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إهذاء 

 الخمض هلل الظي عػْىا مً الهلم ما لم هً٘ وهلم ووَٓىا في هظا

 :ولم هً٘ لىطل ئلُه لىال َػل هللا نلُىا أما بهض 

ت   .أهضي زمغة نملي هظا ئلى الشمهت التي أهاعث صعبي و َخدذ لي أبىاب الهلم و اإلاهَغ

 .أؾاٛ هللا في نمغها * أمي*ئلى أنؼ ئوؿان في الىحىص 

ٗان عمؼ الٓىة و الىٓاء ، ئلى مً     ئلى مً ؾعى حاهضا في عناًتي و جغبُتي و حهلُمي و جىحُهي ئلى مً 

 * .أبي*ٗان ْضوحي في التربُت و ألازالّ ئلى   

اث  ىوي جُاضُل الخُاة و أمػِذ مههم أؾهض ألاْو ئلى مً شاٗع

ئلى صفئ البِذ و ؾهاصجه 

ئلى ئزىحي ألانؼاء 

ُاء  ئلى أضضْاتي ألاَو

* ئلى مً طٖغهم ْلبي و لم ًظٖغهم ْلمي*

 

 



 

       

 حشىشاث

ُٓه لي إلجمام هظا الهمل  بهض الخمض و الش٘غ للمىلى نؼ وحل لخَى

 "غىشمي حمى"أجٓضم بجمُل ش٘غي و جٓضًغي لألؾخاط الُاغل 

ٗان لي وهم الؿىض و الضنم                                                                               لخُػله باإلشغاٍ نلى هظه اإلاظٖغة الظي 

في ئهجاػ هظا الهمل بخىحيهه وهطاةده، ٖما ال هيس ى ش٘غ اللجىت اإلاىاْشت إلاؿاهمتهم في هظا       

الهمل 

. وأجٓضم بش٘غ زاص لٙل مً ؾانضوي في هظا البدث

ب أو مً بهُض . ووش٘غ ٗل مً ؾاهم في ئهجاػ هظا الهمل مً ٍْغ

ووؿأٛ هللا ؾبداهه و حهالى أن ًجهل هظا الهمل في محزان الخؿىاث 

ت . وأن ًىُو به ٗل مً ًلخمـ صعوب الهلم و اإلاهَغ
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: ملخص الّذساظت

  مؿخًاهم بىالًت املخلُت الخىمُت بىٚ ئصاعة جُهُل في الضازلي اإلاضْٔ صوع  نلى الخهٍغ ئلى الضعاؾت هظه هضَذ

، في الضازلي الخضُْٔ مُهىم اؾخهغاع مو ّ  زم مً و ، مباصةه و أهضاَه وبُان البىٕى  الضازلي اإلاضْٔ صوع  الى الخؿغ

، في املخاؾغ اصاعة في ض البىٕى  مً البُاهاث حمو زالٛ مً الضعاؾت ئحغاء في الخدلُلي الىضُي اإلاىهج اؾخسضم ْو

ت و ألاولُت مطاصعها ض الًغع، لهظا املخلُت الخىمُت بىٚ خالت صعؾىا خُث  الثاهٍى  للمجمىنت الضعاؾت جىضلذ ْو

  الىالًت بىٕى في املخاؾغ ئصاعة جُهُل في  صوعه بأهمُت الضازلي اإلاضْٔ لضي وعي وحىص : اهمها ٗان الىخاةج مً

ض اصة: أهمها مً ٗان الخىضُاث مً مجمىنت ئلى زلطذ ْو  في املخاؾغ ئصاعة و الضازلي اإلاضْٔ بحن الخيؿُٔ ٍػ

، اصة نلى والهمل البىــــٕى  أٖمل نلى مهامهم بأصاء الُٓام مً لُخم٘ىىا الضازلُحن اإلاضْٓحن ْضعاث بدىمُت الاهخمام ٍػ

  .وحه

ت، ئصاعة املخاؾغ: اليلماث املفخاحُت . الخضُْٔ، الخضُْٔ الّضازلي، البىٕى الخجاٍع
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Résumé de l'étude: 

Cette étude visait à identifier le rôle de l'auditeur interne dans l'activation de la gestion de la banque 

de développement local dans l'État de Mostaganem, en passant en revue le concept d'audit interne 

dans les banques et ses objectifs et principes, puis en abordant le rôle de l'auditeur interne dans la 

gestion des risques dans les banques. L'étude a été menée à l'aide de la collecte de données auprès de 

sources primaires et secondaires, où nous avons étudié le statut de la banque de développement 

locale à cet effet, dont l'un des plus importants était la prise de conscience par l'auditeur interne de 

l'importance de son rôle dans la gestion du risque dans les banques d'État. 

Elle concluait par un certain nombre de recommandations, dont la plus importante était d'accroître la 

coordination entre l'auditeur interne et le service de gestion des risques des banques et d'accroître 

l'intérêt porté à développer les compétences des auditeurs internes afin qu'ils puissent s'acquitter 

pleinement de leurs tâches. 

Mots-clés: Audit, Audit interne, Banques commerciales, Gestion des risques. 
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مــلــــــــــــذمـــــت 

أصي الخٓضم الهلمي الىكغي و الخؿبُٓي في حمُو مجاالث اليشاؽ الاْخطاصي ئلى ٖبر حجم اإلاإؾؿاث اإلاالُت 

اصة حجم نملُاتها  و البىُ٘ت و حهضص مش٘التها مما ػاص ضهىبت ئصاعتها ، ئصاعة مباشغة لخهضص و جىىم وشاؾاتها و ٍػ

لُت في مسخلِ  ت  ٗىجها جماعؽ الهضًض مً الاصواع الخىكُمُت والخدٍى وبالخطىص نلى مؿخىي البىٕى الخجاٍع

مُاضل أي اْخطاص ولػمان خؿً اصائها وغبؿه ًجب ان حهمل نلى خؿً ئصاعة املخاؾغ اإلاىغىم الظي أضبذ أٖثر 

ػصاصث جلٚ الاهمُت بهض جىالي ألاػماث اإلاالُت و البىُ٘ت ، انخباعا مً الاػمت اإلاالُت في اأهمُت نلى مؿخىي البىٕى ،و

ُا ،ومإزغا في 1994اإلا٘ؿُٚ جهاًت نام  ل وعوؾُا وجٖغ ، ومغوعا باألػماث اإلاالُت في صٛو حىىب شّغ اؾُا والبراٍػ

ُ٘ت ، والاْخطاص الهالمي في آلاوهت الازحرة.جحن نالاعج  .ئغاَت ئلى الاػمت التي مغث بها البىٕى الامٍغ

هت ، طاث ازاع بالًت الاهمُت نلى اإلاىكماث نبر الهالم، واؾخجابت لظلٚ  ٖما جىاحه بِئت الانماٛ حًحراث ؾَغ

جخدٕغ مىكماث الانماٛ لىغو هُاٗل ونملُاث جدؿم بالُهالُت واناصة هىضؾت نملُاتها ، إلغاَت ْضعا مً اإلاؿاءلت 

ض مً اإلاهلىماث اإلاالةمت  واإلاىزىّ بها الجساط الٓغاع في قل اإلاىاَؿت اإلادؿاعنت  .جماشُا مو خاحتها الى اإلاٍؼ

هُال أم اإلاالي الى اإلاضْٔ الضازلي نلى اهه الاٖثر ثموفي قل هظه الخًحراث َاهه لِـ مً اإلاؿخًغب ان ًىكغ املجذ

للمؿانضة في خؿً حؿُحر البىٚ،  إلاا ًمخل٘ه مً مهاٍع وزبراث ومهاعاث ججهله مإهال لظلٚ ونلُه حشهض مهىت 

الخضُْٔ الضازلي مىظ جهاًت الٓغن اإلااض ي وبضاًت الٓغن الخالي جؿىعاث هاةلت ، زطىضا في الىالًاث اإلاخدضة 

ُ٘ت بهض ضضوع اإلاُهىم الجضًض للخضُْٔ الضازلي نً مههض اإلاضْٓحن الضازلُحن والظي جػمً جىؾُو مهام  الامٍغ

 .غاَت مهمت جُُٓم وجدؿحن َهالُت اصاعة البىٕى ئ جىؾُو مهام الخضُْٔ الضازلي بًٔالخضّ

حي صوع الخضُْٔ الضازلي مً أٖما ان الؿمت الاؾاؾُت التي جد٘م وشاؽ البىٕى هي ُُُٖت اصاعتها ، وهىا ي

زالٛ جدضًض املخاؾغ التي ًمً٘ ان جخهغع لها، والاَطاح ننها بالشٙل الظي ًمً٘ مؿخسضمي الٓىاةم اإلاالُت مً 

. ة نليهاعالخ٘م نلى مضي ْضعة البىٚ نلى الؿُـ
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تأوبىاء نلى ما ؾبٔ  ث  .حي هظه الضعاؾت لخدلُل ومىاْشت مضي َهالُت الخضُْٔ الضازلي في البىٕى الخجاٍع

: إشيالُت الذساظت

ٗاث الهاإلاُت مو بضاًت الهٓض الخالي خاالث حهثر واجهُاعاث مالُت ، ٖما ٖثر الجضٛ  واحهذ الهضًض مً الشغ

ت ٖما اخضر الدؿاؤالث خىٛ مُهىمه و مىهجُت  ناإلاُا خىٛ مضي َهالُت الخضُْٔ الضازلي في اصاعة البىٕى الخجاٍع

ابُت البىُ٘ت في الهضًض مً صٛو الهالم هدُجت لػهِ الخضُْٔ في  ض وشؿذ الؿلؿاث الْغ جؿبُٓه في البىٕى هظا ْو

.  البىٕى

ت و الخسلظ مً اومما ؾبٔ ًخطح وحىص  هخمام نالمي خىٛ ْضعة الخضُْٔ في جدؿحن ئصاعة البىٕى الخجاٍع

املخاؾغ التي ًمً٘ أن حهُٔ جٓضمها، ألامغ الظي ًخؿلب صعاؾت هظا اإلاىغىم، وبالخالي َان ئشٙالُت الضعاؾت جدبلىع في 

: الخالي

الدعاٌؤ الشاِس ي  : أوال

ت؟  ما مضي َهالُت الخضُْٔ الضازلي في البىٕى الخجاٍع

الدعاؤالث الفشغُت : ثاهُا

: ختى جدؿنى لىا الاحابت نلى الؿإاٛ الغةِس ي ، َاهه مً الػغوعي ؾغح الدؿاؤالث الُغنُت الخالُت 

ت ؟  اهى هضٍ الخضُْٔ الضازلي في البىٕى الخج ـ ما1 ٍع

ت ؟2   ـ هل للخضُْٔ الضازلي أؾـ ًٓىم نليها في البىٕى الخجاٍع

ت ؟  ـ هل هىإ نالْت بحن الخضُْٔ الضازلي و ئصاعة املخاؾغ3      . في البىٕى الخجاٍع

عة املخاؾغ البىُ٘ت ؟ ا ـ ما صوع وقُُت الخضُْٔ الضازلي في جُهُل ئص4
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الفشطُاث  : ثالثا 

مً أحل خطغ اإلاىغىم و بهضٍ جىاٛو مسخلِ الدؿاؤالث اإلاؿغوخت، جم وغو مجمىنت مً الُغغُاث و التي 

ػها، واإلاخٙىهت مً : ؾٍى ًخم ئما جضنُمها أو َع

ت1 .  ـ ًٓىم الخضُْٔ الضازلي نلى ئصاعة املخاؾغ و جدُٓٔ الُهالُت للبىٕى الخجاٍع

ت2 ت و مالُت و مداؾبُت ًٓىم نليها في البىٕى الخجاٍع .  ـ للخضُْٔ الضازلي أؾـ ئصاٍع

ت 3 .  ـ هىإ جىأَ بحن الخضُْٔ الضازلي و ئصاعة املخاؾغ في البىٕى الخجاٍع

.  ـ للخضُْٔ الضازلي صوع ٖبحر ًخمثل في الخض مً املخاؾغ مً زالٛ الُٓام بخدلُلها و جُُٓمها خالت جدٓٓها َهال4

: خخُاس املىطىع اأظباب : سابػا 

. زخُاع اإلاىغىم في أؾباب مىغىنُت و أزغي طاجُت اجخمثل أؾباب 

:  ـ ألاظباب املىطىغُت 1

ت . ـ الاججاه الهالمي هدى الانخماص اٖثر َأٖثر نلى وقُُت الخضُْٔ الضازلي مً أحل ؤلاصاعة الُهالت للبىٕى الخجاٍع

ت للخضُْٔ الضازلي ْطض جدُٓٔ الُهالُت زاضت بهض الخدىالث التي شهضها الىكام اإلاالي  ـ خاحت البىٕى الخجاٍع

. الهالمي

ت هكغا لخضازتها . ـ الػهِ الظي حهِشه ججغبت الخضُْٔ الضازلي في البىٕى الخجاٍع

:  ـ ألاظباب الزاجُت 2

. ختراٍ مهىت الخضُْٔ اـ اإلاُل الصخص ي ئلى 
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ت بمهىت الخضُْٔ الضازلي اـ ئعاصة الباخثت في مىاضلت البدث خىٛ أؾباب  . هخمام البىٕى الخجاٍع

أهمُت املىطىع  :  خامعا

ت، جيبو أهمُت هظه الضعاؾت مً زالٛ  هكغا ألهمُت مىغىم الخضُْٔ الضازلي و مضي َهالُخه في البىٕى الخجاٍع

ت، وما ًترجب نلُه مً َاةضة مً ئبغاػ ألاؾـ و اإلاباصب التي ًٓىم نليها الخضُْٔ الضازلي  أحل ئصاعة البىٕى الخجاٍع

اصة ْضعجه نلى اإلاىاَؿت، مما ًضنم يوهٙاؾها ؤلااللبىٚ، وبالخالي  غ أصاء البىٚ و همىه و ٍػ . ؾخٓغاعهاحابي نلى جؿٍى

أهذاف الذساظت  : ظادظا

: هؿالْا مً أهمُت الضعاؾت، َاهه ًمً٘ خطغ ألاهضاٍ التي هغمي ئلى ئصعاٖها َُما ًليا

ت نلى الخضُْٔ الضازلي في ئصاعة املخاؾغا ـ مضي 1 . نخماص البىٕى الخجاٍع

ت2  ت جأزحر الالتزام بمباصب و أؾـ الخضُْٔ الضازلي في البىٕى الخجاٍع .  ـ مهَغ

ت إلاىهجُت الخضُْٔ الضازلي3 ٍى نلى مضي جؿبُٔ البىٕى الخجاٍع .  ـ الْى

ت ْضعة الخضُْٔ الضازلي في ئصاعة املخاؾغ التي حهُٔ جٓضم وجؿىع 4 ت  ـ مهَغ . البىٕى الخجاٍع

خخُاس املىطىع  اصػىباث : ظابػا 

.  ـ ْلت اإلاغاحو التي جخهلٔ بالخضُْٔ الضازلي في البىٕى1

ٗاالث البىُ٘ت بىالًت مؿخًاهم2 غ مطلخت الخضُْٔ الضازلي في الى .  ـ نضم جَى
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مىهج الذساظت : ثامىا 

مً صعاؾت اإلاىغىم و ؤلاحابت نلى ألاؾئلت اإلاؿغوخت وئزباث أو هُي الُغغُاث اإلاهخمضة في الضعاؾت جم 

الانخماص نلى اإلاىهج الىضُي الخدلُلي، وهظا بالىكغ إلاالةمخه إلاثل هظا الىىم مً الضعاؾاث بشٙل نام ومىغىم بدثىا 

الجاهب الىكغي، والخدلُلي في الجاهب الخؿبُٓي، مً زالٛ صعاؾت  نخمضها اإلاىهج الىضُي فياخُث . بشٙل زاص

. مُضاهُت ببىٚ الخىمُت املخلُت بىالًت مؿخًاهم

مجخمؼ الذساظت  : جاظػا

. مجخمو الضعاؾت هى ْؿم الخضُْٔ الضازلي في بىٚ الخىمُت املخلُت بىالًت مؿخًاهم

الذساظاث العابلت : غاششا

أثش الخذكُم الذاخلي غلى إداسة املخاطش في طىء مػاًير الخذكُم الذولُت : (2006) ـ إيهاب دًب مصطفى سطىان 1

 .س يمزهشة ماحعذ

ت أهضَذ هظه الضعاؾت ئلى الخهٍغ نلى مضي ث زحر الخضُْٔ الضازلي في ئصاعة املخاؾغ البىُ٘ت في البىٕى الخجاٍع

: و َٓا إلاهاًحر الخضُْٔ الضولُت  ، و ْض زلطذ الضعاؾت ئلى بهؼ الخىضُاث أهمها 

غاغغوعة  - ت في اإلاطاٍع بيشاؽ الخضُْٔ الضازلي مما ٌؿانض نلى جؿٍى هظه الىقُُت  هخمام الجهاث ؤلاصاٍع

حر ؤلامٙاهُاث الالػمت لخضنُم مٙاهتها صازل البىٚ . وجَى

هاث بمهىت الخضُْٔ الضازلي مً هاخُت اغغوعة  - ؾخٓاللُت أْؿام الخضُْٔ ومإهالث الهاملحن اهخمام الدشَغ

. بها
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ُُُت  - بُت للمضْٓحن الضازلُحن في أؾالُب ئصاعة املخاؾغ البىُ٘ت ٖو غغوعة جىكُم اإلاطاٍع صوعاث جضٍع

 .مىاحهتها و جُُٓمها 

:  بحث غلمي بػىىانINSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS( : 2011) ـ دساظت 2

TNTERNAL AUDITING ROLE IN RISK MANAGEMENT  

هضَذ هظه الضعاؾت ئلى بُان صوع الخضُْٔ الضازلي في جُهُل أصاء ئصاعة املخاؾغ مً زالٛ جدلُل الضوع 

. جبهذ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي الخدلُلياالىاحب الُٓام به و الىؾاةل اإلاؿخدضزت لخُهُل أصاء ئصاعة املخاؾغ و ْض 

ض جىضلذ هظه الضعاؾت ئلى مجمىنت مً الىخاةج أهمها صْٓحن الضازلُحن في ئصاعة املخاؾغ، مهىإ صوع مهم لل: ْو

 .وحىص َهم ؾلُم إلاُهىم ئصاعة املخاؾغ نلى مساؾغ ألانماٛ

غ مهاعاث اإلاضْٓحن لخمُ٘نهم مً  ٗان أهمها جؿٍى ؾدشاعاث اوزلطذ الضعاؾت ئلى مجمىنت مً الخىضُاث 

. وجىضُاث بشأن جؿحر هكام ئصاعة املخاؾغ باإلايشأة

هُيل الذساظت : إحذي غشش

ىا في الُطل ألاٛو ئلى مضزل  لضعاؾت مىغىم البدث صعاؾت واَُت جىاولىا اإلاىغىم في زالر َطىٛ، خُث جؿْغ

في الخضُْٔ ، خُث ْؿمىا هظا الُطل ئلى زالر مباخث، َخىاولىا في اإلابدث ألاٛو آلُاث الخضُْٔ، أما اإلابدث الثاوي 

ىا َُه ئلى أهىام الخضُْٔ و الُّغ بُنهما ، أما اإلابدث الثالث جىاولً غ و مهام مداَل الخؿاباثاَخؿْغ  . َُه جٓاٍع

ت و الظي ْؿم ئلى زالر مباخث، خُث  ىا َُه ئلى الخضُْٔ الضازلي في البىٕى الخجاٍع أما الُطل الثاوي َخؿْغ

ت، أما اإلابدث الثاوي َخىاولىا َُه الخضُْٔ الضازلي في البىٕى  زطظ اإلابدث ألاٛو نمىمُاث خىٛ البىٕى الخجاٍع

ىا َُه ئلى مىهجُت الخضُْٔ الضازلي و صوعه في في ئصاعة املخاؾغ البىُ٘ت ت، واإلابدث الثالث و ألازحر جؿْغ  .الخجاٍع
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أما الُطل الثالث َخىاولىا َُه الخضُْٔ الضازلي واملخاؾغ البىُ٘ت في بىٚ الخىمُت املخلُت، خُث ْؿم هظا 

 ٛ  اإلابدث ئلى زالر مباخث، َٙان اإلابدث ألاو

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

                 ٌ ت  : الفصل ألاو ماهُت الخذكُم في البىىن الخجاٍس

 ٌ مذخل إلى الخذكُم  : املبحث ألاو

أهىاع الخذكُم و الفشق ًنهما : املبحث الثاوي

ش و مهام محافظ الحعاباث : املبحث الثالث جلاٍس
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: جمهُذ 

ت ألصي بضوعه ئلى ٖبر حجمها  ئن الخؿىع ال٘بحر الظي شهضجه اإلاإؾؿاث و جىؾو هؿاّ اإلاباصالث الخجاٍع

وحشهب أنمالها ووقاةُها مما هخج نىه َطل اإلالُ٘ت نً الدؿُحر ، و طلٚ خخم نليها جبني وقُُت حضًضة صازل 

هُٙلها الخىكُمي ، خُث جخمثل هظه الىقُُت في وقُُت الخضُْٔ التي انخبر ئخضي الشغوؽ ألاؾاؾُت لضْت و اهخكام 

ظلٚ جٓىم هظه الىقي ة بخدضًض صعحت الثٓت التي ًمً٘ أن هىليها ٍومطضاُْت خؿاباث مسخلِ أوشؿت الهمل، ٖو

والتي ًدخاحها مغاْب الدؿُحر نىض جطمُمه لىكام مغاْبت الدؿُحر ، خُث هجض هكام مغاْبت  للمهلىماث املخاؾبُت

غه مً مهلىماث التي حهمل وقُُت الخضُْٔ نلى َدطها  الدؿُحر ُُٖل بػمان الخد٘م في الدؿُحر مً زالٛ ما ًَى

. وجُُٓمها مً أحل جدُٓٔ الُ٘اءة و الُهالُت ؾهُا لخدؿحن أصاء اإلاإؾؿت بطُت نامت 
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 ٌ مذخل إلى الخذكُم  : املبحث ألاو

 ٌ ف الخذكُم  : املطلب ألاو حػٍش

ٖما في مسخلِ ألابدار والضعاؾاث، ًأزظ مشٙل جدضًض اإلاطؿلخاث و اإلاُاهُم بهضا مهما إلاا له مً جأزحر نلى 

ئػالت بهؼ الًمىع وئنؿاء الخىغُذ الٙافي نً الخاحت و مً اإلاطؿلخاث اإلاؿخهملت ب٘ثرة في هظا اإلآُاؽ 

. مطؿلح الخضُْٔ 

ٗاَُا لخبؿُـ الٓػُت   أما الخضُْٔ ٖمُهىم َُمً٘ ؤلاشاعة ئلى أن هىإ نضص مهخبر مً الخهاٍعِ هىعص ما هغاه 

: وجىغُذ الغؤٍت 

َدظ الٓىاةم اإلاالُت للمإؾؿت ، بخضُْٔ مضي : هى ئال  َهىإ مً ًغي وبٙل بؿاؾت أن الخضُْٔ ما

ه منهي مؿخٓل ًضعى اإلاضْٔ  اء وهظا الُدظ ًجٍغ  .مطضاُْتها وصختها ، صعحت الَى

ذ الخضُْٔ نلى أهه  ُ٘ت طهبذ ئلى أبهض مً طلٚ و نَغ نملُت مىكمت : وأما الجمهُت املخاؾبُت ألامٍغ

مها ، بشٙل مىغىعي و  ومىهجُت لجمو ألاصلت و الٓغاةً التي جخهلٔ بيخاةج ألاوشؿت و ألاخضار الاْخطاصًت و جٍٓى

 .طلٚ لخدضًض مضي الخىأَ و الخؿابٔ بحن هظه الىخاةج و اإلاهاًحر اإلآغعة و جىضُل طلٚ ئلى ألاؾغاٍ اإلاهىُت 

ه ٖظلٚ آزغون بأهه  زخباع جٓني ضاعم و بىاء بأؾلىب مً ؾٍغ منهي مإهل و مؿخٓل، بًُت ئنؿاء مهلل نلى ا: ونَغ

خترام اخترام الىاحباث في ئنضاصها واهىنُت و مطضاُْت اإلاهلىماث اإلاالُت اإلآضمت مً ؾٍغ اإلاإؾؿت، ونلى مضي 

 1.الٓىانض والٓىاهحن املخاؾبُت اإلاهمىٛ بها في الطىعة الطاصْت نتى اإلاىحىصاث وفي الىغهُت اإلاالُت وهخاةج اإلاإؾؿت

                                                             
 .50 ص  .2005 الثاهُت، الؿبهت ألاعصن، نمان، الخىػَو، و لليشغ ضُاء صاع الخضًث، الخضُْٔ: حمهت خلمي أخمض-   1
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صون )وهىإ حهٍغِ آزغ ًغي أن الخضُْٔ وقُُت ًماعؾها منهي مؿخٓل مُىع أن ًبضي عأًا مىغىنُا 

ٓا للمباصب و ألاضىٛ املخاؾبُت  (جدحز ؼ اإلاالي للمشغوم و هدُجت أنماله َو في مضي حهبحر الٓىاةم الخخامُت نً اإلاٖغ

. اإلاخهاٍع نليها

: مً حهخىا و نلى غىء ما ؾبٔ ًمً٘ حهٍغِ الخضُْٔ نلى الىدى الخالي 

ؾالنه نلى سجالث اإلاإؾؿت ااإلاضْٔ ملؼم بانؿاء عأي َني مداًض خىٛ ألاصلت و الٓغاةً التي ًدطل نليها مً زالٛ 

ٔ بغهامج جضُْٔ مهض مؿبٓا و مسؿـ له في ئؾاع مباصب و مهاًحر مداؾبُت وجضُْٔ مخهاٍع نليها  و جُُٓمها َو

غروئًطاٛ عأًه الاؾدشاعي خىٛ مضي صخت و مطضاُْت الٓىاةم اإلاالُت إلاؿخهملي هظه ألا ٌهضه  ًغة مً زالٛ جٍٓغ

 1.هتهاء نملُت الخضُْٔ و ًٓضم ئشهاص بظلٚابهض 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ابت الخضُْٔ أمحن، زالض هللا نبض-  1 ، في والْغ  .45، ص 1998 ،1،ؽ ألاعصن لليشغ، واةل صاع اإلاطاٍع
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مخطط الخذكُم : (I-1)الشيل 

 

. محاطشة ألظخار حامعي: املصذس

هذاف الخذكُم  أ: املطلب الثاوي 

  ًه م لم  ٌهض هضٍ الخضُْٔ مٓخطغا نلى الخأٖض مً الضْت الخؿابُت للضَاجغ و السجالث و ما جدخٍى

بُاهاث، ومؿابٓت الٓىاةم اإلاالُت مو جلٚ الضَاجغ و السجالث صون ابضاء عأي َني مداًض خىٛ اٖثر مً طلٚ 

 ولً٘ هظا الهضٍ أًػا ْض حًحر ، خُث اضبذ مً واحب اإلاضْٔ الُٓام بمغاحهت اهخٓاصًت 
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غه الظي ًٓضمه للمؿاهمحن او مً ْام  مىكمت للضَاجغ و السجالث و اضضاع عأي َني مداًض ًػمىه في جٍٓغ

: بخهُىه نً هدُجت وزطه  ، ًمً٘ بىحه الاحماٛ خطغ الاهضاٍ الخٓلُضًت للخضُْٔ في هىاح نضة اهمها 

غ  .1 الخأٖض مً صْت السجالث و صخت البُاهاث املخاؾبت اإلاثبخت بضَاجغ و سجالث اإلاشغوم و جٍٓغ

 .مضي الانخماص نليها 

 .الخطىٛ نلى عأي َني مداًض خىٛ مضي مؿابٓت الٓىاةم اإلاالُت إلاا هى مُٓض بالضَاجغ و السجالث .2

 .اٖدشاٍ ما ْض ًىحض بالضَاجغ مً ازؿاء أو يش .3

اعاث اإلاضْٔ اإلاُاحئت للمشغوم و جضنُم أن .4 ٔ ٍػ مت فجٓلُل َغص اعجٙاب ألازؿاء أو الًش نً ؾٍغ

ابت الضازلُت له  .الْغ

 .مغاْبت الخؿـ اإلاىغىنت و مخابهت جىُُظها  .5

 .جُُٓم هخاةج أنماٛ اإلاشغوم باليؿبت الى ألاهضاٍ اإلاغؾىمت  .6

ٔ مدى ؤلاؾغاٍ في حمُو هىاحي وشاؽ  .7 جدُٓٔ اْص ى ْضع ممً٘ مً الُ٘اًت الاهخاحُت نً ؾٍغ

 .اإلاشغوم

اهُت ألَغاص املجخمو الظي ٌهمل َُه اإلاشغوم و ًأحي هظا الهضٍ  .8 جدُٓٔ أْص ى ْضع ممً٘ مً الَغ

جدُٓٔ "ألازحر هدُجت الخدىٛ الخاضل الظي ؾغأ نلى أهضاٍ اإلاشغوم بطىعة نامت خُث لم ٌهض 

خه في ألاهمُت أهضاٍ أزغي منها " أٖبر ْضع ممً٘ مً الغبذ الهمل نلى " الهضٍ ألاهم ، بل شاٖع

اهُت املجخمو الظي ٌهمل َُه اإلاشغوم   1."َع

 و بىحه الاحماٛ ًمً٘ خطغ أهضاٍ الخضُْٔ نلى ازخالٍ جطيُُاتها نلى الىدى الخالي: 

ٓها مو  .1 ابضاء الغأي الُني املخاًض خىٛ جمثُل الٓىاةم اإلاالُت لىخاةج انماٛ اإلاشغوم و مضي جَى

 .ْىانض و ألانغاٍ املخاؾبُت اإلاخهاٍع نليها 

                                                             
ابت، : هللا نبض أمحن زالض-  1  .30، ص 2002 ، ألاولى الؿبهت ، ألاعصن لليشغ، واةل صاع الاججاهاث الخضًثت في الخضُْٔ والْغ
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 .بُان مضي مطضاُْت اإلاهلىماث التي جدخىحها هظه الٓىاةم لٙاَت الاؾغاٍ اإلاهىُت  .2

 .ْض ًىحض في الضَاجغ و السجالث مً أزؿاء مخهمضة أو يحر مخهمضة اٖدشاٍ ما .3

جٓلُل َغص اعجٙاب الازؿاء و الًش لشهىع مىُظ الهملُاث بأن ما ًٓىم به مً نمل زاغو  .4

ابت و الخضُْٔ الاخٔ   .للْغ

اإلاؿانضة في انضاص الخؿـ ومغاْبت جىُُظها و جُُٓم هخاةج أنماٛ اإلاشغوم في غىء املخؿـ  .5

 .اإلاىغىنت 

ٗاَت ألاؾغاٍ التي حؿخسضم الٓىاةم اإلاالُت و حهخمض نليها في اجساط الٓغاعاث و عؾم  .6 زضمت 

ً او عحاٛ ألانماٛ و املخللحن اإلاالُحن  الؿُاؾاث ؾىاء جمثلذ هظه الاؾغاٍ في الاصاعة او اإلاشحًر

 .والاْخطاصًحن و الهُئاث الخٙىمُت 

اهُت  .7 ُِ ما بحن هضٍ جدُٓٔ اْص ى عبذ ممً٘ اإلاشغوم و هضٍ جدُٓٔ للَغ اإلاؿانضة نلى جْى

 1.للمجخمو الظي ٌهمل به

أهمُت الخذكُم  : املطلب الثالث 

حهىص أهمُت الخضُْٔ الى ٗىهه وؾُلت ال ياًت، وتهضٍ هظه الىؾُلت الى زضمت نضة ؾىاةِ حؿخسضم الٓىاةم 

حن،  اإلاالُت اإلاضْٓت وحهخمضها في اجساط ْغاتها وعؾم ؾُاؾاتها ومً الامثلت نلى هظه الؿىاةِ والُئاث وؾاةُت اإلاضٍع

ً الخالُحن املخخلُت و هٓاباث الهماٛ و يحرها   .اإلاؿدثمٍغ

 ي البُاهاث املخاؾبُت في وغو الخؿـ ومغاْبت وجُُٓم الخىُُظ ٛان اصعة اإلاشغوم حهخمض انخماص ٗلُا م

وألاصاء، ومً هىا جدطغ أن جٙىن جلٚ البُاهاث اإلاضْٓت مً ْبل هُئت َىُت مداًضة، ٖظلٚ هجض ؾاةُت 

                                                             
 .40مغحو ؾابٔ، ص  : هللا نبض أمحن زالض-  1
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ً حهخمض الٓىاةم اإلاالُت اإلاضْٓت نىض اجساط اي ْغاع في جىحُه اإلاضزغاث والاؾدثماعاث بدُث جدٓٔ  اإلاؿدثمٍغ

 .الخماًت اإلام٘ىت نىطغ لهم أٖبر ناةض ممً٘ مو انخباع

  ت و الطىانُت َخهخمض الٓىاةم اإلاالُت اإلاضْٓت مً ْبل هُئت َخُت مداًضة نىض وزطها أما البىٕى الخجاٍع

للمغاٖؼ اإلاالُت للمشغوناث التي جخٓضم بؿلب ْغوع وحؿهُالث  اةخماهُت منها، ٖظلٚ هجض عحاٛ الاْخطاص 

 .ٌهخمضون هظه الٓىاةم في جٓضًغ هم للضزل الٓىمي وفي الخسؿُـ الاْخطاصي 

  أما الهُئاث الخٙىمُت و أحهؼة الضولت املخخلُت َخهخمض الٓىاةم اإلاضْٓت في أيغاع ٖثحرة منها  الخسؿُـ

غ الاناهت لبهؼ الطىاناث  ابت ، و َغع الػغاةب و جدضًض ألاؾهاع ، و جٍٓغ  .الخ ....والْغ

  ٚومجمل الٓىٛ ان املخاؾبت ْض اضبدذ نلما احخمانُا ًسضم َئاث املجخمو املخخلُت خُث حهخمض جل

تها الاْخطاصًت نلى البُاهاث املخاؾبت اإلاسجلت بالضَاجغ أو الكاهغة بالٓىاةم اإلاالُت الطاصعة االُئاث في ْغاع

نً اإلاشغوناث املخخلُت ، ولً٘ لً حؿنى الخضمت الخُُٓٓت الا اطا نهضها الى هُئت زاعحُت مؿخٓلت أو 

شخظ ؾبُعي مداًض ، بُدظ جلٚ البُاهاث وزطاةطها  اهخٓاصًا مىكما و صُْٓا و ابضاء عأي مداًض خىٛ 

غها لىغو  مضي صخت جلٚ البُاهاث و صعحت الانخماص نليها ومضي صاللت الٓىاةم اإلاالُت مً خُث نضالت جطٍى

 1. اإلاشغوم اإلاالي و صخت جبُاجها لىدُجت الانماٛ مً عبذ أو زؿاعة 

 

 

 

 

                                                             
 .60، ص 2006 ،1ؽ الهغبي، املجخمو  م٘خبت نمان، وجؿىعا، خضازت ألانماٛ مساؾغ نلى الٓاةم الخضُْٔ: هكمي ئحهاب ئبغاهُم-  1
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أهىاع الخذكُم و الفشق بُنهما  : املبحث الثاوي

  اهىاع الخذكُم: املطلب ألاٌو 

جضُْٔ صازلي ، جضُْٔ زاعجي  : ًىٓؿم الخضُْٔ الى هىنحن أؾاؾحن 

 : الخذكُم الذاخلي

ٗاث  ٓىم بهظا الخضُْٔ شخظ اإلاىقِ في اإلاإؾؿت التي ًٓىم بخضُْٓها اطا ان حمُو اإلاإؾؿاث أو الشغ ٍو

ابت الضازلُت و الظي ٌشمل ئوم بّث ًجاص اما بغيبتها أو بىاؾؿت الٓىاهحن أو الخهلُماث ان ًٙىن لضحها ْؿم للْغ

غ خىلها الى الاصاعة الهلُا  الت الى لجىت الخضُْٔ ألحل مؿانضة هظه الاصاعة  وزظ اوشؿت اإلاإؾؿت و جٓضًم جٍٓغ

ت  ابت وانؿاء الاؾدشاعاث الػغوٍع للىضىٛ  الى أيغاغها و ٌشمل نمل اإلاضْٔ الضازلي جضُْٔ اليشاؽ وجضُْٔ الْغ

ت املخخلُت  اث الاصاٍع  1. للمؿخٍى

 : الخذكُم الخاسجي

غها خىلها الى الجهت  ٓىم به الصخظ اإلاإهل و اإلاؿخٓل و املجاػ إلهجاػ جضُْٔ البُاهاث اإلاالُت و جُُٓم جٍٓغ ٍو

ت اإلاالي  غ اإلاحزاهُت الهامت  لىغو الشٖغ غ خىٛ نضالت جطٍى أو الجهاث التي نُىه و يغغه الغةِس ي  الخالص الى جٍٓغ

غ الخؿاباث الخٙامُت لىخاةج انمالها  نً الُترة اإلاالُت اإلاهىُت   2.ونضالت جطٍى

مػاًير الخذكُـــم  :  املطلب الثاوي 

  اث اصاء مهىُت ان مً اهم اإلآىماث الاؾاؾُت ألًت مهىت مخؿىعة وحىب وحىص مهاًحر او مؿخٍى

ٗاَت مغاخل الهمل و إلاهىت  ومخهاٍع نليها بحن اإلاماعؾحن لهظه اإلاهىت ٌهملىن في غىئها و ٌؿحرون نليها في 

                                                             
 .95، ص  2009 ، ألاعصن ، نمان ، والخىػَو لليشغ ضُاء صاع الاججاهاث اإلاهاضغة في الخضُْٔ والخأُٖض،: حمهت خلمي أخمض-  1

ابت، :أمحن زالض هللا نبض-  2  .72، ص 2002 ،1،ؽ ألاعصن لليشغ، واةل صاع الاججاهاث الخضًثت في الخضُْٔ والْغ
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جضُْٔ الخؿاباث مهاًحر مخهاٍع نليها في مهكم البلضان الهالم اإلاخٓضم مداؾبُا و ْض جػمً هظا 

 1: اإلاؿلب مهاًحر الخضُْٔ مٓؿمت الى زالر مجمىناث عةِؿُت  هي 

  مػاًير غامت : 

:  و هي مهاًحر جسظ شخظ اإلاضْٔ و مخهلٓت بخأهُل اإلاضْٔ و هىنُت نمله و هي 

ب اإلانهي اإلاؿلىب و الُ٘اءة  -1 الخضُْٔ ًجب ان ًخم مً ْبل شخظ او اشخاص لضحهم  الخأهُل أو الخضٍع

 الالػمت في جضُْٔ الخؿاباث 

ٗان مإهال و ُٖإا في املجاالث الازغي مثل املجاالث اإلاالُت و الانماٛ ال  هظا اإلاهُاع ًُتّر بان الصخظ مهما 

ب في خٓل الخضُْٔ  . ًخمً٘ مً الُٓام بالخضُْٔ بضون الخأهُل و الخضٍع

ت والُهلُت  -2  باليؿبت لجمُو الامىع اإلاخهلٓت بالخضُْٔ َهلى اإلاضْٔ ان ًداَل نلى اؾخٓاللُت الظهىُت الكاهٍغ

عاي مضْٔ الخؿاباث خىٛ صخت البُاهاث املخاؾبُت ًطبذ يحر طي ُْمت اطا لم ًً٘  مؿخٓال َهلُا  -

ا ، الاؾخٓاللُت  حهخبر الهمىص الُٓغي إلاهىت جضُْٔ الخؿاباث و في خالت الشٚ باؾخٓاللُت  وقاهٍغ

 .اإلاضْٔ َان زٓت الجمهىع ؾدىسُؼ هدُجت لظلٚ 

غ  -3  .نلى اإلاضْٔ ان ًبظٛ الهىاًت اإلاهىُت اإلاؿلىبت ازىاء احغاء الخضُْٔ و نىض  جدػحر الخٍٓغ

اث الهمل اإلاىجؼ مً ْبل اإلاؿانضًً الظًً ْامىا  َالهىاًت اإلاهىُت جخؿلب صعاؾت اهخٓاصًت لجمُو مؿخٍى

. بهمل الخضُْٔ 

 مػاًير الػمل املُذاوي :  

:  و هي مخهلٓت بدىُُظ نملُت الخضُْٔ و الاحغاءاث التي نلُه اهجاػها و حشمل 

 ًجب الخسؿُـ الٙافي لهملُت الخضُْٔ ٖما ًجب الاشغاٍ نلى اإلاؿانضًً ان وحضوا  -1

                                                             
 .110 ص ، مغحو ؾابٔ: حمهت خلمي أخمض-  1
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ابت الضازلُت لُٙىن اؾاؾا لخسؿُـ نملُت  -2 ًجب ان ًٙىن هىالٚ َهم و صعاؾت و جُُٓم لىكام الْغ

ذ و مضي الُدظ الظي ؾُٓىم به   . الخضُْٔ و جٓضًغ ؾبُهت ْو

ٗاَُت و مالةمت و طاث نالْت و طلٚ مً زالٛ الُدظ، اإلاالخكت، الاؾخُؿاع،  -3 الخطىٛ نلى اصلت 

حر اؾاؽ مهٓىٛ لغاي اإلاضْٔ خىٛ البُاهاث املخاؾبت   . الخأًُضاث و الاحغاءاث الازغي لخَى

 مػاًير اغذاد الخذكُم :  

غ مً أن البُاهاث املخاؾبت ْض جم جدػحرها خؿب اإلاباصب املخاؾبُت اإلاخهاٍع  ًجب ان ٌشحر الخٍٓغ

.  نليها 

غ ًجب ان ٌشحر الى الكغوٍ التي لم ًخم َيها اجبام اإلاباصب املخاؾبُت اإلاخهاٍع نليها في الؿىت  الخٍٓغ

ٗاهذ في الؿىت الؿابٓت  . الخالُت ٖما 

ٗاَُت ئال ئطا طٖغ زالَا لظلٚ مً ْبل  حهخبر الاًػاخاث و اإلاهلىماث اإلالخٓت مو البُاهاث اإلاالُت 

. اإلاضْٔ

غ نلى ئنؿاء عاي خىٛ البُاهاث املخاؾبُت ٖٙل  انؿاء عاي مخدُل ، عاي : ًجب ان ًدخىي الخٍٓغ

مسالِ ، او نضم انؿاء الغاي و في خالت نضم انؿاء الغاي الىكُِ ًجب انؿاء الاؾباب و بُٓغة شغح 

 1. ْبل َٓغة الغاي 

 

 

 

 

 

                                                             
 .75مغحو ؾابٔ، ص : أمحن زالض هللا نبض-  1
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م الشٙل  الخضُْٔ مهاًحر مسؿـ( : I -2 )ْع

 

 .مداغغة أؾخاط حامعي: اإلاطضع

  الخاسجي والخذكُم الذاخلي الخذكُم بين الفشق : الثالث املطلب

 :ًلي ٖما الخاعجي والخضُْٔ الضازلي الخضُْٔ بحن والازخالٍ الدشابه اوحه بُان ًم٘ىىا
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 ٌ الخاسجي  والخذكُم الذاخلي الخذكُم بين الفشق ( :I -1 )حذو

 

. محاضرة أستاذ: المصدر
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ش و مهام محافظ الحعاباث : املبحث الثالث جلاٍس

 ٌ ـــش: املطلب ألاو   أهىاع الخلاٍس

هاث املخلُت في مسخلِ صٛو الهالم نلى غغوعة ابضاء  ض ال٘ثحر مً الهُئاث الهلمُت و اإلاهىُت و الدشَغ جٖإ

ِ اإلاالي للمإؾؿت و نلُه َان عاي اإلاضْٔ ال ًسغج نً  اإلاضْٔ عاًه في مضي صخت الٓىاةم اإلاالُت في الخهبحر نً اإلاْى

غ ٖما ًلي   : أعبو خاالث و جخدضص ٗل خالت اهؿالْا مً هىم الخٍٓغ

غ هكُِ  -  جٍٓغ

غ يحر هكُِ حؼةُا -  جٍٓغ

غ يحر هكُِ ٗلُا  -  جٍٓغ

غ ؾلبي او الامخىام نً ابضاء الغاي  -  جٍٓغ

  ش هظُف : الفشع ألاٌو  جلٍش

غ الى نضم وحىص جسِ - اث ،اي ان هىإ نضالت في جمثُل الٓىاةم اإلاالُت نً ًؼٌشحر هظا الىىم مً الخٍٓغ

 .خالت اإلاإؾؿت مدل الخضُْٔ 

غ او  - مً٘ إلاضْٔ اغاَت َٓغاث ازغي للغاي اطا وحض ان هىإ اخضار مهىُت ًجب طٖغها في الخٍٓغ ٍو

 .ُٖض مهحن او جُؿحر إلاىغىم مهحن أالذ

غ الىمؿي في خالت الغاي الىكُِ -  1 .و الشٙل آلاحي ًىضح هُٙل الخٍٓغ

                                                             
ت، الىاخُت اإلاهاضغة، الخؿاباث جضُْٔ: اإلاؿاعهت َالح يؿان-   1  .120، ص 2006 ،1ؽ ألاعصن، اإلاؿحرة، صاع الىكٍغ
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ش الىمطي  : (I -3 )الشيل – حالت الشأي الىظُف – هُيل  الخلٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من مزهشة ماحعخير، دوس لجىت الخذكُم في جحعين وظُفت الخذكُم، ششهت الخأمين ألاسدوي، لىبُه جىفُم املشعي: املصذس

  ش غير هظُف حضاُا: الفشع الثاوي   :جلٍش

غ مخدُل بؿبب وحىص  - غ ٌشحر الى وحىص جدُكاث  و هى أن ًطضع اإلاضْٔ جٍٓغ هظا الىىم مً الخٓاٍع

 . بهؼ الانتراغاث و ًجب نلى اإلاضْٔ ان ًظٖغ هظه الخدُكاث و أزغها نلى الٓىاةم اإلاالُت اإلاضْٓت 

ف مً أضهب اإلاهام التي جٓو نلى ناجٔ اإلاضْٔ ،خُث ًلجأ اإلاضْٔ َيها ئلى اؾخسضام ٌٍهخبر الغاي بخذ -

غ أؾباب الخدُل بشٙل مدضص و صُْٔ و ْض جغحو هظه الخدُكاث ئلى أخض ألاؾباب  أؾلىب واضح لخبًر

 :الخالُت 

 .في خالت نضم مؿابٓت نملُت الُدظ للضَاجغ و السجالث إلاهاًحر الخضُْٔ -

ـــش  اظم الخلٍش

الُٓغة الخمهُضًت  

 

َٓغة الىؿٔ 
 

 

اء الغأي  َٓغة اب  

 

 

خ   :الخىكُـــؼ                                                                       :الخـــاٍس
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اث مً ؾٍغ ئصاعة اإلاإؾؿت إلحغاءاث الخضُْٔ مً زالٛ نضم مؿانضة اإلاضْٔ في الخطىٛ  - وحىص مهْى

 .نلى اإلاطاصْاث و الشهاصاث مً الًحر 

ابت الضازلي  -  نضم ُٖاًت هكام الْغ

ٓا للمباصب املخاؾبت  -  نضم انضاص الٓىاةم اإلاالُت َو

ت اإلاإؾؿت في اإلاؿخٓبل الٍٓغب -   1.في خالت ما اطا جبحن للمضْٔ اخخماالث َُما ًسظ اؾخمغاٍع

 ش غير هظُف ولُا: الفشع الثالث   :جلٍش

غ الى نضم الخمثُل الٓىاةم اإلاالُت للطىعة الخُُٓٓت للىغو اإلاالي للمإؾؿت و ؾبٓا  - شحر هظا الخٍٓغ َو

غ البض ان ًىضح بهباعاث  للمباصب املخاؾبُت اإلآبىلت نمىما و نىض اؾخسضام اإلاضْٔ هظا الغاي في جٍٓغ

 .ال جٓبل الشٚ في اؾباب هظا الغاي 

و نىض هظا الىىم مً الغأي اإلاضْٔ ًجض ان الخدُل يحر ٗاٍ لإلَطاح نً الىٓظ او الخػلُل في  -

 .الٓىاةم اإلاالُت و ًجب نلى مضْٔ الخؿاباث بُان أؾباب ئضضاعه للغاي الؿلبي 

غ  -  :و مً الاؾباب التي جإصي الى ئنضاص مثل هظا الخٍٓغ

ابت الضازلُت لضعحت ال -  ًمً٘ الانخماص نلُه مً ْبل اإلاضْٔ  نضم ُٖاًت هكام الْغ

 وغو الُٓىص و الهٓباث مً ؾٍغ اصاعة اإلاإؾؿت  -

نضم جىأَ بحن اإلاضْٔ والاصاعة َُما ًخهلٔ بىحىص مشاٗل في الضَاجغ والسجالث مثل التزوٍغ والخػلُل  -

 2.مما ًإزغ نلى صخت وضضّ مهلىماث الٓىاةم اإلاالُت 
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  ش العلبي او الامخىاع غن ابذاء الشاي : الفشع الشابؼ  : الخلٍش

ٗاَُت   ًٓىم اإلاضْٔ الخؿاباث باالمخىام نً ابضاء الغاي في خالت نضم جم٘ىه مً الخطىٛ نلى أصلت ازباث 

ٌؿخؿُو ابضاء عاي خىٛ البُاهاث اإلاالُت   ومالةمت لظلٚ ال

و ْض ًمخىو اإلاضْٔ مً ابضاء عأًه بؿبب ُْىص ٖبحرة نلى مضي الُدظ الظي ًٓىم به او في خالت نضم جأٖضه 

ؼ اإلاالي و نلى هخاةج الانماٛ َُي هظه  مً ُْمت اخض الهىاضغ او هخاةج  مهىُت جإزغ بشٙل ٖبحر نلى اإلاٖغ

ً عاي نً الٓىاةم اإلاالُت ٗىخضة واخضة  .  الخالت ًجض اإلاضْٔ اهه مً الطهب نلُه جٍٙى

:  و مً اإلامً٘ إلاضْٔ الخؿاباث ان ًمخىو نً ابضاء الغاي في الخاالث الخالُت 

عؾاٛ مطاصْاث مً الهمالء للخدٓٔ مً اعضضتهم او اعؾاٛ ئفي خالت نضم الؿماح إلاضْٔ الخؿاباث ب

. مطاصْاث الضاةمحن للخدُٓٔ مً عضُض اإلاإؾؿت لضحهم 

ش  الُٓام بهملُت الجغص مو نضم خػىع اإلاضْٔ او مً ًىىب نىه و نضم جم٘ىه مً َدظ الاعضضة في جاٍع

.  الخٔ 

ٓت الخُُٓم   في خالت نضم ْىانت اإلاضْٔ بُٓم بهؼ الهىاضغ الكاهغة في اإلاحزاهُت او نضم الاْخىام بؿٍغ

غ الىكُِ غ اإلاضْٔ بسالٍ الخٍٓغ   1.الشٙل الخالي ًىضح هُٙل جٍٓغ

 

 

 

                                                             
 .144مغحو ؾابٔ، ص : حمهت خلمي أخمض-   1



ت  الفصل ألاٌو                                                                                                                     ماهُت الخذكُم في البىىن الخجاٍس

 

 
26 

ش الىظُف: (I-4) الشيل ش الىمطي بخالف الخلٍش . هُيل الخلٍش

ـــش  اظـــم الخلٍش

 

 

لىؿاّ  َٓغة 

 

 

 

 

ــخ   :الخىكــُؼ                                                                     :الخــــاٍس

الُٓغة الخمهُضًت 

اؾباب الامخىام نً ابضاء الغأي 

. املشعي جىفُم لىبُه ألاسدوي، الخأمين ششهت الخذكُم، وظُفت جحعين في الخذكُم لجىت دوس  ماحعخير، مزهشة من: املصذس

 

ش محافظ الحعاباث  : املطلب الثاوي  مػاًير جلاٍس

 :جخهلٔ مهاًحر مداَل الخؿاباث نلى الخطىص بما ًلي  -

ت و ضىعتها الصخُدت او نىض  مهُاع اإلاطاصْت بخدُل او بضون جدُل نلى اهخكام و صخت الىزاةٔ الؿىٍى

ؼ اإلاطاصْت اإلابرع  . الاْخػاء ،َع

  مهُاع اإلاطاصْت نلى الخؿاباث اإلاضنمت  -

 مهُاع خىٛ الاجُاُْاث اإلاىكمت  -

ػاث  -  مهُاع خىٛ جُاضُل انلى زمـ حهٍى

 مهُاع خىٛ الامخُاػاث الخاضت اإلامىىخت للمؿخسضمحن  -
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مهُاع خىٛ جؿىع هدُجت الؿىىاث الخمـ الازحرة و الىدُجت خؿب الؿهم او خؿب الخطت  -

 الاحخمانُت 

ابت الضازلي  -  مهُاع خىٛ الاحغاءاث الْغ

ت الاؾخًالٛ  -  مهُاع خىٛ اؾخمغاٍع

 مهُاع ًخهلٔ بدُاػة اؾهم ٖػمان  -

و الغاؽ اإلااٛ  -  مهُاع ًخهلٔ بهملُت َع

 مهُاع ًخهلٔ بهملُت زُؼ عاؽ اإلااٛ  -

 ضضاع ُْم مىٓىلت ازغي ئمهُاع ًخهلٔ ب -

 مهُاع ًخهلٔ بخىػَو الدؿبُٓاث نلى اعباح الاؾهم  -

ٗاث طاث الاؾهم  - ل الشغ  مهُاع ًخهلٔ بخدٍى

ٗاث اإلاغاْبت  -  مهُاع ًخهلٔ بالُغوم و اإلاؿاهماث و الشغ

 1.ًدضص مدخىي ٗل مهُاع مً هظه اإلاهاًحر بٓغاع مً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت -

ش الخػبير غن الشأي حىٌ اللىاام املالُت  مػُاس    : جلٍش

غ ئلى  : 1ـ1 غ نام للخهبحر نً الغأي ،ًبحن َُه أصاء مهمخه ، ًخم ئعؾاٛ هظا الخٍٓغ ًٓىم مداَل الخؿاباث بانضاص جٍٓغ

. الجمهُت الهاصًت

غ الهام للخهبحر نً عأي مداَل الخؿاباث باإلاطاصْت بخدُل أو بضون جدُل نلى  هخكام اًجب أن ًيخهي هظا الخٍٓغ

ؼ اإلاطاصْت ٖما ًيبغي  . و صخت الٓىاةم اإلاالُت و ٖظا ضىعتها الصخُدت أو نىض الاْخػاء، َع
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ابت اإلاؿىضة ئلُه ؾبٓا إلاهاًحر اإلاهىت و يلى أهه  : 2ـ1 ٌهبر مداَل الخؿاباث مً زالٛ عأًه ، نلى أهه أصي مهمت الْغ

ت ال جخػمً  زخالالث مهخبرة مً شأجها اإلاؿاؽ بمجمل الخؿاباث اجدطل نلى غمان ٗاٍ بأن الخؿاباث الؿىٍى

ت  . الؿىٍى

ختى ًٙىن الخهبحر نً عأًه مإؾؿا ، ًٓىم مداَل الخؿاباث بُدظ و جُُٓم الىخاةج اإلاؿخسلطت  مً  : 3ـ1

الهىاضغ اإلاثبخت اإلاخدطل نليها ، َُٓضع بظلٚ ألاهمُت اليؿبُت للمهاًىاث التي ْام بها و الؿابو اإلاهخبر لالزخالالث 

 1.ٖدشُها االتي 

ش الػام للخػبير غن الشأي  : الخلٍش

: ملذمت  : 1ـ1

غ، ًٓىم مداَل الخؿاباث ب  :  في مٓضمت الخٍٓغ

ش حهُِىه  ٓت و جاٍع . ـ الخظٖحر بؿٍغ

. ـ الخهٍغِ بالُ٘ان اإلانهي 

ش ئُْاٛ الؿىت اإلاالُت اإلاهىُت  . ـ طٖغ جاٍع

ُها مً ؾٍغ الجهاػ اإلاإهل في الُ٘ان  . ـ ؤلاشاعة ئلى أن الٓىاةم اإلاالُت ْض جم ْو

ت نىض الٓىاةم اإلاالُت  ً في الشٖغ . ـ الخظٖحر بمؿإولُت اإلاؿحًر

. ـ الخظٖحر بمؿإولُخه في الخهبحر نً عأًه خىٛ الٓىاةم اإلاالُت 

ىت و حضٛو حًحراث  غ باإلاحزاهُت و حضٛو خؿاب الىخاةج  و حضٛو جضَٓاث الخٍؼ اّ الخٍٓغ  ـ جدضًض ئطا جم ئَع
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. عأؽ اإلااٛ و ٖظا اإلالخٔ نىض الاْخػاء

: الشأي حىٌ اللىاام املالُت  : 2ـ1

: ًٓىم مداَل الخؿاباث غمً هظا الٓؿم 

ًحر ئلى أهضاٍ و ؾبُهت اإلاغاْبت ، مو جىغُذ أن ألاشًاٛ التي أهجؼتها ْض جمذ ؾبٓا إلاهاًحر اإلاهىت و أجها حشٙل ْانضة 

ت  . مىؿُٓت للخهبحر نً عأًه خىٛ الخؿاباث الؿىٍى

: ـ ٌهبر نً عأًه خىٛ الخؿاباث الظي ًمً٘ أن ًٙىن خؿب الخالت 

ٌ ـ  :  سأي باللبى

ـ ًخم الخهبحر نً الغأي بالٓبىٛ مً زالٛ مطاصْت مداَل الخؿاباث نلى الٓىاةم اإلاالُت بأجها مىخكمت و ضاصْت في 

ٓا للٓىانض و اإلاباصب املخاؾبُت اإلاهمىٛ بها ، ٖما جٓضم ضىعة مؿابٓت للىغهُت اإلاالُت و  حمُو حىاهبها اإلاهخبرة ، َو

ىت الُ٘ان نىض جهاًت الؿىت اإلاالُت  . وغهُت الظمت و زٍؼ

. ـ جخؿابٔ اإلاهلىماث الىاعصة في ملخٔ الٓىاةم اإلاالُت مو الٓىاةم اإلاالُت اإلاهضة التي جُؿغها 

ٔ بمالح ت فـ ًمً٘ لهظا الغأي أن ًَغ غ ْاعب الخؿاباث الؿىٍى . اث و مهاجباث طاث ؾابو خُاصي مىحهت ئلى جىٍى

 : ـ سأي بخحفظ

ًخم الخهبحر نً الغأي بخدُل مً زالٛ مطاصْت مداَل الخؿاباث بخدُل نلى الٓىاةم اإلاالُت بأجها مىخكمت 

ت اإلاُهىٛ، ٖما جٓضم ضىعة مؿابٓت لىدُجت  ٓا للٓىانض واإلاباصب املخاؾبُت ؾاٍع وضاصْت في حىاهبها اإلاهخبرة  َو

 1.نملُاث الؿىت اإلاىطغمت و ٖظا الىغهُت اإلاالُت و ممخلٙاث الُ٘ان في جهاًت هظه الؿىت اإلاالُت
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ـ ًجب نلى مداَل الخؿاباث أن ًبحن بىغىح في َٓغة حؿبٔ الخهبحر نً الغأي ، الخدُكاث اإلاهبر ننها ، مو جٓضًغ 

. حجمها ئطا أمً٘ ْطض ئبغاػ جأزحرها في الىدُجت و الىغهُت اإلاالُت للُ٘ان 

: سأي بالشفعـ 

ؼ مبرع بىغىح مً ؾٍغ مداَل الخؿاباث، و اإلاطاصْت نلى  ؼ مً زالٛ َع ًخم الخهبحر نً الغأي بالَغ

ت اإلاُهىٛ  ٓا للٓىانض و اإلاباصب املخاؾبُت ؾاٍع  .الٓىاةم اإلاالُت و أهه لم ًخم ئنضاصها في حمُو حىاهبها اإلاهخبرة َو

ػه  ًجب أن ًبحن مداَل الخؿاباث بىغىح في َٓغة ، ْبل الخهبحر نً الغأي ، الخدُكاث التي صَهخه ئلى َع

. للمطاصْت مو جٓضًغ ئطا أمً٘ طلٚ ْطض ئبغاػ جأزحرها خىٛ الىدُجت و الىغهُت اإلاالُت للُ٘ان 

  مهام محافظ الحعاباث: املطلب الثالث 

ؾمه الخاص و جدذ مؿإولُخه مهمت اإلاطاصْت اٌهض مداَل الخؿاباث ٗل شخظ ًماعؽ بطُت ناصًت ب

ت و الهُئاث و  و اإلاهمىٛ به انلى صخت خؿاباث الشٖغ . هخكامها و مؿابٓتها ألنماٛ الدشَغ

 1:ـ ًػؿلو مداَل الخؿاباث باإلاهام ألاجُت 

ت مىخكمت و صخُدت و مؿابٓت جماما لىخاةج نملُاث الؿىت اإلاىطغمت و ٖظا ألامغ  ـ ٌشهض بأن الخؿاباث الؿىٍى

ٗاث و الهُئاث  . باليؿبت للىغهُت اإلاالُت و ممخلٙاث الشغ

غ الدؿُحر الظي ًٓضمه اإلاؿحرون  ت و مؿابٓتها للمهلىماث اإلابِىت في جٍٓغ ـ ًُدظ صخت الخؿاباث الؿىٍى

ٗاء أو خاملي الخطظ  . للمؿاهمحن أو الشغ
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 ً ابت الضازلُت اإلاطاصّ نليها مً مجلـ ؤلاصاعة و مجلـ اإلاضًٍغ غ زاص خىٛ إلحغاءاث الْغ ـ ًبضي عأًه في شٙل جٍٓغ

. أو اإلاؿحر 

ت التي ًغاْبها واإلاإؾؿاث أو الهُئاث الخابهت لها او بحن اإلاإؾؿاث والهُئاث  ـ ًٓضع شغوؽ ئبغام الاجُاُْاث بحن الشٖغ

ت اإلاهىُت مطالح مباشغة أو يحر مباشغة  ً للشٖغ . التي جٙىن َيها للٓاةمحن باإلصاعة أو اإلاؿحًر

ً والجمهُت الهامت أو الهُئت، بٙل هٓظ ْض  ل اٖدشُه أو اـ ٌهلم اإلاؿحًر ؾخمغاع اؾلو نلُه ، و مً ؾبُهخه أن ٌهْغ

ت أو الهُئت و مغاْبت مضي مؿابٓت ا ؾخًالٛ اإلاإؾؿت أو الهُئت وجسظ هظه اإلاهام َدظ ُْم ووزاةٔ الشٖغ

. املخاؾبت للٓىانض اإلاهمىٛ بها ، صون الخضزل في الدؿُحر

ت والهُئت خؿاباث مضمجت أو خؿاباث مضنمت ، ًطاصّ مداَل الخؿاباث أًػا نلى صخت  ـ نىضما حهض الشٖغ

غ مداَكي او هخكام الخؿاباث اإلاضنمت واإلاضمجت و ضىعتها الصخُدت وطلٚ نلى أؾاؽ الىزاةٔ املخاؾبُت و جٍٓغ

ؼ الٓغاع  . الخؿاباث لضي الُغوم او الُ٘اهاث الخابهت لىُـ مٖغ

ـ حهحن نلى الجمهُت الهامت أو الجهاػ اإلاٙلِ باإلاضاوالث بهض مىآَتها ٖخابُا و نلى أؾاؽ صَتر الشغوؽ، مداَل 

ت الىؾىُت . الخؿاباث مً بحن اإلاهخمضًً و اإلاسجلحن في حضٛو الًَغ

. ـ جدضص نهضة مداَل الخؿاباث زالر ؾىىاث ْابلت للخجضًض مغة واخضة 

. ـ ال ًمً٘ حهُحن هُـ مداَل الخؿاباث بهض نهضجحن مخخالُخحن ئال بهض مط ي زالر ؾىىاث

ت او الهُئت اإلاغاْبت زالٛ ؾيخحن مخخالُخحن ًخهحن نلى مداَل  ـ في خالت نضم اإلاطاصْت نلى خؿاباث الشٖغ

 1.الخؿاباث ئنالم و ُٖل الجمهىعٍت املخخظ ئْلُمُا بظلٚ 
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. ـ في هظه الخالت ال ًجغي جدضًض نهضة مداَل الخؿاباث

ت أو ججمو مداَكي الخؿاباث ئبالى لجىت مغاْبت الىىنُت بخهُِىه  ـ ًخهحن نلى مداَل الخؿاباث أو مؿحر الشٖغ

ٔ عؾالت مىص ى نليها في أحل أْطاه زمؿت نشغ ًىما  . بطُت مداَل الخؿاباث نً ؾٍغ

ذ وفي نحن اإلاٙان نلى السجالث املخاؾبُت واإلاىاػهاث واإلاغاؾالث  ـ ًمً٘ ملخاَل الخؿاباث الاؾالم في أي ْو

مً٘ أن ًؿلب مً الٓاةمحن باإلصاعة  ت أو الهُئت، ٍو واملخاغغ بطُت نامت ٗل الىزاةٔ وال٘خاباث الخابهت للشٖغ

ت أو الهُئت ٗل الخىغُداث واإلاهلىماث و أن ًٓىم بٙل الخُخِشاث التي ًغاها الػمت  . وألانىان و الخابهحن للشٖغ

ـ ًمً٘ ملخاَل الخؿاباث مً ًؿلب مً ألاحهؼة اإلاإهلت الخطىٛ في مٓغ الش٘ت نلى مهلىماث جخهلٔ بمإؾؿاث 

. مغجبؿت بها أو بمإؾؿاث أزغي لها نالْت مؿاهمت مهها

ٗاث ٗل ؾخت أشهغ نلى ألاْل ملخاَل الخؿاباث ٖشُا مداؾبُا، ٌهض خؿب  ـ ًٓضم الٓاةمىن باإلصاعة في الشغ

 1.مسؿـ الخطُلت و الىزاةٔ املخاؾبُت التي ًىظ نليها الٓاهىن 

لت مماعؾت مهمخه هُئاث الدؿُحر ْطض جؿبُٔ اخٚ . م الٓاهىن الخجاعي اـ ٌهلم مداَل الخؿاباث ٖخابُا في خالت نْغ
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: خالصت 

ئن ما حهم ئصاعة أي مإؾؿت هى غمان ألاصاء الجُض و الخد٘م أٖثر في الهملُاث التي هي بطضص ئصاعتها 

وحؿُحرها، ونلُه َهي بداحت ماؾت ئلى الاؾمئىان مً ؾالمت الخضُْٔ و خؿً حشًُله، إلاا له مً أهمُت ْطىي، 

ىم ألازؿاء و الاهدغاَاث و أًػا في  ذ اإلاىاؾب، ما ٌؿمذ بخدلُلها و جدضًض أؾبابها ازاضت في مىو ْو ٖدشاَها في الْى

 .الي الخٓلُل مً مساؾغ ألازؿاء و مىو ج٘غاع خضور جلٚ الاهدغاَاث مؿخٓبال ثومىاؾٔ الػهِ بًُت جدؿُنها و باٛ

 ّ ٙل ألاهكمت َان هكام الغ بت الضازلُت ًدخاج ئلى جُُٓم وغمان الؿحر الخؿً لإلحغاءاث و مخابهت اٖو

ل لها اإلاهمت و حهني بالخضُْٔ، جخُ٘ل  ٓخط ي طلٚ وحىص مطلخت، زاضت ومؿخٓلت، جٗى الهملُاث والخضُْٔ َيها  ٍو

وئن مداولت لخُُٓم أي هكام ًيبغي . بالخُُٓم والُدظ و الخدُٓٔ في ٗل أهكمت الدؿُحر و اإلاهلىماث صازل اإلاإؾؿت

 .أوال صعاؾخه و الخهٍغ نلُه

 



 

 

 

 

 

 

ت : الفصل الثاوي الخذكُم الذاخلي في البىىن الخجاٍس

 ٌ ت  : املبحث ألاو غمىمُاث حٌى البىىن الخجاٍس

ت  : املبحث الثاوي ماهُت الخذكُم الذاخلي في البىىن الخجاٍس

 البىىُت   الخذكُم الذاخلي و إداسة املخاطش: املبحث الثالث 
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 :جمهُذ

ٗاَت  ابُت التي ًخم مً زاللها َدظ و جُُٓم ُٖاءة و ُٖاًت  ٌهخبر الخضُْٔ الضازلي هىنا مً ؤلاحغاءاث الْغ

ابت الظي ًنهؼ بمؿإولُت الخدٓٔ مً اؤلاحغاءاث ، لهظا  حز في هُٙل الْغ نخبر البهؼ الخضُْٔ الضازلي بإعة التٖر

ابت نلى الخماًت اإلااصًت لألضىٛ و الخأٖض مً ؾالمت البُاهاث اإلاالُت و حصجُو الالتزام  ْضعة بُٓت أصواث الْغ

و الُ٘اءة الدشًُلُت  ت و َع  .بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ٗان البض مً  اصة حهٓضها و جُغنها ، ػاص ضهىبت حؿُحرها ، و  ئن جىؾو حجم البىٕى و حشهب وقاةُها مو ٍػ

الاهخمام بىقُُت الخضُْٔ الضازلي ٗىهه بؿاهم في جدبو الثًغاث و خاالث نضم الُ٘اءة ، و ال٘شِ اإلاب٘غ للمساؾغ 

َهملُت الخضُْٔ الضازلي حؿاهم في جُُٓم . لتزام البىٚ بها او الخدٓٔ مً جىاَغ ؾُاؾاث و ئحغاءاث مؿىعة، ومضي 

  .(جُهُل ئصاعة املخاؾغ)وئصاعة املخاؾغ و الخماًت منها  و جٓضًم اإلاشىعة في ماهُت الؿبل ألاهجح إلصاعتها 

ت، الظي جم جٓؿُمه ئلى  وؾِخم الخهغع مً زالٛ هظا الُطل ئلى واْو الخضُْٔ الضازلي في البىٕى الخجاٍع

ت، اما اإلابدث الثاوي ؾأجىاٛو َُه الخضُْٔ الضازلي في  زالزت مباخث خُث ًدىاٛو اإلابدث ألاٛو ماهُت البىٕى الخجاٍع

ت ت، أما اإلابدث الثالث و ألازحر ؾيخؿّغ َُه ئلى مضي َهالُت الخضُْٔ الضازلي في البىٕى الخجاٍع   .البىٕى الخجاٍع
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ت  : املبحث ألاٌو  غمىمُاث حىٌ البىىن الخجاٍس

  وشأة و مفهىم البىً: املطلب ألاٌو 

 ٌ   وشأة البىً:  الفشع ألاو

ت ٖمدطلت لكغوٍ و مخؿلباث  ت اوشأث اإلاطاٍع الخجاٍع ْخػتها الخؿىعاث نلى مغ الؿىحن، ولهل الطُاَع

ٗان الخجاع و عحاٛ ألانماٛ ًىصنىن أمىالهم لضي هإالء يفي أعوبا و ئ ؾالُا بالظاث هم أٛو مً ؾّغ الباب َلٓض 

ت لخُل خٓىّ أصخاب الىصاتو وه٘ظا وشأث الىقُُت  ت بٓطض خُكها مٓابل ئًطاالث ًدغعها الطُاَع الطُاَع

ٗان اإلاىصم ئطا أعاص طهبه ٌهؿي الطاتٌ ؤلاًطاٛ و ًأزظ الظهب ومو  ال٘الؾُُ٘ت ألاولى للمطاٍع وهي ئًضام ألامىاٛ و 

بٓى الظهب م٘ضؾا في زؼاةً الطاتٌ و ْض  مغوع الؼمً أضبذ الىاؽ ًٓبلىن ؤلاًطاٛ َُما بُنهم ٗىؾُلت للخباصٛ ٍو

جيبه الطاتٌ ئلى هظه الخُٓٓت َطاع ًٓغع مما لضًه مً الظهب مٓابل َاةضة وه٘ظا وشأث الىقُُت ال٘الؾُُ٘ت 

ٗان الٓغع ًأ ط شٙل ئًطاٛ ًدغعه رالثاهُت للمطاٍع وهي ؤلاْغاع، اما زلٔ الىٓىص و ئضضاعها َٓض وشأث نىضما 

و ٌهؿُه للمٓترع و زاضت بهضما أضبذ الىاؽ ًثٓىن بهظه ؤلاًطاالث ألجها ْابلت  (بضال مً الظهب الخُٓٓي)الطاتٌ 

ذ ٌشاؤون ٖما صلتهم نلى طلٚ ججاعبهم الهضًضة زالٛ حهاملهم مو الطاتٌ . باالؾدبضاٛ بالظهب في أي ْو

ٗان هدُجت لخؿىع  ال واٖبه او ُْام الطاتٌ بهظه ألانماٛ لم ًأحي َؿغة و ئهما  ػصًاص ٖبحر في زٓت اؾخًّغ ػمىا ؾٍى

 .الجمهىع اإلاخهامل مو الطاتٌ مما خىٛ مإؾؿخه ئلى الىىاة ألاولى للمطٍغ الخجاعي 

ٗان في البىضُْت نام  م ، زم جىالي قهىع اإلاطاٍع بهض طلٚ َكهغ بىٚ أمؿترصام نام 1157ولهل أٛو مطٍغ 

 1.م 1800م و بىٚ َغوؿا نام 1694

 

                                                             
ض و َالح الخؿني خؿً-  1  .86، ص  2000 ، ألاولى الؿبهت ، نمان ، لليشغ واةل صاع ، مهاضغ واؾتراجُجي ٖمي مضزل البىٕى ئصاعة : صوعي الغخمً نبض مٍإ
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 مفهىم البىً الخجاسي :  الفشع الثاوي

ِ للبىٕى هظٖغ منها ة هىإ نض : حهاٍع

 ـ أي ميشأة جخهامل بالىٓىص جٓبلها مً الهمالء في شٙل ئًضاناث و جدترم ؾلباتهم في سخبها ٗلُا أو بهػها و جٓىم 1

. ؾدثماع الىصاتو الؼاةضة ختى ًخم ؾلبها مً ْبل ألصخابهاابخدطُل الشُٙاث لهمالئها ٖما جٓىم بمىذ الٓغوع أو 

 ـ هي اإلاإؾؿاث التي جخهامل أو جخاحغ باالةخمان أو الضًً هى ألاؾاؽ اإلاهم الظي جٓىم نلُه اإلاطاٍع الخٓلُضًت في 2

نملها ، و الاةخمان ٌهني ألامان أو الثٓت التي جغبـ الضاةً باإلاضًً والتي ًخم بمىحبها صَو ُْمت في الخاغغ والضَو 

ذ مً ْبل الضاةً ئلى اإلاضًً ًخهحن نلى ألازحر في جهاًتها  اإلاإحل الخٓا ئطا الاةخمان ٌهني بىحه نام مىذ َترة مً الْى

. صَو الضًً اإلاؿخدٔ نلُه 

ٔ الخُل و ؤلاْغاع أو البُو أو الشغاء ا ـ هي مىكمت 3 . ْخطاصًت مخسططت في ئصاعة ألامىاٛ نً ؾٍغ

ُها بالىكغ ئلى وقاةُها ، َهي وؾُـ مالي بحن اإلآغغحن ا ـ البىٚ هى مإؾؿت مالُت ط4 ت ًمً٘ حهٍغ ث شخطُت مهىٍى

اء عو اإلآترغحن و ًسلٔ الاةخمان أو ما ًؿلٔ نلُه الٓغوع مو الُٓام بما ًغجبـ بهظه ألامىع مً زضماث و ئج

ُت   1.الهملُاث اإلاطَغ

 أهذاف البىً الخجاسي : املطلب الثاوي 

ت في الغبدُت، الؿُىلت، ألامان و َُما ًلي هخهٍغ نلى ٗل واخض منهم  :جخمثل أهضاٍ البىٕى الخجاٍع

 

 

                                                             
ت البىٕى ئصاعة : الهىضي ئبغاهُم مىحر-  1  .75، ص 1996 ، الثالثت الؿبهت مطغ، ، الخضًث الهغبي اإلا٘خب ، الٓغاعاث اجساط مضزل ـ الخجاٍع
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 :  الشبحُت ـ1

ت مهُىت مو الهلم أن الجاهب ألاٖبر للمطغوَاث ًخمثل اؾخسضام البىٚ ألمىاله في مجاالث اجيخج نلى  ؾدثماٍع

ؾدثماع جلٚ الىصاتو افي الُىاةض نلى الىصاتو بمسخلِ أهىانها و ئًغاصاجه جخمثل في الُىاةض التي ًخدطل نليها هدُجت 

. والُىاةض اإلاضَىنت نليها 

 :  العُىلتـ 2

ت بأجها ْضعة البىٚ نلى مىاحهت الالتزاماث اإلاالُت التي جخٙىن بشٙل  حهٍغ الؿُىلت الىٓضًت في البىٕى الخجاٍع

حرها  عةِس ي مً جلبُت ؾلباث اإلاىصنحن للسخب مً الىصاتو و جلبُت ؾلباث الاةخمان ومً هىا جٙىن شبه الىٓضًت و جَى

حر الخؿاعة التي جدضر هدُجت  حرها ٌؿانض البىٚ نلى جَى ت خُث أن جَى مً ألاهضاٍ ألاؾاؾُت للبىٕى الخجاٍع

غ الؿُىلت لضي البىٚ ًإصي لإلَالؽا . غؿغاعه ئلى جطُُت بهؼ مىحىصاجه يحر الؿاةلت ومجغص ئشانخه مً نضم جَى

 :  ـ الامان3

ًدؿم عأؽ ماٛ البىٚ الخجاعي بالطًغ مٓاعهت بطافي ألاضىٛ وهظا ٌهني ضًغ هامش الامان باليؿبت 

ت، َالبىٚ ٌؿخؿُو جدمل زؿاعة  ل الاؾدثماٍع للمىصنحن التي حهخبر أمىالهم اإلاىصنت لضي البىٚ مً أهم مطاصع جمٍى

ٔ اللجىء ئلى امىاٛ اإلاىصنحن و نلى البىٚ جدُٓٔ أٖبر ْضع  اصتها نىه جإصي ئلى حًؿُتها نً ؾٍغ جُىّ عأؽ ماله ألن ٍػ

ممً٘ مً الامان للمىصنحن نلى أؾاؽ عأؽ ماله الطًحر ئال أهه الظي ًيبغي مالخكخه هى الخهاعع الىاضح بحن هظه 

ت ، و ًغحو هظا ئلى حهاعع اهضاٍ ٗل مً الًضاعة  ألاهضاٍ و هى ما ًمثل اإلاشٙلت ألاؾاؾُت في ئصاعة البىٕى الخجاٍع

واإلاىصنحن، َاإلصاعة حؿعى ئلى جدُٓٔ أْص ى ناةض و هى ما ْض ًتٕر أزغا ؾلبُا نلى مؿخىي الؿُىلت و صعحت ألامان، 
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ؾدثماعاث جدؿم اأما اإلاىصنحن َُأملىن أن ًدخُل البىٚ بٓضع ٖبحر مً ألامىاٛ الؿاةلت و ان ًىحه مىاعصه اإلاالُت ئلى 

 1.بضعحت ْلُلت مً املخاؾغة و هى ما ًتٕر أزغا نلى ن٘ـ الغبدُت

ت البىىن وظااف: املطلب الثالث  الخجاٍس

ت هىنان مً الىقاةِ الخٓلُضًت الٓضًمت، ووقاةِ خضًثت، ئال أن هىإ نىامل  ًىحض لضي البىٕى الخجاٍع

: ٖثحرة جضحح حجم و ٖبُهت ٗل مً الىقاةِ الخضًثت و ألازغي الٓضًمت خؿب الخٓؿُم الخالي

ت حعب املفهىم الخللُذي: أوال   : وظااف البىىن الخجاٍس

ت خؿب اإلاُهىم الخٓلُضي في  : جخمثل وقاةِ البىٕى الخجاٍع

 : حػبئت املذخشاثـ 1

اصتها، خُث جخم جلٚ الىصاتو في شٙل  ٗاث و اإلاإؾؿاث و جىمُت جلٚ الىصاتو أي ٍػ حهني الاخخُاف بىصاتو الشغ

ت أو جدذ الؿلب وال ًضَو ننها َاةضة في  جُاف بها حخابها نلى غمت الاصنخباع أجها جغجبـ بأاوصاتو خؿاباث حاٍع

ذ مهحن جمثل خؿاباث ناحلت ، أها الخؿاباث آلاحلت َخضَو ننها َىاةض مٓابل  هم في أي ْو ووغهها جدذ جطَغ

ذ، وال جكل الىٓىص اإلاىصنت لضي البىٚ ناؾلت، وئهما حؿخسضم االخىاٛػ مً أصخابها نً خٔ  ؾخسضامها في أي ْو

ت ، الىصاتو ألحل ووصاتو االجؼء ألاٖبر في نملُاث  ةخماهُت والجضًغ بالظٖغ أن الىصاتو نضة أهىام َيها الخؿاباث الجاٍع

حر  . ضىاصًٔ الخَى

 : ظخخذام املىاسداـ 2

: ًلي  واعص َُماالمؾخسضام اًخمثل 

                                                             
ت، البىٕى في املخاؾغ ئصاعة جُهُل في الضازلي الخضُْٔ صوع  : زالٍ ؾمُت-   1 ٗاصًمي ماؾتر شهاصة لىُل م٘ملت مظٖغة الخجاٍع ، 2014  الدؿُحر، نلىم في أ

 .26ص
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و ًٌلب نلى . و جخمثل في مىذ الٓغوع نلى أشٙالها املخخلُت  : اللُام بػملُاث إلاكشاض ، مىح الااخمان:  1ـ 2 

ت الٓغوع ْطحرة ألاحل و التي ال جخهض أحالها ؾىت ئال ان هىإ وؿبت مً  ؤلاْغاع و الاْتراع في البىٕى الخجاٍع

لت ألاحل  . الٓغوع في جٙل البىٕى جٙىن مخىؾؿت و ؾٍى

و هى اإلاؿاهمت في اإلاشغوناث أو الاؾدثماع في ألاوعاّ اإلاالُت ، هظه الغؤٍت  : الاظدثماس في ألاوساق املالُت  :2 ـ 2

جىؾُو مإهالتها لُطبذ مً اإلامً٘ حهضاص ٛغؿغث البىٕى االخٓلُضًت هي عؤٍت غُٓت و بُهل غًـ اإلاىاَؿت، 

 1.زمؿت مهام ، باإلغاَت ئلى اليشاؽ الغةِس ي 

، ئضضاع مؿالب الػمان  (جطضًغ/ ؾخحراصا )مؿدىضًهنخماصاث اخُث ًخم َخذ  : جمىٍل الخجاسة الخاسحُت:  3 ـ 2

لطالح الهمالء مً الٓؿانحن الهام و الخاص و ًدث ًمىٛ اإلاؿخُُضًً ناصة مً الهُئاث الخٙىمُت ، و ًخم جٓضًم 

ت  ل أي الهمالث الاعجٙاٍػ . هظه الخضماث بالهمالث املخخلُت املخلُت و ألاحىبُت الؾُما الهمالث الٓابلت للخدٍى

ت : 4 ـ 2 ت مً بحن نملُاث الاةخمان التي ًمىدها البىٚ لهملُه ،  : خصم ألاوساق الخجاٍس حهض زطم ألاوعاّ الخجاٍع

ت مً البىٚ ْبل خلىٛ مُهاص  ؾخدٓاْها ، نلى أن ًدل البىٚ اخُث ًدٓٔ للهمُل اؾدُُاء ُْمت ألاوعاّ الخجاٍع

ت ، و هظا مٓابل خطىٛ اهخكاع مُهاص امدل الهمُل في  ؾخدٓاْها لُدطل نلى اإلابلٌ اإلاؿخدٔ في الىعْت الخجاٍع

ش الاؾخدٓاّ ًٓىم البىٚ بخدطُل رالبىٚ نلى َاةضة و نمىلت مً جاعي  ش الاؾخدٓاّ ، وفي جاٍع  الخطم ختى جاٍع

خخُاقه بدٔ الغحىم نلى الخطم في خالت نضم ُْام اإلاضًً بدؿضًض اُْمتها مً ْبل اإلاضًً هُابت نً نمُله مو 

. ُْمتها 

ًغجبـ ؾهغ الخطم بؿهغ الُاةضة للٓغوع ْطحرة ألاحل الؿاةضة في الؿىّ اإلاالُت ، و ًدضص ؾهغ الخطم بىاؾؿت 

. جُاّ بحن البىٚ و الهمُل االبىٚ الخجاعي بطىعة مؿخٓلت و لِـ في ضىعة 

. ؾدبضاٛ البىٚ للهمالث ألاحىبُت بهملت وؾىُت ، و باله٘ـا : اء غملُاث الصشفسإج : 5 ـ 2
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ت حعب املفهىم الحذًث :  ثاهُا  :وظااف البىىن الخجاٍس

ت جٓىم بها ومً بُنها    1 :هىإ الهضًض مً الىقاةِ الخضًثت التي أضبدذ البىٕى الخجاٍع

ت ا ـ وظُفت 1 : ظدشاٍس

وهكغا للخجغبت . لٓض نكم شأن اإلاهمت الاؾدشاعة في الهطغ الخضًث ، زاضت بهض الهملُاث البىُ٘ت و حهٓضها 

ل اإلاشغوناث الاْخطاصًت و الُٓام بالضعاؾاث  اإلا٘دؿبت مً ؾٍغ ئؾاعاث البىٕى و ُٖاءة مىقُيها ، مً حغاء جمٍى

ظلٚ الُٓام بالهملُاث البىُ٘ت الُىمُت ، بغػ صوع البىٚ ٖمؿدشاع ، ًٓطضه ألانىان الاْخطاصًىن مً  الالػمت لها ٖو

. أحل ؾلب الاؾخهاهت في شتى اإلاُاصًً الاْخطاصًت 

:  ـ الخىصَؼ 2

ٗاَت ألامىاٛ الالػمت لإلهخاج أو ئناصة ؤلاهخاج  ؼي ًخم جىػَو  في املجخمهاث طاث الخسؿُـ الاْخطاصي اإلاٖغ

ٔ البىٚ ، و ًخم طلٚ ناصة بالؿّغ الاةخماهُت ، وال ًىحض أي  واإلاخىلض مً مطاصع زاعحت نً اإلاشغوم هُؿه نً ؾٍغ

. مإؾؿاث أزغي يحر البىٕى جؼاٛو هظا اليشاؽ في قل طلٚ الىكام 

:  ـ وظُفت خذماث أمىاء الاظدثماس 3

: و حشمل جىلُُت واؾهت مً الخضماث التي ًٓضمها البىٚ لهمالةه مثل 

 ـ ؾضاص الالتزاماث الضوعٍت 

ـ ئْامت اإلاهاعع الؿلهُت صازلُا و زاعحُا  

ـ ئْامت اإلاؼاصاث لبُو و شغاء الؿلو 

                                                             
ٔ اإلاطغفي، صاع أؾامت لليشغ، نمان، ؽ: ؾامي حلضة-   1 ت، الدؿٍى  .40ص . 2000، 1البىٕى الخجاٍع
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ـ مماعؾت نملُاث بُو و شغاء الهٓاعاث  

ٗاهذ مشغونت   ـ أًت أنماٛ أزغي للهمالء ؾاإلاا 

:  ـ وظُفت إلاهابت 4 

الث الىٓضًت بحن الهمالء و بحن بهػهم البهؼ و  الُٓام بسضماث بالىُابت نً الهمالء مثل ئهجاػ نملُاث الخدٍى

ئضضاع زؿاباث الػمان التي ًؿلبها الهمالء و الُٓام بخدطُل شُٙاث و ٖمبُاالث الهمالء و ؾضاص صًىجهم هُابت 

. ننهم 

: دخاس املىاظباث ا ـ 5

اصة مىاعص البىٚ هدُجت جغاٖم مضزغاث اإلاخهامل نلى َتراث صوعٍت موهظا الىىم مً الخض اث البىُ٘ت ًإصي ئلى ٍػ

ختى خلىٛ مىنض اإلاىاؾبت التي ًضزغ ألحلها طلٚ الهمُل َُٓىم بسخب مضزغاجه، ويالبا ال ًإزغ هظا السخب نلى 

: مىاعص البىٚ لؿببحن ما 

ذ الظي ٌسخب َُه اإلاضزغون  ـ أن هىإ مىاؾباث نضًضة ًضزغ لها أهىام مسخلُت مً اإلاخهاملحن، َمثال في الْى

أمىالهم إلاىاحهت هُٓاث ألانُاص أو بضء الهام الضعاس ي لخدمل جٙالُِ ججهحز أبىائهم إلاؿخلؼماث الضعاؾت ن هجض أن 

ٗالؼواج و الاضؿُاٍ و يحرهما ايحرهم ًضزغ  . ؾخهضاص إلاىاحهت هُٓاث مىاؾباث أزغي ، 

ً و جىىم اإلاضزغاث ًٓلل ٖثحرا مً أزاع نملُت السخب باإلآاعهت مو حجم اإلاضزغاث اإلاىصنت اـ أن  عجُام نضص اإلاضزٍغ

 1.لضي البىٚ 
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ماهُت الخذكُم الذاخلي في البىىن : املبحث الثاوي 

ف الخذكُم الذاخلي في البىىن : املطلب ألاٌو  حػٍش

: ٌهٍغ الخضُْٔ الضازلي بأهه

ت منها و إلاؿانضة  ٗاَت وشاؾاجه ؾىاء جلٚ اإلاالُت أو ؤلاصاٍع وقُُت مؿخٓلت جيشأ صازل البىٚ لُدظ و جُُٓم 

لت ئليهم ٔ الخدلُل والخُُٓم و جٓضًم الخىحيهاث . حمُو الهاملحن َُه نلى ئهجاػ الىاحباث اإلاٗى وطلٚ نً ؾٍغ

والاؾدشاعاث التي جخهلٔ بالُهالُاث املخخلُت في البىٚ و للخأٖض مً الاؾخهماٛ الامثل للمىاعص و الٓضعاث بما ًخُٔ 

 والؿُاؾاث الهامت للبىٚ 

غ لالؾخهماٛ الضازلي في البىٚ لخم٘حن ؤلاصاعة مً الُٓام بمؿإولُاتها  ٓىم الخضُْٔ الضازلي بانضاص جٓاٍع ٍو

املخخلُت، بدُث حؿدىض في ئضضاع ْغاعاتها ئلى مهلىماث  صخُدت جخُٔ مو الؿُاؾاث و الخؿـ ، ؤلاحغاءاث الٓىاهحن 

و في هظا الؿُاّ و لٙي ًخدٓٔ اإلاضْٔ الضازلي مً هظا الىغو َاهه ًٓىم بما . واللىاةذ التي ٌهمل البىٚ مً زاللها 

 1:ًلي 

ـ مغاحهت ما جم جىُُظه للخأٖض مً مؿابٓت الؿُاؾاث و الخؿـ اإلاغؾىمت والخهلُماث و ؤلاحغاءاث والٓىاهحن 1

. الُغنُت 

. ؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت لخدُٓٔ أهضاٍ البىٚ ،أو مغاحهت جىُُظ الهملُاث بُ٘اءة مهٓىلت اـ مغاحهت مضي ُٖاًت 2

ـ الخدٓٔ مً صخت و صْت اإلاهلىماث اإلاثبخت في صَاجغ البىٚ و سجالجه و جدلُلها للخأٖض مً مالةمتها لأليغاع التي 3

ٔ الغبـ و اإلآاعهت للىضىٛ ئلى   .ؾخيخاحاث مهُىت حؿانض في جىحُه أنماٛ البىٚ احؿخسضم َيها و طلٚ نً ؾٍغ

                                                             
 يؼة، في ؤلاؾالمُت الجامهت ماحؿخحر، شهاصة لىُل مٓضمت مظٖغة وؤلاصاعي، اإلاالي ألاصاء غبـ في الضازلي الخضُْٔ ؾبُهت صوع : اإلاضلل ًىؾِ ؾهُض ًىؾِ-  1

 .60، ص  2007
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وبًغع الخضًث نً الخضُْٔ الضازلي في البىٕى َال بض مً الخهغع لضوع مجلـ ؤلاصاعة و ؤلاصاعة الهلُا، ئن 

ة الهلُا اإلاهُىت مً ْبل مجلـ ياإلاؿإولُت الغةِؿُت إلصاعة الهمل البىٙي في أي بىٚ جٓو نلى ناجٔ مجلـ ئصاعجه وئصاع

 1:ؤلاصاعة و طلٚ مً زالٛ ما ًلي 

ـ الخأٖض مً أن ألاشخاص طي ٌههض ئليهم باصاعة أنماٛ البىٚ مإهلحن مهىُا ولضحهم الخبرة الٙاَُت وزاضت أولئٚ 

. الظًً ًدؿلمىن اإلاىاضب الغةِؿُت في البىٚ 

ٗاَُت و أجها حهمل بُهالُت  ابت صازلُت  . ـ الخأٖض مً وحىص أهكمت ْع

ـ الخأٖض مً ان نملُاث البىٚ جضاع بشٙل مىاؾب و بخهٓل و خظع مهٓىٛ بما َُه أزظ املخططاث الٙاَُت للخؿاةغ 

. املخخملت

حر الؿُىلت اإلاالةمت اء و جَى . ـ اإلاغاْبت اإلاؿخمغة لٓضعة البىٚ نلى الَى

. ـ الهمل نلى خماًت مطالح اإلاىصنحن و الضاةىحن للبىٚ و ٖظلٚ اإلاؿاهمحن

ت اإلاُهىٛ، والتي  هاث و الخهلُماث الؿاٍع ـ ئْغاع اإلاحزاهُت الهمىمُت والخؿاباث الخخامُت التي ًخؿلبها الٓاهىن والدشَغ

ٓا للٓىانض وألاضىٛ اإلاخهاٍع نليها في ئنضاص اإلاحزاهُاث والخؿاباث  حه٘ـ الىغو اإلاالي الخُٓٓي لهملُاجه البىُ٘ت َو

، وجؼوٍض مضْٓي خؿاباث البىٚ الٓاهىهُحن بما ًم٘نهم مً ئنؿاء عأي َني مداًض بالخؿاباث  الخخامُت للبىٕى

ابُت ألازغي لخمُ٘نها مً جُُٓم أنماٛ البىٚ ووغهه اإلاالي  ؼي والؿلؿاث الْغ . الخخامُت، ٖظلٚ جؼوٍض البىٚ اإلاٖغ

جٙىن .ـ مجلـ ؤلاصاعة و ؤلاصاعة الهلُا للبىٚ اإلاهُىت مً ْبله مؿإولت نً ئوشاء صاةغة الخضُْٔ الضازلي في البىٚ 

ابت والػبـ الضازلي حهمل بشٙل صخُذ، وأن جمً٘ الهاملحن في هظه الضاةغة  مهامها الغةِؿُت الخأٖض مً أهكمت الْغ

                                                             
 .58، ص 2011 ألاولى، الؿبهت ألاعصن، نمان، الخىػَو، و لليشغ ضُاء صاع الخٙىمي، و الضازلي الخضُْٔ: حمهت خلمي أخمض-   1
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ذ اإلاىاؾب، وأزظ مالخكاتهم بهحن الانخباع و غهم ئلى ؤلاصاعة الهلُا في الْى جساط بشأجها امً أصاء واحبهم و جٓضًم جٓاٍع

.  ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت

  مبادئ الخذكُم الذاخلي في البىً :املطلب الثاوي

 ئلى اإلاباصب 2001أشاعث الىزُٓت الطاصعة نً لجىت باٛػ اإلاٙلُت باإلشغاٍ نلى أنماٛ البىٕى زالٛ ؾىت 

ٙي والتي شملذ   1:ألاؾاؾُت للمغاحهت الضازلُت و اإلاؿخمضة مً مهاًحر مههض اإلاضْٓحن ألامٍغ

ت 1  (الذًمىمت):ـ الاظخمشاٍس

خػمً هظا اإلابضأ غغوعة وحىص وقُُت جضُْٔ صازلي مؿخمغة مً خُث جىُُظ اإلاهام و الىاحباث بدُث ًٓو  ٍو

ت التي جخػمً انلى ناجٔ ؤلاصاعة الهلُا مؿإولُت  ٗاَت ؤلاحغاءاث الػغوٍع ت هظه الىقُُت بما ًدىاؾب اجساط  ؾخمغاٍع

حر اإلاىاعص الالػمت التي حؿانض في جدُٓٔ أهضاٍ الخضُْٔ  مو حجم البىٚ ، و ؾبُهت أوشؿخه و زاضت َُما ًخهلٔ بخَى

. الضازلي 

: ـ الاظخلاللُت 2

جخؿلب الاؾخٓاللُت أن جٙىن وقُُت الخضُْٔ الضازلي مؿخٓلت نً جىُُظ ألاوشؿت التي ًخم جضُْٓها و ٖظلٚ 

ابت الضازلُت الُىمُت مما ٌهؼػ مىغىنُت وهؼاهت هظه الىقُُت وهظا  ًجب أن جٙىن مؿخٓلت نً ئحغاءاث الْغ

أن جٙىن جبهُت الخضُْٔ الضازلي ملجلـ ؤلاصاعة او لجىت الخضُْٔ في مجلـ ؤلاصاعة ، و ًٙىن الاجطاٛ مباشغة  ًخؿلب

. و ٖظلٚ جخؿلب الاؾخٓاللُت نضم وحىص جػاعب في اإلاطالح ما بحن مىقُي اإلاغاحهت و البىٚ. مو هظا اإلاؿخىي 

 

                                                             
ت بحن الضازلي الخضُْٔ : الىعصاث هللا نبض زلِ-   1 ، 2006 ، ألاولى الؿبهت ، ألاعصن لليشغ، الىعاّ ، الضولُت الضازلي الخضُْٔ إلاهاًحر َٓا و الخؿبُٔ و الىكٍغ

 .29ص 
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: ـ وثُلت الخذكُم3

جب أن جدخىي نلى  ًخؿلب هظا اإلابضأ أن ًٙىن لٙل بىٚ وزُٓت جضُْٔ حهؼػ وحىص الخضُْٔ الّضازلي َُه وؾلؿخه، ٍو

 1:ألاْل ما ًلي 

  و ئصاعة الخضُْٔ الضازلي في البىٚ ومؿإولُاتها ونالْتها مو أهضاٍ الخضُْٔ الّضازلي وهؿاّ نمله، ومْى

ابُت ألازغي   الىقاةِ الْغ

  خم نخماص الىزُٓت مً ْبل لجىت الخضُْٔ في مجلـ ؤلاصاعة، امؿإولُاث مضًغ ئصاعة الخضُْٔ الضازلي، ٍو

ؼ ئصاعة الخضُْٔ ضالخُت الاؾالم نلى أًت وزاةٔ أو ملُاث أو مهلىماث و الاجطاٛ  ونلى ؤلاصاعة الهلُا جٍُى

مو أي مىقِ صازل البىٚ أزىاء جىُُظ مهام الخضُْٔ، ٖظلٚ ًجب أن حشحر الىزُٓت ئلى ألامىع التي  اإلاباشغ

. جٓضم َيها ئصاعة الخضُْٔ الاؾدشاعاث وشغوؾها 

:  ـ النزاهت 4

هه في البىٚ ، و الضوعان  أن ًجب أن ًخمخو اإلاضْٔ الضازلي باإلاىغىنُت و الجزاهت و ٌؿخمض طلٚ مً زالٛ مْى

اإلاؿخمغ ألنماٛ مىقُي الخضُْٔ الضازلي ، نضم ُْام اإلاضْٔ بخضُْٔ وشاؽ ٗلً ًخم جأصًخه مً زالله ْبل مغوع 

. ؾىت نلى ألاْل مً هٓله ئلى ئصاعة الخضُْٔ و نضم ُْام مىقُي ئصاعة الخضُْٔ بأًت أنماٛ جىُُظًت صازل البىٚ 

: ـ الىفاءة املهىُت  5

ا في جأصًتهم مهام الخضُْٔ الضازلي بشٙل مىاؾب صازل البىٚ ،  ـ حهخبر الُ٘اءة اإلاهىُت للمضْٓحن نىطغا حىهٍغ

ت و الخبرة و بُت مىخكمت لٙل مىقِ مً اوحشمل الُ٘اءة اإلاهىُت اإلاهَغ ت الخأهُل غمً ؾُاؾت جضٍع ؾخمغاٍع

  .مىقُي ئصاعة الخضُْٔ الضازلي 

                                                             
 .30مغحو ؾابٔ، ص  : الىعصاث هللا نبض زلِ-  1
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:  ـ هطاق أوشطت الخذكُم 6

ٗاث جابهت و ٖظلٚ ًجب  ًجب أن ًسػو ٗل وشاؽ أو وخضة في البىٚ للخضُْٔ الضازلي ؾىاء َغوم أو صواةغ أو شغ

 1:أن ٌشمل هؿاّ نمل الخضُْٔ الجىاهب الغةِؿُت الخالُت 

 ابت الضازلُت  ا زخباع و جُُٓم مضي ُٖاًت و ُٖاءة أهكمت الْغ

  زخباع نملُاث ووقاةِ و ئحغاءاث ئصاعة املخاؾغ ومضي جؿبُٓيها و أؾالُب جُُٓمها  واـ مغاحهت ُٖاءة

 ت بما َيها أهل ة اإلاهلىماث وزضماث البىٚ ؤلال٘تروهُت ، ومغاحهت ممغاحهت أهكمت اإلاهلىماث اإلاالُت وؤلاصاٍع

غ اإلاالُت، ومغاحهت ئحغاءاث خماًت ألاضىٛ ومضي  مضي صْت وؾالمت السجالث املخاؾبُت و الخٓاٍع

. َهالُاتها ومغاحهت ألاؾـ اإلاخبهت مً ْبل البىٚ في جُُٓم عأؽ ماله و نالْخه باملخاؾغ املخخملت 

ت  : املطلب الثالث  أهذاف و أظغ الخذكُم الذاخلي في البىىن الخجاٍس

 : أهذاف الخذكُم الذاخلي في البىىن: أوال 

ابت الضازلُت و حىصة اًخجلى مجاٛ جضزل الخضُْٔ الضازلي في  زخباع و جُُٓم مضي مالةمت و َهالُت هكام الْغ

لت ئلُه، وبهباعة أزغي حهضٍ الخضُْٔ الضازلي ئلى غمان جدُٓٔ هكام  ألاصاء في ئهجاػ و جىُُظ اإلاؿإولُاث اإلاٗى

ٓت َهالت، ومضي مىآَت الىكام للٓىاهحن اإلاىغىنت ، وبالخالي ، نلى الخضُْٔ  ابت الضازلُت لألهضاٍ الهامت بؿٍغ الْغ

الضازلي الُٓام بخُُٓم زالٛ َترة مدضصة مضي الخد٘م في املخاؾغ و خماًت اإلامخلٙاث و مطضاُْت اإلاهلىماث 

خمثل . خترام الٓىاهحن و ألاهكمتاوالاؾخهماٛ الاْخطاصي و الُهاٛ للمىاعص، وبطُت نامت جدُٓٔ ألاهضاٍ مو  ٍو

                                                             
ٔ اإلاهاًحر الّضولُت الّطاصعة، صاع اليشغ والخىػَو، نمان : مإؾؿت الىعاّ، زلِ نبض هللا الىعصاث-   1  .63، ص 2014صلُل الخضُْٔ الّضازلي َو
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الهضٍ ألاؾاس ي في مداولت الخطضي للمساؾغ البىُ٘ت، وبطُت نامت ًمً٘ جٓؿُم أهضاٍ الخضُْٔ الضازلي نلى 

 1:مؿخىي البىٚ ئلى مدىعًٍ هما 

:  ـ ألامان 1

وطلٚ لػمان الهمل باإلحغاءاث والخىكُماث التي جخػمً أمً اإلاهامالث وألاضىٛ وألاشخاص وجدُٓٔ 

وحشمل اإلاهامالث هىا ٗل الهملُاث اإلاهالجت في مسخلِ أْؿام البىٚ، والتي ًخم جٓؿُمها ئلى نضة . ألاهضاٍ اإلاؿؿغة

وقاةِ، بهػها مغجبـ باإلهخاج البىٙي و بهػها ًػم أوشؿت الطُاهت وؤلاصاعة وما ًمحز ؤلاهخاج البىٙي ٗىهه ًؿبٔ 

ابت الضازلُت ت، مما ًخؿلب صعحت نالُت مً جؿىع أحهؼة الْغ ٍؼ أما َُما ًخهلٔ باألضىٛ،  َهي جػم . ئلؼامُا الالمٖغ

ت و ماصًت....مباوي البىٚ، أصواجه  لها جخؿلب خماًت ئصاٍع مىقُي )وأما ألاشخاص . ، ولً٘ جػم أًػا وؾاةل الضَو، ٗو

مً٘ أن ًمخض ألامان ئلى ألاهضاٍ اإلاغحىة، خُث . ، َدماًتهم جٙىن غض الانخضاءاث الخاعحُت و الػًىؾاث (البىٚ ٍو

ججاه ألاوشؿت ئلى مىآَت أو مسالُت ألاهضاٍ بمهنى جُُٓم مؿخىي جؿابٔ أحهؼة الهمل مو احهخم اإلاضْٔ بمضي 

. ألاهضاٍ اإلاهلىت

:  ـ جحعين الخلُُم 2

خُث جإصي ْىة الاْتراح ئلى جدؿحن الُ٘اءاث ، َمهما بلًذ صعحت جؿىع ألاهكمت في البىٚ، َان ئمٙاهُاث 

: و في ٗل الخاالث ، َان الخضُْٔ ًىحه لهظا الًغع مً زالٛ ألامغ اإلاؼصوج آلاحي. الخدؿحن جبٓى صاةما واعصة 

   ًجب جىكُم و جىحُه وشاؽ اإلاضْٔ و بضون مساؾغ

 2.ًجب أن ًٙىن وشاؽ اإلاضْٔ في أخؿً قغوٍ الاؾخهماٛ الاْخطاصي للمىاعص املخططت له 

                                                             
 .64مغحو ؾابٔ، ص  : الىعصاث هللا نبض زلِ-  1

ٔ اإلاهاًحر الضولُت، صاع ال٘خِب الهلمُت لليشغ، الٓاهغة، ؽ: ضبذ صاوص ًىؾِ-   2  .58، ص 2007، 1صلُل الخضُْٔ الضازلي َو
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  البىىن أظغ الخذكُم الذاخلي: ثاهُا 

ت واإلاالُت الخدُٓٔ أهضاٍ نملُت الخضُْٔ الّض  زلي نلى أنماٛ اإلاىكماث البىُ٘ت ًخؿلب مغاناة ألاؾـ ؤلاصاٍع

ٗالخالي  : واملخاؾبُت 

ت 1 :  ـ ألاظغ إلاداٍس

ت التي ٌؿدىض ئليها ألاصاء البىٙي طاث أهمُت بالًت ، لًغع جدُٓٔ أهضاٍ نملُت الخضُْٔ  حهخبر ألاؾـ ؤلاصاٍع

: الضازلي و طلٚ مً خُث 

   ت للبىٚ، خُث ٌؿترشض اإلاؿإولحن بهظه ألاهضاٍ و ٌهملىن نلى جدُٓٓها وغىح ألاهضاٍ الغةِؿُت و الثاهٍى

  ـ جٓؿُم الهمل خُث ًخم مً زالله جدضًض مغاٖؼ الخٙلُت و اإلاؿإولُت و جسطُظ نمل مهحن لٙل صاةغة

ؿم و بالخالي حؿهُل نملُت الخضُْٔ  . ْو

  جؿبُٔ مداؾبُت اإلاؿإولُت باالنخماص نلى جٓؿُم الهمل، بدُث ًمً٘ مداؾبت اإلاؿإوٛ في ٗل ْؿم أو

  .صاةغة نً أوحه الٓطىع في نمله، بهض ئنؿاءه ْضعا مً الؿلؿت ًدىاؾب و اإلاؿإولُت اإلالٓاة نلى ناجٓه

  ًجؿبُٔ ؤلاصاعة باالؾخثىاء خُث ًخم مً زالله الاهخمام بالٓػاًا التي جسغج نما ًجب أن جٙىن نلُه م

ت جىاحه ؤلاصاعاث الخىُُظًت الىؾؿى أزىاء الخىُُظ  ت الهلُا بأًت حًُحراث حىهٍغ اث ؤلاصاٍع زالٛ ئبالى اإلاؿخٍى

أو نً أي زلل أو ْطىع في ألاصاء الُهلي نً ألاصاء اإلاؿتهضٍ مً أحل جدلُل الىغو و ئًجاص خلىٛ نملُت 

ت اإلاهىُت الخاص بالهمل البىٙي، ومبضأ خؿً اإلاهالت و مبضأ ؾغنت الخىُُظ   1.له ، باإلغاَت ئلى مبضأ الؿٍغ

 

 

                                                             
صوع الخضُْٔ الّضازلي في جُهُل ئصاعة املخاؾغ في اإلاطاٍع الهاملت في ْؿام يؼة، مظٖغة ماحِؿخحر، الجامهت الاؾالمُت، : ئبغاهُم عباح، ئبغاهُم اإلاضهىن -   1

 .73، ص 2011يؼة، 
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:  ـ ألاظغ املالُت و املحاظبُت 2

ًيبغي نلى الخضُْٔ الضازلي مغاناة مجمىنت مً ألاؾـ اإلاالُت و املخاؾبُت، لخدُٓٔ أهضاٍ نملُت الخضُْٔ 

، و أهمها  : نلى أنماٛ البىٕى

   ذ الظي ًغيبىن َُه حر ألامان و هى ٌهني غمان خٓىّ نمالء البىٚ و حهلها في مخىاٛو أًضحهم في الْى جَى

  خخُاف البىٚ بٓضع مً وصاتو نمالةه في ضىعة هٓضًت أو شبه هٓضًت، ًمً٘ امغاْبت الؿُىلت و هي حهني

و حضا و بضون جٙالُِ ئغاَُت، وطلٚ بهضٍ جلبُت ؾلباث نمالةه الؿاعةت،  لها ئلى هٓضًت بشٙل ؾَغ جدٍى

خم هظا مً زالٛ ئًجاص خالت مً الخىاػن بحن حجم الىٓضًت املخخُل بها و حجم الىٓضًت اإلاؿدثمغة ألن  ٍو

. يُاب الخىاػن ًٓىص ئلى املخاؾغة 

  حهكُم الغبدُت و ًخدٓٔ هظا اإلابضأ مً زالٛ مخابهت الخىاػن بحن حجم الؿُىلت و صعحت ألامان ، وهى ٌهخمض

 1.نلى أهىام الىصاتو اإلاخهضصة 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .74 ص مغحو ؾابٔ،: اإلاضهىن  ئبغاهُم عباح، ئبغاهُم-  1
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الخذكُم الذاخلي وإداسة املخاطش البىىُت  : املبحث الثالث

ها بضون نملُت يءاث ألانماٛ البىُ٘ت ٌواحغامً اإلاهغوٍ أن مماعؾت أوشؿت و ْها ال٘ثحر مً املخاؾغ و أن جٖغ

جضُْٔ ؾُإصي ئلى مشاٗل تهضص بسؿغ َٓضان الهمالء لىصاتههم و َٓضان البىٕى لغؤوؽ أمىالهم و بالخالي ئمٙاهُت 

ؤلاَالؽ، ما أوحب غغوعة وحىص وخضاث جٓىم بمهمت الخضُْٔ مً صازل البىٚ نلى ؤلاحغاءاث التي ًىُظها اإلاضعاء 

. وألاَغاص صازل البىٚ 

جذكُم غملُاث إداسة املخاطش في البىىن  : املطلب ألاٌو 

مشاحػت أهذاف و ظُاظت إداسة املخاطش : أوال 

ت أهضاٍ البرهامج  وختى  جخمثل الخؿىة ألاولى في مغاحهت ؾُاؾاث ئصاعة املخاؾغ التي جيخهجها اإلاإؾؿت و مهَغ

لى لم ًً٘ لضي البىٚ ؾُاؾت إلصاعة املخاؾغ عؾمُت و م٘خىبت َان جدلُل ؤلاحغاءاث و همـ الخماًت ًمً٘ أن ٌشحر 

غ مضي مىاؾبخه للبىٚ . ئلى وحىص ؾُاؾت ْاةمت َهال  و بهضها ًخم الخهٍغ نلى أهضاٍ البرهامج زم ًخم جُُٓمه لخٍٓغ

غ  شمل هظا الخُُٓم نمىما مغاحهت مىاعص البىٚ اإلاالُت و ْضعجه نلى جدمل الخؿاةغ اإلاهغع لها ، و طلٚ بهضٍ جٍٓغ َو

ٗاهذ أهضاٍ البرهامج مخماشُت مو مىاعص اإلاىكمت اإلاالُت و ْضعتها نلى جدمل الخؿاعة ، و نىضما جٙىن أهضاٍ  ما ئطا 

ئصاعة املخاؾغ ْاضغة ًخم ضُايت أهضاٍ حضًضة و نغغها نلى ؤلاصاعة للمىآَت نليها ، وفي خالت وحىص جىاْؼ أو 

حهاعع بحن الخؿبُٔ و الؿُاؾت ًيبغي الخىأَ بحن الازىحن ، ئما بخًُحر ألاهضاٍ أو حًُحر أؾلىب البىٚ في الخهامل مو 

واضخت ًيبغي جٓضًم جىضُت باناصة ضُايت َلؿُت البىٚ َُما  مساؾغه، و في ألاخىاٛ التي جٙىن َيها ألاهضاٍ يحر

 1.ًخطل باصاعة املخاؾغ و جبني ؾُاؾت ئصاعة مساؾغ أٖثر مالةمت في هظا الخطىص

 

                                                             
ت في قل اإلاهاًحر الّضولُت، حامهت أم البىاقي، : لُىضة صواؽ-   1  .56، ص 2003الّغْابت الّضازلُت في البىٕى الخجاٍع
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الخػشف وجلُُم الخػشض للخعاسة   :ثاهُا

بهض الاهتهاء مً جدضًض و جُُٓم ألاهضاٍ جٙىن الخؿىة الخالُت هي الخهٍغ نلى اخخمالُت حهغع البىٚ 

للمساؾغ، والخٓىُاث اإلاؿخسضمت في طلٚ، و جٙىن جٓىُاث مغاحهت ئصاعة املخاؾغ هي في حىهغها هُـ الخٓىُاث 

اٛ وججاهل الخهغغاث الغةِؿُت ًيبغي نلى الخضُْٔ يِ،و في خالت ا...اإلاؿخسضمت في مغخلت الخهٍغ نلى املخاؾغ

الضازلي أن ًخهٍغ نلى الىؾاةل اإلاؿخسضمت للخطضي لهظه الخهغغاث َُيبغي نلى اإلاضْٔ الضازلي الخىضُت باجساط 

 .الخضابحر الخصخُدُت الالػمت

 (دساظت البذاال)جلُُم كشاساث حػامل مؼ ول حػشض: ثالثا

بهض أن ًخم الخهٍغ نلى املخاؾغ التي جىاحه البىٚ و ُْاؾها ًضعؽ اإلاضْٔ الضازلي اإلاضازل املخخلُت اإلامً٘ 

يبغي أن حشمل هظه الخؿىة مغاحهت البىٚ مو املخاؾغ لخُاصحها أو الخٓلُل منها  ،عؾخسضامها للخهامل مو ٗل زـا ٍو

. أو الاخخُاف بها 

اسة  ثجلُُم جىفُز جلىُاث مػالجت املخاطش املخ: سابػا 

جأحي الخؿىة الخالُت و هي جُُٓم الٓغاعاث اإلااغُت خىٛ ُُُٖت الخطضي لٙل الخهغع للمساؾغ و الخدٓٔ مً 

 .أن الٓغاع ْض جم جىُُظه نلى أٖمل وحه، ٖما حشمل هظه الخؿىة أًػا مغاحهت جضابحر الخد٘م في الخؿاعة

ش و الخىصُت بإدخاٌ حغُيراث لخحعين البرهامج  : خامعا  الخلٍش

غ م٘خىب ومُطل خىٛ هخاةج الخدلُل مخػمىا الخىضُاث الالػمت باحغاء حًُحراث وحهضًالث  ًخم ئنضاص جٍٓغ

و ئلى ؤلاصاعة الهلُا و مجلـ ؤلاصاعة ، و لجىت اإلاغاحهت و ٖظا اإلاؿاهمحن وأصخاب  َغ لخدؿحن بغهامج ئصاعة املخاؾغ، ٍو

 .اإلاطالح نىض الػغوعة 
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مما ؾبٔ ًخطح أن هىإ صوعا َهاال لخضْٔ الضازلي في ئصاعة املخاؾغ في البىٕى ،َىقُُت الخضُْٔ الضازلي 

هي جٓضًم اإلاشىعة لٙل مً ؤلاصاعة الخىُُظًت و ئصاعة املخاؾغ ، ٖما أن هىإ جيؿُٓا بحن ٗل مً الخضُْٔ الضازلي 

ؾخٓاللُت ٗل منهم ؟ َاصاعة املخاؾغ اوئصاعة املخاؾغ َٙلخا الىقُُخحن ج٘مالن بهػهما البهؼ مو الخُاف نلى 

حؿخهحن باصاعة الخضُْٔ الضازلي قي مغاخل نملها املخخلُت إلاا لها مً زبرة في جُُٓم املخاؾغ و جدضًضها ، و ٖظلٚ 

 1.اإلاضْٔ الضازلي ٌؿخهحن باصاعة املخاؾغ في ٖثحر مً الهملُاث اإلاخهلٓت بأصاةه

غالكت الخذكُم الذاخلي بإداسة املخاطش : املطلب الثاوي 

حن  هىإ جىأَ بحن الخضُْٔ الضازلي و ئصاعة املخاؾغ نلى جىحُه هماطج نملُاتهما بشٙل ًػمً ل٘ال الؿَغ

وهظا ًخؿلب ؾُاؾت لػمان جضُْٔ . الخٙامل اإلاخباصٛ مو الخُاف نلى الطىعة الظاجُت والاؾخٓاللُت لٙل منها

ت في  حن َُجب نلى ئصاعة املخاؾغ أن حؿمذ للمضْٔ الضازلي باإلاشاٖع حخماناتها االبُاهاث واإلاهلىماث بحن ٖال الؿَغ

حُت إلصاعة املخاؾغ في البىٚ و ًيبغي أن حؿمذ له بالضزىٛ ئلى ْانضة البُاهاث يؾتراثامو ؤلاصاعة التي تهضٍ ئلى وغو 

ٖت و جٓضًم اإلاشىعة إلنضاص هكام مد٘م إلصاعة املخاؾغ في البىٚ ٖما ًيبغي نلى ئصاعة عالخاضت بها لخدُٓٔ اإلاشا

ٔ جدضص اإلاالمذ ألاؾاؾُت لهملُت ئصاعة  املخاؾغ اإلاخؿىعة أن ًٙىن لها همىطج زاص لهملُاتها أي بمثابت زاعؾت الؿٍغ

املخاؾغ في مغاخلها املخخلُت، وهظا الىمىطج ًمثل ئؾاع الخهاون اإلاالةم بُنها وبحن الخضُْٔ الضازلي َهملُت ئصاعة 

. جخألِ مً زمؿت مغاخل حشًُلُت الخسؿُـ، الخدضًض، الخدلُل، والػبـ واإلاغاْبت املخاؾغ

غ ئؾاع نمل إلصاعة املخاؾغ، خُث ًخم الاؾخهاهت باإلاضْٔ الضازلي في  َهظه اإلاغاخل الدشًُلُت الخمؿت جَى

خُث  .حمُو هظه اإلاغاخل ، َ٘الهما ٌه٘ـ أوشؿت آلازغ لظلٚ ْض ًدضر جضازل، ألامغ الظي ًخؿلب الخيؿُٔ بُنهما

أن ئصاعة املخاؾغ مً ئخضي الخسططاث اإلاغجبؿت بشٙل ٖبحر مو الخضُْٔ الضازلي وحش٘الن أصواث مهمت ومترابؿت 

ٗاهذ وقُُت ئصاعة املخاؾغ حؼء مً نملُت الخضُْٔ، ولً٘ الُىم جم الُطل بحن الىقُُخحن  في ئصاعة البىٕى َٓضًما 

                                                             
ت، البىٕى في املخاؾغ ئصاعة جُهُل في الضازلي الخضُْٔ صوع : زالٍ ؾمُت-  1 ٗاصًمي ماؾتر شهاصة لىُل م٘ملت مظٖغة الخجاٍع  .49 ص .2014  الدؿُحر، نلىم في أ
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اث الهالْت مً زالٛ الخمـ نىاضغ الخالُت و التي ٌهبر ننها  مً خُث اإلاهام و الخٙامل الخىكُمي، وجكهغ مؿخٍى

 1.بمغاخل جضُْٔ ئصاعة املخاؾغ في البىٕى

مشحلت جخطُط غملُت الخذكُم  : أوال 

نىض ئحغاء نملُت الخسؿُـ للخضُْٔ ًخم جدضًض ؤلاحغاءاث التي جخػمً مهلىماث نً الهملُاث التي جخهغع 

خم زالٛ مغخلت الخسؿُـ الؿىىي لهملُاث الخضُْٔ الضازلي جُُٓم  للمساؾغ الهالُت بىاء نلى صلُل املخاؾغ، ٍو

. مىاغو الخضُْٔ مً مىكىع املخاؾغ

مشحلت الخىفُز  : ثاهُا 

زخباع مضي َهالُت الخضُْٔ الضازلي في ازالٛ هظه اإلاغخلت ًٙىن املخىع ألاؾاس ي في جىُُظ نملُت الخضُْٔ هى 

. الهمل نلى ججىب املخاؾغ أو الخض منها 

مشحلت أوساق الػمل  : ثالثا 

جػاٍ اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باملخاؾغ ئلى أوعاّ الهمل الخاضت باإلاضْٔ أزىاء جىُُظه لهملُت الخضُْٔ و ًخم 

الغبـ بحن ٗل هدُجت و مالخكت ًخىضل أليها مو املخاؾغ التي ًخهغع لها البىٚ و ًخم جٓضًم جىضُاث بسطىص زؿغ 

. مهحن و طلٚ بالخهاون بحن ئصاعة الخضُْٔ الضازلي و ئصاعة املخاؾغ 

 

 

 

                                                             
، 2011أزغ الخضُْٔ الّضازلي نلى ئصاعة املخاؾغ في غىء اإلاهاًحر الخضُْٔ الّضولي، مظٖغة ماحؿخحر، الجامهت الاؾالمُت، يؼة، : ئحهاب صًب، مطؿُى عغىان-   1

 .45ص
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ش الخذكُم  : سابػا  مشحلت إغذاد جلٍش

ًخم جلخُظ الىخاةج التي جم الخىضل ئليها مً ؾٍغ اإلاضْٔ و جخػمً هظه الىخاةج جدضًض املخاؾغ و الخىضُاث 

غ ئلى ؤلاصاعة الهلُا التي بضوعها جطضع الخهلُماث ئلى ئصاعة املخاؾغ و ألازظ بخىضُاث  و هظا الخٍٓغ الالػمت، و ًَغ

. اإلاضْٔ و هىا ئصاعة املخاؾغ جٓىم بخُُٓم و جىغُذ املخاؾغ و جدلُلها و ُُُٖت ججىبها 

مشحلت املخابػت  : خامعا 

غ، ٖما ًخم مخابهت و جُُٓم  غ جٙىن هىا اإلاخابهت لخىُُظ الخىضُاث التي عزظ نليها الخٍٓغ بهض ئنضاص الخٍٓغ

ابت نلى أؾاؽ املخاؾغ و طلٚ بالخيؿُٔ بحن وخضة الخضُْٔ و وخضة ئصاعة املخاؾغ و تهضٍ نملُت اإلاخابهت  هكام الْغ

ٓت التي جٓلل مً حهغع البىٚ للخؿاعة ، و بالخالي هجض أن هىإ جى َٔ بحن الخضُْٔ ائلى الؿُؿغة نلى املخاؾغ بالؿٍغ

حن الخٙامل اإلاخباصٛ مو الخُاف نلى الطىعة  الضازلي و ئصاعة املخاؾغ نلى جىخُض هماطج نملُاتها بشٙل ًػمً للؿَغ

. الظاجُت و الاؾخٓاللُت لٙل منهما

دوس الخذكُم الذاخلي في الحذ من املخاطش البىىُت  : املطلب الثالث 

ًلهب الخضُْٔ الضازلي صوع أؾاس ي في نملُت جُُٓم املخاؾغ مً زالٛ جدلُل و جُُٓم الؿّغ اإلاؿخسضمت في 

خدؿاب الخُُٓم و الخأٖض مً صخخه لخٓضًم جأُٖض مهٓىٛ لإلصاعة اخخماٛ خضوثها ، وئناصة اجٓضًغ حجم املخاؾغ و

حي اإلاغخلت ألازحرة وهي ُُُٖت أبأن الخُُٓم الظي ؾِخم نلى أؾاؽ الخهامل مو املخاؾغ ًخم بالشٙل الصخُذ ، و هىا ث

ؾخجابت ؤلاصاعة للمساؾغ و الخهامل مهها ، خُث مً اإلامً٘ أن جخدظ ؤلاصاعة ْغاعاث مسخلُت للخهامل مو املخاؾغ ا

لهب الخضُْٔ في هظه آٖبىٛ الخؿغ، أو جسىب الخؿغ طلٚ باالؾدىاص ئلى صعحت  خخماٛ خضوزه، وصعحت جأزحره ٍو

اإلاغخلت صوعا هام مً زالٛ جٓضًم اإلاشىعة و الىصح لإلصاعة خىٛ الخُاع ألاوؿب إلاهالجت املخاؾغ باإلآاعهت مو جٙلُت 

ٓىم الخضُْٔ الضازلي بمغاْبت مؿخمغة ًىم بُىم لهملُت ئصاعة املخاؾغ ومضي جىُُظها بما ًخُٔ مو  هظا الخُاع، ٍو

ُاءة ازؿـ و ؾتراجُجُاث و أهضاٍ البىٚ، ومً اإلاهام الغةِؿُت أًػا ليشاؽ الخضُْٔ الضازلي الخأٖض مً َهالُت ٖو
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غ اإلاخبو في جىضُل اإلاهلىماث اإلاالةمت و الٙاَُت خىٛ نملُت ئصاعة املخاؾغ ذ اإلاىاؾب ئلى مجلـ  هكام الخٓاٍع وفي الْى

 1.ؤلاصاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .33، ص 2012صوع اإلاغاحهت الّضازلُت في ئصاعة املخاؾغ، مظٖغة ماحِؿخحر في املخاؾبت، صمشٔ، : شاصي ضالح البىححرمي-   1
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:  خالصت 

حهخبر وقُُت الخضُْٔ مً الىقاةِ اإلاهمت في البىٕى وزطىضا نىضما جدىٛ مُهىمه مً مهمت جُُٓم 

باإلغاَت ئلى أن الخضُْٔ الضازلي ٌؿاهم بشٙل ٖبحر . وال٘شِ نً ألازؿاء ئلى نملُت جٓضًغ و الخيبإ لهظه ألازؿاء

ابت الضازلُت و ُْاؽ وجُُٓم ُٖاءة  غ هكام الْغ ؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت وئغاَت ُْمت للبىٚ، ٖما افي جطمُم و جؿٍى

ٗاَُت  ٌهمل نلى جُُٓم و جدؿحن ئصاعة املخاؾغ، وجدُٓٓا لهظا الضوع ًجب نلى اإلاضْٔ الضازلي أن ًٙىن نلى صعاًت 

بؿبُهت الهمل البىٙي ختى ًخمً٘ مً وغو زؿت مىاؾبت إلحغاء نملُت الخضُْٔ في البىٚ بهضٍ جدضًض نىامل 

م وجٓضًم . املخاؾغ غ خىٛ هخاةج الخدلُل والخٍٓى خم نملُت الخضُْٔ مً زالٛ نضة زؿىاث لُخم جٓضًم جٍٓغ ٍو

َما هى ًا جغي صوع الخضُْٔ الضازلي في ئصاعة املخاؾغ البىُ٘ت في . اإلاشىعة والىصح لخدؿحن بغهامج ئصاعة املخاؾغ

ت؟ وهظا ما ؾيخؿّغ ئلُه بالخُطُل في الُطل اإلاىالي مً زالٛ الضعاؾت اإلاُضاهُت لبىٚ الخىمُت  البىٕى الخجاٍع

. املخلُت بمؿخًاهم

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

الخذكُم الذاخلي في بىً الخىمُت املحلُت : الثالثالفصل 

 ٌ ماهُت بىً الخىمُت املحلُت  : املبحث ألاو

 ي معخىاهٌأكعام البىً والخذكُم الذاخلي ع: املبحث الثاوي
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: جمهُذ 

ِ اإلاخهلٓت بهظا ا مابهض ؾخهغاغىا في الىكغي زاضت بالخضُْٔ مً خُث اإلاُاهُم الهامت و مسخلِ الخهاٍع

ت. اإلاطؿلح الهمُٔ و اإلاخجضص   .و ٖظلٚ حؿلُؿىا نلى وقُُت الخضُْٔ الضازلي و صوعه في البىٕى الخجاٍع

ٗأصاة اوبهض  ىا إلاُهىم الخضُْٔ في البىٕى  ً َ٘غة الخضُْٔ و جؿْغ ؾخهغاغىا ملخخلِ الىٓاؽ اإلاخهلٓت بخٍٙى

ت في   .ؾتراجُجُت الىقُُت البىُ٘ت احىهٍغ

ؾىداٛو مً زالٛ هظا الُطل جىغُذ هظه الهىاضغ التي ؾبٔ طٖغها بضعاؾت خالت بىٚ الخىمُت املخلُت 

: وطلٚ في مبدثحن و هي . بىالًت مؿخًاهم 

ماهُت بىٚ الخىمُت املخلُت  : اإلابدث ألاٛو 

أْؿام البىٚ و الخضُْٔ الضازلي نلى مؿخىاه : اإلابدث الثاوي 
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ماهُت بىً الخىمُت املحلُت  : املبحث ألاٌو 

ت  : املطلب أٌو  مفهىم بىً الخىمُت املحلُت و شبىخه الخجاٍس

مفهىم بىً الخىمُت املحلُت : أوال 

ش  ل 20هى نباعة نً مإؾؿت مالُت نمىمُت جأؾؿذ بخاٍع م 1982 أٍَغ  بغأؽ ماٛ 85/85 خؿب اإلاغؾىم ْع

:   ملُىن صًىاع حؼاةغي و مً أهم وقاةِ ألاؾاؾُت التي ًٓىم بها 500ْضعه 

  .ـ نملُاث الغهً

 .ـ نملُاث الاؾدثماع ؤلاهخاجي املخؿؿت مً ؾٍغ الجماناث املخلُت

ُت الخٓلُضًت . ـ ٖما ًٓىم بجمُو الهملُاث اإلاطَغ

ٗاث مؿاهمت أزغي و بالخالي  (CPA) مً الٓغع الشهبي الجؼاةغي BDLهبثٔ بىٚ الخىمُت املخلُت ا و نضة شغ

ت مؿاهمت  . َهى نباعة نً شٖغ

ت : ثاهُا  الشبىت الخجاٍس

ٗاالجه ونضصها  ٗاالث مٙلُت بالٓغع الغهني َان بىٚ الخىمُت املخلُت ًٌؿي مجمىم  153بُػل و  منها زمـ و

 .الًاث البالص و

ت، شغم بىٚ الخىمُت املخلُت في نضة أوشؿت والتي ًٚ ن موفي ئؾاع ؾُاؾخه الشاملت لهطغهت شب٘خه الخجاٍع

ٗاالث الىاحهت، ومً الىاخُت الهملُت  حز مجهىصاجه نلى الى ٗاالجه و ئناصة جٖغ هضَها ألاؾاس ي في جدؿحن مغصوصًت و

:  ججؿضث وشاؾاث البىٚ َُما ًلي2002ؾخمغاع َُي ؾىت آَض جؼاًضث وشاؾاث البىٚ ب

  ل الؿُض الىػٍغ اإلاىخضب لإلضالح اإلاالي ٗالت عةِؿُت حضًضة صشنها عؾمُا في شهغ أٍَغ  .َخذ و
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  ٗاالث بلىػصاص ل و  .و يغصاًت ـ ْؿىؿُىت هدى مٓغاث أٖثر مالةمت  (الجؼاةغ الهاضمت)جدٍى

  ٗاالث مً أصعاع، ؾؿاواحي ، وهظا إلنؿاء ضىعة حضًضة ؾخمخض لدشمل ٗل  ئناصة تهُئت مٓغاث و

  ٗاالث بىٚ الخىمُت املخلُت . و

أهذاف بىً الخىمُت املحلُت  : املطلب الثاوي 

: ئن بىٚ الخىمُت املخلُت بمسخلِ زضماجه حهضٍ ئلى 

 حصجُو الاصزاع. 

 ؾخهماٛ جلٚ الاصزاعاث بمىدها ٖٓغوع ْطحرة و مخىؾؿت ألاحلا.  

 لت ألاحل ل الاؾدثماعاث ؾٍى   .حمو الىىاجج الالػمت نً هظه الٓغوع لخمٍى

  ْخىاء خاحُاتهم بمىدهم ْغوع لالؾتهالٕاحصجُو اإلاىاؾىحن طوي الضزل الػهُِ واإلاخىؾـ في. 

  ت اإلامىىخت ؾىاء لألَغاص ٔ الٓغوع الهٓاٍع اإلاؿاهمت اإلاباشغة ويحر اإلاباشغة في خل مشٙلت الؿً٘ نً ؾٍغ

ت  .أو الخهاوهُاث الهٓاٍع

  َخذ أبىاب الهمل و َغص الدشًُل و الخض مً البؿالت و طلٚ بمىذ ْغوع مخىؾؿت ألاحل للشباب في ئؾاع

 .حشًُل الشباب

 مىذ ْغوع الخجاعة الخاعحُت ٔ   .حصجُو الطاصعاث و الىاعصاث نً ؾٍغ

  ٖما ًىُغص بىٚ الخىمُت املخلُت في جؿبُٔ هىم زاص مً الٓغوع البىُ٘ت وهى الٓغع مٓابل الغهً هظا

وهى بؿُـ في مُهىمه خُث ًخم ئًضام أشُاء مً الظهب مٓابل  الشٙل مُخىح لٙل الخىاص بالجؼاةغ

 .شهغ ٖدض أْص ى (36)أشهغ و ؾخت و زالزىن  (6)الاؾخُاصة مباشغة مً ؤلاْغاع هٓضا إلاضة جتراوح بحن ؾخت 

الهُيل الخىظُمي لبىً الخىمُت املحلُت : املطلب الثالث

 :وهى مىضح في الشٙل اإلاىالي و الظي ؾيشغح مسخلِ مٙىهاجه في اإلابدث اإلاىالي
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الخىظُمي  الهُيل ًمثل(: III -1 )سكم الشىــل

 

  www.bdl.dz/bdl-org.htm: املصذس
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أكعام البىً والخذكُم الذاخلي غلى معخىاه : املبحث الثاوي

 ٌ أكعام بىً الخىمُت املحلُت : املطلب ألاو

ت مجمؼ الاظخغالٌ 1 ( DGE) ـ مذًٍش

ت الهامت  ؼي و هظا نلى اإلاؿخىي الجهىي ، و بهظا الشٙل حهخبر ممثلت اإلاضًٍغ ُبت هغم مٖغ وهي نباعة نً جٖغ

للبىٚ في ٗل الىالًاث التي ًٓىم البىٚ باالؾخًالٛ َيها و جُغع مؿإولُتها الدؿلؿلُت نلى مجمىم الُغوم الخابهت 

ت مىغىنت جدذ اإلاؿإولُت التراجبُت  ىت الهامت لها في خضوصها الجًغاَُت ٖما أن هظه اإلاضًٍغ لها، والخابهت أًػا للخٍؼ

ت شب٘ت الاؾخًالٛ  ( . DRE)إلاضًٍغ

ت مجمو الاؾخًالٛ مٓؿمت ئلى ْؿمحن   :و مضًٍغ

DGE ِضى (A )

DGE ِضى (B )

: ولخ٘خمل مهامها هُئذ بثالزت أْؿام 

  ْؿم الٓغع واليشاؽ الخجاعي. 

  ْؿم الدؿُحر ؤلاصاعي و اإلاحزاهُت وألانماٛ الٓاهىهُت. 

  ْؿم اإلاغاْبت مً الضعحت ألاولى .

ْؿم الٓغع و اليشاؽ الخجاعي   : 1 ـ 1

: ًلي  و هى ْؿم ًٓىم بما

. ـ مخابهت ملُاث الؼباةً
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. ـ ئنضاص البرهامج الؿىىي ألشًاٛ الُغوم و املجمو زم جىُُظه 

. ؾخهماٛ الٓغع مً ؾٍغ الُغم اـ غمان ُُُٖت 

. ـ غمان مغاْبت الالتزام بخؿبُٔ ْىانض الخظع مً ؾٍغ البىٕى 

كعم الدعُير إلاداسي و امليزاهُت و ألاغماٌ اللاهىهُت   : 1 ـ 2

: هظا الٓؿم ًٓىم باألنماٛ الخالُت 

ت مجمو الاؾخًالٛ  . ـ حؿُحر اإلاىاعص اإلااصًت إلاضًٍغ

ت مجمو الاؾخًالٛ في ئؾاع اإلاحزاهُت و طلٚ خؿب الهُٙل الخىكُمي و الٓىانض الخىكُمُت ت إلاضًٍغ . ـ ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت مجمو الاؾخًالٛ  . ـ ًخدمل مؿإولُت ألاعشُِ ؤلاصاعي و املخاؾبي إلاضًٍغ

ت مجمو الاؾخًالٛ . ـ ًػمً الىقُُت الٓاهىهُت إلاضًٍغ

. ـ ًخدمل مؿإولُت وقُُت ألامً 

. ًخدمل مؿإولُت جصخُذ و حؿُحر نٓىص الػماهاث  

ت مجمو الاؾخًالٛ أمام الهضالت في خالت خضور هؼاناث . ـ جمثُل مضًٍغ

 كعم املشاكبت من الذسحت ألاولى  :1 ـ 3

: هظا الٓؿم مٙلِ بما ًلي 

ت مجمو الاؾخًالٛ  . ـ غمان اإلاغاْبت املخاؾبُت إلاضًٍغ
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ت  ا في ئؾاع بغهامج وشاؽ مضًٍغ اعاث اإلاغاْبت اإلاهض ؾىٍى ٗاالث الخابهت لها و بمؿابٓتها بمسؿـ ٍػ ـ مغاْبت صوعٍت للى

. مجمو الاؾخًالٛ اإلاؿابٔ للٓىانض املخضصة للمغاْبت مً الضعحت ألاولى

ٗاهذ ؾبُهتها . ـ مغاْبت صوعٍت لٙل الالتزاماث مهما 

. خترام جؿبُٔ ؤلاحغاءاث و الٓىانض الضازلُت و الخاعحُت ليشاؾاث البىٚاـ غمان 

الىوالت   : 2

الُغم نباعة نً هُئت ْانضًت لالؾخًالٛ، تهضٍ ئلى مهالجت و مخابهت مسخلِ الهملُاث البىُ٘ت، زاص الىصاتو 

. والٓغوع 

ٗالت مً  :  مطالح مغجبت خؿب أهمُتها ٖما ًلي 6و جخٙىن الى

 ّ . ـ مطلخت الطىضو

.  ـ مطلخت اإلاغاْبت

ت . ـ اإلاطلخت ؤلاصاٍع

ت والخاعحُت .  ـ اإلاطلخت الخجاٍع

. ـ مطلخت املخُكت 

. ـ مطلخت الاؾخًالٛ والهٓىص

مصلحت الصىذوق   : 1 ـ 2

الث لخؿاب الؼبىن او جخمثل وقُُتها في   .ؾخٓباٛ الىصاتو و جىُُظ الخدٍى
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: مصلحت املشاكبت  : 2 ـ 2

وقُُت اإلاغاْبت تهضٍ ئلى مغاْبت وشاؾاث البىٚ وجدؿحن ؾحر اإلاهلىماث نلى مؿخىي البىٚ بطُت نامت 

ٗالت بطُت زاضت . والى

ت   : 3 ـ 2 املصلحت إلاداٍس

ٗالت و جٓىم هظه اإلاطلخت بما ًلي :  وقُُت هظه اإلاطلخت هي حمو ٗل اإلاهام اإلاغجبؿت بالضنم اإلاىؿٓي للى

ٗالت . ـ ئنضاص محزاهُت الى

. ـ حؿُحر اإلالُاث الُغصًت ملخؿـ حؿُحر ألاَغاص

 . TVAـ صَو الػغاةب و الغؾىم ئلى ؤلاصاعة الجباةُت مثل 

. ـ مخابهت ضُاهت املخالث

ٗالت . ـ حؿُحر وزاةٔ الى

ٗالت ً الى . ـ حؿُحر جمٍى

مصلحت الخجاسة الخاسحُت   : 4 ـ 2

: و حشمل حمُو الهملُاث الخاضت بالخجاعة الخاعحُت و مً بُنها 

. ـ جىؾحن نملُاث الاؾخحراص و الخطضًغ

. ـ حؿُحر و مخابهت خؿب الهملت الطهبت والخباصٛ الىٓضي

. ـ ْبؼ السجالث الٓاهىهُت 
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مصلحت املحفظت   : 5 ـ 2

ذ حؿلُمها للبىٚ مً ؾٍغ الؼبىن مً أحل زطمها  مطلخت املخُكت مٙلُت بمهالجت الؿىضاث و الشُٙاث بحن ْو

. أو جدطُلها 

مصلحت الاظخغالٌ و الػلىد   : 6 ـ 2

ظلٚ  هظه اإلاطلخت جٓىم بالجمو بحن البدث واإلاؿعى الخجاعي والاؾدشاعة الٓاهىهُت وجُُٓم زؿغ الؼباةً ٖو

. ؾخهماله االشغوؽ اإلاُغوغت نىض مىذ الٓغع مو مغاناة ُُُٖت 

الخذكُم الذاخلي غلى معخىي البىً  :املطلب الثاوي 

ف الذكُم الذاخلي و أهذافه غلى معخىي بىً الخىمُت املحلُت : أوال  حػٍش

ؾدشاعة مؿخٓلت ومىغىنُت اوقُُت جُُٓم و: ٌهٍغ الخضُْٔ الضازلي نلي مؿخىي بىٚ الخىمُت املخلُت بأهه 

. مىحهت لخدُٓٔ ُْمت و جدؿحن ؾحر البىٚ 

:  ًخمثل صوع و أهضاٍ الخضُْٔ الضازلي في 

الخضُْٔ الضازلي ًخجؿض في الضًىامُُ٘ت التي حؿبٔ الخًحراث في بِئتها والخأْلم مو الخهضًالث في الهُاٗل  -

. اإلاؿاعاث و الخ٘ىىلىحُا

ٌؿاهم الخضُْٔ الضازلي في جدُٓٔ أهضاٍ البىٚ مً زالٛ جٓضًم مغاْبت ولخٓت ومىهجُت لخُُٓم  -

. وجدؿحن َهالُت مؿاعاث و الخ٘ىىلىحُا و ٖظلٚ الاختراَُت و البدث نً ألاَػل 

 

 



التنمية المحليةبنك            التدقيق الدّاخلي في                                           لثالفصل الثا  
 

 
69 

إطاس الخذكُم الذاخلي  : ثاهُا 

ابت الضازلُت و باإلغاَت ئلى  ئن ئؾاع الخضُْٔ الضازلي ًػم بشٙل نام َدظ جُُٓم الؿبُهت اإلاالةمت لُهالُت الْغ

ٓت الُٓام باإلاؿإولُاث املخضصة   .ؾٍغ

.  خترام الؿُاؾاثاـ 

.  ـ الخد٘م في املخاؾغ

. ـ مطضاُْت، َهالُت، شُاَُت، والؿبُهت الضاةمت للمهلىمت اإلاالُت والدؿُحر

غ  . خخمالُا نلى اإلاؿخىي الجهىي نلى هُاٗل الخضُْٔ الضازلي اًمً٘ للبىٚ أن ًخَى

املػاًير الخاصت باملماسظت املهىُت للخذكُم الذاخلي في بىً الخىمُت املحلُت  : املطلب الثالث 

 :الخذكُم الذاخلي غن وشاطاث مىطىع  الخذكُم بىً الخىمُت املحلُت  ظخلاللُتا ـ 1

لػمان هظه الاؾخٓاللُت ًجب الؿماح لىقُُت الخضُْٔ بمماعؾت مهمخه في مسخلِ مطالح وقاةِ البىٚ 

ت ، َان مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلي  ت مالخكاتها ، جُُٓمها و جىضُاتها بدٍغ والخطىٛ نلى ئمٙاهُت جىغُذ بدٍغ

.  مغجبـ مباشغة بالغةِـ اإلاضًغ الهام 

في ئؾاع خماًت اإلاغاحهحن غض الخهؿِ َاهه ْض أجسظ ٖمبضأ ئن الغةِـ اإلاضًغ الهام هى الىخُض الظي له 

ُِ مهمت الخضُْٔ غ بضء أو جْى  .ْتراح مً مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلياوهظا ب. ؾلؿت جٍٓغ

ت  ئن مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلي له ؾلؿت مٓابلت ٗل اإلاخهاوهحن لُدظ ٗل ألاوشؿت و هُئاث البىٚ، ومهَغ

ٗل الىزاةٔ و اإلالُاث و اإلاهلىماث الخاضت بالبىٚ، بما َيها اإلاهلىمت الخاضت بالدؿُحر واملخاؾغ و هظا في ئؾاع 

 .اإلآاًِـ اإلاغجبؿت بمماعؾت اإلاهمت
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ت لٙل مهلىمت جدطل نليها و هي مجبرة بااللتزام الطاعم  ًػمً مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلي الؿبُهت الؿٍغ

. بالٓىاهحن التي جىكم اإلاهىت 

:  ـ الحُادًت في بىً الخىمُت املحلُت 2

ًماعؽ مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلي مهمخه بٙل مىغىنُت، ٖما ًجب أن ًخجىب هؼاناث اإلاطالح و ألاخٙام 

و ًجب نلُه أن ال ًخىعؽ في الخىكُم الهملي للبىٚ ، في ئنضاص وغو جؿبُٓاث اإلآاًِـ الخاضت بدىكُم . اإلاؿبٓت 

ت الهامت  ابت الضازلُت التي هي مً ضمُم مهام اإلاضًٍغ مُهىمت   مو طلٚ َان مىغىنُت اإلاضْٔ الضازلي جٙىن يحر. الْغ

ابت صازلُت ، أو الخطٍغ ٖمؿدشاع ملخخلِ اإلآاًِـ اإلاؿخسضمت   .ئطا أوضذ بىغو ئحغاءاث ، أو هكام ْع

ت ال ًمً٘ لها في ٗل ألاخىاٛ أن جإزغ نلى اإلاهمت ألاؾاؾُت ، مؿإولُت و ؾخٓاللُت اهظه الىقُُت الاؾدشاٍع

. خ٘م اإلاضْٔ الضازلي 

:  ـ الىفاءة في بىً الخىمُت املحلُت 3

ىه اإلاؿخمغ هما شغؾان أؾاؾُان لُهالُت مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلي . ئن ُٖاءة ٗل مضْٔ صازلي، وجٍٙى

لُدظ ٗل اإلاُاصًً الخاضت بالبىٚ َان مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلي مؿالب باملخاَكت نلى زبرجه ، و هظا لػمان 

ىا مؿخمغا و مىكما لٙل مضْٔ صازلي   .جٍٙى

ؾخثىاةُت مً ؾٍغ مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلي ًمً٘ ائن ُٖاءة مهاٍع و زبرة اإلاضْٓحن الضازلُحن حهؿى لها أهمُت 

ٗافي نلى اؾخثىاةُت او بطُت  ٗان اإلاضْٔ الضازلي ال ًخمخو بشٙل  ؾخضناء زبحر زاعجي لالغؿالم ببهؼ ألانماٛ ئطا 

 .الُ٘اءة اإلاؿلىبت
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:   ـ جخطُط و ظير املهماث في بىً الخىمُت املحلُت 4

 (خطت الخذكُم)الخخطُط  : 1 ـ 4

ت واإلااصًت اإلاخاخت، َان مضًغ الخضُْٔ الضازلي ًٓىم بانضاص زؿت الخضُْٔ  في ئؾاع الخهبئت للىؾاةل البشٍغ

: ؾبٓا للخؿىاث الخالُت 

. ـ جدضًض مجاالث املخاؾغ اإلاخجاوؿت

:  ـ حؿلؿل مجاالث املخاؾغ جبها إلاا ًلي 

ابت الضازلُت لليشاؽ  . ـ مؿخىي الْغ

. ـ حهٓض اليشاؾاث 

. ـ ئصعإ الهملُاث في اليشاؽ 

. ـ ُْمت مىاعص اليشاؽ 

. ـ أهمُت الخًحراث في اليشاؽ 

. جسػو زؿت الخضُْٔ للمطاصْت مً ؾٍغ الغةِـ اإلاضًغ الهام 

بشهامج الخذكُم   : 2 ـ 4

: في ٗل ؾىت ًسػو مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلي بانضاص أو جدضًث بغهامج الخضُْٔ ، خُث ًخػمً هظا ألازحر ما ًلي 

. ـ ْاةمت مهماث الخضُْٔ التي ؾٍى جخسظ ٗل ؾىت 

. ـ أهضاَه 
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ذ الالػم للُٓام به  . ـ الْى

ظير مهمت الخذكُم في بىً الخىمُت الىحلُت   : 3 ـ 4

: مغاخل  (8)ئن مىهجُت و ُْاصة مهمت الخضُْٔ جخٙىن مً زماهُت 

. ـ جدػحر اإلاهمت 

.  ـ حصخُظ هٓاؽ الٓىة والػهِ

. ـ جدضًض ألاؾباب 

.  ـ جُُٓم الىخاةج 

. ـ جدضًض الخىضُاث 

غ اإلاهمت  غ جٍٓغ . ـ جدٍغ

. ـ مخابهت وغو الخىضُاث 

. ـ ئنضاص خطُلت اإلاهمت 

حىدة غمل الخذكُم الذاخلي في بىً الخىمُت املحلُت   : 4 ـ 4

ِ نلى مضي جؿبُٔ اإلاهلىماث اإلاُغوغت في ٗل مهمت  ئن حىصة نمل الخضُْٔ الضازلي نلى مؿخىي البىٚ جخْى

: و التي جخسلظ في 

  ض مً َهالُتها :دساظت معبلت  . وهىا ًخهلٔ ألامغ بالخهٍغ نلى مجمىم الهىاضغ التي جمهل اإلاهىت و جٍؼ
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  خُث ٌهض مً ؾٍغ مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلي لػمان أن مجمىم الهملُاث جسػو لهظه :بشهامج الػمل 

 .نمل اإلاضْٓحن ، و لً٘ بضون أن ٌشٙل تهضًضا إلاباصعاتهم الهملُت باإلغاَت ئلى جٓضًم ئؾاع

 ٗل مهمت ًجب أن جٙىن مضنىمت بملِ صاةم و ملِ نمل ، ًخػمً اإلالِ الضاةم اإلاهلىماث  : ملفاث مىثلت

 .الضاةمت خىٛ اليشاؾاث أو الهُئت مىغىم الخضُْٔ 

  ش ت الهامت ، باضضاع الخىحيهاث :حىدة الخلاٍس غ الخضُْٔ و الظي هى زالضت ٗل مهمت للمضًٍغ  ٌؿمذ جٍٓغ

ت إلاؿإولي البىٚ مً أحل الُٓام بمسخلِ ؤلاحغاءاث الخصخُدُت الالػمت   .الػغوٍع

 غ الخضُْٔ الضازلي ئلى الؿُض الغةِـ اإلاضًغ ا ببُان شامل ًخػمً الىٓا ًىحه جٍٓغ َى  التي ًغاها ؽمْى

غ بالخُطُل . اإلاضْٔ طاث أهمُت  . و التي جخؿّغ لها مسخلِ أحؼاء الخٍٓغ

  ًٌخم صاةما بالضعحت ألاولى بحن اإلاضْٔ الضازلي و الصخظ أو اإلاؿإوٛ نً اإلاطلخت :املصادكت غلى ألاشغا 

 .مىغىم الخضُْٔ 

  مً أحل غمان اإلاخابهت الُهالت لخىضُاث الخضُْٔ الضازلي ، َان مضًغ صاةغة الخضُْٔ :مخابػت الخىصُاث 

 الضازلي ًسػو ئلى ئحغاء مً شأهه أن ٌؿمذ بابضاء الغأي و اإلاخابهت الؿلُمت لهظه الخىضُاث 
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: خالصت 

لم حهض اليشاؾاث البىُ٘ت أمغا مدطىعا في هؿاّ ًخٙىن مً مجمىنت مً اإلاخهاملحن و ل٘نها أضبدذ نملُت 

ًىمُت تهم ْؿانا واؾها مً ألاَغاص و اإلاإؾؿاث و جتزاًض َهالُتها ًىما بهض ًىم بؿبب ما ٌشهضه الهالم مً جدىالث 

عوٍ اإلاالةمت التي حؿمذ فنمُٓت في قل هظه الخدىالث ًلهب الخضُْٔ البىٙي صوعا أؾاؾُا إلاا ًٓىم به في ؾبُل جىع اٛ

خخُاحاتها و لهظا ٌهخبر الهظا الاْخطاص االؼصهاع أي أن البىٚ ًبٓى اإلاطضع الىخُض للمإؾؿت لٙي حؿخؿُو حًؿُت 

و و ًسػو هظا الخضُْٔ لجملت مً الشغوؽ ب ت اإلاشاَع ؾخهماٛ أؾالُب االخضُْٔ الضازلي أهم نامل الؾخمغاٍع

 .ناإلاُت 

ًٓىم هظا البىٚ بهظا الخضُْٔ ة الخُُٓم مً زالٛ البُاهاث و اإلاهلىماث التي ًٓضمها اإلاىقُحن لُٓاؽ الٓضعة 

 .ْخطاصًت للمشغوم الانلى حؿضًض الٓغع و اإلاغصوصًت اإلاالُت و

مً زالٛ هظه الىخاةج ًم٘ىىا أن هخٓضم ببهؼ الاْتراخاث التي حؿانضها نلى جدؿحن الجاهب الخضُْٓي 

ابُت جخمثل في  : للمإؾؿت ْض أقهغث بىغىح أن بىٚ الخىمُت املخلُت ، ٌهاوي مً نضة مشاٗل ْع

ُت -  . ضهىبت جُُٓم املخاؾغ التي جخهغع لها الؾُما أزؿاع الدشًُل هدُجت لىٓظ الُ٘اءة و اإلاهاعة لإلؾاعاث اإلاطَغ

ت ا-  . وهضام وحىص مطالح للخضُْٔ الضازلي نلى مؿخىي أيلب الُغوم الجهٍى

.  نضم وحىص اهكمت مهلىماث خضًثت إلصاعة املخاؾغ - 

 نضم وحىص مىهجُت واضخت و هكام مدضص لُٓاؽ مغاْبت املخاؾغ لضي هظه البىٕى لخدضًض مؿخىي ٗل هىم مً - 

 . املخاؾغ التي ًمً٘ ُْاؾها لخدضًض جأزحرها نلى عبدُتها ومالةمتها الغأؾمالُت
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: خاجمت 

.  وؿخيخج أن الخضُْٔ الضازلي وقُُت جيشأ صازل اإلاإؾؿت  لخماًت  أضىٛ اإلاإؾؿت  لىا طٖغه مما ؾبٔ

ابت الضازلُت و جدؿحن ؾحر وشاؽ البىٕى  غ هكام الْغ ٖما للخضُْٔ الضازلي صوع َهاٛ في جىمُت و جؿٍى

ظلٚ ًٓلل مً املخاؾغ الىاحمت نً الاهدغاَاث و الطهىباث التي جدطل صازل البىٚ   .وجدُٓٔ أهضاَه ومباصةه، ٖو

خُث أهه في قل جؼاًض أهمُت الهمل البىٙي جؼاًضث مهه أهمُت الخضُْٔ الضازلي،وطلٚ مً أحل الدؿُحر ألامثل 

للمساؾغ واملخاَكت نلى خٓىّ اإلاؿاهمحن وأصخاب اإلاطالح، ٖما جدىلذ الىكغة إلاهىت الخضُْٔ الضازلي مً جضُْٔ 

حز نلى  ض أزغ طلٚ في مجاٛ نملها َأضبذ ٌشمل البىٚ ٖٙل بضال مً التٖر ابت ئلى جُُٓم املخاؾغ،ْو أصواث الْغ

. الهملُاث اإلاالُت واملخاؾبي، ٖما أضبذ اإلاضْٔ الضازلي مؿالب بخدضًض نىامل الخؿغ نلى مؿخىي البىٚ

َٓض أقهغث الىخاةج أهمُت الخضُْٔ الضازلي صازل البىٕى و ما جدٓٓه مً أهضاٍ ٖدماًت أضىٛ اإلاإؾؿت 

ُت بالٓىاةم اإلاالُت ومغاحهت مضي ئلتزام البىٚ بالؿُاؾاث وؤلاحغاءاث و الٓىاهحن صازل البىٚ . وػٍاصة اإلاىزْى

وأقهغث ٖظلٚ مضي مؿاهمت اإلاضْٔ الضازلي في جُهُل ئصاعة املخاؾغ، وطلٚ مً زالٛ جُهُل هكام الخضُْٔ 

 .الضازلي الظي ٌؿاهم في جٓلُظ و جدضًض املخاؾغ البىُ٘ت وصعحت زؿىعتها املخخلُت

: الىخااج 

ت و الخالنباث  ـ ٌهبر الخضُْٔ الضازلي وقُُت مؿخٓلت صازل اإلاإؾؿت بهضٍ خماًت ممخلٙاث اإلاإؾؿت مً الؿْغ

. ومً ألازؿاء املخخملت نلى اإلاؿخىي الضازلي و بالخالي ئقهاع اإلاشاٗل الؿلبُت للمإؾؿت 

ت لخصخُذ ألازؿاء و  ت الهامت مً أحل جدؿحن الضوعة ؤلاصاٍع ظلٚ الخضُْٔ الضازلي ٌهخبر وقُُت جابهت للمضًٍغ ٖو

و مً ألاصاء  . الَغ
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ابت الضازلُت و ُْاؽ  غ هكام الْغ ـ حهخبر وقُُت الخضُْٔ مً الىقاةِ اإلاهمت في البىٕى إلاا لها أزغ في جطمُم و جؿٍى

ؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت لظلٚ لها صوع َهاٛ في اإلاؿاهمت في وغو ألاهكمت الضازلُت الخالُت و مغاحهتها اجُُٓم ُٖاءة 

ٔ أهكمت إلاغاْبت الهملُاث و ؤلاحغاءاث الضازلُت و ٖظلٚ مهالجت  صوعٍا للخدٓٔ مً َهالُاتها و طلٚ نً ؾٍغ

ابت الضازلُت . الخؿبُٓاث اإلاهلىماجُت و غمان ألامان  أما مً هاخُت الجىاهب التي ًمً٘ مغاناتها في وغو ألاهكمت الْغ

ٔ ئصاعة البىٚ في مجاٛ الػبـ الضازلي و أؾـ جدضًض املخاؾغ و جُُٓمها . ًٙىن نً ؾٍغ

: الخىصُاث

بىاءا نلى الىخاةج التي جم الخىضل ئليها مً زالٛ الضعاؾت، َان الباخثت جٓضم الخىضُاث الخالُت التي مً شأجها أن 

غ الخضُْٔ الضازلي لضحها وػٍاصة َهالُتها في ئصاعة البىٕى ت لخؿٍى ت الجؼاةٍغ : حؿانض البىٕى الخجاٍع

ض مً ؤلاهخمام بىقُُت الخضُْٔ الضازلي و جُهُل صوعها إلاا لها مً أزغ ئًجابي في صنم ئصاعة 1 ـ غغوعة بظٛ اإلاٍؼ

. البىٕى

ت لضي اإلاضْٓحن الضازلحن لخمُ٘نهم مً أصاء مهامهم بطىعة َهالت في 2 ؼ اإلاهاعة واإلاهَغ ت الهمل هدى حهٍؼ ـ ئؾخمغاٍع

ت . البىٕى الخجاٍع

و الضوعاث و اليشغاث اإلاخهلٓت باصاعة البىٕى3 ت في جىمُت ْضعة اإلاضْٓحن الضازلُحن مً زالٛ ج٘ثُِ و جىَى . ـ ئؾخمغاٍع

. ـ مخابهت الخؿىعاث الُىُت التي جؿغأ نلى مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ومضي مالةمتها لهمل اإلاضْٔ الضازلي بالبى4ٚ

ت الٙاَُت لىقُُت الخضُْٔ الضازلي في البىٕى5 حر مىاعص اإلاالُت و البشٍغ  .ـ غغوعة جَى
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