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 ؤلاهداء

 

"....  وظلبلى هظه اإلاغخلت مً ٢ا٫ ٞيهما اإلاىلى ٖؼ  ونلذظهضي بلى مً بًٟلهما  وخهاصؤهضي زمغة ٖملي 

ؼة  ًِ ِبْخَؿاًها ۚ. بلى ؤمي الٍٗؼ
ًْ َىاِلَض

ْ
اقي، وبلى وبزىحيالٟايل  وؤبيَوِبال  ولم٧ل مً ؤحجم ًٖ ٦خابتهم ٢لمي  وبلى ٞع

 ًخُٛبىا ًٖ طهني .....

 والض٧اجغة وألاؾاجظةٚاًت ؾىت جسغجي  الابخضاجي بلىبلى ٧ل ألاؾاجظة الظًً صعؾذ ٖىضهم مً الؿىت ألاولى 

 ال٨غام.

غ الظي ؾاٖضوي ٖلى بهزاػ هظا الٗمل " مضوعي هىع الضًً" وبلى ٧ل ٖما٫ ماؾؿت الؿاخل بلى ألا  ؾخاط اإلاَا

 للخلُب.
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 .والهالحما ُٞه الخحر  ىوؤٖاهىا ٖلوك٨غ هللا ٖؼ وظل الظي اهاع لىا صعبىا         

٦ما  ال٣ُمت،هىع الضًً '' الظي ؤٞاصها بىهاثده  وعيٖلى هظا الٗمل ''مض واإلاكٝغ ؤوال لؤلؾخاطهخ٣ضم بالك٨غ 

ل الى ٧ل ٖما٫ ماؾؿت الؿاخل خلُب   بمشابت مغقضًً مهىُا لىا. ا٧اهى  بمؿخٛاهم الظًًهخ٣ضم بالك٨غ الجٍؼ

انوؿضي ٧ل ٖباعاث الك٨غ  وؤزحرا ؤو الى ٧ل شخو مض لىا ًض اإلاؿاٖضة إلهزاػ هظه اإلاظ٦غة مً بُٗض  والٗٞغ

ب  مً  َُبت. ولى ب٩لمت٢ٍغ

 

 ق٨غا

 

ظمُٗا _هللا ٨ُٞم  _ باع٥  
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ها ؤلاوؿان بك٩لبن ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث لِؿذ ولُضة الُىم                ب، ٣ٞض ٖٞغ بضاجي  ؤو ألامـ ال٣ٍغ

مىظ بضؤ الٟغص مؼاولت وكاَه إلقبإ خاظاجه وخاظاث ٚحره. و٧اهذ ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث في الٗهىع 

٤ ؤن ٣ًىم ٧ل ٧اجب بمغاظٗت ٖمل  ٤ الاؾخمإ، زم ؤزظث ق٨ال آزغا ًخم ًٖ ٍَغ ال٣ضًمت جخم ًٖ ٍَغ

٤ ٧اهذ  ٍغ ٟحن ؤَل٤ ٖليهم في آلازغ، وفي ٖهغ الٚا ت مً اإلاْى ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث جخم بىاؾُت مزمٖى

 خُنها مزلـ )جض٤ُ٢ الخؿاباث( .

اثٟها وؤهضاٞها وباٖخباعها          خه اإلااؾؿت مً خُض حجم وكاَها وحٗضص ْو الىخضة ؤو  بن الخٛحر الظي ٖٞغ

ٗالُت وكاَاتها والاهخمام الخلُت اليكُت لليؿُج الا٢خهاصي، ما ًزبرها ٖلي يمان خؿً الدؿُح ر ٞو

بالٗملُاث وؤلاظغاءاث الخىُٓمُت صازل ؤ٢ؿامها وخؿً ازخُاع ال٣غاعاث ؾىاء ٧اهذ هظه ال٣غاعاث 

ت اؾخٛال٫ ؤمشل ت ؤو حكُٛلُت والتي جم٨نها مً اؾخٛال٫ مسخل٠ وؾاثلها اإلااصًت والبكٍغ  .اؾتراجُزُت ؤو بصاٍع

حؿاٖضها  وكاَاتها باث مً الًغوعي ٖليها بًزاص وؾاثل ؤو ج٣ىُاثول٩ي جخد٨م اإلااؾؿت في جغقُض           

اإلاداؾبي ب٣ىاٖضه  ٖلي طل٪، ومً بحن هظه الىؾاثل الخض٤ُ٢ ؤو اإلاغاظٗت، خُض ْهغ بٗض ْهىع الىٓام

اجه، وم٘ جُىع اليكاَاث الا٢خهاصًت و٦بر حجم اإلااؾؿت وعؤؽ مالها وظب الٟهل بحن اإلال٨ُت  وهٍٓغ

ْهغ جسٝى ناخب اإلاا٫ مً ٖضم جُب٤ُ اإلاؿحر حٗلُماث ؤلاصاعة، ٦ما لىخٔ م٘ مغوع الؼمً والدؿُحر، وبظل٪ 

اث٠ مً ٦ٟاءاث  اث٠ اإلااؾؿت، إلاا ٢ض جخُلبه جل٪ الْى ؤهه مً اإلاؿخدُل ؤن ٌكاع٥ اإلاؿاهمىن في حؿُحر ْو

االث وجىؾ٘ مخسههت ًيبغي ا٢خىائها مً ؾى١ الٗمل، باإلياٞت بلي جضزل الضولت ال٨بحر في مسخل٠ اإلاز

ؤظهؼتها. ٞٓهىع ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث التي ٣ًىم بها شخو مدتٝر مداًض ومؿخ٣ل وزاعجي صلُل ًُمئن 

ؤصخاب ألامىا٫ ًٖ هدُزت ما اؾدشمغوه، ٞةطا ٧ان هضٝ اإلاض٤٢ الخاعجي هى بُٖاء عؤي مداًض مضٖم بإصلت 

ُت ونض١ الخؿاباث الظي ٨ًؿب اإلاٗلىماث  اإلاداؾبُت ال٣ىة ال٣اهىهُت، و٢غاثً بزباث ًٖ مضي قٖغ

ٞاإلازاالث اإلاخٗضصة واإلادكٗبت ؤٞغػث حٗضص في ؤهىإ وؤهضاٝ ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث لخهل بلي مزا٫ 

اث٠ في  ىانغ اإلاغ٦ؼ اإلاالي مً ؤنى٫ وزهىم التي جضعؽ مسخل٠ ألاوكُت والْى الخؿاباث الخخامُت ٖو

٘ مؿخىي ألاصاء وال٨ٟاًت الا٢خهاصًتاإلااؾؿت والتي تهضٝ بلي جدضًض الاهدغاٞاث وؤؾبابها   .والٗمل ٖلي ٞع
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  إشياليت الدزاطت:

 ج٨مً بق٩الُت الضعاؾت في:

 وما مضي جإزحره ٖلى بصاعة اإلاسؼون؟  ماهي ؤهمُت الخض٤ُ٢ 

ُت الخالُت:   وإلاىا٢كت هظا ألاق٩ا٫ الغثِس ي ٢مىا بخ٣ؿُمه بلى الدؿائالث الٟٖغ

  ما هي الٗمىمُاث واإلاٟاهُم ألاؾاؾُت للخض٤ُ٢؟ 

  ؤهمُت اإلاسؼون واإلاساػن؟ هى صوع ما 

  ٖال٢ت الخض٤ُ٢ بةصاعة اإلاسؼون؟   ُٞما جخمشل 

  :فسطياث اإلاىطىع 

 إلاٗالجت اإلاىيٕى ٢مىا بىي٘ ظملت مً الٟغيُاث ٧اهذ ٖلى الىدى الخالي:           

 .الخض٤ُ٢ له ؤزغ ٦بحر ٖلى بصاعة اإلاسؼون 

 .الخض٤ُ٢ ٌؿمذ بمغا٢بت بصاعة اإلاسؼوهاث 

 .اإلااؾؿت التي ال جغاظ٘ هٟؿها مد٩ىم ٖليها بالؼوا٫ 

 أطباب و دوافع الدزاطت : 

 أطباب ذاجيت 

 .''حٗل٤ اإلاىيٕى بمزا٫ صعاؾدىا '' الخض٤ُ٢ و مغا٢بت الدؿُحر 

 .الخٗٝغ ٖلى اإلادُِ اإلانهي و ؤلاؾخٗضاص لخدمل مؿاولُت الٗمل مؿخ٣بال 

  مىطىعيتأطباب 

 .يغوعة جُٟٗل الخض٤ُ٢ في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت إلاا له مً ؤهمُت بالٛت 

 .ت في هظا اإلازا٫  ال٠ًٗ الظي حٗاهُه اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

 أهميت اإلاىطىع: 

ج٨مً ؤهمُت بدشىا في ألاهمُت البالٛت للخض٤ُ٢ في بصاعة اإلاسؼوهاث مً زال٫ اإلاغاظٗت ال٩املت للماؾؿت و 

 باٖخباعه الًغوعة الخخمُت التي ال مىام منها ٧ىهه البىنلت التي ج٣ىم مؿاع اإلااؾؿت .
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 أهداف اإلاىطىع: 

ىا بلى ظملت مً ألاهضاٝ ؤهمها:   حهضٝ مىيٖى

 ى بصاعة اإلاسؼوهاث جبُان ؤزغ الخض٤ُ٢ ٖل 

  اإلازا٫ الٗلمي. وجىؾُ٘بزغاء اإلا٨خبت 

 الدزاطت:مىهج 

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي       خُض ؾمذ اإلاىهج الىنٟي باؾدُٗاب الاَاع  والخدلُليفي هظا البدض جم الٖا

 الىٓغي للبدض ؤما اإلاىهج الخدلُلي ٣ٞض ؤٖخمض ٦إؾاؽ للخدلُل في الجاهب الخُب٣ُي.

 جم ج٣ؿُم هظا البدض بلى م٣ضمت وزالر ٞهى٫ و زاجمت.  الدزاطت:جلظيم 

جىاولذ اإلا٣ضمت مك٩لت البدض، الٟغيُاث، ؤؾباب و صواٞ٘ الضعاؾت ،ؤهمُت، ؤهضاٝ، مىهج الضعاؾت، 

 ج٣ؿُماث، خضوص، مهاصع الضعاؾت.

 جىاو٫ الٟهل ألاو٫ مىيٕى الخض٤ُ٢ وؤهمُخه وؤهىاٖه.

 ؤما الٟهل الشاوي ُٞبدض في بصاعة اإلاسؼون في اإلااؾؿت و ؤهىاٖه و مغاخله.

في خحن الٟهل الشالض ٣ٞض قمل ٖلى صعاؾت جُب٣ُُت لخالت في ماؾؿت الؿاخل للخلُب ، وطل٪ زانت 

ُٟت بصاعة اإلاسؼون و ٖال٢خه بالخض٤ُ٢.  بْى

 خىنل بليها و٦ظل٪ بٌٗ اإلا٣ترخاث.وؤزحرا ٣ٞض اقخملذ الخاجمت زالنت اإلابدض و الىخاثج التي جم ال

 : خدود الدزاطت

 جخمشل في الخضوص الؼمىُت و اإلا٩اهُت وهي ٧الخالي .

 .٧2019اهذ الضعاؾت زال٫ ؾىت  : خضوص ػمىُت 

 ملبىت الؿاخل مؿخٛاهم. : خضوص م٩اهُت

 مصادز اإلاىطىع: 

اٖخمضها ؤزىاء صعاؾدىا ٖلى مسخل٠ ألاصواث اإلا٨خبت اإلاخمشلت في مسخل٠ ال٨خب باللٛت الٗغبُت و ٧ل مسخل٠ 

ُٗت ال٣اهىهُت.  الىزاث٤ الغؾمُت و الدكَغ
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 ٌ  الفصل ألاو
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 :جمهيد

 بن الخُىع ال٨بحر الظي قهضجه اإلااؾؿت ٖبر الؼمً و٦ظا الخُىع في مزا٫ الٗال٢اث الا٢خهاصًت          

ت وحكاب٨ها ظٗل اإلااؾؿت جخٗامل م٘ ٖضة ؤَغا ٝ مسخلٟت وهُئاث لها  وجىؾُ٘ هُا١ اإلاباصالث الخزاٍع

ُٟت ظضًضة صازلمهالح بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر  ه٩ُلها  مباقغ في اإلااؾؿت مما ؤوظب ٖلى اإلااؾؿت جبني ْو

 .اليكاَاث التي ج٣ىم بها الخىُٓمي، حؿمذ لها بةباٙل ٧ل هاالء اإلاخٗاملحن ب٩ل الخُىعاث صازل اإلااؾؿت و٦ظا

ُ ول٩ي ج٣ىم بهظه اإلاهمت ٖلى ؤ٦مل وظه، وظب ؤن جخمخ٘ هظه اإلاهمت بهٟت الخُاص        ت في بًها٫ واإلاىيٖى

لى هظا ألاؾاؽ وكإث ٖملُت الخض٤ُ٢ غ إلاً حهمهم ألامغ، ٖو إلاؿاٖضة اإلااؾؿت ٖلى جلبُت هظه  مسخل٠ الخ٣اٍع

 اإلاخُلباث.
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: ماهيت الخدكيم  اإلابدث ألاٌو

خي للخض٤ُ٢ بُٛت وي٘ اللبىت ألاؾاؾُت للمىيٕى ٧ان البض مً اؾخٗغاى الخُىع                          الخاٍع

 .و٦ظل٪ َغ٢ه باإلياٞت بلى جبُان ألاهضاٝ التي ًغمي بلى جد٣ُ٣ها ومٟهىمه

: مساخل جطىز الخدكيم  اإلاطلب ألاٌو

 :في مزا٫ اؾخٗغاى جُىع اإلاغاظٗت ٦ٗلم و٦مهىت ًم٨ً ٖغى ؤهم اإلاالمذ الخالُت                   

 1ألابىاء ًٖ آلاباء  بضؤث اإلاغاظٗت ٦مهىت ٚحر مىٓمت ًخىاعثها 1-

 بضؤث اإلاغاظٗت في مهغ، بهٟت زانت في نىعة مغاظٗت خ٩ىمُت إلاهغوٞاث الضولت وبًغاصاتها م٘ وكإة 2-

 .الخ٩ىمت في مهغ

ىا لخُىع اإلاهىت في الٗهغ الىؾُِ والخضًض، ٧ان هظا َبُُٗا خُض وا٦بذ 3-  ٧اهذ بًُالُا وبهزلترا مَى

 : ًليظًً البلضًً ومً مٓاهغ هظا الخُىع ما اإلاغاظٗت في طل٪ جُىع اإلاداؾبت في ه

  م في ُِٞىا بةًُالُا، و٢ض ؤَل٤ ٖليها ٧لُت اإلاداؾبت 1851جإؾؿذ ؤو٫ ظمُٗت للمداؾبحن ٖام 

 ٖملي بزاهب الىزاح في امخدان للخهى٫ ٖلى ل٣ب زبحر ً  و٧اهذ جُلب زالر ؾىىاث جمٍغ

 مداؾب. 

  م باإلامل٨ت اإلاخدضة 1553اصهبرة ٖام ؤشخام ؤؾمائهم في سجل اإلاداؾبحن في مضًىت  6سجل.  

  م جإؾـ مزم٘ اإلاداؾبحن ال٣اهىهحن بةهزلترا. 1991في ٖام 

بضؤ اهخمام باإلاغاظٗت ٦ٗلم مىظ اٞخخدذ ؤو٫ ٧لُت للمداؾبت بةًُالُا ، وجإؾِـ مزم٘ اإلاداؾبحن  4-

هىت وبطا خاولىا الخٗٝغ ٖلى بةهزلترا، وخُض بضؤ الاهخمام ٖلى ألانى٫ الٗلمُت والٗملُت اإلام٨ىت في مزا٫ اإلا

 : ًليمٓاهغ جُىع اإلاهىت في مهغ ًم٨ً ؤن هالخٔ ما  ؤهم

  ت   .م 1936جإؾِـ ظمُٗت اإلاداؾبحن واإلاغاظٗحن اإلاهٍغ

  م 1981لؿىت  33نضوع ٢اهىن جىُٓم اإلاهىت ع٢م 

  م 1984لؿىت  26نضوع ٢اهىن قغ٧اث اإلاؿاهمت ع٢م.  

 . ت ٖام جإؾِـ ه٣ابت اإلاداؾبحن واإلاغاظٗحن ا  1985إلاهٍغ

  م 1985بنضاع صؾخىع مهىت اإلاداؾبت واإلاغاظٗت ٖام 

  م 1964بوكاء الجهاػ اإلاغ٦ؼي للمداؾباث ٖام. 

  م 1955لؿىت  144م زم ال٣اهىن  1968لؿىت  44نضوع ال٣اهىن ع٢م 

                                                           
مل، اإلاداؾبت -1 اث الجامُٗت م  الٗامت،ابغاهُم الٖا  .12صًىان اإلاُبٖى



اع الىٓغي للخض٤ُ٢                                                                                                الٟهل ألاو٫                        ؤلَا

 اإلاداؾبي

7 

 حن وه٣ابت اإلاداؾبحن واإلاغاظٗحن   .جإؾِـ ه٣ابت الخزاٍع

  م 1951لؿىت  189نضوع ٢اهىن الكغ٧اث ع٢م.  

  ما٫ الٗام   .م 1991لؿىت  213نضوع ٢اهىن قغ٧اث ٢ُإ ألٖا

 وؤؾالُب وفي هظا اإلازا٫ الجامعي هزض ؤن الجامٗاث واإلاٗاهض الٗلُا ٢ض اهخمذ مىظ وكإتها بخضَعـ ؤنى٫ 

 .اإلاغاظٗت لُالبها م٘ جؼاًض الاهخمام بظل٪ ٖلى مغ الى٢ذ

ول٩ل  مغث في طل٪ بمغاخل زالر وعاء ٧ل منها ؤؾـهضاٝ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن اإلاغاظٗت ٢ض ومً خُض جُىع ألا 

 :منها هخاثزها ٦ما ًلي

 اإلاسخلت ألاولى: مسخلت اهدشاف ألاخطاء

والتزوٍغ  في باصت ألامغ اإلاماعؾت ٧ان ًىٓغ بلى اإلاغاظٗت ٖلى بجها وؾُلت الهضٝ منها ا٦دكاٝ ألازُاء والٛل

ٖلى ح٣ٗب جل٪ ألازُاء وا٦دكاٞها، بمٗنى ؤن  اإلاىظىص بالضٞاجغ، وؤن مهمت مغا٢ب الخؿاباث ٢انغة ٣ِٞ

الىٓغة و٢تها ألهضاٝ الغ٢ابت ٧اهذ جدضصها مً الخد٤٣ مً الض٢ت الخؿابُت للضٞاجغ والسجالث و٢ض ؾاٖض 

 :وظىص هظا الهضٝ ما ًلي

 .نٛغ حجم اإلايكأث ويألت ٖضص الٗملُاث اإلاالُت 1-

ت اإلال٨ُت اإلاكتر٦ت في ال٨ٟغ اإلاداؾبي 2-  .ؾُاصة هٍٓغ

 الىٓغ بلى مغا٢ب الخؿاباث ٖلى ؤن مهمخه هي ح٣ٗب وجهُض ألازُاء في ؤلاظغاءاث اإلاداؾبُت و٧ان مً 3-

 : هدُزت طل٪ ٖلى اإلاغاظٗت ما ًلي

 ٣ت اإلاغاظٗت الخٟهُلُت الكاملت  .بجبإ ٍَغ

 التر٦حز ٖلى جد٤ُ٣ ومغاظٗت ٖىانغ اإلاغ٦ؼ اإلاالي. 

  جزاه ٖمله وهى ناخب اإلايكإةمؿاولُت مغا٢ب الخؿاباث ٧اهذ مؿاولُت مضًىت. 

 .٧1اهذ اإلاغظٗت اإلاؿدىضة هي نلب ٖمل اإلاغا٢ب 

ف الخدكيماإلاطلب الثاوي :   حعٍس

جم حٍٗغ٠ ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث مً ٢بل الٗضًض مً عواص ال٨ٟغ اإلاداؾبي والهُئاث                        

 :الخٗاٍع٠ ما ًلي اإلاهىُت، بال ؤجها جهب في هٟـ الهضٝ، ومً ؤهم جل٪ واإلازالـ

 ٌ  :الخعٍسف ألاو

                                                           
م صوع اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت اإلايكىعة في الخيبا بإؾٗاع ألاؾهم في بىعنت ألاوعا١ اإلاالُت في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت  2003، زلُل، ؤبى خكِل-1

 .15جُب٣ُُت، مزلت م صعاؾت 
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 حٍٗغ٠ ٖلمي للخض٤ُ٢ ٦ما ًلي: جض٤ُ٢ 1412وكغث لجىت اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت للخض٤ُ٢ في ٖام                     

الخؿاباث ٖباعة ًٖ ٖملُت مىٓمت لجم٘ وج٣ُُم ؤصلت و٢غاثً بزباث ًٖ اٞتراياث، بى٢اج٘ وؤخضار 

ُت، وطل٪ إلاٗغ  ٣ت مىيٖى اإلادضصة،  ٞت مضي صخت هظه الاٞتراياث ومضي جمكيها م٘ اإلاٗاًحرا٢خهاصًت بٍُغ

غاٝ  بلىوبًها٫ هدُزت طل٪  اإلاٗلىماث. وبخإمل هظا الخٍٗغ٠ هزض ؤهه ٢ض ظاء ٖاما  اإلاٗىُت( مؿخسضميألَا

الخض٤ُ٢ الضازلُت التي ٣ًىم بها الٗاملىن بالىخضاث  لضعظت ؤهه ٌكمل ٧اٞت ؤهىإ الخض٤ُ٢، ٦ٗملُت

٣ًىم به الٗاملىن بم٩اجب ؤو ؤظهؼة الخض٤ُ٢ الخ٩ىمُت  الخ٩ىمُت والظي ؤو جض٤ُ٢ الىخضاث الا٢خهاصًت

ملُت الخض٤ُ٢  .ال٣اهىوي الخُاصًت والتي ٣ًىم بها اإلاداؾب ٖو

ف الثاوي  :الخعٍس

 وهى حٍٗغ٠ قامل للخض٤ُ٢ ٌُٛي اإلاٟهىم وألاهضاٝ الخضًشت للخض٤ُ٢ وهى: ؤن ٖملُت جض٤ُ٢               

ومؿخسضمي  الخؿاباث هي ٖملُت ٞدو مىٓم للمٗلىماث بىاؾُت شخو ماهل ٞىُا ومؿخ٣ل ًٖ مٗضي

مؿخسضم  بلى ، ب٣هض م٘ وج٣ُُم ؤصلت بزباث مىزى١ بها، وبًها٫ هدُزت الٟدو والخد1٤ُ٣اإلاٗلىماث

ماث اإلاٗضة يىء اإلاٗلى  ٖلىج٣ُُم ال٣غاعاث التي جخسظ خضًشا  اإلاٗلىماث، ٦ما حكمل ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث

٣ا إلاٗاًحر مهىت جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاخٗاٝع ٖليها  زال٫ جدلُل هظا الخٍٗغ٠ ًخطح ؤن ٖملُت  ًوم .صولُاٞو

 2ؤؾاؾُت هي: جض٤ُ٢ الخؿاباث جغج٨ؼ ٖلى ال٣ُام بٗملُاث

اإلاالُت اإلاسجلت  وهى ٖملُت ٞىُت جم٨ً اإلاض٤٢ مً الخإ٦ض والاَمئىان ًٖ صخت وؾالمت الٗملُاثالفدص:  -أ

ؤؾاؾها  ٖلىالضازلُت والخاعظُت الخِخم  في الضٞاجغ والسجالث اإلاداؾبُت، والخإ٦ض مً ظضًت اإلاؿدىضاث

 .الدسجُل في الضٞاجغ اإلاداؾبُت

ًخم٨ً  اإلاالُت ختى٣ًهض به الخد٤٣ مً وظىص ألانى٫ ومل٨ُتها وال٣ُم اإلاسجلت في ال٣ىاثم الخدلم:  -ب

ضالت ال٣ىاثم الخخامُت، ومً زم ببضاء عؤًه نالخُت ٖلىاإلاض٤٢ مً الخإ٦ض والاَمئىان   ٖلىالٟني اإلاداًض  ٖو

ت مً ؤصلت ؤلازباث وال٣غاثً ٖلىز٣ت، وطل٪  ٖليها في مهىت جض٤ُ٢  واإلاٗاًحر اإلاهىُت اإلاخٗاٝع يىء مزمٖى

 .الخؿاباث

٣هض به ج٣ُُم ألانى٫ والخهىم التي جخًمنها ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي، في ْل ألاؾـالخلييم:  -ج والؿُاؾاث  ٍو

 .مٖملُاث الخ٣ُُوؾالمت  صخت بلىوؤصلت و٢غاثً ؤلازباث اإلاىزى١ ٞيها، ختى ًُمئن اإلاض٤٢ 

س:  -د ٣ت ٞىُتالخلٍس مداًضة،  ٣ًهض به بلىعة هخاثج الٟدو والخد٤ُ٣ والخ٣ُُم وؤلاٞهاح ٖنهما بٍُغ

ما٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي في جهاًت ٞترة مالُت  ضالت هدُزت ألٖا مدل  تللىخضة الا٢خهاصًمُٗىت لخىيُذ مضي ص٢ت ٖو

 .الخض٤ُ٢

                                                           
ت الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان -1 الُبٗت  –ص مدمض ًٞل مؿٗض و ص. زالض عاٚب الخُُب، صعاؾت مخٗم٣ت في جض٤ُ٢ الخؿاباث، صاع ٦ىىػ اإلاٗٞغ

 .71م  .5009ألاولي 
 19-18م ص. مدمض ًٞل مؿٗض و ص. زالض عاٚب الخُُب، صعاؾت مخٗم٣ت في جض٤ُ٢ الخؿاباث، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، -2
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اإلاهىت،  ًخطح ؤن الخض٤ُ٢ ٖلم له مباصت ومٗاًحر و٢ىاٖض مخٗاٝع ٖليها بحن ؤصخاب هظه ومىه                  

لبعؾاءها زال٫  واإلاغاظٗحنالٗلمُت للمداؾبحن  والجمُٗاثخاولذ اإلاىٓماث اإلاهىُت  مً الؼمً،  تخ٣بت ٍَى

الضازلُت  تألهٓمت الغ٢ابالتي جىٓم ٖمل اإلاض٤٢ في ٞدهه  وبظغاءاجه ؤؾالُبهو ٦ما ؤن للخض٤ُ٢ َغ٢ه 

اث ال٣ىاثم اإلاالُت ًٖ  ر مضي حٗبحاإلاالُت وللخض٤ُ٢ ؤهضاٝ جخمشل في الخ٨م ٖلى  والسجالثالضٞاجغ  ومدخٍى

ً مغ٦ؼه اإلاالي في جهاًت مضة مدضصة  .هدُزت ؤٖما٫ اإلاكغوٕ مً عبذ ؤو زؿاعة ٖو

ف الثالث  :الخعٍس

وبىاء  ٣ٞض ٖٝغ BONNAULT ET GERMOND ؤجها: ازخباع ٞني ناعم ٖلىٖملُت الخض٤ُ٢                   

ُت ومهضا٢ُت ٖلىبإؾلىب مً َٝغ منهي ماهل ومؿخ٣ل، بُٛت بُٖاء عؤي مٗلل  اإلاٗلىماث اإلاالُت  هٖى

لىاإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت،  لى٩ل الٓغوٝ، مضي اخترام الىاظباث في بٖضاص هظه اإلاٗلىماث ُٞ ٖو مضي  ٖو

اإلاىظىصاث وفي الىيُٗت  الهاص٢ت ٖلىبها في الهىعة  ٫ اإلاداؾبُت اإلاٗمى اخترام ال٣ىاٖض وال٣ىاهحن واإلاباصت 

 1اإلااؾؿت.اإلاالُت وهخاثج 

ف السابع  :الخعٍس

الخض٤ُ٢ هى ٖباعة ًٖ ٞدو ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث والخؿاباث                  

الخانت باإلااؾؿت جدذ الخض٤ُ٢ ٞدها اهخ٣اصًا مىٓما، ب٣هض الخغوط بغؤي ٞني مداًض ًٖ مضي  والضٞاجغ

غها ؤٖمالها مً  مصاللت ال٣ىاث عبذ اإلاالُت ًٖ الىي٘ اإلاالي للماؾؿت في جهاًت ٞترة ػمىُت مُٗىت، ومضي جهٍى

ث واإلاؿدىضاث لخم٨ً اإلاض٤٢ مً ٦ظل٪ ٖٝغ الخض٤ُ٢ بإهه ٞدو للضٞاجغ والسجال 2ًٖ جل٪ الٟترة  ةوزؿاع 

٦ما ٖٝغ الخض٤ُ٢ ٖلي 3اإلاحزاهُت الٗمىمُت جمشل بهىعة ٖاصلت وصخُدت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للماؾؿت  نالخد٤٣ بإ

حر اإلاالُت) ألي  توالٗملُاث والٟٗالُؤهه ٞدو مىخٓم ومؿخ٣ل للبُاهاث وال٣ىاثم والسجالث  (اإلاالُت ٚو

غه  يالغؤي الٟنال٣غاثً وج٣ُُمها وببضاء ماؾؿت وؤن ٣ًىم اإلاض٤٢ بزم٘ ألاصلت و  هالخٔ ؤن هظا 4مً زال٫ ج٣ٍغ

 :الخٍٗغ٠ للخض٤ُ٢ ًا٦ض ٖلي ؤن

هىا٥ ٢ابلُت  اإلاٗلىماث جدذ الخض٤ُ٢ لِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن مٗلىماث مداؾبُت ول٨ً ًزب ؤن ٩ًىن  -أ

 .إلزباتها

 .ًزب ؤن ج٩ىن هىا٥ ؤصاة ل٣ُاؽ جل٪ اإلاٗلىماث -ب

 .٩ًىن الصخو منهي ول٨ً ًزب ؤن ًخه٠ باالؾخ٣اللُتال ٨ًٟي ؤن  -ج

                                                           
1LIONNEL. G et GERARD.V, Audit et control interne, aspects financiers- opération et 

Stratégiques, Op-cit, P 21. 
ما٫  ٖلىص. بحهاب هٓمي ببغاهُم، الخض٤ُ٢ ال٣اثم  .-2  17م ،5009 ٘لليكغ والخىػَم٨خبت اإلازخم٘ الٗغبي  –خضازت وجُىع  –مساَغ ألٖا
 1م ،5000مماعؾت ٖملُت، م٨خبت صٖم ال٨خاب الجامعي، ظامٗت ٖحن قمـ  –جإنُل ٖلمي  –ص. مدمض ههغ الهىاعي وآزغون، اإلاغاظٗت -3
ت  –ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  ص. -4  14م  ،5009صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، الُبٗت الشاهُت  –الىاخُت الىٍٓغ
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 :الخعٍسف الخامع

ألاصلت  ىٞدو مىخٓم مً ٢بل شخو ٞني مداًض للضٞاجغ والسجالث واإلاؿدىضاث والخهى٫ ٖل               

اإلاىاعص  ٞباؾخٛال٫وال٣غاثً الالػمت إلبضاء الغؤي الٟني اإلاداًض ًٖ مضي ٖضالت ال٣ىاثم اإلاالُت و٦ٟاءة ؤلاصاعة 

 1لضحها.اإلاخاخت 

ُٟخحن ؤؾاؾِخحن هما  :مما ؾب٤ هزض ؤن الخض٤ُ٢ ًخًمً ْو

 .الٟدو للضٞاجغ والسجالث واإلاؿدىضاث 1-

 النهاجي .باإلاىخجؤلاًها٫ للمٗلىماث التي ًدهل ٖليها اإلاض٤٢ مً زال٫ ٖملُت الخض٤ُ٢ وهى ما ٌؿمي  2-

غ مض٤٢ الخؿاباث  .للخض٤ُ٢ والظي ًخمشل في ج٣ٍغ

 :الخعٍسف الظادض

 ٠ ٨ُت. وهى ؤن الخض٤ُ٢ ٖملُت مىٓمت ومىهجُت لجم٘ وج٣ُُم تظمُٗت اإلاداؾبوهى حٍٗغ ألاصلت وال٣غاثً  ألامٍغ

الخىا٤ٞ والخُاب٤ بحن  يلخدضًض مضبك٩ل مىيىعي، التي جخٗل٤ بيخاثج ألاوكُت وألاخضار الا٢خهاصًت وطل٪ 

غاٝ   2اإلاٗىُت بيخاثج الخض٤ُ٢.هظه الىخاثج واإلاٗاًحر اإلا٣غعة وجبلُٜ ألَا

 :الخعٍسف الظابع

ذ مىٓمت الٗمل الٟغوس ي الخض٤ُ٢                 ٣ت مىهجُت م٣ضمت بك٩ل ٖلىٖٞغ ميؿ٤  ؤهه: مؿعى ؤو ٍَغ

ت مً ج٣ىُاث اإلاٗلىماث والخ٣ُُم بُٛت بنضاع خ٨م  ، اؾدىاصا لمٗلل ومؿخ٣مً َٝغ منهي ٌؿخٗمل مزمٖى

ٗالُت الىٓام وؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم ٖلى ٠  3مٗاًحر الخ٣ُُم وج٣ضًغ مهضا٢ُت ٞو مً زال٫ هظا الخٍٗغ

 :ًىٓغ لٗملُت الخض٤ُ٢ مً مىٓىعًٍ جبٗا لؤلهضاٝ اإلاخىزاة منها

ُت اإلاٗلىماث، ؤي حك٨ُل عؤي خى٫ اإلاٗلىماث اإلاىخزت صازل اإلااؾؿت -  .ج٣ضًغ هٖى

ٗالُت الىٓا -  .والخىُٓمي للماؾؿت اإلاٗلىماحيم ج٣ضًغ هزاٖت ٞو

للمٗلىماث مً َٝغ شخو ٦4ما ٖٝغ (Bethoux, Kremper et Poisson) ٖملُت الخض٤ُ٢ بإجها: هي ٞدو

ُت  اصة مى٩ًٟٗىن هى الظي ؤٖضها ؤو اؾخٗملها بهضٝ  ؤال زاعجي قٍغ ؤجها:  ىللمؿخٗمل ٖلاإلاٗلىماث  تٍػ

باؾخ٣اللُت وو٣ٞا إلاٗاًحر  ٤َٝغ ًُب٠ ٖملُت الخض٤ُ٢ مً ٦ما جم حٍٗغ (Bouquin) و (Bécour) اليكاٍ الظي

                                                           
ت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م –ان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ ص. ٚؿ .-1  14الىاخُت الىٍٓغ
ت والخُب٤ُ، حٍٗغب اخمض حجاط وؤمغؾىجهى٩يولُم جىماؽ  .-2 اى  و٦ما٫، اإلاغاظٗت بحن الىٍٓغ ش لليكغ، الٍغ  .26م  ،7919الضًً ؾُٗض، صاع اإلاٍغ

3-Lionnel .C et Gerard.v, Audit et Contrôle interne, aspects financière, opération et stratégique, Opcit, 

P 22 
4-Bethoux. R. Kremper et Poisson. M, L’audit dans le secteur public, clet, Paris 1986, P 21. 



اع الىٓغي للخض٤ُ٢                                                                                                الٟهل ألاو٫                        ؤلَا

 اإلاداؾبي

11 

وؾحر م٘ ؤظؼاء اليكاٍ صازل  توصعظت الش٣ؤلاظغاءاث اإلاترابُت والٟدو ب٣هض الخ٣ُُم ومضي اإلاالثمت، 

٤ اإلاٗاًحر اإلادضصة لها  زالر  ٖلىومً زال٫ هظه الخٗاٍع٠ هالخٔ ؤن ٖملُت الخض٤ُ٢ جغج٨ؼ 1اإلااؾؿت وهظا ٞو

 2هي: ه٣اٍ ؤؾاؾُت

بهاالفدص:   .وهى الخإ٦ض مً صخت ٢ُاؽ الٗملُاث التي جم حسجُلها وجدلُلها وجبٍى

ما٫ زال٫الخدلم:   .ٞترة مُٗىت وهى بم٩اهُت الخ٨م ٖلى نالخُت ال٣ىاثم اإلاالُت ٦خٗبحر ؾلُم لىخاثج ألٖا

س:  غ م٨خىب ٣ًضم إلاؿخسضمي الخلٍس  .تال٣ىاثم اإلاالُوهى بلىعة هخاثج الٟدو والخض٤ُ٢ وبزباتها بخ٣ٍغ

 : أهميت وأهداف الخدكيم لثالثااإلاطلب 

 أهميت الخدكيم 1-

ُٟت مً              بن ؤهمُت الخض٤ُ٢ في اإلااؾؿت جزٗله مً ؤهم وؾاثل الخ٣ُُم والغ٢ابت والٟدو ل٩ل ْو

غة لدصخُو الى٣اثو  اث٠ اإلااؾؿت خؿب ألاهضاٝ والؿُاؾت اإلاخبٗت والىؾاثل اإلاخٞى  يوالؿلبُاث التْو

 .جىاظه اإلااؾؿت، لظل٪ حؿخىظب ٖملُت الخض٤ُ٢ صعاؾت قاملت ل٩ل ظىاهبها

غاٝ طاث اإلاهلخت في اإلااؾؿت وزاعظها وال              ٗخبر الخض٤ُ٢ وؾُلت جسضم الٗضًض مً ألَا  تٌٗخبر ٚاًَو

في  تخلها مهلفي خض طاجه. خُض ؤن ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ ًزب ؤن ًسضم الٗضًض مً الٟئاث التي جزض 

غاٝ ٖلىالخٗٝغ   :ٖضالت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للماؾؿت، ومً هظه ألَا

الخسُُِ واجساط  مهما إلصاعة اإلااؾؿت خُض ؤن اٖخماص ؤلاصاعة في ٖملُت الخض٤ُ٢ ر ٌٗخب :اإلاؤطظت إدازة  1/1-

اإلاهام، ٦ظل٪  هلل٣ُام بهظالخض٤ُ٢ ًزٗل مً ٖمل اإلاض٤٢ خاٞؼا  ٖلىال٣غاعاث الخالُت واإلاؿخ٣بلُت والغ٢ابت 

  3.جىظُه الاؾدشماع إلاشل هظه اإلااؾؿاث بلىًاصي جض٤ُ٢ ال٣ىاثم اإلاالُت 

ٗالُت ؤصائها وبقغاٞها للمهام اإلاى٧لت                 غ اإلاض٤٢ بمشابت قهاصة مٗخمضة ب٨ٟاءة ٞو  وحٗخبر ؤلاصاعة ج٣ٍغ

٣ت ؾلُمت وص٣ُ٢ت   مبةٖضاص ال٣ىاثبليها، وصلُل إلاؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت بإن ؤلاصاعة ماعؾذ مؿاولُاتها بٍُغ

٣ا إلاباصت اإلاداؾبت اإلاخٗاٝع ٖليها  .اإلاالُت ٞو

ت  2/1- اإلااؾؿاث ٞخٗخمض  الخض٤ُ٢ طا ؤهمُت زانت إلاشل هظه ر ٌٗخب :والصىاعيت اإلاؤطظاث اإلااليت والخجاٍز

للمكغوٖاث التي جخ٣ضم بُلب  لُت اإلاض٣٢ت مً ٢بل هُئت ٞىُت مداًضة ٖىض ٞدهها للمغا٦ؼ اإلاالُتال٣ىاثم اإلاا

                                                           
1-J.C. Bécour, H. Bouquin, Audit Opérationnel, 2e édition, Economica, Paris 1996, P 12. 

 9الض عاٚب الخُُب، ألانى٫ الٗلمُت والٗملُت لخض٤ُ٢ الخؿاباث، صاع اليكغ، ٖمان، مص. ز .-2
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت ، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ - 3  .19مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م -الىاخُت الىٍٓغ
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في ج٣ضًغهم للضزل ال٣ىمي وفي  مهظه ال٣ىاث٢غوى وحؿهُالث اثخماهُت. ٦ظل٪ هزض عظا٫ الا٢خهاص ٌٗخمضون 

 1الا٢خهاصي.الخسُُِ 

غ  ضحٗخم :الحىىميت اإلاؤطظاث  3/1-  ِاإلاض٤٢ للخسُُالجهاث الخ٩ىمُت ٖلي ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاض٣٢ت وج٣ٍغ

 ثواللىاثذ والخٗلُماواإلاخابٗت وؤلاقغاٝ والغ٢ابت ٖلي الىخضاث الا٢خهاصًت، وجإ٦ُض التزامها بال٣ىاهحن 

ت وجدضًض الاهدغاٞاث  ضم الالتزام بالخُِ اإلاىيٖى   .وؤؾبابهاوؤلاظغاءاث والخىظيهاث ٖو

ؤهمُت ، ؤن  2002ٖىض بنضاع اإلاٗاًحر في ٖام  (IFAC) للمداؾبيبُيذ لجىت الاجداص الضولي  و٢ض                 

 2 : ؾبُل اإلاشا٫ في ٖلىج٩ىن  (الٗامت اإلاهلخت) الخض٤ُ٢

 ثبلي اإلااؾؿاٌؿاٖض مض٣٢ى الخؿاباث اإلاؿخ٣لىن ٖلي اإلاداٞٓت ٖلي ؤماهت و٦ٟاءة البُاهاث اإلاالُت اإلا٣ضمت  -

 .اإلاالُت وطل٪ ٦ضٖم ظؼجي لل٣غوى وخاملي ألاؾهم للخهى٫ ٖلي عؤؽ اإلاا٫

 .ٌؿاهم في اؾخ٣ال٫ مىاعص اإلااؾؿاث بٟٗالُت و٦ٟاءة -

بي -  .ٌؿاٖض في بىاء الش٣ت وال٨ٟاءة ٖىض الخُب٤ُ الٗاص٫ للىٓام الًٍغ

ت الؿلُمت -  .ٌؿاٖض في وي٘ ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

وجد٤ُ٣ مؼاًا  ال٣ىاثم اإلاض٣٢ت في مٟاوياتها م٘ ؤلاصاعة بكإن ألاظىع  ٖلى٦ما ؤن ه٣اباث الٗما٫ حٗخمض 

 .للٗما٫

٣ًسضم الخض٤ُ٢ الا٢خهاص ال٣ىمي بهٟت ٖامت، ٞمهىت الخض٤ُ٢ مً الاكخصاد اللىمي:  4/1- في  تاإلاهً الٍٗغ

ٗالت في جىمُت اإلازخمٗاث إلاا جاصًه مً زضماث مزا٫ خماًت في  الضو٫ اإلاخ٣ضمت و٢ض ؾاهمذ مؿاهمت ٦بحرة ٞو

ٗخبر  تواإلاىاعص اإلاخاخالاؾدشماعاث وجىيُذ خاالث ؤلاؾغاٝ والخالٖب وجىظُه اؾدشماع اإلاضزغاث  ال٣اصعة، َو

ؤهضاٞها ال٣ىمُت،  ٤ؾبُل جد٣ُالخض٤ُ٢ مً ٖىامل النهًت الا٢خهاصًت واإلاالُت وؤًٞل وؾُلت للضولت في 

اهُيها وزانت ما ًخهل بدىمُت ا٢خهاصها وعٞ٘ مؿخىي مِٗكت مىاَى حر الٞغ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت  توجٞى

 3.لهم

ٗخبر اإلاض٤٢ زحر ٖىن للضولت إلاخابٗت جىُٟظ زُُها في مغاخلها اإلاسخلٟت وال٨ك٠ ًٖ  ومٗالجخه  الاهدغاَٝو

ت اإلام٨ىت لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها والىنى٫ بلي ؤ٢ص ي مؿخىي مً ال٨ٟاًت ؤلاهخاظُت مً اؾخسضام  وج٣ُُمه بالؿٖغ

ت لخد٤ُ٣بم٩اهُاتها  بُُٗت وا٢خهاصًت ومالُت وبكٍغ  بلىالخُت الٗامت الهاصٞت  ؤهضاٝ اإلاخاخت ماصًت َو

اهُت للمىاَىحن  .مًاٖٟت الضزل ال٣ىمي وجىمُت الا٢خهاص ال٣ىمي وجد٤ُ٣ الٞغ

                                                           
ت و الٗملُت-ؤ.ص. زالض ؤمحن ٖبض هللا ، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث - 1  . 15م  مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه-الىاخُت الىٍٓغ
الٗغبي الاجداص الضولي للمداؾبحن، بنضاعاث اإلاٗاًحر الضولُت إلاماعؾت ؤٖما٫ الخض٤ُ٢ والخإ٦ُض و٢ىاٖض ؤزال٢ُاث اإلاهىت، جغظمت ظمُٗت اإلازم٘ - 2

 .16، م 2003للمداؾبحن ال٣اهىهُحن، 
 .28(، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م 1ص.ؾامي مدمض وصًان ، جض٤ُ٢ الخؿاباث )- 3
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-2   

باإلاشل  ، جُىعثواإلاداؾبتوم٘ جُىع اإلاٟاهُم وألاهضاٝ في اإلازاالث الٗلمُت ومنها ٖلىم ؤلاصاعة                

 1. وؤهضاٝ مهىت جض٤ُ٢ الخؿاباث ممٟاهُ

و٦ظ٫ و٢ض ناخب جُىع مهىت الخض٤ُ٢ جُىع ملخّى في ؤهضاٞها ومضي الخد٤٣ والٟدو                      

خماص  ت٦ضعظ  .2هٓام الغ٢ابت الضازلُت  ٖلىالٖا

خي ألهداف الخدكيم ومدي الفدص وأهميت السكابت الداخليت (: 1-1الجدٌو )  الخطىز الخاٍز

 

م٨ً خهغ ألاهضاٝ الخ٣لُضًت إلاض٤٢ الخؿاباث في الك٩ل الخالي             3: ٍو

                                                           
 .20ًٞل مؿٗض و ص. زالض عاٚب الخُُب ، صعاؾت مخٗم٣ت في جض٤ُ٢ الخؿاباث ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م ص. مدمض  - 1
 .8ص. ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًض ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م - 2
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت ، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  - 3  .19مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م -الىاخُت الىٍٓغ
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ٖىضما ٢غع ؤن  1541 ٧ان الؿبب في جُىع ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ هى ال٣غاع الهاصع ًٖ ال٣ًاء الاهزلحزي ٖام       

في ٧ل ما ٣ًضم بلُه  ٪ًٟترى الكا٦دكاٝ الٛل والخُإ لِـ هضٞا عثِؿُا إلاض٤٢ الخؿاباث وؤن اإلاض٤٢ ال 

 The Auditor is a Watching dog not a مً مٗلىماث، و٢ض ون٠ ال٣ًاء ؤلاهزلحزي اإلاض٤٢ بإهه ٧لب خغاؾت

خحن Bloodhound .1اإلازغمحنولِـ ٧لب ٣ًخض ي ؤو ًخ٣ٗب آزاع  م٨ً جدضًض ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ بمزمٖى ٍو

 2.ؤؾاؾِخحن ج٣لُضًت وخضًشت ؤو مخُىعة 

 ألاهداف الخلليدًت 1/2-

 : زئيظيتأهداف  1/1/2-

خماص ٖليها -  .الخد٤٣ مً صخت وص٢ت ونض١ البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاشبخت بالضٞاجغ ومضي الٖا

ت ًٖ مضي مُاب٣ت -  .ال٣ىاثم اإلاالُت للمغ٦ؼ اإلاالي ببضاء عؤي ٞني مداًض ٌؿدىض ٖلي ؤصلت ٢ٍى

 : فسعيتأهداف  2/1/2-

 .ا٦دكاٝ ما ٢ض ًىظض بالضٞاجغ والسجالث مً ؤزُاء ؤو ٚل -

 .ج٣لُل ٞغم اعج٩اب ألازُاء والٛل بىي٘ يىابِ وبظغاءاث جدى٫ صون طل٪ -

ت واجساط ال٣غاعاث - غ وعؾم الؿُاؾاث ؤلاصاٍع  .اٖخماص ؤلاصاعة ٖلُه في ج٣ٍغ

                                                           
 . 9، م 2000ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًض ، صاع نٟاء ألاعصن الُبٗت ألاولى  ص. - 1
اعي ، ألانى٫ الٗلمُت و الٗملُت لخض٤ُ٢ الخؿاباث ، صاع اإلاؿخ٣بل ، ألاعصن  - 2  .10، م  1998زالض عاٚب الخُُب ، زلُل مدمىص الٞغ
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 .سضمي ال٣ىاثم اإلاالُت وجم٨ُنهم مً اجساط ال٣غا عاث اإلاىاؾبت الؾدشماعاتهمَمإهت مؿخ -

بت -  .جدضًض مبلٜ الًٍغ

 ألاهداف الحدًثت أو اإلاخطىزة 2/2-

ت مً  -  .ت٢بل اإلااؾؿمغا٢بت الخُِ و مخابٗت جىُٟظها والخٗٝغ ٖلي ؤؾباب ٖضم جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاىيٖى

 .م٣اعهت م٘ ألاهضاٝ اإلاغؾىمت ج٣ُُم الىخاثج التي جم الخىنل بليها -

الٗمل ٖلي جد٤ُ٣ ؤ٢ص ي صعظت مم٨ىت مً ال٨ٟاًت ؤلاهخاظُت وال٣ًاء ٖلي الهضع وؤلاؾغاٝ ُٞمعي وكاَاث  -

 .اإلااؾؿت

اهُت للمزخم٘ -  .جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً الٞغ

اإلاالُت  جض٤ُ٢ البُاهاث ؤن الهضٝ مً ٖلى 211و٢ض بحن الاجداص الضولي للمداؾبحن في اإلاُٗاع ع٢م              

٣ا  .هى جم٨حن اإلاغاظ٘ مً ببضاء عؤًه ُٞما بطا ٧اهذ البُاهاث اإلاالُت ٢ض ؤٖضث مً ٧اٞت الىىاحي ألاؾاؾُت ٞو

غ مالُت  اع ج٣اٍع  1 مدضصة.إَل

خمشل وبهُٟه ٖامت ٞةن ألاهضاٝ هي الٛاًاث اإلاخى٢٘ ؤو اإلاغظى جد٣ُ٣ها مً وكاٍ مٗحن،                   ٍو

 لالظي ًمشهظا الغؤي  2.ألاؾاس ي للمض٤٢ الخُاصي اإلاؿخ٣ل في الخٗبحر ًٖ عؤًه في ال٣ىاثم اإلاالُت ٝالهض

ً عؤي اإلاض٤٢  لت اؾخيباَُت واؾخ٣غاثُت وؤخ٩ام مى٣ُُت، ولٛغى ج٩ٍى  بٞاهه ًزمدهلت إلظغاءاث ٍَى

، وهظه اوالخد٤٣ منهالُت جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ٖملُت الخض٤ُ٢ الؿخت الخالُت ٖىض جض٤ُ٢ ؤعنضة خؿاباث ال٣ىاثم اإلا

غقض في الخُب٤ُ الٗملي إلاٗاًحر 
ُ
ؤجها جخُلب  الخض٤ُ٢ بمٗنىألاهضاٝ حؿخسضم ٦إهضاٝ وؾُُت، ٦ما ؤجها ج

 :أهداف الخدكيمالخد٤٣ مً الٗىانغ الخالُت وهي 

ضالتٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت بهض١  -  .) ؤلاٞهاح) ٖو

ُت وصخت الٗملُاث اإلاالُت -  .قٖغ

 .) والالتزاماث الخ٣ى١ اإلال٨ُت(  -

 .اؾخ٣ال٫ الٟترة اإلاالُت -

م -  .الخ٣ٍى

 .الىظىص -

جخدى٫ مً زاللها  وهظه ألاهضاٝ ؾخسضم ٦دل٣ت ونل بحن مٗاًحر الخض٤ُ٢ وبظغاءاجه، ؤو م٘ الىؾُلت التي

زب جد٤ُ٣ بٌٗ ألاهضاٝ ؤو ٧لها ٖىض  ن ال٣ىاثم اإلاالُت. ب ةجض٤ُ٢ ؤعنضمٗاًحر الخض٤ُ٢ بلى بظغاءاث، ٍو

                                                           
ت -اإلاٗانغ ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث  - 1  .19مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م -الىاخُت الىٍٓغ
 .23، م 48/2001ألاعصن ، الٗضص  اإلاض٤٢،مزلت  الُىم،ؤزال٢ُاث اإلاهىت بحن ألامـ و  ْاهغ،ال٣ص ي - 2
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غ ًيخج للمض٤٢ الضازلي م٣ضعة  ٖلى مضي ٢ىة الىٓام اإلاىيٕى  مٖلى الخ٨ٞدو السجالث اإلاداؾبُت والخ٣اٍع

 .الؿذ الؿاب٤ ط٦غها بص يء مً الخٟهُل ٝهظه ألاهضاوؾيخدضر ًٖ ٧ل هضٝ مً 1  .وه٣اٍ ال٠ًٗ ُٞه

 : اإلااليتعسض اللىائم  1/2/2-

 اإلاض٤٢ ًزب ؤن ٩ًىن مٗىُا بالخد٤٣ مً ؤن ؤلاٞهاح( ٞةن) ال٣ىاثملخد٤ُ٣ هضٝ ٖغى                         

بها وؤلاٞهاح ٖنها َب٣ا للمباصت اإلاداؾبُت  ، ااإلاخٗاٝع ٖليهٖىانغ ؤو م٩ىهاث ال٣ىاثم اإلاالُت التي ٢ض جم جبٍى

بةٖضاص  ذالتي ٢امومً هىا ٞان ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ًىٟظ بظغاءاث الخض٤ُ٢ للخد٤٣ مً صخت مؼاٖم ؤلاصاعة 

في ق٩ل مالخٓاث  ؤلخ٣هاال٣ىاثم اإلاالُت، وبالُب٘ ٞان ؤلاٞهاح ٌكمل ما ظاء في نلب ال٣ىاثم اإلاالُت ؤو ما 

ؿخىفي ل٩اٞت  ٣اث، وؤن هضٝ ٖغى ال٣ىاثم ًزب ؤن ًىٟظ َو  .بال٣ىاثم اإلاالُت تالٗىانغ الجىهٍغؤو مٞغ

 :) الشمىليت) اإلااليتشسعيت وصحت العملياث  2/2/2-

ُت وصخت الٗملُاث مً اإلاض٤٢ يغوعة الخد٤٣ مً ؤن ٧ل                     ًخُلب هضٝ الخد٤٣ مً قٖغ

ٗا٫ الخٛحراث في   ثمىاعص والتزاماالٗملُاث اإلاالُت اإلاسجلت بالضٞاجغ زال٫ الٟترة ح٨ٗـ بك٩ل صخُذ ٞو

ُت وصخت الٗملُاث ًخًمً هضٞحن  ُحن ؤولهمااإلااؾؿت زال٫ هظه الٟترة، والخد٤٣ مً قٖغ اهه  ٖٞغ

ُت وصخت الٗملُاث ٞةن هظه الٗملُاث ًزب ؤن  ضللمؿاٖضة ٖلى الخد٤٣ مً قٖغ ومضٖمت بىٓام  ةج٩ىن مٍا

الغ٢ابت الضازلُت  موج٣ُُم هٓاظُض للغ٢ابت الضازلُت، ومً هىا ٧اهذ مؿاولُت اإلاض٤٢ اإلاخٗل٣ت بضاعؾت 

وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت  تألن صعاؾسجلت بالضٞاجغ، وطل٪ اإلاٗمى٫ به باليؿبت ل٩ل ٖملُت مً الٗملُاث اإلاالُت اإلا

غ َبُٗت وجى٢ُذ ومضي  الىاظب ؤصائها باليؿبت ل٩ل  تالازخباعاث ألاؾاؾُالضازلُت ٌؿاٖض اإلاض٤٢ ٖلى ج٣ٍغ

ببضاء عؤًه بسهىم ٖضالت ونض١ ٖغيها،  ًاإلاض٤٢ معنُض مً ؤعنضة الخؿاباث اإلاسخلٟت، وبدُض ًخم٨ً 

ٗالٗمُل هٓام ع٢ابت صازلُت وبالُب٘ ٞلى ؤن لضي ا ٞان هظا ًنهٌ ٦ضلُل ٖلى ؤن هىا٥ اخخما٫  ٢٫ىي ٞو

خماص ٖليها ؤ٦ثر مما لى ٧ان هظا الىٓام  ثؤعنضة الخؿابا٦بحر ؤن الٗملُاث اإلاالُت التي هخزذ ٖنها  ًم٨ً الٖا

 للغ٢ابت الضازلُت يُٟٗا، 

مً اإلاض٤٢ الخإ٦ض مً ؤن هىا٥ جإًُض مؿدىضي مالثم آلازغ ٞاهه ًخُلب  يالهضٝ الٟغعؤما                        

ٖنها هظه ألاعنضة للخؿاباث، وبالُب٘ ؾُسخل٠ خخما مشل هظا الخإًُض اإلاؿدىضي  جالتي جيخللٗملُاث اإلاالُت 

ملُاتهم اإلاالُت، بال ؤن بٌٗ الخإًُض اإلاؿدىضي ًزب ؤن ٩ًىن مىظىص  تبازخالٝ َبُٗ وكاٍ الٗمالء ٖو

ُتهاث اإلاالُت، ختى ًم٨ً الخد٤٣ مً الٗملُ لباليؿبت ل٩ ؤن ، وان مشل هظا الهضٝ ًزب اصختها وقٖغ

ُب٤ باليؿبت ل٩اٞت ٖىانغ وؤعنضة الخؿاباث الىاجزت ًٖ الٗملُاث اإلاالُت ٤ًخد٣  .ٍو

 

 

                                                           
 .39، م  2007مهغ  الجامُٗت،الضاع  اإلاغاظٗت،الخُىعاث الخضًشت في  لُٟي،ؤمحن الؿُض ؤخمض  ص.- 1
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 :) والالتزاماث الحلىق )اإلالىيت 3/2/2-

اثًزب ٖلى اإلاض٤٢ ٞدو الىؾاثل اإلاسخلٟت الالػمت                       لخماًت ؤنى٫ اإلااؾؿت مً ؤي جهٞغ

ىبت م مً ؤن الخُاػة ٢ض ج٩ىن صلُال م٣بىال ٖلى مل٨ُت بٌٗ ألانى٫، بال  .1ٚحر مٚغ لى الٚغ ًزب  ٤ؤن اإلاض٢ٖو

اإلااؾؿت ٞٗال، ولٗل  ابالضٞاجغ جمل٨هؤن ٌٗخمض ٖلى بٌٗ ؤلاظغاءاث ألازغي التي جا٦ض له ؤن ألانى٫ اإلاسجلت 

ٖلى هظه اإلال٨ُت. ٞٗلى ؾبُل  تاإلاؿدىضاث الضالؤلاظغاء اإلاخب٘ ٚالبا للخد٤٣ مً هظه اإلال٨ُت بهما هى بٟدو 

٣ىص اإلابُٗااإلاشا٫ ًٟدو اإلاض٤٢ ؾىضاث ؤو ن٩ى٥ مل٨ُت ألانى٫،  للخد٤٣ مً مل٨ُت اإلاسؼون، ٦ما ؤن  ثٖو

غ وؾُلت مىاؾبت للخد٤٣ مً ا ٤ ٣ٖىص ؤلاًزاع ٣ٖىص ؤلاًزاع جٞى إلال٨ُت ُٞدا٫ ألانى٫ اإلاكتراة ًٖ ٍَغ

 ً لي. وباليؿبت لؤلنى٫ اإلاملى٦ت لآلزٍغ اث  لواإلااظغة للٗمُالخمٍى ٞان اإلاض٤٢ ًزب ؤن ًخد٤٣ مً ؤن اإلاضٖٞى

اث م٣ابل  ثاٖخبرث مهغوٞااإلا٣ابلت الؾخسضام هظه ألانى٫  ولم جخم عؾمتها، وه٨ظا هزض ؤن اإلاضٖٞى

دمل ٦ٗبء ٖلى الضزل في ٧ل ٞترة تبًزاع حكُٛلُاظغة ب٣ٗىص اؾخسضام ألانى٫ اإلا
ُ
 .ًزب ؤن ج

 ؤما ُٞما ًخٗل٤ باألػماث ٞةهه ًزب ؤن ًخد٤٣ اإلاض٤٢ مً نض١ هظه الالتزاماث اإلاسجلت                 

 خ٣ُ٣ُحن وهظابالضٞاجغ، وفي طاث الؿُا١ ًخد٤٣ مً ؤن خؿاباث الضاثىحن بالضٞاجغ جمشل مُالباث لضاثىحن 

، والتي انالخُت وب٢ىاًٖخد٤٣ مً زال٫ ما ٌٗٝغ باإلاهاص٢اث. واإلاهاص٢اث ؤ٦ثر ؤصلت ؤلازباث اإلاؿدىضًت 

مً وظىص الى٣ضًت  ٤ٖمىما للخد٣ؾِؿخسضمها اإلاض٤٢ في بظغاء الخد٤ُ٣ مً الىظىص، ٞاإلاهاص٢اث حؿخسضم 

خماص ٖلُه والىزى١  ثلئلزبا صلُال بالبىى٥ وخؿاباث اإلاضًىحن ؤو الضاثىحن ؤو اإلاسؼون. الخ، وهي جمشل  ًم٨ً الٖا

ؾلمذ وخىلذ مباقغة بلى اإلاض٤٢ صون  االٗمُل وؤًًُٞه بضعظه ٦بحرة، طل٪ ألجها ؤوكئذ زاعط ماؾؿت 

ٟهحٗغيها إلاساَغ اخخما٫ حٛحرها بىاؾُت   .االٗمُل وجدٍغ

 : اإلااليتاطخلالليت الفترة  4/2/2-

 مً ؤن ؤلاًغاصاث والخ٩ال٠ُ ٢ض جم حسجُلها بك٩ل مالثم بحن ًخمشل هظا الهضٝ في الخد٤٣                   

 ةجهاًت الٟتر الٟتراث اإلاداؾبُت، وهظا ًخُلب مً اإلاض٤٢ الخد٤٣ مً ؤن ٧ل الٗملُاث اإلاالُت التي خضزذ ٢بل 

 :اإلاداؾبُت ٢ض سجلذ ٦زؼء مً وكاٍ هظه الٟترة، وباإلاشل ًزب ؤن ًخد٤٣ اإلاض٤٢ مً

الخض٤ُ٢، وهظا  التي جسو الٟترة الخالُت لم جضعط يمً وكاٍ هظه الٟترة الخالُت مدلؤن الٗملُاث اإلاالُت  -

ؤو مُاب٣ت هظه  الؿىت وجدب٘الهضٝ ًخُلب ٚالبا يغوعة ٞدو اإلاؿدىضاث طاث ألاع٢ام اإلادؿلؿلت زال٫ 

٥ ٢ُم مُٗىت ٧االؾتهال ببٖاصة خؿااإلاؿدىضاث ٖلى سجالث الٟترة، ٦ما ؤن هظا الهضٝ ًخُلب ؤًًا، 

اإلاؿخد٣ت، وهظا الهضٝ ًزب ؤن  ثم٣ضما واإلاهغوٞاوالاؾدىٟاط، ًٞال ًٖ جدضًض ٧اٞت ؤلاًغاصاث اإلا٣بىيت 

ُب٤ ل٩ل ٖىانغ ال٣ىاثم اإلاالُت، ل٨ىه ٚالبا باليؿبت لبٌٗ الٗىانغ ٖىه  ؤهمُتما ٩ًىن ؤ٦ثر  ًخد٤٣ ٍو

 .باليؿبت للبٌٗ آلازغ

 : الخلييم 5/2/2-

                                                           
ت ، مهغ ٖبض الٟخاح مدمض الصخً - 1 ٟت ٖلي خؿً ، ؤؾـ اإلاغاظٗت ، الضاع الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع  .219، م 2004، مدمض ؾمحر الهبان ، قٍغ
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اصه ما ج٣ىم ألانى٫ ٖلى ًمشل ج٣ُُم ألانى٫            ؤؾاؽ  ٚحر الى٣ضًت هضٞا هاما باليؿبت للمض٤٢، ٖو

سُت، ؤو الؿى١ ؤحهما ؤ٢ل، وطل٪ َب٣ا إلاباصت  ٖليها،  ٝاإلاداؾبت اإلاخٗاع الخ٩لٟت ٚحر اإلاؿدىٟظة ؤو الخ٩لٟت الخاٍع

سُت  ألاؾٗاع  ي اإلاٗضلت بمؿخى ٦ما ؤن هىا٥ بٌٗ آلاعاء الخضًشت جخُلب ؤلاٞهاح ًٖ الخ٩ال٠ُ الخاٍع

ت للمسؼون واإلاباوي واإلاٗضاث باإلايكأث ال٨بحرة، و٢ض ًخم  مً الخ٩ال٠ُ  ٤الخض٤ُ٢ والخد٣والخ٩ال٠ُ الجاٍع

ىاجحر البُ٘، ٦ما ؤن  سُت بٟدو ؤصلت ؤلازباث اإلاؿدىضًت، ٧ال٣ٗىص ٞو لؤلوعا١ اإلاالُت اإلاخضاولت  ١ ٢ُم الؿى الخاٍع

، ؤما ٢ُم الؿى١ لبٌٗ ألانى٫ تالصخ٠ اإلاالُاإلاٗلىت في ًخم الخد٤٣ منها بالغظٕى بلى ألاؾٗاع الُىمُت 

٤ الخ٣ضًغاًم٨ً الخد٤٣ منها ًٖ       ٧اإلاسؼون الغا٦ض ؤو اإلاخ٣اصم ٞةهه  ، وختى و٢خىا  1اإلاداًضة  ثٍَغ

سُت اإلاٗضلت  ت ٚحر مُلىب  ع بمؿخىي ألاؾٗاالخايغ ٞةن بٞهاح الٗمُل ًٖ الخ٩ال٠ُ الخاٍع والخ٩ال٠ُ الجاٍع

لب الالتزاماث ٞةجها ااإلاؿاولُت بسهىنهوم٘ هظا ٞةن اإلاض٤٢ الػا٫ ًخدمل بٌٗ جض٣ُ٢ها،  ، ؤما باليؿبت أٚل

شج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الى٣ضًت اإلاُلىبت لؿضاصها  اإلاحزاهُت، وهظا الهضٝ مً ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ ًزب  ٞبخاٍع

ُب٤ باليؿبت ل٩اٞت ألانى٫   .تٚحر الى٣ضًؤن ٌؿخىفى ٍو

 :) الحدور )الىحىد 6/2/2-

 ًمشل الخد٤٣ والخإ٦ض مً الىظىص هضٞا مً ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ ٧اٞت خؿاباث ألانى٫ والخهىم           

ؤن  ًالخإ٦ض موخ٣ى١ اإلال٨ُت، ٞمؿاولُت اإلاض٤٢ ألاؾاؾُت ُٞما ًخٗل٤ بدؿاباث ألانى٫ والخ٣ى١ جخمشل في 

الخد٤٣  يجخمشل فألانى٫ والخ٣ى١ مىظىصة ٞٗال، ؤما ُٞما ًخٗل٤ بدؿاباث الخهىم ٞةن مؿاولُت اإلاض٤٢ 

َبُٗت  ىحٗخمض ٖلمً ؤن الالتزاماث اإلاىظىصة مسجلت بالضٞاجغ، وؤن بظغاءاث الخد٤٣ مً الىظىص بهما 

ٗالُت ج٩لٟت الخهى٫ ٖلى   .الضلُلالٗىهغ ٞو

 اع الخدكيم مبادئ و أهى اإلابدث الثاوي : 

 و في هظا اإلابدض ؾيخُغ١ بلى مباصت و ؤهىاٖه و ٦ظل٪ ٞغوى الخض٤ُ٢                

: مبادئ الخدكيم  اإلاطلب ألاٌو

 :ؤن جىاو٫ مباصت جض٤ُ٢ الخؿاباث ًخُلب جدضًض ؤع٧اهه وهي بلىجزضع ؤلاقاعة 

 ع٦ً الٟدو -

غ -  .ع٦ً الخ٣ٍغ

خحن  بلىطل٪ ٞةن مباصت جض٤ُ٢ الخؿاباث ًم٨ً ج٣ؿُمها  ٖلى بىاءاو   2هما:مزمٖى

                                                           
ت، الخضًض،اإلا٨خب الجامعي  واإلاغاظٗت،مخ٣ضمت في اإلاداؾبت  الؿغاًا،مدمض الؿُض  الضهغاوي،٦ما٫ الضًً مهُٟى - 1   ،2006مهغ  ؤلاؾ٨ىضٍع

 .178م 
 .23اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًض ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  ظمٗت،ؤخمض خلمي  ص.- 2
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  : اإلابادئ اإلاسجبطت بسهً الفدص 1-

ٗن :السكابي مبدأ جيامل ؤلادزان  1/1- ت الخامت بُبُٗت ؤخضار اإلااؾؿت يَو وآزاعها الٟٗلُت  هظا اإلابضؤ اإلاٗٞغ

غاٝ ألازغي مً ظهت، والى٢ٝى  ال٢تها باأَل غاٝ اإلاسخلٟت  ثٖلى اخخُاظااإلادخملت ٖلى ٦ُان اإلااؾؿت ٖو ألَا

 .للمٗلىماث اإلاداؾبُت ًٖ هظه آلازاع مً ظهت ؤزغي 

 تؤهضاٝ اإلااؾؿؤن ٌكمل مضي الٟدو م٘  يٌٗن :الاخخبازي مبدأ الشمٌى في مدي الفدص  2/1-

غ اإلاالُت اإلاٗضة بىاؾُت اإلااؾؿت م٘ مغاٖاة  ُت و ٦ظل٪ ظم٘ الخ٣اٍع لهظه  تألاهمُت اليؿبُالغثِؿُت والٟٖغ

غ  .ألاهضاٝ وجل٪ الخ٣اٍع

كح :الفدص مبدأ اإلاىطىعيت في  3/1- مً الخ٣ضًغ  هظا اإلابضؤ بلى يغوعة ؤلا٢ال٫ بلى ؤ٢ص ى خض مم٨ً ر َو

ض عؤي اإلاض٤٢  يؤلازباث التالصخص ي ؤو الخمُحز ؤزىاء الٟدو وطل٪ باالؾدىاص بلى الٗضص ال٩افي مً ؤصلت  جٍا

التي ٩ًىن اخخما٫ خضور  وؿبُا وجل٪وجضٖمه زهىنا اجزاه الٗىانغ واإلاٟغصاث التي حٗخبر طاث ؤهمُت ٦بحرة 

 .الخُإ ٞيها ؤ٦بر مً ٚحرها

كح :ؤلاوظاهيت ًت مبدأ فدص مدي الىفا 4/1- في  تال٨ٟاًت ؤلاوؿاهُهظا اإلابضؤ بلى وظىب ٞدو مضي  ر َو

ً الغؤي الصخُذ لضي اإلاض٤٢ ًٖ ؤخضار  اإلااؾؿت بزاهب ٞدو ال٨ٟاًت ؤلاهخاظُت إلاا لها مً ؤهمُت في ج٩ٍى

ه اإلااؾؿاإلااؾؿت وهظه ال٨ٟاًت هي ماقغ للمىار الؿلى٧ي لها وهى حٗبحر ًٖ ما  مً هٓام لل٣ُاصة  تجدخٍى

 .والؿلُت والخىاٞؼ والاجها٫ واإلاكاع٦ت

ساإلابادئ اإلاسجبطت بسهً  2-  : الخلٍس

كح :الاجصاٌ مبدأ هفاًت  1/2- غ  ر َو غ ؤو ج٣اٍع ؤصاة لى٣ل  ثمض٤٢ الخؿاباهظا اإلابضؤ بلى مغاٖاة ؤن ٩ًىن ج٣ٍغ

الش٣ت بك٩ل ًد٤٣  ىجبٗض ٖل ؤزغ الٗملُاث الا٢خهاصًت للماؾؿت لجمُ٘ اإلاؿخسضمحن لها بهىعة خ٣ُ٣ُت

غ  .ألاهضاٝ اإلاغظىة مً بٖضاص هظه الخ٣اٍع

كح :ؤلافصاح مبدأ  2/2- جىُٟظ  يجىيُذ مضهظا اإلابضؤ بلى مغاٖاة ؤن ًٟصح اإلاض٤٢ ًٖ ٧ل ما مً قإهه  ر َو

التي جازغ  ثوبْهاع اإلاٗلىماألاهضاٝ للماؾؿت، ومضي الخُب٤ُ للمباصت وؤلاظغاءاث اإلاداؾبُت والخٛحر ٞيها، 

غ اإلاالُت، وببغاػ ظىاهب ال٠ًٗ في ؤهٓمت الغ٢ابت   .والضٞاجغ والسجالث ثالضازلُت واإلاؿدىضاٖلى صاللت الخ٣اٍع

كح :ؤلاهصاف مبدأ  3/2- غ اإلاض٤٢، و٦ظا  ر َو اث ج٣ٍغ غ اإلاالُهظا اإلابضؤ بلى مغاٖاة ؤن ج٩ىن مدخٍى  تالخ٣اٍع

 .ىاء صازلُت ؤو زاعظُتمىهٟت لجمُ٘ اإلاغجبُحن واإلاهخمحن باإلااؾؿت ؾ

غ جٟؿحرا واضخا ل٩ل  ر ٌكح :الظببيت مبدأ  4/2- ٖاصي ًىاظه  ر جهٝغ ٚحهظا اإلابضؤ بلى مغاٖاة ؤن ٌكمل الخ٣ٍغ

ُتبه اإلاض٤٢، وؤن جبنى جدٟٓاجه وم٣ترخاجه ٖلى ؤؾباب خ٣ُ٣ُت  و٢ض ؤ٦ض الاجداص الضولي  اهظ .ومىيٖى

للخض٤ُ٢ التي ًزب ؤن ًلتزم بها اإلاض٤٢  تاإلاباصت الٗامؤن  ٖلى 211للمداؾبحن في اإلاُٗاع الضولي للخض٤ُ٢ ع٢م 

 :هي
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 الاؾخ٣اللُت -

 ال٨غامت -

ُت -  اإلاىيٖى

 ال٨ٟاءة اإلاهىُت والٗىاًت اإلاُلىبت -

ت -  الؿٍغ

 الؿلى٥ اإلانهي -

 .اإلاٗاًحر الٟىُت-

٣ا إلاٗاًحر الخض٤ُ٢ الضولُت التي جدخىي  بلىباإلياٞت                     اإلاباصت  ٖلى٢ُام اإلاض٤٢ بٗملُت الخض٤ُ٢ ٞو

ت وألاصلت اإلاغجبُت  تألاؾاؾُ  .) اإلااصًت، الجىاهب الخٟؿحراث)بهاوؤلاظغاءاث الًغوٍع

خباع  اإلانهي، م٘ ألازظ بٗحن م٘ مغاٖاة ؤن ٣ًىم اإلاض٤٢ بخسُُِ وجىُٟظ الخض٤ُ٢ بىٓغة الخظع                   الٖا

 1اإلاالُت.ألازُاء اإلااصًت في ال٣ىاثم  بلىالٓغوٝ التي عبما جاصي 

 اإلاطلب الثاوي: أهىاع الخدكيم

ت التي ًىٓغ منها بلي                   جىظض ؤهىإ مخٗضصة مً جض٤ُ٢ الخؿاباث ٧ل منها ًسخل٠ خؿب الؼاٍو

ؤو  ٗضص للخض٤ُ٢ هى في الخ٣ُ٣ت جىٕى ونٟي ال ًازغ في ؤي مً مٟهىمٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث، والخىٕى اإلاخ

 2طاتها.ؤنل وظىهغ ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث 

ب الخض٤ُ٢  وبك٩ل                :الىدى الخالي ٖلىٖام ًم٨ً جبٍى

 الخدكيم مً خيث طبيعت اإلاؤطظت 1-

حن              خًمً هٖى  :ٍو

ٚحر  و الخ٩ىمُت ؤٖملُت الخض٤ُ٢ ٖلى اإلااؾؿت طاث الهٟت  بجىه :العمىميت جدكيم اإلاؤطظاث  1/1-

ت، ؤما ألامىا٫ اإلاؿخٛلت في  لها  تهظه اإلااؾؿالخ٩ىمُت في خض طاتها والتي جسً٘ ل٣ىاٖض الخ٩ىمت اإلاىيٖى

٣ت  االخ٩ىمُت خؿاباتهنٟت ٖمىمُت وجمخل٨ها الضولت ولها نٟت ع٢ابت مباقغة ٖليها، ٦ما ج٣ُض اإلاهالح  بٍُغ

ت ؤو الهىاُٖت ،بال ؤن زانت جسخ ٣ت الخض٢ُل٠ ًٖ جل٪ اإلاخبٗت في اإلااؾؿاث الخزاٍع واخضة في ٧لخا  ٤ٍَغ

 .الخالخحن

                                                           
 .23ص. ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًض ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  - 1
 .20ص. مدمض ًٞل مؿٗض و ص. زالض عاٚب الخُُب ، صعاؾت مخٗم٣ت في جض٤ُ٢ الخؿاباث ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  - 2
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ؾىاء قغ٧اث  ٖملُت جض٤ُ٢ اإلااؾؿاث التي ج٩ىن مل٨ُتها لؤلٞغاص يه :الخاصت جدكيم اإلاؤطظاث  2/1-

ألن الظي  تباإلاغاظٗت الخانوهىاصي وؾمُذ  مُُٗاثألامىا٫ ؤو قغ٧اث ألاشخام ؤو ميكأث ٞغصًت ؤو 

غ ًمخل٪ عؤؽ اإلاا٫ اإلادضوص هى مً ألاٞغاص، ٞهىا٥ ٖضة ؤشخام في قغ٧اث  واخض في اإلااؾؿاث  صاإلاؿاهمت ٞو

ال٣ٗض اإلاىظىص بُنهما وخؿب  تخؿب َبُٗالٟغصًت، وجسخل٠ ٖال٢ت اإلاض٤٢ بإصخاب هظه اإلايكأث، وطل٪ 

زاعجي لُض٤٢ لها خؿاباتها وؤوعا٢ها الخخامُت  حن مض٤٢صعظت الالتزام، ٞكغ٧اث اإلاؿاهمت مشال ملؼمت بخٗ

 1(.واإلاهمت اإلاؿىضة بلُه ٤ًسخاع اإلاض٢وال٨ٗـ لكغ٦ت طاث الٟغص الىاخض الظي له ؤن 

 : الخدكيممً خيث هطاق عمليت  2-

حن مً ٖملُت الخض٤ُ٢   : هخُغ١ بلى هٖى

سى٫ اإلاض٤٢ ج بخض٤ُ٢ الخؿاباث ال٩امل، هي ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث التي صاإلا٣هى  :اليامل الخدكيم  1/2-

 .خ٤ جض٤ُ٢ ؤي بُاهاث ؤو ٖملُاث صون اؾخصىاء وصون ٢ُىص ؤو قغوٍ مدضصة له

بَاع  وفي هظا الىٕى مً جض٤ُ٢ الخؿاباث ٌؿخسضم اإلاض٤٢ عؤًه الصخص ي في جدضًض هُا١ وخضوص              

 تهٓام الغ٢اببرهامج جض٣ُ٢ه، وطل٪ في يىء ما ًخطح له مً ٢ىة ؤو ي٠ٗ وصعظت الخٟانُل الالػمت ل

 2الضازلُت في الىخضة الا٢خهاصًت مدل جض٤ُ٢ الخؿاباث 

ت ًٟترى في جض٤ُ٢ الخؿاباث ال٩امل ٢ُام اإلاض٤٢ بخض٤ُ٢  الخانت بالٗملُاث  ال٣ُىص م٘ومً الىاخُت الىٍٓغ

ٖىانغ  م٘ مٞدو وج٣ُُا٦ؼ اإلاالُت لجمُ٘ الخؿاباث، ؤو وألاخضار اإلاالُت التي جمذ ٞٗال، وجض٤ُ٢ اإلاغ 

ت الىخضة الا٢خهاصًت مدل  ٗنيال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت التي ًخم بٖضاصها بمٗٞغ طل٪ ؤن اإلاض٤٢  الخض٤ُ٢ َو

 .٧ان مؿاوال ًٖ بظغاء خؿاباث ٧امل

ىاؾب هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ اإلااؾؿاث الهٛحرة ؤو جل٪ التي ال ٌٗخمض هٓامها                      الغ٢ابت ٖلىٍو

 ٖلىًخى٠٢  هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ٞةن طل٪ ٖلىالضازلُت، وهظا ٌٗني ؤن اإلااؾؿاث ال٨بحرة ٖىضما حٗخمض 

 3خباعاجه.ٞازمخاهت و٢ىة هٓام الغ٢ابت الضازلُت ؤو ي٠ٗ هظا الىٓام الظي ٌٗني جىؾ٘ اإلاض٤٢ 

٢بل بصاعة  هى جض٤ُ٢ ظؼء مدضص مً ٖملُاث اإلااؾؿت وطل٪ بخ٩ل٠ُ زُي مًالخدكيم الجصئي:  2/2

مً الٟترة  صظؼء مدضو جض٤ُ٢ مؿدىضاث ٖملُت مُٗىت ؤو ٞدو  ٖلىاإلااؾؿت، ٦إن جخ٤ٟ ؤلاصاعة م٘ اإلاض٤٢ 

 .4اإلاالُت ؤو ٞدو ٖملُاث ٢ؿم مً ؤ٢ؿام اإلااؾؿت 

غ اإلاخًمً للخُىاث التي اجبٗذ والىخاثج التي                        وحهضٝ هظا الىٕى بلى الخهى٫ ٖلى الخ٣ٍغ

صاللتها  ياإلاالُت ومضجىنل بليها الٟدو وال حهضٝ بلى الخهى٫ ٖلى عؤي ٞني مداًض ٖلى مضي ٖضالت ال٣ىاثم 

                                                           
٤ُ ؾىاص ،مغاظٗت ال- 1  .51، م  2009ألاعصن ، الُبٗت ألاولى -خؿاباث و الخض٤ُ٢ ،صاع الغاًت لليكغ و الخىػَ٘ ص.ػاهغة جٞى
 .28م  ط٦غه،مغظ٘ ؾب٤  الخؿاباث،صعاؾت مخٗم٣ت في جض٤ُ٢  الخُُب،ص. مدمض ًٞل مؿٗض و ص. زالض عاٚب  - 2
 .11م  ط٦غه،مغظ٘ ؾب٤  الخضًض،ص. ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢  - 3
 .24، م  2009هىاٝ مدمض ٖباؽ الغماحي ،مغاظٗت اإلاٗامالث اإلاالُت ، صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘ ، ٖمان  ص.- 4
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زب ٖلى اإلاض٤٢  ما٫ ٦ما هى في الخض٤ُ٢ ال٩امل، ٍو الجؼجي الخهى٫ ٖلى  ٤ُ٢ٞالخضللمغا٦ؼ اإلاالُت وهدُزت ألٖا

 .في ألاصاء هبلُه ج٣هحر ٣ٖض ٦خابي ًىضح اإلاهمت اإلاُلىب ٢ُامه بها لُدمي هٟؿه وال ًيؿب 

 : بالخدكيممً خيث خخميت الليام  3-

ٗاث الخدكيم ؤلالصامي:  1/3- ٣ا لل٣اهىن والدكَغ الضولت  يالؿاثضة فهى الخض٤ُ٢ الظي جلؼم به اإلااؾؿاث ٞو

زاعجي  ثمض٤٢ خؿابا٢اهىن الكغ٧اث، ٢ىاهحن الًغاثب، ٢اهىن الاؾدشماع، خُض جلتزم اإلااؾؿت بخُٗحن 

٤ الجمُٗت الٗامت ب٣ٗض بحن  خم حُٗحن اإلاض٤٢ ًٖ ٍَغ ًخدضص بمىظبه  ٤اإلااؾؿت واإلاض٢لخض٤ُ٢ خؿاباتها، ٍو

 1.   ألاحٗاب التي ؾٝى ًخ٣اياها اإلاض٤٢ هٓحر ٖمله 

ت ٦ما ؤهه                 ٣ت التي ًغاها مىاؾبت ويغوٍع ال وفي يىء هظه الخض٤ُ٢ ٞةن اإلاض٤٢ ًاصي ٖمله بالٍُغ

 وؤعصافيؤن جىي٘ ؤًت ٢ُىص ؤو خضوص ٖلى اإلاض٤٢ ؤزىاء جإصًخه لىاظباجه ختى ولى ٧اهذ هظه ال٣ُىص  بًز

 همشل هظالٗامت للمؿاهمحن حٗخبر  ال٣ىاهحن الخىُٓمُت للماؾؿت، وفي نىعة ٢غاعاث ناصعة ًٖ الجمُٗت

 .ال٣ُىص ٦إجها لم ج٨ً في مىاظهت اإلاض٤٢ الظي ٌٗخبر مؿاوال بطا ما عضخ لهظه ال٣ُىص

اإلااؾؿاث الٟغصًت  الخض٤ُ٢ الظي ًخم صون بلؼام ٢اهىوي ًدخم ال٣ُام به، ٟٞي ى وه :الاخخيازي الخدكيم  2/3-

واٖخماص ال٣ىاثم  تخؿاباث اإلااؾؿوقغ٧اث ألاشخام ٢ض جخم الاؾخٗاهت بسضماث اإلاض٤٢ الخاعجي في جض٤ُ٢ 

صخت  ٖلىالكغ٧اء  نخُض اَمئىااإلاالُت الخخامُت، هدُزت للٟاثضة التي جخد٤٣ مً وظىص مض٤٢ زاعجي مً 

ما٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي، خ٣ى١ الكغ٧اء وزانت في  ض٦إؾاؽ لخدضًوالتي جخسظ  اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ًٖ هخاثج ألٖا

٪ ظضًض. وفي خالت اإلااؾؿاث الٟغصًت هالخٔ ؤن وظىص مض٤٢ زاعجي ٌُٗي  خاالث الاهٟها٫ ؤو اهًمام قٍغ

الجهاث الخاعظُت وزانت إلاهلخت  بلىالتي ج٣ضم  الضٞاجغ وجل٪الش٣ت للمال٪ في ص٢ت البُاهاث اإلاؿخسغظت مً 

 2.الًغاثب 

 : الخدكيمث وكذ عمليت مً خي 4-

٣ه :النهائي الخدكيم  1/4- ٢ض  غ ج٩ىن الضٞاجبه بضاًت الخض٤ُ٢ في جهاًت الٟترة اإلاالُت للماؾؿت، بٗض ؤن  ضٍو

ذ وال٣ىاثم اإلاالُت ٢ض ؤٖضث ت ٢ض ؤظٍغ  .ؤ٢ٟلذ و٢ُىص الدؿٍى

مخاػ هظا الىٕى بًمان ٖضم خضور ؤي حٗضًل في البُاهاث اإلاشبخت                 ؤعنضة  في الضٞاجغ والخٛحر فيٍو

 .الخؿاباث بٗض جض٣ُ٢ها خُض جبضؤ ٖملُت الخض٤ُ٢ بٗض جغنُض الخؿاباث وب٢ٟا٫ الضٞاجغ

ٗاب                3ًلي:هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ما  ٖلىَو

ها الٟكل في ا٦دكاٝ ما ٢ض ًىظض بالضٞاجغ والسجالث مً ؤزُاء ؤو ٚل ؤو جالٖب خا٫ -  .و٢ٖى

                                                           
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  - 1  .19مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م -الىاخُت الىٍٓغ
 .47، م  1990الخُب٤ُ ، الضاع الجامُٗت ص. مدمض ؾمحر الهبان و ص. مدمض الُٟىمي مدمض ،اإلاغاظٗت بحن الخىٓحر و - 2
 .31ص.عؤٞذ ؾالمت مدمىص و ص.ؤخمض ًىؾ٠ ٧لبىهت و ص. ٖمغ مدمض ػع٣ٍاث ، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث _الٗملي ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م - 3
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ال ألهه)اإلادضصة( ٢اهىها ٢ض ًاصي بلي جإزحر ال٣ىاثم اإلاالُت في اإلاىاُٖض  -  .ٌؿخٛغ١ و٢خا ٍَى

ت اهزاػ الٗمل -  .٢ض ًاصي بلي الخطخُت بالض٢ت الالػمت لخد٤ُ٣ ؾٖغ

 .٢ض ًاصي بلي اعجبا٥ الٗمل بم٨خب الخض٤ُ٢ لتزامً ب٢ٟا٫ الضٞاجغ في ماؾؿاث ٖضة ًض٣٢ها -

 .ل بم٨خب الخض٤ُ٢ ختى ًدؿنى له ظم٘ ؤصلت و٢غاثً ؤلازباث الالػمت٢ض ًاصي بلي جى٠٢ الٗم -

ُل٤                   الءم اإلااؾؿاث الهٛحرة ٖلىٍو  هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ٖاصة جض٤ُ٢ اإلاحزاهُت الٗمىمُت ٍو

٣خهغ   غ جٟهُلُا للضٞاجٞدو مٟغصاث ال٣ىاثم اإلاالُت وزانت مٟغصاث اإلاحزاهُت ٞدها  ٖلىواإلاخىؾُت، ٍو

 .ثبالضٞاجغ والسجال والسجالث واإلاؿدىضاث للخإ٦ض مً مُاب٣ت مٟغصاث ال٣ىاثم اإلاالُت إلاا هى ْاهغ 

الخض٤ُ٢ الظي ٣ًىم ُٞه مض٤٢ الخؿاباث بةظغاء الٟدو والازخباعاث ٖلي مضاع  ى ه :اإلاظخمس الخدكيم  2/4-

زال٫ الخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ ٣ًىم  الؿىت، ؤي مً زال٫ الترصص ٖلي اإلااؾؿت ٖضة مغاث زال٫ الؿىت اإلاالُت ومً

ض  اإلاداًضالٟني  يبةبضاء الغؤاإلاض٤٢ بخدضًض بغهامج ػمني ًخم الالتزام به وفي النهاًت ٣ًىم  بٗض  اإلادضصفي اإلاٖى

 1. تالؿىت اإلاالُؤن ٣ًىم بٗملُت جض٤ُ٢ جهاثُت بٗض ب٢ٟا٫ الضٞاجغ في جهاًت 

الءم الخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ اإلااؾؿاث ال٨بحرة الدجم التي جخٗامل بٗضص ٦بحر مً الٗملُاث                    الُىمُت ٍو

خمحز الخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ بالخهاثو  ضخُ  2 :الخالُتؤهه ًهٗب اؾخسضام الخض٤ُ٢ النهاجي ٞيها. ٍو

 .ؤوفي لبك٩الخض٤ُ٢ وظىص و٢ذ ٧اٝ لضي اإلاض٤٢ مما ًم٨ىه مً الخٗٝغ ٖلي اإلااؾؿت بهىعة ؤًٞل، ومً  -

ت ا٦دكاٝ الٛل والخُإ وفي و٢ذ ٢هحر بضال مً جغ٥ طل٪ ختى جهاًت الؿىت -  .ؾٖغ

 .اهخٓام الٗمل بم٨خب اإلاض٤٢ وفي اإلااؾؿت ؤًًا لىظىص اإلازا٫ الىاؾ٘ ػمىُا للخض٤ُ٢ -

اعاث اإلاخ٨غعة مً ٢بل اإلاض٤٢ مً ؤزغ هٟس ي ٖلي  - ٟي اإلااؾؿج٣لُل ٞغم الخالٖب بالضٞاجغ إلاا للٍؼ  .تمْى

ٟي اإلااؾؿت، وطل٪ بؿبب  - ما٫ في ؤو٢اتها صون بهما٫ ؤو جإزحر مً ٢بل مْى ٖلي  ٤جغصص اإلاض٢اهزاػ ألٖا

لى .اإلااؾؿت م مً مؼاًا الخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ بال ؤن بجباٖه ٢ض ًبرػ بٌٗ الُٗىب  ٖو  ؤهمها:الٚغ

 .اعجبا٥ الٗمل في اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢ -

 .ؤهه جض٤ُ٢ ٚحر مخهل -

ُض  - ٟي اإلااؾؿتجَى  .الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بحن اإلاض٤٢ ومْى

                                                           
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  - 1  .28مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م -الىاخُت الىٍٓغ
ت و الٗملُت-ض ؤمحن ٖبض هللا ، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث ؤ.ص. زال - 2  . 15مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه م -الىاخُت الىٍٓغ
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مغاٖاة  ؤؾاؽ ٖلىول٨ً ًم٨ً مٗالجت هظه الُٗىب مً زال٫ ٢ُام اإلاض٤٢ بةٖضاص بغهامج للخض٤ُ٢             

مىاُٖض الٗمل، و٦ظل٪ اؾخسضام الغمىػ والٗالماث للٗملُاث التي جم جض٣ُ٢ها، و٦ظل٪ ًم٨ً للمض٤٢ ٖمل 

 .باث التي جم جض٣ُ٢هامظ٦غاث بإعنضة الخؿا

ؤؾاؽ جٟهُلي  وما هى ظضًغ بالظ٦غ ؤن ٧ل مً الخض٤ُ٢ النهاجي واإلاؿخمغ ًم٨ً للمض٤٢ ؤن ًاصحهما ٖلي            

 .ؤو ازخباعي 

 : الخدكيممً خيث اللائمين بعمليت  5-

 اوسجالتهوصٞاجغها حٗٝغ الخض٤ُ٢ الضازلي بإهه ٞدو لٗملُاث اإلااؾؿت  ًًم٨ :الداخلي الخدكيم  1/5-

 .تالغ٢ابت الضازلُومؿدىضاتها بىاؾُت بصاعة ؤو ٢ؿم مً صازل اإلااؾؿت، وهي جمشل ظؼءا مً هٓام 

٣ىم بٗملُت الخض٤ُ٢ شخو مً صازل اإلااؾؿت ٣ًىم بٗملُت ٞدو للضٞاجغ والسجالث               ومضي  ٍو

هظا الخض٤ُ٢ ى والسجالث، وفي هظه الخالت ٌؿمالالتزام باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت زال٫ ٖملُت الدسجُل في الضٞاجغ 

ٗخبر ؤصاة بُض ؤلاصاعة ٧ىهه  بخضيبالخض٤ُ٢ الضازلي وهى ٌٗخبر مً  مً ٢بل  ٤ًخم الخض٢ُؤصواث الغ٢ابت َو

سً٘ لؿلُت ؤلاصاعة، ومً واظباث  ٠ في اإلااؾؿت ٍو ُٞما ًسو جؼوٍضه  يالخض٤ُ٢ الضازلشخو ٌٗخبر مْى

 1: لئلصاعة باإلاٗلىماث ما ًلي

 .ص٢ت ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت -

 .ال٨ٟاءة التي ًخم بها الخىُٟظ الٟٗلي للمهام صازل ٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام اإلااؾؿت -

٣ت التي ٌٗمل بها الىٓام اإلاداؾبي، وطل٪ ٦ماقغ ٨ٌٗـ بهض١ هخاثج - الٗملُاث واإلاغ٦ؼ  ٦ُُٟت و٦ٟاءة الٍُغ

  .اإلاالي

 2ًلي:ْهغ وجُىع الخض٤ُ٢ الضازلي هدُزت ما  ضو٢             

 .جدى٫ الخض٤ُ٢ مً ٧امل جٟهُلي بلي ٧امل ازخباعي  -

ت وخاظتها بلي الخإ٦ض مً ص٢ت  -  هوصخت هظاٖخماص ؤلاصاعة ٖلي البُاهاث اإلاداؾبُت ٧ىؾُلت ع٢ابت بصاٍع

 .البُاهاث

 صمم٨ىت القخضا٤ُ ؤ٦ثر ٦ٟاًت بهخاظُت خاظت ؤلاصاعة لخ٣ُُم وجدلُل ٖملُاث اإلااؾؿت الضازلُت بهضٝ جد٣ -

 .اإلاىاٞؿت وج٤ًُِ هامل الغبذ بحن اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت

                                                           
ت ،  - 1  .47، م  1990ص. مدمض ؾمحر الهبان و ص. ٖبض الىهاب ههغ ٖلي ،اإلاغاظٗت الخاعظُت  ، الضاع الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .33ػع٣ٍاث ، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث _الٗملي ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  عؤٞذ ؾالمت مدمىص و ص.ؤخمض ًىؾ٠ ٧لبىهت و ص. ٖمغ مدمض ص. - 2
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بالبُاهاث التي  مؿاولُت ؤلاصاعة اجزاه هُئاث الغ٢ابت الخ٩ىمُت والتزامها بدىُٟظ حٗلُماتها و٢غاعاتها وجؼوٍضها

غ  ثوصخت البُاهاض مً ص٢ت الخض٤ُ٢ الضازلي للخإ٦ ٖلىجُلبها مما ؤصي بلي اٖخماص ؤلاصاعة ٧لُت  والخ٣اٍع

 .اإلاُلىبت

ت والًبِ الضازلي. وحهضٝ                 كمل الخض٤ُ٢ الضازلي ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت اإلاداؾبُت وؤلاصاٍع  َو

٤ مدى  ت وبهخاظُت مم٨ىت للماؾؿت ًٖ ٍَغ ؤلاؾغاٝ هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ بلى جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٦ٟاًت بصاٍع

عؾم  يبها فٖب في الخؿاباث والخإ٦ض مً صخت البُاهاث التي ج٣ضم لئلصاعة لدؿترقض ؤزُاء الخال  ٝوا٦دكا

ًٖ  يال ٌٛنزُُها واجساط ٢غاعاتها ومغا٢بت جىُٟظها، بال ؤن وظىص ٢ؿم بصاعة صازلُت للخض٤ُ٢ باإلااؾؿت 

٣ت التي ًىٟض بها اإلاض٤٢  جسخل٠ ًٖ  هلالخاعط ٌٗمج٩ل٠ُ اإلاض٤٢ الخاعجي بٟدو وجض٤ُ٢ الخؿاباث، ٞالٍُغ

٣ت التي ًدبٗها اإلاض٤٢ الضازلي  .الٍُغ

اإلاداؾبُت اإلاشبخت  هى الٟدو الاهخ٣اصي اإلاىٓم ألهٓمت الغ٢ابت الضازلُت والبُاهاث :الخاعجي الخض٤ُ٢  2/5-

غ ًدخىي عؤي ٞني مداًض  ضاص ج٣ٍغ ال٣ىاثم اإلاالُت  تًٖ ٖضالبالضٞاجغ والسجالث ومٟغصاث ال٣ىاثم اإلاالُت إٖل

ما٫  خماص ٖليها للضاللت ٖلي اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهخاثج ألٖا  1.ومضي الٖا

 نالىز٤ُ بحبن ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ الخاعجي جلخ٣ي م٘ ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ الضازلي، وبظل٪ ٞةن الخٗاون                 

 غ في الضٞاجُت للماؾؿت الخض٤ُ٢ الضازلي والخض٤ُ٢ الخاعجي ًاصي بلي يمان ؾالمت حسجُل الٗملُاث اإلاال

وهخاثج  تاإلاالي للماؾؿوالسجالث و٦ظل٪ يمان حٗبحر ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت بك٩ل صخُذ ًٖ اإلاغ٦ؼ 

 .2ؤٖمالها مً عبذ ؤو زؿاعة 

خطح مً زال٫ الخٟغ٢ت الؿاب٣ت بحن الخض٤ُ٢ الضازلي والخض٤ُ٢ الخاعجي ؤن هىا٥                    ؤوظه ٍو

 3: ًم٨ً خهغها ُٞما ًلي هحكاب

ت والتي ًم٨ً الش٣ت  - حر اإلاٗلىماث الًغوٍع خما٧ل منهما ًمشل هٓام مداؾبي ٞٗا٫ حهضٝ بلي جٞى  صٞيها والٖا

غ مالُت هاٞٗت.  ٖليها في بٖضاص ج٣اٍع

 ٧ل منهما ًخُلب وظىص هٓام ٞٗا٫ للغ٢ابت الضازلُت إلاى٘ ؤو ج٣لُل خضور ألازُاء والخالٖب-

 .والٛل

 :ىظض ؤًًا حٗاون بُنهما ًم٨ً جىيُده في الى٣اٍ الخالُت٦ما ً  

الٟدو  ضبها ٖىوظىص هٓام ظُض للخض٤ُ٢ الضازلي ٌٗني ب٢ال٫ اإلاض٤٢ الخاعجي ل٨مُت الازخباعاث التي ٣ًىم  -

حر و٢ذ وظهض اإلاض٤٢، ًٞال ًٖ ٦ٟاءة الىٓام ال٨لي للخض٤ُ٢  .وبالخالي جٞى

                                                           
1
 .22(، مرجع سبق ذكره ، ص 1.سامً محمد ودٌان ، تدقٌق الحسابات ) د - 

2
 .26، ص  2002د. نواف محمد عباس الرماحً ،مراجعة المعامالت المالٌة ، دار صفاء للنشر و التوزٌع ، عمان  - 

 .11ضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م ص. ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلا - 3
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 .ًٖ الخض٤ُ٢ الخاعجي وهظا ًا٦ض نٟت الخ٩امل ؤن وظىص هٓام صازلي للخض٤ُ٢ ال ٌٛني -

لى م مً الدكابه والخٗاون بحن الخض٤ُ٢ الضازلي والخض٤ُ٢ الخاعجي بال ؤن  ٖو بُنهما،  ثهىا٥ ازخالٞاالٚغ

 1الخالي:الىدى  ٖلىًم٨ً خهغها 

 

 

 :الخدكيم مً خيث الشمٌى ومدي اإلاظؤوليت في الخىفير

اإلاداؾبُت  الخض٤ُ٢ الظي حهضٝ بلي ٞدو ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت والبُاهاث ى وه :العادي الخدكيم  1/6-

ًٖ هخاثج  تاإلاالُت الخخامُاإلاسجلت بالضٞاجغ والسجالث بهضٝ ببضاء عؤي ٞني مداًض ًٖ مضي حٗبحر ال٣ىاثم 

زب ؤن ًبظ٫ اإلاض٤٢  ً مغ٦ؼها اإلاالي في جهاًت ٞترة مُٗىت، ٍو ت ؤزىاء  تالٗىاًت اإلاهىُؤٖما٫ اإلااؾؿت ٖو الًغوٍع

                                                           
1
 .26مرجع سبق ذكره، ص -الناحٌة النظرٌة -د. غسان فالح المطارنة، تدقٌق الحسابات المعاصر  - 
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ًخمشل في الخ٨م ٖلي  يهضٞه النهاجطل٪، و٢ض ٩ًىن الخض٤ُ٢ الٗاصي جض٣ُ٢ا ٧امال ؤو جض٣ُ٢ا ظؼثُا بال ؤن 

 1.اإلاؿدىضاث الضٞاجغ ؾالمت ال٣ىاثم اإلاالُت للماؾؿت واجٟا٢ها م٘ ما ؾب٤ حسجُله في 

٩ى  :معين الخدكيم لغسض  2/6- والىنى٫ بلي  هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ بهضٝ البدض ًٖ خ٣اث٤ مُٗىت ن ٍو

 2.هخاثج مُٗىت ٌؿتهضٞها الٟدو

خم ج٩ل٠ُ اإلاض٤٢ لل٣ُام بهظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ مً زال٫ ٣ٖض ٦خابي ًدضص ُٞه هُا١    ٤ٖملُت الخض٢ٍُو

هٓام آزغ  مبهض ٞخهمُا والٛغى منها، ٦إن ج٣ىم اإلااؾؿت بخ٩ل٠ُ اإلاض٤٢ بٟدو هٓام الغ٢ابت الضازلُت له

ؤو ا٦دكاٝ  نظغص اإلاسؼو ؤ٦ثر ص٢ت ؤو ج٩ل٠ُ اإلاض٤٢ بخض٤ُ٢ مؿدىضاث ٖملُت ما ؤو الاقترا٥ في لجان 

خ٩ىمُت ؤو ٚحر خ٩ىمُت،  ي ظهاث ؤزغ ازخالؾاث ؤو ؤزُاء خضزذ في ٞترة ػمىُت مُٗىت، و٢ض ًخم الخ٩ل٠ُ مً 

 .ؤو بٖاصة ج٣ُُم ممخل٩اث ماؾؿت ما تُٟت ماؾؿلخه٦إن جيخضب اإلادا٦مت مض٣٢ا لخهغ جغ٦ت شخو ما ؤو 

٧امال ومؿخمغا  خض ٦بحر، ٞمشال ًم٨ً للخض٤ُ٢ ؤن ٩ًىن  بلىومً اإلاالخٔ ؤن هظه الخ٣ؿُماث مخضازلت          

اصًا في آن واخض، ٦ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن صازلُا و٧امال  ا ٖو ، ومً هىا خ.... ال نولٛغى مٗحوزاعظُا وبظباٍع

اإلايكىص مً ال٣ُام بٗملُت  والٛغىؤهه ًخ٤ٟ والهضٝ  ٖلىلي الظي ال جضازل ُٞه ٖالوة ه٠ًُ الخهي٠ُ الخا

 .الخض٤ُ٢

 :الخدكيم اإلاالي

٣هض به ٞدو ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث والخؿاباث والضٞاجغ الخانت            ٍو

حٗبحر باإلااؾؿت جدذ الخض٤ُ٢ ٞدها اهخ٣اصًا مىٓما، ب٣هض الخغوط بغؤي ٞني مداًض ًٖ مضي ٖضالت 

غها  مال٣ىاث لىخاثج اإلاالُت ًٖ الىي٘ اإلاالي لخل٪ اإلااؾؿت في جهاًت ٞترة ػمىُت مٗلىمت، ومضي ٖضالت جهٍى

 3الٟترة.مً عبذ ؤو زؿاعة ًٖ جل٪  اؤٖماله

غ ؤي           كمل الٟدو والخد٤ُ٣ والخ٣ٍغ ا في الاؾخٗما٫، َو  ثٞدو البُاهاوهى ؤ٦ثر ؤهىإ الخض٤ُ٢ قُٖى

غ مخًمً للغؤي الٟني  اإلادخىة الجهاث طاث  خىلها بلىفي الضٞاجغ والسجالث، والخد٤٣ مً صختها، وعٞ٘ ج٣ٍغ

 .الٗال٢ت

ى٣ؿم الخض٤ُ٢ اإلاالي بلي              :ٍو

تر٦ :اإلاظدىدي الخدكيم  1/1- ُت وال٣اهىهُت  ؼ ٍو ضفي جض٤ُ٢ الىىاحي الك٩لُت واإلاىيٖى  ةللمؿدىضاث اإلاٍا

ت بما في طل٪ جض٤ُ٢ البُاهاث الخؿابُت   .في جل٪ اإلاؿدىضاث اإلادخىاةللٗملُاث الخزاٍع

                                                           
1
 .22، ص  2002د. نواف محمد عباس الرماحً ،مراجعة المعامالت المالٌة ، دار صفاء للنشر و التوزٌع ، عمان  - 

ت و الٗملُت-ؤ.ص. زالض ؤمحن ٖبض هللا ، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث  - 2  .31مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه م -الىاخُت الىٍٓغ
ت و الٗملُت-.ص. زالض ؤمحن ٖبض هللا ، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث - 3  .12مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه م -الىاخُت الىٍٓغ
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تر٦ :الفني الخدكيم   2/1- اإلاداؾبُت  في البدض خى٫ ٢ُام اإلااؾؿت ؤو ٖضم ٢ُامها بخُب٤ُ اإلاباصت ؼ ٍو

٩ىن هىا ؤٚلب الخىاع بحن بصاعة اإلااؾؿت واإلاض٤٢ في ٢ًاًا اليؿب   ٥الٗاصلت لئلهالاإلاخٗاٝع ٖليها، ٍو

غ ال٣ىاثم اإلاالُت للمغ٦ؼ  وهخاثج  تاإلاالي للماؾؿوا٢خُإ الاخخُاَاث، ومضي ا٢خىإ اإلاض٤٢ بٗضالت جهٍى

 .ؤٖمالها

 1 : ض٤ُ٢ اإلاالي و اإلاؿدىضي، والتي ج٣ىم ٖليوجسً٘ ٧اٞت الٗملُاث اإلاالُت للخ              

 .ااإلاٗمى٫ به م٘ ما حؿمذ به اللىاثذ وال٣ىاٖض والخٗلُماث الهاصعة ًخماش ىالخإ٦ض مً ؤن الهٝغ  -

وفي خضوص  الخإ٦ض مً ؾالمت بظغاءاث الهٝغ والخشبذ مً اٖخماص الؿلُت اإلاسى٫ لها اٖخماص الهٝغ -

 .نالخُتها

٧الٟىاجحر وؤلاًهاالث  لٗملُت الهٝغ والخإ٦ض مً اؾخ٨ما٫ ؤنل مؿدىض الهٝغ ألاؾاس يالخض٤ُ٢ اإلاؿدىضي -

 .وال٨كٝى ألانلُت

 .الخإ٦ض مً ٖضم اخخما٫ ج٨غاع الهٝغ مً زال٫ الهٝغ باإلاؿدىض ألانلي -

 : ؤلادازي الخدكيم  2-

ؤًٞل  اإلاىاعص اإلاخاخت لضحها فيهى الخض٤ُ٢ الظي ًخم بهضٝ الخد٤٣ مً ٦ٟاءة ؤلاصاعة في اؾخٛال٫                

، ةؤصواث ؤلاصاع وظه وج٣ضًم الىصح إلاٗالجت مىاًَ ال٠ًٗ في الىٓام ؤلاصاعي اإلاُب٤، وهى ٌٗخبر ؤصاة مً 

ؤلاصاعة،  ؤلاصاعة ؤهضاٝألاخضار التي جخم في اإلااؾؿت، زُِ  معيلظل٪ ٣ًىم الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي بخض٤ُ٢ 

باء ؤلا  ت، الخيؿ٤ُ بحن ؤلاصاعاث في اؾخٛال٫ الُا٢ت ؤلاهخاظُت، ألٖا اتها اإلاسخلٟصاٍع  .2 تمؿخٍى

حرها بدُض جد٤٣               ت ٚو ت للماؾؿت مً ا٢خهاصًت وبكٍغ ُل٤ ٖلُه جض٤ُ٢ ال٨ٟاءة ؤلاصاٍع ؤ٢ص ي ٍو

ىدكغ فمم٨ىت، وهى ما ًُل٤ ٖلُه الاؾخسضام الا٢خهاصي، و٢ض بضؤ هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ٌٗم  تمىٟٗ  يٍو

حرها، ختى ؤهه ؤنبذ  ُاهُا والىالًاث اإلاخدضة و٦ىضا واؾترالُا ٚو اإلاض٤٢  يلؼام اٖلالضو٫ اإلاخ٣ضمت مداؾبُا ٦بًر

 .اإلاالي ؤن ٌُٗي عؤًا ٞىُا مؿخ٣ال خى٫ ٦ٟاءة بصاعة اإلااؾؿت

 : الدشغيليالخدكيم  3-

ٗالُت وكاٍ اإلااؾؿت               ٌكمل  والخام بٗملُت مُٗىت. ٣ٞضهى ج٣ُُم ألاصلت وال٣غاثً خى٫ ٦ٟاءة ٞو

اإلاشا٫(  لٖلى ؾبُجض٤ُ٢ الٗملُاث ج٣ُُما ٧امال لىٓام و٢ض ٨ًك٠ ًٖ مكا٧ل هامت في مزا٫ الٗملُاث، 

اث، ألانى٫ الشابخت،  جض٤ُ٢ ٝغ الخض٤ُ٢ )الخ .اإلاؿخىصٖاث، ......اإلاكتًر الىُا١ الظي  هالدكُٛلي بإه. ٖو

                                                           
ت و الخُب٤ُ - 1 ٣ا -زل٠ ٖبض هللا الىعصاث ،الخض٤ُ٢ الضازلي بحن الىٍٓغ ماؾؿت الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘ ، ألاعصن -إلاٗاًحر الخض٤ُ٢ الضازلي الضولُت ٞو

 . 57،  2006، الُبٗت ألاولى 
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  - 2  .32مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م -الىاخُت الىٍٓغ
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ت وهخاثج حُُٛه الغ٢ابت مً خُض ازخُاع وج٣ُُم ا ، ؤو الىخضاث ثألاصاء لليكاَاليكاَاث الدكُٛلُت وؤلاصاٍع

اصة   1.الخ٣لُضًتجخُلبه ٖملُت الخض٤ُ٢  ٖمااإلاسخلٟت، ٍػ

 الضازلُحن الخض٤ُ٢ الدكُٛلي بإهه: بظغاءاث مىٓمت لخ٣ُُم ٞاٖلُت اإلاداؾبحنٖٝغ مزم٘  ضو٢           

غ مىاؾب   تالخىنُاث الًغوٍعصاعة اإلاسخهت خى٫ الىخاثج وبُٖاء ؤلا  بلىو٦ٟاءة وكاٍ اإلااؾؿت، وج٣ضًم ج٣ٍغ

 .2لئلنالخاث 

 : الالتزامالخدكيم اللاهىوي أو جدكيم  4-

٣هض به جإ٦ض اإلاض٤٢ مً ؤن اإلااؾؿت ٢ض َب٣ذ الىهىم ال٣اهىهُت وألاهٓمت اإلاالُت  ت التٍو  يوؤلاصاٍع

ُٗت ؤو الخىُٟظًت في الضولت لي ؾبُل اإلاشا٫ الخٟخِل الظي ٣ًىم  3ؤنضعتها الؿلُت الدكَغ اإلاغ٦ؼي  بالبى٪.ٖو

ت للخإ٦ض مً ؤن حٗلُماث و٢ىاهحن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٢ض جم  صخُدت، ؤو  ةجُب٣ُها بهىع ٖلي البىى٥ الخزاٍع

بُت للخإ٦ض مً ص٢ت الضزل الخاي٘  بت الضزالخض٤ُ٢ الظي ج٣ىم به الؿلُاث الًٍغ ، ؤو الخض٤ُ٢ الظي للًٍغ

ُت )ج٣ىم به ماؾؿت ال ماؾؿت الخض٤ُ٢ ؤو  االتي ويٗتهخض٤ُ٢ للخإ٦ض مً ؤن بظغاءاث الجىصة( الىٖى

 .الجمُٗاث اإلاهىُت ٢ض َب٣ذ بهىعة ظُضة

 : جدكيم هظم اإلاعلىماث 5-

غ اإلاالُت  ُاء الخ٣اٍع بن الهضٝ مً جض٤ُ٢ هٓم اإلاٗلىماث هى الخد٤٣ مً ؤمً وؾالمت اإلاٗلىماث إٖل

وجسخل٠ بِئت الخاؾب آلالي ًٖ بِئت الٗمل الُضوي 4ُدت و٧املت ومُٟضة. والدكُٛلُت في الى٢ذ اإلاىاؾب وصخ

 :مً وظهت هٓغ اإلاض٤٢ في

ت اإلاؿخ٣لت في زُىة  يًاص :اإلاهام فصل  1/5- الدكُٛل آلالي للٗملُاث بلي صمج ٦شحر مً الٗملُاث الُضٍو

ًها  اصة في اإلاساَغ ًم٨ً بؿهىلت حٍٗى واخضة مما ًاصي بلي ي٠ٗ الغ٢ابت الىاجزت ًٖ ٞهل اإلاهام، وهظه الٍؼ

 .بةظغاءاث ع٢ابُت بضًلت

جاث الىع٢ُت لٗملُاث الدكُٛل اإلاسخلٟت، في بِئاث الخاؾب آلالي ؤلازبا يجسخٟ :الخدكيم اخخفاء مظاز  2/5-

ت جخمخ٘ بةزباجاث وع٢ُت ل٩ل ٖملُت مً الٗملُاث وبالخالي وظىص مؿاع وصلُل واضح  ٞبِىما ٧اهذ البِئت الُضٍو

ىض  الخاؾب آلالي ٖلىإلاغاخل ؾحر الٗملُت. جُلب طل٪ يغوعة ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢  بهىعة مؿخمغة ٖو

ضم الاهخٓاع ختى اهتهاء الٗملُتاهزاػ ٧ل مغخلت مً اإلاغاخل   .ٖو

                                                           
ت و الخُب٤ُ - 1  .56ظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م ، مغ  زل٠ ٖبض هللا الىعصاث ،الخض٤ُ٢ الضازلي بحن الىٍٓغ
2
 .24د. هادي التمٌمً، مدخل إلى التدقٌق من الناحٌة النظرٌة و العلمٌة ، مرجع سبق ذكره ، ص - 

3
 .13أ. خالد أمٌن عبد هللا، علم تدقٌق الحسابات، مرجع سبق ذكره، ص - 

4
ت و الخُب٤ُ -   . 58، م  ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه زل٠ ٖبض هللا الىعصاث ،الخض٤ُ٢ الضازلي بحن الىٍٓغ



اع الىٓغي للخض٤ُ٢                                                                                                الٟهل ألاو٫                        ؤلَا

 اإلاداؾبي

30 

ًًمً  االٗملُاث بمبِئت الخاؾب آلالي الاحؿا١ والشباث في حكُٛل  لج٨ٟ :للعملياث حشغيل مىخد  3/5-

ت والخؿابُت. وفي اإلا٣ابل ٞةن بِئت الخاؾب آلالي ج٩ىن  مً البِئت  ؤ٦بر  لٖغيت وبك٩ازخٟاء ألازُاء البكٍغ

ت لؤلزُاء في ٖمل الىٓام ٩٦ل وطل٪ بؿبب الخُإ مشال في   .جبىاء البرامالُضٍو

 تالخاظت للمىا٣ٞالخاؾب باإلاباقغة بدىُٟظ الٗملُاث صون  م٣ًى  :بالعملياث مباشسة الحاطب آلالي  4/5-

ت  .اإلاؿب٣ت ٦ما هى الخا٫ في البِئت الُضٍو

ت الخالُت مً نٟاث بِئت لحٗم : والخجاوشاثجصاًد فسص خدور ألاخطاء  5/5- الخاؾب آلالي ٖلي  اإلازمٖى

اصة و٢ٕى ألازُاء والخزاوػاث اإلا٣هىصة ب  :ٍػ

 .بم٩اهُت الىنى٫ مً ٖلي بٗض بلي بُاهاث الخاؾب آلالي وزانت في بِئت قب٩اث الخاؾب -

 .الُضوي  الٗملالتر٦حز ال٨بحر للبُاهاث واإلاٗلىماث في الخاؾب آلالي، ٖلي ٨ٖـ الخا٫ في بِئت  -

 .لؤلزُاء ٖضم مكاع٦ت مؿخسضم الخاؾب آلالي في ٖملُت الدكُٛل مما ٣ًلل مً ٞغنت مالخٓخه -

 .بم٩اهُت خضور ألازُاء والخزاوػاث في مغخلت جهمُم ؤو نُاهت الخاؾب -

ادة فسص اإلاخابعت وؤلاشساف  6/5-  ٝللمخابٗت وؤلاقغابغامج الخاؾب آلالي ٞغم ا٦بر  ذجمى :ؤلادازي ٍش

م٘ ٖملُاث  تواإلاخابٗت اإلاتزامىؤلاصاعي وطل٪ مً زال٫ الخدلُل الخٟهُلي للبُاهاث ومً زال٫ بغامج الخض٤ُ٢ 

 .الدكُٛل آلالي

العامت في بيئت  اعخماد عىاصس الظبط والسكابت في البرامج الخطبيليت علي عىامل الظبط والسكابت 7/5-

ٖىامل الغ٢ابت في  تمضي مخاه ٖلىخُض حٗخمض ٞٗالُت و٦ٟاءة ٖىانغ الغ٢ابت في البرامج الخُب٣ُُت الحاطب: 

 .بِئت الخاؾب آلالي

ادة الفسص للليام بالخدكيم الخدليلي:  -5/8 حر الخاؾب آلالي ل٨مُت ٍش غ  مً ؤ٦بر هٓغا لخٞى البُاهاث والخ٣اٍع

 .االىخاثج منهلُت للبُاهاث واؾخسالم ٞةن الٟغنت جؼصاص لل٣ُام بٗملُاث الخدلُل الخٟهُ

 : الاطتراجيجيالخدكيم  6-

ت وإلصاعتها، ٌكمل هظا الخض٤ُ٢ جض٣ُ٢ا قامال             هى جض٤ُ٢ قامل ومىٓم وصوعي لل٣ىي البكٍغ

 ي بصاعة ال٣ى لؤلهضاٝ والاؾتراجُزُاث والؿُاؾاث والبرامج وألاوكُت اإلاخبٗت التي نُٛذ في اؾتراجُزُت 

ت لخدضًض ؤو الخٗٝغ  الخىنُاث  جىُٟظها لىي٘ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣ىة في جل٪ الاؾتراجُزُت ؤو في  ٖلىالبكٍغ

ت  .الالػمت لخدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت الاؾتراجُجي في مزا٫ ال٣ىي البكٍغ
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 مفسوض الخدكي: ثالثاإلاطلب ال

ت ه٣ُت بضاًت ألي ج٨ٟحر مىٓم بُٛت الخىنل                   هخاثج حؿاهم ُٞىي٘  بلىجمشل ٞغوى ؤي مزا٫ للمٗٞغ

ت  ت التي جد٨م هظا اإلازا٫. ومً زم ٞةن بًزاص ٞغوى للخض٤ُ٢ ٖملُت يغوٍع  للخل مكا٧بَاع ٖام للىٍٓغ

ت  بلىالخض٤ُ٢ والخىنل  ت قاملت له، ولظل٪ ٞةن وي٘ مزمٖى التي  ىمً الٟغو هخاثج حؿاٖض في بًزاص هٍٓغ

ُت اإلاكا٧ل التي ًخٗامل مٗها، هى بمشابت  خباع َبُٗت الخض٤ُ٢ وهٖى مً الٟغوى  تبًزاص مزمٖىجإزظ في الٖا

بُت التي ًزب ؤن جسً٘ للضعاؾت الاهخ٣اصًت ختى ًم٨ً ؤن جل٣ي ال٣بى٫   .اإلاهىت ًالٗام مالخزٍغ

ٗٝغ                  خل  يوحؿخسضم فٖام، وحٗبر ًٖ الخُب٤ُ الٗملي، الٟغى بإهه ٢اٖضة جدٓي ب٣بى٫  Kohlerَو

 1هٕى مٗحن مً اإلاكا٧ل ؤو جغقُض الؿلى٥.

م٨ً ؤن حٗٝغ الٟغوى بإجها مخُلباث ؤو مٗخ٣ضاث حؿدىض ٖليها اإلا٣ترخاث وال٣ىاٖض                .2وألا٩ٞاع ٍو

 ىهظه الٟغو ول٨ً لم جدٓي ٞغوى الخض٤ُ٢ بىٟـ ألاهمُت التي ؤُُٖذ لٟغوى اإلاداؾبت مما ظٗل 

غ والخُٛحر بُت ٢ابلت للخٍُى  .جزٍغ

م٨ً جلخُو ؤهم الٟغوى التي حؿدىض ٖليها ٖملُت الخض٤ُ٢ في آلاحي             :ٍو

 : اإلادكمفسض اطخلالٌ  1-

 ٖاصلتو  ناص٢ت هى ببضاء الغؤي في ال٣ىاثم اإلاالُت وؤجها جمشل بهىعةالىاظب ألاؾاس ي إلاض٤٢ الخؿاباث          

غه إلاؿخسضمي جل٪ ال٣ىاثم. وبما ؤن ٖمل اإلاض٤٢ هى ال٣ُام  الىي٘ اإلاالي الخ٣ُ٣ي للماؾؿت وج٣ضًم ج٣ٍغ

اإلاض٤٢  لبحن ٖمبٗملُت الخض٤ُ٢ بدُاصًت واؾخ٣اللُت وببضاء الغؤي صون جدحز ٌٗني طل٪ ٖضم وظىص حٗاعى 

صاثم ؤو خخمي ألهه  ىوظىص الخٗاع ، ول٨ً ال ٌٗني ؤن ٩ًىن ٖضم )اإلاالُت ال٣اثمحن بخزهحز اإلاٗل وماث  صاعة(وؤلا 

طاث ألاهمُت للمض٤٢. في  ثبٌٗ اإلاٗلىماعبما ٩ًىن هىا٥ حٗاعى بحن مهلخت ٧ل َٝغ ٦إن جسٟي ؤلاصاعة 

ا مداًضا باليؿبت  ٗخمض ٞغى اؾخ٣ال٫  تألصخاب اإلااؾؿالنهاًت ًزب ؤن ٩ًىن اإلاض٤٢ َٞغ وؤلاصاعة. َو

حن ؤؾاؾُحن مً اإلا٣ىماث  ٖلىاإلاض٤٢   3هما:هٖى

ىه الٗلمي والخل٣ي وزبرجه يوه :الراجيت اإلالىماث  1/1-  .الٗملُت التي جخٗل٤ بصخو اإلاض٤٢ وج٩ٍى

ٗاث وما جهضعه الهُئاث اإلاهىُت مً  يوه :اإلاىطىعيت اإلالىماث  2/1-  ضؤخ٩ام و٢ىاٖما جخًمىه الدكَغ

 .ويماهاث

                                                           
1
 20أحمد حلمً جمعة، المدخل إلى التدقٌق الحدٌث، مرجع سبق ذكره، ص  - 
2
 .20مرجع سبق ذكره، ص -الناحٌة النظرٌة -د. غسان فالح المطارنة، تدقٌق الحسابات المعاصر  - 

 . 21ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م - 3



اع الىٓغي للخض٤ُ٢                                                                                                الٟهل ألاو٫                        ؤلَا

 اإلاداؾبي

32 

إل         ٓهغ هظا الٟغى خ٤ اإلاض٤٢ في الَا لب ٖلىٍو البُاهاث مً بصاعة  الضٞاجغ والسجالث واإلاؿدىضاث َو

غ ًٖ ؤخضاثها، وخ٣ه في ببضاء الغؤي اإلاٗاعى في  غه.اإلااؾؿت التي ٣ًىم بالخ٣ٍغ  ج٣ٍغ

 : اإلااليتفسض إمياهيت فدص اإلاعلىماث واللىائم  2-

ؤلاصاعة، ألهه في خالت  هىا٥ بم٩اهُت لٟدو البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاٗضة مً ٢بلٌٗني ؤهه ًزب ؤن ٩ًىن 

مً ٞدو ال٣ىاثم  ٤ًخم٨ً اإلاض٢ٖضم بم٩اهُت ٞدهها ٞةهه ال ٩ًىن هىا٥ يغوعة لىظىص الخض٤ُ٢. وختى 

ت)ال٣ىاثم( اإلاٗلىماث اإلاالُت ٞةهه ًزب ؤن ًخىاٞغ في هظه   :لاإلاٗاًحر مشمً  مزمٖى

 يإلاؿخسضميها وجٟاإلاٗضة واإلا٣ضمت للمض٤٢ مالثمت  اإلاداؾبُتؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث  بًز :اإلاالئمت  1/2-

 .باخخُاظاتهم ومغجبُت بالٟترة اإلاالُت الخانت بها

، بمٗني نؤ :الخديز البعد عً  2/2- ؤن ح٨ٗـ  ًخم بٖضاص اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاالُت صون جدحز ألي َٝغ

 .الخ٣اث٤ اإلاىظىصة

مُٟضة  ن ختى ج٩ى ج٩ىن اإلاٗلىماث اإلاالُت ٢ابلت لل٣ُاؽ ال٨مي والخٗبحر ٖنها ع٢مُا  نؤ :الىمي اللياض  3/2-

 .لؤلَغاٝ طوي الٗال٢ت

ما جم  االىخاثج بطج٩ىن اإلاٗلىماث اإلاالُت ٢ابلت للٟدو وؤن ًخم الىنى٫ لىٟـ  نؤ :للفدص اللابليت  4/2-

 .ال٣ُام بالٟدو مً ٢بل ؤ٦ثر مً شخو

مهالخهم م٘  وجيب٘ ؤهمُت هظا اإلاُٗاع مً ابخٗاص مؿخسضمي اإلاٗلىماث ًٖ مهضع بٖضاصها، وحٗاعى           

م٨ً ال٣ى٫ بإهه ٧لما ػاصث اإلاؿاٞت بحن  وبحن مهضع  ثمؿخسضمي اإلاٗلىمامهالح مٗضي جل٪ اإلاٗلىماث. ٍو

وبحن مٗضي هظه  ااإلاهالح بُنهم بٖضاصها، اػصاصث ؤهمُت هظا اإلاُٗاع، و٦ظل٪ الخا٫ باليؿبت للخٗاعى في

 .1اإلاٗلىماث 

 : الداخليتفسض جىافس هظام واف للسكابت  3-

ت مً ألاؾـ واإلاٟاهُم والظي ًاصي  ٖلى٣ًىم هٓام الغ٢ابت الضازلُت            اخخما٫  الابخٗاص ًٖ بلىمزمٖى

وظىص هٓام الغ٢ابت الؿلُم، وال ٌٗني طل٪  بلىخضور زُإ، مما ًزٗل مض٤٢ الخؿاباث ٣ًىم بٗمله اؾدىاصا 

ٗا٫ ٞةن مسغظاث هٓام غ في اإلااؾؿت هٓام ع٢ابت ؾلُم ٞو اإلاٗلىماث ًم٨ً  ٖضم خضور زُإ ٞةطا جٞى

خماص ٖليها بضعظت   .2مً ٢بل ؤلاصاعة واإلاال٥  ؤ٦بر الٖا

 :وحكمل الغ٢ابت الضازلُت ما ًلي

                                                           
 .31، م 1990ص. مدمض ؾمحر الهبان و ص. مدمض الُٟىمي مدمض، اإلاغاظٗت بحن الخىٓحر و الخُب٤ُ، الضاع الجامُٗت  - 1
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  - 2  .21مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م -الىاخُت الىٍٓغ
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ت 1/3- ت مم٨ىت ويمان جىُٟظ الؿُاؾاث اوهضٞه : زكابت إداٍز ٣ا  جد٤ُ٣ ؤٖلي ٦ٟاًت بهخاظُت وبصاٍع ت ٞو ؤلاصاٍع

غ،  ت، صعاؾت الى٢ذ، الخ٣اٍع بللخُت ووؾاثلها( اإلاىاػهاث، الخ٩ال٠ُ اإلاُٗاٍع  .) الخضٍع

خماص ٖليهازخباع ص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت بالضٞاجغ وص عظت  اوهضٞه : زكابت مداطبيت 2/3-  ومً االٖا

 .) يالىٓام اإلاؿدىضوؾاثلها( خؿاباث الم عا٢بت، الجغص اإلاؿخمغ، اإلاهاص٢اث، الخض٤ُ٢ الضازلي، 

ومً  ٫ؾىء اؾخٗماخماًت ؤنى٫ اإلااؾؿت مً ؤي ازخالؽ ؤو يُإ ؤو ؾغ٢ت ؤو  هوهضٞ : طبط داخلي 3/3-

 1واإلاؿاولُاث.الٗمل، جدضًض الازخهاناث  وؾاثلها( ج٣ؿُم

ًٟترى اإلاض٤٢ زباث  ؤن ى وه : اإلااض ي في اإلاظخلبل ما لم ًظهس حغيير في الظسوففسض زباث خلائم  4/3-

اتها. ؤما بطا  ةؤلاصاعة عقُضؤلاصاعة في مباصئها بطا ما زبذ مً زال٫ زبراجه الؿاب٣ت في اإلااؾؿت ؤن  في جهٞغ

و مً اإلاٟت هالغ٢ابت ٞةهاجطح للمض٤٢ ؤن ؤلاصاعة جمُل بلى ٖملُت الخالٖب ؤو بيٗاٝ هٓام  رى ؤن ٩ًىن خٍغ

 .في الٟتراث اإلاؿخ٣بلُت

 : فسض خلى اللىائم اإلااليت اإلالدمت للفدص مً ألاخطاء غير العادًت أو الخالعب 5/3-

 ر ألازُاء ٚح٣ًىم مض٤٢ الخؿاباث بٗملُت الخض٤ُ٢ باٞتراى ؤن ٢ىاثم اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلا٣ضمت له زالُت مً 

ولِـ  ثل٩اٞت البُاهاالٗاصًت ؤو الخالٖب وفي خالت ٖضم زباث هظا الٟغى ٞةن ٖمل اإلاض٤٢ ًهبذ جٟهُلي 

الٟدو الخٟهُلي  ٤مً اإلاض٢ازخباعي ٦ما هى مٟترى، خُض ؤن وظىص هظه ألازُاء ؤو الخالٖب ًخُلب 

 .ل٩اٞت الضٞاجغ والسجالث ختى ًخإ٦ض مً ٖضم وظىص ؤزُاء

سفسض الصدق في مدخ 6/3- اث الخلٍس ٟؿ : ٍى غ اإلاض٤٢ ٌٗخبر غ ٍو ألاؾاؽ ٖىض جىػَ٘  هظا الٟغى في ؤن ج٣ٍغ

بي، ٦ما ؤن ٖبء ؤلازباث ٣ً٘  يكإ  بلىاإلاض٤٢ وال ٌؿخُُ٘ ه٣له  ٖلىألاعباح ؤو ٢بى٫ ؤلا٢غاع الًٍغ ؤلاصاعة، ٍو

غاٞغى الهض١ مً خ٣ُ٣ت وي٘ اإلاض٤٢ باٖخباعه مدل ز٣ت  ؤصخاب اإلاهالح في اإلااؾؿت ؤو  ٝظمُ٘ ألَا

اث 2 زاعظها. غ الظوهى ؤهمُت وظىص الهض١ في مدخٍى ٌٗضه مض٤٢ الخؿاباث بٗض الاهتهاء مً ٖملُت  يالخ٣ٍغ

٣ضم للجهت التي ٢امذ  خُل .بخُِٗىهالخض٤ُ٢ ٍو  :طل٪ مً اإلاض٤٢ ؤن ًخد٤٣ مً بٍو

 . ٖاماجُب٤ُ اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢ للمباصت اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت ٢بىال  -

غ اإلاالُت هي مٗلىماث مالثمت -  .ؤن اإلاٗلىماث اإلاىظىص في الخ٣اٍع

 .ؤن اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت في اإلااؾؿت جالثم َبُٗت وكاٍ اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢ -

 .3ؤن اإلاباصت اإلاداؾبُت جم جُب٣ُها مً ٢بل اإلااؾؿت بصباث  -

                                                           
 .22 ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م - 1
2
 .22ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  - 

3
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  -   . 22مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م-الىاخُت الىٍٓغ
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٘ لٟغوى الخض٢           خطح بٗض هظا الٗغى الؿَغ مؿاولُت  ٤ُ ؤجها جغجبِ ُٞما بُنها، وجغجبِ بخدضًضٍو

بُٗت ٖملُت الخض٤ُ٢ ظٗلذ مً اإلام٨ً ال٣ى٫ بإن  ًوم .الخؿاباثمض٤٢  ٖملُت زم هزض ؤن هظه الٟغوى َو

 مؤن ٣ًى الازخُاعي حٗخبر ؤؾاؾا للٗمل اإلاُضاوي إلاض٤٢ الخؿاباث في و٢خىا الخايغ، واإلا٣هىص بظل٪  ٤الخض٢ُ

٧ل  ٖلى اجىنل بليهؤن ًخم بٗض طل٪ حٗمُم الىخاثج التي  ٖلىاإلاض٤٢ بٟدو ظؼء مٗحن مً ٖملُاث اإلااؾؿت 

 .ٖملُاث اإلااؾؿت ختى ًخم٨ً مً ببضاء عؤًه الٟني اإلاداًض ًٖ ال٣ىاثم اإلاالُت لها

 :ٖضة ه٣اٍ هي ٖلىو٢ض اٖخمض هظا ال٣ى٫ 

بُٗت ٖملُت الخض٤ُ٢ ؤْ -أ مً  الازخُاعي بضال اؾخسضام الخض٤ُ٢  بلىهغث الاجزاه ؤن صعاؾت جُىع مٟهىم َو

 .الخض٤ُ٢ الخٟهُلي

حٍٗغ٠ بظغاءاث  بلىالاهخمام اإلاتزاًض بإهٓمت الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٣ت صازل اإلااؾؿت، مما صعي البٌٗ  -ب

والتي  ؤجها "ٞدو اهخ٣اصي ألهٓمت الغ٢ابت الضازلُت اإلاىظىصة والسجالث اإلاداؾبُت للماؾؿت ٖلىالخض٤ُ٢ 

و٦ظل٪ ٞةن مٗاًحر الخض٤ُ٢ اإلاخٗاٝع ٖليها ٢ض  .مضي مالثمت ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلىحؿب٤ الخٗبحر ًٖ عؤًه للخ٨م 

 : ؤههبدىُٟظ ٖملُت الخض٤ُ٢ ٖلي  واإلاخٗل٤(اإلانهي  ءألاصا ) ههذ في الجؼء الخام بمٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي

وج٣ُُم ص٤ُ٢ لىٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٤ ٞٗال في اإلااؾؿت، ًزب ال٣ُام بضعاؾت ؾلُمت                    

خماص ٖلُه في جدضًض حجم  ختى الازخباعاث ًم٨ً اجساط الىخاثج التي جم الخىنل بليها ٦إؾاؽ ًم٨ً الٖا

ت لخىُٟظ ٖملُت الخض٤ُ٢تالالػم  .، والتي بضوعها جدضص ؤلاظغاءاث الًغوٍع

الخؿاباث ؤن ٣ًىم  مض٤٢ ٖلىحجم اإلااؾؿاث، ظٗل مً الهٗب  حٗضص الٗملُاث وج٨غاعها هدُزت ل٨بر  -ج

في الى٢ذ الًغوعي  ةالخ٩ال٠ُ وػٍاصبٟدو قامل لجمُ٘ الٗملُاث إلاا ًخُلب هظا الٟدو مً اعجٟإ في 

 .للخىُٟظ

بُت للخض٤ُ٢ جضٖم  -د  مالازخُاعي ٌؿخسضخض ٦بحر هظا الاجزاه. ومً زم ٞةن الخض٤ُ٢  بلىؤن الٟغوى الخزٍغ

بخدضًض  تال٣غاعاث اإلاخٗل٣ظ ٖملُت الخض٤ُ٢، وال ق٪ ؤن طل٪ ًخُلب مً مض٤٢ الخؿاباث اجساط بٌٗ لخىُٟ

، وؤزحرا تمدل الضعاؾالُٗىت"، و٦ُُٟت ازخُاع اإلاٟغصاث التي جمشل الُٗىت  محج»الازخُاعي مضي الخض٤ُ٢ 

٣ت اإلاالثمت لخ٣ُُم هخاثج الُٗىت وحٗمُم هظه الىخاثج ٖلى اإلازخ مىه. والجساط هظه  ذالظي سخبم٘ جدضًض الٍُغ

 :ال٣غاعاث هزض ؤن هىا٥ مضزلحن ؤؾاؾُحن هما

 : اإلادخل الشخص ي أو الحىمي 1-

ٗخمض هظا اإلاضزل                     الخ٨م الصخص ي إلاض٤٢ الخؿاباث ُٞما ًخٗل٤ بخدضًض حجم الُٗىت ٖلىَو

وازخُاع مٟغصاتها وج٣ُُم هخاثزها، ومً هاخُت ؤزغي ٞةن الخبرة الٗملُت إلاض٤٢ الخؿاباث ومضي بإلاامه باإلاٗاًحر 

 بلىخ٨مه الصخص ي، ومً زم ٞةن هظا الخ٨م ٢ض ًخٛحر مً شخو  ٖلىخض ٦بحر  بلىاإلاسخلٟت للخض٤ُ٢ جازغ 

 .آزغ باليؿبت إلاك٩لت واخضة
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ٗاب                  ُت ُٞما ًخٗل٤ باجساط ال٣غاعاثهظا اإلاض ٖلىَو  زل ٖضم وظىص ؤًت َغ١ ٖلمُت ؤو مىيٖى

التي حؿب٤ ٖملُت الٟدو ؤو ج٣ُُم الىخاثج التي خهل ٖليها بٗض ٖملُت الٟدو لٛغى الخد٤٣ مً مضي 

جمشُل الُٗىت للمزخم٘ الظي ؤزظث مىه، ٞالُغ١ التي حؿخسضم في هظا اإلاضزل لٟدو ُٖىت مً مزمٕى 

ؤًت ؤؾـ ٖلمُت ؾلُمت مما ًزٗل الُٗىت اإلاسخاعة ال جمشل اإلازمٕى جمشُال  ٖلىال حٗخمض ٖملُاث اإلااؾؿت 

 :ؾلُما. ومً هظه الُغ١ 

ت  1/1- جبضؤ  يالٗمالء التمشل ٞدو مزمٕى خؿاباث  :مُٗىت ٞدو ظمُ٘ اإلاٟغصاث التي جيخمي بلي مزمٖى

ٗاب ٖلي طل٪ ؤن خؿاباث الٗمالء ألازغي ال ج٩ىن لها   .في هظه الُٗىت ع ٞغنت الٓهى بدٝغ هجاجي مٗحن، َو

جمذ في  يالٗملُاث التالٗملُاث التي جمذ في قهىع مُٗىت : ومً ؤمشلت طل٪ ٞدو ظمُ٘  ٘ٞدو ظمُ 2/1-

٣ت ال حُٗي اٖتراٞا ٧اُٞا للٗ مبر و ًىاًغ، ومشل هظه الٍُغ  .ألازغي  ع في الكهى ملُاث التي جخم قهغي هٞى

 بلىٖملُاث  ؤن ًخم ٞدو وؿبت مدضصة مً الٗملُاث طاث َبُٗت مُٗىت : وجسخل٠ هظه اليؿبت مً 3/1-

 .) منهاؤزغي خؿب ْغوٝ ٧ل منها مشل( ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ل٩ل 

ض ٢ُمتها ًٖ مبلٜ مٗحن ًدضصه مض٤٢ الخ 4/1-  .ؿاباثٞدو ظمُ٘ اإلاٟغصاث التي جٍؼ

 : اإلادخل ؤلاخصائي 2-

ٗخمض هظا اإلاضزل                          ألاؾـ الٗلمُت لئلخهاء في اجساط ال٣غاعاث الخانت بخدضًض حجم ٖلىَو

الُٗىت وازخُاع مٟغصاتها وج٣ُُم هخاثزها( وهى ما ًُل٤ ٖلُه اإلاٗاًىت ؤلاخهاثُت )وهظا اإلاضزل ال ٌٗني بهما٫ 

الخ٨م الصخص ي إلاض٤٢ الخؿاباث، بل بن اؾخسضام هظا اإلاضزل ٠ًًُ بٌٗ اإلاكا٧ل الجضًضة التي جدخاط 

 .عؤي وخ٨م مً مض٤٢ الخؿاباث بلى

خماص  ومً مؼاًا                         ؤؾـ ٖلىهظا اإلاضزل وظىص َغ١ زانت الزخُاع مٟغصاث الُٗىت م٘ الٖا

ُت لخدضًض حجم الُٗىت وؤلامضاص ب وؾاثل ل٣ُاؽ مضي ص٢ت هخاثج الُٗىت واإلاساَغ التي جهاخب  مىيٖى

م مً ؤن اإلاضزل الصخص ي هى الكاج٘ الاؾخسضام بحن مض٣٢ي الخؿاباث هٓغا لبؿاَخه  .اؾخسضامها وبالٚغ

غ مهىت الخض٤ُ٢ وؾهىلت   بلىاؾخسضامه، هغي ؤن اإلاضزل ؤلاخهاجي ؤًٞل ب٨شحر وبضؤ ًإزظ م٩اهه في جٍُى

غ مباصت زانت بها مً الٗلىم ألازغي مشل ؤلاخهاء.  ألاًٞل. ول٣ض ا٢خبؿذ ٖملُت الخض٤ُ٢ وهي بهضص جٍُى

ت الاخخماال  ٖلىٞٗملُت الخض٤ُ٢ مشل الخُب٣ُاث ألازغي للخ٨ٟحر الٗملي حٗخمض  والتي جمشل ؤخض  ثهٍٓغ

م٘ بُاهاث مالُت جسً٘  لؤجها جخٗامالٗىانغ ألاؾاؾُت لئلخهاء في ٖالم ج٣ل ُٞه الخ٣اث٤ اإلازغصة، وزانت 

 ٖلىٞةن الخض٤ُ٢ الازخُاعي ٌٗخمض  ي هاخُت ؤزغ للٗضًض مً اإلاازغاث الضازلُت والخاعظُت ًٖ اإلااؾؿت، ومً 

وهظا ما ٌٗٝغ باإلاٗاًىت في ٖلم ؤلاخهاء. ولهظا  ؾؿت،ٞدو ُٖىت مً مزمٕى الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلاا 

غ١ اإلاٗاًىت ؤلاخهاثُت ألجها ؾخهبذ مً  موصعاؾت مٟهى ٞةن اؾخسضام اإلاضزل ؤلاخهاجي ًخُلب ٞهم  َو

ملُ .اإلاض٤٢الٗىامل الهامت في مزا٫ ازخباعاث  َغ١ اإلاٗاًىت ؤلاخهاثُت مشل  ٖلىالخض٤ُ٢ ال بض ؤن حٗخمض  تٖو
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، ولهظا ال بض ؤن حؿخدضر الىؾاثل اإلاىاؾبت لخدؿحن اؾخسضامها للُغ١ األازغي ٖليه اٖخماص اإلازاالث

 .٫هظا اإلازاؤلاخهاثُت في 

 

 

 : ماهيت معاًير الخدكيمثالثاإلابدث ال

اهخمذ لجىت مٗاًحر الخض٤ُ٢ الضولُت بهُاٚت ووكغ اإلاٗاًحر التي ًيبغي مغاٖاتها إلاا ُٞه اإلاهلخت                    

 .ٖىض ٖغى البُاهاث اإلاالُت، والؿعي لجٗل جل٪ اإلاٗاًحر م٣بىلت ومٗمىال بها ٖلى هُا١ ٖالمي الٗامت

و٢ض وا٤ٞ ؤًٖاء اللجىت ٖلى صٖم ؤهضاٝ اللجىت، وطل٪ بالخٗهض بيكغ ٧اٞت اإلاٗاًحر التي جهضعها                

 1:اللجىت، وبظ٫ مؿاٖيهم مً ؤظل جد٤ُ٣ آلاحي

اإلاالُت اإلايكىعة مُاب٣ت إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت مً ٧اٞت الىظىه وؤلاٞهاح ًٖ الخإ٦ض مً ؤن البُاهاث  -

 .خ٣ُ٣ت هظه اإلاُاب٣ت

ب٢ىإ الخ٩ىماث والهُئاث اإلاٗىُت بهُاٚت اإلاٗاًحر، بإن البُاهاث اإلاالُت اإلايكىعة ًزب ؤن ج٩ىن مُاب٣ت  -

 .إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت مً ظمُ٘ الىىاحي اإلاهىُت

ت والضولُت بزٗلب٢ىإ ال - البُاهاث  ؿلُاث ال٣اثمت ٖلي مغا٢بت ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت وألاوؾاٍ الخزاٍع

 .اإلاالُت اإلايكىعة مُاب٣ت إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت مً ظمُ٘ الىظىه

 الخإ٦ض مً ؤن مض٣٢ي الخؿاباث م٣خىٗىن بإن البُاهاث اإلاالُت مُاب٣ت إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت مً ظمُ٘ -

 .الىىاحي

 حصجُ٘ ٢بى٫ ومغاٖاة مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٖلي الهُٗض الضولي. -

: اإلاعاًير   ) الشخصيت )العامتاإلاطلب ألاٌو

غ، ٦ما                 ؤجها  وجىن٠ هظه اإلاٗاًحر بإجها ٖامت ل٩ىجها حٗض إلا٣ابلت مٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي ومٗاًحر الخ٣ٍغ

الخاعجي  مض٤٢ الخؿاباثالهٟاث الصخهُت التي ًزب ؤن ًخدلى بها  ٖلىجىن٠ بإجها شخهُت ألجها جدخىي 
2. 

 :وجخ٩ىن اإلاٗاًحر الصخهُت مً          

                                                           
 .93م ص. مدمض ًٞل مؿٗض و ؤ. زالض عاٚب الخُُب ، صعاؾت مخٗم٣ت في جض٤ُ٢ الخؿاباث ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ،  - 1
 .26ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  - 2
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ب  1-  : والىفاءةالخدٍز

 مما ال ق٪ ُٞه ؤن ال٨ٟاءة اإلاهىُت ٦مُٗاع مً مٗاًحر جض٤ُ٢ الخؿاباث، والخض٤ُ٢ ٌٗخبر مً                 

 الخؿاباث ؾىاءال٣ىاٖض الهامت التي ًزب جىاٞغها في ٧ل مً شخو مض٤٢ الخؿاباث ؤو ماؾؿت جض٤ُ٢ 

 .٧1اهذ في ق٩ل م٩اجب جض٤ُ٢ خؿاباث مخسههت ؤو في ق٩ل ؤظهؼة خ٩ىمُت ٖامت 

ٗني ؤن الصخو الظي ٣ًىم بٟدو ال٣ىاثم اإلاالُت ًزب ؤن ٩ًىن لضًه ٦ٟاءة مُٗىت                    غ َو  وجخٞى

بمىانٟاث ٞىُت جٓهغ جل٪ ال٨ٟاءة. ول٩ي حُٗي هظه اإلاىانٟاث ؤزغها ال بض ؤن ًخمخ٘  لضًه  ناخبها بالخضٍع

غاٝ والخإهُل اإلاىاؾب. وختى ج٩ىن هىا٥ ز٣ت لضي الخإهُل الٗلمي  لضًه قغوٍفي اإلاض٤٢ ًزب ؤن ًخىاٞغ  ألَا

اإلاىاؾب مً الخإهُل  جدضًض ال٣ضع بض مً  واإلانهي والاؾخ٣ال٫ ٖىض ببضاء الغؤي. ولخدضًض مُٗاع ال٨ٟاءة ال 

 2.الٗلمي والخإهُل الٗملي 

 والخض٤ُ٢ و٦ظل٪وهى ؤن ٩ًىن لضي اإلاض٤٢ ماهال ظامُٗا في اإلاداؾبت : العلمي( الفني )الخأهيل  1/1-

ت اإلاغجبُت بالٗلىم ألازغي التي جم٨ىه مً ببضاء  الىصح  الغؤي وج٣ضًمالخهى٫ ٖلي ٢ضع ٧اٝ مً ظىاهب اإلاٗٞغ

 .ُٞما ٌٗغى ٖلُه زال٫ ٖملُت الخض٤ُ٢

ب: اإلاهىيت ) العملي( الخبرةالخأهيل  2/1- الٗملي والخمغن ًٖ  مهىت الخض٤ُ٢ ٦إي مهىت ؤزغي جدخاط بلي الخضٍع

٤ اإلاماعؾت، بمٗني ؤهه ًزب  ب في ؤن ٩ًىن  ٖلىٍَغ ب  مض٤٢ ا٢ًاءالصخو الظي ًٚغ ٞترة مً الؼمً للخضٍع

ت ؤنى٫   .اإلاهىت جدذ بقغاٝ شخو منهي طو زبرةالٗملي ومٗٞغ

 :) الحياد )الاطخلالٌ

غ  صعظت ز٣ت مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت التي ًخم جض٣ُ٢ها ًزب ؤن بلىل٩ي جهل مهىت الخض٤ُ٢                  جخٞى

غاٝ اإلاؿخُٟضة مً ال٣ىاثم اإلاالُت هظه  ٖلى بٌٗ اإلاٗاًحر ألاؾاؾُت التي جضٖم هظه اإلاهىت، ول٩ي حٗخمض ألَا

زانت وؤهه ٩ًىن  ال٣ىاثم ًزب ؤن ًخم جض٣ُ٢ها مً ٢بل شخو ًخمخ٘ باالؾخ٣ال٫ والخُاص ٖىض ببضاء عؤًه،

بطن  .عؤي مداًض خى٫ ٖضالت ال٣ىاثم اإلاالُت بلىهىا٥ حٗاعى بحن ؤلاصاعة واإلاال٥، وهظا الخٗاعى ًدخاط 

ُت صون  ٖلىالاؾخ٣ال٫ ؤخض ؤهم اإلاٟاهُم في مهىت الخض٤ُ٢ وهى ٌٗني ٢ضعة اإلاض٤٢  الٗمل بجزاهت ومىيٖى

غاٝ بلىالخدحز   .َٝغ مً ألَا

م٨ً حٍٗغ٠ الاؾخ٣ال٫                 ٨ك٠ ًٖ ٧ل الخ٣اث٤ بإهه( ؤنٍو في  ٩ًىن اإلاض٤٢ ؤمُىا هؼحها ناص٢ا ٍو

غه للمال٨حن، ال حهاصن وال ً زامل وال ًضاعي وال ًخإزغ بمهلخت شخهُت ؤو ٢غابت ؤو هٟىط، وال ٌٛحر ٢غاعه ج٣ٍغ

هدُزت زهىمه، وبهما ًزب ٖلُه ؤن ًبضي عؤًه الٟني الٗلمي اإلاىيىعي ًٖ ا٢خىإ، بٗض ؤن جُمئن هٟؿه إلاا 

لُه   .) مسالٟاثٖلمه مً و٢اج٘ ؤو  بلى٨ًخم ؤو ًدٝغ ؤو ًٍؼ٠ ما ًهل  ؤال ًخىنل بلُه ٖو

                                                           
 .46(، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 1ص. ؾامي مدمض و مدمض وصًان، جض٤ُ٢ الخؿاباث ) - 1
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  - 2  .39مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م-الىاخُت الىٍٓغ
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 بن الاؾخ٣ال٫ ال٩امل إلاض٤٢ الخؿاباث اإلاىٍى بٗملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث مً اإلاٗاًحر الٗامت                    

غها ختى جخم ٖملُت الٟدو وجض٤ُ٢  ٗخبر مً ؤهم ال٣ىاٖض الٗامت التي ًزب جٞى إلاض٤٢ الخؿاباث َو

 .ال٣اثم بهظه الٗملُت ٖلىالخؿاباث بزضًت جامت وصون ؤي يٍٛى مً ؤي َٝغ 

الخؿاباث  ومً هاخُت ؤزغي ٞةن الاؾخ٣ال٫ اإلانهي خ٣ُ٣ت و٢ىاٖت طهىُت عاسخت في هٟـ مض٤٢                   

ًزب ؤن ٌكٗغ بها بالهىعة التي ج٣ىٗه بٗضم جدحزه بك٩ل ؤو بأزغ للجهت التي ٣ًىم بخض٤ُ٢ خؿاباتها، بل 

 .٩ًىن جدحزه بالضعظت ألاولي ل٣ىاٖض وآصاب وؾلى٦ُاث اإلاهىت

ٖليها  ومً هظا اإلاىُل٤ ًم٨ً ال٣ى٫ بن اؾخ٣ال٫ وخُاص اإلاض٤٢ ًمشل ال٣اٖضة ألاؾاؾُت التي ٣ًىم              

 .مٟهىم وؤؾلىب جض٤ُ٢ الخؿاباث

الخؿاباث، ول٨ً ًىظض جمُحز  ال ًىظض اجٟا١ خى٫ مٟهىم اؾخ٣ال٫ مض٤٢مفهىم اطخلالٌ مدكم الحظاباث: 

ُل٤ ٖلُه الاؾخ٣ال٫  ٗنيبحن مٟهىمحن لالؾخ٣ال٫. اإلاٟهىم ألاو٫ ٍو جزغص اإلاض٤٢ مً ؤي صواٞ٘ ؤو  الظهني َو

اجزاه ٚحر مخدحز ٖىض ؤصاء  ٖلىاإلاض٤٢  ؤن ًداٞٔيٍٛى ؤو مهالح زانت ٖىض ببضاء عؤًه الٟني اإلاداًض. ؤي 

ٗني وظىص ٢ىاٖض  ؤما .مغاخلهاٖملُت الخض٤ُ٢ في ٧اٞت  ُل٤ ٖلُه الاؾخ٣ال٫ الٓاهغي، َو اإلاٟهىم الشاوي ٍو

ضم عبِ مهالخت بها. ؤي ٖضم  ٖلىٖضم ؾُُغة بصاعة اإلااؾؿت  مهىُت جًم٢ًاهىهُت وؤٖغاٝ  اإلاض٤٢ ٖو

ٚحر مباقغة ؤو وظىص ٖال٢اث خمُمت م٘ ؤلاصاعة وبمٗني آزغ ز٣ت مؿخسضمي ال٣ىاثم  مباقغة ؤو وظىص مهلخت 

  .هظا الاؾخ٣ال٫ اإلاالُت في

حن مً اإلا٣ىماث  ٖلىما ج٣ضم ًخطح ؤن اؾخ٣ال٫ اإلاض٤٢ ٌٗخمض  ٖلىوجإؾِؿا               1هما:جىاٞغ هٖى

 .اإلا٣ىماث الظاجُت الصخهُت -

ُت ال٣اهىهُت واإلاٗاًحر اإلاهىُت. -  اإلا٣ىماث اإلاىيٖى

٨ُت ؤبٗاص زالر هي ٖلىوللخ٨م   :مضي اؾخ٣اللُت اإلاض٤٢ خضصث صعاؾت لجمُٗت اإلاداؾبت ألامٍغ

 .بٖضاص بغهامج الخض٤ُ٢ -

 .الٟدو -

غ -  .الخ٣ٍغ

مىما ًم٨ً حٍٗغ٠ مهُلح الاؾخ٣ال٫ بإهه وظهت هٓغ ٚحر مخدحزة للمض٤٢ مً زال٫ ؤصاء                 ٖو

 .ٍغ لخد٤ُ٣ ز٣ت اإلازخم٘ اإلاالي في هظا الاؾخ٣ال٫ازخباعاث الخض٤ُ٢ وج٣ُُم الىخاثج وبنضاع الخ٣غ 

                                                           
 .64اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م ؤخمض خلمي ظمٗت،  - 1
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جمخ٘ مض٤٢ الخؿاباث بالضعظت ال٩املت مً الاؾخ٣ال٫ والخُاص مً  بن اإلادكم :أهميت اطخلالٌ وخياد  2/2-

 1: ألامىع الهامت إلهزاػ ٖملُت الخض٤ُ٢ بضعظت ٦ٟاءة ٖالُت، وجغظ٘ هظه ألاهمُت بلي الٗىامل الخالُت

ُت الالػمت لخد٤ُ٣ هضٝ جض٤ُ٢ؤن الاؾخ٣ال٫ والخُ الخؿاباث  اص ٢اٖضة ومبضؤ ؤؾاس ي جخُلبه اإلاىيٖى

غاٝ اإلاٗىُت بيخاثج جض٤ُ٢ الخؿاباث  .الغثِس ي اإلاخمشل في بباٙل ألَا

غاٝ اإلاسخلٟت التي جىظه لها - زضماث جض٤ُ٢  ؤن الاؾخ٣ال٫ والخُاص مبضؤ يغوعي لخماًت مهالح جل٪ ألَا

 .الخؿاباث

ؼ اللظان ًًُٟهما ؤن الاؾخ٣ال٫  - اصة الش٣ت والخٍٗؼ والخُاص ٖىض جىاٞغهما ٦مبضؤ و٢اٖضة ؤؾاؾُت حٗمل ٖلي ٍػ

 .مض٤٢ الخؿاباث ٖلي اإلاٗلىماث التي ج٣ضمها له الجهاث اإلاٗىُت بالخض٤ُ٢

ُت الخ٣ُ٣ُت ٦ما ٣ًضعها اإلاض٤٢ ٞدؿب ول٨ً  - ؤن جد٤ُ٣ ؤهضاٝ جض٤ُ٢ الخؿاباث ال جًمنها اإلاىيٖى

ت اهُبإ آلازٍغ غ الاؾخ٣ال٫ اإلانهي إلاض٤٢ الخؿاباث هي ٖملُت يغوٍع الاؾخ٣ال٫  لخد٤ُ٣ مبضؤً ًٖ مضي جٞى

 .والخُاص

٣ضعه  خ٣ُ٣ت( ٦ماؤن الخإ٦ُض ٖلي الاؾخ٣ال٫ والخُاص  - ج٣ُُم  آلازغون )ًخُلب( ٦ما ًغاه اإلاض٤٢)ومٓهغاًغاه ٍو

خباع الٗىانغ   : الخالُتمض٤٢ الخؿاباث وألازظ في الٖا

 .ٖلي ْغوٝ الٗمل بمُٗاع ال٣ٗل واإلاى٤ُ واإلا٣ٗى٫ الخ٨م  -أ

 .اؾخ٣اللُت اإلاض٤٢ ٖلىجىاٞغ الخ٣اث٤ الالػمت للخ٨م  -ب

وؤلام٩اهُاث اإلاخاخت  ج٣ضًغ جهٝغ وؾلى٥ اإلاض٤٢ بمُٗاع جهٝغ وؾلى٥ الغظل الٗاصي وفي يىء الٓغوٝ -ج

غة ٩ي للمد .واإلاخٞى اإلا٣ىماث  اؾبحن ال٣اهىهُحن بًغوعة جىاٞغول٩ي ًخد٤٣ هظا الاؾخ٣ال٫ ٣ٞض ؤزظ اإلاٗهض ألامٍغ

ُت ختى ًدؿنى للمض٤٢ الاخخٟاّ بٗمُله وخماًت هٟؿه مً اإلاؿاءلت ال٣اهىهُت ؤمام  الصخهُت واإلاىيٖى

غه في اجساط ال٣غاعاث الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت.   2اإلاال٥ ؤو الٛحر الظي ٌٗخمض ٖلى ج٣ٍغ

ٖملُت الخض٤ُ٢  ًبظ٫ مض٤٢ الخؿاباث الٗىاًت الىاظبت فيوهى ؤن العىاًت واإلاظؤوليت اإلاهىيت الالشمت :  3-

غ النهاجي لٗملُت الخض٤ُ٢، والهضٝ مً طل٪ هى الخ٨م ٖلي صعظت ظىصة ؤصاء اإلاض٤٢ ؤزىاء  ىض بٖضاص الخ٣ٍغ ٖو

ٗاث  ٣ا إلاا جىو ٖلُه اإلاٗاًحر والدكَغ ال٣ُام بٗمله. والٗىاًت اإلاهىُت جخُلب الالتزام بمؿخىي ؤصاء مٗحن ٞو

 .لٟتاإلاسخ

بن مٟهىم بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت الىاظبت ًٟغى بالًغوعة مؿخىي مً مؿاولُت ألاصاء ًزب جد٣ُ٣ه           

وهظا اإلاؿخىي ًضزل في هُا١ ما ٌٗٝغ باإلاؿاولُت اإلاهىُت، وجخمشل هظه اإلاؿاولُت في اإلاباصت ألازال٢ُت التي 

                                                           
 .48(، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 1ص. ؾامي مدمض ومدمض وصًان، جض٤ُ٢ الخؿاباث ) - 1
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اصة الش٣ت بهٟ ت ٖامت ُٞما ٣ًىم به مً ٖمل وما ًبضًه مً آعاء ًزب ؤن ًخمخ٘ بها اإلاض٤٢ والتي حٗمل ٖلي ٍػ

غ  .وما ٌٗضه مً ج٣اٍع

غي البٌٗ ؤهه ًزب جىاٞغ ٖضص مً الكغوٍ الٗامت في اإلاض٤٢ الخ٨ُم ؤو الخظع              1 :ومنهاٍو

ت اإلاخاخت والتي جغجبِ بالخض٤ُ٢  - ٤ الخهى٫ ٖلي ؤهىإ اإلاٗٞغ غ هٟؿه ًٖ ٍَغ ؤن ًبظ٫ اإلاض٤٢ ظهضه لخٍُى

 .خيبا باألزُاع التي مً اإلام٨ً ؤن جلخ٤ بالٗمُل، مشل ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت للماؾؿتوال

خباع الٓغوٝ التي مً اإلام٨ً ؤن جدضر ٖىض ٢ُامه بٗملُت الخسُُِ لٗملُت الخض٤ُ٢ ؤو  - ؤن ًإزظ بٗحن الٖا

 .ؤزىاء ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ هٟؿها

 .جٓهغ مً زال٫ زبرجه الؿاب٣ت في الخٗامل م٘ الٗمُلؤن ٌُٗي ؤهمُت ؤ٦بر للمساَغ التي  -

 .ؤن ٣ًىم بةػالت ؤًت ق٩ى٥ ؤو اؾخٟؿاعاث جخٗل٤ بالٗىانغ اإلاهمت في ببضاء الغؤي -

غ زبرجه اإلاهىُت -  .ؤن ٌٗمل صاثما ٖلي جٍُى

 .الاهخمام بمغاظٗت ٖمل مؿاٖضًه ٖلي ؤن ٩ًىن م٣خى٘ في طل٪ -

 2ًلي:اإلاض٤٢ ا٦دكاٞها والتي جضزل في هُا١ اإلاؿاولُت اإلاهىُت ما  ٖلىومً ألازُاء الىاظب            

ت أو خظابيت:  -أ والضٞاجغ مشل الخُإ  وهي التي جغج٨ب ٖىض حسجُل الٗملُاث اإلاالُت في السجالثأخطاء دفتًر

 .في ٦خابت ؤع٢ام هظه الٗملُاث ؤو في الخىظُه اإلاداؾبي لها

٣ت ؾلُمت ؤو ٖضم وهي التي جخٗل٤ بٗضم الاأخطاء فىيت:  لتزام بخُب٤ُ ال٣ىاٖض اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها بٍُغ

ا ؤو الجهل بهظه ال٣ىاٖض ؤو الخٟؿحر الخاَئ لُبُٗت هظه  ٞهم بٌٗ الٗملُاث اإلاالُت ٖىض حسجُلها صٞتًر

 .الٗملُاث

و بظغاءاث زانت وهي التي جخٗل٤ بٗضم الالتزام بالخُىاث الالػمت لخىُٟظ ٖملُاث مُٗىت ؤأخطاء إحسائيت:  -ج

ؤو ٖضم جىاٞغ ؤصلت ؤلازباث اإلاؿدىضًت لبٌٗ هظه الٗملُاث ؤو ؤلاظغاءاث ؤو اعج٩اب بٌٗ اإلاسالٟاث اإلاالُت ًٖ 

٤ ٖضم الالتزام باإلظغاءاث الخانت ببٌٗ ٖملُاث الهٝغ ؤو الخدهُل اإلاالُت مشال  .ٍَغ

مزغص ٦ك٠ ألازُاء ٣ِٞ بل ًيبغي  ٖلىال جخى٠٢ مؿاولُت مض٤٢ الخؿاباث طبيعت ألاخطاء وأهميتها:  -د

 :ٖلُه جدضًض

 :طبيعت ألاخطاء والدافع لها -1/ د

                                                           
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  - 1  .41مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م-الىاخُت الىٍٓغ
 .61(، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م1ص. ؾامي مدمض ومدمض وصًان، جض٤ُ٢ الخؿاباث ) - 2
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حن بلىخُض جى٣ؿم ألازُاء في هظا اإلازا٫    : هٖى

  : أوال: أخطاء مخعمدة

اث مُٗىت ٚحر مكغوٖت ٧االزخالؽ  وهي ألازُاء التي ًخم اعج٩ابها ًٖ ٖمض وج٩ىن م٣هىصة بهضٝ حُُٛت جهٞغ

 .بهضٝ الىنى٫ بلى هدُزت مُٗىت ؤو بزٟاء خ٣ُ٣ت مُٗىت ؤو ببغاػها بهىعة ٚحر صخُدتؤو ؤلاؾغاٝ ؤو 

وهي ألازُاء التي جغج٨ب ًٖ ٚحر ٢هض هدُزت الؿهى ؤو اليؿُان ؤو ٖضم الاهدباه ؤو   : زاهيا: أخطاء غير مخعمدة

غ الضلُل اإلاىاؾب  الجهل بخٟؿحر ؤو جُب٤ُ بٌٗ ال٣ىاٖض اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها، ومً هاخُت ؤزغي ال ًخٞى

 .بم٩اهُت ٦ك٠ جل٪ ألازُاء يمً ؤلاظغاءاث الغ٢ابُت الٗاصًت للماؾؿت ٖلى

 :ألاهميت اليظبيت لهره ألاخطاء -2/ د

حن بلىوهي جى٣ؿم   :هٖى

 .اليؿبُت ٖالُت ؤزُاء ؤو مسالٟاث ؤهمُتها و٢ُمتهاأوال: 

 .ؤزُاء ؤو مسالٟاث ؤهمُتها و٢ُمتها اليؿبُت بؿُُت ؤو يئُلت

حن مً ألازُاء ًغظ٘              ُىت وخ٨مت اإلاض٤٢، وزانت في خالت  بلىبن الٟهل بحن هظًً الىٖى زبرة ٞو

 .ٖضم وظىص مؿخىي مٗحن ؤو مبلٜ مٗحن ٦دض ؤصوي ؤو خض ؤ٢ص ي ٌٗبر به ًٖ مضي ؤهمُت الخُإ اإلاٗحن

 اإلاطلب الثاوي: معاًير العمل اإلايداوي

مشل ظم٘  حٗخبر مٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي بمشابت ؤلاعقاصاث الالػمت ل٣ُام اإلاض٤٢ بةظغاءاث ٖملُت الٟدو          

حرها، وهي مخٗل٣ت بدىُٟظ ٖملُت الخض٤ُ٢ وؤلاظغاءاث التي  وجخمشل 1 بهزاػها،اإلاض٤٢  ٖلىألاصلت وال٣غاثً ٚو

 2هي:اإلاُضاوي في زالزت مٗاًحر  مٗاًحر الٗمل

: ؤلاشساف والخخطيط  اإلاعياز ألاٌو

ًخُلب هظا اإلاُٗاع ؤن ٣ًىم مض٤٢ الخؿاباث بٗملُت الخسُُِ إلاا ؾٝى ٣ًىم به ٖىض البضء في ٖملُت         

خمشل الخسُُِ اإلاالثم بخسهُو الٗضص اإلاىاؾب مً اإلاؿاٖضًً وؤلاقغاٝ ٖليهم ومخابٗت ما  الخض٤ُ٢، ٍو

 .ل بليهم مً ؤٖما٫ًى٧

ت مً الخُِ والؿُاؾاث التي              ٨مً الهضٝ الغثِس ي لخسُُِ ٖملُت الخض٤ُ٢ في وي٘ مزمٖى ٍو

ج٨ٟل جد٤ُ٣ الهضٝ الغثِس ي للخض٤ُ٢ والظي ًخمشل في جم٨حن اإلاض٤٢ مً ببضاء عؤي ٞني مداًض للخد٤٣ مً 

                                                           
ت و الٗلمُت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  - 1  .31ص. هاصي الخمُمي، مضزل بلى الخض٤ُ٢ مً الىاخُت الىٍٓغ
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  - 2  .٤42 ط٦غه، م مغظ٘ ؾب-الىاخُت الىٍٓغ
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ؼها اإلاالي في مضي ٖضالت ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت في الخٗبحر ًٖ هدُزت وكاٍ اإلااؾؿت زال٫ ٞترة مُٗىت ومغ٦

جهاًت هظه الٟترة في يىء مخُلباث اإلاٗاًحر اإلاهىُت ب٨ٟاءة وفي الخى٢ُذ اإلاالثم، وطل٪ في ْل اإلاٟهىم الكامل 

 .1لجىصة الخض٤ُ٢ 

 ٢بل جهاًتولل٣ُام بٗملُت الخسُُِ والاؾخٟاصة منها ًًٟل حُٗحن مض٤٢ الخؿاباث في و٢ذ مب٨غ           

ملُت الخسُُِ التي ًزب  الؿىت اإلاالُت للٗمُل، خُض ؤهه ٌؿاٖض في ؤن ج٩ىن ال٨ٟاءة ؤًٞل لضي اإلاض٤٢. ٖو

ؤن ٣ًىم بها اإلاض٤٢ ًم٨ً ؤن حكمل جسُُِ ومخابٗت ٖملُت ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، و٦ظل٪ الخد٤٣ 

 .اؾؿتمً ؤنى٫ وزهىم اإلااؾؿت والٟدو اإلاؿدىضي و٦ظل٪ ٢اثمت هدُزت ؤٖما٫ اإلا

لُه ٞةن جسُُِ مهمت الخض٤ُ٢ ًخًمً جدضًض ؤلاؾتراجُزُت الكاملت للمهمت اإلاخى٢ٗت ًٞال ًٖ هُا١  ٖو

جىُٟظ وجد٤ُ٣ ؤهضاٝ الٟدو وجدضًض  ٖلىالٟدو. ؤما ؤلاقغاٝ ٞةهه ًخًمً جىظُه اإلاؿاٖضًً ال٣اثمحن 

 :الخسُُِ وؤلاقغاٝ بؿببما بطا ٧اهذ هظه ألاهضاٝ ٢ض جد٣٣ذ في النهاًت ؤم ال. و٢ض اػصاصث ؤهمُت 

 .ؤن اإلاض٤٢ ٌٗخمض بضعظت ٦بحرة ٖلي هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖىض ٢ُامه بٗملُت الخض٤ُ٢ -

خماص اإلاتزاًض ٖلي اؾخسضام َغ١ اإلاٗاًىت ؤلاخهاثُت -  .الٖا

 .حُٛحر ؤؾالُب ومٟاهُم الخض٤ُ٢ ٖما ٧اهذ ٖلُه في الؿاب٤ مشل اؾخسضام الخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ -

 .حر في هٓم حكُٛل البُاهاث اإلاؿخسضمت في اإلااؾؿاث مدل الخض٤ُ٢بؿبب الخٛ -

 :اإلاض٤٢ ال٣ُام بالخُىاث الخالُت ٖلىوختى ًخم جسُُِ ٖملُت الخض٤ُ٢ بك٩ل ٧افي ًخٗحن 

هم َبُٗت ؤٖمالها وؤوكُتها الهىاُٖت التي حٗمل ٞيها -  .ظم٘ مٗلىماث ًٖ اإلااؾؿت ٞو

 .بي والؿُاؾاث وؤلاظغاءاث اإلاداؾبُتالخهى٫ ٖلي مٗلىماث ًٖ الىٓام اإلاداؾ -

خماص ٖليها -  .ال٣ُام بالخ٣ُُم اإلابضجي له٩ُل الغ٢ابت الضازلُت اإلاداؾبُت التي ًم٨ً للمض٤٢ الٖا

غاى ٖملُت الخض٤ُ٢ - اث ألاهمُت اليؿبُت أٚل  .بظغاء ج٣ضًغاث مبضثُت إلاؿخٍى

اث ٖليهاجدضًض بىىص ال٣ىاثم اإلاالُت التي ٢ض ًخى٢٘ ؤجها جدخاط بلي ب -  .ظغاء حؿٍى

اصة ؤو حٗضًل في بظغاءاث الخض٤ُ٢، مشل اخخما٫ وظىص ؤزُاء - ت ؤو ٚل، ؤو  الٓغوٝ التي ٢ض جخُلب ٍػ ظىهٍغ

 .في خالت اخخما٫ وظىص ٖملُاث م٘ ؤَغاٝ مغجبُت

غ التي ًخى٢٘  -  1ج٣ضًمها.َبُٗت وهٕى الخ٣اٍع

                                                           
ضي ،صعاؾت جدلُلُت إلاؿخ٣بل جُب٤ُ مٗاًحر اإلاغاظٗت في الجؼاثغ )صعاؾت مُضاهُت (،الضاع الجامُٗت - 1 ت ، -ؾهام مدمض الؿٍى ،  2011-2010ؤلاؾ٨ىضٍع

 .48م 
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 2 :هي٦ما ؤن هىا٥ ٖضة اٖخباعاث ًخٗحن ؤزظها في الخؿبان ٖىض جسُُِ ٖملُت الخض٤ُ٢ 

خباع ٖىض جهمُم اإلاض٤٢ لخُِ الخض٤ُ٢ هي -أ  :ؤن هىا٥ ٖضة ظىاهب ًخٗحن ؤزظها في الٖا

ت اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بالىٓام اإلاداؾبي للٗمُل ؤو الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت وبظغاءاث الغ٢ابت الضازلُ -

 .اإلاُب٣ت

خماص اإلاخى٢ٟت ٖلي هٓام الغ٢ابت الضازلُت -  .صعظت الٖا

 .البرهامج الخام بُبُٗت وجى٢ُذ ومضي بظغاءاث الخض٤ُ٢ ا٫ واظب ؤصائها -

ما٫ الىاظبت ألاصاء -  .الخيؿ٤ُ بحن ألٖا

 :ٌٗخبر الخسُُِ ٖملُت مؿخمغة َىا٫ ٞترة الخض٤ُ٢ بدُض تهضٝ بلي -ب

 .جخالءم م٘ هُا١ الٗمل اإلاخى٢٘وي٘ زُت ٖامت مخ٩املت  -

 .وي٘ بغهامج جض٤ُ٢ ًدضص َبُٗت وجى٢ُذ ومضي بظغاءاث ٖملُت الخض٤ُ٢ -

اث الهامت في الخض٤ُ٢ ٢ض هالذ الٗىاًت اإلاىاؾبت،  -ج ٌؿاٖض الخسُُِ الؿلُم ٖلي الخإ٦ض مً ؤن اإلاىيٖى

 ٖلى٦ما ٌؿاٖض الخسُُِ  وؤن اإلاكا٧ل اإلاخى٢ٗت ٢ض جم جدضًضها وؤن الٗمل ًخم في الى٢ذ اإلاىاؾب،

ً ؤو زبراء ما٫ اإلااصاة بىاؾُت مض٣٢حن آزٍغ  .الاؾخسضام ال٠٨ء لجهىص اإلاؿاٖضًً والخيؿ٤ُ م٘ ألٖا

للمض٤٢  ًخدضص هُا١ الخسُُِ َب٣ا لدجم وصعظت نٗىبت ٖملُت الخض٤ُ٢ و٦ظل٪ الخبرة الؿاب٣ت -د

بُٗت وكاَه  .ومٗلىماجه ًٖ الٗمُل َو

ٟي  ٢ض ًغي اإلاض٤٢ مىا٢كت -ھ بٌٗ ٖىانغ الخُت الٗامت لٗملُت الخض٤ُ٢ وبٌٗ بظغاءاتها م٘ بصاعة ومْى

ٟي الٗمُل، وم٘ طل٪  ٘ ٦ٟاءة الخض٤ُ٢، وجد٤ُ٣ الخيؿ٤ُ بحن بظغاءاث الخض٤ُ٢ وؤٖما٫ مْى الٗمُل بهضٝ ٞع

 .جٓل زُت الخض٤ُ٢ وبغهامزها مً مؿاولُت اإلاض٤٢

 اإلاعياز الثاوي: جلييم هظام السكابت الداخليت

 ًزب ال٣ُام بضعاؾت واُٞت وبظغاء ج٣ُُم قامل لىٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاٗمى٫ به ل٩ُىن ؤؾاؾا                

يىثه جدضًض مضي الٟدىناث التي ًزب ؤن ج٣خهغ  ٖلىلالٖخماص ٖلُه ؤزىاء ال٣ُام بمهمت الخض٤ُ٢ ولُزغي 

 3.الخض٤ُ٢ ٖليها ؤٖما٫ 

                                                                                                                                                                                     
 68، م 1998-ال٣اهغة -ؤمحن الؿُض ؤخمض لُٟي ، اإلاغاظٗت في يىء اإلاٗاًحر الضولُت ، صاع النهًت الٗغبُت  ص.- 1
ضي ،صعاؾت جدلُلُت إلاؿخ٣بل جُب٤ُ مٗاًحر اإلاغاظٗت في الجؼاثغ )صعاؾت مُضاهُت (،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  - 2  .49ؾهام مدمض الؿٍى
 .17ؤ. زالض ؤمحن ٖبض هللا، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  - 3
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ت ؤلاظغاءاث وألاؾالُب اإلا٣غعة وجٟهمها م٘  بن                    ج٣ضًغ ٦ٟاًت هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًخُلب مٗٞغ

خٗظع   .صعظت م٣ٗىلت مً ؤن هظه ؤلاظغاءاث وألاؾالُب مُب٣ت ٞٗال وخؿب الخُت اإلاغؾىمت لها بلىالخد٤٣  ٍو

هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖىض في بضاًت ٖملُت الخض٤ُ٢ ؤن جدضص بهىعة ٧املت صعظت الش٣ت التي ًم٨ً ويٗها في 

غ مضي الازخباعاث التي ًزب ؤن ج٣خهغ ٖليها بظغاءاث الخض٤ُ٢، بط ؤن هظه الش٣ت ٢ض ج٩ىن مبيُت ٖلي  ج٣ٍغ

ضها الازخباعاث التي ًزغحها اإلاض٤٢ ُٞما بٗض بل ٢ض ج٨ك٠ هظه الازخباعاث ًٖ ؤن الخالت  ٞغوى ال جٍا

ض ٣ًخض ي بٖاصة الىٓغ في بغهامج الخض٤ُ٢ وجى٣ُده ألن جسخل٠ ٖما ون٠ له في البضاًت، وهظا بضوعه ٢

الازخباعاث ؤزبدذ ٖضم صخت الٟغوى ألاولُت التي بني ٖليها اإلاض٤٢ بغهامزه ألانلي، و٢ض ًاصي هظا الخى٣ُذ 

بلي جىؾُ٘ هُا١ ازخباعاث الخض٤ُ٢ ؤو حٗضًل التر٦حز مً مغخلت مً مغاخل الخض٤ُ٢ بلي ٚحرها ؤو حٗضًل 

 .1ث الخض٤ُ٢ مىاُٖض بظغاءا

ٌٗخبر ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاُٗاع الشاوي مً مٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي والظي ًدض اإلاض٤٢                     

بإن ًزغي صعاؾت وج٣ُُم لىٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاؿخسضم في ماؾؿت الٗمُل، خُض ؤن هٓام الغ٢ابت 

باعاث التي ؾٝى ًُب٣ها اإلاض٤٢ ألن ٢ىة ؤو ي٠ٗ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٌٗخبر ألاؾاؽ الظي ًدضص مضي الازخ

بُٗت ؤصلت ؤلازباث و٦ظل٪ مضي الٟدو اإلاُلىب لخل٪ ألاصلت باإلياٞت بلي ؤهه  الضازلُت ًازغ ٖلي حجم َو

 .ًازغ ٖلي جدضًض الى٢ذ اإلاالثم لل٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢

 :٤ُ ٚغيحن هماجد٣ بلىوج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًاصي            

خماص  -ٲ لدسجُل ظمُ٘  الىٓام هٟؿه، خُض ؤن اإلاض٤٢ ال ٌؿخُُ٘ بٖاصة بوكاء سجالث مداؾبُت ٖلىالٖا

٣ت  الٗملُاث التي جمذ، خُض ؤهه ٖىض وظىص هٓام ع٢ابت صازلُت ٨ًٟل حسجُل ظمُ٘ الٗملُاث بٍُغ

ي٠ٗ هٓام الغ٢ابت  في خالتصخُدت، وبٖضاص ٢ىاثم مالُت ح٨ٗـ الىي٘ اإلاالي الصخُذ للماؾؿت، ؤما 

 .الضازلُت ٞةن طل٪ ًخُلب بظ٫ ظهض ٦بحر مً اإلاض٤٢ عبما ال ٌٗىى هظا ال٠ًٗ

ال٣ىاٖت  بلىؤن صعاؾت هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًدضص مضي الازخباعاث التي ؾ٣ُىم بها اإلاض٤٢ ختى ًهل  -ب

  .اإلاالُتال٩اُٞت بمضي ٖضالت ال٣ىاثم 

 2الخالُت:ض٤٢ بخ٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت البض مً اإلاغوع بالخُىاث ٣ًىم اإلا ول٩ي                

٤ اإلاخابٗت الخطىة ألاولي:  إلؤلاإلاام بالىٓام اإلاىيٕى للغ٢ابت والظي ًخد٤٣ ًٖ ٍَغ ٤ ٢اثمت  والَا ؤو ًٖ ٍَغ

 .الاؾخ٣هاء الىمىطظُت لخدضًض ال٨ُُٟت التي ٌٗمل بها الىٓام

ت واإلاؿخسضمت باإلا٣اعهت بالىمىطط ألامشل لخل٪  جدضًض مضي ص٢تالخطىة الثاهيت:  ومالثمت ؤلاظغاءاث اإلاىيٖى

خباع  .ؤلاظغاءاث م٘ ؤزظ الٓغوٝ الىا٢ُٗت بٗحن الٖا

                                                           
 .58ؤ. زالض ؤمحن ٖبض هللا، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  - 1
ت -ص. ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ  - 2  .43مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م -الىاخُت الىٍٓغ
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ا  جدضًض ال٨ُُٟت التي ٌٗمل بها الىٓام، خُض ؤهه مً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن الىٓامالخطىة الثالثت:  ؾلُم هٍٓغ

 .املحن بهول٨ىه ٚحر مُب٤ بؿبب ٖضم ؤلاإلاام مً ٢بل الٗ

 :اإلاض٤٢ الالتزام بةخضي الُغ١ الخالُت ٖلىولخ٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت باث مً الًغوعي                   

م ألاطئلت:  -أ لت الاطخلصاء عً طٍس ٣ت طٍس الىمىطظُت جسو  ٢اثمت مً ألاؾئلت ٖلىحكخمل هظه الٍُغ

ملُاتها، وهظه ألاؾئلت جخٗل٤ ب اث٠ اإلااؾؿت ٖو  :ْو

ىت، اإلاؿدىضاثألاؾ - اث، ألاظىع، اإلاسؼون وؤلاهخاط، اإلابُٗاث، الخٍؼ وألاؾهم،  . ئلت اإلاخٗل٣ت باإلاكتًر

الم   1آلالي.الاؾدشماعاث، ألامىا٫ الجماُٖت، ؤلٖا

لت الخل -ب س الىصفي لىظام السكابت الداخليت: اطٍس الخ٣ُُم  ؤؾاؽ ٖلىبن الىن٠ ال٨خابي ال٣اثم ٍز

اإلاُضاوي لىٓام الغ٢ابت الضازلُت ًم٨ً مً جدضًض مىاًَ ال٣ىة وال٠ًٗ في الىٓام، وهظا ما ٌؿمذ بخىظُه 

غ ٖنهاٖملُت الخض٤ُ٢ هدى مىاًَ ال٠ًٗ لٟدهها واؾخسغاط منها الاهدغاٞاث الىا٢ٗت  في زخام  والخ٣ٍغ

 .ٖملُت الخض٤ُ٢

لت اإلالخص الىخابي:  -ج ٣ت ٣ًطٍس  ُٞه بالخٟهُلىم اإلاض٤٢ بةٖضاص ملخو ٦خابي ًدضص في ْل هظه الٍُغ

ؤلاظغاءاث والىؾاثل الىاظب جىاٞغها في الىٓام الؿلُم للغ٢ابت الضازلُت بُٛت الاؾترقاص بهٟي ج٣ُُم هٓام 

 2.الغ٢ابت الضازلُت في اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢ 

 اإلاعياز الثالث: هفاًت أدلت وكسائً ؤلازباث

والاؾخٟؿاع  ؤصلت ٧اُٞت ومالثمت وطاث ٖال٢ت وطل٪ مً زال٫ الٟدو واإلاالخٓت ٖلىالخهى٫                 

حر ؤؾاؽ م٣ٗى٫ لغؤي اإلاض٤٢ خى٫ البُاهاث الخإًُضاثو   3إلاداؾبُت ا وؤلاظغاءاث ألازغي لخٞى

اث بلىوهىا ًزب الخىنل                      ٤ اإلاٗاًىت واإلاالخٓت والخدٍغ   .ٖىانغ بزباث ظضًغة بالش٣ت ًٖ ٍَغ

م٨ً ج٣ؿُم هظه ألاصلت وال٣غاثً بىظه ٖام  ٧ل ما  الىٕى ألاو٫  ٖلىٞئخحن: صازلُت وزاعظُت. ومً ألامشلت  بلىٍو

لباث البًاج٘  وؤوامغ الصخًهى مىظىص صازل اإلااؾؿت مشل صٞاجغ الخؿاباث والك٩ُاث ومؿدىضاث ال٣ُض  َو

ظلؿاث مزلـ ؤلاصاعة ؤو  اثل ومدايغ الغؾوبُا٢اث الٗمل و٢ىاثم خؿاباث البىى٥ وال٣ٗىص وملٟاث خٟٔ 

ٞدكمل اإلاهاص٢اث مً الٗمالء  وال٣غاثً الخاعظُتالهُئاث الٗمىمُت للمؿاهمحن ومسخل٠ اللجان. ؤما ألاصلت 

إل ؤو اإلاالخٓت والاؾخٟؿاعاث  زاعط اإلااؾؿت جدذ الخض٤ُ٢، وحؿخسضم  التي جزغي واإلاىعصًً، وهخاثج الَا

ؼها الضازلُت  جإًُض البُاهاثاإلاٗلىماث التي حؿخسلو مً هظه اإلاهاصع في   4وحٍٗؼ

                                                           
1 -HAMIMI , ALLEL ,le control interne et élaboration du bilan comptable ,entreprise économique , Opu ,Alger 1991,p57. 

اع الىٓغي واإلاماعؾت الخُب٣ُُت  –نض٣ًي مؿٗىص، اإلاغاظٗت وجض٤ُ٢ الخؿاباث  –ص. َىاهغ مدمض التهامي  - 2 اث الجامُٗت  –ؤلَا  –صًىان اإلاُبٖى

 .60، م  4006الُبٗت ، . الشاهُت  –الجؼاثغ 
ت والٗملُت -ص. هاصي الخمُمي، مضزل بلي الخض٤ُ٢ - 3  94، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م -مً الىاخُت الىٍٓغ
ت والٗملُت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  -ؤ. ص زالض ؤمحن ٖبض هللا، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث - 4  63الىاخُت الىٍٓغ
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ٗخمض              اإلاالُت  ٞةطا لم ج٨ً البُاهاث .1ٞغى ال٣ابلُت للخض٤ُ٢ والخد٤٣ ٖلىمٟهىم ؤصلت ؤلازباث  َو

اإلاض٤٢  ٞغيان٩ًىن لىظىصها مٗني ؤو ؾبب. ومً زم ٞةن ٢ابلت للخد٤٣ والخض٤ُ٢ ٞةن ٖملُت الخض٤ُ٢ ال 

ؤلازباث  بإصلت و٢غاثًًداو٫ ؤن ًٟدو ؤو ًسخبر ًزب ؤن ًضٖمها ٦ٟاًت ؤصلت بزباث، وحٗخمض ٢ىاٖت اإلاض٤٢ 

ُتها وظىصتها، خُض ؤن ألاصلت ًزب ؤن ج٩ىن ٧اُٞت بمٗني ؤن  ٖلى ألاصلت التي ًدهل  ج٩ىن ٦مُت٦مُتها وهٖى

ٗا٫لخضُٖم عؤًه مىاؾبت، ٦ظل٪ ًزب ؤن ٩ًىن الضلُل ٖليها اإلاض٤٢  ٩ىن  مىاؾب ٞو وزا٫ مً الخدحز ٍو

 .الضلُل ٢ابل لل٣ُاؽ ال٨مي

مباقغة  اإلاض٤٢ ؤن ٣ًىم بخ٣ُُم ألاصلت التي ًدهل ٖليها وج٩ىن ألاصلت طاث ٖال٢ت ٖلى٦ما ًزب             

زببالٗىهغ مدل الٟدو. بمٗني ؤن ج٩ىن ٖال٢ت الؿبب والىدُزت واضخت باليؿبت ل٩ل  ؤن ٌؿعى  صلُل ٍو

ٖىض ٖضم ا٦خما٫  ببضاء الغؤيألاصلت ال٩اُٞت واإلاخاخت لضًه وبال وظب ٖلُه ؤن ًمخى٘ ًٖ  ٖلىاإلاض٤٢ للخهى٫ 

 .ألاصلت لٗىهغ مٗحن

زب ؤن ج٩ىن ال٣غاثً وألاصل              اإلاالثمت  ت التي ٣ًىم اإلاض٤٢ بزمٗها مالثمت ؤوال و٧اُٞت زاهُا، وال٣غاثًٍو

مىاؾبت  جل٪ ألاصلتهي التي ج٩ىن مغجبُت اعجباَا وز٣ُا بمىيٕى الخض٤ُ٢ وؤن الىؾُلت اإلاؿخٗملت في ظمُ٘ 

 2الصخص ي.ؤًًا، ؤما ًٖ ٦ٟاًت ألاصلت والبُاهاث ٞظل٪ ٖاثض لخ٣ضًغ اإلاض٤٢ وخ٨مه 

س اإلاطلب الثالث:  معاًير إعداد الخلٍس

ىضح ُٞه                غ النهاجي الظي ًًٗه مض٤٢ الخؿاباث ٍو عؤًه جغجبِ هظه اإلاٗاًحر ب٨ُُٟت بٖضاص الخ٣ٍغ

 3بها.اإلاداًض ًٖ ٖملُت الخض٤ُ٢ التي ٢ام  الٟني

غ مض٤٢ الخؿاباث اإلاىخج النهاجي الظي ًخم مً زالله جىنُل هخاثج ٖملُت                   ٗخبر ج٣ٍغ  الخض٤ُ٢ بلىَو

غ مض٤٢ الخؿاباث ًلٗب صوعا ؤؾاؾُا ٖىض  ال٣ىاثم  اجساط مؿخسضميمؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت، خُض ؤن ج٣ٍغ

غ مض٤٢ الخؿاباث  مً اإلاٟترى ؤن جد٨م  بٗت مٗاًحر ؤع  بلىاإلاالُت ال٣غاعاث. لظل٪ جم ج٣ؿُم مٗاًحر بٖضاص ج٣ٍغ

غه. وحٗخمض هظه اإلاٗاًحر ٖلي ٞغى  الهاص١ والٗاص٫ لل٣ىاثم  ؤن الٗغىمض٤٢ الخؿاباث ٖىض بٖضاصه لخ٣ٍغ

في مٟهىم الٗغى الهاص١  ٦ما ًخزؿضاإلاالُت بهما ٌٗني يمىُا اؾخسضام مباصت اإلاداؾبت اإلاخٗاٝع ٖليها، 

ٗني ؤلاٞهاحوالتزام الخض٤ُ٢،  والٗاص٫ إلاٟاهُم ؤزغي ٧اإلٞهاح اإلاىاؾب اإلاىاؾب نض١ وؤماهت ال٣ىاثم  َو

غ خ٣ُ٣ت اإلاىاعص اإلاالُت للماؾؿت ًٞال  في لخٓت ػمىُت مُٗىت، والخٛحراث في هظه  ًٖ التزامهااإلاالُت في جهٍى

ًت اإلاهىُت الخض٤ُ٢ ٞخٗني ؤماهت وبزالم ؤو الٗىا التزاماث ٖملُتاإلاىاعص وجل٪ الالتزاماث زال٫ ٞترة ػمىُت، ؤما 

 4اإلاالُت.اإلاىاؾب للبُاهاث  الىاظبت في جدمل مؿاولُت الخ٨م ٖلي ؤلاٞهاح

: إعداد اللىائم اإلااليت وفلا للمبادئ اإلاداطبيت اإلاخعازف عليها  .اإلاعياز ألاٌو

                                                           
ت والخُب٤ُ مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م - 1 ب: ص. ؤخمض حجاط و ص. ٦ما٫ الضًً ؾمحر، اإلاغاظٗت بحن الىٍٓغ  .60ولُم جىماؽ وؤمغؾىن هى٩ي، حٍٗغ
2
 .52مرجع سبق ذكره، ص  -الناحٌة النظرٌة والعملٌة -ق الحساباتأ. د خالد أمٌن عبد هللا، علم تدقٌ - 

3
 .99د. محمد فضل مسعد و د. خالد راغب الخطٌب، دراسة متعمقة فً تدقٌق الحسابات، مرجع سبق ذكره، ص   - 

4
 .62لٌم ت وماس و أمرسون هنكً، المراجعة بٌن النظرٌة والتطبٌق، مرجع سبق ذكره، ص و - 
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غ مض٤٢ الخؿاباث ما بطا ٧اهذ ال٣ىاثم اإلاالُت  ٖلىًىو هظا اإلاُٗاع                 ٢ضؤهه ًزب ؤن ًبحن ج٣ٍغ

٣ا للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها واإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما  ؤٖضث  .1ٞو

خُلب هظا اإلاُٗاع الخد٤٣ لِـ ٣ِٞ مً مضي ٢بى٫ اإلاباصت اإلاداؾبُت ول٨ىه ًخُلب الخد٤٣                 ٍو

 .مً مضي ٢بى٫ الُغ١ التي جُب٤ بها جل٪ اإلاباصت

٣هض باإلاباصت هىا لِـ ٣ِٞ ال٣ىاه             جُب٤ُ حن والىهىم الٍٗغًت الىاظب بجباٖها وبهما َغ١ ٍو

دخم هظا  جل٪  جدذ الخض٤ُ٢اإلاض٤٢ ؤلاإلاام الخام لِـ ٣ِٞ باإلاباصت اإلاخبٗت في اإلااؾؿت  ٖلىاإلاباصت ؤًًا، ٍو

ت اإلاباصت البضًلت ؤًًا   .2وبهما مٗٞغ

٣ا ٦ظل٪ ًغي البٌٗ ؤهه ٖىض ٢ُام اإلاض٤٢ بخدضًض ما بطا جم بٖضاص             للمباصت ال٣ىاثم اإلاالُت ٞو

 :ٞةهه ًزب ؤن جد٤٣ هظه اإلاباصت هضٞحن اإلاداؾبُت

وحؿخسضم ألاؾاؽ  جدضًض جإزحر الٗملُاث صازل اإلااؾؿت ٦ما خضزذ ٞٗال، ٖلىؤن هظه اإلاباصت حٗمل  -أ

 .الٟتراث اإلاداؾبُت ٖلىاإلاالثم لخد٤٣ ؤلاًغاصاث بك٩ل ًغبِ الخ٩ال٠ُ باإلًغاصاث وجسهُهها 

والُغ١  ًٖ البُاهاثؤن ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت لٗغى اإلاحزاهُت وال٣ىاثم اإلاالُت جسلى مً الخدحز وحٗبر بهض١  -ب

ب اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها مً وظهت هٓغ  .اإلاداؾبُت ل٩ل مً له مهلخت في اإلااؾؿت م٨ً جبٍى ٍو

غ  ضاص ج٣ٍغ اث، جس زالر بلى مض٤٢ الخؿاباثاإلاُٗاع ألاو٫ إٖل ت ألاولي باإلاباصت الٗامت، مزمٖى خو اإلازمٖى

ت الشاهُت  ب٣ىاثم الغبذ، والشالشت باإلاباصت اإلاخٗل٣ت ب٣اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي. ومً ؤهم هظه  باإلاباصت اإلاخٗل٣تواإلازمٖى

 :اإلاباصت

 : اإلابادئ العامت 1-

م٨ً  3آلاحي:بظما٫ هظه اإلاباصت في  ٍو

 مبضؤ الخُُت -

 مبضؤ الشباث -

 مبضؤ الكمى٫  -

 مبضؤ ألاهمُت اليؿبُت -

 .مبضؤ ؤلاٞهاح -

                                                           
1
 .44الناحٌة النظرٌة، مرجع سبق ذكره، ص  –د. غسان فالح المطارنة، تدقٌق الحسابات المعاصر  - 

2
 .60الناحبة النظرٌة والعملٌة، مرجع سبق ذكره، ص  –.د. خالد أمٌن عبد هللا، علم تدقٌق الحسابات - 
3
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م٨ً بياٞت مبضؤ ظضًض ًخٗل٤ بإمً اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت هدُزت ل٣ُام الٗضًض مً اإلااؾؿاث بخُب٤ُ  ٍو

ما٫ الال٨تروهُت التي  اؾخسضام  هخزذ ًٖؤٖما٫ مداؾبُت مً زال٫ ما ٌؿمي بالخزاعة الال٨تروهُت ؤو ألٖا

 .ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث

 1 : إلاخعللت بلىائم السبذاإلابادئ ا 2-

 .مبضؤ الٟهل بحن ؤعباح اليكاٍ الٗاصي ًٖ ألاعباح ٚحر الٗاصًت -

 .مبضؤ جد٤٣ ؤلاًغاص -

 .مبضؤ م٣ابلت ؤلاًغاصاث باإلاهغوٞاث -

 : اإلاالياإلابادئ اإلاخعللت بلائمت اإلاسهص  3-

 :ًليوؤهم هظه اإلاباصت ما 

٣ا لخهاثهها - ب ألانى٫ ٞو  .جبٍى

سُتبْهاع ألانى٫  -  .الشابخت ال٣ابلت لالؾتهال٥ بال٣ُمت الخاٍع

 .الغبِ بحن مسههاث ج٣ُُم ألانى٫ اإلاخضاولت ب٣ُم هظه ألانى٫  -

 .ؤن جٓهغ اإلاحزاهُت َبُُٗت و٢ُم ٧ل مً ألانى٫ والالتزاماث وعؤؽ اإلاا٫ -

٣ا للمباصت ٖلىهزض مما ؾب٤ ؤن خ٨م اإلاض٤٢  داؾبُت اإلا ٖضالت ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت ًزب ؤن ٩ًىن ٞو

ٖغى  ٖلىللخ٨م  اإلاخٗاٝع ٖليها، خُض ؤهه بضون هظه اإلاباصت ال ٩ًىن لضي اإلاض٤٢ ؤؾاؾا ٌؿدىض بلُه

 .) ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي، ٢اثمت الضزل، ٢اثمت الخٛحراث في اإلاغ٦ؼ اإلاالي اإلاالُت(ال٣ىاثم 

 .اإلاعياز الثاوي: الثباث في جطبيم اإلابادئ اإلاداطبيت اإلاخعازف عليها

تها مً ؾىت ألزغي، وهىا ًزب                   ٗني هظا جُب٤ُ اإلاباصت اإلاداؾبُت واؾخمغاٍع ؤن اإلاض٤٢  ٖلىَو

غه زباث اؾخٗما٫ اإلاباصت ؤو وا٢ٗت اؾدبضا٫ مبضؤ مخٗاٝع ٖلُه بمبضؤ آزغ مخٗاٝع  ًظ٦غ   ٖلُه ٧لمافي ج٣ٍغ

ت في الخؿاباث اإلاٗىُت، ومشل هظا الخدٟٔ في  ٖلىجغجبذ  غ يغوعي هظا الاؾدبضا٫ آزاع ظىهٍغ ل٩ي ٌٗلم  الخ٣ٍغ

اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاؿخٗملت، وألوٗضم ؤلاٞهاح ًٖ خضور  ٖلىالخؿاباث بإن حُٛحرا َغؤ  ٖلىمً ًُل٘ 

 2.جل٪ البُاهاث اإلاداؾبُت ٖلى٢غاعاتهم  اجساط ٢غاعاث زاَئت مً ظاهب الظًً ٌٗخمضون في بلىالخُٛحر ٢ض ًاصي 

 :والهضٝ مً هظا اإلاُٗاع هى                  

                                                           
1
 .45 الناحٌة النظرٌة، مرجع سٌق ذكره، ص –. غسان فالح المطارنة، تدقٌق الحسابات المعاصر د - 
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 .٢ابلُت ال٣ىاثم اإلاالُت للم٣اعهت -

، ٟٞي و٢ابلُتها للم٣اعهتجىيُذ َبُٗت الخٛحراث التي َغؤث ٖلي اإلاباصت اإلاداؾبُت وؤزغها ٖلي ال٣ىاثم اإلاالُت  -

٣ت مالثمت في هظه الخالت ًزب ٖلي اإلاض٤٢ ؤلاقاعة بلي طل٪  غهبٍُغ ٢ابلُت ال٣ىاثم اإلاالُت للم٣اعهت  وجخإزغ  .ج٣ٍغ

 1مشل:بحن الٟتراث اإلاالُت بٗضص مً الٗىامل 

 .الخُٛحر في اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت -

حٛحراث  ال جخًمًالخُٛحر في بٌٗ الٓغوٝ اإلادُُت باإلااؾؿت والتي جىظب بظغاء حُٛحراث مداؾبُت ول٨نها  -

 .في اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت

 .وظىص زُإ في ال٣ىاثم اإلاالُت التي ؤنضعث في الٟتراث الؿاب٣ت -

 .الخٛحر في الٓغوٝ التي لِؿذ لها ٖال٢ت باإلاداؾبت -

اإلاالُت ال٣ىاثم  ٖلىهزض ؤن الخٛحراث في اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت في اإلااؾؿت طاث جإزحر ظىهغي                

غه بما ًسخو بةبضاء عؤًه في الشباث مما ؤما ما ًخٗل٤ بالٗىامل ألازغي  .ًخُلب مً اإلاض٤٢ مٗالجت طل٪ في ج٣ٍغ

٣ت  ٖلىُٞزب  ال٣ىاثم اإلاالُت و٢ابلُتها للم٣اعهت ٖلىوالتي لها جإزحر هام وؿبُا  اإلاض٤٢ ؤلاٞهاح ٖنها بٍُغ

ه ٖنها في  غهج٣مىاؾبت في ال٣ىاثم اإلاالُت وال ًلؼم الخىٍى ٖضم  ٖلىؤن هىا٥ ٖضص مً ألامىع التي جازغ  وهزض .ٍغ

٣ت اخدؿاب  ٖلي ٢ابلُتجزاوـ الُغ١ اإلاؿخسضمت والتي جازغ  ال٣ىاثم اإلاالُت للم٣اعهت، منها الخٛحر في ٍَغ

حرها ٣ت ج٣ُُم اإلاسؼون ٚو الخزاوـ مشل الخ٣ضًغاث  ٖلىمً الخٛحراث. ومً الخٛحراث التي ال جازغ  ؤلاهال٥، ٍَغ

ما٫ اإلاداؾ ، ٢ُمت ألانى٫ ال٣ابلت لالؾتهال٥ واإلاسههاث للضًىن اإلاخى٢٘ ٖضم ألانى٫ ؤلاهخاظُتبُت أٖل

تجدهُلها، خُض  غوٝ  حٗخبر يغوٍع ضاص ال٣ىاثم اإلاالُت، وجخٛحر هظه الخ٣ضًغاث هدُزت ؤخضار ْو  .ظضًضةإٖل

غ اإلاض٤٢ ما ًلي قاعة بليها فيألامىع ألازغي التي ال ٖال٢ت لها بمُٗاع الشباث والتي ال ًخُلب ألامغ ؤلا  ومً  :ج٣ٍغ

اإلاداؾبُت مشل  جصخُذ ألازُاء في ال٣ىاثم اإلاالُت التي ؾب٤ بنضاعها والتي ال ٖال٢ت لها بإخض اإلاباصت -

 .ألازُاء الخؿابُت وؤزُاء الؿهى ؤو ؾىء اؾخسضام الخ٣اث٤

ب - ب وبٖاصة الخبٍى  .الخٛحراث في الخبٍى

٣ت ٖغى  - ٍغ  .٢اثمت الخٛحر في اإلاغ٦ؼ اإلااليالخٛحراث في ق٩ل َو

ا ٖما ؾب٤ -  .وظىص ٖملُاث ؤو ؤخضار ظضًضة جسخل٠ ازخالٞا ظىهٍغ

ت مؿخ٣بال -  .الخٛحراث التي ًخى٢٘ ؤن ٩ًىن لها آزاع ملخْى

 اإلاعياز الثالث: ؤلافصاح اليافي

                                                           
1
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ٟصح ًٖ ٧ل اإلاض٤٢ ؤن ًخإ٦ض مً ؤماهت اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في البُاهاث اإلاال ٖلى                 وا٢ٗت ُت ٍو

ت  ج٣ض ي بظ٦غهاالخًلُل. ٦ما جخٗل٤ هظه ال٣اٖضة باإلٞهاح ًٖ ألامىع التي  بلى٢ض ًاصي بٟٚالها  ظىهٍغ

ت  .ال٣ىاهحن اإلادلُت الؿاٍع

ضزل في هُا٢ها ق٩ل البُاهاث الخؿابُت وجغجُبها واإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت ٞيها                   واإلاالخٓاث ٍو

٣ت بها وألا   في اإلاىظىصاثؾـ التي بىِذ ٖليها الخؿاباث اإلاضعظت ٞيها والالتزاماث الُاعثت وخ٣ى١ الٛحر اإلاٞغ

لت ألاظلوخهو ألاعباح اإلامخاػة اإلاخإزغ صٞٗها واإلاٗلىماث اإلاىاؾبت اإلاخٗل٣ت بااللتزاماث  وبد٣ى١  ٍَى

ٗخمض هظا اإلاُٗاع                  طل٪.  بلىاإلاؿاهمحن وما   ج٣ضًغها لٟني٢غاع اإلاض٤٢ هٟؿه الىاب٘ مً  ٖلىَو

       1 .لخدضًض اإلاٗلىماث الهامت التي ٣ًخض ي ألامغ ؤلاٞهاح ٖنها

 اإلاض٣٢تٖاج٤ الٗمُل ومؿاولُت  ٖلىو٦ما هى مٗغوٝ ٞةن مؿاولُت بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت ج٣٘                 

ت مضي ٦ٟاًت ؤلاٞهاح ؤو ٖضم ٦ٟاًخه. ٟٞي خالت جىن اإلا٣ضمت  ال٣ىاثم اإلاالُتُت اإلاض٤٢ بةظغاء حٗضًل في مٗٞغ

وظض ؤن ؤلاٞهاح  ؤن اإلاض٤٢له ٞةن ال٣غاع النهاجي خى٫ ٖملُت الخٗضًل هى ٢غاع الٗمُل ولِـ ٢غاع اإلاض٤٢، ولى 

بةظغاء الخٗضًل، هىا  بلؼاما لٗمُلٚحر ٧افي ولم ٌؿخزُب الٗمُل إلظغاء الخٗضًل اإلاُلىب ٞةهه ال ٌؿخُُ٘ 

غه مً زال٫ الغؤي الظي ٣ًضمه في ٌؿخُُ٘ غه اإلاض٤٢ الخد٨م في مدخىي ج٣ٍغ  .ج٣ٍغ

٣ا لالٖخباعاث الخالُت                    خم الخ٨م ٖلي مالثمت ؤلاٞهاح ٞو  2 : ٍو

 .ؤن ؤلاٞهاح اإلاالثم ًسضم اإلاهلخت الٗامت للجمهىع  -

 .باإلاهلخت الٗامت ؤن ٖامل ألاهمُت ًلٗب صوعا ؤؾاؾُا في ٖملُت ؤلاٞهاح ٧ىهه مغجبِ -

ل ؤو  - ذ وال ًدخمل الخإٍو اث ال٣ىاثم اإلاالُت بك٩ل نٍغ  .الك٪ للمؿدشمغؤن ؤلاٞهاح اإلاالثم ٌٗبر ًٖ مدخٍى

ؤلاٞهاح ٌٗىص بالًغع  ؤن ٖضم ؤلاٞهاح في بٌٗ ألاخُان ٌٗخبر مبرعا زانت في خالت جًاعب اإلاهالح، وؤن -

 .لٛحرا ٖلىاإلااؾؿت وال ٌٗىص بالٟاثضة ال٩اُٞت  ٖلى

 اإلاعياز السابع: الخعبير عً زأي اإلادكم

غ                  غ عؤي اإلاض٤٢  ٖلىًىو اإلاُٗاع الغاب٘ مً مٗاًحر بٖضاص الخ٣ٍغ ؤهه ًزب ؤن ًخًمً الخ٣ٍغ

 .اإلاالُت ٧ىخضة، ؤو جىيُذ ؤؾباب ٖضم بم٩اهُت الخٗبحر ًٖ هظا الغؤي ٞال٣ىاثم

غ وفي ظمُ٘ ألاخىا٫ التي ًغجبِ ٞيها اؾم مض٤٢ الخؿاباث ببُاهاث مالُت، ًزب ؤن ٌكخمل              ج٣ٍغ

دت جبحن َبُٗت الٟدو الظي ؤظغاه وم٣ضاع اإلاؿاولُت التي ًخدملها. ٞٗلي  ٖلى اإلاض٤٢  ؾبُل اإلاشا٫ٖباعة نٍغ

اث اإلاض٤٢، ٖلىًدضر ؤخُاها ؤن حٗض البُاهاث اإلاالُت بضون جض٤ُ٢ وج٣ضم  ؤن  الخالت ًزبوفي هظه  مُبٖى

                                                           
1
 .61أ.د. خالد أمٌن عبد هللا، علم تدقٌق الحسابات، مرجع سبق ذكره، ص - 

2
 .42صد. غسان فالح المطارنة، تدقٌق الحسابات المعاصر، مرجع سبق ذكره،  - 
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ت مشل ؤٖض  غ ٖباعة جدظًٍغ الضٞاجغ صون  مىا٢ً٘بحن اإلاض٤٢ في م٩ان باعػ مً ٧ل نٟدت مً نٟداث الخ٣ٍغ

حكخمل هظه اإلاالخٓاث  ًزب ؤنمالخٓاث اإلاض٤٢، ٖىضها  ٖلىجض٤ُ٢، وبطا ٧اهذ جل٪ البُاهاث جدخىي ؤًًا 

اث جل٪ٖباعة جُٟض امخىإ اإلاض٤٢ ًٖ ببضاء عؤً ٖلىؤًًا   1البُاهاث ه في مدخٍى

 2ًلي:جخًمً ؤؾباب الامخىإ ًٖ ببضاء الغؤي ما  و٢ض           

ضم بم٩اهُت بظغاء - ا ٖلي بظغاءاث الٟدو ٖو ٣ت جازغ ظىهٍغ الٟدو ٌك٩ل  جدضًض هُا١ ٖمل اإلاض٤٢ بٍُغ

 .٧افي

ٌٗخبر ببضاء عؤي  ًزٗل اإلاض٤٢خالت ٖضم الخإ٦ض والظي ًازغ بك٩ل ظىهغي ٖلي ال٣ىاثم اإلاالُت ٧ىخضة والظي  -

 .مخدٟٔ ال ٌٗض مىاؾبا بؿبب ٖضم الخإ٦ض

 .ٖضم اؾخ٣ال٫ اإلاض٤٢ ًٖ الٗمُل والظي ًاصي بلي ٖضم جم٨ىه مً ببضاء الغؤي -

م٨ً ؤن ٌٗبر اإلاض٤٢ ًٖ عؤًه في ال٣ىاثم اإلاالُت بإن ًبضي ؤخض ألاق٩ا٫ الخالُت مً آلاعاء  :ٍو

 .الظي ال ًخًمً جدٟٓاث الى٠ُٓ :الغؤي  -

 .الظي ًخًمً بٌٗ الخدٟٓاث اإلا٣ُض :الغؤي  -

 .الغؤي الؿلبي: ٖضم ببضاء الغؤي في ال٣ىاثم اإلاالُت - 

 .ؤٖما٫ اإلااؾؿت الغؤي اإلاٗاعى: ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت ال حٗبر بهىعة صخُدت وناص٢ت ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهخاثج -

غه الٓغوٝ البُئُت                        وفي النهاًت ًزب ٖلي مض٤٢ الخؿاباث ؤن ًغاعي ٖىض بٖضاص ج٣ٍغ

 والخٗلُماث اإلاُب٣ت في اإلااؾؿت التي ًض٤٢ ؤٖمالها. وال٣ىاهحن

 

                                                           
1
 .63.د. خالد أمٌن عبد هللا، علم تدقٌق الحسابات، مرجع سبق ذكره، ص- 

2
 .42الحسابات المعاصر، مرجع سبق ذكره، صد. غسان فالح المطارنة، تدقٌق  - 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاوي

 جدكيم إدازة اإلاخصون
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 جمهيد الفصل 

مً بحن بىىص ال٣ىاثم اإلاالُت التي حهخم بها اإلاض٤٢ الخاعجي و ٣ًىم بٟدهها هى ٖىهغ اإلاسؼون ،                

خُض ًل٣ى هظا ألازحر ال٨شحر مً الاهخمام لضي الٗضًض مً مؿاولُت ؤلاصاعة و الغ٢ابت الضازلُت و الخاعظُت ألي 

اؾؿاث إلاا له مً جإزحر مباقغ ٖلى مكغوٕ، خُض ؤهه ًمشل ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت لؤلنى٫ في الٗضًض مً اإلا

ألاصاء اإلاالي للماؾؿت ، ٦ما ؤهه ًمشل ؤخض الاؾخسضاماث ألاؾاؾُت ألمىا٫ اإلااؾؿت مما ًخُلب الغ٢ابت ٖلى 

 خؿاباث اإلاسؼون و اإلاسؼون الجاعي بهخاظه و الخُٛحر في الىخاط اإلاسؼن .

ه هٓام مداؾبت بن صوعة اإلاسؼون جمغ بىٓام الخض٤ٞ الٟٗلي لٗى               انغ اإلاسؼون ب٩ل ؤهىاٖه ، و ًىاٍػ

الخ٩ال٠ُ الخانت باإلاٗالجت اإلاداؾبُت ل٩ل جدغ٧اث اإلاسؼون مىظ صزىله بلى اإلاسؼن و جى٣له ٖبر وعقاث 

ؤلاهخاط بلى ٚاًت الخهى٫ ٖلُه ٦مىخزاث جامت ؤو هه٠ مهىٗت ، و بالخالي ًخٗغى اإلاسؼون لٗضة جزاوػاث 

ر و بصاعة ٖىانغ صوعة اإلاسؼون و ٖضم الالتزام بمباصت اإلاداؾبت اإلا٣بىلت ٖىض مٗالجت مً جُٝغ اإلا٩لٟحن بدؿُح

 اإلاسؼوهاث ، مما ًزٗل بظغاء ٖملُت الخض٤ُ٢ لبىض اإلاسؼوهاث م٣ٗضة و جإزظ ال٨شحر مً و٢ذ و ظهض اإلاض٤٢.
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 :  مدخل إلى حظيير اإلاخصوهاث اإلابدث ألاٌو

حكخمل اإلاسؼوهاث ٖلى ٖضة ٖىانغ جسخل٠ ًٖ بًٗها البٌٗ مً هاخُت الخهاثو و الهٟاث التي           

٤ بحن ٖىانغ اإلاسؼون بك٩ل ظُض ًزب  جبحن هٕى هظا اإلاسؼون و جمحزه ًٖ ألاهىإ ألازغي ، ومً ؤظل الخٍٟغ

 بُٖاء حٍٗغ٠ قامل له و ببغاػ ألاهىإ و الخهيُٟاث ألاؾاؾُت له ٦ظال٪ .

 ألاٌو : حعٍسف و جلظيم اإلاخصون  اإلاطلب 

حكخمل اإلاسؼوهاث ٖلى ٖضة ٖىانغ جسخل٠ مً بًٗها البٌٗ مً هاخُت الخهاثو و الهٟاث                

٤ بحن ٖىانغ اإلاسؼون بك٩ل ظُض  الخُدبحن هٕى هظا اإلاسؼون و جمحزه ًٖ ألاهىإ ألازغي ، و مً ؤظل الخٍٟغ

 هيُٟاث ألاؾاؾُت له . ًزب بُٖاء حٍٗغ٠ قامل له و ببغاػ الخ

 حعٍسف اإلاخصوهاث :  -1

جخمشل في مزمل ألامال٥ التي جمخل٨ها اإلااؾؿت و التي اقترتها ؤو ؤوكإتها بهضٝ بُٗها و جىعٍضها ؤو  

ل ؤو الاؾخٛال٫ بك٩ل ٖام و حؿمى باإلاهُلح اإلاداؾبي " اإلاسؼوهاث" و  اؾتهال٦ها في ٖملُت ؤلاهخاط و الخدٍى

 " .3ًغمؼ لها بالغمؼ "

  1و حٗخبر اإلاسؼوهاث ٦إنى٫ باليؿبت للماؾؿت و جخًمً ما ًلي : 

اصة بُٗها زال٫ اليكاٍ الٗاصي للضوعة ، -  مسؼوهاث جمل٨ها اإلااؾؿت إٖل

 مسؼوهاث ٢ُض ؤلاهخاط لٛغى البُ٘ ، -

مسؼوهاث جدذ ق٩ل مىاص ؤو مىاعص التي ًزب ؤن حؿتهل٪ زال٫ ٖملُت ؤلاهخاط ؤو زال٫ ٖملُت  -

 ج٣ضًم الخضماث ،

 الخلظيم اإلاداطبي للمخصوهاث  -2

 حكمل ٖلى نىٟحن ؤؾاؾُحن مً الؿل٘ هي :    

  اإلاسؼوهاث التي اقترتها اإلااؾؿت ٢هض اإلاخاظغة ؤو الخهيُ٘ ، و جخمشل في البًاج٘ الجاهؼة للبُ٘ و

 اإلاىاص و اللىاػم و الخىعٍضاث ألازغي ،

  هه٠ مهىٗت و اإلاىخزاث جدذ اإلاسؼوهاث الىاجزت ًٖ الاؾخٛال٫  و التي جخمشل في اإلاىخزاث

 الدكُٛل و اإلاىخزاث الخامت الهى٘ و الًٟالث ،

                                                           
ضة الغؾمُت  1 ت الضًم٣غاَُت ،اإلااعزت في الجٍغ الهاصع  11-07، اإلاخظمىت إلاشسوع الىظام اإلاداطبي اإلاالي الجدًد،  25/03/2009للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 .  62، م 19، الٗضص 25/11/2007في 
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ت مشل اإلاسؼون لضي             ت اإلاسؼوهاث و هي الخانت بالدؿٍى و جىظض خؿاباث ؤزغي مك٩لت إلازمٖى

اث مً اإلاسؼون و ٦ظال٪ الخؿاب ألازحر الظي ٌؿخ٣بل اإلائىهاث ؤو اإلاسههاث  الٛحر و خؿاب اإلاكتًر

 اإلاك٩لت ٖىض مالخٓت جني ؤو جضهىع في ٢ُمت مسخل٠ ٖىانغ اإلاسؼوهاث .

ني اإلاداؾبي بلى الخؿاباث الخالُت :  1و ل٣ض وعص جهي٠ُ اإلاسؼوهاث في اإلاسُِ الَى

 ( : البًاج٘ .30)الخؿاب  -

 ( : اإلاىاص و اللىاػم ،31)الخؿاب  -

 ( : مىخزاث هه٠ مهىٗت ،33)الخؿاب  -

 مىخزاث ٢ُض الخىُٟظ ، ( :34)الخؿاب  -

 ( : مىخزاث جامت الهى٘ ،35)الخؿاب  -

 ( : ًٞالث و مهمالث ،36)الخؿاب  -

 ( : مسؼوهاث زاعط اإلااؾؿت ،37)الخؿاب  -

اث،38)الخؿاب  -  ( : مكتًر

 ( : مئىهاث جضهىع ٢ُمت اإلاسؼوهاث ،39)الخؿاب  -

 : 2ًليؤما الخهي٠ُ خؿب الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض للمسؼوهاث هى ٦ما 

 ( : اإلاسؼوهاث مً البًاج٘ ،30)الخؿاب  -

 ( : اإلاىاص ألاولُت و الخىعٍضاث ،31)الخؿاب  -

ىاث ألازغي ،32)الخؿاب  -  ( : الخمٍى

 ( : بهخاط الؿل٘ ظاعي بهزاػه ، 33)الخؿاب  -

 ( : بهخاط الخضماث الجاعي بهزاػه ، 34)الخؿاب  -

 ( : اإلاسؼوهاث مً اإلاىخزاث ، 35)الخؿاب  -

                                                           
م ،  1 ىُت لل٨خاب الجؼاثغ ، ؾىت  اإلاداطبت العامتمىهىع ٖبض ال٨ٍغ  .85، م 1992، اإلااؾؿت الَى
ضة الغؾمُت  2 ت الضًم٣غاَُت ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م الجٍغ  . 62للجمهىعٍت الجؼاثٍغ
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 : اإلاسؼوهاث اإلاخإجُت مً الخشبُخاث ،  (36)الخؿاب  -

 ( : اإلاسؼوهاث الخاعظُت ،37)الخؿاب  -

اث اإلاسؼهُت ،38)الخؿاب  -  ( : اإلاكتًر

 ( : الخؿاثغ ًٖ ٢ُمت اإلاسؼوهاث ،39)الخؿاب  -

 اإلاطلب الثاوي : جصييف و جمييز اإلاخصوهاث 

ج٣ىم بصاعة اإلاسؼون بىي٘ جٟهُل قامل للمسؼوهاث و جدضًض ص٤ُ٢ للخهاثو اإلامحزة لها ًٖ                

٣ت ٌؿهل الىنى٫ بليها و حؿاٖض في حؿهُل ٖملُاث الخٟٔ و الهٝغ لهظه  باقي اإلاسؼوهاث ألازغي ، بٍُغ

 1ؼهت .اإلاسؼوهاث ، و مً ؤظل جد٤ُ٣ طال٪ ج٣ىم بصاعة اإلاسؼن بالخهي٠ُ و الخمُحز للٗىانغ اإلاس

 جصييف عىاصس اإلاخصون  -1

اث زم ج٣ؿُم         هى ٖملُت ٞغػ و خهغ ألاهىإ اإلادكابهت و اإلاخ٣اعبت مً اإلاسؼوهاث في ٞئاث ؤو مزمٖى

ت ٖلى ؤؾاؽ الدكابه ؤو الخ٣اعب ؤو الترابِ ؤو الخزاوـ ؤو  اث بلى ؤزغي زاهٍى ت مً هظه اإلازمٖى ٧ل مزمٖى

 الخمازل .

 جمييز عىاصس اإلاخصون -2

 ًخم بالترمحز باألخٝغ و ألاع٢ام ؤو باأللىان ؤو ٖالماث زانت باإلااؾؿت .              

 2و ٌؿخسضم ٧ل مً ؤؾلىبي الخهي٠ُ و الخمُحز لٟىاثض ٦شحرة هظ٦غ منها :

 ؾهىلت الخٗٝغ ٖلى ألانىاٝ و ويٗها جدذ جهٝغ الجهت التي جدخاظها ،  -

 حؿهُل ٖملُت ظغص و جىُٓم خؿاب مزامُ٘ اإلاسؼون ، -

 هُل ٖملُت الخىُٓم صازل اإلاسؼن ،حؿ -

 الخٗٝغ ٖلى مىظىص اإلاسؼوهاث إلاى٘ ج٨غاع الكغاء و بالخالي ؾهىلت ج٣ُُم اإلاسؼوهاث ، -

ت مً اإلاسؼوهاث و جدضًض ٖضص و هٕى  - ما٫ بط ًخم بٞغاص ٧ل ٢ؿم بمزمٖى اصة الخسلو في ألٖا ٍػ

 الٗاملحن ٞيها ،

                                                           
بي ، مدمض الٗضوان،  1  . 46، م 2000، 01، صاع ٨ٞغ للُباٖت و اليكغ والخىػَ٘، ٖمان ألاعصن ، ٍإدازة اإلاىازد خدًث للشساء و الخخٍصًهُشم الٖؼ
بي ، مدمض الٗضوان،  2 ًهُشم الٖؼ  . 46، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ،م إدازة اإلاىازد خدًث للشساء و الخخٍص
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ت اإلاسؼوهاث التي لها زهىنُاث زُحرة و ٖؼلها - ً اإلاىاص الؿامت و ال٣ابلت لالقخٗا٫  مٗٞغ ٦ما في جسٍؼ

، 

ت الىنل بلى اإلاسؼوهاث صازل اإلاسؼن و جدضًض ألاما٦ً اإلاُلىبت بض٢ت ، -  ؾٖغ

، و هظا ما  )الخض ألاصوى ، الخض ألا٢ص ى، ه٣ُت بٖاصة الُلب  (مخاب٘ عنُض اإلاسؼوهاث صازل اإلاسؼن  -

ض في ٞٗالُت الغ٢ابت ٖلى اإلاسؼوهاث و الجغص وج٣ُُمها .  ًٍؼ

 اإلاطلب الثالث : مظخىٍاث عىاصس اإلاخصون و عالكخه باإلدازاث ألاخسي 

اث عىاصس اإلاخصون   -1  مظخٍى

اث اإلاسؼون مما ًلي:  هي التي جىضح خالت ألانىاٝ صازل اإلاساػن، و جخ٩ىن مؿخٍى

 الظي ًزب ؤن ًب٣ى اإلاسؼون مً الهى٠ زابخا ٖىضه في اإلاساػن . و هى اإلاؿخىي الحد ألادوى :  -1-1

ً  خد الطلب : -1-2 و هى مؿخىي اإلاسؼون مً الهى٠ الظي ًزب اٖاصة َلب الهى٠ ٖىضه لخمٍى

 اإلاسؼن ٢بل اهسٟاى اإلادؼون مىه بلى مؿخىي الخض ألاصوى .

ً .و هى مؿخىي اإلاسؼون مً الهى٠ الظي ٌٗخبر جزاوػه بؾغاٞا  الحد ألاعلى : -1-3  في الخسٍؼ

 عالكت إدازة اإلاخاشن باإلدازاث ألاخسي  -2

٧ي جخم٨ً بصاعة اإلاساػن مً مماعؾت مهامها و مؿاولُاتها ب٨ٟاءة ، ٞةهه ًزب ؤن ج٩ىن ٖال٢تها م٘ 

٣ا إلاا ًىضخه الجضو٫ الخالي :  ؤلاصاعاث ألازغي صازل اإلااؾؿت ٞو

 عالكت إدازة اإلاخاشن باإلدازاث ألاخسي :  (1-2(الجدٌو زكم

ً  إدازة ؤلاهخاج وظيفت الخخٍص

 جؼوٍضها باخخُاظاتها مً اإلاىاص و ٢ُ٘ الُٛاع، -

اث اإلاسؼون و  - جؼوٍضها بمٗلىماث ٧اُٞت ًٖ مؿخٍى

 ؤًت حُٛحراث ٢ض جدضر ،

اؾخالم الىخضاث اإلاىخزت لخحن بجمام ٖملُاث  -

 بُٗها.

الخيؿ٤ُ خى٫ ؤي حٛحراث ٢ض جدضر في بغامج بصاعة  -

 ؤلاهخاط، 

 بعؾا٫ اإلاىاص اإلاىخزت مً ؤظل خٟٓها ، -

بعؾا٫ مسلٟاث ٖملُاث الخهيُ٘ ؤو ؤلاهخاط إلصاعة  -

 اإلاساػن.
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ً  إدازة اإلابيعاث وظيفت الخخٍص

 اؾخالم البًاج٘ اإلاىخزت و تهُئتها لٗملُت البُ٘،  -

خٟٔ ٢ُ٘ الُٛاع الخانت في زضمت ؤهضاٝ البُ٘  -

. 

التي  ج٣ضًم مٗلىماث ًٖ مٗاصالث البُ٘ و اإلاىاص -

،  ًزب تهُئتها لٗملُت الهٝغ

جؼوٍض اإلاؿخىصٖاث بالخٗلُماث الخانت بدٟٔ  -

.ً  ٢ُ٘ الُٛاع و ال٨مُاث اإلاىاؾبت للخسٍؼ

ً  إدازة مساكبت اإلاخصون وظيفت الخخٍص

حر الدؿهُالث الالػمت لٗملُاث الخٟخِل و  - جٞى

 الٟدو.

بباٙل مغا٢بت اإلاسؼون باألنىاٝ الجضًضة التي ًخم  -

 لدكاع٥ في ٖملُاث الٟدو.اؾخالمها 

ج٣ضًم اإلاٗلىماث الالػمت إلاغا٢بت اإلاسؼون ًٖ  -

 اإلاىاص اإلاسؼهت و خغ٦تها .

ىيت و اإلا٣بىلت، -  جدضًض ألانىاٝ اإلاٞغ

ً و ال٨مُاث اإلاىاؾبت  - اث الخسٍؼ جدضًض مؿخٍى

 ،ً  للخسٍؼ

ال٣ُام بٗملُاث ظغص اإلاساػن و مُاب٣ت سجالث  -

 اإلاسؼون.

ً  اث و الصياهتإدازة الخدم وظيفت الخخٍص

ً اإلاىاص و ٢ُ٘ الُٛاع و اإلاٗضاث الخانت  - جسٍؼ

 بالخضماث و الهُاهت .

حر اإلاٗلىماث الخانت ببرامج الهُاهت، -  جٞى

غ الخانت ب٣ُ٘ الُٛاع و  - حر اإلاٗلىماث و الخ٣اٍع جٞى

 اإلاىاص الخانت باإلصاعة .

ً  إدازة الحسهت و الىلل وظيفت الخخٍص

غ  - حر اإلاٗلىماث و الخ٣اٍع الخانت ًٖ شخىاث  جٞى

 الى٣ل البًاج٘، 

-  ٜ حر اإلاٗضاث الالػمت لٗملُاث الصخً و جَٟغ جٞى

 اإلاىاص و البًاج٘ اإلاسؼهت ؤو اإلاؿخٗملت .

حر الكاخىاث الخانت بالى٣ل ، -  جٞى

 جىُٓم ٖملُاث ه٣ل الصخىاث و اإلاىاص . -
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ً ل وظيفت الخخٍص  إدازة الخمٍى

ت  - غ الخانت بخٟانُل ال٣ُىص الضٞتًر ج٣ضًم الخ٣اٍع

 و ٦مُاث اإلاىاص اإلاسؼهت، 

حر اإلاٗلىماث الخانت بخ٩لٟت اإلاىاص و عؤؽ اإلاا٫  - جٞى

 اإلاؿدشمغ في اإلاسؼون .

غ الضوعٍت ًٖ عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ في  - ج٣ضًم الخ٣اٍع

 اإلاسؼون ،

 صٖم بغامج الخسلو مً اإلاسؼون الغا٦ض و الخال٠.  -

بُت إلصاعة اإلاساػن، :  اإلاصدز    ؼ لٗشمان، الخ٣ُبت الخضٍع ِٖس ى بً خؿً ألاههاعي و ؾٗض بً ٖبض الٍٗؼ

٠ُ الكباب الؿٗىصي،  ؼ لخإهُل وجْى  .23،م 2008بغهامج مضعؾت ألامحر مدمض بً ٞهض بً ٖبض الٍٗؼ

 .اإلابدث الثاوي : حسد و جلييم اإلاخصوهاث 

ً و اإلاداؾبت ، ٞيهضٞان مً ظهت بلى ٌٗض الجغص و ج٣ُُم اإلاسؼوهاث مً الٗملُاث ألا    ُٟتي الخسٍؼ ؾاؾُت لْى

حر اإلاٗلىماث  الخد٨م و يمان الؿحر الخؿً للمىاص اإلاسؼهت و اإلاداٞٓت ٖليها ، و مً ظهت ؤزغي جٞى

الؾخسضامها في خؿاب ؤؾٗاع الخ٩لٟت للمىخزاث اإلاباٖت و اإلاسؼهت و بٖضاص اإلاحزاهُت الخخامُت للماؾؿت ، بال 

٣ت مً َغ١ ج٣ُُم اإلاسؼوهاث ًازغ ٖلى خؿاب الىدُزت و اإلاسؼوهاث النهاثُت للماؾؿت ، و  ؤن اٖخماص ٍَغ

حن مً الجغص ج٣ىم بهما اإلااؾؿت .  هىا٥ هٖى

 اإلاطلب ألاٌو : حسد عىاصس اإلاخصون 

بن مً بحن اإلاك٨الث اإلاُغوخت في مزا٫ ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ألعباح الىخضة الا٢خهاصًت ، هي ٦ُُٟت جدضًض    

ال٨مُت و ج٩لٟت البًاٖت اإلاخب٣ُت باإلاسؼن في جهاًت الٟترة  اإلاداؾبُت ، و٦ظال٪ جدضًض ج٩لٟت البًاٖت اإلاباٖت 

زال٫ جل٪ الٟترة و جسًُٟها مباقغة مً ج٩لٟت البًاٖت اإلاخاخت للبُ٘ إلًزاص ج٩لٟت اإلاسؼون في آزغ الٟترة 

 ٦ما و ج٩لٟت .

 1ؼون اإلاىهٝغ و الباقي في آزغ الٟترة اإلاداؾبُت هما :هىا٥ مضزالن لخدضًض ٦مُت و ج٩لٟت اإلاس   

 هٓام الجغص اإلاؿخمغ ؤو الضاثم ، -

 هٓام الجغص الضوعي ؤو النهاجي . -

 هظام الجسد اإلاظخمس :   -1

                                                           
ش ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ، َبٗت  اإلاداطبت اإلااليتٞالتر مُزـ و عوبغث مُزـ ،  1  . 580، م  1988، صاع اإلاٍغ
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ًزب ؤن هٟغ١  ال ًم٨ً بُٖاء َبُٗت الىٓام الظي جدبٗه ٧ل ماؾؿت في الخٗامل م٘ مسؼهاتها ، لظال٪  

ت ، ماؾؿاث نىاُٖت ، ماؾؿاث مسخلُت و  بحن ٖضة ؤهىإ مً اإلااؾؿاث خُض جىظض ، ماؾؿاث جزاٍع

 ماؾؿاث الخضمُت .

ًخم مً زال٫ الٗمل اإلاداؾبي الضٞتري بك٩ل مؿخمغ بال٨مُاث و ال٣ُمت اٖخماصا ٖلى الىزاث٤ و 

و اإلاخابٗت بالدسجُل و ًخم الخهى٫ ٖلى  الدسجُالث اإلاخٗل٣ت بدغ٦ت اإلاسؼوهاث مً بصزاالث و بزغاظاث

 ٦مُاث و ٢ُم اإلاسؼون في جهاًت الٟترة مً زال٫ الٗال٢ت ألاؾاؾُت الخالُت :

  اطتهالواث الفترة . –مخصون آخس الفترة = مخصون أٌو فترة + مدخالث الفترة 

ُت اإلاسؼوهاث بال٨مُت و و هظا الىٕى مً الجغص له ؤهمُت بالٛت في الدؿُحر بدُض ٌؿمذ بالى٢ٝى ٖلى ويٗ   

الم ألالي في حؿُحر  ال٣ُمت زال٫ الضوعة الاؾخٛاللُت بك٩ل صاثم ،ومما ػاص في ٞٗالُخه هى اؾخسضام بغامج ؤلٖا

ٗت و ٧املت . غ في الى٢ذ اإلاىاؾب بهىعة ص٣ُ٢ت ، ؾَغ غ اإلاٗلىماث و ؤلاخهاءاث و الخ٣اٍع  اإلاسؼون بدُض ًٞى

 اإلاسؼون خؿب هٓام الجغص اإلاؿخمغ : وفي ما ًلي همىطط لبُا٢ت مً سجل   

 : بطاكت سجل اإلاخصون وفلا لىظام الجسد اإلاظخمس . (2-2)الجدٌو زكم 

 اؾم الٗىهغ:..........                                       الخض ألا٢ص ى:.......... 

 ..........اإلاؿخىصٕ ع٢م :.............                                 الخض ألاصوى :

 ألازصدة اإلاخسحاث  اإلادخالث

ش  الجملت ج٩لٟتالىخضة الىخضاث الجملت ج٩لٟتالىخضة الىخضاث الجملت ج٩لٟتالىخضة الىخضاث  الخاٍع

./../.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... 

./../.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... 

./../.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... 

./../.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... 

 583ٞاجغ مُزـ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ،م اإلاصدز :               
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٣ت ال٨تروهُت ؤو        مً زال٫ الجضو٫ ؤٖاله ًم٨ً حكُٛل البُاهاث اإلاُلىبت لىٓام اإلاسؼون اإلاؿخمغ بٍُغ

ت ، ٟٞي ْل الىٓام الُضوي حؿخسضم بُا٢ت حسجُل مؿاٖضة و طال٪ ل٩ل هٕى مً ؤهىإ اإلاسؼوهاث  ًضٍو

بُا٢ت في سجل  50هٕى مً ؤهىإ اإلاسؼون ٞةهه ًخم اؾخسضام  50اإلاىظىصة ، ٞةطا ٧ان لضي اإلااؾؿت مشال 

 اإلاسؼون اإلاؿخمغ .

 هظام الجسد الدوزي  -2

٤ الٗض و الٟدو مغة ٖلى ألا٢ل في        هى ظغص ماصي ًخم ال٣ُام به للخد٤٣ مً وظىص اإلاىاص ٦مُا ًٖ ٍَغ

الؿىت و ٩ًىن في آزغها مً ؤظل ج٣ُُم اإلاسؼوهاث لٛغى ب٢ٟا٫ الخؿاباث و بٖضاص اإلاحزاهُت الخخامُت 

 للماؾؿت .

اث اإلاسؼون و     ٤ هظا الىٓم جخم بك٩ل صوعي و ٖلى ؤؾاؽ الجغص اإلاُضاوي إلادخٍى بن ٖملُت ج٣ضًغ اإلاسؼون ٞو

ش مدضص ، و ٖلى هظا ألاؾاؽ هزض ؤن ٢ُمت اإلاسؼون التي ؾخٓهغ في اإلاحزاهُت هي ال٣ُمت التي جم ج٣ضًغها  بخاٍع

مُضاها و الجضًغ بالظ٦غ هى ؤن نافي حُٛحر اإلاسؼون ) الٟغ١ بحن مسؼون ؤو٫ مضة و آزغ مضة ( ؾِخم ؤزظه بٗحن 

خباع ٖىض خؿاب ج٩لٟت البًاٖت اإلاباٖت .    الٖا

 ت الداخليت .اإلاطلب الثاوي : هظام الجسد اإلاظخمس للمخصوهاث و طسوزة جفعيل السكاب

باليؿبت للماؾؿاث التي جيكِ في الؿل٘ ٚالُت الشمً وؿبُا مشل ألاظهؼة اإلاجزلُت اإلاٗمغة و الؿُاعاث ،      

هزض ؤهه مً اإلاالثم لها ؤن حؿخسضم هٓام الجغص اإلاؿخمغ هٓغا ألن اإلاسؼون ٢ض ًمشل ؤ٦بر ٖىانغ ألانى٫ و 

٘ ، ألامغ الظي ٌؿخلؼم وظىص ع٢ابت صازلُ ت ، و ٖمىما بطا جم جهمُم هٓام ًخه٠ بمٗض٫ صوعان ؾَغ ت ٢ٍى

٣ت ؾلُمت ٞةن طال٪ بال ق٪ ًاصي بلى وظىص هٓام ظُض للغ٢ابت الضازلُت ٖلى  للجغص اإلاؿخمغ و حكُٛله بٍُغ

صوعة اإلاسؼون ، و مً زهاثو هٓام الجغص اإلاؿخمغ وظىص سجالث جبحن بهٟت مؿخمغة ٢ُمت اإلاسؼون اإلاخب٣ي 

 و ٦ظال٪ ج٩لٟت البًاٖت اإلاباٖت .

ت الغ٢ابت     و ؾيخٗٝغ في هظا اإلاُلب ٖلى ٖال٢ت هٓام الجغص اإلاؿخمغ و ؤهمُت الٟهل بحن اإلاهام في ج٣ٍى

 1الضازلُت في ْل هٓام الجغص اإلاؿخمغ.

 هظام اإلاخصون اإلاظخمس و السكابت الداخليت  -1

ت ،      و ل٨ً ال ًم٨ً ؤن ًد٤٣ هظا  ٌؿاٖض هٓام اإلاسؼون اإلاؿخمغ ٖلى وظىص ع٢ابت صازلُت ٢ٍى

٣ت جل٣اثُت ما لم ًخم الالتزام باإلاٟاهُم ألاؾاؾُت للغ٢ابت الضازلُت ٦خ٣ؿُم  الىٓام الغ٢ابت بٍُغ

٣ت مدؿلؿلت ، و يغوعة الٟهل بحن  ٤ جغ٢ُمها بٍُغ الازخهاناث و الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاث ًٖ ٍَغ

ُٟت اإلاداؾبُت و بحن خُاػة ألانل ، و بالخالي ٞهي ت ؾىاء في هٓام  الْى ٧لها حٗخبر م٣ىماث يغوٍع

 اإلاسؼون اإلاؿخمغ ؤو هٓام اإلاسؼون الضوعي.

                                                           
 . 582ط٦غه م ، مغظ٘ ؾب٤  اإلاداطبت اإلااليتٞالتر مُزـ و عوبغث مُزـ ،  1
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ت السكابت الداخليت في ظل هظام اإلاخصون اإلاظخمس  -2  أهميت الفصل بين اإلاهام في جلٍى

ٖىضما ٩ًىن شخو مٗحن في اإلااؾؿت مؿاو٫ و ؤمحن ٖلى مساػن اإلااؾؿت و ٦ظال٪ مؿاو٫ ًٖ      

ؿخمغ ، ًم٨ً ؤن ًدضر جؼوٍغ ٖلى مؿخىي م٩ىهاث اإلاسؼون اإلاىظىصة باإلااؾؿت سجالث اإلاسؼون اإلا

٣ت و ٌؿخىلي ٖلى ما ُٞه ؤو ًى٣و مىه ،  ٤ مشال خهى٫ شخو ما ٖلى صلُل اإلاسؼن بإي ٍَغ ًٖ ٍَغ

ٞهىا ًلجإ اإلاؿاو٫ ألاو٫ بلى ؤلاؾغإ في حُٛحر ؤع٢ام سجالث اإلاسؼون اإلاؿخمغ بؿبب ا٦دكاٞه لٗضم 

مُاث اإلاىظىصة ٞٗال في اإلاسؼن م٘ ما هى مسجل في سجل اإلاسؼون اإلاؿخمغ ختى ال ًتهمه مُاب٣ت ال٨

 ؤخض مً ؤلاصاعة بالؿغ٢ت ؤو ؤلاهما٫ .

و ؾٝى ج٩ىن الىدُزت ج٨بض اإلااؾؿت لخؿاثغ ٦بحرة جازغ ٖلى صزل اإلااؾؿت و بالخالي ٖلى ؤصائها      

 اإلاالي .

هىا٥ شخو آزغ مؿاو٫ ًٖ سجالث اإلاسؼون  مً ؤظل الخسلو مً هظا الُٗب ًزب ؤن ٩ًىن   

اإلاؿتر باإلياٞت بلى شخو آزغ ًهبذ ؤمُىا ٖلى اإلاسؼن و شخو زالض مؿاو٫ ًٖ بظغاء اإلا٣اعهت بحن 

 اإلاسؼون الٟٗلي و ما هى مىظىص في السجالث الخانت بزغص اإلاسؼون .

 هٓام ظُض للغ٢ابت. و الك٩ل الخالي ًىضح ٠ُ٦ ًاصي ٞهل اإلاؿاولُاث و الازخهاناث بلى وظىص   

 ( :ًىضح هيف ًؤدي فصل اإلاظؤولياث إلى وحىد زكابت حيدة .1-2الشيل زكم )             
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 320ٞالتر مُزـ ، عوبغث مُزـ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م اإلاصدز :                

 

٠ )ط( ًزغي خهغ لؤلنى٫ اإلاىظىصة لضي )ؤ( في ٧ل ٞترة و ٣ًاعجها بالسجالث اإلاىظىصة لضي  مالخظت :   اإلاْى

 .)ب(

 اإلافاهيم اإلاداطبيت اإلاسجبطت بخلييم اإلاخصوهاث  اإلاطلب الثالث : 

ٌؿدىض اإلاداؾبىن بهضص ج٣ُُم اإلاسؼوهاث الؿلُٗت بلى اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها و ؾيخٗٝغ في هظا    

 1اإلاُلب ٖلى اإلاٟاهُم ألا٦ثر اعجباَا بخ٣ُُم اإلاسؼون الؿلعي مً زال٫ ما ًلي :

ُت ، -  اإلاىيٖى

 الشباث ،  -

 خظع ،الخُُت و ال -

 ألاهمُت اليؿبُت . -

في اإلاداؾبت حكحر بلى ٖضم وظىص جدحز مً َٝغ اإلاداؾب في نضص جدضًض البُاهاث  اإلاىطىعيت : -1

اإلاالُت مما ٌٗني جإزغ هظه البُاهاث بالخ٨م ؤو الخ٣ضًغ الصخص ي للمداؾب ، و ختى ٩ًىن اإلاداؾب 

ُا ٖىض ج٣ُُم اإلاسؼون ًزب ؤن ٌؿدىض في الخد٤ُ٣ مً صخت بُاهاجه بلى ؤصلت و مؿدىضاث  مىيٖى

 مداؾبُت .

بمٗنى اؾخمغاع اإلااؾؿت في جُب٤ُ هٟـ الُغ١ و ؤلاظغاءاث اإلاداؾبُت مً صوعة ألزغي ، الثباث :  -2

٣ت التي جسخاعها  وفي يىء حٗضص َغ١ ج٣ُُم اإلاسؼون ًزب ٖلى اإلااؾؿت ؤن جلتزم باؾخسضام الٍُغ

بب في بك٩ل زابذ ، خُض ؤن اؾخسضام َغ١ مسخلٟت ًزٗل مً البُاهاث الىاعص في ال٣ىاثم اإلاالُت ؾ

 جٓلُل ٢اعئها .

و بن جزاهل مٟهىم مبضؤ الشباث ٖىض اإلاداؾبت ًٖ اإلاسؼون ًاصي بلى هخاثج ال ًم٨ً بٟٚالها ،      

٣ت اإلاخبٗت في ج٣ُُم  ض ؤو جى٣و مً نافي الضزل بمزغص حُٛحر الٍُغ ٞاإلااؾؿاث حؿخُُ٘ ؤن جٍؼ

٣ت ج٣ُُم اإلاسؼوهاث و ل٨ً اإلاسؼون ، و ال ٌٗني مبضؤ الشباث ؤن اإلااؾؿت ال ًم٨نها مُل٣ا ح ُٛحر ٍَغ

٣ت اإلاؿخسضمت بكٍغ ؤن ًٟصح اإلاداؾب بال٩امل ًٖ آزاع هظا الخُٛحر ٖلى  ًم٨ً الٗضو٫ ًٖ الٍُغ

  2نافي الضزل و طال٪ في نىعة مالخٓاث جلخ٤ بال٣ىاثم اإلاالُت .

                                                           
اث الجامُٗت ،  اإلاداطبت اإلاعملت في اإلاؤطظتٖاقىع ٦خىف ،  1  . 40، م  2004، صًىان اإلاُبٖى
 . 573ٞالتر مُزـ و عوبغث مُزـ ، اإلاداؾبت اإلاالُت ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه م  2
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ب الخظع ًإزظ اإلاداؾب في يىء خالت ٖضم الخإ٦ض التي ٌٗمل في ْلها بإؾلى الحيطت و الحرز  :  -3

بهضص ٖملُت الخ٣ُُم خُض بطا ؤجُذ للمداؾب بضًالن م٣بىالن لخ٣ُُم اإلاسؼون الؿلعي ٞةهه ًسخاع 

البضًل  الظي ؾِؿٟغ ًٖ ٢ُمت ؤ٢ل للمسؼون بؿبب ؤن الاجزاه في ْل الخُُت و الخظع هى ؤلاه٣ام 

 و لِـ اإلاٛاالة في ج٣ُُم اإلاسؼون .

ؿبُت للٗىهغ / و في مزا٫ ج٣ُُم اإلاسؼون حٗني ألاهمُت و حكحر ٖلى ال٣ُمت الي ألاهميت اليظبيت : -4

اليؿبُت ٖضم الاهخمام بالخ٣ُُم الض٤ُ٢ لٗىانغ اإلاسؼون طواث ال٣ُم الهٛحرة هبُا ، م٘ جغ٦حز 

الخ٣ُُم الض٤ُ٢ ٖلى ٖىانغ اإلاسؼون طاث ال٣ُمت ألا٦بر وؿبُا ، ٞٗىهغ اإلاسؼون الظي ٢ض باليؿبت 

 ٌٗض ٦ظال٪ باليؿبت إلااؾؿت ؤزغي .  إلااؾؿت مُٗىت هاما وؿبُا ٢ض ال 

 اإلابدث الثالث : طسق جلييم اإلاخصوهاث 

ًل٣ى اإلاسؼون الؿلعي ال٨شحر مً الاهخمام لضي الٗضًض مً مؿاولي ؤلاصاعة و ؤَغاٝ الغ٢ابت الضازلُت و     

ً و اإلااؾؿاث اإلاىاٞؿت و التي حٗمل في هٟـ اليكاٍ ، خُض  الخاعظُت ، حهم طال٪ اإلاؿاهمحن و اإلاؿدشمٍغ

م مً ؤن ظمُ٘ ٖىانغ ألانى٫ و الخهىم ألازغي جل٣ى هٟـ  ًمشل ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت في ألانى٫ ،و بالٚغ

ر مباقغ ٖلى ألاصاء الاهخمام في الٗملُت الغ٢ابُت بال ؤن اإلاسؼون الؿلعي ٌٗض ؤهم جل٪ الٗىانغ إلاا له مً جإزح

اإلاالي و اإلاغ٦ؼ اإلاالي للماؾؿت ، ٦ما ؤهه ًمشل ؤخض الاؾخسضاماث ألاؾاؾُت ألمىا٫ اإلاكغوٕ زانت في 

ماؾؿاث ؤلاهخاظُت ، و هى ألامغ الظي ًخُلب يغوعة الخإ٦ض مً مخابٗت ؤلاظغاءاث الغ٢ابُت و ؾالمت الٗملُاث 

ً و بزغاط و الخد٨ ً .اإلاخٗل٣ت به مً قغاء و جسٍؼ ُٟت الخسٍؼ  م في ٧ل الخ٩ال٠ُ اإلاخٗل٣ت ب٩ل ٖملُاث ْو

و ؾىدىاو٫ في هظا اإلابدض ٧ل مً ؤهمُت بظغاء ٖملُت الخض٤ُ٢ لٗىانغ صوعة اإلاسؼون زم الهضٝ مً طال٪     

 و في ألازحر الهٗىباث اإلاُغوخت و التي جهٗب للمض٤٢ بظغاء ٖملُت الخض٤ُ٢ للمسؼون .

 عىاصس دوزة اإلاخصون اإلاطلب ألاٌو : أهميت جدكيم 

جإحي ؤهمُت جض٤ُ٢ و ٞدو ٖىانغ اإلاسؼون مً ٢بل اإلاض٤٢ مً ؤهمُت اإلاسؼون هٟؿه باٖخباعه ًمشل ؤهم     

ت جا٦ض هظه ألاهمُت الىىاحي الخالُت :   1ٖىانغ اإلاحزاهُت ألي ماؾؿت نىاُٖت ؤو جزاٍع

ت زانت في اإلااؾؿاث التي ج - ماعؽ وكاٍ ٣ًخض ي وظىص ٖىانغ ًمشل اإلاسؼون ؤهم ٖىانغ ألانى٫ الجاٍع

ض في ؤهمُت ؤلاٞهاح اإلاالثم لهظه الٗىانغ في اإلاحزاهُت  مخٗضصة مً اإلاسؼون و ٦مُاث ٦بحرة مما ًٍؼ

غاٝ اإلاسخلٟت طاث الٗال٢ت مً مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت ،  باٖخباعها جدٓى باهخمام ألَا

                                                           
اع الىٓغي أصٌى و كىاعد اإلاساحعت و الخدكيم الشامل مدمض الؿُض ؾغاًا،  1 ت ، –٣ىاٖض اإلاٗاًحرو ال -، ؤلَا اإلا٨خب الجامعي الخضًض ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .   439. م  2007الُبٗت ألاولي 
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هه ًازغ في هدُزت الؿىت اإلاالُت بالغبذ ؤو جمشل ج٩لٟت اإلاسؼون اإلابإ ٖىهغا هاما في ٢اثمت الضزل ، أل  -

٣ت مُٗىت مً  ً بؿبب ٖضم الشباث في بجبإ ٍَغ اصة ؤو ه٣هان في ألازحًر الخؿاعة و طال٪ بؿبب ؤي ٍػ

  1َغ١ ج٣ُُم اإلاسؼون و ًترجب ًٖ طال٪ ما ًلي :

 ، اصة في ألاعباح ٚحر الخ٣ُ٣ُت و ٢ض ًخم جىػَ٘  ٖىض ج٣ُُم اإلاسؼون بإ٦ثر مً الالػم ًترجب ٖلُه ٍػ

ظاهب منها و هي في الخ٣ُ٣ت جىػَ٘ لجاهب مً عؤؽ اإلاا٫ و ج٨غاع هظا ألامغ ٌك٩ل زُىعة ٖلى 

 عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت .

  ٖىض ج٣ُُم اإلاسؼون بإ٢ل مً الالػم ًترجب ًٖ طال٪ ه٣و في ألاعباح و ٖضم جىػَٗها ٖلى

 . اإلاؿاهمحن مما ًازغ ٖلى نىعة اإلااؾؿت في ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت

حؿاٖض ٖملُت الخض٤ُ٢ مً الخٗٝغ ٖلى الض٢ت في ع٢م اإلاسؼون الٓاهغ في ال٣ىاثم اإلاالُت في جهاًت الؿىت ،  -

مً خُض الض٢ت في خهغ ٦مُاث ٖىانغ اإلاسؼون و الض٢ت في جدضًض ؤؾٗاع اإلاسؼون و َغ١ ج٣ُُمه ، و 

 الخٗٝغ ٖلى َغ١ الجغص اإلاخبٗت .

  : اإلاخصونأهداف عمليت جدكيم  الثاوي:اإلاطلب 

بن جىاو٫ ألاهضاٝ اإلاخٗل٣ت بٗملُت جض٤ُ٢ اإلاسؼون ؤمغ يغوعي للخىنل بلى هخاثج م٣بىلت في هظا            

البدض ، ألهه بمزغص ؤن ًخٗٝغ اإلاض٤٢ ٖلى هظه ألاهضاٝ  و الخانت ب٩ل ٖملُت مً الٗملُاث اإلاالُت صازل 

ٟاث ا لتي ًم٨ً ؤن جدضر و جازغ ٖلى صخت اإلاٗلىماث اإلااؾؿت ًم٨ىه الخٗٝغ ٖلى مىاًَ الخُغ و الخدٍغ

 2اإلاداؾبُت ، و جخمشل في ما ًلي: 

 الا٦خما٫ ، -

 الىظىص ،  -

 اإلال٨ُت، -

 الدسجُل اإلاداؾبي ، -

 الخ٣ُُم . -

جٓهغ ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت مٗلىماث مداؾبُت خى٫ مسؼون آزغ اإلاضة ل٣غائها ، لظا الاهخماٌ :   -1

اإلاٗلىماث ٧اهذ هدُزت إلاٗالجت مداؾبُت ؾلُمت مٟاصها ؤن ٧ل ٣ًىم اإلاض٤٢ بالخد٤٣ مً ؤن هظه 

الٗملُاث اإلاخٗل٣ت باإلاسؼون جم حسجُلها مداؾبُا و لم ًدظٝ ؤو ًيس ى اإلاداؾب ؤًت ٖملُت لُا٦ض 
                                                           

 . 440هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م 1
،  دًىان اإلاطبىعاث الجامعيت –ؤلاطاز الىظسي و اإلامازطت الخطبيليت  –اإلاساحعت و جدكيم الحظاباث مدمض تهامي َىاهغ و مؿٗىص نض٣ًي ،  2

 . 151، م2006الجؼاثغ ، 
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بٗضها صخت هظه اإلاٗلىماث اإلاؿخ٣اة مً الىٓام اإلاىلض لها و مضي جمشُلها لخ٣ُ٣ت الٗىهغ مىيٕى 

 الخض٤ُ٢ .

اإلاض٤٢ بلى الخإ٦ض مً ؤن اإلاسؼون مىظىص ٞٗال ٖلى مؿخىي اإلاساػن بىظىص ٌؿعى الىحىد :  -2

مؿدىضاث جشبذ طال٪ مشل ونالث الاؾخالم  اإلاىظىصة لضي ؤمحن اإلاسؼن ، و بظغاء الٟدو ٖلى 

 بُا٢اث اإلاسؼن و جغ٢ُمها و مضي جمشُلها للمسؼون الٟٗلي .

لها بلى ٚاًت بزباث ال٨ٗـ ، لظا ًزب ٖلى حٗخبر ٖىانغ اإلاسؼوهاث صازل اإلااؾؿت مل٩ا اإلالىيت :  -3

٤ ٞدو الٟىاجحر و الخهى٫ ٖلى  الخض٤ٞ ؤن ًخد٤٣ مً مل٨ُت اإلااؾؿت لٗىانغ اإلاسؼون ًٖ ٍَغ

مهاص٢اث مً اإلاىعصًً ، ٦ما ًزب ؤن ًخإ٦ض اإلاض٤٢ مً مل٨ُت اإلااؾؿت للٗىانغ اإلاسؼهت زاعط 

 مساػجها .

مً ؤن ٧ل الٗملُاث اإلاخٗل٣ت باإلاسؼوهاث جم حسجُلها  ٌؿعى اإلاض٤٢ بلى الخد٤٣الدسجيل اإلاداطبي :  -4

٤ ما جىو ٖلُه اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ، وؤن ٧ل الىزاث٤ اإلاضٖمت لهظا بدسجُل مىظىصة  ٞو

ٞٗال و ؤجها جخٗل٤ بإخضار مالُت مخٗل٣ت باإلاسؼوهاث، ٦إن ٌسجل اإلاداؾب مشال بخضي ٖىانغ 

خماص ٖلى ٞاجىعة ا  لكغاء و ونىالث اؾخالم اإلاسؼون و ٞىاجحر ٢ُض الاؾخالم.اإلاسؼون بااٖل

: ًيبغي ٖلى اإلاض٤٢ الخإ٦ض مً صخت جُب٤ُ َغ١ الخ٣ُُم التي جيخهجها اإلااؾؿت و الخد٤٣ الخلييم  -5

٣ت الخ٣ُُم  الظي مً  ٦ظال٪ مً زباث َغ١ الخ٣ُُم مً ؾىت ألزغي ، و في خالت حُٛحر اإلااؾؿت لٍُغ

ي الضزل ، لظال٪ ًزب ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ًخإ٦ض مً ؤن اإلااؾؿت جٟصح قإهه ؤن ًدضر حُٛحر في ناف

غ مالُت .  ٣ت في ج٣اٍع   ًٖ الٟغ١ الظي وكإ ًٖ هظا الخُٛحر في ق٩ل مالخٓاث مٞغ

 اإلاطلب الثالث : صعىباث عمليت الخدكيم لعىاصس اإلاخصون 

إلاض٤٢ هىٓغا لؤلؾباب ٌٗض جض٤ُ٢ اإلاسؼون ؤمغ م٣ٗض ، و ٖاصة ما ٌؿخدىط ٖلى مٗٓم ظهض و و٢ذ ا    

 1الخالُت:

ٌٗض اإلاسؼون بىظه ٖام ٖىهغا هاما في ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ، و ٖاصة ما ًمشل الٗىهغ ألا٦بر في  -

 الخؿاباث التي حك٩ل عؤؽ اإلاا٫ الٗامل،

 ؤن اإلاسؼون ال ٌكمل ٖلى ٖىهغ واخض ، بل ٌكمل ٖلى ٖضة ؤنىاٝ ، -

 ابت و الجغص الٟٗلي ،٣ً٘ اإلاسؼون في مىا٢٘ مسخلٟت مما ًهٗب الغ٢ -

                                                           
جز و ظُمـ لىب٪ ،  1 ت  اإلاساحعت مدخل مخيامل ، جسحمتؤلٟحن ؤٍع ش لليكغ، اإلامل٨ت الٍٗغ ، مدمض ٖبض ال٣اصع الضٌؿُي و ؤخمض حجاط، صاع اإلاٍغ

 .   840، م  2009الؿٗىصًت ، 
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هىا٥ بٌٗ ؤنىاٝ اإلاسؼون طاث َبُٗت ٞىُت و ج٣ىُت زانت مشل التي جخىاظض في ماؾؿاث نىاٖت  -

ؤلال٨ُتروهُاث و اإلازىهغاث و اإلاىاص ال٨ُماثُت ، ٣ٞض ًًُغ اإلاض٤٢ بلى الاؾخٗاهت بسبحر ٞني إلاؿاٖضجه 

 في ٖملُت الخض٤ُ٢، 

ٖاصة ما جمشل سٛغة في مزا٫ الخالٖب ؤلاصاعي زانت ُٞما وظىص الٗضًض مً َغ١ ج٣ُُم اإلاسؼون ، و  -

 ًخٗل٤ بٗضم الشباث في جُب٤ُ بخضي هظه الُغ١ ، و زانت باليؿبت للكغ٧اث اإلا٣ُضة بالبىعنت،

خماص ٖلى الخاؾب ؤلال٨ُترووي في خٟٔ و  - ؤن الاجزاه الؿاثض لضي اإلااؾؿاث الهىاُٖت ال٨بري الٖا

اإلاض٤٢ مًُغ الؾخٗما٫ ؤصواث ج٨ىىلىظُت في الخد٤٣ مً  حكُٛل بُاهاث اإلاسؼون ، مما ًزٗل

 اإلاسؼون . 

 خالصت الفصل 

م مً ٦شاٞت اإلاؿدىضاث الغ٢ابُت الخانت بٗىانغ صوعة اإلاسؼون ، و التي جخاب٘ ٧ل جدغ٧اث                بالٚغ

ال ٌٗخبر ٧اُٞا  اإلاسؼون وجدضًض ال٨مُاث و ال٣ُم الخانت ب٩ل هٕى مً ؤهىإ اإلاسؼوهاث ، ٞةن ٧ل طال٪

 باليؿبت إلصاعة اإلااؾؿت و اإلاض٤٢ الخاعجي ٦ظال٪ مً ؤظل جد٤ُ٣ ع٢ابت ٞٗالت ٖلى ٖىانغ اإلاسؼوهاث.

ٞمً ظهت ؤلاصاعة و بٌٛ الىٓغ ًٖ الىؾاثل التي جدبٗها اإلااؾؿت في حسجُل و مخابٗت جض٤ٞ             

 ىظىصة باإلااؾؿت .اإلاسؼوهاث ، ًزب بظغاء ظغص ٞٗلي صوعي لٗىانغ اإلاسؼون اإلا

             ٤ و مً ظهت اإلاض٤٢ الخاعجي ٞمً الًغوعي ؤن ًخىاظض في الى٢ذ الظي ًخم ُٞه الجغص ، و ًٖ ٍَغ

 اإلاالخٓت اإلاىاؾبت و الاؾخٟؿاعاث التي ج٣ى٘ اإلاض٤٢ هٟؿه بٟٗالُت َغ١ الجغص .

وعة اإلاسؼون بك٩ل قامل مً َٝغ ل٨ً جُغ٢ىا في هظا الٟهل بلى ؤن بظغاء ٖملُت الخض٤ُ٢ لض              

اإلاض٤٢ الخاعجي  حٗض م٣ٗضة و نٗبت زانت في اإلااؾؿاث ٦بحر ة الدجم ، و هى ما ال ٌُٗي جإ٦ُض مالثم خى٫ 

صخت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الخانت بٗىانغ صعة اإلاسؼون ، و بالخالي اخخما٫ ؤن ًهضع اإلاض٤٢ عؤًه ُٞما بٗض 

خبا ع ألازُاء ؤو اإلاسالٟاث التي خهلذ في ٖىانغ صوعة اإلاسؼون ، وهى ما بك٩ل ؾلُم صون ألازظ بٗحن الٖا

 ٌك٩ل زُغ باليؿبت إلاؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت.

و جد٣ُ٣ا لهضفي الخ٣لُل مً ج٩لٟت بظغاء ٖملُت الخض٤ُ٢ و ا٢خهاع الى٢ذ مً َٝغ اإلااؾؿت و            

ت في هظه  بؿبب ٖضم ٞاٖلُت بظغاء الٟدو الكامل ٖلى ٧ل بىىص ال٣ىاثم ٟاث ظىهٍغ اإلاالُت و ْهىع جدٍغ

ال٣ىاثم ، ؤي ما ٌؿمى بمساَغ الخض٤ُ٢ ٦مٟهىم خضًض في مزا٫ الخض٤ُ٢ ، ػاصث ؤهمُت صعاؾت و ج٣ُُم هٓام 

الغ٢ابت الضازلُت في ْل مساَغ الخض٤ُ٢ و جد٤ُ٣ ع٢ابت صازلُت ٞٗالت  ح٨ٗـ الىا٢٘ الٟٗلي لٗىانغ اإلاسؼون 

ٝ ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة و ه٣اٍ ال٠ًٗ في هٓام الغ٢ابت الضازلُت لضوعة اإلاسؼون ، و ، بما ٌؿمذ للمض٤٢ الخٗغ 

 بالخالي ال٣ضعة ٖلى جدضًض مىاًَ الخُغ و ج٣ضًغ هظا الخُغ بمؿخىي مٗحن . 
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 جمهيد :

الخٓىــــا ؤن هىــــا٥ ع٢ابــــت جــــخم ٢بــــل  -مؿــــخٛاهم- مــــً زــــال٫ صعاؾــــدىا  اإلاُضاهُــــت لىخــــضة الؿــــاخل بهــــالمىضع            

ؤلاهخاط و ؤزىاء ؤلاهخاط و بٗض الاهخاط و طل٪ مً زال٫ اإلاٗاًىت الُىمُـت للمـاصة ألاولُـت و اإلاىخدـاث النهاثُـت ٦مـا ؤن 

اث الىخضة ٩ٞل ٢ؿم ؤو مهلخت مغا٢ـب لهـا ٦ـظل٪ هىـا٥ مغا٢بـت مؿـخمغة ألن  هىا٥ ع٢ابت ٖلى مسخل٠ مؿخٍى

٘ الخلــــ٠ زانــــت ٖىــــض حٗغيــــه لضعظــــت الخــــغاعة ،للمىخزــــاث وخــــضة الؿــــاخل ؾــــمٗت مدلُــــت مىخـــىط الخلُــــب ؾــــ َغ

ظُـــضة خُـــض ؤن ؤلا٢بـــا٫ ٖلـــى مىخزاتهـــا ظُـــض مدلُـــا ؤي بمٗنـــى آزـــغ هىـــا٥ جىاٞؿـــُت مدلُـــت و عبمـــا فـــي اإلاؿـــخ٣بل 

 جدؿ٘ و جهبذ جىاٞؿُت صولُت. 
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: ماهيتاإلابدث   اإلاؤطظت  ألاٌو

ٟهــــا ،جدضًــــض  الضعاؾــــت، بــــضءاهدــــاو٫ فــــي هــــظا اإلابدــــض الى٢ــــٝى ٖىــــض زهــــاثو اإلااؾؿــــت مدــــل                    بخٍٗغ

 زهاثهها مً خُض اإلاى٢٘ ،اليكاٍ و اله٩ُل الخىُٓمي. 

 اإلاطلب ألاٌو :إلادت عً مؤطظت ملبىت الظاخل. 

ً ٢اٖضة ا٢خهاصًت ذ الجؼاثغ في ج٩ٍى و مً بحن طل٪ مـا ظـاء بـه ال٣ـاهىن  م٘ مغوع الؿىىاث بٗض الاؾخ٣ال٫ قٖغ

ش  93/96ع٢ــم  ني للخلُــب و مكــخ٣اجه و هــظا َبٗــا  20/11/1969الهــاصع بخــاٍع خُــض جــم جإؾــِـ  الــضًىان الــَى

و فـــي بَـــاع بٖـــاصة جغ٦ُـــب  354/81و بمىظـــب اإلاغؾـــىم ع٢ـــم  1981مـــً ؤظـــل جد٣ُـــ٤ الا٦خٟـــاء الـــظاحي ، وفـــي ؾـــىت 

   : اإلااؾؿاث ٢ؿمذ بلى زالر ٞغوٕ

   : الدًىان الجهىي الشسقي و ًظم

 وخضة بهخاط ٖىابت .-

 وخضة بهخاط ٢ؿىُُىت .-

 وخضة بهخاط ؾى١ ؤهغاؽ .-

  orlac : الدًىان الجهىي الىطط و ملسه الجصائس العاصمت و مً بين وخداجه

 وخضة بهخاط بىصواو.-

 وخضة بهخاط طعإ بسضة .-

   : الدًىان الجهىي الغسبي و ًظم

 ان .وخضة بهخاط وهغ -

 وخضة بهخاط ؾُضي بلٗباؽ .-

 وخضة بهخاط مؿخٛاهم -

 وخضة بهخاط ؾُٗضة -

 وخضة بهخاط مٗؿ٨غ .-

 وخضة بهخاط جُاعث .-

 وخضة بهخاط بكاع -
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مــــً بــــحن وخضاجــــه وخــــضة بهخــــاط الخلُــــب و مكــــخ٣اجه جــــضعى ملبىــــت الؿــــاخل  1981صٌؿــــمبر  12الــــظي جإؾـــــ فــــي 

 بهالمىضع لىالًت مؿخٛاهم.

ىُـت  1986اط الخلُب و مكخ٣اجه بمؿخٛاهم مً وخضاث ألاقٛا٫ بها ؾىت حٗخبر وخضة بهخ مـً ٢بـل الكـغ٦ت الَى

ني الجهــىي الٛغبــي للخلُــب و مكــخ٣اجه، خُــض اهُل٣ــذ الكــغ٦ت الٟغوؿــُت  alefalavalالتــي  للبىــاء الــضًىان الــَى

حر جزهحـــزاث اإلاكـــغوٕ و ؤلاقـــغاٝ ٖلُـــه ، و فـــي  1987و صزـــل اإلاكـــغوٕ فـــي مغخلـــت ؤلاهخـــاط الٟٗلـــي ٖـــام  ٢امـــذ بخـــٞى

 .  OROLAIT OFFICE DU LAIT : هظه الٟترة ٧اهذ ٖباعة ًٖ ماؾؿت ٖمىمُت جضعى

ملُـــىن  ٧85اهـــذ ب 1987ملُـــىن صًىـــاع و فـــي جهاًـــت ظـــىان  ٧30اهـــذ اهُال٢ـــت اإلاكـــغوٕ بخ٩لٟـــت بضاثُـــت ٢ـــضعث ب 

 ؼاثغي.ملُىن صًىاع ظ 120صًىاع لخبلٜ في ؾبخمبر 

ً فــــي بصاعة وخــــضة جــــضعى اإلاغ٦ــــب الهــــىاعي إلهخــــاط الخلُــــب ومكــــخ٣اجه  1997وفــــي ؾــــىت  اهــــضمزذ ظمُــــ٘ الــــضواٍو

  GIPLAITالىا٢٘ م٣غه بدؿحن صاي الجؼاثغ الٗانمت .

Groupement industriel de production létére  

اهم ماؾؿـت ٖمىمُـت طاث ؤؾـهم و مً بـحن ٞغوٖـه ملبىـت الؿـاخل بمؿـخٛ SPAو الىا٢ٗت ٖلى مؿخىي اإلاى٣ُت  

ــ٤ الــىالجي  ومــً الكــغ١  ــت الٗامــت  ORAVIOمــً الجىــىب الٍُغ الهــىاُٖت بهــالمىضع ًدــضها مــً الكــما٫ اإلاضًٍغ

 الخٗاوهُت الٟالخُت .

صط ًبلــٜ الٗــضص  29048000جمــاعؽ هــظه اإلااؾؿــت وكــاَها فــي بَــاع ٢ــاهىوي مخمشــل فــي ســجل ٣ًــضع عؤؾــمالها ب 

ٖامــل مــا٢خحن فــي بَــاع ٣ٖــىص مــا ٢بــل الدكــُٛل و ًخــىػٕ  40ٖامــل صاثمــىن  65نهم ٖامــل مــ 105الٟٗلــي للٗمــا٫ 

  /الٗما٫ ٧اآلحي 

 بَاعاث ٖلُا . 5

 بَاعاث . 17

غ . 34  مَا

 مىٟظ . 49

جيكِ الىخضة جدذ قٗاع الخلُب "مهىت و هىاًت " و هى ما ٌكحر بلى ؤن بهخاط الخلُب و الٗمل في الىخضة ال 

 ٌٗخبر ٣ِٞ مهىت بل ًخٗضي طل٪ ٞهى ًمشل هىاًت باليؿبت لٗما٫ اإلازم٘ .

 

 .اإلاطلب الثاوي: الهييل الخىظيمي إلاؤطظت الظاخل 

الخىُُمي الٗام إلالبىت الؿاخل باإلياٞت بلى طل٪ صعاؾت الهُا٧ل ؾيخُغ١ في هظا البدض بلى صعاؾت اله٩ُل 

  : الخىُٓمُت ل٩ل ٕٞغ منها م٘ قغح اإلاهام ل٩ل منها

مً  –مؿخٛاهم -ًخ٩ىن اله٩ُل الخىُٓمي إلالبىت الؿاخل الىا٢ٗت بهالمىضع  : صعاؾت اله٩ُل الخىُٓمي الٗام

ت ألا٢ؿام و اإلاهالح و التي جخطح بالك٩ل اإلاىال   : يمزمٖى
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 مظخغاهم-الهييل الخىظيمي إلالبىت الظاخل الىاكعت بصالمىدز  (1-3الشيل )

 
  : قغح ٧ل ٕٞغ مً ٞغوٕ اله٩ُل الخىُٓمي

 : اإلادًس العام

ًمشل ؤٖلى ؾلُت في اإلااؾؿت مهمخه بصاعة اإلااؾؿت خُض ٣ًىم بةنضاع ألاوامغ و اجساط ال٣غاعاث و عؾم  

الاؾتراجُزُاث اإلااؾؿت بخيؿ٤ُ م٘ مسخل٠ اإلاهالح ، و جىظُه عئؾاء ألا٢ؿام و اإلاهالح إلاؿاٖضتهم ٖلى 

 جىُٟظ مهامهم باإلياٞت بلى مغا٢بت وكاٍ الىخضة .

  : تمصلحت السكابت الداخلي

 مهمتها الخض٤ُ٢ في الٗملُاث و مضي ؾالؾت ؤلاظغاءاث اإلاٗمى٫ بها و جماقيها م٘ ال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها .

  : مصلحت مساكبت الدظيير
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ت إلاا هى مىظىص ٖلى ؤعى الىا٢٘ و م٣اعهتها م٘ الخ٣ضًغاث اإلاؿُغة و خؿاب  غ قهٍغ ج٣ىم بةٖضاص ج٣اٍع

الاهدغاٞاث ألزظ ال٣غاعاث الخصخُدُت في الى٢ذ اإلاىاؾب، ٦ظل٪ مغا٢بت الخ٩ال٠ُ، الخهو الا٢خهاصًت و 

 اإلاالُت، اؾخٗما٫ الىؾاثل في وكاٍ الىخضة .

ت اإلاخبر   : هيابت مدًٍس

جدلُل الخلُب )خلُب الب٣غة ( اإلاؿخلم و اإلازم٘ مً ٖىض الٟالخحن  مً ظاهب صعظت الخمىيت و وؿبت اإلااصة 

 الضؾمت و صعظت ال٨شاٞت و صعظت الخغاعة .

جدلُل جغ٦ُب اإلاىخزاث النهاثُت والخإ٦ض مً اإلا٣اصًغ ومضي نالخُت اإلاىخزاث لالؾتهال٥ لخٟاصي ؤي زُغ 

ا الىاٞٗت، وال٨شاٞت و باإلياٞت بلى هظا مم٨ً، وظىصة اإلاىخىط مً خُ ض اإلااصة الضؾمت، الخمىيت والب٨خحًر

 مغا٢بت صعظت الخغاعة.

ت اإلاسبر(  ؤ٢ؿام 1-4) : الك٩ل  هُابت مضًٍغ

 

  : مً مهامها : مصلحت ؤلاهخاج

ل اإلااصة ألاولُت بلى مىخزاث جهاثُت )الخلُب ، الغاًب ، لبن ، ػبضة (.  جدٍى
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 مهام زئيع مصلح ؤلاهخاج  (1-5) : الشيل

 
 

  : مً مهامها : مصلحت الصياهت

 مغا٢بت اليكاٍ الظي ٌكمل مؿاولُتها .-

 يمان الهُاهت و الخٟٔ الجُض و الىىعي للٗخاص .-

ُاب الخانت بالٗخاص .-  مٗالجت ألٖا

 جُب٤ُ نُاهت وزاثُت للخزىب الى٢ٕى في الخؿاثغ -

  الصياهتمهام زئيع مصلحت ( 1-6الك٩ل )
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  : صلحت الىظافت و ألامًم

 ألامً ٖلى الىخضة و ٖلى وؾاثل الٗمل .-

 جامً الهُاهت و اإلاداٞٓت ٖلى الىؾاثل يض الخغاث٤ .-

 مغا٢بت صزى٫ و زغوط الٗما٫ و البًاج٘ اإلادملت .-

  : مصلحت  اإلاظخخدمين

ت و الاظخماُٖت منها ، خُض ج٣ىم  ج٣ىم هظه ألازحرة بمخابٗت قاون بمخابٗت قاون الٗاملحن زانت ؤلاصاٍع

ً و الخإهُل و الخدٟحز ، و التر٢ُت و جىػَ٘ بُا٢اث  ٠ُ والخ٩ٍى بالؿهغ و ؤلاقغاٝ ٖلى مسخل٠ ٖملُاث الخْى

غ التي  ٞإة ، و الُٗل و الىيُٗت الاظخماُٖت اجزاه الًماناألاظىع ، و اإلا٩ الاظخماعي ٦ما ج٣ىم بةٖضاص الخ٣اٍع

غ الٗمل .  جخٗل٤ بخٍُى

 مصلحت السواجب وألاحىز: 

ضاص الكهغي للغواجب وؤظىع اإلاؿخسضمحن.  ؤلٖا

 :ً  مصلحت الخمٍى

ً الىخضة باإلاىاص التي حؿخٗمل في بهخاط الخلُب ومكخ٣اجه.  جمٍى

ً 1-7) : الشيل  ( مصلحت الخمٍى

 

 : كظم الفالخت

٤ اإلاغا٦ؼ الشالزت للماؾؿت اإلاخسههت لجم٘ الخلُب وهي مغ٦ؼ مىظىص  جؼوٍض اإلااؾؿت بدلُب ألاب٣اع ًٖ ٍَغ

 باإلالبىت والشاوي مىظىص بالضبضابت )مؿخٛاهم(، واإلاغ٦ؼ الشالض ًىظض بؿ٤ُ والًت مٗؿ٨غ.
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 اللظم الخجازي: 

م٘ هظا ألازحر ٖلى حجم الُلبُت ، ٌٗخبر الىؾُِ ؤو الهلت بحن اإلااؾؿت و الؼبىن، خُض ٣ًىم بالخٟاوى 

 الى٢ذ و بَإل الؼبىن ٖلى الؿٗغ الظي ًدضص مً ٢بل اإلاضًغ الٗام .

باإلياٞت بلى ؤن هظا ال٣ؿم ٌكٝغ ٖلى اإلابُٗاث والٗملُاث اإلاخٗل٣ت ببُ٘ اإلاىخىط مىظ صزى٫ الؼبىن اإلااؾؿت 

 بلى ٚاًت زغوظه مدمال بالؿلٗت والٟاجىعة الخانت به.

 

 

 كظم اإلااليت واإلاداطبت: 

صوعهما ًخمشل في اؾدؿالم الٟىاجحر و الىزاث٤ التي جشبذ و جبحن الٗملُاث التي ٢امذ بها الىخضة و ٦ظل٪ 

 حؿضًض مبالٜ هظه الٟىاجحر و مغا٢بت جدغ٧اث الخانت بغنُض البى٪.
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 مىخجاث ملبىت الظاخل  الثالث:اإلاطلب 

ٞمشال ًهى٘ بدلُب ألاب٣اع مىخىط اؾمه خلُب الب٣غة و هى  ومكخ٣اجه،بن ملبىت الؿاخل ج٣ىم بةهخاط الخلُب 

 .°18بلى  °15و خلُب مجزوٕ الضؾم ظؼثُا  °1.5بلى  °0.5خلُب مجزوٕ الضؾم ٧لُا مً 

  إلهخاط:٦ظل٪ ٌؿخٗمل 

 اللبن -

 الغاثب -

 الؼبضة )الؼبضة اإلاؼعُٖت(-

ت التي حؿخٗمل ٦مىخىط صازلي بحن وخضة مؿخٛاهم و جُاعث .-  ال٣كضة الٍُغ

 و هىا٥ مىخزاث في َىع ؤلاهزاػ .

ؤما الخلُب البىصعة اإلاؿخىعص ُٞهى٘ مىه ٣ِٞ خلُب اؾمه خلُب الب٣غة مبؿتر خُض ؤٚلب ألاخُان ج٩ىن 

 . °1030بلى  °٦1030شاٞخه 

م٘  %  PDL ٦0ِـ مً ماصة صؾمت  18لخلُب اإلاخ٩ىن مً لتر مً اإلااء باإلياٞت مسخى١ ا 9260ٌؿخٗمل 

 للخهى٫ ٖلى الخلُب .  % PDL 26 ٦ِـ مً اإلااصة الضؾمت  23  +بياٞت 

و طل٪ زال٫  °06بلى  °04زال٫ ٖملُت ؤلاهخاط ًمغ الخلُب في ؤهابِب مٗضلت مً خُض صعظت الخغاعة خُض جبلٜ 

ب في ؤ٦ُاؽ مكتراة مً ماؾؿت ؤزغي ؤي بمٗنى ج٩لٟت زاهُت زم جإحي مغخلت الخٗلُب خُض ًىي٘ الخلُ 20

 ػاثضة.

زاهُت  20زال٫ ٞترة ػمىُت ٢ضعها  وطل٪ °87اما بطا ؤعاصث اإلااؾؿت الخهى٫ ٖلى عاثب ٞخخٗض٫ صعظت الخغاعة 

عاثب، زم جإحي مغخلت الخٗلُب خُض ًىي٘ الخلُب في ؤ٦ُاؽ ٢ابلت ؤي هٟـ جى٢ُذ الخلُب الخمحرة لُهبذ 

 .للخىػَ٘
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مىخزاث ملبىت الؿاخل حٗخمض ٖلى اإلااصة ألاولُت وهي الخلُب اإلازم٘ مً الٟالخحن، ومسخى١ الخلُب 

اإلاؿخىعص مً الخاعط و اإلاىػٕ مً ٢بل اإلااؾؿت ألام ببحر زاصم الجؼاثغ الٗانمت و ٦ظل٪ آلاالث لها صوع ٞٗا٫ 

ا  صة ؤلاهخاط.في ؤلاهخاط خُض ٦ما ٧اهذ آلاالث الخضًشت و طاث ظىصة ؤصي طل٪ بلى ٍػ

 الجىدة وزطا اإلاظتهلً واإلاسهص الخىافس ي في ملبىت الظاخل: 

 ًاصي جدؿحن الجىصة بلى جدؿحن ٦ٟاءة اؾخٛال٫ اإلاىاعص وجدؿحن ٦ٟاءة الٗملُت ؤلاهخاظُت.-

 ًاصي جدؿحن ٦ٟاءة اإلاىاعص والٗملُت ؤلاهخاظُت بلى جدؿحن اإلاغ٦ؼ الخىاٞس ي.-

اصة الٗاثض. ًاصي جدؿحن الجىصة بلى - اصة الخهت الؿى٢ُت الظي بضوعه ًاصي بلى ٍػ اصة عيا اإلاؿتهل٪ وبلى ٍػ  ٍػ

 حُُٛت الؿى١ اإلادلي وبهخاط مىخزاث طاث ظىصة ٖالُت و جد٤ُ٣ الا٦خٟاء الظاحي.-

ً بيل مساخله  اإلابدث الثاوي: وصف طيروزة وظيفت الخخٍص

 مسؼوهاتها ٖلى ٖضة بظغاءاث و زُىاث مد٨مت لًبِ خلُب في مغا٢بت و حؿُحر  الؿاخلجدب٘ ماؾؿت

 :وجدضًض مسؼوهاتها ؾىاء

 .ٖلى مؿخىي ٕٞغ اإلاىاص ألاولُت ومىاص الخٗلُب .5

 .ٖلى مؿخىي ٕٞغ اإلاىخزاث الخامت .7

 .ٖلى مؿخىي ٕٞغ ٢ُإ الُٛاع ومؿخلؼماث اإلا٨خب .9

٤ الجغص اإلااصي إلاسؼون الىعقت واإلاسؼون ؤقهغ ٖ 9وج٣ىم اإلااؾؿت بٗملُت مغا٢بت عوجُيُت ٧ل              ً ٍَغ

٣ىم بها  ىانغ ٧ل لجىت  9الغثِس ي( مىاص ؤولُت وحٗلُب، ٢ُ٘ ُٚاع ومىخزاث جامت الهى٘ )ٍو لجان ؤ، ب، ط ٖو

ٖما٫ مً مسخل٠ مهالح اإلااؾؿت، و٧ل هظه اللجان جدذ اقغاٝ عثِـ زلُت الجغص وهى عثِـ مهلخت 

ىض اهتهائهم مً الٗملُت ًغؾلىن ظغصهم  ٞخ٣ىم اللجىت( ؤ .مغا٢بت الدؿُحر )بٗملُت الجغص م٘ اللجىت( ب )، ٖو

غؾل اللجىت الشالشت( ط )للجغص ألازحر  سغط الٟىاع١ بُنهم ٍو لغثِـ الخلُت، ٣ُٞىم بخ٣اعب الجغصًً في ظضو٫ ٍو

٣ت باإلاىاص التي بها ٞىاع١ ٣ِٞ. مً زم ٣ًىم بةعؾا٫ الجغص اإلااصي الخ٣ُ٣ي إلاؿاو٫ اإلاداؾ بت اإلا٩ل٠ مٞغ

بمخابٗت مسؼون اإلااؾؿت لخدضًض الٟىاع١ في اإلاسؼون بحن اإلاسؼون اإلاداؾبي واإلاسؼون الخ٣ُ٣ي، بطا ٧اهذ 

غاث  غاث م٣ىٗت، ٞحرؾل اإلاداؾب عؾالت ألمحن اإلاسؼن ًُلب مىه ج٣ضًم جبًر الٟىاع١ ٦بحرة ٌؿخلؼم ج٣ضًم جبًر

، ٣ُٞىم ؤمحن  اإلاسؼن بٗملُت ج٣اعب ال٨مُاث اإلاؿخلمت واإلاؿتهل٨ت الٟىاع١ ووسخت جغؾل للمضًغ الٗام لالَإل

 .م٘ ظضو٫ مسؼون اإلاداؾبي. ٧ل هظا لخسٌُٟ وؿبت الٟاع١ في جهاًت الؿىت اإلاداؾبُت

: مخصون اإلاىاد ألاوليت ومىاد الخعليب  اإلاطلب الاٌو
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ثِؿُت في الؿحروعة خلُب الغثت الغ الؿاخل ٌٗخبر مسؼون اإلاىاص ألاولُت ومىاص الخٗلُب إلااؾؿت               

الصخُدت للماؾؿت هدى الخإل٤ والىزاح لهظا ؾجري مضي اهخمام اإلااؾؿت بهظا اإلاسؼون في بظغاءاتها في 

لكغاء ماصة ؤولُت زام ًزب ان جمغ ٖلى ٖضة مغاخل، مً  .حؿُحر ومغا٢بت جدغ٧اث اإلاىاص ألاولُت ومىاص الخٗلُب

 :بُنها

ً الىعقت ؤلاهخاظُت 5-  .َلب جمٍى

 .ٖملُت الخد٤٣ في اإلاسؼون 7-

 .ٖملُت البدض ًٖ اإلاىعص 9-

 .مغخلت َلب اإلااصة ألاولُت

 .الاؾخالم في اإلاسؼون 5-

 .ٖملُت الدسجُل واعؾا٫ الىزاث٤ للمهالح اإلاسخهت 6-

 .مغخلت الغ٢ابت 7-

ً الىعقت بمؿخلؼماتها 8-  .اإلاغخلت ألازحرة، جمٍى

ً الىزشت ؤلاهخاحيت( 1  :طلب جمٍى

ً الىعقت ؤلاهخاظُت التي َلبذ             في ؤي ٖملُت قغاء للمىاص ألاولُت ًزب ان ٩ًىن مخبٕى بىنل َلب جمٍى

ٞةصاعة اإلابُٗاث جُلب مىخىط مٗحن  Fourniture .اإلاىاص الالػمت إلهخاط اإلاىخزاث اإلاُلىبت مً ٖىض بصاعة اإلابُٗاث

بت الؼبىن ٞترؾل ونل َلب مىخزاث جامت الهى٘ الى عثِ ـ الىعقت ؤلاهخاظُت ٣ُٞىم هظا ألازحر لخلبُت ٚع

ألاولُت لحري اإلاىاص ألاولُت الالػمت إلهخاط َلباث  Bon de commande PF بخ٣ٟض مسؼون الىعقت للمىاص

ً الىعقت إلصاعة اإلاسؼوهاث باإلاىاص  ت، ٞٗىضما ًزض ه٣و في ماصة مُٗىت ًدغع ونل َلب جمٍى اإلاهلخت الخزاٍع

 .ٞخمغ بصاعة اإلاسؼوهاث الى الٗملُاث الخالُت .الالػمت إلجمام ٖملُت الاهخاط

 :عمليت الخدليم( 2

٣ًىم مؿاو٫ بصاعة اإلاسؼوهاث بةعؾا٫ امحن اإلاسؼن لُخد٤٣ مً وظىص اإلاىاص اإلاُلىبت مً الىعقت في           

بٗض اإلاسؼون، ٞٗىض ٖضم وظىص اإلاىاص الالػمت ؤو ٖضم الا٦خٟاء ًسُغ امحن اإلاسؼن مؿاو٫ بصاعة اإلاسؼوهاث 

اث بكغاء اإلاىاص  وظىص ؤو ٖضم ا٦خٟاء اإلاىاص اإلاُلىبت ٖىضها ًُلب مؿاو٫ بصاعة اإلاسؼوهاث مً مؿاو٫ اإلاكتًر

 قغاء Bonne demande d’achat .الالػمت في ونل َلب ٣ُٞىم هظا ألازحر باإلظغاء الاحي ط٦غه

 :(عمليت البدث عً اإلاىزد 3
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ً ماؾؿت            ً: مهضع صازلي  خلُبالؿاخل ان مهاصع جمٍى  :زاعجي ومهضع مهضٍع

ً او صازلاإلاصدز الداخلي جغاب الىالًت، جخمىن اإلااؾؿت  : هى ٖباعة ًٖ مىعصًً وكاَهم صازل جغاب الَى

ُت والجىصة الٗاإلاُت والؿٗغ اإلا٣ٗى٫ هظا  مً ٖىضهم ٖىضما ج٩ىن اإلااصة اإلاُلىبت مىظىصة ٖىضهم جخمحز بالىٖى

ً مسؼوهاتها،  ٩ىن اؾخالم ؾلٗهم ما بحن ألاؾبٕى الى الكهغ.لغبذ الى٢ذ لخمٍى  ٍو

غ اإلاىاص صازلُا ؤو الاإلاصدز الخازجي:  ُت   جلجا اإلااؾؿت لهظا الىٕى ٖىضما ال جخٞى جخمحز بالجىصة و الىٖى

لت الؾخالم الؿل٘  6اقهغ الى  9اإلاُلىبت، ٞخلجا بليهم صاثما ٢بل هٟاط اإلاىاص ب  اقهغ و طل٪ عاظ٘ للٗملُت الٍُى

حن الٟاجىعة في مً زاع  ً مً بُنها: جَى ً ألهه ًمغ ٖلى مغاخل جخُلب ػمً مٗحن إلجمام ٖملُت الخمٍى ط الَى

اث ًٖ اإلاىعص  –الجمغ٦ت  –شخً الؿلٗت  –البى٪  الٗبىع الى ان جهل الى اإلااؾؿت ُٞبدض مؿاو٫ اإلاكتًر

ه بٟىاجحر ق٩لُت لُخم ٖلى اإلاىاؾب في الثدت اإلاىعصًً اإلااؾؿت، ُُٞلب مً مىعصًً اإلااصة اإلاُلىبت جؼوٍض

ُت اإلااصة البا ما ج٩ىن الضعاؾت ٖلى ظىصة وهٖى -ؤؾاؾها ازخُاع اإلاىعص اإلاىاؾب. بٗض ٖملُت صعاؾت ٖغويهم ٚو

٣ت الضٞ٘–آلاظا٫ الؾخالمها -ؾٗغ اإلااصة ٍغ ٦ُُٟت الاؾخالم  زبرة و ؾمٗت اإلاىعص في الؿى١، ٣ُٞىم بم٣اعهت  -َو

٤ ظضو٫ م٣اعهت ٣ًىم به ٖىن قغاء الخاب٘  الٗغوى اإلاؿلمت له و ج٣ُُمها زم ًسخاع اإلاىعص اإلاىاؾب ًٖ ٍَغ

 .للمهلخت باؾخٗما٫ ظضو٫ الخى٣ُِ لِؿاٖضه في جدضًض اإلاىعص الالػم ازخُاعه

 : (مسخلت طلب اإلاىاد الالشمت4

ً اإلااؾؿت، ٣ًىم مؿاو٫                اث ٖىض بجمام ازخُاع اإلاىعص اإلاىاؾب الظي جم ٢بى٫ ٖغيه لخمٍى اإلاكتًر

ها وال٨مُت والؿٗغ، مهاص١ بةٖضاص ونل َلب قغاء اإلاىاص ألاولُت  Bon de commande MP مبحن ٞيها هٖى

اث زم ًغؾله الى اإلاىعص  .ٖلُه مً َٝغ مؿاو٫ اإلاكتًر

 : (مسخلت الاطخالم 5

ٞخضزل الؿلٗت الى  .جخم ٖملُت اؾخالم اإلاىاص بالكغوٍ اإلاخ٤ٟ ٖليها بحن اإلاىعص واإلااؾؿت آهٟا               

اإلاسؼن بٗض ٖملُت ع٢ابت الؿلٗت مً َٝغ ؤمحن مسؼن الظي بضوعه ٣ًىم بخ٣ٟض الؿلٗت الظي بدىػجه، وونل 

و٦مُتها اإلاخ٤ٟ ٖليها م٘ ونل الُلب الظي ٌؿلمه له ناخب الكاخىت  Bon de commande MP الدؿلُم

٣ضم له  .ألازغي لحرظٗها للمىعص livraison اإلاغؾلت مً َٝغ اإلاىعص لُهاص١ ٖلى ونل الدؿلُم ٍو

 :عمليت الدسجيل والازطاٌ

سجل اإلاىاص اإلا٣خىاة                  ً اإلااصة و مهاص٢ت ونل الدؿلُم للمىعص، َو بٗضما ٣ًىم امحن اإلاسؼن بخسٍؼ

ش الاؾخالم، اؾم اإلاىعص و ال٨مُت في وع٢ت  fiche de stock زانت ب٩ل ماصة و ًمؤل اإلاٗلىماث الىاظبت ٦خاٍع

٤ بغهامج حؿُحر  logiciel gestion de stock اإلاسؼن زم اإلاؿخلمت، بٗض طل٪ ٌسجلها في الخاؾىب ًٖ ٍَغ

ت اإلاداؾبت و ؤزغي  9اإلاسؼون ًدغع ونل اؾخالم اإلاىاص في  ً و وسخت إلاضًٍغ ت الخمٍى وسخ وسخت إلاضًٍغ

٣ت بىنل الُلب، ونل الدؿلُم و   .الٟاجىعةإلاهلخت مغا٢بت الدؿُحر، مٞغ

 :مسخلت السكابت(7
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حن  :جخم مغخلت الغ٢ابت ٖلى مؿخٍى

  .ٖلى مؿخىي مهلخت مغا٢بت الدؿُحر

ت اإلاداؾبت   .ٖلى مؿخىي مضًٍغ

 :ؤ( ٖلى مؿخىي مهلخت مغا٢بت الدؿُحر

لها ًخاب٘ مؿاو٫ مغا٢بت الدؿُحر مكىاع الكغاء مً البضاًت ؤي مً ٖىض بصاعة اإلابُٗاث الى ٚاًت ونى               

للىعقت واؾتهال٦ها، ٣ُٞىم بٗملُت ج٣اعب بحن الُلبُت وونل الاؾخالم، في ال٨مُت اإلاُلىبت والؿٗغ اإلاخ٤ٟ 

٣ىم ؤخُاها بمٗاًىت مُضاهُت للمىاص اإلاك٩ى٥ ٞيها في اإلاسؼن    .ٖلُه، ٍو

ت اإلاداؾبت  :ب( ٖلى مؿخىي مضًٍغ

ت اإلاداؾبت باؾخالم الىزاث٤                 واإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت ال٣اهىهُت وج٣ضمها ل٣ؿم مداؾبت اإلاىاصج٣ىم مضًٍغ

 .و٢ؿم اإلاداؾبت الٗامت

ظغص  ؤقهغ ٣ًضم لهم ٢9ؿم مداؾبت اإلاىاص مهمخه اصزا٫ ومخابٗت اإلاىاص ألاولُت ٦مُا ومالُا وفي جهاًت ٧ل  -

بن وظضث بحن اإلاسؼون ماصي ج٣ىم به اإلااؾؿت إلاغا٢بت اإلاسؼون و ٣ًىم بخ٣اعب اإلاىاص لالؾخسغاط الٟىاع١ 

اصزا٫ البُاهاث في الخاؾىب بىاؾُت بغهامج مخسهو  STOCK اإلاداؾبي واإلاسؼون، ٖىضما ٨ًمل مهمخه في

 .في حؿُحر اإلاسؼون ًدى٫ اإلاؿدىضاث الانلُت ل٣ؿم اإلاداؾبت الٗامت و ًدخٟٔ بهىعة َب٤ ألانل للىزاث٤

٢ًؿم اإلاداؾبت الٗامت صوعه هى ال٣ُام بةصزا٫ ٖملُت ا - ً في ًىمُت الكغاء والخسٍؼ  لكغاء والخسٍؼ

شبذ الظمت اإلاالُت للمىعص  .ٍو

ً الىزشت  :جمٍى

ً الىعقت باخخُاظاتها الؾخٗمالها في              ٖىض صزى٫ اإلاىاص الاولُت للمسؼون الغثِس ي، جخم ٖملُت جمٍى

باث  اهخاط  .ػباثنهااإلاىخزاث الخامت الهى٘ اإلاُلىبت مً ٖىض بصاعة اإلابُٗاث لخلبُت ٚع

ً الىعقت            ٣ت بىنل َلب جمٍى  bon demande fournitureمهاص١ ٖلُه   جخم الٗملُت بةعؾا٫ اإلاىاص مٞغ

ىض اؾخالمها مً الىعقت ٣ًىم عثِـ الىعقت بمغا٢بت ال٨مُت اإلاُلىبت وال٨مُت  مً َٝغ امحن اإلاسؼن، ٖو

 .اإلاؿخلمت لُُٗي في ألازحر مهاص٢خه لضزىلها للىعقت

 اإلاطلب الثاوي: مخصون مىخجاث جامت الصىع
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مسؼون اإلاىخزاث الخامت الهى٘ ٣ً٘ في اإلاغجبت الشاهُت للماؾؿت في حجم الاهخمام، بط جغي                   

ىُت اإلااؾؿت اهه ولهظا جغ٦ؼ ٖلى بظغاءاث حؿمذ بمغا٢بت مسؼون  .هى اإلاغآة الٗا٦ؿت لؿمٗتها في الؿى١ الَى

ت ما ًىظض في اإلاسؼون لخىاظه َلباث الؼباثً  .اإلاىخزاث بك٩ل ٌؿهل إلصاعة اإلابُٗاث مٗٞغ

مساػن ما  6وللماؾؿت مسؼون عثِـ ي للمىخزاث جامت الهى٘ مىظىصة في ٧ل وعقت بهخاظُت ؤي حٗخمض ٖلى 

ض. 1وعقاث بهخاظُت. منها  6ٌٗاص٫   chambres froidesالن مىخزاث جل٪ الىعقاث ،  مسؼوهاث بهم ٚٝغ جبًر

ض الن  1) اما الىعقت 6 ت جبًر  5ال جخدمل صعظت خغاعة ٖالُت، وهي (وعقت  -7-9-4-لها مسؼون بضون ٚٞغ

.UHT مىخزاتها حؿخُُ٘ ان جب٤ في الخغاعة اإلاٗخضلت وهي مىخزاث وج٩ىن خغ٦ت مىخزاث الخامت الهى٘ ٦ما ًلي: 

 ىخزاث؛َلب م 5-

 ؤلاهخاط؛ 7-

ل للمسؼون؛ 9-  الخدٍى

 الصخً؛ 4-

 الدسجُل والاعؾا٫؛ 1-

 .الغ٢ابت 6-

 :طلب اإلاىخجاث

نهم بمىخزاث زال٫                  ت ٢هض جمٍى جخم الُلبُاث مً ػباثً ملبىت الخًىت مىظهت إلاهلخت الخزاٍع

٤ ونل  Bon de commande اظل مهاص١ ٖلُه مً َٝغ الؼبىن ، اًً ج٩ىن ُٞه ال٨مُاث مٗحن، ًٖ ٍَغ

 ٤ باث الؼباثً الى عثِـ الىعقت، ًٖ ٍَغ ت ٧ل ٚع ُت والؿٗغ مدضصة، ٞخترظم اإلاهلخت الخزاٍع َلب والىٖى

 Bon de commande PFونل َلب مىخزاث جامت الهى٘ .

 :ؤلاهخاج والشحً(2

ت                       ، ٣ًىم بتهُئت اإلاىاص ألاولُت اإلاسههت بٗض مؿ٪ عثِـ الىعقت َلباث اإلاهلخت الخزاٍع

إلهخاط ال٨مُاث اإلاُلىبت ، ُٟٞدو آلاالث ؤلاهخاظُت ٢بل بضاًت ؤي ٖملُت بهخاط ٦ما ًٟدو ٖما٫ الىعقت ، 

بٗض طل٪ ٣ًىم ببضء الٗملُت ؤلاهخاظُت التي جخُلب ػمً مٗحن لئلهخاط، ٖىض بجمام الٗملُت جدى٫ اإلاىخزاث 

ض صازل مسؼ  Bonلٛٝغ  ل الخبًر ٤ ونل جدٍى ون الىعقت للمداٞٓت ٖلى ظىصة اإلاىخىط، و ج٩ىن ًٖ ٍَغ

 de transfertاإلاىخزاث ًهاص١ ٖلُه عثِـ الىعقت م٘ ٖىن مخابٗت مسؼون اإلاىخزاث الخامت الخاب٘ للمهلخت ، 

PF  ت ، ل٣ُىم بةزُاع اإلاهلخت بىظىص اإلاىخزاث اإلاُلىبت لدؿلُمها للؼبىن  Registre اإلاسههت . الخزاٍع

d’exploitation  6ٖىض اهتهاء الٗملُت ًمؤل اإلاهىضؽ الغثِـ للىعقت سجالث الاؾخٛال٫ ل٩ل وعقت وهىا٥ 

سجل بىصعة الخلُب، سجل الؿ٨غ، سجل مىاص  ألاولُت(سجالث زانت باإلاىاص  4سجالث عثِؿُت منها 

الؾتهال٧اث ). مدخىي ٧ل سجل هى حسجُل ٧ل خغ٧اث اإلاىاص اإلاضزالث، ا ؤزغي الخٗلُب، وسجل مىاص 



 شالضالٟهل ال

83 
 

والخؿاثغ وهىا٥ سجل زام بٗملُاث الهُاهت الضازلُت للىعقت مً جهلُذ لآلالث و٢ُ٘ الُٛاع اإلاؿخٗملت 

ش الٗملُت واإلاهىضؽ اإلاؿاو٫ ًٖ الٗملُت  .وجاٍع

٦ما ان هىا٥ سجل زام باإلاىخزاث جامت الهى٘، ُٞه ٧ل الٗملُاث ؤلاهخاظُت التي ٢امذ بها                   

ُه ؤًًا خغ٦ت الىعقت،  ش الٗملُت ؤلاهخاظُت، ٞو ت ال٨مُت اإلاىخزت، ع٢م الٟغ٢ت التي ٢امذ بالٗملُت وجاٍع مدخٍى

 .مسؼون اإلاىخزاث: مً مسؼون او٫ مضة وصزى٫ اإلاىخزاث وزغوظها للصخً والخؿاثغ، ومسؼون ازغ مضة

ت مغا٢بتم٘ الظ٦غ اهه زال٫ ٧ل الٗملُت ؤلاهخاظُت مً البضاًت الى ٚاًت الصخً ج٩ىن جدذ   ع٢ابت مضًٍغ

 الجىصة contrôle de qualitéلًمان ؾالمت اإلاىخىط مً ٧ل ُٖب ق٨لي او مًمىها،                 

 :الدسجيل والازطاٌ( 3

بٗض حسجُل ٧ل الٗملُت في السجالث والىنىالث، ج٣ىم بصاعة الىعقت بةعؾا٫ ونل َلب اإلاىخزاث           

ل  ى١ بىنل ؤلاهخاط وونل لخدٍى ت اإلاداؾبت ومهلخت مٞغ اإلاسؼون وونل الاؾتهال٧اث اإلاىاص ألاولُت، إلاضًٍغ

٤ اإلاؿدىضاث في ًىمُت  ت اإلاداؾبت بدسجُل الٗملُاث اإلاداؾبُت ًٖ ٍ ٍع مغا٢بت الدؿُحر. لخ٣ىم مضًٍغ

ىمُت مسؼون مىاص ؤولُت في ٢ؿم اإلاداؾبت الٗامت. اما باليؿبت ل٣ؿم مداؾبت اإلاىاص  مسؼون مىخزاث جامت ٍو

سجل الاؾتهال٧اث في بغهامج حؿُحر مسؼون مىاص ٌس جل ال٨مُت اإلاىخزت في بغهامج حؿُحر مسؼون اإلاىخزاث َو

ؤولُت، زم ًغؾل لغثِـ صاثغة اإلاداؾبت اإلا٩ل٠ باإلاداؾبت الخدلُلُت للماؾؿت لخ٣ُُمها وبُٖائها ؾٗغ ج٩لٟتها 

 .صزالها بؿٗغ ج٩لٟتهالِؿخُُ٘ ٧ل مً مداؾب اإلاىاص او مداؾب اإلا٩ل٠ باإلاداؾبت الٗامت ب

اما مهلخت مغا٢بت الدؿُحر، ج٣ىم بضوع الغ٢ابت ٖلى ٦مُاث اإلاىاص ألاولُت اإلاؿخٗملت في ؤلاهخاط م٘                

 Recette Théorique الىنٟت و٦ظا ًغا٢ب ال٨مُت اإلاىخزت وزؿاثغ اإلاىاص ألاولُت واإلاىخزاث اإلاهىٗت مً

 ،ً ت البضاًت الى الخسٍؼ ٤ مسؼون اإلاىخزاث اإلاهىٗت، زم الىٍٓغ و٦ظل٪ حؿمذ له بمغا٢بت اإلابُٗاث ًٖ ٍَغ

غ مٟهل غاث م٣ىٗت، بٗض طل٪ ًغؾل ج٣ٍغ ُلب مً عثِـ الىعقت جبًر الٟىاع١  les écarts ًسغط ان وظضث، ٍو

ت الٗامت ٖىض جهاًت ٧ل ٖملُت  .للمضًٍغ

 اإلاطلب الثالث: مخصون كطع الغياز ومظخلصماث اإلاىخب

ؿهل            ٖملُت قغاء ٢ُ٘ الُٛاع ٦كغاء اإلاىاص ألاولُت، ًزب ان ًمغ ًٖ جل٪ اإلاغاخل لًُمً الجزاهت َو

ج٨مً ؤهمُت هظا اإلاسؼون في يمان ٖضم حُٗل آلاالث الاهخاظُت والكاخىاث اإلا٩لٟت  .الغ٢ابت في ٧ل ٖملُت

ت الهُاهت، خُض بالخىػَ٘، ختى ال جسؿغ اإلااؾؿت ؤمىا٫ َاثلت. ومسؼون ٢ُ٘ الُٛاع هى جدذ اق غاٝ مضًٍغ

 :اهه مغجبِ ٖملُا بمهلخخحن

  .مهلخت ؤلاهخاط

 مهلخت الىؾاثل الٗامت.
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 :مصلحت ؤلاهخاج .1

مغجبِ مسؼون ٢ُ٘ الُٛاع بهظه اإلاهلخت في خالت وظىص ؤُٖاب باآلالث و التر٦ُباث الهىاُٖت                 

ػمت ، ٞٗىض خضور ُٖب ًسُغ مهىضؽ الهُاهت اإلاىظىصة صازل الىعقاث ؤلاهخاظُت ٞحزوصها بال٣ُ٘ الال 

اإلاىظىص صازل ٧ل وعقت عثِـ الىعقت بىظىص ُٖب مً اظل ب٣ًاٝ الٗملُت ؤلاهخاظُت ، و ازُاع مؿاو٫ 

ٗا ل٩ي ال حؿتهل٪ الٗملُت و٢ذ ٦بحر، ُُٞلب مً امحن مسؼن ٢ُ٘ الُٛاع ان  الهُاهت مباقغة لُخضزل ؾَغ

٣ُ٘ الالػمت لخهلُذ آلاالث اإلاُٗلت بمىظب ونل َلب لىاػم ٖلُه ٌؿلمه ال Demande fourniture مهاص١

٣ت م٘ ونل َلب لىاػم مهاص١ ٖلُه امحن مسؼن ٢ُ٘  مهىضؽ الهُاهت و ًغؾل له ال٣ُ٘ اإلاُلىبت مٞغ

الُٛاع مً الجهت اإلاغؾلت م٘ وي٘ مالخٓت ان وظضث ، و ًغؾل ونل اؾتهال٥ ٢ُ٘ ُٚاع و وسخت مً ونل 

ت ش الخضزل ،  َلب لىاػم الى مضًٍغ اإلاداؾبت إلاٗالجتها مداؾبُا و ًضون عثِـ الىعقت في سجل الهُاهت جاٍع

غ مٟهل إلاضًغ ؤلاهخاط  . ؾبب الُٗب ، م٘ ال٣ُ٘ الُٛاع اإلاؿتهل٨ت في الخهلُذ ، و ًدغع ج٣ٍغ

 :مصلحت الىطائل العامت .2

 .(ث الخىػَ٘ و ؾُاعاث اإلااؾؿتهظه اإلاهلخت مؿاولت ٖلى وؾاثل و مٗضاث ه٣ل اإلااؾؿت، )قاخىا             

ٞٗىض ؤي ُٖل ٣ًىم مؿاو٫ اإلاهلخت بةعؾا٫ ونل َلب لىاػم ألمحن مسؼن ٢ُ٘ الُٛاع ُٞدى٫ له هظا ألازحر 

٣ت بىنل َلب اللىاػم مهاص١ ٖليها مً الجهت اإلاغؾلت و ًغؾل ونل اؾتهال٥ م٘ وسخت مً  ال٣ُ٘ مٞغ

ت اإلاداؾبت إلاٗالجتها مداؾ بُا ، و ًضون مؿاو٫ الىؾاثل الٗامت في سجل الىؾاثل ونل َلب لىاػم إلاضًٍغ

غ مٟهل للمضًغ الٗام غ ج٣ٍغ ش الخضزل، الؿبب، ال٣ُ٘ اإلاؿتهل٨ت ، م٘ جدٍغ  . الٗامت ، ٧ل اإلاٗلىماث مً جاٍع

 الداخليت للمخصون تالسكاب‘''الخدكيم' اإلابدث الثالث: جلييم هظام 

: مالخظت وجدليل   السكابت الداخليت اإلاعمٌى به ''مالخدكي' ‘هظاماإلاطلب ألاٌو

غ الىنٟي الظي جُغ٢ىا الُه في الجاهب                ٣ت الخ٣ٍغ ان مً بحن َغ١ ج٣ُُم الغ٢ابت الضازلُت هزض ٍَغ

٤ ون٠ بظغاءاث هٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاخبٗت، بدُض حؿمذ  ٣ت ًٖ ٍَغ الىٓغي، وحؿخسضم هظه الٍُغ

حر صعظت مً اإلاغوهت  ٣ت بخٞى ٣ت ًم٨ً الخىنل الى هظه الٍُغ ؤ٦بر مً هٓام الاؾخبُان، ومً زال٫ هظه الٍُغ

 .مضي ٢ىة او ي٠ٗ هٓام الغ٢ابت الضازلُت والخٗٝغ ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ

ُت جض٤ٞ اإلاٗلىماث، التي حٗخبر مً الُغ١ الكاجٗت التي ٌؿخسضمها اإلاض٤٢              ٣ت زٍغ ٦ما هزض ٍَغ

 .هٓغة مىظؼة للىٓام وحٗخبر ؤصاة جدلُلُت مُٟضة لٟهم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، بدُض حُٗي

٣خحن م٘ بٌٗ لجم٘ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت اإلاخٗل٣ت بىٓام الغ٢ابت             وفي بدشىا هظا ٢مىا باؾخسضام الٍُغ

 .الضازلُت في اإلاسؼوهاث

طت جدفم اإلاعلىماث : خٍس  الفسع الاٌو
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ُت جض٤ٞ اإلاٗلىماث مً بحن                الُغ١ الكاجٗت لخ٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، حؿخسضم حٗخبر زٍغ

لٟهم حؿلؿل الٗال٢اث بحن ؤوظه اليكاٍ اإلاسخلٟت وما ًخٗل٤ بها مً مؿدىضاث في هٓام الغ٢ابت الضازلُت. 

٦ما جم٨ً اإلاض٤٢ مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماث طاث صاللت خى٫ الىٓام وجبُان ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ في 

 .اإلااؾؿت

ُٟت حؿُحر اإلاسؼوهاث             ُت جض٤ٞ اإلاٗلىماث لْى   : ُٞما ًلي الك٩ل الظي ؾُىضح لىا زٍغ

ٌ ال طت جدفم اإلاعلىماث لىظيفت حظيير اإلاخصوهاث( 2-3) : جدو  خٍس
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 الفسع الثاوي: حدٌو الفصل بين الىظائف

ُت جض٤ٞ اإلاٗلىماث جم٨ىا مً اهزاػ الجضو٫ الاحي الظي ًىضح  اث٠ وطل٪مً زال٫ زٍغ  الٟهل بحن الْى

 .مً اظل ٞهم ؤ٦ثر لىٓام الغ٢ابت الضازلُت

  : (3-3الجدٌو )

 

 الىظيفت اإلاظؤوٌ 

ت  اٖضاص اخخُاظاث الؼباثً والٟىجغة- عثِـ اإلاهلخت الخزاٍع

 الخامت( ٚٝغمؿاو٫ ًٖ مسؼوهاث اإلاىخزاث -

ض  (الخبًر

 مؿاو٫ ًٖ مسؼون اإلاىاص ألاولُت للىعقت- عثِـ الىعقت

 مؿاو٫ ًٖ الٗملُت ؤلاهخاظُت-

 اؾخالم اإلاىاص الاولُت-

 مؿاو٫ ًٖ اإلاسؼون الغثِـ ي للمىاص ألاولُت- امحن اإلاسؼن 

 اؾخالم اإلاىاص ألاولُت + اٖضاص ونىالث الاؾخالم-

 الدسجُل في بُا٢اث اإلاسؼون-

 اؾخالم اخخُاظاث الىعقت ؤلاهخاظُت-

ل اإلاىاص الى الىعقت-  جدٍى

 اء م٘ ال٨مُت اإلاؿخلمتمغا٢بت ؤوامغ الكغ -

اثمؿاو٫   اؾخالم َلباث الكغاء اإلاكتًر

 اٖضاص ؤوامغ الكغاء-

 البدض ًٖ اإلاىعص-

 صعاؾت الٗغوى-

 

 اإلاطلب الثاوي: الخلييم لىظام السكابت الداخليت

: اخخباز طير العملياث  الفسع ألاٌو

مؿخسضم في اإلااؾؿت خ٣ُ٣ت وما جم ج٣ضًمه مً زال٫ هظا الازخباع ًخم الخإ٦ض مً مُاب٣ت بما هى               

 .٧ىن٠ للؿحروعة

٣ت حؿمذ للمض٤٢ بةهزاػ جض٤ُ٢ ومغا٢بت ؾحر  ان جدب٘ اإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت واإلاؿدىضاث الضازلُت ٍَغ

ت الى ٚاًت اؾخالم  ٣ت ٨ٖؿُت مً اإلاهلخت الخزاٍع م٨ً ان ج٩ىن اإلاغا٢بت بٍُغ ٣ت صخُدت. ٍو الٗملُاث بٍُغ
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ُت جض٤ٞ اإلاٗلىماث، ول٨ً إلاغا٢بت هاظٗت ًٞلىا ان ج٩ىن اإلاغا٢بت مً اؾخالم اإلاىاص ٦ما جم الٗ مل به في زٍغ

 .اإلاىاص الى البُ٘ لًمان ظىصة الغ٢ابت وإلزباث ما جم بهزاػه

 :وفي ٖملُدىا ؾى٣ىم بخدب٘ اإلاؿاع الاحي

 ٖملُت الكغاء؛ -

 ٖملُت ؤلاهخاط؛ -

 .ٖملُت البُ٘ -

 :عمليت الشساء (1

  :الاخخبازاحساء 

 ٢38مىا بمغا٢بت ٖملُت قغاء اإلااؾؿت إلااصة ؤولُت للخٗلُب  Bouchon col 7156في قهغ صٌؿمبر 

اث 55ًدخىي ٖلى / 7156مً ٖىض اإلاىعص  Pol، .والخٓىا اجها ال جخٗامل مٗه ب٣ٗض اجٟا٢ُت / ٢ام مؿاو٫ اإلاكتًر

غ َلب الكغاء الظي ًدمل ع٢م  ش  119111بخدٍغ / جم الخهى٫ ٢57م ونل الدؿلُم /جدذ ع  7156 79بخاٍع

)، جم اؾخالمها مً َٝغ امحن  وخضة ( 597111ب  ٧4اهذ ًىم  5صٞٗاث، الضٞٗت  9ٖلى اإلاىاص اإلاُلىبت ٖلى 

ت  . ( 111616وخغع بظل٪ ونل اؾخالم ع٢م  BL16/01960اإلاسؼن في الُىم هٟؿه،  ) و اعؾل وسخت إلاضًٍغ

 14الولى للمسؼن جم اعؾا٫ ٧ل ال٨مُت الى الىعقت ع٢م اإلاداؾبت لدسجُلها في بٗض ونى٫ الصخىت ا 

اإلاخسههت في اهخاط مىخزاث مٗلبت في ٢اعوعاث، ٞاؾخلمها اإلاهىضؽ الغثِـ ي للىعقت، الظي بضوعه ٢ام 

ً الىعقت ب  .Demande fournitureبخ٣ٟض ال٨مُت اإلاُلىبت وال٨مُت  اإلاؿخلمت بضون وز٣ُت ونل جمٍى

)،  11 54/ الضٞٗت الشاهُت ٧اهذ ًىم 57/ 02021جدذ ع٢م ونل الدؿلُم  BL16/ 7156 وخضة ( 914111

و اعؾل وسخت ل٣ؿم   ( 117991ٞاؾخلم امحن اإلاسؼن الؿلٗت في هٟـ الُىم و خغع ونل اؾخالم ع٢م 

 14،ٞاعؾل امحن اإلاسؼن ٧ل ال٨مُت الى الىعقت ع٢م  ( 115677اإلاداؾبت و جم حسجُلها في ونل الضزى٫ ع٢م 

ًبضون   . وز٣ُت ونل جمٍى

 71/ الضٞٗت الشالشت و ألازحرة ٧اهذ ًىم 57وخضة جدذ ع٢م ونل الدؿلُم / 979711ب  7156

ونل اؾخالم جدذ  BL16/02046) 75/ )، ٞىنلذ الضٞٗت في ًىم 57، ٞاؾخلمها امحن اإلاسؼن و خغع / 7156

٣ت بىنل  4) ، و اعؾل ٧ل ال٨مُت الى الىعقت ع٢م  ( 111977ع٢م  ت  7156مٞغ ،( ) و اعؾل وسخت إلاضًٍغ

ش  115111حسجُلها في ونل الضزى٫   72/ َلب اإلاىاص الخام بالىعقت ًىم 55اإلاداؾبت التي جم / ( جاٍع

F16 01714/ جدذ ع٢م Pol 7152 / ت اإلاداؾبت ٞاجىعة اإلاىعص  7156/57/95  14/ وفي ًىم 15اؾخلمذ مضًٍغ

يها ٧ل الضٞٗاث واإلابلٜ اإلاخ٤ٟ ٖلُه (  ٞو

 الاخخباز هخائج
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 مً زال٫ جدبٗىا للمؿدىضاث التي هي بحن ؤًضًىا، جهاصٞىا م٘ مؿدىض في ٚحر مدله والظي ًسو ٖملُت

 71/ خضزذ ًىم 57/ 75، خُض وظضها زلال في الغ٢م الدؿلؿلي لىنل الاؾخالم لُىم  7156/ 57الظي /7156

 :خغعه امحن اإلاسؼن . ٖىضما هغجب ونىالث الاؾخالم ٞةهىا هزض

  111616جدذ ع٢م  7156/57/14

  117991جدذ ع٢م  7156/57/54

  111977جدذ ع٢م  7156/57/75

اث٠ ال٨شحرة التي ٣ًىم بها  1117991مً اإلاٟترى ان ٩ًىن الغ٢م الدؿلؿلي ؤ٦بر مً  ، هظا الخلل عاظ٘ للْى

غ ومغا٢بت ال٨مُاث واإلاؿدىضاث. ٦ما هغي ؤًًا ان مداؾب اإلاىا ت امحن اإلاسؼن مً اؾخالم وجدٍغ ص الخاب٘ إلاضًٍغ

اإلاداؾبت الٗامت ٢ام بىٟـ الخُإ ٞٗىض اصزا٫ الىنىالث في بغهامج حؿُحر اإلاسؼون، ًدبحن الخُا الخالي، 

 :خُض ٖىض جغجِب ونىالث الضزى٫ هزض

  115497جدذ ع٢م  7156/57/14

  115677جدذ ع٢م  7156/57/54

  115111جدذ ع٢م  7156/57/75

 54/ هظا ألهه ؤزُإ في اصزا٫ ونل اؾخالم الشاوي لُىم 57اإلاٟترى ان /و٧ان مً  5677وؤُٖاه ع٢م  7156

ملئ الغ٢م الٟاٙع 5111، ٞخضاع٥ الامغ وسجل الضٞٗت الشالشت جدذ ع٢م  5111ٌُُٗه ع٢م   .لُُٛي ٍو

ٟحن بضون وزاث٤ زبىجُت  وهظا ما ال ًخ٤ٟ ٧لُا م٘ ؤلاظغاءاث التي جم ونٟها مً زال٫ .٦ما جم الخٗامل بحن اإلاْى

ُت جض٤ٞ اإلاٗلىماث  .هٓام الغ٢ابت الضازلُت وزٍغ

 :عمليت ؤلاهخاج( 2

  الاخخباز

خلُب  11في ًىم  2/ اهخزذ الىعقت ع٢م 15وخضة، / ٫61111  5وخضة، عاًب  ٫76111  5ما ًلي: لبن  7152

ل مىخزاث جامت الهى٘ جدذ ع٢م  17111، ٫ 1خلُب ب٣غةوخضة، و  11111، ٫ 1 مبؿتر وخضة، بىنل الخدٍى

ت و٧ان في اؾخ٣بالها ٖىن م٩ل٠ بمخابٗت (  114975 ض الخابٗت للمهلخت الخزاٍع لها لٛٝغ الخبًر ). وجم جدٍى

غ . ل. و٢ام عثِـ الىعقت بخدٍغ ض ٞإُٖى مهاص٢خه لىنل الخدٍى  ٚٝغ الخبًر

  هخائج الاخخباز
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 اث جُلب اخخُاظاتها مً عثِـ الىعقت بضون ؤي ونل او مؿدىض. ٦ما ن الخٔهالخٔ ان مهلخت اإلابُٗ

ل مىخزاث جامت الهى٘، مً اإلاٟترى ان ٩ًلٟىا  ان عثِـ الىعقت هى مً ًدغع ونل الاؾتهال٥، ونل جدٍى

 .ٖامل مخسهو في مخابٗت مسؼون الىعقت

٤ ٧لُا م٘ ؤلاظغاءاث التي جم ونٟها مً ٦ما الخٓىا ُٚاب قبه جام في مغا٢بت مسؼون اإلاىخزاث وهظا ما ال ًخٟ

ُت جض٤ٞ اإلاٗلىماث  .زال٫ هٓام الغ٢ابت الضازلُت وزٍغ

 :عمليت البيع

  الاخخباز

ت لغثِـ الىعقت   5٫لبن -وخضة ٫74111  5اإلاىخزاث الخالُت: عاًب 2َلب مؿاو٫ اإلاهلخت الخزاٍع

74111  

 SPA 11161/ الظي ًغبُهم مٗه الاجٟا٢ُت ع٢م  51اإلااعزت في  7156/ 7156/55لهالح الؼبىن .–وخضة 

SODEXO  ض بةزغاط اإلاىخزاث للغن٠ُ ٢هض شخنها في الكاخىاث، ٞدغع  ٢9ام الٗىن اإلا٩ل٠ بٛٝغ الخبًر

ت ،  / ونل شخBon chargement 14ًوسخ ونل ًب٣ى مٗه وونل ًغؾله إلاهلخت الخزاٍع

والٟىجغة وونل ًغؾله إلاهلخت مغا٢بت الدؿُحر، ٞبٗض الاهتهاء مً الصخً، خغع مؿاو٫  1416ع٢م جدذ 

ت وفي جهاًت قهغ ظاهٟي ؤعؾل له الٟاجىعة اإلاغ٢مت  ش 111249اإلاهلخت الخزاٍع ونل الدؿلُم  /bl002 بخاٍع

 17جدذ ع٢م 

.7152/15/95 

  هخائج الاخخباز

ت التي ٢امذ بها اإلااؾ  ؿت جدترم الكغوٍ ال٣اهىهُت واإلاداؾبُت، والاجٟا٢ُت التي بحن ًضيالٗملُت الخزاٍع

ش اؾخالمها مدغعة في الاجٟا٢ُت وهظا  .اإلااؾؿت حٗخبر ٧ىنل الُلب مً الؼبىن الن ال٨مُاث اإلاُلىبت وجاٍع

ُت جض٤ٞ اإلاٗلىماث  .ًخ٤ٟ م٘ ؤلاظغاءاث التي جم ونٟها مً زال٫ هٓام الغ٢ابت الضازلُت وزٍغ

 : جددًد هلاط اللىة وهلاط الظعف لىظام السكابت الداخليتالفسع الثاوي

 اٖخمضها في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖلى بٌٗ اإلا٣ابالث الصخهُت م٘ اإلاؿاولحن اإلاٗىُحن،

خُض وظهىا لهم بٌٗ ألاؾئلت، بياٞت الى طل٪ ٣ٞض الخٓىا ٦ما ؾب٤ الظ٦غ لؿحروعة ألاوكُت طاث الٗال٢ت 

ُما ًلي باإلاسؼون، وطل٪ مً اظ غ ونٟي خى٫ ه٣اٍ ٢ىة وه٣اٍ ي٠ٗ هٓام الغ٢ابت الضازلُت. ٞو ل اٖضاص ج٣ٍغ

 ظضو٫ ًىضح لىا هظه الى٣اٍ اإلاؿخسلهت زال٫ جىاظضها باإلااؾؿت.
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 4الجدٌو 

 

 هلاط الظعف هلاط اللىة

 ج٨دؿب اإلااؾؿت بغهامج حؿُحر اإلاسؼوهاث

 .ٌؿاٖضها في يمان ٖضم هٟاط اإلاسؼون

 للمىاص ألاولُت ٌؿهلجسهُو اإلاؿخىصٖاث  -

 .ٖليها ٖملُت اإلاغا٢بت والدؿُحر الجُض

 اٖخماص اإلااؾؿت ٖلى ٧ل ؤهىإ الىنىالث -

 .للمغا٢بت

 الخى٢ُ٘ واإلاهاص٢ت ٌٗخبر ٦مىا٣ٞت لؿحر -

 .الٗملُت

 حٗخمض اإلااؾؿت ٖلى هٓام اإلاداؾبت الخ٩ال٠ُ -

 مما ٌؿمذ لها بخدضًض ٢ُمت ٧ل مىخىط وماصة

 .ؤولُت

 اإلااؾؿت ج٣ىم بغنضها وحسجُلهاؤي ٖملُت ب -

 .في اإلاهلخت اإلاداؾبُت

٤ الجغص -  .جغا٢ب اإلااؾؿت مسؼوهاتها ًٖ ٍَغ

 9ج٣اعب مسؼوهاتها اإلااصًت واإلاداؾبُت ٧ل  -

 .ؤقهغ

 حٗخمض اإلااؾؿت ٖلى مهلخت اإلاداؾبت -

 .الخدلُلُت وؤلاخهاء لخدب٘ مسؼوهاتها

 حٗخمض اإلااؾؿت ٖلى ونل الاعظإ اإلاىاص -

 ألاولُت مً الىعقاث الى اإلاؿخىصٖاث في خالت

 .) ٞاثٌوظىص  حؿخٗملها( او ما لم 

 حؿخٗمل مدايغ ازباث جل٠ اإلاىاص واإلاىخزاث -

 في خالت اعظإ اإلاىاص للمىعص ٣ًىم بةٖضاص ونل

 اعظإ مىاص ؤولُت.

 .جضازل بٌٗ اإلاهام بحن مهالح اإلااؾؿت -

 بحنال جمخل٪ اإلاهلخت ؤلاهخاظُت لالجٟا٢ُاث  -

 .اإلااؾؿت والؼباثً

 مً ًخىلى ٖملُت اؾخالم اإلاىاص هى الظي ٣ًىم -

 .بةصزالها في البرهامج

ال ًخم الخى٢ُ٘ ٖلى بٌٗ اإلاؿدىضاث  -

 اإلاداؾبُت

 .مً َٝغ اإلاؿاولحن ٖنها

 هىا٥ بٌٗ اإلاىاص ال٣ضًمت وال٣ابلت للخل٠ -

 .مخضازلت م٘ الؿل٘ الجضًضة

 اء جضويجسؿغ اإلااؾؿت في بٌٗ الخ٩ال٠ُ ظغ  -

 .مؿخىي بٌٗ الٗما٫

 الخإزغ في بًها٫ بٌٗ اإلاؿدىضاث للمهلخت -

 .اإلاداؾبُت

 ال جىظض زلُت الغ٢ابت الضازلُت في اإلااؾؿت. -

 

 الُالب    : مً اٖضاصاإلاصدز
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 الك٩ل )

 
 

 مً بٖضاص الُالب اإلاصدز

لخدليل أطباب طعف هظام السكابت الداخليت في إدازة مخصوهاث  Ishikawaاإلاطلب الثالث: مخطط  

 اإلاؤطظت 

وؿخسضم هظا جدلُل الؿبب و الىدُزت، إلاٗالجت اإلاكا٧ل بخدضًض ألاؾباب التي ؤصث الى جل٪                    

٢ض ج٩ىن مً هاخُت  main d’oeuvreاإلايائً ، machinesاإلاىاد ،  matièresالىطط،  milieu اإلاكا٧ل

 methodes (. . الك٩ل الاحي ًىضح ألاؾباب اإلادخملت إلاكا٧ل ي٠ٗ هٓام الغ٢ابت الضازلُت في(العاملين 

 بصاعة مسؼوهاث اإلااؾؿت.،الطسق 

 ٌؿمذ اإلاسُِ بخىيُذ وبُٖاء نىعة ًٖ ؤؾباب اإلاكا٧ل الغثِؿُت اإلادخملت مً هاخُت الٗاملحن           

 .باإلااؾؿتوالُغ١ في ي٠ٗ هٓام الغ٢ابت الضازلُت 

ٟحن             ان مً بحن ألاؾباب التي جدض مً ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت باإلااؾؿت هي: ؾىء ٞهم اإلاْى

 للخٗلُماث وؤلاظغاءاث، ؤلاهما٫، ٖضم الاهدباه، ؤزُاء الخ٣ضًغ، الاعها١ والخىاَا
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 :خالصت الفصل

الغ٢ابت الضازلُت في بصاعة مسؼون ماؾؿت ''الخض٤ُ٢ ''مً زال٫ هظا الٟهل خاولىا ج٣ُُم هٓام                

مً ون٠ لؿحروعة ألاوكُت  الىٓغي،باجبإ اإلاغاخل اإلاىهجُت التي جُغ٢ىا لها في الجاهب  خلُبالؿاخل 

ُٟت ٤ اظغاء  اإلاخٗل٣ت ب ْو ٤ زغاثِ جض٤ٞ اإلاٗلىماث. و٦ظا ٢مىا بخ٣ُُم الىٓام ًٖ ٍَغ ً ًٖ ٍَغ الخسٍؼ

 لخدلُل اٌك٩ُاوا بمسُِ ااؾخٗىىث وؾغص لى٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ، وفي ألازحر الٗملُا ازخباعاث ؾحر

  .اظل ال٨ك٠ ًٖ اإلاكا٧ل اإلادخملت التي ؤصث الى ي٠ٗ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ألاؾباب مً

 .مً زال٫ هظه الضعاؾت جىنلىا الى هخاثج ؾىىضح ٧ل ش يء في الخاجمت الٗامت           



 

 

 الخاجمت العامت
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ت ،                 و ٧ان طل٪  ل٣ض ٢مىا مً زال٫ هظا البدض بضعاؾت جض٤ُ٢ بصاعة اإلاسؼون في ماؾؿت جزاٍع

٘ مً صعظت  ت ؾحروعة الىٓام الضازلي للماؾؿت ،و مضي ؤهمُخه التي ج٨مً في الٞغ بٛغى مداولت مٗٞغ

 ؤلاٞهاح 

و الكٟاُٞت في بصاعة اإلاسؼون ، و هظا ما ٌُٗي الهىعة الهاص٢ت لل٣ىاثم اإلاالُت و بالخالي مهضا٢ُت اإلاٗلىماث 

 و ؤصخاب اإلاهالح للماؾؿاث .اإلاٟصح ٖنها ، مما ًًمً خماًت خ٣ى١ اإلاؿاهمحن 

ؤي ؤن الخض٤ُ٢ ٌؿاهم في صٖم خى٦مت الكغ٧اث مما ًزٗله آلُت ٞٗالت مً آلُاث الخى٦مت الجُضة              

ني ٢ىي ٢اصع ٖلى اإلاىاٞؿت و ظظب الاؾدشماعاث اإلادلُت و ألاظىبُت .  للىنى٫ بلى ا٢خهاص َو

ت و ازترها ماؾؿت الؿاخل للخلُب ب و٢ض               مؿخٛاهم ٦ىمىطط مً اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

 الىخاثج.ؤؾ٣ُىا ٖليها صعاؾاجىا و جىنلىا بلى ظملت مً 

 : اخخباز الفسطياث

 الخض٤ُ٢ ٖلى بصاعة اإلاسؼوهاث و هظا ما بحن صخت الٟغيُت ألاولى. أزسجبحن لىا مً زال٫ الضعاؾت  - 

 .بمغا٢بت بصاعة اإلاسؼوهاثؤزبدذ لىا الٟغيُت الشاهُت ؤن الخض٤ُ٢ ٌؿمذ -

مً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت جىنلىا بلى ؤن اإلااؾؿت التي ال جغاظ٘ هٟؿها مد٩ىم ٖليها بالؼوا٫ وهظا ما ًا٦ض -

 صخت الٟغيُت الشالشت.

  الدزاطت:هخائج -

 ٖملُاتها. وجدؿحن للماؾؿت،الخض٤ُ٢ حهضٝ بلى بياٞت ٢ُمت -

٤ جُب٤ُ آللُاتها  وهظا الخلُب،ٌؿاهم الخض٤ُ٢ في الدؿُحر الجُض للمسؼون في ماؾؿت بهخاط - ًٖ ٍَغ

ٗت لها لخزىب الى٢ٕى ٞيهما مؿخ٣بال و هي اإلاحزة  والاهدغاٞاث،ألازُاء  ومٗاًىت و مداولت بًزاص خلى٫ ؾَغ

 ظُضا.ألاؾاؾُت لخؿاباث حؿحر اإلاسؼون حؿُحرا 

 وكاَها. وهٕىفي بصاعة مسؼون اإلااؾؿت مهما ٧ان حجمها ًاصي الخض٤ُ٢ صوعا هاما -

مً  والٟٗا٧٫ل اإلاباصت الٗلمُت الالػمت للمداٞٓت ٖلى الخسُُِ ألامشل  وجُب٤ُبصاعة اإلاسؼون هى اؾخٗما٫ -

  مؿخ٣بلُت.مً بم٩اهُت الى٢ٕى في مكا٧ل  والخ٣لُلاإلاىخزاث 
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  الاكتراخاث:*

  آلاجُت:مً زال٫ الىخاثج التي جدهلىا ٖليها ؾىدىاو٫ ج٣ضًم الا٢تراخاث          

غ لضحهم الخبرة الالػمت مً ؤظل يمان ؤصائها بمؿخىي - ُٟت الخض٤ُ٢ مً ٢بل ؤَغاٝ زاعظُت جخٞى ٞدو ْو

 اإلاهالح.ًد٤٣ الغيا ألصخاب 

ًِـ ال ًيبغي بهمالها في ًزب ؤن جسً٘ بظغاءاث الضزى٫ و الخغوط اإلاسؼون مً اإلاساػن إلاٗاًحر و م٣ا-

 لخًت .ا

 مداؾبُا.و هظا إلاى٘ الخالٖب في حسجُل البُاهاث  مداؾبُا،الٟهل بحن ؤصاء الٗمل و ؾلُت حسجُله -



 ٢اثمت اإلاغاظ٘
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  :اإلالخص

هضٞذ هظه الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء الضوع الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ لخدؿحن بصاعة اإلاسؼون                

بظغاءاث باإلياٞت بلى  وم٣ىماجه، وم٩ىهاجهمً زال٫ الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الخض٤ُ٢  وطل٪ للماؾؿاث،

ؤزبدذ الضعاؾت بلى ؤن الخض٤ُ٢  و٢ض اإلاسؼون،زم مضي مهمخه في جدؿحن بصاعة  ومًفي جُب٣ُه  اإلاخبٗت

 .اإلاسؼونللخد٨م الجُض إلصاعة  وطل٪له صوع ٞٗا٫ ٌؿاهم في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة في اإلااؾؿت 

 . الخض٤ُ٢ ، بصاعة اإلاسؼون ، اإلااؾؿت   : اليلماث اإلافخاخيت

Le résumé :  

          Cette étude vise à éclairer le rôle de l’audit dans l’amélioration de la gestion des stocks 

des entreprises, et ceci à traves l’indentification du concept du système audit et ses 

composants, plus les procédures suivis dans son application puis connaitre jusqu’ à quel 

point il participe à l’amélioration de la gestion des stocks. 

        Cette étude a prouvé que l’application d’un système d’audit efficace aide à la 

réalisation des objectifs prévus par l’entreprise. 
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