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 ملذمت غامت 

حؿعى ٧ل ماؾؿت ا٢خهاصًت لًمان ب٣ائها و جد٤ُ٣ ا٦بر عبذ بإ٢ل الخ٩ال٠ُ، ولخد٤ُ٣ هظا ؤنبدذ 

ُاء الًماهاث إلاٗامليها و مىا٦بت جُىعث الا٢خهاصًت التي قاهضها الٗالم في آلاوهت ألازيرة م٘  مًُغة إٖل

 مُل٘ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٦خىُٓماث و م٩اجب الخض٤ُ٢ و الاهٟخاح ٖلى الٗالم الخاعجي. 

ما٫ الُىم  و اإلاخمشلت في اإلاىاٞؿت و هٓم  و م٘ جؼاًض جدضًاث ٖاإلاُت و جُىعاث التي جىاظهها ماؾؿاث ألٖا

ىبت ج٨ىىلىظُا اإلا ٗلىماث و جُىع ؤلاصاعة وببغاػ ؤهمُهها في ٢ُاصة هظه اإلااؾؿاث هدى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها  اإلاٚغ

 ب٨ٟاءة و ٞٗالُت لخدؿين ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿاث.

اٖخماص اإلااؾؿت ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت، ًلبي لها الخاظت للٗمل اإلاخىانل ٖلى جدؿين ألاصاء اإلاالي و 

غه الخد٨م في َغ  ٗلُت لخد٤ُ٣  هظا لبض مً الخاظت بلى مهمت الخض٤ُ٢ الخاعجي، ٣ٞض جٍُى ١ الدؿُير ب٨ٟاءة ٞو

ؤنبذ ًدط ى باهخمام ٦بير و ما ػاًض لضي ٧اٞت ألاوؾاٍ اإلاالُت و الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت ٧ىهه ًؼوص مسخل٠ 

غاٝ ؾىاء صازلُت ؤو زاعظُت بمٗلىماث ص٣ُ٢ت و مىزى٢ت و طاث مهضا٢ُت و طل٪ إلاا لغؤي اإلاض٤٢ الخاعجي  ألَا

 مً ازغ ٖلى ا اجساط ال٣غاعاث طاث اإلاهالر

ير اإلاٗلىماث للٗضًض مً الجهاث ووؾُلت للغ٢ابت و هظا مً زال٫ ا٦دكاٞه  و مً ؤهمُت الخض٤ُ٢ الخاعجي جٞى

غ و ج٣ُُم ؤصاثه اإلاالي  ألازُاء و الٛل ومؿاهمخه الضاثمت في جغ٢ُت و جٍُى

 ؤلاشيالُت الػامت:

زال٫ ما ط٦غهاه ؾاب٣ا جخمدىع ؤلاق٩الُت التي ؾىداو٫ ؤلاظابت ٖليها مً زال٫ الضاعؾت والتي ًم٨ً  مً

 نُٛهها ٖلى هدى الخالي: 

 «.ما مضي صوع الخض٤ُ٢ الخاعجي في جُٟٗل ألاصاء اإلاالي » 

ض مً ٞٗالُت ألاصاء  ٣ًىصها للبدض  ما اإلاالي هى بن الدؿلُم بمبضؤ اٖخماص اإلااؾؿت لخض٤ُ٢ الخاعجي ؾٝى ًٍؼ

ُت   الخالُت:ًٖ ؤلاظابت لألؾئلت الٟٖغ

 :ألاظئلت الفشغُت

 ماطا ه٣هض بالخض٤ُ٢، الخض٤ُ٢ الخاعجي ؟ اإلاض٤٢ الخاعجي؟ -

 ماطا ه٣هض باألصاء اإلاالي؟ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و ؤؾؿه ؟  -

 ٠ُ٦ ٌؿاهم الخض٤ُ٢ الخاعجي مً جدؿين ألاصاء اإلاالي للماؾؿت؟ -

 الفشغُاث:

ُت ٢مىا بهُاٚت الٟغيُاث آلاجُت:بُٛت ؤلاظاب  ت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت و ألاؾئلت الٟٖغ

 ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الخاعجي ؤصاة ٞٗالت لل٨ك٠ ًٖ ألازُاء والخالٖباث و ٌؿاهم في يبُها. -

غ التي ٣ًضمها اإلاض٤٢ الخاعجي حؿاهم بك٩ل ٦بير في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي. -  الخ٣اٍع
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 الي في اإلااؾؿت في ٦ُُٟت اؾخسضام مىاعص اإلااؾؿت بك٩ل امشل٨ًمً الهضٝ مً ج٣ُُم ألاصاء اإلا -

 أهذاف الذساظت:

 وؿعى مً زال٫ هظه الضعاؾت بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الخالُت:

 جدضًض بَاع هٓغي لخض٤ُ٢ الخاعجي و اإلاض٤٢ الخاعجي و ألاصاء اإلاالي -

ت الٗىامل اإلاخد٨مت في  - طل٪ و ٖىصجه ٖلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت و مٗٞغ

 .اإلااؾؿت اًجابُا ؤو ؾلبا

 .الضوع الخ٣ُ٣ي للمض٤٢ الخاعجي الظي ًلٗبه في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و جد٤ُ٣ اإلاالُت للماؾؿت -

 :ؤهمُت الضعاؾت

ؤهمُت اإلاىيٕى مً زال٫ الضوع الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ الخاعجي في جدؿين ألاصاء اإلاالي  جخمدىع 

ؤًٞل ؤصاء لها و الظي  اإلااؾؿاث لخد٤ُ٣للماؾؿت الا٢خهاصًت و طل٪ في يل قضة اإلاىاٞؿت بين 

 .جد٤ُ٣ ؤهضاٞهاو  ًًمً اؾخمغاعها

عاث وا٦دكاٝ ؤزُاء و جخمشل ؤهمُخه ٦ظل٪ في مؿاٖضة بصاعة اإلااؾؿت في اجساط ٖضة ٢غا -

غ التي ٣ًضمها اإلاض٤٢ الخاعجي و الظي ٌؿاهم في اؾخسضام ألامشل  الٛل مً زال٫ الغ٢ابت و الخ٣اٍع

 . إلاىاعص اإلااؾؿت

٦ما ج٨مً ؤهمُت الضعاؾت في اإلا٣اعهت بين الجاهب الىٓغي و ما مضي جُاب٣ه في الىا٢٘ الٗملي  -

 . ضة حٛظًت ألاوٗام بمؿخٛاهممً زال٫ بظغاء صعاؾت اإلااؾؿت الا٢خهاصًت وخ

 : ؤؾباب ازخُاع اإلاىيٕى

 :ؤؾباب طاجُت   

إل ٖلى ٖضة صعاؾاث خى٫ الخض٤ُ٢ و ألاصاء اإلاالي -  . الَا

ُت خى٫ الخض٤ُ٢ الخاعجي -  .جىمُت ال٣ضعاث اإلاٗٞغ

 .الضوع الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ الخاعجي في جدؿين ألاصاء اإلاالي مً زال٫ ْهىعه مازغا -

ُتؤؾباب مىي  :ٖى

عؤي اإلاض٤٢ الخاعجي و ؤهمُخه في اجساط ال٣غاعاث مً َٝغ الٗضًض مً الجهاث ومهضا٢ُت  -

 .اإلاٗلىماث وص٢هها التي ٣ًضمها

ؤهمُت جدؿين ألاصاء اإلاالي قي اإلااؾؿت الا٢خهاصًت وؤهمُت الخض٤ُ٢ باليؿبت للماؾؿاث  -

الظي ًاصي بلى ٖضم يُإ ؤنىلها  ومضي جإزيرها ٖلى اجساط ال٣غاعاث والاؾخسضام ألامشل للمىاعص

  .والىنى٫ بلى ألاهضاٝ اإلاؿُغة

 : خضوص الضعاؾت

ُت    :الخضوص اإلاىيٖى
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, ؤهضاٞه, ؤهمُخه, مٗاًغه......الخ , وألاصاء اإلاالي, الخاعجي, مٟهىمهؾلُىا الًىء ٖلى الخض٤ُ٢  -

 مٟهىمه و ج٣ُُمه....الخ

 .ألاصاء اإلااليببغاػ صوع الخض٤ُ٢ الخاعجي في جد٤ُ٣ ٞٗالُت  -

 :الخضوص الؼمىُت

الىٓغي والظي هلخمؿه مً زال٫ الخُىع  : الجاهب٨ًمً خهغ الخضوص الؼمىُت في ظاهبين -

ذي ألهضاٝ الخض٤ُ٢ الخاعجي و الخُىع الخاعجي إلاٟهىم ألاصاء اإلاالي و الجاهب الخُب٣ُي ٖىضما  الخاٍع

 .2017بلى  2016ؾيخُغ١ بلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً ؾىت  

 الخضوص اإلا٩اهُت:

ت الٗىامل اإلاخد٨مت في طل٪ و ٖىصجه ٖلى اإلااؾؿت  - ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت و مٗٞغ

 اًجابُا ؤو ؾلبا.

 الضوع الخ٣ُ٣ي للمض٤٢ الخاعجي الظي ًلٗبه في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و جد٤ُ٣ اإلاالُت للماؾؿت. -

 أهمُت الذساظت:

٫ الضوع الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ الخاعجي في جدؿين ألاصاء اإلاالي جخمدىع ؤهمُت اإلاىيٕى مً زال

ؤًٞل ؤصاء لها و الظي  اإلااؾؿاث لخد٤ُ٣للماؾؿت الا٢خهاصًت و طل٪ في يل قضة اإلاىاٞؿت بين 

 ًًمً  اؾخمغاعها و جد٤ُ٣  ؤهضاٞها .

الٛل مً  جخمشل ؤهمُخه ٦ظل٪ في مؿاٖضة بصاعة اإلااؾؿت في اجساط ٖضة ٢غاعاث وا٦دكاٝ ؤزُاء و  -

غ التي ٣ًضمها اإلاض٤٢ الخاعجي و الظي ٌؿاهم في اؾخسضام ألامشل إلاىاعص  زال٫ الغ٢ابت و الخ٣اٍع

 اإلااؾؿت 

٦ما ج٨مً ؤهمُت الضعاؾت في اإلا٣اعهت بين الجاهب الىٓغي و ما مضي جُاب٣ه في الىا٢٘ الٗملي مً  -

 بمؿخٛاهم .زال٫ بظغاء صعاؾت اإلااؾؿت الا٢خهاصًت وخضة حٛظًت ألاوٗام 

 أظباب اخخُاس اإلاىغىع :

 أظباب راجُت:   

إل ٖلى ٖضة صعاؾاث خى٫ الخض٤ُ٢ و ألاصاء اإلاالي . -  الَا

ُت خى٫ الخض٤ُ٢ الخاعجي. -  جىمُت ال٣ضعاث اإلاٗٞغ

 الضوع الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ الخاعجي في جدؿين ألاصاء اإلاالي مً زال٫ ْهىعه مازغا. -

 أظباب مىغىغُت:

ي و ؤهمُخه في اجساط ال٣غاعاث مً َٝغ الٗضًض مً الجهاث ومهضا٢ُت اإلاٗلىماث عؤي اإلاض٤٢ الخاعج -

 وص٢هها التي ٣ًضمها.
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ؤهمُت جدؿين ألاصاء اإلاالي قي اإلااؾؿت الا٢خهاصًت وؤهمُت الخض٤ُ٢ باليؿبت للماؾؿاث ومضي  -

لها والىنى٫ جإزيرها ٖلى اجساط ال٣غاعاث والاؾخسضام ألامشل للمىاعص الظي ًاصي بلى ٖضم يُإ ؤنى 

 بلى ألاهضاٝ اإلاؿُغة. 

 خذود الذساظت :

ُت:    الخضوص اإلاىيٖى

ؾلُىا الًىء ٖلى الخض٤ُ٢ الخاعجي,مٟهىمه, ؤهضاٞه, ؤهمُخه, مٗاًغه......الخ , وألاصاء اإلاالي, مٟهىمه و  -

 ج٣ُُمه....الخ

 ببغاػ صوع الخض٤ُ٢ الخاعجي في جد٤ُ٣ ٞٗالُت ألاصاء اإلاالي. -

 الخذود الضمىُت:

ذي ً - ٨مً خهغ الخضوص الؼمىُت في ظاهبين:  الجاهب الىٓغي والظي هلخمؿه مً زال٫ الخُىع الخاٍع

ألهضاٝ الخض٤ُ٢ الخاعجي و الخُىع الخاعجي إلاٟهىم ألاصاء اإلاالي و الجاهب الخُب٣ُي ٖىضما ؾيخُغ١ 

 .2017بلى  2016بلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً ؾىت  

 الخذود اإلاياهُت:

 ٖلى مؿخىي ماؾؿت وخضة حٛظًت ؤلاوٗام. صعاؾت  مُضاهُت -

 الذساظاث العابلت:

مً زال٫ بٖضاصها لهظا اإلاىيٕى سجلىا بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جخٗل٤ بالخض٤ُ٢ و ألاصاء اإلاالي خُض جم 

 بٖضاص هظه اإلاىايُ٘ في بَاع عؾاثل اإلااؾخير  وؤَغوخاث الض٦خىعاه.

 و مً بين هظه الضعاؾاث هظ٦غ:

ظامٗت وع٢لت ؾىت  –الباقير ٚىالي " صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت ً ماظِؿتر مدمض  -

2003/2004 

غ الخض٤ُ٢ الخاعجي في ْل بلؼامُت جُب٤ُ مٗاًير جض٤ُ٢ الضولُت ً الض٦خىعة  -  –جماع زضًجت " ج٣اٍع

 2016/2017ظامٗت مؿخٛاهم ؾىت 

ظامٗت مؿخٛاهم ؾىت  –لى ٞٗالُت ألاصاء اإلاالي ً ماؾتر ظلى٫ هبُل "الخض٤ُ٢ الضازلي و مضي جإزيره ٖ -

2015/2016 

 اإلاىهج اإلاخبؼ:

إلظابت ٖلي ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت والٟغيُاث اإلاىيىٖت ؾىٗخمض ٖلى اإلاىهج الىنٟي ٖبر ٧امل ٞهى٫    

هُم الجاهب الىٓغي وطل٪ بهضٝ الٟهم و الخٗم٤ في الٗىانغ اإلا٩ىهت للمىيٕى ، خُض ؾى٣ىم بٗغى اإلاٟا

مىهجُخه و ألاصاء اإلاالي،ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي، وؾاثل ج٣ُُم ألاصاء  ؤهضاٞه مٗاًيرهاإلاخٗل٣ت بالخض٤ُ٢ الخاعجي ،

ذي  ذي ألهضاٝ الخض٤ُ٢ الخاعجي والخُىع الخاٍع ذي في ٖغى الخُىع الخاٍع اإلاالي. ٦ما ؾيؿخٗمل اإلاىهج الخاٍع

لُلي لخدلُل مُُٗاث اإلااؾؿت ؤًً ٢مىا بالتربو الهجاػ إلاٟهىم ألاصاء اإلاالي  وؾيؿخسضم ٦ظل٪ اإلاىهج الخد
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الضعاؾت الخُب٣ُُت للمىيٕى وهظا مً زال٫ جٟؿير اإلاٗلىماث و جدلُلها واؾخسالم الىخاثج، ٦ما ؾىٗخمض 

 ٖلي مىهج صعاؾت الخالت إلخضي اإلااؾؿاث بمؿخٛاهم  واإلاخمشلت في ماؾؿت "وخضة حٛظًت ألاوٗام".

 أدواث الذساظت :

خماص ٖلى اإلاسر اإلا٨خبي لجم٘ اإلاغاظ٘ و الىزاث٤ . الضعاؾت - ت :الٖا  الىٍٓغ

خماص ٖلى الىزاث٤ الضازلُت الخانت للماؾؿت مدل التربو باإلياٞت بلى  - الضعاؾت الخُب٣ُُت :الٖا

 بٌٗ اإلا٣ابالث الٟغصًت م٘ بٌٗ اإلاؿاولين ال٣ضامى واإلاسخهين صازل اإلااؾؿت .

 الخلعُم اإلانهجي للذساظت:

ُت: الزخباع الٟغيُاث ولخد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلابخٛاة مً لإلظابت ٖ لى ؤلاق٩الُت الغثِؿُت والدؿائالث الٟٖغ

هل  اإلاىيٕى  ٢مىا بخ٣ؿُم هظا ألازير بلى زالر ٞهى٫ ٢مىا بخسهُو ٞهلين لضعاؾت الجاهب الىٓغي ٞو

 واخض لضعاؾت الجاهب الخُب٣ُي، وحؿب٤ هظه الٟهى٫ م٣ضمت ٖامت  وح٣ٗبهم زاجمت ٖامت .

اع اإلاٟاهُمي للخض٤ُ٢ بخ٣ؿُمه لشالر مباخض : اإلابدض  و٢مىا في الٟهل ألاو٫ والظي ظاء جدذ ٖىىان: ؤلَا

ألاو٫ ظاء جدذ ٖىىان اإلااهُت الخض٤ُ٢ ؾيخُغ١ ُٞه بلى مٟهىم الخض٤ُ٢ و جُىعه و ؤهضاٞه و ؤهمُخه و 

اع الىٓغي للخ ض٤ُ٢ الخاعظين ٞؿىٗغى ُٞه مٟهىم ؤهىاٖه، ؤما في اإلابدض الشاوي و الظي ظاء جدذ ٖىىان ؤلَا

الخض٤ُ٢ الخاعجي و ؤهضاٞه و ؤهمُخه و ؤهىاٖه و مٗاًيره و الخُىاث اإلاخبٗت لخىُٟظ الخض٤ُ٢ الخاعجي ، ؤما في 

ىا ُٞه اإلاض٤٢ الخاعجي و  اع الٗام إلاهىت اإلاض٤٢ الخاعجي و الظي ٖٞغ اإلابدض الشالض ظاء جدذ ٖىىان ؤلَا

غه و صوعه في بيٟاء الًٟت و اإلاهضا٢ُت الخضماث التي ٣ًضمها و مؿاو  لُخه و خ٣ى٢ه وواظباجه و ج٣اٍع

 للمٗلىماث اإلاداؾبُت.

ؤما الٟهل الشاوي و الظي ظاء جدذ ٖىىان " صوع الخض٤ُ٢ الخاعجي في جد٤ُ٣ ٞٗالُت ألاصاء اإلاالي" ٣ٞض 

ؾيخُغ١ ُٞه بلى مٟهىم ألاصاء ٢ؿمىاه بلى زالر مباخض:  اإلابدض ألاو٫ جدذ ٖىىان ماهُت ألاصاء اإلاالي و الظي 

و جُىعه و ٖال٢خه بالٟٗالُت و ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و ؤهضاٞه و الٗىامل و زُىاث ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي، ؤما في 

ىا ُٞه بلى مهاصع مٗلىماث ج٣ُُم  اإلابدض الشاوي الظي ظاء جدذ ٖىىان ؤؾـ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و الظي جُٞغ

غاٝ ا إلاؿخُٟضة مىه ،ؤما في اإلابدض الشالض  الظي ظاء جدذ ٖىىان صوع الخض٤ُ٢ الخاعجي في ألاصاء اإلاالي و ألَا

ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و جد٤ُ٣ ٞٗالُخه ٞؿيخُغ١ ُٞه بلى اإلااقغاث الخ٣لُضًت و الخضًشت لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي و 

 ؤزيرا صوع الخض٤ُ٢ الخاعجي في جد٤ُ٣ ٞٗالُت ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿت.

الٟهل ألازير الظي زههىاه للضعاؾت الخُب٣ُُت و الظي ظاء جدذ ٖىىان " صعاؾت خالت لضوع الخض٤ُ٢ بِىما 

الخاعجي في جد٤ُ٣ ٞٗالُت ألاصاء اإلاالي في ماؾؿاث وخضة حٛظًت ألاوٗام "  ٣ٞض ٢ؿمىاه بلى زالر مباخض : 

خٍٗغ٠ هظه اإلااؾؿت و مهامها اإلابدض ألاو٫ جدذ ٖىىان ج٣ضًم ٖام إلااؾؿت وخضة حٛظًت ألاوٗام / ؾى٣ىم ب

 و مىخىظاتها و اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت.

ؤما في البدض الشاوي الظي ظاء جدذ ٖىىان " الخض٤ُ٢ الخاعجي ٧ىؾُلت لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي و جد٤ُ٣ ٞٗالُخه 

ىم (" و الظي وٗغى ُٞه ال٣ىاثم اإلاالُت للماؾؿت ٦ما ؾى2016/2017٣في ماؾؿت حٛظًت ألاوٗام لٟترة )

بخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي باؾخسضام اليؿب اإلاالُت و ماقغاث الخىاػن اإلاالي و ماقغاث اإلاغصوصًت. ؤما اإلابدض ألازير  

غ الغ٢ابت  غ مداٞٔ الخؿاباث في اإلااؾؿت  " الظي ٖغيىا ج٣ٍغ الظي ظاء جدذ ٖىىان " مًمىن و ج٣اٍع
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خُغ١ بلى ٦ُُٟت جد٤ُ٣ ٞٗالُت ألاصاء اإلاالي مً الضازلُت للماؾؿت و ج٣ُُم صوعها في اإلااؾؿت و في ألازير ؾي

 َٝغ مداٞٔ الخؿاباث ماؾؿت حٛظًت ؤلاوٗام.

 ضػىبت الذساظت :

ت -  نٗىبت الخهى٫ ٖلى بٌٗ اإلاٗلىماث التي ٌٗخبرها مؿيري اإلااؾؿت مٗلىماث ؾٍغ

 نٗىبت م٣ابلت مداٞٔ الخؿاباث ل٩ىهه ال ًإحي باؾخمغاع للماؾؿت. -

ت و زانت باإلااؾؿت.نٗىبت الخهى٫ ٖلى الخ٣اٍع -  غ الخانت بمداٞٔ الخؿاباث التي حٗخبر ؾٍغ
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 االطار المفاهٌم للتدقٌق                                                        األول   الفصل  

 ملذمت الفطل : 

لى ، اإلاداؾبُت الضعاؾاث مجا٫ في النهاثُت اإلاغخلت بمشابت الخض٤ُ٢ صعاؾت حٗخبر  ٩ًىن  بن الخض٤ُ٢ مهىت مؼاو٫  ٖو

٣ت اإلاداؾبُت وؤلاظغاءاث والؿُاؾاث وال٣ىاٖض باإلاباصت جاما ؤإلااما ملما  مالُت ٞترة مً ومخجاوؿت ؾلُمت بٍُغ

غ بٖضاص هى بالٟدو ٢ُامه مً والٛغى ألزغي،  ًىي٘  واخضة ٧ىخضة اإلاالُت ال٣ىاثم في اإلانهي عؤًه ًخًمً ج٣ٍغ

 ،٣ٞض ٢ؿمىا هظا الٟهل بلى زالزت مباخض.  ال٣ىاثم هظه مؿخسضمي جهٝغ جدذ

اع إلاٟاهُمي للخض٤ُ٢ بخ٣ؿُمه لشالر مباخض : اإلابدض  و٢مىا في الٟهل ألاو٫ والظي ظاء جدذ ٖىىان: ؤلَا

ُه بلى مٟهىم الخض٤ُ٢ و جُىعه و ؤهضاٞه و ؤهمُخه و ألاو٫ ظاء جدذ ٖىىان اإلااهُت الخض٤ُ٢ ؾيخُغ١ ٞ

اع الىٓغي للخض٤ُ٢ الخاعظين ٞؿىٗغى ُٞه مٟهىم  ؤهىاٖه، ؤما في اإلابدض الشاوي و الظي ظاء جدذ ٖىىان ؤلَا

الخض٤ُ٢ الخاعجي و ؤهضاٞه و ؤهمُخه و ؤهىاٖه و مٗاًيره و الخُىاث اإلاخبٗت لخىُٟظ الخض٤ُ٢ الخاعجي ، ؤما في 

ىا ُٞه اإلاض٤٢ الخاعجي و  اإلابدض اع الٗام إلاهىت اإلاض٤٢ الخاعجي و الظي ٖٞغ الشالض ظاء جدذ ٖىىان ؤلَا

غه و صوعه في بيٟاء الهٟت و اإلاهضا٢ُت  الخضماث التي ٣ًضمها و مؿاولُخه و خ٣ى٢ه وواظباجه و ج٣اٍع

 للمٗلىماث اإلاداؾبُت.
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 الخذكُم ماهُت : ألاول  اإلابدث

لى ، اإلاداؾبُت الضعاؾاث مجا٫ في النهاثُت اإلاغخلت بمشابت الخض٤ُ٢ صعاؾت حٗخبر  ٩ًىن  بن الخض٤ُ٢ مهىت مؼاو٫  ٖو

٣ت اإلاداؾبُت وؤلاظغاءاث والؿُاؾاث وال٣ىاٖض باإلاباصت جاما ؤإلااما ملما  مالُت ٞترة مً ومخجاوؿت ؾلُمت بٍُغ

غ بٖضاص هى بالٟدو ٢ُامه مً والٛغى ألزغي،  ًىي٘ واخضة ٧ىخضة اإلاالُت ال٣ىاثم في اإلانهي عؤًه ًخًمً ج٣ٍغ

 اإلابدض هظا في بلُه هخُغ١  ؾٝى ما ،وهظا ال٣ىاثم هظه مؿخسضمي جهٝغ جدذ

خي جؿىسه و الخذكُم مفهىم :ألاول  اإلاؿلب  الخاٍس

خي الخؿىس  :ألاول  الفشع  الخاٍس

 في ٖليها ٌٗخمض التي اإلاداؾبُت البُاهاث صخت مً الخد٤٣ بلى ؤلاوؿان خاظت مً وكإتها الخض٤ُ٢ مهىت حؿخمض

 جض٫ الخ٩ىماث،خُض لضي ؤوال الخاظت هظه ْهغث و٢ض .للىا٢٘ البُاهاث جل٪ مُاب٣ت مً ٢غاعاجه،والخإ٦ض اجساط

سُت الىزاث٤ ين ٢ضماء خ٩ىماث ؤن ٖلى الخاٍع  الخؿاباث صخت مً للخإ٦ض اإلاض٣٢ين حؿخسضم ٧اهذ والُىهان اإلاهٍغ

 (1صخخه مضي ٖلى للى٢ٝى والسجالث بالضٞاجغ اإلاشبخت ال٣ُىص بلى ٌؿخم٘ و٢هها اإلاض٤٢ و٧ان. الٗامت

هىع  . "ٌؿخم٘" وحٗني الالجُيُت ال٩لمت مً مكخ٣ت جض٤ُ٢ ٩ٞلمت ت ْو  ٖكغ الخامـ ال٣غن  في اإلاؼصوط ال٣ُض هٍٓغ

 الخؿاباث وجض٤ُ٢ اإلاداؾبت مهىت جُىع  بلى ؤصي مما والخض٤ُ٢ اإلاداؾبت جُب٤ُ واهدكاع وجبؿُِ ؾهىلت بلى ؤصث

  . خُنها

 الكغ٧اث اهدكاع بلى الٗكٍغً ال٣غن  في ال٣ىمي الضزل وهمى الهىاعي الا٢خهاصي الخُىع  ؤصي ٣ٞض

 ًٖ اإلال٨ُت اهٟها٫ في ؤًًا ؾاهمذ ،وبٓهىعها ال٣ىمي الا٢خهاص في باعػا صوعا جلٗب ؤنبدذ خُض اإلاؿاهمت

اصة بلى ؤصي مما ؤلاصاعة بت ٍػ  خ٣ى٢هم و مهالخهم لخماًت واإلاض٣٢ين اإلاداؾبين زضماث بلى واإلاؿاهمين اإلاال٥ ٚع

 (2). ؤلاصاعة جهٝغ وخؿً

  Roxonati ٧لُت جإؾؿذ خُض 1581 ٖام باًُالُا ٞىِؿُا في الخض٤ُ٢ مُضان في مهىُت مىٓمت ؤو٫  ْهغث ول٣ض

يُت ؾىىاث ؾذ جخُلب و٧اهذ  و٢ض .مداؾبت زبير الصخو لُهبذ الخام الامخدان في الىجاح بجاهب جمٍغ

ت ؤنبدذ ا 1669 ٖام في ال٩لُت هظه ًٍٖى  بلى ألازغي  الضو٫  اججهذ زم .الخض٤ُ٢ مهىت مؼاولت قغوٍ مً قَغ

ُاهُا ٧ان و٢ض .اإلاهىت هظه جىُٓم  الخؿاباث جض٤ُ٢ مهىت ؤنبدذ ،خُض اإلانهي الخىُٓم هظا في الؿب٤ ًٞل لبًر

ُاهُا في مؿخ٣لت مهىت م 1854 ٖام بإهضبغة " ال٣اهىهُين اإلاداؾبُين ظمُٗت " ؤوكإث ٖىضما بٍغ  اإلاهىت ؤن مً بالٚغ

 (.3) 1773 ب٨شير ٢بل هىا٥ وكإث

اصة هالخٔ ج٣ضم مما  اإلاهىُت ٖىاًههم وجىظُه خظعهم وازظ هاخُت مً واإلاض٣٢ين اإلاداؾبُين زضماث ٖلى الُلب ٍػ

ما٫ مباقغة في  (4).لخماًههم الجماعي الخٗاون  بلى الخاظت ْهغث هىا ومً ؤزغي  هاخُت مً بليهم اإلاى٧ىلت ألٖا

 الخذكُم مفهىم : الثاوي الفشع

 هظا: ابغػ  ومً ٦بير، ًٞل لهم ٧ان الظًً اإلاسخهين هٓغ وظهاث حٗضص خؿب الخض٤ُ٢ حٗاٍع٠ ازخلٟذ ل٣ض

 

                                                           
 13م ، 2012 لليكغ ، واثل صاع ، ٖمان 1ٍ ، البىى٥ في الغ٢ابت و الخض٤ُ٢ ، اله ٖبض ؤمين زالض . 1
 16 م ،2011 ، الُباٖت و والخىػَ٘ لليكغ اإلاؿيرة صاع ، ألاعصن  01ٍ ، الٗملي الخؿاباث جض٤ُ٢ ٖلم ، وآزغون ؾالمت عؤٞذ مدمىص . 2
ت الىاخُت الخؿاباث جض٤ُ٢ ٖلم ، هللا ٖبض ؤمين زالض.  3  .20م ، 2000 واليكغ، للُباٖت واثل صاع ، ٖمان ، 01 - ٍ ، الٗملُت و الىٍٓغ
 17م  ، ط٦غه ؾب٤ مغظ٘ ، الٗملي الخؿاباث جض٤ُ٢ ٖلم ، وآزغون ؾالمت عؤٞذ مدمىص 7 . 4
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 : الخػٍشف

 جدذ باإلاكغوٕ الخانت والضٞاجغ والخؿاباث واإلاؿدىضاث والبُاهاث الضازلُت الغ٢ابت ؤهٓمت ٞدو : هى الخض٤ُ٢

 اإلاالي الىي٘ ًٖ اإلاالُت ال٣ىاثم صاللت مضي ًٖ مداًض ٞني بغؤي الخغوط ،ب٣هض مىٓما اهخ٣اصًا ٞدها الخض٤ُ٢

غها ،ومضي مٗلىمت ػمىُت ٞترة جهاًت في اإلاكغوٕ لظل٪  الٟترة جل٪ ًٖ زؿاعة ؤو عبذ مً ؤٖماله لىخاثج جهٍى

 الخذكُم اإلاؿلب الثاوي أهمُت

ت حٛيراث ؤخضر ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في الهىاُٖت الشىعة ْهىع  بن  زانت بهٟت والخجاعة الهىاٖت ٖالم في ظظٍع

ت وكاَاث طاث ٦بيرة قغ٦ت بلى الهٛير اإلاهى٘ ٞخدى٫  ٖامت، بهٟت الخُاة مجاالث وفي  مسخلٟت ووؾاثل مخىٖى

 الامخضاص طاث الكغ٧اث ٞٓهغث اليكاَاث هاخُت مً و٦ظل٪ ال٣اهىهُت الىاخُت مً الكغ٧اث ؤق٩ا٫ ٞخٗضصث

ني ؤلا٢لُمي  اإلال٨ُت بين الٟهل بمٟهىم ألازظ مً البض ٩ٞان الجيؿُاث مخٗضصة الكغ٧اث ْهىع  وجبٗها والَى

ً مً الازخهام لظوي  ألامغ بخالت جُلب مما وؤلاصاعة  مً اإلاؿدشمٍغً ؤمىا٫  جدمي ع٢ابت وص وط واؾخلؼم اإلاضًٍغ

ً، هاالء حٗؿ٠ ً، وهى مهالر م٘ مهالخهم لخٗاعى هٓغا اإلاضًٍغ  الدسجُل ًد٣٣ه ؤن ًٟترى ما اإلاؿدشمٍغ

ً مؿاولُاث مً الى٢ذ هٟـ في ٩ًىن  والظي الكغ٦ت في للٗملُاث الؿلُم اإلاداؾبي  بضؤث هىا بالكغ٧اث، اإلاضًٍغ

 بىاؾُت ًخم وصازلي ؤ الكغ٦ت زاعط مً ؤٞغاص بىاؾُت ًخم زاعجي ٧ان ؾىاء الكغ٧اث في الخض٤ُ٢ ؤهمُت جخجلى

 اإلاالُت ال٣ىاثم وؾالمت وص٢ت صخت بزباث مضي ًٖ اإلاؿاو٫ بمشابت اإلاض٤٢ ٞإنبذ الكغ٦ت، صازل مً ؤٞغاص

خماص بم٩اهُت ومضي الخخامُت م٨ً اإلاؿخُٟضًً ٢بل مً ٖليها الٖا  وؤهمُخه الخض٤ُ٢ مً اإلاؿخُٟضًً جدضًض منها ٍو

 (1: )٧الخالي لهم

ٗخبر :للضباةً الخذكُم أهمُت 1-  :ؤؾاؽ هى للؼباثً باليؿبت الخض٤ُ٢ َو

 .صوعٍت ٞتراث ٖلى اإلاالُت ال٣ىاثم ملخهاث زال٫ مً اإلاٗخمضة للمٗلىماث .1

 .واإلاىعصًً ؤلا٢غاى وماؾؿاث البىى٥ مً ال٣غوى ٖلى للخهى٫  .2

لي إلاغ٦ؼه ا٢خهاصي جدلُل ٍَغ٤ ًٖ ؤلاياُٞت الاؾدشماعاث .3  .الخمٍى

ضاص .4 بُت ؤلا٢غاعاث إٖل بت م٣ضاع وجدضًض الًٍغ  .الًٍغ

 .اإلاالي اإلاغ٦ؼ ؾالمت لخدضًض .5

غ .6  .ؤلاعاصًت و٢ىجه الٗملُاث عبدُت وجدضًض لخ٣ٍغ

ير .7 ٟين ٖلى وؤلاقغاٝ الضازلُت والغ٢ابت الًىابِ لخٞى  .والسجالث الضٞاجغ وصخت اإلاْى

ؤو  واجساط جىُٟظها ومغا٢بت الخُِ وي٘ في اإلاداؾبُت البُاهاث ٖلى ؤلاصاعة حٗخمض :لإلداسة الخذكُم أهمُت 2-

 وحٗخبر وؤؾباب الاهدغاٞاث وجدضًض طل٪ وج٣ُُم اإلاالثم ال٣غاعاث اإلاكغوٕ ؤهضاٝ لخد٤ُ٣ اإلاىاؾبت الخلى٫  وي٘

غ ؤلاصاعة ٗالُت ب٨ٟاءة مٗخمضة قهاصة بمشابت اإلاض٤٢ ج٣ٍغ ٣ت وصلُل  بليها، اإلاى٧لت للمهام وبقغاٞها ؤصائها ٞو  بٍُغ

٣ا اإلاالُت ال٣ىاثم بةٖضاص وص٣ُ٢ت ؾلُمت  إلاباصت مؿاولُاث ماعؾذ ؤلاصاعة بإن اإلاالُت ال٣ىاثم إلاؿخسضمي ٞو

 .ٖليها اإلاخٗاٝع اإلاداؾبت

ؿترقضون  اإلاٗخمضة ال٣ىاثم بلى الٟئت هظه جلجإ :واإلاعخخذمين للمالن الخذكُم أهمُت 3-    اإلاىظهت بُاها َو

ت  ؤ٦بر لهم جد٤٣ التي مضزغا جىظُه ٢غاعاث الجساط اإلاالي مغ٦ؼها مخاهت ومضي للكغ٦ت اإلاالي الىي٘ واؾدشماع اإلاٗٞغ

                                                           
1
ت، الجامُٗت، الضاع ،"الخؿاباث إلاغاظٗت والٗملُت الٗلمُت ألاؾـ" ؾلُمان، مهُٟى مدمض1.   .19 م ، 2014 ؤلاؾ٨ىضٍع
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 ص٣ُ٢ت اإلاالُت بال٣ىاثم اإلاىضخت البُاهاث ج٩ىن  ؤن ُٞخدخم اإلاؿدشمٍغً مضزغاث خماًت ولًمان مم٨ً، ٖاثض

 .وصخُدت

غ ٖلى ٌٗخمضون  :واإلاىسدًً للذاةىين الخذكُم أهمُت 4- ٣ىمىن  اإلاالُت ال٣ىاثم وصخت بؿالمت اإلاض٤٢ ج٣ٍغ  ٍو

ت بخدلُلها اء ٖلى وال٣ضعة اإلاالي اإلاغ٦ؼ إلاٗٞغ  ُٞه، والخىؾ٘ الخجاعي  الاثخمان مىذ في الكغوٕ ٢بل بااللتزام الٞى

٣ا جمىدها التي الخهىماث وؿب وجٟاوث  .اإلاالي اإلاغ٦ؼ ل٣ىة ٞو

ل في هاما صوعا هظه جلٗب :ألاخشي  ؤلاكشاع ومإظعاث للبىىن الخذكُم أهمُت 5-  حٗخمض ألاظل ٢هير الخمٍى

غ ٖلى ير جىؾٗا للمكغوٖاث ٞةن لهظا ا وطل٪ اإلاالُت ال٣ىاثم خى٫  اإلاض٤٢ ج٣ٍغ  اخخُاظاث. لخٞى

 للخىؾ٘ في اإلاكغوٕ ٢بل اإلاالُت ال٣ىاثم وجدلُل بضعاؾت ٦إؾاؽ عؤًه ٖلى اإلاهغفي )ال٣غوى( وحٗخمض الاثخمان ط

 اإلاهغفي. الاثخمان مىذ في الخُغ صعظت ج٣ُُم ٍَغ٤ ًٖ ٖىه الامخىإ ؤو ُٞه

 لخٗضًل وطل٪ اإلاالُت ال٣ىاثم ٖلى ىمُت٩الخ الجهاث حٗخمض :الخىىمُت للجهاث الخذكُم أهمُت-6

بُت الؿُاؾاث ٗخبر ،1الا٢خهاصي اليكاٍ ومغا٢بت الًٍغ غ َو  وؤلاقغاٝ واإلاخابٗت للخسُُِ ؤصاة اإلاض٤٢ ج٣ٍغ

 وفي والخىظيهاث وؤلاظغاءاث والخٗلُماث واللىاثذ بال٣ىاهين التزامها وجإ٦ُض الا٢خهاصًت، الىخضاث ٖلى والغ٢ابت

ت بالخُِ الالتزام ٖضم خالت  وؤؾباب . الاهدغاٞاث جدضًض ًخم اإلاىيٖى

 وما الخؿاباث مض٣٢ي ٢بل مً اإلاٗخمضة اإلاالُت بال٣ىاثم اهخمام اػصاص :الاكخطاد لشحال الخذكُم أهمُت 7-

ه ني الضزل وج٣ضًغ جدلُلها في مداؾبُت بُاهاث مً جدٍى ص٢ت  وحٗخمض الا٢خهاصًت الخُِ بغامج وعؾم الَى

غ هظه ًٖ اإلاهاص٢ت في ٖليها اإلاٗخمضًً اإلاداؾبُت البُاهاث ص٢ت ٖلى بغامجهم و٦ٟاءة  ج٣ضًغا. .الخ٣اٍع

 م٘ مٟاوياث  في اإلاٗخمضة اإلاالُت ال٣ىاثم في اإلاداؾبُت البُاهاث ٖلى حٗخمض :الػمال لىلاباث الخذكُم أهمُت 8-

 .الٗما٫ مؼاًا وجد٤ُ٣ لألظىع  الٗامت الؿُاؾاث لغؾم ؤلاصاعة

مم٨ىت  ٦ٟاًت بإًٞل اإلاخاخت اإلاىاعص جسهُو في الخض٤ُ٢ ٌؿاٖض :اإلاىاسد جخطُظ في الخذكُم أهمُت 9-

ض التي والخضماث الؿل٘ إلهخاط اؾخسضامها ٖلى ال٣اصعة الكغ٧اث  بإًٞل ججخظ الىاصعة ٞاإلاىاعص ٖليها، الُلب ًٍؼ

 و٦ٟاًت البُاهاث بؾغاٞا ؤن بط اإلاٗخمضة، اإلاالُت ال٣ىاثم في الٓاهغة اإلاداؾبُت البُاهاث جٓهغها والتي مم٨ىت ٦ٟاًت

غ جسهُو صون  وجدى٫   الىاصعة مىاعصها َُا في جسٟي للخض٤ُ٢ جسً٘ لم والتي الض٣ُ٢ت ٚير اإلاداؾبُت والخ٣اٍع

٣ت  وؤهمُهها عقُضة بٍُغ

ني الا٢خهاص الخض٤ُ٢ ًسضم :الىؾني لالكخطاد الخذكُم أهمُت 10-   للٟئاث لخضماث ٦ىدُجت ٖامت بهٟت الَى

٣ت اإلاهً مً الخض٤ُ٢ ٞمهىت الظ٦غ، الؿاب٣ت  جىمُت في ٞٗا٫ و ٦بير بك٩ل ؾاهمذ و٢ض اإلاخ٣ضمت الضو٫  في الٍٗغ

 وجىظُه والخالٖب ؤلاؾغاٝ خاالث وجىيُذ الاؾدشماعاث خماًت مجا٫ في زضماث مً ًاصًه إلاا جمٗاثلمجا

ٗخبر ال٣اصعة اإلاخاخت واإلاىاعص اإلاضزغاث اؾدشماع  ٖىن  وزير واإلاالُت الا٢خهاصًت النهًت ٖىامل مً الخض٤ُ٢ َو

 مِٗكت مؿخىي  وعٞ٘ ا٢خهاصها بدىمُت ًخهل ما وزانت ال٣ىمُت ؤهضاٞها جد٤ُ٣ ؾبُل في للضولت

ير مىاَىيها اهُت وجٞى  .لهم والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الٞغ

                                                           
، مدمىص ًىؾ٠ . 1 ت بين الخؿاباث مغاظٗت" ظغبٕى  9م ، 2007 ألاولى، الُبٗت ألاعصن، لليكغ، الىعا١ صاع ،"والخُب٤ُ الىٍٓغ
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 ومٗالجخه مالي اهدغاٝ ؤي ًٖ وال٨ك٠ اإلاسخلٟت مغاخلها في زُُها جىُٟظ إلاخابٗت للضولت ٖىن  زير واإلاض٤٢

مه ت وج٣ٍى اؾخسضام   مً ؤلاهخاظُت ال٨ٟاًت مً مؿخىي  ؤ٢ص ى بلى والىنى٫  ؤهضاٞها لخد٤ُ٣ اإلام٨ىت بالؿٖغ

ت واإلاالُت والا٢خهاصًت والُبُُٗت اإلااصًت اإلاخاخت  .بم٩اهُاث  بلى الهاصٞت الٗامت الخُت ؤهضاٝ لخد٤ُ٣ والبكٍغ

 اإلاؿلب الثالث :أهىاع الخذكُم 

باث ؾىاء مً خُض ٖملُت الخض٤ُ٢ ؤو ال٣اثم بالخض٤ُ٢،ؤو مً خُض  ًم٨ً جهي٠ُ الخض٤ُ٢ بلى ٖضة جبٍى

ب الخض٤ُ٢ مً خُض الىُا١ ،بلى الخض٤ُ٢ ال٩امل و الخض٤ُ٢ الجؼجي ومً خُض  ؤلالؼام ولظل٪ ًم٨ً جبٍى

الٟدو بلى الخض٤ُ٢ الخٟهُلي و الخض٤ُ٢ الازخباعي ،مً خُض الخى٢ُذ بلى الخض٤ُ٢ النهاجي والخض٤ُ٢ 

إلاض٤٢ الضازلي اإلاؿخمغ،ومً خُض الاؾخ٣ال٫ بلى الخض٤ُ٢ الخاعجي والخض٤ُ٢ الضازلي،ومً خُض اإلاض٣٢ين بلى ا

و اإلاض٤٢ الخاعجي و اإلاض٤٢ الخ٩ىمي، ومً خُض ؤلالؼام بلى الخض٤ُ٢ ؤلالؼامي و الخض٤ُ٢ الازخُاعي ،ومً خُض 

 مهىت الخض٤ُ٢ بلى الخض٤ُ٢ ال٣ىاثم اإلاالُت ، جض٤ُ٢ الالتزام ، جض٤ُ٢ الدكُٛلي ، والك٩ل اإلاىالي ًىضر ٦ماًلي:

 

  



__________________________________________________________________________ 

04 
 

 االطار المفاهٌم للتدقٌق                                                        األول   الفصل  

 أهىاع الخذكُم (:1-1)الشيل 

 اإلاهضع : مً بٖضاص الُالب 

 أهىاع الخذكُم

 مً خُث الىؿاق  الخذكُم

الخض٤ُ٢ ال٩امل : 

ما٫ٖىضما ٧اهذ   ألٖا

ىض  نٛيرة الدجم ٖو

جُىعها ؤنبذ 

الخض٤ُ٢ ٧امل 

 ازخُاعي 

 الخذكُم مً خُث الخىكُذ 

الخض٤ُ٢ الجؼجي : 

حهضٝ بلى الخهى٫ 

غ مخًمً  ٖلى ج٣ٍغ

الخُىاث التي 

اجبٗذ و الىخاثج التي 

 ؤؾٟغ ٖنها الٟدو 

الخض٤ُ٢ الخٟهُلي 

 ) ٢ضًم ( 
 الخض٤ُ٢ النهاجي 

 مً خُث الهُئت التي جلىم بها 

الخض٤ُ٢ الازخُاع : 

٦بر حجم الكغ٧اث 

 وجُىعها .

ؤؾلىب الخ٣ضًغ 

 الصخص ي 

ؤؾلىب الُٗىاث  -

 ؤلاخهاثُت 

 الخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ 

 الخذكُم مً خُث الالتزام 

 ؤلالؼاميالخض٤ُ٢ 

جٟغيه ٢ىاهين  :
ٗاث البلض   وحكَغ

 الخض٤ُ٢ الضازلي 

 :الخض٤ُ٢ الخاعجي 

 الخض٤ُ٢ ال٣اهىوي  -

 الخبرة ال٣ًاثُت 
 الخض٤ُ٢ الخٗا٢ضي 

 اإلاض٤٢ الخاعجي 

 اإلاض٤٢ الضازلي 

الخض٤ُ٢ 

الازخُاعي 

)ازخُاع ؤصخاب 

 (الكغ٧اث 

 الخذكُم مً خُث أهىاع اإلاذكلين  الخذكُم مً خُث اإلاهىت 

اإلاض٤٢ الىخضاث 

 الخ٩ىمُت 

الخض٤ُ٢ الدكُٛلي 

مشل : ج٣ُُم ال٨ٟاءة 

وص٢ت هٓام ألاظىع 

اإلاُب٤ ج٣ُُم ٦ٟاءة 
 ومضي عيا الؼباثً   

 جض٤ُ٢ ال٣ىاثم اإلاالُت 

الخض٤ُ٢ ؤلاظغاجي 

:بظغاءاث الكغ٦ت 

اإلا٣غعة و ال٣ىاٖض و 

الخٗلُماث اإلادضصة 

 ُت ؤٖلى مً ؾل

ُٟي   الخض٤ُ٢ الْى

 الخض٤ُ٢ الخىُٓمي 

 مهام زانت 

 الخذكُم مً خُث الفدظ 
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 اإلابدث الثاوي : ؤلاؾاس الىظشي للخذكُم الخاسجي

اصة الخاظت بلُه ، ٞالخض٤ُ٢ ٌٗخبر ق٨ال مً ؤق٩ا٫ الغ٢ابت و ٢ض جُىع م٘  حٛيرث الىٓغة بلى الخض٤ُ٢ هدُجت لٍؼ

ا في ألاوؾاٍ اإلاالُت،  الا٢خهاصًت و  ًٗ جُىع الخُاة ؤلاوؿاهُت و زانت الا٢خهاصًت منها،  ول٣ض ها٫ اهخماما واؾ

ها وهظا إلاا لها مً  ال٣اهىهُت و ختى الاظخماُٖت منها. ٞمهىت الخض٤ُ٢ مىظىصة في ٧ل ماؾؿت مهما ازخل٠ هٖى

 وع في نُاهت و خماًت ؤمىا٫ اإلااؾؿت و مؿاٖضتها في اجساط ال٣غاعاث اإلاسخلٟتص

  اإلاؿلب ألاّول : مفهىم الخذكُم الخاسجي 

ف الخذكُم الخاسجي    حػٍش

ل٣ض جغ٦ؼث الخٗاٍع٠ اإلاسخلٟت للخض٤ُ٢ ٖلى بُان ؤهضاٝ مهىت الخض٤ُ٢ و مجاالث ٖملها و هظا ًٓهغ       

٠ ا  لخالُت :  بىيىح مً زال٫ الخٗاٍع

 :   الخػٍشف ألاّول 

٨ُت الخض٤ُ٢ بإهّه :"ٖملُت مىٓمت للخهى٫ ٖلى ال٣غاثً اإلاغجبُت     ذ الجمُٗت اإلاداؾبُت ألامٍغ ٖٞغ

ُت لٛغى الخإ٦ُض مً صعظت مؿاًغة هظه  ٣ت مىيٖى بالٗىانغ الضالت ٖلى ألاخضار الا٢خهاصًت وج٣ُُمها بٍُغ

ُت ،زم جىنُل هخ غاٝ اإلاٗىُت " الٗىانغ للمٗاًير اإلاىيٖى  (1)اثج طل٪ بلى ألَا

 (  2)و ًخطر مً هظا الخٍٗغ٠ ما ًلي :

بّن الخض٤ُ٢ ٖملُت مىٓمت حٗخمض ٖلى ال٨ٟغ و اإلاى٤ُ ، ٞهي وكاٍ ًجب الخسُُِ له و جىُٟظه بإؾلىب  -

٣ت ٖكىاثُت.    منهجي ؾلُم و لِـ بٍُغ

ظىهغ ٖملُت الخض٤ُ٢ وهىا ألؾاؽ الظي ٌٗخمض ٖلُه اإلاض٤٢ إلبضاء عؤًه في  ؤّن ججمُ٘ و ج٣ُُم ألاصلت هى -

 ال٣ىاثم اإلاالُت للىخضة الا٢خهاصًت . 

حؿخسضم ألاصلت للخد٤٣ مً مضي الخُاب٤ بين هخاثج الٗملُاث و ألاخضار الا٢خهاصًت التي خضزذ زال٫ الٟترة  -

ي حٗخبر ال٣ىاثم اإلاالُت ملخها لها)  واإلاض٤٢ ٖىض ج٣ُُمه و ؤزغث ٖلى هخاثج ٖملُاث اإلاكغوٕ و مغ٦ؼه اإلاالي (و الت

 ٖاًما . 
ً
 لألصلت حهخم بخدضًض ما بطا ٧اهذ ال٣ىاثم اإلاالُت جّم بٖضاصها و ٖغيها َب٣ا إلاباصت اإلاداؾبت اإلا٣بىلت ٢بىال

غ الظ - ي ٌّٗضه ٣ًىم اإلاض٤٢ بخىنُل هخاثج الخض٤ُ٢ لألَغاٝ اإلاٗىُت ،و ًخد٤٣ هظا الاجها٫ مً زال الخ٣ٍغ

اإلاض٤٢ في جهاًت ٖملُت الخض٤ُ٢،و الظي ٣ًىم ُٞه بخ٣ُُم ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاٗضة مً ٢بل ؤلاصاعة في يىء جماقيها 

 ٖاًما و ٦ظل٪ مٗاًير اإلاداؾبت الضولُت. 
ً
ُت وهي اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت ٢بىال  م٘ اإلاٗاًير اإلاىيٖى

ف الثاوي :    الخػٍش

 Union Européenne des Expertsراء اإلاداؾبين الا٢خهاصًين و اإلاالُين ٖٝغ ؤلاجداص ألاوعبي للخب

Comptables  Economiques et Financiers  الخض٤ُ٢ بإهّه :"مضي ٢ضعة 

ش بٖضاصها  اإلاض٤٢ ٖلى ببضاء عؤًه الٟني اإلاداًض خى٫ مضي نض١ و صخت الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت ٖىض جاٍع

 الخإ٦ض مً مضي اخترام اإلااؾؿت لل٣ىاهين و ال٣ىاٖض اإلاىهىم ٖليها في البلضلل٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت ،م٘ 

 

                                                           
اث الجامُٗت الجؼاثغ، . 1  . 09،م2003مدمض الههامي َىاهغ و مؿٗىص نض٣ًي ،اإلاغاظٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث ، الُبٗت الشالشت،صًىان اإلاُبٖى
 وظضان ٖلي ؤخمض، صوع الغ٢ابت الضازلُت و اإلاغاظٗت الخاعظُت في جدؿين ؤصاء اإلااؾؿت،عؾالت م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخير في . 2

ت ،جسهو مداؾبت و جض٤ُ٢،ظامٗت الجؼاثغ،الٗلى   49،م2009م الخجاٍع
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 (1)الظي جيكِ ُٞه  " 

ف الثالث :    الخػٍش

الخض٤ُ٢ الخاعجي هى: "ٖملُت ٞدو ال٣ىاثم اإلاالُت و هي في الٛالب ٢اثمت الضزل و ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي  

ت الضازلُت و الخد٤٣ مً ؤعنضة البىىص في هظه ال٣ىاثم و و ٖمل اهخ٣اصاث للضٞاجغ و السجالث و ؤهٓمت الغ٢اب

 (2)الخهى٫ ٖلى ألاصلت ال٩اُٞت و اإلاالثمت إلبضاء الغؤي الٟني اإلاداًض ٖلى نض١ و ؾالمت ال٣ىاثم اإلاالُت " 

  :   3و مً زال٫ الخٍٗغ٠ وكير بلى ؤّن ٖملُت الخض٤ُ٢ الخاعجي ختى جهل بلى هضٞها ًجب ؤن جمغ بشالر مغاخل   

بها الخانت بيكاٍ : لفدظا • ب٣هض به الخإ٦ض مً صخت ٢ُاؽ الٗملُاث و ؾالمهها و حسجُلها و جبٍى

 اإلااؾؿت .  

٣ًهض به بم٩اهُت الخ٨م ٖلى نالخُت ال٣ىاثم اإلاالُت النهاثُت ،خُض ٌٗمل اإلاض٤٢ ٖلى الخدلم :  •

 ٘ الخإ٦ض مً الىظىص الٟٗلي للٗىانغ اإلااصًت للماؾؿت و ٖلى حسجُلها حسجُال ًىا٤ٞ الدكَغ

اإلاداؾبي في صٞاجغ اإلااؾؿت، ًٞال ًٖ الخإ٦ض مً حسجُل ٧ل ما مً قإهه ؤن ًازغ ٖلى ٖىانغ 

 ظّمت . الضزل ؤو ال

م٨ً ال٣ى٫ ؤن ٖملُتي الٟدو و الخد٤٣ وظهين لٗملت واخضة ، و ٣ًهض بهما جم٨ين اإلاض٤٢ مً  ٍو

ما٫  ببضاء عؤًه ُٞما بطا ٧اهذ ٖملُاث ال٣ُاؽ للمٗامالث اإلاالُت ٢ض ؤُٖذ نىعة ٖاصلت أٖل

 اإلااؾؿت و مغ٦ؼها اإلاالي . 

   :ش غ و هى زخام ٖملُت الخض٤ُ٢ ٣ًهض به بلىعة هخاثج االخلٍش لٟدو و الخد٤٣ و بزباثهما في ج٣ٍغ

 ٣ًضم بلى مً حهمه ألامغ صازل اإلااؾؿت و زاعظه.

ف الشابؼ :    الخػٍش

ناعم و بىاء بإؾلىب مً َٝغ منهي  " الخض٤ُ٢ ٖلى ؤهّه :" ازخباع ج٣ني BONNAULT " et " GERMONDّٖغٝ" 

ُت و مهضا٢ُت اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت  ماهل و مؿخ٣ل ،بُٛت  بُٖاء عؤي مٗلّل ٖلى هٖى

،و ٖلى مضي اخترام الىاظباث في بٖضاص هظه اإلاٗلىماث في ٧ل الٓغوٝ و ٖلى مضي اخترام ال٣ىاٖض و ال٣ىاهين 

 (4)و هخاثج اإلااؾؿت"اإلاىظىصاث و في الىيُٗت اإلاالُت ها،في الهىعة الهاص٢ت ٖلىو اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاٗمى٫ ب

مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ًم٨ً اؾخيخاط الخٍٗغ٠ الخالي للخض٤ُ٢ الخاعجي و الظي هى ٖباعة ًٖ الٟدو 

عؤي ٞني الظي ٣ًىم به منهي مؿخ٣ل و الظي ًخمخ٘ ب٨ٟاءة ٧اُٞت لل٣ُام بهظا الٟدو ، و طل٪ بهضٝ ببضاء 

                                                           
1 . Bernard Germond ,Audit Financier Guide pour l’audit de l’information financiere des  

entreprises,Dunod, Paris,1991,p28.  
ت و الخُب٤ُ ، صاع الهٟاء ،ٖمان .  2  . 6،م2007،ألاعصن،ًىؾ٠ ظغبٕى  ، مغاظٗت الخؿاباث بين الىٍٓغ

٫ ألاصاء مؿٗىص نض٣ًي و مدمض بغا١، مضازلت بٗىىان او٩ٗاؽ ج٩امل اإلاغاظٗت الضازلُت و الخاعظُت ٖلى ألاصاء الغ٢ابي ،اإلااجمغ الٗلمي الضولي خى . 3

 27، م2005ماعؽ  9و8اإلاخميز للمىٓماث و الخ٩ىماث ،٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم ؤلا٢خهاصًت ،ظامٗت وع٢لت ،ًىمي 
4 . Lionnel .C et Gerard , audit et Controle interne,aspects Financiers,opérations et stratégiques,4eme  

edition , Dalloze,paris,1992,p17 .  
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ُت الخؿاباث اخترام مسخل٠ ال٣ىاٖض و ال٣ىاهين  مداًض خى٫  ُت الخؿاباث ، خُض وٗني بكٖغ ؾالمت و قٖغ

اإلاٗمى٫ بها ،و في خالت ُٚاب ال٣ىاٖض و ال٣ىاهين ٌكتٍر اخترام ال٣ىاٖض و اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ، 

 ُّ  ت لخل٪ ؤلاظغاءاث و ال٣ىاٖض و ال٣ىاهين. ؤما ؾالمت (نض١)الخؿاباث ٞىٗني بها الخُب٤ُ بدؿً الى

 اإلاؿلب الثاوي : أهذاف و أهمُت الخذكُم الخاسجي  

 الفشع ألاّول : أهذاف الخذكُم الخاسجي    

ل٣ض ناخب جُىع مهىت الخض٤ُ٢ الخاعجي جُىع ملخّى في ؤهضاٞه و مضي الخد٤٣ و الٟدو و ٦ظل٪         

خماص ٖلى هٓام الغ٢ابت الض  ازلُت ،و الجضو٫ الخالي ًىضر مغاخل جُىع ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ الخاعجي:  صعظت الٖا

 أهذاف الخذكُم الخاسجي ( :1-1الجذول سكم) 
 

 

ت ،داس اإلاعير لليشش و الخىصَؼ ،غمان ،ألاسدن،    .18،ص2009اإلاطذس :غعان فالح اإلاؿاسهت،جذكُم الخعاباث اإلاػاضش الىاخُت الىظٍش

 م 1897ول٣ض ٧ان الؿبب في جُىع ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ هى ال٣غاع الهاصع ًٖ ال٣ًاء ؤلاهجليزي ٖام             

 إلاض٤٢ الخؿاباث و ؤّن اإلاض٤٢ ال ًٟترى الك٪ في ٖىضما 
ً
 عثِؿُا

ً
٢غع ؤن ا٦دكاٝ الٛل و الخُإ لِـ هضٞا

٣ًخٟي ؤو  ٧ل ما ٣ًضم بلُه مً مٗلىماث ،و ٢ض ون٠ ال٣ًاء ؤلاهجليزي اإلاض٤٢ بإهّه ٧لب خغاؾت و لِـ ٧لب

أهمُت الشكابت 

 الذاخلُت 

 الفترة  الهذف مً الخذكُم  معخىي الفدظ أو الخدلم 

 م 1850ما ٢بل ٖام   ا٦دكاٝ الٛل و الازخالؽ   جٟهُلي   ٚير مهمت  

 م 1905-1850مابين  ا٦دكاٝ الٛل و الخُإ و الازخالؽ   بٌٗ الازخباعاث جٟهُل مبضجي   ٚير مهمت  

جدضًض ٖضالت اإلاغ٦ؼ اإلاالي و ا٦دكاٝ   ٞدو ازخباعي و جٟهُلي   صعظت اهخمام بؿُُت  

 الٛل و ألازُاء 

 م 1933-1905مابين 

 جدضًض ٖضالت اإلاغ٦ؼ اإلاالي   ازخباعي   بضاًت الاهخمام  

 ا٦دكاٝ الٛل و ألازُاء و 

  

 م 1940-1933مابين

اهخمام ٢ىي و  

 ظىهغي 

 جدضًض ٖضالت اإلاغ٦ؼ اإلاالي   ازخباعي  

 و ا٦دكاٝ الٛل و ألازُاء 

  

 م 1960-1940مابين

ت  ؤهمُت ظىهٍغ

للبضء بٗملُت 

 الخض٤ُ٢ 

ما٫ ،  ازخباعي  مغا٢بت الخُِ ،ج٣ُُم هخاثج ألٖا

اهُت ؤلاظخماُٖت  و ٚيرها  جد٤ُ٣ الٞغ

 م ختى آلان 1960بين



__________________________________________________________________________ 

08 
 

 االطار المفاهٌم للتدقٌق                                                        األول   الفصل  

ًم٨ً جدضًض ؤهضاٝ الخض٤ُ٢  و  The auditor is a Watching dog not a blood houndاإلاجغمين (ع ًخ٣ٗب آزا

 (1) الخاعجي في : 

 و ًم٨ً خهغها في الك٩ل الخالي:  جللُذًت:أهذاف  -

 ( ألاهذاف الخللُذًت للخذكُم الخاسجي2-1الشيل سكم) 
 

 18غعان فالح اإلاؿاسهت، اإلاشحؼ العابم ،ص اإلاطذس :

ٖلى ؤّن الهضٝ مً جض٤ُ٢ البُاهاث اإلاالُت هى جم٨ين ٦200ظل٪ بين الاجداص الضولي للمداؾبين في اإلاُٗاع ع٢م 

غ  اع ج٣اٍع  إَل
ً
٣ا اإلاغاظ٘ مً ببضاء عؤًه ُٞما بطا ٧اهذ البُاهاث اإلاالُت  ٢ض ؤٖضث مً ٧اٞت الىىاحي ألاؾاؾُت ٞو

 صة. مالُت مدّض 

                                                           
 .  19 -18ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت ،مغظ٘ ؾاب٤،م م. 1

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئيسية   إبداء     أهداف
   الرأي

 أهداف   و     منع   ثانوية
   اكتشاف

   خاصة   أهداف

   أهداف   التدقيق
   الخارجي

   السرقة   األخطاء

 األخطاء  
   المتكافئة

 األخطاء  
   المعوضة

 األخطاء  
   الكتابية

 األخطاء   في  
   المبادئ   تطبيق

 اختالس  
   النقدية

 التالعب   في  
   البضائع حسابات  

   تالعب
   احتيالي

   حذف   جزئي

   أو   الحذف   أخطاء
   السهو

   أخطاء   ارتكابية  

   كلي حذف  



__________________________________________________________________________ 

09 
 

 االطار المفاهٌم للتدقٌق                                                        األول   الفصل  

ما٫ و الاهٟخاح الا٢خهاصي الضولي  وؤزغ الٗىإلات ٖلى  : أهذاف خذًثت - بٗض الخُىع الظي خهل في بِئت ألٖا

حٛيرث الىٓغة بلى الخض٤ُ٢ مما جُلب مً اإلاض٤٢ ج٣ضًم زضماث ؤهم مً ا٦دكاٝ  الضولت ٣ٞضا٢خهاصًاث 

ت  ألازُاء و الٛل و ٚيرها مً ألاهضاٝ الخ٣لُضًت ل٣ُىم بٗملُت الخض٤ُ٢ مً ؤظل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الٗهٍغ

ما٫ الخالُت خُض ؤنبدذ ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ الُىم ٖلى الىدى الخالي:    التي جخالءم و بِئت ألٖا

الخُِ و مخابٗت جىُٟظها و الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب ٖضم جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاىيىٖت مً ٢بل  مغا٢بت . أ

 اإلايكإة  

 ج٣ُُم الىخاثج التي جّم الخىنل بليها م٣اعهت م٘ ألاهضاٝ اإلاغؾىمت 

الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى صعظت مم٨ىت مً ال٨ٟاًت ؤلاهخاظُت و ال٣ًاء ٖلى الهظع و ؤلاؾغاٝ في  . . ب

 ت ظمُ٘ وكاَاث اإلااؾؿ

اهُت   . ت ت ؤزغي  للمجخم٘ باإلياٞتجد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً الٞغ بلى ألاهضاٝ الؿاب٣ت هىا٥ مجمٖى

 جد٣٣ها.ٌؿعى اإلاض٤٢ صاثما للخإ٦ض مً 

 : (1)هظه ألاهضاٝ في  اإلااؾؿت جخمشلٖىض ٢ُامه بٗمله في 

   :الىحىد 

ٌؿعى اإلاض٤٢ بلى جد٤ُ٣ هظا الهضٝ مً زال٫ الخإ٦ض مً الىظىص اإلااصي اإلالمىؽ للٗىانغ الشابخت   

)اإلالمىؾت( ؤّما باليؿبت للٗىانغ ألازغي (ٚير اإلالمىؾت)مشل الالتزاماث ُٞخد٤٣ هظا الهضٝ مً زال٫ الخإ٦ض 

 خد٤ مً ؤجّها لِؿذ وهمُت . مً الدسجُل الٟٗلي و الصخُذ في صٞاجغ و سجالث اإلااؾؿت، و هظا بٛغى ال

   :اإلالىُت 

   
ً
م مً ؤّن الخُاػة ٢ض ج٩ىن صلُال ًجب ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ًخد٤٣ مً مل٨ُت الٗضًض مً ألانى٫ ،و ٖلى الٚغ

 ؤّن اإلاض٤٢ ًجب ؤن ٌٗخمض ٖلى بٌٗ ؤلاظغاءاث ألازغي التي جا٦ض له 
ّ
 ٖلى مل٨ُت بٌٗ ألانى٫ ،بال

ً
م٣بىال

غ جمل٨ها اإلااؾؿت ٞٗال ، و لٗل ؤلاظغاء اإلاخب٘ ٚالبا للخإ٦ض مً هظه اإلال٨ُت بهّما ؤّن ألانى٫ اإلاسجلت بالضٞاج

٩ًىن بٟدو اإلاؿدىضاث الضالت ٖلى هظه اإلال٨ُت  ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ جمشل ٣ٖىص ؤلاًجاع وؾُلت مىاؾبت 

لُت.   ٤ ٣ٖىص ؤلاًجاع الخمٍى  للخد٤٣ مً اإلال٨ُت في خالت ألانى٫ اإلاكتراث ًٖ ٍَغ

ؤّما ُٞما ًخٗل٤ بااللتزاماث ٞةهّه ًجب ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ًخد٤٣ مً نض١ الالتزاماث اإلاسجلت بالضٞاجغ ،ٞٗلى 

ؾبُل اإلاشا٫ ًخد٤٣ اإلاض٤٢ مً ؤّن خؿاباث الضاثىين بالضٞاجغ جمشل مُالباث لضاثىين خ٣ُ٣ُين و هظا 

ٝغ باإلاهاص٢اث.  ُٗ  ًخد٤٣ مً زال٫ ما ٌ

   : اظخلالل الفترة اإلاالُت 

ًخمشل هظا الهضٝ في الخد٤٣ مً ؤّن ؤلاًغاصاث و الخ٩ال٠ُ ٢ض جّم جسهُهها بك٩ل مالثم بين الٟتراث   

 اإلاداؾبُت، و هظا ًخُلب مً اإلاض٤٢ الخد٤٣ مً ؤّن ٧ل الٗملُاث اإلاالُت التي جدضر ٢بل جهاًت الٟترة

  

                                                           
1
يب ،الخض٤ُ٢ الخاعجي وجإزيره ٖلى ٞٗالُت ألاصاء في اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت ،عؾالت م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخير في الٗلىم  بى٢ابت .  ٍػ

ت، جسهو مداؾبت وجض٤ُ٢،ظامٗت الجؼاثغ ،  .10-9،م م 2011-2010الخجاٍع
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ض٤٢ مً ؤّن ٧ل اإلاداؾبُت ٢ض سجلذ ٦جؼء مً وكاٍ هظه الٟترة ،و باإلاشل ًجب ؤن ًخد٤٣ اإلا

 الٗملُاث اإلاالُت التي جسو الٟترة الخالُت لم جضعط يمً الٟترة الخالُت مىي٘ الخض٤ُ٢. 

  :)م )الخلُُم  الخلٍى

ًجب ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ًخإ٦ض مً صخت الخ٣ُُم ؾىاء باليؿبت لألنى٫ ؤو باليؿبت للخهىم و ؤّن هظا   

الخ٣ُُم ٧ان خؿب ما جىو ٖلُه اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ،و طل٪ مً زال٫ ٞدو ؤصلت ؤلازباث 

 اإلاؿدىضًت ٧ال٣ٗىص و ٞىاجير البُ٘ و الكغاء .....بلخ 

   :الشمىلُت 

اإلاض٤٢ مً هظا الهضٝ مً زال٫ الخإ٦ض مً ؤّن الٗملُاث اإلاالُت اإلاسجلت بالضٞاجغ زال٫ ًخد٤٣     

الٟترة ح٨ٗـ بك٩ل صخُذ و ٞٗا٫ الخٛيراث في مىاعص و التزاماث اإلااؾؿت زال٫ هظه الٟترة، و ٦ظل٪ 

 اث.  مً زال٫ الخإ٦ض مً وظىص جإًُض مؿدىضي مالثم للٗملُاث اإلاالُت التي هخج ٖنها ؤعنضة الخؿاب

     :ؤلافطاح 

بها و جغجُبها و ؤلاٞهاح ٖنها     ًجب ؤن ًخإ٦ض اإلاض٤٢ مً ؤّن ٖىانغ و م٩ىهاث ال٣ىاثم اإلاالُت ٢ض جّم جبٍى

 خؿب اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها. 

  الفشع الثاوي : أهمُت الخذكُم الخاسجي         

ً و ؤص       خبر الخض٤ُ٢ مهًما باليؿبت للمؿدشمٍغ ُٗ خاب ألامىا٫ الظًً ًخميزون باؾخٗمالهم لل٣ىاثم إلاالُت ٌ

في اجساط ال٣غاعاث، و مً اإلاؿخُٟضًً مً الخض٤ُ٢ الخاعجي هجض ٧ل مً مؿيّرو اإلااؾؿاث،اإلاؿاهمىن 

 ومال٥ اإلااؾؿت، الضاثىىن و اإلاىعصون ،اإلاؿدشمغون ،الهُئاث الخ٩ىمُت

لُه ،ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى ؤهمُت ال   (1)خض٤ُ٢ الخاعجي مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت: و بصاعة الًغاثب. ٖو

ُت ، ٞٗمل اإلاض٤٢ الخاعجي لِـ هضٝ طاحي بل  -1 الخض٤ُ٢ الخاعجي ٖملُت مىهجُت و مىيٖى

 هى هضٝ مىيىعي ،و اإلاخمشل في بُٖاء نىعة خ٣ُ٣ت و ناص٢ت ًٖ ٖمل بصاعة الكغ٦ت.  

 هى ظىهغ ٖملُت الخض٤ُ٢ و هى ألاؾاؽ الظي ٌٗخمض ٖلُه اإلاض٤٢  -2
ّ
بّن ججمُ٘ و ج٣ُُم ألاصلت

 حؿخسضم للخد٤٣ مً مضي جُاب٤ 
ّ
الخاعجي إلبضاء عؤًه خى٫ ال٣ىاثم اإلاالُت للكغ٦ت ، ٞهظه ألاصلت

غ٦ت و هخاثج الٗملُاث وألاخضار الا٢خهاصًت التي خضزذ زال٫ الٟترة و ؤزغث ٖلى هخاثج ٖملُاث الك

ُت.    مغ٦ؼها اإلاالي و اإلاٗاًير اإلاىيٖى

٣ًىم اإلاض٤٢ الخاعجي بخىنُل هخاثج الخض٤ُ٢ لألَغاٝ اإلاٗىُت و ًخد٤٣ هظا الاجها٫ مً زال٫  -3

غ الظي ٌٗضه اإلاض٤٢ في جهاًت ٖملُت الخض٤ُ٢، و الظي ٣ًىم ُٞه بخ٣ُُم ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاٗضة مً  الخ٣ٍغ

 ٖاًما. ٢بل بصاعة الكغ٦ت في يىء جماقي
ً
ُت و هي مباصت اإلاداؾبت اإلا٣بىلت ٢بىال  ها م٘ اإلاٗاًير اإلاىيٖى

اصة الش٣ت والخإ٦ض مً ؾالمت اإلاٗلىماث و٦ٟاًهها ختى ًدؿنّى إلاؿخٗمليها اجساط -4  الٗمل ٖلى ٍػ

 ؤهج٘ ال٣غاعاث و جسٌُٟ مساَغ اجساط ال٣غاعاث ٚير الؿلُمت.

 

                                                           
ني خى٫ وا٢٘  بؾماُٖلمدمض ؾٟير و  . 1 عػقي ، مضازلت بٗىىان مؿاولُت و صوع اإلاغاظ٘ الخاعجي في ؾُا١ جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ملخ٣ى َو

ت و ٖلىم الدؿُير، ظامٗت الىاصي ،ًىمي  الا٢خهاصًتوآٞا١ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الهٛيرة و اإلاخىؾُت في الجؼاثغ، ٧لُت الٗلىم  و الخجاٍع

 .22،م5-6/5/2013
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 أهىاع ومػاًير الخذكُم الخاسجي و الخؿىاث اإلاخبػت لخىفُز الخذكُم الخاسجي : الثالث:اإلاؿلب 

 الخاسجي أهىاع الخذكُم  ألاول:الفشع 

  ت التي ٣ًىم بها الخذفم اللاهىوي ت الازباٍع خمشل في ؤٖما٫ اإلاغا٢بت الؿىٍى : ؤي الظي ًٟغيه ال٣اهىن ٍو

 مداٞٔ الخؿاباث 

  ( الخذكُم الخػاكذي)غاٝ ) الضازلُت ؤو الخاعظُت ( الظ:الاخخُاسي ي ٣ًىم به مدتٝر بُلب مً ؤخض ألَا

ا.اإلاخٗاملت م٘ اإلااؾؿت و الظي ًم٨ً ججضًضه   ؾىٍى

  ( 1) التي ٣ًىم بها مدتٝر زاعجي بُلب مً اإلاد٨مت :اللػاةُتالخبرة. 

 والجضو٫ ألاحي ًبرػ الٟغ١ بين ؤهىإ الشالزت للخض٤ُ٢ الخاعجي.

 بين ؤهىإ الخض٤ُ٢ الخاعجي ( م٣اعهت2-1الجضو٫ ع٢م )

 الخبرة اللػاةُت  الخذكُم الخػاكذي  الخذكُم اللاهىوي  اإلاميزاث 

 جدضص ب٩ل ص٢ت مً َٝغ اإلاد٨مت  حٗا٢ضًت  ماؾؿاث ، طاث َاب٘ خ٩ىمي  َبُٗت اإلاهمت  -1

ت الٗامت ؤو  مً َٝغ اإلاؿاهمين  الخُٗين -2 مً َٝغ اإلاضًٍغ

 مجلـ ؤلاصاعة 

 مً َٝغ اإلاد٨مت 

ُت ونض١  الهضٝ  -3 اإلاهاص٢ت ٖلى قٖغ

جض٤ُ٢ مٗلىماث  الخؿاباث،

 مجلـ ؤلاصاعة 

ت ا٢تراح  جدؿين الضوعة ؤلاصاٍع

 قٍى جدؿين الخىُٓم 

بٖالم وبعقاصها  خى٫ ؤويإ  

مالُت ومداؾبُت ، ج٣ى٦م 

 ماقغاث باألع٢ام 

غ بلى  -4 الجمُٗت الٗامت )  مجلـ ؤلاصاعة ، بعؾا٫ الخ٣اٍع

 ٖاصًت ، ٚير ٖاصًت(

ت   بلى ٢اض ي اإلا٩ل٠ بال٣ًُت  ؤلاصاعة  الٗامت مجلـاإلاضًٍغ

قغوٍ مماعؾت  -5

 اإلاهىت

ىُت  الدسجُل في الجمُٗت الَى

لخبراء اإلاداؾبت ، مداٞٓي 

 الخؿاباث 

الدسجُل مبضثُا في الجمُٗت 

ىُت   الَى

الدسجُل في ٢اثمت زبراء اإلاداؾبت 

 لضي مجلـ ال٣ًاء 

 مضهُت ، ظىاثُت ، جإصًبُت مضهُت ، ظىاثُت ، جإصًبُت مضهُت ، ظىاثُت ، جإصًبُت  اإلاؿاولُت  -6

ذ  - 7 مهمت جإؾِؿُت ، ٖاصة مً َٝغ  الدؿٍغ

 ال٣ًاء بٗض َلب مً اإلااؾؿت 

مً َٝغ ال٣اض ي اإلاكٝغ ٖلى  مدضصة في ال٣ٗض

 الخبراء 

ا٢تراح مً الخبير ال٣اض ي مً  مدضصة في ال٣ٗض  ٢اهىن عؾمي  ؤلاحٗاب  -8

 َٝغ ال٣اض ي 

٣ت الٗمل  -9 ٍَغ

 اإلاخبٗت 

ج٣ُُم ؤلاظغاءاث ، ج٣ُُم اإلاغا٢بت 

الضازلُت ،مغا٢بت الخؿاباث 

 ،مغا٢بت ٢اهىهُت 

ج٣ُُم ؤلاظغاءاث، ج٣ُُم 

اإلاغا٢بت الضازلُت مغا٢بت 

 الخؿاباث 

٣ت جخماش ى وخاظت الخبرة  ٍَغ

 ال٣ًاثُت اإلاُلىبت 

ت ئلى الخؿبُم ،دًىن اإلاؿبىغاث الجامػُت الجضاةش ،ؽ   28ص   2،2005اإلاطذس مدمذ بىجين اإلاشحػت ومشاكبت الخعاباث مً الىظٍش

 

                                                           
1
ت بلى الخُب٤ُ ، ٍ (   اث الجامُٗت ،  2مدمض بىجين ، اإلاغظٗت ومغا٢بت الخؿاباث مً الىٍٓغ  . 27، م  2003، الجؼاثغ ، صًىان اإلاُبٖى
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  :مػاًير الخذكُم الخاسجي اإلاخػاسف غليها  الفشع الثاوي 

ت مً اإلاٗاًير اإلاخٗاٝع ٖليها التي جهضعها الهُئاث  اإلاهىُت و جل٣ى ال٣بى٫  اٖخمض الخض٤ُ٢ ٦مهىت ٖلى مجمٖى

٩ي للمداؾبين  ٗخبر اإلاٗهض ألامٍغ الٗام و التي جى٨ٗـ ٖلى ؤلاظغاءاث التي جدب٘ بهضص ال٣ُام بىاظباث اإلاهىت  َو

 –م ،يمً ٦خاب بٗىىان 1954ىت نضعث في ال٣اهىهُين ؤو٫ مً ٖمل ظاهضا ٖلى وي٘ مٗاًير ؤصاء مُٗ

 مٗاًير اإلاغاظٗت اإلاخٗاٝع ٖليها   

اث عثِؿُت هي:     و ٢ض جًمً هظا ال٨خاب ٖلى مٗاًير اإلاغاظٗت اإلاخٗاٝع ٖليها م٣ؿمت بلى زالر مجمٖى

  (اإلاجمىغت ألاولى : اإلاػاًير الػامت)الشخطُت

غ،  و جىن٠ هظه اإلاجمىٖت مً اإلاٗاًير بإجها ٖامت        ل٩ىجها حٗض إلا٣ابلت مٗاًير الٗمل اإلاُضاوي و مٗاًير الخ٣ٍغ

٦ما ؤجّها جىن٠ بإجّها شخهُت ألجها جدخىي ٖلى الهٟاث الصخهُت للمض٤٢ الخاعجي ، و جخ٩ىن اإلاٗاًير 

 ( 1)الٗامت ؤو الصخهُت مً زالزت مٗاًير: 

   اإلاػُاس ألاّول: الخأهُل الػلمي و الػملي إلاذكم الخعاباث

ؤن ٩ًىن لضي اإلاض٣٢ين صعظاث مغجٟٗت مً الٟهم ل٩ل مً ؤمىع اإلاداؾبت و الخض٤ُ٢ ، خُض ًجب   

ب و ال٨ٟاءة مً  ًً٘ اإلاُٗاع ألاّو٫ مً اإلاٗاًير الٗامت اإلاؿاولُت ٖلى اإلاض٣٢ين في اؾدُٟاء مخُلباث الخضٍع

 .  (2)زال٫ الخٗلُم و الخبرة في مجا٫ الخض٤ُ٢

غ الخإهُل الٗلمي في مض٤٢ الخؿاباث ، والظي    و في خالت الجؼاثغ ٣ٞض ؤقاع ال٣اهىن الجؼاثغي بلى يغوعة جٞى

 الخض٤ُ٢ الكغوٍ الخالُت:  3ًخمشل في مداٞٔ الخؿاباث و الخبير اإلاداؾبي ، بط ٌكتٍر في مً ًماعؽ مهىت 

الخإهُل الٗلمي و الٗملي، خُض ًجب ؤن ٩ًىن اإلاترشر مخدهال ٖلى بخضي قهاصاث الخٗلُم الٗالي آلاجُت  

 ؤو ؤي قهاصة ؤظىبُت مٗاصلت:  

 لِؿاوـ في الٗلىم اإلاالُت   

 لِؿاوـ ٕٞغ مالُت و مداؾبت اإلاضعؾت الٗلُا للخجاعة)( 

با   مهىُا ٦سبير مداؾبي مضجه ؾيخان لُخىط بكهاصة بياٞت بلى هظه الكهاصاث ٌكتٍر ؤن ًؼاو٫ بما جضٍع

ب ال٣اهىوي،ؤو بزباث زبرة ٢ضعها  ب منهي مضجه 10جهاًت الخضٍع ؾىىاث في اإلاُضان اإلاداؾبي و اإلاالي و مخابٗت جضٍع

ؤقهغ. و ٢ض خضص ال٣اهىن الجؼاثغي ٖضة قهاصاث ؤزغي م٣غوهت بالخبرة الٗملُت، و ًالخٔ ؤن ّ هىا٥ جغابِ  6

 ل الٗلمي و الٗملي بط ًخم عبِ الكهاصاث بتربو الخبرة ؤو بةزباث ؾىىاث الخبرة في اإلاُضان.  بين الخإهُ

 و مما ؾب٤ ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى ؤهم ٖىانغ هظا اإلاُٗاع و هي :  

 الخإهُل الٗلمي ؤو الضعاس ي  

 الخإهُل الٗملي و الخبرة اإلاهىُت   

 اإلانهي  الغبِ بين الخإهُل الٗلمي و الٗملي و مخُلباث ألاصاء 

 

                                                           
 . 26،م2000ؤخمض خلمي ظمٗت ، اإلاضزل الخضًض لخض٤ُ٢ الخؿاباث، صاع الهٟاء لليكغ ،ٖمان ،ألاعصن، . 1

 . 109مغظ٘ ؾاب٤ ، م ؤمين الؿُض ؤخمض لُٟي ، .2
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   اإلاػُاس الثاوي : اظخلالل اإلاذكلين

ًجب ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ٩ًىن مؿخ٣ال في شخهِخه و ج٨ٟيره و في ٧ل ما ًخٗل٤ بةظغاءاث الٗمل وهظا ما ههذ 

و ٌؿعى مؿخٗملى اإلاٗلىماث ( 2) 10/01مً ٢اهىن  67، و اإلااصة (1) 08-91مً ال٣اهىن ع٢م  3ٖلُه اإلااصة 

هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت اإلاىلض لها للخهى٫ ٖلى مٗلىماث طاث مهضا٢ُت لالٖخماص اإلاداؾبُت الىاججت ًٖ 

خماص ٖلى هظه اإلاٗلىماث ٩ًىن ٖلى ؤؾاؽ مضي  ٖليها في َؾً ٢غاعاث مؿخ٣بلُت ،بط ؤّن جدضًض مضي الٖا

 :  (3)اؾخ٣اللُت اإلاض٤٢ ، لظا ًيبغي جىاٞغ الى٣ُخين الخالُخين لخدضًض مضي اؾخ٣اللُت  اإلاض٤٢

ًيبغي ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ال ج٩ىن له مهالر ماصًت م٘ اإلااؾؿت التي  غذم وحىد مطالح مادًت للمذكم -1

، ألّن وظىص طل٪ ٢ض ًازغ ٖلى  ٣ًىم بخض٣ُ٢ها و ؤن ال ج٩ىن ألخض ؤ٢غباثه مهالر مً هٟـ الىٕى

  اؾخ٣اللُخه في ببضاء الغؤي الٟني اإلاداًض في ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت.

ًٟترى في هظه الى٣ُت ٖضم جضزل الٗمُل ؤو ؾلُت ٖلُا في الضوع الظي  وحىد اظخلالل راحي  -2

٣ًىم به اإلاض٤٢ بكإن ٞدو البُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت ، بدُض ال ًخٗغى لًٍٛى جدض مً 

 جد٤ُ٣ اإلابخغى مً الخض٤ُ٢ و ًخًمً هظا اإلاُٗاع ألابٗاص الشالزت الخالُت:  

 اص بغهامج الخض٤ُ٢الاؾخ٣ال٫ في بٖض ؤ. 

 الاؾخ٣ال٫ في مجا٫ الٟدو ب . 

غ  ث .   الاؾخ٣ال٫ في بٖضاص الخ٣ٍغ

 اإلاػُاس الثالث : بزل الػىاًت اإلاهىُت اإلاالةمت  

ًخًمً هظا اإلاُٗاع يغوعة بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت اإلاٗخاصة في ٧اٞت ظىاهب الخض٤ُ٢ ، و ٌٗني طل٪ ؤّن  

اإلاض٤٢ مؿئى٫ مهىُا ٖلى ؤصاء ٖمله ٖلى هدى ظاص و خظع ،و للخىيُذ ٌكمل بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت ظىاهب مشل 

غ اإلاض٤٢، ٦ ُت ج٣ٍغ  -٦منهي-ما ًجب ؤن ًخجىب اإلاض٤٢:ا٦خما٫ ؤوعا١ الٗمل ، ٦ٟاًت ؤصلت الخض٤ُ٢ و مىيٖى

 . 4ؤلاهما٫ و ل٨ً ال ًخى٢٘ مىه ؤن ًهل للخ٨م اإلاشالي في ٧اٞت الخاالث 

 اإلاجمىغت الثاهُت : مػاًير الػمل اإلاُذاوي  

جخٗل٤ هظه اإلاٗاًير بدىُٟظ ٖملُت الخض٤ُ٢، و جمشل مباصت الخض٤ُ٢ التي جد٨م َبُٗت و مضي ؤصلت  

ًت الىاظب جد٣ُ٣ها ؤلازباث الىاظب الخهى٫ ٖلي ها بىاؾُت بظغاءاث الخض٤ُ٢ اإلاغجبُت باألهضاٝ الٍٗغ

 ٖىض اؾخسضام هظه ؤلاظغاءاث. 

ت ٖلى زالزت مٗاًير هي:   ( 5)و حكخمل هظه اإلاجمٖى

                                                           
ضة الغؾمُت ،ٖضص  ٢91/08اهىن .  1  . 651،م1991ماي 1،الجؼاثغ ،ماعزت في 20، الجٍغ

ضة الغؾمُت ،ٖضص ٢10/01اهىن  . 2 لُت  19،الجؼاثغ ، ماعزت في 42، الجٍغ  . 11،م 2010ظٍى

 . 41-40مدمض الههامي َىاهغ ومؿٗىص نض٣ًي ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م م  . 3
 . 134وظضان ٖلي ؤخمض ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م  . 4

 
اع الىٓغي و ؤلاظغاءاث الٗملُت ،الجؼء ألاو٫،الُبٗتألاولى،  . 5 خؿين ؤخمض صخضوح و خؿين ًىؾ٠ ال٣اض ي، مغاظٗت الخؿاباث اإلاخ٣ضمت ؤلَا

 . 64،م2009صاعالش٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘،ٖمان ،ألاعصن ،
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 اإلاػُاس ألاول : الخخؿُـ و ؤلاششاف اإلاالةمين 

 و ٧اُٞا، و ًجب       
ً
ؤن ًخم ؤلاقغاٝ ٖلى ؤٖما٫  ًجب ؤن جسُِ زُىاث الٗمل اإلاُضاوي جسُُُا مىاؾبا

٣ت مىاؾبت و ٞٗالت. .   اإلاؿاٖضًً بن وظضوا بٍُغ

 دساظت و جلُُم هظام الشكابت الذاخلُت     اإلاػُاس الثاوي: 

غ مضي  ًجب        صعاؾت وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت بك٩ل مٟهل وواٝ ختى ًخم٨ً اإلاض٤٢ مً ج٣ٍغ

ُت الازخباعاث الالػمت ٖىض جُب٤ُ بظغاءاث الخض٤ُ٢ و هظا ما ؤقاعث بلُه اإلااصة  خماص ٖليها ، و جدضًض هٖى الٖا

 .  01(1)/10مً ٢اهىن  25

٤ الٟدو و  اإلاػُاس الثالث : هفاًت ألادلت و حىدتها ًجب الخهى٫ ٖلى ؤصلت و بغاهين ٧اُٞت وم٣ىٗت ًٖ ٍَغ

ً ؤؾاؽ مىاؾب إلبضاء الغؤي في ال٣ىاثم  اإلاالخٓت الصخهُت و الاؾخٟؿاعاث و اإلاهاص٢اث بٛغى ج٩ٍى

 اإلاالُت الخايٗت لٗملُت الخض٤ُ٢. 

ش  غ الاإلاجمىغت الثالثت:مػاًير الخلٍش نهاجي إلاض٤٢ الخؿاباث و و جغجبِ هظه اإلاٗاًغ ب٨ُُٟت بٖضاص الخ٣ٍغ

 : (2)حكخمل هظه اإلاٗاًير ٖلى ؤعبٗت مٗاًير هي

ش اإلاالُت كذ أغذث ؾبلا للمبادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها ا ش غً ما ئرا واهذ الخلاٍس و  إلاػُاس ألاّول : الخلٍش

اث ا ب اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها مً وظهت هٓغ هظا اإلاُٗاع بلى اإلاجمٖى  لخالُت :  ًم٨ً جبٍى

 و  ًم٨ً بظما٫ هظه اإلاباصت في آلاحي:   اإلاجمىغت ألاولى:اإلابادب الػامت:

 مبضؤ الخُُت  ؤ. 

 مبضؤ الشباث  ب . 

 مبضؤ الكمى٫   ث .

 مبضؤ ألاهمُت اليؿبُت ر .

 مبضؤ ؤلاٞهاح  ط .

 اإلاغجبُت بالغبذ ، و ًم٨ً بظما٫ هظه اإلاباصت في آلاحي:  : اإلاجمىغت الثاهُت: اإلابادب الػملُت  

 مبضؤ جد٤٣ ؤلاًغاص  . أ

 مبضؤ م٣ابلت ؤلاًغاصاث بالى٣ٟاث  . مبضؤ الخ٩لٟت في ٢ُاؽ الى٣ٟت ث . . . ب

 اإلاجمىغت الثالثت:اإلابادب الػملُت اإلاشجبؿت باإلاشهض اإلاالي 

م٨ً بظما٫ هظه اإلاباصت في آلاحي:     ٍو

سُت ها٢ًها الاؾههال٥ ؤ.   مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

 مبضؤ ال٣ُمت اإلاىخٓغ جد٣ُ٣ها مؿخ٣بال   ب .  

) ٖىض الخض٤ُ٢ ًخم اؾدبضا٫ هظه IASهظا و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهّه في ْل الالتزام بمٗاًير اإلاداؾبت الضولُت(  

) و طل٪ في ٣ٞغة GAAPمً اإلاباصت الضولُت اإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما  ( )  بضال IASاإلاباصت باإلاٗاًير ؤي ًظ٦غ اإلاض٤٢ (

 ببضاء الغؤي .

                                                           
 . 7، مغظ٘ ؾاب٤ ، م ٢10/01اهىن .  1

 .30-29ؤخمض خلمي ظمٗت ،مغظ٘ ؾاب٤ ،م م  . 2
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ش غً ثباث اإلايشأة في جؿبُم اإلابادب اإلاداظبُت في الفتراث اإلاداظبُت اإلاخخلفت    اإلاػُاس الثاوي : الخلٍش

غ ببضاء الغؤي ٖما بطا ٧اهذ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها و ا  لتي جّم اؾخسضامها ًجب ؤن ًىو ج٣ٍغ

غ ال٣ىاثم اإلاالُت الخايٗت للخض٤ُ٢ جخمازل م٘ هٟـ اإلاباصت التي اؾخسضمذ ٖىض بٖضاص و  في بٖضاص و جهٍى

غ ال٣ىاثم اإلاالُت الخانت بالٟترة الؿاب٣ت،و هظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة   جهٍى

 ( 1).10/01مً ٢اهىن  23

ش  ش غً ؤلافطاح في الخلاٍس     اإلاالُت ٌػخبر وافي و لجمُؼ البُاهاث الهامت اإلاػُاس الثالث : الخلٍش

غ ًٖ ؤلاٞهاح ال٩افي ًٖ ظمُ٘ اإلاٗلىماث في ال٣ىاثم اإلاالُت و بىاء ٖلى ألاهمُت           ؤي ؤلاقاعة في الخ٣ٍغ

 اليؿبُت.  

ش اإلاالُت هيل مؼ بُان ؾبُػت الفدظ و دسحت اإلاع ش الفني اإلاداًذ غً الخلاٍس إولُت اإلاػُاس الشابؼ: الخلٍش

 بىاءا ٖلى هظا اإلاُٗاع ًم٨ً ج٣ؿُم عؤي اإلاض٤٢ الخاعجي بلى ألاهىإ الخالُت:   التي ًخدملها : 

 غ الى٠ُٓ   الىٕى ألاو٫ : الخ٣ٍغ

 غ الخدٟٓي   الىٕى الشاوي : الخ٣ٍغ

   غ الؿالب  الىٕى الشالض : الخ٣ٍغ

 غ ٖضم ببضاء الغؤي  الىٕى الغاب٘: ج٣ٍغ

 (2)و ٞما ًلي قغح لهظه ألاهىإ:  

ش الىظُف:  -1  الخلٍش

غ الى٠ُٓ اإلاىضر لغؤي اإلاض٤٢ ؤلاًجابي خى٫ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ؤخض ألاهىإ ال٣لُلت،   ٌٗخبر الخ٣ٍغ

٧ىهه ٌٗبر ًٖ جمشُل ال٣ىاثم اإلاالُت لىدُجت ؤٖما٫ اإلااؾؿت و مغ٦ؼها اإلاالي جمشُال ٖاصال َب٣ا للمباصت 

غ ٖلى ؤؾاؽ جبني هٓ ام ؾلُم للغ٢ابت الضازلُت ب٩ل م٣ىماجه و اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ، بط ٣ًىم هظا الخ٣ٍغ

غ ًض٫ ٖلى جبني اإلاض٤٢ إلاٗاًير  بظغاءاجه ، و ٦ظا ٖلى ؤؾاؽ ؾالمت اإلاٗالجت اإلاداؾبُت ، بن هظا الخ٣ٍغ

الخض٤ُ٢ اإلاخٗاٝع ٖليها و الؿال٠ ط٦غها مً ظهت و مً ظهت ؤزغي ؾالمت اإلاماعؾت اإلاداؾبُت صازل 

غ الى٠ُٓ هٓغا لالٖخباعاث الخالُت:  اإلااؾؿت و ٢ض ًمخى٘ اإلاض٤٢ ًٖ بنض  اع الخ٣ٍغ

-   
ً
 ؤو ظؼثُا

ً
 ٖضم جُب٤ُ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ٧لُا

 ٖضم جمازل الُغ١ اإلاداؾبُت مً ٞترة بلى ؤزغي   -

ت للمٗالجت اإلاداؾبُت،   -  ٖضم ٦ٟاًت ألاصلت وؤلاًًاخاث الًغوٍع

 لُت اإلاض٤٢ باليؿبت للماؾؿت ؤو ٖضم ؾالمت هٓام ُٚاب مٗاًير الخض٤ُ٢ اإلاخٗاٝع ٖليها ٦ٗضم اؾخ٣ال -

الغ٢ابت الضازلُت بالك٩ل الظي ٌؿمذ للمض٤٢ بإصاء مهمخه في خضوص الى٢ذ اإلاىاؾب ؤو ٖضم بم٩اهُت جُب٤ُ 

بظغاءاث الخض٤ُ٢ ٧اإلاهاص٢اث التي جا٦ض صخت ؤعنضة خؿاباث الؼباثً و اإلاىعصًً ؤو خؿاب البى٪، ؤو في 

                                                           
1
 . 7، مغظ٘ ؾاب٤ ،م ٢10/01اهىن  - 

 . 57-55مدمض الههامي َىاهغ و مؿٗىص نض٣ًي، مغظ٘ ؾاب٤، م م  .2
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ًاث التي ًجب ؤن  غ السجالث والضٞاجغ واإلاؿدىضاث ؤو ٖضم الخإ٦ض مً مبالٜ الخٍٗى خاالث ؤزغي ٦ٗضم جٞى

 جلتزم بها اإلااؾؿت . 

ش الخدفظي -1   : الخلٍش

غ الى٧،٠ُٓىهه ٌكير بلى بٌٗ الخدٟٓاث ًغاها اإلاض٤٢   غ الخدٟٓي امخضاص مٗض٫ للخ٣ٍغ ٌٗخبر الخ٣ٍغ

ت للىنى٫ بلى مٗلىماث مٗبرة  اع ٌكير اإلاض٤٢ بلى هظه يغوٍع ًٖ الىيُٗت الخ٣ُ٣ُت للماؾؿت ،في هظا ؤلَا

الخدٟٓاث ب٩ل ويىح ونغاخت ، و ًدّضص جإزيرها ٖلى الىيُٗت الخ٣ُ٣ُت و ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت للماؾؿت و 

 مغ٦ؼها اإلاالي.  

غ الى٠ُٓ باألهمُت اليؿبُت لهظه الخدٟٓاث و بمضي جإزيرها ٖلى صخت اإلاٗ  لىماث اإلاداؾبُت و ًغجبِ الخ٣ٍغ

اإلاالُت ، بط ٌكتٍر ؤن ال جازغ هظه الخدٟٓاث بلى خض الخٓلُل ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي الخ٣ُ٣ي للماؾؿت و ٖلى 

 ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت لها.  

ش العالب :   -2  الخلٍش

٣ا إلاٗاًيرها و عؤي بإّن اإلاٗلىماث اإلا  غ ، بطا ٢ام بٗملُت الخض٤ُ٢ ٞو داؾبُت ًهضع اإلاض٤٢ هظا الخ٣ٍغ

٣ا إلاٗالجت ؾلُمت و لم ًغإ في مٗالجهها و ٖغيها جُب٤ُ  الىاججت ًٖ الىٓام اإلاىلض لها لم ًخم بٖضاصها ٞو

 ٖاًما،٦إن ٣ًُّم و ٌسجل ظؼءا ٦بيرا مً ألانى٫ الشابشت ٖلى ؤؾاؽ ٢ُمت 
ً
اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت ٢بىال

ر مً اإلاهغوٞاث ؤلاعاصًت ٖلى ؤجّها مهغوٞاث م٣ضعة بضال مً الخ٩لٟت الخ٣ُ٣ُت لها ؤو ٌسجل ظؼء ٦بي

 عؤؾمالُت . 

بد٨م الخإزير الؿلبي الظي ًتر٦ه الغؤي ال٨ٗس ي ٖلى ٢غاءة ال٣ىاثم اإلاالُت، ٞةهّه ًيبغي ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ًهضع 

 هظا الغؤي ،بال بطا اٖخ٣ض ٞٗال ؤّن هىا٥ زغوظا زُيرا ظضا ًٖ جُب٤ُ اإلاباصت اإلاداؾبُت 

ش غذم ئبذاء الشأي:   -4  جلٍش

غ ٖضم ببضاء الغؤي ٩ًىن ٖاصة ٖىض اؾخدالت جُب٤ُ بظغاءاث الخض٤ُ٢ التي ًغي اإلاض٤٢   بّن ج٣ٍغ

يغوعة اؾخسضامها، ٧اؾخدالت خهىله ٖلى ألاصلت و البراهين التي حؿاٖضه ٖلى ببضاء عؤًه ؤو ٖضم ٦ٟاًت 

ى هُا١ ٖملُت الخض٤ُ٢ ؤو بؿبب ْغوٝ زاعظُت هُا١ الٟدو بؿبب ال٣ُىص التي جًٗها بصاعة اإلااؾؿت ٖل

 ًٖ بعاصة هظه ألازيرة و اإلاض٤٢ ٖلى خض ؾىاء . 

اتها الشالر الًىابِ و اإلا٣اًِـ التي ًجب ؤن ًلتزم بخُب٣ُها مض٤٢  و جمشل اإلاٗاًير الؿاب٣ت في ْل مجمٖى

ض مً الضعاؾت و الخدلُل ، و ًجب الخؿاباث ٖىض مباقغجه إلاهىخه و ل٨ً ًالخٔ ؤّن هظه اإلاٗاًير جدخاط بلى اإلاٍؼ

غ م٘  ؤن ًًاٝ بليها مُٗاع ًخُلب الالتزام ب٣ىاٖض الؿلى٥ اإلانهي ٖىض ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ و في بٖضاص الخ٣ٍغ

٩ي ٢ض ؤياٝ ٖام  م ٢ؿم زام إلاٟاهُم و ٢ىاٖض آصاب و 1988الٗلم ؤّن مٗهض اإلاداؾبين ال٣اهىهُين ألامٍغ

ض مً اإلاؿاولُاث للمض٤٢ . ؾلى٥ اإلاهىت في صلُل ٢ىاٖض ا  لؿلى٥ اإلانهي و طل٪ ل٨ُٗـ اإلاٍؼ

٢ض ؤ٦ض ٖلى جُب٤ُ هظه اإلاٗاًير باٖخباعها اإلاٗاًير  (IFAC)و ما هى ظضًغ بالظ٦غ ؤّن  ؤلاجداص الضولي للمداؾبين 

 (1)م ٦ما ؤ٦ض ؤًًا ًٖ ؤزال٢ُاث اإلاهىت1997الٗامت،  و طل٪ في ٦خابه اإلايكىع ٖام 

 

 
                                                           

 .137-136ؤخمض خلمي ظمٗت ، مغظ٘ ؾاب٤ ،م م  . 1
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 خؿىاث جىفُز الخذكُم الخاسجي والىظاةل و الخلىُاث اإلاخابػت الثالث:الفشع  

        خؿىاث جىفُز الخذكُم الخاسجي

ل٩ي جد٤٣ مهىت الخض٤ُ٢ الخاعجي ؤهضاٞها ب٨ٟاءة و ٞاٖلُت، ًجب بجبإ الخُىاث الغثِؿُت الشالر و هي         

 ٧اآلحي:  

 الخؿىة ألاولى : الخطىل غلى مػشفت غامت خىل اإلاإظعت 

الىاخُت جسخل٠  ًجب ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ًخٗٝغ ٖلى اإلااؾؿت التي ؤؾىض بلُه جض٤ُ٢ خؿاباتها ، و مً هظه       

ؤهّه لِـ مً اإلام٨ً جهىع مهمت الخض٤ُ٢ في اإلااؾؿت صون  . بط(1)اإلااؾؿاث بازخالٝ الك٩ل ال٣اهىوي لها 

جسهُو و٢ذ لجم٘ مٗلىماث ومُُٗاث ٖامت خى٫ هظه اإلااؾؿت ألّن ٖلى يىء هخاثج هظه الخُىة ًدضص 

والجضو٫ الخالي ًىضر زُىاث الخهى٫ ٖلى  اإلاض٤٢ الخاعجي جٟانُل الخُىاث الالخ٣ت إلهجاػ مهمخه. 

ت ٖامت خى٫ اإلااؾؿت:   مٗٞغ

ت خى٫ اإلااؾؿت  3-1الجضو٫ ع٢م )  (: زُىاث الخهى٫ ٖلى مٗٞغ

ت ئلى الخؿبُم ،الؿبػت الثاهُت، دًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت ، بً غىىىن ،  اإلاطذس : مدمذ بىجين، اإلاشاحػت ومشاكبت الخعاباث مً الىظٍش

                .                      68ص  2005الجضاةش ، 

م اإلاداؾبي وهٓام الغ٢ابت جخُلب مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت مً اإلاض٤٢ ؤن ًدهل ٖلى ٞهم ٧اٝ للىٓا         

 .2الضازلُت واٖخباعاث الغ٢ابت الضازلُت واإلاساَغ اإلاخٗل٣ت بخسُُِ و جغجِب ٖملُاث الدكُٛل

 و ٌؿعى اإلاض٤٢ بلى جد٤ُ٣ هضٞين مً ٞدهه و ج٣ُُمه لىٓام الغ٢ابت الضازلُت هما :  

خماص ٖليها (ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ًدضص َ -1 بُٗت و جى٢ُذ و هُا١ جدضًض ؤؾالُب الغ٢ابت التي ًم٨ً الٖا

 الازخباعاث ألاؾاؾُت للخض٤ُ٢)

ت في الىٓام التي ًجب ببالٚها إلصاعة اإلااؾؿت   -2 و مً ؤظل جد٤ُ٣ هظه  ا٦دكاٝ مىاًَ ال٠ًٗ الجىهٍغ

   الخالُت:ألاهضاٝ ًجب ٖلى اإلاض٤٢ بجبإ الخُىاث 

 جدضًض ؤهىإ ألازُاء و اإلاسالٟاث اإلام٨ً خضوثها   

                                                           
ت و الٗلمُت، صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت ، ٖمان ألاعصن، زالض ؤمين ٖبض هللا،ٖلم .1  . 150،م 2011جض٤ُ٢ الخؿاباث الىاخُت الىٍٓغ

 
ش لليكغ ، الؿٗىصًت .  2  ٖبُض ؾُٗض اإلاُغي،مؿخ٣بل مهىت اإلاداؾبت و اإلاغاظٗت جدضًاث و ٢ًاًا مٗانغة ، صاع اإلاٍغ

  .55،م2000

  لخٗٝغ ٖلى الىزاث٤ الخاعظُت  للماؾؿتا -

اعاث مُضاهُت -  الخىُٓم اإلانهي ٍػ

 ٖىانغ اإلا٣اعهت بين اإلااؾؿاث  -

 خىاع م٘ اإلاؿئىلين                            -

اعاث مُضاهُت - -  ٍػ

 الخٗٝغ ٖلى الىزاث٤ الضازلُت 

-   

 ؤٖما٫ ؤولُت و اجهاالث ؤولى م٘ اإلااؾؿت  ؤ. 
- 

-  

- 
 

ً اإلال٠ الضاثم   ما٫  ب .  - بٖضاص بغهامج اإلاغاظٗت ألاولي  ج٩ٍى  اهُال١ ألٖا
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جدضًض بظغاءاث الغ٢ابت اإلاداؾبُت الالػمت إلاى٘ خضور ؤو ا٦دكاٝ هظه ألازُاء واإلاسالٟاث  جدضًض ما بطا ٧ان 

هٓام الغ٢ابت الضازلُت لضي الٗمُل ًخًمً بظغاءاث و ؤؾالُب الغ٢ابت الالػمت ، و بجاهب ؤهمُت بباٙل بصاعة 

٤٢ حهضٝ ؤؾاؾا وعاء صعاؾخه لىٓام الغ٢ابت اإلااؾؿت بمىاًَ ال٠ًٗ في هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞةّن اإلاض

الضازلُت بلى ببضاء عؤًت خى٫ نض١ و ٖضالت ؤعنضة ال٣ىاثم اإلاالُت . و لظل٪ جغ٦ؼ ٧اٞت بظغاءاث الخض٤ُ٢ 

مكخملت ٖلى ٞدو وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖلى هظا الهضٝ ألاؾاس ي للخض٤ُ٢ ، و ًجب ٖلى اإلاض٤٢ 

ها مٗاًير لىٓام الغ٢ابت الض ٖىض ٞدهه ت (و التي حٗٞغ ازلُت ؤن ًىظه ٧ل اهدباهه بلى مىاًَ ال٠ًٗ الجىهٍغ

ت و التي وكإ ٖنها  الخض٤ُ٢ بسهاثو ؤو نٟاث في الىٓام،ؤو بٗضم الالتزام في جُب٤ُ ؤؾالُب الغ٢ابت اإلاىيٖى

 مساَغ ٖالُت جاصي بلى ٖضم صخت ال٣ىاثم اإلاالُت(.          

ِ بضعاؾت و ازخباع ؤؾالُب الغ٢ابت التي ٢ض ًاصي ٖضم وظىصها بلى خضور و لظل٪ ًجب ؤن حهخم اإلاض٤٢ ٣ٞ

ت في ألاعنضة.    ؤزُاء ظىهٍغ

٣ٞض ٌكخمل الىٓام ٖلى ٖضص م٣ٗى٫ مً ؤؾالُب الغ٢ابت الجُضة ل٨ً ٢ض ال ج٩ىن ٧لها طاث ؤهمُت       

ىين و حسجُلها بالضٞاجغ ملمىؾت لٗمل اإلاض٤٢ ،ٞةهّه مشال ٖضم وظىص ٞهل بين اؾخالم الى٣ضًت مً اإلاضً

ً ي٠ٗ ظىهغي ٢ض ًاصي بلى ؤزُاء في ؤعنضة الى٣ضًت بال٣ىاثم اإلاالُت.    اإلاداؾبُت ًمشل مَى

ه٣ُت ي٠ٗ في -في خض طاجه -هظا بِىما ٩ًىن ٖضم اٖخماص اإلاسخو للٗملُاث التي جضزل في ازخهانه      

اث٠ جضاو٫ و حسجُل الى٣ضًت . هٓام الغ٢ابت الضازلُت، ل٨ً لِـ بىٟـ صعظت ؤهمُت ٖضم الٟه  ل بين ْو

و بالُب٘ ٞةّن جدضًض ؤؾالُب الغ٢ابت الهامت و ٚير الهامت  لِـ باألمغ الهين خُض ًلؼم ألامغ اؾخسضام      

  (1) الخ٨م اإلانهي الظي ٌٗخمض ٖلى الخبرة و الخى٨ت

ش    الخؿىة الثالثت : هخابت الخلٍش

غ مض٤٢ الخؿاباث ٦مىخج جهاجي للخض٤ُ٢ مً هاخُت ،و٦إصاة لالجها٫ مىىاخُت ؤزغي، و ٩ًىن    ًىٓغ لخ٣ٍغ

غ مض٤٢ الخؿاباث  غ اإلاض٤٢ ؤصاة إلبضاء اإلاض٤٢ ًٖ عؤًه خى٫ ال٣ىاثم اإلاالُت التي ٢ام بخض٣ُ٢ها. و لخ٣ٍغ ج٣ٍغ

غاٝ اإلاهخمت بسضمت جض٤ُ٢ ال٣ىاثم اإلاالُت   للمكغوٕ ل٩ل مً اإلاض٤٢ ،و بصاعة اإلاكغوٕ و ؤهمُت زانت ل٩ل ألَا

غ اإلاض٤٢ ؤهمُت ٦بيرة  جخمشل في  :   (2)اإلاخٗاملين و ؾى١ اإلاا٫ واإلاىٓماث اإلاهىُت . و لخ٣ٍغ

ش إلاذكم الخعاباث   -1  أهمُت الخلٍش

غ ؤهمُت زانت إلاض٤٢ الخؿاباث لألؾباب الخالُت:    ًمشل الخ٣ٍغ

غ صلُل و ماقغ ٖلى بهجاػ ا .ؤ   إلاض٤٢ للخ٩ل٠ُ بخض٤ُ٢ ال٣ىاثم اإلاالُت للمكغوٕ ؤّن الخ٣ٍغ

غ ؾُىظه في اإلا٣ام ألاّو٫ للمؿاهمين الظًً ٧لٟىه بإصاء اإلاهمت ٞهى ؤصاة إلقبإ َلبهم   .ب   ؤّن الخ٣ٍغ

غ وؾُلت لخىنُل عؤًه ألصخاب اإلاهلخت في اإلاكغوٕ و ٌؿخُٟض مً عصوص ٞٗلهم هدىه  .ط  هجاخه  ؤّن  ؤّن الخ٣ٍغ

غ ؤخض اإلااقغاث الهامت ٖلى ؤصاثه للمغخلت ألازيرة للخض٤ُ٢  ُا إلاٗاًير الخ٣ٍغ غ مؿخٞى  في بٖضاص و ٖغى الخ٣ٍغ

  
                                                           

1
ش لليكغ،الؿٗىصًت، ولُم جىماؽ و ؤمغؾىن هى٩ي  ت و الخُب٤ُ، حٍٗغب ؤخمض خامض حجاط،الجؼء الشاوي،صاع اإلاٍغ ، اإلاغاظٗت بين الىٍٓغ

 .  198،م2006

ٖبض الىهاب ههغ ٖلي ،زضماث مغا٢ب الخؿاباث لؿى١ اإلاا٫ ، اإلاغاظٗت الخضًشت لخؿاباث الكغ٧اث اإلا٣ُضة بالبىعنت ،الجؼء ألاو٫  . 2

ت   .162-161،م م 2001،،الضاعالجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضٍع
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ش إلداسة اإلاششوع   -1  أهمُت الخلٍش

غ لألؾباب الخالُت:     تهخم بصاعة اإلاكغوٕ بالخ٣ٍغ

ائها بمؿاولُهها ًٖ ال٣ىاثم اإلاال .ؤ  غ مض٤٢ الخؿاباث صلُل ٖلى ٞو ؤن عؤي مض٤٢ الخؿاباث  ُت  ب .ؤّن ج٣ٍغ

 الخاعجي وؾُلت إليٟاء الهض١ ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت.  

ؤن عؤي مض٤٢ الخؿاباث الخاعجي ماقغ ٖلى مضي التزامها باإلاباصت اإلاداؾبُت الٗامت ٖىض وكغ ال٣ىاثم  .ب 

ٟا مخٗمضا في اإلاالُت.    ال٣ىاثم اإلاالُت . ؤن عؤي اإلاض٤٢ الخاعجي زهىنا الى٠ُٓ صلُل ٖلى ٖضم اعج٩ابها جدٍغ

ٗاث و  .ط  ؤن عؤي مض٤٢ الخؿاباث الخاعجي ًُمئن ؤصخاب اإلاهلخت في اإلاكغوٕ ٖلى ؤجّهاجلتزم بالدكَغ

 اللىاثذ.

 ؤن هىا٥ ٖال٢ت بين عؤي اإلاض٤٢ الخاعجي و الشىاب اإلااصي و اإلاٗىىي لها مً ظاهب الجمُٗت الٗامت.  .ص 

ش للمخػاملين في ظىق اإلاال   -3  أهمُت الخلٍش

غ اإلاض٤٢ لهظه الُاثٟت لألؾباب الخالُت :    جىظض ؤهمُت لخ٣ٍغ

غ اإلاض٤٢ الخاعجي ًد٤٣ لهم ٢ُمت مًاٞت مً اإلاٗلىماث التي جىنلها لهم ال٣ىاثم اإلاالُت   . أ  ؤن ج٣ٍغ

ؤن عؤي اإلاض٤٢ الخاعجي ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت ًازغ ٖلى مضي بم٩اهُت اٖخماصهم ٖليها ووزى٢هم في   . ب

 اإلاٗلىماث التي جىنلها لهم هظه ال٣ىاثم  

 ؤن الٗضًض مً ٢غاعاتهم جخإزغ بغؤي اإلاض٤٢ الخاعجي و بىٕى الغؤي هٟؿه  . . ت

غ اإلاض٤٢ الخاعجي بما ًدمله مً عؤي ٞني ،له ٖلى ال٣ . . ث ىاثم اإلاالُت مؿدىض ؤؾاس ي في مدضصاث ؤن ج٣ٍغ

 الٗضًض مً ٢غاعاث هاالء اإلاؿخسضمين.  

ش للمىظماث اإلاهىُت   -4  أهمُت الخلٍش

غ اإلاض٤٢ الخاعجي لألؾباب الخالُت:    تهخم هظه اإلاىٓماث بخ٣ٍغ

غاٝ  . أ غ ألهضاٞه ُٞما ًخٗل٤ بخىنُل عؤي اإلاض٤٢ إلاسخل٠ ألَا ل٩ي جًمً اؾخمغاع جد٤ُ٣ الخ٣ٍغ

   اإلاؿخُٟضة

غ   . . ب  ل٩ي جُمئن و جخاب٘ مضي التزام اإلاض٤٢ الخاعجي اإلاىخمي بليها ، بمٗاًير بٖضاص و ٖغى الخ٣ٍغ

غ مً ٖضمه   . . ت غ الخ٣ٍغ  ل٩ي جدّضص ما بطا ٧اهذ هىا٥ خاظت إلنضاع بعقاصاث ظضًضة لخٍُى

 ل٩ي جخاب٘ مضي خغنها ٖلى ؤًٖائها وظىصة الخض٤ُ٢ ٩٦ل   . . ث

ا٧ل زانت باإلاماعؾت اإلاهىُت في مجا٫ بٖضاص و جىنُل اإلاض٤٢ ل٩ي جدؿم ما ٢ض ًُغؤ مً مك . . ج

غه   الخاعجي لخ٣ٍغ

غ اإلاض٤٢ الخاعجي ًٖ جض٤ُ٢ ال٣ىاثم اإلاالُت للمكغوٕ الٗىانغ الغثِؿُت الخالُت   :   1ًجب ؤن ًخًمً ج٣ٍغ

غ التي ٢ض  الػىىان:  -1 غ مض٤٢ الخؿاباث) لخمُيزه ًٖ الخ٣اٍع غ بٗباعة (ج٣ٍغ ًجب ؤن ٌٗىىن الخ٣ٍغ

ً الظًً ال ًخُلب ٖملهم  ً مشل مضًغي اإلايكإة و مجلـ ؤلاصاعة ؤو اإلاض٣٢ين آلازٍغ جهضع ًٖ آزٍغ

 الالتزام بمخُلباث الؿلى٥ اإلانهي الظي ًلتزم به اإلاض٤٢ الخاعجي . 

                                                           
1
 163ٖبض الىهاب ههغ ٖلي ، اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،م . 
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ش -2 ٣ا لٓغوٝ ٖملُت  : اإلاىحه ئليهم الخلٍش غ اإلاض٤٢ الخاعجي بلى الٟئت اإلاُّٗىت ٞو ًجب ؤن ًىظه ج٣ٍغ

غ ٖاصة بما بلى اإلاؿاهمين ؤو ؤصخاب الخهو ؤو  الخض٤ُ٢ و ال٣ىاهين و اللىاثذ ،و ًىظه الخ٣ٍغ

ً ؤو ؤًٖاء مجلـ بصاعة اإلايكإة التي جّم جض٤ُ٢ ٢ىاثمها اإلاالُت .   الكغ٧اء ؤو اإلاضًٍغ

غ مض٤٢ الخؿاباث و ًجب ؤن ًخًمً بقاعة  : الفلشة الافخخاخُت -3 و هي ال٣ٟغة ألاولى في ج٣ٍغ

واضخت ل٩ل مً ال٣ىاثم اإلاالُت التي جّم جض٣ُ٢ها ،ؾىت الخض٤ُ٢ ، مؿاولُت ؤلاصاعة ًٖ بٖضاص 

 ال٣ىاثم اإلاالُت ، و مؿاولُت اإلاض٤٢ ًٖ جض٤ُ٢ ال٣ىاثم اإلاالُت و ببضاء الغؤي ٖليها.

غ الىمُي اإلاسخهغ ٚير اإلاخدٟٔ و ًجب ؤن و هي ال٣ٟغ  فلشة الىؿاق:  -4 ة الشاهُت في الخ٣ٍغ

 جخًمً ما ًلي :  

 ونٟا لىُا١ الخض٤ُ٢  -

 ؤصاء مض٤٢ الخؿاباث إلظغاءاث الخض٤ُ٢   -

 الهضٝ مً جسُُِ و جىُٟظ الخض٤ُ٢   -

غ ؤؾاؾا مىاؾبا إلبضاء الغؤي ًٖ  - ون٠ ٖملُت الخض٤ُ٢، و ؤن ؤٖما٫ الخض٤ُ٢ التي ٢ام بها جٞى

 م اإلاالُت. ال٣ىاث

غ الىمُي اإلاسخهغ ٚير اإلاخدٟٔ و جخًمً  فلشة الشأي : -5 و هي ال٣ٟغة الشالشت و ألازيرة في خالت الخ٣ٍغ

٣ا إلاٗاًير الخض٤ُ٢.   ؤلاقاعة بلى عؤي اإلاض٤٢ ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت ٩٦ل ٞو

ش:  -6 خ الخلٍش غ ؤهه ًىضر لل٣اعت ؤن اإلاض٤٢ ٢ض ؤزظ في اٖخباع  جاٍس ش الخ٣ٍغ ه جإزير ألاخضار و صاللت جاٍع

ش ختى  و اإلاٗامالث التي مً قإجها ؤن جازغ ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت و التي همذ بلى ٖلمه ختى طل٪ الخاٍع

ش  غ زال٫ الشالزت الكهىع الخالُت لخاٍع ش جهاًت الؿىت اإلاالُت .  و ٖاصة ٣ًضم الخ٣ٍغ لى ٧اهذ جالُت لخاٍع

ؿىت الخض٤ُ٢ ٧
ّ
غ ٚالبا ما ٣ًضم 2001اهذ جهاًت الؿىت اإلاالُت ٞةطا ٞغيىا ؤو م مٗنى طل٪ ؤن الخ٣ٍغ

 م  31/03/2002م ختى 1/1/2002اٖخباعا مً 

 وظاةل و جلىُاث جىفُز الخذكُم الخاسجي  

ل٩ي ًخم٨ً مً ؤلاصالء بغؤًه خى٫ نض١ و ٖضالت الخؿاباث و ال٣ىاثم اإلاالُت ٞةهّه البض له بّن اإلاض٤٢ 

مً بجبإ زُىاث مىٓمت ٦ما عؤًىا ؾاب٣ا ، و في ؾبُل جد٤ُ٣ طل٪ البض له مً اؾخسضام وؾاثل و  ج٣ىُاث 

 و البراهين الالػمت له لإلصالء بظل٪ الغؤي.ومً ؤهمها
ّ
 : 1جم٨ىه مً ظم٘ ألاصلت

 اإلاػاًىت و الجشد الفػلي :  •

ل٩ي ًخإ٦ض اإلاض٤٢ مً صخت و خ٣ُ٣ت الغنُض الضٞتري لألنل ، ٞةهّه ًجب ٖلُه مٗاًىت 

ألانل ٖلى الىا٢٘ و ٦ظل٪ الىزاث٤ اإلاشبخت لىظىصه ، و ال٣ُام بٗملُاث الٗض   و ال٣ُاؽ و 

 لألنل . الجغص. و هظه الىؾُلت حٗخبر ؤهم و ؤ٢ىي وؾُلت للخد٤٣ مً الىظىص الٟٗلي 

 اإلاشاحػت اإلاداظبُت :  •

حهضٝ هظا ؤلاظغاء بلى الخإ٦ض مً ؾالمت ألاع٢ام و البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت باإلاؿدىضاث و 

م بؿاَت هظه  الضٞاجغ و ال٨كٝى و ال٣ىاثم اإلاالُت ،و طل٪ مً الىاخُت الخؿابُت ٣ِٞ.و ٚع

                                                           
1
ت ، مغظ٘ ؾاب٤ ،م .   .81ٖبض الؿالم ٖبض هللا ؾُٗض ؤبى ؾٖغ



__________________________________________________________________________ 

30 
 

 االطار المفاهٌم للتدقٌق                                                        األول   الفصل  

ت جم٨ً اإلاض٤٢ مً الخإ٦ض م  ؤجّها وؾُلت يغوٍع
ّ
ً الصخت الخؿابُت للمغاخل الىؾُلت ،بال

 اإلاسخلٟت مً مغاخل الٗمل اإلاداؾبي . 

 اإلاشاحػت اإلاعدىذًت :   

بّن اإلاؿدىضاث هي ألاوعا١ التي حٗخبر مغظٗا ؾلُما،ٌٗخمض ٖليها اإلاض٤٢ في الخإ٦ض مً الخضور الٟٗلي لىا٢ٗت 

 مُٗىت، و مً الصخت اإلاخٗل٣ت بها ، و حٗخبر اإلاغظٗت اإلاؿدىضًت مً ؤهم الىؾ
ّ
 اثل اإلاؿخسضمت للخهى٫ ٖلى ؤصلت

ؤلازباث في الخض٤ُ٢،و ًخى٠٢ هجاح ٖملُت الخض٤ُ٢ ٖلى ص٢ت ؤصلت الخض٤ُ٢ اإلاؿدىضًت، خُض ؤجّها حؿاٖض 

اث اإلاالُت التي جمذ باإلااؾؿت.   اإلاض٤٢ ٖلى الغبِ بين ألاخضار و الخهٞغ

بّن  هظا ؤلاظغاء ٌٗخبر هاما و يغوعي لٗمل اإلاض٤٢ ،و ًجب ٖلُه فدظ و جلُُم هظام الشكابت الذاخلُت :  

خماص ٖلى طل٪  ال٣ُام به، ٞمً زالله ًخم٨ً اإلاض٤٢ مً جدضًض هُا١ ٖملُت الخض٤ُ٢ ،و ج٣ضًغ مضي الٖا

 الىٓام ،و جدضًض حجم الُٗىت و الازخباعاث التي ًجب ٖلُه ؤن ٣ًىم بةظغائها.  

 هىت اإلاذكم الخاسجي إلابدث الثالث : ؤلاؾاس الػام إلاا

 اإلاؿلب ألاول : مهىت اإلاذكم الخاسجي :  

 الفشع ألاول : مهىت اإلاذكم الخاسجي :

حٗضصث ألال٣اب التي جُل٤ ٖلى اإلاغاظٗين الخاعظُين ، وازخلٟذ مً صولت بلى ؤزغي ، ٞٗلى ؾبُل   

"مغا٢ب الخؿاباث " ؤو اإلاشا٫ ًُل٤ ٖلُه في الجؼاثغ " مداٞٔ الخؿاباث " وفي بٌٗ الضو٫ ًُل٤ ٖلُه 

"مىضوب الخؿاباث" ؤو " اإلاداؾب ال٣اهىوي ".ل٨ً هظه ألال٣اب لم حٛير مً الضوع ألاؾاس ي له .ٞهى بظل٪ 

شخو ماهل ومضعب ومؿخ٣ل ومداًض ومؿاو٫ ًٖ ببضاء عؤي ٞني خى٫ مضي صاللت ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت 

 .( 1) للماؾؿت ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي لها

لى اإلاض٤٢ اإلاض٤٢ الخ   اعجي هى و٦ُل اإلاؿاهمين الظًً ٌٗخمضون ٖلى البُاهاث اإلاالُت اإلاض٣٢ت ، ٖو

لى اإلاض٤٢ ؤو مً ًىىب ٖىه خًىع اظخمإ  الخاعجي الخد٤٣ بطا ٧اهذ ؤلاصاعة ٦ٟاة في بصاعة ؤمىالهم ، ٖو

غه و ؤلاظابت ًٖ اؾخٟؿاعاث ؤًٖاء الجمُٗت الٗامت ) اإلاؿاهم  (2) ينالهُئت الٗامت وجالوة ج٣ٍغ

اإلاض٤٢ الخاعجي : هى َٝغ زاعجي ًؼاو٫ مهىت اإلاغاظٗت مً زال٫ م٨خب زام ، ًٟترى مىه نٟت   

ت ؤو زضمُت  اصة ما ٣ًىم بمغاظٗت ال٣ىاثم اإلاالُت اإلايكىعة للكغ٧اث ؾىاء ٧اهذ قغ٧اث ججاٍع الاؾخ٣ال٫ ٖو

٣ا ل٣ىاهين مؼاولت اإلاهىت خم مؼاولت هظه اإلاهىت بترزُو زام مٗخمض ٞو . وباإلياٞت بلى مغاظٗت ال٣ىاثم  .ٍو

اإلاالُت للكغ٦ت ٞةن اإلاض٤٢ الخاعجي ًم٨ىه ؤًًا ال٣ُام بمهام مغاظٗت الالتزام الدكُٛلُت لىٟؿُت الكغ٦ت .٦ما 

خه ميكإة )م٨خب ( مغاظٗت وجُلب اإلاٗاًير اإلاىٓمت للمهىت ؤن  ًم٨ىه مؼاولت اإلاهىت ٦ٟغص ؤو مً زال٫ ًٍٖى

ُت وصن جديزًخه٠ اإلاض٤٢ الخاعجي باال   (3.) ؾخ٣ال٫ و الخُاص ختى ًم٨ىه ؤصاء مهمخه بمىيٖى

 

 

 

                                                           
1
ت ، م .  مت ٖلي الجىهغ وازغون ، الخض٤ُ٢ و الغ٢ابت الضازلُت ٖلى اإلااؾؿاث ، صون َبٗت ال٣اهغة ، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت الاصاٍع  . ٦155ٍغ

ت و الٗلمُت ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه م  2  .25.هاصي الخمُمي ، مضزل بلى الخض٤ُ٢ مً الىاخُت الىٍٓغ
 .30.هٟـ اإلاغظ٘ ، م 3
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 الخذماث التي ًلذمه اإلاذكم الخاسجي الفشع الثاوي : 

غ خىلها ًبين عؤًه خى٫ ٖضالت ؤو ٖضم  الخضماث التي ٣ًضمها اإلاض٤٢ ال٣اهىوي بما زضماث ٣ًىم بخ٣ضًم ج٣ٍغ

 (: 1)ٖضالت البُاهاث اإلاالُت اإلادًغة و اإلا٣ضمت مً ٢بل َٝغ ؤزغ مً هظه الخضماث ماًلي

مشل جض٤ُ٢ البُاهاث اإلاالُت ألظل بُٖاء الغؤي خى٫ ٖضال فدظ البُاهاث اإلاالُت : .ؤ  هها وهظا الىٕى ٍو

سُت و التي جدخىي ٖلى  مً الخض٤ُ٢ ٌكمل الخهى٫ وج٣ُُم ال٣غاثً خى٫ البُاهاث اإلاالُت الخاٍع

 ب٢غاعاث ؤلاصاعة.

إل ًىو " لم ًإحي  الاؾالع : .ب  غ الَا ٌكمل الاؾخٟؿاعاث مً بصاعة اإلااؾؿت و الخدالُل اإلاالُت، ؤن ج٣ٍغ

بلى ٖلمىا ؤًت مٗلىماث ماصًت جخُلب الخٗضًالث في البُاهاث اإلاالُت ألظل ؤن جُاب٤ اإلاباصت اإلاداؾبُت 

٤ ،ألهه ؤ٦ثر ٧لٟت ، ؤو اإلاخٗاٝع ٖليها ". هظا الىٕى مً الخضماث ج٣ىم بها اإلااؾؿاث التي ج٣ىم بالخض٢ُ

 ج٣ىم بها اإلااؾؿاث باليؿبت بلى البُاهاث اإلاالُت اإلاغخلُت .

:  وهي زضمت ًى٤ٟ ٖليها الٗمُل و اإلاض٤٢، ومشا٫ ٖلى طل٪ ال٣ُام بخض٤ُ٢ ؤلاحشاءاث اإلاخفم غليها .ط 

غ خىله.  خؿاب ألاعباح و الخؿاثغ ٣ِٞ ، وج٣ضًم ج٣ٍغ

غ بكإجها في:  ؤما الخضماث ألازغي التي ٣ًىم بخ٣ضًمها  اإلاض٤٢ ال٣اهىوي بد٨م جإهُله الٗلمي و التي ال ٣ًضم ج٣ٍغ

 زضماث مؿ٪ الضٞاجغ . -

 الاؾدكاعاث الًغبُت.  -

ت .    -  الاؾدكاعاث ؤلاصاٍع

 الفشع الثالث : معإولُاث اإلاذكم الخاسجي  

ث ال٣ُإ الٗام وهى مض٤٢ الخؿاباث هى الى٦ُل ًٖ اإلاجخم٘ في الاَمئىان ًٖ ؤمىاله اإلاؿدشمغة لىخضا       

اث ال٣ىاثم اإلاالُت في قغ٧اث ال٣ُإ الخام ،ٞهى و٦ُل ًٖ  الصخو اإلاداًض في ببضاء الغؤي ًٖ صاللت مدخٍى

ؤصخاب عؤؽ اإلاا٫ ، واإلاض٤٢ ٖىض ٢ُامه بمهامه ٖلُه ؤن ًلتزم بخُب٤ُ بظغاءاث و ؤؾالُب مخٗاٝع ٖليها في 

هظه ؤلاظغاءاث بّما ٖمًضا ؤو ؾهًى ا و في الخالخين ًجب مؿاءلخه مجا٫ اإلاهىت ،و ٢ض ًدضر ؤن ال ًلتزم اإلاض٤٢ ب

ًٖ ما ؤعج٨به مً ؤزُاء ؤو بهما٫ ؤو ج٣هير، و اإلاؿاولُت في ال٣اهىن حٗني الالتزام بخدمل الجؼاءاث التي 

 ٣ًغها ال٣اهىن إلاً ًسال٠ ؤخ٩امه و جخًمً هظه اإلاؿاولُت ما ًلي:

  مؿاولُت مضهُت 

   مؿاولُت ظىاثُت 

  2مؿاولُت جإصًبُت  

جخمشل اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمض٤٢ في مؿاولُخه اججاه الٗمُل و اججاه الُٝغ الشالض  : اإلاعإولُت اإلاذهُت .1

 مً مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت .

                                                           
ت و الٗلمُت مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  1  . 26-25 -. هاصي الخمُمي ، مضزل بلى الخض٤ُ٢ مً الىاخُت الىٍٓغ

2
 ٚىالي مدمض بكير ،صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت خالت حٗاوهُت الخبىب و الخًغ الجاٞت بىع٢لت ،عؾالت م٣ضمت لىُل عؾالت - 

ما٫ ،ظامٗت الجؼاثغ،   . 47،م2004-2003اإلااظؿخير في ٖلىم الدؿُير ،ٕٞغ بصاعة ألٖا
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ٞهي جىُىي ٖلى مسالٟت خ٣ى١ ٖمُل الخض٤ُ٢ ؤو الُٝغ الشالض ، و ٣ًخهغ ال٣ٗاب هىا ٖلى صٞ٘  .2

ٌ ماصي   1حٍٗى

ل٣ض ؤوضخىا في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ٖلى ؤن اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمض٤٢ جخمشل في  الجىاةُت:اإلاعإولُت 

مؿاولُخه اججاه ٖمُله و اججاه الُٝغ الشالض مً مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت، و التي حُٗي للُٝغ 

ٌ ًدىاؾب م٘ حجم الًغع ،ؤّما اإلاؿاولُت  اث اإلاض٤٢ الخ٤ في الخهى٫ ٖلى حٍٗى اإلاخًغع مً جهٞغ

ُٞخٗضي الًغع ٞيها هُا١ الُٝغ الظي اٖخمض ٖلى اإلاٗلىماث و البُاهاث اإلاالُت التي  جىاثُت للمض٤٢ال

 جّم جض٣ُ٢ها و بهّما بلخا١ الًغع باإلاجخم٘ .

هظه اإلاؿاولُت جيخج ًٖ ؤلازال٫ بإزال٢ُاث و ٦غامت اإلاهىت خُض  اإلاعإولُت ألاخالكُت( الخأدًبُت) : .3

ك٩ل ٌس يء بلى ؾمٗخه اإلاهىُت ٩ٞل مهىت و منها مهىت الخض٤ُ٢ لها مىٓماث ًجب ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ال ًخهٝغ ب

ًاء اإلاهىت   مهىُت ج٣ىم بخدضًض ال٣ىاٖض ألازال٢ُت وآصاب  وواظباث الؿلى٥ اإلانهي أٖل

 الخاسجي خلىق و واحباث اإلاذكم  شابؼ:الالفشع 

:
ً
 خلىق اإلاذكم الخاسجي  أّوال

٣ُام بمهامه و بهجاػ ٖملُت الخض٤ُ٢ اإلاى٧لت بلُه ب٨ٟاءة و ٞٗالُت ٞةهّه ل٩ي ًخم٨ً اإلاض٤٢ الخاعجي مً ال      

 ًجب ؤن ٩ًىن مخمخٗا بالٗضًض مً الخ٣ى١ التي وؿغصها ُٞما ًلي: 

  ا لل٣ُام بٗمله مً ألاشخام الظًً ًخٗامل مٗهم  .خ٤ َلب مىاٞاجه بما ًغاه يغوٍع

 إل ت في الكغ٦ت إلبضاء عؤًه  خ٤ ؤلَا في ؤي و٢ذ ٖلى الضٞاجغ و السجالث و اإلاؿدىضاث ؤلالؼامُت و الازخُاٍع

 .اإلاداًض 

   غ البُاهاث اإلاالُت للكغ٦ت  خ٤ جدضًض و٢ذ الجغص للـخإ٦ض مً ٖضالت جهٍى

  خ٤ الخهى٫ ٖلى نىعة مً الاؾخٟؿاعاث والبُاهاث التي ًىظهها مجلـ ؤلاصاعة للمؿاهمين لخًىع

 لؿاث  الج

  خ٤ صٖىة الهُئت الٗامت لالو٣ٗاص في خاالث الًغوعة ال٣هىي 

  خ٤ خًىع اظخمإ الهُئت الٗامت و اٖخباع الاظخمإ باَل بطا لم ًدًغه 

   خ٤ اإلاض٤٢ في مىا٢كت ٖؼله م٘ خ٤ خبـ اإلاؿدىضاث و ألاوعا١ ختى ًدهل ٖلى ؤحٗابه 

  خظاع و الامخىإ ًٖ الٗمل بٗض اهخسابه  خ٤ الٖا

 : واحباث اإلاذكم الخاسجي  ثاهُا

 مً ؤهم الىاظباث التي ؤل٣اها ال٣اهىن ٖلى ٖاج٤ اإلاض٤٢: 

  مغاٖاة ؤنى٫ اإلاهىت:  هظه الٗباعة مكخ٣ت مً ال٣َؿْم الظي ًاصًه اإلاض٤٢ 

 :غ ؾىىي زُُا ًٖ خالت الكغ٦ت و ميزاهُهها مىضخا ما ًلي  وي٘ ج٣ٍغ

  ويت ٖلى الهُئت الٗامت لل٣ىاهين و لضٞاجغ الكغ٦ت  مُاب٣ت الخؿاباث الخخامُت و اإلاغ٦ؼ اإلاالي اإلاٗغ 

                                                           
  .21ههاع مدمض البُىف، مغظ٘ ؾاب٤،م - 1
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  و ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة مً خُض ج٣ضًمهم للمض٣٢ين ظمُ٘ البُاهاث التي َلبىها لل٣ُام ً مْى٠٢ اإلاضًٍغ

 بمهمههم 

  ؤًت ٘ الغ٢ابت ٖلى صخت بظغاء جإؾِـ الكغ٦ت: و ٣ًىم اإلاض٤٢ بهظه اإلاهمت جل٣اثُا ما لم ٌٗين لٞغ

 ٤ ٖلُه  مؿاولُت ٢ض جخد٣

  ع٢ابت ؾير ؤٖما٫ الكغ٦ت و جض٤ُ٢ خؿاباتها:و طل٪ صون الخضزل في ؤلاصاعة و ؤن ًبدشىا في جىُٓم الضٞاجغ

 و ؤنىلها  

  غه ،و الخإ٦ض مً صخت خًىع اظخمإ الهُئت الٗامت للمؿاهمين :و طل٪ لُخم٨ً مً مىا٢كت ج٣ٍغ

 الىهاب ال٣اهىوي ل٣ٗض الاظخمإ .

   ٜالخض٤ُ٢ و الخد٤ُ٣ في مىظىصاث الكغ٦ت و التزاماتها :بّن اإلاض٣٢ين مؿاولين ًٖ ا٢خُإ اإلابال

 في الىٓام  اإلاسههت لالخخُاَي ؤلاظباعي و الاخخُاَاث ألازغي و ؤلاؾههال٧اث خؿب اليؿب الىاعصة 

ش اإلاذكم الخاسجي   اإلاؿلب الثاوي: جلٍش

 ألاول: شيل ومػمىن اإلاذكم الخاسجي  الفشع

ش اإلاذكم الخاسجي:  -1 ف جلٍش  حػٍش

ملُت وشخهُت    هى ٖباعة ًٖ " وز٣ُت م٨خىبت جهضع مً شخو جىاٞغث ُٞه م٣ىماث ٖلمُت ٖو

غه بةًجاػ بظما٫  خًمً ج٣ٍغ غث له يماهاث ججٗله ؤهال إلبضاء عؤي ٞني مداًض ٌٗخمض ٖلُه، ٍو مُٗىت، وجٞى

ه مً بُاهاث مداؾبت ومضي حٗبير م٣ام به مً ٖمل، وع  ؤًه في اهخٓام الضٞاجغ والسجالث ومضي ص٢ت ما جدخٍى

 (1ال٣ىاثم الخخامُت ًٖ هدُجت اليكاٍ اإلاغ٦ؼي اإلاالي".

ت، وهى وؾُلت وؤصاة   ومً ظهت ؤزغي ٣ًهض به" اإلاىخج النهاجي لٗملُت مغاظٗت ال٣ىاثم اإلاالُت الؿىٍى

 2الخؿاباث ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت مدل اإلاغاظٗت" لخىنُل الغؤي الٟني اإلاداًض إلاغاظ٘

ش اإلاذكم الخاسجي: -2  الىىاحي الشيلت لخلٍش

غ آزغ ــ ًجب ان جخٝى ُٞه قغوٍ مُٗىت ختى ًد٤٣ الٛغى مىه،  غ اإلاض٤٢ الخاعجي ــ قإهه قإن ؤي ج٣ٍغ ج٣ٍغ

غ، وب ًٗها ًىهب ٖلى وبٌٗ هظه الكغوٍ ًخٗل٤ بالىىاحي الك٩لُت، والبٌٗ ألازغ ًخٗل٤ بمدخىي الخ٣ٍغ

 الٗمل الظي ٢ام به مض٤٢ الخؿاباث، والبٌٗ ألازغ ًخًمً زالنت مىظؼة لغؤي الٟني،  

غ مض٤٢ الخؿاباث في آلاحي: م٨ً بًجاػ الىىاحي الك٩لُت في ج٣ٍغ  3ٍو

 .ش ٖضاصه غ جاٍع  ؤن ًخًمً الخ٣ٍغ

 غ بلى اليكإة ؤو اإلااؾؿت باٖخباع مض٤٢ خؿاباث و٦ُال ٖنه ا، م٘ ط٦غ اؾم اإلايكإة ؤن ًخم جىظُه الخ٣ٍغ

 بض٢ت.

 .ؤن ًغإ جىدي الض٢ت والىيىح في ازخُاع الٗباعاث واإلاهُلخاث 

 .غه بك٩ل واضر ومباقغ  ؤن ًىضر عؤًه في الخدٟٓاث اإلاخًمىت في ج٣ٍغ

                                                           
 243(، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 01لى٢اص، لاي مدمض الىصًان، جض٤ُ٢ الخؿاباث ). ؾامي مدمض ا1.

 264، م 2013, الجؼاثغ، صاع واثل لليكغ، 03.هىا٫ نالر بً ٖماعة، اإلاغجر والغ٢ابت في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، 2ٍ
 244هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
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  ىضر بجاهب الخى٢ُ٘ ع٢مه في سجل غه بصخهه، ٍو ًجب ؤن ًى٢٘ مض٤٢ الخؿاباث ٖلى ج٣ٍغ

 اؾمه بال٩امل ٞى١ الخى٢ُ٘.اإلاداؾبين ومض٤٢ خؿاباث، و٦خابت 

غ اٖخباعاث  ، وجد٨م هظا الخ٣ٍغ
ً
غ مض٤٢ الخؿاباث ًىغي ؤن ٩ًىن م٨خىًبا ال مكاٞهت ججض ؤلاقاعة بلى ؤن ج٣ٍغ

ت في الضولت، واٖخباعاث مهىُت جسغط مً الهُئاث اإلاهىُت. ٗاث ال٣اهىهُت الؿاٍع  ٢1اهىهُت جخًمنها الدكَغ

م٨ً للجىت الخض٤ُ٢ اإلاؿاهمت بضوع  ٤ مماعؾت ٍو غ اإلاالُت اإلايكأث ًٖ ٍَغ ٞٗا٫ في جدؿين ظىصة الخ٣اٍع

ت. غها الؿىٍى  2ؤوكُت مُٗىت وؤلاٞهاح ٖنها في ج٣اٍع

                                                           
 244مغظ٘ ؾب٤ ط٦غهً م (، 01.ؾامي مدمض الى٢اص، لاي مدمض الىصًان، جض٢ـُـ٤ الخؿاباث )1
 149، م 2015، الغصن، صاع ٚبضاء لليكغ والخىػَ٘، 01.مغاص خؿين الٗلي، مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت، ٍ 2
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ش  الفشع الثاوي: أهىاع الخلاٍس

غ اإلاغاظٗت ٢ض ٩ًىن واخض مً بين ألاهىإ الخالُت:  1بن الغؤي الظي ًخم الخٗبير ٖىه في ج٣ٍغ

ش اإلاذكم بذون جدفظ: -1  جلٍش

ًخم الخٗبير ًٖ عؤي ٚير مخدٟٔ للمض٤٢ ٖىضما ٌؿخيخج ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت حُٗى ًجب ؤن  -2

اصلت، ؤًًا بك٩ل يمني بلى ؤن ؤي حٛيراث في اإلاباصت اإلاداؾبُت ؤو َغ١  نىعة ناص٢ت ٖو

 جُب٣ُها وؤزغها ًخم جدضًضها وؤلاٞهاح ٖنها ٖلى هدى صخُذ في ال٣ىاثم اإلاالُت.

ش اإلاذكم اإلاخػمً سأي اإلاخد -3  فظ:جلٍش

غ ًخم بنضاعه ٖىضما ٌؿخيخج اإلاض٤٢ ؤن الغؤي الٛير اإلاخدٟٔ ال ًم٨ً ؤن ًخم الخٗبير ٖىه بال ان  ان هظا الخ٣ٍغ

ؤزغ ازخالٝ ؤو حٗاعى م٘ ؤلاصاعة ؤو ٢ُض في الىُا١ لِـ ماصًا للضعظت التي جخُلب بنضاع عؤي ٨ٖس ي ؤو 

خٗبير ٖىضما ًخم ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت بٗضالت الامخىإ ًٖ ببضاء الغؤي. بن الغؤي اإلاخدٟٔ ًجب ؤن ًخم ال

 باؾخصىاء.

 جلشكش اإلاذكم الزي ًخػمً الامخىاع غً ئبذاء الشاي: -4

غ ًجب ؤن ًخم الخٗبير ٖىه ٖىضما ٩ًىن ألازغ اإلادخمل لل٣ُض في الىُا١ ماصي واإلا٣ى٘ ظضاللضعظت  بن هظا الخ٣ٍغ

صلُل بزباث جض٤ُ٢ ٧اٝ ومالثم ولظل٪ لً ٩ًىن  التي مٗها ال ٨ًمً للمض٤٢ ان ٩ًىن ٢اصع ٖلى الخهى٫ ٖلى

 ٢اصعا ٖلى الخٗبير ًٖ عؤي ًٖ ال٣ىاثم اإلاالُت.

غ اإلاض٢ــ٤:  وألاق٨ـــــا٫ الخالُت نُـــاٚت لىمــاطط ج٣ــٍغ

 

  

                                                           
1
 654ؤمين الؿُض ؤخمض لُٟي، الخُىعاث الخضًشت في اإلاغاظٗت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م .
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غ بضون جدٟٔ (3-1الشيل سكم )   : هـمـىطط ج٣ٍغ

ً خكِص ي، صوع مداٞٔ الخؿاباث في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، اإلاطذس مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً : وؿٍغ

مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم اإلاالُت اإلاداؾبُت، جسهو الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي، بؿ٨غة، ظامٗت مدمض 

خماص ٖلى:2011/2012زًُغ،   31، م dspace.univ Biskra.dz:8080/jspui/handle-، بااٖل

  

........ ٌشرفنً أن اقدم لكم تقرٌر حول الحسابات السنوٌة للنشاط تطبٌق للمهمة التً كلفت بها من طرف جمعٌتكم العامة المنعقدة ب .

 الذي ٌغطً الفترة من .......إلى .......

 تقرير حول المراقبة والشهادة:(1

 قمت بمراقبة الحسابات السنوٌة لمؤسستكم لهذا النشاط.(أ

 وتصرٌحات حول احتمال عدم الدقة وعدم الشرعٌة اللتٌن ال تعارضا الشهادة". "مالحظات

قمت بالتحقٌق حول مصداقٌة المعلومات المتعلقة بالحالة المالٌة الحسابات المعطاة فً المستندات الموجهة إلى ذوي (ب

 األسهم ووضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعٌة العامة.

 "."مالحظات ومعلومات إضافٌة محتملة

نظرا لالجتهادات التً قمت بها وفقا لتوصٌات المهنة، بإمكانً الشهادة بأن الحسابات السنوٌة كما تظهر فً الصفحات  (ج

كما أنها تعطً صورة وفٌة لنتٌجة عملٌات النشاط، الماضً باإلضافة على الحالة  شرعٌة وذات مصداقٌة ........ لهذا التقرٌر

 ٌة النشاط.المالٌة وممتلكات مؤسستكم فً نها

 معلومات:(2

 طبقا للقانون ألمكم باألمور اآلتٌة:

 تم فً .........

 ٌوم ........

 اإلمضاء..........

 

 ٌجب تأشٌر الحسابات السنوٌة من قبل محافظ الحسابات ومرفقة إلى التقرٌر. مالحظة:
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غ مخدٟٔ (4-1الشيل سكم )   : همىطط ج٣ٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ً خكِص ي، صوع مداٞٔ الخؿاباث في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،م اإلاطذس  32: وؿٍغ

 

  

طبقا للمهمة التً كلفت بها من طرف الجمعٌة العامة المنعقدة بتارٌخ ........... ٌشرفنً أن أقدم لكم تقرٌري حول الحسابات السنوٌة 

 للنشاط المغطى للفترة من ....... إلى .......

 تقرير المراقبة والشهادة:(1

 قمت بمراقبة الحسابات السنوٌة لمؤسستكم لهذا النشاط.(أ

 ٌحات حول عدم الدقة وعدم الشرعٌة المحتملة اللتٌن ال تعارضا الشهادة"." مالحظات تصر

قمت بالتحقٌق حول مصداقٌة المعلومة المتعلقة بالحالة المالٌة وبالحسابات المعطاة فً المستندات الموجهة إلى ذوي األسهم أو (ب

 التً وضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعٌة العامة.

 محتملة"." مالحظات ومعلومات إضافٌة 

ًّ ظان أبدىتحفظات حول النقاط االتٌة:(ج  ٌجب عل

 تحت التحفظات المشار إلٌها أعاله ونظر لالجتهادات التً أدٌتها طبقا لتوصٌات المهنة، أقدر أنه بإمكانً الشهادة أن الحسابات السنوٌة

ة وفٌة لنتٌجة عملٌات النشاط السابق أٌضا كما هً مقدمة فً الصفحة ....... لهذا التقرٌر، منتظمة وصادقة ومصداقٌة، وتعطً صور

 الحالة المالٌة وممتلكات مؤسستكم فب نهاٌة النشاط.

 معلومات:(2

 طبقا للقانون أعلمكم باألمور اآلتٌة:

 تم فً ........

 ٌوم ........

 اإلمضاء..........
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غ الامخىإ ًٖ ببضاء الغؤي (5-1الشيل سكم )   : ج٣ٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ً خكِص ي،صوع   33مداٞٔ الخؿاباث في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،م  اإلاهضع: وؿٍغ

ش مشاحؼ الخعاباث الخاسجي  الفشع الثالث: أهمُت ئغذاد الخلٍش

غ مغاظ٘ الخؿاباث في ٖضة ٖىامل ؤهمها:  (1)جٓهغ ؤهمُت الخ٣ٍغ

غ زالنت إلاا ونل بلُه مغاظ٘ الخؿاباث الخاعجي في ٖمله، خُض ؤن ٖملُ .1 ٗض الخ٣ٍغ ت اإلاغاظٗت جدُذ ٌُ

للمغاظ٘ ٞغنت الخٗٝغ ٖلى ٧اٞت البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بٗملُاث ؤلاصاعة، والتي جى٨ٗـ في 

ما٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي:  النهاًت ٖلى هخاثج ألٖا

                                                           
1
٠ ؤلاؾالمُت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  هىا٫   .266-265نالر بً ٖماعة، اإلاغاظٗت والغ٢ابت في اإلاهاٍع

 إلى........                                                                    

 تقرٌر عام 

 رفض اإلدالء بالشهادة

تطبٌقا للمهمة التً كلفت بها من طرف جمعٌتكم العامة المنعقدة ب ........... ٌشرفنً أن اقدم لكم تقرٌري حول الحسابات السنوٌة    

ًّ الف  ترة: من ......إلى ......للنشاط الذي ٌغط

 تقرير حول المراقبة والشهادة:

 قمت بمراقبة حساباتكم السنوٌة لهذا النشاط وسجلت ما ٌلً:(أ

............................................................................................................................................... 

 امً بعملٌة المراقبة قمت بانتقاء المالحظات التالٌة:أثناء قٌ

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

مقدمة فً الصفحات..........، لهذا التقرٌر والتً ال تعطً صورة وفٌة لنتٌجة عملٌات النشاط السابق، أٌضا الحالة المالٌة  كما هً

 وممتلكات شركتكم فً نهاٌة النشاط.

ألسهم قمت بالتحقٌق حول مصداقٌة المعلومة المتعلقة بالحالة المالٌة وبالحسابات المعطاة فً المستندات الموجهة إلى ذوي ا(ب

 ووضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعٌة العامة

 ال أستطٌع تأكٌد مصداقٌة هذه المعلومات.

 اسم المدقق.......

 فً..../...../....

 العنوان .........

 اإلمضاء
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جؼاًض الُلب ٖلى الغؤي الٟني اإلاداًض إلاغاظ٘ الخؿاباث الخاعجي باٖخباعه اإلاىخج النهاجي لٗملُت  .2

 اإلاغاظٗت.

غ مغاظ٘ الخؿاباث الخاعجي ٌٗخبر اإلااقغ ٖلى مضي التزام ؤلاصاعة باإلاٗاًير اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع بن ج٣ٍغ .3

 ٖليها في بٖضاص واليكغ ال٣ىاثم اإلاالُت:

غ مغاظ٘ الخؿاباث الخاعجي الىز٣ُت اإلا٨خىبت التي البض مً الغظٕى بليها لخدضًض مؿاولُت  .4 خبر ج٣ٍغ ًُ

 وظه ال٣هىع وبهما٫اإلاغاظ٘ اإلاضهُت والجىاثُت إلبغاػ ؤ

غ اإلاغاظٗت له ؤهمُت بلٛت زانت لألَغاٝ اإلاهخمت ٧اإلاؿاهمين واإلاخٗاملين           ومما ؾب٤ ًخطر ان ج٣ٍغ

ٓهغ مضي  ًُ غ له ؤهمُت للمغاظ٘ في خض طاجه زانت واهه  جضع ؤلاقاعة بلى ان ج٣ٍغ الا٢خهاصًين الخاعظُين، ٍو

ُا للمٗاًير ٦إخض اإلااقغاث الهامت  غيه مؿخٞى  ٖلى ؤصاثه إلاهمخه.هجاخه في بٖضاص ٖو

 اإلاؿلب الثالث : دوس اإلاذكم الخاسجي في ئغفاء الثلت و اإلاطذاكُت في اإلاػلىماث اإلاداظبُت 

ٗا٫ مً زال٫ الخض مً مك٩لت ٖضم جمازل اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت وما ًيخج  ًلٗب اإلاض٤٢ الخاعجي صوع مهم ٞو

ت ، وطل٪ بةيٟاء الش٣ت و اإلاهضا٢ُت في ا إلاٗلىماث اإلاداؾبُت وججٗلها ؤ٦ثر ظىصة ٖنها مً مساَغ ظىهٍغ

ضالت ال٣ىاثم اإلاالُت ، التي حٗضها الكغ٦ت زال٫  اثضة إلاؿخسضميها مً زال٫ ٢ُامه بةبضاء عؤًه في نض١ ٖو ٞو

غه اإلاضٖم بال٣ىاثم اإلاالُت   ج٣ٍغ

 .الفشع ألاول : ؤلافطاح غً اإلاػلىماث اإلاداظبُت 

غ١ ولخد٤ُ٣ ظىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ًخإ٦ض  اإلاض٤٢ الخاعجي مً مضي اٖخماص الكغ٦ت ٖلى ؤؾالُب َو

م٨ً جىيُدها ُٞما ًلي  ( 1)ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث ، ٍو

٧ل ما ًخٗل٤ بةٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت مً مباصت  IAS 1خُض وضر اإلاُٗاع  ؤلافطاح في ضلب اللىاةم اإلاالُت :

غ١ الٗغى وطل٪ لًمان ٢ابلُت م٣اعههها ،  وال٣ىاثم اإلاالُت التي ًجب ٖلى الكغ٦ت مداؾبُت و٢ىاٖض َو

ىت  بٖضاصها هي اإلايزاهُت ، ظضو٫ خؿاباث الىخاثج ، ظضو٫ حٛير ألامىا٫ الخانت ، ظضو٫ جض٣ٞاث الخٍؼ

 ( 2)وملخ٤

بن ؤهمُت اإلاهُلخاث وبٌٗ الخٟهُالث ج٨مً في اإلاؿاٖضة ٖلى اظخخذام اإلاطؿلخاث و الػشع اإلافطل :

إلاالُت مً ؤظل حؿهُل الٛمىى في اإلاٗلىماث ، ٦ما ؤن لالزخهاع في ٌٖ الىن٠ الصخُذ لبىىص ال٣ىاثم ا

 البىىص ج٨مً في جدضًض اإلاٗنى بض٢ت وججىب الخًلُل .

ت  ؤلافطاح غً اإلاالخظاث و ؤلاًػاخاث : غ الؿىٍى ل٣ض جُىع حجم وظىص اإلاالخٓاث و ؤلاًًاخاث في الخ٣اٍع

جب ججىب الخ٨غاع في الكغوخاث و٦ظا ٖضم ؤلاٞغاٍ في  ، هدُجت ألهمُهها في جٟؿير و الكغح البىىص الٛامًت ٍو

 اؾخسضام اإلاالخٓاث و ؤلاًًاخاث .

بن ج٣ضًم ظضاو٫ بك٩ل مؿخ٣ل ًٖ ال٣ىاثم اإلاالُت ألاؾاؾُت ؾببه اظخخذام الجذاول و اإلاالخم ؤلاغافُت :

ول٨نها حؿاٖض في حؿهُل ؤن اإلاٗلىماث التي جخًمنها ؤ٢ل ؤهمُت مً اإلاٗلىماث الىاعصة في ال٣ىاثم اإلاالُت ، 

 الٟهم لخل٪

                                                           
1
ني اإلالخ٣ى ،"الجؼاثغ في ؤلاٞهاح ؾُاؾاث ٖلى  (SCF) اإلاالي  اإلاداؾبي الىٓام او٩ٗاؾاث" ٞااص، ونض٣ًي مؿٗىص نض٣ًي1 .   وآٞا١.وا٢٘  :خى٫  الَى

 . 6-5م ، 2013 ماي 6-5 ًىمي الىاصي، ظامٗت الجؼاثغ، في واإلاخىؾُت الهٛيرة اإلااؾؿاث في اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام
 2 0م ، 2008 ٖمان، لليكغ، واثل صاع ،"اإلاالي وؤلاباٙل اإلاداؾبت مٗاًير" خمُضاث، وظمٗت ههاع ؤبى . مدمض 2



__________________________________________________________________________ 

40 
 

 االطار المفاهٌم للتدقٌق                                                        األول   الفصل  

ال٣ىاثم اإلاالُت .٦ما ؤن اؾخسضام اإلاالخ٤ ؤلاياُٞت ٩ًىن مً ؤظل مٗلىماث بياُٞت م٨ملت ومهمت لٟهم ، 

كمل اإلالخ٤ اإلاٗلىماث الخالُت اث َو ت في التر٦ُب و الك٩ل و اإلادخٍى  : (1)وهظه اإلاالخ٤ ج٩ىن ٞيها الخٍغ

 ٗخمضة إلاؿ٪ اإلاداؾبت وبٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت .ال٣ىاٖض و الُغ١ اإلاداؾبُت اإلا 

  ىت ت لٟهم ؤخؿً للميزاهُت اإلاالُت ، خؿاب الىخاثج ، ظضو٫ جض٣ٞاث الخٍؼ الم الًغوٍع م٨مالث ؤلٖا

 وظضو٫ حٛير ألامىا٫ الخانت .

  اإلاٗلىماث التي جسو ال٨ُاهاث اإلاكاع٦ت و الٟغوٕ ؤو الكغ٦ت ألام و٦ظل٪ التي ًدخمل ؤن ج٩ىن

 ظه ال٨ُاهاث ؤو مؿيرها.   خهلذ م٘ ه

  ت للخهى٫ ٖلى نىعة اإلاٗلىماث طاث الُاب٘ الٗام ؤو التي جسو بٌٗ الٗملُاث الخانت الًغوٍع

 ناص٢ت 

 الفشع الثاوي : مػاًير حىدة اإلاػلىماث اإلاداظبُت 

 (2)ؤهم اإلاٗاًير التي جذجج ظىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ماًلي 

ٗاث و ال٣ىاهين التي جخٗل٤ بدىُٓم ٖمل الكغ٧اث م٘  مػاًير كاهىهُت : .1 التي ًخم مً زاللها ؾً الدكَغ

ير ه٩ُل جىُٓمي ٞٗا٫ ٣ًىم بًبِ ظىاهب ألاصاء في الكغ٦ت ) (، وطل٪ بما ًخى٠٢ م٘ اإلاخُلباث 3جٞى

 ال٣اهىهُت التي جلؼم الكغ٧اث ؤلاٞهاح ال٩افي ًٖ ؤصائها .

خى٠٢ حٗخبر الغ٢ابت الغ٦ي مػاًير سكابُت : .2 ً ، ٍو زة مهمت باليؿبت ل٩ل مً مجلـ ؤلاصاعة و اإلاؿدشمٍغ

هجاح الٗىهغ ٖلى وظىص ع٢ابت ٞٗالت جدضص صوع ٧ل ألاظهؼة الغ٢ابُت في جىُٓم اإلاٗالجت اإلاالُت بن 

بُاهاتها اإلاالُت جخميز باإلاهضا٢ُت م٘ وظىص حٛظًت ٨ٖؿُت مؿخمغة  وج٣ُُم للمساَغ وجدلُل للٗملُاث 

 ؤلاصاعي ومضي الالتزام بال٣ىاٖض و ال٣ىاهين اإلاُب٣ت وج٣ُُم ألاصاء 

تهىم الهُئاث و اإلاجالـ اإلاهىُت بةٖضاص مٗاًير اإلاداؾبُت و الخض٤ُ٢ لًبِ ؤصاء  مػاًير مهىُت : .3

ُت للمٗلىماث اإلاداؾبُت ، وهظا ما هخج  الٗملُت اإلاداؾبُت ،مما ًيخج ٖلُه يبِ الخهاثو الىٖى

 ة مً ٢بل اإلاؿاهمين لالَمئىان ٖلى اؾدشماعاتهم ٖىه ْهىع مٟهىم مؿاءلت ؤلاصاع 

غ مػاًير فىُت : .4 غ مٗاًير ٞىُت التي ح٨ٗـ ٖلى ظىصة الخ٣اٍع بن مٟهىم ظىصة اإلاٗلىماث جخد٤٣ بخٞى

لُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن  وظىص مٗاًير لًبِ  غ اإلاالُت ٖو لُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن وظىص الخ٣اٍع اإلاالُت ، ٖو

 (4)ؤزغه ٦بير في جدؿين ألاصاء اإلااليظىصة ال٣ىاثم اإلاالُت ٩ًىن له 

ش اإلاذكم الخاسجي في الخللُل مً غذم جماثل اإلاػلىماث   الفشع الثالث : دوس جلٍش

بؿبب الًٟاثذ اإلاالُت الخُيرة التي ؤصث بلى ػوا٫ بٌٗ الكغ٧اث ، هدُجت ُٚاب ظىصة اإلاٗلىماث ، مما صٞ٘ 

غ بلى  ت مً الخ٣اٍع غاٝ التي لها ٖال٢ت الهُئاث الغ٢ابُت بلى ٞغى مجمٖى جىنُل اإلاٗلىماث إلاسخل٠ ألَا

 بالكغ٦ت  ٣ًىم اإلاض٤٢
                                                           

ضة 1 ت، للجمهىعٍت عؾمُت ا٫ . الجٍغ  ومدخىي  واإلاداؾبت  الخ٣ُُم ٢ىاثم ًدضص ، 2008 ؾىت ًىلُى 26 ٫ اإلاىا٤ٞ 1429 ؾىت عظب 23 في ماعر ٢غاع الجؼاثٍغ

غيها اإلاالُت ال٨كٝى  38 م ،8 الٟهل ، 19 الٗضص ؾيرها، و٢ىاٖض الخؿاباث مضوهت و٦ظا ٖو
 19-18ؾاب٤،م  مغظ٘ هىا٫، ولٗكىعي ظمٗت هىام2

٘ في الخض٤ُ٢ مؿاهمت" ع٢ا٣ًُت، الؼهغاء ٞاَمت2 . 3  اإلااؾؿاث مً لُٗىت مُضاهُت صعاؾت– الكغ٧اث خى٦مت ْل في اإلاالُت اإلاٗلىمت ظىصة ٞع

ت الا٢خهاصًت . ت لتلمجا ،"-الجؼاثٍغ  ، 55 م 2014، 1 الٗضص وع٢لت، مغباح ٢انضي ظامٗت الا٢خهاصًت، للخىمُت الجؼاثٍغ
 .19. اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  4
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ً وهظا خؿب اإلااصة  غ اإلاؿيًر ههذ (1) 1-10مً ال٣اهىن  1-23الخاعجي بٟدو اإلاٗلىماث الىاعصة في الخ٣اٍع

 ٖلى ماًلي " ًًُل٘ اإلاض٤٢ الخاعجي باإلاهام الخالُت :

غ الدؿُير الظي ٣ًضمه اإلاؿيرون  ت ومُاب٣هها للمٗلىماث اإلابِىت في ج٣ٍغ ًٟدو صخت الخؿاباث الؿىٍى

مً ال٣اهىن الخجاعي  2-4م٨غع  745للمؿاهمين ؤو ؤلكغ٧اء ؤو خاملي ألاؾهم ..." ، ٦ما جُغ٢ذ اإلااصة 

ٍغ مجلـ ؤلاصاعة ؤو مجلـ بلى هظا اإلاىيٕى ب٣ىلها :" ٦ما ًض٣٢ىن في صخت اإلاٗلىماث في ج٣غ ( 2)الجؼاثغي 

ً ، خؿب الخالت وفي الىزاث٤ اإلاغؾلت بلى اإلاؿاهمين ...'   اإلاضًٍغ

ً وطل٪ لخٟاصي بُٖاء ؤًت  غ اإلاؿيًر لُه ٞةن ٖلى اإلاض٤٢ الخاعجي اإلاٗلىماث ٞدو اإلاٗلىماث الىاعصة في ج٣ٍغ ٖو

غ جدذ جهٝغ اإلاض٤٢ مٗلىماث زاَئت للمؿاهمين ، ٦ما ؤلؼم اإلاكٕغ الجؼاثغي مؿيري الكغ٦ت وي٘ ج ٣اٍع

مً اإلاض٤٢ ال٣اهىن  716الخاعجي وطل٪ إلاضة ؤعبٗت ؤقهغ ٖلى ألا٦ثر ٢بل ب٢ٟا٫ الؿىت اإلاالُت وهظا خؿب اإلااصة 

الخجاعي الجؼاثغي ٦ما ؤن هىا٥ مهام ؤزغي ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاض٤٢ الخاعجي لخسٌُٟ ٖضم جمازل اإلاٗلىماث 

 هظ٦غ منها 

هم : ًلتزم اإلاض٤٢ الخاعجي بةٖالم خملت ألاؾهم بٌٗ ألامىع التي جخٗل٤ ب : مهام جخٗل٤ بةٖالم خملت ألاؾ .1

 الاجٟا٢ُاث اإلابرمت بين الكغ٦ت واخضة مؿيرحها 

 حٗضًل ج٣ضًم الخؿاباث ؤو َغ١ الخ٣ُُم 

 مهمت ال٨ك٠ ًٖ ؤزُاء واإلاسالٟاث اإلا٨دكٟت ؤزىاء اإلاغا٢بت . .2

ً ٦ما ظاء طل٪ في اإلااصة  .3 ٖلى اإلاض٤٢  01-10مً ال٣اهىن  05-23و اإلااصة  01-10اهىن مً ال٣ 34بٖالم اإلاؿيًر

ً و الجمُٗت الٗامت ؤو هُئت اإلاضاولت اإلااهلت ب٩ل ه٣و ٢ض ٨ًكٟه ؤو اَل٘ ٖلُه ،  الخاعجي ؤن " ٌٗلم اإلاؿيًر

 ". (3)ومً َبُٗخه ؤن ٌٗغ٢ل اؾخمغاع اؾخٛال٫ الكغ٦ت ؤو الهُئت

 

 

  

                                                           
 اإلاٗخمض الخؿاباث واإلاداؾب ومداٞٔ اإلاداؾب الخبير بمهً ًخٗل٤ ، 2010 ؾىت ًىهُى 29 ٫ اإلاىا٤ٞ 1431 ٖام عظب 16 في ماعر  01-10 ع٢م ٢اهىن  . 1
 .اإلاٗض٫ واإلاخمم الخجاعي، ال٣اهىن  ًخًمً الظي 1975 ؾىت ؾبخمبر 26 ٫ اإلاىا٤ٞ 1395 ٖام عمًان 20 في اإلااعر 59-75 ع٢م ألامغ2 . 2
ضة . 3 ت، للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  ًدضص ، 1120ماي 26 ٫ اإلاىا٤ٞ 1432 الشاهُت ظماصي 23 في اإلااعر  02/ 11ع٢م  الخىُٟظي ، اإلاغؾىم30 الٗضص الجؼاثٍغ

غ مٗاًير  19 م بعؾالها، وآظا٫ وؤق٩ا٫ الخؿاباث مداٞٔ ج٣اٍع
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 خالضت :

جم الخُغ١ في هظا الٟهل بلى الخض٤ُ٢ الخاعجي بهٟت زانت ،بدُض ْهغث الخاظت اإلااؾت بلى وظىص شخو 

مداًض ومؿخ٣ل ٣ًىم بٟدو بٖما٫ وؤوكُت اإلااؾؿاث وجد٤٣ مً ؾالمهها ، ٦ما جبين لىا ؤن اإلاض٤٢ 

ُت الخؿاباث مضٖم بإصلت و٢غثً بزباث  ت هل الخاعجي ًىهي مهمخه بةُٖاء عؤًه خى٫ نض١ وقٖغ ،ؤي مٗٞغ

الخؿاباث ح٨ٗـ ٧لُا ، ظؼثُإو ال ح٨ٗـ اإلاالُت للماؾؿت مىيٕى الخض٤ُ٢ ، ول٩ي ًهل بلى هظا الغؤي ٖلُه 

 ظم٘ مٗلىماث خى٫ مدُُها ، ومدخىي اإلاىخج النهاجي لها و اإلاخمشل في الىزاث٤ اإلاالُت .

إلاهام الغثِؿُت التي ًبضؤ بها اإلاض٤٢ ولظل٪ ٌٗخبر ٢ُام اإلاض٤٢ الخاعجي لخ٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً ا

ير الش٣ت في ال٣ىاثم اإلاالُت  بغهامج ٖمله صازل اإلااؾؿت ألو٫ مغة .٦ما ؤن له صوع ظىهغي ًتر٦ؼ خى٫ جٞى

 اإلاض٣٢ت وهظا ما ؾٝى هخُغ١ بلُه في الٟهل الشاوي,
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 خاجمــت الفطـــل:  

مً زال٫ ما جُغ٢ىا له في هظا الٟهل جىنلىا بلى ؤن الخض٤ُ٢ الخاعجي هى ٖباعة ًٖ الضعاؾت   

ؤلاهخ٣اصًت لىٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاٗمى٫ به في اإلااؾؿت مً َٝغ منهي مؿخ٣ل ،و طل٪ بهضٝ ج٣ضًم 

 ة اإلااؾؿت.  عؤًه الٟني اإلاداًض خى٫ مضي ٖضالت ال٣ىاثم اإلاالُت و التي ًخم بٖضاصها مً َٝغ بصاع 

و ٢ض اػصاص الاهخمام بالخض٤ُ٢ الخاعجي و هظا هٓغا للضوع الظي ًلٗبه و الٟاثضة التي ٌٗىص بها ؾىاء   

غاٝ  هجض ؤن الخض٤ُ٢ الخاعجي ًًم زالر ؤهىإ بال ؤن ل٩ل  الخاعظُتلألَغاٝ الضازلُت للماؾؿت ؤو ألَا

و جُب٣ُها ٖىض مماعؾت ٖملُت الخض٤ُ٢ هٕى مٗاًير و ٢ىاٖض جد٨م مماعؾخه، و التي ًجب اخترامها 

 الخاعجي.  

ت مً الخ٣ى١ و ج٣٘ ٖلُه    بن اإلاض٤٢ الخاعجي ٦ٛيره مً اإلاهىُين ٞٗىض ٢ُامه بإصاء مهامه ًخمخ٘ بمجمٖى

ت مً اإلاؿاولُاث.   واظباث ٣ًىم بخد٣ُ٣ها و ًخدمل مجمٖى

ُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت للماؾؿت بن اإلاض٤٢ الخاعجي ٖىض ٢ُامه بمماعؾت مهىخه ،٣ًىم بضعاؾت و ج٣ُ  

مدل الخض٤ُ٢ ختى ٌؿخسغط ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ لهظا الىٓام ، خُض ؤهه ًغ٦ؼ ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ و ًجم٘ 

 ؤصلت ؤلازباث ال٩اُٞت و اإلا٣ىٗت ختى ًضلي بغؤًه خى٫ مضي ٖضالت ال٣ىاثم اإلاالُت.
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 دور التدقٌق الخارجً فً تحقٌق فعالٌة األداء المالً                الثانً          الفصل  

 ملذمــت الفطـــل: 

ً ؤو الؼباثً...، حؿعى        اإلااؾؿت صوما ألن ج٩ىن في ؤًٞل نىعة ؾىاء ٧ان ؤمام اإلاال٥ ؤو الٗمالء ؤو اإلاؿيًر

٣ت التي حؿخُُ٘ ؤن جخٟى١  و ختى جخم٨ً مً طل٪ ؤنبدذ اإلااؾؿت الُىم تهخم بخدؿين ؤصائها اإلاالي و بالٍُغ

بها ؤمام مىاٞؿيها ، ٞاألصاء اإلاالي ٌٗخبر مً بين ألاؾـ التي جبنى ٖليها اإلااؾؿت ، ٞهى حهخم بغبدُت اإلااؾؿت و 

هها و ختى حؿخُُ٘ اإلااؾؿت الخ ميز بإصائها اإلاالي ٞهي جماعؽ الغ٢ابت في مسخل٠ بالخالي ب٣ائها و بؾخمغاٍع

اث الخىُٓمُت ، ُٟٞما ؾب٤ ٧اهذ مؿاولُت الغ٢ابت و جدؿين ألاصاء اإلاالي جل٣ى ٖلى ٖاج٤ مغا٢ب  اإلاؿخٍى

الدؿُير و اإلاض٤٢ الضازلي ، ل٨ً خالُا و بالىٓغ بلى الخُىعاث الخضًشت في مهىت الخض٤ُ٢ ؤنبذ اإلاض٤٢ الخاعجي 

 ما في ج٣ُُم و جدؿين ألاصاء اإلاالي و جد٤ُ٣ ٞٗالُخه. ًلٗب صوعا مه

 و للخٗٝغ ؤ٦ثر ٖلى ألاصاء اإلاالي و لخدضًض صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في جد٤ُ٣ ٞٗالُخه ، ٞةهىا ؾى٣ؿم هظا الٟهل  

جُىعه بلى زالر مباخض:  اإلابدض ألاو٫ جدذ ٖىىان ماهُت ألاصاء اإلاالي و الظي ؾيخُغ١ ُٞه بلى مٟهىم ألاصاء و 

و ٖال٢خه بالٟٗالُت و ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و ؤهضاٞه و الٗىامل و زُىاث ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي، ؤما في اإلابدض الشاوي 

ىا ُٞه بلى مهاصع مٗلىماث ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و  الظي ظاء جدذ ٖىىان ؤؾـ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و الظي جُٞغ

غاٝ اإلاؿخُٟضة مىه ،ؤما في اإلابدض ال شالض  الظي ظاء جدذ ٖىىان صوع الخض٤ُ٢ الخاعجي في ج٣ُُم ألاصاء ألَا

اإلاالي و جد٤ُ٣ ٞٗالُخه ٞؿيخُغ١ ُٞه بلى اإلااقغاث الخ٣لُضًت و الخضًشت لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي و ؤزيرا صوع 

 الخض٤ُ٢ الخاعجي في جد٤ُ٣ ٞٗالُت ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿت.
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  اإلابدث ألاول : ماهُت ألاداء اإلاالي

 اإلابدض   حؿعى صاثما اإلااؾؿت الا٢خهاصًت بلى جد٤ُ٣ ٞٗالُت ؤصاء مالي وهظا ما ؾُدىاوله هظا

 مفهىم ألاداء و جؿىسه وغالكخه بالىفاءة و الفػالُت    ألاّول:اإلاؿلب 

 ؤّن ال٨خاب في هظا اإلاجا٫ لم ًخىنلىا 
ّ
م الضعاؾاث الٗضًضة التي ؤظٍغذ خى٫ مىيٕى ألاصاء ،بال ٚع

 .  (1)صعاؾاتهم خى٫ مٟهىم مدّضص له هٓغا لخٗضص اججاهاتهم و ازخالٝ ألاهضاٝ اإلاخىزاه مً  بلى بظمإ

 الفشع ألاّول : مفهىم ألاداء و جؿىسه  :

 هىال٪ ٖضة حٗاٍع٠ لألصاء هسو بالظ٦غ ما ًلي: 

ت و بالظاث مً الٟٗل  الخػٍشف ألاّول  و الظي   to perform: ٌؿخمض مهُلر ألاصاء ؤنله مً اللٛت ؤلاهجليًز

 .  (2)ٌٗني جىُٟظ مهمت ؤو جإصًت ٖمل

ف الثاوي:  ألاصاء هى:"حُٗٓم اإلاسغظاث جدذ ٢ُض جضهئت اإلاضزالث ،ؤي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جد٤ُ٣  الخػٍش

ؤهضاٞها بىاؾُت الخهى٫ ٖلى ؤ٢ص ى مسغظاث م٘ يمان جضهئت اإلاضزالث ، و ًم٨ً الخٗبير ٖىه بماقغاث 

 ( 3".)مالُت و ٚير مالُت 

ف الثالث:  ّٖغٝ ألاصاء ؤًًا بإهّه: " مدهلت ٢ضعة اإلااؾؿت في اؾخٛال٫ مىاعصها ٧اٞت و جىظيهها هدى  الخػٍش

جد٤ُ٣ ؤهضاٞها ، ٞاألصاء هى صالت ألوكُت اإلااؾؿت ٧اٞت و هى اإلاغآة التي ح٨ٗـ وي٘ اإلااؾؿت مً ظىاهبها 

ؼه ،و  بالخالي ٞةّن ألاصاء ٨ٌٗـ هجاح ؤو ٞكل  اإلاسخلٟت ، و هى الٟٗل الظي حؿعى ؤَغاٝ اإلااؾؿت لخٍٗؼ

 "  (4)اإلااؾؿت و مضي ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها.

ف الشابؼ:  ًغي ؤّن  ٣ٞض ّٖغٝ ألاصاء بإهّه ًمشل الشىاثُت (ج٩لٟت،٢ُمت) :" ٞهى  Françoise Giraudؤّما  الخػٍش

آن واخض جضهُت الخ٩ال٠ُ و بهخاط مٟهىم ألاصاء جىؾ٘ و طل٪ بالىٓغ بلى حٗضص و جىٕى مجاالجه ،ٞهى ٌكمل في 

ال٣ُمت ،ٞدؿب عؤًه ٞةّن اإلااؾؿت التي جد٤٣ اإلاغصوصًت و اإلاخمخٗت بإصاء ٖالي هي جل٪ اإلااؾؿت التي حؿخُُ٘ 

ؤن جىجؼ و جد٤٣ مسخل٠ ؤوكُهها و ؤٖمالها ب٨ٟاءة و ٞٗالُت ٖالُت، ؤي ؤّجّها جخد٨م في ج٩الُٟها مً ظهت ،و 

 ل٣ُمت (جد٤٣ ؤهضاٞها(. مً ظهت ؤزغي ج٣ىم بةهخاط ا

بّن اإلااؾؿت ال٣اصعة ٖلى جلبُت اخخُاظاث ٖمالئها و بعيائهم (ج٣ضًم الخضمت ؤو الؿلٗت اإلاُلىبت 

ُت  ش اإلادّضص ،ال٣ُام بإصاء الخضماث اإلاُلىبت في آلاظا٫ اإلادضصة  الجُضة ج٣ضًموطاث الىٖى الُلبُت في الخاٍع

خباع الخ٩ال٠ُ التي جخ٨بضها ٞدخما هظا ؾُٗىص ٖليها بالخُغ زانت في  .....بلخ )، بضون ؤن جإزظ بٗين الٖا

ٖخباع جضهئت الخ٩ال٠ُ اإلاضي البُٗض، وبالخالي ًجب ٖلى اإلااؾؿت ؤن ج٣ىم بةهخاط ال٣ُمت  ل٨ً باألزظ بٗين الا 

 (5)في ٧ل الٗما٫ الُىمُت التي ج٣ىم بها"

                                                           
ب ؤزغ جدلُل ، الضاوي  الكُش(  ت اإلاىاعص جىمُت ٖلى الخضٍع  1- ،ظامٗت الؿاصؽ ،الٗضص الباخض ،مجلت ؤلاؾالمُت البلضان في البكٍغ

 .09،م 2008 ، ،وع٢لت مغباح ٢انضي
2- ECOSIP , Dialogue autour de la Performance en Entreprise , 2ème édition , Paris,1990,P18 

 2011 - ،ٖمان، الهٟاء ،صاع للمهاٝع اإلاالي ألاصاء و اإلااؾؿُت ،الخى٦مت اإلاكهضاوي قُدان بًمان و َالب ٞغخان ( ٖالء 3

 .65 م
 .66،م الؿاب٤ اإلاغظ٘ ( 4
5 (- Françoise Giraud et les autres , Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance ,2ème édition, 

Gualino éditeur,Paris , 2004 , PP 68-69. 
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-ٖٝغ ألاصاء ؤًًا بإهّه ٖباعة ًٖ :" الىخاثج اإلاخد٣٣ت هدُجت جٟاٖل الٗىامل الضازلُت  الخػٍشف الخامغ:

 (1)و الخإزيراث الخاعظُت و اؾخٛاللها مً ٢بل اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها"-ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها 

الباخشين مً ٌٗخ٣ض ؤن مٟهىم ألاصاء ٣ًخهغ ٖلى اإلاىعص البكغي صون ٚيره مً اإلاىاعص  و هىا٥ مً

ىه بإهّه ٢ُام الٟغط باألوكُت و اإلاهام اإلاسخلٟت التي ًخ٩ىن منها ٖمله.    ألازغي، ٞٗٞغ

مً زال٫ ما ؾب٤ وؿخيخج ؤّن ألاصاء هى ٖباعة ًٖ ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى ججؿُض ؤهضاٞها اإلاؿُغة في هخاثج  

ٞٗلُت،و التي جد٣٣ها اإلااؾؿت مً زال٫ الاؾخٛال٫ ألامشل إلاىاعصها اإلاخاخت في ْل ْغوٝ بِئهها الضازلُت و 

   الخاعظُت. 

      الفشع الثاوي : الىفاءة و الفػالُت وغالكتها باألداء 

 . (2): و هي :"ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ بإ٢ل ج٩ال٠ُ"مفهىم الىفاءة -1

ذ ؤًًا بإجّها  :" اليؿبت بين الىخاثج اإلاد٣٣ت و اإلاىاعص اإلاؿخسضمت  ،ؤي اليؿبت بين اإلاسغظاث و  ٞغ ٖو

 اإلاضزالث " 

 

 

. و ًم٨ً الخٗبير ًٖ الٟٗالُت بالٗال٢ت 3: حٗبر الٟٗالُت ًٖ ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ  مفهىم الفػالُت

 الخالُت: 

 

" مضي اؾخٗضاص اإلااؾؿت ٖلى الب٣اء ، الخ٠ُ٨ ،الاخخٟاّ بىٟؿها و همىها ، ؤي وحٗٝغ الٟٗالُت ٦ىٓام بإجّها :

لت ألاظل ، ألاهضاٝ  مضي هجاح اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ التي ٢امذ مً ؤظلها و التي حكمل ألاهضاٝ ٍَى

 (4.  )مخىؾُت ألاظل و ألاهضاٝ ٢هيرة ألاظل" 

ه و في حٍٗغ٠ آزغ للٟٗالُت الظي ًىو ٖلى ؤجّها :   " مدهلت جٟاٖل م٩ىهاث ألاصاء ال٨لي للماؾؿت بما جدخٍى

ت  ت و ما ًازغ ُٞه مً مخٛيراث صازلُت  و زاعظُت لخد٤ُ٣ هضٝ ؤو مجمٖى ُُٟت و بصاٍع مً ؤوكُت ٞىُت و ْو

 ( 5)مً  ألاهضاٝ زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت" . 

 و الك٩ل الخالي ًبين م٩ىهاث ال٨ٟاءة و الٟٗالُت :

 

                                                           
اهغ بصَعـ نبُخي مدمض واثل ( 1  ألاعصن، لليكغ،ٖمان، - واثل ،صاع ألاولى ،الُبٗت اإلاخىاػن  الخ٣ُُم بُا٢ت و ألاصاء ،ؤؾاؾُاث الٛالبي مىهىع  مدمض َو

 39 ،م 2009
2  -Vincent Plauchu et Nacer-Eddine Sadi , Mesure et Amélioration des Performances Industrielles, 

3 Brigitte Doriath, Christain Goujet, Gestion Prévisionnelle et Mesure de la Performance, 3ème édition, Dunod,Paris,2007,p172 
 319 . م ، اليكغ ؾىت ط٦غ ،صون  الجؼاثغ ، الٗامت اإلادمضًت ،الُبٗتالشاهُت،صاع اإلااؾؿت ٖضون،ا٢خهاص صاصي هانغ(  4
 .25،م 2009 - ، ،مهغ الجضًضة الجامٗت ،صاع ؤلاصاعة و الخىُٓم ،ؤؾاؾُاث ٢د٠ ؤبى الؿالم ٖبض ( 5

 اإلاذخالث  ÷اإلاىاسد اإلاعخخذمت = اإلاخشحاث ÷ الىفاءة = الىخاةج اإلادللت 

 اإلاخشحاث اإلاعؿشة  ÷الاهذاف اإلاعؿشة = اإلاخشحاث اإلادللت  ÷ الىخاةج اإلادللتالفعالٌة = 
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 ( :مىىهاث الىفاءة و الفػالُت1-2الشيل سكم) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 27اإلاهضع:  ٖبض الؿالم ؤبى ٢د٠ ، مغظ٘ ؾاب٤،

مً زال٫ هظا الك٩ل هالخٔ وظىص اعجباٍ وز٤ُ بين ال٨ٟاءة و الٟٗالُت، ل٨ً هظا ال ٌٗني ؤهّه ًم٨ً 

إلخضاهما ؤن جدل مدل آلازغ، ٣ٞض ج٩ىن اإلااؾؿت طاث ٦ٟاءة بطا ٧ان بةم٩اجها بهخاط ٦مُت مُٗىت مً 

 
ّ
م طل٪ لً ج٩ىن ٞٗالت بال بطا خ٣٣ذ ألاهضاٝ التي  اإلاسغظاث باؾخسضام ؤ٢ل ٢ضع مً اإلاضزالث ،بال ؤهّه ٚع

خّضصتها و زُُذ للىنى٫ بليها مؿب٣ا و التي ٢ض ٩ًىن مً بُنها مشال جغقُض اؾخسضام اإلاىاعص، ؤي جد٤ُ٣ 

ال٨ٟاءة،وهى ما ًبين ؤّن مجا٫ الٟٗالُت ؤوؾ٘ م٣اعهت بال٨ٟاءة، ٞةطا هٓغها بلى الٟٗالُت ٖلى ؤجّها صعظت هجاح 

  .جُت ،ٞةّن ال٨ٟاءة اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها ؤلاؾتراجُ

، ألهّه مً ٚير اإلام٨ً ؤن هخهىع ؤّن اإلااؾؿت جد٤٣ 1حٗخبر اإلاضزالث الهامت في جد٤ُ٣ هظه الٟٗالُت

لت و اإلاخىؾُت اإلاضي م٘ جبظًغها إلاىاعصها اإلاخاخت ،و هظا ما ظٗل ال٨شير مً الضعاؾاث جىٓغ بلى  ؤهضاٞها الٍُى

الٟٗالُت ٦مخٛير جاب٘ ًخدّضص بخإزير ٖضص مً اإلاخٛيراث اإلاؿخ٣لت، و بخضي هظه اإلاخٛيراث الهامت هي ال٨ٟاءة في 

 ؾخسضام اإلاىاعص لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ.  ا

 اإلاؿلب الثاوي : جلُُم ألاداء اإلاالي و الػىامل اإلاإثشة غلُه   

 الفشع ألاول:حػٍشف ألاداء اإلاالي 

ٟاجه ما ًلي:    ؤّن ٧لها جىهب في بَاع واخض و مً بين حٍٗغ
ّ
٠ بال  خٓي ألاصاء اإلاالي بالٗضًض مً الخٗاٍع

ت مضي ٢ضعتها ٖلى  الخػٍشف ألاّول  : ٌٗٝغ ألاصاء اإلاالي ٖلى ؤهّه: " حصخُو الصخت اإلاالُت للماؾؿت إلاٗٞغ

خماص ٖلى اإلايزاهُاث ،ظضو٫ خؿاباث الىخاثج ،و الجضاو٫  بوكاء ٢ُمت و مجابهت اإلاؿخ٣بل مً زال٫  الٖا

ًيخمي بلُه  اإلالخ٣ت ،و ل٨ً ال ظضوي مً طل٪ بن لم ًإزظ الٓٝغ الا٢خهاصي و ال٣ُإ الهىاعي الظي

                                                           
  321- م ، ؾاب٤ مغظ٘ ، ٖضون  صاصي هانغ ( 1

 ألهضاٝ ال جخد٤٣،  -

اإلاىاعص ال جًُ٘ وال ٌؿاء اؾخسضامها )خؿً  -

 اؾخسضام اإلاىاعص(.

 ألاهضاٝ جخد٤٣  -

 خؿً اؾخسضام اإلاىاعص -

 ألاهضاٝ ال جخد٤٣،  -

 جًُِ٘ اإلاىاعص )ؾىء اؾخسضامها( -

 ألاهضاٝ جخد٤٣،  -

 ؾىء اؾخسضام اإلاىاعص  -

 )يُإ اإلاىاعص(

 ألاهضاٝجد٤ُ٣  ٞٗا٫

 اؾخسضام اإلاىاعص

 ء٠٦

 ٞٗا٫غٌر 

 ٚير ٠٦ء



__________________________________________________________________________ 

51 
 

 دور التدقٌق الخارجً فً تحقٌق فعالٌة األداء المالً                الثانً          الفصل  

اإلااؾؿت اليكُت في الضعاؾت،و ٖلى هظا ألاؾاؽ ٞةّن حصخُو ألاصاء ًخم بمٗاًىت اإلاغص وصًت الا٢خهاصًت 

 (1)للماؾؿت و مّٗض٫ همى ألاعباح ". 

ف الثاوي ؿاع  الخػٍش ل ٖنها خالت ؤلٖا : ٌٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤهّه :" مضي جمخ٘ و جد٤ُ٣ اإلااؾؿت لهامل ؤمان ًٍؼ

اهغة ؤلا   (2)ٞالؽ" . اإلاالي ْو

ٟين الؿاب٣ين ًخطر ؤّن ألاصاء اإلاالي ًخجؿض في ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى بلٙى ؤهضاٞها اإلاالُت  مً زال٫ الخٍٗغ

ؿاع اإلاالي  و ْاهغة ؤلاٞالؽ.  خماص ٖلى مهاصعها الضازلُت و الخاعظُت جٟاصًا لخالت ؤلٖا  ،وطل٪ بااٖل

 وأهذافه  جلُُم ألاداء اإلاالي  :الثاوي الفشع 

ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للماؾؿت حٗني : "ج٣ضًم خ٨م له ٢ُمت خى٫ بصاعة اإلاىاعص الُبُُٗت واإلااصًت 

باث ؤَغاٞها اإلاسخلٟت ،ؤي ٌٗخبر ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للماؾؿت  واإلاالُت اإلاخاخت للماؾؿت و طل٪ لخضمت ٚع

 ٢ُاؾا للىخاثج 

 .  (3)اإلاد٣٣ت ؤو اإلاىخٓغة في يىء مٗاًير مدّضصة ؾلٟا "

 أهذاف جلُُم ألاداء اإلاالي  

 :  (4)تهضٝ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي لخد٤ُ٣ ما ًلي 

الى٢ٝى ٖلى مؿخىي اهجاػ الىخضة الا٢خهاصًت ال٨ك٠ ٖلى مىايُ٘ الخلل و ال٠ًٗ في وكاٍ  

 اإلااؾؿت م٘ بُان مؿبباتها ووي٘ الخلى٫ الالػمت لخصخُدها  

  جدضًض مؿاولُت ٧ل مغ٦ؼ ؤو ٢ؿم في اإلااؾؿت مً زال٫ ٢ُاؽ بهخاظُت ٧ل ٢ؿم وجدضًض بهجاػاجه ؾلبا

 ؤو بًجابا. 

   ٣ت عقُضة جد٤٣ ٖاثضا ؤ٦بر بخ٩ال٠ُ ؤ٢ل  الى٢ٝى ٖلى مضي ٦ٟاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت بٍُغ

  ني  الا٢خهاصحؿهُل الخ٣ُُم الكامل لألصاء ٖلى مؿخىي خماصالَى ٖلى هخاثج ج٣ُُم ٧ل ماؾؿت  بااٖل

 ٖلى خضي   

 الػىامل اإلاإثشة غلى ألاداء إلاالي  الفشع الثالث : 

ت مً الٗىامل الضازلُت و الخاعظُت مً ؤهمها   :  (5)جازغ ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿت مجمٖى

 الغ٢ابت ٖلى ج٩لٟت الخهى٫ ٖلى ألامىا٫   -

 الغ٢ابت ٖلى ٦ٟاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت  -

 الغ٢ابت ٖلى الخ٩ال٠ُ  -

ُت الخضماث  -  الخٛيراث الٗلمُت و الخ٨ىىلىظُت اإلاازغة ٖلى هٖى

                                                           
 - اإلادا٧اة بةؾخٗما٫ اإلاب٨غ لإلهظاع همىطط بعؾاء هدى ؤلا٢خهاصًت اإلااؾؿاث في اإلاالي ألاصاء ج٣ُُم و ٢ُاؽ ، صاصن الٛاوي ٖبض(  1

 36 ،م 2007 - 2006 ، الجؼاثغ ،ظامٗت ص٦خىعاه ،ؤَغوخت اإلاالُت
 20الؿاب٤،م اإلاغظ٘(  2
 في اإلااظؿخير قهاصة- هُل مخُلباث يمً م٣ضمت عؾالت ، ال٣غاعاث اجساط و للماؾؿت اإلاالي ألاصاء ج٣ُُم في اإلاالُت اإلاٗلىماث صوع  ، ظلُلت زغوٝ بً ( 3

 77،م 2009 - 2008 ، ،بىمغصاؽ بى٢غة ؤخمض ،ظامٗت اإلااؾؿت مالُت ،ٕٞغ الدؿُير ٖلىم
م ال٨غدي مجُض(  4  31،م 2007 - ،ٖمان، اإلاىاهج ،الُبٗت ألاولى،صاع اإلاالُت اليؿب باؾخسضام ألاصاء ،ج٣ٍى
ما٫ إلاىٓماث اإلاالي ،ألاصاء ظمٗت ٞغخاث ( 5 ش، صاع ، ألٖا  39 ،م 2000 - ، الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت اإلاٍغ
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الؿُاؾاث اإلاالُت و  ال٣ىاهين و الخٗلُماث التي جُب٤ ٖلى اإلااؾؿاث مً َٝغ الضولت و ٢ىاهين الؿى١  -

 للضولت. الا٢خهاصًت

 : : أهمُت وخؿىاث جلُُم ألاداء اإلاالي اإلاؿلب الثالث

 الفشع ألاول : أهمُت جلُُم ألاداء اإلاالي 

 (:1وجخمشل ؤهمُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في )

  ال٨ك٠ ٖلى مضي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ٞاثٌ مً ؤوكُهها مً ؤظل م٩اٞئت ٖىامل ؤلاهخاط 

  ًاصي بلى ال٨ك٠ ًٖ ٖىانغ طاث ٦ٟاءة وجدضًض الٗىانغ طاث الاخخُاط مً ؤظل النهىى بإصائها 

  ير ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي م٣ُاؾا إلاضي هجاح اإلااؾؿت زال٫ ؾٗيها إلاىانلت وكاَها وجد٤ُ٣ ؤهضاٞها جٞى

ي ٧لخا وطل٪ الىجاح م٣ُاؽ مغ٦ب ًجم٘ الٟٗالُت و ال٨ٟاءة ، و بالخالي ٞهى ٌكمل ٧ل منهما وف

 الخالخين حؿخُُ٘ إلااؾؿت الب٣اء و الاؾخمغاع في الٗمل 

  ٌؿاٖض ٖلى بًجاص هٕى مً اإلاىاٞؿت بين ألا٢ؿام و اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت بضوعه ًضٞ٘ اإلااؾؿت بلى

 جدؿين مؿخىي ؤصائها   

 ًدخاط ألاصاء اإلاالي بلى زُىاث ومخُلباث لىجاخه ومىه ًم٨ً بًًاخها بازخهاع  ُٞما ًلي :

 ع الثاوي : خؿىاث جلُُم ألاداء اإلاالي الفش 

ت و٢اثمت الضزل ،خُض ؤن مً زُىاث ألاصاء اإلاالي بٖضاص  ت ال٣ىاثم اإلاالُت الؿىٍى الخهى٫ ٖلى مجمٖى

ت اإلاخٗل٣ت بإصاء اإلااؾؿاث زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت  غ الؿىٍى  اإلاىاػهاث و ال٣ىاثم و الخ٣اٍع

٘ اإلاالي و الخىػَٗاث اخدؿاب م٣اًِـ مسخلٟت لخ٣ُُم ألاصاء مشل و ؿب الغبدُت و الؿُىلت و اليكاٍ و الٞغ

٘ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي :  خم بةٖضاص وازخُاع ألاصواث اإلاالُت التي حؿخسضم في ٞع  ،ٍو

ً ال٠ًٗ باألصاء اإلاالي  ت الاهدغاٞاث و الٟىاع١ ومَى خم مٗٞغ صعاؾت وج٣ُُم اليؿب بٗض اؾخسغاط الىخاثج ٍو

 ٣اعهخه بإصاء الكغ٧اث التي حٗمل في هٟـ ال٣ُإ الٟٗلي مً زال٫ م

ت ؤؾباب هظه الٟغو١  م ألاصاء اإلاالي مً زال٫ اليؿب بٗض مٗٞغ وي٘ جىنُاث اإلاالثمت مٗخمضًً ٖلى ج٣ٍى

  (2)وؤزغها ٖلى اإلااؾؿاث للخٗامل مٗها ومٗالجهها

 اإلاخؿلباث ألاظاظُت لىجاح غملُت جلُُم ألاداء اإلاالي :

ألاصاء اإلاالي بٌٗ اإلاخُلباث ألاؾاؾُت التي ًخم مً قإجها الاعجٟإ بضعظت الخ٣ُُم بلى  جخُلب ٖملُت ج٣ُُم

مؿخىي الض٢ت و اإلاىزى٢ُت حؿاٖض ٖلى اجساط ال٣غاعاث الؿلُمت في جصخُخي الاهدغاٞاث وجدضًض اإلاؿاولُاث 

ىبت ،ومً بين هظه اإلاخُلباث هظ٦غ ماًلي  اث اإلاٚغ  : (3)و الاعج٣اء بالىخاثج بلى اإلاؿخٍى

ؤن ٩ًىن اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت واضخا جدضص ُٞه اإلاؿاولُاث و الهالخُاث ل٩ل مضًغ ومكٝغ بضون 

 جضازل بُنهما .

                                                           
1
 37 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ هٟـ الضل٩اوي، الخلىٝ ببغاهُم ( 

 51 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ هٟـ مدمض مدمىص زُُب،.(  2
ؿاث، ظمُل 88.(   3 ت بين ألاصاء مىاػهت ظَغ ت، للخىمُت الٗغبُت الضهٓمت والخُب٤ُ، الىٍٓغ  87 م م ، 1995 مهغ، ؤلاصاٍع
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ين بُبُٗت اإلااؾؿت  اٞع ً ٖلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي مخٟهمين بضوعهم ٖو غ للماؾؿت مؿاولين ٢اصٍع ؤن ًخٞى

 ٍمُت بك٩ل صخُذ ومخم٨ىين مً جُب٤ُ اإلاٗاًير و اليؿب و اإلااقغاث الخ٣ى 

م ألاصاء بدُض ج٩ىن  غ الالػمت لخ٣ٍى ٗاال للمٗلىماث و البُاهاث و الخ٣اٍع غ للماؾؿت هٓاما مخ٩امال ٞو ؤن ًخٞى

اتهم مً اجساط  ٗت ومىخٓمت ، حؿاٖض اإلاؿاولين في ؤلاصاعاث ٖلى ازخالٝ مؿخٍى اوؿُابُت  اإلاٗلىماث ؾَغ

٘ في الى٢ذ اإلاىاؾب لخصخ  ُذ الخُاء وجٟاصي الخؿاثغ في الٗملُاث ؤلاهخاظُت ال٣غاع الؿلُم و الؿَغ

ٗاث طاث نلت  ت م٩ىهاث ال٣ىاثم اإلاالُت بلى ظاهب ال٣ىاهين و الدكَغ ًخٗين ٖلى ال٣اثم بالخ٣ُُم مٗٞغ

ت وخؿاؾُت في آن واخض.  باإلاىيٕى ، هٓغا إلاا ٨ًدؿبه ال٣ُإ مً خٍُى

بل ًجب ؤن ًمخض بلى جدلُل وصعاؾت ؤؾبابها ؤن ال ٣ًخهغ هضٝ ج٣ُُم ألاصاء ٖلى ٦ك٠ الاهدغاٞاث ٣ِٞ 

 مً ؤظل ا٢تراح وؾاثل الخصخُذ اإلاىاؾبت 

 اإلابدث الثاوي : أظغ جلُم ألاداء اإلاالي 

خباع للىنى٫ بلى ؤصاء مالي ظُض  هىا٥ ٖضة ظىاهب و٢ىاٖض التي ًجب ٖلى اإلادلل اإلاالي اجساطها بٗين الٖا

ت ؾير اإلااؾؿت و الخٟاّ ٖلى ب٣ائها واؾخمغاعها   باٖخباعه هى اإلا٣ىم ألاؾاس ي إلاٗٞغ

 اإلاؿلب ألاول : مطادس مػلىماث جلُُم ألاداء اإلاالي  

دو اإلاٗلىماث هي ه٣ُت بن  ؤو٫ مغخلت في ٖملُت ج٣ُُم ألاصا  ء اإلاالي هي مغخلت ظم٘ اإلاٗلىماث ٞو

الاهُال١، ِٞكتٍر للمٗلىماث ؤن ج٩ىن بالجىصة في الى٢ذ اإلاىاؾب وج٣ؿُم مهاصع اإلاٗلىماث ًسخل٠ 

٣ؿمها باخض ؤزغ بلى اإلاٗلىماث الٗامت  خؿب ٧ل باخض ، ٞمنهم مً ٣ًؿمها بلى مهاصع صازلُت وزاعظُت ٍو

 ت ، اإلاٗلىماث الخانت باإلااؾؿت ..بلخ ، اإلاٗلىماث ال٣ُاُٖ

والخ٣ؿُم الظي ؾِخم اهههاظه في هظا اإلاُلب هى مهاصع زاعظُت وهٓم اإلاٗلىماث الٗامت و  

 اإلاٗلىماث ال٣ُاُٖت ومهاصع زاعظُت هٓم اإلاٗلىماث التي جخٗل٤ بيكاٍ اإلااؾؿت 

 أوال اإلاطادس الخاسحُت : 

اث مً مدُُها الخاعجي ووهظه اإلاٗلىماث ًخم جهيُٟها بلى جخدهل اإلااؾؿت ٖلى هظا الىٕى مً اإلاٗلىم 

ين مً اإلاٗلىماث ٧الخالي   : (1)هٖى

ُٟت الٗامت لال٢خهاص   اإلاػلىماث الػامت  جخٗل٤ هظه اإلاٗلىماث بالٓٝغ الا٢خهاصي خُض جبين الْى

اصًت للمدُِ في ٞترة مُٗىت وؾبب اهخمام اإلااؾؿت بهظا الىٕى هى جإزغ هخاثجها بُبُٗت الخالت الا٢خه

 ٧الخطخم و الخضهىع ، خُض حؿاٖض هظه اإلاٗلىماث ٖلى جٟؿير هخاثجها و الى٢ٝى ٖلى خ٣ُ٣هها 

اإلاٗلىماث ال٣ُاُٖت : ج٣ىم بٌٗ اإلااؾؿاث اإلاخسههت بجم٘ اإلاٗلىماث الخانت بال٣ُإ ووكغها 

لدؿخُٟض في بظغاء مسخل٠ الضعاؾاث اإلاالُت و الا٢خهاصًت ، ٞهظا الىٕى مً اإلاٗلىماث ٖلى الٗمىم جخدهل 

غ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت و الضولُت ، اليكغاث الا٢خهاصًت ، خُض ججم٘ اإلاٗلىماث  ٖلُه اإلااؾؿت مً ج٣اٍع

 وجدلُلها واؾخسغاط وؿب ٢ُاُٖت ٖليها ًخم بظغاء اإلا٣اعهت 

 

                                                           
1
اث صًىان الضالي، الدؿُير مباع٥، لؿلىؽ(    17 م ، 2004 الجؼاثغ، الجامُٗت، الضَبٖى
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 ثاهُا : اإلاطادس الذاخلُت 

 جخمشل اإلاٗلىماث الضازلُت اإلاؿخٗملت في ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ٖمىما في اإلاٗلىماث التي ج٣ضمها  

 :  (1)اباث الىخاثج و اإلاالخ٤ وهي ٧األحيمهلخت اإلاداؾبت وجخمشل هظه اإلاٗلىماث في اإلايزاهُت وظضو٫ خؿ

ً اإلا٩لٟين بةظغاء ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي وز٣ُت  اإلايزاهُت : ج٣ضم مهلخت اإلاداؾبت الٗامت بلى اإلاؿيًر

ت مً اإلاٗلىماث التي جم٨نهم مً بٖضاص اإلايزاهُت اإلاالُت  مداؾبُت زخامُت هي اإلايزاهُت اإلاداؾبُت ومجمٖى

خماص ُل٤ ٖليها ٢اثمت اإلاغ٦ؼ  التي ًم٨ً الٖا ٖليها ٦مٗلىماث مالُت مؿاٖضة ٖلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ، ٍو

ذ ٖلى ؤجها نىعة لىيُٗت اإلااؾؿت في و٢ذ ما ؤي جٓهغ طمت اإلااؾؿت في ظضو٫ م٩ىن  اإلاالي ، خُض ٖٞغ

ما لضي مً ٢ؿمين ٢ؿم به ٖىانغ ألانى٫  و ألازغ به ٖىانغ الخهىم ، ٦ما ٣ًهض ب٣اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي 

 اإلااؾؿت مً ممخل٩اث ؤو مىظىصاث في لخٓت ػمىُت مُٗىت .

خمشل في ظضو٫ ًجم٘  ظضو٫ خؿاباث الىخاثج : ٌٗض وز٣ُت  مداؾبُت جهاثُت جلخو وكاٍ اإلااؾؿت صوعٍا ٍو

ٗٝغ  مسخل٠ ٖىانغ الخ٩ال٠ُ و ؤلاًغاصاث التي حؿاهم في جد٤ُ٣ هدُجت وكاٍ اإلااؾؿت في صوعة مُٗىت َو

غ  ٣ًِـ ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ؤلاعباح وطل٪ مً زال٫ م٣ابلت ؤلاًغاصاث زانت بٟترة ػمىُت  ٖلى ؤهه ج٣ٍغ

 مُٗىت بالى٣ٟاث التي حؿاهم في جد٤ُ٣ ؤلاًغاصاث ٦ما ًُل٤ ٖلى هظه ب٣اثمت الضزل .

 اإلاالخ٤ : اإلالخ٤ هى وز٣ُت قاملت جيكئها اإلااؾؿت هضٞه ألاؾاس ي هى ج٨ملت وجىيُذ ٞهم اإلايزاهُت وظضو٫ 

 خؿاباث الىخاثج ، ٞهى  ًم٨ً ؤن ٣ًضم اإلاٗلىماث التي جدخىحها اإلايزاهُت وظضو٫ خؿاباث الىخاثج بإؾلىب آزغ .

غاٝ اإلاىظهت بليها اإلايزاهُت وظضو٫ خؿاباث الىخاثج مً الٟهم الجُض لها وج٣ضم  ًجب ٖلى اإلاالخ٤ ؤن جم٨ً ؤلَا

ين مً اإلاٗلىماث ال٨مُت ؤو الغ٢مُت اإلا ىظهت لخ٨ملت بٌٗ ٖىانغ اإلايزاهُت وظضو٫ خؿاباث هظه اإلاالخ٤ هٖى

 الىخاثج ، اإلاٗلىماث ٚير الغ٢مُت جخمشل في الخٗل٣ُاث اإلاىظهت لدؿهُل وجىيُذ ٞهم اإلاٗى٢اث اإلاغ٢مت 

 اإلاؿلب الثاوي : ؤلاؾشاف اإلاعخفُذة مً جلُُم ألاداء اإلاالي 

غاٝ ج٣ىم ؤو جُلب ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و  ت مً ألَا طل٪ الؾخٗماله في ؤٚغاى مسخلٟت والجساط هىا٥ مجمٖى

غاٝ هظ٦غ  ماًلي  : (2)٢غاعاث مسخلٟت مبيُت ٖلى جل٪ اإلاٗلىماث ، ومً هظه ألَا

حهخم اإلاؿاهم ٦شيرا بالٗاثض ٖلى عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ ال٣ُمت اإلاًاٞت و اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع  اإلاعدثمشون :

 ًخسظ ٢غاعه بكإن الاخخٟاّ ؤو الخسلي ًٖ ألاؾهم التي ًمخل٨ها في اإلااؾؿت ومً زال٫ ج٣ُين جل٪ الجىاهب

ٌٗخبر ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً ؤهم الىؾاثل التي ًخم بمىظبها جدلُل وكاٍ اإلااؾؿت و الخىنُل  ئداسة اإلاإظعت :

ما٫ وهظا الخ٣ُُم ًخم ٖغيه ٖلى ؤصخاب خ٣ى١ اإلال٨ُت ؤو الجمُٗت ، بدُض ًٓهغ هظا الخ٣ ُُم بلى هخاثج ألٖا

ُٟهها   مضي ٦ٟاءة  ؤلاصاعة في بهجاػ ْو

ًمىذ اإلاىعصون  ؤظاال الؾخٟخاء خ٣ى٢هم مً ٖمالئهم ، ول٨ً ٢بل طل٪ الخإ٦ض مً اؾخ٣غاع ألاويإ  اإلاىسدون :

خم اجساط ٢غاع اإلاىذ مً ٖضمه ؤو الخسٌُٟ ُٞه ٖلى يىء طل٪ و ٌؿخُٟض  اإلاالُت وؾالمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ٖىضهم ٍو

                                                           
 14-10 م م ، 1991 الجؼاثغ، ألاٞا١، صاع مالُت، خاالث صعاؾت ٞخخي، لؼمض هىانغ ٖضون، صاصي هانغ .(  1
ىت جض٣ٞاث ظضو٫  باؾخسضام والضجىؾُت الهٛيرة للماؾؿاث الضالي ألاصاء ج٣ُُم ؾٗاصة، ؾمُدت 2(  2  للجىىب البىاء الضئؾؿت خالت صعاؾت" الخٍؼ

 .8-7م ،م 2011 الجؼاثغ، وع٢لت، ظامٗت الضاؾتر، قهاصة لىُل م٣ضمت م٨٨غة بىع٢لت، ال٨بير والجىىب
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بُاهاث التي ًيكغها الٗمالء في جد٤ُ٣ ما بطا ٧اهذ آلاظا٫ التي ًمىدها لٗمالثه ممازلت لخل٪ التي اإلاىعصون مً ال

 ًمىدها اإلاىاٞؿىن آلازغون 

ًخُل٘ الٗمالء للخهى٫ ٖلى ؤًٞل الكغوٍ ألصاء التزاماتهم اججاه اإلاىعصون ، ومً زال٫ اإلاٗلىماث  الػمالء :

ت ب خم طل٪ مً زال٫ التي ًيكغها اإلاىعص ًم٨ً للٗمُل مٗٞغ ن ٧اهذ آلاظا٫ التي ًدهل ٖلُه آلازغون ، ٍو

 خؿاب مخىؾِ ؤظا٫ باؾخسضام ال٣ىاثم اإلاالُت 

ج٣ىم الهُئاث الخ٩ىمُت ممشلت في بصاعة الًغاثب و اإلاهالر بمغا٢بت اليكاٍ الا٢خهاصي  الهُئاث  الخىىمُت :

وجدهُل الًغاثب اإلاٟغويت مً اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ، لظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اهخمام الهُئاث الخ٩ىمُت 

ٗاع ،بخهاء اليكاَاث بخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي طو صواعي ع٢ابُت ويغبُت باإلياٞت بلى ؤهضاٝ ؤزغي مشل مغا٢بت ألاؾ

 ..... بلخ 

هىا٥ ظهاث ؤزغي مهخمت بخ٣ُُم الاصاء اإلاالي للماؾؿت مشل ألاٞغاص و الجهاث اإلاخٗاملت في ؾى١  حهاث أخشي :

ُٟاجه . ٗت في ألاؾٗاع مً ؤظل مخابٗت جْى  ألاوعا١ اإلاالُت خُض ج٣ىم بضعاؾت وجدلُل الخٛيراث الؿَغ

الضاثً هى الصخو اإلا٨خدب في ؾىضاث  اإلااؾؿت ؤو اإلادخمل قغائه للؿىض اإلاهضعة ؤو الا٦خخاب في  الضاثىىن :

ال٣غى الجضًض ؤو بهض ب٢غاى اإلااؾؿت ، و٢ض ٩ًىن الضاثً بى٩ا ؤو ماؾؿت مالُت وجسخل٠ وظهت هٓغ 

 الضاثىين بازخالٝ مضة ال٣غى .

م ألاداء اإلااإلاؿلب الثالث  ش الشكابُت لخلٍى   الي: الخلاٍس

م ألاصاء اإلاالي غ الغ٢ابُت التي ج٣ىم بخ٣ٍى    : (1)ٞما ًلي  ًم٨ً جلخُو الخ٣اٍع

ت   اث ؤلاصاٍع غ التي جخىلض ًٖ الىٓام اإلاداؾبي في اإلااؾؿت بهضٝ مؿاٖضة جل٪ اإلاؿخٍى هي جل٪ الخ٣اٍع

م   ألاصاء لألوكُت اإلاخٗضصة في ازخُاع ألاهضاٝ ووي٘ الخُِ ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ و٦ظل٪ ج٣ٍى

غ جخم الغ٢ابت مً زال٫ مىاػهت ألاصاء الٟٗلي بمسخل٠ ألاوكُت باإلاٗاًير ؤو  اإلاسخلٟت، وبمؿاٖضة جل٪ الخ٣اٍع

ً جدلُل ما ٢ض ًٓهغ  ُت م٣ضما للخد٤ُ٣ مً ألاصاء الٟٗلي ٌؿير في بَاع ألاهضاٝ اإلادضصة ٖو اإلاىاػهاث اإلاىيٖى

غ ألاصاء حٗض ؤصاء اجها٫ مً ٞغو١ ًم٨ً ال٨ك٠ ًٖ ألاؾباب اإلاؿاولت  ًٖ هظه الٟغو١ ، وبظل٪ ٞةن ج٣اٍع

م  اث في ج٣ٍى ت اإلاسخلٟت في اإلااؾؿت لظا ٞهي حؿاٖض جل٪ اإلاؿخٍى اث ؤلاصاٍع بين ؤصاء مسخل٠ ألاوكُت و اإلاؿخٍى

 ؤصاء ؤوكُهها وفي ٢غاعاث ٦ُٟلت بخد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاد٣٣ت م٣ضما .

ػمت لٗملُت الخسُُِ و الخىُٟظ ال٣غاعاث ٞةن الىٓام اإلاداؾبي و٦ما هى مٗغوٝ مً ؤن الٗملُت الغ٢ابُت مال 

غ لخالت ألاصاء الٟٗلي ٞخجم٘ البُاهاث ًٖ هظا ألاصاء وج٣اعن وجىنل  ٣ًىم باهجاػ ٖملُت في ظىهغها جهٍى

م ألاصاء الٟٗالُت في جىظُه وكاٍ اإلاا  غ ج٣ٍى غ بُاهُت وع٢مُت ، وحؿاٖض ج٣اٍع ؾؿاث الىخاثج لإلصاعة في هُئت ج٣اٍع

هدى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ وطل٪ بخدٟيز الٗاملين خُض ٣ًىمىن بخٗضًل ألاوكُت ؤو الخُِ ؤو ٧ليهما مٗا ٖىضما 

غ ٖلى ألاصاء اإلاالي ٞةجها ًجب ؤن جخه٠  غ الٟٗالُت لخ٣اٍع ُت ، ول٩ي جخٞى جدضر اهدغاٞاث ًٖ الخُِ اإلاىيٖى

 بٗضة مميزاث ؤهمها : 

                                                           
1
ت اإلاداؾبت الٗا٫، ٖبض عظب ؤخمض .(   ت، الجامٗت، قباب ماؾؿت الؿلى٦ُت، والاججاهاث الخدلُلُت ألاصواث ؤلاصاٍع  5 م ، 1997 بؾ٨ىضٍع
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م ألاصاء التي جًٗه  ا ؤلاصاعة إلاكاع٦ت الٗضًض مً اإلاسخهين في اإلااؾؿت مشل الٟىُين و جىاٞغ مٗاًير لخ٣ٍى

الا٢خهاصًين و اإلاداؾبُين مً اإلاؿاولين الظًً جغي ؤلاصاعة ؤهمُت مكاع٦ههم ل٣ُاؽ ألاصاء و اإلاٗلىماث التي 

 جخًمنها 

غ مد٨مت الهُاٚت   غ الخخُاظاث مؿخسضميها ومخسظي ال٣غاعاث وج٩ىن الخ٣اٍع  مالثمت الخ٣اٍع

غ في الى٢ذ اإلاىاؾب ختى ال ج٣ٟض اإلاٗلىماث ؤي حؿلم بلى الجهاث اإلاسخهت في   ًجب ؤن ج٣ضم الخ٣اٍع

 اإلااؾؿت ٢بل اجساط ال٣غاع .

غ الجىاهب الؿلى٦ُت لألٞغاص بدُض جدٟؼ الٗاملين هدى الٗمل وحؿاٖضهم في   ًجب ؤن جغاعي الخ٣اٍع

اججاه الخىا٤ٞ م٘ ؤهضاٝ ؤلاصاعة ٦ما حٗبر ٖنها اإلاىاػهت اهجاػ ؤٖمالهم ٦ما ًجب ؤن حٗمل ٖلى صٞ٘ الٗاملين في 

 الكاملت ومٗاًير الخ٩ال٠ُ .

غ ُٞيبغي ؤن ج٩ىن بُاهاتها واضخت ص٣ُ٢ت   الض٢ت حٗض مً ؤهم الجىاهب التي ًجب ؤن جخميز بها ج٣اٍع

 وؾهلت الٟهم وهىا ًإحي صوع الغ٢ابت الضازلُت في جد٤ُ٣ مً ص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت . 

 بدث الثالث : دوس الخذكُم الخاسجي في جفػُل ألاداء اإلاالياإلا

حٗض اإلااقغاث اإلاالُت مً ألاصواث اإلاهمت لخ٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت و ٢ضعتها ٖلى مىاظهت التزاماتها اإلاؿخد٣ت ٖليها 

قغاث خالُا ومؿخ٣بلُا ألجها جمشل ؤصاة شخهُت ؤؾاؾُت مً ؤصواث الخدلُل اإلاالي و التي ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى ما 

ج٣لُضًت و اإلاخمشلت في اإلااقغاث اإلاالُت و اإلااقغاث الخضًشت واإلاخٗل٣ت بالجاهب ؤلاؾتراجُجي للماؾؿت، وفي هظا 

ٗخبر الخض٤ُ٢ الخاعجي بمشابت ظغؽ ؤلاهظاع  اإلابدض ؾىدىاو٫ ؤهم هاجه اإلااقغاث بص يء مً الخٟهُل .هظا َو

ت ،مً ؤظل بُٖاء الًمان والُمإهِىت  اإلاب٨غ للماؾؿاث ٧ىهه حهخم ببُان الاهدغاٞاث اإلاالُت ؤو ؤلاصاٍع

إلاؿخسضمي البُاهاث و ال٣ىاثم اإلاالُت،وهظا مً زال٫ ٢ُام اإلاض٤٢ الخاعجي بالخإ٦ض مً مضي التزام بصاعة 

اإلااؾؿت باإلٞهاح اإلاداؾبي في ال٣ىاثم اإلاالُت،ٞهظه ألازيرة حٗخبر الىؾُلت الغثِؿُت إلباٙل اإلاؿخسضمين 

م ؤصاء ماؾؿت مُٗىت.مً زال٫ ما ؾب٤ ؾيخُغ١ في هظا اإلابدض الخاعظُين باإلاٗ لىماث اإلاالُت ألاؾاؾُت لخ٣ٍى

 بلى ماقغاث ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي وؤهمُت الخض٤ُ٢ الخاعجي في جُٟٗل ألاصاء اإلاالي.

 اإلاؿلب ألاّول : اإلاإششاث الخللُذًت لخلُُم ألاداء اإلاالي  

ج٣ُُم ألاصاء اإلالي في ماقغاث الخىاػن اإلاالي و اليؿب اإلاالُت  جخمشل اإلااقغاث الخ٣لُضًت اإلاؿخسضمت في

 و هظا ما ؾيخُغ١ بلُه في هظا اإلابدض. 

 الفشع ألاول : جلُُم ألاداء اإلاالي باظخخذام مإششاث الخىاصن اإلاالي  

و جخمشل ؤؾاؾا في عؤؽ هىا٥ زالر ماقغاث للخىاػن اإلاالي والتي حؿخسضم مً َٝغ اإلادلل اإلاالي ،

ىت.   اإلاا٫ الٗامل ،اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل و الخٍؼ

 (Frأّوال : سأط اإلاال الػامل )

هى مً ؤهم ماقغاث الخىاػن اإلاالي ، و ٌؿمى ؤًًا هامل ألامان، هجض له ٖضة حٗاٍع٠ ؤهمها : ٌٗٝغ ٖلى 

 .  (1")ؤهّه :" هامل ؤمان باليؿبت للماؾؿت

                                                           
1 ) Patrik Vizzavona , Gestion Financière , 8ème édition , Alger , 1995, P292. 
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ألامىا٫ الضاثمت التي  ؤهّه :"ٞاثٌ ألامىا٫ الضاثمت ٖلى ألانى٫ الشابخت ، بمٗنى الخهت مً و ٌٗٝغ ؤًًا ٖلى 

ل ألانى٫ اإلاخضاولت "   . (1)ًم٨ً جىظيهها لخمٍى

٣خين هما   :  (2)و ًم٨ً خؿاب عؤؽ اإلاا٫ الٗامل بٍُغ

 :ًخم م٣اعهت ألانى٫ الشابخت م٘ عؤؽ اإلاا٫ الضاثم   مً أغلى اإلايزاهُت •

 

 

 

 ًخم م٣اعهت ألانى٫ اإلاخضاولت م٘ الخهىم ألا٢ل مً ؾىت.  مً أظفل اإلايزاهُت:  •

•  

لالؾخٛال٫ ٖىضما ال حؿخُُ٘ اإلااؾؿت ًخىلض الاخخُاط اإلاالي  ) BFRثاهُا : اخخُاحاث سأط اإلاال الػامل( 

مىاظهت صًىجها اإلاترجبت ًٖ اليكاٍ بىاؾُت خ٣ى٢ها لضي اإلاخٗاملين و مسؼوهاتها ، بط ٌٗخبر اإلااقغ ألاؾاس ي 

 . (3)الظي ًدّضص اخخُاظاث صوعة الاؾخٛال٫

 :  (4)و ًم٨ً الخٗبير ٖلى اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل بالٗال٢ت الخالُت

 

  

 

 

ىت) ىت الهاُٞت ؤلاظمالُت ٖىضما ٌؿخسضم عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي      ( Trثالثا : الخٍض جدك٩ل الخٍؼ

ل اخخُاظاث صوعة الاؾخٛال٫ و ٚيرها ،ٞهي ٖلى صعظت ٦بيرة مً ألاهمُت في  ل العجؼ في جمٍى ؤلاظمالي في جمٍى

ىت بالٗال (5)اإلااؾؿت ألجّها حٗبر ًٖ وظىص ؤو ٖضم وظىص جىاػن مالي.     (6)٢ت الخالُت :و ًم٨ً الخٗبير ًٖ الخٍؼ

 

 

 

 

                                                           
1 ) Elie Cohen, Analyse Financière, Edition Economica, Paris, 1990, P134 
2 (Jean Louis Amellon , L’essentiel a Connaitre en Gestion Financière, 3ème édition, MAXIMA, 

Paris ,2002, PP 79-80 
ض ؤبى اإلابرو٥ مدمض ( 3 ش، صاع الشاهُت، الُبٗت ، مالُت ؤؾىا١ و قغ٧اث اإلاالي ،الخدلُل ٍػ  - الؿٗىصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت اإلاٍغ

 07،م 2009
4 ) Christian et Mireille Zambotto, Gestion Financière , Finance d’entreprise, 6ème édition, Dunod Paris ,2004 , P40 
ت الكغ٦ت الجؼءألاو٫،م٨خبت ، الضولُت اإلاداؾبُت للمٗاًير َب٣ا اإلااؾؿت ،مداؾبت قىٝى قُٗب(  5  - ،الجؼاثغ، الجؼاثٍغ

 .216،م 2008
6 (Patrick Piget , Gestion Financière de l’entreprise، Economica ، Paris ، 1998، P 101 

 ألاضىل الثابثت  اإلاال الػامل  = ألامىال الذاةمت  سأط 

 الذًىن كطيرة ألاحل   –اإلاال الػامل =  ألاضىل اإلاخذاولت سأط 

BFR =( حعبُلاث بىىُت ( الذًىن كطيرة ألاحل  اللُم الجاهضة) –ألاضىل اإلاخذاولت) 

Tr  =   اخخُاحاث سأط اإلاال الػامل    أط اإلاال الػامل 

= Tr ( الذًىن كطيرة  اللُم الجاهضة)  –[ (ألاضىل اإلاخذاولت  الذًىن كطيرة ألاحل)  –ألاضىل اإلاخذاولت

 حعبُلاث بىىُت) ] ألاحل 

  BFR   مىاسد الذوسة   =  اظخخذاماث الذوسة 
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ىت حٗبر ًٖ ال٣ُم اإلاالُت التي ًم٨ً ؤن جخهٝغ ٞيها اإلااؾؿت زال صوعة مُٗىت،ؤي  و بظل٪ ٞةن الخٍؼ

 ؤجّها جمشل الؿُىلت الى٣ضًت ؤو قبه الى٣ضًت التي في خىػة اإلااؾؿت و التي ًم٨ً ؤن جخهٝغ ٞيها في ؤي و٢ذ. 

ىت  ىت ؤن جٓهغ في زالزت ويُٗاث مسخل خاالث حغير الخٍض  (1) ٟت هي :: ًم٨ً للخٍؼ

 الخالت ألاولى : وحىد فاةؼ  

  

 

ىت اإلااؾؿت مىظبت و ب٣ُم ٦بيرة ٞةهّه ٌٗاب ٖلى اإلااؾؿت بإجّها ال حؿدشمغ ؤمىالها  في خالت ما بطا ٧اهذ زٍؼ

 بل جًٟل ججمُضها في ق٩ل ؾُىلت مخاخت . ،

 الخالت الثاهُت : وحىد العجض  

 

 

ىت ؾالبت و ب٣ُم ٦بيرة ٞةهّه ٌٗاب ٖلى اإلااؾؿت بٗضم ٢ضعتها ٖلى ؾضاص صًىجها و التي خان  بطا ٧اهذ الخٍؼ

ض اؾخد٣ا٢ها ،ٞهظه الخالت ؾخاصي باإلااؾؿت بلى ؤلاٞالؽ   مٖى

 الخالت الثالثت : الخىاصن  

 

 

ج٩ىن اإلااؾؿت مخىاػهت في خالت حؿاوي ٢ُمها الجاهؼة م٘ حؿب٣ُاتها البى٨ُت ، ؤي حؿاوي عؤؽ مالها الٗامل م٘ 

 اخخُاظاث عؤؽ مالها الٗامل ،و في هظه الخالت ج٩ىن اإلااؾؿت ٢ض بلٛذ الخالت اإلاشلى. 

 عب اإلاالُت  الفشع الثاوي : جلُُم ألاداء اإلاالي باظخخذام الي

 الخ٣ىُت الشاهُت اإلاؿخٗملت و التي ٌؿخٗين بها اإلا٣ُم و اإلادلل اإلاالي في عبِ ال٣ُم اإلاالُت  

٣ت اليؿب اإلاالُت.    و صعاؾهها و جدلُل هخاثجها و اجساط ال٣غاعاث الالػمت بٗضها ،هي ٍَغ

٠ اليؿب ٖلى ؤجّها : " ٖال٢ت بين ٢ُمخين طاث مٗنى ٖلى اله٩ُل اإلاالي للماؾؿت ُٞم٨ً ًم٨ً حٍٗغ

 ؤن جخٗل٤ بهى٠ مً اإلايزاهُت ؤو مُُٗاث ؤزغي ، ٦غؤؽ اإلاا٫ ؤو ال٣ُمت اإلاًاٞت  

وحؿمذ هظه اليؿب للمدلل اإلاالي بمخابٗت جُىع اإلااؾؿت ،و جدضًض نىعتها للمخٗاملين اإلاهخمين بها        

  .(  2)٧اإلاؿاهمين و البىى٥"

ٞإؾلىب اليؿب اإلاالُت هى صعاؾت الٗال٢ت بين ٖىانغ ال٣ىاثم اإلاالُت ،زم جٟؿير مضلى٫ جل٪ الٗال٢ت 

ت اإلاخٗاٝع ٖليها بين اإلادللين اإلاالُين ؤو الؿاثضة في ال٣ُإ  (اليؿبت) مً زال٫ م٣اعههها م٘ اليؿب اإلاُٗاٍع

 ت ؤو ال٣ُاؾُت.  الظي جيخمي بلُه اإلااؾؿت ٦ما ًُل٤ ٖليها الىماطط اإلاُٗاٍع

                                                           
1 (Ibid ، PP 104-105 
2
 ) Patrik Vizzavona ,OP.CIT, P141 

Tr   حعبُلاث بىىُت     = اللُم الجاهضة 

ىت كُم حاهضة <  حعبُلاث بىىُت  =<اإلاال الػامل  <  اخخُاحاث سأط اإلاال الػامل سأط   0<  =<  الخٍؼ

ىت >  حعبُلاث بىىُت  كُم حاهضة  =<>    اخخُاحاث سأط اإلاال الػامل اإلاال الػامل  سأط   0>  =<  الخٍؼ

 

ىت كُم حاهضة  =  حعبُلاث بىىُت   =<اإلاال الػامل  =  اخخُاحاث سأط اإلاال الػامل سأط   0>  =<  الخٍؼ
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ت مً اليؿب اإلاالُت التي حؿاٖض ٖلى ج٣ُُم الىي٘ اإلاالي للماؾؿت و  ت ٦بيرة ومخىٖى و هىا٥ مجمٖى

 جدلُله،و ل٨ً مً ؤهم هظه اليؿب هجض: 

 

ل و الاظخلاللُت اإلاالُت    : وعب الخمٍى
ّ
 أوال

لي للماؾؿت و م٩ىهاجه و مضي اٖخم ت ًٖ وؿب اله٩ُل الخمٍى اصها ٖلى اإلاهاصع اإلاسخلٟت حٗبر هظه اإلاجمٖى

ل الضاثم،  ل ؾىاء صازلُت ؤو زاعظُت ،و مً ؤهم هظه اليؿب: وؿبت الخمٍى ل الظاحي ،  للخمٍى وؿبت الخمٍى

اء،وجخمشل هظه اليؿب في)  (: 1وؿبت الاؾخ٣اللُت اإلاالُت ، وؿبت ال٣ضعة ٖلى الٞى

ل الذاةم:   حٗبر هظه اليؿبت ًٖ مضي حُُٛت ألامىا٫ الضاثمت ألانى٫ الشابخت للماؾؿت  وعبت الخمٍى

 و جدؿب بالٗال٢ت الخالُت :  

 

ختى ج٩ىن هظه اليؿبت ٦ماقغ بًجابي للماؾؿت ،ٞةهّه ًجب ؤن ج٩ىن ٢ُمهها حؿاوي الىاخض ٖلى ألا٢ل،  ؤي  

ت ل٣ُمت ألانى٫   الشابشت، و هى ما ًجٗل عؤؽ اإلاا٫ الٗامل مٗضوما.  ٢ُمت ألامىا٫ الضاثمت مؿاٍو

ل الزاحي:   ل اؾدشماعاتها بةم٩اهُاتها  وعبت الخمٍى جىضر هظه اليؿبت مضي اٖخماص اإلااؾؿت في جمٍى

 الخانت ،و جدؿب بالٗال٢ت الخالُت :       

 

ل   ٧لما ٧اهذ هظه اليؿبت ؤ٦بر مً الىاخض ٧ان طل٪ ماقغا ٖلى الاؾخ٣اللُت اإلاالُت للماؾؿت في  جمٍى

 اؾدشماعاتها. 

: ج٣ِـ هظه اليؿبت صعظت اؾخ٣اللُت اإلااؾؿت ًٖ صاثىيها و جدؿب بالٗال٢ت  وعبت الاظخلاللُت اإلاالُت 

 الخالُت: 

 

،و بطا ٧اهذ ٦ظل٪ ٞةّن البى٨ُىا٤ٞ ٖلى  2و  1ٖاصة ما ًًٟل اإلاالُىن ؤن ج٩ىن هظه اليؿبت مدهىعة بين 

 (2ا٢تراى اإلااؾؿت.  )

: جبين هظه اليؿبت مضي حُُٛت ألانى٫ للضًىن، و جٓهغ ؤهمُت هظه وعبت اللذسة غلى الدعذًذ  

٤ اليؿبت زانت في خالت ؤلاٞالؽ، ٞهي جبين مضي م٣ضعة اإلااؾؿ اء بالتزاماتها ًٖ ٍَغ ت ٖلى الٞى

 (3ؤنىلها ، و جدؿب بالٗال٢ت الخالُت : )

  

 

                                                           
 77- م ؾاب٤، مغظ٘ ، ظلُلت زغوٝ بً(  1
الم بىقاش ي ( 2  - ، ،الجؼاثغ الخىػَ٘ و اليكغ و للُباٖت هىمت ،صاع ؤلاؾخٛال٫ جدلُل و اإلاالي الخدلُل في اإلاىير ، بٖى

 .11،م 1997
3  - Jean Louis Amellon , OP .CIT, P94 ( 

 الثابختألاضىل ÷  ألامىال الذاةمت  

 الذًىن ÷   ألاضىل 

 ألاضىل الثابثت÷  ألامىال الخاضت   

  مجمىع الذًىن ÷  الخاضت   ألامىال 
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هي جل٪ اليؿب التي تهضٝ بلى جدلُل و ج٣ُُم عؤؽ اإلاا٫ الٗامل و الخٗٝغ  ثاهُا : وعب العُىلت  

ٖلى صعظت ؾُىلت اإلااؾؿت ٖلى اإلاضي ال٣هير ،ؤي ؤّن الاهخمام ؾ٩ُىن بٗىانغ ألانى٫ اإلاخضاولت و 

 :   (2).  و جخمشل هظه اليؿب في(1)ؤلالتزاماث اإلاخضاولت

ج٣ِـ هظه اليؿبت مضي حُُٛت اإلااؾؿت إللتزاماتها في اإلاضي ال٣هير ًٖ وعبت العُىلت الػامت :  

غ هامل ألامان في خالت ما بطا ٧اهذ ؤ٦بر مً"  ٤ ؤنىلها اإلاخضاولت ، و حٗبر هظه اليؿبت ًٖ جٞى ٍَغ

غ اإلااؾؿت ٖلى عؤؽ ما٫ ٖامل مىظب، و ٌٗبر ٖلى هظه اليؿبت بالٗال٢ت : 1   " ؤي جٞى

 

 

ج٣ِـ هظه اليؿبت مضي ٢ضعة اإلااؾؿت في حؿضًض التزاماث اإلاؿخد٣ت في  وعبت العُىلت اإلاخخطشة:  

٤ ال٣ُم ال٣ابلت للخدهُل وال٣ُم الجاهؼة،ؤي ببٗاص اإلاسؼوهاث، و ٌٗبر ًٖ هظه  اإلاضي ال٣هير ًٖ ٍَغ

 اليؿبت بالٗال٢ت 

 

 

 

: ج٣ِـ هظه اليؿبت مضي حُُٛت اإلااؾؿت اللتزاماتها ال٣هيرة ألاظل بال٣ُم  وعبت العُىلت الجاهضة 

الجاهؼة ٣ِٞ (مخاخاث ه٣ضًت و قبه ه٣ضًت )،ؤي بضون اللجىء بلى اإلادؼوهاث و الخ٣ى١ و ٌٗبر ًٖ هظه 

 اليؿبت بالٗال٢ت آلاجُت:  

 

 

 ثالثا : وعبت اليشاؽ 

حؿخسضم هظه اليؿب لخ٣ُُم مضي هجاح بصاعة اإلااؾؿت في بصاعة ؤنىلها ،و ج٣ِـ مضي ٦ٟاءتها في اؾخسضام 

اإلاىاعص اإلاخاخت لها في ا٢خىاء ألانى٫ ، و مضي ٢ضعتها ٖلى الاؾخسضام ألامشل لهظه ألانى٫، و جد٤ُ٣ ؤ٦بر حجم مم٨ً 

 ،و جخمشل هظه اليؿب في:  3 مً اإلابُٗاث ، و ٦ظا ؤ٦بر عبذ مم٨ً

ما٫ للؿىت الخالي م٣اعهت  مػّذل حغير سكم ألاغمال :  ج٣ِـ هظه اليؿبت م٣ضاع الخٛير في ع٢م ألٖا

 :   (4)باليؿبت الؿاب٣ت ؤو بٗضص مً الؿىىاث الؿاب٣ت ،و ٌٗبر ٖنها بالٗال٢ت آلاجُت

 

 

 

                                                           
ض ( 1  . 83،م 2007 - ، ،ألاعصن الخىػَ٘ و لليكغ اإلاؿيرة صاع ، اإلاٗانغة اإلاالُت ؤلاصاعة في م٣ضمت ، قبِب آ٫ صٍع
2 (Jack Forget، Analyse Financière ، Edition D’organisation، Paris، 2005، P102 
 في اإلااظؿخير قهاصة- هُل مخُلباث يمً م٣ضمت ،عؾالت ٢غاعاتها جغقُض و ؤلا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ؤصاء ج٣ُُم في اإلاالي الخدلُل اؾخسضام ، ؾٗاصة الُمين(  3

 .46،م 2009 ، ،باجىت لخًغ الخاط ظامٗت ، الدؿُير ٖلىم
4 (Jean-Pièrre Lahille، Analyse Financière، Dunod ، Paris، 2007،P113 

 الذًىن كطيرة÷  بت العُىلت اإلاخخطشة = (اللُم اللابلت للخدطُل+ اللُم الجاهضة) وع

 الذًىن كطيرة ألاحل  ÷  = ألاضىل اإلاخذاولت  العُىلت الػامت وعبت 

 1سكم ألاغمال للعىت ن) ÷  1سكم ألاغمال للعىت ن حغير سكم ألاغمال = (سكم ألاغمال للعىت ن وعبت 

 الذًىن كطيرة ألاحل   ÷  لعُىلت الجاهضة = اللُم الجاهضة  وعبت ا
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ت صوعان اإلاسؼون الظي ٣ًهض به ٖضصاإلاغاث التي ًضوعها مػّذل دوسان اإلاخضون :  جٓهغ هظه اليؿبت ؾٖغ

ُض ٖلى ٦ٟاءة اإلااؾؿت ألّن ألاعباح جغجبِ به اإلاسؼون زال٫ ؾىت ،و ٧لما اعجٟٗذ هظه اليؿبت ٧ان ماقغ ظ

  و ًدؿب ٦ما ًلي:

 

 و ًخم خؿاب مخىؾِ اإلاسؼون ٦ما ًلي :      

 

 

  2 مهلت اةخمان الضباةً:  

 

 

٧لما اهسًٟذ ٞترة ؤلاثخمان ٌٗني ٦ٟاءة ؤ٦بر في اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت ،خُض ؤّن اإلااؾؿت جدهل 

 صًىجها في ؤ٢ل و٢ذ لخُٗض اؾدشماعاتها وهى ما ًدؿً ؾُىلهها.  

  3مهلت حعذًذ اإلاىسدًً :  

 

 

ًجب ؤن ج٩ىن اإلاضة اإلامىىخت مً اإلاىعصًً للماؾؿت ؤ٦بر مً اإلاضة اإلامىىخت مً اإلااؾؿت للٗمالء لخٟاصي     

 ؤي نٗىباث مالُت في الدؿضًض. 

 سابػا : وعب اإلاشدودًت  

ت مً اليؿب هدُجت الؿُاؾاث و ال٣غاعاث اإلاخسظة مً َٝغ مؿيري اإلااؾؿت ،و هي ج٣ِـ هظه  اإلاجمٖى

جمضها باألظىبت الكاملت خى٫ مضي الٟٗالُت الا٢خهاصًت في حؿُير اليكاٍ الٗام للماؾؿت ، و جى٣ؿم 

 اإلاغصوصًت بلى

 

 

 

 

 أثش الشفؼ اإلاالي:  

٘ اإلاالي ألازغ ؤلاًجابي  ؤو الؿلبي إلاضًىهُت اإلااؾؿت ٖلى مغصوصًهها اإلاالُت   و في اؾخُاٖت  ٣ًِـ الٞغ

اإلااؾؿت جدؿين مغصوصًهها اإلاالُت باؾخٗما٫ الضًىن بكٍغ ؤن جسخل٠ ألامىا٫ الخانت ًٖ الهٟغ، و ؤن 

الا٢خهاصًت و اإلاساَغ التي ٢ض جخٗغى لها ، و  ٩ً2ىن مّٗض٫ ج٩لٟت هظه الضًىن ؤ٢ل مً مّٗض٫ اإلاغصوصًت

 ٞهىا٥ خض ال ًيبغي ججاوػه.   ٖلُه

بط ًم٨ىىا جٟؿير ؤزغ الغاٞٗت اإلاالُت بمٗض٫ مغصوصًت ألامىا٫ الخانت بضاللت مٗض٫ مغصوصًت ألانى٫    

 الا٢خهاصًت و ج٩لٟت الضًً . 

 و ًم٨ً جىيُذ طل٪ مً زال٫ مٗاصلت اإلاغصوصًت اإلاالُت ، خُض بطا ويٗىا:    

ت مخػمىت الشظم ÷  حعذًذ اإلاىسدًً = (اإلاىسدًً + أوساق الذفؼ ) مهلت  اث العىٍى  360× اإلاشتًر

ًىم  

 ًىم  360× العىىٍت مخػمىت الشظىم  اإلابُػاث÷  اةخمان الضباةً = (الضباةً + أوساق اللبؼ ) مهلت 

 مخىظـ اإلاخضون   ÷  ذل دوسان اإلاخضون = جيلفت اإلابُػاث مػ

   2÷  (سضُذ اإلاخضون في بذاًت اإلاذة + سضُذ اإلاخضون في نهاًت اإلاذة )مخىظـ اإلاخضون=
 

ت الطافُت   اإلاشدودًت ت  = هدُجت الذوسة الطافُت / اإلابُػاث العىٍى  الخجاٍس

   الاكخطادًت/ ألاضىل   لالظخغالل= الفاةؼ ؤلاحمالي    الاكخطادًتاإلاشدودًت 

 اإلاالُت   = هدُجت الذوسة الطافُت / ألامىال الخاضتاإلاشدودًت  
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 rf  :   اإلاشدودًت اإلاالُتre  :

: جيلفت  iاإلاشدودًت ؤلاكخطادًت 

:  cp: دًىن مالُت   dالذًىن 

 1ألامىال الخاضت

٘ اإلاالي، بكٍغ ؤن  cp\dبن الغاٞٗت اإلاالُت   جٟؿغ الغبذ الىاجج ًٖ ؾُاؾت الاؾخضاهت ،بدُض ًٓهغ ؤزغ الٞغ

، ٦ما ًجب ؤن ٩ًىن مٗض٫ اإلاغص وصًت الا٢خهاصًت ٦ظل٪ ؤ٦بر  d < cpج٩ىن الضًىن ؤ٦بر مً ألامىا٫ الخانت 

 مً ج٩لٟت الضًىن، و بالخالي ٞمٗض٫  اإلاغص وصًت اإلاالُت ٩ًىن ؤ٦بر مً مٗض٫ اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت.   

اصة في مٗض٫ اإلاغصوصًت:          ً ؤؾاؾين ٌؿاٖضان ٖلى الٍؼ م٨ً جلخُو طل٪ مً زال٫ ٖىهٍغ  ٍو

  صوصًت الا٢خهاصًت و ج٩لٟت الضًىن ٩ًىن الٟغ١ بين مٗض٫ اإلاغ

 مىظبا  

  )٦بير )مؿخىي الاؾخضاهت ٘  طعإ الٞغ

 خامعا : وعب الشبدُت 

٘ اإلاالي و بصاعة ألانى٫ ٖلى ألاعباح التي جد٣٣ها  حكير هظه اليؿب بلى الخإزير اإلاخباص٫ لٗىانغ الؿُىلت والٞغ

 هاه:  اإلااؾؿت في النهاًت .و ًم٨ً جلخُو ؤهمها في الجضو٫ ؤص

 ( :وعب الشبدُت و داللتها اإلاالُت1-2الجذول سكم)

 اليعبت  الػالكت  الذاللت اإلاالُت 

ت اليؿبت مً اإلابُٗاث التي   حؿاٖض ٖلى مٗٞغ

 جخدى٫ بلى ؤعباح ناُٞت 

 

بت    هامل الغبذ   نافي الغبذ بٗض الًٍغ

 اإلابُٗاث 

 حكير بلى وؿبت الضزل اإلاد٤٣ 

 بظمالي ألانى٫ اإلاؿدشمغة  ٖلى

بت    نافي الغبذ بٗض الًٍغ

  

 مٗض٫ الٗاثض ٖلى مجمٕى ألانى٫  

   

 مجمٕى ألانى٫  

  

بت   حكير بلى وؿبت ألاعباح اإلاىػٖت ل٩ل مؿاهم    نافي الغبذ بٗض الًٍغ

  

 مٗض٫ الٗاثض ٖلى خ٤ اإلال٨ُت  

 

 خ٤ اإلال٨ُت  

غذون و هىاضش مدمذ فخخي ،دساظت الخاالث اإلاالُت ،داس آلافاق، الجضاةش، دون رهش  اإلاطذس : هاضش دادي

  32ظىت اليشش ،ص

 ظادظا : وعب العىق (وعب هفاءة الاظدثماس)       

                                                           
1
 - Stéphane Griffiths,  Jean- Guy Degos,Gestion Financière de l’analyse a la stratégie ,2ème Tirage,Edition Dorganisation, 2001,P96.  

RF = re (re  i ) d\cp 
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البا ما ج٩ىن يمً ؤلاؾدشماعاث  اإلاالُت ؤي  و هي اليؿب التي ج٣ِـ بم٩اهُت ؤلاؾدشماع في اإلااؾؿت ،ٚو

ألاؾهم، و ٖلى اإلادلل ؤو اإلاضًغ اإلاالي ٢ُاؽ هظه اليؿب لخدضًض بم٩اهُت ؤلاؾدشماع باإلااؾؿت التي جإحي مً 

 1زال٫ الىي٘ اإلاالي لها و ؤهم هظه اليؿب : 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   اإلاؿلب الثاوي : اإلاإششاث الخذًثت لخلُُم ألاداء اإلاالي

شج٘ الخُىع اإلالخّى في م٣اًِـ ألاصاء اإلاداؾبُت الخ٣لُضًت ٖلى ْهىع ماقغاث خضًشت في مجا٫ 

 ٢ُاؽ و ج٣ُُم ألاصاء ؤهمها :  

  EVAالفشع ألاول : اللُمت الاكخطادًت اإلاػافت 

 الكغ٧اث ؤلاؾخصىاثُت "وهي بخضي CO" و "Stern Stewartفي مُل٘ الدؿُٗيُاث ٢ضمذ ٧ل مً قغ٦ت" 

٨ُت م٣ُاؾا ظضًضا لألصاء ٌٗخمض ٖلى ال٣ُمت ٌؿمى بال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت   Economic Valeurألامٍغ

Added   ت      EVA      2ميزجه بٗالمت ججاٍع

و حٗٝغ ال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت ٖلى ؤجها: "ال٣ُمت اإلاًاٞت مً ٢بل اإلااؾؿت ؤزىاء مماعؾت  

الا٢خهاصي بٗض ؾضاص ج٩لٟت عؤؽ اإلاا٫ بدُض حٗبر ًٖ الغبذ الٟاثٌ و  اليكاٍ بغؤؾمالها ؤي ؤجها الغبذ

 و ًخم خؿابها مً زال٫ اإلاٗاصلت الخالُت :   3اإلاد٤٣ زال٫ اليكاٍ.

 

 

بلى ج٩لٟت عؤؽ اإلاا٫ ٖلى ؤجها ج٩لٟت ٦ٛيرها مً الخ٩ال٠ُ ًجب حُُٛهها  EVAو ًىٓغ م٣ُاؽ  

 للىنى٫ بلى ألاعباح الخ٣ُ٣ُت و التي جمشل زل٤ ال٣ُمت إلاال٥ اإلااؾؿت. 

 

 

                                                           
1
ت،  -  ؼ الىجاع ،ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت ،اإلا٨خب الٗغبي الخضًض ، ؤلاؾ٨ىضٍع   40، م2008ٖبض الٍٗؼ

ٖبض الٛاوي ،٢غاءة في ألاصاء اإلاالي و ال٣ُمت في اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت ،مجلت الباخض ،ظامٗت ٢انضي مغباح،     وع٢لت  صاصن  - 2

 43،م2006،الٗضص الغاب٘، 
3 -Gérard Charreure , Finance D’entreprise,  2ème édition ,Rue claude block, paris,2008, p127  

 غذد ألاظهم الػادًت الطادسة)÷ خطت ألاظهم اإلامخاصة)  –الشبذ ليل ظهم غادي = (ضافي الشبذ 

 غذد ألاظهم÷خطت ألاظهم اإلامخاصة مً ألاسباح) –ظهم ممخاص = (ضافي الشبذ الشبذ ليل 

العػش ÷ غاةذ الخىصَػاث للعهم = الخىصَػاث  مػذل الػاةذ اإلاؿلىب ÷ كُمت العهم (العػش العىقي للعهم) = أسباح  العهم 
 العىقي للعهم

 الشبذ غً ول ظهم÷ وعبت العػش العىقي للعهم ئلى الشبذ ليل ظهم = العػش العىقي للعهم 

 أسباح العهم÷ بت الخىصَػاث الىلزًت للعهم = جىصَػاث العهم وع

بت  الاكخطادًتللُمت ا  ميافأة ألامىال –اإلاػافت = الىدُجت كبل الفىاةذ و بػذ الػٍش
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  MVAالفشع الثاوي : اللُمت العىكُت اإلاػافت 

هجاح  م٣ُاؾا صازلُا لخل٤ ال٣ُمت ،و بما ؤن الؿى١ هى الخ٨م النهاجي ٖلى EVAٌٗخبر م٣ُاؽ

اصة في ال٣ُمت الؿى٢ُت  اإلااؾؿت، ٞةن جد٤ُ٣ اإلااؾؿت ل٣ُمت ا٢خهاصًت ًجب ؤن ًاصي في جهاًت ألامغ بلى ٍػ

ت لغؤؽ Stern Stewartألنىلها ، لهظا ٣ِٞ ؤَل٤"   اصة في ال٣ُمت الؿى٢ُت  ًٖ ال٣ُمت الضٞتًر "   ٖلى الٍؼ

ٟؿغ جإزير  الخٛير في اليكاٍ الا٢خهاصي ٖلى وهي ماقغ ً Market Valeurاإلاا٫ بال٣ُمت الؿى٢ُت اإلاًاٞت  

 ال٣ُمت الؿى٢ُت ،٦ما ًدُذ عبِ اإلاُُٗاث اإلاداؾبُت بال٣ُمت الؿى٢ُت .

 و حُٗى ال٣ُمت الؿى٢ُت اإلاًاٞت بالٗال٢ت الخالُت:   

 

 

هي حٗض بمشابت م٣ُاؽ ظىهغي زاعجي ٌٗخمض ٖلى الؿى١ اإلاالُت و ًلخو ؤصاء اإلااؾؿت و م٣ُاؾا لخُٗٓم 

 زغوة خملت ألاؾهم. 

 الفشع الثالث : بؿاكت ألاداء اإلاخىاصن 

ُت لخ٣ُُم ألاصاء بمىظب م٣اًِـ مالُت  يرمالُت ٢ابلت لل٣ُاؽ ٞهي ح٨ٗـ بمىظبها ٖباعة ًٖ ج٣ىُت هٖى ٚو

لت ألاظل.    الخىاػن بين ألاهضاٝ ال٣هيرة و الٍُى

 اإلاؿلب الثالث: دوس الخذكُم الخاسجي في جدلُم فػالُت ألاداء اإلاالي في اإلاإظعت  

ُت ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الخاعجي بمشابت ظغؽ ؤلاهظاع اإلاب٨غ للماؾؿاث  ،٧ىهه حهخم ببُان الاهدغاٞاث اإلاال

ُت ،و جض٤ُ٢ خؿاباث  ت ،و طل٪ مً زال٫ جُب٤ُ ٢ىاٖض الٗىاًت اإلاهىُت ب٩ل بج٣ان و مىيٖى ؤو ؤلاصاٍع

ت و الخد٤٣ مً مىظىصاتها ٞهظا ؾٝى ًاصي ال مدالت بلى ٦ك٠  اإلااؾؿت و جض٤ُ٢ ؤهٓمهها اإلاالُت و ؤلاصاٍع

٘ الُغ١ اإلاشلى إلاٗالجخه ٢بل مىاًَ ال٠ًٗ و الخلل في بصاعة اإلااؾؿت في الى٢ذ اإلاىاؾب و ال٣ُام بىي

ضا مً الخض  ضا مً الغ٢ابت و مٍؼ اهدكاعه  ،و هظا ًبين ؤن بخُب٤ُ الخض٤ُ٢ الخاعجي ؾٝى ٩ًىن هىا٥ مٍؼ

 مً الٛل و التزوٍغ.  

ًخمشل الىهج الخ٣لُضي للخض٤ُ٢ في بُٖاء الًمان والُمإهِىت إلاؿخسضمي البُاهاث و ال٣ىاثم 

ض٤٢ الخاعجي بالخإ٦ض مً مضي التزام بصاعة اإلااؾؿت باإلٞهاح اإلاداؾبي في اإلاالُت،وهظا مً زال٫ ٢ُام اإلا

ال٣ىاثم اإلاالُت.ٞهظه ألازيرة حٗخبر الىؾُلت الغثِؿُت إلباٙل اإلاؿخسضمين الخاعظُين باإلاٗلىماث اإلاالُت 

م ؤصاء ماؾؿت مُٗىت،واجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بها. و ًىُىي   ألاؾاؾُت لخ٣ٍى

م ؤصاء اإلااؾ  ؿت مً ٢بل مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى زالزت م٣اعهاث ؤؾاؾُت ٧اآلحي:  ج٣ٍى

ت  بإصاء اإلااؾؿاث اإلامازلت  .1  م٣اعهت ؤصاء اإلااؾؿت في الٟترة الجاٍع

ت بإصائها في الٟترة ؤو الٟتراث الؿاب٣ت.  جىاولذ صعاؾت     .2 م٣اعهت ؤصاء اإلااؾؿت ما بين الٟترة اإلاداؾبُت الجاٍع

Jeppesen  جُىع الضعاؾاث اإلاهىُت و باألزو في الخض٤ُ٢، خُض ٢ؿمذ مغاخل جُىع اإلاهىت بلى ؤعبٗت ؤظُا٫

م، في نىعة الخض٤ُ٢ الكامل و الظي ٣ًىم بخض٤ُ٢ ٧اٞت الٗملُاث، و ل٨ً 1800، بضؤ الجُل ألاو٫ منها ٖام 

ً ٖلى اؾخسضام الُٗىاث هٓغا لهٗىبهها و ج٩لٟهها الٗالُت ؤنبذ التر٦يز في الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الٗ كٍغ

ؤلاخهاثُت و اإلاغاظٗت الخدلُلُت ، وهظا ما ٌؿمى بالجُل الشاوي ، و بٗض طل٪ و زال٫ الىه٠ ألازير مً 

ً ْهغ الجُل الشالض مً الخض٤ُ٢ و الظي وا٦به ههج الخض٤ُ٢ اإلاؿدىض بلى ج٣ضًغ اإلاساَغ مضٖما  ال٣غن الٗكٍغ

ت ئحمالي –اللُمت العىكُت ؤلاحمالُت للمإظعت  –اللُمت العىكُت اإلاػافت    سأط اإلاال اإلاعدثمش غلى أظاط اللُمت الذفتًر
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ً اججهذ م٩اجب الخض٤ُ٢ بىهج الخض٤ُ٢ اإلاؿدىض بلى ج٣ُُم هٓم ال غ٢ابت و اإلاداؾبت، و م٘ جهاًت ال٣غن الٗكٍغ

ُت زضماتها بدُض ؤنبذ التر٦يز ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت التي ًدهل ٖليها  غ َبُٗت و هٖى ال٨بري هدى جٍُى

 الٗمُل ، و ؾمي هظا الجُل بالجُل الغاب٘ للخض٤ُ٢. 

عص الا٢خهاصًت اإلاخاخت لها،و ألاخضار و الٓغوٝ التي م٣اعهت ؤصاء اإلااؾؿت باليؿبت بلى حجم و َبُٗت اإلاىا .3

بُٗت  ُت َو غ هٖى ً اإلاُالصي اججهذ م٩اجب الخض٤ُ٢ ال٨بري هدى جٍُى جازغ ٖليها.  م٘ جهاًت ال٣غن الٗكٍغ

زضماتها،  بدُض ؤنبذ التر٦يز ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت التي ًدهل ٖليها الٗمُل ،و هى ما ؤَل٤ ٖلُه بالجُل 

 .الغاب٘ للخض٤ُ٢ 

ض مً  ُٟت الخض٤ُ٢ الخ٣لُضي مً مجغص بيٟاء مٍؼ جإزير هظا الىهج الخضًض قمل جىؾُ٘ هُا١ ْو

٘ في مؿخىي ؤصاء وعبدُت اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢،و ٢ض  الش٣ت ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت  ،بلى جد٤ُ٣ ج٣ضم ؾَغ

ألاؾاؾُت وؤصواع اؾخضعى ْهىع و جُىع الىهج الخضًض للخض٤ُ٢ يغوعة بٖاصة الخٍٗغ٠ بالخض٤ُ٢ ووُْٟخه 

غاٝ اإلاؿخُٟضة مً زضماتهم ،خُض ًداو٫ الخض٤ُ٢  ومؿاولُاث اإلاض٣٢ين و التزاماتهم ؤمام مسخل٠ ألَا

الخضًض جٟاصي الى٢ٕى في الخُإ ؤو الُٗب اإلاىظىص في الىهج الخ٣لُضي و الظي ًخمشل في ٖضم م٣ضعجه ٖلى 

ير مكىعة بىاءة جدؿً مً ٖملُاث و ؤصاء اإلااؾؿت مدل ال  خض٤ُ٢. جٞى

غه مً مىٓىع " َالبي الخضمت مً زال٫ ببغاػ ؤهمُت  ْهىع مٟهىم جض٤ُ٢ الخؿاباث في ظُله الغاب٘ ًم٨ً جبًر

ال٣ُمت اإلاًاٞت التي ًم٨ً إلاض٤٢ الخؿاباث ج٣ضًمها بجاهب ال٣ىاثم اإلاالُت " ،  وبالخالي هالخٔ ؤن َالبي 

. و للخإ٦ُض ٞةن جد٤ُ٣ مخُلباث َالبي الخضمت الخضمت ؤنبدىا ًيخٓغون مً اإلاض٤٢ الخاعجي ؤ٦ثر مً طل٪ 

غ مىهجُاث خضًشت جم زاللها جىؾُ٘ هُا١ هضٝ ٖملُت جض٤ُ٢  اؾخضعى ٢ُام م٩اجب الخض٤ُ٢ ال٨بري بخٍُى

اإلاض٤٢ و َبُٗت و بظغاءاث ٖمله. و بك٩ل ٖام حكمل ؤهضاٝ الىهج الخضًض  الخؿاباث و مسغظاتها و صوع 

 2الخالُت :لخض٤ُ٢ الخؿاباث ٖلى ؤلاظغاءاث 

جدلُل اؾتراجُجُاث اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢ و ٞهم َبُٗت البِئت التي حٗمل بها و الهىاٖت التي جيخمي  ؤ.  

 بليها و ج٣ُُم ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ ؤلاؾتراجُجُت.  

جدلُل ألاوكُت ألاؾاؾُت التي جؼاولها اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢ و ج٣ُُم مضي اعجباٍ و اوسجام هظه  ب .

ج٣ُُم اإلاساَغ التي جخٗغى بليها اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢  وكُت باإلؾتراجُجُاث و ألاهضاٝ اإلادضصة. .ألا

 و عصوص ٞٗل ؤلاصاعة ججاهها.  

ً عؤي خى٫  .  ت ٢ُاؽ اليكاٍ الخجاعي للماؾؿت مدل الخض٤ُ٢ و الخهى٫ ٖلى ؤصلت بياُٞت لخ٩ٍى

ؾخمغاع في يىء الخدلُل و اإلا٣اعهت م٘ بُاهاث مهضا٢ُت ال٣ىاثم اإلاالُت و ج٣ُُم ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الا 

 اإلااؾؿاث ألازغي التي جماعؽ هٟـ اليكاٍ. 

بًجاص و ج٣ضًم الخلى٫ اإلاالثمت للمكا٧ل و مىاًَ ال٠ًٗ التي جم جدضًضها و خهغها زال٫ اإلاغاخل  .  ث

اٖلُت ألاصاء اإلاؿخ٣بلي للماؾؿت.   ُت ٞو غ هٖى  ألاعبٗت  الؿاب٣ت بهضٝ جٍُى

٣ضم و ًالخٔ ؤن  هظا ألاؾلىب ًً٘ اخخُاظاث بصاعة اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢ في اإلا٣ام ألاو٫ ٍو

٣ت جغ٦ؼ ٖلى اٖخباع الخض٤ُ٢ ؤصاة لخدؿين ؤصاء ؤلاصاعة ، و بالخالي حؿخُُ٘ هخاثج الخض٤ُ٢ ؤن ح٨ٗـ  ٍَغ

ر جُىع اخخُاظاث ؤلاصاعة زانت و ؤجها مىظهت لخضمهها،  بمٗنى ؤن اإلاض٤٢ ؤنبذ ٌكاع٥ ؤلاصاعة في بخضا

بإصاء اإلااؾؿت التي ٣ًىم بخض٤ُ٢ خؿاباتها،مً هىا ؤنبذ اإلاض٣٢ين ٚير م٣ُضًً بإصواعهم الخ٣لُضًت في 
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جض٤ُ٢ الخؿاباث و ٞدو السجالث ٣ِٞ ،و بهما امخض ٖملهم لِكمل اإلاكاع٦ت في ج٣ُُم ؤصاء و ٖمل 

ٖضها في اجساط ال٣غاعاث الهامت و اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢ ، و بمضاص ؤلاصاعة باإلاٗلىماث و البُاهاث التي حؿا

ً ال٣ُمت اإلاًاٞت لخض٤ُ٢ الخؿاباث ًدب٘ اإلاض٤٢ ؤؾلىبين ٞىُين لجم٘ ؤصلت مً قإجها  ت.  و لخ٩ٍى الجىهٍغ

 : (1)حؿهُل ٖملُت بياٞت ال٣ُمت و يمان الخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًير اإلاهىُت ،و هظًً ألاؾلىبين هما

الخهى٫ ٖلى ٞهم ؤًٞل ألهضاٝ واؾتراجُجُاث و ؤوكُت اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢، خُض ًجب ٖلى  -

بُٗت الؿى١ و  اإلاض٤٢ ؤن ًى٤ٟ و٢خا ؤَى٫ لٟهم ٖمل هظه ألازيرة ،ووؾاثل الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٣ت  َو

ت ٤ ٖمل  ٖال٢اتها م٘ اإلاىاٞؿين و ٚير طل٪ مً ال٣ًاًا التي جىاظهها ؤلاصاعة، ألن هظه اإلاٗٞغ حُٗي ٍٞغ

الخض٤ُ٢ ٞغنت بياٞت ال٣ُمت بك٩ل خ٣ُ٣ي، و ًهبذ اإلاض٤٢ ٖىضها في وي٘ ؤًٞل لِـ ٣ِٞ إلبضاء عؤًه 

غ ؤصاء اإلااؾؿت مؿخ٣بال.   ًٖ ال٣ىاثم اإلاالُت و بهما ؤًًا لخ٣ضًم ههاثذ مً قإجها جٍُى

ال٣ُمت اإلاًاٞت ،و باألزو ُٞما  التر٦يز ٖلى اؾخٛال٫ الخ٨ىىلىظُا ،ٞالخ٨ىىلىظُا جلٗب صوعا ؤؾاؾُا في زل٤

م مً نٗىبت  ًخٗل٤ بخدلُل اججاهاث الؿى١ و جدضًض مى٠٢ ماؾؿت الٗمُل ٢ُاؾا باإلاىاٞؿين.  و بالٚغ

ت  الخٗٝغ ٖلى جٟانُل بظغاءاث ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث في زىبه  الجضًض باٖخباعها مً اإلاٗلىماث الؿٍغ

ؤلانضاعاث  اإلادضوصة بهظا الخهىم حكير بلى ؤن جض٤ُ٢ الخانت ب٩ل م٨خب منهي، بال ؤن الضعاؾاث و 

الخؿاباث لم ٌٗض ٖملُت ج٣خهغ ٖلى ج٣ُُم الىٓم  واإلاساَغ و جىُٟظ بغهامج الخض٤ُ٢ ألاؾاس ي، و لم ٌٗض 

التر٦يز ألاؾاس ي للمض٤٢ ًىهب ٖلى ظم٘ ؤصلت ؤلازباث مً مهاصعها الخ٣لُضًت بهضٝ جضُٖم عؤًه النهاجي ًٖ 

الخسُُِ و اؾخسضام الُٗىاث في جىُٟظ بظغاءاث الٟدو و  حٗض ألاؾاؾُاث الخ٣لُضًت  لٗملُت الٗملُت ، و لم

الازخباعاث الخٟهُلُت حك٩ل هٟـ صعظت ألاهمُت التي ٧اهذ ٖلُه في الؿاب٤ ،ٞالخض٤ُ٢ آلان ؤنبذ ٌٗخمض 

التي حٗخمضها م٣اعهت  بك٩ل ٦بير ٖلى ج٣ُُم ٞاٖلُت اؾتراجُجُاث و ٨ٞغ ؤلاصاعة و مالثمت ألاوكُت ألاؾاؾُت

 باإلاىاٞؿين ، باإلياٞت بلى ج٣ُُم الىٓم و اإلاساَغ و ٞدو السجالث و ال٣ىاثم اإلاداؾبُت

  

                                                           
1
  16مغظ٘ ؾاب٤ ، م زالض الخُُب ، - 
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 دور التدقٌق الخارجً فً تحقٌق فعالٌة األداء المالً                الثانً          الفصل  

 خاجمــت الفطـــل:  

   ً بن مهُلر ألاصاء اإلاالي ٌٗخبر مً بين اإلاهُلخاث اإلاخٗضصة اإلاٗاوي ، ٞهىا٥ مً الباخشين و اإلا٨ٍٟغ

غبُه  بالٟٗالُت ،بال ؤهه و خؿب ما جىنىا بلُه ٞةن ألاصاء ٌكمل مً ٣ًىم بغبُه بال٨ٟاءة ،و هىا٥ مً ً

ال٨ٟاءة و الٟٗالُت.    و مً مىُل٤ ٖباعة " ما ًم٨ً ٢ُاؾه ًم٨ً جدؿِىه و بصاعجه " ٞةن ألاصاء ًخم ج٣ُُمه 

ت مً اإلااقغاث و اإلا٣اًِـ مً َٝغ اإلا٣ُم و التي ًغاها مىاؾبت م٘ هٕى و  و طل٪ مً زال٫  اؾخٗما٫ مجمٖى

حجم اإلااؾؿت  مدل الخ٣ُُم، و ج٣ُُم ألاصاء ٌٗخبر ٦ٗملُت مؿاٖضة و ظؼء مً ٖملُت الغ٢ابت ، ٌؿعى 

اإلا٣ُم مً زاللها لل٨ك٠ ًٖ الى٣اثو و مداولت جدلُلها و البدض ًٖ ؤؾبابها ختى ًخم جٟاصحها مؿخ٣بال 

التي حٗاوي مً مكا٧ل ،و  هظا مً ظهت، و مً ظهت ؤزغي ال جىدهغ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء ٣ِٞ ٖلى اإلااؾؿاث

بهما ًدؿ٘ أل٦ثر مً طل٪ لِكمل ٦ظل٪ اإلااؾؿاث الؿلُمت و التي ججض مً ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء ؤصاة 

م مً نٛغ حجمها و ٖضم ؤهمُهها بال ؤن ججاهلها ٢ض ًاصي لخٟا٢مها و  لدصخُو الى٣اثو التي جغي ؤهه بالٚغ

 بالخالي نٗىبت خلها.  

ِىه مً زال٫ هظا الٟهل جىنلىا بلى ؤن اإلاض٤٢ الخاعجي له صوع مهم و ٞٗا٫ في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي و جدؿ   

و جد٤ُ٣ ٞٗالُخه ،و طل٪ مً زال٫ ٢ُامه بخض٤ُ٢ ٧ل ٦بيرة و نٛيرة في اإلااؾؿت و ج٣ضًم الا٢تراخاث و 

الخدؿِىاث.
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 جمهُذ : 

ت جُب٤ُ اإلاٗلىماث لتي جدهلذ ٖليها في  بن الجاهب الخُب٣ُي ٌٗخبر خل٣ت مهمت في مظ٦غة ألهه ًم٨ىىا مٗٞغ

ت ٦ُُٟت جُب٣ُها بك٩ل ظُض و ل٣ض ؤجُدذ لي  الجاهب الىٓغي و ٖلى بِئت الٗمل و ٦ظل٪ اؾدُٗابها و مٗٞغ

الٟغنت مً ؤظل صعاؾت جُب٤ُ هظا الٟهل في مهلخت اإلاالُت و اإلاداؾبت إلااؾؿت وخضة حٛظًت ألاوٗام 

ONAB  ت ٦ُُٟت جُب٤ُ و اؾخسضام الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي و ٠ُ٦ ًخم بىالًت مؿخٛاهم خُض جم٨ىذ مً مٗٞغ

 اجساط ال٣غاعاث و جغقُضها، وهظا ما ؾٝى هخُغ١ بلُه في هظا الٟهل.
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خُت لىخذة أغزًت ألاوػاماإلابدث   ألاول : هبزة جاٍس

حٗض وخضة حٛظًت وخضة ؤٚظًت ألاوٛام بىالًت مؿخٛاهم مً بين اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ال٨بري التي لها صوع 

غ و بوٗاف الا٢خهاص باٖخباعه الؿبُل في الاػصهاع. ظًت ألاوٛام بدُض تهضٝ بلى جٍُى ير ألٚا  اؾتراجُجي في جٞى

 ُت وخذة حغزًت ألاوػام.اإلاؿلب ألاول : ماه

ت وكإة و حٍٗغ٠ وخضة حٛظًت ألاوٗام و ٦ظل٪ حٗٝغ ٖلى جبُٗهها للماؾؿت ألام و  ؾىسهو هظا اإلاُلب إلاٗٞغ

ت و وكاَها.  ٖال٢هها بالىخضاث الىٍٓغ

 الفشع ألاول: وشأة و حػٍشف وخذة حغزًت ألاوػام.

ً و التي وعزذ 32الشالزىن ) مً بين الىخضاث الازىين و  « GAB »حٗخبر وخضة ؤٚظًت ألاوٛام  ( اإلاىػٖت ٖبر الَى

 مً الٗهض الاؾخٗماعي.

و ؤممخه مً َٝغ الضًىان ال٣ىمي  « MALKA »مً َٝغ الكغ٦ت الاؾباهُت  1952جم جإؾِـ الىخضة ؾىت 

ش  ظًت ألاوٛام بخاٍع ل  04أٚل ، و هظا جدذ بقغاٝ وػاعة الٟالخت و الهُض البدغي بك٩ل ماؾؿت 1969ؤٍٞغ

ٖامل بِىما ٢ضع  65كاَها بهخاط ؤٚظًت ألاوٛام مغ٦ؼها الغثِس ي بالجؼاثغ الٗانمت، ٧ان ٖضص ٖمالها ٖمىمُت و

٤ ٞىظين مخىاوبين و في الٟترة اإلامخضة ما بين  3مخىؾِ بهخاظها خىالي   76/77ًَ /ؾاٖت و طل٪ ًٖ ٍَغ

٘ ٢ضعتها ؤلاهخاظُت و التي ونلذ بلى  ، ٧اهذ ٖملُت اإلاغاظٗت  ًَ/ؾاٖت 10ؤُٖضث ه٩ُلت الىخضة بُٛت ٞع

ىى ٢ىوي" و هظا مً ؤظل جىؾُٗها و ب٢امت هٓام بهخاجي  الخجهيزاث اإلاخ٨ٟل بإٖبائها و جد٣ُ٣ها الاؾباوي" ماٍع

 .15/04/1984اإلاىاص الٛظاثُت التي قٕغ في حكُِضها ًىم   « SILOS »بلى ظاهب ٖضص مُامير  « VRAC »للصخً 

٘ مؿخىاها خُض اعجٟ٘ ٖضص اإلاُامير ٖملُت بٖاصة  1986و ل٣ض قهضث ؾىت  ه٩ُلت الىخضة و التي ؾمدذ بٞغ

ًَ/ؾا ،٦ما جم بوكاء مساػن لالؾخ٣با٫ و خٟٔ اإلاىاص  15مُمىعة، و ونلذ ال٣ضعة ؤلاهخاظُت بلى  21بلى 

٘ مؿخىي ؤلاهخاط.  ألاولُت م٘ جؼوٍض الىخضة بميزان آلاالث و اإلاٗضاث ؤزغي و يٗذ مً ؤظل جضُٖم و ٞع

" اإلاخىاظضة بالٗانمت، ل٨ً بٗض هظا  ONABو ٧اهذ الىخضة جابٗت لكغ٦ت ألام " 01/01/1998اًت و بلى ٚ

ل ٣ِٞ  ش جسلذ هظه الكغ٦ت ًٖ الىخضاث ؤلاهخاظُت و الخىػَُٗت و ب٣ُذ جخ٨ٟل بىخضاث الخمٍى الخاٍع

"  ONABت ألاوٗام "اإلاىظىصة في وهغان الجؼاثغ ، ؾ٨ُ٨ضة، ٖىابت، خُض جم اجٟا١ بين الضًىان ال٣ىمي لألٚظً

ت جغبُت الضواظً الٛغب "ORAVIOم٘ الضًىان الجهىي لتربُت الضواظً " " و GAO" و حك٨ُل ما ٌؿمى مجمٖى

 التي م٣غها في مؿخٛاهم خُض ؤنبدذ هظه الىخضة ؤلاهخاظُت اإلاىظىصة في وؾِ و قغ١ البالص.

ش  صط مخىاظض  2.703.000.000ٗاص٫ اعجٟ٘ بلى ما ٌ 7000.000.000بغؤؾما٫ ٢ضعه  9/01/1998اوص ئ بخاٍع

 ٖامل. 80بمؿخٛاهم حكٛل خاًل 
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 الفشع الثاوي: جبػُت الىخذة للمإظعت ألام.

هها ٞهي اإلاخىاظضة بهالمىضع  بن الىخضة ؤلاهخاظُت مدل الضعاؾت ٣ًخهغ ٖملها ٖلى بهخاط و البُ٘ ؤما مضًٍغ

ت ٖليها ألجها مؿاولت ٖلى " جابٗت للماؾؿت ألا ORAVIOوالًت مؿخٛاهم التي حٗخبر الؿلُت " م الىنُت اإلاكٞغ

الؿير الخؿً ليكاٍ الىخضة و مٗالجت ؤي خالت َىاعت و جخدمل هدُجت الؿىت في خالت زؿاعة الًغاثب و 

 الغؾىم طل٪ ألجها جهضع ألاوامغ للىخضة ُٞما ًسو بهخاط مىخج مٗين ؤو حٗخبر م٘ جد٨مها في ألاؾٗاع.

ت:الفشع الثالث: غالكت الىخذة بال  ىخذاث الىظٍش

ُت لخٛظًت ألاوٗام خُض جىظض في ٧ل  بن الىخضة جيخمي بلى هاخُت الٛغب و التي جًم ؾبٗت وخضاث ظهىلت ٖٞغ

" و ؾخت EURLمً وهغان مؿخٛاهم ، ؾُضي بلٗباؽ، جُاعث، البٌُ، بكاع ، و بد٨م هظا الاعجباٍ ٞةجها "

اؽ الخباص٫ اإلاكتر٥ باإلاىاص ألاولُت لؿض مغا٦ؼ لتربُت الضواظً ٖلى ق٩ل جخٗامل م٘ الىخضاث ٖلى ؤؾ

ت.  اخخُاظاتها الًغوٍع

 GAO(: الىخذاث الخابػت إلاجمؼ 01-03الشيل سكم )

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الفشع الشابؼ: وشاؽ اإلاإظعت.

 وكاٍ اإلااؾؿت ؤٚظًت ألاوٗام ُٞما ًلي:  ًخمشل

MAIS  ٦ىضا 

SOJA                          ٩ا  ؤمٍغ

ERIAD                   SONGROS 

CALCAIR                      ENAMARBRE     

 CMV                        ONAB 

PHOSPHATE                     جىوـ 

 

 .GAOالثاوي: جلذًم هُيل اإلاإظعت  اإلاؿلب

حؿهغ الىخضة ٖلى جىُٟظ مهلخخين مهمخين هما مهلخت البُ٘ و مهلخت ؤلاهخاط ٟٞي هظه ألازيرة ًخم جُب٤ُ 

ل بلى مىخجاث )ؤٚظًت ألاوٗام ( ؤما مهلخت ألاولى ٞمً زاللها ًخم يمان  بغهامج ؤلاهخاط الظي ًخًمً جدٍى

 ٖلى ٖمالئها مً الؼباثً الخىام ، ماؾؿاث ٖمىمُت ، حٗاوهُاث.الؿير الخؿً للمىخجاث و جىػَٗها 

ت الػامت  اإلاذًٍش

ت معخغاهم واد  الشخٍى

 جلُالث

ظُذي 

 ئبشاهُم

 بىكؿب غبادلت
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ف الهُيل الخىظُمي للمإظعت.  الفشع ألاول : حػٍش

هى مسُِ ٣ًضم بىاؾُخه وز٣ُت مجمٕى هُا٧ل اإلااؾؿت اإلاىظىصة بين مسخل٠ اإلاهالر و هى ؤخؿً وؾُلت 

الم الضازلي ألهه ًىضر ويُٗت ٧ل ٖامل في اإلااؾؿت و ًبين ؤًًا  مٗٓم اإلاهام اإلااصاث مً َٝغ مسخل٠ إٖل

اإلاهالر و ألاشخام و ٖلى ظاهب هظا ًم٨ً ال٣ى٫ بإهه ًلٗب صوعا هاما في جدؿين الجى الاظخماعي في 

ت الخىُٟظ.  اإلااؾؿت طل٪ ؤهه ًخميز بالبؿاَت و الؿهىلت و ؾٖغ

 الفشع الثاوي: جدلُل الهُيل الخىظُمي للىخذة.

ت الٗامت للىخضة ٖل ى مغا٢ب اإلايزاهُت و ؤماهت اإلاضًغ جخ٩ىن هظه ألازيرة مً ؾخت صواثغ و ٧ل صاثغة جدخىي اإلاضًٍغ

 جخٟٕغ ٖلى مهالر و ٧ل مهلخت ٖلى ؤ٢ؿام ًم٨ً جىاولها ٖلى الىدى الخالي:

  وزاث٤ اإلااؾؿت 

 .ت جغبُت الضواظً للٛغب  مجمٖى

 (: الهُيل الخىظُمي للىخذة.02-03الشيل سكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاهضع: مً وزاث٤ اإلااؾؿت.

  

 اإلاذًش

اإلايلف بالخىظُم 

 و مشاكبت الدعُير

 اإلايلف بالخفخِش

 الفشع الىلابي

 ألامً

كعم حعُير 

 اإلاخضون

كعم الخمىًٍ 

 و الىلل

كعم مشاكبت 

 الىىغُت

كعم اإلاالُت و 

 اإلاداظبت

كعم ؤلاداسة 

 الػامت

مطلخت 

الطُاهت 

 و الىلل

مطلخت 

بشمجت 

 اإلاشترهين

 مطلخت

اإلاىاد ألاولُت 

و اإلاىخجاث 

 النهاةُت

مطلخت 

اللبىل 

و 

 الخىاصن 

مطلخت 

مخبر 

 الخدلُل

مطلخت 

اإلاداظبت 

الػامت و 

 الخدلُلُت

مطلخت 

حعُير 

اإلاىاسد 

ت  البشٍش
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ت للذواةش. الثالث: الذساظتالفشع   الىظٍش

 جدخىي ٖلى مهلخخين هما:داةشة حعُير اإلاخضون : 

 مطلخت ؤلاهخاج الخام و اإلاىاد ألاولُت:

مساػن اإلاىاص ألاولُت : جسؼن في هظا ألازير ظمُ٘ اإلاىاص التي جم قغائها مً َٝغ اإلااؾؿت مشل : الظعي ، 

ً بةٖضاص َلب  ال٣مذ، الهىظا ...بلخ، و ٖىض ا٢تراب هٟاط ؤو هٟاط هظه اإلاىاص ألاولُت ج٣ىم مهلخت الخسٍؼ

ً بكغاء ال٨مُت اإلاُلىبت.  لكغاء ال٨مُت الالػمت و ج٣ىم مهلخت الخمٍى

 ًَ مً الهىظا. 700ًَ مً الظعي و  1000: ًجب ؤن ًدخىي مسؼون ألامان باإلااؾؿت ٖلى  مالخظت

ظًت للضواظً ، ألاب٣اع، و ج٣ىم هظه اإلاهلخت  :مخاصن اإلاىاد الخامت جسؼن ٞيها اإلاىخجاث الخامت اإلاخمشلت في ألٚا

ت، وهظا م٘ بٖضاص ونل الخغوط و حؿلم ب ةزغاط اإلاىخجاث جامت الهى٘ بىاءا ٖلى َلب مً اإلاهلخت الخجاٍع

.ً  وسخت مىه ل٩ل مً مهلخت اإلاداؾبت الٗامت، مداؾبت اإلاىاص، مهلخت الخىػَ٘ و مهلخت الخسٍؼ

ً ٢ُ٘ الُٛاع الخانت بالىخضة و ٖىض الا مطلخت كؿاع الغُاس خخُاط له جغؾل : ج٣ىم هظه ألازيرة بخسٍؼ

ت.  اإلاهلخت بطن َلب بلى اإلاهلخت الخجاٍع

ً و الى٣ل: و جٟٕغ بلى زالر مهالر:  صاثغة الخمٍى

ً : و ٣ًهض بها حُُٛت خاظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاص ألاولُت في خالت ه٣هها، ُٞدغع َلب مً مطلخت الخمٍى

ُت الالػمت مً اإلااصة اإلاغاص الغثِـ اإلاهلخت بكغاء اإلااصة الالػمت، خُض ٩ًىن م٣ُضا هظا الُلب بال٨ مُت و الىٖى

 قغاءها .

: جخمشل هظه اإلاهلخت بى٣ل اإلاىخجاث الخامت بلى الؼباثً في خين َلبىا طل٪ و ه٣ل اإلااصة ألاولُت  مطلخت الىلل

 مً اإلاىعصًً.

 : صوعها نُاهت وؾاثل الى٣ل و اإلاداٞٓت ٖليها الؾخسضامها ؤ٢ص ى مضة مم٨ىت.مطلخت الطُاهت

 : جخ٩ىن مً مهالر زالر و ٧ل مهلخت جغجبِ باألزغي خُض ال ًم٨ً الٟو بُنهما.ظخغاللداةشة الا 

ُت اإلاُلىبت مً مطلخت ؤلاهخاج : جهى٘ هظه اإلاهلخت ؤٚظًت ألاوٗام و الضواظً، خؿب ال٨مُت و الىٖى

ن ًٖ ه٣هها الؼباثً، ٧لما ٧ان ه٣و في اإلااصة ألاولُت ٢امذ اإلاهلخت بةعؾا٫ َلب إلاهلخت حؿُير اإلاساػن حٗت

 لخلبي هظه اإلاهلخت ألازيرة َلبها و حؿض خاظاتها بكغائها للماصة ألاولي.

ت ُٟهها بُ٘ اإلاىخجاث الخامت خُض جإزظ مً الؼبىن الكُ٪ و بطن َلب و حؿلمه ونل  اإلاطلخت الخجاٍس : ْو

السخب خُض ًخىظه الؼبىن بلى مهلخت ؤلاهخاط و ًخم حسجُل ٧ل اإلاٗلىماث الخانت بالؼبىن، و الىٕى اإلاغاص 

 لُم و بطن إلزغاطقغاثه م٘ ال٨مُت و بٗضها ًخىظه بلى مهلخت حؿُير اإلاسؼون ٞدؿلمه هظه ألازيرة ونل الدؿ
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ت و جمضه بضوعها الٟاجىعة قٍغ ؤن  اث التي ٢ام بكغائها لِؿلم ونل ؤلازغاط بلى اإلاهلخت الخجاٍع اإلاكتًر

 جدخىي ٖلى ٧ل اإلاٗلىماث الخانت باإلاىخج اإلاكتري و ج٣ضم وسخت ٖنها بلى اإلاداؾبت الٗامت ٢هض حسجُلها.

غ  : ًخم ٞيها نُاهت ججهيزاث ؤلاهخاطمطلخت الطُاهت ٘ ج٣اٍع و اإلادغ٧اث ال٨هغباثُت... ج٣ىم هظه اإلاهلخت بٞغ

ت بلى مهلخت اإلاداؾبت جخًمً ج٩ال٠ُ الكغاء ل٣ُ٘ الُٛاع و ج٩لٟت الُض الٗاملت و مهاٍع٠ بصزا٫  قهٍغ

 حٛيراث ٖلى آلاالث.

امت ؤزىاء ٖملُت : مهمهها الخإ٦ض مً ظىصة اإلاىاص ألاولُت الىاعصة للماؾؿت و اإلاىخجاث الخداةشة مشاكبت الىىغُت

ؤلاهخاط و بٗضها بين اإلاهلخت و البى٪ الؾخسغاط ال٨ك٠ البى٩ي للماؾؿت للخإ٦ض مً صخت حسجُالتها 

ت.  الضٞتًر

صط و هظا لضٞ٘ ؤظىع اإلاخمغهين 5000: البض ؤن ًدخىي ٖلى مبلٜ اخخُاَي ٢ضعه كعم خاص بالطىذوق 

ض ؾٗغها ًٖ لدؿضًض زمً قغاء الُىاب٘، و ٌؿخٗمل ؤًًا لكغاء ٢ُ٘ الُٛ صط ، و ًجب ؤن 1500اع ال ًٍؼ

ُا. ت الٗامت ٖلى ٖلم بالىيُٗت اإلاالُت ؤؾبٖى  ج٩ىن اإلاضًٍغ

: مهمخه ألاؾاؾُت مغا٢بت اإلااؾؿت، و الؿهغ ٖلى خمُت اإلامخل٩اث الٗمىمُت مً ؤي اؾههضاٝ صازلي ؤو ألامً

 زاعجي.

ت و :جدخىي ٖلى ٢ؿم الكاون الاظخماُٖت و مهلخخين ه ؤلاداسة الػامت ما : مهلخت حؿُير اإلاىاعص البكٍغ

ُٟهها ألاؾاؾُت جخمشل في حؿُير ملٟاث اإلاؿخسضمين، جدًير سجالث ألاظىع و  مهلخت الخضماث، ؤما ْو

الٗالواث ، ؤلاهظاعاث، ملٟاث الخ٣اٖض، الًمان الاظخماعي و ٦ظل٪ صٞ٘ الاقترا٧اث و اإلاىذ الٗاثلُت ٦ما ج٣ىم 

ت اإلاؿخد٣ت.بدسجُل خىاصر الٗمل و ألامغاى   اإلاهىُت و الُٗل الؿىٍى

 : جخ٩ىن مً زالر مهالر و هي:  داةشة اإلاالُت و اإلاداظبت

 : و حكمل ألا٢ؿام الشالر آلاجُت: مطلخت اإلاداظبت الػامت

: ًخم ٖلى مؿخىي هظا ال٣ؿم اؾخ٣با٫ ٞىاجير الكغاء مً ٢بل اإلاهالر اإلاُٗىت للىخضة: مشل كعم اإلاىسدًً

ً و ج٩ى  ن مصخىبت بةطن الُلب و بطن الاؾخالم و جغا٢ب هظه الىزاث٤ مً َٝغ عثِـ اإلاهلخت مهلخت الخمٍى

اث ، جم حؿلم وسخ ٖنها بلى مهلخت  و بٗض الخإ٦ض ًخم اإلاهاص٢ت ٖليها، و حسجل في الُىمُت الخانت باإلاكتًر

 اإلاالُت و اإلايزاهُت ؤن حؿضص ُٞه ٢ُمت اإلابالٜ.

٣ت بةطن ؤلازغاط بطن الاؾخالم بلى مهلخت اإلاداؾبت الٗامت مً َٝغ  كعم الضباةً : جغؾل وسخ الٟىاجير مٞغ

ت ؤًً ٣ًىم اإلاداؾب بمغا٢بهها و حسجُلها في الُىمُت الخام بالؼبىن، و في ألازير حؿلم بلى  اإلاهلخت الخجاٍع

 مهلخت اإلاالُت و اإلايزاهُت للخدهُل.

ت ٧ل قهغ بىي٘ مظ٦غة ألاظىع الخانت بالٗما٫ التي جدى٫ مً : ج٣ىم مهلخت اإلاىاعص ال كعم ألاحشة بكٍغ

 مهلخت اإلاداؾبت الٗامت و جغاظ٘ مً َٝغ اإلاداؾب في الُىمُت.

 : جخ٩ىن مً ٢ؿمين هما  مطلخت اإلاالُت و اإلايزاهُت
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٢ؿم زام بالبى٪: ٌؿخ٣بل ق٩ُاث الؼباثً و حسجل في صٞاجغ ؤلاًغاصاث و الى٣ٟاث و جىظه بلى مهلخت 

الخىػَ٘ التي ج٣ىم بخجمُٗه و في ألازير و بٗض حسجُلها في الضٞتر جغؾل بلى البى٪ ؤًً ٩ًىن هىا٥ اجها٫ 

 قهغي.

 اإلاؿلب الثالث: الجاهب ؤلاظتراجُجي لىخذة حغزًت ألاوػام و أهذافها و مبُػاتها.

ل  جخميز وخضة حٛظًت ألاوٗام بىالًت مؿخٛاهم  بضوع بؾتراجُجي ير خاظُاث و جمٍى هام إلاا لها مً ٢ضعة ٖلى جٞى

غ و بوٗاف  بت لها مً ؤٚظًت ؤوٗام بدُض تهضٝ هظه ألازيرة بلى جٍُى ٧اٞت خاظُاث الىالًت و اإلاضن ال٣ٍغ

ت وكاَها.  الا٢خهاص و جد٤ُ٣ و اؾخمغاٍع

 الفشع ألاول: الجاهب الاظتراجُجي لىخذة حغزًت ألاوػام.

 ًخمشل ُٞما ًلي: 

 خجاث :غذد اإلاى .1

ظًت اإلاىظهت لألوٗام:  هظه الىخضة جيخج زالر ؤهىإ مً ألٚا

 " ٌُالىٕى ألاو٫ مىظه للضظاط اإلاىخج للبPonte." 

 " ٪الىٕى الشاوي مىظه لضظاط الظي ٌؿههلChaire." 

 " الىٕى الشالض مىظه بلى اإلاىاش يBauvin." 

 هىغُت اإلاىخج:  .2

داث مؿاولي الىخضة ٞةن مىخجاتهم  جخميز بجىصة ٖالُت م٣اعهت بمىخج ال٣ُإ الخام، و هظا اؾخصىاء بلى جهٍغ

ُت الجُضة للمىاص ألاولُت اإلاؿخىعصة مً الخاعط و ٦ظا اخترام اإلا٣اًِـ الٗلمُت في جغ٦ُبت اإلاىخج.  هدُجت الىٖى

 ؾبُػت الضباةً و أبػاد و العىق : .3

" ٦ما جيكِ ORAVIOمُت مشل "الؼباثً مخٗضصون و هم الخٗاوهُاث و اإلاغبين الخىام و ٦ظا اإلااؾؿاث الٗمى 

 الىخضة في ؾى١ الجهىي و خههها جتزاًض وؿبُا.

 ؾبُػت اإلاىسدًً: .4

ىُت ؤهمها:   و هم اإلااؾؿاث ٖمىمُت َو

 "وخضة اإلاُىاء و التي زهها الــONAB  لكغاء الؿل٘ و اإلاىاص ألاولُت )الظعي، الهىظت(، مً الخاعط و "

 اؾخ٣بالها و جىػَٗها ٖلى الىخضاث و جخمغ٦ؼ هظه في مى٣ُت وهغان.

  ت ظًت. GMVمغ٦ب ألاصٍو  بخلُالث مهمهها نى٘ الُٟخامُىاث التي جضزل في جغ٦ُب ألٚا

  ىُت للغزام  )ال٩لـ(. ENOFاإلااؾؿت الَى

 ىُت للىع١  )ألا٦ُاؽ(.  ENAPALاإلا٣ىي  اإلااؾؿت الَى
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  اإلاُبٗت البُا٢اثETIQUETTE . 

 هىغُت ؾشق البُؼ: .5

٣ت مباقغة خؿب الُلبُت.  البُ٘ ًخم بٍُغ

 هىغُت الخطيُؼ:  .6

ل و ؤلاهخاط  هي جضزل الهىاٖاث الٛظاثُت و الهىاٖاث الخُٟٟت بلى ٖملُت ؤلاهخاط ج٣ىم ٖلى ٖملُت الخمٍى

 ٌٗخمض ٖلى الُلبُاث.

 : حجم ؤلاهخاج .7

 هي الىخضة جضزل يمً الؿلؿلت اإلاخىؾُت مً خُض حجم ؤلاهخاط.

 مذة دوسة ؤلاهخاج و دسحت جلىُاجه: .8

 ج٣ضع مضة صوعان ؤلاهخاط بؿاٖت واخضة خُض الٗمل هظا هى آلي ؤ٦ثر مً ًضوي.

 حجم اإلاإظعت: .9

 الىخضة مخىؾُت الدجم.

 اإلاىافعت :  .10

 ًيخجىن ؤٚظًت ؤوٗامهم بإهٟؿهم و ًبُٗىن الٟاثٌ.ًىظض مىاٞؿين اإلاخمشلين في اإلاغبُين الخىام الظًً 

 الفشع الثاوي: أهذاف وخذة حغزًت ألاوػام.

ويٗذ اإلااؾؿت زُت حٗمل ٖليها و منها جد٤٣ ٖضة ؤهضاٝ و ع٢م ؤٖما٫ ظُض، و جخمشل ؤهضاٝ الىخضة ُٞما 

 ًلي:

 ُت اإلاىخجاث و جدؿين  الخيؿ٤ُ الضازلي ل٨ٟاءاث و زبراث اإلاخىاظضة ٖبر ٧اٞت اإلاجاالث الخانت منها هٖى

 ال٣ضعاث الخ٣ىُت و الا٢خهاصًت لخم٨ين زل٤ ْغوٝ جىمذ الخ٣ضم في اإلاىاٞؿت.

  الاؾدشماع في مُاصًً هامكُت للٟٕغ مشل: البُ٘ بالخجؼثت ٖبر قب٨ت مً ه٣اٍ البُ٘ و جىمُت جغبُت صظاط

اع ٖال٢اث الكغا٦ت.الل ً في ؤلَا  خم و جمٍى

  ظًت غ و جدؿين مىخجاث الخٛظًت الخُىاهُت الؾُما ألٚا و مىخجاث ظضًضة ؤزغي و طل٪  اإلادببتجٍُى

 بٗهغهت مهاو٘ ؤلاهخاط.

 جغمي في ألازيرة بلى ظٗل مىخجاث اإلاجم٘ في مؿخىي  و ؤزيرا جبدض ًٖ الكغا٦ت و هظه ؤلاؾتراجُجُت

غ  ت ٦ما تهضٝ بلى جغقُض بًجابي للجهض الا٢خهاصي اإلاخٞى اإلا٣اًِـ الضولت م٘ ؤؾٗاع مُاب٣ت للمٗاًير ؾاٍع

 لضي اإلاجم٘ و ٞغوٖه.
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 الفشع الثالث: مبُػاث وخذة أغزًت ألاوػام .

بت ٞالح في لضي وخضة ؤٚظًت ألاوٗام ؤنىاٝ مسخلٟت إلابُٗاتها  خؿب خاظت ٧ل هٕى مً الخُىاهاث و خؿب ٚع

ب ؤن جيخجه ألاوٗام التي ًل٨ها و ؾىظ٦غ مسخل٠ هظه ألاهىإ ٦ما ًلي:  اإلاىخج الظي ًٚغ

 ": Chairأغزًت الذحاج اإلاىحه ًطبذ لخىم لبُػاء "

ت مً الضظاط  لُهبذ و هظا الضظاط ٩ًىن مىظها لالؾههال٥ مباقغة، بمٗنى ؤهه جسهو مباقغة مجمٖى

لخىما بًُاء ُٞمغ هظا الضظاط مً مغخلت ال٨خ٩ىث بلى ؤن ًهل بلى مغخلت الضظاط اإلاىظه لالؾههال٥ بىٕى 

ب في الخهى٫ ٖلُه و اإلاخمشلت ُٞما ًلي:  مً الخٛظًت الخانت بهظا الىٕى الظي جٚغ

 " حٛظًت البضاًتDémarrage .و التي ج٩ىن في اإلاغخلت ألاولى مً ٖمغ ال٨خ٩ىث " 

 لىمى "حٛظًت اCroissance.و ج٩ىن في مغخلت ال٨خ٩ىث بلى ؤن ًهبذ في مغخلت الضظاط " 

 " حٛظًتFinition1 " و "Finition2"  و هي حٛظًت زانت بهظا الضظاط البالٜ ل٨ً مً ؤظله ؤن ًىظه

لالؾههال٥ ًجب ؤوال الخسلو  مً الصخىم التي ًدخىي ٖليها ظؿم الضظاط و هظه الخٛظًت حؿاٖض ٖلى 

الصخىم و  لهظا ًهبذ الضظاط بٗض جىاوله لهظه الخٛظًت لٟترة مُٗىت ظاهؼ لُخىظه لالؾههال٥ خغ١ جل٪ 

 ٦لخىم البًُاء.

 : Pontأغزًت الذحاج البُىع 

ب به، بمٗنى وؿخُُ٘ بخٛظًت زانت حُٗي لهظا الضظاط ٧ي  و هىا ؤًًا وؿخُُ٘ الخد٨م مً اإلاىخج الظي هٚغ

ب به بما ب ٌُ مىظه لالؾههال٥ او بٌُ مل٣ذ لُهبذ ٦خا٦ُذ و مً ؤظل ًيخج البٌُ ل٨ً خؿب ما هٚغ

الخهى٫ ٖلى ط٦غهاه ٖلُىا بجبإ الخٛظًت الخالُت و َبٗا ٩ًىن هظا الىٕى مً الضظاط ٢ض مغ ٖلى مغخلت حٛظًت 

ين ألاولُين "  ." Démarrageالبضاًت في ألاؾبٖى

  حٛظًتPFP1 .ًو ج٩ىن مً ألاؾبٕى الشاوي ٌٗني بضاًت مغخلت الىمى بلى ٚاًت ألاؾبٕى الشام 

  حٛظًتPFP2 .و ج٩ىن مً ألاؾبٕى الشامً ٖكغ 

 الضظاط الظي ًيخج بٌُ مىظه لالؾههال٥  حٛظًتPondeuse    و هى ٖباعة ًٖ ٚظاء زانت ًخد٪ في بهخاط

 ٌُ اإلاىظه لالؾههال٥ .هظا الضظاط ًيخج بٌُ ٣ُٖم ٚير مل٣ذ و هظا مً ؤظل الب

 حٛظًت الضظاط اإلاىخج للبٌُ ٦خا٦ُذ بٗض ٞترة و ٌؿمى بــPantrepre   و بهظا جدهل ٖلى بٌُ مل٣ذ

 التي ؾب٤ ط٦غها. 2ؤو  1بالخهى٫ ٖلى ٦خا٦ُذ بما بجبإ مشلما هي ؤو جسً٘ إلخضي اإلاغخلخين 

 :   S/T ruminantحٛظًت الب٣غ 

 و جى٣ؿم هي ألازغي بلى ٢ؿمين ٦ما ًلي: 
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و هى ٚظاء زام بالب٣غة الخلىب ٌؿاٖضها في بهخاط الخلُب و ال ًجىػ للشىع الخىاو٫ مً هٟـ   Bovinحٛظًت 

ب في الخهى٫ ٖلُه مً  ٚظاءها ألن ٧ل هٕى له ٚظاء ًخىا٤ٞ خؿب خاظاجه و َبُٗت الخُىان بىٟؿه و ما هٚغ

 مىخج ٦ما ؾل٠ و ؤن ط٦غها.

 و هىا ًىظه هظا الىٕى مً الٛظاء بلى الشىع و الخغوٝ ألهه ٌؿاٖض في الىمى .  Ovinحٛظًت 

 :  S/T Diversحغزًت أخشي جذعى 

 و هسو بالظ٦غ باقي ألاوٗام التي هظ٦غها في ألانىاٝ ؤٖاله و منها:

 .الضً٪ الغومي 

 .الخهان 

 الخُىاهاث اإلاىظىصة بدض٣ًت الخُىاهاث. الٛؼالن بطا ٦ىا مخدضر ًٖ 

 .ألاعهب و باقي الخُىاهاث 

 اإلابدث الثاوي : الخذكُم الخاسجي هىظُلت لخلُم ألاداء اإلاالي وجدلُم فػالُاجه في اإلاإظعت

 اإلاؿلب ألاول : غشع اللىاةم اإلاالُت  

 الفشع ألاول: ميزاهُت اإلاإظعت 

 للماؾؿت ٧الخالي : ؾٝى ه٣ىم بضعاؾت الجاهبين مً اإلايزاهُت

 .2017-2016(: حاهب ألاضىل إلاإظعت وخذة أغزًت ألاوػم خالل الفترة 01-03الجذول سكم )

اللُمت الطافُت  اهخالن الشضُذ اللُمت الطافُت هلاؽ ألاضىل 

2017 

اللُمت الطافُت 

2016 

أضىل غير 

ت   الجاٍس

     

ت  28800.00 519600.00 227400.00 741000.00  جشبُخاث مٗىٍى

      جشبُخاث ُٖيُت 

 123270180.00 123270180.00  123270180.00  ؤعاض ي 

 1421375 13258948.18 57261313.07 70520261.25  مباوي 

الخشبُخاث 

 الُٗيُت ألازغي 

 268759187.75 187621344.54 81137843.21 84972880.70 

الخشبُخاث في 

 ق٩ل امخُاػ

     

 الخشبُخاث

ت بهجاػها  الجاٍع

 86443637.66  86443637.66 86443637.66 

الخشبُخاث مالُت 

 ؤزغي 

     

     ؾىضاث 
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اإلاؿاهمت 

بىاؾُت 

 اإلاٗاصلت

الخؿاباث 

الضاثىت اإلالخ٣ت 

بمؿاهماث 

 زاعط اإلاجم٘

     

ؾىضاث ؤزغي 

ت  ظاٍع

     

يغاثب اإلااظلت 

 ٖلى ألانى٫ 

 3240872.59  3240872.59 3429838.05 

مجمىع 

ألاضىل 

ت  الجاٍس

 552975139.25 245110057.61 307865081.64 312359090.60 

ت   أضىل حاٍس

اإلاسؼوهاث و 

اإلاىخجاث ٢ُض 

الخىُٟظ 

الخؿاباث 

 الضاثىت

 87232560.20 341690.68 86890869.52 56175739.15 

1542586830.9  الؼباثً 

9 

35641889.57 1504944941.42 1174210747.42 

الخؿاباث 

 ألازغي الضاثىت

 19678.98  19678.98 144233.36 

يغاثب ألازغي 

و الدؿضًضاث 

 اإلامازلت

 121837692.91 

 

 121837692.91 96079888.00 

ىت  2747293.86 3822270.34  382270.34  زٍؼ

مجمىع 

ألاضىل 

ت   الجاٍس

 1753499033.4

2 

35983580.25 1717515453.17 132935790.1.72 

الػام  مجمىع

 لألضىل 

 2306474172.6

7 

281093637.86 2025380534.81 1641716991.85 
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ت بمبلٜ  صط هي البرمجُاث الخانت بىٓام اإلاداؾبي و بغهامج ؤظىع الٗما٫ و 28800.00الخشبُخاث اإلاٗىٍى

ضعه بهافي ٢ ٢227400.00ُمت الاهخال٥ بمبلٜ ٢ضعه  513600البرهامج الخام بدؿُير اإلاسؼون بمبلٜ ٢ضعه 

 صط.227400.00صط م٣اعهت بالؿىت اإلاايُت  28800

 %1.68=28800.00/ 28800.00 -513600.00:  وعبت الخغير

 n-1ؤ٦بر مً  n: الؿىت مالخظت

جخ٩ىن مً ؤعاض ي ، مباوي ، جشبُخاث ُٖيُت ألازغي، زبِخاث ٢ُض  54899266.66: بمبلٜ  الخثبُخاث الػُيُت

 ؤلاهجاػ، جشبُخاث مالُت:

 صط.n (2017 =)217666971.39افي للخشبُخاث الُٗيُت لؿىت اإلابلٜ اله

 . -0.02%=  222456814.35/  22456141.35 – 217666971.39:  وعبت الخغير

 .n-1ؤنٛغ مً  n: الؿىت مالخظت

ت  صط، ًىظض ٞيها اإلاسؼوهاث ، الظمم و الى٣ضًاث :1717515453.17: بمبلٜ  ألاضىل الجاٍس

 صط. 14306668.67=  56175793.15+  86890869.52اإلاسؼوهاث بمبلٜ 

ت، مسؼوهاث هه٠ مهىٗت،  جخ٩ىن مً مسؼوهاث البًاج٘، مىاص ؤولُت، لىاػم ؤزغي مسؼوهاث الجاٍع

 مسؼوهاث مهىٗت و مسؼوهاث لضي الٛير.

 صط 1769868921.98الظم و الى٣ضًاث بمبلٜ 

 جخ٩ىن مً ما ًلي: 

ت ، ال٣ُإ الخام(الؼباثً )ال٣ُإ الٗام، الهُئاث ؤلاص  اٍع

ت الغؾمُت.  مضًىىن مسؼون، حؿب٣ُاث اإلاىعصون و  حؿب٣ُاث بلى الهُئاث ؤلاصاٍع

 الًغاثب .

 .2017-2016(: حاهب الخطىم إلاإظعت وخذة حغزًت ألاوػام خالل الفترة 02-03الجذول سكم )

 2017 2016   (N-1) (N) الخطىم

   سؤوط ألامىال الخاضت

   عؤؾما٫ جم بنضاعه.

   عؤؾما٫ اإلا٨خب ٚير اإلاُلىب.

   ٖالواث و اخخُاَاث .

   ٞاع١ بٖاصة الخ٣ُُم 

   ٞاع١ اإلاٗاصلت

 18657937.61 7992115.75 الىدُجت الهاُٞت 

   ا٢تراياث ؤزغي 

 1039287091.44 1309790476.87 ا٢تراياث ؤزغي لغؤؾما٫

   خؿاباث الاعجباٍ 

 1057945029.05 1317782592.62 اإلاجمىع 

ت    خطىم غير الجاٍس



 دراسة حالة مؤسسة وحدة أغذٌة األنعام                                الفصل الثالث        
 
__________________________________________________________________________ 

81 
 

 

   ٢غوى و صًىن مالُت 

   يغاثب ؤزغي 

 18051779.23 17057224.29 ماوهاث و مىخجاث مشبخت مؿب٣ا

ت  18051779.23 17057224.29 مجمىع خطىم غير حاٍس

ت     خطىم حاٍس

 547967872.17 663622480.57 مىعصون و خؿاباث ملخ٣ت 

 1088190.02 10473159.74 يغاثب 

 16664121.38 16445077.59 صًىن ؤزغي 

ىت ؾالبت    زٍؼ

ت   565720183.57 690540717.90 مجمىع خطىم حاٍس

 1641716991.85 2025380534.81 اإلاجمىع الػام للخطىم

 

 الخطىم :

 سأط اإلاال الخاص: 

 ألازغي. ًخ٩ىن مً عؤؽ اإلاا٫ الهاصع، اخخُاَاث، هدُجت الؿىت اإلاالُت، عئوؽ ألامىا٫

 صط. 17057224.29بمبلٜ  N 2017عؤؽ اإلاا٫ الخام لؿىت  -

ت لؿىت  -  صط. 18051779.23بمبلٜ  N-1 2016الخهىم ٚير الجاٍع

 % 6-=  18051779.23/  18051779.23 – 17057224.29:  وعبت الخغير

 N-1ؤنٛغ مً  N: الؿىت مالخظت

ت :   خطىم حاٍس

 جخ٩ىن مً مىعصون و خؿاباث اإلالخ٣ت ، يغاثب حؿب٣ُاث الؼباثً 

ت لؿىت  -  صط 690540717.90( بمبلٜ 2017) Nزهىم الجاٍع

ت لؿىت  -  صط. 565720183.57( بمبلٜ 2016) N-1زهىم الجاٍع

 .%22=  565720183.57/  565720183.57 - 690540717.90:  وعبت الخغير

 .N-1ؤ٦بر مً  N: الؿىت  مالخظت

 شع الثاوي : حذول خعاب الىخاةج للمإظعت الف
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 (2017-2016( خعاباث الىخاةج إلاإظعت حغزًت ألاوػام للفترة )03-03حذول)

 البُان  2017 2016

 مبُٗاث و مىخجاث ملخ٣ت  500607428.61 526322084.50

ت  341690.68   حٛير مسؼون اإلاىخجاث النهاثُت و الجاٍع

 ؤلاهخاط الشابذ   

 الخىاػ٫ ًٖ ؤلاهخاط اإلاسؼن    

 بٖاهاث ؤلاؾخٛال٫   

 جىاػالث م٣ضمت   

 جىاػالث مؿخلمت   

 بهخاط الؿىت اإلاالُت-1  500949119.29 526322084.50

اث مؿههل٨ت  -402041582.53 -410707418.70  مكتًر

 زضماث زاعظُت و بؾههال٧اث ؤزغي   -7629167.50 -9778502.19

 بؾههال٥ الؿىت اإلاالُت-2  -409670750.03 -420485920.89

 اللُمت اإلاػافت لإلظخغالل-3  91278369.26 105836163.61

 ؤٖباء مؿخسضمين  -57442989.89 -66279523.11

 يغاثب و عؾىم .حؿضًضاث ممازلت  -7168173.93 -6312029.43

 ئحمالي فاةؼ الاظخغالل -4  26667205.44 33244611.07

 مىخجاث ٖملُاجُت ؤزغي   1496238.48 2255704.17

 ؤٖباء ٖملُاجُت ؤزغي   -4794314.03 -7770902.27

 مسههاث ؤلاهخال٧اث. اإلااوهاث و زؿاعة ال٣ُمت  -9909482.95 -8271213.03

 اؾترظإ ٖلى زؿاعة ال٣ُمت و اإلااوهاث  4196162.17 9488351.25

 الىدُجت الػملُاجُت -5  17655809.11 28946551.19

 مىخجاث مالُت   

 ؤٖباء مالُت  -9474727.90 -9476130.97
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 الىدُجت اإلاالُت -6  -9474727.90 -9476130.97

 الىدُجت الػادًت كبل الػشاةب-7  8181081.21 19470420.22

 الًغاثب اإلاؿخد٣ت ٖلى الىدُجت الٗاصًت   

 الٗاصًت الًغاثب اإلااظلت )حٛيراث( ٖلى الىدُجت  -188965.46 -812482.61

 مجمٕى مىخجاث اليكاَاث الٗاصًت  506641519.94 538066139.92

 مجمٕى اٖباء اليكاَاث الٗاصًت  -498649404.19 -519408202.31

 الىدُجت الػادًت-8  7992115.75 18657937.61

 الٗىانغ ٚير الٗاصًت )مىخجاث(   

 الٗىانغ ٚير الٗاصًت )ؤٖباء(   

 غير الػادًت الىدُجت -9   

 الىدُجت الطافُت للعىت اإلاالُت -10  7992115.75 18657937.61

ان الىدُجت الهاُٞت للؿىت  2017بلى  2016هالخٔ مً زال٫ ظضو٫ خؿاباث الىخاثج للٟترة اإلامخضة مً     

ذ حٛير و قهضث اهسٟايا ؾىت  ٗىص هظا في   , 2016م٣اعهت بؿىت  2017اإلاالُت ٧اهذ مىظبت بال ؤجها ٖٞغ َو

٠ اإلاؿخسضمين بؿبب الٗالواث اإلاكهىصة و بياٞت  اعجٟإ ؤؾٗاع ؤٚظًت ألاوٗام... و ٦ظا اعجٟإ مهاٍع

 مؿخسضمين ظضص

 جلُُم ألاداء اإلاالي باظخخذام اليعب اإلاالُت و مإششاث الخىاصن اإلاالي :اإلاؿلب الثاوي 

 : جلُُم ألاداء باظخخذام اليعب اإلاالُت-1

٤ اليؿب اإلاالُت ٢مىا بىي٘ اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخهغة إلااؾؿت حٛظًت  مً ؤظل حؿهُل جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت ٞو

 : و الجضوالن الخالُان ًىضخان طل٪ 2017-2016ألاوٗام للٟترة اإلاضعوؾت 
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 (2017-2016ألاضىل للفترة ) ( اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاخخطشة إلاإظعت حغزًت ألاوػام حاهب04-03حذول )

 2017 2016 البُاهاث

   ألاضىل الثابخت

 307865081.64 312359090.60 مجمىع ألاضىل الثابخت

 ألاضىل اإلاخذاولت

 

 كُم الاظخغالل

 كُم كابلت للخدلُم 

 كُم حاهضة

 

 

1230530719.93 

96079888 

2747293.86 

 

 

1591855489.92 

121837692.91 

3822270.34 

 1717515453.17 1329357901.79 ألاضىل اإلاخذاولت مجمىع

هالخٔ و  , (2017-2016مً زال٫ اإلايزاهُت اإلاسخهغة للماؾؿت ظاهب ألانى٫ مً زال٫ الٟترة ما بين )    

بك٩ل ٖام ؤن اإلااؾؿت حٗٝغ اؾخ٣غاع وؿبي ٖلى مؿخىي جغ٦ُبت ألانى٫ الشابخت  و ألانى٫ اإلاخضاولت زال٫ 

 خُض هالخٔ حٛيراث َُٟٟت لهم ; الٟترة اإلاضعوؾت

 (2017-2016( اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاخخطشة إلاإظعت حغزًت ألاوػام حاهب الخطىم للفترة)05-03حذول )

 2017 2016 البُاهاث

 ألامىال الذاةمت

 ألامىال الخاضت

لت و مخىظؿت آلاحل  دًىن ؾٍى

 

18657937.61 

1039287091.44 

 

7992115.75 

1309790476.87 

 1317782592.62 1057945029.05 ألامىال الذاةمت مجمىع

 707597942.19 583771962.8 الذًىن كطيرة ألاحل

 2025380534.81 1641716991.85 مجمىع الخطىم 

ش اإلاالُت للمإظعت  : اإلاطذس                       مً ئهجاص الؿالب باالغخماد غلى الخلاٍس
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-2016إلااؾؿت حٛظًت ألاوٗام ظاهب الخهىم زال٫ الٟترة اإلامخضة ما بين )مً زال٫ اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخهغة 

لت و مخىؾُت  ; هالخٔ ؤن اإلااؾؿت َغؤ ٖليها حٛير ٠َُٟ في ألامىا٫ الخانت ; (2017 و٦ظل٪ الضًىن  ٍَى

 َغؤ ٖليها اعجٟإ ٠َُٟ ما بين الٟترة اإلامخضة و هٟـ ألامغ باليؿبت للضًىن ٢هيرة آلاظل.  آلاظل

ل و الاظخلاللُت اإلاالُت )الهُيلت اإلاالُت(و-1-1   : عب الخمٍى

(   2017-2016ؾيخٗغى مً زال٫ الجضو٫ الخالي ألهم وؿب اله٩ُلت اإلاالُت إلااؾؿت حٛظًت ألاوٗام في الٟترة )

  : و التي جإحي ٖلى الىدى الخالي

 (2017-2016الهُيلت اإلاالُت إلاإظعت حغزًت ألاوػام في الفترة ) ( وعب06-03حذول ) 

 2017 2016 الػالكت البُان

ل  الذاةم  4.28 3.39 ألامىال الذاةمت/ألاضىل الثابخت وعبت الخمٍى

ل  الزاحي  0.03 0.06 ألامىال الخاضت/ألاضىل الثابخت وعبت الخمٍى

 0.004 0.01 الخطىم ألامىال الخاضت/مجمىع وعبت الاظخلاللُت اإلاالُت

 0.1 0.99 مجمىع الذًىن/مجمىع ألاضىل  وعبت اللذسة غلى الدعذًذ

لت ومخىظؿت آلاحل  وعبت العُىلت  آلاحلت دًىن ؾٍى

 /ألامىال الخاضت

0.005 0.006 

ش اإلاالُت للمإظعت : اإلاطذس               مً ئهجاص الؿالب باالغخماد غلى الخلاٍس

ل الضاثم للماؾؿت زال٫ الٟترة ) (  ؤ٦بر مً الىاخض، ما 2017-2016مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن وؿبت الخمٍى

٤ ألامىا٫ الضاثمت م٘ وظىص  لها ٧لها ًٖ ٍَغ ًض٫ ٖلى ؤن ألانى٫ الشابخت التي جمخل٨ها اإلااؾؿت ٣ًىم بخمٍى

 خضاولت للمغ٦ب.  هامل ؤمان ٌٗبر ًٖ ٞاثٌ حُُٛت ألانى٫ الشابخت جمى٫ به ألانى٫ اإلا

ل الخام للماؾؿت ٞهي ؤنٛغ مً الىاخض َىا٫ الٟترة اإلاضعوؾت،ما ٌٗني لجىء  ؤما ُٞما ًسو وؿبت الخمٍى

ل ؤنىلها الشابخت. لت و مخىؾُت ألاظل لخمٍى  اإلااؾؿت بلى الضًىن ٍَى

ُٟٗت و هي ما جض٫ باليؿبت ليؿبت الاؾخ٣اللُت إلااؾؿت حٛظًت ألاوٗام زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت هجض ؤن وؿبهها ي

ل زاعظُت.  ل اؾدشماعاتها م٘ اللجىء بلى مهاصع جمٍى  ٖلى ؤن اإلااؾؿت لِؿذ ٢اصعة ٖلى جمٍى

ض مً ز٣ههم التي ًمىدىجها  وؿبت ال٣ضعة ٖلى الدؿضًض حٗبر ًٖ الًمان الظي جمىده اإلااؾؿت لضاثىيها بما ًٍؼ

وال٨ٗـ صخُذ ، و هىا ماؾؿت حٛظًت ألاوٗام لها ،٩ٞلما ٧اهذ هظه اليؿبت نٛيرة ػاصث مً اعجُاح الضاثىين 

 .0.1و  0.99ال حؿخُُ٘ ال٣ضعة ٖلى الدؿضًض ألن وؿبها ٦بيرة خُض بلٛذ ٖلى الخىالي ، 

 2016في  0.06و  0.05ُٞما ًسو وؿبت الؿُىلت آلاظلت هالخٔ ؤجها ؤًًا قبه مٗضومت خُض جتراوح بين 

لت و مخىؾُت ألاظل ، و هظا عاظ٘ بلى ٧ىن ألامىا٫ الخانت حٗخ 2017و بر ٦بيرة ظضا باليؿبت للضًىن ٍَى

ل و مخىؾِ ألاظل.   ل الخاعجي ٍَى لُه ٞاإلااؾؿت ال حٗخمض ٖلى الخمٍى  .ٖو
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  : وعب العُىلت -2-

 ( 2017-2016مً ؤظل جىيُذ نىعة الىيُٗت اإلاالُت إلااؾؿت حٛظًت ألاوٗام زال٫ الٟترة )   

 ؾُىلت ؤنىلها اإلاخضاولت زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت و الجضو٫ الخالي ًىضر  ه٣ىم بضعاؾت وؿب

 زالر ؤهىإ مً وؿب الؿُىلت :وؿبت الؿُىلت الٗامت، ، وؿبت الؿُىلت اإلاسخهغة، و وؿبت الؿُىلت الجاهؼة.

 : (2017-2016( وعب العُىلت إلاإظعت حغزًت ألاوػام في الفترة )07-03حذول ) 

 2017 2016 الػالكت البُان

 2.43 2.28 ألاضىل اإلاخذاولت /الخطىم اإلاخذاولت وعبت العُىلت  الػامت

اإلاخضوهاث / –ألاضىل اإلاخذاولت  وعبت العُىلت  اإلاخخطشة

 الخطىم اإلاخذاولت

2.28 2.43 

 0.005 0.005 اللُم الجاهضة /الخطىم اإلاخذاولت وعبت العُىلت  الجاهضة

ش اإلاالُت للمإظعت مً : اإلاطذس                   ئهجاص الؿالب باالغخماد غلى الخلاٍس

ا  اإلاضعوؾت مخىؾُتهالخٔ مً الجضو٫ ؤن وؿب الؿُىلت اإلاالُت إلااؾؿت حٛظًت ألاوٗام زال٫ الٟترة        هٖى

هظا ٌٗني ؤن ظؼء مٗخبر مً  و  2016,2017ٖلى الخىالي 2.43و  2.28ما، خُض جتراوح وؿبت الؿُىلت الٗامت 

٤ ألامىا٫ الضاثمت،وبالخالي حُُٛت اإلااؾؿت اللتزاماتها ٢هيرة ألاظل بىاؾُت  ألانى٫ اإلاخضاولت ممى٫ ًٖ ٍَغ

ؤنىلها اإلاخضاولت،هظه ألازيرة هاججت ًٖ وظىص ٞاثٌ في ألامىا٫ الضاثمت ،و مً ؤظل الخض٤ُ٢ ؤ٦ثر في ؤي مً 

ل الضاثم ٢مىا بدؿاب الؿُىلت اإلاسخهغة و طل٪ باؾدبٗاص ٢ُم م٩ىهاث ألانى٫ اإلاخضاولت حؿخدىط  ٖلى الخمٍى

 الاؾخٛال٫ )اإلاسؼوهاث( .

وما جىنلىا بلُه هى ؤن اإلااؾؿت حٗخمض في حؿضًض التزاماتها ٢هيرة ألاظل ٖلى ٢ُم الاؾخٛال٫ والتي جخمشل في 

 اإلاسؼوهاث. 

 :وعب الشبدُت-1-3

( و جدضًض ٢ابلُت اإلاغ٦ب ٖلى جد٤ُ٣ 2017-2016زال٫ الٟترة)  مً ؤظل جىيُذ الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت

 ألاعباح مً ألاوكُت الدكُٛلُت، ٢مىا بالضعاؾت آلاجُت، والجضو٫ الخالي ًىضر وؿب الغبدُت: 
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 (2017-2016(وعب الشبدُت إلاإظعت حغزًت ألاوػام في الفترة )08-03حذول )

 2017 2016 الػالكت البُان

 وعبت سبدُت

 اإلابُػاث

بت  ضافي الشبذ بػذ الػٍش

 / اإلابُػاث

0.035 0.016 

 مػذل الػاةذ غلى 

 مجمىع ألاضىل 

بت  ضافي الشبذ بػذ الػٍش

 / مجمىع ألاضىل 

0.01 0.004 

ش اإلاالُت للمإظعت: اإلاطذس                     مً ئغذاد الؿالب باالغخماد غلى الخلاٍس

خُض   0.016و  0.035الخىالي ٧اهذ  ٖلى 2017-2016هالخٔ ؤن وؿب عبدُت اإلابُٗاث للؿىىاث 

 ظاءث مىظبت َُلت ٞترة الضعاؾت. 

م مً اعجٟإ اإلابُٗاث وهظا ألازير 2017-2016ما بين  : هالخٔ اهسٟاى وؿبت عبدُت اإلابُٗاث بالٚغ

بت بيؿبت  %. 1.25عاظ٘ بلى اعجٟإ نافي الغبذ بٗض الًٍغ

خُض 0.04و 0.01ٖلى الخىالي  2017-2016مٗض٫ الٗاثض بلى مجمٕى ألانى٫ للؿىىاث  هالخٔ ؤن

 بيؿبت ٢لُلت. 2017اعجٟٗذ في الؿىت 

بت ٧ان ؤ٦بر مً الاهسٟاى في بظمالي ألانى٫ و هظا ًض٫ ٖلى  ل٨ً الاعجٟإ في نافي الغبذ بٗض الًٍغ

 عبدُت اإلااؾؿت. 

  : ىاصن اإلااليجلُُم ألاداء اإلاالي باظخخذام مإششاث الخ-2

وٗخمض في جدلُلىا للخىاػن اإلاالي إلااؾؿت حٛظًت ألاوٗام ٖلى ؤهم ماقغاث الخىاػن اإلاالي و هي عؤؽ       

ىت.   اإلاا٫ الٗامل ، اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل و عنُض الخٍؼ

 سأط اإلاال الػامل : -2-1

زال٫ هظه الٟترة هداو٫ الخُغ١ لك٩لين ؤؾاؾُين مً عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ، و هما : عؤؽ اإلاا٫          

 الٗامل الهافي و عؤؽ اإلاا٫ الخام. 

 : (2017-2016إلااؾؿت حٛظًت ألاوٗام في الٟترة ) الٗامل الهافيعؤؽ اإلاا٫  -2-1.1

 في الجضو٫ الخالي: 2017-2016الٟترة ًم٨ً جلخُو عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي في اإلااؾؿت زال٫   

 

 

 

 

 

 

 

   



 دراسة حالة مؤسسة وحدة أغذٌة األنعام                                الفصل الثالث        
 
__________________________________________________________________________ 

87 
 

 

 (2017-2016( سأط اإلاال الػامل الطافي إلاإظعت حغزًت ألاوػام في الفترة )09-03حذول )

 2017 2016 البُاهاث

 (1ألامىال الذاةمت )  

 (2ألاضىل الثابخت )  

1057945029.05 

312359030.60 

1317782592.62 

307865081.64 

 1009917510.98 745585998.45 (2)-(1الػامل الطافي=)سأط اإلاال  

ش اإلاالُت للمإظعت : اإلاطذس                مً ئهجاص الؿالب باالغخماد غلى الخلاٍس

مً زال٫ الجضو٫ ؤٖاله هالخٔ ؤن عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي للماؾؿت زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت ٧ان مىظبا 

عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي و هظا عاظ٘ بلى اهسٟاى ألامىا٫ الشابخت و اعجٟإ  ٞاػصاص,2017-2016زال٫ ؾىىاث 

 ألامىا٫ الضاثمت للماؾؿت زال٫ هظه الٟترة.

 (2017-2016سأط اإلاال الػامل الخاص إلاإظعت حغزًت ألاوػام للفترة ) -2-1.2

(في الجضو٫ 2017-2016ًم٨ىىا جلخُو جُىع عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الخام إلااؾؿت حٛظًت ألاوٗام في الٟترة )

 الخالي:  

 (2017-2016(سأط اإلاال الػامل الخاص إلاإظعت حغزًت ألاوػام للفترة )  10-03حذول )'

 2017 2016 البُان

 (1ألامىال الخاضت)  

 (2ألاضىل الثابخت)  

18657937.61 

312359090.60 

7992115.75 

307865081.64 

 -299872965.89 -293701152.99 (2)-(1سأط اإلاال الػامل الخاص =)

ش اإلاالُت للمإظعت :اإلاطذس                 مً ئهجاص الؿالب باالغخماد غلى الخلاٍس

م مً ؤهه  ما ًض٫ ٖلى ؤن ألامىا٫    هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤٖاله ؤن عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الخام ؾالب بالٚغ

 الخانت ال حُٛي ألانى٫ الشابخت التي ًمخل٨ها اإلااؾؿت ،و لهظا اإلااؾؿت ٖليها اللجىء بلى الا٢تراى.  
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  : الاخخُاج مً سأط اإلاال الػامل – 2-

 ظلفُاث مطشفُت( -)دًىن كطيرة ألاحل –كُم حاهضة(  -= )أضىل مخذاولت اخخُاحاث سأط اإلاال الػامل

 ٢ُم ظاهؼة = بؾخسضماث الضوعة –ؤنى٫ مخضاولت *  :خُث أن 

ُت = مىاعص الضوعة. –صًىن ٢هيرة ألاظل                 ؾلُٟاث مهٞغ

  : و بالخالي فان

        

 

خماص ٖلى اإلاُُٗاث اإلاؿخسلهت مً اإلايزاهُت اإلاالُت ،وؿخُُ٘ جدضًض الاخخُاظاث مً عؤؽ اإلاا٫ الٗامل   و بااٖل

 إلااؾؿت حٛظًت ألاوٗام و طل٪ مً زال٫ الجضو٫ الخالي: 

 (2017-2016إلاإظعت حغزًت ألاوػام للفترة ) ( الاخخُاج مً سأط اإلاال الػامل11-03حذول )

 2017 2016 البُان     

 (1ئظخخذماث الذوسة )   

 

 (2مىاسد الذوسة )   

1326610607.93 

 

583771962.8 

 

1713693182.83 

 

707597942.19 

 ؤلاخخُاج مً سأط اإلاال الػامل 

 (=1 )– (2) 

742838645.13 1006095240.64 

ش اإلاالُت للمإظعت : اإلاطذس                مً ئهجاص الؿالب باإلغخماد غلى الخلاٍس

الاخخُاظاث مً عؤؽ  للماؾؿت ؤنهالخٔ مً زال٫ الجضو٫ الظي ًمشل جُىع اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل 

-2016ما بينٖلى الخىالي . (4الخىالي.100; 742838645.13اإلاا٫ الٗامل للؿيخين مىظب و ٧اهذ ٢ُمهها )

  .اعجٟإ في اخخُاظاث الضوعة واهسٟاى في مىاعصهاهالخٔ :2017

 

  

 مىاسد الذوسة –الذوسة  اخخُاحاث سأط اإلاال الػامل = ئظخخذماث
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ىت -3-   : الخٍض

ىت باؾخسضام بخضي الٗال٢خين الخالُخين:     ًدؿب ماقغ الخٍؼ

ىت الطافُت = سأط اإلاال الػامل   ئخخُاحاث سأط اإلاال الػامل –الخٍض

 ظلفُاث مطشفُت –= اللُم الجاهضة                                  

ىت اإلااؾؿت زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت مً زال٫ الجضو٫ الخالي      : جٓهغ ويُٗت زٍؼ

ىت إلاإظعت حغزًت ألاوػام في الفترة ) 12-03حذول )  (2017-2016( سضُذ الخٍض

 2017 2016 البُان  

 (1سأط اإلاال الػامل )   

 

 (2ؤلاخخُاج مً سأط اإلاال الػامل )   

745585998.45 

 

7428386445.13 

1009917510.98 

 

1006095240.64 

ىت = )   3822270.34 -6682800446.68 (2) –( 1الخٍض

ش اإلاالُت : اإلاطذس                  مً ئهجاص الؿالب باالغخماد غلى الخلاٍس

ىت الهاُٞت ٧اهذ ؾالبت في  ؤنبدذ مىظبت ،خُض  2017و في  2016هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ بإن الخٍؼ

في اخخُاظاث  عؤؽ اإلاا٫  اعجٟإ بيؿبت ٦بيرة و هظا عاظ٘ بلى الاهسٟاى  2017ئلى  2016قهضث اإلااؾؿت مً 

 الٗامل و اعجٟإ اإلاىاعص .

ىت خُض ٧اهذ ؾالبت في  :2017-2016ما بين  ؤنبدذ  2017و في  2016حكهض اإلااؾؿت ازخال٫ في ٢ُمت الخٍؼ

 مىظبت و هظا عاظ٘ بلى الاهسٟاى في اخخُاظاث الضوعة

 الثالث : كُاط ألاداء اإلاالي وفم مإششاث اإلاشدودًت:اإلاؿلب 

حٗخبر اإلاغصوصًت حٗبر ًٖ الىدُجت التي خ٣٣هها اإلااؾؿت في بَاع وكاَها ٖلى ؤن ٩ًىن جد٤ُ٣ ألاعباح بك٩ل 

 صاثم. 

ت  ،اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت واإلاغصوصًت اإلاالُت.    ؾيخٗغى في الجضو٫ الخالي بلى خؿاب اإلاغصوصًت الخجاٍع

 

 

 

 

 

 



 دراسة حالة مؤسسة وحدة أغذٌة األنعام                                الفصل الثالث        
 
__________________________________________________________________________ 

91 
 

 

 (2017-2016( سضُذ اإلاشدودًت إلاإظعت حغزًت ألاوػام في الفترة )13-03حذول )

 البُان 2016 2017

ت = هدُجت العىت الطافُت / سكم الاغمال العىىي  0.03 0.01  الطافي اإلاشدودًت الخجاٍس

 اإلاشدودًت الاكخطادًت = احمالي فاةؼ الاظخغالل / مجمىع الاضىل  0.02 0.01

 اإلاشدودًت اإلاالُت = هدُجت العىت الطافُت / الامىال الخاضت 01 01

ش اإلاالُت                     اإلاطذس: مً ئهجاص الؿالب باالغخماد غلى الخلاٍس

ت :*اإلاش   دودًت الخجاٍس

ت مىظبت َُلت الؿيخين بيؿبت  ٖلى الخىالي و هي وؿبت ٢لُلت ظضا قبه  0.01و  0.03ظاءث اإلاغصوصًت الخجاٍع

م٨ً ؤن هغظ٘ طل٪ بلى الاعجٟإ  في  مىٗضمت وهظا عاظ٘ بلى الاهسٟاى  في هدُجت الضوعة م٣اعهت باإلابُٗاث ،ٍو

٠ الٗاملين  و مسههاث الاهخال٧اث و اإلا ٠ اإلاالُت.  الخ٩ال٠ُ زانت في مهاٍع  اوهاث و اإلاهاٍع

 *اإلاشدودًت الاكخطادًت : 

ٖلى الخىالي و هظه الىخاثج ٚير   0.01و  0.02ظاءث اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت بيؿبت 

م٣بىلت خُض هالخٔ اهسٟاى مؿخمغ و هظا ًض٫ ٖلى ؤن اإلااؾؿت لِؿذ لها ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ؤعباح 

 عجٟإ في ؤٖباء اإلاؿخسضمين ، الًغاثب و الغؾىم.وهٟؿغ اهسٟاى بؿبب الا 

 *اإلاشدودًت اإلاالُت :

ت اإلاالُت بيؿبت   % و هظا عاظ٘ بلى زباث في الىدُجت 01هالخٔ ؤن اإلااؾؿت خ٣٣ذ في الؿيخين هٟـ اإلاغصٍو

ين في ال٣ُمت في جل٪ الؿيخين   . 2017و  2016الهاُٞت و ألامىا٫ الخانت ؤي ؤجهم مدؿاٍو

ش مدافظ الخعاباث في اإلاإظعت اإلابدث الثا  لث : مػمىن وجلاٍس

مً زال٫ هظا اإلابدض ؾيخُغ١ بلى صوع مداٞٔ الخؿاباث في ماؾؿت وخضة حٛظًت ألاوٗام لخد٤ُ٣ الٟٗالُت 

 في ألاصاء اإلاالي 

 اإلاؿلب ألاول : الشكابت الذاخلُت في اإلاإظعت 

 الفشع ألاول : جلُُم هظام الشكابت الذاخلُت:

غ  - ت الٗامت م٘ بجبإ  اإلااؾؿت جٞى ٖلى هٓام صازلي مد٨م بةياٞت بلى ز٣اٞت ظماُٖت مً َٝغ اإلاضًٍغ

 مسخل٠ الخٗلُماث و الخىنُاث و ٖلُه لم وسجل ؤي ازخالالث ؤو مكا٧ل في هظا الجاهب.

مً هاخُت الدؿُير ؤلاصاعي ٞةن الخض٣ُ٢اث اإلاخٗل٣ت باال٢خُاٖاث ٖلى ؤظىع و ٢ىاثم مىذ اإلاغصوصًت الٟغصًت  -

 الخإ٦ض مً ؤجها جدمل بمًاءاث و ال حسجل ؤي مسالٟاث ؤو ججاوػاث ٚير ٢اهىهُت. جم

مً زال٫ ٖملُت الٟدو و الخض٤ُ٢ ًبين ؤن ظمُ٘ الٟىاجير اإلادغعة و ونل الُلبُاث ال ًدملىا ؤي  -

 ججاوػاث ٚير ٢اهىهُت.

ُٟت و ٚير ما  - هلين للمىهب جبين ؤن حُٗين بٌٗ الٗما٫ في اإلااؾؿت ال جدىاؾب م٘ مخُلباث الْى

 )مىانٟاث اإلاىهب، الكهاصاث، الخبرة....(
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 يغوعة الخيؿ٤ُ بين اإلاهالر و ألا٢ؿام ؤزىاء الٗمل في اإلااؾؿت. -

ت للماؾؿت حؿلم ٣ِٞ لألشخام الخابٗين ٞيها. -  يغوعة الخٟاّ ٖلى الىزاث٤ الؿٍغ

ت:  ؤلاداسة الػامت و اإلاىساد البشٍش

ت مً الضٞاجغ ال٣اهىهُت و السجالث  ت ٧ان الٟدو ٌكمل مجمٖى ٖلى مؿخىي ؤلاصاعة الٗامت و اإلاىاعص البكٍغ

ت و التي جمشلذ في:  ؤلاظباٍع

 ظضو٫ الغواجب.  -

ت . -  سجل الُٗل الؿىٍى

 سجل خىاصر الٗمل. -

 سجل الى٢اًت الٗامت و ألامً و اإلاٗضاث الهىاُٖت. -

 سجل ألاظىع  -

 .سجل اإلاؿخسضمين ألاظاهب -

 سجل بقٗاعاث الخىُٟظ. -

ُٞما ًسو هٓام حسجُل ؤو٢اث الٗمل جبين ؤن هىا٥ ه٣و و ٖضم اخترامها باليؿبت لبٌٗ الٗما٫ لظا  -

غ الىٓام و اؾخٗما٫ الُغ١ مغا٢بت خضًشت  ًجب ٞغى ٣ٖىباث مكضصة اججاه الٗما٫ اإلاهملين م٘ جٍُى

 ؤ٦ثر.

ت جبين ؤن اإلااؾؿت  - ٖلى َغ١ الخ٣لُضًت في خٟٔ الىزاث٤ ألاؾاؾُت باليؿبت إلالٟاث ؤو السجالث ؤلاصاٍع

 للماؾؿت مما ًاصي في بٌٗ ألاخُان بلى يُاٖها.

غ اإلاض٤٢ و اإلاُاب٤ و الخام بشالسي ألاو٫ لؿىت  - ، ًجب ؤن ًدٓى بىٓام ؤمً و نغح 2016بىاءا ٖلى ج٣ٍغ

ين...(.  بًغوعة حؿلُم الىزاث٤ للمٗىُين بإمغ )مؿاولين، بصاٍع

 اإلاالُت و اإلاداظبت:

 .2015صٞتر الجغص الجضًض في جهاًت  -

ش  -  .30/06/2016صٞتر الُىمُت ؤههي بخاٍع

ىت و التي قملذ : - ش  جإ٦ُضاث خؿاباث الخٍؼ و بمبلٜ ٢ضع   30/06/2016ٚمىى في ؤعنضة البى٪ بخاٍع

اث في الخؿاباث البى٨ُت التي َلب حٗضًلها في جهاًت ظىان  4571329.220 بما  2017صط  ال جىظض ؤي حؿٍى

 .2015ٞيها الك٩ُاث اإلاى٢ٟت لؿىت 

ش  -  صط.43353.50و اإلا٣ضمت بغنُض ٢ضعه  30/06/2016ٚمىى في خؿاباث الهىضو١ في جاٍع

 ا زُل الشالسي و الىزاث٤ اإلاد٣٣ت هي جشبذ ؤن هىا٥ ججاوػاث و ألازُاء الخالُت:مض -

  مىعصو اإلاسؼوهاث و الخضماث ًبين صًىن ؾاب٣ت ًجب مٗالجهها و التي ج٣ضع بمبلٜ  401خؿاب

 صط.495147.00

  صط ًبين  3014984.85ناخبها ًدخىي ٖلى مبلٜ ٢ضعه  مىعصو الٟىاجير التي لم جهل بلى 408خؿاب

اث ًٖ  مىعص التي ًجب جصخُدها باٖخماص ٖلى خؿاباث و مٗلىماث مداؾبُت لخد٤٣ مً  23مكتًر

 الىيُٗت.
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   صط.٢559121.37ضعث  2016ًبين ؤعنضة ػباثً مىظ ؾىت  419خؿاب 

 : فدظ و جلُُم هظام الشكابت الذاخلُت للمإظعت. الفشع الثاوي :

زال٫ هظه اإلاغخلت ٣ًىم اإلاض٤٢ الخاعجي بخ٣ُُم ٧ل َغ١ الٗمل و ؤلاظغاءاث و الخٗلُماث اإلاٗمى٫ بها في 

ماؾؿت وخضة ؤٚظًت ألاوٗام ٢هض الى٢ٝى ٖلى آزاعها ٖلى الخؿاباث و ال٣ىاثم اإلاالُت، و ًيبغي الخإ٦ض مً 

، ًخم ج٣ُُم بظغاءاث هٓام الغ٢ابت هىا ٖلى يغوعة ج٣ُُم الىٓام و طل٪ ختى ًدؿنى للمض٤٢ ٞدو الخؿاباث

 الضازلُت مً زال٫ زمؿت زُىاث و التي وؿخٗغيها ٦ما ًلي:

٣ًىم اإلاض٤٢ بجم٘ و الخٗٝغ ٖلى مسخل٠ ؤلاظغاءاث اإلاٗمى٫ بها في هظه اإلااؾؿت و التي جىو ٖليها هٓام  .1

 الغ٢ابت الضازلُت الخام بها.

لغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٤ و  طل٪ مً زال٫ ٢ُامه بٗض ظم٘ مسخل٠ ؤلاظغاءاث ًداو٫ اإلاض٤٢ ٞهم هٓام ا .2

 بازخباعاث الٟهم ؤي ًخإ٦ض مً ؤهه ٞهم ٧ا ؤظؼاثه و ؤخؿً ........... لها به جدبٗه إلاسخل٠ الٗملُاث.

بٗض ان ٣ًىم اإلاض٤٢ بالخٗٝغ ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت و ٞهمه، ؤنبذ في بم٩اهه بُٖاء ج٣ُُم ؤولي لهظا  .3

٫ اؾخسغاط مبضؤ لى٣اٍ ال٣ىة )يماهاث حؿمذ بالدسجُل الجُض للٗملُاث(، و ه٣اٍ الىٓام و هظا مً زال

ال٠ًٗ )ُٖىب ًترجب ٖنها زُغ اعج٩اب ؤزُاء و جؼوٍغ( و ًخم اؾخٗما٫ في هظه الخُىة في الٛالب 

اؾخماعاث مٛل٣ت ؤي اؾخماعاث جخًمً ؤؾئلت ٩ًىن الجىاب ٖليها بما بــ"وٗم " ؤو "ال" )الجىاب بىٗم 

بي، الجىاب بال ؾلبي( و ٖلُه ٌؿخُُ٘ اإلاض٤٢ في جهاًت هظه الخُىة جدضًض ه٣اٍ ٢ىة الىٓام و ه٣اٍ بًجا

ت مدل الضعاؾت. غ، ؤي مً الىاخُت الىٍٓغ  يٟٗه و طل٪ ما خُض الخهٍى

بليها في الخ٣ُُم ألاولي للىٓام ه٣اٍ ٢ىة ٞٗال ؤي مُب٣ت في  ًخإ٦ض اإلاض٤٢ مً ؤن الى٣اٍ ال٣ىة اإلاخىنل .4

ت  ت و هجض ؤن الازخباعاث الاؾخمغاٍع الىا٢٘ و بهٟت مؿخمغة و صاثمت، و هظا ما ٌؿمى بازخباعاث الاؾخمغاٍع

ؤهمُت ٢هىي حؿمذ للمض٤٢ بإن ٩ًىن ٖلى ٣ًين بإن ؤلاظغاءاث التي عا٢بها بظغاءاث مُب٣ت باؾخمغاع و ال 

 زلال.جدمل 

٣ًىم اإلاض٤٢ بالخ٣ُُم النهاجي لىٓام الغ٢ابت الضازلُت مً زال الى٢ٝى ٖلى ه٣اٍ ي٠ٗ هٓام الغ٢ابت  .5

ت و هظا ٖىض  الضازلُت إلااؾؿت وخضة ؤٚظًت ألاوٗام و ؾىء ؾيره باٖخماصه ٖلى ازخباعاث الاؾخمغاٍع

٠ التي ٩ًىن مً جهىع ا٦دكاٞه ؾىء جُب٤ُ ؤو ٖضم جُب٤ُ ه٣اٍ ال٣ىة هظا باإلياٞت بلى ه٣اٍ الًٗ

اإلاض٤٢ التي ًىنل بليها )ه٣اٍ ال٠ًٗ و ه٣اٍ ال٣ىة( ٣ًضم اإلاض٤٢ خىنلت في وز٣ُت قاملت، م٘ ج٣ضًم 

غ خى٫ الغ٢ابت الضازلُت ٣ًضمه اإلاض٤٢  ا٢تراخاث ٢هض جدؿين ؤلاظغاءاث و جمشل هظه الىز٣ُت بمشابت ج٣ٍغ

 بلى بصاعة اإلااؾؿت.

 همت اإلاذكم الخاسجي في مإظعت وخذة حغزًت ألاوػام.اإلاؿلب الثاوي : مىهجُت ئهجاص م

ًدب٘ اإلاض٤٢ الخاعجي مىهجُت مُٗىت لخىُٟظ مهمخه في اإلااؾؿت، و هظا جٟاصًا للى٢ٕى في ألازُاء ؤو ٖضم ٢ُامه 

 بةهجاػ مهمخه ٖلى ؤ٦مل وظه، و هظا ما ؾٝى هخُغ١ بلُه في هظا اإلاُلب.

 حمؼ اإلاػلىماث الخاضت باإلاإظعت. الفشع ألاول :

بُت و  ى، ال٣اهىهُت، الًٍغ زال٫ هظه اإلاغخلت ٣ًىم اإلاض٤٢ الخاعجي بجم٘ ٧ل الخ٣اث٤ الخ٣ىُت الخجاٍع

الاظخماُٖت اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت وخضة ؤٚظًت ألاوٗام، و هظا ختى ًخم٨ً مً بنضاع خ٨مه ٖلى اإلاىخج النهاجي 
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اإلاالُت و ًم٨ً جلخُو ٦ُُٟت ٢ُام اإلاض٤٢ بهظه اإلاغخلت مً زال٫ الى٣اٍ  لهظه اإلااؾؿت و اإلاخمشل في ال٣ىاثم

 الخالُت:

إل ٖلى الىزاث٤ اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت وخضة ؤٚظًت ألاوٗام مما ٌؿمذ ل٘ بالخٗٝغ ٖلى مدُُها مً زال٫ ما  ؤلَا

 ًلي:

 وٗام.ال٣ىاهين و الخىُٓماث و اإلاميزاث الخانت بال٣ُإ الظي جيكِ ُٞه جىػَ٘ ؤٚظًت ألا .1

 م٩اهت اإلااؾؿت في الؿى١. .2

 اؾخسغاط مٗاًير اإلا٣اعهت ما بين اإلااؾؿاث الٗاإلات في هظا ال٣ُإ. .3

ذي إلااؾؿت وخضة ؤٚظًت ألاوٗام و اله٩ُلت و ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جسً٘ لها. .4 ت الخُىع الخاٍع  مٗٞغ

هم و م٘ مً ؾِكٛل الخٗٝغ ٖلى اإلاؿئىلين و مؿيري مسخل٠ اإلاهالر و الىخضاث م٘ بظغاء خىاع مٗ .5

 مٗهم ؤ٦ثر مً ٚيرهم ؤزىاء ؤصاثه للمهمت .

ت الىؾاثل و الخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت في ألاوكُت و ٦ظا في الدؿُير و ؤلاصاعة. .6  مٗٞغ

 الخٗٝغ ٖلى الؿُاؾاث الٗامت للماؾؿت : ؤلاؾتراجُجُاث و آلاٞا١ اإلاؿخ٣بلُت. .7

و اإلادُِ الظي حٗمل ُٞه، ًبضؤ بدىُٟظ ألاقٛا٫ بٗض حٗٝغ اإلاض٤٢ الخاعجي ٖلى ماؾؿت وخضة ؤٚظًت ألاوٗام 

اإلاخٗل٣ت بمماعؾت مهمخه في هظه اإلااؾؿت، خُض ٣ًىم بةٖضاص ما ٌؿمى باإلال٠ الضاثم ؤًً ًجم٘ اإلاٗلىماث 

ت اليؿبُت و التي جخٛير ٖلى ؤؾاؽ ػمني بُٗض، ٦ىٓام الغ٢ابت الضازلُت للماؾؿت،  التي جخه٠ باالؾخمغاٍع

غ ال٣ىاثم اإلاالُت لشال  ر الؿىىاث الؿاب٣ت ال٣اهىن الخإؾِس ي للماؾؿت مدايغ اظخمإ مجالـ ؤلاصاعة، ج٣اٍع

اإلاض٤٢ الخاعجي للمل٠ الضاثم ٩ًىن ٢ض حٗٝغ ٖلى ٧ل الٗىامل التي جازغ ٖلى ؤويإ اإلااؾؿت و التي مً 

التر٦يز ٖلى  قاجها جسل٤ مىا٤َ الخُغ باليؿبت لها، باإلياٞت بلى جدضًضه للٗملُاث ألا٦ثر ٖغيت للخُغ و 

٦ما ًُلب اإلاض٤٢ الخاعجي ٧ل الىزاث٤ مً اإلاؿاو٫ ألاو٫ إلااؾؿت وخضة ؤٚظًت  الٗىانغ التي ج٨ثر ٞيها ألازُاء

 ألاوٗام و جخمشل هظه الىزاث٤ في ما ًلي: 

 اإلايزاهُت )ألانى٫ و الخهىم (. (1

 ظضو٫ خؿاباث الىخاثج. (2

 ظضو٫ خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ )ؤٖما٫ جهاًت الؿىت(. (3

 اإلاغاظٗت بٗض الجغص.ميزان  (4

 صٞتر ألاؾخاط. (5

 صٞتر الُىمُت. (6

 جدلُل الخؿاباث. (7

 خالت الخ٣اعب البى٩ي. (8

 مدًغ ظغص ؤمىا٫ الهىضو١. (9

 ٢ىاثم الجغص لالؾدشماعاث و اإلاسؼوهاث. (10
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ت، سجل الاؾدشماعاث، سجل الُىمُت  (11 السجالث الغؾمُت للماؾؿت سجل الٗما٫ ، سجل الُٗل الؿىٍى

م  م ، سجل زام بالخ٣ٍى اإلاداؾبي، سجل مٟدكُت الٗمل ، سجل خىاصر الٗمل، سجل بالخ٣ٍى

 اإلاداؾبي، سجل مٟدكُت الٗمل، سجل خىاصر الٗمل، سجل الٗما٫ ألاظاهب.

 سجل مدايغة مجلـ ؤلاصاعة. (12

غ الدؿُير، وزاث٤  G50سجل مدايغة الجمُٗت الٗاصًت و الٛير الٗاصًت و الاؾخصىاثُت و مسخل٠  (13 ، ج٣ٍغ

ني للًمان الاظخماعي.زام بالهىضو١ ال  َى

ش اإلاذكم الخاسجي.  الفشع الثاوي : ئغذاد الخلٍش

غ جهاجي و الظي ٢ام            جخمشل اإلاغخلت النهاثُت للخض٤ُ٢ في ماؾؿت وخضة ؤٚظًت ألاوٗام في بٖضاص ج٣ٍغ

خميز هظا بةٖضاصه اإلاض٤٢ الخاعجي، و الظي هى بمشابت ملخو إلاا ٢ام به َُلت ٞترة جىاظضه باإلااؾؿت، و ً

غ بالكمىلُت و الض٢ت م٘ ٖغى ٧ل ألاصلت و ال٣غاثً التي جشبذ خ٨م و عؤي اإلاض٤٢ ُٞما ًسو هٓام  الخ٣ٍغ

 اإلاٗلىماث في اإلااؾؿت و ًم٨ً ج٣ؿُم اإلاغخلت النهاثُت لٗملُت الخض٤ُ٢ بلى ظؼثين مخخالين و مخ٩املين ٧الخالي:

 الاحخماع النهاتي:  .1

خاعجي و ؤًٖاء مجلـ بصاعة اإلااؾؿت ، و جخجلى ؤهمُت الاظخمإ في ٖغى و و ًًم ٧ل مً اإلاض٤٢ ال         

جىيُذ ٧ل الى٣اٍ و ألاصلت و ؤلازباجاث التي ًدهل ٖليها اإلاض٤٢ ؤزىاء مهمخه، ٞال بض مً الؿماح إلاؿئىلي 

ىا ٖلى ق٩ى٥ و جد٣ُ٣اث اإلاض٤٢ و بم٩اهُت مىا٢كهها.  اإلااؾؿت ؤن ًخٗٞغ

اث و صعظت ألاهمُت، ؤزىاء هظا الاظخمإ ًداو٫ ا إلاض٤٢ الخاعجي ٖغى اإلاكا٧ل و الخىنُاث، اؾدىاصا بلى ألاولٍى

ٞاإلاض٤٢ ٌؿعى صاثما بلى ججىب بُٖاء ألاهمُت لألمىع البؿُُت و التي حٗخبر مكا٧ل وهمُت، بل ٌؿعى صاثماث 

ثُت جدًير ظُض، مً ٖغى اإلاكا٧ل اإلاؿخٗهُت و ألامىع الهامت، و ًخُلب هجاح الاظخمإ ؤو اإلا٣ابلت النها بلى

 هاخُت الٗغى ؤو ٖىض مىا٢كت الخىنُاث:

٣ت باؾخضالالث و بُاهاث ٞال صاعي الػشع .ؤ  : ٨ًك٠ مً زالله اإلاض٤٢ ٖلى ٧ل ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ مٞغ

للخإ٦ض و الخ٨م صون بزباث مؿخمض مً جد٤ُ٣ مهمت الخض٤ُ٢، ؤزىاء الٗغى ًخضزل ظمُ٘ اإلاكاع٦ين مً 

 و مؿاولُخه، ه٨ظا ٩ًىن الٗغى واضخا وقٟاٞا.الاظخمإ، ٧ل خؿب جسههه 

بٗض الاهههاء مً الٗغى جإحي مغخلت خؿاؾت و ص٣ُ٢ت و اإلاخمشلت في ه٣ض و مىا٢كت جىنُاث و مالخٓاث        

 اإلاض٤٢ الخاعجي و التي ٚالبا ما ج٨ثر ٞيها اإلاٗاعياث و الاهخ٣اصاث.

 ؤلاصاعة ًجض هٟؿه ؤمام خالخين ٦ما ًلي: : ٖىضما ًهاصٝ اإلاض٤٢ الخاعجي مٗاعيت مً مجلـاإلاػاسغت

  بما ؤن ٩ًىن اإلاض٤٢ ٢اصعا ٖلى الاؾخضال٫ و الاؾخدًاع ًشبذ خ٨مه و هخاثجه، و في هظه الخالت جيخهي

 اإلاٗغيت مباقغة.

  و بما ؤن ًمخى٘ اإلاض٤٢ لٗضم وظىص ؤصلت ٧اُٞت او ٖضم جهيُٟها و جغجُبها ٦ٟاًت لالؾخضال٫ بها، و في هظه

ينالخالت مً  غ اإلاض٤٢ و طل٪ لهالر الُٞغ  ألاًٞل ٖضم ط٦غ جل٪ اإلاالخٓت او الى٣ُت اإلاىخ٣ضة في ج٣ٍغ
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ش اإلاذكم:  .2  جلٍش

غ اإلاض٤٢ الخاعجي اإلاىخج النهاجي إلاهمت الخض٤ُ٢، بط لِـ مً اإلام٨ً جهىع مهمت الخض٤ُ٢ بضون           ٌٗخبر ج٣ٍغ

غ ٣ًىم اإلاض٤٢ بدهغ مىاًَ  غ ٨ًك٠ ًٖ خ٨م اإلاض٤٢ خى٫ ويُٗت اإلااؾؿت، ٞمً زال٫ هظا الخ٣ٍغ ج٣ٍغ

التي مً زاللها ًً٘ الخىنُاث و  ال٣ىة و ال٠ًٗ للىٓام، ٦ما ًدضص اإلاسالٟاث و ألازُاء اإلا٨دكٟت، و 

غ  الا٢تراخاث اإلام٨ىت و ه٨ظا بٗض الاظخمإ النهاجي الظي جم ُٞه مىا٢كت ظمُ٘ الى٣اٍ التي ؾخظ٦غ في ج٣ٍغ

اإلاض٤٢، بٗض ؤن ًخدهل ٖلى ؤظىبت مجلـ بصاعة اإلااؾؿت بك٩ل عؾمي، ًم٨ً للمض٤٢ ؤن ٌكٕغ في ٦خابت 

غ النهاجي إلاهمخه و ًسخل٠ بٖضاص  غ الخهُلت لألويإ الخ٣ٍغ غ خؿب هضٝ الخض٤ُ٢ ٞىميز بين : ج٣ٍغ الخ٣ٍغ

ُت جضزالث اإلاض٤٢، ل٨ً و بهٟت  غ مٟهل و مُى٫ ٌكمل ٧ل صوعاث و ٞهى٫ خؿب هٖى بهٟت ٖامت، و ج٣ٍغ

ً ٖلى خض  غ بك٩ل وز٣ُت عؾمُت و مهضع اإلاٗلىماث، ٦ما ٌٗخبر ؤصاة ٖمل اإلاض٣٢ين و اإلاؿيًر ٖامت . ٞالخ٣ٍغ

غ ما ًلي: ؾىاء ، و ٖلى   هظا ًخم جىيُذ في الخ٣ٍغ

 ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت. .ؤ 

 ال٨ك٠ ًٖ ألاويإ الؿاثضة ، م٘ وظىص ألاصلت و ال٣غاثً ال٩اُٞت للخ٨م النهاجي ٖليها. .ب 

 ب٢تراح جىنُاث و جىظيهاث لخصخُذ ألازُاء و اإلاسلٟاث ؤما ًٖ الك٩ل، ٞٗمىما ًبني ٖلى الىدى الخالي: .ط 

 ؤو مؿدىض ؤلاعؾا٫. نٟدت 

 .ٞهغؽ، م٣ضمت ، زالنت 

 .غ خُض هجض ُٞه ، ٖغى الىخاثج، الخىنُاث و ؤظىبت ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة  هو الخ٣ٍغ

 .الخاجمت، زُت الخد٤ُ٣ و الخضزالث و اإلاالخ٤ 

 اإلاؿلب الثالث : مدافظ الخعاباث و هُفُت جدلُله لفػالُت ألاداء اإلاالي في مإظعت وخذة حغزًت ألاوػام

الخدلُل الجُض للمٓاهغ و الخض٤ُ٢ في ٦ُُٟت ؾيرها صازل اإلااؾؿت ، ًم٨ً ؤن ًدضص مسخل٠ مغاخل  بن

الخضزل  لبرهامج ٖمل مداٞٔ الخؿاباث ، ٞاخترام ؤلاظغاءاث و البدض اإلاؿخمغ في جدؿُنها ٌؿمذ بخسٌُٟ 

 اإلاساَغ اإلادُُت باإلااؾؿت.  

اٞٔ الخؿاباث بمٗنى آزغ ،ًجب ؤن ًغ٦ؼ و ٖلى بزغ طل٪ ،ٞالبض مً جىظُه صخُذ لخضزالث مد 

اث٠ ألا٦ثر حٗغيا للخُغ ، و هىا٥ ٖامالن ٌؿاٖضان ٖلى جىظُه ٖمله في  هظا ألازير ٖلى الٗملُاث و الْى

 اإلااؾؿت :  

و مً ؤمشلت  طل٪ :اإلاىخىط الظي ًد٤٣ ؤ٦بر اإلابُٗاث، اإلاكغوٕ ألا٦ثر خهت في اإلايزاهُت   : أهمُت الػملُاث -1

ت اإلاٗخبرة في اإلااؾؿت  ،حجم اإلاسؼوهاث .....بلخ.   ،الُا٢ت البكٍغ

 اؾدشماع ظضًض ؤو بٗض مىخىط ظضًض في الؿى١ ......بلخ.  الؿابؼ الجذًذ: -2

ٖلى ج٣ُُم ظُض لىٓام اإلاغا٢بت الضازلُت و جدضًض مضي ومً ظهت ؤزغي ،ٌٗخمض مداٞٔ الخؿاباث        

ٞٗالُخه،لُدؿنى له جىُٟظ ٖملُت الخض٤ُ٢ في الٗملُاث طاث الاهخمام ال٨بير في اإلااؾؿت  والتي جدخاط بلى 

مغا٢بت صوعٍت و بالخالي ا٦دكاٝ ألازُاء ، و  الٗمل ٖلى جصخُدها في الى٢ذ اإلاىاؾب .هظا و ٌٗخمض مداٞٔ 



 دراسة حالة مؤسسة وحدة أغذٌة األنعام                                الفصل الثالث        
 
__________________________________________________________________________ 

96 
 

 

ت صازل اإلااؾؿت (ٖملُاث ،ؤٞغاص، الخؿاباث ٖل ى ٞدو و جدلُل لُٗىاث بخهاثُت يمً مجمٖى

ت  ؤظهؼة....بلخ) ،٦ما ٢ض ٌٗخمض الٟدو ٖلى هخاثج الٗملُاث ٦مغصوصًت اؾدشماع مٗين ؤو جإزير خملت بقهاٍع

 ٖلى بُ٘ مىخج مٗين .....بلخ. 

م طل٪  ،ٞةن زبرة مداٞٔ الخؿاباث و لى ؤجها لِؿذ مخسهه    ت في ظمُ٘ اإلاُاصًً حؿمذ ل٨ً ٚع

بخد٤ُ٣ مهمت جض٤ُ٢ ٧املت و هاجخت ، و ؾبب طل٪ هى حٗىص مداٞٔ الخؿاباث ٖلى َغح ألاؾئلت اإلاىاؾبت 

 حؿاٖضه في ٦ك٠ الخ٣اث٤ و اإلاكا٧ل و ٖلى بًجاص الخلى٫.  

٩ًىن مداٞٔ الخؿاباث ؤصعي بد٣ُ٣ت الٗملُاث  -و في ٚالب ألاخُان -ٖلى ما ؾب٤ ، ًخطر ؤهه وبىاءا        

ؤ٦ثر مً ؤلاصاعة هٟؿها ، ٞٗىض ٢ُامه بدىُٟظ مهمخه في اإلااؾؿت ٨ًك٠ ًٖ ؾىء جىُٟظ و جُب٤ُ ؤلاظغاءاث 

باألويإ الخ٣ُ٣ُت  اإلادضصة لل٣ُام بمسخل٠ الٗملُاث، لظل٪ ٞمً مهام مداٞٔ الخؿاباث هى بباٙل ؤلاصاعة

ت بالٓغوٝ و هٕى الٗملُاث اإلاد٣٣ت  للماؾؿت  ،٦ما ٢ض ًداو٫ ب٢ىإ ؤلاصاعة بٗضم مالثمت ؤلاظغاءاث اإلاىيٖى

 ٞيها.  

و ٖلُه ،ٞالبض مً الخيؿ٤ُ و بًها٫ اإلاٗلىماث بين ؤلاصاعة و ؤظهؼة الخىُٟظ و بال ٞةن ظهىص مداٞٔ الخؿاباث 

جدضًض ٢ىاٖض الدؿُير الضازلُت للماؾؿت ٖىض وي٘ الؿُاؾاث الٗامت ، ؾخظهب ؾضا و بضون ظضوي ،و ًخم 

ٞمداٞٔ الخؿاباث بهٟخه زبير في ؾير الٗمل صازل اإلااؾؿت  ًم٨ىه جدلُل و بًجاص ؤظىبت لبٌٗ اإلاكا٧ل 

 اإلاُغوخت ،ٞسبرة و ٦ٟاءة مداٞٔ الخؿاباث ٖىض جدلُل و جٟؿير ألاويإ ال ج٨ٟي لخل اإلاكا٧ل و ججىب

ير ٧ل اإلاساَغ  ير ألاويإ اإلاالثمت لل٣ُام بمهمخه، جٞى ،بط البض مً وظىص الضٖم مً َٝغ بصاعة اإلااؾؿت ٦خٞى

ماله و ألازظ بخىنُاجه مهما ٧ان ٖم٣ها.    اإلاٗلىماث التي ًُلبها ،بُٖاء ألاهمُت أٖل

مسُِ لىٓام ٞالخ٣ُ٣ت ؤن ؤي زلل في هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًغظ٘ بلى مؿاولُت ؤلاصاعة بما ٖىض جهمُم  

ت و  الغ٢ابت الضازلُت ؤو في ٖملُاث الدؿُير ؤو في ازخُاع ال٨ٟاءاث ،لظل٪ البض مً مغاظٗت اإلاغاخل ؤلاصاٍع

٦ُُٟت اؾدىاصها ٖلى اإلاٗلىماث الزخُاع البرامج و الؿُاؾاث اإلاالثمت، ؤما بطا ٧ان الخلل في جُب٤ُ بخضي 

الخؿاباث جدًير بغهامج للمخابٗت و اإلاغا٢بت ًٖ ٢غب  الٗملُاث ؤو في بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت ٞٗلى مداٞٔ

 لهظه الٗملُاث. 

ً و ٦ظا زبراء و  ا ٌكمل : مجمىٖت مً اإلاض٣٢ين الضازلُين و اإلاؿيًر هظا و هجض  لضي اإلااؾؿت مجلؿا بصاٍع

مؿاولين في ٧ل ؤوكُت اإلااؾؿت ،٦ما ٢ض ًخم اؾخضٖاء مداٞٔ الخؿاباث في الاظخماٖاث الضوعٍت للمجلـ 

دًىع ؤلاصاعة الٗامت ؤو باألخغي الغثِـ الٗام للماؾؿت  و زال٫ هظه الل٣اءاث ًخم ٖغى مٟهل للمساَغ ب

و اإلاكا٧ل اإلادُُت باإلااؾؿت، ٦م ًخم ؤلاصالء با٢تراخاث للخلى٫ اإلام٨ىت و الخىنُاث لخدؿين ألاويإ في 

ت ،بٛغى جد٤ُ٣ ؤمشل اإلاؿخ٣بل ،ٚير ؤن الا٢تراخاث و الخىنُاث ما هي بال مكاع٦ت مً طوي ال خبرة و اإلاٗٞغ

 . -PDG-ألهضاٝ اإلااؾؿت ، ل٨ً ال٣غاع النهاجي و اإلاؿاو٫ الىخُض ًٖ ؤويإ هظه اإلااؾؿت هى الغثِـ الٗام 

ت مً اإلاغاخل التي ٣ًىم بدىُٟظها   و ٦سالنت لل٣ى٫، وكير بلى ؤن ٖملُت الخض٤ُ٢ الخاعجي ما هي بال مجمٖى

،و التي مً زاللها ًخم الخ٨م ٖلى مضي جد٨م بصاعة اإلااؾؿت في ؤصاء ٧ل مداٞٔ الخؿاباث صازل اإلااؾؿت 

اث٠ و ألاوكُت ألاؾاؾُت في اإلااؾؿت :   الْى

ىت.......الخ.  ت ،الخٍؼ ً، ؤلاهخاط، اإلاىاعص البكٍغ ٤،الخمٍى  البُ٘،الكغاء،الدؿٍى
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الخؿاباث ؤن ًد٨م جهاثُا ٞبٗض جىُٟظ هظه اإلاغاخل و ٦ظا الازخباعاث اإلاىاؾبت ، ؾ٩ُىن باؾخُاٖت مداٞٔ  

 ٖلى صعظت ٞٗالُت الغ٢ابت الضازلُت و الدؿُير في اإلااؾؿت ،بمٗنى آزغ ،ؾُميز بين:  

 اإلاد٣٣ت واإلاُب٣ت في اإلااؾؿت  مىاؾً اللىة: •

 الىاججت بما:   مىاؾً الػػف : •

 ًٖ ه٣اثو و ؤزُاء في بٖضاص الىٓام.   -

 جىُٟظ زاَئ لإلظغاءاث. 

الاهدغاٞاث ،ؾُضٞ٘ بمداٞٔ الخؿاباث بلى بًجاص بضاثل و خلى٫ خ٣ُ٣ُت  بهٟخه و الخض٤ُ٢ ًٖ ؤؾباب 

مد٤٣ و مض٤٢ ، في ٧ل ٦بيرة و نٛيرة لخٟؿير ألاويإ ،و ا٢تراح هظه البضاثل ٖلى بصاعة اإلااؾؿت ،و في ألازير 

 ًخجؿض

غ و الظي ًخًمً عؤًه الٟني اإلاداًض خى٫ مضي  غ الخ٣ٍغ ٖضالت و نض١ ٖمل مداٞٔ الخؿاباث ٖىض جدٍغ

 اإلاٗلىماث اإلاخًمىت في ال٣ىاثم اإلاالُت. 

  



 دراسة حالة مؤسسة وحدة أغذٌة األنعام                                الفصل الثالث        
 
__________________________________________________________________________ 

98 
 

 

 خاجمــت الفطـــل:  

إل ٖلى ميزاهُهها مً الجاهبين    بٗض ما ٢مىا بالضعاؾت اإلاُضاهُت بماؾؿت وخضة حٛظًت ألاوٗام بمؿخٛاهم والَا

ت ألاصاء اإلاالي للماؾؿت.  ألانى٫ و الخهىم وظضو٫ خؿاب الىخاثج إلاٗٞغ

ت الىيُٗت   2017-2016ىاثم اإلاالُت الهاصعة ٖىه زال٫ الٟترة اإلامخضة ما بين ٢مىا بٗغى ال٣  و جدلُلها إلاٗٞغ

اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت زال٫ الٟترة  ؤن اإلاالُت للماؾؿت ، و ٢ض جبين لىا مً زال٫ صعاؾت اليؿب اإلاالُت

ٖلى الخىالي و هظه الىخاثج ٚير م٣بىلت خُض هالخٔ اهسٟاى مؿخمغ و هظا ًض٫   0.01و  0.02اإلاضعوؾت بيؿبت 

ٖلى ؤن اإلااؾؿت لِؿذ لها ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ؤعباح وهٟؿغ اهسٟاى بؿبب الاعجٟإ في ؤٖباء اإلاؿخسضمين ، 

صعاؾت  الخىاػهاث اإلاالُت بإن اإلااؾؿت  خ٣٣ذ عؤؽ ما٫ ٖامل الخام ؾالب ،ومً زال ٫  الًغاثب و الغؾىم

م مً ؤهه  ما ًض٫ ٖلى ؤن ألامىا٫ الخانت ال حُٛي ألانى٫ الشابخت التي ًمخل٨ها اإلااؾؿت ،و لهظا  بالٚغ

مىظبا اإلااؾؿت ٖليها اللجىء بلى الا٢تراى.و عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي للماؾؿت زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت ٧ان 

ٞاػصاص عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي و هظا عاظ٘ بلى اهسٟاى ألامىا٫ الشابخت و اعجٟإ , 2017-2016زال٫ ؾىىاث 

 ألامىا٫ الضاثمت للماؾؿت زال٫ هظه الٟترة.

بن ماؾؿت وخضة حٛظًت ألاوٗام و ٦ٛيرها مً اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ًدب٘ مىهجُت جض٤ُ٢ زاعجي ال جسخل٠   

اإلااؾؿاث التي جخم ٞيها ٖملُت الخض٤ُ٢ ٦ما ٣ًىم بخُٗين مداٞٔ خؿاباث ، و هظا بهضٝ ٦شيرا ًٖ باقي 

اإلاهاص٢ت ٖلى خؿاباث اإلااؾؿت مً ؤظل بُٖاء الهىعة الهاص٢ت لىيُٗخه اإلاالُت . ٦ظل٪ إلاداٞٔ 

مً ظهت  الخؿاباث صوع ٦بير في جدؿين ألاصاء اإلاالي للماؾؿت مً زال٫ ٢ُامه بخ٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت

و جصخُذ الاهدغاٞاث بن وظضث و ا٢تراح خلى٫ لها ،٦ظل٪ ج٣ضًم جىنُاث و ا٢تراخاث مً ؤظل الخدؿين 

 اإلاؿخمغ لألصاء اإلاالي إلااؾؿت وخضة حٛظًت ألاوٗام.
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 الخاجمت الػامت :  

" و مداولت مىا لإلظابت ٖلى  صوع الخض٤ُ٢  الخاعجي في جُٟٗل ألاصاء اإلااليمً زال٫ جُغ٢ىا إلاىيٕى " :  

، خُض  ألاداء اإلاالي ؟"   الخاعجي ؤن ٌؿاهم في جُٟٗل:" بلى ؤي مضي ًم٨ً للخض٤ُ٢ ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت 

خاولىا حؿلُِ الًىء ٖلى صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في بيٟاء الش٣ت و اإلاهضا٢ُت ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت و 

مىذ الًمان لألَغاٝ طاث اإلاهالر و التي جخٗامل م٘ اإلااؾؿت التي ًخم جض٤ُ٢ خؿاباتها ،ُٟٞما ؾب٤ ٧ان 

لخض٤ُ٢ الخاعجي ٖلى ؤهه وؾُلت  ال٦دكاٝ ألازُاء و الاهدغاٞاث التي جغج٨بها اإلااؾؿت ،و هظا مً ًىٓغ بلى ا

زال٫ جض٤ُ٢ السجالث و الضٞاجغ و البُاهاث اإلاداؾبُت و ال٣ىاثم اإلاالُت ،ؤي ما ٌؿمى بالخض٤ُ٢ اإلاالي ،ل٨ً 

غ و جُٟٗل ألاصاء خالُا و بٓهىع الجُل الغاب٘ للخض٤ُ٢ ؤنبذ للخض٤ُ٢ الخاعجي صوع ٦بير  و مهم ُٞما ًسو جٍُى

اإلاالي و هظا مً زال٫ ج٣ُُم ٞٗالُت بؾتراجُجُاث و ٨ٞغ ؤلاصاعة ومالثمت ألاوكُت ألاؾاؾُت م٣اعهت بمىاٞس ي 

 اإلااؾؿت في ال٣ُإ. 

بن ٖملُت ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت وؾُلت ٞٗالت في ٖملُت جدؿين ألاصاء اإلاالي و جدؿين الدؿُير في  

اؾؿت ،و طل٪ مً زال٫ ٢ُام اإلاض٤٢ الخاعجي بخدضًض مىاًَ ال٣ىة و ال٠ًٗ ،و التي مً زاللها ًخم وي٘ اإلا

٘ في مؿخىي ألاصاء اإلاالي و عبدُت اإلااؾؿت  الا٢تراخاث و الخىظيهاث التي جضٞ٘ باإلااؾؿت هدى جد٤ُ٣ ج٣ضم ؾَغ

لخاعجي ج٣ىم بةمضاص بصاعة اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢ .٦ما ؤن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً ٢بل اإلاض٤٢ ا

ت.   باإلاٗلىماث و البُاهاث التي حؿاٖضها في اجساط ال٣غاعاث الهامت و الجىهٍغ

 

 هخاةج الذساظت

ت التي اعج٨بهها بصاعة اإلااؾؿت بما ٖىض جهمُم  - ؾ٣ُىم اإلاض٤٢ الخاعجي ببُان الاهدغاٞاث اإلاالُت و ؤلاصاٍع

ٖملُاث الدؿُير ؤو في ازخُاع ال٨ٟاءاث ،لظل٪ البض مً جض٤ُ٢ مسُِ لىٓام الغ٢ابت الضازلُت ، ؤو في 

ت و ٦ُُٟت اؾدىاصها ٖلى اإلاٗلىماث الزخُاع البرامج  و الؿُاؾاث اإلاالثمت ،ؤما بطا ٧ان  اإلاغاخل ؤلاصاٍع

الخلل  في جُب٤ُ بخضي الٗملُاث ؤو في بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت ٞٗلى مداٞٔ الخؿاباث جدًير بغهامج 

 خاعجي و اإلاغا٢بت لهظه الٗملُاث ،للخض٤ُ٢ ال

 .  ولىو هزا ما ًثبذ صخت الفشغُت ألا  

بطا ٧ان هٓام الغ٢ابت الضازلُت في اإلااؾؿت ٢اثم ٖلى ؤؾـ صخُدت و ًُب٤ بك٩ل ًًمً الض٢ت و  -

الٟٗالُت ل٩ل الٗملُاث اإلاد٣٣ت ، ٞؿ٩ُىن هٓام اإلاٗلىماث لهظه اإلااؾؿت مدل ز٣ت و ؾُاصي خخما 

غ خى٫ هٓام الغ٢ابت الضازلُت .   لل٣غاع الؿلُم ،خُض ؤن اإلاض٤٢ الخاعجي ٣ًىم بةٖضاص ج٣ٍغ
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ًمشل عؤي اإلاض٤٢ الخاعجي ال٣ُمت اإلاًاٞت لٗملُت الخض٤ُ٢ الخاعجي و الظي ٌؿاٖض مؿخسضمي ال٣ىاثم  -

 اإلاالُت ٖلى اجساط ال٣غاعاث الصخُدت و اإلاىاؾبت.  

 ًخمشل اإلاىهج الخضًض لٗملُت الخض٤ُ٢ الخاعجي في بُٖاء الًمان إلاؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت  -

 ٘ في مؿخىي ؤصاء و عبدُت اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢ ،و هظا مً زال٫ ،باإلياٞت بلى جد٤ُ٣ ج٣ضم ؾَغ

ير مكىعة بىاءة إلصاعة اإلااؾؿت.    جٞى

مً زال٫ اإلاىهج الخضًض لٗملُت الخض٤ُ٢ الخاعجي ،هجض ؤهه ًً٘ اخخُاظاث بصاعة اإلااؾؿت في  -

٣ت جغ٦ؼ ٖلى اٖخباع الخض٤ُ٢ الخاعجي ؤصاء ؤلاصاعة  .  الضعظت  ألاولى ،خُض ٣ًضم لها ٍَغ

غ اإلاض٤٢ الخاعجي اإلاىخج النهاجي لٗملُت الخض٤ُ٢ و وؾُلت اجها٫،و ه٣ل البُاهاث و الخ٣اث٤ و  ٌٗخبر ج٣ٍغ

غ ًم٨ً ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي   الىخاثج و بًًاخها إلاؿخسضميها الظًً حهمهم ألامغ، و مً زال٫ هظا الخ٣ٍغ

 ،"و هزا ما ًثبذ صخت الفشغُت الثاهُتللماؾؿت و جد٤ُ٣ هجاخها 

 

حهضٝ ألاصاء اإلاالي بلى الخٗٝغ ٖلى ٢ضعة اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ألاعباح التي جم٨نها مً ؤلاؾخمغاع و الب٣اء  -

 في الؿى١.  

حهضٝ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي بلى جدضًض ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ ، و الٗمل ٖلى الخٛلب ٖلى هظه ألازيرة   -

ى يىء الىخاثج اإلاخدهل ٖليها ،و طل٪ هظا مً ظهت ،و مً ظهت ؤزغي  اجساط ال٣غاعاث الالػمت ٖل

ىبت.    لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاٚغ

تهضٝ اإلااؾؿت مً زال٫ ٢ُامها بٗملُت ألاصاء اإلاالي بلى الخد٤٣ مً الاؾخسضام ألامشل إلاىاعصها  -

اإلاسخلٟت مً ظهت  ،و مً ظهت ؤزغي الخإ٦ض مً مضي جد٤ُ٣ ألاهضاٝ التي ؾُغتها ،ؤي جخإ٦ض مً 

 . هزا ماًثبذ صخت الفشغُت الثالثتة و الٟٗالُت، "مضي جد٣ُ٣ها " لل٨ٟاء

ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ال جىدهغ ٖلى اإلااؾؿاث التي حٗاوي مً مكا٧ل و بهما جدؿ٘ أل٦ثر مً طل٪،  -

و حكمل ٦ظل٪ اإلااؾؿاث الؿلُمت ،و هىا ٨ًمً الهضٝ مً ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في حصخُو 

ججاهلها ٢ض ًاصي بلى جٟا٢مها و بالخالي نٗىبت خلها لهظا ج٣ىم اإلااؾؿاث بخ٣ُُم ألاصاء  الى٣اثو،ألن

 اإلاالي باؾخمغاع.  
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 الخىضُاث و الاكتراخاث :  

 ًجب ؤن ال ج٣خهغ مهمت اإلاض٤٢ الخاعجي في بنضاع الخ٨م ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت للماؾؿت  -

طل٪ ختى جخم٨ً بصاعة اإلااؾؿت مً اجساط ال٣غاعاث ،بل ًجب ؤن جخٗضي طل٪ بلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ،و 

 الصخُدت  و في الى٢ذ اإلاىاؾب.  

 الاهخمام بغ٢ابت ألاصاء و اإلاخمشلت في ال٨ٟاءة و الٟٗالُت .  -

ُت  - التزام بصاعة اإلااؾؿت بخىنُاث و ا٢تراخاث اإلاض٤٢ الخاعجي و مً ؤمشلت طل٪ وي٘ بغامج لخٖى

غ٢ابت الضازلُت و حُٛير هٓغتهم اججاه الخض٤ُ٢ الخاعجي، الاهخمام الٗاملين بًغوعة اخترام بظغاءاث ال

اث الخىُٓم و  ٘ ٦ٟاءة الٗاملين في مسخل٠ مؿخٍى ت لٞغ ب للٗىانغ البكٍغ بجىاهب الخإهُل و الخضٍع

 طل٪ مً ؤظل جدؿين ألاصاء اإلاالي . 

٤ُ ختى يغوعة الخهى٫ ٖلى ٞهم ؤًٞل ألهضاٝ و بؾتراجُجُاث و ؤوكُت اإلااؾؿت مدل الخض٢ -

غ ألاصاء اإلاالي للماؾؿت.    ًهبذ اإلاض٤٢ في وي٘ ؤًٞل لخ٣ضًم ههاثذ مً قإجها جٍُى

جلٗب صوعا مهما في زل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت للخض٤ُ٢  الخ٨ىىلىظُا ٞالخ٨ىىلىظُاالتر٦يز ٖلى اؾخٛال٫  -

 الخاعجي.  

ُت اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت بإهمُت البدض الٗلمي و بًجاص آلُت جيؿ٤ُ بُنها و بين الجامٗاث  - يغوعة جٖى

ت ، هظا لخ٣ضًم اإلا  ؿاٖضة للباخض الٗلمي إلهجاػ بدضالجؼاثٍغ
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 13م ، 2012 لليكغ ، واثل صاع ، ٖمان 1ٍ ، البىى٥ في الغ٢ابت و الخض٤ُ٢ ، اله ٖبض ؤمين زالض

 و والخىػَ٘ لليكغ اإلاؿيرة صاع ، ألاعصن  01ٍ ، الٗملي الخؿاباث جض٤ُ٢ ٖلم ، وآزغون ؾالمت عؤٞذ مدمىص

 16 م ،2011 ، الُباٖت

ت الىاخُت الخؿاباث جض٤ُ٢ ٖلم ، هللا ٖبض ؤمين زالض  للُباٖت واثل صاع ، ٖمان ، 01 - ٍ ، الٗملُت و الىٍٓغ

 .20م ، 2000 واليكغ،

 17م  ، ط٦غه ؾب٤ مغظ٘ ، الٗملي الخؿاباث جض٤ُ٢ ٖلم ، وآزغون ؾالمت عؤٞذ مدمىص

ت، الجامُٗت، الضاع ،"الخؿاباث إلاغاظٗت والٗملُت الٗلمُت ألاؾـ" ؾلُمان، مهُٟى مدمض  ، 2014 ؤلاؾ٨ىضٍع

 .19 م

، مدمىص ًىؾ٠ ت بين الخؿاباث مغاظٗت" ظغبٕى  ألاولى، الُبٗت ألاعصن، لليكغ، الىعا١ صاع ،"والخُب٤ُ الىٍٓغ

 9م ، 2007

اث  مدمض الههامي َىاهغ و مؿٗىص نض٣ًي ،اإلاغاظٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث ، الُبٗت الشالشت،صًىان اإلاُبٖى

 . 09،م2003الجامُٗت الجؼاثغ،

وظضان ٖلي ؤخمض، صوع الغ٢ابت الضازلُت و اإلاغاظٗت الخاعظُت في جدؿين ؤصاء اإلااؾؿت،عؾالت م٣ضمت يمً 

ت ،جسهو مداؾبت و جض٤ُ٢،ظامٗت الجؼاثغ،  49،م2009مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخير في الٗلىم الخجاٍع

. 

ت و الخُب٤ُ ، صاع الهٟاء .  . 6،م2007،ٖمان ،ألاعصن،ًىؾ٠ ظغبٕى  ، مغاظٗت الخؿاباث بين الىٍٓغ

مؿٗىص نض٣ًي و مدمض بغا١، مضازلت بٗىىان او٩ٗاؽ ج٩امل اإلاغاظٗت الضازلُت و الخاعظُت ٖلى ألاصاء 

الغ٢ابي ،اإلااجمغ الٗلمي الضولي خى٫ ألاصاء اإلاخميز للمىٓماث و الخ٩ىماث ،٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم ؤلا٢خهاصًت 

 27، م2005ماعؽ  9و8،ظامٗت وع٢لت ،ًىمي 

. 

 .  19 -18ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت ،مغظ٘ ؾاب٤،م م

يب ،الخض٤ُ٢ الخاعجي وجإزيره ٖلى ٞٗالُت ألاصاء في اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت ،عؾالت م٣ضمت يمً  بى٢ابت ٍػ

ت، جسهو مداؾبت وجض٤ُ٢،ظامٗت الجؼاثغ ، -2010مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخير في الٗلىم الخجاٍع

 .10-9،م م 2011

عػقي ، مضازلت بٗىىان مؿاولُت و صوع اإلاغاظ٘ الخاعجي في ؾُا١ جُب٤ُ الىٓام  بؾماُٖلمدمض ؾٟير و 

ني خى٫ وا٢٘ وآٞا١ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الهٛيرة و اإلاخىؾُت في  اإلاداؾبي اإلاالي ملخ٣ى َو

ت و ٖلىم الدؿُير، ظامٗت الىاصي ،ًىمي الا٢خهاصًتالجؼاثغ، ٧لُت الٗلىم   .22،م6/5/2013-5 و الخجاٍع

ت بلى الخُب٤ُ ، ٍ  اث  2مدمض بىجين ، اإلاغظٗت ومغا٢بت الخؿاباث مً الىٍٓغ ، الجؼاثغ ، صًىان اإلاُبٖى

 . 27، م  2003الجامُٗت ، 

 . 26،م2000ؤخمض خلمي ظمٗت ، اإلاضزل الخضًض لخض٤ُ٢ الخؿاباث، صاع الهٟاء لليكغ ،ٖمان ،ألاعصن،

 . 109اب٤ ، مؤمين الؿُض ؤخمض لُٟي ، مغظ٘ ؾ

ضة الغؾمُت ،ٖضص  ٢91/08اهىن   . 651،م1991ماي 1،الجؼاثغ ،ماعزت في 20، الجٍغ
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ضة الغؾمُت ،ٖضص ٢10/01اهىن  لُت  19،الجؼاثغ ، ماعزت في 42، الجٍغ  . 11،م 2010ظٍى

 . 41-40مدمض الههامي َىاهغ ومؿٗىص نض٣ًي ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م م 

 . 134وظضان ٖلي ؤخمض ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م 

اع الىٓغي و ؤلاظغاءاث  خؿين ؤخمض صخضوح و خؿين ًىؾ٠ ال٣اض ي، مغاظٗت الخؿاباث اإلاخ٣ضمت ؤلَا

 . 64،م2009الٗملُت ،الجؼء ألاو٫،الُبٗتألاولى، صاعالش٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘،ٖمان ،ألاعصن ،

 . 57-55مدمض الههامي َىاهغ و مؿٗىص نض٣ًي، مغظ٘ ؾاب٤، م م 

 .137-136مغظ٘ ؾاب٤ ،م م  ؤخمض خلمي ظمٗت ،

ت و الٗلمُت، صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت ،  زالض ؤمين ٖبض هللا،ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث الىاخُت الىٍٓغ

 . 150،م 2011ٖمان ألاعصن،

ش لليكغ ،  ٖبُض ؾُٗض اإلاُغي،مؿخ٣بل مهىت اإلاداؾبت و اإلاغاظٗت جدضًاث و ٢ًاًا مٗانغة ، صاع اإلاٍغ

 . 55،م2000الؿٗىصًت 

ب ؤخمض خامض حجاط،الجؼء الشاوي،صاع  ت و الخُب٤ُ، حٍٗغ ولُم جىماؽ و ؤمغؾىن هى٩ي، اإلاغاظٗت بين الىٍٓغ

ش لليكغ،الؿٗىصًت،   .  198،م2006اإلاٍغ

ٖبض الىهاب ههغ ٖلي ،زضماث مغا٢ب الخؿاباث لؿى١ اإلاا٫ ، اإلاغاظٗت الخضًشت لخؿاباث الكغ٧اث اإلا٣ُضة 

ت ، بالبىعنت ،الجؼء ألاو٫   .162-161،م م 2001،الضاعالجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضٍع

ت ،م  .81ٖبض الؿالم ٖبض هللا ؾُٗض ؤبى ؾٖغ

مت ٖلي الجىهغ وازغون ، الخض٤ُ٢ و الغ٢ابت الضازلُت ٖلى اإلااؾؿاث ، صون َبٗت ال٣اهغة ، اإلاىٓمت  ٦ٍغ

ت ، م   . 155الٗغبُت للخىمُت الاصاٍع

ت و الٗلمُت ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه م هاصي الخمُمي ، مضزل بلى الخض٤ُ٢ مً الىا  .25خُت الىٍٓغ

 .30هٟـ اإلاغظ٘ ، م

ت و الٗلمُت مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م   . 26-25 -هاصي الخمُمي ، مضزل بلى الخض٤ُ٢ مً الىاخُت الىٍٓغ

ٚىالي مدمض بكير ،صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت خالت حٗاوهُت الخبىب و الخًغ الجاٞت 

ما٫ ،ظامٗت الجؼاثغ، بىع٢لت ،عؾ -2003الت م٣ضمت لىُل عؾالت اإلااظؿخير في ٖلىم الدؿُير ،ٕٞغ بصاعة ألٖا

 . 47،م2004

 . 21ههاع مدمض البُىف، مغظ٘ ؾاب٤،م

 243(، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 01ؾامي مدمض الى٢اص، لاي مدمض الىصًان، جض٤ُ٢ الخؿاباث )

، م 2013, الجؼاثغ، صاع واثل لليكغ، 03ٖماعة، اإلاغجر والغ٢ابت في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، ٍ .هىا٫ نالر بً

264 

 244(، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غهً م 01ؾامي مدمض الى٢اص، لاي مدمض الىصًان، جض٢ـُـ٤ الخؿاباث )

 149، م 2015، الغصن، صاع ٚبضاء لليكغ والخىػَ٘، 01مغاص خؿين الٗلي، مٗاًير الخض٤ُ٢ الضولُت، ٍ 

 654ؤمين الؿُض ؤخمض لُٟي، الخُىعاث الخضًشت في اإلاغاظٗت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م

 .266-265هىا٫ نالر بً ٖماعة، اإلاغاظٗت والغ٢ابت في اإلاهاٍع٠ ؤلاؾالمُت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 
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 ،"الجؼاثغ في ؤلاٞهاح ؾُاؾاث ٖلى  (SCF) اإلاالي  اإلاداؾبي الىٓام او٩ٗاؾاث" ٞااص، ونض٣ًي مؿٗىص نض٣ًي 

ني اإلالخ٣ى  ظامٗت الجؼاثغ، في واإلاخىؾُت الهٛيرة اإلااؾؿاث في اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام وآٞا١.وا٢٘  :خى٫  الَى

 . 6-5م ، 2013 ماي 6-5 ًىمي الىاصي،

 2 0م ، 2008 ٖمان، لليكغ، واثل صاع ،"اإلاالي وؤلاباٙل اإلاداؾبت مٗاًير" خمُضاث، وظمٗت ههاع ؤبى مدمض

ضة ت، للجمهىعٍت عؾمُت ا٫ الجٍغ  ، 2008 ؾىت ًىلُى 26 ٫ اإلاىا٤ٞ 1429 ؾىت عظب 23 في ماعر ٢غاع الجؼاثٍغ

غيها اإلاالُت ال٨كىٝ ومدخىي  واإلاداؾبت  الخ٣ُُم ٢ىاثم ًدضص  الٗضص ؾيرها، و٢ىاٖض الخؿاباث مضوهت و٦ظا ٖو

 38 م ،8 الٟهل ، 19

 19-18ؾاب٤،م  مغظ٘ هىا٫، ولٗكىعي ظمٗت هىام

٘ في الخض٤ُ٢ مؿاهمت" ع٢ا٣ًُت، الؼهغاء ٞاَمت  صعاؾت– الكغ٧اث خى٦مت ْل في اإلاالُت اإلاٗلىمت ظىصة ٞع

 اإلااؾؿاث مً لُٗىت مُضاهُت

ت الا٢خهاصًت . ت لتلمجا ،"-الجؼاثٍغ  2014، 1 الٗضص وع٢لت، مغباح ٢انضي ظامٗت الا٢خهاصًت، للخىمُت الجؼاثٍغ

 ، 55 م

 اإلاداؾب الخبير بمهً ًخٗل٤ ، 2010 ؾىت ًىهُى 29 ٫ اإلاىا٤ٞ 1431 ٖام عظب 16 في ماعر  01-10 ع٢م ٢اهىن 

 اإلاٗخمض الخؿاباث واإلاداؾب ومداٞٔ

 ال٣اهىن  ًخًمً الظي 1975 ؾىت ؾبخمبر 26 ٫ اإلاىا٤ٞ 1395 ٖام عمًان 20 في اإلااعر 59-75 ع٢م ألامغ

 .اإلاٗض٫ واإلاخمم الخجاعي،

ضة ت، للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  الشاهُت ظماصي 23 في اإلااعر  02/ 11ع٢م  الخىُٟظي ، اإلاغؾىم30 الٗضص الجؼاثٍغ

غ مٗاًير ًدضص ، 1120ماي 26 ٫ اإلاىا٤ٞ 1432  19 م بعؾالها، وآظا٫ وؤق٩ا٫ الخؿاباث مداٞٔ ج٣اٍع

ب ؤزغ جدلُل ، الضاوي  الكُش ت اإلاىاعص جىمُت ٖلى الخضٍع  ،الٗضص الباخض ،مجلت ؤلاؾالمُت البلضان في البكٍغ

 .09،م 2008 ، ،وع٢لت مغباح ٢انضي- ،ظامٗت الؿاصؽ

- 

 ،ٖمان، الهٟاء ،صاع للمهاٝع اإلاالي ألاصاء و اإلااؾؿُت ،الخى٦مت اإلاكهضاوي قُدان بًمان و َالب ٞغخان ٖالء

 .65 م2011 -

 ( 

ـ نبُخي مدمض واثل (  اهغ بصَع  ،الُبٗت اإلاخىاػن  الخ٣ُُم بُا٢ت و ألاصاء ،ؤؾاؾُاث الٛالبي مىهىع  مدمض َو

 39 ،م 2009 ألاعصن، لليكغ،ٖمان، - واثل ،صاع ألاولى

 ، اليكغ ؾىت ط٦غ ،صون  الجؼاثغ ، الٗامت اإلادمضًت ،الُبٗتالشاهُت،صاع اإلااؾؿت ٖضون،ا٢خهاص صاصي هانغ(  -  

 319 . م

 .25،م 2009 - ، ،مهغ الجضًضة الجامٗت ،صاع ؤلاصاعة و الخىُٓم ،ؤؾاؾُاث ٢د٠ ؤبى الؿالم ٖبض ( 

  321- م ، ؾاب٤ مغظ٘ ، ٖضون  صاصي هانغ ( 

 اإلاب٨غ لإلهظاع همىطط بعؾاء هدى ؤلا٢خهاصًت اإلااؾؿاث في اإلاالي ألاصاء ج٣ُُم و ٢ُاؽ ، صاصن الٛاوي ٖبض(  

 - اإلادا٧اة بةؾخٗما٫

 36 ،م 2007 - 2006 ، الجؼاثغ ،ظامٗت ص٦خىعاه ،ؤَغوخت اإلاالُت
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 يمً م٣ضمت عؾالت ، ال٣غاعاث اجساط و للماؾؿت اإلاالي ألاصاء ج٣ُُم في اإلاالُت اإلاٗلىماث صوع  ، ظلُلت زغوٝ بً

 - 2008 ، ،بىمغصاؽ بى٢غة ؤخمض ،ظامٗت اإلااؾؿت مالُت ،ٕٞغ الدؿُير ٖلىم في اإلااظؿخير قهاصة- هُل مخُلباث

 77،م 2009

م ال٨غدي مجُض  31،م 2007 - ،ٖمان، اإلاىاهج ،الُبٗت ألاولى،صاع اإلاالُت اليؿب باؾخسضام ألاصاء ،ج٣ٍى

ما٫ إلاىٓماث اإلاالي ،ألاصاء ظمٗت ٞغخاث ش، صاع ، ألٖا  39 ،م 2000 - ، الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت اإلاٍغ

 37 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ هٟـ الضل٩اوي، الخلىٝ ببغاهُم 

 51 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ هٟـ مدمض مدمىص زُُب،.  

ؿاث، ظمُل . ت بين ألاصاء مىاػهت ظَغ ت، للخىمُت الٗغبُت الضهٓمت والخُب٤ُ، الىٍٓغ  88 ، م 1995 مهغ، ؤلاصاٍع

 87 م

اث صًىان الضالي، الدؿُير مباع٥، لؿلىؽ  17 م ، 2004 الجؼاثغ، الجامُٗت، الضَبٖى

 14-10 م م ، 1991 الجؼاثغ، ألاٞا١، صاع مالُت، خاالث صعاؾت ٞخخي، لؼمض هىانغ ٖضون، صاصي هانغ .

ىت جض٣ٞاث ظضو٫  باؾخسضام والضجىؾُت الهٛيرة للماؾؿاث الضالي ألاصاء ج٣ُُم ؾٗاصة، ؾمُدت  صعاؾت" الخٍؼ

 وع٢لت، ظامٗت الضاؾتر، قهاصة لىُل م٣ضمت م٨٨غة بىع٢لت، ال٨بير والجىىب للجىىب البىاء الضئؾؿت خالت

 .8-7م ،م 2011 الجؼاثغ،

ت اإلاداؾبت الٗا٫، ٖبض عظب ؤخمض .  الجامٗت، قباب ماؾؿت الؿلى٦ُت، والاججاهاث الخدلُلُت ألاصواث ؤلاصاٍع

ت،  5 م ، 1997 بؾ٨ىضٍع

ض ؤبى اإلابرو٥ مدمض ش، صاع الشاهُت، الُبٗت ، مالُت ؤؾىا١ و قغ٧اث اإلاالي ،الخدلُل ٍػ  الٗغبُت اإلامل٨ت اإلاٍغ

 ، الضولُت اإلاداؾبُت للمٗاًير َب٣ا اإلااؾؿت ،مداؾبت قىٝى قُٗب07،م 2009- الؿٗىصًت،

ت الكغ٦ت الجؼءألاو٫،م٨خبت  77- م ؾاب٤، مغظ٘ ، ظلُلت زغوٝ .ب216ً،م2008- ،الجؼاثغ، الجؼاثٍغ

الم بىقاش ي - ، ،الجؼاثغ الخىػَ٘ و اليكغ و للُباٖت هىمت ،صاع ؤلاؾخٛال٫ جدلُل و اإلاالي الخدلُل في اإلاىير ، بٖى

 .11،م1997

- ( 

ض  . 83،م 2007 - ، ،ألاعصن الخىػَ٘ و لليكغ اإلاؿيرة صاع ، اإلاٗانغة اإلاالُت ؤلاصاعة في م٣ضمت ، قبِب آ٫ صٍع

  

 م٣ضمت ،عؾالت ٢غاعاتها جغقُض و ؤلا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ؤصاء ج٣ُُم في اإلاالي الخدلُل اؾخسضام ، ؾٗاصة الُمين

 .46،م 2009 ، ،باجىت لخًغ الخاط ظامٗت ، الدؿُير ٖلىم في اإلااظؿخير قهاصة- هُل مخُلباث يمً

ت،   ؼ الىجاع ،ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت ،اإلا٨خب الٗغبي الخضًض ، ؤلاؾ٨ىضٍع   40، م2008ٖبض الٍٗؼ

صاصن ٖبض الٛاوي ،٢غاءة في ألاصاء اإلاالي و ال٣ُمت في اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت ،مجلت الباخض،ظامٗت  ٢انضي 

 43،م2006مغباح،     وع٢لت ،الٗضص الغاب٘، 

 16زالض الخُُب ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م 
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 عؾاثل واَغوخت الض٦خىعة 

ظامٗت وع٢لت ؾىت  –ٚىالي " صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت ً ماظِؿتر  مدمض الباقير  -

2003/2004 

غ الخض٤ُ٢ الخاعجي في ْل بلؼامُت جُب٤ُ مٗاًير جض٤ُ٢ الضولُت ً الض٦خىعة  -  –جماع زضًجت " ج٣اٍع

 2016/2017ظامٗت مؿخٛاهم ؾىت 

ظامٗت مؿخٛاهم ؾىت  –ُت ألاصاء اإلاالي ً ماؾتر ظلى٫ هبُل "الخض٤ُ٢ الضازلي و مضي جإزيره ٖلى ٞٗال -

2015/2016 

مجىذ ٖخ٣ت، صوع الخض٤ُ٢ الضازلي في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي إلااؾؿت الا٢خهاصًت مظ٦غة ماظِؿتر،  -

 2005/2006ٖلىم الدؿُير، ظامٗت زًُغ بؿ٨غة 
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 اإلالخــظ:  

ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الخاعجي بمٟهىمه الخضًض ؤصاة مً ألاصواث التي حؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى بلٙى ؤهضاٞها ،خُض 

كُٛلُت. ألامغ الظي ظٗل مً الخض٤ُ٢ الخاعجي حٗمل ٖلى ج٣ُُم ؤصاء ؤوكُهها اإلاسخلٟت اإلاداؾبُت ،اإلاالُت و الد

 ًلٗب صوعا مهما في مؿاٖضة بصاعة اإلااؾؿت ٖلى مؿاولُاتها اإلاسخلٟت.  

ها و  في ْل الخُىعاث الغاهىت و اإلالُئت بالٟغم و الههضًضاث ،و في ْل ألاق٩ا٫ اإلاسخلٟت للماؾؿاث و جىٖى

ُٟت ت مً اإلاٗاًير  ازخالٝ ؤحجامها ،ػاصث خاظت اإلااؾؿت بلى اٖخماص ْو غ ٞيها مجمٖى جض٤ُ٢ زاعجي جخٞى

ُٟت حؿاٖض بصاعة اإلااؾؿت ٖلى جُب٤ُ ؾُاؾاتها و بظغاءاتها و بلٙى ؤهضاٞها بٟٗالُت و  اإلااهلت ،هظه الْى

٦ٟاءة ،ٞإنبذ الخض٤ُ٢ الخاعجي ؤصاة حؿخٗملها اإلااؾؿت في ال٨ك٠ ًٖ مىاًَ الازخال٫ ، و جدضًض ه٣اٍ 

 إلااؾؿت بما ٢ض جىاظهه مً ؤزُاع و ما ًخاح ؤمامها مً ٞغم. ال٣ىة ، و جىبُه بصاعة ا

ت مً الٗملُاث ألاؾاؾُت التي ٣ًىم بها  اتها ؤلاصاٍع حٗخبر ٖملُت جُٟٗل ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿت بمسخل٠ مؿخٍى

ظمُ٘ منهم في اإلااؾؿت بما ًسضم ؤهضاٞها اإلاؿُغة ، بال ؤن ؤلا٢با٫ ٖلى بجداص ٢غاعاث مهما ٧ان نىٟها 

خماص ٖلى مٗلىماث ماهلت لظل٪،هظا ألامغ ظٗل مً الخض٤ُ٢ الخاعجي ؤصاة جًمً هظا الىٕى ً دخاط بلى الٖا

 مً اإلاٗلىماث ، ِٞؿخٗان بها مً ؤظل صٖم و جُٟٗل هظه ال٣غاعاث بما ًًمً الخهى٫ ٖلى ؤ٦بر ٖاثض منها.  

 

 

    اإلالخـــــظ

   Résumé : 

L’audit  Externe est Considéré Dans Son Acception Moderne , parmi Les Outils Pouvant Aider 

L’entreprise à Eteindre ses Objectifs Ainsi Il Consiste à Evaluer Le Performance de ses Différentes 

Activités En Matière de Comptabilité , de Finance et Emploi ,L’audit Externe est  

Utilise Comme Outil aidant L’administration de L’entreprise Dons Ses Multiples Responsabilité, à la 

Lumière des évaluation Actuelle ,Charger D’accusions Diverses et de Menace et sur la Base de 

Multiplicité des  

Formes des Entreprises et Leurs Qualités En plus de leurs Volumes Varies  

,Il devient Nécessaires à L’entreprise de Faire Appel Missions, Comme Il se Doit , on effet L’audit 

Externe Aide L’entreprise Dans les Domaines de la Détection des Carences et des Anomalies Ainsi 

Qu’a déterminer les  

Points Forts Dans Elle Dispose ,En outre Il lui Permet de Prévoir les Risques Peuvent la Guetter . 

 

  


