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  انًمذيح انؼايح:

عوفدددددددذ الوؤٍَدددددددبد اإلقزٖدددددددبكٗخ رطدددددددْهاد هَدددددددزووح ّعو٘قدددددددخ فدددددددٖ ال زدددددددوح األف٘دددددددوح 

ًز٘غدددددددخ الضدددددددْهح الٖدددددددٌبع٘خ ّالزٌدددددددْع فدددددددٖ أًْدددددددطزِب هدددددددع اإلًزْدددددددبه الِبئدددددددل لْدددددددوكبد 

ب عغواف٘ددددددب ّٙددددددقبهخ الٍْددددددبئل الوبكٗددددددخ األهددددددْال ّرعددددددل كُبم ّلرَددددددبع ؽغوِددددددب ّلًزْددددددبهُ

ّالجْددددددوٗخ الوَددددددزعولخم فلوَددددددبٗوح ُددددددنٍ الزطددددددْهاد الثددددددل هددددددي لرجددددددبع ٍ٘بٍددددددبد هَددددددطوح 

للْٕددددْل للددددٔ األُددددلا  الووعددددْح لنٌِددددب قددددل رْاعددددَ عقجددددبد كافل٘ددددخ ّفبهع٘ددددخ فددددٖ ظددددل 

ثبألفطدددددبه رزعددددددل ك ف٘دددددَ العْاهددددددل ّالعول٘دددددبد الوٌغدددددديح ّرنضدددددو الوعلْهددددددبد  هلددددددٖىهؾدددددٜ٘ 

قدددددل ٌٗغدددددو عٌِدددددب لًؾوافدددددبد فدددددٖ الزَددددد٘٘و الوقزل دددددخ هدددددي رٌ دددددجنم رْع٘دددددَم الوزلفقدددددخ هودددددب 
 هقبثخ ّرقطِ٘ب.

لى إٔ هؤٍَددددددخ لقزٖددددددبكٗخ هعبٕددددددوح رَددددددعٔ للددددددٔ رؾق٘ددددددق هعددددددلالد ًوددددددْ ٍددددددوٗعخ هددددددع 

الؾدددددوٓ علدددددٔ الجقدددددبى ّاإلٍدددددزوواهٗخ لندددددي ً دددددوا للزطدددددْه فدددددٖ ّدددددنل الوؤٍَدددددخ ّرعدددددلك 

ًددددددزظ عددددددي ٍددددددعٖ إٔدددددٌبفِب أهلددددددٔ علددددددٔ ثعٚددددددِب فٖددددددل الولن٘ددددددخ عددددددي الزَدددددد٘٘و ّالددددددنٕ 

الودددددالم ّالوَدددددبُو٘ي للدددددٔ ٙدددددوبى رؾق٘دددددق الدددددوثؼم ٍّدددددعٖ الوَددددد٘وٗي للدددددٔ لٍدددددزوواهٗخ 

ًْدددددددبٛ الوؤٍَدددددددخ الدددددددنٕ ٗزدددددددةرٔ عدددددددي ٛوٗدددددددق فدددددددوٗ هقبثدددددددخ لعوائ٘دددددددخ علدددددددٔ عو٘دددددددع 

 العول٘بد.

ثدددددبلوغن هدددددي عدددددنّه عول٘دددددخ الزدددددلق٘ق الوؾبٍدددددجٖ رعدددددْك ثةغواٙدددددِب الوقبث٘دددددخ للدددددٔ عٖدددددْه 
ْهد فددددددٖ الؾقجددددددخ األف٘ددددددوح رطددددددْها فددددددةى هٌِددددددخ الزددددددلق٘ق قددددددل رطدددددد األّلددددددٔالؾٚددددددبهاد 

عو٘قددددددب ّّاٍددددددعب فددددددٖ هَددددددبه هددددددْاىٕ لزطددددددْه الوؾبٍددددددجخم لم أى ً ددددددبم الوؾبٍددددددجخ ُلفددددددَ 

رددددددْف٘و الوعلْهددددددبد اإلقزٖددددددبكٗخ لزنددددددْى ًقطددددددخ ثلاٗددددددخ للزددددددلق٘ق الوؾبٍددددددجٖ الددددددنٕ ٗزددددددْلٔ 

عول٘ددددددخ فؾددددددٔ الج٘بًددددددبدم الؾَددددددبثبدم الوَددددددزٌلاد للزةكددددددل هددددددي ٕددددددؾزِب ّهددددددلٓ روض٘ددددددل 

 ي الوبلٖ ّالْٙع٘خ الؾق٘ق٘خ للوؤٍَخ.القْائن الؾبل٘خ للووك

فبلزلق٘ق الوؾبٍجٖ ُْ الع٘ي الَبُوح علٔ كل هب ٗزعلق ثبلوؤٍَخ ٍع٘ب لزؾق٘ق أُلافِب ٍّ٘بٍزِب 

الوزجعخ لم رعطٖ لَ أُو٘خ كج٘وح ّكنا اللّه األٍبٍٖ ّالِبم فٖ رؾَ٘ي الووكّكٗخ كافل الوؤٍَخم 

لٔ كّه الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ هفع ّرؾَ٘ي ّثٌبىا علٔ هب ٍجق ٌٍزطوق فٖ هْْٙعٌب ُنا ل

 هوكّكٗخ الوؤٍَخ.

 :اإلّنبل٘خٛوػ 

 هب الوقْٖك ثبلزلق٘ق الوؾبٍجٖم ّهب هلٓ هَبُوزَ فٖ رؾَ٘ي هوكّكٗخ الوؤٍَخ ؟ 

 :ّلإلعبثخ علٔ ُنٍ اإلّنبل٘خ ٗزطلت هٌب رغيئزَ للٔ أٍئلخ فوع٘خ 

 و ثِب الزلق٘ق؟هب الوقْٖك ثبلزلق٘ق الوؾبٍجٖ؟  ّهبُٖ ال زواد الزٖ ٗو 

 هب ه ِْم الووكّكٗخ؟ 

 ك٘ف َٗبعل الزلق٘ق الوؾبٍجٖ الوؤٍَخ علٔ رؾَ٘ي هوكّكٗزِب؟ 

  هب هنبًخ الزلق٘ق الوؾبٍجٖ كافل الوؤٍَخ االقزٖبكٗخ ّاللّه النٕ ٗؤكَٗ فٖ ٍج٘ل
 رطْٗوُب؟

 ب الزلق٘ق الوؾبٍجٖ للوؤٍَخ االقزٖبكٗخ؟  هب ُٖ اإلٙبفخ الزٖ ٗولُ 
 فوٙ٘بد اللهاٍخ:

 ؤالد ًٌطلق هي ال وٙ٘بد األٍبٍ٘خلإلعبثخ علٔ الزَبّ

 ٗلعت الزلق٘ق الوؾبٍجٖ كّه هِن فٖ الوؤٍَخ ّثبلقْٖٓ الزلق٘ق اللافلٖ. -

 الووكّكٗخ عالقخ هْعْكح ث٘ي الٌزبئظ الوزؾٖل علِ٘ب ّالوٍبئل الزٖ اٍزقلهذ للؾْٖل علِ٘ب.  -

 ؾق٘ق هوكّكٗخ عبل٘خ.ٗؤكٕ الزلق٘ق للٔ رؾَ٘ي فعبل٘خ الوؤٍَخ ّثبلزبلٖ ر -
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 أُو٘خ اللهاٍخ:

روعع أُو٘خ اللهاٍخ للٔ ٛج٘عخ األُلا  الوزْفبح هي الزلق٘ق الوؾبٍجٖ ّكنا اعزوبك الوؤٍَبد  -

االقزٖبكٗخ علٔ عول٘خ الزلق٘ق الوؾبٍجٖ هي أعل رؾَ٘ي هوكّكٗزِب الزٖ ٗولُب لِب ؽزٔ ٗزٌَٔ 
 للوؤٍَخ لظِبه هؤٗخ هَزقجل٘خ ّاٙؾخ األُلا .

 ا  الجؾش:أُل

 .خلثواى ال بئلح النج٘وح الزٖ ٗولُب الزلق٘ق الوؾبٍجٖ للوؤٍَ -

 رؾلٗل اللّه األٍبٍٖ للزلق٘ق فٖ رَ٘٘و الوْاهك الجْوٗخ. -

 القلهبد الغل٘خ الزٖ ٗقلهِب الزلق٘ق الوؾبٍجٖ للوؤٍَخ. -

 أٍجبة لفز٘به الوْْٙع:

 وؾبٍجٖ كافل الوؤٍَخ.لوعوفخ اٙل٘خ الٖؾ٘ؾخ ّاللق٘قخ فٖ رطج٘ق الزلق٘ق ال -

 هي أعل هل اإلٙبفخ الؾق٘ق٘خ ّال عبلخ للزلق٘ق الوؾبٍجٖ لٖبلؼ الوؤٍَخ االقزٖبكٗخ. -
 العول علٔ هفع األكاى ّرؾَ٘ي الووكّكٗخ كافل الوؤٍَبد االقزٖبكٗخ. -

 هٌِظ اللهاٍخ:

 الوٌِظ الوزجع فٖ ُنٍ  اللهاٍخ ُْ الوٌِظ الْٕ ٖ.

 ٕعْثبد الجؾش:

 د الجؾش الزٖ ّاعِزٌٖ أصٌبى الجؾش ُٖ:هي ث٘ي ٕعْثب

الؾَبٍ٘خ النج٘وح الوْعْكح فٖ الزلق٘ق الوؾبٍجٖ ّالزقْ  هي لثواى الوعلْهبد الوزعلقخ  -

 ثبلوؤٍَخ.
 ٍوٗخ ّصبئق الوؤٍَخ ّفبٕخ الوبل٘خ. -

 كهاٍبد ٍبثقخ:
ٔ ٍجع ًٖ٘وح. كّه الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ رؾَ٘ي هوكّكٗخ الوؤٍَخم هنكوح هبٍزو رقٖ -

. ُلفذ اللهاٍخ للٔ هؾبّلخ اثواى اُو٘خ 2016هؾبٍجخم عبهعخ عجل الؾو٘ل اثي ثبكٌٗم هَزغبًنم 
الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ الوؤٍَخم ثبعزجبهٍ أكاح فعبلخ روضل اؽل اُن هٖبكه الوعلْهبد الزٖ ٗوني 

 االعزوبك علِ٘ب.
هنكوح هبٍزوم رقٖٔ  ٍبلن عبئْخم كّه ّظ٘ خ الزلق٘ق فٖ رق٘٘ن ً بم الوواقجخ الزَ٘٘وم -

. رقْم ّظ٘ خ الزلق٘ق ثلّه هِن فٖ رق٘٘ن 2018هؾبٍجخم عبهعخ عجل الؾو٘ل اثي ثبكٌٗم هَزغبًنم 
ّرطْٗو ً بم الوقبثخ اللافل٘خ  ُّْ هب ٗؤصو اٗغبثب علٔ األكاى الوبلٖ للوؤٍَخ كوب ٗعزجو ً بم 

 أُلافِب النبهلخ. هواقجخ الزَ٘٘و هي أُن األً وخ كافل الوؤٍَخ الزٖ رَعٔ لزؾق٘ق
 ُ٘نل الجؾش:

 ثغوٗ الْْٕل للٔ األُلا  الوزْفبح هي الجؾش قوٌب ثزقَ٘ن الجؾش للٔ:

ال ٖل األّل عوْه٘بد ؽْل الزلق٘ق الوؾبٍجٖ ّقَن للٔ صالس هجبؽش فبألّل رٌبّل هبُ٘خ الزلق٘ق 

ب للٔ هعبٗ٘و الزلق٘قم الوؾبٍجٖ ّالضبًٖ هجبكئ الزلق٘ق الوؾبٍجٖ ّأًْاعَ ٍّّبئلَ أهب الضبلش فزطوقٌ

أهب ف٘وب ٗقٔ ال ٖل الضبًٖ فنبى ؽْل الووكّكٗخ فةفنًب ً وح علٔ الووكّكٗخ ّهقبَِٗ٘بم 

هنًْبرِب ّهزطلجبرِبم الوجؾش األّل كبى ؽْل هلفل الووكّكٗخ ّأُن هقبَِٗ٘بم أهب الضبًٖ هنًْبد 
خ للووكّكٗخ كافل الوؤٍَخ.ثبلٌَج ّهزطلجبد الووكّكٗخ ّالوجؾش الضبلش كبى ؽْل أُو٘خ الزلق٘ق
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 ػًىيُاخ زىل انرذلُك انًساعثٍ                                             انفصم األول:

 ذًهُذ:

لى الزطددددددْه النج٘ددددددو الددددددنٕ ّددددددِلرَ الوؤٍَددددددخ عجددددددو الدددددديهي ّكددددددنا الزطددددددْه فددددددٖ هغددددددبل 

رْدددددددددبثنِبم ععدددددددددل العالقدددددددددبد اإلقزٖدددددددددبكٗخ ّرٍْددددددددد٘ع ًطدددددددددبق الوجدددددددددبكالد الزغبهٗدددددددددخ ّ

الوؤٍَدددددخ رزعبهدددددل هدددددع عدددددلح أٛدددددوا  هقزل دددددخ ُّ٘ئدددددبد لِدددددب هٖدددددبلؼ ثْدددددنل هجبّدددددو أّ 

غ٘دددددو هجبّدددددو فدددددٖ الوؤٍَدددددخ هودددددب أّعدددددت علدددددٔ الوؤٍَدددددخ رجٌدددددٖ ّظ٘ دددددخ علٗدددددلح كافدددددل 

ُ٘نلِدددددب الزٌ ٘ودددددٖم رَدددددوؼ لِدددددب ثدددددةثالا كدددددل ُدددددؤالى الوزعدددددبهل٘ي ثندددددل الزطدددددْهاد كافدددددل 

 الوؤٍَخ ّكنا الٌْبٛبد الزٖ رقْم ثِب.
رقدددددْم ثِدددددنٍ الوِودددددخ علدددددٔ أكودددددل ّعدددددَم ّعدددددت أى رزوزدددددع ُدددددنٍ الوِودددددخ ثٖددددد خ ّلندددددٖ 

الؾ٘ددددددبك ّالوْٙددددددْع٘خ فددددددٖ لٖٗددددددبل هقزلددددددف الزقددددددبهٗو لددددددْ ِٗوِددددددن األهددددددو ّعلددددددٔ ُددددددنا 

 .األٍبً ًْة الزلق٘ق الوؾبٍجٖ لوَبعلح الوؤٍَخ علٔ رلج٘خ ُنٍ الوزطلجبد
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 ػًىيُاخ زىل انرذلُك انًساعثٍ                                                    انفصم األول:

 انًثسث األول: ياهُح انرذلُك انًساعثٍ

لى ظِْه هٌِخ الزلق٘ق ّرطْهُب عبى كٌز٘غخ ؽزو٘خ للزطْه ّالزٍْع النٕ عوفزَ األًْطخ 

اإلقزٖبكٗخ ّاً ٖبل الولن٘خ عي االكاهحم ف ٖ ظل ُنٍ الوعط٘بد ٗقْم الزلق٘ق الوؾبٍجٖ هي 

ْب  األفطبى ّالزبعجبد الٔ لثلاى الوإٔ ال ٌٖ الوؾبٗل عي هلٓ ٕلق ّعلالخ القْائن الوبل٘خ اكز

 للوؤٍَبد ّلٖٗبل ًزبئظ عول٘خ الزلق٘ق ّال ؾٔ لألٛوا  ماد الوٖلؾخ
(1)  

. 

 انًطهة األول: انرطىس انراسَخٍ نهرذلُك انًساعثٍ
للزؾقدددددق هدددددي ٕدددددؾخ  ّؽبعدددددخ اإلًَدددددبى 15لى ظِدددددْه ً وٗدددددخ الق٘دددددل الوددددديكّط فدددددٖ القدددددوى 

الج٘بًدددددبد الوؾبٍدددددج٘خ الزدددددٖ ٗعزودددددل علِ٘دددددب فدددددٖ لرقدددددبم قواهاردددددَم ّالزةكدددددل هدددددي هطبثقدددددخ رلدددددى 

الج٘بًدددددبد للْاقدددددع صدددددن ارَدددددع ًطدددددبق الزدددددلق٘ق فْدددددول ّؽدددددلاد القطدددددبع القدددددبٓ اإلقزٖدددددبكٗخ 

هدددددددي هْدددددددبهٗع ّهٌْدددددددلد هقزل دددددددخ فْٖٕدددددددب ثعدددددددل الزطدددددددْه الدددددددنٕ ؽدددددددلس فدددددددٖ علدددددددن 

م Luca Faciollوددددددب ّهك فددددددٖ هٍْددددددْعخ الوؾبٍددددددجخ ثبرجددددددبع ً ددددددبم الق٘ددددددل الودددددديكّط ك

ّهددددددع ظِددددددْه الضددددددْهح الٖددددددٌبع٘خ فددددددٖ ثوٗطبً٘ددددددب ّرطددددددْه الٖددددددٌبعخ ّالزغددددددبهح ّاليٗددددددبكح 

فدددددٖ أًْدددددطخ الوؤٍَدددددبد ّىٗدددددبكح ال غدددددْح ثددددد٘ي الودددددبلن٘ي ّاالكاهحم فدددددبى الِدددددل  الوئَ٘دددددٖ 

للزددددلق٘ق لددددن ٗزغ٘ددددو ُّددددْ اكزْددددب  الغددددِ ّالقطددددة ّلنددددي الزغ٘ددددو الوِددددن الددددنٕ ٛددددوأ فددددالل 

ُددددددْ االعزددددددوا  ّالوغجددددددخ ثْعددددددْك ً ددددددبم هؾبٍددددددجٖ ألعددددددل الزةكددددددل  1850ٗددددددخ ال زددددددوح ّلغب
هددددي كقددددخ الج٘بًددددبد الوؾبٍددددج٘خ هددددي قجددددل ّددددقٔ هَددددزقل ّهؾبٗددددلم ّقددددل ًددددٔ علددددٔ ملددددى 

م األهددددددو الددددددنٕ أكٓ الددددددٔ رطددددددْٗو 1862ٕددددددواؽخ قددددددبًْى الْددددددوكبد االًغل٘دددددديٕ لَددددددٌخ 

هٌِددددددخ الزددددددلق٘قم ّٙددددددوّهح ّعددددددْك أّددددددقبٓ هددددددؤُل٘ي ّهددددددلهث٘ي للق٘ددددددبم ثِددددددنٍ الوِوددددددخ 
(2)

. 

 1581اى الزدددددلق٘ق فدددددٖ فٌَ٘٘ددددد٘ب ثبٗطبل٘دددددب عدددددبم لودددددخ هٌِ٘دددددخ فدددددٖ ه٘ددددد ّقدددددل ظِدددددود أّل هٌ

صددددن ارغِددددذ الددددلّل األفددددوٓ الددددٔ رٌ دددد٘ن ُددددنٍ الوٌِددددخ ّكددددبى لجوٗطبً٘ددددب ال ٚددددل فددددٖ ُددددنا 

الزٌ ددددددد٘ن الوٌِدددددددٖم ؽ٘دددددددش إٔدددددددجؾذ عول٘دددددددخ الزدددددددلق٘ق الوؾبٍدددددددجٖ هٌِدددددددخ هَدددددددزقلخ فدددددددٖ 
صدددددددن كٌدددددددلا  1854٘ي ثدددددددةكًجوح ثوٗطبً٘دددددددب عٌدددددددلهب أًْدددددددةد عوع٘دددددددخ الوؾبٍدددددددج٘ي القدددددددبًًْ٘

م ّألوبً٘دددددددددددب 1882م ّالْالٗددددددددددبد الوزؾدددددددددددلح األهوٗن٘ددددددددددخ 1881م ّفددددددددددٖ فوًَدددددددددددب 1880

هددددددع العلددددددن أى  الوٌِددددددخ ًْددددددةد فددددددٖ ُددددددنٍ الددددددلّل قجددددددل ملددددددىم  1904م ّأٍددددددزوال٘ب 1896

ؽ٘ش رنًْذ ٍغالد لق٘ل أٍوبى الوؾبٍج٘ي ّالولقق٘ي كوٌِ٘٘ي 
(3.) 

كبًذ هٌُ٘خ األُلا  الوزْفبح هٌِب هي عِخم ّهي عِخ  لما الزطْهاد الوزالؽقخ للزلق٘ق الوؾبٍجٖ

أفوٓ ًز٘غخ الجؾش الوَزوو لزطْٗو ُنٍ الوٌِخ هي الغبًت الٌ وٕ ثغ٘خ ععلِب رزوبّٔ ّالزغ٘واد 
النج٘وح الزٖ عوفزِب ؽوكخ الزغبهح العبلو٘خ ّاالقزٖبك العبلوٖ ثْنل عبمم ّالزٖ ِّلرِب الوؤٍَبد 

أُن الوواؽل الزبهٗق٘خ للزلق٘ق  ّلنلى ٌٍْهك فٖ هبٗلٖ االقزٖبكٗخ علٔ ّعَ القْٖٓم
(4)

. 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 17م 2007ٓكاه ّائل للٌْو ّالزْىٗعم األهكى  –الٌبؽ٘خ الٌ وٗخ ّالعلو٘خ  –فبلل أه٘ي عجل هللام علن رلق٘ق الؾَبثبد   - (1) 

    م2006ُبكٕ الزو٘وٖم هلفل للٔ الزلق٘ق هي الٌبؽ٘دخ الٌ وٗدخ ّالعلو٘دخم كاه ّائدل للٌْدوم عودبىم األهكىم الطجعدخ الضبلضدخ    - (2)

ٓ17.16.  

م 2010ٍبهٖ هؾوـل الْقبك ّأم لؤٕ ّكٗبىم رلق٘ق الؾَبثبدم هنزجخ الوغزوع العوثٖ للٌْو ّالزْىٗعم األهكىم الطجعخ األّلٔ  -( 3)
ٓ19.18. 

هؾٖ اللٗي ثقزخم رةص٘و الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ روّ٘ل القواهاد كافل الوؤٍَخ االقزٖبكٗخم هنكوح    الوبٍزوم قَن العلْم  -( 4)

 .  36.35م 2012ٓ-2011االقزٖبكٗخم 
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 : 1500: انفرشج يٍ انؼصش انمذَى زرً عُح األونًانًشزهح 

ٍددددددلطبد اللّلددددددخ ّالوْددددددوّعبد فددددددٖ ُددددددنٍ ال زددددددوح كبًددددددذ الوؾبٍددددددجخ رقزٖددددددو علددددددٔ  لى

العبئل٘دددددخ الزدددددٖ كبًدددددذ رِدددددزن فبٕدددددخ ثوغدددددوك الوقددددديّى الَدددددلعٖم ؽ٘دددددش رندددددْى العول٘دددددخ 

هزندددددوهح عدددددلح هدددددواد فدددددٖ ال زدددددوح الْاؽدددددلح إٔ الْٕدددددْل الدددددٔ اللقدددددخ ّهٌدددددع إٔ رالعدددددت 

 أّ غِ ثبللفبرو 

كوددددددب رو٘دددددديد ُددددددنٍ ال زددددددوح ثووبهٍددددددخ الزددددددلق٘ق عددددددي ٛوٗددددددق االٍددددددزوبعم إ اٍددددددزوبع 

ثِددددددنٍ العول٘ددددددخ للؾَددددددبثبد الزددددددٖ كبًددددددذ رزلددددددٔ عل٘ددددددَ ّاٍددددددزعوبل  الْدددددقٔ الددددددنٕ ٗقددددددْم

 . فجورَ ّرغوثزَ لوعوفخ ٕؾخ ّهلٓ كقخ هب كبى َٗوعَ

 : 1850 – 1500انًشزهح انثاَُح: انفرشج يا تٍُ 

رو٘ددددديد ُدددددنٍ ال زدددددوح ثبلزوِ٘دددددل للضدددددْهح الٖدددددٌبع٘خم ّلعدددددل هدددددب ٗوندددددي اٍزقالٕدددددَ فعدددددال 

رِدددددب ّىٗدددددبكح الؾبعدددددخ للودددددلقق٘ي. هدددددي ُدددددنٍ األف٘دددددوح ُدددددْ اً ٖدددددبل الوؤٍَدددددخ عدددددي اكاه

كودددددب ردددددن رطج٘دددددق ّاٍدددددزعوبل ً وٗدددددخ الق٘دددددل الوددددديكّط فدددددٖ الٌ دددددبم الوؾبٍدددددجٖ ؽزدددددٔ ّلدددددْ 

لدددددن ٗندددددي ثٖدددددْهح هزطدددددْهح كودددددب ُدددددْ هَدددددزعول ؽبل٘دددددبم ّظِدددددْه ًدددددْع هدددددي الوقبثدددددخ 

 .(5)اللافل٘خ علٔ الوْبهٗع 

 : 1905 - 1850انًشزهح انثانثح: انفرشج يا تٍُ 

الدددددنٕ ّدددددِلرَ ُدددددنٍ ال زدددددوح فبٕدددددخ ثعدددددل اًطدددددالق الضدددددْهح  اى الٌودددددْ االقزٖدددددبكٕ النج٘دددددو

الٖددددددٌبع٘خ فددددددٖ الوولنددددددخ الوزؾددددددلح ّاالً ٖددددددبل الزددددددبم ّالٌِددددددبئٖ ثدددددد٘ي الولن٘ددددددخ ّاالكاهحم 

ّظِددددددْه الؾبعددددددخ لوددددددبلنٖ الوؤٍَددددددبد ّالوْددددددبهٗع ّهددددددع ٕددددددلّه قددددددبًْى الْددددددوكبد 

الدددددددنٕ أّعددددددت علددددددٔ ّدددددددوكبد الوَددددددبُوخ رددددددلق٘ق ؽَدددددددبثبرِب  1862الجوٗطددددددبًٖ ٍددددددٌخ 

 .(6) ق هَزقلهي ٛو  هلق
 إنً َىيُا هزا: 1905انًشزهح انشاتؼح: انفرشج يٍ 

أُددددن هددددب ٗو٘ددددي ُددددنٍ ال زددددوح ُددددْ ظِددددْه الْددددوكبد النجددددوٓ ّكددددنا االعزوددددبك علددددٔ ً ددددبم 

الوقبثدددددددخ اللافل٘دددددددخ ثٌَدددددددجخ كج٘دددددددوح هودددددددب أعطدددددددٔ الودددددددلقق أُو٘دددددددخ ّاٙدددددددؾخ ّعل٘دددددددخ لم 

٘دددددددخ إٔدددددددجؼ االعزودددددددبك علدددددددٔ الزدددددددلق٘ق االفز٘دددددددبهٕ ثةفدددددددن عٌ٘دددددددبد لؽٖدددددددبئ٘خ فدددددددٖ عول

الزددددددلق٘ق كوددددددب أثددددددوى الِددددددل  األٍددددددؤ أال ُّددددددْ لثددددددلاى الددددددوإٔ ال ٌددددددٖ ّالوؾبٗددددددل ؽددددددْل 

القددددددْائن الوبل٘دددددددخ ّهددددددلٓ ٍدددددددالهزِب فدددددددٖ روض٘ددددددل الووكدددددددي الوددددددبلٖ للوؤٍَدددددددخ ّالٌزدددددددبئظ 

 .(7) الوَغلخ
 انًساعثٍ يفهىو انرذلُكانًطهة انثاٍَ: 

بد لى رعددددددلك الزعددددددبهٗف القبٕددددددخ ثبلزددددددلق٘ق الوؾبٍددددددجٖ هددددددي قجددددددل الوقزٖدددددد٘ي ّالِ٘ئدددددد

ّاألٛدددددوا  ال بعلدددددخ فدددددٖ ُدددددنا الوغدددددبل ّثدددددبلوغن هدددددي افدددددزال  ثعددددد٘ الو دددددبُ٘ن هدددددي 

ًبؽ٘دددددخ الْدددددنل لال أى الوٖدددددله ّاؽدددددل ّالِدددددل  ً َدددددَم ّهدددددي ثددددد٘ي الزعدددددبهٗف الزددددددٖ 
 أعط٘ذ للزلق٘ق الوؾبٍجٖ ًنكو هب ٗلٖ: 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14م 1996ٓزْٕ عجل الَالمم هواععخ الوعبٗ٘و ّاإلعواىادم كاه الٌِٚخ العوث٘خم ث٘وّدم الطجعخ الواثعخم لّ  -( 5) 

 .2م 1999ٓأٍبٍ٘بد الزلق٘ق فٖ ظل الوعبٗ٘و األهوٗن٘خ ّاللّل٘خم األهكىم  مؽَ٘ي القبٖٙ ّك. ؽَ٘ي كؽلّػ  -( 6)

 .19م 2006ٓوٗخ ّالعلو٘خم كاه ّائل للٌْوم عوبىم األهكىم الطجعخ الضبلضخ  ُبكٕ الزو٘وٖم هلفل للٔ الزلق٘ق هي الٌبؽ٘خ الٌ  -( 7) 
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عول٘دددددددخ هٌز ودددددددخ للؾٖدددددددْل  ػشفرهههههههي اندًؼُهههههههح انًساعهههههههثُح األيشَكُهههههههح ت َهههههههي: .1

علددددددددٔ القددددددددوائي الوورجطددددددددخ ثبلعٌبٕددددددددو اللالددددددددخ علددددددددٔ األؽددددددددلاس االقزٖددددددددبكٗخم 

ّرقَدددددد٘وِب فدددددددٖ ّدددددددنل هْٙددددددْعٖ قٖدددددددل الزةكدددددددل هددددددي كهعدددددددخ هَدددددددبٗوح ُدددددددنٍ 
وعددددددبٗ٘و الوْٙددددددْع٘خ صددددددن رْٕدددددد٘ل ًزددددددبئظ ملددددددى لألٛددددددوا  الوعٌ٘ددددددخ العٌبٕددددددو لل

(1)
. 

 اإلعددددددددواىاد فههههههههٍ زههههههههٍُ َؼههههههههشف بانرًًُههههههههٍب انرههههههههذلُك انًساعههههههههثٍ ت َههههههههي: .2

الوقزل دددددخ الزدددددٖ ٗقدددددْم ثِدددددب ّدددددقٔ هَدددددزقل ّهؾبٗدددددل ألعدددددل الزْٕدددددل الدددددٔ هإٔ 

فٌدددددٖ هؾبٗدددددل ف٘ودددددب لكا كبًدددددذ الوعلْهدددددبد الوَدددددغلخ ثبلدددددلفبرو ّالوَدددددزٌلاد رعندددددٌ 

القزٖدددددبكٗخ الزدددددٖ رودددددذ فدددددالل فزدددددوح هعٌ٘دددددخ ثبلوؤٍَدددددخ هؾدددددل ّثعلالدددددخ األؽدددددلاس ا

الزدددددلق٘ق ّلى ُدددددنٍ الج٘بًدددددبد الوؾبٍدددددج٘خ ردددددن رؾٚددددد٘وُب ّفقدددددب للوجدددددبكئ الوؾبٍدددددج٘خ 

 الوزعبه  علِ٘ب.
الوقبثددددددخ الزددددددٖ ٗوبهٍددددددِب  كًهههههها َؼههههههشف بلزًههههههذ نطفههههههٍب انرههههههذلُك ػهههههههً لَههههههي: .3

الْددددددقٔ الوٌِددددددٖ الوؤُددددددل قبًًْ٘ددددددب ّؽَددددددت األٕددددددْل الوٌِ٘ددددددخ ثغ٘ددددددخ الزةكددددددل 

ٖدددددبكقخ علدددددٔ ٕدددددلق ّعلالدددددخ القدددددْائن الوبل٘دددددخ الَدددددٌْٗخ للوؤٍَدددددخ ّالوزوضلدددددخ ّالو

فٖ الو٘ياً٘خ العبهخم قبئوخ اللفلم ّقبئوخ الزلفقبد الٌقلٗخ 
(2)

. 

ب انرهههههههههذلُك انًساعهههههههههثٍ ػههههههههههً gernondب و ب  bonnaultكًههههههههها ػهههههههههشف ب .4

افزجدددددبه رقٌدددددٖ ٕدددددبهم ّثٌدددددبى ثةٍدددددلْة هدددددي ٛدددددو  هٌِدددددٖ ّهَدددددزقل ثغ٘دددددخ  لَهههههي:

ٔ ًْع٘ددددددخ ّهٖددددددلاق٘خ الوعلْهددددددبد الوبل٘ددددددخ الوقلهددددددخ هددددددي لعطددددددبى ها  هعلددددددل علدددددد
ُددددددنٍ الوعلْهددددددبد  ّلعددددددلاكٛددددددو  الوؤٍَددددددخم ّعلددددددٔ هددددددلٓ لؽزددددددوام الْاعجددددددبد 

فددددددددٖ كددددددددل ال ددددددددوّ  ّعلددددددددٔ هددددددددلح اؽزددددددددوام القْاعددددددددل ّالقددددددددْاً٘ي ّالوجددددددددبكئ 

الوؾبٍدددددددج٘خ الوعودددددددْل ثِدددددددبم فدددددددٖ الٖدددددددْهح الٖدددددددبكقخ علدددددددٔ الوْعدددددددْكاد فدددددددٖ 

الْٙع٘خ الوبل٘خ ًّزبئظ الوؤٍَخ 
(3)

. 

هدددددي فدددددالل الزعدددددبهٗف الَدددددبثقخ رغدددددل أى رعوٗدددددف الزدددددلق٘ق الوؾبٍدددددجٖ ٗٚدددددن عدددددلح ًقدددددبٛ -

 خ ُّٖ: هِو  

  الزددلق٘ق الوؾبٍددجٖ ُددْ عول٘ددخ هٌز وددخ ّهوٌِغددخ: ألًِددب رددزن فددالل عددلح هواؽددل هززبثعددخ

رزبثعددددب هٌطق٘ددددب ّرزنددددْى عول٘ددددخ الزددددلق٘ق الوؾبٍددددجٖ هددددي أهثددددع هواؽددددل أٍبٍدددد٘خ ُددددٖ: 
أعوددبل الزددلق٘قم ّأف٘ددوا هوؽلددخ ثلددْهح الٌزددبئظ  هوؽلددخ قجددْل الزنددبل٘فم هوؽلددخ رقطددٜ٘

 ّلعلاك ّعوٗ الزقبهٗو.

  ٙدددوّهح الؾٖدددْل علدددٔ أكلدددخ اإلصجدددبد ّالقدددوائي ّرق٘وِدددب ثطوٗقدددخ هْٙدددْع٘خ: ؽ٘دددش

روضددددل عول٘ددددخ عوددددع ّرقددددلٗن األكلددددخ عددددُْو عول٘ددددخ الزددددلق٘ق للؾنددددن علددددٔ هددددلٓ روْددددٖ 

د فدددٖ الزدددلق٘ق رةك٘دددلاد الوؤٍَدددخ هدددع الوعدددبٗ٘و الوْٙدددْع٘خ ّهدددي ٕدددْه أكلدددخ اإلصجدددب

ًغدددل: الْعدددْك الودددبكٕم الوالؽ دددخم الوٖدددبكقبدم اإلقدددواهاد اإلكاهٗدددخم الْدددِبكاد هدددي 

 كافل ّفبهط الوؤٍَخ.

 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .109م 2003ٍٓاله٘خم كاه ّائل للٌْوم عوبىم هغ٘ل ؽبٍن الْوعم الوواععخ عي الوَؤّل٘خ اإلعزوبع٘خ فٖ الوٖبه  اإل - (1)

 .103م 2005ٓأه٘ي الَ٘ل أؽول لط ٖم الوواععخ اللّل٘خ ّعْلوخ هأً الوبلم اللاه الغبهع٘خم اإلٍنٌلهٗخم  - (2)

 .13فبلل أه٘ي عجل هللام علن رلق٘ق الؾَبثبدم ثلّى ٛجعخم األهكىم كاه ّائل للٌْوم ٓ  - (3)
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 ٘و للدددددٔ القدددددْائن الوبل٘دددددخ القبٙدددددعخ لعول٘دددددخ الزدددددلق٘ق هغدددددبل ًّطدددددبق الزدددددلق٘ق: ْٗددددد

ّالوزوضلدددددددخ فدددددددٖ: قبئودددددددخ الووكدددددددي الودددددددبلٖم ّالدددددددلفل ّقبئودددددددخ الزدددددددلفقبد الٌقلٗدددددددخ 

ّقبئوددددددخ الزغ٘ددددددو فددددددٖ ؽقددددددْق الوَددددددبُو٘ي ّاإلٗٚددددددبؽبد الز َدددددد٘وٗخ الونولددددددخ لِددددددنٍ 
القدددددْائن الوبل٘دددددخم اهدددددب ًطدددددبق الزدددددلق٘ق فْ٘ددددد٘و للدددددٔ لعدددددواىاد الزدددددلق٘ق الزدددددٖ رجدددددلّ 

الئوددددددخ فددددددٖ ٙددددددْى ال ددددددوّ  الوؾ٘طددددددخ لزؾق٘ددددددق أُددددددلا  الزددددددلق٘ق ٙددددددوّهٗخ ّه
(4)

. 

 :ٖرْول عول٘خ الزلق٘ق هب ٗلٖ: ال ؾٔم الزؾق٘ق ّالزقوٗو ُّنا هب ْٗٙؾَ الْنل الزبل 

  : عول٘بد رلق٘ق الؾَبثبدI - 1الْنل هقن                                                      

                             

  

 
 

 

 الوٖله: 
 2006ُبكٕ الزو٘وٖم هلفل للٔ الزلق٘ق هي الٌبؽ٘خ الٌ وٗخ ّالعلو٘خم كاه ّائل للٌْوم عوبىم األهكىم الطجعخ الضبلضخ  

ردددددن رَدددددغ٘لِب ّرؾل٘لِدددددبم  الزدددددٖ: ُّدددددْ الزةكدددددل هدددددي ٕدددددؾخ ق٘دددددبً العول٘دددددبد انفسههههه  - أ

 لافل٘خ ّالقبهع٘خ.ّالزةكل هي علٗخ الوَزٌلاد ال
: ٗقٖددددددل ثددددددَ لهنبً٘ددددددخ الؾنددددددن علددددددٔ ٕددددددالؽ٘خ القددددددْائن الوبل٘ددددددخ الٌِبئ٘ددددددخ انرسمُههههههك - ة

 كزعج٘و ٍل٘ن ألعوبل الوْوّع عي فزوح هبل٘خ هعٌ٘خ.

: ّٗعٌددددددٖ ثلددددددْهح ًزددددددبئظ ال ؾددددددٔ ّالزؾق٘ددددددق ّلصجبرِددددددب فددددددٖ رقوٗددددددو ٗقددددددلم انرمشَههههههش - د

للٔ هي ِٗوَ األهو كافل الوْوّع ّفبهعَ 
(5)

. 

القددددددْائن الوبل٘دددددخ: ً دددددوا ألُو٘ددددددخ الوعلْهدددددخ الزدددددٖ رؾزِْٗددددددب  هعدددددبٗ٘و ق٘دددددبً ٕدددددلق - س

القدددددْائن الوبل٘دددددخ لألٛدددددوا  ماد الوٖدددددلؾخ ٗغدددددت الزةكدددددل هدددددي هَدددددبٗوح لعدددددلاك ّعدددددوٗ 

ُدددددددنٍ القدددددددْائن للوعدددددددبٗ٘و الوْٙدددددددْع٘خ ّّفدددددددق لٛدددددددبه هؾدددددددلكم ّْٗدددددددول لٛدددددددبه لعدددددددلاك 

و ّعدددددوٗ القدددددْائن الوبل٘دددددخ كدددددل هدددددي الوجدددددبكئ الوؾبٍدددددج٘خ  الوقجْلدددددخ قجدددددْال عبهدددددب ّهعدددددبٗ٘
الوؾبٍددددددجخ الٌْٛ٘ددددددخ ّهعددددددبٗ٘و الوؾبٍددددددجخ اللّل٘ددددددخم ّٗزؾقددددددق ُددددددنا الِددددددل  هددددددي فددددددالل 

 لهزضبل الولقق لوعبٗ٘و الزؾق٘ق اللّل٘خ اصٌبى الق٘بم ثعول٘خ الزؾق٘ق.

لٖٗددددددددبل ًزددددددددبئظ عول٘ددددددددخ الزددددددددلق٘ق للددددددددٔ األٛددددددددوا  ماد الوٖددددددددلؾخ ّالوِزوددددددددخ    - ط

عزجددددددبه ثٌْددددددبٛ الوؤٍَددددددخم هددددددي فددددددالل عددددددوٗ الزقوٗددددددو ٗزٚددددددوي هإٔ فٌددددددٖ هؾبٗددددددلم ثة

أى هإٔ هلقق ٗعجو عي ٕلق ّٕؾخ القْائن الوبل٘خ 
(6)

.  
 

 

 
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-bu.univألهثبػم هنكوح هبعَ٘زوم الوْقع اإللنزوًّٖ ثٌٍْخ ؽويحم كّه الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ ر ع٘ل الوقبثخ علٔ لكاهح ا -( 4)

ouargla.dz 5م 2011ٓم 2010م عبهعخ ٍط٘فم20/03/2020م ربهٗـ اإلٛالع . 
هؾوـل فٚ٘ل هَعلم فبلل هاغت القط٘تم كهاٍخ هعوقخ فٖ رلق٘ق الؾَبثبدم كاه كٌْى الوعوفخ العلو٘خ للٌْوّالزْىٗعم عوبىم  -( 5)

 .19م 2009ٓم 1األهكىم ٛ

-bu.univثٌٍْخ ؽويحم كّه الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ ر ع٘ل الوقبثخ علٔ لكاهح األهثبػم هنكوح هبعَ٘زوم الوْقع اإللنزوًّٖ   - (6) 

ouargla.dz 6م 2011ٓم 2010م عبهعخ ٍط٘فم20/03/2020م ربهٗـ اإلٛالع. 

 الزلق٘ق

 الزقوٗو الزؾق٘ق ال ؾٔ
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 انًطهة انثانث: لهذاف انرذلُك انًساعثٍ ولهًُري

لزدددددلق٘ق الوؾبٍدددددجٖ ُدددددْ اثدددددلاى الدددددوإ ال ٌدددددٖ الوؾبٗدددددل لى الِدددددل  الوئَ٘دددددٖ هدددددي عول٘دددددخ ا

عودددددب اما كبًدددددذ الزقدددددبهٗو الوبل٘دددددخ رعجدددددو ثٖدددددْهح ٕدددددبكقخ عدددددي الووكدددددي الودددددبلٖ للوؤٍَدددددخ 

ًّزددددددبئظ األعوددددددبل ّالزددددددلفقبد الٌقلٗددددددخ عددددددي رلددددددى ال زددددددوح الوددددددلقق فِ٘ددددددبم ٌُّددددددبم أُددددددلا  

 صبًْٗخ هٌِب الزقل٘لٕ ّالؾلٗش ًز٘غخ الزطْه ّاإلً زبػ االقزٖبكٕ.

 لهذاف انرذلُك انًساعثٍ: /1

 رزوضل أُلا  الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ:        

 ٗوني ؽٖوُب فٖ هب ٗلٖ: األهذاف انؼايح:  -1/1

رقلددددد٘ٔ فدددددوٓ لهرندددددبة األفطدددددبى ّالغدددددِم لْدددددعْه هورندددددت الغدددددِ ثدددددةى هدددددب ٗقدددددْم  -
 ثَ فبٙع للوقبثخ ّالزلق٘ق.

االكاهٗددددددددخ هَدددددددبعلح اإلكاهح علدددددددٔ ّٙدددددددع الَ٘بٍدددددددبد الوالئودددددددخ ّارقدددددددبم القدددددددواهاد  -

 الوٌبٍجخ.

الزةكددددددل هددددددي ٕددددددؾخ الوعلْهددددددبد الزددددددٖ رزٚددددددوٌِب القددددددْائن الوبل٘ددددددخ ّاثددددددلاى هإٔ هؾبٗددددددل  -

عدددددي هدددددلٓ ٕدددددلقِب ّعدددددلالزِب اٍدددددزٌبكا الدددددٔ اكلدددددخ ّثدددددواُ٘ي هالئودددددخ ّكبف٘دددددخم ّثبلزدددددبلٖ 

فلهددددددددخ األٛددددددددوا  ماد الوٖددددددددلؾخ الزددددددددٖ رعزوددددددددل علددددددددٔ القددددددددْائن الوبل٘ددددددددخ القزبه٘ددددددددخ 

 هٍن الَ٘بٍبد االٍزضوبهٗخ.للوؤٍَخ ثغوٗ ارقبم القواهاد ّ

 اكزْب  ؽبالد الغِ ّاالفطبى فٖ اللفبرو ّالَغالد الوؾبٍج٘خ. -
الزةكددددددل هددددددي ّعددددددْك ً ددددددبم هقبثددددددخ كافل٘ددددددخ ع٘ددددددل ّاهددددددلاك اكاهح الوؤٍَددددددخ ثبلوعلْهددددددبد  -

 عٌَ ّأّعَ القْٖه فَ٘.

 ؽوبٗخ عو٘ع الوْعْكاد فٖ الوؤٍَخ. -

 هواقجخ القطٜ ّالَ٘بٍبد ّٛوق رٌ ٘نُب. -

 ؾلٗل الٌؾوافبد ّاٗغبك ٛوق هعبلغزِب.ر -

 رق٘٘ن أعوبل الوؤٍَخ ّفقب للقطٜ الوْْٙع٘خ. -

رؾق٘ق أقٖٔ قله هوني هي الوفبُ٘خ ألفواك الوغزوع -
(1).

 

 األهذاف انثاَىَح: -1/2

 رزوضل األُلا  الضبًْٗخ للزلق٘ق ف٘وب ٗلٖ:  

د الوٌبٍددددددددجخ ٛوةًدددددددخ هَدددددددزقلهٖ القدددددددْائن الوبل٘دددددددخ ّرون٘ددددددددٌِن هدددددددي ارقدددددددبم القدددددددواها -

 إلٍزضوبهارِن.

 علَ٘ فٖ هٍن الَ٘بٍبد ّارقبم القواهاد. اإلكاهحاعزوبك  -

 هَبعلح هٖلؾخ الٚوائت ثزؾلٗل هجلغ الٚوٗجخ. -

رقلدددددددد٘ٔ فددددددددوٓ اهرنددددددددبة األفطددددددددبى ّالغددددددددِ عددددددددي ٛوٗددددددددق ّٙددددددددع الٚددددددددْاثٜ  -

 ّاإلعواىاد
(2)

. 
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م 2004علٖ ؽبط الجنوٕم إْٔل هواععخ الؾَبثبد أٍبٍ٘بد ّعول٘بدم هلٗوٗخ النزت ّالوطجْعبد الغبهع٘خم ٍْهٗبم  -( 1)

ٓ75.74. 

-bu.univثٌٍْخ ؽويحم كّه الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ ر ع٘ل الوقبثخ علٔ لكاهح األهثبػم هنكوح هبعَ٘زوم الوْقع اإللنزوًّٖ  - (2)

ouargla.dz9م 2011ٓم 2010م عبهعخ ٍط٘فم20/03/2020ربهٗـ اإلٛالع  م. 
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 كوب ٗوني رْٙ٘ؼ أُلا  الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ الغلّل الزبلٖ:

 : لهذاف انرذلُك انًساعثI - 2ٍانشكم سلى 

 هلٓ ال ؾٔ الِل  هي الزلق٘ق ال زوح
أُو٘خ الوقبثخ 

 اللافل٘خ

اكزْددددددب  الزالعجددددددبد  1900قجل 

 ّاألفطبى

 ِوخغ٘و ه ر ٚ٘لٖ

رؾلٗددددل هددددلٓ ٍددددالهخ  1905-1940

الووكدددددددددددي الودددددددددددبلٖ 

 ّٕؾزَ.

اكزْدددددددب  الزالعدددددددت 

 ّاألفطبى

ثلاٗددددددددددددخ االُزوددددددددددددبم  افزجبهٕ

 ثبلوقبثخ اللافل٘خ

رؾلٗددددل هددددلٓ ٍددددالهخ  1940-1960

 الووكي الوبلٖ.

اكزْدددددددب  الزالعدددددددت 
 ّاألفطبى

اُزوددددددددددددددبم قددددددددددددددْٕ  افزجبهٕ

 ّعُْوٕ

هواقجددددددددددخ القطددددددددددٜ  1960-2012

ّرق٘دد٘ن ًزددبئظ األعودددبل 
ؾق٘ددددددددق الوفبُ٘ددددددددخ ّر

 االعزوبع٘خ

 أُو٘خ عُْوٗخ افزجبهٕ

فبلل هاغت القط٘تم كهاٍخ هعوقخ فٖ ردلق٘ق الؾَدبثبدم كاه كٌدْى الوعوفدخ للٌْدو ّالزْىٗدعم عودبىم ; هؾوـل فٚ٘ل هَعلالوٖله: 

 2009م 1ٛ

 : لهًُح انرذلُك انًساعثٍ/2

ِدددددبد كض٘دددددوح ماد الزدددددلق٘ق الوؾبٍدددددجٖ رزوضدددددل فدددددٖ كًْدددددَ ٍّددددد٘لخ رقدددددلم ع أُو٘دددددخ لى        
هٖدددددلؾخ هدددددع الوؤٍَدددددخ ٍدددددْاى كبًدددددذ أٛوافدددددب كافل٘دددددخ أّ فبهع٘دددددخم لم رعزودددددل الدددددٔ ؽدددددل 

كج٘دددددو علدددددٔ الج٘بًدددددبد الوؾبٍدددددج٘خ الرقدددددبم قدددددواهاد ّهٍدددددن فطدددددٜ هَدددددزقجل٘خ ّهدددددي ثدددددد٘ي 

 الوَز ٘لٗي هي الزلق٘ق ًغل: 

الوؤٍَدددددددخ علدددددددٔ القدددددددْائن الوبل٘دددددددخ الولققدددددددخ هدددددددي  لكاهح  : رعزودددددددلانًؤعغهههههههح إداسج  -2/1 

ُ٘ئددددددخ هؾبٗددددددلح الزددددددٖ رقددددددلم فددددددٖ الوقبثددددددخ ّالزقطددددددٜ٘ للوَددددددزقجل لزؾق٘ددددددق أُددددددلا  قجددددددل 

الوؤٍَدددددددخ ثوضبثدددددددخ  إلكاهحالوؤٍَدددددددخ ثن بٗدددددددخ عبل٘دددددددخم ّٗعزجدددددددو رقوٗدددددددو الودددددددلقق ثبلٌَدددددددجخ 

 هإٔ رعزول علَ٘ ّكل٘ل ؽْل علالخ القْائن الوبل٘خ كْؽلح ّاؽلح

فدددددخ الْٙدددددع رعزودددددل علدددددٔ القدددددْائن الولققدددددخ هدددددي أعدددددل هعوانًهههههلن وانًغهههههرخذيٍُ:  -2/2
الوددددددبلٖ للوؤٍَددددددخ ّهددددددلٓ هزبًددددددخ هوكيُددددددب الوددددددبلٖ الرقددددددبم قددددددواهاد رْع٘ددددددَ هلفوارددددددَ 

 للٔ عِخ الزٖ رٚوي ؽوبٗخ اٍزضوبهارِن ّرؾقق لِن أكجو عبئل هوني.

: ٗعزول اللائٌْى ّالوْهكّى علٔ رقوٗو هلقق هي أعل الزؾقق هي هلٓ انذائٍُُ انًىسدٍَ -2/3

لِب لوعوفخ الووكي الوبلٖ للوؤٍَخ ّهلٓ قلهرِب علٔ الْفبى ٍالهخ ّٕؾخ القْائن الوبل٘خ ّرؾل٘

ثباللزياهبد قجل ارقبم قواه االئزوبى الزغبهٕ ّالزٍْع فَ٘م ّر بّد القْٖهبد الزٖ روٌؾِب ّفقب 

لقْح الووكي الوبلٖ
 (3). 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هؾوـل فٚ٘ل هَعل ّك. فبلل هاغت القط٘تم كهاٍخ هعوقخ فٖ رلق٘ق الؾَبثبدم كاه كٌدْى الوعوفدخ للٌْدو ّالزْىٗدعم عودبىم   -( 3)
 .21م 2009ٓم 1ٛ
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الوؤٍَددددبد الجٌن٘ددددخ ّهؤٍَددددبد االقزددددواٗ األفددددوٓ: ٗعزجددددو الزددددلق٘ق هِوددددب لوضددددل ُددددنٍ   -2/4

العو٘دددل قوٙدددب هعٌ٘دددب أّ روْٗدددل الوؤٍَدددخم ؽ٘دددش رعزودددل ملدددى الوؤٍَدددبد فبٕدددخ عٌدددل ٛلدددت 

الوؤٍَدددبد فدددٖ عول٘دددخ هدددٌؼ القدددوٗ هدددي علهدددَ علدددٔ رقوٗدددو هدددلقق الؾَدددبثبد ؽدددْل القدددْائن 
 الوبل٘خ.

الوؤٍَدددددبد الؾنْه٘دددددخ: رعزودددددل الوؤٍَدددددبد الؾنْه٘دددددخ علدددددٔ القدددددْائن الوبل٘دددددخ الولققدددددخ   -2/5

َددددددبد االقزٖددددددبكٗخ ّرةك٘ددددددل لْٙددددددع القطددددددٜ ّالوزبثعددددددخ ّاإلّددددددوا  ّالوقبثددددددخ علددددددٔ الوؤٍ

الزياهبرِددددب ثددددبلقْاً٘ي ّاللددددْائؼ ّالزٌ ٘وددددبد ّاإلعددددواىاد ّالزْعِ٘ددددبد ثبإلٙددددبفخ للددددٔ رؾلٗددددل 

 االًؾوافبد ّأٍجبثِب.

هعدددبل االقزٖدددبك: رعزجدددو القدددْائن الوبل٘دددخ الوعزودددلح هدددي قجدددل هدددلققٖ الؾَدددبثبد ماد أُو٘دددخ   -2/6

الدددلفل الدددٌْٖٛ ّهٍدددن ثدددواهظ القطدددٜ لودددب رزٚدددوٌَ هدددي ث٘بًدددبد هؾبٍدددج٘خ فدددٖ رؾل٘لِدددب ّرقدددلٗو 

 االقزٖبكٗخ.
ًقبثدددبد العودددبل: رعزودددل ًقبثدددبد العودددبل علدددٔ القدددْائن الوبل٘دددخ الولققدددخ فدددٖ ه بّٙدددبرِب هدددع  -2/7

اإلكاهح هي أعل رؾلٗل الَ٘بٍخ العبهخ لألعْه ّرؾق٘ق هياٗب العوبل 
(4)

. 

لزددددٖ رزٚددددوٌِب هٖددددلؾخ الٚددددوائت: رعزوددددل ُددددنٍ الوٖددددلؾخ علددددٔ الج٘بًددددبد الوؾبٍددددج٘خ ا -2/8

القددددْائن الوبل٘ددددخ الولققددددخ هددددي أعددددل الؾٖددددْل علددددٔ النْددددف الٚددددوٗجٖ فددددٖ الْقددددذ الوٌبٍددددت 

 ّهَبعلح ُنٍ الوٖلؾخ فٖ رؾلٗل الْعبى الٚوٗجٖ ّرؾٖ٘ل الٚوٗجخ.

أُو٘دددخ الزدددلق٘ق فدددٖ رقٖددد٘ٔ الودددْاهك: َٗدددبُن الزدددلق٘ق فدددٖ رقٖددد٘ٔ الودددْاهك الوزبؽدددخ   -2/9
لع ّالقدددلهبد الزدددٖ ريٗدددل الطلدددت علِ٘دددبم فدددبلوْاهك ثةفٚدددل ك دددبىح هونٌدددخ إلًزدددبط هقزلدددف الَددد

الٌددددبكهح رغٌِ٘ددددب الوؤٍَددددبد اإلقزٖددددبكٗخ القددددبكهح علددددٔ االٍددددزقلام األهضددددل لِددددنٍ الوددددْاهك هددددي 

فددالل االعزودددبك علددٔ القدددْائن الوبل٘ددخ الولققدددخم ؽ٘ددش اى القدددْائن الوبل٘ددخ غ٘دددو الولققددخ رق دددٖ فدددٖ 

 هك الٌبكهح ثطوٗقخ ٕؾ٘ؾخ.ٛ٘برِب لٍوافب ٍّْى ك بىح ّرؾْل كّى رقٖ٘ٔ الوْا

أُو٘ددددخ الزددددلق٘ق لالقزٖددددبك الددددٌْٖٛ: ِٗزجددددو مّ أُو٘ددددخ ثبلغددددخ لالقزٖددددبك الددددٌْٖٛ هددددي   -2/10

فدددالل رقدددلٗن القدددلهبد لالٛدددوا  الَدددبثقخ الدددنكوم كودددب َٗدددبُن فدددٖ رٌو٘دددخ الوغزودددع هدددي فدددالل 

ؽوبٗددددخ االٍددددزضوبهاد ّاظِددددبه ؽددددبالد االٍددددوا  ّالزالعددددت ّرْع٘ددددَ اٍددددزضوبهاد الوددددلفواد 
ٍدددزغالل الودددْاهك الوزبؽدددخم كودددب َٗدددبعل الزدددلق٘ق فدددٖ الٌِٚدددخ االقزٖدددبكٗخ ّالوبل٘دددخ ّٗعزجدددو ّا

أفٚدددل عدددْى لللّلدددخ فدددٖ ٍدددج٘ل رؾق٘دددق أُدددلافِب الٌْٛ٘دددخ ّفبٕدددخ هدددب ٗزعلدددق ثزٌو٘دددخ اقزٖدددبكُب 

ّهفددددع هَددددزْٓ هعْ٘ددددخ الوددددْاٌٛ٘ي ّرددددْف٘و الوفبُ٘ددددخ االقزٖددددبكٗخ ّاالعزوبع٘ددددخ لِددددن. ّٗونددددي 

ؾبٍددددجٖ ّأصددددوٍ علددددٔ ٍددددلْم هَددددزقلهٖ الوعلْهددددبد فددددٖ ارقددددبم رْٙدددد٘ؼ أُو٘ددددخ الزددددلق٘ق الو

 القواهاد االقزٖبكٗخ هي فالل:

رق ددد٘٘ هقدددلاه عدددلم الزةكدددل لدددلٓ هَدددزقلهٖ الوعلْهدددبد الوزْاعدددلح ثدددبلقْائن الوبل٘دددخ الولققدددخ  -

هدددي فدددالل ريّٗدددلُن ثبلوعلْهدددبد النبف٘دددخم ّثبلزدددبلٖ َٗدددبعل الزدددلق٘ق علدددٔ رغٌدددت هقدددبٛو ارقدددبم 

 القواهاد.
ل علددددٔ الوعلْهددددبد ماد الق٘وددددخ الوْعددددْكح ثزقوٗددددو الوددددلقق هددددي أعددددل ارقددددبم قددددواه الؾٖددددْ -

 هع٘ي.

 َٗبُن فٖ كفع ّثعش هْقف هٌبٍت ٗؤكٕ للٔ رغٌت الٌزبئظ الغ٘و الووغْة فِ٘ب -
(5)

. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفذ ٍالهخ هؾوْكم أؽول ٍْٗف كلًْ٘خم عودو هؾودـل ىٗ دبىم علدن ردلق٘ق ؽَدبثبد الٌ دوٕم كاه الوَد٘وحم األهكىم الطجعدخ ه   -( 4)

 .27م 2011ٓاألّلٔم 

م 2010ٍددبهٖ هؾوددْك الْقددبكم لددؤٕ هؾوددـل الْكٗددبىم رددلق٘ق الؾَددبثبدم هنزجددخ الوغزوددع العوثددٖم األهكىم الطجعددخ األّلددٔ   - (5)

ٓ27ّ26. 
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 ٍ: خصائ  انرذلُك انًساعثٍانًثسث انثاَ

 انًطهة االول: يثادئ انرذلُك
رغدددددله االّدددددبهح الدددددٔ أى رٌدددددبّل هجدددددبكئ ردددددلق٘ق الؾَدددددبثبد ٗزطلدددددت رؾلٗدددددل أهكبًدددددَ ُّدددددٖ: 

ّثٌددددبىا علددددٔ ملددددى فددددةى هجددددبكئ رددددلق٘ق الؾَددددبثبد ٗونددددي م هكددددي الزقوٗددددوّ ٔهكددددي ال ؾدددد

 :رقَ٘وِب للٔ هغوْعز٘ي ُوب
 / انًثادئ انًشذثطح تشكٍ انفس :1
1/1 

: ّٗعٌددددٖ ُددددنا الوجددددلأ الوعوفددددخ الزبهددددخ ثطج٘عددددخ أؽددددلاس يثههههذل ذكايههههم الداساخ انشلههههاتٍ -

الوؤٍَدددخ ّأصبهُدددب ال عل٘دددخ الوؾزولدددخ علدددٔ ك٘دددبى الوؤٍَدددخ ّعالقزِدددب ثدددبألٛوا  األفدددوٓ هدددي 

عِدددخم ّالْقدددْ  علدددٔ اؽز٘بعدددبد األٛدددوا  الوقزل دددخ للوعلْهدددبد الوؾبٍدددج٘خ عدددي ُدددنٍ اٙصدددبه 

 هي عِخ أفوٓ.

: ٗعٌددددٖ أى ْٗددددول هدددلٓ ال ؾددددٔ عو٘ددددع ًىل فهههٍ يههههذي انفسهههه  االخرُهههاسٌيثهههذل انشهههه - ½
أُدددددلا  الوؤٍَدددددخ الوئَ٘ددددد٘خ ّال وع٘دددددخ ّكدددددنلى عو٘دددددع الزقدددددبهٗو الوبل٘دددددخ الوعدددددل ح ثْاٍدددددطخ 

 الوؤٍَخ هواعبح األُو٘خ الٌَج٘خ لِنٍ األُلا  ّرلى الزقبهٗو.

ٔ أقٖدددٔ : ّْٗددد٘و ُدددنا الوجدددلأ الدددٔ ٙدددوّهح اإلقدددالل للددديثهههذل انًىيهههىػُح فهههٍ انفسههه  - ⅓

ؽددل هونددي هددي الزقددلٗو الْقٖددٖ اّ الزو٘٘ددي اصٌددبى ال ؾددٔ ّملددى ثبالٍددزٌبك الددٔ العددلك النددبفٖ 
هدددي أكلدددخ اإلصجدددبد الزددددٖ رؤٗدددل هإ الودددلقق ّرلعودددَ فْٖٕددددب ارغدددبٍ العٌبٕدددو ّالو ددددوكاد 

الزددٖ رعزجددو ماد أُو٘ددخ كج٘ددوح ًَددج٘ب ّرلددى الزدددٖ ٗنددْى اؽزوددبل ؽددلّس القطددة فِ٘ددب أكجددو هدددي 

 غ٘وُب.

: ّْٗددد٘و ُدددنا الوجدددلأ الدددٔ ّعدددْة هدددلٓ الن بٗدددخ فسههه  يهههذي انكفاَهههح االَغهههاٍَ يثهههذل - ¼

االًَددبً٘خ فددٖ الوؤٍَددخ ثغبًددت فؾددٔ الن بٗددخ االًزبع٘ددخ لوددب لِددب هددي أُو٘ددخ فددٖ رنددْٗي الددوإٔ 

الٖدددؾ٘ؼ لدددلٓ الودددلقق عدددي أؽدددلاس الوؤٍَدددخ ُّدددنٍ الن بٗدددخ ُدددٖ هؤّدددو للوٌدددبؿ الَدددلْكٖ لِدددب 

 ددددبم للق٘ددددبكح ّالَددددلطخ ّالؾددددْافي ّاالرٖددددبل ُّددددْ رعج٘ددددو عددددي هددددب رؾزْٗددددَ الوؤٍَددددخ هددددي ً

ّالوْبهكخ.
 (1). 

 / انًثادئ انًشذثطح تشكٍ انرمشَش:2

: ّْٗدددددد٘و ُددددددنا الوجددددددلأ الددددددٔ هواعددددددبح اى ٗنددددددْى رقوٗددددددو اّ يثههههههذل كفاَههههههح االذصههههههال - 2-1
رقددددددبهٗو هددددددلقق الؾَددددددبثبد اكاح لٌقددددددل اصددددددو العول٘ددددددبد االقزٖددددددبكٗخ للوؤٍَددددددخ لغو٘ددددددع 

رجعدددددددش علدددددددٔ الضقدددددددخ ثْدددددددنل ٗؾقدددددددق األُدددددددلا  الوَدددددددزقله٘ي لِدددددددب ثٖدددددددْهح ؽق٘ق٘دددددددخ 

 الووعْح هي لعلاك ُنٍ الزقبهٗو.

2-2 
 

يثهههههذل
 

: ّْٗددددد٘و ُدددددنا الوجدددددلأ الدددددٔ هواعدددددبح أى ٗ ٖدددددؼ الودددددلقق عدددددي كدددددل هدددددب الفصهههههاذ

هددددددي ّدددددددةًَ رْٙدددددد٘ؼ هدددددددلٓ رٌ ٘ددددددن األُدددددددلا  للوؤٍَددددددخم ّهدددددددلٓ الزطج٘ددددددق للوجدددددددبكئ 

صو علدددددددٔ ّاإلعدددددددواىاد الوؾبٍدددددددج٘خ ّالزغ٘دددددددو فِ٘دددددددبم ّلظِدددددددبه الوعلْهدددددددبد الزدددددددٖ ردددددددؤ

كاللددددددخ الزقددددددبهٗو الوبل٘ددددددخم ّلثددددددواى عْاًددددددت الٚددددددعف فددددددٖ أً وددددددخ الوقبثددددددخ اللافل٘ددددددخ 

 ّالوَزٌلاد ّاللفبرو ّالَغالد.
ّْٗدددددد٘و ُددددددنا الوجددددددلأ الددددددٔ هواعددددددبح اى رنددددددْى هؾزْٗددددددبد رقوٗددددددو  يثههههههذل الَصههههههاف: - 2-3

الوددددددلققم ّكددددددنا الزقددددددبهٗو الوبل٘ددددددخ هٌٖدددددد خ لغو٘ددددددع الوددددددورجط٘ي ّالوِزودددددد٘ي ثبلوؤٍَددددددخ 

 ٘خ أّ فبهع٘خ.ٍْاى كافل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23.م 2000ٓأؽول ؽلوٖم الولفل الٔ الزلق٘ق الؾلٗشم كاه الٖ بى للٌْو ّالزْىٗعم الطجعخ األّلٔم عوبىم األهكىم   -( 1) 
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جدددددلأ الدددددٔ هواعدددددبح أى ْٗدددددول الزقوٗدددددو ر َددددد٘وا ّاٙدددددؾب ْٗددددد٘و ُدددددنا الو يثهههههذل انغهههههثثُح: 2-4

لنددددل رٖدددددو  غ٘ددددو عدددددبكٕ ْٗاعددددَ ثدددددَ الوددددلققم ّأى رجٌدددددٔ رؾ  برددددَ ّهقزوؽبردددددَ علدددددٔ 

أٍدددددددجبة ؽق٘ق٘دددددددخ ّهْٙدددددددْع٘خ. ُدددددددنا ّقدددددددل أكدددددددل االرؾدددددددبك الدددددددلّلٖ للوؾبٍدددددددج٘ي فدددددددٖ 

علددددددٔ أى الوجددددددبكئ العبهددددددخ للزددددددلق٘ق الزددددددٖ ٗغددددددت  200الوع٘ددددددبه الددددددلّلٖ للزددددددلق٘ق هقددددددن 

 الولقق ُٖ:أى ٗلزيم ثِب 

 االٍزقالل٘خ.

 النواهخ.

 الوْْٙع٘خ.

 الن بىح الوٌِ٘خ ّالعٌبٗخ الوطلْثخ.

 الَوٗخ.
 الَلْم الوٌِٖ.

  الوعبٗ٘و ال ٌ٘خ.

ثبإلٙددددددبفخ للددددددٔ ق٘ددددددبم الوؾقددددددق ثعول٘ددددددخ الزددددددلق٘ق ّفقددددددب لوعددددددبٗ٘و الزددددددلق٘ق اللّل٘ددددددخ الزددددددٖ 

خ ثِدددددددب رؾزدددددددْٕ علدددددددٔ الوجدددددددبكئ األٍبٍددددددد٘خ ّاإلعدددددددواىاد الٚدددددددوّهٗخ ّاألكلدددددددخ الوورجطددددددد

)الز َددددددد٘وادم الغْاًدددددددت الوبكٗدددددددخ( هدددددددع هواعدددددددبح أى ٗقدددددددْم الودددددددلقق ثزقطدددددددٜ٘ ّرٌ ٘دددددددن 

الزددددلق٘ق ثٌ ددددوح الؾددددنه الوٌِددددٖم هددددع األفددددن ثعدددد٘ي االعزجددددبه ال ددددوّ  الزددددٖ هثوددددب رددددؤكٕ 

 .للٔ األفطبى الوبكٗخ فٖ القْائن الوبل٘خ

 انًطهة انثاٍَ: لَىاع انرذلُك

هدددددي ؽ٘دددددش الياّٗدددددخ الزدددددٖ ٌٗ دددددو ال٘دددددَ ٌُدددددبم أًدددددْاع علٗدددددلح لزدددددلق٘ق الوؾبٍدددددجٖم رقزلدددددف 

هٌِددددددبم اال أى ملددددددى ال ٗغ٘ددددددو هددددددي عددددددُْو عول٘ددددددخ الزددددددلق٘قم ٍّددددددٌقْم ثلهاٍددددددخ أًددددددْاع 

 الزلق٘ق علٔ الٌؾْ الزبلٖ:

 هي ؽ٘ش االليام. .1

 هي ؽ٘ش هلٓ ال ؾٔ )ؽغن االؽز٘بهاد(. .2

 هي ؽ٘ش رْق٘ذ عول٘خ الزلق٘ق. .3

 هي ؽ٘ش ًطبق عول٘خ الزلق٘ق. .4
 ٘ق.هي ؽ٘ش القبئن ثعول٘خ الزلق .5

 يٍ زُث االنرضاو:  -لوال/

ٌٗقَددددددن الزددددددلق٘ق هددددددي ؽ٘ددددددش االلزدددددديام القددددددبًًْٖ الددددددٔ ًددددددْع٘يم رددددددلق٘ق الياهددددددٖ ّرددددددلق٘ق 

 افز٘بهٕ.

  ٗؾدددددزن القدددددبًْى الق٘دددددبم ثدددددَم ؽ٘دددددش ٗلددددديم الوؤٍَدددددخ ثٚدددددوّهح النضايهههههٍانرهههههذلُك :

رع٘دددددد٘ي هددددددلقق فددددددبهعٖ لزددددددلق٘ق ؽَددددددبثبرِب ّاعزوددددددبك القددددددْائن الوبل٘ددددددخ القزبه٘ددددددخ لِددددددبم 

 لم الق٘بم ثَ ّقْع الوقبلف رؾذ ٛبئلخ العقْثبد الوقوهح.ّٗزورت عي ع

 :ٌُدددددددٖ عول٘دددددددخ الزدددددددلق٘ق غ٘دددددددو الوليهدددددددخ ثقدددددددبًْىم ّرندددددددْى  انرهههههههذلُك االخرُهههههههاس
ثطلددددددت هددددددي اكاهح الوؤٍَددددددخ اّ هالكِددددددب ّرنددددددْى ّاعجددددددبد الوددددددلقق ٌُددددددب هؾددددددل كح ّفقددددددب 

 الر بقَ الوَجق هع الطبلت لعول٘خ الزلق٘ق.

ّدددددقبٓم قدددددل ٗدددددزن االٍدددددزعبًخ ثقدددددلهبد هدددددلقق ف دددددٖ الوؤٍَدددددبد ال وكٗدددددخ ّّدددددوكبد األ-

فدددددددبهعٖ لزدددددددلق٘ق ؽَدددددددبثبد الوؤٍَدددددددخ ّاعزودددددددبك قْائوِدددددددب الوبل٘دددددددخ القزبه٘دددددددخم ًز٘غدددددددخ 

لل بئدددددددلح الزدددددددٖ رزؾقدددددددق هدددددددي ؽ٘دددددددش اٛوئئٌدددددددبى الْدددددددوكبى علدددددددٔ ٕدددددددؾخ الوعلْهدددددددبد 

الوؾبٍددددددج٘خ عددددددي ًزددددددبئظ األعوددددددبل ّالووكددددددي الوددددددبلٖم ّالزددددددٖ رزقددددددن كةٍددددددبً لزؾلٗددددددل 

لددددخ اً ٖددددبل اّ اًٚددددوبم ّددددوٗى علٗددددلم أهددددب فددددٖ ؽبلددددخ ؽقددددْق الْددددوكبى ّفبٕددددخ فددددٖ ؽب
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الوؤٍَدددددددبد ال وكٗدددددددخم فْعدددددددْك الودددددددلقق ٗعطدددددددٖ الضقدددددددخ للوبلدددددددى فدددددددٖ كقدددددددخ الج٘بًدددددددبد 

الوَدددددزقوعخ هدددددي الدددددلفبرو ّرلدددددى الزدددددٖ رقدددددلم الدددددٔ الغِدددددبد القبهع٘دددددخ ّفبٕدددددخ هٖدددددلؾخ 

الٚوائت 
(1). 

 يٍ زُث يذي انفس  )زدى االخرُاساخ(:  -ثاَُا/
 الفزجبهاد الٔ ًْع٘ي:ٌٗقَن الزلق٘ق ّفق ؽغن ا

الوقْٖك ثَ أى رْول عول٘خ الزلق٘ق كبفخ القْ٘ك ّاللفبرو ذذلُك شايم )ذفصُهٍ(:  - ل
ّالوَزٌلاد ّاألعوبل الزٖ روذ فالل الٌَخ الوبل٘خم ّٗزطلت ُنا الٌْع هي الزلق٘ق عِلا ّّقزب 

زنل خ ّالزٖ كج٘وٗي ثبالٙبفخ الٔ كًَْ ٗنلف ً قبد ثبُٚخم فِْ ٗزعبهٗ هع عبهلٖ الْقذ ّال

ٗؾوٓ الولقق علٔ هواعبرِوب ثبٍزوواهم ّثبلزبلٖ فبى اٍزقلاهَ ٗقزٖو علٔ الوؤٍَبد ماد 

 الؾغن الٖغ٘و.

: ظِدددددددو ُدددددددنا الٌدددددددْع هدددددددي الزدددددددلق٘ق هدددددددع ظِدددددددْه الْدددددددوكبد ذهههههههذلُك اخرثهههههههاسٌ - ب

النجدددددوٓم ّٗورندددددي علدددددٔ اٍدددددبً فؾدددددٔ عٌ٘دددددخ ٌٗزقِ٘دددددب الودددددلقق هدددددي هغودددددْع الدددددلفبرو 

د القبٕددددددددخ ثبلوؤٍَددددددددخ علددددددددٔ أى ٗددددددددزن رعودددددددد٘ن ّالَددددددددغالد ّالؾَددددددددبثبد ّالوَددددددددزٌلا

الٌزدددددبئظم ّٗعزودددددل ؽغدددددن العٌ٘دددددخ علدددددٔ ٕدددددلٓ قدددددْح ٍّدددددالهخ ً دددددبم الوقبثدددددخ  اللافل٘ددددددخم 

ف ددددٖ ؽبلددددخ رددددْافو أفطدددددبى كض٘ددددوح فددددٖ الددددلفبرو ّالَدددددغالد ّعددددت علددددٔ الوددددلقق رٍْددددد٘ع 

ؽغن العٌ٘خ 
(2)

. 

ق٘ق : ّفدددددق ُدددددنا الوع٘دددددبه ٗوندددددي رقَددددد٘ن الزدددددليهههههٍ زُهههههث ذىلُهههههد ػًهُهههههح انرهههههذلُك -ثانثههههها/

 الٔ ًْع٘ي:

: ردددددددزن هدددددددي فاللدددددددَ عول٘دددددددبد ال ؾدددددددٔ ّاعدددددددواى االفزجدددددددبهاد ذهههههههذلُك يغهههههههرًش .1
فدددددالل الَدددددٌخ الوبل٘دددددخ كندددددل ّفقدددددب لجوًدددددبهظ ىهٌدددددٖ هؾدددددل ك هَدددددجقب ٍدددددْاى كبًدددددذ ثطوٗقدددددخ 

ُّدددددنا الٌدددددْع هدددددي ، هٌز ودددددخم كدددددةى ردددددزن ثٖددددد خ أٍدددددجْع٘خ أّ ّدددددِوٗخ أّ ثطوٗقدددددخ هٌز ودددددخ

 الزلق٘ق ٗزجعَ الولقق ثٖ خ فبٕخ فٖ ؽبلخ:

 و ؽغن الوؤٍَخ ّكنا كجو ّرعلك عول٘برِب.كج *

 علم الزوني هي رق٘٘ن ً بم الوقبثخ اللافل٘خ علٔ هلٓ ك بئزَ.* 

رددددْافو عددددلك كج٘ددددو هددددي هَددددبعلٕ الوددددلققم هددددب ٗونددددٌِن هددددي الزددددوك ك علددددٔ الوؤٍَددددخ * 

 ثٖ خ هَزووح.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فبلدددددددل هاغدددددددت القط٘دددددددتم فل٘دددددددل هؾودددددددْك الوفدددددددبعٖم األٕدددددددْل العلو٘دددددددخ ّالعول٘دددددددخ لزدددددددلق٘ق الؾَدددددددبثبدم كاه   -( 1)

 .15م 1998ٓالوَزقجلم األهكىم 

اه الغبهع٘ددددددخم ث٘ددددددوّدم هؾوددددددـل ٍددددددو٘و الٖددددددجبىم هؾوددددددـل الغ٘ددددددْهٖم الوواععددددددخ ثدددددد٘ي الٌ وٗددددددخ ّالزطج٘ددددددقم الددددددل  -( 2)
 50.. 46ٓم 1990ٓ
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ٗزو٘دددددي ثنًْدددددَ ٗدددددزن ثعدددددل اًزِدددددبى الَدددددٌخ الوبل٘دددددخ ّاعدددددلاك الؾَدددددبثبد  ذهههههذلُك َههههههائٍ: .2

ّالقددددددْائن الوبل٘ددددددخ القزبه٘ددددددخم ّٗلغددددددة الوددددددلقق القددددددبهعٖ الددددددٔ ُددددددنا األٍددددددلْة عددددددبكح فددددددٖ 

الوؤٍَددددددبد ٕددددددغ٘وح الؾغددددددن ّالزددددددٖ ال رزعددددددلك فِ٘ددددددب العول٘ددددددبد ثٖددددددْهح كج٘ددددددوحم ّهددددددي 
 :ٖ ٗؾققِب الزلق٘ق الٌِبئٖ الوياٗب الز

اًق ددددددبٗ اؽزوددددددبالد الزالعددددددت ّرعددددددلٗل الج٘بًددددددبد ّاألهقددددددبم الزددددددٖ ٗددددددزن رددددددلق٘قِبم * 

 ؽ٘ش أى عو٘ع الؾَبثبد رنْى قل روذ رَْٗزِب ّلق بلِب.

عددددددلم ؽددددددلّس اهرجددددددبم فددددددٖ العوددددددل كافددددددل الوؤٍَددددددخ ألى الوددددددلقق ّهعبًّ٘ددددددَ لددددددي * 

الد ّالددددددلفبرو اال ثعددددددل ٗزددددددوككّا كض٘ددددددوا علددددددٔ الوؤٍَددددددخ ّلددددددي ٗؾزددددددبعْا الددددددٔ الَددددددغ

 االًزِبى هي عول٘خ االق بل.

رٚدددددددعف هدددددددي اؽزودددددددبالد الَدددددددِْ هدددددددي عبًدددددددت الودددددددلقق ّهَدددددددبعلَٗ فدددددددٖ رزجدددددددع * 

 العول٘بد ّاعواى االفزجبهاد لوؾلّكٗخ الْقذ
(3)

. 

ٌٗقَددددن الزددددلق٘ق هددددي ؽ٘ددددش الٌطددددبق الددددٔ هددددب  :يههههٍ زُههههث َطههههاق ػًهُههههح انرههههذلُك -ساتؼهههها/

 ٗلٖ:

 ْدددددزوٛ فدددددٖ رقوٗدددددو الودددددلقق فدددددٖ ًِبٗدددددخ عولدددددَ : ُدددددْ الزدددددلق٘ق الدددددنٕ ٗذهههههذلُك كايهههههم
ّالددددددنٕ ٗزٚددددددوي هأٗددددددَ ال ٌددددددٖ ّالوؾبٗددددددل أى ٗوددددددٌ كددددددل القددددددْائن الوبل٘ددددددخ كّى اٍددددددزضٌبىم 

ّرندددددددْى للودددددددلقق ؽوٗدددددددخ افز٘دددددددبه الو دددددددوكاد الزدددددددٖ ٗٚدددددددعِب الفزجبهاردددددددَ هدددددددع رؾولدددددددَ 

  الوَؤّل٘خ كبهلخ ؽْل كل الو وكاد.

 ٍهؾدددددلّكح الِدددددل  : ُدددددْ العول٘دددددبد الزدددددٖ ٗقدددددْم ثِدددددب الودددددلقق ّرندددددْى ذهههههذلُك خضئههههه

أّ هْعِدددددخ لغدددددوٗ هعددددد٘يم ك ؾدددددٔ للعول٘دددددبد الٌقلٗدددددخ فدددددالل فزدددددوح هعٌ٘دددددخم أّ فؾدددددٔ 

عول٘دددددبد الج٘دددددع الٌقدددددلٕ أّ األعدددددل فدددددالل فزدددددوح هؾدددددلكح أّ فؾدددددٔ ؽَدددددبثبد الوقدددددبىىم 

أّ الزةكل هي عوك الوقيّى 
(4)

.  

خايغهههها/- يههههٍ زُهههههث انمههههائى تؼًهُههههح انرهههههذلُك: ٗونددددي رقَدددد٘ن عول٘دددددخ الزددددلق٘ق هددددي ؽ٘دددددش 

ِب للٔ ًْع٘ي أٍبٍ٘٘ي:القبئن ث  

 ٍُددددددنا الٌددددددْع هددددددي الزددددددلق٘ق رقددددددْم ثددددددَ هٖددددددلؾخ هزْاعددددددلح علددددددٔ  :ذههههههذلُك داخههههههه
هَدددددددزْٓ الوؤٍَدددددددخم لِدددددددب الؾوٗدددددددخ الزبهدددددددخ فدددددددٖ الؾندددددددن ّرزوزدددددددع ثبالٍدددددددزقالل٘خ فدددددددٖ 

الزٖدددددددو م ّرقدددددددْل للزدددددددلق٘ق الدددددددلافلٖ هِدددددددبم الزق٘ددددددد٘ن ّالزطدددددددبثق ّالزؾقدددددددق ّعودددددددل 

هٖدددددلؾخ كائودددددخ ثبلوؤٍَدددددخ الزدددددلق٘ق الدددددلافلٖ ُدددددْ عودددددل كائدددددن كًْدددددَ ٌٗدددددن هدددددي ٛدددددو  
(5)

.  

 :ٍالزدددلق٘ق القدددبهعٖ ُدددْ الدددنٕ ٗدددزن ثْاٍدددطخ ٛدددو  فدددبهط الوؤٍَدددخم  ذهههذلُك خهههاسخ

ثغ٘دددخ فؾدددٔ الج٘بًدددبد ّالَدددغالد الوؾبٍدددج٘خ ّالْقدددْ  علدددٔ رق٘ددد٘ن ً دددبم الوقبثدددخ اللافل٘دددخم 

هدددي أعدددل لثدددلاى الدددوإٔ فٌدددٖ هؾبٗدددل ؽدددْل ٕدددؾخ ّٕدددلق الوعلْهدددبد الوؾبٍدددج٘خ الٌبرغدددخ علدددٔ 

بٍجٖ الوْلل لِب الٌ بم الوؾ
(6)

. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م 2001هع٘خم هٖوم كوبل اللٗي هٖط ٔ اللُوإّم هؾوـل الَ٘ل ٍواٗبم كهاٍبد هزقلهخ فٖ الوؾبٍجخ ّالوواععخم اللاه الغب  -( 3) 

ٓ194. 
ٍجع ًٖ٘وحم كّه الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ فٖ رؾَ٘ي هوكّكٗخ الوؤٍَخم هنكوح هبٍزو رقٖٔ رلق٘ق هؾبٍجٖ ّهواقجخ   -( 4) 

 2017-2016الزَ٘٘وم هَزغبًنم عبهعخ عجل الؾو٘ل ثي ثبكٌٗم 

(5) - Hamini Allel, l’audit comptable et financier, berti editions,Alger, 2002, P07 
ٕددددددددلٗقٖ هَددددددددعْكم ثددددددددواق ةم اًعنبٍددددددددبد عبهددددددددل الوواععددددددددخ اللافل٘ددددددددخ ّالقبهع٘ددددددددخ علددددددددٔ األكاى الوقددددددددبثٖم   -( 6)

 08/09الودددددددؤروو الدددددددلّلٖ ؽدددددددْل األكاى الوزو٘دددددددي للوٌ ودددددددبدم كل٘دددددددخ الؾقدددددددْق ّالعلدددددددْم االقزٖدددددددبكٗخم عبهعدددددددخ ّهقلدددددددخم 

 .25م 2005ٓهبهً 
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 انًطهة انثانث: وعائم انرذلُك:

ٔ للودددددلقق ثبلق٘دددددبم ثعولدددددَ علدددددٔ أكودددددل ّعدددددَ ّٗدددددللٖ ثوأٗدددددَ ؽدددددْل ّدددددوع٘خ ؽزدددددٔ ٗزَدددددٌ

ّٕدددددددلق الؾَدددددددبثبد ّالٖدددددددْهح الٖدددددددبكقخ للقدددددددْائن الوبل٘دددددددخ الثدددددددل هدددددددي ارجدددددددبع هٌِغ٘دددددددخ 
هعٌ٘دددددخم ّالثدددددل هدددددي ردددددْفو ٍّدددددبئل رقٌ٘دددددخ ر ِدددددن ثْاٍدددددطزِب الْٙدددددع٘خ ّٗغودددددع اكلدددددخ اصجدددددبد 

ه ثِب هأَٗم ؽ٘ش رزوضل رلى الٍْبئل فٖ ال وّع الزبل٘خ  ٗجو 

وعائم ششذ وذمُُى انًشالثح انذاخهُح. /1  

الوواقجددددددخ اللافل٘ددددددخ ُددددددٖ هغوْعددددددخ ٙددددددوبًبد هزوضلددددددخ فددددددٖ ٛددددددوق ّعددددددواىاد العوددددددل 

الونزْثددددددخ ّغ٘ددددددو الونزْثددددددخ ّرعل٘وددددددبد االكاهح الوْعددددددْكح ّالوعوددددددْل ثِددددددب علددددددٔ هَددددددزْٓ 

كدددددل هٖدددددلؾخ هدددددي هٖدددددبلؼ الوؤٍَدددددخم رلدددددى الٚدددددوبًبد رَدددددبُن فدددددٖ الدددددزؾنن فِ٘دددددب عدددددي 

ّؽوبٗزِدددددب ّالَدددددِو علدددددٔ الؾ دددددبظ علدددددٔ ًْع٘دددددخ الوعلْهدددددبد  ٛوٗدددددق الؾ دددددبظ علدددددٔ النهدددددخ

الوزلفقددددددخ ّكددددددنا رطج٘ددددددق ٍ٘بٍددددددبد االكاهح عددددددي ٛوٗددددددق الزعل٘وددددددبد ثِددددددل  رؾَدددددد٘ي االكاى 
ّال ٗزَددددددٌٔ ملددددددى لال  لما كددددددبى ٌُددددددبم هقطددددددٜ رٌ ٘وددددددٖ ّهَددددددزقلهْى مّ ك ددددددبىح عبل٘ددددددخ 

 ّّاعي هع ّعْك الْصبئق الالىهخ.

 وصف االخشاءاخ انًؼًىل تها: -1/1

الودددددددواط ثدددددددبالٛالع علدددددددٔ االعدددددددواىاد الونزْثدددددددخ اّ غ٘دددددددو الونزْثدددددددخ ّٗلقٖدددددددِب ٗقدددددددْم 

ثبؽددددددلٓ الطدددددددوٗقز٘ي: لهدددددددب اعدددددددلاكهلقٔ االعددددددواىاد قدددددددل رندددددددْى ْٛٗلدددددددخم إ ؽْٕدددددددلخ 

كْٕددددف عول٘ددددخ الْددددواى الزددددٖ رقددددْم ثِددددب هٖددددلؾخ الْددددواى ل بئددددلح كددددل الوٖددددبلؼ الطبلجددددخ 

٘دددددش  ٗدددددزن لِدددددبم أّ ّٕدددددف رلدددددى االعدددددواىاد عدددددي ٛوٗدددددق هدددددب َٗدددددؤ ثقدددددوائٜ الزدددددبثع ؽ
ّٕدددددف رلدددددى االعدددددواىاد عدددددي ٛوٗدددددق اّدددددنبل رجددددد٘ي الْصدددددبئق الوَدددددزعولخ ّك٘ ٘دددددخ اًزقبلِدددددب 

عجددددو الوٖددددبلؼ كوددددب ٗجدددد٘ي ثٖدددد خ فبٕددددخ هقددددبلف أًددددْاع الوقبثددددخ الزددددٖ رقٚددددع لِددددب هددددي 

 ٛو  هْظ ٖ رلى الوٖبلؼ أصٌبى هوّهُب ّهعوفخ هياٗبُب ّعْ٘ثِب
(1). 

 ذمُُى االخشاءاخ انًؼًىل تها:  -1/2

عددددددواىاد ٗعٌددددددٖ الق٘ددددددبم ثبفزجددددددبهاد  االٍددددددزوواهٗخ هددددددبكام الوواعددددددع قددددددل قددددددبم اى رق٘دددددد٘ن اال

ثبفزجدددددبهاد ال ِدددددن ّّقدددددف علدددددٔ ًقدددددبٛ القدددددْح ًّقدددددبٛ الٚدددددعف لِدددددبم عل٘دددددَ اما رةك٘ددددددل أّ 

ً دددددٖ رطج٘دددددق ًقدددددبٛ القدددددْح ثبٍدددددزوواه هودددددب ٗٚدددددوي أّال الؾوبٗدددددخ ّالؾ دددددبظ علدددددٔ األٕدددددْل 

علْهددددددبد الوبل٘ددددددخ الوؾزددددددْاح ّالوٖددددددلاق٘خ ًّْع٘ددددددخ الوعلْهددددددخ الوزلفقددددددخ اللافلددددددخ فددددددٖ الو

 فٖ الْصبئق الوبل٘خ ف٘وب ثعل ّللق٘بم ثنلى َٗزعول الوواعع ٍّ٘لز٘ي:

: الزددددددٖ رقددددددٔ عولددددددخ أًددددددْاع الوقبثددددددخ الْاعددددددت اعههههههرًاسج انًشالثههههههح انذاخهُههههههح - ½   

 الق٘بم ثِب قٖل الزةكل هي ًغبػ اإلعواىاد.
   2/2 

ّ عددددددلم رؾق٘ددددددق : الددددددنٕ ثْاٍددددددطزَ ٗددددددزن الزبكددددددل هددددددي رؾق٘ددددددق ادنُههههههم انرمُههههههُى -

األُلا  هبّهاى كل هواقجخ رٚوٌزِب االعواىاد ثٖلك اللهاٍخ
 (2). 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      (1) - Henri Bouquer, Charles Bécour, op-cite, p11 

هؾودددـل ثدددْر٘يم الوواععدددخ ّردددلق٘ق الؾَدددبثبد هدددي الٌ وٗدددخ الدددٔ الزطج٘دددقم كٗدددْاى الوطْعدددبد الغبهع٘دددخم ثدددي عنٌدددْىم   -( 2)

 .102. 64ٓم 2003ٓالغيائوم 
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 : وعائم فس  انسغاتاخ/2

ثوددددب أى الوواعددددع الوددددبلٖ ّددددقٔ هؤُددددل ّهعزدددددو  ثددددَم فبًددددَ ٗقزددددبه عولددددخ هددددي الطدددددوق 

ا  الودددددواك رؾق٘قِدددددبم رونٌدددددَ هدددددي فؾدددددٔ الؾَدددددبثبد ّالٍْدددددبئل الزدددددٖ رزوبّدددددٔ هدددددع األُدددددل
 ّاإلكالى ثبلوإٔ الولعن ثقوائي ُنٍ الطوق ّالٍْبئل ُّٖ: 

: رعزجدددددو ُدددددنٍ الٍْددددد٘لخ األفٚدددددل ؽ٘دددددش ٗلغدددددة للِ٘دددددب الوواعدددددع انًشهههههاهذج انؼُُُهههههح -2/1

للزةكددددددل هددددددي هددددددلٓ ٕددددددؾخ الغددددددوك الددددددنٕ قبهددددددذ ثددددددَ الوؤٍَددددددخم ّملددددددى ف٘وددددددب ٗقددددددٔ 

اق الوبل٘ددددددددددخ ّالٌقددددددددددْكم ثزعج٘ددددددددددو افددددددددددو لَ٘ددددددددددذ الوقيًّددددددددددبدم االٍددددددددددزضوبهادم األّه

الوقٖددددددْك ثِددددددب رطج٘قددددددبد هددددددي ٛددددددو   الوددددددْظ ٘ي الوعٌ٘دددددد٘يم صددددددن الق٘ددددددبم عددددددي ٛوٗددددددق 

رقٌ٘دددددبد الَدددددجو فدددددٖ األف٘ددددددو ثبفز٘دددددبه الزدددددلق٘قم ال ؾددددددٔ االًزقدددددبكٕ العدددددواىاد الغددددددوك 

 الوعوْل ثِب فٖ الوؤٍَخ ٌٗجغٖ أى رْفو رلى االعواىاد الْوّٛ الزبل٘خ: 

 أى رنْى هنزْثخ -
 رؾلك فِ٘ب أهبكي الزقيٗيم هنبًب ثونبى ّرْاهٗـ عوكُب -

رِ٘دددأل األهدددبكي ّأعٌؾدددخ الَدددلع رَدددِ٘ال لعول٘دددخ الغدددوك ّر بكٗدددب للٌَددد٘بى أّ العدددل هدددور٘ي للَدددلع  -

 أؽ٘بًب أفوٓ.

رعدديل الَددلع ف٘وددب ثٌِ٘ددب ّٗ ددوق ف٘وددب ٗقددٔ ً ددٌ الَددلعخ ثدد٘ي الغدديئ الوعطددْة ّالو٘ددذ اى  -

 خ هي ٛو  الغ٘و فٖ ؽبلخ ّعْكُب.ّعلم كوب ر ٖل كو٘بد الوولْك

 رزْقف ؽوكخ الوقيّى أصٌبى عول٘خ الغوك الوبكٕ. -

الثدددل أى رزٚدددوي اعدددواىاد الغدددوك الوعودددْل ثِدددب فدددٖ الوٌ ودددخ كدددل الزور٘جدددبد الؽزدددوام هجدددلأ  -
 االٍزقالل٘خ لللّهاد.

 هقبهًخ ثطبقبد الغوك ثوب ُْ هَغل ّملى قجل اًطالق ؽوكبد الغوك هي علٗل. -

: الزةكدددل هدددي ؽق٘قدددخ ثعددد٘ العٌبٕدددو ثدددبلوعْع للدددٔ الدددلفبرو   انهههذفاذش وانىثهههائكفسههه -2/2

ّالزَددددغ٘الد ال ددددبُوح فِ٘ددددب ّالوَددددزٌلاد ّالْصددددبئق الوجددددوهح لِددددب هددددي هواقجددددخ هقٖٖددددبد 

االهددددزالم ّالوؤًّددددبد ّهواقجددددخ ك٘ ٘ددددخ لًزددددبط الوؤٍَددددخ لٌبٕددددوُب ثٌ َددددِبم هواقجددددخ فددددْار٘و 

 الوْهكٗي لزجوٗو األهٕلح ًّ قبد أفوٓ.

: اى الؾٖددددددْل علددددددٔ هٖددددددبكقبد هجبّددددددوح هددددددي ٛددددددو  انًصههههههادلاخ انًثاشههههههشج -2/3

 الوزعبهل٘ي هع الوؤٍَخ لزعل هي أقْٓ األكلخ.
: اى ق٘ددددبً ّرؾل٘دددل ُدددنٍ الزقٌ٘ددددخ ٗلغدددة الِ٘ددددب انًشاخؼهههح انمُاعهههُح وانفسهههه  انرسهُههههٍ -2/4

ل فدددٖ الوواقددت فدددٖ ثلاٗدددخ الوِوددخ لزْع٘دددَ عول٘دددخ الوواععدددخ الزددٖ ٗغدددت الق٘دددبم ثِددب كودددب رَدددزعو

الٌِبٗددخ للزةكدددل هددي رٌبٍدددق الوعلْهدددبد الوبل٘ددخ فدددٖ هغوْعِددبم ُدددنا ثبالٙدددبفخ الددٔ هقبهًدددخ رلدددى 

 الوؤّواد هع الوؤّواد الٌوْمع٘خ للٌْبٛ النٕ رياّلَ الوؤٍَخ.

: االٍز َدددبه اصٌدددبى اكاى الوِودددخ علدددٔ كض٘دددو هدددي االهدددْه هعزقدددلٗن ذصهههشَساخ انًغهههُشٍَ -2/5

 ْٗخ ردددلّى للوعدددْع الِ٘دددب ّقدددذ الؾبعدددخ كودددب رقدددلم الوَددد٘وٗي الوَدددؤّل٘ي ّدددوّؽب علٗدددلح ّددد

 رٖوٗؾبد كزبث٘خ فٖ ّنل هٍبئل ُّنا اللل٘ل األفٚل ّاألقْٓ.

 

 .: ذمُُاخ انرغُُش/3

عل٘دددددَ فددددددٖ ُدددددنٍ القطددددددْح رؾلٗدددددل الِددددددل  ّاألُدددددلا  الوددددددواك  ذصهههههىس انرغههههههُُش: -3/1

م رؾق٘قِدددددب ألى رؾق٘دددددق الِدددددل  ٍددددد٘ؤكٕ للدددددٔ رؾلٗدددددل أًدددددْاع الوقبثدددددخ الزدددددٖ ٌٗجغدددددٖ الق٘دددددب

ثِدددددبم ُدددددنا ٗدددددؤكٕ للدددددٔ رؾلٗدددددل ًدددددْع القطدددددة الدددددنٕ ٗوٗدددددل الودددددلقق أى ٗزؾقدددددق هدددددي غ٘بثدددددَ 

ّعل٘دددددَ رؾلٗدددددل الوغزودددددع اإلؽٖدددددبئٖ ؽَدددددت األُدددددلا  الوَدددددطوح الووغدددددْة فِ٘دددددبم كودددددب 

علدددددٔ الوواقدددددت أؽ٘بًدددددب رقَددددد٘ن الوغزودددددع للدددددٔ ٛجقدددددبد لما كبًدددددذ عول٘دددددخ الَدددددجو رقدددددٔ 

 ؽغن العٌ٘خالق٘ن ّرؾلٗل الو وكاد الوِوخ هوب ٍ٘ؤكٕ للٔ لًق بٗ 



 

- 17 - 

 

رقزددددددبه العٌ٘دددددخ ثدددددضالس ٛددددددوقم الطوٗقدددددخ الوْعِدددددخ الْقٖدددددد٘خم إخرُهههههاس انؼُُهههههح:  -3/2

ؽ٘دددددددش ٗقزدددددددبه الوزدددددددلفل العٌ٘دددددددخ ؽَدددددددت ؽدددددددل  ٍدددددددي الْدددددددقٔ هودددددددب ٗزعدددددددبهٗ هدددددددع 

اإلؽٖدددددبىم ّالطوٗقدددددخ العْدددددْائ٘خ ّٛوٗقدددددخ الَدددددجو الزور٘جدددددٖ ثؾ٘دددددش لًطالقدددددب هدددددي ًقطدددددخ 
 هعٌ٘خ رؤفن الو وكاد هورجبد هعٌ٘خ.

ٗدددددزن اٍدددددزغالل ًزدددددبئظ الوواقجدددددخ ثبلق٘دددددبم ثٌدددددْع٘ي هدددددي  اَهههههح انًشالثهههههح:اعهههههرغلل َه -3/3

الزؾل٘دددددلم ٗقدددددْم الوزدددددلفل ثزؾل٘دددددل كودددددٖ للٌزدددددبئظ ل٘زةكدددددل هدددددي أى األفطدددددبى ّاالًؾوافدددددبد 

 الزٖ رن الْقْ  علِ٘ب ال رزعبهٗ ّاألُلا  الوَطوح.

 : انًشاخؼح وانًؼهىياذُح/4

 ؽ٘ش ٗقْم فِ٘ب ثعلح كهاٍبد ُّٖ كبألرٖ:    

 .طبه الٌبرغخ عي لٍزعوبل الوعلْهبر٘خاألف -

 .الوؾٜ٘ القبًًْٖ القبٓ ثبلوعلْهبر٘خ -
 .العٌبٕو الوو٘يح للوؤٍَخ هْْٙع الوواععخ-

 هو٘ياد ً بم الوقبثخ اللافل٘خ فٖ هؾٜ٘ هعلْهبرٖ. -

 الزْق٘ٔ علٔ هَزْٓ هٖلؾخ الوعلْهبر٘خ. -

 .رْق٘ٔ علٔ هَزْٓ الزطج٘قبد -
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 انًثسث انثانث: يؼاَُش انرذلُك انًساعثٍ

هددددددي أُددددددن هددددددب ٗو٘ددددددي رددددددلق٘ق الؾَددددددبثبد كوٌِددددددخ أًِددددددب رددددددؤكٓ ثوعوفددددددخ ّددددددقٔ هؤُددددددلم 

هددددددلهةم هَددددددزقل ّهؾبٗددددددل ّهَددددددؤّل هٌِ٘ددددددب ّالَددددددج٘ل للددددددٔ ٙددددددوبى ملددددددى ُددددددْ هعددددددبٗ٘و 
الزدددددلق٘ق الوزعدددددبه  علِ٘دددددبم ُدددددنٍ الوعدددددبٗ٘و ُدددددٖ هَدددددزْٗبد هٌِ٘دددددخ لٚدددددوبى الزددددديام هدددددلقق 

بئددددددَ ثوَددددددؤّل٘برَ الوٌِ٘ددددددخ فددددددٖ قجددددددْل الزنل٘ددددددف ّرقطددددددٜ٘ ّرٌ ٘ددددددن أعوددددددبل الؾَددددددبثبد ّّف

الزددددددلق٘ق ّلعددددددلاك الزقوٗددددددو ثن ددددددبىح ّرْددددددول ُددددددنٍ الوعددددددبٗ٘و هواعددددددبح هددددددلقق الؾَددددددبثبد 

للٖدددددد قبد الوٌِ٘ددددددخ الوطلْثددددددخ هضددددددل الن ددددددبىح الوٌِ٘ددددددخ ّاالٍددددددزقالل ّهزطلجددددددبد الزقوٗددددددو 

ّاألكلخ 
(1)

. 

ٔ صددددددالس هغوْعددددددبدم هعددددددبٗ٘و هزعلقددددددخ رٌقَددددددن الوعددددددبٗ٘و العْددددددوح الوزعددددددبه  علِ٘ددددددب للدددددد -

ثبلْدددددقٔ الودددددلقق عبهدددددخم هعدددددبٗ٘و هزعلقدددددخ ثبلعودددددل الو٘دددددلاًٖم ّهعدددددبٗ٘و لعدددددلاك الزقوٗدددددو 

 ّالزٖ ٗوني رْٙ٘ؾِب فٖ الْنل الزبلٖ:  

 (: لَىاع لَىاع يؼاَُش انرذلُكl-3انشكم سلى)

هعبٗ٘و الزلق٘ق الوزعبه  

 علِ٘ب

 

لو٘لاًٖهعبٗ٘و العول ا هعبٗ٘و لعلاك الزقوٗو  هعبٗ٘و عبهخ 

هلٓ ار بق القْائن الوبل٘خ 

هع الوجبكئ الوؾبٍج٘خ 

 الوزعبه  علِ٘ب.

هلٓ صجبد الزطج٘ق 

للوجبكئ الوؾبٍج٘خ 

 الوزعبه  علِ٘ب.

 هلٓ ك بٗخ االفٖبػ.

( اثلاى الوإٔ فٖ القْائن 4

 الوبل٘خ.

( الزقطددددددددددددٜ٘ الَددددددددددددل٘ن 1

لعول٘ددددددددددددددددددخ الزددددددددددددددددددلق٘ق 
ّاإلّددددددددددددددددوا  علددددددددددددددددٔ 

 الوَبعلٗي.

ّرق٘دددددد٘ن ً ددددددبم  ( كهاٍددددددخ2

 الوقبثخ اللافل٘خ.

(عوع أكلخ اإلصجبد.3  

( الزةُ٘ددددددل النددددددبفٖ 1

 لولقق الؾَبثبد:
الزةُ٘ددددددل العلوددددددٖ  -أ/

 ّالعولٖ.

 الزةُ٘ل الَلْكٖ. -ة/

 .( لٍزقالل الولقق2

( ثنل العٌبٗخ 3

.الوٌِ٘خ  

 
 

م 2005َٗولٖم أؽول ؽبهل ؽغبطم كاه الووٗـم الوٖله: أهٌٗي أل ٘يم عوٌ لْثىم الوواععخهلفل هزنبهلم رعوٗت ة عجل القبكهالل
 42الَعْكٗخم ٓ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 41م اإلٍنٌلهٗخم كّى ربهٗـم ٓعجل الُْبة ًٖو علٖم فلهبد هواقت الؾَبثبد لَْق الوبلم اللاه الغبهع٘خ ( 1)
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 انًطهة األول: انًؼاَُش انؼايح

 ُّٖ هعبٗ٘و هورجطخ هجبّوح ثبلزنْٗي النارٖ لولقق الؾَبثبد ّٗوني ؽٖوُب فٖ الزبلٖ:

 أى رزن عول٘خ ال ؾٔ ثْاٍطخ ّقٔ أّ أّقبٓ لِن قله كبفٖ هي الزةُ٘ل العلوٖ ّالعولٖ. -
 ّاالٍزقالل.أى ٗزْافو للٓ الولقق عٌٖوٕ الؾ٘بك  -

 أى ٗزؾلٔ الولقق ثبلعٌبٗخ الوٌِ٘خ الوعزبكح أصٌبى عولَ ّكنا فٖ اعلاك الزقوٗو. -

 اثلاى الوإٔ االعوبلٖ فٖ القْائن الوبل٘خ. -

 ّرزنْى الوعبٗ٘و العبهخ هي:

ّرعٌٖ أى الْقٔ النٕ ٗقْم ث ؾدٔ القدْائن الوبل٘دخ ٗغدت أى ٗندْى للٗدَ    ( انرذسَة وانكفاءج :1

ٌخ ّرزْفو للَٗ الوْإ بد ال ٌ٘خ ر ِو رلى الن بىحم ّلنٖ رعطٖ ُدنٍ الوْإد بد أصوُدب ك بىح هع٘

الثل أى ٗزوزع ٕبؽجِب ثبلزلهٗت ّالزةُ٘ل الوٌبٍتم ّؽزٔ رنْى ٌُبم صقخ للٓ االٛوا  فٖ الولقق 

ه ٗغت اى ٗزْافو للَٗ ّوّٛ الزةُ٘ل العلوٖ ّالوٌِدٖ ّاالٍدزقالل عٌدل اثدلاى الدوإٔم ّلزؾلٗدل هع٘دب
 الن بىح الثل هي رؾلٗل القواه الوٌبٍت هي الزةُ٘ل العلوٖ ّالعولٖ.

1/1
ُّْ أى ٗنْى للٓ الودلقق هدؤُال عبهع٘دب فدٖ الوؾبٍدجخ ّالزدلق٘ق  انر هُم انؼهًٍ )انفٍُ(: - 

ّكنلى الؾْٖل علٔ قله كبفٖ هي عْاًت الوعوفخ ثبلعلْم األفوٓ الزٖ رونٌَ هي لثلاى الدوإٔ 

عوٗ علَ٘ فالل عول٘خ الزلق٘ق ّرقلٗن الٌٖؼ ف٘وب ٗ
(2)

 . 

: هٌِدخ الزدلق٘ق كدةٕ هٌِدخ أفدوٓ رؾزدبط الدٔ الزدلهٗت  انر هُم انؼًهٍ ) انخثشج انًهُُهح( -½  

العولٖ ّالزووى عي ٛوٗق الووبهٍخم ثوعٌٔ أًَ ٗغت علٔ الْقٔ النٕ ٗوغت فدٖ أى ٗندْى 

رؾذ لّوا  ّقٔ هٌِٖ  هلققبم قٚبى فزوح هي اليهي للزلهٗت العولٖ ّهعوفخ إْٔل الوٌِخ
مّ فجوح 

(3)
. 

 ( العرملل :2

لى االٍزقالل النبهل لولقق الؾَبثبد الوٌدْٛ ثعول٘دخ ردلق٘ق الؾَدبثبد هدي الوعدبٗ٘و العبهدخ لودلقق  

الؾَددبثبد ّٗعزجددو هددي أُددن القْاعددل العبهددخ الزددٖ ٗغددت رْفوُددب ؽزددٔ رددزن عول٘ددخ ال ؾددٔ ّرددلق٘ق 

 ٕ ٛو  علٔ القبئن ثِنٍ العول٘خ. الؾَبثبد ثغلٗخ ربهخ ّكّى إٔ ٙغْٛ هي أ

ّقل إّٔٔ الوْوع الغيائوٕ علٔ هغوْعخ هي الٌقبٛ الزٖ رؾ ع اٍزقالل٘خ هؾبفع الؾَبثبدم فال 

 ٗغْى أى ٗنْى هؾبفع ؽَبثبد ّوكخ هعٌ٘خ أؽل : 

 األقوثبى ّاألِٕبه لغبٗخ اللهعخ الواثعخ ثوَؤّلٖ الوؤٍَخ ّأىّاعِن. -
ٙدْى أعدوح أّ هورجدب أّ رعْٗٚدبد ثؾندن ًْدبٛ كائدن غ٘دو ًْدبٛ األّقبٓ ّأىّاعِدن هودي ٗزقب -

 هؾبفع ؽَبثبد.

األّقبٓ القبئوْى ثبالكاهح ّأعٚبى هغلٌ االكاهح أّ أىّاعِن هي هؤٍَبد أفوٓ رولى عْو  -

 ( هأً هبل الْوكخ هؾل الزلق٘ق. 1/10)

 ّكوب ٗوٌع هؾبفع الؾَبثبد هوب ٗلٖ: 

فِ٘ددددددب هَددددددبُوبد ثٖدددددد خ هجبّددددددوح أّ غ٘ددددددو  الق٘ددددددبم ثوواقجددددددخ ؽَددددددبثبد ّددددددوكبد ٗوزلددددددى -

 هجبّوح.
 
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .35م 1998ٓهؾوـل الغْ٘هٖم عْٗ لج٘تم إْٔل الوواععخم الونزت الغبهعٖ الؾلٗشم االٍنٌلهٗخم  -( 2)
م 2000عوعخم الولفل الؾلٗش لزلق٘ق الؾَبثبدم الطجعخ األّلٔم كاه الٖ بى للٌْو ّالزْىٗعم عوبىم األهكىم أؽول ؽلوٖ   -( 3)

ٓ64. 
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 الق٘بم ثةعوبل رَ٘٘و ٍْاى ثٖ خ هجبّوح أّ ثبلوَبُوخ أّ اإلًبثخ عي الوَ٘وٗي. -

 قجْل هِبم الوواقجخ القجل٘خ علٔ أعوبل الزَ٘٘و ّلْ ثٖ خ هؤقزخ. -

 لزٌ ٘ن فٖ هؾبٍجخ الوؤٍَخ أّ الِ٘ئخ الوواقجخ أّ اإلّوا  علِ٘ب.قجْل هِبم ا -
 هوبهٍخ ّظ٘ خ هَزْبه عجبئٖ أّ هِوخ فج٘و قٚبئٖ للٓ ّوكخ أّ ُ٘ئخ ٗواقت ؽَبثبرِب. -

 ٌٍْاد هي لًزِبى عِلرَ. 3ّغل هٌٖت هةعْه فٖ الْوكخ أّ الِ٘ئخ الزٖ هاقجِب ثعل أقل هي  -

 الوؤٍَبد الزٖ رنْى لَ فِ٘ب هٖبلؼ هجبّوح أّ غ٘و هجبّوح.ٗوٌع هي الق٘بم ثةٕ هِوخ فٖ  -

ٗوٌددع الَددعٖ ثٖدد خ هجبّددوح أّ غ٘ددو هجبّددوح لددلٓ اليثددْى لطلددت هِوددخ أّ ّظ٘ ددخ رددلفل ٙددوي  -

 افزٖبٕبرَ القبًًْ٘خ.

ٗوٌددع هددي الجؾددش عددي اليثددبئي ثزق دد٘٘ األرعددبة اّ هددٌؼ رعْٗٚددبد أّ اهز٘ددبىاد أفددوٓ ّكددنا  -

للٓ الغوِْهاإلِّبه  لٍزعوبل إٔ ّنل هي أّنبل
 (4)

. 

 : ؼُاَح وانًغؤونُح انًهُُح انلصيح( ان3
ُّْ أى ٗجنل هلقق الؾَبثبد العٌبٗخ الْاعجخ فٖ عول٘خ الزلق٘ق ّعٌدل اعدلاك الزقوٗدو الٌِدبئٖ لعول٘دخ 

 الزلق٘قم ّٗوٓ الجع٘ أًَ ٗغت رْافو علك هي الْوّٛ العبهخ فٖ الولقق الؾن٘ن أّ الؾنهم ّهٌِب:

الولقق عِلٍ لزطْٗو ً ََ عي ٛوٗق الؾْٖل علٔ أًْاع الوعوفخ الوزبؽخ ّالزدٖ ردورجٜ  أى ٗنل -

 ثبلزلق٘ق ّالزٌجؤ ثبألفطبه الزٖ ٗوني أى رلؾق ثبلعو٘لم هضل رق٘٘ن ً بم الوقبثخ اللافل٘خ للوؤٍَخ.

خ أى ٗةفن ثعد٘ي االعزجدبه ال دوّ  الزدٖ هدي الووندي أى رؾدلس عٌدل ق٘بهدَ ثعول٘دخ الزقطدٜ٘ لعول٘د -

 الزلق٘ق أّ أصٌبى الق٘بم ثعول٘خ الزلق٘ق ً َِب.

 أى ٗعطٖ أُو٘خ أكجو للوقبٛو الزٖ ر ِو هي فالل فجورَ الَبثقخ فٖ الزعبهل هع العو٘ل. -
 أى ٗقْم ثبىالخ أٗخ ّنْم أّ  اٍز َبهاد رزعلق ثبلعٌبٕو الوِوخ فٖ اثلاى الوإٔ. -

 أى ٗعول كائوب علٔ رطْٗو فجورَ الوٌِ٘خ. -

زوبم ثوواععخ عول هَبعلَٗ علٔ أى ٗنْى هقزٌع ثنلى االُ -
(5)

. 

 انًطهة انثاٍَ: يؼاَُش انؼًم انًُذاٍَ:

رعزجو هعبٗ٘و العول الو٘لاًٖ ثوضبثخ االهّبكاد الالىهخ لق٘بم الولقق ثدبعواىاد عول٘دخ ال ؾدٔ هضدل 

ٖ علددٔ الوددلقق عوددع األكلددخ ّالقددوائي ّغِ٘ددبم  ُّددٖ هزعلقددخ ثزٌ ٘ددن عول٘ددخ الزددلق٘ق ّاالعددواىاد الزدد

 اًغبىُبم ّرزوضل هعبٗ٘و العول الو٘لاًٖ فٖ صالصخ هعبٗ٘و ُٖ:

 انًؼُاس األول: االششاف وانرخطُظ:

ٌُّب ٗ زوٗ أى ٗنْى الزقطٜ٘ الَلٗل العبئل لوِوخ الزلق٘ق ْٗفو رٌ ٘وب ٕؾ٘ؾب فٖ هنزدت الودلقق 

و٘ي علدٔ عول٘دخ الزدلق٘ق ّث٘ي ّظ٘ خ ّملى لٚوبى ؽَي ٍ٘و العودلم ّكلودب ىاك عدلك األفدواك القدبئ

كلوب ىاكد الؾبعخ للٔ كقخ الزؾـلٗل الَلــــــــــطبد ّالوَؤّلـــــ٘بدم ُنا كــــدـوب ٗغدت أى رغدوٓ 

 كل عوــــــــــل٘خ رلق٘ق ثبّــــــــوا  ٕبؽت الونزت فٖ ؽـــبلخ 

ّهَددؤّل٘برَم  الولن٘ددخ ال وكٗددخم اّ ثبّددوا  أؽددل الْددوكبى أّ إٔ ّددقٔ افددو أٍددٌلد ال٘ددَ ٍددلطخ الْددوٗى

 ّر ل الوَؤّل٘خ

 

 

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م القبًْى الزغبهٕ الغيائو1993ٕأفوٗل  25الوؤؿ فٖ  08-93م الووٍْم الزْوٗعٖ 06هنوه  715أً و الوبكح  -( 4)

 .18م 2006ٓى فالػ الوطبهًخم رلق٘ق الؾَبثبد الوعبٕوح )الٌبؽ٘خ الٌ وٗخ(م كاه الوَ٘وح للٌْوم األهكىم غَب -( 5)
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علددددددٔ عددددددبرق ٕددددددبؽت الونزددددددت ال ددددددوكٕ أّ الْددددددوٗى فددددددٖ رددددددةه٘ي القددددددله النددددددبفٖ هددددددي 

الوواععدددددخ للعودددددل الدددددنٕ ٗقدددددْم ثدددددَ هوؤٍّدددددَ٘ رؾدددددذ اكاهردددددَم كودددددب أى عل٘دددددَ الزْق٘دددددع عدددددل 

لزدددددٖ رْدددددنل رعج٘دددددوا عدددددي هإٔ هدددددلقق الؾَدددددبثبدم أّ رنل٘دددددف عو٘دددددع الزقدددددبهٗو ّالوٍدددددبئل ا
غ٘وٍ ثزْق٘عِب هع االثقبى علٔ هَؤّل٘زَ 
(1)

. 

 انًؼُاس انثاٍَ: ذمُُى َظاو انشلاتح انذاخهُح:

لى ٙدددددعف أّ قدددددْح ً دددددبم الوقبثدددددخ اللافل٘دددددخ ال ٗؾدددددل ك فقدددددٜ ٛج٘عدددددخ أكلدددددخ الوواععدددددخم ّاًودددددب 

لوٌبٍددددددت للق٘ددددددبم ثددددددبعواىاد ٗؾددددددل ك هددددددلٓ ال ؾددددددٔ الوطلددددددْة لزلددددددى االكلددددددخم ّالْقددددددذ ا

الوواععدددددددخم ّاالعدددددددواىاد الزدددددددٖ ٌٗجغدددددددٖ الزوك٘دددددددي علِ٘دددددددب ثلهعدددددددخ كبف٘دددددددخ أكضدددددددو هدددددددي 

غ٘وُددددددبم ّاٍددددددزوواه الوواعددددددع فددددددٖ فؾددددددٔ ً ددددددبم الوقبثددددددخ اللافل٘ددددددخ ٙددددددوّهٕ ل٘ددددددزوني 

هدددددي االلودددددبم ثدددددبالعواىاد ّاالٍدددددبل٘ت الوَدددددزقلهخم ّالدددددٔ الودددددلٓ الدددددنٕ ٗيٗدددددل إٔ ّدددددىم 

ل٘زددددددَ ّك بئزددددددَم كوددددددب ٗوددددددو الوواعددددددع ثددددددضالس اّ إٔ رَددددددبؤل فددددددٖ مٌُددددددَ عددددددي هددددددلٓ فبع
فطْاد هئَ٘٘خ ُّٖ 
(2)

 : 

ٗزؾقددددددق عددددددي ٛوٗددددددق الوزبثعددددددخ ّالوالؽ ددددددخ ّاالٛددددددالع االنًههههههاو تُظههههههاو انًىيههههههىع:  -1

 ّاٍزقلام قبئوخ االٍزقٖبى الٌوْمع٘خ لزؾلٗل الن٘ ٘خ الزٖ ٗعول ثِب ُنا الٌ بم.

ف٘دددددو ٍدددددل٘وب ً وٗدددددب : قدددددل ٗندددددْى ُدددددنا األذسذَهههههذ كُفُهههههح انرهههههٍ َغهههههُش ػهُهههههها انُظهههههاو -2

 ّلنٌَ غ٘و هطجق ّاقع٘ب ّٗوني ملى ثززجع العٌ٘بد اإلؽٖبئ٘خ.

رؾلٗددددددددل هددددددددلٓ هالئوددددددددخ ّكقددددددددخ االعددددددددواىاد الوْٙددددددددْعخ ّالوَددددددددزقلهخ ثبلوقبهًددددددددخ  -3

 ثبلٌوْمط األهضل لزلى االعواىاد.

 انًؼُاس انثانث: كفاَح لدنح ولشائٍ االثثاخ:

ٖ علددددددٔ لى ٗؾٖددددددل الوددددددلقق علددددددٔ ٗددددددٌٔ الوع٘ددددددبه الضبلددددددش هددددددي هعددددددبٗ٘و العوددددددل الو٘ددددددلاً

االكلددددددخ ّالقددددددوائي النبف٘ددددددخ لزنددددددْى اٍبٍددددددب ٍددددددل٘وب َٗددددددزٌل ال٘ددددددَ فددددددٖ اثلائددددددَ لواٗددددددَ ؽددددددْل 

القدددددْائن الوبل٘دددددخم ّدددددوٗطخ لى رقدددددْم ُدددددنٍ االكلدددددخ علدددددٔ فدددددوٗ قبثل٘دددددخ الزؾقدددددقم قدددددبلقواهاد 

الزدددددٖ ٖٗدددددل الِ٘دددددب الودددددلقق رندددددْى هجدددددوهح فقدددددٜ اما كدددددبى ٗدددددلعوِب كل٘دددددل اصجدددددبد هعقدددددْل 

ّهالئن 
(3)

.  

ٌُب ٗغت الزْٕل للٔ عٌبٕدو اصجدبد عدلٗوح ثبلضقدخ عدي ٛوٗدق  الوعبٌٗدخ ّالوالؽ دخ ّالزؾوٗدبد ّ

ّالوٖبكقبد ّغ٘وُب ّٗوني رقَ٘ن ُدنٍ االكلدخ  ّالقدوائي ثْعدَ عدبم للدٔ فئزد٘ي: كافل٘دخ ّفبهع٘دخ. 
ل كل هب ُدْ هْعدْك كافدل الوْدوّع هضدل كفدبرو الؾَدبثبد ّالْد٘نبد   ّ ّهي االهضلخ علٔ الٌْع األ

َزٌلاد الق٘ل ّأّاهو الْؾي ّٛلجبد الجٚدبئع ّثطبقدبد العودل ّقدْائن ؽَدبثبد الجٌدْم ّالعقدْك ّه

ّهل بد ؽ ع الوٍبئل ّهؾبٙو علَدبد هغلدٌ االكاهح اّ الِ٘ئدبد العوْه٘دخ للوَدبُو٘ي ّهقزلدف 

اللغدبىم أهدب االكلددخ ّالقدوائي القبهع٘دخ فزْددول الوٖدبكقبد ّالعودالى ّالوددْهكٗيم ًّزدبئظ االٛددالع 

 الوْوّع رؾذ الزــــلق٘ق ّرَزقلم الوعـــــــــلْهبد َبهاد الزٖ رغوٕ فبهطـلوالؽ خ ّاالٍز ّا

 

 

 
 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م 2007م الٌبؽ٘ددددخ الٌ وٗددددخ ّالعول٘دددخم كاه ّائددددل للٌْددددو ّالزْىٗددددعم األهكىم فبلدددل أهدددد٘ي عجددددل هللام علددددن ردددلق٘ق الؾَددددبثبد  -( 1)

ٓ58. 

فبلدددل هاغدددت القط٘دددتم ك.فل٘دددل هؾودددْك الوفدددبعٖم االٕدددْل العلو٘دددخ ّالعول٘دددخ لزدددلق٘ق الؾَدددبثبدم كاه الوَدددزقجلم األهكىم   -( 2)
 .70م 1998ٓ

ودددبل الدددلٗي ٍدددع٘لم الوواععدددخ ثددد٘ي الٌ وٗدددخ ّلددد٘ن رْهدددبًم اهوٍدددْى ٌُندددٖم رعوٗدددت ّهواععدددخ أؽودددل ؽبهدددل ؽغدددبطم ك  -( 3)

 .52ّ 51م 1997ّٓالزطج٘قم النزبة األّلم كاه الووٗـ للٌْوم الَعْكٗخم 
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الوْددددددوّع رؾددددددذ الزددددددلق٘ق ّرَددددددزقلم الوعلْهددددددبد الزددددددٖ رَددددددزقلٔ هددددددي ُددددددنٍ الوٖددددددبكه 

فددددٖ رةٗ٘ددددل الج٘بًددددبد اللافل٘دددددخ ّرعيٗيُددددب. فن بٗددددخ االكلددددخ رعٌدددددٖ أى رنددددْى علددددٔ قددددله عدددددبل 

للعٌ٘دددددخ الوَدددددزقلهخم هدددددب ٗ دددددوٗ كجدددددو ؽغدددددن العٌ٘دددددخ ًَدددددج٘ب ؽزدددددٔ ردددددٌعنٌ  هدددددي الزوض٘دددددل
العٌ٘دددددخ علدددددٔ أكجدددددو قدددددله هدددددي الوعلْهدددددبد الوؾبٍدددددج٘خم أهدددددب ف٘ودددددب ٗقدددددٔ عدددددْكح االكلدددددخم 

فدددددنلى ٗعٌدددددٖ أى رزوزدددددع ثبلوْٙددددددْع٘خ ّفلُْدددددب هدددددي الزؾ٘ددددددي الْقٖدددددٖم ثبالٙدددددبفخ للددددددٔ 

قبثل٘زِب للق٘بً النوٖ 
(4)

. 

 َشانًطهة انثانث: يؼاَُش اػذاد انرمش

رٌزِدددددٖ هِودددددخ كددددددل هدددددلقق عقدددددت أكاى عول٘ددددددخ ال ؾدددددٔ ثنزبثدددددخ رقوٗددددددو ًِدددددبئٖم ٗزٚددددددوي 

هأٗددددددَ الٖددددددوٗؼ الوؾبٗددددددل ؽددددددْل ّددددددوع٘خ ّٕددددددلق القَددددددبثبدم غ٘ددددددو أى هِوددددددخ كزبثددددددخ 

الزقوٗدددددو ال رقلدددددْ هدددددي هغوْعدددددخ هدددددي الٚدددددْاثٜ الزدددددٖ ٗزعددددد٘ي علدددددٔ الودددددلقق أفدددددنُب ثعددددد٘ي 

 االعزجبه م ّرٌقَن للٔ اهثعخ هعبٗ٘و:
 ن الوبل٘خ هع الوجبكئ الوؾبٍج٘خ الوزعبه  علِ٘بهلٓ ار بق القْائ -

 الضجبد فٖ رطج٘ق الوجبكئ الوؾبٍج٘خ. -

 ك بٗخ االفٖبػ الوؾبٍجٖ ّهالئوزَ. -

 اثلاى الوإٔ فٖ القْائن الوبل٘خ. -

 لوال : يذي اذفاق انمىائى انًانُح يغ انًثادئ انًساعثُح انًرؼاسف ػهُها.

ى القدددددْائن الوبل٘دددددخ للعو٘دددددل ردددددن اعدددددلاكُب ّفقدددددب ٗغدددددت لى ْٗددددد٘و الودددددلقق فدددددٖ رقوٗدددددوٍ للدددددٔ ل

لوجدددددددبكئ الوؾبٍدددددددجخ الوزعدددددددبه  علِ٘دددددددب ّالوقجْلدددددددخ قجدددددددْال عبهدددددددبم ؽ٘دددددددش رعزجدددددددو ُدددددددنٍ 
الوجددددددبكئ ُددددددٖ االٍددددددبً الددددددنٕ ٗقددددددبً عل٘ددددددَ ٕددددددلق ّعددددددوٗ القددددددْائن الوبل٘ددددددخ. ّثقٖددددددل 

ثبلوجددددددبكئ الوؾبٍددددددج٘خ الٌزعددددددبه  علِ٘ددددددب ّالوقجْلددددددخ قجددددددْال عبهددددددب لى ٗددددددزن ارجددددددبع رطج٘ددددددق 

ْل هؾبٍدددددج٘خ فدددددٖ ًقزلدددددف الؾدددددبالد الزدددددٖ ْٗاعِِدددددب الوؾبٍدددددت فدددددٖ عولدددددَم قْاعدددددل ّإددددد

ّالزدددددددٖ ٕدددددددبكق علِ٘دددددددب الوقزٖددددددد٘ي فدددددددٖ هغدددددددبل الوٌِدددددددخ ّٗعٌدددددددٖ ملدددددددى الزددددددديام االكاهح 

ثبلوجددددددبكئ الوؾبٍددددددج٘خ فددددددٖ اعددددددلاك ّعددددددوٗ القددددددْائن الوبل٘ددددددخ ثوددددددب ٗٚددددددوي ٕددددددلق ُددددددنٍ 

٘ددددددو القددددددْائن ّفلُْددددددب هددددددي الزؾوٗ ددددددبد الغُْوٗددددددخ ٍددددددْاى كبًددددددذ رؾوٗ ددددددبد هزعوددددددلح اّ غ

هزعولح  
(1)

. 

كددددنلى ٗددددوٓ الددددجع٘ أًددددَ عٌددددل ق٘ددددبم الوددددلقق ثزؾلٗددددل هددددب اما رددددن اعددددلاك القددددْائن الوبل٘ددددخ ّفقددددب 
للوجبكئ الوؾبٍج٘خ فبًَ ٗغت أى رؾقق ُنٍ الوجبكئ ُلف٘ي 

(2)
 : 

أى ُدددددنٍ الوجدددددبكئ رعودددددل علدددددٔ رؾلٗدددددل ردددددةص٘و العول٘دددددبد كافدددددل الوؤٍَدددددخ كودددددب ؽدددددلصذ  -ل/

ؾقددددددددق االٗددددددددواكاد ثْددددددددنل ٗددددددددوثٜ الزنددددددددبل٘ف فعددددددددالم ّرَددددددددزقلم األٍددددددددبً الوالئددددددددن لز

 ثبالٗواكاد ّرقِٖٖ٘ب علٔ ال زواد الوؾبٍج٘خ.

أى االعددددددواىاد الوزجعددددددخ لعدددددددوٗ الو٘ياً٘ددددددخ ّالقددددددْائن الوبل٘دددددددخ رقلددددددْ هددددددي الزؾ٘دددددددي  -ب/

 ّرعجو ثٖلق عي الج٘بًبد ّالطوق الوؾبٍج٘خ لنل هي لَ هٖلؾخ فٖ الوؤٍَخ.

لِ٘ب هي ّعِخ ً و الوع٘به االّل العلاك رقوٗو هلقق ّٗوني رجْٗت الوجبكئ الوؾبٍج٘خ الوزعبه  ع

خم ـــــددـبكئ العبهــــددـٔ ثبلوجاألّلــــــددـٔ الوغوْعددخ ـــددـْعبدم رقزـــددـالؾَددبثبد للددٔ صالصددخ هغو
 الضبًــ٘خ ثبلوجبكئ الوزعــلقخ ثقْائـــن الوثــــــؼ ْعخــــّالوغو

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .80فبلل أه٘ي عجل هللام هوعع ٍجق مكوٍم ٓ  -( 4) 

 .124م 2015ٓهىق أثْ ىٗل الْؾٌخم رلق٘ق الؾَبثبدم الطجعخ األّلٔم كاه ّائل للٌْوم عوبىم األهكىم   -(1)
 .60ٓ فبلل أه٘ي عجل هللام هوعع ٍجق مكوٍم  -( 2)
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 .ّالضبلضخ ثبلوجبكئ الوزعلقخ ثقبئوخ الووكي الوبلٖم ّهي أُن ُنٍ الوجبكئ

 انًثادئ انؼايح: -1

ّٗوني اعوبل ُنٍ الوجبكئ فٖ االرٖ 
(3)

 : 
 .هجلأ الؾ٘طخ -

 .هجلأ الضجبد -

 .هجلأ الْوْل -

 .هلأ األُو٘خ الٌَج٘خ -

 .هجلأ االفٖبػ -

لْهددددبد الوؾَددددبث٘خ ًز٘غددددخ لق٘ددددبم العلٗددددل هددددي ّٗونددددي اٙددددبفخ هجددددلأ علٗددددل ٗزعلددددق ثددددبهي الوع

الوؤٍَدددددبد ثزطج٘دددددق اعودددددبل هؾبٍدددددج٘خ هددددددي فدددددالل هدددددب َٗدددددؤ ثبلزغدددددبهح االلنزوًّ٘ددددددخ أّ 

 األعوبل االلنزوًّ٘خ الزٖ ًزغذ عي اٍزقلام رنٌْلْع٘ب الوعلْهبد.

انًثادئ انًرؼهمح تمىائى انشتر  -2
(4)

 : 

 .غ٘و العبكٗخ هجلأ ال ٖل ث٘ي أهثبػ الٌْبٛ العبكٕ عي االهثبػ -

 .هجلأ رؾقق االٗواك -

 .هجلأ هقبثلخ االٗواكاد ثبلوٖوّفبد -

 انًثادئ انًرؼهمح تمائًح انًشكض انًانٍ: -3

 ّأُن ُنٍ الوجبكئ هبٗلٖ:

 رجْٗت االْٕل ّفقب لقٖبئَٖ. -
 لظِبه االْٕل الضبثزخ القبثلخ لالٍزِالم ثبلق٘وخ الزبهٗق٘خ. -

 ل الوزلاّلخ ثق٘ن ُنٍ االْٕل.الوثٜ ث٘ي هقٖٖبد رق٘٘ن االْٕ -

 أى ر ِو الو٘ياً٘خ ٛج٘عخ ّق٘ن كل هي االْٕل ّااللزياهبد ّهأً هبل. -

ًغدددددل هودددددب ٍدددددجق أى ؽندددددن الودددددلقق علدددددٔ علالدددددخ عدددددوٗ القدددددْائن الوبل٘دددددخ ٗغدددددت أى ٗندددددْى 

ّفقدددددب للوجدددددبكئ الوؾبٍدددددج٘خ الوزعدددددبه  علِ٘دددددبم ؽ٘دددددش أًدددددَ ثدددددلّى ُدددددنٍ الوجدددددبكئ ال ٗندددددْى 

ل لل٘دددددَ للؾندددددن علدددددٔ عدددددوٗ القدددددْائن الوبل٘دددددخ )قبئودددددخ الووكدددددي لدددددلٓ الودددددلقق أٍبٍدددددب َٗدددددزٌ

 الوبلٖم قبئوخ اللفلم قبئوخ الزغ٘واد فٖ الووكي الوبلٖ(.

 ثاَُا : انثثاخ فٍ ذطثُك انًثادئ انًساعثُح انًرؼاسف ػهُها.
ٗغدددددددت أى ٗزةكدددددددل الودددددددلقق ف٘ودددددددب لما كبًدددددددذ الوجدددددددبكئ ّالَددددددد٘بٗبد الوؾبٍدددددددج٘خ الوزعدددددددو  

اعدددددلاك القدددددْائن الوبل٘دددددخ ق٘دددددل الزدددددلق٘ق ال رقزلدددددف عدددددي رلدددددى  علِ٘دددددب ّالزدددددٖ اٍدددددزقلهذ فدددددٖ

الزدددددٖ اٍدددددزقلهذ فدددددٖ ال زدددددوح الَدددددبثقخ ّفدددددٖ ؽبلدددددخ ّعدددددْك افدددددزال  عدددددُْوٕ فدددددٖ رطج٘دددددق 

 ُنٍ الوجبكئ ف٘غت علٔ الولقق االّبهح للٔ ملى فٖ رقوٗوٍ.
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أؽوددددل ؽلوددددٖ عوعددددخم الوددددلفل الؾددددلٗش لزددددلق٘ق الؾَددددبثبدم الطجعددددخ األّلددددٔم كاه الٖدددد بى للٌْددددو ّالزْىٗددددعم عوددددبىم   -( 3) 

 .28م 2000ٓاألهكىم 
 .45م 2006ٓغَبى فالػ الوطبهًخم رلق٘ق الؾَبثبدم الوعبٕوم كاه الوَ٘وح للٌْوم األهكى   -( 4)
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فددددددٖ ارجددددددبع الوجددددددبكئ ّالَ٘بٍددددددبد الوؾبٍددددددج٘خ هددددددي فددددددالل  ّٗعٌددددددٖ ملددددددى صجددددددبد الوٌْددددددةح

ال زددددددواد الوبل٘ددددددخ ثِددددددل  االثقددددددبى علددددددٔ ٍددددددالهخ الوقبهًددددددخ ثدددددد٘ي القددددددْائن الوبل٘ددددددخ لددددددٌ ٌ 

الوٌْدددددةح عجدددددو الَدددددٌْاد اّ ثٌِ٘دددددب ّثددددد٘ي الوٌْدددددةح االفدددددوٓ هوبصلدددددخ رزجدددددع ً دددددٌ الوجدددددبكئ 
ج٘ددددق ُددددنٍ الوؾبٍددددج٘خ ّلعددددلم لظِددددبه قددددْائن هبل٘ددددخ هٚددددللخ فددددٖ ؽبلددددخ عددددلم الضجددددبد فددددٖ رط

الوجبكئ 
(5)

 . 

ّالِل  هي ُنا الوع٘به ُْ 
(6)

 : 

 قبثل٘خ القْائن الوبل٘خ للوقبهًخ 

  ٔرْٙددددد٘ؼ ٛج٘عددددددخ الزغ٘دددددواد الزددددددٖ ٛدددددوأد علددددددٔ الوجدددددبكئ الوؾبٍددددددج٘خ ّاصوُدددددب علدددددد

القدددددْائن الوبل٘دددددخ ّقبثل٘زِدددددب للوقبهًدددددخم ف دددددٖ ُدددددنٍ الؾبلدددددخ ٗغدددددت علدددددٔ الودددددلقق االّدددددبهح 

 للٔ ملى ثطوٗقخ هالئوخ فٖ رقوٗوٍ.
ّرزددددةصو قبثل٘ددددخ القددددْائن الوبل٘ددددخ للوقبهًددددخ ثدددد٘ي ال زددددواد الوبل٘ددددخ ثعددددلك هددددي العددددْالن هضدددددل 
(7)

 

: 

 الزغ٘٘و فٖ الوجبكئ الوؾبٍج٘خ الوطجقخ. -

الزغ٘٘دددددو فددددددٖ ثعددددد٘ ال ددددددوّ  الوؾ٘طدددددخ ثبلوؤٍَددددددخ ّالزدددددٖ رْعددددددت اعدددددواى رغ٘٘ددددددواد  -

 هؾبٍج٘خ ّلنٌِب ال رزٚوي رغ٘واد فٖ الوجبكئ الوؾبٍج٘خ الوطجقخ.

 ْك فطة فٖ القْائن الوبل٘خ الزٖ إلهد فٖ ال زواد الَبثقخ.ّع -

 .الزغ٘و فٖ ال وّ  الزٖ لَ٘ذ لِب عالقخ ثبلوؾبٍجخ -

ًغددددددددل لى الزغ٘ددددددددواد فددددددددٖ الوجددددددددبكئ الوؾبٍددددددددج٘خ الوطجقددددددددخ فددددددددٖ الوؤٍَددددددددخ ماد رددددددددةص٘و 
عددددُْوٕ علددددٔ القددددْائن الوبل٘ددددخ هوددددب ٗزطلددددت هددددي الوددددلقق هعبلغددددخ ملددددى فددددٖ رقوٗددددوٍ ثوددددب 

 هاَٗ فٖ الضجبد.ٗقزٔ ثبثلاى 

ٗغدددددت أى رعجدددددو الج٘بًدددددبد الدددددْاهكح فدددددٖ القدددددْائن الوبل٘دددددخ رعج٘دددددوا  ثانثههههها : االفصهههههاذ انكهههههافٍ:

كبف٘دددددب ّهٌبٍدددددجب عودددددب رؾْٗدددددَ هدددددي الوعلْهدددددبدم ّثقدددددال  ملدددددى ٗغدددددت أى ْٗددددد٘و  الودددددلقق 

 .اإلفٖبػفٖ رقوٗوٍ للٔ علم ك بٗخ ّهٌبٍجخ 

ل علِ٘ددددددب ّهددددددلٓ ّلددددددنلى ٗغددددددت أى ٗقددددددوه الوددددددلقق هددددددلٓ ك بٗددددددخ الج٘بًددددددبد الزددددددٖ ؽٖدددددد

ٕدددددؾزِب ؽزدددددٔ ٗجدددددلٕ هأٗدددددَ  فِ٘دددددبم ّلما هأٓ الودددددلقق أى ٌُدددددبم قٖدددددْه فدددددٖ كدددددن أّ ًدددددْع 

 أّ هؾزْٓ ُنا االفٖبػ فَْ  ْٗ٘و فٖ رقوٗوٍ للٔ ملى.
ّفقب لالعزجبهاد الزبل٘خ  اإلفٖبػّٗزن الؾنن علٔ هالئوخ 

(8)
 : 

 الوالئن ٗقلم الوٖلؾخ العبهخ للغوِْه. اإلفٖبػأى  -

كًْددددددددَ هددددددددورجٜ  اإلفٖددددددددبػو٘ددددددددخ ٗلعددددددددت كّها أٍبٍدددددددد٘ب فددددددددٖ عول٘ددددددددخ أى عبهددددددددل ا أُ -

 ثبلوٖلؾخ العبهخ.

الوالئدددددددن ٗعجدددددددو عدددددددي هؾزْٗدددددددبد القدددددددْائن الوبل٘دددددددخ ثْدددددددنل ٕدددددددوٗؼ ّال  اإلفٖدددددددبػأى  -

 ٗؾزول الزةّٗل أّ الْى للوَزضوو.
 ـ
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 .126هىق اثْ ىٗل الْؾٌخم هوعع ٍجق مكوٍم ٓ  -(5) 

 60فبلل أه٘ي عجل هللام هوعع ٍجق مكوٍم ٓ  -( 6)
 .46غَبى فالػ الوطبهًخم هوعع ٍجق مكوٍم ٓ  -( 7)

 .48غَبى فالػ الوطبهًخم هوعع ٍجق مكوٍم ٓ  -( 8)
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هة أى عدددددلم االفٖددددددبػ فددددددٖ ثعدددددد٘ األؽ٘ددددددبى ٗعزجددددددو هجددددددوها فبٕددددددخ فددددددٖ ؽبلددددددخ رٚددددددب -

الوٖددددددبلؼم ّأى االفٖددددددبػ ٗعددددددْك ثبلٚددددددوه علددددددٔ الوؤٍَددددددخ ّال ٗعددددددْك ثبل بئددددددلح النبف٘ددددددخ 

 علٔ الغ٘و.
ٗقٚدددددٖ ُدددددنا الوع٘دددددبه ثدددددةى ٗزٚدددددوي الزقوٗدددددو رعج٘دددددو ساتؼههههها: انرؼثُهههههش ػهههههٍ سلٌ انًهههههذلك: 

الودددددددلقق عدددددددي هدددددددلٓ ٕدددددددلق ّعلالدددددددخ ّّٙدددددددْػ القدددددددْائن الوبل٘دددددددخ ّهطبثقزِدددددددب للووكدددددددي 

ؽبلدددددخ اهزٌددددددبع الودددددلقق عددددددي اثدددددلاى هاٗددددددَم الودددددبلٖ ًّزددددددبئظ أعودددددبل الوؤٍَددددددخم أهدددددب فددددددٖ 

ف٘زْعدددددت عل٘دددددَ اًطالقدددددب هدددددي هعدددددبٗ٘و الزقوٗدددددو اى ْٗٙدددددؼ اٍدددددجبة ُدددددنا االهزٌدددددبعم ّفدددددٖ 

عٌددددل هْافقدددددخ الودددددلقق  إٔكددددل االؽدددددْال الزددددٖ ٗدددددورجٜ فِ٘ددددب اٍدددددن الودددددلقق ثددددبلقْائن الوبل٘دددددخم 

علدددددددٔ اٍدددددددزقلام اٍدددددددوَ فدددددددٖ رقوٗدددددددو اّ هَدددددددزٌلاد اّ رجل٘غدددددددبد الونزْثدددددددخ الزدددددددٖ رزعلدددددددق 

نم فددددددبى رقوٗددددددو الزددددددلق٘ق ٗغددددددت أى ٗزٚددددددوي فٖددددددبئٔ فؾددددددٔ الوددددددلقق ّكهعددددددخ ثددددددبلقْائ

الوَدددددؤّل٘خ الزدددددٖ ٗزؾولِدددددب. ّقدددددل رزٚدددددوي اٍدددددجبة االهزٌدددددبع عدددددي اثدددددلاى الدددددوإٔ هدددددب ٗلدددددٖ 
(9)

: 

رؾلٗدددددل ًطدددددبق عودددددل الودددددلقق ثطوٗقدددددخ ردددددؤصو عُْوٗدددددب علدددددٔ اعدددددواىاد ال ؾدددددٔ ّعدددددلم  -

 اهنبً٘خ اعواى ال ؾٔ ثْنل كبفٖ.

ؤصو ثْددددنل عددددُْوٕ علددددٔ القددددْائن الوبل٘ددددخ كْؽددددلح ّالددددنٕ ؽبلددددخ عددددلم الزةكددددل ّالددددنٕ ٗدددد  -

 ٗغعل الولقق ٗعزجو اثلاى هإ هزؾ ع ال ٗعل هٌبٍجب ثَجت علم الزةكل.

 علم اٍزقالل الولقق عي العو٘ل ّالنٕ ٗؤكٕ للٔ علم رونٌَ هي اثلاى هإ. -

٘ددددخ ّٗونددددي اى ٗعجددددو الوددددلقق عددددي هاٗددددَ فددددٖ القددددْائن الوبل٘ددددخ ثددددةى ٗجددددلٕ أؽددددل االّددددنبل الزبل
 هي األهاى:

 النٕ ال ٗزٚوي رؾ  بد.انشلٌ انُظُف : 

 النٕ ٗزٚوي ثع٘ الزؾ  بد.انشلٌ انًمُذ : 

 ٍالوإٔ فٖ القْائن الوبل٘خ. لثلاى: علم انشلٌ انغهث 

  أى القددددددْائن الوبل٘ددددددخ ال رعجددددددو ثٖددددددْهح ٕددددددؾ٘ؾخ ّٕددددددبكقخ عددددددي انههههههشلٌ انًؼههههههاس :

 الوؤٍَخ. أعوبلالووكي الوبلٖ ًّزبئظ 

رقوٗدددددوٍ ال دددددوّ   لعدددددلاكلدددددٔ هدددددلقق الؾَدددددبثبد اى ٗواعدددددٖ عٌدددددل ّفدددددٖ الٌِبٗدددددخ ٗغدددددت ع

 الج٘ئ٘خ ّالقْاً٘ي ّالزعل٘وبد الوطجقخ فٖ الوؤٍَخ الزٖ ٗلقق أعوبلِب.
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ٗدددددت ّهواععدددددخ أؽودددددل ؽبهدددددل ؽغدددددبطم كودددددبل الدددددلٗي ٍدددددع٘لم الوواععدددددخ ثددددد٘ي ّلددددد٘ن رْهدددددبًم اهوٍدددددْى ٌُندددددٖم رعو   -( 9) 

 .57م 1997ٓالٌ وٗخ ّالزطج٘قم النزبة األّلم كاه الووٗـ للٌْوم الَعْكٗخم 
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 :انفصم  خلصح
عوْه٘برددددددَم  ثددددددةثواىرطوقٌدددددب فددددددٖ ُددددددنا ال ٖددددددل للددددددٔ رؾلٗدددددل الوعددددددبلن الٌ وٗددددددخ للزددددددلق٘قم 

ّالزددددددٖ ُددددددٖ ك ٘لددددددخ ثٚددددددجٜ الووبهٍددددددخ  ّالوعددددددبٗ٘و العبهددددددخ الزددددددٖ َٗزوّددددددل ثِددددددب الوددددددلقق

 الو٘لاً٘خ للولقق٘يم كوب رطوقٌب للٔ ّوػ ه ٖل للزلق٘ق.

فبلزدددددددلق٘ق ُدددددددْ عجدددددددبهح عدددددددي عول٘دددددددخ فؾدددددددٔ هٌ ودددددددخ للوعلْهدددددددبد ّالج٘بًدددددددبد الوبل٘دددددددخ 

ًز٘غدددددخ ُدددددنا ال ؾدددددٔ ّالزؾق٘دددددق للدددددٔ  ّلٖٗدددددبلثْاٍدددددطخ ّدددددقٔ هؤُدددددلم فٌدددددٖ ّهَدددددزقلم 

ت عول٘ددددددخ الزددددددلق٘قم ّؽزددددددٔ هَددددددزقلم الوعلْهددددددبدم فددددددٖ ّددددددنل رقوٗددددددو ّالددددددنٕ ٗوضددددددل لدددددد

ثْددددنل هزنبهددددل ّك ددددبىح عبل٘ددددخم كددددبى لياهددددب  للددددٖرٖددددل ُددددنٍ العول٘ددددخ للِددددل  الزددددٖ رٖددددجْ 

اى رعزودددددل علدددددٔ الوعدددددبٗ٘و الن ٘لدددددخ ثٚدددددجٜ الووبهٍدددددخ الو٘لاً٘دددددخم فٚدددددال عدددددي االٍدددددزقالل٘خ 
رٌ ٘دددددنٍ  أصٌدددددبىللوواؽدددددل الالىهددددخ  ّلرجبعدددددَّالن ددددبىح الزدددددٖ ٗزوزدددددع ثِددددب هدددددياّل ُدددددنٍ الوٌِددددخ 

 وواععخ.لعول٘خ ال
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 انفصم انثاٍَ:                                       انًشدودَح وػللرها تانرذلُك انًساعثٍ

 ذًهُذ:

هددددددع الزطددددددْه االقزٖددددددبكٕ الؾبٕددددددل ّرعددددددلك الْددددددوكبد االقزٖددددددبكٗخ ّالوٌبفَددددددخ الْوٍددددددخ 

ثبلغددددددددخ لم ٗددددددددْلٖ الوَدددددددد٘وّى ثدددددددد٘ي الوؤٍَددددددددبدم إٔددددددددجؼ للزددددددددلق٘ق الوؾبٍددددددددجٖ أُو٘ددددددددخ 
اُزوبهدددددب كج٘دددددوا ثبلزدددددلق٘ق هدددددي أعدددددل ٙدددددوبى اٍدددددزوواهٗخ ًْدددددبٛ الوٌْدددددةح ّلدددددي ٗدددددةرٖ ملدددددى 

لال ثبالعزوددددددبك علددددددٔ هددددددلقق٘ي ٗؾددددددلّى هددددددي هقددددددبٛو الوؾ٘طددددددخ ثبلوؤٍَددددددخ ّكددددددنا الزقل٘ددددددل 

هدددددي أّدددددنبل القطدددددة ّالغدددددِ لزعدددددْك ثبل بئدددددلح علدددددٔ الوؤٍَدددددخ هدددددي ؽ٘دددددش رؾق٘دددددق األهثدددددبػ 

ل رغعلِدددددددن ٗقجلدددددددْى الزؾدددددددلٕ ثزقجدددددددل األهاى ّالٌٖدددددددبئؼ ّععدددددددل الوَدددددددبُو٘ي لِدددددددن عْائددددددد

الوقلهدددددخ هدددددي قجدددددل الودددددلقق٘يم ُّدددددنا هدددددي أعدددددل رؾق٘دددددق هوكّكٗدددددخ فعبلدددددخ رَدددددبعل الوؤٍَدددددخ 

علدددددٔ الدددددزؾنن فدددددٖ القدددددلهح االًزبع٘دددددخ ّاألكاى الؾَدددددي كافدددددل الوٌْدددددةحم ّلدددددنا ٍدددددٌزطوق فدددددٖ 

 الوؤٍَخ. ُنا ال ٖل للٔ العالقخ ث٘ي الزلق٘ق ّرةص٘وٍ علٔ الووكّكٗخ الوبل٘خ فٖ
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 انًشدودَح وػللرها تانرذلُك انًساعثٍ                              انفصم انثاٍَ:                        

 انًثسث األول: يذخم إنً انًشدودَح ويماَُغها ولَىاػها

 انًطهة األول: يفاهُى لعاعُح زىل انًشدودَح:

 خ:ه ِْم الووكّكٗ :/1

 لقل رعلكد الو بُ٘ن ؽْل الووكّكٗخم ّٗوني ؽٖوُب كبألرٖ:

: الووكّكٗددددددخ هْددددددزقخ هددددددي فعددددددل هك ألٕ هك ّهعٌددددددبٍ اعبكرددددددَ علددددددٔ الزوددددددبم ذؼشَفههههههها نغههههههح

إٔ ثدددددلّى ًقٖدددددبى ف٘دددددَ علدددددٔ األقدددددل ّالوعٌدددددٔ اللغدددددْٕ لِدددددب ُدددددْ الْددددد٘أل الدددددنٕ ٗوندددددي اى 

ئدددددل ّالوؤٍَدددددخ ٌٗدددددزظ لٌدددددب هدددددوكّكا اّ عبئدددددلام أهدددددب إٔدددددل الووكّكٗدددددخ فِدددددٖ هدددددوكّك أّ عب
هددددوكّكا لما كبًددددذ ًَددددجخ األهددددْال الوزؾٖددددل علِ٘ددددب اكجددددو هددددي ًَددددجخ األهددددْال  بٗنددددْى لِدددد

 (.1الوَزووح أّ الوَزعولخ )

أهددددددب إددددددطالؽب فزعدددددددو  كددددددبألرٖ: الووكّكٗدددددددخ ُددددددٖ العبلقددددددخ الوْعدددددددْكح ثدددددد٘ي الٌز٘غدددددددخ 

 (.2الوؾققخ ّالٍْبئل الوَزعولخ فٖ رؾق٘قِب )

جددددبٛ ثدددد٘ي الٌزددددبئظ ّالٍْددددبئل الزددددٖ ٍددددبُوذ فددددٖ الووكّكٗددددخ ُددددٖ عجددددبهح عددددي ملددددى االهر -

رؾق٘قِدددددب ؽ٘دددددش رؾدددددلك هدددددلٓ هَدددددبُوخ هأً الودددددبل الوَدددددزضوو فدددددٖ رؾق٘دددددق الٌزدددددبئظ الوبل٘دددددخ 

. 

الووكّكٗددددددخ ُددددددٖ عجددددددبهح عددددددي ال ددددددبئ٘ الٌقددددددلٕ الٌددددددبرظ عددددددي فددددددوق ثدددددد٘ي العول٘ددددددبد  -
اللافل٘دددددخ ّالقبهع٘دددددخ للوؤٍَدددددخ ّرطجدددددق علدددددٔ كدددددل األًْدددددطخ االقزٖدددددبكٗخ ُّدددددٖ عجدددددبهح 

 (3خ ث٘ي الٌز٘غخ الوؾققخ ّؽغن رنل خ األهْال الوَزضووح )عي العالق

ثدددددةى الووكّكٗدددددخ ثٖددددد خ عبهدددددخ عجدددددبهح عدددددي ال ٚدددددبى   PLORANZكودددددب عوفِدددددب  -

الٌقددددددلٕ الٌددددددبرظ عددددددي العول٘ددددددبد القبهع٘ددددددخ ّاللافل٘ددددددخ للوؤٍَددددددخم ّثبلزددددددبلٖ فبلووكّكٗددددددخ 

 .عجبهح عي العالقخ ث٘ي قْح رؾق٘ق الٌبرظ ّؽغن رنل خ األهْال الوَزضووح

عوفِدددددددب ثدددددددْفياه ّكًْٖدددددددْ الووكّكٗدددددددخ ُدددددددٖ قبعدددددددلح رطجدددددددق علدددددددٔ كدددددددل الوواؽدددددددل  -

 االقزٖبكٗخ ُّنا ْٗٙؼ  االهنبً٘بد الوبكٗخ ّالجْوٗخ الالىهخ.
ّؽَددددددت ثعدددددد٘ االفٖددددددبئ٘٘ي فددددددٖ الووكّكٗددددددخ ُددددددٖ ال ددددددوق ثدددددد٘ي الوجددددددبلغ االعوبل٘ددددددخ  -

ل ّالزنددددددبل٘ف اّ الٌ قدددددددبد لقدددددددبى ُدددددددنا الودددددددوكّك َّٗدددددددؤ ُدددددددنا ال دددددددوق ثدددددددبلوثؼ اّ الدددددددلف

الٖدددددبفٖ ّؽَدددددت ث٘دددددبه كًْٖدددددْ فدددددبى الووكّكٗدددددخ ُدددددٖ القبعدددددلح الزدددددٖ رطجدددددق عبهدددددخ علدددددٔ 

 (.4النل ّعلٔ الوواؽل االقزٖبكٗخ ُّنا ْٗٙؼ االهنبً٘خ الوبل٘خ ّالوبكٗخ )

 

 انرؼشَف االصطلزٍ نهًشدودَح:

 ي ؽْل الزعوٗف الْبهل للووكّكٗخ لقل أصبه افزال  ث٘ي الوؾلل٘ي الوبل٘٘ي ّاالقزٖبكٗ٘

 
 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .65م 2002ٕٓبلؼ هؾوـل الؾٌبّٕم أؽلاس الزؾل٘ل ّالزقطٜ٘ فٖ االكاهحم كاه الٌِٚخ العوث٘خم هٖوم   -( 1) 

نلِددددب الوددددبلٖم كاه الوؾولٗددددخم الغيائددددوم ًبٕددددو كاكٕ عددددلّىم أصددددو الزْددددوٗع الغجددددبئٖ علددددٔ الووكّكٗددددخ للوؤٍَددددخ ُّ٘  -( 2)
 .14م 2008ٓ

ٍدددع٘ل فوؽدددبد عوعدددخم األكاى الودددبلٖ للوٌ ودددبد االقزٖدددبكٗخم الزؾدددلٗبد الواٌُدددخم كاه الٌْدددو للوٗدددبٗم الوولندددخ العوث٘دددخ   -( 3)

 . 63م 2000ٓالَعْكٗخم 
الغيائوٗدددخم  خوبل٘دددخ للوؤٍَدددبد اإلقزٖدددبكٗالووكّكٗدددخ ال ٔة أهددد٘ي عندددُْم أصدددو رطج٘دددق الوعدددبٗ٘و الوؾبٍدددج٘خ اللّل٘دددخ علددد  -( 4)

 .30م 2010ٓهٍبلخ هبعَ٘زوم عبهعخ الغيائوم 
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ّلندددددي ثدددددبلوغن هدددددي القالفدددددبد الَدددددبثقخ اال اًِدددددن ٗندددددبكّى ٗز قدددددْى فدددددٖ الٌِبٗدددددخ علدددددٔ اى 

الووكّكٗدددددخ ُدددددٖ العالقدددددخ الزدددددٖ رْعدددددل ثددددد٘ي الٌز٘غدددددخ الوؾققدددددخ ّالٍْدددددبئل  الوَدددددزعولخ فدددددٖ 

 رؾق٘قِب.
وددددددددٖ كق٘ددددددددق للووكّكٗددددددددخ ثع٘ددددددددلا عددددددددي رٚددددددددبهة اهاى ّٗونددددددددي اعطددددددددبى ه ِددددددددْم عل -

االقزٖددددددددبكٗ٘ي ّالوددددددددبل٘٘يم فبلووكّكٗددددددددخ رقددددددددٌ٘ هددددددددلٓ رؾق٘ددددددددق هْددددددددوّع الوْددددددددزوٗبد 

الوزعلقددددخ ثددددةكاى األًْددددطخ ُّ٘نددددل الزنل ددددخ كوددددب أًِددددب رعجددددو عددددي ؽٖدددد٘لخ الٌزددددبئظ الَ٘بٍدددد٘خ 

 (.5ّالقواهاد الزٖ ارقنُب الوْوّع ف٘وب ٗقٔ الَْ٘لخ ّالْٙع الوبلٖ )

هددددددي الو ددددددبُ٘ن الَددددددبثقخ ٗونددددددي اى ًَددددددزقلٔ اى الووكّكٗددددددخ رعددددددبلظ الٌْددددددبٛ  ّاًطالقددددددب -

الوددددددبلٖ فددددددالل ال زددددددوح اليهٌ٘ددددددخ الوؾددددددلكح للٌْددددددبٛم ّرِددددددزن ثوثؾ٘ددددددخ الوؤٍَددددددخ ّٗونددددددي 

ؽَدددددبة هعدددددلل الووكّكٗدددددخم اال اًدددددَ ٗغدددددت هعوفدددددخ إ ًدددددْع هدددددي أًدددددْاع الووكّكٗدددددخم فعٌدددددل 

ّعٌددددددل هقبهًددددددخ  هقبهًددددددخ هثددددددؼ األهددددددْال القبٕددددددخ رؾٖددددددل علددددددٔ الووكّكٗددددددخ الزغبهٗددددددخ
إٔددددددْل الوؤٍَددددددخ هددددددع الددددددوثؼ فِددددددنا ٗجدددددد٘ي الووكّكٗددددددخ االقزٖددددددبكٗخم ّأهددددددب الووكّكٗددددددخ 

االعزوبع٘ددددددخ فِددددددٖ االُددددددلا  العبهددددددخ للوؤٍَددددددخثغوٗ اهزٖددددددبٓ الجطبلددددددخ كوددددددب ٗغددددددت 

أى ً دددددوق ثددددد٘ي الووكّكٗدددددخ ّالوثؾ٘دددددخم فبلووكّكٗدددددخ ُدددددٖ العالقدددددخ ثددددد٘ي الٌزدددددبئظ الوؾٖدددددل 

ذ هبكٗدددددخ اّ ثْدددددوٗخ اّ هبل٘دددددخم أهدددددب الوثؾ٘دددددخ علِ٘دددددب ّاالهنبً٘دددددبد الوَدددددزقلهخ ٍدددددْاى كبًددددد

 (.6فلِب عالقخ هجبّوح ثبلَعو فِٖ ال وق ث٘ي الج٘ع ٍّعو الزنل خ )

ّهدددددي فدددددالل ملدددددى ٗزٚدددددؼ لٌدددددب هدددددلٓ رطدددددْه ه ِدددددْم الووكّكٗدددددخ الدددددنٕ كدددددبى فدددددٖ األّل  -

ثبٍددددددزغالل األهٗ لْ٘ددددددول ثعددددددل ملددددددى كددددددل العول٘ددددددبد الوبل٘ددددددخ كافددددددل الوؤٍَددددددخم  ٜٗددددددورج
ب عجددددبهح عددددي الددددوثؼ الوؾٖددددل عل٘ددددَ ثعددددل كددددل عول٘ددددخ ث٘ددددع ّرجددددبكل كوددددب ٗونددددي القددددْل اًِدددد

ّثعدددددل ملددددددى ٛددددددوػ الٌ قددددددبد ّالزنددددددبل٘ف ّددددددوٗطخ أى رنددددددْى االهنبً٘ددددددبد ٙددددددوّهٗخ هضددددددل 

 (.7األهْال ّالقْح الجْوٗخ الوزْفوح )

 انًطهة انثاٍَ: لهى يماَُظ انًشدودَح.

غددددددددخ ِٗددددددددزن ثلهاٍددددددددخ ر ٖدددددددد٘ل٘خ ّهعوقددددددددخ  لوق٘ددددددددبً الووكّكٗددددددددخ علددددددددٔ هَددددددددزْٓ الٌز٘ -

 ّالعالقخ الزَلَل٘خ الزٖ روثٜ كل عٌٖو ثبفو.

 : يماَُظ انًشدودَح ػهً يغرىي انُرُدح./1

ٗعٌدددددددٖ ال دددددددوق ثددددددد٘ي الوج٘عدددددددبد هدددددددي الجٚدددددددبعخ ّالزندددددددبل٘ف  انههههههههايل االخًهههههههانٍ: -1/1
ؽ٘دددددش ٗندددددْى الج٘دددددع لِدددددنٍ الودددددْاك أّ الجٚدددددبعخ علدددددٔ ؽبلزِدددددب إٔ ثدددددلّى لعدددددواى إٔ رغ٘٘دددددو 

الوؤٍَدددددخ الزغبهٗدددددخ ّالقَدددددن الزغدددددبهٕ فدددددٖ ؽبلدددددخ علِ٘دددددب ّٗندددددْى الِدددددبهِ االعودددددبلٖ فدددددٖ 

 هب لماكبًذ الوؤٍَخ هيكّعخ الٌْبٛ.

ّٗدددددزن رق٘ددددد٘ن الوج٘عدددددبد هدددددي الجٚدددددبئع علدددددٔ أٍدددددبً ٍدددددعو ث٘دددددع الجٚدددددبعخ ثعدددددل ٛدددددوػ  -

الزق ٘ٚدددددبد الزدددددٖ قدددددل رودددددٌؼ لليثدددددبئي ّكودددددب الؾدددددبل عٌدددددل رق٘ددددد٘ن رنل دددددخ الجٚدددددبعخ الوجبعدددددخ 

الِ٘ددددددب الوٖددددددبهٗف الزددددددٖ فبًِددددددب رؾَددددددت  ثوغوددددددْع ّددددددواى الجٚددددددبعخ ّملددددددى هٚددددددب  

 رزعلق ثِب ُّنا فٖ ؽبلخ اٍزعوبل الغوك الوَزوو.
 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .65م 2002ٕٓبلؼ هؾوـل الؾٌبّٕم أؽلاس الزؾل٘ل ّالزقطٜ٘ فٖ االكاهحم كاه الٌِٚخ العوث٘خم هٖوم    -( 5) 

(6 )- Jaques Margerin, Gestion budgétaire edition, courroux 
فبٛوخ ثي هثعخم ؽبكح ثلوَبمم أصو الزنْٗي علٔ هوكّكٗخ الوؤٍَخ االقزٖبكٗخ فٖ الغيائوم هنكوح لٌ٘ل ِّبكح لَ٘بًٌم عبهعدخ   -( 7)

 .48م 2004ٓالجل٘لحم كفعخ 
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لزغبهٗخ فٖ ؽبلخ كّهح الٌْبٛ العبكٗخم ؽ٘ش ٗعجو امى الِبهِ االعوبلٖ مّ أُو٘خ ثبلٌَجخ للوؤٍَخ ا

 عي رَ٘٘وُب إ عي الوٖله الؾق٘قٖ ألهثبؽِب.

( 1كوب اًَ َٗزعول فٖ ق٘بً كهعخ هوكّكٗخ الوؤٍَخ الزغبهٗخ ّهقبهًزَ ثبلوؤٍَبد األفوٓ ) -
 تهي ً ٌ الٌْبٛ ّهي قطبعبد أفوٓ ّملى ثبلٌ و للٔ الٌَت الٌوْمع٘خ الوؾل كح ّهي ُنٍ الٌَ

 الِبهِ االعوبلٖ      م            الِبهِ االعوبلٖ

 

 هج٘عبد الجٚبعخ       م         رنل خ الجٚبئع الوَزِلنخ

لى الزغ٘٘و فٖ الِبهِ االعوبلٖ هي كّهح اٍزغالل٘خ للٔ افوٓ ٗوعع لألٍجبة ُّٖ عٌل اهر بع  -

 عخ أّ كالُوب فٖ ً ٌ الْقذ.ٍعو الْؽلح الٖبفٖ أّ ٍْاى اًق بٗ فٖ ٍعو رنل خ الجٚبعخ الوجب

ّهي ث٘ي فْائل ؽَبة الِبهِ االعوبلٖ فٖ الزَ٘٘و ُْ أًَ َٗوؼ ثق٘بً ّهواقجخ القلهح الزغبهٗخ  -

للوؤٍَخ لنا فعٌل  ؽلّس إٔ رغ٘٘و فٖ الِبهِ االعوبلٖ ٗغت أى ًجؾش عي هَؤّل٘خ الزٖ رعْك 
 (.2واد )للٔ ٍَ٘خ الْواى غ٘و الغ٘لحم كوب أًَ َٗزعول كةٍبً للزقلٗ

 ّٗوني روض٘ل الِبهِ االعوبلٖ ث٘بً٘ب كوب ٗلٖ: -

 : انرًثُم انثُاٍَ نههايل االخًانllٍ-1انشكم 

 هقن األعوبل االعوبلٖ

رق ٘ٚبد هوٌْؽخ 

 لليثبئي. 

 هقن األعوبل الٖبفٖ

 

رنل خ ّواى للجٚبعخ 

 الوجبعخ.

 الِبهِ االعوبلٖ.

 

 م2008ئٖ علٔ الووكّكٗخ للوؤٍَخ ُّ٘نلِب الوبلٖم كاه الوؾولٗخم الغيائوم ًبٕو كاكٕ علّىم أصو الزْوٗع الغجبالوٖله: 
هي فالل ُنا الزوض٘ل الج٘بًٖ للِبهِ االعوبلٖ ًالؽع أى ُنا األف٘و ٗزعلق ثطوٗقخ رق٘٘ن  -

الوقيًّبد الوجبعخم ّهٌَ رؾلك رنل خ الَلع الوجبعخ ّثبلزبلٖ الِبهِ االعوبلٖم لنا ٗغت علٔ 

هاى الوؤٍَبد االقزٖبكٗخ أى ٗزؾؾقْا هي اٍزوواهٗخ ٛوق الزق٘٘ن ّافز٘به الوَ٘وٗي أّ هل

 أؽٌَِب.
رعٌٖ ال وق ث٘ي االًزبط هي عِخ االٍزقلاهبد الٍْط٘خ هي الَلع ّفلهبد انمًُح انًضافح:  -1/2

الوزؾٖل علِ٘ب هي الغ٘و ّالوَزعولخ هي ُنا االًزبط هي عِخ صبً٘خ فبى الق٘وخ الوٚبفخ فٖ 

 لزغبهٗخ رعجو عي ال وق ث٘ي الِبهِ االعوبلٖ ّالقلهبد الوَزِلنخ.الْؽلاد ا

ب فٖ الْؽلاد االًزبع٘خ فزَـــــبّٕ للٔ ال وق ث٘ي االًزـــــبط الوقيّى ّاًزبط الوؤٍـــــــَخ  أه 

(. ّرعٌٖ كــــــنلى الضوّح االٙـــــبف٘خ الوٌْــــةح فٖ الوؤٍــــــَخ 3لؾبعبرِب القبٕـــــــخ )

 عوبل فلهــــــبد ّهـــــــْاك الغـــــ٘وم ثبالٙــــبفخ للٔ ٍّــــبئلــــِب القبٕــــــــخ ثبٍز
 

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وؤٍَددددخ ُّ٘نلِددددب الوددددبلٖم كاه الوؾولٗددددخم الغيائددددوم ًبٕددددو كاكٕ عددددلّىم أصددددو الزْددددوٗع الغجددددبئٖ علددددٔ الووكّكٗددددخ لل  -( 1) 

 .75م 2008ٓ
 .76ًبٕو كاكٕ علّىم أصو هوعع ٍجق مكوٍم ٓ  -( 2)

 .78ًبٕو كاكٕ علّىم هوعع ٍجق مكوٍم ٓ  -( 3)
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 ّرؾَت كوب ٗلٖ:

هَزليهبد االًزبط هي الَلع  Xالق٘وخ الوٚبفخ: ق٘وخ االًزبط 

 ّالقلهبد

ٖ هَبُوزِب فٖ الٌِْٗ ثبالقزٖبك الٌْٖٛ )اللفل الٌْٖٛ( ّكنلى ّٗنوي كّه الق٘وخ الوٚبفخ ف -
كوق٘بً لؾغن ّكهعخ الزنبهل العوْكٕ أّ اللافلٖ للوؤٍَخ ّكوق٘بً لزطْٗو قلهح الوؤٍَخ ّملى 

 (.4)ثبٍزعوبل الٌَجخ الزبل٘خ 

 الق٘وخ الوٚبفخ

 لًزبط الٌَْاد الزبل٘خ.

ٍزغالل العبكٕ للّهح هعٌ٘خ ّرزوضل فٖ ال وق ث٘ي ُّٖ رعجو عي ًز٘غخ االَرُدح االعرؼًال:  -1/3

هٖبهٗف الوؤٍَخ ّالٌْارظم ّرقٔ العٌبٕو الوورجطخ ثبالًزبط ّاالٍزغالل ُّٖ ًز٘غخ ر ِو 

 (.5)فٖ علّل الؾَبثبد الٌزبئظ 

ّٗعجو عٌِب ثبلوعٌٔ الؾق٘قٖ لوٖلؾخ األعوبل الزٖ رٌغيُب الوؤٍَخ فالل فزوح الوَبٛ العبكٗخ  -
اإلعواىاد الالىهخ لز بكٕ الْقْع فٖ إٔ اًؾوا م ُّنا لما رْفو عٌٖو االٍزقالل٘خ ّرةفن كل 

الزبهخ فٖ الٍْبئل الوؤكٗخ للٔ رؾق٘ق الِل  الوٌْْك ّفبٕخ االُلا  الزَْٗق٘خ ّالوزوضلخ فٖ 

ٍ٘بٍخ رؾلٗل األٍعبه ُّْ أُن هْنل رعبًٖ هٌَ هع ن الوؤٍَبد الٌْٛ٘خ فةٍعبه الَلع ّالجٚبئع 

هٗخ ّالزٖ رؾلك هي ٛو  الؾنْهخ ّملى ثوواعبح كفل الوْاٌٛ٘ي ّكهاٍزِبم ُّننا فةى الٚوّ

الوؤٍَبد أّ ال وّع الزبثعخ لِب الزٖ رعول ثوضل ُنٍ الَلع قل رؾقق فَبهح فٖ ًز٘غخ االٍزغالل 

ُّنا هاعع ألى اٗواكارِب ال رعطٖ كل رنبل٘ ِ٘ب ًّز٘غخ فَبهح هضل ُنٍ الوؤٍَبد روعع للٔ 

ٍ٘بٍ٘خ ّاعزوبع٘خ هعٌ٘خ ّلوي رنْى ُنٍ األف٘و القبكهح علٔ هْاكجخ ٍ٘و الزطْه الٌقلٕ أٍجبة 

(6. ) 
رعزجو ُنٍ الٌز٘غخ هؤّوا هِن لق٘بً هوكّكٗخ األهْال القبٕخ الوَزعولخ  انُرُدح انصافُح:  -1/4

ٖن فٖ الوؤٍَخ ّكنا لؾَبة هوكّكٗخ عٌبٕو األهْال الضبثزخ ُّٖ الٌز٘غخ الزٖ ر ِو ثعل ف

 الٚوائت علٔ أهثبػ الْوكبد.

: يماَُظ لخشي نهًشدودَح:/2  
للووكّكٗخ ال ٗوني  اى اعزجبه الٌز٘غخ ّؽلُب هٖله لزوْٗل الوؤٍَخ مار٘ب اّ هق٘بًانرذلُك انُمذٌ:  -2/1

 أى ٗنْى كبهال ّٕؾ٘ؾب ً وا ألى الوؤٍَخ ّالزٖ رعجو عي اٗواكارِبم ٌّٗقَن ال بئ٘ للٔ قَو٘ي ُوب:

 ٌقلٕ االعوبلٖ: الٌز٘غخ االعوبل٘خ+االُزالكبد+الوؤًّبد.ال بئ٘ ال

 ال بئ٘ الٌقلٕ الٖبفٖ: الٌز٘غخ الٖبف٘خ+االُزالكبد+الوؤًّبد.

هي فالل ًْبِٛبم ُّنا ثعل ٗعٌٖ اهنبً٘خ الوؤٍَخ هي روْٗل ً َِب ّملى انرًىَم انزاذٍ:  -2/2

وؤٍَخ ُّوب االُزالكبد الؾْٖل علٔ ًز٘غخ اللّهح هٚبفب الِ٘ب عٌٖوٗي ُبه٘ي كافل ال

 ّالوؤًّبدم ّقجل الْْٕل للٔ قلهح الزوْٗل النارٖم روو علٔ هب َٗؤ ثبل بئ٘ النٕ رطوقٌب الَ٘.
األهثبػ -الزوْٗل النارٖ= الزلفق الٌقلٕ الٖبفٖ

 الوْىعخ

ّٗوندددي رقدددلٗن الزوْٗدددل الدددنارٖ علدددٔ أًدددَ هغودددْع الودددْاهك الوبل٘دددخ الوْعدددْكح رؾدددذ رٖدددو   -

رطددددْٗو ًْددددبِٛب ّاالٍددددزقالل٘خ هددددي الزوْٗددددل القددددبهعٖ َّٗددددزعول الزوْٗددددل الوؤٍَددددخ لغددددوٗ 

 النارٖ فٖ الوغبالد الزبل٘خ:
 ـ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26ثي ّل٘ف ة أه٘يم هوعع ٍجق مكوٍم ٓ  -( 4) 

افدددوّىم الزدددلق٘ق الوؾبٍدددجٖ ّأصدددوٍ علدددٔ هوكّكٗدددخ الوؤٍَدددخم هدددنكوحم الووكدددي الغدددبهعٖ ٗؾ٘دددٔ فدددبهًم فز٘ؾدددخ ّدددبثٖ ّ  -( 5)

 .47م 2005ٓ
 .83ًبٕو كاكٕ علّىم هوعع ٍجق مكوٍم ٓ  -(  6)
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 اهنبً٘خ روْٗل االٍزضوبهاد ّثبلزبلٖ ٗةفن ثع٘ي االعزجبه فٖ ثواهظ اٍزضوبهٗخ للوؤٍَخ 

 .اهنبً٘خ كفع الٌَلاد ّاألٍِن 

 ً٘خ رعلٗل أّ رٖؾ٘ؼ علم ك بٗخ هأً هبل العبهل الٖبفٖ إٔ رؾق٘ق ّوّٛ الزْاىى اهنب

 اللائن.
لق٘بً هوكّكٗخ الوؤٍَخ ٗوني هقبهًخ الٌز٘غخ الوزؾٖل علِ٘ب فٖ ًِبٗخ الٌَخ انُرُدح انًانُح:  -/3

 ثبلونبً٘بد الوزْفوح ّٗعجو عٌِب ثبلٌَجخ الزبل٘خ: 

 ى  =        الٌز٘غخ الٖبف٘خ

 هغوْع األْٕل            

رقددددددٌ٘ ُددددددنٍ الٌَددددددجخ هوكّكٗددددددخ هؤًّ األهددددددْال الوَددددددزعولخ فددددددٖ اٍددددددزغالل هوكّكٗددددددخ  -

 الٌْبٛم رلل ُنٍ الٌَجخ علٔ كهعخ الولًْٗ٘خ ّرعطٔ ثبلعالقخ الزبلٖ

 اللْٗى                + 1     =هغوْع األْٕل    

 األهْال القبٕخ                           األهْال القبٕخ
 ّالعالقخ األف٘وح رؾٖل علِ٘ب عي ٛوٗق رطج٘ق العالقخ الزبل٘خ: -

 1اللْٗى =  +    الٌز٘غخ الٖبف٘خ       

 هغوْع األْٕل

 هغوْع  اللْٗى         + 1     =هغوْع األْٕل    

 األهْال القبٕخ                           األهْال القبٕخ

بٕددددددددخ رددددددددورجٜ ثووكّكٗددددددددخ االرغددددددددالل ّهٌددددددددَ ًَددددددددزقلٔ أى هوكّكٗددددددددخ األهددددددددْال الق -

ّثلهعدددددخ االٍدددددزلاًخ ّفدددددٖ ظدددددل كهاٍدددددخ الووكّكٗدددددخ علدددددٔ أٍدددددبً الوعط٘دددددبد الوؾبٍدددددج٘خ 
ٗطلدددددع لٌدددددب عدددددل ح هْدددددبكل هدددددي ًبؽ٘دددددخ الق٘ودددددخ الؾق٘ق٘دددددخ للوجدددددبلغ الٌقلٗدددددخ ّكدددددنلى الزٚدددددقن 

 (:7ّفق العالقخ  الزبل٘خ )

 الٌز٘غخ الٖبف٘خ

 لعوبلٖ األْٕل

نددددددٌ األٕددددددْل الوق٘وددددددخ ثوجددددددبلغ ماد قددددددلهح ّددددددوائ٘خ فبلٌز٘غددددددخ هق٘وددددددخ ثةٍددددددعبه هبل٘ددددددخ ع

 رقزلف عي القلهح الْوائ٘خ للوجبلغ الونًْخ للٌز٘غخ الٖبف٘خ.

 انًطهة انثانث: لَىاع انًشدودَح:
 رٌقَن الووكّكٗخ للٔ صالصخ أًْاع أٍبٍ٘خ ُّٖ:

 انًشدودَح انرداسَح )االعرغلنُح(: -/1

بهح ـــــبهٍَ الوؤٍَخ ُّٖ عجــــالل العبكٕ النٕ روغــــــخ ً و االٍزــــــُّٖ الووكّكٗخ هي عِ

ؼ الكهاح ــــــــبدم هوب َٗوـــــــلح هي ٕبفٖ الوج٘عـــــلاه األهثبػ الزٖ ؽققذ هقبثل كل ّؽـعي هق

َجخ ـــــبهًخ الٌَجخ ثٌــــع الْاعت للْؽلحم كوب ٗوني هقــــلٗل ٍعو الج٘ــــــــَخ علٔ رؾـــــــالوؤٍ

ن ـــــــــــــــــــــــبد )ُبهِ الوثؼ االعوبلٖ( للؾنـــــوثؼ للٔ ٕبفٖ الوج٘عــــــــــــــــهغول ال

 علٔ ك بىح لكاهح 
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7 )- Vizza Vanna, pratique de gestion, edition lertc, 1991, p79. 
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 الوؤٍَخ فٖ الوقبثخ علٔ الوج٘عبد ّرؾَت كبٙرٖ: 
 الووكّكٗخ الزغبهٗخ =    ًز٘غخ اللّهح الٖبفٖ   أّ  =   ًز٘غخ اللّهح الٖبف٘خ

 الوج٘عبد الٌَْٗخ الٖبف٘خ        هقن األعوبل الٌَْٕ الٖبفٖ )هقن أعوبل فبهط الٚوٗجخ(            

 

رجدددد٘ي كددددن هددددي كٌٗددددبه ّاؽددددل هددددي هقددددن األعوددددبل ٗددددؤكٕ للددددٔ ًز٘غددددخ الَددددٌخم * ُّددددنٍ الٌَددددجخ 
ؽ٘ددددش كلودددددب كبًدددددذ ُدددددنٍ الٌَدددددجخ هور عدددددخ كلوددددب كدددددبى ُدددددنا الوؤّدددددو علدددددٔ ّٙدددددع٘خ ؽَدددددٌخ 

 للوؤٍَخ ّالزبلٖ فٖ رع٘٘ي هلٓ هَبُوخ هقن األعوبل فٖ رؾق٘ق الٌز٘غخ.

خم ُّدددددٖ الٌ دددددوح الوبل٘دددددخ للووكّكٗدددددخ رعطدددددٖ ٕدددددْهح عدددددي الَ٘بٍدددددخ الزوْٗل٘دددددخ للوؤٍَددددد -

 ّوٛ لنل ًوْ.

 انًشدودَح انًانُح: -/2

فبلوؤٍَددددددخ لنددددددٖ رزطددددددْه علِ٘ددددددب أى رَددددددزضووم ّاالٍددددددزضوبهاد ٗغددددددت أى روددددددْل ّرٚددددددوي 

 ُنٍ الؾلقخ الثل هي رلع٘ن األهْال القبٕخ.

ُددددددنا الزددددددلع٘ن الددددددنٕ ٗعٌددددددٖ اللغددددددْى للددددددٔ الوَددددددبُو٘ي القددددددلاهٔ أّ الوَددددددزضووٗي الغددددددلكم 
ٗنددددددي ٌُددددددبم كل٘ددددددل علددددددٔ قددددددلهح الوؤٍَددددددخ علددددددٔ ّٛجعددددددب فِددددددنا ال ٗونددددددي أى ٗددددددزن لما لددددددن 

هنبفددددددةح ُددددددنٍ األهددددددْالم ىك علددددددٔ ُددددددنا فْعددددددْك الووكّكٗددددددخ الوبل٘ددددددخ ٗطوددددددئي الوقزوٙدددددد٘ي 

ألى الددددددوثؼ الوقٖددددددٔ للْددددددوكبىم ُددددددْ ثوضبثددددددخ الٚددددددوبى لِددددددبهِ األهددددددبى عٌددددددل رغ٘ددددددو 

ّدددددددوّٛ الووكّكٗدددددددخ ّالووكّكٗدددددددخ الوبل٘دددددددخ هدددددددي ّعِدددددددخ ً دددددددو هأً الودددددددبل الٖدددددددبفٖ 

 (1ناألهْال القبٕخن )

رعزجددددددو الووكّكٗددددددخ الوبل٘ددددددخ ثوضبثددددددخ الوؾددددددل ك للووكّكٗددددددخ العبهددددددخ فددددددٖ الوؤٍَددددددخم ؽ٘ددددددش ّ

أًِدددددب رقدددددٌ٘ قدددددلهح األهدددددْال القبٕدددددخ أّ الوولْكدددددخ علدددددٔ رؾق٘دددددق أهثدددددبػ ٕدددددبف٘خ ّثبلزدددددبلٖ 
فِددددددٖ رقددددددلم لٌددددددب ٕددددددْهح ؽق٘ق٘ددددددخ عددددددي هددددددلٓ اٍددددددزقلام األهددددددْال ٍددددددْاى هددددددي الٌبؽ٘ددددددخ 

 االًزبع٘خ أّ ًبؽ٘خ رْظ٘ف األهْال.

هعوفددددددخ هٌددددددبثع الزوْٗددددددل الددددددلائن للوؤٍَددددددخ ّاهنبً٘ددددددخ اعددددددبكح الزوْٗددددددل كوددددددب رونددددددي هددددددي -

 (.2ثلّى رنل خ اٙبف٘خ )

ّالووكّكٗددددددددخ الوبل٘ددددددددخ ه ِددددددددْم ِٗددددددددن أٍبٍددددددددب الوَددددددددبُو٘ي ألًِددددددددن ثٖدددددددد زِن إٔددددددددؾبة 

الوؤٍَدددددخ ِٗدددددلفْى للدددددٔ الدددددوثؼ الدددددنٕ ٗدددددؤعو لِدددددن هَدددددبُوبرِن فدددددٖ هأً هدددددبل الوؤٍَدددددخ. 

الووكّكٗدددددددددخ الوبل٘دددددددددخ =                       ٗلدددددددددٖ:           ّرؾَدددددددددت الووكّكٗدددددددددخ الودددددددددبلٖ كودددددددددب 

 ًز٘غخ اللّهح الٖبف٘خ

 األهْال القبٕخ

 الووكّكٗخ الوبل٘خ =                                  ال بئ٘ الٌقلٕ هق٘وخ ؽبل٘ب

 األهْال القبٕخ

ّاما كبًدددددذ الٌَدددددجخ األّلدددددٔ رعجدددددو عدددددي الودددددوكّك الودددددبلٖ لألهدددددْال القبٕدددددخم هدددددي عِدددددخ  -

لوؤٍَددددددخم فددددددةى الٌَددددددجخ الضبً٘ددددددخ رَددددددوؼ ثددددددبلؾنن علددددددٔ قددددددلهح الوؤٍَددددددخ ً ددددددو ٕددددددبؽت ا

 علٔ لفواى هٖبكه الزوْٗل الوؾزولخ الوزْللح هي األهْال القبٕخ. 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)- J. BOULOT ET AUTRE, OP, VT, P156 

(2) - PIERRE GONSO, LA GESTION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE, CAS ET 

COMMENTAIRES, TOME DOUNOD, PARIS, 1975 
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هغدددددن أى ُدددددنٍ الووكّكٗددددددخ ال رعجدددددو ثٖدددددلق كج٘ددددددو عدددددي ًْدددددبٛ الوؤٍَددددددخ الًِدددددب رددددددورجٜ 

 ثقْاعدددددل الوؾبٍدددددجخ الغجبٗدددددخ ٍّ٘بٍدددددخ الوؤٍَدددددخم للدددددٔ أًِدددددب رجقدددددٔ عٌٖدددددوا هِودددددب لزق٘ددددد٘ن

الوؤٍَدددددخ هدددددي قجدددددل الوؾدددددٜ٘ القدددددبهعٖ ّهؤّدددددوا هِدددددن لق٘دددددبً ّرقدددددلٗو فعبل٘دددددخ اٍدددددزقلام 
 الوْاهك الوبل٘خ.

 انًشدودَح االلرصادَح: -/3

ُّدددددٖ هوكّكٗدددددخ رقدددددٌ٘ ال عبل٘دددددخ فدددددٖ اٍدددددزقلام الوْعدددددْكاد الوْٙدددددْعخ رؾدددددذ رٖدددددو  

الوؤٍَدددددخ ألًدددددَ لما أهاكد ُدددددنٍ األف٘دددددوح الجقدددددبى ٗغدددددت أى رندددددْى فعبلدددددخ رقٌ٘دددددب ثوعٌدددددٔ أى 

ى ق٘ودددددخ الودددددلفالد أقدددددل هدددددي كو٘دددددخ الوقوعدددددبد ُّدددددنٍ الٌَدددددجخ رزْافدددددق هدددددع ه ِدددددْم رندددددْ

 (.3رقٌٖ ُْ االًزبع٘خ )

ّالووكّكٗدددددددددددخ االقزٖدددددددددددبكٗخ هدددددددددددي ّعِدددددددددددخ هأً الودددددددددددبل االقزٖدددددددددددبكٕ نهغودددددددددددْع -

 الوْعْكاد الوَزعولخ هي ٛو  الوؤٍَخن.
الووكّكٗددددددخ االقزٖددددددبكٗخ ُددددددٖ قددددددلهح الوؤٍَددددددخ علددددددٔ رؾق٘ددددددق أهثددددددبػ هالئوددددددخ ّكبف٘ددددددخ -

خ ثددددددوأً الوددددددبل الوَددددددزضوو. ٗوعددددددع العبئددددددل االقزٖددددددبكٕ للووكّكٗددددددخ للددددددٔ ق٘وددددددخ هقبهًدددددد

االٕددددددددْل االقزٖددددددددبكٗخ إٔ االٍددددددددزضوبهاد الالىهددددددددخ للٌْددددددددبٛم ؽ٘ددددددددش ًددددددددْع الزوْٗددددددددل 

)أهددددددْال فبٕددددددخم كٗددددددْى( لِددددددنٍ االٍددددددزضوبهاد ال ٗ زددددددوٗ أى ٗعٌددددددٖ فعبل٘زِددددددبم امى فِددددددٖ 

 هقبهًخ هأً الوبل الوَزضوو هع ًز٘غخ االٍزغالل الوؾققخ.

وزدددددبى رؾل٘دددددل ُدددددنا الٌدددددْع هدددددي الووكّكٗدددددخ ثلهاٍدددددخ ال عبل٘دددددخ فدددددٖ رقٖددددد٘ٔ هغودددددْع ٗ-

الوددددددددْاهك الوَددددددددزضووحم فِددددددددٖ رعجددددددددو امى عددددددددي هددددددددوكّك األهددددددددْال القبٕددددددددخ ّالددددددددلْٗى 
 الوزٍْطخ ّالطْٗلخ األـغل.

 (:4أهب هعل ل الووكّكٗخ االقزٖبكٗخ ف٘نزت كبلزبلٖ )

 هعلل الووكّكٗخ االقزٖبكٗخ =   الٌز٘غخ الٖبف٘خ لللّهح 

 األْٕل االقزٖبكٗخ                                        

لما كبًدددددذ الٌَدددددجخ أكجدددددو هدددددي ّاؽدددددل فِدددددنا ٗدددددلل علدددددٔ الْٙدددددع الغ٘دددددل للوؤٍَدددددخم أهدددددب لما -

كدددددبى أقدددددل هدددددي الْاؽدددددل ف٘غدددددت لعدددددبكح الٌ دددددو فدددددٖ ٛدددددوق الزَددددد٘٘و فِدددددنا ٗدددددلل علدددددٔ أى 

ل٘ف هور عدددددخ هودددددب ٗدددددؤكٕ للدددددٔ اًق دددددبٗ ق٘ودددددخ الٌز٘غدددددخ الٖدددددبف٘خ أّ اًق دددددبٗ ؽغدددددن الزندددددب

 الوج٘عبدم ّاهب ؽغن األْٕل ال ٗزوبّٔ هع ّٙع٘خ الوؤٍَخ.
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)- Hubert De La Brulerie, Analyse Financier Et Risque De Credit, Dumond, Paris, 1999, P163 

(4)- Bernard Colosse,La Rentabilite De La L’e Ntreprise , Analyse Previson Et Controle, 3
eme 

Edition, 
Dunod,Paris,1982,P31 
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 انًثسث انثاٍَ: يكىَاخ ويرطهثاخ ولهذاف انًشدودَح

ّأُدددددددن هقدددددددبٌٗ٘ الووكّكٗدددددددخ ٍدددددددٌقْٗ األى فدددددددٖ ثعدددددددلهب رطوقٌدددددددب للو دددددددبُ٘ن األٍبٍددددددد٘خ 

األًدددددددْاع الوقزل دددددددخ للووكّكٗدددددددخ ّأُوِدددددددب االقزٖدددددددبكٗخ ّالوبل٘دددددددخ ّاالعٌوبع٘دددددددخ ّالَ٘بٍددددددد٘خ 
 ّكّهُب فٖ هثؾ٘خ الوؤٍَخ.

 انًطهة األول: يكىَاخ انًشدودَح:

لى الووكّكٗدددددددخ الوبل٘دددددددخ ّالوزوضلدددددددخ فدددددددٖ هأً هدددددددبل الوؤٍَدددددددخ  انًكىَهههههههاخ انًانُهههههههح:  -/1

ئ٘ الودددددبلٖ الودددددْىع ؽ٘دددددش أًدددددَ ٗعزجدددددو هدددددي العٌبٕدددددو الونًْدددددخ لدددددوأً رعزودددددل علدددددٔ ال دددددب

هدددددبل الوؤٍَدددددخ الوَدددددزقلخ عدددددي الزوْٗدددددل القوعدددددٖ كلوبكبًدددددذ الٌز٘غدددددخ أؽَدددددي ُّدددددنا هدددددب 

ٗدددددؤكٕ للدددددٔ رؾق٘دددددق هوكّكٗدددددخ أفٚدددددل الزدددددٖ رَدددددعٔ ّرةهدددددل الوؤٍَدددددخ الؾٖدددددْل علِ٘دددددبم 

(1) ّاعالقخ الزبل٘خ رج٘ي لٌب هنًْبد الووكّكٗخ ثبٍزغالل الوؤٍَخ ألْٕلِب  

 الٌز٘غخ الٖبف٘خ =          هقن األعوبل                  X    لٌز٘غخ الٖبف٘خ               

 لعوبلٖ األْٕل             لعوبلٖ األْٕل              هقن األعوبل                    

الغدددددديى األّل ٗوضددددددل عالقددددددخ الِددددددبهِ اإلعوددددددبلٖ الٖددددددبفٖ ّرقددددددٌ٘ ُددددددنٍ الٌَددددددجخ كهعددددددخ 

وبل هْعددددددْكاد الوؤٍَددددددخ أم الغدددددديئ الضددددددبًٖ فِددددددْ ٗعجددددددو عددددددي كهعددددددخ اٍددددددزعوبل اٍددددددزع

الوؤٍَددددددخ لغو٘ددددددع إٔددددددْلِبم ّرَددددددوؼ أٗٚددددددب ثزق٘دددددد٘ن فعبل٘ددددددخ الزَدددددد٘٘و كافددددددل الوؤٍَددددددخم 

 ّرزةصو ُنٍ الٌَجخ ث وّ  الَْق ّالوٌبفَخ.

 ّرؾزْٕ علٔ هنًْ٘ي ُوب:انًكىَاخ االلرصادَح:  -/2

ًزددددددبط اّ الزوْٗددددددلم أّ ُددددددٖ رقددددددبً ثبلٌَددددددجخ ُددددددٖ هؤّددددددو أكاى ؽبلددددددخ االاالَراخُههههههح:  -1   
هدددددب ثددددد٘ي كو٘دددددخ العْاهدددددل الوٌزغدددددخ ّكو٘دددددخ العْاهدددددل الوَدددددزِلنخم ّٗعجدددددو علِ٘دددددب ثبلعالقدددددخ 

 الزبل٘خ:

 الق٘وخ الوٚبفخ                      = اإلًزبع٘خ     

 الوَزغلخ )لعوبل٘خ(  خاألْٕل الضبثز                              

رؾْٗددددددل الزنددددددبل٘ف ّالزددددددةص٘و الوجبّددددددو للووكّكٗددددددخ االقزٖددددددبكٗخ علددددددٔ  لى اإلًزبع٘ددددددخ رؾددددددلك

 الوؤٍَخ ّٗوني رقَ٘وِب للٔ صالصخ أقَبم ُٖ:

 لًزبع٘خ الزٌٖ٘ع: ُّٖ رزعلق ثوب ٗلٖ: -أ/     

 ق٘بً لًزبع٘خ لنل عبهل علٔ هَزْٓ الوؤٍَخ.-
 ق٘بً االًزبع٘خ لنل هوكي هَؤّل٘خ-

 كٗخ الطبقخ العبهلخ ّاٙلخ.ق٘بً هوكّكٗخ كل عبهل ّكل هبكح ّهوكّ-

لًزبع٘ددددددخ هٖدددددددبلؼ الوج٘عدددددددبد: ُّددددددٖ االًزبع٘دددددددخ الزدددددددٖ رعنددددددٌ فعبل٘دددددددخ هٖدددددددبلؼ  -ة/     

الج٘ددددددددع فددددددددٖ الوؤٍَددددددددخم ّكددددددددنا هددددددددلٓ قددددددددلهرِب علددددددددٔ رؾق٘ددددددددق الووكّكٗددددددددخ الوددددددددبلٖ 

 ّاالقزٖبكٗخ.

 
 لًزبع٘خ هٖبلؼ اللهاٍبد: ّرعٌٖ هلٓ رطْه هٖبلؼ اللهاٍبد ّاألثؾبسم ّكنا  -ط/     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أؽودددل أهددد٘ي ثدددي ّدددلفم أُو٘دددخ الوؾبٍدددجخ الزؾل٘ل٘دددخ فدددٖ رؾَددد٘ي هوكّكٗدددخ الوج٘عدددبدم هدددنكوح الوبعَ٘دددزوم الووكدددي الغدددبهعٖ   -(1)

 24م 23ٓم 2004ٓثبلولٗخم اللفعخ 
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ٜ هددددددي أعددددددل الجوًددددددبهظ االًزددددددبعٖ الوَددددددطو هددددددي ٛددددددوق الزؾل٘ددددددل االقزٖددددددبكٕ ّالزقطدددددد٘

 (.2قجل الوؤٍَخ ّالوفع هي ؽغن هج٘عبرِب ّثبلزبلٖ رؾق٘ق هوكّكٗزِب الوبل٘خ )

هق٘ددددددبً فعبل٘ددددددخ هأً هددددددبل ُددددددْ هعددددددلل كّهاد هأً الوددددددبل الوَددددددزقلمم انفؼانُههههههح:  -2   
ؽ٘دددددددش رْعدددددددل ؽَدددددددبثبد هزغ٘دددددددوح علدددددددٔ أٍدددددددبً العدددددددلك النج٘دددددددو لوق٘دددددددبً هأً الودددددددبل 

 ٖ ُٖ:الوَزعول ّالز

 األْٕل النل٘خ-

 األْٕل الضبثزخ اإلعوبل٘خ أّ الٖبف٘خ.-

 (3هقن األعوبل          )     =ّرؾَت ثبلعالقخ الزبل٘خ:     ال عبل٘خ   

 لعوبلٖ األْٕل

لى ُدددددنٍ الٌَدددددجخ رعجدددددو عدددددي هدددددلٓ فعبل٘دددددخ اٍدددددزعوبل هأً الودددددبل هدددددي قجدددددل الوؤٍَدددددخم  -

لِدددددبى ّملدددددى ٙدددددوبًب لٌغدددددبػ كودددددب رعجدددددو عدددددي الْدددددوّٛ الزدددددٖ رَدددددزعول الٍْدددددبئل فدددددٖ ظ
 االًزبطم 

 ٍوعخ كّهاى األْٕل =  هقن األعوبل

 هغوْع األْٕل

غ٘و أًَ هي الٌبؽ٘خ الوبل٘خ ٗ ٚل اٍزعوبل ٍوعخ كّهاى هأً الوبل الوَزضووم إٔ العالقخ  -

 ٍوعخ كّهاى هأً الوبل الوَزضوو  =   هقن األعوبل   الزبل٘خ:

 األْٕل القبٕخ                                              

 ؽ٘ش أى العالقخ هَزقلٖخ هي العالقخ الزبل٘خ ُٖ:
 هقن األعوبل   =   هقن األعوبل   Xهغوْع األْٕل  

 األهْال القبٕخ    هغوْع األْٕل     األهْال القبٕخ

ّهٌَ رؾلك ٍوعخ كّهاى هأً الوبل الوَزعول ّالنٕ ُدْ عجدبهح عدي = ٍدوعخ كّهاى األٕدْل  -

X عبهل الولًْٗ٘خ.ه 

ّرؾدددددلك لٌدددددب ُدددددنٍ العالقدددددخ الؾبلدددددخ الؾق٘ق٘دددددخ أّ ال عل٘دددددخ لوؤٍَدددددخ هدددددي ىاّٗدددددخ ىٗدددددبكح هقدددددن  -

 األعوبل ّىاّٗخ ىٗبكح الولًْٗ٘خ للوؤٍَخ.

ّكقالٕدددددخ فةًددددددَ كلوددددددب كبًددددددذ ٍددددددوعخ كّهاى األٕدددددْل هور عددددددخ فددددددةى ُددددددنا ٗددددددلل علددددددٔ 

 الْٙع٘خ الؾٌَخ للوؤٍَخ.

 انًطهة انثاٍَ: يرطهثاخ انًشدودَح:

نودددددددي هزطلجدددددددبد الووكّكٗدددددددخ فدددددددٖ الوواقجدددددددخم ُّدددددددٖ عول٘دددددددخ ُبهدددددددخ رقدددددددْم ثوعبلغدددددددخ ر

 ثَوعخ ّفٖ ّقذ ىهٌٖ قٖ٘و ّكنلى ق٘بً الووكّكٗخ. داالًؾوافب

لى هواقجدددددددددخ الووكّكٗدددددددددخ عول٘دددددددددخ عدددددددددل ُبهدددددددددخ ثبلٌَدددددددددجخ يشالثهههههههههح انًشدودَهههههههههح:  -لوال/

ثَدددددوعخ ّفدددددٖ ّقدددددذ ىهٌدددددٖ  دللوؤٍَدددددخ ؽ٘دددددش ردددددزوني هدددددي فاللِدددددب رٖدددددؾ٘ؼ االًؾوافدددددب

 ُّنٍ الوواقجخ رَزليم لعواىاد:قٖ٘و 

  ّٙدددددددع رقدددددددلٗواد ه ٖدددددددلخ علدددددددٔ الٌزدددددددبئظ الوبل٘دددددددخ ّاالقزٖدددددددبكٗخ فدددددددٖ اهنبً٘دددددددخ
 ؽلّك الوؤٍَخ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .05م 2006ٓثي هق٘خ ٍِ٘لخم كهاٍخ الووكّكٗخ الوبل٘خ فٖ الوؤٍَخم هنكوح لٌ٘ل ِّبكح الوبعَ٘زوم الولٗخم    -(2

م 32ع٘ددددَم االًزبع٘ددددخم ه ِْهِددددبم ق٘بٍددددِبم العْاهددددل الوددددؤصوح فِ٘ددددبم الطجعددددخ األّلددددٔم كاه الطجعددددخ ث٘ددددوّدم ٓعجددددل هللا ّ  -(3

ٓ40. 
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  رؾلٗددددددل فددددددْهٕ لالًؾوافددددددبد ُّددددددنا ثوقبهًددددددخ الٌزددددددبئظ الوؾققددددددخ ثبلٌزددددددبئظ الوقددددددلهح
 ّرؾل٘ل هٖبكه القلل ّأٍجبثَ ٍْاى كافل٘خ أّ فبهع٘خ.

  ؽددددلح ُددددنٍ االًؾوافددددبد ثؾ٘ددددش لرقددددبم لعددددواىاد الزددددٖ هددددي ّددددةًِب أى رددددٌقٔ هددددي
رنددددددْى ُددددددنٍ االعددددددواىاد هلهٍّددددددخ ّهٌقْددددددخ هددددددي أعددددددل االقزددددددواة للددددددٔ هَددددددبه 

األُددددددلا  الوْٙددددددْع٘خم أّ رؾلٗددددددل أُددددددلا  أفددددددوٓ ّهواقجددددددخ الووكّكٗددددددخ عول٘ددددددخ 

هَددددددزووح رنددددددْى علددددددٔ أٍددددددبً الْصددددددبئق ّالوعلْهددددددبد الوؾبٍددددددج٘خ ّال رقددددددع ُددددددنٍ 

لزَدددددد٘٘و للغدددددديئ العول٘ددددددخ كل٘ددددددب علددددددٔ الوَددددددؤّل الوددددددبلٖ ثددددددل ٗزؾوددددددل هواقجددددددخ ا

االّل هددددددي الووكّكٗددددددخ فقددددددل ٗزعددددددلٓ اُزوبهددددددَ الِ٘ددددددب إ الووكّكٗددددددخ االقزٖددددددبكٗخ 

 ّملى ثبٍزقلام الزقٌ٘بد الزقلٗوٗخ.

 ً بم ًقلٕ للوعلْهبر٘خ كْٙع الو٘ياً٘خ الزقلٗوٗخ  -
 هٖلؾخ اللهاٍبد االقزٖبكٗخ. -

 رؾل٘ل الٌزبئظ عي ٛوٗق الوؾبٍجخ الزؾل٘ل٘خ.. -

أى الوواقجدددددددخ الووكّكٗدددددددخ رقدددددددع علدددددددٔ عدددددددبرق الوَدددددددؤّل الودددددددبلٖ ٌُّدددددددب ٗوندددددددي القدددددددْل  -

ثبللهعدددددددخ االّلدددددددٔ ّكدددددددنا هواقدددددددت الزَددددددد٘٘و فِودددددددب هطبلجدددددددبى ثبلزغدددددددبّة هدددددددع أُدددددددلا  

الوؤٍَدددددخ ّملدددددى ثبرقدددددبم الزدددددلاث٘و ال عبلدددددخ ّردددددْف٘و كدددددل الوعلْهدددددبد ّالج٘بًدددددبد الزدددددٖ هدددددي 

ٔ ّدددددةًِب أى رَدددددبعلُب علدددددٔ هواقجدددددخ الووكّكٗدددددخ ثةؽَدددددي ّعدددددَ ّروندددددي هدددددي الؾ دددددبظ علددددد

 (.1ًزبئظ الوؤٍَخ )

ال ٗوندددددددي للوؤٍَددددددددخ رٖددددددددؾ٘ؼ االًؾوافدددددددبد الٌبعوددددددددخ عددددددددي ال دددددددوق ثدددددددد٘ي االُددددددددلا   -
الوَدددددطوح ّالٌزدددددبئظ الوؾققدددددخ فدددددٖ ّقدددددذ ّع٘دددددي اال ثْاٍدددددطخ هواقجدددددخ الووكّكٗدددددخم ّلندددددٖ 

 رقْم ثعول٘خ الوقبثخ علٔ أؽَي ّعَ ال ثل هي ارجبع االعواىاد الزبل٘خ:

 خبئظ الوبل٘خ ّاالقزٖبكٗلعواى رٌجؤاد ه ٖلخ ّهلققخ عي الٌز. 

  رؾل٘دددددددل فدددددددْهٕ لالًؾوافدددددددبد الٌبعودددددددخ عدددددددي هقبهًدددددددخ الٌزدددددددبئظ ال عل٘دددددددخ ثبلٌزدددددددبئظ

 الوزْقعخ ّالزٖ لن ٗزن رقلٗوُب.

  ارقدددددددبم لعدددددددواىاد ّالزدددددددٖ هدددددددي ّدددددددةًِب رقلددددددد٘ٔ ى ؽدددددددلح االًؾوافدددددددبد ّالوزعلقدددددددخ

 ثبلوزغ٘واد االقزٖبكٗخ ّالوبل٘خ.

كّكٗدددددخ ثبللهعدددددخ األّلدددددٔ علدددددٔ عدددددبرق أى فدددددٖ الوؤٍَدددددخ رقدددددع هواقجدددددخ الوو عهدددددي الوالؽددددد-
 الوَؤّل  الوبلٖ لِنٍ الوؤٍَخ ّكنا هواقت الزَ٘٘و كافل الوؤٍَخ.

اى الووكّكٗدددددددخ رندددددددْى كائودددددددب فدددددددٖ الوؤٍَدددددددبد القبٕدددددددخ ثبؽدددددددلٓ األُدددددددلا  الوْكلدددددددخ  -

للوَدددددؤّل الودددددبلٖ ؽ٘دددددش أى ُدددددنٍ األف٘دددددو هَدددددٌلح ال٘دددددَ هِودددددخ الزغدددددبهة هدددددع الوزطلجدددددبد 

ِددددخ صبً٘ددددخ هواقجددددخ الووكّكٗددددخ لزٌ ددددن ف٘وددددب ثعددددل علددددٔ الوَددددبُو٘ي ُددددنا هددددي عِددددخم ّهددددي ع

أٍدددددددبً اهدددددددلاك ثنبفدددددددخ الج٘بًدددددددبد ّالوعلْهدددددددبد ّالوَدددددددزٌلاد ّالْصدددددددبئق الوؾبٍدددددددج٘خ الزدددددددٖ 

 (.2ٗؾزبط الِ٘ب الوَؤّل الوبلٖ )

 
 ّملى قٖل هِبهَ ّهٌَ ٗزٚؼ أى الوؾبٍت الوبلٖ ال ٗزؾول كل٘ب هواقجخ الووكّكٗخ علٔ 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .256ث٘به كْالًم الزَ٘٘و الوبلٖ للوؤٍَخم كاه الطجع ماًْ٘م ٓ   -(1)

 .25ثي ّل٘ف ة االه٘يم هوعع ٍجق مكوٍم ٓ -( 2)
 



 

- 38 - 

 

الْعددددددَ الوؾددددددل ك ثٖدددددد خ عبهددددددخم هواقددددددت الزَدددددد٘و ال ِٗددددددزن فقددددددٜ ثبلووكّكٗددددددخ الوبل٘ددددددخ ثددددددل 

عدددددبكح  ٗزعدددددلٓ للدددددٔ االُزودددددبم ثبلووكّكٗدددددخ االقزٖدددددبكٗخ للوؤٍَدددددخ ُّدددددنا األف٘دددددو َٗدددددزعول

 رقٌ٘بد االًزبط للوَؤّل الوبلٖ ّهي ُنٍ الزقٌ٘بد هب ٗلٖ:
 *الوؾبٍجخ الزؾل٘ل٘خ.

 *هٖلؾخ اللهاٍبد االقزٖبكٗخ.

ّثٖدددددد خ عبهددددددخ ُددددددنا هددددددب ٗونٌددددددَ هددددددي ٙددددددجٜ هواقجددددددخ الووكّكٗددددددخ ثٖددددددْهح هَددددددزووح إٔ 

الوَددددددؤّل٘خ الولقددددددبح علددددددٔ كبُددددددل كددددددل هددددددي الوواقددددددت الوددددددبلٖ ّهواقددددددت الزَدددددد٘٘و ؽ٘ددددددش 

٘ددددخ هددددي الغوددددْٗ فددددٖ الو٘ددددلاى العولددددٖ هوددددب ٗزٚددددؼ أى ُددددنٍ الز وقددددخ ٗغددددت أى رنددددْى فبل

ثع٘دددددلح عدددددي الزطج٘دددددق فدددددٖ ثعددددد٘ الجلدددددلاى هضدددددل الْالٗدددددبد الوزؾدددددلح الأهوٗن٘دددددخم ًغدددددل أى 

الوواقدددددددت الوددددددددبلٖ ٗقدددددددْم ثوقواقجددددددددخ الووكّّكٗدددددددخ الوزعلقددددددددخ ثدددددددبالهْال القبٕددددددددخم أهددددددددب 

 خ الو٘ياً٘خ.هواقت الزَ٘٘و ِٗزن ثبلوواقجخ الوٌز وخ للووكّكٗخ هي فالل كهاٍ
الووكّكٗدددددخ ق٘بٍدددددِب ؽ٘دددددش ُدددددنٍ األف٘دددددوح  دهدددددي ثددددد٘ي هزطلجدددددبلُهههههاط انًشدودَهههههح:  -ثاَُههههها/

رعزجدددددو العٌٖدددددو الضدددددبًٖ ثعدددددل هواقجدددددخ الووكّكٗدددددخ فدددددةى ق٘دددددبً الووكّكٗدددددخ ّددددد٘أل هِدددددن عدددددلا 

الثددددددل هٌددددددَ قٖددددددل اكزْددددددب  ّهعوفددددددخ ًقددددددبٛ قددددددْح ّالٚددددددعف ّملددددددى ثِددددددل  رٖددددددؾ٘ؼ 

ْ االرغددددددددبٍ الَددددددددل٘ن ّفددددددددٖ عو٘ددددددددع االًؾوافددددددددبد إٔ العغددددددددي ّالٌِددددددددْٗ ثبلووكّكٗددددددددخًؾ

الوؤٍَدددددددبد الٌْٛ٘دددددددخ ًغدددددددل أى الزَددددددد٘٘و الودددددددبلٖ ّهواقجدددددددخ الزَددددددد٘٘و ٗورجطدددددددبى اهرجبٛدددددددب 

 ّص٘قب ثبلوؾبٍجخ.

لى الزؾبل٘ددددددل ّالزو٘ددددددي ّفبٕدددددددخ علددددددٔ هَددددددزْٓ كهاٍدددددددبد الووكّكٗددددددخ الوعٌ٘ددددددخم ف دددددددٖ  -
 الووؽلخ الؾبل٘خ رٚن الوؾبٍجخ فوع٘ي هزنبهل٘ي ُوب:

 الزؾل٘ل٘خ.الوؾبٍجخ العبهخ.الوؾبٍجخ 

ٗوندددددي اعطدددددبى ه ِدددددْم لندددددل هدددددي الوؾؾبٍدددددجخ العبهدددددخ ّالزؾل٘ل٘دددددخ ّهدددددلٓ العالقدددددخ الزدددددٖ  -

 رجوٛ كل هي ُنٗي ال وع٘ي الوزنبهل٘ي علٔ الوٌ ْه الزَ٘٘وٕ.

لنا ًغل الوؾبٍجخ عبهخ رِزن ثٌْبٛ الوؤٍَخ ّالعبهل٘بد االقزٖبكٗخ فٖ ّنل رلفقبد ث٘ي الوؤٍَخ -

فٖ رَغ٘ل رلفقبد الوؤٍَخ هع األعْاى االقزٖبكٗ٘ي االفوٗي هق٘ودخ ّهقزلف عوالئِب ّكنا عولِب 

ثبلْؽلاد الٌقلٗخ.عل عنٌ الوؾبٍجخ الزؾل٘ل٘خ الزٖ ُٖ رقٌ٘خ لوعبلغدخ الوعلْهدبد الوزؾٖدل علِ٘دب 

هي الوؾبٍجخ العبهخ ّهٖبكه أفوٓ حرؾل٘لِب هي أعل الْْٕل للٔ ًزبئظ ٗزقن علدٔ ٙدْئِب هَد٘و 

علقخ ثٌْبِٛب ّرَدوؼ ثلهاٍدخ ّهواقجدخ الووكّكٗدخ ّق٘بٍدِب ّرؾلٗدل فعبل٘دخ ّالوؤٍَخ القواهاد الوز

رٌ دد٘ن الوؤٍَددخ ّكددنا هواقجددخ الوَددؤّل٘بد ٍددْاى كبًددذ علددٔ هَددزْٓ الزٌ ٘ددن أّ االكاهح ُّددٖ اكاح 

(. ف ددٖ هٌ ددْه الزَدد٘٘وٕ َٗددوؼ ثبعزجددبه عول٘ددخ الغوددع ّهعبلغددخ 3ٙددوّهٗخ لزَدد٘٘و الوؤٍَددخ )

ٍجخ العبهخ ّرزجبع فٖ الوؾبٍجخ الزؾل٘ل٘دخ لندي فدٖ ُدنا العٌٖدو ٌٍَدلٜ الوعلْهبد ّّرجْٗجِب ثبلوؾب

بٍجخ ــــــبثِب فٖ الوؾــــــــــــني ؽَـــــــــــــــْثخ أّ الزٖ ٗوـــــــــــــٌزبئظ الوؾَــْى علٔ الـــالٚ

 ي ــــــــئخ عــــــبئظ الٌبّــــــبهخم اى الٌزــــالع
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 .14ث٘به كْالًم الزَ٘٘و الوبلٖ للوؤٍَخم كاه الطجع كاًْ٘م ٓ   -(3)
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 الوؾبٍجخ العبهخ رؾزْٕ علٔ ٕ ز٘ي ُّوب:

o  هددددددي عِددددددخ ٗقَ٘ددددددبى ًزددددددبئظ الوؤٍَددددددخ ثبلٌَددددددجخ للووؽلددددددخ الوؾبٍددددددج٘خ أّ الَددددددٌخ
 الوؾبٍج٘خ

o م  ّهددددددي فددددددالل خّهددددددي عِددددددخ أفددددددوٓ ٗقٖددددددبى هغوددددددْع ًْددددددبٛبد الوؤٍَدددددد

وفدددددخ فدددددٖ هوؽلدددددخ هعٌ٘دددددخ الووكّكٗدددددخ االعوبل٘دددددخ ُدددددنٗي الٖددددد ز٘ي ًَدددددزط٘ع هع

للوؤٍَدددددخم ّهدددددي أعدددددل غبٗدددددخ الوواقجدددددخ الق٘دددددبً الوطلدددددق للووكّكٗدددددخ ٗغدددددت أى 

ٗنوددددل ثبلق٘ددددبً الٌَددددجٖ ّالددددنٕ رعجددددو عٌددددَ فددددٖ ٕدددد٘غخ هعددددلالد ّالٌَددددجخ ُددددٖ 

 (.4الٌز٘غخ هقَْهخ علٔ هغوْع األْٕل )
 ّثبلٖ٘غخ الزبل٘خ:           الٌز٘غخ الٖبف٘خ              

 هؾوْع األْٕل                                             

اى ُددددددنٍ الٌَددددددجخ رقددددددٌ٘ لٌددددددب هوكّكٗددددددخ هؤًّ االهددددددْال الوَددددددزضووح فددددددٖ الوؤٍَددددددخ أّ  -

ثعجددددددبهح أفددددددوٓ هوكّكٗددددددخ االٍددددددزغبل ّالزددددددٖ رددددددلهً عددددددي ٛوٗددددددق الزؾل٘ددددددل الزقل٘ددددددلٕ إٔ 

 (5غوْع األْٕل  )رؾل٘ل الزنبل٘ف ّالؾغن ّالوثؼ ّالٌَجخ ُٖ :    ه
 األهْال القبٕخ                                                          

ُّدددددنٍ الٌَدددددجخ ردددددلل ثٖددددد خ غ٘دددددو هجبّدددددوح علدددددٔ كهعدددددخ االٍدددددزلاًخم ّرَدددددزط٘ع كزبثزِدددددب  -

ثْدددددنل أفدددددوم للدددددٔ ًَدددددجخ الدددددلْٗى علدددددٔ االهدددددْال القبٕدددددخ ىائدددددل ّاؽدددددل ّثْدددددنل هٗبٙدددددٖ 

 كةالرٖ: 

 1+              اللْٗى        = هغوْع األْٕل     

 األهْال القبٕخ.    األهْال القبٕخ     

ًالؽدددددع ظِدددددْه هعدددددلل االٍدددددزلاًخم ّثزؾْٗدددددل ُدددددنا الوعدددددلل رؾٖدددددل علدددددٔ عول٘دددددخ أل٘دددددخ  -

رَدددددؤ ثزدددددةص٘و الوافدددددعم ّأف٘دددددوا ًَدددددزط٘ع القدددددْل ثةًدددددَ ٌُدددددبم عالقدددددخ هثودددددب ثددددد٘ي هوكّكٗدددددخ 

 ثلهعخ االٍزلاًخ.االهْال القبٕخ فٖ الوؤٍَخ ّهوكّكٗخ االٍزغالل ّكنلى 

 انًطهة انثانث: ولهذاف انًشدودَح وخصائصها:

ٗقبثددددددددل ه ِدددددددددْم الووكّكٗددددددددخ ثوقبهًدددددددددخ الٌزددددددددبئظ الودددددددددْاهك طثُؼههههههههح انًشدودَهههههههههح:  -لوال/

الوَددددددزقلهخ للؾٖددددددْل علِ٘ددددددب ّه ِْهِددددددب ّاٍددددددع عددددددلام رعددددددو  الٌَددددددجخ ثدددددد٘ي الٌز٘غددددددخ 

 الوؾققخ ّالوْاهك الوَزعولخ ثبلووكّكٗخ ّر ِو كبالرٖ:
 )ّاؽل ٕؾ٘ؼ( 1النل٘خ :      الٌزبئظ    =    الووكّكٗخ

 الوْاهك                       
اى الووكّكٗددددددخ عجددددددبهح عددددددي هوكددددددت ٌْٗددددددة هددددددي عددددددل ح عٌبٕددددددو هعزوددددددلا عددددددل ُددددددلفِبم  -

رعوٗ ِددددددددب ّهق٘بٍددددددددِب كددددددددنلى فددددددددبى فبٕدددددددد٘زِب ؽوك٘ددددددددخ إٔ كٌٗبه٘ن٘ددددددددخم ٌٗزِددددددددٖ رؾل٘ددددددددل 
ن عدددددددي ٛوٗدددددددق هْاعِدددددددخ هدددددددي عبًدددددددت الووكّكٗدددددددخ للدددددددٔ أى كدددددددل عول٘دددددددخ هٌ دددددددنح رزدددددددوع

 االٗواكاد ّالٌ قبد ّهي عبًت 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) - Compte- Analytique, Outil De Gestion Aide Decision Gaussit Et Marge Rim, P26 

 .97م 2009ًٓبٕو كاكٕ علّىم الوؾبٍجخ الزؾل٘ل٘خم كاه الوؾولٗخم الغيائوم   -( 5)
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 ّالولفْعبدم ّهي صن رؤكٕ للٔ الوثؼ أّ القَبهح.افو الوقجْٙبد 

عول٘ددددددب ًالؽددددددع غددددددياهح ٕدددددد بد الووكّكٗددددددخ ام رْددددددول علددددددٔ ٍددددددج٘ل الوضددددددبل هددددددب ٗلددددددٖ:  -

النل٘دددددددخم الغيئ٘دددددددخم ال دددددددبُوم  الؾق٘قدددددددخم الٌَدددددددج٘خم الزغبهٗدددددددخم الٖدددددددٌبع٘خم االقزٖدددددددبكٗخم 
 الوبل٘خ ....الـ.

لزعوٗف إٔ ٗزغٌدددددت كض٘دددددو لدددددنلى فدددددبى افز٘دددددبه هقدددددبٌٗ٘ أكضدددددو هالئودددددخ ّهٌبٍدددددجخ َٗدددددوؼ ثدددددب

 هي الغوْٗ ّاللجٌ ؽْل ٛج٘عخ ُنا الو ِْم هزعل ك الٖ بد

ّرزوضل ف٘وب ٗلٖ:لهذاف انًشدودَح:  -ثاَُا/  

  ق٘دددددبً ك دددددبىح ّهّدددددل اٍدددددزقلام الودددددْاهك هدددددي اعدددددل رع ددددد٘ن عْائدددددلُب هدددددع االفدددددن

 ثع٘ي الؾَجبى رنل خ ال وٕخ الجلٗلخ.

 ٛوٗدددددق اًودددددبى الودددددْاهك  رلعدددددت كّها عُْوٗدددددب فدددددٖ ردددددةه٘ي ّرطدددددْٗو الوؤٍَدددددخ عدددددي

 الوزبؽخ.
  رؾق٘دددددق الؾدددددل االكًدددددٔ هٌِدددددب ٗوضدددددل ّدددددوٛب ال ثدددددلٗل لدددددَ لدددددلعن ّٕددددد٘بًخ الزدددددْاىى

 الوبلٖ للوؤٍَخ.

 .رقٖ٘ٔ االهْال ألفٚل االٍزقلاهبد 

 .ٙوبى اّجبع االؽز٘بعبد اللً٘ب لنل القْٓ الوٌزغخ فٖ الوؤٍَخ 

 ثانثا: خصائ  انًشدودَح:

بثلخ الٌزبئظ ثبلوْاهك الوَزقلهخ هوب َٗوؼ ثةٕلاه ؽنن ٗوضل رؾل٘لِب هؾبّلخ هّ٘لح فٖ هق
 علٔ هَزْٓ كفْلِب إٔ ك بئزِب ؽزٔ ٗوني رع ٘ن هنبفةح كبفخ األٛوا  الوَزقلهخ.

.ال رَزْعو الوؤٍَخ الؾبعخ الولؾخ فٖ كل لؾ خ هي ؽ٘برِب 

 روضدددددل ظبُوٗدددددب ُدددددلفب هزعبهٙدددددب هدددددع الَ٘دددددو ّالَدددددْ٘لخ الوبل٘دددددخ فبٕدددددخ فدددددٖ األعدددددل

ودددددب فدددددٖ الْاقدددددع ُودددددب ُدددددلفبى هزندددددبهالى الى ردددددةه٘ي الؾدددددل األكًدددددٔ هدددددي القٖددددد٘وم ثٌ٘

 الَْ٘لخ ال ٗةرٖ لال ثبلووكّكٗخ الوٌبٍجخ.

 َٗددددددورجٜ ه ِْهِددددددب ثبلوؤٍَددددددخ فددددددال ٗونددددددي اٍددددددٌبك رؾق٘قِددددددب لْددددددقٔ ثعٌ٘ددددددَ لال اًدددددد

 ٗوني أى رنْى ًَج٘خ ّعيئ٘خ ّرقَ٘وخ.

 هضدددددل ٍ٘بٍدددددبد رجعدددددب لْقٖددددد٘زِب ردددددؤصو علِ٘دددددب الَ٘بٍدددددبد الوقزل دددددخ كض٘دددددوا أّ قلددددد٘ال
االٍدددددددددددزضوبه )االُدددددددددددزالمم الوقٖٖدددددددددددبد(م الَ٘بٍدددددددددددبد الوبل٘دددددددددددخ )الولًْٗ٘دددددددددددخم 

اللائٌدددددددخ(م ّالَ٘بٍدددددددبد الٚدددددددوٗج٘خ) الزؾبٍدددددددت ّالوعدددددددلل الٚدددددددوٗجٖ(م ٗ زدددددددوٗ أى 

 ٌُبم صالس هواؽل ألعواى الووكّكٗخ كوب ٗلٖ:

 * رؾل٘ل الِْاهْي ّالزٖ ٗغت أى رْٙؼ هنًْبد اٗواكاد الزْغ٘ل.
االهددددددددْال الوَددددددددزضووح ّّٙددددددددعِب فددددددددٖ عالقددددددددخ هددددددددع هؤّددددددددو  * رؾل٘ددددددددل كّهاى هؤًّ

 الٌْبٛ.

 * رؾل٘ل رْىٗع لعوبلٖ فبئ٘ الزْغ٘ل.

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

- 41 - 

 

 انًثسث انثانث: لهًُح انرذلُك تانُغثح نًشدودَح انًؤعغح.

 انًطهة االول: لهًُح انرذلُك داخم انًؤعغح.

هدددددي فدددددالل الزطدددددوق للدددددٔ الزدددددلق٘ق الوؾبٍدددددجٖ كافدددددل الوؤٍَدددددخ االقزٖدددددبكٗخ ٗزٚدددددؼ اًدددددَ 
َ عالقددددددخ ّٛ٘ددددددلح ثبلووكّكٗددددددخ ثوقزلددددددف أًْاعِددددددب ّرزوضددددددل فددددددٖ اعطددددددبى القددددددْح ال عل٘ددددددخ لدددددد

لزؾَدددددد٘ي األكاى الوددددددبلٖ ّالوقددددددبثٖ هددددددي أعددددددل رطددددددْٗو قددددددلهاد الوؤٍَددددددخ االًزبع٘ددددددخ هوددددددب 

 ٗعْك ثبل بئلح علٔ الوثؼ الوبلٖ ّقْح علٔ الوٌبفَخ ّاالٍزضوبه.

 دوس انرذلُك فٍ ذسغٍُ وظُفح انثُغ:
 ول هب ٗلٖ:رْانشلاتح انذاخهُح:  .1

   :رزٌددددددددبّل هقبثددددددددخ الوج٘عددددددددبد رؾل٘ددددددددل ّكهاٍددددددددخ ذسهُههههههههم انًثُؼههههههههاخ انفؼهُههههههههح
الوج٘عددددددبد ال عل٘ددددددخ ّفقددددددب للَ٘بٍددددددبد ّالطددددددوق الزددددددٖ ارجعددددددذ لزؾق٘ددددددق ؽغددددددن 

هج٘عددددددبد الوقطددددددٜ ّثٌ قددددددخ رٍْدددددد٘ع هٌبٍددددددجخم ّثبلزددددددبلٖ ٌٗددددددزظ ُددددددبهِ الددددددوثؼ 

الددددددالىم لزؾق٘ددددددق العبئددددددل الوٌبٍددددددت ّٗزؾقددددددق الددددددلفل الٖددددددبفٖ لما كبًددددددذ ٌُددددددبم 

 قخ ٍل٘وخ ث٘ي العٌبٕو الزبل٘خ:عال

 : ًْع الوٌزظ الوجبع ألْاًَم ؽغوَم الَعوم اّنبلَ ّعْكرَ.انغهؼح -
الجلدددددددلاى القبهع٘دددددددخ إٔ االعٌج٘دددددددخ ّكدددددددنا الوؾبف دددددددبد  انُازُهههههههح اندغشافُهههههههح: -

 ّالولى.

الجوٗددددددلم الددددددْكالى الوعزوددددددلّىم الددددددْكالى الوزغْلددددددْىم ٍلَددددددلخ طههههههشق انثُههههههغ:  -

وؤٍَددددددخم ثبٍددددددزعوبل الطددددددوق الؾلٗضددددددخ كةّددددددِبه الوؾددددددالد القبٕددددددخ ث ددددددوّع ال

 عجو القٌْاد الزل يًْٗ٘خم الوغالد ّغ٘وُب هي ٛوق اللعبٗخ.

ٍددددددْاى كبًددددددذ عددددددي ٛوٗددددددق الغولددددددخم الزغيئددددددخ ّالددددددْكالى لُههههههىاخ انرىصَههههههغ:  -

 الوعزولّى.

 الج٘ع ثةعل أّ الزقَٜ٘ الٌقلٕ.ششوط انثُغ:  -

 عبمم ؽنْهٖ.ٍْاى كبى ُنا العو٘ل هؾلٖم أعٌجٖم فبٓم انؼًُم:  -

 ال وّع ّاألقَبم.َىع انًششوع:  -

كودددددب أى ٌُددددددبم رؾل٘ددددددل ثبلٌَددددددجخ للوج٘عددددددبد الزددددددٖ لددددددن رؾقددددددق هضددددددل الطلج٘ددددددبد الوَددددددزعولخم 

 الطلجبد الزٖ لن رغلت الغبىاد الوج٘عبد الو قْكح.

  :ٌرعدددددل هقدددددبىى الجٚدددددبعخ روِ٘دددددلا اعهههههرُضال انثضهههههاػح انًثاػهههههح يهههههٍ انًخهههههض
خ ّملددددددى ثٌددددددبىا علددددددٔ فددددددبرْهح الج٘ددددددع الهٍددددددبلَ للددددددٔ لكاهح الجٚددددددبعخ القبهعدددددد

ّعٌددددددل فددددددوّط الجٚددددددبعخ َٗددددددغل ق٘ددددددل علددددددٔ ثطبقددددددخ الٖددددددٌف هددددددع لظِددددددبه 

الزدددددددبهٗـ ّالنو٘دددددددخ ّالوٕددددددد٘ل ّرعدددددددل هلقٖدددددددبد الَدددددددلع القبهع٘دددددددخ ثبلنو٘دددددددخ 

ّالق٘ودددددددخ ّالٌدددددددْع ّالدددددددلل٘ل الوقودددددددٖم صدددددددن رَدددددددزقلم ُدددددددنٍ الولقٖدددددددبد فدددددددٖ 

 الوقبهًخ هع قْائن الوقيّى ّؽَبثبد الوقبىى.
اخهُح ػهً انًثُؼاخ انُمذَح:انشلاتح انذ -/2  

رقزلددددددف ثددددددبفزال  ؽغددددددن الوؤٍَددددددخ ّعددددددلك هْظ ِ٘ددددددب القددددددبئو٘ي ثددددددبلج٘ع ّٛوٗقددددددخ رقَدددددد٘ن 
العودددددل ّالزؾٖددددد٘ل ّالزَدددددل٘نم ٌّٗقَدددددن العودددددل ثبلٌَدددددجخ لعول٘دددددخ الج٘دددددع الٌقدددددلٕ للدددددٔ صدددددالس: 

 الجبئعم  الٖوا م ّهَلن الجٚبعخ.
ب ثَددددددعو الج٘ددددددع ّرَددددددغ٘ل ٗقددددددْم الجددددددبئع اٍددددددزالم الجٚددددددبعخ ّرَددددددغ٘لِػًهُههههههح انثُههههههغ:  -2/1

الولًْٗ٘ددددخ ثددددلفزو ث٘ددددبًٖ ٌّٗدددديع هٌِددددب فددددٖ ًِبٗددددخ ال٘ددددْم ق٘وددددخ الوج٘عددددبد الزددددٖ ؽققِددددب فددددٖ 

ً دددددٌ ال٘دددددْمم ّال دددددق ثددددد٘ي الق٘وزددددد٘ي ٗوضدددددل الوٕددددد٘ل الدددددنٕ ٗغدددددت أى ٗندددددْى فدددددٖ عِلردددددَ 

 ّفٖ ًِبٗخ الْ٘م.
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عٌدددددلهب ٗج٘دددددع الجدددددبئع الجٚدددددبعخ ٗؾدددددلك قَددددد٘وخ ث٘دددددع ًقدددددلٕ عدددددي األٕدددددل ّصدددددالس ٕدددددْه  -

ْهح فدددددٖ الدددددلفزوم َّٗدددددلن الوْدددددزوٕ األٕدددددلم ّالٖدددددْهح الضبصلدددددخ روٍدددددل هدددددع ٗؾدددددز ع ثٖددددد

 الجٚبعخ للٔ قَن الزَل٘ن.
ٗقدددددْم ثبٍدددددزالم ق٘ودددددخ القَددددد٘وخ هدددددي الوْدددددزوٕ ثعدددددل رلق٘قدددددَ للوجدددددبلغ دوس انصهههههشاف:  -2/2

الددددددْاهكح ثبلقَدددددد٘وخ ّٗقددددددزن علددددددٔ األٕددددددل ّالٖددددددْهح ثبلددددددلفع ّٗؾددددددز ع ثبألٕددددددل َّٗددددددلن 

  ق٘وددددددخ الوجلددددددغ الوَددددددلن فددددددٖ كْددددددف الٌقلٗددددددخ الٖددددددْهح للددددددٔ الوْددددددزوٕ ّٗق٘ددددددل الٖددددددوا

 الْ٘هٖ.

ٗقدددددلم الوْدددددزوٕ ٕدددددْهح القَددددد٘وخ الزدددددٖ اٍدددددزلوِب هدددددي الٖدددددوا  ذغههههههُى انثضهههههاػح:  -2/3

للدددددٔ قَدددددن رَدددددل٘ن الجٚدددددبعخ الٍدددددزالم رلدددددى الزدددددٖ اّدددددزواُبم ّفدددددٖ قَدددددن رَدددددل٘ن الجٚدددددبعخ 

 رددددلقق الجٚددددبعخ هددددع القَدددد٘وخم صددددن َٗددددلوِب للددددٔ الوْددددزوٕ ثعددددل االؽز ددددبظ ثبلقَدددد٘وز٘ي فددددٖ

هغوْعدددددخ كْدددددف  عًِبٗدددددخ ال٘دددددْم َٗدددددزط٘ع الٖدددددوا  هطبثقدددددخ هدددددب اٍدددددزلوَ هدددددي الٌقلٗدددددخ هددددد
هْظددددددف لكاهح الزددددددلق٘ق الددددددلافلٖ ثوطبثقددددددخ ال ددددددْار٘و الزددددددٖ لددددددلٓ  مالٌقلٗددددددخ ال٘ددددددْهٖ ّٗقددددددْ

الجددددددبئع ّهغوْعِدددددددب هدددددددع النْدددددددف ال٘دددددددْهٖ الددددددنٕ لدددددددلٓ الٖدددددددوا  ّٗغدددددددت أى رطدددددددبثق 

 ظف.الوجبلغ الزٖ للٓ الٖوا  ثوغوْع النْْ  الزٖ للٓ الوْ

الوؤٍَددددددبد الٖددددددغ٘وح ّالوزٍْدددددددطخ ال رطجددددددق ُددددددنا الٌ دددددددبم ألى رنل زددددددَ كج٘ددددددوح ّفدددددددٖ  -

ُدددددنٍ الؾبلدددددخ ٗوندددددي أى ٗندددددْى الجدددددبئع ُدددددْ الدددددنٕ ٗقدددددْم ثزَدددددل٘ن الجٚدددددبعخ علدددددٔ أى ٗندددددْى 

 هَزلن الٌقلٗخ ّقٔ افو.

ّرعزجدددددو الجٚدددددبعخ الزدددددٖ فدددددٖ عِدددددلح الْك٘دددددل ثٖددددد خ أهبًدددددخ للٗدددددَ للدددددٔ اى ٗدددددزن ث٘عِدددددب أّ 
 زلف الوعبلغخ الوؾبٍج٘خ عٌل األٕل عي الْك٘ل.هكُب للٔ األٕل ّرق

ٗقٖددددددٔ كفددددددبرو ْٗه٘ددددددخ ثٚددددددبعخ االهبًددددددخم رَددددددغل ف٘ددددددَ العول٘ددددددبد تانُغههههههثح ن صههههههم: 

ؽ٘ددددددش عٌددددددل اهٍددددددبل الجٚددددددبعخ للددددددٔ الْك٘ددددددل رق٘ددددددل عو٘ددددددع ث٘بًددددددبد ال ددددددبرْهحم روؽددددددل 

هغدددددبه٘ع الجٚدددددبعخ الووٍدددددلخ للدددددٔ الْك٘دددددل فدددددٖ الغبًدددددت الودددددلٗي هدددددي ؽَدددددبة الجٚدددددبعخ 

م أهدددددب الوٖدددددوّفبد فزق٘دددددل فدددددٖ فبًدددددخ فبٕدددددخ فدددددٖ الغبًدددددت الدددددلائي هدددددي الووٍدددددلخ لالهبًدددددخ

 كفزو الٌقلٗخ ّروؽل للٔ ؽَبثبد االهبًخ للٓ الْكالى.

ال رَددددددغل الق٘ددددددْك فددددددٖ كفددددددبرو األٕددددددل اال ثعددددددل لهٍددددددبل الْك٘ددددددل لنْددددددف الوج٘ددددددع الددددددنٕ  -

ٍددددد٘ ِو هدددددب ردددددن رٌ ٘دددددنٍ هدددددي هج٘عدددددبد الوٖدددددوّفبد الزدددددٖ ٕدددددوفذ ّالعوْلدددددخ ّالزؾٖددددد٘ل 
فدددددٖ ًِبٗدددددخ الَدددددٌخ الوبل٘دددددخ لما ثق٘دددددذ ثٚدددددبعخ األٕدددددل لدددددلٓ الْك٘دددددل فةًِدددددب  الوقزل دددددخم لهدددددب

رقدددددلم ثزنل دددددخ ىائدددددل الوٖدددددبهٗف الْدددددبهلخ إلهٍدددددبل الجٚدددددبعخ ّؽ  ِدددددب ّر ِدددددو كوٕددددد٘ل 

هدددددلٗي فدددددٖ ؽَدددددبة ثٚدددددبعخ األهبًدددددخ لدددددلٓ الْك٘دددددل ّٗلزددددديم ُدددددنا األف٘دددددو ثةهٍدددددبل ّدددددِبكح 

ثددددددخ اللافل٘ددددددخ عددددددي الجٚددددددبعخ الوْعددددددْكح للٗددددددَ فددددددٖ ًِبٗددددددخ العددددددبمم ّٗلقددددددٔ ً ددددددبم الوقب

 لجٚبعخ األهبًخ ف٘وب ٗلٖ:

امى الٖددددددو  هو٘ددددددي امى ٕددددددو  الجٚددددددبعخ ٍددددددْاى ذصههههههشف انثضههههههاػح يههههههٍ انًخههههههاصٌ: 

 ثلْى هقزلف أّ ثوقن قَ٘وخ هقزلف.
ّرقزلددددددف عددددددي فددددددبرْهح الوج٘عددددددبد العبكٗددددددخم ذسههههههشس إداسج انًثُؼههههههاخ انفههههههاذىسج انصههههههىسَح: 

بكٗدددددخم ّٗغدددددت علدددددٔ ّٗغدددددت أى رندددددْى هقزل دددددخ عٌِدددددب ؽزدددددٔ ال رقدددددزلٜ هدددددع الوج٘عدددددبد الع
الوؤٍَدددددخ أى ردددددلقق فدددددٖ ال دددددبرْهح الٖدددددْهٗخ ّروٍدددددل ًَدددددقخ هٌِدددددب للدددددٔ لكاهح الؾَدددددبثبد 

 الزٖ روفعِب هع ْٕهح اماى الٖو  ّرزْلٔ رق٘٘لُب فٖ الَغالد.
رزجددددددع ً ددددددٌ القطددددددْاد هددددددي ؽ٘ددددددش الوقبثددددددخ اللافل٘ددددددخ تانُغههههههثح نصههههههشف انًصههههههشوفاخ: 

 ّالزٖ رزجع فِ٘ب هب ٗقزٔ ثٖو  الوٖوّفبد العبكٗخ.
ٗدددددلقق هدددددي الٌبؽ٘دددددخ الؾَدددددبث٘خ هدددددع االر بقدددددبد الوجوهدددددخ هدددددع ػُهههههذ اعهههههرلو كشهههههف انثُهههههغ: 

 الْك٘ل ّٗق٘ل فٖ لكاهح الؾَبثبد هبٗلٖ:
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  هطبثقددددددخ قَددددددبئن الج٘ددددددع ل زددددددوح هعٌ٘ددددددخ ثبلوجددددددبلغ الوددددددْهكح للقيٌٗددددددخ ّاالٗددددددلاعبد
 ثبلجٌى فالل ً ٌ ال زوح.

 َددددددزٌلاد فؾددددددٔ الزٌ ٘ددددددن ال٘ددددددْهٖ ثددددددلفزو الٌقلٗددددددخ للوج٘عددددددبد ّهقبهًزددددددَ هددددددع ه
 الج٘ع الٌقلٕ ّالوجبلغ الوؾٖل علِ٘ب فٖ القيٌٗخ ّهْكعخ ثبلجٌى.

ٗقددددددددْم الودددددددلقق القددددددددبهعٖ ث ؾددددددددٔ ٛددددددددوق اعددددددددلاكال ْار٘و انرسمهههههههك يههههههههٍ انًثُؼههههههههاخ: 

 ّاالّعبهاد ّٗغت أى ٗالؽع فٖ ً بم الوقبثخ هب ٗلٖ: 

  أى رعدددددددل ال دددددددْار٘و هدددددددي ّاقدددددددع الوَدددددددزٌلاد الوٍدددددددو٘خ للوؤٍَدددددددخ ّاى رندددددددْى
 ٘بًبد الوطلْثخ.رؾزْٕ علٔ كل الج

  قجدددددل اعدددددلاك ال دددددبرْهح علدددددٔ االلدددددخ النبرجدددددخ ٗغدددددت الزةكدددددل هدددددي ّعدددددْك اعزودددددبك

 ثبلج٘ع االئزوبًٖ.

 .ر ؾٔ قْائن علٔ األٍعبه ّالقٖن للزةكل هي أًِب أؽلس األٍعبه 

 .رلق٘ق كل فبرْهح أّ اّعبه هي ٛو  افو غ٘و هي أعلُب 

  فْٖهبد.ٗزؾقق هي اعزوبك االّعبهاد اللائٌخ القبٕخ لما كبًذ 

  ٗددددددددزن رؾل٘ددددددددل الوج٘عددددددددبد ثْاٍددددددددطخ هددددددددْظ ٖ غ٘ددددددددو ُددددددددؤالى  الوقٖٖدددددددد٘ي
فددددددٖ الوقبثددددددخ علددددددٔ  خلؾَددددددبثبد العوددددددالى ّٗلددددددٖ  فقددددددٔ الطددددددوق الوَددددددزقله

 ال ْار٘و ّاالّعبهاد اللائٌخ ّالغوٗ هٌِب ُْ:

 كل ثٚبعخ الزٖ أهٍلذ هي الوؤٍَخ قل أعل لِب فْار٘و.-
 ٖ ؽَبة العو٘ل.الزةكل هي أى فبرْهح الجٚبعخ الووٍلخ ٍغلذ ف -

كدددددل ثٚدددددبعخ الزدددددٖ اهٍدددددلذ للدددددٔ العو٘ددددددل قدددددل ععلدددددذ كائٌدددددخ فدددددٖ ؽَددددددبة  -

 الوقبىى.

ّثعدددددل ملدددددى الثدددددل هدددددي اى رندددددْى ال دددددْار٘و ّاالّدددددعبهاد اللائٌدددددخ رؾودددددل أهقدددددبم هَلَدددددلخ ال 

 هنبى ارجبعِب ّٗواعٖ الولقق ثبلٌَجخ لل ْار٘و الزبل٘خ:

 ثعل.أى رنْى ٌُبم هقبثخ علٔ ال ْار٘و الزٖ لن رَزقلم  -أ
أى ٗزؾقددددددق الوددددددلقق كددددددل فزددددددوح هددددددي هغوددددددْع ٕددددددْه ال ددددددْار٘و ّاالّددددددعبهاد ّٗزددددددبثع  -ة

الوواؽدددددل الزدددددٖ هدددددود علِ٘دددددب ّأى الوَدددددزٌلاد ّالول دددددبد قدددددل أفدددددند فدددددٖ الؾَدددددجبى ّأًدددددَ 
 لٌ٘ ٌُبم صغواد فٖ العٌ٘بد الزٖ رنْى عوٙخ للزالعت.

 

ندددددْى للٗدددددَ ًقدددددٔ ٌُدددددب ثبلدددددنكو ربلوؤٍَدددددبد النج٘دددددوح الزدددددٖ رذهههههذلُك انًثُؼهههههاخ اِخههههههح: 
لكاهح فبٕدددددخ ثبلوج٘عدددددبد ؽ٘دددددش رعودددددل علدددددٔ رْىٗدددددع الوج٘عدددددبدم هواقجدددددخ ّرٌ ٘دددددن عول٘دددددبد 

الج٘دددددعم ّعلددددددٔ الودددددلقق أى ٗ ؾددددددٔ ً ددددددبم الوج٘عدددددبد هددددددي ؽ٘ددددددش هٍدددددن الَ٘بٍددددددخ العبهددددددخ 

 للج٘ع ّالزٌ ٘ن ّرؾلٗل األٍعبه ّٗواعٖ فٖ ً بم الوقبثخ اللافل٘خ الوجبكئ الزبل٘خ: 

o اّ عقدددددْك ف٘قٖدددددٔ كفزدددددو أّ كفدددددبرو للطلجدددددبد  لما كدددددبى الج٘دددددع ثٌدددددبىا علدددددٔ ٛلجدددددبد

 ّالعقْك لَ٘غل فِ٘ب عٌل ّهّكُب ّهٌن رٌ ٘نُب ٗؤّو أهبهِب ثوب ٗق٘ل ملى.

o  عٌدددددل الج٘دددددع ثبالعدددددل العدددددبكٕ ّثعدددددل االر دددددبق علدددددٔ أهدددددو ٕدددددو  الجٚدددددبعخ َّٗدددددول

للدددددٔ اهددددد٘ي الوقدددددبىى العدددددلاك الجٚدددددبعخ للٖدددددو م ٌُّدددددب ٗعدددددل أهددددد٘ي الوقددددديى امى 
 ل ّرجقٔ الْٖهح لزق٘٘ل فٖ كفزو الوقبىى.ٕو  هي األٕ٘ل للٔ العو٘

 عٌل فؾٔ الوج٘عبد ٗطلع الولقق علٔ هبٗلٖ:انرذلُك انًغرُذٌ نهًثُؼاخ: 

 .ْٕه فْار٘و الج٘ع 

 .العقل أّ ٛلت الجٚبعخ 

ٗقددددْم الوددددلقق ٕددددْه ال ددددْار٘و فددددٖ كفزددددو الْ٘ه٘ددددخ للوج٘عددددبد ل زددددوح اّ عددددلح فزددددواد ٗزةكدددددل 

ٗددددب كوددددب ٗطلددددع علددددٔ االكلددددخ االٙددددبف٘خ هددددي عقددددْك هددددي ً ددددبم الوواقجددددخ اللافل٘ددددخ اى كددددبى قْ
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أّ ٛلجددددددبد ثٚددددددبعخم ّٗزؾقددددددق هددددددي أًددددددْاع الوج٘عددددددبد ّاى كبًددددددذ هَددددددغلخ فددددددٖ فبًبرِددددددب 

ثدددددلفزو الْ٘ه٘دددددخم اى كدددددبى ٌُدددددبم فٖدددددن رغدددددبهٕ علدددددٔ ال دددددبرْهح ٗغدددددت أى ٗندددددْى القٖدددددن 

 هعزولا ٍْاى كَ٘بٍخ فبٕخ لعو٘ل أّ عوالى هعٌ٘٘ي.
اى ٗطلدددددع الودددددلقق علدددددٔ ٕدددددْه فدددددْار٘و الج٘دددددع فدددددٖ ؽبلدددددخ هج٘عدددددبد األٕدددددْل الضبثزدددددخ ٗغدددددت 

 ّكنلى لعقْك ّالوواٍالد القبٕخ ثعول٘خ الج٘ع.

فددددددٖ افددددددو الَددددددٌخ ٗغددددددت فؾددددددٔ هج٘عددددددبد الْددددددِو االف٘ددددددو الزددددددٖ روددددددذ ّرزجددددددع فددددددوّط 

 الجٚبعخ الوجبعخ ثلفزو الجٚبعخ القبهع٘خ ّكنا ؽَبثبد الوقبىى.

 انرذلُك انرشزُم وانؼًهُاخ انسغاتُح:

٘خ القبٕدددددددخ ثغو٘دددددددع الزٚدددددددبهثبد الدددددددْاهكح فدددددددٖ ٕدددددددْه فدددددددْار٘و العول٘دددددددبد الؾَدددددددبث -(1

 الج٘ع.

الزةكددددددل هددددددي الوغوددددددْع العوددددددْكٕ ّاألفقددددددٖ لددددددلفزو ْٗه٘ددددددخ الوج٘عددددددبد ّٕددددددؾخ ًقددددددل  -(2
 اهقبم هي ٕ ؾخ للٔ أفوٓ.

الزةكدددددل هدددددي الزوؽ٘دددددل هدددددي كفزدددددو الْ٘ه٘دددددخ للدددددٔ الؾَدددددبثبد الْقٖددددد٘خ للعودددددالى ثدددددلفزو  -(3

 أٍزبم العوالى.
األٕددددددْل الضبثزددددددخ ّٕددددددؾخ روؽ٘لِددددددب للددددددٔ الؾَددددددبثبد القبٕددددددخ الزةكددددددل هددددددي هج٘عددددددبد  -(4

 ثِب هع هواعبح الوثؼ ّالقَبهح الٌبّئز٘ي عي ث٘ع االْٕل.
قدددددل رددددددوك الجٚدددددبعخ الوجبعددددددخ للدددددٔ الوؤٍَددددددخ لَدددددجت هددددددي ذهههههذلُك يهههههشدوداخ انًثُؼههههههاخ: 

األٍدددددددجبة ّٗغدددددددت أى رندددددددْى ٌُدددددددبم هقبثدددددددخ كافل٘دددددددخ عدددددددل ُدددددددنٍ الودددددددوكّكاد أّ الزق٘دددددددل 
وٙددددددددخ رزالعددددددددت ّٗونددددددددي رقٖدددددددد٘ٔ كفزددددددددو رق٘ددددددددل ف٘ددددددددَ الوؾبٍددددددددجٖ الًِددددددددب رنددددددددْى ع

 الووكّكاد.
 ٗقْم الولقق ثوبٗلٖ:انرذلُك انًغرُذٌ: 

 .فؾٔ ْٕه االّعبهاد اللائٌخ ّكفزو الووكّكاد 

 ٗغت أى رنْى االّعبهاد االٙبف٘خ هعزولح هي الوَؤّل فٖ الوؤٍَخ 

  فدددددددٖ ؽبلدددددددخ رعدددددددْٗ٘ الوؤٍَدددددددخ للعو٘دددددددل عدددددددي ق٘ودددددددخ الجٚدددددددبعخ الزبل دددددددخ الودددددددوكّكح

ٗف اعبكرِددددددب للددددددٔ الوقدددددديىم ٗغددددددت علددددددٔ الوددددددلقق أى ٗزةكددددددل هددددددي العقددددددْك ّهٖددددددبه

 ّالوواٍالد ّالوَزٌلاد الصجبد ٕؾخ ُنٍ العول٘خ.

 انًطهة انثاٍَ: دوس انرذلُك فٍ ذسغٍُ انًشدودَح

 لعثاب يؼف انًشدودَح:

اًق ددددددددبٗ ُددددددددبهِ الددددددددوثؼ ًز٘غددددددددخ اهر ددددددددبع الزنددددددددبل٘ف اّ ًز٘غددددددددخ اًق ددددددددبٗ هقددددددددن  -1

 االعوبل.

 كّهاى االهْال )األْٕل( ُّْ هورجٜ ثِ٘نل االًزبط.رجبٛؤ هعلل  -2

 اسذفاع انركانُف:

هددددي ثدددد٘ي اللهاٍددددبد الزددددٖ رعددددبلظ اّددددنبل٘خ اهر ددددبع الزنددددبل٘ف ًغددددل النبرددددت ثددددي أّددددزِؤ فددددٖ 

 (:1كزبة )هقزبه ثبلعجْك( ٗو٘ي فٖ رؾل٘لَ ألٍجبة اهر بع الزنبل٘ف ث٘ي )
الٖدددددددٌبع٘٘ي أً َدددددددِنم األٍدددددددجبة االقزٖدددددددبكٗخ ُّدددددددٖ رقدددددددوط عدددددددي ًطدددددددبق الوزعدددددددبهل٘ي  -

ُّدددددددٖ أٍدددددددجبة هندددددددي اهعبعِدددددددب للٌ دددددددبم االكاهٕ الرقدددددددبم القدددددددواهاد أّ للدددددددٔ الو ِدددددددْم 

الودددددددبلٖ لللّلدددددددخ اّ للدددددددٔ الزدددددددةفو فدددددددٖ ّر٘دددددددوح الزطدددددددْه للِ٘بكدددددددل االقزٖدددددددبكٗخ القبعلٗدددددددخ 

 هقبهًخ ثبلزطْه الٌٖبعٖ.

ّاألٍدددددددجبة االقزٖدددددددبكٗخ ُدددددددٖ االٍدددددددجبة الزدددددددٖ ردددددددؤصو علدددددددٔ رنل دددددددخ هأً الوبلْرندددددددبل٘ف 

 ل ُّٖ رقٚع هجبّوح لوقبثخ الوزعبهل٘ي الٌٖبع٘٘ي.الزْغ٘

رنل ددددددددخ هأً الوددددددددبل رزددددددددةصو فْٖٕددددددددب ثةّددددددددنبل رٌ ٘ددددددددن االٍددددددددزضوبهم ثددددددددْر٘وح الزطددددددددْه 

االقزٖددددددبكٕ ّؽغددددددن الزغِ٘ددددددياد غ٘ددددددو الوَددددددزغلخم اهددددددب رنددددددبل٘ف الزْددددددغ٘ل فِددددددٖ رزددددددةصو 
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ثطدددددوق الزٌ ددددد٘ن ّالزَددددد٘٘و ّثوَدددددزْٓ الزةُ٘دددددل لدددددلٓ قدددددْح العودددددبلم علدددددٔ هَدددددزْٓ افدددددو 

 ( :2ل٘ل العْالن الوؤصوح علٔ الزنبل٘ف للٔ رٌٖ٘ف األٍجبة الزبل٘خ )ٗؤكٕ رؾ

اهر ددددددددبع رنددددددددبل٘ف  -اهر ددددددددبع رنددددددددبل٘ف الج٘ددددددددع ّالزَددددددددْٗق.     -رنددددددددبل٘ف الزوددددددددْٗي      -
 اإلًزبط

 االُزالكبد ّالوٖبهٗف الوبل٘خ. -اهر بع رنبل٘ف الِ٘نلخ )الضبثزخ(.        -

 يؼف سلى األػًال:

 اًق بٗ أٍعبه الج٘ع.    -.  اًق بٗ ؽغن الوج٘عبد -

 ُ٘نل اإلًزبط ّهعلل كّهاى األهْال. -

 انًطهة انثانث: طشق ذسغٍُ انًشدودَح.

كودددددب ًعلددددددن أى ُددددددل  الووكّكٗددددددخ ٗعزجددددددو ّددددددوٛ ٙددددددوّهٕ للزددددددْاىى الوددددددبلٖ للوؤٍَددددددخ  -

فددددددٖ الوددددددلٓ الطْٗددددددل ّالؾ ددددددبظ علددددددٔ هالئوزِددددددب الوبل٘ددددددخ الوَددددددزقجل٘خم كوددددددب أًددددددَ ٍّدددددد٘لخ 
 الوؤٍَخ هي الزن٘ف هع رقلجبد الوؾٜ٘.اٍزوار٘غ٘خ لزون٘ي 

ٌّٗطددددددْٕ رؾَدددددد٘ي الووكّكٗددددددخ علددددددٔ ارجددددددبع هغوْعددددددخ هددددددي االعددددددواىادم رِددددددل  للددددددٔ  -

ردددددددْاىى االٍدددددددزغالل ّععدددددددل الوؤٍَدددددددخ قدددددددبكهح علدددددددٔ رؾق٘دددددددق هدددددددْاهك كبف٘دددددددخ رؾق٘دددددددق 

لوْاعِدددددددخ االٍدددددددزقلاهبد الٚدددددددوّهٗخ كزلج٘دددددددخ االؽز٘بعدددددددبد الوورجطدددددددخ ثبلٌْدددددددبٛم ٍدددددددلاك 

 هٗخ.اللْٗىم الوَبُوخ فٖ روْٗل االٍزضووااد الٚوّ

كوددددددددب أى الٚددددددددعف ٗعددددددددْك ثبهر ددددددددبع الزنددددددددبل٘ف ّاًق ددددددددبٗ االًزددددددددبطم فنددددددددنلى رؾَدددددددد٘ي 

 :الووكّكٗخ ٗغت أى ٗزن ثِبر٘ي االل٘ز٘ي

 خفض انركانُف: -/1

ٗوندددددي رؾق٘دددددق الِدددددل  العدددددبم للووكّكٗدددددخ هدددددي فدددددالل الْدددددوّع فدددددٖ رٌ ٘دددددن ٍلَدددددلخ هدددددي 

األُددددددلا  الوْددددددزقخ هٌددددددَم رجددددددلأ هددددددي رٍْدددددد٘ع ٛبقددددددخ ّقددددددلهاد الوؤٍَددددددخ للددددددٔ رق دددددد٘٘ 

الزنددددددبل٘فم ّهٖددددددبهٗف الزَدددددد٘٘و للددددددٔ هواقجددددددخ هغوددددددل الوٖددددددبهٗف الزددددددٖ ر ِددددددو علددددددٔ 

هَددددددزْٓ ؽَددددددبة االٍددددددزغالل ّالو٘ياً٘ددددددخم ّرق دددددد٘٘ رنددددددبل٘ف الٖددددددٌعم ّأُوِددددددب رنددددددبل٘ف 

 ( :1الوْاك االّل٘خ ّال٘ل العبهلخ ّٗزن ملى ثزقبم االعواىاد الزبل٘خ )

 لزدددددٖ ال ّقدددددف الزْدددددغ٘ل ّرغو٘دددددل االعدددددْه  عٌدددددل هَدددددزْٓ هعددددد٘يم غلدددددق ال دددددوّع ا
 رؾقق هوكّكٗخ.

  ِرقلدددددد٘ٔ فزددددددوح العوددددددل ّالزْقددددددف عددددددي ٕددددددٌع الوٌزغددددددبد الزددددددٖ ال رؾقددددددق ُددددددبه
 الوثؼ.

  رؾق٘دددددق ّفدددددوح فدددددٖ رندددددبل٘ف الودددددْاك االّل٘دددددخ ثبفز٘دددددبه هدددددْهكٗي ٗزوزعدددددْى ثةٍدددددعبه
 رٌبفَ٘خم كنلى رقل٘ٔ الوقيًّبد عي ٛوٗق ثْ٘ع فبٕخ.

 ّكهاٍدددددددخ  رطدددددددْٗو اهنبً٘دددددددبد الوؤٍَدددددددخ ثدددددددبلزوك٘ي ؽدددددددْل افز٘دددددددبه االٍدددددددزضوبهاد

هوكّكٗزِددددددب ّالطددددددوق الوالئوددددددخ لزوْٗلِددددددب )اللغددددددْى للددددددٔ قددددددوّٗ االٗغددددددبه ثددددددلال 

 هي الْواى(.
أهدددددب رق ددددد٘٘ الوٖدددددبهٗف الوبل٘دددددخ ّرَدددددْٗخ االفدددددزالالد فدددددٖ هأً الودددددبل العبهدددددلم فِدددددْ 

ٗدددددورجٜ ثبلوزبثعدددددخ ّالؾ دددددبظ عٌدددددل هَدددددزْٓ هعقدددددْل علدددددٔ ؽَدددددبثبد اليثدددددبئي ّالودددددْهكٗيم 

فدددددٖ الودددددلٓ القٖددددد٘وم ّكدددددنا هزبثعدددددخ القدددددوّٗ  لودددددب ٗزوردددددت عٌِدددددب هدددددي اًعنبٍدددددبد ر ِدددددو

الوقٖٖدددددخ لغدددددوٗ االٍدددددزضوبه ّالزدددددٖ ردددددٌعنٌ أصبهُدددددب علدددددٔ الوٖدددددبهٗف الوبل٘دددددخ فدددددٖ 

  الولٓ الطْٗل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ثْلؾ٘دددددددخم العغدددددددي الودددددددبلٖ ّهْدددددددبكل روْٗدددددددل الوؤٍَدددددددخ االقزٖدددددددبكٗخ الغيائوٗدددددددخم هدددددددنكوح هبعَ٘دددددددزوم عبهعدددددددخ  -(1

 .97م 2000ٓهًْزْهٕ قٌَطٌ٘خم 
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 صَادج انُىاذح:  -/2
رزؾقدددددق اليٗدددددبكح فدددددٖ الٌدددددْارظ ثيٗدددددبكح هقدددددن االعودددددبل ُّدددددنا ثيٗدددددبكح ؽغدددددن االًزدددددبطم هدددددي 

بد علٗدددددلح أّ كفدددددْل أٍدددددْاق فدددددالل رؾَددددد٘ي االًزبع٘دددددخ ّاٍدددددزقلام الونٌٌدددددخ ّثعدددددش هٌزغددددد

 علٗلح.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)- Mokhtar Belaiboud, de survie a la croissance de l’entreprise, O.P.I, Alger, 1995, P33, P36. 
(2)- Paul Jubin, le pilotage économique de l’entreprise, l’entreprise moderne, edition paris, 1972, P94. 
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 خلصح انفصم:

ونددددي أى رنددددْى ٗزجدددد٘ي لٌددددب هددددي فددددالل كهاٍددددخ ُددددنا ال ٖددددل أى الزددددلق٘ق الوؾبٍددددجٖ هٌِددددخ ٗ
عدددددبهال أٍبٍددددد٘ب كافدددددل الوؤٍَدددددخ لزؾق٘دددددق ّرؾَددددد٘ي هوكّكٗزِدددددب ّلدددددي ٗدددددةرٖ لٌدددددب ملدددددى لال 

هددددددي فددددددالل الوقبثددددددخ اللافل٘ددددددخ ّالزددددددلق٘ق الددددددلافلٖ ّالوَددددددزٌلٕ م ؽ٘ددددددش أى رطج٘ددددددق ً ددددددبم 

الوقبثدددددخ ٗدددددؤكٕ للدددددٔ الزقل٘دددددل هدددددي الغدددددِ ّالزالعدددددت ّهفدددددع األكاى الودددددبلٖ للوؤٍَدددددخ ّكدددددنا 

 ّهٖلاق٘زِب. رؾَ٘ي الووكّكٗخ ّؽ ع ٍوعزِب
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 دساعح زانح يؤعغح يهثُح انغازم الَراج انسهُة ويشرماذي بيغرغاَىب     انفصم انثانث:    

 ذًهُذ:

ٖل ثبٍقبٛ ثعل اللهاٍخ الٌ وٗخ لِنا الجؾشم ّالوزوضلخ فٖ ال ٖل٘ي الَبثق٘يم ٌٍقْم فٖ ُنا ال 

الغبًت الٌ وٕ علٔ الْاقعم ؽ٘ش افنًب هؤٍَخ هلجٌخ الَبؽل لْالٗخ هَزغبًن كو٘لاى العواى ُنٍ 

اللهاٍخ هؾبّل٘ي ثنلى اثواى الغْاًت الوزعلقخ ثجؾضٌب ّالوزوضلخ فٖ كّه الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ هفع 

ت الْصبئق الوعزولح فٖ ّرؾَ٘ي هوكّكٗخ الوؤٍَخ هي فالل اعواى هقبثلخ هع الونلف ثبلزلق٘ق ّٛل
اللهاٍخ ّهؾبّلخ لوعوفخ الزلق٘ق الوؾبٍجٖ ثبلوؤٍَخ االقزٖبكٗخم ثبعزجبهٍ أكاح ال ٗوني االٍزغٌبى 

 لوب ٗقلهَ هي هعلْهبد ّفلهبد عي هلٓ رؾنوَ فٖ العول٘بد الوؾبٍج٘خ الزٖ ٗقْم ثِب. اعٌِب ً و
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  دساعح زانح يؤعغح يهثُح انغازم الَراج انسهُة ويشرماذي بيغرغاَىب        انفصم انثانث:  

 

 (GIPLAIT)انًثسث األول: ذمذَى يؤعغح يهثُح انغازم الَراج انسهُة ويشرماذي 

للوؤٍَددددددخ أُو٘ددددددخ كج٘ددددددوح لنًِْددددددب ردددددديّك الَددددددنبى ثبؽددددددلٓ أُددددددن الوددددددْاك ماد االٍددددددزِالم 

 قبرَ.الْ٘هٖ أال ُّٖ هبكح الؾل٘ت ّهْز

 انًطهة االول: نًسح ػٍ ذاسَخ اَشاء يشكثاخ انسهُة
رعدددددل هؤٍَدددددخ هلجٌددددددخ الَدددددبؽل هدددددي أقددددددلم الوؤٍَدددددبد الزدددددٖ رَددددددعٔ كائودددددب للدددددٔ رطددددددْٗو 

 هٌزغبرِب ّرؾق٘ق الوثؼ.

 : انرؼشَف تانًؤعغح/1

ثدددددلأ اًْدددددبى الؾل٘دددددت فدددددٖ الغيائدددددو هٌدددددن االٍدددددزعوبهم ؽ٘دددددش رةٍدددددٌ علدددددٔ هَدددددزْٓ عِدددددخ 

عدددددي ٛوٗدددددق هغوْعدددددخ هٌزغدددددٖ الؾل٘دددددت  1954ٌخ الغدددددوة هوكدددددت الؾل٘دددددت ثدددددُْواى ٍددددد

كطم ّثطبقددددددخ لًزبع٘ددددددخ رقددددددله  900.00هٌددددددزظ ثددددددوأً هددددددبل قددددددله ة  150كددددددبى عددددددلكُن 

 لزو ْٗه٘ب. 420.000ة 
إٔدددددجؾذ رَدددددو٘زِب  1967عوفدددددذ ُدددددنٍ الوؤٍَدددددخ عدددددلح رغ٘٘دددددواد ؽ٘دددددش اًِدددددب ٍدددددٌخ      

ؽددددددل هنبًِددددددب الددددددلْٗاى الددددددٌْٖٛ للؾل٘ددددددت  1970رعبًّ٘ددددددخ الؾل٘ددددددت ثددددددُْواىم ّفددددددٖ ٍددددددٌخ 

الددددددددلْٗاى الغِددددددددْٕ الغوثددددددددٖم ّفددددددددٖ  354-81هوٍددددددددْم هقددددددددن  ONALAITّهْددددددددزقبرَ 

 اعبكح روك٘ت الوؤٍَبد قَن للٔ صالس فوّع ُّٖ: 

 OROLAIT :اللْٗاى الغِْٕ الغوثٖ ٗٚن الْؽلاد الزبل٘خ 
 ّؽلاد االًزبط ُّواى-

 ّؽلاد االًزبط ٍ٘لٕ ثلعجبً-

 ّؽلاد االًزبط هَزغبًن-

 ّؽلاد االًزبط ٍع٘لح-

 االًزبط هعَنوّؽلاد -

 ّؽلاد االًزبط ر٘بهد-

 ّؽلاد االًزبط ثْبه-

 ORLAC  الددددددلْٗاى الغِددددددْٕ فددددددٖ الٍْددددددٜ ّهقددددددوٍ ثددددددبلغيائو العبٕددددددوخ ّٗٚددددددن

 الْؽلاد الزبل٘خ:

 ّؽلاد االًزبط ثْكّاّ-
 ّؽلاد االًزبط ثنهاع ثي فلح.-

 ORLAIT 

 ّؽلح اًزبط عٌبثخ -

 ّؽلح اًزبط قٌَطٌ٘خ-
 ّؽلح اًزبط ٍْق اُواً-

ؽ٘دددددش كبًدددددذ هغدددددوك  1986ٌَدددددجخ لْؽدددددلح اًزدددددبط هَدددددزغبًن رعدددددْك ًْدددددةرِب للدددددٔ ٍدددددٌخ أهدددددب ثبل

 OROAIT : Office 1987هْدددددوّعم أهدددددب االًطالقدددددخ ال عل٘دددددخ فقدددددل كبًدددددذ ٍدددددٌخ 

Régional De Lait   اًدددددلهغذ عو٘دددددع الدددددلّاّٗي فدددددٖ لكاهح  1997ّفدددددٖ ٍدددددٌخ

الْاقدددددع   GIPLAITّاؽدددددلح رؾدددددذ اٍدددددن الووكدددددت الٖدددددٌبعٖ لٌزدددددبط الؾل٘دددددت ّهْدددددزقبرَ 

 قوٍ ثؾَ٘ي اللإ ثبلغيائو العبٕوخ.ه

رعزجددددددو هؤٍَددددددخ هلجٌددددددخ االَددددددبؽل لْالٗددددددخ هَددددددزغبًنم هؤٍَددددددخ عوْه٘ددددددخ ماد أٍددددددِن هددددددي 

اُددددددن الوؤٍَددددددبد علددددددٔ الوَددددددزْٓ الوؾلدددددددٖ أّ الغِددددددْٕ للْددددددوبل الغوثددددددٖ الغيائدددددددوٕم 
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ّرعدددددْك أُو٘دددددخ الوؤٍَدددددخ لنًِْدددددب رددددديّك ٍدددددنبى الوٌطقدددددخ ثبؽدددددلٓ اُدددددن هدددددْاك االٍدددددزِالم 

وزوضلدددددددخ فدددددددٖ هددددددددبكح الؾل٘دددددددت ّهَدددددددزقبرَم الْاقعدددددددخ ثطوٗددددددددق ال٘دددددددْهٖ ّالٚدددددددوّهٕ ّال

الٕدددددددًْ٘ى ثوَددددددددزغبًن ُّددددددددٖ عجددددددددبهح عددددددددي هؤٍَددددددددخ ماد ٛددددددددبثع ٕددددددددٌبعٖ رغددددددددبهٕم 
رودددددبهً ًْدددددبِٛب فدددددٖ اٗطدددددبه قدددددبًًْٖ هزوضدددددل فدددددٖ ٍدددددغل رغدددددبهٕم ٗقدددددله هأً هبلِدددددب ة: 

عبهددددددل كائودددددد٘ي  100عبهددددددل هددددددٌِن  125كطم ؽ٘ددددددش ٗجلددددددغ عددددددلك عوبلِددددددب  290480000

طددددددبه عقددددددْك هدددددددب قجددددددل الزْددددددغ٘ل للَددددددٌخ الؾبل٘ددددددخم ّدددددددعبه عبهددددددل هددددددؤقز٘ي فددددددٖ اٗ 25ّ

 الوؤٍَخ : نالؾل٘ت هٌِخ ُّْاٗخن

 : لهذاف انًؤعغح /2

هلجٌددددددددخ الَددددددددبؽل هَددددددددزغبًن رقددددددددْم ثبًزددددددددبط ّرَددددددددْٗق الوٌْرغددددددددبد )الؾل٘ددددددددت الوجَددددددددزوم 

 الوائتم اللجيم ؽل٘ت الجقوحم اليثلح(م ّهي أُن أُلافِب:

 ٗخ.رؾق٘ق الوثؼ قجل كل ّ٘أل هع ٙوبى االٍزوواه 

 .ٖرغط٘خ الَْق الوؾل٘خ ثوٌزْط هؾلٖ ّرؾق٘ق االكز بى النار 

 القٚبى علٔ الزجع٘خ االقزٖبكٗخ 

 .رلج٘خ ؽبع٘بد الوَزِلن٘ي 

  ٙدددددوبى رَدددددْٗق هٌزغدددددبد الْؽدددددلح ّالزدددددٖ ردددددزن عدددددي ٛوٗدددددق القدددددْآ )إٔدددددؾبة
الْدددددددبؽٌبد(.أّ الزدددددددٖ رزن دددددددل ثِدددددددب الْؽدددددددلح عدددددددي ٛوٗدددددددق الْدددددددبؽٌبد الوغِددددددديح 

 ثةعِيح الزجوٗل.

  GIPLAITثاٍَ: انهُكم انرُظًٍُ نهًؤعغح انًطهة ان

قجددددددل أى ًزطددددددوق للددددددٔ الِ٘نددددددل الزٌ ٘وددددددٖ للوؤٍَددددددخم ٍددددددٌزطوق للددددددٔ الِ٘نددددددل الزٌ ٘وددددددٖ 

 النٕ ٗوضل فوّع الوؤٍَخ الووكيٗخ.
 GIPLAIT( : الِ٘نل الزٌ ٘وٖ للوؤٍَخ الووكيٗخ III-01الْنل هقن )

 الوغوع الٌٖبعٖ للؾل٘ت ّهْزقبرَ

 

 

 قٌَطٌ٘خ  ثْكّاّ  در٘به  ٍع٘لح  ثغبٗخ

         

 ث٘و فبكم
 

  هعَنو  هَزغبًن
ٍ٘لٕ 

 ثلعجبً
 ثْبه 

         

 رلوَبى
 

  ثبرٌخ  عٌبثخ
ع٘ي 

 اللفلٔ
 ٍط٘ف 

 الوٖله: الْصبئق الوٍو٘خ للوؤٍَخ

 هَزغبًن. -(: الِ٘نل الزٌ ٘وٖ لْؽلح الؾل٘ت ّهْزقبرَ III-02الْنل هقن )
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    الولٗو العبم  

      

  األهبًخ العبهخ    قَن الوواقجخ ّالزلق٘ق

      

  الوقجو    هٖلؾخ هواقجخ الزَ٘٘و

 

 

  قَن العالهخ  قَن االًزبط

هٖلؾخ االكاهح 

العبهخ ّرَ٘٘و 

 الوْاهك الجْوٗخ

 
هٖلؾخ 

 الزغبهح
 

هٖلؾخ 

 الٖ٘بًخ
 

 

قَن 

 الوؾبٍجخ

 ّالوبل٘خ 

  
 قَن الزوْٗي 

ّرَ٘٘و 

 ىالوقبى

 
هٖلؾخ الٌ بفخ 

 ّاألهي
 

هٖلؾخ 

 الٌقل

 

 الوٖله: الْصبئق الوٍو٘خ للوؤٍَخ.

 كوب رزوضل هِبم كل هٖلؾخ ف٘وب ٗلٖ:-

ُددددددْ الوْددددددو  العددددددبم ّٕددددددبؽت القددددددواهادم ُّددددددْ ٗعزجددددددو قوددددددخ الِددددددوم  انًههههههذَش انؼههههههاو:

الزٌ ٘ودددددٖ ّٗقدددددع علدددددٔ عبرقدددددَ هَدددددؤّل٘خ ؽَدددددي ارقدددددبم القدددددواه ُّدددددْ الوَدددددؤّل األّل فدددددٖ 
 ّٙوبى الَ٘و الؾَي لِبم ّهي هِبهَ: رَ٘٘و الوؤٍَخ

 هٍن الَ٘بٍخ هي اإلًزبط 

 هواقجخ ًْبٛ الْؽلح 

 رَ٘٘و ّرْعَ٘ هؤٍبى الوٖبلؼ لوَبعلرِن علٔ رٌ ٘ن هِبهِن 

 رعزجو أُن هٖلؾخ فٖ الوؤٍَخ ّرزوضل هِبهِب فٖ: لغى انًشالثح وانرذلُك:

 هواقجخ هٖبلؼ الوؤٍَخ ّملى ثبّعبهُب ْٗه٘ي قجل الوواقجخ 

 ةكل هي ٕؾخ الزقبهٗو الزٖ رٖلَ هي الوٖبلؼالز 

 رقلٗن اقزواؽبد ّرْٕ٘بد لالكاهح العل٘ب 

 : رزوضل هِبهَ فٖ:لغى انًشالثح وانرغُُش

 .هواقجخ الزَ٘٘و الؾَي للعول ّاالعالم عي إٔ هْنل 

  ٗقدددددْم ثبهٍدددددبل رقدددددبهٗو ّدددددِوٗخ هدددددي هؤٍدددددبى الوٖدددددبلؼ ّهقبهًزِدددددب هدددددع الزقدددددلٗواد
 الوَطوح ّؽَبة االًؾوافبد

 .هواقجخ الزنبل٘ف 

ُدددددٖ ؽلقدددددخ الْٕدددددل ثددددد٘ي الودددددلٗو العدددددبم ّالودددددلٗوٗبد ال وع٘دددددخ ّهدددددي   األياَهههههح انؼايهههههح:

 هِبهِب:
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 .رَغ٘ل الجوٗل الٖبكه ّالجوٗل الْاهك 

 .اٍزقجبل ىّاه لوقبثلخ الولٗو 

  رور٘دددددت ّؽ ددددددع الوَدددددزٌلاد ّالْصددددددبئق القبٕدددددخ ثددددددبالكاهح لزَدددددِ٘ل عول٘ددددددخ الجؾددددددش
 عٌِب.

 ٚبى الولٗو.رؾٚ٘و الْصبئق القبٕخ اله 

  ْٓاًْدددددبى هلدددددف ٗغودددددع ف٘دددددَ هقزلدددددف الْصدددددبئق ّالَدددددغالد الوْعدددددْكح علدددددٔ هَدددددز
 أهبًخ

: هدددددي هِبهدددددَ رؾل٘دددددل روك٘دددددت الؾل٘دددددت ّهدددددلٓ ٕدددددالؽ٘زَ ّالزةكدددددل هدددددي الوقدددددبكٗوم انًخثهههههش

 ٌُّب ٗغوٕ ًْعبى هي الزؾبل٘ل ُّوب أٍبٍ٘بى لنل ّؽلح لًزبع٘خ:

   ؾوْٙدددددددخم كو٘دددددددخ ف٘ددددددديٕ ك٘و٘دددددددبئٖ ّٗزٚدددددددوي الزؾلددددددد٘الد االر٘دددددددخ: هَدددددددزْٓ ال

 الوبكح اللٍوخم النضبفخ.

 ٖه٘نوّثْ٘لْع 

:  ُّددددددٖ أُددددددن هٖددددددلؾخ فددددددٖ الوؤٍَددددددخ رقددددددْم ثزقدددددديٗي الوددددددْاك األّل٘ددددددخ لغههههههى الَرههههههاج

ّهزبثعددددخ هواؽدددددل اإلًزدددددبط كودددددب رورندددددي اٗٚدددددب علددددٔ رَدددددغ٘ل كدددددل هعط٘دددددبد الْ٘ه٘دددددخ الزدددددٖ 
رقددددددٔ الوددددددْاك الوٌزغددددددخ ّالوزوضلددددددخ فددددددٖ كو٘ددددددخ الؾل٘ددددددت الوَددددددزعولخ فددددددٖ اًزددددددبط الؾل٘ددددددت 

 لوجَزوم اللجيم الوائتم ؽل٘ت الجقوح.ا

 : رزوضل هِبهَ ف٘وب ٗبلٖ:لغى انفلزح

 .عوع الؾل٘ت هي علك هواكي ال الؽ٘ي 

 .اعبكح رؾل٘ت الؾل٘ت الوَزلن فٖ الْؽلح 

: رزن ددددددل ثزَدددددد٘٘و الْددددددؤّى اللافل٘ددددددخ يصههههههسح االداسج انؼايههههههح وذغههههههُُش انًههههههىاسد انثشههههههشَح

 للوؤٍَخ.

ٗدددددددع ّث٘دددددددع الؾل٘دددددددت ّهْدددددددزقبرَ علدددددددٔ هَدددددددزْٓ : ّهدددددددي هِبهِدددددددب رْىيصههههههههسح انردهههههههاسج

 الْالئٖ ّهب عبّهُب.

 : هي هِبهِب:يصهسح انصُاَح

 .هواقجخ ّٕ٘بًخ هعلاد اإلًزبط 

 .هواقجخ ًْبٛ الوٖبلؼ الزٖ رْولِن هَؤّل٘برِب 

 .رطج٘ق ٕ٘بًخ ّقبئ٘خ لزغٌت الْقْع فٖ القطو 

وي ُدددددنا : َٗدددددبعل الوؤٍَدددددخ علدددددٔ هعوفدددددخ ّٙدددددع٘زِب الوبل٘دددددخ ؽ٘دددددش ٗزٚدددددلغهههههى انًساعهههههثح

ال ددددددددوع الوؾبٍددددددددجخ العبهددددددددخ ّهؾبٍددددددددجخ الوددددددددْاك ّالؾبٍددددددددجخ الزؾل٘ل٘ددددددددخ. كوددددددددب رَددددددددزقلم 

الوؤٍَددددددخ ثوًددددددبهظ لالعددددددالم االلددددددٖ فددددددٖ لكاهح ّرَددددددغ٘ل العول٘ددددددبد الْ٘ه٘ددددددخ ّهددددددي ثدددددد٘ي 
 الوِبم الزٖ رقْم ثِب:

 .هطبثقخ الْصبئق الوؾبٍج٘خ هي هٖبهٗف ّاٗواكاد 

 .الؾوٓ علٔ أهالم الوؤٍَخ ّهزبثعخ العقْك 

 ل علٔ اٍزِالم الوْاك فٖ ّقزِب ّالوعوفخ الؾق٘ق٘خ لَ٘و الْؽلح.العو 
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: ِّٗددددددزن ثبلجؾددددددش عددددددي هٖددددددبكه الزوْٗددددددل الالىهددددددخ ّرَدددددد٘٘وُب ثبلْددددددنل لغههههههى انًانُههههههح

 األهضل إٔ أًَ هَؤّل عي كل هب ٗزعلق ثبلَْ٘لخ الوبل٘خ.

قَدددددن الزودددددْٗي ّرَددددد٘٘و الوقدددددبىى: عدددددي ٛوٗدددددق رودددددْٗي الْؽدددددلح ثدددددبلوْاك الزدددددٖ رَدددددزعول 

بط الؾل٘دددددت ّهْدددددزقبرَ. رلدددددى الودددددْاك هٌِدددددب الوؾل٘دددددخ رٌدددددزظ هؾل٘دددددب ّهٌِدددددب الوَدددددزْهك فددددٖ اًزددددد

 هي فبهط الْٛي.

 :  ّهي هِبهِب:يصهسح انُظافح واأليٍ

 .األهي علٔ الْؽلح ّعلٔ ٍّبئل العول 

 .رؤهي الٖ٘بًخ ّالوؾبف خ علٔ الٍْبئل ٙل الؾوٗق 

 .هواقجخ كفْل ّفوّط العوبل ّالجٚبئع الوؾولخ 

رزوضدددددل هِبهِددددب فدددددٖ هواقجدددددخ الْددددبؽٌبد الزدددددٖ رٌقدددددل الؾل٘ددددت اٙدددددبفخ للدددددٔ  :يصهههههسح انُمهههههم

رْىٗدددددددع الؾل٘دددددددت علدددددددٔ الوٌدددددددبٛق الوؾدددددددلكح هدددددددي ه  هٖدددددددلؾخ الزغدددددددبهحم كودددددددب ٗزوضدددددددل 

 كّهُب فٖ رْف٘و ٍّبئل الٌقل للْؽلح.

 انًطهة انثانث: َشاط انًؤعغح

ؽ٘ددددددش رَددددددبُن فددددددٖ ّددددددنل  agro-alimentaireرٌْددددددٜ الوؤٍَددددددخ فددددددٖ قطددددددبع الٖددددددٌبعخ 
ضلِدددددددب هضدددددددل الوؤٍَدددددددبد األفدددددددوٓ فدددددددٖ الزٌو٘دددددددخ االقزٖدددددددبكٗخ ّرلج٘دددددددخ هغجدددددددبد كج٘دددددددو ه

الوَدددددددزِلن٘يم ّثٖددددددد خ عبهدددددددخ ٗوندددددددي رلقددددددد٘ٔ ًْدددددددبٛ الوؤٍَدددددددخ هلجٌدددددددخ الَدددددددبؽل فدددددددٖ 

 العٌبٕو الزبل٘خ:

: رقدددددْم الولجٌدددددخ ثعقدددددل ٕددددد قبد هدددددع الودددددْهكٗي لزيّٗدددددلُب ثدددددبلوْاك االّل٘دددددخ هدددددي انشهههههشاء -1

ه الودددددددْهك علدددددددٔ أٍدددددددبً عٌٖدددددددوٗي اعدددددددل هجبّدددددددوح عول٘برِدددددددب االًزبع٘دددددددخم ّٗدددددددزن افز٘دددددددب

 أٍبٍ٘٘ي ُوب: الغْكح ّالَعو.

: ثعددددددل أى رقددددددْم الوؤٍَددددددبد ثعول٘ددددددخ ّددددددواى الوددددددْاك االّل٘ددددددخ الالىهددددددخ رددددددلفل الَرههههههاج -2

فددددٖ الووؽلددددخ الضبً٘ددددخ ُّددددٖ اإلًزددددبطم ّرعزجددددو أُددددن ؽلقددددخ فددددٖ ًْددددبٛ الوؤٍَددددخ ؽ٘ددددش رقددددْم 

 ّهْزقبرَ. ثزؾْٗل الوْاك االّل٘خ للٔ هٌزْعبد ًِبئ٘خ هزوضلخ فٖ الؾل٘ت

 : ُنا الٌْبٛ ْٗو  علَ٘ الوٖلؾخ الزغبهٗخ ٌُّبم ؽبلز٘يانثُغ -3
فدددددٖ ؽبلدددددخ الوٌدددددزظ الطلجدددددٖ فدددددبى الج٘دددددع هٚدددددوْى ّٗجقدددددٔ عٌٖدددددو الٌقدددددل الدددددنٕ ٗدددددزن  - 1.3

 االر بق علَ٘ اهب أى ٗزن ثبلٍْبئل القبٕخ للوؤٍَخ أّ ثٍْبئل العو٘ل.

٘ددددددو ملددددددىم ؽ٘ددددددش رقددددددْم فددددددٖ ؽبلددددددخ الوٌددددددزظ الغ٘ددددددو ٛلجددددددٖ فددددددبى الج٘ددددددع ٗنددددددْى غ - 2.3

 الوؤٍَخ ثبٍزقلام اهنبً٘برَ القبٕخ ّقلهارِب الج٘ع٘خ.

 

 انًثسث انثاٍَ: ذخطُظ ػًهُح انرذلُك فٍ انًؤعغح

 انًطهة األول: يفهىو ذخطُظ ػًهُح انرذلُك

رعددددل عول٘ددددخ الزقطددددٜ٘ ٙددددوّهٗخ هددددي أعددددل الزةكددددل هددددي أًددددَ قددددل ٗددددزن رنددددوٌٗ اُزوددددبم هالئددددن 
لق٘قم ّأى الوْددددددبكل الوؾزولددددددخ قددددددل ٗددددددزن رؾلٗددددددلُبم ّاى للوغددددددبالد الوقزل ددددددخ لعول٘ددددددخ الزدددددد

العوددددددل ٍددددددْ  ٗددددددزن اًغددددددبىٍ ثطوٗقددددددخ رزَددددددن ثبلن ددددددبىح ّفددددددٖ الزْق٘ددددددذ الوٌبٍددددددت )ال قددددددوح 

كودددددب أى هعوفدددددخ ًْدددددبٛ الوؤٍَدددددخ ٗعزجدددددو  211الواثعدددددخ هدددددي هع٘دددددبه الزدددددلق٘ق الدددددلّلٖ هقدددددن 

عددددديىا هِودددددب هددددددي رقطدددددٜ٘ عول٘دددددخ الزددددددلق٘قم ّأى هدددددلٓ الزقطدددددٜ٘ ٍددددددْ  ٗزجدددددبٗي ٛجقددددددب 
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ؾغدددددددن الوؤٍَدددددددخ هؾدددددددل الزدددددددلق٘ق ّهدددددددلٓ رعق٘دددددددل عول٘دددددددخ الزدددددددلق٘ق )ال قدددددددوح الَدددددددبثعخ ل

ّالضبهٌدددددخ( ثبالٙددددددبفخ للددددددٔ ال قددددددور٘ي القبهَددددددخ ّالَبكٍددددددخ هددددددي الوع٘ددددددبه الددددددلّلٖ للزددددددلق٘ق 

أى علددددددٔ الوددددددلقق رقطددددددٜ٘  211هددددددي الوع٘ددددددبه هقددددددن  2ّ 1ّكاى فددددددٖ ال قددددددوح  211هقددددددن 
ّٗعٌددددددٖ الزقطددددددٜ٘ ّٙددددددع  عول٘ددددددخ الزددددددلق٘ق لنددددددٖ ٗددددددزن اًغددددددبى الزددددددلق٘ق ثطوٗقددددددخ فعبلددددددخم

اٍددددددزوار٘غ٘خ عبهددددددخ ّهددددددٌِظ ر ٖدددددد٘لٖ لطج٘عددددددخ لعددددددواىاد الزددددددلق٘ق الوزْقعددددددخم ّٗقطددددددٜ 

الوددددددلقق لزةكٗددددددخ عول٘ددددددخ الزددددددلق٘ق ثن ددددددبىح ّفددددددٖ الْقددددددذ الوٌبٍددددددت ّالزقطددددددٜ٘ الوٌبٍددددددت 

 لعول٘خ رلق٘ق الؾَبثبد َٗبعل الولقق علٔ: 

الوْدددددددددبكل الزعدددددددددو  علدددددددددٔ الغْاًدددددددددت الِبهدددددددددخ ّاعطبئِدددددددددب العٌبٗدددددددددخ الوٌبٍدددددددددجخم ّأى -

 الوؾزولخ قل ّقٖذ ّأى العول ٍ٘زن اًغبىٍ ثَوعخ.

 رْىٗع األعوبل ثْنل هالئن علٔ الوَبعلٗي.-

 رٌَ٘ق العول النٕ رن هي قجل الولقق٘ي االفوٗي ّالقجواى.-
 الؾْٖل علٔ أكلخ رلق٘ق كبف٘خ. -

 رغٌت ٍْى الز بُن هع العو٘ل.-

 تاخ.انًطهة انثاٍَ: لهًُح ذخطُظ ػًهُح انرذلُك انسغا

اى اٍددددددِل ٛوٗقددددددخ ليٗددددددبكح ك ددددددبىح ّفعبل٘ددددددخ عول٘ددددددخ الزددددددلق٘ق كّى الؾبعددددددخ للددددددٔ اًندددددددبه 

اٍددددددبل٘ت علٗددددددلح فددددددٖ العوددددددل ُّددددددٖ الزقطددددددٜ٘ ثْددددددنل كق٘ددددددقم ّهغددددددن اى النض٘ددددددو هددددددي 

الودددددلقق٘ي ٗدددددلهكْى أى عول٘دددددخ الزقطدددددٜ٘ رعزجدددددو عددددديى ُدددددبم هدددددي عول٘دددددخ الزدددددلق٘ق لال اًِدددددب 

 كض٘وا هب ًِول اّ ال ًعطٖ العٌبٗخ الوٌبٍجخ.

وددددددب اى الزقطددددددٜ٘ ٗعٌددددددٖ رغو٘ددددددع ّرؾل٘ددددددل الوعلْهددددددبد ّرٌ دددددد٘ن العوددددددل للْٕددددددْل للددددددٔ ّث

 االُلا  فبًَ ال ٗوني اًنبه اُو٘زَ ّالزٖ رزوضل ف٘وب ٗلٖ:

 رٌ ٘ن اعوبل الزلق٘ق ّالوقبثخ علِ٘ب ثْنل افٚل-

 رق ٘٘ ّقذ الزلق٘ق.-

 هْاعِخ الو بطىاد الوؾزولخ.-

 ٌ االرعبة.ععل عول٘خ الزلق٘ق رورني علٔ االُلا  ّل٘-

ّقدددددل ًدددددٔ الوع٘دددددبه األّل هدددددي هعدددددبٗ٘و العودددددل الو٘دددددلاًٖ علدددددٔ اًدددددَ عٌدددددل رقطدددددٜ٘ عول٘دددددخ 

رددددددلق٘ق الؾَددددددبثبد ٗغددددددت اى ٗنددددددْى الزقطددددددٜ٘ كبف٘ددددددب ثوعٌددددددٔ اٗغددددددبك اٍددددددزوار٘غ٘خ عبهددددددخ 
لٌطدددددددبق عول٘ددددددددخ الزددددددددلق٘ق ّك٘ ٘ددددددددخ الق٘ددددددددبم ثِددددددددب ّاالّددددددددوا  الَددددددددل٘ن ّالزددددددددلق٘ق علددددددددٔ 

 ى اًغبى القطْاد الزبل٘خ:الوَبعلٗيم ّلزؾق٘ق ُنا الوع٘به ٗزطلت مل

قدددددل ٗ دددددي الدددددجع٘ اًدددددَ ثبهندددددبى الودددددلقق القدددددبهعٖ  َظهههههشج ػايهههههح زهههههىل انًؤعغهههههح: -1

فؾددددددٔ ؽَددددددبثبد الوؤٍَددددددخ ؽقددددددل اللهاٍددددددخ الوجبّددددددوح إ فِوِددددددب ّالؾنددددددن علِ٘ددددددبم لنددددددي 

ك٘دددددف ٗزَدددددٌٔ لدددددَ ملدددددىم هِودددددب كبًدددددذ رغوثزدددددَ ّك بئزدددددَم إ الؾندددددن علدددددٔ الوٌدددددزظ الٌِدددددبئٖ 

لما لددددن ٗغوددددع هؤّددددواد فددددٖ ُددددنٍ الووؽلددددخم ّعِلددددَ لؾقددددبئق الوزوضددددل فددددٖ القددددْائن الوبل٘ددددخ 

رقٌ٘ددددددخم رغبهٗددددددخم قبًًْ٘ددددددخم ٙددددددوٗج٘خ ّاعزوبع٘ددددددخ ؽددددددْل الوؤٍَددددددخ الزددددددٖ ٌٗددددددْٕ رددددددلق٘قِبم 

لددددي ٗددددزوني هدددددضال هددددي هواقجدددددخ ّرق٘دددد٘ن الوقدددديّى ثْدددددزٔ اًْاعددددَ لما كدددددبى ٗغِددددل فطدددددْاد 
اإلًزددددددبط ّلددددددي ٗددددددزوني هددددددي اعطددددددبى هإٔ ٕددددددبئت ؽددددددْل افطددددددبه الوؤٍَددددددخ ّالوؤًّددددددبد 

ونًْددددددخلوْاعِزِب لما لددددددن ٗزعددددددو  علددددددٔ افطددددددبه ُددددددنٍ االف٘ددددددوحم قْ٘كُددددددب ّعول٘برِددددددبم ال

ّلددددي ٗددددزوني هددددي ؽنددددن ٕددددؾ٘ؼ لما كددددبى علددددٔ عِددددل ثبلقطددددبع الددددنٕ ٌٗزوددددٖ ال٘ددددَم قْاًٌ٘ددددَ 

ّهعدددددبٗ٘وٍ الوقبهًدددددخ هدددددب ثددددد٘ي هؤٍَدددددبرَ ّالزعدددددو  علدددددٔ الوؤٍَدددددخ َٗدددددوؼ للودددددلقق ثغودددددع 

 كل الوعلْهبد الٚوّهٗخ ّالزٖ رْول:
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 ؼايح:انًؼهىياخ ان 

رؾلٗددددددل ُْٗددددددخ الوؤٍَددددددخ: ّلزؾلٗددددددل  ُْٗددددددخ الوؤٍَددددددخ هؾددددددل الزددددددلق٘ق هٌقجددددددل  -1

الودددددلقق الثدددددل هدددددي االٛدددددالع علدددددٔ القدددددبًْى الٌ دددددبهٖ ّالعقدددددل االثزدددددلائٖ لِدددددبم لندددددٖ 
َٗددددددزقٖ هٌِدددددددب الوعلْهدددددددبد الوزٖدددددددلخ ثبٍدددددددوِب ّردددددددبهٗـ رنٌِْٗدددددددب ّلغدددددددوٗ هدددددددي 

ًْددددددددبِٛبم هأً هدددددددددبل الوٖدددددددددوػ ثدددددددددَم الوقدددددددددو الوئَ٘دددددددددٖ ّقبئودددددددددخ الوٖدددددددددبًع 

لونبرددددددددت ّال ددددددددوّعم ّكددددددددنلى هقددددددددن الَددددددددغل الزغددددددددبهٕ ّثعدددددددد٘ الوعلْهددددددددبد ّا

 االفوٓ الٚوّهٗخ.

الزطدددددْه الزددددددبهٗقٖ للوؤٍَددددددخ: ٗونددددددي للودددددلقق ثْاٍددددددطخ ؽددددددْاه ّهٌبقْددددددخ هددددددع  -2

الوَددددددددؤّل٘ي فددددددددٖ الوؤٍَددددددددخ اى ٗزؾٖددددددددل علددددددددٔ هعلْهددددددددبد فبٕددددددددخ ثددددددددبلزٌ ٘ن 

ّالزَدددددد٘٘و الؾددددددبلٖ للوؤٍَددددددخم ؽ٘ددددددش ٗونددددددي للوددددددلقق اى ٗددددددلهم االٍددددددجبة الزددددددٖ 

ذ رقددددددف ّهاى اًْددددددبى الوؤٍَددددددخ ّالزطددددددْهاد الزددددددٖ لؾقددددددذ ثِددددددب الوغددددددبالد كبًدددددد
 الزقٌ٘خ ّالقبًًْ٘خ ّالزغبهٗخ.

ّٙدددددددع٘خ الوؤٍَدددددددخ: لندددددددٖ ٗزَدددددددٌٔ للودددددددلقق هعوفدددددددخ هنبًدددددددخ الوؤٍَدددددددخ فدددددددٖ  -3

القطدددددبع الدددددنٕ رٌْدددددٜ ف٘دددددَم عل٘دددددَ اّال هعوفدددددخ ٛج٘عدددددخ ُدددددنا القطدددددبع هدددددب لما كدددددبى 

خ هقبهًددددددخ ثوؤٍَددددددخ قطبعددددددب ؽْ٘ٗددددددب ٍّددددددبئوا فددددددٖ الزٍْددددددعم صددددددن هْقددددددع الوؤٍَدددددد

 افوٓ فٖ ً ٌ القطبع هي ؽ٘ش هقن األعوبل ّالووكّكٗخ ّال٘ل العبهلخ.

الَ٘بٍدددددخ الوزجعدددددخ فدددددٖ الزْظ٘دددددف ّالزندددددْٗي: اى العٌبٕدددددو الزدددددٖ ٗقدددددْم الودددددلقق  -4

ثغوعِددددددب ّالزددددددٖ رقددددددٔ ٛددددددوق الزْظ٘ددددددف ّالزنددددددْٗي ّالزوق٘ددددددبد اللافل٘ددددددخ رَددددددوؼ 
 ٍَخ.لَ ثزنْٗي هإٔ عي هوكّكٗخ ّك بىح الوْظ ٘ي ثبلوؤ

الزٌ دددددد٘ن ّاكاهح الوؤٍَددددددخ: هددددددي الٚددددددوّهٕ اى ٗنددددددْى لددددددلٓ الوددددددلقق ًقطددددددٜ  -5

للزٌ ددددددد٘ن كافدددددددل الوؤٍَدددددددخ ٗؾدددددددلك الوَدددددددؤّل٘بد االٍبٍددددددد٘خ ّْٗٙدددددددؾِب ف٘زٚدددددددوي 

 ُنا الوقطٜ هضال اٍوبى الوَؤّل٘ي كافل الوؤٍَخ ّّظبئ ِن.

 اٍوبى الولقق٘ي الَبثق٘ي: ّرزٚوي: -6

 ب.قبئوخ الجٌْم الزٖ رزعبهل الوؤٍَخ هعِ 

 االر بق٘بد القبٕخ ّالؾبل٘خ الزٖ روثٜ الوؤّل٘ي ثبلوؤٍَخ

كوددددددب أًددددددَ علددددددٔ الوددددددلقق اى َٗددددددةل عددددددي الطددددددوق ّاألٍددددددبل٘ت الوَددددددزعولخ كا فددددددل 
 الوؤٍَخم ّهي ّعْك قَن للزلق٘ق اللافلٖ ثبلوؤٍَخ.

 

 :يؼهىياخ ػٍ انخصائ  انرمُُح نهًؤعغح 

الودددددبم ثغو٘دددددع   ث٘دددددبى ٛج٘عدددددخ ًْدددددبٛ الوؤٍَدددددخ: علدددددٔ الودددددلقق اى ٗندددددْى علدددددٔ -1

 الوعلْهبد الوزعلقخ ثٌْبٛ الوؤٍَخ هضل:

هعوفدددددددخ اى كبًدددددددذ الوؤٍَدددددددخ ماد ٛدددددددبثع رغدددددددبهٕ اّ ٕدددددددٌبعٖ اّ فدددددددلهبرٖ اّ  -

 هبلٖ.

 الزنٌْلْع٘ب الوَزعولخ فٖ الوؤٍَخ -
 ًْع٘خ ّفٖبئٔ الوٌزغبد -

 هعوفخ الوْقع الغغوافٖم الوَبؽخ ّق٘وخ ًّْع٘خ الولن٘خ لالٍزضوبهاد. -

اى الزودددددْٗي ثدددددبلوْاك االّل٘دددددخ ٙدددددوّهٕ ّأٍبٍدددددٖ ّلدددددَ ردددددبص٘و علدددددٔ  الزودددددْٗي: -2

ًز٘غددددددخ الوؤٍَددددددخ ّاٍددددددزوواهٗخ ًْددددددبٛ الددددددلّهح االًزبع٘ددددددخم ّلِددددددنا ٌٗجغددددددٖ علددددددٔ 

الودددددلقق هعوفدددددخ الوْدددددبكل الزدددددٖ ٗوندددددي اى رطدددددوػ فدددددٖ ُدددددنا الوغدددددبلْالزٖ رٌؾٖدددددو 

فدددددٖ رنل دددددخ الودددددْاك األّل٘دددددخ ّالزدددددٖ رزدددددةصو ثزع٘دددددواد األٍدددددعبه فدددددٖ الَدددددْقم ّعدددددلك 
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ُددددددنٍ الوددددددْاك االّل٘ددددددخم ًّ ددددددٌ الْدددددد٘أل ٌٗطجددددددق ثبلٌَددددددجخ للوؤٍَددددددبد ماد هددددددْهكٕ 

 الطبثع الزغبهٕ.

الزقدددددددديٗي: ٗوضددددددددل الوقدددددددديّى أؽددددددددل ؽَددددددددبثبد الوؤٍَددددددددخم ُّددددددددْ هعددددددددوٗ  -3
لألفطددددددبه كبؽزوددددددبالد الَددددددوقخ ّالٚدددددد٘بعم لِددددددنا ثددددددبد هددددددي الٚددددددوّهٕ علددددددٔ 

 الولقق الزعو  علٔ ٍ٘بٍخ الزقيٗي ّهْاقعَ.

ع علدددددٔ القدددددلهح االًزبع٘دددددخ هدددددي فدددددالل الٍْدددددبئل اإلًزدددددبط: علدددددٔ الودددددلقق االٛدددددال -4

ّاالالالد الوَددددددزعولخ فددددددٖ ملددددددىم ؽ٘ددددددش ٗزْعددددددت علددددددٔ الوددددددلقق هعبٌٗددددددخ ّؽددددددلاد 

 اإلًزبط هي ؽ٘ش أُو٘زِب ّؽبلزِب ّرغِ٘يُب.

 هعلْهبد رقٔ:يؼهىياخ ػٍ انخصائ  انرداسَح نهًؤعغح ُّٖ : 

نا اليثدددددددبئي: علدددددددٔ الودددددددلقق هعوفدددددددخ عدددددددلك اليثدددددددبئي ثبلٌَدددددددجخ للوؤٍَدددددددخم ُّددددددد -1

ٗعزجدددددو أٍبٍددددد٘ب لزقدددددلٗو الوْدددددبكل الوؾزولدددددخ الْقدددددْعم فدددددبما كبًدددددذ الوؤٍَدددددخ رعزودددددل 
علددددٔ عدددددلك قل٘دددددل هددددي اليثدددددبئي فدددددبى فَددددبهح إ ىثدددددْى ردددددؤصو علددددٔ هقدددددن اعوبلِدددددب 

ّثبلزددددبلٖ علدددددٔ ؽبلزِددددب الوبكٗدددددخم لدددددنا علددددٔ الودددددلقق كهاٍدددددخ عددددي قدددددوة الزطدددددْهاد 

 اإلعوبل٘خ للوج٘عبد ّالزقلجبد الؾبٕلخ فٖ الٌْبٛ.

بفَدددددخ: ٌٗجغدددددٖ علدددددٔ الودددددلقق كهاٍدددددخ الَدددددْق الدددددنٕ رٌْدددددٜ ف٘دددددَ الوؤٍَدددددخ الوٌ -2

هددددي أعددددل هعوفددددخ هنبًزِددددب ٙددددوي الوؤٍَددددبد االفددددوٓ هددددي ً ددددٌ القطددددبع ّهددددلٓ 

 قلهرِب الزٌبفَ٘خ.

ك٘ ٘دددددخ رؾلٗدددددل اٍدددددعبه الج٘دددددع: ّفدددددٖ ُدددددنا االٗطدددددبه ٌٗجغدددددٖ علدددددٔ الودددددلقق كهاٍدددددخ  -3
ب ٗغدددددت عل٘دددددَ العٌبٕدددددو الونًْدددددخ لَدددددعو  الج٘دددددع ّرؾلٗدددددل الِدددددبهِ اإلعودددددبلٖم كوددددد

 اٗٚب الزؾقق ّكهاٍخ القْٖهبد الوبل٘خ ّالزغبهٗخ الووٌْؽخ لليثبئي.

 :هدددددددي الٚدددددددوّهٕ للودددددددلقق  يؼهىيهههههههاخ ػهههههههٍ انخصهههههههائ  انماَىَُهههههههح نهًؤعغهههههههح

كهاٍدددددخ االٗطدددددبه القدددددبًًْٖ ّملدددددى هدددددي فدددددالل القدددددْاً٘يم قدددددبًْى الْدددددوكبدم قدددددبًْى 

العودددددددلم ّكدددددددنلى الٌ دددددددبم الٚدددددددوٗجٖ للوؤٍَدددددددخم كودددددددب ٗغدددددددت عل٘دددددددَ اٍزقٖدددددددبى 

 هعلْهبد افوٓ هورجطخ ثبلغبًت القبًًْٖ هضل:

فؾددددددٔ القددددددبًْى الٌ ٘وددددددٖ: َٗددددددزط٘ع هددددددلقق الؾَددددددبثبد هددددددي فددددددالل فؾددددددٔ  -1

القددددددبًْى األٍبٍددددددٖ للوؤٍَددددددخ الزعددددددو  علددددددٔ الٌ ددددددبم القددددددبًًْٖ للوؤٍَددددددخ ّهأً 
هبلِدددددددب ّهغدددددددبل ًْددددددددبِٛب ّكدددددددنلى رؾلٗدددددددل  ّاعجددددددددبد ّهَدددددددؤّل٘بد الوَددددددددبُو٘ي 

 ّفزوح الؾ٘بح القبًًْ٘خ للوؤٍَخ.

ثٌ٘ددددددددخ هأً الوددددددددبل: ٗزعدددددددد٘ي علددددددددٔ الوددددددددلقق اى ٗطلددددددددع علددددددددٔ عقددددددددل رنددددددددْٗي  -2

 الوؤٍَخ للزعو  علٔ:

 هأً هبل الوؤٍَخ ّؽٖخ كل ّوٗى. -

 اٍن الْوٗى الونلف ثبالكاهح.-

 ك٘ ٘خ رْىٗع األهثبػ ّالقَبئو ث٘ي الْوكبى. -

 الوجبلغ الوَوْػ لنل ّوٗى الَؾت فٖ ؽلّكُب. -
 هنبفئبد ّهورجبد الْوكبى.

قددددددْك ّاالر بق٘ددددددبد االٍبٍدددددد٘خ ٌٗجغددددددٖ علددددددٔ الوددددددلقق االٛددددددالع علددددددٔ الق٘ددددددْك الع -3

ّاالر بق٘ددددددبد الوجوهددددددخ هددددددي ٛددددددو  الوؤٍَددددددخ ّالزددددددٖ عددددددبكح هددددددب رزٚددددددوي عقددددددْك 

القدددددددددوّٗ الجٌن٘دددددددددخ ّالزةهٌ٘دددددددددبدم العقدددددددددْك هدددددددددع العودددددددددبلم العقدددددددددْك القبٕدددددددددخ 

ثبالر بق٘ددددددبد هددددددع الوددددددْهكٗي ّاليثددددددبئيم عقددددددْك هُددددددي االٍددددددزضوبهاد للؾْٖٕددددددل 

 علٔ القوّٗ.
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ى فؾدددددٔ العقدددددْك ّاالر بق٘دددددبد لدددددَ فبئدددددلربىم األّلدددددٔ اًدددددَ َٗدددددوؼ للودددددلقق ثوعوفدددددخ ا

االفطدددددبه الوزْقعدددددخ ّالزدددددٖ ردددددؤصو علدددددٔ الوؤٍَدددددخم ّالضبً٘دددددخ اًِدددددب رعزجدددددو ٍّددددد٘لخ 

فعبلدددددددددخ لزؾلٗدددددددددل الٖدددددددددواعبد الوؾزولدددددددددخ علدددددددددٔ الوٖدددددددددبلؼ ثددددددددد٘ي الوؤٍَدددددددددخ 
 ّالوَ٘وٗي.

ع الٌياعددددددددبد الواٌُددددددددخ: علددددددددٔ الوددددددددلقق أى ٗنددددددددْى علددددددددٔ علددددددددن رددددددددبم ثغو٘دددددددد -4

الٌياعدددددبد الوْعدددددْكح ل٘دددددزوني هدددددي هعوفدددددخ هدددددب لما كبًدددددذ الوؤٍَدددددخ قدددددل فٖٖدددددذ 

هؤًّددددددددبد لددددددددنلىم لِددددددددنا ٗعزجددددددددو ال ؾددددددددٔ ّاالٛددددددددالع علددددددددٔ ُددددددددنٍ الٌياعددددددددبد 

 ٙوّهٕ ثغ٘خ ر بكٕ األفطبه.

الٌ ددددددبم الٚددددددوٗجٖ: ٌٗجغددددددٖ علددددددٔ الوددددددلقق االٛددددددالع علددددددٔ الؾبلددددددخ الٚددددددوٗج٘خ  -5

وددددددب ٌٗجغددددددٖ عل٘ددددددَ ّفْٖٕدددددد٘بد الٌ دددددد٘ن الٚددددددوٗجٖ للوؤٍَددددددخ هؾددددددل الزددددددلق٘قم ك

هعبٌٗدددددددخ الزقدددددددبهٗو الٚدددددددوٗج٘خ للَدددددددٌْاد الَدددددددبثقخ ألفدددددددن فندددددددوح ّكدددددددنلى هعوفدددددددخ 
الدددددوثٜ الٚدددددوٗجٖ علدددددٔ العو٘دددددل ّهدددددلاٍم ُّدددددل ٌُبلدددددى الزياهدددددبد لدددددن رَدددددْٓ ثعدددددلم 

 ُّل رْعل الزياهبد هَزقجل٘خ.

 ٍٗقددددددْم الوددددددلقق ثْٕددددددف ّظ٘ ددددددخ الوؾبٍددددددجخ كافددددددل انُظههههههاو انًساعههههههثٍ وانًههههههان :

 نا ثع٘ي االعزجبه العٌبٕو الزبل٘خ:الوؤٍَخ هي ؽ٘ش الزٌ ٘ن أف

 الوقطٜ الوؾبٍجٖ الٌْٖٛ ّالقطبعٖ -

 الٌ بم الوزجع فٖ الق٘ل -

 كقخ الَغالد ّك بئزِب. -
 ك بٗخ ً بم الؾ ع فٖ الوؤٍَخ. -

 العول٘بد الزٖ رقْم ثِب الوؤٍَخ.-

 ٛوٗقخ االُالم الوزجعخ. -

 ٛوٗقخ رق٘٘ن الوقيًّبد. -

ّدددددددوا : اى الزقطدددددددٜ٘ لعول٘دددددددخ الزدددددددلق٘ق ٗغدددددددت رع٘ددددددد٘ي هَدددددددبعلٗي ّؽَدددددددي اال -2

اى  ٗدددددٌعنٌ علدددددٔ الزقٖددددد٘ٔ الَدددددل٘ن لقددددددْح العودددددل الوزبؽدددددخ ّرؾق٘دددددق االّددددددوا  

 الَل٘ن علِ٘ب ّهزبثعخ أكاى الوِبم الزٖ رزغَل هي فالل رق٘٘ن ُنا األكاى.

 ٍَٗزطلدددددت هع٘دددددبه الزقطدددددٜ٘ الَدددددل٘ن للعودددددل أى ٗقدددددْم الودددددلقق ذخصهههههُ  يغهههههاػذ :
ال ؾدددددددٔ الزدددددددٖ اّدددددددزولذ علِ٘دددددددب عول٘دددددددخ ثزقٖددددددد٘ٔ هَدددددددبعلَٗ علدددددددٔ هِدددددددبم 

الزددددددددلق٘قم ّٗزطلددددددددت الزقٖدددددددد٘ٔ الَددددددددل٘ن للوَددددددددبعلٗي علددددددددٔ هِددددددددبم ال ؾددددددددٔ 

الوقزل دددددخ اى ٗؾدددددلك الودددددلقق اؽز٘بعدددددبد العودددددل هدددددي العٌٖدددددو الجْدددددوٕم صدددددن ٗقدددددْم 

ثعول٘دددددخ ؽٖدددددو كودددددٖ ّفٌدددددٖ كق٘دددددق للوَدددددبعلٗي الوْعدددددْكٗي ثبلونزدددددت ل٘ؾدددددلك هدددددب 

ٖ االعزجدددددبه هقدددددلاه ًّْع٘دددددخ لما كدددددبى ٌُدددددبم عغدددددي فدددددٖ الوَدددددبعلٗي أم الم افدددددنا فددددد

الن ددددددددبىاد الوٌِ٘ددددددددخ الوطلددددددددْة رددددددددلث٘وُب للْفددددددددبى ثوزطلجددددددددبد ثوًددددددددبهظ عول٘ددددددددخ 

 الزلق٘ق.

اى رقٖددددددد٘ٔ ّرْىٗدددددددع الوِدددددددبم علدددددددٔ الوَدددددددبعلٗي ثؾنودددددددخ ٗدددددددؤكٕ للدددددددٔ رؾق٘دددددددق 

 األُلا  الزبل٘خ:

 اًغبى هِبم ال ؾٔ ّالزلق٘ق فٖ رْق٘زِب الوقطٜ لِب هَجقب.-

 لٚوّهٗخ فٖ علك الوَبعلٗي.رؾبّٖ العغي اّ اليٗبكح غ٘و ا -

 االٍزغالل االهضل لطبقبد الوَبعلٗي. -
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العودددددل علدددددٔ رٌو٘دددددخ الوَدددددبعلٗي هٌِ٘دددددبم ّهؾبّلدددددخ ردددددلًٖ الزندددددبل٘ف ال عل٘دددددخ لعول٘دددددخ  -

الزدددددلق٘ق ثودددددب ال ٗقدددددل ثغْكرِدددددب الوٌِ٘دددددخ ّثؾندددددن الودددددلقق فدددددٖ رؾق٘دددددق اُدددددلا  عول٘دددددخ 

 الزلق٘ق ّملى هي فالل:

 لق٘ق.*الْقذ النلٖ الوزبػ لعول٘خ الز

 * هَؤّل٘خ كل هَبعل علٔ اكاى هِوخ هعٌ٘خ علٔ ؽلٍ.

 * اّلْٗخ اًغبى هِبم هعٌ٘خ قجل غ٘وُب.

 * الؾل االقٖٔ لليهي الوقله لالًزِبى هي كل هِوخ علٔ ؽلٍ.

الق٘ددددددْك الوؾزولددددددخ ال عل٘ددددددخ اّ الو وّٙددددددخ علددددددٔ رددددددلث٘و الوددددددْاهك الجْددددددوٗخ ثونزدددددددت  

 الزلق٘ق.

 اى االّدددددددوا  علدددددددٔ  ذمُهههههههُى ادائههههههههى:االشهههههههشاف انًلئهههههههى ػههههههههً انًغهههههههاػذٍَ و

الوَدددددددبعلٗي هدددددددي االهدددددددْه الٚدددددددوّهٗخ لندددددددٖ ٗدددددددز ِن القدددددددبئوْى ثبلعودددددددل علدددددددٔ 
هقزلددددددف هَددددددزْٗبرِن اُددددددلا  عول٘ددددددخ الزددددددلق٘ق ّاالعددددددواىاد الٚددددددوّهٗخ لزؾق٘ددددددق 

ُدددددددنٍ األُدددددددلا م ّٗغدددددددت االٛدددددددالع الوَدددددددبعلٗي علدددددددٔ الوعلْهدددددددبد الزدددددددٖ ٗدددددددزن 

ّالوزعلقدددددخ ثبلٌْدددددبٛ الدددددنٕ  الؾٖدددددْل علِ٘دددددب اصٌدددددبى فزدددددوح الزقطدددددٜ٘ لعول٘دددددخ الزدددددلق٘ق

ٗعوددددددل ف٘ددددددَ العو٘ددددددل ّرٌ دددددد٘ن هؤٍَددددددزَم ّهْددددددبكل الوؾبٍددددددجخ ّالزددددددلق٘ق الوزْقعددددددخ 

ّرْق٘دددددددذ لعدددددددواىاد عول٘دددددددخ الزدددددددلق٘ق. ّثودددددددب اى هع دددددددن العودددددددل ٗدددددددزن ثْاٍدددددددطخ 

الوَدددددبعلٗي ف٘غدددددت علدددددٔ ُدددددؤالى اٛدددددالع الوْدددددو  علدددددٔ عول٘دددددخ الزدددددلق٘ق ّعلدددددٔ 

 ى عول٘خ ال ؾٔ.اٗخ هْبكل هؾبٍج٘خ اّ رلق٘ق٘خ ٗزن اكزْبفِب اصٌب

كودددددب اًدددددَ علدددددٔ الوددددددلقق الؾَدددددبثبد هواعدددددبح الغْاًدددددت الَددددددلْك٘خ عٌدددددل االّدددددوا  علددددددٔ 

هَدددددبعلَٗم ّفدددددٖ ُدددددنا الوغدددددبل ٗغدددددت أى ٗةفدددددن فدددددٖ الؾَدددددجبى هغوْعدددددخ هدددددي االعزجدددددبهاد 

 أُوِب:

 اّوام الوَبعلٗي فٖ ّٙع فطخ ّثوًبهظ عول٘خ الزلق٘ق ّرعلٗلَ.-

 أصٌبى رةكٗخ هِبهِن. الوزبثعخ ّالزْعَ٘ الوَزووٗي للوَبعلٗي -

هٌبقْددددددخ الوَددددددبعلٗي فددددددٖ الوْددددددبكل الغُْوٗددددددخ الٌبرغددددددخ هددددددي ال ؾددددددٔ ّرجددددددبكل الددددددوإٔ  -

 ثْبى أُن الؾلْل العول٘خ لِب ث٘ي الولقق٘ي ثعِٚن لجع٘.

رددددددْف٘و فددددددوٓ الزوق٘ددددددخ اهددددددبم الووؤٍّدددددد٘ي ّّددددددوْل٘خ هعددددددبٗ٘و اكاى الوَددددددبعلٗي لنبفددددددخ  -

لَددددددددبثقخ عٌددددددددل االّددددددددوا  علددددددددٔ عْاًددددددددت األكاى ّال ّددددددددى أى هواعددددددددبح االعزجددددددددبهاد ا

الوَدددددبعلٗي ّرق٘ددددد٘ن اكائِدددددن ٍدددددْ  ٗيٗدددددل لدددددلِٗن هَدددددزْٓ اللافع٘دددددخ ّالوٙدددددٔ عدددددي العودددددل 
ّىٗددددددبكح هددددددلٓ الزدددددديام ُددددددؤالى الوَددددددبعلٗي ثددددددـةُلا  الوٌِددددددخ ّىٗددددددبكح هَددددددزْٓ ك ددددددبئزِن 

الوٌِ٘دددددخ اٗٚدددددبم ُّدددددنا ٍدددددْ  ٗدددددؤكٕ فدددددٖ الٌِبٗدددددخ للدددددٔ اهر دددددبع هَدددددزْٓ عدددددْكح عول٘دددددخ 

 الزلق٘ق.

قق: رعزجددددددو اّهاق العوددددددل كلدددددد٘ال هبكٗددددددب عددددددي الْقددددددذ الوَددددددزغوق أّهاق عوددددددل الوددددددل -3

فدددددٖ عول٘دددددخ الزدددددلق٘قم لدددددنا ثدددددبد هدددددي الٚدددددوّهٕ علدددددٔ إٔ هدددددلقق االُزودددددبم ثِدددددنٍ األّهاق 

ثبعزجبهُددددددب هك٘دددددديح أٍبٍدددددد٘خ فددددددٖ كزبثددددددخ الزقوٗددددددوم ؽ٘ددددددش رزٚددددددوي أّهاق العوددددددل كددددددل 
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م األكلددددددخ ّالقددددددوائي الزددددددٖ ٗددددددزن عوعِددددددب ثْاٍددددددطخ الوددددددلققالظِبه هددددددب قددددددبم ثددددددَ هددددددي عوددددددل

ّكددددددنلى الطددددددوق ّاالعددددددواىاد الزددددددٖ ارجعِددددددب ّالٌزددددددبئظ الوؾٖددددددل علِ٘ددددددبم ؽ٘ددددددش ٗنددددددْى 

لدددددلٓ الودددددلقق األٍدددددٌ الزدددددٖ َٗدددددزٌل الِ٘دددددب فدددددٖ اعدددددلاك الزقوٗدددددو ّالقدددددوائي لطج٘عدددددخ ال ؾدددددٔ 
 النٕ قبم ثَ ّاللل٘ل علٔ ارجبع العٌبٗخ الوٌِ٘خ اصٌبى عول٘خ ال ؾٔ.

العددددددواىاد الزددددددٖ ٗددددددزن ّرعددددددو  اّهاق العوددددددل ثةًِددددددب )ٍددددددغالد ٗؾددددددز ع ثِددددددب الوددددددلقق ل

رٌ ٘ددددددنُبم ّاالفزجددددددبهاد الزددددددٖ رددددددن اعوائِددددددب ّالوعلْهددددددبد الزددددددٖ رددددددن الؾٖددددددْل علِ٘ددددددبم 

ّاالٍددددددزٌزبعبد الوبئوددددددخ الزددددددٖ رددددددن الزْٕددددددل الِ٘ددددددب فددددددٖ هِوددددددخ الزددددددلق٘ق(م ّفددددددٖ اٛددددددبه 

عول٘دددددخ الزدددددلق٘ق ّرندددددْٗي هل ِدددددب هدددددي قجدددددل الودددددلققم ٌٗجغدددددٖ عدددددل الودددددلقق ٛدددددوػ االٍدددددئلخ 
ُوخ فدددددددٖ رندددددددْٗي اّهاق عودددددددل َٗدددددددزٌل علِ٘دددددددب ثغ٘دددددددخ رْٙددددددد٘ؼ الوؤٗدددددددخ للٗدددددددَ ّالوَدددددددب

 الغواٗ هؾلكح ّالعلاك رقوٗوٍم ؽ٘ش رْول ُنٍ االٍئلخ: 

 هب ُٖ اًْطخ الوؤٍَخ. -

هددددددددي االّددددددددقبٓ الوَددددددددؤّل٘ي علددددددددٔ هقزلددددددددف اًْددددددددطخ العول٘ددددددددبد ّالْظددددددددبئف فددددددددٖ  -

 الوؤٍَخ.

 هب ُْ الِ٘نل ّالٌ بم القبًًْٖ الوطجق علٔ اًْطخ الوؤٍَخ. -

 زبهٗق٘خ للوؤٍَخ.هب ُٖ الزطْهاد ال -

 هب ُٖ الٍْبئل الزقٌ٘خ الوطجقخ علٔ هَزْٓ العول٘بد. -

 هب ُٖ الٍْبئل الوطجقخ علٔ هَزْٓ الْظبئف. -

 :رعزجدددددددو اّهاق العودددددددل كلددددددد٘ال علدددددددٔ العودددددددل الدددددددنٕ قدددددددبم  لهًُهههههههح اوساق انؼًهُهههههههح

الودددددلقق ثبًغدددددبىٍ ّرَدددددبعل فدددددٖ رؾلٗدددددل هدددددب لما كبًدددددذ ٍدددددز ِو هْدددددبكل ف٘ودددددب ثعدددددل 

وبل٘ددددددخ الزددددددٖ رددددددن رددددددلق٘قِبم ّرعزجددددددو اٗٚددددددب هددددددي الوَددددددزٌلاد ثقٖددددددْٓ القددددددْائن ال

الِبهدددددخ عدددددلا فدددددٖ إٔ ًدددددياع قدددددبًًْٖ الؽدددددقم الًِدددددب ٗوندددددي اى رَدددددزقلم فدددددٖ ُدددددنا 
 الٌياع كلل٘ل ٙل الولقق اّ كلل٘ل لللفبع عٌَ.

 ٛبلودددددددب اى اّهاق العودددددددل رعزجدددددددو اوساق انؼًهههههههم انشئُغهههههههُح نرهههههههذلُك انسغهههههههاتاخ :

فةًِدددددددب ٌٗجغدددددددٖ اى رْدددددددول علدددددددٔ  ٍّددددددد٘لخ رغو٘دددددددع اكلدددددددخ ردددددددلق٘ق الؾَدددددددبثبد لِدددددددنا

هغوْعدددددخ علٗدددددلح هدددددي األّدددددنبل ّالقدددددْائنم ّٗوندددددي القدددددْل اى ّهقدددددخ العودددددل ُدددددٖ 

إٔ رَدددددغ٘ل ٗقدددددْم الودددددلقق ثبعدددددلاكٍ ثبلٌَدددددجخ لعولدددددَ اّ للزدددددلل٘ل علدددددٔ ّٕدددددل ال٘دددددَ 

 ٗقٖل رلع٘ن هأَٗ الوٌِٖ.

ّرْددددددزول ُددددددنٍ االّهاق ثٌددددددبىا علددددددٔ ملددددددى علددددددٔ هغوْعددددددخ علٗددددددلح هددددددي االّهاق اثزددددددلاى 

الزدددددلق٘ق ّالزَدددددْٗبدم ه٘دددددياى الزدددددلق٘ق ثعدددددل الزَدددددْٗبدم الؾَدددددبثبد القزبه٘دددددخ هدددددي ه٘دددددياى 

ّالو٘ياً٘ددددددخ العوْه٘ددددددخم ّأٗٚددددددب األّهاق الزددددددٖ رْددددددزول علددددددٔ الوالؽ ددددددبد الوَددددددغلخ عددددددي 

ًز٘غدددددخ هٌبقْدددددخ اّ هالؽ دددددخ ُبهدددددخ فدددددٖ عقدددددل الوؤٍَدددددخ اّ فدددددٖ أؽدددددل العقدددددْك الزدددددٖ رلزددددديم 

 ثِب الوؤٍَخ.

د رقزلدددددف ثْددددددنل كج٘دددددو هددددددي ؽبلدددددخ للددددددٔ ّعلدددددٔ الدددددوغن هددددددي اى اّهاق ردددددلق٘ق الؾَددددددبثب

افدددددوٓم لِدددددنا فبًدددددَ ال ٗوندددددي اى ًقدددددْم ثدددددنكو رلدددددى االّهاق علدددددٔ ٍدددددج٘ل الؾٖدددددوم لال اًدددددَ 

 ٗوني اى ًَزعوٗ ٌُب العٌبٕو الوئَ٘٘خ ّالعبهخ لزلى االّهاق ُّٖ:
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 رؾل٘ل الؾَبثبد -

 قْ٘ك الْ٘ه٘خ الٌبرغخ عي عول٘خ ال ؾٔ. -

 الزَْٗبد الزٖ ٗقْم ثِب الولقق. -

 هَزقوعبد ّهالؽ بد ثوب فِ٘ب ًزبئظ رق٘٘ن ً بم الوقبثخ اللافل٘خ. -

 هْاىٗي الزلق٘ق الؾَبثبد ّالغلاّل الوقزل خ -

 ثواهظ الزلق٘ق -

رؾل٘ددددددل الؾَددددددبثبد: ٗعددددددل رؾل٘ددددددل الؾَددددددبة الوعدددددد٘ي لْددددددوػ العٌبٕددددددو الزددددددٖ ٗزنددددددْى  -4

هٌِدددددب هٕددددد٘ل ملددددددى الؾَدددددبةم ثؾ٘دددددش رنددددددْى ّاٙدددددؾخ لل ؾدددددٔ ّالزددددددلق٘قم ّلِدددددنا فددددددبى 

٘دددددل اؽدددددل ؽَدددددبثبد الوٖدددددوّفبد ٍددددد٘زنْى هدددددي العٌبٕدددددو الوقزل دددددخ الزدددددٖ ععدددددل ثِدددددنا رؾل

 الؾَبة هلٌٗبم هع االّبهح للٔ هب لما كبى كل عٌٖو هٌِب ٗعزجو هقجْال ام ال.

ّروضدددددل رؾلددددد٘الد الؾَدددددبثبد الغددددديى االكجدددددو هدددددي اّهاق العودددددلم علدددددٔ اٍدددددبً اًدددددَ فدددددٖ 

كددددددنا عٌبٕددددددو ؽَددددددبثبد اٗدددددخ عول٘ددددددخ عبكٗددددددخ ٌٗجغددددددٖ رؾل٘ددددددل عو٘دددددع عٌبٕددددددو الو٘ياً٘ددددددخ ّ

االٗددددددواكاد ّالوٖددددددوّفبد للددددددٔ عٌبٕددددددوُب الوئَ٘دددددد٘خ ّرددددددلق٘قِب ّفؾٖددددددِب اهددددددب كل٘ددددددخ اّ 

 علٔ اٍبً افز٘بهٕ.

 :هددددددي الطج٘عددددددٖ اًددددددَ ٌٗجغددددددٖ  لُههههههىد انُىيُههههههح انًرشذثههههههح ػهههههههً ذههههههذلُك انسغههههههاتاخ

رٖددددددؾ٘ؼ اٗدددددددخ افطددددددبى ر ِدددددددو ًز٘غدددددددخ عول٘ددددددخ الزدددددددلق٘قم ّٗددددددزن ُدددددددنا الزٖدددددددؾ٘ؼ 

بئودددددخ ثق٘دددددْك ْٗه٘دددددخ االىم اعوائِدددددب ًز٘غدددددخ ثْاٍدددددطخ الودددددلقق عدددددي ٛوٗدددددق اعدددددلاك ق

عول٘ددددخ الزددددلق٘قم ّلِددددنا فبًدددددَ عٌددددل هددددب ٖٗددددل الودددددلقق للددددٔ إ فطددددة ٗقددددْم ثبعدددددلاك 

ق٘دددددل الزٖدددددؾ٘ؼ الدددددالىم فدددددٖ اّهاقدددددَ القبٕدددددخم ّثعدددددل اًزِدددددبى فؾدددددٔ الدددددلفبرو ٗقدددددْم 

ثزَدددددل٘ن ًَدددددقخ هدددددي رلدددددى الق٘دددددْك للدددددٔ الوَدددددؤّل٘ي للوٌبقْدددددخ ّاصجبرِدددددب فدددددٖ الدددددلفبروم 

ؾدددددددز ع الودددددددلقق ثٖدددددددْهح هدددددددي قبئودددددددخ الق٘دددددددْك الوطلدددددددْة ّهدددددددي الطج٘عدددددددٖ اى ٗ
اعواؤُددددبم ّهدددددي رلدددددى الق٘ددددْك ٗقدددددْم الودددددلقق ثبلزوؽ٘دددددل للددددٔ ه٘دددددياى الزدددددلق٘ق ّملدددددى 

للْٕدددددْل للدددددٔ اهٕدددددلح  الو٘دددددياى ثعدددددل الزدددددلق٘قم ٌّٗجغدددددٖ اى رندددددْى رلدددددى الق٘دددددْك 

الوطلددددددْة اكهاؤُددددددب ّاٙددددددؾخ ّهْددددددوّؽخ الْددددددوػ النددددددبفٖ كوددددددب ٌٗجغددددددٖ رْٙدددددد٘ؼ 

 للفل ّعي اهقبم الو٘ياً٘خ العوْه٘خ.رةص٘و رلى القْ٘ك علٔ ا

 ٗقدددددْم الودددددلقق ثدددددبعواى الزَدددددْٗبد اصٌدددددبى عول٘دددددخ ردددددلق٘ق الؾَدددددبثبد فدددددٖ انرغهههههىَاخ :

ٍدددددج٘ل هثدددددٜ أًدددددْاع ّالوٖدددددبكه الوقزل دددددخ الوزبؽدددددخ لدددددَم ّثعددددد٘ رلدددددى الزَدددددْٗبد 

ٗندددددددْى ثَددددددد٘طب ّالدددددددجع٘ االفدددددددو ٗندددددددْى هعقدددددددلام ّلدددددددٌ٘ هدددددددي الَدددددددِل ّٙدددددددع 
ُب هضددددبل ملددددى هددددب ٗقددددْم ثددددَ الوددددلقق رعو٘وددددبد ثٖددددلك رلددددى الزَددددْٗبد ً ددددوا لزعددددلك

فدددددٖ هغدددددبل رددددددلق٘ق ؽَدددددبثبد هٕدددددد٘ل الٌقلٗدددددخ ثدددددلفبرو الوؤٍَددددددخ ّالوٕددددد٘ل ٛجقددددددب 

لدددددلفبرو الجٌدددددى ّثؾدددددش ال وّقدددددبد ثٌِ٘دددددب ّردددددلق٘ق ؽَدددددبثبد الق٘دددددْك الدددددالىم اعواؤُدددددب 

ًز٘غددددددخ لزلددددددى الزَددددددْٗبد ّرَددددددْٗخ اهٕددددددلح الوقدددددديّى فددددددٖ قَددددددن الؾَددددددبثبد هددددددع 

غ٘ددددددو ملدددددى هددددددي الزَددددددْٗبد ثدددددد٘ي االهٕدددددلح كوددددددب ر ِوُددددددب ٍدددددغالد الوقددددددبىىم ّ

هٖددددددبكه الوعلْهددددددبد الوقزل ددددددخ. ّعو٘ددددددع رلددددددى الزَددددددْٗبد ٌٗجغددددددٖ اى رددددددلّى فددددددٖ 

 هغوْعخ فبٕخ هي اّهاق العول.
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 :ٌُددددددددبم النض٘ددددددددو هددددددددي  انًلزظهههههههاخ وانًغههههههههرخشخاخ يههههههههٍ انؼمههههههههىد وانًسايههههههههش

العقددددددْك الزددددددٖ رددددددؤصو علددددددٔ العول٘ددددددبد الوؾبٍددددددج٘خ فددددددٖ الوؤٍَددددددخ اّ الزددددددٖ رؾددددددزن 

ل ملددددددى: عقددددددْك إددددددلاه الَددددددٌلاد ّغ٘وُددددددب. ّلِددددددنا اعددددددواى ثعدددددد٘ الق٘ددددددْك. هضددددددب
ٌٗجغدددددٖ علدددددٔ الودددددلقق اى ٗةفدددددن هدددددنكوح ثزلدددددى العقدددددْك ّٗٚدددددعِب فدددددٖ اّهاق العودددددل 

القبٕددددددخ ثددددددَم ّملددددددى ؽزددددددٔ ٗٚددددددوي الزٌ ٘ددددددن النبهددددددل ّالَددددددل٘ن لزلددددددى العقددددددْكم ّال 

ٗقزٖدددددو ملدددددى علدددددٔ العقدددددْك ّاًودددددب ٗوزدددددل للدددددٔ هؾبٙدددددو اعزوبعدددددبد هغلدددددٌ االكاهح 

 ُب هوب ٗؤصو علٔ عول الوؾبٍت.ّالغوع٘خ العوْه٘خ ّغ٘و

 ٗعزجدددددددو ه٘دددددددياى الزدددددددلق٘ق ّؽَدددددددبثبد يُهههههههضاٌ ذهههههههذلُك زغهههههههاتاخ االعهههههههرار انؼهههههههاو :

اهٕدددددلح ؽَدددددبثبد كفزدددددو االٍدددددزبم العدددددبم هدددددي أُدددددن أّهاق العودددددل الزدددددٖ ٗؾدددددز ع ثِدددددب 

هددددددلقق الؾَددددددبثبدم ملددددددى ألى كددددددل الج٘بًددددددبد الزؾل٘ل٘ددددددخ رددددددورجٜ ثو٘ددددددياى الزددددددلق٘ق. 

عول٘دددددخ ردددددلق٘ق الؾَدددددبثبد روؽدددددل ال٘دددددَ. كودددددب أى كدددددل الزَدددددْٗبد الزدددددٖ رٌدددددزظ عدددددي 
ّهددددي ُددددنا الو٘ددددياى ٗددددزن اعددددلاك الؾَددددبثبد القزبه٘ددددخ ّالو٘ياً٘ددددخ الزددددٖ ٗعددددل الوددددلقق 

 رقوٗوٍ عٌِب.

ّٗغددددددت أى ٗزددددددْافو فددددددٖ ه٘ددددددياى الزددددددلق٘ق االعزجددددددبهاد الزبل٘ددددددخ لزَددددددِ٘ل عول٘ددددددخ رددددددلق٘ق 

 الؾَبثبد ّاصجبد الٌزبئظ الوزورجخ علِ٘ب:

ّاٙدددددؾخ روبهدددددب فدددددٖ ه٘دددددياى الزدددددلق٘قم كودددددب ٌٗجغدددددٖ  ٌٗجغدددددٖ أى رندددددْى اٍدددددوبى الؾَدددددبثبد -

أى ْٗٙددددددع هقددددددن الؾَددددددبة فددددددٖ الددددددلل٘ل الؾَددددددبثٖ لما كبًددددددذ الوؤٍَددددددخ رَددددددزقلم كلدددددد٘ال 

للؾَدددددبثبد. ّرَددددددِل كزبثددددددخ اٍددددددن الؾَددددددبة ثبلنبهددددددل ّهقوددددددَ هِوددددددخ الوعددددددْع للددددددٔ رلددددددى 

الؾَدددددبثبد ّعدددددلم رندددددواه االٍدددددئلخ ؽدددددْل الؾَدددددبثبد الزدددددٖ رؾدددددز ع ثِدددددب الوؤٍَدددددخ. كودددددب 

بى الؾَدددددددبثبد ثبلنبهدددددددل َٗدددددددِل هدددددددي هِودددددددخ اعدددددددواى ق٘دددددددْك الزٖدددددددؾ٘ؼ اى كزبثدددددددخ اٍدددددددو

 ثبألٍوبى الزٖ رَزقلهِب الوؤٍَخ فعال.

هددددي الٚددددوّهٕ اى ٗٚددددب  عوددددْك ْٗٙددددؼ هقددددن ّهقددددخ العوددددل الووفقددددخ اهددددبم كددددل هقددددن  -

هددددددي اهقددددددبم ه٘ددددددياى الزددددددلق٘قم ّأى كددددددل ؽَددددددبة هددددددي الؾَددددددبثبد الِبهددددددخ الوددددددنكْهح فددددددٖ 

اق العوددددددل الز ٖدددددد٘ل٘خ فددددددٖ ّددددددنل رؾل٘ددددددل ه٘ددددددياى الزددددددلق٘ق ٍددددددزلعوَ هغوْعددددددخ هددددددي أّه

للج٘بًددددددبد اّ رَددددددْٗبد اّ هالؽ ددددددبد اّ غ٘وُددددددب. ّؽزددددددٔ ٗددددددزوني رددددددلع٘ن االهقددددددبم الٌِبئ٘ددددددخ 

ثبقدددددل هغِدددددْك هونددددديم فبًدددددَ ٌٗجغدددددٖ هثدددددٜ الج٘بًدددددبد الزؾل٘ل٘دددددخ ثبهقدددددبم ه٘دددددياى الزدددددلق٘ق فدددددٖ 
 ً بم ع٘ل لل ِوٍخ.

ّملددددى لزدددددْف٘و أٍدددددبً  ٌٗجغددددٖ اعدددددلاك ه٘ددددياى الزدددددلق٘ق فددددٖ ردددددبهٗـ ًِبٗدددددخ الَددددٌخ الَدددددبثقخم -

لوقبهًددددددخ أهقددددددبم الَددددددٌخ الؾبل٘ددددددخ ثةهقددددددبم الَددددددٌخ الَددددددبثقخم ّرَددددددبعل رلددددددى الوقبهًددددددخ علددددددٔ 

الْقدددددْ  علدددددٔ النض٘دددددو هدددددي الزطدددددْهاد الزدددددٖ ٌٗجغدددددٖ الجؾدددددش عدددددي أٍدددددجبثِب فدددددالل عول٘دددددخ 

 الزلق٘ق.

ٗغدددددت اٙدددددبفخ عودددددْك رَدددددْٗبد ردددددلق٘ق الؾَدددددبثبد ثعدددددل العودددددْك الدددددنٕ ٗزٚدددددوي االهقدددددبم  -

لو٘دددددددياى الزدددددددلق٘قم ّٗزٚددددددددوي عودددددددْك رَدددددددْٗبد ردددددددلق٘ق الؾَددددددددبثبد الولٌٗدددددددخ ّاللائٌدددددددخ 

 فبًز٘ي اؽلاُوب للولٗي ّاالفوٓ لللائي.

ٗنددددْى العوددددْك االف٘ددددو فددددٖ ه٘ددددياى الزددددلق٘ق ُددددْ عوددددْك الو٘ددددياى ثعددددل الزَددددْٗبد ّالددددنٕ  -

 ٗوؽل هٌَ ثعل ملى للٔ القْائن الوبل٘خ.
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ّاالفدددددددوٓ  ّقدددددددل رٚدددددددب  للدددددددٔ ملدددددددى الو٘دددددددياى فبًزدددددددبى اؽدددددددلاُوب للؾَدددددددبثبد القزبه٘دددددددخ

للو٘ياً٘دددددددخ العوْه٘دددددددخم علدددددددٔ اى رْدددددددزول فبًدددددددخ الؾَدددددددبثبد القزبه٘دددددددخ علدددددددٔ عودددددددْكٗي 

اؽدددددلُوب للوٖدددددوّفبد ّاالفدددددو للقٖدددددْمم ّاف٘دددددوا ٌٗجغدددددٖ أى ٗزدددددوم فدددددٖ القبئودددددخ ثعددددد٘ 
 ال واا لزلّٗي أٗخ هالؽ بد.

ّعددددلٗو ثبلدددددنكو أًددددَ فدددددٖ ؽبلددددخ رعدددددلك الؾَددددبثبد ثْدددددنل كج٘ددددو فبًدددددَ ٗونددددي اعدددددلاك ه٘دددددياى 

لح الوغوعدددددددخ فقدددددددٜم علدددددددٔ أى رندددددددْى ٌُدددددددبم هدددددددْاىٗي هَدددددددزقلخ لندددددددل الزدددددددلق٘ق ثبألهٕددددددد

هغوْعدددددخ هدددددي الؾَدددددبثبد الوزْدددددبثِخم فودددددضال قدددددل ر ِدددددو الٌقلٗدددددخ فدددددٖ الو٘دددددياى الوغزودددددع 

ثدددددوقن ّاؽدددددلم لال أى هدددددْاىٗي الزؾل٘ل٘دددددخ ر ِدددددو فدددددٖ ّدددددنل فوَدددددخ أّ ٍدددددزخ أهقدددددبم ًز٘غدددددخ 
 لزعلك ؽَبثبد الٌقلٗخ فٖ الوؤٍَخم ُّننا ثبلٌَجخ لجبقٖ الؾَبثبد.

ثوًددددددبهظ الزددددددلق٘ق: اى ثوًددددددبهظ الزددددددلق٘ق ُددددددْ القطددددددخ الزددددددٖ ٗقددددددْم ثبعددددددلاكُب الوددددددلقق  -5

ثٖددددددلك ك٘ ٘ددددددخ لعددددددواىاد الزددددددلق٘ق الْددددددبهلخ ّرغو٘ددددددع األكلددددددخ النبف٘ددددددخ الددددددٖ رَددددددوؼ لددددددَ 

ثدددددبالكالى ثواٗدددددَ الوٌِدددددٖم ؽ٘دددددش ْٗدددددول هلقدددددٔ ثودددددب ٌٗجغدددددٖ الق٘دددددبم ثدددددَ ّْٗدددددزول كدددددنلى 

ق ال ؾددددددددٔ الددددددددنٕ ٗغط٘ددددددددَ علددددددددٔ قبئوددددددددخ الزعل٘وددددددددبد الز ٖدددددددد٘ل٘خ للوَددددددددبعلٗي اى ًطددددددددب
عول٘ددددددخ الزددددددلق٘ق ٌٗجغددددددٖ أى ٗغطددددددٖ اإلعددددددواىاد الوزعلقددددددخ ثزق٘دددددد٘ن ً ددددددبم الوقبثددددددخ  ظثوًددددددبه

اللافل٘ددددددخ ّاالعددددددواىاد الوؾبٍددددددج٘خ الوَددددددزقلهخم ّٗغددددددت أى ٌٗددددددزظ عٌددددددَ ًزددددددبئظ هوٙدددددد٘خ 

 فٖ ُنا الوغبل ثةقل رنل خ هونٌخ.

خ اصٌددددددبى عالهددددددبد الزددددددلق٘ق: علددددددٔ الوددددددلقق أى َٗددددددزقلم عالهددددددبد اّ ههددددددْىا فبٕدددددد  -6 

ق٘بهدددددَ ثعول٘دددددخ الزدددددلق٘قم فعٌدددددل هدددددب ٌٗزِدددددٖ هدددددي ردددددلق٘ق فطدددددْح هدددددب ٗؤّدددددو علِ٘دددددب ثوهدددددي 
فدددددبٓ ٗ ٘دددددل ردددددلق٘قِب ّٛج٘عدددددخ ملدددددى الزدددددلق٘قم ّعل٘دددددَ أٗٚدددددب أى ٗؾدددددز ع ُدددددْ ّهَدددددبعلٍّ 

ثَدددددوٗخ ُدددددنٍ الوهدددددْىم ّلَ٘دددددذ ٌُدددددبم عالهدددددبد هعٌ٘دددددخ هزعدددددبه  علِ٘دددددب ثددددد٘ي الغوِدددددْه 

خم ّلنٌٌددددددب ًغددددددل أى لنددددددل هددددددلقق اّ الوددددددلقق٘ي ّاال اًز ددددددذ عٌِددددددب ٕدددددد خ الَددددددوٗخ الوطلْثدددددد

هنزددددددت رددددددلق٘ق ههددددددْىٍ القبٕددددددخ هْٙددددددْعخ فددددددٖ قبئوددددددخ هْٙددددددؼ ثِددددددب الوهددددددي ّكاللزددددددَ 

ل٘ ددددددل هْظ ددددددٍْ ّهعددددددبًٍّْ َٗدددددد٘وّى علددددددٔ ً ددددددبم ههدددددديٕ هْؽددددددل َٗددددددِل هعددددددَ علددددددٔ 

 الولقق هزبثعخ أعوبلِن.

 انًطهة انثانث: ذسذَذ َماط انمىج وانضؼف فٍ انًؤعغح.

فدددددٖ الوؤٍَدددددخ ّالوقدددددبثالد الْقٖددددد٘خ هدددددع الودددددْظ ٘ي  هدددددي فدددددالل االٍدددددزجبًبد الوْىعدددددخ

ّهؤٍدددددبى االقَدددددبم هدددددٌِن الوواعدددددع الدددددلافلٖ ّهئدددددٌ٘ قَدددددن الوؾبٍدددددجخم الؽ ٌدددددب أى ٌُدددددبم 

 ًقبٛ قْح ّٙعف ُّٖ كبلزبلٖ:

 : َماط لىج انًؤعغح/1

 للوؤٍَخ ًقبٛ قْح رزوضل ف٘وب ٗلٖ:

 .ّعْك ً بم كافلٖ فٖ الوؤٍَخ 
 الوؤٍَخ رعَٔ للٔ الؾْٖل علٔ ِّبكح ISO  .ثزؾَ٘ي ًْع٘خ هٌزغبرِب 

  رطددددْه هلؾددددْظ فددددٖ هقددددن األعوددددبل هدددددي ٍددددٌخ للددددٔ افددددوٓ ؽَددددت عددددلّل ؽَدددددبة

 الٌزبئظ.

  ٖالزطدددددْٗو فدددددٖ هٌزغددددددبد الوؤٍَدددددخ فِددددددٖ رَدددددعٔ للددددددٔ إدددددلاه هٌددددددزظ علٗدددددل فدددددد

 الَْق نال٘بّّهدن.



 

- 63 - 

 

  ّعدددددْك هقبثدددددخ علدددددٔ الودددددْظ ٘ي هدددددي قجدددددل أعدددددْاى األهدددددي عٌدددددل الدددددلفْل ّالقدددددوّط

قخ ّفبٕدددددخ علدددددٔ الْدددددبؽٌبد الزدددددٖ رٌقدددددل الؾل٘دددددت ّملدددددى لعدددددلم االفدددددزالً ّالَدددددو

 ّهْزقبرَ.
 .ّفوح الؾل٘ت هوب ٗؤكٕ للٔ اّجبع ؽبع٘بد كل الوَزِلن٘ي 

 .رِل  الوؤٍَخ كائوب للٔ الؾْٖل علٔ الوثؼ 

 .قلخ الوٌبفَ٘ي فٖ هٌزْط الؾل٘ت 

 .ّعْك هْظ ٘ي ٗوزلنْى القجوح 

 .اٍزقلام الوؤٍَخ ً بم الزوق٘ن الوَجق للَغالد 

 هظ الٖ هؾبٍجٖ هوب َِٗل علٔ الوؾبٍت عولَ.ّعْك ثوًب 

 كطن ثودددددب أًدددددَ هدددددلعن هدددددي ٛدددددو  اللّلدددددخ ّثبلزدددددبلٖ فِدددددْ  25ٍددددعو الؾل٘دددددت صبثدددددذ ن

 كطن  14هطلْة فٖ الَْق ّهّاعب ثبعزجبه الَعو األّلٖ ن

روزلدددددى الوؤٍَدددددخ ًقدددددبٛ قدددددْح رغعلِدددددب رنزَدددددؼ الَدددددْقم ف٘غدددددت علِ٘دددددب رعيٗيُدددددب للوؾبف دددددخ 

 علٔ هنبًِب.

 ًؤعغح.:  َماط يؼف ان/2

 .قلخ االِّبه 

 .ّعْك هواعع كافلٖ فقٜ ثلّى هْظ ٘ي هَبعلٗي 

  ّعددددددْك هؾبٍددددددجخ رؾل٘ل٘ددددددخ للوقدددددديّى فقددددددٜم هوددددددب ٖٗددددددعت علددددددٔ هئددددددٌ٘ قَدددددددن

 الوؾبٍجخ هِبهَ عٌل رؾلٗل الزنبل٘ف ٍّعو الج٘ع.
  ؽٚدددددددْه لغٌدددددددخ فغبئ٘دددددددخ هدددددددي االكاهح الووكيٗدددددددخ ثدددددددبلغيائو العبٕدددددددوخ للوواقجدددددددخ

وقجدددددو للزةكدددددل هدددددي النو٘دددددخ الزدددددٖ ٗدددددزن ٕدددددزع النل٘دددددخ للوؤٍَدددددخ فبٕدددددخ ثبلٌَدددددجخ لل

الؾل٘دددددت ثِدددددب لما كبًدددددذ هطبثقدددددخ روبهدددددب للوعدددددبٗ٘و ّفدددددٖ ؽبلدددددخ ّعدددددْك إٔ ًقٖدددددبى 

 فِنا ٗوغن الوؤٍَخ علٔ كفع عقْثخ.

 .رٌقل الوواعع اللافل هي هٖلؾخ ألفوٓ للؾْٖل عىل الوعلْهبد 

خ ٗغدددددت علدددددٔ الوؤٍَدددددخ هعبلغدددددخ ًقدددددبٛ الٚدددددعف ّملدددددى ثزدددددلع٘ن قَدددددن الوواععدددددخ اللافل٘ددددد

ثودددددْظ ٘ي هدددددي أعدددددل الوواقجدددددخ الْ٘ه٘دددددخ لندددددل ّظدددددبئف الوؤٍَدددددخ ّثبلزدددددبلٖ ٗندددددْى ً دددددبم 

الوقبثددددددخ فعددددددبل هوددددددب ٗددددددؤكٕ للددددددٔ الزَدددددد٘٘و الغ٘ددددددل ّٗونددددددي أى رنددددددْى اقزواؽددددددبد ّأفنددددددبه 

علٗددددددلح رغعددددددل الوؤٍَددددددخ رزطددددددْه ّريٗددددددل لًزبعِددددددب ّثبلزددددددبلٖ رؾقددددددق االًزعددددددبُ القزٖددددددبك 

 الغيائو.

 خم انًؤعغح.انًثسث انثانث: ػللح ودوس انرذلُك دا

 انًطهة األول: دوس ويهًح انرذلُك:

ّٗودددددو عجددددددو صدددددالس هواؽددددددل: الووؽلدددددخ الزؾٚدددددد٘وٗخ ّٗدددددزن فِ٘ددددددب لكاهح الجعضدددددبد القبٕددددددخ 
ثبلعول٘ددددددخ الوطلْثددددددخ أال ُّددددددٖ الزددددددلق٘ق ّالَددددددِو علددددددٔ الوقبثددددددخ ال عل٘ددددددخ كافددددددل الوؤٍَددددددخ 

 ّروو عجو هبٗلٖ:

 ػًهُح انفس : .1

 هٖبلؼ الوؤٍَخ. رؾٚ٘و ثوًبهظ العول القبٓ ثزلق٘ق كافل -
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 افز٘به فوٗق الولقق٘ي. -

 كهاٍخ فبٕخ ثوزطلجبد الوؤٍَخ. -

 رؾٚ٘و الجوٗل االلنزوًّٖ القبٓ ثبلعول٘خ. -

 ارقبم كل اإلعواىاد األّل٘خ هي الزغٌ٘ل ثنل الٍْبئل الوعوفخ.-

رؾلٗدددددددل الوْاٙددددددد٘ع الوطوّؽدددددددخ ّكدددددددنلى األقَدددددددبم الوَدددددددزِلفخ للزدددددددلق٘ق ّالزدددددددٖ ٗغدددددددت  -

 صٌبى عول٘خ الزلق٘ق.الزوك٘ي علِ٘ب ا

 رؾلٗل األُلا  الوئَ٘٘خ هي عول٘خ الزلق٘ق. -

 رقَ٘ن الوِبم ث٘ي أعٚبى ال وٗق. -

 افز٘به الوٌطقخ األّلٔ للجلى ثعول٘خ ال ؾٔ ّالوواقجخ. -

 ػًهُح انرسمُك: .2

ّف٘ددددددَ ر ِددددددو اهنبً٘ددددددخ الؾنددددددن علددددددٔ ٕددددددالؽ٘خ القددددددْائن الوبل٘ددددددخ الٌِبئ٘ددددددخ كزعج٘ددددددو 

فدددددالل فزدددددوح هبل٘دددددخ هعٌ٘دددددخ ّكلاللدددددخ عدددددي الْٙدددددع  ٍددددل٘ن ألعودددددبل الوْدددددوّع ّملدددددى

 الوبلٖ فٖ ًِبٗخ رلى ال زوح هع اكهاط هل بد لزؾل٘ل الوْبكل الوطوّؽخ.
 

 ػًهُح انرمشَش: .3

ّٗقٖدددددل ثِددددددب ثلددددددْهح ًزددددددبئظ ال ؾدددددٔ ّالزؾق٘ددددددق هعددددددب ّاصجبرِوددددددب فدددددٖ رقوٗددددددو ٗقددددددلم للددددددٔ 

لقدددددْائن الوبل٘دددددخ الِ٘ئدددددخ الونل دددددخ ثبلوقبثدددددخ ٌّٗدددددلهط ف٘دددددَ هإٔ الودددددلقق٘ي الوؾبٗدددددل فدددددٖ ّدددددةى ا

كندددددل هدددددي ؽ٘دددددش رٖدددددْهُب لووكدددددي الوْدددددوّع الودددددبلٖ كودددددب أى الزقوٗدددددو ٗجددددد٘ي عول٘دددددبد 

الق٘ددددددبً للوعددددددبهالد الوبل٘ددددددخ ام أفٚددددددذ للدددددددٔ  اصجددددددبد ٕددددددْهح عبكلددددددخ لٌز٘غددددددخ أعودددددددبل 

 الوْوّع ّهوكيٍ الوبلٖ.

 انًطهة انثاٍَ: يشازم وظُفح انرذلُك فٍ انًؤعغح.

لٖ فددددٖ الوؤٍَددددخ فددددالل اًغددددبىٍ لوِوزددددَ هددددب اى اُددددن هواؽددددل الزددددٖ هددددو ثِددددب الوددددلقق الددددلاف

 ٗلٖ:

ٗدددددددزن فدددددددالل ُدددددددنٍ الووؽلدددددددخ اعدددددددواى ؽدددددددْاه هدددددددع الودددددددْظ ٘ي  يشزههههههههح انسهههههههىاس: .1

ّهَددددددددؤّلٖ الوٖددددددددبلؼ عددددددددي كددددددددل لعددددددددواىاد العوددددددددل ّك٘ ٘ددددددددخ ٍدددددددد٘و ّرددددددددلق٘ق 

الوعلْهددددددبد الْصددددددبئقم ؽ٘ددددددش ٗقددددددْم الوددددددلقق الددددددلافلٖ ثزددددددلّٗي رلددددددى الوالؽ ددددددبد 

 علٔ أّهاق العول.

ل رَدددددددغ٘ل كدددددددل الوعلْهدددددددبد عدددددددي ً دددددددبم العودددددددل ثعددددددد اَشهههههههاء خهههههههشائظ انرهههههههذفك: .2
الددددددلافلٖم ٗددددددزن اعددددددلاك فددددددوائٜ الزددددددلفق الزددددددٖ روضددددددل رعج٘ددددددوا ّددددددنل٘ب عددددددي رددددددلفق 

 ٍّوٗبى الوعلْهبد ّالْصبئق ّر ْٗ٘ ّرْىٗع الَلطبد.

: رِددددل  ُددددنٍ العول٘ددددخ للددددٔ  الزةكددددل هددددي ٕددددؾخ الوعلْهددددبد الددددْاهكح اخههههشاء انغههههُش .3

ِب ّاعددددددواى الوقبهًددددددخ علدددددٔ ٍددددددغالد ّرزوضددددددل فددددددٖ أفددددددن عٌ٘دددددخ هٌِددددددب صددددددن كهاٍددددددز

 الالىهخ ّالقوّط فٖ األف٘و ثٌزبئظ رعون علٔ كل الوغزوع الولهًّ.
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: اًطالقدددددددب هدددددددي الوقبهًدددددددخ الَدددددددبثقخ ٗوندددددددي اعهههههههرخشاج َمهههههههاط انمهههههههىج وانضهههههههؼف .4

اكزْدددددب  ًقدددددبٛ قدددددْح ًّقدددددبٛ ٙدددددعف فدددددٖ ً دددددبم الوقبثدددددخ اللافل٘دددددخ أّ إٔ أفطدددددبى أّ 

 ًقبئٔ ٗزن هالؽ زِب.
ًزِدددددبى هدددددي لعدددددواىاد الزدددددلق٘ق الوزعدددددبه  علِ٘دددددب : ثعدددددل االاػهههههذاد انرمشَهههههش انُههههههائٍ .5

ّارجدددددبع الٌقدددددب الدددددْاهكح فدددددٖ ثوًدددددبهظ الوِودددددخم ٗدددددزن اعدددددلاك الزقوٗدددددو الٌِدددددبئٖ الدددددنٕ 

ٗٚددددددن الوالؽ ددددددبد الوددددددلقق. ؽ٘ددددددش لما كبًددددددذ ُددددددنٍ الوالؽ ددددددبد ٍددددددلج٘خ ٍددددددْ  

ٗلِ٘دددددب ٍدددددوك للزْٕددددد٘بد الدددددالىم رطج٘قِدددددب فددددددٖ ً دددددو الودددددلقق لز دددددبكٕ هضدددددل ُددددددنٍ 

الزقددددبهٗو فدددددٖ هقددددو هٖددددلؾخ الزددددلق٘ق الددددلافلٖ ّالدددددٌ ن الٌقددددبئٔ ّٗددددزن اعددددلاك ُددددنٍ 

لدددددلٓ هؤٍَدددددخ اًزدددددبط الؾل٘دددددت ّهْدددددزقبرَ ؽ٘دددددش ٗدددددزن االٛدددددالع عل٘دددددَ هدددددي ٛدددددو  

الودددددلٗو العدددددبم الدددددنٕ ٗجدددددلٕ هأٗدددددَ فدددددٖ ٛوٗقدددددخ أكاى الوِودددددخ ّّٙدددددع الوالؽ دددددبد 

صددددددن ٖٗددددددبكق علِ٘ددددددبم كوددددددب ٗددددددزن الوٖددددددبكقخ عل٘ددددددَ هددددددي ٛددددددو  هددددددلٗو الوبل٘ددددددخ 
ٌ الوددددددددلٗو العددددددددبم. هٖددددددددلؾخ الزْص٘ددددددددق ّالوؾبٍددددددددجخ ّاالؽز ددددددددبظ ثٌَددددددددقخ هئدددددددد٘

ّاألهّددددد٘ف ّأعٚدددددبى فوقدددددخ الزدددددلق٘ق الدددددلافلٖم كودددددب روٍدددددل ًَدددددقخ للدددددٔ هلٗوٗدددددخ 

 الٌبؽ٘خ الزٖ فٚعذ لعول٘خ الزلق٘ق.

رعدددددل لْؽدددددخ الق٘دددددبكح هدددددي ثددددد٘ي أُدددددن األكّاد الزدددددٖ رعزودددددل علِ٘دددددب نىزهههههح انمُهههههادج:  -1

غبلِدددددب هؤٍَدددددخ اًزدددددبط الؾل٘دددددت ّهْدددددزقبرَ فدددددٖ عول٘دددددخ الوقبثدددددخ علدددددٔ أًْدددددطزِب ّه

الزَددددد٘٘وٕ هدددددي فدددددالل اعطدددددبى ً دددددوح ّدددددبهلخ ّكق٘قدددددخم هقزٖدددددوح عدددددي ّٙددددددع٘خ 

 الوؤٍَخ

لْؽدددددددخ الق٘دددددددبكح ثبلٌَدددددددجخ لوؤٍَدددددددخ هلجٌدددددددخ الَدددددددبؽل لْدددددددِو أفوٗدددددددل  ٗوضدددددددل   )III-01الغدددددددلّل )               

2019. 

الوغددددددددددبه

 ٗع
 الِْوٕ

 االًؾوا  الزواكوٖ االًؾوا 

 

 
1559588.66 2774682.78 1215094.1 

78

% 

78197

51.5 

9569630

.5 
1749879 

22

% 

ث٘دددددددددددددددع 
 الَلع

85803857.7

8 
107377981.3 

21574123.

5 

25

% 

31327

981.7 

406759

124.2 

93479313.

5 

30

% 
القلهبد 
االفوٓ 

 الوقلهخ
189075.6 302773.1 113697.5 

60

% 

92773

1.1 

808235

1 
119495.9 

13

% 

هقددددددددددددددن 

األعوددددددددب
 ل

87552522.0

4 
110455437.1 

22902915.

1 

26

% 

32202

7293.

3 

417136

989.9 

95109696.

5 

30

% 

هٌزغددددبد 

هقيًدددددددخ 

اّ غ٘ددددددو 

 هقيًخ

514327.86 385209.9 899534.7 
175

% 

19751

14.85 

442488

4 
2417603.2 

122

% 

كعدددددددددددددن 

االٍدددزعوب

 ل
1351853 669453 682400 

50

% 

53757

724 

320976

4 
2165960 

40

% 

اًزدددددددددددبط 
 110739680.2 89418699.9 ال زوح

21320980.

3 

24

% 

32937

8132.

3 

419904

265.5 

90526133.

3 

27

% 

هْددددددزوٗب

د 

 هَزِلنخ
69194109.1 88111203.9 

18917094.

78 

27

% 

25633

0794.

1 

337367

973.7 

81037179.

6 

32

% 
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ٍدددددددددددددلع 

 1506174.6 2497214.5 991039.8 هجبعخ
15

2% 

44020

87.7 

846353

14 
4060963.4 

92

% 
هددددددددددددْاك 

ّهدددددْاهك 
هَدددددددددٌِل

 كخ

68203069.3 856139.4 
17410920.

1 

26

% 

25192

8706.

3 

328904

920.6 

76976214.

2 

31

% 

فدددددلهبد 

فدددددددددبهع
 ٗخ

785512.6 517433.3 268079.3 
34

% 

22704

12.6 

248241

9 
212006.3 9% 

 فلهبد
820458.5 921728.75 101270.2 

12

% 

13627

72 
124892 - 8% 

 

فدددددلهبد 
فبهع٘ددددخ 

 افوٓ

    99 3.75 113849.24  

اٍزِالم 

 ال زوح
70800080.3 89550365.9 18750285.6 

26

% 

25996

3979.8 

3410993

1653 
81135336.7 

31

% 

الق٘وخ 

 الوٚبفخ
18800080.3 2118931.28 2570699.7 

14

% 

69414

152.4 

7880494

9.01 
9390796.5 

14

% 

اعجددددددددددبى 

الوَزقله
 ٗي

9344746.6 7897649.26 1447097.36 
15

% 

32749

358.9 

3148662

5.9 
1262733.5 4% 

الٚوائ

ة 

 ّالوٍْم

105192.6 156984.1 51791.4 
49
% 

34969
9.3 

4579997 108300.6 
31
% 

ال بئ٘ 

االعوبلٖ 

لالٍزغال
 ل

9168680.25 13134680.9 3966000.6 
43

% 

36315

094.4 

4686032

3.4 
10545228.9 

29

% 

 الوٖله: الْصبئق اللافل٘خ للوؤٍَخ

 

 انًىاصَح انرمذَشَح:  -2

ٗوٗدددددددخ فدددددددٖ هؤٍَدددددددخ هلجٌدددددددخ الَدددددددبؽل فدددددددٖ الوْاىًدددددددخ الزقلرزوضدددددددل ال٘دددددددخ عودددددددل ً دددددددبم  -

هددددددوؽلز٘ي: األّلددددددٔ رزعلددددددق ثزؾٚدددددد٘و الوْاىًددددددخ ّالضبً٘ددددددخ رزعلددددددق ثددددددبعواىاد هواقجزِددددددبم 

ّرَدددددددددوؼ عول٘ددددددددددخ هواقجددددددددددخ الوْاىًددددددددددخ ثزؾلٗددددددددددل االًؾوافددددددددددبد ّارقددددددددددبم االعددددددددددواىاد 

 الزٖؾ٘ؾ٘خ الزٖ رِل  للٔ رقوٗت الٌزبئظ الؾق٘ق٘خ للزْقعبد الوٌز وح.

ٗوندددددددي اى رندددددددْى اال فدددددددٖ ظدددددددل ّعدددددددْك رؾندددددددن ع٘دددددددل فدددددددٖ  اى فعبل٘دددددددخ اكاى الوؤٍَدددددددخ ال

اٍدددددزغالل االهنبً٘دددددبد الوزبؽدددددخ هدددددي هدددددْاهك ّٛبقدددددبد ُّدددددنا لزؾق٘دددددق األُدددددلا  ّالجدددددواهظ 

الوَدددددددزولح هدددددددي االٍدددددددزوار٘غ٘خ العبهدددددددخم ًّ دددددددوا ألُو٘دددددددخ الوْاىًدددددددخ الزقلٗوٗدددددددخ ّهزبثعدددددددخ 

 ة: رٌ ٘ن الجواهظ رغل هؤٍَخ هلجٌخ الَبؽل ْٗلٖ لِب أُو٘خ كج٘وح ام أًِب رَوؼ

 هوبهٍخ الوواقجخ الوَزووح ّالوعوفخ الزبهخ لغو٘ع عٌبٕو ًْبٛبد الوؤٍَخ. -

رؾلٗددددددل ّثلقددددددخ هٖددددددبكه للددددددوثؼ إٔ الوواكددددددي الووٗؾددددددخ ّرؾلٗددددددل أٍددددددجبة القَددددددبهح هددددددي  -
 فالل لعواىاد ق٘بً االًؾوافبد ّرؾل٘لِب.

 ٙوبى رٌ ٘ن الجواهظ ّاألُلا  الغيئ٘خ لالٍزوار٘غ٘خ العبهخ. -
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بد الوزعلقدددددددخ ثبلغبًدددددددت الودددددددبلٖ ّالغْاًدددددددت االفدددددددوٓ فدددددددٖ الْقدددددددذ رؾلٗدددددددل الْٙدددددددع٘ -

 الوٌبٍت.

 

 2007: َىير انًُضاَُح انرمذَشَح نًؤعغح يهثُح انغازم نغُح )III-02ذول سلى )خ

 الٌَجخ االًؾوا  2017هؾقق 2017هقله  العٌبٕو
 9.1 114687 1374987 1260300 الَراج انًثاع

انًىاسد وانهىاصو 

 انًغرههكح

403871 351955 -51919 12.8 

 80.7 229465 513797 284332 انخذياخ

 32.3- 184892- 387203 572095 انمًُح انًضافح

 68.5- 192380 589369 396989 يصاسَف انًغرخذيٍُ

 47.2- 17041- 19085 36126 انضشائة وانشعىو

 64.7- 3882- 2118 6000 يصاسَف يانُح

انًخصصاخ نلهرلن 

 وانًؤوَاخ

74520 42936 31584 -42.4 

 499- 211505- 164399- 47103 َرُدح انذوسج

 الوٖله: الْصبئق اللافل٘خ للوؤٍَخ

 انًطهة انثانث: انؼللح تٍُ انرذلُك وانًشدودَح:

االرٖدددددددبالد هدددددددع الوؤٍَدددددددخ هؾدددددددل الزدددددددلق٘ق: ام ٗزعدددددددو  الودددددددلقق هدددددددي فدددددددالل ُدددددددنٍ  -

ؽددددددْاهاد هطْلدددددددخ القطددددددْح علددددددٔ الوَددددددؤّل٘ي ّهَدددددد٘وٕ هقزلدددددددف الوٖددددددبلؼ ّٗغددددددوٕ 

هعِددددن ّهددددع هددددي ٗعوددددل هعِددددنم كوددددب ٗقددددْم ثيٗددددبهاد ه٘لاً٘ددددخ ّٗزعددددو  هددددي فاللِددددب علددددٔ 
أهدددددددبكي الوؤٍَدددددددخم ًْدددددددبِٛب ّّؽدددددددلارِب ّعل٘دددددددَ أى ٗغزدددددددٌن ال وٕدددددددخ ّاالٍدددددددز بكح هدددددددي 

 ىٗبهح العول ُنٍم فقل ٗزعنه علَ٘ رنواهُب.

: ٗقدددددددْم الودددددددلقق ثلهاٍدددددددخ الٌ دددددددبم الوؾبٍدددددددجٖ فسههههههه  وذمُهههههههُى انُظهههههههاو انًساعهههههههثٍ -1

 الوطجق فعال فٖ الوؤٍَخ ّفق هغوْعخ هي العٌبٕو أُوِب:

 .ٖالٌ بم الوؾبٍجٖ الوبلٖ ّالقطبع 

 .ك٘ ٘خ الق٘ل ّالزوؽ٘ل 

 .كقخ الَغالد ّك بٗزِب 

 .اٍزقالٓ اُن  العول٘بد الزٖ رقْم ثِب الوؤٍَخ 

 .ٛوق االُزالم الوٌزِغخ 

 .ٛوٗقخ رق٘٘ن الوقيًّبد 

 .العول٘بد ثبلعولخ الٖعجخ 
 ٔالقددددددْائن الوبل٘ددددددخ لَددددددٌْاد ٍددددددبثقخ: ْٗعددددددت االٛددددددالع الؾَددددددبثبد  االٛددددددالع علدددددد

القزبه٘ددددددخ ّالو٘ياً٘ددددددخ العبهددددددخ الزددددددٖ اعددددددلد عددددددي الَددددددٌخ الَددددددبثقخ ّٗطلددددددع علددددددٔ 

رقوٗدددددددو الودددددددلقق الَدددددددبثقم ّٗ ؾدددددددٔ ثٌ َدددددددَ أٗدددددددخ رؾ  دددددددبد ّهكد فدددددددٖ رقوٗدددددددو 

 الولقق الَبثقم ّكهاٍخ رقوٗو هغلٌ االكاهح.

 لَ٘ددددددذ الزياهددددددب هجبّددددددوا للوددددددلقق لال  الٌ ددددددبم الغجددددددبئٖ: هغددددددن أى الٌبؽ٘ددددددخ الغجبئ٘ددددددخ

اًددددَ ٗزعدددد٘ي عل٘دددددَ االٛددددالع علدددددٔ الٌبؽ٘ددددخ الغجبئ٘دددددخ للوؤٍَددددخ هؾدددددل الزددددلق٘ق ّكدددددنا 

هعبٌٗددددددخ الزقددددددبهٗو الغجبئ٘ددددددخ للَددددددٌْاد الَددددددبثقخم ّعل٘ددددددَ اٗٚددددددب الزةكددددددل هددددددي ٍددددددلاك 
الٚدددددوائت ّالوٍدددددْم الوَدددددزؾقخم ّاما لدددددن رَدددددلك ُدددددل ردددددن رندددددْٗي هقٖدددددٔ كدددددبفٖ 

 ٗعبكل ُنا االلزيام.
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 لزددددددلق٘ق: عقددددددت اًزِبئددددددَ هددددددي كبفددددددخ القطددددددٜ الزوِ٘لٗددددددخم ٗقددددددْم الوددددددلقق هقطددددددٜ ا

ثْٙدددددع فطدددددخ عودددددل لدددددَ ّلوَدددددبعلَٗ الرودددددبم اإلعدددددواىاد ال ٌ٘دددددخ لعول٘دددددخ الزدددددلق٘ق 

 ّرزوعن ُنٍ القطخ ّفق ثوًبهظ هوٍْم ّٗزٚوي هب ٗلٖ:
 االُلا  الْاعت رؾق٘قِب. -

 القطْاد ّاالعواىاد ال ٌ٘خ الْاعت ارجبعِب لزؾق٘ق األُلا . -

 رؾلٗل الْقذ الزقلٗوٕ الالىم لالًزِبى هي كل فطْح ّاعواى. -

 هالؽ بد الْقٔ الوَؤّل عي كل فطْح ّاعواى ً ن. -

 رْىٗع الْقٔ الوَؤّل عي االًغبى لالعواى. -

 اٍزقالٓ الٌزبئظ. -

ُدددددددْ فطدددددددخ هؾنودددددددخ األٛدددددددوا  لزؾق٘دددددددق  األُدددددددلا  هؾدددددددلكح ّفدددددددق  ظالجوًدددددددبه -

ب ّالجوًدددددبهظ ٗقدددددلم عدددددلح أغدددددواٗ فِدددددْ هجدددددبكئ لوَدددددزْٗبد هٌِ٘دددددخ هزعدددددبه  علِ٘ددددد
هلقدددددٔ لودددددب ٗغدددددت اى ٗقدددددْم ثدددددَ الودددددلقق ّرعل٘ودددددبد فٌ٘دددددخ ّر ٖددددد٘ل٘خ لوَدددددبعلَٗ 

لزٌ ٘ددددددنُبم فدددددددبلجواهظ أكاح هقبثدددددددخ ّرقطدددددددٜ٘ رَددددددبعل الودددددددلقق علدددددددٔ رزجدددددددع عول٘دددددددخ 

 الزلق٘ق ّعلك الَبعبد الوَزٌ نح فٖ كل عول٘خ.

بهظ فددددددٖ كبهددددددل كوددددددب أًددددددَ هددددددي غ٘ددددددو الوونددددددي أى ٗقددددددْم الوددددددلقق ثزطج٘ددددددق ً ددددددٌ الجوًدددددد

الوؤٍَدددددبد الزدددددٖ ٗقدددددْم ثزدددددلق٘قِب ؽزدددددٔ ّلدددددْ كبًدددددذ ُدددددنٍ الوؤٍَدددددبد رٌْدددددٜ فدددددٖ ً دددددٌ 
القطدددددبعم ألًدددددَ لندددددل هؤٍَدددددخ فْٖٕددددد٘زِب ٍدددددْاى علدددددٔ هَدددددزْٓ الِدددددل  أّ ؽزدددددٔ علدددددٔ 

هَدددددددزْٓ ؽغدددددددن الوعط٘دددددددبد ّالوعلْهدددددددبد الوؾبٍدددددددج٘خ الوزْاعدددددددلح ثِدددددددبم فلندددددددل هؤٍَدددددددخ 

 ظوّ  العول القبٕخ ثِب ّهب ٗو٘يُب عي غ٘وُب.

 رٌٖ٘ف ًْع٘ي هي ثواهظ الزلق٘ق ُوب:ٗوني 

 ثواهظ رلق٘ق صبثزخ اّ هوٍْهخ هقلهب. .1

 ثواهظ رلق٘ق هزلهعخ. .2

 : ٗوني رلق٘ٔ االّوا  ف٘وب ٗلٖ:االششاف  ػهً يهًح انرذلُك -2

 رْعَ٘ الولقق٘ي ًؾْ رؾق٘ق أُلا  الزلق٘ق.  -

ؽوٕدددددَ علدددددٔ أى رَدددددٌل كدددددل هِودددددخ هدددددي هِدددددبم الزدددددلق٘ق للدددددٔ الْدددددقٔ القدددددبكه علدددددٔ  -

 ًغبىُب ثن بىح.ا

اىالدددددخ هدددددب قدددددل ٌْٗدددددة هدددددي افدددددزال  فدددددٖ ّعِدددددبد الٌ دددددو ثددددد٘ي فوٗدددددق الزدددددلق٘قم رور٘دددددت  -

 الوِبم ؽَت االّلْٗبد.

فؾددددددٔ العوددددددل الوٌزِددددددٖم ّفؾددددددٔ رؾل٘ددددددل األكاى ال٘ددددددْهٖ ثغددددددوٗ االٍددددددزغالل األهضددددددل  -

 للطبقبد.

 ؽوَٕ علٔ رْظ٘ف العلك الوالئن للوَبعلٗي لز بكٕ العغي أّ اليٗبكح. -
لدددددددٔ اؽزدددددددوام عدددددددبهلٖ الْقدددددددذ ّالزنل دددددددخم هدددددددي فدددددددالل الزْع٘دددددددَ الوَدددددددزوو ؽوٕدددددددَ ع -

 للوَبعلٗي لز بكٕ روبٛلِن فٖ أكاى هِبهِن.

ٛدددددددوػ عدددددددبهلٖ الزؾ ٘دددددددي الودددددددبكٕ ّالوعٌدددددددْٕ )الزوق٘دددددددخ( علدددددددٔ الوَدددددددبعلٗي ثغدددددددوٗ  -

 االٍز بكح هي كل هؤُالرِن.

 : ّرزوضل ف٘وب ٗلٖ:لوساق انؼًم -3
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بد الزددددددٖ ٗؾددددددز ع ثِددددددب الوددددددلقق علددددددٔ ٛج٘عددددددخ أّهاق الزددددددلق٘ق ُددددددٖ الَددددددغالد اّ الول دددددد -

ّرْق٘دددددذ ّهدددددلٓ االفزجدددددبهاد الوٌ دددددنح فدددددالل عول٘دددددخ الزدددددلق٘قم هدددددي اإلعدددددواىاد الوزجعدددددخم 

 الوعلْهبد الزٖ رن الؾْٖل علِ٘ب االلزيام ثبلَ٘بٍبد ًّز٘غخ عول٘خ الزلق٘ق.

الِددددددل  األٍبٍددددددٖ هددددددي أّهاق الزددددددلق٘ق ُددددددْ هَددددددبعل الوددددددلقق ّروّدددددد٘لٍ عٌددددددل هوبهٍددددددخ  -

 رْف٘و األكلخ ّاالصجبد الزٖ رلعن هأَٗ.ال ؾٔم ّ

الِدددددل  األٍبٍدددددٖ هدددددي أّهاق الزدددددلق٘ق ُدددددْ هَدددددبعلح الودددددلقق ّروّددددد٘لٍ عٌدددددل هوبهٍدددددخ  -
 ال ؾٔم ّرْف٘و األكلخ ّاالصجبد الزٖ رلعن هأَٗ.

رَدددددوؼ ثزٌ ددددد٘ن ًْدددددبٛبرَ ّكدددددنا ردددددْف٘و هقزلدددددف األكلدددددخ ّالقدددددوائي الزدددددٖ رَدددددوؼ ثبثدددددلاى  -

الوؾبٍدددددجٖ. ّٗوندددددي الزو٘٘دددددي ثددددد٘ي أّهاق الزدددددلق٘ق  هأٗدددددَ الٌِدددددبئٖ ؽدددددْل ً دددددبم الوعلْهدددددبد

 ّفق ًقطز٘ي ُوب:

 الولف اللائن . .1
 الولف الزغبهٕ ) الولف اللّهح الؾبل٘خ(. .2
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 خلصح انفصم:

هددددددي فددددددالل ق٘بهٌددددددب ثددددددبعواى اللهاٍددددددخ الزطج٘ق٘ددددددخ فددددددٖ هؤٍَددددددخ هلجٌددددددخ الَددددددبؽل لْالٗددددددخ 

ٕدددددل لدددددَ فدددددٖ الغبًدددددت الٌ دددددوٕ هَدددددزغبًن ّالزدددددٖ كدددددبى الِدددددل  هٌِدددددب رطج٘دددددق هدددددب ردددددن الزْ
ّافز٘دددددبه هدددددلٓ رطبثقدددددَ هدددددع الْاقدددددع العلودددددٖم رجددددد٘ي هدددددي فدددددالل ُدددددنٍ اللهاٍدددددخ الزطج٘ق٘دددددخ 

أى الزددددددلق٘ق الوؾبٍددددددجٖ ٗعزجددددددو هددددددي أُددددددن االل٘ددددددبد ثبلٌَددددددجخ للوؤٍَددددددخ ّالددددددنٕ َٗددددددزعول 

لوفددددددددع ّرؾَدددددددد٘ي هوكّكٗددددددددخ الوؤٍَددددددددخ ّملددددددددى ثزق٘٘وددددددددَ ّهددددددددلٓ ك بٗزددددددددَ ّاكزْددددددددب  

ٖدددددددؾ٘ؾ٘خ لزدددددددلع٘ن ًقدددددددبٛ القدددددددْح ّرٖدددددددؾ٘ؼ ًقدددددددبٛ االًؾوافدددددددبد ّارقدددددددبم القدددددددواهاد الز

 الٚعف.

كودددددددب رعوفٌدددددددب علدددددددٔ ك٘ ٘دددددددخ الق٘دددددددبم ثبلوواععدددددددخ اللافل٘دددددددخ ثبرجدددددددبع لعدددددددواىاد الوواقجدددددددخ 

ّالوواععدددددخ ّرق٘ددددد٘ن ً دددددبم الوقبثدددددخ اللافل٘دددددخ لودددددب لِدددددب هدددددي ردددددةص٘و علدددددٔ ًز٘غدددددخ الوؤٍَدددددخم 

ٌٖدددددبئؼ ؽ٘دددددش ٗغدددددت علدددددٔ الوواعدددددع اى ٗقدددددلم رقوٗدددددوٍ للدددددٔ االكاهح العل٘دددددبم ّالوزٚدددددوي ال

 ّالزْعِ٘بد الوقلهخ ف٘وب ٗقٔ ًْبٛ الوؤٍَخ ّٛوٗقخ رؾٌََ٘ هَزقجال.
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 خاذًح:

الزدددددٖ قودددددذ ثِدددددب ردددددن رجددددد٘ي أى لندددددٖ ردددددزؾنن الوؤٍَدددددخ فدددددٖ روّددددد٘ل  خهدددددي فدددددالل اللهاٍددددد

ًْدددددبٛبرِب هدددددي الٚدددددوّهٕ علِ٘دددددب اٗغدددددبك ٍّدددددبئل أّ رقٌ٘دددددبد رَدددددبعلُب علدددددٔ ملدددددىم ّهدددددي 

بدم فدددددبما كدددددبى ُدددددل  الودددددلقق القدددددبهعٖ ُدددددْ اعطدددددبى ثددددد٘ي ُدددددنٍ الٍْدددددبئل ردددددلق٘ق الؾَدددددبث

هإٔ هؾبٗدددددل هدددددلعن ثةكلدددددخ ّقدددددوائي اصجدددددبد عدددددي هدددددلٓ ّدددددوع٘خ ّٕدددددلق الؾَدددددبثبد الدددددنٕ 

ٗنَددددددددت الوعلْهددددددددبد الوؾبٍددددددددج٘خ القددددددددْح القبًًْ٘ددددددددخم فبلوغددددددددبالد الوزعددددددددلكح ّالوزْددددددددجعخ 

أفددددددوىد رعددددددلك فددددددٖ أًددددددْاع ّأُددددددلا  عول٘ددددددخ رددددددلق٘ق الؾَددددددبثبد لزٖددددددل للددددددٔ هغددددددبل 

خ ّعٌبٕددددددو الووكددددددي الوددددددبلٖ هددددددي إددددددْل ّفٖددددددْم الزددددددٖ رددددددلهً الؾَددددددبثبد القزبه٘دددددد
هقزلدددددف األًْددددددطخ  ّالْظدددددبئف فددددددٖ الوؤٍَدددددخ ّالزددددددٖ رِدددددل   للددددددٔ رؾلٗدددددل االًؾوافددددددبد 

ّأٍددددددجبثِب  ّالعوددددددل علددددددٔ هفددددددع هَددددددزْٓ األكاى ّالن بٗددددددخ االقزٖددددددبكٗخ هددددددي عِددددددخم ّهددددددي 

عِدددددخ أفدددددوٓ رقدددددلم عدددددلح ْٛائدددددف رَدددددزقلم القدددددْائن الوبل٘دددددخ ّرعزودددددل علدددددٔ رقوٗدددددو الرقدددددبم 

قواهارِددددددب ّهٍددددددن ٍ٘بٍددددددزِب ّهددددددي ثدددددد٘ي ُددددددنٍ الطْائددددددف الوَددددددزضووٗي ّهعددددددبل األعوددددددبل 

ّالِ٘ئدددددددبد الؾنْه٘دددددددخ ّالوَدددددددبُو٘ي هدددددددي فدددددددالل الزعج٘دددددددو الزدددددددلق٘ق ّالَدددددددل٘ن للؾَدددددددبثبد 

القزبه٘دددددخ. ُّدددددنٍ الزقدددددبهٗو ٗقدددددلهِب الودددددلقق ٍدددددْاى كدددددبى كافلدددددٖ أّ فدددددبهعٖم ؽ٘دددددش رقدددددْم 

لزٖددددددؾ٘ؾ٘خ الالىهددددددخ ٍددددددْاى الغِددددددبد الوقزٖددددددخ ثزع٘دددددد٘ي الوددددددلقق ثبرقددددددبم اإلعددددددواىاد ا

كدددددبى ملدددددى ٗقدددددٔ رٖدددددؾ٘ؼ األفطدددددبى أّ رقدددددلٗن الؾلدددددْل اّ االقزواؽدددددبد هدددددي أعدددددل ر دددددبكٕ 
الزالعدددددددت ّالغدددددددِ اّ رقدددددددلٗن قدددددددواهاد هَدددددددزقجل٘خ لدددددددالكاهح ؽدددددددْل قٖدددددددبٗب ماد ٛدددددددبثع 

الوددددددبلٖ هضددددددل الوقبثددددددخ ّ الزقددددددلٗواد ُّددددددنٍ األُددددددلا  رَددددددعٔ لزؾَدددددد٘ي ًزددددددبئظ الوؤٍَددددددخم 

اهدددددل الودددددؤصوح فدددددٖ الووكّكٗدددددخ هدددددي فدددددالل الوالؽ دددددبد ّهٌدددددَ ًغدددددل اى الزدددددلق٘ق أؽدددددل العْ

الزدددددٖ ٗعطِ٘دددددب الودددددلقق ّالزدددددٖ رَدددددبعل فدددددٖ ارقدددددبم القدددددواهاد الٖدددددبئجخ ّثبلزدددددبلٖ اهر دددددبع 

 فعبل٘خ الوؤٍَخ للٔ األؽَي.

 االعرُراخاخ:

الزددددددلق٘ق الوؾبٍددددددجٖ ُددددددْ عول٘ددددددخ فؾددددددٔ ّرؾق٘ددددددق ّروؾدددددد٘ٔ فددددددٖ الْصددددددبئق ّالددددددلفبرو  -1

هقزلددددددف الْقددددددبئع الوورجطددددددخ ثبلوٌْددددددةح هؾددددددل  الوؾبٍددددددج٘خ ثبالٙددددددبفخ للددددددٔ الزددددددلق٘ق فددددددٖ

 الزلق٘ق للقوّط ثوإ فٌٖ هؾبٗل ؽْل ٕؾخ ّٕلق ّ علالخ القْائن الوبل٘خ.

ٗلعدددددددددت الزدددددددددلق٘ق الوؾبٍدددددددددجٖ كّه هِدددددددددن فدددددددددٖ الوؤٍَدددددددددخ ّثبلقٖدددددددددْٓ الزدددددددددلق٘ق  -2
 اللافلٖ.

لزؾق٘دددددددق أُدددددددلافِب ٗغدددددددت علدددددددٔ الوؤٍَدددددددخ ارقدددددددبم القدددددددواهاد الزدددددددٖ رزوبّدددددددٔ هدددددددع  -3

 أُلافِب.

 الزلق٘ق اللافلٖ ثْنل كج٘و ّفعبل فٖ ارقبم القواهاد فٖ الوؤٍَخ. َٗبُن -4

 ٗعزجو الولقق الغُْو األٍبٍٖ فٖ عول٘خ الزلق٘ق. -5

ٗعزوددددددل الزددددددلق٘ق علددددددٔ هعددددددبٗ٘و ٗغددددددت رْفوُددددددب فددددددٖ الوددددددلقق هٌِددددددب الزةُ٘ددددددل العلوددددددٖ  -6

 ّالوٌِٖم أفالق الوٌِخم القجوح ّااللزيام ثبلقْاعل.

 كوب علَ٘ ّاعجبد ّهَؤّل٘بد. للولقق ؽقْق ٗزوزع ثِبم -7
 رَعٔ الوؤٍَخ للٔ رؾق٘ق لٍزوارغ٘زِب هي فالل رؾق٘ق هوكّكٗخ فعبلخ. -8

 

 االلرشازاخ:

هدددددي فدددددالل كهاٍدددددزٖ لِدددددنا الوْٙدددددْع رونٌدددددذ هدددددي الْٕدددددْل للدددددٔ ثعددددد٘ االقزواؽدددددبد 

 ّالزْٕ٘بد الزٖ رَبعل الوؤٍَخ هَزقجال:
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لهط ٙددددددددوي الزقوٗددددددددو ٙددددددددوّهح االُزوددددددددبم ثبلزْٕدددددددد٘بد ّاالقزواؽددددددددبد الزددددددددٖ رٌدددددددد -1

 الٌِبئٖ للولقق٘ي اللافل٘ي.

 ٙوّهح رْفو هلقق كافلٖ ثبلوؤٍَخ. -2
رددددددْف٘و الوددددددْاهك الوبكٗددددددخ   ّاالكّاد الوقزل ددددددخ الزددددددٖ رَددددددبعل الوددددددلقق٘ي ّريٗددددددل هددددددي  -3

 روك٘يُن ّفعبل٘زِن عٌل الق٘بم ثوِبهِن.

 رْف٘و الغْ الوقبثٖ ال عبل )غ٘و الوعوقل للٌْبٛ( -4

 ٖ ٛوق ًّوبمط هقبث٘خ ؽلٗضخ.الَعٖ للٔ رجٌ -5

 ارجبع ٍ٘بٍخ الغوك ال غبئٖ هي أعل رقْٗخ ً بم الوقبثخ اللافل٘خ. -6

 

 لفاق انثسث:

 ّٗوني ثٌِبٗخ ُنا الجؾش أى ًل ذ ً و لجع٘ الٌقبٛ الغلٗوح ثبللهاٍخ ُّٖ:
 أصو رلق٘ق اللافلٖ فٖ رقل٘ل هي الوقبٛو الوْاعِخ. -1

زقالل٘خ الزددددددلق٘ق الددددددلافلٖم ّهددددددب هددددددلٓ اٍددددددز بكح كّه لغددددددبى الزددددددلق٘ق فددددددٖ ىٗددددددبكح اٍدددددد -2

 الوؤٍَخ هٌِب.  
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 :لائًح انًشاخغ

 

 انكرة تانهغح انؼشتُح:

  أؽول ؽلوٖم الولفل الٔ الزلق٘ق الؾلٗشم كاه الٖ بى للٌْو ّالزْىٗعم الطجعخ األّلٔم عوبىم

 .2000األهكىم 

 اه الٌِٚخ العوث٘خم ث٘وّدم الطجعخ لّزْٕ عجل الَالمم هواععخ الوعبٗ٘و ّاإلعواىادم ك

 .1996الواثعخم 

  أه٘ي الَ٘ل أؽول لط ٖم الوواععخ اللّل٘خ ّعْلوخ هأً الوبلم اللاه الغبهع٘خم اإلٍنٌلهٗخم

2005. 
 ًْ٘ث٘به كْالًم الزَ٘٘و الوبلٖ للوؤٍَخم كاه الطجع ما. 

 ن٘خ ّاللّل٘خم ؽَ٘ي كؽلّػم أٍبٍ٘بد الزلق٘ق فٖ ظل الوعبٗ٘و األهوٗ ؽَ٘ي القبٖٙ ّك

 .1999األهكىم 

  كاه ّائل للٌْو ّالزْىٗعم  –الٌبؽ٘خ الٌ وٗخ ّالعلو٘خ  –فبلل أه٘ي عجل هللام علن رلق٘ق الؾَبثبد

 .2007األهكى 

  فبلل هاغت القط٘تم ك.فل٘ل هؾوْك الوفبعٖم االْٕل العلو٘خ ّالعول٘خ لزلق٘ق الؾَبثبدم كاه

 .1998الوَزقجلم األهكىم 

 وْكم أؽول ٍْٗف كلًْ٘خم عوو هؾوـل ىٗ بىم علن رلق٘ق ؽَبثبد الٌ وٕم كاه هأفذ ٍالهخ هؾ
 .2011الوَ٘وحم األهكىم الطجعخ األّلٔم 

  هىق أثْ ىٗل الْؾٌخم رلق٘ق الؾَبثبدم الطجعخ األّلٔم كاه ّائل للٌْوم عوبىم األهكىم

2015. 

 ّ العوثٖ للٌْو ّالزْىٗعم لؤٕ ّكٗبىم رلق٘ق الؾَبثبدم هنزجخ الوغزوع  كٍبهٖ هؾوـل الْقبك

 .2010األهكىم الطجعخ األّلٔ 

  ٍع٘ل فوؽبد عوعخم األكاى الوبلٖ للوٌ وبد االقزٖبكٗخم الزؾلٗبد الواٌُخم كاه الٌْو

 .2000للوٗبٗم الوولنخ العوث٘خ الَعْكٗخم 
  ٕبلؼ هؾوـل الؾٌبّٕم أؽلاس الزؾل٘ل ّالزقطٜ٘ فٖ االكاهحم كاه الٌِٚخ العوث٘خم هٖوم

2002. 

  عجل هللا ّعَ٘م االًزبع٘خم ه ِْهِبم ق٘بٍِبم العْاهل الوؤصوح فِ٘بم الطجعخ األّلٔم كاه الطجعخ

 .ث٘وّد

  عجل الُْبة ًٖو علٖم فلهبد هواقت الؾَبثبد لَْق الوبلم اللاه الغبهع٘خم اإلٍنٌلهٗخم

 .كّى ربهٗـ

 ت ّالوطجْعبد علٖ ؽبط الجنوٕم إْٔل هواععخ الؾَبثبد أٍبٍ٘بد ّعول٘بدم هلٗوٗخ النز

 .2004الغبهع٘خم ٍْهٗبم 
  غَبى فالػ الوطبهًخم رلق٘ق الؾَبثبد الوعبٕوح )الٌبؽ٘خ الٌ وٗخ(م كاه الوَ٘وح للٌْوم

 .2006األهكىم 

  هغ٘ل ؽبٍن الْوعم الوواععخ عي الوَؤّل٘خ اإلعزوبع٘خ فٖ الوٖبه  اإلٍاله٘خم كاه ّائل

 .2003للٌْوم عوبىم 

 1998إْٔل الوواععخم الونزت الغبهعٖ الؾلٗشم االٍنٌلهٗخم  هؾوـل الغْ٘هٖم عْٗ لج٘تم. 

  هؾوـل ثْر٘يم الوواععخ ّرلق٘ق الؾَبثبد هي الٌ وٗخ الٔ الزطج٘قم كْٗاى الوطْعبد الغبهع٘خم

 .2003ثي عنٌْىم الغيائوم 

  هؾوـل ٍو٘و الٖجبىم هؾوـل الغْ٘هٖم الوواععخ ث٘ي الٌ وٗخ ّالزطج٘قم اللاه الغبهع٘خم
 .1990 ث٘وّدم
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 فبلل هاغت القط٘تم كهاٍخ هعوقخ فٖ رلق٘ق الؾَبثبدم كاه كٌْى  هؾوـل فٚ٘ل هَعل ّك

 .2009م 1الوعوفخ للٌْو ّالزْىٗعم عوبىم ٛ

  ًبٕو كاكٕ علّىم أصو الزْوٗع الغجبئٖ علٔ الووكّكٗخ للوؤٍَخ ُّ٘نلِب الوبلٖم كاه
 .2008الوؾولٗخم الغيائوم 

 ٘ق هي الٌبؽ٘خ الٌ وٗخ ّالعلو٘خم كاه ّائل للٌْوم عوبىم األهكىم ُبكٕ الزو٘وٖم هلفل للٔ الزلق

 .2006الطجعخ الضبلضخ 

  ّل٘ن رْهبًم اهوٍْى ٌُنٖم رعوٗت ّهواععخ أؽول ؽبهل ؽغبطم كوبل اللٗي ٍع٘لم الوواععخ

 .1997ث٘ي الٌ وٗخ ّالزطج٘قم النزبة األّلم كاه الووٗـ للٌْوم الَعْكٗخم 

 

 ًزكشاخ:ان

 ّلفم أُو٘خ الوؾبٍجخ الزؾل٘ل٘خ فٖ رؾَ٘ي هوكّكٗخ الوج٘عبدم هنكوح الوبعَ٘زوم  أؽول أه٘ي ثي

 .2004الووكي الغبهعٖ ثبلولٗخم اللفعخ 

  ثي هق٘خ ٍِ٘لخم كهاٍخ الووكّكٗخ الوبل٘خ فٖ الوؤٍَخم هنكوح لٌ٘ل ِّبكح الوبعَ٘زوم الولٗخم

2006. 

 لٔ لكاهح األهثبػم هنكوح هبعَ٘زوم ثٌٍْخ ؽويحم كّه الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ ر ع٘ل الوقبثخ ع

م عبهعخ 20/03/2020م ربهٗـ اإلٛالع bu.univ-ouargla.dzالوْقع اإللنزوًّٖ 

 .2011م 2010ٍط٘فم

  فبٛوخ ثي هثعخم ؽبكح ثلوَبمم أصو الزنْٗي علٔ هوكّكٗخ الوؤٍَخ االقزٖبكٗخ فٖ الغيائوم

 .2004هنكوح لٌ٘ل ِّبكح لَ٘بًٌم عبهعخ الجل٘لحم كفعخ 

 ٘ؾخ ّبثٖ ّافوّىم الزلق٘ق الوؾبٍجٖ ّأصوٍ علٔ هوكّكٗخ الوؤٍَخم هنكوحم الووكي فز

 .2005الغبهعٖ ٗؾ٘ٔ فبهًم 

  ة أه٘ي عنُْم أصو رطج٘ق الوعبٗ٘و الوؾبٍج٘خ اللّل٘خ علٔ الووكّكٗخ الوبل٘خ للوؤٍَبد

 .2010اإلقزٖبكٗخ الغيائوٗخم هٍبلخ هبعَ٘زوم عبهعخ الغيائوم 

 لعغي الوبلٖ ّهْبكل روْٗل الوؤٍَخ االقزٖبكٗخ الغيائوٗخم هنكوح هبعَ٘زوم ة ثْلؾ٘خم ا

 .2000عبهعخ هًْزْهٕ قٌَطٌ٘خم 

  هؾٖ اللٗي ثقزخم رةص٘و الزلق٘ق الوؾبٍجٖ فٖ روّ٘ل القواهاد كافل الوؤٍَخ االقزٖبكٗخم

 .2012-2011هنكوح    الوبٍزوم قَن العلْم االقزٖبكٗخم 

 

 انًشاعُى:
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 انًهخ :

اى الزدددددلق٘ق الوؾبٍدددددجٖ هٌِددددددخ ٗونٌِدددددب أى رنددددددْى عدددددبهال لزؾق٘دددددق ُددددددنٍ الووكّكٗدددددخ ّملددددددى 

هدددددي فدددددالل الوقبثدددددخ اللافل٘دددددخ ّالزدددددلق٘ق الدددددلافلٖ ؽ٘دددددش اًدددددَ كلودددددب كدددددبى ً دددددبم الوقبثدددددخ 

ْٗددددبم كلوددددب أكٓ للددددٔ الزقل٘ددددل هددددي الغددددِ ّالزالعددددت ّثبلزددددبلٖ الوطجددددق فددددٖ الوؤٍَددددخ هددددب ق

هفدددددع ّرؾَددددد٘ي هوكّكٗدددددخ الوؤٍَدددددخ ّؽ دددددع ٍدددددوعزِب ّهٖدددددلاق٘زِب لزعدددددْك ثبل بئدددددلح علدددددٔ 

الوؤٍَدددددخ هدددددي ؽ٘دددددش رؾق٘دددددق األهثدددددبػ ّععدددددل الوَدددددبُو٘ي لِدددددن عْائدددددل رغعلِدددددن ٗقجلدددددْى 

 الزؾددددددلٕ ثزقجددددددل األهاى ّالٌٖددددددبئؼم ُّددددددنا هددددددي أعددددددل رؾق٘ددددددق هوكّكٗددددددخ فعبلددددددخ رَددددددبعل

 الوؤٍَخ علٔ الزؾنن فٖ القلهح االًزبع٘خ ّاألكاى الؾَي كافل الوؤٍَخ.

 كلوبد ه زبؽ٘خ:

 .رلق٘ق الوؾبٍجٖ/الووكّكٗخ/ الوؤٍَخ االقزٖبكٗخ -

Accounting auditing is a profession that can be a factor in 

achieving this profitability through internal control and internal 

auditing, as the stronger the control system applied in the institution 

is, the more it leads to reducing fraud and manipulation and thus 

raising and improving the institution’s profitability and preserving 

its reputation and credibility in order to benefit the institution from 

Where achieving profits and making shareholders have returns that 

make them accept the challenge by accepting opinions and advice, 

and this is in order to achieve effective returns that help the 

organization control production capacity and good performance 

within the organization. 

Key words : 

- Audit of accounting / profitability / economic institution. 


