى اإلااؾؿت ووكاٍ, الخجاعي  السجل

 .للبى٪ اإلا٣ضمت اإلاداؾبُت البُاهاث صخت مً والخإ٦ض البى٪ م٘ اإلاخٗا٢ض

 :العاملين عً سخعالماثإ .ج 

                                                           
٣ت  1  48 ،م 1997 ، ألاولي ،َبٗت لليكغ الٗغبُت النهًت ،صاع الٗامت ،اإلاالُت اإلاذجىب ٞع
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 َظا وفي الاهخماثُت، وؾمٗتهم مخٗاملُه خى٫  اإلاٗلىماث مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر حم٘ ٖلى حاَضا ٌٗمل البى٪ بن

 البدث في اإلاؿخٛغ١  الى٢ذ ماَ ؤؾاؾُان، مدضصان ،الٗمُل ًٖ ؾخٗالمباإل  ٢ُامه ٖىض البى٪ ًغاعي الكإن

 ؤ٢هغ في اإلاٗلىماث مً ٦بحر ٢ضع ٖلى ًدهل ؤن ٖلُه ًيبغي خُث البدث، طل٪ ج٩لٟتو  اإلاٗلىماث ٖلى والخهى٫ 

٠ُ ٞغنت هٟؿه ٖلى ُ٘ي هٟؿه،وبال  الى٢ذ في ج٩لٟت وبإ٢ل مم٨ىت ٞترة   .الغبدُت في ٚاًت ج٩ىن  ٢ض ألمىاله جْى

 وكاَه ومؿخ٣بل الؿى١  في مىخىحه ٢ىة ؤو ومى٢ٗه ووكاَه، بٗمله اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث حمُ٘ حهمه البى٪ بن

ٍغ مضي و٦ظل٪ ت مىاعص ٖلى جٞى لت بكٍغ  مٗلىماث لِكمل طل٪ ًخٗضي ألامغ ،بن وكاَه مجا٫ في و٦ٟاءة مَا

 ؤو البىى٥ م٘ ؾىاء مٗامالجه في وهؼاَخه نض٢ه مضي خُث مً بصخهِخه ًخٗل٤ ُٞما طاجه الٗمُل ًٖ زانت

ا ومضي ، آلازٍغً الا٢خهاصًحن اإلاخٗاملحن  حهاث مً بال٣غوى اإلاخٗل٣ت جل٪ زانت ق٩لها ٧ان مهما ب٣ٗىصٍ ٍءٞو

 ا٢لها بلى ًلجا وؾىٝ بٗمُله زانت مٗلىماث ٖلى البى٪ منها ًدهل بن ًم٨ً اإلاهاصع مً ال٨ثحر َىا٥ مسخلٟت

ا ج٩لٟت  :1 ًلي ما اإلاهاصع ؤَم مً ولٗل مىٟٗت وؤ٦ثَر

o ًخٗل٤ ُٞما البى٪ ًٖ جبسل ال التي البىى٥ بخل٪ الاجها٫ ًخم خُث :ألازغي  اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ 

 .(طل٪ ؤم٨ً بن ٢ُاؾُت ؤو٢اث في(الٗمُل خى٫  ًُلبها التي باإلاٗلىماث

o  ما٫ حا٫ع  وال َامت مٗلىماث اإلاخٗاملحن مً الىٕى َظا لضي ٩ًىن  ما ٖاصة خُث :ٖامت والخجاع ألٖا

 مُلٗحن ًهبدىن  خُث بُنهم ُٞما اإلاٗامالث ٦ثرة ًٖ هاجج واإلاالي،وطل٪ الخجاعي إلاجا٫ ا في ابه ٌؿتهان

 .وحضًتها الُىمُت متهمٗامال ؤخىا٫ ٖلى

o في حهضا ًضزغ ال البى٪ ٞان ال٣غى، َالب ًٖ اؾخٗالمُت وؾُلت ؤًٞل هي:اإلاداؾبُت اإلاالُت ال٣ىاثم 

 الخ٣ُ٣ُت الىيُٗت ٖلى الى٢ىٝ ٢هض ال٣ىة ومىاًَ ال٠ًٗ مىاًَ ًٖ بدثا ص٢ت ب٩ل جدلُلها

 .ال٣غى بكإن اإلاىاؾب ال٣غاع اجساط مً ًخم٨ً ختى ال٣غى، لُالب

o لت وإلاضة ال٣ُمت ٦بحر ب٣غى ألامغ حٗل٤ بطا زانت ألاخُان مً ؤ٦ثر في :الصخهُت اإلا٣ابالث  ًيخ٣ل ٍَى

إل اإلاخٗاملت اؾؿتاإلا ؤو مدل بلى البى٪ ؤٖىان اصة ، الٗمُل وكاٍ ٖلى ؤ٦ثر اَل  ٖلى الخهى٫  ًخم ما ٖو

اعاث َظٍ مً اهُال٢ا َامت مٗلىماث   ، ال٣غوى َالبي للٗمالء الٍؼ

o ؤصخاب ًٖ و٦ظا ال٣غوى َالبي ًٖ اإلاٗلىماث حمُ٘ مغ٦ؼة ًخم البى٨ُت ألاهٓمت بٌٗ في َىا٥ 

 ؤو مسخهت َُئت ًيكا الظي اإلاغ٦ؼي  البى٪ لضي ، البىى٥ مسخل٠ مً ( اإلاؿتهل٨ت و ال٣اثمت ) ال٣غوى

ني اإلاؿخىي  ٖلى ال٣غوى َالبي ًٖ باالؾخٗالماث زانت مهلخت  اإلاٗلىماث حم٘ مٟاصَا والتي ، الَى

لى ٖلم ٖلى ج٩ىن  ختى ٩٦ل الضولت جغاب ٖلى اإلاىحىصة البىى٥ م٘ اإلاخٗاملحن حمُ٘ مً  صاثم اَإل ٖو

البي(  ال٣ضماء) اإلاماعؾحن ال٣غوى بُالبي  البى٪ جؼوٍض ٖلى حٗمل زم مً ، الجضص ال٣غوى َو

ت البىى٥) جغ٦ؼ اجهبإ ٖلما ، طل٪ منها َلبذ متى مم٨ً و٢ذ ٢لؤ وفي آلاهُت و ال٩اُٞت باإلاٗلىماث  اإلاغ٦ٍؼ

 . اؾخد٣ا٢ها ٖىض مجهصًى  بدؿضًض اإلاخٗاملحن التزامها مضي ٖلى ( 

                                                           
ت حامٗت الخجاعة، الكامل،٧لُت والخض٤ُ٢ اإلاغاحٗت و٢ىاٖض ؾغاًا،ؤنى٫  الؿُض مدمض  1  2005 ؤلاؾ٨ىضٍع
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 :اللسض مللف واملالُت الاكخصادًت الدزاست مسحلت .د 

 التي اإلاداؾبُت و اإلاالُت البُاهاث في مخًمىت بمٗلىماث ؤو, طاجه بالٗمُل الخانت اإلاٗلىماث حم٘ ًخم بٗضما

  الخالي الىدى ٖلى ٩٦ل للمل٠ واإلاالُت الا٢خهاصًت الضعاؾت ٖملُت جخم, الٗمُل ٢ضمها

 :ًلي ما حكمل ال٣غى إلال٠ الا٢خهاصًت الضعاؾت بن :  الا٢خهاصًت عاؾتضال (1

 ى آال الاجمان في ٖىهغ ؤَم ٖلى جغ٦ؼ ٞالضعاؾت :البكغي  الٗامل  الث٣ت َظٍ اإلا٣ترى، الٗمُل في الث٣ت َو

٣ىصٍ بخٗهضاجه الٗمُل والتزام هؼاَت مضي ٖلى ؤؾاؾا حٗخمض  م٘ وكاَه مجا٫ في مخٗاملُه اججاٍ ٖو

 .الؼمً مغوع

 ى :الا٢خهاصي الٗامل  َبُٗت خُث مً الٗمُل ُٞه ٌٗمل الظي الا٢خهاصي اإلادُِ صعاؾت في ًخمثل َو

ني اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء وكاَه ؤو ال٣ُإ  الا٢خهاصًت ألاخىا٫ بمؿخ٣بل الخيبا ضٝبهالضولي، ؤو الَى

 .بال٣غى اإلاٗني بال٣ُإ ًخٗل٤ ُٞما

 وبٖاصة الخهم مٗض٫ الٟاثضة، مٗض٫ خُث مً للضولت الٗامت الى٣ضًت الؿُاؾت صعاؾت:الى٣ضي الٗامل 

 ًٖ بًجابا ؤو ؾلبا جازغ ؤن جهاقا مً التي ألازغي  الؿُاؾاث مً الخ ... ال٣غوى جإَحر وؾُاؾت الخهم

 .ال٣غوى بمىذ ًخٗل٤ ُٞما البى٪ وكاٍ

 ى:الاحخماعي الٗامل  ٖمىما والاحخماُٖت الٗمالُت الجزاٖاث مً وكاَه مجا٫ في الٗمُل مى٢٘ صعاؾت َو

ىم اليكاٍ ٖغ٢لت ضصته نؤ اجهقا مً التي له، اإلاٖؼ اث مً مى٢ٗه و٦ظا جمٍى  التي الٗامت الؿلُاث يَٛى

 .الٗمُل ٖلى ؾلبا حٗىص ؤن ًم٨ً

 الظي الىٕى مً َى جىاٞس ي،يغوعي،ؤم ٦مالي، َى َل اإلاىخىج َبُٗت بضعاؾت ًخٗل٤ َى و :اإلاىخىج صعاؾت (2

ت الؿٗغ ٖامل ًإحي َىا بخالله،مً ًم٨ً  الجىصة, الخ٩لٟت خُث مً اإلاىخىج لهظا الخىاٞؿُت ال٣ضعة إلاٗٞغ

 .الخاعجي ؤو الضازلي الؿى١  في ؾىاء ال٨مُت و

 مً هُال٢اب مؿخ٣بال الٗمُل ؤٖما٫ هخاثج ٖلى الى٢ٝى بلى ؤؾاؾا ضٝته صعاؾت وهي :الؿى١  صعاؾت (3

 اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء ٩٦ل ال٣ُإ في وههُبها الؿى١  في اإلااؾؿت وػن ؤٖماله،وجدضًض بىا٢٘ الخيبا

ا مضي ًٖ ًٞال الؿى٢حن، مً ل٩لبها اؾدُٗا ومضي الخاعجي ؤو الضازلي َغ  اإلااصًت ؤلام٩اهُاث ٖلى جٞى

ت ل ٖلى ال٣اصعة والبكٍغ ٤ مجا٫ في اإلاٗانغة للخ٨ىىلىحُا مىا٦بتها ومضي ب٣ىة، الؿى١  في الخٚى  الدؿٍى

اصة ٖلى الٗمُل ٢ضعة مً الخ٣ًُ ضٝبهٖام، بك٩ل  ٖلى الٗمل ؤو الخٟاّ زال٫ مً مؿخ٣بال الغبدُت ٍػ

اصة  .إلاىخىحه حضًضة ؤؾىا١ و٦ؿب ٍػ

 في واإلاداؾبُت،ممثلت اإلاالُت الىزاث٤ ٖلى ابىاء: (ال٣غى لُالب اإلاالُت الىيُٗت جدلُل)  اإلاالُت الضعاؾت (4

ت ؤو الٟٗلُت اإلاحزاهُاث ت،ؤو  الٟٗلُت الىخاثج خؿاباث حضاو٫  و٦ظا الخ٣ضًٍغ  الخ٣ضًٍغ
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 اإلااقغاث مً حملت خؿاب زال٫ للماؾؿت،مً الخ٣ُ٣ُت اإلاالُت للىيُٗت والدصخُو الخدلُل ٖملُت جخم

 ٖلى و٢ضعجه اإلاالي للٗمُل،واؾخٛالله اإلاالُت الصخت ًٖ واضخت ٨ٞغة للبى٪ حُٗي نؤ جهاقا مً التي اإلاالُت،

اء  ًم٨ً التي اإلاالُت اليؿب مً ال٨ثحر َىا٥ ٫اإلاجا َظا في .ٖام بك٩ل و عبدُخه اإلاالُت ومغصوصًخه الٞى

ا ٢لهاؤ ٌؿخسضم ٞالبى٪ لظل٪ اإلاغاص الهضٝ بلى للىنى٫  بها الاؾخٗاهت  __.صاللت ٖضصاوؤ٦ثَر

 البىىُت اللسوض مىح خطىاث :ثاهُا

 : 1ًلي ٦ما وهي ال٣غى إلاىذ جدب٘ زُىاث ٖضة َىا٥

 الٗمالء حظب في البى٪ مً اإلاباصعة ج٩ىن  ؤن اإلاخى٢٘ مً اهه خُث  :العمالء وحرب اللسض عً البحث 

٤ ال٣غى ًٖ والبدث  .ال٣غوى لدؿٍى

 جب لظل٪، اإلاٗضة والُلباث الىماطج ٖلى وج٣ضم  :الاكتراض طلباث جلدًم  إلصزا٫ نالخت ج٩ىن  ؤن ٍو

ً آلالي الخاؾب  .اإلاٗلىماث بى٪ لخ٩ٍى

  ذ الفسش  اإلا٣بىلت للُلباث اإلابضثُت الخ٣ىُت الُلباث ج٣ضًم ٞىع  الٟغػ  ٖملُت وجبضؤ  :املبدئي والخصٍى

اة  وبحغاء الاثخماوي الخدلُل ٖملُت وجبضؤ اإلاؿدىضاث اؾخ٨ما٫ ًخُلب خُث البُاهاث، واإلاؿخٞى

 .الضولت وؾُاؾت البى٪ ؾُاؾت يىء في ؾخٗالمؤلا 

 مل والاؾخٗالم الخدلُل هخاثج وي٘ ٞيها وجخم   :مالساب الخلُُم  مً والخ٩ال٠ُ اإلاىاٞ٘ ٖلى ج٣ضًغ ٖو

 اإلاؿخىي  ٖلى الصخص ي بالخ٣ُُم ٣ًىم والظي البى٪ بصاعةَٝغ  مً ابه اإلاٗتٝر الخ٣ُُم مٗاًحر مى٤ُ

 .بالخدلُل ٢ام الظي الصخو ًٖ ؤلاصاعي 

 ج٨ؿب وؤهذ ؤ٦ؿب ؤها "ؤؾاؽ ٖلى ًخم ؤن ًجب التي الخٟاوى مدضص هي البضاثل بن  :الخفاوض " 

 ."جسؿغ وؤهذ ؤ٦ؿب ؤها "ؤؾاؽ ٖلى ولِـ

 ٩ىن  حضًضة، قغوٍ وي٘ صون  الخٗا٢ض بحغاءاث جبضؤ الخٟاوى بٗض  :والخعاكد اللساز جخاذإ  ٍو

 .والخى٢ُ٘ بال٣ٗض حاَؼا ال٣اهىوي اإلاؿدكاع

 لي الالتزام وجىفُر اللسض سخب  ؤو واخضة صٞٗت ال٣غى سخب ٖملُت جبضؤ خُث  :واملخابعت الخمٍى

خم صٞٗاث، ٖلى لي الالتزام جىُٟظ ٍو  بالكغوٍ الٗمُل لتزامب بًمان ال٣غى مخابٗت م٘ الخدٍى

ُت، جب اإلاىيٖى  .الضوعٍت للمخابٗت هٓام وي٘ البى٪ ٖلى ٍو

 ال٣غى جدهُل ًخم وألا٢ؿاٍ ألانل اؾخد٣ا١ ٖىض  :ألامىاٌ ستردادإ. 

 ت َىا والخ٣ُُم  :الالحم الخلُُم ُت ألاَضاٝ ٧اهذ بطا ما إلاٗٞغ ت جد٣٣ذ ٢ض اإلاىيٖى  ه٣اٍ ومٗٞغ

 .مؿخ٣بال لخٟاصحها ال٠ًٗ

                                                           
 136-135ممغح٘ ؾاب٤  ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض  البىى٥ الكاملت   1
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 ًويٗها ؤو والسجالث اإلالٟاث في اإلاٗلىماث بى٪ في اإلاٗلىماث جل٪ بصزا٫ الىاحب ومً  :املعلىماث بى 

 ألاَضاٝ ووي٘ الؿُاؾاث ٞيها عؾم ًخم التي ألاولى البضاًت في والٗىصة الؾخضٖائها آلالي الخاؾب في

اث  .وألاولٍى

 اللسوض مىح مخاطس  : املطلب الثالث

 ال٣غى بمساَغ اإلاخٗل٣ت للمكا٧ل الخد٨م ٖضم ؤو الخد٨م ٖلى ؤؾاؾا جغج٨ؼ البى٨ُت اإلاساَغ ؤٚلب بن

 مساَغ جإزظ ٖمىما، و .ال٣غى ؤزُاع ٧ل مً جإمحن ًىحض ،ٞال اإلاخسظ الًمان ٧ان مهما طل٪ و ،)الخى٢ُ٘(

 : الخالُت ألاق٩ا٫ ال٣غى

 – Risque de non remboursement-مساَغ ٖضم الدؿضًض (1

 -Risque d'immobilisation- مساَغ ججمُض عئوؽ ألامىا٫ (2

ىت (3  – Risque de trésorerie-مساَغ الخٍؼ

 1 الدسدًد عدم مخاطس : أوال

 :الخالُت بال٣غوى الدؿضًض ٖضم مساَغ بِججغ  و

اإلابالٜ؛ :مؿب٣ا ٖليها مخ٤ٟ قغوٍ خؿب صًىهه حؿضًض اإلاضًً ٖلى جٟغى التي و : اإلاباقغة ال٣غوى 

 …الخ،اإلاضة

ًٟغى ( بمًاء اخخُاَي؛ يمان   ٦ٟاءة )يمان جمثل والتي  : بالخى٢ُ٘ ٢غوى ؤو اإلاباقغة، ٚحر ال٣غوى  

  .اإلادضصة آلاحا٫ اخترام م٘ الًمان، َظا اؾخٗما٫ خالت في الضٞ٘ اإلاضًً ٖلى

 َٝغ مً مىه حؼء ؤو ٧لُا ال٣غى حؿضًض ٖضم في ًخمثل و ألازغي  باألزُاع م٣اعهت اإلاساَغ ازُغ مً ٌٗخبر

ت اإلاضًىت الىصاج٘ خؿب للبى٪ باليؿبت لتاالخ َظٍ في الخُغ ًدضص و اإلادضص، الى٢ذ في اإلااؾؿت  اإلاىيٖى

ا، اإلااؾؿت، بيكاٍ ؤؾاؾا الخُغ َظا ًغجبِ و ، ألامىا٫ اؾترصاص ًم٨ىه ال خُث للبى٪ ٦ًمان  ٦ُُٟت و بوكاَئ

ا  ُٞه جخدغ٥ الظي الؿى١  و اإلااؾؿت ػباثً و٦ظا حؿُحَر

  2الخجمُد مخاطس : ثاهُا

٣هض بها ٖضم حؿضًض الؼبىن للضًىن اإلا٣غويت له في الى٢ذ اإلادضص ٞمثال ٖىضما ًىا٤ٞ البى٪ ٖلى مىذ  ٍو

ال٣غى للٛحر خُث ؤن ؤصخاب َظٍ ألامىا٫ ٢ض ٌسخبىن مً خؿاباتهم ؤمىا٫ في هٟـ الى٢ذ،البى٪ مً حهت 

 .ألامىا٫ صخابأل باليؿبت مجمضة ؤمىا٫ حٗخبر بالخالي و للٛحر ٢غوى ق٩ل في ًمىدها ؤزغي ٢ض

                                                           
ُت اإلاساَغ الهم،بصاعة اخمض  1 الا٢خهاصًت،ٕٞغ  الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة هُل مخُلباث يمً مظ٦غة الدؿضًض، زُغ في الخد٨م زال٫ مً اإلاهٞغ

 73م1999الجؼاثغحؿُحر حامٗت 
الا٢خهاصًت،حامٗت  الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة هُل مخُلباث يمً ،مظ٦غة ٖالحها و البى٨ُت،ج٣ُُمها اإلاساَغ و البى٨ُت ؤلىش ي،ال٣غوى مدمض  2

 87م  2002الجؼاثغ 
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ىت مخاطس : ثالثا  الخٍص

ىت ؤمثل حؿُحر ٖلى ٦بحر ب٣ضع جتر٦ؼ البى٪ مغصوصًت بن  مً مخخالُت سخب ٖملُاث ًىاحه ٢ض ٞالبى٪ .للخٍؼ

 ٞالبض ولهظا .الٗمالء ٢غوى حُُٛت مً البى٪ جمى٘ التي و ا٢خهاصًت، ؤو ؾُاؾُت ؤخضار و٢ٕى هدُجت ٖمالثه،

 : الى٢اثُت الخضابحر بٌٗ ًخسظ ؤن البى٪ مً

 ٌُٟضًت؛ اله٩ى٥ : اإلاىخجت ٚحر الىصاج٘ مً الخس  الخ الهىاص٤ً؛ البًر

 مٗخبرة مبالٜ طاث بالضٞٗاث الخانت اإلاىاػهاث حؿُحر.  

 ل بةٖاصة حؿمذ التي الىؾاثل اؾخٗما٫  .الخمٍى

 ٌ٠ُ حصجُ٘ ؤو جدٍغ ً٘ ) الضاث الخْى  (. تالث٣ ٖامل مً ٞع

 ٠ُ الٟاثضة مٗضالث ؤخؿً ًٖ البدث  .الخىاػ٫  ؤو للخْى

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلُت السكابت على عملُت مىح اللسض  : املبحث الثالث

ٌ  املطلب  اللسض ملخاطس البىىُت املساكبت :ألاو

اثٟها و وكاَاتها بك٩ل حُض ٖليها ٣ِٞ ؤن بطا اإلاغا٢بت   جدب٘ ؤعاصث اإلااؾؿت اإلا٣غيت يمان خؿً ؾحر ْو

 :هي و ٚاًاث لثالر اإلاساَغ مغا٢بت هٓام ًسً٘ و البى٪، مؿخىي  ٖلى للمساَغ الضازلُت

 اإلامىىخت اإلادضوصًت م٘ الجاعي  الاؾخٗما٫ بم٣ابلت ًخم الظي و ال٣غى لخُغ الصخهُت اإلاخابٗت يمان 

ظا  .الؿضاص ًٖ اإلاضًً عجؼ خالت في الخؿاعة ج٣لُو ٖلى ٢اصعا البى٪ ًجٗل الهضٝ َو

 ت  .له ماوهت جدضًض ٢هض له اإلاٗغى الخُغ م٣ضاع مٗٞغ
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 البى٪ لها ًخٗغى التي اإلاساَغ عبِ بم٩اهُت في اإلاخمثل و البى٪ في حضًض باوكٛا٫ الثالث الهضٝ ًخٗل٤ 

 .الؿى١  ٖملُت ًسو ُٞما

 مغا٢بتها ٢هض البىى٥ ٖلى الىنُت الؿلُاث جًٗها التي الكغوٍ و اإلاٗاًحر ؤَم بلى هخُغ١  ؾٝى ًلي ُٞما و

 :1ال٣غى مساَغ بسهىم بهغامت

ٌ  الفسع  املخاطس سلفجحدًد  :ألاو

خٗل٤  مً ؤًٖاء مً ك٩لدج لجىت بوكاء البىى٥ ٖلى ًخىحب زالله مً بط اإلاساَغ جدمل ٖلى البى٪ ب٣ضعة ٍو

ت  بجبإ زال٫ مً طل٪ جد٤ُ٣ ًم٨ً ل٨ً و مىاؾبت ٢غاعاث اجساط مً لُخم٨ً ؤلاصاعة مجلـ و الٗامت اإلاضًٍغ

 :الخالُت الخُىاث

 :الخطس جحلُل .1

 :في جخمثل و الٗىانغ بٌٗ ٖلى اؾدىاصا جدمله بلى ؾخٗمض زم مً و الخُغ مؿخىي  بخدلُل اإلاساَغ لجىت ج٣ىم

 مً البى٪ لخماًت اؾخٗضاصَم صعحت و الخُغ ًسو ُٞما البى٪ مؿحري  جًُٟالث و جىحيهاث ماَُت 

 .له حٗغى الظي الخُغ

 الى٣ضًت ؤو اإلاالُت ٧اهذ ؾىاءا ألاؾىا١ إلاسخل٠ البى٪ صزى٫  ؾهىلت. 

 ال٨بحر الدجم طاث البىى٥ مً ؤ٦ثر للمساَغ ٖغيت ج٩ىن  الهٛحرة البىى٥ ؤن طل٪ و البى٪ حجم. 

ىت مىىهاث جلُُم .2  :الخٍص

ت ؤي ش و اليؿب جهي٠ُ مً اهُال٢ا الخهىم و ألانى٫  مً ٧ل مٗٞغ  ٩َُلت جدضًض حٗاص٫ التي الاؾخد٣ا١ جىاٍع

  .اإلاثلى اإلاحزاهُت

 

 املخاطس حسُير :الثاوي الفسع

في  مدهىعة ألازحرة َظٍ حٗل بُٛت اإلاساَغ حؿُحر في ؤؾالُب بةجبإ ٣ًىم الجُضة اإلاغا٢بت مً البى٪ ًخم٨ً ختى

  : اإلاجا٫ اإلادضص مً ٢بل لجىت اإلاساَغ وجخمثل في

 :الهُىلي الدسُير .1

غاٝ ب٢غاى ٍَغ٤ ًٖ الاؾخضاهت ًخم و الخهىم و ألانى٫  مسخل٠ بحن الخىاػن  بخضار في ًخمثل و  ٖلى ألَا

 .للمساَغ الخٗغى مً هٟؿه ًدهً ٞاهه الخهىم و ألانى٫  بحن اإلاؿاواة مً البى٪ جم٨ً بطا و الؿى١  مؿخىي 

 :الخلني الدسُير .2

                                                           
م  2002،حامٗت الجؼاثغ  الا٢خهاصًت الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة هُل مخُلباث يمً مظ٦غة ، ألاحل ٢هحرة البى٨ُت ال٣غوى حؿُحر مىجغفي، ؤما٫   1

31 
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٣ت مباقغة اإلاساَغ  حُُٛت بمٟهىم ٌؿدىض َى و  .بٍُغ

 :خاصت أمىاٌ جخصُص .3

 بى٨ُت وكاَاث جىحض ال اهه بال ٧اُٞت زانت ؤمىا٫ ٖلى الخهى٫  ًلؼمه اإلاساَغ مً هٕى ألي البى٪ حٗغى بطا

٣ا جدىاؾب ؤمىالا لٟغوٖه ًمىذ ان البى٪ ٖلى ًجب ٖلُه و ؤزغي  وكاَاث مً للمساَغ حٗغيا ؤ٦ثر  لُبُٗت ٞو

 .لها جخٗغى التي اإلاساَغ

 اللسض مخاطس جلُُم :الثاوي املطلب

ت البىى٥ َٝغ مً ال٣غى مساَغ لخ٣ُُم  مساَغ ٖملُت بلى جاصي التي ألاؾباب ًٖ البدث ٖليها ًجب الخجاٍع

  1:ًلي ُٞما ألاؾباب جخمثل و ال٣غوى مىذ

 ُت ج٣ُُم ؾىء   .اإلامىىخت ال٣غوى لىٖى

 ال٣غى لخُُٛت اإلاسههت للماوهاث زاَئ ج٣ضًغ.  

 ال٣غى ملٟاث في اإلاسجلت اإلاٗلىماث صخت و ص٢ت ٖضم.  

 للٗملُاث زاَئ مداؾبي حسجُل. : 

 زال٫ مً اإلاساَغ في الخد٨م ي٠ٗ:  

  .للبى٪ ٖامت ؾُاؾت ُٚاب -

  .اإلاؿاولُاث جدضًض في اللُىهت و الدؿامذ -

 اإلاٗاًحر خؿب ال٣غى ملٟاث جدلُل ه٣و -

  .ٞيها اإلاخىإػ الالتزاماث مغا٢بت و مخابٗت ٖضم -

  .)الدؿضًض ٖلى ال٣ضعة( اإلاضًً إلم٩اهُاث زاَئ ج٣ضًغ -

 زال٫ مً ؤلاصاعة في الخد٨م ي٠ٗ :  

  .للبىى٥ الضازلي الخىُٓم ؾىء -

  .ألاويإ م٘ مالثمت ٚحر بحغاءاث جُب٤ُ -

  .اإلابرمت لل٣ٗىص الخإمُىاث و بالًماهاث اإلاُالبت في التهاون  -

  .ال٣غى ازخُاع جضٖم التي اإلابرعاث ي٠ٗ -

  .البى٪ ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في اإلاٗلىماجُت هٓام عجؼ -

  .لل٣غوى مخإزغة حُُٛت -

  .الدؿُحر مغا٢بت و اإلاٗلىماث هٓام ٞٗالُت ٖضم -

 .للبى٪ اإلاالُت اإلادٟٓت حؿُحر ؾىء -

                                                           
1
 Antoine Sardi : Audit et inspection bancaire, Afges, Tome 1, 1993, page 343. 
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 املساحعت بسهامج :الثالث املطلب

 ًخم زاللها مً التي ال٠ًٗ، و ال٣ىي  مىاًَ ًٖ ال٨ك٠ للمغاح٘ ًم٨ً ،للمساَغ ألاولي الخ٣ُُم ٖلى بىاءا

ُت جدضًض لى اإلاىاؾبت، الىؾاثل ازخُاع ٦ظا و اإلاغا٢باث و الٟدىم ؿإحا مضي و هٖى  الخدضًض َظا ؤؾاؽ ٖو

 .اإلاغاحٗت و الخض٤ُ٢ بغهامج ٖلى اإلاغاح٘ ًخدهل

ٌ  الفسع  1 :املساحعت بسهامج مفهىم:ألاو

ه ما و السجالث و الضٞاجغ مغاحٗت في ًدبٗها التي اإلاغاح٘ ٖمل زُت ًٖ ٖباعة اإلاغاحٗت بغهامج  بُاهاث، مً جدٍى

 و َضاٝألا  َظٍ جد٤ُ٣ ؾبُل في جخسظ التي الخُىاث و جد٣ُ٣ها الىاحب ألاَضاٝ ٖلى الخُت َظٍ جدخىي  ٦ما

 اهه منها ؤٚغاى ٖضة ًسضم البرهامج َظا و جىُٟظَا، ًٖ اإلاؿاو٫ الصخو و زُت ٧ل الهتهاء اإلادضص الى٢ذ

ى ؤٖما٫، مً اإلاض٤٢ به ٣ًىم ؤن ًجب إلال ملخو  مً جىُٟظَا اإلاض٤٢ ًُلب جٟهُلُت ٞىُت حٗلُماث ؤًًا َو

 الى٣اٍ وي٘ ٖلُه ًجب اإلاغاحٗت،خُث بغهامج جهمُم ٖىض الخؿاب في ٖخباعاثب ازظ اإلاض٤٢ ٖلى و مؿاٖضًه

 :الخض٤ُ٢ لبرهامج جهمُمه ٖىض الخالُت

 .بخد٣ُ٣ها ٦ُٟلت مُٗىت زُىاث منها ل٩ل الن حؼثُت ؤو ٧اهذ ٧املت اإلاغاحٗت ٖملُت بىُا١ الخ٣ُض -

 ٖملُت هُا١ ًخدضص ال٨ٟاًت صعحت يىء ٖلى خُث باإلايكاة اإلاىحىصة الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٦ٟاًت مضي -

 .الخض٤ُ٢

البرهامج  ًدُذ جد٣ُ٣ها ألن اإلاغاحٗت وؾُلت و لِؿذ ٚاًت بدض طاتها ،ُٞجب ؤن بلى ٌؿعى التيألاَضاٝ  -

 .ألاَضاٝ جل٪

ت ٢غاثً و ؤصلت ٖلى الخهى٫  في اإلاغاح٘ جم٨ً التي اإلاغاحٗت وؾاثل اؾخسضام -  .٢ٍى

 ٣ًىم يىءَا ٖلى التي و زانت ْغوٝ لها ميكاة خالت،٩ٞل ٧ل ْغوٝ جالثم التي اإلاغاحٗت َغ١  بجبإ -

 .اإلاالثم اإلاغاحٗت بغهامج بةٖضاص اإلاغاح٘

 :  املساحعت جىفُر:الثاوي الفسع

 2املحاسبُت الىظُفت مساحعت - أ

 الخىُٓم بلى جدخاج  ٞاإلاداؾبت للدؿُحر،لظل٪ خ٣ُ٣ُت وؾُلت ٞهي البى٪، في اإلاٗلىماث ؤَم مىعص اإلاداؾبت حٗخبر

غ ؤن بض ال اإلاداؾبي ٞالىٓام.و الض٢ت في جُب٣ُاتها   و اإلاالُت ال٣ىاٖض مسخل٠ لخدًحر الالػمت اإلاٗلىماث ًخٞى

غا ٌُٗي لها الصخُذ الضوعة،ٞالخدًحر اإلاداؾبُت زال٫  الخإ٦ُض البى٨ُت،م٘ للخؿاباث مؿخمغان جضُٖما و جبًر

 و اإلاؿخد٣اث مجمل ح٨ٗـ ؤن بض ال للبى٪ الٗامت ٞالخؿاباث .البى٨ُت اإلاداؾبُت للمباصت ناعم جُب٤ُ ٖلى

 عنضةؤ م٘ اإلاؿخد٣اث مجمٕى ًدؿاوي  بدُث آلالُت، ألاحهؼة سخهايج لىاثذ في ألازحرة َظٍ ٖغى ًخم ما ٚالبا

                                                           
 211م210هللا مغح٘ ؾاب٤ م ٖبض امحن زالض  1
 50بلخًحر ،هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ م ؾمحر  2
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 في ؤو اإلاداؾبت في بما حٗضًالث وحىص خالت في زانت ٞىاع١  جٓهغ ٢ض اهه ٚحر للبى٪، الٗامت الخؿاباث

 .البى٨ُت اإلاؿخد٣اث

  : 1ًلي بما الدؿُحر مغاحٗت خهغ ًم٨ً :الدسُير وظُفت مساحعت - ب

  Révision préventifالاحخیاطیت  مساحعت 

 : اإلاغاحٗت ؤلاخخُاَُت ( II.1)ق٩ل ع٢م 

 

 

 

 

 

 

 

 Révision protectiveالىكائیت  املساحعت

                                                           
 149 ،م 2002 الجؼاثغ، اإلااحؿخحر،حامٗت قهاصة هُل مخُلباث يمً البىى٥،مظ٦غ ٢ُإ في بلخًحر،اإلاغاحٗت ؾمحر  1
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: املساحعت الىكائُت   ( II.2)شيل زكم 

 

 

 Contrôle détection الياشفت املساحعت

 : املساحعت الياشفت ( II.3)شيل زكم 
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 خالصت الفصل

 ز٣ت مضي بخ٣ُُم ؤولى ٦مغخلت ٞخ٣ىم الغ٢ابت إلحغاءاث الخؿً الؿحر مً الخإ٦ض ٖلى جدغم اإلاغاحٗت زلُت بن

 ؤن مٗلىم َى و٦ما البى٨ُت للٗملُاث مىدها ًم٨ً التي الث٣ت صعحت ج٣ِـ ؤي الضازلُت الغ٢ابت هٓام ومهضا٢ُت

ا ٌٗخبر للبى٪ باليؿبت الث٣ت ٖامل ا قَغ  اإلاخسظة البى٨ُت الؿُاؾت مالثمت مً اإلاغاح٘ ُٞخإ٦ض .لىجاخه يغوٍع

 الٟٗالت وكُتألا في لها وحىص ال اإلاىٗضمت اإلاساَغ خُث اإلاساَغ اججاٍ

ب٣ى  ٨ظا .ألازحرة َظٍ في الخد٨م مداولت َى البىى٥ مهام مً ٍو  وجىُٟظ ؾلُمت ٩ُلتبه البىى٥  اخخٟاّ ٞان َو

 .حٛحراث ألًت باإلاىاحهت لها ٌؿمذ ال٣ىاٖض واخترام الخىُٓم إلحغاءاث ناعم
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 جمهُد 

ا ألمغا الخُب٣ُي التربو ؤيخى  واإلالمىؽ،بهضٝ الخم٨ً مً الىا٢عي اإلاُضاوي بالٗمل اإلاباقغ لئلجها٫ يغوٍع

ت اإلاٗلىماث جضُٖم اإلاٗلىماث ؤ٦ثر  وبْهاع ولخىيُذ الهضٝ َظا بلٙى وألحل . الضعاؾت مىيٕى جسو التي الىٍٓغ

ني البى٪ و٧الت هإزظ ؤن وبُٛت بؾ٣اٍ الجاهب الىٓغي ٖلى الجاهب الخُب٣ُي  ، بعجإًىا    BNAالجؼاثغي  الَى

ُى  بدُث جُغ٢ىا .صوع اإلاغاحٗت الضازلُت في مىذ ال٣غوى البى٨ُت  لضعاؾت الخُب٣ُي بالتربو لل٣ُامبىاصي َع

  بلى طل٪ مً زال٫ زالر مباخث

 

 ج٣ضًم الُٗىت مدل الضعاؾت. : اإلابدث ألاو٫ 

 اإلاُضاهُت. الضعاؾت في اإلاؿخسضمت وألاصواث اإلاىهجُت : اإلابدث الثاويط

 ومىا٢كتها. الىخاثج : اإلابدث الثالث
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 ٌ  جلدًم العُىت محل الدزاست : املبحث ألاو

 ٌ  وشأة البىً الىطني الجصائسي وهُيله : املطلب ألاو

 ٌ  البىً الىطني الجصائس وشأة: الفسع ألاو

ني الجؼاثغي بمغؾىم  ش  178-66ؤؾـ البى٪ الَى ىُت حؿحر بىاؾُت  1966حىان  13بخاٍع ٖلى ق٩ل قغ٦ت َو

٘ الظي ًسو الكغ٧اث ما لم جخٗاعى م٘ ال٣اهىن ألاؾاس ي  ٘ الخجاعي و الدكَغ ال٣اهىن ألاؾاس ي لها و الدكَغ

م مً ؤجها ؤؾؿذ ٖلى اإلايص ئ لها. ىُت بغؤؽ ما٫  هاؤؾاؽ ؤج ٖلى الٚغ ملُىن صج ،بال ؤن َظٍ  20قغ٦ت َو

ىُت طل٪ و مً زال٫ اإلااصة الؿابٗت ، ؾمذ للجمهىع  الىيُٗت ؤزلذ بٌٗ الص يء بمٟهىم قغ٦ت َو

ن ًهل بلى خض مبلٜ مؿاَمت الضولت في عؤؽ ؤباإلااثت و ًم٨ً ؤًًا  5باإلاؿاَمت في عؤؽ اإلاا٫ بمٗض٫ ٢ضٍع 

  ماله و الظي ؤقغها بلُه ؤٖالٍ.

، ؤًً جم قغاء حمُ٘ َظٍ  1970و جم وي٘ خض لهظٍ اإلاؿاَماث الخانت في عؤؽ ما٫ البى٪ بدلى٫ ٖام 

ن حمُ٘ البى٪ ٌؿحر مً ةاإلاؿاَماث مً َٝغ الضولت لُهبذ البى٪ مل٪ للضولت ،خؿب ال٣اهىن ألاؾاس ي ٞ

ل  ٢بل عثِـ مضًغ ٖام و مجلـ بصاعة مً مسخل٠ الىػاعاث و ٌٗمل ٦بى٪ وصاج٘ ٢هحرة و  لت ألاحل و جمٍى ٍَى

ىان الا٢خهاص حمُ٘ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت و  ًتمسخل٠ خاحُاث الاؾخٛال٫ و الاؾدثماعاث لجمُ٘ ألٖا

٧الهىاٖت ،الخجاعة ،الؼعاٖت ...الخ ٦ما ؤهه اؾخسضم ٦إصاة لخد٤ُ٣ ؾُاؾت الخ٩ىمت في الخسُُِ اإلاالي بىي٘ 

لت و اإلاخىؾُت ألاحل.ال٣غوى ٖلى اإلاضي ال٣هحر و اإلاؿاَمت م٘ الهُئاث ا  إلاالُت ألازغي لىي٘ ال٣غوى الٍُى

 :بــــــ ٣ىم ٦ًما اهه مً اإلام٨ً ؤن 

  بُٖاء يماهاث في مجا٫ اله٣ٟاث الٗمىمُت. -

ل الخجاعة الخاعحُت. -  جمٍى

 ٢بى٫ الىصاج٘ ب٩ل ؤق٩الها. -

 بُٖاء ٢غوى و حؿب٣ُاث بضون ؤو بًماهاث . -

 الخضزل في ٖمل الهٝغ آلاوي ؤو آلاحل . -

 ٗمل ٦مغاؾل للبىى٥ الخاعحُت.ال -

ىت ؤمًاء، زهم و قغاء ؤو ؤلا  - ت و ٧ل الؿىضاث ٦ؿىضاث الخٍؼ زظ في مدٟٓت ٧ل ألاوعا١ الخجاٍع

 الٗمىمُت...الخ.

اث٠ ٦إي بى٪ ججاعي بال اهه ٧اهذ له خ٤ الامخُاػ في  1982و ختى ؾىت  ني الجؼاثغي ب٩ل الْى ٢ام البى٪ الَى

ل ال٣ُإ الؼعاعي بمض الضٖم  اإلاالي و ال٣غوى و َظا جُب٣ُا لؿُاؾت الخ٩ىمت في َظا اإلاجا٫. جمٍى
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٣ا  1989ُٟٞغي  16في  ؤنبذ البى٪ الجؼاثغي ماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت ٖلى ق٩ل قغ٦ت باألؾهم ،حؿحر ٞو

 177-88و ٢اهىن  1988حىان  ٫21  119-88و ٢اهىن  1988حاهٟي  ٫12  04-88و  03-88و  01-88ل٣ىاهحن 

   و بال٣اهىن الخجاعي. 1988ؾبخمبر  ٫28 

ني الجؼاثغي و باالزخهاع ب و ج  و ب٣ي اإلا٣غ الاحخماعي بالجؼاثغ ب  قإع ش ي  8و ب٣ُذ حؿمُخه بالبى٪ الَى

 ؾىت ابخضاءا مً الدسجُل الغؾمي بالسجل الخجاعي. 99و خضصث مضجه ب  اُٟٚاع 

إؾِؿُت بملُاع صج م٣ؿم بلى ؤل٠ و ًى٣ؿم عؤؾما٫ البى٪ الىَني الجؼاثغي و الظي خضص في ؤو٫ حمُٗت ج

 ؾهم ،٢ُمت ٧ل ؾهم ملُىن صج و م٣ؿمت بحن :

 م٨خدب ٞيها مً نىضو١ اإلاؿاَمت" وؾاثل ؤلاهخاج". 350بلى  1خهت مً  -1

 خهت م٨خدب ٞيها مً نىضو١ اإلاؿاَمت " اإلاىاحم ،اإلادغو٢اث ، الهُضعولُ٪". 700بلى  351مً  -2

 مً نىضو١ اإلاؿاَمت " الهىاٖاث الٛظاثُت".خهت م٨خدب ٞيها  900بلى  701مً  -3

 .خهت م٨خدب ٞيها مً نىضو١ اإلاؿاَمت " الهىاٖاث اإلاسخلٟت" 1000بلى  901مً  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53  
  

 الدزاست املُداهُت حالت البىً الىطني الجصائسي   : الفصل الثالث

 الفسع الثاوي الهُيل الخىظُمي للبىً الىطني الجصائسي 

ني الجؼاثغي . ( III.1)ق٩ل ع٢م   : اله٩ُل الخىُٓمي للبى٪ الَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اث الجامُٗت-ج٣ىُاث البىى٥ -اإلاهضع: الُاَغ لُغف  20-2َبٗت-صًىان اإلاُبٖى

العامةاألمانة  م.المنازعاتالقضائية المتفشيةالعامة 

قسمتسيرالوسائل
 والمواردالبشرية

قسماالستغاللو
 الترقيةالتجارية

قسمالتنظيمو القسمالدولي
 أنظمةاإلعالم

 قسمااللتزامات

مديريةالمؤسسات
 الكبرى

مديرية
المؤسسات
الصغرىو
 المتوسطة

 مديريةالتنظيم

 مديريةالمحاسبة

 مديريةاإلعالم

مديريةوسائل
 الدفعاإللكترونية

مديريةالعالقات
الدوليةوالتجارة

 الخارجية

مديريةالعمليات
 المستندية

مديريةالعمليات
 الماليةمعالخارج

م.متابعة
االلتزاماتو
 تحصيلالحقوق

مديريةالتسويق
 واالتصال

مديريةالماليةو
 الخزينة

يرومديريةالتط
الشبكية
 االستغاللية

م.المستخدمينو
العالقات
 االجتماعية

م.الوسائل
 العامة

م.المحافظة
علىالوسائل

 العامة

 مديريةالتكوين

 مديريةشبكةاالستغالل

 وكالةج وكالةب وكالةأ وكالةرئيسية

المديرالعامالرئيس  
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ف بالىوالت , مهامها وأهدافها. : املطلب الثاوي  الخعٍس

ف بالىوالت :أوال  الخعٍس

ني الجؼاثغي  البى٪ اؾخٛال٫ قب٨ت جخ٩ىن   ٖضص ؾخٛال٫،ًبلٜب اثمجمٖى ٖليها حكٝغ و٧الت 214 مً الَى

ٟحن ني البى٪ ٞغص ًى٣ؿم 5000 بالبى٪ اإلاْى ت 15 بلى الجؼاثغي  الَى ظٍ ؾخٛال٫ب مجمٖى اث  َو  جى٣ؿم اإلاجمٖى

ُى، و٧الت و٧االجه ؤخض بحن ومً .و٧الت 214 بلى اث ٣ًىم م٨خب٦ 1984 ؾىت الي جإؾؿذ واصي َع ما٫ بخهٞغ  ألٖا

ت ٦ما ؤن ال٣غوى ٧اهذ آهظا٥ مىحهت ٣ِٞ  BCR لكغ٦ت  ها ؤلاؾدثماٍع و مغا٣ٞت الكغ٦ت في مكاٖع

ت وهي مغ٦ؼ م٣ابل بكإع ) جىاحي مدمض( ،َظٍ الى٧الت م٣غ  1990للماؾؿاث بلى ٚاًت ؾىت   جخ٩ىن مً الكَغ

 . الى٧الت ؤَظاٝمهام و  بلى ؾٝى هخُغ١  ًلي ما وفي ٖامل 20

 ثاهُا:مهام الىوالت 

 :في ألاؾاؾُت اإلاهام َظٍ وجخمثل

 ه٣ضا بما بدؿضًض ؿمذح الى٧الت ؤن ٦ما الاشخام َٝغ مً ألامىا٫ بغئوؽ اإلاخٗل٣ت الىصاج٘ اؾخ٣با٫ -

 وؾىضاث. اؾخد٣ا١ ونىالث هضعج و٦ظل٪ الاؾخد٣ا١ آحا٫ خلى٫  ٖىض ؤي ؤوألحل

ُض  بٗملُاث اإلاخٗل٣ت و الكُ٪ ٍَغ٤ ًٖ ؤو ه٣ضا جخم التي الضٞ٘ ٖملُاث اؾخ٣با٫ -  domiciliationالخَى

 وعؾالت ال٣غى و حمُ٘ ٖملُاث البى٪.  virementو الخدهُل 

جد٤ُ٣  ؤحل مً وطل٪ يماهاث بضون  حؿب٣ُاث ؤو ٢غوى ٧اهذ ؾىاء ؤق٩الها بجمُ٘ ٢غوى مىذج -

 مُٗىت. وكاَاث

 .الضولت لخؿاب ؤو مالُت ماؾؿاث لخؿاب وطل٪ بال٣غوى اإلاخٗل٣ت الٗملُاث حمُ٘ ًمًج -

 .اؾخٗمالها مغا٢بت و لؤلٞغاص ألامىا٫ عئوؽ جىػَ٘ -

ٗالُتها مهضا٢ُتها ويمان الضازلُت الؼباثً لخؿاباث الجُض اإلاؿ٪ ٖلى الؿهغ -  .ٞو

الث الجُض والخىُٓم الهاعم الخُب٤ُ ٖلى الؿهغ - ت وؤلاحغاءاث للخدٍى  لٗملُت اإلاىٓمت اإلاٟٗى٫  الؿاٍع

 . ٢خهاصؤلا

ت ولئلم٩اهُاث للمحزاهُت ال٣ٗالوي حؿُحر - ت وألاحهؼة البكٍغ هم جدذ اإلاىيٖى  .جهٞغ

 : ألاهىإ مخٗضصة ؤزغي  زضماث لىب باإلياٞت

  . الك٩ُاث مىذ و الخؿاباث ٦ٟخذ -

  .الاجٟا٢ُاث ؤو الخٗهضاث زضمت -

  .الخضًضًت الخؼاثً جإححر -
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 أهداف الىوالت : ثالثا

ض بٟخذ الخىؾ٘ مداولت -   .مً الٟغوٕ  اإلاٍؼ

 .الى٣ضًت ؤلانالخاث ْل في الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم إلاىا٦بت خضًثت وؾاثل و ج٣ىُاث بصزا٫ -

ُت الٗملُاث جغ٢ُت -  .بلخ...الىصاج٘ حظب و ال٣غوى ٦مىذ اإلاسخلٟت، اإلاهٞغ

 .اإلاهغفي الجهاػ يمً بؾتراجُجُت م٩اهت اخخال٫ -

 الا٢خهاصًت الخىمُت بخضار في ٞٗا٫ صوع  لٗب -

 املُداهُت الدزاست في املسخخدمت وألادواث املىهجُت : املبحث الثاوي

 ٌ  املىهجُت و طبُعت املخغيراث : املطلب ألاو

 الفسع ألاٌو مىهجُت الدزاست

 مىذ في الضازلُت اإلاغاحٗت صوع  ٖلى الخٗٝغ لخد٣ُ٣ها،وؤَمها حؿعى التي وألاَضاٝ الضعاؾت َبُٗت مً اهُال٢ا

ني الجؼاثغي  البى٪في  البى٨ُت ال٣غوى ُى و٧الت الَى  ألاولى بالضعحت الىنٟي اإلاىهج جم بٖخماص 276 واصي َع

 البدث ألصواث بزًاٖها زال٫ مً هخاثجها وجلخُو باإلاىيٕى وجهيُٟها ٖال٢ت لها التي لخدلُل اإلاٗلىماث

ُت الخدلي م٘ اإلاٗغوٞت، الٗلمي  حمُٗا ل٨نها مسخلٟت مهاصع مً اإلاٗلىماث جم حم٘ الٗلمُت، والهغامت باإلاىيٖى

٣ت باإلاىيٕى جغجبِ ت بلى الىنى٫  بٛغى مباقغة، ٚحر ؤو مباقغة بٍُغ  مىهج ،م٘ ؤلاق٩الُت ٗىانغلص٣ُ٢ت  مٗٞغ

ت الضعاؾت بؾ٣اٍ ٢هض الخالت صعاؾت  البُاهاث واإلاٗلىماث ولخدلُل الضعاؾت مدل اإلااؾؿت وا٢٘ ٖلى الىٍٓغ

 .بليها اإلاخىنل الىخاثج جدضًض زم ومً ٖليها اإلادهل

 الفسع الثاوي طبُعت املخغيراث 

 :في الضعاؾت مخٛحراث جخمثل

ُٟت في ًخمثل :املسخلل املخغير ( أ  اإلاض٣٢حن ومهاعة و٦ٟاءة ص٣ُ٢ت مٗلىماث جخُلب التي الضازلُت اإلاغاحٗت ْو

 .البى٨ُت اإلااؾؿت ؤنى٫  خماًت بٛغى

 .البى٨ُت ال٣غوى مىذ ٖملُت في ًخمثل :الخابع املخغير ( ب

ً بحن الٗال٢ت وجخمثل  .البى٨ُت ال٣غوى مىذ ٖملُاث ٖلى الضازلُت اإلاغاحٗت جإزحر مضي :في اإلاخٛحًر
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 ألادواث املسخخدمت في الدزاست  : املطلب الثاوي

 الفسع ألاٌو امللابلت و املالحظت

 امللابلت: أوال

 ال٣غوى مىذ لٗملُت الضازلُت باإلاغاحٗت ٖال٢ت لهم الظًً ألاٞغاص م٘ الصخهُت اإلا٣ابلت ؤؾلىب اٖخماص جم ل٣ض

ا بمسخل٠ البى٨ُت  :في ألاٞغاص ًخمثلو  اتهمؿخٍى

 .اإلال٠ بضعاؾت ٣ًىم باإلا٣ترى مباقغة ٖال٢ت له ج٩ىن  الظي الصخو َى :الضعاؾاث اإلا٩ل٠.ؤ 

 .ٖلُه وجهاص١ اإلال٠ جغا٢ب التي:ال٣غى لجىت ؤًٖاء.ب 

ني و٧الت مضًغ.ج   .ال٣غى للجىت عثِؿا الجؼاثغي  البى٪ الَى

 اإلادل مً وجد٤٣ الًماهاث خُث مً ل٠اإلا ٢اهىهُت في بالخض٤ُ٢ ٣ًىم الظي :باإلاخابٗت اإلا٩ل٠.ص 

 الخ...والٗخاص

ظا ٣ت البدث ؤؾئلت ًٖ ؤلاحابت مً جم٨ىىا ؤولُت، مٗلىماث ٖلى للخهى٫  َو  بلى للىنى٫  وؾلُمت صخُدت بٍُغ

 .ص٣ُ٢ت هخاثج

 املالحظت:ثاهُا

    .مباقغة مالخٓت ال٣غى مىذ وبٗض ال٣غى مىذ ٢بل صازلُا مغا٢بتها ٦ُُٟت و واإلاغاخل الخ٣ىُاث حمُ٘ مالخٓت

اجه بمسخل٠ اإلاىذ ٖملُت ٖلى اإلاغا٢بت ٖملُت حؿحر ٠ُ٦و   ال٣غى لجىت ؤًٖاءو بالضعاؾاث، اإلا٩ل٠ مً مؿخٍى

 .والىخاثج البُاهاث مً والخد٤٣ الى٧الت مضًغ بلى

ت الىثائم : الفسع الثاوي  الاسخلصاء وكائمت إلاداٍز

ت الىثائم :أوال  إلاداٍز

إل جم خُث بى٩يال ٣غىال مل٠ في الىزاث٤ جخمثل غ١  به اإلاخٗل٣ت والسجالث الىزاث٤ حمُ٘ ٖلى الَا  و هبىمغا٢ َو

ني  في الضازلُت اإلاغاحٗت ٦ُُٟت ج٨ك٠ خ٣اث٤ بلى الىنى٫  في جُٟضها ؤن لها ًم٨ً والتي مىده، البى٪ الَى

 .الجؼاثغي 

 الاسخلصاء كائمت :ثاهُا

ت ٖلى جدخىي  ٢اثمت وهي  مضًغ ال٣غى، لجىت ال٣غوى، ختلمه صاٞغ ؤ ٖلى بُغخها ٢مىا ألاؾئلت، مً مجمٖى

ظا الى٧الت  البى٪ في الضازلُت الغ٢ابت هٓام و٦ظا اإلاغاحٗت، ٖملُت ؾحر مً للخد٤٣ َو

 

 



 

 57  
  

 الدزاست املُداهُت حالت البىً الىطني الجصائسي   : الفصل الثالث

 :في ألاؾئلت وجخمثل

 ى٧الت؟ال في البى٨ُت ال٣غوى مىذ إلحغاءاث الضازلُت باإلاغا٢بت اإلا٩ل٠ الصخو ؤو ال٣ؿم ؤو اإلاهلخت هي مً

  البى٨ُت؟ ال٣غوى إلاىذ الضازلُت اإلاغاحٗت بحغاءاث هي ما

  البى٨ُت؟ ال٣غوى مىذ آلُاث ٖلى الضازلُت اإلاغاحٗت ٖملُت مً الهضٝ ما

  البى٨ُت؟ ال٣غوى مىذ آلُاث إلاغاحٗت بجباٖها جخم ٢ىاهحن جىحض َل

  ال٣غى مىذ بٗض ؤو ٢بل اإلاغاحٗت؟ ٖملُت جخم متى

  الضازلُت؟ اإلاغاحٗت ٖملُت مً اإلاؿخُٟض مً

  الضازلي؟ اإلاض٤٢ ًخسظَا ؤن ًم٨ً التي ؤلاحغاءاث هي ما زُإ، ا٦دكاٝ خالت في

غ ٖلى البى٪ ٌٗمل َل  ال٣غوى؟ مىذ لٗملُت الضازلُت الغ٢ابت آلُاث وجدؿحن جٍُى

 ومىاكشتها الىخائج : املبحث الثالث

ني البى٪ في البى٨ُت ال٣غوى مىذ في الضازلُت اإلاغاحٗت صوع  صعاؾت ؤحل مً ُى و٧الت الجؼاثغي  الَى  276 واصي َع

 اإلاضي، مخىؾِ اؾدثماعي  ٢غى ألاو٫  اإلال٠ :بى٨ُحن إلالٟحن بى٩ي ٢غى إلاىذ الضازلي الخض٤ُ٢ ٖملُت بخدب٘ ٢مىا

 .اإلاضي ٢هحر اؾخٛال٫ ٢غى ٌكمل ثاوياإلال٠ ال

ٌ  املطلب  الخطبُلُت الدازست هخائج: ألاو

ٌ  الفسع  بالىوالت بىيي كسض مساحعت مساحل :ألاو

خم البى٩ي ال٣غى بُلب الٗمُل ج٣ضم مً الٗملُت َظٍ ؾحر مخابٗت البى٨ُت ال٣غوى مىذ في الخض٤ُ٢ ٌؿخضعي  ٍو

ت َٝغ مً ال٣غاع بنضاع ٚاًت بلى ال٣غى مهلخت في طل٪ ٌ، او بال٣بى٫  اإلاسخهت اإلاضًٍغ  ال٣بى٫  خالت وفي الٞغ

ت وج٣ىم البى٪، في اإلاخابٗت مهلخت َٝغ مً ؾضاصٍ ٚاًت بلى ال٣غى َظا مخابٗت ًخم  إلاغا٢بت لجىت بةعؾا٫ اإلاضًٍغ

 اإلاسخهت هلختاإلا بلى بالخ٣غب ٢مىا ولظل٪ .ٖكىاثُا البى٨ُت اإلالٟاث بٌٗ ٖلى باَإل وطل٪ ال٣غوى مهلخت

ُى بى٧الت البى٨ُت ال٣غوى صعاؾت في  ٣غىال مىذ مغاخل ٖملت ىاوجدبٗ ال٣غوى مهلخت وهي واصي َع

 والبدث الٗمالء حظب في البى٪ مً اإلاباصعة ج٩ىن  ؤن اإلاخى٢٘ مً اهه خُث ءالٗمال وحظب ال٣غى ًٖ البدثأ( 

٤ ال٣غى ًٖ  ،ال٣غوى لدؿٍى

 .والبى٪ اإلا٣ترى بحن الخٟاوى ب(

 .للبى٪ اإلال٠ بخ٣ضًم ٣ًىم البى٪ لكغوٍ اإلا٣ترى ٢بى٫  بٗض ج(
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 :مً ًخد٤٣ خُث .اإلا٣ترى َٝغ مً اإلا٣ضمت الىزاث٤ ومغا٢بت مغاحٗت مً البى٪ في بالضعاؾاث اإلا٩ل٠ ٣ًىمص( 

 ٖلى وز٣ُت ًى٢٘ زم الىزاث٤ َظٍ ونالخُت مهضا٢ُت مضي البى٪،وما الضازلُت ل٣ىاهحن مىا٤ٞ ٧امل اإلال٠

 check list  حؿمى البى٪ في صازلُت

 .وجدلُلها اإلاالُت اإلااقغاث واؾخسغاج للمل٠ اإلاالي بالخدلُل بالضعاؾاث اإلا٩ل٠ ٣ًىم ٌ(

اعة واإلاضًغ ال٣ًاثُت باإلاخابٗت اإلا٩ل٠ ٣ًىمو(   في الىاعصة اإلاٗلىماث صخت مً الخإ٦ض ؤحل مً وطل٪ اإلاُضاهُت بالٍؼ

خم اإلال٠، غ ٦خابت ٍو اعة خى٫  ج٣ٍغ  .الٍؼ

 ًغؾل جم الى٧الت لجىت مؿخىي  ٖلى ال٣غى لجىت ٖلى بالضعاؾاث اإلا٩ل٠ ابه ٢ام التي والضعاؾت اإلال٠ ٖغىػ(

٤ مل٠) الضعاؾت مل٠ غ اإلاالُت، اإلااقغاث جدلُل اإلاالُت، بضعاؾت مٞغ اعاث ج٣ٍغ  ( الى٧الت لجىت ٢غاع اإلاُضاهُت، الٍؼ

ت بلى ت بلى جم ومً عؤي وببضاء للضعاؾت الجهىعٍت اإلاضًٍغ  ؤو بال٣بى٫  بما النهاجي، ٢غاع في للٟهل الٗامت اإلاضًٍغ

ٌ ظا بالٞغ  ال٣غى هٕى خؿب اإلاضة جسخل٠ خُث الُلب ج٣ضًم بضاًت مً ؤقهغ 03 الى ًىم 15 آحا٫ في َو

 .و٢ُمخه

ٌ خالت .1 ٌ :الٞغ  ٚحر الًماهاث اإلاالُت، ال٣ىاثم نض١ ٖضم الؿِئت، الؿمٗت:ؤؾباب لٗضة َلب ًٞغ

 الخالت َظٍ وفي ٩٦ل ٢خهاصباإل الخانت ؤو البى٪ بمهلخت بما والخانت الالػمت الكغوٍ ه٣و ٧اُٞت،

 ٖلى ؤزغي  مغة ال٣غى، َلب بليها اإلا٣ضم الى٧الت ؤمام مغة:مغجحن بالًُٗ ًخ٣ضم ؤن ال٣غى لُالب ًد٤

ت مؿخىي   .الٗامت اإلاضًٍغ

ت جغؾل :ال٣بى٫  خالت .2  َالب اؾخضٖاء ًخم طل٪ ٖلى بىاءا الى٧الت بلى البى٨ُت اإلاىا٣ٞت مً وسخت اإلاضًٍغ

  :في ًباقغ جم اؾخٛالله قغوٍ و لل٣غى النهاجي ب٣غاع بٖالمه احل مً البى٪ َٝغ مً ال٣غى

 .الصخهُت بمؿاَمخه زام البى٪ لضي حاعي  خؿاب ٞخذ -

 الٟاثضة مٗض٫ زُغ ؤو الؿضاص، ٖضم لخُغ جٟاصًا الصخهُت ؤو الُٗيُت الًماهاث بخ٣ضًم ٣ًىم -

ل الًماهاث ٢ابلُت ٖضم زُغ او ،(الؿُىلت) خم ،(الى٢ذ ال٣ُمت،) للخدٍى نها ٍو  زال٫ البى٪ لهالر َع

 .ال٣غى مضة

 .الالػمت الىزاث٤ وحمُ٘ ألمغ وؾىض البى٨ُت الاجٟا٢ُت ٖلى باإلمًاء الٗمُل ٣ًىم -

 وفي .الٗمُل خؿاب في ال٣غى البى٪ ٟظ ًى جد٣٣ذ ٢ض النهاثُت البى٨ُت اإلاىا٣ٞت قغوٍ ٧ل بان البى٪ جإ٦ض بٗض

 ال٣غى اَخال٥ حضو٫  لؤلمغ الؿىضاث جى٢ُ٘ بٗض بى٨ُت ق٩ُاث بىاؾُت ال٣غى اإلا٣ترى ٌسخب اإلاىالي الُىم

 او بؿُُت الٟاثضة وهٕى ال٣غى ٕىه خؿب ؤزغ الى ٢غى مً الدؿضًض ؤ٢ؿاٍ خؿاب ًسخل٠ مىه، وسخت وازظ

 .مغ٦بت

 مُٗاص ونى٫  ٢بل ؤًام8 اإلا٣ترى بةٖالم للؿضاص ألاولى الضٞٗت ونى٫  ٖىض ال٣ًاثُت باإلاخابٗت اإلا٩ل٠ ٣ًىم

٤ ًٖ الدؿضًض  بدؿضًض الٗمُل ُٞلؼم بهظاعا، البى٪ له ًغؾل ؤًام 03 زال٫ ٖلُه ما ٌؿضص لم ٞةطا بقٗاع، ٍَغ

 البى٪ ٣ًىم ، ٌؿضص ولم الٗمُل ًلتزم لم ٞةطا ، الخإزحر ؤؾباب بْهاع م٘ 2 % الخإزحر  ٖمىلت + الضٞٗت ٢ُمت
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جبر بالٗمُل الخام الاَخال٥ حضو٫  بةلٛاء مىالث الٟىاثض + واخضة مغة الضٞٗاث ٢ُمت حؿضًض ٖلى ٍو  الخإزحر ٖو

 بىزاث٤ جإزحٍر بمبرعاث ج٣ضم بطا ؤما ز٣ت مدل لِـ ل٩ىهه مؿخ٣بال  مٗه ثالخٗامال  حمُ٘ ًى٠٢ البى٪ ؤن ٦ما

 .ال٣ًاء بلى اللجىء ٢بل البى٪ ًلجإ التي الجضولت بٖاصة خالت ؤمام ٩ًىن  عؾمُت

 البىىُت اللسوض ملىح الداخلُت املساحعت :الثاوي الفسع

ني ا البى٪ في ال٣غى إلاىذ الضازلُت للمغا٢بت ألاؾاؾُت اإلاهمت جخمثل ُى و٧الت الجؼاثغي لَى  مؿاٖضة في واصي َع

 ٦مُت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ للٗمُل،بٛغى ال٣غى إلاىذ ؾلُمت اث٢غاع  ساطجب ٖلى الٗامت وؤلاصاعة الٗملُحن اإلاؿاولحن

ُت،  ة و جٟاصي ؤلازخالؾاثاإلادضص بالٜاإلا ججاوػ  إلاى٘ ال٣غى ٢غاع جىُٟظ بمخابٗت الضازلي اإلاغا٢ب ٣ًىم ٦ما وهٖى

 .البى٨ُت

 ال٣غى مىذ بسُىاث بضءا بى٨ُحن، إلالٟحن الضازلُت اإلاغا٢بت ٦ُُٟت بٗغى ه٣ىم ؤن الٟٕغ َظا زال٫ مً ؾىداو٫ 

 :الجضو٫  في اإلاىضخحن الخالحن اإلالٟحن ازخُاع جم اإلا٣ضمت اإلالٟاث بحن ومً لخدهُله اإلاخسظة ؤلاحغاءاث ٚاًت بلى

 : ٖغى ملٟاث ال٣غى ( III.1)حضو٫ ع٢م         الملفان عرض جدول يوضح

 امللف الثاوي امللف ألاٌو  البُاهاث 

 ٢غى بؾخٛال٫ ٢غى بؾدثماعي  هٕى ال٣غى

 الىخُض الصخو طاث قغ٦ت مدضوصة              مؿاولُت طاث قغ٦ت الهٟت ال٣اهىهُت للماؾؿت

 الخجهحزاث،اإلاىاص،واإلاٗضاث اؾخحراص وكاٍ اإلااؾؿت 

 وألاقٛا٫ البىاء ب٣ُإ اإلاغجبُت

 الٗمىمُت

 

 بمسخل٠ الٗمىمُت ألاقٛا٫ ماؾؿت

 مغاخلها

 

 مٗضاث الا٢خىاء ألاحل مخىؾِ ٢غى مىيٕى َلب ال٣غى

CMT Equipement زالزت ب٣ُمت 

 .حؼاثغي  صًىاع مالًحن

 

 découvertالسخب ٖلى اإلا٨كٝى 

 .حؼاثغي  صًىاع مالًحن زمؿت إلابلٜ

    ألاقٛا٫ ويُٗت ٖلى حؿب٣ُاث

MDAP ٜصًىاع ملُىن  ٖكغون إلابل 

 .حؼاثغي 

 الٗمىمُت اله٣ٟاث ٖلى ٦ٟاالث

Caution sur marché ٜماثت إلابل 

 .حؼاثغي  صًىاع ملُىن 

 

ً الًماهاث اإلا٣ترخت مً َٝغ الٗمُل  ال٣غى مضة َُلت الٗخاص َع

 شخهُت يماهاث

 

ً ٣اع ألعى َع  للماؾؿت مل٪ ٖو

ً  ألاصواث إلاٗضاث َع

 

خماص ٖلى وزاث٤ اإلااؾؿت : اإلاهضع  مً بٖضاص الُالب باإٖل
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ُت ساَغاإلا مً للخ٣لُل طل٪ و اإلالٟحن في بالخض٤ُ٢ البى٪ ٢ام ال٣غى إلاىذ   :زال٫ مً اإلاهٞغ

 وحىص .ال٣غى ٢ُمت مخًمىا ومى٢٘ ماعر الخُي الُلب :بن مً بالضعاؾاث اإلا٩ل٠ جد٤٣ :امللف دزاستـــــ 1

غ مىذ ؛قهاصة للماؾؿت الخإؾِس ي ٢اهىن   ، قهاصة ؤلازًإ ANDIالاؾدثماعي  ل٣غى باليؿبت الاؾدثماع جٍُى

ت والغؾىم للًغاثب بُت؛ الضًىن  مً زالُت اإلاٟٗى٫  ؾاٍع ني الهىضو١  بلى الاهدؿاب قهاصة الًٍغ  للًمان الَى

ش مدلُت ق٩لُت ؛ٞىاجحر الاحخماعي  خؿاباث حضاو٫ +محزاهُاث ؛وحىص اإلااؾؿت لُلب مىا٣ٞت ةحضًض بخىاٍع

حر م٣ٗىلت ب٣ُم ألازحرة ؾىىاث 3 ٫ الىخاثج  الخ٣ىُت الضعاؾت ؛ الخجاعي  السجل مً وسخت ؛وحىص ٞيها مبالٜ ٚو

 وحىص ؛ الكغ٦ت إلاؿحر اإلاهىُت الخبرة جثبذ وزاث٤ وحىص مٗخمض؛ مداؾب َٝغ مً مٗضة للمكغوٕ والا٢خهاصًت

ىت مسُِ ل الخٍؼ ما٫ والخمٍى  اؾتهال٧ي. ٢غى خالت في الخالُت لؿىت وألٖا

 .و٢ذ ؤ٢غب في الى٣اثو إل٦ما٫ قٟهُا ؤو ٦خابُا الٗمُل بٖالم ًخم ه٣و بي وحىص خالت في

 : زال٫ مً وطل٪ اإلاكغوٕ لهاخب ألاولُت الضعاؾت جخم :اللسضطلب  دزاست 2-

 في صًىن  لها لِـ اؾؿتاإلا نإب ألازغي  والبىى٥ اإلاغ٦ؼي  ٧البى٪ مخٗضصة ؤَغاٝ مً ٖىه ؤلاؾخٗالم 

 . ؤزغي  بى٨ُت ماؾؿاث

 خباع بٗحن جإزظ التي الى٧الت مؿخىي  ٖلى للمل٠ الخدلُلُت الضعاؾت  جخًمً اإلاكغوٕ، حىاهب ٧ل الٖا

 اإلاحزاهُاث" اإلال٠ ٖليها ًدخىي  التي والخ٣ىُت الا٢خهاصًت الىزاث٤ مسخل٠ جدلُل الضعاؾت َظٍ

 .الخ..اإلاالُت ال٣ىاثم اإلاداؾبُت،

 ٖ٩ًىن  والظي ال٣غى لجىت ٖلى ال٣غى َلب صعاؾت مسُِ ج٣ضًم ًخم الضعاؾت َظٍ مً الاهتهاء ضى 

 .الى٧الت مؿخىي  ٖلى بالضعاؾت ال٣اثم ٢بل مً ٖلُه مهاص١

 ال٣غى بمىذ ٢غاع بنضاع ٝبهضالى٧الت، مضًغ :عؤؾهم ٖلى ؤًٖاء زالر مً ٖاصة جخ٩ىن  التي ال٣غى لجىت جى٣ٗض

 .الخض َظا ال٣غى مبلٜ ججاوػ  بطا ما خالت في اللجىت عؤي ببضاء ؤو مٗحن، خض ال٣غى مبلٜ ًخجاوػ  لم بطا

 اإلاٗلىماث بٌٗ بلى باإلياٞت اإلادًغ َظا جًمً خُث ال٣غى، لجىت مدًغ ٖلى الخى٢ُ٘ بلى اللجىت جيخهي

ا ؤن ًجب التي ألاولُت الكغوٍ بالؼبىن  اإلاخٗل٣ت َغ ً اإلاساَغ،التزام يض جإمحن قهاصة) الؼبىن  ًٞى  للٗخاص بالَغ

 (.لؤلر الصخص ي الًمان ومؿاَمت،٦ٟالت الصخهُت اإلامى٫،اإلاؿاَمت

 الضعاؾت الخُىة َظٍ وجدب٘ ال٣غى مىذ ٖلى اإلاىا٣ٞت ا٢تراح في خمثلً والظي اللجىت عؤي اإلادًغ خًمًً ٦ما

ت مؿخىي  ٖلى جخم والتي للمل٠ الخ٣ُُمُت  ؤلاًجابُت الجىاهب جثبُذ منها الهضٝ ٩ًىن  لالؾخٛال٫ الجهىعٍت اإلاضًٍغ

 .الى٧الت مؿخىي  ٖلى للمل٠ الخدلُلُت الضعاؾت ًٖ الؿلبُت ؤو

ت مؿخىي  ٖلى ال٣غى لجىت جى٣ٗض بٗضَا ٌ ؤو باإلاىا٣ٞت النهاجي ال٣غاع بُٖاء ؤحل مً اإلاضًغ بغثاؾت اإلاضًٍغ  ٞع

 ٦ما ٢غى بمىده ال٣غى مىذ ٖلى اإلاىا٣ٞت جمذ الخالت َظٍ الؿاب٣ت،في الضعاؾاث هخاثج ٖلى بىاءا ال٣غى مىذ

 :ًلي
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 : للٗملحن ال٣غى مىذ ًبحن ٢غاعحضو٫ 

 : ٢غاع مىذ ال٣غى . ( III.2)حضو٫ ع٢م 

 

 اإلال٠ الثاوي اإلال٠ ألاو٫  البُاهاث 

 الا٢خىاء ألاحل مخىؾِ ٢غى ال٣غى اإلامىىح 

 CMT EQUIPEMENT مٗضاث

 ب٣ُمت زالزت مالًحن صًىاع حؼاثغي 

السخب ٖلى اإلا٨كٝى 

Découvert  إلابلٜ بزىان ملُىن

 صًىاع حؼاثغي 

ألاقٛا٫  ويُٗت ٖلى حؿب٣ُاث

MDAP إلابلٜ ٖكغون ملُىن صًىاع

 حؼاثغي 

٦ٟاالث ٖلى اله٣ٟاث الٗمىمُت 

caution sur marché  إلابلٜ مئت

 ملُىن صًىاع حؼاثغي 

في  الصخهُت اإلاؿاَمت بًضإ الكغوٍ الىاحبت

 .بالبى٪الجاعي  الخؿاب

 في الصخهُت اإلاؿاَمت بًضإ

 .بالبى٪ الجاعي  الخؿاب

غ-  ال٨ٟالت ٢ُمت مً% 25 مبلٜ جٞى

 .الخىُٟظ خؿً

ما٫ ع٢م جمغ٦ؼ -  الى٧الت لضي الٖا

ًــــــ  الًماهاث   البى٪ لهالر مىز٤ الٗخاص َع

 خإ٦ضً خُث ال٣غى مضة َُلت

 َظٍ نالخُت مضي مً البى٪

ت  الى بةعؾالها الىز٣ُت  مجمٖى

 .نالخُتها ٖلى لخهاص١  ؾخٛال٫ؤلا 

 للٗخاص اإلاساَغ مخٗضص جإمحنـــــ 

 .اإلاساَغ مخٗضصة جإمحن وز٣ُتـــــ 

ًــــــ   البى٪ لهالر مىز٤ ٣ٖاعي  َع

 خإ٦ضِج خُث ال٣غى مضة َُلت

 َظٍ نالخُت مضي مً البى٪

 الىز٣ُت

تجمم الى بةعؾالها  الاؾخٛال٫ ٖى

 .نالخُتها ٖلى لخهاص١

  لل٣ٗاع الكامل الخامحنـــــــــ 

 الىخُض للكٍغ٪ جًامىُت ٦ٟالتـــــــ 

ًـــــ  الٗمىمُت اله٣ٟاث ٖلى الَغ

 ؾىت واخضة ؾماح ؤقهغ وؾخت ؾىىاث زمـ اإلاضة

خماص ٖلى وزاث٤ اإلااؾؿت.  مً بٖضاص الُالب باإٖل
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ذ وبعؾا٫ بال٣غاع الى٧الت بباٙل ًخم الخالُت اإلاغخلت وفي  بةٖالم الى٧الت حهتها مً وج٣ىم اإلاُلىب ال٣غى بمىذ جهٍغ

(  الخ...الٟاثضة وؿبت اإلاضة، اإلابلٜ،)  ال٣غى ممحزاث بمسخل٠ ؤًًا بٖالمه م٘ ال٣غى مىذ ٖلى باإلاىا٣ٞت الؼبىن 

ت و٦ظا  :ًلي ُٞما جمثلذ الخالت َظٍ وفي والكغوٍ الىزاث٤ مً مجمٖى

 ٖلى الؼبىن  ًخدهل وؤزحرا ال٣غى، جٟا٢ُتب ٖلى للخى٢ُ٘ الؼبىن  ٌؿخضعى ؾاب٣ا اإلابِىت الكغوٍ جد٤ُ٣ بٗض  -

 .البى٩ي الخام خؿابه مً بى٨ُت ق٩ُاث ىاؾُتب اإلاُلىب ال٣غى

 ليااإلاى  الُىم في الٗمُل خؿاب في اإلاغزو مبلٜ بىي٘ وطل٪ ال٣غوى مهلخت َٝغ مً ال٣غى جىُٟظ ٖىض -

ظا للبى٪ الُىمُت الجغاثض في الٗملُت َظٍ جٓهغ  الٗملُت َظٍ ؾالمت مً بالخإ٦ض اإلاغا٢بت مهلخت ٌؿخضعي ما َو

إل وطل٪  .النهاثُت اإلاىا٣ٞت ٖلى بااَل

ٌ  للملف باليسبت -  اججاٍ اؾخد٣ا٢اجه ٧ل حؿضًضمً  الٗمُل ؤهىهى  ال٣غى مىذ مً ؾىىاث زمـ ،بٗض ألاو

  اإلامىىختألاحا٫  في البى٪

 .ؤقٛاله ا٦خما٫ لٗضم وجمضًضٍ ال٣غى بخىؾٗت الٗمُل َلب ٣ٞض ،الثاوي للملف باليسبت أما -

 

 جحلُل و مىاكشت هخائج الدزاست : املطلب الثاوي

ٌ  الفسع  الىخائج جحلُل :ألاو

 :ًلي ما ؾخسالمبو  اؾخسغاج بلى جىنلىا الؿاب٣حن، اإلالٟحن مغاحٗت بٗض

ٌ  امللف:أوال  ألاو

بها  ٢ام التي الضعاؾت ص٢ت ٖلى ًض٫ ما َظا اإلاىاؾبت آلاحا٫ في وؾضصٍ ألاو٫  الٗمُل َلبه الظي اإلابلٜ هٟـ مىذ جم-

 .البى٪

 .زُغ خضور خالت في للًمان ال٣غى مضة َُلت الٗخاص محنإج الٗمُل ٖلى البى٪ قٍغ -

 .لل٣غى حؿضًضٍ ٖضم خالت في شخص ي يمان الٗمُل ٖلى البى٪ قٍغ -

 .قهٍغً خىالي للمل٠ ويٗه مىض ال٣غى مىذ مضة ٧اهذ -

 الثاوي امللف :ثاهُا

 ب٣ُمت اإلا٨كىٝ ٖلى السخب ٢غى لُلب باليؿبت الثاوي اإلال٠ ناخب الٗمُل َلب ٖلى البى٪ ًىا٤ٞ لم -

 .ؤٖما٫ ع٢م ماقغ ٖلى بىاء وطل٪ ٣ِٞ ملُىهحن ٢ُمت ٖلى ووا٤ٞ مالًحن زمؿت
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ً اإلاساَغ مخٗضصة جإمحن وز٣ُت الٗمُل ٖلى البى٪ قٍغ -  ال٣غى؛ مضة َُلت البى٪ لهالر مىز٤ ٣ٖاعي  َع

٪ جًامىُت ٦ٟالت لل٣ٗاع؛ الكامل الخامحن  .الدؿضًض ٖضم خالت في ؤمىاله لًمان وطل٪  الىخُض للكٍغ

ت بلى عاح٘ ٣غاعال بط ؤن ال٣غى صعاؾت مضة َى٫  -  .اإلاضًٍغ

ضة مغاخل ٖضة ٖلى ًمغ البى٩ي ال٣غى مىج مل٠ ؤن هالخٔ ٖمىما ؤما  لجىت بالضعاؾاث اإلا٩ل٠ ؤشخام، ٖو

ت ألازحر وفي ال٣غى  ال٨بحرة اإلابالٜ في وزانت البى٩ي ال٣غى مىذ ٢غاع جساطب ص٢ت بلى صيا ً ما َظا الٗامت اإلاضًٍغ

ت ٌكتٍر و البى٨ُت، اإلاساَغ مً للخ٣لُل وطل٪  .الدؿضًض ٖضم لخُغ الًماهاث مً مجٖى

 الىخائج مىاكشت: الثاوي الفسع

 : املالحظاث :اوال

 .جىٕى نُٜ ال٣غوى اإلا٣ضمت مً َٝغ و٧الت البى٪ الى -

اٞت بُنهم ُٞما والدكاوع  الٗما٫ بحن ٌؿىص ألازىي  الجى -  . للمضًغ ة واإلاؿخمغ  الضاثمت اإلاغا٢بت بلى بااْل

 . الالػمت وؤلاعقاصاث الىهاثذ وج٣ضًم الؼباثً م٘ الخٗامل خؿً -

 :الىلائص :ثاهُا

ظا ,ال٣غوى اإلالٟاث بٌٗ ا٦خما٫ ٖضم-  الًئُلت اإلابالٜ خالت في زانت ال٣غى مخُلباث بَما٫ بلى عاح٘ َو

 ٧املت ٚحر(  ألاحل مخىؾُت ٢غوى)  ال٣غوى َظٍ ملٟاث ان هجض ما ٞٛالبا ، الكباب حكُٛل صٖم و٢غى

 . البى٨ُت بةحغاءاث الٗمُل وعي ٖضم بلى ٌٗىص و٢ض والخإمُىاث الًماهاث هاخُت مً زانت

 ٢غاعاث جساطب ٌٗغ٢ل ما َظا اإلاالُت لىيُٗخه الهاص٢ت الهىعة حُٗي ال الٗمُل َٝغ مً اإلا٣ضمت اإلاالُت الىزاث٤ -

 .ال٣غوى مىذ في ناثبت

م ، اإلالٟاث في ىالٟىض  هجض اإلاغاحٗت ٖملُت زال٫ الضازلي اإلاغاح٘ جىاحه التي الٗىاث٤ ومً- ني نؤ ٚع  البى٪ الَى

غ لخدضًث َاثلت ؤمىالا ًى٣ٟا الجؼاثغي   . البى٨ُت الىؾاثل وجٍُى

 . اإلادهلت الًماهاث لخٟٔ مًآ م٩ان جسهُو ٖضم-

ت بؿبب إلالٟاثا صعاؾت مضة َى٫  -  .الٗامت تٍاإلاضًغ  بلى ًغح٘ ٢غاع يؤ خُث ال٣غاعاث طاسجب ٖملُت في اإلاغ٦ٍؼ

 : الاكتراحاث ثالثا

 .منها بي ؾخهٛاعب صون  مل٠ ب٩ل والاَخمام اإلالٟاث ٦خما٫ب ٖلى الكضًض الخغم-

غ يغوعة- ظا للٗمُل، الخ٣ُ٣ُت اإلاالُت الىيُٗت جبحن التي اإلاالُت الىزاث٤ ٧ل جٞى  مىذ  ٢غاعاث جساطب في ٌؿاٖض َو

 .الدؿضًض ٖضم مساَغ مً والخ٣لُل ال٣غوى
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 اإلاٗالجت حلؤ مً اإلاىاؾبت الىؾاثل ؾخٗما٫إل  ألاَمُت ٌُٗي نؤ البى٪ ٖلى ،لظاال٣غوى مٗالجت حا٫آ اخترام -

ٗت  .ألازُاع ٖلى والؿُُغة الخ٣ضًم ٢ىاٖض خترامب ٖلى الؿهغ م٘ ال٣غى لٗملُاث الؿَغ

ظا زانت ؤما٦ً في وويٗها اإلالٟاث جغجِب-  اإلاغاحٗت ٖملُت ٌؿهل َو

 مً وطل٪ بض٢ت ٖمله جإصًت ٖلى اإلاغاح٘ ٌؿاٖض ال٨خِب َظا بدُث واخض ٦خاب في ال٣اهىهُت الىهىم ٧ل حم٘-

 .اإلاغج٨بت اءألازُ حلؤ

غ-  . ال٣غوى ٖملُاث خٟٔ ؤو باإلاٗالجت تالخان تآلالُ البرامج جٍُى

غ - اث بحن الاجها٫ وؾاثل جٍُى  .اإلاىاؾب الى٢ذ في اإلاىاؾبت اإلاٗلىمت إلًها٫ اإلاسخلٟت اإلاؿخٍى

 . ٖليها اإلاهاص٢ت احل مً اإلاسخهت الجهت بلى ٫ جدى  و الًماهاث ُٞه جدٟٔ مًؤ م٩ان جسهُو-

 .لهم حٗلُمُت صوعاث حغاءبو  ال٣غوى ٢ىاهحن ب٩ل اإلاغاحٗت مهلخت ٖالمب-

 .اإلاغاحٗت ٖملُت لدؿهُل البى٨ُت اإلالٟاث جىُٓم ٖلى الخغم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 65  
  

 الدزاست املُداهُت حالت البىً الىطني الجصائسي   : الفصل الثالث

 

 خالصت الفصل

ني البى٪ و٧الت ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ألازحر في ُى الجؼاثغي  الَى لخدؿحن  الالػمت ؤلاحغاءاث ٧ل جساطةب ملؼمت لىاصي َع

٘ و٦ظل٪ الغ٢ابت، و الدؿُحر وؾاثل  واضخت و ٖامت ؤَضاٝ وحؿُحر الٗملُت، و الٗلمُت ال٨ٟاءاث مً الٞغ

 .الؿى١  في ؾخمغاعؤلا  و الب٣اء و الؼباثً بعياء َى للجمُ٘ ؤؾاؾها

ني البى٪ ؤن ؾب٤ مما وؿخسلو ؤن ٨ًً ٦ما جىمُت  في اإلاؿاَمت الغثِؿُت البىى٥ بخضي ٌٗخبر الجؼاثغي  الَى

ني ٢خهاصؤلا بجبإ  بلى صعاؾدىا في جُغ٢ىا خُث ؤهىاٖها، زخالٝب ٖلى للمؿدثمٍغً ٢غوى مً ٣ًضمه إلاا هٓغ الَى

مىده  ج٣ىم مهلخت الضعاؾاث بمغاحٗت ملٟاث ال٣غى ٢بل بجساط ٢غاع خُث ال٣غى إلالٟاث اإلاغاحٗت زُىاث

 ًٖ الٗمُل اه٣ُإ خالت في و ٞىاثضٍ، و ؤنل ال٣غى اؾخٗاصة ؤحل مً ال٣غى مخابٗت ال٣غى مهلخت و جخىلى

 .خ٣ى٢ها مسخلٟت إلؾترحإ بحغاءاث جُب٤ُ بلى الى٧الت جلجإ الضًً ؤ٢ؿاٍ حؿضًض
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 تالخاجمت  العام 

 الخاجمت العامت

حر الخیاة في ؤؾاس ي صوع  لها التي الخیىیت اإلاالیت اإلااؾؿاث ؤ٢ضم مً البىى٥ حٗض  مخُلباث الا٢خهاصیت وفي جٞى

ا الخىمیت  اإلاالیت الؿیاؾت وم٩ىهاث جلٗب صوع بؾتراجُجُا في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ٞهي ال٨بري، مداوعَا خضؤ باٖخباَع

 في مباقغة یؿاَم ٢خهاصلئل جؼوصٍ الظي ثخمانؤن ؤلا  خیث وجمىیلها، الكغ٧اث بوكاء في ؾاَمذ ؤجها بط للضولت

ض باإلياٞت بلى الهضٝ الغثِس ي و اإلاخمثل في  جد٤ُ٣ الخىمیت، وجد٣ی٤ ألازحر َظا جُىیغ  والتي ألاعباح، مً اإلاٍؼ

٠ُ جغجبِ  ٢غوى . ق٩ل في ألمىاله اإلاؿخ٣بلي ؤؾاؾا بالخْى

لى  للمىاعص والؿلُم ألامثل الاؾخٛال٫ زانت بهٟت والبىى٥ ٖامت، بهٟت اإلااؾؿاث ٧ل ٖلى جٟغى َظا ازغ ٖو

لُه اإلاسخلٟت ت الًغوعي  ٞمً ، ٖو  َظٍ جخم٨ً ختى البىى٥ َظٍ حؿُحر في ال٠ًٗ وه٣اٍ ال٣ىة ه٣اٍ مٗٞغ

ظا الالػمت، والغبدُت جد٤ُ٣ اإلاغصوصًت مً ألازحرة غ بال ًخد٤٣ ال َو  ألاَضاٝ بلٙى جًمً صازلُت مغاحٗت بخٞى

 .اإلاغحىة

 ؤلاحابت ٖبر وطل٪ البى٨ُت ال٣غوى مىذ في الضازلُت اإلاغاحٗت صوع  ٖلى الخٗٝغ اإلاىيٕى َظ زال٫ مً خاولىا و٢ض

٢ؿام الضعاؾت بخ٣ؿُم ٢مىا ٖليها ولئلحابت الضعاؾت، بق٩الُت جمثل الدؿائالث التي ًٖ
ٌ
 ألاو٫  عثِؿُت بلى زالر ؤ

اع  ُٞه جُغ٢ىا الظي الىٓغي  ٧ان ٦خمهُض لؤل٢ؿام ألازغي ٞخًمً الجاهب  ، الىٓغي لٗملُت اإلاغاحٗت بلى ؤلَا

اع الىٓغي لٗملُت اإلاغاحٗت الضازلُت ف الثاوي ال٣ؿم ي قمل ؤًًا الجاهب الىٓغي بدُث جىاولىا ُٞه ؤلَا

 في الخٗم٤ و اإلاىيٕى َظا مًمىن  جضُٖم ؤعصها ٣ٞض الخُب٣ُُت البىى٥ ،ؤما ال٣ؿم الثالث ٧ان للضعاؾت

واصي  و٧الت البى٪ الىَني الجؼاثغي  ٞيها بزترها خالت صعاؾت زال٫ مً اإلاسخلٟت حىاهبها حها مً ؤلاخاَت بق٩الُخه و

ُى  .الجاهب َظا إلهجاػ 276 َع

 : هخائج إخخباز الفسطُاث

 ٧الخالي الٟغيُاث ازخباع ًم٨ىىا والخُب٣ُي الىٓغي  بك٣ُه اإلاىيٕى لهظا هخاثج مً بلُه جىنلىا ما زال٫ مً

 :ٖملُت ٞدو وجض٤ُ٢ صازل اإلااؾؿت  اإلاغاحٗت الضازلُت هيؤن  ًوالتي جخًم الفسطُت ألاولى

ت مً اإلاٗاًح إل٦دكاٝ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ صخت  زبىث رو٢ض جم الخد٤٣ مً وطل٪ بةجبإ مجمٖى

 .الٟغيُتَظٍ 

 :في البىى٥ جخمثل في   الضازلُت اإلاغاحٗت بو٩ٗاؾاث جُب٤ُؤزبدذ الضعاؾت ؤن  الفسطُت الثاهُت

مم٨ً و َظا ما ًخىا٤ٞ م٘  خض ؤصوى بلى اإلاساَغ َظٍ ؤزاع  مً خضال و البى٨ُت اإلاساَغ مً لخ٣لُلا

 الٟغيُت الثاهُت.

 :ني  في تالبى٨ُ ال٣غى ضاهُت جبحن لىا ؤن مىذُمً زال٫ الضعاؾت اإلا الفسطُت الثالثت البى٪ الَى

ت الجؼاثغي  ً للمل٠ و صعاؾت بلى جدلُل و بجساط .البى٨ُت وآلالُاث اإلاغاخل مً ًمغ بمجمٖى مً ج٩ٍى

ظا ما ًثبذ  .منها والخض البى٨ُت اإلاساَغ مً في الخ٣لُل الضازلُت بالى٧الت اإلاغاحٗت ٦ما حؿاَم ٣غاعال َو

 .صخت َظٍ الٟغيُت
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 هخائج الدزاست :

 :الخالُت الىخاثج بلى الىنى٫  مً جم٨ىا الضعاؾت َظٍ زال٫ مً

o ٍغ إلاا ال٣غاع جساطب ٖملُت في والترقُض الخىحُه في ٞاٖلُت ألا٦ثر الىؾاثل بحن مً الضازلُت اإلاغاحٗت  جٞى

 .باإلااؾؿت اإلاهالر مسخل٠ بها ج٣ىم التي الٗملُاث مسخل٠ خى٫  و صخُدت ص٣ُ٢ت مٗلىماث مً

o خماص ال٣غوى مىذ ٖملُت في ومهمت ؤؾاؾُت زُىة ال٣غوى ملٟاث حٗخبر صعاؾاث  الُغ١  ٖلى بااٖل

  .خالُا الخضًثت

o  ٤ نيٞو  جساطب ٖملُت في حؿاٖضٍ ؤصاة الضازلُت اإلاغاحٗت حٗل في مٗخبرة صعحت بلى الجؼاثغي  البى٪ الَى

 .ال٣غوى ٢غاعاث مىذ

 جىصُاث الدزاست :

 ؾلُمت و ٞٗالت يماهاث ٖلى الخهى٫  ٖلى غمخال و ال٣غوى مىذ ٖملُت جغا٤ٞ التي ؤلاحغاءاث خترامب 

 .ألامىا٫ زغوج ٢بل

 ًا حٛحرا جدضر ؤن البىى٥ ٖلى ًجب ال٣غى زُغ مً الخ٣لُل ؤحل م  الؼباثً، م٘ حٗاملها همِ في حظٍع

 .الؼباثً م٘ الجاٝ الخٗامل و اإلاباصعة عوح ُٚاب البحرو٢غاَُت، والتهاون، لمماَلت،ل وجً٘ خضا

 ٟغ مً اصةؤلاؾخ  البى٪ لها ًخٗغى التي واإلاساَغ الخض٤ُ٢ خى٫  الضوعٍت الخ٣اٍع

 یت ؤهٓمخه جُىیغ زال٫ مً اوسجاما و ج٩امال ؤ٦ثر للى٧الت الضازلیت الغ٢ابت هٓام حٗل ٖلى الٗمل  الٟٖغ

 حجمه و وكاَه َبیٗت م٘ جخماش ى حٗلها و اإلاالیت و ، اإلاداؾبیت و ؤلاصاعیت بالجىاهب اإلاخٗل٣ت ألاؾاؾیت

 .البكغیت و اإلااصیت بم٩اهیاجه و

 أفاق الدزاست :

ت مً اإلاىايُ٘ التي لٗل و ٖس ى ؤن ج٩ىن مدل للمٗالجت  و في زخام َظا البدث َا هدً ه٣ضم مجمٖى

 مؿخ٣بال :

 .غ مً ؤصاء البىى٥  صوع اإلاغاحٗت الضازلُت في الخٍُى

 . صوع ؤهٓمت الغ٢ابت في الخد٨م باإلاساَغ 

 . هٓام الغ٢ابت الضازلي و ؤزٍغ ٖلى اله٩ُل الخىٓمي 
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 كائمت املساحع

 كائمت املساحع

  : الىخب

ت الىاخُت الخؿاباث جض٤ُ٢ ٖلم هللاّ  ٖبض ؤمحن زالض - كغ واثل صاع الٗلمُت و الىٍٓغ
ّ
 .2000 ٖمان للي

 .2012-01-01زالض ؤمحن،الخض٤ُ٢ والغ٢ابت في البىى٥،صاع واثل للُباٖت و اليكغ والخىػَ٘  -

اعي مدمىص ٖلُل و الخُُب عاٚب زالض -  صاع الخؿاباث، لخض٤ُ٢ الٗملُت و الٗلمُت ألانى٫  الٞغ

 ..ألاعصن، ٖمان الخىػَ٘ و لليكغ اإلاؿخ٣بل

 . 2010,1َبٗت  البىى٥، و ه٣ىص الخلبي، ٍعاى و الٗهاع عقُض -

٣ت -  1997 .، ألاولي ،َبٗت لليكغ الٗغبُت النهًت ،صاع الٗامت ،اإلاالُت اإلاذجىب ٞع

اث صًىان البىى٥، ا٢خهاص في مدايغاث ال٣ؼوٍني، قا٦غ -  .1998الجؼاثغ  الجامُٗت، اإلاُبٖى

اث الجامُٗت-ج٣ىُاث البىى٥ -الُاَغ لُغف -  20-2َبٗت-صًىان اإلاُبٖى

 ، 1989 الجامُٗت، الكباب ،ماؾؿت الخؿاباث مغاحٗت و ؤهىع،الغ٢ابت اخمض و الصخً الٟخاح ٖبض -

ت  -  ،2003ٖبض الٟخاح الصخً و آزغون، ؤؾـ اإلاغاحٗت، صاع الكباب الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

مهغ  الجامُٗت، الضاع الضازلُت، والغ٢ابت الدكُٛلُت اإلاغاحٗت وآزغون، الصخً الٟخاح ٖبض -

2007/2008 . 

ٖبض الٟخاح مدمض الصخً ، مدمض الؿُض ؾغاًا ، شخاجه الؿُض ، الغ٢ابت واإلاغاحٗت الضازلُت  -

ت :الضاع الجامُٗت   .2006الخضًثت ، )الاؾ٨ىضٍع

 لليكغ، الجضًضة الجامٗت الضاع الضازلُت، واإلاغاحٗت الغ٢ابت ٧امل، الصخً،ؾمحر مدمض الٟخاح ٖبض -

.2001  

-01-01الضاع الجامُٗت للُباٖت و اليكغ  ، بصاعتها و ٖملُاتها لكاملتا ،البىى٥ الخمُض ٖبض اإلاُلب ٖبض -

 . ألاولي ،َبٗت   2006

 الٟلؿُٟت، و الضًيُت الضعاؾاث مٗهض الٗلمُت، اإلاٗاٝع .ماحض اخمض :جد٤ُ٣ الانٟي مهضي مدمض -

 4183 .َبٗت

اث صًىان الخؿاباث جض٤ُ٢ و مدمىص التهامي َىاَغ،مؿٗىص نض٣ًي اإلاغاحٗت - الجامُٗت  اإلاُبٖى

2005. 

ت -  .26/10/2006في  سخبذ ٦ما الصخغاء، م٣اجل مىؾٖى

 .2010حضي خامض حجاػي ،صاع الخٗلُم الجامعي للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘ و -

 للُباٖت الجامعي الخٗلُم صاع جُب٣ُي، ٖملي مضزل الضازلُت اإلاغاحٗت ؤنى٫  حجاػي، خامض وحضي -

 .2010مهغ  واليكغ،

 الجامعُت :السسائل 

غف خمى، الخاج ؤبىالٗال -  مظ٦غة الضازلُت، الغ٢ابت هٓام لخ٣ُُم ٦إصاة الضازلُت اإلاغاحٗت ٖمغ، ألَا

 .2008 الجؼاثغ، للخجاعة، الٗلُا اإلاضعؾت ميكىعة، حرٚ لِؿاوـ
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 املساحع كائمت

ُت اإلاساَغ الهم،بصاعة اخمض -  هُل مخُلباث يمً مظ٦غة الدؿضًض، زُغ في الخد٨م زال٫ مً اإلاهٞغ

 .1999الا٢خهاصًت،ٕٞغ حؿُحر حامٗت الجؼاثغ الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة

 مظ٦غة ؤلا٢خهاصًت، اإلااؾؿت في اإلاساَغ بصاعة في الضازلُت اإلاغاحٗت صوع  وعصة، ٖبُض مهاوة، آما٫ -

 .2008/2009وع٢لت حامٗت ميكىعة، ٚحر لِؿاوـ

 في اإلااحؿخحر قهاصة هُل مخُلباث يمً مظ٦غة ، ألاحل ٢هحرة البى٨ُت ال٣غوى حؿُحر مىجغفي، ؤما٫ -

 . 2002،حامٗت الجؼاثغ  الا٢خهاصًت الٗلىم

ل ٦ما٫ خلبىف -  2009. ، جلمؿان ،حامٗت ا٢خهاصًت ،ٖلىم الاؾدثماعاث ،جمٍى

 حامٗت الخ٣ى١، ٧لُت ميكىعة ماحؿخحر، عؾالت الكاملت البىى٥ نالر، الٟخاح ٖبض نالر عقضي -

ت  2000وكغ،  صاع بضون  الاؾ٨ىضٍع

 الجؼاثغ، اإلااحؿخحر،حامٗت قهاصة هُل مخُلباث يمً البىى٥،مظ٦غ ٢ُإ في بلخًحر،اإلاغاحٗت ؾمحر -

2002  

غ اإلاالُت إلاً، مجلت الٗلىم الاحخماُٖت و ؤلاوؿاهُت، حامٗت ٢ؿىُُىت،  -  .٣ٖ2002اعي مهُٟى، الخ٣اٍع

تؤلا  حامٗت الخجاعة، الكامل،٧لُت والخض٤ُ٢ اإلاغاحٗت و٢ىاٖض ؾغاًا،ؤنى٫  الؿُض مدمض -  2005 ؾ٨ىضٍع

 قهاصة هُل مخُلباث يمً ،مظ٦غة ٖالحها و البى٨ُت،ج٣ُُمها اإلاساَغ و البى٨ُت ؤلىش ي،ال٣غوى مدمض -

 .2002الا٢خهاصًت،حامٗت الجؼاثغ  الٗلىم في اإلااحؿخحر

ل" الضًً ههغ مٗؼوػي  -  لِؿاوـ، :ف لىُلمظ٦غة  .اإلاخىؾُت و الهٛحرة للماؾؿاث البى٩ي الخمٍى

 .بىمغصاؽ حامٗت
- Antoine Sardi : Audit et inspection bancaire, Afges, Tome 1, 1993, 
-  

 ألاوزاق البحثُت :

مدمض ًاؾحن ٚاصع، ج٣ُُم صوع ؤحهؼة الغ٢ابت في اإلاجا٫ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ٖملُت اإلاغاحٗت بك٩ل ٖام،  -

ت، وكغة ً ؤو٫  بل٨تروهُت قهٍغ  2003 ٧اهىن ؤو٫، –اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن، حكٍغ

 

 اللىاهين و املساسُم :

ت اإلااصة -  609 . ال٣اهىن الخجاعي للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ل  14الهاصع في  10-90ال٣اهىن  مً 331 اإلااصة -  للى٣ض و ال٣غوى. 1990ؤٍٞغ

 

 مىاكع ألاهترهذ :

ُت     اإلاٗمالث -    www.kashiflagetaa.com/moralefat035/01htm extraite /192007/10اإلاهٞغ

- www.sis.gov.ps/arabic/roya/27/page 9.hotmail



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :امللخص 

ت تهضٝ ا،اإلاغاحٗت الضازلُت في مىذ ال٣غوى البى٨ُت ع صو  الضعاؾت بلى مٗٞغ خباَع ؤَم مىعص  وطل٪ أٖل

 ؤو، ال٣بى٫  بدُث ٩ًىن للبى٪ الخ٤ في ،ومدضصاث و جمىذ بٖخماصا ٖلى م٩ُاهؼماث، للماؾؿت البى٨ُت 

ٌ  .الؼبىن  َٝغ مً الًماهاث اإلا٣ضمت  و الكغوٍ خؿب الٞغ

جُغ٢ىا بلى اإلاغاحٗت بهٟت ٖامت و اإلاغاحٗت الضازلُت بهٟت ببغاػ يغوعة اإلاغاحٗت الضازلُت ، ألحل 

جًمىذ الضعاؾت بؾ٣اٍ ،و  جىاولىا آلُاث مىذ ال٣غوى وآلُاث الغ٢ابت ٖلى ٖملُت اإلاىذ ٦ما ،زانت

مً لئلإلاام باإلاىيٕى ، و ؤلاخاَت به مً حىاهبه اإلاسخلٟت ،و طل٪  الجاهب الىٓغي ٖلى الجاهب الخُب٣ُي

ُى  ني الجؼاثغي بى٧الت واصي َع  .276زال٫ صعاؾدىا اإلاُضاهُت ٖلى مؿخىي البى٪ الَى

،٦ما ؤجها  البى٨ُت اإلاساَغ مً للخ٣لُل يمان، هىا بلى ٧ىن اإلاغاحٗت الضازلُت  لٗملُت مىذ ال٣غوىزلو 

 .مم٨ً خض ؤصوى بلى اإلاساَغ ؤزاع مً الخض حؿاٖض ؤلاصاعة البى٨ُت في

 البىى٥. ، ال٣غوى ، الغ٢ابت ،ت الضازلُ اإلاغاحٗت ،الخض٤ُ٢  اليلماث املفخاحُت :

Résumé:  

L’étudeviseàidentifierlerôledel’auditinternedansl’octroideprêts
bancaires,quiestconsidérécommelaressourcelaplusimportante
pourl’institutionbancaireetilestoctroyéenfonctiondemécanismes
etdefacteursdéterminants.Afindemettreenévidencelanécessité
del’auditinterne,nousavonsabordél’examendel’audit engénéralet
l’auditinterneenparticulier,ainsiquelesmécanismesd’octroide
prêtsetdesupervision du processus  
d’octroidesubventions,notammentenEncomparantL’aspect
pratiqueavecl’aspectthéorique.Aucoursdenotreétudedeterrainau
niveau de la Banquenationaled'Algériel'Agence de Oued Rhiou 276. 
On conclut que l'audit interne du processusdeprêtestunegarantie
deréductiondurisquebancaireetaideladirectiondelabanqueà
minimiser l'impact des risques. 

Mots-clés:Audit,Auditinterne,Contrôle,Prêts,Banques 


