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 :جمهُد

حػخبر شسماث الامىاى املظهس الالثر حدازت و مػاصسة للخطىز الاقخصادي ، و ذلو بخالف شسماث 

الاشخاص التي جطىزث في املجخمػاث القدًمت  

و حػخبر شسماث املظاهمت الىمىذج الامثل لشسماث الامىاى ، و لقد اهدشسث هره الشسماث 

وغظمذ اهمُتها حُث طُطسث غلى اليشاط الاقخصادي و اصبحذ الاداة املثلى للساطمالُت و افضل زمسة 

قاهىهُت للىظام الاقخصادي الحس و الري جمنً بفضلها مً الخىطؼ داخل الدولت او خازحها، وقد جطىزث 

هره الشسلت بخطىز الثىزة الصىاغُت و جمنىذ بفضل قدزاتها املالُت مً ان جخجاوش حدود الدولت الىاحدة 

و لهرا اصبحذ حظمى بالشسماث مخػددة الجيظُاث  

و جقىم شسماث املظاهمت غلى الاغخباز املالي و ال اهمُت فيها غلى اغخباز الشخص ي خالفا لشسماث 

الاشخاص التي حػطي للشخص اهمُت لبيرة، و لػل ما ًؤلد لالمىا هى جلو الشسماث النبري باخخالف 

ؼ لبري و ذلو بطسح أطهمها  اطمائها حظعى لجمؼ و اطخقطاب الامىاى التي جقىم باطدثمازها في مشاَز

ً أو ما ٌظمى باملظاهمين  ً و املدخٍس و مً خصائصها . لإللخخاب و الخداوى غلى حمهىز مظدثمٍس

و جهىن محدودة بحدود الحصت التي قدمها في زأطماى الشسلت . مظؤولُت الشٍس

قت و أطلىب حع ًسها، و إن حظُير يو بما أن هجاح اًت شسلت أو فشلها ًسحؼ باألطاض إلى طٍس

الشسلت ًهىن مً طسف الشسماء باغخبازهم ماللها و أصحاب زأطمالها ، فُقىمىن بدظُيرها و إدازة امىالها 

، و لنً حقىقهم و مصالحهم قد جضُؼ في حالت وحىد طىء في الدظُير ، مً حهت اخسي شسماث الامىاى 

ن او يما  شسماث املظاهمت خصىصا حػهد ادازتها الى حهاش خاص و التي غادة ما جهىن مً غير املظاهمغمى

مً بػضهم،و ًسحؼ ذلو الى الػدد النبير مً املظاهمين الري قد ًصل الى الاالف منهم ،حُث ال ٌظخطُؼ 

هرا النم الهائل مً املظاهمين مً حظُير الشسلت و ادازتها ،ومً حهت اخسي هقص الخبرة و النفاءة لدي 

مػظمهم ذلو الن هرا الىىع مً الشسماث ًخطلب لفاءاث و قدزاث غالُت لصػىبت و حػقد القىاغد 

 .املػخمدة في حظُيرها ،وهرا الجهاش هى مجلع الادازة

ولنً ما ًجػلىا  جلو الفضائح املالُت التي ادث الى افالض النثير مً الشسماث الػمالقت في الػالم 

ً ملصالحهم الشخصُت غلى مصالح الشسلت ،وهظسا للحجم  الري ًسحؼ الى طىء الدظُير ،وحغلُب املظيًر

خسي خازحُت ،حُث أ داخلُت ومساحػت النبير لشسلت املظاهمت و اهمُتها فقد خصها املشسع الجصائسي ب

 الداخلُت مبدئُا حػىد للمظاهمين اهفظهم باغخبازهم اصحاب املصلحت في هجاح املشسوع و غبر ملساحػت ا

ة غير فػالت هظسا لضخامت غدد املظاهمين زاحؼال ان هره المإالجمػُت الػمىمُت غلى اغماى الادازة ،

وغدم حضىزهم الجمػُاث الػمىمُت ،باإلضافت الى ان مساحػت دفاجس الشسلت جخطلب خبرة فىُت ال جخىفس 

. في غالبُت املظاهمين
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ة الخازحُت فانها جمازض مً القضاء الري ًحسص غلى مدي احترام شسماث املظاهمت زاحؼاما الم

للىصىص القاهىهُت و قىاغد القاهىن الجصائسي ،وذلو مً قبل مىظفين مخىلين قاهىها ملساقبت مػامالث 

ت ،ولرلو الاطالع غلى مدي احترامها لقىاغد الخأطِع املىصىص غليها قاهىها ،وجهىن  الشسماث الخجاٍز

. لرلو غىد الشسلت و اغالن إفالطها 

 جخىافس فيهم املؤهالث الفىُت ألشخاصة الخازحُت ٌػهد مساحؼلما ان هىاك هظام حدًد لل

 هره املهىت و هم محافظي الحظاباث ،وهى مىضىع دزاطدىا ،مً بُنهم املشسع الجصائسي الري ألداءالالشمت 

الصم شسماث املظاهمت بخػُين مخخصين ملمازطت هره الػملُت ،و هى مل شخص ًمازض بصفت غادًت 

باطمه الخاص و جحذ مظؤولُاجه مهمت املصادقت غلى صحت حظاباث الشسماث و الهُئاث و اهخظامها و 

ؼ املػمىى به  . مطابقتها ألحهام الدشَس

:  طسح الاشهالُت

ما مدي فػالُت السقابت التي ًمازطها محافظ الحظاباث في شسلت املظاهمت؟ 

: و جدبلىز جحذ هره الاشهالُت غدة اطئلت فسغُت

 ماهى الاطاز الػام ملحافظ الحاطباث ؟ 

 ة املحاطبُت في شسلت املظاهمت؟زاحؼلُف جخم الم 

  شسلتاملالُت ى وضػُت محافظ الحظاباث لُف ًقُمEDIMCO  ؟

: الفرضيات

ًخمخؼ محافظ الحظاباث بالنفاءة و الخبرة املهىُت و الاطخقاللُت التي جمنىه مً ابداء  .1

 ؛ًه الفني املحاًد حىى القىائم املالُتأز

ق دزاطت القىائم املالُتزاحؼجخم الم .2  ؛ة املحاطبُت في الشسماث املظاهمت غً طٍس

  مً EDIMCOًقُم محافظ الحظاباث الىضػُت املالُت للشسلت جىشَؼ و بُؼ مىاد بىاء  .3

 . خالى الفحص إلاهخقادي املىظم ألهظمت املساحػت الداخلُت و البُاهاث املحاطبُت

: اسباب اختيار املوضوع

  الحدازت اليظبُت للمىضىع غلى مظخىي البحث الػلمي في الشسماث الاقخصادًت 

 السغبت في الخػسف غلى محافظ الحظاباث و غالقخه بشسلت املظاهمت 

  الخدقُق"الاهخمام الشخص ي هظسا الزجباطه في مجاى " 
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: اهمية املوضوع

 ؛ابساش اهمُت مهىت محافظ الحظاباث 

  ضػف النفاءة و الخبرة للمظاهمين ملساحػت القىائم املالُت مم ًؤدي الى حخمُت

 ؛الاطخػاهت بمحافظ الحظاباث في شسلت املظاهمت

 ب املظاهمين مً امىالهم في شسلت املظاهمت  ؛ٌػمل محافظ الحظاباث غلى جقٍس

 جقدًم اطس مػسفي هظسي ًنمً الاغخماد غلُه مظخقبال الغداد دزاطاث اوطؼ و ألثر دقت؛ 

 :حدود الدراسة

 2018 و 2017فترة الدزاطت ماهذ لقىائم مالُت لظىىاث :         الحدود الصمىُت

 .  EDIMCOماهذ الدزاطت بفسع الشسلت الاقخصادًت لبُؼ وجىشَؼ مىاد البىاء :         الحدود املهاهُت

: اهداف املوضوع

 ؛محاولت ابساش مهام محافظ الحظاباث في شسلت املظاهمت 

 اظهاز الدوز الري ًلػبه محافظ الحظاباث في مساقبت شسلت املظاهمت. 

: منهج البحث

مً احل الاحابت غلى الاشهالُت املطسوحت في بحثىا وحدها اهه مً املىاطب اجباع الاطلىب الىصفي 

  .والخحلُلي في الجاهب الىظسي ،ومً احل دزاطت حالت اطخػىا بمقازهت ما بين شسلخين مظاهمخين

:  ثقسيمات الدراسة

و قظمىا بحثىا الى مقدمت و زالر فصىى و خاجمت 

  محافظ الحظاباث و مهامه ؛: الفصل الاوى 

 ؛شسماث املظاهمت: الفصل الثاوي 

 مظخغاهم–شسلت جىشَؼ وبُؼ مىاد البىاء دزاطت مُداهُت ى: الفصل الثالث - 

 



 

 

 

 

 

:  الفصل ألاو 

يلفاهيمإلاطارل ام

 حافظل لحساباتام



ٌل  إلاظازل مللاهيميلملدافظل لحساباث:ل الفصل ألا
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ل:لجمهيدل الفص

ٔاهذ ؾاثضة ُبل طلٗ،  بن ؿهىع الخؼىع الللمي ؤصي الى حوير ٔل الاًٖاع و املباصت الاُخصاصًت التي 

ٔان ؾابِا  مً جىـُمها وكملها بدُث ًـهغ َظا حلُا مً زال٘ اهٌصا٘ امللُٕت كً الدؿُير كلى زالي ما 

ًلم ٌلض للمالٗ اي صزل في حؿُير املاؾؿت بل له الخّ في حلُين شخص مؿخِل ًمثله في جضُُّ 

 . خؿاباث املاؾؿت، و مً َىا ؿهغ الخضُُّ مما اصي الى ؿهىع مداًف خؿاباث

 كليها الخضُُّ املداؾبي َان مداًف املداؾباث ًباقغ مجمىكت مً الاحغاءاث الٌىُت ًؼل

 . للمؿدىضاث والسجالث والِىاثم املالُت لُخمًٕ مً ابضاء عؤًه الٌجي و املداًض كً مؼابِت جلٗ البُاهاث

 :مما ؾبّ، جم جِؿُم َظا الٌصل ٓما ًلي

  ٘  .الاػاع الخىـُمي ملداًف الخؿاباث: املبدث  و

 ِت كمل مداًف املداؾباث: املبدث الثاوي  .ػٍغ

لل
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ٌل  لجاهبل الاهوويلملهىتلمدافظل لحساباثل:ل ململدحل ألا

      بن َظا املبدث يهضي الى جىطُذ مسخلٍ الجىاهب الِاهىهُت ملهىت مداًف الخؿاباث مً زال٘ 

 .مٌهىمه و قغوغ مماعؾت املهىت، حلُِىه و مىاوم حلُِىه و ٓظلٗ مهامه و مؿاولُاجه 

ٌل  .لملهوملمدافظل لحساباثلألالشسألاطلممازستل ملهىت:ل ملعطبل ألا

 ملهوملمدافظل لحساباثل:لأألاال

حلضصث املٌاَُم التي جىاولذ مٌهىم مداًف الخؿاباث هبين ل

 ل:منها

 الصخص الظي ًضُّ في : " كلى ؤهه1 مٕغع 818ي مداًف الخؿاباث خؿب املاصة اعكغي الِاهىن الخج

غ مجلـ  صاعة ؤو مجلـ املضًغي  ، خؿب الخالت،  وفي الىزاثّ ن خت املللىماث املِضمت في جٍِغ

صاصَ كلى اهخـام الجغص   املغؾلت بلى املؿاَمين خ٘ى الىطلُت املالُت للماؾؿت  وخؿاباتها،  ٍو

خدِّ مىضوبى الخؿاباث بطا ما جم اخذ م مبضؤ عاوخؿاباث املاؾؿت  واملىاػهت،  و خت لظلٗ  ٍو

   1ن؛املؿاواة بين املؿاَمي

  م 11خؿب املاصة  املخللّ بمهً الخبير املداؾب و 18/98/1919 املاعر في 91-19 مً الِاهىن ُع

ٔل شخص ًماعؽ بصٌت كاصًت باؾمه الخاص : "مداًف الخؿاباث واملداؾب امللخمض كلى ؤهه

وجدذ مؿاولُخه، مهمت املصاصُت كلى  خت خؿاباث املاؾؿاث والهُئاث واهخـامها  ومؼابِتها 

م امللم٘ى به   2؛ألخٖام الدكَغ

ل كلمُا وكملُا : ًٍ وؿخسلص ؤناع مً زال٘ َظٍ الخم مداًف الخؿاباث َى الصخص املَا

ابت الضازلُت   ِىم كاصة بخضُُّ هـام الُغ خمخم باؾخِاللُت جامت، ٍو لخضُُّ خؿاباث املاؾؿت،  ٍو

ؼ املالي  . والسجالث املداؾبُت جضُُّ اهخِاصي ُبل ببضاء عؤًه في كضالت املٓغ

  ملهىتلشسألاطلممازستل:لثاهيا

غ ل ملماعؾت مهىت مداًف خؿاباث ًجب ؤن جخًى

لل3:آلاجُتالكغوغ 

 ل؛ثغي الجيؿُتػاؤن ًٖىن ج .ؤ 

 ل:ؤن ًدىػ قهاصة ملماعؾت املهىت كلى الىدى آلاحي .ب 

 ت للخبرة املداؾبُت ؤو قهاصة ػاكلى قهاصة جػا باليؿبت ملهىت الخبير املداؾب، ؤن ًٖىن خات ثٍغ

ا بملاصلتها   ؛ملتًر

  ت كلى قهاصة خاثؼباليؿبت ملهىت مداًف الخؿاباث، ؤن ًٖىن  ملداًف الخؿاباث ؤو قهاصة حؼاثٍغ

ا بملاصلتها  ؛ملتًر

  املضهُت والؿُاؾُت؛ؤن ًخمخم بجمُم الخَِى 

                                                
ت الضًمّ اعػُت الكلبُت ،الِاهىن الخجاعي، مؼبىكاث بيرحي ، 1   .155، الجؼاثغ، ص1998الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
م  2 ت، الِاهىن ُع ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ لُت 18 املاعر في 91-19الجٍغ  .8، ص11، املاصة 11، اللضص1919 حٍى

  .8، ص5، املاصة  ملسجؼلهلسه 3
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 ؛ؤن ال ًٖىن ُض صضع في خِه خٕم باعجٖاب حىاًت ؤو حىدت مسلت بكغي املهىت 

  ٍء اي الىػجي للخبرح ًٖىن مسجل في املصباملالُت وؤنؤن ًٖىن ملخمضا مً الىػٍغ املٖل

ت الىػىُت ملداًـي  ّاملداؾبين ؤو في الوًغ  الكغوغ املىصىص كليها في َظا الخؿاباث ًو

 ؛الِاهىن 

 بل الدسجُل في املص ت الىػىُت ؤو في حؤن ًاصي الُمين بلض الاكخماص  ُو ي الىػجي ؤو في الوًغ

بل الُِام بإي كمل، الُمين ؤمام املجلـ الِظاجي املسخص بُلُمُا ملدل  املىـمت الىػىُت  ُو

 : ث الخالُتعاجىاحض مٖاجبهم باللبا

أنلأكوملبػمليلأخسًلكياملألاأحػهدلأنلأخطصلفيلجأديتلألاظيلتيلألاأنلأهخمللأكسملباهللل اػليل اػظيم"

لشهيد ."للسسل ملهىتللألاأسطًلفيلوصل موزلسطونل ملخفسفل ملدترفل اشسيف،للألاهللالغلىلمالأكٌو

 .لحػيينللألامو وؼلحػيينلمدافظل لحساباث:ل ملعطبل اثاوي

 حػيينلمدافظل لحساباثل:لأألاال

م 16،18خؿب املىاص ل  حلين الجملُت اللامت ؤو الجهاػ املٖلٍ باملضاوالث 91-19 مً الِاهىن ُع

بلض مىاًِتها ٓخابُا، وكلى ؤؾاؽ صًتر الكغوغ ، مداًف الخؿاباث مً بين املهىُين امللخمضًً 

ّ الخىـُم، وجدضص كهضة  ت الىػىُت، جدضص ٌُُٓاث جؼبُّ َظٍ املاصة كً ػٍغ واملسجلين في حض٘و الوًغ

ؾىىاث ُابلت للخجضًض مغة واخضة، ال ًمًٕ حلُين هٌـ مداًف الخؿاباث ( 3)مداًف الخؿاباث بثالر

ؾىىاث، في خالت كضم املصاصُت كلى خؿاباث املاؾؿت ؤو (3)بلض كهضجين مخخالُخين بال بلض مط ي زالر

ُل الجمهىعٍت ( 2)زال٘ ؾيخين الهُئت املغاُبت مالُخين مخخالُخين، ًخلين كلى مداًف الخؿاباث بكالم ٓو

 ل.املسخص بُلُمُا بظلٗ

م ل ِا لضًتر الكغوغ ٓما ًلي31-11وصضع املغؾىم الخىٌُظي ُع  ل1: حلين مداًف الخؿاباث ًو

 آزغ صوعة للهضة مداًف ؤو مداًـي الخؿاباث، ًخلين كلى بٌُا٘زال٘ ؤحل ؤُصاٍ قهغ بلض  (1

لت إلكضاص صًتر الكغوغ بوُت حلُين مداًف ؤو  مجلـ  صاعة ؤو املٕخب ؤو املؿير ؤو الهُئت املَا

 ؛مداًـي الخؿاباث مً ػغي الجملُت اللامت

 : ًجب ؤن ًخظمً صًتر الكغوغ كلى الخصىص ما ًإحي (2

  غوكها في املاؾؿت وملخِاتهاكغض كً الهُئت ؤو   ؛ الخاعجالجؼاثغ وفي املدخملت ووخضاتها ًو

 ث الؿابِت التي ؤبضاَا عاملخص امللاًىاث واملالخـاث  والخدٌـاث الصاصعة كً خؿاباث الضو

ظا مداًف ؤو مداًـى الخؿاباث للٌغوق بطا  مداًف ؤو مداًـى الخؿاباث املىتهُت كهضاتهم، ٓو

 ؛ٔان الُٕان ًِىم بةصماج الخؿاباث

 ّغ الىاحب بكضاصَاااللىاصغ املغحلُت املٌصلت ملىطىق مهمت مداًف الخؿاباث  والخ  ؛ٍع

 ت الىاحب جِضًمهااالىزاثّ  ص  ؛ٍع

 ؛همىطج عؾالت الترشر 

                                                
م  1 ت، مغؾىم جىٌُظي ُع ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .13،11، ص ص18 بلى 3، املىاص مً 8، اللضص 1911 حاهٌي 18 ماعر في 31-11الجٍغ



ٌل  إلاظازل مللاهيميلملدافظل لحساباث:ل الفصل ألا

 

8 
 

 ذ الكغفي بلضم وحىص ماوم ًد٘ى صون مماعؾت املهىت  ؛همىطج الخصٍغ

  الث و مٖاهُاث  . املهىُت والخِىُتاملَا

خؿاباث املترشر مً الُٕان كلى جغزُص مٕخىب لخمُٕىه مً الُِام بخُُِم ًخدصل مداًف ا٘ (3

 : مهمت مداًـت الخؿاباث، ٌؿمذ له باالػالق كلى ما ًلي

  غوكه؛جىـُم  الُٕان ًو

 ؛ع مداًـي الخؿاباث للؿىىاث املالُت الؿابِتُاعي ث  

 ت لخُُِم املهمت  .مللىماث ؤزغي مدخملت طغوٍع

ع املظٔىعة ؤكالٍ في كين املٖان، صون هِل الىزاثّ ؤو وسخها، زال٘ ؤحل ًخم الاػالق كلى اللىاص  (4

 ؛ًدضصٍ صًتر الكغوغ

ًلؼم مداًف الخؿاباث  ومؿاكضٍو بالؿغ املنهي كىض اػالكهم كلى الىزاثّ  وكلى وطلُت الُٕان  (5

 . الظي ٌلتزمىن بزظاكه ملهمت مداًـت الخؿاباث

 : هاصا بلى اللىاصغ املظٔىعة في املاصة ؤكالٍ، ما ًإحيًىضر مداًف الخؿاباث في اللغض، اؾذ

 ؛املىاعص املغصىصة 

 الث املهىُت للمخضزلين  ؛املَا

 ؛بغهامج كمل مٌصل 

 ّ؛ الىاحب جِضًمهالخاصت والخخامُتًغ الخمهُضًت، اعالخ  

 ّ؛عاعي آحا٘ اًضاق الخ 

لخؿاباث للخٌٕل باملهمت مم ًجب ؤن جخىاًّ آلاحا٘  والىؾاثل التي ًجب ؤن ًغصضَا مداًف ا  (6

ؾىىاث مالُت مخخالُت مىاًِت ( 3) حلاب املىاؾبت التي جٖىن مدل جُُِم مالي للمهمت ملضة زالر

كاة الخٌاؾ كلى امللاًير الِاكضًت التي جم كلى ؤؾاؾها الخُُِم عاللهضة مداًـت الخؿاباث مم م

 ؛املبضجي

ماث مً ُبل مداًف الخؿاباث امللين في اػاع اللغض ػام الالذعان جغجب كلى كضم اخذًمًٕ ؤ (7

 ؛الخِجي اللِىباث املالُت املىصىص كليها في صًتر الكغوغ

ين ٓما  (8 ًجب ؤن ًدضص صًتر الكغوغ بمٖاهُت جغشر املهىُين ٓإشخاص ػبُلُين ؤو ؤشخاص ملىٍى

م خاالث الخىافي  ومبضؤ الاؾخِاللُت ٓما ٌكترغ ؤن ال امُت اخترػاًجب كلى الخصىص جىطُذ ب٘

لُت  ًيخمي املخلهضون امللىُىن بلى هٌـ املٕخب ؤو بلى هٌـ الكبٕت املهىُت ػبِا لألخٖام الدكَغ

 ؛امللم٘ى به

في خالت ججضًض كهضة مداًف الخؿاباث املىتهُت كهضجه، ال جلؼم الهُئت ؤو املاؾؿت بةكضاص صًتر  (9

 ؛قغوغ حضًض

 املالي الخِجي واللغضًجب ؤن ًخظمً صًتر الكغوغ ٔل الخىطُداث التي حؿمذ بدىُِؽ اللغض  (10

ؾلم ( 2/3)هير ؤهه، ًجب ؤال ًِل اللغض الخِجي كً زلثيل؛مً ؤحل ازخُاع مداًف الخؿاباث

 . الخىُِؽ  حمالي
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 . جِىم الهُئاث واملاؾؿاث امللؼمت بخلُين مداًف الخؿاباث ؤو ؤٓثر بدكُٕل لجىت جُُِم اللغوض (11

  ل للُِام جِىم اللجىت بلغض هخاثج جُُِم اللغوض، خؿب الترجِب الخىاػلي، كلى حهاػ الدؿُير املَا

بملاًىتها  وكغطها كلى الجملُت اللامت ُصض الٌصل في حلُين مداًف الخؿاباث ؤو مداًـي 

 الخؿاباث املىخِين مؿبِا؛ 

  كضص مغاث (3)زالر هير ؤهه ًجب ؤن ٌلاص٘ كضص مداًـي الخؿاباث املؼمم اؾدكاعتهم كلى  ُل 

 ؛مداًـي الخؿاباث املؼمم حلُُنهم

ًغؾل مداًف الخؿاباث املِب٘ى عؾالت ُب٘ى اللهضة للجملُت اللامت للهُئت ؤو املاؾؿت (12

  ؛ًش وصل اؾخالم جبلُى حلُِىهاع ؤًام، بلض ث(8)ؤحل ؤُصاٍ زماهُتامللىُت، زال٘ 

ث ؤو لم جخمًٕ الجملُت عاي، بطا ًكلذ املكاواع مً الِاهىن الخج1مٕغع 818ػبِا ألخٖام املاصة (13

ٔان، ٌلين مداًف الخؿاباث بمىحب ؤمغ مً عثِـ  اللامت مً حلُين مداًف الخؿاباث ألي ؾبب 

 . مدٕمت مِغ الهُئت ؤو املاؾؿت بىاء كلى كٍغظت مً املؿاو٘  ٘و للُٕان

  مو وؼلحػيينلمدافظل لحساباث:لثاهيا

  1: مً الِاهىن الخجاعي ال ًجىػ حلُين مداًف الخؿاباث في الخاالث الخالُت6 مٕغع 818     املاصة 

ً كت، بما في طلٗ الِاثمين باإلصاعة وألكظاء مجلـ عاب ُغباء و صهاع لواًت الضعحت ا٘ .1 املضًٍغ

 ؛ُبت املاؾؿتعا مومجلـ

ً ؤو مجلـ املغاُبت .2 ؤػواج الِاثمين باإلصاعة وؤكظاء  و الِاثمىن باإلصاعة وؤكظاء مجلـ املضًٍغ

ً ؤو مجلـ املغاُبت ٔاهذ َظٍ ؤعؽ  (1/10 )التي جملٗ ككغ مجلـ املضًٍغ ما٘ املاؾؿت ؤو بطا 

 ؛ ؤعؽ ما٘ َظٍ املاؾؿاث(1/10)املاؾؿت هٌؿها جملٗ ككغ

 ؤو ؤػواج  شخاص الظًً ًخدصلىن بدٕم وكاغ صاثم هير وكاغ مداًف الخؿاباث كلى ؤحغة  .3

ً ؤو مجلـ املغاُبت  ؛مغجبا، بما مً الِاثمين باإلصاعة ؤو ؤكظاء مجلـ املضٍع

اثٍ مداًف الخؿاباث في ؤحل ؾ شخاص الظًً مىدتهم املاؾؿت ؤحغة بدٕم وؿاثٍ هير و .4

ش اهتهاء وؿاثٌهم  ؛زمـ ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع

ٔاهىا ُاثمين باإلصاعة ؤو ؤكظاء في مجلـ املغاُبت .5 ً، في ؤحل   شخاص الظًً  ؤو مجلـ املضًٍغ

ش اهتهاء وؿاثٌهم  .زمـ ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع

غ ما ًليل   2:وخضص الِاهىن خاالث الخىافي، ًجب كضم جًى

 ت واملهىُت ُل مٖلٍ بامللامالث الخجاٍع   ؛ٔل وكاغ ججاعي، ال ؾُما في قٖل وؾُؽ ؤو ٓو

 ؛ٔل كمل مإحىع ًِخط ي ُُام صلت زظىق ُاهىوي 

 ت في مجلـ مغاُبتاعٔل كهضة بص ت املىصىص كليها في الِاهىن  ًت ؤو اللظٍى املاؾؿاث الخجاٍع

 الخجاعي؛

                                                
ت الضًمّ 1  .158، ص مسجؼلسابمػُت الكلبُت، الِاهىن الخجاعي، عاالجمهىعٍت الجؼاثٍغ
م  2 ت، الِاهىن ُع ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ   .19،11، ص ص 89 بلى 61، املىاص مً مسجؼلسابم، 91-19الجٍغ
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  الجمم بين مماعؾت مهىت الخبير املداؾب ومداًف الخؿاباث والخاؾب امللخمض لضي هٌـ

 ؛املاؾؿت ؤو الهُئت

 ؛ٔل كهضة بغملاهُت 

 ؛ٔل كهضة اهخسابُت في الهُئت الخىٌُظًت للمجالـ املدلُت املىخسبت 

ت الهُئت الخىٌُظًت ملجلـ مدلي مىخسب،  ت البرملان ؤو للظٍى  ًخلين كلى املنهي املىخسب للظٍى

ش مباقغة كهضجه، ًخم حلُين منهي (1)إلبالن الخىـُم الظي ًيخمي بلُه في ؤحل ؤُصاٍ قهغ واخض  مً جاٍع

تالؾخسالًه ًخىلى جصٍغٍ  مىع    .ملهىخه الجاٍع

 ال جدىافى مم مماعؾت مهىت الخبير املداؾب ؤو مداًف الخؿاباث ؤو املداؾب امللخمض مهام 

 . الخللُم والبدث في مجا٘ املداؾبت بصٌت حلاُضًت ؤو جٕمُلُت

مىم مداًف الخؿاباث مً  :  ٍو

خؿاباث املاؾؿاث التي ًمخلٗ ًيها مؿاَماث بصٌت مباقغة ؤو هير مباقغة،   الُِام منهي بمغاُبت .ؤ 

ً،  .ب  الُِام بإكما٘ حؿُير ؾىاء بصٌت مباقغة ؤو باملؿاَمت ؤو  هابت كً املؿيًر

خت، مهام املغاُبت .ج   الِبلُت كلى ؤكما٘ الدؿُير،  ُب٘ى ولى بصٌت مُا

 كليها، عاي  ؤو  فاملغاُبتُب٘ى مهام الخىـُم في مداؾبت املاؾؿت ؤو الهُئت  .ص 

ب خؿاباتها،  .ٌ   مماعؾت وؿٌُت مؿدكاع حباجي ؤو مهمت زبير ُظاجي لضي ماؾؿت ؤو َُئت ي اُع

ؾىىاث مً اهتهاء (3)ُبها بلض ؤُل مً زالرعاقول مىصب مإحىع في املاؾؿت ؤو الهُئت التي  .و 

 . كهضجه

اصة كلى خاالث الخىافي  واملىاوم  :  ٍػ

ًمىم الخبير املداؾب ومداًف الخؿاباث واملداؾب امللخمض، الُِام بإًت مهمت في املاؾؿاث التي  .ؤ 

 . جٖىن لهم ًيها مصالر مباقغة ؤو هير مباقغة

 للخؿاباث ؤو ؤٓثر، ًةن َاالء ًجب ؤن ال ًٖىهىا (1 )بطا اؾخِضمذ ماؾؿت ؤو َُئت مداًـين .ب 

الؿلؼت  وؤال جغبؼهم ؤًت مصلخت وؤال ًٖىهىا مىخمين بلى هٌـ ماؾؿت مداًـت  جابلين لىٌـ

 الخؿاباث 

 الخبير املداؾب ؤو مداًف الخؿاباث ؤو املداؾب امللخمض ؤن ًماعؽ وكاػا مىاًُا بصٌت ؤعاصبطا  .ج 

خت ًخلين كلُه ػلب بهٌاله مً الجض٘و لضي لجىت الاكخماص في ؤحل ؤُصاٍ قهغ  واخض مً (1)مُا

ٔاهذ املهمت الجضًضة للمنهي ال جمـ بؼبُلتها  ش بضاًت وكاػه ،وجمىذ لجىت الاكخماص املىاًِت بطا  جاٍع

 . باملصالر  زالُُت للمهىت

ًمىم الخبير املداؾب ومداًف الخؿاباث واملداؾب امللخمض الؿعي بصٌت مباقغة ؤو هير مباقغة  .ص 

لضي الؼبىن لؼلب مهمت ؤو وؿٌُت جضزل طمً ازخصاصاتهم الِاهىهُت، ٓما ًمىلىن مً البدث 
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ظاث ؤو  ظا اؾخلما٘ ؤي قٖل مً امخُاػاثكً الؼباثً بخسٌُع  حلاب ؤو مىذ حلٍى  ؤزغي ٓو

 . ؤقٖا٘  قهاع لضي الجمهىع 

 

 

 

 

 

 .للمهاملألالمسؤألااياثلمدافظل لحساباث:ل ملعطبل اثااح

 مهاملمدافظل لحساباثل:لأألاال

 ل1:جخمثل مهام مداًف الخؿاباث ًُما ًليل

ت مىخـمت  .ؤ  املىصغمت  جماما لىخاثج كملُاث الؿىت و خُدت ومؼابِتٌكهض بإن الخؿاباث الؿىٍى

ظا  . املاؾؿاث والهُئاث  مغ باليؿبت للىطلُت املالُت وممخلٖاث ٓو

ت ومؼابِتهاًٌدص  خت الخؿاباث  .ب  غ الدؿُير الظي ًِضمه الؿىٍى  للمللىماث املبيُت في جٍِغ

ٔاء ؤو خاملي الخصص  . املؿيرون للمؿاَمين ؤو الكغ

غ زاص خ٘ى بحغاءاث .ج  ابت الضازلُت املصاصَ كليها مً مجلـ  صاعة    ًبضي عؤًه في قٖل جٍِغ الُغ

ً ً ؤو املؿيًر  . ومجلـ املضًٍغ

بها  واملاؾؿاث ؤو الهُئاث الخابلت لها ؤو بين عاًِضع قغوغ بب .ص  م الاجٌاُُاث بين املاؾؿت التي ي اُع

ً للماؾؿت امللىُت مصالر مباقغة  املاؾؿاث  والهُئاث التي جٖىن ًيها الِاثمين باإلصاعة ؤو املؿيًر

 . ؤو هير مباقغة

 ٌ. ً لت بٖل هِص ُض ًٕدكٌه ؤو اػلم كلُه،   ٌللم املؿيًر والجملُت اللامت ؤو الهُئت املضاولت املَا

ل   .  املاؾؿت ؤو الهُئتاؾخمغاع اؾخوال٘ومً ػبُلخه ؤن ٌلُغ

مضي مؼابِت املداؾبت للِىاكض الهُئت ومغاُبت  وجسص َظٍ املهام ًدص ُُم ووزاثّ املاؾؿت ؤو     

 . امللم٘ى بها ،صون الخضزل في الدؿُير

كىضما حلض املاؾؿت ؤو الهُئت خؿاباث مضمجت ؤو خؿاباث مضكمت، ًصاصَ مداًف الخؿاباث  .و 

 كلى ؤؾاؽ الصخُدت وطلٗؤًظا كلى  خت واهخـام الخؿاباث املضكمت واملضمجت وصىعتها 

غالىزاثّ  ؼ املداؾبُت وجٍِغ  . الِغاع مداًـي الخؿاباث لضي الٌغوق ؤو الُٕاهاث الخابلت لىٌـ مٓغ

 : ًترجب كً مهمت مداًف الخؿاباث بكضاص .ػ 

  ّغ املصاصُت بخدٌف ؤو بضون جدٌف كلى اهخـام و خت الىزاث ت وصىعتهاجٍِغ  الصخُدت، ؤو الؿىٍى

ع املصاصُت املبرع،   كىض الاُخظاء، ًع

                                                
م 1 ت، الِاهىن ُع ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .8، ص18، 11، 13، املىاص مسجؼلسابم، 91-19الجٍغ
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  ،غ املصاصُت كلى الخؿاباث املضكمت ؤو الخؿاباث املضمجت، كىض الاُخظاء  جٍِغ

  ،غ زاص خ٘ى الاجٌاُُاث املىـمت  جٍِغ

  ،ظاث غ زاص خ٘ى جٌاصُل ؤكلى زمـ حلٍى  جٍِغ

  ،ابت الضازلُت غ زاص خ٘ى بحغاءاث الُغ  جٍِغ

  غ زاص في خالت مالخـت تهضًض مدخمل كلى  .  اؾخمغاعجٍِغ

 

  مسؤألااياثلمدافظل لحساباثل:لثاهيا

 :   َىاْ زالزت ؤهىاق مً املؿاولُاث  وهي

ت طض مداًف الخؿاباث :ل ملسؤألاايتل ملدهيت -1 جىلِض املؿاولُت املضهُت بىىكيها اللِضًت ؤو الخِصيًر

ٔان  وهي   1: ًجب جىاًغ زالر ؤع

 خص٘ى بَما٘  وجِصير مً حاهب مداًف خؿاباث في ؤصاء واحباجه املهىُت . 

 ىق طغع ؤ خاب الوير هدُجت بَما٘  وجِصير مداًف الخؿاباث  . ُو

 بؼت ؾببُت بين الظغع الظي لخّ بالوير وبين بَما٘ وجِصير مداًف الخؿاباثعا . 

اث الظاعة بمصلخت: ملسؤألاايتل لجز ئيتل -2   هي التي جخمثل في اعجٖاب مداًف الخؿاباث لبلع الخصًغ

اث ؤو  ًلا٘ التي جترجب كليها املؿاولُت الج ثُت ملداًف ػااملاؾؿت كً كمض،  ومً َظٍ الخصًغ

  2:الخؿاباث هي

جأمغ مداًف الخؿاباث مم  صاعة كلى جىػَم ؤعباح صىعٍت كلى املؿاَمين ختى ال جـهغ هىاحي  .ؤ 

 .  َما٘ في بصاعة املاؾؿت

ا ؤنها في مصلخت  جأمغ مداًف الخؿاباث مم مجلـ  صاعة في مجا٘ اجساط ُغاعاث .ب  ملُىت في ؿاََغ

 . املاؾؿت ولًٕ في خُِِتها ًيها ٔل الظغع بمصلخت املاؾؿت ؤو املؿاَمين

 . ع هير مؼابِت للخُِِتاعي جِضًم جّ .ج 

 التي اعجٕبها بلع املؿاولين في الاهدغاًاثبهٌا٘ مداًف الخؿاباث  وحلاطُه كً بلع  .ص 

 . املاؾؿت

ب ؤؽعاكضم اخذ .ٌ   .  زاصت باملاؾؿتعاعم ؾغ املهىت في خالت حؿٍغ

ًخدمل مداًف الخؿاباث املؿاولُت الخإصًبُت ؤمام اللجىت الخإصًبُت للمجلـ :  ملسؤألاايتل اخأديبيتل -3

الىػجي للمداؾبت ختى بلض اؾخِالتهم مً مهامهم، كً ٔل مسالٌت ؤو جِصير جِجي ؤو ؤزالقي في 

 . الِىاكض املهىُت كىض مماعؾت وؿاثٌهم

ّ جغجُبها الخصاكضي خؿب زؼىعتها، في   : جخمثل اللِىباث الخإصًبُت التي ًمًٕ اجساطَا، ًو

                                                
، كمان ،  عصن ،مس جػتل لحساباثلبينل اىظسيتلألال اخعمليم،لًىؾٍ مدمىص حغبىق 1   .135، ص1999، ماؾؿت الىاَع
ا 2 لكو غدل ملس جػتلألال اخدكيم،لمدمض الؿُض ؽ اٍع ت، مصغ ،أصٌو ت،  ؾٕىضٍع   .81، ص 1991، صاع امللًغ
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  ،الاهظاع 

  ،الخىبُش 

 ذ ملضة ؤُصاَا ؾخت ٍُ املُا  ؤقهغ، ( 6)الخُى

  ٘  . الكؼب مً الجضو

الِاهىهُت   ًِضم ٔل ػلً طض َظٍ اللِىباث الخإصًبُت ؤمام الجهت الِظاثُت املسخصت، ػبِا لإلحغاءاث

  1.امللم٘ى بها

  

 

 .لمىهجيتلمهمتلمدافظل لحساباث:ل وي ململدحل اح

ُبل ؤن ًصاصَ مداًف الخؿاباث بدىٌُظ مهمخه كلُه ؤن ًجمم بمسخلٍ حىاهب كمله، خُث ل

ؤهه ًباقغ مهمخه بةجباق مىهجُت البض مً الُِام بها وهي الخسؼُؽ للملُت الخضُُّ وحمم ؤصلت  زباث  

ى ما ؾيخؼَغ بلُه في َظا املبدثوبكضاص غ النهاجي الظي ًٕمل مهمخه،  َو  ل. الخٍِغ

ٌل  .ل اخخعيغلاػمطيتل اخدكيم:ل ملعطبل ألا

خا ملُىا إلكضاص  والخسؼُؽ للملُت الخضُُّ، ألن الخسؼُؽ ل ًسصص مداًف الخؿاباث ُو

املالثم للمل مداًف الخؿاباث ٌؿاكض في الخإٓض مً ؤن اللىاًت املالثمت ُض ؤكؼُذ مجاالث َامت في 

ؿاكض كلى جىػَم  كما٘ بكٖل مالثم كلى املؿاكضًً وجيؿُّ اللمل الظي ًخم مً  كملُت الخضُُّ، َو

ً والخب ء، بن مضي الخسؼُؽ ًسخلٍ اؾدىاصا بلى حجم املاؾؿت وحلُِضاث عاُبل املداًـين آلازٍغ

خه بؼبُلت اللمل   ل.الخضُُّ وزبرة مداًف الخؿاباث مم املاؾؿت وملًغ

لجي الخسؼُؽل لت  كامت ومىهج جٌصُلي لؼبُلت بحغاءاث وطم اؾتراجُجُت:"  َو الخضُُّ املخُى

ذ املىاؾب،   سؼؽ مداًف الخؿاباث لخإصًت كملُت الخضُُّ بٌٕاءة وفي الُى ُلها  ومضَا،  ٍو وجُى

ٔان الخضُُّ ًخم أل٘و مغة ٖىن الخسؼُؽ واؾلا في خالت ما بطا   2.ٍو

  خعتل اخدكيم:للأألاال

م مً كملُت الخضُُّ     كلى مداًف الخؿاباث وطم  وجىزُّ زؼت الخضُُّ الكاملت واصٌا املضي املخُى

ٔاًُت  ذ الظي ًجب ؤن جدخىي مظٓغة زؼت الخضُُّ الكاملت كلى جٌاصُل  ٌُُت جىٌُظَا،  وفي الُى ٓو

لالؾترقاص بها كىض وطم بغهامج الخضُُّ، ًةن الخدضًض الضُُّ لكٖل  ومظمىن الخؼت اؾدىاصا بلى 

                                                
م 1 ت، الِاهىن ُع ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .19، ص 63، املاصة مسجؼلسابم، 91-19الجٍغ
، ماؾؿت الىعاَ، الاعصن ، بضون ؾىت،،  ساسياثل ملس جػتلفيلظصل ملػاييرلالامسيىيتلألال ادألاايت، خؿين ؤخمض صخضوح وخؿين ًىؾٍ الِاض ي  2

  .111ص
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حجم املاؾؿت، وحلُِضاث كملُت الخضُُّ،  واملىهجُت الخِىُت الخاصت املؿخلملت مً ُبل مداًف 

 . الخؿاباث

 وبالخالي  مىع التي جازظ بلين الاكخباع كىض ُُام مداًف الخؿاباث بىطم زؼت الخضُُّ 

  1:الكاملت هي

   : ملػسفتلبعمليػتل اػمص .ؤ 

 اللىامل الاُخصاصًت اللامت  وؿغوي الِؼاكاث الاُخصاصًت التي جازغ في ؤكما٘ املاؾؿت . 

 ،شعاومً طمنها الخغي الصٌاث املميزة للماؾؿت وألكمالها وألصائها املالي وملخؼلباث  ًصاح  ث مىظ جاٍع

 . الخضُُّ الؿابّ

 املؿخىي اللام لٌٕاءة  صاعة . 

 :لفهمل اىظامل ملداسبيللألاهظامل اسكابتل اد خطيت .ب 

  ل.ًت كلى جلٗ الؿُاؾاثاع الجاملاؾؿت والخويراثالؿُاؾاث املداؾبُت املؼبِت مً ُبل 

 ،ت املٕدؿبت ملداًف الخؿاباث للىـام املداؾبي ولىـام الظبؽ الضازلي والخإُٓضاث املىاؾبت  امللًغ

م وطلها كلى  ابت و حغاءاثازخباعاثاملخُى ت  الُغ ٍغ  ل.الجَى

 ل.الجضًضة في مجالي املداؾبت والخضُُّ جإزير  ُغاعاث 

  : ملخاظسلألا هميتل ايسبيت .ج 

 لت للمساػغ االخِضًغ ابت،الالػمت ومساػغث املخُى  .  وجدضًض مىاػّ الخضُُّ املهمت  الُغ

 اث لألَمُت اليؿبُت ألن ت،  ومً طمنها عاوطم مؿخٍى ٍغ ض الخضُُّ، بمٖاهُت وحىص ؤزؼاء حَى

 . ث الؿابِت ؤو الاخخُا٘االخبرة مً الٌتر

 ث مداؾبُتاجدضًض مجاالث مداؾبُت ملِضة ومً طمنها جلٗ التي جدخىي كلى جِضًغ . 

 :لثللألاجوكيتهاز ء ظمليػتلإلاج .ص 

 ُُّبمٖاهُت حوُير الخإُٓضاث كلى مجاالث زاصت للخض . 

 الخضُُّ الخاعجي كمل الخضُُّ الضازلي وجإزيٍر كلى بحغاءاث . 

 ُُّجإزير جِىُت املللىماث كلى كملُت الخض . 

 :لل اخيسيملألا اخوجيهلألاإلاشس فلألا ملخابػت .ٌ 

                                                
1 http://www.sqarra.wordpress.com/isas2000/, 11/03/2019, 13 :01.    مدألاهتلصالحلمدمدل الس  
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 في جضُُّ  ُؿام الخابلت مثال ً ت مداًـين آزٍغ  . املاؾؿاث الخابلت ؤو الٌغوق ؤو  ُؿام: مكآع

 ٍُل.مخؼلباث الخىؿ 

 ْل.ءعا الخباقترا 

 ل.كضص املىاُم 

 :ل موزل خسرل . و

  ل. املاؾؿتاؾخمغاعبمٖاهُت الكٗ في ًغطُت 

 ُذ  ل.ع ؤو وؾاثل  بالن  زغي في املاؾؿتاعي  الخّػبُلت وجُى

 ل.طاث كالُت ؿغوي جخؼلب اَخمام زاص مثل وحىص ؤػغاي 

 ل: وكىضما ٌؿخضعي  مغ الاؾخلاهت بمؿاكضًً في كملُت الخضُُّ ًجب كلى مداًف الخؿاباث

  اعتهم املُضاهُت ُذ ٍػ ؤن ًإزظ في الاكخباع كضص وهىكُت مِضعة املؿاكضًً املؼلىبين لللمل، وث ُو

ُذ بكضاص الّ واثم املالُت بىاؾؼت بصاعة املاؾؿت  . للماؾؿت، آزظا في الخؿبان جُى

 التي ؾِخم  ؤن ًصٍ املاؾؿت ووكاػها وجىـُمها، وؤَضاي الخضُُّ وؤؾالُب وػَغ  وبحغاءاث

ّ الخضُُّ الظًً جخم الاؾخلاهت بهمؤًغاصبجباكها مً ُبل   .  ًٍغ

  الخضُُّ بلض  زظ في الخؿبان صلىبت  كما٘  قغايؤن ًدضص مضي ّ  الالػم كلى ؤكظاء ًٍغ

ّ  . املٖلٍ بها ٔل كظى مً ؤكظاء الٌٍغ

ٔان َىاْ مداًف خؿاباث آزغ ٌكاْع في كملُت الخضُُّ، ًُجب    و اطا 

 :  كلُه

 ًت جامت بىؼاَ  ومؿاولُاث مهمخهعاؤن ًٖىن كلى ص . 

 الخضُُّ الخٌصُلُت الدكاوع مم مداًف الخؿاباث آلازغ لخدضًض مؿاولُت ٔل منهما  وبحغاءاث . 

  ًجب كلى مداًف الخؿاباث بكاصة الىـغ في زؼت الخضُُّ وبغهامج الخضُُّ ٔلما صكذ الخاحت

 . لظلٗ زال٘ ًترة الخضُُّ

ل

 بسهامجل اخدكيمل:لثاهيا
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ًدخاج مداًف الخؿاباث كىض الُِام بالخسؼُؽ للملُت جضُُّ البُاهاث املالُت بلى جصمُم ل

زؼت مغؾىمت كلى َضي الىخاثج التي جىصل بليها مداًف الخؿاباث :" بغهامج الخضُُّ، لظلٗ ٌلغي بإهه

ابت عابلض ص  ل  ل   1." بهضي جضُُّ البُاهاث املالُتالضازلُت وطلٗؾخه وجُُِمه لىـام الُغ

مًٕ ؤن ٌلض بغهامج الخضُُّ املٕخىب في قٖل كام ألًت كملُت جضُُّ الخؿاباث ألي ماؾؿت   ٍو

ٔان بلع املداًـين ًغون ؤهه لِـ مً الظغوعي بكضاص بغهامج جضُُّ  بوع الىـغ كً حجمه،  وان 

الخؿاباث عؾمي باليؿبت لٌدص املاؾؿاث الصويرة، بال ؤن َىاْ اجٌاُا كام بين املداًـين كلى ؤن 

البرهامج الغؾمي لخضُُّ الخؿاباث ًٖىن طا ًاثضة ٓبيرة باليؿبت للماؾؿاث الٕبيرة واملخىؾؼت الدجم، 

ٖىن َظا البرهامج ؤم ٔاهذ كملُاث عا ٍو ا باليؿبت للملُاث جضُُّ الخؿاباث الٕبيرة وزاصت بطا  طغوٍع

مًٕ الِ٘ى ؤهه مٌُض باليؿبت ألي  خؼلب كضص ٓبير مً املؿخسضمين، ٍو املاؾؿت مىدكغة بكٖل ٓبير ٍو

صجم كلى ًهم هـغا هىق مً املاؾؿاث  غ الخؼىغ  ؾاؾُت لللمل الظي ًيبغي الُِام به، َو  ألهه ًًى

ابت اللمل وجدضًض املؿاولُت،  ؿاكض َظا البرهامج كلى ُع جىـُم املاؾؿت والـغوي التي ٌلمل ًيها ،َو

دص  لمل كلى جضُُّ الخؿاباث ًو غ سجال لللمل املىجؼ َو ًى غ طبؼا جلِاثُا لألزؼاء املمٕىت، ٍو ًى ٍو

ت  مًٕ الِ٘ى ؤن بغهامج جضُُّ الخؿاباث َى بمثابت املىاػهت الخِضًٍغ كملُت جضُُّ الخؿاباث طاتها، ٍو

غ  ؾاؽ للمِاعهت مم  صاء الٌللي،  ًى مغقض لألصاء الٌللي ٍو للملُت الٌدص ًهى ًسضم ٓمىحه ٓو

ُم ٔل مً ُام بإصاء كملُت ملُىت مً  كما٘ الىاعصة في  مًٕ ؤن ٌكخمل كلى زاهت ًـهغ بها جُى ٍو

ش الُِام بظلٗ اللمل، ولهظا ًةن َظا البرهامج ال ًـهغ ًِؽ  كما٘ التي ًيبغي الُِام بها   البرهامج وجاٍع

 ًـهغ ؤًظا  صاء الٌللي باليؿبت للمهام املسخلٌت، ولهظا ًةهه ًٌُض في جدضًض مضي الخِضم في  بهماو

لض بغهامج جضُُّ الخؿاباث مخاخا الؾخسضام مداًف الخؿاباث ومىؿٌي مٕخبه . كملُت الخضُُّ َو

يبغي ؤن ًٖىن َظا  ًِؽ، بملجى ؤهه ال ًيبغي ؤن ًٖىن مخاخا لللاملين باملاؾؿت التي ًخم ًدصها، ٍو

ُم مً  ظلٗ جُى لا مً مداًف الخؿاباث الظي ُام بةكضاصٍ، ٓو البرهامج مٕخىبا كلى آلالت الٖاجبت ومُى

ُلاث ُم مً جلٗ الخُى ش ٔل جُى        2.ُام بخضُُِه واملـ ئو٘ الظي اكخمضٍ مم جاٍع

 لظلٗ ًخطر ؤن َضي جصمُم بغهامج الخضُُّ ًخظمً اللىاصغ 

  3:الخالُت

 املخللِت بخُُِم  جدضًض زؼىاث الٌدص الظي ٌوؼُه بغهامج الخضُُّ ًيبغي ؤن ٌوؼى  حغاءاث

ابت الضازلُت و حغاءاث جب ؤن جيخج بيخاثج  هـام الُغ املداؾبُت املؿخسضمت بىاؾؼت املاؾؿت، ٍو

 . مغطُت في َظا املجا٘ بإُل حهض وجٖلٌت ممٕىت

 ُذ ؤصاء   واهجاػ ٔل زؼىة مً َظٍ الخؼىاث  . جُى

                                                
 .181، ص1998، صاع صٌاء لليكغ والخىػَم، كمان،  عصن ،مدخصلإلىل اخدكيملألا اخأهيدل لحديحؤخمض خلمي حملت ، 1

ذ ؾالمت مدمىص وؤزغون ، 2  .111،118ص ص،2011كمان، الاعصن ،، ،  صاع املؿيرة لليكغ والخىػَم و الؼباكتغطملجدكيمل لحساباثؤًع
ا ،  3  .111، ص مسجؼلسابمهٌـ مدمض الؿُض ؽ اٍع
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 الخضُُّ مً زؼىاث   وبحغاءاث َضي ٔل زؼىة  وبحغاء . 

 ذ مداًف الخؿاباث جدضًض هؼاَ   و  . اػاع اللمل املؼلىب خٌاؿا كلى ُو

  جدضًض مؿاولُت ٔل مداًف مً املؿاكضًً كً جىٌُظ مغخلت مً الم اعخل التي ًخٖىن منها

ِا مً املداًـين  . البرهامج كىضما ًخىلى جىٌُظٍ ًٍغ

  

  قل اػمصألاز أ:لثااثا

السجالث التي ًدخٌف بها مداًف الخؿاباث  والتي حكمل ": َ اللمل كلى ؤنهاعا حلغي ؤو

لتي جم جؼبُِها،  واملللىماث التي جم الخص٘ى كليها،  والاؾخيخاحاث طاث الصلت التي جم  ا حغاءاث

  1".الخىصل بليها زال٘ ؤصاء كملُت الخضُُّ

َ اللمل في مؿاكضة مداًف الخؿاباث كلى جِضًم جإُٓض مىاؾب بإن عا ًخمثل الهضي اللام ألو

غ ؤو ِا مللاًير الخضُُّ املخلاعي كليها، وجدضًضا جًى َ اللمل التي جخللّ عاالخضُُّ ُض جم ؤصاثه ًو

حلت الِىاثم املالُت في اللام الخالي، ؤؾاؾا للخسؼُؽ، سجال لألصلت التي جم حملها وهخاثج عابم

ٔاء االازخباع ىن والكغ غ الخضُُّ املالثم، وؤؾاؾا للٌدص الظي ًِىم به املكًغ ث، بُاهاث جدضص هىق جٍِغ

ّ ،كىضما ًسؼؽ مداًف الخؿاباث ألصاء الخضُُّ كً الؿىت الخالُت كلى هدى  للمل ؤكظاء الٌٍغ

ت التي حؿخسضم ٓةػاع مغحعي في ؤو َ اللمل، وجخمثل َظٍ عامالثم، ًجب ؤن جخاح املللىماث الظغوٍع

ذ املىاػهت في ٔل حاهب بالخضُُّ، بغهامج  ابت الضازلُت، ُو املللىماث في مللىماث وصٌُت كً الُغ

   2.الخضُُّ، وهخاثج الخضُُّ كً الؿىت الؿابِت

 :  َ اللمل مً ملٌين عثِؿُين ملٍ صاثم وملٍ ؾىىي عا وجخٖىن ؤو

ابت الضازلُت :ل ملطفل اد ئم -1 ًدخىي َظا امللٍ كلى كمىمُاث خ٘ى املاؾؿت، وزاثّ جخللّ بىـام الُغ

ت  والخّ بي اعي ،الخؿاباث الؿىٍى ع، الخدالُل الضاثمت للخؿاباث، ٔل ما ًخللّ بالجاهب الظٍغ

 . والاحخماعي والِاهىوي ، والخصىصُاث الاُخصاصًت

 ًدخىي َظا امللٍ كلى مصاصُاث اللمالء  وقهاصاث البىْى ،بغهامج الخضُُّ، ؤي : ملطفل اسىوول -2

بُاهاث زاصت بخدلُل الخؿاباث املسخلٌت، البُاهاث املؿخسغحت مً اللِىص واملداطغ والاعجباػاث، 

اث في ملٌاث يهُت اللمىمُت كً الٌترة الخالُت، خُث املللىماث املدخىػاالمي الخؿاباث الخخامُت  و

ت  3.اللمل ًجب ؤن جٖىن ؾٍغ

 .للججميؼلأداتلإلاثملاث:ل ملعطبل اثاوي 

                                                
ش لليكغ، الؿلىصًت ، ملس جػتلمدخصلمخيامص،لؤلٌين ؤعهيز وحُمـ لىبٗ 1   .399، ص1991، جغحمت مدمض مدمض كبض الِاصع الضٌؿؼي، صاع املٍغ

  .391، ص ملسجؼلهلسه 2
3
 .319مرجع سابق، صنفس ، محمد السيد س اريا 
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م ل  ؤن املهم في كملُت  زباث التي جىؼىي كليها كملُت 899هص كلُه ملُاع الخضُُّ الضولي ُع

الخضُُّ جىاًغ الاعجباغ بين  صلت املسخلٌت وبين الوغض املؼلىب بزباجه،  وؤن وؿٌُت  زباث ال جىؼىي 

 ل.ؾت والخُُِمعا للملُاث الضباؾخمغاع كلى ججمُم  صلت ًدؿب بل جلٗ  صلت التي ًيبغي ؤن جسظم 

 ظمليػتلأداتلإلاثملاثل:لأألاال

خص٘ى مداًف :" ي التي جىاولذ حلٍغٍ  صلت لٕنها حمُلها حكتْر في ؤنهااعلِض حلضصث الخمل

 ل1".الخؿاباث كلى ؤصلت جمٕىه مً اؾخسالص عؤي ًجي مداًض كلى الِىاثم املالُت التي ًِىم بخضُُِها

ض ًخظمً صلُل  زباث في جضُُّ الخؿاباث كلى صعحت كالُت مً  ُىاق، مثل كىض ُُام ل ُو

ٔاالؾدثماعامداًف الخؿاباث بىٌؿه بدصغ كضص  و ت للماؾؿت  ث، ٓما ُض ًىؼىي عاَ املالُت اململٓى

الضلُل كلى صعحت مىسٌظت مً ُىة  ُىاق لضًه مثل خالت الاكخماص كلى بحاباث ؤؾئلت مىحهت لللاملين 

مًٕ الِ٘ى ؤن ؤصلت  زباث التي جضكم عؤي مداًف الخؿاباث في الِىاثم املالُت جىِؿم  في املاؾؿت، ٍو

بصٌت كامت بلى ُؿمين عثِؿُين ، ٘و ٌكخمل كلى البُاهاث املداؾبُت  ؾاؾُت، ؤما الثاوي ًُخظمً 

ٔاًت البُاهاث املخللِت بالضًاجغ لٔل مللىماث  زباث  زغي، ًالبُاهاث املداؾبُت  ؾاؾُت جىؼىي كلى 

املداؾبُت بإهىاكها ًظال كً ٔل السجالث الغؾمُت املسخلٌت لضي املاؾؿت، ًهي سجالث جضكم الِىاثم 

 ألن البُاهاث عااملالُت بصىعة مباقغة، ؤما ؤصلت  زباث  زغي ًهي الػمت ؤًظا لخضكُم الِىاثم املالُت هف

املداؾبُت  ؾاؾُت ال جٌٕي وخضَا في َظا الكإن، ًالِىاثم املالُت ًجب ؤن جضكم بصىعة ؤٓبر مً 

 زال٘ ؤصلت بزباث مسخلٌت ًخم حملها ب واؾؼت مداًف الخؿاباث مً زال٘ جؼبُِه إلحغاءاث

   2.الخضُُّ

ٔاًُت ومالثمت لٖي ٌؿخؼُم ؤن ًخىصل ل جب كلى مداًف الخؿاباث ؤن ًدصل كلى ؤصلت بزباث  ٍو

ً  ؾاؽ الظي ًبجي كلُه عؤًه املنهي، خُث ًخم الخص٘ى كلى ؤصلت  زباث  بلى اؾخيخاحاث ملِىلت لخٍٖى

ج مىاؾب مً ازخبا ابت و حغاءاثعامً مٍؼ ت  وحكمل ؤصلت  زباث مصاصع املؿدىضاث    ث الُغ ٍغ الجَى

ضة مً املصاصع  زغي،  وولجي بازخبا  عاثوالسجالث املداؾبُت املخظمىت للبُاهاث املالُت  واملللىماث املٍا

ابت الازخبا املىجؼة للخص٘ى كلى ؤصلت  زباث املخللِت بمالثمت الخصمُم  والدكوُل الٌلا٘ عاث الُغ

ت الازخبا للىـام املداؾبي وهـام الظبؽ الضازلي ،ٓما حلجي  حغاءاث ٍغ ث التي جىجؼ للخص٘ى عاالجَى

ت في البُاهاث املالُت  وهي كلى هىكين ٍغ  ل3:كلى ؤصلت  زباث التي جٕدكٍ  زؼاء الجَى

 ث الخٌصُلُت للملامالث و عصضةاالازخباع . 

 ت بحغاءاث ٍغ .  جدلُلُت حَى

                                                
1
 .181، ص مسجؼلسابمهٌـ ًىؾٍ مدمىص حغبىق ، 

ذ ؾالمت مدمىص وآزغون ، 2  .181،183، ص ص مسجؼلسابمهٌـ ؤًع
3 http://www.sqarra.wordpress.com/isas2000/, 11/03/2019, 02:41.    مدألاهتلصالحلمدمدل الاز       
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 هلايتلألامالئمتلأداتلإلالثملاثل:لثاهيا

ًِصض بٌٕاًت  صلت حجم  صلت ؤو ٓمُت  صلت التي ًجملها مداًف الخؿاباث لخضكُم عؤًه، ل

ا، خُث ؤهه ٔلما  ٌاًت  صلت ًخم ُُاؾها بذجم اللُىت التي ًسخاَع ص حجم اللُىت املسخاعة كىض ػآو

ٔاهذ  صلت ؤٓثر ٌٓاًت، ؤي ؤهه جىحض كالُت ػغصًت بين حجم  ما مً بحغاءاث جىٌُظ بحغاء الخضُُّ 

ٌاًت  صلت ُض ل.اللُىت ٓو ؤما مالثمت  صلت ًُِصض بها الُِاؽ الىىعي ألصلت  زباث ومضي صلتها بذ ٓو

ُتها، ؤن مالثمت  صلت ال جخإزغ بذجم اللُىت ؤو بمٌغصاث املجخمم الظي سخبذ مىه  زاص  ومىزُى

ملُىت حؿاكضٍ كلى جدُِّ زاصُت ؤو ؤٓثر   جخإزغ بازخُاع مداًف الخؿاباث إلحغاءاث بهمااللُىت،   و

 ل1:مً زصاثص الضلُل املالثم ،  ولٖي ًخصٍ صلُل ما بإهه مالثم ًجب ؤن جخىاًغ ًُه الكغوغ الخالُت

ًجب ؤن ًدىاؾب الضلُل مم َضي الخضُُّ الظي ًِىم مداًف الخؿاباث بازخُاٍع ختى ًمًٕ ؤن  .ؤ 

 . ًخدِّ الاُخىاق به

 ؤن ًٖىن مصضع الضلُل مؿخِل، ًالضلُل الظي ًدصل كلُه مداًف الخؿاباث مً  ػغاي .ب 

 . الخاعحُت ؤٓثر مالثمت مً الضلُل الظي ًدصل كلُه مً صازل املاؾؿت

ا  .ج  ابت الضازلُت في املاؾؿت ًلالت، خُث ًٖىن الضلُل الظي ًخم الخص٘ى كلُه مىزُى ؤن جٖىن الُغ

لخمض كلُه  وال ًىـغ بلُه كلى ؤهه صلُل طلٍُ  . به، َو

ؤن ًدصل مداًف الخؿاباث كلى الضلُل مباقغة، ألن الضلُل الظي ًدصل كلُه مباقغة ًٖىن  .ص 

ِت هير مباقغة  . ؤٓثر صالخُت مً الضلُل الظي ًدصل كلُه بؼٍغ

لين للُِام بظلٗ .ٌ   . ؤن ًٖىن مصضع الضلُل مً ُبل ؤشخاص مَا

ُذ الخص٘ى كلى الضلُل مالثما، ؾىاء في ما ًخللّ بجمله ؤم الٌترة الؼمىُت التي  .و  ؤن ًٖىن جُى

ٖىن الضلُل ؤٓثر  هُت كىضما ًخم الخىصل بلُه في ا لخؿاباث امليزبُىاكاحوؼيها ؤكما٘ الخضُُّ،  ٍو

ب مً بكضاص المي ش ٍُغ  . ًت بِضع  مٖانػانجاٍع

م مضي  .ػ  ؤن ًإزظ مداًف الخؿاباث  زغ املكتْر لهظٍ الكغوغ، خُث ؤهه ًمًٕ ؤن ًخم جٍِى

ُذ ملا،  ولًٕ جٖىن  بُىاق الضلُل ًِؽ بلض صمج ؤزغ ٔل مً الكغغ  ٘و والٌٕاًت  والذ ُو

اللُىت طاث الدجم الٕبير   والصالخُت اللالُت مِىلت ما لم جًٕ مىاؾبت لهضي الخضُُّ الظي ًخم 

 . ازخُاٍع

 احتهاصٍ ًخإزغ الخؿاباث وؤن  صلت مغجبؼت باحتهاص مداًف ٌٓاًت ومالثمت وفي الخخام جبِى كملُت جدضًض 

  2:ًلي بما

  ،ظٍ الخؼىعة جخإزغ بؼبُلت البىض، ػبُلت وكاغ املاؾؿت صعحت الخؼىعة التي جيخج مً الخؼإ،  َو

ؼ املاؾؿت املالي، الخاالث التي ًٖىن لها جإزير هير كاصي كلى  صاعة ابت الضازلُت، مٓغ  . ؾالمت الُغ

                                                
 .316، صمسجؼلسابمهٌـ خؿين ؤخمض صخضوح و خؿين ًىؾٍ الِاض ي ، 1

مصغ، ، ميكإة جىػَم امللاعي،  ملداسملتلألال ملس جػتلفيلضوءل ملػاييرلألالغىاصسلإلاففاحلفيل الو ئمل ملاايتمدمىص مدمض كبض الؿالم البُىمي ، 2

ت   .156،158، ص ص1993 ،الاؾٕىضٍع
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 َمُت اليؿبُت للبىض ميؿىب بلى الِىاثم املالُت ٖٓل  . 

 ّالخبرة املٕدؿبت كً البىض مً زال٘ الخضُُّ الؿاب . 

 الخضُُّ هخاثج بحغاءاث . 

 هىق البُاهاث املخاخت . 

 ًجب ؤن ًٖىن َىاْ جُُِم لخٖلٌت الخص٘ى كلى صلُل الخضُُّ باليؿبت لٌاثضجه . 

  ًجب كلُه اللمل للخص٘ى َام ومازغكىض وحىص قٗ لضي مداًف الخؿاباث باليؿبت ملىطىق 

ٔاًُت إل ٍغ بضون ػاكلى ؤصلت ؾلُمت و لت َظا الكٗ   وان لم ٌؿخؼم ًُجب كلُه كضم بصضاع جٍِغ

 . جدٌـاث

لغلىلأداتلإلاثملاثلز ء إج:لثااثا  ثل لحفٌو

 م   و بحغاءاثػامضي الالذ  لٖل مً بحغاءاثبمؼاولخهًدصل مداًف الخؿاباث كلى ؤصلت  زباث ل

 ل:الخص٘ى كلى ؤصلت  زباث آلاجُت

غ طلٗ ؤصلت جسخلٍ في صعحت :ل الدصل ملادو ( ؤ ًى َى ازخباع السجالث واملؿدىضاث  و ص٘ى امللمىؾت ٍو

ابت الضازلُت املؼبّ في بكضاصَا  ا  ومضي ًاكلُت هـام الُغ الاكخماص كليها بدؿب ػبُلتها ومصضَع

غ الٌدص لألص٘ى امللمىؾت صلُال ًمًٕ الاكخماص كلُه باليؿبت لىحىص  صل ولٕىه ال  ًى وحكوُلها،  ٍو

مًٕ الِ٘ى بصٌت كامت ؤن الٌدص  ًِضم بالظغوعة صلُل بزباث ُىي باليؿبت للملُٕت ؤو الخُُِم، ٍو

املاصي وؾُلت مىطىكُت للخدِّ مً الم اػكم خ٘ى ٔل مً مِضاع ووصٍ  صل، ٓما ؤهه في بلع 

  1.الخاالث ًٌُض في جُُِم الجىصة ؤو الخالت التي كليها  صل

ت ؾىاء مً صازل املاؾؿت ؤو : ملفادكاث ( ب  َى الخص٘ى كلى مللىماث ؾلُمت مً ؤشخاص طوي ملًغ

 ألهه ًخم الخص٘ى كلى املصاصُاث مً مصضع مؿخِل كً مداًف الخؿاباث، و هـغازاعحها،   مً 

خم اؾخسضامه ٓثي ًىـغ بليها كلى    بىاؾؼت املداًـين،  وجٖىن املصاصُاث صلُال عاؤنها صلُل ُىي  ٍو

ض ال ًٖىن مالثما ؤن ًؼلب مً بلع  .  الغص كلى املصاصُاث ًغاصمٖلٌا وؿبُا كىض الخىصل بلُه ُو

لظلٗ ال ًخم اؾخسضام املصاصُاث في ٔل الخاالث التي ال ًصلر جؼبُِها ًيها، خُث ًِىم كاصة 

ٔان طلٗ ممًٕ، ًاملصاصُاث املٕخىبت  ت ٔلما  بالخص٘ى كلى اؾخجابت ٓخابُت  ولِـ اؾخجابت قٌٍى

ا جىطُذ املللىماث الىاعصة بكإنها،  ٔان طغوٍع ٌؿهل ًدصها ًظال كً ؤنها حلؼي جضكُما ؤٓثر له متى 

ابت  وكىض اؾخسضام املصاصُاث ٓإصلت بزباث في جضُُّ الخؿاباث ًال بض  زظ في الاكخباع هـام الُغ

خمثل  الضازلُت لللمُل، وجدضص زالزت ؤهىاق مً املصاصُاث ًمًٕ ملداًف الخؿاباث اؾخسضامها ٍو

الىىق  ٘و في املصاصُت الاًجابُت مم ػلب مللىماث مً املصاصَ والتي ًخم مً زاللها الؼلب مً 

ٔاًت  الصخص الظي حؿلم املصاصُت بإن ًِىم بةعؾالها بلى مداًف الخؿاباث بلض الغص كليها في 

خمثل الىىق الثاوي في املصاصُت  ًجابُت مم جظمُنها مللىماث ًجب املصاصُت كليها   خىا٘، ٍو

لخمض مداًف الخؿاباث كلى َظا الىىق بضعحت ؤُل مً الىىق  ٘و خُث ًمًٕ ملؿخلم املصاصُت ؤن  ،َو

                                                
ت، الضاع الجاملُت، الجؼء الثاوي، مصغ موسوغتلمػاييرل ملس جػتلػاَع كبض اللا٘ خماص، 1  .893، ص 1998،،  الاؾٕىضٍع
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لُضَا صون ؤن يهخم بٌدص املللىماث، وؤؿهغث البدىر ؤن ملضالث الاؾخجابت للىىق  م كليها َو ًُى

خمثل بجمام ٘و جٖىن ُلُلت، ألنها جخؼلب مً مؿخلم املصاصُت ؤن ًبظ٘ حهضا الؾخٌاء  و   املصاصُت، ٍو

خم ًيها الؼلب مً املؿخلم ؤن ًغص ًِؽ في خالت كضم  خت  الىىق الثالث في املصاصُت الؿلبُت ٍو

 ألن املصاصُاث حلخبر صلُال ًازظ به ًِؽ في خالت الغص حلض املصاصُاث الؿلبُت ؤُل عااملللىماث، وهف

  1.صالخُت مً املصاصُاث الاًجابُت

ًخمثل الخىزُّ في ُُام مداًف الخؿاباث بٌدص مؿدىضاث  وصًاجغ اللمل التي جضكم :ل اخوثيم ( ث

ٔاًت السجالث التي ٌؿخسضمها  خمثل الخىزُّ الظي ًِىم بٌدصه  املللىماث املضعحت بالِىاثم املالُت،  ٍو

خم اؾخسضام  اللمُل لخِضًم املللىماث التي حكير بلى ؤن ؤصاء اللمل ُض جم في صىعة مىخـمت،  ٍو

ٔان َظا املؿدىض ُض ؤوش ئ كلى هؼاَ واؾم في ٔل كملُت بُىاكاالخىزُّ ٓىىق مً  صلت  ٓثر   مما لى 

ابت الضازلُت  وفي خا٘ اؾخسضام الخىزُّ مً ُبل مداًف . الخضُُّ ٓما ًجب كضم بهٌا٘ هـام الُغ

  2.الخؿاباث ٌكاع بلى طلٗ كاصة بالٌدص املؿدىضي

غ املالخـت ؤصلت   جخٖىن املالخـت مً مكاَضة كملُت ؤو بحغاء: ملالخظت ( ر ً، جًى ًخم ؤصاٍئ مً ُبل آزٍغ

ء، لٕنها مدضوصة بالىِؼت الؼمىُت التي جمذ ًيها، ٓظلٗ بدُِِت ؤن االخضُُّ بكإن ؤصاء كملُت ؤو بحغ

ٔاًُت  بحغاء املالخـت ُض ًازغ كلى ٌُُٓت ؤصاء اللملُت، وكمىما ًةن املالخـت في خض طاتها ال حلخبر 

ص اللمُل ًٖىهىن كلى كلم بإهه ؾىي ًدظغ عاملداًف الخؿاباث ملا ًدُؽ بها مً مساػغ في ؤن ؤي

م بإنهم ًلال  ملالخـت ما ًِىمىن به مً ؤكما٘ مما ُض ًاصي بلى جظلُل مداًف الخؿاباث بطا جَى

ِا للؿُاؾاث املىطىكت بِىما َم في الخُِِت كٕـ طلٗ   3.ًىٌظون ؤكمالهم ًو

ًخٖىن الاؾخٌؿاع مً ػلب مللىماث مالُت  وهير مالُت مً ؤشخاص مؼللين في صازل :لالاسخلساز ( ج

ثي اع ما ًٖىن  املاؾؿت ؤو زاعحها،  والاؾخٌؿاع َى بحغاء ٌؿخسضم كلى هؼاَ واؾم ؤزىاء الخضُُّ، ٓو

ض جتر مٕمال ألصاء بحغاءاث ث مً عؾمُت ٓخابُت بلى هير عؾمُت عاوح الاؾخٌؿااالخضُُّ  زغي،  ُو

ت،  وجُُِم الاؾخجاباث لالؾخٌؿا  مً كملُت الاؾخٌؿاع، وبلض ما ًدصل ػؤ حؼء ال ًخجعاثقٌٍى

ىي كلى مضي ًاكلُخه في  مداًف الخؿاباث كلى  حاباث الالػمت ال بض ؤن ًسخبر َظٍ  حغاءاث للُى

ابت الضازلُت وطلٗ باؾخسضام ؤصلت بزباث ؤزغي    4.الُغ

مًٕ بحغاء:إغادةلالاخدساب ( ح كاصة  ب جخظمً ًدص الضُت الخؿابُت للمؿدىضاث ؤو السجالث، ٍو

  5.الخؿاب مً اؾخسضام ؤؾالُب الخضُُّ بمؿاكضة الخاؾب لٌدص صُت جلخُص امللٍ

ث املهمت،  ومً طمنها هخاثج البدث عاالخدلُلُت اليؿب واملاف حكمل  حغاءاث:لثل اخدطيطيتز ء إلاج ( ر

 في الخِلباث  واللالُاث التي جٖىن مخلاعطت مم مللىماث ؤزغي طاث اللالُت، وحؿخسضم  حغاءاث

 1.الخدلُلُت بكٖل ٓبير في خالت الخؿاباث التي لِـ لها ؤَمُت وؿبُت

                                                
 .116،118، ص صمسجؼلسابمهٌـ ؤلٌين ؤعهيز وحُمـ لىبٗ ، 1
 .118، صلمسجؼلسابمهٌـ ؤلٌين ؤعهيز وحُمـ لىبٗ ، 2

 . 318، ص2000، صاع الصٌاء، كمان، الاعصن،  ملدخصل لحديحلاخدكيمل لحساباثؤخمض خلمي حملت ،  3
 .316، صسململذهسهل ملسجؼل 4

 .331، صمسجؼلسابمهٌـ خؿين ؤخمض صخضوح وخؿين ًىؾٍ الِاض ي ، 5
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 .ليس زإغد دل اخم :ل اثااح ملعطب 

غ آزغ مغخلت مً م اعخل مداًف الخؿاباث في كمله،  والظي ٌلخبر كًل وزُِت مٕخىبت :" ٌلض الخٍِغ

ٔاهذ البُاهاث املالُت التي ؤكضتها  صاصعة كً شخص منهي ًٖىن آَال إلبضاء عؤي ًجي مداًض كً ما بطا 

ؼ املالي لها  وهخاثج ؤكمالها في الؿىت املالُت مدل الخضُُّ   1".املاؾؿت حلؼي صىعة  خُدت كاصلت كً املٓغ

غ،  و هىاقلل ُما ًلي هبين بكضاص الخٍِغ  . ًو

غ مداًف الخؿاباث، ٌلخمض كلى ًغض اللغض اللاص٘ :لإغد دل اخلسيس -1 كىض بكضاص جٍِغ

ظا ٌلجي ما ًلي والصاصَ للِىاثم    2:املالُت، َو

 . ٌلجي طمىُا اؾخسضام ُىاكض  ومباصت املداؾبت املخلاعي كليها -لأ

 . مٌهىم اللغض الصاصَ  واللاص٘ -لب

 :  الِىاثم املالُت فيمً ؤحل صضَ وؤماهتٌلجي  ًصاح املىاؾب  -لث

  الخلبير كً خُِِت املىاعص املالُت للماؾؿت؛ 

  ًالخُُِِت لخـت ملُىت؛ الالتزاماث الخلبير ك 

 زال٘ ًترة ػمىُت ملُىتالالتزاماث ث التي خضزذ في َظٍ املىاعص ؤو االخوير . 

 : الخضُُّ و ماهت  و زالص فيالتزاماث  ٌلجي -ث

  بظ٘ اللىاًت املهىُت الىاحبت؛ 

 جدمل مؿاولُت الخٕم كلى  ًصاح املالثم للبُاهاث املالُت . 

 الىخاثج الاُخصاصًت ملا جم مً كملُاث  وؤوكؼت حلٕؿها البُاهاث الاُخصاصًت وؤنها صازل الُِىص -خ

والخضوص املٌغوطت ػبِا للِىاكض  واملباصت املداؾبُت بصىعة ملِىلت  ومِبىلت مً وحهت هـغ مداًف 

ا صُُِت جمام في الخلبير  ظا ٌلجي ؤن الِىاثم املالُت ال ًمًٕ اكخباَع الخؿاباث في بػاع َظٍ الُِىص،  َو

ٔاملت  ومثالُت  . كً َظٍ الىخاثج الاُخصاصًت بصىعة 

غاَىاْ هىكان مً الخّ:لزيسأهوعل اخلال -2   3:ٍع

ل ملفادكتلغلىل لحساباثل اسىويتل - ؤ غ ما ًلي: اخلسيسل اػاملخٌو  :  ًخظمً َظا الخٍِغ

  ،ش حلُين مداًف الخؿاباث  الخظٓير بٌُُٕت  وجاٍع

  ،ُُّالخلغي كلى املاؾؿت  والضوعة مىطىكت الخض 

  غ ٓمالخّ، للخضُُّ والتيالىزاثّ املالُت التي زظلذ ّ بالخٍِغ   ًجب ؤن جمط ى وجًغ

 مها في َظٍ املهمت، االخظٓير بملاًير  صاء املنهي وؤَضاًها،  ومضي اختر 

  ام كلى الىدُجت، لألزؼاء والىِاثصكغض ا باألُع   املٕدكٌت بٖل وطىح مم طٓغ آزاَع

                                                
 .189، ص مسجؼلسابمهٌـ ؤخمض خلمي حملت ، 1

ا ، 2  .318، 315، ص ص مسجؼلسابمهٌـ مدمض الؿُض ؽ اٍع

 .81-15 ، ص ص2005، صًىان املؼبىكاث الجاملُت، الؼبلت الثاهُت، الجؼاثغ،  ملس جػتلألالمس كملتل لحساباثلمًل اىظسيتل لىل اخعمليممدمض بىجين ، 3
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  املدخمل ؤن جٖىن خ٘ى  صاعة والخالًاثاملصاصُت كلى املللىماث املِضمت مً ػغي مجلـ 

 املللىماث  طاًُت التي ػلبها مً َظا املجلـ، 

 والتي جسص الؼَغ املخبلت في بؿهاع الِىاثم املالُت مم جبُان آزاع طلٗ  ؤؾباب الخلضًالث املدخملت

 كلى َظٍ الِىاثم، 

  ع زاجمت واضخت ملداًف الخؿاباث ًصاصَ ًيها كلى الخؿاباث بضون جدٌف، ؤو بخدٌف ؤو ًًغ

 املصاصُت بإصلت، 

  ًت في اليكاغ، عاعوطاق املمًٕ ؤن تهضص الاؾخم 

  ،املؿاَماث في عئوؽ ؤمىا٘ ماؾؿاث ؤزغي التي ُامذ بها املاؾؿت بن وحضث 

 ذ بها  و املسالٌاث املغجٕبت مً ػغي ؤكظاء املجلـ ؤي مىؿٍ في املاؾؿت التي ًيبغي الخصٍغ

ُل الجمهىعٍت  . لٓى

 كلى مداًف الخؿاباث في خالت املصاصُت بضون جدٌف ؤن الِىاثم املالُت التي جم جضُُِها ًخصٍ 

ّ َظا الىىق مً املصاصُت بمالخـاث بهضي  مًٕ ؤن ًًغ بمؿخىي كا٘ مً الكغكُت  والصضَ،  ٍو

 . الكغح ؤٓثر للمؿاَمين  وبضون ؤن ًٖىن لهظٍ املالخـاث ؤزغ كلى خُِِت الخؿاباث 
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ل

 .جلسيسلشهادةلبدألانلجدلظ(:I-01) اشيصلزكمل

غي ......جؼبُِا للمهمت التي ٔلٌذ بها مً ػغي حملُخٕم اللامت املىلِضة بـ جي ؤن ؤُضم لٕم جٍِغ ٌكًغ

ت لليكاغ الظي ٌوؼي الٌترة مً  ..... بلى.....خ٘ى الخؿاباث الؿىٍى

ل امجلسل -1  :لكملتلألا اشهادةز يسلخٌو

ت ملاؾؿخٕم لهظا اليكاغ ُمذ بمغاُبتل - ؤ  . الخؿاباث الؿىٍى

داث خ٘ى اخخما٘ كضم الضُت وكضم الكغكُت اللخين ال حلاعطا الكهاصة  . مالخـاث وجصٍغ

ُمذ بالخدُِّ خ٘ى مصضاُُت املللىماث املخللِت بالخالت املالُت وبالخؿاباث امللؼاة في  - ب

هم بمىاؾبت الجملت اللامتاملؿدىضاث الم  . وحهت بلى طوي  ؾهم ووطلذ جدذ جصًغ

 ." مالخـاث ومللىماث بطاًُت مدخملت"

ت ٓما اهـغ-لج ِا لخىصُاث املهىت، بةمٖاوي الكهاصة بإن الخؿاباث الؿىٍى  لالحتهاصاث التي ُمذ بها ًو

ُت لىدُجت كملُاث .....جـهغ في الصٌداث غ قغكُت وطاث مصضاُُت ٓما ؤنها حلؼي صىعة ًو لهظا الخٍِغ

 . اليكاغ املاض ي، باإلطاًت بلى الخالت املالُت وممخلٖاث ماؾؿخٕم في نهاًت اليكاغ  

 :لمػطوماثل -2

ػبِا للِاهىن ؤكلمٕم 

 :                                                                         باألمىع آلاجُت

 .....                                                  جم في

 .....                                                                                                   ًىم

 .....                                                   مظاء

غ:لمالخظت ِت بلى الخٍِغ ت مً ُبل مداًف الخؿاباث ومًغ  .     ًجب جإقير الخؿاباث الؿىٍى
لُت الِاهىهُت املخللِت بظبؽ مهىت ػاعالى:ل ملفدز ت اللامت للمداؾبت ،املجلـ الىػجي للمداؾبت، مجمىكت الىصىص الدكَغ ة املالُت ،املضًٍغ

 .51، ص1991ثغ ،ػااملداؾبت، ميكىاعث الؿاخل، الج

ب ال جمـ  ىي كليها مً ػغي الم اُع   واملصاصُت بخدٌف ؤن  زؼاء  والىِاثص التي جم الُى

ا كلى عاحبكغكُت  وصضَ الخؿاباث، كلى ؤن ًظٓغ ب وطىح ٔل جدٌف  واُذ  الخل٘ى ختى ًخالش ى ؤزَغ

 . خؿاباث الضوعة  وهدُجتها
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 .جلسيسلشهادةلبخدلظ:ل(I-02) اشيصلزكمل

ش جي ؤن ؤُضم لٕم ......ػبِا للمهمت التي ٔلٌذ بها مً ػغي الجملُت اللامت املىلِضة بخاٍع ٌكًغ

ت لليكاغ املوؼي للٌترة مً غي خ٘ى الخؿاباث الؿىٍى  ..... بلى.....جٍِغ

 :لجلسيسل ملس كملتلألا اشهادةل -1

ت ملاؾؿخٕم لهظا اليكاغ ُمذ بمغاُبتل-ل(أ  . الخؿاباث الؿىٍى

داث خ٘ى كضم الضُت وكضم الكغكُت املدخملين اللخين ال حلاعطا الكهاصة"  ." مالخـاث وجصٍغ

ُمذ بالخدُِّ خ٘ى مصضاُُت املللىماث املخللِت بالخالت املالُت وبالخؿاباث امللؼاة في ل-ل(ب

هم بمىاؾبت الجملُت اللامت  . املؿدىضاث املىحهت بلى طوي  ؾهم ؤو التي وطلذ جدذ جصًغ

 ." مالخـاث ومللىماث بطاًُت مدخملت"

 :  ًجب كلي ؤن ؤبضي جدٌـاث خ٘ى الىِاغ آلاجُت-ل(ج

 لالحتهاصاث التي ؤصًتها ػبِا لخىصُاث املهىت، ؤُضع ؤهه عاجدذ الخدٌـاث املكاع بليها ؤكالٍ وهف

ت ٓما هي مِضمت في الصٌداث غ ،مىخـمت .....بةمٖاوي الكهاصة ؤن الخؿاباث الؿىٍى لهظا الخٍِغ

ُت لىدُجت كملُاث اليكاغ الؿابّ ؤًظا الخالت املالُت  وصاصُت ومصضاُُت ،وحلؼي صىعة ًو

 . وممخلٖاث ماؾؿخٕم في نهاًت اليكاغ

 :لمػطوماثل)2

ػبِا للِاهىن ؤكلمٕم 

 :                                                                         باألمىع آلاجُت

 .....                                                       جم في

 .....                                                                                                   ًىم

 ....                                                       مظاء

غ:مالخظت ِت الخٍِغ ت مً ُبل مداًف الخؿاباث ومًغ  .        ًجب جإقير الخؿاباث الؿىٍى
لُت الِاهىهُت املخللِت ػاععة املالُت ، الىػا و: ملفدز ت اللامت للمداؾبت ،املجلـ الىػجي للمداؾبت، مجمىكت الىصىص الدكَغ ة املالُت ،املضًٍغ

 58ص،1991ثغ ،ػابظبؽ مهىت املداؾبت، ميكىاعث الؿاخل، الج

ع املصاصُت ٌلجي  زؼاء  والىِاثص التي جم آدكاًها زؼيرة مما ًٌِض الخؿاباث قغكُتها         ؤما ًع

ع املصاصُت كلى الخؿاباث مً ػغي مداًف الخؿاباث، وبالخالي ًجب كلُه في  ض ًإحي ًع وصضُها،  ُو

ع املصاصُت جِضًم  ؾباب والب ل املللىماث بالخٌصُل  وطلٗ ختى ًدؿجى للمؿاَمين عاَينخالت ًع  ٔو

ت الخُِِت اجساط الِغاعاث  .   ػمتملًغ
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 .زفضل اشهادةلاػدمل ادكتلألا اشسغيت(:I-03 ) اشيصلزكمل

جي ؤن ؤُضم لٕم .....ػبِا للمهمت التي ٔلٌذ بها مً ػغي حملُخٕم اللامت املىلِضة بـ ٌكًغ

ت لليكاغ املوؼي للٌترة مً غي خ٘ى الخؿاباث الؿىٍى  ..... بلى.....جٍِغ

 :لكملتلألا اشهادة زجلسيسل املل -1

ت ملاؾؿخٕم لهظا اليكاغ مغاُبتُمذ ب - ؤ  . الخؿاباث الؿىٍى

داث خ٘ى كضم الضُت وكضم الكغكُت املدخملين اللخين ال حلاعطا " مالخـاث وجصٍغ

 : باهخِاء املالخـاث الخالُت ؤزىاء ُُامي بلملُاث املغاُبت." الكهاصة

ت، ٓما هي مِضمت في "  قاعة ووصٍ كضم الضُت والكغكُت ومصضاُُت الخؿاباث الؿىٍى

ُت لىدُجت كملُاث اليكاغ الؿابّ، ؤًظا ..... الصٌداث غ، والتي ال حلؼي صىعة ًو لهظا الخٍِغ

 . الخالت املالُت وممخلٖاث ماؾؿخٕم في نهاًت اليكاغ

ُمذ بالخدُِّ خ٘ى مصضاُُت املللىماث املخللِت بالخالت املالُت وبالخؿاباث امللؼاة  - ب

هم بمىاؾبت الجملُت في املؿدىضاث الم وحهت بلى طوي  ؾهم ؤو املىطىكت جدذ جصًغ

 . اللامت

 . ال ؤؾخؼُم جإُٓض مصضاُُت َظٍ املللىماث

 :لمػطوماث -2

ػبِا للِاهىن ؤكلمٕم 

 :                                                                        باألمىع آلاجُت

 ....                                       فيحؼاثغ                                                     ا٘

 ....                                                                                                   ًىم

 .....                                                      مظاء

غ:مالخظت ِت بلى الخٍِغ ت مً ُبل مداًف الخؿاباث ومًغ  .   ًجب جإقير الخؿاباث الؿىٍى
لُت الِاهىهُت ػاعاعة املالُت ، الىػو:ل ملفدز ت اللامت للمداؾبت ،املجلـ الىػجي للمداؾبت، مجمىكت الىصىص الدكَغ ة املالُت ،املضًٍغ

 56ص،1991ثغ ،ػااملخللِت بظبؽ مهىت املداؾبت، ميكىاعث الؿاخل، الج

غ اجٌاُُت مم املاؾؿت، ومً   باإلطاًت بلى َظٍ الىماطج ًِىم ؤًظا مداًف الخؿاباث بةكضاص جٍِغ

 : بين َظٍ الىماطج
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 .للهموذجلزفضلإلادالءلبااشهادةلبسببلغائملفيل ملهىت:(I-04) اشيصلزكم

غي خ٘ى .....جىٌُظا للمهمت التي ٔلٌذ بها مً ػغي حملُخٕم اللامت بـ جي ؤن ؤُضم لٕم جٍِغ ، ٌكًغ

ت لليكاغ املوؼى للٌترة مً  :..... بلى.....الخؿاباث الؿىٍى

 :لكملتلألا اشهادةز زل امجلسولل -1

ت ملاؾؿخٕم لهظا اليكاغ ُمذ بمغاُبتل - ؤ  . الخؿاباث الؿىٍى

داث كضم الضُت وكضم الكغكُت املدخملين واللخين ال حلغطا " مالخـاث وجصٍغ

ت هـغعاجظمً ًدص ي الم." الكهاصة  لخىصُاث املهىت ما اُبين التي اكخبرتها طغوٍع

 : كضا الىِاغ آلاجُت

 ." وصٍ خضوص ليكاغ املهمت التي حلاعض الكهاصة"

ُت  ع الكهاصة كلى قغكُت ومصضاُُت الصىعة الًى بن  ؾباب امللغوطت ؤكالٍ، جاصي بي بلى ًع

ت، ٓما هي مِضمت في الصٌداث غ.....للخؿاباث الؿىٍى  . لهظا الخٍِغ

ُمذ بالخدُِّ خ٘ى مصضاُُت املللىماث املخللِت بالخالت املالُت وخالت الخؿاباث امللؼاة ل - ث

هم بمىاؾبت الجملُت اللامت  . في املؿدىضاث املىحهت بلى طوي  ؾهم ؤو املىطىكت جدذ جصًغ

 . ال ؤؾخؼُم جإُٓض مصضاُُت َظٍ املللىماث

 :لمػطوماث -2

ػبِا للِاهىن ؤكلمٕم 

 :                                                                        باألمىع آلاجُت

 .....                                                                                                  ًىم

.....                                                           مظاء  

غ:مالخظت ِت بلى الخٍِغ ت مً ػغي مداًف الخؿاباث ومًغ  .      ًجب جإقير الخؿاباث الؿىٍى
لُت ػاعالى.واػعة املالُت، :ل ملفدز ت اللامت للمداؾبت ،املجلـ الىػجي للمداؾبت، مجمىكت الىصىص الدكَغ ة املالُت ،املضًٍغ

 .58ص،1991ثغ ،ػاالِاهىهُت املخللِت بظبؽ مهىت املداؾبت، ميكىاعث الؿاخل، الج
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 .لهموذجلغيابل جلاكياثلأألال جلاكياثلغيرلمىدشلت(:I-05) اشيصلزكمل

م 615بن املاصة  عي ُع ل 18 لـ95-83 مً املغؾىم الدكَغ م 1883 ؤًٍغ -88، امللض٘ واملخمم لألمغ ُع

 ٔل اجٌاُُت بين ؤن واملخظمً الِاهىن الخجاعي، ًىص كلى 1888 ؾبخمبر 16 واملاعر في 88

يها  ص ّ شخص اعماؾؿت واخض مخصًغ ٔاهذ مباقغة ؤو هير مباقغة ؤو كً ػٍغ ًين، ؾىاء 

 . ملترض، ًجب ؤن حلغض مؿبِا إلطن الجملُت اللامت اللاصًت للمؿاَمين

يها  ص ًؼبّ هٌـ  حغاء ت وماؾؿت ؤو ؤخض مخصًغ ًين اعباليؿبت لالجٌاُُاث املبرمت بين الكٓغ

ين بص ٗ ،مخصًغ ًاعوقٍغ  . ًين ؤو مضًٍغ

 . ػبِا لهظ  خٖام، ؤكلمٕم بإهجي لً ؤخاغ كلما باالجٌاُُاث املىصىص كليها في املاصة املكاع بليها

 . بن عثِـ مجلـ  صاعة، لم ٌكير لي بلى ؤًت اجٌاُُت جضزل في َظا  ػاع

 .....                                                                                             خغع في

 .....                                                                                                  ًىم

.....                                                                                      مظاء           

لُت ػاععة املالُت ، الىػاو:ل ملفدز ت اللامت للمداؾبت ،املجلـ الىػجي للمداؾبت، مجمىكت الىصىص الدكَغ ة املالُت ،املضًٍغ

 55ص،1991ثغ ،ػاالِاهىهُت املخللِت بظبؽ مهىت املداؾبت، ميكىاعث الؿاخل، الج

هموذجل جلاكياثلمبرمتلأثىاءل ايشاطلألا جلاكياثلمبرمتلأثىاءلوشاظاثل(:لI-06) اشيصلزكم

.لسابلتلألا اتيل سخمسلجىليرها

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

لُت ػاعواػعة املالُت ، الى:ل ملفدز ت اللامت للمداؾبت ،املجلـ الىػجي للمداؾبت، مجمىكت الىصىص الدكَغ ة املالُت ،املضًٍغ

 .58 ، ص1991ثغ ،ػاالِاهىهُت املخللِت بظبؽ مهىت املداؾبت، ميكىاعث الؿاخل، الج

عي املكاع بلُه ؤكالٍ، هدُؼٕم كلما باالجٌاُُاث التي جم جغزُصها مؿبِا مً ُبل  ػبِا ألخٖام املغؾىم الدكَغ

 . ياعمجلؿٕم  ص

 :ل جلاكياثلمبرمتلأثىاءل ايشاط -1

ُم وجدضًض ٔل اجٌاُُت(  .) جُغ

 :ل جلاكياثلمبرمتلأثىاءل ايشاظاثل اسابلتلألا اتيل سخمسلجىليرهالأثىاءل ايشاط -2

 .) الخظٓير باالجٌاُُاث وػَغ الخىٌُظ ؤزىاء اليكاغ(

 .....                                                                     خغع في

 .....                                                                     ًىم

   ل.....                                                                     مظاء
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غ الخاص ًُخللّ باالجٌاُُاث املبرمت، زال٘ الضوعة  واملؿمىح :ل اخلسيسل لخاصل - ب ؤما الخٍِغ

بها ُاهىها، بصٌت مباقغة ؤو هير مباقغة مم املؿاولين في املاؾؿت  ومم الوير، التي صغح 

خظمً َى آلازغ ما ًلي  : بها ملداًف الخؿاباث،  ٍو

  ُاثمت الاجٌاُُاث، ػبُلتها  ومىطىكها، املِضمت للمصاصُت كليها مً ػغي الجملُت

 اللامت للمؿاَمين، 

  ،ُاثمت املؿخٌُضة منها 

 مها، بغاقغوغ ب 

 خىلهاالغؤي  . 

غ الخاص الخإٓض مً كضم وحىص اجٌاُُاث ؤزغي   كلى مداًف الخؿاباث ُبل ٓخابت الخٍِغ

ظا خؿاباث الِغوض والخؿاباث  لم ًسبر بها وطلٗ بلض اػالكه كلى مداطغ مجلـ  صاعة، ٓو

ٍغ اللام الؿابّ . ًتاعالج وفي خالت كثىعٍ كلى اجٌاُُاث مبرمت ممىىكت كلُه جبُان طلٗ في جٍِغ

خ٘ى الخؿاباث، ومهما ًًٕ ًدتى في خالت هُاب الاجٌاُُاث كلى مداًف الخؿاباث ٓخابت 

غ زاص لٖل خضر هاجج كً ُغاعاث غ الخاص وطٓغ هُابها ًُه، كلُه ٓخابت جٍِغ اؾخثىاثُت  الخٍِغ

غ خ٘ى حوُير الكٖل  غ خ٘ى جىػَم حؿبُِاث  عباح، جٍِغ اصة ؤعؽ املا٘، جٍِغ غ خ٘ى ٍػ ٔالخٍِغ

 . بلخ...الِاهىوي للماؾؿت

غ الخاص ًٕخب مداًف الخؿاباث  غ اللام  والخٍِغ  باإلطاًت بلى الخٍِغ

 : ع ؤزغي اعي جّ

 غ خ٘ى املغاُبت  الضازلُت،  جٍِغ

  ،جإقيرة مداًف الخؿاباث 

 غ خ٘ى الخؿاباث املجملت .           جٍِغ
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 :لخالصتل الفص

مً زال٘ َظا الٌصل وؿخيخج ؤن مهىت مداًف الخؿاباث َضًها  ؾاس ي َى الخدِّ مً ل

ّ بكؼاء عؤي ًجي مداًض خ٘ى الِىاثم   خت وصضَ البُاهاث املالُت واملداؾبُت، وطلٗ كً ػٍغ

ؼ املالي وهخاثج  كما٘ للماؾؿت وطلٗ مً ػغي مداًف  املالُت ومضي كضالخه في جمثُل املٓغ

الخؿاباث الظي ٌكترغ ًُه ؤن ًٖىن مؿخِال ومداًضا كً املاؾؿت وطو ٌٓاءة مهىُت وزبرة، وال 

بض كلُه ؤزىاء جإصًت مهامه ؤن ًدترم امللاًير املخلاعي كليها في الخضُُّ مما ٌؿهل للمداًف الُِام 

 ل.طاث املصالر بىطلُت املاؾؿت بمهمت الخضُُّ، والىص٘ى بلى بُىاق  ػغاي

 

 



 

 

 

 :الفصل الثاني

املراجــــعــــة املـحـاسـبيــة عـلى 

 شـركـات املـسـاهـمـة
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 : ثمهيد الفصل

غالبا ما جلػب  الادازة في الشسواث اإلاظاهمت دوزا هاما في اإلاساحػت اإلاداطبُت،و ذلً فان  

أهداف اإلاساحػت الداخلُت جخخلف بؿبُػت الحاٌ غً جلً ألاهداف اإلاخػللت باإلاساحػت الخازحُت ، 

س غً مساحػخه لللىاةم اإلاالُت و ابداء زأًه فيها بشيل  فاإلاساحؼ الخازجي ًخم حػُِىه إلغداد جلٍس

مداًد ومظخلل أي أن الفسع السةِس ي للمساحؼ الخازجي ًخمثل في الخأهد مً أن اللىاةم اإلاالُت 

فاث في خين أن اإلاساحؼ الداخلي ًخددد وفلا لسؤٍت الادازة والاغماٌ  للشسهت خالُت مً أي جدٍس

التي جسغبها مً اإلاساحػت الداخلُت، وذلً لخباًً أوشؿت اإلاساحػت الداخلُت ؾبلا إلاخؿلباث الادازة 

،و بالسغم مً هره الاخخالفاث بين غمل اإلاساحؼ الداخلي و الخازجي ئال ان وطاةل جىفُرها إلاهامها 

 .جياد جيىن مىخدة

 : خُث جىاٌو الفطل مبدثين هما

-  ٌ  .شسواث اإلاظاهمت: اإلابدث الاو

 .اإلاساحػت اإلاداطبُت:اإلابدث الثاوي -
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 شركات املضاهمة: اململحح  ألاو 

 .جعريف شركات املضاهمة:اململطل  ألاو 

 أحكام عامة : األاال

هي الشسهت التي :" مػدلت غلى أن 592غسف اللاهىن الخجازي  شسهت اإلاظاهمت خظب اإلاادة 

 .ًىلظم زاطمالها ئلى خطظ، وجخيىن مً شسواء  ال ًخدملىن الخظاةس ئال بلدز خطتهم

  1(."7)وال ًمىً أن ًلل غدد الشسواء غً طبػت

جب أن :" غلى أن 592وهرلً خظب اإلاادة  ًؿلم غلى شسهت اإلاظاهمت حظمُت الشسهت، ٍو

 .مخبىغت برهس شيل الشسهت و مبلغ زأطمالها, جيىن مظبىكت أ

ً واخد أو أهثر في حظمُت الشسهت    2."ًجىش ادزاج اطم شٍس

مالًين دًىاز حصاةسي غلت ألاكل،  (5)ًجب أن ًيىن زأطماٌ شسهت اإلاظاهمت بملداز خمظت 

 .ئذا ما لجأث الشسهت غلىُت لالدخاز، وملُىن دًىاز غلى ألاكل في الحالت  اإلاخالفت

ادة  و ًجب أن ًيىن جخفُؼ زأض اإلااٌ ئلى مبلغ اكل مخبىغا، في أحل طىت واخدة، بٍص

حظاوي اإلابلغ اإلاروىز في اإلالؿؼ الظابم، ئال ئذا جدىلذ في ظسف هفع ألاحل الى شسهت ذاث شيل 

 آخس

و في غُاب ذلً، ًجىش ليل مػني باألمس اإلاؿالبت كػاةُا بدل الشسهت بػد ئهراز ممثليها 

ت الىغػُت  .بدظٍى

 3.جىلط ي الدغىي بصواٌ طبب الحل في الُىم الري جبذ فُه اإلادىمت في اإلاىغىع ابخداةُا

 ثاصيط شركات املضاهمة: ثاهيا

 4الحأصيط باللجوء العطني لالدخار .1

  ًدسز اإلاىزم مشسوع اللاهىن الاطاس ي لشسهت اإلاظاهمت، بؿلب مً مإطع أو أهثر، وجىدع

 .ونخت مً هرا الػلد باإلاسهص الىؾني للنجل الخجازي 

م الخىظُم  .ًيشس اإلاإطظىن جدذ مظإولُتهم اغالها خظب الشسوؽ اإلادددة غً ؾٍس

 .ال ًلبل أي اهخخاب ئذا لم جدترم ؤلاحساءاث اإلالسزة في اإلاىاد الظابلت أغاله

  ًجب أن ًىخدب زأض اإلااٌ بيامله، وجيىن ألاطهم الىلدًت مدفىغت غىد الاهخخاب بيظبت

ادة  مسة واخدة أو غدة مساث بىاء غلى  (4/1)السبؼ  خم وفاء الٍص غلى الاكل مً كُمتها الاطمُت، ٍو

                                                
1

 .150 معدلة،ص 592القانون التجاري، الفصل الثالث، القسم األول،المادة 
2

 .150معدلة،ص 593نفس المرجع السابق، المادة  
3

 .151معدلة، ص 593نفس المرجع السابق،المادة  
4

 154.-151 معدلة،ص 604- 595القانون التجاري، الفصل الثالث، القسم الثانً، الفقرة األولى، المادة  
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ً خظب ول خالت، في أحل ال ًمىً أن ًخجاوش خمع ( 5)كساز مً مجلع الادازة أو مجلع اإلادًٍس

ي  حنجُل الشسهت في النجل الخجازي  ال ًمىً مخالفت هره اللاغدة الا . طىىاث ابخداء مً جاٍز

ذ عي ضٍس  .وجيىن ألاطهم الػُيُت مظددة اللُمت بياملها خين اضدازها. بىظ حشَس

  ًخم ازباث الاهخخاب باالطهم الىلدًت بمىحب بؿاكت اهخخاب حػد خظب الشسوؽ اإلادددة

م الخىظُم  .غً ؾٍس

  جىدع الامىاٌ الىاججت غً الاهخخاباث الىلدًت وكاةمت اإلاىخدبين مؼ ذهس اإلابالغ التي ًدفػها

 .ول مىخدب،لدي مىزم أو لدي مإطظت مالُت مإهلت كاهىها

 ذ اإلاإطظين بىاطؿت غلد مىزم  .جيىن الاهخخاباث واإلابالغ اإلادفىغت مثبخت في جطٍس

ًإهد اإلاىزم بىاء غلى جلدًم بؿافاث الاهخخاب، في مػمىن الػلد الري ًدسزه، أن مبلغ الدفػاث 

اإلاطسح بها مً اإلاإطظين ًؿابم ملداز اإلابالغ اإلاىدغت ئما بين ًدًه أو لدي اإلاإطظاث اإلاالُت 

 .اإلاإهلت كاهىها

  ذ باالهخخاب والدفػاث، باطخدغاء اإلاىخدبين الى حمػُت غامت ًلىم اإلاإطظىن بػد الخطٍس

م الخىظُم  .جاطظُت خظب الاشياٌ و آلاحاٌ اإلاىطىص غليها غً ؾٍس

وجبدي زأيها في . جثبذ هره الجمػُت أن زاض اإلااٌ مىخدب به جماما، وان مبلغ ألاطهم مظخدم الدفؼ

اإلاطادكت غلى اللاهىن  الاطاس ي الري ال ًلبل الخػدًل الا باحماع آزاء حمُؼ اإلاىخدبين، وحػين 

هما . اللاةمين باالدازة الاولين أو اغػاء مجلع اإلاساكبت وحػين واخد او اهثر مً مدافظي الحظاباث

ًجب أن ًخػمً مدػس الجلظت الخاص بالجمػُت غىد الاكخػاء ازباث كبٌى اللاةمين باالدازة او 

 .اغػاء مجلع اإلاساكبت ومدافظي الحظاباث وظائهم 

  ًليل مىخدب غدد مً الاضىاث ٌػادٌ غدد الحطظ التي اهخدب بها، دون ان ًخجاوش ذل

ولىهُل اإلاىخدب غدد الاضىاث التي ًملىها مىوله خظب .  مً الػدد الاحمالي لألطهم5وظبت

 هفع الشسوؽ و هفع الحد

 1.الحاصيط دألان اللجوء العطني لالدخار .2

 جؿبم اخيام الخاطِع مثل الىىع الاٌو ، غىدما ال ًخم اللجىء غالهُت لالدخاز. 

 س .    ٌشخمل اللاهىن الاطاس ي، غلى جلدًس الحطظ الػُيُت ًخم هرا الخلدًس بىاء غلى جلٍس

دبؼ هفع الاحساء، اذا جم . ملحم باللاهىن الاطاس ي ٌػده مدافظ الحطظ جدذ مظإولُخه ٍو

 .اشتراؽ امخُاشاث خاضت

                                                
1

 .156-155، ص 609-605القانون التجاري، الفصل الثالث، القسم الثانً،الفقرة الثانٌة، المادة  
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  ،ؼ خاص   ًىكؼ اإلاظاهمىن اللاهىن الاطاس ي، اما باهفظهم أو بىاطؿت وهُل مصود بخفٍى

س اإلاشاز الُه في اإلاسخلت الظابلت جدذ جطسف  ذ اإلاىزم بالدفػاث وبػد وغؼ الخلٍس بػد الخطٍس

م الخىظُم  . اإلاظاهمين خظب الشسوؽ و آلاحاٌ اإلادددة غً ؾٍس

  ٌػين اللاةمىن باالدازة الاولىن وأغػاء مجلع اإلاساكبت ألاولىن و مدافظى الحظاباث  

 .الاولىن في اللىاهين الاطاطُت

 1.مراقملة شركات املضاهمة .3

  ،حػين الجمػُت الػامت الػادًت للمظاهمين مدافظا للحظاباث او اهثر إلادة زالر طىىاث

 .جخخازهم مً بين اإلاهىُين اإلانجلين غلى حدٌو اإلاطف الىؾني

  اذا لم ًخم حػُين الجمػُت الػامت مدافظ الحظاباث، او في خالت وحىد ماوؼ او زفؼ

واخد او اهثر مً مدافظي الحظاباث اإلاػُىين، ًخم اللجىء الى حػُُنهم او اطدبدالهم بمىحب امس 

ً  .مً زةِع اإلادىمت الخابػت إلالس الشسهت بىاءا غلى ؾلب مً مجلع الادازة او مجلع اإلادًٍس

  ،خظب الحالت ً ًخم اطخدغاء مدافظ الحظاباث الحخماع مجلع الادازة او مجلع اإلادًٍس

 .الري ًلفل خظاباث الظىت اإلاالُت اإلاىتهُت وهرا ليل حمػُاث اإلاظاهمين

  ٌػسع مدافظ الحظاباث غلى اكسب حمػُت غامت ملبلت اإلاخالفاث والاخؿاء التي الخظها

 .   ازىاء ممازطت مهامهم

 الىظام القاهووي لشركات املضاهمة:اململطل الثاوي

 2.ادارة شركة املضاهمة ألا جضييرها .1

  ًخىلى ادازة شسهت اإلاظاهمت مجلع ادازة ًخالف مً زالزت اغػاء غلى الاكل ومً ازىتي

 .غشس غػىا غلى الاكل

  مجالع ادازة  (5)ال ًمىً شخطا ؾبُػُا الاهخماء في هفع الىكذ الى اهثر مً خمظت

 .لشسواث اإلاظاهمت ًىحد ملسها بالجصاةس

  ٌظهس مدافظ الحظاباث جدذ مظإولُتهم غلى مساغاة كىاهين اللاهىن  الخجازي لشسواث

 .اإلاظاهمت

  ًجىش إلاجلع الادازة،ان ًاذن لسةِظه او إلادًس غام، خظب الحالت باغؿاء الىفاالث او

 .الػماهاث باطم الشسهت في خدود وامل اإلابلغ الري ًددده

                                                
1

 .191-190، ص 13-12-4 مكرر715القانون التجاري، القسم السابع، المادة  
2

 .157-156 ، ص 612-610نفس المرجع السابق، القسم الثالث، المادة  
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 ػخبر ول . ال جصح مداولت مجلع الادازة الا اذا خػس هطف غدد اغػاةه غلى الاكل َو

 .شسؽ مخالف هأن لم ًىً

 ًخيىن مً زالزت ً مازض . اغػاء (5)الى خمظت  (3)ًدًس شسهت اإلاظاهمت مجلع مدًٍس ٍو

ً وظاةفه جدذ زكابت مجلع اإلاساكبت  .مجلع اإلادًٍس

 ظىد السةاطت الخدهم ً َو وجدذ ؾاةلت . ٌػين مجلع اإلاساكبت اغػاء مجلع اإلادًٍس

ً اشخاضا ؾبُػُين  .البؿالن،ٌػخبر اغػاء مجلع اإلادًٍس

  ،مسة ول زالزت اشهس غلى الاكا وغىد نهاًت ول طىت مالُت ً ًلدم مجلع اإلادًٍس

ساإلاجلع اإلاساكبت خٌى حظُيره  .جلٍس

  غػىا غلى  (12)اغػاء غلى الاكل، مً ازىتي غشس  (7)ًخيىن مجلع اإلاساكبت مً طبػت

 .الاهثر

 ًال ًمىً اي غػى مً مجلع اإلاساكبت الاهخماء الى مجلع اإلادًٍس. 

  ججخمؼ الجمػُت الػامت الػادًت مسة غلى الاكل في الظىت خالٌ الظخت اشهس التي حظبم

 .كفل الظىت اإلاالُت

  ان ًبلغ اإلاظاهمين او ًػؼ جدذ جطسفهم كبل ً ًجب غلى مجلع الادازة او مجلع اإلادًٍس

ت لخمىُنهم مً ابداء السأي غً دزاًت  زالزين ًىما مً اوػلاد الجمػُت الػامت، الىزاةم الػسوٍز

 .واضداز كساز دكُم فُما ًخظ ادازة اغماٌ الشسهت وطيرها

  

 1.ثحويل شركات املضاهمة .2

  ل، كد مس ًجىش ليل شسهت مظاهمت ان جخٌى الى شسهت مً هىع  آخس اذا وان غىد الخدٍى

ي اوشائها طيخان غلى الاكل وأغدث ميزاهُت الظيخين اإلاالُخين  الاولُين وازبدذ مىافلت  غلى جاٍز

 .مىافلت اإلاظاهمين غليها

  س مدافظ الحظاباث الرًً ٌشهدون ان اضٌى الشسهت و ل بىاءا غلى جلٍس ًخخر كساز الخدٍى

 .ممخلياتها مدفىظت

 2.حل شركات املضاهمة .3

 جخخر الجمػُت الػامت غير الػادًت كساز خل شسهت اإلاظاهمت الري ًخم كبل خلٌى الاحل. 

                                                
1

 .191، ص 16-15مكرر 715القانون التجاري، القسم الثامن، المادة  
2

 .192، ص 19-18مكرر715نفس المرجع السابق، القسم التاسع، المادة  
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  ًجىش للمدىمت ان جخخر كساز خل الشسهت،بىاءا غلى ؾلب ول مػني، اذا وان غدد

اإلاظاهمين كد خفؼ الى اكل مً الحد الادوى اللاهىوي مىر اهثر مً غام، و ًجىش لها ان جمىذ 

ت الىغؼ، وال حظخؿُؼ اجخاذ كساز خل الشسهت اذا جمذ هره 6الشسهت احال اكطاه   اشهس لدظٍى

ت ًىم فطلها في اإلاىغىع  .الدظٍى

 الىظام املالي لشركات املضاهمة:اململطل الثالح

 1. زيادة راش املاو .1

 ًصداد زاطماٌ الشسهت اما باضداز اطهم حدًدة او باغافت كُمت لالطهم اإلاىحىدة. 

  جطبذ الاطهم الجدًدة مظددة اللُت اذا كدمذ هلدا او باإلالاضت مؼ دًىن مػُىت اإلالداز

ومظخدلت الاداء مً الشسهت واما بػم الاخخُاؽ او الازباح او غالواث الاضداز او بما ًلدم مً 

 .خطظ غُيُت واما بخدىبل الظىداث بامخُاشاث او بدونها

  ادة زاض اإلااٌ باغافت اللُمت الاطمُت لالطهم الا بلبٌى اإلاظاهمين باالحماع، ما ال جلسز ٍش

 .غدا اذا جدلم ذلً بالحاق الاخخُاؽ او الازباح او غالواث الاضداز

 ادة غالوة الاضداز  .جطدز  الاطهم الجدًدة اما بلُمتها الاطمُت واما بخلً اللُمت مؼ ٍش

  ي اوػلاد الجمػُت ادة زاض اإلااٌ في احل خمع طىىاث ابخداءا مً جاٍز ًجب ان جدلم ٍش

 .الػامت التي كسزث ذلً

  ًجب حظدًد زاض اإلااٌ بيامله كبل اللُام بأي اضداز الطهم حدًدة واحبت الدظدًد هلدا

 .وذلً جدذ ؾاةلت بؿالن الػملُت

 ٌاداث زاض اإلاا للمظاهمين بيظبت كُمت . جخػمً الاطهم خم الافػلُت في الاهخخاب في ٍش

ادة زاض اإلااٌ  . اطهمهم، خم االافػلُت في الاهخخاب في الاطهم الىلدًت الطادزة لخدلُم ٍش

  م جلىم الشسهت غىد بداًت الاهخخاب باحساءاث الاشهاز التي جددد هُفُاتها غً ؾٍس

 .الخىظُم

 2.اصتهالك راش املاو  .2

  ًخم اطتهالن زأض اإلااٌ بمىحب خىم في اللاهىن الاطاس ي او كساز مً الجمػُت الػامت غير

م الدظدًد . الػادًت وبىاطؿت مبالغ كابلت للخىشَؼ وال ًمىً جدلُم هرا الاطتهالن الا غً ؾٍس

 .اإلادظاوي غً ول طهم مً هفع الطىف وال ًترجب غىه جخفُؼ في زاض اإلااٌ

                                                
1

 .182-177 ، ص 703-694-693-692-687القانون التجاري، القسم السادس،تعدٌل رأسمال الشركة، الفقرةاألولى، المادة  
2

 . 185، ص 711- 710- 709نفس المرجع سابق،الفقرة الثانٌة، المادة  
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  جفلد الاطهم اإلاظتهلىت ولُا او حصةُا ما ٌػادٌ الحم في السبذ الاولي واذا اكخط ى الامس، في

ؼ اللُمت الاطمُت، وجدخفظ بيل الحلىق الاخسي   .حػٍى

  غىدما ًيىن زاض اإلااٌ ملظما اما الى اطهم زاطماٌ واطهم مظتهلىت حصةُا او ولُا او

ل الاطهم  ت ، ًجىش للجمػُت الػامت للمظاهمين ان جلسز جدٍى اطهم مظتهلىت بطفت غير مدظاٍو

 .اإلاظتهلىت ولُا او حصةُا الى اطهم زاطماٌ وذلً وفلا للشسوؽ اإلاؿلىبت لخػدًل اللاهىن الاطاس ي

 1.ثخفيض راش املاو  .3

  جلسز الجمػُت الػامت غير الػادًت جخفُؼ زاض اإلااٌ، التي ًجىش لها ان جفىع إلاجلع

ً خظب الحالت، ول الطالخُاث لخدلُله غير اهه ال ًجىش لها بأي خاٌ . الادازة او إلاجلع اإلادًٍس

 . مً الاحىاٌ ان جمع بمبدأ اإلاظاواة، بين اإلاظاهمين

بلغ مشسوع جخفُؼ زاض اإلااٌ الى مىدوب الحظاباث كبل خمظت وازبػين ًىما غلى ألاكل  ٍو

 . مً اوػلاد الجمػُت

ؼ  ً، خظب الحالت، الػملُت بىاء غلى جفٍى وغىدها ًدلم مجلع الادازة او مجلع اإلادًٍس

لىم باحساء الخػدًل اإلاىاطب لللاهىن  الجمػُت الػامت، ًدسز مدػسا برلً ًلدم لليشس، ٍو

 .الاطاس ي

  اذا ضادكذ الجمػُت الػامت غلى مشسوع ًخػمً جخفُػا في زاض اإلااٌ دون وحىد مبرز

ي اًداع مدػس  للخظاةس فاهه ًجىش إلامثلي أصحاب الاطهم والداةىين الرًً ًيىن دًنهم طابلا لخاٍز

 . اإلاداولت باإلاسهص الىؾني للنجل الخجازي، ان ٌػازغىا جخفُؼ زاض اإلااٌ في احل زالزين ًىما

ًلغي كساز كػاتي اإلاػازغت او ًأمس ئما بدفؼ الدًىن او باوشاء غماهاث اذا كدمذ الشسهت 

 .غسغها وجلسز بأن ذلً واف

         ال ًمىً ان جبدا غملُاث جخفُؼ زاض اإلااٌ خالٌ احل اإلاػازغت وال كبل فطل اللاض ي في 

 .هره اإلاػازغت غىد الاكخػاء

 2.اكححاب الشركات الصهمها الخاصة األا شرائها األا رهنها .4

  ًدظس غلى الشسهت الاهخخاب الطهمها الخاضت وشسائها اما مباشسة او بىاطؿت شخظ

غير اهه ًجىش للجمػُت الػامت التي كسزث جخفُؼ زاض . ًخطسف باطمه الخاص لحظاب الشسهت

ً بشساء غدد مػين مً الاطهم  اإلااٌ غير مبرز بخظاةس ان حظمذ إلاجلع الادازة او مجلع اإلادًٍس

 .كطد ابؿالها

                                                
1

 .186، ص 713-712نفس مرجع سابق، الفقرة الثالثة، المادة  
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  غىدما ًخم اهخخاب الاطهم او خُاشتها مً شخظ ًخطسف باطمه لحظاب الشسهت، ًخػين

غلى هرا الشخظ حظدًد كُمت الاطهم بالخػامً مؼ اإلاإطظين، او خظب الحالت، مؼ اغػاء 

ً  . مجلع الادازة او مجلع اإلادًٍس

  

  املراجعة املحاصبية : اوياململحح الح

 اهداف املراجعة املحاصبية: اململطل  ألاو 

 :هىان غد مفاهُم للمساحػت الحظابُت مً بين هره الخػاٍزف هرهس:مفهوم املراجعة

 1( bethoux. Kremper et poisson)حػٍسف 

ؿت ان ال ًيىن هى الري خَػسها او " اإلاساحػت هي فدظ للمػلىماث مً ؾسف شخظ خازجي، شٍس

ادة مىفػت اإلاػلىماث للمظخػمل  "اطخػملها، بهدف ٍش

اليشاؽ الري ًؿبم :" غلى انها ( becour)او  (bouquin)هما جم حػٍسف اإلاساحػت مً ؾسف  -

باطخلاللُت ووفلا إلاػاًير الاحساءاث اإلاترابؿت والفدظ بلطد الخلُُم ومدي اإلاالةمت، ودزحت 

 2". الثلت، وطير حمُؼ أحصاء اليشاؽ داخل اإلاإطظت وهرا وفم مػاًير اإلادددة لها

فها غلى ان  - مساحػت الحظاباث اإلاالُت هي فدظ مً كبل حهاث مهىُت مخخطت "هما جما حػٍس

 3".ومظخللت مً احل الخػبير غً السأي غلى اطاض اهخظام وضدق خظاباث الشسهت

ىُت اإلاساحػت غلى انها غملُت مىظمت ومىهجُت لجمؼ الادلت ): وكد غسفذ حمػُت اإلاداطبُت الامٍس

مها، بشيل مىغىعي وذول  واللساةً التي جخػلم بيخاةج الاوشؿت والاخدار الاكخطادًت وجلٍى

لخددًد مدي الخىافم والخؿابم بين هره الىخاةج واإلاػاًير اإلالسزة وجىضُل ذلً الى الاؾساف 

 .(اإلاػىُت

غملُت مىظمت لجمؼ وجلُُم مىغىعي لالدلت الخاضت بمصاغم الادازة باشً "وحػسف اًػا بأنها 

هخاةج الاخدار والخطسفاث الاكخطادًت للمشسوع لخددًد مدي جمش ي هره الىخاةج مؼ الػاًير 

 4."اللاةمت وجىضُل الىخاةج الى مظخخدميها اإلاػىُين بها

                                                
1
 Bethoux.R, Kremper .F et poisson.M : L’Audit dans le secteur public. Clet ; Paris ;1986 ;P21 

2
 J.C.Becour, H.Bouquin. Audit Operationnel, 2eme Edition, Economica, Paris. 1996. P12 
3
 HERRBACH, Le comportement au travail des collaborateurs de cabinets d’audit financier : une approche par 

le contrat psychlogique, These de doctorat ,TOULOUSE , 2000, p18 
 

4
 مراجعت انحسبببث في بيئت انخصخصت واسواق انمبل وانتجبرة االنكتروويت، انذار انجبمعيت، : شحاتة السيد شحاتةعبذ انوهبة وصر عهي،  

 14-12، ص2004االسكىذريت، مصر،
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 1:ووفلا للمفهىم الظابم فان اإلاساحػت اإلاداطبُت جدخىي غلى غدة غىاضس أهمها ما ًلي

 :املراجعة عمطية مىظمة .1

ًخم جىفُر غملُت اإلاساحػت اإلاداطبُت مً خالٌ مجمىغت مً الخؿىاث اإلاىؿلُت اإلاخخابػت، جبدا 

س اإلادافظ ئال أهه  بلبٌى الخيلُف واطخىشاف بِئت اإلاساحػت، وجيخهي بخلُُم الىخاةج واغداد جلٍس

ًىحد اخخالف بين الخؿىاث اإلاىؿلُت اإلاخخابػت إلاساحػت هظم اإلاػلىماث اإلاداطبُت الالىتروهُت غىه 

ت  .في مساحػت هظم اإلاػلىماث اإلاداطبُت الُدٍو

 :جمع ألاثقييم  دلة .2

ظخؿُؼ اإلادافظ حمؼ هره الادلت  حػد غملُت حمؼ وجلُُم ادلت الازباث حىهس غملُت اإلاساحػت، َو

ت للخفاضُل، خُث جمىً مً جىفير جأهُد  مً خالٌ اخخبازاث مدي الالتزام والاخخبازاث الجىهٍس

اث ملفاث الىظام جىضح مبادالث وغملُاث الشسهت مدل اإلاساحػت بشيل صحُذ  .بأن مدخٍى

 

 ثحديد مدى ثمش ي مساعم  دارة مع املعايير القائمة -3

جمىً غملُت اإلاساحػت مً جىفير جأهُد خٌى مدي جمش ى مصاغم الادازة بالشسهت مدل اإلاساحػت مؼ 

مػاًير اإلاداطبت، واإلابادب اإلاداطبُت اإلاخػازف غليها، واللىاغد اإلاداطبُت التي جدخىيها اللىاهين 

الخظ وحىد أوحه حشابه واخخالف في  ت في الشسهت مدل اإلاساحػت ئن وحدث، ٍو واللىاةذ الظاٍز

جىفُر هره الػملُت في خالت مساحػت هظم اإلاػلىماث اإلاداطبُت الالىتروهُت ومساحػت هظم 

ت، أما غً الدشابه فيرحؼ الى أن غملُت جددًد مدي جمش ي مصاغم  اإلاػلىماث اإلاداطبُت الُدٍو

الادازة مؼ اإلاػاًير واإلابادب واللىاغد اإلاداطبُت حػخمد غلى الحىم الشخص ي للمدافظ، في جددًد 

ت في ازضدة  أطباب غدم الالتزام الجىهسي في هُيل السكابت الداخلُت أو الاخؿاء الجىهٍس

الحظاباث، اما غً طبب الاخخالف في جىفُر  غملُت اإلاساحػت فيرحؼ الى حػلد احساءاتها في خالت 

مساحػت هظم اإلاػلىماث اإلاداطبُت الالىتروهُت، وذلً هدُجت هثرة الخػلُد في هُيل السكابت 

الداخلُت، مؼ ضػىبت الخدلم مً ان اإلالفاث والبرامج اإلالدمت للمدافظ هي هفظها اإلاظخخدمت 

 .   فػال ولِظذ ونخ اخخُالُت
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 .ثوصيل الىحائج ملضحخدميها -4

ًلىم مدافظ الحظاباث بخىضُل هخاةج غملُت اإلاساحت الى مظخخدمي اللىاةم اإلاالُت، طىاء في 

ت، ئال  خالت مساحػت هظم مػىماث مداطبُت الىتروهُت، اومساحػت هظم مػلىماث مداطبُت ًدٍو

م اإلاساحػت مً غمً مظخخدمي هخاةج اإلاساحػت  .أهه في الحالت الاولى ٌػد فٍس

 1.اهمية املراجعة

لِع مً اإلاخىكؼ ان ٌػسف اإلاداطب كىاةم مالُت دكُلت حدا، فهىان مً الاخيام الشخطُت 

والخلدًساث التي ًمىً ان جإزس غلى غىاضس مػُىت مً غىاضس اللىاةم اإلاالُت، ومً زم ججػلها 

جخخلف باخخالف هره الاخيام والخلدًساث الشخطُت، اهثر مً هرا فان اإلاىابؼ مً جدلُم دكت 

غالُت غالبا ما جيىن كلُلت، ومً هىا فلد جبنى اإلاداطبىن مبدأ الاهمُت اليظبُت والري ٌشير ئلى ان 

اإلاداطب غىد اجخاذه كساز ًخػلم بػملُت اإلاداطبت ًجب ان ٌػؿي غىاًت اهثر فلـ لخلً الامىز 

التي جإزس بشيل حىهسي غلى بُاهاث اللىاةم اإلاالُت، وشٍادة غلى ذلً فان اإلاساحؼ غلُه ان ًخدلم 

س داخل خدود اإلادي اإلالبٌى و هىا هجد أن اإلاداطبت كد  مً ما اذا واهذ الىخاةج اإلاػخبرة غنها الخلٍس

فشلذ ختى آلان في جددًد مػُاز دكُم لالهمُت اليظبُت في خالت اجخاذ كساز مػين، وجسجِبا غلى 

ذان فان اللاغدة هي أن الػىطس ًيىن هاما مً وحهت هظس اإلاداطب اذ حظبب الخؿأ فُه أو 

 .ججاهله للسازاث الشخظ الساشد الري ٌػخمد غلى اإلاػلىماث الىازدة في اللىاةم اإلاالُت

مىً أن ًدىم اإلادافظ أخُاها غلى أهمُت اليظبُت مً خالٌ خظاب وظبت زضُد الػىطس  ٍو

 .الاحمالي ألاضٌى او ضافي الدخل مثال

ت لخلُُم مثل هره الػالكاث اليظبُت في غىء  لىىه ًجب اطخخدام مثل هره الازشاداث الػسوٍز

فاذا وحدها أن الخؿأ : مدي جازيرها لهرا الػىطس غلى الػىاضس الاخسي اإلاسجبؿت بها غلى طبُل اإلاثاٌ

في غىطس مً غىاضس اإلاخصون الري ٌػد غير هام في غالكخه باحمالي اإلاخصون كد ًيىن هاما فُما 

لى أن ضافي الدخل جددد بشيل خاؾئ بظبب الخؿأ في اإلاخصون، وغلُه فان اطخخدام مػاًير 

اإلاساحػت اإلاخػازف غليها حظمذ إلاظخخدمي اللىاةم اإلاالُت بالحطٌى غلى ول الحلاةم اإلاالُت الهامت، 

                                                
1
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س  ئما مً اللىاةم اإلاالُت أو اإلاالخظاث اإلالحلت بها، والا فان مخالفت هرا طىف ًىػىع في جلٍس

 1.اإلاساحػت

فاإلاساحػت حػخبر وطُلت ولِظذ غاًت، خُث تهدف الىطُلت الى خدمت غدة ؾىاةف حظخخدم 

اللىاةم اإلاالُت اإلاساحػت وحػخمدها في اجخاذ كسازاتها وزطم طُاطتها ومً ألامثلت غلى الؿىاةف 

ً اإلاالُين والبىىن وزحاٌ الاغماٌ والهُئاث الحيىمُت ً واإلاظدثمٍس  .الخ.....والفئاث اإلادًٍس

اإلاإطظت حػخمد ولُا غلى الظُاطاث الحاطبُت في وغؼ الخؿـ، ومساكبت ألاداء 2ئن ادازة 

وجلظُمه، وجدسص غلى ان جيىن جلً البُاهاث مساحػت مً كبل هُئت فىُت مداًدة، هرلً هجد أ 

ادازة اإلاإطظت حػخمد اغخمادا ولُا غلى الظُاطاث اإلاداطبُت في وغؼ الخؿـ، ومساكبت الاداء 

ً حػخمد أًػا غلى اللىاةم اإلاالُت اإلادكلت مً كبل هُئت فىُت مداًدة غىد  ؾاةفت اإلاظدثمٍس

 .فدطها للمساهص اإلاالُت للمشسوغاث التي جخلدم بؿلب كسوع وحظهُالث اةخماهُت منها

هما ٌػخمد زحاٌ أغماٌ الاكخطاد غلى اللىاةم اإلاالُت في جلدًسهم للدخل اللىمي وفي الخخؿُـ 

 .الاكخطادي

أما الهُئاث الحيىمُت واحهصة الدولت اإلاخخلفت فخػخمد غلى اللىاةم اإلاالُت في أغساع هثيرة منها 

س الاغاهاث لبػؼ الطىاغاث،  الخخؿُـ والسكابت، لغسع زكابت الػساةب، وجددًد الاطػاز، وجلٍس

هرلً حػخمد غليها هلاباث الػماٌ في مفاوغاتها مؼ الادازة في شأن ألاحىز واإلاشازهت في اجخاذ 

 .الخ......اللسازاث واإلاشازهت في الازباح او مخخلف الاوشؿت

 :اهداف املراجعة

 :اهداف ثقطيدية -1

مىً جلخُطها فُما ًلي  :ٍو

 .الخأهد مً صحت البُاهاث اإلاداطبت ومدي الاغخماد غليها .1

 .ابداء زأي فني اطدىادا الى ادلت وبساهين غلى غدالت اللىاةم اإلاالُت .2

 .اهدشاف اغماٌ الغش والتزوٍس بالنجالث اإلاداطبُت .3

 .الخللُل مً فسص ازجياب ألاخؿاء مً خالٌ الخأهد مً وحىد زكابت داخلي حُدة .4

ت اإلاىاطبت .5  .مظاغدة الادازة غلى وغؼ الظُاطاث واجخاذ اللسازاث الاداٍز

                                                
1
 42، ص1989، دار انمريخ، انريبض، انسعوديت،المراجعة بين النظرية والتطبيقويهيبو تومبس، ترجمت احمذ حبمذ،  

2
 .15، ص2003، دار وائم نهىشر، عمبن ،االردن، علم التدقيق الحسابات: خبنذ اميه عبذهللا 
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بي .6  .مظاغدة الدواةس اإلاالُت في جددًد الىغاء الػٍس

 . مظاغدة الجهاث الحيىمُت الاخسي في جخؿُـ الاكخطاد الىؾني .7

 :اهداف حديثة -2

خُث اهخللذ اإلاساحػت مً مجسد كُام , فباإلغافت ئلى ألاهداف الخللُدًت هىان أهداف خدًثت

, مساحؼ الحظاباث بالخأهد مً صحت ودكت البُاهاث اإلاداطبُت اإلاثبخت بالدفاجس والنجالث

وفدظ إلادي فاغلُت وكىة هظام السكابت , واهدشاف ماكد ًىحد بها مً أخؿاء أو غش وجصوٍس

الداخلُت وخسوج بسأي فني مداًد بين هخاةج اإلاإطظت مً زبذ أو خظازة مسهصه اإلاالي في نهاًت الفترة 

ومً هره , ئلى أهداف حاءث ولُدة الخؿىز الاكخطادي اإلادظازع الري ٌشهده غاإلاىا اإلاػاضس, اإلاالُت

وجلُُم ألاداء وزفؼ مظخىي الىفاءة والفاغلُت في , ألاهداف مساكبت الخؿـ ومخابػت جىفُدها

وجدلُم أكص ى كدز ممىً مً السفاهُت ألفساد اإلاجخمؼ الري حػمل فُه , اإلاإطظاث جدذ اإلاساحػت

أحي هرا الهدف هدُجت الخدٌى الري ؾسأ غلى أهداف اإلاإطظاث بطىزة غامت, اإلاإطظت بدُث , ٍو

: " بل شازهخه في ألاهمُت أهداف أخسي منها, الهدف ألاهم" جدلُم أهبر كدز مً السبذ " لم ٌػد 

 1".الػمل غلى زفاهُت اإلاجخمؼ الري حػمل فُه اإلاإطظت

وللد برلذ مداوالث غدًدة مً الهُئاث و اإلاىظماث الػلمُت و اإلاهىُت في دٌو الػالم لىغؼ 

اللىاغد واإلاػاًير التي جدىم جأهُل مصاولي اإلاهىت غلمُا وغملُا، بما ًػمً مظخىي مػين مً الاداء 

مىذ لهم الثلت فُما ًطدزه اإلاساحػىن مً اخيام، والخغلب  ًلبله مظخخدمي اللىاةم اإلاالُت ٍو

برلً غلى ؤلاشياٌ اللاةم خٌى الطػىباث التي حػترع اإلادافظ التي جخمدىز خٌى غدم الدزاًت 

ل، غىد كُامه  م ، بدىر الػملُاث، الخمٍى بامىز غير مداطبُت مثل الادازة، اللاهىن ، الدظٍى

مىً جىغُذ هرا الخؿىز الحاضل في اهداف غملُت 2.بلُاض الىفاءة والفػالُت وجلُُم ألاداء  ٍو

 :اإلاساحػت مً خالٌ الجدٌو الخالي

 

 

 

 

                                                
1
 .15خبنذ اميه، مرجع سبك ركري، ص 

2
 . 04-03ص، مرجع سبق ذكره،يوسف محمذ جربوع 
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 .الحملور الحاريخي الهداف عمطية املراجعة : (02-1)جدألاو 

 الهدف مً غملُت اإلاساحػت الفترة

 اهدشاف الخالغب والاخخالض 1500كبل  غام 

 اهدشاف الخالغب والاخخالض 1500-1850

 اهدشاف الخالغب والاخخالض- 1850-1905

 اهدشاف الاخؿاء الىخابُت-

 جددًد مدي طالمت وصحت اإلاسهص اإلاالي- 1905-1933

 اهدشاف الخالغب والاخخالض-

 جددًد مدي طالمت وصحت اإلاسهص اإلاالي- 1933-1940

 اهدشاف الخالغب والاخخالض-

 جددًد مدي طالمت وصحت اإلاسهص اإلاالي 1940-1960

، انذار انجبمعيت، االسكىذريت مصر اسس المراجعة العلمية والعملية:  عبذ انفتبح محمذ انصحه وآخرون: .اإلاطدز

 .12، ص 2004

 1:اهواع املراجعة

ت التي ًىظس الى غملُت اإلاساحػت مً  هىان اهىاع مخػددة مً اإلاساحػت جخخلف باخخالف الصاٍو

اث الاداء التي جدىم حمُؼ الاهىاع واخدة، بىحه غام جطىف اإلاساحػت خظب  خاللها، ولىً مظخٍى

 :وحهاث الىظس اإلاخخلفالى ماًلي

 :مً خُث هؿاق غملُت اإلاساحػت

 .(الخفطُلُت)اإلاساحػت الياملت .1

 .اإلاساحػت الجصةُت .2

 :مً خُث دزحت الالتزام بػملُت اإلاساحػت

                                                
1
 27خبنذ اميه عبذ هللا، مرجع سبك ركري،  ص 
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 .مساحػت الصامُت .1

ت .2  .مساحػت اخخُاٍز

 مً خُث الىكذ الري جخم فُه غملُت اإلاساحػت

 .مساحػت نهاةُت .1

 .مساحػت مظخمسة .2

 مً خُث دزحت الشمٌى ومدي اإلاظإولُت في الخىفُر

 .مساحػت غادًت .1

 فدظ لغسع مػين .2

 

 .األاجه الخشابه بين املراجعة الداخطية ألااملراجعة الخارجية: اململطل الثاوي

 1:جخمثل اوحه الدشابه بين اإلاساحػت الداخلُت و الخازحُت في ماًلي

 دراصة ألاثقييم هظام الرقابة الداخطية .1

ٌظعى ول مً اإلاساحؼ الداخلي و الخازجي الى الخأهد مً وحىد هظام فػاٌ للسكابت الداخلُت في 

اإلاإطظت، مً خالٌ دزاطخه وجلُُمه وجددًده لىلاؽ كىجه وغػفه والخأهد مً ان الىظام 

مد للمإطظت باإلاػلىماث الالشمت الغداد اللىاةم اإلاالُت الصحُدت التي  اإلاداطبي اإلاخبؼ فػاٌ، ٍو

 .ًمىً الاغخماد غليها واجخاذ اللسازاث الطاةبت

 الحقىيات املضحعمطة .2

با هفع الخلىُاث في ممازطت مهامهم والتي  ٌظخػمل ول مً اإلاساحؼ الداخلي و اإلاساحؼ الخازجي جلٍس

  (خساةـ جدفم الىزاةم، الاطخبُان،الفدظ)منها 

 الحعاألان بين املراجع الداخلي ألا املراجع الخارجي .3

ال شً ان اإلاساحؼ الخازجي ازىاء كُامه بدىفُر أغماٌ اإلاساحػت الخازحُت للمإطظت ًلىم بالخػاون 

والخيظُم مؼ اإلاساحؼ الداخلي باإلاإطظت، مما ان مً شأهه مىؼ الاشدواحُت، والخىساز في اغماٌ 

اإلاساحػت والخغؿُت ليافت أوشؿت الشسهت، والشً ان هرا الخػاون جدىمه غدة غىامل مً أهمها 

                                                
1
 .28عبذ انفتبح محمذ صحه، و اخرون، مرجع سبك ركري، ص 
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مدي خبرة ومإهالث اإلاساحؼ لداخلي، ودزحت الاطخلالٌ التي ًخمخؼ بها خالٌ غملُت الفدظ 

 .والخلُُم 

 

 

 1األاجه اخحالف بين املراجعة الداخطية ألااملراجعة الخارجية:اململطل الثالح

غلى السغم مً وحىد اوحه الدشابه بين اإلاساحػت  الداخلُت والخازحُت هما طبم،فان هىان اوحه 

 :اخخالف بُنهما ولػل اهمهما ماًلي

 الهدف .1

 :اإلاساحػت الداخلُت تهدف الى .أ 

 .وحىد هظام فػاٌ لػبـ الداخلي واحساءاث مىؼ وكىف الاخؿاء او الخالغب -

س وكىاةم مالُت صحُدت -  .وحىد هظام مداطبي فػاٌ، ٌظاغد في اغداد جلٍس

 .اهخظام طير الػمل اإلاداطبي غلى مداز الظىت اإلاالُت  -

 .خدمت اإلاساحؼ الخازجي -

 :اإلاساحػت الخازحُت تهدف الى .ب 

س وكىاةم مالُت خخامُت  - وحىد هظام مداطبي فػاٌ ومخيامل، خاضت في مجاٌ اغداد جلاٍز

 .صحُدت

س مساحػت شاملت لىخاةج غملُت اإلاساحػت -  ابداء زأي اإلاىغىع اإلاداًد في شيل جلٍس

 .جبادٌ الخدماث مؼ اإلاساحؼ الداخلي -

 الخػُين .2

م جخطُظ  .أ  م الادازة الػلُا في اإلاإطظت، غً ؾٍس   اإلاساحؼ الداخلي ًخم حػُِىه غً ؾٍس

 .اخد اإلاداطبين مً ذوي الخبرة لُخىلى غمل اإلاساحؼ الداخلي

  اإلاساحؼ الداخلي ًخىلى مجلع الادازة جسشُذ اخد اإلاساحػين مً ذوي الخبرة وغسع هرا  .ب 

 .الترشُذ غلى الجمػُت الػامت للمظاهمين الكساز حػُِىه واجخاذ كساز لرلً

س .3  اإلاظإولُت والخلٍس

سه اليها .أ   .  اإلاساحؼ الداخلي ًيىن مظإوال امام الادازة الػلُا في اإلاإطظت و ًلدم جلٍس

 .  اإلاساحؼ الخازجي ًيىن مظإوال امام الجمػُت الػامت للمظاهمين في الشسواث اإلاظاهمت .ب 

 الاطخلاللُت .4

                                                
1

  206ًىطف مدمد حسبىع، مسحؼ طبم ذهسه، ص  
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  اإلاساحؼ الداخلي مظخلل حصةُا الهه مً هاخُت مظخلل غلى باقي ادازاث و اكظام اإلاإطظت  .أ 

 .ومً هاخُت اخسي ًدبؼ الادازة الػلُا للمإطظت

اإلاساحؼ الخازجي ًخمخؼ باطخلالٌ وامل، اي اهه مداًد ولِع له اي غالكت باالدازة الػلُا و  .ب 

 .ال باكظام وادازاث اإلاإطظت

 هؿاق الػمل  .5

م ادزاة اإلاإطظت  .أ   اإلاساحؼ الداخلي ًخم جددًد هؿاق غمله وخدود هرا الػمل غً ؾٍس

اإلاظإولت غً حػُِىه، والري غادة ًخم مساحػت حمُؼ الػملُاث التي جمذ خالٌ الفترة 

 . مدل اإلاساحػت

 :ًددد هؿاق غمل اإلاساحؼ الخازجي مً خالٌ غىطٍسً .ب 

 .الاٌو اإلاظإولُت اإلاهىُت اإلاللاة غلى غاجله -

 . الثاوي باالجفاق في خاالث مػُىت مؼ ادازة اإلاإطظت  -

 .خُث ًلىم اإلاساحؼ الخازجي بىغؼ بسهامج مساحػت خاضت ًخىلى جىفُره خالٌ فترة اإلاساحػت

لت واطلىب الػمل  .6  ؾٍس

 :  اإلاساحؼ الداخلي ًدىم وىهه مىظفا في اإلاإطظت فاهه .أ 

لت مىملت لػمل اإلاداطب مً خالٌ الدوزة اإلاظدىدة و الدوزة اإلاداطبُت  - ًددد غمله بؿٍس

 .اٌو باٌو مؼ الترهيز غلى الػملُاث ذاث الاهمُت

ًدبؼ أطلىب اإلاساحػت اإلاظخمسة مظدىدا وخظابُا وفىُا للخدلم مً مدي صحت الػملُاث  -

 ٌ  .اإلاخخلفت وجصحُذ أي اخؿاء ًخم اهدشافها اٌو باو

 .ٌغلب غلى غمله الؿابؼ الىكاتي في مػالجت الاهدسافاث او الاخؿاء -

لت أطلىب اإلاساحػت اإلاالةمت لظسوفه باجفاق مؼ ادازة  .ب  اما اإلاساحؼ الخازجي فاهه ًدبؼ ؾٍس

شيل -غدد اإلاظاهمين باليظبت له -الىكذ اإلاخاح للمساحؼ )اإلاإطظت مؼ الاخد بػين الاغخباز 

-حجم مػامالث اإلاإطظت -وحجم وؾبُػت بسهامج اإلاساحػت الري كام اإلاساحؼ بىغػه 

 (.وهدُجت فدطه وجلُُمه لىظام السكابت الداخلُت باإلاإطظت

ً هما .7  :اغافت الى اوحه الاخخالف الظابلت فان هىان وحهين آخٍس

اإلاساحؼ الخسجي ًيبغي ان جخىفس فُه الىفاءة الخاهُل الػلمي، الفترة الصمىُت والاخخبازاث  -

الىاحبت ليي ًمازض اإلاهىت، بِىما ال ًىحد اجفاق غام هدى الشسوؽ ومخؿلباث مً ًمازض 

 .مهىت اإلاساحػت الداخلُت
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اإلاساحػت الداخلُت اإلاظخفُد الاٌو منها هي الادازة، بِىما اإلاساحػت الخازحُت اإلاظخفُد  -

 .الاطاس ي منها هى اإلاظاهمىن وغيرهم مً الاؾساف الخازحُت

 

 

 

 املقارهة بين املراجعة الداخطية ألاالخارجية (02-2)جدألاو 

 اإلاساحؼ الخازجي اإلاساحؼ الداخلي  وحه اإلالازهت

الهدف السةِس ي هى اهدشاف ومىؼ  الهدف

الاخؿاء والغش والاهدساف غً 

 الظُاطاث اإلاىغىغُت

الهدف السةِس ي ابداء السأي في طالمت 

وضدق جمثُل اللىاةم اإلاالُت التي 

حػدها الادازة غً هدُجت الاغماٌ 

 واإلاسهص اإلاالي

 (اإلاالن)اصحاب زاض اإلااٌ  ادازة اإلاإطظت الخػُين 

اإلاظإولُت 

س  والخلٍس

مظإوٌ امام الادازة ومً زم ًلدم 

اث الادازة الػلُا  سه الى اإلاظخٍى جلاٍز

 باإلاإطظت

مظإوٌ امام اإلاالن، ومً زم ًلدم 

سه وزأًه الفني غً اللىاةم  جلاٍز

 اإلاالُت اليهم

 وامل حصتي الاطخلالٌ

 اخخُازه او مددد خظب الاجفاق جفطُلي ؾبُػت الػمل

 (غُىاث)مالي مداطبي حمُؼ وشاؾاث اإلاإطظت هؿاق الػمل

الفئاث التي 

 ًخدمها

ً، اإلامىلين  الادازة  اإلاالن، اإلاظدثمٍس

 والحيىمت

 الخم طابم والخم جىكُذ الاداء

مىزم مً هظام 

 السكابت الداخلُت

جلُُمه والحسص واإلاساكبت لخؿبُم 

 اخيامه

دزاطخه وجلُُمه لخددًد حجم 

 .الػُىاث ووغؼ الخؿت

ً الخالُين: مطدز  :بخطسف مً اإلاطدٍز
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 23خظام مخخاز شاهس، مسحؼ طابم، ص -

ت و الخؿبُلُت، الؿبلت الاولى  - ًىطف مدمد حسبىع، مساحػت الحظاباث بين الىظٍس

 208، ص2008مإطظت الىزاق لليشس والخىشَؼ، غمان، الازدن 

 

 

: خالصة الفصل

جدل شسهت اإلاظاهمت بلىة اللاهىن باهتهاء اإلادة اإلادددة لها في اللاهىن ألاطاس ي وكد جخخر الجمػُت 

الػامت غير الػادًت كساز خل الشسهت كبل خلٌى ألاحل اإلاددد لها ، وفي هره الحالت كد جدل لظبب جدلُم 

، لرا جلىم بخػُين مدكم خازجي إلاساحػت اغمالها مً أحل جلُُم وفدظ و الغسع الري كامذ الشسهت ألحله

البدث غً هلاؽ الػػف مً أحل جدازهها و لخدلُم هرا ًلىم اإلاساحؼ الداخلي بدزاطت اللىاةم اإلاالُت و 

 . اإلاساحؼ الخازجي بىغؼ مىهجُت لخىفُر مهمخه واجخاذ كساز مىاطب ومداًد

 



 

 

 

: الفصل الثالث

دراسة حالة مؤسسة بيع و توزيع 

 -EDIMCO-مواد البناء 
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: ثمهيد

بػذ غشع الجاهب الىظشي و الزي غم فطلحن، ظىداٌو في الفطل الثالث اظلاؽ  

الػىء غلى ما جم غشغه غلى اإلاإظعت راث الاظهم و هي اإلاإظعت الىؾىُت إلهخاج و جىصَؼ مىاد 

ششهت  ، بىالًت معخغاهم لُيىن خلل بدثىا و دساظدىا الخؿبُلُت، هظشا ليىنها  EDIMCOالبىاء 

جيشـ في العىق الىؾني و هي مخػامل مهم حعاَم في خلم اللُمت اإلاػافت ئغافت غلى معاَمت 

رلً فهي حشغل ألاًذي الػاملت و مىه حعاَم مً الخللُل مً البؿالت و ظبب رلً وىن اإلاإظعت 

.  حشهذ الخلذم و الخغحر مً ظىت الى أخشي و التي هي مدل دساظدىا الخؿبُلُت

:   ولهزا كعمىا َزا الفطل الى

  ٌ   ".EDIMCO" مإظعت ئهخاج و جىصَؼ مىاد البىاء خٌى  غمىمُاث: اإلابدث الاو

 آلُاث اإلاشاحػت الذاخلُت في اإلاإظعت:اإلابدث الثاوي . 

 جىصَؼ وبُؼ مىاد بىاءمىهجُت ئهجاص مهمت اإلاذكم الخاسجي في مإظعت :اإلابدث الثالث  
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 EDIMCOالاثبيعثثمو دث لملناءث حووثمؤسسةثثثوسيععمومياتث:  املبحث الاو 

 ظيخؿشق في بذاًت الذساظت غلى مإظعت الىؾىُت للىخاج وجىصَؼ مىاد البىاء بمعخغاهم 

. والخػشف غلى الهُيل الخىظُمي و أَذاف اإلاإظعتو مهامها

 EDIMCO لتعزيفثثبااؤسسةثثلتوسيعثالابيعثمو دث لملناء: املطلث الاو 

خ  ، 1984 ظبخمبر 25مإظعت الىؾىُت الهخاج و جىصَؼ مىاد البىاء هي مإظعت أوشأث بخاٍس

ا الشئِس ي بىالًت معخغاهم /م ع /5280وان بملخض ى كشاس وصاسي سكم  و و اإلاخػمً رلً، ملَش

.  دج 250000000بشأظماٌ ًلذس ب 

 خبرة  في مخخلف اإلاجاالث البىاء ، ووحىدَا هاجج غً الىجاح الزي 29جمخلً اإلاإظعت 

ت و كؿاع مىاد البىاء و هزلً  خللخه بخدىمها في مػظم اليشاؾاث ظىاء واهذ اهخاحُت أو ججاٍس

الىخائج اللُاظُت التي خللتها في اهجاص و اإلالاولت، و حػمل اإلاإظعت غلى جبني غالكاث دائمت مؼ 

.  الضبائً، و حػمل غلى اسغاء خاحُتهم و جؿلػاتهم

ش شبىت الخىصَؼ للششهت بىالًت معخغاهم و َزا خالٌ الفترة ما بحن   -1958و للذ جم جؿٍى

ل مإظعت جىصَؼ مىاد البىاء لخأخز 1990 م فخذ  مىافز جأححر في غذة مىاؾم ، و جم جدٍى  غً ؾٍش

 والطادس في 96/30بملخض ى الػلذ الخىزُلي سكم " EDE/ SPA"شيل ششهت راث الاظهم 

 و للذ جم حػُحن العُذ مذًش لحعً هشئِغ مجلغ ئداسة بملخض ى مدػش اإلاجلغ 17/01/1996

خ   1.  و الزي هظ كشاٍس بزل27/04/2002ًؤلاداسي اإلاىػلذ بخاٍس

:  جخيىن مإظعت ئهخاج و جىصَؼ مىاد البىاء مً وخذاث جخمثل فيها ًلي

 وخذة الحذًذ و الطلب؛ 

  وخذة الخػبأة و الخغلُف و الخىصَؼ؛ 

 ت؛  وخذة التركُت الػلاٍس

 وخذة الخجاسة . 
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 1مهامثالاأهد فثمؤسسةث لوطنيةثإلنتاجثالاثثوسيعثمو دث لملناء:  املطلث لثاني

 : جخمثل مهام اإلاإظعت فُما ًلي: مهامث اؤسسة -1

م مىاد البىاء  الاظمىذ الطلب، الخشب، اإلاىخجاث الخشبُت )جخىلى اإلاإظعت مهام حعٍى

ورلً في ئؾاس اإلاخؿـ الىؾني للخىمُت  (....الادواث الصحُت و البالؽ و مىخجاث الخذفئت

:  الاكخطادًت و الاحخماغُت ئغافت ئلى

 الاهخاج، البُؼ، الخىصَؼ؛ 

  ميلفت باهخاج و جىصَؼ مىاد البىاء في ظشوف حُذة و بأكل جيلفت؛ 

  ش هظام الاهخاج والخىصَؼ الىفء و اللادس غلى جلبُت اخخُاحاث وغؼ ظُاظت لخؿٍى

 العىق الىؾني؛

  ئغافت اللمعت اإلادلُت غلى اإلاىخىج و جشكُخه ئلى ملام اإلاىخىج الػالمي؛ 

 وغؼ اللىاهحن و البرامج و ئششافها غلى ول الىخذاث الخابػت لها كاهىها . 

 : أهد فث اؤسسة -2

 ًمىً جلخُطها فُما ًلي: ث هد فث قتصادية: 

  م اظخغالٌ ول الؿاكاث الػمل غلى جدلُم غائذ مىاظب غلى سأظماٌ اإلاعدثمش غً ؾٍش

 الاهخاحُت و اإلاهاساث الفىُت للػماٌ؛

  الػمل غلى دخٌى في الاظىاق الػاإلاُت؛ 

  م اهجاص ؾلباتهم في أكل فترة ممىىت؛  الػمل غلى جلبُت سغباث الضبائً غً ؾٍش

  م اهدعاب محزة جىافعُت جخمثل في اسغاء ادة كذساتها الخىافعُت غً ؾٍش الػمل غلى ٍص

 الػمُل؛ 

  مداسبت الاخخياس و اإلاػاسبت في الاظىاق الىؾىُت و الزي ٌػخبر الهذف الاظاس ي وساء

 .جأظِعها

 جخمثل فُما ًلي:  هد فث جتماعية : 

  جلبُت اخخُاحاث العىق الىؾني و اظخغىاء غً الاظتراد مً الخاسج خاضت ئرا غلمىا أهه

 بالػملت الطػبت، و مً زم جطذًش الفائؼ، الزي ًيىن بذوسٍ مىسد للػملت الطػبت؛ 

  نهم، و سفؼ معخىاَم م فخذ فشص غمل لهم و جيٍى سفؼ مً معخىي اإلاػِش ي للػماٌ غً ؾٍش

 اإلانهي؛
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  م فخذ أبىاب الخىظُف أمام الشباب و أصحاب اإلاعاَمت في ئمخطاص البؿالت غً ٍس

 الحشف؛ 

  اإلاعاَمت في جدلُم الخىمُت الشاملت؛ 

 ىت الػامت ل الخٍض  .(الػشائب )اإلاعاَمت في جمٍى

 EDIMCO"1 "  لهيكلث لتنظيميثاؤسسةثإنتاجثالاثثوسيعثمو دث لملناء:  املطلث لثالح

الهُيل الخىظُمي الحالي للمإظعت جم حػذًله في العىىاث الاخحرة، و رلً جماشُا مؼ الخغحر 

الحاضل ف بِئت اإلاإؤظعت خُث حعحر َزٍ الاخحرة وفلا لهُيل الخىظُمي جىدذس فُه العلؿت مً 

 : اإلاذًش لخطل غلى الاكعام الخىفُزًت مثلما َى مىضح في الشيل الخالي
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" EDIMCO"يمثلث لهيكلث لتنظيميثاؤسسةث نتاجثالاثثوسيعثالاثبيعثمو دث لملناءث: 01 03 لشكلث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شزحث ث

 

 .وزائم اإلاإظعت: اإلاطذس

 

 اإلاذًش

 مذًش الاداسة  الاماهت الػامت  اإلاذكم الذاخلي 

مذًش 

 الخجاسي 

اإلاداظب 

 الػام 

مىخب 

 الاحىس 

كعم 

ججاسي 

 اهخاجي 

ىت  خٍض

 اإلاإظعت 

مىخب 

الامً 

 والىظافت 

كعم 

خاص 

 باالحهضة 

 الاماهت 

 كعم الجزاغاث 

مذًش 

 جلني 

كعم 

 البىاء 

كعم 

 البُؼ 

كعم 

 اإلاداظبت 

اداسة اإلاىاسد 

ت   البشٍش
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 1: لهيكلث لتنظيميثشزحث 

 :ًمثل اإلاذًش أغلى ظلؿت في الهشم الخىظُمي ومً مهامه:  اديز -1

 حعُحر الششهت والاششاف غليها؛ 

 مخابػت اإلاطالح و الاكعام  التي جلؼ جدذ ظلؿخه؛ 

  ش الىاسدة مً اإلاطالح و الاكعام و اجخار اللشاساث الهامت و اإلاىاظبت؛  جدلُل الخلاٍس

 حعُحر و مشاكبت سؤظاء اإلاطالح الخابػت إلداسة الىخذة؛ 

  غلذ احخماغاث و ظُاظاث و الاحشاءاث الخاضت بيل مطلحت؛ 

 جلىم َزٍ الاخحرة باإلاهام الخالُت:  مانة : 

 معاغذة اإلاذًش في جذبحر شإوهه و جىظُم أغماله؛ 

  ش مً اإلاطالح الى اإلاذًش؛ ل الخلاٍس  جدٍى

 ًغبـ الاظخلباالث الخاضت باألشخاص اإلاخػاملحن مؼ اإلاذًش و ئبالغه بزل . 

 و جلُُم هظام الشكابت الذاخلُت لخذمت   ًلىم اإلاشاحؼ الذاخلي بفدظ:  از جعث لد خلي

م الخأهذ مً أن الىظام اإلاداظبي هفإ و ًلذم بُاهاث ظلُمت و دكُلت  الاداسة غً ؾٍش

 .لإلداسة مً خالٌ مىؼ الغش و الاهدشاف غً العُاظاث اإلاىغىغُت

ت في : مديزث د رةث االية -2 َى اإلاعإوٌ غً اإلاطلحت اإلاالُت ووػخبر َزٍ الاخحرة مشهٍض

 : اإلاإظعت جىصَؼ مىاد البىاء خُث جخفشغهزٍ اإلاطلحت ئلى

 جلىم بمعاغذة مذًش الاداسة اإلاالُت:  مانةث . 

 يهخم بالجاهب اللاهىوي للمإظعت و ًلىم أًػا بدل الجزاغاث اللاهىهُت: قسمث اناسعات. 

 ًلىم اإلاداظب بمخخلف الدسجُالث اإلاداظبُت للػملُاث التي جلىم بها : قسمث اباسملة 

، الخدطُل، الدعذًذ )الششهت  و هزلً ًمعً ًىمُاث  (...غملُاث الششاء، البُؼ ، الخىاٌص

ىت،  معاغذة خعب الحاحت ئليها، و ًىلعم َزا ئلى فشغحن فشع مداظب الػام  وفشع الخٍض

خُث أن اإلاداظب الاٌو في َزٍ اإلاإظعت ًلىم بالػمل الزي ًلىم به اإلاداظب الػام و 

ىت  .الػمل الزي ًلىم به فشع الخٍض
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 تهخم بالجاهب البششي خُث أنها الجهت اإلاعإولت غً الػاملحن باإلاإظعت : قسمثإد رةث او رد

خيىن َزا اللعم مً   : ٍو

 تهخم بالػمان الاحخماعي للػامل و جذسط الىغػُت : مكتلث د رةثالاث لعالقاتث جتماعية

 .الصحُت و هي اإلاخػللت بالػامل مً ًىم بذاًخه للػمل ئلى غاًت نهاًت جلاغذٍ

  ًلىم بذساظت أًام الػمل و مجمىع الػماٌ والغُاباث و ًدذد ألاحش الالصم : مكتلث جور

 .الزي ًذفػه ول غامل

 يهخم َزا اإلاىخب بىظافت اإلاإظعت و جلذًم مالبغ الػمل للػاملحن : مكتلث لنظافةثالاث من

 . واإلادافظت غلى ممخلياث الىخذة و مشاكبت خشهت الػماٌ، اإلاىاد والبػائؼ

 : َى اإلاعإوٌ غً اإلامخلياث الىخذة ، و ًخفشع َزا اللعم ئلى: مديزث لتقني -3

 في َزا اللعم ًىحذ مىخب جلني يهخم بالخخؿُـ للمششوع أي همُت اإلاىاد : قسمث لملناء

 .الالصمت للبىاء و َىان مىخب أخش ًلىم بدىفُز ما كذ خؿـ له

 ًىحذ به مىخب ميلف ببُؼ ما جم بىاٍؤ و ًلىم بششاء الاساض ي مً أحل البىاء: قسمث لمليع . 

 : ًىحذ به:  اديزث لتتارر  -4

  ًلىم بششاء و بُؼ مىاد البىاء داخل اإلاإظعت و رلً ببُػها ئلى اإلاذًش :  لقسمث لتتارر

 . الخلني و أًػا ًلىم َزا اللعم بالبُؼ خاسج اإلاإظعت

 ًلىم َزا اللعم باهخاج مخخلف الىظائل اإلاعاغذة في غملُت البىاء واخشي : قسمث نتاج

  .مىحهت لالظخػماٌ اإلاجزلي

 ًخىفل بطُاهت آلاالث و اإلاػذاث التي حعخذم في وشاؽ اإلاإظعت: قسمث لصيانة . 
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آلياتث از جعةث لد خطيةث:  املبحث لثاني

حػخبر اإلاإظعت الاكخطادًت لبُؼ وجىصَؼ مىاد البىاء مً أخذ اإلاإظعاث الىبري ، هما لذيها  

و َى ميان احشاء الذساظت الخؿبُلُت، وهي مً "ظُذي عجاٌ"فشوع مً بُنها فشع معخغاهم 

ىت، لزا  ل الخٍض ا مطذس الشئِس ي لخمٍى ش الاكخطاد الىؾني، باغخباَس اإلاإظعاث التي حعاَم في جؿٍى

. ًجب غلى معحري اإلاإظعت مشاكبت مخخلف الػملُاث التي جخم في اإلاإظعت لػمان العحر الحعً

 1سيرثعمطيةث از جعةث لد خطيةثفيثمصلحةث االيةثالاث اباسملةث:  املطلث الاو 

 جلىم اإلاشاحػت الذاخلُت مً أحل جلُُم هظام الشكابت الذاخلُت و بالخالي اهدعاب اللذسة 

خم وفم غذة مشاخل  غلى الخدىم في الاخؿاء التي ًمىً أن جىاحهها و ججىب ظىء الدعُحر، ٍو

ا بالشيل الخالي :  وخؿىاث ًمىً اًجاَص

ثبظيرثمخملطث از جعةث لسنورث: أالاال

ًلىم كعم اإلاشاحػت في ول ظىت بىغؼ مخؿـ مشاحػت ظىىي ًدخىي مخخلف اإلاهماث اإلاشاد 

اللُام بها خالٌ َزٍ العىت، و التي ًمىً أن جإزش غلى وضٌى اإلاإظعت ئلى اَذافها اإلاعؿشة مً 

:  خالٌ خطش مخخلف الاخؿاس وجدلُلها باالغخماد غلى

 ش اإلاشاحػت الذاخلُت لثالر ظىىاث ظابلت؛  جلاٍس

 ش اإلاشاحؼ الخاسجي  لثالر ظىىاث ظابلت؛(مدافظ الحعاباث)جلاٍس

  اللىائم اإلاالُت لثالر ظىىاث ظابلت؛ 

 ش أوشؿت اإلاإظعت لثالر ظىىاث ظابلت  .جلاٍس

زم ومً خالٌ اللذساث الصخطُت للمشاحؼ و اإلاخمثلت في خبرجه اإلاداظبُت، ئغافت الى مػشفخه 

باإلاإظعت و أوشؿتها و البِئت اإلادُؿت بها ًخم جدذًذ الاخؿاس الاظاظُت، و ًىغؼ ول خؿش غمً 

مىغىع مشاحػتو هظشا لىلؼ الػمالت في كعم اإلاشاحػت و كلت الامياهُاث ال ًمىً مشاحػت ول 

اإلاىاغُؼ التي جم جدذًذَا ظلفا، لزا ًخم غشغها غلى مذًش اإلاإظعت، وفي احخماع سفلت اإلاشاحػحن 
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ًخم جدذًذ اإلاىاغُؼ الاهثر أَمُت و التي ظِخم مشاحػتها خالٌ العىت، مؼ الػلم أن اللشاس النهائي 

ٌػىد إلاذًش اإلاإظعت ختى و لى لم ًخفم و أساء اإلاشاحػحن فُػىد له جدذًذ غذد مهماث اإلاشاحػت و 

ادة أو جللُلها . رلً بٍض

:  بػذ أن جم جدذًذ اإلاىاغُؼ ًخم وغؼ اؾاس صمني ليل مهمت مشاحػت والخخؿُـ لها بخدذًذ

 ؛(الخ... فشق زىائُت، فشق زالزُت)هظام الػمل 

  ،ً  غذد اإلاشاحػحن اإلاخىفٍش

 الامىس التي ًجب أخزَا بػحن الاغخباس غذد اللُام باإلاشاحػت. 

مىً ئغخباس َزا اإلاخؿـ العىىي ههذف للعم اإلاشاحػت خُث ًخم مشاكبت وعبت جؿبُله إلاػشفت  ٍو

. مذي ظحر الػمل

ثنفيذثمهمةث از جعةث لد خطيةثث: ثانيا

:  جخم غملُت مهمت اإلاشاحػت الذاخلُت مً خالٌ مجمىغت مً مشاخل هجىصَا فُما ًلي

بػذ اللُام بخدذًذ بشهامج اإلاشاحػت الذاخلُت جأحي مشخلت الػمل اإلاُذاوي : عمطيةث لتنفيذ -1

للمهمت و التي مً خاللها ًلىم اإلاشاحؼ الذاخلي بجمؼ أدلت الازباث، وجخمثل َزٍ الخؿت الى 

 : زالر مشاخل

 ًلىم اإلاشاحؼ الذاخلي بػلذ احخماع مؼ معإولي اللعم التي ظِخم : إجتماعث فتتاحث

 مشاحػتهامً أحل التهُئت اإلاُذاهُت لػملُت اإلاشاحػت؛

 م اإلاشاحػت ول خعب : ثقسيمث اهام في َزٍ اإلاشخلت ًخم جلعُم الىظائف و اإلاهام بحن فٍش

الجه و اخخطاضه و رلً لػمان العحر الػادي لػملُت اإلاشاحػت؛  مَإ

 جخم َزٍ اإلاشخلت بػذ جلعُم اإلاهام، خُث ًلىم اإلاشاحػحن بدىفُز بشهامج :  لعملث ايد ني

اإلاشاحػت مً خالٌ اللُام باحشاء الاخخباساث واإلالاسهاث مً أحل الىشف غً اإلاشاول 

ذ و جثبذ غملُت وهخائج اإلاشاحػت  . واإلاخالفاث، و هزا الحطٌى غلى الادلت التي جٍإ

َزٍ الخؿىة حػخبر الاخحرة في اهجاص مهمت اإلاشاحػت : ثقزيزثعنثمهمةث از جعةث لد خطية -2

 :الذاخلُت وجخمثل في اإلاشاخل الخالُت

 ش أولي، :  لتقزيزث الالي غىذ الاهتهاء مً غملُت اإلاشاحػت الذاخلُت ًلىم اإلاشاحػىن باغذاد جلٍش

ش النهائي؛  والزي ٌػخبر أظاط ئغذاد الخلٍش
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 م اإلاشاحػت الزي : حقث لزدثمنث شخاصث ازر جعةثأعمالهم ًخم غلذ احخماع بحن فٍش

كام بدىفُز اإلاهمت و الاشخاص اإلاشاحػت أغمالهم مً أحل اإلاطادكت غلى اإلاالخظاث 

م اإلاشاحػت، خُث جيىن مذغمت باألدلت هما ًمىً الخذخل مً  والىخائج التي جىضل اليها فٍش

شاث  ؾشف الاشخاص اإلاشاحػت أغمالهم بالشد غلى جلً اإلاالخظاث والىخائج مً خالٌ الخبًر

 والخىغُداث الالصمت؛

 ش :  لتقزيزث لنهائي بػذ غلذ الاحخماع مؼ الاشخاص اإلاشاحػت أغمالهم ًخم ئغذاد الخلٍش

خم اسظاله للشئِغ اإلاذًش الػام إلغالمه بيخائج مهمت اإلاشاحػت، و هزا الخىضُاث  النهائي، ٍو

اإلالترخت إلاػالجت اإلاشاول والاخخالالث التي وحذث أزىاء اللُام بػملُت اإلاشاحػت ، خُث 

ش واضح و ًخم جلذًمه في الىكذ اإلاىاظب؛  ًجب أن ًيىن الخلٍش

 بػذ اكتراح اإلاشاحؼ الذاخلي إلاجمىغت مً الخىضُاث الىاحب اللُام بها : متابعةث لتوصيات

ش للجهت التي جمذ مشاحػتها مً أحل اللُام  ، خُث ًلىم الشئِغ اإلاذًش الػام باسظاٌ  جلٍش

ش، خُث ًلىم اإلاشاحؼ بمخابػت مذي الالتزام بخصحُدها  .بالخصحُداث الىاسدة في الخلٍش

 

 1( ايز نية)در سةث لقو ئمث االيةثفيث اؤسسةث:  املطلث لثاني

جخم اإلاشاحػت الذاخلُت مً ؾشف اإلاشاحؼ الذاخلي، خُث ًلىم بخفلذ و الاؾالع غلى وزائم  

ش اإلاشاحػت و رلً بدىاٌو الىلاؽ  اإلاإظعت و الحطٌى غلى ول ما  ًدخاحه مً مػلىماث إلغذاد جلٍش

: الخالُت

الذفاجش والسجالث اإلاىطىص غليها في : الخدلم مً الذفاجش والسجالث الخاضت ؤلالضامُت -1

 اللاهىن الخجاسي 

 دفترة الاحىس خاص بيل شهش؛ 

 دفتر الُىمُت الػامت ؛ 

 دفتر خشهت اإلاىظفحن ؛ 

 دفتر الجشد . 

الخػلُلاث اإلاىالُت جمذ خعب الطىف اإلاداظبي، و ال جخػلم ئال : مشاكبت الحعاباث -2

ذ   باإلاالخظاث راث ألاَمُت الىبحرة التي سجلذ مً خالٌ اإلاشاحػت التي أحٍش

                                                           
 02 و 01باعتماد على الملحق: مصدر

1
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 (ألاضٌى و الخطىم ): خعاباث اإلاحزاهُت  

 

 ت  ألاضٌى غحر الجاٍس

الشضُذ في الاضل ح  /سكم

31/12/2017 

الشضُذ في 

31/12/2018 

الخؿىس 

الاساض ي  211

 

0 600000.00 600000.00 

 73561.31 662051.79 588490.48اإلاباوي  213

 100992.21 647029.21 546037.00ميشاءاث، مػذاث و ادواث   215

 1883708.1 8574989.26 6691284.16الخثبُخاث اإلاادًت الاخشي   218

 324659.22 324659.22 0.00الىدائؼ  والىفاالث اإلاذفىغت  275

 2982917.84 10808729.48 7825811.64اإلاجمىع   

  دج 600000:  ألاساض ي211خعاب  

ادة سأط اإلااٌ الزي جم في   اإلابرسة بىاظؿت غلذ 2018سضُذ َزا الحعاب مطذٍس َى غملُت ٍص

 . (مدافظت ألاساض ي )، اإلاسجل غلى معخىي مطالح xxx/xxxاإلاىزم سكم 

  ملف 03/12/2018سضُذ َزا الحعاب مطذٍس َى غملُت :  اإلاباوي213خعاب ،

xxx/سكمxxx. 

  جؿىس َزا الحعاب بعبب خُاصة جثبُخاث:  ميشاءاث، مػذاث وادواث215خعاب. 

:  لتوصيات

. (خعب الىظام اإلاداظبي اإلاالي )اإلاطاٍسف اإلالحلت ًجب  أن ًخم غمها الى جيلفت الششاء الخثبُخاث

  دج 1883708.1:  جثبُخاث اإلاادًت ألاخشي 218خعاب  . 

. سضُذ َزا الحعاب مطذٍس غملُاث العابلت 

  324659.22 الىدائؼ والىفاالث اإلاذفىغت 275خعاب 

. َزا الشضُذ ًمثل الىفاالث اإلاشيلت نهاًت في شهش دٌعمبر، غحر معترحػت بػذ في نهاًت الذوسة
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  ت  : الاضٌى الجاٍس

 : اإلاخضوهاث و غىاضش كُذ الاهخاج - أ

الشضُذ في ألاضل ح  /سكم

31/12/2017 

الشضُذ في 

31/12/2018 

الخؿىس 

 0 0 0اإلاىاد ألاولُت واللىاصم  310

اهخاج العلؼ الجاسي   33

ا  اهجاَص

21863403.61 9627708.18 (12006695.43 )

( 12006695.43) 9627708.18 21863403.61اإلاجمىع  

:   لتعطيق

اث مبرسة بىاظؿت فىاجحر الششاء، مسجلت مداظبُا بطفت غادًت غمً خعاباث  - ول اإلاشتًر

.  اإلاإظعت

ئدخالث اإلاخضون سجل مداظبُا في غملُت واخذة في غىع حسجُلها ؾبلا  لػملُاث  -

 . الششاء التي جمذ خالٌ الذوسة

لت الجشد الذائم و التي حعمذ مخابػت مداظبت للمخضون -  . هىصح الششهت بخؿبُم ؾٍش

 : الحعاباث الذائىت و اظخخذاماث ممازلت - ب

الشضُذ في ألاضل ح  / سكم

31/12/2017 

الشضُذفي 

31/12/2018  

الخؿىس 

الشظم غلى اللُمت  4451

اث   اإلاػافت غلى اإلاشتًر

71387675.02 61989854.59 (9397820.43 )

خعاباث - الششواء 455

ت   الجاٍس

0.00 1672702.24 1672702.24 

( 1107522.67) 60317152.35 71387675.02اإلاجمىع   

  اث4551خعاب   دج 61989854.59:  الشظم غلى اللُمت اإلاػافت غلى اإلاشتًر

ت غحر  سضُذ َزا الحعاب ًخػلم بالشظم غلى اللُمت اإلاػافت اإلاذفىع غلى وشش الػلىد الاداٍس

 . اإلاعترحػت بػذ
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  دج 1672702.24:  الششواء455خعاب  

.  غُاب الىزائم الخاضت بػملُاث الىشاء و دفؼ لطىذوق الػمان ا الحخماعي

اث .  هىص ي الششهت باظترحاع الىزائم  اإلاداظبُت ليل غملُت و اللُان بالدعٍى

ىت -  ج :  الخٍض

الشضُذ في ألاضل ح  /سكم

31/12/2017  

الشضُذ في 

31/12/2018 

الخؿىس 

بىىن و خعاباث  512

ت   الجاٍس

ال ًىحذ ال ًىحذ  ال ًىحذ  

ال ًىحذ ال ًىحذ  ال ًىحذ   الطىذوق  53

 20879894.46 83790771.18 62910876.72اإلاجمىع   

 في اإلاحزاهُت الخاضت بالششهت 53 و 512غذم ظهىس ول  مً خعابحن 

 1: خطىم اإلاحزاهُت 

 : سؤوط الامىاٌ الخاضت - أ

الشضُذ في الخطم ح  /سكم

31/12/2017 

الشضُذ في 

31/12/2018 

الخؿىس 

 600000 2600000.00 2000000.00سأط اإلااٌ الطادس  101

سؤوط أمىاٌ الخاضت  11

جشخُل مً حذًذ  / 

16125394.49 20787391.09 4661996.6 

( 3593395.2) 1068601.40 4661996.60 (ضافُت)هدُجت الذوسة  12

 

 1068601.4 23855992.49 22787391.09اإلاجمىع   

ً . ششهت لم جظهش خطت ول شٍش

 ادة فُه ظىاء في خطظ هلذًت جم :  سأط ماٌ الطادس101خعاب  . الٍض

  ًمثل غملُت جشاهم الىخائج اإلاسجلت في العىىاث العابلت:  جشخُل مً حذًذ11خعاب. 

 

                                                           
02 و 01باعتماد على الملحق: مصدر

1
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 ت  : خطىم غحر الجاٍس

 : اللشوع و الذًىن اإلامازلت - أ

الشضُذ في الخطم ح /سكم

31/12/2017 

الشضُذ في 

31/12/2018 

الخؿىس 

اللشوع لذي  164

مإظعاث 

67911984.67 117151283.81 49239299.13 

الػشائب اإلاإحلت  

واإلاشضىد لها  

(1308205.27 )(7525535.22 )6217329.95 

 55456629.08 109625748.59 66603779.4اإلاجمىع   

َزا الطىف ًدمل سضُذ الذًىن الباقي اإلامىىح مً كبل البىً 

 ت  : خطىم الجاٍس

 : اإلاإوهاث - أ

/سكم

ح  

الشضُذ في الخطم 

31/12/2017 

الشضُذ في 

31/12/2018 

الخؿىس 

( 1095916.85) 902659.96 1998756.81مإوهاث وخعاباث اإلالحلت   153

( 1095916.85) 902659.96 1998756.81اإلاجمىع   

زا ظبب ساحؼ لخغؿُت خعائش واهذ مىحىدة -  . ًظهش َزا الحعاب ظالب َو

 : الػشائب - ب

الشضُذ في الخطم ح  /سكم

31/12/2017 

الشضُذ في 

31/2/2018 

الخؿىس 

الػشائب ألاخشي الشظىم و  447

الاكعاؽ اإلامازلت  

4629509.34 0.00 (4629509.34 )

( 4629509.34) 0.00 4629509.34اإلاجمىع   

 : َزا الشضُذ ًخيىن  -



.الجاهب الخؿبُلي: الفطل الثالث  

 

63 
 

بت غلى الذخل الاحمالى  .  الشظم غلى اللُمت اإلاػافت- الػٍش

بت اإلاسجلت في  مداظبت اإلاإظعت بشهش هىفمبر و دٌعمبر  غحر مخىافلت مؼ 2017مبالغ الػٍش

ذ   ألهه ششهت لم جظهش سضُذ في 2018 ألشهش هىفمبر و دٌعمبرG50اإلابالغ الظاَشة في جطٍش

ذ لم حعذد ول الػشائب بػذ في نهاًت الذوس 2018خعابه لعىت  .  ولىً خعب جطٍش

 

:  دًىن أخشي -  ج

الشضُذ في الخطم ح /سكم

31/12/2017 

الشضُذ في 

31/12/2018 

الخؿىس 

الذًىن اإلاذًىت غً  464

غملُاث ششاء كُم 

اإلاىلىلت جىظُفُت، و 

ضيىن مالُت 

مشخلت  

43427900.17 45365736.75 1937836.58 

 1937836.58 45365736.75 43427900.17اإلاجمىع   

 

 َزا الحعاب ًبحن دًىن مذًىت للمإظعت -

:   االحظاتثالاث لتوصيات

لت الجشد اإلاعخمش لدعُحر اإلاخضوهاث، وخاضت الجاهب اإلاداظبي؛  -  اظخػماٌ ؾٍش

 ئغذاد الجشد اإلاادي للخثبُخاث اإلاىحىدة؛ -

ت لإلهفاق في الىكذ الالصم - ٍش  .اظترحاع حمُؼ الىزائم الخبًر

 

 

 

 

 

 



.الجاهب الخؿبُلي: الفطل الثالث  

 

64 
 

 

 

 

 ثثوسيعثالابيعثمو دثبناءمنهجيةثإنتاسثمهمةث ادققث لخارجيثفيثمؤسسة:  املبحث لثالح

زا جفادًا للىكىع في ألاخؿاء أو  ًدبؼ اإلاذكم الخاسجي مىهجُت مػُىت لخىفُز مهمخه في اإلاإظعت، َو

. غذم كُامه باهجاص مهمخه غلى أهمل وحه، و َزا ما ظىف هخؿشق ئلُه في َزا اإلاؿلب

. جمعث اعطوماتث لخاصةثبااؤسسة :  الاال

بُت ةخالٌ َزٍ اإلاشخلت ًلىم اإلاذكم الخاسجي بجمؼ ول الحلائم الخلىُت الخجاسي  ، اللاهىهُت، الػٍش

زا ختى ًخمىً مً ئضذاس خىمه غلى اإلاىخج النهائي لهزٍ اإلاإظعت  وؤلاحخماغُت اإلاخػللت باإلاإظعت ، َو

مىً جلخُظ هُفُت كُام اإلاذكم بهزٍ اإلاشخلت مً خالٌ الىلاؽ الخالُت،واإلاخمثل في اللىائم اإلاالُت :  ٍو

:  بالخػشف غلى مدُؿها مً خالٌ ما ًليٌ مما ٌعمذ ٌ،ؤلاؾالع غلى الىزائم اإلاخػللت باإلاإظعت 

 ؛اللىاهحن والخىظُماث واإلامحزاث الخاضت باللؿاع الزي جيشـ فُه جىصَؼ أغزًت ألاوػام .1

 ؛مياهت اإلاإظعت في العىق  .2

 ؛اظخخشاج مػاًحر اإلالاسهت ما بحن اإلاإظعاث الػاإلات في َزا اللؿاع .3

خي إلاإظعت والهُيلت واللىاغذ اللاهىهُت التي جخػؼ لها .4  ؛مػشفت الخؿىس الخاٍس

الخػشف غلى اإلاعئىلحن ومعحري مخخلف اإلاطالح والىخذاث مؼ ئحشاء خىاس مػهم ومؼ مً ظِشغل مػهم  .5

م أزىاء أدائه   للمهمت؛أهثر مً غحَر

 ؛مػشفت الىظائل والخلىُاث اإلاعخخذمت في ألاوشؿت وهزا في الدعُحر وؤلاداسة .6

 ؛ؤلاظتراجُجُاث وآلافاق اإلاعخلبلُت: الخػشف غلى العُاظاث الػامت للمإظعت  .7

بػذ حػشف اإلاذكم الخاسجي غلى مإظعت واإلادُـ الزي حػمل فُه، ًبذأ بدىفُز ألاشغاٌ اإلاخػللت بمماسظت  .8

مهمخه في َزٍ اإلاإظعت، خُث ًلىم باغذاد ما ٌعمى باإلالف الذائم أًً ًجمؼ اإلاػلىماث التي جخطف 

ت اليعبُت والتي جخغحر غلى أظاط صمني بػُذ، هىظام الشكابت الذاخلُت للمإظعت، اللىائم  باإلظخمشاٍس

ش ئ مداغش ، اللاهىن الخأظِس ي للمإظعت،اإلاالُت لثالر العىىاث العابلت حخماع مجالغ ؤلاداسة، جلاٍس

اإلاذكم الخاسجي للملف الذائم ًيىن كذ حػشف غلى ول الػىامل التي جإزش غلى أوغاع اإلاإظعت والتي مً 

شانها جخلم مىاؾم الخؿش باليعبت لها، باإلغافت ئلى جدذًذٍ للػملُاث ألاهثر غشغت للخؿش والترهحز غلى 

 .الػىاضش التي جىثر فيها ألاخؿاء

:  هما ًؿلب اإلاذكم الخاسجي ول الىزائم مً اإلاعإوٌ ألاٌو إلاإظعت وجخمثل َزٍ الىزائم في ما ًلي

 ؛(ألاضٌى والخطىم )اإلاحزاهُت  (1

 ؛حذٌو خعاباث الىخائج (2

 ؛(أغماٌ نهاًت العىت)حذٌو خشهت سؤوط ألامىاٌ  (3

 ؛محزان اإلاشاحػت بػذ الجشد (4
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 ؛دفتر ألاظخار (5

 ؛دفتر الُىمُت (6

 ؛جدلُل الحعاباث (7

 ؛خالت الخلاسب البىيي (8

 ؛مدػش حشد أمىاٌ الطىذوق  (9

 ؛كىائم الجشد لالظدثماساث واإلاخضوهاث (10

ت، سجل الاظدثماساث، سجل الُىمُت،  (11 السجالث الشظمُت للمإظعت سجل الػماٌ، سجل الػؿل العىٍى

م  م اإلاداظبي، سجل مفدشُت الػمل، سجل خىادر الػمل، سجل بالخلٍى سجل خاص بالخلٍى

 ؛اإلاداظبي، سجل مفدشُت الػمل، سجل خىادر الػمل، سجل الػماٌ ألاحاهب

 ؛سجل مداغشة مجلغ ؤلاداسة (12

ش الدعُحر، وزائم خاص G50سجل مداغشة الجمػُت الػادًت والغحر الػادًت وؤلاظخثىائُت ومخخلف  (13 ، جلٍش

. بالطىذوق الىؾني للػمان الاحخماعي

. فبصثالاثقييمثنظامث لزقابةث لد خطيةثلطمؤسسة: ثانيا

خالٌ َزٍ اإلاشخلت ًلىم اإلاذكم الخاسجي بخلُُم ول ؾشق الػمل وؤلاحشاءاث والخػلُماث اإلاػمٌى بها 

يبغي الخأهذ مً َىا غلى غشوسة جلُُم أفي ملطذ الىكىف غلى  ا غلى الحعاباث واللىائم اإلاالُت، ٍو زاَس

ًخم جلُُم ئحشاءاث هظام الشكابت الذاخلُت مً خالٌ والىظام ورلً ختى ًدعنى للمذكم فدظ الحعاباث، 

: خمعت خؿىاث والتي وعخػشغها هما ًلي

ًلىم اإلاذكم بجمؼ والخػشف غلى مخخلف ؤلاحشاءاث اإلاػمٌى بها في َزٍ اإلاإظعت والتي جىظ غليها هظام  .1

 ؛الشكابت الذاخلُت الخاص بها

بػذ حمؼ مخخلف ؤلاحشاءاث ًداٌو اإلاذكم فهم هظام الشكابت الذاخلُت اإلاؿبم ورلً مً خالٌ كُامه  .2

 ؛ لها به جدبػه إلاخخلف الػملُاثجؿبُله  أحضائه وأخعً ٌباخخباساث الفهم أي ًخأهذ مً أهه فهم ن

بػذ ان ًلىم اإلاذكم بالخػشف غلى هظام الشكابت الذاخلُت وفهمه، أضبذ في ئمياهه ئغؿاء جلُُم أولي لهزا  .3

زا مً خالٌ  ، (غماهاث حعمذ بالدسجُل الجُذ للػملُاث) لىلاؽ اللىة ئُا مبذٌظخخشاجئالىظام َو

خم اظخػماٌ في َزٍ الخؿىة في الغالب  (غُىب ًترجب غنها خؿش اسجياب أخؿاء وجضوٍش)وهلاؽ الػػف  ٍو

الجىاب بىػم )" ال"أو " وػم "اظخماساث مغللت أي اظخماساث جخػمً أظئلت ًيىن الجىاب غليها ئما بــ

وغلُه ٌعخؿُؼ اإلاذكم في نهاًت َزٍ الخؿىة جدذًذ هلاؽ كىة الىظام وهلاؽ  (ئًجابي، الجىاب بال ظلبي

ت مدل الذساظتنغػفه ورلً م ش، أي مً الىاخُت الىظٍش  ؛ خُث الخطٍى

ًخأهذ اإلاذكم مً أن الىلاؽ اللىة اإلاخىضل ئليها في الخلُُم ألاولي للىظام هلاؽ كىة فػال أي مؿبلت في  .4

زا ما ٌعمى ب ت ئالىاكؼ وبطفت معخمشة ودائمت، َو ت وهجذ أن الاخخباساث ؤلاظخمشاٍس خخباساث ؤلاظخمشاٍس

ظخمشاس وال ئأَمُت كطىي حعمذ للمذكم بأن ًيىن غلى ًلحن بأن ؤلاحشاءاث التي ساكبها ئحشاءاث مؿبلت ب

 ؛جدمل خلال

 الىكىف غلى هلاؽ غػف هظام الشكابت ًٌلىم اإلاذكم بالخلُُم النهائي لىظام الشكابت الذاخلُت مً خال .5

زا غىذ اهدشافه ظىء جؿبُم أو غذم جؿبُم  ت َو الذاخلُت وظىء ظحٍر باغخمادٍ غلى اخخباساث ؤلاظخمشاٍس
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 غىذ الخلُُم هلاؽ اللىة َزا باإلغافت ئلى هلاؽ الػػف التي ًيىن مً جطىس اإلاذكم التي ًىضل ئليها

ًلذم  (هلاؽ الػػف وهلاؽ اللىة) ألاولي لزلً الىظام، ورلً باإلغخماد غلى الىخائج اإلاخىضل ئليها  

َزٍ الىزُلت . غخبر وث،اإلاذكم خىضلت في وزُلت شاملت، مؼ جلذًم اكتراخاث كطذ جدعحن ؤلاحشاءاث 

ش خٌى الشكابت الذاخلُت ًلذمه اإلاذكم ئلى ئداسة اإلاإظعت  .بمثابت جلٍش

 

 

. إعد دث لتقزيزث ادققث لخارجي :  ر بع

ش نهائي والزي كام باغذادٍ اإلاذكم الخاسجي،            جخمثل اإلاشخلت النهائُت للخذكُم في مإظعت في ئغذاد جلٍش

ش بالشمىلُت والذكت مؼ  خمحز َزا الخلٍش والزي َى بمثابت ملخظ إلاا كام به ؾُلت فترة جىاحذٍ باإلاإظعت، ٍو

مىً  غشع ول ألادلت واللشائً التي جثبذ خىم وسأي اإلاذكم فُما ًخظ هظام اإلاػلىماث في اإلاإظعت ٍو

: جلعُم اإلاشخلت النهائُت لػملُت الخذكُم ئلى حضئحن مخخالحن ومخياملحن والخالي

:  الجتماعث لنهائي/ أالاال

ػم ول مً اإلاذكم الخاسجي وأغػاء مجلغ ئداسة اإلاإظعت، وجخجلى أَمُت الاحخماع في غشع و           ٍو

جىغُذ ول الىلاؽ وألادلت وؤلازباجاث التي ًدطل غليها اإلاذكم أزىاء مهمخه، فال بذ مً العماح إلاعئىلي 

. اإلاإظعت أن ًخػشفىا غلى شيىن وجدلُلاث اإلاذكم وئمياهُت مىاكشتها

اث ودسحت ألاَمُت، ئأزىاء َزا الاحخماع ًداٌو اإلاذكم الخاسجي غشع اإلاشاول والخىضُاث،  ظدىادا ئلى ألاولٍى

مُت، بل ٌععى دائما ئلى  فاإلاذكم ٌععى دائما ئلى ججىب ئغؿاء ألاَمُت لألمىس البعُؿت والتي حػخبر مشاول َو

خؿلب هجاح الاحخماع أو اإلالابلت النهائُت جدػحر حُذ، مً هاخُت  غشع اإلاشاول اإلاعخػطُت وألامىس الهامت، ٍو

: الػشع أو غىذ مىاكشت الخىضُاث

 فال ،ظخذالالث وبُاهاثئًىشف مً خالله اإلاذكم غلى ول هلاؽ اللىة والػػف مشفلت ب:  لعزض 

داعي للخأهذ والحىم دون ئزباث معخمذ مً جدلُم مهمت الخذكُم، أزىاء الػشع ًخذخل حمُؼ 

. اإلاشاسهحن مً الاحخماع، ول خعب جخططه ومعإولُخه، َىزا ًيىن الػشع واضحا وشفافا

       بػذ ؤلاهتهاء مً الػشع جأحي مشخلت خعاظت ودكُلت واإلاخمثلت في هلذ ومىاكشت جىضُاث ومالخظاث 

. اإلاذكم الخاسجي والتي غالبا ما جىثر فيها اإلاػاسغاث و ؤلاهخلاداث

 َما ًجذ هفعه أمام خالخحن ،غىذما ًطادف اإلاذكم الخاسجي مػاسغت مً مجلغ ؤلاداسة :  اعارطة 

: هما ًلي

ئما أن ًيىن اإلاذكم كادسا غلى ؤلاظخذالٌ و ؤلاظخدػاس ًثبذ خىمه وهخائجه، وفي َزٍ الحالت  -

 ؛جيخهي اإلاػشغت مباششة

 غذم جطيُفها وجشجُبها هفاًت لإلظخذالٌ بها، وفي أووئما أن ًمخىؼ اإلاذكم لػذم وحىد أدلت وافُت  -

ش اإلاذكم أوَزٍ الحالت مً ألافػل غذم رهش جلً اإلاالخظت  ورلً لطالح ، الىلؿت اإلاىخلذة في جلٍش

 .الؿشفحن

 : ثقزيزث ادقق/ ثانيا



.الجاهب الخؿبُلي: الفطل الثالث  

 

67 
 

ش اإلاذكم الخاسجي اإلاىخج النهائي إلاهمت الخذكُم، ئر لِغ مً اإلامىً جطىس مهمت الخذكُم           ٌػخبر جلٍش

ش ًلىم اإلاذكم بدطش  ش ًىشف غً خىم اإلاذكم خٌى وغػُت اإلاإظعت، فمً خالٌ َزا الخلٍش بذون جلٍش

مىاؾً اللىة والػػف للىظام، هما ًدذد اإلاخالفاث وألاخؿاء اإلاىدشفت، والتي مً خاللها ًػؼ الخىضُاث 

ش  ىزا بػذ ؤلاحخماع النهائي الزي جم فُه مىاكشت حمُؼ الىلاؽ التي ظخزهش في جلٍش وؤلاكتراخاث اإلامىىت َو

بػذ أن ًخدطل غلى أحىبت مجلغ ئداسة اإلاإظعت بشيل سظمي، ًمىً للمذكم أن ٌششع في هخابت واإلاذكم، 

ش النهائي إلاهمخه  .الخلٍش

ش خعب َذف الخذكُم فىمحز بحن  خخلف ئغذاد الخلٍش ش :  ٍو ش الحطُلت لألوغاع بطفت غامت، وجلٍش جلٍش

ش بشيل .  مفطل ومؿٌى ٌشمل ول دوساث وفطٌى خعب هىغُت جذخالث اإلاذكم، لىً وبطفت غامت فالخلٍش

ً غلى خذ ظىاء، وغلى َزا ًخم  وزُلت سظمُت ومطذس اإلاػلىماث، هما ٌػخبر أداة غمل اإلاذكلحن واإلاعحًر

ش ما ًلي :  جىغُذ في الخلٍش

 ؛جلُُم هظام الشكابت الذاخلُت 

 ؛الىشف غً ألاوغاع العائذة، مؼ وحىد ألادلت واللشائً اليافُت للحىم النهائي غليها 

  ئكتراح جىضُاث وجىحيهاث لخصحُذ ألاخؿاء واإلاخلفاث أما غً الشيل، فػمىما ًبني غلى الىدى

: الخالي

 ٌ؛ضفدت أو معدىذ ؤلاسظا 

 ؛فهشط، ملذمت ، خالضت 

 ش خُث هجذ فُه، غشع الىخائج، الخىضُاث و أحىبت أغػاء مجلغ ؤلاداسة  ؛هظ الخلٍش

 الخاجمت، خؿت الخدلُم والخذخالث و اإلاالخم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.الجاهب الخؿبُلي: الفطل الثالث  

 

68 
 

 

 

 

 

 

 :خالصةث لفصل

 EDIMCOمً خالٌ دساظدىا للمدافظ الحعاباث وججعُذَا في الىاكؼ في مإظعت 

 :بمعخغاهم ودوسَا في مشاحػت  ،جىضلىا لبػؼ الىخائج ًمىً جلخُطها فُما ًلي

ت مىخظمت مدافظ الحعاباث ٌشهذ بأن  -  جماما لىخائج وصحُدت ومؿابلتالحعاباث العىٍى

اإلاإظعاث  ألامش باليعبت للىغػُت اإلاالُت وممخلياث اإلاىطشمت وهزاغملُاث العىت 

.  والهُئاث

حػخبر اإلاشاحػت  الذاخلُت أداة حعُحر فػالت جمثل أخذ أَم مطادس الثلت مً خُث  -

 اإلاػلىماث؛

ادة أَمُت اإلاشاحػت الذاخلُت ًجب حغُحر هظشة اإلاىظفُحن هدٍى و جدعحن ظشوف  - مً أحل ٍص

 غملها؛

 . غلى اإلاذكم الذاخلي وغؼ مىهجُت لخىفُز مهمخه في مإظعت جىصَؼ وبُؼ مىاد البىاء -

 . للمحزاهُت دوس في فدظ وجلُُم أداء الششهت -

-  
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 الخاثمة        

 ئلى سفُىا حُث ،"في مراقبت شركاث املساهمت  الحساباث محافؾ  دو  "املخواضق بحثىا خالل من                 

 ففاال ا دو  ًإ ي الذي ،"الحساباث محافؾ "ألاساسُت أظرافها أحد ـلى دالتركيز" شركت املساهمت  "بـ إلاحاظت

ن بين للخوافق محادلت الداوست هذه دكاهذ ، جقُُمها في  إلاشكالُت ـلى إلاجابت أجل من داملُداوي الىؽري  إلاظاٍو

 . د الدساؤالث املرفقت لهاألاساسُت

 ملحافؽت املفاهُمي إلاظاو في ألادل  ًخمثل فصلين بدىادل  البحث باشكالُت إلاملام حادلىا الىؽري  الجسء حُث           

 مماوست شردط مىه ًخفلق ما خصوصا الحساباث محافؾ ملهىت القاهووي للجاهب الخعرر  دكذا ، ، الحساباث

 الخخعُغ خالل من مهمخه مىهجُت ـلى الخفرف ئلى دمسإدلُاجه،باإلضافت حفُِىه،مهامه دمواوق املهىت،حفُِىه

ر؛ أما الفصل الثاوي حادلىا:  أ لت إلازباثدجمق اما فُما ًخص الفصل الثاوي جعرقىا الى .د ئـدا  الخقاٍو

فها ، جاسِسها،دهؽامها القاهووي كما هؽرها الى املراجفت املحاسبُت دأدجه الدشابه  شركاث ث املساهمت حفٍر

 .داخخالف بين املراجفت الداخلُت دالخاوجُت

بخفرف ـلى  ،قمىاEDIMCOبمإسست جوزَق دبُق موا  البىاء مُداهُت  اوست في ًخمثل الثالث الفصل أما           

ر النهائي  .املإسست  د مخخلف إلاجراءاث  التي ًقوم بها؛ د ئـدا  الخقٍر

      نتائج البحث

 :الخالُت الىخائج ئلى جوصلىا الثالزت فصوله في املوضوؿ جواهب ملخخلف دجحلُلىا مفالجخىا فبفد                      

 ؛ ففالُتها مدى بالخالي د الداخلُت الرقابت هؽام دقوة ضفف هقاط اكدشاف ـلى الخاوجي الخدقُق يهدف

 ًجرها التي دالفحوصاث الاخخباواث دجحدًدة؛ املالي البُاهاث ـلى الدقت  وجت جحدًد ئلى ًإ ي ما دهذا

 ؛املالُت القوائم صحت من للخأكد باإلجراءاث دالقُام دالسجالث بالدفاجر الحساباث محافؾ

 خالل ـالجها،من دظرر  دأسبابها مشكلتها ـلى الخفرف جخعلب الجسائر في الحساباث محافؽت مهىت ئن 

 الرقابت هؽام ضفف أبرزها ـدًدة مشاكل ـملهم في ًواجهون  الحساباث محافؽي أن ؼهر البحث هذا

 ؛بخقُُمها الحساباث محافؾ ًقوم التي الشركت في الداخلُت

 دالمالُت المحاسبُت المفلدماث لبك اإللمام من خمكىه مىهجُت ئخباؿ من الحساباث محافػ ـلى ب  ال 

 دالقوائنألا لت ـلى  المواجق لدحصد محكمت خطت دجد  ذلك ُخطلب  حُر،بشأىها وأُه بغُت ئب اء

 الخي الىخائج ُضم ىهائُت كموحلت الخقوُو دئـ ا  دالمحاسبُت المالُت القدائم لحد إلب اء وأُه الكافُت

 املراقبت؛ـملُت  جواء ئلُها لخدص
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 الحسن  السُو لضمان اإل اوة خضفها الخي القداىُن دجراءاث اإل مجمدـت هي ال اخلُت الوقابت ئن

 ؛اسخقواوها ضمان د المؤسست دػائف في أكثو الخحكم د،اإل اوُت د المالُت لفملُاخها

 األ اء صحت م ى ـلى للحكم المحاسبُت د المالُت البُاىاث صحت ضمان ئلى ال اخلُتمراجفت ال خه ف 

 .المالي الموكز د المالُت القدائم ىخائج دكذا

 الاقتراحات

ضودوة  ئلى خاللها من ىه ف دالخي الخدصُاث من جملت ىقخوح ئلُها لالدصد خم الخي الىخائج ـلى بىاءا              

مص اقُت  ذاث مفلدماث ـلى لالحصد دهد الىهائي اله ف في ُصب دهذا الحساباث محافػي لأـما خ ـُم

 :دحفبر ـن الوضفُت الحقُقُت للمإسست الاقخصا ًت؛ د ًمكن اخخصاو هذه الخوصُاث كما ًلي

 ُخطبُر في الخش ُ  مق الحساباث محافػي دحقدر بداجباث الخاصت دالخشوُفاث القداىُن لخفف 

 ث؛المؤسسا لقب من أد الحساباث محافػي لقب من سداء ُخالفها من لك ـلى الوا ـت الفقدباث

  ُ ؛الحساباث محافػي لاسخقال خ ـُم في المهىُت المىػماث به خقدم الذي لل دو الداضح الخح 

 ـلى الحساباث محافػ ُساـ  مما ئجباوي لبشك ُكدن مؤسست للك  اخلُُن م ققُن خدػُف 

 ؛الجُ  أ اءه

 مسخخ مي خمكُن به ف ،دالغش األخطاء باكخشاف الخاصت الحساباث محافػ مسؤدلُت خدسُق 

 المالُت الدضفُت ـن الخفبُو في القدائم هذه دـ الت ص ر ـن أوائهم في الثقت من المالُت القدائم

 ؛للمؤسست

 الالتزام د خففُله ـلى لالاقخصا ًت دالفمالمؤسساث  لك في  اخلُت وقابت ىػام ئقامت ضودوة

 .الوقابي الىػام هذا باجواءاث الصاوم

 :أفاق الدراسة

 قواـد أهم جم كما بالغت أهمُت ،ذاثمراقبت شركاث املساهمت  في الحساباث محافؾ  دو  موضوؿ ٌفخبر         

 في لوجو ه ضردوة هىاك ًجفل مما الداخلُت الرقابت هؽام جقُُم في جإزر التي الحساباث محافؾ مهمت

 :منها الاقتراحاث بفض هقترح لذا املحاسبُت، دالسجالث بالدفاجر دألاخعاء الغش أهواؿ ملىق املإسست

 ؛مسخخ مُه لمخخلف وأُه لخدصُ في الحساباث محافػ خقوُو ففالُت 

 ؛المواجفت ـملُت ـلى ال دلُت الخ قُر مفاُُو بخطبُر الحساباث محافػ ئلزام أثو 

 الداخلُت الرقابت لىؽام دالضفف القوة هقاط اكدشاف في الخاوجي الخدقُق مساهمت. 



 

 

 

 قائمة املراجع



74 
 

: املراجع باللغة العربية

 الكتب: 

 .2000، دار الصفاء، عمان، الاردن، املدخل الحديث لتدقيق الحساباتأحمذ حلمي جمعة ،  -

،  دار املضيرة للنشر والتوزيع و الطباعة، علم ثدقيق الحساباتأرفت صالمة محمود وأخرون ، -

 .2011عمان، الاردن ،

، ثرجمة محمذ محمذ عبذ القادر ، املراجعة مدخل متكاملألفين أرنيز وجيمط لوبك -

    .1991الذيضطي، دار املريخ للنشر، الضعودية ،

اساسيات املراجعة في ظل املعايير الامريكية حضين أحمذ دحذوح وحضين يوصف القاض ي ،  -

  .، مؤصضة الوراق، الاردن ، بذون صنةو الدولية

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، مدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديثحمذ حلمي جمعة ، -

 ، 1998ألاردن ،

 .2003، دار وائل للنشر، عمان ،الاردن، علم التدقيق الحسابات: خالذ امين عبذهللا -

، الذار الجامعية، الجسء الثاني، مصر ،   موسوعة معايير املراجعةطارق عبذ العال حماد، -

  .1998الاصكنذرية،

، الذار الجامعية، اسس املراجعة العلمية والعملية: عبذ الفتاح محمذ الصحن وآخرون -

 .2004الاصكنذرية مصر 

مراجعة الحضابات في بيئة الخصخصة  : شحاثة السيد شحاثةعبذ الوهاب نصر علي،  -

 . 2004واصواق املال والتجارة الالكترونية، الذار الجامعية، الاصكنذرية، مصر، 

 محمذ الضيذ ش اريا  -

، دار املعرفة، إلاصكنذرية، مصر ، أصول قواعد املراجعة و التدقيقمحمذ الضيذ ش اريا -

،1991 ، 

، ديوان املطبوعات املراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيقمحمذ بوثين ، -

  .2005الجامعية، الطبعة الثانية، الجسائر، 

املحاسبة و املراجعة في ضوء املعايير و عناصر إلافصاح محمود محمذ عبذ الضالم البيومي ، -

 .1993، منشأة ثوزيع املعارف، مصر، الاصكنذرية ،في القوائم املالية

، دار املريخ، الرياض، املراجعة بين النظرية والتطبيقويليام ثوماش، ثرجمة احمذ حامذ،  -

 . 1989الضعودية،
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، مؤصضة الوارق، عمان ، ، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيقيوصف محمود جربوع -

 ، 1999ألاردن ،

  رسائل الجامعية  والاطروحات: 

، هحو اطار متكامل للمراجعة املالية في الجزائر على ضوء التجارب الدولية: صذيقي مضعود -

 .2004أطروحة دكتوراه، جامعة الجسائر، 

 القواهين واملراسيم : 

 .88/01، القانون 2الجريذة الرصمية للجمهورية الجسائرية، العذد  -

 القانون التجارر  -
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