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 **إهداء         

 

 ألبر وزأجني حُاحي في ألاولى الخطىاث أخطىا وزأجني والدظامح، العطاء وعلمخني والحىان، الحب أعطخني مً إلى

 أعُنها، مأما

 .عمسها في هللا أطاى.......الحبِبت أمي إلى

 إلى الحُاة، في لي طىدازغما عً غُابه  والشاى مان مً إلى أحلى مً وحعب الحُاة، جنىن  لُف مىه حعلمذ الري إلى

ص أبي اض الجىت. هللا زحمه العٍص  و حعل قبره زوطت مً ٍز

 .العمل هرا في ًىفقني أن لي هللا عىافد لي، طىدا بمثابت فهاهىا بجاهبي وقفىا الرًً إلى

 اطماء ،عبد القادز و خدًجت .  ،حلُمت...... إخىحي إلى أمي، إًاها أهدجني هدًت أحمل إلى

 الى اصدقائي و زفقائي في دزب العلم دون ذلس الاطماء .

ت  غام عبد القادز للترقُت العقاٍز  .لما ال اوس ى مىظفي مؤطظت َش

 .مرلسحي حظعهم ولم ذالسحي وطعتهم مً مل إلى ، 9102 الدظُير ومساقبت جدقُق تالدفع في شمالئي حمُع إلى

 .الدزاطت هره اهجاش طُلت طاعدوي مً مل إلى

 .املخىاطع العمل هرا اهدي هؤالء مل إلى

     

 الحبِب     



 *وجقدًس شنس*

 

 السحُم السحمً هللا بظم

دهنم شنسجم لئن{  }ألٍش

 في وجىفُقه عىهه وعلى فظله وحصاء وعمخه عظُم على وشنسا حمدا وحعالى ههطبحا هلل وسجد أن إال ٌظعىا ال

 .الدزاطت هره إجمام

اطي حظين" الفاطل لألطخاذ بالجمُل والعسفان والخقدًس الشنس بخالص أجقدم وبعد،  قبىله على وذلو "بٍس

 .قدًسوالخ الشنس عظُم مني فله واملسشد املىحه وعم مان فقد الدزاطت، هره على إلاشساف

ل أجقدم لما دفعت  النسام لألطاجرة والامخىان الشنس بجٍص  هللا حفظهم القُمت، جىحيهاتهم على 9102مؤطٍس

 .وزعاهم

 .باطمه مل املىاقشت لجىت أعظاء ألاطاجرة الظادة إلى مظبقا الجٍصل بالشنس هخقدم أن هيس ى وال لما

 .طُبت بهلمت ولى بعُد مً أو بقٍس مً العمل هدا إجمام في طاعدها مً مل وشنس ألاخير وفي

 

 الحبِب 
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 مقدمة عامة
 

 1 الصفحة  
 

هاا ؤلاسؿااب كشاٙل باضانذ مداظ باضا الُاغص  نمليت جضْئ الحؿاباث ليؿذ وليضة اليوم أو ألامـ الٓغيب ، نَغ

مؼاولت سشااؾ  ششابام خاظاجا  و خاظااث ييارل ، َلهاظا حشاهض اإلاؤؾؿااث الاْخطااصيت جؿاوعاث مؿاخمغة مان 

أسشاؿهاا و حهاضص ا و ٖ ار هامهاا ، ل٘تااا جواظا  باإلآابال الهضياض مان الٓياوص  يوم ألزغ ، حشمل نااصة جوؾاو  ا 

 الضازليت و الخاعظيت حعاؼ ا    يالب ألاخياب نن اإلاخاكهت الايضة ألصاء اإلاهام و ألاسشؿت نلى أٖمل وظ  . 

صيت و و مااااو الخؿااااوع ال٘بياااار الااااظب شااااهضج  اإلاؤؾؿاااات ن اااار الااااؼمن و ٖااااظا الخؿااااوع  اااا  مجاااااٛ اله ْاااااث الاْخطااااا

جوؾااايو نؿااااّ اإلابااااصيث الخجاعيااات و حشااااب٘ها ظهااال اإلاؤؾؿااات جخهامااال ماااو ناااضة أؾاااغاٍ مسخلُااات و  ي ااااث لهاااا 

مطالح كشٙل مباشغ او يير مباشغ    اإلاؤؾؿت مماا اوظاب نلاى اإلاؤؾؿات جبظاي وقيُات ظضياضة صازال  يٙلهاا 

ؿات و ٖاظا الاشااؾاث التاي جٓاوم الخدكيمي حؿمذ لها بابب ى ٗال  اؤيء اإلاخهاامليب بٙال الخؿاوعاث صازال اإلاؤؾ

 باا .

ٗاث ال٘ اار  الطادانيت ، و اػصاص الا خمااام ب نكماات  و بكهاوع الشااوعة الطادانيت قهااغث الحاظات ينااى جٙااوين الشاغ

اإلاداؾاابت و جااضْئ الحؿاااباث مهااا بانخباااع اب سشاا ث مهداات جااضْئ الحؿاااباث و جؿوع ااا ، خيااض جبااضأ نملياات 

ٗاث و جداااوم أنمالهاااا و حهٓاااض و حشاااابٚ جاااضْئ الحؿااااباث كهاااض أب جاااخم نمليااات اإلا داؾااابت ، و ماااو اندشااااع الشاااغ

ٗاث بانُطاااااااااٛ اإلال٘ياااااااات ناااااااان ؤلاصاعة و باإلاؿااااااااؤوليت اإلادااااااااضوصة  نملياتاااااااااا و جوؾااااااااهها ، و مااااااااا جميااااااااإلاث باااااااا  الشااااااااغ

للمؿااااا ميب ، بااااغػث الحاظااااات ينااااى الاؾااااخهانت بااااابصاعة مهدياااات لهااااا مااااان الُ٘اااااءة مااااا يم٘تااااااا ماااان َدااااظ أنمااااااٛ 

ٗاث و باااااض الؿم  نيدااااات  ااااا  نُاااااوؽ اإلاؿاااااا ميب ، و ْاااااض عة  اب جٙاااااوب  اااااظل ألاصاة مخمشلااااات  ااااا  ناااااضص مااااان الشاااااغ

 اإلاداؾبيب اإلاضعبيب و اإلاؤ ليب نلميا و نمليا ، أؾلٔ نليام اؾم مغاْبوا الحؿاباث او مضْٓوا الحؿاباث .

 ا  ييطااٛ و لٙذ جٓوم باظل اإلاهمت نلى أٖمل وظا  ، وظاب أب جخمخاو  اظل اإلاهمات بطاُت الحيااص و اإلاوغاونيت 

مسخلااِ الخٓاااعيغ إلااان ألاامهاام ألامااغ ، و نلااى  ااظا ألاؾاااؽ سشاا ث اإلاغاظهاات إلاؿااانضة اإلاؤؾؿاات نلااى جلبياات  ااظل 

 اإلاخؿلباث 

ٗاب لكهوع الشوعة الطدانيت ازغ ٖبير نلى ألاسشؿت الاْخطاصيت من خيض جدكيمها و نملهاا بدياض يكهاغ  لٓض 

ٗاب ؾابٓا و بالخان  لام يهاض للمالاٚ أب صزال  ظا ظليا من ز ٛ انُطاٛ اإلال٘يت نن الدؿيير نلى  ز ٍ ما 

 ا  اإلاؤؾؿاات ماان ناخيات حؿاايير ا و مغاْبخاا  ، بدياض ظهلاا  ي يخؿلااو كشاٙل مباشااغ و ٗااا   نلاى واْااو اإلاؤؾؿاات 

الحٓيٓااذ و ٖااضا وظهاات عأؽ مالاا  اإلاؿااا م باا   اا  اإلاؤؾؿاات ب و مداا  أضاابذ ماان الػااغوعب وظااوص ؾااٍغ زالااض 

اذ أزغ مدايض ٗواؾؿت بيد  و ب يب اإلاؤؾؿات يؿلاو مان ز لهاا اإلاخهاامليب نلاى خالات اإلاؤؾؿات و  ا  نُاـ الْو

يٓاااضم الدلاااح لااااصاعة مااان اظااال جلاااحيذ ألازؿااااء و الخ نبااااث لتاااي ْاااض جداااضر و طا نااان ؾغيااأ اإلاغاظهااات التاااي 

 يٓوم باا    اإلاؤؾؿت اإلاهديت باينخماص نلى وؾائل يظغاءاث زاضت .
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 2 الصفحة 
 

 إلاشهالُت السئِظُت :

 الخضْئ اإلاداؾبي نلى جدؿيب أصاء اإلاؤؾؿت ؟    ما مض  ج زير 

 الاطئت الفسعُت :   

  ل حهخ ر وقيُت الخضْئ طاث أ ميت    اإلاؤؾؿت الاْخطاصيت ؟

  ل جؤزغ وقيُت الخضْئ نلى أصاء اإلاؤؾؿت الاْخطاصيت ؟

 الفسطُاث : 

 يم٘ن أب حهخ ر وقيُت الخضْئ طاث أ ميت    اإلاؤؾؿت الاْخطاصيت. 

 زير وقيُت الخضْئ بمض  َهاليت جؿبيٓها    اإلاؤؾؿت الاْخطاصيت. يغجبـ ج 

 أطباب اخخُاز الدزاطت:

خاظاااات اإلاؤؾؿاااااث الاْخطاااااصيت للخااااضْئ اإلاداؾاااابي نديجاااات للااااضوع الُهاااااٛ الااااظب يلهباااا  صازاااال اإلاؤؾؿاااات و    

 زطوضا    قل الخدويث الاْخطاصيت التي يشهض ا اإلاديـ الظب جاشـ َي . 

 ميت و َهاليت الخضْئ اإلاداؾبي و جؿبيٓها    واْو اإلاؤؾؿاث الاْخطاصيت مداولت يبغاػ أ 

 يقهاع مض  ج زير وقيُت الخضْئ اإلاداؾبي    اإلاؤؾؿت .

 خاظت اإلاؤؾؿاث الاْخطاصيت الاؼائغيت للخضْئ اإلاداؾبي زاضت كهض الخدويث الاْخطاصيت .

 أهداف و أهمُت الدزاطت:

 أهداف الدزاطت:

 ْو وقيُت الخضْئ اإلاداؾبي    اإلاؤؾؿاث الاْخطاصيتالخهٍغ نلى وا

ااات موضاااُاث الخاااضْئ اإلاداؾااابي  ااا  اإلاؤؾؿااااث الهموميااات  يقهااااع َهاليااات الخاااضْئ اإلاداؾااابي مااان زااا ٛ مهَغ

 الاْخطاصيت مدل الضعاؾت

يقهااع ألانماااٛ التااي جٓاوم باااا وقيُاات الخاضْئ اإلاداؾاابي و مااض  مؿااا مهاا  ا  زلاأ ْيماات مػااَت  اا  خالاات مااا 

 يطا جم اؾخً لها من ؾٍغ اإلاضيغيت الهامت للمؤؾؿت . 
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 أهمُت الدزاطت: 

ج٘ماان أ مياات الضعاؾاات  اا  أب الخااضْئ اإلاداؾاابي يهخ اار ٖاا صاة يصاعياات َهالاات ي يم٘اان الاؾااخًداء نتاااا ، بديااض 

اباات الضازلياات ماان اظاال ٖشااِ و يصعاط مجموناات ماان الخلااحيداث  أناااا حهماال نلااى جٓياايم و جؿااويغ نكااام الْغ

م٘داات ، ٖمااا حهماال نلااى الخ ٖااض ماان جؿبياأ ؤلاظااغاءاث و اللااوائذ ، و بالخااان  َالخااضْئ اإلاداؾاابي يؿااا م  اا  اإلا

 جديب أصاء اإلاؤؾؿت الاْخطاصيت.

 حدود الدزاطت:

 الحضوص اإلاٙانيت  :  

يت الهٓاعيت .  صعاؾت خالت مؤؾؿت ػيًام نبض الٓاصع للتْر

 2019شاسذ ؾدت : جمذ الضعاؾت ز ٛ الش سذ ال الحضوص الؼمديت 

 مىهج الدزاطت :

لخدٓيااأ الا اااضاٍ و الاظابااات نااان الدؿااااةيث و ازبااااث الُغغاااياث الؿاااابٓت جااام جٓؿااايم الضعاؾااات اناااى ْؿاااميب 

الاٛو نكغب يٓاوم نلاى اإلاادال الوضاُذ و الخدليلا  خياض  ماا الُطاليب الاولايب اماا الُطال الشالاض يٓاوم نلاى 

يت الهٓاعيت ػيًام نب  ض الٓاصع .صعاؾت خالت مؤؾؿت التْر

 صعىباث الدزاطت:

 ندض الٓيام بانضاص البدض واظهخدا ظملت من الطهوباث من بيتاا :

غ اإلاغاظو الٙاَيت َيما يسظ  ظا اإلاوغوم .1  ا نضم جَو

 ا ْلت الضعاؾاث الؿابٓت التي جداولذ اإلاوغوم كشٙل مباشغ.2

 ا ضهوبت الحطٛو نلى مهلوماث نكغا لحؿاؾيت اإلاوغوم.3

 بت بالاؿبت لترظمت الخٓاعيغ من اللًت الُغسؿيت انى الهغبيت.ا ايجاص ضهو 4
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 خطت و هُهلت البحث:

 ؾهيا ل ظابت نلى اشٙاليت الضعاؾت و جدٓئ ا ضاَها جداولدا     ظا اإلاوغوم ز ر َطٛو :

الُطااال الاٛو يخهلااأ بمُاااا يم خاااٛو الخاااضْئ اإلاداؾااابي و يخػااامن مبدشااايب اإلابداااض ألاٛو يخمشااال  ااا  ما يااات 

 ئ اإلاداؾبي و اإلابدض الشاسذ يخمشل    صوع و ازغ الخضْئ    اإلاؤؾؿت .الخضْ

و من مغصوصيت اإلاؤؾؿت و ْض جػمن مبدشيب   اما الُطل الشاسذ يخهلٔ بُهاليت الخضْئ    الَغ

اإلابدض ألاٛو يخمشل    ما يت اإلاغصوصيت و مؤشغاتاا ، و اإلابداض الشااسذ يخمشال  ا  ن ْات الخاضْئ اإلاداؾابي  ا  

و من مغصوصيت اإلاؤؾؿت.ا  لَغ

يت الهٓاعيت   اما الُطل الشالض جداولدا صعاؾت خالت مؤؾؿت التْر

EURL Zigham Abdelkader  
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هفاهين التدقيق  
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 5 الصفحة  
 

 جمهيض :

ٗاث  يغظو اضل الخضْئ انى الهطوع الوؾؿى و الخضْئ    اإلاهظى الحضيض يهوص انى نطغ صزٛو الشغ

الوظوص و جؿوع الخضْئ مو جؿوع جلٚ الطدانت و يهوص الخضْئ    شٙل   الطدانيت ال٘ ر  انى خيإلا 

البؿيـ انى الؿوع َيي الدكام اإلاداؾبي اإلاان  كشٙل اؾاس ي ٖما حهخ ر مهدت الخضْئ من اإلاهن الهخيٓت    

إلاضْٓيب ، الضٛو اإلاخٓضمت ، ولها جٓاليض ا و مؿؤوليهاا اإلاهديت التي جدضص ا ظمهياث و نٓاباث اإلاداؾبيب و ا

و لٓض ؾا مذ مهدت الخضْئ كشٙل ٖبير    جدميت اإلاجخمهاث إلاا جؤصي  من زضماث للحُاف نلى امواٛ 

 اإلاؿدشمغين و اإلآغغيب و خمايت مطالح الاهاث الازغ  طاث اله ْت .

و لهظا زططدا اإلابدض الاٛو ٖمُا يم خٛو الخضْئ اإلاداؾبي لدخهٍغ من ز ل  نلى مُهوم الخضْئ 

داؾبي و الا ضاٍ الاؾاؾيت ل  و ٖظلٚ ا ميت صوع الخضْئ الظب يلهب  لخدٓئ ايغاع اْخطاصيت و اإلا

 اله ْت اإلاوظوصة بيب اإلاداؾبت و الخضْئ.

 املبحث ألاوى : ماهُت الخدقُق املحاطبي

 

ض  يهخ ر الخضْئ ميضاب واؾو خيض نٍغ جؿوعاث ٖبيرة مخواضلت ، اصث ب  انى اب يدخل ا ميت بالًت ل

ابت الضازليت، البياناث، اإلاؿددضاث و  اإلاؤؾؿاث و الاؾغاٍ اإلاهديت ، و طلٚ من ز ٛ َدظ انكمت الْغ

 السا ث الخاضت باإلاؤؾؿت َدطا انخٓاصيا، من  دا ؾٍو نخهٍغ نلى مُهوم الخضْئ.

 و نموما يم٘ن خطغ ما يت الخضْئ الهامت    الدٓاؽ الخاليت :

خكمت لظلٚ يُترع من اب اإلاضْٔ يٓوم بانضاص بغنامج الخضْئ الظب ا الخضْئ الهام  و نمليت مد

 يؿانضل    نمليت الُدظ .

ا ازداء جدُيظ اإلاضْٔ إلاهام  يجب نلي  الانخماص نلى اصلت الازباث الٙاَيت و التي جداؾب لحضر الاْخطاصب 

 و طلٚ من اظل جٓييم  بطُت صْيٓت و مد٘مت .

و  اؾاؾيا يظغاء اإلآاعنت بيب الهداضغ مدل الُدظ و الاعشاص  ا اإلاضزل الصخص ي للمضْٔ يمشل صوع 

 اإلاهايير اإلاوغونيت .
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جاخهي نمليت الخضْئ صائم بخٓغيغ يٓوم اإلاضْٔ من ز ل  بالخهبير نن عاي  بٙل موغونيت ٖما يشٙل 

ب شٙل  مؼة الاؾخاخاظاث و الخوظيااث الخاضت باإلاؿالت مدل الُدظ ، خيض لهظا الخٓغيغ ا ميت ٖبيرة ي 

 وضل بيب الٓائم كهمليت الخضْئ و ٖظا الهي ت او الوقيُت الخاغهت للخضْئ و مؿخسضم اإلاهلوماث.

 املطلب الاوى : مساحل جطىز الخدقُق 

ابت من ؾٍغ عةؾاء الٓبائل ،  سشاث و جؿوعث مهدت الخضْئ نديجت الحاظت اإلااؾت لها كًيت كؿـ الْغ

و الحٙوماث ، نلى الظين يخولوب نملياث الخدطيل ، الضَو و جسؼين الاماناث و اصحاب عةوؽ الامواٛ 

 اإلاواعص نيابت نتام.

ٗاب يخم نن ؾغئ الاؾخمام ، َاضل ٗلمت جضْئ مشخٔ  لم يكهغ الخضْئ الا كهض قهوع اإلاداؾبت و ْض 

ل الهملياث من الٙلمت ال جيايت } أوصيغ{ اب الاؾخمام ، خيض اب اإلاضْٔ يؿخمو انى الٓائميب نلى حساي

ٗاب يخم َي  جُويؼ الؿلؿ اث و يدخاط انى اإلااليت اإلاشبخت    السا ث الحٙوميت و  و اإلاجاٛ الظب 

 و الخُخيش. الخضْئ

 الخؿوع الخاعيذ  للخضْئ :

ٗاب الخؿوع الخاعيذ  للخضْئ نديجت لخؿوع ا ضاَ  ، انى ظانب البدور اإلاخواضلت نكغيا و نمليا، كًيت 

ت الخجاعة الهاإلايت نامت و اإلاؤؾؿت ج٘ييُ  مو الخؿ هاا و التي ي جؼاٛ حشهض ا خٖغ وعاث ال٘ ر  التي نَغ

 الاْخطاصيت زاضت . 

ٗانو يسالوب الهملياث الدٓضيت زم   و باينخماص نلى الوزائٔ الخاعيسيت يدبيب لدا اب اإلاطغييب الٓضماء 

ها ٗاب اإلاضْٔ ْو ا يؿخمو إلاا يخم ْغائخ  من الحؿاباث يضْٓوناا للخاٖض من صحهاا ، و    طلٚ الحيب 

ٍو نلى مض  صحهاا .  اإلاسالت    الضَاجغ للْو

قهغث اٛو مدكمت مهديت    ميضاب الخضْئ    َيديؿيا ، و مو ػياصة الحاظت انى  ظل اإلاهدت  1581   نام 

ٗاب ل ريؿانيا َػل الؿبٔ    ج دكيم  ظل اإلاهدت ما لبض و اب ْامذ الضٛو الازغ  انى جدكيم  ظل اإلاهدت ، و 

. 

و الويياث اإلاخدضة  1881و من زم    َغسؿا نام  1854و ندضما اسشئذ ظمهيت اإلاداؾبيب الٓانونييب نام 

 . 1896و اإلاانيا نام  1882نام 
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 1909اما    الشّغ الهغبذ َٙاب إلاطغ َػل الؿبٔ     ظا اإلاجاٛ ، مؼاولت اإلاهدت صوب جدكيم ختى نام 

 .19581خدكيم مؼاولت مهدت الخضْئ و    ؾوعيا ضضع الٓانوب اإلادكم للمهدت نام ندض ضضوع اٛو ْانوب ل

 املطلب الثاوي : مفهىم الخدقُق املحاطبي 

لٓض حهضصث مُا يم الخضْئ بيب مسخلِ اإلاؤلُيب و الباخشيب و  ظا ما يؤصب انى نغع كهؼ متاا 

 يؾخس ص حهغيِ شامل و نام ل  .

:  و نمليت َ دظ شامل للسا ث او الحؿاباث او الاظغاءاث التي يٓوم باا شخظ مؤ ل و الخهغيِ الاٛو

ٗانذ اإلاطغوَاث  مضعب نلى  ظل الانماٛ جضعيبا زاضا و الهضٍ من جضْئ الحؿاباث  و جٓغيغ ما اطا 

ٗانذ الاضٛو ْض ْيمذ جٓييما  التي انُٓذ و اإلابالٌ التي خطلذ مٓيضة بالضَاجغ بطوعة صحيدت و ما اطا 

ت او شخظ ازغ من زاعط صحيدا  و ما شاب  طلٚ و ْض يٓوم بخضْئ الحؿاباث موقِ من صازل الشٖغ

ٗاث الهاصيت يٙوب الهضٍ الاؾاس ي  ت يهيب او يٙلِ زطيطا بالٓيام باظل اإلاهمت و    انماٛ الشغ الشٖغ

ت جدُل خؿاباتاا و بياناتاا و جمؿٚ صَاجغ ا و  ٗانذ الشٖغ سا تاا من جضْئ الحؿاباث جٓغيغ ما اطا 

ت اإلاان   ٗانذ  ظل الحؿاباث و البياناث جمشل وغو الشٖغ ٓا إلاباصئ اإلاداؾبت اإلآبولت ْبوي ناما و ما اطا  َو

 .2بطوعة صحيدت و ناصلت 

الخهغيِ الشاسذ : الخضْئ نلم يخمشل    مجمونت اإلاباصئ و اإلاهايير و الٓوانض و الاؾاليب التي يم٘ن 

ابت الضازليت و البياناث اإلاشبخت    الضَاجغ و السا ث  بواؾؿهاا الٓيام بُدظ انخٓاصب مدكم ينكمت الْغ

و الٓوائم اإلااليت للمشغوم باضٍ ابضاء عاب َظي مدايض    حهبير الٓوائم الُديت الخخاميت نن نديجت انماٛ 

ؼل اإلاان     ناايت َترة مدضصة   .3اإلاشغوم من عبذ او زؿاعة و نن مٖغ

نلم ل  مباصئ و مهايير و ْوانض مخهاٍع نلياا بيب اصحاب  ظل اإلاهدت ، خاولذ و مد  يخضح اب الخضْئ 

اإلادكماث اإلاهديت و الامهياث الهلميت للمداؾبيب و اإلاغاظهيب اعؾائاا ز ٛ خٓبت ؾويلت من الؼمن ، ٖما اب 

ابت الضاز ليت و مدخوياث للخضْئ ؾْغ  و اؾاليب  و اظغاءاج   التي جدكم نمل اإلاضْٔ    َدط  ينكمت الْغ

الضَاجغ و السا ث اإلااليت و للخضْئ ا ضاٍ جخمشل    الح٘م نلى مض  حهبير الٓوائم اإلااليت نن نديجت انماٛ 

ؼل اإلاان     ناايت مضة مدضصة.  اإلاشغوم من عبذ او زؿاعة و نن مٖغ

 و حشمل نمليت الخضْئ :
                                                           

1
 43، ص 1111، منشورات الدار االكادٌمٌة ، طرابلس ،  1نصر صالح محمد ، نظرٌة المراجعة ، الطبعة   

 
2
 5،ص1114طواهر ، مسعود صدٌقً ، المراجعة و تدقٌق الحسابات ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر، محمد التهامً   
 

3
، دار الكندي للنشر و التوزٌع ،اربد، االردن، 1توفٌق مصطفى ابو رقٌة، عبد الهادي اسحاق المصري، تدقٌق و مراجعة الحسابات، طبعة  

 11،ص1111
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 حت و ؾ مت الهملياث التي جم الُدظ : اب َدظ البياناث و السا ث اإلاداؾبيت للخاٖض من ص

حسايلها ، جدليلها و جبويباا . اب َدظ الٓياؽ اإلاداؾبي و  و الٓياؽ ال٘مي و الدٓضب ل خضار 

 الاْخطاصيت الخاضت باشاؽ اإلاؤؾؿت . 

  ٛالخدٓئ : و  و امٙانيت الح٘م نلى ض خيت الٓوائم  اإلااليت التاائيت ٖخهبير ؾليم لدخائج انما

ؼ اإلاان  الحٓيٓذ للمؤؾؿت ز ٛ َترة مهيدت .اإلاؤؾؿت و مض    جمشيلها للمٖغ

  الخٓغيغ : و  و بلوعة نخائج الُدظ و الخضْئ و ازباتاا بخٓغيغ م٘خوب يٓضم انى الاؾغاٍ اإلاهديت

ٗانذ من صازل اإلاؤؾؿت او من زاعظها . و يهخ ر الخضْئ اإلادخوط التاانذ إلاهمت الخضْئ   .4ؾواء 

 

 اع و مبادئ و أهداف الخدقُق املطلب الثالث: أهى 

 اهىاع الخدقُق املحاطبي :

يم٘ن جطايِ نمليت جضْئ الحؿاباث انى نضة جبويباث و ٗل جبويب يخػمن انوام مسخلُت لهمليت 

جضْئ الحؿاباث و ٗل نوم من  ظل الانوام يدكغ للموغوم من ناخيت مسخلُت خيض اب مُهوم جضْئ 

 لِ بازخ ٍ الؼاويت التي ندكغ متاا انى نمليت صْئ الحؿاباث .الحؿااث و مباصئ  الهلميت ي جسخ

 و بداءا نلى ما جٓضم يم٘ن خطغ انوام الخضْئ    الخبويباث الخاليت :

 من خيض الدؿاّ : :اوال 

 الخدقُق الهامل :

و  و الخضْئ الظب يسٛو للمضْٔ اؾاعا يير مدضص للهمل الظب يؤصي  و ي يهظي َدظ ٗل نمليت جمذ 

ٛ َترة مداؾبيت مهيدت و انما يسػو الخضْئ للمهايير اإلاخهاٍع نلياا و يخهيب نلى اإلاضْٔ    ناايت الامغ ز 

اب يٓضم الغاب الُظي اإلادايض نن مضئ نضالت الٓوائم اإلااليت ٖٙل كًؼ الدكغ نن نؿاّ الُدظ و 

ى جلٚ التي لم جسػو اإلاُغصاث التي شملهاا ازخباعاج  خيض اب مؿؤولياج  حًؿذ ظميو اإلاُغصاث خت

 للُدظ و ي خل     ظل الحالت اب للمضْٔ الحغيت    جدضيض مُغصاج  التي حشملها ازخباعاج .

ابت الضازليت و  ظا يهظي  و لظلٚ يداؾب  ظا الدوم اإلااشاث الطًيرة او جلٚ التي ي يهخمض نكامها نلى الْغ

ابت اب اإلااشاث ال٘بيرة ندضما حهخمض  ظا الدوم من الخضْئ َ ِ نلى مخانت و ْوة نكام الْغ اب طلٚ يخْو

 الضازليت او غهِ  ظا الدكام الظب يهظي جوؾو اإلاضْٔ    ازخباعاج  .
                                                           

4
 11،ص1111الحسابات، الطبعة االولى، دار وائل للنشر،عمان،االردن،رزق ابو زٌد الشحنة، تدقٌق   
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 الخدقُق الجصئي : 

و  و الخضْئ الظب يٓخطغ َي  نمل اإلاضْٔ نلى كهؼ الهملياث اإلاهيدت اب اب الخضْئ يخػمن وغو 

 ْيوص نلى الدؿاّ او اإلاجاٛ .

التي حهيب اإلاضْٔ ه  التي جدضص الهملياث اإلاؿلوب جضْيٓها و     ظل الحالت جددطغ  و يغاعى اب الاهت

مؿؤوليت اإلاضْٔ    مجاٛ او نؿاّ الخضْئ اإلاٙلِ ب  و لظلٚ يخؿلب الامغ وظوص اجُاّ ٖخابذ يبيب خضوص 

 الخضْئ و الهضٍ مد  .

 و من الامشلت نن الخضْئ الاؼنذ

 لدٓضيت من مٓبوغاث و مضَوناث .ا الاجُاّ نلى جضْئ الهملياث ا

 ا الاجُاّ نلى جضْئ الهملياث الخاضت باإلاساػب .

 ا الاجُاّ نلى جضْئ الهمياث الاظلت ز ٛ َترة مهيدت .

ؼ اإلاان  َٓـ .  ا الاجُاّ نلى جضْئ نداضغ ْائمت اإلاٖغ

 ا الاجُاّ نلى صعاؾت ْضعة اإلااشاة نلى ؾضاص الالتإلااماث .

ِ نلى الالؼام الٓانوسذ و من ما ؾبٔ يم٘ن ال ٗامل او ظؼنذ يخْو ٗاب  خوضل انى اب جضْئ اإلااشاث ؾواء 

ٗاث  ٗاث اإلاؿا مت جدبو الخضْئ الٙامل بيدما شغ لهظل اإلااشاث و ن ْهاا باإلا ٕ و لظلٚ َاب الشغ

ِ نلى ؾبيهت الاجُاّ   .5الاشخاص و اإلااشاث الُغصيت َاب طلٚ يخْو

 من خيض مض  الُدظ  ثاهُا : 

 دقُق الخفصُلي :الخ

ٗاب ؾائضا    بضايت نهض اإلاهدت و َي  يٓوم اإلاضْٔ بُدظ ظميو الٓيوص و الضَاجغ و  و  و الخضْئ الظب 

السا ث و اإلاؿددضاث للخاٖض من اب ظميو الهملياث مٓيضة بانخكام و اناا صحيدت ٖما اناا زاليت من 

 الازؿاء و الًش و الخ نب .

مو اإلااشاث الطًيرة و ي يدداؾب مو اإلااشاث ال٘بيرة ين  ؾيؤصب انى ػياصة و لظلٚ يدداؾب  ظا الخضْئ 

ذ و الخٙلُت الظب يدغص اإلاضْٔ نلى مغاناتاا .  انباء الخضْئ َػ  نن حهاعغ  مو نامل  الْو

                                                           
5
 41،ص1111سهٌر شعراوي جمعة، اصول المراجعة، الطبعة السادسة، مصر،   
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 الخدقُق الاخخبازي :

ابت الضازليت   و  و الخضْئ الظب يهخمض نلى اْدام اإلاضْٔ بلحت و ؾ مت نكام الْغ

 يخم  ظا الخضْئ باجبام اإلاضْٔ اخض  الاؾاليب الخاليت و 

 اا الخٓضيغ الصخص ي ) الهيداث الح٘ميت (

 ب ا نلم الاخطاء ) الهيداث الاخطائيت (

و اجبام اإلاضْٔ يخض  الاؾاليب يهخمض نلى الخ رة و مض  اإلاام اإلاضْٔ باإلاُا يم الاخطائيت مشل اإلاجخمو 

 لخوػيو الؿبيع  و ٖظلٚ ؾّغ ازخياع الهيداث الاخطائيت .....الخالهيدت الوؾـ الحؿابذ الدشدذ ا

و لظلٚ يهخ ر الخضْئ الازخباعب  و الاؾاؽ الؿائض للهمل اإلايضاسذ الا اب الخضْئ الخُطيل  يمشل 

 الاؾخصداء لظلٚ الاؾاؽ 

ت بيب الخضْئ الٙامل و الخضْئ الخُطيل  من ظهت و الخضْئ الاؼنذ و  و من الاضيغ بالظٖغ الخُْغ

 الخضْئ الازخباعب من ظهت ازغ  و طلٚ لخجدب الخلـ بيب  ظل الانوام .

الخضْئ الٙامل ْض يٙوب جُطيليا اطا جم َدظ ظميو الٓيوص و الضَاجغ و السا ث و اإلاؿددضاث    خيب 

 ان  ْض يٙوب ازخباعب اطا جم َدظ ظؼء مهيب من الٓيوص و الضَاجغ و السا ث و اإلاؿددضاث .

ضْئ الاؼنذ ْض يٙوب جُطيليا اطا جم َدظ ظميو الهملياث التي يشخمل نلياا طلٚ الاؼء مدل الخ

 . 6الخضْئ و ْض يٙوب ازخباعب اطا جم ازخياع نيدت من مجموم مُغصاث  ظا الاؼء

 يذ  ثالثا  : من خيض الخْو

 الخدقُق النهائي :

حام و طلٚ يب اإلاضْٔ يبضا نمل  كهض يهض الخضْئ التاانذ مداؾبا للماشاث الطًيرة و اإلاخوؾؿت ال

اُْاٛ الضَاجغ و جغضيض الحؿاباث و     ظا غماب لهضم خضور اب حهضيل للبياناث كهض جضْيٓها ٖما ان  

يؤصب انى نضم خضور اعبإ    الهمل صازل اإلااشاة و طلٚ لهضم جغصص اإلاضْٔ و مؿانضي  نلى اإلااشاة 

 يث الؿهو من ظانب الٓائميب كهمليت الخضْئ بايغاَت انى ان  يؤصب انى جسُيؼ اخخما

 و ل٘ن يؤزظ نلى الخضْئ التاانذ الاخخمايث الخاليت :

                                                           
6
محمد سمٌر صبان، عبد الوهاب نصر علً، المراجعة الخارجٌة المفاهٌم االساسٌة و الٌات التطبٌق وفقا للمعاٌٌر المتعارف علٌها و   

 41،ص1111ٌر الدولٌة، الدار الجامعٌة، مصر ،المعاٌ
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 أا جازغ الانخاط

 ب ا خضور اعجبإ    م٘خب اإلاضْٔ

 ط ا نضم اٖدشاٍ الًش و الازؿاء و الخ نب 

 ص ا نضم َيام اإلاضْٔ بالُدظ نلى اإلاؿخو  اإلاؿلوب

ْطغ الُترة الؼمديت ال ػمت للٓيام كهمليت جضْئ الحؿاباث و طلٚ يب اإلاضْٔ و جغظو  ظل الاخخمايث انى 

ٗاث و نكام  ٓا لٓانوب الشغ يلتإلام بانااء نمليت الخضْئ و ابضاء الغاب الُظي اإلادايض    موانيض مدضصة َو

ٗاث واخضة او مخٓاعبت و ٖظلٚ نديجت غًـ  ٗانذ جواعيش الؿدت اإلااليت للشغ ت او ما اطا  الهمل    الشٖغ

 م٘خب اإلاضْٔ.

 الخدقُق املظخمس :

ذ انى ازغ او نلى َتراث  يهض الخضْئ اإلاؿخمغ الظب يٓوم َي  مضْٔ الحؿاباث بالترصص نلى اإلااشاة من ْو

صوعيت او يير صوعيت للٓيام بُدظ الهملياث اإلاداؾبيت التي جمذ و بمهظى ازغ يهض الخضْئ اإلاؿخمغ 

 ٛ الؿدت اإلااليت .الخضْئ الظب يخم اوي باٛو ز 

ٗاث الامواٛ و يير ا من اإلااشاث التي جٓوم كهمل ضخم من  و لظلٚ َاب  ظا الدوم يهض مداؾبا لشغ

ذ الٙا   ز ٛ اإلاضة مما  غ للمضْٔ الْو ذ ؾويل سؿبيا لُدطها ٖما اناا جَو الهملياث خيض جدخاط انى ْو

ليل َغص اعجٙاب الًش و الخ نب َػ  نن يؿانضل عى الخوؾو    نمليت الخضْئ و بالخان  ج    او جٓ

 طلٚ ؾغنت اٖدشاٍ الازؿاء

ذ واخض بايغاَت انى ما ؾبٔ َاب اجبان  يؤصب انى  و لظلٚ يؿلٔ نلي  الخضْئ اإلااسو او اإلالحح    ْو

 الٓػاء نلى نيوب الخضْئ و اعجبإ الهمل    م٘خب اإلاضْٔ .

 اجبان  ْض ي رػ كهؼ الهيوب ا مها :و نلى الغيم من مؼايا الخضْئ اإلاؿخمغ الا اب 

 ا اعجبإ الهمل    ماشاة مدل الخضْئ 

 ا ان  جضْئ يير مخطل 

 ا جوؾيض اله ْاث بيب اإلاضْٔ و موقُذ اإلااشاة 
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ػ ل٘ن يم٘ن مهالات  ظل الهيوب من ز ٛ ْيام اإلاضْٔ بانضاص بغنامج للخضْئ نلى اؾاؽ مغاناة 

موػ و اله ماث للهملياث التي جم جضْيٓها و ٖظلٚ يم٘ن للمضْٔ موانيض الهمل و ٖظلٚ اؾخسضام الغ 

 نمل مظٖغاث باعضضة الحؿاباث التي جم جضْيٓها .

و ما و ظضيغ بالظٖغ اب ٗل من الخضْئ التاانذ و اإلاؿخمغ يم٘ن للمضْٔ اب يؤصألااما نلى اؾاؽ جُطيل  او 

 .7ازخباعب 

 من خيض الٓائم كهمليت الخضْئ  زابعا : 

 الداخلي : الخدقُق

و  و الخضْئ الظب يخم بواؾؿت ؾٍغ من صازل الوخضة الاْخطاصيت و ألااضٍ بالضعظت الاونى انى زضمت 

 الاصاة نن ؾغئ الخاٖض من اب الدكام اإلاداؾبي ُٖؤ و يٓضم بياناث ؾليمت و صْيٓت ل صاعة .

ابت الضازليت و اصاة    يض الاصاعة حهمل نلى مض ا ب اإلاهلوماث اإلاؿخمغة باضٍ و يمشل اخض َغوم الْغ

 اٖدشاٍ و مدو الازؿاء و الخ نب و الاندغاٍ نن الؿياؾاث اإلاغؾومت .

 الخدقُق الخازجي :

يم٘ن حهغيِ الخضْئ الخاعج  بان  الُدظ الانخٓاصب اإلادايض لضَاجغ و سا ث اإلااشاة و مؿددضاتاا 

ُدظ اإلاؿلوب مد  و طلٚ باضٍ بواؾؿت شخظ زاعج  بموظب نٓض يخٓاض ى ند  احهاب جبها لدونيت ال

 .8ابضاء الغاب الُظي اإلادايض نن ضضّ و نضالت الخٓاعيغ اإلااليت للماشاة ز ٛ َترة مهيدت 

 اهداف و اهمُت الخدقُق :

 : ا ضاٍ الخضْئ اوال

 ؾدوعص ألا ضاٍ اإلاخوزاة من الخضْئ    الدٓاؽ الخاليت :

 لٓوائم اإلااليت من ز ٛ الاغص الُهل  او اإلااصب أا الخدٓٔ من ازباث صحت اإلاهلوماث الواعصة    ا

 ب ا الخ ٖض من اب ٗل نداضغ ألاضٛو ه  ملٚ للمؤؾؿت و الخطوم ه  التإلاام نلياا

ط ا الخ ٖض من صحت البياناث اإلاشبخت    الضَاجغ و السا ث اإلاداؾبيت من ظهت ، و من ظهت ازغ  الهمل 

ير م  هلومت شاملت و مه رة نن الوغهيت الحٓيٓيت للمؤؾؿت .نلى ججهيإلا  ظل البياناث كشٙل يؿمذ بخَو
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ٓا للؿّغ اإلاداؾبيت اإلاهمٛو باا .  ص ا جٓييم ألاخضار اإلاداؾبيت َو

 ا ا الحطٛو نلى مهلوماث طاث مطضاْيت ومه رة نن الوغهيت الحٓيٓيت للمؤؾؿت من ز ٛ نغغها و 

 الاَطاح نتاا 

ؼ اإلاان  الحٓيٓذ ل  .و ا ابضاء عاب َظي مدايض خوٛ مض  حهبير الٓو   ائم اإلااليت الخخاميت للمؤؾؿت نن اإلاٖغ

ػ ا الخٓغيغ خٛو اإلاشا ض اإلاغجبؿت بالواْو الُهل  للمؤؾؿت و اإلاؤزغة نلى صعظت مطضاْيت نداضغ الٓوائم 

 . 9اإلااليت اإلاُدوضت و اإلاهلن نتاا

ٗالخان        :10و  دإ ايػا  ضٍ الحمايت و  ضٍ البداء و  ما 

  ضٍ الحمايت  اء ضٍ البد

بمهظى اْتراح الخؿواث ال ػمت لخلحيذ نخائج 

الُدظ و اإلاؿابٓت و جٓضيم الدلح ل صاعة ، و 

نلى طلٚ يهمل اإلاضْٔ الضازل  بايغاَت انى 

 جضْئ الهملياث اإلاداؾبيت و اإلااليت نلى :

ا جدٓئ مض  الالتإلاام بالؿياؾاث و الاظغاءاث و 

 الخؿـ اإلاوغونت .

ن مض  ؾ مت اظغاءاث خمايت ا الخدٓٔ م

 الاضٛو .

 ا اْتراح بخؿويغ و جدؿيب الاصاء .

 

خيض يخم الٓيام بانماٛ الُدظ و اإلاغاْبت بيب 

الاصاء الُهل  و اإلاهايير اإلاوغونت مؿبٓا لٙل من 

: 

 ا ؾياؾت اإلاؤؾؿت .

 ا الاظغاءاث اإلاداؾبيت .

 ا نكم الػبـ الضازل  .

 ا سا ث اإلاؤؾؿت .

 . ا ْيم اإلاؤؾؿت

 ا اسشؿت الدشًيل .

 

 : اهمُت الخدقُق  ثاهُا :

الخضْئ يلهب صوعا مهما    الاوؾاؽ اإلااليت و الاوؾاؽ الحٙوميت و    الاْخطاص ، و طلٚ من ز ٛ    

مضز ج  الا و  و اإلاهلوماث بمسخلِ انوانها خؿب ؾبيهت و مجاٛ الخضْئ حؿخسضم الٓوائم اإلااليت 

اط ْغاعاتاا و عؾم ؾياؾاتاا ، خيض اب الٓيام كهمليت الخضْئ يجب اب يسضم اإلاضْٓت و حهخمض ا    اجس

ؼ اإلاان  للمؤؾؿت و مد  من يهخ ر اب  الهضيض من الُ اث التي ججض لها مطلحت    الخهٍغ نلى نضالت اإلاٖغ
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ا ميت الخضْئ ج٘من    ٗون  وؾيلت ي يايت  و تاضٍ  ظل الوؾيلت انى زضمت ؾوائِ ،  ظل الؿوائِ 

 يم٘ن جٓؿيمها انى زمؿت اضداٍ :

 أ ا بالاؿبت للمؿدشمغين :   

اص  قهوع اإلاؤؾؿاث و اإلاطاسو ال٘ ر     اوعوبا و الويياث اإلاخدضة كهض الحغب الهاإلايت الشانيت انى جؼايض 

نضص اإلاؿا ميب     ظل اإلاؤؾؿاث و بالخان  انُطاٛ اإلال٘يت نن الدؿيير ،  ظا ما ظهل الحاظت انى 

ت ، و  الخضْئ اث اصاعة الشٖغ امغ يبض مد  ، خيض يخم حهييب مضْٔ مؿخٓل و مدايض يٓوم بمغاْبت جطَغ

ت ل ؾم داب نلى اموالهم.  يٓوم بايطاٛ اإلاهلوماث انى اإلاؿدشمغين    الشٖغ

 ب ا بالاؿبت إلاجلـ الاصاعة :

و اإلاؿخٓل مما يؼيض الشٓت     حهخمض اصاعة اإلاؤؾؿت نلى البياناث التي يخم انخماص ا من ْبل اإلاضْٔ اإلادايض

 ظل البياناث ، و بالخان  جؼيض صعظت الانخماص نلياا ، ٖما اناا وؾيلت يزباث اب صعاؾت اإلاؤؾؿت ْض ماعؾذ 

انمال  بدجاح مما يؤصب انى اناصة انخساب و ججضيض انػاء مجلـ الاصاعة لُترة ازغ  و ٖظلٚ ػياصة 

 مٙاَاتام .

 ؿاث اإلااليت :ط ا بالاؿبت للبدٕو و اإلاؤؾ

جٓوم مهكم اإلاؤؾؿاث بؿلب الحطٛو نلى ْغوع من البدٕو و مؤؾؿاث الاْغاع ، و ْبل اب جوأَ 

ؼ اإلاان  و نديجت الانماٛ لخلٚ   ظل البدٕو نلى مدذ جلٚ الٓغوع َاناا جٓوم بُدظ و جدليل اإلاٖغ

 ا    اإلاوانيض اإلاؤؾؿاث ، و طلٚ لػماب ْضعة  ظل اإلاؤؾؿاث نلى ؾضاص جلٚ الٓغوع مو َوائض

 اإلادضصة .

 ص ا بالاؿبت يظهؼة الحٙومت :

حهخمض كهؼ اظهؼة الضولت نلى البياناث التي جطضع ا اإلاشغوناث    الهضيض من الايغاع متاا مغاْبت 

الاشاؽ الاْخطاصب او عؾم الؿياؾاث الاْخطاصب للضولت او َغع غغائب و ي يم٘ن للضولت الٓيام بخلٚ 

وزّو َياا و مهخمضة من ظهاث مدايضة ، بُدظ  ظل البياناث َدطا صْيٓا و ابضاء الانماٛ صو بياناث م

 الغاب الُظي اإلادايض و الهاصٛ َياا .
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  ا ا بالاؿبت للمجخمو :

اضبذ للخضْئ صوع مهم    اإلاجخمو    قل اإلاؿؤوليت اإلاجخمهيت او الاظخمانيت بايغاَت انى اإلاؿؤوليت 

 . 11هم    اعؾاء مباصئ الخدميت اإلاؿخضامت و خمايت اإلاؿهالٚالبيئيت خيض اب للمضْٔ صوع م

 مبادئ الخدقُق :

ٗان  و ه  :  ججضع الاشاعة انى اب جداٛو مباصئ جضْئ الحؿاباث يخؿلب جدضيض اع

ن الُدظ .  ا ٖع

ن الخٓغيغ .  ا ٖع

 و بداءا نلى طلٚ َاب مباصئ جضْئ الحؿاباث يم٘ن جٓؿيمها انى مجمونخيب  ما :

 دئ املسجبطت بسلً الفحص :ـ املبا1

ابذ ا 1ا1  :مبضا جٙامل الاصعإ الْغ

ت الخامت بؿبيهت اخضار اإلاؤؾؿت و ازاع ا الُهليت اإلادخملت نلى ٖياب اإلاؤؾؿت و  و يهظي  ظا اإلابضا اإلاهَغ

ٍو نلى اخخياظاث الاؾغاٍ اإلاسخلُت للمهلوماث اإلاداؾبيت  ن ْاتاا بايؾغاٍ الازغ  من ظهت ، و الْو

 ل الازاع مدجهت ازغ  .نن  ظ

 :مبضا الشمٛو    مض  الُدظ الازخباعب ا 2ا1

يهظي اب يشمل مض  الُدظ ظميو ا ضاٍ اإلاؤؾؿت الغئيؿيت و الُغنيت و ٖظلٚ ظميو الخٓاعيغ اإلااليت 

 اإلاهضة بواؾؿت اإلاؤؾؿت مو مغاناة الا ميت الاؿبيت لهظل الا ضاٍ و جلٚ الخٓاعيغ .

 :لُدظ مبضا اإلاوغونيت    اا 3ا1

و يشير  ظا اإلابضا انى غغوعة الاْ ٛ انى اْص ى خض مم٘ن من الخٓضيغ الصخص ي او الخمييإلا ازداء الُدظ و 

طلٚ بايؾدداص انى الهضص الٙا   من اصلت الازباث التي جؤيض عاب اإلاضْٔ و جضنم  زطوضا اججال الهداضغ و 

 يٙوب اخخماٛ خضور الخؿا َياا اٖ ر من يير ا .اإلاُغصاث التي حهخ ر طاث ا ميت ٖبيرة سؿبيا ، و جلٚ التي 
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 :مبضا َدظ مض  الُ٘ايت الاسؿانيت ا 4ا1

و يشير  ظا اإلابضا انى وظوب َدظ مض  الُ٘ايت الاسؿانيت    اإلاؤؾؿت بجانب َدظ الُ٘ايت الانخاظيت 

ه  مؤشغ إلاا لها من ا ميت    جٙوين الغاب اللحيذ لض  اإلاضْٔ نن اخضار اإلاؤؾؿت و  ظل الُ٘ايت 

ذ لها و  و حهبير نن ما جدخوي  اإلاؤؾؿت من نكام للٓياصة و الؿلؿت و الحواَؼ و الاجطاٛ و  للمدار الؿلٗو

ت  . 12اإلاشاٖع

س ا 2  :املبادئ املسجبطت بسلً الخقٍس

 :مبضا ُٖايت الاجطاٛ ا 1ا2

ل ازغ الهملياث و يشير  ظا اإلابضا انى مغاناة اب يٙوب الخٓغيغ او جٓاعيغ مضْٔ الحؿاباث اصاة جدٓ

الاْخطاصيت للمؤؾؿت لاميو اإلاؿخسضميب لها بطوعة خٓيٓيت جبهض نلى الشٓت كشٙل يدٓٔ الا ضاٍ 

 اإلاغظوة من انضاص  ظل الخٓاعيغ .

 : مبضا الاَطاح ا2ا2

و يشير  ظا اإلابضا انى مغاناة اب يُلح اإلاضْٔ نن ٗل ما من شان  جوغيذ مض  جدُيظ الا ضاٍ للمؤؾؿت 

خؿبئ للمباصئ و الاظغاءاث اإلاداؾبيت و الخًيير َياا ، و اقهاع اإلاهلوماث التي جؤزغ نلى صيلت ، و مض  ال

ابت الضازليت و اإلاؿددضاث و الضَاجغ و السا ث .  الخٓاعيغ اإلااليت ، و ابغاػ ظوانب الػهِ    انكمت الْغ

 :مبضا الانطاٍ ا 3ا2

ٓغيغ اإلاضْٔ ، و ٖظا الخٓاعيغ اإلااليت مدطُت لاميو و يشير  ظا اإلابضا انى مغاناة اب جٙوب مدخوياث ج

 .13اإلاغجبؿيب و اإلاهخميب باإلاؤؾؿت ؾواء صازليت او زاعظيت 

 : مبدا الظببُت ا3

و يشير  ظا اإلابضا اب يشمل الخٓغيغ جُؿيرا واضحا لٙل جطٍغ يير ناصب يواظ  ب  اإلاضْٔ ، و اب جبظى  

 غونيت .جدُكاج  و مٓترخاج  نلى اؾباب خٓيٓيت و مو 
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م  نلى اب اإلاباصئ الهامت  211 ظا و ْض اٖض الاجداص الضون  للمداؾبيب    اإلاهياع الضون  للخضْئ ْع

 للخضْئ التي يجب اب يلتإلام باا اإلاضْٔ ه  :

 ا الاؾخٓ ليت 

 ا ال٘غامت 

 ا اإلاوغونيت 

 ا الُ٘اءة اإلاهديت و الهدايت اإلاؿلوبت

 ا الؿغيت 

 ا الؿلٕو اإلانهي 

 ر الُديت ا اإلاهايي

ٓا إلاهايير الخضْئ الضوليت التي جدخوب نلى اإلاباصئ الاؾاؾيت  بايغاَت انى ْيام اإلاضْٔ كهمليت الخضْئ َو

و الاظغاءاث الػغوعيت و الاصلت اإلاغجبؿت باا ) الخُؿيراث ، الاوانب اإلااصيت ( مو مغاناة اب يٓوم اإلاضْٔ 

و الازظ كهيب الانخباع الكغوٍ التي عبما جؤصب انى الازؿاء بخسؿيـ و جدُيظ الخضْئ بدكغة الحظع اإلانهي ، م

 .14اإلااصيت    الٓوائم اإلااليت 

 

 

 املبحث الثاوي: دوز و اثس الخدقُق في املؤطظت

اب نمليت الخضْئ جسضم نضة اؾغاٍ بايغاغهم اإلاسخلُت َهي حهخ ر بمشابت " غماب اغا   إلاغاْبت ظوصة 

و سهظي بالخضْئ  دا ليـ الضازل  او الخاعج  بل ٗلياما مها ، َلحيذ  اإلاهلوماث و من زم جٓليل الخؿغ "

اب الخضْئ الضازل  و الخاعج  بخم جؿبيٓهما بؿغيٓخيب مسخلُخيب ، ل٘ددا سشير انى ا ميت الخٙامل اإلاوظوص 

هدت بيتاما ب اب الخضْئ لم يبٓى    شٙل  الخٓليضب بل جؿوع و  ظا بُػل اإلادااياث الحضيشت إلاماعؾت م

 الخضْئ من ؾٍغ اإلاضْٔ ، و اإلآترخت من ؾٍغ مٙاجب الخضْئ ال٘ ر     الهالم .
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 123كمال الدٌن مصطفى الدٌراوي،محمد السٌد سراٌا،مرجع سبق ذكره،ص  



 : مفاهيم التدقيق المحاسبي الفصل األول
 

 18 الصفحة 
 

 املطلب الاوى: جدقُق الحظاباث في الجصائس

اب ما ٖخب من نطوص خوٛ الخضْئ الخهاْضب او الٓانوسذ نلى وظ  الخطوص ، سشاتاا و ٖيُيت مؼاولهاا 

مازوط بدظاَيرل من الواْو الُغسس ي و     ظا الطضص  و جدكيمها و ختى الخؿوعاث الخاضت باظا اإلايضاب

َاب اإلاخدبو إلاهدت الخضْئ و ما ٖخب خولها    َغسؿا ؾيجض امام  مطؿلحيب الاٛو اإلاغاظهت اإلاداؾبيت و 

الشاسذ الخضْئ اإلاان  و  ما مطؿلحاب متراصَاب اجُٔ نلى انؿائاما نُـ اإلاهظى يير اب  دإ اػصواظيت 

ٗاب الخضْئ اإلاان  حهاْضب َهو مدخ٘غ من ؾٍغ ز راء مداؾبييب ، و  م انػاء ندض اإلاماعؾت ، َ اب 

خامليب لشهاصة الخ رة ٍ اإلاداؾبت ، مساليب    ظضٛو لض  ظمهيت الخ راء اإلاداؾبيب ، و يمدو مدها باجا 

ٗاب الخضْئ اإلاان  اظباعب ، يُغغ  الٓانوب  ، َهو مدخ٘غ مماعؾهاا لًير الحامليب لهظا اللٓب ، اما اطا 

ٗاب نػوا مسا     ْائمت مداَكذ الحؿاباث .  بضوعل ، و ي يجوػ يب مؼاولخ  و الٓيام ب  الا اطا 

 مضْٔ الحؿاباث    الاؼائغ :

"  91ا  08من ْانوب  27مضْٔ الحؿاباث يمشل مغاظهت زاعظيت ْانونيت ، و ْض جم حهغيُ  خؿب اإلااصة 

ظب باؾم  الخاص و جدذ مؿؤوليخ  الخاضت ، يخُ٘ل ، ٖمهدت ان  بمُهٛو  ظا الٓانوب ، ٗل شخظ ال

 ل  بالخاٖض من مطضاْيت و شغنيت خؿاباث اإلاؤؾؿاث و الخدكيماث و طلٚ    ناايت صوعتاا ".

و  ٘ظا " َٓض َغع اإلاشغم نلى مهكم اإلاؤؾؿاث الاْخطاصيت مغاْبت ْانونيت مؿخٓلت ، مٙلُت اؾاؾا 

الؿدويت و الخدٓٔ من اإلاهلوماث اإلاوظوصة    جٓاعيغ الدؿيير إلاجلـ  بالخطضئ نلى صحت و صْت الحؿاباث

الاصاعة ، صوب الخضزل    حؿيير اإلاؤؾؿت " . و بداءا نلى طلٚ ، جٓوم الامهيت الهامت للمؿا ميب    

من الٓانوب الخجاعب بخهييب ، إلاضة ز ر ؾدواث مضْٔ للحؿاباث او اٖثر مو  678اإلاؤؾؿت خؿب اإلااصة 

يل اإلاغاظو مغة واخضة امٙانيت  . 15ججضيض مضة جٖو

 ـ مهمت مدقق الحظاباث :0

ا الخاٖض من صحت و مطضاْيت الحؿاباث الؿدويت التي يجب اب حه٘ـ ضوعة خٓيٓيت لهملياث الضوعة ، 

 اغاَت انى َدظ الحالت اإلااليت و اضٛو اإلاؤؾؿت .

ت    جٓاعيغ الدؿيير ، التي يهض ا اإلاؿؤوليب ا الخضْئ و الخاؿئ بيب الحؿاباث الؿدويت و اإلاهلوماث اإلاضون

ٗاء ، البدٕو ...الخ  لُائضة اإلاؿا ميب ، الشغ

                                                           
15

 144رزق ابو زٌد الشحنة، مرجع سبق ذكره،ص  



 : مفاهيم التدقيق المحاسبي الفصل األول
 

 19 الصفحة 
 

ل الاؾخمغاع  ا اؾ م اإلاؿؤوليب او الامهيت الهامت نن ٗل الدٓائظ التي حهٍغ نلياا اإلاغاظو ، و التي حهْغ

 الهاصب لاشاؽ اإلاؤؾؿت .

لت إلاداَل الحؿاباث ، شغؽ اب ي يخ ضزل    الدؿيير ، ه  الخاٖض من صحت و مطضاْيت اب اإلاهام اإلاٗو

الٓيم و الوزائٔ اإلاوظوصة لض  اإلاؤؾؿت او    اإلادكمت ، التي ه     مدل اإلاغاظهت ، و ٖظا مغاْبت اخترام 

الؿّغ و اإلاباصئ اإلاداؾبيت و الٓوانض اإلاخهاٍع نلياا ، َهلى الحؿاباث اإلااليت اب حه٘ـ الطوعة الحٓيٓيت 

 جمشل للمؿيرين وؾيلت َهالت يجساط الٓغاع . للمؤؾؿت ، بديض

و ختى يخم َدظ و جضْئ الحالت اإلااليت للمؤؾؿت ، يؿخضع  من اإلاغاظو اجساط كهؼ الٓوانض و 

 .16الخطائظ الػغوعيت إلاماعؾت اإلاهدت ) مضْٔ الحؿاباث ( 

 ـ خصائص مهمت مدقق الحظاباث :9

 ـ الاطخقاللُت و املىطىعُت :0ـ9

اظو    اإلاؤؾؿت    مٙانت الحاٖم    مٓابلت عياغيت ، َليـ نلى الحام خؿاب الا ضاٍ يم٘ن جطوع اإلاغ 

ت    اإلآابلت ، مهمخ  ه  َٓـ غماب جد٘يم ناصٛ للهبت   او الدٓاؽ و ي اإلاشاٖع

و ختى يدؿظى للمضْٔ من اضضاع خ٘م او عاب ضاصّ نن الحالت اإلااليت للمؤؾؿت ، يجب نلي  اب ي يملٚ 

 مخ  اب مطلحت او عبذ ْض يؤزغاب نلى اؾخٓ ليخ  و موغونيخ  .ندض جدُيظ مه

و امام  ظل الوغهيت ، َاإلاضْٔ يمخدو نن جدُيظ الخضْئ    اإلاؤؾؿاث التي يغ  َياا َائضة و التي ْض 

حشول نخائج مهمخ  ، مشاٛ : اإلاؿا مت    عاؽ ماٛ اإلاؤؾؿت او وظوص ضلت نائليت او يير ا مو مؿؤون  

ظل اله ْاث الصخطيت و يير ا جمدو اإلاغاظو من الان ب نن اإلا خكاث و الخجاوػاث و ٖظا اإلاؤؾؿت ، َه

 96ا  136من الٓانوب  36الازؿاء التي ْض ي٘دشُها ندض ندض َدظ اإلاؤؾؿت . و يُ٘ذ اب سشير انى اإلااصة 

ْاعب ، انى التي جدظ    اخض  بدوص ا " كهضم ججاسـ مهام مداَل الحؿاباث    مؤؾؿت اين يٙوب الا

ٗانذ "   .17الضعظت الغاكهت ، يؿا موب    ظؼء من عاؽ اإلااٛ او لهم مطالح مهما 

اغاَت انى طلٚ و صائما    اؾاع مغاظهت اإلاؤؾؿت ، َٓض يٓوم اإلاضْٔ بمهام ازغ     اإلاؤؾؿت : ٖمؿدشاع 

يير مخجاسؿت مو مهمت    اإلاداؾبت و اإلااليت او    اإلايضاب الػغيبي الخ ... ، َمشل  ظل الاسشؿت حهخ ر 

 ( يمدو من مضْٔ الحؿاباث مايل  : 91ا  08من ْانوب  47الخضْئ ، َالٓانوب ) اإلااصة 
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 41،ص1113عبد الفتاح صحن،احمد عبٌد و اخرون،اسس المراجعة الخارجٌة،المكتب الجامعً الحدٌث،مصر،  
17

 112،ص1113ٌوسف محمود الجربوع،مراجعة الحسابات بٌن النظرٌة و التطبٌق،الوراق للنشر،االردن،  



 : مفاهيم التدقيق المحاسبي الفصل األول
 

 21 الصفحة 
 

 ا مغاْبت خؿاباث مؤؾؿت اين يشإع    عاؽ مالها بطُت مباشغة او يير مباشغة .

مغاْبت و  ا مماعؾت قيُت مؿدشاع    الػغائب او للشؤوب الٓانونيت لض  اإلاؤؾؿت او اإلادكمت التي يخم

 مغاظهت خؿاباتاا .

 ا شًل مدطب اظغ    اإلاؤؾؿاث او الخدكيماث التي جم مغاظههاا    اْل من ز ر ؾدواث اإلااغيت.

و الاضيغ بالظٖغ و اختراما إلابضا الاؾخٓ ليت و اإلاوغونيت َاب اإلاضْٔ ي يخضزل بطُت او بازغ     شؤوب 

كيميت ، َمهمخ  جٓخطغ نلى اضضاع خ٘م و انؿاء عاب حؿيير اإلاؤؾؿت ، الخجاعيت ، الطدانيت او الخد

 .18بسطوص مطضاْيت الٓوائم اإلااليت للمؤؾؿت 

 ـ النفاءة املهىُت :9ـ9

َخضْئ الحؿاباث يؿخضع  من اإلاضْٔ جدُيظ اإلاهمت بٙل ا خمام و صْت ، باضٍ اسشاء اؾاؽ مخيب يضضاع 

من مماعؾت مهدت ) مضْٔ الحؿاباث ( يبض اب  الح٘م و الٓغاع التاانذ للمغاظهت ، و ختى يخم٘ن اإلاضْٔ

غ نلى :  يخَو

 ا شهاصاث يُغغها الٓانوب لخ ريغ ُٖاءاج  .

 ا حسايل    ظضٛو اإلادكمت الوؾديت لخ راء اإلاداؾبت و مضْٓذ الحؿاباث  و اإلاداؾبيب اإلاهخمضين .

 اا مداَل الحؿاباث.اغاَت انى طلٚ ، يدظ الٓانوب نلى شغوؽ الخٙوين الدكغب و الخؿبيٓذ اإلالؼم ب

و باظل الُ٘اءاث يخدمل اإلاضْٔ ٗل اإلاؿؤوليت    انمال  و جطغيداج  ، التي حؿددض ؾبها نلى اصلت و 

مطاصع نلميت و ْانونيت جسػو إلاباصئ اإلاداؾبت اإلاخهاٍع نلياا ، و امام  ظل الشغوؽ اإلاهديت ، نلى اإلاضْٔ 

ٗالت اب يسخاع اإلاهام التي  و ْاصع نلى جدملها ، نلمي ؼ الو ا و نمليا ، بمهظى ازغ َاإلاغاظو ل  الحٔ بَغ

 . 19لخدُيظ مهمت  مغاظهت    مؤؾؿاث ليؿذ بمؿخوال اإلانهي
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 35،ص1113لرفاعً،علم تدقٌق الحسابات النظرٌة و العملً،دار الراٌة للنشر،االردن،خالد راغب الخطٌب،خلٌل محمود ا  
19

 44،ص1115زاهر عاطف سواد،مراجعة الحسابات و التدقٌق،الطبعة االولى،دار الراٌة للنشر،االردن،  



 : مفاهيم التدقيق المحاسبي الفصل األول
 

 21 الصفحة 
 

 املطلب الثاوي: الاداء في املؤطظت

الاصاء  و الح٘م نلى الاشاؽ الظب يخهلٔ بالحطٛو نلى الامواٛ و اجسضامها كشٙل َهاٛ بٓطض جدٓئ 

 ص ا اإلاؤؾؿت .الا ضاٍ اإلااليت التي جدض

 و يهٍغ الاصاء اإلاان  بدؿليـ الػوء نلى الهوامل الاجيت :

 ا الهوامل اإلاؤزغة    اإلاغصوصيت اإلااليت 

 ا ازغ الؿياؾاث اإلااليت اإلاخبداة من ؾغ اإلاؿيرين نلى مغصوصيت الامواٛ الخاضت .

ت    انخاط الؿياؾت اإلااليت و جدٓئ َوائؼ و ا  عباح .ا مض  مؿا مت مهضٛ نمو الشٖغ

 ا مض  حًؿيت مؿخو  الاشاؽ للمطاٍع الهامت .

 جقُُم الاداء في املؤطظت :

 جمغ نمليت جٓييم الاصاء باعبهت مغاخل م٘ملت لبهػها البهؼ و ه  نلى الخوان  :

ت :  اوال : حمع املعلىماث الظسوٍز

غ اإلاهلوماث التي حهض موعصا اؾاؾيا    نمليت الدؿ يير بمسخلِ مؿخوياج  الا جخؿلب نمليت جٓييم الاصاء جَو

ذ اإلاداؾب و  دإ  غ ا ليـ بالشيئ الٙا   بل يجب اب جخميإلا بالاوصة الهاليت و اب جٙوب    الْو اب جَو

 ز ر مطاصع جدطل اإلاؤؾؿت من ز لها نلى اإلاهلوماث و ه  :

 ا اإلا خكت الصخطيت : و جخمشل    وظوص اإلا خكيب    اإلايضاب و م خكت ما يجغب َي 

 خٓغيغ او البياب الشُوب : جخمشل    ؾلؿلت اإلاداصزاث و اللٓاءاث التي جخم بيب الغئيـ و مغةوؾي  ا ال

 ا الخٓاعيغ ال٘خابيت : و جخمشل    اإلايإلاانيت و ظضٛو خؿاباث الدخائج و اليوميت ...الخ

 ثاهُا : قُاض الاداء الفعلي :

ن ز ٛ ازخباع ا إلاجمونت مؤشغاث و مهايير ، و جم٘ن  ظل اإلاغخلت من ْياؽ ُٖائهاا و َهاليهاا ، و طلٚ م

يشمل ْياؽ الاصاء بجانبي  ال٘مي و الدوع  ، و نلي  َاب ْياؽ الاصاء ألااضٍ انى الدصخيظ و يم٘ن اب 

 . 20يبيب لدا الاندغاَاث
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 134خالد راغب الخطٌب،مرجع سبق ذكره،ص  



 : مفاهيم التدقيق المحاسبي الفصل األول
 

 22 الصفحة 
 

 ثالثا : مقازهت الاداء الفعلي باالداء املسغىب :

ٗاب     ظل اإلاغخلت جٓوم اإلاؤؾؿت بمٓاعنت الاصاء الُهل   اب اإلادٓٔ بايصاء اإلاغيوب جدٓيٓ  َيما اطا 

 دإ جؿابٔ بيتاما ام  دإ ازخ ٍ و يهخمض    نليت اإلآاعنت نلى ٗل من نامل الؼمن و نلى اصاء 

 الوخضاث و الا ضاٍ .

 زابعا : دزاطت الاهحساف و اصداز الحنم :

ٗاب اندغاٍ موظب  ظل الهمليت ه  الخؿوة الازيرة    نمليت جدضيض الاندغاٍ و نوم   ظا الاندغاٍ ؾواء 

ٗاب  ٗاب الاندغاٍ موظب َؿيٙوب لطالح اإلاؤؾؿت ، اما اطا  او ؾالب ، اندغاٍ مهضوم و اما اطا 

الاندغاٍ ؾالب ؾيٙوب غض اإلاؤؾؿت اما الاندغاٍ اإلاهضوم ي يؤر نلى نخائج اإلاؤؾؿت لظا َهلى 

 .21لدصايو ما و ايجابذ و مهالات ما و ؾلبي  اإلاؿؤوليب جدليل الاندغاٍ و جدضيض اؾباب  ظا الاندغاٍ
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 41زاهر عاطف سواد، مرجع سبق ذكره،ص 



 : مفاهيم التدقيق المحاسبي الفصل األول
 

 23 الصفحة 
 

 

 

 خالصت الفصل :

 

يهخ ر الخضْئ من ا م الوؾائل التي جُغع نلى اإلاؤؾؿت الاْخطاصيت ، و ْض نٍغ الخضْئ اإلاداؾبي 

خدا الحاغغ ، ٖما ان  ْض نٍغ الخضْئ من ؾٍغ الهضيض من الاْخطاصييب .  جؿوعا ٖبيرا انى ْو

ميت البالًت لهمليت الخضْئ    اجساط الٓغاعاث إلاسخلِ الاؾغاٍ ، الا ان  ْض يخػمن كهؼ و عيم الا 

 اإلاساؾغ التي جدجم نن امٙانيت ابضاء عاب زاؾئ من ؾٍغ اإلاضْٔ .

ابت يؿعى اإلآيم من ز لها لل٘شِ نن  جٓييم الاصاء يهخ ر ٖهمليت مؿانضة و ظؼء من نمليت الْغ

البدض نن اؾباباا ختى يخم جُاصألااا مؿخٓب   ظا من ظهت ، و من ظهت ازغ   الدٓائظ و مداولت جدليلها و 

ي جددطغ نمليت جٓييم الاصاء َٓـ نلى اإلاؤؾؿاث التي حهاسذ من مشاٗل و انما يدؿو يٖثر من طلٚ و 

يشمل ٖظلٚ اإلاؤؾؿاث الؿليمت و التي ججض ةمن نمليت جٓييم الاصاء اصاة لدصخيظ الدٓائظ التي جغ  

 الغيم من ضًغ هامها و نضم ا ميهاا الا اب ججا لها ْض يؤصب انى جُاْمها و بالخان  ضهوبت خلها .ان  ب
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 جمهيض :

الاؼائغ ٖباق  الضٛو ابضث ا خمامها بمهدت الخضْئ كهض اؾخٓ لها ، َٓض خاولذ انؿائاا اؾاعا ْانونيا و 

لؿاث الهموميت مدظ بضايت نشغيت زمانيداث الٓغب زاضت كهض الاض خاث الاْخطاصيت التي ْامذ باا الؿ

اإلااض ي ، و نٓض الدؿهيداث و التي خاولذ من ز لها اخضار نمـ ظضيض للدؿيير من شان  اب يػمن بٓاء 

اإلاؤؾؿاث الاْخطايت    مديـ اإلاساؾغة و اإلاداَؿت الشضيضة نديجت الانُخاح نلى الهالم الخاعج     ٖدِ 

و َخذ اإلاجاٛ امام الاؾدشماع الوؾظي الخاص و الاظدبي، و ما يسلُ  من مداَؿت جدغيغ الخجاعة الخاعظيت 

ٖبيرة بيب اإلاؤؾؿاث ، و     ظل الكغوٍ جبضو الحاظت انى مهمت اإلاغاظهت خخميت ي يظى نتاا    جؼويض 

ابت نلى الاصاء ، الا   مسخلِ الاؾغاٍ بمهلوماث صْيٓت طاث مطضاْيت جم٘تام من اجساط الٓغاعث و الْغ

ٗانوا بداظت ماؾت لغب مدايض لصخظ مؿخٓل يخمخو بالخ رة و اإلاهاعة و جضعيب يػميب إلاغاْبت و  انامٚ 

جٓييم ظميو الاموع اإلااليت و اإلاداؾبيت و ختى الاصاعيت التي يٓوم باا مجلـ الاصاعة من اظل الحُاف نلى 

إلاداَل الحؿاباث نكغا لخ رتام     مطالح الاؾغاٍ التي لها ن ْت باإلاؤؾؿت ، و مد  بضاث جكهغ الحاظت

 الُدظ و اإلاطاصْت نلى الحؿاباث .
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 املبحث الاوى: ماهُت املسدودًت و مؤشساتها

يب أ ميت الخد٘يم    الاْخطاص الوؾظي و مؿايغة الدمو الاْخطاصب للب ص مدظ الؿدواث ألاونى ل ؾخٓ ٛ 

 يجيت و مد٘مت لخلبيت مخؿلباث الب ص.غغوعة و  ظل ما يخؿلب جٙاليِ مدكمت و يؾتراج

يب الوغهيت اإلااليت    اإلاؤؾؿاث    البلضاب الداميت ظض زؿيرة و  ظا عاظو للمشاٗل و الهغاْيل التي 

 واظهها اإلاؿيروب.

ٗانذ ، سؿخؿيو أب ند٘م  و الخدضر نن اإلاغصوصيت موغوم  ام خيض من ز ٛ  ظل ألازيرة ألب مؤؾؿت 

   الؿيؿغة نلى ألامواٛ ؤلانخاظيت و الاؾخً ٛ الهٓ سذ لٙاَت مواعص ا البشغيت  نلى ْضعة  ظل اإلاؤؾؿاث

و اإلااليت و اإلااصيت ، َاإلاغصوصيت ليؿذ أصاة لخٓؿيم ؤلانخاط بل ه  ٖظلٚ أصاة إلاغاْبت الدؿيير صازل 

و ؤلانخاط و جدٓئ ينخاظيت اٖ ر .  اإلاؤؾؿت ٖما أناا حؿانض    َع

 سدودًت املطلب ألاوى: مفهىم امل

ف اللغىي للمسدودًت :  الخعٍس

يم٘ن حهغيِ اإلاغصوصيت حهغيُا لًويا بالشٙل الخان  : اإلاغصوصيت مشخٓت من َهل عص يب عص و مهدال اناصج  

نلى الخمام اب بضوب نٓطاب مد  نلى الاْل و اإلاهظى اللًوب لها  و الص يء الظب يم٘ن اب ياخج لدا مغصوصا 

ٗانذ سؿبت الامواٛ او نائضا ، اما اضل اإلاغصوص يت َهي مغصوص او نائض و اإلاؤؾؿت يوب لها مغصوص اطا 

 اإلاخدطل نلياا ابغ سؿبت ل مواٛ اإلاؿدشمغة او اإلاؿخهملت و  دإ مُا يم نضة جخمشل   :

ا حهغيِ "عيٙاعصو": ه  نائض اؾخسضام اعع َ خيت ملٚ ل زغين ، و كهباعة ازغ  ه  نباعة نن الغبذ 1

 ديجت اؾخسضام الاعع اب ما جٓضم  الاعع نديجت اؾخسضامها .اإلاخدطل نلي  ن

ا حهغيِ ٗل من "َوعظيذ و ظيم رب" : اإلاغصوصيت ه  اله ْت اإلاوظوصة ما بيب الدخائج اإلاخدطل نلياا و 2

 الوؾائل التي اؾخسضمذ نلياا للحطٛو نلى  ظل الدخائج .

جج بيب الهملياث الضازليت و الخاعظيت التي جٓوم باا ا حهغيِ "ب َؼاٛ و ع.جولغ" : اإلاغصوصيت ه  الُّغ الدا3

 اإلاؤؾؿت .

ا حهغيِ "بوزؼاع و ٗونطو" : اإلاغصوصيت ه  ْانضة جؿبٔ نلى ٗل اإلاغاخل الاْخطاصيت و  ظا يوغو 4

 الامٙانياث اإلااصيت و البشغيت ال ػمت و التي حه ر نتاا اله ْت الخاليت :
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 .22انياث اإلاغصوصيت = الدخائج اإلادٓٓت / الامٙ

و خؿب كهؼ الازطائييب    اإلاغصوصيت ه  الُّغ بيب اإلابالٌ الاظماليت و الخٙاليِ او الدُٓاث لٓاء  ظا 

اإلاغصوص و يؿمى  ظا الُّغ بالغبو او الدسل الطا   و خؿب " بياع ٗونطو " َاب اإلاغصوصيت ه  الٓانضة التي 

 .23الامٙانياث اإلااليت و اإلااصيت جؿبٔ نامت نلى الٙل نلى اإلاغاخل الاْخطاصيت و  ظا يوضح

 الخعٍسف الاصطالحي للمسدودًت :

لٓض زاع ز ٍ بيب اإلادلليب اإلاالييب و الاْخطاصييب خل الخهغيِ الشامل للمغصوصيت و ل٘ن بالغيم من 

الخ َاث الؿابٓت الا انام يٙاصوب يخُٓوب    التاايت الا اب اإلاغصوصيت ه  اله ْت التي جوخض بيب الدديجت 

 اإلادٓٓت و الوؾائل اإلاؿخهملت    جدٓيٓها .

 و يم٘ن انؿاء مُهوم نلمي صْئ للمغصوصيت كهيضا نن جػاعب اعاء الاْخطاصييب و اإلاالييب .

َاإلاغصوصيت جٓيـ مض  جدٓئ مشغوم اإلاشترياث اإلاخهلٓت باصاء الاسشؿت و  يٙل الخٙلُت ٖما اناا حه ر نن 

 .24التي اجسظ ا اإلاشغوم َيما يسظ الؿيولت و الوغو اإلاان  خطيلت الدخائج الؿياؾيت و الٓغاعاث 

و انؿ ْا من اإلاُا يم الؿابٓت يم٘ن اب سؿخسلظ اب اإلاغصوصيت حهالل الاشاؽ اإلاان  ز ٛ الُترة الؼمديت 

ٔ اله ْت الخاليت :  اإلادضصة للاشاؽ ، و تاخم بغمجيت اإلاؤؾؿت و يم٘ن خؿاب مهضٛ اإلاغصوصيت َو

 100 0= ) الغبذ/عاؽ اإلااٛ (مهضٛ اإلاغصوصيت 

ت اب نوم من انوام اإلاغصوصيت َهدض مٓاعنت الغبذ بايمواٛ الخاضت ندطل نلى مغصوصيت  الا ان  يجب مهَغ

الخجاعة ، و ندض مٓاعنت اضٛو اإلاؤؾؿت مو الغبذ َهظا يبيب اإلاغصوصيت الاْخطاصيت ، اما اإلاغصوصيت 

ؿت كًغع امخطاص البؿالت ٖما يجب اب نُّغ بيب الاظخمانيت و الؿياؾيت َهي ا ضاٍ نامت للمؤؾ

ٗانذ  اإلاغصوصيت و الغبديت َاإلاغصوصيت ه  اله ْت بيب الدخائج اإلاخدطل نلياا الامٙانياث اإلاؿخسضمت ؾواء 

ا الُّغ بيب البيو و ؾهغ ماصيت او كشغيت او ماليت اما الغبديت َلها ن ْت مباشغة بالؿهغ خيض انا

 .25الخٙلُت

                                                           
22

و اخرون،التدقٌق المحاسبً و اثره على مردودٌة المؤسسة،مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس،المركز الجامعً ٌحً فتٌحة شابً   

 45،ص1111فارس،المدٌة،

 
23

بن شلٌف محمد امٌن،اهمٌة المحاسبة التحلٌلٌة فً تحسٌن مردودٌة المبٌعات، مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس،المركز الجامعً ٌحً فارس   

 11،ص1114المدٌة،
24

 21د.صالح محمد الحناوي،ادوات التحلٌل و التخطٌط فً االدارة ،دار النهضة العربٌة،ص  
25

 Jaqves Margerin, Gestion Budgétaire , Edition coureux 
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ٗاب    الاٛو يغجبـ باؾخً ٛ الاعع ليشمل و من ز ٛ طل ٚ يخضح لدا مضئ جؿوع مُهوم اإلاغصوصيت الظب 

كهض طلٚ ٗل الهملياث اإلااليت صازل اإلاؤؾؿت ، ٖما يم٘ددا الٓوٛ اب اإلاغصوصيت نباعة نن الغبذ اإلاخدطل 

اب جٙوب نلي  كهض ٗل نمليت بيو او انخاط او جباصٛ و كهض طلٚ ؾغح الدُٓاث و الخٙاليِ شغيؿت 

غة   .26الامٙانياث غغوعيت مشل الامواٛ و الٓوة البشغيت اإلاخَو

 اهم مقاًِع املسدودًت :

ألااخم بضعاؾت مُطلت و مهمٓت إلآياؽ اإلاغصوصيت نلى مؿخوياث الدديجت و اله ْت الدؿلؿليت التي جغبـ 

 ٗل ندطغ بازغ 

 ـ مقاًِع املسدودًت على مظخىي الىدُجت :0

: يهظي الُّغ بيب اإلابيهاث من البػانت و جٙاليِ شغائاا خيض يٙوب البيو لهظل اإلاواص  الهامش الاظمان ا 1ا1

او البػانت نلى خالهاا اب بضوب اظغاء اب حًيير نلياا و يٙوب الهامش الاظمان     اإلاؤؾؿت الخجاعيت او 

ٗانذ اإلاؤؾؿت مؼصوظت الاشاؽ .  الٓؿم الخجاعب    خالت ما اطا 

من البػانو نلى اؾاؽ ؾهغ بيو البػانت كهض ؾغح الخسُيػاث التي ْض جمدذ انى  و يخم جٓييم اإلابيهاث

و طلٚ   الؼبائن ، و ٖما الحاٛ ٖظلٚ ندض جٓييم جٙلُت البػانت َاناا جدؿب بمجموم زمن شغاء البػانت 

 مػاٍ الياا اإلاطاعيِ التي جخهلٔ باا و  ظا    خالت اؾخهماٛ الاغص اإلاؿخمغ.

  طو ا ميت بالاؿبت للمؤؾؿت الخجاعيت    خالت صوعة الاشاؽ الهاصيت ، خيض يه ر اطب الهامش الاظمان

 حؿيير ا نن اإلاطضع الحٓيٓذ يعباخها .

 . 27ٖما ان  يؿخهمل    ْياؽ صعظت مغصوصيت اإلاؤؾؿت الخجاعيت و مٓاعنخ  باإلاؤؾؿاث الازغ  

 ظيت اإلادضصة و من  ظل الاؿب :من نُـ الاشاؽ و من ْؿاناث ازغ  و طلٚ بالدكغ انى الاؿب الدموط

 الهامش الاظمان  / مبيهاث البػانت    ،   الهامش الاظمان  / جٙلُت البػانو اإلاؿهال٘ت 

اب حًير الهامش الاظمان     صوعة اؾخً ليت انى ازغ  يغظو يؾباب و ه  ندض اعجُام ؾهغ بيو الوخضة 

ذ. الطا   او ؾواء انسُاع    ؾهغ جٙلُت البػانت اإلابانت  او ٖ  ما    نُـ الْو
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ٌدة دفعة فاطمة بن رٌعة،حادة بولمسام، اثر التكوٌن على مردودٌة المؤسسة االقتصادٌة فً الجزائر،مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس، جامعة البل  

 34،ص1113
27

 31،الجزائر،ص1551ناصر دادي عدون،تقنٌات مراقبة التسٌٌر، الجزء االول دار المحمدٌة العامة،  
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و من بيب َوائض خؿاب الهامش الاظمان     الدؿيير  و ان  يؿمذ بٓياؽ و مغاْبت الٓضعة الخجاعيت 

للمؤؾؿت لظا َهدض خضور اب حًيير    الهامش الاظمان  يجب اب نبدض نن اإلاؿؤوليت التي ْض حهوص انى 

ٗاؾاؽ   .28للخٓضيغاث ؾياؾت الشغاء الًير الايضة ، ٖما ان  يؿخهمل 

 و يم٘ن جمشيل الهامش الاظمان  بيانيا ٖما يل  :

 الخمشيل البياسذ للهامش ؤلاظمان 

 

 جٙلُت الشغاء للبػانت اإلابانت

 الهامش الاظمان  

 

خل اب  ا الازير يخهلٔ بؿغيٓت جٓييم اإلاسؼوناث اإلابانت من ز ٛ  ظا الخمشيل البياسذ للهامش الاظمان  ن  

، و نلى  ظا الاؾاؽ جدضص جٙلُت الؿلو اإلابانت و بالخان  الهامش الاظمان  لظا يجب نلى اإلاؿيرين او مضيغب 

 اإلاؤؾؿاث الاْخطاصيت اب يخدٓٓوا من اؾخمغاعيت ؾّغ الخٓييم و ازخباع اخؿتاا .

ُّغ بيب الانخاط من ظهت و الاؾخسضاماث الوؾؿيت من ؾلو و زضماث و : حهظي ال ا الٓيمت اإلاػاَت2ا1

اإلاخدطل نلياا من الًير و اإلاؿخهملت من  ظا الانخاط من ظهت زانيت و خؿب اإلاسؿـ الوؾظي للمداؾبت 

َاب الٓيمت اإلاػاَت    الوخضاث الخجاعيت حه ر نن الُّغ بيب الهامش الاظمان  و اللواػم و الخضماث 

، اما    الوخضاث الانخاظيت َدؿاوب انى الُّغ بيب انخاط اإلاسؼوب و انخاط اإلاؤؾؿت لحاظهاا  اإلاؿهال٘ت

 .29الخاضت 

و حهظي ٖظلٚ الثروة الاغاَيت اإلااشاة    اإلاؤؾؿت باؾخسضام زضماث و مواعص الًير ، بايغاَت انى وؾائلها 

 الخاضت و جدؿب ٖما يل  :

ؼماث الانخاط من الؿلو و الخضماث و ي٘من صوع الٓيمت اإلاػاَت    الٓيمت اإلاػاَت = ْيمت الانخاط . مؿخل

مؿا مهاا    التاوع بايْخطاص الوؾظي ) الضزل الوؾظي ( و ٖظلٚ ٖمٓياؽ لحام و صعظت الخٙامل 
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 32ناصر دادي عدون،مرجع سابق ،ص  
29

 12مرجع سابق ،ص  

 جسُيػاث ممدوخت للؼبائن

م الانماٛ الطا     ْع
م الانماٛ  ْع

 الاظمان 
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 :30الهموصب او الضازل  للمؤؾؿت و ٖمٓياؽ لخؿويغ ْضعة اإلاؤؾؿت و طلٚ باؾخهماٛ الاؿب الخاليت

 الؿدواث اإلاخخاليت  الٓيمت اإلاػاَت /انخاط

و ه  حه ر نن نديجت الاؾخً ٛ الهاصب لضوع مهيدت و جخمشل    الُّغ بيب مطاعيِ  ا نديجت الاؾخً ٛ :3ا1

اإلاؤؾؿت و الدواجج ، و جسظ الهداضغ اإلاغجبؿت باينخاط و الاؾخً ٛ و ه  نديجت جكهغ    ظضٛو خؿاباث 

 .31الدخائج 

لحت الانماٛ التي جدجؼ ا اإلاؤؾؿت ز ٛ َترة الاشاؽ الهاصيت و جازظ ٗل و يه ر نلياا باإلاهظى الحٓيٓذ إلاط

غ ندطغ الاؾخٓ ليت الخامت    الغؾائل  وم    اب اندغاٍ ،  ظا اطا جَو الاظغاءاث ال ػمت لخُاصب الْو

 اإلاؤصيت انى جدٓئ الهضٍ اإلااشوص و زاضت الا ضاٍ الدؿويٓيت و اإلاخمشلت    ؾياؾت جديض الاؾهاع و  و 

ا م مشٙل حهاسذ مد  مهكم اإلاؤؾؿاث الوؾديت َاؾهاع الؿلو و البػانو الػغوعيت و التي جدضص من 

ؾٍغ الحٙومت و طلٚ بمغاناة صزل اإلاواؾديب و صعاؾهاا و  ٘ظا َاب اإلاؤؾؿاث او الُغوم الخاكهت لها التي 

ايغاصاتاا ي حًؿذ ظميو  حهمل بمشل  ظل الؿلو ْض جدٓٔ زؿاعة    نديجت الاؾخً ٛ و  ظا عاظو انى اب

جٙاليُها و نديجت زؿاعة مشل  ظل اإلاؤؾؿاث جغظو انى اؾباب ؾياؾيت و اظخمانيت مهيدت و ي جٙوب  ظل 

 .32الازيرة ْاصعة نلى مواٖبت ؾير الخؿوع الخٓظي 

 : حهخ ر  ظل الدديجت مؤشغا مهما لٓياؽ مغصوصيت الامواٛ الخاضت اإلاؿخهملت    ا الدديجت الطاَيت4ا1

اإلاؤؾؿت ، و ٖظا خؿاب مغصوصيت نداضغ الاضٛو الشابخت و ه  الدديجت التي جكهغ كهض زطم الػغائب 

ٗاث   .33نلى اعباح الشغ

 ـ مقاًِع اخسي للمسدودًت :9

اب انخباع اإلاؤؾؿت وخض ا مطضع لخمويل اإلاؤؾؿت طاجيا او مٓياؽ للمغصوصيت ي  ا الخضَٔ الدٓضب :1ا2

ٗام  و صحيد ٗاث و  ظل الازيرة جؤزغ نلى جدضيض يم٘ن اب يٙوب  ا نكغا يب اإلاؤؾؿت حؿخهمل الا خ 

 الدديجت التاائيت للمؤؾؿت و التي جؤزغ نلى ايغاص ا .

 و يدٓؿم الُائؼ الدٓضب انى ْؿميب  ما :

ٗاث + اإلاؤوناث   الُائؼ الدٓضب الاظمان  = الدديجت الاظماليت + الا خ 

ٗاث + اإلاؤوناث الُائؼ الدٓضب الطا   = الدديجت ال  طاَيت + الا خ 
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 31 الصفحة 
 

: يهظي امٙانيت اإلاؤؾؿت جمويل طاتاا و طلٚ من ز ٛ سشاؾها ، و  ظا كهض الحطٛو  ا الخمويل الظاحذ2ا2

ٗاث و اإلاؤوناث و ْبل  نلى نديجت الضوعة مػاَا الياا ندطغين  اماب صازل اإلاؤؾؿت و  ما الا خ 

 ما يؿمى بالُائؼ الدٓضب الظب ؾبٔ الخؿّغ الي  .الوضٛو انى ْضعة الخمويل الظاحذ ، جمغ نلى 

الاعباح اإلاوػنت ، و يم٘ن جٓضيم الخمويل الظاحذ نلى ان   –الخمويل الظاحذ = الخضَٔ الدٓضب الطا   

مجموم اإلاواص اإلااليت اإلاوظوصة جدذ جطٍغ اإلاؤؾؿت لًغع جؿويغ سشاؾها و الاؾخٓ ليت من الخمويل 

 ظاحذ    اإلاجايث الخاليت :الخغج  و يؿخهمل الخمويل ال

 ا امٙانيت جمويل الاؾدشماعاث و بالخان  يازظ كهيب الانخباع    بغنامج اؾدشماعيت اإلاؤؾؿت .

 ا امٙانيت صَو الؿدضاث و الاؾهم .

 ا امٙانيت حهضيل او جلحيذ نضم ُٖايت عاؽ اإلااٛ الهامل الطا   اب جدٓئ شغوؽ الخواػب الضائم .

لٓياؽ مغصوصيت اإلاؤؾؿت يم٘ن مٓاعنت الدديجت اإلاخدطل نلياا    ناايت الؿدت  ت :ا الدديجت اإلاالي3ا2

غة و يه ر نلياا بالاؿبت الخاليت :  بايمٙانياث اإلاخَو

ٛ  1ب  = الدديجت الطاَيت / مجمونت الاضو

ت جٓيـ  ظل الاؿبت مغصوصيت عةوؽ الامواٛ اإلاؿخهملت    اؾخً ٛ او    مغصوصيت الاشاؽ جضٛ  ظل الاؿب

 نلى صعظت اإلاضيونيت و حهؿذ باله ْت الخاليت :

 + الضيوب / الامواٛ الخاضت  1مجمونت الاضٛو / الامواٛ الخاضت = 

 و اله ْت الازيرة ندطل  نلياا من ز ٛ جؿبئ اله ْت الخاليت :

 1الامواٛ الخاضت / مجموم الاضٛو + الضيوب = 

  1يوب / الامواٛ الخاضت +مجموم الاضٛو / الامواٛ الخاضت = مجموم الض

و مد  سؿخسلظ اب مغصوصيت الامواٛ الخاضت جغجبـ بمغصوصيت الاؾخً ٛ و بضعظت الاؾخضانت و    غل 

صعاؾت اإلاغصوصيت نلى اؾاؽ اإلاهؿياث اإلاداؾبيت يؿلو لدا نضة مشاٗل من ناخيت الٓيمت الحٓيٓيت 

ٔ اله   ْت :للمبالًت الدٓضيت و ٖظلٚ الخضخم    اإلاغصوصيت َو

 الدديجت الطاَيت / اظمان  الاضٛو 
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 31 الصفحة 
 

َالدديجت مٓيمت باؾهاع ماليت ن٘ـ الاضٛو اإلآيمت بمبالٌ طاث ْضعة شغائيت جسخلِ نن الٓضعة 

 الشغائيت للمبالٌ اإلاٙونت للدديجت الطاَيت .

 املطلب الثاوي: منىهاث و مخطلباث املسدودًت

دا نلى ا م مٓ دا إلاُهوم اإلاغصوصيت و حهَغ اييؿها ؾاخؿّغ الاب انى الانوام اإلاسخلُت للمغصوصيت و كهض جؿْغ

 ا مها الاْخطاصيت و اإلااليت و الاظخمانيت و الؿياؾيت و لها صوع    عبديت اإلاؤؾؿت.

 اوال : منىهاث املسدودًت : 

 جخمشل  ظل اإلاٙوناث من مٙونيب ازديب  ما اإلاٙوناث الاْخطاصيت و اإلااليت :

 ـ املنىهاث الاقخصادًت :0

 ٙوب من ندطغين  اميب يخمش ب    : جخ

 ا الانخاظيت : 1-1

نٍغ " بٛو مان  " الانخاظيت من مدؿٔ ٗوناا مؤشغ الُ٘ايت باناا جغجبـ بيب الُهاليت للوضٛو انى الا ضاٍ 

 و الُ٘ايت    خؿن اؾخسضام اإلاواعص و الهداضغ الانخاظيت اإلاخاخت كًيت بلوى الهضٍ.

ضة بالاؿبت للُغص الهامل و اإلاؤؾؿت و اإلاؿهالٚ و اإلاجخمو ٖٙل َبالاؿبت و جخمشل ا ميهاا    مؿخوياث ن

 للمؤؾؿت َاناا حه ر نن ُٖايت الاصاعة    اؾخسضام اإلاواعص و الامٙانياث للحطٛو نلى اخؿن نديجت مم٘دت 

يت و الانخاظيت مؤشغ نلى خؿن الؿير ، و الُائضة حهوص نلى اإلاؤؾؿت نلى خؿن الؿيؿغة يعجُام الانخاظ

بالاؿبت للخٙاليِ و جخمشل    ػياصة الانخاط و الهائض الداجج نن ػياصة ْيمت اإلابيهاث الداججت نن ػياصة 

الانخاط و زُؼ الخٙاليِ و ي شٚ اب ػياصة اإلاغصوصيت و الاعباح حهخ ر من الازاع التي جؤصب بضوع ا انى اإلاؼيض 

الانخاط ، الضعاؾاث و البدور ، اغاَت انى اناا  من الُ٘ايت    الانخاط ، و طلٚ من ز ٛ ما يسظ بخؿويغ 

 .34جؤصب انى مؼيض من الاؾدشماعاث و اؾخً ٛ اإلاواعص اإلاخاخت و َغص الهمل

و ْض طٖغ ٗل من " اب.ايلوب" و ػميل  " ج .ؾضيؿاب " باب الخًيراث التي جؿغا نلى مؿخوياث الانخاظيت 

يا طاث الا ميت الاْخطاصيت و الاظخمانيت مشل يم٘ن اب جٙوب لها ازاع ظض نميٓت نلى نضص من الٓػا

 مهضٛ الخدميت او اعجُام مؿخو  اإلاهيشت ، جدؿيب ميإلااب اإلاضَوناث ، الؿيؿغة نلى الخضخم .
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 32 الصفحة 
 

ت امٙانيت صالت الانخاط و الخموين ، خيض جٓاؽ الانخاظيت  الانخاظيت نباعة نن مؤشغ ليم٘ن من ز ل  مهَغ

 باله ْت الخاليت :

 لٓيمت اإلاػاَت / الاضٛو الشابخت الانخاظيت = ا

و اإلاُهوم الهام ل نخاظيت يوح  نلى اناا يالبا ما حؿخسضم اله ْت الاؿبيت بيب ٖميت الانخاط من اإلادخجاث 

و الخضماث ) اإلاسغظاث ( و ٖميت اإلاواعص التي اؾخسضمذ    جدٓئ  ظل ال٘ميت من الانخاط ) اإلاضز ث ( و 

ٗايحذ  : يم٘ن ْياؽ الانخاظيت 

 الانخاظيت الٙليت = الانخاط / نداضغ الانخاط = اإلاسغظاث / اإلاضز ث 

 .35+الخدكيم ( اإلاواعص الؿبيهيت +الهمل+ اب الانخاظيت الٙاملت = الانخاط / )عاؽ اإلااٛ

 اما الانخاظيت الاؼئيت جخمشل    :

 انخاظيت ندطغ الهمل = اإلاسغظاث الٙليت / مضز ث ندطغ الهمل 

ذ الهمل / ٖميت الانخاط  ) اإلآياؽ الؼمظي (مؿخو  انخاظيت   الهمل = ْو

ذ الهمل  ) اإلآياؽ ال٘مي (  مؿخو  الانخاظيت = ٖميت الانخاط / ْو

 انخاظيت عاؽ اإلااٛ = مضز ث عاؽ اإلااٛ / اإلاسغظاث الٙليت

 انخاظيت اإلاواص الاوليت = مضز ث اإلاواص الاوليت / اإلاسغظاث الٙليت 

جدٓئ انخاظيت ظضيضة من الهداضغ اإلاٙونت لدكامها ، َاب اإلاغصوصيت ندضئظ ؾوٍ اب جم٘دذ اإلاؤؾؿت من 

 جخدٓٔ و بطُت ظيضة .

و يٓطض باينخاظيت اناا اإلاؤشغ لٓياؽ امٙانياث مددظى الانخاط و الخموين و يم٘ن اؾخاخاظها من اله ْت 

 لاؿبت الخاليت :اإلاوظوصة بيب الهوامل اإلادخجت و هام اؾها ٕ الهوامل و حه ر نتاما با

 الٓيمت اإلاػاَت نلى الامواٛ الشابخت بالٓيمت الاظماليت و بطوعة عياغيت :

 الٓيمت اإلاػاَت / الاضٛو الشابخت بالٓيمت الاظماليت 
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 33 الصفحة 
 

و لٙذ حه ر نن اله ْت اإلاوظوصة بيب مطاعيِ الهامليب و الاضوٛ الشابخت ل ؾخً ٛ و  ظا َيما يخهلٔ 

ماٛ عاؽ اإلااٛ اإلادخج وشغوؽ اؾخهمال  انى  دا يم٘ن اب نٓٛو الانخاظيت جدضص لدا باينخاظيت َ  يم٘ددا ا 

 جٙاليِ اإلاؤؾؿت من ظهت و جؤزغ من ظهت زانيت مباشغة نلى اإلاغصوصيت الاْخطاصيت للمؤؾؿت.

ٗانذ ؾغنت الضوعاب اؾغم  اب مٓياؽ َهاليت عاؽ اإلااٛ  و مهضٛ صوعاب عاؽ اإلااٛ اإلاؿخسضم ، اب ٗلما 

ٗانذ الُهاليت اٖثر ، و الُهاليت ه  مض  انخاظيت الهامل او الالت مٓاعنت بايمٙانياث اإلاخاخت، اب ٗلما 

ؾغنت الضوعاب سؿخؿيو جؿبيٓها نلى ٗل نداضغ اإلاوظوصاث ل ضٛو او الامواٛ الخاضت و طلٚ بخؿبئ 

 اله ْت الخاليت :

 ٛ م الانماٛ / اظمان  الاضو  ْع

 ه ْت الخاليت :و من الاانب اإلاان  جكهغ بال

 مجموم الاضٛو / الامواٛ الخاضت 

اب  ظل الاؿبت حهخ ر نلى مض  َهاليت اؾخهماٛ عاؽ اإلااٛ من ؾٍغ اإلاؤؾؿت ٖما حه ر نن الشغوؽ التي 

 حؿخهمل الوؾائل    قلها و طلٚ لػماب نجاح الانخاط َاب :

م الانماٛ / مجموم الاضٛو   ؾغنت صوعاب الاضٛو = ْع

 يير ان  من الداخيت اإلااليت يُػل اؾخهماٛ صوعاب عاؽ اإلااٛ اإلاؿدشمغ اب اله ْت :

م الانماٛ / الامواٛ الخاضت   ْع

 و مد  يم٘ن جدضيض ؾغنت صوعاب عاؽ اإلااٛ اإلاؿخهمل و الظب  و نباعة صوعاب الاضٛو مهامل اإلاضيونيت .

 ؿت من ػاويخيب :و  ظل الاؿبت جدضص لدا الحالت الحٓيٓيت او الُهليت للمؤؾ

م الانماٛ .  ا ػاويت ػياصة ْع

 ا ػاويت ػياصة اإلاضيونيت للمؤؾؿت .

و سؿخؿيو غم الُهاليت من بيب اإلاٙوناث الازغ  للمغصوصيت و جٓيـ لدا  ظل الازيرة مهضٛ َهاليت عاؽ 

غ اإلااٛ اإلاؿخهمل الاْخطاصب و طلٚ بواؾؿت مهضٛ ؾغنت صوعاب عاؽ اإلااٛ و  دإ نضة حًيراث جؤز

 مباشغة نلى ْياؾاث عاؽ اإلااٛ اإلاؿخهمل و نظٖغ متاا :

 ا الاضٛو الشابخت الاظخمانيت و الاضٛو الشابخت الطاَيت .
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 34 الصفحة 
 

 ا الاضٛو الاظماليت .

 ا الاضٛو الشابخت ل ؾخً ٛ ) اظماليت او ضاَيت ( .

ٗانذ   ظل الازيرة و يم٘ن جؿبئ ؾغنت الضوعاب نلى ٗل الهداضغ اإلاوظوصة و زاضت عاؽ اإلااٛ ؾواء 

 مضمج    الاضٛو الاظماليت او الاضٛو الشابخت او    الامواٛ الخاضت .

م الانماٛ نلى مجموم الاضٛو جٙوب  ظل اله ْت اإلاؿخهملت صائما و يم٘ن ٖخابهاا بطوعة عياغيت :          اب ْع

م الانماٛ / مجموم الاضٛو   ْع

ؽ اإلااٛ اإلاؿخهمل صازل اإلاؤؾؿت مغ وب باؾخهماٛ اب الاؿبت اإلاظٗوعة ؾابٓا جٓيـ لدا مض  َهاليت عا

 .36جٓدياث خضيشت و  ظا لهضٍ جدٓئ انخاظيت اٖثر و ٖظا غماب الخباصٛ 

م الانماٛ نلى مجموم  ناصة ما حؿخهمل ن ْت ؾغنت عاؽ اإلااٛ اإلاؿخمغ و اإلاه ر ند  باله ْت الخاليت ْع

 ظل الاؿبت مؿخاخجت من اله ْت الؿابٓت الظٖغ و الامواٛ الخاضت و  ظا ؾبٓا من الداخيت اإلااليت ، اب 

 ه  :

م الانماٛ / مجموم الاضٛو   ْع

 .37يم٘ن غغب  ظل الازيرة باله ْت الخاليت مجموم الاضٛو نلى الامواٛ الخاضت 

 و حه ر نن مؿخو  مضيونيت اإلاؤؾؿت ، و مما ؾبٔ يم٘ن ٖخابت .

م الانما م الانماٛ                     ْع ٛ ْع  ٛ         مجموم الاضو

 الامواٛ الخاضت              مجموم الاضٛو       الامواٛ الخاضت 

 ـ املنىهاث املالُت :9

اب الدؿيير الايض و الُهاٛ    اؾخسضام عاؽ اإلااٛ يؤصياب خخما انى ايجابيت جخهلٔ بالُائؼ الاظمان  

مباشغة بايْتراع و الاؾخضانت من الًير اب مض  ل ؾخً ٛ ، اب اإلاغصوصيت اإلااليت ل مواٛ الخاضت جخازغ 

مضيونيت اإلاؤؾؿت و ْضعتاا نلى حؿضيض صيتاا يير اب الُوائض جؿغح من الػغيبت اإلاضَونت من الازظ كهيب 

 الانخباع الخضَٔ الدٓضب .
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 35 الصفحة 
 

انذ الهداضغ اب اإلاغصوصيت اإلااليت و اإلاخمشلت    عاؽ ماٛ اإلاؤؾؿت حهخمض نلى الُائؼ اإلاان  اإلاوػم ، َٙلما ٗ

ٗانذ الدديجت اخؿن ، و بالخان  جدٓئ  اإلاٙونت لغاؽ ماٛ اإلاؤؾؿت مؿخٓلت نن الخمويل الخاعج  ٗلما 

مغصوصيت اَػل التي حؿعى و جامل اإلاؤؾؿت الحطٛو نلياا و اله ْت الخاليت جبيب لدا مٙوناث اإلاغصوصيت 

 باؾخً ٛ اإلاؤؾؿت يضولها .

 38م الانماٛ               الدديجت الطاَيت الدديجت الطاَيت        ْع

 ٛ م الانماٛ          اظمان  الاضٛو            اظمان  الاضو  ْع

الاؼء الاٛو من اله ْت يمشل الهامش الاظمان  الطا   و جٓيـ  ظل الاؿبت صعظت اؾخهماٛ موظوصاث 

م الانماٛ اإلادٓٔ .  اإلاؤؾؿت و حهخ ر ايػا نلى َهاليت ْع

لشاسذ َهو يه ر نلى صعظت اؾخهماٛ اإلاؤؾؿت لاميو اضولها و حؿمذ ايػا بخٓييم َهاليت اما الاؼء ا

الدؿيير صازل اإلاؤؾؿت و جخازغ  ظل الاؿبت بكغوٍ الؿّو و اإلاداَؿت    انسُاع اؾهاع البيو مش  او 

 اعجُام    جٙاليِ الانخاط او الخوػيو .

مؿخو  جؿوع ا و  ظا الاؾخهماٛ الحؿن يؤصب انى  اب الاؾخهماٛ الايض او الحؿن لغاؽ ماٛ اإلاؤؾؿت و 

جدؿيب نديجت ظضيضة طاث ؾاكو اْخطاصب و  ظا ؾبٓا لخهغيِ مدخجاتاا الؿدويت و  ظا يٓاؽ بالُائؼ 

الاظمان  ل ؾخً ٛ ، و مد  سؿخؿيو الٓٛو اب جازير اإلاغصوصيت اإلااليت ل مواٛ الخاضت باإلاضيونيت نالبا ما 

 حهخ ر نب ا نلى اإلاؤؾؿت اب اناا جٙلُت اغاَيت و ه  ؾبٓا جؤزغ نلى مؿخو  الدديجت .يهوص انى اب الُوائض 

 ظا ٗل  من الداخيت الاْخطاصيت اما من الداخيت اإلااليت و بمُهوم الخضَٓاث ، َاب مغصوصيت الاضٛو 

ٗاث بطُت نامت  .39اإلاؿخهملت    عاؽ ماٛ اإلاؤؾؿت حهخمض نلى خطت الُائؼ اإلاان  اإلاوػم نلى الشغ

 ثاهُا : مخطلباث املسدودًت :

ذ ػمظي  ج٘من مخؿلباث اإلاغصوصيت    اإلاغاْبت و ه  نمليت  امت جٓوم بمهالات الاندغاَاث كؿغنت و    ْو

 ْطير و ٖظلٚ ْياؽ اإلاغصوصيت .

 ـ مساقبت املسدودًت : 0

الاندغاَاث  اب مغاْبت اإلاغصوصيت نمليت ظض  امت بالاؿبت للمؤؾؿت خيض جخم٘ن من ز لها من جلحيذ

ذ ْطير و  ظل اإلاغاْبت حؿخلؼم اظغاءاث متاا :  كؿغنت و    ْو
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 ا وغو جٓضيغاث مُطلت نلى الدخائج اإلااليت و الاْخطاصيت    امٙانيت خضوص اإلاؤؾؿت .

ا جدضيض َوعب ل ندغاَاث و  ظا بمٓاعنت الدخائج اإلادٓٓت بالدخائج اإلآضعة و جدليل مطاصع الخلل و اؾباب  

 ليت او زاعظيت .ؾواء صاز

ا اجساط الاظغاءاث التي من شاناا اب جدٓظ من خضة  ظل الاندغاَاث بديض جٙوب  ظل الاظغاءاث مضعوؾت 

و مداْشت من اظل الاْتراب انى مؿاع الا ضاٍ اإلاوغونت ، او جدضيض ا ضاٍ ازغ  و مغاْبت اإلاغصوصيت 

ت و ي جٓو  ظل الهمليت ٗليا نلى اإلاؿؤوٛ نمليت مؿخمغة جٙوب نلى اؾاؽ الوزائٔ و اإلاهلوماث اإلاداؾبي

اإلاان  بل يخدمل مغاْبت الدؿيير الاؼء الاٛو من اإلاغصوصيت اإلااليت و الاْخطاصيت و طلٚ باؾخسضام الخٓدياث 

 الخٓضيغيت .

 ا نكام نٓضب للمهلوماجيت ٗوغو اإلايإلاانيت الخٓضيغيت .1

 ا مطلحت الضعاؾاث الاْخطاصيت .2

 ؾغئ اإلاداؾبت الخدليليت .ا جدليل الدخائج نن 3

و  دا يم٘ن الٓٛو اب مغاْبت اإلاغصوصيت جٓو نلى ناجٔ اإلاؿؤوٛ اإلاان  بالضعظت الاونى و ٖظا مغاْب الدؿيير 

ير ٗل اإلاهلوماث و البياناث  َهما مؿالباب بالخجاوػ مو ا ضاٍ اإلاؤؾؿت و طلٚ باجساط الخضابير الُهالت و جَو

 .40مغاْبت اإلاغصوصيت باخؿن وظ  و جم٘ن من الحُاف نلى نخائج اإلاؤؾؿت التي من شاناا اب حؿانض ا نلى 

ي يم٘ن للمؤؾؿت جلحيذ الاندغاَاث الداظمت نن الُّغ بيب الا ضاٍ اإلاؿؿغة و الدخائج اإلادٓٓت    

ابت نلى اخؿن وظ  يبض من اجبام الاظغاءاث  ذ وظيإلا الا بواؾؿت اإلاغصوصيت ، و لٙذ جٓوم كهمليت الْغ ْو

 يت :الخال

 ا اظغاء جابؤاث مُطلت و مضْٓت نن الدخائج اإلااليت و الاْخطاصيت .1

هت و التي لم يخم جٓضيغ ا.2  ا جدليل َوعب ل ندغاَاث الداظمت ندض مٓاعنت الدخائج الُهليت بالدخائج اإلاخْو

و   طاصيت ا اجساط اظغاءاث و التي من شاناا الخٓليظ من خضة الاندغاَاث و اإلاخهلٓت باإلاخًيراث الاْخ3

 اإلااليت .

من اإلا خل اب    اإلاؤؾؿت جٓو اإلاغاْبت للمغصوصيت بالضعظت الاونى نلى ناجٔ اإلاؿؤوٛ اإلاان  لهظل اإلاؤؾؿت 

 و ٖظا مغاْب الدؿيير صازل اإلاؤؾؿت .
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لت للمؿؤوٛ اإلاان  خيض اب  ظا الازير  اب اإلاغصوصيت جٙوب صائما    اإلاؤؾؿت الخاضت باخض  الا ضاٍ اإلاٗو

ة الي  مهمت الخجاعب مو مخؿلباث اإلاؿا ميب  ظا من ظهت و من ظهت زانيت مغاْبت اإلاغصوصيت لخدُظ مؿدض

َيما كهض نلى اؾاؽ امضاص بٙاَت البياناث و اإلاهلوماث و اإلاؿددضاث و الوزائٔ اإلاداؾبيت التي يدخاط الياا 

 .41اإلاؿؤوٛ اإلاان  

يخدمل ٗليا مغاْبت اإلاغصوصيت نلى الوظ  اإلادضص ، و طلٚ ْطض مهام  و مد  يخضح اب اإلاداؾب اإلاان  ي 

بطُت نامت مغاْب الدؿيير ي ألااخم َٓـ باإلاغصوصيت اإلااليت بل يخهض  انى الا خمام باإلاغصوصيت الاْخطاصيت 

 للمؤؾؿت و  ظا الازير يؿخهمل ناصة جٓدياث الانخاط للمؿؤوٛ اإلاان  و من بيب  ظل الخٓدياث نظٖغ ما يل  :

 الخدليليت . ا اإلاداؾبت1

 ا مطلحت الضعاؾاث الاْخطاصيت .2

ٗا ل  و بطُت نامت  ظا ما يم٘د  من غبـ مغاْبت اإلاغصوصيت بطوعة مؿخمغة اب اإلاؿؤوليت اإلالٓاة نلى 

ٗل من اإلاغاْب اإلاان  و مغاْب الدؿيير خيض يجب اب جٙوب زاليت من الًموع    اإلايضاب الهمل  مما 

ت كهيضة نن  الخؿبئ    كهؼ البلضاب مشل الويياث اإلاخدضة نجض اب اإلاغاْب اإلاان  يخضح اب  ظل الخُْغ

يٓوم بمغاْبت اإلاغصوصيت اإلاخهلٓت بايمواٛ الخاضت اما مغاْب الدؿيير ألااخم باإلاغاْبت اإلادخكمت للمغصوصيت من 

 ز ٛ صعاؾخ  للميإلاانيت .

 ـ قُاض املسدودًت :9

زيرة حهخ ر الهدطغ الشاسذ كهض مغاْبت اإلاغصوصيت َاب ْياؽ من بيب مخؿلباث اإلاغصوصيت ْياؾها خيض  ظل الا 

ت نٓاؽ الػهِ و الٓوة و طلٚ لهضٍ جلحيذ  اإلاغصوصيت ش يء مهم ظضا يبض مد  ْطض اٖدشاٍ و مهَغ

الاندغاَاث اب العاؼ و التاوع باإلاغصوصيت ندو الاججال الؿليم و    ظميو اإلاؤؾؿاث الوؾديت نجض اب 

 ت الدؿيير يغجبؿاب اعجباؾا وزيٓا باإلاداؾبت .الدؿيير اإلاان  و مغاْب

اب الخداليل و الخميإلا و زاضت نلى مؿخو  صعاؾاث اإلاغصوصيت اإلاهيدت َُذ اإلاغخلت الحاليت جػم اإلاداؾبت 

 َغنيب مخٙامليب  ما :

 ا اإلاداؾبت الهامت .

 ا اإلاداؾبت الخدليليت .
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لخدليليت و مض  اله ْت التي جغبـ ٗل من يم٘ن انؿاء مُهوم او حهغيِ لٙل من اإلاداؾبت الهامت و ا

  ظين الُغنيب اإلاخٙامليب نلى اإلادكوع الدؿييرب .

لظا نجض اإلاداؾبت الهامت " تاخم باشاؽ اإلاؤؾؿت و الهملياث الاْخطاصيت    شٙل جضَٓاث بيب اإلاؤؾؿت و 

زغين مٓيمت مسخلِ نم ئاا و ٖظا نملها    حسايل جضَٓاث اإلاؤؾؿت مو الانواب الاْخطاصييب الا 

 .42بالوخضاث الدٓضيت " 

ن٘ـ اإلاداؾبت الخدليليت التي ه  " جٓديت إلاهالات اإلاهلوماث اإلاخدطل نلياا من اإلاداؾبت الهامت و مطاصع 

ازغ  و جدليلها من اظل الوضٛو انى نخائج يخسظ نلى غوئ  مؿيرو اإلاؤؾؿت الٓغاعاث اإلاخهلٓت باشاؾها و 

ت و ْياؾها و جدضيض َهاليت جدكيم اإلاؤؾؿت و ٖظا مغاْبت اإلاؿؤولياث حؿمذ بضعاؾت و مغاْبت اإلاغصوصي

ٗانذ نلى مؿخو  الخدُيظ او الاصاعة و ه  اصاة غغوعيت لدؿيير اإلاؤؾؿاث"   .43ؾواء 

َُذ اإلادكوع الدؿييرب يؿمذ بانخباع نمليت الامو و مهالات اإلاهلوماث و جبويباا جبضا باإلاداؾبت الهامت و 

الخدليليت ل٘ن    الهدطغ ؾدؿلـ الػوء يلى الدخائج اإلادؿوبت او التي يم٘ن خؿاباا  جخاكو    اإلاداؾبت

    اإلاداؾبت الهامت ، اب الدخائج الداش ت نن اإلاداؾبت الهامت جدخوب نلى ضُخيب  ما:

 ا من ظهت يٓيؿاب جدائج اإلاؤؾؿت بالاؿبت للمغخلت اإلاداؾبيت او الؿدت اإلاداؾبيت .

ت     ا و من ظهت ازغ  يسطاب مجموم سشاؾاث اإلاؤؾؿت و من ز ٛ  ظين الطُخيب سؿخؿيو مهَغ

مغخلت مهيدت اإلاغصوصيت الاظماليت للمؤؾؿت و من اظل يايت اإلاغاْبت الٓياؽ اإلاؿلٔ للمغصوصيت يجب اب 

ي٘مل بالٓياؽ الاؿبي و الظب حه ر ند     ضيًت مهضيث و الاؿبت ه  الدديجت مٓؿومت نلى مجموم 

 .44الاضٛو 

ٗالخان  : الدديجت الطاَيت / مجموم الاضٛو و ب  الطيًت الغياغيت 

اب  ظل الاؿبت جٓيـ لدا مغصوصيت عةوؽ الامواٛ اإلاؿدشمغة    اإلاؤؾؿت او كهباعة ازغ  مغصوصيت 

 الاؾخً ٛ و التي جضعؽ نن ؾغئ الخدليل الخٓليضب اب جدليل الخٙاليِ و الحام و الغبذ و اسؿبت ه  : 

 ٛ  الامواٛ الخاضت / 45مجموم الاضو

 و  ظل الاؿبت جضٛ بطُت يير مباشغة نلى صعظت الاؾخضانت للمؤؾؿت و حؿخؿيو ٖخابهاا كشٙل ازغ .
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ٗالخان  :  اب سؿبت الضيوب نلى الامواٛ الخاضت ػائض واخض و كشٙل عياض ي 

 1مجموم الاضٛو / الامواٛ الخاضت = الضيوب / الامواٛ الخاضت + 

، و بخدويل  ظا اإلاهضٛ ندطل نلى نمليت اليت حؿمى بخازير الغاَو ، و ازيرا  ن خل قهوع مهضٛ الاؾخضانت

سؿخؿيو الٓٛو بان   دإ ن ْت عبـ بيب مغصوصيت الامواٛ الخاضت    اإلاؤؾؿت و مغصوصيت الاؾخً ٛ و 

 ٖظلٚ بضعظت الاؾخضانت .

 املبحث الثاوي: عالقت الخدقُق املحاطبي في السفع مً مسدودًت املؤطظت

ث الخؿوعاث و الخًيراث الحضيشت    مهدت الخضْئ الضازل  انى مداصاة بضوع اٖ ر للمضْٔ الضازل     اص

نمليت ْياؽ الُ٘اءة و الُهاليت لاميو اسشؿت اإلاؤؾؿت ، و ْض ناص  مههض اإلاضْٓيب الضازلييب بؼياصة 

مطمم اؾاؾا يغاَت صوعل    مجاٛ الخضْئ الاصاعب و جضْئ الهملياث يب  ضٍ الخضْئ الضازل  

الٓيمت و جدؿيب نملياث اإلاؤؾؿاث ٖما نطذ اإلاهايير الضوليت نلى نؿاّ الخضْئ الضازل  بديض يشمل 

مغاظهت الاضو  الاْخطاصيت للهملياث و َهاليهاا و ُٖاءتاا و من غمتاا الػوابـ يير اإلااليت و ٖظا ازخباع 

 اإلاهلوماث الدشًيليت .

 

 .ازاث املطلب الاوى : اجخاذ القس 

من اإلاغجح اب ْيام اإلاؿيرين باجساط الٓغاعاث اإلاخهلٓت بانمالهم    اإلاؤؾؿاث التي يؿيروناا و التي حهخ ر 

مدوع سشاؾاتام ، يجب نلى  ظل الٓغاعاث اب حؿددض انى صنائم اؾاؾيت من اظل جدٓئ اَػل الا ضاٍ 

 للمؤؾؿت .

 

 ـ مفهىم القساز :0

ض نلى اب الٓغاع   دإ حهاعيِ مخهضصة إلاهظى الٓغاع  الاصاعب وغهها مُ٘غو الاصاعة ، و اب ظميهها يٖؤ

الاصاعب يٓوم نلى نمليت اإلاُاغلت ، و كشٙل واع  و مضٕع ، بيب مجمونت بضائل ، او خلٛو ) نلى الاْل 

بضيليب او اٖثر ( مخاخت إلاخسظ الٓغاع يزخياع واخض متاا بانخباع ) سؿب جدٓئ وؾيلت الهضٍ او الا ضاٍ 

 ي يبخًياا مخسظ الٓغاع (.الت
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ػا لٙل البضائل و الحلٛو اإلاخاخت ل زخياع و نضم الٓيام باب نمل  و    اخياب مهيدت ْض يٙوب الٓغاع َع

مدضص و من زم يٙوب الٓغاع  و الاْغاع ، و الؿبب الظب يضَو اإلاضيغ انى نضم اجساط ْغاع و بما يهوص انى اخض 

 امغين  ما :

 لبضائل اإلاخاخت يزخياع اإلاُاغلت .أا نضم جبييب وغوح ٗل ا

ب ا نضم الغيبت    ازخياع بضيل مدضص جُاصيا ل لتإلاام او الاعجباؽ كهمل ْض يؤصب انى غغع بمطالح مخسظ 

 الٓغاع .

و يؿلٔ نلى  ظا الدوم من الٓغاعث الؿلبيت و يهخٓض باناا من ضُاث اإلاضيغ الِ٘ء الظب يضٕع اإلاواِْ 

 .46اط ْغاع مهيب بطضص ا التي جضَو ب  انى نضم اجس

و  و الهؼم او الخطميم الاصاعب نلى ْٛو او َهل مبظي نلى ازخياع خغ لخطٍغ او مؿلٚ ما و الٓغاع  و 

الخياع بيب امغين ي زالض لهما ، َُذ الحالت الشانيت حًلب الحخميت نلى الاصاعة الحغة و ازخياع البضائل 

 .47سخاع بدغيت و يٙوب ْاب  لخدُيظ بضائل موغونيتاإلام٘دت    خالت الاونى يٓاٛ ْغاع نلى ما ي

َالٓغاع  و ازخياع ؾغئ او ؾبيل مهيب للوضٛو انى  ضٍ مغيوب و يدضصل البهؼ بان  ازخياع وام 

 للخطٍغ و للخُ٘ير بؿغيٓت مهيدت    اؾاع مجمونت مخاخت من الكغوٍ .

ٛ بان  ، حهبير نن اعاصة او عيبت مهيدت لض  الٓغاع    اإلاُا يم الضاعظت    الاوؾاؽ الهامت إلادكماث الانما

شخظ مهيب ) ماصب او مهدوب ( خيض يخم الان ب نن طلٚ كشٙل شُهي او م٘خوب من اظل بلوى  ضٍ 

 مهيب .

و يُترع     ظل الحالت جواَغ البضائل و الازخباعاث ال ػمت لبلوى ما يطبوا الي  مخسظ الٓغاع من ا ضاٍ 

ٔ اججا يب  ما :اب الٓغاع كشٙل نام يخم ا  جساطل من ْبل الصخظ اإلااصب او اإلاهدوب َو

 أا الاججال اإلاؿددض انى جضازل خالت الخمهن و الحؿاب و الخُ٘ير و الاصعإ الواع  .
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ِ ي شهوعب جلٓانذ و نُوب   .48ب ا الاججال الظب يؿددض انى مْو

 ـ اهىاع القسازاث :9

 يم٘ددا جطايِ الٓغاعاث ال٘خابيت :

 ايِ الٓغاعاث خؿب )  ا . ؾيموب (:ا جط 2-1

 ميإلا ؾيموب بيب نونيب اؾاؾييب من انوام الٓغاع  ما :  

غ  أا ْغاعاث م رمجت : حهخ ر ْغاعاث م رمجت يب مهايير الح٘م َياا ناصة ما جٙوب واضحت و يالبا ما جخَو

كشاب البضائل اإلاسخاعة ، و اإلاهلوماث الٙاَيت كشاناا و من الؿهل جدضيض البضائل َياا ، و يوظض جاٖض سؿبي 

 .49ه  ْغاعاث مخ٘غعة و عوجيايت و مدضصة ظيضا و لها اظغاءاث مهغوَت و مدضصة مؿبٓا للخهامل مهها 

ب ا ْغاعاث يير م رمجت : ناصة ما جكهغ الحاظت يجساط ا ندضما جواظ  اإلاؤؾؿت اإلاشٙلت يٛو مغة و ي 

ٗاَيت نتاا ، و ي جوظض جوظض ز راث مؿبٓت ب٘يُيت خلها َُذ  ظا الدوم ن اصة ما يلحب ججميو مهلوماث 

 .50مهايير واضحت لخٓييم البضائل

و الازخياع بيتاا ، و لظلٚ َاب الكغوٍ التي حؿوص  ظل الحالت ه  قغوٍ نضم الخاٖض كشاب بضائل نخائج  

اث البضيلت ، و نديجت لهظل الخطائظ َاب ٗل ْغاع يخم وغه  إلاخؿلباث و قغوٍ و زطا ئظ الخطَغ

اإلاشٙلت ، و ي يوظض انماؽ موخضة لحل  ظا الدوم من اإلاشاٗل ، و يم٘ن إلاخسظ الٓغاع     ظل الحالت 

اؾخسضام خ٘م  الصخص ي و جٓييم  و عةيخ  للمشٙلت ، و ه  ْغاعاث يير مخ٘غعة و ٗل متاا ل  ؾبيهخ  

لٓغاعاث و موضحت    الاضٛو اإلاميإلاة و يالبا ما جٙوب نلى صعظت من الا ميت و الخمييإلا بيب الدونيب من ا

 ٗايحذ :

 51حدوى جصيُفاث القسازاث

ت  ْغاعاث م رمجت  ْغاعاث يير م رمجت   اؾاؾياث الخُْغ

 ؾبيههاا عوجيايت و مخ٘غعة يير مدخكمت و يير مخ٘غعة

يم٘ن اؾخسضام الح٘م 

 الصخص ي

 مهايير الح٘م َياا واضحت 

 جدضيض البضائل ؾهلت  جدؿم بدوم من الطهوبت
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 قغوٍ اجداص الٓغاع جاٖض م الخاٖض الاؿبينض

 الاظغاءاث مدضصة يير مدضصة مؿبٓا

ٗاَيت  غة ْليلت ظضا و يير   اإلاهلوماث  مخَو

الخ رة ، بغامج الحاؾوب 

 اإلاخؿوعة 

الؿّغ ال٘ميت و بغامج 

 الحاؾوب الاا ؼة

 اصواث الحل

 

ت : 2-2  ا جطايِ الٓغاعاث خؿب نوم اإلاشاٖع

يب    اجساط الٓغاع :يميإلا بيب الٓغاعاث  ٓا لدوم اإلاشاٖع  َو

 أ ا َهدإ الٓغاعاث الُغصيت : و ه  ْغاعاث يٓوم باجساط ا مؿير واخض .

 .52ب ا ْغاعاث جدكيميت : و ه  التي يشإع َياا الهضيض من مخسظب الٓغاع 

 ا ْغاعاث خؿب اإلاؿخوياث الاصاعيت : 2-3

ٓا للمؿخو  الخدكيمي الظب  يخسظ َي  الٓغاع و ه  : ٖما جخميإلا الٓغاعاث َو

 أ ا الٓغاعاث الاؾتراجيجيت .

 ب ا الٓغاعاث الاصاعيت .

 ط ا الٓغاعاث الدشًيليت .

ا الٓغاعاث الاؾتراجيجيت : ه  ْغاعاث جؤزظ نلى مؿخو  ْمت الهيٙل الخدكيمي بواؾؿت الاصاعة الهليا    

لؿابٓت و جخهلٔ الٓغاعاث الاؾتراجيجيت اإلاؤؾؿت ، و ه  ْغاعاث حهؿى مض  ػمظي ؾويل مٓاعنت بالٓغاعاث ا

بالوغو الخداَس ي للمؤؾؿت    الؿّو ، و    ايخدام الُغص و ججدب مساؾغ البي ت ٖما تاخم الٓغاعاث 

الاؾتراجيجيت بخدضيض ا ضاٍ اإلاؤؾؿت و اإلامواعص ال ػمت لخدٓيٓها و الؿياؾاث التي جد٘م نملياث 

 خالخوػيو و الاؾخسضام باظل اإلاواعص ...ال

ا الٓغاعاث الاصاعيت : َهي ْغاعاث جؤزظ نلى مؿخو  اصاعب انلى مما جؤزظ َي  الٓغاعاث الدشًيليت، َهدض 

ابت نلى الاصاء و َغع ٖظلٚ   ظا اإلاؿخو  يٓوم اإلاضيغوب باجساط ْغاعاث لحل مش٘ ث الخدكيم و الْغ

جدٓئ ا ضاَها و ي جوظض     ظا ْغاعاث مخهلٓت بالخاٖيض من الاؾخسضام الُهاٛ إلاواعص اإلاؤؾؿت    ؾبيل 
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الدوم من الٓغاعاث اظغاءاث مهغوَت مؿبٓا يجب اجبانها و ل٘ن مخسظ الٓغاع يٓوم بخجميو اإلاهلوماث 

ال ػمت لدصخيظ و خل اإلاشٙلت و اب يؿخسضم خ٘م  الصخص ي و عضيضل من الخ رة    ازخياع البضائل    

 .53كهضم جاٖض سؿبي اب مساؾغة  ظل الحالت يخم اجساط الٓغاعاث    قغوٍ جدؿم 

ا الٓغاعاث الدشًيليت : ه  ْغاعاث جطدو    اإلاؿخوياث الخدكيميت الضنيا و اإلاخهلٓت بالهملياث الدشًيليت 

للمؤؾؿت ، و ه  اْغب يجبام حهليماث و اعشاصاث متاا انى الازخياع بيب البضائل و ناصة ما جٙوب مخهلٓت 

ْض جم جدُيظ ا بُ٘اءة و َهاليت ، و يؤزظ  ظا الدوم من الٓغاعاث    قل  بالخاٖض من اإلاهام و الاسشؿت التي

قغوٍ جاٖض جام و نخائجها مهغوَت مؿبٓا مشل حهؿل    زـ الانخاط و ما يدخاظ  من جطليدت من 

 :54الاظغاءاث نمؿيت مهيدت ، و الشٙل الخان  يبيب انوام الٓغاعاث اإلاخسظة نلى ٗل مؿخو  جدكيمي )اصاعب(

 الٓغاعاث    اإلاؿخو  الاصاعب انوام 

 اإلاؿخو  الانلى ْغاعاث اؾتراجيجيت

 اإلاؿخو  اإلاخوؾـ ْغاعاث اصاعيت

 اإلاؿخو  الاصسى ْغاعاث حشًيليت 

 

 ـ خصائص اجخاذ القسازاث :3

 اوضح اسشٍو زطائظ الٓغاعاث من ز ٛ الخطايِ الخان  :

 هليا : مشل :أ ا الٓغاعاث الاؾتراجيجيت التي جخسظ من ؾٍغ الاصاعة ال

 ا ْغاعاث ازخياع مؼيج ؾلهت الؿّو التي حؿانض نلى حهكيم مهضٛ الهائض نلى الاؾدشماع .

 ا ْغاعاث جسطيظ اإلاواعص نلى اؾخسضاماتاا البضيلت او الخاضت بالُغص اإلاغجبؿت بالؿلهت و الؿّو .

 ا ْغاعاث الخدويو .

يذ اػمدت البضء    الخوؾو يير اإلاخ  ٘غع.ا ْغاعاث ازخياع جْو

ؼيت    اجساط ا .  ا و جخطِ الٓغاعاث الاؾتراجيجيت باناا يير مخ٘غعة ٖما اناا جدكى بضعظت ناليت من اإلاٖغ

 ب ا الٓغاعاث الخدكيميت الاصاعيت :
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 و ه  الٓغاعاث التي جخطِ بالخ٘غاع اطا ْاعنا بالؿابٓت و جطضع نن الاصاعة الوؾؿى و من امشلهاا مايل  :

 ظغاءاث جوػيو اإلاواعص نلى اؾخسضاماتاا البضيلت .ا الٓغاعاث الخاضت با

 ا الٓغاعاث الخاضت بددكيم اإلاواعص و جمل٘ها و جدميهاا .

ا الٓغاعاث الخدكيميت اإلاغجبؿت بخضَٔ اإلاهلوماث و جدضيض الحغياث و الط خياث اإلاسولت ل َغاص )الؿلؿت( 

 و ٖظلٚ اإلاؿؤوليب .

الانماٛ و الاسشؿت و جوػيو الخماث و الدؿهي ث بيب الاْؿام  ا الٓغاعاث الخاضت بسؿواث جدُيظ و جضَٔ

 و الوخضاث الخدكيميت .

 ط ا ْغاعاث حشًيليت : 

ؼيت و بالخ٘غاع ، و اب اناا م رمجت و من الامشلت نلى  ظل  جخطِ  ظل الٓغاعاث بضعظت ناليت من اإلاٖغ

 الٓغاعاث :

 ؿيت .ا جوػيو اإلاواعص اإلاخاخت نلى الاسشؿت الوقيُيت الغئي

 ا ظضولت الانخاط و ظضولت الاؾخسضاماث و حشًيل اإلاواعص .

ابت نلى الهملياث .  ا اؾاليب الاشغاٍ و الْغ

 ا جدضيض مؿخوياث الدشًيل اب هام الانخاط و مؿخوياث اإلاسؼوب و الخسؼين .

 .55ا الٓغاعاث الخاضت بالدؿهير و ؾياؾاث الخدميت و البدور 

ث الاشغاٍ و إلاسخلِ الٓغاعاث زطائظ مخبايدت و مهغوَت ، و  ظل و جطضع  ظل الٓغاعاث نن مؿخويا

 الخطائظ امغ غغوعب إلاخسظ الٓغاع ، و الاضٛو الخان  يبيب زطائظ مؿخوياث اجساط الٓغاعاث:

 56ظضٛو زطائظ مؿخوياث اجساط الٓغاع

 

 الخاضيت اإلاؿخو  الاؾتراجيج  اإلاؿخو  الاصاعب  اإلاؿخو  الدشًيل 
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 جدوم اإلاشاٗل ٛنا مخوؾؿت  مخضسذ

 صعظت الخدكيم مخضنيت مخوؾؿت ناليت

 صعظت الًموع ناليت مخوؾؿت مخضنيت

 صعظت الاظهااص ناليت مخوؾؿت مخضنيت

 الأَ الؼمظي بالؿديب بالشهوع  باييام

 الٓغاعاث الٓابلت لل رمجت ي جوظض كهػها اٖثر ا

 ْليلت

 اٖثر ا

 الدطِ جٓغيبا

 الدطِ جٓغيبا

 اٖثر ا

 ْليلت

 ْغاعاث الخسؿيـ

 ْغاعاث الخدكيم

 

ت مً الىاحُت العلمُت و العملُت :4  ـ اهمُت القسازاث الاداٍز

 :ا ميت الٓغاعاث من الداخيت الهلميت أا 

ا حهخ ر الٓغاعاث الاصاعيت وؾيلت نلميت و َديت خخميت ناظهت لخؿبئ الؿياؾاث و الاؾتراجيجياث للمدكمت 

 و نمليت .    جدٓئ ا ضاَها بطوعة موغونيت

ابت و  ا جلهب الٓغاعاث الاصاعيت صوعا خيويا و َهاي    الٓيام بٙاَت الهملياث الاصاعيت مشل الخسؿيـ و الْغ

 الخدكيم و يير ا .

ا جؤصب نمليت اجساط الٓغاعاث صوعا مهما    ججؿيض ، ج٘ييِ ، جُؿير و جؿبئ الا ضاٍ و الؿياؾاث و 

 الاؾتراجيجياث الهامت    اإلادكمت .

ا جؤصب الٓغاعاث الاصاعيت نن ؾغئ نمليت اجساط الٓغاع صوعا  اما    ججميو اإلاهلوماث ال ػمت للوقيُت 

الاصاعيت نن ؾغئ اؾخهماٛ وؾائل نلميت و ج٘دولوظيت مخهضصة و مسخلُت للحطٛو نلى اإلاهلوماث ال ػمت 

 للخدكيم .

 :ا ميت الٓغاعاث من الداخيت الهمليت ب ا 

ِ الٓاصة الغةؾاء الاصاعييب .ا ج٘شِ الٓغاعا  ث الاصاعيت نن ؾلٕو و مْو

 ا ج٘شِ نن الٓو  و الهوامل الضازليت و الخاعظيت الػايؿت نلى مخسظب الٓغاع .

ا حهخ ر الٓغاعاث الاصاعيت وؾيلت يزخياع و ْياؽ مض  ْضعة الٓاصة و الغةؾاء الاصاعييب    الٓيام بالوقائِ و 

 ٓيٓها و انجاػ ا باؾلوب نلمي و نمل  .اإلاهام الاصاعيت اإلاؿلوب جد
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ابت الاصاعيت   .57ا حهخ ر الٓغاعاث الاصاعيت ميضانا واؾها للْغ

س املدقق الداخلي و مظاهمخه في جحظين الاداء املالي.  املطلب الثاوي : جقٍس

ابت  كهض ما يٓوم اإلاضْٔ الضازل  بٙل ما يلؼم من زؿواث الخضْئ و الُدظ و ٖظا جٓييم نكام الْغ

الضازليت و َدظ الحؿاباث و الٓوائم اإلااليت يٓوم بانضاص الخٓغيغ الظب يػم نخائج ما ْام ب  و يٙوب 

موظها يصاعة اإلاؤؾؿت ، ل ؾ م نلى اإلا خكاث و الخوضياث و الاْتراخاث َيما يسظ الاصاء اإلاان  و ٖظا 

ٓا كهضص من اصلت الازباث .  جدؿيد  و الظب يٙوب مَغ

 س و معاًيرها في الخدقُق الداخلي :ـ اعداد الخقاٍز0

يهخ ر الخٓغيغ الهدطغ الازير من نداضغ الخضْئ الضازل  بانخباعل الاصلت الغئيؿيت التي يه ر َي  اإلاضْٔ نن 

 عاي  الُظي اإلادايض .

 ا ما يت الخٓغيغ : ه  ٗلمت يجيايت جخٙوب من مٓؿهيب مهدا ا بالهغبيت ) يدمل انى ( او ) يغظو انى ( و  و 

 نغع إلاهلوماث ظضيضة او جدليل لٓغاع اجسظ    اإلااض ي او جوضيت باجساط ْغاع مؿخٓب  .

 و ه  وؾيلت لدٓل اإلاهلوماث و البياناث و الٓغاعاث بيب الاهاث اإلاسخلُت اما شُهيا و اما جدغيغيا .

صٛ الاعاء نن ؾغئ َالخٓاعيغ ه  البياناث و اإلاهلوماث التي يجمهها اإلاضْٔ من اإلا خكت و اإلاداؾبت و جبا

 الاجطاٛ الصخص ي بالٓائميب بالخدُيظ و من ز ٛ الوظوص الُهل     مواْو الخدُيظ .

ه  .  اطا الخٓاعيغ جبليًاث شُهيت او عؾائل من اإلاغةوؾيب نن ؾير الخدُيظ و مْو

ي ليت يم٘ن اب يهٍغ الخٓغيغ نلى ان  وزيٓت م٘خوبت و ضاصعة من شخظ منهي الظب  و اإلاضْٔ ، يمخاػ با

يبضاء عاب َظي مدايض خٛو الٓوائم اإلااليت و الاظغاءاث التي ْام بُدطها    اإلاؤؾؿت و مض  صْت و صحت 

 .58البياناث و اإلاهلوماث التي انخمض نلياا يبضاء الغاب 

س:9  ـ اهداف الخقٍس

ن انماٛ الخضْئ من ز ٛ الخٓغيغ يؿعى اإلاضْٔ الضازل  انى الاب ى نن اإلا خكاث و الخوضياث الداججت ن

و ٖظا الخًيير ل َػل من ز ٛ ن٘ـ مجهوص اصاعة الخضْئ الضازل  انى الاصاعة الهليا ، و الخازير    نمليت 

اجساط الٓغاعاث من ز ٛ جدضيض الانماٛ التي ْام باا انػاء الخضْئ و اْدام الٓاعئ بوظهت الدكغ التي 
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بالاؿبت لخؿويغ اظغاءاث الهمل و نٓل الاَٙاع و اإلاهلوماث و  ج ء باا    الخٓغيغ و ابضاء الخوضياث ال ػمت

 .59جباصلها 

س :3  ـ اهىاع الخقاٍز

ٗالخان  :  نوظؼ ا    اعبهت و ه  

 ِ ميت لخس ر اإلاخلٓذ نن خالت او مْو ميت و يير ْع ا الازباعب : و ه  جٓاعيغ حؿخهغع مهلوماث او بياناث ْع

 زاص إلاوغوم مدضص ؾلبخ  الاهت اإلاخلٓيت .

ام و  يت نن خالت او موغوم و جدليل البياناث و الاْع ا الخدليل  : و ه  الخٓاعيغ التي جٓوم بضعاؾت مؿخَو

 جٓضيم الاؾخاخاظاث و الخوظيااث ال ػمت .

ام التي جخم ظمهها و اؾخهغاغها    نُـ  ا جُؿيريت : و ه  جٓاعيغ جدخوب نلى شغح و جُؿير البياناث او الاْع

 الخٓغيغ .

و ل صاعة كشٙل عوجيظي غمن ما و مخهاٍع نلي ا عوجيا  . 60يت : و ه  جٓاعيغ جَغ

س في وظُفت الخدقُق الداخلي :4  ـ معاًير اعداد الخقٍس

جوظض مهايير يجب نلى اإلاضْٓيب الضازلييب انخماص ا ندض انضاص م لهظل الخٓاعيغ و جخمشل    انضاص جٓغيغ 

و كهض اٖخماٛ َدظ الخضْئ ، و مد اْشت الدخائج و الخوضياث مو اإلاؿخوياث الاصاعيت اإلاهيدت م٘خوب و مْو

ْبل اضضاع الخٓغيغ التاانذ اإلا٘خوب ، ْض جدؿوب الخٓاعيغ نلى جوضياث بالخدؿيداث اإلاؿخٓبليت و الاصاء و 

الخوضيت بالهمل الخلحيخ  ال ػم و اخخواء الخٓاعيغ و الًغع و الدؿاّ و الدخائج و اجطاَها باإلاوغونيت و 

ح و الازخطاع و جُدظ و جٓيم الخٓاعيغ من ْبل مضيغ الخضْئ و اإلاغاظهت الضازليت او من يدوب ند  الوغو 

 .61لهظا اإلادطب ْبل اضضاعل من ْبل اإلاضْٔ الخاعج  

س املدقق الداخلي :5  ـ خصائص جقٍس

 من ا م الخطائظ التي جؤزغ    جطميم الخٓاعيغ مايل  :

    جٓاعيغ كشٙل مسخطغ جُيض اإلاضيغ نلى اجساط الٓغاعاث. ا اإلادُهت : يبض اب حهغع اإلاهلوماث

 ا الشٙل اإلا ئم : وغوح الخٓاعيغ لدؿهيل ْغائهاا و َهم ما جسخوي  من مهلوماث .
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ام الطُداث .  ا مدضص الهويت : يبض من اشخمال  نلى مهلوماث اؾاؾيت جدضص  ويخ  مشل الهداوين و اْع

 ى اؾـ زابخت ، و جخم ٖخابت الخٓغيغ نلى ز ر مغاخل :ا الشباث : يجب اب حهض الخٓاعيغ نل

 ا مغخلت الخسؿيـ لهضص الخٓاعيغ التي ؾيخم اضضاع ا اإلاغخليت متاا و التاائيت .   

   .  ا جٙوب متإلاامدت مو نمليت الخضْئ و من ز لها يخم ٖخابت اإلا خكاث و الخوضياث اوي باٛو

   وزيٓت موخضة الخاؿئ و الترجيب .ا ظمو الاظؼاء اإلاسخلُت نن الخٓغيغ     

يت و اإلاطضاْيت  ظا ما يؤصب انى  و نلي  من ز ٛ جٓغيغ اإلاضْٔ الضازل  يخم جٓضيم نلوماث جمخاػ باإلاوزْو

ٗاب صازل الوخضة الاْخطاصيت  اجساط ْغاعاث ؾليمت و جدؿيب الاصاء من ز ٛ مٓاعنت اصاء اإلاؤؾؿت ؾواء 

 .62اع اإلاؤؾؿت جاشـ    مديـ جداَس ي او غمن اإلاؤؾؿاث اإلامازلت بانخب

 ـ ازشاداث جخعلق بالتزاماث املدقق الداخلي :6

يجب نلى اإلاضْٓيب الضازلييب الخٓغيغ نن نخائج نملهم الخضْيٓذ من اظل ايطاٛ الدخائج اإلاخهلٓت كهمليت 

و كهض انهااء نمليت الُدظ الخضْيٓذ و يم٘ن اب حؿخسضم الخٓاعيغ  الخضْئ باضضاع جٓغيغ م٘خوب و مْو

اإلاغخليت ييطاٛ اإلاهلوماث التي جخؿلب ا خمام َوعب و طلٚ من اظل ايطاٛ جُؿير    نؿاّ الخضْئ 

 للاشاؽ موغو اإلاغاظهت .

اب ملخظ الخٓاعيغ التي جلٓى الػوء نلى نخائج الخضْئ يم٘ن اب جٙوب مداؾبت لخلٚ اإلاؿخوياث الاصاعيت 

ضْئ ، َهلى اإلاضْٔ الضازل  مداْشت الاؾخاخاظاث مو التي جٙوب انلى من عئيـ الوخضة موغو الخ

اإلاؿخوياث الاصاعيت اإلاداؾبت ْبل اضضاع الخٓغيغ ال٘خابذ و  دإ مٓاب ث كهض نمليت الخضْئ جخػمن 

مداْشاث و جوضياث و  دإ اؾلوب ازغ و  و مغاظهت مؿوصاث جٓاعيغ الخضْئ مو ٗل عئيـ ْؿم او 

 صائغة مضْٓت .

ذ اإلاداؾب و اب جدؿم بالواْهيت و نضم يجب اب جٙوب ال خٓاعيغ موغونيت وواضحت و بداءة و    الْو

الخديإلا و زلو ا من الخدغيِ او الدشوي  اب اناا حهخمض نلى الحٓائٔ و الاصلت و الٓغائن الشبوجيت ، و اب 

ٗاب طلٚ  حهغع الهضٍ من الخضْئ و نؿاْ  و نخائج  ، ٖما يجب اب جدخوب حهبيرا نن عاب اإلاضْٔ ٗلما

مم٘دا و اب ج٘خب اإلاهلوماث الاغاَيت بوغوح لخجدب الٓاعئ يب يٓغا اٖثر و اب جطِ اإلاهلوماث الهضٍ 

 من الخضْئ .
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يُترع اب يٙوب  دإ حهليماث زاضت بالُتراث الؼمديت يضضاع الخٓاعيغ ، يم٘ن ججؼئت الايام اإلاؿلوبت 

 ل٘خابت الخٓاعيغ من اإلااشاة الطًيرة ٖمايل  : 

 اليوم الاٛو : جدػير اإلاؿوصة الاونى من ْبل اإلاضْٓيب كهض الانهااء من انماٛ الخضْئ اإلايضاسذ.ا 

 ا اليوم الشاسذ : ؾبانت الخٓغيغ و مغاظهخ  .

 ا اليوم الشالض : مغاظهت الخٓغيغ من ْبل مضيغ الخضْئ الضازل  .

 ا اليوم الغاكو : اناصة الؿبانت و الخهضيل .

 .63اظهت ازيرة من ْبل اإلاضْٔ الضازل  و الاضضاع كشٙل ناانذ اليوم الخامـ : مغ 

 

 املطلب الثالث : دوز الخدقُق الداخلي في اجخاذ القسازاث .

يخدضص صوع الخضْئ الضازل     جدؿيب الاصاء اإلاان  من ز ٛ اجساط ْغاعاث مهمت    اإلاؤؾؿت و  ظا ؾٍو 

 نخدضر ند      ظا اإلاؿلب :

 اع نلى ان  الازخياع بيب بضيليب او اٖثر .نٍغ الٓغ  ـ القساز :0

ِ مهيب او  و نمليت اإلاُاغلت بيب الحلٛو البضيلت إلاواظهت   و ازخياع اإلاضٕع بيب البضائل اإلاخاخت    مْو

 مشٙلت مهيدت و ازخياع الحل الامشل بيتاا .

 .64اع  للوضٛو انى ْغاع نمليت اجساط الٓغاع ه  جلٚ الهمليت اإلابايت نلى الضعاؾت و الخُ٘ير اإلاوغوع  الو 

 ـ مظاهمت الخدقُق الداخلي في اجخاذ القسازاث :9

 دإ زؿواث مدؿٓيت يابغ  اجبانها للوضٛو انى ْغاعاث عشيضة و ظيضة جخمشل    جدليل و حصخيظ 

ِ و جدضيض البضائل يزخياع البضيل الاَػل .  اإلاْو

ليت اجساط الٓغاعاث بديض يؿانض نلى يلهب الخضْئ الضازل  اصواع مهمت    ٗل زؿوة من زؿواث نم

ٗاَيت ليخم اؾخهمالها    نمليت ضدو الٓغاع  ٗاملت و  جا يل اإلاهلومت لخٙوب ظيضة و طاث مواضُاث 

للحطٛو نلى ْغاعاث طاث ظوصة و َهاليت ، باإلاواػنت مو زؿواث نمليت اجساط الٓغاعاث َاب الخضْئ 
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جٓضيم مهلوماث مؤ لت يجساط الٓغاعاث الاصاعيت و جبضا الضازل  ل  صوعة خياة يٙوب ازغ ا الوضٛو انى 

نمليت الخضْئ بانؿاء نكغة خٛو موغوم الهمليت و انضاص اظغاءاث الخضْئ اإلاداؾبت لظلٚ اإلاوغوم و 

بظلٚ يخم حصخيظ الوغو اإلاديـ و جدضيض صعظت الخؿغ الداظم و من زم وغو اؾتراجيجيت للٓيام كهمليت 

خؿت ال ػمت ليبضا اإلاسؿـ بددُيظ ا مو الهمل    ٗل مغة نلى غبـ الاصاء ، و يخم الخضْئ لخلياا وغو ال

من ْبل اإلاضيغ اإلاؿؤوٛ نلى مضيغيت الخضْئ الضازل  و يٓوم باصزاٛ الخدؿيداث الػغوعيت نلى ٗل نٓظ 

 و  ٘ظا    ٗل مغة. 

دس ي الخٓاعيغ التي يهض ا يخم انضاص جٓغيغ خٛو ما جم م خكخ  و جٓضيم الاْتراخاث اإلاداؾبت خيض ج٘

اإلاضْٔ الضازل  با ميت بالًت ل صاعة الهليا بانؿاء الخوغيداث و اْتراح الخدؿيداث و اغاَت ْيمت 

ٗاإلاؿا ميب و  ظا يؿانض اإلاؤؾؿت    بلوعة ظملت من الٓغاعاث متاا :  مػاَت للمخهامليب مو اإلاؤؾؿت 

 ْغاع الاؾدشماع ، ْغاع الخمويل .

ى  ظل الخٓاعيغ يجساط ْغاعاتاا  ظا يؿا م    جدؿيب الاصاء اإلاان  للمؤؾؿاث و يهؿياا حهخمض الاصاعة نل

ؼ جداَس ي    الؿّو و يؿخوظب    طلٚ اب يخمخو اإلاضْٔ الضازل     اإلاؤؾؿت بايؾخٓ ليت الٙاَيت  مٖغ

 .65للٓيام بمهام  وواظباج  
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 خالصت الفصل :

صازليت مطممت يغاَت ْيمت للمؤؾؿت يدخوب نلى مجمونت  يهٍغ الخضْئ الضازل  بان  وقيُت

اظغاءاث و انكمت و نملياث التي جدبهها ايلب اإلاؤؾؿاث و  ظل الاظغاءاث جدُؼ و جدؿن من جٓييم الاصاء 

 اإلاان  للمؤؾؿاث .

ٛ جوظض ن ْت وؾيضة بيب الخضْئ الضازل  و صوعل    جدؿيب الاصاء اإلاان  للمؤؾؿاث الاْخطاصيت من ز 

خمايت الاضٛو و جغشيض اؾخسضام اإلاواعص اإلاخاخت و ػياصة الُهاليت و جدضيض الا ضاٍ اإلاؿؿغة او ٖشِ 

نٓاؽ غهِ و ْوة حؿيير ا من ز ٛ مهايير و مؤشغاث ماليت مخمشلت    مؤشغاث الخواػب اإلاان  و الاؿب 

 اإلااليت و الاؿب اإلاغصوصيت .

ير ا ب صاء ظيض يجب جدضيض ٖ  من نٓاؽ الػهِ و الٓوة و نلي  لخم٘يب اإلاؤؾؿت الاْخطاصيت من حؿي

ابيت مخمشلت    الخضْئ الضازل  للؿهغ نلى خمايت اضولها و جغشيض  من ز ٛ اؾخسضام اظغاءاث ْع

اؾخسضام اإلاواعص اإلاخاخت بٙل ُٖاءة و َهاليت لبلوى ا ضاَها اإلاؿؿغة و اإلادضصة باجبام مهايير مخهاٍع نلياا 

 ب اإلاان  و الاؿب اإلااليت .و مؤشغاث الخواػ 
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قت :ألاوى  املبحث  املعلىماث حمع أدواث و الطٍس

 

 الدزاطت مجخمع و عُىت اخخُاز : ألاوى  املطلب

 

 : املؤطظت حعٍسف : ألاوى  الفسع

يت الهٓاعيت " ػيًام نبضالٓاصع "  الاْخطاصيت اإلاؤؾؿت جٓضيم ينى اإلابدض  ظا    نخهغع ؾٍو  ؤؾؿتم ه  التْر

 . اْخطاصب ؾاكو طاث زاضت

ت طاث الصخظ الوخيض و طاث اإلاؿؤوليت اإلادضوصة ، الٙائن مٓغ ا  يت الهٓاعيت " ػيًام نبض الٓاصع" شٖغ التْر

م  بمبلٌ عأؾماٛ يٓضع  2015صيؿم ر  30بلضيت مؼيغاب وييت مؿخًانم، بضأ سشاؾها بخاعيش  12بالخ  الاضيض ْع

 صط. 500.000.00ب 

ت.     و نيب الشغيٚ  الوخيض اإلاظٗوع أن ل " ػيًام نبض الٓاصع" مؿيرا للشٖغ

  

ع املىجصة أو في طىز الاهجاش مً طسف املؤطظت :   املشاَز

    وب و  35مشغوم  مؿخًانم . –مد ث ججاعيت ببلضيت مؼيغاب  04مؿ٘ن جْغ

  وب و  85مشغوم  مؿخًانم. –مد ث ججاعيت ببلضيت مؼيغاب  07مؿ٘ن جْغ

  وب و مؿ٘ 42مشغوم  بلضيت مؿخًانم. –مدل ججاعب بٙاؾؿوع  14ن جْغ

   ؼ ججاعب * بطب ث  مؿخًانم. –بلضيت مؼيغاب  –مشغوم اؾدشماع * مٖغ

 

 الفسع الثاوي: لُفُت طير العمل باملؤطظت :

 

I.  يت الهٓاعيت، و حهمل اإلاؤؾؿت نلى بيو شٓٔ ؾ٘ديت و مد ث ججاعيت و ٖظا ْؿو اعع    اؾاع التْر

 يت نلى مغاخل:جخم  اج  الهمل

 مسحلت الخخصُص ) مثاى مظنً (: .0

و يخم من ز ٛ صعاؾت اإلاشغوم اإلاهغوع للؼبوب و ازخياعل للهغع اإلاداؾب ل  و الظب يخوأَ مو 

 مخؿلباج  و ْضعاج .

 % من اإلابلٌ الاظمان  للمؿ٘ن. 20انى  10الحاؼ يٙوب من ز ٛ صَو مبلٌ مان  يٓضع باؿبت 

 10امللحق همىذج عً شهادة جخصُص :  

 19همىذج عً أمس بالدفع :  امللحق 
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ت( .9  مسحلت القسض البىهي : )اخخُاٍز

يم٘ن للؼبوب اللاوء للمؿا مت البد٘يت من أظل اجمام جٙاليِ اإلاؿ٘ن اإلاسطظ، و جخهلٔ ْيمت 

 الٓغع اإلامدوح بٓيمت اإلاؿ٘ن، ْيمت مضازيل الؼبوب، الؿن و الوغهيت الهائليت.

 13: امللحق Fiche d’estimationهمىذج عً 

 14همىذج عً حدوى جدقُقي لقُم القسوض البىنُت : امللحق 

 

 مسحلت السشهامت: .3

َيما يسظ الؼبائن يير اإلا رمجيب للمؿا ماث البد٘يت َاإلاؤؾؿت جلاا يؾخسضام مداايت الضَو 

 بالغػنامت ) شهغيا، ز زيا أو ؾضاؾيا (.

 

 :  VENTE SUR PLANمسحلت ابسام عقد البُع على املخططاث  .4

 دا يوظ  الؼبوب ندو اإلاوزٔ اإلاهيب من ؾٍغ مضيغيت اإلااليت ملحوب كشهاصة جدضيض اإلاؿ٘ن التاائيت 

 و  ظا  يبغام نٓض البيو بيد  و بيب اإلاغق  الهٓاعب.

      

 الدزاطت مخغيراث :الثاوي الفسع

 ٛ م الاضو  )- الضعاؾت مخًيراث يوضح :(10 ْع

 ضازل ال الخضْئ صوع  املظخقل املخغير

 الاْخطاصيت اإلاؤؾؿت أصاء جدؿيب الخابع املخغير

 

 .الؿالب ينضاص من :املصدز                                             
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 الدزاطت وعُىت مجخمع :الثالث الفسع

 

  : الدزاطت مجخمع .0

 واإلاداؾبت. اإلااليت مطلحت الخجاعيت، اإلاطلحت موقُذ من الضعاؾت مجخمو يخٙوب 

 

  : الدزاطت عُىت  .9

 الخضْئ مجاٛ    الخوؾو من الخم٘ن اظل ومن ، الضعاؾت ألصاة البالًت لأل ميت نكغا : املقابلت0.9           

هم  الضازل   ؾغخدا والتي ، الضعاؾت مدل للمؤؾؿت الضازل  اإلاضْٔ مو شخطيت مٓابلت ْمدا ببنضاص ، اٖثر َو

 ، مباشغة مهلوماث و صْيٓت يظاباث نلى وح لدخدطلمُخ كشٙل ألاؾ لت من مجمونت ز لها من

ٛ  بالخان  و   ومض  باإلاؤؾؿت الضازل  وقيُت الخضْئ نلى الح٘م من التاايت    جم٘ددا صحيدت نخائج انى الوضو

 . اإلاؤؾؿت أصاء جدؿيب    مؿا مخ 

 مو جدداؾب التي البياناث وظم    للضعاؾت عئيؿيت ٖ صاة الاؾخبياب نلى الانخماص جم : الاطخبُان 9.9         

 أشخاص 5 من اإلاٙونت الهيدت أَغاص نكغ وظهاث جٓاعب ْياؽ    مؼايا من ل  إلاا نكغا أ ضاَ  ، و البدض موغوم

 اإلاؤؾؿت.    نامليب

ض   . اؾخبياب اؾخماعة جوػيو ز ٛ من اإلاوقُيب  ؤيء الاؾخبياب اؾهاضٍ ْو

 

 املعطُاث جتمعال في املظخخدمت ألادواث : الثاوي املطلب

 

 : املعلىماث حمع أدواث : ألاوى  الفسع

 

 :من جخٙوب  والتي الاؾخبياب، اؾخماعة الضعاؾت  ظل    اإلاهلوماث و اإلاهؿياث ظمو    اؾخسضمذ  

ٛ  الاؼء  .َٓغاث زمـ من يخٙوب  الظب الاؾخبياب، كهمليت الٓائم الصخظ نن الهامت للمهلوماث زطظ: ألاو

 خيض الاْخطاصيت، اإلاؤؾؿت أصاء جدؿيب    اإلاؤؾؿت    الضازل  الخضْئ صوع  يزخباع زطظ: الشاسذ الاؼء

 : يل  ٖما و ما مدوعين ْؿم ينى

ٛ  اإلادوع        َٓغة؛ 12 شمل والظب اإلاؤؾؿت    الضازل  الخضْئ وقيُت صوع  ازخباع :ألاو

 . َٓغة 11 وجػمن ؤلاصاعيت ؤلاظغاءاث نلى الضازل  الخضْئ وقيُت ج زير مض  ازخباع : الشاسذ اإلادوع      

 

 : املظخخدمت والقُاطُت إلاحصائُت ألادواث :الثاوي الفسع

 

 أَغاص أعاء جدضيض لدا يدؿظى ختى و ظا يظاباث، ز ر يدخمل ( والظبLikerscaleالش سذ) لٙاعث مٓياؽ انضصنا

ٛ     مبيب  و ٖما ؤلاظاباث وجدميـ جغميإلا بالخان  ويؿهل لُٓغاث الاؾخبياب، الهيدت  :الخان  الاضو

 

 ٛ م الاضو   :الش سذ لٙاعث مٓياؽ :03ْع
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 موأَ يير مدايض موأَ الغاب

 1 2 3 )الوػب( الضعظت

 موغوناث الشالض الاؼء spss باؾخسضام والاؾخضين  الوضُذ ؤلاخطاء    مٓضمت الُخاح، نبض نؼ :اإلاطضع

 538 ص 2008 ؾدت ، ألاعصب .، نماب مسخاعة،

 

 ٛ م الاضو  . ٖغونبار الُا ؾغيٓت باؾخسضام للمؤؾؿت الشباث مهام ث وضحي : 04 ْع

يت الهٓاعيت " ػيًام نبضالٓاصع "  اإلاؤؾؿت   التْر

 0.987 ٖغونبار آلُا مهامل

 SPSS 19 بغنامج نخائج نلى بداءا الؿالب ينضاص من :اإلاطضع

 

ٛ  من  الشٓت من ممخاػ مؿخو   طو حهخ ر ،خيض℅ 98.7 باؿبت أب 0.987 ينى يطل ألُا مهامل أب ن خل الاضو

 يناصة جم لو َيما ٖبير كشٙل حًير ا ونضم الاؾخبياب نخائج    ناليت بضعظت اؾخٓغاع  دإ أب يهظيا و ظ ، والشباث

 . نضة مغاث الهيدت أَغاص نلى ػيه  جو

 

 ومىاقشتها الىخائج عسض :الثاوي املبحث

 

 الىخائج عسض :ألاوى  املطلب

 

ٛ  اإلاغاص اإلاهلوماث مسخلِ ظمو و للمؤؾؿت الضازل  اإلاضْٔ نلى اإلآابلت أؾ لت بؿغح ْيامدا كهض    ، الياا الوضو

ٔ ٗل ؾاؿخهغع  : يل  ٖما ؾؤاٛ بٙل اإلاخهلٓت الدٓاؽ كهؼ اؾخاخاط و اإلاؿخجوب من اإلآضم الاواب ؾؤاٛ َو

 باإلاهمت ؟ البضء ْبل ؤلاصاعة أو الضازل  الخضْئ ْؿم ْبل من الخضْئ مدل الاهاث يب ى يخم  ل -

 كهمليت البضء ْبل للخضْئ الخاغهت الاهت ينى باإلاهمت ألامغ وزيٓت من سسخت ببعؾاٛ ؤلاصاعة جٓوم سهم،      

 . وناايهاا بضايهاا جاعيش اإلاهمت، أ ضاٍ َياا حهلمهم بُترة وظيإلاة الخضْئ

 

 باإلاهمت، اإلاخهلٓت إلاؿددضاثوا الوزائٔ لخدػير الخضْئ الخاغهت للاهت مجاي جتٕر اإلاؤؾؿت أب اإلا خل من

 . الخضْئ إلاداايت الخؿواث اإلاشٙلت مو يخوأَ و ظا

ابت جٓوم و أب ؤلاصاعة  و لها اإلاسؿـ وؤلاظغاءاث للؿياؾاث الُهل  الخدُيظ من لخخ ٖض الوقائِ ظميو نلى بالْغ

 الخضْئ اب ؿخاخجس ومد  اإلاؤؾؿت،    أٖثر الخد٘م    يؿانض ا مما الخ نباث، و الاندغاَاث ال٘شِ نن

 . باإلاؤؾؿت الهليا ألاؾغ حؿعى لترشيض جٓييميت وقيُت الضازل 

غ  ل -  ؟ اإلاهمت لخدُيظ ال ػمت اإلااليت و اإلااصيت ؤلامٙانياث نلى مطلحخ٘م جخَو

ير نلى مؤؾؿت حهمل ، سهم  اٖمل نلى بمهمخ  الٓيام من الضازل  لضألااا اإلاضْٔ جم٘ن التي ألاػمت ؤلامٙانياث جَو

ذ و   وظ    ) ...الت ؾبانت ،ٖمبيوجغ، للخضْئ م٘خب( ماصيت لواػم ٗانذ ؾواء اإلاداؾب الْو

 )..... لاْامت ،مٙاب للدٓل وؾائل ( ماليت او
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ير نلى كؿهغ ا الخضْئ مهمت من الدؿهيل نلى ؤلامٙاب ْضع الخضْئ مدل اإلاؤؾؿت جدغص  مسخلِ جَو

 .ئالخضْ إلاهام للخدُيظ الايض ال ػمت ؤلامٙاناث

 ؟ الخضْئ مهام جدُيض    الضازل  اإلاضْٔ نلياا ويهخمض يؿخسضمها التي والخٓدياث ألاصواث ماه  -

 اإلآابلت، اإلا خكت :    اإلاخمشلت الخٓدياث و ألاصواث من مجمونت نلى إلاهمخ  أصائ     الضازل  اإلاضْٔ يهخمض    

 الخدكيمي ،الهيٙل الخضَٔ ،زغائـ الخضْئ عمؿا الوضُيت، ألاصواث ال٘مبيوجغ، ملُاث اإلااصيت ، م خكت

 .الدؿيير وحهليماث ،اإلااشوعاث الغؾميت الاغائض ،)بغمجياث ، انترانذ ، انترنذ (الان م آلان  ،أصواث

 اإلاضْٔ اب اإلا خل ومن باؾخسضامها، يٓوم التي ألاصواث ز ٛ من مٓوماج  ظمو نلى الضازل  الخضْئ يهخمض   

 ومد  الخضْئ،    اإلاخهضصة الخٓدياث و ألاصواث مهكم باؾخسضام يٓوم باإلاؤؾؿت إلاهام  أصاءل وندض الضازل 

 اؾخسضام  نضم من بالغيم و ان  سؿخاخج

 ؟ اإلاطالح و ألاْؿام ظميو بخضْئ الضازل  الخضْئ ْؿم يٓوم  ل  -

 اإلاؤؾؿت ومطالح اْؿام ظميو جضْئ يخم سهم،    

 نن ال٘شِ و نمل  جضنيم    يؿانضل مهكمها اؾخسضام اب الا الخٓدياث و ألاصواث لاميو الضازل  اإلاضْٔ  

 . للمؤؾؿت ظيض مؤشغ و ظا ، اإلاؿغوح اإلاشٙل وجدليل اإلاغج٘بت و اإلاسالُاث ألازؿاء

 ؟ الخضْئ كهمليت ْيام  أزداء الضازل  اإلاضْٔ حهترع التي الهوائٔ ماه   -

 : متاا نظٖغ ، مهامهم لخ صيت مداولهام ز ٛ الهوائٔ من مجمونت اإلاؤؾؿت صازل الضازلييب اإلاضْٓيب يواظ 

هم اإلاوقُيب بيب الؿائض الخُ٘ير   جُخيشيت كهمليت يٓوم اإلاضْٔ باب ينخٓاص م الضازل  الخضْئ أنماٛ من وجسَو

اث الاه نن ألاػمت والوزائٔ للمهلوماث يزُاء مداولت    يدؿبب مما الخؿ ،    اإلادؿببت الاهاث مهاْبت نتاا جاخج

 .بالخضْئ اإلاهديت

  . ؤلاصاعة ْبل من اإلاخسظة الٓغاعاث    الؿهن من جم٘تام ونضم الضازلييب للمضْٓيب اإلادضوصة الاؾخٓ ليت   

ٛ  التي الهوائٔ من مجمونت من اإلاؤؾؿت جخهغع  اإلاضْٓيب أصاء نلى يؤزغ مما الخضْئ إلاهمت الخدُيظ صوب  جدو

لت باإلاهمت الٓيام ؾهولت نلى ٖبيرة بضعظت يهخمض اإلاضْٓيب نمل أصاء أب سؿخاخج مؿؤولياتام ،  ومد  من ويؼيض  ْو

 .لها يخهغع التي الهوائٔ

 

يت مض  جغاظو  ل  -  ؟ اإلاؤؾؿت صازل اإلاخضاولت واإلاهلوماث البياناث وؾ مت موزْو

 . نلياا الانخماص ويم٘ن صحيدت اإلاخضاولت اإلاهلوماث أب من الضازل  اإلاضْٔ ،يخ ٖض سهم

    الخد٘م    يؿانض اإلاؤؾؿت صازل اإلاخضاولت اإلاهلوماث و البياناث وزٓت ؾ مت مض  بمغاظهت ضْٔاإلا ْيام

 ْغاع اجساط    اخخمايث مجغص وليؿذ واْهيت نخائج نلى جدخوب  إلاهلوماث ؤلاصاعة ز ٛ اؾخسضام من اإلاؤؾؿت

 . اإلاؤؾؿاث ٖمتخو  أصواث من أصاة بمشابت يهض الضازل  باإلاؤؾؿت الخضْئ ،وبالخان  مهيب

 ؟ جؿويغ ا اظل من باإلاؤؾؿت الاؾتراجيجيت الغةيت جسظ جوضياث الضازل  اإلاضْٔ يٓوم  ل  -

 . َٓـ بخضْيٓها أمغ التي اإلاجايث يسظ َيما جوضياث الضازل  اإلاضْٔ يٓضم   

 نلى َخٓخطغ اْتراخاج  اما للمؤؾؿت، الدؿييريت ألاموع     الخضزل    الط خيت ل  ليؿذ الضازل  اإلاضْٔ   

 .َٓـ جضْيٓها ؾلب مد  التي ألاشياء

ٛ  جٓغيغل الضازل  اإلاضْٔ لها يٓضم التي الاهاث ماه   -  ؟ بخضْيٓها ْام التي اإلاطالح و اإلاهام خو
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 .) الهام اإلاضيغ ( باإلاهمت ٗلُخ  التي الاهت ينى الخضْئ جٓغيغ الضازل  اإلاضْٔ يٓضم     

 اإلاضْٔ يير من نلي  الاؾ م باإلاؤؾؿت َغص ألب وييدٔ بالؿغيت يخمخو ازل الض الخضْئ جٓغيغ اب اإلا خل من    

 . للخضْئ والاهت الؿالبت الضازل 

 الانخباع؟ كهيب اْتراخاج٘م ازض يخم  ل  -

 .اإلاؤؾؿت أنماٛ    الانخباع كهيب الضازل  اإلاضْٔ اْتراخاث و جوضياث أزض يخم سهم      

ٛ  نلى ؤلاصاعة حهخمض       َهاليت من يؼيض الظب ألامغ أنمالها،    الخضْئ جٓغيغ    اإلآضمت اإلآترخاث و الحلو

 .اإلاؤؾؿت صازل ألاسشؿت والهملياث

 نلى بداءا يض خها او حهضيلها جم خواصر نن ملموؽ مشاٛ لدا ْضم بدهم ؤلاظابت خالت     -

م لٙذ  . اإلااؾتر عؾالت غمن مشاي جٙوب  جٓاعيٖغ

 من ؾواء الشغاء نمليت    ظيض يير حؿيير و حؿيب َي  يخل ، اإلاشترياث جضْئ بمهمت الضازل  اإلاضْٔ ْيام

 من باإلاوعصين زاص ملِ وغو ونضم الخجاعب  بالدؿيير الخاص اإلاهلوماحذ بال رنامج الُهل  الهمل ناخيت نضم

 و اْتراخاث نضة بخٓضيم اإلاضْٔ ْام اإلاهمت  ظل و   ، )اؾخ م وضويث( صوب  للمسؼب  الؿلو صزوٛ كهؼ ناخيت

 ٛ  الخاص اإلاهلوماحذ بال رنامج الُهل  الهمل : متاا اإلاشترياث    الخد٘م    حؿانض اب من شاناا التي الحلو

 ، الخجاعب  بالدؿيير

 بمهالات الخاضت اللادت اظخمام نلى الحغص و للؼبائن مل٘يهاا الخاص اإلاسؼوب مخاكهت جوزئ نلى الحغص

 .الُغوْاث شهغيا

 من ؾواء الايض الدؿيير    نٓظ ٖظلٚ َي  يخل ، )الدونيت ( الاوصة ومغاْبت بخضْئ الضازل  اإلاضْٔ ْام ٖما

 اإلاهمت  ظل    ْام ٖما ، الهيدت ب زظ اإلاخهلٓت ؤلاظغاءاث و اإلاهايير جؿبئ ونضم الخداليل زضماث ناخيت أؾهاع

 ؾلب وزيٓت من سسخت حؿليم جبي الخداليل، زضماث أؾهاع مغاظهت : متاا وجوضياث اْتراخاث أيػا بخٓضيم

 . الهيدت ب زظ اإلاخهلٓت ؤلاظغاءاث و اإلاهايير جؿبئ نلى الحغص يجب ٖما الدونيت بمغاْبت ينى اإلاٙلِ ؤلانخاط

 

 اإلاطلحت موقُذ ؾٍغ من التراد  انى عاظو الدونيت مغاْبت يسظ َيما او اإلاشترياث بمطلحت الخلل اب يخكدا

 بالٓيام يلتإلاموب  اب يجب الظب الهمل نلى )الخضْئ مطلحت( ؤلاصاعة ؾٍغ من ْبل اؾ نهم من من بالغيم

ابت انى ٖظلٚ نغظه  ما و ظا كهمل   الخضْئ نمليت اب سؿخاخج ومد  ، ألازيرة  ظل من الضازليت نٓظ الْغ

 نكام    الخدؿن نلى الدونيت مغاْبت و للمشترياث الضازل 

ابت ٛ  الضازليت الْغ ٛ  الضْيٓت و اللحيدت اإلاهلوماث نلى والحطو ض ما ،و ظا اإلاخبهت ؤلاظغاءاث خو  اب يٖؤ

 الخد٘م نمليت    يغة ٖب بضعظت حؿا م أب ش ناا من الخضْئ جٓغيغ خلٛو ومٓترخاث نلى ؤلاصاعة انخماص

 .حؿيير ا وجدؿيب باإلاؤؾؿت

 

 ؟ املؤطظت قبل مً املخبىاة إلاحساءاث و بالظُاطاث ألاقظام و املصالح التزام مدي مما  -

 .اإلاؤؾؿت ؾٍغ من اإلاخبداة ؤلاظغاءاث و بالؿياؾاث اإلاطالح و ألاْؿام مهكم يلتإلام

 .اإلاوقُيب ْبل من اإلاؤؾؿت لؿياؾاث مهخ ر جؿبئ  دإ اب اإلا خل من
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 ؟ املؤطظت داخل القسازاث اجخاد في حشازك بأهو شعىز  لدًو هل  -

 ؤلاصاعة انخماص ز ٛ ،من مباشغة يير بؿغيٓت ؾؿتاإلاؤ  صازل الٓغاعاث اجساص    الضازل  اإلاضْٔ يشإع ، سهم

 اجساص لًغع جوضياث و م خكاث من يخػمد  مما ل ؾخُاصة لهم اإلاؿلم الضازل  الخضْئ جٓغيغ نلى نخائج

 .ْغاعاث صحيدت

 احواْتر  ألازؿاء و الاندغاَاث اٖدشاٍ    اإلاؤؾؿت    الضازل  اإلاضْٔ يلهب  الظب ال٘بير الضوع  من الغيم نلى  

ٛ  مسخلِ  اؾخٓ ليخ  من يدض ما و ظا مباشغة الٓغاعاث يجساط الط خيت يملٚ ي ان  ،يي الخوضياث والحلو

 .باإلاؤؾؿت

 

 الفسطُاث اخخباز و الىخائج مىاقشت : الثاوي املطلب

 

 : املؤطظت في الداخلي الخدقُق وظُفت دوز  : ألاوى  الفسع      

 

 أؾاؾيت وقيُت حهخ ر يط اإلاؤؾؿت    َهاٛ صوع  لها الضازل  الخضْئ ُتوقي أب الُٓغاث نخائج ز ٛ من ن خل

 جخػمن والتي 17 الُٓغة يظاباث َبب طلٚ من الغيم ونلى الٓغاعاث، مسخلِ اجساط    الهليا ؤلاصاعة لٓيامها بضنم

 اإلاؤؾؿت    ل الضاز َالخضْئ .مدايض اججا   ٗاب والظب الضازل  الخضْئ ب  ميت اإلاوقُيب وع  لض  يوظض ان 

ٛ  جم٘د  من التي بالؿلؿت يخمخو  وصحت صْت من الخدٓٔ اظل من يدخاظها التي اإلاهلوماث ٗاَت نلى الحطو

 .اإلادُظة الهملياث مسخلِ

 

ت إلاحساءاث على الداخلي الخدقُق وظُفت جأثير : الثاوي الفسع    : إلاداٍز

 

 ، ؤلاصاعيت ؤلاظغاءاث نلى الضازل  الخضْئ وقيُت يرج ز مض  جػمن الظب و الشاسذ اإلادوع  َٓغاث نخائج ز ٛ من

 ٖبيرة بطُت يؤزغ الضازل  الخضْئ اب يغوب الظين الهماٛ ز ٛ من و ظا ييجابيت ٗانذ الُٓغاث ظل اب ن خل

 صازل الضازل  الخضْئ لوقيُت الخامت شب  ل٘ن الاؾخٓ ليت ينى عاظو و ظا ؤلاصاعيت وؤلاظغاءاث نلى الٓغاعاث

 الخضْئ موقِ يب و ظا ؤلاصاعة صازل مدضوص يؾاع    جٙوب  الوقيُت  ظل أب الانخباع كهيب مو أزض ؿتاإلاؤؾ

 .يلهب  الظب الضوع  نلى مدطوع  و ظا باإلاؤؾؿت بالتاوع ل  يؿمذ مما نتاا، زاعظا و ليـ الياا ياخمي شخظ

 

 الفسطُاث اخخباز :الثالث الفسع

 

 املؤطظت في مهمت وظُفت الداخلي الخدقُق ُفتوظ أن في ألاولى الفسطُت جخمثل  -   

 

 من اإلآضمت ل ؾخجاباث اإلاهياعيت والاندغاَاث الحؿابيت اإلاخوؾؿاث بدؿاب الؿالب ْام الُغغيت نلى ولاظابت

ٛ  اإلادوع  نباعاث نلى نيدت الضعاؾت أَغاص  :اب ن خل الخضْئ، وقيُت صوع     اإلامشل ألاو



 : دراسة حالة الفصل الثالث
 

 59 الصفحة 
 

 اإلاخوؾـ ْضع خيض اإلاؤؾؿت،    أؾاؾيت وقيُت الضازل  الخضْئ قيُتو  اب نلى كشضة موآَوب  اإلاوقُيب

 جخمخو الضازل  الخضْئ وقيُت واب ،℅ 11 جٓاعب وباؿبت 1.404 اإلاهياعب  والاندغاٍ 6.12 ب اإلاغجح

ض ما و ظا ،℅ 71   يٓاعب ما سؿبهاا خيض بلًذ اإلاؤؾؿت    الخامت بايؾخٓ ليت  وقيُت الضازل  الخضْئ اب يٖؤ

 .باإلاؤؾؿت متمه

 

 

 للمؤطظت الداخلُت إلاحساءاث على الداخلي الخدقُق جأثير في الثاهُت الفسطُت جخمثل  -

 

    ج زغ أناا اؾخاخاط ينى الاؾخبياب، وجوػيو الصخطيت اإلآابلت ويظغاء اإلايضانيت بالضعاؾت ْيامدا كهض جوضلدا خيض

 ، ؾغيها بمهالاهاا يؿمذ مما اإلااليت الخٓاعيغ    اَاثالاندغ  اٖدشاٍ    مش  طلٚ يكهغ و ل٘ن بخُاوث اإلاؤؾؿت

 ٗانذ  دا َالهماٛ مؿخمغ كشٙل جخم الخٓييم نمليت اب ن٘ـ الهماٛ اللبـ يجخاح من نوم  دإ ٗاب خيض

ت يظابهام  .باأليلبيت ن زظ وندن .موزْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : دراسة حالة الفصل الثالث
 

 61 الصفحة 
 

 

 :الفصل خالصت

 

 اإلاؤؾؿت أصاء جدؿيب    الضازل  الخضْئ بضوع  اإلاخهلٓت اإلايضانيت الضعاؾت نخائج نغع جم الُطل  ظا ز ٛ من

ض  الاْخطاصيت،  مٓابلت ببظغاء ْمدا جم ؤلاخطانذ، للخدليل ضالح للموقُيب اؾخبياب  نلى الضعاؾت شملذ ْو

 من و ظا الضعاؾت َغغياث ازخباع اظل ؤلاخطائيت من ألاؾاليب باؾخسضام ْمدا ٖما الخضْئ مضيغ مو شخطيت

ٛ  باضٍ وجدليلها بالضعاؾت الخاضت البياناث ظمو ظلأ ٛ  من ز لها م٘دددا التي الدخائج ينى الوضو ؼ أو ْبو  َع

 .الُغغياث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  
 

 

 

فهرس 

 الوحتىيات 

 

 



 فهرس الوحتىيات 
 

  
 

              الا ضاء   

 ش٘غ و جٓضيغ   

                    1                                                                                        مٓضمت نامت

                                                                             

: مُا يم خٛو الخضْئ اإلاداؾبي       5 الُطل الاٛو

 5 جمهيض

: ما يت   6 الخضْئ اإلاداؾبياإلابدض الاٛو

: مغاخل جؿوع الخضْئ  6 اإلاؿلب الاٛو

 7 اإلاداؾبي الخضْئ مُهوم: الشاسذ اإلاؿلب

 8 الخضْئ أ ضاٍ و مباصئ و أنوام: الشالض اإلاؿلب

 8 اإلاداؾبي  الخضْئ انوام

 12 الخضْئ ا ميت و ا ضاٍ

 15 الخضْئ مباصئ

 17 اإلاؤؾؿت    الخضْئ ازغ و صوع : الشاسذ اإلابدض

ٛ  اإلاؿلب  18 الاؼائغ    الحؿاباث جضْئ: الاو

 18 الاؼائغ    الحؿاباث مضْٔ

 18 الحؿاباث مضْٔ مهمت

 19 الحؿاباث مضْٔ مهمت زطائظ

 21 اإلاؤؾؿت    الاصاء: الشاسذ اإلاؿلب

 22 اإلاؤؾؿت    الاصاء جٓييم

 23 الُطل ز ضت

 

 



 فهرس الوحتىيات 
 

  
 

و    الخضْئ َهاليت: الشاسذ الُطل       24 ؤؾؿتاإلا مغصوصيت من الَغ

 24               جمهيض

ٛ  اإلابدض  25 مؤشغاتاا و اإلاغصوصيت ما يت: الاو

ٛ  اإلاؿلب      25 اإلاغصوصيت مُهوم: ألاو

 25 حهغيِ اإلاغصوصيت

 27 اإلاغصوصيت مٓاييـ     

 31 اإلاغصوصيت مخؿلباث و مٙوناث: الشاسذ اإلاؿلب      

 31 اإلاغصوصيت مٙوناث

 35 اإلاغصوصيت مخؿلباث

و    اإلاداؾبي الخضْئ ن ْت: الشاسذ اإلابدض   39اإلاؤؾؿت مغصوصيت من الَغ

ٛ  اإلاؿلب  39 الٓغاعاث اجساط: الاو

 39 الٓغاع مُهوم

 41 الٓغاعاث انوام

 43 الٓغاعاث اجساط زطائظ

 45 الهمليت و الهلميت الداخيت من الاصاعيت الٓغاعاث ا ميت

                     46اإلاان  الاصاء جدؿيب    مؿا مخ  و الضازل  اإلاضْٔ جٓغيغ: الشاسذ اإلاؿلب

                                                                        

 46 الضازل  الخضْئ    مهايير ا و الخٓاعيغ انضاص

 46 الخٓغيغ ا ضاٍ

 47 الخٓاعيغ انوام

 47 الضازل  الخضْئ وقيُت    الخٓغيغ انضاص مهايير

 48 الضازل  اإلاضْٔ يغجٓغ  زطائظ



 فهرس الوحتىيات 
 

  
 

 48 الضازل  اإلاضْٔ بالتإلااماث جخهلٔ اعشاصاث

  الٓغاعاث اجساط    الضازل  الخضْئ صوع : الشالض اإلاؿلب

 49 الٓغاع

 49 الٓغاعاث اجساط    الضازل  الخضْئ مؿا مت

 51 الُطل ز ضت

 

يت الهٓاعيت ػيًام نبض الٓاصع    52    الُطل الشالض: صعاؾت خالت مؤؾؿت التْر

ٛ  اإلابدض  52 اإلاهلوماث ظمو أصواث و الؿغيٓت: ألاو

ٛ  اإلاؿلب  52 الضعاؾت مجخمو و نيدت ازخياع: ألاو

ٛ  الُغم  52 اإلاؤؾؿت حهغيِ: ألاو

 53 الضعاؾت مخًيراث :الشاسذ الُغم

 53 الضعاؾت ونيدت مجخمو: الشالض الُغم

 54 اإلاهؿياث مهالات    اإلاؿخسضمت ألاصواث: الشاسذ اإلاؿلب

ٛ  لُغما  54 اإلاهلوماث ظمو أصواث: ألاو

 54  اإلاؿخسضمت والٓياؾيت ؤلاخطائيت ألاصواث: الشاسذ الُغم

 55 ومداْشهاا الدخائج نغع: الشاسذ اإلابدض

ٛ  اإلاؿلب  55 الدخائج نغع: ألاو

 58 الُغغياث ازخباع و الدخائج مداْشت: الشاسذ اإلاؿلب

ٛ  الُغم  58 ؤؾؿتاإلا    الضازل  الخضْئ وقيُت صوع : ألاو

 58 ؤلاصاعيت ؤلاظغاءاث نلى الضازل  الخضْئ وقيُت ج زير:  الشاسذ الُغم

 58 الُغغياث ازخباع: الشالض الُغم

  61                                                                                  ز ضت الُطل           

 

 ثَهغؽ اإلادخويا


