
 جامعت عبد الحميد بن باديس مستغاهم

 كليت العلوم الاقتصاديت والتجازيت وعلوم التسيير

 قسم العلوم املاليت واملحاسبت

 

 مركسة جخسج مقدمت ضمن متطلباث هيل شهادة ماستر أكاديمي

 التدقيق املحاسبي ومساقبت التسيير: العلوم املاليت واملحاسبت                                        التخصص: الشعبت

 دوز املساجعت الداخليت في دزاست وجحليل القوائم املاليت

 

 دزاست حالت مؤسست محاجس الغسب

 

 :مقدمت من طسف الطالب

 طسشون علي

 

 :أعضاء لجنت املناقشت

 عن الجامعت السجبت الاسم واللقب الصفت

 جامعت مستغاهم أستاذ محاضس أ بن شيدان ياسين زئيسا

 جامعت مستغاهم أستاذ محاضس أ موشاوي عبد القادز مشسفا

 جامعت مستغاهم أستاذ محاضس ب بلعياش ي بومدين مناقشا

 

 

 

 2019/2020: السنت الجامعيت



 الاهداء 

على مً ٌعجص , الري وفقني على اهجاش هرا العمل املخىاضع والري أهدًه الى أحً قلب في الىحىد الحمد

خىقف العقل عً الخفكير  ,اللظان عً الخعبير ٍو

 الى قسة عيني أمي حفظها هللا , الى مً دعت هللا لي الخىفيق والىجاح

 وأطال في عمسها وقدزوي على زد حصء مً حميلها

 كما أطأل هللا أن ًسحم أبي الري طاعدوي كثيرا في حياحي 

 والري حثني على العلم كل هره الظىين حيث كان لي طىدا ودعما 

ت أخىاحي كل مً أمين وحكيم وفاطمت  الى مً أجقاطم معهم أحىاء املحبت ألاطٍس

 ......أحمد, الحاج محمد, جىفيق, ًاطين: الى ألاصدقاء الرًً أحببتهم

 الى ألاطاجرة الرًً حسصىا على حعليمي مً ألاطاس ي الى الجامعي

 والى مً حضس في قلبي وغاب عً قلمي

حبىهني في هللا  . الى كل مً أحبهم ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكس وعسفان

م وطلطاهك العظيم  .اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبازكا فيه ولك الحمد كما ًيبغي لجالل وحهك الكٍس

مت الهجاش هرا البحث  .لك الشكس ًا زب أوال على ما أوعمخه عليىا مً قىة وصبر وعٍص

مت ل الى الىالدة الكٍس  أجقدم بالشكس الجٍص

كما ال جفىجني الفسصت بأن أجقدم بالشكس الخالص الى كل مً ألاطخاذ مىشاوي عبد القادز  ومىظفى مؤطظت 

 محاحس الغسب على كل املظاعداث واملعلىماث املقدمت

م هرا العمل  كما أجـقدم بالشكس للجىت املىاقشت التي طيكىن لها دوز في جقٍى

ب أو بعيد في إخساج هرا العمل  .الى كل مً طاهمىا مً قٍس
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 املقدمة

والري ,أضبذ هجاح هظام الاكخطاد في الىكذ الخاغس مسهىها بمدي فاعلُت وهجاعت الجهاش  اإلاطسفي للدولت

ع  ل اإلاشاَز ًلعب دوزا بازشا في الخُاة الاكخطادًت فهى ال ًمىً الاسخغىاء عىه ليىهه عامال مهم لخمٍى

س  الاكخطاد الىطني   . واإلاساهمت في جسكُت اإلابادالث وجطٍى

ت مً أهم اإلاإسساث اإلاالُت التي جسجىص عليها اكخطادًاث الدولت باعخباز أن البىىن  هما حعخبر البىىن الخجاٍز

س الاكخطاد م اسخخدام ,جمثل الىخداث الفعالت لخىمُت وجطٍى ومً خالٌ جدلُم ألاهداف اإلاخطط لها عً طٍس

ت ومً زم اسخمساز وشاط البىً مدة أطٌى مً خالٌ ئجباع ؤلاجساءاث ,ألامثل للمىازد اإلاالُت وهرا اإلاىازد البشٍس

التي حساعد على ججىب ألاخطاز التي ًمىً أن ًخعسع لها و مً بين هره ؤلاجساءاث هجد السكابت الداخلُت التي 

 . حعخبر مً أهم اإلاىاغُع الجدًدة والهامت مً اجل غمان السير الخسً للبىىن

حعخبر اإلاساجعت الداخلُت بمثابت مهمت دائمت ومسخمسة ًيبغي اللُام بها في وافت مجاالث اليشاط بدُث حعخبر 

ومع جطىز حجم البىىن  وحعدد عملُاتها شاد الاهخمام ,هظاما لػبط ألاداء وغمان جدلُم ألاهداف اإلاسطسة

ت مً اجل جأهُلها والنهىع  ؤلادازي باإلاساجعت الداخلُت وهرا ما جطلبه البىىن واإلاإسساث اإلاالُت الجصائٍس

 .بىُانها ولرلً وجب عليها وجىد زكابت داخلُت لخماًت أضىلها وجدلُم ألاهداف اإلاسجىة

ئن اإلاساجعت الداخلُت عملُت مىخظمت مسخللت وسبُا تهدف ئلى الخطٌى على اللسائً اإلاسجبطت بالعىاضس الدالت 

لت مىغىعُت لغسع الخأهُد مً دزجت مساًسة هره العىاضس للمعاًير  على ألاخدار الاكخطادًت وجلُُمها بطٍس

اإلاىغىعُت وجىضُلها ئلى ألاطساف اإلاعىُت مً خالٌ فدظ الدفاجس واإلاسجالث اإلاداسبُت اإلاسجبطت بالعملُاث 

 . التي كامذ بها اإلاإسست والخدلم مً مدي مطابلت عىاضس هره اللىائم للىاكع الفعلي لها

م الخأهد مً أن الىظام اإلاداسبي هفئ  ومً هىا ًخضح دوز اإلاساجع الداخلي اإلاخمثل في خدمت ؤلادازة عً طٍس

بغُت جلدًم بُاهاث سلُمت ودكُلت لإلدازة وبرلً ًىطب الهدف السئِس ي للمساجع الداخلي على اهدشاف ومىع 

 .ألاخطاء والغش والاهدساف عً السُاست اإلاىغىعت

 : إلاشكالية الرئيسية

 : مً خالٌ ما جلدم ًمىً ضُاغت ؤلاشيالُت السئِسُت إلاىغىعىا هما ًلي

 ما مدي فعالُت ودوز اإلاساجعت الداخلُت في دزاست وجدلُل اللىائم اإلاالُت؟

 :ألاسئلة الفرعية

 : ولإلخاطت بيل جىاهب اإلاىغىع جم طسح الدساؤالث الفسعُت آلاجُت

 ماذا هلطد باإلاساجعت الداخلُت؟.  1

 ما هي الفائدة مً مساجعت اللىائم اإلاالُت؟.  2
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 : فرضيات الدراسة

 :لإلجابت على الدساؤالث اإلاالُت السابلت هىطم مً الفسغُاث الخالُت

 . اإلاساجعت الداخلُت وظُفت مسخللت باإلاإسست.  1

 .جىجد أهمُت ذاث داللت ئخطائُت إلادي فائدة مساجعت اللىائم اإلاالُت.  2

 : أهمية الدراسة

جمىً ألاهمُت في أن اإلاساجعت الداخلُت وظُفت جابعت لإلدازة وسبُا تهدف ئلى ئبساش هلاط اللىة والػعف في 

ً مً اجل زفع الادثءاث والاسخغالٌ ألاخسً للفسص اإلاخاخت  . اإلاإسست وئعطاء اكتراخاث للمسيًر

 : أهداف الدراسة

 : مً ألاهداف التي ٌسعى ئليها البدث هي

 .مداولت الخطسق ئلى دوز وأهمُت اإلاساجعت الداخلُت في دزاست وجدلُل عىاضس اللىائم اإلاالُت.  1

.   اإلاساجعت الداخلُتآللُتالخعسف على الجىاهب الهامت .  2

. الخعسف على الىظام اإلاداسبي اإلاالي الجدًد.  3

.  لللىائم اإلاالُت وجدلُلهااإلافاهُمي ؤلاطازمداولت جددًد .  4

:   اخخُاز اإلاىغىعأسباب

 .وىن اإلاىغىع ًدخل في ضمُم الخخطظ.  1

.  بجىاهب اإلاىغىعؤلاإلاامزغبت الطالب ومُىله الشخص ي في .  2

. الخىسع في اإلاجاٌ الىظسي والخطبُلي.  3

 .الخعسف على أهم اإلافاهُم اإلاسجبطت باإلاساجعت الداخلُت واللىائم اإلاالُت.  4

 :منهج الدراسة

ولإلجابت عً الدساؤالث اإلاطسوخت واخخباز صخت الفسغُاث اإلاخبىاة اعخمدها على اإلاىهج الىضفي الخدلُلي 

ت للمىغىع باإلغافت ئلى مىهج دزاست الخالت التي جمىىىا مً  الري ًمىىىا مً وضف وجدلُل الجىاهب الىظٍس

ازة اإلاُداهُت إلاإسست ذاث اإلاسإولُت اإلاددودة مداجس الغسب لدسُير  الخعمم في اإلاىغىع مً خالٌ الٍص

 .واسخغالٌ الللع السملي بسُدي لخػس والًت مسخغاهم

 :صعوبات الدراسة
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 . كلت اإلاساجع وخطىضا فُما ًخعلم بالىظام اإلاداسبي اإلاالي .1

 .كلت اإلاساجع والبدىر الجامعُت في مجاٌ اللىائم اإلاالُت وفم الىظام اإلاداسبي اإلاالي.  2

 .ضعىبت الخطٌى على اإلاعلىماث وخاضت في اإلاجاٌ الخطبُلي.  3

 :الدراسات السابقة

هره : ( 2012 ) دزاست لصعس مدمد سامي الخدلُل اإلاالي لللىائم اإلاالُت وفم الىظام اإلاالُت اإلاداسبي اإلاالي  .1

الدزاست هي زسالت ماجسخير ملدمت مً ولُت العلىم الاكخطادًت وعلىم الدسُير جامعت مىخىزي كسىطُىت 

وهدفذ هره الدزاست ئلى أزاز جطبُم الىظام اإلاداسبي اإلاالي على مجاالث وأبعاد الخدلُل اإلاالي لللىائم اإلاالُت 

وكد كام الباخث باجساء دزاست مُداهُت على مسخىي مإسست ضُداٌ ألام خُث جىضل أن اللىائم اإلاالُت التي 

ئذا تهدف هره اللىائم ئلى جلدًم ,ًخم ئعدادها وفم الىظام اإلاداسبي اإلاالي جخدم الخدلُل اإلاالي لللىائم اإلاالُت

 . معلىماث خٌى الىغعُت اإلاالُت

دزاست ,دزاست سسدون فاجذ دوز اإلاساجعت الخازجُت للخساباث في النهىع بمطداكُت اإلاعلىماث اإلاداسبُت.  2

ت لألإلاىُىم باإلاسُلت  هره الدزاساث هي زسالت ماجسخير تهدف هره الدزاست ئلى : (2004)خالت الشسهت الجصائٍس

في ظل اإلاسخلت الاكخطادًت الخالُت مسهىها باإلاعلىماث ,هجاح اإلاإسست الاكخطادًت في اجخاذ اللسازاث اإلاالئمت

وهرلً اعخماد اإلاإسست لىظام زكابت داخلُت مىظم ومدىم ًػمً لها جدلُم ألاهداف اإلاسطسة ,اإلاداسبُت 

 .ًإدي ئلى الخللُظ مً اخخماالث الخطأ واللش والسسكت,في ظل الالتزام باإلجساءاث والسُاساث اإلاسطسة

 : هيكل الدراسة

 :جم جلسُم البدث ئلى

  وجم جلسُمه ئلى مبدثين زئِسُين  خُث , "ؤلاطاز الىظسي للمساجعت "  الفطل ألاٌو مً البدث واإلاعىىن

شمل" عمىمُاث خٌى اإلاساجعت " جطسكىا في اإلابدث ألاٌو ئلى  ٌ : َو , حعٍسف اإلاساجعت وجطىزها في اإلاطلب ألاو

أما اإلابدث . أما اإلاطلب الثالث فِشمل أهمُت اإلاساجعت وأهدافها, واإلاطلب الثاوي على أهىاع ومعاًير اإلاساجعت

اإلاطلب ألاٌو هى , فشمل زالزت مطالب" ؤلاطاز اإلافاهُمي للمساجعت الداخلُت " الثاوي والري جاء عىىاهه بــ 

وفي اإلاطلب الثالث أهمُت , زم الخطسق ئلى أهىاع اإلاساجعت الداخلُت ومعاًيرها, جطىز ومفهىم اإلاساجعت الداخلُت

 .اإلاساجعت الداخلُت وأهدافها

  وكد جم جلسُمه ئلى مبدثين " مساجعت وجدلُل اللىائم اإلاالُت "  الفطل الثاوي مً البدث واإلاعىىن

مفهىم الىظام اإلاداسبي : وشمل" ؤلاطاز اإلافاهُمي لللىائم اإلاالُت " زئِسُين خُث جىاولىا في اإلابدث ألاٌو ئلى 

 ٌ واإلاطلب الثاوي على خطائظ اللىائم اإلاالُت , اإلاالي الجدًد واللىائم اإلاالُت وشسوط ئعدادها في اإلاطلب ألاو

أما اإلابدث الثاوي  والري جاء . وئما اإلاطلب الثالث فِشمل مسخخدمىا اللىائم اإلاالُت وأهدافها, وأهمُتها

ٌ : وشمل" مساجعت اللىائم اإلاالُت وجدلُلها" عىىاهه بــ واإلاطلب الثاوي على , مساجعت اللىائم اإلاالُت في اإلاطلب ألاو

 .وأما اإلاطلب الثالث فِشمل جدلُل اللىائم اإلاالُت, جخطُط مساجعت اللىائم اإلاالُت
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 دزاست مُداهُت إلاإسست مداجس :"أما الفطل الثالث فهى الجاهب الخطبُلي اإلاخمثل للبدث وان بعىىان

والري جم فُه , "هظسة عامت عً مإسست مداجس الغسب"اإلابدث ألاٌو , وكد شمل هرا ألاخير مبدثين" الغسب

 ٌ وفي اإلاطلب , واإلاطلب الثاوي جاء فُه مهام وأهداف اإلاإسست, ئلى جلدًم اإلاإسست ووشأتها في اإلاطلب ألاو

وأما في اإلابدث الثاوي فلد جىاٌو اإلاساجعت الداخلُت , الثالث اللاهىن الداخلي والهُيل الخىظُمي للمإسست

ٌ , للمإسست وجدلُل كىائمها اإلاالُت س , وكد جطسكىا فُه ئلى اإلاساجعت الداخلُت في اإلاإسست في اإلاطلب ألاو وجلاٍز

أما , وجدلُل اللىائم اإلاالُت إلاإسست مداجس الغسب في اإلاطلب الثالث, اإلاساجعت الداخلُت في اإلاطلب الثاوي

 .اإلاطلب السابع فلمىا باعداد اسخبُان وجدلُل هخائجه

 وهرا جملت , وفي ألاخير هىهي هرا البدث بخاجمت عامت اخخىث مجمىعت مً الىخائج جدُط بجىاهب البدث

 .مً الخىضُاث والاكتراخاث
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 ثمهيد

ٛل َأضقدذدنقسرةدنًدوشسؽد,لآقد سز زثد أهُتد إلاز حهتد اق اخُتد ًدْقبد إلاإضطسثد فد مخخِد اقد

زأسددرَودُٖسءتهسدؤلاهخسحُت,جُُٓــــميداٙسَتدألاوشؿتددد اههخُسثدَُــهس ل.ددتهقٍدئلىدجؿٍو

خىسد لخسلفدبًؼد اىكزدنًدحجههسدجدخسجد لىد,لٖهسدحهخبرددقُُتد إلاز حهتد اق اخُتد ههت َسإلاإضطسثد فدْد

َزيمد نخهسزد,لٖذاٚدَسندأذهد إلاهىتدالدجأاذدبهيندالانخقسردؾقُهتدوشسؽد إلاإضطت,ل ز حهتدز اخُت

تدبساقرحتدألادلىدنخيهس ئالد ند إلاإضطسثد لخق ُتدهفدٖذاٚدجدخسجداهذهد,ل إلاإضطسثد اطىسنُتدد اخجسٍر

ل. اوقُُت

دئههسدًدطودهؿسّدجؿقُٓهسد,د إلاز حهتد اق اخُتدالدجهظدَٓـد لجسهبد إلاسلفدد إلادسضبيدٖهسدًكىهد اقهؼ

دأذ د ًد حبدجدُٓٔد,ل سدٌطهذدبساخد٘مدبهس,لدألاأق ٍد إلازحوةد نهسدبسحطسمدألاوشؿتد إلاوحوزةد فد إلاإضطت

سةقةداخهإضطت ل. ٖبردربذدَد

دنلىد إلاز حهتد اق اخُتد ًداالٛدجٓطُههدئلىد,لداقر ضتد نهٔدد ٖثردجُطُال ًػمدأذ د اُطبد اخهٍز

د إلاز حهتد  سد إلاقدثد اثسويدًدخويدنلىد ُسأُمد دئلىدنهو ُسثدخٛو  قدثيندخُثدضىهزعد فد إلاقدثدألاٛد

د إلاز حهتد اق اخُت ل. ضسضُتدخٛو

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 عمومياتثخووث ار جعة:  املدحث ألاو 

َهيددضُختد,لحهخبرد إلاز حهتدبهثسبتد اهيند اطسأزةدنلىد طسلحد إلاإضطتد اهس تدئذد ضقذددحوزأسدالدينىدنىه

دئلىداق تد ؾز ٍدنقًقة ٖهسدتهخمدبساقدثدنًد اػهسهسثد ًدخُثدهونُتد إلاهخو سثددجخمذد,لاخوضٛو

ل.ٖأضسصدالجمسذد آز ر ثد إلامخخُت

ٗسنداكهورد اثورةد اطىسنُتد ززدٖقيردنلىدألاوشؿتدالاْخطسزًتد ًدخُثدجىكُههسددنهخهس بدُثدًكهزد,لدآقد

ٗسندضسبٓس دبساخسلفدامدٌهقداخهساٚد يدزابدددد,لأذ دحخُسد ًداالٛد هُطسٛد إلاخُ٘تدنًد ادطُيردنلىداالٍد سد

ٗس فدنلىدد ْود إلاإضطتد,ل فد إلاإضطتد ًدهسخُتدحطُيرأسدد ز ْقخه بدُثدحهخهدالدًخؿخودبشٙبد قسشزدد

ذ ددحهتدر صد ساهد إلاطسأمدبهد فد إلاإضطت دزساثدآازد,ل لخُٓٓيدٖد د ىهد ضقذد ًد اػزدريددحوزدؾٍز

ذدًٓقمد  دسًقدٗو ضؿتدبِىهددبيند إلاإضطتدًؿخود ًداالاهد إلاخهس خيندنلىدخساتد إلاإضطتدد فدهُظد اْو

ٔد إلاز حهتد اتيدًٓومدبهسد فد  اىصحداإلز رةد ًد حبدجصخُذدألااؿسءدد  اخالنقسثد اتيدْقدجدقرددأذ دنًدؾٍز

ل. إلاإضطتد إلاهىُتدبسالنخهسزدنلىددضسةبدئحز ء ثداسضت

 جعريفث ار جعةثألاثملورها:  املطلث ألاو 

 زثد اخؿور ثد إلاطخهزةداههخُتد إلاز حهتددجوضود هس هسدد شٙساهسدئلىدقهورد اهقًقد ًد اخهسٍرِداهسدخُثد

د إلاز حهتدنلىد نهسد اخُسردجٓنيدضسرمددبىسءدبأضخوب دحسر وددبوهٛو د نهيد إأبدد طخٓب,لنٍز بًُتد,ل ًدؾٍز

د إلاإضطت دنلىد قىد ختر مد,لئنؿسءدر يد هخبدنلىدهونُتدد طق ُْتد إلاهخو سثد إلاساُتد إلآق تد ًدؾٍز

دبهسد فد اطورةد اطسزْتدنلىد إلاوحوز ثدد فد اوغهُتد إلاساُتد  آو نقدد آو هيندد إلاقسزبد إلادسضبُتد إلاههٛو

ل.دهخسةجد إلاإضطت

ذد إلاز حهتدنلىد نهس د إلاهخو سثد ًد حبدجدقًقدزرحتد:ل"ٖذاٚدنَز هفدنهخُتدججهُوددجُُٓمد زاتدؤلازقسثدخٛو

جبد ند,ل رجقسؽدد  خثسٛد إلاهخو سثداخههسًيرددألاضظددؤلابالىدنًدهدُجتد اههخُتد ًداالٛدر يد نهيد دسًق ٍد

ل1.ًٓومدبسإلاز حهتدشخظدُٖإدد إأبدد دسًق

د إلاإضطتدد لخ٘مدنلىد د ًػسد إلاز حهتدهفدَدظد هخٓسزيدٌطهذدبخقُْٔد إلاهخو سثد إلآق تد ًدؾٍز

ل2. اههخُسثد اتيدحزثدد اىكمد إلآس تد اتيد هخجذدجخٚد إلاهخو سث

ُ٘تدٖهسدًلف تهسدحههُتد إلادسضقتدألا ٍز  إلاز حهتدهفدنهخُتدهكس ُتدد ىهجُتدلجهوددجُُٓمدألازاتد:ل"ٖهسدنَز

دذاٚداخدقًقد قىد اخو َٔد,لد آز ةًدبشٙبد وغوعفدد اتيدجخهخٔدبيخسةجدألاوشؿتددألاخق ردالاْخطسزًت

ل3.د اخؿسبٔدبيندأذهد اىخسةجدد إلاهسًيرد إلآزرةددجقخٌُدألاؾز ٍد إلاهىُتدبيخسةجد إلاز حهت

                                                           
ٗسثداخجطُقد قسزبدد هسًيرد اخىهُتد إلاطخق  ت,لَسجذديالبل-ل1 هتد اشز  ذٖزةد ٓق تداىُبدشهسزةد,لجؿوردزدرددقُُتد اخقُْٔد فد جسٛدخٖو

ل.47:ص,2010-2011,لجمطظدئز رةدألانهسٛدؤلاضتر جُجُتداخخىهُتد إلاطخق  ت,ل اهخومدالاْخطسزًتددنخومد ادطُير,ل إلاسحطخير
تدئلىد اخؿقُٔ,ل دهقدبوجين- 2 ل.6:ص,ل2003,ل لجش ةز,لزًو ند إلاؿقونسثد لجس هُت,ل إلاز حهتدد ز ْقتد لخطسبسثد ًد اىكٍز
ل.47:ص,ل زحودضسبٔ,لَسجذديالب-لل3
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ل: ًداالٛد اخهسٍرِد اطسبٓتدًخطحد ندنهخُتد إلاز حهتدهف

 حهنيد لخؿو ثددؤلاحز ء ثد اتيدًٓومدبهسد إلاز حود,لنقسرةدنًدئحز ء ثد ىكهت; 

 دنلىدألازاتددجُُٓههس ٌهنيدَدظدؤلاْز ر ثددجُُٓمد اىخسةجدبقدندجديزدغقد دد ود لجهتد اتيد,ل لخطٛو

 ;ًٓومدبهز حهتهسدد اتيدخػزثدؤلاْز ر ث

 ٗسثد ددألاشخسص دأذهدؤلاْز ر ثدهفد,لؤلاْز ر ثددألاخق ردالاْخطسزًتدخُثدجهثبد سدجٓق هدئز رةد اشز

 ; وغومد إلاز حهت

 أذ د إلآُسصدربهسد طقرهد,لدهفد لجهتد اتيدبا ٙسند إلاقْٔدُْسصدئْز ر ثدؤلاز رةدبو ضؿتهس,ل ُٓسصد هين

 اقداتد دد لجههُسثد إلاهىُتدذ ثدالااخطسصد دد إلاو سهسثد إلاساُتدد فدأذهد لخساتدَسند إلآُسصدأود إلاقسزبد

 ; إلادسضبُتد إلآقواتدْقوالدنس س

 زد ٘خوب,لئًطسٛد اىخسةج ٙوندذاٚدبو ضؿتدجٍٓز ًقيندزرحتد إلاالةهتدبيندؤلاْز ر ثدد قىدجؿسبٓهسد ود,لٍد

 . إلاقسزبد إلادسضبُت

 عىاصرث ار جعة- 2

ل:أىسٕدزالردنىسضزد ضسضُتدجزج٘شدنخيهسدنهخُتد إلاز حهتدهفدٖهسدًلف

بهسد:ل اُدظ-ل2-1 ل(َدظد آُسصد إلادسضبي) اخأٖقد ًدصختدُْسصد إلاهخو سثد اتيدجمدحسجُخهسددجدخُخهسددجقٍو

زد ٘خوبدًٓقمدإلاطخمق يد آو ةمد إلاساُتدد إلاز حود:لؤلابالى-ل2-2 بخورةدهخسةجد اُدظدد اخدُٓٔددئزقستهسدبخٍٓز

جبدجهخههدبهخؿخقسثد ضسضُتداػهسندهجسخهد  اذيدًخولىد ز حهتد لخطسبسثدأود دسضبدذددابرةدد زاظدٍد

ل:ٖهز حود أههس

 يرد ازيقتدنىقهد فد  تهسند إلاز حهت  ;جَو

 سةقةدد أهُتد إلادسضقت  ;دجُُٓمد آُوزد إلاُزدغتدنخيهسدد دحهد آطوردَيهس,لَهمداؿقُهتدَد

 تد ضساُبد اخدُٓٔدألاضسضُتداهىسضزد إلاوحوز ثدد إلاؿخوبسث  . هَز

  لحملورث لحاريخيثلطمر جعة- 3

خفداخهز حهت د اخسلفدًوضحد اخؿورد اخسٍر ل:َُهسدًلفد لجقٛد

ل

ل

ل

ل
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  لحملورث لحاريخيثلطمر جعة (  1 -  1  ) لجدألاوثركمث

 أهد فث ار جعة  ار جع آلامرثباار جعة  ادة

لدّدم2000 ًد

ل.دم1700 لىد

,لؤلا بر ؾورل,ل إلاخٚ

ل. لخٙو ت,ل ا٘ىِطت

دنلىدل. ا٘خسب,لرحبد اقًً  هسْقتد اطسّر

خهسًتد,ل اخالصدألا و ٛ

ل.ألا و ٛ

 إلادسٖمد,ل لخٙو تل.م1850مد لىد1700 ًد

تدد إلاطسأهين ل. اخجسٍر

 هسْقتد,ل ىود اًشل. إلادسضب

ٛل ل.َسنخُتددخهسًتدألاضو

شخظد نهيد فد إلادسضقتدل. لخٙو تدد إلاطسأهينل.م1900مد لىد1850 ًد

ل. ددْسهووي

ججىبد اًشددجأُٖقد

ل. طق ُْتد إلايز هُت

شخظد نهيد فد إلاز حهتدل. لخٙو تدد إلاطسأهينل.م1940مد لىد1900 ًد

ل.د إلادسضقت

,لججىبد اًشددألااؿسء

 اشهسزةدنلىد طق ُْتد

مُت ل. آو ةمد إلاساُتد اخسٍر

د,ل لخٙو تل.م1970د لىد1940 ًد  اقىٕو

ل.د إلاطسأهين

شخظد نهيد فد إلاز حهتد

ل.د إلادسضقت

 اشهسزةدنلىدضقّد

دضال تد هخكسمد آو ةمد

مُت ل. إلاساُتد اخسٍر

أُئسثد ازىد,ل لخٙو تل.م1990مد لىد1970 ًد

ل.د طسأهين

شخظد نهيد فد إلاز حهتد

ل.د إلادسضقتددالاضدشسرة

 اشهسزةدنلىدهونُتدهكسمد

سبتد اق اخُتدد ختر مد  اْز

 إلاهسًيرد إلادسضبُتدد هسًيرد

ل. إلاز حهت

أُئسثد ازىد,ل لخٙو تل.م1990 بخق ءد ًد

ل.د طسأهين

شخظد نهيد فد إلاز حهتد

ل.د إلادسضقتددالاضدشسرة

 اشهسزةدنلىد اطورةد

 اطسزْتدالخطسبسثد

سبتد دهونُتدهكسمد اْز

 اق اخُتد فدقبد ختر مد

 إلاهسًيردغقد اًشد

ل. اهسامي

 .7/8صث, ص, مرجعثسابم, مدمدث لتهاميثطو هرثألامسعودثصدًلي:  اصدر
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 أهو عثألامعاًيرث ار جعة:  املطلث لثاوي

 إلاز حهتدنقسرةدنًدنخمدًخهثبد فد جهونتد ًد آو نقدد إلاهسًيرد اتيدًجبدئجقسنهسد ًد حبد هسرضتدأذهد

ل. إلاهىتدنلىد جمددحه

لأهو عث ار جعة-  1

ٗسجبدألازددخطبد إلاهسًيرد إلاهخهقدنخيهسد فد اخطيُِددضىوحشدَُهسدًلفد اخطيُُسثد جمخخِدسد ًسد إلاز حهتد ًد

ل: اشستهتد فد إلاز حهت

لمجاوثأألاثهملاقث ار جعة-  1- 1

دالدجػودؤلاز رةد دد لجهتد اتيدحهيند,ل اههبدييرد دقز  فدأذهد إلاز حهتدًٙوندهؿسّ:  ار جعةث لكامطة- 1-1-1

َهثالد إلاز حود لخسرجفدًخهيندنخُهد فدنهسًتدألا زد,ل إلاز حود ًتدُْوزدنلىدهؿسّد اُدظدد اههبد اذيدًٓومدبه

ئبق ءد از يد اُنيدنًد قىدضال تد آو ةمد إلاساُتد لخخس ُتدٖٙبدبًؼد اىكزدنًدهؿسّد اُدظدد إلاُزز ثد

ل1.خُثد ند طإداُخهدحًؿيدحهُودجخٚد إلاُزز ثدختىدجخٚد اتيدامدجمػوداخُدظ,ل اتيدشهختهسد اخقسر جه

 ددهفدذاٚد اىومد,لهفد اتيدًٓخطزدَيهسدنهبد إلاز حودنلىدبهؼد اههخُسثد إلاهُىت : ار جعةث لجسئية-  1-1-2

دالدًٙوند إلاز حود,ل ًد إلاز حهتد اتيدجوغودَيهسدبهؼد آُوزدنلىدهؿسّدَدظد إلاز حودبأيدضورةد ًد اطورل

 طإدالد فدأذ د اىومدنًد يد غز ردجيشأد ددًخمد ٖدشسَهسدبسازحومدئلىدزَسجزددخطسبسثد دد طدىق ثد هُىتد

ل.جٙوند لخقدزد إلاُزدغتدنلىد إلاز حهتدْقد ىهخهد ًدَدطهس

 منثز ألايةثثوكيدث ار جعةث-  1-2

خمدنهبدأذ د اىومد ًد إلاز حهتد فدنهسًتد اُترةد يدبهقد هتهسءد اطىتد إلاساُتد:  ار جعةث لنهائية-  1-2-1 ٍد

ىسضبدأذ د اىومد ًد إلاز حهتد إلايشسثد اطًيرةدد إلاخوضؿتد,لدئنق زد لخطسبسثدد آو ةمد إلاساُتد لخخس ُت ٍد

ل. لدجم

ٗسهذدجخٚد اههخُتد:   ار جعةث اسحمرة-  1-2-2 َهيد اتيدجخمدَيهسدنهخُتد اُدظد زىسءد اطىتددذاٚدضو ءد

ٓتد ىخكهتد ددييرد ىخكهتداالٛد اُترةد إلادسضبُت ل.جهذدبؿٍز

ٌههبدأذ دألاضخوبد فد إلاز حهتدنلىد هدشسرد اههبد فد ٘خبد إلاز حودنلىد ق رد اطىتد يد ند اههبدضُوسمدنلىد

د اطىتدبهسدًجىبد شسٗبدالارجقسٕد فدنهسًتد اطىتد ددالاضخهسهتد تهمدؾٛو ٓتدحشًبدْد  إلاطسنقًًد فد إلا٘خبدبؿٍز

ُسءة قسدٖد ل2.بهطسنقًًد ْبدجقٍر

 منثز ألايةثمدىث لفدصثأألاثحجمثالاخحملار ت-  1-3

                                                           
ل21ص,ل زحودضسبٔد,لنققد اطالمد بودضزنت-لل 1
ت,ل خهقدهورل-لل 2 ل18ص,ل1992,ل ز حهتد لخطسبسثد إضطتدشقسبد لجس هتدؤلاض٘ىقٍر
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ئذدًٓومد إلاز حود فدقخهسدبُدظدحهُود.لحهخبرد إلاز حهتد اشس ختدهونسدجُطُخُس:  ار جعةث لشامطة-  1-3-1

د او ْود ندأذ د اىومدْقدًٙوندشس الدبسايطقتدئلىدههـد,ل آُوزدد اسجالثدد إلاطدىق ثدد اقُسهسثد إلادسضبُت

قدًٙوندشس الدبسايطقتدئلىدحهُودنهخُسثد إلاإضطتدنلىدخطبد سدًٓػُهد اهٓقد إلابرمدد سدبيند إلاز حود  هيندْد

ل.د صخسبد إلاإضطتد اذيدًوضحدؾقُهتددشٙبد إلاز حهتدد لجشءد دد اٙبد إلاز زد ز حهخه

ٌطدىقدأذ د اىومدنلىدالااخقسردلجشءد ًد إلاُزز ثد ًد اٙبد ودحههُمدهخسةجدأذ د:  ار جعةثالاخحملارية-  1-3-2

 ندأذ د اىومدًخجلىداسضتد فد إلاإضطسثدٖقيرةد لدجمد.ل اُدظد إلاُزز ثد إلامخسرةدنلىدٗبد جهومد إلاُزز ث

سبتد.لد إلاخهقزةد اههخُسثد اتيدجطهبدَُهد إلاز حهتد اشس ختداٙبد اههخُسث اذاٚدجكهزداىسد أهُتدهكسمد اْز

 اق اخُتد فدجدقًقدحجمد اهُىتد ًداالٛدجُُٓمدأذ د اىكسمدد ٖدشسٍد و ؾًد اػهِدد آوةد فدألاحش ءد

ل. إلاٙوهتداهد ًدهسخُتدد ًدهسخُتد ازىدجدقًقد قىدئ ٙسهُتدجؿقُٔدأذ د اىومد ًد إلاز حهت

 منثز ألايةث لجهةث لتيثثلومثباار جعة-  1-4

د ًداسرجد إلاإضطتدبًُتدَدظد اقُسهسثد:  ار جعةث لخارجية-  1-4-1 هفد إلاز حهتد اتيدجخمدبو ضؿتدؾٍز

دصختد,لد اسجالثد إلادسضبُت سبتد اق اخُتد ًد حبدئبق ءدر يدَنيد دسًقدخٛو دنلىدجُُٓمدهكسمد اْز ٍو د اْو

دذاٚدإلنؿسئهسد إلاطق ُْتدختىد,لدضقّد إلاهخو سثد إلادسضبُتد اىسججتدنًدهكسمد إلاهخو سثد إلادسضبُتد إلاواقداهس

دد ازض يداقىد طخههلفدأذهد إلاهخو سثد ًدألاؾز ٍد لخسرحُتداسضتد ً,ل إلاطسأهين)جىسٛد آقٛو ,ل إلاطدثهٍز

ل.( اقىٕو

دهفددضُختد,لهفدوشسؽدجُُٓميد طخٓبدألانهسٛدإلاز حهتد اههخُسثدٖمق تداإلز رة:  ار جعةث لد خطية-  1-4-2

سبتدألاازىل تدحههبدنلىدُْسصددضسةبد اْز سبتدئز ٍر ل1.ْر

 معاًيرث ار جعة-  2

د اتيدحطخيخجد ىؿُٓسد,لحهخبرد إلاهسًيرد جهونتد ًدألاههسؽد اتيدًجبد ندًخدلىدبهسد إلاز حود زىسءد ز ةهدإلاههخه  

ل. ًد اُزدعدد إلاُسأُمد اتيدجقنمدنهخُتد إلاز حهت

دهلخطهسدددددددد ٙيدد اتيدضٍو داخههسًيرد اتيد ضقرأسد جهود إلادسضقيند آسهوهُيندألا ٍز ُهسدًلفدضِخمد اخؿّز َد

د اخسلف ل: فد لجقٛد

ل

ل

ل

ل

                                                           
ل28ص,ل زحودضسبٔ,ل طهوزدضقًٓي,ل دهقد اتهس يدؾو أز-لل 1
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 معاًيرث ار جعة :  ( 1- 1 ) لشكلثركمث

ل

ل

ل

ل

لل

,         2003, ليبيا, د رث لنهضةث لعربية,  لملريمثإلىثعطمث ار جعةثألا لحدكيم, خازمثهاشمث ألاس ي:  اصدر

ل.111صث

 

 

 

  هسًيرد إلاز حهت

  هسًيرد اههبد إلاُق وي  إلاهسًيرد اهس ت
زئنق ز هسًيرد د اخٍٓز  

  اهىسًتد إلاهىُت

 الاضخٓالاُت

د اهخميد اخأأُب

 د إلانهي

سبتد اق اخُت  زر ضتدهكسمد اْز

د از يد فد آو ةمدئبق ء

  إلاساُتدٗوخقةدد خقة

د اٙس فؤلاَطسح  

  اخمؿُـ

نزعد آو ةمد إلاساُتد

ؾقٓسدإلاقسزبد إلادسضقتد

دنخيهس   إلاخهسٍر

دنلىد ؤلازقسثل زات لخطٛو  

  اثقسثدنلىد اخؿقُٔ
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 أهميةث ار جعةثألاأهد فها:  املطلث لثالح

داً٘د طخمق يدأذهد,لجخػهًد آو ةمد إلاساُتد هخو سثداهسد أهُتد ْخطسزًتدٖقيرةدبسايطقتدإلاخمذيد آز ر ث

اذاٚدَسندأذهد اهو  بد,ل إلاهخو سثد إلاساُتدجىٓطهمد لخبرةد ددًـــــوحقد سدًهىههمد ًد اخدٓٔدبشـــٙبد قسشــزد نهس

خُثدٌهخبردد إلاز حود لخسرجفدنىطز دأس سد.لجقيند قىد لخسحتدئلىد إلاز حهتد لخسرحُتدد إلاطخٓختدٖذاٚ

هتددؤلاْز رد إلاسلف خُثد ندٗبدألاؾز ٍد,لاخهإضطتدداخهطخمق يندآُس هدبساهقًقد ًدألا ورد اتيدجخهخٔدبسلخٖو

هوند ًد إلاإضطتد ندجشدزأمدبههخو سثدد الدجٓخطزدَٓـدنلىد آو ةمد  إلاطخُُقةد ًد آو ةمد إلاساُتدًخْو

تد إلاإضطتدد طق ُْتهس,ل إلاساُت تد قىد ضخهز ٍر ودحههورد إلاطخمق يند هَز د قىدُٖسًتد إلاهخو سثد,لَهثالدًخْو

سبتدز اخُتدَهسٛ,لالجمسذد آز ر ذاٚدنًددحوزدهكسمدْر ل1.ٖد

 أهميةث ار جعة -1

ج٘هًد أهُتد إلاز حهتد فد نهسدجإزيدزدر د ههسد فدألادضسؽد إلاساُتددألادضسؽد لخٙو ُتدد فدالاْخطسزدبشٙبد

تدأليد جخهو,لنسم َسإلاطدثهزدًخمذدْز رد اشز ءدد اقُود,لَسإلاهخو سثد إلاساُتد اتيدحهخهقدنخيهسددجثٔدبهسدغزدٍر

دجخمذدْز ر ثدئنؿسءد آزدع,لالضدثهسر جه بُتدجٓومدبسخدطسبد اقابد لخسغود,ل اقىٕو د اطخؿسثد اػٍز

قتد ٗسثددغٍز تد قخٌد اشز ٗسثد اخػس ًدد هَز ٚد فدشز ددازدجدشٍز قتددزاٛو قتد اقابدد قخٌد اػٍز اػٍز

سة ل.ؤلاررد فدخساتد اَو

ً أذهد لجهسثدربهسدجخػسربد,لٗبدأذهدألا ورددييرأسدحهخهقدنلىد هخو سثدحهشثد ددخػزثد ًدْقبدآلااٍز

 طسلخهسد ود طسلحد لجهسثد إلاطخُُقةد ًدأذهد إلاهخو سثدداهذ د وشأثد لخسحتدئلىداق تد إلاز حود إلاطخٓبد

ٗسهذدأذهد اقُسهسثددد إلاهخو سثد إلاساُتدجخهثبد,ل إلادسًق أذ د اصخظدضُٓومدبانالمدألاؾز ٍدألاازىد ند

ل2.بسنخق ٛداالٛدَترةدس ىُتد هُىت

 أهد فث ار جعة- 2

خُثد ند اُترةد اتيد نٓقذد اثورةد,لضسخبدنهخُتد إلاز حهتدجؿور ثدنلىد طخوىد اهقٍد إلازحود نهس

د اتيد هبثٔدننهسدقهورد إضطسثدٖبرىدحًيردوشسؾهسدنًدضسبٓستهسد ًد ٗسهذدبهثسبتدهٓؿتد اخدٛو  اطىسنُتد

ٗسثدذ ثدوشسؾسثد خىونتدددضسةبد مخخُتدد خُ٘تد ىُطختدنًدؤلاز رة ٖذاٚد,لذاٚد ايشسؽد ابطُـدئلىدشز

لئذد جطحد فدأذهد اُترةدبأند اهقٍد,لٗسنداخٓػسءدالاهجخيزيد فدجخٚد اُترةدزدردأسمد فدجؿورد أق ٍد إلاز حهت

ل

ل

                                                           
سبتد اق اخُتددجمُُؼد,لريقةد بز أُمد إلاقأونل-لل 1 شدهكسمد اْز دد ززأسد فدحهٍش  اهو  بد إلاإززةد فد اهالْتدبيند اخقُْٔد اق الفدد لخسرجفد فد إلاطسٍر

ل.39ص,ل2014,لَخطؿين,لحس هتديشة,ل ذٖزةد ٓق تداىُبدشهسزةد سحطخير,لجٙخُتد اخقُْٔد لخسرجف
تدد اهخهُت,لأسزيد اخهُمي-لل 2 ل.18ص,ل17ص,ل2004,لنهسندألارزن,لز ردد ةبداخيشز,ل اؿقهتد اثسهُت,ل قابدئلىد اخقُْٔد ًد اىسخُتد اىكٍز
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ئقهسردأذهدألااؿسءدد اخالنبدنىقدُْسمد إلاز حود,لألاضسس يد ًد إلاز حهتداِظد ٖدشسٍد اًشددألااؿسءدَٓـدبب

ل1.بههىخه

د اخسلف هً٘دجوغُذدذاٚد ًداالٛد لجقٛد ل:ٍد

 مر خلثثملورثأهد فث ار جعة :  (2- 1 ) لجدألاوثركمث

 لهدفثمنثعمطيةث  لفترة

  ار جعة

 أهميةث لركابةث لد خطية مدىث لفدص

 ٖدشسٍد اخالنبدل.م1500ْقبدنسمد

ل.دالااخالص

ل.نقمدالانتر ٍدبهسل.بساخُطُب

 ٖدشسٍد اخالنبدل.م1850-ل1500

ل.دالااخالص

ل.نقمدالانتر ٍدبهسل.بساخُطُب

 ٖدشسٍد اخالنبدل.م1905-ل1850

ل.دالااخالص

 ٖدشسٍدألااؿسءد

ل. ا٘خسبُت

بهؼدالااخقسر ثدداً٘د

ألاضسصدأود إلاز حهتد

ل. اخُطُخُت

ل.نقمدالانتر ٍدبهس

جدقًقد قىدضال تدل.م1933-ل1905

شد إلاسلف زد إلاٖز ل.دصختدجٍٓز

 ٖدشسٍد اخالنبد

ل.دألااؿسء

بساخُطُبدد ز حهتد

ه ل. اخقسٍر

ل. نتر ٍدضؿخف

جدقًقد قىدضال تدل.م1940-ل1933

شد إلاسلف زد إلاٖز ل.دصختدجٍٓز

 ٖدشسٍد اخالنبد

ل.دألااؿسء

ه ل.بق ًتد فدالاأخهسمل. ز حهتد اخقسٍر

جدقًقد قىدضال تدل.م1960-ل1940

شد إلاسلف زد إلاٖز ل.دصختدجٍٓز

ل

ه يزل. ز حهتد اخقسٍر ل. أخهسمددجٖز

 .   5ص, 2003, إلاسكىدرية,  لد رث لجامعية, هظريةث ار جعةثألاآلياتث لحململيم,  لصملانثسمير:  اصدر

ل

                                                           
تدييرد,ل اخقُْٔد إلادسضبيد ًد ىكورد إلاهسًيرد اقداُتدد قىدئ ٙسهُتدجؿقُٓهسد فد لجش ةز,ل دهقد  يند سسدن-لل 1  ذٖزةد سحطخيرد فد اهخومد اخجسٍر

ل.7ص,ل2011/2010,ل لجش ةز,ل3حس هتد لجش ةزد,ل يشورة
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زد إلاساُتدحهبردبطورةد نهو سدَسند اهقٍد ازةِس يد ًد ز حهتد لخطسبسثدأودئنؿسءدر يدَنيد دسًقدنلىد اخٓسٍر

شد إلاسلفددهخسةجد نهسٛد اُترةد إلاإضطتد دبد إلاز حهت ئغسَتدئلىدألاأق ٍد اخٓخُقًتد اطسبٓتد.لضسزْتدنًد إلاٖز

خُثد هخٓخذد إلاز حهتد ًد جززدُْسمد ز حود لخطسبسثدبساخأٖقد ًدصختد,لاخهز حهتدأىسٕد أق ٍدخقًثت

د ٖدشسٍد سدْقدًوحقدبهسد ًد اؿسءد دديشددجالنبد,لدزْتد اقُسهسثد إلادسضبُتد إلاثبختدبساقَسجزدد اسجالث

سبتد اق اخُت وةدهكسمد اْز دظدإلاقىدَسنخُتدْد ذ د لخزدجدبز يدَنيد دسًقدًقيندهدُجتد إلاإضطتد,لَد ٖد

شأسد إلاسلفد فدنهسًتد اُترةد إلاساُت ود اذيدٌشهقهدنسإلاىسد,لد ٖز  لىد أق ٍدحسءثدداُقةد اخؿوردالاْخطسزيد اطَز

ل1. إلاهسضز

ل:لد ًدأذهدألاأق ٍدًذٖزدألاحي

 دزدندذاٚ,لجٓخُبدَزصد رجٙسبدألااؿسءدد اًش  ;بوغودغو بـددئحز ء ثدجدٛو

 ؾهأهتد طخمق يد آو ةمد إلاساُتددجهُ٘نهمد ًد جمسذد آز ر ثد إلاىسضقتدالضدثهسر تهم; 

 بي قتد او حبدزَههس,ل طسنقةدؤلاز ر ثد إلاساُتداخهإضطسثد فدجدقًقد اونسءد اػٍز  2;د ًدزمد قخٌد اػٍز

 ز ْقتد لخؿـدد خسبهتدجىُُذأس ; 

 ود طخوىد اُ٘سءةدد اُسنخُتد فد إلاإضطسثدجدذد إلاز حهت  ;َر

 سأُتدألَز زد إلاجخهود اذيدحههبدَُهد إلاإضطت  .جدُٓٔد ْص ىدْقرد هً٘د ًد اَز

دنلىدألازاتددؤلازقسجسثد االس ت دًجبدئجقسمد إلاز حود لخسرجفد; ًد حبدجدُٓٔدألاأق ٍد اطسبٓتدد لخطٛو

ل:ئحز ء ثد هُىتداسضتدبسإلاز حهتدهذٖزد نهس

 ٔد لجزز  ; اخدٓٔد ًد اوحوزد اُهلفدنًدؾٍز

 ٔدالاؾالمدنلىد طدىق ثد إلاخُ٘ت  ; اخدٓٔد ًد إلاخُ٘تدنًدؾٍز

 خد إلايز هُت  ; اخدٓٔد ًدنقمددحوزدرأسهسثدنلىد ضواهسداطسلحد اًيرد فدجسٍر

 اخدٓٔد ًد اقْتد إلادسضبُت ; 

 ز قبدضقدرد اخٍٓز  ; ز نسةدألاخق رد االخٓتداههبد آو ةمد إلاساُتدْد

 ز نسةدؤلاَطسحد اٙس فدنًد لخٓسةٔد إلاساُت ; 

 آُسمدبسإلحز ء ثد اخدخُخُت . 

ل

ل

 

                                                           
ل.50ص,ل زحودضسبٔ,لَسجذديالب-لل 1
ل.8ص,ل زحودضسبٔ,ل دهقد  يند سسدن-لل 2
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 إلاطارث افاهيميثلطمر جعةث لد خطية:  املدحث لثاوي

قهزثدَػسةذد إلاساُتد فد ىكهسثدألانهسٛدد اىسججتدنًدنقمدضقّد إلاهخو سثد إلاخهخٓتدبساقُسهسثد إلاساُتد زىد

ٗسثد اتيدجٓومدبههخُتد إلاز حهت ٗسثدداسضتد اشز  هسد زىدئلىدالاأخهسمد ا٘قيردبسإلاز حهتد,لئلىدئَالصدٖبرىد اشز

ٓسدإلاسدأود مؿـد  اق اخُتدإلنؿسءدزٓتد ٖبردألصخسبد إلاشزدمدد إلاطخُُقًًد ىهدبأندألانهسٛدًخمد هجسسأسدَد

خمد إلادسَكتدنخيهس,لد ندألاهكهتدد آو هيندًخمد ختر  هس دد اتز  سثد إلاإضطتدخُُٓٓتدٍد ل.د ند ضٛو

خُثدحهقددقُُتد إلاز حهتد اق اخُتد ًد اوقسةِد إلاههتد فد إلاىكهسثد اُومدهكز داخخوضود ا٘قيرد فدحجمد

ت,لألانهسٛ دسٍسزةدخقةد إلاىسَطتدبيند إلاىكهسثد,لد اخؿور ثد ا٘قيرةد اتيدجدقرد فد إلاجسالثد إلاساُتددؤلاز ٍر

سبُتدد إلاز حهتد إلاىوؾتدبهس ل.دبساخسلفدنقمدْقرةددجُزىدؤلاز رةداخُٓسمدبساوقسةِد اْز

دؾقُهتد إلاز حهتد اق اخُت ,لَساقهؼدٌهخبرأسد ضخوبدنخميد دداؿهدجىكُهُت,لحهقزثد إلاُسأُمددآلار ءدخٛو

تدخخهُتددوشسؽدنخميد طخٓب ل.دآازدندٌهخبردنهسددقُُتدئز ٍر

 ثملورثألامفهومث ار جعةث لد خطية:  املطلث ألاو 

زدنهس,لقهزثد إلاز حهتد اق اخُتدهدُجتداخوضودألاوشؿتدالاْخطسزًت بردحجمد إلاإضطسثددسٍسزةد هس هسدَد ,لٖد

سبت ذاٚدحهٓقد هسمدؤلاز رةداسضتد ًدخُثد اْز تد,لٖد خُثدحهخبرد إلاز حهتد اق اخُتدئخقىد اوقسةِدؤلاز ٍر

سبتد,ل اق اخُتداخهإضطت ٔد اْز د اتيداق ستهسداإلز رةد اهخُسدبسإلاإضطتدد طسنقتهسد فد جمسذد آز ر ثدنًدؾٍز

ل. اتيدجٓومدبهس

 ثملورثمفهومث ار جعةث لد خطية-  1

خُثدجمدئوشسءد ههقد إلاز حهيند اق اخُيند فد اوالًسثد 1941حهوزدبق ًتدالاأخهسمدبسإلاز حهتد اق اخُتدئلىدنسمد

ُ٘ت دأذهد لخؿوةدًهً٘د نخقسرأسد لخؿوةدألاضسضُتد فد جسٛد اخجطُقد إلانهيداخهز حهتد,ل إلاخدقةدألا ٍز

زد إلاز حهتد اق اخُتدد حطسمدهؿسّدالاهخُسمدبمق سجه,ل اق اخُت قدنهبد,لخُثدضسأمد ىذدئوشسةهد فدجؿٍو ْد

ٔدبذٛد لجهوزد إلامخخُتد ًد حبد إلاط يدْق سدبهقهد إلاهىت زأسدنًدؾٍز خُثدجمددددددد,ل إلاههقدنلىدجقنُههسددجؿٍو

دْسةهتدجخػهًد طإداُسثد إلاز حود اق الف 1947 فدنسمدد  جمدئزاسٛدحهقًالثدنخيهس 1957 د فدنسم.لئضق رد ٛد

دحهخبرد أمد هجسس ثد ههقد إلاز حهتد اق الفدهفد.لدجمد نخهسزدزاُبدحهٍزِد إلاز حهتد اق اخُت1964دنسمد دد ف

داقر ضتد1974خُثدجمدحشُ٘بدلجسندنسمد,لُْس هدبوغود جهونتد ًد هسًيردألاز ءد إلانهيداخهز حهتد اق اخُت

د هتهذد الجسند ًد نهساهسد1979د فدنسمد,لد ْتر حدئؾسرد خٙس بدإلاهسًيردألاز ءد إلانهيد فد إلاز حهتد اق اخُت

ز دبيخسةجدزر ضتهسددجمد اخطقًٔدنخيهس ق ذدجٍٓز دأذهد إلاهسًيردجمدئْز رأسد ًديساقُتد هسرس يد إلاهىتد هثخيندد,لْد

ل. فد ههقد إلاز حهتد اق اخُتدد لجهسثد اخسبهتداه

د فدألارزند ضقرثدأُئتدألادر ّد إلاساُتدحهخُهسثدؤلاَطسحدد إلاهسًيرد إلادسضبُتدد هسًيرد إلاز حهتداخههبدبهسد ىذد

د إلاخػهًدالاضخجسبتداخهخؿخقسثد اقداُتدد ًػسدإلاو ٖقتد اخؿورد فد إلاز حهتد اق اخُتدد اؿخبد,ل01/09/1996

دنلىد إلاز حهتد اق اخُت ٗسثد إلاطسأهتدادشُ٘بدلجسند ز حهتد ًد نػسءد جخظدؤلاز رةدجدشٍز د فد.ل ًد اشز
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زمدجهذدضُسيتد,لدجمدئضق ردزاُبدألاالُْسثد هىتد إلاز حهتد اطسزرةدنًد ههقد إلاز حهيند اق اخُين1998نسمد

ٙيددجمدحهٍزِد1999زاُبدحقًقداخهٍزِد إلاز حهتد اق اخُتدنسمد مد ًدْقبد ههقد إلاز حهيند اق اخُيندألا ٍز

ل.وشسؽد إلاز حهتد اق اخُتدنلىد ههدوشسؽدهوعفدد ضدشسريدد وغوعفد طخٓبدز ابد إلاإضطت

دجمدضُسيتدزاُبدحقًقدإلاهسرضتد هىتد إلاز حهتد اق اخُتددجمدحهٍزِد إلاز حهتد اق اخُتدنلىد نهسد2001 فدنسمد

دأود,لدوشسؽد ضدشسريد طهمدإلغسَتدُْهتداخهإضطتدداخدطيندنهخُستهس,لوشسؽدجأُٖقيد طخٓبدد وغوعف

ٌطسنقد إلاإضطتدنلىدجدُٓٔد أق َهسدباًجسزد ىهجد ىكمددزُْٔداخُُٓمددجدطيندَسنخُتدنهخُسثدئز رةد

سبتدد اخوحُه,ل لخؿز ل1. اْز

د ندأذهد اوقُُتدخقًثتدالاضخههسٛد ددختىدخقًثتدالانتر ٍدبهسدٖيشسؽدالدًهً٘د   سد فد لجش ةزدَُهً٘د آٛو

د ًد آسهوند40َخمدًىطظدننهسد إلاشزمد لجش ةزيدئالد فدنهسًتد اثهسهِىسثد ًداالٛد إلاسزةد,لالاضخًىسءدنىه

مد خد01/88 اخوحُهيداخهإضطسثدْر دد اذيدًىطظدنلىد ههدًخهيندنلىد1988ثجاهفييث12د اطسزردبخسٍر

دجدطيندبطُتد,ل إلاإضطسثدالاْخطسزًتد اههو ُتدجىكُمددجقنُمدأُسٗبدز اخُتداسضتدبسإلاز ْقتد فد إلاإضطت

ل. طخهزةد ههسؽدضيرأسددحطُيرأس

دنلىد ند إلاإضطسثدالاْخطسزًتد اههو ُتد قنوةدإلْس تددجقنُمدهكمد91/01د ًد آسهوند40ٖهسدهطذد إلاسزةد

د ز ئهسدبشٙبد لخوف ل2.ز اخُتدإلاز حهتد إلاإضطسثددجدطيندؾّز

 جعريفث ار جعةث لد خطية-  2

ُسثد اتيدجىسداذد إلاز حهتد اق اخُت ًذٖزد نهسدبأنهسدوشسؽدجُُٓميدز ابد إلاشزدمد,لدرزثد اهقًقد ًد اخهٍز

دحهقد إلاز حهتد اق اخُتد ز ةد,للخق تدئز رجهددجٓومدبهسدؤلاز رةدز ابد إلاإضطتدحطمىدئز رةد إلاز حهتد اق اخُت

ٗسَتدنهخُسثدد ْطسمدد ز ٖشدد وشؿتد سبتد اق اخُتدَهيدحطسنقدؤلاز رةدنلىد خسبهتدد ز ْقتد  ًد زد ثد اْز

زدًٓقمدإلاجخظدؤلاز رةد ددلجسند إلاجخظد قسشزة,ل إلاشزدم زد ددجٓسٍر د آسةمدبهسد وقِد,لد مزحستهسدجٍٓز

خدٓٔدأذ دالاضخٓالٛدبدقهُتدئز رةد إلاز حهتد اق اخُتدإلاجخظد بسإلاإضطتدد ضخٓالاهد ضخٓالٛدجىكُميدَٓـدٍد

خدٓٔدأذ دالاضخٓالٛد,لؤلاز رةد قسشزة د آسةمدبهسد وقِدبسإلاإضطتدد ضخٓالاهد ضخٓالٛدجىكُميدَٓـدٍد

ل3.بدقهُتدئز رةد إلاز حهتد اق اخُتدإلاجخظدؤلاز رةد قسشزة

ل

ل

                                                           
تدألارزهُت,ل خهقد دهقد مخوٍ-لل 1 د اخجسٍر  ذٖزةد ٓق تداىُبدشهسزةد,ل إلاز حهتد اق اخُتد فدقبد إلاهسًيرد اقداُتداخهز حهتد اق اخُتد فد اقىٕو

ل.47-48صد,ل2007/2006,لحس هتد لجش ةزدٗخُتد اهخومدالاْخطسزًتددنخومد ادطُير,لجمطظدهٓوزدد ساُت,ل سحطخيرد فدنخومد ادطُير
هتد إلاإضطسث,لنهزدنلفدنققد اطهق-لل 2 جمطظد,ل ذٖزةد ٓق تداىُبدشهسزةد إلاسحطخيرد فدنخومد ادطُير,لزدرد إلاز حهتد اق اخُتد فدجؿقُٔدخٖو

تددنخومد ادطُير,ل ساُتدد دسضقت ل.41ص,ل2009/2008,لحس هتد إلاقًت,لٗخُتد اهخومدالاْخطسزًتدد اهخومد اخجسٍر
سبتدد إلاز حهتد اق اخُتد لخقًثتد فدبِئتدج٘ىواوحُسدد إلاهخو سثددنوإلاتد ضو ّد إلاسٛ,لنققد اوأسبدهطزدنلىددشخسجه-لل 3 ,ل اق رد لجس هُت,ل اْز

ت ل.ل496صد,ل2006/2005,ل طز,لؤلاض٘ىقٍر
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ُ٘تدبأنهسددقُُتدًإزيهسد وقُوند ًدز ابد هسد جهود إلاز حهيند اق اخُيندبساوالًسثد إلاخدقةدألا ٍز قدنَز ْد

تد,ل إلاشزدم د اُدظدالاهخٓسزيداإلحز ء ثدد اطُسضسثدد اخُُٓمد إلاطخهزدالخؿـدد اطُسضسثدؤلاز ٍر دجدىسٛد

ٗسَُت سبتد اق اخُتدضخُهتدد هخو سثدزُْٓتد ل1.دئحز ء ثد اْز

ذد إلاز حهتد اق اخُتد نهسد جهونتد ًدؤلاحز ء ثد اتيدجيشأدز ابد إلاإضطت اًزعد اخدٓٔد ًد,لٖهسدنَز

تدد إلاساُت ل.جؿقُٔد اطُسضسثدؤلاز ٍر

ُهسد ًػسدبأنهسددقُُتدجُُٓهُتد طخٓخت بًزعدَدظدًٓومدبهسدأذ د,لجيشأدز ابد اخىكُمد إلاهين,لدجمدحهٍز

ل. اخىكُم

سبتد اق اخُتدد اخأٖقد ًدجؿقُٓهسد هسدآازدندبأنهسدوشسؽديهقٍدبشٙبد ضسس يدئلىد ز ْقتددجُُٓمد اْز ٖهسدنَز

سبتد,لنلىد رعد او ْو تد هكهتد اْز دجٓقًمدالاضدشسرةداخهإضطتدد اخوضُسثد إلامخخُتد ًد حبدجدطينددجٍٓو

ل2.اخهطسنقةد فدجدُٓٔد أق َهس,ل اق اخُتداقيهسدد هكهتدئز رةد إلامسؾز

ُسثدبأنددقُُتد إلاز حهتد اق اخُتدهفد نمدد شهبد ًد جززد ز حهتد ساُتد وطخيخجد هسدضقٔد ًد اخهٍز

تدد ادشًُخُت,لد دسضبُت خُثدحهقد إلاز حهتد اق اخُتدوشسؽدجُُٓميد,لدئههسدجهخقدادشهبد إلاجسالثدؤلاز ٍر

 طخٓبدًخمد هسرضخهدز ابد إلاإضطتدلخق تدؤلاز رةددجشدٍقأسدبخأُٖق ثدنًدُٖسءةد,ل وغوعفدد ضدشسريل

سنخُتهس دبهس,ل اههخُسثدَد زد إلاساُتددالااتز مدبسآو هينددألاهكهتد إلاههٛو د ىهدحهخبرد,لد قىدالانخهسزدنلىد اخٓسٍر

سبتدألاازىل هساُتدهكمد اْز سبتددرٖيزةد ضسضُتداُ٘سءةدَد ل. إلاز حهتد اق اخُتدهكسمدشس بداخْز

 أهو عث ار جعةث لد خطيةثألامعاًيرها:  املطلث لثاوي

بؿزحدرؤىد,لآقدد ٖبد اخًيردد اخؿورد اذيدؾز دنلىدبِئتدألانهسٛد حتهسز ثدٖثيرةد ًدْقبد إلاهىُيندد اقسخثين

,لإلاو حهتدأذهد اخؿور ثد لجقًقة,لحقًقةدبشأند سدًجبدنلىدئز رةد إلاز حهتد اق اخُتدد وقُهسد آُسمدبه

ٗسهذد إلاز حهتد إلاساُتدهفد إلاجسٛد اخٓخُقيداخهز حهتد اق اخُتد ضقدذد إلاز حهتد ادشًُخُتد دبد َقهقد ند

ٙبد هو مد إلاز حهسثدألاازىدَسنددقُُتد إلاز حهتد,ل أخهسمد ٖبرددجهثبد إلاقىدألادضوداخهز حهتد اق اخُت ٖد

 اق اخُتدحهخهقدنلىد جهونتد ًد إلاهسًيردجهلئد ضسضسدٌهخهقدنخُهد ًدْقبد إلاز حهيند اق اخُينددجدقًقد

ل. طإداُستهمد اُىُتدد خسبهتد ز ئهمد إلانهي

دألهو مد إلاز حهتد اق اخُتدد إلاهسًيرد اتيدجقنىدنخيهس لدضِخمد ًداالٛدأذ د إلاؿخبد اخؿّز

 ثأهوعث ار جعةث لد خطية -1

ل

                                                           
و نقد إلاز حهتدد اخقُْٔ,ل دهقد اطُقدضز ًس-لل 1 دْد تد لجس هُت,ل ضٛو ت,لز رد إلاهَز ل.140ع,ل2002,ل طز,لؤلاض٘ىقٍر
ل.42ص,ل زحودضسبٔ,لنققد اطالمدنققدهللادضهُقد بودضزنت-لل 2
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 ًد اطهبددغودخقدزدَسضختدألهو مد إلاز حهتد اق اخُتدبطببدشهواُتد إلاز حهتداٙسَتد اههخُسثد فد

ُسءةد اههخُسثد ادشًُخُتدايشسؽد س,ل إلاإضطت مدَهساُتدٖد ل1:دجىٓطمد إلاز حهتد اق اخُتدئلى,لدأقَهسدجٍٓو

دهفد اتيديهقٍد ًداالاهسد إلاز حود اق الفدئلىد اُدظد إلاىكمداخٓو ةمد:  ار جعةث االيةث اداسبية-  1- 1

دنخيهسد ًدخُث ل: إلاساُتداخدقًقد قىدجؿقُٔد إلاقسزبد إلادسضبُتد إلاخهسٍر

ل; اخدٓٔد ًدجدقود آُوزد إلادسضبُتددجقُْٓهسدخطسبُسدد طدىقًس-لل

دنخيهس-ل ل; اخدٓٔد ًدضال تدد و َٓتدألاهكهتدد اخهخُهسثدد إلاقسزبد إلادسضبُتد إلاخهسٍر

د ًدضوءدالاضخههسٛد ددالااخالص-ل ل; اخدٓٔد ًددحوزد لخهسًتد إلاىسضقتداألضٛو

سبتد اق اخُتدد قىدُٖسًتهسددالانخهسزدنخيهس-ل مداقرحتد خسهتد اْز ل. اخدٓٔد ًد اُدظدد اخٍٓو

ٓطقدبهسد إلاز حهتد اشس ختد اوقسةِد إلامخخُتدز ابد: (إلاد ريةث ) ار جعةث لد خطيةث لخشغيطيةث-  2- 1 ٍد

هساُتدأذهد اوقسةِد ًداالٛ ل: إلاإضطتداخخأٖقد ًدُٖسءةدَد

تددهخسةجدألاز ء - مدد اخقسرد ايشسؾسثدؤلاز ٍر  ;جٍٓو

دظدشس بداخههخُسثد إلاشزدم-لل مدَد ل;جٍٓو

تددجٓقًمد اخوضُسثد االس تداخخدطين-ل ل.جُُٓمدُٖسءةد ضخمق مد إلاو رزد إلاسزًتدد إلاو رزد ابشٍز

خىسد لخسغزدَِشترؽد فد إلاز حهتد ندجٓومدنلىد اشهواُتداٙسَتدنهخُسثد إلاإضطت ادشهبدهؿسّد,ل  سد فدْد

تدد إلاز حهتدؤلاضتر جُجُتد اذيدًمخظدبههسلجتد  إلاز حهتد إلاساُتددالااتز مد آسهوويددهؿسّد إلاز حهتدؤلاز ٍر

 هسد,لد اذيدًيخجدنًدنقمدئ ٙسهُتدربـد هكهتد إلاهخو سثدبأأق ٍد إلاإضطت,ل آطورد فد اخمؿُـدالاضتر جُجف

يزدنلىد ز حهتد إلامسؾزةد فدنهخُتد اخمؿُـدالاضتر جُجف اخدقًقدهٓسؽد,لًإزيدئلىد مسؾزد إلاهخو سثدد اتٖر

خُثدٌهخبرددحوزدهكسمدَهسٛداخههخو سثد,ل اػهِدَيهسد ًد حبدزنمدَهساُتدؤلاز رةد اهخُسداخهإضطت

ل.ؤلاضتر جُجُتدحسهقسد ههسد ًدحو هبدنهخُتد إلاز حهتدؤلاضتر جُجُت

 إجر ء تث ار جعةث لد خطية-  2

هً٘د تد فد إلاإضطتدٍد جؿقٔد إلاز حهتد اق اخُتد فد اهقًقد ًد إلاجسالثد اتيداهسدجأزيردنلىد اههخُتد ادطُيًر

دنلىد أمدالاهدز َسثد اطسزرةد نهسدد اههبدنلىد اطُؿزةدنخيهسد دد اخٓخُبد نهس ٍو ٖهسد ندأذهد إلاجسالثد,ل اْو

اذ ددحبد ندجٙوندأذهد إلاهخو سثد إأختدبسآقرد اٙس فد,لجقرد هخو سثدٌهخهقدنخيهسد فدنهخُسثدضىود آز ر ث

ل:جخجلىدأذهد إلاجسالثدَُهسدًأحي,ل اذيدًٓخبد ًد خخهسٛد لخؿأد فد آز ر ثد إلاخمذة

 مر جعةث لعمطيات-  1- 2

                                                           
خمد لخطقسن-لل 1 سبتد اق اخُتدد اخقُْٔد فدبِئتدج٘ىواوحُسد إلاهخو سث,لنؿسدهللاد خهقدضٍو ل.6261ص,ل2009,لألارزن,لز رد از ًت,ل اْز
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ٓتد ز زَتدالاضؿالحدد"ل ز حهتد اههخُسثد"لٌهخبرد ضؿالحد نس سداهقًقد ًد اىسصد هسدًهً٘د ندٌطخمقمدبؿٍز

خُثدحهخبردأذهد اُئتد ندٗبد سدًٓومدبهد إلاز حود اق الفدٌهخبرد ز حهتدنهخُسثدَُههبد,ل" ز حهتدز اخُتد"ل

نلىدُْسصدُٖسءةدألانهسٛدبساوخق ثد ادشًُخُتد ازدجُيُتد نهسدد اخ٘خُُ٘تددؤلاضتر جُجُتدٖهسدٌطخمقمد إلاز حود

ئندجُُٓمد اُ٘سءةدًخؿخبدججهُود إلاهخو سثد,ل اق الفد زد ثد اخدخُبد إلاسلفد فدجُُٓمدد خسبهتدْز ر ثدنقة

ل. اٙسَُتدنلىد اخقَٓسثد لخسرحُتدد اق اخُتد اتيدجدذد إلاز حهت

د لخ٘مدنلىدزرحتد اُسنخُتدز ابد ًدر يدخٛو ٖهسدًٓومد إلاز حود اق الفد ًداالٛد ز حهتد اههخُسثدبخٍٙو

هً٘داخهز حود ندٌطخهيندبيخسةجد,ل ًداالٛد ز حهتد قىدجدٓٔدألاأق ٍد إلاطؿزةدد إلازيوبدَيهس,ل إلاإضطت ٍد

زدألاز ء بددجٓسٍر ل1. إلاز حهسثد اطسبٓتددبزهس جد اخقٍر

سبتد اق اخُتددحوزةد ز ءدجىُُذد إلاطإداُسثد د ىهدَسند ز حهتد اههخُسثدحشهبدَدظددجُُٓمد هكهتد اْز

ُٓهو د مخخِدألاوشؿتد إلازجقؿتدبهذهد,ل إلازجقؿتدبوقسةِدحشًُبد اخىكُم  فدأذ د اطقزدًُدظد إلاز حهوندٍد

ٔدد اىٓبددؤلاهخسجددئز رةد إلامشدنددألا ً ٗسادطٍو دحشًُبد اقُسهسثدبو ضؿتد لخسضبدآلالفددئز رةد,ل اوقسةِد

سبتد اق اخُتد فد.لألاَز زددؤلاز رةد إلاساُتدد إلادسضبُت هخبردألاضسصد فدَهمد ز حهتد اههخُسثدأودَهمد دحهد اْز َد

سبتد اق اخُتدحًؿيد,ل اخىكُم د اْز َههكمد إلاز حهيند اق اخُيندًو َٓوندنلىد نخقسرد ند أق ٍدد هو مددؾّز

ل.ٗسَتدنهخُسثد اخىكُم

 مر جعةث د ءث-  2- 2

دنلىد ز حهتدألاز ءدد ُهو هسدًجبد ندوهزجد دالدنلىد ُهومدٖالد ًد اُسنخُتدد اُ٘سءة ٍو خُثدٌشيرد,لاخْو

 ُهومد اُسنخُتدئلىد طخوىدجدُٓٔدألاأق ٍد  سد ُهومد اُ٘سءةدَيرجقـدبسإلاو رزد إلاطخمق تداخدُٓٔدأذهد

ل.داذاٚدَسند ضخمق مد و رزدبقرحتد ْبدٌهنيدجدُٓٔدُٖسءةد ٖبر,لألاأق ٍ

شد ز حهتدألاز ءدنلىد اُ٘سءةدد اُسنخُت خؿخبد آُسمدبهسدغزدرةددغود هسًيردحشًُخُتدحههبدٖأأق ٍد,لدجٖز ٍد

ٗسهذد اُ٘سءةدد اُسنخُتد ٓسًِظداألز ءدئالد نهسدالدحهخبردبهثسبتد,ل ٓقواتدجٓسرندبهسدهخسةجدألاز ءد اُهلف دئذ د

زهدجُُٓهسثد إلاز حهتد اق اخُتدٌهخبرد طقر د إلاهخو سثد,لئخالٛد ددبقًبد اخُُٓمد ز ءدؤلاز رةدذ تهس ئند سدجَو

 يد ندأذهد إلاهخو سثدهفد خقد اهو  بد اتيدجإززدنلىد خٙسمد,لإلاطسنقةدؤلاز رةدذ تهسد فدنهخُتدجُُٓمدألاز ء

دنلىد لجسهبدألاازدَسإلاز حهتد اق اخُتدحهخهقد,لؤلاز رةدد اتيدٌهخبرد اهقًقد نهسداسغهسدالخ٘مد اصخص يداإلز رة

دجٓسصد اُ٘سءةدهدُجتدئحز ءد ٓسرهتدبيند,ل فدحشءدٖقيرد نهسدنلىد ٓسًِظد وغونُتداخىُُذد ز حهتدألاز ء

ٖذاٚدجزجقـد ز حهتدألاز ءدبهُهومد اُسنخُتدبقرحتد ٖبرد,ل إلاهسًيرد ادشًُخُتددبيندألاز ءد اُهلفد إلآسببداهس

ل.الرجقسؾهسدبسألأق ٍ

ًزحود اىٓقد اذيددحهد خُسهسدئلىد إلاز حهتد اق اخُتدبطُتدنس تدربهسد لىدضهوبتد نخهسزأسدنلىد هسًيرد

د ند اهىطزد اصخص يدٌطُؿزدديهُهًد فد ا٘ثيرد ًد إلاو ِْدنلىد إلاز حهيند اق اخُيندبقرحتد ٖبرد,لد ضخت

                                                           
سبتدد إلاز حهتد اق اخُت,لَخخفدرسّد اطو َزيددآازدن-لل 1 ت,لز رد لجس هُتد لجقًقة,ل اْز ل.ل122صد,ل2002,لؤلاض٘ىقٍر
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دبساؿقودًإززدأذ د لخ٘مد اصخص يدنلىد آز رد لخسصدبسلخ٘مدنلىد قىدَسنخُتد,ل ًد زاتدؤلازقسثد إلاخسخت

دنلىد ازيمد ًدأذ د اػهِد فدنهخُتد اخُُٓمدَسندبز  جدجُُٓمد,ل ز ءد اخىكُهسثد ًدْقبد إلاز حود اق الف

ُسصد اُسنخُتد ُتدْقدجمدجُُٓمدَسنخُتهسد فدقبدئ ٙسهُتدغقـدْد ألاز ءدد لخو َشددزر ضسثد لخطتد اطْو

بُت د ًد,لدنلىدغوءد سدضقٔدجخطحد أهُتد اقدرد اذيدجخهقهد إلاز حهتد اق اخُتد فدجُُٓمدألاز ء,لبطورةدجٍٓز

ل1.زمدًكهزدحخُسد قىد طسأهتد إلاز حهتد اق اخُتد فدجقنُمدنهخُتد جمسذد آز ر

 مر جعةثالالتز مثبالسياسات-  3- 2

ٗسند اخىكُمدًز عفدنهخُتدالااتز مدبساطُسضسثد تهقٍد ز حهتدالااتز مدبساطُسضسثدئلىدجدقًقد سدئذ د

دحهخبردؾقُهتد,ل إلاهسًيردد آو هيندد اخهخُهسثد لخٙو ُتدبسإلغسَتدئلىدجدقًقدزرحتدأذ دالااتز م,لدؤلاحز ء ث

 ز حهتدالااتز مدبساطُسضسثد ٖثرد وغونُتدبسإلآسرهتدبخؿقُٓسثد إلاز حهتد اق اخُتدألاازىددبطُتداسضتد

ت زحود اطببد فدذاٚدئلىدغهِد لخ٘مد اصخص يد فدأذهد اىونُتد ًد إلاز حهتد ٓسرهتد,لاخهز حهتدؤلاز ٍر ٍد

ل.بسإلاز حهسثدألاازىل

د إلاز حود اق الفددبقْتد سدهفد اطُسضسثددؤلاحز ء ثد دالهجسسد ز حهتدالااتز مدبساطُسضسثدًيقغفد ندٌهٍز

دبساخسلفدجٙوندأذهد إلاطدىق ثد,لخُثديساقسد سدجٙوند هسويدأذهد اهىسضزد فدضورةد طدىق ث,لد إلاهسًيرد إلاؿخوبت

سبخه ,لَهثالدجدقزد و ضُسثد اوقسةِد ازةِطُتد فد إلاإضطتد فدٖخِقسثدرضهُت,لهفد ايشسؽد إلاؿخوبدْر

ٗسند وقُود اخىكُمدًدٓٓوندأذهد إلاخؿخقسثدَسند إلاز حود اق الفدنخُهدَدظد إلاو ضُسثد داخدقًقد سدئذ د

دجطقذدنهخُتد اُدظدضهختدوطبُسدئذ د نقداٙبد وقِد خِد,ل اُهخُتد ًدهسخُتدد اىهؿُتد ًدهسخُتدزسهُت

يزدد اخىكُمدنلىد,لاسصدبه سبتد اق اخُتد فد اتٖر ٖهسدجدخسجدجخٚد إلاز حهتدئلىدئحز ءد سحدشس بدألدحهد اْز

شيردئلىدنقزد اهىسضزد,لئحز ءد اخقسر ثدجُطُخُت زد إلاز حهتد اق اخُتدنسزةدزرحتدالااتز مد اُهخُتدَد دقزدجٍٓز ٍد

ذاٚدنقزد اهىسضزد اتيدجهثبد ضخثىسء ث زد إلاز حهتد اق اخُتدئلىد,ل إلادٓٓتداهذهد إلاخؿخقسثدٖد ٖهسدْقدٌشيردجٍٓز

ٖهسدًهخقدَدظد إلاز حهيند اق اخُيندئلىدالااتز مدبساخهخُهسثد آسهوهُتد,ل ضقسبدنقمدالااتز مدبساطُسضسث

دئبالىدؤلاز رةدنًد ًتد شسٗبدهسججتدنًدنقمد اخؿسبٔدد ند ٖدشسٍد اخجسدس ثدد اخصخُذد إلاق٘زداهسدٌطسنقد فد

ٗسثد آسهوهُتدد سدًترجبدنخيهسد ًدنٓوبسثدديز  سثدد ند هجسسدذاٚد ًد ههتد إلاز حود لخسرجفد ججىبدالاهتهس

سبتد اق اخُت ل.اخػُِٔدهؿسّدَدظد اْز

ذد لخسغزداقرحتد ههد ضقذدأىسٕد ز حهيند خمططيند فد دآقدجؿورثد ز حهتدالااتز مدبساطُسضسثد فد اْو

بد او ضودد اقرحتد اهساُتد ًد,لأذ د إلاجسٛددبطُتداسضتد فد إلاجسٛد لخٙو ي خُثدجخؿخبد هىتهمدأذ د اخقٍر

ل. اىسخُتد اُىُتدد اىو حفد اخُطُخُت

                                                           
ل.ل130صد,ل زحودضسبٔ,لَخخفدرسّد اطو َيريددآازدن-لل 1



 الفصل األول                                                       االطار النظري للمراجعة الداخلية
 

 
18 

 

د جخؿخبد ز حهتدالااتز مدبساطُسضسثددؤلاحز ء ثدد آو هيندد آو نقد لخٙو ُتدبهًدٌشًبدأذهد إلاهىتد اخهٍز

ُُُتد اخهس بد ودؤلاز رة  اههبدنلىدحصجُود اهس خيند,لنلىد إلاهسًيرددألازد ثد االس تداخجهُود إلاهخو سثدٖد

للل1.دجدُيزأمدنلىدخقدرد إلاؿسبٓتد اطخُهت

  ار جعةث االية-  4- 2

سبتد اق اخُتد إلاساُتد لىد جساين ل:ًهخقدَدظد إلاز حهتد اق اخُتدبطقزد دحهد اْز

سبتدألا و ٛ-لل ل;ْر

سبتدنلىد إلادسضقتدنًدألا و ٛ-لل ل.ْر

ت دتهخمد إلاز حهتد إلاساُتدبىؿسّد,لنسزةدحهخبرد ز حهتد  و ٛد إلاإضطتدبهثسبتد ز حهتدنهخُسثد دد ز حهتد ز ٍر

ل.جقَٔدألا و ٛدد إلادسضقتدنًدأذهدألا و ٛ

سبتد اق اخُت سبُتد إلاوغونتدألحبدجدُٓٔد أق ٍد اْز ,لَيهخمد إلاز حود اق الفد فدأذهد لخساتدبسلجو هبد اْز

ل:د اتيدجخهثبد ف

د إلاساُتداخهإضطتدخهسًت― ل;دألاضٛو

يرد اثٓتدد اخٙس بد فد إلاهخو سثد إلاساُت― ل;دجَو

ل.دالااتز مدبسإلاقسزبد إلادسضقتد إلآقواتدْقوالدنس س―

سبتد إلاساُتد ًداالٛد ز حهتد اوقسةِد اُزنُتد إلاخٙس ختد اتيدحشهبد ٖهسدًٓومد إلاز حودبخُُٓمد هكهتد اْز

ل.دقُُتدؤلاز رةد إلاساُتداخهإضطت

سبُتد اطسبٓتد اذٖز د,لحسءثدأذهد إلاز حهتداخدُٓٔدألاأق ٍد اْز ئلىد ههدد فد إلآسببدًقدردأىسٕد ضخُطسردخٛو

شد إلاسلفداخهإضطت ,ل اطببد اذيد ًد حخهديهخمد إلاز حهوند اق اخُوندبهق اتد آو ةمد إلاساُتد فدجهثُبد إلاٖز

الضُهسدد ند إلاز حهيند لخسرحُيندأمد اذًًدٌهخبردند,لدهخسةجهدنًد اُترةد إلاهقةدَيهسدجخٚد آو ةمد إلاساُت

شد إلاسلفددهخسةجد إلاإضطت زحود اطببد فد,ل طئواوندنسزةدنًدئبق ءد از يدهدود قىدجهثُبد آو ةمد إلاساُتداخهٖز ٍد

دالاضخُطسرد فد ند إلاز حود لخسرجفد هزعد اُشبد فد ٖدشسٍدألااؿسءد اهس تدوطبُس د ند ٖدشسَهسد,ل اززدخٛو

ِدنلىدجؿقُٔد هسًيرد إلاز حهتد إلآقواتدْقوالدنس س اذاٚدًجبد ندًخأٖقد ًػسد إلاز حود اق الفد ًداخود,لًخْو

ٗسهذدأس تد ددييردأس تدوطبُسد ًدهسخُت ٖذاٚدَسندجٓخُبدألااؿسءدَيهسد,ل آو ةمد إلاساُتد ًدألااؿسءدضو ءد

دبساخسلفدجػُِٔدهؿسّد اُدظداىكسمد,لٌهؿيدضورةد َػبداههخُتد اُدظد اتيدًجزيهسد إلاز حود لخسرجف

سبتد اق اخُتد هسدًمُؼد ًدُْهتد حهسبد إلاز حود لخسرجفد ًدهسخُتدزسهُت سبتد,ل اْز دنلىد نخقسرد ندهكسمد اْز

                                                           
ل.132صد,ل زحودضسبٔ,لَخخفدرسّد اطو َيريددآازدن-لل 1
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داذاٚدَسندجققًقدحشءد ًدأذ دد إلاورزددنلىد نخقسرد إلاز حود,ل اق اخُتداخهإضطتدٌهخبردبهثسبتد خقد و رزه

ل. اق الفد خقد وقُيد إلاإضطتدٌههبدنلىد إلادسَكتدنلىد و رزد إلاإضطت

 معاًيرث ار جعةث لد خطيةثث-  3

د هسًيرد إلاز حهتد اق اخُتدنلىد نهسد ُسصد"لحهٍز جخٚد إلآسًِظدد آو نقد اتيدًخمدالانخهسزدنخيهسد فدجُُٓمدْد

خُثدجهثبد إلاهسًيردههوذجد هسرضتد إلاز حهتد اق اخُتدٖهسدًجبد ندًٙوند,لنهخُسثدْطمد إلاز حهتد اق اخُت

ٓسدإلاسد اخوضبدئاُهدد نخهسزهد ًدْقبد ههقد إلاز حهيند اق اخُين ل1.ل"ذاٚدَد

حشهبد إلاهسًيرد إلاهىُتد لخقًثتداخهز حهتد اق اخُتد اطسزرةد ًد جهود إلاز حهيند اق اخُيندنلىداهطتد

بد جهونتد ًد,ل جهونسثد ًد إلاهسًيردحًؿيد اىو حفد ازةِطُتدد اوقسةِد ازةِطُتداخهز حهتد اق اخُت ٗد

 إلاهسًيرد اطسبٓتدحهخبردبهثسبتدْطمدٌشخهبدنلىد جهونتد ًدؤلارشسز ثدد اخهخُٓسثدذ ثدُْهتد إلاز حهيند

هزعداٙبد جهونتد ًد إلاهسًيرد اطسبٓتدنلىد اىدود اخسلف.ل اق اخُين ل:َد

  2:دحشهبدأذهد إلاهسًيردنلىدنقزد ًد إلاهسًيرد اُزنُتددهف: معاًيرثالاسحلالو -  1- 3

 الاسحلالو- 1- 1- 3

هنيد ضخٓالٛد إلاز حود اق الفدنًدألاوشؿتد اتيدًٓومدبهز حهتهس خدٓٔدالاضخٓالٛدنىق سدًٓومد إلاز حود,لَد ٍد

خدٓٔد طهذدذاٚداخهز حود اق الفدبانؿسءدر يدييرد خديزدٍد تددبهوغونُتدَد  اق الفدبأز ءدنهخهدبدٍز

ل.الاضخٓالٛدبىسءدنلىد اوغود اخىكُميدد إلاوغونُت

  لوضعث لحىظيمي- 3-1-2

جبد ندًدطبد إلاز حهيند,لًجبد ندجٙوندئز رةد إلاز حهتد اق اخُتددغودجىكُمدٌطهذداهسدبأز ءد طإداُستهس ٍد

 اق اخُيندنلىدزنمد ًدؤلاز رةد اهخُسدد ًد جخظدؤلاز رةددذاٚداٙيدًٙوندألاَز زد لخسغهينداخهز حهتد

ل. خهسدهيندبقدند يدجقاب

جبد ندًخهخود قًزدئز رةد إلاز حهتد اق اخُتدبطخؿتداٙيدًدٓٔداهدذاٚد ضخٓالاُتددجوضُودهؿسّدنهبد ٍد

ٖهسدًجبد ندًٙوندإلاقًزدئز رةد إلاز حهتد اق اخُتد جطسٛد قسشزد ود,لئز رجهددجىُُذدجوضُسثدأذهدؤلاز رة

ل. جخظدؤلاز رةدختىدٌطخؿُودجوضُبد إلاهخو سثد فد اىو حفد إلاههت

  اوضوعية- 3-1-3

                                                           
تد اُهىُت,ل خهقد اههزيددآازدن-لل 1 د اخجسٍر دنخيهسد فد اقىٕو ,ل2 جخقد,ل إلاجختدألارزهُتد فدئز رةدألانهسٛ,ل قىدجؿقُٔد هسًيرد اخقُْٔد اق الفد إلاخهسٍر

ل.ل346صد,ل2006,لألارزن,ل3 اهقزد
ل.527-501صد,ل زحودهُطه,لنققد اوأسبدهطزدشخسجه-لل 2
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دحهخبرد إلاوغونُتد  ز دذأىُسد,لًجبد ندًٙوند إلاز حود اق الفد وغونُسدنىقد ز ةهداوقُُتد إلاز حهتد اق اخُت

ًجبد ندًخدٓٔداقىد إلاز حود اق الفد زىسءد ز ةهداههخهدبدُثدًجبد الدًٙوندجسبوداخًيردنىقدئبق ةهداز ًهد فد

ل. يد  زد ًد  ورد إلاز حهت

 معاًيرث لحرفيةث اهىيةثإلد رةث ار جعةث لد خطية- 3-2

ل:دجدخويدأذهد إلاهسًيردنلىدنقزد ًد إلاهسًيرد اُزنُتددهف

ُتددبهىسًتد هىُت-لل ل;ًجبد ندًخمد ز ءد إلاز حهتد اق اخُتدبدَز

د-لل زدئز رةد إلاز حهتدجأُٖق دبأند اخٓىُتدد لخخُُتد اخهخُهُتد إلاز حهيند اق اخُيند فد طخوىد ٓقٛو ًجبد ندجَو

ل;د ىسضبدألز ءد هس هم

دنلىد لخبرةدد إلاهسر ثدد اىكمد إلاؿخوبتدألز ءد-لل ًجبد ندجهخخٚد ددحطعىدئز رةد إلاز حهتد اق اخُتدالخطٛو

ل; طإداُسثدد هسمدنهخُتد إلاز حهت

ٗسَتد-لل د قىد الةهتدؤلاشز ٍدنلىد ًجبد ندحهؿيدئز رةد إلاز حهتد اق اخُتدزرحتد ًد اخأٖقد إلاىسضبدخٛو

ل; نهسٛد إلاز حهتد اق اخُتد اتيدجمد ز ئهس

جبد ز نسةد ندأذ د إلاهُسردٌشيردئلىد-لل ًجبدنلىد إلاز حهيند اق اخُيند ندًختز و دبسإلاهسًيرد إلاهىُتداألز ءدٍد

بسإلغسَتدئلىدزضخورد االُْسثد إلاز حهتد اق اخُتد اطسزردنًد,لغزدرةد اتز مد إلاز حود اق الفدبسإلاهسًيرد إلاهىُت

ل; اوالء,ل ههقد إلاز حهيند اق اخُيندد اذيدٌشخهبدنلىد جهونتد ًد آُمدألااالُْتد ثبدألا سهتد إلاوغونُت

ل;د إلاهسر ثد االس تدألز ءد هسمد إلاز حهتد اق اخُت,لًجبد ندجٙونداقىد إلاز حهيند اق اخُيند لخبرة-لل

ًدبشٙبدَهسٛ-لل خُثدًجبد.لًجبد ندًٙونداقىد إلاز حهيند اق اخُيند إلاهسر ثد فد اخهس بددالاجطسٛدبسآلاٍز

تدد لخُسفدنلىدنالْسثد زغُتد ودألاَز زد اذًًدًخمد  ندًٙونداقيهمد إلآقرةدنلىدَهمد اهالْسثد ابشٍز

ل; ز حهتهم

ل;ًجبد ندًدسَلد إلاز حود اق الفدنلىد اُ٘سءةد إلاهىُتد ًداالٛد اخهخُمد إلاطخهز-لل

ل.ًجبد ندًقذٛد إلاز حود اق الفد اهىسًتد إلاهىُتد اٙسَُتدد إلاالةهتدنىقد ز ةهدإلاهسمد إلاز حهتد اق اخُت-لل

 ( لفدصث ايد ويث )معاًيرثهملاقث لعملث-  3- 3

ل:دحشهبدأذهد إلاهسًيردنلىد جهونتد ًد إلاهسًيرد اُزنُتددهف

 هملاقثعملث ار جعث لد خلي- 3-1- 3
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خُثد شسردأذ د إلاهُسردئلىدغزدرةد ندٌشخهبدهؿسّدنهبد إلاز حود اق الفدنلىدَدظددجُُٓمد قىدزْتد

تددزرحتدحوزةدألاز ءد فدجىُُذد إلاهسمد إلاؿخوبت سبتد اق اخُتد لخسصدبساشٖز هساُتدهكسمد اْز ل.َد

قد شسردأذ د إلاهُسردئلىدزدردؤلاز رةد اهخُسدد جخظدؤلاز رةد فدئنؿسءدئرشسز ثدنس تد إلاز حود اق الفداخدقًقد ْد

ٖهسدخقزد اهقٍدألاضسس يداخهز حود اق الفدبسنخقسرهد ههد إلادقزدألاضسس يداىؿسّد,لألاوشؿتد اتيدًجبد ز حهتهس

سبتد اق اخُت هساُتدأُٙبد اْز ل.َدطهددأود اخأٖقد ًدزْتدَد

 هس هةثألاكابطيةثالاعحمادثعلىث اعطومات- 3-3-2

سبخُتدالانخهسزدنلىد إلاهخو سثد إلاساُتدد ادشًُخُتدد اوضسةبد ًجبد ندًخأٖقد إلاز حود اق الفد ًدهش أتدْد

زدنًدأذهد إلاهخو سث ل. إلاطخمق تد فدُْسصددجطيُِدد اخٍٓز

قد سمدأذ د إلاهُسرد إلاز حود اق الفدبػزدرةدَدظددجُُٓمدهكسمد إلاهخو سثداخخأٖقد ً ل:ْد

ٗس ختددزُْٓتدد ُُقة-لل ٗسهذدجدخويدنلىد هخو سثد زدئذ د ذاٚد اخٓسٍر ل; اسجالثد إلاساُتدد ادشًُخُتدٖد

سبت-لل هساُتدأذهد اْز زداخخأٖقد ًدزْتدَد سبتدنلىدنهخُتدئ طسٕد اقَسجزددنلىدنهخُتد اخٓسٍر ل. اْز

 الالتز مثباللو هينثألا لطو ئذثألا لحماًةث اادًةثللصوو - 3- 3- 3

ًدَزنُيندأهس دخويدأذ د إلاهُسردنلىد هُسٍر ل:ٍد

تدجختزمدبساطُسضسثدد لخؿـددؤلاحز ء ثد اتيد-لل ًجبد ندًخأٖقد إلاز حود اق الفد ندألاهكهتد إلاوحوزةد فد اشٖز

ت تد ختز تدبدىُُذد اطُسضسثدد لخؿـددؤلاحز ء ثدد آو نقد,لجإززدنلىدنهخُسثد اشٖز ذ د ًد ند اشٖز ٖد

ل; إلاوغونُت

دد قىد الةهتهس-لل بسإلغسَتدئلىد اخأٖقد,لًجبد ندًخدٓٔد إلاز حود اق الفد ًددضسةبد لخهسًتد إلاسزًتداألضٛو

ٛل ل. ًددحوزدجخٚدألاضو

 الاسحخد مث لفعاوثألاالاكحصاديثلطمو ردث- 4- 3- 3

جبد ندًالخلد ندالاز رةد,لًجبد ندًٓومد إلاز حود اق الفدنلىد قىد اُهساُتدالاْخطسزًتد فدجوقُِد إلاو رز ٍد

 طئواتدنًددغود هسًيردحشًُخُتدجد٘مددجِٓظدالاضخمق مدالاْخطسزيدد اُهسٛداخهو رزد فدخيند ند إلاز حود

ل: اق الفد طإدٛدنًد ربهتد  وردهف

 ًجبد ندًخأٖقد إلاز حود اق الفد ًددحوزد هسًيردحشًُخُتدآُسصدالاضخمق مد اُهسٛددالاْخطسزي; 

 ند إلاهسًيرد ادشًُخُتد إلاوغونتد ُهو تد ًدحسهبد اهس خينددأىسٕد اتز مدبهذهد إلاهسًيرد ًدحسهبهم ; 

 ند يد هدز َسثدنًد إلاهسًيرد ادشًُخُتدًخمدجدقًقأسددجدخُخهسددجوضُخهسداألَز زد إلاطإدايندالجمسذد 

 ;ؤلاحز ء ثد اصخُدت
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 اخأٖقد ًد ندأىسٕدئحز ء ثدجصخُدُتدْقدجمد جمسذأس . 

 ألاضعثأهد فثلطعمطياتث لخشغيطيةثألا لبر مجث- 5- 3- 3

ًجبد ندًٓومد إلاز حود اق الفدبُدظد اههخُسثد ادشًُخُتدد ابر  جددذاٚداخخأٖقد ًد ند اىخسةجدجخُٔد ود

ٓسدإلاسدأود مؿـداه,لألاأق ٍد إلاوغونُت ل.داخخأٖقد ًد ههدْقدجمدجىُُذأسدَد

 معاًيرثأد ءثألاظيفةث ار جعةث لد خطية- 4- 3

دظددجُُٓمد إلاهخو سث,لدئندنهبد إلاز حود اق الفدالبقد ندٌشهبدجمؿُـدنهخُتد إلاز حهتد اق اخُت ,لَد

ذاٚدنهخُتد إلاخسبهت دجهثبدأذهد إلاهسًيردشزحداٙسَتد إلاز خبد إلامخخُتداههخُتد إلاز حهتد.لدجوضُبد اىخسةجدٖد

ل:دحشهبدأذهد إلاهسًيردنلى.ل اق اخُتدد اتيدجقق دبههخُتد اخمؿُـددجيخهيدبههخُتد إلاخسبهت

 معاًيرثإد رةثكسمث ار جعةث لد خطية- 4-1- 3

خُثد اشمدأذ د إلاهُسرد قًزدأذهدؤلاز رةد اق اخُتد,لًجبد ندحههبدئز رةد إلاز حهتد اق اخُتدٌشٙبدضخُم

ل:بػزدرةد آُسمدبهسدًلف

 ; ندًدٓٔدنهبدئز رجهدألاأق ٍدد إلاطإداُسثد اتيدد َٓذددجزيبدَيهسدؤلاز رة ―

 ;الاضخمق مد اِ٘ءدد اُهسٛداخهو رزدالاْخطسزًتد لخسضتدباز رتهم ―

 . ندنهبدئز رةد إلاز حهتد اق اخُتدًخُٔد ود إلاهسًيرد إلاهىُتداخهز حهتد اق اخُت ―

 ثملورثمعاًيرث ار جعةث لد خطية: ( 3- 1 ) لجدألاوثركمث

  (2003)خدًثاث  (1993 )ثلطيدًاث

  اعيار ركمث اعيارث  اعيار ركمث اعيار

ل هسًيرد اطهسثللالاضخٓالٛل100

ل اًزعدد اطخؿتدد إلاطإداُتل1000ل إلاٙسهُتد اخىكُهُتل110

لالاضخٓالٛدد إلاوغونُتل1100ل إلاوغونُتل120

لالاضخٓالٛد اخىكُميل1100ل اُ٘سءةد إلاهىُتداخههبدل200

ل إلاوغونُتد اُززًتل1120ل إلاوقُُتل210

تدد إلاهسر ثددالاهػقسؽل220 لتهقًقدالاضخٓالٛل1130ل إلاهَز

ل اُ٘سءةدد اهىسًتد إلاهىُتل1200لؤلاشز ٍل230

ل اُ٘سءةد إلاهىُتل1210ل اُ٘سءةد إلاهىُتداخهز حود اق الفل22

ل اهىسًتد إلاهىُتل1220لؤلاذنسندإلاهسًيرد اطخٕول240

تدد هسر ثدالاهػقسؽل250 زد إلانهيد إلاطخهزل1230ل إلاهَز ل اخؿٍو

لجأُٖقدحوزةددبز  جد اخدطينل1300ل اهالْسثدؤلاوطسهُتددالاجطسالثل260
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لجُُٓمدبز  جد لجوزةل1310ل اخهخُمد إلاطخهزل270

زدنًدبزهس جد لجوزةل1320ل اهىسًتد إلاهىُتد االس تل280 ل اخٍٓز

ل اُدظدبسإلاهسًيرل1330لهؿسّد اههبل300

لالاَطسحدنًدنقمدالاذنسنل1340ل اثٓتددهش أتد إلاهخو سثل310

ل هسًيردألاز ءللؤلاذنسنداخٓو هيندد لخؿـل320

ٛلل330 ل ز رةد وشؿتد إلاز حهتد اق اخُتل2000لخهسًتدألاضو

ل اخمؿُـل2010لالاضخمق مدالاْخطسزيداخهو رزل340

لالاجطسٛدد إلاو َٓتل2020ل هجسسدألاأق ٍد إلاوغونتل350

لئز رةد إلاو رزل2030ل ز ءدنهبد إلاز حود اق الفل400

ل اطُسضسثددؤلاحز ء ثل2040لجمؿُـد إلاز حهتل410

ل اخيطُٔل2050لَدظددجُُٓمد إلاهخو سثل420

زدئلىد إلاجخظددؤلاز رةد اهخُسدل2030لجوضبد اىخسةجل430 ل اخٍٓز

لؾقُهتد اههبل2100ل اخسبهتدل440

لئز رةد إلامسؾزل2110لئز رةدْطمد إلاز حهتد اق اخُتل500

سبتل2120لألاأق ٍدد اطخؿتدد إلاطإداُتل510 ل اْز

ل اخد٘مل2130ل اخمؿُـل520

لجمؿُـد إلاههتل2200ل اطُسضسثددؤلاحز ء ثل530

زد إلاوقُينل540 ل نخقسر ثد اخمؿُـل2201لئز رةددجؿٍو

ل أق ٍد إلاههتل2210ل إلاز حهيند لخسرحُينل550

لهؿسّد إلاههتل2220لجأُٖقد لجوزةل660

لجمطُظد إلاو رزد إلاههتل2230ل

لبزهس جدنهبد إلاههتل2240

ل ز ءد إلاههتل2300

ل اخدخُبدد اخُُٓمل2310

لحسجُبد إلاهخو سثل2320

لؤلاشز ٍدنلىد إلاههتل2330

لجوضُبد اىخسةجل2340

ل هسًيرد اخوضُبل2400

لحوزةدالاجطسٛل2410

لؤلاَطسحدنًدنقمدؤلاذنسنداخههسًيرل2420

لوشزد اىخسةجل2430

لبز  جد إلاز ْقتل2440
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 .42, 41صث, مرجعثسابم, مدمدثعملدث لفحاحثإبر هيم:  اصدر

 أهميةث ار جعةث لد خطيةثألاأهد فها:  املطلث لثالح

سبتدد إلاطسءاتد إلادسضبُت دبساخسلفد ضقذد ًد,لحهخبرددقُُتد إلاز حهتد اق اخُتد ًد اوقسةِد إلاههتدأليز عد اْز

دنلىد اهو  بد إلادقزةدجُسنخُتددقُُتد إلاز حهتد اق اخُتد ًدهسخُت د ضخهز عدألاوشؿتد,ل اػزدريد اخهٍز

 اُىُتد إلاطخمق تد فدجىُُذدنهخُتد إلاز حهتد اق اخُتدبُهساُتد فد إلاجسٛد إلاسلفدد إلادسضبيدد إلاجسٛد ادشًُلفد ًد

سزةد أهُتد إلاز حهتد اق اخُتدهف,لهسخُتد ازىل ل: ند اهو  بد اتيدضسنقثدنلىدٍس

جؿوردحجمد إلاإضطسثدد هدشسرأسدحًز َُسددنلىدهؿسّدد ضود هسد زىدئلىدجقسنقد إلاطسَتدبيندؤلاز رةد اهخُسددبيند

لل1.ٗسَتد اهس خين

 ٗسثد إلاطسأهتددخسحتد لجههُتد اههو ُتدئلىد هخو سثداطال تد ضدثهسرد  و اهسددصختددنق اتد قهوردشز

 .ؤلاَطسحدنًد اقُسهسثدد آو ةمدد لخطسبسثد لخخس ُتد إلايشورة

 تد فد إلاإضطت سثدؤلاز ٍر  هسدزَود,لالاضخٓالٛد اخىكُميداإلز ر ثدغهًد اهُٙبد اخىكُميددحهقزد إلاطخٍو

ؼد اطخؿسثدد إلاطإداُسثدد ًدزمدخسحتدؤلاز رةداخخأٖقد ًدضال تد ضخههسٛد اطخؿسثد بسإلز رةدئلىدجٍُو

دبهس ٓسداخطُسضسثدد اىكمددؤلاحز ء ثد إلاههٛو  .دجدهبد إلاطإداُسثد إلآسبختدَد

 زددألحبد اخأٖقد ًدذاٚدالبقد ًدضال تدهكسمد خسحتد إلاجخهودئلىد اقُسهسثدد إلاهخو سثد إلاثبختد فد اخٓسٍر

تد ددالاضخمق مدييرد إلازيوبدبه,ل إلاز حهتد اق اخُت ,ل ند طإداُتدخهسًتد  و ٛد إلاإضطتدغقد اطْز

 لل2.ئغسَتدئلىد ىودألااؿسءدد اًشددجٓخُبدَزصد رجٙسبهسدجٓودنلىدؤلاز رة

لأهد فث ار جعةث لد خطية-  2

 ًداالٛدأذهدألاأهُتدًهً٘دجدقًقد أمدألاأق ٍد إلازحوةد ًد إلاز حهتد اق اخُتد ًدحهتدد أق ٍد َز زد

ل.ئذدالبقد ندههيزدبيندأذًًد اىونيند ًدألاأق ٍ,لئز رةد إلاز حهتد اق اخُتد ًدحهتد ازىل

دبأههدبسازيمد ًد ند اهقٍد دئلىدألاأق ٍد إلازحوةد ًد إلاز حهتد اق اخُتدَُهً٘د آٛو َاذ د رزهسد اخؿّز

 ازةِس يدآطمدز ةزةد دداخُتد إلاز حهتد اق اخُتد فد يدجىكُمدأودؤلاضهسمد فدجدُٓٔدألاأق ٍد اٙخُتداهد

ل3:َسإلاز حهيند اق اخُيندٌطهوندبطُتد ضسضُتدئلىدجدُٓٔدألاأق ٍد اخساُت

ل: أهد فث لحماًة-  2-1

ل:خُثدًخمد آُسمدبأنهسٛد اُدظدد إلاؿسبٓتدبيندألاز ءد اُهلفدد إلاهسًيرد إلاوغونتد طقٓسداٙبد ً

                                                           
ً,لئبز أُمدنثهسندشسأين-لل 1 ,ل لجههُتد اهخهُتداخهدسضقيندد اىكمدد إلاز حهت,ل اخأأُبد اهخميدد اههلفداخهز حود اق الفد فد آزند لخسزيدد اهشٍز

ت,ل إلاإجهزد اهخميد اثساث ل.6صد,ل1994,ل طز,لؤلاض٘ىقٍر
ل.17صد,ل1998,لألارزن,ل19نقز,ل جختدألاضهقةد اهزبُت,لَخطُتدد ُٙسهُُ٘تدنهبد اخقُْٔد اق الف,لَُطبد اشو درة-لل 2
جمطظد ساُتد,ل ذٖزةد ٓق تداىُبدشهسزةد إلاسحطخير,لزدرد إلاز حهتد اق اخُتد فدزنمددجُهُبد آز ردزر ضتدخساتد جهودضُق ٛ,ل هٓسسد خهق-لل 3

ل.49-47صد,ل2007,لألايو ؽ,لحس هتدنهسردزخجف,لدخسضقت
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 ;ضُسضسثد إلاإضطت ―

 ;ؤلاحز ء ثد إلادسضبُت ―

 ;هكسمد اػقـد اق الف ―

 ;سجالثد إلاإضطت ―

د إلاإضطت ―  ; ضٛو

 . وشؿتد ادشًُب ―

 :( لحملويرث )أهد فث لملىاءث-  2-2

سبُتدنالحُتددئرشسزًت ئذدًخمد ْتر حد لخؿو ثد,لًخهثبدأذ د اهقٍد فددقُُتد إلاز حهتد اتيدحهقددقُُتدْر

هسات دنلىد,ل االس تداخصخُذدهخسةجد اُدظدد إلاؿسبٓتددجٓقًمد اىصحداإلز رةد ًد حبد جمسذدْز ر ثدضخُهتدَد

ددغود,لجدقوددجدقًقددجدخُبد اىخسةجدالاًجسبُتدد اطخقُت,لذاٚدٌههبد إلاز حود اق الفدنلىدَدظدد ز حهت

داهسدد آُسمدبههخُتد ادصخُظد إلاه٘ىت  ًًدًخمدجدقًقدهٓسؽد آوةدد اػهِددرَودٗبدأذ دبخوضُسثد,ل لخخٛو

ل:دبسإلغسَتدئلىد ز حهتد اههخُسثد إلادسضبُتدد إلاساُتدًٓومد إلاز حود اق الفدبــــ,لد ٓترخسثدئلىدؤلاز رة

 ;جدُٓٔد قىدالااتز مدبساطُسضسثددؤلاحز ء ثدد لخؿـد إلاوغونت ―

ٛل ―  ; اخدٓٔد ًدخهسًتدألاضو

زددجدطيندألاز ء ― ل. ْتر حد سد ًدشأههدجؿٍو

 

ل
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ل

ل
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 خالصةث لفصلث ألاو 

خُثدحههبدنلىد,لحهقد إلاز حهتدبهُهو هسد لخقًثد ز ةد ًدألازد ثد اتيدحطسنقد إلاإضطتدنلىدبخوىد أق َهس

جخهبد,لألا زد اذيدحهبد ًد إلاز حهتد اق اخُت,لجُُٓمد ز ءد وشؿتهسد إلامخخُتد إلادسضبُتدد إلاساُتدد ادشًُخُت

زدر د ههسد فد طسنقةدؤلاز رةد إلاإزًتدنلىد طإداُتهسد إلامخخُتد فدقبد اخؿور ثد از أىتدد إلاخُئتدبساُزصد

س زثدخسحتد إلاإضطتدئلىد,لد فدقبدألاشٙسٛد إلامخخُتداخهإضطسثددجىونهسددنلىد اخالٍد حجس هس,لد اتهقًق ث

زدَيهسد جهونتد ًد إلاهسًيرد إلاإأخت,ل نخهسزددقُُتد إلاز حهتد اق اخُت أذهد اوقُُتدحطسنقدئز رةد,لٖهسدجخَو

ُسءة َأضقدذد إلاز حهتد اق اخُتد ز ةد فدًقد,ل إلاإزًتدنلىدجؿقُٔدضُسضتهسددئحز ء تهسددبخوىد أق َهسدبُهساُتدٖد

دجىبُهدئز رةد إلاإضطتدبهسدْقد,لدجدقًقدهٓسؽد آوة,ل إلاإضطتدحطخههخهسد فد ا٘شِدنًد و ؾًدالااخالٛ

ل.جو حههد ًد اؿسردد سدًخسحد  س هسد ًدَزص

دبأند إلاز حهتد اق اخُتدجؿورثدهدُجتد اخؿورد ا٘قيرد اذيدشهقجهد إلاإضطتدنبرد اش ًد د هسدضقٔدًهً٘د آٛو

تددحشسب٘هس ذ د اخؿورد فد جسٛد اهالْسثدالاْخطسزًتددجوضُودهؿسّد إلاقسزالثد اخجسٍر  سدحهبد إلاإضطتد,لٖد

د دحبدنلىد,لجخهس بد ودنقةد ؾز ٍد مخخُتددأُئسثداهسد طسلحدبشٙبد قسشزد ددييرد قسشزد فد إلاإضطت

حطهذداهسدبابالىدٗبدأإالءد إلاخهس خيندبٙبد اخؿور ثد,ل إلاإضطتدجقنيددقُُتدحقًقةدز ابدأُٙخهسد اخىكُمي

ذ د ايشسؾسثد اتيدجٓومدبهس سبتدد ٖدشسٍدألااؿسءدد اًشد,لز ابد إلاإضطتدٖد َأضقدذد ز ةدخخهُتداخْز

ل. لخ...للد اتزدٍزد

خطحد ند إلاز حهتد اق اخُتد هو مد فد إلاإضطسث ٖهسد نداهسد زد ثدد ضساُبدٌهخهقأسد إلاز حود ًد حبد,لٍد

د,ل آُسمدبهذهد إلاهىت َهذ دالاضخههسٛد ا٘قيرداهسدد اهسمد فد إلاإضطسثدخخمددحوزدبهؼد آو هيند دد سدٌهٍز

 ًد حبد إلاهسرضتد لخطىتدد إلاخٓىتداخهز حهتد اق اخُتدبسنخقسرأسددقُُتدحقدخطسضتدحه٘ظد,لبسإلاهسًيرد إلاهىُت

ل. اطورةد اطسزْتدد لجُقةداخهإضطت

ل
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 ثمهيد

وغماليغلىيحصليؼيوحذبي سدثمهوي اخهيهييو إلاهلفيبهثي,  فيغىوي اخؿىو ثي التي يشهدهي نخطهاي الج تئر 

ومخخللي, ومكهديميمدهسبيتيمىخهةيالمئسسهثيبٍهقتيأشٍهاشهي اهههىهيت, مًي اػئووريجىقيريأسسيونى غه

اشذ يأضبذيمًي اػئووريأنيجيخهجي إلائسسهثي الج تئيتي اىظهمي إلادهسبتي إلاهلفي الهيهي, أحلهمشهيوويهؾهتهه

يبهإلائسسهثي نخطهايتي الج تئيتيالىي,  اذرييخى قويمؼي إلاػهييري إلادهسبيتي اهوايت ودذ يمًيأحلي اىضُى

واقطهحيجهميغلىي إلاػلىمهثي التييمًٌيأني سخكيهيمنههي, او ستيوجدليلي اهى تمي إلاهايتيبٍليشكهقيت, اغه ا

يهفي هؿالمي ائسمتيإلغه اي اهى تميوقويمبهاةي2010مسخخهميي اهى تمي إلاهايتي فيبىهوي اهئ و ثيوحػخبريبه يتي

و اذريحههفيالىيجدهيوينئ وةي,  إلادهسبتي التيهظيغليههي اهههىني اخهصيبهاىظهمي إلادهسبتي إلاهلفي الهيه

 .مىخهةيالهى تمي إلاهايتياوايه

يػميدذ ي اكطلي اخػئفيغلىي اهى تمي إلاهايتيمًيخالُيجهسيمهيالىيمبدثيني, واهو ستيأغمويوأيثريجكطيال

يالىيؤلاؾهوي إلاكهديمتيالهى تمي إلاهايتيأمهي إلابدثي اثهويييدخىريغلىيجدليلي خيثيسىػئعي في إلابدثيألاُو

 . اهى تمي إلاهايت
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 إلاطارث افاهيميثلللو ئمث االية:  املبحث ألاو 

خيثييهىمي, انيههؿتي ابه يتي في اخدليلي إلاهلفيهفي اهى تمي إلاهايتيوحػخبريمًي إلاخئحهثيألاسهسيتيالمدهسبت

 إلادهسبيببغه ايدذهي اهى تميبىهو يغلىي اػمليهثيوحسليلشهيوجئخيلشهيوجئضيهدهيومًيزمييؤحيياووي إلادللي إلاهلفي

 اذريوبمهييٍىني فيوظيكتيمئ حؼيا خلفي فيجدليليوجكسيري ابيهههثيوألاونهمي إلاىحىاةي فيدذهي اهى تميخلىي

 .حسخكيهيمنههيحشهثيمخخلكت

 مفهومث لىظامث اباضبيث االيث لجدًدثألا للو ئمث االيةثألاشزألاطثإعد دها:  املللث ألاو 

 مفهومث لىظامث اباضبيث االي: أألاال 

انيميئوعي اىظهمي إلادهسبتي إلاهلفي الهيهييمهيحهوي في الئيهةي ائسميتيمسخمهةيمًي إلاػهييري اهوايتيي

IAS/IFRS2010يبديثياخليميه ني سخػمهُي في الج تئي بخه ويمًيحههكيي. 

يو اذري1975 ػخبري اىظهمي إلادهسبتي إلاهلفياغهاةيضيهؾتيالىههتظي إلاىحىاةي في إلاخؿـي اىؾنتي إلادهسبتياسىتي

يمهي ػخبري في اخهيهتي, يخهوجي فياؾهويغمليهثي اخدهيثي إلاطهخبتياإلضالحي نخطهاري اذريبهشئجهي الج تئ

 اذري ػخبري إلائحؼي اػهامتي, حؿييري اثههقتي إلادهسبيتي إلاهايتيومدهواتي اخههوبيمؼي إلاػهييري إلادهسبيتي اهوايت

 1.يمىظمتيمشىيتي في اػهام120بهغخبهودهيمؿبهتيمًيؾئفيأيثريمًي

 يٍلي اىظهمي إلادهسبتي إلاهلفيخؿىةيدهمتياخؿبيوي إلاػهييري إلادهسبيتي اهوايتي في الج تئيي فيظليمخؿلبهثي

بهغخبهويأنيدذهي إلاػهييريحسخجيبيإلاخؿلبهثي اػىإلاتي نخطهايتيغٌسي,  نخطهاي اسىميوغىإلاتي نخطهايهث

ي اطهاويبخهويخي7/11ونهيحهوي في اهههىني,  إلاخؿـي اىؾنتي إلادهسبتيو اذري سخجيبيإلاخؿلبهثياا ويتيوحبهتيت

ي اىظهمي إلادهسبتي في إلاهاةي2007يهىقمبري25 مًث لىاحيةثيحهويجدذيحسميتي إلادهسبتي إلاهايتييقشىي903يخُى

 ػئفي إلادهسبتي إلاهايتيغلىيأجههيهظهمياخىظيمي إلاػلىمتي إلاهايتي سمذيبخخجيًيمػؿيهثينهغهيتيالاكحصادًةث

غهايتيوجطييكشهيوجههيمشهيوحسليلشهيوغئعي اهى تميحػٌسيضىوةيضهانتيغًي اىغػيتي إلاهايتيوممخلٍهثي

    2.ووغػيتيخجيىتههي فيجههيتي اسىتي إلاهايت,  إلائسست

 إلادهسبتي إلاهايتيهفيمجمىغتيمًيؤلاحئ و ثيو اىطىصي اخىظيميتي التيجىظميألاغمهُيألامًث لىاحيةث للاهوهيةث

 إلاهايتيو إلادهسبيتيالمئسسهثي إلاجبرةيغلىيجؿبيههيوقههيألخٍهمي اهههىنيووقههيالمػهييري إلاهايتيو إلادهسبيتي

 3. إلاخكويغليهه

جخمثليؾبيػتي اىظهمي إلادهسبتي الهيهي في إلاكهديمي الهيهةيإلاىحىا ثيومخؿلبهثي إلائسستي فيظلي إلاػهييري

 : اهوايتيوجخمثلي ف

                                                           
مههمتيغمًيمخؿلبهثيهيليششهاةيمهحسخيري في,  اخىحهيهدىيجؿبيوي إلاػهييري إلادهسبيتي إلاهايتي اهوايتي في إلائسسهثي الج تئيت, ووجهُيغبهي اههاو-   1

 .85ص, مدهسبتيوجهنيو, بهجىت, ؾيريمييىوة,  اػلىمي اخجهويت
 .290:ص, 2006, 6 اػها, مجلتي نخطهايهثيشمهُياقئيهيه,  في الج تئ  IFRS/ IAS     مخؿلبهثيجؿبيوي اىظهمي إلادهسبتي إلاىخه, يخىويغهشىو -   2

3 -  Mustapha Touil, Nouveau System de la comptabilité financier en algérie SCF, Dar el hadith likitab, Alger, 2006, P :6. 
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 بىهويؤلاؾهوي اخطىوريالىظهمي إلادهسبتي إلاهلف; 

 يو اخطىم  ;اغؿهويمكهديميحهيهةياٍليمًيألاضُى

 جدهيهيؾئمي اخهييمي إلادهسبت; 

 جىظيميمشىتي إلادهسبت; 

 اغه ايهمهذجيالهى تمي إلاهايتي اخخهميتيبهإلغهقتياإليػهخهثي اخهضتيبهه; 

 جدهيهينى غهي اخسهبهث. 

 1:ويخميزي اىظهمي إلادهسبتي إلاهلفيبػهةيخطهتظيوهف

ييئجٌجيغلىيمبهاةيأيثريمالتمتيمؼي نخطهاي اهولفيواغه ايمػلىمهثيحػٌسيضىوةيضهانتيغًي اىغػيتي -

 ; إلاهايتيالمئسست

ؤلاغالنيبطكتيأيثريوغىخهيوشكهقيتيغًي إلابهاةي التيجدهاي ادسليلي إلادهسبتيالمػهمالثيوجهييمشهيواغه اي-  

 ;ممهي سمذيبهاخهليليمًي اخالغبيوحسشيليمئ حػتي اخسهبهث,  اهى تمي إلاهايت

 . سمذيبخىقيريمػلىمهثيمهايتيميسلمتيومهئووةيجمًٌيمًياحئ وي إلاههوههثيو جخهذي اهئ و ث-  

 مفهومث للو ئمث االية: ثاهيا

 اهى تمي إلاهايتيهفيغبهوةيغًيأونهميحػبريغًي اػمليهثي التينهمذيبههي ايئيتيخالُي اسىتي إلاهايتيومئجبتي" 

خسبي اشهفيقشىهىينى تميجهيسي اىغؼي اخهلفياليئيتيمًيخيثي إلاهيىهيتيو اه تييتيودىهىينى تميجهيسي

 اىههي اطه فيمًيخيثيؤلايئ ا ثي إلاطئوقهثيوأخئييجهيسي اخهقههثي اىههيتيمًيجهقههثيا خلتيوأخئيي

 2".خهوحتي

 اهى تمي إلاهايتيهفي إلاطهويألادميو ائتيسياتزويهي إلادللي إلاهلفيبهإلاػلىمهثيوألاونهميو ابيهههثي إلاهايتي التيجمثلي" 

وحػهيمشىتي إلادهسبتي الشتي إلاسئواتيغًياغه ايواضه وي اهى تمي, حميؼيحى هبي إلاييؤةيوجطليغمليهتهه

واًٌياووي إلادللي إلاهلفيدىي سخخه ميجلَي اهى تمي إلاهايتيوجدليلشهيوجكسيردهي ػنتيًليونميمًيجلَي,  إلاهايت

  3". اهى تمي إلاهايتي

قمًيخالُي اهى تمي,  اهى تمي إلاهايتيوسيلتيؤلاا وةيألاسهسيتي في جطهُيبهألؾئ في إلاشخمتيبؤويؿتي إلاييؤة" 

 إلاهايتييمًٌياخلَيألاؾئ في اخػئفيغلىي اػىهضئي ائتيسيتي إلائزئةيغلىي إلائيجي إلاهلفيالمييؤةيومهيخههخهيمًي

                                                           
ًهثيوأزئهيغلىيبىوضتي الج تئ, خسينيغثمهوييوسػهايشػهبييت-   1 يخىيمتي,  اىظهمي إلاهلفي إلادهسبتييؤخهيمخؿلبهثيخىيمتي ايئ  إلالخهىي اىؾنتيخُى

ًهثي اٍليتيالخهيمًي اكسهاي ا وريو إلاهلف حهمػتيمدمهي, ًليتي اػلىمي نخطهايتي اخجهويتيوغلىمي ادسيير, بىىىيواا وةيألاغمهُ, مخبريمهايت,  ايئ

 .7:ص, 2012يمهري07يوي06يىميي, بسٌئة, خيػئ
 .101:صي, 2010, ألاوان, غمهن, ا ويو تليالييئي, اا وةيوجدليليمهلف, خلهونيابئ ديمي ايهيكهث-   2
 . 191:ص, 2009, ألاوان, غمهن, ا وي اكٌئيالييئ, ؤلاا وةيو اخدليلي إلاهلف, خيثميمدمهي اجؾبت-   3
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وجمثلي اهى تمي إلاهايتي اىهججي انههثيياػمليتي إلادهسبتيو التيجطلي اػمليهثي إلاهايتيالمييؤةيوجخػلويًلي, هخهتج

 1".نهتمتيمهايتيبخهويخيمػينيأويحػؿيينهوةيمػيىتيمًيويهؽيألاغمهُي

 نيًلمتيبيهنيأويييليأوينهتمتيهفيغبهوةيغًياغالنيغًيش توي ػخههيأههيصخيذيوخهيهييو اهى تمي إلاهايتي" 

اذاَيقهني, ويخميايطهاهيالمشخمينيبهيمػبر يغىهيبلؿتي اىهىا, بهذ ي إلاػنىيهفياغالنيغًيمهي ػخههيأههيخهيهي

 إلادهسبينيغىهياغه ادميالهى تمي إلاهايتيقشمييطكىنيبلؿتيمهايتيأويمىنلي إلايئوعيو اذيًي ػخههونيأههييمثلي

ًهملت, بػه اتي اييهؾهثي إلاهايتي التيجمذيخالُي اكترة اني إلاىخجي, و اكترةينهيجدهاييمهيدىيشهثؼيسىتيمهايتي

ًههى ي  انههثييألريهظهميمدهسبتيدىي اهى تمي إلاهايتيوهفيغبهوةيغًيجههويئيجههميالمشخمينيبؤمىوي إلايئوعيسى وي

 ".ا خليأويخهوجي إلايئوعي

 شزألاطثإعد دث للو ئمث االية: ثالثا

غىهياغه ايوجههيمي اهى تمي إلاهايتييجبيجىقيري إلاػلىمهثيذ ثي اخطهتظي اىىغيتي التيججػلشهيمكيهةيوذ ثي

اذييجبيأنيجكىميمىكػتي, ألامئي اذرييخؿلبيألاخذيبػيني غخبهوي اخىقيويبيني اخٍلكتيو اػهته, مىكػت

 : إلاػلىمهثيجٍلكتياغه اده

 بهسخخه مي اىخهةي اىههيتي,  اهى تمي إلاهايتيجػبـي فيأحليأنطههيسختيأششئيمًيجهويخيانكهُي اسىتي إلاهايت

 . اىؾىيت

ًليغىطئيمًيمٍىههثي اهى تميالبهيأنييٍىنيمػئوفيبطىوةيو ضختيوأنيجظشئي إلاػلىمهثي اخهايتيبطكتي

 :انيهت

 ونمي اسللي اخجهوريالىخهةي التيجههمي اهى تمي إلاهايت,  سمي اخجهور ,  ادسميتي حخمهغيت; 

 (خسهبهثياامهحيتي, خسهبهثيمجمػت, خسهبهثيقئايت )ؾبيػتي اهى تمي إلاهايتي; 

 ُجهويخيؤلانكه; 

 اػملتي إلاسخػملتيومسخىيي اخهئيب . 

 :يمهيجىحهيمػلىمهثيأخئييحسمذيبهاخػئفيغلىي اىخهةييجبيذيئده

 ي إلاخى حهةيقيهه,  ايٍلي اهههىوي, غىى ني إلاهئي حخمهعف  ;مٍهني اييهؽيو اهُو

 ألاويؿتيألاسهسيتيوؾبيػتي اػمليهثي إلاىججة; 

 سمي ايئيتيألاميوبهألخظي سمي إلاجمىغتي إلائجبؿتيبههي اىخهة ; 

 اػهاي إلاخىسـيالمسخخهمينيخالُي اكترة ; 

 ويمًٌيجهئيبي إلابهاـيالىيأاليوخهة,  اهى تمي إلاهايتيجمسَياحبهويهيبهاػملتي اىؾىيت; 

                                                           
 .35:صي, 2006, ألاوان,  اه وي الهمػيت, جدليلي اهى تمي إلاهايت, ؾهوميغبهي اػهُيخمها-   1
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 خيثيأنيًليغىطئيمًيغىهضئي,  اهى تمي إلاهايتيجههميمػلىمهثيجمًٌيمًياحئ وي إلاههوهتيمؼي اكترةي اسهبهت

يجهقههثي اخجيىتييدخىريغلىي اػمىايخهصيبمبهاـي اكترةي يخسهبهثي اىخهتجيوحهُو  إلايز هيتيوحهُو

 1. اسهبهتيودىيألامئي اذريامييًٌيمىحىا ي في إلاخؿـي إلادهسبت

 خصائصث للو ئمث االيةثألاأهميتها:  املللث لثاوي

 خصائصث للو ئمث االية: أألاال

 :جخمثلي اخطهتظي اىىغيتيالهى تمي إلاهايتي ف

 : للابليةثللفهم-  1

ي ويهطهيبذاَيامٍههيتيقشمشهيبيٍليمبهشئيمًينبلينئ وي اهى تمي إلاهايتيمؼي قتر عيأنياهحهميمسخىييمػهُى

 .مًي اثههقتي فيمجهُيألاغمهُيو اييهؾهثي نخطهايتيو إلادهسبت

 : االئمة-  2

وجٍىني إلاػلىمهثيمالتمتيغىهمهيجكيهي في جخهذي اهئ و ثيمًيخالُي اهى تمي إلاهايتيومسهغهتهمي فيجهييمي

ًههذيمهغيتيأميخهغئةيأميمسخهبليت  .ألاخه ري إلاخػلهتي في إلاييؤةيسى وي

 : للابليةثللملارهة-  3

ويهطهيبذاَيحػليمسخخهميي اهى تمي إلاهايتينهاويًيغلىياحئ وي إلاههوههثي إلاخخلكتيبهالغخمهايغلىي اهى تمي

 إلاهايتيوذاَيمًيخالُي غخمهايغلىيأسسيزهبختي فيغمليتي اهيهسيوغئعيألازئي إلاهلفياألخه ري نخطهايتي

ويذاَيؤلاقطهحيغًيسيهسهثي إلادهسبتي إلاسخخهمتي في اهيهسيواغه اي اهى تمي إلاهايتيوؤلاقطهحيغًيأزئي

 2. اخؿيري فيجلَي اسيهسهثيواظشهوي اهى تمي إلاهايتي إلاههوهتيالكتر ثي اسهبهت

 : اوثوكية-  4

وحػنتيأنيجٍىني إلاػلىمهثي إلاهايتيممثلتيبطهميإلاهييجهيوبههيأنيجمثلهيبػيهةيغًيأريجديزيواليجخؤزئيبهألخٍهمي

 :وجخػمًيضكتي إلاىزىنيتي اطكهثي اكئغيتي اخهايت,  اصخطيتيالههتمينيغلىياغه اده

بديثيجٍىني إلاػلىمهثي إلاهايتيممثلتيبطهميالػمليهثيوألاخه ري إلاهايتي التيخهزذي في:  اخمثيلي اطهام ―

 ;و التييخمي اخػبيريغنههيبهاهى تمي إلاهايت,  إلائسست

                                                           
, ؾيريمييىوة, مذيئةيمهحسخير, اوويجؿبيوي اىظهمي إلاهلفي إلادهسبتيوقوي إلاػهييري اهوايتي فيمػهالتيأزئي اخطخميمًي اهى تمي إلاهايت,  ايهسيبهور -   1

 .39- 38:ص, 2010-  2009, بسٌئة
 .274:صي, 2011, ألاوان, ا وي اثههقتيالييئ,  إلادهسبتي اهوايتيومػهييرده, مؤمىنيخمه ن, خسيني اههض ت-   2
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قالي, قيجبيأنييخمي دخمهميبجىدئدهيوخهيهتههيوايسي يخكهويبيٍلشهي اهههىوي:  الىدئيقىمي ايٍل ―

جىحهيقهتهةيمًيمػلىمهثييخؿهبويشٍلشهي اهههىوييمؼيهمهذجي اػئعي اهههىهيتيواٌنههي فيذ ثي اىنذيؾيريممثلتي

 1;الى نؼيبػيهةيغًي اخهيهت

وحػنتي ابػهيغًي اخديزي اصخص تيوجٍىني إلاػلىمهثي التيجخػمنههي اهى تمي إلاهايتيمػهةي:  اخيها ―

 ;االسخخه مي اػهميوايسيبؿئعيجدهيوي دخمهمهثيحشتيمػيىتيمًي إلاسخخهمين

حػنتيدذهي اخهضيتيوحىاياوحتيمًي اخذوي في جخهذيألاخٍهمي اػئوويتيإلحئ وي:  اخذويو اخيؿت ―

يواوني,  اخههيئ ثي إلاؿلىبتي فيظليخهالثيغهمي اخؤيه االيأنيممهوستي اخذوييجبيأنيجٍىنيبههويمػهُى

خيثيجئاري إلابهاؿتي في اخذوي, بديثيالي سمذيبخٍىيًي خخيهؾهثيسئيتيأويمخططهثيمبهاـيقيهه, مبهاؿت

 ;و اخدكظيالىيحػلي اهى تمي إلاهايتيؾيريمدهيهةيوبهاخهلفيغهميخهضيتي إلاىزىنيت

ًهملتيؾيريمىهىضت:  يخمهُ ― بػهميخذفي, وحػنتيأني إلاػلىمهثي إلاػئوغتيالهى تمي إلاهايتييجبيأنيجٍىني

ًهنيذاَيمًيخالُي اهى تمي إلاهايتيأويمًيخالُي اخههويئي إلاهايتيألاخئي   .أويااؿهويأريحجويمنههيسى وي

 أهميةث للو ئمث االيةثث: ثاهيا

ًهألحي  :جبرزيأدميتي اهى تمي إلاهايتيو اؿئعيمًياغه ادهي فيزالزتيهههؽييمًٌيجلخيطشهي

 .وسيلتيحسهغهي في جخهذي اهئ و, وسيلتي فيجهييميألاا و, أا ةي جطهُ

قهاهى تمي إلاهايتيحػخبريأا ةيإليطهُيوسهاتيو ضختيومكشىمتيإلاسخػملي إلاػلىمهثي إلادهسبيتيغًيويهؽي

يذاَيوسيلتي,.. ابىىىي,  اػمالو,  إلائسستيو إلاسدثمئيًيقيههيوسيلتيائبـيغالنهثيبيني إلائسستيو إلاىوايً

 .اخىقيري إلاػلىمهثيإلاخخلليألانسهمي إلاٍىهتيالمئسست

أيػهيحسهغهي اهى تمي إلاهايتياخهييميأا ويؤلاا وةيو اخٌميغلىييكهوتههيو سخػمهُي إلاى واي إلاىغىغيتيجدذي

قدسخػملي في اخٌميغلىي إلائيجي إلاهلفيالمئسستيومهيي اخههمي فيجدهيويأده في إلائسستيويذ ي, جطئقشه

 .ييكيتي سخخه ميمى واي إلائسست

وحػخبريأيػهيوسيلتيالجخهذي اهئ و ثيخيثيحسهغهيؤلاا وةيومخخلليألاؾئ في إلاخػهملينيمؼي إلائسستي في جخهذي

ًهاهئ و ثي إلاخػلهتيبٌيكيتيضئفي إلاى واي في إلاسخهبليومسهغهةيألاؾئ فيألاخئيي التيجئبؿشهي,  اهئ و ثي االزمت

 2. ابىىىي فيجىحيهي اػالنهثي إلاسخهبليت,  اػمالو, غالنتيمبهشئةيبهإلائسستيمثلي إلاىوايً

 مطحخدمو ث للو ئمث االيةثألاأهد فها:  املللث لثالح

 3مطحخدمو ث للو ئمث االية: أألاال

                                                           
 .40-  39:صي, هكسي إلائحؼي اسهبو,  ايهسيبهور -   1
 .06:صي, هكسي إلائحؼي اسهبو,  ايهسي ابهور -   2
ي ادصخيظي إلاهلفي في إلائسسهثي نخطهايت, جدليلي اهى تمي إلاهايتييؤا ةياخهييميألاا وي إلاهلفيالمئسست, نطهبيي ايهس-   3 ًليتي,  إلائجمئي اىؾنتيخُى

 .وسختي اٌتروهيت, 06:ص, 23/05/2012-  22يىميي, حهمػتيبهجفيمخخهويغىهبت,  اػلىمي نخطهايتي اخجهويتيوغلىمي ادسيير
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حسهغهدمي في جخهذينئ و ثي,  دخمهميبهإلاخهؾئةيو اػهتهي إلادهو:  إلاسدثمئيًي اخهايينيو إلاسخهبلين ―

 ; سدثمهويوجهييمينهوةي إلايئوعيغلىيجىزيؼيألاوبهحيبهايسبتيالمسهدمين

 ;جهييمينهوةي إلائسستيغلىياقؼيأحىودم, جههيميمػلىمهثيمخػلهتيبهالسخهئ ويو ائبديت:  إلاىظكىن  ―

 ; إلاػلىمهثي إلاخػلهتيبآحهُي سخدههميو اههوةيغلىي اسه ا:  اه تىىن  ―

 ; إلاػلىمهثي إلاخػلهتيبهسخدههميايىجهم:  إلاىواون  ―

 ; إلاػلىمهثي إلاخػلهتيبهسخمئ ويتي إلائسست:  اػمالو ―

اخطهو ثي اهخلي, جدهيهي اسيهسهثي اػئيبيت, ويهؾهثي إلائسست, جىزيؼي إلاى وا:  اخٍىمهثيومئسسهتهه ―

 ; اىؾنت

 .مػلىمهثيمخػلهتيبخؿىوي إلائسستيوجىىعيويهؾشه:  المشىو  ―

 1أهد فث للو ئمث االية: ثاهيا

 :تههفيدذهي اهى تمي إلاهايتيالى

 ;غئعيحميؼيألاونهميو إلاػلىمهثيو ابيهههثي إلاهايتي اخهضتيبهإلاييؤةياكترةيزمىيتيمػيىت-  1

 ;اغؿهويمئشئيانيويغًي إلائيجي إلاهلفيالمييؤة-  2

 ; سخخه ميهخهتجيغمليهثي إلاييؤةيسى ويؾىيلتيألاحليأوي اهطيرةيألاحل-  3

 ;جدهيهينيمتي اخؿير ثي في إلاىحىا ثيو إلاؿلىبهثيو إلاى زهتيبينهمهيو سخخه مي الههبيألاوجح-  4

 . اخػبيريغًي إلاىحىا ثيبهإلاييؤةيو اتز مهتههيوجمثيلينيمتههيبهإلاىحىا ثي اىههيتيو إلاخه واتيو اسهتهة-  5

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .180:صي, مئحؼيسهبو, ديثميمدمهي اجؾبت-   1
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 مز جعةث للو ئمث االيةثألاثبليلها:  املبحث لثاوي

ًهنياغه اي اهى تمي إلاهايتيأغهثيوقوي إلابهاةي إلادهسبيتي إلاخػهوفيغليههيويذاَي حههفي إلائحؼياخدهيهيمهياذ ي

 .جىقيري اثهتيالمػلىمهثي إلاهايتي اى واةي في اهى تمي إلاهايتيغًيؾئيويغملي إلائ حػت

 مز جعةث للو ئمث االية:  املللث ألاو 

  اعلوماتث لو جلثإلافصاحثعنهاثفيث للو ئمث االيةث: أألاال

ًهقتي إلاػلىمهثي اػئوويتيإلاسخخهمشهيًىجههيأسهسي جخهذي اهئ و ثي-   البهيأنيحيملي اهى تمي إلاهايتيغلىي

يملخهت, إلاهايت  1. ويجبيأنيجههميدذهي إلاػلىمهثييمػلىمهثياغهقيتيأوي فيحه ُو

جىضحي اهى تمي إلاهايتيهخهتجي اػمليهثيإلاجمىغتيمًي إلائسسهثيوخلىييمًٌيإلاسخخهميي اهى تمي إلاهايتيأني-  

 2. يدطلى يغلىيقشميو ضحيالبيهههثي إلاهايتي إلاىحىاةيبهاهى تمي إلاهايت

يالئنهبتي ابىٌيتياوويدهمي فيمجهُيؤلاقطهحي في ابىىىيخيثيأني إلابهاةيألاسهسيتي-   يمهيهجهيأنياللىتيبهُز

يمهيجمياضه ويغهةي, التيأضهوتههيجػمًيالسلؿهثي اخدهويمًياجبهعي ابىىىيخيثيأني إلادهسبيتي إلاىهسبتي

وييكيتينيهسشهيواا وةي,و إلاخهحئةي في إلايخههثي إلاهايت,جههويئيبيؤنيؤلاقطهحي في اهى تمي إلاهايتي في ابىىى

 3.وذاَيمهييٌكييإلاسخخهميي اهى تمي إلاهايتيمًيجهييمينهوةي ابىَي فياا وةيمخخلليأهى عي إلاخهؾئ,مخهؾئده

 : ومًي إلاػلىمهثي التييكصحيغنههي في اهى تمي إلاهايتيهذيئيمنههي

 ؤلاقطهحيغًيمٍىههثي إلايز هيتيو وجبهؾهتهه. 

 ي إلاخه وات  .ؤلاقطهحيغًيألاضُى

 يؾىيلتيألاحل  .ؤلاقطهحيغًيألاضُى

 يوخهىمي إلالٌيت  .ؤلاقطهحيغًيألاضُى

 ليألامىوي إلائجبؿتيبههتمتي اهخل يًو  .ؤلاقطهحيغًيألاضُى

 ؤلاقطهحيغًي اهيىنيوخهىمي اؿيريغلىي إلائسست. 

و في اخهالثي اىهاوةيغىهمهيجطلياا وةي ايئيتيالىينئ ويبؤني سخجهبتيإلاخؿلبهثيجلَي إلاػهييريسىفيجئاري

يالىي اػئعي اػهاُيو اطهامي الىي اخػليليقهني اخئوجيغًيدذهي إلاخؿلبهثي ػخبريأمئ يغئوويهيالىضُى

 : الهى تمي إلاهايتيو فيدذهي اخهاتييجبيغلىياا وةي ايئيتيؤلاقطهحيغً

                                                           
 .51:ص, 2006,  سٌىهويت,  إلاٌخبي الهمعفي الهيه, جدليلي اهى تمي إلاهايتيألؾئ عي سدثمهو, يمهُي اهيًي اهدئ ور -   1
 .94:ص, 1996, مطئ, ا وي اٌخبي اػلميتيالٌخبيو اخىزيؼ,  إلادهسبتي اهوايت, أبىي اكخىحيغلفيقػهات-   2
غئعي- شئخهيالمػهييري إلادهسبيتي اهوايتيو إلاههوهتيمؼي إلاػهييريألامئيٌيتيو ابريؿههيتيو اػئبيت)مىسىغتيمػهييري إلادهسبتي, ؾهوميغبهي اخهُيخمها-   3

 .448-447:ص, 2003, مطئ,  اه وي الهمػيت,  الجوي اثهوي, ( اهى تمي إلاهايت
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انياا وةي ايئيتينهيوضلذيالىينئ ويبهني اهى تمي إلاهايتيمػئوغتيبؿئيهتيغهااتيوضهانتيالمئيجي إلاهلفيوهخهتجي-  

 .ألاغمهُيونهتمتي اخهقوي اىههر

ي التيجخؿلبههيمػهييري إلادهسبتي إلاخػهوفيغليهيمهغه ي التيجميألاسهسيتي ايئيتينهي سخجهبذيالىى حفياا وة ان  -

يأمئ  اخئوجيغنههيو التيحػخبري . ي اػئعي اسليميو اػهاُيالهى تمي إلاهايتالىيغئوويهيالخطُى

يوخسهتئيبؤوبهحي إلاهلفياشذ ي اخئوجي في اخؿبيويغًي إلابهاةي إلادهسبيتي إلاخػهوفيغليههيقيمهييخػلوي اخؤزير  -

. وخهىمي إلالٌيتي اخهقوي اىههريغًيًليقترةيمهايت, يو اتز مهثي التيغنههأضىاشه ايئيتي

يمػهةيوقههيالمخؿلبهثيو إلابهاةي إلادهسبيتي إلاخػهوفيغليههيأويمبييتيبؤجهه أخيهههي اهى تمي إلاهايتيجىضليان  -

ي إلاالتميإلاسخخهميي اهى تمي إلاهايتيو سخجهبتيالمخؿلبهثيؤلاقطهحواًٌييجبي, و إلاهبىاتينبىاليغهمه

.  إلادهسبيت

غذيوقههيالمبهاةياينهي وأجههي في اهى تمي إلاهايتيؤلاقطهحيمًييكهيتيومالتمتي اخؤيهوالبهيغلىي إلائ حؼيمًي

. يجخكويمؼي إلاػلىمهثي إلاخىقئةياهيي إلائ حؼأجههيمهي,  إلادهسبيتي إلاهبىاتينبىاليغهمه

يغًيحؿيريو خخالفيحىدئري فيؤلاقطهحجههيأيغًي إلاػلىمهثي اشهمتي التيمًيوؤلاقطهحويخىحبيغلىي إلائ حؼي

 جخهذينئ و ثيمسخخهميي اهى تمي إلاهايتيويخميجههيمييمييبيريمًي إلاػلىمهثيمئجبؿتيبهاهى تمي إلاهلفيومًي

: يمييلفؤلاقطهح إلاخؿلبهثي

 ألخئي جههسيبىىاي اهى تمي إلاليتيبخؿبيويسيهسهثيمدهسبيتيجخخلليمًيمئسستي:  اسيهستي إلادهسبيتي , 

 .ودذهي إلابهاةي إلادهسبيتيجخػمًيسيهسهثيوؾئميمدهسبيتيمخخلكت

 يحيمليمالخظهثي اهى تمي إلاهايتيغلىيوضليالطكهثي اشهمتي التيأنيجبي: يو اطكهثي اشهمتألاؾئ ف

 .وأؾئ فيأخئي ابرمذيبيني إلائسستي

 حؿؿيي اهى تمي إلاهايتيقترةيمػىيتيوهفي التيحيػئيبػهي هتههوي اكترةي إلاهايتيبػهةيششىو : ي االخهتألاخه ر . 

 ي سخمئ وي إلائسست قكيي, ي قتر عي سخمئ وي إلايئوعأسهسي اهى تمي إلاهايتيغلىياغه ايخمي:  ايٍىىيخُى

ي قتر عي سخمئ وي إلايئوعيؾيرينهتميو نيدىهىيأنخهاتيجىقئيمػهري اهى تمي إلاهايتيغلىي إلاػلىمهثيجكيهي

ي سخمئ وي إلائسست يغًيجلَي إلاػلىمهثي فيضىوةيمالخظهثيؤلاقطهحقشىهييجبيغلىي إلائ حؼي, شٍىىيخُى

 .مئقهتيبهاهى تمي إلاهايت

 يقيمهييخظيخهوثههيمًي اخؤيهوجخمثلي في اتز مهثي التييديـيبههي اٌثيريمًيغهمي:  اتز مهثي إلادخملت

يجهخليغمًي اهقهجئي إلادهسبيتياخطبذيحجويوسمتيمًيقبجههغهمهيمثلي اهػهيهي إلائقىغتيغىهي إلاييهةي

 .  اهى تمي إلاهايت

ثألاهملاقثألامز جعةث للو ئمث االيةثثأهد ف: ثاهيا

ثمز جعةث للو ئمث االيةثثأهد ف 2-1
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:  يمئ حػتي اهى تمي إلاهايتيقيمهييلفأده فجخمثلي

  ;يقنتيمدهيهيغليههوأر ابه ويدىيمدهسبيتيؾبههيإلاػهييريأغهثيي اشهفيمًيمئ حػتينى تمي إلاهايتي-

ًههذي اهى تمي إلاهايتيحػؿييقٌئةياذ ي إلايئوعي إلاخػهملينيمػهيغلىيجٍىيًيضىوةيغهمتيأصخهبيي سهغهيأيي ائ- ي

 1. أغمهاشهيوهخهتجيالمييؤضهانتيوغهااتيغًي إلائيجي إلاهلفي

يجهييميأويغلىي اهى تمي إلاهايتييػمًيمسخهبلي إلايئوعيأري ائاضه و أنيخطىويمسخخهمييدذهي اهى تمي

:  ي إلايئوعببا وة اههتمينيي

ي إلائ حؼي اه خلفيالي ػهيغهمىهياػه اتي اهى تمي إلاهايتيجهؼيغلىي إلائ حؼي اخهوجفيمسئوايتيأنوغلىي ائؾميمًي

ًههذي اهى تمي إلاهايتينهياذ ي إلاسخخهمينيغمهيابالؽيجخمثلي فيأسهسيت  2. يغلىيهدىيمىهسبأغؿذي

:  ي إلائ حػتي اخهضتيبهاػمليتي إلاهايتيقيمهييلفاغه اوجخخلظيييكيتي

 يوحىاي اػمليهثي إلاهايتي إلاسللتيي: لوجود 

 ًههذي اػمليهثي إلاهايتي التيجميحسليلشهينهيخهزذيقػالاذ يخػلويدذ ي اػىطئيبخدهيهيمهي  ااو جويمثلي, ي

ًهياشهفي اىحىايويىهظئيدذ ي اػىطئي اذرييجبي ي سعىيأن إلابيػهثي التياميجدهري فييىميتي إلابيػهثي هتهه

 . ي اىحىاأوي اخهضتييبهاخهوريؤلاا وة إلائ حؼياخدهيههيمج غمي

 يحسليلي اػمليهثي التيخهزذيقػالي:الاكحماو 

 ًهقتي اػمليهثي إلاهايتي التييجبيحسليلشهي فياقهجئي ايىميتينهياذ يخخظيدذ ي اػىطئيبخدهيهيمهي ًههذي ي

ويػهيغهميحسليلي إلابيػهثي التيجمذيقػالي فييىميتي إلابيػهثي التيجمذيقػالي فييىميتي, سللذيقػال

ًهياشهفي يخمهُوألاسخهذ إلابيػهثي  : ي اخهضتيبهاليخمهُؤلاا وةويىهظئيدذ ي اػىطئيمج غمي, ي اػهمي هتهه

 ويػهيًليمًيده في اىحىايو يخمهُيدهقينيمخػهوغيني فيمجهُي إلائ حػتيخيثييخػلوي اىحىايبهخخمهُي

 . يبيىمهييخػلوي يخمهُيبهخخمهُيوحىايغمليهثيمهايتيامييخميحسليلشهمؿهالةوحىاي

 يحسليلي اػمليهثي إلاهايتيوقوي اهيمي اصخيدتي: لدكة 

قهايسبتيالػمليهثي إلاهايتي اخهضتي, يخػلويدذ ي اػىطئيبهنتي إلاػلىمهثي في اػمليهثي إلاهايتي إلادهسبيت

ًهياشهفي اهنتي,بهإلابيػهث يوحهيقئميبينييميتي ابػهثؼي التيجميشخنههيو اٌميتي اخهضتياذ سيٍىنيدىهىي هتهه

ي فيأخؿهو اغهقت أوييجىسيؼيأو, يغىهي سخخه ميسػئيؾيريصخيذياخسهبي إلابيػهثأوبهذهي ابػهثؼي في اكى جيري

وحػهي اهنتي خهي الى هبيمج غمي اخهييمي,ينيميمبيػهثيؾيرييصخيدتي فييىميتي إلابيػهثااو ج أو,  اكى جير

.   اخخطيظ

 يخميجبىيبي اػمليهثي إلاهايتي إلاسللتي فييىميتي اػميليغلىيهدىيمالتمي : لحملويل 

                                                           
 .424-423:صي, مئحؼيسهبو, ؾهوميغبهي اػهُيخمها-   1
,  سٌىهويت, شئيتيحالُيالؿبهغت,  إلادهسبتيو إلائ حػتي فيغىوي إلاػهييريوغىهضئي قطهحي في اهى تمي إلاهايت, مدمىايمدمهيغبهي اسالمي ابيىمي-   2

 .156:ص, 2003
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ي إلابيػهثيوقههياهيمي إلابيػهثي اىههيتيونيمي إلابيػهثيغلىي اخسهبيااو جوي يغلىيسىوي اخبىيبأمثلتجىحهي

ُ حسليليبيؼي  أجههوسىويجبىيبي إلابيػهثي اخجهويتيغلىي, ايئ اييمثليبهاخهلفيغمليتيبيؼيويأجههي اثهبختيغلىيألاضى

.  يحههبهيمًيمج غمي اخهييميو اخخطيظأيػهويػهي اخبىيبي, غمليهثيبيؼيا خليت

 يحسليلي اػمليهثي فيجهويخي اصخيذي: لحوكيد 

 يجبي: يامييخميحسليلي اػمليهثي إلاهايتي في اخهويخي اذريخهزذيقيهيقمثالاذ يدهريخؿهي اخىنيذي

 . و اخخطيظحسليليغمليتي ابيؼي فيجهويخي اصخًيويػهي اخىنيذيحههبهيمًيمج غمي اخهييمي

   يوجخليطشهيغلىيهدىيمالتمي ائتيسيتي اػمليهثي إلاهايتي إلاسللتي في إلالكهثيااو ججمي : لترحيلثألا لحخصيص 

ي اهقهجئيالىيخػلويدذ ي اػىطئيبهنتيههلي إلاػلىمهثيغًي اػمليهثي إلاهايتي التيجميحسليلشهي فياقهجئي ايىميتي

يبهيمتيؾيريصخيدتي فيأويجميحسليليغمليتيبيؼي فيسلليخهؾئيالػميلياذ : ي اػهميقمثالوألاسخهذ اكئغيتي

ويػهيًليمًي اترخيليو اخخليظيحههبهيمًيمج غيمي اخهييمي,  إلاللي ائتيس تي ػهيذاَي هتههىياشذ ي اػىطئ

.  و اخخطيظ

ثهملاقثمز جعةث للو ئمث االيةثثث2-2

:  ي في غخبهوألاخذيدهايهؿهميمئ حػتي اهى تمي إلاهايتيبمهييخمهش ىيمؼيمخؿلبهثي اهههىهيتيو اهى غهي إلاشىيتيمؼي

يغلىي اهى تمي إلاهايتيمدليأري ائوؤلابه و:يويهؽي إلاييهةأوحهي إلائ حػتيحميؼيأغمهُيحؿؿييأنييغئووةي-

:   إلائ حػتييجبيغلىي إلائ حؼ

 ًههذي ابيهههثي إلاىحىاةي في اسلالثي إلادهسبيتياذ يممهي اخؤيه يهفيبيهههثييمًٌيأخئي يمطهاويأيت أوي

ًهقيتي  . ي اهى تمي إلاهايتإلغه ا غخمهايغليههي

 ًههذيدذهي إلاػلىمهثيو ابيهههثينهيههلذيسليمتياذ يممهي اخؤيه  . يجلَي اهى تمي إلاهايتالىي

ي إلادهسبيتيغًيؾئيوي اسلالثييهيمي إلائ حؼياوحتي غخمهايويكهيتي إلاػلىمهثي إلاىحىاةي فيأنييغئووةي-

 واحئ واو ستيوجهييميو خخبهوي اىظمي إلادهسبيتيوهظمي ائنهبتي اه خليتيو اهيهميبهالخخبهو ثيو سخكسهو ثي

.   اخدهيو

:  يغًيؾئيواايههييدهاي إلائ حؼيمهييسالمتيغئعي إلاػلىمهثي إلايهويأنييغئووةي-

 ألاخئي مؿهبهتي اهى تمي إلاهايتيمؼي اسلالثي إلادهسبيتيومطهاوي إلاػلىمهثي . 

 يمًيويخؤيهييهىمياخهىيمشهيأنوغليهي, ي إلاهايت اهى تميبمىحبههيأغهثي إلادهسبيتي التيألاسساو ستي

 . يغنههؤلاقطهح سخمئ ويتيجؿبيهشهيوصختيجلىيلشهيويكهيتي

ثخمليطثمز جعةث للو ئمث االيةثث :ثاوي املللث و

ييهىميأنخلىييخميجخؿيـيمئ حػتي اهى تمي إلاهايتيبؿئيهتيصخيدتيوسليمتييجبيغلىي إلائ حؼي اه خلفي

.  بهالخخبهو ثي االزمتيو نييخخذينئ و ثيخهضتيبػمليتي اخخؿيـيبىهو يغلىي إلاػلىمهثي التييخطليغليههي
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ثعىدثمز جعةث للو ئمث االيةثثثإثملاعهاالاخحملار تث لتيثًجلث :أألاال

:  ثث خحملار تثالالتز م-

ي التيبى سؿتههييخدهوي إلائ حؼيمًيسالمتيومهيي اتز ميبخؿبيويهظهمي ائنهبتي اه خليتيؤلاحئ و ثيهطهيبههي

.   إلاىغىغتيبهإلاييهةيو التينهييئيي إلائ حؼي غخمهايغليههي في إلائ حػت

:  ثث خحملار تث لحبلم-

يغلىيالىهفي خخبهو ثي التيتههفي يسالمتيوصختي إلاػلىمهجيتيو إلاسخخئحتيمًي اىظهمي إلادهسبتيجؤيهي اخطُى

:  يهىغينالىوجىهسميدذهي خخبهو ثي

  ي إلاهايتوألاوضهةخخبهو ثياخكهضيلي إلاػهمالثي . 

 اخخليلي إلاهلفيسى ويبهسخخه مي ايسبيو ججهدهث  . 

:  ثمز جعةث للو ئمث االيةبحخمليطكز ر تث از جعث لخاصةث: ثاهيا

:  جخمثلينئ و ثي إلائ حؼي اه خلفي إلاهلفيقيمهييلف

:  ث از جعةث اىاضملةثألا االئمةإجز ء تثث خحيارث-

يخسهبيقهإلائ حؼيأري إلائ حػتي التيجؿبويغىهيمئ حػتيإلحئ و ث أاوىييٍىنيدىهىيخهيأنمًي إلاكئوعي

ًههذيقبذ , ي إلائ حػتي التيجدبؼي فيًليخهاتإلحئ و ثيمىهسبيأاوى اه خلفي إلاهلفييخخهويبىكسهيمهييئ هيخه ي ي

.  ي التيجىهسبيدذهي اظئوفؤلاحئ و ثيخهضتيقػلىي إلائ حؼي خخيهويأوظئوفيؾيريغهايتي

:  إلاحصائيةثث خحيارث لحجمث اىاضلثللعيىاتث-

ي إلائ حػتي إلاىهسبتيقهخخيهويدذ ي ادلمي ػخبرياحئ و ثيبهخخالفي اظئوفي التيجئزئيغلىي خخيهوي ادلميخخللي

ي إلاجخمػهثي إلادهسبيتيوهظئ يأحلهمي اهئ و ثي التييخخذدهي إلائ حؼي اه خلفي إلاهلفيهظئ يالخخالفيأضػبمًي

.  يادلمي اػيىتي التيجخخهويمًيمجخمؼيمػينأاوىاىحىايخهي

:  ث از جعةإلجز ء تثث خحيارث لحوكيدث اىاضلث-

 ألخئي اخسهبهثيمًييىميأوضهةيجئاري فيجهويخينئيبيمًيجهويخي إلايز هيتيبسببيحؿيريأنييجبيياحئ و ثدىهى

 اغه اي إلائ حػتي ػخمهيغلىيمىغهي هتههوي إلائسستيمًياحئ و ثقهاخىنيذي إلاىهسبيابهقفي,ي إلاهايتألاوو ممثلي

.  يؾهابهيبػهي هتههوي اسىتي إلاهايتؤلاحئ و ث اٌيىفي االزمتيو ادسليليبهاهقهجئي إلاخخطتيوجخميدذهي

:  ثمز جعةث للو ئمث االيةإلىعو ملثسيادةث لحاجةث: ثالثا

:  ي اهى تمي إلاهايتيقيمهييلفالىجخمثليغى مليزيهاةي اخهحتي
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:  ث اعلوماتث االيةإلًصاوثث لحاجةث-

ي إلائ حػتيخهضتيبػهي هخههاشهيمًي إلاهاٌينيزيهاةيغمليتييبيرةي فيأدميت الىاههيسهدمييبريحلمي إلائسسهثي

يمهييخميذاَيمًيخالُينيهميشخظيمخمًٌيمًي إلائ حػتي, يمخمٌىينيمًي ادسييرأشخهص الىو إلاسهدميني

.  ي اػليهؤلاا وةبكدظيخسهبهثي إلائسستيوجههيميمالخظهثيخىاشهي

:  ثثطزألارةثمز جعةثهذهث اعلومات-

يوغئووةييمئ حػتي إلاػلىمهثي إلاهايتي التيجخػمنههي اهى تمي إلاهايتيالبهيمًي اخؿئميحملتيأدميتمًي حليمػئقتي

:  مًي اػى مليهذيئيمنهه

 جعارضث اصالح : 

مطهاحيمسخخهميي إلاػلىمتيومػيهدهيالبهيمًيمئ حػتي إلاػلىمتيمًيخيثيمجهاشهي هظئ ياخهوريحػهوعيبين

يبطىوةيأغهثيجلَي إلاػلىمهثينهيأنيمًيجؤييهيغلىيؤلاا وةومىهيجهىمي إلائ حػتيبهووي فيمسهغهةي, وخطهتطشه

. صخيدتيوانيهت

 ث احوكع ثز : 

يًلمهي زا ايجخىفيمسخخهمييدذهي إلاػلىمهثيمًياإلا وةي جخهذي اهئ و ثيبهايسبتيأدميتًلمهي زا اثي

.  يمًيمخخذري اهئ و ثأدميتههوبهاخهلفيحسخمهي إلائ حػتي,  غخمهادميغلىيمػلىمهثيمظللت

 لحعليد  : 

ييهىميأني في اهى تمي إلاهايتييجػليمًي اطػبيؤلاقطهحاػلي اخػهيهي اذريجىؿىريغليهيمسهاتيغه اتي

ًههذيدذهي إلاػلىمهثيألاخؿهويوحىايامٍههيتاي يججاو اخهلف,  إلاسخخهمي اػهاريبهذهي إلاشمتياىخهه يو اؿشيًلمهي

.  يوحىايمئ حؼييهىميبخلَي اػمليهثالى أيثروبهاخهلفيججا اي اخهحتي, يحػهيه أيثر إلاخههمتي

 لملعد  : 

ًههذياهحهمينهبليتي خلىياىيجىقئثيوؾبتي اخدهوي إلابهشئيمًياوحتيصختي إلاػلىمهثي إلاهايتياهيي إلاسخخهمينيو

ي إلائسستي التيحػهيجلَياا وةيجكطليبينهميوبينيأبػها سديػهبي اػمليتي إلاػههةي التيجمئيبههيقهنيدىهىي

 إلاػلىمهثيي

:  يهفأشٍهُيغهةيألابػهاوجخخذيدذهي

 ابػهي إلاٍهوي ;  

 ابػهي اجمهوي ;  

 اخٍلكت ;   

 ابػهي اهههىوي   .
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 ثبليلث للو ئمث االية:  املللث لثالح

سمذيجؿىوي اػلىمي إلاهايتيببزئ ويأاو ثي اخدليلي إلاهلفيوبباخهُيمكهديميحهيهةيإلائشئ ثي اخى زني إلاهلفيووسبي

يهظهميمدهسبتيمهلفيحهيهيواػليأدميدهفيحسعىياايهي,  إلاهايتيغبريغهةيمئ خل يخُى مًيأبئزدهي اخدُى

يو اخطىمي  إلائسستيدىيجدهيوي اػهالهيتي في اخمىيليوبهاخهلفيجدهيوي اخى زني إلاهلفيبطكتيمسخمئةيبينيألاضُى

يخسبياوحتي اسيىاتيمًيحشت و دخمهمشهيبمهيي سخدههنيتي اخطىميمًيحشتي, مئ غيتي فيذاَيجئجيبيألاضُى

 :أخئييوسىفييخمي اخؿئميالىي اػىهضئيآلاجيت

 ;جدليلي اهى تمي إلاهايتيبهسخخه ميمئشئ ثي اخى زني إلاهلف-  

 ;جدليلي اهى تمي إلاهايتيبهسخخه مي ايسبي إلاهايت-  

يجهقههثي اخجيىتيبمخخلليوسبي اسيىاتي ائبديت-    .جدليليحهُو

 ثبليلث للو ئمث االيةثباضحخد مثمؤشز تث لحو سنث االي: أألاال

 :مًيبينيأدميمئشئ ثي اخى زني إلاهلف

 رأصثماوث لعامل- 1

 :ثجعزيفثرأصثماوث لعامل1-1

يؾيري الهويتيودىيدهمشيألامهنييػمًي اسيىاتيا خلي إلائسست وبهاخهلفي, دىيقهتؼيألامى ُي اه تمتيغلىيألاضُى

 1. إلاههوةيغلىيسه اي اتز مهتههي فيألاحلي اهطير

 2:ويمًٌيجدليليوأسي إلاهُي اػهمليمًيز ويخينيالميز هيت

 ًهألحي  :مًيأغلىي إلايز هيتي

ي اؿيريحهويت– اخطىمي اؿيريحهويتي+ وإوسيألامى ُي اخهضتي= وأسي إلاهُي اػهملي  يألاضُى

 يمًيأسكلي إلايز هيتييدسبييمهييلف: 

ي الهويتي= وأسي إلاهُي اػهملي  ي اخطىمي الهويت–ألاضُى

 3:ثأهو عثرأصث ااوث لعامل1-2

 ;وأسي إلاهُي اػهملي اخهص-  

                                                           
 .112:ص,2008,  اؿبػتي اثهاثت, ألاوان, ا ويو تليالييئ, (مهخليضىهغتي اهئ و) اخدليلي إلاهلفي, غبهي اىهضئيهىويوآخئون-  1
 .70:ص, 2001,  اؿبػتيألاولى, غمهن, ا وي اييئ, اا وةي اخدليلي إلاهلف, خلهونيابئ ديميشئيكهث-  2
 .63:صي, 1996, مطئ, ا وي انهػتي اػئبيت, مذيئ ثي في اخدليلي إلاهلف, حمهُيجىقيو-  3
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 ;وأسي إلاهُي اػهمليؤلاحمهلف-  

 .(ألاحىبت)وأسي إلاهُي اػهملي اخهوجفي-  

 :ثجغير تثرأصث ااوث لعامل1-3

انيحلميوأسي إلاهُي اػهملييخخلليبهخخالفي إلائسستيقيٍىنيأنلي في إلائسسهثي اخجهويتيغًي إلائسسهثي

 1. اطىهغيتيهظئ ياسئغتياوو ني إلاخجوني في إلائسسهثي اخجهويتيوبؿئهي في إلائسسهثي اطىهغيت

 ;وأسي إلاهُي اػهملي إلاىحب-  

 ;وأسي إلاهُي اػهملي إلاػهوم-  

 .وأسي إلاهُي اػهملي اسهاب- 

 ث ححياجثرأصث ااوث لعامل2

وبمهي, بمهيأنيوأسي إلاهُي اػهملييههميضىوةياحمهايتيغًيوغػيتي إلائسستي فيقترةيمػيىتيوحهخميبهألمى ُي اثهبخت

ويػهاجي الههبي, قهههييدخهجي لىيمهيهسييؤخذيبػيني غخبهويدذهي اخئييت, أنيويهؽي إلائسستيايىهميٍييبؿبػه

اذنيدىيمهيجدخهحهي إلائسستي, وأبئزيجؿىودهيويسمىيدذ يألاخيريبهخخيهحهثيوأسي إلاهُي اػهمل,  اسكلفيالميز هيت

 :قػاليإلاى حشتيايىجههي إلاسخدهتيويدسبييمهييلف

ي الهويتي]=  خخيهجيوأسي إلاهُي اػهملي [ يمسخدههثيقىويت– اخطىمي الهويتي] - [ي اهيمي الهدجة–ألاضُى

 2:الخخيهجيوأسي إلاهُي اػهمليزالريخهالثيهف

 ;يي خخيهجيوأسي إلاهُي اػهملي إلاىحب-

 ; خخيهجيوأسي إلاهُي اػهملي اسهاب-  

 . خخيهجيوأسي إلاهُي اػهملي إلاػهوم-  

  لخشيىة- 3

جلػبي اخجيىتياوو يأسهسيهي في إلائسستيوجترحمي اخى زني إلاهلفيغلىي إلاهيي اهطيريمهيبينيوأسي إلاهُي اػهملي

و خخيهحهثيوأسي إلاهُي اػهملي إلاخذبذبيغبري اجمًياذ يحػخبري اخجيىتيمئشئ يدهمهيمًيمئشئ ثي,  اثهبذيوسبيه

وهفيجخمثلي فيضه في, وهفيمجمىعيألامى ُي التيبدىزةي إلائسستيخالُياووةي سخؿالايتيو خهة,  اخى زني إلاهلف

                                                           
1  -Jean Lenard , Les B ases D’analyse, Les Editions D’organisation, 1997, P : 112. 

 .82:ص, مئحؼيسهبو, خلهونيابئ ديميشئيكهث-  2
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 اهيمي الهدجةيأوي إلاخهختيأريمهيوسخؿيؼي اخطئفيقيهيقػاليمًيمبهاـيسهتلتيقهاخجيىتيحػبريغًيمهيينهوةي

يجهويخي سخدههنشهيويمًٌيخسهبي اخجيىتيبهاؿئيهتيآلاجيت   1: إلائسستيغلىيحسهيهيايىجههيخينيخلُى

 يمسخدههثيقىويت– اهيمي الهدجةي=  اخجيىتي

 ي خخيهحهثيوأسي إلاهُي اػهمل–وأسي إلاهُي اػهملي=  اخجيىتي: أو

 .مًيخالُيدذهي اػالنتيهجهيأنيوغػيتي اخجيىتيجئجبـيبئأسي إلاهُي اػهمليو خخيهحهثيوأسي إلاهُي اػهمل

 : والخجيىتيخهالثيزالريهف

 ; اخجيىتي إلاىحبت-  

 ; اخجيىتي اسهابت-  

 . اخجيىتي إلاػهومتيهظئيه-  

 ثبليلث للو ئمث االيةثباضحخد مث ليطلث االية: ثاهيا

 : ليطلث لهيكلية- 1

هفيجلَي ايسبي التيحسهغهي فياو ستي اشيٍلي إلاهلفيالمئسستيمًيخالُيحسليـي اػىويغلىي اىهؿخيني

 : اخهايخين

  اخى زنيبينيمطهاوي اخمىيلي اه خليتيو اخهوحيت-  

 .يكهوةي سدثمهويألامى ُي إلاىغىغتيجدذيجطئفي إلاييؤةيبيٍليسليم-  

 2:وجػميدذهي ايسبيمهييلف

 :وطملةث لحمويلث لد ئم 1-1

 :يخميخسهبههيوقههيالػالنتي اخهايت

ي اؿيري الهويت/ اخطىمي اؿيري الهويت+ وإوسيألامى ُي اخهضتي= وسبتي اخمىيلي اه تمي  ألاضُى

 :مًيدذهي اػالنتيوسخيخجي اخهالثي اخهايت

 يدذ ي ػنتي وػه ميوأسي إلاهُي اه تميوذاَيالي ػخبري فيضهاحي إلائسست;1=وسبتي اخمىيلي اه تمي. 

                                                           
 .83: صي, هكسي إلائحؼي اسهبو-  1
 .55- 53: ص, 1999, ا ويمدمهيتي اػهمت, ( اخدليلي إلاهلف)جهىيهثيمئ نبتي ادسييري, ههضئيا اريغهون -  2
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 يؾيري الهويتيودذ ي ػنتيأني إلائسستينهاوةيغلىي; 1<وسبتي اخمىيلي اه تمي يألامى ُي اه تمتيأيبريمًيألاضُى

ًهاٌسهاي في إلاخجونيأويضػىبتيجدطيليخهىمي إلائسست  .ججىبيخهالثيؾهوتتي

 يغًي;1 >وسبتي اخمىيلي اه تمي يؾيري الهويتيجمُى يودىهي اخهاتي إلاهايتيالمئسستيسيئتيًىنيأنيألاضُى

 .ؾئيويجمىيليؾيريغهالوي

 :ثوطملةث لحمويلث لخاص1-2

 :مٌملتي ايسبتيألاولىيوجدسبيوقوي اػالنتي اخهايتهفي

يؾيري الهويت/ مجمىعيوإوسيألامى ُي اخهضت= وسبتي اخمىيلي اخهصي  مجمىعيألاضُى

 :وخسبيدذهي ايسبتييخطحياىهيمهيي غخمهاي إلائسستيغلىي اخمىيلي اه خلفيويمًٌيأنيهميزي اخهالثيآلاجيت

 يؾيري;1=وسبتي اخمىيلي اذ حيي يؾيريحهويتيمسهويتياألمى ُي اخهضتياذنيًليألاضُى يأريأنينيمتيألاضُى

 .حهويتيمؿؿهةيبئإوسيألامى ُي اخهضت

 ينيمتههي اثهبختيغًيؾئيويوإوسي;1<وسبتي اخمىيلي اذ حيي يدىهىيقهتؼي فيألامى ُيأريأني إلائسستيجمُى

 .ألامى ُي اخهضت

 :ثوطملةثالاضحلالليةث االية1-3

 1:جدسبيوقوي اػالنتي اخهايت

 مجمىعي اخطىم/ مجمىعيوإوسيألامى ُي اخهضت= وسبتي سخهالايتي إلاهايتي

وهفيحػؿييقٌئةيغلىيمهيي غخمهاي إلائسستيغلىي اخمىيلي اه خلفيأريحيبػشهيبهاهيىنيومًي إلاسخدسًيأالي

 .0.5جىخكؼيغًي

 :ثوطملةثكابليةث لطد د1-4

 2:وحسمىي إلاالتمتي اػهمتيوجدسبييمهييلف

ي اؿيريحهويت/ مجمىعي اخطىمي الهويتيو اؿيريحهويت= وسبتينهبليتي اسه اي  مجمىعيألاضُى

ًههذيدذهي, وحسخخهميدذهي ايسبتيإلاههوهتيحلميايىني إلائسستيمؼيأضىاشهياهيهسيمهييغمهنيأمى اشم لمهي ًو

يغلىيايىنيمًي اؿيريومًي ًهني اػمهنيأيثرياهيىني اؿيريوبهاخهلفيخظيأوقئيالخطُى  ايسبتيمىخكػتي

 .0.5 إلاسخدسًيأنيجٍىنيدذهي ايسبتيحسهوري

 :ثوطملةثثوضعث اؤضطة1-5

                                                           
 .53:صي, مئحؼيسهبو, ههضئيا اريغهون -  1
 .55:صي, هكسي إلائحؼي اسهبو-  2
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ًههذيدذهي ايسبتيأيبري ًهنيا خليهيأويخهوحيهيقبذ ي حسمذيبمػئقتي ججههي إلائسستيقيمهييخظيجىسػشهيسى وي

 :يقهإلائسستي فيجىسؼيا خلفيأويخهوجفيوجدسبييمهييلفي0.85مًي

ي اػيييتيو إلاػىىيت= وسبتي اخىسؼي اه خلفي ي اؿيري الهويت/ ألاضُى  ألاضُى

ي إلاهايت= وسبتي اخىسؼي اخهوجفي ي اؿيري الهويت/ ألاضُى  ألاضُى

 وطلث لطيولة- 2

هفيوسبيحسخػملياهيهسيمهيينهوةي إلائسستيغلىيمئ حػتي اتز مهتههي اهطيرةيألاحليودذ يغىهيجهويخي

ي اسهتلتيو ايبهيسهتلتياونيجدهيويخسهتئ  . سخدههنشهيبهسخخه ميألاضُى

 :ويمًٌيأنيهجهي ايسبي اخهايت

 :ألاثبطلثكماثًلي: ثوطملةث لطيولةث لعامة2-1

ي الهويتي= وسبتي اسيىاتي اػهمتي   اخطىمي الهويت/ ألاضُى

 ًههذيدذهي ايسبتي يدذ ي ػنتيأني إلائسستي فيخهاتيسيئتيوغليههيمئ حػتيديٍلشهي إلاهلفيوذاَيبجيهاةي;1>اذ ي

 . اهيىنيؾىيلتيألاحليأويوأسيمهُيويذ ي اخهليليمًي اهيىنينطيرةيألاحل

 ًههذيدذهي ايسبتي  .ي ػنتيأني إلائسستيمىاذيأضىاشهيبى سؿتي اهيىنينطيرةيألاحل;1=أمهياذ ي

 :ثوطملةث لطيولةث اخحصزة2-2

 :وجدسبيوقوي اػالنتي اخهايت

ي الهويتي= وسبتي اسيىاتي إلاخخطئةي   اخطىمي الهويت/ يمخجوههثي–ألاضُى

وجىضحيمهيينهوةي إلائسستيغلىيسه اي اتز مهتههي اهطيرةيألاحليخالُيقترةينطيرةيوجٍىنيدذهي ايسبتي في

 (.0.5- 0.3)خهاتي اػهايتيمدطىوةيبيني

 :ثوطملةث لطيولةث لفورية2-3

 :وجدسبيوقوي اػالنتي اخهايت

وهفيحػبريغًيمهيينهوةي إلائسستيغلىي اىقهويبهاتز مهتههي اكىويتيأرينهوتههيغلىيمى حشتي اهيىنينطيرةيألاحلي

 .بى سؿتيأمى ُي اخجيىت

  اخطىمي الهويت/ أمى ُي اخجيىتي= وسبتي اسيىاتي اكىويتي

 وطلث ازدألادًة- 3
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وهفيوسبيحسخخهمياهيهسيمئاوايتيويكهوةياا وةي إلائسستي في سخؿالُي إلاى واي إلاخهختياهحههي سخؿالُيغهالويي

 :مًي حليجدهيويألاوبهحيومًيبينيدذهي ايسبيهجه

 :ثوطملةث ازدألادًةث االية3-1

 وإوسيألامى ُي اخهضت/  اىديجتيؤلاحمهايت= وسبتي اسيىاتي اػهمتي:       جدسبيوقوي اػالنتي اخهايت

 :ثوطملةث ازدألادًةثالاكحصادًة3-2

ُ /  اىديجتي اطهقيت= وسبتي إلائاوايتي نخطهايتي:     وجدسبيوقوي اػالنتي اخهايت  مجمىعيألاضى

 :ثوطملةث ازدألادًةث لحجارية3-3

 ونميألاغمهُ/  اىديجتي حمهايت= وسبتي إلائاوايتي اخجهويتي:     وجدسبيوقوي اػالنتي اخهايت

 وطلث لدألار ن- 4

حسمىيبيسبينيهسييكهوةي اييهؽيوهفي ايسبتي التييههسيبههيمهيييكهوةي إلائسستي في سخخه ميمى وادهي

 .خيثيتهخمي إلائسستيبسئغتياوو نيغىهضئيأضىاشهي إلاخه واتياخدهيويأنص ىيوبذيممًٌ,  إلاخهخت

 :ومًيأدميدذهي ايسب

 :ثوطلثدألار نث اخشألان4-1

وجهُيغلىيجدٌمي إلائسستي فيحسييريمخجوههتههيأريحسمذيدذهي, وهفيمهةيجطئيلي إلاخجوههثيبمخخلليأهى غشه

واخسهبيوسبياوو ني إلاخجونياليبهيأنيهميزيبيني,  ايسبيبخههيئيغهاي إلائ ثي التييخدهايقيههي إلاخجون

 . إلائسستي اخجهويتيو إلائسستيؤلاهخهحيتيهظئ يالخخالفيؾبيػتي إلاخجون

 :وسيبيني ايسبي إلاخػلهتيبؿبيػتي اييهؽياٍليمئسستييمهييلف

 :ثفيث اؤضطةث لحجارية4-1-1

 : إلاهةي إلاخىسؿتياهوو ني ابػهغتيوجمثلي إلاهةي االزمتياخجهيهي ابػهغتي في إلائسستيوجدسبيبهاػالنت

 360* مخىسـيمخجوني ابػهغتي إلاستهلٌتي=  إلاهةي إلاخىسؿتياهوو ني ابػهغتي

 :ثفيث اؤضطةثإلاهحاجية4-1-2

 إلاهةي إلاخىسؿتياخطئيلي إلاىخجهثيجهمتي اطىؼيوجمثلي إلاهةي االزمتياخدهيهي إلاىخجهثي اخهمتي اطىؼي في

 : إلائسستيوجدسبيبهاػالنت
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جٍلكتيؤلاهخهجي/  إلاخجوني إلاخىسـيالمىخجهثيجهمتي اطىؼي)=  إلاهةي إلاخىسؿتياخطئيلي إلاىخجهثيجهمتي اطىؼي

 .360 * ( إلابهع

 : إلاهةي إلاخىسؿتياخطئيلي إلاى ايألاوايتيجمثليججهيهي إلاى ايألاوايتيبهإلائسستيوجدسبيبهاػالنت

 مى ايواى زم/ مخىسـيمخجوني إلاى ايألاوايتي=  إلاهةي إلاخىسؿتياخطئيلي إلاى ايألاوايتي

 :ثمدةثثبصيلث لشبائ4-2ً

جىضحيدذهي ايسبتي اسيهستي اخجهويتي التيجيخهلشهي إلائسستيمؼيغمالئههيوحييري لىي إلاهةي التيجمىدشهي إلائسستي

لمهي هخكػذيدذهي, وييبغفيأنيجٍىنيدذهي إلاهةيأنليمًيمهةياوو ني إلاىوايً, اجبهتنههيادسهيهيخهىنشه ًو

ًهنيذاَي فيضهاحي إلائسستيوجدسبيوقوي اػالنتي اخهايت  : ايسبتي

 360.مبيػهثي اسىت / (أوو مي اهبؼ+ اجبهتً)= مهةيجدطيلي اجبهتًي

 : ثمدةثدألار نث اورد4-3ًً

حػٌسيدذهي ايسبتيقتر ثيسه اي إلائسستياهيىجههياشذ يقمًي إلاسخدسًيأنيجٍىنيدذهي اكترةييبيرةيغًي اكترةي

واًٌييجبي نياليجػئوي,  اخدطيلياػمهنيوحىايسيىاتيحسمذيالمئسستيبسه ايايىجههي في اىنذي إلاىهسب

 .سمػتي إلائسستي هخمهتيتيمًيحئ وياؾهاتيقترةي ادسهيهيأيثريمًي االزم

 360.ميتريهثي اسىت / (أوو مي اهقؼ+مىواون )= مهةيحسهيهي اهيىني

 ثبليلثكائمةث لحدفلاتث لىلدًة: ثالثا

  ليطلث االيةث اشحلةثمًثكائمةث لحدفلاتث لىلدًةثفيثثلييمث لطيولة -1

 :وجخمثلي ف

 :ثوطملةث لحغمليةث لىلدًة1-1

 :ويحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

 اخهقههثي اىههيتي اخهوحتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي/ ضه في اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتي= وسبتي اخؿؿيتي اىههيتي

 األويؿتي سدثمهويتيو اخمىيليت

 :ثوطملةث ادفوعاتث لالسمةثلخطدًدثفو ئدث لدًون 1-2

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

قى تهي/ضه في اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتي= وسبتي إلاهقىغهثي االزمتيادسهيهيقى تهي اهيىني

  اهيىن 
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 :ثوطملةث لحوسيعاتث لىلدًة1-3

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

  اخىزيػهثي اىههيتيالمسهدمين/ ضه في اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتي= وسبتي اخىزيػهثي اىههيتي

 :ثوطملةث لحدفلاتث لىلدًةثمًث وشملةث لخشغيلية1-4

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

/  اخهقههثي اىههيتي اه خليتيمًيألاويؿتي اديؿيليتي= وسبتي اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتي

  خخيهحهثي اىههيتيألاسهسيت

 : ثوطملةث لحدفلاتث لىلدًةثمًث وشملةث لخشغيليةثإلىث امللوباتث احد ألالة1-5

 :وحػؿىيبهاػالنت

ضه في اخهقههثي اىههيتيمًي= وسبتي اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتيالىي إلاؿلىبهثي إلاخه واتي

 .مخىسـي إلاؿلىبهثي إلاخه وات/ ألاويؿتي اديؿيليتي

ثوطملةث لحدفلاتث لىلدًةثمًث وشملةث لخشغيليةثإلىث كطاطث اطحبلةثخالوث لعامث لحاليثللدًونث1-6

 :طويلةث جلثألا لدًونثألاأألار قث لدفعثكصيرةث جل

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

= أي.أيو اهيىنيوأوو مي اهقؼيم.نيمًيألاويؿتيالىيألانسهؽي إلاسخدهتيخالُي اػهمي اخهلفيالهيىنيؽ.وسبتيث

  اهيىنيوأوو مي اهقؼينطيرةي اهقؼ.+ أ. سخدههنهثي اهيىنيؽ/ مًيألاويؿتي اديؿيليتي. ن.ضه فيث

 :ثوطملةث لحدفلاتث لىلدًةثمًث وشملةث لخشغيليةثإلىثمدفوعاتث لدًونثطويلةث جل1-7

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

ضه في اخهقههثي= وسبتي اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتيالىيمهقىغهثي اهيىنيؾىيلتيألاحلي

 مهقىغهثي اهيىن /  اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتي

 :ثوطملةث لحدفلاتث لىلدًةثمًث وشملةث لخشغيليةثإلىث لىفلاتث لزأضمالية1-8

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

ضه في اخهقههثي اىههيتيمًي= وسبتي اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتيالىي اىكههثي ائأسمهايتي

  اخهقههثي اىههيتي اخهوحتيالىكههثي سدثمهويت/ ألاويؿتي اديؿيليتي
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 :ث لحدفلاتث لىلدًةث لحزة1-9

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

 (جىزيؼ+  اىكهمي ائأسمهلف) –ضه في اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتي=  اخهقههثي اىههيتي اخئةي

ثوطملةث لحدفلاتث لىلدًةث لخارجيةثلألوشملةثالاضخثماريةثإلىث لحدفلاتث لىلدًةث لد خليةثمًث1-10

 : لحمويلية  وشملة

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

وسبتي اخهقههثي اىههيتي اخهوحيتياألويؿتي سدثمهويتيالىي اخهقههثي اىههيتي اه خليتيمًيألاويؿتي

 اخهقههثي اىههيتي اخهوحيتياألويؿتي/  اخهقههثي اىههيتي اه خليتيمًيألاويؿتي اخمىيليتي=  اخمىيليتي

  سدثمهويت

 : ليطلث االيةث اشحلةثمًثكائمةث لحدفلاتث لىلدًةثفيثثلييمثجودةث رباح- 2

 :وجخمثليدذهي ايسبيقيمهييلف

 :ويػؿىيبهاػالنتيآلاجيت: ثمؤشزث ليشاطث لخشغيلي2-1

ضه في اهخليمًيألاويؿتي اديؿيليتي/ ضه في اخهقههثيمًيألاويؿتي اديؿيليتي= مئشئي اييهؽي اديؿيلفي

 نبلي اكى تهيو اػئيبت

 :ثمؤشزث لىلدًةث لخشغيلية2-2

 :ويػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

 ضه في اهخل/ ضه في اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتي= مئشئي اىههيتي اديؿيليتي

 :ثوطملةث لحدفلاتث لىلدًةثمًث امليعاتثإلىث امليعات2-3

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

  إلابيػهث/  اخهقههثي اىههيتيمًي إلابيػهثي= وسبتي اخهقههثي اىههيتيمًي إلابيػهثي

 :ثوطملةث لفو ئدثألا لحوسيعاتث الملوطة2-4

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

/  إلاخدطالثي اىههيتي إلاخدههتيمًيايئ اي اكى تهيو اخىزيػهثي إلاهبىغتي= وسبتي اكى تهيو اخىزيػهثي إلاهبىغتي

  اخهقههثي اىههيتي اه خليتيمًيألاويؿتي اديؿيليت



 الفصل الثاني                                                              تحليل ودراسة القوائم المالية
 

50 
 

 :ثوطملةث لحدفلاتث لىلدًةثمًث وشملةث لخشغيليةثللطهمث لعادي2-5

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

ضه في اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي= وسبتي اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتيالسشمي اػهاري

  إلاخىسـي إلائجحياألسشمي اػهايت/ ي اخىزيػهثي اىههيتياألسشمي إلامخهزةي– اديؿيليتي

 :ثوطملةث لعائدثعلىثحلوقث الكيةثمًث لحدفلاتث لىلدًةث لخشغيلية2-6

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

ضه في اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي= وسبتي اػهتهيغلىيخهىمي إلالٌيتيمًي اخهقههثي اىههيتي اديؿيليتي

 خهىمي إلالٌيت/  اديؿيليتي

 :ثوطملةث لعائدثعلىث صووثمًث لحدفمث لىلديث لخشغيلي2-7

 :وحػؿىيبهاػالنتيآلاجيت

يمًي اخهقوي اىههري اديؿيلفي / ضه في اخهقههثي اىههيتيمًيألاويؿتي اديؿيليتي= وسبتي اػهتهيغلىيألاضُى

 ُ  احمهلفيألاضى
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 :خالصةث لفصلث لثاوي

بؿيتيمى يبتي الج تئياالنخطهاي اػهامتيوجكخدشهيغلىي اػىإلاتيمًيخالُي هػمهمشهي إلائجهبيالمىظمتي اػهإلايتي

خهواذي الج تئيومىذيجخليههيغًي نخطهاي إلاىحهيوجبىيههيالنخطهاي اسىمي اهيهميببضالخهثي, الخجهوة

و التيمسذيغهةيحى هبيمًيبينههياضالحي اىظهمي إلادهسبتيببغهاةيديٍلتي إلاخؿـي إلادهسبتي اىؾنتي,  نخطهايت

 .و غخمهايميئوعيهظهميمدهسبتيمهلفييخى قويمؼيمػهييري إلادهسبتي اهوايت

اذيأجههيحسهغهي إلائسستي في سخخئ جي إلاػلىمتي, حػهي اهى تمي إلاهايتيمًيأدمي اىظهتلي فيجىظيمي إلائسست

ومًي, مًيخالُيجههيمشهياشهي إلاػلىمهثيذ ثي إلاطه نيت,  إلادهسبيتي التيحسػهدهي فيجدهيويأده قشهي إلاسؿئة

ههخيتيأخئييحػؿييمػلىمهثيمهايتيغًي إلائسستياٍليقئهثي إلاجخمؼيوجلَي إلاػلىمهثيجخخذيأخهيأدميبىىاي

اذ يقهنيأسسياغه ايهلَي اهى تمييدظىيبؤدميتينطىييالخخالفي اىخهتجيبهخخالفي, جهييميأا وي إلائسست

ألاسسي إلاخبػتيقخجهدليأزئي اىخهتجيغلىي اهى تمييجػليألاونهمي اى واةي فيجلَي اهى تميمػللتيممهييلخوي اػئوي

 .بمسخخهميههيغلىي خخالفيقئهتهم
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ثمهُد 

بلض الاهتهاء مً الجاهب الىـغي الظي جم الخؼغق فُه ئلى مسخلف الىلاغ اإلاخلللت باإلاغاحلت الضازلُت 

ؾِخم في هظا الفصل الغبؽ بين كىاصغ الجاهب , و بالىـام اإلاداؾبي اإلاالي وزاصت اللىاةم اإلاالُت

الىـغي والجاهب الخؼبُلي لظلً جم صعاؾت وطلُت مإؾؿت مداحغ الغغب بؿُضي لخظغ والًت 

مؿخغاهم مداولين بظلً ئبغاػ الجىاهب اإلاخلللت بمىطىق صعاؾدىا صوع اإلاغاحلت الضازلُت في صعاؾت 

 .وجدلُل اللىاةم اإلاالُت

ػاإلاا أن هظا , ئن بدثىا هظا هى مثل أي بدث كلمي ًخؼلب جدضًض ؤلاػاع اإلانهجي للضعاؾت اإلاُضاهُت

مً أحل البدث كً الحلاةم والىصٌى ئلى الىخاةج , ؤلاػاع ٌلخبر أؾاؽ جىـُم ألافياع واإلاللىماث

وللض كؿمىا الفصل ئلى مبدثين اإلابدث ألاٌو ًخظمً هـغة كامت كً مإؾؿت مداحغ . اإلاغحىة

 .الغغب أما اإلابدث الثاوي ًدىاٌو صعاؾت وجدلُل اللىاةم اإلاالُت للمإؾؿت
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ل1هظزة عامة عً مؤضطة مداجز  لغزب:ل املدح  ألاول

 مإؾؿت كمىمُت جابلت لبلضًت ؾُضي خُث حلخبرًدىاٌو هظا اإلابدث جلضًم كام إلاإؾؿت مداحغ الغغب 

م البىاء للغغب الجؼاةغي بمسخلف , لخظغ والًت مؿخغاهم  ً مشاَع  الغماٌ , و هي أهىاقو حلخبر الغاةضة في جمٍى

.  واخضة مً اإلاإؾؿاث التي جدافف كلى البِئت مً زالٌ جىـُف الشىاعق 

وشــأة مــؤضطة مداجز  لغزب ل: اعطل  ألاول

م مضاولت اإلاجلـ الشلبي البلضي لبلضًت ؾُضي لخظغ لُىم    ئوشاءلـلض جم    0411/2002/ اإلاإؾؿت  كً ػٍغ

 اإلاجلـ البلضي , و وان هظا الاحخماق  حهضف أكظاءجدذ عةاؾت عةِـ لبلضًت ؾُضي لخظغ , بدظىع حمُم 

لت كشىاةُت , لهظا الغغض  الى الحفاؾ كلى الخىاػن اإلاالي للبلضًت , و هظا عاحم ليىن اإلاللم وان ٌؿخغل  بؼٍغ

:   مإؾؿت الدؿُير و اؾخغالٌ اإلاغملت لبلضًت ؾُضي لخظغ وفم اللـــىاهين الخالُت ئوشاءجم 

ش 08 /  90الــلاهىن   - .   اإلاخللم بالبلضًت 1990 – 04- 07  بخاٍع

.  اإلاخللم بلالكاث اللمل 1990 – 04- 21 اإلاإعر  في 11  /  90الــلاهىن   -

.  اإلاخللم بخدضًض شغوغ ئوشاء اإلاإؾؿت 1983 – 03 – 19 اإلاإعر  في 200   /  83الــلاهىن   -

  مإؾؿت  حؿُير و اؾخغالٌ اإلاللم الغملي بؿُضي لخظغ و الياةً ملغها ئوشاء: بـلض  كغاع اإلاجلـ باإلحماق 

  صج , بؼلب مً الؿُض الــىالي 10.000.000.00مؿخغاهم , عأؽ مـــالها  – بشاعق  خلاوي خـمـــى ؾُضي لخظغ 

 مً اإلاغؾىم اإلاظوىع أكاله , ازخُاع الاؾم 08والًت مؿخغاهم إلاصاصكت كلى اإلاضاولت وفم ألخــيام الــماصة 

-12- 17 اإلاإعزت  في 13582بملخض ى شهاصة الدسجُل عكم " مداحغ الغغب " الخجاعي اإلافىض كــاهىهُا و هــى 

 جدذ 2003-01-01  في ؤلاصاعي  و مؼاولت اليشاغ  أبىابها ,  بلض اإلاصاصكت , شغكذ اإلاإؾؿت في فخذ 2002

–  ؾُضي اللغبي أوالص"  , و بلضها شغكذ في كملُت بُم الغماٌ بملالم  2003-04-01 مضًغ ابخضاء مً ئصاعة

 ." الـهغة -  كشلاشت – ؾُضي لخظغ 

ل2هـــد ف  اؤضطةأمهـــام ألا :لل اعطل  لثاوي 

:لمــــــهام  اــــــؤضطـــــة -1

 ختى حؿخؼُم مىاصلت أوال مبيُت كلى الغبذ ألازيرة اإلاإؾؿت ال ًخم كً كصض أغغا ض و وىن هظه ئوشاء ئن 

ت و الضًمىمت و هظه مً مميزاث مإؾؿت مداحغ الغغب خُث هظه   جمىن ول ألازيرةاإلاؿيرة و طمان الاؾخمغاٍع

م البىاء كلى مؿخىي الغغب الجؼاةغي بـــماصة الغمل الـــصافي , هـــما جدلم الخىمُت الاكخصاصًت اإلاخمثلت في  مـــشاَع

 01 عكم للمصالح اإلاإؾؿت , الشيل % 10للبلضًت و % 60للىالًت , % 30الضكـــم اإلاالي الظي جمىهه و اإلاخمثل في 

 : ئلى ألازيرةًىضح طلً  , هـما جم جىؾُم اليشاغ في الؿىىاث 

 ;عفم لللمامت و الىفاًاث  -

                                                           
 .4وزاةم صازلُت للمإؾؿت مداحغ الغغب , بلضًت ؾُضي لخظغ , ص-   1
 (.بخصغف) 6زاةم صازلُت  للمإؾؿت مداحغ الغغب, مصلحت اإلاداؾبت , بلضًت ؾُضي لخظغ , مؿخغاهم ,ص و-   2
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 ;( اللمىمُتؤلاهاعة)التهُئت الىهغباةُت  -

 ;جسفُع البؼالت كلى مؿخىي البلضًت زاصت  -

 ;حــظب اهــبر كـــــضص ممىً مً الؼباةــــً  -

ت  - ت الجؼاةٍغ م هبري واالؾخـــــثماع في شغهت الخؼىغ الجٍى  .الؿعي وعاء مشـــــاَع

  لــــدعم  اــالي  لذي ثقـــدمه  اــؤضطة(ل1-ل3) رقم  لشكــل

 
.ل  لعالل بىاء  على ألاثائق  اؤضطة إعد دمً :ل اصــــدر 

 1:  مجلــــ ؤلاصاعة و الدؿُير ًخصـــىع ما ًلي ئن:ل  اـــؤضطـــة أهد ف(لل2لللللل

  اصة اإلاضازُل ؾىاء للبلضًت او الىالًت و مغاحـــلت حؿليرة بُم اإلاتر مىلب الىاخض مً الغمـــل,و طلً لٍؼ

  ;اإلاإؾؿت 

  حلـــــضًل اللــاهىن ألاؾـــاس ي للمـــــإؾؿت;  

 الاؾدثماع فـي مىاص البىــــاء و الــمىاحم و الؿــــُاخت; 

  الجبـ , الحصـــىألاخمغ في اإلالح , الـــغمل ألازغي الــبدث كــلى مىـــاحم , ; 

  شـــغاء و اكـــــخىاء بلع آلاالث الحضًثت ; 

 جىؿُف مهىضؽ مسخص في اإلاىاحم كلى مؿخىي اإلاللم; 

  ؤلاصاعة مجلـ أكظاءجدؿين مىدت ;  

  ؤلاصاعةمــغاكاة هُفُت جسلُص اإلاهماث التي ًلىم بها أكظاء ;  

 زلم مىاصب شغل لفـــــاةضة اإلاــــإؾؿت لخللُل مً وؿبت البؼالت . 

م جىؾُم ئلى اإلاإؾؿت حؿعى حاهضة أن      مً زالٌ وحىصها في اإلاُضان الخـىا   الحفاؾ كلى البِئت كً ػٍغ

.  كملُت عفم اللمامت و التهُئت الىهغباةُت و اؾخلماٌ اإلاىاص الغير طاعة بالبِئت ئلياليشاغ 

                                                           
 1 مؿخغاهم,ؾُضي لخظغ,مصلحت اإلاالُت واإلاداؾبت,   وزاةم صازلُت  للمإؾؿت مداحغ الغغب

تموين للوالية 
30%

تموين للبلدية 
60%

تموين مصالح 
.المؤسسة 

10%

0%

الــــدعم المــالي الذي تقـــدمه المــؤسسة 
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ل1 لقاهون  لد خلي ألا  لهُكل  لحىظُمي لطمؤضطة :ل لـــــمعطل  لــثالح 

 مـــاصة مىػكــت كلى  زمؿـــت فصـــٌى هي 58ًدخىي اللــاهىن الضازلي للمــإؾؿــت كلــى :ل  لقاهون  لد خلي (01

:  هـــخالي 

ٌ الفصل   . 15  اإلااصة ئلى 1الاهـــظباغ  في الــمإؾؿت مً اإلاــاصة  : ألاو

 . 26 اإلااصة ئلى 16اإلاــضة اللاهىهُـــت لللــــمل مً اإلاــاصة : الفصل الثــاوي 

 . 37 الــماصة ئلى 27الغُــــاباث مً الـــماصة : الفصل الــثالث 

 . 48 اإلااصة  ئلى 38الصــدت و ألامً مً اإلااصة : الفصل الــغابم 

  .58 ئلى 49الخضابير الخأصًبُت اللامــت مً اإلااصة : الفصل الخامـ 

        ئن هظا اللاهىن ٌلمل كلى طبؽ الخلامالث صازل اإلاإؾؿت , فهى  ًبين لللماٌ الىاحباث و الحلىق , 

لت هـامُت.  كملهم كلى أخؿً وحه أصاءًخمىىىن مً   . لهظا أن اللمل صازل اإلاإؾؿت ًلضم بؼٍغ

 : لهُكل  لحىظُمي اؤضطة مداجز  لغزب  (01

  لهُكل  لحىظُمي اؤضطة مداجز  لغزب(ل2-ل3) لشكل رقم 

 
 . مصلحة  اطحخدمين مؤضطة مداجز  لغزبألاثائق د خطُة لطمؤضطة مداجز  لغزب: اصــــدر 

 

 

                                                           
. مصلحت اإلاؿخسضمين , بلضًت ؾُضي لخظغ , مؿخغاهم ,وثائق داخلية للمؤسسة محاجر الغرب-  1 
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   ل.شزح مخحصز  لطهُكل  لحىظُمي لطمؤضطة مداجز  لغزب

مصـــالح  وؿُفتها الدؿُير , اإلاغاكبت , و الؿهغ كلى خؿً اإلاإؾؿت , جىـم و جغاكب حمُم :  لعـــامةلإلاد رة

.  و جخيىن مً اإلاضًغ اللام الظي مهمخه ئصاعة اإلاإؾؿت و حؿُيرها بشــيل فــلاٌ . اإلاإؾؿت 

ة حاٍر حلخبر مؿاكضة للمضًغ , جلىم بظبؽ اإلاىاكُض للمضًغ , و جلىم بجمُم الاجصاالث في مــجاٌ  : لطُكٍز

ً حمُم اإلاضاوالث كلى الجهاػ اإلاللىماحي , ؾــىاء   .  ؤلاصاعة أو مــضاوالث مجلـ ؤلاصاعةاللمل و جضٍو

جــلىم هظه اإلاصلحت بفدص و مغاكبت حمُم اإلاصالح  كلى مؿخىي اإلاإؾؿت بهضف جلُُم ل:مصــــلحة  لحدقــــُق

لت إلصالخها ان  اإلاللىماث اإلاالُت و اإلاداؾبُت صازل اإلاإؾؿت  و هشف ألازؼــاء ئن ا وحضث و وجلضًم ػٍغ

غ الي اإلاضًغ مم أمىً ل. حمُم اإلاصالح ئكالم و طلً بلض جلضًم جلاٍع

هـــظه اإلاصلحت ميلفت بدؿُير جىـُم اإلاؿخسضمين صازـــل اإلاإؾؿت و هــما جدخىي كلى ل:مصـــلحة  اطحخدمــين

 :سجالث و جخمثل فـــي 

ت -  ;سجل اللؼل الؿىٍى

 ;سجل الضزٌى و الخغوج لللماٌ  -

 ;  سجــــل اللؼل اإلاغطُتألاحىع سجل  -

 ;سجل ؤلامظاءاث الُىمي لللماٌ  -

ت , ئكضاص -  .  مصالح الظمــان الاحخماعي لللـــماٌ ئجباق الغجب الشهٍغ

ل: الخالُت اإلاصلحت باإلاهامجلــىم هظه ل:مصـلحة  لـــمداضملة

 ;بدسجـــُالث الُــىمُت اإلاداؾبُت -

 ;مغاكبت حمـُم الحؿاباث البىىُت  -

 ;ألاحىع مغاحلت  -

 ; - 50Gاللُام باكــضاص  -

 ; و الخيبإاث الاؾتهالواث حضٌو ئكضاص -

 ; حضٌو خؿاباث حضٌو الىخاةج ئكضاص -

 ;اللُام باإلايزاهُت الخخامُت  -

 ;ملغفت الىدُجت النهاةُت -

 . الشُــياث للمىعصًً ئكضاص -

ة  :   ما ًلي ئلي   جىلـــؿم هــظه اإلاصلحت  : اصلحة  لحجـــاٍر

 ;اإلاىـــخب الخــجاعي  -

ل.اإلاــــللم  -
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ل از جعة  لد خطُة لطمؤضطة ألاثدطُل قو ئمها  االُة :ل املدح  لثاوي

ًخىاحض كلى مؿخىي الهُيل الخىـُمي إلاإؾؿت مداحغ الغغب بؿُضي لخظغ مغاحم ًلىم بمغاحلت حمُم 

 .الىؿاةف واللملُاث التي جخم كلى مؿخىي هظه اإلاإؾؿت

ل از جعة  لد خطُة في  اؤضطة:ل اعطل  ألاول

وبالخالي اهدؿاب اللضعة كلى , جلىم اإلاإؾؿت باإلاغاحلت الضازلُت مً احل جلُُم هـام الغكابت الضازلُت

خم طلً وفم كضة مغاخل  الخدىم في ألازؼاع التي ًمىً أن جىاحهها وججىب ؾىء الدؿُير وجدؿين ألاصاء ٍو

 :وزؼىاث ًمىً اهجاػها فُما ًلي

ل: ثدحيي مخعغ  از جعة  لطىويلل-1

ًلىم كؿم الخضكُم الضازلي ول ؾىت بىطم مسؼؽ اإلاغاحلت الؿىىي ًدخىي كلى مسخلف اإلاهماث اإلاغاص 

 .اللُام بها زالٌ هظه الؿىت أي ألاكؿام والىخضاث التي ؾِخم مغاحلتها

خُث ًداٌو اإلاغاحم جدضًض ألازؼاع التي جىاحه اإلاإؾؿت والتي ًمىً أن جإزغ كلى وصٌى اإلاإؾؿت ألهضافها 

 :باالكخماص كلى (......أزؼاع كظاةُت وجدلُلها , مداؾبُت, مالُت)اإلاؿؼغة مً زالٌ خصغ مسخلف ألازؼاع 

غ اإلاغاحم الضازلي للؿىىاث الثالر الؿابلت -  ; جلاٍع

غ اإلاغاحم الخاعجي -    ;للؿىىاث الثالر الؿابلت (مدافف الحؿاباث)جلاٍع

غ أوشؼت اإلاإؾؿت للؿىىاث الثالر الؿابلت-    .جلاٍع

مىً اكخباع هظا اإلاسؼؽ الؿىىي ههضف لخلُت اإلاغاحلت أو الخضكُم خُث ًخم مغاكبت وؿبت جؼبُله إلالغفت  ٍو

باإلطافت للمهام اإلاىحىصة في اإلاسؼؽ الؿىىي للمغاحلت هىان مهام ازغي فجاةُت غير , مضي ؾير اللمل

 .مسؼؽ لها ًخم أزظها باالكخباع كىض جدضًض وؿبت ؾير اللمل 

ل: ثعملُق مهام  از جعةل-2

 :ًخم جؼبُم اإلاهام وفم زالزت مغاخل أؾاؾُت جخمثل في

 : الخدظير للمهمت -

خم فيها  :حلخبر هظه اإلاغخلت أػٌى مغاخل مً ػمً اللملُت اليلُت ألجها اإلاغحم الظي حلخمض كلُه باقي اإلاغاخل ٍو

 م اإلاهمت  : ازخُاع فٍغ

م الظي ًلىم بمهمت اإلاغاحلت كلى أؾاؽ اإلاىطىق اإلاغاص جلضًمه وخؿب زبرة  ًفترض أن ًخم ازخُاع الفٍغ

م  .وازخصاص هفغص في الفٍغ

 عؾالت اإلاهمت: 
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 :ًلىم مؿإوٌ مصلحت الخضكُم باعؾاٌ عؾالت ئلى اللؿم الظي ؾِخم مغاحلخه وجخظمً هظه الغؾالت ما ًلي 

 ; الخىـُم الخاص بهظه اإلاهمت -

م اإلاهمت -    ;(اإلاىاصب, ألاؾماء)فٍغ

 ;هل اإلاهمت مسؼؽ لها أم فجاةُت-  

 .(مم جغن اإلاجاٌ مفخىح)اإلاضة الؼمىُت - 

لعقد  جحماع ثوسَع  اهام-لل

خم فُه  : كلض الاحخماق ٌلخبر اهؼالكت كملُت اإلاغاحلت ٍو

 م اإلاهمت وجلؿُم اإلاؿإولُاث  ;الخلٍغف بفٍغ

 م إلجمام مهمخه  ;ػلب الىزاةم التي ًدخاحها الفٍغ

  (اإلاغاخل وؤلاحغاءاث الخبلت)شغح أهضاف اإلاإؾؿت. 

ل:إعد د جدألاو  اخاظز-لل

ًبضأ اإلاضكلىن بخلُُم هـام الغكابت الضازلُت مً زالٌ جلؿُم ول وشاغ ئلى مجمىكت ئحغاءاث وجدلُلها 

 .وطلً بضعاؾت أهضافها وبالخالي جدضًض ألازؼاع التي ًمىً أن جىجم كنها

ل: ثعملُق  اهمةل-

 :حلخمض هظه اإلاغخلت كلى بغهامج اللمل الظي جم وطله في اإلاغخلت الؿابلت خُث ًدضص

 ألاهضاف التي جم ازخُاعها; 

 اإلاؿإولُت اإلادضصة ليل هضف; 

 الىؾاةل التي ؾِخم اؾخسضامها; 

 اإلاضة الؼمىُت الالػمت لخدلُم ول هضف. 

ز  لنهائيل- ل:  لحقٍز

غ النهاتي بىطم مشغوق أولي ًدخىي كلى الخىصُاث التي وصل ئليها اإلاضكلىن  مم جدضًض , ًخم جدظير الخلٍغ

خُث ًدخىي كلى , اإلاضة الالػمت لخؼبُم الخىصُاث لُخم مخابلتها فُما بلض مً كبل زلُت الخضكُم أو اإلاغاحلت

أهم هلاغ مهمت الخضكُم ئطافت ئلى حضٌو ًدمل الخىصُاث اإلالترخت لُؼلم كليها اإلاضًغ بشيل مسخصغ طمً 

 .احخماق

ل
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ز  از جعة  لد خطُة:ل اعطل  لثاوي لثقاٍر

جغي اللضًض مً الفدىصاث والازخباعاث ليي ًصل , ًمغ كمل اإلاغاحم الضازلي بهظه اإلاإؾؿت بلضة مغاخل ٍو

غه النهاتي خٌى خلُلت الىطلُت اإلاالُت إلاإؾؿت مداحغ الغغب اإلاللىماث اإلالضمت لإلصاعة , الى صُاغت جلٍغ

 :واإلاضكلين الخاعحُين

ل:باليطملة ألظز ف إلاد رة-لل1

غ اإلاغاحم الضازلي ًىحه مالخـاث وجدفـاث جخللم باللُىب  - وهلاغ الظلف التي جـهغ كلى فان جلٍغ

 ;وطلً بخفاصي اعجياب ألازؼاء واللُىب مؿخلبال, مؿخىي الفهم والخؼبُم لىـام اإلاغاكبت الضازلُت

غ وكملُاث الدسجُل والؼغق  - ًجب كلى مصلحت اإلاداؾبت بابغاػ ألازؼاء الشيلُت واإلاىطىكت في الخلاٍع

اإلاخبلت ومضي الالتزام بمباصب اإلاداؾبت اإلاخلاعف كليها ومضي التزام بخؼبُم الىـام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض 

SCF; 

غ ئلى اإلاضًغ وهى ميلف بغؾم وجدضًض اؾتراجُجُاث اإلاإؾؿت -  .اإلاضكم الضازلي ًلضم جلٍغ

ل: باليطملة لطمز جع  لخارجيل-2

غ الظي ٌلضه اإلاغاحم الضازلي أي أهه ًىحض جيامل بين اإلاغاحلت , ٌلخمض اإلاغاحم في هثير مً ألاخُان كلى الخلٍغ

فاإلاغاحلت الضازلُت حلخبر هلؼت البضاًت التي ًمىً للمغاحم الخاعجي الاكخماص كليها , الضازلُت والخاعحُت

غ وطلً بىحىص هـام للغكابت الضازلُت  .زاصت في كمله وأزىاء كُامه باكضاص الخلاٍع

ل: معطومات مزثملعة بحدطين  د ء  لزقابيل-3

في اإلاإؾؿت كلى ئحغاءاث مظبىػت ومضوهت في صفاجغ جمىً  (ئهخاج, شغاء)جلىم ول كملُاث الاؾخغالٌ 

ت الخضكُم الضازلي , ألاشخاص اإلالىُين مً الاػالق كليها ومماعؾت وؿاةفهم كلى الىدى ألافظل وجلىم مضًٍغ

غ كً  غ اإلاغاحلين الضازلُين للفغوق باكضاص جلٍغ في مإؾؿت مداحغ الغغب بلض الاػالق كلى مسخلف جلاٍع

 .الىطلُت اإلاالُت وهظا جلضًم الخىحيهاث فُما ًسص هظا ألاصاء وهظا جدؿِىه

ل1ثدطُل  لقو ئم  االُة اؤضطة مداجز  لغزب:ل اعطل  لثالح

لت جدلُل اللىاةم اإلاالُت بصفت شبه جؼبُلُت ألهىا لم وؿخؼم الحصٌى  ؾىداٌو في هظا اإلاؼلب جلضًم ػٍغ

 .كلى مللىماث بؿبب حاةدت وىعوها 

جلضم اللىاةم اإلاالُت للمؿخسضمين مللىماث كً اإلاغهؼ اإلاالي للمإؾؿت وألاصاء اإلاالي والخضفلاث الىلضًت وطلً 

مً زالٌ جلضًم مللىماث كً ألاصٌى والالتزاماث وخلىق اإلالىُت وؤلاًغاصاث واإلاصغوفاث والضزل والخغيراث 

 .ألازغي في خلىق اإلالىُت والخضفلاث الىلضًت

                                                           
 (.بخصغف)زاةم صازلُت  للمإؾؿت مداحغ الغغب, مصلحت اإلاداؾبت , بلضًت ؾُضي لخظغ , مؿخغاهم ,  و 1
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ل:قائمة  ازلش  االي أألا  ايز هُة:لأألاال

هي كباعة كً هشف ولِـ خؿابا جبين ممخلياث اإلاإؾؿت مً أصٌى ملمغة ومخضاولت وغيرها في :ل ايز هُة-لل1

خُث جيىن خؿاباث ألاصٌى في حاهب , الجهت ًلابلها مم اإلاإؾؿت مً التزاماث لصاخب اإلاإؾؿت وللغير

ان  .ومجمىكت الالتزاماث وخلىق اإلالىُت في الجاهب الازغ وبالخالي ًيىن الجاهبان مدؿاٍو

 :حشخمل اإلايزاهُت كلى حاهبين هما:لمكوهات  ايز هُة-لل1-1

 :وجخيىن مً:ل للاهل  ًمً  ألاوولل-1-ل1-1

ة - ت:ل ألاوو غيي  للاٍر  .الخ...وجخيىن مً الخثبُخاث اإلااصًت والخثبُخاث اإلاالُت والخثبُخاث اإلالىٍى

ة -  .الخ.....هي جلً ألاصٌى التي جخظمً ألاصٌى اإلاخضاولت واإلاسؼوهاث:ل ألاوو  للاٍر

 :وجخيىن مً:ل للاهل  ٌطز  لخصوم-لل1-1-2

ة - لت : لخصوم غيي  للاٍر لت ألاحل والضًىن اإلاؿخدلت واؾدئجاع كلاعاث ػٍى  حشمل اللغوض ػٍى

 .الخ....ألاحل

ة - لت ألاحل,  حشمل أوعاق الضفم: لخصوم  للاٍر ت للضًىن ػٍى ألاعباح , الاؾخدلاكاث الجاٍع

 .الخ.....اإلاؿخدلت

 . هي الحصت اإلاخبلُت مً أصٌى اإلاإؾؿت بلض ػغح التزاماتها:خقوق  اطكُة-لل1-1-3

ل:جدألاو خطابات  لىحائج:لثاهُا

ٌلىـ هظا الجضٌو ول مً ؤلاًغاصاث واللىاةض وهظلً الىفلاث اإلاإؾؿت وأعباخها وزؿاةغها اإلاخدللت زالٌ 

وغالبا ما جيىن هظه اإلاضة ؾىت واخضة وأخُاها جصبذ هظه اإلاضة هصف ؾىت بل , الفترة إلاضة مدضصة مً الؼمً

لاث الحيىمُت  .بلظها ًيشغ اللىاةم اإلاالُت كلى أؾاؽ عبم ؾىىي اؾخجابت لللىاهين والدشَغ

ل:لمكوهات جدألاو خطابات  لىحائج-لل1

.  واإلاصاٍعفؤلاًغاصاثجخمثل في 

ل: أهو ع جدألاو خطابات  لىحائجل-2

خُث ,  ًخميز هظا الجضٌو بالبؿاػت في اللغض وؾهىلت فهمه:جدألاو خطابات  لىحائج خطل  لعملُعة- 2-1

 .ًخم ئكضاصه كً ػغح ئحمالي اإلاصغوفاث مغة واخضة مً ئحمالي ؤلاًغاصاث لُـهغ صافي الضزل للفترة

لىم كلى ملاعبت جدلُلُت للمإؾؿت بدُث جغجب ألاكباء :جدألاو خطابات  لىحائج خطل  لوظُفة-لل2-2  ٍو

 .خؿب وؿاةف اإلاإؾؿت
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ىة:لثالثا ل:جدألاو ضُولة  لخٍش

اصة أو الىلصان  هى كباعة كً هشف جدلُلي لحغهت الخغيراث الىلضًت التي خصلذ في اإلاإؾؿت ؾىاء بالٍؼ

غ إلاجمىق اإلالامالث الىلضًت الضازلت ومجمىق اإلالامالث  والخلغف كلى أؾباب هظه الخغيراث بملنى جصٍى

 .الىلضًت الخاعحت

ل:جدألاو جغيي  مو و  لخاألاة ألاملحق  لكشوف  االُة:لر بعا

هي كاةمت جبين الخغيراث التي ػغأث كلى خلىق أصحاب اإلاإؾؿت زالٌ مضة :لجدألاو جغيي  مو و  لخاألاة-لل1

لل بملضاع الخؿاةغ واإلاسحىباث , ػمىُت ملُىت الغبذ وؤلاطافاث لغأؾماٌ خُث ًؼصاص عأؾمالها ٍو

 .والخسفُظاث لغأؾماٌ خُث جبين صافي خلىق اإلالىُت في جهاًت الفترة

ًخم مً زاللها ئكؼاء جفاصُل كً بلع البىىص , وحشمل اللىاةم ئطافُت جغفم مم اللىاةم اإلاالُت أصلُت-  2

 .الىاعصة باللىاةم اإلاالُت والتي ال حؿخىكبها اإلاالخـاث الهامشُت

ل:ثدطُل  ايز هُة:لخامطا

ل: ألاوول-لل1

ئطا اهسفع اإلابلغ ؤلاحمالي للخثبُخاث اللُيُت فهظا ٌلني أن كُمت ألاصٌى في جضهىع :ل لحثبُحات  لعُيُة 1-1

 ٌ اصة في كُمت ألاصى  أما ئطا اعجفلذ فُمىً اللٌى بأن ؾبب الاعجفاق هى الٍؼ

 . ئطا ػاص حجم اإلابُلاث و اػصاص كضص الؼباةً فهظا ؾُإصي ئلى اهسفاض كُمت اإلاسؼون:جغيي  اخشألان 1-2

 ئطا ػاصث كُمت الؼباةً هظا ًضٌ كلى أن وؿبت اإلابُلاث جغجفم خُث ئطا كمىا بملاعهت عكم : لشبائً 1-3

أما ئطا اهسفظذ كُمت الؼباةً ًغحم الؿبب ئلى حغير اإلاسؼون وبؼبُلت الحاٌ , ألاكماٌ هجضه أًظا اعجفم

 .ًىسفع مله عكم ألاكماٌ

ىة 1-4 ىت هظا ٌلني ؾببه حغؼُت اخخُاحاتها: لخٍش وئطا اعجفلذ هظا ٌلىص بؼبُلت ,  كىض اهسفاض كُمت الخٍؼ

 .الحاٌ ئلى عفم اإلاإؾؿت مً عأؾمالها

ل: لخصوم-لل2

ل.  رأص  ااو  ازألاود2-1

 ال حلاوي مإؾؿت مداحغ الغغب مً مشيل اللغوض ألجها حلخبر اإلامٌى :   لقزألاض ألا لدًون  االُة2-2

ل طاتها  اصة في عأؾمالها وهي كاصعة كلى جمٍى الغةِس ي للبلضًت وباليؿبت للضًىن وهظا عاحم بؼبُلت الحاٌ ئلى الٍؼ

. 

اصة في وشاغ اإلاإؾؿت وجىؾم عكلتها :   اوردألانل2-3  كىض اعجفاق كُمت اإلاىعصون ًغحم هظا الؿبب ئلى الٍؼ

 .أما ئطا اهسفظذ فُلىص طلً ئلى جغاحم وؿبت اإلابُلاث, الجغغافُت كبر وافت التراب الىػني
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 .مغجفلت و الؿبب هى اعجفاق عكم ألاكماٌ:ل   لىخُجة  لصافُة2-4

مً زالٌ صعاؾت كىاصغ اإلايزاهُت بشيل شبه مفصل ًخضح أن هىان جغابؽ هبير بين هظه ألازيرة خُث جإزغ 

 .هظه الخغيراث كلى الهُيل اإلاالي اللام للميشأة وهظا حجم اإلابُلاث للمإؾؿت

ل:ثدطُل جدألاو خطاب  لىحائج:لضادضا

اث البظاتم اإلاباكت واؾتهالن :لثدطُل  ضتهالك  لطىة  االُة-لل1 هى كباعة كً مجمىق ؤلاهخاج اإلاثبذ ومشتًر

أي الخضماث اإلاؿلمت مً الغير وهظا الخسفُظاث , كضة زضماث أزغي , أزغي وهظا مصاٍعف ؤلاشهاع

اث وأكؿاغ الخأمُىاث الث والحؿىماث اإلاخدصل كليها مً اإلاشتًر الضعاؾاث وألابدار والىلالث , والخنًز

 .واإلاهماث والاؾخلباالث

 هى كباعة كً اللُمت اإلاظافت لالؾخغالٌ مؼغوح منها أكباء اإلاؿخسضمين :إجمالي فائض الاضحغالو-لل2

 .والظغاةب والغؾىم واإلاضفىكاث اإلامازلت

هي كباعة كً ئحمالي فاةع الاؾخغالٌ مظاف ئلُه اإلاىخجاث اللملُاجُت ألازغي :ل لىخُجة  لعمطُاثُة-لل3

ومؼغوخا مىه ألاكباء اللملُاجُت وهظا مسصصاث الاهخالواث واإلاإوهاث وزؿاعة اللُمت مظافا ئلُه اؾترحاق 

 .كلى زؿاةغ اإلاإوهاث

 هي الىدُجت التي جم جدلُلها مً زالٌ اللملُاث اإلاالُت التي جم اللُام بها خُث جمثل : لىخُجة  االُة-لل4

الفغق بين اإلاىخجاث اإلاالُت وألاكباء اإلاالُت وئطا واهذ الىدُجت اإلاالُت مىحبت هظا ًضٌ كلى أن ألاكباء اإلاالُت 

 .أكل مً اإلاىخىحاث اإلاالُت

 . هي مجمىق ول مً الىدُجت اللملُاجُت والىدُجت اإلاالُت: لىخُجة  لعادًة-لل5

 في هظه اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت الىدُجت الصافُت للؿىت اإلاالُت هى هفؿه :ألاافي هخُجة  لطىة  االُة-لل6

 .الىدُجت اللاصًت

ٌلض حضٌو خؿاباث الىخاةج أخض اللىاةم اإلاالُت ألاؾاؾُت مً خُث أهه بين لألكباء وؤلاًغاصاث اإلادللت زالٌ 

 .الضوعة واإلالاعهت بُنهما مً أحل اؾخسالص مسخلف الىخاةج بغغض اؾخسضامها في حصخُص الىطلُت اإلاالُت

ل: لحدطُل  االي بو ضعة  ليطل اؤضطة مداجز  لغزب:لضابعا

ل:FRNGوطل ثدطُل  ايز هُة بو ضعة  -لل1

 

ل

ل

اؾترحاق مإوهاث- مىاص بظاكت=  FRNG 
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ىت مىحبت هظا ًدلم الخىاػن اإلاالي للمإؾؿت BFRئطا وان    مىحب والخٍؼ

ل

ل

ل الاؾخسضاماث الثابخت حؿمذ للمىاعص الثابخت بخغؼُت الاؾخسضاماث الثابخت أي اإلاإؾؿت  وؿبت جمٍى

 .باؾخؼاكتها شغاء جثبُخاث وملضاث

ل

ل

ل:  ثدطُل وطل  ازدألادًةل-2

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ةثأصٌى زاب– أمىاٌ صاةمت =  BFR 

ىت ألاصٌى =  ىت الخصىم– زٍؼ زٍؼ ATN 

FR+FRNG=TN 

ل الاؾخسضاماث الثابخت  اؾخسضاماث زابخت/ مىاعص زابخت = وؿبت جمٍى  

ىت الخصىم + صًىن مالُت زابخت = وؿبت الاؾخضاهت اإلاالُت  ل الخاص/ زٍؼ الخمٍى  

عؤوؽ ألامىاٌ/ الىدُجت اللاصًت كبل الظغاةب = اإلاغصوصًت اإلاالُت   

اإلاىاعص الثابخت/  فاةع الاؾخغالٌ ئحمالي= اإلاغصوصًت الاكخصاصًت   



 الفصل الثالث                                                  دراسة ميدانية لمؤسسة محاجر الغرب
 

65 
 

ل:ثدطُل مؤشز ت ثعور وشاط  اؤضطة-لل3

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ات  لىحائج-لل4 ل:ثدطُل وطل مطحٍو

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

عكم ألاكماٌ/ اللُمت اإلاظافت لالؾخغالٌ  = ؤلاصماجملضٌ   

CAn-1 / ( CAn – CAn-1)=وؿبت حغير عكم ألاكماٌ زاعج الغؾم 

لالؾخغالٌ. م.ق/ أكباء اإلاؿخسضمين = باليؿبت للمؿخسضمين   

ل الظاحي  الىدُجت +68/مسصصاث الاهخالواث ح= كضعة الخمٍى  

لالؾخغالٌ.م.ق/ الظغاةب والغؾىم = باليؿبت للضولت   

RNCn-1 / (RNCn – RNCn-1)=وؿبت حغير الىدُجت الصافُت 

VAn-1 / (VAn – VAn-1)=وؿبت حغير اللُمت اإلاظافت 
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ل

ل

ل

وؿخيخج مً زالٌ مىدؿباجىا و اإلاللىماث التي وللم بها أن الىطعي اإلاالُت للمإؾؿت حُضة و هي حلمل كلى 

 .جدؿين هُيلها اإلاالي

لالاضحبُان ألاثدطُل هحائج الاضحبُان:لل اعطل  لز بع

لالاضخملاهة:لأألاال

ل ثدطُل عُىة  لدر ضة ل-1

 كامل طو زبرة ومإهالث حُضة حؿمذ بمباشغة اللمل إلاضة ػمىُت بدُث 71جمخلً مإؾؿت مداحغ الغغب كلى 

بدُث كمً بؼغح مجمىكت مً ألاؾئلت كلى اللماٌ  (C.D.I/C.D.D)جسخلف مغاجب ول كامل خؿب اإلاىصب 

 لهم كالكت بمىطىكىا صوع اإلاغاحلت الضازلُت في صعاؾت وجدلُل اللىاةم اإلاالُت

ل:عدد  لعماو ألامز ثبهمل(1-ل3)جدألاو رقم 

PRE-EMPLOI C.D.D C.D.I Categorie 

Sicio-profes FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME 

/ / / 02 / / Cardre Dirigeant 

/ / / / 01 02 Cadre 

08 00 / / 06 09 Maitrise 

 / 01 00 / 42 Execution 

08 00 01 02 07 53 Total 

Deffectif 

لمصلحة  اطحخدمين:ل اصدر

ل

ل

ل

لالؾخغالٌ.م.ق/  فاةع الاؾخغالٌ ئحمالي=  فاةع الاؾخغالٌ إلحماليباليؿبت   
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ل:جدألاو الاضحبُان-لل2

ل(2-ل3)جدألاو الاضحبُان رقم 

 ال ولم ألاؾئلت

   هل فترة اإلاغاحلت حلخبر مىاؾبت؟- 1

هل حؿاكض اإلاغاحلت الضازلُت كلى كملُت اجساط اللغاع - 2

 صازل اإلاإؾؿت ؟

X  

هل اإلاغاحلىن هم مً ًىدشفىن مشاول الغكابت -  3

 الضازلُت؟

X  

بها في كؿم ازغ غير كؿم -  4 هل ًخم جلخُص الفىاجير وجبٍى

 اإلاداؾبت؟

 X 

  X هل جمؿً اإلاإؾؿت ًىمُت زاصت باإلابُلاث؟-  5

 X  هل جىحض مصلحت مغاكبت الجىصة صازل اإلاإؾؿت-  6

هل كام اإلاغاحم الضازلي بمىاكشت اإلاساػغ التي جمىً -  7

 مً الخلغف كليها وجلُُمها مً كبل ؤلاصاعة؟

X  

هل حلخبر ول اإلاسؼوهاث اإلاإؾؿت اإلاسجلت في الضفاجغ -  8

 والسجالث اإلاىحىصة فلال؟

X  

هل ٌؿخفُض مً هخاةج جدلُل اللىاةم اإلاالُت هال مً -  9

 اإلاغاحم الضازلي وؤلاصاعة ملا؟

X  

  X هل الاؾخلاللُت هي حىهغ اإلاغاحلت الضازلُت؟-  10

هل ملاًير اإلاغاحلت الضازلُت والخضماث اإلاخلللت -  11

بمغاحلت الحؿاباث جإزغ كلى جدلُل اللىاةم اإلاالُت 

 للمإؾؿت الاكخصاصًت؟

 X 

ت؟-  12   X هل جلىم اإلاإؾؿت باكضاص ميزاهُت ؾىٍى

  X هل جلىم اإلاإؾؿت باكضاص حضٌو خؿاباث الىخاةج؟- 13

ىت؟- 14   X هل جلىم اإلاإؾؿت باكضاص حضٌو ؾُىلت الخٍؼ

هل جلىم اإلاإؾؿت باكضاص حضٌو حغير ألامىاٌ الخاصت - 15

 وملحم الىشىف اإلاالُت؟

X  

مً إعد د  لعالل  عحماد  على مذلزة ثخزج لىُل شهادة ماضتي ثدقُق ألامز قملة  لخطُيي جامعة :ل اصدر

لمطحغاهم,لعملد  لحمُد بً بادٌظ

ل
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لثدطُل هحائج الاضحبُان:لثاهُا

 مً زالٌ الخدلُل ًمىً جدضًض هلاغ اللىة والظلف

 ;طلف هـام الغكابت اإلاؼبم مما ًإصي كلى صلىبت وافت ئحغاءاث كملُت الشغاء والبُم-  1

 ;ًخم صازل اإلاإؾؿت حسجُل اللملُاث فىع خضوثها مً أحل جفاصي التراهم-  2

غ اإلاىخج وبالخالي جىفغ فغص اإلاإؾؿت في مىاهبت الـغوف -  3 وحىص الغكابت كلى الجىصة ًدض ئمياهُت جؼٍى

 ;اإلاالُت

 ;ال بض مً وحىص كملُت اإلاغاحلت الضازلُت وهظا مً أحل جلُُم هـام الغكابت الضازلُت ومضي فلالُتها-  4

 .حلخمض اإلاإؾؿت كلى كملُت اإلاغاحلت الضازلُت مً أحل جدلُل كىاةمها اإلاالُت وجلُُمها-  5

 :ومً هظا الخدلُل وؿخيخج أن للمإؾؿت أهضاف مؿؼغة هظهغ منها

 :ئن للمإؾؿت وهأحها مً اإلاإؾؿاث حؿعى كلى اإلاضي البلُض لخدلُم ما ًلي

 حغؼُت الؿىق اإلادلُت; 

 م اإلاىخىج وطمان وصٌى الؿللت ألصحابها  ;ججضًض آلاالث لخىَى

 لُت خضًثت لخيؿُم اإلاىخىج  ;جىؾُم الضاةغة ؤلاهخاحُت واهتهاج جلىُاث حؿٍى

 وطم مسؼؽ ؾىىي كلى مؿخىي اإلاجمم; 

 مشغوق جؼبُم اإلاداؾبت الخدلُلُت وطلً كصض جدضًض اإلاؿإولُاث وأماهً الخلل; 

  الؿهغ كلى جؼبُم أخؿً مغاحلت لخجىب الثغغاث والخالكباث اإلاالُت; 

 ىت  .جدؿين الىفاءاث للغفم مً اإلاغصوصًت اإلاالُت وؾُىلت الخٍؼ

ل: لىقائص

 :مً زالٌ صعاؾدىا الخؼبُلُت باإلاإؾؿت اؾخسلصىا بلع الىلاةص

 افخلاع كؿم اإلاالُت واإلاداؾبت ئلى وؾاةل الخلىُت الحضًثت للمغاكبت; 

 ت واإلاالُت مً خُث اإلاىصب البلع لم ًخم جغؾُمهم بلض  ;صكم الغاخت اإلالىٍى

  كضم حؿلُم اإلالؼُاث ئلى اإلاداؾبت الخدلُلُت والجهاػ اإلاداؾبي في وطم اطؼغاعي; 
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  عغم اؾخلماٌ هـام اإلاغاحلت الضازلُت في اإلاإؾؿت فهي ال جدلم الهضف اإلاغحى منها وهى الخدىم في

 .الخيالُف والغكابت وهظا عاحم للضة أؾباب

 :عغم وحىص هلاةص ئال هىان اًجابُاث جدللها اإلاإؾؿت فهي والخالي

ل:الاًجابُات

 حىصة اإلاىخىج مدلُا ووػىُا; 

 ًت كمل اإلاإؾؿت وجىؾلها كبر الىػ  ;اؾخمغاٍع

 اهدؿاب اللماٌ الخبرة; 

 جدلُم أعباح هبيرة ملىلت مً ػغف اإلاجمم; 

 ًًحلخبر مً أفظل اإلاإؾؿاث اإلاسلصت في حلامالتها مم الؼباةً واإلاىعص; 

 حؿضًض حمُم الىفلاث واإلاؿخدلاث في وكتها. 

الخـىا أن , مً زالٌ صعاؾدىا اإلاُضاهُت التي كمىا بها كلى مؿخىي مإؾؿت مداحغ الغغب بؿُضي لخظغ

وفي الىكذ طاجه هىان , اإلاإؾؿت جمخلً مىاصفاث هي بمثابت هلاغ كىة للغفم وػٍاصة حىصة اإلاللىماث اإلاالُت

 .هلاغ طلف والتي جمثل كغاكُل أمام الؿير الحؿً للمإؾؿت وجؼىعها

 :وفي هظا ؤلاػاع هخلضم ببلع الاكتراخاث والتي هسخصغها فُما ًلي

 طغوعة فخذ كؿم ًخميز بالحضازت للمغاحلت لخدلُم الؿير الجُض لللمل-  

 أهمُت اإلاغاحلت الضازلُت في طمان صحت البُاهاث وجدضًض الاهدغافاث واكتراح الحلٌى اإلاىاؾبت لها-  

 ئجباق أؾلىب جؼبُم اإلالاًير أو اإلاإشغاث ؤلاهخاحُت في جدلُل اللىاةم اإلاالُت-  

ت في اإلاإؾؿت-    اللُام بضعاؾاث خٌى هظه اللىاةم اإلاالُت الظغوٍع

اث اللمل وجدضًض هلاغ اللىة والظلف إلالغفت الثغغاث -   الاهخمام بالظبؽ الضازلي ومغاكبت مجٍغ

 وملالجتها مً كبل ؤلاصاعة والخللُل مً اإلاساػغ
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لخالألاة  لفصل  لثالح

مً زالٌ صعاؾدىا اإلاُضاهُت للمغاحلت الضازلُت في صعاؾت وجدلُل اللىاةم اإلاالُت وججؿُضه في الىاكم كلى 

 :مإؾؿت مداحغ الغغب جىصلىا ئلى بلع الىخاةج ًمىً جلخُصها فُما ًلي

حلخبر اإلاغاحلت الضازلُت هأصاة حؿُير فلالت جمثل أخض أهم مصاصع الثلت مً خُث اللمىمُاث ولهظا ٌؿدىض -  

 ;كليها في كملُت جلُُم وطلُت اإلاإؾؿت

ض مً ؾهىلت اإلاللىماث بين مسخلف مصالح اإلاإؾؿت-    ;ًجب جبنى هـام مللىماث مخيامل ًٍؼ

اصة أهمُت اإلاغاحلت الضازلُت ًجب حغُير هـغة اإلاىؿفين هدىها-    ;مً أحل ٍػ

 .عغم جىفغ حمُم ملىماث اإلاغاحلت أال أجها جخللى اللضًض مً الصلىباث التي جىلص مً هفاءجه-  
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 الخاثمة

حعخبر اللىائم اإلاالُت , مً خالل دزاطدىا إلاىطىع دوز اإلاساحعت الداخلُت في دزاطت وجدلُل اللىائم اإلاالُت

خُث تهدف إلى جىفحر معلىماث عً اإلاسهص اإلاالي للمؤطظت وأدائها , الىطُلت ألاطاطُت لإلبالغ اإلاالي عً اإلاؤطظت

اإلاالي وجدفلاتها الىلدًت خالل فترة شمىُت مدددة وجمكً هرلك مً الخعسف على حغحراث خلىق اإلالكُت مما 

 .ًجعلها الدعامت السئِظُت التي جلىم عليها عملُت اجخاذ اللسازاث

واهؼالكا مً بدثىا وحدها أن اإلاساحعت الداخلُت هي جلك الىظُفت اإلاظخللت التي جمازض بكل مىطىعُت وفي 

وجدىاول فدص , حمُع مجاالث وظائف اإلاؤطظت وهي عبازة عً وظُفت ًلىم بخأدًتها مىظفىن داخل الشسهت

 .اهخلادي لإلحساءاث والظُاطاث وجلُُمها

ومىه فان اإلاساحعت الداخلُت جبرش آلالُاث ألاطاطُت إلعؼاء الظمان إلاظخخدمي اللىائم اإلاالُت وذلك مً 

 .خالل السأي الفني اإلاداًد الري ًصدز عً مدي صحت ودكت وعدالت جلك اللىائم اإلاالُت

 :النتائج

 :مً خالل ما دزطىا وما جم الخؼسق إلُه جىصلىا إلى الىخائج الخالُت

ً أو اإلامازطحن ًلدمىن خدماث -   م مً اإلاظدشاٍز ًخضح مما جلدم أن اإلاساحعت الداخلُت هي إدازة أو فٍس

ت إلدازة اإلاؤطظت جصمم بغسض إطافت كُمت , مظخللت ومىطىعُت للمساحعت الداخلُت أو خدماث اطدشاٍز

 ;وجدظحن عملُاتها

هما وحظاعد خدماث اإلاساحعت الداخلُت للمؤطظت في جدلُم أهدافها بخىفحر مدخل مىظم ومىؼلي الخلُُم -  

هما أنها مظؤولت عً جدلُم أهداف السكابت , وجدظحن فعالُت عملُاث إدازة اإلاخاػس والعملُاث السكابُت

 ;وصحت وطالمت اللىائم اإلاالُت, الداخلُت التي حشمل زكابت هفاًت وفاعلُت العملُاث

 ;حعخبر اللىائم اإلاالُت مسآة عاهظت للىطعُت اإلاالُت الحلُلُت-  

 ;ًجب أن جخىفس الخصائص واإلاخؼلباث ألاطاطُت في اللىائم اإلاالُت التي ًخم الاعخماد عليها-  

 ;ودزحت هبحرة مً الجزاهت, ًجب أن ًكىن اللائم بمهمت اإلاساحعت الداخلُت ذو هفاءة عالُت وخبرة-  

اللىائم اإلاالُت حظمذ بخىفحر اإلاعلىماث الالشمت إلاا ًخعلم بالكُفُت التي مازطذ بها اإلاؤطظت وشاػاتها -  

وذلك مً خالل جدلُل جلك ألاوشؼت وجىطُذ هُفُت جدبحر أمىالها واإلاجاالث التي جم فيها اطخخدام , اإلاخخلفت

 ;جلك ألامىال
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 ;حعخمد اإلاؤطظت على كىائمها اإلاالُت في الحصىل على معلىماث مداطبُت-  

حظعى اإلاؤطظت إلى جسشُد كسازاتها اهؼالكا مً اللىائم اإلاالُت التي جصدزها مً خالل دزاطت معملت 

م بعع اإلاؤشساث اإلاالُت التي جكىن أهثر داللت وجىضح العالكت بحن  للمعلىماث اإلادخىاة فيها وجدلُلها عً ػٍس

وجددًد مىاػً , ختى ًدظنى لها اهدشاف هلاغ اللىة واطخغاللها أخظً اطخغالل, مخخلف عىاصسها

 ;الظعف

ل -   ٌظاهم الخدلُل اإلاالي لللىائم اإلاالُت في اجخاذ اللسازاث مً خالل معسفت كدزة اإلاؤطظت على جمٍى

اطدثمازاتها وعلى حلب اطدثمازاث حدًدة ومدي كابلُت أصىلها للخدىل الى هلدًت بأطسع ما ًمكً وبأكل 

 ;الخكالُف عىد الحاحت ومدي مالئمت الهُكل اإلاالي في جدلُم ألازباح

حظاهم اإلاساحعت الداخلُت في اهدشاف ما كد ًىحد في الدفاجس والسجالث مً أخؼاء و بالخالي الحصىل على -  

 ;هرلك حظاهم في مساحعت البُاهاث, معلىمت مداطبُت خالُت مً ألاخؼاء

عخبر هرا دوزا هاما -   حعمل اإلاساحعت الداخلُت على خماًت اإلاؤطظت مً عملُاث الخالعب والاخخُال َو

خصىصا وأن اإلاساحع الخازجي اإلاظخلل ال ٌظخؼُع اهدشاف حمُع خاالث الغش والخالعب في , وزئِظُا

هظسا لعدم جىاحده بصىزة دائمت في اإلاؤطظت واعخماده على العُىاث ؤلاخصائُت بدال مً , اللىائم اإلاالُت

وبالخالي أصبذ اإلاساحع الداخلي هى مً ٌظخؼُع أن ًدمي اإلاؤطظت التي ٌعمل بها مً عملُاث , الفدص الكامل

الخالعب باألصىل وأهه لِع هىان مً هى أكدز مىه على ذلك وبالخالي الحصىل على معلىماث ذاث مصداكُت 

 .لألػساف الداخلُت أو الخازحُت

 :التوصيات

ختى ًكىن اإلاساحع الداخلي مظخلال ومىطىعُا في عمله ًجب أن ًكىن كظم اإلاساحعت الداخلُت مظخلل عً -  

 ;ألاوشؼت التي ًساحعها

أثىاء أداء , وذلك مً أحل حعاونهم مع اإلاساحع الداخلي, طسوزة جىعُت اإلاىظفحن مً كبل ؤلادازة العلُا-  

 ;وحغُحر هظستهم اججاهه, مهامه

 ;العمل بخىصُاث اإلاساحع الداخلي ومداولت جؼبُلها كدز اإلاظخؼاع-  

وبالخالي على إهخاج اإلاعلىماث اإلاداطبُت مً خالل , جفعُل آلُاث السكابت على إعداد وعسض اللىائم اإلاالُت-  

 ;الخأهُل اإلاىاطب للمساحعحن وخاصت على اإلاظخىي الداخلي مع طسوزة التزام هؤالء باللُم ألاخالكُت
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 ;ؤلافصاح عً اللىائم اإلاالُت بشكل حُد ٌظاعد مظخخدمي اللىائم اإلاالُت على اطخعمالها بأكل جكلفت-  

 ;طسوزة ؤلاعالم بأهمُت الاطخعاهت بأطالُب وأدواث الخدلُل اإلاالي في عملُت اجخاذ اللساز- 

ع الدوزاث واليشساث اإلاخعللت -   ت في جىمُت كدزاث اإلاساحعحن الداخلُحن مً خالل جكثُف وجىَى الاطخمساٍز

 .إلهظابهم مهازاث مخجددة في مجال اإلاساحعت
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 الملخص
 

 امللخص

تهدف هذه الدراسة الى مفهىم دور املزاحعة الداخلية في دراسة وثحليل القىائم املالية بحيث يعحبر وحىد 

املزاحعة الداخلية القىية باملؤسسة من شأهه أن يعشس من اعحبار أن القىائم املالية هي عبارة عن حداول 

ويحم دراستها مع محخذي القزار بمقارهتها مع القىائم املالية , ثلخص وشاط املؤسسة خالل الدورة املحاسبية

وهذا من أحل اسحخزاج مؤشزات ودالالت مالئمة جساعدهم في فهم الىضعية املالية للمؤسسة , السابقة

 .ومزكشها املالي

 :الكلمات املفتاحية

 .الححليل املالي, الىظام املحاسبي املالي, القىائم املالية, املزاحعة الداخلية

Summary : 

This study aims at the concept of the role of internal audit in the study and analysis of financial 

statements so that the presence of a strong internal audit in the institution would enhance the 

consideration that the financial statements are tables that summarize the activity of the institution 

during the accounting cycle, and is studied with decision-makers by comparing it with the previous 

financial statements This is to extract appropriate indicators and indications that help them 

understand the financial position of the institution and its financial position. 

key words: 

Internal auditing, financial statements, financial accounting system, financial analysis. 

 

 

 

 

 


