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الحمذ هلل الزي أهاس لىا دسب الفلم واإلافشفت وأـاهىا ـلى أداء َزا الىاحب ووفلىا إلى 

 اهجاص َزا الفمل

ب أو بفُذ ـلى اهجاص َزا الفمل  ش الشكش واإلاخىان الى كل مً ظاـذها مً كٍش هخىحه بجٍض

* بشاَُمي ـمش*وفي جزلُل ما واحهىاٍ مً صفىباث، وهخص بالزكش الذكخىس اإلاششف 

الزي لم ًبخل ـلُىا بخىحيهاجه وهصائحه اللُمت التي كاهذ ـىها لىا في إجمام َزا 

 .البحث

 إلى حمُق أظاجزة وظلبت كعم جذكُم ومشاكبت الدعُير 

مت   و ظاـذوي و الصفبت اللحؽاثإلى كل مً وكف معي في الى كل ألاكاسب والفائلت الكٍش

  أَذي ـملي اإلاخىاضق إلُكم حمُفا وشكشالى بكلمت ظُبت
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ب٨ثحر مً الخضماث، ولٗل ؤنٛغ ش يء ... ؤصًً لل٨ثحر مً الىاؽ ؤ٢غباء ٧اهىا ؤو ؤنض٢اء 

 ًم٨ىني مً ؤحلهم هى ق٨غهم

لى  ؤوال ؤق٨غ اإلاىلى ٖؼ وحل الظي عػ٢ني ال٣ٗل وخؿً الخى٧ل ٖلُه ؾبداهه وحٗالى، ٖو

 .وٗمه ال٨ثحرة التي عػ٢ني بًاها، ٞالخمض والك٨غ هلل ٖلى ٧ل خا٫

ت  خىاء ... بلى مً ؤهاع لي صعب الٗلم واإلاٗٞغ وخغنا ٖلي مً الهٛغ، واحتهضا في جغبُتي والٖا

بان الى ٢لبي  ...بي، والضًا الخبِبان الٛالُان ال٣ٍغ

ٞال ش يء ٖىضي ؤٞسغ به ؤٖٓم مً صًً هامً به وامغؤة ُٖٓمت ٢امذ بتربُتي وؤب ؤٞسغ 

 صاثما ٖىضما ًسخخم اؾمي باؾمه

 بلى ٧ل ؤزىاحي وبزىاوي

ؤعحىا مً اإلاىلى ٖؼ وحل ... والى ٧ل ؤؾاجظحي و٧ل مً ؤقٝغ ٖلى حٗلُمي مىظ الهٛغ بلى آلان

 آمحن... ؤن ًجمٗني وبًاهم في حىاجه الىاؾٗت

٤ُ في مكىاع٦م الضعاس ي و٦ظا اإلاؿخ٣بلي  .بلى ٧ل ؤنض٢اجي اعحىا ل٨م الخٞى
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  أ

 :اإلالذمت

اثٟها وؤهضاٞها باٖخباعها الىخضة ؤو الخلُت  خه اإلااؾؿت مً خُث وكاَها وحٗضص ْو بن الخٛحر الظي ٖٞغ

ٗالُت وكاَاتها والاهخمام بالٗملُاث  اليكُت لليؿُج الا٢خهاصي ما ًجبرها ٖلى يمان خؿً الدؿُحر ٞو

ت ؤو  وؤلاحغاءاث الخىُٓمُت صازل ؤ٢ؿامها، وخؿً ازخُاع ال٣غاعاث ؾىاء ٧اهذ ال٣غاعاث ؤلاؾتراجُجُت ؤو بصاٍع

ت اؾخٛال٫ ؤمثل  .حكُٛلُت والتي جم٨نها مً اؾخٛال٫ مسخل٠ وؾاثلها اإلااصًت والبكٍغ

ول٩ي جخد٨م اإلااؾؿت في جغقُض وكاَها باث مً الًغوعي ٖليها بًجاص وؾاثل ؤو ج٣ىُاث حؿاٖضها ٖلى طل٪، 

اجه، وم٘  ومً هظه الىؾاثل الخض٤ُ٢، خُث ْهغث هظه ألازحرة بٗض ْهىع الىٓام اإلاداؾبي ب٣ىاٖضه وهٍٓغ

جُىع اليكاَاث الا٢خهاصًت و٦بر حجم اإلااؾؿت وعئوؽ ؤمىالها وحب الٟهل بحن اإلال٨ُت والدؿُحر، وبظل٪ 

ناخب ألامىا٫ مً ٖضم جُب٤ُ اإلاؿحر حٗلُماث ؤلاصاعة، ولظا تهضٝ هظه الضعاؾت بلى ببغاػ الضوع  ْهغ جسٝى

الظي ًلٗبه مداٞٔ الخؿاباث في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت في الجؼاثغ، وطل٪ بمؿاهمخه في الؿحر الخؿً 

ليكاٍ اإلااؾؿت، بط ٌٗخبر طو ؤهمُت بالٛت في جُىع واؾخمغاع اإلااؾؿاث، خُث ؤن مداٞٔ الخؿاباث ٣ًىم 

ت ٖلى حُِٗىه ًخًمً عؤي ٞني مداًض غ ٦خابي بلى الهُئاث اإلاكٞغ  .بخ٣ضًم ج٣ٍغ

  مُٗىت إلجمام ٖمله، ُٞبضؤ ؤوال بالخٗٝغ بمهمخهبمغاخلٖىضما ٣ًىم مداٞٔ الخؿاباث بمهمخه ٖلُه اإلاغوع 

غ النهاجي، ولٗل  ت اإلااؾؿت ومدُُها زم ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، وبٗضها بنضاع الخ٣ٍغ ٤ مٗٞغ ًٖ ٍَغ

ُٟت صاثمت ومؿخمغة ًيبػي اإلاغاخلهظه  ؤهم  وؤص٢ها مغخلت ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت التي حٗخبر بمثابت ْو

في ٧اٞت مجاالث وكاٍ اإلااؾؿت مً خُث اٖخباعها هٓاما لًبِ ألاصاء ويمان جد٤ُ٣ ؤهضاٝ  ال٣ُام بها

 .ختى ًخمخ٘ هٓام اإلاٗلىماث بسانُتي الؿالمت واإلاهضا٢ُت مً زال٫ ٞغى ألاصواث الغ٢ابُت الغ٢ابت الضازلُت

ٗٝغ هٓام الغ٢ابت الضازلُت بإهه  للىنى٫ بلى   التي جخبىاها بصاعة اإلااؾؿت إلاؿاٖضتها ٢ضع ؤلام٩انؤلاحغاءاثَو

 وا٦خما٫  وخماًت ألانى٫ ومى٘ وا٦دكاٝ الخُإباإلحغاءاث  والالتزام هضٞها الظي هى الٗمل بك٩ل مىٓم 

إلاداٞٔ   مٗلىماث مالُت مىزى٢ت في الى٢ذ اإلاىاؾب، ومً هىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤنبٖضاصالسجالث اإلاداؾبُت و 

خماص ٖلىبضعاؾت الالتزامالخؿاباث    وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ؾُاصي بلى جدضًض صعحت الض٢ت والٖا

 باإلحغاءاث والٟدىناث التي ؾُجغحها بالضٞاجغ والسجالث وال٣ُام الازخباعاثالبُاهاث اإلاالُت، و٦ظل٪ جدضًض 

الالػمت للخإ٦ض مً صخت ؤعنضة الخؿاباث اإلاثبخت بال٣ىاثم اإلاالُت بٗض خهىله ٖلى ألاصلت ال٩اُٞت واإلاالثمت 

 ٖلى ؾالمت ونض١ ال٣ىاثم اإلاالُت، وبالخالي جٓهغ الخاحت بلى الخض٤ُ٢ الخاعجي الظي هى وؾُلت عؤًهجبرع  التي

. ٢غاعاتها حؿخسضم ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاض٣٢ت وحٗخمضها في اجساط ؤَغاٝبلى زضمت ٖضة  تهضٝ

 ٖلى َغخها ًم٨ً البدث هظا زال٫ مً ٖليها ؤلاحابت هداو٫  التي ؤلاق٩الُت ٞةن ألاؾاؽ هظا ٖلى

: الخالي الىدى

 كُف ٌعاَم محافؾ الحعاباث في جلُُم هؽام الشكابت الذاخلُت ؟

ُت   :ان الاحابت ٖلى هظا الدؿائ٫ ًخُلب مىا ج٣ؿُمه الى ٖضة ؤؾئلت ٖٞغ

 مهمخه؟ ب٦ما٫ ؤحل مً الخؿاباث مداٞٔ مىهجُت ماهي 

 للماؾؿت؟ الضازلُت الغ٢ابت هٓام الخؿاباث مداٞٔ ٣ًُم ٠ُ٦ 

 باإلااؾؿت؟ الضازلُت الغ٢ابت هٓام ج٣ُُم وؤؾالُب َغ١  هي ما 

  



 
  ب

 :فشضُاث البحث

 ٕالٟني ببضاء عؤًه مً جم٨ىه واضخت مىهجُت الخؿاباث مداٞٔ بجبا. 

  ٌٗخبر ٞدو وجدلُل هٓام الغ٢ابت الضازلُت ه٣ُت البضاًت إلاهام مداٞٔ الخؿاباث وألاؾاؽ الظي

 .ٌٗخمض ٖلُه ٖىض بٖضاص بغهامج اإلاغاحٗت

  ج٨مً ٖال٢ت مداٞٔ الخؿاباث بىٓام الغ٢ابت الضازلُت مً زال٫ ٞدو وج٣ُُم الىٓام لخدضًض

مضي ٦ٟاًت ؤؾالُب وبحغاءاث الغ٢ابت في جؼوٍضه بضعحت م٣ٗىلت مً الخإ٦ض بٗضم ا٦دكاٝ ؤزُاء 

 .وه٣اٍ ال٠ًٗ و٢ُاؽ الٟٗالُت وال٨ٟاءة

 : أظباب اخخُاس اإلاىضىؿ

ُت   :ألاظباب اإلاىضـى

o مً بال ًخد٤٣ ال وهظا ص٢تها، خُث مً باإلاٗلىمت الاهخمام بلى ؤصي مما باإلاساَغ ملُئت اإلااؾؿت 

 وص٢ت ؾالمت مً الخإ٦ض ٖلى الخؿاباث مداٞٔ ٌٗمل خُث الٟٗا٫ الضازلُت الغ٢ابت زال٫ هٓام

 .اإلاالُت البُاهاث

o ؤهمُت اإلاىيٕى و يغوعة لٟذ الىٓغ بلى اإلااؾؿاث لخدؿحن هٓام الغ٢ابت الضازلُت . 

o حٗخبر صعاؾت اإلاغاحٗت بمثابت اإلاغخلت النهاثُت في مجا٫ الضعاؾاث اإلاداؾبُت 

 :ألاظباب الزاجُت 

o ُ٘ت بمثل هظه اإلاىاي  .مداولت الزغاء اإلا٨خبت الجؼاثٍغ

o  ُ٘اإلاُى٫ الصخص ي والاهخمام بهظه اإلاىاي. 

o  بت في البدث في هظا اإلاىيٕى باٖخباعه يمً جسهو الُلبت وجُب٤ُ ما جم صعاؾخه ٖلى ؤعى الٚغ

 .الىا٢٘

 

 : أَمُت الذساظت 

  ج٨مً ؤهمُت البدث في مداولت حؿلُِ الًىء ٖلى مهىت مداٞٔ الخؿاباث في الجؼاثغ، خُث حٗخبر

٣ت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت الا ؤجها ال جدٓى باالهخمام الالػم في بالصها   .هظه اإلاهىت مً اإلاهً الٍٗغ

 غاٝ اإلاهخمت بمهىت مداٞٔ الخؿاباث في الجؼاثغ ب وحهاث الىٓغ بحن الَا  .مداولت لخ٣ٍغ

  ج٨مً في الضوع الهام إلاداٞٔ الخؿاباث في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞاالهخمام بهظا الىٓام

 .ٌؿاهم في ج٣ضًم ؤصاء حُض لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت

  ؤهمُت اإلاغاحٗت الخاعحُت بٗخباعها الغ٦حزة والاصاة ألاؾاؾُت في الخد٤٣ مً صخت وص٢ت اإلاٗلىماث

 .والبُاهاث اإلاداؾبُت

 : أَذاف الذساظت

 مداولت الىنى٫ الى احابت ٖلى الاق٩الُت اإلاُغوخت واُٖاء ٨ٞغة ًٖ هٓام الغ٢ابت الضازلُت. 

 ببغاػ ؤهمُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت في الؿحر الخؿً لألوكُت. 



 
  ج

  بُان مضي جمخ٘ مداٞٔ الخؿاباث باالؾخ٣اللُت و ال٨ٟاءة اإلاهىُت التي جم٨ىه مً ببضاء عؤًه الٟني في

 .هٓام الغ٢ابت الضازلُت

 ابغاػ ؤهمُت اإلاغاحٗت الخاعحُت صازل اإلااؾؿت و٠ُ٦ حؿاهم في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت. 

 :مىهج الذساظت 

خماص ًخم الدؿائالث ٖلى ؤلاحابت ؤحل مً  ألاؾلىب بلى بياٞت للضعاؾت، الىنٟي اإلاىهج ٖلى الٖا

 الضازلُت، الغ٢ابت وهٓام الخؿاباث مداٞٔ مهىت ون٠ زال٫ مً اؾخسضاما اإلاىاهج ؤ٦ثر مً ل٩ىهه الخدلُلي

خي إلاهىت مداٞٔ الخؿاباث ٞبي الجؼاثغ وهٓام الغ٢ابت  خي مً زال٫ جدب٘ الخُىع الخاٍع و٦ظا اإلاىهج الخاٍع

 الضازلُت 

 :أدواث الذساظت

 بال٨خب الاؾخٗاهت ألاصواث هظه ؤبغػ  ولٗل اإلاهمت ألاصواث بٌٗ باؾخسضام ٢مىا الضعاؾت، هظه هدىاو٫  ل٩ي

، اإلاغجبُت ،الغؾاثل الخض٤ُ٢ مجا٫ في اإلاخسههت  والىهىم ال٣ىاهحن و٦ظا الاهترهِذ، مى٢٘ بلى بياٞت باإلاىيٕى

ُٗت  .الخؿاباث، بياٞت بلى الجغاثض الغؾمُت مداٞٓت مهىت جىٓم التي الدكَغ

 : الذساظاث العابلت

دوس محافؾ الحعاباث في جففُل هؽام الشكابت الذاخلُت واضفاء الثلت ـلى اللىائم "٢لُل الهاصي ، *

مظ٦غة ماؾتر ، حامٗت مدمض بىيُاٝ، لؿىت ، "اإلاالُت دساظت مُذاهُت ألساء اإلاهىُين وألاكادمُين

خُث اهخم الباخث مً زال٫ صعاؾخه للمىيٕى في الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ الاهخمام بىٓام الغ٢ابت . 2012/2013

الضازلُت، و٢ُام مداٞٔ الخؿاباث بمغاحٗت ال٣ىاثم اإلاالُت ٌٗؼػ الث٣ت واإلاهضا٢ُت بها، و٦ظا مضي اٖخماص 

اإلاض٣٢حن ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت ؤزىاء ؤصائهم إلاهامهم، و٧اهذ الىخاثج اإلاخىنل اليها ؤن إلاداٞٔ الخؿاباث 

اصة ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت والخهى٫ ٖلى مٗلىماث طاث مهضا٢ُت حٗبر ًٖ الىيُٗت  صوع ٦بحر في ٍػ

 . الخ٣ُ٣ُت للماؾؿت الا٢خهاصًت

دوس محافؾ الحعاباث في جلُُم هؽام الشكابت الذاخلُت دساظت مُذاهُت لفُىت مً " ؾالم عمؼي، * 

مظ٦غة الؾخ٨ما٫ مخُلباث ماؾتر ؤ٧اصًمي، حامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت، ، "محافؽي الحعاباث بىسكلت

٧ان هضٝ هظه الضعاؾت ابغاػ ؤهمُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت في الؿحر الخؿً لألوكُت، . 2014/2015لؿىت 

و٦ظا ابغاػ الضوع الظي ًلٗبه مداٞٔ الخؿاباث في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، بُان مضي مؿاولُت 

مداٞٔ الخؿاباث مً خُث ابضاء عؤًه في هٓام الغ٢ابت الضازلُت، ومً بحن ما جىنل الُه الباخث للمغاح٘ 

الخاعجي صوع مهم في اإلااؾؿت، وله ؤهمُت بالٛت في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، وؤن ٦ال مً اإلاغاح٘ الضازلي 

 .والخاعجي ٨ًمالن بًٗهما البٌٗ في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت

اإلاخضون  دوس اإلاذكم الخاسجي في جلُُم اإلاخاظش و جحعين هؽام الشكابت لفملُاث"بٗىىان : بىب٨غ ٖمحروف* 

ت، جسهو صعاؾاث ،"داخل اإلاؤظعت  مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماحؿخحر في الٗلىم الخجاٍع

، حهضٝ مً زاللها الى  الخٗٝغ 2010/2011مالُت و مداؾبُت مٗم٣ت، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ بؿ٠ُُ لؿىت 

ت و ٦ظل٪ جىيُذ ؤهمُت  ٖلى وا٢٘ مهىت الخض٤ُ٢ الخاعجي و مضي جُب٣ُها باإلااؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

 .    الغ٢ابت الضازلُت قي صٖم مهىت الخض٤ُ٢ الخاعجي و جد٤ُ٣ هخاثج حُضة

  :الذساظت َُكل



 
  د

ىا لضعاؾت ىا اؾتهل ،ل٣ض اإلاُغوخت ؤلاق٩الُت مٗالجت ؤحل ومً مىيٖى  وازخخم ٖامت بم٣ضمت مىيٖى

  :٧اآلحي ٞهى٫  زالر بلى البدث ٢ؿم خحن ،وفي ٖامت بساجمت

اع اإلاٟاهُمي و ال٣اهىوي إلاداٞٔ الخؿاباث ًدىاو٫  : ألاو٫  الٟهل-   ٖامت هٓغة ج٣ضًم بلى ُٞه جُغ٢ىا خُث ؤلَا

غه مؿاولُاجه مسخل٠ جىيُذ زال٫ مً مداٞٔ الخؿاباث خى٫    .وج٣اٍع

اع الٗملي لىٓام الغ٢ابت الضازلُت بلى الٟهل هظا في جُغ٢ىا ل٣ض : الثاوي الٟهل-   مىيٕى مٗالجت  و٦ظل٪ؤلَا

دهها صعاؾتها ٦ُُٟت وجىيُذ اإلاالُت ال٣ىاثم  اإلااؾؿت ٞٗالُت جد٤ُ٣ وبالخالي مداٞٔ الخؿاباث  َٝغ مً ٞو

  .بليها جهبى التي وألاهضاٝ

  اٖخمضها في ٞهلىا هظا ٖلى صعاؾت ؾاب٣ت  وطل٪ للٓغوٝ الخالُت التي لم جم٨ىا مً ال٣ُام  :الثالث الٟهل- 

٣ت ٖمله مداٞٔ الخؿاباث و ٖلى الخٗٝغ هظا البدث في بضعاؾت مُضاهُت خُث ؾاٖضها  بٖضاص و٦ُُٟت ٍَغ

 مداٞٔ الخؿاباث ووحىص اإلاؿُغة، ألاهضاٝ جد٤ُ٣ ؤحل مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام وج٣ُُم اإلاالُت ال٣ىاثم

 .الضازلُت الغ٢ابت لىٓام ج٣ُُمها في اإلااؾؿت ؾاٖض الظي
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   : جمهُذ الفصل 

هدُجت لخُىع اليكاٍ الا٢خهاصي وحٗضص مجاالجه وجىٕى ألاق٩ا٫ ال٣اهىهُت للميكأث جُىعث مهىت مداٞٔ 

الخؿاباث في الٗضًض مً صو٫ الٗالم في ْل ٨ٞغة اهٟها٫ اإلال٨ُت ًٖ ؤلاصاعة، وطل٪ لخاحت مال٥ اإلااؾؿاث 

بلى عؤي منهي مؿخ٣ل ،ٞان هضٝ مداٞٔ الخؿاباث ؤيحى ؤٖم وؤوؾ٘ بدُث ٧ان و٢اجي ًىدهغ في ا٦دكاٝ 

لُه ؾىداو٫ في هظا الٟهل الخُغ١  ألازُاء والٛل والخالٖب وال ًؼا٫ هظا الخُىع مؿخمغ ختى ؤالن ٖو

 :إلاسخل٠ الجىاهب الخانت إلاداٞٔ الخؿاباث في الجؼاثغ مً زال٫ ج٣ؿُم الٟهل بلى زالزت مباخث ٧الخالي

 ـمىمُاث حىل مهىت محافؾ الحعاباث:   اإلابحث ألاول 

 الخصائص الفامت اإلاخفللت بمحافؾ الحعاباث  :  اإلابحث الثاوي 

 ؤلاحشاءاث اإلاالُت واللاهىهُت اإلاخفللت بمحافؾ الحعاباث: اإلابحث الثالث 
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 ـمىمُاث حىل مهىت محافؾ الحعاباث: اإلابحث ألاول 

ٟها  ًسخو هظا اإلابدث بةُٖاء هٓغة ٖلى ألاويإ الخالُت إلاهىت مداٞٓت الخؿاباث في الجؼاثغ مً هاخُت حٍٗغ

ضاص الٗلمي واإلانهي للمغاحٗحن ٘ الجؼاثغي و٦ظل٪ مً هاخُت ؤلٖا ش هظه اإلاهىت . خؿب الدكَغ بضاًت بٗغى جاٍع

وجُىعها في الى٢ذ الخالي و٦ُُٟت جُىع اإلاهمت اإلاى٧لت له ٖبر الؿىحن ومضي ماجخمخ٘ به اإلاهىت مً اؾخ٣ال٫، 

ا خُث ٌٗخبر زانت مً زهىنُاث اإلاغاحٗت الخاعحُت في الجؼاثغ  .وحٗخبر هظه الضعاؾت ؤمغا يغوٍع

بال ؤن الجؼاثغ جإزغث في مجا٫ جىُٓم مهىت اإلاغاحٗت واإلاداؾبت ٣ٞض ٧اهذ هظه اإلاهىت ٚحر مىٓمت بلى ؤن حاء 

ٗاث وؤخ٩ام مخٗل٣ت باإلاهً الثالزت08-91ال٣اهىن   . الظي ٢ان بةنضاع حكَغ

 حفٍشف محافؾ الحعاباث: اإلاعلب ألاول 

 :حعب اللاهىن الخجاسي -أ

عي ع٢م  ) 4 م٨غع 715ٖٝغ ال٣اهىن الخجاعي مداٞٔ الخؿاباث في ماصجه   25 اإلااعر في 08-93اإلاغؾىم الدكَغ

ل   ٦:1ماًلي  (1993ابٍغ

حٗحن الجمُٗت الٗامت الٗاصًت للمؿاهمحن مىضوبا للخؿاباث ؤو ؤ٦ثر إلاضة زالزت ؾىىاث جسخاعهم مً بحن       " 

ني، وجخمثل مهمتهم الضاثمت، باؾخثىاء ؤي جضزل في الدؿُحر في  اإلاهىُحن اإلاسجلحن ٖلى حضو٫ اإلاه٠ الَى

 ".الخد٤ُ٣ في الضٞاجغ وألاوعا١ اإلاالُت للكغ٦ت ،وفي مغا٢بت اهخٓام خؿاباث الكغ٦ت وصختها 

ً خؿب الخالت، وفي  غ مجلـ ؤلاصاعة ؤو مجلـ اإلاضًٍغ      ٦ما ًض٣٢ىن في صخت اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في ج٣ٍغ

 .الىزاث٤ اإلاغؾلت الى اإلاؿاهمحن خى٫ الىيُٗت اإلاالُت للكغ٦ت وخؿاباتها

خد٤٣ مىضوبى الخؿاباث بطا  هض٢ىن ٖلى اهخٓام الجغص والخؿاباث الكغ٦ت واإلاىاػهت، وصخت طل٪ ٍو       ٍو

 .ما جم اخترام مبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاؿاهمحن

جىػ لهاالء ؤن ًجغوا َُلت الؿىت الخد٣ُ٣اث ؤو الغ٢اباث التي ًغوجها مىاؾبت  .      ٍو

٦ما ًم٨ً اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت لالو٣ٗاص في خالت الاؾخعجا٫، وطا لم ًخم حُٗحن الجمُٗت الٗامت إلاىضوبي 

ٌ واخض ؤ٦ثر مً مىضوبي الخؿاباث اإلاُٗىحن، ًخم اللجىء بلى حُُٗنهم  الخؿاباث، ؤو في خالت وحىص ماو٘ ؤو ٞع

ؤو اؾدبضالهم بمىحب ؤمغ مً عثِـ اإلاد٨مت الخابٗت إلا٣غ الكغ٦ت بىاء ٖلى َلب مً مجلـ ؤلاصاعة ؤو مجلـ 

ً  .اإلاضًٍغ

      ًم٨ً ؤن ٣ًضم هظا الُلب ٧ل مٗني وفي الكغ٧اث التي جلجإ ٖلىُا لالصزاع بىاؾُت الؿلُت اإلا٩لٟت 

 .بدىُٓم ٖملُاث البىعنت ومغا٢بتها

                                                           
1
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ل 27 اإلاؤسخ في 08-91 مً كاهىن 27حعب اإلاادة - ب : جىو هظه اإلااصة ٖلى ماًلي 1991 ابٍش

1 

      ٌٗض مداٞٔ الخؿاباث في مٟهىم هظا ال٣اهىن ٧ل شخو ًماعؽ بهٟت ٖاصًت باؾمه الخام وجدذ 

٣ا ألخ٩ام  مؿاولُخه مهىت الكهاصة بصخت واهخٓامُت خؿاباث الكغ٧اث بما ٞيها قغ٧اث عئوؽ ألامىا٫ ٞو

 .ال٣اهىن الخجاعي، و٦ظا لضي الجمُٗاث والخٗايضًت الاحخماٖاث والى٣اباث

 : ًًُل٘ مداٞٔ الخؿاباث باإلاهام آلاجُت28       وخؿب اإلااصة 

  ت مىخٓمت وصخُدت وهي مُاب٣ت جماما لىخاثج الٗملُاث التي جمذ في ٌكهض بان الخؿاباث الؿىٍى

الؿىت اإلاىهغمت و٦ظا ألامغ باليؿبت للىيُٗت اإلاالُت وممخل٩اث الكغ٦ت والهُئاث اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا في 

 .جهاًت الؿىت

  غ الدؿُحر الظي ٣ًضمه ت ومُاب٣تها للمٗلىماث اإلابِىت في ج٣ٍغ ًٟدو صخت الخؿاباث الؿىٍى

اإلاؿحرون للمؿاهمحن ؤو الكغ٧اء ؤو اإلاكتر٦حن، ٣ًضع قغوٍ ببغام الاجٟا٢ُاث بحن الكغ٦ت التي ًغا٢بها 

 ً واإلااؾؿاث ؤو الهُئاث التي جدبٗها ؤو بحن اإلااؾؿاث التي ٩ًىن ٞيها لل٣اثمحن باإلصاعة ؤو اإلاؿحًر

 .للكغ٦ت اإلاٗىُت مهالر مباقغة ؤو ٚحر مباقغة

  ًوالجمُٗت الٗامت ؤو هُئت اإلاضاولت اإلااهلت ب٩ل ه٣و ٢ض ٨ًدك٠ واَل٘ ٖلُه وم ً ٌٗلم اإلاؿحًر

 .َبُٗخه اؾخمغاع اؾخٛال٫ اإلااؾؿت

وهظه اإلاهام ٖباعة ًٖ ٞدو ٢ُم وزاث٤ الكغ٦ت ؤو الهُئت ومغا٢بت مُاب٣ت اإلاداؾبت لل٣ىاٖض اإلاٗمى٫ بها 

غ ًخًمً قهاصة بخدٟٔ ؤو بضون جدٟٔ ٖلى  ترجب ًٖ هظه اإلاهىت بٖضاص ج٣ٍغ باؾخثىاء ٧ل جضزل في الدؿُحر ٍو

ٌ الكهاصة اإلابرعة ٢اهىها ىض الا٢خًاء ٞع ت ٖو  .اهخٓامُت وصخت الىزاث٤ الؿىٍى

خ مهىت محافؾ الحعاباث في الجضائش: اإلاعلب الثاوي   جاٍس

  1988مهىت محافؾ الحعاباث كبل: 

ىُت   اإلااعر في 107-69 بىاؾُت ألامغ ع٢م 1970في ؾىت 3 2        ل٣ض جم ج٨َغـ مغا٢بت الكغ٧اث الَى

٩ًل٠ وػٍغ اإلا٩ل٠ : "  مىه ماًلي39 خُث حاء في اإلااصة 1970 اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت لؿىت 31/12/1969

ىُت، اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘  باإلاالُت والخسُُِ بخُٗحن اإلاداٞٓحن للخؿاباث في الكغ٧اث الَى

الا٢خهاصي والخجاعي، وفي الكغ٧اث التي جمل٪ ٞيها الضولت ؤو الهُئت ٖامت خهت في عؤؾمالها بُٛت يمان 

 ".اهخٓامُت وهؼاهت خؿاباتها وجدلُل خالتها ألانىلُت والخهىمُت

                                                           
 

1
 1991 ماي 01 ل 20 الجرٌدة الرسمٌة رقم 

2
  La pratique de commissariat aux compte en Algérie_N-E Saadi et A.Mazouz édition SNC_P :27.  

3
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 جم جدضًض واحباث ومهام مداٞٓي الخؿاباث في 16/11/1970 اإلااعر في 173-70      وفي اإلاغؾىم 

اإلااؾؿاث الٗمىمُت والكبه ٖمىمُت، و٢ض ٦غؽ الىو مداٞٓت الخؿاباث بهٟتها مغا٢با صاثما للدؿُحر في 

ٟي الضولت الظًً ًخم حُُٗنهم مً : هظه اإلااؾؿاث، مؿىضا مهمت مداٞٓي الخؿاباث في ماصجه الاولى الى مْى

 :٢بل وػٍغ اإلاالُت مً بحن

 مغا٢بىن ٖامىن للمالُت. 

 مغا٢بى اإلاالُت. 

  مٟدكىن مالُىن. 

 ٟىن ماهلىن مً وػاعة اإلاالُت بهٟت اؾخثىاثُت  .مْى

٠ ٖام في الضولت،  دبحن مما ؾب٤ ؤن مداٞٔ الخؿاباث في الكغ٧اث لل٣ُإ الٗام وقبه الٗام اٖخبر ٦مْى ٍو

الوجه ل٣ىاهحن الضولت، وهظا الىي٘ ًيسجم في الىا٢٘ م٘ الخىحه الا٢خهاصي الظي  ًسً٘ في حُِٗىه وجغ٢ُخه ٖو

ٟي الخؿاباث  ٧ان ؾاثضا آهظا٥ واإلاخمثل في همِ الدؿُحر اإلاىحه، والظي ج٨غؽ ؤًًا في اإلاهام اإلاى٧لت إلاْى

 :اإلاخمثلت في

  ،اإلاغا٢بت البٗضًت لكغوٍ اهجاػ الٗملُاث التي مً قاجها بن ج٩ىن لها او٩ٗاؾاث ا٢خهاصًت ومالُت

حر مباقغة، ٖلى حؿُحر الهُئت مىيٕى اإلاغاحٗت  .مباقغة ٚو

 ٣ا إلا٣خًُاث الخُت ت للماؾؿت، ٞو  .مخابٗت جىُٟظ الخؿاباث، اإلاىاػهاث ؤو ال٨كٝى الخ٣ضًٍغ

 ٞدو قغوٍ جُب٤ُ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت والخىُٓمُت طاث الاو٩ٗاؾاث الا٢خهاصًت واإلاالُت. 

  يمان اهخٓام وهؼاهت الجغص والخؿاباث الىخاثج اإلاخًمىت في اإلاداؾبت الٗامت واإلاداؾبت الخدلُلُت

 .ل٩ل ماؾؿت

جىدهغ في ج٣ُُم اهخٓام وهؼاهت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، بط ًيبػي ؤن جبرع ؤًًا  ٞمهمت مداٞٔ الخؿاباث هىا ال

ُت الدؿُحر اإلاالي والخجاعي للهُئت التي جمذ مغاحٗتها، وهى ما ًدىافى م٘ اإلاهام  ؤزُاء الدؿُحر، وج٣ُُم هٖى

 .اإلاى٧لت إلاداٞٔ الخؿاباث ٖلى الهُٗض الضولي

 :ًلي ومما جمحزث به هظه اإلاغخلت ؤًًا هجض ما

  ،ما٫ اإلاى٧لت ل٩ل منهم حهت ٟحن اإلااهلحن إلاماعؾت هظه اإلاهىت مما ؤصي بلى جغا٦م ألٖا ٖضم ٦ٟاًت اإلاْى

ىُت وجىامي حجمها مً حهت زاهُت،  ضم ال٣ضعة ٖلى يمان اإلاغاحٗت بٟٗل جؼاًض ٖضص الكغ٧اث الَى ٖو

 .واؾخسضام ؤشخام ا٢ل ٦ٟاءة

  الاصاعة هي التي جدضص مٗاًحر الضزى٫ الى اإلاهىت، اط ٌٗض مداٞٔ الخؿاباث شخها مهىُا مؿخ٣ال له

 .٢ىاٖض ومٗاًحر جد٨مه

  اصة مٗخبرة في ٖضص ت واإلاالُت للماؾؿاث الى٦ىُت في مُل٘ الثماهِىاث اصي الى ٍػ بٖاصة اله٩ُلت الًٍٗى

ُٟت اإلاغا٢بت وجغحمت طل٪ باوكاء ٖضة  ىُت، صٖا الى الازظ بمبضؤ الخٗضصًت في الْى اإلااؾؿاث الَى
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هُئاث إلاغا٢بت اإلااؾؿاث منها مجلـ اإلاداؾبت الظي ؤو٧لذ الُه نالخُت ع٢ابت اإلااؾؿاث الٗامت 

 اإلااعر في 05-08التي حؿخُٟض مً اإلاؿاٖضة اإلاالُت للضولت والظي اوص ئ بم٣خط ى ٢اهىن ع٢م 

 الخام 173-70 ويمىُا مغؾىم 107-69 مً ألامغ 39 والظي ؤلػى نغاخت اإلااصة 01/03/1980

 إلاجلـ اإلاداؾبت الازخهام 05-80واإلاكاع اليهما ؤٖاله خُث ؤُٖى ال٣اهىن 1بمداٞٓت الخؿاباث 

الاصاعي وال٣ًاجي إلاماعؾت ع٢ابت قاملت ٖلى الجماٖاث واإلاغا٤ٞ واإلااؾؿاث والهُئاث التي حؿحر 

 .الامىا٫ الٗمىمُت ؤو حؿخُٟض منها مهما ٨ًً ويٗها ال٣اهىوي

خباع بمىحب الامغ ع٢م   21-84ومىه انبدذ مهىت مداٞٔ الخؿاباث حِٗل في ٞغاٙ ٢اهىوي ؤُٖض اليها الٖا

 . ل٨ً اإلاغؾىم الخىُٟظي لم ًٓهغ الى الىحىص ؤبضا1985اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت لؿىت 

  1988محافؽت الحعاباث بفذ 

ت التي  بٗض الهضمت البترولُت التي انابذ ؤؾٗاع البترو٫ بضا للُٗان ٖضم هجاح الاؾتراجُجُت الخىمٍى

ني، وبضؤ الخ٨ٟحر حضًا في اٖاصة الىٓغ في  اجبٗتها الجؼاثغ  واه٨كٟذ ُٖىب واؾالُب حؿُحر الا٢خهاص الَى

همِ الدؿُحر اإلاسُِ ق٨ال ومًمىها، وه٨ظا انبدذ اإلااؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًت ماؾؿت جسً٘ 

لل٣اهىن الخجاعي، وجإزظ في الٛالب ق٩ل قغ٦ت باالؾهم ؤو الكغ٦ت طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة، ومً زمت 

ُٟت  ًم٨ً ان جسً٘ لالٞالؽ اطا حٗغيذ لٗؿغ مالي، و٢ض جغجب ٖلى طل٪ يغوعة اٖاصة الىٓغ في ْو

ُت، مما ٌٗني  الغ٢ابت مً زال٫ الخسلي ًٖ مٟهىم حٗضص الغ٢ابت والٗىصة زاهُت لهالر الٟٗالُت والىٖى

خباع إلاهىت مداٞٔ الخؿاباث واهدهغ مجا٫ ازخهام مجلـ اإلاداؾبت بغ٢ابت  :2اٖاصة الٖا

  مهالر الضولت والجماٖاث الا٢لُمُت للماؾؿاث واإلاغا٤ٞ والهُئاث الٗمىمُت بازخالٝ ؤهىاٖها

 .التي حؿغي ٖليها ٢ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت

  اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاعي والخجاعي واإلااؾؿاث والهُئاث الٗمىمُت التي جماعؽ

ا او مالُا والتي ج٩ىن ؤمىالها ؤو مىاعصها ؤو عئوؽ امىالها ٧لها طاث َبُٗت  وكاَا نىاُٖا او ججاٍع

 .ٖمىمُت

  حؿُحر الاؾهم الٗمىمُت في اإلااؾؿاث او الكغ٧اث او الهُئاث مهما ٨ًً ويٗها ال٣اهىوي التي

جمل٪ ٞيها الضولت او الجماٖاث الا٢لُمُت او اإلاغا٤ٞ او الهُئاث الٗمىمُت الازغي حؼء عؤؾمالها 

 .الاحخماعي

 ت للخإمحن وخماًت الاحخماُٖحن  .الهُئاث التي حؿحر الىٓم الاحباٍع

  اؾخٗما٫ اإلاؿاٖضاث اإلاالُت اإلامىىخت مً الضولت او الجماٖاث الا٢لُمُت او اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت او

 .٧ل هُئُت ؤزغي زايٗت لغ٢ابت مجلـ اإلاداؾبت

  اث الٗمىمُت مً ؤحل صٖم ال٣ًاًا اؾخٗما٫ اإلاىاعص التي ججمٗها الهُئاث التي جلجإ الى الخبٖر

ت او الث٣اُٞت  .الاوؿاهُت او الجخماُٖت او الٗلمُت او التربٍى

                                                           
1
 .مجلة غٌر منشورة صادرة عن مجلس المحاسبة"  مجلس المحاسبة  

2
  ٌتعلق بمجلس المحاسبة1995 ٌولٌو 17 الموافق ل 1416 صفر عام 19 مؤرخ فً 20-95 حسب االمر رقم  
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 الخصائص اإلاهىُت إلاحافؾ الحعاباث وششوط الالخحاق باإلاهىت: اإلاعلب الثالث 

الث / 1  compétence et moralité: اإلاَؤ

ت في زالر مجالث اؾاؾُت ً الىٓغي والخُب٣ُي خُث حكمل اإلاٗٞغ  :اإلااهالث والتي ًم٨ً جغحمتها بالخ٩ٍى

 ت مٗم٣ت في اإلاداؾبت والخم٨ً ال٨بحر بالخىُٓم اإلاداؾبي وج٣ىُاث اإلاغاحٗت  .مٗٞغ

  مٗاٝع في الا٢خهاص الٗام واإلااؾؿاث التي حؿاٖضه ٖلى ٞهم اإلااؾؿت حُضا لِـ ٣ِٞ مً الىاخُت

 .اإلاداؾبُت ول٨ً ٖلى مؿخىي ؤهٓمتها وجىُٓمها، مؿحرحها، ومدُُها الخاعجي

  ما٫ ختى ٌٗٝغ خضوص مهمخه ومؿاولُاجه مً حهت، والخض٤ُ٢ الٗم٤ُ في مٗاٝع ٧اُٞت في ٢اهىن الٖا

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

بُت، ال٣اهىن الجىاجي اإلاُب٤ ٖلى  ٗاث الًٍغ ت اإلاٗم٣ت في ال٣اهىن الخجاعي، الدكَغ ٗني هظا اإلاٗٞغ َو

ت ال٣اهىن اإلاضوي ت ومٗٞغ ما٫ الخجاٍع  .ألٖا

 Indépendance: (الخىافي)الاظخلاللُت / 2

مً احل الاصاء الجُض وال٩امل إلاداٞٓي الخؿاباث ًجب ٖلُه ؤن ًخمخ٘ باؾخ٣اللُت ٧املت اججاه الهُئاث  

ت جدذ ع٢ابخه والابخٗاص ًٖ ؤي خالت جازغ ٖلى خ٨مه اإلاداًض اإلاكٕغ الجؼاثغي مً ؤحل  اإلااؾؿت اإلاىيٖى

مً ال٣اهىن الخجاعي  (6) م٨غع 715الخٟاّ ٖلى هظه اإلاحزة ؤنضع ٖضة ههىم ٢اهىهُت ٞبمىحب اإلااصة 

اإلاٗض٫، جلخو خاالث الخىافي التي ال ًم٨ً ؤن ٌٗحن ٞيها مداٞٔ الخؿاباث في اإلااؾؿت مىيٕى اإلاغا٢بت والتي 

 .ؾجراها الخ٣ا

  ،ؤػواج الاشخام الظًً ًخدهلىن بد٨م وكاٍ صاثم ٚحر وكاٍ مىضوب الخؿاباث ؤحغة او مغجبا

ت ًجب اخترام ماًلي  :وختى ًخم٨ً مداٞٔ الخؿاباث مً الخٟاّ ٖلى اؾخ٣اللُخه اإلااصًت واإلاٗىٍى

 ٢بى٫ ٖضص الى٧االث وما ًدىاؾب م٘ ماهالجه وام٩اهُاث م٨خبه. 

 الازخُاع الامثل إلاؿاٖضًه. 

 اإلاؿاهمت الصخهُت في ٧ل مغاخل اإلاهمت. 

  ه ومؿاٖضًه  .(....ملخ٣ُاث، الاقترا٥ في مجالث ازخهانه، مدايغاث )الخدؿحن الضاثم إلاٗاٞع

 جىػَ٘ اإلاهام ٖلى ؤًٖاء م٨خبه. 

 ىُت بكإن اإلاٗاًحر الخ٣ىُت واإلاهىُت  .اخترام جىنُاث مجلـ اإلاىٓمت الَى

 ششوط الالخحاق باإلاهىت/ 3

غ ُٞه الكغوٍ اإلابيُت في اإلااصة   08-91 مً ال٣اهىن ع٢م 06إلاماعؾت مهىت مداٞٔ الخؿاباث ًجب ان جخٞى

م٨ً جلخُهها ُٞما ًلي24/04/1991اإلااعر في   :  اإلاخٗل٣ت باإلاهىت، ٍو
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  ت ٢اهىها، واإلاخمثلت في الخهى٫ ٖلى قهاصة لِؿاوـ في الٗلىم الا٢خهاصًت غ الكهاصاث اإلاكتَر جٞى

ب ٖلمي إلاضة ؾيخحن ممثال للٗملُت الخٗلُمُت الهه ٌؿاٖض  ٕٞغ ٖلىم مالُت زم احغاء التربو او جضٍع

ؼوص الُالب بالخبراء  ت التي ا٦دؿبها ٖلى الىا٢٘ الٗملي، ٍو ت ٦ُُٟت جُب٤ُ اإلاٗٞغ اإلاتربو ٖلى مٗٞغ

ت  واإلاهاعاث الالػمت للمماعؾت اإلاهىُت ، وبٗض اهتهاء ٞترة التربو ًخم احغاء امخداهاث ٦خابُت وقٍٟى

ت اإلاهىُت اإلاخدههت ومضي جٟهمه لٓغوٝ وبِئت 1ل٣ُاؽ مضي جٟهم اإلاغشر واؾدُٗابه   له٩ُل اإلاٗٞغ

اإلاماعؾت اإلاهىُت، ومضي امخال٦ه للمهاعاث الالػمت الصاء واحباجه اإلاهىُت، ومضي م٣ضعجه ٖلى انضاع 

والهضٝ مً هظه الامخداهاث اإلاهىُت ٧ىجها جخًمً . خ٨م منهي ؾلُم ُٞما ٣ًابله مً مكا٧ل مهىُت

ت وق٣ا ٖملُا حهخم بٟىىن ومهاعاث اإلاماعؾت الٗملُت  ت الٗلمُت والىٍٓغ ا ًسخو باإلاٗٞغ ق٣ا هٍٓغ

 .واإلاُضاهُت

 ت  .الجيؿُت الجؼاثٍغ

 الخمخ٘ ب٩ل الخ٣ى١ اإلاضهُت. 

 ؤن ال ٩ًىن الامغ نضع بكاهه خ٨م ٖلى اعج٩اب حىاًت او حىدت ٖمضًت. 

  ،ًًىُت للخبراء اإلاداؾبحن ومداٞٓي الخؿاباث واإلاداؾبحن اإلاٗخمض الدسجُل في حضو٫ اإلاىٓمت الَى

خماص والظي ٌٗني اٖتراٞا ٢اهىهُا بمهىت مداٞٔ الخؿاباث،  وطل٪ للخهى٫ ٖلى الترزُو او الٖا

 .الخبرة اإلاداؾبُت

 جإصًت الُمحن ؤمام اإلاد٨مت اإلاسخهت ا٢لُمُا. 

 مهمت محافؾ الحعاباث: اإلاعلب الشابق 

ل 27 اإلااعر في 08-91 مً ال٣اهىن 27      خؿب اإلااصة   ٌٗض مداٞٔ خؿاباث في مٟهىم هظا 1991 ابٍغ

ال٣اهىن ٧ل شخو ًماعؽ بهٟت ٖاصًت باؾمه الخام وجدذ مؿاولُخه مهىت الكهاصة بصخت واهخٓامُت 

٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن الخجاعي و٦ظا لضي  ت بما ٞيها الكغ٧اث عئوؽ ألامىا٫ ٞو خؿاباث الكغ٧اث الخجاٍع

 .الجمُٗاث والخٗايضًاث الاحخماُٖت والى٣اباث

ت مً اإلاهام التي ًم٨ً جغجُبها في نىٟحن        مً هظا الخٍٗغ٠ وؿخيخج ان إلاداٞٔ الخؿاباث مجمٖى

 :ؤؾاؾحن

 .اإلاهمت ألاؾاؾُت التي جخمثل في مغاحٗت صاثمت جاصي الى اإلاهاص٢ت ٖلى قٟاُٞت وؾالمت الخؿاباث -1

 .مهام ٢اهىهُت زانت جخٗل٤ ببٌٗ الٗملُاث -2

٤ ٞدو صٞاجغها و٢ُمها  ت ًٖ ٍَغ بن اإلاهمت ألاؾاؾُت والٗامت هي مغاحٗت مداؾبت الكغ٧اث الخجاٍع

ت بىو اإلااصة   مً ال٣اهىن 828وممخل٩اتها، ؤي ؤن هظه اإلاغا٢بت هي مغاحٗت زاعحُت ٢اهىهُت بحباٍع

 .الخجاعي الجؼاثغي 

                                                           
1
 58ص _1998_ع لبٌب . م الفٌومً و د. تطبٌقات فً اصول المراجعة ل د 
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اما ًٖ ٚاًت هظا الٟدو ٞهي مهاص٢ت ٖلى الخؿاباث، ؤي انضاع عؤي ٞني مداًض ًٖ ؾالمت وقٟاُٞت 

ملُت الجغص و٧ل الجضاو٫ اإلالخ٣ت الازغي  )ال٣ىاثم اإلاالُت  ، ٞمداٞٔ (اإلاحزاهُت وحضو٫ خؿاباث الىخاثج ٖو

غ١ ج٣ُُم بىىص اإلاحزاهُت وحضو٫  ُٗت َو خإ٦ض مً اخترام الخٗلُماث ال٣اهىهُت والدكَغ الخؿاباث ًٟدو ٍو

خؿاباث الىخاثج لخ٣ضًم عؤي في الجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن ٌٗبر ًٖ ٢ىاٖخه الٗم٣ُت بؿالمت اإلاٗلىماث 

٣ا ألؾـ ٖمل مهىُت ومٗاًحر ازخباع جىص ي بها وجدبظها  اإلاداؾبُت اإلاخًمىت في ال٣ىاثم اإلاالُت، وهظا ٞو

 .الهُئاث اإلاسخهت

 :وهظه اإلاهمت حؿمذ ٦ظل٪ بـ 

  بىو اإلااصة ً غ اإلاضًٍغ  الؿُغ 08-91 مً ال٣اهىن 28جإ٦ُض وج٨مُل اإلاٗلىماث اإلاخًمىت في ج٣ٍغ

02. 

  ج٣ُُم قغوٍ ٣ٖض الاجٟا٢ُاث بحن الكغ٦ت الخايٗت للمغا٢بت واإلااؾؿاث او الهُئاث التي

ً في الكغ٦ت بىو اإلااصة   مً 28جخٗامل مٗها، او اإلااؾؿاث التي ج٩ىن ٞيها مهلخت للمؿحًر

 .02 الؿُغ 08-91ال٣اهىن 

  والجمُٗت الٗامت ب٩ل الى٣اثو التي ًم٨ً اؾخمغاع وكاٍ اإلااؾؿت بىو اإلااصة ً اٖالم اإلاؿحًر

 .03 الؿُغ 08-91 مً ال٣اهىن 28

 انضاع  عؤي ًٖ الدؿُحر اإلاالي واإلاداؾبي للماؾؿت الخايٗت للمغ٢ابت. 

 ج٣ُُم ٞٗالُت اإلاغا٢بت الضازلُت بما ٞيها اليكاَاث اإلاغاحٗت اإلاالُت واإلاداؾبت الضازلُت. 

 الخىبُه الى الازُاء واإلاكا٧ل اإلا٨دكٟت. 

  خؿب 05اإلاهاص٢ت ٖلى عواجب الاشخام الا٦ثر ج٣ُما وم٩اٞإة في اإلااؾؿت ، ٖضص الاشخام 

  .819 اشخام خؿب اإلااصة 10 و 68اإلااصة 

غ ٣ًضم الى الجمُٗت الٗامت ًبحن ُٞه مداٞٔ الخؿاباث الٗىانغ التي جىنل  هظه اإلاهمت جيخهي باٖضاص ج٣ٍغ

 .08-91 مً ال٣اهىن 29اليها بهضص جىُٟظه لل٣ٗض الظي ًغبُه بالكغ٦ت هو اإلااصة 

 :اإلاهام الخاصت *

       اإلاكٕغ الجؼاثغي ٧ل٠ مداٞٓي الخؿاباث بمهام مخٗضصة زانت ختى ًجٗل مىه الخاعؽ الامحن ٖلى 

 :جُب٤ُ ال٣ىاهحن صازل اإلااؾؿت، هظه اإلاهام الخانت واإلاخٗضصة طاث الُاب٘ الٓغفي ًم٨ً ط٦غ منها ماًلي

 .ازُاع الجمُٗت الٗامت للماؾؿت ب٩ل اإلاسالٟاث التي ا٦دكٟها -1

اصة او الخسٌُٟ )الخضزل في خالت حُٛحر عؤؽ اإلاا٫ الاحخماعي  -2  .(بالٍؼ

 .723اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاحزاهُت التي حؿمذ بخ٣ضًم حؿب٣ُاث ٖلى الاعباح اإلااصة  -3

 .( مً ال٣اهىن الجؼاثغي 13 م٨غع 715اإلااصة  )ازُاع و٦ُل الجمهىعٍت بالى٢اج٘ الاحغامُت التي ٖلم بها  -4

 .715ج٣ُُم ا٢تراخاث حٗضًل الاق٩ا٫ والُغ١ الخانت لخؿاباث الىخاثج واإلاحزاهُت اإلااصة  -5

 .مماعؾت الخ٤ الخًُٟلي لال٦خخاب -6
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 .750ٞدو مخخُلباث الخىاػ٫ والضمج والاهٟها٫ وجهُٟت الكغ٧اث اإلااصة  -7

 .621اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت في خالت ؾىء حؿُحر مجلـ الاصاعة اإلااصة  -8
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 الخصائص الفامت اإلاخفللت بمحافؾ الحعاباث  : اإلابحث الثاوي 

    حٗٝغ مهىت مداٞٔ الخؿاباث بٌٗ اإلامحزاث زههها اإلاكٕغ الجؼاثغي في مجاالث مُٗىت ؾىٗغى ؤهمها 

 :في اإلاُالب الخالُت

 حفُين ومىاوق حفُين محافؾ الحعاباث :اإلاعلب ألاول 

 ًىو ٖلى حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث ٖلى الا٢ل في ٧ل 04-88 و ال٣اهىن ع٢م 01-88       ال٣اهىن ع٢م 

 .اإلااؾؿاث الٗمىمُت والا٢خهاصًت بضون اؾخثىاء، ومهما ٧ان ق٩لها ال٣اهىوي او اهمُتها

مبر 30 اإلاىا٤ٞ ٫ 1417 عحب 19 اإلااعر في 431-96        ٦ما حاء في اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   1996 هٞى

ًخٗل٤ ب٨ُُٟت حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث في اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الخجاعي و٦ظا اإلااؾؿاث 

 .الٗمىمُت  ٚحر اإلاؿخ٣لت

 :ٞاحماال ٞان حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث ًخم جدذ الاق٩ا٫ الخالُت

 م الجمفُت الفامت الخأظِعُت )الخفُين في الىؽام ألاظاس ي  (ـً ظٍش

 اإلاخٗل٤ 59- 75 مً ألامغ 610ًخم حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث ٖىض جإؾِـ الكغ٦ت وطل٪ خؿب اإلااصة 

عي ع٢م  ) 600بال٣اهىن الخجاعي ٦ما حاء ٦ظل٪ في اإلااصة  ٌٗحن ال٣اثمحن  : "08 – 93اإلاغؾىم الدكَغ

غ .... "باالصاعة ألاولحن ؤو ؤًٖاء مجلـ اإلاغا٢بت، واخض ؤو ؤ٦ثر مً مىضوبي الخؿاباث وطل٪ ٖىض جدٍغ

غ ٖلى ألا٢ل  ، هظا ماٌؿمذ (ألاؾهم )باليؿبت للخهو الى٣ضًت % 25الخهو الُٗيُت ٧لها وجدٍغ

ً الاولُحن وحُٗحن مداٞٔ  ً الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت وفي مدًغها ألاو٫ ًخم حُٗحن اإلاضًٍغ بخ٩ٍى

 .الخؿاباث او مداٞٓي الخؿاباث

 م اإلاعاَمين  الخفُين ـً ظٍش

٤ الجمُٗت الٗامت الٗاصًت للمؿاهمحن وطل٪ إلاضة زالزت ؾىىاث،  ًخم حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث ًٖ ٍَغ

ني وطل٪ خؿب ما حاءث به اإلااصة   715ًسخاعوا مً بحن اإلاهىُحن اإلاسجلحن ٖلى الجضو٫ اإلاه٠ الَى

 . مً ال٣اهىن الخجاعي اإلاٗض٫ 04م٨غع 

حٗحن الجمُٗت الٗامت ؤو الجهاػ اإلااهل : "  التي جىو ٖلى ؤن 08 – 91 مً ال٣اهىن 30اياٞت الى اإلااصة 

حن اإلاسجلحن في حضو٫ اإلاىٓمت  اإلا٩ل٠ باإلاضاوالث مداٞٓي الخؿاباث بٗض مىا٣ٞتهم مً بحن اإلادتٞر

ىُت خؿب الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن   ".الَى

  م اإلاحكمت  الخفُين ـً ظٍش

٤ اإلاد٨مت ههذ ٖلُه اإلااصة  واطا لم ًخم حُٗحن الجمُٗت الٗامت إلاىضوبي  " 04 م٨غع 715الخُٗحن ًٖ ٍَغ

ٌ واخض او ا٦ثر مً مىضوبي الخؿاباث اإلاُٗىحن، ًخم اللجىء الى  الخؿاباث، او في خالت وحىص ماو٘ او ٞع
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حُُٗنهم او اؾدبضالهم بمىحب ؤمغ عثِـ اإلاد٨مت الخابٗت إلا٣غ الكغ٦ت بىاء ٖلى َلب مً مجلـ الاصاعة ؤو 

ً  ".مجلـ اإلاضًٍغ

ًجىػ إلاؿاهم او ٖضة مؿاهمحن ًمثلىن ٖلى الا٢ل ٖكغ : "  جىو ٖلى ماًلي 8 م٨غع 715      واإلااصة 

(1/10)  ٌ عؤؽ ما٫ الكغ٦ت التي جلجإ ٖلىُت لالصزاع، ؤن ًُلبىا مً الٗضالت، وبىاءا ٖلى ؾبب مبرع، ٞع

 .مىضوب ؤو مىضوبي الخؿاباث الظًً ُٖىتهم الجمُٗت الٗامت

ُٟخه ختى ٢ضوم  ب٣ى هظا الازحر في ْو        واطا جمذ جلبُت الُلب، حٗحن الٗضالت مىضوبا للخؿاباث ٍو

 .مىضوب الخؿاباث التي حُٗىه الجمُٗت الٗامت

 :مذة الفهذة 

       مضة الٗهضة إلاداٞٔ الخؿاباث جم جدضًضها بثالزت ؾىىاث مجضصة مغة واخضة ٣ِٞ في اإلااؾؿاث 

 .الٗمىمُت باإلاؿاهمت، ٦ظل٪ الامغ باليؿبت للماؾؿاث الٗمىمُت طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة

       الا ان هىا٥ اؾخثىاء مخٗل٤ بمضة الٗهضة وطل٪ في خالت اؾخسالٝ مىضوب خؿاباث للمىضوب 

 ٌ  .الخ.....الؿاب٤ الؾباب اإلاى٘ ، الاؾخ٣الت ، الٞغ

      الا ان الخضزالث هظا الازحر ج٩ىن مدضوصة في الى٢ذ خُث ال ًم٨ىه الا ا٦ما٫ اإلاضة اإلاخب٣ُت للمىضوب 

 .الؿاب٤

 مىاوق حفُين محافؾ الحعاباث/ 02

غها في مداٞٔ الخؿاباث ؤوحبذ وي٘ يىابِ ٢اهىهُت  ان يغوعة الاؾخ٣اللُت والخُاص التي ًخىحب جٞى

 م٨غع مً 175لخماًت مماعس ي هظه اإلاهىت ويمان مهضا٢ُت ٖملهم، وه٨ظا ٣ٞض حاء في ؤخ٩ام اإلااصة 

ال٣اهىن الخجاعي ٖضم ام٩اهُت حُٗحن مغاح٘ للخؿاباث باليؿبت لالشخام الظًً ٩ًىهىن في الىيُٗاث 

 :الخالُت

حن و مجلـ , ألا٢غباء و ألانهاع لٛاًت الضعحت الغابٗت - ًاء مجلـ اإلاضٍع بما في طل٪ ال٣اثمحن باإلصاعة و ألٖا

 مغا٢بت اإلااؾؿت؛

حن او مجلـ اإلاغا٢بت و ؤػواج ال٣اثمحن باإلصاعة و ؤًٖاء مجلـ  - ال٣اثمىن باإلصاعة و ؤًٖاء مجلـ اإلاضٍع

حن ؤو مجلـ اإلاغا٢بت التي جمل٪ ٖكغ   عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت ؤو بطا ٧اهذ هظه اإلااؾؿت هٟؿها  (10  1)اإلاضٍع

 عؤؽ ما٫ هظه اإلااؾؿاث؛ (10 1)جمل٪ 

بما , ؤػواج ألاشخام الظًً ًخدهلىن بد٨م وكاٍ صاثم ٚحر وكاٍ مداٞٔ الخؿاباث ٖلى احغ ؤو مغجبا -

ً ؤو مجلـ اإلاغا٢بت؛  ًٖ ال٣اثمحن باإلصاعة او ؤًٖاء مجلـ اإلاضًٍغ

اث٠ مداٞٔ الخؿاباث في احل زمـ  - اث٠ ٚحر ْو ألاشخام الظًً مىدتهم اإلااؾؿت ؤحغة بد٨م ْو

اثٟهم؛ ش اهتهاء ْو  ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع
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حن - في احل زمـ ؾىىاث ,ألاشخام الظًً ٧اهىا ٢اثمحن باإلصاعة ؤو ؤًٖاء مجلـ اإلاغا٢بت ؤو مجلـ اإلاضٍع

اثٟهم؛ ش اهتهاء ْو  ابخضاء مً جاٍع

 1: خاالث الخىافي و مىاو٘ مماعؾت مهىت مداٞٔ الخؿاباث في الى٣اٍ الخالُت 01-٦10ما خضص ال٣اهىن 

  ت و اإلاهىُت؛, ٧ل وكاٍ ججاعي  الؾُما في ق٩ل وؾُِ و٦ُل م٩ل٠ باإلاٗامالث الخجاٍع

 ٧ل ٖمل مإحىع ٣ًخط ي ٢ُام نلت زًٕى ٢اهىوي؛ 

 ت؛ ت في مجلـ مغا٢بت اإلااؾؿاث الخجاٍع ت ؤو ًٍٖى  ٧ل ٖهضة بصاٍع

  الجم٘ بحن مماعؾت مهىت زبحر مداؾب و مداٞٔ الخؿاباث و اإلاداؾب اإلاٗخمض لضي هٟـ الكغ٦ت 

 ؤو الهُئت؛

 ٧ل ٖهضة بغإلااهُت؛ 

 ًخٗحن ٖلى اإلانهي اإلاىخسب بهُئت بغإلاان اإلاجلـ اإلادلي , ٧ل ٖهضة اهخسابُت للمجالـ اإلادلُت اإلاىخسبت

ش مباقغة ٖهضجه ًخم , اإلاىخسب، إلباٙل الخىُٓم الظي ًيخمي بلُه في احل ؤ٢هاه قهغ واخض مً جاٍع

ت إلاتهخه؛  حُٗحن منهي الؾخسالٞه ًخىلى جهٍغ٠ ألامىع الجاٍع

ال جدىافى م٘ مماعؾت مهىت الخبحر اإلاداؾب ؤو مداٞٔ الخؿاباث ؤو اإلاداؾب اإلاٗخمض مهام الخٗلُم و البدث في 

 .مجا٫ اإلاداؾبت بهٟت حٗا٢ضًت ؤو ج٨مُلُت

 :٦ما ًمى٘ مداٞٔ الخؿاباث مً 

 مغا٢بت خؿاباث الكغ٦ت التي ًمخل٪ ٞيها مؿاهماث بهٟت مباقغة او ٚحر مباقغة؛ 

 ً؛  ال٣ُام بإٖما٫ الدؿُحر بهٟت مباقغة ؤو باإلاؿاهمت ؤو إلهابت ًٖ اإلاؿحًر

 ٢بى٫ مهام الخىُٓم في مداؾبت اإلااؾؿت ؤو الهُئت اإلاغا٢بت ؤو ؤلاقغاٝ ٖليها؛ 

 ُٟت مؿدكاع حباجي ؤو مهمت زبحر ٢ًاجي لضي قغ٦ت ؤو هُئت ًغا٢ب خؿاباتها؛  مماعؾت ْو

  قٛل مىهب مإحىع في الكغ٦ت ؤو الهُئت التي عا٢بها بٗض ؤ٢ل مً زالر ؾىىاث مً اهتهاء ٖهضجه؛ 

  ًمى٘ الخبحر اإلاداؾب و مداٞٔ الخؿاباث و اإلاداؾب اإلاٗخمض، ال٣ُام بإًت مهمت في اإلااؾؿاث التي

 ج٩ىن لهم ٞيها مهالر مباقغة ؤو ٚحر مباقغة؛

  للخؿاباث ؤو ؤ٦ثر، ٞةن هاالء ًجب ؤن ال ٩ًىهىا جابٗحن  (2)بطا اؾخ٣ضمذ قغ٦ت ؤو هُئت مداٞٓحن

 .لىٟـ الؿلُت و ؤال جغبُهم ؤًت مهلخت و ؤال ٩ًىهىا مىخمحن بالى هٟـ قغ٦ت مداٞٔ الخؿاباث

  ًمى٘ الخبحر اإلاداؾب و مداٞٔ الخؿاباث و اإلاداؾب اإلاٗخمض مً الؿعي بهٟت مباقغة ؤو ٚحر

ُٟت جضزل يمً ازخهاناتهم ال٣اهىهُت؛  مباقغة لضي الؼبىن لُلب مهمت ؤو ْو

  ًاث ؤو امخُاػاث ؤزغي و ٦ظا ٦ما ًمىٗىن مً البدث ًٖ الؼباثً بخسٌُٟ ألاحٗاب ؤو مىذ الخٍٗى

 .    اؾخٗما٫ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ؤلاقهاع لضي الجمهىع 

  مهام وانهاء مهام محافؾ الحعاباث:اإلاعلب الثاوي 
                                                           

1
 .11 10ص _ 74 إلى 64المواد من  _ 01-10الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، القانون   
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 .مهام محافؾ الحعاباث: أوال 

 1:  ٞان مهام مداٞٔ الخؿاباث جخمثل ُٞما ًلي 01-10 مً ال٣اهىن 24 و23خؿب اإلااصجحن 

  ت مىخٓمت و صخُدت و مُاب٣ت جماما لىخاثج ٖملُاث الؿىت اإلاىهغمت و ٌكهض ؤن الخؿاباث الؿىٍى

 . ٦ظا ألامغ باليؿبت للىيُٗت اإلاالُت و ممخل٩اث الكغ٧اث ة الهُئاث

  غ الدؿُحر الظي ٣ًضمه ت و مُاب٣تها للمٗلىماث اإلابيُت في ج٣ٍغ ًٟدو صخت الخؿاباث الؿىٍى

 .اإلاؿحرون للمؿاهمحن ؤو الكغ٧اء ؤو خاملي الخهو

  غ زام خى٫ بحغاءاث الغ٢ابت الضازلُت اإلاهاص١ ٖليها مً مجلـ ؤلاصاعة و ًبضي عؤًه في ق٩ل ج٣ٍغ

ً ؤو اإلاؿحر  . مجلـ اإلاضًٍغ

  ٣ًضم قغوٍ ببغام الاجٟا٢ُاث بحن الكغ٦ت التي ًغا٢بها و اإلااؾؿاث و الهُئاث التي ج٩ىن ٞيها لل٣اثمحن

ً للكغ٦ت اإلاٗىُت مهالر مباقغة ؤو ٚحر مباقغة  .   باإلصاعة آو اإلاؿحًر

 و الجمُٗت الٗامت آو الهُئت اإلاضاولت اإلااهلت ً مً , ب٩ل ه٣و ٢ض ٨ًكٟه او اَل٘ ٖلُه,ٌٗلم اإلاؿحًر

 .َبُٗخه ؤن ٌٗغ٢ل اؾخمغاع اؾخٛال٫ اإلااؾؿت ؤو الهُئت

و جسو هظه اإلاهام ٞدو ٢ُم و وزاث٤ الكغ٦ت ؤو الهُئت و مغا٢بت مضي مُاب٣ت اإلاداؾب لل٣ىاٖض اإلاٗمى٫ 

 .بها، صون جضزل في الدؿُحر

ًهاص١ مداٞٔ الخؿاباث ؤًًا ٖلى , ٖىضما حٗض الكغ٦ت ؤو الهُئت خؿاباث مضمجت ؤو خؿاباث مضٖمت

غ  صخت و اهخٓام خؿاباث اإلاضٖمت و اإلاضمجت و نىعتها الصخُت و طل٪ ٖلى ؤؾاؽ الىزاث٤ اإلاداؾبُت و ج٣ٍغ

 .   مداٞٓي الخؿاباث لضي الٟغوٕ ؤو ال٨ُاهاث الخابٗت لىٟـ مغا٦ؼ ال٣غاع

 2: مً هٟـ ال٣اهىن ًترجب ٖلى مداٞٔ الخؿاباث بٖضاص ٦25ما ههذ اإلااصة 

 ت و نىعتها الصخُدت غ اإلاهاص٢ت بخدٟٔ او بضون جدٟٔ ٖلى اهخٓام و صخت الىزاث٤ الؿىٍى او ,ج٣ٍغ

ٌ اإلاهاص٢ت اإلابرع,ٖىض الا٢خًاء  .ٞع

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

 غ زام خى٫ الاجٟا٢ُاث اإلاىٓمت  .ج٣ٍغ

 ًاث غ زام خى٫ جٟانُل ؤٖلى زمـ حٍٗى  .ج٣ٍغ

 غ زام خى٫ الامخُاػاث الخانت اإلامىىخت للمؿخسضمحن  .ج٣ٍغ

  غ زام خى٫ جُىع هدُجت الؿىىاث الخمـ ألازحرة و الىدُجت خؿب الؿهم او خؿب الخهت ج٣ٍغ

 .الاحخماُٖت

 غ زام خى٫ بحغاءاث الغ٢ابت الضازلُت  . ج٣ٍغ

                                                           
1
 .7ص,23,25 المواد , مرجع سبق ذكره, 01-10القانون , الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة  
 

2
 7ص, 25المادة , مرجع سبق ذكره, 01-10القانون ,  الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة 
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 ت الاؾخٛال٫ غ زام في خالت مالخٓت تهضًض مدخمل ٖلى اؾخمغاٍع  .ج٣ٍغ

 ٤ غاٝ اإلاٗىُت ًٖ ٍَغ غ بلى الجمُٗت الٗامت و بلى ألَا غ و ؤق٩ا٫ و ؤحا٫ و بعؾا٫ الخ٣اٍع جدضص مٗاًحر الخ٣ٍغ

 . الخىُٓم

 إنهاء مهام محافؾ الحعاباث : ثاهُا

 1:بن ؤؾباب جى٠٢ ؤصاء مهام مداٞٔ الخؿاباث اإلادضوصة في الىهىم ًم٨ً خهغها في ؾببحن

o  دضص طل٪ بٗض احخمإ الجمُٗت الٗامت : ألاؾباب الٗاصًت ووٗني بها بجهاء ٖهضة مداٞٔ الخؿاباث ٍو

 .ٖىض جهاًت الؿىت الثالثت لٗهضة مداٞٔ الخؿاباث

o  الخ خُث ههذ .... مثل اإلاىث، اإلاغى ، ٖضم ال٣ضعة، الاؾخ٣الت : ألاؾباب الٟجاثُت ؤو الاؾخثىاثُت

 ٖلى ؤهه ًم٨ً إلاداٞٔ الخؿاباث ؤن ٌؿخ٣ُل صون الخسلو مً 08 – 91 مً ال٣اهىن ع٢م 46اإلااصة 

غا ًٖ اإلاغا٢باث  ٣ضم ج٣ٍغ جب ٖلُه ؤن ٣ًضم بقٗاعا مؿب٣ا مضجه زالزت ؤقهغ ٍو التزاماجه ال٣اهىهُت، ٍو

 .وؤلازباجاث الخانلت، وال ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؾبب الاؾخ٣الت الخسلو مً التزاماجه ال٣اهىهُت

ُٟخه، ؾىاء ٧ان  ٠ الخؿاباث ًم٨ً ؤن ًخى٠٢ ًٖ مماعؾت ْو ٖلى ٚغاع ؤًت مهىت ؤزغي ٞان مْى

الؿبب هى اإلاىث، ؤو ٧ان مداٞٔ الخؿاباث هى الؿبب، ؤو ٧ان خلها هى الؿبب، ؤو اإلاىٓمت التي ًيخمي 

 .بليها هي الؿبب

  لُه ًم٨ً إلاداٞٔ الخؿاباث بن ٌؿخ٣ُل صون ؤن ًخم٨ً مً الخملو مً التزاماجه ال٣اهىهُت، ٖو

غا خى٫ اإلاغا٢بت  ؤن ٣ًضم بقٗاعا بظل٪ ٢بل زالزت ؤقهغ، ٦ما ًخىحب ٖلُه ؤن ٣ًضم ج٣ٍغ

 .واإلاٗاًىاث التي ٢ام بها، وهظه الاؾخ٣الت ًيبػي ؤن ال ٩ًىن الهضٝ مً وعائها ألايغاع بالكغ٦ت

  ًم٨ً ٞسخ ال٣ٗض وبجهاء مهام مداٞٔ الخؿاباث ؤو اهدال٫ الكغ٦ت ال ًاصي في الىا٢٘ ؾىي بلى

 . ح٣ُٗض مهام مداٞٔ الخؿاباث وفي هظه الخالت ال جيخهي مهمخه بك٩ل آوي 

  بن الكغ٧اث التي جم ابخالٖها ج٣ٟض ٢اهىجها ألاؾاس ي وجماعؽ ٖملها جدذ لىاء ال٣اهىن ألاؾاس ي

ملُت الًم هظه جىهي مهام مداٞٔ الخؿاباث، ٦ما جىهي مهام هظا  للكغ٦ت التي ابخلٗتها، ٖو

 .الازحر اطا ٢امذ الكغ٦ت بخٛحر ق٩لها ال٣اهىوي، الخدى٫ مثال مً قغ٦ت مٟٛلت الى ق٩ل ازغ 

  مبضؤ ٧ل مهىت خغة ؤو وكاٍ خغ ؤن ؤي زغ١ لل٣اهىن او الاخ٩ام وال٣ىاٖض اإلاهىُت ٌٗض زُإ

 .جإصًبي ًخدمل ناخبه ٣ٖىباث ؤصهاها الاهظاع وؤ٢هاها الكُب مضي الخُاة

 

 .حلىق و واحباث محافؾ الحعاباث: اإلاعلب الثالث

لُه واحباث ، وهظه الخ٣ى١ والىاحباث مغجبُت بمخُلباث ٖمله  .       إلاداٞٔ الخؿاباث خ٣ى١ ٖو

                                                           
1
  Pratique de commissariat aux compte_ Pierre Feuillet_ édition Sirey _ Paris 1978 , P : 66 et 67 . 
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 .حلىق محافؾ الحعاباث: أوال

ختى ًاصي مداٞٔ الخؿاباث مهمخه ٖلى ا٦مل وحه زى٫ له ال٣اهىن، اياٞت ٖلى الخهض٤ً ٖلى اهخٓام 

 :وصخت الخؿاباث، ٖضة خ٣ى١ ؤهمها

 الحم في الاظالؿ / 1

إل ٖلى ؤي وز٣ُت  حمُ٘ صٞاجغ الكغ٦ت، سجالتها،  )           ل٣ض اجاح ال٣اهىن إلاداٞٔ الخؿاباث خ٤ الَا

ًغاها مُٟضة ألصاء ٖمله وبالهىعة التي ًغاها مالثمت وفي الى٢ذ الظي ًسخاعه، صون ؤن ٩ًىن مجبرا  (مؿدىضاتها

ًم٨ً : "  اإلاكاع الُه ؾاب٣ا ؤن08 – 91 مً ٢اهىن 35ٖلى ازُاع الكغ٦ت مؿب٣ا بظل٪، خُث حاء في اإلااصة 

إلاداٞٓي الخؿاباث في ٧ل و٢ذ ؤن ًُلٗىا ٖلى السجالث واإلاىاػهاث واإلاغاؾالث واإلادايغ، وبهٟت ٖامت ٖلى 

جبر ال٣اهىن مجلـ الاصاعة ٖلى جم٨حن " ٧ل الىزاث٤ و٧ل ال٨خاباث الخابٗت للكغ٦ت ؤو الهُئت صون ه٣لها ٍو

مداٞٔ الخؿاباث مً مماعؾت هظا الخ٤، و٧ل مً ؤحجام ًٖ ٞٗل طل٪ حٗغى ل٣ٗىبت السجً مً ؾىت الى 

 ؤل٠ صج ؤو باخضي هاجحن ال٣ٗىبخحن ٖلى عثِـ الكغ٦ت ؤو ال٣اثمىن باصاعتها 20 ؾىىاث وبٛغامت مً 5

 مً هٟـ ال٣اهىن ًم٨ً إلاداٞٓي 36ومضًغوها الٗامىن ؤو ٧ل شخو في زضمت الكغ٦ت وخؿب اإلااصة 

الخؿاباث ؤن ًُلبىا مً ال٣اثمحن باالصاعة ؤن ًدىػوا في م٣غ الكغ٦ت مٗلىماث جخٗل٤ بماؾؿاث جىحض مٗها 

 .ٖال٢ت مؿاهمت

 حم الخلص ي ـً البُاهاث والاًضاحاث / 2

         إلاداٞٔ الخؿاباث الخ٤ في َلب ؤي بُاهاث ؤو اًًاخاث ؤو الخىيُداث ؤو الخٟؿحراث مً مؿاولي 

ت ألصاء مهمخه ٖلى الىحه ألامثل، الؾُما اطا عاي ان الضٞاجغ واإلاؿدىضاث اإلاُل٘  الكغ٦ت وؤٖىاجها، ًغاها يغوٍع

م٨نهم ؤن ًُلبىا مً " ... اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا 08 – 91 مً ال٣اهىن 35ٖليها ٚحر ٧اُٞت، وهى ماههذ ٖلُه اإلااصة  ٍو

ىان اإلاإمىعًٍ في الكغ٦ت ؤو الهُئت ٧ل الخىيُداث واإلاٗلىماث وؤن ٣ًىمىا ب٩ل  ال٣اثمحن باالصاعة و ألٖا

 ".الخٟخِكاث التي ًغوجها الػمت

     وخ٤ الخ٣ص ي هظا ًىُب٤ ٖلى الكغ٦ت اإلاغا٢بت، واًًا ٖلى الكغ٧اث التي جمل٪ ؤ٦ثر مً هه٠ عؤؽ اإلاا٫ 

وهظا ٌٗني ؤن ؾلُاث . الكغ٦ت اإلاغا٢بت ؤو ٖلى الكغ٧اث التي جمخل٪ الكغ٦ت اإلاغا٢بت ؤ٦ثر مً هه٠ عؤؾمالها

 .الخ٣ص ي ٚحر مدضوصة ال في الؼمان وال في اإلا٩ان

 حم اظخذـاء الجمفُت الفامت/ 3

 مً ال٣اهىن الخجاعي ، وهظا في خالت ٖضم 644       و٢ض اٖتٝر بد٤ اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت في اإلااصة 

اؾخضٖائها في آلاحا٫ ال٣اهىهُت، ٦ما زى٫ إلاداٞٔ الخؿاباث نالخُت اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت الاؾخثىاثُت 

 .عؤؽ ما٫ احخماعي (4/3)زانت ٖىض زؿاعة ؤ٦ثر مً زالزت ؤعبإ 

 حم الحصىل ـلى صىس ؤلاخعاساث والبُاهاث اإلاشظلت للمعاَمين/ 5
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 مجلـ بصاعة الكغ٦ت اإلاغا٢بت مىاٞاة مداٞٔ الخؿاباث بهىعة 08 – 91 مً ال٣اهىن 35ل٣ض ؤلؼمذ اإلااصة 

ً لخًىع الجمُٗت الٗامت  .مً ؤلازُاعاث والبُاهاث التي ًغؾلها بلى اإلاؿاهمحن اإلاضٍٖى

 حم اإلاشاسكت في احخماـاث مجلغ ؤلاداسة / 6

إل       ًد٤ إلاداٞٔ الخؿاباث خًىع احخمإ مجلـ ؤلاصاعة، وهى في الىا٢٘ خ٤ وواحب، بىاؾُت خ٤ الَا

غ مجلـ ؤلاصاعة في ؤحا٫ م٣بىلت حؿمذ له بالخد٤٣ مً مضي  ، بط ًيبػي ؤن ًغؾل بلُه ج٣ٍغ إل وواحب الَا

غه، هظا و٢ض ههذ اإلااصة  ٌؿخضعي مداٞٔ : "  ٖلى ماًلي08- 91 مً ٢اهىن 40صخت اإلاٗلىماث ووي٘ ج٣ٍغ

الخؿاباث بلى احخمإ مجلـ ؤلاصاعة ؤو اإلاغا٢بت الظي ًًبِ خؿاب الىخاثج ومىاػهت الؿىت اإلاىهغمت زمؿت 

٦ما ٌؿخضعي ؤًًا بلى ٧ل حمُٗت للمؿاهمحن ؤو الكغ٧اء في ؤحل . ًىما ٖلى ألا٦ثر ٢بل او٣ٗاصه (45)وؤعبٗىن 

ش اؾخضٖاء هاالء وطل٪ جدذ َاثلت ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن الخجاعي   ".ؤ٢هاه جاٍع

 واحباث محافؾ الحعاباث: ثاهُا

غ ؾلى٥ ؾلى٥ زام في مماعؾت اإلاهىت وؤهم الٗىانغ  الُاب٘ ال٣اهىوي إلاهمت مداٞٔ الخؿاباث جدخم جٞى

 :اإلاخٗل٣ت بهظا الؿلى٥ هي 

 العش اإلانهي/ 1

ت وبهٟخه مدتٝر        مداٞٔ الخؿاباث، َبُٗت مهمخه حؿمذ له ٢اهىها الخهى٫ ٖلى مٗلىماث مهمت وؾٍغ

غ الث٣ت بحن مداٞٔ الخؿاباث وبحن  ال ًم٨ىه الٟغاع مً ٢اٖضة الخٟاّ ٖلى الؿغ اإلانهي، ٦ما ؤن يغوعة جٞى

 91 مً ٢اهىن 18الكغ٦ت التي و٧لخه جٟغى ٖلى مداٞٔ الخؿاباث الالتزام بالؿغ اإلانهي، وهى ما ؤ٦ضجه اإلااصة 

 مً ٢اهىن ال٣ٗىباث 301 وجدذ َاثلت ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 1996 مً ٢اهىن 06 واإلااصة 08 –

الخبراء اإلاداؾبحن، مداٞٓى الخؿاباث، اإلاداؾبىن اإلاٗخمضون مُالبىن بالتزام الؿغ يمً الكغوٍ التي 

 . مً ٢اهىن ال٣ٗىباث301جدضصها اإلااصة 

عي ع٢م  )      مً ال٣اهىن الخجاعي اإلاٗض٫  ل 25 اإلااعر في 08- 93اإلاغؾىم الدكَغ ٌٗغى مىضوبى  (1993 ابٍغ

ُلٗىن،  الخؿاباث ٖلى ؤ٢غب حمُٗت ٖامت م٣بلت، اإلاسالٟاث وألازُاء التي الخٓىها ؤزىاء مماعؾت مهامهم ٍو

 .ٖالوة ٖلى طل٪ و٦ُل الجمهىعٍت باألٞٗا٫ الجىدُت التي اَلٗىا ٖليها

وم٘ مغاٖاة ؤخ٩ام ال٣ٟغاث الؿاب٣ت، ٞان مىضوبي الخؿاباث مؿاٖضحهم ملؼمىن باخترام ؾغ اإلاهىت ُٞما 

اثٟهم ما٫ واإلاٗلىماث التي اَلٗىا ٖليها بد٨م مماعؾت ْو  .ًسو ألاٞٗا٫ وألٖا

 :بال ؤن هىا٥ خاالث اؾخثىاثُت ًدُذ ال٣اهىن ٞيها بٞكاء هظا الؿغ واإلاخمثلت في

 بلؼامُت اَإل بصاعة الًغاثب ٖلى الىزاث٤ اإلا٣غعة. 

 ٪ب مى٧ليهم في طل  .بطا ٚع

 ٖىضما ًضٖىن لإلصالء بكهاصجه ؤمام ٚٝغ اإلاهالخت والخإصًب والخد٨ُم. 
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 بٗض ٞخذ بدث ؤو جد٤ُ٣ ٢ًاثُحن بكإجهم. 

 ـذم الخذخل في الدعُير / 2

        ل٣ض جُغ١ اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٖضة ههىم بلى مبضؤ ٖضم الخضزل في حؿُحر اإلااؾؿت الٗمىمُت 

 .الا٢خهاصًت

 اإلاخٗل٤ باؾخ٣اللُت اإلااؾؿاث الٗمىمُت في ماصجه 12/01/1988 اإلااعر في 01 -88        خُث حاء في ال٣اهىن 

 ...".ال اخض ٌؿخُُ٘ الخضزل في بصاعة وحؿُحر اإلااؾؿت الٗمىمُت"  والتي جىو ٖلى ؤن 58

 : التي حكتٍر 28 اإلاخٗل٤ باإلاهً الثالر في ماصجه 27/04/91 اإلااعر في 08- ٦91ما حاء في ال٣اهىن 

مهام مداٞٓي الخؿاباث ٖباعة ًٖ ٞدو ٢ُم ووزاث٤ الكغ٦ت ؤو الهُئت ومغا٢بت مُاب٣ت اإلاداؾبت "... 

 ".لل٣ىاٖض اإلاٗمى٫ بها باؾخثىاء ٧ل جضزل في الدؿُحر 

 :        والهضٝ ألاؾاس ي في هظا اإلاى٘ في الخضزل في حؿُحر اإلااؾؿت هى جد٤ُ٣ ماًلي

o ت وصٖم اؾخ٣اللُت حؿُحر اإلااؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًت  .ج٣ٍى

o ت ؤ٦ثر  .الخٟاّ ٖلى اؾخ٣اللُت مداٞٔ الخؿاباث وخُاصًت خ٨مه في ببضاء الغؤي بدٍغ

ت اإلاهىت/ 3  اظخمشاٍس

 :4 م٨غع 715مهمت مداٞٓي الخؿاباث هي صاثمت ٦ما جبحن اإلااصة 

عي ع٢م ) ل25 اإلااعر في 08-93اإلاغؾىم الدكَغ حٗحن الجمُٗت الٗامت الٗاصًت للمؿاهمحن مىضوبا  ( ابٍغ

ني، وجخمثل  للخؿاباث ؤو ؤ٦ثر  إلاضة زالزت ؾىىاث جسخاعهم مً بحن اإلاهىُحن اإلاسجلحن ٖلى حضو٫ اإلاه٠ الَى

مهمتهم الضاثمت، باؾخثىاء ؤي جضزل في الدؿُحر، في الخد٤ُ٣ في الضٞاجغ وألاوعا١ اإلاالُت للكغ٦ت وفي مغا٢بت 

غ مجلـ الاصاعة ؤو مجلـ  اهخٓام خؿاباث الكغ٦ت وصختها، ٦ما ًض٣٢ىن في صخت اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في ج٣ٍغ

ً خؿب الخالت، وفي الىزاث٤ اإلاغؾلت الى اإلاؿاهمحن خى٫ الىيُٗت اإلاالُت للكغ٦ت وخؿاباتها  .اإلاضًٍغ

٣ت مثلى ٖلى         هظه اإلااصة ج٨غؽ مبضؤ ٖضم اإلادضوصًت في الى٢ذ وما ًجب ٖلُه الى جىػَ٘ الى٢ذ بٍُغ

 :ألاقٛا٫ الىاحب اهجاػها ٦ما ًجب بغمجت جضزالجه خؿب ماًلي 

 الاقٛا٫ الىاحب اهجاػها. 

 ألاقٛا٫ اإلالؼم بها مىظ حُِٗىه. 

 الاقٛا٫ الىاحب اهجاػها بٗض ٚل٤ الخؿاباث. 

 ألاقٛا٫ الىاحب اهجاػها ما٢خا ٖىض جىُٟظه إلاهمت زانت. 

 الاششاف الشخص ي / 4
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      مهمت مداٞٔ الخؿاباث هي شخهُت وال ًم٨ىه اهخضاب اإلاهمت ٧لُا الى شخو ازغ بل ًجب ٖلُه ؤن 

 :ًضبغ مهمخه جدذ مؿاولُخه الصخهُت ختى ولى الخجإ الى

 .ج٩ل٠ُ مؿاٖضًه لل٣ُام بمهام مُٗىت -

 .ج٩ل٠ُ زبحر في مجا٫ مٗحن لل٣ُام بمهام مُٗىت -

 الالتزام باإلافاًىت الكافُت/ 5

الٗىاًت باإلاهمت لِؿذ ٢اثمت ٣ِٞ ٖلى الخًىع الضاثم في اإلااؾؿت ؤو الاهخمام باإلال٠ مىيٕى اإلاغا٢بت، بل 

٣ت اإلاخبٗت للبدث ًٖ ٖىانغ الازباث ومً بُنها الخ٣ىُاث واإلاىاهج  جغج٨ؼ ٖىاًت مداٞٔ الخؿاباث ٖلى الٍُغ

م٨ً خهغ هظه  الىاحب اؾخٗمالها في ٧ل خالت مً الخاالث والٟهم الٗم٤ُ للمكا٧ل اإلادُُت باإلااؾؿت، ٍو

 :اإلاىاهج ُٞماًلي

ت ٖامت خى٫ اإلااؾؿت   .ا٦دؿاب مٗٞغ

 .الخدلُل والخض٤ُ٢ في هٓام الغ٢ابت الضازلُت 

الاؾخٗما٫ الجُض للخ٣ىُاث اإلاىحىصة ل٩ل خالت، الٟدو الخدلُلي، الٟدو الىزاث٣ي،  

 .الخ.....ؾحروعة الىزاث٤، اإلاغا٢بت الخؿابُت، الجغص اإلااصي

 .الُٟىت في الخ٣ُُم 
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 ؤلاحشاءاث اإلاالُت واللاهىهُت اإلاخفللت بمحافؾ الحعاباث: اإلابحث الثالث

 أحفاب محافؾ الحعاباث: اإلاعلب ألاول 

 : خضصث بهٟت ص٣ُ٢ت ؤحٗاب مداٞٔ الخؿاباث خُث حاء ٞيها 08-91 مً ال٣اهىن 44اإلااصة ع٢م 

جدضص الجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن باالجٟا١ م٘ مداٞٓي الخؿاباث ؤحٗاب مداٞٔ الخؿاباث َب٣ا للؿٗغ "

٘ اإلاٗمى٫ به، و ال ًم٨ً  ىُت،في بَاع الدكَغ الظي جدضصه الؿلُاث الٗمىمُت اإلاسخهت بمؿاٖضة اإلاىٓمت الَى

 ." ؤن ًخل٣ى مداٞٓى الخؿاباث ٞٓال ٖلى ألاحٗاب ؤي ؤحغ ؤو امخُاػ جدذ ؤي ق٩ل ٧ان

و مً اإلاى٤ُ جم وي٘ حضو٫ ؤحٗاب ٌؿهل ٖملُت خؿاب ؤحٗاب مداٞٔ الخؿاباث بىاءا ٖلى ماقغاث و 

 :مٗاًحر هي 

 اإلاجمٕى ؤلاحمالي للمحزاهُت بضون جسٌُٟ الاهخال٧اث و اإلااوهاث. 

  ل خؿاب (7)مجمٕى ؤلاًغاصاث اإلاسجلت في الهى٠  (.78 و75) باؾخثىاء خؿاباث الخدٍى

 .   صج10 000 000,00بال اهه ال ًم٨ً جُب٤ُ حضو٫ ألاحٗاب هظا لضي اإلااؾؿاث التي ًٟى١ مجمٕى محزاهُتها 

مبر 7 اإلاىا٤ٞ ٫ 1415 حماصي الثاهُت 3خؿب ال٣غاع اإلااعر في   اإلاخٗل٤ بؿلم ؤحٗاب مداٞٔ 1994 هٞى

 : ما ًلي2الخؿاباث حاء في ماصجه ع٢م 

ما٫ التي ًىجؼها زال٫ الؿىت اإلاالُت، في بَاع مهامهم الٗاصًت و م٘  ًخ٣اض ى مداٞٓى الخؿاباث ؤحٗاب ًٖ ألٖا

 .     اخترام الُٗىاث اإلاهىُت

 : جحذًذ ألاحفاب /  1

 :ًدضص ؾلم ألاحٗاب ٖلى ؤؾاؽ الٗىانغ الخالُت 

  ت اإلا٣ضعة ألصاء مهمت مداٞٔ الخؿاباث اؾدىاصا لىو ال٣اهىن  .بخدضًض ٖضص الؿاٖاث الًغوٍع

  ٜصج500ًخم خؿاب ألاحٗاب للجؼء اإلادهل بًغب ٖضص الؿاٖاث في مٗض٫ الؿاٖاث بمبل . 

  ٖىضما ٩ًىن ؤ٦ثر مً مداٞٔ خؿاباث واخض ٌٗملىن لىٟـ اإلااؾؿت ٞان مبلٜ ؤحٗابهم ٌؿاوي

اصة  ، ًخم الخهى٫ ٖلى ؤحٗاب ٧ل مداٞٔ الخؿاباث % 20ؤحٗاب مداٞٔ الخؿاباث واخض م٘ ٍػ

 .ب٣ؿمت اإلابلٜ ٖلى ٖضص اإلاخضزلحن

  م الاؾخماعاث م٘ مجمٕى ٖاثضاث الاؾخٛال٫ ت ما ٖضا بٖاصة الخ٣ٍى اإلاجمٕى الخام للمىاػهت الؿىٍى

باء، ال جخًمً الاؾدثماعاث  ل ألٖا ني للمداؾبت باؾخثىاء خؿاباث جدٍى ٦ما خضص اإلاسُِ الَى

 .       الخانت اإلاضعحت في اإلاىاػهت التي َغؤث ؤو التي ًم٨ً ؤن جُغؤ الخ٣ا

  ٜؤحٗاب مداٞٔ الخؿاباث اإلادضصة في الجضو٫ ال جخًمً الغؾىم، و خضها ألا٢ص ى البال

 .  ؾاٖت4500صج ًُاب٤ ٖضص 2250000
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 :أحفاب محافؾ الحعاباث دفق/ 2

 :٦ما ًلي1جضٞ٘ ؤحٗاب مداٞٔ الخؿاباث ٖم مهامه الٗاصًت، بىاء ٖلى ج٣ضًم بُاهاث ألاحٗاب 

 30 %ٖىض بضاًت الٗمل؛  

 20 %ما٫ اإلاا٢خت؛ غ اإلاخٗل٤ باأٖل   بٗض ج٣ضًم الخ٣ٍغ

 30 %غ بزباث صخت الخؿاباث؛ ما٫ التي جخىج بدؿلُم ج٣ٍغ   ٖىض اهتهاء ألٖا

 20 %بٗض احخمإ الجمُٗت الٗامت الٗاصًت . 

ف التي ًىفلها محافؾ الحعاباث /3  :اإلاصاٍس

اإلاهاٍع٠ التي ًى٣ٟها مداٞٓى الخؿاباث، في بَاع مهامهم ٦ما ج٣خًيها الٗىاًت اإلاهىُت و بغهامج الٗمل الظي 

 23: ٦ما ًلي 1994حؿخسلو مىه، ًخم الخ٨ٟل بهظا ابخضاء مً الؿىت اإلاالُت 

  جغص مهاٍع٠ الى٣ل، بىاء ٖلى ألاوعا١ الثبىجُت، و في خالت اؾخٗما٫ الؿُاعة الصخهُت جغص هظه

ٌ ٦ُلى متري ٢ضعه     صج ًٖ ال٨ُلىمتر الىاخض؛3اإلاهاٍع٠ ٖلى ؤؾاؽ حٍٗى

  حرها بىؾاثلها الخانت جغص بىاء ٖلى ج٣ضًم ٗام خحن ال حؿخُُ٘ اإلااؾؿت جٞى مهاٍع٠ ؤلاًىاء و ؤلَا

 بُاهاث الى٣ٟاث مضٖمت بالىزاث٤ الثبىجُت اإلاُاب٣ت؛

 1500ٖلى ألا٢ل للصخو الىاخض؛  

 80 %مً مجمٕى الؿاٖاث الخانت؛  

 ٧لم ًٖ 50ال جضٞ٘ اإلاهاٍع٠ اإلاظ٧ىعة ؤٖاله بال في الخاالث التي ًبرعها ٢اهىها بٗض اإلاؿاٞت التي جبٗض ؤ٦ثر مً 

 .مغا٦ؼ اإلاغا٢بت ؤو م٣غ مداٞٔ الخؿاباث

  ؤما الك٩ل الثاوي ًخٗل٤ باإلاهام الخانت الض٣ُ٢ت مثل اهضماج ؤو اه٣ؿام اإلااؾؿت، بوكاء قغ٧اث

ُُٟت في مغا٢بت الخؿاباث، ؤحٗاب هظه الخؿاباث  ُت إلؾهام حؼجي في ألانى٫، مهام مدضوصة ْو ٖٞغ

 .جدضص باجٟا١  مكتر٥ بحن اإلاؿاهمحن و مداٞٓي الخؿاباث

  جدضص الجمُٗت الٗامت ؤو الهُئت "  ، ٞهي جىو ٖلى ؤن 01-10 مً ال٣اهىن 34بمىحب اإلااصة ع٢م

اإلااهلت اإلا٩لٟت باإلاضاوالث، ؤحٗاب مداٞٔ الخؿاباث  ؤن ًخل٣ى ؤي ؤحغة ؤو امخُاػ  مهما ٨ًً ق٩له، 

ًاث اإلاى٣ٟت في بَاع مهمخه، ٦ما ال ًم٨ً اخدؿاب ألاحٗاب، في ؤي خا٫  باؾخثىاء ألاحٗاب و الخٍٗى

 ".مً ألاخىا٫، ٖلى ؤؾاؽ الىخاثج اإلاالُت اإلاد٣٣ت مً الكغ٦ت ؤو الهُئت ؤو اإلاٗىُت

 

 .معؤولُت محافؾ الحعاباث: اإلاعلب الثاوي 

                                                           
1
  .08_91 من القانون 8 خؿب اإلااصة  

2
  .08_ 91 مً ال٣اهىن 9خؿب اإلااصة   

3
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لى ٧ل مً ٌٗملىن جدذ مؿاولُخه مً  مداٞٔ الخؿاباث ًماعؽ مهىخه جدذ مؿاولُخه الخانت، ٖو

 1:مؿاٖضًه، زبراء ًسخاعهم هى، ومً هىا ًسً٘ مداٞٔ الخؿاباث الى زالزت ؤهماٍ مً اإلاؿاولُاث جخمثل في

 

 معؤولُت محافؾ الحعاباث : (01)الشكل سكم 

 

 

 

 : اإلاعؤولُت اإلاذهُت 

عي ع٢م 14 م٨غع 715بمىحب اإلااصة   مً ال٣اهىن ع٢م 45 مً ال٣اهىن الخجاعي واإلااصة 08-93 اإلاغؾىم الدكَغ

مداٞٓى الخؿاباث ٌٗضون مؿاولىن اججاه الكغ٦ت مىيٕى اإلاغا٢بت ؤو الهُئت :  اإلاخٗل٤ باإلاهً الثالر91-08

خدملىن بالخًامً ؾىاء اججاه الكغ٦ت ؤو الهُئت ؤو اججاه  ًٖ ألازُاء التي ًغج٨بىجها ؤزىاء جإصًت مهامهم، ٍو

 .الٛحر ألايغاع الىاحمت ًٖ مسالٟت ؤخ٩ام ال٣اهىن 

ً خؿب  وال ٩ًىهىن مؿاولحن مضهُا ًٖ اإلاسالٟاث التي ًغج٨بها ال٣اثمىن باالصاعة ؤو ؤًٖاء مجلـ اإلاضًٍغ

م اَالٖهم ٖليها غهم للجمُٗت الٗامت ؤو لى٦ُل الجمهىعٍت ٚع  .الخالت، الا اطا لى ٨ًدكٟىا ٖنها في ج٣ٍغ

                                                           
1
  Rencontre nationale _les entreprises publique economique et le commissaire aux compte_S.N.C juin 1989 

P :26 

 14مكرر  715المادة 
المرسوم التشرٌعً رقم 

93-08

المسؤولٌة المدنٌة •

من القانون  52المادة 
91-08

المسؤولٌة الجزائٌة•

من القانون  53المادة 
08-91رقم 

المسؤولٌة التأدٌبٌة•
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حن  : ًخطر مما ؾب٤ ؤن مداٞٔ الخؿاباث مؿاو٫ اججاه َٞغ

مً حهت هى مؿاو٫ ؤمام الكغ٦ت ،خُث جبضؤ مؿاولُخه اججاهها ابخضاء مً الامًاء ٖلى ال٣ٗض الظي بُنهما 

٩ىن مؿاوال مضهُا ًٖ ألاٞٗا٫ الخالُت ان الى٧الت، ٍو  :ؤي اهُال٢ا مً ؾٍغ

 الُٛاب او ال٣ُام بغ٢ابت ٚحر ٧اُٞت. 

 غ ٚحر ٧اُٞت ؤو ُٚاب بٌٗ اإلاالخٓاث  .ج٣ضًم ج٣اٍع

 الخ...ٖضم ال٨ك٠ ًٖ اإلاسالٟاث الى الجمُٗت الٗامت ٖىض مماعؾت مهمخه. 

٦ما ٌٗخبر مداٞٔ الخؿاباث مؿاوال اججاه الٛحر ٢ض ٩ًىهىن اإلاؿاهمحن، الكغ٧اء، اإلاضهُحن الاحخماُٖحن 

ً الظًً جًغعوا مً اٞٗاله  .وبهٟت ٖامت ٧ل الازٍغ

 اإلاعؤولُت الجضائُت/ 2

ًم٨ً ؤن ًخدمل الخبراء اإلاداؾبىن ومداٞٓى الخؿاباث "  جىو ٖلى اهه 08-91 مً ال٣اهىن 52اإلااصة 

واإلاداؾبىن اإلاٗخمضون اإلاؿاولُت الجؼاثُت َب٣ا ل٣اهىن الاحغاءاث الجؼاثُت ججاه ٧ل ج٣هحر في ال٣ُام بالتزام 

 ".٢اهىوي

حن مً اإلاؿاولُت الجؼاثُت   ومً هىا ًم٨ً جدضًض هٖى

مؿاولُت مخٗل٣ت بمماعؾت مهىت مداٞٔ الخؿاباث ووٗني بها ال٣ُام باإلاسالٟاث التي جىو ٖنها ال٣اهىن 

 :الخجاعي 

  م مً ٖضم اإلاالثماث ال٣اهىهُت اث٠ مداٞٔ الخؿاباث بالٚغ ال٣ُام ٖمضا بمماعؾت ؤو الاخخٟاّ بْى

 . مً ال٣اهىن الخجاعي 829اإلااصة 

 اُٖاء مٗلىماث ٧اطبت ؤو جإ٦ُضها ًٖ خالت الكغ٦ت. 

  مً ال٣اهىن الخجاعي 830ٖضم ال٨ك٠ ًٖ الىا٢٘ الاحغامي الى و٦ُل الجمهىعٍت اإلااصة . 

  مً ال٣اهىن الخجاعي 830اٞكاء الؿغ اإلانهي اإلااصة . 

 ُت غه ًٖ ٖملُاث اليكاٍ اإلاخٗل٣ت بالكغ٧اث الٟٖغ  .ٖضم الاقاعة في ج٣ٍغ

  ٘اإلاماعؾت ٚحر ال٣اهىهُت إلاهىت ألاٞٗا٫ اإلاسالٟت التي ٢ض ٣ًىم بها مداٞٔ الخؿاباث باالقترا٥ م

مؿحري الكغ٦ت مهما ٧اهذ جل٪ الاٞٗا٫ الجؼاثُت ٦خ٣ضًم مٗلىماث زاَئت ؤو الدؿتر ٖلى ؤٞٗا٫ 

ً،الىهب والاخخُا٫  .الخ...اإلاؿحًر

 اإلاعؤولُت الخأدًبُت/ 3

 اإلاؿاولُت الخإصًبُت إلاداٞٔ الخؿاباث ًم٨ً ؤن جترجب ججاه اإلاىٓمت 08-91 مً ال٣اهىن 53بمىحب اإلااصة 

ىُت ًٖ مسالٟت ؤو ج٣هحر في ال٣ىاٖض اإلاهىُت  :والتي ًم٨ً خهغها ُٞماًلي.الَى
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 مسالٟت ٢ىاهحن وجىُٓماث اإلاهىت. 

 ًُٟ٘الاهما٫ اإلانهي ال. 

 الؿلى٥ اإلاسال٠ لكٝغ اإلاهىت. 

ش محافؾ الحعاباث: اإلاعلب الثالث  جلٍش

ش محافؾ الحعاباث  .مفهىم جلٍش

غ مداٞٔ الخؿاباث ٖلى اهه  زالنت ما جىنل بلُه اإلاض٤٢ الخاعجي مً زال٫ جض٣ُ٢ه : "ًم٨ً حٍٗغ٠ ج٣ٍغ

غ الىز٣ُت  ت، و ٌٗخبر الخ٣ٍغ ألوكُت اإلااؾؿت و ٞدو ألاصلت و اإلاؿدىضاث و اإلاالخٓاث التي ًغاها يغوٍع

  1".اإلا٨خىبت التي البض مً الغحٕى بليها لخدضًض مؿاولُت اإلاض٤٢

حرها مً الاصلت بما ًدُذ  ان الهضٝ الغثِس ي للمغاحٗت  الخاعحُت هى ٞدو البُاهاث اإلاداؾبُت للكغ٦ت ٚو

للمغاح٘ ابضاء عؤًه ًٖ مالثمتها وبالخالي جدضًض مضي هجاح الاصاعة في جمثُلها لألمال٥، ؤو مضي ههىم الاصاعة 

 .بالى٧الت اإلامىىخت لها هُابت ًٖ مال٥ اإلاكغوٕ

غ بمثابت الضلُل ٖلى ٢ُام اإلاغاح٘ بالٗمل، ولهظا  ٗخبر هظا الخ٣ٍغ غ اإلاغاحٗت َو ٗبر اإلاغاح٘ ًٖ عؤًه اإلانهي في ج٣ٍغ َو

 .ًيبػي ؤن ًدضص ُٞه بىيىح ونغاخت هُا١ الٟدو الظي ٢ام به، وما ًغاه باليؿبت لهض١ ال٣ىاثم اإلاالُت

غ اإلاغاح٘ ٖلى مضي اجبإ اإلاغاح٘ إلاٗاًحر اإلاغاحٗت اإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما  .حٗخمض ٢ُمت ج٣ٍغ

غ  ٗاث الخالُت واإلاٗمى٫ بها جلؼم مداٞٓي الخؿاباث في ؤٚلب الخاالث ج٣ضًم هخاثج ؤٖمالهم في ج٣ٍغ الدكَغ

غ زام  غ ٖام ؤو ج٣ٍغ  .(مهمت زانت)هاجر وم٣بى٫، وطل٪ خؿب اإلاهمت اإلاى٧لت الُه ؾىاء ج٣ٍغ

ا ًٖ ألاق٩ا٫ ألازغي  ا ؤو يغوٍع غ في ق٩له الٗام لِـ احباٍع خُث هىا٥  (بُان، ٖغى خا٫ )الا ؤن الخ٣ٍغ

غ وهي  بٌٗ الخاالث الاؾخثىاثُت التي ههذ ٖليها الىهىم ال٣اهىهُت ًم٨ً ؤن ج٣ضم في ق٩ل ازغ ٚحر الخ٣اٍع

 :زانت باإلاهام الخالُت

 .اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن في خالت ُٚاب مجلـ الاصاعة*

 .اإلاهاص٢ت ٖلى صخت اإلابلٜ الاحمالي ال ٖلى زمؿت ؤحىع ألاولى* 

 .ال٨ك٠ ًٖ اإلاسالٟاث الجؼاثُت* 

داث الخالُت  :وما ًجضع الاقاعة الُه ؤن مداٞٔ الخؿاباث ملؼم بانضاع اخضي الخهٍغ

 ذ والبؿُِ بىصن جدٟٓاث  .الخهض٤ً الهٍغ

 ٟٔالخهض٤ً م٘ جد. 

                                                           
1
 .73،ص2007،الطبعة الثانٌة،دار وائل للنشر،عمان،األردن،إلى التدقٌق من الناحٌة النظرٌة و العلمٌة مدخلهادي التمٌمً،  
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 اإلاهاص٢ت م٘ اُٖاء اإلابرعاث ٌ  .ٞع

 ٖضم ال٣ضعة ٖلى اإلاهاص٢ت. 

 : بذون جحفؾ (الشهادة)اإلاصادكت / 1

هظا الك٩ل مً اإلاهاص٢اث ٌٗبر ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت التي جم ٞدهها جمثل مؿخىي حُض مً الاهخٓامُت و 

الصخت، مما ٌؿخىحب ٖلى مداٞٔ الخؿاباث في هظه الخالت ال٣ُام بغ٢ابت مٗم٣ت ختى ًهل بلى خالت جإ٦ض 

 .مما ؾِكهض ٖلُه، و ختى ٩ًىن له ألاصلت ال٩اُٞت إلبضاء عؤًه

 : بخحفؾ (الشهادة )اإلاصادكت / 2

غ الظي ًظ٦غ ُٞه مداٞٔ الخؿاباث بان ال٣ىاثم اإلاالُت إلااؾؿت مُٗىت جمثل بهىعة ٖاصلت و  و هى الخ٣ٍغ

ما٫ م٘ ط٦غ بٌٗ الخدٟٓاث، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫  :الىيىح اإلاالي و هخاثج ألٖا

 ج٣ُُم اإلاسؼوهاث: وحىص بهما٫ ؤو ؤزُاء بكإن الخٛحراث الخانلت في َغ١ الخ٣ُُم مثال 

 غ مجلـ ؤلاصاعة  .اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في ج٣ٍغ

 اؾخدالت ال٣ُام ببٌٗ الٟدىناث. 

 الك٩ل الظي ٢ضمذ ُٞه اإلاحزاهُت. 

 ،(مثال ُٞما ًسو جىػَ٘ الىدُجت )ٖضم جُب٤ُ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت. 

 ألاخضار اإلادخملت و الٛحر اإلاا٦ضة، ال٣اثمت في جهاًت الؿىت و ال حٗٝغ هخاثجها و ال ًم٨ً ج٣ضًغها بض٢ت. 

 : (الشهادة)سفض اإلاصادكت /3

ٌ اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت التي ال جمثل الىي٘ اإلاالي  في هظا الىٕى مً اإلاهاص٢اث مداٞٔ الخؿاباث ًٞغ

ما٫ خُث ؤٖضث صون بجبإ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت و اإلاخٗاٝع ٖليها  .و ال هخاثج ألٖا

ٌ ناصع ًٖ ٖضص ألازُاء و بكاٖت اإلاسالٟاث اإلاغج٨بت م٘ يغوعة ط٦غ ألاؾباب التي ؤصث الى  و هظا الٞغ

ٌ اإلاهاص٢ت)بنضاع مثل هظا الغؤي  :و ًمً ط٦غ ٖلى ؾبُل اإلاثل بٌٗ الخاالث . (ؾبب ٞع

  وحىص ٖىاث٤ ال حؿمذ له بالغ٢ابت 

 وحىص مسالٟاث مازغة ؾىاء في ق٩ل ؤو مًمىن ال٣ىاثم اإلاالُت , 

 ت و يبِ الخؿاباث خؿب جىحيهاث و جىيُداث مداٞٔ الخؿاباث ً مً حؿٍى ٌ ٖضص مً اإلاؿحًر  . ٞع

 

 : ـذم اللذسة ـلى اإلاصادكت/ 4

ًخٗظع مداٞٔ الخؿاباث ؤلاصالء بغؤًه و اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت التي جمثل الىي٘ اإلاالي للماؾؿت و طل٪ 

٣ه ٦ٗضم جُب٤ُ بخضي مٗاًحر  مهىت اإلاغاحٗت ؤو ٖضم جُب٤ُ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت  إلاا ج٩ىن ٣ٖباث في ٍَغ
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اإلاخٗل٣ت باإلاهىت ٞهظه ألاؾباب و ٚحرها ال حؿمذ له بخإصًت مهمخه و مىه ال ٩ًىن له ؤلازباث و ألاصلت ال٩اُٞت 

 . للمهاص٢ت و بالخالي ٞةن مداٞٔ الخؿاباث ٩ًىن ٚحر ٢اصع ٖلى الكهاصة

ش محافؾ الحعاباث *  : ـىاصش جلٍش

غ مداٞٔ الخؿاباث في   :جخمثل الٗىانغ الغثِؿُت لخ٣ٍغ

 ش  :ـىىان الخلٍش

غ بٗباعة   غ مغا٢ب الخؿاباث مؿخ٣ل"ٌؿخلؼم ؤن ٩ًىن ٖىىان الخ٣ٍغ غ ألازغي و ٦ظا " ج٣ٍغ لخمحزه ًٖ الخ٣اٍع

غ، ألن لها صاللت هامت إلاؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت مما ًازغ ٖلى  ضاص هظا الخ٣ٍغ نٟت الاؾخ٣ال٫ هي ألاؾاؽ إٖل

غ  .ز٣تهم في الغؤي الٟني الظي ٣ًىم اإلاغاح٘ بخىنُله مً زال٫ الخ٣ٍغ

  ش  : العشف الزي ًىحه إلُه الخلٍش

٣ا لٓغوٝ ٖملت اإلاغاحٗت و ال٣ىاهحن و اللىاثذ و  غ مغا٢ب الخؿاباث بلى الٟئت اإلاُٗىت ٞو ًجب ؤن ًىحه ج٣ٍغ

حن ؤو ؤًٖاء مجلـ بصاعة  غ ٖاصة بما بلى اإلاؿاهمحن ؤو ؤصخاب الخهو ؤو الكغ٧اء ؤو اإلاضٍع ًىحه الخ٣ٍغ

 .اإلايكإة التي جم مغاحٗت ٢ىاثمها اإلاالُت

 الفلشة الافخخاحُت:  

سها، و ًجب ؤن ًبحن ٦ظل٪ بإن بٖضاص  غه لل٣ىاثم اإلاالُت التي ٢ام بخض٣ُ٢ها و جاٍع ًجب ؤن ًٓهغ اإلاض٤٢ في ج٣ٍغ

 .ال٣ىاثم اإلاالُت هي مً مؿاولُت بصاعة اإلااؾؿت،ؤما مؿاولُت اإلاض٤٢ ٞخخمثل في ببضاء  عؤي اججاهها

 فلشة الىعاق : 

٣ا للمٗاًغ و  ٤ إلاٗاًحر الخض٤ُ٢ الضولُت ؤو ٞو ًجب ؤن ٌكحر جض٤ُ٢ اإلاض٤٢ بلى هُا١ ٖملُت الخض٤ُ٢ ٢ض جمذ ٞو

ىُت غ اإلاض٤٢ بُاها ًىضر ؤن ٖملُت الخض٤ُ٢ ٢ض , اإلاماعؾاث الَى ٦ما ًجب ؤن جخًمً ٣ٞغة الىُا١ بخ٣ٍغ

ت  .زُِ لها و هٟظث، و طل٪ للخهى٫ ٖلى جإ٦ُض م٣ٗى٫ بإن ال٣ىاثم اإلاالُت زالُت مً ألازُاء الجىهٍغ

 فلشة الشأي: 

غ الىمُي ٚحر اإلاخدٟٔ و جخًمً هظه ال٣ٟغة عؤي مغا٢ب الخؿاباث ٖما   هي ال٣ٟغة ألاؾاؾُت الثالثت في الخ٣ٍغ

ما٫  ش جهاًت الؿىت و هخاثج ألٖا ؤطا ٧اهذ ال٣ىاثم اإلاالُت حٗبر بىيىح في ٧ل حىاهبها الهامت ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي في جاٍع

ش  .و الخض٣ٞاث الى٣ضًت ًٖ الؿىت اإلاىتهُت في طل٪ الخاٍع

 ش خ الخلٍش  :جاٍس

ش جهاًت ؤٖما٫ الٟدو اإلاُضاهُت ش ًىم ا٦خما٫ ٖملُت اإلاغاحٗت ؤي بخاٍع غ مغا٢ب الخؿاباث بخاٍع  .  ًاعر ج٣ٍغ

 ـىىان مشاكب الحعاباث : 
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غ ٖىىان مٗحن إلاغا٢ب الخؿاباث و هى اإلاضًىت التي ٣ً٘ ٞيها م٨خب مغا٢ب الخؿاباث  ًجب ؤن ًىضر الخ٣ٍغ

 .اإلاؿاو٫ ًٖ ٖملُت اإلاغاحٗت

 جىكُق مشاكب الحعاباث:  

غ باؾم مغا٢ب الخؿاباث اإلاٗحن، و ًجب ؤن ًهاخب الخى٢ُ٘ الغ٢م الخام بمغا٢ب الخؿاباث في  ًى٢٘ الخ٣ٍغ

 .        سجل اإلاداؾبحن و اإلاغاحٗحن
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 :       خالصت الفصل 

بن اإلاهمت الغثِؿُت للمغاح٘ هي ٞدو الخؿاباث وال٣ىاٖض اإلاالُت ب٣هض الخد٤٣ مً جُب٤ُ اإلاباصت واإلاٗاًحر 

٩ىن الٛغى مً ال٣ُام بهظه اإلاهمت هى  ٣ت ؾلُمت ومخجاوؿت مً ؾىت بلى ؤزغي ٍو اإلاهىُت وؤلاحغاءاث بٍُغ

غ ًخًمً عؤًه اإلانهي ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت ًىي٘ جدذ جهٝغ مؿخسضمي هظه ال٣ىاثم واإلالخ٣اث  بٖضاص ج٣ٍغ

ت  ؾىاء صار ؤو زاعحها، ٞبىحىص هظا الغؤي اإلانهي وزانت ؤهه ناصع ًٖ حهت زاعحُت جخىاٞغ لها زبرة واإلاٗٞغ

٘ مً صعحت الث٣ت ٞيها، وبالخالي ٩ًىن اإلاغاح٘ ٢ض  ٞغ خماص ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت ٍو ض مً بم٩اهُت الٖا اإلاىاؾبت ًٍؼ

غ إلاداٞٔ الخؿاباث الخاعجي  زضم حهاث ٖضًضة هدُجت ٢ُامه بٟدهه، ٦ةصاعة اإلااؾؿت التي جغي في الخ٣ٍغ

اإلاداًض قهاصة لها بدؿً ٢ُامها باإلاهام اإلاى٧لت بليها مً مال٥ اإلاكغوٕ، ٦ما ًسضم مداٞٔ الخؿاباث البىى٥ 

اء بالتزاماتها لظا حٗخبر  والضاثىحن ٖلى ازخالٝ َب٣اتهم، وطل٪ بخإ٦ضهم مً ؤن عبدُت الكغ٦ت ٢اصعة ٖلى الٞى

٣ت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، ٞىدُجت إلاا جاصًه مً زضماث بلى جل٪ الجهاث الٗضًضة  هىت اإلاغاحٗت مً اإلاهً الٍٗغ

ني بهٟت ٖامت وحؿاهم بك٩ل ٦بحر في جىمُت اإلاجخمٗاث هٓغا إلاا جاصًه مً زضماث  ٞةجها جسضم الا٢خهاص الَى

 .في مجا٫ خماًت الاؾدثماعاث وجىيُذ خاالث ؤلاؾغاٝ ؤو الخالٖب والٛل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؤلاظاس : الفصل الثاوي

الفملي لىؽام الشكابت 

 الذاخلُت



 الفصل الثاوي                                           ؤلاظاس الفملي لىؽام الشكابت الذاخلُت             
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 :جمهُذ الفصل

 وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت والٟدو والخد٤ُ٣ الضازلي، صعاؾت بن مً ؤهم ؤٖما٫ مداٞٔ الخؿاباث 

جب ٖلُه ؤن  ٦ما حٗخبر ه٣ُت الاهُال١ الظي ًغج٨ؼ ٖليها مداٞٔ الخؿاباث ٖىض بٖضاصه لبرهامج الخض٤ُ٢، ٍو

مً ألاهضاٝ التي ويٗتها بصاعة اإلااؾؿت في هٓام الغ٢ابت الضازلُت وهي خماًت ؤنىلها ويمان صخت  ًخد٤٣

 .اإلاالُت، و٦ظل٪ التي لها ٖال٢ت بصخت ال٣ىاثم اإلاالُت وبالخالي هي واحبت الٟدو البُاهاث

 م٘ ٧ل هظا، ختى ًم٨ً ٞهم َبُٗت هٓام الغ٢ابت الضازلُت الؿلُم ال بض مً جىيُذ اإلاٟاهُم التي جسو

ت مً َٝغ اإلااؾؿتوؤلاحغاءاث اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت ببغاػهٓام الغ٢ابت الضازلُت، بلى طل٪   . اإلاىيٖى

 : ؾِخم ج٣ؿُم الٟهل بلى زالر مباخث ٦ما ًليولظل٪ 

 مذخل لذساظت هؽام الشكابت الذاخلُت: اإلابحث ألاول 

 أظاظُاث هؽام الشكابت الذاخلُت: اإلابحث الثاوي

 محافؾ الحعاباث و ـالكخه بىؽام الشكابت الذاخلُت: اإلابحث الثالث
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 مذخل لذساظت هؽام الشكابت الذاخلُت: اإلابحث ألاول 

اث مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام مىيٕى ؤنبذ  وػٍاصة حجمها ل٨بر هٓغا  اإلااؾؿاث في جُب٤ التي الهامت اإلاىيٖى

٘ ٖضص  هٓام بخهمُم ج٣ىم اإلااؾؿت ؤن ٦ما لها، ؤ٢ؿام ووي٘ الضازلُت بالغ٢ابت الاهخمام بلى ؤصث التي اإلاكاَع

ت ًخًمً والظي الضازلُت الغ٢ابت  .اإلاسخلٟت اإلاغا٢بت  ٖملُاث مً مجمٖى

 ألاهمُت اإلاٟهىم، اليكإة، خُث مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام ماهُت بلى اإلابدث هظا في ؾيخُغ١  ؾب٤ ما يىء في

 .م٣ىماتها ومسخل٠ الضازلُت الغ٢ابت هٓام زهاثو بلى بياٞت وألاهضاٝ،

 ماَُت هؽام الشكابت الذاخلُت: اإلاعلب ألاول 

حنحٗضصث الخٗاٍع٠ التي اهخمذ بىٓام الغ٢ابت الضازلُت  ه وازخالٝ اإلاٗٞغ  : لهبؿبب الخُىع الظي ٖٞغ

ذ   : هٓام الغ٢ابت الضازلُت بإجها اإلاحاظبين واإلاحاظبين اإلافخمذًً الفشوعُتالخبراءمىؽمت و٢ض ٖٞغ

ت الًماهاث التي حؿاٖض ٖلى الخد٨م في اإلااؾؿت مً ؤحل جد٤ُ٣ الهضٝ اإلاخٗل٤ بًمان الخماًت"  مجمٖى

برػ طل٪ بالخىُٓم وجُب٤ُ ُت اإلاٗلىماث، وجُب٤ُ حٗلُماث ؤلاصاعة وجدؿحن ألاصاء، ٍو  وؤلاب٣اء ٖلى ألانى٫ وهٖى

  17".  وكاَاث اإلااؾؿت مً ؤحل ؤلاب٣اء ٖلى صوام الٗىانغ الؿاب٣توبحغاءاثَغ١ 

ذ   م٩ىهت مً مسُُاث الخىُٓم ومً ٧ل:" ُٞما ًسو بالغ٢ابت الضازلُت بإجها AICPA* مىؽمت٦ما ٖٞغ

 ص٢ت اإلاٗلىماث اإلاُٗاة مً مغا٢بت اإلاىحىصة صازل اإلااؾؿت مً ؤحل خماًت وكاَاتها، وؤلاحغاءاثالُغ١ 

 18". ٕٞغ اإلاداؾبت، جىمُت اإلاغصوصًت ويمان جُب٤ُ حٗلُماث ؤلاصاعة ٢بل

 ال حٗني ٣ِٞ الًبِ الضازلي والخض٤ُ٢:"  ؤوضر ؤجهااهجلترامفهذ اإلاحاظبين اللاهىهُين في ؤما حٍٗغ٠ 

ت بىاؾُت ؤلاصاعة لدؿُحر ؤٖما٫ اإلااؾؿت اإلاغا٢باثالضازلي ول٨ً الىٓام الكامل ل٩ل  حرها اإلاىيٖى  اإلاالُت ٚو

٤ مىٓم للخٟاّ ٖلى ؤنىلها ولًمان ص٢ت سجالتها  في خماص ٖليها ب٣ضع اإلاؿخُإوبم٩اهُتٍَغ   19". الٖا

تها ٞغ حرها اإلاالُت الغ٢ابت ؤهٓمت ٧ل:" بإجها الخذكُم مماسظت لجىت ٖو  بإٖما٫ لل٣ُام ؤلاصاعة جًٗها التي ٚو

٣ت اإلاكغوٕ اٖلُت مىٓمت بٍُغ ت بالؿُاؾاث الخمؿ٪ لًمان ٞو  وجإمحن اإلاىحىصاث وخماًت ؤلاصاٍع

 20".السجالث وص٢ت ا٦خما٫ 

                                                           
ىعة ًُٞلت، ص عاؾت و ج٣ُُم ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت في البىى٥، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر، حامٗت مؿُلت،  17  بَى

 15 ، م 1998الجؼاثغ،
18  Mokhtar Belaiboud, pratique de l’audit, Berti éditions, Alger, 2011, p 23. AICPA : American Institute of Certified Public Accountants 

19
ت، مهغ،    .111 ، م 1996 زىاء ٖلى ال٣باوي ، اإلاغاحٗت الضازلُت في ْل الدكُٛل الال٨ترووي، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت، مهغ، ا ٖبض الىهاب ههغ و الؿُض شخاجه، الغ٢ابت و اإلاغ 20  8 ، م 1998 1996حٗت الضازلُت الخضًثت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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 :اهُال٢ا مً الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت جٓهغ لىا اإلاٗاوي ألاؾاؾُت للخٍٗغ٠

 ٝت مً الًماهاث بكإن جد٤ُ٣ ألاهضا  .مجمٖى

  خماًت ألامىا٫ مً الى٣ضًت وؤنى٫ ؤزغي. 

 يمان الض٢ت الخؿابُت. 

 الخإ٦ض مً صخت البُاهاث اإلاداؾبُت. 

 

 أَمُت هؽام الشكابت الذاخلُت 

اصة واحؿإ هُا١ ألاوكُت    الا٢خهاصًت التي جماعؾها الىخضاث الا٢خهاصًت ٖلى ازخالٝوالبرامجبن ٍػ

اصة و  بت في الخهى٫ ٖلى ج٣ُُم مؿخ٣ل لٟاٖلُت ؤلاصاعة صازل هظه ببغاػؤهىاٖها وؤق٩الها ؤصي بلى ٍػ  الٚغ

وهظا ما ًضزل في هُا١ ٖمل الغ٢ابت الضازلُت والتي حٗخبر مً ؤهم ؤصواث الغ٢ابت خُث ًخى٠٢ ٖلى  الىخضاث

 :و٢ىة هٓام الغ٢ابت الضازلُت ما ًلي مضي هجاح

 اٖلُت و٦ٟاءة هجاح  .مسخلٟت وبغامج ؤوكُت مً الىخضة به ج٣ىم ما ؤصاء وج٣ُُم ومخابٗت ع٢ابت ٞو

 اصة ما٫ وؤصاء جىُٟظ مجا٫ في الىخضة في الٗاملحن ؤصاء ٦ٟاءة ٍػ  .منهم ل٩ل اإلاى٧لت وألاوكُت ألٖا

 ت النهاثُت ألاهضاٝ جد٤ُ٣ زم ومً اإلاُلىبت الىخاثج جد٤ُ٣ مضي   .ألاوكُت ٢بل مً اإلاىيٖى

 وي٘ ؾبُل في ومؿاٖضًه هى حهىص مً ًبظله وما زُىاث مً الخؿاباث مداٞٔ به ٣ًىم ما مضي 

اع وجدضًض  بةحغاءاث زام وجٟهُل بحما٫ مً ٌكخمله وما البرهامج هظا وهُا١ جض٣ُ٢ه لبرهامج اإلاالثم ؤلَا

 .الخض٤ُ٢ مىيٕى اإلااؾؿت ؤو الىخضة وؤوكُت لٗملُاث الخض٤ُ٢

 ها ٢بل اإلااؾؿت وبغامج ؤوكُت جىُٟظ ٖىض ؤزُاء ؤو اهدغاٞاث ؤي ا٦دكاٝ ٖلى اإلاؿاٖضة  ختى و٢ٖى

مثل ًم٨ً ججىبها،  ع٢ابت الى٢ذ هٟـ في ج٩ىن  ؤن ًجب التي الؿلُمت الضازلُت الغ٢ابت حىهغ طل٪ ٍو

. ؤم٨ً طل٪ ٧لما و٢اثُت

  أَذاف هؽام الشكابت الذاخلُت 

لى طل٪ ٞةن  ؤنبدذ هظه الٗىانغ ألاعبٗت جل٣ى ٢بىال ٖاما ٦هضٝ ٖام ألي هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖو

وألاصواث التي ًجب ؤن ٌٗخمض وؤلاحغاءاث ألاهضاٝ ألاعبٗت ألاؾاؾُت جٟغى ٖلُىا َبُٗت وق٩ل الىؾاثل 

ؤي هٓام ٞٗا٫ وهاجر للغ٢ابت الضازلُت، وبهٟت ٖامت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هضٝ الغ٢ابت هى زضمت ؤلاصاعة  ٖليها

٤ َبُٗت الىؾاثل اإلاُلىبت  ومؿاٖضتها  :  الالػمت ًجب ؤن حٗمل ٖلىوؤلاحغاءاثفي يمان ؤن ألاصاء ًخم ٞو

 الى٢اًت مً ؤزُاع ألازُاء. 
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 ٣ت ٣ٖلُت ومى٣ُُت  .حؿُحر اإلااؾؿت بٍُغ

 ٘خماًت ونُاهت الؿل. 

 يمان صخت ونض١ اإلاٗلىماث. 

 اصة  .التر٦ُباث مغصوصًت في الٍؼ

 اإلااؾؿت بصاعة ٢بل مً اإلاُٗاة الخٗلُماث اخترام .

ُما  :في الضازلُت للغ٢ابت الؿاب٣ت الٗامت ألاهضاٝ جخمثل ًلي ٞو

 وخماًت ماصًت خماًت ٞغى زال٫ مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام ؤهضاٝ ؤهم مً ٌٗخبر :اإلاؤظعت أصىل  حماًت/1

 مً اإلااؾؿت جم٨ً الخماًت هظه بن ،(الخ٣ى١  اإلاسؼوهاث، الاؾدثماعاث، )ألانى٫  ٖىانغ لجمُ٘ مداؾبُت

 اإلاىحىصة ألانى٫  بمؿاهمت ؤلاهخاحُت عجلتها صٞ٘ و٦ظا اإلام٨ىت ألازُاع ٧ل مً ؤنىلها ٖلى واإلاداٞٓت ؤلاب٣اء

 21. للماؾؿت الٗامت الؿُاؾت يمً اإلاغؾىمت ألاهضاٝ جد٤ُ٣ مً لخم٨ُنها

خماد دسحت و اإلاحاظبُت البُاهاث دكت /2 ُت، اإلاٗلىماث ج٩ىن  ؤن البُاهاث ص٢ت حٗني: ـليها الـا  حُٗي مىيٖى

 ال٩امل بالك٩ل وحاهؼة خايغة اإلاٗلىماث هظه ج٩ىن  وؤن وكاَها، بِئت يمً اإلااؾؿت وي٘ ًٖ ٖاصلت نىعة

 ًٖ الىاججت بالٗملُاث اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث وجغجبِ لألَغاٝ اإلاؿخُٟضة زضمت اإلاىاؾب، الى٢ذ وفي واإلاالثم،

 ٖنها وجخىلض الضازلُت، الغ٢ابت لخُب٤ُ مجاال حٗخبر التي الٗملُاث جل٪ باإلااؾؿت، اإلاسخلٟت ألاوكُت مؼاولت

ذ: هي الخُىاث مً ؾلؿلت ٖبر الٗملُاث هظه وجخم. مداؾبُت مٗلىماث  حسجُلها جىُٟظها، بالٗملُاث، الخهٍغ

 22. هخاثجها ًٖ واإلاداؾبت في الضٞاجغ،

 اإلاىاعص اؾخسضام في والخبظًغ ؤلاؾغاٝ ججىب للمىاعص، الا٢خهاصي الاؾخسضام ٌٗني: بالكفاءة الفمل حشجُق /3

غها و ؤلاهخاحُت بال٨ٟاءة الاعج٣اء زم ومً اإلاخاخت،  جخم ؤن ًم٨ً الضازلُت الغ٢ابت ؤهضاٝ مً ؤؾاس ي ٦هضٝ جٍُى

ًٖ ٤  :ٍَغ

                                                           
  89َىاهغ مدمض التهامي و نض٣ًي مؿٗىص، مغح٘ ؾاب٤، م  21
22

 188خؿحن ؤخمض صخضوح وخؿحن ًىؾ٠ ال٣اض ي ، مغح٘ ؾاب٤، م  
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 غ و جدضًث  .اإلااؾؿت في الضازلُت الغ٢ابت وؤؾالُب ؤصواث جٍُى

 الغ٢ابت ؤؾالُب لخُب٤ُ واإلاُلىبت اإلاالثمت واإلاٗضالث اإلاٗاًحر لىي٘ والخغ٦ت الؼمً صعاؾاث اؾخسضام 

 .الضازلُت

 الجىصة ٖلى الغ٢ابت ؤؾالُب اؾخسضام. 

 اصة واإلا٣اعهاث الخدالُل ؤؾالُب اؾخسضام  .الغ٢ابت ٞاٖلُت لٍؼ

 بُت بغامج بٖضاص اث مسخل٠ ٖلى الٗاملحن لجمُ٘ جضٍع  .اإلاؿخٍى

 غ مخ٩امل هٓام بٖضاص اث مسخل٠ ٖلى اإلاٗلىماث وجض٤ٞ ألاصاء مخابٗت لًمان الضوعٍت للخ٣اٍع  اإلاؿخٍى

ت  .اإلااؾؿت في ؤلاصاٍع

ت العُاظاث و باللىاهين الالتزام /4 ملُاث ؤوكُت حمُ٘ ؤن ق٪ ال: ؤلاداٍس ت ٖلى حٗخمض اإلاكغوٕ ٖو  مً مجمٖى

 23: جدضص التي والؿُاؾاث وال٣ىاهحن ال٣ىاٖض

 اث ت اإلاؿخٍى  اإلاكغوٕ؛ هظا في اإلاسخلٟت ؤلاصاٍع

 اث؛ هظه صازل واإلاؿاولُت الؿلُت زٍُى  اإلاؿخٍى

  اإلاكغوٕ؛ صازل الٗاملحن مً ٞغص ٧ل وواحباث خ٣ى١ 

 ت ؤلاحغاءاث حؿلؿل ما٫؛ لخىُٟظ الالػمت اإلاىيٖى  ألٖا

 ِاإلاكغوٕ؛ صازل الٗمل َبُٗت جد٨م التي الًىاب 

 اإلاكغوٕ لٗملُاث اإلاداؾبُت اإلاٗالجت مجا٫ في زانت ٖليها اإلاخٗاٝع اإلاداؾبُت ال٣ىاٖض. 

 والؿُاؾاث بال٣ىاهحن التزامها مضي مً الخد٤٣ مجا٫ في هاما ع ا صو اإلااؾؿت في الضازلُت الغ٢ابت وجلٗب

ت . ؤلاصاٍع

 

 

 

 

 

 

                                                           
ا، ا ؽ الؿُض مدمض و الصخً الٟخاح ٖبض.   23 ت، الجامُٗت، الضاع الضازلُت، الغ٢ابت ٍع  115،118 م م مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
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 .أَذاف هؽام الشكابت الذاخلُت:(02)الشكل سكم 

 

ا،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م:اإلاصذس  .34ٖبض الٟخاح الصخً،مدمض الؿُض ؾٍغ

 خصائص هؽام الشكابت الذاخلُت:  اإلاعلب الثاوي

 مُٗىت ومخُلباث مؿخلؼماث له ًىحض الخهمُم وهظا زانا جهمُما والٟٗا٫ الجُض الغ٢ابت هٓام ًمخاػ

خباع ٖحن في جإزظ ؤن ًيبػي ومدضصة ت جمثل اإلاخُلباث هظه الٖا  الىٓام مً ججٗل الخهاثو مً بمجمٖى

 24: وهي و٦ٟاءة بٟٗالُت ؤ٦ثر الكغوٕ في الغ٢ابي

 اإلااؾؿت وهٕى لدجم مىاؾبا الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٩ًىن  ؤن ًيبػي: واحخُاحاجه اليشاط لعبُفت اإلاالئمت /1

 ؤن ٦ما ال٨بحرة، اإلااؾؿاث في ًسخل٠ الغ٢ابت هٓام بلى جدخاج الهٛحرة ٞاإلااؾؿاث اليكاٍ، ولُبُٗت ٩٦ل

 .اإلاالُت ؤلاصاعة في اإلاؿخسضمت جل٪ ًٖ جسخل٠ اإلابُٗاث إلصاعة اإلاٗخمضة الغ٢ابت ؤؾالُب

 خضوثها ٢بل وألازُاء الاهدغاٞاث ا٦دكاٝ ًم٨ىه الظي الىٓام طل٪ هى الٟٗا٫ الغ٢ابي الىٓام بن: الففالُت /2

. ٞٗال

ُت /3 ُت الغ٢ابُت ألاهٓمت جخمحز: اإلاىضـى ٣ت مدضصة ج٩ىن  بدُث باإلاىيٖى ُت بٍُغ  طاث واًجابُت مىيٖى

ُت، مٗاًحر  جل٪ ٧اهذ بطا بِىما عايىن  ؤهٟؿهم وهم مغيُت اإلاغئوؾحن ٞٗل عصة ؾخ٩ىن  طل٪ ٖلى وبىاء مىيٖى

حر شخهُت ألاهٓمت ُت ٚو  ٚحر خ٨ما وججٗله ألاصاء خ٨م ٖلى جازغ ٢ض الخؿاباث مداٞٔ شخهُت ٞةن مىيٖى

                                                           
24

 151،159 .م ، 1995 ألاعصن، ٖمان، الثالثت، الُبٗت ، والخىػَ٘ لليكغ مؿحرة صاع وجُب٤ُ، ٖلم ؤلاصاعة هللا، حاص وحمُلت عؾالن مدمض 
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 .ؾلُم

 اإلاخٛحرة للخُِ مىاحهخه ٖىض الٗمل في الاؾخمغاع ٢اصعا ٖلى الغ٢ابي الىٓام ٩ًىن  ؤن ًيبػي: اإلاشوهت /4

بلٜ اإلاخٛحراث جل٪ مثل ًدضص ؤن ًجب الٟٗا٫ الغ٢ابت هٓام ٌٗمل خُث مخى٢ٗت الٛحر وللٓغوٝ  .ٖنها ٍو

 مداٞٔ ٩ًىن  بدُث للماؾؿت الخىُٓمي الىمىطج ٨ٌٗـ ؤن الغ٢ابت هٓام ٖلى ًيبػي :الخىؽُم همىرج /5

ٌ اإلاهام جىػَ٘ مغ٦ؼ هى ٦ما جماما الغ٢ابت مغ٦ؼ هى الخؿاباث  .الؿلُت وجٍٟى

ا الغ٢ابت هٓام ٩ًىن  ؤن ًجب :الاكخصاد/6  وؿبُت حٗخبر الغ٢ابت لىٓام الخانُت هظه الىا٢٘ وفي لخ٩لٟخه مؿاٍو

 .اإلاسخلٟت اليكاَاث في ومؼاًاها الغ٢ابت ٞىاثض لخٟاوث هٓغا 

غ١  ؤؾالُب ج٩ىن  ؤن الىاحب مً: الفهم ظهىلت /7  ؤًت صون  للخُب٤ُ و٢ابلت واضخت اإلاؿخسضمت الغ٢ابت َو

ايُت اإلاٗاصالث مثل الغ٢ابُت اإلاٗاًحر بٌٗ بُبُٗت ول٨ً ٖىاث٤،  مً اإلاالُت الغ٢ابت ووؾاثل الخٗاص٫ وزغاثِ الٍغ

٣ا ٞهمها الهٗب  بلى اإلاٗلىماث ج٣ضًم ؤحل مً والخبراء الازخهام بجهاث ٌؿخٗان ؤن ًجب الٟىُت لُبُٗتها ٞو

 .اإلاضعاء

مال /8 ٣ت جبحن ؤن الاهدغاٞاث ًٖ ال٨ك٠ بلى باإلياٞت الغ٢ابت هٓام ٖلى ًيبػي: الخصحُحُت ألـا  الٍُغ

ما٫ لإلحغاءاث  .ألامىع  هظه لخصخُذ بجباٖها الىاحب وألٖا

 ؤ٦ثر اإلاُٗىت اإلاجاالث بٌٗ في الهٛحرة الاؾخثىاءاث ج٩ىن  ٢ض: مفها والخفامل الاظخثىاءاث إلى ؤلاشاسة /9

 مجاالث حمُ٘ م٘ ًخٗامل ؤن الٟٗا٫ الغ٢ابت هٓام ٖلى ًيبػي لظل٪ ال٨بحرة، مً الاهدغاٞاث وزُىعة ؤهمُت

. والٗمل ألاصاء و٢ُاؽ الغ٢ابت بمىيٕى الٗال٢ت طاث اإلاىٓمت ٖملُاث

 ملىماث هؽام الشكابت الذاخلُت: اإلاعلب الثالث

ت ٖلى وحىصها مً بض ال الضازلُت الغ٢ابت ؤهضاٝ لخد٤ُ٣ : في جخمثل التي الضٖاثم مً مجمٖى

 اإلاسخلٟت اإلاؿاولُاث ًدضص الجُض الخىُٓم ألن طل٪ الغ٢ابت، ؤؾاؽ الخىُٓمي اله٩ُل ٌٗخبر :الخىؽُمي الهُكل/1

ٟىى بض٢ت، خم باإلاؿاولُت، للنهىى الالػم بال٣ضع الؿلُت ٍو  ٧اهذ و٧لما اإلاؿاولُت هظه ؤؾاؽ ٖلى الخؿاب ٍو

اث بحن والٗال٢اث بض٢ت مدضصة الىاحباث  حُض هٓام ٖلى الخهى٫  الؿهل مً ٧ان ٧لما واضخت، اإلاسخلٟت اإلاؿخٍى
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خى٠٢ الضازلُت، للغ٢ابت ضص وحجمه اإلاكغوٕ َبُٗت ٖلى بالًغوعة الخىُٓمي اله٩ُل هٕى ٍو  ال٣ُاٖاث ٖو

اث في وويٗها اإلاسخلٟت ألاوكُت بخىن٠ُ الخىُٓم ٖملُت وجبضؤ الغثِؿُت،  اصاعاث بلى بها ٌٗهض مخجاوؿت مجمٖى

.  25منها ٧ل ًٖ مؿاو٫ هىا٥ ٩ًىن  ؤ٢ؿام ؤو

 26: الخالُت الٗىانغ ُٞه ًغاعي اله٩ُل وهظا

 اإلااؾؿت؛ حجم*

 اليكاٍ؛ َبُٗت*

 الازخهاناث؛ حؿلؿل* 

اث؛ جدضًض *   اإلاضًٍغ

 الٗمل؛ وج٣ؿُم اإلاؿاولُاث جدضًض * 

 واإلاغوهت؛ البؿاَت * 

اث بحن الاؾخ٣اللُت مغاٖاة *   ج٣ىم التي هي ولِؿذ باألنى٫، جدخٟٔ التي هي لِؿذ بالٗمل ج٣ىم التي اإلاضًٍغ

 .ألانى٫  بمداؾبت

 ٖلى الخؿاباث مداٞٔ ًدهل ؤن ًجب اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام لٟهم :اإلاحاظبُت اإلافلىماث هؽام /2

 27: بكإن اإلاٗلىماث

 ت  الغثِؿُت؛ الٗملُاث مجمٖى

 الٗملُاث؛ هظه وجىُٟظ بضؤ 

 الىا٢ٗت؛ واإلاؿدىضاث الضٞاجغ 

 غ بٖضاص . واإلاداؾبُت اإلاالُت الخ٣اٍع

غ  هجاح ٖلى حؿاٖض التي الهامت الٗىانغ مً اإلااؾؿت في ومخ٩املت مالثمت اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام ولخٞى

ٗالُت  الٗملُاث حمُ٘ بهجاػ ٞيها ًخم التي البِئت ًمثل اإلاداؾبي الىٓام هظا ؤن باٖخباع ٞيها الضازلُت الغ٢ابت ٞو

غ اإلاٗلىماث مهضع ؤهه ٦ما اإلاسخلٟت، اليكاٍ بإوحه اإلاخٗل٣ت اإلاالُت  إلاسخل٠ اإلاُلىبت الغثِؿُت والخ٣اٍع

                                                           
ت، مهغ، اؤخمض هىع، مغ  25  189 ، م 1881حٗت الخؿاباث، ماؾؿت الكباب، ؤلاؾ٨ىضٍع
26

 8 م ؾاب٤، مغح٘ مؿٗىص، ونض٣ًي تهامي مدمض َىاهغ  
 118 م ، 1999 جلمؿان، اإلاىهىعة، اليكغ، صاع للخُب٤ُ، بَاع و جدلُل عحٗت ا الم الضولُت اإلاٗاًحر الىاغي، الؿُض مدمىص  27
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اث  هٓام ٞاٖلُت ولخد٤ُ٣ الخاعحُت، ؤو الضازلُت الغ٢ابت بىٓام ًخٗل٤ ما ومنها والخاعحُت الضازلُت اإلاؿخٍى

 28: ًلي بما الىٓام هظا ًدؿم ؤن ًجب الضازلُت الغ٢ابت

 ضم والثباث بالىيىح جدؿم ومباصت مٟاهُم ٖلى اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام ٣ًىم ؤن  لخد٨م الجمىص ٖو

 .اإلاداؾبي ٖملُت الخىحُه

 ًالٗملُاث حضًت مً للخد٤٣ ٞىُت وبحغاءاث وؤؾالُب َغ١  اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام ًخًم 

 .وؾالمتها ص٢تها مً اإلاداؾبُت، والخإ٦ض

  ت ٖلى اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام قمى٫  للضوعاث مدضصة) زاعحُت صازلُت، (مؿدىضًه مجمٖى

 .اإلااؾؿت ٖملُاث مً ل٩ل ٖملُت اإلاؿدىضًت

 خُلب بإو٫، ؤوال اإلاداؾبُت الٗملُاث ٢ُض ت وحىص يغوعة طل٪ ٍو ت مجمٖى  اإلااؾؿت لدجم مىاؾبت صٞتًر

بُٗت  .ؤٖمالها َو

 ٕالخُإ اخخماالث ٖلى لل٣ًاء ٌؿب٣ه مً ٖمل جض٤ُ٢ للٟغص ًخاح وختى الٗمل، ج٣ؿُم مبضؤ بجبا 

ت ها خا٫ ٦كٟها والٛل، وؾٖغ  .و٢ٖى

 ت ٖلى اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام ٌٗخمض ؤن ًجب غ مً مىاؾبت مجمٖى  .اإلاالُت وال٣ىاثم الخ٣اٍع

 اث٠ ؤلازال٫ ٖضم م٘ الخ٣ُٗضاث، مً وزالي مُٟضا اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام ٩ًىن  ؤن ًجب  بالْى

 .الغثِؿُت للىٓام

 وجُب٤ُ احغاء لؿهىلت للماؾؿت الخىُٓمي اله٩ُل م٘ اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام ًخمص ى ؤن ًيبػي 

 .مداؾبت اإلاؿاولُت

 وؤن مم٨ىت، و٧لٟت حهض بإ٢ل اإلاالُت ال٣ىاثم بٖضاص حؿُحر جهمُمه في ععى ا ي ؤن ُٞجب اإلاداؾبي الضلُل ؤما* 

 الىخاثج، واؾخسغاج الٗملُاث ٖلى الغ٢ابُت مهمتها ؤصاء مً ؤلاصاعة لخم٨حن وال٩اُٞت الالػمت الخؿاباث ًخًمً

خًمً ع٢بت، ا الم خؿاباث ٖلى الضلُل واقخما٫ ت ٨ًٟل بما الخؿاباث لتر٢ُم ص٣ُ٢ا هٓاما الضلُل ٍو  الؿٖغ

ؿاٖض والازخهاع  29. آلالُت اإلاداؾبت ؤهٓمت اؾخسضام حؿهُل ٖلى َو

 زضمت بهضٝ واإلاالُت اإلاداؾبُت الٗملُاث جض٤ُ٢ بلى حهضٝ الظي الىٓام طل٪ به ٣ًهض :الذاخلي الضبغ /3

 جغجِباث بلى الضازلي الًبِ هٓام ًدخاج الضازلُت، الغ٢ابت هٓام وحىص في ٞٗا٫ ؤزغ له الضازلي والًبِ ؤلاصاعة،

 30: ًلي بما ال٣ُام بلى باإلياٞت وا٦دكاٞها، والٛل ألازُاء إلاى٘ للىاحباث زانت

                                                           
 15،18 م م ؾاب٤، مغح٘ الىىهى، ٧امل ؾُٗض مدمض ٦ما٫  28
 16 م ، 1885 ألاعصن، ٖمان، واثل، صاع البىى٥، في الغ٢ابت و الخض٤ُ٢ هللا، ٖبض ؤمحن زالض  29
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 ضم الجهىص ج٩امل مٗه ًم٨ً بك٩ل ؤلاصاعاث ازخهاناث جدضًض  جدضًض و٦ظل٪ حٗاعيها ٖو

 والٟغوٕ؛ ألا٢ؿام صازل ألاٞغاص مؿخىي  الازخهاناث ٖلى

 ٣ا جسخل٠ والتي اإلااؾؿت بها ج٣ىم التي الٗملُاث لخُىاث الخٟهُلُت ؤلاحغاءاث جدضًض  الزخالٝ ٞو

 .للماؾؿت الخىُٓم ؤلاصاعي 

 اإلااؾؿت، مبخُٛاث وجد٤ُ٣ بهجاح في مهما ع ا صو ًلٗب اإلادتٝر الٗامل ؤن ُٞه ق٪ ال مما :كفاءة ألافشاد/4

 وؤماهت ٦ٟاءة ٖلى ٌٗخمض هجاخه ويمان هٓام ألي الؿلُم الخىُٟظ ؤن ٦ما ٞيها، ألاؾاس ي الٗىهغ ٌٗخبر لظل٪

٣ت الٗاملحن ٍغ  31. ازخُاعهم َو

اث٠ الىاحباث ؾالمت بن :ألاداء سكابت /5 لى الضازلُت الغ٢ابت ٞاٖلُت ٖلى ٦بحرة بضعحت جازغ ٢ؿم ٧ل في والْى  ٖو

جب ألاصاء، هظا ًٖ الىاقئت الٗملُاث ٦ٟاًت ت ؤلاحغاءاث جمضها ؤن ٍو  بم٣خًاها ًخم التي بالخُىاث اإلاىيٖى

جب ألانى٫، ٖلى واإلاداٞٓت وحسجُلها الٗملُاث اٖخماص اث جمضها ؤن ٍو  ص٢ت جًمً التي بالىؾاثل ألاصاء مؿخٍى

خم والدسجُل، ال٣غاعاث اجساط  الىاخض الصخو ًخمم ال بدُث واإلاؿاولُاث الىاحباث بخ٣ؿُم ٖمىما طل٪ ٍو

ت والٛل الخُإ وا٦دكاٝ الٗمل ص٢ت مً ًم٨ىىا وهظا جهاًتها، بلى بضاًتها مً ٧لها الٗملُت  32. بؿٖغ

 والسجالث بالضٞاجغ اإلاسجلت اإلاداؾبُت البُاهاث وص٢ت صخت مً الخإ٦ض ٨ًٟل :آلالُت الىظائل كافت اظخخذام/6

. ازخالؽ ؤو جالٖب ؤي مً ومىحىصاجه اإلاكغوٕ ؤنى٫  ٖلى واإلاداٞٓت

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 211م ، 1996 ألاعصن، ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ اإلاؿحرة صاع اإلاٗانغة، الخؿاباث جض٤ُ٢ اإلاُاعهت، ٞالح ٚؿان  30 
 176م  ؾاب٤، مغح٘ البُىمي، الؿالم ٖبض مدمىص  31
 267م  ، 1858 لبىان، بحروث، والخاعحُت، الضازلُت عحٗت ا الم ؤنى٫  الصخً، الٟخاح ٖبض  32

 



 الفصل الثاوي                                           ؤلاظاس الفملي لىؽام الشكابت الذاخلُت             

 

 
40 

 

 

 .ملىماث هؽام الشكابت الذاخلُت: (03)الشكل سكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

صعاؾت خالت ٢ؿم جهضًغ الٛاػ الخاب٘ لليكاٍ الخجاعي  ) اإلاشاحفت الذاخلُت مهمتها و معاَمتها في جحعين حعُير اإلاؤظعت، قٗباوي لُٟي،:اإلاصذس

 108، م2004-2003، عؾالت ماحؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت الجؼاثغ،(إلاجم٘ الؿىهُغا٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                            

 

 

ت ملىماث محاظبُت  ملىماث إداٍس

 ه٩ُل جىُٓمي ٦ٟئ     . 

 ٦ٟاءة ألاٞغاص. 

 ع٢ابت ألاصاء. 

  وبحغاءاث لخماًت ألانى٫. 

 ٢ؿم الخض٤ُ٢ الضازلي. 

                                                                                  

                                                              

 

 الضلُل اإلاداؾبي. 

 الضوعة اإلاؿدىضًت. 

 ت ت الضٞتًر  .اإلاجمٖى

  الىؾاثل الال٨تروهُت و آلالُت

 .اإلاؿخسضمت

  الجغص الٟٗلي لألنى٫. 

 اإلاىاػهاث الخسُُُُت. 
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 أظاظُاث هؽام الشكابت الذاخلُت: اإلابحث الثاوي

ت ًخًمً والظي الضازلُت الغ٢ابت هٓام بخهمُم ج٣ىم اإلااؾؿت ؤن بما  اإلاغا٢بت ٖملُاث مً مجمٖى

ت الضازلُت، الغ٢ابت وؤهىإ م٩ىهاث جسو والتي اإلاسخلٟت  الخىُٟظ ؤحل مً ويٗها ًخم التي ؤلاحغاءاث مً ومجمٖى

ٟىن  بها ٣ًىم التي الٗملُاث إلاسخل٠  الغ٢ابت لىٓام الخؿاباث مداٞٔ وجٟهم جىز٤ُ بلى بياٞت اإلااؾؿت، في اإلاْى

. الضازلُت

 مكىهاث واهىاؿ هؽام الشكابت الذاخلُت: اإلاعلب ألاول 

 :مكىهاث هؽام الشكابت الذاخلُت: أوال

 مكىهاث هؽام الشكابت الذاخلُت : (04)الشكل سكم 

 

 383 م ؾاب٤، مغح٘ لىب٪، حُمـ ؤعهحز، ؤلٟحن: اإلاهضع. 

 

 مكىهاث هؽام الشكابت

 الشكابت الذاخلُت
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: و جخمثل ٧ل واخضة ُٞما ًلي  

 

هي ؤؾاؽ م٩ىهاث هٓام الغ٢ابت الضازلُت ألازغي، و ٖضم وحىص هظا الٗىهغ الهام ٩ًىن : البِئت الشكابُت/1

ت، و جدضص هظه البِئت بمىا٣ٞت ألاٞغاص  خخما ؾببا في ٖضم ٞٗالُت هظا الىٓام ختى لى ٧اهذ باقي اإلا٩ىهاث ٢ٍى

 .اإلاؿاولحن ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت

 :٦ما هىال٪ ٖىامل ٦ثحرة جازغ ٖليها هظ٦غ منها

 هؼاهت ؤلاصاعة و اإلاىاَىحن و ال٣ُم ألازال٢ُت التي ًدخٟٓىن ٖلها. 

  التزام ؤلاصاعة بال٨ٟاءة بدُث ًداٞٓىن ٖلى مؿخىي مُٗحن مً ال٨ٟاءة مما ٌؿمذ لهم ال٣ُام

غ جُب٤ُ ؤهٓمت ع٢ابت صازلُت ٞٗالت  .بىاحباتهم بياٞت بلى ٞهم ؤهمُت جٍُى

 ٞلؿٟت ؤلاصاعة، و حٗني هٓغة ؤلاصاعة بلى هٓم اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت و بصاعة ألاٞغاص و ٚحرها. 

 الهالخُاث اإلاؿاولُاث ٌ ٌ ؤلاصاعة في جٍٟى  . ؤؾلىب جٍٟى

 ب و ٚحرها ٠ُ و الخضٍع ت مً خُث ؾُاؾاث الخْى  .الؿُاؾاث الٟٗالت لل٣ىي البكٍغ

 ٖال٢ت اإلاال٨حن باإلااؾؿت و ٖال٢ت ؤصخاب اإلاهالر باإلااؾؿت. 

  ٟحن، ألامغ الظي ًاصي بلى ٖضم ه٩ُل جىُٓمي و هى بَاع لخ٣ؿُم الىحباث و اإلاؿاولُاث بحن اإلاْى

ت مً َٝغ اإلااؾؿت  جسُي ؤي شخو لىاحباجه، و التي ًخم بهجاػها خؿب الؿُاؾاث اإلاىيٖى

حر مٗلىماث مالُت ٌٗخمض ٖليها  ألحل الىنى٫ بلى ال٨ٟاءة في الدكُٛل، اإلاداٞٓت ٖلى اإلاىحىصاث و جٞى

 :و طل٪ مً زال٫ ٞهل اإلاؿاولُاث الغثِؿُت الخالُت

ل الخٗامل مً ٢بل ؾلُت مسىلت*   .جدٍى

 .ال٣ُض في السجالث* 

 .الاخخٟاّ باإلاىحىصاث* 

 مً ؾىاء اإلااؾؿت جىاحهها التي الخاَغ لخ٣ُُم اإلاجا٫ الضازلُت الغ٢ابت ؤهٓمت جٟسر :اإلاخاظش جلُُم /2

ا للماؾؿت واضخت و زابخت ؤهضاٝ وي٘ ٌٗخبر ٦ما الخاعحُت، ؤو الضازلُت اإلاازغاث  لخ٣ُُم ؤؾاؾُا قَغ

 ألاهضاٝ بخد٤ُ٣ واإلاغجبُت الٗال٢ت طاث اإلاساَغ جدلُل و جدضًض ًٖ ٖباعة اإلاساَغ ج٣ُُم ٞةن اإلاساَغ،لظل٪

لت ألاصاء زُِ في اإلادضصة  ؤزغها ٖلى للخٗٝغ جدلُلها الًغوعي  مً ٞةهه اإلاساَغ جدضًض ولخٓت ألاحل، ٍَى

 وإلاداٞٔ بها، ال٣ُام الىاحب والخُىاث بصاعتها و٦ُُٟت خضوثها، اخخما٫ وج٣ضًغ ؤهمُتها خُث مً وطل٪ اإلام٨ً

 اإلاالُت ال٣ىاثم في مدضصة بخإ٦ُضاث اإلاخٗل٣ت اإلاساَغ ٖال٢ت في ًخمثل مكتر٥ اهخمام اإلااؾؿت وبصاعة الخؿاباث

ب بدسجُل ًسخو ُٞما  اإلاساَغ جدضًض هى الىاخُت هظه في ؤلاصاعة هضٝ بن اإلاالُت، البُاهاث وجلخُو وجبٍى

 ؤلاصاعة حؿخُُ٘ الظي الخض بلى اإلاالُت ال٣ىاثم في مهمت ؤزُاء وحىص اخخما٫ ج٣ُُم هى الخؿاباث مداٞٔ ول٨ً
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 الغ٢ابُت واإلاساَغ الالػمت للمساَغ الخؿاباث إلاداٞٔ اإلاكتر٥ الخ٣ُُم ؾ٩ُىن  اإلا٣ٗى٫، بالخدضًض ج٣ىم ؤن مٗه

خباعاث ع٢ابُت بحغاءاث وي٘ بضون  اإلاساَغ ٢بى٫  ؤلاصاعة ج٣غع  عبما ألاخُان بٌٗ وفي ؤ٢ل صعحت ٖلى  ؤزغي، اٖل

جب  اإلاخٛحرة الٓغوٝ ًٖ جىجم ؤن ًم٨ً التي للمساَغ زام اٖخباع ؤلاصاعة بىاؾُت اإلاساَغ ج٣ضًغ ٌُٗي ؤن ٍو

ما٫ مً الجضًضة ألاهىإ مثل  ًٖ الىاججت الىٓم وحٛحراث حضًضة مداؾبُت بحغاءاث جخُلب التي واإلاٗامالث ألٖا

٘ والىمى حضًضة ج٣ىُاث ٟحن في والخٛحراث للماؾؿت الؿَغ غ، وبٖضاص البُاهاث جبىب في الٗال٢ت طوي  اإلاْى  الخ٣اٍع

 للغ٢ابت الغثِؿُت اإلا٩ىهاث ؤخض اإلاساَغ ج٣ُُم حٗل بإن للماؾؿت اإلاالُت ال٣ىاثم ًٖ ؤلاصاعة مؿاولُت بن

. الضازلُت

غ جإ٦ُض : ألاوشعت الشكابُت/3 جخمثل ألاوكُت الغ٢ابُت في الؿُاؾاث، ؤلاحغاءاث و ال٣ىاٖض التي جٞى

٣ت مالثمت، و بصاعة اإلاساَغ بٟٗالُت، و جخٗل٤  م٣ٗى٫ بسىم جد٤ُ٣ ؤهضاٝ هٓام الغ٢ابت الضازلُت بٍُغ

غ اإلاالُت،  ألاوكُت بالغ٢ابت ٖلى الدكُٛل، و التي تهخم بمخابٗت الدكُٛل اإلايكإة، الغ٢ابت ٖلى بٖضاص الخ٣اٍع

غ مالُت ًم٨ً الى٢ٝى ٞيها، و الغ٢ابت ٖلى الالتزام التي تهضٝ بلى الخإ٦ض مً الالتزام  و تهضٝ بلى بٖضاص ج٣اٍع

 . بال٣ىاهحن التي جُب٤ ٖلى اإلايكإة

 حهخم هظا اإلا٩ىن بخدضًض اإلاٗلىماث اإلاالثمت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت و ٦ُُٟت :اإلافلىماث و الاجصال/4

غ اإلاالُت، و ٖلى اإلاغاح٘ ٞهم  لها مً ؤهٓمت مٗالجت اإلاٗلىماث بلى ؤهٓمت بٖضاص الخ٣اٍع الخهى٫ ٖليها و جدٍى

غ  ٣ت ؾحر اإلاٗلىماث و زانت جل٪ التي حؿخٗمل في بٖضاص الخ٣اٍع ؤلاحغاءاث التي حؿحر ٖليها اإلااؾؿت لٟهم ٍَغ

اإلاالُت، ٦ما ؤن ٢ىىاث الاجها٫ اإلاٟخىخت حؿاٖض ٖلى يمان ؤلاباٙل ًٖ الاؾخثىاءاث مً احل ؤزظها بٗحن 

غ اإلاالُت و الاجهاالث بحن ؤلاصاعة و ؤولئ٪  خباع و ٖلى اإلاغاح٘ ؤن ٌكمل ٞهمه ؤًًا بإمىع بٖضاص الخ٣اٍع الٖا

اإلا٩لٟحن بالغ٢ابت، و الاجهاالث الخاعحُت مثل اجهاالث م٘ الؿلُاث الخىُٓمُت و ًم٨ً ؤن ج٩ىن هظه 

ت  . الاجهاالث ال٨تروهُت ؤو قٍٟى

ج٣ُُم اإلاغاح٘ لهظا اإلا٩ىن ٌٗخمض ٖلى ٢ُاؽ مضي مالثمت هٓام اإلاٗلىماث و الاجها٫ الخخُاحاث اإلااؾؿت، و 

الم و الاجها٫ صازل اإلااؾؿت و هي   :جىحض ٖضة مٗاًحر لخ٣ُُم ؤلٖا

 هل جهل اإلاٗلىماث في الى٢ذ اإلاىاؾب لألٞغاص الظًً هم بداحت بليها. 

 هل اإلاٗلىماث اإلاخدهل ٖليها جم٨ً اإلاؿحر مً ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت. 

 هل ًخم جىيُذ اإلاهام و اإلاؿاولُاث بك٩ل حُض. 

 هل جىحض ؤصواث جىظع و جيبه بىحىص ؤمىع ٚحر مىا٣ٞت. 

 ض اجساط ٢غاعاث جدؿحن ؤلاهخاج  .هل حؿم٘ ؤلاصاعة ال٢تراخاث ألاٞغاص ٖىضما جٍغ

  ٧اُٞت للخهى٫ ٖلى ً هل وؾاثل الاجها٫ م٘ الٗمالء، اإلاىعصًً، الؼباثً و اإلاخٗا٢ضًً آلازٍغ

 .   مٗلىماث جسو الٗغوى ة جُىع الاخخُاحاث

 جخٗل٤ ؤوكُت الخىحُه و اإلاغا٢بت بالخ٣ضًغ اإلاؿخمغ  او الخ٣ضًغ ٖبر ٞتراث لجىصة :الخىحُه و اإلاخابفت/5

ؤصاء الغ٢ابت الضازلُت ج٣ىم به ؤلاصاعة لخدُض مضي جىُٟظ الغ٢ابت في ْل الخهمُم اإلاىيٕى لها، و جدضًض 
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بم٩اهُت حٗضًلها بما ًخالثم م٘ الخٛحراث الخانلت في الٓغوٝ اإلادُُت، و ًخم الخىنل الى اإلاٗلىماث 

اإلاخٗل٣ت بالخ٣ضًغ  و الخٗضًل بضعاؾت الغ٢ابت الضازلُت الخالُت و ج٣ضًغ الهُئاث الخىُٓمُت مثل الهُئاث 

 .الخىُٓمُت البى٨ُت، الخٛظًت اإلاغجضة مً الٗاملحن و ق٩اوي الٗمالء الخانت باألع٢ام في الٟىاجحر و ٚحرها

 .مكىهاث هؽام الشكابت الذاخلُت : (01)الجذول سكم 

 مكىهاث الشكابت

  الذاخلُت

 ـىاصش مكىهاث الشكابت الذاخلُت وصف مكىهاث الشكابت الذاخلُت 

الؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث و الاججاه الٗام و  بِئت الغ٢ابت 

ؤلاصاعة الٗلُا و ؤصخاب الىخضة الا٢خهاصًت 

اإلاغجبُت بًىابِ الغ٢ابت الضازلُت و 

 . ؤهمُتها

  ال٣ُم ألازال٢ُت و الجزاهت؛

  الالتزام بال٨ٟاءاث؛

 ٞلؿٟت ؤلاصاعة و همِ الدكُٛل؛

 اله٩ُل الخىُٓمي؛

 جدضًض الؿلُاث و اإلاؿاولُاث؛

ت  .ؾُاؾت اإلاىاعص البكٍغ

جدضًض و جدلُل ؤلاصاعة للمساَغ التي  ج٣ضًغ اإلاساَغ

بةم٩اجها الخإزحر في ؤٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت 

 .َب٣ا لإلَاع الضولي للمغاحٗت

 ٖملُت ج٣ضًغ اإلاساَغ؛

 جدضًض الٗىامل التي جإزغ ٖلى إلاساَغ؛

 بم٩اهُت خضور ألازُاع؛

 .٢غاع بصاعة اإلاساَغ

ؤلاحغاءاث و الؿُاؾاث التي جًٗها ؤلاصاعة  ألاوكُت الغ٢ابُت

غاى الخ٣ضًغ اإلاالي اء بإهضاٞها أٚل  .  للٞى

 ؤهىإ ألاوكُت الغ٢ابُت؛

 الٟهل ال٩افي في الىاحباث؛

 الترزُو اإلاالثم للٗملُاث وألاوكُت؛

 السجالث و اإلاؿدىضاث ال٩اُٞت؛

 .الغ٢ابت اإلااصًت ٖلى ألانى٫ 

 اإلاٗلىماث 

 و الاجها٫

الُغ١ اإلاؿخسضمت لخدضًض و ججمُ٘ و 

غ ٖنها  .حسجُل ٖملُاث اإلااؾؿت و الخ٣ٍغ

ب؛  ؤهضاٝ اإلاغاحٗت اإلاغجبُت بالخبٍى

 .الخى٢ُذ، الترخُل و جلخُو الٗملُاث

 الخىحُه

  و اإلاخابٗت

الخ٣ُُم اإلاؿخمغ و الضوعي لإلصاعة ٖلى 

ٞاٖلُت الخهمُم و حكُٛل الغ٢ابت الضازلُت 

 .لخدضًض مىا٢٘ ال٠ًٗ

 .مخابٗت الالتزام بىٓام الغ٢ابت الضازلُت

مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت  دوس الشكابت الذاخلُت في ؼل هؽام اإلافلىماث اإلاحاظبي، آلان عجُب مهُٟى هلضوي، زاثغ نبري مدمىص الٛبان،: اإلاصذس

 11م ،، الٗغا45١، الٗضص 7حامٗت بابل، اإلاجلض 

 

 



 الفصل الثاوي                                           ؤلاظاس الفملي لىؽام الشكابت الذاخلُت             

 

 
45 

 أهىاؿ الشكابت الذاخلُت : ثاهُا 

حن جدضًض ًم٨ىىا  :الضازلُت الغ٢ابت مً هٖى

 : اإلاحاظبُت الشكابت /1

 واإلاٗلىماث البُاهاث ص٢ت ويمان ألانى٫  خماًت بلى الغ٢ابت مً الىٕى هظا حهضٝ

 وهظ٦غ اإلاظ٧ىع، الهضٝ جد٤ُ٣ بلى جاصي قإجها مً التي الىؾاثل حمُ٘ وحؿخسضم بالضٞاجغ، اإلاسجلت اإلاداؾبُت

 33: ًلي ما الىؾاثل هظه مً

 ؤلاحمالُت؛ اإلاغا٢بت خؿاباث اؾخسضام 

 بٖضاص ً  صوعٍت؛ بهٟت الخض٤ُ٢ مىاٍػ

 ت مظ٦غاث ٖمل  صوعٍا؛ اإلاهغوٝ حؿٍى

 ٕألزغ؛ و٢ذ مً الٟٗلي الجغص م٘ ومُاب٣خه اإلاؿخمغ الجغص هٓام بجبا 

 اإلااؾؿت؛ ؤوكُت مً وكاٍ ل٩ل مؿدىضًه صوعة وحىص 

 ُٟي الخىن٠ُ  .ب٩املها ٖملُت بدىُٟظ مٗحن شخو ًىٟغص ال بدُث اإلاؿاولُاث وجدضًض الىاضر الْى

ت الشكابت /2  :ؤلاداٍس

خًمً  ت الؿُاؾاث ع٢ابت الجاهب هظا ٍو  الخُت زال٫ مً ويٗها الؿاب٤ وؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

اث جىضر التي الخىُٓمُت ت اإلاؿخٍى اث٠ ؤلاصاٍع ت، والْى  مضي حاهب بلى هظا واإلاؿاولُت، الؿلُت وزٍُى ؤلاصاٍع

ما٫ ؤصاء ٦ٟاءة مضي وج٣ُُم اإلااؾؿت، ٖلى اجساطها جم التي ال٣غاعاث ؾالمت  ومً جماعؾها، التي وألاوكُت ألٖا

 34: اؾخسضام اإلاجا٫ هظا في الهامت ألاصواث

 الخسُُُُت؛ اإلاىاػهاث 

 وألاصاء؛ البرامج مىاػهاث 

 ت؛ الخ٩ال٠ُ ؤهٓمت  اإلاُٗاٍع

 ؤلاخهاثُت؛ الخدلُالث 

 والخغ٦ت؛ الؼمً صعاؾاث 

 غ . الضوعٍت الخ٣اٍع

                                                           
 83،81 م م ؾاب٤، مغح٘ ؤقخىي، الؿالم ٖبض بصَعـ  33

 155م ؾاب٤، مغح٘ ًا،عاؽ الؿُض ومدمض الصخً الٟخاح ٖبض  34
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ت : (02)الجذول سكم  .الفشق بين الشكابت اإلاحاظبُت و الشكابت ؤلاداٍس

ت الشكابت اإلاحاظبُت  الشكابت ؤلاداٍس

خماًت ألانى٫ مً الؿغ٢ت و الًُإ و -

 .  الازخالؽ و ؾىء الاؾخسضام

 الخد٤٣ مً ص٢ت اإلاٗلىماث اإلاالُت الىاعصة -

غ اإلاالُت  .في ال٣ىاثم اإلاالُت و الخ٣اٍع

 

الخد٤٣ مً ٦ٟاءة ؤصاء الٗملُاث -

 .الدكُٛلُت

الخد٤٣ مً الالتزام بال٣ىاهحن و اللىاثذ و -

   .الؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث بصاعة الكغ٦ت

ا، و آخشون، الشكابت و اإلاشاحفت الحذًثت، :اإلاصذس ت،محمذ العُذ ظٍش  .17،م2013صاع الخٗلُم الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع

 إحشاءاث هؽام الشكابت الذاخلُت :اإلاعلب الثاوي

 ٞلِـ اليكاٍ، وحجم لُبُٗت جبٗا وطل٪ ؤزغي  بلى ماؾؿت مً جسخل٠ الضازلُت الغ٢ابت هٓام بحغاءاث بن

 إلااؾؿت ًهلر ٞما اإلااؾؿاث، حمُ٘ في بجباٖه ًم٨ً الضازلُت للغ٢ابت ومدضص زابذ هٓام الىا٢٘ في هىا٥

 35. ألازغي  اإلااؾؿاث في بالًغوعة جُب٣ُه ًم٨ً ال مُٗىت

م٨ً اث بلى الضازلُت الغ٢ابت بحغاءاث جهي٠ُ ٍو  36: آلاجُت اإلاجمٖى

ت جىؽُمُت إحشاءاث /1   :وإداٍس

 جدضًض زال٫ مً ألاصاء ؤلاصاعي  جسو بحغاءاث ٞىجض اإلااؾؿت، صازل اليكاٍ ؤلاحغاءاث ؤوحه هظه جسو

ت ٧ل صازل الٗمل وحباث ج٣ؿُم الازخهاناث،  صازلها، ٧ل شخو ٖلى ع٢ابت ٞغى ًًمً بما مضًٍغ

ت ًدُذ بما اإلاؿاولُاث وجدضًض وجىػَ٘  باإلاؿاولُاث التزامه ومضي مؿاو٫ ل٩ل اليكاٍ خضوص مٗٞغ

٠ َٝغ مً اإلاؿدىضاث ٖلى جى٢ُ٘ ٦ٗملُت الخُب٣ُي الجاهب جسو ؤزغي  وبحغاءاث بلُه، اإلاى٧لت  الظي اإلاْى

ضة ؤنل مً اإلاؿدىضاث واؾخسغاج بةٖضاصها، ٢ام ٟحن بحن الخى٣الث خغ٦ت وبحغاء نىع، ٖو  ال بما اإلاْى

غى الٗمل ؾحر خؿً ًخٗاعى م٘  بزباتها الىاحب الخُىاث ويبِ الٗاملحن، الهخ٣اء مُٗىت بحغاءاث ٞو

ضاص ٠ ؤي بلى ًتر٥ ال بدُث ٖملُت مُٗىت، إٖل  .اإلاؿاو٫ الصخو بمىا٣ٞت بال الصخص ي الخهٝغ مْى

  :محاظبُت إحشاءاث /2

                                                           

 54م  ؾاب٤، مغح٘ ؤقخىي، الؿالم ٖبض بصَعـ  35 
 1 19، 118 م م ؾاب٤، مغح٘ مؿٗىص، نض٣ًي و التهامي مدمض َىاهغ  36
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 الٟٗا٫، الغ٢ابت الضازلُت لىٓام اإلاضٖمت اإلا٣ىماث ؤهم بحن مً الؿلُم اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام ٌٗخبر

 زال٫ مً اإلاداؾبي الٗمل ٖلى صاثمت ع٢ابت بخ٩ام مً جم٨ً مُٗىت بحغاءاث ؾً الىاضر مً باث لظل٪

اث٠ بحن مً اإلااؾؿت به ج٣ىم الظي للٗملُاث الٟىعي الدسجُل بدسجُل  ٣ًىم بط الخؿاباث، مداٞٔ ْو

 ًىزغ للٗملُاث الٟىعي الدسجُل خُث ويُاٖها، اإلاؿدىضاث جغا٦م جٟاصي بُٛت مباقغة، خضوثها بٗض الٗملُت

 الىيُٗت ًٖ ومٗبرة هامت مٗلىماث ٖلى الخهى٫  وعائها مً ًيخٓغ التي البُاهاث مٗالجت بًجابا ٖلى

ت ٖلى حكمل التي اإلاؿدىضاث صخت مً والخإ٦ض اإلاىاؾبت، ال٣غاعاث الجساط الخ٣ُ٣ُت ومالثمت  مً مجمٖى

 اإلاؿدىضاث هظه جهمُم ٖىض ألاؾاؾُت اإلاباصت بحن ومً اإلااؾؿت، بها ٢امذ ٖملُاث حٗبر ًٖ التي البُاهاث

حر بعقاصاث يمان البؿاَت،  صوعٍت مُاب٣اث وبحغاء ؾحرها، زُىاث وجىيُذ اؾخسضامها ٦ُُٟت ًٖ جٞى

به اإلااؾؿت صازل اإلاداؾبي الٗمل ٖلى جٟغى ؤلاحغاءاث التي ؤهم بحن مً هي التي  ألن الىا٢٘، مً لخ٣ٍغ

 ال٣ُام ؤما عحٗت، ا الم مىيٕى هي والتي والخاعحُت الضازلُت ٖلى اإلاؿدىضاث ؤؾاؾا ٌٗخمض اإلاداؾبي الٗمل

ضم مٟاجئ بمجغص ٠ بقغا٥ ٖو  ؤهمُت الىٓام صازل الٗىهغ هظا ٌٗخبر خُث به ٢ام ٖمل في مغا٢بت مْى

٠ بقغا٥ بٗضم ٣ًط ي ؾً بحغاء الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٖلى ؤوحب ٦بري،  صازل ٖمله ع٢بت ا م في مْى

 اإلام٨ً اإلاٗالجت ؤزىاء خضزذ التي ألازُاء ج٣خط ي ٦ك٠ ع٢بت ا الم ألن هٓغا اإلاداؾبُت، اإلاٗلىماث هٓام

ها،  ٦ك٠ ٌؿخُُ٘ ٞال اإلاداؾبُت واٖض وال٤ حهل الُغ١  ًٖ الخؿاباث مداٞٔ مً زُإ خضور ٞٗىض و٢ٖى

دُذ ألاق٩ا٫ هظه ٖلى ل٣ُط ي ؤلاحغاء هظا ٞىي٘ زُإه،  اإلاٗلىماث بلى حس يء التي زالُت مٗالجت ٍو

 .اإلاداؾبُت

  :ـامت إحشاءاث /3

 جسو التي وؤلاحغاءاث وؤلاصاعي، الخىُٓمي بالجاهب ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بلى الخُغ١  بٗض

 بحن ؾىمحز لظل٪ لؿاب٣تها، م٨ملت ج٩ىن  التي بحغاءاث ٖامت البىض هظا في ؾىدىاو٫  اإلاداؾبي، الٗمل

 37: الخالُت ؤلاحغاءاث

 .َبُٗتها خؿب لها جخٗغى ٢ض التي ألازُاع ٧ل مً اإلااؾؿت ممخل٩اث ٖلى الخإمحن/أ

الم بصزا٫  /ب  :ٖلى ٌٗمل ألهه للماؾؿت آلالي ؤلٖا

 الٗملُاث؛ ٖضص حجم 

 ت  البُاهاث؛ مٗالجت في الؿٖغ

 ٌُٟاإلاٗالجت؛ في الخُإ وؿبت جس 

 ت اإلاُُٗاث اؾدكاعة ؤو الغحٕى بم٩اهُت  .بؿٖغ

                                                           
 168م  ؾاب٤، مغح٘ البىى٥، في الغ٢ابت و الخض٤ُ٢ هللا، ٖبض ؤمحن زالض  37
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 .الك٩ُاث جى٢ُ٘ مثل اإلاؼصوحت الغ٢ابت وؾاثل اؾخسضام /ج

ض إلاغا٢بت هٓام وي٘ /د  .والهاصع الىاعص البًر

ٟحن ٖلى الخإمحن /ٌ ت ؤو مالُت ؤوعا١ ؤو بًاج٘ ؤو ه٣ضًت ٖهض خىػتهم في الظًً اإلاْى  يض ٚحرها ؤو ججاٍع

 .ألاماهت زُاهت

ت الخٟخِل هٓام اؾخسضام /و  بدُث ألانى٫  َبُٗت حؿخضٖيها التي الخاالث في باإلاكغوٕ زام ٢ؿم بمٗٞغ

. لالزخالؽ ٖغيت ج٩ىن 

 إحشاءاث هؽام الشكابت الذاخلُت  : (05)الشكل سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاحل وظشق جلُُم هؽام الشكابت الذاخلُت: اإلاعلب الثالث

 

 

إحشاءاث هؽام الشكابت 

 الذاخلُت

إحشاءاث جىؽُمُت 

ت إحشاءاث  وإداٍس

 محاظبُت 

 إحشاءاث ـامت

جدضًض ازخهاناث ؤلاصاعاث *

 وألا٢ؿام

ٟحن*   جىػَ٘ الىاحباث بحن اإلاْى

جىػَ٘ اإلاؿاولُاث بك٩ل * 

 واضر

 ج٣ؿُِم الٗمل* 

دت*   بُٖاء حٗلُماث نٍغ

 الدسجُل الٟىعي للمٗلىماث*

 الخإ٦ض مً صخت اإلاؿدىضاث* 

 بحغاء اإلاُاب٣اث الضوعٍت* 

٠ في *  ٖضم اقترا٥ ؤي مْى

 مغا٢بت ٖمله

اؾخسضام وؾاثل الخىاػن * 

 اإلاداؾبي الضوعي 

ال٣ُام بجغص لجمُ٘ ممخل٩اث * 

 اإلااؾؿت 

 

الخإمحن ٖلى اإلامخل٩اث *

 ومىحىصاث اإلااؾؿت

 الخإمحن ٖلى اإلاؿخسضمحن* 

 وي٘ هٓام ؾلُم* 

 اؾخسضام هٓام الخٟخِل * 
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 ظشق جلُُم هؽام الشكابت الذاخلُت: اإلاعلب الثالث

٣ىم بضعاؾت ًخُلب الخ٣ُُم الؿلُم لىٓام الغ٢ابت الضازلُت ؤن ٣ًىم مداٞٔ الخؿاباث   وجض٤ُ٢ مىخٓم، ٍو

 . الالػمت وحجم الُٗىاث اإلاىاؾبالازخباعاثبغهامج الخض٤ُ٢ اإلاىاؾب م٘ جدضًض ٦مُت  بغؾم

 :وجخمثل َغ١ ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ُٞما ًلي

لت الاظخلصاء/ 1   :(الاظخبُان )ظٍش

غ لهظا ت قاملت مً ألاؾئلت و٦خٍُى اإلاضزل في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت  ٌكمل ٢اثمت الاؾخ٣هاء ٖلى مجمٖى

 التي وؤلاحغاءاثجٟهُلي للُغ١  الضازلُت ٌؿخسضم بٌٗ اإلاداٞٓحن ما ٌؿمى ب٣اثمت جض٤ُ٢ حكمل ٖلى بُان

الخؿاباث والخىحُه ٖىض  ًخمحز بها الىٓام الؿلُم للغ٢ابت الضازلُت، وحؿخسضم جل٪ ال٣اثمت لخظ٦حر مداٞٔ

٢ذ و  واخضة في  الخ٣ُُم مغةبحغاءاثال٣ُام بالٟدو، ٞٗىض اؾخسضام ٢اثمت الاؾخ٣هاء ًخم اؾخ٨ما٫ حمُ٘ 

 .واخض ؤو ٖلى صٞٗاث

 38: مثل مهاصع ٖضة مً الخؿاباث مداٞٔ ؤؾئلت ٖلى لإلحابت الالػمت البُاهاث جإحي

 الٗملُاث؛ ؾحر وزغاثِ الضازلُت الغ٢ابت لىٓام اإلا٨خىب الىن٠ 

 لبًٗهما؛ م٨مالن الؿاب٣ان واإلاهضعان الٗمُل لضي الٗاملحن م٘ اإلاىا٢كت 

 بالىٓام الالتزام مضي ازخُاع. 

٣ت هظه وجخمحز حر الخُب٤ُ بؿهىلت الٍُغ  بغهامج بوكاء ًٖ الخؿاباث مداٞٔ ٌؿخٛني خُث الى٢ذ وجٞى

 وجها ٌٗخبر خُث جُب٣ُها ًٖ ٌٗتريىن  ال الٗمالء بإن الُغ١  باقي ًٖ وجخمحز مىخض، جض٤ُ٢ ٖملُت ل٩ل حضًض

 حمُ٘ ٖلى جىُب٤ التي الٗامت الخٍُى ٖلى جدخىي  ٢ض ؤجها ٖلى ٌٗاب طل٪ وم٘ بحغاءاث الخض٤ُ٢، مً ٦جؼء

 آلي بك٩ل حؿخىفي ؤجها ٦ما باإلااؾؿت، الخانت الٓغوٝ ععي ا ث ال وبالخالي اإلادكابه، اليكاٍ طاث اإلااؾؿاث

م ، الاهخمام صون   .م٩ان ٧ل في ٖاما ٢بى٫  ًل٣ى اؾخسضامها ٞال ػا٫ الُٗىب هظه مً وبالٚغ

ش /2   :الىصفي الخلٍش

٣ت اؾخسضام ًخم غ ٍَغ ٤ ًٖ الىنٟي الخ٣ٍغ  ٖلى والخٟانُل الضازلُت اإلاخبٗت الغ٢ابت هٓام بحغاءاث ون٠ ٍَغ

٣ت هظه وحؿمذ الٗملُاث، حر الٍُغ غ هظا هٓام زال٫ الاؾخ٣هاء، ومً هٓام مً ؤ٦بر اإلاغوهت مً صعحت بخٞى  الخ٣ٍغ

                                                           
38

 222،  ص1992 المكتب الجامعً، اإلسكندرٌو، مصر،  أصول المراجعة،محمد الفٌومً و عوض لبٌب،  
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 ال٠ًٗ، ه٣اٍ هي وما ؤو ي٠ُٗ ٢ىي  الضازلُت الغ٢ابت هٓام ؤن هدُجت بلى الخؿاباث مداٞٔ ًهل الىنٟي

غ هظا ٌكمل سخل٠ وجغاح٘ اإلاؿدىضاث، ٖملُت ل٩ل اإلااؾؿت في اإلاؿخسضمت ؤلاحغاءاث حمُ٘ الخ٣ٍغ  مداٞٔ مً ٍو

٣ا آزغ بلى  39. الىٓام ٞهم ؾىء بلى الضازلُت ًاصي الغ٢ابت لىٓام الجُض ٚحر اإلاىن٠ ؤن خُث الخخُاحاجه، ٞو

 :الخىؽُمُت الخشائغ /3

ت، الغ٢ابت اإلاداؾبُت ه٣اٍ جض٤ٞ ؤلاحغاءاث واإلاٗلىماث، جبحن جىيُدُت وؾُلت ًٖ ٖباعة هي   ج٣ؿُم وؤلاصاٍع

اث٠ بحن الٗمل غ سجالث مً الىٓام ومسغحاث اإلاسخلٟت، الْى حرها، وج٣اٍع  مىحىصة ج٩ىن  ٢ض وهظه الخغاثِ ٚو

دهها الخؿاباث صعاؾتها مداٞٔ ٖلى الخالت هظه وفي للماؾؿت، وؤلاصاعي  اإلاالي الىٓام يمً ؤنال  ٞو

 بإجها هظه الخغاثِ وجخمحز بها، ي٠ٗ ه٣اٍ ؤي وا٦دكاٝ واإلاٗلىماث ؤلاحغاءاث مؿاع بخدب٘ وطل٪ وازخباعها

ٗت ٨ٞغة ول٣اعئها إلاٗضها حُٗي  بظل٪ وهي مضي حىصجه، ٖلى الخ٨م مً بؿهىلت وجم٨ىه الضازلُت الغ٢ابت ًٖ ؾَغ

غ ٖلى جخٟى١  ٗاب الاؾخ٣هاء، و٢اثمت الىنٟي الخ٣ٍغ ٣ت هظه ٖلى َو ال، ًخُلب و٢خا بٖضاصها ؤن الٍُغ  ٦ما ٍَى

 ٢ض والتي ؤلاحغاءاث  الاؾخثىاثُت جبحن ال ؤجها ٖلى ًٞال ٦ثحرة، جٟانُل جًمىذ بطا الٟهم نٗبت ج٩ىن  ٢ض ؤجها

م ٦بحرة ؤهمُت طا حٗخبر .  الضازلُت الغ٢ابت هٓام لخ٣ٍى

جب  : الخغاثِ  هظه بٖضاص ٖىض ًلي ما مغاٖاة ٍو

 ُت لخ٩ىن  والغؾىم الغمىػ  بجاهب ال٨خابت اؾخٗما٫ ًجب  الٟهم؛ في ؤؾهل الخٍغ

 ُت ج٨ً لم بطا اصة ؤؾٟلها في مٗلىماث بياٞت ًم٨ً جماما، واضخت الخٍغ  ؤلاًًاح؛ لٍؼ

 ُت ًىضر ؤن ًجب  .بليها ًغؾل التي والجهت ،)ؤٖضه الظي ال٣ؿم ؤو ؤلاصاعة (مؿدىض ٧ل مهضع بالخٍغ

: الخغاثِ  عؾم في اإلاؿخسضمت والغمىػ  ألاق٩ا٫ هظه ًىضر الخالي والجضو٫ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 220 ، ص2006دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، تدقٌق الحسابات المعاصرة،  غسان فالح المطارنة،  
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 .أَم ألاشكال و الخشائغ اإلاعخخذمت في سظم الخشائغ الخىؽُمُت : (03)الجذول سكم

 البُان  الشمىص 

 

 

 .بصزا٫ و بزغاج البُاهاث

 .ٖملُت مدضصة ًيخج ٖنها حُٛحر في ال٣ُمت ؤو الك٩ل ؤو م٩ان اإلاٗلىماث 

 

 

 

 .مالخٓاث ؤو حٗل٣ُاث بياُٞت

 

 

 

غ  .مؿدىض ؤو ج٣ٍغ

 

 

 

 .اجساط ال٣غاع

 

 

 .عمؼ الاهخ٣ا٫ مً نٟدت آزغة

 

 

 

 .قغاثِ بزباث صخت الٗملُاث الخؿابُت

 .صوعان وزاث٤ 

 .صوعان اإلاٗلىماث 

 

 

 .الخٟٔ الضاثم للمؿدىضاث ؤو السجالث

ـ: اإلاهضع.   68،65 م م ؾاب٤، مغح٘ اقدُىي، الؿالم ٖبض اصَع

 : ألخزكيري  اإلالخص/ 4

 هٓام ؤي بها ًخمحز والىؾاثل التي لإلحغاءاث جٟهُلي بُان ٖلى الخؿاباث مداٞٔ ٌٗضه الظي اإلالخو هظا ٌكمل

 ؤؾئلت جدضًض بضون  هُا٢ه الٟدو في ًجغي  ٖام بَاع هى اإلالخو ٨ٞإن اإلاكغوٕ، في الضازلُت للغ٢ابت ؾلُم

٣خهغ الٟدو هُا٢ها في ًجغي  مُٗىت  ٌُٗب ومما الضازلُت، في الغ٢ابت عثِؿُت ه٣ُت ؤي ٌٟٛل ال وبظل٪ ٖليها ٍو

 بحغاءاث في والخىخُض جد٤٣ الخيؿ٤ُ ال ؤجها ٦ما الٟدو لىخاثج ٦خابي حسجُل ٖنها ًيخج ال ؤهه هى الىؾُلت هظه

ت إلاؿاٖضًه مترو٥ ؤهه خُث الغ٢ابت .  ًغوجها التي الٟدو بحغاءاث اهخساب خٍغ

 

 .محافؾ الحعاباث و ـالكخه بىؽام الشكابت الذاخلُت: اإلابحث الثالث
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  هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٌٗخبر الخُىة ألاولى في ٖملُت الخض٤ُ٢، وه٣ُت الاهُال١ الظيوصعاؾتبن ج٣ُُم 

ت مضي جُب٤ُ اإلااؾؿت  ًغج٨ؼ ٖليها مداٞٔ الخؿاباث، ٞهى ٣ًىم بالخ٣ُُم مً ؤحل الىنى٫ بلى مٗٞغ

ت، خُث ؾىداو٫ في هظا اإلابدث ؤلاقاعة بلى مؿاولُت مداٞٔ الخؿاباث ًٖ  الؿُاؾاث  صعاؾتاإلاىيٖى

 .الضازلُت، ؤهمُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت في ا٦دكاٝ ألازُاء وؤهم َغ١ الخ٣ُُم وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت

 .ألاخعاء اكدشاف في الذاخلُت الشكابت هؽام أَمُت: ألاول  اإلاعلب

 الخؿاباث مداٞٔ ٢ُام ٖىض وهي ألازُاء ا٦دكاٝ ٖلى لالٖخماص ٦إؾاؽ الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٌٗخبر

ه ؤ بةبضاء ضالت نض١ ٖلى ٍع  40: ٖلى ٌٗخمض ٞةهه اإلاالُت ال٣ىاثم ٖو

 ت ألازُاء مى٘ في الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٞاٖلُت مضي  ال٣ىاثم ًيخج الظي اإلاداؾبي الىٓام في الجىهٍغ

 .اإلاالُت

 اإلاالُت بال٣ىاثم الىاعصة اإلابالٜ لخد٤ُ٣ ألاعنضة ٖملُاث جد٤ُ٣ ازخباعاث. 

ىضما ٗا٫ ٢ىي  الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٩ًىن  ٖو م٨ً ٞو خماص ٍو  بضعحت ٌٗخمض الخؿاباث مداٞٔ ٞةن ٖلُه، الٖا

خماص ًم٨ً وال الىٓام هظا ٩ًىن  ٖىضما وبال٨ٗـ وألاعنضة، الٗملُاث جد٤ُ٣ ازخباعاث ٖلى ؤ٢ل  ٞةهه ٖلُه الٖا

لى الٗملُاث، جد٤ُ٣ ازخباعاث ٖلى ؤ٦بر بضعحت ٌٗخمض ؤن ًجب  الضازلُت الغ٢ابت هٓام وج٣ُُم صعاؾت ٞةن طل٪ ٖو

ت الٗملُاث جد٤ُ٣ ومضي وجى٢ُذ َبُٗت لخدضًض الغثِؿُت الٗىامل مً ٌٗخبر  ال٣ىاثم بىىص لخد٤ُ٣ الًغوٍع

ت ؤزُاء وحىص هى الخؿاباث جض٤ُ٢ ٖملُت في ألاولى اإلاك٩لت ؤن ٦ما اإلاالُت،  هي والثاهُت اإلاالُت، بالٗملُاث حىهٍغ

 الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٖلى ٌٗخمض ؤن ٌؿخُُ٘ وبالخالي ألازُاء، هظه الخؿاباث مداٞٔ ا٦دكاٝ ٖضم زُغ

لى ألاو٫، الخُغ لخ٣لُل اإلاداؾبُت . الثاوي الخُغ لخ٣لُل وألاعنضة جد٤ُ٣ ازخباعاث ٖو

 :هي الخالٖب ؤوحه ا٦دكاٝ ٖلى الخؿاباث مداٞٔ ًغها التي ألاؾباب ومً

  ٖامت زهاثو ؤو مىا٠٢ جىحض: للخالـب اللابلت اإلاىاظم ـلى الخفشف في الذاخلُت الشكابت هؽام دوس 

 اإلاىا٠٢ هظه جخه٠ خُث ٞيها، ٌؿىص ألا٦بر الاخخما٫ وؤن الؿاب٣ت الٟتراث في ٞيها الخالٖب لىخٔ والتي

 :ًلي ما بُنها مً هظ٦غ بالٗمىمُت
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 :بُنها مً :بالفمالت مشجبعت مىاكف /1

 ،اإلاضًىهُت 

 الخُحرة، عى ا لألم الٗما٫ حٗغى 

 الٗما٫ ؤزال٢ُاث ي٠ٗ. 

 :بُنها مً: باإلاؤظعت مشجبعت مىاكف /2

 ا٢خهاصًت، نٗىباث 

 ٖالُت، بمٗضالث الا٢تراى 

 ٖا٫، همى مٗض٫ 

 اإلاىاٞؿت، جؼاًض 

 ي٠ُٗ الضازلُت الغ٢ابت هٓام. 

 :بُنها مً: سكابُت مخاظش /3

 بال٠ًٗ، جخه٠ ؤلاقغاٝ ٖملُت 

 للمؿاولُت، والض٤ُ٢ الىاضر الخدضًض ٖضم 

ً ٞتراث في ؤو الٗمل ؤو٢اث في ؾىاء الٗما٫ بحن الخىاوب هٓام وحىص ٖضم  .الخ٩ٍى

  هى الضازلُت الغ٢ابت ي٠ٗ ه٣اٍ جدضًض وؾاثل ؤخض: ألاخعاء خلم في الذاخلُت الشكابت هؽام دوس 

بها الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٧ان بطا ما وجدب٘ وحىص ألازُاء  ٢ابل قُ٪ ٦ةٖضاص ا٦دكاٞها ًخم ؤم ٌؿخٖى

غي  الخؿاباث مداٞٔ َٝغ مً مىعص وهمي باؾم للضٞ٘  ًخم وهل ال؟ ؤم ا٦دكاٞه الؿهل مً ٧ان بطا ٍو

 .الخالٖب ألوحه الخٗغى مىا٠٢ ًٖ الخدغي  في ٞٗاال الضوع ٌٗخبر وهظا بؿهىلت؟ جى٢ُٗه

  في جخمثل :الاماهت جعبُم ثغشاث مفالجت في الذاخلُت الشكابت هؽام دوس: 

 الابتزاػ، الازخالؽ 

 ؤلاٞهاح، ٖملُاث في الخالٖب 

 اإلاهالر، في الخٗاعى 

 الؿلُت اؾخسضام بؾاءة. 

 ختى ؤهه خُث الضازلُت الغ٢ابت هٓام ج٣ُُم بهضص ٩ًىن  ٖىضما الخؿاباث مداٞٔ جىاحه ألاؾباب هظه مٗٓم

 خُث ٧امل، هٓام اؾمه ش يء هىا٥ ٞلِـ الضازلُت الغ٢ابت هٓام في هامت ي٠ٗ ه٣اٍ وحىص ٖضم ْل في
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اصة الخُب٤ُ ٖملُت في الصخص ي الٗىهغ وحض إلاا جىُٟظها في مُٗىت ه٣اٍ ججاوػ  ًم٨ً  جض٤ُ٢ ٩ًىن  ما ٖو

 :ًلي بما الخؿاباث مداٞٔ ٣ًىم خُث اؾخ٨كاُٞت ألازُاء

 الخالٖب؛ بإوحه الخانت ألاصلت ٞدو 

 باالزخالؽ؛ الخانت الخٟانُل جدضًض 

 مت ومغج٨ب ألاؾلىب، الى٢ذ، اإلاك٩لت، وهُا١ الخؿاعة ون٠ . الجٍغ

 مؿاولُت مداٞٔ الخؿاباث لىٓام الغ٢ابت الضازلُت: اإلاعلب الثاوي

 خماًت وي٘ ؤحل مً وطل٪ الضازلُت الغ٢ابت هٓام وج٣ُُم بضعاؾت  ٣ًىم ؤن الخؿاباث مداٞٔ واحب مً

 اإلاالُت البُاهاث ٖلى الخهى٫  ؤحل ومً والازخالؽ، الؿغ٢ت إلاى٘ اإلااؾؿاث هظه وممخل٩اث ؤنى٫  ٖلى ٧اُٞت

 مما اإلااؾؿاث، هظه بصاعة ًٖ اإلال٨ُت اهٟهلذ خُث ال٣غاعاث واجساط الخسُُِ ٖملُاث في الؾخسضامها الض٣ُ٢ت

اصة بلى الضازلُت للغ٢ابت اإلاؿخمغ الخُىع  ؤصي  الغ٢ابت لىٓام ج٣ُُمه هخاثج بن ٖليها، الخؿاباث مداٞٔ اٖخماص ٍػ

 41.ؤلاحغاءاث هظه إلاثل اإلاُلىب واإلاضي اؾخسضامها، اإلاُلىب الخض٤ُ٢ بحغاءاث َبُٗت ٖلى جازغ الضازلُت

 :ًلي ما زال٫ مً جخطر ألاهٓمت هظه خى٫  الخؿاباث مداٞٔ مؿاولُت بن

 وؤهٓمت وؾاثل وج٣ُُم ٞدو ًٖ ٧املت مؿاولُت مؿاو٫ الخؿاباث مداٞٔ ٌٗخبر: اإلاحاظبُت الشكابت /1

 ومضي بالضٞاجغ اإلاسجلت اإلاداؾبُت البُاهاث ص٢ت ومضي الخض٤ُ٢ بٗملُت نلت طاث ٧ىجها اإلاداؾبُت الغ٢ابت

خماص بم٩اهُت  الٟدو، مدل اإلاالُت الٟترة ًٖ للماؾؿت اإلاالي للىي٘ اإلاالُت واثم ال٤ صاللت ومضي ٖليها، الٖا

 اإلاالُت وال٣ىاثم الخخامُت الخؿاباث في ؤلاٞهاح صعحت ٖلى وواضر مباقغ جإزحر ًازغ ألهه وا٦دكاٝ ألازُاء

 مداٞٔ ٖلى ًجب ٦ظل٪ الخاعجي، الخض٤ُ٢ ؤهضاٝ مً ؤؾاس ي هضٝ ٌٗخبر والظي اإلاالي اإلاغ٦ؼ ٖلى صاللتها ومضي

 42. الخض٤ُ٢ ٖملُت في حىهغي  ؤزغ طاث ٧ىهه الىٓام لهظا زانت ٖىاًت ًبظ٫ ؤن الخؿاباث

ت الشكابت /2  اإلااؾؿت في الضازلُت الغ٢ابت هٓام وج٣ُُم صعاؾت ًٖ مؿاو٫ الخؿاباث مداٞٔ ٌٗخبر ال :ؤلاداٍس

ت الؿُاؾاث جىُٟظ ويمان مم٨ىت بهخاحُت ٦ٟاًت ؤ٦بر جد٤ُ٣ بلى ؤؾاؽ حهضٝ ألهه الٟدو، مدل  َب٣ا ؤلاصاٍع

ت الغ٢ابت وؾاثل بٌٗ ؤن مُٗىت ْغوٝ في له جبحن بط ول٨ً اإلاغؾىمت، للخُت  ٖلى جإزحر ؤو ٖال٢ت لها ؤلاصاٍع
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 57-48، ص ص 2005الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، الرقابة المحاسبٌة فً النظامٌن الٌدوي و االلكترونً، ثناء علً القبانً،  
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 32وجدان علً أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  
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 جل٪ صعاؾت وج٣ُُم ٖىضها ٖلُه ًجب الخض٤ُ٢، مىيٕى اإلاالُت ال٣ىاثم ؤو الخخامُت الخؿاباث صاللت مضي

 43. وألاهٓمت الىؾاثل

 وم٣اًِؿه الضازلي الًبِ هٓام ج٣ُُم ٞدو ًٖ مؿاوال الخؿاباث مداٞٔ ٌٗخبر: الذاخلي الضبغ /3

ٗىص الخض٤ُ٢، مدل اإلااؾؿت في اإلاؿخٗملت  حهضٝ الضازلُت الغ٢ابت ٞغوٕ مً الٟٕغ هظا ؤن بلى طل٪ في الؿبب َو

 جد٤ُ٣ ًٖ مؿاوال ٌٗخبر وبالخالي اؾخٗما٫، ؾىء ؤو ازخالؽ ؤي يض مىحىصاجه ؤو اإلاكغوٕ ؤنى٫  خماًت بلى

 مً الخ٣لُل ٖلُه ػما ا ب٫ هغي  ولهظا اإلاكغوٕ، ومىحىصاث التزاماث جد٤ُ٣ بلُه ًُلب خُث الهضٝ، هظا

 44. ٞيها الازخالؽ و الٛل اخخماالث

 جىثُم و جفهم محافؾ الحعاباث لىؽام الشكابت الذاخلُت: اإلاعلب الثالث

 الىٓام ٖمل ٦ُُٟت جٟهم في جُٟض التي والىزاث٤ البُاهاث بخجمُ٘ الخؿاباث مداٞٔ ٢ُام ٖلى ًيبػي

غ وبما اإلااؾؿت في اإلاخبٗت الضازلُت الغ٢ابت وبحغاءاث والؿُاؾاث  الخض٤ُ٢ ٖملُت لخسُُِ ٧اٝ ؤؾاؽ ًٞى

 حٗخبر ألجها الضازلُت اإلاداؾبُت بالغ٢ابت باالهخمام اإلاداٞٔ هىصر وبهىا للخض٤ُ٢، ألاؾاؾُت ؤلاحغاءاث وجهمُم

غ ٖلى ؤلاصاعة ٌؿاٖض هاما ٖىهغ اصة ؤي ؤن خُث ؤًًا، له مُٟضة ؤجها ٦ما ٖملُاتها جٍُى  ٖىانغ ٞاٖلُت في ٍػ

 مً ؤًٞل ؤؾاؾا وحُٗي اإلاداٞٔ مً الازخباعاث اإلاُلىبت ٦مُت ج٣لُل بلى ًاصي الضازلُت اإلاداؾبُت الغ٢ابت

 بصاعة بباٙل ٖلُه ُٞجب الضازلُت الغ٢ابت هٓام وج٣ُُم صعاؾت لًغوعة وهٓغا اإلاداؾبُت، السجالث في الث٣ت

 بدُث قٟاهت اإلاكغوٕ بصاعة بزباع ًخم الٗاصة وفي اإلابضجي، الٟدو زال٫ ا٦دكٟها ي٠ٗ ه٣اٍ ؤي ًٖ اإلاكغوٕ

٘، الخصخُحي ؤلاحغاء اجساط ؤلاصاعة حؿخُُ٘ غ بةٖضاص الخؿاباث مداٞٔ ٣ًىم طل٪ بٗض الؿَغ  م٨خىب ج٣ٍغ

كغح الخض٤ُ٢، لجىت ؤو ؤلاصاعة مجلـ بلى وجىحيهه م اإلا٣ترخت والخُىاث ال٠ًٗ ٖىانغ ُٞه َو  الىٓام، لخ٣ٍى

غ بٖضاص ًخم الخاالث بٌٗ وفي  45. ؤزغ مؿاو٫ ؤي ؤو اإلاغا٢ب بلى ًغؾل عؾمي ج٣ٍغ

م٨ً  ٖىانغ لخىيُذ الخض٤ُ٢ لجىت ؤو ؤلاصاعة ومجلـ الٗلُا باإلصاعة الخؿاباث مداٞٔ اجها٫ ٍو

 46: في جخمثل التي اإلاالُت ال٣ىاثم ٞدو زال٫ هٓغه جلٟذ والتي الضازلُت الغ٢ابت في الهامت ال٠ًٗ

ش /1 ب هسمً ؤن الهٗب مً لِـ: الخذكُم ـملُت مً كجضء إـذادٍ ًخم الزي الذاخلُت الشكابت جلٍش  بالخ٣ٍغ
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 412، ص 2006الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، المراجعة بٌن النظرٌة و التطبٌق، السٌد احمد لطفً أمٌن،   
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 .323-321،، ص ص 2007الدار الجامعٌة، الجزء الثانً، اإلسكندرٌة، مصر،موسوعة معاٌٌر المراجعة،  طارق عبد العال حماد،  
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، قرار ٌحدد محتوى معاٌٌر تقارٌر 2013 جوان 24 المؤرخ فً 30القرار رقم وزارة المالٌة، .  الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

 .   محافظ الحسابات
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 114ٌوسف محمود جربوع، مرجع سٌق ذكره، ص   
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غ ٌكمله إلاا ومسخلٟت ٦ثحرة ؤق٩اال غ هظا ًدخىحها التي اإلاىايُ٘ بٌٗ ًلي ما وفي الضازلُت، الغ٢ابت ج٣ٍغ  الخ٣ٍغ

ت بلى جدخاج ع٢ابت مجاالث لضحها التي (اإلا٣ٗضة اإلاكغوٖاث في  ع٢ابُت بحغاءاث جدب٘ ال التي اإلاكغوٖاث في ؤو) ج٣ٍى

 .مدضصة

 ضة اإلاؿدىضاث بضون  الى٣ضًت الدؿضًضاث  .اإلاٍا

 الاثخمان خضوص ازخباع صون  للٗمالء البُ٘ بجمام. 

 صوعٍا للٗمالء خؿاب ٢ىاثم بعؾا٫ في ؤلازٟا١. 

 ٞيها مىزى١  الٛحر اإلاداؾبُت السجالث خٟٔ ؤو اإلاؿخمغ، الجغص خؿب اإلاسؼون ٢ُىص خٟٔ في ؤلازٟا١. 

 مىاؾبت جإمُيُت حُُٛت جىحض ال. 

 قغاء زهم ٖلى الخهى٫  في ؤلازٟا١. 

 الكغاء ٞىاجحر ؾضاص اػصواج. 

 اث ا اهذ ؤؾباب جدضًض ٖضم ت الخ٩ال٠ُ ٞع  .اإلاُٗاٍع

 اصة ض بما الخُاب٤، ازخباع ٞغو١ ٍػ . اإلا٣ٗى٫  الخض ًٖ ًٍؼ

ش /2  باإلاكغوٕ اإلاؿئىلحن هٓغ بلٟذ الخؿاباث مداٞٔ ٢ام بطا: الذاخلُت الشكابت في الضفف مجاالث ـً جلٍش

غ بةٖضاص ؤًًا ٣ًىم ٞةهه الضازلُت، الغ٢ابت ٖىانغ بٌٗ في ال٠ًٗ بلى غ ألن ما٢ذ ج٣ٍغ  ال٣ىاثم ًٖ الخ٣ٍغ

مىما للمكغوٕ، اإلاالُت الؿىت جهاًت بٗض ؤقهغ ٖضة بلى ًدخاج اإلاالُت  جىنُاث جُب٤ُ اإلاكغوٕ ٖلى ًجب ٖو

غ بنضاع بمجغص الخؿاباث مداٞٔ جب اإلاا٢ذ، الخ٣ٍغ غ، جٓهغ ؤن ًجب ال٠ًٗ ه٣اٍ ؤن هالخٔ ؤن ٍو  بالخ٣ٍغ

 ه٣اٍ ٖلى ًدخىي  ؤن ًجب خُث بحغاءاجه، بجبإ في اإلاكغوٕ بزٟا١ ٧ىجها مً ؤ٦ثر الىٓام مىاؾبت لٗضم ٦مثا٫

 .للمكغوٕ الكضًض الاهخ٣اص جىحُه صون  ال٠ًٗ

اصة ٣ًىم ٞةهه اإلاكا٧ل بٌٗ الخؿاباث مداٞٔ وحض بطا :الذاخلُت الشكابت في ضفف هلاط وحىد ـىاكب/3  بٍؼ

ه ؤ بخٗضًل ٣ًىم ال هىا اإلاجاالث هظه في الخد٤٣ ازخباعاث  في اإلاىحىصة ال٠ًٗ لى٣اٍ مباقغة ٦ىدُجت اإلانهي ٍع

ٗخمض ٣ِٞ، للخض٤ُ٢ ؤولُت ٦سُىة الضازلُت الغ٢ابت وج٣ُُم بضعاؾت ٣ًىم ول٨ىه الضازلُت، الغ٢ابت هٓام  ٢غاعه َو

 حضا يُٟٗت الغ٢ابت ٖىانغ ج٩ىن  ٢ض الخاالث بٌٗ في الخد٤٣، ازخباعاث هخاثج ٖلى وحٗضًله الغؤي بنضاع ٖلى

 :الخالُت البضاثل بحن مً مٗحن ٖمل اجساط الخؿاباث مداٞٔ ٖلى ًجب وهىا
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 البا الٗملُاث، مً ٦بحرة وؿبت لخُُٛت الخد٤٣ ازخباعاث بخىؾُ٘ الخؿاباث مداٞٔ ٣ًىم ٢ض  ما ٚو

ا هظا ؤلاحغاء ٩ًىن  ٟحن حكُٛل ًم٨ىه وال نٛحرا اإلاكغوٕ ٩ًىن  ٖىضما يغوٍع  هٓام ٖلى للمداٞٓت مْى

ت اإلاكغوٖاث) طل٪ ٖلى مىاؾبت مثا٫ ع٢ابت  نٛحرا وال٣ُىص السجالث حجم ٩ًىن  ٢ض ول٨ً ،(الخحًر

 .٦بحر و٢ذ يُإ صون  ٧افي صلُل ٖلى الخهى٫  مداٞٔ الخؿاباث ٌؿخُُ٘ بدُث

 ُُ٘ؤو الهامت، ألازُاء مً الىاجج الخُغ ٧ان بطا الخد٤٣، ازخباعاث جىؾُ٘ الخؿاباث مداٞٔ ٌؿخ 

ما٫ ٚحر  .٦بحرة ال٣اهىهُت ألٖا

 ُُ٘ما٫ ألصاء اإلاكغوٕ جىحُه الخؿاباث مداٞٔ ٌؿخ ت ألٖا  .للخض٤ُ٢ ٢ابل الىٓام ًجٗل بما الًغوٍع

 خٟٔ هٓام بٖضاص مداولت ُٞم٨ىه باألزُاء ملُئت والسجالث للىٓام يُٟٗا جغ٦ُبا الخؿاباث مداٞٔ وحض وبطا

 .هٟؿه السجالث

 ج٩ىن  الكٟهُت الا٢تراخاث ؤن الخؿاباث مداٞٔ ٌٗخ٣ض ٢ض الخاالث، بٌٗ في :الشفهُت الاكتراحاث وضق /4

 .(مٗحن ًىمُت ٢ُض )مثل منهي عي  ؤ بلى خاحت في اإلاكغوٕ ٧ان بطا ؤو ؤؾاؾُت، اإلاك٩لت ٧اهذ بطا زانت ٧اُٞت

مىما  طل٪ ألن قٟاهت، جىحيهها ؾب٤ التي جل٪ قاملت م٨خىب، ق٩ل في الخىنُاث مٗٓم بُٖاء ألاًٞل مً ٖو

دهل بٗض ما في جدضر زُحرة ؤزُاء وحىص خالت في ال٣اهىهُت اإلاؿاثلت مً الخؿاباث مداٞٔ ًدمي  ٞهم ٖلى ٍو

 : زال٫ مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام

 إل ٤ ًٖ بٖضاصه ًخم الضازلُت الغ٢ابت لىٓام ون٠ ٖلى الَا  زغاثِ قاملت الخؿاباث مداٞٔ ٍَغ

 وؤلاحغاءاث؛ الؿُاؾاث الخؿاباث وصلُل

 والسجالث؛ اإلاؿدىضاث ٞدو 

 ٟي مً اؾخٟؿاعاث ٖمل حن ؤلاصاعة قامل الٗمُل مْى ٟي واإلاكٞغ  الخؿاباث؛ ومْى

 الٗمُل وؤٖما٫ ؤوكُت مالخٓت. 

 2: آلاحي زال٫ مً لها ووٗغى مسخلٟت، ؤق٩اال ًىز٤ ؤن الخؿاباث مداٞٔ ٖلى

 الغ٢ابت وجٟهم الخدلُل ص٢ت في الضازلُت الغ٢ابت مظ٦غة مضزل محزة ج٨مً :الذاخلُت الشكابت مزكشاث 

 الخُت، مكغوٖاث إلهجاح ال٣غاعاث الالػمت بنضاعاث ؾلُت ناخبه ًسى٫  ٢اهىوي خ٤ التي هي اإلاالُت

ٗت حاهؼة وؾُلت طاتها خض في حٗخبر ال هظا م٘ اإلاالُت لخدلُل الغ٢ابت الىؾُلت وهظه  آزغ لصخو وؾَغ

 ٣ًضم ال ٞةهه الضازلُت، للغ٢ابت الخض٤ٞ زغاثِ م٘ بالضمج مٗغويا لم ٨ًً بطا اإلاظ٦غة، ٦خب الظي ٚحر
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ٗت نىعة بىن  حضص ؤشخام ٩ًل٠ هاما ٖىضما ٩ًىن  ألامغ وهظا للىٓام، ؾَغ  الغ٢ابت جض٤ُ٢ في ًٚغ

 .اإلاالُت

عت   الضازلُت، للغ٢ابت الخؿاباث مداٞٔ جٟهم لخىز٤ُ ؤزغي  وؾُلت ٞهي :الذاخلُت الشكابت جذفم خٍش

غ زغاثِ  اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث لىٓام ومبؿِ ؾهل اؾخٗغاى بظاتها الضازلُت الغ٢ابت جض٤ٞ وجٞى

 ٞةن طل٪ وم٘ وألاخضار، اله٣ٟاث واؾخٗغاى مٗالجت زال٫ مً الغ٢ابت اإلاؿخسضمت وبحغاءاث

غ ؤؾاؾا بإجها ًخمحز الخض٤ٞ زغاثِ ؤؾلىب  إلاداٞٔ ًم٨ً بما الٗمُل لىٓام مىحؼة ٖامت هٓغة جٞى

ُت مُٟضة، وحؿاٖض جدلُلُت ٦إصاة مٗها الخٗامل مً الخؿاباث  ؤوحه ٖلى حُض بك٩ل اإلاٗضة الخض٤ٞ زٍغ

٤ ًٖ ال٣هىع  غ ٍَغ ٣ت واضخا ٞهما جٞى  مٗٓم في جخٟى١  وهي الىٓام، حكُٛل مً زاللها ًخم التي للٍُغ

٣ه ًٖ ًخم ٦إؾلىب اإلاظ٦غة ٖلى الاؾخسضاماث هاع ٖامت وبهٟت الىٓام، جىنُل زهاثو ٍَغ  مضي إْل

 ومً اإلاظ٦غة، ٢غاءة ًٖ بُاوي جدب٘ عؾم ٖىض ؤٌؿغ ألامغ ٩ًىن  خُث الىاحباث بحن مالثم ٞهل وحىص

ُت جدضًث ًخم ؤن ؤًًا الؿهل  اؾخسضام ًخم ؤن ٖاصي ألامغ ٚحر وؾُٗض باإلاظ٦غة، عهت باإلا٣ا الخض٤ٞ زٍغ

 في والسجالث جض٤ٞ اإلاؿدىضاث ون٠ بلى حهضٝ ٦الهما خُث الىٓام، هٟـ لىن٠ ألاؾلىبحن هظًً

خم اإلاداؾبي، الىٓام ُت اإلاظ٦غة صمج ألاخُان بٌٗ في ٍو خى٠٢ ٢غاع مٗا، الخض٤ٞ وزٍغ  ؤخض اؾخسضام ٍو

 ٖلُه ؤهُدهل ًم٨ً الظي للٟهم اليؿبُت الؿهىلت: ٖاملحن ٖلى مٗا اؾخسضامهما ؤو ألاؾلىبحن هظًً

 .لإلٖضاص اليؿبُت والخ٩لٟت الخالُت، والؿىت الخالُت للؿىت الخؿاباث مداٞٔ
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 : خالصت الفصل

 مما ؾب٤، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ألاهمُت التي ًدٓى بها مٟهىم هٓام الغ٢ابت الضازلُت حٗمل بالضعحت ألاولى

تؤلاحغاءاثٖلى خماًت ؤنىلها وؤمىالها، ومؿاٖضة ؤًٖائها في جىُٟظ مهامهم، و٦ظا جصخُذ    الغ٢ابُت اإلاىيٖى

جب ؤن ٌؿخمغ في ٞدو وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت  مً َٝغ ؤلاصاعة مً زال٫ جغ٦حز مداٞٔ الخؿاباث ٖليها، ٍو

 التي حؿخسضمها اإلااؾؿت، ٞةطا وحض مداٞٔ الخؿاباث وؤلاحغاءاثالضازلُت ختى ًم٨ىه مً ؤلاإلاام باألؾالُب 

خماص ٖلُه ومُب٤ ٞةهه ًدض مً  ؤن م٨ً الٖا ٗا٫ ٍو خىؾ٘ في الازخباعاثهٓام الغ٢ابت الضازلُت ٢ىي ٞو  ٍو

٩ىن لضًه ؤؾاؽ م٣ٗى٫ الؾخسضام ؤؾلىب الُٗىت ؤلاخهاثُت بط ؤن ٞدو الٗملُاث اإلاالُت  ،ؤلاحغاءاث ٍو

خماص ٖلُه بال٩امل ٌٗخبر م٩ل٠ ل وال صاعي له َاإلاا ؤن هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًم٨ً الٖا  .وجدخاج بلى و٢ذ ٍَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 في دوس ةدساظت ظابم

محافؾ الحعاباث في 

جلُُم هؽام الشكابت 

 الذاخلُت
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 :جمهُذ الفصل  

ً حشِش ي ، دوس محافؾ الحعاباث   اٖخمضها في ٞهلىا هظا ٖلى صعاؾت ؾاب٣ت إلاظ٦غة جسغج الُالبت  وعٍش

  2012- 2011حامٗت مدمض زًُغ ، بؿ٨غة الؿىت الجامُٗت في جلُُم هؽام الشكابت الذاخلُت ،

مداٞٔ  الخٗٝغ هظا البدث في وطل٪ للٓغوٝ الخالُت التي لم جم٨ىا مً ال٣ُام بضعاؾت مُضاهُت خُث ؾاٖضها

٣ت ٖمله الخؿاباث و ٖلى  جد٤ُ٣ ؤحل مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام وج٣ُُم اإلاالُت ال٣ىاثم بٖضاص و٦ُُٟت ٍَغ

الضازلُت و ٢ؿمىا  الغ٢ابت لىٓام ج٣ُُمها في اإلااؾؿت ؾاٖض الظي مداٞٔ الخؿاباث ووحىص اإلاؿُغة، ألاهضاٝ

 :هظا الٟهل بلى

 مكخب محافؾ الحعاباث حعب الذساظت العابلت:  اإلابحث ألاول 

ش النهائي إلاحافؾ الحعاباث: اإلابحث الثاوي لت اإلاخبفت والخلٍش  ؤلاحشاءاث اإلاخفللت بالعٍش
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 مكخب محافؾ الحعاباث حعب الذساظت العابلت: اإلابحث ألاول 

 .الخذماث التي ًلىم بها اإلاكخب: ول اإلاعلب ألا

 :بن اإلا٨خب ًيكِ في مجا٫ اإلاُضان اإلاالي واإلاداؾبي بدُث ٣ًىم بما ًلي

 مؿ٪ اإلاداؾبت واإلاخابٗت الجباثُت واإلاداؾبُت لألشخام الُبُُٗحن ٧اإلادامي والهُضلي، وألاشخام /1

ت ،  داث الجباثُت الكهٍغ حن ٧اإلااؾؿاث، والخهٍغ هُاث الخخامُت وال٣ىاثم اإلاالُت و٧ل ا اإلاحزوبٖضاصاإلاٗىٍى

ما٫  .الضوعٍت لؼباثىه ألٖا

 صاثغة، والًت،(ث حباثُت ٦ما جخًمً ٖملُاث الًُٗ لضي مسخل٠ اللجان اج٣ضًم زضماث جخمثل في اؾدكاع/2

ىُت  .َو

 ٣ًىم اإلا٨خب باإلاهاص٢ت ٖلى خؿاباث اإلااؾؿاث ؾىاء ٧اهذ ماؾؿت طاث مؿاولُت مدضوصة ؤو ماؾؿت/3

 .مؿاهمت ؤو حمُٗاث ز٣اُٞت، احخماُٖت، ؤو مهغحاهاث والثُت

 ث ٢ًاثُت في مجا٫ مداؾبت وهظا بىاءا ٖلى خ٨م ٢ًاجي ناصع مً اإلاد٨مت ؤو اإلاجلـا٣ًىم بةٖضاص زبر  /4

 .ًخم مً زالله حُٗحن زبحر في ٢ًُت ما

ت الخؿاباث صخت ٖلى بكهاصجه باإلصالء وطل٪ اإلاؿخ٣لت ال٣اهىهُت الغ٢ابت بٗملُت ٣ًىم ٦ما  مً والخد٤٣ الؿىٍى

غ في اإلاُٗاة اإلاٗلىماث  باإلياٞت اإلااؾؿت، حؿُحر في الخضزل صون  وطل٪ بالدؿُحر، الخام ؤلاصاعة مجلـ ج٣ٍغ

ا وكاَها ؤجهذ التي للماؾؿاث الخهُٟت زضماث بلى  .مثال ٧اإلٞالؽ ؤزغي  ألؾباب ؤو بصاٍع

 .اإلاحاظبت ومهىت الخجاسي  اللاهىن  حعب الحعاباث محافؾ بها ًلىم التي ؤلاحشاءاث: اإلاعلب الثاوي

ًه ؤو الخى٦ُل هظا ول٣بى٫  بخى٦ُل وطل٪ مُٗىت ماؾؿت بخض٤ُ٢ الخؿاباث مداٞٔ ٣ًىم  احتهاصاث هىا٥ ٞع

 بلى والضزى٫  الخى٦ُل ٢بىله خالت في وطل٪ اإلابدث هظا في له هخُغ١  ؾٝى ما وهظا الخؿاباث مداٞٔ ًبظلها

ُٟت ًه خالت في و الْى  ؤلاحغاءاث بلى زم ومً الٗمل بمل٠ الخانت الضهُا الاحتهاصاث بلى طل٪ وبٗض للخى٦ُل ٞع

٣ت اإلاخٗل٣ت . الخؿاباث مداٞٔ ًدبٗها التي بالٍُغ

 .سفضه أو الخىكُل كبىل  إظاس في الحعاباث إلاحافؾ ؤلاحشاءاث اإلابذئُت *

 الخىكُل كبىل : أوال

٣ت ج٩ىن  ؤن ًجب  بٖضاص ختى الخى٦ُل ٢بى٫  مىظ مىهجُت ٖلى وجغج٨ؼ خظعة الخؿاباث مداٞٔ ٖمل ٍَغ

غ ت الخؿاباث مهاص٢ت ج٣ٍغ ُٟت، في البضء و٢بل بالخى٦ُل الاؾدكٗاع ٖىض .الؿىٍى  ؤن الخؿاباث مداٞٔ ٖلى الْى

 :ًلي بما له حؿمذ التي الخىُٟظ خحز الاحتهاصاث بٌٗ مؿب٣ا ًً٘ ؤن ٢بل وهظا بؿهىلت ٢بىله ببضاء مً ًمخى٘

 اث الخىافي َاثلت جدذ الؿ٣ٍى ججىب ُت واإلامىٖى  .وال٣اهىهُت الكٖغ

 ت الخ٣ىُت ؤلام٩اهُاث ؾُما ال باإلاهمت ال٣ُام بم٩اهُت مً الخإ٦ض  .إلا٨خبه والبكٍغ

 ه ال اإلا٣ترح الخى٦ُل ؤن مً الخإ٦ض  بُالن ؤزُاع ع٢بت ا الم اإلااؾؿت ججىب زم ومً مسالٟاث حكٍى

 .للمؿاهمحن مضاوالث حمُٗتها

ت والخىُٓماث ال٣ىاهحن يىء ٖلى جضعؽ الخىنُت هظه بن  الخؿاباث إلاداٞٔ الضهُا الاحتهاصاث اإلاٟٗى٫، الؿاٍع

ُٟت، في والبضء الخى٦ُل ٢بى٫  ٢بل  الظي للخى٦ُل ٢بىله ببضاء ٢بل الخؿاباث مداٞٔ ٖلى ًجب خُث الْى

 :الخالُت الاحتهاصاث الخىُٟظ خحز ًً٘ ؤن به، ٌؿدكٗغ

 ه ٖضم مً الخؿاباث مداٞٔ ًخإ٦ض اث الخىافي َاثلت جدذ و٢ٖى ُت واإلامىٖى  .وال٣اهىهُت الكٖغ
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 حن الخالُت ال٣اثمت الخؿاباث مداٞٔ ًُالب حن للمخهٞغ ً مجلـ ؤًٖاء ؤو ؤلاصاٍع  ومجلـ اإلاضًٍغ

 .الُٗيُت باألمىا٫ اإلاؿاهمحن ٢اثمت ألامغ ا٢خط ى وبطا اإلايؿىبت واإلااؾؿاث ع٢بت ا الم الغ٢ابت للماؾؿت

 ؤن اإلاٗؼو٫ والؼمُل اإلااؾؿت ؤمام ًخإ٦ض ؤن ٖلُه مٗؼو٫ الخؿاباث مداٞٔ بدبضًل اؾدكٗاع خالت وفي 

 .حٗؿُٟا ٨ًً لم ٢غاع ٖؼله

 الظي الخؿاباث مداٞٔ زل٠ بطا ما خالت وفي ٌ اإلاٛاصع  بالؼمُل الاجها٫ ٖلُه جى٦ُله، ججضًض ٞع

 .جى٦ُله ججضًض ٢بى٫  ٖضم ؤؾباب ًٖ الؾخٗالم

 الخى٦ُل وبدىُٟظ بالخ٨ٟل له حؿمذ م٨خبه ٦ٟاءاث ؤن مً ًخإ٦ض ؤن الخؿاباث مداٞٔ ٖلى ًجب 

٣ت صخُدت  .بٍُغ

 ت ب٩ل مهمخه جلبُت بةم٩اهه ؤهه مً ًخإ٦ض ؤن ؤًًا ٖلُه ًجب ٦ما . اإلااؾؿت مؿحري  ػاء ب ؾُما ال خٍغ

 :الخىكُل وكبىل  ألاولُت الاحتهاداث جلبُت بفذ الىؼُفت إلى الذخىل : ثاهُا

o ُت مً ًخإ٦ض ؤن الخؿاباث مداٞٔ ٖلى ًجب  الٗاصي الٗام اإلاجلـ َٝغ مً الخالت خؿب حُِٗىه قٖغ

 بما الٗامت ال٣ىاهحن ًمط ي ٌُٗىه، الظي الخإؾِس ي اإلاجلـ في خًىعه خالت وفي الخإؾِس ي ؤو اإلاجلـ

ًدًغ  لم بطا"و" الخى٦ُل ٢بى٫  "اإلاالخٓت م٘ اإلادًغ ًمط ي ٖاصي ٖام مجلـ َٝغ مً جم حُِٗىه بطا

 ".٦خابُا للماؾؿت ب٣بىله ًضلي للمجلـ

o الن الخى٦ُل، ٢بىله ٖىض الخؿاباث مداٞٔ ٖلى ًجب الخُٗحن ؤق٩ا٫ ٧ل في في  لِـ ؤهه ٦خابُا ؤلٖا

ُت مسالٟت خالت في وال الخىافي ويُٗت  .جىُٓمُت ؤو قٖغ

o ٤ ًٖ ٌٗلم ؤن الخؿاباث مداٞٔ ٖلى ًجب ٢امذ  التي الجهت ؤلاًضإ ونل م٘ مًمىهت عؾالت ٍَغ

 .الخى٦ُل ل٣بىله الخالُت ًىما 18 ْٝغ في بخُٗىه

o عؾالت ع٢بت ا الم اإلااؾؿت بلى ًغؾل ؤن الخؿاباث مداٞٔ ٖلى ًجب الخى٦ُل جىُٟظ في البضاًت ٢بل 

 .الخؿاباث مداٞٔ جى٦ُل جُب٤ُ بلى ا حكحر

o وآلاحا٫  الخضزل ٞتراث اإلاؿخٗملت، الٗمل َغ١  اإلاخضزلحن، اإلاهمت، مؿاولُت: بلى حكحر الغؾالت هظه

غ، إلًضإ ال٣اهىهُت آلاحا٫ اخترامها، ًجب التي ال٣اهىهُت  .ألاحٗاب الخ٣اٍع

o ٖلى للخهى٫  بؿلٟه ًخهل ؤن خضًثا حُِٗىه جم الظي الخؿاباث مداٞٔ ٖلى ًجب جى٦ُله جىُٟظ ٖىض 

٣ت بخى٦ُله الخ٨ٟل في جُٟضه ٧ل مٗلىمت ُت صخُدت بٍُغ  .وقٖغ

o ُٟت بلى الضزى٫  لخلٟه ٌؿهل ؤن اإلاٛاصع الخؿاباث مداٞٔ ٖلى ًجب  الخًامً بمبضؤ ٖمال وهظا الْى

 .بحن الؼمالء

o و٦إهه  ؤٖاله بليها اإلاكاع ؤلاحغاءاث اخترام هاالء مً واخض ٧ل ًلتزم الخؿاباث مداٞٓي حٗضص خالت وفي

 .إلاٟغصه ًخهٝغ

 اللبىل  سفض حالت: ثالثا

م بخُِٗىه، ٖلما ًداٍ ؤو بخى٦ُل بالخ٨ٟل الخؿاباث مداٞٔ اؾدكٗاع جم بطا ه ٚع  الخىافي َاثلت جدذ و٢ٖى

اث ؤو  الخى٦ُل هظا ل٣بى٫  ال٣اهىهُت لل٨ٟاءة ا٦دؿابه بٗضم اإلااؾؿت بةٖالم ٖلُه الخىُٓمُت، ؤو ال٣اهىهُت اإلامىٖى

(ٌ ش مً ًىما 18 ْٝغ في وهظا اؾخالم مثبذ م٘ مًمىهت عؾالت بىاؾُت (مبرع ٞع  بطا ألامغ، بهظا ٖمله جاٍع
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ٌ جىُٓمي ؤو ٢اهىوي امخىإ ؤو الخىافي خالت في الخؿاباث مداٞٔ ٨ًً لم  ؤلاحغاء بةجبإ ٖلُه الخى٦ُل ٢بى٫  ًٞغ

 ؤًًا ٖلُه والخىُٓمُت ال٣اهىهُت ؤلاقهاع بةحغاء اإلااؾؿت ٢امذ وان ؾب٤ وبطا الخجاعي، ال٣اهىن  في اإلاىهىم

ًه عؾالت في ًُلب ؤن . الخى٦ُل ل٣بى٫  ٞع

ش النهائي إلاحافؾ الحعاباث : اإلابحث الثاوي لت اإلاخبفت والخلٍش  الاحشاءاث اإلاخفللت بالعٍش

 .الفمل بملف الخاصت الذهُا الاحتهاداث: ألاول  اإلاعلب

حن ه٣ل لم بن ؤؾاؾحن مؿدىضًً مؿ٪ ٖلُت جٟغى الخؿاباث مداٞٔ إلاهمت الضاثم الُاب٘ بن  في بحباٍع

 :ًلي بما الخؿاباث إلاداٞٔ ٌؿمذ اإلاؿدىضاث هظه مؿ٪ خُث ؾىىي  مل٠ صاثم، مل٠ احتهاصاجه، جىُٟظ

 ٕ٣ت بجبا ت الٗىانغ ٧ل حم٘ مً والخإ٦ض ع٢بت ا للم ٍَغ  الخؿاباث خى٫  عؤي مبرع ًٖ للخٗبحر الًغوٍع

ت اإلاٗغويت  لٟدهه، الؿىٍى

 اخخما٫ وم٘ الخى٦ُل مضة َىا٫ اإلاغا٢بت اإلااؾؿت خى٫  صاثم َاب٘ طاث مٗلىماث خىػجه في ج٩ىن  ؤن 

 ججضًضه،

 ّحر الاخخٟا ما٫ ًٖ بضلُل ألامغ ا٢خط ى بطا وجٞى ذ التي ألٖا  اإلاؿخٗملت والىؾاثل الاحتهاصاث ؤحٍغ

ُت مضي خى٫  عي  ؤ ببضاء للىنى٫ بلى ت، الخؿاباث ومهضا٢ُت قٖغ  الؿىٍى

 ٣ت ج٩ىن  ؤن ني الهُٗض ٖلى اإلا٣بىلت اإلاهىُت لل٨ُُٟاث مُاب٣ت ٖمله ٍَغ  والضولي، الَى

 ٝاإلاؿاٖضًً َٝغ مً ؤحغي  الظي الٗمل ٖلى ؤلاقغا. 

 الذائم اإلالف: أوال

٣ت :واإلاضمىن  الشكل /1  والىٓام ع٢بت ا الم اإلااؾؿت زهاثو ٖلى مخى٢ٟت الضاثم اإلال٠ ومًمىن  الترجِب ٍَغ

 :آلاجُت الٟهى٫  خى٫  الخمدىع  ًم٨ىه ؤهه بال الخؿاباث، مداٞٔ إلا٨خب الضازلي

 ووخضاتها ماؾؿت بلى حكحر التي: ع٢بت ا الم باإلااؾؿت الخانت الٗمىمُاث. 

 الغ٢ابت  صخت ٖامت بهٟت بخ٣ُُم ٌؿمذ ؾىض ٧ل ٖلى الٟهل هظا ًدخىي  ؤن ًم٨ً: الضازلُت اإلاغا٢بت

 ....البُاهاث الضازلُت، الغ٢ابت جسو ؤؾئلت مجمٕى اإلاهام، ون٠( الٗامت واإلاساَغ الضازلُت،

 مهالر  مسُِ مداؾبُت،  بحغاءاث اإلاؿخٗمل، واإلاداؾبي اإلاالي الىٓام: ومالُت مداؾبُت مٗلىماث

٣ا الٗملُاث حجم اإلاداؾبت، غى ج٣ضًغ وبحغاءاث َغ١  اإلاالُت، الؿُاؾت لُبُٗتها، ٞو  الخؿاباث، ٖو

ت الخؿاباث ىت خالت ألازحرة، ؾىىاث الثالر ليكاَاث الؿىٍى ل الخٍؼ  .والخمٍى

بُت كاهىهُت، مفلىماث/2  مداٞٔ حُٗحن عع  ا ١ ٢اهىوي، َاب٘ طاث ؤزغي  ومغاح٘ ٢ىاهحن :واحخماـُت ضٍش

 ٖضص م٘ اإلاؿاهمحن ٢اثمت مالخٓتها، جم بخُِٗىه اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت الىاحباث ٧ل ؤن ٖلى وألاصلت الخؿاباث

بي بالىٓام الخانت الىز٣ُت منهم، واخض ٧ل خىػة في هي التي ألاؾهم  مدايغ للماؾؿت، والاحخماعي الًٍغ

غ واإلاجالـ، الجمُٗاث  .ألازغي  ال٣اهىهُت واإلاغاح٘ الهامت ال٣ٗىص الؿاب٣ت، الخؿاباث مداٞٓي ج٣ٍغ

 ت الا٢خهاصًت الخهاثو  الٟٕغ في اإلااؾؿت ون٠ ألاؾاؾُت، الضوعاث ون٠ اليكاٍ، ٢ُإ: والخجاٍع

ت والؿُاؾت الؼباثً الؿى١، مؿخىي  و٦ظا ٖلى  .الخجاٍع

 الم خى٫  مٗلىماث الم مهلخت مسُِ: آلالي ؤلٖا ومغاح٘  بغامج اإلاؿخٗملت، والىٓم الخجهحزاث آلالي، ؤلٖا

 .ميكىعة
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دهها، عح٘ ا الم جغجِب ٌؿهل ٞغعي مل٠ ق٩ل ٖلى ًىٓم ؤن الضاثم للمل٠ ًم٨ً /2  مل٠ ٞخذ ًجب وه٨ظا ٞو

 .ؤٖاله اإلاظ٧ىعة الٟهى٫  مً ٞهل ل٩ل ٞغعي

ا اإلاًمىن  ملخو ٞغعي مل٠ ل٩ل بياٞت ًم٨ً /3  .مؿب٣ا مُبٖى

 .الضاثم اإلال٠ مؿ٪ /4

ت الضاثم اإلال٠ ٌك٩ل ختى  :ٌؿخىحب ع٢بت ا الم اإلااؾؿت خى٫  الضاثم الُاب٘ طاث مُٟضة مٗلىماث مجمٖى

 صاثم ٖىهغ ٖلى حٗضًال ع ؤ ٍ ٧لما باهخٓام الضاثم اإلال٠ حُٗحن. 

 ٞاثضة ؤًت لها ٌٗض لم والتي ال٣ضًمت اإلاٗلىماث ا٢خًاء. 

 الطخم الدجم طاث عح٘ ا الم بخلخُو ال٣ُام. 

 العىىي  اإلالف: ثاهُا

 الٗىانغ ٧ل اإلال٠ هظا ًخًمً اإلادخمل، وججضًضه الخى٦ُل مضة َُلت ٌؿخٗمل الظي الضاثم اإلال٠ ٨ٖـ ٖلى /1

 .اإلاغا٢بت وكاٍ اؾخٗمالها ًخجاوػ  ال والتي باإلاهمت اإلاغجبُت

ت ٖلى اإلال٠ هظا ًدخىي  ؤن ًجب /2 ما٫ مجمٖى  واإلالخو اإلاهمت لخىُٟظ اإلاخبٗت اإلاىهجُت اإلاىٟظة، ألٖا

ىانغ ه ؤ بةبضاء الخؿاباث إلاداٞٔ ؾمدذ التي اإلاٗلىماث ٖو ُت صعحت خى٫  ٍع  الخؿاباث ومهضا٢ُت الكٖغ

ت  .الؿىٍى

ً اإلاهمت، في ؤًٞل جد٨م: ؤحل مً يغوعي  اإلال٠ هظا ٌٗض /3 ما٫ جضٍو ذ التي ألٖا  والازخباعاث ؤحٍغ

غ بهما٫، بضون  للبرهامج ال٨لي الخىُٟظ مً الخإ٦ض بها، اإلاٗمى٫  غ وحؿهُل اإلابضي الغؤي جبًر غ جدٍغ  .الخ٣ٍغ

 .ؤصائها ؤزىاء اإلاهمت هظه بها اجهٟذ التي والجضًت اإلاُب٣ت الاحتهاصاث ل٩ل بزباث صلُل طل٪ ٌٗخبر بالخالي،

 :آلاجُت الٟىانل خى٫  الؿىىي  اإلال٠ ًضوع  :واإلاضمىن  الشكل /5

 ما٫، ومخابٗت الى٢ذ محزاهُت اإلاخضزلحن، ٢اثمت ٖام، بغهامج: اإلاهمت وجسُُِ جىُٓم  ًىمُت ألٖا

ش اعاث، ومضة اإلاخضزلحن، جاٍع ش الخضزل، م٩ان الٍؼ غ بًضإ جاٍع  .الخ٣اٍع

 ت اإلاؿحر واإلاسُِ ألاهٓمت ون٠: الضازلُت ع٢بت ا الم ج٣ُُم  باإلاغا٢بت الخانت ألاؾئلت ومجمٖى

 ع١  ا ؤو ع٢بت، ا الم الكغ٦ت وبحغاءاث ألاهٓمت وي٠ٗ ٢ىة الضازلُت، ع٢بت ا الم الضازلُت، ج٣ُُم

 ع٢بت ا م بغهامج ٖلى وؤزغها بها اإلاٗمى٫  وؤلاحغاءاث لألهٓمت الث٣ت اإلامىىخت مضي اؾخيخاج الٗمل،

 .الخؿاباث

 ت الخؿاباث مغا٢بت ما٫ جٟانُل اإلااؾؿت، وؤزُاع زهىنُاث م٘ اإلا٠ُ٨ الٗمل بغهامج: الؿىٍى  ألٖا

ذ، ً ؤو اإلااؾؿت َٝغ مً ٖليها اإلاخدهل عح٘ ا الم مً وسخت ؤو مغاح٘ التي ؤحٍغ   ألاع٢ام مبرعة آلازٍغ

ما٫ جلخُو والخؿاباث اإلاٟدىنت،  ا٦دكاٞها، جم التي الى٣اثو بلى بياٞت ٖليها والخ٣ُٗب اإلاىٟظة ألٖا

 .ٖامت للكهاصة زالنت

ُت أو الخاصت اإلاشاكباث  الضولت، و٦ُل لضي اإلاسالٟاث ًٖ ال٨ك٠ ال٣اهىهُت، الاجٟا٢ُاث ٞدو :الشـش

ما٫ مغاح٘ حم٘ الخضزالث،  ٖىض الالخ٣ت ألاخضار ٞدو ؤٖاله، بليها اإلاكاع الخانت بالىحباث اإلاخٗل٣ت ألٖا

 .اليكاٍ بجهاء

 وحمُٗت ؤلاصاعة مجلـ احخماٖاث خى٫  مٗلىماث اإلااؾؿت، م٘ اإلاخباصلت اإلاغاؾالث: الفامت اإلاشاحق /5

 مً وسخ الٛحر، مً ٖليها اإلاخدهل الخإ٦ُضاث اليكاٍ، خؿاباث ٖلى جازغ التي ال٣غاعاث وباألزو اإلاؿاهمحن
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ُت ملٟاث جدًحر ٌؿخدؿً الضاثم، للمل٠ باليؿبت الخا٫ هى ٦ما. اإلادايغ دو اؾخٗما٫ حؿهل ٖٞغ  اإلال٠ ٞو

 .الؿىىي 

 الفمل بملفاث الاحخفاػ: ثالثا

 هظا ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى الخؿاباث مداٞٔ ججبر اإلالٟاث هظه جخًمنها التي للمٗلىماث الؿغي  الُاب٘ بن *

 .ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً 391 اإلااصة ألخ٩ام َب٣ا وهظا اإلا٨خب زاعج الُاب٘

ت اإلالٟاث بن *  مضة بها الاخخٟاّ ًجب ع٢بت، ا الم باإلااؾؿت اإلاخٗل٣ت عح٘ ا الم بلى باإلياٞت الضاثم واإلال٠ الؿىٍى

 .الخجاعي  ال٣اهىن  مً 11 الى٧الت ،اإلااصة مضة اهتهاء بٗض ختى ؾىىاث 19

 الحعاباث محافؽي حفذد حالت: سابفا

 بليها  اإلاكاع الٗمل ملٟاث مؿ٪ ٖلى مجبر اإلاداٞٓحن مً واخض ٧ل الخؿاباث مداٞٓي حٗضص خالت في

 .ؤٖاله

 وسخ ٖلى منهم واخض ٧ل مل٠ ًخًمً ؤن ًجب اإلاداٞٓحن مؿاٖضي بحن الٗمل ج٣ؿُم خالت وفي 

 .ػمُله مؿدىضاث ٖمل

 وحه ؤخؿً ٖلى اإلاهمت لخىُٟظ ٧املت منهم واخض ٧ل مؿاولُت جب٣ى. 

لت اإلاخفللت ؤلاحشاءاث : الثاوي اإلاعلب  .الحعاباث محافؾ ًدبفها التي بالعٍش

ُت وحباث زالر خى٫  الخؿاباث مداٞٓي مهام جخمدىع   :قٖغ

 ت الخؿاباث ومهضا٢ُت اهخٓام مغا٢بت  .الؿىٍى

 ُت ؤلاحغاءاث اخترام مً الخإ٦ض  .اإلاغا٢بت اإلااؾؿت خُاة حؿحر التي وال٣اهىهُت الكٖغ

 للؿلُاث ألاخُان بٌٗ وفي ع٢بت ا الم اإلااؾؿت ألحهؼة ومالخٓخه بغؤحها بالخٍٗغ٠ الخانت اإلاهام 

 .اإلاُٗىت

 ٣ضع ًخٗٝغ ؤن الخؿاباث مداٞٔ ٖلى اإلاؿُغة ألاهضاٝ لبلٙى  اإلاٗلىماث ل٨خلت حضا مدضوص ؤحل في ٍو

 .ومسخلٟت مهمت حض التي هي

 اإلاهىُحن ًلؼم لظل٪ ٦ىدُجت لها اإلادضص الى٢ذ وي٤ُ اإلاٗلىماث، ل٨خلت وح٣ٗض حجم ً ىظع الخظٍع  ٍو

٣ت ه ؤ ًٖ للخٗبحر الالػمت ألاصلت مً مم٨ً ٖضص ؤ٦بر بجم٘ له حؿمذ والتي ٣ٖالهُت، باجساط ٍَغ  .ٍع

٣ت هظه  :آلاجُت ؤلاحغاءاث ٖلى جتر٦ؼ الٍُغ

 .اإلاهىت بلى الضزى٫  بحغاءاث *

 .ٖامت بهٟت ع٢بت ا الم اإلااؾؿت ٖلى الخٗٝغ * 

 .الضازلُت ع٢بت ا الم وج٣ُُم ٞدو * 

. الخؿاباث مغا٢بت * 

ت الخؿاباث مداٞٔ ٖلى الخؿاباث مغا٢بت بضاًت ٢بل ٖامت بهٟت اإلاغا٢بت اإلااؾؿت ٖلى الخٗٝغ: أوال  مٗٞغ

 ٖلى الخهى٫  هى اإلاغخلت هظه مً الهضٝ و اإلاغا٢بت للماؾؿت اإلاداؾبُت وال٣اهىهُت واإلاالُت الا٢خهاصًت الى٢اج٘

 :ـبــ  اإلاغا٢بت اإلااؾؿت لخهىنُاث ال٩اُٞت اإلاٟاهُم

 ؤو  الخؿاباث ٖلى الخإزغ بةم٩اجها التي ع٢بت ا الم اإلااؾؿت بسهىنُاث اإلاخٗل٣ت الٗامت ألازُاع جدضًض

 .اإلاهمت وجسُُِ اججاه ٖلى
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 ٢ُإ  اليكاٍ، َبُٗت: الخالُت اإلاجاالث جسو التي اإلاٗلىماث ًٖ ًبدث ؤن الخؿاباث مداٞٔ ٖلى

إل واإلاداؾبي، ؤلاصاعي  الخىُٓم الؿُاؾاث، الٗام، الخىُٓم اإلااؾؿت، ه٩ُلت اليكاٍ،  ٖلى والَا

 .ال٣اهىن ألاؾاس ي

 إلادت  الىخضاث، ٖىىان الٗامت، اله٩ُلت عح٘، ا الم الاحخماُٖت، الدؿمُت: ٖامت بهٟت اإلااؾؿت ج٣ضًم

سُت، ً جاٍع . اإلااؾؿت في بها ًخهل التي وألاشخام اإلاؿحًر

 :الذاخلُت اإلاشاكبت وجلُُم فحص: ثاهُا

ُتها ًًمً ؤن الىاحب مً التي ألاخضار لٗضص هٓغا ماصًا مدضوصة الخؿاباث مداٞٔ بم٩اهُاث بن  قٖغ

 ال٣ُام ٖلى و٢ضعتها ع٢بت ا الم للماؾؿت اإلاداؾبي الجهاػ ٦ٟاءاث مً مؿب٣ا ًخد٤٣ ؤن ًجب ومهضا٢ُتها،

ت مداؾبُت مىٓماث ؤو) اإلاداؾبي الجهاػ مً ٧اُٞت يماهاث ٖلى للخهى٫  هاجخت، مالُت بإخىا٫  ُٞما(وبصاٍع

ُت ًسو  ألاق٩ا٫ اخترام: الخالُت الى٣اٍ ٖلى التر٦حز الخؿاباث مداٞٔ واحب مً الخؿاباث ومهضا٢ُت قٖغ

ُت ُت مؿخىي  وال٣اهىهُت، الكٖغ  .الضازلُت ع٢بت ا الم هٖى

ُت ألاشكال احترام /1  :واللاهىهُت الشـش

 والسجالث للضٞاجغ اإلاؿخمغ والخدضًث الخى٢ُٗاث مؿ٪ مً ًخد٤٣ ؤن الخؿاباث مداٞٔ ٖلى 

ُت وال٣اهىهُت  اإلاجالـ جضاو٫  سجل الُىمُت، ألاحىع، صٞتر الجغص، صٞتر الٗامت، الُىمُت: منها الكٖغ

 اإلاٗمى٫  ال٣اهىن  َٝغ مً اإلاٟغويت السجالث ٧ل الخغاؾت، ؤو ؤلاصاعة جضاوالث مجلـ سجل الٗامت،

 الخاالث، خؿب الخغاؾت ؤو ؤلاصاعة إلاجلـ الخًىع  اإلاىخٓم لسجل اإلاؿ٪ مً ًخد٤٣ به،

 اإلاهىُت، واإلاسُُاث اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام في اإلايكىعة والخ٣ُُم الخ٣ضًم ٢ىاٖض اخترام مً ًخد٤٣ 

 ال٣اهىن  ؤو اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام َٝغ مً ؾىاء ٖليها اإلاىهىم ألاؾاؾُت ال٣ىاٖض اخترام مً ًخد٤٣

ت اليكاَاث، اؾخ٣اللُت الُغ١، صوام: ؾُما ال الخجاعي  سُت، الخ٩لٟت الاؾخٛال٫، اؾخمغاٍع  ٖضم الخاٍع

ٌ، الخظع  .الخٍٗى

 :الذاخلُت اإلاشاكبت وجلذًش الفحص /2

 مالُت ؤخىا٫ منها ًخىلض التي ع٢بت ا الم وبحغاءاث اإلااؾؿت ألاهٓمت بم٩اهُت الخؿاباث مداٞٔ ٣ًضع 

 .اإلاهضا٢ُت مً ٖالي ج٣ضم مؿخىي  التي

 في جخمثل الضازلُت ع٢بت ا الم لها جسً٘ التي الخخمُاث ً  ًٖ الخد٤ُ٣ بمباصت البٌٗ ًغجبِ: ؤمٍغ

٤  ٍَغ

 الخٍٗغ٠ ل٣ىاٖض آلازغ البٌٗ الخانت، واؾتراصاتها حسجُالتها مً جإزظ بضوعها التي وؤلاحغاءاث ألاهٓمت

هل ت والخ٣ىُت للخُب٤ُ ؾخبث التي واإلاؿاولُاث اإلاهام ٞو  .اإلااؾؿاث بذجم م٨ُٟت وهي ؤلاصاٍع

 ًغج٨ؼ التي الضازلُت اإلاغا٢باث حٍٗغ٠: الخؿاباث إلاداٞٔ ٌؿمذ ؤن ًجب الضازلُت ع٢بت ا الم ج٣ضًغ بن 

 الخؿاباث ع٢بت ا م بغهامج ج٣لُو ؤحل مً اإلاُُٗاث مٗالجت في الٛلُاث وؿبت ًٖ ٖليها، ال٨ك٠

 .اإلاىاؾبت

 هٓام الخىُٓم، هٓام: آلاجُت ألاؾاؾُت اإلا٩ىهاث ٖلى ًغج٨ؼ الضازلُت ع٢بت ا الم وج٣ُُم عاؾت ص بن 

الم، ٟحن، للخماًت، اإلااصًت الىؾاثل ألاصلت، هٓام الخىز٤ُ وؤلٖا . اإلاغا٢بت هٓام اإلاْى

ٟاث: في ًخمثل :الخىؽُم هؽام *  اإلاخباص٫ الخىُٟظ ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم ؤن ًجب التي اإلاهام جٟغ٢ت اإلاؿاولُاث، حٍٗغ
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ت اإلاهلخت مثل الٗملي بحن ؤلاحمإ ٖضم ٖلى ج٣ىم التي اإلاهً جٟغ٢ت للمهمت،  و ؤلاهخاج ومهلخت الخجاٍع

 اإلاهً ون٠ الدسجُل، الهُاهت، الخاعؽ اإلاسؼن، ؤمحن الهىضو١، ؤمحن مثل الاخخٟاّ ؤو الخماًت ؤلاقهاع،

 ٦ُُٟت مٗالجتها، اإلاؿخىحب اإلاٗلىماث مهضع مً ٧ل الخىُٟظ مؿخىي  ٖلى م٨خىبت الض٢ت في جخمثل التي

 .اإلاٗالجت مضة مٗالجتها،

الم هؽام * الم الخىز٤ُ هٓام ٩ًىن  ل٩ي: والخىثُم ؤلـا  بحغاءاث: ًلي ما ًخًمً ؤن ٖلُه ًجب م٣ىٗا وؤلٖا

الم، صٖاثم الىزاث٤ بىيىح، جدضص والتي ًىمُا مؿخدضزت م٨خىبت  .ؤلاحغاءاث وزاث٤ ؤلٖا

 اله٣ٟاث بال وحسجُل وجىُٟظ بخجىُض، ٌؿمذ ال ؤن مً بالخإ٦ض ٌؿمذ ؤن الىٓام هظا ٖلى ًجب :ألادلت هؽام *

ت الدسجُل ؤو والخىُٟظ الاهُال١ ن٣ٟاث ٧ل واإلاىاؾبت، الخىُٓمُت  .آلاحا٫ ؤخؿً في م٨كٞى

 اإلاداؾبت، جىُٓم ،(اإلاهام ٞهل) للمهام اإلاخباصلت اإلاغا٢بت: م٣ىٗا هٓاما ألاصلت هٓام مً ج٩ىن  الخالُت الٗىانغ بن

الم وؾاثل  .الىزاث٤ جغجِب الخ٣اعباث، لليؿب، الخل٣اثُت ع٢بت ا الم اإلا٣خُٟاث، ع٢بت ا وم جغ٢ُم قبه آلالي، ؤلٖا

 الضزى٫  للؿهىلت اإلاسههت ػثً ا الخ الخىاحؼ، ألابىاب، عن، ا الجض: في جخمثل :للحماًت اإلاادًت الىظائل *

 ...الخبظًغ الخؿاثغ، الؿغ٢ت، يض للخماًت مباقغة وؾاثل ج٩ىن  اإلادمي

 الىزاث٤، اإلااصًت، الىؾاثل الجؿضًت، الىؾاثل: الخماًت بلى مباقغة ٚحر ؤو مباقغة تهضٝ التي الىؾاثل ٧ل بطن

الم ٢اٖاث بُا٢اث،  .آلالي ؤلٖا

ٟحن :اإلاىؼفين * ض اإلانهي الًمحر طوي  بها، اإلا٩لٟحن باإلاهام لل٣ُام واإلا٩ىهحن ال٨ٟاءة طوي  اإلاْى  مداٞٓي  ز٣ت مً ًٍؼ

ٟحن، ٦ٟاءاث مً للخإ٦ض للٟدو، ٖلُه حٗغى التي اإلاالُت ألاخىا٫ خى٫  الخؿاباث  مداٞٔ ٖلى ًجب اإلاْى

ً الخجضًض، بحغاءاث: ًلي ما ج٣ُُم الخؿاباث الضوعي  والخ٣ُُم ع٢بت ا الم ألاحىع، ؾُاؾت واإلاؿخمغ، ألاولي الخ٩ٍى

. لليكاٍ

 .اإلاشاكبت ـلى ؤلاششاف هؽام *

 بىاؾُت الٟهم جإ٦ُض اإلاهمت، ألاهٓمت وون٠ ٞهم: آلاجُت ألاخىا٫ ٖلى ًمغ الضازلُت اإلاغا٢بت ج٣ُُم 

ت، الى٣اٍ وصوام ؾحر مً الخد٤٣ ألاهٓمت، وي٠ٗ ٢ىي  ه٣اٍ جدلُالث، ببغاػ  النهاجي الخ٣ُُم ال٣ٍى

 .مهمت الخلخُو خى٫  والخإزغ

 ت الى٣اثو: ًلي ما بلى الضازلُت ع٢بت ا الم ج٣ُُم خى٫  الخلخُو ٌكحر  ؤلاصعا٥ خى٫ ) الؿحر ٖلى اإلالخْى

ت، الخؿاباث خى٫  اإلام٨ىت الخإزحراث وؤلاحغاءاث، لألهٓمت (ألامغ ما ا٢خط ى بطا  خى٫  الخإزحر الؿىٍى

 .مغا٢بت الخؿاباث بغهامج

 غ وفي الٗمل، ملٟاث في مسجلت الضازلُت ع٢بت ا الم وج٣ُُم عاؾت ص هخاثج ج٩ىن  ؤن ًجب  بلى مىحه ج٣ٍغ

 .اإلاغا٢بت مؿحري اإلااؾؿت

 غ ٖلى ًجب  اهدال٫ ًبرػ ؤن ع٢بت ا الم اإلااؾؿت مؿحري  بلى اإلاىحه الضازلُت اإلاغا٢بت خى٫  الخ٣ٍغ

ت ا طل٪ ٧ان ٧لما والىهاثذ، الخدؿحن ا٢تراخاث بلى باإلياٞت والى٣اثو اإلالخْى  .يغوٍع

 ت، الخؿاباث ٖلى ال٠ًٗ هظا وجإزحر هدُجت ال٠ًٗ، ه٣اٍ ون٠ ٌٗالج ؤن ًجب وههاثذ  عي  ؤ الؿىٍى

٤ ٖليها، الخٛلب حؿمذ ش اإلا٩ان مدخمل، مٞغ  .وؤلامًاء والخاٍع
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 بلى اإلاهمت مً اإلاؿخىي  هظا بلى ونىله ٖىض ٌؿخسلو هٟؿه الخؿاباث مداٞٔ ًجض ٢ض ٌ قهاصة  ٞع

ٖضًمت  اإلاىخجت اإلاالُت ألاخىا٫ مً ه٣اثو ٖلى جدخىي  الضازلُت ع٢بت ا الم ٧اهذ بطا الخؿاباث

 .اإلاهضا٢ُت

 الحعاباث مشاكبت: ثالثا

 ت الخؿاباث خى٫  عي  ؤ إلبضاء ٧اُٞت م٣ىٗت ٖىانغ حم٘ هى اإلاهمت اإلاغخلت هظه مً الهضٝ بن  .الؿىٍى

 ت الؿاب٣خحن للمغخلخحن حٗىص الخؿاباث في اإلاؿخٗملت اإلاغا٢باث َبُٗت امخضاص بن  الٗامت اإلاٗٞغ

 .الضازلُت الغ٢ابت هٓام للماؾؿت وج٣ُُم

 مداٞٔ  ًمىدها التي الث٣ت صعحت خؿب ممخضا ؤو مسٟٟا ٩ًىن  ؤن الخؿاباث مغا٢بت بغهامج ٖلى ًجب

 .بها اإلاٗمى٫  وؤلاحغاءاث ألاهٓمت والى اإلاداؾب، آلت بلى الخؿاباث

 ًغ ًم٨ ؤن  ًجب لإلهجاػ اإلاغا٢باث ٢اثمت: ًلي ٦ما ومىٓمت زانت ٖمل وع٢ت ٖلى ع٢بت ا الم بغهامج جدٍغ

 مغاٖاة م٘ الىمىطج امخضاص بدىُٟظها، اإلاؿاٖضًً ًخم٨ً ختى بالخٟهُل مٗالجت اإلاغا٢باث هظه ج٩ىن 

اإلاكا٧ل  اإلاغا٢بت، بلى بؾىاصه جم ؤًً الٗمل وع٢ت في مغح٘ ع٢بت، ا الم اهجاػ بلى ؤلاقاعة ٖخبت اإلاٟهىم،

ت بليها ؤلاقاعة لها اإلاخٗغى . اإلاغا٢بت ؤزىاء يغوٍع

  ت وألاصلت الٗىانغ ٖلى للخهى٫  مسخل٠ الخؿاباث مداؾبت بدىػة عي، ؤ ا٫ ًٖ للخٗبحر الًغوٍع

 اإلاٟدكُت: في جخمثل اإلاغا٢ب الجؼء ؤو الخؿاباث خؿب ًىخضها ؤو ًتر٦ها ؤن ٖلُه ًجب الخ٣ىُاث والتي

٣ت ع٢بت ا م ؤو والخؿاباث ألانى٫  بٟدو ج٣ىم والتي اإلااصًت واإلاالخٓت  ٞدو ؤلاحغاء، جىُٟظ ٍَغ

ت اإلاؿدىضاث، اإلاغا٢باث  .الخدلُلي الٟدو وج٣ؿُماث، ج٣اعب ج٣ُُماث، الخدلُالث، الٗضصًت، الجبًر

 خؿب ومُب٣ت وص٣ُ٢ت صخُدت الٗىانغ ٧ل ؤن ٖلى الخإ٦ض مً الخؿاباث مغا٢بت حؿمذ ؤن ًجب 

 .ٖليها اإلاباصت اإلاخٗاٝع

 ه، ؤ ببضاء مً ًخم٨ً ختى ت الخؿاباث ؤن مً الخإ٦ض الخؿاباث مداٞٔ ٖلى ًجب ٍع م٘  مىا٣ٞت الؿىٍى

خه زالناجه ٣ت جبرػ وبجها باإلااؾؿت، ومٗٞغ ً ٢غاعاث صخُدت بٍُغ مسلهت  نىعة وحُٗي اإلاؿحًر

 .اإلاالُت وخالخه ليكاَه

 مباصت  خؿب م٣ضمت وهي اإلاداؾبت، مُُٗاث م٘ جخُاب٤ واإلاغا٤ٞ الىدُجت خؿاباث اإلاحزاهُت، بن

خباع بٗحن ألازظ م٘ اإلاٟٗى٫  الؿاعي  وال٣اهىن  اإلاداؾبت ش الؿاب٣ت ألاخضار الٖا  .اليكاٍ اهتهاء لخاٍع

ش إـذاد: اإلاعلب الثالث  .الحعاباث إلاحافؾ النهائي الخلٍش

 اإلاداؾبت، ومهىت الخجاعي  ال٣اهىن  خؿب الخؿاباث مداٞٔ ًدبٗها التي ال٣اهىهُت ؤلاحغاءاث مً اهتهاثىا بٗض

 الظي البرهامج هىٟظ خُث اإلاداؾبُت والٗملُاث الضٞاجغ جض٤ُ٢ بةحغاءاث اإلاغخلت هظه في ه٣ىم ؾٝى

 .اإلاالُت ال٣ىاثم في اإلاثبخت البُاهاث صخت مضي خى٫  ؾلُم عي  ؤ ببضاء مً لخم٨ُيىا وطل٪ مؿب٣ا ؾُغهاه

غ ج٣ضًم ًخًمً اث وبالخالي اإلااؾؿت، مؿحر بلى الخؿاباث مداٞٔ ج٣ٍغ غ مدخٍى  :ماًلي ٖلى جدخىي  الخ٣ٍغ

غ -1 ت الخؿاباث ٖلى اإلاهاص٢ت ج٣ٍغ  .الؿىٍى

 .اإلاالُت ال٣ىاثم ج٣ضًم -2

 .(اإلاالخٓت) اإلاالُت ال٣ىاثم ٖلى الخٗل٤ُ -3
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ش * ت الحعاباث ـلى اإلاصادكت جلٍش . العىٍى

غ بهظا اإلالخ٣ت اإلاالُت ال٣ىاثم ومغا٢بت بٟدو ٢مىا ل٣ض اإلاداؾبي الخض٤ُ٢ مهمت بَاع في للماؾؿت  الخ٣ٍغ

ش  خًمً  ،31/12/2009واإلاى٢ٗت بخاٍع .  اإلالخ٣ت والجضاو٫  الىخاثج خؿاباث وحضو٫  اإلاداؾبُت اإلاحزاهُت ٍو

٤ جمذ بها ٢مىا التي والٟدو ع٢بت ا الم ٖملُاث بن  والتي ٖمىما، اإلا٣بىلت الخؿاباث مداٞٓت ٢ىاٖض ٞو

ت وٗخبرها التي ألازغي  اإلاغا٢بت وبحغاءاث بالُٗىت ع٢بت ا الم ٖلى حٗخمض  جد٨م التي ال٣ىاٖض بلى بالىٓغ يغوٍع

ىا ؤ وخؿب ال٣اهىهُت، ع٢بت ا الم ٖملُاث  :الخالُت الخدٟٓاث ج٣ضًم ًم٨ً ٞةهه ٍع

ً ًخٗل٤ ُٞما للماؾؿت ألاؾاس ي ال٣اهىن  ؤخ٩ام جُب٤ُ ٖضم /1  .والىٓامُت ال٣اهىهُت الاخخُاَاث بخ٩ٍى

 .1998 لؿىت وزانت اإلاداؾبُت للدسجُالث اإلابرعة الىٓامُت اإلاداؾبُت الضٞاجغ بٌٗ ُٚاب /2

 .الٗضالت َٝغ وماقغا مً مغ٢ما ٩ًىن  ؤن ًجب الظي الجغص صٞتر ُٚاب /3

 .اإلاسؼوهاث بُا٢اث مؿ٪ ٖضم /4

 .اإلاداؾبُت الضٞاجغ بٌٗ مؿ٪ في ه٣و ًٖ هاجج اإلاداؾبي الدؿُحر في ه٣و /5

 .الخ٣ُ٣ُت ألاعنضة م٘ البى٪ لخؿاباث اإلاداؾبُت ألاعنضة جُاب٤ ٖضم/6

 .اإلاىعصًً خؿاباث بٌٗ وجٟهُل بخدلُل ال٣ُام ٖضم /7

 .البى٨ُت الخؿاباث لبٌٗ اإلا٣اعبت خالت وز٣ُت ُٚاب /8

 .اإلاحزاهُت في الٓاهغ الغنُض م٘ G50 في اإلاىحىصة اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم عنُض جُاب٤ ٖضم/9
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 : خالصت الفصل

 

 ٞدو هي الخاعجي للمض٤٢ الغثِؿُت اإلاهمت ؤن اؾخيخجىا الٟهل وخؿب الضعاؾت الؿاب٣ت هظا زال٫ مً

٣ت وؤلاحغاءاث اإلاهىُت واإلاٗاًحر اإلاباصت جُب٤ُ مً الخد٤٣ ب٣هض اإلاالُت وال٣ىاٖض الخؿاباث  ؾلُمت بٍُغ

٩ىن  ؤزغي  بلى ؾىت مً ومخجاوؿت غ بٖضاص هى اإلاهمت بهظه ال٣ُام مً الٛغى ٍو  خى٫  اإلانهي عؤحهم ًخًمً ج٣ٍغ

ض ًبٗث مما ، واإلالخ٣اث ال٣ىاثم هظه مؿخسضمي جهٝغ جدذ ًىي٘ اإلاالُت ال٣ىاثم  مؿخسضمي في الث٣ت مً اإلاٍؼ

  .اإلاالُت ال٣ىاثم
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 الخاجمت الفامت 

 صازل اإلااؾؿت، ووكاَاتها حجمها ٦بر م٘ زهىنا وخ٣ى٢ها ممخل٩اتها لخماًت ٦بحرة ؤهمُت اإلااؾؿاث جمىذ

 ٦ُٟل ٞٗا٫ للغ٢ابت الضازلُت هٓام وي٘ يغوعة بلى باإلاؿاولحن ؤصي ما واؾخمغاعها،هظا ب٣ائها ٖلى خٟاْا وطل٪

ًمً ؾحر وؤلاهما٫ الخالٖب ؤٖما٫ قتى مً ومىحضاتها اإلااؾؿاث هظه بدماًت  الٗملُاث وؾالمت ٖملُاتها ٍو

 بىاء وج٣ؿُم حُض جىُٓم ٖلى ٌٗخمض الىٓام  هظا .والتزوٍغ والٛل ألازُاء خاالث مً اإلاالُت والىزاث٤ اإلاداؾبُت

اث٠ إلاسخل٠ لى هٓام اإلاؿاولُاث وجدضًض الْى ىانغ ؾلُم مداؾبي ٖو ت ٖو   .مالثمت ع٢ابت وؤصواث بكٍغ

 اجطر لىا " الضازلُت هٓام الغ٢ابت مداٞٔ الخؿاباث في ج٣ُُم صوع  "إلاىيٕى اإلاخىايٗت صعاؾدىا زال٫ ومً

 الضازلُت الغ٢ابت ألهٓمت الخؿً الؿحر ازغ في مً له إلاا الا٢خهاصًت،هٓغا اإلااؾؿاث في الخؿاباث مداٞٔ ؤهمُت

 ، الضازلُت الغ٢ابت ؤهٓمت بض٢ت ًخٗل٤ ُٞما باإلاٗلىماث اإلاؿخمغة ؤلاصاعة مض ٖلى حٗمل ع٢ابُت ،وؤصاة اإلاُب٣ت

غ بخ٣ضًم ٣ًىم الخؿاباث مداٞٔ ؤن خُث ت الهُئاث بلى ٦خابي ج٣ٍغ  خى٫  عؤًه حُِٗىه ًخًمً ٖلى اإلاكٞغ

 الخصخُدُت ؤلاحغاءاث في اجساط ٌؿاٖض ؤن قإهه مثن الغؤي  بمغا٢بتها،هظا ٢ام التي اإلاالُت وال٣ىاثم اإلاؿدىضاث

 مىٓم ٖمله ٩ًىن  ختى الخؿاباث ًدبٗها مداٞٔ مسخلٟت مغاخل ًٖ هاججت ج٩ىن  الخُىة وهظه اإلاالثمت،

 ألازحر في لُهل الخؿاباث مغا٢بت الضازلُت،زم وج٣ُُم ع٢ابتها اإلااؾؿت خى٫  ملخو بخدًحر ًبضؤ ؤهه وص٤ُ٢،بط

غ بٖضاص بلى  .للماؾؿت اإلاالُت للىيُٗت الهىعة الخ٣ُ٣ُت ٌُُٗىا النهاجي الظي الخ٣ٍغ

دهه صعاؾخه في واإلاخمثل الخؿاباث مداٞٔ ٣ًضمه ما ؤن ومىه وؿخسلو بلى  لىٓام الغ٢ابت وج٣ُُمه ٞو

غ ق٩ل ٖلى وج٣ضًمه الضازلُت . واإلاداؾبُت للماؾؿت اإلاالُت للىيُٗت ٖا٦ؿت مغآة هى جهاجي ج٣ٍغ

 الىخائج

 :ٞبٗض مٗالجخىا وجدلُلىا إلاسخل٠ حىاهب اإلاىيٕى في ٞهىله الثالزت جىنلىا بلى الىخاثج الخالُت

  ٖلى مداٞٔ الخؿاباث ؤن ًدب٘ مىهجُت ٖمله خُث ًخُلب وحىص جسُُِ الخض٤ُ٢ وخهى٫

ه خى٫ ال٣ىاثم اإلاالُت،  مداٞٔ الخؿاباث غ ٦مغخلت وبٖضاصٖلى ألاصلت ال٩اُٞت إلبضاء ؤ ٍع  الخ٣ٍغ

 .النهاثُت جبحن هخاثج الخض٤ُ٢

 ٝٞٗالُتها، مضي وبالخالي الضازلُت الغ٢ابت هٓام و٢ىة ي٠ٗ ه٣اٍ ا٦دكاٝ ٖلى الخاعجي الخض٤ُ٢ حهض 

 ًجغها التي والٟدىناث الازخباعاث وجدضًض اإلاالُت، البُاهاث ٖلى الض٢ت صعحت جدضًض بلى ماًاصي وهظا

 .اإلاالُت ال٣ىاثم صخت مً للخإ٦ض باإلحغاءاث وال٣ُام والسجالث بالضٞاجغ الخؿاباث مداٞٔ
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 مىخٓمت عاؾت بض الخؿاباث مداٞٔ ٣ًىم ؤن بالًغوعة الضازلُت الغ٢ابت لىٓام الؿلُم الخ٣ُُم ًخُلب 

م للىٓام، لى الٚغ  َغ١  ًٖ ٖليها الخهى٫  ؾِخم الضازلُت بالغ٢ابت اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث مٗٓم ؤن ٖو

 .وؤؾالُب َغ١  زال٫ مً ؤحىبت ٖليها ٖلى والخهى٫  ؤؾئلت

 غ١  وؤؾبابها مك٩لتها ٖلى الخٗٝغ جخُلب الجؼاثغ في الخؿاباث مداٞٓت مهىت بن زال٫  مً ٖالحها، َو

 هٓام ي٠ٗ ؤبغػها ٖضًضة مكا٧ل ٖملهم في ًىاحهىن  الخؿاباث مداٞٓي مك٩ل ؤن ْهغ البدث هظا

 .بخ٣ُُمها الخؿاباث مداٞٔ ٣ًىم التي الكغ٦ت في الغ٢ابت الضازلُت

 ًغ ؤن هجض الضازلُت الغ٢ابت لىٓام صعاؾدىا زال٫ وم  ؤحل مً ٖلُه ٌٗخمض الظي مداٞٔ الخؿاباث ج٣ٍغ

 .اإلاالُت ال٣ىاثم ٖضالت مضي خى٫  اإلاداًض عؤًه ببضاء

 :الاكتراحاث

ت وهي الخض٤ُ٢ مهىت جىُٓم جسو التي اإلاهىُت الهُئت  جغ٢ُت/1 ىُت الٛٞغ  .الخؿاباث إلاداٞٓي الَى

اصة /2  .وألازُاء الٛل ا٦دكاٝ في الخانت الخؿاباث مداٞٔ مؿاولُت ٍػ

غ الاهخمام /3  غ زانت الخؿاباث مداٞٔ ٌٗضها التي بالخ٣اٍع  .لضازلُت الغ٢ابت بىٓام الخام الخ٣ٍغ

حر الخؿاباث مداٞٔ م٨خب ٖلى بض ال /4 غ لخىمُت ٞغم جٞى  بغامج زال٫ مً اإلاداٞٓحن مٗاٝع وجٍُى

ت َٝغ مً واإلاىٓم اإلاؿخمغ إلانهي االخٗلُم ىُت الٛٞغ  .الَى

ىُت هُئت بوكاء /5  .الضازلُت الغ٢ابت هٓام ًسو ُٞما زانت الضولُت الخض٤ُ٢ مٗاًحر جبنى َو

. اإلاداؾبي الخض٤ُ٢ منها وزانت الٗالي الخٗلُم مىهج ٖلى التر٦حز /6

7/ ٠ُ  ؤصاءه ٖلى الخؿاباث مداٞٔ ٌؿاٖض مما بحباعي  بك٩ل ٩ًىن  ماؾؿت ل٩ل صازلُحن مض٣٢حن جْى

 .الجُض
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 : كائمت اإلاشاحق

 : كائمت اإلاشاحق بالغت الفشبُت (1

 الكخب: أوال

ـ اقدُىي / 1  الُبٗت واليكغ، للُباٖت الٗغبُت النهًت صاع وبحغاءاث، مٗاًحر عحٗت ا الم الؿالم، ٖبض بصَع

 .1886 لبىان، الغابٗت،. 

 .1991 ألاعصن، ٖمان، الثاهُت، الُبٗت لليكغ، واثل صاع الخؿاباث، جض٤ُ٢ ٖلم زالض، هللا ٖبض ؤمحن /2

 .1996 ألاعصن، ٖمان، لليكغ، واثل صاع البىى٥، في والغ٢ابت الخض٤ُ٢ زالض، هللا ٖبض ؤمحن  /3

جز /4 ش صاع الضٌؿُي، ال٣اصع ٖبض مدمض مدمض جغحمت مخ٩امل، مضزل عحٗت ا الم حُمـ، لىب٪ ؤلٟحن، ؤٍع  اإلاٍغ

 .1991 الؿٗىصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت لليكغ،. 

ىانغ اإلاٗاًحر يىء في واإلاغاحٗت اإلاداؾبت الؿالم، ٖبض مدمض مدمىص البُىمي /5  ال٣ىاثم في ؤلاٞهاح ٖو

، ميكإة اإلاالُت، ت، اإلاٗاٝع  .1993 مهغ ؤلاؾ٨ىضٍع

 1999 ألاعصن، ٖمان، لليكغ، واثل صاع الثاهُت، الُبٗت الخض٤ُ٢، بلى مضزل هاصي، الخمُمي /6

اث صًىان الخؿاباث، وجض٤ُ٢ عحٗت ا الم مؿٗىص، نض٣ًي مدمض، َىاهغ التهامي /7  الجامُٗت، اإلاُبٖى

 .1993.الجؼاثغ،

 الُبٗت والُباٖت، والخىػَ٘ لليكغ مؿحرة صاع وجُب٤ُ، ٖلم ؤلاصاعة حمُلت، هللا حاص مدمض، عؾالن الجُىس ي /8

 1995 ألاعصن، ٖمان، الثاهُت،. 

ت بحن عحٗت ا الم ؤمحن، لُٟي ؤخمض الؿُض /9 ت، الجامُٗت، الضاع والخُب٤ُ، الىٍٓغ  1996 مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 اإلاىهىعة، اليكغ، صاع للخُب٤ُ، واَاع جدلُل عحٗت ا الم الضولُت اإلاٗاًحر مدمىص، الىاغي الؿُض /10

 .1999جلمؿان،

ت، صاع والخض٤ُ٢، عحٗت ا الم ٢ىاٖض ؤنى٫  مدمض، ؾغاًا الؿُض /11 ت، اإلاٗٞغ  .1991 مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 1858 لبىان، بحروث، والخاعحُت، الضازلُت عحٗت ا الم ؤنى٫  الٟخاح، ٖبض الصخً

ا ا ؽ الؿُض الٟخاح، ٖبض الصخً / 12 ت الجامُٗت، الضاع الضازلُت، الغ٢ابت مدمض، ٍع  مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ٟت، خؿً ٖلي مدمض، الهبان ؾمحر الٟخاح، ٖبض الصخً /13  الجامُٗت، الضاع عحٗت، ا الم ؤؾـ قٍغ

ت،.   .1991 مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت، الجامعي، اإلا٨خب عحٗت، ا الم ؤنى٫  ٖىى، لبِب مدمض، الُٟىمي /14  .1885 مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

٨ُت اإلاٗاًحر ْل في الخض٤ُ٢ ؤؾاؾُاث خؿحن، صخضوح خؿحن، ال٣اض ي /15  ع١، ا الى ماؾؿت والضولُت، ألامٍغ

 1888 ألاعصن، ٖمان،. 

ِ وٗمت ؤخمض، خؿحن صخضوح ًىؾ٠، خؿحن ال٣اض ي /16  صمك٤، ميكىعاث عحٗت، ا الم ؤنى٫  ٖهام، ٢ٍغ
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 1998 1995 ؾىعٍا،- . 

ت، الجامُٗت، الضاع وؤلال٨ترووي، الُضوي  الىٓامحن في اإلاداؾبُت الغ٢ابت ٖلى، زىاء ال٣باوي /17  ؤلاؾ٨ىضٍع

 .1998 مهغ،

ت، الجامُٗت، الضاع ؤلال٨ترووي، الدكُٛل ْل في الضازلُت عحٗت ا الم ٖلى، زىاء ال٣باوي / 18  مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

1996. 

 1996 ألاعصن، ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ اإلاؿحرة صاع اإلاٗانغة، الخؿاباث جض٤ُ٢ الٟالح، ٚؿان اإلاُاعهت / 19

ت مً الخؿاباث ومغا٢بت عحٗت ا الم مدمض، بىجحن /20 اث صًىان الخُب٤ُ، بلى الىٍٓغ  الُبٗت الجامُٗت، اإلاُبٖى

 1998 الجؼاثغ، الثاهُت،. 

ت بحن الخؿاباث عحٗت ا م مدمىص، ًىؾ٠ حغبٕى /21  .1999 ألاعصن، ع١، ا الى ماؾؿت والخُب٤ُ، الىٍٓغ

 ألاعصن، ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ نٟاء صاع الخضًث، والخإ٦ُض الخض٤ُ٢ بلى مضزل ؤخمض، حمٗت خلمي /22

1998. 

 والخىػَ٘، لليكغ الث٣اٞت صاع اإلاخ٣ضمت، الخؿاباث عحٗت ا م ًىؾ٠، خؿحن ال٣اض ي ؤخمض، خؿحن صخضوح / 22

 .19 ألاعصن، ٖمان،

لم /23  1998 ألاعصن، ٖمان، الغاًت، صاع والخض٤ُ٢، الضازلُت الغ٢ابت ؤخمض، هللا ُٖا الخؿبان ؾٍى

ت الٗا٫، ٖبض خماص َاع١  /24 ت، الثاوي، الجؼء الجامُٗت، الضاع اإلاغاحٗت، مٗاًحر مىؾٖى  مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

.1998 

ذ ؤ مدمىص /25  لليكغ اإلاؿحرة صاع الخؿاباث، جض٤ُ٢ ٖلم مدمض، ٖمغ ػع٣ٍاث ًىؾ٠، ؤخمض ٧لبىهت ؾالمت، ٞع

 1911 ألاعصن، ٖمان، والُباٖت، والخىػَ٘

ت  الجامُٗت، الضاع الخضًثت، الضازلُت واإلاغاحٗت الغ٢ابت ، شخاجه الؿُض الىهاب، ٖبض ههغ / 26 - . ؤلاؾ٨ىضٍع

 1998 1996 مهغ،

ت، الكباب، ماؾؿت الخؿاباث، عحٗت ا م ؤخمض، هىع / 27  1881 مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 ، َبٗت ،صون  الال٨ترووي الدكُٛل ْل في الضازلُت ،اإلاغاحٗت الؿىاح قٗبان ،هاصع ال٣باوي ٖلي زىاء28/

ت  2006 ، الجامُٗت ،الضاع ؤلاؾ٨ىضٍع

غ ٚالي صاهُا٫ حىعج/  29  ،صون  الثالثت ألالُٟت وجدضًاث اإلاٗانغة اإلاك٨الث إلاىاحهت اإلاغاحٗت مهىت ،جٍُى

 2003 ، والخىػَ٘ واليكغ للُب٘ الجامُٗت ،الضاع َبٗت،ٖمان

ت ،اإلا٨خبت ،مهغ 01 ،ٍ مٗانغ مضزل اإلاغاحٗت ،ؤؾاؾُاث الكِكني مدمض خاجم 30/  20 ، الٗهٍغ

فُت الىصىص: ثاهُا  والخىؽُمُت الدشَش

ت اإلاالُت، وػاعة /1 ني اإلاجلـ للمداؾبت، الٗامت اإلاضًٍغ ت للمداؾبت، الَى ُٗت الىهىم مجمٖى  ال٣اهىهُت الدكَغ

 1991 الجؼاثغ، الؿاخل، ميكىعاث اإلاداؾبت، مهىت بًبِ اإلاخٗل٣ت. 
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 . -الجؼاثغ ، 1998 1995 الُبٗت بحرحي، ميكىعاث لل٣اهىن، ال٩امل الىو الخجاعي، ال٣اهىن  /2

ضة / 3 ت، للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  1919 حىان 18 في اإلااعر 19 91 ع٢م ال٣اهىن  ، 11 الٗضص الجؼاثٍغ

ضة/ 4 ت، للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ   -حاهٟي 18 في اإلااعر 11 31 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم ، 98 الٗضص الجؼاثٍغ

1911. 

 والشظائل ألاظشوحاث: ثالثا

ت بحن الضازلُت اإلاغاحٗت عبُٗت، نالح /1  حامٗت ماحؿخحر، قهاصة لىُل جسغج مظ٦غة والخُب٤ُ، الىٍٓغ

 .1991الجؼاثغ،

ىعة / 2  حامٗت ماحؿخحر، قهاصة لىُل جسغج مظ٦غة البىى٥، في الغ٢ابت هٓام ٞٗالُت وج٣ُُم عاؾت ص ًُٞلت، بَى

 .19 مؿُلت،. 

 ؤلاؾالمُت البىى٥ في ٖليها اإلاخٗاٝع الضازلي الخض٤ُ٢ مٗاًحر جُب٤ُ مضي الىىهى، ٧امل ؾُٗض مدمض ٦ما٫/ 3

 .1998 ٞلؿُحن، ؤلاؾالمُت، ٚؼة حامٗت ميكىعة، ٚحر ماحؿخحر مظ٦غة ٚؼة، ٢ُإ في الٗاملت

غوخاث  :واإلاظ٦غاث ألَا

 جسغج ،مظ٦غة"الخؿاباث بمداٞٔ اإلاخٗل٣ت الجضًضة ال٣ىاهحن ْل في الخؿاباث مداٞٔ صوع  "إلاىسخ، ٖضًلت/ 4

ت الا٢خهاصًت الٗلىم اإلااؾتر،٧لُت قهاصة هُل مخُلباث يمً جضزل لىم والخجاٍع  الىاصي حامٗت الدؿُحر ٖو

 7002 ؾىت/ 7002

ىت، مغاح/ 5  لٗملُاث الضازلُت الغ٢ابت هٓام وجدؿبحن اإلاساَغ ج٣ُُم في الخاعجي اإلاض٤٢ صوع  "نبًر

 مؿخٛاهم ،حامٗت اإلاداؾبي الخض٤ُ٢ جسهو اإلااؾتر قهاصة لىُل م٣ضمت هسغج ،مظ٦غة"اإلاسؼون

 ،مظ٦غة"اإلااؾؿت في الضازلُت الغ٢ابت هٓام وجدؿحن اإلاساَغ ج٣ُُم في الخاعجي اإلاض٤٢ صوع "، ؾامُت ؾضاوي -/ 6

 مؿخٛاهم باصٌـ ابً الخمُض ٖبض ،حامٗت الدؿُحر ومغا٢بت مداؾبي جض٤ُ٢ ،جسهو ماؾتر

 مالُت ه٣ىص جسهو ماؾتر، مظ٦غة ،"للماؾؿت الضازلُت الغ٢ابت هٓام ج٣ُُم في اإلاغاحٗت ؤزغ "مدمض، مُمىوي/ 7

 7002 مؿخٛاهم، باصٌـ، بً الخمُض ٖبض حامٗت وجإمُىاث،- 7002

 لىُل م٣ضمت عؾالت ،"اإلااؾؿت ؤصاء جدؿحن في الخاعحُت واإلاغاحٗت الضازلُت الغ٢ابت صوع  "ؤخمض، ٖلي وحضان-/ 8

ت، الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة- 7000  2،7002 الجؼاثغ حامٗت وجض٤ُ٢، مداؾبت ٕٞغ الخجاٍع

 اإلاسؼون لٗملُاث الضازلُت الغ٢ابت هٓام وجدؿحن اإلاساَغ ج٣ُُم في الخاعجي اإلاض٤٢ صوع  "ٖمحروف، بىب٨غ-/ 9

ت الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة ٖلى الخهى٫  مخُلباث يمً م٣ضمت ،مظ٦غة" اإلااؾؿت صازل  جسهو الخجاٍع

 7000 مٗم٣ت، ومداؾبُت/ مالي  صعاؾاث

 م٣ضمت عؾالت ،"اإلااؾؿت ؤصاء جدؿحن في الخاعحُت واإلاغاحٗت الضازلُت الغ٢ابت صوع  "مدمض، ٖلي وحضان-/ 10

ت الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة هُل مخُلباث - م 7000 يمً  7002 ومالُت، مداؾبت ٕٞغ الخجاٍع
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 مظ٦غة ،"الا٢خهاصًت للماؾؿت اإلاالُت ال٣ىاثم مهضا٢ُت صٖم في الخؿاباث مداٞٔ صوع  "مٟخىح، هاصًت/ 11

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم اإلااؾتر،٧لُت قهاصة هُل يمً جضزل  حامٗت ، مداؾبي جض٤ُ٢ جسهو الدؿحر، ٖو

 7007 الىاصي،

 :الفشوعُت باللغت اإلاشاحق كائمت

Mokhtar Belaiboud, Pratique de l’audit, Berti Editions, Alger, 2005  

Mokhtar Belaiboud, Pratique de l’audite, Berti Editions, Alger, 2011  

a Pratique de Commissariat aux Comptes en Algérie – N-E Saadi et A . Mazouz – édition SNC –  

p 27.7 

55- Reda KHELASSI ,L’audit interne – Audit opérationnel , 2eme éditions , éditions Houma , 

l’Algérie , 2007. 

 :ؤلالكتروهُت اإلاىاكق كائمت

1/http://www.wordpress.com/isas2000/, 11/03/2012, 13 :01. 

2/ http: cte.univ-setif.dz/coursenligne/cheriguiomar/Ressources/typesaudit.pdf,23/02/2019,16H.  

3/ http://ISLAM FIN.COM/,10/03/2019/17H. 
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 : اإلالخص

 اإلاض٤٢ ٣ًىم ،خُث مىاٞؿيها ؤمام ؤصائها وجدؿحن اإلااؾؿت ٞٗالُت لخد٤ُ٣ صوما الخؿاباث مداٞٔ ٌؿعى

 ًبٗث ،مما للخض٤ُ٢ اإلاهىُت اإلاٗاًحر م٘ الخىا٤ٞ ويمان اإلاالُت ال٣ىاثم خى٫  اإلاداًض الٟني عؤًه بةبضاء الخاعجي

ض ً بلى ،وللىنى٫  مؿخسضميها لضي ال٣ىاثم هظه جخًمنها التي اإلاٗلىماث في الث٣ت مً اإلاٍؼ  الغؤي هظا وببضاء ج٩ٍى

 الغثِؿُت الىٓم مً ماؾؿت ؤي في الىٓام هظا ،وباٖخباع الضازلُت الغ٢ابت هٓام بضعاؾت ٖمله ًبضؤ اإلاض٤٢ ٞةن

 خُث مً مغاحٗخه لبرهامج ألاؾاؾُت الخُىاث جدضًض مجا٫ في الخاعجي اإلاض٤٢ ٖليها ٌٗخمض التي والهامت

ٗخمض اإلاض٤٢ ٖمل هُا١ وجدضًض ؤلاحما٫ ؤو الخٟهُل  في الضازلُت الغ٢ابت هٓام ي٠ٗ ؤو ٢ىة مضي ٖلى طل٪ َو

 ًبضؤ التي الغثِؿُت اإلاهام مً يٟٗه ؤو ٢ىجه مضي لخدضًض الىٓام هظا بخ٣ُُم اإلاض٤٢ ٢ُام ٌٗخبر ،ولظل٪ اإلااؾؿت

غ اإلاغاحٗت ٖملُت ،لخيخهي اإلااؾؿت صازل ٖمله بغهامج اإلاض٤٢ بها  ٖملُتي هخاثج الخاعجي اإلاغاح٘ ُٞه ًبلىع  بخ٣ٍغ

غها خُث مً ٩٦ل اإلاالُت ال٣ىاثم في عؤًه اإلاض٤٢ ُٞه ًبحن ،خُث والخد٤ُ٣ الٟدو  وبُان اإلاالي للمغ٦ؼ جهٍى

اصلت ؾلُمت بهىعة اإلااؾؿت بها ٢امذ التي الٗملُاث ٣َضم ٖو  .وزاعحها اإلااؾؿت صازل اإلاهخمحن بلى وٍُ

   summary : 

The auditor always seeks to achieve the effectiveness of the institution and improve its 

performance in front of its competitors 

The external auditor expresses his neutral technical opinion on the financial statements and 

ensures compliance with professional auditing standards, which inspires more confidence in the 

information contained in these statements to its users. To reach the formation and express this 

opinion, the auditor begins his work by studying the internal control system, and considering this 

system in any institution It is one of the main and important systems that the external auditor 

depends on in determining the basic steps of his audit program in terms of detail or in general and 

determining the scope of the auditor’s work, and this depends on the strength or weakness of the 

internal control system in the institution. Therefore, it is considered that the auditor evaluates this 

system to determine the extent of its strength or weakness. One of the main tasks that the auditor 

begins with his work program within the institution, the audit process ends with a report in which 

the external auditor crystallizes the results of the examination and investigation processes, in 

which the auditor expresses his opinion on the financial statements as a whole in terms of their 

portrayal of the financial position and a statement of the operations carried out by the institution in 

a sound and fair manner. Those interested inside and outside the organization. 

 

 

 


