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 مهخص

 هضٞذ هظه الضعاؾت بلى ج٣ضًم وببغاػ  ؤهمُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ومغاظٗت الخؿاباث في جغقُض 

ذ مهىت اإلاغاظٗت اهخٗاقا واهدكاعا في الى٢ذ  تها، خُض ٖٞغ ال٣غاعاث وجإصًتها ٖلى اإلااؾؿاث مً خُض اؾخمغاٍع

الخالي ٦ىدُجت للخُىع الا٢خهاصي وطل٪ مً ؤظل الخهى٫ ٖلى زمغة اإلاغاظٗت واإلاخمشلت في الغؤي الٟني اإلاداًض 

الظي ًهضعه مغاظ٘ الخؿاباث ًٖ ٖضالت ال٣ىاثم اإلاالُت، ومضي جهىٍغها للمغ٦ؼ اإلاالي وحصخهيها لىدُجت 

صوعة الخؿاباث و٧ل هظه الخُىعاث ٧اهذ ؾببا في بغوػ الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي والظي ٌٗض اإلاغآة الٗا٦ؿت 

والبىنلت اإلاؿاٖضة الجساط ال٣غاعاث، وزانت اإلاهمت منها وطل٪ مً زال٫ مغاظٗت الخؿاباث، مغاظٗت 

وج٩ىن ٦إصلت بزباث في خالت الخاظت '' اإلاغاظ٘''مسخهغة وقاملت لل٣ىاثم اإلاهاصٝ ٖليها مً َٝغ مداًض وهى 

 . بليها

 

Résumé:    

 Cette étude visait à présenter et mettre en évidence l'importance de l'audit comptable 

et de l'audit dans la rationalisation des décisions et de leur performance sur les institutions en 

termes de continuité, car la profession de l'audit s'est épanouie et s'est répandue à l'heure 

actuelle en raison du développement économique afin d'obtenir le fruit de l'audit représenté 

dans l'opinion technique neutre émise par l'auditeur sur autorisation de l'auditeur. La sincérité 

des états financiers, l'étendue de leur représentation de la situation financière et leur 

personnalisation de l'issue du cycle comptable et toutes ces évolutions ont été à l'origine de 

l'émergence de l'audit comptable, qui est le miroir réfléchissant et la boussole pour aider à la 

prise de décision, en particulier les plus importantes à travers l'audit des comptes, un examen 

bref et complet des listes approuvées par une partie neutre, qui est `` Références et servir de 

preuve au cas où ils seraient nécessaires. 
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حكهض اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت جدضًاث ٦بحرة ٞغيها ٖليها اإلادُِ الظي جيكِ ُٞه زانت في  

 .ٖهغ الٗىإلات الا٢خهاصًت واإلاالُت ؤًً جداو٫ مؿاًغة هظا الىي٘ مخإ٢لمت مً ٧ل اإلاؿخجضاث

ول٩ي جخد٨م اإلااؾؿت في وكاَها البض مً اجساط وؾاثل الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي الظي ًمض جُىعا 

مؿخمغا مً خُض ؤهمُخه وصوعه في ٖمغ باقي ؤَغاٝ اإلااؾؿت خُض حٗخبر خلُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي اإلاهضع 

 . ألاؾاس ي الظي حؿدىض بلُه ؤصخاب ال٣غاع للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاا٦ضة الخانت

الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي بمشابت الٗحن الؿاهغة ٖلى ما ًخٗل٤ باإلااؾؿت ؾُٗا لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها وؾُاؾتها 

اإلاخبٗت، لهظا وظب ال٣ُام بٗملُاث الخض٤ُ٢ مً َٝغ ؤشخام ماهلحن طو ٦ٟاءة ٖلمُت واؾخ٣اللُت جامت 

 .ًٖ اإلااؾؿت جخه٠ بالغقاصة والهىاب

بُٛت ؤلاإلاام بهظا اإلاىيٕى والخىى ُٞه بهٟت ؤ٦ثر جًُٟال، ؾىداو٫ مً زال٫ مظ٦غجىا ؤلاظابت 

 :ًٖ ؤلاق٩الُت الخالُت التي جبلىعث في

 ما مدي أهميت الخدكيم املداطبي ومساحػت الحظاباث في جسشيد اللسازاث باملؤطظت؟

ُت الخالُت  :ومً ؤظل ؤلاظابت ٖلى هظه ؤلاق٩الُت الغثِؿُت هُغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ما هي اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت للخض٤ُ٢ اإلاداؾبي؟ -

اع اإلاٟاهُمي إلاداٞٔ الخؿاباث؟ -  ما هي اإلاٗاًحر الٗامت للٗمل وما هى ؤلَا

 :ولإلظابت ٖلى الدؿائالث هىُل٤ مً الٟغيُاث ألاؾاؾُت الخالُت

اٖخماص الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي بجمُ٘ م٣ىماجه مً قإهه ؤن ٌؿاهم بضعظت ٦بحرة في جُٟٗل  -

 .ال٣غاعاث اإلاخسظة

 .حٗخبر ٖملُت اجساط ال٣غاعاث في اإلااؾؿت طاث ؤهمُت وؤولىٍت ٦بحرة -

 أطباب اخخياز املىغىع: 

 .الاهضعاط يمً ج٩ىٍيىا وجسههىا -

بت الصخهُت في هظا إلاىيٕى وهى اإلاداؾبت والخض٤ُ٢ -  .الٚغ

 .بًماها بإهمُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في الضوع الظي ًلٗبه في اجساط ال٣غاعاث -

 أهميت البدث : 

الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ٌؿاٖض ٖلى ججاوػ الهٗىباث واإلاكا٧ل التي جىاظه اإلاىٓماث وؤلاصاعاث،  -

ت لخجاوػ هظه الهٗىباث  .وبْهاع ٖمل اإلاض٤٢ ومهاعجه ٦ةخضي الىؾاثل الهامت والًغوٍع



 مقذمة
 

 ب 
 

 أهداف البدث : 

 :تهضٝ الضعاؾت للىنى٫ بلى الى٣اٍ الخالُت

اع الٗلمي والٗملي للخض٤ُ٢ اإلاداؾبي -  .مداولت ببغاػ ؤلَا

 .ببغاػ مضي ؤهمُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي -

 مىهجيت البدث : 

هٓغا لُبُٗت الضعاؾت وجد٣ُ٣ا ألهضاٞها اؾخسضمىا اإلاىهج الىنٟي مً زال٫ اإلاٟاهُم وألاهىإ 

 .والُغ١ 

 مدخىي البدث : 

 :جم ج٣ؿُم البدض بلى ٞهلحن

 وٗغى في الٟهل ألاو٫ ٖمىمُاث خى٫ الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي، خُض جُغ٢ىا في اإلابدض ألاو٫ 

بلى مضزل للخض٤ُ٢ اإلاداؾبي، واإلابدض الشاوي جُغ٢ىا ُٞه بلى الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي واجساط ال٣غاعاث 

 .في اإلااؾؿت، ؤما اإلابدض الشالض ٞخىاولىا ُٞه الٗال٢ت بحن الخض٤ُ٢ الضازلي والخاعجي

 ؤما الٟهل الشاوي جىاولىا ُٞه الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ومداٞٔ الخؿاباث، خُض جُغ٢ىا في 

اع اإلاٟاهُمي إلاداٞٔ  اإلابدض ألاو٫ بلى مٗاًحر الخض٤ُ٢، ؤما اإلابدض الشاوي ٞخُغ٢ىا بلى ؤلَا

 .الخؿاباث
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: جمهيد

بن الخُىع ال٨بحر الظي قهضجه اإلااؾؿت ٖبر الؼمً و٦ظا الخُىع في مجا٫ الٗال٣اث الا٢خهاصًت 

ت وحكاب٨ها ظٗل اإلااؾؿت جخٗامل م٘ ٖضة ؤَغافي مسخلٟت وهُئاث لها مهالح  وجىؾُ٘ هُا١ اإلاباصالث الخجاٍع

ُٟت ظضًضة صازل ه٩ُلها الخىُٓمي،  بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في اإلااؾؿت مما ؤوظب ٖلى اإلااؾؿت جبني ْو

هاالء اإلاخٗاملحن ب٩ل الخُىعاث صازل اإلااؾؿت و٦ظا اليكاَاث التي ج٣ىم بها ول٩ي ج٣ىم  حؿمذ لها بةباٙل ٧ل

غ  بهظه اإلاهمت ٖلى ؤ٦مل وظه، ُت في بًها٫ مسخل٠ الخ٣اٍع وظب ؤن جخمخ٘ هظه اإلاهمت بهٟت الخُاص واإلاىيٖى

لى هظا . ألاؾاؽ وكإث الخض٤ُ٢ إلاؿاٖضة اإلااؾؿت ٖلى جلبُت هظه اإلاخُلباث إلاً حهمهم ألامغ، ٖو
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 ٌ مدخل للخدكيم املداطبي : املبدث ألاو

جـإزغث مهىت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي بمسخل٤ الٓغوٝ ٖلى مغ الٗهىع و بخُىع الخُاة الاظخماُٖت 

واإلاخدب٘ للخُىعاث التي قاهضتها ًم٨ىه ؤن ًالخٔ حجم الاهخمام اإلاتزاًض الظي خُٓذ به للضوع  والا٢خهاصًت،

غاٝ اإلاسخلٟت باآلعاء التي حٗخبر مضزال  ال٨بحر الظي لٗبخه وجلٗبه في جد٤ُ٣ الخ٣ضم والىمى الا٢خهاصي، ومض ألَا

 .ؤؾاؾُا لل٣غاعاث اإلاغاص اجساطها 

ؾاًغث مسخل٠ اإلاىٓماث والهُئاث الىنُت هظه الخُىعاث، وخاولذ جدضًض بَاع هٓغي ًهىن مهىت 

لى ظىصة ومهضا٢ُت هظه اإلاهىت الخض٤ُ٢، جٟاصًا الث ٢ض جى٨ٗـ ؾلبا ٖلى الجاهب الٗملي ٖو  .ألي جإٍو

 .٦خدلُل إلاا ؾب٤ ؾيخُغ١ في هظا اإلابدض بلى مٟهىم الخض٤ُ٢، ؤهمُخه ومغاخله

 ٌ  ماهيت الخدكيم املداطبي: املطلب ألاو

ف الخدكيم: أوال  حػٍس

 :للخض٤ُ٢ ٖضة مٟاهُم هظ٦غ منها

 ٌ ف ألاو  :الخػٍس

ً له ؤؾالُبه وبظغاءاجه حهخم بالٟدو الٟني اإلاداًض لخؿاباث  الخض٤ُ٢ ٖلم له ٢ىاٖضه وؤنىله ٞو

ضالت ألاع٢ام الىاعصة بال٣ىاثم اإلاالُت  وسجالث الىخضة مدل اإلاغاظٗت ب٣هض ببضاء الغؤي في مضي صخت ٖو

 .اإلايكىعة لهظه الىخضة

ف الثاوي  :الخػٍس

٨ُت  ٠ الجمُٗت اإلاداؾبُت ألامٍغ الخض٤ُ٢ هى ٖملُت مىٓمت ومىهجُت لجم٘ وج٣ُُم » " : AAA» حٍٗغ

وال٣غاثً بك٩ل مىيىعي والتي جخٗل٤ بيخاثج ألاوكُت وألاخضار الا٢خهاصًت لخدضًض مضي الخىا٤ٞ  ألاصلت

غاٝ اإلاٗىُت بيخاثج الخض٤ُ٢ والخُاب٤ بحن هظه  1".الىخاثج واإلاٗاًحر اإلا٣غعة وجبلُٜ ألَا

ف الثالث  :الخػٍس

                                                             
، اإلاغاظٗت ًٖ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، صاع واثل لليكغ، ٖمان،   1 . 11، م 2003مجُض ظاؾم الكٕغ
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ٖملُت ٞدو اإلاؿدىضاث وصٞاجغ وسجالث اإلااؾؿت ٞدها ٞىُا :"ؤما الخض٤ُ٢ بمٗىاه اإلانهي ٌٗني

غ اإلاالُت للماؾؿت مٗخمضا في طل٪  وبهخ٣اصًا مداًضا للخد٤٣ مً صخت الٗملُاث وببضاء الغؤي في ٖضالت الخ٣اٍع

 1."ٖلى ٢ىة ومخاهت هٓام الغ٢ابت الضازلي

٠ هالخٔ ؤن ٖملُت الخض٤ُ٢ جغج٨ؼ ٖلى زالض ه٣اٍ ؤؾاؾُت هي  :ومً زال٫ هظه الخٗاٍع

 و هى الخإ٦ض مً صخت ٢ُاؽ الٗملُاث التي جم حسجُلها وجدلُلها وجبىٍبها:الفدظ . 

 ما٫ زال٫ ٞترة :الخدلم  وهى بم٩اهُت الخ٨م ٖلى نالخُت ال٣ىاثم اإلاالُت ٦خٗبحر ؾلُم لىخاثج ألٖا

 .مُٗىت

 س غ م٨خىب ٣ًضم إلاؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت:الخلٍس  . وهى بلىعة هخاثج الٟدو والخض٤ُ٢ وبزباتها بخ٣ٍغ

٠ جض٤ُ٢ الخؿاباث بإهه  الخد٤٣ ؤلاهخ٣اصي اإلاىخٓم ألاصلت و٢غاثً :" مً الٗغى اإلاخ٣ضم ًم٨ً حٍٗغ

صٞاجغ وسجالث اإلااؾؿت مً بُاهاث في بَاع مباصت مداؾبُت مخٗاٝع ٖليها مً زال٫ بغهامج  ؤلازباث إلاا جدىٍه

غ اإلاالُت ل٣غاء ومؿخسضمي هظه  مدضص م٣ضما بهضٝ ضالت الخ٣اٍع ببضاء الغؤي الٟني اإلاداًض ًٖ نض١ ٖو

غ ". الخ٣اٍع

 مساخل غمليت الخدكيم املداطبي: املطلب الثاوي

ت مً اإلاغاخل ٧ل مغخلت مغجبُت  مً ؤظل ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ٣ًىم اإلاض٤٢ بةجبإ مجمٖى

محز زالر مغاخل ؤؾاؾُت هي  2:باألزغي ٍو

:  مسخلت الدزاطت (1

ت لألوكُت مدل الخض٤ُ٢ وجخًمً ما ًلي  ما٫ الخدًحًر  :وهي اإلاغخلت التي مً زاللها ًخم بهجاػ ٧اٞت ألٖا

  :ألامس بػمليت الخدكيم -1.1

مً زالله اإلاؿئىلحن الغثِؿُحن  وجخمشل في عؾالت جخًمً جى٦ُل مً َٝغ ؤلاصاعة الٗامت بلى اإلاض٤٢، ًدضص

ب للمض٣٢حن الضازلُحن   .اإلاٗىُحن بالخضزل ال٣ٍغ

  :جخطيط غمليت الخدكيم املداطبي- 2.1

                                                             
. 6-5 م 2005ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضیض، صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن ، ؾىت   1

 501، م 2001مهغ، ، الضاع الجامُٗت،1 ٖبض الىهاب ههغ وشخاجت الؿُض، الغ٢ابت و اإلاغاظٗت الضازلُت في بِئت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث، الُبٗت2
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جب ؤن ٩ًىن  خم مً زال٫  ٣ًىم اإلاض٤٢ اإلاداؾبي بخسُُِ ٖملُت الخض٤ُ٢، ٍو الخسُُِ مىز٤ ٍو

ت مً الخُىاث الخالُت  :مجمٖى

 .جدضًض ؤهضاٝ وهُا١ ٖمل اإلاض٤٢ اإلاداؾبي - 

الخهى٫ ٖلى مٗلىماث جمشل الخلُٟت لألوكُت مدل الخض٤ُ٢ مشل ؤوعا١ الٗمل، جض٤ُ٢ في الٟتراث - 

 .اإلاايُت

 .جدضًض اإلاىاعص الالػمت ألصاء الخض٤ُ٢- 

غاٝ التي جدخاط ؤن حٗٝغ مٗلىماث خى٫ ٖملُت الخض٤ُ٢-   .الخىانل م٘ ٧اٞت ألَا

غ بصاعجه-   .ًجب ؤن ًدض ص مضًغ بصاعة الخض٤ُ٢ جى٢ُذ وال٨ُُٟت وإلاً ؾِخم ج٣ضًم ج٣اٍع

  :إغداد حدٌو جبيان هلاط اللىة والػػف- 3.1

و ًخم مً زال٫ هظا الجضو٫ ج٣ضًم عؤي اإلاض٤٢ خى٫ جدلُل مهاصع ال٣ىة ومىاًَ ال٠ًٗ باليؿبت 

غ الخىظُه، جخى٠٢ مساَغ الخض٤ُ٢ ٖلى  ؤلهضاٝ الغ٢ابت الضازلُت، وج٣لُل مساَغ الخض٤ُ٢ بهضٝ جدًحر ج٣ٍغ

اإلاساَغ ال٩امىت، مساَغ : الشالشت الخالُت والتي حٗخمض ٖلى الخ٨م اإلانهي للمض٤٢ وهي  ج٣ضًغ ٧ل مً اإلاساَغ

 .ال٨ك٠ الغ٢ابت الضازلُت، مساَغ

س الخىحيه. 4.1   :جلٍس

اهُال٢ا مً هخاثج ظضو٫  و ًخم مً زالله جىيُذ ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ بلى مؿئىلي ألاوكُت مدل الخض٤ُ٢ وطل٪

 .جبُان ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ اإلاضعوؽ ؾاب٣ا 

: مسخلت الخىفير ( 2

٤ الخض٤ُ٢ بالٗمل مُضاهُا وحكمل الٗىانغ الخالُت  : وهي اإلاغخلت التي ٣ًىم ٍٞغ

  :فدظ وجلييم املػلىماث- 1.2

هخاثج ٖملُت الخض٤ُ٢  ٣ًىم اإلاض٤٢ الضازلي بجم٘ و جدلُل وجٟؿحر وجىز٤ُ اإلاٗلىماث وطل٪ لخضُٖم

٤  :ًٖ ٍَغ

 .ظم٘ اإلاٗلىماث ًجب ؤن ًد٨مه ؤهضاٝ هُا١ ٖملُت الخض٤ُ٢- 
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ًجب ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث ٧اُٞت وجخمحز بال٨ٟاءة وؤن جىٞغ ؤؾاؽ ؾلُم للخىنل بلى هخاثج وجىنُاث ؾلُمت - 

 .الخض٤ُ٢ لٗملُت

 .ؤلاظغاءاث بما ٞيها ؤؾالُب اإلاٗاًىت ًجب ؤن ًخم جدضًضها بك٩ل مؿب٤- 

 .جخم جدذ بقغاٝ اإلاض٤٢ ٖملُت ظم٘ البُاهاث وجدلُلها وجٟؿحرها ًجب ؤن- 

ؤوعا١ الٗمل الخانت بٗملُت الخض٤ُ٢ ًجب بن ًخم بٖضاصها بىاؾُت اإلاض٤٢ ٖلى ؤن ٣ًىم مضًغ بصاعة - 

. الخض٤ُ٢ بٟدهها

  1:البدث غً ألادلت وإلاثباث- 3.2

اٖخماصا ٖلى الخإ٦ض مً  ٣ًىم اإلاض٤٢ بالبدض ًٖ ألاصلت ال٩اُٞت مً ؤظل بُٖاء عؤي ٞني مداًض،

غى اإلاٗلىماث، و٦ظا مً زال٫ الٟدو واإلاالخٓت والاؾخٟؿاعاث  ؾاإلات اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للبُاهاث ٖو

 واإلاهاص٢اث التي جىٞغ للمض٤٢ ٢اٖضة مخِىت ٌؿخُُ٘ ٖلى يىئها مً ببضاء عؤي ٞني مداًض خى٫ مىيٕى

 .الخض٤ُ٢

: بسهامج الفدظ- 4.2

٤ الخض٤ُ٢ وجسُُِ  ومخابٗت  وهى وز٣ُت صازلُت إلصاعة الخض٤ُ٢ مىظهت لخدضًض وجىػَ٘ مهام ٍٞغ

غ الخىظُه   .ؤٖما٫ اإلاض٣٢حن مً اظل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاخٗل٣ت بخ٣ٍغ

: وزكت الخغطيت- 5.2

 وهي وع٢ت ًخم بٖضاصها لٟترة ٢بل وبٗض جهاًت اإلاهام اإلادضصة في بغهامج الخد٤ُ٣ وطل٪ ؤهه عّبما جخٛحر 

خًمً ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ قغوٍ جىُٟظ الٗمل  ؤو ًدؿ٘ هُا١ ؤلاظغاءاث بطا ٧ان هىا٥ يغوعة لظل٪ ٍو

 .والاؾخيخاظاث بهىعة واضخت ومٟهىمت

: وزكت إظهاز وجدليل املشيل- 6.2

ًٖ اإلاك٩ل ومٗاًيخه وقغح   وجخمشل في وع٢ت ٖمل جدك٩ل مً ٖضة ٖىانغ ٣ًىم اإلاض٤٢ بالبدض

 .ؤؾبابه وهخاثجه، وا٢تراح الخلى٫ 

: املسخلت الخخاميت (3

                                                             
.  52م ،2005، الُبٗت الشاهُت ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ، الجؼاثغ، " مغاظٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث" مدمض التهامي َىاهغ و مؿٗىص نض٣ًي ، 1
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٧ل ألاصلت  ٣ًىم اإلاض٤٢ في هظه اإلاغخلت بجم٘ ٖىانغ ٖمله مً زال٫ ؤوعا١ الٗمل التي هي ٖباعة ًٖ  

هاع ما ٢ام به مً ٖمل، والُغ١ وؤلاظغاءاث اإلاخبٗت والىخاثج  وال٣غاثً التي ًخم ججمُٗها بىاؾُت اإلاض٤٢ إْل

غ و ال٣غاثً إلاضي  التي جىنل بليها، وبىاؾُتها ٩ًىن لضي اإلاض٤٢ ألاؾـ التي ٌؿدىض ٖليها في بٖضاص الخ٣ٍغ

 1.الظي ٢ام به والضلُل ٖلى هخاثج الٗىاًت اإلاهىُت ؤزىاء ٖملُت الٟدو الٟدو

س- 1.3   :هييلت الخلٍس

غ غ مبضجي خى٫ هخاثج اإلاغاخل الؿاب٣ت مً ؤظل بٖضاص الخ٣ٍغ  .النهاجي ٣ًىم اإلاض٤٢ بةٖضاص ج٣ٍغ

  :جلدًم ملخظ النهائي إلى مظئٌى الىخدة مدل الخدكيم- 2.3

 .خى٫ ٖملُت الخض٤ُ٢ بلى مؿئى٫ الىخضة مدل الخض٤ُ٢  ٣ًىم مؿاو٫ ٖملُت الخض٤ُ٢ بخ٣ضًم ملخو

س الخدكيم- 3.3   :جلٍس

م٨خىب  ٣ًىم اإلاض٤٢ بخىنُل هخاثج ٖملُت الخض٤ُ٢ التي ٢ام بها مً زال٫ بٖضاص ج٣غ ًغ في ق٩ل

جب ؤن ٩ًىن مى٢ٗا وطل٪ بٗض الاهتهاء مً ٖملُت   .الٟدوٍو

 -٠ غ مىيىعي، ٚحر مخدحز  وؤن ٩ًىن زالي مً ؤي جدٍغ  .ًجب ؤن ٩ًىن الخ٣ٍغ

غ مٟهىم مى٣ُي، و ؤن ًدخىي ٖلى ؤ٢ل ٢ضع مم٨ً مً اللٛت الخ٣ىُت اإلاخسههت ختى -  ًجب ؤن ٩ًىن الخ٣ٍغ

مٟهىما لجمُ٘ الٗاملحن، وؤن ًدخىي ٖلى مٗلىماث ٧اُٞت لخضُٖم الخ٣اث٤ والاؾخيخاظاث التي ٌكخمل  ٩ًىن 

غ . ٖليها الخ٣ٍغ

غ –  غ الخض٤ُ٢ و٦ظل٪ مدخىٍاث هظا الخ٣ٍغ جسخل٠ بىاءا ٖلى َبُٗت ٖملُت  بن الك٩ل الظي ٩ًىن ٖلُه ج٣ٍغ

غ وهى يغوعة اخخىائها ٖلى هضٝ ٖملُت  الخض٤ُ٢ طاتها ول٨ً هىا٥ خض ؤصوى مكتر٥ في ٧اٞت ؤهىإ الخ٣اٍع

 .الٟدو و ؤزحرا الىخاثج التي جىنل بليها الخض٤ُ٢ وهُا١

م٨ً ؤن ًدخىي ٖلى -  غ ٖلى مٗلىماث جمشل الخلُٟت للمىيٕى مدل الخض٤ُ٢ ٍو ًم٨ً ؤن ًدخىي الخ٣ٍغ

غ جض٤ُ٢ صازلي ؾاب٤ ت وبٌٗ الاؾخيخاظاث مً ج٣اٍع . ملخو ألمىع مُٗىت، مشل بٌٗ اإلاٗلىماث الخٟؿحًر

  :املخابػت- 4.3

                                                             
 53.هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م " مغاظٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث"مدمض التهامي َىاهغ  و مؿٗىص نض٣ًي،   1



 عمىميات حىل انتذقيق انمحاسبي:                                                     انفصم األول
 

8 
 

غه النهاجي ٖنها، وطل٪ للخإ٦ض مً ؤن الىخاثج  ًجب ؤن ًخاب٘ اإلاض٤٢ ٖملُت الخض٤ُ٢ بٗض بٖضاص ج٣ٍغ

 والخىنُاث التي ا٢ترخها ٢ض جم اجساط بظغاءاث مىاؾبت اججاهها خُض ًجب ؤن ًدضص اإلاض٤٢ ؤلاظغاءاث

الخصخُدُت الالػمت لخصخُذ ؤي هىاحي ال٠ًٗ، لظل٪ ٞةن اإلاض٤٢ ًجب ؤن ًخإ٦ض ؤن هظه ؤلاظغاءاث 

ىبت ؤو ؤن ؤلاصاعة ومجلـ ؤلاصاعة ٢ض ؤزظا في الخؿبان الخُغ اإلاهاخب  الخصخُدُت ٢ض خ٣٣ذ الىخاثج اإلاٚغ

لخجاهل هظه ؤلاظغاءاث الخصخُدُت وهىا٥ ٖضص مً ألاؾالُب لخد٤ُ٣ مخابٗت ٞٗالت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ 

مً ؤلاصاعة وطل٪ للخٗٝغ ٖلى اإلاجهىصاث اإلابظولت لخصخُذ ؤي ؤزُاء  الخهى٫ ؤو جل٣ي حٗضًالث بك٩ل صوعي

غ لإلصاعة الٗلُا ًٖ مضي الاؾخجابت لىخاثج ٖملُت الخض٤ُ٢  ٧.1اهذ مىظىصة ٖىض بٖضاص الخ٣اٍع

الخدكيم وأهداف أهميت : املطلب الثالث

 أهميت الخدكيم: أوال

ُٟت مً  بن ؤهمُت الخض٤ُ٢ في اإلااؾؿت ججٗله مً ؤهم وؾاثل الخ٣ُُم والغ٢ابت والٟدو ل٩ل ْو

اث٠ اإلااؾؿت خؿب ألاهضاٝ والؿُاؾت اإلاخبٗت والىؾاثل اإلاخىٞغة لدصخُو الى٣اثو والؿلبُاث التي  ْو

 .اإلااؾؿت، لظل٪ حؿخىظب ٖملُت الخض٤ُ٢ صعاؾت قاملت ل٩ل ظىاهبها جىاظه

غاٝ طاث اإلاهلخت في اإلااؾؿت وزاعظها وال ٌٗخبر ٚاًت  ٗخبر الخض٤ُ٢ وؾُلت جسضم الٗضًض مً ألَا َو

خُض ؤن ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ ًجب ؤن ًسضم الٗضًض مً الٟئاث التي ججض لها مهلخت في ، في خض طاجه

غاٝ الخٗٝغ ٖلى ٖضالت  :اإلاغ٦ؼ اإلاالي للماؾؿت، ومً هظه ألَا

  :أهميت الخدكيم املداطبي باليظبت إلدازة املشسوع، واملالً، وزحاٌ الاكخطاد - ؤ

البُاهاث اإلاداؾبُت التي حؿخسضم في الغ٢ابت، والخسُُِ للمؿخ٣بل،  حٗخمض بصاعة اإلااؾؿت ٖلى

 .ٖلى ؤن ج٩ىن هظه البُاهاث مض٣٢ت مً ٢بل هُئت مداًضة لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها ب٨ٟاءة ٖالُت، ومً هىا جدغم

ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي لىخضاتهم الا٢خهاصًت، الجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بخىظُه  ؤما ٞئت اإلاال٪ ٞتهخم بمٗٞغ

خماص ٖلى ص٢ت وصخت ال٣ىاثم اإلاالُت ومً ظهت ؤزغي هجض  اؾدشماعاتهم التي جد٤٣ لهم ؤ٦بر ٖاثض مم٨ً، بااٖل

غ الضزل ال٣ىمي، والىاجج الضازلي الخام،  (ال٣ىاثم اإلاالُت)ٌٗخمضون ٖلى هظه ألازحرة  عظا٫ الا٢خهاص في ج٣ٍغ

 .الا٢خهاصًت وفي عؾم بغامج الخُِ

 :أهميخه باليظبت للدائىين، واملىزدیً، والبىىن، ومؤطظاث الاكتراع  - ب

                                                             
 .54 مدمض التهامي َىاهغ ومؿٗىص نض٣ًي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م 1
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ت اإلاغ٦ؼ  غ اإلاض٤٢ لصخت وؾاإلات ال٣ىاثم اإلاالُت، إلاٗٞغ باليؿبت للضاثً و اإلاىعص، ٌٗخمضون ٖلى ج٣ٍغ

ٖلى الىٞاء بااللتزاماث ٢بل الكغوٕ في مىذ الاثخمان الخجاعي والخىؾ٘ ُٞه، والبىى٥،  اإلاالي، وال٣ضعة

 .ٞخٗخمض ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي الؿلُم للماؾؿت في جمىٍل مكغوٖاتها وماؾؿاث ؤلا٢غاى ألازغي 

 :أهميخه باليظبت للىلاباث إدازة الػسائب و الهيئاث الحىىميت - ث

حٗخمض ه٣ابت الٗما٫ ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاض٣٢ت في اإلاٟاوياث م٘ ؤلاصاعة بكإن ألاظىع، وجد٤ُ٣ مؼاًا   

واإلاكاع٦ت في ألاعباح، ٦ما حٗخمضها الهُئاث الخ٩ىمُت، بصاعة الًغاثب في ؤٚغاى ٖضة منها الخسُُِ،  الٗمل،

اهاث لبٌٗ الهىاٖاث بي، وج٣ضًم ؤلٖا  1.الغ٢ابت، جدضًض الىٖاء الًٍغ

 أهداف الخدكيم: ثاهيا

٣ا لبرهامج جض٤ُ٢   تهضٝ ٖملُت الخض٤ُ٢ بلى مغاظٗت ٖىانغ ال٣ىاثم اإلاالُت وهٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞو

وي٘ مؿب٣ا مً ٢بل اإلاض٤٢ وطل٪ بٛغى جم٨ُىه مً ببضاء عؤًه خى٫ البُاهاث اإلاالُت اإلاٗضة مً ٢بل الكغ٦ت 

٣ا للؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلادضصة ، و٦ظل٪ ما بطا ٧اهذ اإلاهغوٞاث التي ؤه٣ٟذ واإلابالٜ التي خهلذ م٣ُضة 2ٞو

غ ما بطا ٧اهذ  بالضٞاجغ بهىعة صخُدت وما بطا ٧اهذ ألانى٫ ٢ض ٢ُمذ ج٣ُُما صخُدا وبهىعة ؤقمل، ج٣ٍغ

٣ا إلاباصت اإلاداؾبت اإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما وما بطا  الكغ٦ت جدٟٔ خؿاباتها وبُاهاتها وجمؿ٪ صٞاجغها وسجالتها ٞو

اصلت، لظل٪ ٞةن صوع الخض٤ُ٢ هى  ٧اهذ هظه الخؿاباث والبُاهاث جمشل وي٘ الكغ٦ت اإلاالي بهىعة صخُدت ٖو

 .بمشابت ببضاء عؤي ؤ٦ثر مً ٧ىهه جإ٦ُض للخ٣اث٤ ؤو قهاصة

خحن ؤؾاؾِخحن، الخ٣لُضًت والخضًشت  3:  ٦ما ًم٨ً جدضًض ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ بمجمٖى

 :ألاهداف الخلليدًت -1

 : ألاهداف السئيظيت -1-1

خماص ٖليها-    .الخد٤٣ مً صخت وص٢ت ونض١ البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاشبخت بالضٞاجغ ومضي الٖا

 .ببضاء عؤي ٞني مداًض ٌؿدىض ٖلى ؤصلت ٢ىٍت ًٖ مضي مُاب٣ت ال٣ىاثم اإلاالُت للمغ٦ؼ اإلاالي-  

 : ألاهداف الفسغيت- 1-2

 .ا٦دكاٝ ؤي زُإ ؤو ٚل ٢ض ًىظض بالضٞاجغ- 

                                                             
ت والخُب٤ُ، الُبٗت   ًىؾ1٠ ، مغاظٗت الخؿاباث بحن الىٍٓغ . 8، م 2000، ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، 1مدمض ظغبٕى
 .08 ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاسل الخضًض لخض٤ُ٢ الخؿاباث، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، م2
ت والٗلمُت) زالض ؤمحن ٖبض هللا، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث 3  ، 2000صاع واثل لليكغ، ألاعصن، / (الىاخُت الىٍٓغ
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 .وي٘ يىابِ وبظغاءاث ج٣لل مً ٞغم ألازُاء والٛل- 

 .َمإهت مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت وجم٨ُنهم مً اجداص ال٣غاعاث اإلاىاؾبت الؾدشماعاتهم- 

بت-   .ج٣ضًم ًض اإلاؿاٖضة للًغاثب مً ؤظل جدضًض ٢ُمت الًٍغ

 :ألاهداف الحدًثت أو املخطىزة-  2

غ١ مٗالجتها-    .جدضًض الاهدغاٞاث وؤؾبابها َو

 .مغا٢بت الخُِ ومخابٗت جىُٟظها ومضي جد٤ُ٣ ألاهضاٝ- 

٣ا لألهضاٝ اإلاغؾىمت-   ما٫ ٞو  .ج٣ُُم هخاثج ألٖا

٤ مدى ؤلاؾغاٝ في وكاٍ اإلاكغوٕ-    .جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٢ضع مم٨ً مً ال٨ٟاًت ؤلاهخاظُت ًٖ ٍَغ

 :٦ما ؤهه هىا٥ ؤهضاٝ ؤزغي ٖملُت هظ٦غ منها ما ًلي

 :(إلافطاح)غسع اللىائم املاليت  .1

الخإ٦ض مً ؤن اإلااؾؿت ج٣ُضث بما جىو ٖلُه اإلاٗاًحر واإلاباصت ٧اإلاداؾبت اإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما والُغ١ - 

 .والؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاخبىاة مً ٢بلها

 .٢ُاؽ صعظت الشباث في جُب٤ُ هظه الُغ١ مً ٞترة بلى ؤزغي - 

 :الشمىليت .  2

ؤي ؤن ٧ل الٗملُاث ٢ض جم حسجُلها مً ٢بل اإلااؾؿت و٢ذ خضوثها صون ؤي اؾخصىاءاث، والخإ٦ض مً طل٪ -  

إل ٖلى ٧ل الضٞاجغ والسجالث، وطل٪ بٛغى جىٞحر ٧ل اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الالػمت  .البض مً ؤلَا

 :الىحىد والخدلم. 3

 .ؤي ؤن ًخإ٦ض اإلاد٤٣ مً ؤن ظمُ٘ الٗىانغ الىاعصة في اإلاحزاهُت مىظىصة ٞٗال-  

 :امللىيت واملدًىهيت. 4

 .ُٞما ًسو اإلال٨ُت ٞالبض مً الخد٤٣ مً مل٨ُت اإلااؾؿت ل٩ل ألانى٫ الىاعصة في اإلاحزاهُت-  

غاٝ ؤزغي -    .ُٞما ًسو اإلاضًىهُت البض مً الخإ٦ض مً ؤن اإلاضًىهُت مؿخد٣ت ٞٗال أَل

 :الخلييم. 5

 .ٌٗني هظا اإلابضؤ زباث َٝغ الخ٣ُُم مً صوعة بلى ؤزغي في ٧ل الٗملُاث اإلاداؾبُت التي جم ج٣ُُمها-  
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 :إبداء زأي فني. 6

وهى الهضٝ ألاؾاس ي إلاض٤٢ الخؿاباث وطل٪ بإن ٌُٗي عؤي ٞني مداًض مضٖمت بإصلت و٢غاثً بزباث خى٫ -  

 . صخت ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاض٣٢ت للمغ٦ؼ اإلاالي

 الخدكيم املداطبي واجخاذ اللسازاث في املؤطظت: املبدث الثاوي

حٗخبر ٖملُت اجساط ال٣غاع مً بحن الٗملُاث الخىُٓمُت الهامت و التي ح٨ٗـ ٖمىما َبُٗت بصاعة 

اإلاكغوٖاث واإلااؾؿاث الاظخماُٖت وج٨ك٠ ؤ٦ثر مُکاهحزماث البىاء الضازلي ؤلاصاعي الظي ًىظض صازل 

 .ؤو اإلاكغوٕ لظل٪ ًجب ٖلُىا ؤن هخىنل بلى بٌٗ اإلاٟاهُم خى٫ ال٣غاع  الىخضاث الٗامت مً اإلااؾؿت

 ٌ  مفهىم غمليت اجخاذ اللسازاث: املطلب ألاو

ذ ٖلى ؤجها ٖملُت ازخُاع بضًل واخض مً بضًلحن مسخلٟحن ؤو ؤ٦ثر لخد٤ُ٣ ت  ٢ض ٖٞغ هضٝ ؤو مجمٖى

 1.للماؾؿت مً ألاهضاٝ زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت في يىء مُُٗاث ٧ل البِئت الضازلُت والخاعظُت اإلاخاخت

و٦ظل٪ حٗني ٖملُت اجساط ال٣غاعاث بإجها الازخُاع بحن البضاثل اإلاسخلٟت واإلاخاخت وجدذ ْغوٝ ٖضم 

الخإ٦ض، هٓغا ألن مٗٓم اإلاكا٧ل التي جىاظه اإلاكغوٖاث الخانت، ٚالبا ما ًم٨ً خلها مً زال٫ اؾخسضام 

 .البضاثل اإلاخاخت واإلاخٗضصة

وحٗٝغ ؤًًا ٖملُت اجساط ال٣غاعاث ٖلى ؤجها الازخُاع ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ بٌٗ اإلاٗاًحر مشل اکدؿاب 

اصة حجم ؤلاهخاط واإلابُٗاث و هظه اإلاٗاًحر ٖضة ألن  خهت ؤ٦بر مً الؿى١، جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ، جىٞحر الى٢ذ، ٍػ

و في طهً ال٣اثم بالٗملُت بٌٗ هظه اإلاٗاًحر و بخإزحر ازخُاع البضًل بلى خض ٦بحر بىاؾُت  ظمُ٘ ال٣غاعاث جخسظ

 .اإلاٗاًحر اإلاؿخسضمت 

بطن ٖملُت اجساط ال٣غاع ما هي بال وؾُلت ازخُاع واعي ألخؿً البضاثل اإلاخاخت التي جد٤٣ ؤًٞل ٖاثض 

ىبتمد٣٣ا ألاهضاٝ  ؤو ؤ٢ل ٧لٟت  ومً زال٫ اإلاٟاهُم الؿاب٣ت الظ٦غ هىا٥ ٖضة ٖىانغ لٗملُت اجساط .اإلاٚغ

 :ال٣غاع هظ٦غ منها

 .وظىص مك٩لت ؤي ؤن ًجض مخسظ ال٣غاع مك٩لت جىاظهه جخُلب خا٫ - 1

                                                             
ت، اإلالخ٣ى الؿاصؽ،1   ظامٗت ؾ٨ُ٨ضة2009 ظاهٟي 27/28 مضازلت وؿُمت ؤخمض الهُض، ألاؾالُب ال٨مُت وصوعها في اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 .6، م 2009.
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٤ واخض - 2 ٞةن طل٪ . هىا٥ بضاثل مسخلٟت جخىاٞغ ؤمام مخسظ ال٣غاع ًيخ٣ي ؤظضعها، ؤما بطا ٧ان هىا٥ ٍَغ

 .ٌٗني ؤن الًغوعة للمٟايلت بل ٩ًىن هىا٥ بلؼام الخل الىاخض 

 .ٌؿعی مخسظ ال٣غاع لخد٤ُ٣ هضٝ ًخمشل في ؤ٢ص ى ٖاثض ؤو ؤ٢ل ج٩لٟت - 3

جىٞغ الىعي وؤلاصعا٥ في ازخُاع البضًل بط ال ًم٨ً ؤن جخهىع البضًل اإلاغظ٘ صون صاعؾت للىخاثج اإلاخى٢ٗت  - 4

 .بضًل ؤو صون وعي وبصعا٥ وج٨ٟحر مً ٧ل

 :اإلاىار الظي ًخسظ ُٞه ال٣غاع والظي ًدُِ به ال٣غاع وما ًخًمىه مً الٗباعاث منها - 5

 .حصخُو مخسظ ال٣غاع وما ؾب٤ اجساطه مً ٢غاعاث صازل اإلااؾؿت- ؤ

 .الٓغوٝ اإلادُُت بٗملُت اجساط- ب

 1.اإلاخٛحراث البُئُت اإلادُُت بمسخل٠ ؤهىاٖها - ر

 دوز الخدكيم املداطبي في اجخاذ اللسازاث: املطلب الثاوي

ًلٗب الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي صوعا هاما في ٖملُت اجداص ال٣غاعاث بدُض حؿاٖض ٖلى جإهُل اإلاٗلىماث 

مىانٟاث ٧املت و٧اُٞت، لُخم اؾخٗمالها في ٖملُت اجساط ال٣غاع للخهى٫ ٖلى مٗلىماث  لخ٩ىن ظُضة و طاث

 .طاث ظىصة و ٞٗالُت

ولخىيُذ الضوع الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في ٖملُت اجساط ال٣غاع ه٣ىم بةبغاػ صوع الخض٤ُ٢ 

 2:اإلاداؾبي في ٧ل مغخلت مً مغاخل ٖملُت اجساط ال٣غاع و اإلاخم ُٞما ًلي

 :دوز الخدكيم املداطبي في جددید املشيلت  .1

ٌٗخبر ؤنل ٖملُت اجساط ال٣غاع هى وظىص مك٩لت جخُلبه وظىص خل و لخدضًض ؤي مك٩لت ما صازل اإلااؾؿت 

ًخم الٟدو اإلاؿخمغ للىي٘ الضازلي و الخاعجي للماؾؿت لل٨ك٠ ًٖ خاالث ٖضم الاجٟا١ ؤو  ًجب ؤن

 .بحن ما هى ٧اثً وما ًجب ؤن ٩ًىن صازل اإلااؾؿت الخىاؾ٤ ؤو الخىاػن 

                                                             
 ناحي ٞىػٍت و آزغون، صوع اإلادلل اإلاالي في جغقُض ال٣غاعاث اإلاالُت باإلااؾؿت، مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء لىُل قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم الا٢خهاصًت، 1

. 37، م 2013ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، 

ت، الُبٗت 2 ض مىحر ٖبىي، ال٣ُاصة و صوعها في الٗملُت ؤلاصاٍع  . 61، م2007، صاع البضاًت1 ٍػ
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ًلٗب الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي صوعا هاما في جدضًض اإلاك٩لت ل٨ً ٢بل الخُغ١ لهظا الضوع ًجب الخظ٦حر بإن 

ها ختى ًدؿنى للماؾؿت اجساط  الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي حٗمل ٖلى و٢اًت اإلااؾؿت مً اإلاكا٧ل و الخيبا بها ٢بل و٢ٖى

الالػمت لخٟاصحها، ؤما صوع اإلاغاظٗت الضازلُت في ٖملُت جدضًض اإلاك٩لت ُٞخمشل في جدضًض صعظت ألازغ  ؤلاظغاءاث

ًسلٟه هظا الخُغ ؤو اإلاك٩لت ٖلى اإلااؾؿت م٘ جىيُذ ؤ٢ؿام ؤو مهالح اإلااؾؿت اإلاٗىُت بهظه  الظي ًم٨ً ؤن

 .اإلادؿبب الغثِس ي بها اإلاك٩لت و مً

 :دوز الخدكيم املداطبي في إًجاد البدائل .2

بن وظىص مك٩لت صازل اإلااؾؿت ٣ًخض ي جباًً الخلى٫ و آلاعاء خىلها طل٪ ألن اإلاك٩لت التي لِـ لها 

حٗض مك٩لت بل وا٢٘ مٟغوى البض مً الدؿلُم به خُض جُغح مسخل٠ البضاثل للى٣اف و ًخم  خل واخض ال

 .ًخم ازخُاع الخل ألاًٞل ألا٦ثر مالثمت صعاؾتها و ج٣ُُمها ختى

حٗض الخلى٫ ؤو البضاثل مجمٕى الىؾاثل وؤلام٩اهُاث اإلاخاخت إلاخسظ ال٣غاع مً ؤظل وي٘ خض للمك٩لت 

خُض ؤن هظه الخلى٫ ؤو البضاثل ال جإحي مً ٞغاٙ و بهما هي هدُجت الخدهُل ؤو الخدلُل ، مدل الضعاؾت

مهاصع عؾمُت ؤو ٚحر عؾمُت، و هىا ًإحي صوع الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في جىٞحر اإلاٗلىماث  للمٗلىماث اإلاخإجُت مً

 .الؿلُمت و الض٣ُ٢ت إلاخسظي ال٣غاع ختى جم٨نهم مً بًجاص ظمُ٘ الخلى٫ ؤو البضاثل للمك٩لت مدل الى٣اف

 :دوز الخدكيم املداطبي في جلييم البدائل .3

بن ج٣ُُم البضاثل ٌٗض مً ؤهم اإلاغاخل التي ًجب بُٖائها ؤهمُت ٦بحرة ٢بل اجساط ؤي ٢غاع، طل٪ ألن 

الظي ؾُدضص ما بطا ٧ان الخل اإلاخب٘ ؾِىجح ؤم ال في اإلاؿخ٣بل، بمٗنى ؤهه ؾِخم جدضًض  ج٣ُُم البضاثل هى

في خل طل٪ اإلاك٩ل ٧ي ًدؿنى ازخُاع البضًل اإلاىاؾب والظي ؾُُٗي – و اًجابُاجه  ؾلبُاجه– ؤبٗاص ٧ل بضًل 

 .مم٨ىت ؤًٞل الىخاثج بإ٢ل زؿاعة

ًبرػ صوع الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في هظه الخُىة في ؤجها حٗمل ٖلى ج٣ضًم و ا٢تراح البضاثل التي جغاها 

صعاؾت اإلاك٩لت، خُض حٗخبر هظه البضاثل اإلا٣ترخت اخض ؤهم مسغظاث هٓام اإلاغاظٗت  مىاؾبت و هظا بٗض

غ الضازلُت في اإلااؾؿت و ج٩ىن   .ٖاصة في ق٩ل ج٣اٍع

 :دوز الخدكيم املداطبي في اخخياز البدیل ألافػل .4

بن هضٝ مخسظ ال٣غاع في جهاًت اإلاُاٝ هى الىنى٫ بلى ٢غاع ًم٨ىه مً بلٙى الهضٝ وخل اإلاك٩لت 

٣ًىم مخسظ ال٣غاع بازخُاع الخل مً بحن ٖضة خلى٫ م٣ترخت ؤو مخاخت، مؿخُٗىا في طل٪  ال٣اثمت، هىا

ت مً اإلاٗاًحر، وحٗخبر هظه اإلاغخلت ؤص١ اإلاغاخل ظمُٗا ألن الازخُاع ٌٗني في خ٣ُ٣ت ألامغ خؿم اإلاى٠٢  بمجمٖى
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اإلادهلت النهاثُت للجهض اإلابظو٫ في اإلاغخلت الؿاب٣ت، و هظا ألامغ ًدخاط بلى ٢ضع ٦بحر مً ال٨ٟاءة  و الىنى٫ بلى

و الخبرة وال٣ضعة الظاجُت إلاخسظ ال٣غاع ٖلى الازخُاع الؿلُم، هىا ؤًًا ًلٗب الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي صوعا هاما في 

البضًل ألامشل و هظا مً زال٫ مداوالث ؤلا٢ىإ اإلاؿخمغة ٖلى ازخُاع البضًل اإلا٣ترح و اإلاضون في  ٖملُت ازخُاع

غ اإلاض٤٢، خُض ؤن مخسظ ال٣غاع ٖاصة ما ٌؿدكحر ٢ؿم اإلاغاظٗت خى٫ البضًل الظي ٩ًىن ؤ٦ثر ٞٗالُت و  ج٣اٍع

 .للبضاثل التي جم ا٢تراخها مً ظهاث ؤزغي ٚحر اإلاغاظٗت الضازلُت مغصوصًت ختى باليؿبت

 :دوز الخدكيم املداطبي في جىفير اللساز  .5

بٗض جدضًض مخسظ ال٣غاع البضًل ألاًٞل مً بحن البضاثل التي جم ج٣ُُمها ًهل بلى مغخلت الخىُٟظ، 

بلى مً ؾ٣ُىم بدىُٟظه و ٢ض ج٩ىن هظه اإلاغخلت ؤ٦ثر اإلاغاخل اؾتهال٧ا للى٢ذ، وهظا ٌٗىص  وهى ونى٫ ال٣غاع

الخىُٟظ ٖلى اإلااؾؿت، خُض بطا لم ًخم جىُٟظ ال٣غاع ٖلى الىظه اإلاُلىب ؾىٝ ًاصي  ؤؾاؾا بلى آزاع وهخاثج

في الخُىاث الؿاب٣ت ٦ما ٢ض ًاصي بلى هخاثج ٚحر مخى٢ٗت جازغ ؾلبا ٖلى وكاٍ  بلى بياٖت الجهىص اإلابظولت

٣ت التي ًىٟظ بها هظا ال٣غاع ومً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن طل٪ بمؿاٖضة ٢ؿم  اإلااؾؿت ٩٦ل، لظا ًجب مغاٖاة الٍُغ

ت صازل اإلااؾؿت اإلاغاظٗت الضازلُت و هظا بد٨م َبُٗت  .وكاَها و حٗاملها م٘ ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاٍع

 :دوز الخدكيم املداطبي في مخابػت جىفير اللساز .6

بن اإلااؾؿاث الىاجخت جلتزم بال٣ُام ب٣ُاؾاث صوعٍت للىخاثج التي ًخم الخىنل بليها و م٣اعهتها م٘ 

مً اإلاغظى جد٣ُ٣ها، ٞةطا ما وظض اهدغاٝ ُٞجب بظغاء بٌٗ الخُٛحراث التي ج٨ٟل جد٤ُ٣  الىخاثج التي ٧اهذ

الىٓغ بلى ظمُ٘ مغاخل ٖملُت اجساط ال٣غاع و الخإ٦ض مً الخُب٤ُ و الؿحر الجُض ل٩ل  الخىاػن و طل٪ بةٖاصة

 .مغخلت مً مغاخله

في هظه الخُىة بالظاث ًؼصاص صوع الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي و هظا بُبُٗت ٖملها الغ٢ابي، بدُض حٗمل ٖلى 

غ جهاجي هظا مً ظهت،  جدب٘ جىُٟظ ٘ بٗض طل٪ هخاثج هظا الخ٣ُُم في ق٩ل ج٣ٍغ ال٣غاعاث اإلاخسظة و ج٣ُُمها، لتٞر

ومً ظهت ؤزغي وبد٨م مكاع٦ت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في ظمُ٘ مغاخل ٖملُت اجساط ال٣غاع مً قإهه ؤن ًجٗل 

ؾاهغا ٖلى الخُب٤ُ الجُض لل٣غاعاث اإلاخسظة و مهضعا ؤؾاؾُا للمٗلىماث اإلاخٗل٣ت  ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت

. ب٨ُُٟت جىُٟظ هظا ال٣غاع

مساخل وأهميت اجخاذ اللساز : املطلب الثالث

مساخل غمليت اجخاذ اللساز / أوال
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بهضٝ   جمغ ٖملُت اجساط ال٣غاع بٗضة مغاخل ٧ل مغخلت جدخاط بلى ٖضة زُىاث وبظغاءاث وطل٪

ً وهىا٥ جهيُٟاث ٣ت جغجُبها بازخالٝ اإلا٨ٍٟغ ٍغ سخل٠ ٖضص هظه الخُىاث َو  الىنى٫ بلى ٢غاعاث ؾلُمت ٍو

 :مسخلٟت إلاغاخل اجساط ال٣غاع و٧ل جهي٠ُ ًمشل وظهت هٓغ مُٗىت

ت  - 1   :(والدة اللساز)املسخلت الخدػيًر

ت مً الٗملُاث ؤو الخُىاث اإلاغجبت ػمىُا  :وهي الخالُت جخإل٠ هظه اإلاغخلت مً مجمٖى

  :إدزان املشيلت- 

ىب الىنى٫ بليها ؤي وظىص  جيكإ اإلاك٩لت هدُجت وظىص ازخالٝ بحن الخالت ال٣اثمت ًٖ الخالت اإلاٚغ

 .جٟاوث بحن ألاهضاٝ ؤو الىخاثج اإلاغظىة وبحن مؿخىي ؤلاهجاػ ؤو ألاصاء الٟٗلي

بن خل اإلاك٩لت ًخُلب ؤن ٣ًىم الغظل ؤلاصاعي بةجبإ ؤؾلىبحن حهضٝ مً زاللهما ؤما لخُٛحر الخالت ال٣اثمت - 

ىب في جد٣ُ٣ها  ؤو لخُٛحر  .(ألاهضاٝ)الخالت اإلاٚغ

  :جددید ألاهداف- 

ؤو  بن خل اإلاك٩لت ًخُلب ؤن ٣ًىم اإلاضًغ بةجبإ ؤؾلىبحن حهضٝ مً زاالهما بما لخُٛحر الخالت ال٣اثمت

ىب ٞيها في جد٣ُ٣ها ؤي ًخىظب ٖلُه جدضًض ألاهضاٝ التي ؾىٝ ًخسظ ال٣غاع اإلاىاؾب  لخُٛحر الخالت اإلاٚغ

 .لخد٣ُ٣ها

ت في ق٩ل:فهم املشيل-  البا ما ج٩ىن اإلاك٨الث ؤلاصاٍع ت ؤزغي ٚو   وا٦دكاٝ َبُٗتها واعجباَها م٘ ظىاهب بصاٍع

 :ما ًلي

 . جدىاو٫ مؿاثل ًىمُت جخ٨غع باؾخمغاع مشل صوام الٗاملحن:مشاول جلليدًت أو زوجيييت*

  :مشاول خيىٍت*

٩ىن هُا١ آزاعها ؤوؾ٘ مً اإلاك٨الث الخ٣لُضًت ٖلى ؾحر الٗمل مشل وي٘ زُِ الٗمل  .ٍو

  :مشاول طازئت*

آالث  وجدضر بك٩ل َاعت بؿبب الخٛحر في ْغوٝ البِئت اإلادُُت باإلاىٓمت ؤو ٖىامل ؤزغي ٦خُٗل

 والخ٣ُ٣ت ؤن ؾىء حصخُو اإلاك٩لت و جدغي ؤؾبابها ًاصي بالًغوعة بلى اعج٩اب ؤزُاء. وجإزغ ونى٫ اإلاىاص

في ظمُ٘ اإلاغاخل الخالُت لها بط ال ٢ُمت ؤلي ٖالج مهما ٧ان ٞٗا٫ َاإلاا بني ٖلى حصخُو زاَئ، ٞمشال بطا 
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ا في مؿخىي ؤلاهخاط في وخضجه ٞةهه ٩ًىن ؤما مك٩لت ًخىظب ٖلُه البدض ًٖ  الخٔ الغثِـ ؤلاصاعي هبَى

ؾبب هظه اإلاك٩لت هى جضوي الغوح اإلاٗىىٍت لضي الٗاملحن ؤو ي٠ٗ ؤظىعهم ؤو ه٣و  ؤؾبابها ٣ٞض ٩ًىن 

بهم ؤو ي٠ٗ الغ٢ابت ٖليهم اصة  جضٍع ٞةطا جهىع الغثِـ ؤلاصاعي الؿبب ألاؾاس ي هى اهسٟاى ألاظغ، زم ٢ام بٍؼ

ألاظىع و جبحن ؤن هظا الخل صون ظضوي ألن الؿبب الخ٣ُ٣ي ٨ًمً في ي٠ٗ الغ٢ابت التي ًماعؾها ٖلى 

ض مً آلازاع الؿلبُت ٖلى مهلخت اإلاىٓمت ُٟه ٞةن ٢غاعه ؾىٝ ًٍؼ  1.مْى

ها و ٌؿخٗض لها ب٣غاعاث مؿب٣ت  ٖلما ؤن الغظل ؤلاصاعي الىاجح ٌؿخُُ٘ الخيبا باإلاك٨الث ٢بل و٢ٖى

 .ؤٖغايها  بطا ما ْهغ ث

 : جخإل٠ هظه اإلاغخلت مً زُىجحن و هما :(جىامي اللساز  )املسخلت الخطىزٍت  - 2

: جددید البدائل* 

 البضاثل هي الخلى٫ ؤو الىؾاثل ؤو ألاؾالُب اإلاخاخت ؤمام الغظل ؤلاصاعي لخل مك٩لت ٢اثمت و جد٤ُ٣

ألاهضاٝ اإلاُلىبت، و ٖلى الغظل ؤلاصاعي ال٣ُام بضاعؾت ٧اُٞت لخدضًض البضاثل مٗخمضا ٖلى زبرجه الؿاب٣ت في 

ً هظا  .اإلاجا٫ و ٖلى هخاثج جداعب آلازٍغ

ٖملُا ًجب جدضًض البضاثل التي لها ٖال٣ت مباقغة بخد٤ُ٣ الىخاثج اإلاُلىبت ٖلى ؤن ج٩ىن هظه 

 :اإلاىاعص اإلاخاخت ؤما مخسظ ال٣غاع بهظا ٞةن ٖملُت جدضًض البضاثل جخُلب مً ؤلاصاعة ما ًلي البضاثل يمً خضوص

ال٣ضعة ٖلى جُىٍغ الخلى٫ البضًلت والخهىع في خ٣ل ال٣ضعة ٖلى جُىٍغ الخلى٫ البضًلت والخهىع في خ٣ل - 

 .وبسانت الجضًضة منها بًجاص الخلى٫ 

ً في هٟـ اإلاجا٫ ختى ًم٨ً -  خماص الىاؾ٘ ٖلى الخجاعب والسجالث الؿاب٣ت ومٗلىماث وزبراث آلازٍغ الٖا

 .بجمُ٘ اإلاٗلىماث والىىاحي اإلاخٗل٣ت باإلاك٩لت و بالخالي ب٩ل الخلى٫ اإلام٨ىت ؤلاإلاام

  :جلييم البدیل* 

وهى ًخُلب صعاؾت واُٞت ل٩ل بضًل ًخًمً جدضًض الىخاثج اإلاترجبت ٖلى ٧ل بضًل وج٩لٟت ٧ل بضًل 

بىاء ٖلى مٗاًحر ٞىُت ا٢خهاصًت واظخماُٖت مدضصة وبٗض طل٪ ٣ًىم الغظل  (اإلاىاػهت بحن ؤلاًجابُاث والؿلبُاث)

بم٣اعهت جل٪ البضاثل م٘ بًٗها البٌٗ، حٗض هظه اإلاغخلت نٗبت ظضا ٢ُاؾا باإلاغاخل الؿاب٣ت ألجها  ؤلاصاعي 

                                                             
ت، الُبٗت   1 . 46 -45، م م2006،صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن،٧1اؾغ ههغ اإلاىهىع، ألاؾالُب في اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع
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اإلاؿخ٣بل والٓغوٝ والٗىامل التي جازغ ٖلى ال٣غاع وهظا ٣ًىم ٖلى مٗلىماث ٌٛلب ٖليها  جخُلب الخيبا بدىاصر

 .نٟت ٖضم الخإ٦ض

جُٟض هظه الخُىة في ج٣لُو ٖضص البضاثل وطل٪ بٗض َغح وبهما٫ البضاثل التي ال جد٤٣ الخض ألاصوى 

ت  مً اإلاٗاًحر وهظا ًىٞغ و٢ذ ؤ٦ثر لإلصاعة الجساط ال٣غاع بُٗض ًٖ ما ٌٗٝغ بال٣غاع   (مؿخىي الغيا)اإلاىيٖى

 . ال٣غاع الٗاظل والٟىعي جدذ الًِٛ ؤي

 : جخإل٠ هظه اإلاغخلت مً الخُىاث الخالُت :(هػىج اللساز )املسخلت النهائيت  - 3

  :الاخخياز* 

 ٣ً٘ الازخُاع ٖلى البضًل اإلاىاؾب مً وظهت هٓغ الغظل ؤلاصاعي وطل٪ بٗض ٢ُام بالخُىاث الخمـ

 :الؿاب٣ت والاؾترقاص بما ًلي

 .اإلاىاػهت بحن الٟىاثض اإلاخى٢ٗت واإلاساَغ اإلاترجبت ٖلى طل٪ في ازخباع ؤوؿب بضًل- 

ت اإلاُلىبت والى٢ذ اإلاىاؾب وا٢ُٗت البضًل و -  ازخُاع البضاثل ألا٦ثر ٦ٟاًت مً هاخُت اؾخ٣ال٫ اإلاىاعص والؿٖغ

ت التي حٗمل ٖلى جىُٟظه ازخُاع البضًل الظي ًد٤٣  بم٩اهُت جىُٟظه اؾدىاصا للمىاعص اإلاخاخت وزانت البكٍغ

٩ىن ميسجما م٘ ؾُاؾتها وبؾتراجُجُتها ألاهضاٝ الخىُٓمُت للمىٓمت  .ٍو

 1.ازخباع البضًل الظي ًيخج ٖىه ؤ٢ل ما ًم٨ً مً عصوص ألاٞٗا٫ لضي اإلاىٟظًً- 

: جىفير اللساز* 

م ؤن ال٣غاع ٩ًىن ٢ض نضع الخىُٟظ ًإحي لجٗل ال٣غاع  وحٗض هظه اإلاغخلت جابٗت للمغاخل الؿاب٣ت ٚع

وملمىؽ زانت بٗض ؤن ًًمً مخسظ ال٣غاع حٗاون وجٟاٖل الجمُ٘ ٖلى جىُٟظ ال٣غاع، وهظا ًخُلب  وا٢عي

 .إلهجاح جىُٟظ ال٣غاع مشل ال٣ُام بإٖما٫ الخدحز للٗاملحن (اإلاضًغ)ؤلاصاعي  صوعا مهما مً الغظل

بن ال٣غاع في خض طاجه ٖضًم ال٣ُمت و٦شحرا ما جى٤ٟ الى٢ذ والجهض واإلاا٫ مً ؤظل الىنى٫ بلى ٢غاع 

بٗض هظا ًبضص ٧ل طل٪ بؿبب ٞكلىا في جىُٟظه ولهظا بٗض ؤن ًخم ازخُاع البضًل ألاوؿب  ؾلُم ومى٣ُي، زم

ال٣غاع ؤو الخل ًجب ؤن ٩ًىن له ٞاٖلُخه في الخىُٟظ ختى ًد٤٣ الهضٝ اإلايكىص،  لخل اإلاك٩لت اإلاُغوخت ٞةن

ٗخ٣ض ؤن بٌٗ مخسظي ال٣غاعاث ؤن خ٣اص زاَئ  َو صوعهم ًيخهي بازخُاعهم ألاًٞل بضًل ول٨ً هظا الٖا

                                                             
 1 ٧16اؾغ اإلاىهىع، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  1
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ً ومخابٗت الخىُٟظ، ٦ما ؤن قٗىع الٗاملحن بمكاع٦تهم  بُبُٗت الخا٫ ألن ال٣غاع  ًخُلب جىُٟظه حٗاون آلازٍغ

. ٖمل ٞٗا٫ ومىخج في نى٘ ال٣غاع ٌؿاهم بك٩ل ٦بحر في خؿً جدىٍل البضًل بلى

أهميت غمليت اجخاذ اللساز / ثاهيا

حٗخبر ٖملُت اجساط ال٣غاع ه٣ُت البضء باليؿبت لجمُ٘ اليكاَاث والٟٗالُاث الُىمُت في خُاة 

وألن الخى٠٢ ٖلى اجساطها ًاصي بلى قلل الٗمل واليكاٍ وجغاظ٘ اإلااؾؿت ومً هىا اٖخبرث ٖملُت  اإلااؾؿاث

ت، وؤجها الٗمل الٛالب للمضعاء، وهٓغا لظل٪ ٞةن هجاح اإلااؾؿت ًخى٠٢ بلى  اجساط ال٣غاع ظىهغ الٗملُت ؤلاصاٍع

 .٦بحر ٖلى ٢ضعة و٦ٟاءة مخسظي ٢غاعاث ؾلُمت ومىاؾبت خض

ملُت ، وجؼصاص هظه الٗملُت ؤهمُت ونٗىبت  ٦ما ؤن هظه الٗملُت الصخُدت جدخاط بلى ٢ضعاث ٞىُت ٖو

 .وح٣ُٗضاث باػصًاص حجم اإلااؾؿاث وضخامت وحٗضص ؤهضاٞها ومهامها، واعجباٍ جل٪ اإلاهام بمهالح اإلاجخم٘

ت  اث٠ ؤلاصاٍع وبالخالي ٞةن ؤؾاؾُت ومدىعٍت ٖملُت اجساط ال٣غاعاث جخجلى مً زال٫ ج٩املها م٘ الْى

هسُِ زم هخسظ ال٣غاعاث الظي حهخم : ٞىجض مشا٫ ؤن الخسُُِ ال ًخم بال باجساط ال٣غاع ألاو٫ وهى ، اإلاسخلٟت

 :ما ًلي  بخدضًض

 .ألاهضاٝ مً الخسُُِ الىاظب جد٣ُ٣ها- 

 .اإلاىاعص الالػمت لخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ- 

ما٫ وجدضًض اليكاَاث الالػمت لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ-  ٣ت جىُٟظ ألٖا  .ٍَغ

 .م٩ان وػمان جىُٟظ الخُِ- 

ُٟت الخسُُِ ؤما باليؿبت للخىُٓم ٞةهه ، ولظل٪ حٗض ٖملُت اجساط ال٣غاعاث ٖملُت هامت وم٨ملت لْى

ت ؤزغي مً ال٣غاعاث إلاٗالجت بٌٗ اإلاكا٧ل ألاؾاؾُت مً بُنها  :٢غاعاث جبحن  ًخُلب مجمٖى

ت)هٕى الؿلُت التي جمىذ ل٩ل مىهب بصاعي -  ُُٟت، اؾدكاٍع  .(جىُٟظًت، ْو

ت)صعظت حٗىٌٍ الؿلُت -  ت ، الالمغ٦ٍؼ  .(اإلاغ٦ٍؼ

 .اإلاؿاولُت وؤؾـ جىػَ٘ الٗمل واإلاىانب- 

 .الٗال٢اث بحن ألا٢ؿام وؤلاصاعاث- 

 .زُىٍ الاجها٫ بحن مسخل٠ ؤظؼاء اإلااؾؿت- 
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٤ ٖملُت اجساط ال٣غاعاث-  حرها مً ألامىع التي ًٟهل ٞيها ًٖ ٍَغ  .ٚو

ُٟت الخىظُه ؤًًا لها ٖال٢ت وز٣ُت واٖخماصًت بٗملُت اجساط ال٣غاع ٞخسظ ؾلؿلت مً  غي ؤن ْو ٍو

ت التي جبحن ما ًلي ال٣غاعاث  :ؤلاصاٍع

o ألاؾلىب ألاًٞل في الخىظُه وبنضاع ألاوامغ والخٗلُماث. 

o  (ماصًت ، مٗىىٍت ، الازىحن مٗا)الىؾاثل اإلاؿخسضمت في الخدٟحز. 

o َغ١ ؤلاقغاٝ اإلاخبٗت. 

ت وبحن الٗما٫ ُٞما بُنهم و٦ظا  و٧ل ما مً قإهه ال٣ًاء ٖلى الخًاعب بحن مهالح الٗاملحن وؤلاصاٍع

 .ٖلى مخابٗت ؾحر الٗمل وؤلاقغاٝ ٖلُه ما ٌؿاٖض

ت مً ال٣غاعاث والتي جخٗل٤ بخىيُذ ما  ُٟت الغ٢ابت صون اجساط مجمٖى  :ًلي٦ما ال ًم٨ً ؤن جخم ْو

  اليكاَاث التي جسً٘ للغ٢ابت .

 ؤهىإ ومٗاًحر الغ٢ابت. 

 هٕى اإلاٗلىماث اإلاُلىبت للغ٢ابت. 

 الى٢ذ اإلاىاؾب لخصخُذ الاهدغاٞاث. 

اث٠ ال ًخد٤٣ وظىصها وجىُٟظها بال بط جم اجساط ٢غاعاث بكإجها وظمُ٘ اليكاَاث ألازغي   ٩ٞل هظه الْى

. اإلاخٗل٣ت بها وهظا ما ًجٗلىا جهخم بهظه الٗملُت بك٩ل ًضٖم اإلاجخم٘ واإلااؾؿت مٗا

الػالكت بين الخدكيم الداخلي والخازجي : املبدث الثالث

 ٌ الخدكيم املداطبي الداخلي : املطلب ألاو

ف الخدكيم املداطبي الداخلي وخطائطه- 1  1:حػٍس

فه-  1 -1  : هىا٥ ٖضة حٗاعی٠ حكمل الخض٤ُ٢ الضازلي هظ٦غ منها :حػٍس

ُٟت اؾدكاعة جماعؽ:  م1999حٍٗغ٠ ؤنضعه مٗهض اإلاض٣٢حن الضازلُحن في ظىان -   الخض٤ُ٢ الضازلي هى ْو

ُت مغشخت لخ٣ضًم ٢ُمت مًاٞت و جدؿحن ؾحر اإلااؾؿت، حؿاٖض ٖلى بلٙى ألاهضاٝ  باؾخ٣اللُت ومىيٖى

٣ت  .مىٓمت و ٣ٖالهُت وجدؿحن  حؿُحر ألازُاء و َغ١ الدؿُحر بٍُغ

                                                             
. 16-15 ، م 2005 /2006 صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت،مظ٦غة ماظؿخحر في ٖلىم الدؿُحر ٕٞغ بصاعة ؤٖما٫، ظامٗت وع٢لت، 1
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  هىا٥ زالزت زهاثو ؤؾاؾُت هي:خطائطه- 

  :املظاغدة في الدظيير- 

اإلاؿاولحن  بن لٟٔ مؿاٖضة ًمحز الخض٤ُ٢ الضازلي ًٖ ؤي جهٝغ بىلِس ي ٞاإلاض٤٢ الضازلي ٌؿاٖض

 .ٖلى جدؿحن ؤصائهم مً ؤظل ؤن ٌٗملىا بإ٦ثر ٞاٖلُت ٞهى ًىصح، ٌؿاٖض، ٣ًترح ل٨ىه ال ٣ًغع 

:  ال ًدىم غلى ألاشخاص- 

 .ألاصاء بن هضٝ الخض٤ُ٢ الضازلي ًخمشل في اإلاؿاٖضة ٖلى جدؿحن ألاصاء و لِـ الخ٨م ٖلى

بن هظه الخانُت ال حٗني بإن ا٢تراخاث اإلاض٤٢ الضازلي ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن لها جإزحر ٖلى ألاشخام 

غ  الخايٗحن الٗملُت  .الخض٤ُ٢الخض٤ُ٢، وبهما ٌٗني ٖضم بصعاط ؤؾماء ألاشخام في ج٣اٍع

ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي ال ًجب ؤن جسً٘ لًٛىٍ، لظل٪ ٞاإلاض٤٢ ًجب ؤن ٩ًىن : ب٩ل اؾخ٣اللُت-  بن ْو

ه، وؤن ٩ًىن مؿخ٣ال ًٖ ألاشخام الخايٗحن لٗملُت الخض٤ُ٢ مؿخ٣ال  .ًٖ مىيٖى

اث٠ ؤزغي و٦ُُٟت جىُٓمه- ب  :خضوص الخض٤ُ٢ الضازلي م٘ ْو

 :خدود الخدكيم الداخلي مؼ وظائف أخسي  –1

  :الخدكيم الداخلي والاطدشازة الخازحيت- 1– 1

ُٟت الاؾدكاعة في ٚالبُت ألاخُان مً َٝغ م٩اجب ً مً  جماعؽ ْو الخض٤ُ٢ التي جخىٞغ ٖلى مؿدكاٍع

ُٟت   ُٟت م٣اعهت بْى مسخل٠ الازخهاناث، هظه الْى

 1:جخىٞغ ٖلى  ؤعب٘ زهاثو الخض٤ُ٢ الضازلي

 .ًُلب اإلاؿدكاع لخل مك٩لت زانت ومدضصة جخٗل٤ بمجا٫ ازخهانه- 

 .مهمت مدضصة و مدضوصة الى٢ذ- 

ت الٗامت ؤو ؤخض - غه، وهظا اإلاؿاو٫ ٢ض ٩ًىن اإلاضًٍغ ٌٗمل لهالح مؿاو٫ مٗحن، هى الظي ًدخٟٔ بخ٣ٍغ

ً في  .مجا٫ زام اإلاؿحًر

  :الخدكيم الداخلي والخفخيش- 1 – 2

                                                             
 .18 صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م1
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ًًمً الغ٢ابت الخماثُت  بن مجا٫ جضزل اإلاض٤٢ الضازلي ًسخل٠ ًٖ مجا٫ جضزل اإلاٟدل ، ٞاألو٫ 

حؿمذ له با٦دكاٝ  ؤما الشاوي ٣ُٞىم ؤخُاها بةٖضاص ع٢ابت ٢مُٗت، ٦ما ٣ًىم اإلاٟدل بمغا٢بت قاملت للٗملُاث

 .ألازُاء ؤو الٛل

ؤما باليؿبت للمض٤٢ ٞةن ا٦دكاٝ ألازُاء ٢ض ٩ًىن بمدٌ الهضٞت ألن اإلاض٤٢ ًسخبر الٗملُاث ًٖ 

٤ جُب٤ُ ٢ىاٖض الُٗىت الٗكىاثُت ٦ما حهخم الخٟخِل باألشخام ؤما الخض٤ُ٢ ٞيهخم ب٨ُُٟت ؾحر الىٓم  1.ٍَغ

  :الخدكيم الداخلي ومساكبت الدظيير - 1 – 3

في الدؿُحر ٖلى الخد٨م في  ل٣ض مغ الخض٤ُ٢ الضازلي مً الغ٢ابت البؿُُت للمداؾبت بلى اإلاؿاٖضة

اإلاىاػهاث زم بلى ال٣ُاصة  الٗملُاث و٦ظل٪ مغث مغا٢بت الدؿُحر مً اإلاغا٢بت البؿُُت للخ٩ال٠ُ بلى مغا٢بت

ً هامحن هما  :الخ٣ُ٣ُت للماؾؿت وجخمحز مغا٢بت الدؿُحر بٗىهٍغ

ُٟت خُىٍت-   .ؤجها ْو

 .ؤجها في زضمت ألاصاء- 

٧لخا الخانِخحن حؿمدان بخدضًض ؤوظه الدكابه و الازخالٝ والخ٩امل بحن مغا٢بت الدؿُحر والخض٤ُ٢ 

 2.الضازلي

  أوحه الدشابه: 

 .٦الهما حهخم ب٩ل وكاَاث اإلااؾؿت-  

 .لِـ ل٩ل منهما ؾلُت مهىُت- 

اث٠ خضًشت وفي خالت جُىع -   .ْو

لى ؾلُت في اإلااؾؿت-  .٦الهما زاي٘ أٖل

  أوحه الاخخالف: 

مغا٢بت الدؿُحر جُب٤ ٖلى ٧ل ما هى ٦مي ، ؤما الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي الضازلي ًخٗضي هظا اإلاجا٫ بلى مداالث 

ُت، الٗال٢اث الاظخماُٖت، واإلادُِ ألامً،)  .(الىٖى

                                                             
1 Jaques bernard , theorie et pratique de l'audit interne ,ED :organisation, paris , 2000,p 

 .20- 19 صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م2
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 ٖمل اإلاض٤٢ مسُِ ومنهجي ٣ًىم به ٖلى مضاع الؿىت ؤما مغا٢ب الدؿُحر ٖمله مىظه خؿب ؤولىٍاث ؤلاصاعة- 

 .الٗامت

 .اإلاض٤٢ الضازلي ٌؿعى بلى جىٞحر اإلاٗلىمت الجُضة إلاغا٢ب الدؿُحر: الخ٩امل- 

  :الخدكيم الداخلي ووظيفت الخىظيم - 1 – 4

ججىب ال٣ُام بٗمل مهلخت  اإلاض٤٢ الضازلي بةم٩اهه ؤن ًبضي عؤًه في الخلى٫ اإلا٣ترخت بال ؤن ٖلُه

 :الخىُٓم وهظا الؿببحن 

 .٢ض ٣ًٟض اإلاض٤٢ الضازلي اؾخ٣اللُخه بطا اقتر٥ مباقغة في ٢غاعاث الدؿُحر

 :جىظيم وظيفت الخدكيم الداخلي - 2

 1:بن جىُٓم ٖمل اإلاض٣٢حن الضازلُحن ًخمشل في بٖضاص ما یلي

  :ميثاق الخدكيم-2-1

ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي، هظه الىز٣ُت ًجب ؤن جدخىي ٖلى اإلاٗلىماث  :الخالُت وهى وز٣ُت ؤؾاؾُت لْى

 .جدضًض ويُٗت الخض٤ُ٢ الضازلي في اإلااؾؿت-  

إل ٖلى ٧ل الىزاث٤ والاجها٫ ب٩ل ألاشخام ومٗاًىت ٧ل اإلاٗضاث وألاصواث الالػمت-   الؿماح للمض٤٢ باإَل

 .للؿحر الخؿً إلاهمت اإلاض٤٢

 .جدضًض مجا٫ الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي-  

 :٦ما ؤن هىا٥ بٌٗ مىاز٤ُ الخض٤ُ٢ حُٗي مٗلىماث بياُٞت ًٖ

 .الغ٢ابت الضازلُت- 

ب اإلاض٣٢حن -   ٠ُ وجضٍع  .جْى

 .ؤلاظغاءاث اإلاىهجُت ملهمت الخض٤ُ٢-  

اعاث باإلااؾؿت  .هظه الىز٣ُت ٖىض بٖضاصها وجدًحرها ًجب ؤن جىػٕ ٖلى ٧ل ؤلَا

                                                             
 .22 صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م1
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  :مخطط الخدكيم الداخلي- 2-2

ُلب بٖضاص هظا اإلاسُِ ٖضة  هظا اإلاسُِ في اإلااؾؿت ًجب ؤن ٌكمل ٧ل اإلاىايُ٘ جض٣ُ٢ها، ٍو

 .ؾىىاث، ٖمىما ٞةن مسُِ ٧امل للماؾؿت ٦بحرة ٢ض ٌكمل ٖكغاث ألاوعا١

م٨ً جمشُله  ٦ما ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هظا اإلاسُِ ال ًم٨ً ؤن ًيخهي وبهما ٧ل ؾىت ًجب حٗضًله ٍو

 :باإلاسُِ ٧اآلحي

 مخطط الخدكيم الداخلي :(01)الجدٌو زكم 

 C.R  2004 2003 2002 2001 2000الخدكيم مهام 

 مهلخت اإلاؿخسضمحن     

اث  مهلخت اإلاكتًر

ىت  مهلخت الخٍؼ

 مهلخت ؤلاقهاع

ىت  الخٍؼ

 الاؾدشماعاث

 ألاعق٠ُ

 ال٣ٗىص

الٗالم آلالي 

     

         

Jaque Bernard , théorie et pratique de l audit interne ,ED,organisation , paris, 2000, p 80:املطدز 

  ًمشل ؾىت آزغ جض٤ُ٢ : الٗمىص ألاو٫. 

 ًمشل الى٢ذ اإلاؿخٛغ١ إلهجاػ اإلاهمت: الٗمىص الشاوي. 

 ًىضح مٗض٫ الخُغ اإلا٣بى٫ : الٗمىص الشالض. 

  ً٘ىضح مهام الخض٤ُ٢ : الٗمىص الغاب. 
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  مضة ألازغي  .جبحن جىػَ٘ هظا الخض٤ُ٢ ٖلى الؿىىاث: ألٖا

٣ت ؤصاء الخض٤ُ٢ الضازلي وا٦دكاٞه لألزُاء و الٛل- ط  .ٍَغ

٣ت ؤصاء الخض٤ُ٢ الضازلُت - 1  1:ٍَغ

ُت اإلاكا٧ل التي ٢ض جازغ ٖلى ؤصاء ٖملُاتها و هٓامها ؤلاصاعي  بُٗت اإلااؾؿت وهٖى بن ازخالٝ وكاٍ َو

م هظا الازخالٝ ٞةن هىا٥ ٖىانغ  ججٗل ٖمل اإلاض٤٢ الضازلي ًسخل٠ مً ماؾؿت بلى ؤزغي بال ؤهه ٚع

 : في ظمُ٘ ألاخىا٫ ؤهمهااإلاض٢ض٢ىن الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ًجب ؤن ًلتزم بها  مكتر٦ت في ؤصاء

  :الخدليم- 1 -1

 حهضٝ بلى الخإ٦ض مً مضي صخت الٗملُاث اإلاداؾبُت مً خُض الض٢ت اإلاداؾبُت واإلاؿدىضًت وؾاإلات

الخىظُه اإلاداؾبي وظم٘ ألاصلت وال٣ىاهحن التي جشبذ مضي نض١ ما جخًمىه السجالث و ما ًترجب ٖلُه مً 

خماص ٖليها في اجساط ال٣غاعاث، ؤماهت  البُاهاث اإلاداؾبُت و بم٩اهُت الٖا

  :الخدليل -1-2

ت وبظغاءاث الغ٢ابت الضازلُت والخؿاباث وؤلاظغاءاث   ٣ًهض به الٟدو الاهخ٣اصي للؿُاؾاث ؤلاصاٍع

خُلب بظغاءاث اإلا٣اعهاث والغبِ  غ التي ج٣٘ صازل هُا١ الٟدو ٍو اإلاداؾبُت واإلاؿدىضاث والسجالث والخ٣اٍع

غجبِ الخدلُل بالخد٤ُ٣  بحن ذ بلى اإلابُٗاث، ٍو اثضة بيؿبت بظمالي الٍغ  والالٗال٣اث مشل الغبِ بحن الاؾدشماع ٖو

 .ٞانل بُنهما  ًىظض

  :الالتزام -1-3

٣ا للُغ١ والىٓم وال٣غاعاث   ت اإلاغؾىمت وؤصاء الٗملُاث ٞو ٣هض بها الالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع ٍو

ت ت ما بطا ختى ؤلاصاٍع  ًخد٤٣ الاهًباٍ بالخىُٓم، ٣ٞض جم الخىنل بلى هخاثج مغيُت وم٘ طل٪ حهم ؤلاصاعة مٗٞغ

اصة  ٧اهذ هظه خٗحن ٖلُه ٍػ الىخاثج ٢ض جد٣٣ذ مً زال٫ اإلاماعؾت اإلاهغح بها وبما ًخماش ى م٘ الؿُاؾاث، ٍو

ً ٦ما ؤن بصاعة الخض٤ُ٢ الضازلي ال ج٣خهغ ٖلى اإلاداؾبحن  اإلاىا٢٘ مً و٢ذ خماص ٖلى آلازٍغ ضم الٖا آلزغ ٖو

حرهم  2.واإلاض٢حن وبهما ًم٨ً ؤن جؼوص ب٣اهىهُحن ٚو

  :الخلييم -1-4

                                                             
 .25-24صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 1
 .25 صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م2
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اٖلُت وا٢خهاصًت الؿُاؾاث وؤلاظغاءاث التي حؿحر غ الصخص ي الىاعي ًٖ مضي ٦ٟاًت ٞو  هى الخ٣ٍغ

٣خض ي الخ٣ُُم ججمُ٘ البُاهاث  ٖليها الكغ٦ت وما لضحها مً حؿهُالث ب٣هض جغقُض ألاصاء وجُىٍغه، ٍو

 .وج٣و بالخ٣اث٤ والاؾخٗاهت بأعاء اإلاؿاولحن م٘ ج٣ُُم هظه الؿغاء والا٢تراخاث واإلاٗلىماث

س -1-5 :  الخلٍس

٣ت مٗالجتها وما جىنل بلُه مً هخاثج وجىنُاث ٍغ غ اإلاض٤٢ الضازلي ًبرػ اإلاك٩لت وؤهمُتها َو  ج٣ٍغ

غ ًٖ  غ ًٖ اإلاؿاو٫ ًٖ اليكاٍ مدل الٟدو لخجىب حكىٍه الخ٣اث٤ ؤو ؾىء الخ٣ٍغ ًٟل ٖغى الخ٣ٍغ ٍو

ألامىع، وجدبلىع ٢ضعة اإلاض٤٢ الضازلي ًٖ الٗغى الىاعي و الىاضح لىخاثج ما ٢ام به مً ٞدو و  بٌٗ

 .ج٣ص ي

:  الخطأ والغش - 2

ال ًسلى ؤي هٓام مداؾبي مً اإلاسالٟاث مهما ٧اهذ ٦ٟاًت هٓام الغ٢ابت الضازلُت، و ٢ضعة الٗاملحن 

ش بال ؤهه في ؤًامىا هظه  باإلااؾؿت، ول٣ض ْل ا٦دكاٝ ألازُاء مً ألاهضاٝ الغثِؿُت لٗملُت الخض٤ُ٢ ٖبر الخاٍع

مً مجغص البدض ًٖ ألازُاء بُٗىت بلى مهمت الهضٝ منها للخإ٦ض مً ؤن الىٓم اإلاؿخٗملت  جدىلذ هظه اإلاهمت

٣ت  1.ججٗل مجاالث مساَغ ألازُاء اإلاؿمىح بها ؤ٢ل ما ًم٨ً مً َٝغ ؤلاصاعة بٍُغ

: الخطأ وأطباب ازجيابه- 2-1

٣ًهض بالخُإ الخُب٤ُ الخاَئ للُغ١ والخ٣ىُاث اإلاداؾبُت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ مالُت ٚحر ؾلُمت،   

غظ٘ الؿبب اخخما٫ وظىص ؤزُاء في البُاهاث اإلاداؾبُت بلى ؤن هظه البُاهاث مىظ حسجُلها بالضٞاجغ الُىمُت  ٍو

 و٢ذ ٖغى هخاثجها النهاثُت في ق٩ل ٢ىاثم مالُت جمغ بمغاخل مخٗضصة بال ؤهه ختىاإلااٍضة لها  مً اإلاؿدىضاث

 2:بعظإ ؤؾباب وظىص الخُإ في البُاهاث اإلاداؾبُت بلى ؾببحن عثِؿحن هما بهىعة ٖامت ًم٨ً

 .الجاهل باإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها- 

ما٫ اإلاٗهىصة بما ٖليهم-   .الؿهى ؤو ٖضم بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت مً ٢بل مىْٟي صاثغة اإلاداؾبت في ؤصاء ألٖا

 3: و لألزُاء ؤهىإ هي

                                                             
ت . ص 1 ت والخُب٤ُ، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع   .134،م 1990مدمض ؾمحر نبان، مدمض الُٟىمي، اإلاغاظٗت بحن الىٍٓغ

 .28 صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م2
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 :ًم٨ً ؤن ًإزظ هظا الىٕى الك٩لحن الخالُحن: ؤزُاء الخظٝ و الؿهى - 

الخُإ بهظا الك٩ل ال ًازغ ٖلى جىاػن محزان الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ٧ىهه الخظٝ مـ : الؿهى ؤو الخظٝ ال٨لي*- 

ال٣ُض ؤو الدسجُل اإلاداؾبي له، لظا ٞا٦دكاٞه نٗب ل٨ً لِـ مؿخدُال، ولخُٗحن ا٦دكاٞه وؿخٗمل  َغفي

اإلا٣اعبت بمُاب٣ت ما جم حسجُله ٖلى مؿخىي البى٪، بما جم حسجُله ٞٗا٫ ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت،مما  وؾُلت

م٨ىىا مً جصخیذ و حسجُل ال٣ُض ٌُُٗىا  .اهدغاٝ ٣ًضع ب٣ُمت ٖضم حسجُل الخض٤ٞ اإلاالي ٍو

بن و٢ٕى خظٝ ظؼجي ل٣ُض مٗحن ٌُٗي لىا محزان جض٤ُ٢ ٚحر متزن ،مما ٌؿمذ : الؿهى والخظٝ الجؼجي*- 

٤ الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي وجصخُده بةزباث الجؼء اإلادظٝو وبؿهىلت  .مً ا٦دكاٝ هظا الخُإ ًٖ ٍَغ

م٨ً ؤن (ظم٘، الُغ ، الًغب، والترخُل)جدضر هظه ألازُاء في الٗملُاث اإلاداؾبُت : ؤزُاء بعج٩ابُت*-   ٍو

 :ٌكمل ألازُاء الخالُت

 ٖىض خضور ؤزُاء ظم٘ مشا٫ في خؿاب مجمٕى اإلابلٜ ب٩ل الغؾىم في ٞاجىعة مُٗىت ال ًازغ: ؤزُاء خؿابُت- 

هظا الخُإ ٖلى جىاػن محزان الخض٤ُ٢، ل٨ً خضور زُإ خؿابي في اؾخسغاط عنُض مٗحن ًازغ ٖلى جىاػن 

 .الخض٤ُ٢ محزان

 .جدضر هظه ألازُاء ٖاصة ٖىض الدسجُل اإلاداؾبي للٗملُاث و ٖىض جغخُلها بلى صٞتر ألاؾخاط: ؤزُاء ع٢مُت- 

٣ًهض بها جل٪ ألازُاء التي جخ٩اٞإ م٘ بًٗها البٌٗ، ٞٗىض خضور زُإ مٗحن : ؤزُاء مخ٩اٞئت ؤو مٗىيت- 

ٗىى م٣ضاع الٟغ١ في الدسجُل ألاو٫ بدُض ال ًازغ ٖلى جىاػن محزان  في حسجُل ٖملُت مُٗىت ًدضر زُإ، َو

 .الخض٤ُ٢

لى عبدُتها : ؤزُاء ٞىُت-  حٗخبر هظه ألازُاء مً بحن ألاخضار التي جازغ ٖلى ويُٗت اإلااؾؿت الخ٣ُ٣ُت ٖو

غظ٘ ظل هظه ألازُاء في جُب٤ُ اإلاباصت اإلاداؾبُت ؤو ٖضم  ومغ٦ؼها ت الالتزاماإلاالي ٍو  بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

 .اإلاغؾىمت

 1:الغش وأطباب ازجيابه- 2-2

ه   اث التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ )ٖلى ؤهه " قغ٦ـ"ٌٗخبر الٛل زُإ ًٖ ٢هض ؤو ٦ما ٖٞغ ٧اٞت الخهٞغ

وطل٪ لخد٤ُ٣ مىٟٗت ٚحر مكغوٖت ٖلى خؿاب الٛحر ؤما مداؾبُا ُٞم٨ً الخُغ١ بلى  (الخضلِـ وزُاهت ألاماهت
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الخالٖب في البُاهاث اإلاداؾبُت التي جدخىحها ال٣ىاثم اإلاالُت بمض ٞخد٤ُ٣ ٚغى مٗحن ٚحر  الٛل ٖلى ؤهه

 .مكغوٕ

م٨ً جدضًض ألاؾباب الضاٞٗت بلى اعج٩اب الٛل مً زال٫ الٗىانغ آلاجُت  :ٍو

 .مداولت حُُٛت عجؼ مٗحن في الهىضو١ ؤو ازخالؽ ؾاب٤- 

غاى مُٗىت-   .مداولت بصاعة اإلااؾؿت الخإزحر ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت أٚل

ؤخُاها حٗمل بصاعة اإلااؾؿت ٖلى الخالٖب في الخؿاباث والضٞاجغ وسجالث : الخالٖب في خؿاباث اإلااؾؿت- 

٩ىن طل٪ باؾخٗما٫ َغ١ ٚحر مكغوٖت ب٣هض الخإزحر ٖلى مضي صاللت ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى هدُجت  اإلاداؾبُت، ٍو

اإلااؾؿت ومغ٦ؼها اإلاالي و ٩ًىن هظا الخالٖب بما ٢هض جطخُم ؤو جسٌُٟ هدُجت الضوعة و ٢ض ج٩ىن اإلابخُٛاث 

 :ألاؾاؾُت مً وعاء هظا الخالٖب هي

ً بش٣ت ؤصخاب اإلااؾؿت و ببهامهم بالدؿُحر الجُض-   .الاخخٟاّ مً ٢بل اإلاؿحًر

ً مً اإلا٩اٞإة هدُجت ألاعباح اإلاد٣٣ت-  اصة ههِب اإلاؿحًر . ٍػ

٘ ؤؾهم اإلااؾؿت في الؿى١ اإلاالُت-  . مداولت ٞع

هظه اإلاخٛحراث جسو الخالٖب ٢هض جطخُم هدُجت الضوعة ؤما اإلاخٛحراث مً وعاء الخالٖب ٢هض 

 1:جسٌُٟ هدُجت الضوعة هي

بي-   . مداولت التهغب الًٍغ

 .مداولت الخهى٫ ٖلى بٖاهاث مً َٝغ الضولت ؤو َلب ٞغى خماًت ٖلى مىخجاتها- 

. جسٌُٟ ؤؾهم اإلااؾؿت في البىعنت للؿماح بخد٤ُ٣ ؤٚغاى شخهُت- 

 .الخدكيم املداطبي الخازجي: املطلب الثاوي 

 هي مهىت ٣ًىم بها ؤشخام مً زاعط اإلااؾؿت ٖلى ؤؾاؽ حٗا٢ضي، ٣ًضمىن زضماتهم :ممازطت املهىت-أ

 .مؿخ٣لت لخؿابهم الخام بهٟت
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ًماعؽ الخض٤ُ٢ الخاعجي مً َٝغ شخو ًُل٤ ٖلُه مداٞٔ ؤو مىضوب الخؿاباث، خُض حٗٝغ 

مىضوب الخؿاباث هى ٧ل شخو ًماعؽ بهٟت ٖاصًت باؾمه الخام :  ٧اآلحي٢08/91اهىن   م27ًاإلااصة 

ت بما ٞيها قغ٧اث ألامىا٫ و ٦ظا  وجدذ مؿاولُت مهىت الكهاصة بصخت و اهخٓامُت خؿاباث الكغ٦ت الخجاٍع

 1.الاظخماُٖت والى٣اباث الجمُٗاث و الخٗايضًاث

ت مً ألاشخام  .وجماعؽ هظه اإلاهىت مً م٩اجب ٞغصًت ؤو ٖلى ق٩ل مجمٖى

  :املمازطت الفسدًت –1

جىػ مماعؾت اإلاهىت لألشخام الظًً  جماعؽ مهىت مىضوب الخؿاباث بهىعة ٞغصًت وشخهُت ٍو

  هظه الكغو91ٍ / 04 / 24املاعر في91 / 08 مً ال٣اهىن 6جخىٞغ ٞيهم الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في البىض 

 :جخلخو ُٞما ًلي 

ت-   .الجيؿُت الجؼاثٍغ

 .لم ًخٗغى ل٣ٗىبت ظىاثُت ومسالٟاث - 

 .خانل ٖلى قهاصة ظامُٗت ؤو ما ٌٗاصلها - 

ني للمداؾبحن -  .مسجل في ظضو٫ اله٠ الَى

 .ؤن ًاصي ًمُىا ٢اهىهُا ؤمام مد٨مت ب٢لُمُت - 

  :املمازطت في شيل شسواث –2

ني للخبراء  ٢ض جاؾـ قغ٧اث مداؾبت بحن ؤشخام م٣ُضًً ظمُٗهم في الجضو٫ اإلاهٟى الَى

ً ٚحر م٣ُضًً في الجضو٫ اإلانهي   ا٢خهاصًحن، خ٣ى٢ُحن)اإلاداؾبحن، ٦ما ٢ض جًم بلى ظاهبهم ؤشخام آزٍغ

الم آلالي بكٍغ ؤن ال جخجاوػ مؿاهمت هظه الٟئت زمـ و ٖكغون باإلااثت مً مجمٕى عؤؽ  (مخسههحن في ؤلٖا

 .الكغ٦ت ما٫

  :ألاحاهب لألشخاص الفسدًت املمازطت– 3

ألاشخام الُبُُٗحن مً ظيؿُاث ؤظىبُت لهم خ٤ في مماعؾت مهً ومىضوب الخؿاباث في الجؼاثغ 

 :ول٨ً بكغوٍ
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حن بمماعؾت اإلاهىت -  اجٟا٢ُت مبضؤ اإلاٗاملت )مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل ٌٗني الضولت ألاظىبُت حؿمذ للمهىُحن الجؼاثٍغ

 .(بحن الضو٫  باإلاشل

 وحٗخبر اإلاماعؾت الٛحر 91 /08 مً ال٣اهىن 06ؤن جخىٞغ ُٞه قغوٍ مماعؾت اإلاهىت اإلاىهىم ٖليها في البىض -

 000 . 50صط و 5000إلاهىت مىضوب الخؿاباث مسالٟت ٌٗل٤ ٖليها ال٣اهىن بٛغامت مالُت جتراوح ما بحن  ٢اهىهُت

ً، وي٠ٗ الٛغامت ؤو واخضة مً هاجحن  صط، وفي خالت ج٨غاع اإلاسالٟت ٣ٖىبت السجً جتراوح مً قهغ بلى قهٍغ

 .ال٣ٗىبخحن ٣ِٞ

ت لػمليت الخدكيم- ب   :الىثائم الػسوٍز

  :ملف الخدكيم -1

ٌكمل ٧ل ؤوعا١ الٗمل اإلاجمٗت ؤزىاء ٖملُت الخض٤ُ٢ وجبحن ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت للٗمل اإلاىجؼ مً َٝغ 

ان مً اإلالٟاث  1:اإلاض٤٢ ،وحٗخبر هظه اإلالٟاث مهضع مٗلىماث باليؿبت للٗمُل واإلاض٤٢ وهىا٥ هٖى

ٗخبر مغظ٘ لبٌٗ : اإلال٠ الضاثم - 1 - 1 ت َو ًدخىي ٖلى بٌٗ البُاهاث واإلاؿدىضاث التي لها نٟت الاؾخمغاٍع

 :اإلاحزاهُت التي ال جخٛحر مً ؾىت ألزغي هظ٦غ منها مغاکؼ

 .ال٣ٗىص الخإؾِؿُت وال٣ىاهحن- 

 .ال٣ىاثم اإلاالُت- 

 .محزان الخض٤ُ٢-

 .کكىٝ الدؿىٍاث الٟغصًت -

 .٢ُىص الُىمُت الخانت بالدؿىٍاث الٟغصًت-

 .نىعة مً زُاباث اإلاهاص٢اث-

 .بیاهاث باإلاؿدىضاث الىا٢هت- 

  :بسهامج الخدكيم -2
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ٌٗخبر  ٌكمل ٧اٞت الخُىاث التي ًجب ؤن ٣ًىم بها اإلاض٤٢ للخهى٫ ٖلى ؤصلت ؤلازباث اإلا٣ىٗت، ٦ما

 .البرهامج ؤصاة الخسُُِ و جيؿ٤ُ وجى٢ُذ بظغاءاث الخض٤ُ٢

  :دليل الػمل- 3

خ٩ىن مً ما ًلي  :ٌٗخبرکمغقض ًخًمً مٗاًحر الخض٤ُ٢ اإلاخٗاٝع ٖليها ٍو

 .حٗلیماث ٖامت - 

 .هماطط مً اؾخ٣هاءاث هٓام الغ٢ابت الضازلُت و مٗلىماث مٟهلت ًٖ ٦ُُٟت اؾخسضامها - 

غ الغ٢ابت الضازلُت-   .حٗلُماث جسو بٖضاص ج٣اٍع

 .همىطط جىيُخي مً بغهامج اإلاض٤٢- 

غ الخض٤ُ٢ وبًًاخاث ال٣ىاثم اإلاالُت-   .حٗلُماث جسو َغ١ ٦خابت ج٣اٍع

: زمىش الخدكيم املداطبي-4

زُىة مً  ًجغي الٗمل في م٩اجب الخض٤ُ٢ ٖلى ؤن ًدضص اإلاض٤٢ عمىػا مُٗىت ًبحن ٧ل عمؼ بجهاء 

 .زُىاث الخض٤ُ٢، و٢ض جسخل٠ هظه الغمىػ مً مض٤٢ بلى آزغ

ٌٗحن مىضوب الخؿاباث في الكغ٧اث الٗمىمُت باألؾهم ؤو الكغ٧اث الٗمىمُت طاث اإلاؿاولُت 

 مً ال٣اهىن الخجاعي، هظا الخُٗحن ًجضص مغة واخضة لُهبذ 687ؾىىاث َب٣ا للماصة ع٢م  اإلادضوصة إلاضة زالر

ًجىػ بٗض هظا ؤن ًخٗحن هٟـ اإلاىضوب في هٟـ الكغ٦ت بال بٗض زالض ؾىىاث ببخضاءا  بؿخت ؾىىاث مخخالُت وال

ش اهتهاء الؿذ ؾىىاث  .مً جاٍع

خٗل٤ بمهً الخبحر اإلاداؾب ومداٞٔ الخؿاباث و 01-10ؤما خالُا و خؿب ما ظاء به ال٣اهىن   ٍو

٤ ما ظاءث به اإلااصة  اإلاداؾب  جدضص الجمُٗت الٗامت ؤو الهُئت اإلا٩لٟت بمضاوالث ؤحٗاب مداٞٔ 37اإلاٗخمض ٞو

بضاًت مهمخه، ال ًم٨ً إلاداٞٔ الخؿاباث ؤن ًخل٣ى ؤي ؤظغة ؤو امخیاػ في ؤي خا٫ مً ألاخىا٫  الخؿاباث في

 1.اإلاالُت اإلاد٣٣ت مً الكغ٦ت ؤو الهُئت اإلاٗىُت ٖلى ؤؾاؽ الىخاثج

ؤما مً خاالث الخسلي ًٖ اإلاهىت ٞةن والُت مىضوب الخؿاباث في الخض٤ُ٢ خؿاباث الكغ٦ت جيخهي 

 :٢ىیان و هما ٖاصة لؿببان

                                                             
 . 13 م2010لليكغ، الضاع البًُاء، الجؼ اثغ مىلىص صًضان ، مهً الخبحر اإلاداؾب ومداٞٔ الخؿاباث واإلاداؾب اإلاٗخمض، صاع بل٣ِـ.  ص1
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 .الاهتهاء الٗاصي للمضة اإلادضصة ٢اهىها: ألاؾباب الٗاصًت- 

 .الىٞاة: ألاؾباب الاؾخصىاثُت - 

ل 27 اإلااعر في 08 / 91 مً ال٣اهىن ٦46ما ؤن اإلااصة   ًمىذ الخ٤ إلاىضوب الخؿاباث ؤن 1991 ؤٍٞغ

اؾخ٣الخه، وهظا ٌٗخبر ٧ىؾُلت بحن ًضي مىضوب الخؿاباث ختى ًدؿنى له خماًت اؾخ٣اللُت و مهضا٢ُخه  ٣ًضم

 :اللجىء بلى الاؾخ٣الت في الخاالث الخالُت  و ٩ًىن 

 .العجؼ الهخي ؤو ال٣اهىوي إلاماعؾت اإلاهىت- 

ت عؤي مىضوب الخؿاباث-   .وظىص خاالث جازغ ٖلى خٍغ

ني لخبراء اإلاداؾبحن-   .قُبه مً الجضو٫ الَى

 .جضهىع ٖال٢اث مىضوب الخؿاباث بمضًغي الكغ٦ت- 

 لم ًخٗغى 08 /٦91ما ؤن هىا٥ خاالث لٗؼ٫ مىضوب الخؿاباث ،وللٗلم ال٣اهىن الخجاعي و ٢اهىن 

ـ  إلاؿإلت ٖؼ٫  اإلاىضوب، وهىا اؾخٟاص ال٣اهىن الجؼاثغي مً الخجغبت الٟغوؿُت اإلاخمشلت في خ٨م مد٨مت باَع

الخؿاباث لِـ ٧ى٦ُل ٖاصي ًم٨ً ٖؼله في ؤي و٢ذ ومً زم ال ًجىػ ٖؼ٫ مىضوب  الظي اٖخبر مىضوب

غ ال٣ًاء الخؿاباث ٢بل اهتهاء مضة و٧الخه  1.بال إلابرع مكغوٕ ًسً٘ لخ٣ٍغ

 الفسق بين الخدكيم الداخلي والخازجي: املطلب الثالث

 :أوحه الاخخالف- أ

ًسخل٠ الخض٤ُ٢ الضازلي ًٖ الخض٤ُ٢ الخاعجي في زمان ه٣اٍ هظه الازخالٞاث لِؿذ جىاٞؿُت وبهما 

: في الجضو٫ ٦ما ًلي ج٩املُت هىظؼها

ملازهت الخدكيم الداخلي بالخدكيم الخازجي : (02)الجدٌو زكم 

الخدكيم الخازجي الخدكيم الداخلي  

 .ٖامل في اإلااؾؿت -1

اإلاؿخُٟض مً الخض٤ُ٢ هم اإلاؿاولحن في  - 2

 .مً زاعط اإلااؾؿت-1

 اإلاؿخُٟض مً الخض٤ُ٢ هم اإلااؾؿىن، البىى٥،- 2

                                                             
. 44 ،43 صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،  1
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ت ٖامت ، لجىت الخض٤ُ٢)اإلااؾؿت ً، مضًٍغ  .(مؿحًر

الهضٝ مً الخض٤ُ٢ هى ج٣ضًغ خؿً الؿُُغة  - 3

هٓام الغ٢ابت الضازلُت )ٖلى وكاَاث اإلااؾؿت 

 .(وا٢تراح خلى٫ لخدؿحن هٓام الغ٢ابت الضازلُت

ٌكمل ٧ل الىْاث٠ في : مجا٫ الخُب٤ُ-4

ُت مخٗل٣ت  مؿخىٍاتها ج٣ىُت مخٗل٣ت بالهُاهت، هٖى

اعاث بُغ٢ت ٠ُ ؤلَا  .جْى

 حهخم بإهىإ الٛل التي ٢ض: الخماًت مً الٛل  -5

ت اإلاٗلىماث  ت(جازغ ٖلى ؾٍغ  مشا٫ ٚل ًمـ ؾٍغ

 .ملٟاث اإلاؿخسضمحن

 هاججت ًٖ َبُٗت الٗمل ٞهى ال: الاؾخ٣اللُت -6

ٌ والُبِب في آن واخض  .ٌؿخُُ٘ ؤن ٩ًىن اإلاٍغ

 .مضاع الؿىت: صوعٍت الخض٤ُ٢-7

٣ت -8 . جض٤ُ٢ الٗملُاث بهٟت مؿخمغة: الٍُغ

 .مىعصون، ٖمالء

 الهضٝ مً الخض٤ُ٢ هى ج٣غیغ مضي ٖضالت جمشل -3

ال٣ىاثم اإلاالُت لىدُجت ؤٖما٫ اإلااؾؿت والخٛحراث 

 .مغ٦ؼها اإلاالي وخ٣ُ٣ت هظا اإلاغ٦ؼ في

 مجا٫ الخُب٤ُ ٌكمل ٧ل الٗىانغ التي حؿاهم -4

 .في جد٤ُ٣ الىدُجت وبٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت

 حهخم ب٩ل ؤهىإ الٛل التي: الخماًت مً الٛل  -5

 .جازغ ٖلى الىدُجت

 ٢اهىهُت، هٓامُت، زايٗت للىٓام: الاؾخ٣اللُت -6

ألاؾاس ي، هاججت ًٖ َبُٗت الخٗامل مً اإلاهً 

 .الخغة 

 . جهاًت الشالسي، جهاًت الؿىت:الخض٤ُ٢صوعٍت -7

٣ت-8 ٤ اإلا٣اعباث بالجغص الخدلُل : الٍُغ ًٖ ٍَغ

. بةجبإ ؤؾلىب الُٗىاث

Hamini Allal, le contrôle interne et l'élaboration du bilan comptable )opu alger 2003( p43:املطدز 

 1: أوحه الشبه- ب

م مً ؤن ؤوظه الازخالٝ بحن صوع اإلاض٤٢ الضازلي واإلاض٤٢ الخاعجي ٞةن هىا٥ ؤوظه الدكابه بُنهما - ٖلى الٚغ

: هظ٦غ

 . وظىص هٓام ٞٗا٫ للغ٢ابت الضازلُت في اإلااؾؿتيمانٌؿعى ٧ل منها - 

ٌٗمل ٧ل منهما ٖلى وظىص هٓام مداؾبي ٞٗا٫ ًىٞغ اإلاٗلىماث الجُضة التي حؿاٖض ٖلى بٖضاص ٢ىاثم مالُت - 

خماص ٖليها   .صخُدت ًم٨ً الٖا

                                                             
. 20 ٖبض الٟخاح صخً وآزغون، الغ٢ابت ومغاظٗت الخؿاباث، ماؾؿت قباب الجامٗت، م1
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 ومً هاخُت ؤزغي ٞةن هىا٥ اخخماالث للخٗاون بُنهما خُض ٌٗخمض اإلاض٤٢ الخاعجي بلى خض ٦بحر ٖلى ما ٌٗضه

غ ًٖ هدُجت الٟدو وج٣ُُم ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت  .اإلاض٤٢ الضازلي في ج٣ٍغ
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 :خاجمت الفطل

ًت للخض٤ُ٢ وطل٪ بةبغاػ ٖمىمُاث الخض٤ُ٢  بىاءا ٖلى ما ؾب٤ خاولىا ؤن هىضح الخُىٍ الٍٗغ

ت مً اإلاٗلىماث في ق٩ل  الىاعصة في هظا الٟهل، خُض ؤن الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ًمشل ٖملُت ٞدو إلاجمٖى

الخد٤٣ مً مضي ؾاإلات ال٣ىاثم اإلاالُت، و هظا بةجبإ ظملت مً اإلاٗاًحر وال٣ىاٖض وفي  بُاهاث مداؾبُت بهضٝ

الغؤي الٟني اإلاداًض، و جخم هظه الٗملُت بىاؾُت شخو ٞني مخسهو و مداًض  جهاًت الٟدو، ًخم ببضاء

 .ًبرػ ؤهمُت الخض٤ُ٢ لُم٨ً مؿخسضمي اإلاٗلىماث ٖلى اجساط ال٣غاعاث ًضعى اإلاض٤٢، و ٦مىخىط لٗمله

٦ما ؤن للخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ؤهىإ خؿب الجهت والى٢ذ الظي ٌؿخسضم ُٞه وؤبغػ ؤهىاٖه الضازلي 

ًخدضص بَاع ٖمل ألاو٫ في اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت و ًغجبِ بإٖلى ؾلُت بما، ؤما الشاوي ٞهى مً  والخاعجي،

دضص مدا٫ و٦ُُٟت ٖمله في ال٣اهىن الخجاعي  زاعط اإلااؾؿت . ٌٗمل بهٟت حٗا٢ضًت ٍو

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:  تمهيذ

ً ال٣غن  جهاًت مىظ الخض٤ُ٢ مهىت جىاظه  ٧ان جىؾ٘ ٣ٞض هاثلت، حٛحراث الخالي ال٣غن  وبضاًت الٗكٍغ

ها اليكاَاث  مً ؤنبذ حجمها ل٨بر اإلاهىت، و٦ىدُجت هظه ْهىع  في اإلاباقغة ألاؾباب ؤهم مً اإلااؾؿاث في وجىٖى

 ٢ىٍا الىٓام هظا ٧ان ٩ٞلما والاهدغاٞاث، و ألازُاء اإلاىجؼة الٗملُاث ل٨ثرة وطل٪ الدؿُحر في الخد٨م الهٗب

ٗاال خماص صعظت ػاصث ٧لما ٞو  صخُدت ٢غاعاث اجساط جإمحن وبالخالي ٩٦ل، واإلااؾؿت اإلاض٤٢ مً ٢بل ٖلُه الٖا

ٗالت  .اإلاغظىة بلى ألاهضاٝ للىنى٫  ٞو

 ؤٖما٫ وكاَاتها لخُىع  ومجاالث ؤهىاٖها بازخالٝ الخض٤ُ٢ مهمت وجىٓم جد٨م مٗاًحر ٖضة ويٗذ ول٣ض

ا ؤمغا ٌٗض بها الالتزام ٞان لظل٪ اإلااؾؿت،  اإلااؾؿت، خُا٫ الىُُْٟت اإلاض٢ض٢ىن بالتزاماتهم زالله مً ًٟي يغوٍع

ت ؤظل مً هخاثجها جدلُل ؤو ٢ىاثمها اإلاالُت، ومهضا٢ُت بُاهاتها صخت بزباث هاخُت مً ؾىاء  ال٣ىة ه٣اٍ مٗٞغ

 .لضحها وال٠ًٗ
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 ٌ  مػاًير الخدكيم: املبدث ألاو

 بَاع في لها اإلاماعؾىن  ٌٗمل ؤن ؤظل مهىت مً بلى ألاؾاؾُت اإلا٣ىماث ؤهم مٗاًحر مً وظىص وظىب بن

ؿحرون ٖلى ت مً الخؿاباث ههجها ولخض٤ُ٢ َو عثِؿُت  زالشت ؤ٢ؿام بلى جى٣ؿم ٖليها وهي اإلاٗاًحر اإلاخٗاٝع بمجمٖى

غ بٖضاص مٗاًحر و اإلاُضاوي الٗمل مٗاًحر اإلاٗاًحر الٗامت والصخهُت، وهي   .الخ٣ٍغ

 ٌ  املػاًير الػامت والشخطيت : املطلب ألاو

 هظا ًلٗبه الظي الضوع  إلادىعٍت وطل٪ الخؿاباث مض٤٢ بصخو اإلاداؾبي للخض٤ُ٢ الٗامت اإلاٗاًحر تهخم

 للخض٤ُ٢ الٗامت اإلاٗاًحر وجخمشل للخض٤ُ٢ اإلانهي ال٨ُان اإلا٣ىماث ؤهم ٌٗخبر ق٪ بال ٞهى الخض٤ُ٢ اإلاض٤٢ ٞبٗملُت

 1:ًلي ُٞما

 .اإلاض٤٢ جإهُل مٗیاع -•

 .اإلاض٤٢ اؾخ٣ال٫ مٗیاع -•

 .للمض٤٢ اإلاالثمت اإلاهىُت الٗىاًت مُٗاع •

 .(الحظاباث مدافظ)املدكم  جأهيل مػیاز: أوال

 بىاؾُت الٟدو ًخم ؤن ًجب":بإهه اإلاض٤٢ اإلاٗاًحر الٗامت اإلاخٗل٣ت بخإهُل مً ألاو٫  اإلاُٗاع ٣ًخض ي

ب لضحهم ؤو ؤشخام شخو لى" ٦مض٤٢ الخبرة و الٛني الخضٍع م ٖو  ٖلى مًمىهه ع٦ؼ ٢ض اإلاُٗاع ؤن مً الٚغ

 واإلانهي الٗلمي جإهُله وهى طل٪ ٢بل ؤؾاؾُا مُلبا هىا٥ ؤن ًٟترى ؤهه بال للمض٤٢ اإلانهي اإلاخٗل٤ بالخإهُل الجاهب

 :وهي ؤؾاؾُت ٖىانغ ٖلى زالزت ٌٗخمض للمض٤٢ اإلاخ٩امل الخإهُل ؤن ًم٨ً ال٣ى٫  لظل٪ و

 .الٗلمي الخإهُل •

 .اإلانهي الخإهُل •

 .اإلاؿخمغ الخإهُل •

 : الحظاباث مدافظ حػسیف- 

                                                             
 . 24م، الغ٢ابت ومغاظٗت الخؿاباث، ماؾؿت قباب الجامٗت ٖبض الٟخاح الصخً، عظب الؿُض عاقض، مدمىص هاجي صعوَل، 1
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ل  27 لـ اإلاىا٤ٞ 1411 قىا٫ 12 : في اإلااعر 08-91 ع٢م الخىُٟظي ال٣اهىن  ٖٝغ   الخبحر بمهىت  ًخٗل1991٤ؤٍٞغ

 جدذ و الخام ٖاصًت باؾمه بهٟت ًماعؽ شخو ٧ل ال٣اهىن  هظا مٟهىم في الخؿاباث مداٞٔ و اإلاداؾبي

في ماصتها ألاولى ؤٖاله  ٖليها اإلاىهىم الهُئاث و الكغ٦ت خؿاباث اهخٓامي و بدهت الكهاصة مهىت مؿاولُخه

٘ اإلاٗمى٫  بمىظب ؤخ٩ام  . "بها الدكَغ

 : باإلاهىت في قغوٍ الالخدا١ الخؿاباث و  إلاداٞٔ الخهاثو اإلاهىُت واإلاٗىىٍت جخمشل

 :الػلمي الخأهيل -1

ت زالزت مجاالث ؤؾاؾُت خُض حكمل والخُب٣ُي الىٓغي  بالخ٩ىًٍ جغظمتها اإلااهالث التي ًم٨ً  :اإلاٗٞغ

ت-  .الخض٤ُ٢ وج٣ىُاث اإلاداؾبي بالخىُٓم ال٨بحر الخم٨ً و اإلاداؾبت في مٗم٣ت  مٗٞغ

 وؤًًا اإلاداؾبُت الىاخُت مً ظُضا ٞهما اإلااؾؿت ٞهم ٖلى حؿاٖضه التي واإلااؾؿاث الٗام الا٢خهاص في مٗاٝع- 

 .الخاعجي ؤهٓمتها وجىُٓمها،مؿحرتها ومدُُها ٖلى مؿخىي 

ت ال٩اُٞت في ٢اهىن -  ما٫ ختى ٌٗٝغ خضوص مهىخه ومؿاولُاجه مً اإلاٗٞغ  في الجاهب اإلاٗم٤ ظهت الخض٤ُ٢ ألٖا

عي ال٣اهىوي  .اإلاالُت ال٣ىاثم واهخٓامُت صخت ٖلى جإزحره ومضي للماؾؿت والدكَغ

ت اإلاٗم٣ت في ٢اهىن : هظا ٌٗني ٗاث، الخجاعي  اإلاٗٞغ بُحن، الدكَغ ما٫ اإلاُب٤ الجىاجي ال٣اهىن  الًٍغ  ٖلى ألٖا

ت ال٣اهىن  ت ومٗٞغ  .اإلاضوي الخجاٍع

 :املنهي الخأهيل -2

ب يغوعة ٖلى ًىُىي  ٞةهه للمض٤٢ اإلانهي بالخإهُل ًخٗل٤ ُٞما ؤما  للمهىت مماعؾخه ٢بل اإلاداؾب جضٍع

بُا للمماعؾت  ومخُلباث اإلاكا٧ل مً مم٨ً بإ٦بر ٢ضع ًم٨ىه ؤلاإلاام ختى ٧اُٞا ٞىُا مهىُا مماعؾت مؿخ٣لت جضٍع

م لى الٚغ  .بجىاهب اإلاداؾبت والخض٤ُ٢ ألاو٫  في اإلا٣ام حهخم اإلانهي الٟني للمض٤٢ الخإهُل ؤن مً اإلاهىُت ٖو

ب ًخجاهلىا ؤال ًجب الخض٤ُ٢ م٩اجب في اإلاض٤٢ هظا جإهُل ٖلى ال٣اثمحن ٞةن  مجاالث في خاظخه للخضٍع

 اإلاجاالث ؤخض ًمشل ؤنبذ اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى للبُاهاث الال٨ترووي ٞالدكُٛل ظضًت، جإهُله بهىعة ختى ًخم ؤزغي 

. الخُب٣ُُت الىاخُت مً زانت وبهٟت ظُضا إلاالُت الخؿاباث بها مض٤٢ ًلم ؤن التي

 :املظخمس   الخػليم -3

ت بهىعة اإلاض٤٢ الخدا١ يغوعة ُٞٗني اإلاؿخمغ للخٗلُم باليؿبت ؤما ت ازخُاٍع  بغامج ببٌٗ وبظباٍع

خه جدضًض ًم٨ىه ختى وطل٪ الخٗلُم اإلاؿخمغ،  ٢ًاًا مً ٌؿخجض ما ٧ل جدب٘ زال٫ مً والٗلمُت اإلاهىُت مٗٞغ
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ت، ٞالخٗلُم اإلاؿخمغ و مهىُت والخٗٝغ  واإلادلُت، الضولُت اإلاهىُت ؤلانضاعاث ؤخضر الخٗٝغ ٖلى للمض٤٢ ًدُذ ٨ٍٞغ

ٗاث ؤخضر الخٗٝغ ٖلى و اإلاداؾبي وؤلاٞهاح ال٣ُاؽ مجا٫ في الخُىع الظي خضر ٖلى  ٖلى اإلاازغة الدكَغ

 ختى اإلاهىت لخُىٍغ الخاظت ومضي الخض٤ُ٢ زضماث ٖلى اإلاؿخدضر الُلب مماعؾت اإلاهىت، والخٗٝغ ٖلى و جىُٓم

 .هظا الُلب اإلاؿخدضر جىا٦ب

 الاطخلالليت  مػياز:ثاهيا

 ظمُٗا ألامىع اإلاغجبُت بالىاظباث في":بإهه اإلاداؾبي اإلاٗاًحر الٗامت للخض٤ُ٢ مً اإلاُٗاع الشاوي ٣ًخض ي

غجبِ" والىا٢٘ الٓاهغ في الاؾخ٣ال٫ ٖلى اإلاض٣٢حن ؤو اإلاض٤٢ ًداٞٔ اإلاهىُت ًجب ؤن  الصخو ب٣ضعة الاؾخ٣ال٫ ٍو

ُت، وهؼاهت اإلاض٤٢ الٗمل بجزاهت ٖلى ٗه جخُلب ومىيٖى  ٢ُضا ج٩ىن  ؤن مىٟٗت ًم٨ً بلى ؤو الؿعي ال٣بى٫  ٖلى جٞغ

ُت ؤما ،1بإماهت اإلاهىُت واظباجه ؤصاء ٖلى ٢ضعجه مً ؾلى٦ه جدض ٖلى  بحن الٟهل مىه ٞخخُلب اإلاض٤٢ مىيٖى

 وجدب٘ مغاخلها بجمُ٘ الخض٤ُ٢ لٗملُت بهجاػه زال٫ مداًضا ٩ًىن  ختى اإلانهي ٖمله الصخهُت ومخُلباث مهالخه

خماص اإلاُٗاع ًٖ مضي هظا ؤهمُت  خُاص اإلاض٤٢ و اؾخ٣ا٫ الخاعجي ًخدضص بمضي اإلاض٤٢ ٖلى عؤي الش٣ت وصعظت الٖا

غاٝ طاث في ببضاء  2.اإلاالُت ال٣ىاثم ومؿخسضمي اإلاهالح الغؤي في ألَا

 مٟهىم ال٨خاباث جل٪ جدضصث و٢ض اإلاض٤٢ باؾخٗما٫ اإلا٣هىص جدضًض جىاولذ التي ال٨خاباث حٗضصث و٢ض

 :مجالحن في الاؾخ٣ال٫

  :املادي الاطخلالٌ- 

 بمغاظٗت ٖملُاتها، ٣ًىم التي اإلايكإة في ؤؾغجه ؤٞغاص ؤخض ؤو للمض٤٢ ماصًت مهالح وظىص ٖضم بمٗنى

وهظا بُبُٗت  ، زاللها اإلاالُت الٗملُاث ؾالمت مضي ًٖ بغؤي ؾُضلي والتي للٟدو جسً٘ التي الٟترة زال٫ وطل٪

ؤو الكغ٧اء في الكغ٦ت  اإلاؿاهمحن مً ٩ًىن  الخاعجي لً اإلاض٤٢ ٖليها وبمٗنى طل٪ ؤن بسالٝ ؤحٗابه اإلاخ٤ٟ الخا٫

 .ٞيها الٗاملحن بحن مً ج٩ىن  خؿاباتها وؤن التي جغاظ٘

  :الرهني أو الراحي الاطخلالٌ- 

في الضوع  ٖلُا ؾلُت الٗمُل ؤو جضزل ؤو يٛىٍ ؤي وظىص ٖضم زال٫ مً مهىُا اإلاض٤٢ اؾخ٣ال٫ بمٗنى

ما٫ اإلاالُت، الىخاثج ال٣ىاثم وص٢ت جمشُل ؾالمت الضٞاجغ مً الخد٤٣ بكإن به اإلاض٤٢ ٣ًىم الظي  واإلاغ٦ؼ ألٖا

                                                             
٧لُت الٗلىم .  بً صاصة ؤمُىت، ؤهمُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في اجساط ٢غاعاث اإلااؾؿت، مظ٦غة لىُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي جدذ بقغاٝ بكني ًىؾ1٠

 .55، م2013- 2012الا٢خهاصًت، ظامٗت مؿخٛاهم، 
ت،  2 . 73 ،م2007 مدمض ؾمحر الهُان ، ٖبض هللا هال٫،  ألاؾـ الٗلمُت والٗملُت إلاغاظٗت الخؿاباث، صاع الجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
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م٨ً للمكغوٕ ؼ٫  بُنها بظغاءاث الخُٗحن ومً الًِٛ ٖضم مٓاهغ زال٫  ٖضص مً طل٪ مً جد٤ُ٣ ٍو  اإلاض٤٢ ٖو

 مما اإلاض٤٢ ٖلى يِٛ الجىاهب ٦إصواث جل٪ اؾخسضام ٖضم بهضٝ طل٪ و٧ل ؤحٗابه الخاعجي و٦ُُٟت جدضًض

 .اإلاُلىب الاؾخ٣ال٫ مُٗاع مً ٠ًًٗ

 :وهي اإلاض٤٢ زالزت ؤبٗاص اؾخ٣ال٫ جدضًض ؤم٨ً ٞل٣ض هاخُت ؤزغي  ومً

  الخدكيم بسامج إغداد في الاطخلالٌ: أوال

ٗني  ت طل٪ َو  الٗمل زُىاث جدضًض مً هاخُت الخض٤ُ٢ بغهامج بٖضاص ٖىض اإلاض٤٢ بها ًخمخ٘ التي الخٍغ

اع خضوص في وطل٪ ؤصاءه اإلاُلىب الٗمل وحجم  ٖضم ًخًمً البٗض هظا وال ق٪ ؤن اإلاُلىبت للمهام الٗام ؤلَا

 بالبرهامج جغص لم مجاالث ٖلى اإلاض٤٢ الٟدو ؤو الخإزحر اإلاض٤٢ خضصها ؤلاظغاءاث التي ؤلاصاعة في حٗضًل جضزل

 .اإلاىيٕى

   الفدظ مجاٌ في الاطخلالٌ: ثاهيا

ٗني  والؿُاؾاث هى ألاوكُت اإلادالث ازخُاع ٖملُت في جضزل ؤو يٛىٍ ًٖ اإلاض٤٢ بٗض طل٪ َو

خًمً الٟدو لٗملُت جسً٘ ؾىٝ التي واإلاٟغصاث  :ؤهمها ظىاهب ٖضة طل٪ ٍو

إل في ال٩امل اإلاض٤٢ خ٤ -1 غوٕ وصٞاجغ السجالث لجمُ٘ والٟدو ؤلَا  الكغ٦ت و٦ظل٪ الخ٤ اإلا٩اجب ٞو

 .مهضع ؤًت مً اإلاٗلىماث ظم٘ في

 .الٗملُاث والٟدو وؤصاء الازخباعاث زال٫ بالكغ٦ت الٗاملحن وبحن اإلاض٤٢ بحن والٟٗا٫ اإلاشمغ الخٗاون  -2

 للٟدو ومداولت جسً٘ التي واإلاؿدىضاث واإلاٟغصاث اإلاجاالث جدضًض مداولت في ؤلاصاعة جضزل ٖضم -3

 .مغاظٗت ؤو ٞدو ٢بى٫ اإلاض٤٢ لبٌٗ اإلاٟغصاث واإلاؿدىضاث صون 

س إغداد مجاٌ في الاطخلالٌ: ثالثا   الخلٍس

ٗني  ٖملُاث زال٫ جم ا٦دكاٞها التي الخ٣اث٤ بْهاع ٖلى للخإزحر يٛىٍ ؤو جضزل وظىص ٖضم طل٪ َو

 جخًمً ؤن زمت ًم٨ً مدل الضعاؾت ومً الخخامُت اإلاالُت ال٣ىاثم ًٖ النهاجي الغؤي َبُٗت ٖلى الخإزحر ؤو الٟدو

 :ظىاهب ؤهمها ٖضة

غ خ٣اث٤ ؤًت ٚحر لخٗضًل ووناًت مً جضزل وظىص ؤي  ٖضم -1  .في الخ٣ٍغ

غ مً ألاهمُت طاث الٗىانغ بٌٗ اؾدبٗاص  ججىب -2 ٤ للمض٤٢ الغؾمي الخ٣ٍغ  الغ٢م ٖلى اإلاالُت ال٣ىاثم م٘ واإلاٞغ

غ في وظىصها مً  .ٚحر عؾمُت ج٩ىن  ٢ض ؤزغي  ج٣اٍع



 تذقيق ومحافظ انحساباتال:                                                              ثانيانفصم ال
 

39 
 

 وطل٪ ٢هض ؤو بضون  ؾىاء ب٣هض مٗنى ؤ٦ثر مً الٗباعاث وألالٟاّ الٛامًت ؤو التي جدمل  ججىب اؾخسضام –3

غ في والخىنُاث الخدٟٓاث ط٦غ ؤو ببضاء ٖىض  .الخض٤ُ٢ ج٣ٍغ

غ مدخىٍاث اإلاض٤٢ ًدضص ل٩ي َٝغ ؤي مً جضزل وظىص  ٖضم -4 ٖىض ببضاء  ؤو الخ٣اث٤ ٖغى بهضص ؾىاء الخ٣ٍغ

 .الضعاؾت اإلاالُت مدل ال٣ىاثم ًٖ الٟني الغؤي

غ بٖضاص ٦ُُٟت و الٟدو مدا٫ بحن الٗال٢ت جهىٍغ للبٌٗ ؤم٨ً ول٣ض  بإهه : "ال٣ى٫  زال٫ ومً الخ٣ٍغ

غها في ج٨خبه ؤن ًم٨ً بما هسبر٥ ؾىٝ ٞدو مً به ج٣ىم ؤن ًجب بما بطا ؤزبرجىا ض بماطا ؤزبرجىا بطا و ج٣ٍغ  ؤن جٍغ

غها ٞؿىٝ هسبر٥ بما  ."ٞدو وازخباعاث به مً ال٣ُام ٖلُىا ًخٗحن ه٣ىله في ج٣ٍغ

ت مً ًٖ ٖباعة ظىهغها في وال٣ىاٖض الخٟؿحراث هظه  اإلاض٤٢ ًخجىبها ؤن ًجب التي اإلادٓىعاث مجمٖى

 1:جىُىي ٖلى وهي

 .مُٗىت مالُت ٖال٢اث- 

مىُْٟه واإلاٗلىماث  ؤو ؤخض بصاعة الٗمُل ظؼء مً ٖلى ؤهه بالخض٤ُ٢ لل٣اثم الٗامت ٞيها ًىٓغ التي الٗال٢اث- 

ال٢اث مالُت ٚحر  مباقغة مالُت ٖال٢اث بلى جمُحزها ًم٨ً ٖمُلت م٘ بها ال٣ُام اإلاض٤٢ ٖلى ًدٓغ التي اإلاالُت ٖو

 :ًلي ما ٖلى ٖمُله م٘ ٖال٢خه في الخؿاباث اإلاض٤٢ ًخجىبها الٗال٢اث اإلاالُت التي ًجب ؤن مباقغة وجىُىي 

 ٞترة ٖمالثه ؤزىاء ٞترة الاعجباٍ اإلانهي، ؤو اؾخماعاث ٦بحرة ؤو نٛحرة ال٣ُمت في ؤؾهم الخؿاباث بلى مل٨ُت مض٤٢- ؤ

 .اإلاالُت ال٣ىاثم في الغؤي بنضاع

ؿدشني خؿاباتها، بمغاظٗت ٣ًىم التي اإلايكإة مً ٢غى ٖلى الخؿاباث مض٤٢  خهى٫ -ب  طل٪ ال٣غوى مً َو

 الا٢تراى بظغاءاث بَاع في جخم ٧اهذ بطا اإلاالُت، اإلااؾؿاث مً ٖمالثه مً الخؿاباث مض٤٢ ٖليها ًدهل التي

ترة الؿماح ال٣ؿِ ٢ُمت ؤو الٟاثضة مضة ؤو الٟاثضة، مٗض٫ في له جمُحز وصون  الٗاصًت ؿدشني ٞو  ؤًًا طل٪ مً َو

 مض٤٢ ًخجىبها ؤن ًجب التي اإلاباقغة ٚحر اإلاالُت الٗال٢اث ال٣غوى ٢لُلت ال٣ُمت واإلاًمىهت بال٩امل، ؤما

 :ًلي ٖلى ما ؤن جىُىي  ُٞم٨ً بالٗمالء ٖال٢خه في الخؿاباث

 .ًضًغها التي الىخضاث بخضي في الخؿاباث إلاض٤٢ ٦بحرة مالُت مهالح وظىص - ؤ

ت ٞٗال وظىص صٖاوي  - ب ٖى ٗها ؤو وظىص ٢ضًض ٢ًاثُت مٞغ  .وللمض٤٢ الٗمُل بحن ًٞغ

 ؤن ًخجىبها ًجب والتي الٗمُل بصاعة مً ظؼء ٦إهه الخؿاباث مض٤٢ ٞيها ًبضو التي الٗال٢اث في ًخٗل٤ ُٞما ؤما

                                                             
. 60 ٖبض الٟخاح الصخً، عظب الؿُض عاقض،مدمىص هاجي صعوَل، ؤنى٫ اإلاغاظٗت،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،  1
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 .ٚحر مباقغة اإلايكإة بهٟت مباقغة ؤو کمىن٠ لضي اإلاض٤٢  ٢بى٫ : هي التي اإلاض٤٢

ت ؤو زضماث والاعجباٍ بإي ال٣ُام بُت ؤو بصاٍع . اإلايكإة الٗمُل ٚحرها خؿابُت ؤو يٍغ

  امليداوي الػمل مػياز: الثاوي املطلب

 الخض٤ُ٢ ٖملُاث جُٟض بما ًخم ؤن ًم٨ً ٖامت لل٨ُُٟت التي بىي٘ بعقاصاث اإلاُضاوي الٟدو مُٗاع حهخم

 مٗاًحر زالزت ٖلى مٗاًحر حكمل ؤو جدضًا ؤ٦بر حٗخبر للخض٤ُ٢ الٗامت باإلاٗاًحر م٣اعهت اإلاُضاوي الٟدو ومٗاًحر

 1:وهي

 .الضازلُت الغ٢ابت هٓام لإلقغاٝ ٖلى للٗمل الؿلُم الخسُُِ  -

 .الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٖلى اٖخماص بم٩اهُت مضي ج٣ُُم- 

 .ٖلى ألاصلت ال٩اُٞت اإلاالثمت اإلاض٤٢ خهى٫ - -

بازخهاع  ؾيخٗغى لها اإلاُلب ٞةهىا هظا في هظه اإلاٗاًحر الشالزت بالخٟهُل ؾىٝ هدىاو٫  ألهىا وهٓغا

ًت بالخُىٍ بهضٝ الخٍٗغ٠  .لها الٍٗغ

 املظاغدًً غلى املالئم وإلاشساف للػمل الظليم الخخطيط  مػياز:أوال

 ؤشخام وبىاؾُت مُٗىت ؤو٢اث في مُٗىت مهام ؤلاهجاػ مىٓمت ٖملُت بىنٟها الخض٤ُ٢ ٖملُت جىُىي 

 :ؾلُما ولظل٪ اإلاُٗاع ألاو٫  مسُُا لها ًخُلب الخسُُِ ما وهى مُٗىحن

جب ٧اُٞت بضعظت الٗمل جسُُِ"  :بإهه ٣ًض ي اإلاُضاوي الٟدو  ٖلى اإلاالثم ؤلاقغاٝ مباقغة ٍو

 :الخالُت الشالزت ألاوكُت اهجاػ اإلاُٗاع هظا جد٤ُ٣ ًخُلب و ،"وظىصهم في خالت اإلاؿاٖضًً

 .زُت الٗمل ووي٘ ا٦دكاٝ بِئت الخض٤ُ٢ : 1

 .الٟدو مهام ٖلى اإلاؿاٖضًً  جسهُو :2

.  ؤصائهم وج٣ُُم اإلاؿاٖضًً ٖلى اإلاالثم  ؤلاقغاٝ :3

 

 

                                                             
. 36هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م  1
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  الداخليت السكابت هظام غلى الاغخماد إمياهيت مدي  مػیاز:ثاهيا

 الضازلُت الغ٢ابت ؤؾالُب وج٣ُُم صعاؾت ًجب ":بإهه اإلاُضاوي الٟدو مٗاًحر مً الشاوي اإلاُٗاع ٣ًض ي

لى " الخض٤ُ٢ بَاع جدضص والتي اإلاُلىبت الازخباعاث مضي ولخدضًض ٖليها لالٖخماص اإلاُب٣ت ٦إؾاؽ  هدُجت يىء ٖو

ه الخ٣ُُم الظي ه الظي الٟدو هُا١ ًخدضص الضازلُت الغ٢ابت لىٓام الخؿاباث مض٤٢ ًجٍغ  ومضي ًجٍغ

بُٗت ًجب بجباٖها التي ؤلاظغاءاث  .ظمٗها الىاظب الخض٤ُ٢ ؤصلت ٖم٤ ومضي َو

 ٦بحر خض بلى ؾُٗخمض الضازلُت الغ٢ابت هٓام بخ٣ُُم ًخٗل٤ ُٞما الخؿاباث اإلاض٤٢ ٖمل اإلاٗغوٝ ومً

 ًم٨ً اإلاجا٫ هظا في الخؿاباث مض٤٢ خ٨م جغقُض ًم٨ً وختى الخؿاباث إلاض٤٢ الصخص ي والخ٣ضًغ الخ٨م ٖلى

خباعاث الخالُت  :مغاٖاة الٖا

 ؤمشل هٓام باٞتراى وظىص بها ال٣ُام ًجب التي الخض٤ُ٢ ؤٖما٫ ٨ٌٗـ للخض٤ُ٢ مبضجي بغهامج مً  الاهُال١ -1

 جدضًض الخض٤ُ٢ ًم٨ً مدل اإلايكإة في البرهامج هظا ٖىانغ صعاؾت بم٩اهُت جُب٤ُ زال٫ للغ٢ابت الضازلُت ومً

 .اإلابضجي الخض٤ُ٢ بغهامج حٗضًل ًخم يىءها ٖلى والتي اإلاخىاٞغة ٚحر الضازلُت الغ٢ابت م٣ىماث

٤ زال٫ مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام ج٣ُُم ٖملُت بهجاػ  بًٟل –2  بطا زانت وبهٟت اإلاض٣٢حن مً ٖمل مً ٍٞغ

  .الٟغص خ٨م مً  ألاًٞل اإلاجمٕى خ٨م مً اهُال٢ا وطل٪ الٗمُل ميكإة ٖملیاث ٧ان حجم

٤ ٩ًىهىن  الظًً اإلاض٣٢حن ٢ُام  بًٟل -3  ؤ٦بر جد٤ُ٣ ًم٨ً ختى طل٪ و البٌٗ بًٗهم بٟدو ؤخ٩ام ٖمل ٍٞغ

 .ؤخ٩امهم الخ٣اعب بحن مً ٢ضع مم٨ً

غ ًٖ الخؿاباث مؿاولُت مض٤٢ مضي خى٫  ظضا٫ اإلاُٗاع هظا ؤزاع جُب٤ُ ٢ض  ج٣ُُم هخاثج بٖضاص الخ٣ٍغ

٩ي ال٣اهىهُحن اإلاداؾبحن مجم٘ ؤنضع اإلاجا٫ هظا وفي الٗمُل ميكاة لضي الغ٢ابت الضازلُت هٓام  إلاُٗاع ع٢م ألامٍغ

غ بلى الخؿاباث مض٤٢ وظه ُٞه هٓغ والظي 02 ؤو  الٗمُل بميكإة لجىت الخض٤ُ٢ بلى ٣ًضم ؤهمُت بٖضاص ج٣ٍغ

جغي  هظا ألامغ ًخُلب خُىما الخ٩ىمُت، ؤو بٌٗ اإلاىٓماث ؤلاصاعة مجلـ ٨ُت اإلاخدضة الىالُاث في الٗمل ٍو  ألامٍغ

غه في مض٤٢ الخؿاباث ٌكحر ؤن ٖلى  هاخُت ومً الضازلُت، الغ٢ابت هٓام ٢ىة مضي بلى البىى٥ بلى باليؿبت ج٣ٍغ

٨ُت ببالٚها لجىت البىعنت واإلاباصالث جخُلب ؤزغي   الغ٢ابت الضازلُت باليؿبت للكغ٧اث هٓام في ٢هىع  بإي ألامٍغ

٨ُت الخ٩ىمُت الجهاث بٌٗ جخُلب البىعنت ٦ما اإلاسجلت في  .ؤًًا طل٪ ألامٍغ

 :الداخليت السكابت هظام حػسیف -
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ٟٞي  والخاعجي، الضازلي وللمض٤٢ ألاهمُت باليؿبت للمداؾب مىخهى الغ٢ابت الضازلُت في هٓام ٌٗخبر

غ جخى٠٢ الدجم اإلااؾؿاث ٦بحرة خماص ومضي ص٢ت الخ٣اٍع ٖلى ص٢ت  الخاعظُت الجهاث ؤو بىاؾُت ؤلاصاعة ٖليها الٖا

 .1اإلااؾؿت في الضازلُت الغ٢ابت هٓام

٣هض ما٫ ًجٗل واإلاداؾبي الظي ؤلاصاعي  الخىُٓم مً باإلاغا٢بت الضازلُت طل٪ ألاؾلىب ٍو الُىمُت في  ألٖا

 ٧ل ٖمل ٩ًىن  وبهظا الٗملُاث ٖملُت مً ٧ل جد٤ُ٣ في واخض شخو ُٞه ؤ٦ثر مً ٌكتر٥ بك٩ل اإلااؾؿت جخم

٠ ما٫ مْى ً مىْٟحن م٨مال أٖل  .التزوٍغ و الٛل ا٦دكاٝ ؤو مى٘ بٛغى وطل٪ آزٍغ

٨ُحن اإلاداؾبحن مجم٘ ٖٝغ ٦ما-  التي  الخُت الخىُٓمُت وؤلاظغاءاث والىؾاثل" :ؤجها ٖلى الضازلُت الغ٢ابت ألامٍغ

 واخترام اإلاداؾبُت بصاعة اإلااؾؿت بهضٝ خماًت ألانى٫، ومغا٢بت ص٢ت ومهضا٢ُت اإلاٗلىماث جخبىاها

 2."الؿُاؾاث

ٌ  مػیاز: ثالثا   واملالئمت اليافيت ألادلت غلى املدكم خطى

 مً واإلاالثمت ال٩اُٞت ألاصلت ٖلى الخهى٫  ًجب ":بإهه اإلاُضاوي الٟدو مٗاًحر مً الشالض اإلاُٗاع ٣ًض ي

 .اإلاىالُت في ال٣ىاثم إلبضاء الغؤي ؤؾاؽ م٣ٗى٫  لخ٩ىًٍ اإلاهاصٞاث و والاؾخٗالم واإلاالخٓت زال٫ الٟدو

: الفدظ- 

٤ ًٖ ٖليها الخهى٫  ًخم مٗلىماث ًٖ ٖباعة الخض٤ُ٢ صلُل   والاؾخٗالم واإلاالخٓت الٟدو ٍَغ

ىت لخىٞحر واإلاهاصٞاث اث (ؾالمت ٖضم ؤو) ؾالمت ٖلى ٢ٍغ  ج٩ىًٍ بهضٝ وطل٪ الٗمُل بيكإة ؤلاظغاءاث و الخهٞغ

م٨ً اإلاالُت مدل وؾالمت ال٣ىاثم في مضي نض١ اإلانهي الغؤي إلبضاء م٣ٗى٫  ؤؾاؽ  ما الخض٤ُ٢ خض بلى الٟدو ٍو

 .ألاصلت لخجمُ٘ ومخ٩املت مىٓمت ٖملُت ٖلى ؤجها

ه الظي الخ٣ُُم الٟدو طل٪ الخض٤ُ٢ ؤصلت ٢بُل مً ٌٗخبر  الغ٢ابت الىٓام الخؿاباث مض٤٢ ًجٍغ

خماص بم٩اهُت مً للخإ٦ض ال الٗمُل الضازلُت بميكإة خماص ًم٨ىه ال الخؿاباث مض٤٢ ل٨ً و ٖلُه، الٖا  ٣ِٞ الٖا

خماص بم٩اهُت مً للخإ٦ض ال الٗمُل هدُجت بميكإة ٖلى خماص ًم٨ىه ال الخؿاباث مض٤٢ ول٨ً ٖلُه، الٖا  ٣ِٞ الٖا

ه في هدُجت الٟدو الظي ٖلى  الخهمُم هاخُت مشالُا مً ٩ًىن  الغ٢ابت الضازلُت ٢ض الخالت ٞىٓام هظه ًجٍغ

الغ٢ابت  هٓام ٖملُت ٞدو وج٣ُم التي جٓهغها الىخاثج ًجٗل ما مىٟظ بهىعة ٧املت في الىا٢٘، وهى ٚحر ول٨ىه

                                                             
ت والٗملُت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 1   .168ؤخمض هىع، مغاظٗت الخؿاباث مً الىاخُخحن الىٍٓغ

 
2 Mohamed bouhdida , dictionnaire des finances, des affaires et de management (CASBAH edition2000)p73 
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ىت لإلزباث ض الىخاثج هظه جضُٖم ًجب ٞةهه ولظل٪ ال٨ٗس ي الضازلُت ٢ٍغ ٖليها  الخهى٫  التي ًخم ألاصلت مً بمٍؼ

 .ألازغي  بٌٗ بظغاءاث الخض٤ُ٢ مً

الخؿاباث في بٌٗ  مض٤٢ ًًُغ مخٗضصة ل٨ٟاًت ألاصلت و٢ض هىا٥ مؿخىٍاث ؤلاقاعة بلى ؤن ججضع

 مً باليؿبت للخد٤٣ اإلاشا٫ ؾبُل ٚحر ٧اُٞت ٞٗلى لألصلت ألازغي  ببٌٗ ألاصلت التي حٗخبر باليؿبت بلى ألازظ ألاخُان

 وظىص عص مً ٖضم خالت في ٧اُٞا اإلايكإة صلُال بضٞاجغ لخؿاباتهم الضٞتري  اٖخباع الغنُض ؤعنضة الٗما٫ ًم٨ً

م مض٤٢ ٢بل مً ٖلى اإلاهاصٞاث التي ؤعؾلتهم الٗمالء ت  ٧ىن  مً الخؿاباث وطل٪ ٖلى الٚغ هظه ألاعنضة الضٞتًر

 .اإلاهاصٞاث ٦ٟاًت مً ؤ٢ل

 ًم٨ً التي ال٣ُىص بٌٗ خؿاباجه في ًإزظ ؤن وال٩اُٞت اإلاالثمت ألاصلت بجم٘ ٢ُامه ٖىض اإلاض٤٢ ٖلى ًجب

والخ٩لٟت الالػمت لخجمُ٘ ألاصلت اإلاالثمت  والجهض ٢ُىص الى٢ذ مشل ألاصلت وطل٪ جازغ ٖلى ازخُاع هى ج٣ُُمه لهظه ؤن

 ؤًًا اإلاض٤٢ ٖلى ًجب ٦ما ألاصلت، ججمُ٘ بكإهه ًخم الظي الٗىهغ ؤو للٗملُت اليؿبُت ألاهمُت وال٩اُٞت و٦ظل٪

ض ؤن  مضي وزبرجه، ٞخدضًض مهضع الضلُل ٖلى نض١ التر٦حز زال٫ مً ز٣ت في ألاصلت و٦ظل٪ مً مؿخىي  ًٍؼ

  .اإلاض٤٢ ٢بل مً ي شخو خ٨م مؿإلت النهاًت في حٗخبر و٦ٟاًت مالثمت الضلُل

س إغداد مػياز: الثالث املطلب  الخلٍس

غ ٞيها مخ٩املت ًمشل ٖملُت اجها٫ ٌٗخبر الخاعجي الخض٤ُ٢ ؤن بلى ٢بل مً ؤقغها وؤن ؾب٤  ؤصاة الخ٣ٍغ

غ هظا إلاؿخسضمي اإلاىظهت الغؾالت التي جدمل الاجها٫ ٗخبر الخ٣ٍغ غ َو  لٗملُت النهاجي اإلاىخج الخؿاباث مض٤٢ ج٣ٍغ

لى يىءه اإلاىاظهت، با ٨ًً لم ولظل٪ ٢غاعاث وجخسظ مىا٠٢ وجخدضص مىا٢كاث جضوع  ؤن ًم٨ً ٖو  ًسهو ؤو ٍٚغ

٩ي اإلاداؾبحن ال٣اهىهُحن مجم٘ غ اإلاىيٕى ألامٍغ  :ؤعب٘ مٗاًحر الخ٣ٍغ

 ٖاما ٢بىال اإلا٣بىلت اإلاداؾبُت اإلاباصت م٘ الخىا٤ٞ مُٗاع. 

 ٖاما ٢بىال اإلا٣بىلت اإلاداؾبُت اإلاباصت جُب٤ُ في الاحؿا١ مُٗاع. 

 اإلاالُت ال٣ىاثم في ؤلاٞهاح مالثمت مٗیاع. 

 اإلاالُت ال٣ىاثم في الغؤي وخضة مٗیاع.  

 غاما كبىال امللبىلت املداطبيت املبادئ مؼ الخىافم مػياز : أوال

 آلان ختى ًىظض وال اإلاداؾبت مُضان في الُىٍلت الٗلمُت الخبرة مً اإلاداؾبُت واإلاباصت ال٣ىاٖض هبٗض

 ظمُٗا حٗخبر هظا وعٚم مخىا٢ًت مباصت ٞهىا٥ ٖليها، اإلاخٗاٝع اإلاداؾبُت ما ٌٗٝغ باإلاباصت جام خى٫  اجٟا١

٣ت ول٩ل ٖضًضة بُغ١  ًخم المخال٥ ؤ٢ؿاٍ ٖاما ٞاخدؿاب ٢بىال م٣بىلت  ٧لها حٗخبر ول٨نها مسخلٟت هخاثج منها ٍَغ



 تذقيق ومحافظ انحساباتال:                                                              ثانيانفصم ال
 

44 
 

 للخ٣ُُم َغ١  ٖضة جىظض ج٩لٟت اإلابُٗاث خُض وج٣ُُم اإلاسؼون باليؿبت لخ٣ُُم الخا٫ ٖاما و٦ظل٪ ٢بىال م٣بىلت

م وحٗخبر م٣بىلت ٢بىال  .مسخلٟت هخاثج بلى جاصي ؤجها ٖاما ٚع

 اإلاداؾبت الٗامت ومً ٢ىاٖض َب٣ذ اإلايكإة ٢ض بصاعة ؤن مً ًخد٤٣ ؤن الخؿاباث ٖلى مغا٢ب ًجب

 ال٣ىاٖض هظه

 :ًلي ما ٖلُه مخ٤ٟ هى ما

.  الخ٩لٟت بشمً الشابخت ألانى٫  حسجُل •

 .بال٣ضع اإلاىاؾب طل٪ َبُٗتها حؿخلؼم الشابخت ألانى٫  اؾتهال٥• 

٣ت • جىػ  ؤ٢ل ؤحهما الؿى١  ؾٗغ ؤو الخ٩لٟت بما هي الؿلعي اإلاىظىص لخ٣ىٍم الٗامت الٍُغ للميكإة لٓغوٝ  ٍو

٣ت ؤزغي  جدب٘ زانت ؤن جب ٍَغ  .بٗض ؤزغي  مضة زابخا الخ٣ىٍم ؤؾاؽ ًب٣ى ؤن ظمُ٘ الخاالث في ٍو

 .الىاظبت اإلاسههاث ج٩ىًٍ مغاٖاة م٘ الظمم ٢ُمت جدضًض •

الؼمىُت مىيٕى الضعاؾت في  باإلاضة زانت واإلاهغوٞاث ؤلاًغاصاث خؿاباث ج٩ىن  بدُض ألاػمت الدؿىٍاث بظغاء •

 .اإلاداؾبت ٖلم ٢ىاٖض هُا١

٘ جدضًض ٖىض الاؾخٛال٫ محزاهُت في مؿخمغا اإلاكغوٕ اٖخباع •  في الخاالث الخانت بال والخهىم ألانى٫  وج٣ىم الَغ

٪ واهًمام ٧الخهُٟت طل٪ ٚحر حؿخضعي التي حر قٍغ  .طل٪ ٚو

 .صوما اإلاداؾبت زابخت في ال٣ُاؽ وخضة وهي الى٣ض ٢ُمت ؤن ؤؾاؽ ٖلى الخخامُت والخؿاباث اإلاحزاهُت بٖضاص •

٘ لم عؤي ؤزظ ٖضم • مىخٓغة، ٦ما ًغاعي  زؿاعة ال٩اُٞت ل٩ل اإلاخسههاث م٘ ج٩ىًٍ الخؿبان في ًخد٤٣ َع

ت بيؿبت في اإلاالُت اإلاضة خهت ج٩ىن  ؤن ألاظل َىٍلت بإٖما٫ ج٣ىم التي للميكأث باليؿبت  مً جم ما ألاعباح الخ٣ضًٍغ

 .اإلاؿخ٣بل جيكإ في ٢ض التي للخؿاثغ ٧اٝ مسهو ج٩ىًٍ يغوعة م٘ ٖمل

 غاما كبىال امللبىلت املداطبيت املبادئ جطبيم في الاحظاق مػياز: ثاهيا

غه في الخؿاباث مغا٢ب ًبحن بإن اإلاُٗاع ٣ًض ي هظا ت  التي اإلاباصت ٧اهذ بطا ما ج٣ٍغ َب٣ذ في الٟترة الجاٍع

. جخمحز بالشباث بطا ما ٢ىعهذ بالٟتراث الؿاب٣ت

الشباث في جُب٤ُ اإلاباصت اإلاداؾبُت الػم إلم٩ان بظغاء اإلا٣اعهاث بحن ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت التي  

غ ًًمً  في بٗضها اإلاكغوٕ جهاًت الٟتراث اإلاالُت اإلاسخلٟت ولظل٪ ٞةن اإلاُٗاع الشاوي مً مٗاًحر بٖضاص الخ٣ٍغ
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ىض حُٛحر اإلاباصت  ٢ابلُت هظه ال٣ىاثم للم٣اعهت بحن الٟتراث اإلاسخلٟت لشباث اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت ٖو

 ألن ،الخؿاباث بیان َبُٗت الخٛحراث وؤزغها ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت طل٪ اإلاداؾبُت ٞةن طل٪ ٌؿخلؼم مً مغا٢ب

ؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث للٟتراث اإلاالُت اإلاسخلٟت مما ًاصي بلى بْهاع  ٖضم الشباث ًاصي بلى الخضازل بحن ٖىانغ

اإلاُٗاع الشباث ٌؿخلؼم ٞهما واضخا مً مغا٢ب الخؿاباث   ومً زم هجض ؤن الخُب٤ُ الؿلُم،هخاثج مًللت

  .للٗال٢ت بحن الشباث وال٣بلُت للم٣اعهت

 ًٖ بهٟت ٖامت جخإزغ بم٩اهُت اإلا٣اعهت بحن ال٣ىاثم اإلاالُت لٗضص مً الؿىىاث بالخٛحراث الىاقئت: 

 .الخٛحر في اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت 

 ٝاإلادُُت باإلاكغوٕ والتي حؿخلؼم بظغاء حٛحراث مداؾبُت ول٨نها ال جخًمً حٛحراث الخٛحر في بٌٗ الٓغو 

 في

 .اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت

  باإلاداؾبتالخٛحر في بٌٗ الٓغوٝ والتي لِـ لها نلت.  

 مػياز مالئمت إلافطاح في اللىائم املاليت: ثالثا

غ ًجب  ظب ؤن جٟصح ال٣ىاثم اإلاالُت ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهدُجت اليكاٍ وبال ُٞجب ؤن ٌكخمل ج٣ٍغ

ٖلى الخىيُداث اإلاالثمت و بالخالي ٞةن مغا٢ب الخؿاباث ال ٌُٗي ؤي جىيُداث بياُٞت بال  مغا٢ب الخؿاباث

 .اإلاالُت ًٖ ج٣ضًم ؤلاٞهاح ال٩افي اإلاالثم بطا عجؼث ال٣ىاثم

هٓغا لخٗضص الٟئاث التي حؿخسضم البُاهاث اإلاداؾبُت ُٞجب ؤن حٗض ال٣ىاثم اإلاالُت بدُض ال جًلل 

٤ ط٦غ  ؤي ٞئت مً هظه الٟئاث وعٚم ؤن اإلاداؾبحن ًداولىن بض٫ ؤ٢ص ى مجهىص ٖملُت ؤلاٞهاح ًٖ ٍَغ

مؿخسضم ال٣ىاثم اإلاالُت واؾخسضام مهُلخاث بؿُُت ومىاؾبت م٘ الخٗبحراث الىنُٟت  الخٟهُالث التي تهم

٣ت التي جدخىي بُاهاث بياُٞت بال ؤن مىيٕى ؤلاٞهاح  و٦ظا اؾخسضام الٗضًض مً اإلاالخٓاث والجضاو٫ اإلاٞغ

ض مً جب ؤن  ال ًؼا٫ ًدخاط بلى اإلاٍؼ الاهخمام، ٞال٣ىاثم اإلاالُت بىنٟها ؤصاة مً ؤصواث الاجها٫ وعؾالت ٍو

ت الخ٣اث٤ التي مً جىظه بليهم وبالخالي ٞإي مٗلىماث مًللت جدخىي ٖليها ال٣ىاثم  جسً٘ بال٩امل ًٖ مجمٖى

 .ؾلُمت حٛحر اإلاالُت ؾىٝ جاصي خخما بلى اجداص ٢غاعا

 مػياز وخدة السأي في اللىائم: زابػا

غ بإهه٣ًض ي  ًجب ؤن ًخًمً اإلاض٤٢ عؤًه في ال٣ىاثم اإلاالُت ٧ىخضة : "اإلاُٗاع الغاب٘ مً مٗاًحر الخ٣ٍغ

ىضما ال ًخم٨ً مً الخٗبحر بغؤي قامل ًجب ؤن ًىضح ؤؾباب طل٪  واخضة ؤو ؤلاقاعة بلى ٖضم بم٩اهُت طل٪ ٖو

غ بًًاخا ٢اَٗا ًٖ  اوفي ظمُ٘ لخاالث التي ٣ًترن ٞيها اؾم اإلاض٤٢ ب٣ىاثم مالُت ًجب ؤن ًخًمً الخ٣ٍغ
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اإلاض٤٢ بن وظض وصعظت إلاؿاولُت التي ًخدملها وحهضٝ هظا اإلاُٗاع بهىعة ؤؾاؾُت بلى  الٟدو الظي ٢ام به

للمؿاولُت التي ٢بل اإلاض٤٢ ؤن ًخدملها ٞى١ جى٢ُٗه ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت مدل  في مى٘ ؾىء الٟهم والخٟؿحر

ال٣ىاثم اإلاالُت مدل الٟدو ًم٨ً إلاض٤٢ الخؿاباث ؤن ًدبنى ؤخض  الٟدو وفي مجا٫ الخٗبحر ًٖ عؤًه

 1.مىا٠٢ ؤعبٗت

 ببضاء عؤي ه٠ُٓ وطل٪ ٖىضما ًغي اإلاض٤٢ ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت مدل الٟدو حٗبر ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهدُجت/  1

 . اليكاٍ بضون ؤي ٢ُض ؤو قٍغ

ببضاء الغؤي مخدٟٔ وطل٪ ٖىضما ًغي مض٤٢ الخؿاباث ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت مدل الٟدو حٗحر في مجملها  / 2

اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهدُجت اليكاٍ م٘ وظىص ٢ُىص ؤو جدٟٓاث مُٗىت ًجب ؤن ٩ًىن ٢اعت هظه ال٣ىاثم ٖلى ٖلم  ًٖ

 .ولظل٪ ٞةن اإلاض٤٢ ٖىض ببضاء عؤًه في هظه ال٣ىاثم ٌؿخسضم انُالخاث مُٗىت للخٗبحر ًٖ جدٟٓاجه بما

ببضاء عؤي مٗا٦ـ ولظل٪ ٖىضما ًغي مض٤٢ الخؿاباث ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت ٩٦ل ال حٗبر ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي  /3

ٖىض م٣اعهخه بىٕى الغؤي اإلاظ٧ىعة ؤوال وهي الغؤي  اليكاٍ بهىعة ٖاصلت وهظا الغؤي ٌٗخبر مٗا٦ـ وهدُجت

 .الى٠ُٓ

ٌ اإلاض٤٢ ألاؾالُب مُٗىت عؤي ٞني في ال٣ىاثم اإلاالُت مدل  /4 الامخىإ ًٖ ببضاء الغؤي وطل٪ ٖىضما ًٞغ

وال ق٪ ببضاء عؤي مٗا٦ـ في الخىخي ًٖ ببضاء عؤي في ال٣ىاثم اإلاالُت مدل الٟدو ًم٨ً ؤن ٩ًىن  الٟدو

اإلايكإة التي جسهها هظه ال٣ىاثم اإلاالُت ولظل٪ ٞةن مض٤٢ الخؿاباث ًجب ؤن ٩ًىن لضًه  لهما ؤزغ زُحر ٖلى

لى ٧ل ٞةن اإلاى٠٢ الظي جبىاه مض٤٢ الخؿاباث  مبرعاجه ال٣ىٍت ؤلابضاء هظا الغؤي ؤو جبني هظا اإلاى٠٢ ٖو

 :ًخى٠٢ ٖلى مضي ٧لمً

 .الٟدو الظي ٢ام به مض٤٢ الخؿاباث- 

ت والالػمت لخ٩ىًٍ وببضاء الغؤي-   .بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى مٗلىماث يغوٍع

 .التزام اإلايكإة ٖىض بٖضاص ٢ىاثمها اإلاالُت باإلاباصت اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما-  

لى يىء الٓغوٝ الؿاثضة باليؿبت ل٩ل خالت مً الخاالث اإلاظ٧ىعة ؤهٟا ًدضص مض٤٢ الخؿاباث  ٖو

ًبضي مض٤٢ الخؿاباث عؤًا هُٟٓا في ال٣ىاثم اإلاالُت مدل  الظي ؾُدبىاه وبُبُٗت الخا٫ ؾىٝ هٕى اإلاى٠٢

 :الٓغوٝ الخالُت الٟدو بطا ما ٢ىعهذ

                                                             
 .48.ٖبض الٟخاح الصخً، عظب الؿُض عاقض، مدمىص هاجي صعوَل، ؤنى٫ الخض٤ُ٢، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  1
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 ٖضم وظىص ؤي ٢ُض مً ال٣ُىص مً ٢بل الٗمُل جدضص إلاض٤٢ الخؿاباث مضي الٟدو الظي ج٣ىم به ؤزىاء  - 

 خالت ٖضم ؾماح الٗمُل إلاض٤٢ الخؿاباث بالخد٤٣ مً اإلاسؼون ؤو ٖملُت الخض٤ُ٢ ولظل٪ و٦ما في

 .بالخهى٫ ٖلى مهاص٢اث ًٖ خؿاباث مضًىت مهمت

ت الالػمت لخ٩ى٢ًٍُام -   اإلاض٤٢ بجم٘ ٧ل ألاصلت اإلاالثمت وال٩اُٞت والخهى٫ ٖلى ٧اٞت اإلاٗلىماث الًغوٍع

 .وببضاء الغؤي

م مً ؤن مٗاًحر اإلاىاظهت اإلاخٗاٝع :حػليم ٖليها ًم٨ً ؤن ج٣ضم بعقاصاث مُٟضة للمض٤٢ ٖىض بهجاػه  ٖلى الٚغ

ض  ٖملُت الخض٤ُ٢ ٞةن هظه اإلاٗاًحر في طاث الى٢ذ جخمحز بإجها طاث بَاع واؾ٘ وبضعظت ججٗلها في خاظت بلى اإلاٍؼ

وهى ما ؤصي بلى ْهىع ما ٌٗٝغ بيكغاث الغؤي والخٟؿحر في الخض٤ُ٢  مً الخٟؿحر

مً هاخُت ؤزغي جىظض مكا٧ل زانت ألوكُت مُٗىت طاث َبُٗت زانت ٞةن مٗاًحر الخض٤ُ٢  . 

ٚحر ٧اُٞت بمٟغصها لخ٣ضًم الخىيُداث وؤلاعقاصاث اإلاالثمت في هظه الخالت ًٖ ٖملُت  اإلاخٗاٝع ٖليها جهبذ

٩ي ؤنضع ٢ىاٖض  ظم٘ ألاصلت وه٩ُل ومًمىن  غ اإلاض٤٢ ولظل٪ ٞةن مجم٘ اإلاداؾبحن ال٣اهىهُحن ألامٍغ ج٣ٍغ

 .بمٗاًحر الخض٤ُ٢ اإلاخٗاٝع ٖليها بعقاصًت زانت مُٗىت بضال مً الا٦خٟاء

 : مما ؾب٤ ٖغيه في اإلابدض مً مٗاًحر ًم٨ً ٖغيه بك٩ل مبؿِ في الجضو٫ الخالي

 الخدكيم املخػازف غليها  حدٌو ًىضح مػاًير(:03)الجدٌو زكم 

املجاٌ 

 السئيس ي

 مػمىن املػياز املجاٌ الفسعي للمػياز

الخإهُل الٗلمي و٦ٟاءة  اإلاٗاًحر الٗامت

 اإلاهىت

 ظب ؤن ًخم الٟدو بىاؾُت شخو ؤو شخو لضًهي

ب  .الٟني ال٩افي والخبرة کمض٤٢ الخضٍع

 بالىاظباث اإلاهىُت ًجب ؤن ًداٞٔ ي ظمُ٘ ألامىع اإلاغجبُتٝ اؾخٛال٫ اإلاض٤٢

 ٖلى الاؾخ٣ال٫ الظهني والاؾخ٣ال٫ في اإلآهغ اإلاض٤٢

جب مباقغة ٖىاًت اإلاهىت  ؤلاقغاٝ ًجب الخسُُِ الٗمل بضعظت ٧اُٞت ٍو

 .اإلاالثم ٖلى اإلاؿاٖضًً في خالت وظىصهم

مٗاًحر 

الٟدو 

ج٣ُُم مضي بم٩اهُت 

خماص ٖلى هٓام الغ٢ابت  الٖا

 ظب ؤن ججغي صعاًت وج٣ُُم مالثمحن ألؾالُب الغ٢ابتي

 اإلاُب٣ت ٦إؾاؽ لالٖخماص ٖليها ولخدضًض مضي الضازلُت
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 الازخباعاث اإلاُلىبت والتي ؾىٝ جدضص بَاع بظغاءاث .الضازلُت اإلاُضاوي

 .الخض٤ُ٢

جىٞحر ؤصاة ال٩اُٞت 

 واإلاالثمت

 ظب الخهى٫ ٖلى ؤصلت ٧اُٞت ومالثمت مً زال٫ الٟدوي

 واإلاالخٓت الاؾخٗالم واإلاهاص٢اث لخ٩ىًٍ ؤؾاؽ إلبضاء

 .في ال٣ىاثم اإلاالُت مىيٕى الٟدو الغؤي

 إلقغاٝ جسُُِ الٗمل

 اإلاؿاٖضًً

جب ؤلاقغاٝ  ًجب جسُُِ الٗمل بضعظت ٧اُٞت ٍو

 .اإلاؿاٖضًً في خالت وظىصهم اإلاالثم ٖلى

مُٗاع بٖضاص 

غ  الخ٣ٍغ

جىا٤ٞ الٗغى ٢ىاثم 

 اإلاباصت اإلاالُت م٘

اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت ٢بىال 

 .ٖاما

٤  ظب ؤن ًبحن ما بطا ٧اهذ ال٣ىاثم اإلاالُت ٢ض ٖغيذ ٞو

 . اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت ٢بىال ٖامااإلاباصت

حؿا١ في جُب٤ُ اإلاباصت الا

اإلا٣بىلت ٢بىال  اإلاداؾبُت

 .ٖاما

غ ما بطا ٧اهذ اإلاباصت اإلاداؾبُت  ًجب ؤن ًىي٘ الخ٣ٍغ

 ٖمىما اإلاُب٣ت في.اإلا٣بىلت اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما

 .الٟترة الؿاب٣ت الٟترة الخالُت هي طاث اإلاباصت التي َب٣ذ في

غ اإلاض٤٢ ًجب ؤن ًخًمً عؤًه في ال٣ىاثم اإلاالُت ٧ىخضة وخضة آلاعاء  ج٣ٍغ

ىضما ال ًخم٨ً مً  واخضة ؤو ؤلاقاعة بلى ٖضم بم٩اهُت طل٪ ٖو

 الخٗبحر بغؤي قامل ًجب ؤن ًىي٘ ؤؾباب طل٪ وفي ظمُ٘

 الخاالث التي ٣ًترن ٞيها اؾم اإلاض٤٢ في ال٣ىاثم اإلاالُت ًجب

غ بًًاخا ٢اَٗا ًٖ ٞدو الظي ٢ام به  ؤن ًخًمً الخ٣ٍغ

 .بن وظض وصعظت اإلاؿاولُت التي ًخدملها اإلاض٤٢

 ال٣غاعاث في اإلااؾؿت، مظ٦غة جسغط ماؾخحر في ٖلىم الدؿُحر ، ظامٗت اجساطؤهمُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي و مغاظٗت الخؿاباث في : اإلاهضع 

  25.، م2013-2012مؿخٛاهم،
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 إلاطاز املفاهيمي ملدافظ الحظاباث: املبدث الثاوي

 ٌ  ماهيت مدافظ الحظاباث وشسوط ممازطت مهىخه: املطلب ألاو

 لبٌٗ باليؿبت ال٣اهىن  ب٣ىة بلؼامُت حٗض التي الخاعظُت اإلاغاظٗت ؤهىإ مً الخؿاباث مداٞٓت حٗخبر

 ًٖ الخٗبحر ومؿخ٣ل ماهل منهي شخو زاللها مً ًخىلى بلض، ٧ل في اإلاكٕغ خضصها التي اإلااؾؿاث مً ألاهىإ

 الخ٣ُ٣ي اإلاالي اإلاغ٦ؼ ًٖ حٗبحرها ومضي الىخاثج، وخؿاباث اإلاالُت ال٣ىاثم ٖضالت مضي خى٫  اإلاداًض الٟني الغؤي

 مداٞٓت ؤن ؤي واإلاالي للماؾؿت، اإلاداؾبي الجاهب ٖلى ٖملها ًىهب الخؿاباث مداٞٓت ؤن ؤي للماؾؿت،

 1 .واإلاالي اإلاداؾبي الجاهب ٖلى ٖملها ًىهب الخؿاباث

 ٧ل الخؿاباث مداٞٔ ٌٗض'': 27 ع٢م ماصجه في 1991 -04 -27 في اإلااعر 08-91 ع٢م ال٣اهىن  وخؿب

  خؿاباث واهخٓامُت بصخت الكهاصة مهىت مؿاولُخه وجدذ الخام باؾمه ٖاصًت بهٟت شخو ًماعؽ

٘ اإلاٗمى٫ به*والهُئاث الكغ٧اث ٤ ؤخ٩ام الدكَغ  2.'' ٞو

ٗض ٘ في الخؿاباث مداٞٔ َو  وجدذ الخام باؾمه ٖاصًت بهٟت ًماعؽ شخو ٧ل: " الجؼاثغي  الدكَغ

٘ ألخ٩ام ومُاب٣تها واهخٓامها والهُئاث الكغ٧اث خؿاباث صخت ٖلى اإلاهاص٢ت مؿاولُخه مهمت  اإلاٗمى٫  الدكَغ

 3".به

ٗٝغ  بزباث الخانت مؿاولُخه وجدذ الخام باؾمه ًخىلى شخو ٧ل: "ؤهه ٖلى الخؿاباث مداٞٔ َو

 4."ومٗخاص مؿخمغ بك٩ل اإلاهىت هظه ًؼاو٫  ؤن ٖلى مسخلٟت، ماؾؿاث خؿاباث نض١ وصخت

 .مهىخه ممازطت شسوط: ثاهيا

                                                             
٣ي ٖمغ، مؿاولُت مداٞٔ الخؿاباث  1 لىم الدؿُحر، ظامٗت : قٍغ صعاؾت م٣اعهت بحن الجؼاثغ وجىوـ واإلامل٨ت اإلاٛغبُت، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 .94، م2012، لؿىت 12،الٗضص 01ؾ٠ُُ
ش، ًٖ اإلاهً الخغة، مهىت الخبحر اإلاداؾب ومداٞٔ الخؿاباث، واإلاداؾب اإلاٗخمض، صاع هىمت  لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،  2 ٖلي مُٗى هللا، خؿِىت قٍغ

. 48م 2006الُبٗت ألاولى ، 

ت بما ٞيها قغ٧اث عئوؽ ألامىا٫ :  في ماصجه ألاولى1991 -04-27 اإلااعر في 08-91خؿب ال٣اهىن ع٢م *  جخمشل الكغ٧اث والهُئاث في الكغ٧اث الخجاٍع

٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن الخجاعي و٦ظا لضي الجمُٗاث والخٗايضًاث الاظخماُٖت والى٣اباث . ٞو

لُت، 29ماعر في 01-10ال٣اهىن ع٢م  3 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت 2010ظٍى  ًخٗل٤ بمهً الخبحر اإلاداؾب ومداٞٔ الخؿاباث واإلاداؾب اإلاٗخمض، الجٍغ

ت، الٗضص  . .22،م42،اإلااصة 2010، 42الجؼاثٍغ
٣ي ٖمغ، مغظ٘ ؾاب٤، م  4 . 94قٍغ
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 اإلااعر  01-10 ال٣اهىن  مً 08 اإلااصة في اإلابِىت الكغوٍ ُٞه جخىٞغ ؤن ًجب الخؿاباث مداٞٔ مهىت إلاماعؾت

ش  1:ًلي ما ٖلى جىو والتي باإلاهىت، اإلاخٗل٣ت 2010 ظىٍلُت 29 بخاٍع

 ":آلاجُت الكغوٍ جخىٞغ ؤن ًجب اإلاٗخمض، اإلاداؾب مهىت ؤو الخؿاباث مداٞٔ مهىت ؤو الخبحر مهىت إلاماعؾت" 

 .الجيؿُت ظؼاثغي  ٩ًىن  ؤن- 

 :الخالي الىدى ٖلى اإلاهىت إلاماعؾت قهاصة ًدىػ  ؤن- 

ت قهاصة خاثؼا ٩ًىن  ؤن اإلاداؾب، الخبحر إلاهىت باليؿبت- ؤ  .مٗتٝر بمٗاصلتها قهاصة ؤو اإلاداؾبُت للخبرة ظؼاثٍغ

ت قهاصة ٖلى خاثؼا ٩ًىن  ؤن الخؿاباث، إلاداٞٔ باليؿبت- ب مٗتٝر  قهاصة ؤو الخؿاباث إلاداٞٔ ظؼاثٍغ

 .بمٗاصلتها

ت قهاصة ٖلى خاثؼا ٩ًىن  ؤن مٗخمض، مداؾب إلاهىت باليؿبت- ث مٗتٝر  قهاصة ؤو الخؿاباث إلاداٞٔ الجؼاثٍغ

 .بمٗاصلتها

 .والؿُاؾُت اإلاضهُت الخ٣ى١  بجمُ٘ ًخمخ٘ ؤن- 

 .اإلاهىت بكٝغ مسلت ظىدت ؤو ظىاًت باعج٩اب خ٨م خ٣ه في نضع ٢ض ٩ًىن  ال ؤن- 

ت اإلاداؾبحن للخبراء الىَني اإلاه٠ في مسجال ٩ًىن  وؤن باإلاالُت اإلا٩ل٠ الىػٍغ مً مٗخمضا ٩ًىن  ؤن-   ؤو الٛٞغ

٤ اإلاٗخمضًً للمداؾبحن الىَىُت اإلاىٓمت ؤو الخؿاباث إلاداٞٓي الىَىُت  ٖليها في اإلاىهىم الكغوٍ ٞو

 .ال٣اهىن 

 ؤمام اإلاجلـ 2010 ظىٍلُت29 في اإلااعر 01-01 ال٣اهىن  مً 06 اإلااصة في ٖلُه اإلاىهىم الُمحن ًاصي ؤن- 

  .م٩اجبهم جىاظض إلادل ب٢لُمُا اإلاسخو ال٣ًاجي

 الحظاباث ومهامه مدافظ خلىق وواحباث ومظؤولياث-:املطلب الثاوي

 .الحظاباث مدافظ وواحباث خلىق  :أوال

  :الحلىق - أ

غه ؤؾاؽ ٖلى للخضاو٫  اإلاؿخضُٖت الٗامت الجمُٗت خًىع -    .الخضزل وخ٤ ج٣ٍغ

                                                             
ت، الٗضص  1 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .05، مغظ٘ ؾاب٤، م 42الجٍغ
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  .الاؾخعجا٫ خالت في الٗاصًت ٚحر الٗامت الجمُٗت اؾخضٖاء خ٤- 

 .للٗهضة مالُت آلزغ ؾىت اإلاىالي ظاهٟي ؤو٫  مً  ابخضاء(10)ؾىىاث ٖكغ إلاضة الؼباثً بملٟاث الاخخٟاّ- 

إل-    .لل٨ُان وال٨خاباث الخابٗت اإلاداؾبُت والىزاث٤ السجالث ٖلى اإلا٩ان ٖحن وفي و٢ذ ؤي في الَا

  .الالػمت وال٣ُام بالخٟخِكاث به اإلاغجبُت اإلااؾؿاث ؤو بال٨ُان زانت ومٗلىماث جىيُداث َلب- 

 .اإلاىتهُت اإلاالُت الؿىت خؿاباث إل٢ٟا٫ اإلاجخم٘ ؤلاصاعة مجلـ اظخماٖاث خًىع  خ٤- 

ُت ال٣اهىهُت اإلاالُت الالتزاماث مً الخسلو صون  الاؾخ٣الت خ٤-   ؤقهغ (3) زالزت بمضة ال٨ُان مؿب٣ا بقٗاع قٍغ

غ ج٣ضًم مً   .الخانلت وؤلازباجاث اإلاغا٢باث ًٖ ج٣ٍغ

  .الٗؼ٫  ٢غاع مىا٢كت خ٤- 

 :الىاحباث- ب

ُت اإلاغا٢بت لجىت بباٙل-  ٤ ًٖ الىٖى  .ًىما (15) زمؿت ٖكغ ؤ٢هاه اظل في ٖليها مىص ى عؾالت ٍَغ

 .للكغ٦ت ألاؾاس ي ال٣اهىن  ٖليها اإلاىهىم وؤلاظغاءاث ال٣ىاٖض اخترام- 

  .الدؿُحر في الخضزل ٖضم- 

  .اإلانهي الؿغ ٖلى اإلاداٞٓت- 

  .الالػمت الٗىاًت بظ٫- 

  .ظىدا حك٩ل والتي اإلاٗاًىت باإلاسلٟاث الجمهىعٍت و٦ُل الؿُض اَإل- 

  .اإلاٗاًىت باإلاسالٟاث الٗامت الجمُٗت ؤو ؤلاصاعة مجلـ بباٙل- 

 .والخإمحن الًمان ج٣ضًم- 

 1.ال٣اهىن الخجاعي  ؤخ٩ام جُب٤ُ ٢هض مهمخه مماعؾت ٖغ٢لت خالت في ٦خابُا الدؿُحر هُئاث بٖالم- 

 مظؤوليت مدافظ الحظاباث: ثاهيا

                                                             
، مظ٦غة مً ؤظل الخهى٫ ٖلى قهاصة اإلااظؿخحر، ظامٗت الجؼاثغ ًىؾ٠ بً "٣ٞه الىٓام ال٣اهىوي للماؾؿت الٗامت اإلاهىُت في الجؼاثغ" ما٫ بٛضاص  1

 .10م2011-2012 .زضة، ٧لُت الخ٣ى١، 
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لى الخانت، مؿاولُخه جدذ مهىخه ًماعؽ الخؿاباث مداٞٔ  مً مؿاولُخه جدذ ٌٗملىن  مً ٧ل ٖو

 :الخالُت ألاهىإ بلى الخؿاباث مداٞٔ مؿاولُاث ج٣ؿُم ًم٨ً هىا ومً هى، ًسخاعهم مؿاٖضًه، زبراء

 :فىيت مظؤوليت - 1

ش اإلااعر 01 -10 ال٣اهىن  مً 59 اإلااصة بمىظب  في الخؿاباث مداٞٔ بمهىت اإلاخٗل٤ 2010 ظىان 29 بخاٍع

لتزم بمهمخه الٗىاًت ًٖ الٗامت اإلاؿاولُت الخؿاباث مداٞٔ ًخدمل"الجؼاثغ  وهي الىخاثج صون  الىؾاثل بخىٞحر ٍو

 1:هما عثِؿُحن مجالحن في وجخلخو للكغ٦ت ٢اهىوي خؿاباث ٦مغاظ٘ ٖمله نمُم في التي جضزل

بحن  ٖليها اإلاخٗاٝع اإلاداؾبُت واإلاباصت ال٣ىاٖض ؾلُم وبك٩ل َب٣ذ ٢ض الكغ٦ت ؤن مً الخد٤٣ في مؿاولُخه- 

 .ٖاما ٢بىال واإلا٣بىلت اإلاداؾبحن

حرها وال٣ٗىص وألاهٓمت واللىاثذ ال٣ىاهحن ههىم ؤن مً الخد٤٣ في مؿاولُخه-   جىٓم ؤٖما٫ التي الىزاث٤ مً ٚو

 .ؾلُما جُب٣ُا وجُب٣ُها مغاٖاتها جم ٢ض الكغ٦ت وؤهٓمت

 :أخالكيت مظؤوليت - 2

اإلااعر  01-10 ال٣اهىن  مً 63 اإلااصة هو في ظاء خُض اإلاهىت وؤزال٢ُاث بإماهت باإلزال٫ جخٗل٤ التي وهي

ش  الخإصًبُت اإلاؿاولُت اإلاٗخمض واإلاداؾب الخؿاباث ومداٞٔ اإلاداؾب الخبحر ًخدمل ،"2010 ظىان 29 بخاٍع

 ج٣ني ج٣هحر ؤو مسالٟت ٧ل ًٖ مهامهم، مً اؾخ٣التهم بٗض ختى للمداؾبت الىَني للمجلـ الخإصًبُت ؤمام اللجىت

اثٟهم مماعؾت ٖىض اإلاهىُت ال٣ىاٖض ؤزالقي في ؤو ٤ اجساطها، ًم٨ً التي الخإصًبُت ال٣ٗىباث جخمشل.ْو  جغجُبها ٞو

 2:في زُىعتها الخهاٖضي وخؿب

 .ؤلاهظاع- 

 .الخىبُش- 

 ؤقهغ؛ (06) ؾخت ؤ٢هاها إلاضة اإلاا٢ذ الخى٠ُ٢- 

 .اإلاٗخمضًً واإلاداؾبحن الخؿاباث ومداٞٓي اإلاداؾبحن للخبراء الىَىُت اإلاىٓمت ظضو٫  مً اؾمه قُب- 

                                                             
٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، مظ٦غة ماؾتر في ٖلىم الدؿُحر، جسهو جض٤ُ٢  1 ؼ مىزى٢ُت ال٣ىاثم اإلاالُت ٞو ببغاهُم مىاهت، صوع مداٞٔ الخؿاباث في حٍٗؼ

 .28، 2015مداؾبي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت خمت لخًغ الىاصي، 
 . 29ببغاهُم مىاهت، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
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 1:هي ألازال٢ُت اإلاؿاولُت الخؿاباث مداٞٔ ٞيها ًخدمل التي ألاؾباب ومً

ها مُٗىت ماصًت خ٣اث٤ اإلاغاظ٘ بزٟاء-   .اإلاغاظٗت ٖىض ٖٞغ

له بُاهاث ج٣ضًم- 
ّ
حر مٓل  .خ٣ُ٣ُت ٚو

٠ ؤو جالٖب بي بزٟاء-   .الضٞاجغ ؤو السجالث ؤو اإلاؿدىضاث في جدٍغ

 .ٖمله ؤصاء في الخ٣اٖـ ؤو ؤلاهما٫- 

 .اإلاؿاولحن ؤخض إلاىا٣ٞت للخ٣ُ٣ت مىاُٞا مُٗىا عؤًا ؤبضي بطا- 

غه ًخًمً لم بطا-   .ٖنها ٦ك٠ التي الاهدغاٞاث ٧ّل  ج٣ٍغ

 :مدهيت مظؤوليت - 3

ٗه وطل٪ اإلاضهُت اإلاؿاولُت الخؿاباث مداٞٔ الجؼاثغي  اإلاكٕغ خمل  -10 ال٣اهىن  مً 61 للماصة بدكَغ

ش  اإلااعر01  ًٖ اإلاغا٢ب، ال٨ُان ججاه مؿاوال الخؿاباث مداٞٔ ٌٗض" ٖلى جىو والتي 2010 ظىٍلُت 29 بخاٍع

 2".مهامه جإصًت ؤزىاء ًغج٨بها التي ألازُاء

ٗض  .ال٣اهىن  ؤخ٩ام مسالٟت ًٖ ًيخج يغع  ٧ل ًٖ الٛحر اججاه ؤو ال٨ُان اججاه مخًامىا َو

 الٗاصًت باإلاخُلباث ٢ام ؤهه ؤزبذ بطا بال ٞيها ٌكتر٥ لم التي اإلاسالٟاث ًسو ُٞما مؿاولُخه مً ًخبرؤ وال

ُٟخه  ٖامت ظمُٗت اظخمإ ؤ٢غب زال٫ مالثمت بهٟت مٗالجتها جخم لم وبن باإلاسالٟاث، ؤلاصاعة مجلـ بلٜ وؤهه لْى

 ".اإلاسخهت اإلاد٨مت لضي الجمهىعٍت و٦ُل ؤَل٘ ؤهه ًشبذ مسالٟت، مٗاًىت خالت وفي ٖليها، بٗض اَالٖه

 :ؤهمها ومً اإلاغاظ٘ بٗمل جخٗل٤ التي ال٣هىع  هىاحي بٌٗ في للمغاظ٘ باليؿبت اإلاؿاولُت هظه وجخمشل

ضم ٖمله بإصاء ٢ُامه في اإلاغاظ٘ بهما٫ خالت-   .الالػمت اإلاهىُت الٗىاًت بظ٫ ٖو

 .مغاظٗخه ؤزىاء ألازُاء بٌٗ في اإلاغاظ٘ و٢ٕى خالت- 

 .لٗمله بإصاثه جهاثُا ٢ُامه ٖضم- 

                                                             
ت، الٗضص، ا1 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  . 10مغظ٘ ؾاب٤، م42لجٍغ
 .44، م2013َُُىؽ ٞخخي، مداٞٔ الخؿاباث في الجؼاثغ، مجلت صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن، الٗضص الخاؾ٘، ظىان، 2
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 ؤزُاء ؤي ًٖ ٌؿإ٫ خُض اإلاضهُت للمؿاولُت ؤلاهما٫ هظا هدُجت الخؿاباث مداٞٔ ًخٗغى ٢ض ولظل٪

  ٩ًىن  و٢ض ؤو ٦بحرة ٌؿحرة
ًة
 .الكغ٦ت في اإلاؿاولحن ؤمام للخغط ًًُغه ٢ض مما الىٓغ لٟذ ؤو للخدظًغ ٖغيت

 :حىائيت مظؤوليت - 4

ش اإلااعر 01-10 ال٣اهىن  مً 62 اإلااصة هو في ظاء في  الشالر للمهً اإلاىٓمت 2010 ظىٍلُت 29 بخاٍع

في  ج٣هحر ٧ل ًٖ الجىاثُت اإلاؿاولُت اإلاٗخمض واإلاداؾب الخؿاباث ومداٞٔ اإلاداؾب الخبحر ًخدمل "الجؼاثغ

اث لبٌٗ الخؿاباث مداٞٔ اعج٩اب في اإلاؿاولُت هظه وجىدهغ". ٢اهىوي بالتزام ال٣ُام  بمهلخت الًاعة الخهٞغ

اث هظه بحن ومً ٖمض ًٖ الكغ٦ت  1:ًلي ما الجىاثُت اإلاؿاولُت ٖليها ًترجب التي ألاٞٗا٫ ؤو الخهٞغ

 بصاعة وؤلاهما٫ في ال٣هىع  هىاحي جٓهغ ال ختى اإلاؿاهمحن ٖلى نىعٍت ؤعباح جىػَ٘ ٖلى ؤلاصاعة م٘ اإلاغاظ٘ جأمغ 

 .الكغ٦ت

 في خ٣ُ٣تها ول٨ً الكغ٦ت مهلخت في ؤجها ْاهغها في مُٗىت ٢غاعاث اجساط مجا٫ في ؤلاصاعة مجلـ م٘ اإلاغاظ٘ جأمغ 

 .واإلاؿاهمحن الكغ٦ت بمهلخت الًغع  ٧ل ٞيها

ضم الكغ٦ت في اإلاؿاولحن بٌٗ اعج٨بها التي الاهدغاٞاث بٌٗ ًٖ وحٛايُه اإلاغاظ٘ بٟٚا٫  غه بْهاع ٖو  ج٣ٍغ

  طل٪
ًة
غاٝ باقي مهلخت صون  الصخهُت مهالخه ٖلى زىٞا  .الكغ٦ت في ألَا

غه ٦خابت في ال٨ظب  ظىاهب  مىا٢كت ٖىض للمؿاهمحن الٗامت الجمُٗت ؤمام َلبها ٖىض بكهاصجه ؤلاصالء في ؤو ج٣ٍغ

 .اإلاؿاهمحن ومهالح الكغ٦ت ليكاٍ باليؿبت وزُحرة هامت

 الكغ٦ت اإلاىاٞؿت ؤؾغاع بٌٗ بٞكاء طل٪ ومً الكغ٦ت بمهالح ًًغ بما الجؿُمت واإلاسالٟاث ألازُاء اعج٩اب 

 .شخهُا اإلاغاظ٘ ًسو آلزغ ؤو لٛغى

 .الٗمُلت للكغ٦ت ؤو للٗمُل اإلانهي الؿغ اخترام ٖضم 

اث هظه مشل ؤن ق٪ وال هظه  ا٦دكاٝ ٖىض ال٣اهىهُت ؤلاظغاءاث واجساط الجىاثُت للمؿاثلت اإلاغاظ٘ حٗغى الخهٞغ

اث . ظؿُم بهما٫ ًٖ ؤو اإلاغاظ٘ ٢بل مً ٖمض ًٖ اعج٨بذ ؤجها مً والخإ٦ض الخهٞغ

. الخؿاباث مداٞٔ ومؿاولُاث مهام بلى ؾيخُغ١  ًلي ُٞما

 مهام مدافظ الحظاباث: ثالثا

                                                             
ت إلى الخطبيممدمض بىجحن،  1  .57، م2003، صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت، الجؼاثغ،الخدكيم ومساكبت الحظاباث مً الىظٍس
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 مغا٢بت في الٗامت اإلاهلخت َاب٘ لها ٞةجها و٢اهىهُت، مىٓمت خغة مهىت بهٟتها الخؿاباث مداٞٔ مهىت بن

ٚحر  ال٣ُإ في وختى الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث في اإلاهىت هظه جماعؽ خُض للمىٓماث، الاظخماُٖت الخؿاباث

 اإلااؾؿاث، هظه جيكغها التي اإلاالُت اإلاٗلىماث وقٟاُٞت ظىصة في باإلاؿاهمت اإلاهىت هظه وجغجبِ الا٢خهاصي،

غاٝ مً الٗضًض َٝغ مً والتي حؿخٗمل  ؤلاصاعة، منها وهظ٦غ ال٣غاعاث، اجساط في والخاعظُت الضازلُت ألَا

ً، اإلاؿاهمحن، اإلاىْٟحن، حرها، الٗمىمُت والؿلُاث البىى٥ اإلاىعصًً، الٗمالء، اإلاؿدشمٍغ م٨ً ٚو  مهام ج٣ؿُم ٍو

 1:زانت ومهام صاثمت مهام بلى مداٞٔ الخؿاباث

 الدائمت املهام :أوال

 ؤو الكغ٦ت ووزاث٤ ٢ُم ٞدو في الدؿُحر، في جضزل ؤي صون  الخؿاباث إلاداٞٔ الضاثمت اإلاهام جخمشل

 :ًلي ما اإلاهام هظه وحكمل بها، اإلاٗمى٫  لل٣ىاٖض اإلاداؾبت مُاب٣ت مضي ومغا٢بت مدل اإلاغاظٗت الهُئت

اإلاالُت  للىيُٗت الهاص٢ت الهىعة حُٗي وؤجها للكغ٦ت، الؿىىٍت الخؿاباث واهخٓامُت صخت ٖلى اإلاهاص٢ت- 

 .اإلاىهغمت الؿىت جهاًت في الكغ٦ت وممخل٩اث

غ في اإلابِىت للمٗلىماث ومُاب٣تها الؿىىٍت الخؿاباث صخت مً الخد٤٣-   اإلاؿحرون ٣ًضمه الظي الدؿُحر ج٣ٍغ

 .الخهو خاملي ؤو الكغ٧اء ؤو للمؿاهمحن

 .اإلاؿاهمحن بحن اإلاؿاواة مبضؤ اخترام- 

 .ؤلاهظاع بظغاء هُا١ في اإلااؾؿاث جىاظهها التي الهٗىباث مً الى٢اًت- 

ُت ٚحر ألاٞٗا٫ ًٖ الجمهىعٍت لى٦ُل ال٨ك٠-   .بها ٌٗلم التي الكٖغ

غ قهاصاث بنضاع-   .اإلااؾؿت حِٗكها ٢ض التي ألاخضار مسخل٠ ًٖ وج٣اٍع

 اإلاضٖمت الخؿاباث بإن ؤًًا ٌكهض الخؿاباث مداٞٔ ٞةن مضٖمت، لخؿاباث الكغ٦ت بٖضاص خالت وفي

غ ؤو مداؾبُت وزاث٤ ٖلى صخُدت بىاء  ؤؾهما، الكغ٦ت ٞيها جمل٪ التي اإلااؾؿاث في الخؿاباث مداٞٓي ج٣اٍع

 مداٞٔ بٖضاص الضاثمت اإلاهمت ٖلى ًترجب ٞةهه الجؼاثغ، في الخؿاباث مداٞٓت إلاهىت اإلاىٓم ألخ٩ام ال٣اهىن  وو٣ٞا

غ  2:الخالُت الخؿاباث للخ٣اٍع

غ-  ىض الؿىىٍت الىزاث٤ وصخت اهخٓامُت ٖلى جدٟٔ بضون  ؤو بخدٟٔ اإلاهاص٢ت ًخًمً ج٣ٍغ ٌ الا٢خًاء ٖو  ٞع

                                                             
ٟي ٖمغ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م 1  .14قٍغ
 .25 مغظ٘ ؾاب٤، اإلااصة ، 01/10ال٣اهىن ع٢م ، 2
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 .٢اهىها اإلابرع الكهاصة

غ-   .الا٢خًاء ٖىض اإلاضمجت الخؿاباث ؤو اإلاضٖمت الخؿاباث ٖلى اإلاهاص٢ت ج٣ٍغ

غ-   .اإلاىٓمت الاجٟا٢ُاث خى٫  زام ج٣ٍغ

غ-   .للمؿخسضمحن اإلامىىخت الخانت الامخُاػاث خى٫  زام ج٣ٍغ

غ-   .حٗىًٍاث زمـ ؤٖلى جٟانُل خى٫  زام ج٣ٍغ

غ-   .الاظخماُٖت الخهت ؾب ؤو الؿهم خؿب والىدُجت ألازحرة الخمـ الؿىىاث هدُجت جُىع  خى٫  زام ج٣ٍغ

غ-   .الضازلُت الغ٢ابت بظغاءاث خى٫  زام ج٣ٍغ

غ-   .الاؾخٛال٫ اؾخمغاع ٖلى مدخمل تهضًض مالخٓت خالت في زام ج٣ٍغ

 الخاضت املهام :ثاهيا

 وؾمُذ ما٢خت، ؤو زانت ؤزغي  بمهام الخؿاباث مداٞٔ ٣ًىم الؿاب٣ت، الضاثمت اإلاهام بلى باإلياٞت

لُه الخؿاباث، مداٞٔ و٧الت زال٫ ال ؤو جدضر ٢ض بإخضار ألجها مغجبُت ٦ظل٪  خضوثها خالت في الخضزل ٖو

غ وبٖضاص  :آلاحي في وهلخهها زام بكإجها، ج٣ٍغ

اصة الكغ٦ت ٢غاع-   .اإلاا٫ عؤؽ جسٌُٟ ؤو بٍؼ

٤ ًٖ ؤلانضاع-   .ؤلانضاع ؾٗغ جدضًض ًسو ُٞما زانت لالصزاع الٗلني اللجىء ٍَغ

 .الخهىٍذ في الخ٤ وقهاصاث الاؾدشماع قهاصاث بوكاء- 

 .مى٣ىلت ٢ُم بنضاع- 

 .ؤؾهم بلى للخدىٍل ٢ابلت اؾخد٣ا١ ؾىضاث بنضاع- 

 .واإلاحزاهُت الىخاثج خؿاب و٢اثمت الاؾخٛال٫ خؿاب حٗضًل ٖغى- 

 .الكغ٦ت جدىٍل- 

 .الاهٟها٫ ؤو ؤلاصماط مكغوٕ- 
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 دزاطاث طابلت خٌى املىغىع: املطلب الثالث

صعاؾت خالت ملبىت )ؤهمُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في اجساط ال٣غاع إلااؾؿت ا٢خهاصًت : مظ٦غة ماؾتر بٗىىان- 1

 :للُالبت بلخاؽ ٧ىزغ (ؾُضي ؾٗاصة

ذ هظه الضعاؾت إلااؾؿت  الضعاؾت اإلاُضاهُت لجم٘ : وهضٞذ بلى جىاو٫  (ملبىت ؾُضي ؾٗاصة) ؤظٍغ

الخلُب ومكخ٣اجه لؿُضي ؾٗاصة خُض ؤههب البدض ٖلى ج٣ُُم ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت، ٞدو وجدلُل 

غ خى٫ 2016- 2015الخؿاباث، بٖضاص م٣اعهت بحن محزاهُاث اإلااؾؿت بحن ؾىتي   وفي ألازحر ٢مىا بةٖضاص ج٣ٍغ

 .الىيُٗت اإلاالُت واإلاداؾبُت إلالبىت ؾُضي ؾٗاصة

 : التي جىنلىا بليها اإلاخٗل٣ت بهظه الضعاؾت الىخائجومً ؤهم -

  غ اإلاض٤٢ اإلاداؾبي في اإلالبىت ؤهم اإلاالخٓاث والىهاثذ اإلا٣ضمت بلى ؤلاصاعة الٗلُا ُٞما  ًخًمً ج٣ٍغ

ًسو الىي٘ اإلاالي للماؾؿت والٗمل ٖلى جدؿِىه وب٣ضم مىخض لخلُت الخض٤ُ٢ الضازلي ًخًمً الجىاهب 

حرها للماؾؿت  .اإلاالُت واإلاداؾبُت ٚو

  غ الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ًم٨ً ؤن ٌٗخمض ٖلُه  مً زال٫ صعاؾدىا إلالبىت ؾُضي ؾٗاصة جىنلىا بلى ؤن ج٣ٍغ

ضالت ال٣ىاثم اإلاالُت وبالخالي هىا٥  اإلاض٤٢ الخاعجي إلبضاء خ٨مت وعؤًه الٟني اإلاداًض خى٫ مضي نض١ ٖو

 .ج٩امل بحن ٖمل لجىت الخض٤ُ٢ الضازلي واإلاض٤٢ الخاعجي

مً بٖضاص  (صعاؾت خالت)مظ٦غة ماؾتر بٗىىان الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي وصوعه الغ٢ابي في مهلخت الًغاثب  -2

 :الُالبخان خُٟٓت م٣غاوي، هىا٫ ٢هغ

ذ هظه الضعاؾت اإلاُضاهُت بمغ٦ؼ الًغاثب بٗحن الضٞلى ومٟدكُت الًغاثب بالغوٍىت وهضٞذ بلى  -  ؤظٍغ

بت الخايٗحن، وال٨ك٠ ًٖ الشٛغاث التي ًم٨ً للم٩ل٠ الخاي٘  ٦ُُٟت مغا٢بت مل٠ ألخض اإلا٩لٟحن بالًٍغ

لٗملُت الخض٤ُ٢ ؤن ًخسظها لل٣ُام بٗملُاث التزوٍغ والٛل، وجىيُذ الضوع الٟٗا٫ الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ 

 .اإلاداؾبي في الغ٢ابت الجباثُت

 مً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت إلخضي َغ١ الغ٢ابت الجباثُت، ؤال وهي الغ٢ابت الٗامت بجمُ٘ مغاخلها  -

 ؤلاًجابُت التي خ٣٣تها مٟدكُت الًغاثب والتي ؤؾٟغث ًٖ ٢ضعتها في ٦ك٠ الٛل الىخائججىنلىا بلى 

داث  .والخالٖب في الخهٍغ

إل ٖلى الهىٍت الجباثُت للم٩ل٠ ٢بل الخىى في ٖملُت الخض٤ُ٢  -  ًجب ٖلى الٗىن اإلاض٤٢ الَا
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اإلاداؾبي بهضٝ عؾم الخُِ اإلاخبٗت وجدضًض مسخل٠ الًغاثب والغؾىم اإلاىاؾبت لُبُٗت اليكاٍ اإلاماعؽ 

٣ا لضلُل اإلاض٤٢ في اإلاداؾبت بك٩ل  والك٩ل ال٣اهىوي للم٩ل٠، زم بجبإ ٧ل اإلاغاخل والخُىاث الالػمت ٞو

 .مىخٓم جٟاصًا لى٢ٕى ؤي زُإ ؤو ججاوػ لٗضم بٞكا٫ اإلاهمت اإلا٩ل٠ بها

ىان اإلاض٣٢حن ًٖ ٦ك٠ ألازُاء والخجاوػاث  - إل واإلاٗاًىت لدؿاٖض ألٖا  الخغم ٖلى جُب٤ُ خ٤ الَا

بت ًٖ ٢هض ؤو صون ٢هض  .التي اعج٨بها اإلا٩لٟىن بالًٍغ

ت مً اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بٗملُاث اإلااؾؿت  - ًمشل الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ٖملُت ٞدو وج٣ُُم إلاجمٖى

 .اإلاداؾبُت واإلاالُت

جاصي الغ٢ابت الجباثُت صوعا ٞٗاال في ج٣ُُم ظىصة اإلاٗلىماث اإلاضلى بها، وج٣ُُم الٗىانغ اإلاالُت التي  -

 ..ًدىػها اإلا٩لٟت

غ )مظ٦غة ماؾتر بٗىىان صوع الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في جدؿحن ظىصة ال٣ىاثم اإلاالُت  -3 صعاؾت ُٖىت مً ج٣اٍع

 :مً بٖضاص الُالبت ٖىاط هضي (2012مداٞٔ الخؿاباث والًت اإلاؿُلت ٞترة 

ذ هظه الضعاؾت ٖلى مؿخىي م٨خب مداٞٔ الخؿاباث بىالًت اإلاؿُلت ؾىت   هضٞذ هظه 2015ؤظٍغ

 :الضعاؾت بلى

الخٗٝغ ٖلى آعاء مداٞٓي الخؿاباث واإلادللحن اإلاالُحن خى٫ الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في جدؿحن ال٣ىاثم  -

 .اإلاالُت

 .جىيُذ الضوع الٟٗا٫ الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في جدؿحن ظىصة ال٣ىاثم اإلاالُت -

 أهم الىخائج التي جىضلىا إليها مً خالٌ الدزاطت: 

 .ٌؿاٖض الخض٤ُ٢ والخدلُل إلاٗلىماث ال٣ىاثم اإلاالُت في اجساط ال٣غاعاث الا٢خهاصًت -

 .ٞٗالُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في ا٦دكاٝ ؤزُاء في ال٣ىاثم وخاالث الخالٖب والٛل -

 .الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي له صوع هام في مهضا٢ُت ومىزى٢ُت اإلاٗلىماث في ال٣ىاثم اإلاالُت -

 .جخ٤ٟ اإلاٟاهُم اإلاالُت واإلاداؾبُت ٖلى ٞٗالُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في جدؿحن ظىصة مٗلىماث ال٣ىاثم -

جغج٨ؼ ظىصة ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى صعظت ا٦دكاٝ مض٤٢ الخؿاباث الخاعجي لألزُاء واإلاسالٟاث التي  -

غ ٖنها  .جىظض بال٣ىاثم اإلاالُت والخ٣ٍغ

صعاؾت خالت )ؤهمُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ومغاظٗت الخؿاب في جغقُض ال٣غاعاث ''مظ٦غة ماؾتر بٗىىان  -4

 (.CHBAMماؾؿت 

 ''ٞايلي عمًان''مً بٖضاص الُالب 

ذ هظه الضعاؾت إلااؾؿت   : وهضٞذ هظه الضعاؾت بلىCHBAM 2012 -2013ؤظٍغ
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ت ؤهم الخٛحراث الا٢خهاصًت التي ًٟغػها الخض٤ُ٢  - اع الىٓغي للخض٤ُ٢ ومٗٞغ الخٗٝغ ٖلى ؤلَا

 .اإلاداؾبي

 .الخٗٝغ ٖلى ؤهم الخُىاث التي ٣ًىم بها اإلاض٤٢ وؤهم الؿُاؾاث اإلاخبٗت مً َٝغ اإلاض٣٢حن -

مداولت ببغاػ الٟاثضة التي حٗىص ٖلى اإلااؾؿاث ظغاء ال٣ُام بالخض٤ُ٢ و٠ُ٦ ٌؿاهم في جغقُض  -

 .ال٣غاعاث

ت بما هى مُاب٤ ٞٗال مً زال٫ ٞدو وجدلُل الخؿاباث لخ٣ُُم ؤهٓمت  - م٣اعهت اإلاٗلىماث الىٍٓغ

 .الغ٢ابت الضازلُت

 وواهذ أهم الىخائج املخىضل إليها: 

ٝغ ٖضة مٟاهُم بطن ٞهى ٖلم ٢اثم بظاجه -  .مغ الخض٤ُ٢ بٗضة جُىعاث ٖو

ًخىٞغ الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ٖلى ٖضة مٗاًحر التي ٌؿخٗحن بها اإلاض٤٢ ألصاء مهىخه ٦ما ٌكمل ٖلى ؤهىإ  -

 .مسخلٟت

 .يغوعة وظىص الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في اإلااؾؿت مهما ٧ان هٕى وكاَها، ُٞٛابه ٌٗني ػوا٫ اإلااؾؿت -

 .ٌٗخبر اإلاض٤٢ الجىهغة ألاؾاؾُت في ٖملُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي -

 .الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي الجُض ًاصي بلى جغقُض ال٣غاعاث وبالخالي الاعج٣اء بٟٗالُت اإلااؾؿت -

ت مشل الخإهُل الٗلمي واإلانهي، ؤزال١  - ٌٗخمض الخض٤ُ٢ ٖلى مٗاًحر ًجب جىٞغها في اإلاض٤٢ وهي يغوٍع

 .اإلاهىت، الخبرة والالتزام بال٣ىاٖض

 .للمض٤٢ خ٣ى١ ًخمخ٘ بها ٦ما ٖلُه واظباث ومؿاولُاث -

 .حٗخبر الغ٢ابت الضازلُت ألاؾاؽ الظي ٌٗخمض ٖلُه اإلاض٤٢ ٖىض وي٘ زُت الٗمل -

 .اإلاغصوصًت لِؿذ هضٝ بل ٚاًت حؿعى مً وعائها اإلااؾؿت بلى جد٤ُ٣ بؾتراجُجُتها اإلاغاص الىنى٫ بليها -

ت )مظ٦غة ماؾتر بٗىىان صوع الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في جُٟٗل الغ٢ابت الجباثُت  -5 صعاؾت خالت مضًٍغ

 .(ؤم البىاقي. الًغاثب 

 .ؾالم ب٦غام: بٖضاص الُالبت

ذ هظه الضعاؾت إلااؾؿت   :وهضٞذ بلى (2019- 2018مغ٦ؼ الًغاثب ألم البىاقي )ؤظٍغ

٤ م٩اٞدت  -  ببغاػ  الضوع الٟٗا٫ الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في جُٟٗل الغ٢ابت الجباثُت ًٖ ٍَغ

بي وصوعه في ا٦دكاٝ هظه الخجاوػاث وألازُاء، ٦ما تهضٝ بلى جد٤ُ٣ مً  الٛل والتهغب الًٍغ

بت داث الجباثُت واإلاداؾبُت للمهغح بها مً َٝغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ  .نض١ وصخت الخهٍغ

ىت الٗمىمُت - بت في جمىٍل الخٍؼ بت وإلبغاػ صوع الًٍغ  .وكغ الىعي بحن اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 وواهذ أهم الىخائج املخىضل إليها : 
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بت مبالٜ مالُت مهمت حؿاهم في  - بي آٞت ٖاإلاُت زُحرة ًهٗب الخد٨م ٞيها، ٞالًٍغ ٌٗخبر التهغب الًٍغ

 .حُُٛت ه٣ٟاث الضولت وجد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت

ت مً اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بٗملُاث اإلااؾؿت  - ًمشل الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ٖملُت ٞدو وج٣ُُم إلاجمٖى

 .اإلاداؾبُت واإلاالُت

بي  - ٖضم اؾخ٣غاع الىهىم ال٣اهىهُت والغؾىم للًغاثب ؤصي بلى نٗىبت وح٣ُٗض في الىٓام الًٍغ

 .ؾىاء مً َٝغ اإلا٩ل٠ ؤو مً َٝغ ؤٖىان الًغاثب

داث -  .ال٣ضعة ٖلى ٦ك٠ الٛل والخالٖب في الخهٍغ

ىان ؤلاصاعة الجباثُت ٌؿاٖضهم ٖلى ٦ك٠ ألازُاء والخجاوػاث التي  - إل واإلاٗاًىت أٖل جُب٤ُ خ٤ الَا

بت ًٖ ٢هض ؤو بضون ٢هض  .اعج٨بها اإلا٩لٟىن بالًٍغ

صعاؾت خالت )مظ٦غة ماظِؿتر جدذ ٖىىان مؿاهمت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في صٖم الغ٢ابت الجباثُت  -6

ت الًغاثب  .بلُاؽ ٢الب طبُذ: للُالب  (بمضًٍغ

ذ هظه الضعاؾت بماؾؿت   .(مغ٦ؼ الًغاثب، بؿ٨غة)ؤظٍغ

 :هضٞذ هظه الضعاؾت

اؾدىاصا بلى وا٢٘ الىٓام الجباجي الجؼاثغي والخدضًاث التي ًىاظهها هظا الىٓام مً َٝغ مٗى٢اث  -

ني بك٩ل ٖام  بي وما جٟغػه مً مساَغ ٖلى مؿخىي الا٢خهاص الَى وؤبغػها ْاهغة التهغب الًٍغ

ىت الٗمىمُت بك٩ل زام  .وامخُاػاث الخٍؼ

 أهم الىخائج املخىضل إليها : 

٤ ٢ىاهحن مالُت ؤو  - إل الضاثم ٖلى ال٣ىاهحن الجباثُت م٘ ٧ل اإلاؿخجضاث اإلاخٗل٣ت بخدُُنها ًٖ ٍَغ الَا

ت الٗامت للًغاثب  .اإلاغاؾالث والخٗلُماث الهاصعة مً َٝغ اإلاضًٍغ

ٌ مداؾبت اإلا٩ل٠ ق٨ال ؤو  - ما٫ ب٩ل ؤنىاٞه ؤخض ؤٖمضة اإلايكئت ل٩ىهه ٖىض ٞع ٌٗخبر ع٢م ألٖا

ما٫ الخايٗت إلاسخل٠ الغؾىم والظي ٌؿخسغط  مًمىها، ٣ًىم الٗىن اإلاض٤٢ بةٖاصة ج٣ضًغ هم ألٖا

 .مىه ألاعباح الخايٗت للًغاثب

ما٫ اإلاٗتٝر به  - ٤ ٖاملحن ألاو٫ ًمشل ع٢م ألٖا ًخم جدضًض ألاعباح الخايٗت للًغاثب اإلاباقغة ًٖ ٍَغ

مً َٝغ اإلا٩ل٠ بٗض بٖاصة ج٣ضًغه مً َٝغ الٗىن اإلاض٤٢، ؤما الشاوي ًمشل هامل الغبذ الهافي 

ت بٗض بَالٖه بك٩ل قامل خى٫  ٣ا لؿلُخه الخ٣ضًٍغ الىؾُي الظي ٌٗخبر وؿبت مئىٍت ًدضص ٞو

بت  . ويُٗت ووكاٍ اإلا٩ل٠ بالًٍغ



 

 

 

 :خالصة انفصم

 

ًت للخض٤ُ٢ و طل٪ بةبغاػ   الخض٤ُ٢ الىاعصة مٟاهُمبىاءا ٖلى ما ؾب٤ خاولىا ؤن هىضح الخُىٍ الٍٗغ

ت مً اإلاٗلىماث في ق٩ل بُاهاث هظا الٟهلفي  ، خُض ؤن الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ًمشل ٖملُت ٞدو إلاجمٖى

الخد٤٣ مً مضي ؾالمت ال٣ىاثم اإلاالُت، و هظا بةجبإ ظملت مً اإلاٗاًحر و ال٣ىاٖض وفي جهاًت  مداؾبُت بهضٝ

الغؤي الٟني اإلاداًض، و جخم هظه الٗملُت بىاؾُت شخو ٞني مخسهو و مداًض ًضعى  الٟدو، ًخم ببضاء

 . ال٣غاعاثاجساطًبرػ ؤهمُت الخض٤ُ٢ لُم٨ً مؿخسضمي اإلاٗلىماث ٖلى  اإلاض٤٢، و ٦مىخىط لٗمله

مهىت مداٞٔ الخؿاباث هضٞها ألاؾاس ي هى الخد٤٣ مً صخت ونض١ البُاهاث اإلاالُت واإلاداؾبُت، 

ما٫  وطل٪ ًٖ ٤ بُٖاء عؤي ٞني مداًض خى٫ ال٣ىاثم اإلاالُت ومضي ٖضالخه في جمشُل اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهخاثج ألٖا ٍَغ

وطل٪ مً َٝغ مداٞٔ الخؿاباث الظي ٌكتٍر ُٞه ؤن ٩ًىن مؿخ٣ال ومداًضا ًٖ اإلااؾؿت وطو  للماؾؿت

 .٦ٟاءة مهىُت وزبرة

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة
 

63 
 

ل٣ض خاولىا في هظا البدض ببغاػ الضوع الهام الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث مً زال٫ 

جُغ٢ىا بلى الجىاهب الٗامت للخض٤ُ٢ اإلاداؾبي والجساط ال٣غاعاث، خُض وظضها ؤن الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي لم ٨ًً 

ولُض الٗهغ الخضًض بل ْهغ مىظ ال٣ضم زم ؤزظ ًىا٦ب مسخل٠ الخُىعاث والخدىالث الا٢خهاصًت زانت م٘ 

هىع بٌٗ اإلاىٓماث اإلاهىُت التي تهخم بكاون الخض٤ُ٢ والتي ؾاهمذ بك٩ل ٦بحر في  جُىع ٖلم اإلاداؾبت ْو

 .جُىع اإلاهىت بلى ؤن ؤنبذ هىا٥ مٗاًحر صولُت للخض٤ُ٢ التي جه٠ ٖملُت الخض٤ُ٢ بض٢ت

 ٦ما خاولىا ؤًًا ببغاػ مسخل٠ الجىاهب الٗامت لٗملُت اجساط ال٣غاع ومضي مؿاهمت الخض٤ُ٢ في اجساط 

 .ال٣غاع، خُض ؤبغػها الضوع الٟٗا٫ الظي ًلٗبه الخض٤ُ٢ الضازلي في ٖملُت اجساط ال٣غاع

غ مً قإهه ؤن ٌؿاٖض في اجساط ؤلاظغاءاث الخصخُدُت   خُض ؤن مداٞٔ الخؿاباث ٣ًىم بخ٣ضًم ج٣ٍغ

الالػمت وهظه الخُىة ج٩ىن هاججت ًٖ مغاخل مسخلٟت ًدبٗها مداٞٔ الخؿاباث ختى ٩ًىن ٖمله مىٓما 

وص٣ُ٢ا بط ؤهه ًبضؤ بخدًحر ملخو خى٫ اإلااؾؿت وج٣ُُمها، زم مغا٢بت الخؿاباث لُهل في ألازحر بلى بٖضاص 

غ النهاجي الظي ٌُُٗىا الهىعة الخ٣ُ٣ُت للىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت  .الخ٣ٍغ

 هخائج اخخياز الفسغياث: 

 بسهىم الٟغيُت ألاولى صخُدت التي حكحر بلى ؤهمُت الخض٤ُ٢ الضازلي ج٨مً في ٖال٢خه بىْاث٠  -

ُت، و٢ض ؤزبدذ الىخاثج  اإلااؾؿت بما ٞيها ؤلاصاعة الٗلُا مً زال٫ جمخ٘ اإلاض٤٢ الضازلي باالؾخ٣اللُت واإلاىيٖى

غ التي ٌٗضها مداٞٔ الخؿاباث الجساط ال٣غاعاث الهاثبت التي  ؤن مخسظي ال٣غاع ٌٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى ج٣اٍع

ؤما ُٞما ًسو الٟغيُت الشاهُت ٞهي صخُدت ألهىا ؤزبدىا ؤن ٖملُت اجساط . جد٤٣ الهضٝ اإلايكىص في اإلااؾؿت

ال٣غاع هي طاث ؤولىٍت ٦بحرة، هضٞذ بلى ؤن مداٞٔ الخؿاباث ٌٗمل ٖلى ا٦دكاٝ مىا٢٘ الى٣و وال٣ىة 

٣ىم بةبغاػها، ٞالهضٝ هى اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب  .لىٓام اإلااؾؿت ٍو

 هخائج البدث : 

 الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي هى ٖملُت ٞدو وجد٤ُ٣ في الىزاث٤ والضٞاجغ اإلاداؾبُت باإلياٞت بلى الخض٤ُ٢ في  -

ضالت ال٣ىاثم  مسخل٠ الى٢اج٘ اإلاغجبُت باإلايكإة مدل الخض٤ُ٢ للخغوط بغؤي ٞني مداًض خى٫ صخت ونض١ ٖو

 .اإلاالُت

 .ًلٗب الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي صوع مهم في اإلااؾؿت وبالخهىم الخض٤ُ٢ الضازلي -

ٗاال في اجساط ٢غاعاث اإلااؾؿت -  .ٌؿاهم الخض٤ُ٢ الضازلي بك٩ل ٦بحر ٞو

ًاصي بلى جدضًض صعظت الض٢ت ٖلى البُاهاث اإلاالُت، وجدضًض الازخباعاث والٟدىناث التي ًجغحها  -

 .مداٞٔ الخؿاباث بالضٞاجغ والسجالث وال٣ُام باإلظغاءاث للخإ٦ض مً صخت ال٣ىاثم اإلاالُت
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 الخىضياث والاكتراخاث: 

الاهخمام بالخض٤ُ٢ اإلاداؾبي وجُٟٗل صوعه ٖلى الىظه الظي ٌؿمذ بجٗله ؤصاة ج٣ضم مٗلىمت مالُت  -

 .مىزى٢ت منها ٢هض جىظُه عئوؽ ألامىا٫ لالؾخماعاث الىاججت واإلاجضًت ؤ٦ثر

يغوعة وظىص ألاوياح ال٩اُٞت ًٖ اإلاٗلىماث الهاص٢ت واإلاٗبرة ًٖ الىي٘ اإلاالي للماؾؿت، بٛغى  -

 .عؾم ؾُاؾاث مؿخ٣بلُت مؿاٖضة ٖلى اجساط ٢غاعاث مسخلٟت مً َٝغ ؤلاصاعة اإلاالُت

غ الظي ٣ًىم بةٖضاصها -  .يغوعي ٖلى مداٞٔ الخؿاباث ؤن ٌُٗي الغ٢ابت الجُضة للخ٣اٍع

ض مً جغ٦حزهم  - جىٞحر اإلاىاعص اإلااصًت وؤصواث مسخلٟت التي حؿاٖض اإلاض٣٢حن وج٣لل مً ظهضهم وجٍؼ

ٗالُتهم ٖىض ال٣ُام بمهامهم  .ٞو

الؿعي بلى جبني َغ١ وهماطط ع٢ابُت خضًشت حؿاٖضهم ٖلى الخ٣لُل مً الشٛغاث وؤٖما٫ الٛل  -

 .والخى٤ُٞ في ال٣ُام بإصاة ؤوكُتهم بهىعة ٞٗالت

 آفاق املىغىع: 

م٨ً بنهاًت هظا البدض ؤن هلٟذ الىٓغ لبٌٗ الى٣اٍ الجضًغة ول٨ً ًب٣ى اإلاجا٫ مٟخىح لخىاو٫  - ٍو

 .مىايُ٘ ؤزغي في هظا اإلاجا٫

 .مؿاهمت اإلاغاظٗت في ٢ُإ البىى٥ إلاىاظهت الازخالؾاث اإلاالُت -

 .٦ُُٟت اؾخسضام الخض٤ُ٢ ٧ىؾُلت مً وؾاثل الخد٤ُ٣ الجمغ٧ي -

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 قائمة انمصادر وانمراجع

 

66 
 

 انمراجع بانهغة انعربية: 

 انكتب : 

ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضیض، صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن ، ؾىت  .1

2000 .

ت والٗلمُت)زالض ؤمحن ٖبض هللا، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث  .2  .2000، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، (الىاخُت الىٍٓغ

ت، الُبٗت  .3 ض مىحر ٖبىي، ال٣ُاصة و صوعها في الٗملُت ؤلاصاٍع  . 2007، صاع البضاًت1ٍػ

. ٖبض الٟخاح صخً وآزغون، الغ٢ابت ومغاظٗت الخؿاباث، ماؾؿت قباب الجامٗت .4

، 1ٖبض الىهاب ههغ وشخاجت الؿُض، الغ٢ابت و اإلاغاظٗت الضازلُت في بِئت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث، الُبٗت .5

 .2001مهغ، الضاع الجامُٗت،

ش، ًٖ اإلاهً الخغة، مهىت الخبحر اإلاداؾب ومداٞٔ الخؿاباث، واإلاداؾب  .6 ٖلي مُٗى هللا، خؿِىت قٍغ

. 2006اإلاٗخمض، صاع هىمت  لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، الُبٗت ألاولى ، 

ت، الجؼاثغ ،  .7 . 2000ٖمىع ٖماع، الىظحز في قغح ال٣اهىن الخجاعي في الجؼاثغ،صاع اإلاٗٞغ

ت، الُبٗت  .8 ،صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، ٧1اؾغ ههغ اإلاىهىع، ألاؾالُب في اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

. 2006ألاعصن،

، اإلاغاظٗت ًٖ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، صاع واثل لليكغ، ٖمان،  .9 مجُض ظاؾم الكٕغ

2003 .

مدمض ؾمحر الهُان، ٖبض هللا هال٫،  ألاؾـ الٗلمُت والٗملُت إلاغاظٗت الخؿاباث، صاع الجامٗت  .10

ت،  . 2007ؤلاؾ٨ىضٍع

ت  .11 ت والخُب٤ُ، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع   .1990مدمض ؾمحر نبان، مدمض الُٟىمي، اإلاغاظٗت بحن الىٍٓغ

لليكغ، الضاع   مىلىص صًضان ، مهً الخبحر اإلاداؾب ومداٞٔ الخؿاباث واإلاداؾب اإلاٗخمض، صاع بل٣ِـ .12

 . 2010البًُاء، الجؼ اثغ

ت والخُب٤ُ، الُبٗت  ًىؾ٠ .13 ، مغاظٗت الخؿاباث بحن الىٍٓغ ، ماؾؿت الىعا١ لليكغ 1مدمض ظغبٕى

 .2000والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، 

 :ألاطسوخاث واملرهساث- 2

٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي،  .1 ؼ مىزى٢ُت ال٣ىاثم اإلاالُت ٞو ببغاهُم مىاهت، صوع مداٞٔ الخؿاباث في حٍٗؼ

مظ٦غة ماؾتر في ٖلىم الدؿُحر، جسهو جض٤ُ٢ مداؾبي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت خمت لخًغ 

 .2015الىاصي، 



 قائمة انمصادر وانمراجع

 

67 
 

، مظ٦غة مً ؤظل الخهى٫ ٖلى "٣ٞه الىٓام ال٣اهىوي للماؾؿت الٗامت اإلاهىُت في الجؼاثغ " .ما٫ بٛضاصؤ .2

 2011-2012 .قهاصة اإلااظؿخحر، ظامٗت الجؼاثغ ًىؾ٠ بً زضة، ٧لُت الخ٣ى١، 

بً صاصة ؤمُىت، ؤهمُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في اجساط ٢غاعاث اإلااؾؿت، مظ٦غة لىُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي  .3

 .2013- ٧2012لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت مؿخٛاهم، . جدذ بقغاٝ بكني ًىؾ٠

صوع اإلاغاظٗت في جُٟٗل الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت،مظ٦غة ماظؿخحر في ٖلىم الدؿُحر ٕٞغ بصاعة ؤٖما٫، ظامٗت  .4

. 2005 /2006وع٢لت، 

ناحي ٞىػٍت و آزغون، صوع اإلادلل اإلاالي في جغقُض ال٣غاعاث اإلاالُت باإلااؾؿت، مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء لىُل  .5

 .2013قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، 

 :ألاوزاق البدثيت - 3

٣ي ٖمغ، مؿاولُت مداٞٔ الخؿاباث .1 صعاؾت م٣اعهت بحن الجؼاثغ وجىوـ واإلامل٨ت اإلاٛغبُت، مجلت : قٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؾ٠ُُ  .2012، لؿىت 12،الٗضص 01الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

َُُىؽ ٞخخي، مداٞٔ الخؿاباث في الجؼاثغ، مجلت صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن، الٗضص الخاؾ٘،  .2

 .2013ظىان،

، الُبٗت الشاهُت،صًىان اإلاُبىٖاث "مغاظٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث"مدمض التهامي َىاهغ و مؿٗىص نض٣ًي،  .3

.  2005الجامُٗت، الجؼاثغ، 

ت إلى الخطبيممدمض بىجحن،  .4 ، صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت، الخدكيم ومساكبت الحظاباث مً الىظٍس

 .2003الجؼاثغ،

 :املداخالث الػلميت- 4

ت، اإلالخ٣ى  .1 مضازلت وؿُمت ؤخمض الهُض، ألاؾالُب ال٨مُت وصوعها في اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 .2009،  ظامٗت ؾ٨ُ٨ضة2009 ظاهٟي 27/28الؿاصؽ،

 :اللىاهين- 4

 ًخٗل٤ بمهً الخبحر اإلاداؾب ومداٞٔ الخؿاباث 2010ظىٍلُت، 29ماعر في 01-10ال٣اهىن ع٢م  .1

ت، الٗضص ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ   .42،اإلااصة 2010، 42واإلاداؾب اإلاٗخمض، الجٍغ

 باللغت الفسوظيت: ثاهيا

1. Jaques bernard , theorie et pratique de l'audit interne ,ED :organisation, paris , 2000, 

2. Mohamed bouhdida , dictionnaire des finances, des affaires et de management 

(CASBAH edition2000) 


