
 

 وػاعة الخهلُــم الهالي والبدث الهلمــي

 بً باصٌـ مؿخًاهم حامهت نبض الخمُض

ت ونلىم الدؿُحر  ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع

 اإلاالُت واإلاداؾبتْؿم الهلىم 

 

 

 

 

ٗاصًمي  مظٖغة جسغج مٓضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة ماؾتر ؤ

 ومغاْبت الدؿُحرجضُْٔ مداؾبي  الخسطظ:مالُت ومداؾبت        الشهبت:

 نىىان اإلاظٖغة:

 

 

 

 :  إشغاف ألاؾخاط جدذ                                                                                                             :تمً إغضاص الؿالب

                                                                  خمى مدمض ن٘غمي./ ص           فالح ؾاعة 

 أغػاء لجىت اإلاىاكشت:-

 الجامهت الغجبت بـــــــــــــــــواللٓ مـــــــــــــــــالاؾ الطُت

 مؿخًــــــاهمت ـــــــــــــــــــــحامه مداغغ ؤؾخاط ؾلُمان ؾُُان ص/ –ؤ  عثِؿا

 اهممؿخًــــــت ـــــــــــــــــــــحامه مداغغ ؤؾخاط خمى مدمض ن٘غمي ص مٓغعا

 مؿخًــــــاهمت ـــــــــــــــــــــحامه مداغغ ؤؾخاط مدمض الخبِب مغخىمص/  امخدىم

 

 2020/2021الؿىت الجامػُت:



 

 اإلهداء

 

، أهدي ثمرة بسم هللا والحمد هلل والسالم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 جهدي وعملً هذا إلى:

لحٌاة، إلى من بذل النفس والتعب من أجل إسعادي، إلى من أعتبره قدوتً فً ا

من نور قلبً بالحب والعطاء وكان لً حافزا للعلم والمثابرة إلى مصدر 

 فخري إلى العزٌز "أبً".

إلى منبع العطف والحنان وفرحة قلبً إلى أحلى وأغلى من نطق لها اللسان 

 إلى الغالٌة "أمً".

إلى إخوتً وأخواتً إلى من ساندنً بحمل أعباء هذا العمل إلٌهم جمٌعا أهدي 

 ملً. ع

 

 

 



 

 الشكر

 

 أحمد هللا عز وجل الذي وفقنً فً إنجاز هذا العمل

أتوجه بجزٌل الشكر والعرفان إلى األستاذ المشرف " الدكتور حمو محمد 

عكرمً " الذي لم ٌبخل علٌا بتوجٌهاته ونصائحه القٌمة والتشجٌع المستمر 

 على إنجاز هذا البحث.

أعضاء لجنة المناقشة األفاضل  كما أتقدم بجزٌل الشكر والتقدٌر لألساتذة

 الموقرة.

  وأخٌرا أشكر كل من ساعدنً من قرٌب ومن بعٌد على إنجاز هذا العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اث  فهغؽ اإلادخٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفهغؽ

 الطفدت اإلاىغىع

 I الاَضاء.

 II الشىغ.

اث.  III فهغؽ اإلادخٍى

.  IV كابمت الاشياٌ والجضاٌو

 01 .اإلالضمت الػاّمت

 : ت.الفطل ألاٌو  03 ؤلاؾاع اإلافاَُمي الىظغي إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 04 جمهُض.

 : ت.اإلابدث ألاٌو  05 ؤلاؾاع الىظغي إلاػاًير الخضكُم الضولُت والجؼابٍغ

: خي للخضكُم.ا اإلاؿلب ألاٌو  05 لخؿىع الخاٍع

 05 مفهىم الخضكُم. اإلاؿلب الثاوي:

 06 ُم.أَضاف الخضك اإلاؿلب الثالث:

 07 أهىاع الخضكُم. اإلاؿلب الغابؼ:

ت.اإلابدث الثاوي:   09 ؤلاؾاع الىظغي إلاػاًير الخضكُم الضولُت الجؼابٍغ

:  09 الهُئاث اإلاشغفت غلى إضضاع مػاًير الخضكُم الضولُت وغغغها. اإلاؿلب ألاٌو

ت. اإلاؿلب الثاوي:  14  الهُئاث اإلاشغفت غلى إضضاع مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ت. اإلاؿلب الثالث:  19 ؤلاضضاعاث ألاولى والثاهُت إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ت والضولُت طاث أعكام ) اإلاؿلب الغابؼ:  49 (.560 – 300ملاعبت مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 52 الفطل.                                                      زاجمت 

 53 .الاكخطاصًتمت اإلاالُت في اإلاؤؾؿت أزغ حىصة اإلاػلى الفطل الثاوي: 

 53 جمهُض.

:  54 اإلاػلىمت اإلاالُت. اإلابدث الاٌو

 :  54 هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي.اإلاؿلب الاٌو

 56 اإلاػلىمت اإلاالُت وزطابطها.اإلاؿلب الثاوي: 

ت الحضًثت للمػلىمت اإلاالُت. اإلاؿلب الثالث:  58 الىظٍغ

 59  لىابم اإلاالُت.غمىمُاث خٌى ال اإلابدث الثاوي:

 :  59 اللىابم اإلاالُت وزطابطها.   اإلاؿلب الاٌو

 60 وزابم اللىابم اإلاالُت.اإلاؿلب الثاوي: 

 65 اَضاف اللىابم اإلاالُت. اإلاؿلب الثالث:

 67 .  زاجمت الفطل

  



 

 68 مدافظي الحؿاباث. لآلعاء اؾخؿالغُتصعاؾت الفطل الثالث: 

 69 جمهُض

:  70   ؾاع اإلاجي ي للضعاؾت.ؤلا  اإلابدث الاٌو

 :  70 غغع مىهج ومجخمؼ الضعاؾت.اإلاؿلب ألاٌو

 70 أصواث ومطاصع الحطٌى غلى اإلاػلىماث.اإلاؿلب الثاوي: 

 71 ضضق وزباث أصاة الضعاؾت.اإلاؿلب الثالث: 

 74 غغع وجدلُل هخابج الضعاؾت.اإلابدث الثاوي: 

 :  74 اث الشخطُت والىظُفُت.غغع وجدلُل هخابج مدىع البُاهاإلاؿلب ألاٌو

 78 غغع وجدلُل هخابج اإلاداوع.اإلاؿلب الثاوي: 

 86 .الاؾخبُان اؾخيخاحاثاإلاؿلب الثالث: 

 87 الفطل.زاجمت 

 89 الخاجمت الػاّمت.

 91 كابمت اإلاغاحؼ.

 / اإلاالخم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة

 األشكال و الجداول



 

 كابمت ألاشياٌ:

عكم 

 الشيل
 لطفدتا غىىان الشيل

 09 ؤهىام الخضُْٔ. (01)

 55 هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي. (02)

 56 ؤحؼاء هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي. (03)

 57 زطاثظ اإلاهلىمت اإلاالُت. (04)

 66 ؤَضاٍ الٓىاثم اإلاالُت. (05)

 75 ؤَغاص الهُىت خؿب الجيـ. (06)

 75 ؤَغاص الهُىت خؿب الهمغ. (08)

ل الهلمي.ؤَغاص الهُىت خؿ (09)  76 ب اإلاَا

 77 ؤَغاص الهُىت خؿب الىقُُت الخالُت. (10)

 77 ؤَغاص الهُىت خؿب الخبرة اإلاهىُت. (11)

 78 ؤَغاص الهُىت خؿب نضص الهاملحن في م٘خب الخضُْٔ. (12)

 79 ؤَغاص الهُىت خؿب جمثُل م٘خب الخضُْٔ إلا٘خب جضُْٔ نالمي. (13)

ت م٘ (14)  79 خب الخضُْٔ في شب٘ت مً اإلاٙاجب الخضُْٔ.ؤَغاص الهُىت خؿب نػٍى

 :   كابمت الجضاٌو

 ٌ ٌ  عكم الجضو  الطفدت غىىان الجضو

سُت التي مغث بها اإلاغاحهت. (01)  05 ؤَم اإلاغاخل الخاٍع

 ISA 12.مهاًحر الخضُْٔ الضولُت (02)

م " (03)  49 ".300مٓاعبت مهُاع الخضُْٔ الجؼاثغي مو الضولي طو الْغ

م "مٓاع  (04)  50 ".560هت مهُاع الخضُْٔ الجؼاثغي مو الضولي طو ْع

 60 همىطج للمحزاهُت. (05)

 62 حضٛو خؿاباث الىخاثج. (06)

ىت. (07)  63 حضٛو جضَٓاث الخٍؼ

 71 مهامل ؤلاعجباؽ ؾبحرمان. (08)

 72 هخاثج مهامل ؤلاعجباؽ ؾبحرمان. (09)

 73 هخاثج مهامل ؤلاعجباؽ ؾبحرمان. (10)

 74 هخاثج ؤلُا ٖغوهبار إلاخًحراث الضعاؾت. (11)

 74 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الجيـ. (12)

 75 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الهمغ. (13)

ل الهلمي. (14)  76 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب اإلاَا

 76 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الىقُُت الخالُت. (15)

 77 ت.جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الخبرة اإلاهىُ (16)



 

 78 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب نضص الهاملحن في م٘خب الخضُْٔ. (17)

 78 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب جمثُل م٘خب الخضُْٔ إلا٘خب جضُْٔ نالمي. (18)

ت م٘خب الخضُْٔ في شب٘ت مً اإلاٙاجب الخضُْٔ. (19)  79 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب نػٍى

(20) .  80 جدلُل ؤؾئلت اإلادىع ألاٛو

(21) .  81 اإلاخىؾـ الخؿابي وؤلاهدغاٍ اإلاهُاعي للمدىع ألاٛو

 82 جدلُل ؤؾئلت اإلادىع الثاوي. (22)

 83 اإلاخىؾـ الخؿابي وؤلاهدغاٍ اإلاهُاعي. (23)

 84 جدلُل ؤؾئلت اإلادىع الثالث. (24)

 85 اإلاخىؾـ الخؿابي وؤلاهدغاٍ اإلاهُاعي. 
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 لضمت الػامت:اإلا

ٌهخبر جؿىع ؤلاْخطاص اإلادلي الظي ضاخب ؤلاضالخاث ألازحرة التي شهضتها الجؼاثغ والتي جمثلذ في جبىيها للمهاًحر اإلاخهلٓت 

غ اإلاالُت واإلاهاًحر اإلاداؾبُت الضولُت مً زالٛ جؿبُٔ الىكام اإلاداؾبي واإلاالي ؤصي بلى  قهىع الخضُْٔ ٖإصاة بةنضاص الخٓاٍع

ٗاث واإلااؾؿاث ؤلاْخطاصًت َهالت للْغ لذ لهم مهمت بصاعة شاون مسخلِ الشغ ً واإلاؿاَمحن وحمُو مً ؤٗو ابت في ًض اإلاؿحًر

اث للمىاعص التي هي جدذ جطٍغ اإلااؾؿت  ت عئوؽ ألامىاٛ مً ؤحل خؿً ؤلاؾخًالٛ ألامثل وجُُٓم مسخلِ اإلاؿخٍى وخٖغ

ظا لٙي حهمل في جىاؾٔ جام ؤلاْخطاصًت اإلاغاص صعاؾتها والخهٍغ نلى مخؿلباتها ومضي  جُُُ٘ها مو مسخلِ ؤهكمتها وؤوشؿتها َو

 والؿُؿغة نلى ال٘م الهاثل مً اإلاهلىماث.

ً وبنؿاء ضىعة ٖما صنذ الخاحت بلى بؾخًالٛ صوع الٓىاثم اإلاالُت في شٙل هكام مداؾبي ومالي مً ؤحل  جؼوٍض اإلاؿحًر

شاص بمغاحهها للخإٖض مً الُ٘اءة اإلاهىُت اإلاخهلٓت باإلااؾؿت وبالخالي صُْٓت وواضخت إلاا جيشٍغ اإلااؾؿاث ؤلاْخطاصًت وؤلاؾتر 

حؿهُل نملُت بجساط الٓغاعاث اإلاالثمت بهضٍ جدُٓٔ مبخػى َظٍ اإلااؾؿت في شٙل مسغحاث لخإحي اإلاهاًحر والتي ج٘مً مهمتها 

غ مً ؤحل الخىحه باإلْخطاص هدى بضالخاث حضًضة للنهىع باإلا اؾؿاث ؤلاْخطاصًت ومىاٖبتها مو في صعاؾت مسغحاث الخٓاٍع

 الخالي هدى ألاَػل.الهطغ 

 ونلى غىء ما جٓضم وما ؾبٔ طٍٖغ ًمً٘ ؾغح ؤلاشٙالُت الخالُت:

 .ت في جدؿحن حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت في اإلااؾؿت ؤلاْخطاصًت؟  ما ؤزغ مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

غي ًمً٘ ؾغح الدؿائالث الُغنُ -  ت الخالُت:وبهؿالْا مً َظا الؿااٛ الجَى

 َل إلاماعؾاث مهىت الخضُْٔ في الجؼاثغ جإزحر ٖبحر نلى حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت؟. -1

ت في جىُُظ مهىت الخضُْٔ؟. -2   ما مػمىن وما ؤَمُت مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 فغغُاث الضعاؾت:

 إلاشٙلت الضعاؾت جم ضُايت الُغغُاث الخالُت:بؾدىاصا 

 ُٔ في الجؼاثغ نلى حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت.ًىحض جإزحر ٖبحر إلاماعؾاث مهىت الخضْ -1

 ؤّن َىإ بهؼ اإلاهاًحر لم جؿبٓبهض. -2
ّ
حن بال ٗاهذ مؿبٓت مً ؾٍغ اإلاضْٓحن الجؼاثٍغ  مهكم مهاًحر الخضُْٔ 

 أَمُت الضعاؾت:

 حؿخمض صعاؾدىا ؤَمُتها مً زالٛ ما ًلي:

ت  للخضُْٔ  -1  ث اإلاالُت اإلآضمت في الٓىاثم اإلاالُت إلاؿخسضميها.نلى حىصة اإلاهلىما NAAمضي ؤَمُت جؿبُٔ اإلاهاًحر الجؼاثٍغ

ٓت مهالجتها نلى مؿخىي اإلااؾؿاث ؤلاْخطاصًت. -2  جٓضًم مسخلِ مٙىهاث اإلاهلىمت اإلاالُت وؾٍغ

 ببغاػ مضي ْضعة الٓىاثم اإلاالُت واإلاالخٔ في جُؿحر اإلاهلىمت الخالُت. -3

 أؾباب إزخُاع اإلاىغىع:

 َظا اإلاىغىم ؤَمها ما ًلي:ىغىنُت إلزخُاع َىإ الهضًض مً ألاؾباب الظاجُت واإلا

 ألاؾباب الظاجُت: -1

 .ؤلاَخمام الصخص ي ٗىهه ضلب الخسطظ 

 .ا في جدؿحن حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت ت وؤزَغ  الغيبت في الخهٍغ نلى مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 ألاؾباب اإلاىغىغُت: -2

  ا  ؤؾاؾا ومغحها إلجساط الٓغاعاث الهامت.ؤَمُت اإلاهلىمت اإلاالُت في خض طاتها باليؿبت للماؾؿت وبنخباَع

 .ا نلى حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت ت وؤزَغ  مىاٖبت مىغىم البدث إلاهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 الضعاؾت:مىهج 
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 بنخمضها في َظٍ الضعاؾت نلى مىهجحن:

غ البدىر والغؾا ثل الهلمُت لضعاؾت وجُؿحر اإلاىهج الىضُي في ؤلاؾاع الىكغي ٗىهه ؤَم ؤهىام اإلاىاهج اإلاخبهت في جىُُظ وجدٍغ

اإلاش٘الث الهلمُت، ؤما الجاهب الخؿبُٓي َةنخمضها نلى مىهج صعاؾت خالت والظي ًخجه بلى حمو البُاهاث وبؾخسضامها في 

مداَكي الخؿاباث لبلىى الخطٛى نلى مهلىماث وخٓاثٔ جُطُلُت خٛى مشٙلت البدث لظا ْمىا بضعاؾت بؾخؿالنُت ألعاء 

 َضٍ الضعاؾت.

 ث الضعاؾت:ضػىبا

 ْلت اإلاغاحو التي جىاولذ اإلاىغىم. -

 نضم وحىص صعاؾاث ؾابٓت مشابهت للمىغىم. -

 ترة اإلاسططت للبدث.غُٔ الُ -

 الضعاؾاث الؿابلت:

غ الخضُْٔ الخاعجي في قل بلؼامُت جؿبُٔ مهاًحر الخضُْٔ الضولُت. -  جماع زضًجت، جٓاٍع

بَخمذ َظٍ الضعاؾت بلى ، 2016/2017مؿخًاهم بً باصٌـ ا مظٖغة صٖخىعاٍ حامهت نبض الخمُض -صعاؾت خالت الجؼاثغ  -

غ الخضُْٔ الخاعجي في قل بلؼامُت جؿبُٔ اإلاهاًحر الضولُت للخضُْٔ في الجؼاثغ.  الخهٍغِ بإَمُت بنضاص جٓاٍع

ُي ببغاَُم، صعحت مطضاُْت اإلاهلىمت اإلاالُت في اإلااؾؿت ؤلاْخطاصًت  - باث الؿُا -شٍغ    عاث. صعاؾت خالت ماؾؿت زتر إلاٖغ

و مً  .2017/2018ؾُضي بلهباؽ.  -صٖخىعاٍ حامهت حُاللي لُابـ  - ابي ياًخه الَغ بَخمذ َظٍ الضعاؾت بخدضًض همـ ْع

 مطضاُْت اإلاهلىمت اإلاالُت اإلايشىعة مً ؾٍغ اإلااؾؿت ؤلاْخطاصًت في الؿُاّ الجؼاثغي.

ت  - ا في جدؿحن حىصة اإلاهلىماث اإلاداؾبُت مدمض ألامحن خاج ناشىع، بً ؾالم بىؾماخت، مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ وؤزَغ

ؼ الجامعي بلخاج بىؾهُب  بط جىاولذ َظٍ . 2017/2018نحن جمىشيذ  -واإلاالُت، مظٖغة لىُل شهاصة اإلااؾتر، اإلاٖغ

ا نلى حىصة اإلاهلىماث اإلاالُت للٓىاثم اإلاالُت ؾبٓا للىكام اإلاداؾبي اإلاؿب ت وؤزَغ ٔ الضعاؾت ؤَم مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

والظي ٌؿخجُب إلاؿخهملي الٓىاثم اإلاالُت بؾدىاصا لضعاؾت بؾخؿالنُت ألعاء مداَكي الخؿاباث  2010 - 01 - 01مىظ 

ت في   ومؿاَمت َظٍ اإلاهاًحر في حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت. 2016 - 02 - 04بهض بضضاع مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 جلؿُماث الضعاؾت:

 لُطٛى الخالُت:خُث َظٍ اإلاظٖغة ؾِخم الخؿّغ بلى ا

  ٌ ت، خُث ْمىا بخٓؿُمه بلى : جم الخؿّغ في َظا الُطل بلى ؤلاؾاع اإلاُاَُمي الفطل ألاو الىكغي إلاهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

ىا في اإلابدث ألاٛو بلى ماَُت الخضُْٔ، زم في اإلابدث الثاوي بلى ؤلاؾاع الىكغي إلاهاًحر الخضُْٔ الضولُت  مبدثحن بط جؿْغ

ت.  والجؼاثٍغ

 ىا َُه بلى مبدثحن، ًدىاٛو َظا الُطل  طل الثاوي:الف ؤزغ حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت في اإلااؾؿت ؤلاْخطاصًت خُث جؿْغ

 جػمً اإلابدث ألاٛو اإلاهلىمت اإلاالُت، زم اإلابدث الثاوي نمىمُاث خٛى الٓىاثم اإلاالُت.

 :ت نلى حىصة اإلاهلىماث ًدىاٛو َظا الُطل صعاؾت بؾخؿالنُت لخُُٓم مضي جإزحر مهاًحر  الفطل الثالث الخضُْٔ الجؼاثٍغ

اإلاداؾبُت واإلاالُت بنخمضها َُه نلى مبدثحن، ألاٛو جػمً ؤلاؾاع اإلانهجي للضعاؾت، ؤما الثاوي َخػمً نغع وجدلُل 

    هخاثج الضعاؾت.
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 جمهُض:

ى بظلٚ وؾُلت بزباث ٌهخبر الخضُْٔ نلم مترامي ألاؾغاٍ حهضٍ بلى بنؿاء الطًُت الٓاه ىهُت للمهلىمت مدل ؤلاؾخهماٛ َو

 الخضاٛو مً خُث الٓاهىهُت والؿالمت والطىع الىاَُت لها.مضي صخت وبنخماصًت اإلاهلىماث مدل 

هض َظا الهلم مدطلت الهضًض مً الخجاعب، َخؿىعٍ نبر الهطىع هخج نلُه بضضاع مهاًحر الخضُْٔ الضولُت والتي حهخبر  َو

صائهم إلاهىتهم في طلٚ مً ؾٍغ َُئاث مهىُت ومىكماث آٌؿخسضمها اإلاضْٓحن في نملُت الُٓاؽ والخ٘م ؤزىاء  بمثابت ماشغاث

 صولُت وشإث بؿبب جغاٖم مىاْشاث وصعاؾاث ؾابٓت.

بظلٚ ؤضبدذ الجؼاثغ ملؼمت إلاىاٖبت الخؿىع ؤلاْخطاصي وزاضت بهض بهتهاحها للمهاًحر اإلاداؾبُت الضولُت وجؿبُٓها للىكام 

ٔ وغو مهاًحر مدلُت داؾبي اإلاالي وهكغا لٓطىع مهىت الخضُْٔ بها، اإلا َبةمٙاجها ؤن جبٓى مهاًحر الخضُْٔ الضولُت نً ؾٍغ

 جٙىن اإلاهاًحر الضولُت مىؿلٓا لها.

 وؾيخؿّغ مً زالٛ َظا الُطل بلى مبدثحن:

 :  ماَُت الخضُْٔ. اإلابدث ألاٌو

 :ت. ؤلاؾاع الىكغي إلاهاًحر الخضُْٔ  اإلابدث الثاوي  الضولُت والجؼاثٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األول:                                 اإلطار المفاهٌمً النظري لمعاٌٌر التدقٌق الجزائرٌة. الفصل

 

 

: ماَُت الخضكُم.  اإلابدث ألاٌو

: خي للخضكُم.ا اإلاؿلب ألاٌو  لخؿىع الخاٍع

ٗاث ضىانُت هغ الخضْلٓض ق ُٔ في الخؿاباث مىظ الههض الٓضًم وجؿىع مُهىمه  مو جؿىع اليشاؽ ؤلاْخطاصي وقهىع شغ

الخاحت لغئوؽ ؤمىاٛ ٖبحرة التي ؤصث بضوعَا بلى الخإزحر نلى مهىت الخضُْٔ  ضخمت في نهض الثىعة الطىانُت ما صعى لكهىع 

اإلاداؾبي بمسخلِ الكغوٍ التي شهضتها نلى مغ الهطىع هكغا لدجم ؤلاَخمام اإلاتزاًض الظي خكُذ به والضوع ال٘بحر الظي 

تي حهخبر مضزال ؤؾاؾُا للٓغاعاث اإلاغاص جلهبه في جدُٓٔ الخٓضم والىمى للىخضاث ؤلاْخطاصًت واإلاجخمو ومض مسخلِ آلاعاء ال

سُت التي مغث بها اإلاغاحهت للخضُْٔ اإلاداؾبي  .بجساطَا والجضٛو الخالي ًىضر ؤَم اإلاغاخل الخاٍع

سُت التي مغث بيا اإلاغاحػت.01الجضٌو عكم )  (: أَم اإلاغاخل الخاٍع

 ت الضازلُتكابأَمُت الغ  مضي الفدظ الهضف مً غملُت اإلاغاحػت الفترة

 نضم ؤلانتراٍ بها بالخُطُل بٖدشاٍ الخالنب وؤلازخالؽ 1500بل نام ْ

 نضم ؤلانتراٍ بها بالخُطُل بٖدشاٍ الخالنب وؤلازخالؽ 1850 – 1500

1850 – 1905 
 :بٖدشاٍ الخالنب وؤلازخالؽ.1

 : بٖدشاٍ ألازؿاء ال٘خابُت.2

بهؼ الازخباعاث ولً٘ 

ألاؾاؽ َى اإلاغاحهت 

 الخُطُلُت

 ٍ بهانضم ؤلانترا

1905 – 1933 

غ 1 : جدضًض مضي ؾالمت، وصخت جٍٓغ

ؼ اإلاالي.  اإلاٖغ

 : بٖدشاٍ الخالنب وألازؿاء.2

ت  بنتراٍ ؾؿخي. بالخُطُل ومغاحهت ازخباٍع

1933 – 1940 

غ 1 : جدضًض مضي ؾالمت، وصخت جٍٓغ

ؼ اإلاالي.  اإلاٖغ

 : بٖدشاٍ الخالنب وألازؿاء.2

ت  بضاًت في ؤلاَخمام. مغاحهت ازخباٍع

1940 – 1960 
غ  جدضًض مضي ؾالمت، وصخت جٍٓغ

ؼ اإلاالي.  اإلاٖغ
ت حز. مغاحهت ازخباٍع  بَخمام وجٖغ

 صعوؽ وجؿبُٓاث ماصة الخضُْٔ اإلاداؾبي اإلاالي لؤلؾخاط خمى مدمض ن٘غمي. اإلاطضع:

 مفهىم الخضكُم. اإلاؿلب الثاوي:

ٗاهذ جخلى نلى ومه audineمشخٓت مً الٙلمت الُىهاهُت  auditingهجض ؤن ٗلمت "جضُْٔ"  ىاَا ٌؿخمو الن الخؿاباث 

  1اإلاضْٓحن.

:
ً
ُها نً  إضؿالخا ُ٘ت، والتي ال ًسخلِ حهٍغ ٓا للجىت اإلاُاَُم ألاؾاؾُت للخضُْٔ بجمهُت اإلاداؾبت ألامٍغ الخضُْٔ َو

م ؤصلت بزباث بمىغىنُت جخهلٔ بدٓاثٔ خٛى الخهاٍعِ الهضًضة للخضُْٔ:  اجو الخضُْٔ َى نملُت مىكمت لجمو وجٍٓى ْو

  2وؤخضار بْخطاصًت للخإٖض مً صعحت جؿابٔ جلٚ الخٓاثٔ مو اإلاهاًحر اإلاىغىنت وجىضُل بلى مؿخسضمي اإلاهلىمت اإلاهىُحن.

َهٍغ بإهه َدظ اهخٓاصي ٌؿمذ بمغاحهت اإلاهلىماث اإلآضمت مً ؾٍغ اإلااؾؿت والخ٘م نلى الهملُاث التي حغث و  -

 3والىكم اإلآامت التي اهخجذ جلٚ الهملُاث.

                                                           
. ؽ -1  . 30، ص: 2009صاع الطُاء، ألاعصن،  – 1ؤخمض خلمي حمهت، اإلاضزل بلى الخضُْٔ و الخإُٖض الخضًث، حؼء ألاٛو
، صاع واثل لليشغ، ألاعص -2   .13، ص: 1998ن، زالض ؤمحن نبض هللا، الخضُْٔ واإلاغاْبت في البىٕى
ت مطغ،  -3 ت والخؿبُٔ، الضاع الجامعي الاؾ٘ىضٍع   .18، ص: 2004ؤمحن الؿُض ؤخمض لؿُي، اإلاغاحهت بحن الىكٍغ
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اإلانهي ٌهني نملُت َدظ مؿدىضاث وصَاجغ وسجالث اإلااؾؿت َدطا َىُا اهخٓاصًا مداًض للخدٓٔ ما الخضُْٔ بمهىاٍ ؤ -

غ اإلاالُت مهخمضا في طلٚ نلى ْىة ومخاهت مً صخت الهملُاث وببضاء الغؤي  ابت الضازلُت.في نضالت الخٓاٍع  1هكام الْغ

ل ومؿخٓل بًُت انؿاء عؤي مهلل نلى هىنُت ومطضاُْت ٖما ٌهٍغ نلى ؤهه ازخباع جٓني ضاعم مبني بإؾلىب  - منهي مَا

اإلاهلىماث اإلاالُت اإلآضمت مً ؾٍغ اإلااؾؿت ونلى مضي بخترام الٓىانض والٓىاهحن واإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاهمٛى بها في 

 2الطىعة الطاصْت نلى اإلاىحىصاث وفي الىغهُت اإلاالُت وهخاثج اإلااؾؿت.

هٍغ ؤًػا نلى ؤهه َدظ وج - ابت الضازلُت وحمُو الضَاجغ والسجالث والبُاهاث اإلاداؾبُت َدطا َو ُُٓم هكام الْغ

ؼ اإلاالي للخغوج بغؤي مداًض خؿابُا والخدٓٔ مً هدُجت  ؤنماٛ اإلاشغوم مً الغبذ والخؿاعة والخإٖض مً ؾالمت اإلاٖغ

 3ومؿخٓل خٛى صخت الٓىاثم اإلاالُت زالٛ َترة مالُت مهُىت.

للضَاجغ والسجالث واإلاؿدىضاث لخمً٘ اإلاضْٔ مً الخدٓٔ بإن اإلاحزاهُت الهمىمُت جمثل  ونٍغ الخضُْٔ بإهه َدظ -

ؼ اإلاالي للماؾؿت.      4بطىعة ناصلت وصخُدت اإلاٖغ

ٗان اؾخسضام هكام ال٘مبُىجغ ولٓض جؿىع الخضُْٔ في هكم اإلاهلىماث اإلادؿىبت َى نملُت حمو جُُٓم ألاصلت لخدضًض ما ب طا 

ؿخسضم مىاعصَا بُ٘اءة.ٌؿاَم في خماًت ؤضى  دٓٔ ؤَضاَها بُهالُت َو ض ؾالمت بُاهاتها ٍو ٖا       5ٛ اإلااؾؿت ٍو

ٓت مىهجُت مٓضمت بشٙل ميؿٔ مً ؾٍغ منهي  ذ مىكمت الهمل الُغوؿُت هي ألازغي الخضُْٔ نلى ؤهه مؿعى ؤو ؾٍغ بط نَغ

اؾدىاصا نلى مهاًحر الخُُٓم وجٓضًغ ، ٌؿخهمل مجمىنت مً جٓىُاث اإلاهلىماث والخُُٓم بًُت بضضاع خ٘م مهلل ومؿخٓل

هالُت الىكام وؤلاحغاءاث اإلاخهلٓت بالخىكُم ولم ج٘خُي اإلاىكمت بالخهٍغِ الؿابٔ وؤغاَذ جىغُذ ًىكغ مً  مطضاُْت َو

 زالله للخضُْٔ مً مىكىعًٍ جبها لؤلَضاٍ اإلاخىزاة منها:

هالُت الىكام اإلاهلىماحي جٓضًغ هىنُت اإلاهلىماث ؤي حشُ٘ل عؤي خٛى اإلاهلىماث اإلاىخجت صاز ل اإلااؾؿت. جٓضًغ الىجانت َو

 6والخىكُم.

 أَضاف الخضكُم. اإلاؿلب الثالث:

 7ألاَضاف الخللُضًت: -1

 الخإٖض مً صخت البُاهاث اإلاداؾبُت ومضي ؤلانخماص نليها. -

اث اإلاالُت. -  ببضاء عؤي َني اؾدىاصا بلى ؤصلت وبغاَحن نً نضالت ال٘شَى

 زؿاء ويش.ؤجغ والسجالث اإلاداؾبُت مً اٖدشاٍ ما ْض ًىحض بالضَا -

ابت صازلُت حُضة. -  الخٓلُل مً َغص اعجٙاب ألازؿاء مً زالٛ الخإٖض مً وحىص ْع

ت اإلاىاؾبت. -  مؿانضة ؤلاصاعة نلى وغو الؿُاؾاث واجساط الٓغاعاث ؤلاصاٍع

بي. -  مؿانضة الضواثغ اإلاالُت في جدضًض الىناء الػٍغ

   جسؿُـ ؤلاْخطاص الىؾني.مؿانضة الجهاث الخٙىمُت ألازغي في  -

 

 

                                                           
ت بلى الخؿبُٔ، الؿبهت الثالثت، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، بً ن٘ىىن، الجؼاثغ،  -1   .11، ص: 2008مدمض بىجحن، اإلاغاحهت ومغاْبت الخؿاباث مً الىكٍغ
  .9، ص: 2005مدمض التهامي، ؾىاَغ مؿهىص ضضًٓي، اإلاغاحهت وجضُْٔ الخؿاباث، صًىان مؿبىناث الجامهُت، الجؼاثغ، الؿبهت الثاهُت،  -2
  .19عؤَذ ؾالمت مدمىص وآزغون، نلم الخضُْٔ الخؿاباث الهلمي، صاع اإلاؿحرة لليشغ والخىػَو والؿبانت، نمان، ألاعصن، الؿبهت ألاولى، ص:  -3
  .15 – 14، ص: 2006، 1يؿان َالح اإلاؿاعهت، جضُْٔ الخؿاباث اإلاهاضغة، صاع اليشغ والخىػَو والؿبانت، نمان، الؿبهت  -4
ت والهلمُت، الؿبهت ألاولى، صاع واثل لليشغ والخىػَو،  -5   .13،ص: 2000زالض امحن نبض هللا، نلم جضُْٔ الخؿاباث، الىاخُت الىكٍغ

 –، مؿهىص ضضًُي، اإلاغاحهت وجضُْٔ الخؿاباث الاؾاع الىكغي واإلاماعؾاث الخؿبُُٓت، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، بً ن٘ىىن مدمض الخىَامي ؾىاَغ 6-

 . 10، ص: 2006الجؼاثغ، 
ُ٘ت والضولُت، الؿبهت  -7  .15، ص: 1999، ماؾؿت الىعاّ، نمان، ألاعصن، 1خؿحن الٓاض ي، خؿحن صخضوح، ؤؾاؾُاث الخضُْٔ في قل اإلاهاًحر ألامٍغ
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 1ألاَضاف الحضًثت:

 مغاْبت الخؿـ ومخابهت جىُُظَا ومضي جدُٓٔ ألاَضاٍ وجدضًض ؤلاهدغاَاث وؤؾبابها وؾّغ مهالجتها. -

ٓا لؤلَضاٍ اإلاغؾىمت. -  جُُٓم هخاثج ألانماٛ َو

ٔ مىو الاؾغاٍ في حمُو هىاحي اليشاؽ. -  جدُٓٔ ؤْص ى ُٖاءة بهخاحُت مم٘ىت نً ؾٍغ

اَُت لؤلَغاص. جدُٓٔ -  ؤْص ى ْضع ممً٘ مً الَغ

ببضاء عؤي َني مداًض في بؾاع الُٓام بُدظ والخدُٓٔ في الهىاضغ ؤضٛى وزطىم اإلااؾؿت والخدٓٔ مً ؤلاحغاءاث  -

 والؿّغ اإلاؿبٓت.

 ًمً٘ جلخُظ ألاَضاٍ ألاؾاؾُت للخضُْٔ َُما ًلي: أَضاف أزغي:

هالُت ؾُاؾاث بحغاءاث ال - ػبـ اإلاهخمضة لبِئت وقغوٍ الهمل في اإلااؾؿت والخدُٓٔ مً الخإٖض مً مضي مالثمت َو

 جؿبُٓاتها.

 للمداَكت نلى اإلامخلٙاث  -
ً
هالُت الضواثغ الخىُُظًت وألاوشؿت في اإلااؾؿت جإُٖضا اصة ُٖاءة َو بْتراح ؤلاحغاءاث الالػمت لٍؼ

 واإلاىحىصاث.

دظ الهملُاث الخإٖض مً صخت البُاهاث اإلاالُت ويحر اإلاالُت طاث الهالْت ومضي ؤلا  - نخماص نليها مً زالٛ مغاحهت َو

 وجضُْٔ البُاهاث اإلاالُت.

شملذ نلُه مً مغاٖؼ الخؿغ باإلغاَت بلى مغاحهت َهالُت ألاؾالُب اإلاهخمضة لخُُٓم ابصاعة اإلاساؾغ وما  حغاءاثبجضُْٔ  -

 جلٚ اإلاساؾغ.

 جضُْٔ بحغاءاث جُُٓم ُٖاًت عؤؽ اإلااٛ اإلاىقِ في اإلااؾؿت. -

 لتزام بالٓىاهحن وألاهكمت اإلاهمٛى بها.الخإٖض مً ؤلا -

ت. - غ مُطلت صوعٍت نلى ألاْل َطلُت ؤو هطِ ؾىٍى  2بنضاص جٓاٍع

 أهىاع الخضكُم. :غابؼاإلاؿلب ال

ت التي جىكغ بليها بط جخجؿض ؤَم َظٍ ألاهىام في الخضُْٔ  ًمً٘ جطيُِ نملُت الخضُْٔ بلى نضة ؤهىام جسخلِ بةزخالٍ الؼاٍو

 .لخاعجيالضازلي والخضُْٔ ا

 :الخضكُم الضازلي 

ْض ًٓىم بهملُت الخضُْٔ شخظ مً صازل اإلايشإة ًٓىم بهملُت َدظ للضَاجغ والسجالث ومضي ؤلالتزام باإلاهاًحر اإلاداؾبُت 

ى ٌهخبر بخضي ؤصواث  زالٛ نملُت الدسجُل في الضَاجغ والسجالث، وفي َظٍ الخالت ٌؿمى َظا الخضُْٔ بالخضُْٔ الضازلي َو

ابت  هالْغ سػو لؿلؿت ؤلاصاعة ومً َو خبر ؤصاة بُض ؤلاصاعة ٗىهه ًخم الخضُْٔ مً ْبل شخظ ٌهخبر مىقِ في اإلايشإة ٍو

 ما ًلي: 3واحباث الخضُْٔ الضازلي َُما ًسظ جؼوٍضٍ لئلصاعة باإلاهلىماث

ابت الضازلُت. -  صْت ؤهكمت الْغ

 شغوم.الُ٘اءة التي ًخم بها الخىُُظ الُهلي للمهام صازل ٗل ْؿم مً ؤْؿام اإلا -

ؼ اإلاالي. - ٓت التي ٌهمل بها الىكام اإلاداؾبي وطلٚ ٖماشغ ٌه٘ـ بطضّ هخاثج الهملُاث واإلاٖغ ُاءة الؿٍغ  ُُُٖت ٖو

                                                           
، صاع اإلاؿحرة لليشغ والخىػَو والؿبانت، نمان، ألاعصن، 1عؤَذ ؾالمت، ؤخمض ًىؾِ ٗلبىهت، نمغ مدمض ػعٍٓاث، نلم جضُْٔ الخؿاباث الهملي، الؿبهت  -1

  .26، ص: 2011
مت، الخضُْٔ البُئي وؤلاحخماعي ٖإخض مخؿلباث الخٙىمت البُئُت وؤلاحخم -2 انُت لخدُٓٔ الخىمُت اإلاداؾبُت، مضازلت مٓضمت ػعْىن مدمض، َُضوب لُلى ٍع

، ألايىاؽ، ٗلُت غمً اإلالخٓى الىؾني الغبو خٛى جإَُل مهىت الخضُْٔ إلاىاحهت ألاػماث اإلالُت واإلاشاٗل اإلاداؾبُت اإلاهاضغة للماؾؿاث، حامهت نماع زلُجي

ت ونلىم الدؿُحر،   . 9، ص: 2013ماي  21 – 20الهلىم ؤلاْخطاصًت والخجاٍع
ت، مطغ،  -3  .30، ص: 202مدمض ؾمحر الطبان، نبض الىَاب هطغ نلي، اإلاغاحهت الخاعحُت، الضاع الجامهُت، ؤلاؾ٘ىضٍع
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 :الخضكُم الخاعجي 

ابت الضازلُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث والخؿاباث والضَاجغ الخاضت  ٌهٍغ الخضُْٔ الخاعجي بإهه نملُت َدظ ألهكمت الْغ

دطا بهخٓاصًا مىكما، بٓطض الخغوج بغؤي َني مداًض نلى مضي صاللت الٓىاثم اإلاالُت نً باإلااؾؿت جدذ الخضُْٔ َ

ا لىخاثج ؤنماله مً عبذ ؤو زؿاعة نً جلٚ الُترة. َغ  1الىغو اإلاالي لظلٚ اإلاشغوم في جهاًت َترة ػمىُت مهلىمت ومضي جطٍى

ُه بإهه هكام حهضٍ بلى بنؿاء الغؤي اإلاىغىعي في الخٓاٍع غ وألاهكمت وؤلاحغاءاث اإلاهىُت بدماًت ممخلٙاث ٖما جم حهٍغ

     2اإلااؾؿت مىغىم الخضُْٔ.

ؼ اإلاالي ونمل اهخٓاصاث للضَاجغ  اثمت اإلاٖغ ها آزغون بإجها َدظ الٓىاثم اإلاالُت وهي في الًالب ْاثمت الضزل ْو ونَغ

ؼ اإلاالي  ابت الضازلُت والخدٓٔ مً ؤعضضة بىىص ْاثمت اإلاٖغ الثمت والخطٛى نلى ألاصلت الٙاَُت واإلاوالسجالث وؤهكمت الْغ

 3إلبضاء عؤي َني مداًض نلى ضضّ وؾالمت الٓىاثم اإلاالُت.

 أهىاع الخضكُم الخاعجي:

 ًىٓؿم الخضُْٔ الخاعجي بلى:

 :جضكُم غملُاحي 

ت في مسخل ابت الضازلُت ؤصي بلى قهىع مغاحهت الهملُاث التي تهخم بالىاخُت الدؿُحًر ِ بن جىؾو مجاٛ جضزل الْغ

  4وشاؾاث اإلااؾؿت.

ؼوص مخسظ الٓغاع نبر مسخلِ وؾاثل الهغم  ضعؽ ؤًػا َظا الىىم مً اإلاغاحهت مضي هجانت جؿبُٔ ؾُاؾاث ؤلاصاعة ٍو ٍو

غ اإلااؾؿت. ُت جلٚ اليشاؾاث وجؿٍى   5الخىكُمي بخدالُل وبْتراخاث ْطض جْغ

  :جضكُم مالي 

الء بغؤًه خٛى هىنُت وصخت ومطضاُْت الٓىاثم اإلاالُت ًٓىم اإلاضْٔ بةنخباٍع مسخظ مؿخٓل بُدظ الخؿاباث وؤلاص

ٗاَُت مً ألاصلت والٓغاثً ظلٚ بنخماصا نلى مجمىنت  ا اإلااؾؿت جم اإلاطاصْت نليها ٖو ىٓؿم َظا ألازحر  6التي جطضَع ٍو

 بلى:

 :جضكُم كاهىوي 

ى الخضُْٔ الظي ًدخم الٓاهىن الُٓام به خُث ًلؼم اإلااؾؿت بػغوعة حهُحن مضْٔ زاعجي لخضُْٔ خؿاباتها وبنخماص  َو

ىم مسالُاث جدذ ؾاثلت الهٓىباث اإلآغعة والبض  ترجب نلى نضم الُٓام بهملُت الخضُْٔ ْو الٓىاثم اإلاالُت الخخامُت لها ٍو

ٗامل بمهنى نضم وحىص ُْىص مُغوغت نلى نمله مً ْبل ؤلاصاعة ومً ؤمثلت طلٚ جضُْٔ خؿاباث  ؤن ًٙىن َظا ألازحر 

ٗاث اإلاؿاَمت، و  ت التي ًٓىم بها مداَل الخؿاباث.شغ ت ؤلاحباٍع   7جخمثل في ؤنماٛ اإلاغاْبت الؿىٍى

  :)الخضكُم الخػاكضي )ؤلازخُاعي 

ؿمى في بهؼ  ت بمهنى نضم وحىص بلتزام ْاهىوي ًدخم الُٓام به َو ٓت بزخُاٍع َى جضُْٔ جؿلبه اإلااؾؿت ؤو ؤصخابها بؿٍغ

ٗامل ؤو حؼجي  ض ًٙىن  ٗاث الُغصًت ألاخُان الخضُْٔ الخاص ْو ت َُي شغ خؿب قغوٍ اإلااؾؿت وهي لِؿذ بحباٍع

ٗاث ألاشخاص ْض ًخم ؤلاؾخهاهت بسضماث اإلاضْٔ الخاعجي لخضُْٔ خؿاباث اإلااؾؿت، وبنخماص ْىاثمه اإلاالُت  وشغ

                                                           
ت والهلمُت، الؿبهت الثاهُت، صاع واثل للؿبانت واليشغ، نمان، ألاعصن،  -1  . 13، ص: 2001زالض ؤمحن نبض هللا، نلم جضُْٔ الخؿاباث الىاخُت الىكٍغ
ت، مطغ، مدمض الؿُض ؾغا -2 ىانض اإلاغاحهت والخضُْٔ الشامل، اإلا٘خب الجامعي الخضًث، ؤلاؾ٘ىضٍع  .39، ص: 2007ًا، ؤضٛى ْو
ت والخؿبُٔ، الؿبهت ألاولى، ماؾؿت الىعاّ لليشغ، نمان، ألاعصن،  -3  . 7، ص: 2008ًىؾِ مدمىص حغبىم، مغاحهت الخؿاباث بحن الىكٍغ
ت بلى الخؿبُٔ، الؿبهت الثالثت، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجؼاثغ،  مدمض بىجحن، اإلاغاحهت ومغاْبت الخؿاباث -4  .16، ص: 2008مً الىكٍغ
، ص:  -5  .16مدمض بىجحن، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
، ص:  -6  .11مدمض بىجحن، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
، ص:  -7  .72مدمض بىجحن، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
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ٗا زاضت في خاالث ؤلاَطاح نً  ءالخخامُت هدُجت للُاثضة التي جخدٓٔ مً وحىص مضْٔ زاعجي مً خُث بؾمئىان الشغ

   1اإلاهلىماث اإلاداؾبُت. صخت

  أهىاع الخضكُم. (:01الشيل عكم )

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 صعوؽ وجؿبُٓاث ماصة الخضُْٔ اإلاداؾبي اإلاالي لؤلؾخاط خمى مدمض ن٘غمي. اإلاطضع:

ت.  اإلابدث الثاوي: ؤلاؾاع الىظغي إلاػاًير الخضكُم الضولُت الجؼابٍغ

: الهُئاث   اإلاشغفت غلى إضضاع مػاًير الخضكُم الضولُت وغغغها.اإلاؿلب ألاٌو

 لهُئاث اإلاشغفت غلى إضضاع مػاًير الخضكُم الضولُت:ا 

ا ْىانض جىضر الهٍغ اإلانهي  هكغا ألَمُت الخضُْٔ باصعث الهضًض مً الضٛو لخبني مهاًحر الخضُْٔ الضولُت ٖمغحو بةنخباَع

ٍ جىخُض حمُو اإلاهاًحر الضولُت اإلادلُت وبالخالي َةن مهاًحر الخضُْٔ الضولُت اللجىء بليها بهضالضولي اإلاخُٔ نلُه والتي ًمً٘ 

 جمثل ؤهماؾا إلاا ًجب ؤن ًٙىن نلُه ألاصاء الُهلي إلاماعس ي َظٍ اإلاهىت.

ُ٘ت  خُث  AICPAلهل مً ؤَم َظٍ اإلاىكماث الغاثضة في َظا اإلاجاٛ َى مجمو اإلاداؾبحن الٓاهىهُحن في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

، ؤما مداولت ؾً اإلاهاًحر 1939بىغو مهاًحر مىخضة نلى اإلاؿخىي اإلادلي وطلٚ ؾىت  اٌهخبر مً ؤٛو الؿباْحن الظًً باصعو 

ٗان مو بضاًت الٓغن الخالي.  نلى اإلاؿخىي الضولي 

 جخمثل اإلاىكماث الضولُت التي بؾتهضَذ وغو مهاًحر الخضُْٔ وتهُئت اإلاىار الالػم لخؿبُٓها في: -

 .IFACولي للمداؾبحن: ؤلاجداص الض -

 .IAPC   لجىت مماعؾت الخضُْٔ: -
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 التدقٌق

 التدقٌق الداخلً

جًالتدقٌق الخار  

 تدقٌق إجراءات

 تدقٌق فعال

 تدقٌق التسٌٌر

 تدقٌق العملٌاتً 

 تدقٌق المالً

 تدقٌق قانونً

 تدقٌق التعاقدي 
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 : IFACؤلاجداص الضولي للمداؾبين  -1(1

ؼ مهىت  49مىكمت مداؾبُت في  63بحن  ُتهدُجت بجُاْ 1977َى ؤٖبر اإلاىكماث اإلاهىُت، جم جإؾِؿه نام  صولت وتهضٍ بلى حهٍؼ

غ بْخطاص صولي ْىي مً زال ٛ بوشاء مهاًحر مهىُت نالُت اإلاؿخىي والدصجُو نلى اإلاداؾبت في الهالم واإلاؿاَمت في جؿٍى

ت مو َُئاث ػمُلت ومىكماث مداؾبُت في مسخلِ صٛو الهالم.  1بنخماصَا ولخدُٓٔ ؤَضاَه َةن ؤلاجداص لضًه نالْت نمل ٍْى

ؼ اإلاهىت ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن َى اإلاىكمت الهاإلاُت إلاهىت اإلاداؾبت م٘غؾت لخضمت اإلاطلخت الهامت مً زالٛ حهٍؼ

همل ؤلاجداص مو ؤنػاثه البالٌ نضصَم  ً في  175واإلاؿاَمت في جىمُت ؤلاْخطاصًاث الهاإلاُت، َو صولت  130نػى اإلاىدشٍغ

ٌهملىن في  ( ملُىن مداؾب3الهالم ًمثلىن ؤٖثر مً )خماًت اإلاطلخت الهامت مً زالٛ حصجُو اإلاداؾبحن بٙاَت ؤهداء 

 IFACمجاالث الطىانت والخجاعة واإلاجاالث الخٙىمُت والخهلُم، باإلغاَت بلى طلٚ ًٓىم  مؼاولت اإلاهىت وفي الٓؿام الهام وفي

 .تبةضضاع وغهُاث جخهلٔ باإلاطلخت الهام

ت في ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن ومىقُُه ملتزمىن بُٓم الجزاَت والشُاَُت والخبرة، ٖما  - ٌؿعى ؤلاجداص بن الهُئاث ؤلاصاٍع

ؼ بلتزام اإلا داؾبحن اإلاهىُحن بهظٍ الُٓم مً زالٛ ْىانض الؿلٕى ألازالقي للمداؾبحن اإلاهىُحن الخابو إلاجلـ ٖظلٚ بلى حهٍؼ

 مهاًحر الؿلٕى ألازالقي الضولي للمداؾبحن.

ٖما ؤهه ًطضع وزاثٔ بؾترشاصًت لضنم اإلاداؾبحن اإلاهىُحن الهاملحن باإلاٙاجب الطًحرة واإلاخىؾؿت واإلاداؾبحن الهاملحن في  -

ت والضٛو الىامُت، باإلغاَت بلى طلٚ ًٓىم اإلاجلـ بةضضاع وغهُاث الٓؿاناث الخجا  جخهلٔ باإلاطلخت الهامت.ٍع

ؿغي في مداٖم حُيُِ ٖما جم  - ٓا إلاىاص الٓاهىن اإلاضوي الؿَى ْض سجل بجداص اإلاداؾبحن الضولي ٖمىكمت مهىُت َو

ىعٕ.  جىقُِ اإلا٘خب ؤلاصاعي لئلجداص في هٍُى

ت ؤلاجداص  - ايبت في ؤلاهػمام لها مُخىخت لٙل اإلاىكماث اإلاهتٍر بها عؾمُا في بالصَا مً زالٛ للضٛو الغ حهخبر نػٍى

ت الخلٓاثُت في لجىت مهاًحر اإلاداؾبت الضولُت. ت في ؤلاجداص غمىا للهػٍى  الٓاهىن، ٖما جٓخط ي الهػٍى

 ْض ْامذ لجان ؤلاجداص بىغو اإلاهاًحر الخالُت: -

 اإلاهاًحر الضولُت للمغاحهت وزضماث الخإُٖض. -

ابت الجىصة. -  مهاًحر صولُت لْغ

 ْىانض صولُت ألزالُْاث اإلاهىت. -

 مهاًحر الخإَُل الضولُت. -

 2مهاًحر اإلاداؾبت الضولُت في الٓؿام الهام. -

ً ومطغ والهغاّ ولبىان واإلاًغب،  - خه بهؼ الهُئاث اإلاداؾبُت في بهؼ الضٛو الهغبُت مثل البدٍغ ًػم ؤلاجداص في نػٍى

ىُظ بغه  امج نمل ؤلاجداص مً ْبل اللجان الخالُت:الؿهىصًت وجىوـ، ٍو

 لجىت الخػلُم:

ب الخإَُلي الالػم إلاؼاولت الخضُْٔ ) اإلاداؾبت الٓاهىهُت ( باإلغاَت بلى الخهلُم اإلانهي اإلاؿخمغ  - جػو مهاًحر الخهلُم والخضٍع

 3ت اإلاجلـ.ىآَألنػاء اإلاهىت نلى ؤن جسػو بُاهاث اللجىت إلا

 لجىت الؿلىن اإلانهي:

ؼ ُْمتها جػو مها - بىلها مً ْبل اإلاىكماث ألانػاء بمىآَت مجلـ ؤلاجداص.ًحر آصاب الؿلٕى اإلانهي وحهٍؼ     ْو

-            

                                                           
ت جماع زضًجت، جٓ - 1 غ الخضُْٔ الخاعجي في قل بلؼامُت جؿبُٔ مهاًحر الخضُْٔ الضولُت، حامهت نبض الجمُض بً باصٌـ، ٗلُت الهلىم ؤلاْخطاصًت والخجاٍع اٍع

 .153، ص: 2017 – 2016ونلىم الدؿُحر: مؿخًاهم، 
، ص: -2  .154جماع زضًجت، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
، ص: -3  .155جماع زضًجت، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
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ت:  لجىت اإلاداؾبت اإلاالُت وؤلاصاٍع

حن في اإلاجخمو  - ض نً مؿخىي ُٖاءة اإلاداؾبحن ؤلاصاٍع ت نبر بًجاص البِئت التي جٍؼ غ اإلاداؾبت اإلاالُت وؤلاصاٍع حهمل نلى جؿٍى

 عة نامت ولها ؤن جطضع البُاهاث الالػمت مباشغة هُابت نً مجلـ ؤلاجداص.بطى 

 لجىت اللؿاع الػام:

ضعجه اإلاداؾبُت.  جػو اإلاهاًحر والبرامج الهاصَت لخدؿحن ؤلاصاعة اإلاالُت للٓؿام الهام ْو

 : IAPC/ لجىت مماعؾت الخضكُم الضولي 2

هاًحر الخضُْٔ والخضماث الخابهت لها بالىُابت نً مجلـ بجداص مؿىصاث ملٓض ؤنؿُذ الطالخُاث لهظٍ اللجىت إلضضاع  

ا، وهي حهخبر لجىت  َؼ و الخضُْٔ، نلى ؤن حهؿي الٓبٛى لخلٚ البُاهاث وحؿاَم في حهٍؼ الضولي للمداؾبحن مهمتها بضضاع مشاَع

ا مجلـ ؤلاجداص صاثمت مىبثٓت نً ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن، جخٙىن مً مغشخي اإلاىكماث ألانػاء في الضٛو ال تي ًسخاَع

شترؽ  هحن ؤنػاء اللجىت ناصة لُترة زمـ ؾىىاث َو ت اللجىت، َو   الهػى ؤن ًٙىن نػىا في بخضي مىكماثفي لهػٍى

ؤلاجداص وجىحض لجان َغنُت مىبثٓت نً اللجىت الضاثمت جػم ممثلحن مً الضٛو يحر ألانػاء في اللجىت الضاثمت ٗلما ؤمً٘ 

 بر نضص ممً٘ مً ألانػاء.طلٚ ختى جخاح الُغضت ؤٖ

ؼ ؤولُت لهظٍ اللجىت الُغنُت بضعاؾت اإلاهلىماث  - بهض ؤن ًخم جإؾِـ لجىت َغنُت لهظا الًغع خُث جٓىم اللجىت بخٍُى

ألاؾاؾُت التي جٙىن نلى شٙل بُاهاث ووضُاث ؤو صعاؾاث ؤو مهاًحر ضاصعة نً اإلاىكماث ألانػاء الهُئاث ؤلاْلُمُت ؤو 

زم حهض مؿىصة الهغع ٖىدُجت لهظٍ الضعاؾت، وبهضَا جٓىم اللجىت بخىػَو اإلاؿىصاث لُٓىم  ومًالهُئاث ألازغي، 

جلٚ الخهلُٓاث وجٓىم اإلاىكماث ألانػاء آعائهم، ومً زم حهضٛ اللجىت مؿىصة الهغع بالشٙل اإلاىاؾب بهض ؤن جلخٓي 

ذ نليها بدؿب ْىانض ألايلبُت، ونىض بضضاع البُان ًخم جدض ت.بضعاؾتها والخطٍى اهه وجٙىن لًخه بهجلحًز ش ؾٍغ  ًض جاٍع

 ْض ؤضضعث اللجىت الضاثمت جمهُضا ؤو مٓضمت نً اإلاهاًحر الضوعٍت ٖخضُْٔ الخؿاباث وعص به ما ًلي:

غ وجضنُم مهىت مداؾبت صولُت مترابؿت بؾدىاصا بلى ْىانض ميؿٓت. -  َضٍ بضضاع اإلاهاًحر َى جؿٍى

ىاهحن والخهلُماث الطاصعة نً اإلااؾؿاث الخٙىمُت ؤو اإلاهىُت في ٗل بلض جضٕع اللجىت ؤن ألاهكمت اإلادلُت الخاضت بالٓ -

 بضعحت مسخلُت.

 جازغ نلى اإلاماعؾاث اإلاهىُت في نملُاث الخضُْٔ. -

جداٛو اللجىت ؤزظ مكاَغ ؤلازخالٍ بحن مهاًحر الخضُْٔ اإلاؿبٓت في ٗل صولت بهحن ؤلانخباع في مداولت لخدُٓٔ الٓبٛى  -

 الضولي لهظٍ اإلاهاًحر.

ت  - جىحض َيها مهاًحر مدلُت ال للمهاًحر واإلاخؿلباث اإلادلُت نً جلٚ الطاصعة نً اللجىت بال في الخاالث التي جٙىن ألاولٍى

 نىضثظ جؿبٔ بطىعة جلٓاثُت اإلاهاًحر الضولُت.

ت ًدؿو مجاٛ جؿبُٔ َظٍ اإلاهاًحر بدُث ٌشمل ٗل مً الخضُْٔ ؤو َدظ مؿخٓبل بًغع ببضاء الغؤي في اإلاهلىماث ؤً -

ٗاَت  خؿلب ألامغ ؤلالتزام بهظٍ اإلاهاًحر ٗل ما ؤمً٘ طلٚ في  ضَها وشٙلها الٓاهىوي، ٍو وخضة بًؼ الىكغ نً حجمها َو

 اليشاؾاث التي ًٓىم بها مضْٔ الخؿاباث، ومو ٗل مهُاع ًخدضص مضي بلتزام به.

ت مو جىغُذ بؾم اإلاىكمت التي ْامذ حهؿي اإلاىكماث في الضٛو ألانػاء الخٔ في بنضاص الترحمت اإلاىاؾبت باللًت اإلادلُ -

 بالترحمت للىظ ؤلاهجلحزي الطاصع نً ؤلاجداص.

ب َظٍ اإلاهاًحر ؾبٔ بعجباؾها  - ْض ضضعث اإلاهاًحر في بضضاعاث ػمىُت مخابهت خؿب ألاَمُت اليؿبُت زم اناص ؤلاجداص جبٍى

 بمغاخل نملُت الخضُْٔ.
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مان لٙل مهُاع  ب ألاٛو ؤخضَما ؾبؤضبذ لضًىا بىاء نلى طلٚ ْع ش ؤلاضضاع والثاوي ؾبٓا إلاىغىم اإلاهُاع وؤزظ الخبٍى ٓا لخاٍع

م  با ًبضؤ مً ْع م  01جبٍى با مً ْع ب الثاوي جبٍى  1بهض جٓؿُم نملُت الخضُْٔ. 200وؤزظ الخبٍى

 غغع مػاًير الخضكُم الضولُت: .2

جٓؿُمها بلى مجمىناث ٗل مهاًحر الخضُْٔ الضولُت هي مجمىنت مً اإلاهاًحر ًمً٘ نغغها في شٙل بؾاع بدُث ًخم  -

 مجمىنت جسخظ بإمىع مهُىت والتي هلخطها في الجضٛو الخالي: 

ٌ ال  ISA.مػاًير الخضكُم الضولُت (:02عكم ) جضو

 إؾم اإلاػُاع عكم اإلاػُاع اإلاجمىغت 

 اإلاجمىنت ألاولى

 ْػاًا جمهُضًت 

(100 - 199) 

100 

110 

120 

بؾاع لهالْت ا خضماث طاثمٓضمت جمهُضًت نً مهاًحر الضولُت للخضُْٔ وال

 اإلاطؿلخاث.

 بؾاع اإلاهاًحر الضولُت للخضُْٔ.

اإلاجمىنت الثاهُت 

اإلاباصت الهامت 

 واإلاؿاولُاث 

 (200 - 299 ) 

200 

 

210 

220 

230 

240 

 

250 

260 

265 

ٓا  ألاَضاٍ الهامت لهمل اإلاغاحو الخاعجي اإلاؿخٓل وجىُُظ نملُت الخضُْٔ َو

 للمهاًحر الضولُت للخضُْٔ.

 جُاّ نلى شغوؽ الخهُحن ) شغوؽ الخُِ٘ بالخضُْٔ (.الا -

 مغاْبت الجىصة لخضُْٔ البُاهاث اإلاالُت. -

 جىزُٔ الخضُْٔ. -

 مؿاولُت اإلاغاحو الخاعجي في انخباع ؤلاخخُاٛ نىض جضُْٔ البُاهاث اإلاالُت. -

 الىكغ في الٓىاهحن وألاهكمت في جضُْٔ البُاهاث اإلاالُت. -

 اٖمُت ) الخد٘م اإلااؾس ي (.ؤلاجطاٛ مو الٓاثمحن نلى الخ -

ابت الضازلُت. ؤلاجطاٛ مو الٓاثمحن نلى الخاٖمُت وؤلاصاعة في خالت -    غهِ الْغ

اإلاجمىنت الثالثت 

جُُٓم اإلاساؾغ 

ومىاحهت اإلاساؾغ 

 اإلآُمت 

 (300 - 499 ) 

300 

315 

 

320 

330 

402 

450 

 الخسؿُـ لخضُْٔ البُاهاث اإلاالُت. -

ت مً زالٛ َهم اإلااؾؿت وبِئتها.جدضًض وجُُٓم مساؾغ ألازؿاء  - ٍغ  الجَى

 ألاَمُت اليؿبُت في جسؿُـ وجىُُظ الخضُْٔ. -

 بحغاءاث اإلاغاحو إلاىاحهت اإلاساؾغ اإلآُمت.  -

 ؤلانخباعاث في الخضُْٔ اإلاخهلٓت بميشإة حؿخسضم زضماث ميشأث ؤزغي. -

ت اإلا٘دشُت زالٛ الخضُْٔ. - ٍغ  جُُٓم ألازؿاء الجَى

اإلاجمىنت الغابهت ؤصلت 

 ضُْٔ الخ

 (500 - 599 ) 

500 

501 

505 

510 

520 

530 

540 

 ؤصلت الخضُْٔ.) ؤصلت ؤلازباث (.

 ؤصلت الخضُْٔ ) بنخباعاث مدضصة لبىىص مسخاعة (.

 اإلاطاصَاث الخاعحُت.

 الخضُْٔ ألٛو مغة ) ألاعضضة ؤلاَخخاخُت (.

 ؤلاحغاءاث الخدلُلُت.

 الهُىاث ؤلاخطاثُت في الخضُْٔ.

 خٓضًغاث اإلاداؾبُت بما َيها جٓضًغاث الُٓمت الهاصلت وؤلاَطاخاث طاث الهالْت.ال

                                                           
 .71، ص: 2008ُض الخاغي، اإلاهاًحر الضولُت للمغاحهت، حامهت اإلاىطىعة، مطغ، مدمض الؿ - 1
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550 

560 

570 

580 

 ألاؾغاٍ طاث الهالْت.

 ألاخضار الالخٓت.

ت اإلااؾؿت.  بؾخمغاٍع

 الخإُٖضاث ال٘خابُت.

 اإلاجمىنت الخامؿت

ؤلاؾخُاصة مً نمل 

 ً  آلازٍغ

(600 – 699 ) 

600 

 

610 

620 

الُت للمجمىناث )بما في طلٚ ؤلاجطاٛ بنخباعاث زاضت نىض جضُْٔ البُاهاث اإلا -

 مو مضْٓي نىاضغ جلٚ البُاهاث (.

 بؾخسضام نمل اإلاغاحو الضازلي. -

 بؾخسضام نمل الخبحر. -

اإلاجمىنت الؿاصؾت 

هخاثج الخضُْٔ 

غ   والخٍٓغ

 (700 - 799 ) 

700 

705 

706 

 

710 

720 

غ اإلاغاحو الخاعجي. - ً الغؤي وجٓضًم جٍٓغ  جٍٙى

 غ اإلاغاحو الخاعجي اإلاؿخٓل.حهضًالث الغؤي في جٍٓغ -

غ اإلاغاحو الخاعجي اإلاؿخٓل. - ٓا ألمىع ألازغي في جٍٓغ ؼة َو  الُٓغة ؤلاًػاخُت اإلاٖغ

ام والبُاهاث اإلاالُت اإلاخٓابلت (.اإلاهلىماث اإلآاعهت )  -  مٓاعهت ألاْع

مؿاولُت اإلاغاحو الخاعجي نً اإلاهلىماث ألازغي في الىزاثٔ اإلاىحىصة في  -

 إلاغاحهت. البُاهاث اإلاالُت ا

اإلاجمىنت الؿابهت 

بنخباعاث زاضت 

بخضُْٔ نىاضغ وبىىص 

 مدضصة 

 (800 - 899 )  

800 

 

805 

 

810 

ٓا  - ألؾغ نمل لؤليغاع بنخباعاث زاضت في جضُْٔ البُاهاث اإلاالُت التي حهض َو

 الخاضت.

بنخباعاث زاضت في جضُْٔ البُاهاث اإلاالُت اإلاُغصة ونىاضغ مدضصة ؤو خؿاباث  -

 لٓىاثم اإلاالُت.مً بىىص ا

غ اإلاغاحو الخاعجي نً ملخظ البُاهاث اإلاالُت.  -  جٍٓغ

اإلاجمىنت الثامىت 

جُؿحراث مهاًحر 

 الخضُْٔ الضولُت 

 (1000 - 1100) 

 بحغاءاث الخإٖض مً الهمل الضازلي للبىٚ. - 1000

 

 

 

 

اإلاجمىنت الخاؾهت 

اإلاهاًحر الضولُت 

 الخاضت بمهمت الازالم

(2000 - 2699) 

 اث مغاحهت ) ؤلاؾالم ( نلى البُاهاث اإلاالُت.مهم - 2400

 

اإلاجمىنت الهاشغة 

اإلاهاًحر الضولُت 

 الخاضت ألازغي 

(3000 - 3699 ) 

3000 

3400 

 مهام جإُٖضًت ؤزغي يحر ؤلاؾالم وجضُْٔ البُاهاث. -

 َدظ اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاؿخٓبلُت. -

اإلاجمىنت الخاصًت 

نشغ اإلاهاًحر الضولُت 

4400 

4410 

 الخٙلُِ إلهجاػ بحغاءاث مخُٔ نليها مخهلٓت بالبُاهاث اإلاالُت. -

 الخٙلُِ لخدػحر البُاهاث اإلاالُت. -
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الخاضت بالخضماث 

 ألازغي طاث الهالْت 

(4000 – 4699) 

ٓا إلاهاًحر  اإلاطضع: ض الصخىت، جضُْٔ الخؿاباث: مضزل مهاضغ َو مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى اإلاغحو عػّ ؤبى ٍػ

 . 119 - 106، ص: 2015والخىػَو،  لليشغ  لُت ) نمان، ألاعصن، صاع واثلالخضُْٔ الضو 

 

ت. اإلاؿلب الثاوي:  الهُئاث اإلاشغفت غلى إضضاع مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ت 01 - 10هٓطض بها الهُئاث التي وشإث بمىحب ضضوع الٓاهىن  ، وهي اإلاجلـ الىؾني للمداؾبت واإلاجلـ الىؾني للًَغ

 خؿاباث.الىؾىُت إلاداَكي ال

: اإلاجلـ الىؾجي للمداؾبت. -1  فغع ألاٌو

م  بطُت حهاػ بؾدشاعي طو ؾابو وػاعي ومنهي  381 - 96ؤوش ئ اإلاجلـ الىؾني للمداؾبت بمىحب مغؾىم الخىُُظي ْع

، ًٓىم بمهمخه الخيؿُٔ و الخلخُظ في مجاٛ البدث وغبـ مٓاًِـ اإلاداؾبت  والخؿبُٓاث اإلاغجبؿت بها، خُث ؤهه مشتٕر

ؾالم نلى ٗل اإلاؿاثل اإلاخهلٓت بمجاٛ بزخطاضه بمباصعة مىه ؤو بؿلب مً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت ٖما ؤهه ًمً٘ ؤن ًم٘ىه ؤلا 

ٗاث ؤو ؤشخاص الظًً حهمهم ألشًاله.  1ٌؿدشحٍر لجان اإلاجلـ اإلاىخسبت والهُئاث والشغ

 حشىُلت اإلاجلـ الىؾجي للمداؾبت: -1(1

شٙل مً: ُت ًىغو اإلاجلـ جدذ ؾلؿت الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاال - غؤؾه الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت ؤو ممثله َو  ٍو

 .ممثل الىػٍغ اإلاٙلِ بالؿاْت 

 .ممثل اإلاٙلِ باإلخطاء 

  اإلاٙلِ بالتربُت الىؾىُت.ممثل الىػٍغ 

 .ممثل الىػٍغ اإلاٙلِ بالخجاعة 

 .ممثل الىػٍغ اإلاٙلِ بالخهلُم الهالي 

 .اإلانهي ً  ممثل الىػٍغ اإلاٙلِ بالخٍٙى

 ٙلِ بالطىانت.ممثل الىػٍغ اإلا 

 .عثِـ اإلاُدشُت الهامت للمالُت 

 .اإلاضًغ الهام للػغاثب 

 اإلاداؾبي لضي وػاعة اإلاالُت. خُِٓـاإلاضًغ اإلاٙلِ بال 

  نً لجىت جىكُم ومغاْبت نملُاث البىعضت.مضًغ ممثل بغجبت 

 .ممثل بغجبت مضًغ نً مجلـ اإلاداؾبت 

 لخبراء اإلاداؾبحن.زالزت ؤنػاء مىخسبحن نً اإلاجلـ الىؾني للمطِ الىؾني ل 

 .ت الىؾىُت إلاداَكي الخؿاباث  زالزت ؤنػاء مىخسبحن نً اإلاجلـ الىؾني للًَغ

 ـ الىؾني للمىكمت الىؾىُت للمداؾبحن اإلاهخمضًً.لمىخسبحن نً اإلاج زالزت ؤنػاء 

 ُ٘م ل هُنهم الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت.ازالزت ؤشخاص ًخم بزخُاَع  ءاتهم في مجاٛ اإلاداؾبت واإلاالُت َو

                                                           
 .156 -155، ص: 2013نمغ شغقي، الخىكُم اإلانهي للمغاحهت، صعاؾت مٓاعهت بحن الجؼاثغ وجىوـ واإلامل٘ت اإلاًغبُت، ؤؾغوخت الضٖخىعة، حامهت ؾؿُِ،  - 1
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 ً م لُ٘اءاتهم في اإلاجاٛ اإلاداؾبي خم بزخُاَع ت ٍو ٍؼ غ في ممثلي الىػعاء نلى ألاْل عجبت مضًغ باإلصاعة اإلاٖغ جب ؤن جخَى

 1اإلاالي.و 

 مهام اإلاجلـ الىؾجي للمداؾبت: -2(1

، ؤنؿى اإلاشغم الجؼاثغي للمجلـ الىؾني للمداؾبت مجمىنت مً اإلاهام مخهلٓت بمجاالث مسخلُت مً َظٍ اإلاجاالث ؤلانخماص

 الخُِٓـ اإلاداؾبي، جىكُم ومخابهت اإلاهً اإلاداؾبُت بطُت نامت وهي نلى الىدى الخالي:

 :مهام اإلاجلـ الىؾجي للمداؾبت في مجاٌ ؤلاغخماص 

 2َظا اإلاجلـ بهىىان ؤلانخماص اإلاهام الخالُت:ًماعؽ 

ت - الىؾىُت إلاداَكي الخؿاباث  بؾخٓباٛ ؾلباث ؤلانخماص والدسجُل في حضٛو اإلاطِ الىؾني للخبراء اإلاداؾبحن والًَغ

 واإلاىكمت الىؾىُت للمداؾبحن اإلاهخمضًً والُطل َيها.

- .  جُُٓم ضالخُت بحاػاث وشهاصاث ٗل اإلاترشخحن الغايبحن في الخطٛى نلى ؤلانخماص والدسجُل في الجضٛو

- .  بنضاص ووشغ ْاثمت اإلاهىُحن في الجضٛو

و ْىاهحن ؤزالُْاث اإلاهىت اإلاىج -  ؼة مً مسخلِ ؤضىاٍ اإلاهىُحن ونغغها للمىآَت.بؾخٓباٛ وصعاؾت مشاَع

  لمداؾبت في مجاٌ الخلُِـ اإلاداؾبي:لمهام اإلاجلـ الىؾجي 

 3ًماعؽ َظا اإلاجلـ بهىىان الخُِٓـ اإلاداؾبي اإلاهام الخالُت:

ؿها. -  حمو وبؾخًالٛ ٗل اإلاهلىماث والىزاثٔ اإلاخهلٓت باإلاداؾبت وجضَع

غ  والخدالُل في مجاٛ نلى جدُٓٔ ٗل الضعاؾاثهمل ال وؤجدُٓٔ  -  وبؾخهماٛ ألاصواث واإلاؿاعاث اإلاداؾبُت. جؿٍى

 بْتراح ٗل ؤلاحغاءاث التي تهضٍ بلى جُِٓـ اإلاداؾباث. -

و الىطىص الٓاهىهُت اإلاغجبؿت باإلاداؾب -  ت وببضاء آلاعاء َيها وجٓضًم الخىضُاث بشإجها.صعاؾت حمُو مشاَع

ً وجدؿحن - غ ؤهكمت وبغامج الخٍٙى  اإلاؿخىي في مجاٛ اإلاداؾبت. اإلاؿاَمت في جؿٍى

غ الخٓىُاث اإلاداؾبُت واإلاهاًحر الضولُت للخضُْٔ.مخابهت وغمان مغاْبت الىىنُت َُما  -    ًخهلٔ بخؿٍى

 مخابهت جؿىع اإلاىاهج والىكم وألاصواث اإلاخهلٓت باإلاداؾبت نلى اإلاؿخىي الضولي. -

 جىكُم ٗل الخكاَغاث واإلالخُٓاث التي جضزل في بؾاع ضالخُاجه. -

 ام اإلاجلـ الىؾجي للمداؾبت في مجاٌ جىظُم ومخابػت اإلاهً اإلاداؾبُت:مه 

 4ًماعؽ َظا اإلاجلـ بهىىان جىكُم ومخابهت اإلاهً اإلاداؾبُت اإلاهام الخالُت:

ُت اإلاهً اإلاداؾبُت. -  اإلاؿاَمت في جْغ

ً وجدؿحن مؿخىي اإلاهىُحن. - غ ؤهكمت وبغامج الخٍٙى  اإلاؿاَمت في جؿٍى

ً في مجاٛ اإلاداؾبت نلى اإلاؿخىي الضولي.مخابهت جؿىع اإلاىاهج وال -  ىكم وألاصواث اإلاخهلٓت بالخٍٙى

 مخابهت وغمان جدؿحن الهىاًت اإلاهىُت. -

ٓت مباشغة ؤو يحر مباشغة ووشغ هخاثجها.غاء صعاؾاث في اإلاداؾبت واإلاُاصًبح -  ً اإلاغجبؿت بها بؿٍغ

                                                           
م  -1 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت  2011-01-27ماعر في  24 - 11اإلاغؾىم الخىُُظي ْع ، الجٍغ ىانض ؾحٍر ًدضص حشُ٘له اإلاجلـ الىؾني للمداؾبت وجىكُمه ْو

ت، الهضص   . 04. ص: 02اإلااصة  - 07الجؼاثٍغ
م  -2 ضة الغؾمُت للجمهى  2011-01-27ماعر في  24 - 11اإلاغؾىم الخىُُظي ْع ، الجٍغ ىانض ؾحٍر عٍت ًدضص حشُ٘له اإلاجلـ الىؾني للمداؾبت وجىكُمه ْو

ت، الهضص   . 05. ص: 10اإلااصة - 07الجؼاثٍغ
م 11اإلااصة  -3 ، ص:  24 - 11، مً اإلاغؾىم الخىُُظي ْع  .05مغحو ؾبٔ طٍٖغ

م 12اإلااصة  - 4 ، ص: 24 - 11، مً اإلاغؾىم الخىُُظي ْع  .  06، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
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ً في اإلاداؾبت مً زالٛ جطىع صناثم بُضايىحُت  - ً.مؿانضة َُئاث الخٍٙى  ومغاحو ؤزغي مخهلٓت بهظا الخٍٙى

ً بمىاؾبت بصزاٛ ْىانض مداؾبُت حضًضة. جىكُم ؤو اإلاؿاَمت في -  جىكُم وعشاث الخٍٙى

 بدار اإلاىاؾبت التي حؿمذ بةنضاص ألاصواث الجضًضة التي جىغو جدذ جطٍغ اإلاهىُحن اإلاداؾبُحن.األ الُٓام ب -

 الفغع الثاوي: الغغفت الىؾىُت إلادافظي الحؿاباث. -2

ت الىؾىُت إلاداَكي الخؿاباث بمىحب ْاهىن ؤو ت ؤمىه، خُث  14ٖما حاء في اإلااصة  01 - 10شئذ َظٍ الًَغ ن َظٍ الًَغ

ت وجػم ألاشخاص ال لحن إلاؿالىؾىُت جخمخو بالصخطُت الىؾىُت اإلاهىٍى حن اإلاهخمضًً واإلاَا اعؾت مهىت مبُهُحن ؤو اإلاهىٍى

ت مجل ٓىم بدؿُحر َظٍ الًَغ سب مً ؾٍغ ؤنػاء اإلاهىت مو حهُحن الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت خـ وؾني مىمداَل الخؿاباث، ٍو

     مثل نىه لضي َظا اإلاجلـ.إلا

 مهام الغغفت الىؾىُت إلادافظي الحؿاباث: -2/1

ت الىؾىُت حهاػ مهىُا ًٙلِ في بؾاع الٓاهىن بهضة مهام وهي ٖما  01 - 10مً الٓاهىن  15خؿب ما وعص في اإلااصة  حهخبر الًَغ

 ًلي:

 الؿهغ نلى جىكُم اإلاهً وخؿً مماعؾتها. -

 وبؾخٓاللُتهم.غامت ؤنػائها الضَام نً ٖ -

 الؿهغ نلى بخترام ْىانض اإلاهً وؤنغاَها. -

ش بًضانها. - ً مً جاٍع ا، في ؤحل شهٍغ يشَغ  بنضاص ؤهكمتها الضازلُت التي ًىأَ نليها الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالي ٍو

 بنضاص مضوهت ألزالُْاث اإلاهىت. -

ا.ببضاء الغ  -  ؤي في ٗل اإلاؿاثل اإلاغجبؿت بهظٍ اإلاهً وخؿً ؾحَر

 اإلاجلـ الىؾجي للغغفت الىؾىُت إلادافظي الحؿاباث: -2/2

ت الىؾىُت إلاضْٓي  ت الىؾىُت إلاضْٓي اٌهخبر اإلاجلـ الىؾني للًَغ ت الخؿاباث والهُئت التي جٓىم بةصاعة الًَغ لخؿاباث الشٖغ

دضص مٍٓغ بمضًىت01 - 10بىاؾؿت الٓاهىن  ض خضص اإلاغؾىم الخىُُظي  ، ٍو ىانض ؾحٍر  26 - 11الجؼاثغ، ْو حشُ٘لت اإلاجلـ ْو

 وضالخُاجه.

 :حشىُلت اإلاجلـ الىؾجي للغغفت الىؾىُت إلادافظي الحؿاباث 

ت  ( ؤنػاء مىخسبحن مً الجمهُت الهامت مً بحن ألانػاء اإلاهخمض9ًًًدشٙل اإلاجلـ مً حؿهت ) واإلاسجلحن في حضٛو الًَغ

 الخؿاباث. الىؾىُت إلاداَكي

ت  ٌهحن زالزت ؤنػاء في اإلاجلـ الىؾني للمداؾبت بٓغاع مً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت بىاء نلى بْتراح عثِـ اإلاجلـ الىؾني للًَغ

 الىؾىُت إلاداَكي الخؿاباث.

دؿٔ اإلاجلـ وشاؾاجه مو الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت الظي ًٓىم لهظا   1لًغع بخهُحن ممثله لضي َظا اإلاجلـ.اٍو

خم  ( اإلاىخسبحن ٖما ًلي:9حهُحن ؤنػاء الدؿهت ) ٍو

 .ًخم بهخساب ؤنػاء اإلاجلـ نً ؾٍغٔ ؤلاْترام الؿغي 

 ( اإلاىخسبىن َم 9ألانػاء ) الظًً جدطلىا نلى ؤٖبر نضص مً ألاضىاث واإلاهلً ننهم نلى الخىالي عثِؿا وؤمُىا ناما وؤمُىا

ىت.  للخٍؼ

 ( الباْىن خؿب الهض الخىاػلي 6ًىػم ألانػاء )ألاضىاث ٌهخبر َاثؼا  نضص ؤلضىاث اإلاخدطل نليها وفي خالت حؿاوي ل

 1في اإلاهىت. ماإلاترشر ألاْض

                                                           
م  -1 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت ، ًدضص حشُ٘لت اإلا2011- 01 - 27اإلااعر في  26 - 11اإلاغؾىم الخىُُظي ْع ، الجٍغ ىانض ؾحٍر جلـ الىؾني للمداؾبت وجىكُمه ْو

ت، نضص   .11، ص: 03، اإلااصة 2011 -07الجؼاثٍغ
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 :ضالخُاث اإلاجلـ الىؾجي للغغفت الىؾىُت إلادافظي الحؿاباث 

 جخمثل الطالخُاث َظا اإلاجلـ َُما ًلي: 26 – 11مً اإلاغؾىم الخىُُظي  04وبمٓخط ى اإلااصة 

ا.بصاعة ألامالٕ اإلاىٓىلت ويحر اإلا - ت الىؾىُت إلاداَكي الخؿاباث وحؿُحَر  ىٓىلت الخابهت للًَغ

ٓت ب٘شِ ا - ت مَغ ت نىض جهاًت ٗل ؾىت مالُت ونغغها نلى الجمهُت الهامت الؿىٍى جىُُظ محزاهُت ُْاٛ الخؿاباث الؿىٍى

 الؿىت ومشغوم محزاوي الؿىت اإلاالُت اإلاىالُت.

ٗاث اإلاهىُت اإلآغعة مً ؾٍغ الجمهُت اله -  امت.جدطُل ؤلاشترا

ا وجىػَهها.غمان  -  حهمُم هخاثج ألاشًاٛ اإلاخهلٓت باإلاجاٛ الظي حًؿُه اإلاهىت ووشَغ

ً لها نالْت بمطالر اإلاهىت. -  جىكُم ملخُٓاث جٍٙى

ت ؤو صولُت جمثل اإلاهىت بترزُظ مً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت. -  ؤلاهسغاؽ في ٗل مىكمت حهٍى

ت الىؾىُت إلاداَكي الخؿاباث لضي الهُئ - ظا الًحر.جمثُل الًَغ  اث الهمىمُت وحمُو الؿلؿاث ٖو

ت الىؾىُت إلاداَكي الخؿاباث لضي اإلاىكماث الضولُت اإلامازلت. -  جمثُل الًَغ

ت الىؾىُت إلاداَكي الخؿاباث. -  2بنضاص الىكام الضازلي للًَغ

ت -(2)  :إضضاعث مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ت  ا اإلاجلـ (NAA)بن ؤَم مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ ٗاآلحي: التي ؤضضَع  الىؾني للمداؾبت مبِىت 

  م ت للخضُْٔ. 2016َُُغي  04اإلااعر في  002اإلآغع ْع  اإلاخػمً اإلاهاًحر الجؼاثٍغ
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 إؾم اإلاػُاع عكم اإلاػُاع

 بجُاّ خٛى ؤخٙام مهام الخضُْٔ 210

 الخإُٖضاث الخاعحُت 505

 ألاخضار الالخٓت 560

داث ال٘خابُت 580  الخطٍغ

ت للخضُْٔ. 2016َُُغي  04اإلااعر في  002مً بنضاص الؿالبت بنخماصا نلى اإلآغع  اإلاطضع:  مخػمً مهاًحر الجؼاثٍغ

  م ت للخضُْٔ. 2016ؤٖخىبغ  11اإلااعر في  150اإلآغع ْع  اإلاخػمً اإلاهاًحر الجؼاثٍغ
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 إؾم اإلاػُاع ػُاععكم اإلا

 جسؿُـ جضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت 300

 الهىاضغ اإلآىهت 500

 ألاعضضة ؤلاَخخاخُت  –مهام الخضُْٔ ألاولُت  510

غ الخضُْٔ نلى ال٘شٍى اإلاالُت 700  جإؾِـ الغؤي وجٍٓغ

م  امً بنضاص الؿالبت بنخماص اإلاطضع: ت للخضُْٔ.اإلاخػ 2016ؤٖخىبغ  11اإلااعر في  150نلى اإلآغع ْع  مً اإلاهاًحر الجؼاثٍغ

                                                                                                                                                                                                 
، ص: 26 – 11، مً إلاغؾىم الخىُُظي 11اإلااصة  -1   .12، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
، ص: 26 – 11، مً اإلاغؾىم الخىُُظي 04اإلااصة  -2  .11، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
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  م ت للخضُْٔ. 2017ماعؽ  15اإلااعر في  23اإلآغع ْع  ًخػمً اإلاهاًحر الجؼاثٍغ
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 إؾم اإلاػُاع عكم اإلاػُاع

 ؤلاحغاءاث الخدلُلُت 520

ت ؤلاؾخًالٛ 570  بؾخمغاٍع

 لُحنبؾخسضام ؤنماٛ اإلاضْٓحن الضاز 610

 بؾخسضام ؤنماٛ زبحر مهحن مً ؾٍغ اإلاضْٔ 620

م  امً بنضاص الؿالبت بنخماص اإلاطضع: ت للخضُْٔ. 2017ماعؽ  15اإلااعر في  23نلى اإلآغع ْع  ًخػمً اإلاهاًحر الجؼاثٍغ

  م ت. 2018ؾبخمبر  24اإلااعر في  77اإلآغع ْع  اإلاخػمً اإلاهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ
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 إؾم اإلاػُاع عكم اإلاػُاع

 ُْٔضوزاثٔ الخ 230

 بنخباعاث زاضت –الهىاضغ اإلآىهت  501

 الؿحر في الخضُْٔ 530

غاث اإلاداؾب 540 ت بما َيها الخٓضًغاث ُجضُْٔ الخٍٓغ

ت واإلاهلىماث الىاعصة ُت للُٓمت الخُُٓٓاإلاداؾب

 اإلاخهلٓت بها 

م  االبت بنخماصمً بنضاص الؿ اإلاطضع: ت. 2018ؾبخمبر  24اإلااعر في  77نلى اإلآغع ْع  اإلاخػمً اإلاهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

ت: (2  ؤلاضضاعاث الثاهُت إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

م  مبر  11اإلااعر في  150مٓغع ْع ت للخضُْٔ. 2016هَى  الظي حهضٍ بلى وغو ؤعبو مهاًحر حؼاثٍغ

 الىشىف اإلاالُت.جسؿُـ جضكُم : 300للخضكُم اإلاػُاع الجؼابغي  -(1

 مجاٛ الخؿبُٔ. -1/1

 َضٍ وعػهامت الخسؿُـ. -1/2

  جسؿُـ مهمت الخضُْٔ. -1/3

 بغهامج الخضُْٔ. -الهضٍ الظي ًغمي بلُه اإلاضْٔ وجىكُم اإلاهمت: بؾتراجُجُت الخضُْٔ  -1/4

 الخهضًالث اإلاضعحت في بؾتراجُجُت الخضُْٔ وبغهامج الهمل.

 ؿلىبت: الىاحباث اإلا -1/5

ٔ اإلاٙلِ باإلاهمت   ألانماٛ ألاولُت لخسؿُـ اإلاهىت. -بشترإ ألانػاء ألاؾاؾُحن للٍُغ

 1الخىزُٔ. -جسؿُـ مهمت الخضُْٔ 

 

                                                           
م  -1 مبر  11اإلااعر في  150مٓغع ْع ضة الغؾمُت لىػاعة اإلاالُت. 2016هَى ت للخضُْٔ، الجٍغ  الظي حهضٍ بلى مهاًحر حؼاثٍغ
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 : الػىاضغ اإلالىػت.500اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم  -(2

 مجاٛ الخؿبُٔ. -2/1

 الهضٍ. -2/2

ٗاَُت -حهاٍعِ: مُهىم الهىاضغ اإلآىهت  -2/3  الثمت.مو  نىاضغ مٓىهت 

 الىاحباث اإلاؿلىبت: -2/4

 مهلىماث ؾِخم بؾخسضامها ٖمطضع لهىاضغ مٓىهت. -

 جإُٖضاث حؿخهمل في حمو الهىاضغ اإلآىهت. -

 1.بحغاءاث الخضُْٔ اإلاخهلٓت بجمو الهىاضغ اإلآىهت -

 ألاعضضة ؤلافخخاخُت. -: مهام الخضكُم ألاولُت 510اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم  -(3

 اإلاهُاع. مجاٛ جؿبُٔ -3/1

 الهضٍ. -3/2

 بحغاءاث الخضُْٔ: -3/3

ت جؿبُٔ الؿّغ اإلاداؾبُت  –ألاعضضة ؤلاَخخاخُت  غ الخضُْٔ للمضْٔ الؿابٔ. -بؾخمغاٍع  مهلىمت طاث صاللت واعصة في جٍٓغ

غ الخضُْٔ: -3/4  الىخاثج وجٍٓغ

ت جؿبُٔ الؿّغ اإلاداؾبُت  –ألاعضضة ؤلاَخخاخُت  غ جضُْٔ اإلاضْٔ الؿابٔ.حهضًالث مٓضمت نلى  -بؾخمغاٍع  جٍٓغ

 الجىاهب اإلاغجبؿت بىخضاث الٓؿام الهمىمي. -3/5

 ألاعضضة ؤلاَخخاخُت . -بحغاءاث الخضُْٔ 

غ الخضُْٔ. -3/6  الىخاثج وجٍٓغ

غ جضُْٔ اإلا -ألاعضضة ؤلاَخخاخُت   2ضْٔ الؿابٔ.حهضًل مدضر نً جٍٓغ

غ 700اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم  -(4  الخضكُم للىشىف اإلاالُت.: جأؾِـ الغأي وجلٍغ

 مجاٛ الخؿبُٔ. -4/1

 ألاَضاٍ. -4/2

غ اإلاضْٔ  -الىاحباث اإلاؿلىبت: جإؾِـ الغؤي خٛى ال٘شٍى اإلاالُت  -4/3 اإلاهلىماث ؤلاغاَُت اإلاهغوغت  -لٙل الغؤي جٍٓغ

 بةلتزام مو ال٘شٍى اإلاالُت.

ٔ اإلاغحو اإلا غ اإلاضْٔ خٛى ال٘شٍى اإلاالُت اإلاهضة َو  3داؾبي اإلاؿبٔ.همىطج نً جٍٓغ

 

ت. اإلاؿلب الثالث:  ؤلاضضاعاث ألاولى والثاهُت إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 ؤلاضضاعاث ألاولى إلاػاًير الخضكُم الجؼابغي. (1

 : إجفاق خٌى أخيام مهمت الخضكُم.210اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم  -1

 مجاٌ جؿبُم اإلاػُاع: 1.1

  ْٔلالجُاّ مو ؤلاصاعة ونىض ؤلاْخػاء مو ألاشخاص الٓاثمحن نلى ٌهالج َظا اإلاهُاع الجؼاثغي للخضُْٔ واحباث اإلاض

 الخ٘م في اإلااؾؿت، خٛى ؤخٙام مهمت الخضُْٔ.

                                                           
م  -1 مبر  11اإلااعر في  150مٓغع ْع .2016هَى  ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
م  -2 مبر  11اإلااعر في  150مٓغع ْع .2016هَى  ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
م  -3 مبر  11اإلااعر في  002مٓغع ْع .، مغحو 2016هَى   ؾبٔ طٍٖغ
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  ظلٚ اإلاهام اإلالخٓت، مو وحىص بهؼ سُت الٙلُت ؤو الجؼثُت ٖو ًسظ اإلاهُاع ٗل مهام جضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت الخاٍع

 هاث الطًحرة.الخطاثظ َُما ًسظ الخضُْٓاث اإلاخ٘غعة ؤو الخضُْٓاث الُ٘ا

 .ال حشٙل هماطج عؾاثل اإلاهمت اإلآترخت في اإلالخٔ بال ؤمثلت ًجب جُُُ٘ها مو اإلاخؿلباث والشغوؽ الخاضت باإلاهمت 

 .الخالت ٔ  ًٓطض باإلاضْٔ في َظا اإلاهُاع مداَل الخؿاباث ؤو اإلاضْٔ اإلاخهاْض َو

 ألاَضاف: 2.1

لخاالث التي جٙىن الشغوؽ التي ؾُجغي الخضُْٔ نلى ؤؾاؾها اإلاضْٔ َى ْبٛى ومخابهت مهمت الخضُْٔ َٓـ في ابن َضٍ 

 ْض جم ؤلاجُاّ نليها:

 غمان ؤن الشغوؽ اإلاؿبٓت للخضُْٔ مجخمهت. -

بهض الخإٖض مً وحىص جُاَم مشتٕر بحن اإلاضْٔ وؤلاصاعة، ونىض ؤلاْخػاء الٓاثمحن نلى الخ٘م في اإلااؾؿت، نلى ؤخٙام  -

 مهمت الخضُْٔ.

همت. ًجب ؤن ًضون اإلاب مً الُ٘ان جإُٖض مىآَخه نلى ألاخٙام والشغوؽ اإلاهغوغت في عؾالت ًجب نلى اإلاضْٔ ؤن ًؿل -

 في ملِ نمله ٗل بزخالٍ مدخمل.

 الشغوؽ اإلاؿبلت للخضكُم: 3.1

 ًجب نلى اإلاضْٔ ؤن ًػمً ؤن الشغوؽ اإلاؿبٓت للخضُْٔ مجخمهت، الؾُما:

ه اإلاالُت.اإلاغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ مٓبٛى بالىكغ لخطاثظ الُ٘ان  - ضٍ ٖشَى  َو

، جضٕع وجخدمل مؿاولُاث َُما ًسظ ؤلانضاص والهغع الطاصّ لل٘شٍى اإلاالُت. -  ؤلاصاعة حهتٍر

 حهخبر ؤلاصاعة مً الػغوعي وغو هكام للمغاْبت الضازلُت الُهاٛ. -

ت للُٓام اإلاهمت. -  ال جػو ؤلاصاعة ؤًت خضوص ؤو ُْىص نلى الُدىص واإلاغاْباث اإلااصاة والػغوٍع

ْو اإلاضْٔ نضم ْضعجه نلى جٓضًم عؤًه خٛى ال٘شٍى اإلاالُت بةَتراع نضم بحخمام الشغوؽ اإلاؿبٓت ؤو نلى بطا جى  -

ؤؾاؽ الخضوص اإلاُغوغت مً ؤلاصاعة َةهه ًخىحب نلى َظا ألازحر مىاْشت ألامغ مو ؤلاصاعة ؤو الٓاثمحن نلى الخ٘م في 

ؼ اإلاهمت، بال بطا  ٗان الٓاهىن ًمىو طلٚ. اإلااؾؿت وفي خالت نضم مهالجت ألامغ ًَغ

 همت:اإلامدخىي عؾالت  4.1

 همت:اإلاألاخيام ألاؾاؾُت لغؾالت  4/1

جب ؤن جخػمً:  ًجب ؤن جضون ؤخٙام مهمت الخضُْٔ في عؾالت مهمت الخضُْٔ ٍو

ت اإلاُهٛى ومهاًحر الخض - و اإلاؿبٔ، الٓىاهحن الؿاٍع  ُْٔ.َضٍ وهؿاّ الخضُْٔ اإلاخػمً ال٘شٍى اإلاالُت ومنها مغحو الدشَغ

 ضْٔ.مؿاولُاث اإلا -

 مؿاولُاث ؤلاصاعة. -

 حهٍغِ اإلاغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ نىض بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت. -

غ مٓضم مً اإلاضْٔ. -  بشاعة بلى الشٙل واإلاػمىن اإلآغع بؾخهماله في ٗل جٍٓغ

ُُُت الضَو. - ػاث ٖو  ْانضة خؿاب الخهٍى

 مسؿـ وجىُُظ الخضُْٔ. -

ظلٚ هكغا للخضوص اإلا - جُاصًه مغجبـ بهضم جلٚ اإلاغجبؿت باإلاغاْبت الضازلُت َةهه ًىحض زؿغ ال ًمً٘ غجبؿت بالخضُْٔ ٖو

 الٓضعة نلى ٖشِ وحىص بزخالالث مهخبرة ختى لى جم الخسؿُـ للخضُْٔ وجىُُظٍ بشٙل صخُذ.

غ الهىاضغ اإلاثبخت لل٘شٍى اإلاالُت ؤو الخإُٖضاث التي جٓىم نليها - داث ٖخابُت لخبًر  .ًجب نلى ؤلاصاعة جٓضًم جطٍغ
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ذ اإلاىاؾب للمضْٔ ختى حؿمذ له  - ت في الْى ل اإلاهلىماث الػغوٍع ًجب نلى ؤلاصاعة ؤن جٓضم مشغوم ال٘شٍى اإلاالُت ٗو

ٔ الغػهامت اإلآترخت.  بةجمام الخضُْٔ َو

ش الُترة اإلامخضة بحن جا في ًجب نلى ؤلاصاعة بنالم اإلاضْٔ باألَهاٛ التي ْض جازغ نلى ال٘شٍى اإلاالُت والتي ْض حهلم بها - ٍع

ش اإلاطاصْت نلى ال٘شٍى اإلاالُت. غ الخضُْٔ وجاٍع  جٍٓغ

 الىٓاؽ الخالُت: ىهمت نلاإلامً حهت ؤزغي، بطا ؾغؤث الخاالث الخالُت، ًجب ؤن جدخىي عؾالت 

ً ؤو زبراء. - ت مضْٓحن آزٍغ  ألاخٙام اإلاخهلٓت بمشاٖع

 ألاخٙام اإلاخهلٓت بةشترإ مضْٓحن صازلُحن ؤو مؿخسضمي الُ٘ان. -

 تي ًجب بجساطَا مو اإلاضْٔ الؿابٔ، ونىض ؤلاْخػاء في خالت الخضُْٔ ألاولي.ألاخٙام ال -

 مً حهت ؤزغي، الؾُما في الخاالث الخالُت:

ً ؤو زبراء. - ت مضْٓحن آزٍغ  بمشاٖع

  بشترإ مضْٓحن صازلُحن ؤو مؿخسضمي الُ٘ان. -

  الخهامل مو اإلاضْٔ الؿابٔ، ونىض ؤلاْخػاء في خالت الخضُْٔ ألاولي. -

 جدخىي عؾالت اإلاهمت نلى ألاخٙام اإلاخهلٓت بها.ًجب ؤن  -

 الخضكُلاث اإلاخىغعة: 4/2

حن اإلاهىُحن، نلى عؾالت اإلاهمت ألاولُت اإلاهضة مً ؾٍغ اإلاضْٔ في الؿىت ألاولى مً اإلاهمت  11 ًجب ؤن جخم اإلاطاصْت مً الؿَغ

 وطلٚ ْبل الشغوم في ؤنماٛ الُدظ واإلاغاْبت.

ٗان مً الػغوعي جظٖحر الُ٘ان بمدخىي عؾالت اإلاهمت ؤو بناصة ضُايخه الؾُما نىض:ًدضص اإلاضْٔ ؤزىاء جإصًت مه 12  مخه بطا 

 وحىص ماشغاث جكهغ ؾىء جٓضًغ ؤلاصاعة خُاٛ ؾبُهت وهؿاّ جضزالث اإلاضْٔ. -

 مىاحهت اإلاضْٔ إلاشاٗل زاضت لضي مباشغجه ألنماله. -

 اؾؿت ؤو اإلاؿاَمحن.خضور حًُحراث في الهُئت اإلاؿحرة ؤو الٓاثمحن نلى الخ٘م في اإلا -

 مالخكت جؿىع في ؾبُهت وؤَمُت وشاؾاث الُ٘ان. -

ىم خضر ؤو ؾلب مً الُ٘ان ًخؿلب واحباث بغاَُت مً ؾٍغ اإلآٔ. -  ْو

 جضمج الهىاضغ التي جمذ مغاحهتها بما في عؾالت مهمت حضًضة حهىع الؿابٓت، ؤو جضعج غمً عؾالت مهمت ج٘مُلُت. 13

 

 اع مهمت الخضكُم الخػاكضًت:حػضًل أخيام اإلاهمت في إؾ 1/5

. ًجب نلى اإلاضْٔ ؤن ال ًٓبل حهضًل ؤخٙام مهمت الخضُْٔ بطا لم ًً٘ َىإ ؾبب مهٓٛى لُهل طلٚ. مثال، ال ًمً٘ 14

ٗان الهضٍ مً طلٚ َى ججىب الخطٛى نلى عؤي مو الخدُل خٛى حىاهب  لئلصاعة ؤن جؿلب جدضًض مهمت الخضُْٔ بطا 

 مهُىت.

الخضُْٔ، وبطا ؾىلب اإلاضْٔ بخهضًل مهمت الخضُْٔ بلى مهمت جٓىص بلى مؿخىي جإمحن ؤْل، َةن نلُه  تمهمْبل بهتهاء  .15

ٗان َىإ ؾبب مهٓٛى ٌؿخضعي طلٚ مو جٓضًغ آلازاع الٓاهىهُت والخىكُمُت اإلادخملت.  جدضًض ما بطا 

بها َُجب نلى َظا ألازحر وؤلاصاعة وغو  بطا وأَ اإلاضْٔ نلى حهضًل ؤخٙام مهمت الخضُْٔ بلى مهمت مدضصة ؤو زضمت مغجبؿت

 ؤخٙام حضًضة وجػمُنها في عؾالت اإلاهمت ؤو جدذ ؤي شٙل آزغ مىاؾب لئلجُاّ ال٘خابي.

غ اإلاضْٔ ال ًجب ؤن ًدُل بلى اإلاهمت ها َظٍ ألازحرة بال بطا تألاضلُت ٖمغحو ؤو ؤن ًظٖغ ؤلاحغاءاث اإلاخسظة التي جػمى بن جٍٓغ

 ىُت بهظٍ ؤلاحغاءاث.ٗاهذ اإلاهمت الجضًضة مه

 بطا حهظع نلى اإلاضْٔ ْبٛى حهضًل ؤخٙام مهمت الخضُْٔ ولم جغزظ له ؤلاصاعة بمخابهت مهمخه ألاولُت، ًجب نلُه:
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 ؤلاؾخٓالت مً مهمت الخضُْٔ بطا ؾمذ الٓاهىن ؤو الخىكُم اإلاؿبٔ بظلٚ. -

ً مثل ألاشخاص الٓاثمحن نلى جدضًض وحىص ؤي هىم مً ؤلالتزام، حهاْضي ؤو شٙل آزغ، وببالى آزاع طلٚ ل - ؤلؾغاٍ آلازٍغ

 الخم في اإلااؾؿت ؤو اإلاال٘حن ؤو ؾلؿاث اإلاغاْبت.

 

 زطىضُاث أزغي:

ت ؤو نضة  .18 ت خُث جمىذ اإلاهمت بلى نضة مضْٓحن َةن َاالء بما ٌهضون عؾالت مهمت مشتٖر في خالت الخضُْٓاث اإلاشتٖر

 عؾاثل َغصًت.

ت  .19 َةن َظٍ ألازحرة ًجب ؤن جدضص بضْت جىػَو ألانماٛ بحن اإلاضْٓحن ومحزاهُت ألاحهاب في خالت عؾالت اإلاهمت اإلاشتٖر

 اإلاسططت لٙل واخض منهم.

نىضما ًٙىن مضْٔ الُ٘ان الظي ًٓىم بةنضاص خؿاباث مجمهت ؤو مضمجت َى ؤًػا مضْٔ ُٖان آزغ ؤو نضة ُٖاهاث  .20

ٗان ًيبػي بنضاص عؾال ت لهضة ُٖاهاث.جابهت لىُـ اإلاجمىنت، ؾُٓضع ما بطا   ت مهمت مشتٖر

ت ًجب ؤن ًؿلب مً الُ٘ان ألام الخإُٖض زؿُا ؤن حمُو الُ٘اهاث  .21 ْض نىضما ًٓىم اإلاضْٔ بةزخُاع بنضاص عؾالت مشتٖر

 همت، ٗل َُما ًسطه.اإلاوآَذ نلى مدخىي عؾالت 
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 عأؾُت اإلاىخب:     

 عكم ؤلاغخماص:

:عكم الدسجُ  ل في الجضٌو

 الػىىان:

 الهاجف/الفاهـ:

  اإلايان والؼمان:

 مىحه إلى إصاعة الىُان

 ؾُضة/ؾُض،

ض ؤصهاٍ ألاخٙام اإلاخهلٓت بمهمتي ألحل الؿىىاث ن، ن+  .2، ن+1في بؾاع نهضة مداَل الخؿاباث لُ٘اه٘م، ؤٖئ

 َضف وهؿاق جضكُم الىشىف اإلاالُت .1

بهخكام وصخت والطىعة اإلاؿابٓت التي ٘شىٍ اإلاالُت لُ٘اه٘م بهضٍ جٓضًم عؤي خٛى في بؾاع َظٍ اإلاهمت، ؾإْىم بةحغاء جضُْٔ ال

خ٘م.  جٓضمها خؿاباث شٖغ

م  غ زاضت ٖما ًىظ نليها الٓاهىن الخجاعي والٓاهىن ْع غ ببضاء الغؤي وجٓاٍع غ جٓاٍع اإلاخهلٔ بمهً الخبحر  01 - 10وؾُجؿض بخدٍغ

 لىطىص اإلاىبثٓت.اإلاداؾب، مداَل الخؿاباث واإلاداؾب اإلاهخمض وا

ٓا إلاهاًحر الخضُْٔ اإلاؿبٓت في الجؼاثغ. َظٍ اإلاهاًحر جخؿلب وغو خحز الخىُُظ الىاحباث التي حؿمذ بالخطٛى  ؾإْىم بةحغاء الخضُْٔ َو

 نلى غمان مهٓٛى بهضم بخخىاء الخؿاباث نلى بزخالالث مهخبرة.

م في َظا ؤلاؾاع ؤن الخضُْٔ ًخمثل في َدظ مً زالٛ ؾبر، ا  لهىاضغ اإلآىهت التي جبرع اإلاهؿُاث اإلادخىاة في ال٘شىٍ اإلاالُت.ؤطٖٖغ

ًخمثل الخضُْٔ ؤًػا في جُُٓم اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخبهت، الخٓضًغاث اإلاهخبرة اإلاخسظة إلُْاٛ الخؿاباث وجٓضًغ مدخىي ونغع 

ظلٚ اإلاهلىماث اإلآضمت.  ال٘شىٍ اإلاالُت ٖو

 مؿؤولُت مدافظ الحؿاباث .2

ظلٚ جلٚ اإلاخهلٓت بؿحر ٗل هكام مداؾبت ومغاْبت ٌؿخىحب نلي ؤن ؤ شحر ؤهه هكغا لخٓىُاث الؿبر وخضوص ؤزغي مغجبؿت للخضُْٔ ٖو

صازلُت َةن زؿغ نضم بٖدشاٍ بزخالالث مهخبرة، ٖظلٚ جلٚ اإلاىبثٓت نً خاالث الًش ؤو هدُجت لؤلزؿاء، ال ًمً٘ جُاصًه ٗلُا. لهظٍ 

ٓاثظ اإلاهمت في الىكام اإلاداؾبي واإلاغاْبت الضازلُت الىاججت نً ؤلاهدغاَاث اإلاهخبرة، ًمً٘ مىذ غمان بإن ٗل الىألاؾباب ال ًم٘ىني 

 جدضًضَا.

م  غمً الشغوؽ اإلادضصة بال اإلاظٗىع آهُا، وال ًمً٘ ؤن ؤنُى مىه  01 - 10مً الٓاهىن  71ؤها ؤزػو للؿغ اإلانهي ؾبٓا ألخٙام اإلااصة ْع

 مً هُـ الٓاهىن. 72مً زالٛ اإلااصة 

ً ؤلاحخماغُين للىُانمؿ .3  ؤولُت اإلاؿيًر

ظٍ مؿاولُت حؿخلؼم: ت لُ٘اه٘م ًٓو نلى ناجٔ اإلاؿاولحن ؤلاحخمانُحن، َو م ؤن بنضاص ال٘شىٍ اإلاالُت الؿىٍى  ؤطٖٖغ

ٓا للٓىانض واإلاباصت اإلاداؾب - مبر  25اإلااعر في  11 - 07ت اإلاىطىص نليها في الٓاهىن ُمؿٚ مداؾبي َو اإلاخػمً الىكام  2007هَى

 داؾبي واإلاالي والىطىص اإلاىبثٓت.اإلا

 وغو هكام مغاْبت صازلُت مىاؾب. -

 بـ: ٚاإلاؿحرون ؤلاحخمانُىن ملؼمىن ٖظل

ت لُٓامي بمهمتي، زاضت مداغغ حمهُاث وغو  - في مخىاولي ٗل الىزاثٔ اإلاداؾبُت للُ٘ان وبطُت نامت ٗل اإلاهلىماث الػغوٍع

 اإلاؿاَمحن ومجالـ ؤلاصاعة.

 خغ مو اإلاؿخسضمحن والظًً ؤنخبر ؤهه مً الػغوعي الخىاضل مههم للىضٛى بلى ؤصلت مثبخت.الؿماح لي بالخىاضل ال -

 همىطج غً عؾالت مهمت ) جىُف وفم ؾبُػت اإلاهمت، كاهىهُت أو حػاكضًت (

.مثاٌ: همىطج عؾالت مهمت مدافظت الحؿاباث  
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ت التي ؾخهغع نلى مجلـ ؤلاصاعة ؤو َُئت الدؿُحر،  ش ؤلاحخمام  45ًجب ؤن ًغؾل بلي مشغوم ال٘شىٍ اإلاالُت الؿىٍى ًىما ْبل جاٍع

 اإلاسطظ إلُْاٛ الخؿاباث.

و التي ؾخهض وحهغع نلى الهُئاث اإلاضاولت.لً٘ ؾإجضزل مؿبٓا، مً خحن آلزغ خٛى   اإلاشاَع

 ؾإٗىن ممخىا بةعؾال٘م: )نلى ؾبُل اإلاثاٛ(.

ٔ آلاحاٛ اإلادضصة في الٓاهىن الخجاعي. -  ؤلاؾخضناءاث اإلاغؾلت َو

 ْاثمت باإلجُاُْاث اإلاىكمت الجضًضة في الشهغ الظي ًلي نٓضَا. -

ش بُْاٛ الؿىت اإلاالُت.ْاثمت باإلجُاُْاث اإلاىكمت ُْض الخىُُظ في الشهغ اإلا -  ىالي لخاٍع

م اإلاسطظ للمهمت .4  مسؿـ الخضزل والفٍغ

ٗالخالي:  مسؿـ الخضزل الخاص بالؿىت اإلاالُت ألاولى 

 حاهُي: ........

 َُُغي: ........

  بلخ: ...........

غػهامت ًخىِْ نلى بَتراع ؤن َظا اإلاسؿـ ؾُهض ٗل ؾىت بالدشاوع الىزُٔ مو مطالخ٘م. بُض ؤهني ؤلُذ بهدباَ٘م بلى ؤن بخترام ال

ونغغها نلي في آلاحاٛ اإلاخُٔ نليها والتي حؿمذ لي بالُٓام بمهمتي في آلاحاٛ اإلادضصة. ؤشحر َػال نً طلٚ ؤن  هاخؿاباج٘م جم بُْال

 مهمت مداَل الخؿاباث جخؿلب بهؼ الُدىضاث وألانماٛ الخاضت.

ظا مؿخسضمُ٘م ختى ًخاح لي  ت في الاحاٛ ؤنخمض نلى حهاوه٘م الخام ٖو الخطٛى نلى مجمىم الىزاثٔ اإلاداؾبُت واإلاهلىماث الػغوٍع

 اإلاهٓىلت.

 ؾُٙىن غمً مؿاولُتي غمان زضمت طاث هىنُت للُ٘ان.

:  ؾدخم مؿانضحي في مهمتي مً ؾٍغ

 )جدضًض الهىٍت، اإلاؤَالث اإلاهىُت واإلاغهؼ(.

 نضحي في بهجاػ مهمتي.نىض ؤلاْخػاء ؾِخم اللجىء بلى ألاشخاص مً ؤَل ؤلازخطاص وطلٚ إلاؿا

 عؾالت الخأهُض .5

داث اإلاجمهت ؤزىاء اإلاهمت، ؾإؾلب مً ؤلاصاعة نىض جهاًت ؤنماٛ  الخضُْٔ ججىبا لٙل زؿغ وؿُان مهلىمت مهمت وجإُٖض نضص مً الخطٍغ

لتزاماث هلٓت باعاث اإلاهمت الؾُما جلٚ اإلاخعؾالت جإُٖض. َظٍ الغؾالت ؾدؿمذ نلى الخطىص بةنؿاء غمان ؤن ٗل اإلاهلىماث والٓغا

ت، ؤو بطا لم ًً٘ باإلمٙان  ت ؤو اإلادخملت ْض جم بصعاحها بشٙل صخُذ في الخؿاباث الؿىٍى ُٖاه٘م بججاٍ الًحر ؤو اإلاىاػناث الجاٍع

 بصعاحها، ْض جم ؤزظَا بهحن ؤلانخباع نىض بنضاص الشىٍ اإلاالُت )اإلالخٔ(.

 ألاحػاب .6

 ... صج زاعج الغؾم والىُٓاث.لٓض بجُٓىا نلى جدضًض ؤحهابي بـ .............

ٗالخالي: ٓا لغػهامت اإلاهمت َةن ؤحهابي ؾدخم َىجغتها   َو

 )وغؼ عػهامت الفىجغة والضفؼ(

 ؾإنلم٘م في الخحن نً ٗل خضر ْض ًازغ بشٙل مهخبر نلى ؤحهابي وؾُاصي، نىض ؤلاْخػاء، بلى مغاحهتها.

ٔ بالغؾالت مسخىما بةمػاثؤعحىا مى٘م بناصة الىمىطج اإلا  ٘م وم٘خىب نلُه بسـ الُض " ْغت وجمذ اإلاطاصْت نلُه ".َغ

 جٓلبىا مني، ؾُضحي/ؾُضي، زالظ نباعاث الخٓضًغ وؤلاخترام.

 محافظ الحسابات
 الكٌان

 التارٌخ:
 سٌدة/سٌد:
 الوظٌفة:
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 : الخأهُضاث الخاعحُت.505اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم  -2

 . مجاٌ الخؿبُم:1(2

 الخاعحُت بهضٍ الخطٛى نلى ؤصلت مثبخت.بؾخهماٛ اإلاضْٔ إلحغاءاث الخإُٖض  505ُٔ ٌهالج اإلاهُاع الجؼاثغي للخضْ

 . الهضف:2(2

َضٍ اإلاضْٔ الظي ًلجإ بلى بحغاءاث الخإُٖض الخاعجي َى جطىع ووغو خحز الخىُُظ َظٍ ؤلاحغاءاث بهضٍ الخطٛى نلى ؤصلت 

 مثبخت طاث صاللت ومطضاُْت.

 . ألاصاءاث اإلاؿلىبت:3(2

ٗان الخإُٖض ا ٔ عص زؿي مىحه مباشغة بلى اإلاضْٔ مً ؾٍغ الًحر، ؾىاء ؤ لخاعجي َى صلُل مثبذ ًخم الخدطل نلُه نً ؾٍغ

 في شٙل وعقي، بل٘ترووي ؤو شٙل آزغ.

ض  - ٗان ًٖا ؾلب جإُٖض مؿخعجل )جإُٖض بًجابي( َى ؾلب مً زالله ًٙىن "الًحر" مضنى للغص مباشغة نلى اإلاضْٔ ما بطا 

 لىاعصة في الؿلب ؤو ًٓضم مهلىماث مؿلىبت.ؤو ًىُي اإلاهلىماث ا

ؾلب جإُٖض غمني )جإُٖض ؾلبي( َى ؾلب مً زالله ًٙىن الًحر مضنى للغص مباشغة نلى اإلاضْٔ َٓـ في خالت هُُه  -

 للمهلىماث الىاعصة في الؿلب.

 إحغاءاث الخأهُض الخاعحُت:. 4(2

ابت نلى ؾلباث الخإُٖض، ألامغ الظي ًخؿلب ًجب نلى اإلاضْٔ، نىض لجىثه بلى بحغاءاث الخإُٖض الخاعجي، ال خُاف نلى الْغ

 الؾُما:

جدضًض اإلاهلىماث مىغىم الخإُٖض ؤو الؿلب، ٖظلٚ عضُض الخؿاباث، مٙىهاتها، آحاٛ ؤلاجُاُْاث، الهٓىص ؤو الهملُاث  - ؤ

 التي ْض جٙىن ؤبغمتها اإلااؾؿت مو ؾٍغ آزغ.

لحن للخإُٖض خُث ؤن الغصوص نل - ب ى ؾلباث الخإُٖض جٓضم ؤصلت مثبخت طاث صاللت ومطضاُْت ؤٖبر بطا ما بزخُاع "الًحر" اإلاَا

ٓا للمضْٔ، نلى صعاًت باإلاهلىماث التي ًبدث ننها والتي حؿمذ بالخطٛى نلى  جم جىحُه الؿلب بلى اإلاؿاوٛ الظي، َو

 الخإُٖض.

هىُحن مو والتي جىظ نلى جطىع جطمُم ؾلباث الخإُٖض مو غمان ؤن جٙىن الؿلباث مىحهت بلى الصخظ ؤو الجهت اإلا -ج

 وحىب جىحُه الغصوص بلى اإلاضْٔ مباشغة.

ظلٚ مخابهتها. -ص  مباشغة بحغاءاث بعؾاٛ الؿلباث بلى الًحر ٖو

 :الػىامل الىاحب أزظَا بػين ؤلاغخباع غىض جطىع ؾلب الخأهُض جخػمً غلى الػمىم 

 ؤلازباجاث اإلااشغة. -

ت نلى وحه ال -  خطىص، بما َيها ؤزؿاع الًش.ؤزؿاع ؤلاهدغاَاث اإلاهخبرة اإلاهَغ

 شٙل وجٓضًم الؿلب. -

 الخجغبت اإلاخدطل نليها ؾابٓا في بؾاع مهمت الخضُْٔ ؤو اإلاهام اإلاشابهت. -

 وؾُلت الخىاضل )مثال ؾلب نلى صنامت وعُْت، بل٘تروهُت ؤو وؾُلت ؤزغي(. -

بال نلى ًم٘نها ؤن ال جٓبل الغص ُْام ؤلاصاعة بترزُظ ؤو حصجُو الًحر نلى الغص نلى اإلاضْٔ، خُث ؤن بهؼ ألاؾغاٍ  -

 ؾلباث الخإُٖض اإلاخػمىت جغزُظ مً ؤلاصاعة.

 ْضعة الًحر نلى جإُٖض ؤو جٓضًم اإلاهلىماث اإلاؿلىبت )مثل، مبلٌ َاجىعة مهؼولت مٓابل الغضُض ال٘لي(. -

 . عفؼ ؤلاصاعة الؿماح للمضكم بئعؾاٌ ؾلب الخأهُض:5(2

  ٛػذ ؤلاصاعة الؿماح للمضْٔ بةعؾا  ؾلب الخإُٖض ًجب نلُه ؤن:بطا َع
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داٛو الخطٛى نلى نىاضغ مٓىهت خٛى صخت ومىؿُٓت َظٍ ألاؾباب. ( ؤ ؼ ؤلاصاعة ٍو  ًخدغي ؤؾباب َع

ؼ ؤلاصاعة نلى جُُٓمه ألزؿاع ؤلاهدغاَاث اإلاهخبرة اإلاهىُت بما َيها زؿغ الًش ونلى ؾبُهت، عػهامت وبمخضاص  ( ب ًُٓم آزاع َع

 بحغاءاث الخضُْٔ ألازغي.

 جضُْٔ بضًلت للخطٛى نلى ؤصلت مثبخت طاث صاللت ومطضاُْت. وغو بحغاءاث ( ث

  ؼ ؤلاصاعة الؿماح له بةعؾاٛ ؾلب الخإُٖض يحر مهٓٛى ؤو نضم ْضعجه نلى الخطٛى نلى بطا بؾخسلظ اإلاضْٔ ؤن َع

بحغاءاث الخضُْٔ البضًلت، ًجب نلُه بنالم ألاشخاص الٓاثمحن نلى نىاضغ مٓىهت طاث صاللت ومطضاُْت بىاؾؿت 

 ؤًػا َدظ آزاع َظٍ الىغهُت نلى الخضُْٔ ونلى عؤًه ٖظلٚ. نلُه خ٘م في اإلااؾؿت ٖما ًجبال

 . هخابج إحغاءاث الخأهُض الخاعجي:6(2

 ض:ُمطضاكُت الغصوص غلى ؾلباث الخأه 6-1

طٛى بطا جبحن للمضْٔ نىامل جثحر لضًه شٕٙى خٛى مطضاُْت الغص نلى ؾلب الخإُٖض، َةهه ًخىحب نلى َظا ألازحر الخ -

.  نلى ؤصلت مثبخت م٘ملت إلػالت َظٍ الشٕٙى

ض ؤلال٘ترووي مثال جدمل ؤزؿاع َُما ًسظ مطضاُْتها ألهه ْض ًٙىن مً  - ٔ الُاٖـ ؤو البًر الغصوص اإلاغؾلت نً ؾٍغ

 الطهب الخإٖض مً مطضع الىزُٓت وؾلؿت مً ْام بالغص ؤو ٖشِ الخًُحراث.

ٓت مىاؾبت َةن مطضاُْت الغص جٙىن نالُت. بطا بْخىو اإلاضْٔ بإن َظا ؤلاحغاء مامً ومغاْب -  بؿٍغ

خيؿُٔ ؤو بنضاص الغصوص نلى ؾلباث البطا ْام الًحر، الظي وحه بلُه ؾلب الخإُٖض، باإلؾخهاهت بصخظ آزغ بًُت  -

 الخإُٖض، َةهه بةمٙان اإلاضْٔ وغو بحغاءاث للغص نلى اإلاساؾغ الخالُت:

 الغص يحر ضاصع نً اإلاطضع الصخُذ. ( ؤ

 زظ له بةنضاص الغص.اإلاجُب يحر مغ  ( ب

 ؾالمت ؤلاعؾالُت جم بنتراغها. ( ث

ؿٍغ آلازغ ؤن ًغص نلُه زؿُا الاإلاضْٔ عص شُهي نلى ؾلب الخإُٖض َةهه بةمٙاهه، خؿب الكغوٍ، الؿلب مً بطا جلٓى 

غص مباشغة، وبطا لم ًخلٔ اإلاضْٔ عصا زؿُا ًخىحب نلُه البدث نً نىاضغ مٓىهت ؤزغي لخضنُم اإلاهلىماث الىاعصة في ال

 الشُهي.

بطا خضص اإلاضْٔ الغص نلى ؾلب الخإُٖض لِـ بظي مطضاُْت، َالبض نلُه ؤن ًُٓم جإزحراث طلٚ نلى جُُٓمه ألزؿاع 

 ؤلاهدغاَاث اإلاهخبرة اإلاهىُت بما َيها زؿغ الًش ٖظلٚ ؾبُهت، عػهامت وبمخضاص ؤلاحغاءاث ألازغي للخُُٓم.

 . غضم جللي الغصوص:2(6

الغص ؤو جلٓي عص حؼجي مً ؾٍغ الًحر نلى ؾلب الخإُٖض اإلاؿخعجل، ؤو بناصة بعؾاٛ ؾلب نضم جلٓي الغص َى يُاب  -

 خإُٖض بلى اإلاضْٔ ألهه لم ًخم حؿلُمه بلى اإلاغؾل بلُه.ال

في خالت نضم جلٓي الغص، نلى اإلاضْٔ ؤن ًػو خحز الخىُُظ بحغاءاث الخضُْٔ البضًلت بهضٍ الخطٛى نلى ؤصلت مثبخت  -

 .طاث صاللت ومطضاُْت

 ؤمثلت نً مثل َظٍ ؤلاحغاءاث:

ش  - بت مً جاٍع باليؿبت لغضُض خؿاباث الؼباثً: َدظ الخدطُالث ووزاثٔ اإلابُهاث، وضىالث الدؿلُم والخىػَو، الٍٓغ

 ؤلاُْاٛ.

ش ؤلاُْاٛ، ٖظلٚ  - بت مً جاٍع اث وؤلاؾخالم الٍٓغ في خالت عضُض خؿاباث اإلاىعصًً: َدظ ؤلاهُاْاث، وزاثٔ اإلاشتًر

 طاصعة مً الًحر.اإلاغاؾالث ال
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 خأهُض اإلاؿخعجل الػغوعي للحطٌى غلى أصلت مثبخت وافُت ومالبمت:الؾلب  . خالت الغص غلى3(6

ٗاَُت ومالثمت، َةن بحغاءاث  بطا عؤي اإلاضْٔ ؤن الغص نلى ؾلب الخإُٖض اإلاؿخعجل ٌهض غغوعي للخطٛى نلى ؤصلت مثبخت 

 خاحها َظا ألازحر.الخضُْٔ البضًلت لً جٓضم ألاصلت اإلاثبخت التي ًد

 بطا لم ًدطل اإلاضْٔ نلى الخإُٖض الػغوعي َُجب ؤن ًدضص آزاع طلٚ نلى الخضُْٔ ونلى عؤًه.

 . الفىاعق:4(6

الُاّع َى وحىص بزخالٍ في الغص بحن اإلاهلىماث اإلآضمت مً الًحر وجلٚ التي ؾلب اإلاضْٔ جإُٖضَا ؤو اإلادخىاة في الىزاثٔ  -

 اإلاداؾبُت للُ٘ان.

ٗاهذ حشحر ؤو ال بلى وحىص بهدغاَاث.ًجب نلى ا -  إلاضْٔ البدث نً وحىص َىاّع بهضٍ جدضًض بطا ما 

، باإلآاعهت مو ؾلباث الخإُٖض، بلى وحىص بهدغاَاث خُُٓٓت ؤو مدخملت في ال٘شٍى اإلاالُت. -  ْض حشحر بهؼ الُىاّع

ٗان َظا ٌشحر بلى وحىص خ - الت يش. بن وحىص َىاّع ْض ًضٛ بطا ما جم ال٘شِ نً بهدغاٍ َهلى اإلاضْٔ جُُٓم ما بطا 

 ؤًػا بلى وحىص هٓظ ؤو نضة هٓاثظ في اإلاغاْبت الضازلي للمهلىماث اإلاالُت.

 الخأهُضاث الػمىُت: 2-7

ؿخىحب نلى اإلاضْٔ ؤن ال ٌؿخهمل َظٍ  جٓضم الخإُٖضاث الػمىُت ؤصلت ؤْل بزباجا مٓاعهت بالخإُٖضاث اإلاؿخعجلت َو

 غوؽ الخالُت:الخإُٖضاث بال نىض بحخمام ٗل الش

ٗاَُت ومالثمت خٛى َهالُت حؿُحر  ( ؤ بطا ْضع اإلاضْٔ ؤن زؿغ وحىص بهدغاَاث مهخبرة غهُِ وخطل نلى ؤصلت مثبخت 

 اإلاغاْبت طاث الطلت بالخإُٖض اإلاهني.

ألاصلت الخاغهت إلحغاءاث الخإُٖض الػمني نلى نضص ٖبحر مً ؤعضضة الخؿاباث والهملُاث ؤو نلى شغوؽ  اخخىثبطا  ( ب

 ألاَمُت وميسجمت.ْلُلت 

هت وحض مخضهُت. ( ث ٗاهذ وؿبت الُاّع مخْى  بطا 

ٗان اإلاضْٔ ًجهل الكغوٍ ؤو الخاالث التي ؤصث باإلاغؾل بليهم بلى بَماٛ ؾلباث الخإُٖض ال ( ر  مني.ػبطا 

 جلُُم ألاصلت اإلاثبخت اإلاخدطل غلييا: 2-8

ٗاهذ هخاثج الخإُٖض الخاعجي جٓضم ؤص16 لت مثبخت طاث صاللت ومطضاُْت ؤو بلؼامُت الخطٛى . ًجب نلى اإلاضْٔ جدضًض ما بطا 

 نلى ؤصلت مثبخت م٘ملت.

ٔ ألاضىاٍ الخالُت:ًمً٘ للمضْٔ نىض جُُٓم هخاثج ٗل ؾلب جإُٖض زاعجي   جطيُِ الىخاثج َو

. ( ؤ ل ًخػمً جإُٖض اإلاهلىماث اإلآضمت ؤو اإلاهلىماث اإلاؿلىبت صون وحىص َىاّع  عص مً "الًحر" اإلاَا

.الغص ٌهخبر يحر مى  ( ب  زّى

 نضم الغص. ( ث

. ( ر  عص ًدمل َىاّع

حغاءاث الخضُْٔ اإلاىجؼة في حهاث ؤزغي، نلى جدضًض ما بطا جم حمو ب. ٌؿانض جُُٓم اإلاضْٔ، مو ألازظ بهحن ؤلانخباع ٗل 17

ٗاَُت ومالثمت ؤو غغوعة ؤلاؾخهاهت بإصلت مثبخت م٘ملت.    ؤصلت مثبخت 

 : ألاخضار الالخلت.560( اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم 3

 . مجاٌ الخؿبُم:1(3

 بججاٍ ألاخضار الالخٓت إلُْاٛ الخؿاباث في بؾاع جضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت.ًخؿّغ َظا اإلاهُاع بلى بلتزاماث اإلاضْٔ 

 . ألاخضار الالخلت.2(3

خهلٔ ألامغ باألخضار الىاْهت: ش بُْاٛ الخؿاباث ٍو  ْض جخإزغ ال٘شٍى اإلاالُت ببهؼ ألاخضار التي جٓو بهض جاٍع

 غ اإلاضْٔ.بحن جا ش جٍٓغ ش بُْاٛ الخؿاباث( وجاٍع ش بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت )جاٍع  ٍع
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 .ش بنخماص ال٘شٍى اإلاالُت مً ؾٍغ الهُئت اإلاضاولت ٍغ بلى ياًت جاٍع ش جٍٓغ  بهض جاٍع

غ اإلاضْٔ، ْاعثه، نلى ؤن اإلاضْٔ ْض ؤزظ بهحن ؤلانخباع ؤزغ ألاخضار واإلاهامالث اإلاىتهُت بلى ن ش جٍٓغ لىاْهت بلى وا لمهًضٛ جاٍع

غ.ياًت  ش بضضاع الخٍٓغ  جاٍع

 ًدضص اإلاىهج اإلاداؾبي اإلاؿبٔ هىنحن مً ألاخضار:

 .ش بُْاٛ الخؿاباث ض الكغوٍ الؿاثضة نىض جاٍع  جلٚ التي جٖا

 .ش بُْاٛ الخؿاباث  جلٚ التي جضٛ نلى قغوٍ قهغث بهض جاٍع

ش جٓ ش ال٘شٍى اإلاالُت وجاٍع .ألاخضار الالخٓت هي جلٚ الىاْهت بحن جاٍع ٍغ ش جٍٓغ غ اإلاضْٔ والتي نلم بها اإلاضْٔ بهض جاٍع  ٍغ

ش ؤلاُْاٛ( ش بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت )جاٍع ش الظي ؤنضث َُه ال٘شٍى اإلاالُت وجدمل َُه ألاشخاص طوي ؾلؿت  جاٍع َى الخاٍع

 ألاُْاٛ مؿاولُاتهم خُاٛ طلٚ.

غ اإلاضْٔ  ش جٍٓغ غ اإلاخهلٔ بال٘شٍى اإلاجاٍع ش اإلاىضر نلى الخٍٓغ ش النهاًت الُهلُت إلاهمت الخضُْٔ، وال َى الخاٍع الُت واإلاىأَ لخاٍع

ش بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت.  ًمً٘ ؤن ًٙىن ؾابٓا لخاٍع

ش الظي حهخمض َُه َظٍ ألازحرة مً ؾٍغ الجمهُت الهامت ؤو مً ؾٍغ الهُئت  ش اإلاطاصْت نلى ال٘شٍى اإلاالُت َى الخاٍع جاٍع

 اإلاضاولت.

ش بضضاع ال٘شٍى اإلاالُت َى  حر ال٘شٍى اإلاالُت اإلاضْٓت، جاٍع غ اإلاضْٔ، بن وحض، ألؾغاٍ الظي ًخم َُه جَى ظا جٍٓغ ٖو

 الخاعحُت.

 . ألاَضاف:3(3

 ؤَضاٍ اإلاضْٔ في بؾاع َظا اإلاهُاع هي:

ش  ( ؤ) ش ال٘شٍى اإلاالُت )جاٍع هذ بحن جاٍع الخطٛى نلى الهىاضغ اإلاثبخت الٙاَُت واإلاالثمت والتي جضٛ نلى ؤن ألاخضار التي ْو

، والتي جخؿلب بخضار حهضًالث نلى ال٘شٍى اإلاالُت ؤو مهلىمت مخػمىت َيها، ْض جمذ مهالجتها ؤلاُْا ٍغ ش جٍٓغ ٛ( وجاٍع

ٓا للمىهج اإلاداؾبي اإلاؿبٔ.  َو

ٗاهذ لخاصي به بلى بخضار حهضًالث نلى مدخىاٍ اإلاهالجت  ( ب) ٍغ والتي  ش بضضاع جٍٓغ اإلاالثمت  لؤلخضار التي نلم بها بهض جاٍع

ش. بن َى نلم بها  ْبل طلٚ الخاٍع

 . ؤلاحغاءاث اإلاؿلىبت:4(3

غ اإلاضكم .1(4 ش جلٍغ ش الىشىف اإلاالُت وجاٍع  أخضار وكػذ بين جاٍع

  مىآَت ؤلاصاعة نلى بنالم اإلاضْٔ باألخضار التي مً شإجها الخإزحر نلى 210ث  ج. م.جخػمً بىىص "مظٖغة مهمت" في بؾاع ،

ش ش وشغ ال٘شٍى اإلاالُت. ال٘شٍى اإلاالُت، والتي نلمذ بها بحن جاٍع غ وجاٍع  بضضاع الخٍٓغ

  ٗاهذ مً واحب اإلاضْٔ وغو بحغاءاث الُُ٘لت بجمو الهىاضغ اإلاثبخت الٙاَُت واإلاالثمت التي مً شإجها جدضًض ما بطا 

غ والتي جخؿلب بخضار حهضًالث نلى ال٘شٍى اإلاالُت ؤ ش بضضاع الخٍٓغ ش ال٘شٍى اإلاالُت وجاٍع و ألاخضار الىاْهت بحن جاٍع

 مهلىماث مخػمىت في َظٍ ألازحرة، ْض جم جدضًضَا. 

  ش ْض جخسلل َظٍ ؤلاحغاءاث بناصة الىكغ ؤو مسر للخدٓٔ في الىزاثٔ اإلاداؾبُت ؤو في اإلاهامالث الخاضلت بحن جاٍع

غ اإلاضْٔ. ش جٍٓغ  ال٘شٍى اإلاالُت وجاٍع

 وؤن زػهذ بلى بحغاءاث خٓٓذ هخاثج مغغُت.في خحن ؤن اإلاضْٔ يحر مؿالب بةحغاء جضُْٔ بغافي خٛى الهىاضغ التي ؾبٔ 

  ش  4الُٓغة ًجب نلى اإلاضْٔ بحغاء نملُاث الخضُْٔ اإلاؿلىبت في ش ال٘شٍى اإلاالُت وجاٍع التي حًؿي الُترة اإلامخضة بحن جاٍع

ش ممً٘ مىه. غ اإلاضْٔ ؤو بلى ؤْغب جاٍع  جٍٓغ

غة اإلاهلىماث، زاضت جلٚ اإلاخهلٓت بُُُ٘ت  ش ال٘شٍى اإلاالُت.مْض جغجبـ ؤلاحغاءاث بَى  ؿٚ اإلاداؾبت مىظ جاٍع
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 ًجب ؤن ًإزظ بهحن ؤلانخباع جُُٓمه الصخص ي للمساؾغ ْطض جدضًض ؾبُهت وهؿاّ بحغاءاث الخضُْٔ اإلاخػمىت لـ:

ٗاَت ؤلاحغاءاث اإلاىغىنت مً ؾٍغ ؤلاصاعة مً ؤحل الخإٖض ؤن ألاخضار الالخٓت ْض جم جدضًضَا. .أ   بصعإ 

ٗان ؾلباث للخطٛى نلى مهلىماث م .ب  ت ما بطا  ً ؤلاصاعة و 'بطا لؼم ألامغ' لضي الٓاثمحن نلى الخ٘م في اإلااؾؿت، إلاهَغ

 نلى ال٘شٍى اإلاالُت الىاْهت مثال، في الخاالث الخالُت:لؤلخضار الالخٓت، نىض بُْاٛ الخؿاباث، جإزحر 

 .الخههضاث الجضًضة، الٓغوع ؤو الػماهاث اإلامىىخت، التي جم ببغامها 

 ْخىاءاث ألاضٛى اإلادٓٓت ؤو اإلاغجٓبت.الخىاػالث ؤو ؤلا  

 .  ألاخضار الىاْهت واإلاخهلٓت بالؿابو الخدطُلي لؤلضٛى

  اصاث في عؤؽ اإلااٛ ؤو في ؾغح ألاوعاّ اإلاالُت اإلادٓٓت، مثل بضضاع ؤؾهم حضًضة ؤو ؾىضاث، ؤو في خالت بجُاُْت بصماج الٍؼ

هت.  ؤو الخطُُت الىاْهت ؤو اإلاخْى

  ؤو َُػان.هؼم اإلالُ٘ت مً ؾٍغ ؤلا ٔ  صاعة ؤو بجالٍ ألاضٛى حغاء خٍغ

 .و خضوثها  الخؿىعاث الجضًضة اإلاخهلٓت بالخطىم اإلاخْى

 .الخهضًالث اإلاداؾبُت الالنخُاصًت اإلاسجلت ؤو اإلاضعحت 

 .ألاخضار طاث صاللت لخُُٓم الخٓضًغاث ؤو اإلااوهاث اإلاسجلت في ال٘شٍى اإلاالُت الىاْهت 

 ىنه ٓت اإلاداؾبُت اإلاخبهت إلنضاص ال٘شٍى اإلاالُت، ألاخضار الىاْهت ؤو اإلاغجر ْو ا التي حش٘ٚ في الؿابو الخالئمي للؿٍغ

ت  ؤلاؾخًالٛ. مثل ألاخضار اإلاش٘٘ت في مبضؤ بؾخمغاٍع

ٗاء، ؤو ؤلاصاعة ؤو ألاشخاص الٓاثمحن نلى الخ٘م في اإلااؾؿت، في خالت وحىصَا، والتي  .ج  ْغاءة مداغغ بحخماناث الشغ

ش ال٘شى  ٍ اإلاالُت، ٖظلٚ ؾلباث ؤلاؾخهالم اإلاخهلٓت باإلاؿاثل التي جمذ مىاْشتها مً زالٛ َظٍ بوهٓضث بهض جاٍع

ا بهض.   ؤلاحخماناث والتي لم جدغع مداغَغ

 الهلم بأزغ ال٘شٍى اإلاالُت اإلاغخلُت بهض ؤلاُْاٛ، اإلالؼمت ؤو يحر ملؼمت ْاهىهُا، في خالت وحىصَا. .ص 

ال٘شٍى اإلاالُت اإلاغخلُت لم ًخم بنضاصَا )مً ؤحل صواعي صازلُت ؤو في خالت ؤن اإلاداؾبت يحر مدُىت وبالخالي      .ٌ 

زاعحُت(، ؤو في خالت نضم وحىص مداغغ ؤلاصاعة ؤو ألاشخاص الٓاثمحن نلى الخ٘م في اإلااؾؿت، َةن بحغاءاث الخضُْٔ 

غة، بما َيها ٖشٍى الخطاث صاللت ًمً٘   ؿاباث البىُ٘ت.ؤن جإزظ شٙل مغاحهت الضَاجغ والىزاثٔ اإلاداؾبُت اإلاخَى

  ؤنالٍ، وحىص ؤخضازا حؿخىحب بخضار حهضًالث نلى بطا جبحن للمضْٔ، ؤزغ جدُٓٔ ؤلاحغاءاث اإلاؿلىبت في الُٓغاث

ٗان ٗل منها ًىه٘ـ بشٙل صخُذ  في ال٘شٍى اإلاالُت، ؤو مهلىمت مخػمىت َيها، َةهه ٌؿخىحب نلُه جدضًض ما بطا 

ٓا للمغحو اإلاداؾبي اإلاه  مٛى به.ال٘شٍى اإلاالُت َو

داث الىخابُت  :الخطٍغ

 عؾالت جثبُذ ه ًجب نلى اإلاضْٔ ؤن ًؿالب ؤلاصاعة، ؤو خؿب الخالت، ألاشخاص الٓاثمحن نلى الخ٘م في اإلااؾؿت، بمىد

ٓا للمهاًحر  ش ال٘شٍى اإلاالُت التي بؾخىحبذ بخضار حهضًل ؤو جٓضًم مهلىمت َو ض ؤن ٗل ألاخضار الالخٓت لخاٍع جٖا

 ها، ْض جمذ مهالجتها.اإلاداؾبُت اإلاهمٛى ب

غ  . 2(4 ش جلٍغ ش إغخماص الىشىف اإلاالُت الخضكُم خلابم أغلم بيا اإلاضكم بػض جاٍع  إلى غاًت جاٍع

 . ٍغ ش بضضاع جٍٓغ  ال ًلؼم اإلاضْٔ بالُٓام بةحغاءاث الخضُْٔ نلى ال٘شٍى اإلاالُت بهض جاٍع

بل ا ٍغ ْو إلاطاصْت نلى ال٘شٍى اإلاالُت، بدضر مً شإهه ؤن لً٘، وبطا ضاصٍ ؤن ؤنلمذ ؤلاصاعة اإلاضْٔ، بهض بضضاع جٍٓغ

، َهلُه:الًدضر حهضًالث نلى  غ بن َى نلم به نىض بضضاٍع  خٍٓغ

 مىاْشت َظٍ اإلاؿإلت مو ؤلاصاعة، وبطا لؼم ألامغ، مو الٓاثمحن نلى الخ٘م في اإلااؾؿت. ( ؤ)
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ٗان ألامغ ٖظلٚ، ؤلاؾخُؿا ( ب) ٗان ًيبػي حهضًل ال٘شٍى اإلاالُت، وبطا  ع لضي ؤلاصاعة نً الُُُ٘ت التي جىىي جدضًض ما بطا 

 في ال٘شٍى اإلاالُت.الخهامل بها بججاٍ َظا الىٓؿت 

 بطا نضلذ ؤلاصاعة ال٘شٍى اإلاالُت، َهلى اإلاضْٔ: -10

ُت الالػمت نلى الخهضًل اإلآضم. ( ؤ)  جىُُظ بحغاءاث الخضُْٔ الكَغ

 بال بطا حهظع جؿبُٔ الكغوٍ اإلابِىت في الُٓغة اإلاىالُت: ( ب)

غ الخضُْٔ الجضًض.جمضًض بحغاء -1 ش جٍٓغ  اث الخضُْٔ اإلابِىت في الُٓغاث ؤنالٍ ختى جاٍع

غ جضُْٔ حضًض نلى ال٘شٍى اإلاالُت اإلاهضلت. -2  بضضاع جٍٓغ

 :ٗان الٓاهىن ؤو اإلاغحو اإلاداؾبي اإلاهمٛى بهما ال ًمىهان  بطا 

 ضار الالخٓت، ؤضل َظا الخهضًل.ؤلاصاعة مً الخض في الخهضًل نلى ال٘شٍى اإلاالُت َٓـ َُم حهلٔ بأزاع الخضر ؤو ألاخ 

 .اإلاؿاولحن نً اإلاطاصْت نلى ال٘شٍى اإلاالُت، مً خطغ مطاصْتهم نلى َظا الخهضًل َٓـ 

 نلى ألاخضار الالخٓت لهظا الخهضًل َٓـ. 1)ب(. 10بحغاءاث الخضُْٔ الالػمت بمٓخط ى الُٓغة ٌؿمذ للمضْٔ بدطغ 

 في َظٍ الخاالث، ًجب نلى اإلاضْٔ:

ش.بما حهضًل جٓغ  ( ؤ) ش بغافي ًسظ الخهضًل َٓـ: بجها بػصواحُت الخاٍع  ٍٍغ بةصعاج جاٍع

غ مهضٛ ًخػمً بشاعة في َٓغة  ( ب) غ جضُْٔ حضًض ؤو جٍٓغ مالخكت ؤو َٓغة مخهلٓت بىٓاؽ ؤزغي جضٛ نلى ؤن بما بضضاع جٍٓغ

ٗاهذ ؾببا في حهضًل ال٘شٍى بحغاءاث اإلاضْٔ اإلا  اإلاالُت.خهلٓت باألخضار الالخٓت، ال جسظ بال جلٚ التي 

ا نلى ال٘شٍى اإلاالُت  -12 بطا لم حهضٛ ؤلاصاعة ال٘شٍى اإلاالُت في قغوٍ ٌهخبر اإلاضْٔ ؤهه مً الػغوعي الُٓام بها، ألن ؤزاَع

 طاث صاللت، بالخالي:

. ( ؤ) ٍغ غ الخضُْٔ للُ٘ان، بؾخىحب نلى اإلاضْٔ حًُحر عؤًه زم بعؾاٛ جٍٓغ  بطا لم ًخم بًضام جٍٓغ

غ الخضُْ ( ب) ٔ للُ٘ان، َهلى اإلاضْٔ بشهاع الهُئت اإلاضاولت، بهضم بقهاع ال٘شٍى اإلاالُت للًحر ْبل بجمام بطا جم بًضام جٍٓغ

، َُي  ٍغ ت. لً٘ بطا جم طلٚ، َهلى اإلاضْٔ بجساط ؤلاحغاءاث الالػمت إلاداولت جُاصي بؾخهماٛ الًحر لخٍٓغ الخهضًالث الػغوٍع

ت.  َظٍ الخالت جٙىن ؤلاؾدشاعة الٓاهىهُت غغوٍع

 غلم بيا اإلاضكم بػض وشغ الىشىف اإلاالُت.. خلابم أ3(4

ا.  ال ًلتزم اإلاضْٔ بإي بحغاء جضُْٔ نلى ال٘شٍى اإلاالُت، بهض بشهاَع

داث الىخابُت:580اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم  4  : الخطٍغ

 :. مجاٌ الخؿبُم1(4

  ُْٔداث ال٘خابُت مً  580ٌهالج اإلاهُاع الجؼاثغي للخض في بؾاع مغاحهت  1ؾٍغ ؤلاصاعةبلؼامُت جدطل اإلاضْٔ نلى الخطٍغ

 ال٘شٍى اإلاالُت.

  داث ال٘خابُت ال جُٓض ت للخضُْٔ ألازغي واإلاخهلٓت بالخطٍغ  جؿبُٔ َظا اإلاهُاع.الىاحباث اإلاؿلىبت في اإلاهاًحر الجؼاثٍغ

داث الىخابُت هػىطغ ملىؼ:2(4   . الخطٍغ

 ت للمضْٔ في بؾاع مغاح داث ال٘خابُت هي ٗل اإلاهلىماث الػغوٍع هت ال٘شٍى اإلاالُت، وهي بظلٚ حهخبر نىطغا الخطٍغ

 مٓىها.

  ٗاَُت ت بال ؤجها ال حهخبر في خض طاتها نىاضغ مٓىهت  داث ال٘خابُت جٓضم الهىاضغ اإلآىهت الػغوٍع بالغيم مً ؤن الخطٍغ

ت َهظا  داث ٖخابُت مىزْى ال ًازغ نلى ومالثمت َُما ًخهلٔ باإلاؿاثل التي حهالجها، بغاَت بلى ؤن ؤلاصاعة خحن جٓضم جطٍغ

                                                           
1
 ٌقصد بمصطلح "اإلدارة" فً هذا المعٌار كال من اإلدارة والمسٌرٌن اإلجتماعٌٌن. - 
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ٖمل وحه ؤو جلٚ صاء ؤلاصاعة إلاؿاولُاتها نلى ؤأؾبُهت وؤزغ الهىاضغ اإلآىهت ألازغي والتي حمهها اإلاضْٔ واإلاخهلٓت ب

 الخاضت. اثاإلاخهلٓت بالخإُٖض

 ألاَضاف:. 3(4

 :ؤَضاٍ اإلاضْٔ هي 

ض ؤن َظٍ ألازحرة ْض ْامذ بمؿ ( ؤ) داث ال٘خابُت مً ؾٍغ ؤلاصاعة ًٖا اولُاتها نلى ؤٖمل وحه زاضت الخطٛى نلى الخطٍغ

 جلٚ اإلاخهلٓت بةنضاص ال٘شٍى اإلاالُت وشمىلُت اإلاهلىماث اإلآضمت للمضْٔ.

داث  ( ب) ٔ الخطٍغ ؼ الهىاضغ اإلآىهت ألازغي اإلاخهلٓت بال٘شٍى اإلاالُت ؤو الخإُٖضاث الخاضت اإلاخػمىت َيها نً ؾٍغ حهٍؼ

ٗان مؿلىبا ف ا ؤو بطا   ي بؾاع مهاًحر جضُْٔ ؤزغي.ال٘خابُت، بطا انخبٍر اإلاضْٔ غغوٍع

داث اإلا٘خىبت  ( ث) داث ال٘خابُت اإلآضمت مً ؾٍغ ؤلاصاعة ؤو في خالت نضم جٓضًم الخطٍغ الغص بشٙل مالثم نلى الخطٍغ

 اإلاؿلىبت مً ؾٍغ اإلاضْٔ.

 الىاحباث اإلاؿلىبت:. 4(4

داث الىخابُت -4-1  اإلاؿيرون الظًً جؿلب لضييم الخطٍغ

 طوي اإلاؿاولُاث اإلاالثمت واإلاخهلٓت بةنضاص ال٘شٍى اإلاالُت  نلى اإلاضْٔ اإلاؿالبت بالخطٍغداث ً ال٘خابُت، مً اإلاؿحًر

 هُىت. والظًً َم نلى صعاًت باإلاؿاثل اإلا

داث الىخابُت اإلاخػللت بمؿؤولُاث ؤلاصاعة -4-2  الخطٍغ

 :إغضاص الىشىف اإلاالُت 

 داث ٖخابُت جبحن َيها ؤجها ْامذ بٙا مل مؿاولُاتها في بؾاع بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت، نلى اإلاضْٔ مؿالبت ؤلاصاعة بخطٍغ

عؾالت اإلاهمت  ؽلهظٍ ألازحرة مثلما َى مدضص في شغو  هؾبٓا للمهُاع اإلاداؾبي اإلاهمٛى به، بما في طلٚ الخُُٓم الجًز

 اإلاهلىماث اإلآضمت للمضْٔ وشمىلُت اإلاهامالث.

 :ض َيها داث ٖخابُت جٖا  نلى اإلاضْٔ مؿالبت ؤلاصاعة بةعؾاٛ جطٍغ

 همت.اإلاجها ْضمذ له ٗل اإلاهلىماث طاث الضاللت ؾبٓا ألخٙام عؾالت ؤ -

 ُضة ومىضخت نلى ال٘شٍى اإلاالُت.ٓؤن ٗل اإلاهامالث م -

 :داث الىخابُت  جفطُل مؿؤولُاث ؤلاصاعة غلى الخطٍغ

داث ال٘خابُت بمطؿلخاث مؿابٓت لخلٚ اإلاخػمىت في عؾالت اإلاهمت، مثل ما َى مظٗىع ًخم وضِ مؿاولُاث ؤلاصاعة في الخطٍغ

 .8و  7ؤنالٍ في الُٓغجحن 

داث هخابُت أزغي  -4-3  جطٍغ

داث ٖخابُت ؤزغي  ا، الخطٛى نلى جطٍغ داث اإلاؿلىبت في بؾاع مهاًحر الخضُْٔ ألازغي، ْض ٌهخبر اإلاضْٔ غغوٍع ج٘ملت للخطٍغ

 لضنم نىاضغ مٓىهت ؤزغي مخهلٓت بال٘شٍى اإلاالُت ؤو بخإُٖضاث زاضت نضًضة مخػمىت َيها.

داث ٖخابُت ؤزغي خٛى َظٍ اإلاؿاثل، نلى ؾبُل اإلاثاٛ، زاضت: في  َظٍ الخاالث، نلُه اإلاؿالبت بخطٍغ

ؤلانالم بٙل الىٓاثظ اإلاخهلٓت باإلاغاحهت الضازلُت، التي نلمذ بها ؤلاصاعة والتي ًمً٘ ؤن ًٙىن لها ؤزغ مهخبر نلى اإلاهلىمت  -

 اإلاالُت.

ِ َُئاث اإلاغاْبت ؤو الهُئا - ث الىضُت التي مً شإجها الخإزحر بشٙل ٖبحر نلى ُُُٖت نغع الخؿاباث يُاب عؤي ؤو مْى

 وؾّغ جُُٓمها.

 خالت الضناوي والجزاناث اإلاهلىمت ؤو اإلادخملت والتي مً شإجها الخإزحر بشٙل مهخبر نلى ال٘شٍى اإلاالُت. -

ٗاء ؤو ا -  إلاؿاَمحن.ؤلانالم باإلاهلىماث اإلاالُت واإلاداؾبُت اإلاىحهت ؤو اإلاىغىنت في مخىاٛو الشغ
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داث الىخابُت: -4-4 ش ومضة الخطٍغ  جاٍع

 .ٍغ اإلاضْٔ خٛى ال٘شٍى اإلاالُت، ولِـ بهض ش جٍٓغ داث ال٘خابُت ألاْغب مما ًمً٘ مً جاٍع ش الخطٍغ  ًجب ؤن ًٙىن جاٍع

 .ْٔغ اإلاض ل الُتراث التي ًٌؿيها جٍٓغ داث ال٘خابُت بلى ٗل ال٘شٍى اإلاالُت، ٗو  ًجب ؤن حشحر الخطٍغ

داث الىخابُت:شيل ال -4-5  خطٍغ

 .ْٔداث ال٘خابُت نلى شٙل عؾالت جإُٖض مىحهت بلى اإلاض  ًجب ؤن جٙىن الخطٍغ

هخبر اإلاضْٔ ؤجها جٓضم ٗل ؤو حؼء مً  خحن جؿالب ؤلاصاعة ْاهىهُا، بةضضاع "شهاصاث نمىمُت" ٖخابُت جظٖغ َيها بمؿاولُاتها َو

داث اإلاؿلىبت في الُٓغجحن  ُض ال ٌشترؽ َيها ؤن جخؿّغ بلى اإلاؿاثل اإلاخػمىت في جلٚ ، َةن عؾالت الخإ8ٖو  7الخطٍغ

 الشهاصاث.

داث الىخابُت اإلاؿلىبت والغير مخدطل غلييا: -4-6  الدشىًُ في مطضاكُت الخطٍغ

داث الىخابُت ( أ  الدشىًُ في مطضاكُت الخطٍغ

 لها ؤو جىُُظَا، نلُه ؤن ًدضصبطا ش٘ٚ اإلاضْٔ في ُٖاءة، هؼاَت وؤزالُْاث ؤو واحباث ؤلاصاعة، ؤو ختى في بلتزامها خُا 

ه  ظلٚ نلى الهىاضغ اإلآىهتمضي جإزحر شٖٙى ٗاهذ ؤو شُهُت، ٖو داث ال٘خابُت   نلى الهمىم. خٛى مطضاُْت جلٚ الخطٍغ

  داث ال٘خابُت مىاْػت للهىاضغ اإلآىهت ألازغي، نلى اإلاضْٔ وغو ؤلاحغاءاث الخضُْٔ الالػمت ٗاهذ الخطٍغ بالخدضًض، بطا 

 خل َظٍ الخىاْػاث. مداولت مىه في

بطا لم ًخم خل اإلاؿإلت نلُه بناصة الىكغ في جُُٓم الُ٘اءة، الجزاَت، ؤزالُْاث ؤو واحباث ؤلاصاعة، ؤو ختى بلتزامها خُالها ؤو  

ٗاهذ ؤو شُهُه ونلى الهىاضغ اإلآىهت نلى  داث ٖخابُت  جىُُظَا، ونلُه ؤن ًدضص مضي جإزحر طلٚ نلى مطضاُْت الخطٍغ

 الهمىم.

 ت بطا داث ال٘خابُت لِؿذ مىزْى نلُه ؤزظ الخضابحر الالػمت بما َيها جلٚ اإلاخهلٓت بخدضًض  ،زلظ اإلاضْٔ بلى ؤن الخطٍغ

. ٍغ  ألازغ اإلادخمل نلى الغؤي الىاعص في جٍٓغ

داث هخابُت مؿلىبت وغير مخدطل غلييا: ( ب  جطٍغ

داث ٖخابُت مً جلٚ اإلاؿلىبت،  نىضما ال دا ؤو نضة جطٍغ  نلى اإلاضْٔ:جٓضم ؤلاصاعة جطٍغ

 مىاْشت ؤلاصاعة خٛى َظٍ اإلاؿإلت. -

ٗاهذ ؤو شُهُت ؤو نلى الهىاضغ اإلآىهت  - داث ٖخابُت  بناصة جُُٓم هؼاَت ؤلاصاعة وجُُٓم ؤزغ طلٚ نلى مطضاُْت الخطٍغ

 نلى الهمىم.

غ اإلاضْٔ.بجساط الخضابحر اإلاىاؾبت، بما َيها جلٚ اإلاخهلٓت بخدضًض ألازغ اإلادخمل خٛى الغؤي اإلاهبر نىه في ج -  ٍٓغ
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 همىطج عؾالت ؤلاصاعة

ت(  )عؾالت جإُٖض خٛى الخؿاباث الؿىٍى

 الخؿاباث. تمثاٛ: مهمت مداَك

بًؼ الىكغ نً  580ث  ج. ٗل الىٓاؽ اإلاظٗىعة في َظا الىمىطج مىآَت، وبشٙل مؿخٓل نً اإلاهلىماث اإلاخػمىت في م.

ا مداَل الخؿ داث ال٘خابُت التي ْض ٌهخبَر ت.الخطٍغ  اباث غغوٍع

 نالوة نلى طلٚ، َةهه ًجب جُُِ٘ َظٍ الغؾالت في بؾاع الخضُْٓاث ألازغي يحر جلٚ الٓاهىهُت.

ت(  )جغحو بلى مداَل الخؿاباث نلى وعّ بغؤؾُت الشٖغ

 الؿُض:......................

 مداَل الخؿاباث 

 )الهىىان(

م ومماعؾخ٘م اإلاه ىُت في بؾاع جضُْٓ٘م الٓاهىوي لل٘شٍى اإلاالُت اإلآضمت مً ؾٍغ جىحه بلُ٘م َظٍ الغؾالت جؿبُٓا إلاهاًحٖر

ش ........... مو ..............  الهُئت اإلاسىلت بخاٍع

 ضافي اإلاحزاهُت.............. صج. -

 ......صج..الىدُجت الطاَُت......... -

 ...........صج.مبلٌ الخٙالُِ والىخاثج، الطاَُت مً الػغاثب، اإلاسجل في خؿاب جغخُل مً حضًض..... -

 والظي حهضٍ بلى ببضاء عؤي خٛى مطضاُْت وبهخكام والطىعة اإلاؿابٓت لل٘شٍى اإلاالُت.

ؤن ْمىا بؿلب بةنخباعها مؿاولحن نً اإلااؾؿت.........، نً بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت مو وغو هكام اإلاغاْبت الضازلُت وبهض 

ت ختى هخمً٘ مً بضضاع ا ض ل٘م، َُما ًلي، وبيُت ضاصْت ونلى ْضع اإلاهلىماث التي بنخبرهاَا غغوٍع داث ال٘خابُت، وهٖا لخطٍغ

 نلمىا، اإلاهلىماث والخإُٖضاث التي ْضمذ ل٘م في بؾاع مهمخ٘م:

ه وؾبٓا للمهاًحر  ىجم بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت نل - مؿاولُدىا ْطض جٓضًم الىغهُت اإلاالُت والىدُجت، بشٙل مىخكم وهٍؼ

ت للمداؾبت.  الجؼاثٍغ

شِ ألازؿاء والًش.ْمىا بخطىع  -  ووغو خحز الخىُُظ نملُاث مغاْبت تهضٍ بلى جُاصي ٖو

لم جيخهي بلى نلمىا ؤًت هٓاثظ في هكام اإلاغاْبت الضازلُت ؤو غهِ مً شإجهم ؤن ًازغوا بشٙل مهخبر نلى ال٘شٍى  -

 اإلاالُت.

 ال جىحض ؤًت بزخالالث ؾُٙىن لها ؤزغ مهخبر نلى ال٘شٍى اإلاالُت في مجملها. -

ش بُْاٛ الخؿاباث بلى ًىم - و مىظ جاٍع ىا َظا، لم ًيخه بلى نلمىا ؤي مً ألاخضار، يحر جلٚ التي جم ؤزظَا بهحن ؤلانخباع، ْو

 والظي ْض ًخؿلب بخضار حهضًالث في الخؿاباث ؤو ؤي نالمت في اإلالخٔ.

ش الُىم ، ؤي خضر ؤو ؤًت ضُٓت ًمً٘ لهما ؤن ًازغا - نلى ال٘شٍى اإلاالُت، ؤو  بشٙل مهخبر  لم ًيخه بلى نلمىا، بلى جاٍع

ً نلى الىغهُت اإلاالُت  ، مً شإجهما ؤن ًٙىها لهما ؤزغ بًجابي ؤو ؾلبي مهخبًر ما مً ؤي ؤزغ نلى َظٍ ال٘شٍى بغيم زلَى

 اإلاؿخٓبلُت إلااؾؿدىا.

بنضاص ثجها بهحن ؤلانخباع نىض اهخبرة اإلاغج٘بت ؤو جلٚ مىغو الشٚ، والتي ًجب ؤزظ هخْمىا بةنالم٘م بداالث الًش اإلا -

 ال٘شٍى اإلاالُت.

 ْمىا بخؿبُٔ الٓاهىن بٓضع اإلاؿخؿام وبدضوص نلمىا به. -

هي مضوهت َهال اث و/ؤو الىخاثج اإلاالُت ألي نٓض/بجُاُْت مً اإلاُترع ؤن جُٓض في الضَاجغ اإلاداؾبُت للماؾؿت، ٗل الهملُ -

ىه٘ـ طلٚ بشٙل صخُذ في ال٘شٍى اإلاالُت.  ٍو
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 زالٛ الؿىت، ْامذ اإلااؾؿت: -

حن: ببغام ( ؤ)  بجُاُْاث هكامُت مو ؤلاصاٍع

- ................ 

- ................ 

 لم جبرم ؤًت بجُاُْت. ( ب)

ي -  .هازالٛ الؿىت، لم جمىذ اإلااؾؿت ؤي ْغع، ُٖالت، صنم ؤو سخب نلى اإلا٘شٍى نلى خؿاب حاعي ألي مً بصاٍع

 ال ًىحض ؤي هؼام مو ؤلاصاعة الجباثُت ؤو َُئاث الػمان ؤلاحخماعي. -

ت ؤلاؾخًالٛ.لم ًيخه بل -  ى نلمىا ؤي خضر حضًض مً شإهه تهضًض بؾخمغاٍع

 بلخ..... -

ت( ؤزغي  )ؤي مؿاثل ا اإلاضْٔ غغوٍع  ْض ٌهخبَر

ً ؤو عثِـ مجلـ ؤلاصاعة.  اإلاؿحًر
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ت:(2  ؤلاضضاعاث الثاهُت إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 ىشىف اإلاالُت.: جسؿُـ جضكُم ال300اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم  -(2

 مجاٌ الخؿبُم: -2-1

 بلتزاماث اإلاضْٔ َُما ًسظ الخسؿُـ لخضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت. 300.ث  .ج ًضعؽ اإلاهُاع م

 ًسظ َظا اإلاهُاع الخضُْٓاث اإلاخ٘غعة.

 حهالج نلى خضا اإلاؿاثل ؤلاغاَُت التي ًجب ؤزظَا بهحن ؤلانخباع في بؾاع مهمت الخضُْٔ ألاولُت.

 الخسؿُـ: َضف وعػهامت -2-2

ٌؿخىحب جسؿُـ الخضُْٔ بنضاص بؾتراجُجُت نامت للخضُْٔ مُُ٘ت للمهمت، ونغع بغهامج نمل. ًُُض الخسؿُـ اإلاالثم 

 جضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت، خُث ٌؿانض اإلاضْٔ في َظا الىدى، نلى:

 ؤلاَخمام اإلاىاؾب باإلاجاالث اإلاهمت لظاث لخضُْٔ. -

ذ اإلاىاؾب.الخهٍغ نلى اإلاشاٗل اإلادخملت وخلها في ا -  لْى

 الخىكُم والدؿُحر الصخُدحن إلاهمت الخضُْٔ بهضٍ حهلها َهالت وطاث ُٖاءة. -

 ٖما ؤن الخسؿُـ اإلاالثم ٌؿانضٍ في:

هت، مو  - ٔ اإلاٙلِ باإلاهمت، طوي اإلاؿخىي اإلاىاؾب مً الٓضعاث والُ٘اءاث إلاىاحهت اإلاساؾغ اإلاخْى بزخُاع ؤنػاء الٍُغ

 الخىحُه الصخُذ للمهام.

ٔ اإلاٙلِ باإلاهمت ومغاحهت ؤنمالهم.الدؿُحر وؤلا  -  شغاٍ نلى ؤنػاء الٍُغ

 جيؿُٔ ألانماٛ اإلاىجؼة مً ؾٍغ مضْٓي الهىاضغ اإلاشٙلت للمجمو والخبراء، بن ؤمً٘ طلٚ. -

 وبمخضاص الخسؿُـ ًخًحران خؿب حجم وصعحت حهُٓض الُ٘ان.ؾبُهت 

خىاضل ؾىاٛ ٍ)ؤو مغجبؿت ب( جهاًت الخضُْٔ الؿابٔ و الخسؿُـ َى نملُت مؿخمغة ومخ٘غعة يالبا ما جبضؤ بهض َترة وححزة 

 اإلاهمت بلى ياًت ؤلاهتهاء مً الخضُْٔ الجاعي.

 جخػمً َظٍ الهملُت الخاحت بلى بنخباع بهؼ اإلاؿاثل، ختى ْبل جدضًض وجُُٓم اإلاضْٔ إلاساؾغ ؤلازخالالث اإلاهخبرة، مثل: 

 غ.ؾاءاث جُُٓم اإلاساؤلاحغاءاث الخدلُلُت التي ًخهحن وغهها خحز الخىُُظ ٖةحغ  -

ُُُت مؿابٓت َظا ألازحر له. -  الخهٍغ الهام لئلؾاع الخىكُمي والٓاهىوي الظي ًسػو له الُ٘ان ٖو

ت. -  جدضًض ؤلانخباٍع

ت الخبراء. -  مشاٖع

 بهجاػ بحغاءاث ؤزغي لخُُٓم اإلاساؾغ. -

حل حؿهُل ؤصاء وبصاعة مهمت ًمً٘ للمضْٔ ؤن ًٓغع مىاْشت بصاعة الُ٘ان خٛى بهؼ اإلاؿاثل التي جمـ بالخسؿُـ، مً ؤ

بٓى اإلاضْٔ مؿاوال نً ؤلاؾتراجُجُت الخضُْٔ )جيؿُٔ ألانماٛ مو  مؿخسضمي الُ٘ان( صون الخهغع لُهالُت جضُْٓه. ٍو

 الهامت للخضُْٔ ؤو بغهامج الهمل.

 جسؿُـ مهمت الخضكُم: -2/3

و:  ًخمثل جسؿُـ مهمت الخضُْٔ في جْى

 اإلاىهج الهام لؤلنماٛ. -

ت الخضُْٔ.ُْٔ التي بحغاءاث الخض -  ًخهحن وغهها مً ؾٍغ ؤنػاء َْغ

ٔ الخضُْٔ ومغاحهت ؤنمالهم. -  ؾبُهت وهؿاّ ؤلاشغاٍ نلى ؤنػاء ٍَغ

ت إلهجاػ اإلاهمت، بما في طلٚ بخخماٛ اللجىء بلى زبراء. -  ؾبُهت وهؿاّ اإلاىاعص الػغوٍع
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م مً اإلاهىُحن اإلاٙلُحن بمغاحه - ت خؿاباث الُ٘اهاث في بؾاع صمجها، بن ؤمً٘ جيؿُٔ ألانماٛ مو جضزالث الخبراء ؤو يحَر

 طلٚ.

 الهضف الظي ًغمي إلُه اإلاضكم وجىظُم اإلاهمت: -2/4

حهضٍ اإلاضْٔ بلى جسؿُـ الخضُْٔ ختى جىجؼ اإلاهمت بُهالُت. في َظا ؤلاؾاع، ًلؼم اإلاضْٔ بةنضاص بؾتراجُجُت جضُْٔ وبغهامج 

ٓا لدجم الُ٘ان ولدجم ألانماٛ التي ًخهحن به ا.نمل َو  جاَػ

 إؾتراجُجُت الخضكُم: -4-1

 جطِ بؾتراجُجُت اإلاىهج الهام لؤلنماٛ، ال ؾُما جلٚ التي جخػمً:

 هؿاّ، عػهامت وجىحُه ألانماٛ. -

 نخبت ؤو نخباث الضاللت اإلاهمٛى بها واإلاباصت الخىحيهُت لخدػحر بغهامج الهمل. -

 بغهامج الػمل: -4-2

ت، زالٛ الؿىت اإلاالُت، لىغو زؿت اإلاهمت، ًدضص بغهامج الهمل بشٙل مُطل ؾبُهت وهؿاّ ا لىاحباث التي حهخبر غغوٍع

.  ْطض جٓلُظ مساؾغ الخضُْٔ بلى مؿخىي غهُِ ومٓبٛى

 الخػضًالث اإلاضعحت في إؾتراجُجُت الخضكُم وبغهامج الػمل: -4-3

 غوعة طلٚ.زالٛ الخضُْٔ، نلى اإلاضْٔ جدُحن وحًُحر بؾتراجُجُت الخضُْٔ وبغهامج الهمل ٗلما بْخػذ الػ

 الىاحباث اإلاؿلىبت: 5(2

م اإلايلف باإلاهمت: -5/1  إشغان ألاغػاء ألاؾاؾُين للفٍغ

ٔ اإلاٙلِ باإلاهمت ؤن ٌؿاَمىا في جسؿُـ الخضُْٔ، بما َُه،  ً للٍُغ ًجب نلى اإلاؿاوٛ ونلى ألانػاء ألاؾاؾُحن آلازٍغ

ت َيها. ٔ واإلاشاٖع ً مً الٍُغ  الخسؿُـ للمٓابالث مو ألانػاء آلازٍغ

ٔ اإلاٙلِ باإلاهمت في جسؿُـ الخضُْٔ، بالُاثضة نلى زبرتهم ٌ ً ألاؾاؾُحن للٍُغ هىص بؾهام اإلاؿاوٛ وألانػاء آلازٍغ

ُاءة نملُت الخسؿُـ. غ َهالُت ٖو هم، َهى بظلٚ ٌؿمذ بخؿٍى   1ومهاَع

 ألاغماٌ ألاولُت لخسؿُـ اإلاهمت: -5/2

 حغاءاث الخالُت:نىض جهاًت مهمت الخضُْٔ الجاعي، ًجب نلى اإلاضْٔ وغو ؤلا 

  اإلاخهلٓت بالخُاف نلى نالْت الؼبىن ومخابهت مهمت الخضُْٔ الخاص. 220ج .ث في م .الُٓام باإلحغاءاث اإلاؿلىبت 

  ٓا للمهُاع م .ج . ث  .220جُُٓم مضي بخترام الٓىانض ألازالُْت، بما َيها جلٚ اإلاخهلٓت باإلؾخٓاللُت، َو

 ت بىىص اإلاهمت، ٖما َى م  .210ؿلىب في اإلاهُاع م .ج .ث الخدٓٔ مً مهَغ

 جسؿُـ مهمت الخضكُم: -5-3

همت بنضاص بؾتراجُجُت نامت للخضُْٔ مُُ٘ت مو اإلاهمت، مدضصا هؿاّ، عػهامت ومىهج اإلاًجب نلى اإلاضْٔ اإلاؿاوٛ نً 

 الخضُْٔ، مهؿُا اإلاباصت الخىحيهُت إلنضاص بغهامج الهمل.

 اإلاضْٔ: نىض بنضاصٍ لئلؾتراجُجُت الهامت للخضُْٔ، نلى

 .الخهٍغِ بسطىضُاث اإلاهمت التي جدضص هؿاْها 

  غ الىاحب بضضاٍع لىغو عػهامت الخضُْٔ والخسؿُـ لؿبُهت ؤلاجطاالث الخدٓٔ مً ؤَضاٍ اإلاهمت مً خُث الخٍٓغ

 اإلاؿلىبت.

 ٓا لخ٘مه اإلا ا مهمت، َو ا مً ْطض جىحُه ألانماٛ التي ًخ نهي الخاص،ألازظ بهحن ؤلانخباع الهىامل التي ٌهخبَر هحن بهجاَػ

ٔ اإلاٙلِ باإلاهمت.  ؾٍغ الٍُغ

                                                           
 : مغاْبت هىنُت جضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت. 220مهُاع ج .م .ث  - 1
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  ٗاهذ الخبرة ألازظ بهحن ؤلانخباع هخاثج ألانماٛ ألاولُت لخسؿُـ اإلاهمت، والتي ؤهجؼث ؾابٓا وبن ؤمً٘، جدضًض ما بطا 

هامت اإلا٘دؿبت في اإلاهماث ألازغي اإلاىجؼة للُ٘ان مً ؾٍغ اإلاضْٔ هي طاث صاللت في َظٍ الخالت، والخإٖض مً ؾبُهت، عػ 

ت إلهجاػ اإلاهمت.  وهؿاّ اإلاىاعص الػغوٍع

 نلى اإلاضْٔ بنضاص بغهامج نمل ًخػمً وضُا لـ:

  ٓا للمهُاع م .ج .ث   315.1ؾبُهت عػهامت وهؿاّ ؤلاحغاءاث اإلاسؿـ لها لخُُٓم اإلاساؾغ، اإلادضصة َو

 ٓا للمهُاع ؾبُهت، عػهامت ومضي بحغاءاث الخضُْٔ الخ٘مُلُت التي جم الخسؿُـ لها نلى مؿخىي الخ إُٖضاث، اإلادضصة َو

    330.2م .ج .ث 

 .ُْٔت للخض ٓا للمهاًحر الجؼاثٍغ  بحغاءاث الخضُْٔ اإلاسؿؿت ألازغي اإلاؿلىب وغهها بًُت بهجاػ اإلاهمت َو

 زالٛ الخضُْٔ، نلى اإلاضْٔ جدُحن وحًُحر ؤلاؾتراجُجُت الهامت للخضُْٔ وبغهامج الهمل ٗلما بْخػذ الػغوعة طلٚ.

ٔ اإلاٙلِ باإلاهمت، ٖظلٚ  نلى اإلاضْٔ جسؿُـ ؾبُهت، عػهامت وهؿاّ الخهلُماث التي ؾخٓضم وؤلاشغاٍ نلى ؤنػاء الٍُغ

ٓا لـ:  مغاحهت ؤنمالهم َو

 .ٍحجم الُ٘ان ومضي حهُٓض 

 .ُْٔاإلاجاٛ اإلاهني بالخض 

 .جُُٓم مساؾغ ؤلازخالالث اإلاهخبرة 

  اإلاٙلُحن بمهمت بهجاػ ٔ ضعة ٗل نػى مً ؤنػاء الٍُغ     3نمل الخضُْٔ. ُٖاءاث ْو

 حىاهب زاضت جخػلم بالىُاهاث الطغيرة:

غ الخضُْٔ، َةهه ال جؿغح مؿاثل ؤلاصاعة وؤلاشغاٍ نلى   4في خالت ؤهجؼ الخضُْٔ ٗلُا مً ؾٍغ "مضْٔ وخُض ممط ي" لخٍٓغ

ظلٚ مغاحهت ؤنمالهم. ٔ اإلاٙلُحن باإلاهمت ٖو  ؤنػاء الٍُغ

ذ، الٓغاعاث اإلاهمت اإلاخهلٓت راجُجُت الخضُْٔ في َظٍ الخالت، جُ٘ي مظٖغة مىحؼة لخىزُٔ بؾت التي جخػمً في هُـ الْى

 بىؿاّ ألانماٛ، الغػهامت وؾحروعة الخضُْٔ.

ت، وبطا ْام بالخضُْٔ منهي ًماعؽ اإلاهىت بشٙل َغصي، ًٙىن مً  لً٘، نىض مىاحهت مشاٗل زاضت مهٓضة ؤو يحر مإلَى

لحناإلاؿخدؿً بؾدشاعة  ً طوي زبرة ومَا  ؤو الهُئت اإلاهىُت التي ًٙىن اإلاضْٔ نػىا َيها. مضْٓحن آزٍغ

 الخىزُم: -5-4

 ًجب نلى اإلاضْٔ ؤن ًضعج في وزاثٔ الخضُْٔ:

 ؤلاؾتراجُجُت الهامت للخضُْٔ. -

 بغهامج الهمل. -

ظلٚ ؤؾباب َظٍ  - ٗل الخًحراث اإلاهمت اإلاػاَت لئلؾتراجُجُت الهامت للخضُْٔ ؤو بغهامج الهمل زالٛ مهمت الخضُْٔ، ٖو

 راث.حالخًُ

 مؿابل إغافُت جؤزظ بػين ؤلاغخباع في مهمت الخضكُم ألاولُت:

 ْبل البضاًت في مهمت الخضُْٔ ألاولُت، نلى اإلاضْٔ الُٓام باألنماٛ الخالُت:

 اإلاخهلٓت بٓبٛى الؼبىن ومهمت الخضُْٔ الخاص. 220الُٓام باإلحغاءاث اإلاىطىص نليها في اإلاهُاع م .ج .ث  -

 بٔ، في خالت حًُحر اإلاضْٔ، ؾبٓا للٓىانض ألازالُْت اإلاهىُت.الخىاضل مو اإلاضْٔ الؿا -

                                                           
ت الُ٘ان ومدُؿه. - 1 ٔ مهَغ  الخهٍغ نلى مساؾغ ؤلازخالالث اإلاهخبرة وجُُٓمها، نً ؾٍغ
 إلآُمت.عص اإلاضْٔ نلى اإلاساؾغ ا - 2
 .220ؤهكغ بلى جُاضُل م .ج .ث  -3
4

 اإلاخضزل في اإلاهمت ًٙىن مضْٔ ًيشـ في م٘خب ؤو بشٙل َغصي.  -
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 :: الػىاضغ اإلالىػت500اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم  (2

 :مجاٌ الخؿبُم 1(2

  هالج واحباث اإلاضْٔ َُما ًخهلٔ بخطىع ًىضر َظا اإلاهُاع مُهىم "الهىاضغ اإلآىهت" في بؾاع جضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت، َو

ٗاَُت ومىاؾبت جىضل بلى هخاثج مهٓىلت ٌؿدىض ووغو خحز الخىُُظ بحغا ءاث الخضُْٔ ْطض الخطٛى نلى نىاضغ مٓىهت 

 نليها لخإؾِـ عؤًه.

  اإلآىهت اإلاجمهت ؤزىاء الخضُْٔ.ًؿبٔ َظا اإلاهُاع نلى حمُو الهىاضغ 

ت ؤزغي للخضُْٔ:  حهالج مهاًحر حؼاثٍغ

 (.5012، م. ج. ث 3151حىاهب مهُىت للخضُْٔ )م. ج. ث  -

 (.5703مٓىهت ًخم حمهها لهالْتها بمىاغُو مهُىت )م. ج. ث نىاضغ  -

 (.5204بحغاءاث زاضت لجمو الهىاضغ اإلآىهت )م. ج. ث  -

 (.3306و م. ج. ث  2005ُٖاًت ومالثمت الهىاضغ اإلآىهت اإلاجخمهت )م. ج. ث جٓضًغ مضي  -

 :الهضف 2(2

  مً شإجها جمُ٘ىه مً الخطٛى نلى الهىاضغ اإلآىهت حهضٍ اإلاضْٔ بلى جطىع ووغو خحز الخىُُظ بحغاءاث الخضُْٔ والتي

 الٙاَُت واإلاىاؾبت ْطض بؾخسالص الىخاثج اإلاهٓىلت والتي ٌؿدىض نليها اإلاضْٔ في جإؾِـ عؤًه.

ف 3(2  :حػاٍع

 :مفهىم الػىاضغ اإلالىػت 1(3

 وجخػمً:الهىاضغ اإلآىهت هي ٗل اإلاهلىماث التي حمهها اإلاضْٔ ْطض الىضٛى بلى هخاثج لخإؾِـ عؤًه، 

  ،ٗالُٓىص اإلاداؾبُت الٓانضًت )اإلاىاػهت، صَتر ألاؾخاط اإلاهلىماث اإلاخػمىت في اإلاداؾبت واإلااصًت بلى بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت 

ل...بلخ(، والتي حشٙل مطضعا مهما للهىاضغ  ، بُان الخدٍى الضَتر الُىمُت(، والىزاثٔ ؤلازباجُت )الُىاجحر، الهٓىص، الطٕٙى

 اإلآىهت.

 غ اإلادللحن، مهؿُاث ْابلت اإلاهلىما ث ألازغي اإلاجمهت مً وزاثٔ ؤزغي ٖمداغغ ؤلاحخماناث، الخإُٖضاث الخاعحُت، جٓاٍع

ل اإلاهلىماث اإلاخاخت والتي جم٘ىه مً الىضٛى بلى بؾخيخاحاث مبيُت  للمٓاعهت نً اإلاىاَؿحن، صلُل اإلاغاْبت الضازلُت ٗو

 نلى ًٓحن.

ت لضنم عؤي اإلاض ٔ الهىاضغ اإلآىهت غغوٍع ، وهي جغاٖمُت في ؾبُهتها، بط ًخم حمهها ؤؾاؾا نً ؾٍغ ٍغ ْٔ اإلاهبر نىه في جٍٓغ

مً مطاصع ؤزغي هاججت نً ؤصاء بحغاءاث ؤزىاء الخضُْٔ. لً٘ ًم٘نها ؤن جخػمً ٖظلٚ مهلىماث ًخم الخدطل نليها 

 جضُْٓاث ؾابٓت ؤو نً ؤنماٛ زبراء مهُىحن مً ؾٍغ ؤلاصاعة.

ل جلٚ التي جىاْػها. بغاَت بلى طلٚ، وفي بهؼ جخػمً الهىاضغ اإلآىهت اإلا هلىماث التي جثبذ وحهؼػ جإُٖضاث ؤلاصاعة ٗو

ذ اإلاؿلىب منها(، وبالخالي ٌؿخهمله ٖهىطغ  ؼ ؤلاصاعة مىذ الخطٍغ الخاالث، ٌؿدىض اإلآٔ بلى يُاب اإلاهلىماث )مثال ٖإن جَغ

 مٓىو.

 

                                                           
ت الُ٘ان ومدُؿه.315م. ج. ث  -1 ٔ مهَغ  : الخهٍغ نلى مساؾغ ؤلازخالالث اإلاهخبرة وجُُٓمها، نً ؾٍغ
 بنخباعاث زاضت. –: الهىاضغ اإلآىهت 501م. ج. ث  -2
ت ؤلاؾخًالٛ.: 570م. ج. ث  -3  بؾخمغاٍع
 : ؤلاحغاءاث الخدلُلُت.520م. ج. ث  -4
ت للخضُْٔ.200م. ج. ث  -5 ٔ اإلاهاًحر الجؼاثٍغ  : ألاَضاٍ الهامت للمضْٔ اإلاؿخٓل وؤصاء الخضُْٔ َو
 : عص اإلاضْٔ نلى اإلاساؾغ اإلآُمت.330م. ج. ث  -6
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 :غىاضغ ملىػت وافُت ومالبمت 2(3

 الىفاًت واإلاالبمت: - أ

 هخمض ٖم الهىاضغ التي ًخهحن حمهها نلى مساؾغ ؤلازخالالث ج ٓضع الُ٘اًت بالىكغ بلى "ٖم" الهىاضغ التي جم حمهها. َو

ظلٚ هىنُت الهىاضغ اإلاجمهت.  اإلاهخبرة ٖو

 .اإلاالثمت نلى هىنُت الهىاضغ اإلاجمهت، ؤي نلى مطضاُْت َظٍ الهىاضغ وصاللتها ِ  جخْى

ا وؾبُهتها والكغوٍ الخاضت التي حمهذ َيها.جخهلٔ صعحت مطضاُْت الهىاضغ التي   جم حمهها نلى مطضَع

  ،ت، مغجبـ وبالخالي، ًىحض بعجباؽ وزُٔ بحن الُ٘اًت واإلاالثمت للهىاضغ اإلآىهت. ونلُه َةن ٖم الهىاضغ اإلآىهت الػغوٍع

ٗان ٖم الهىاضغ اإلآىهت اإلابمؿخىي مساؾغة ؤلازخالالث  ٗاهذ اإلاساؾغة ٖبحرة، ٗلما  ظلٚ بىىنُت )َٙلما  ؿلىب مهخبرا( ٖو

 جلٚ الهىاضغ اإلآىهت )ؤحىص ما جٙىن نلُه الىىنُت، ؤْل ما ًٙىن ال٘م(.

 صاللت ومطضاكُت الػىاضغ اإلالىػت: - ب

 .جٓىم الضاللت نلى الهضٍ اإلايشىص مً بحغاء الخضُْٔ ونلى الخإُٖض اإلاخهلٔ به 

 زخباع الظي ؾُٓام.ْض جخإزغ صاللت اإلاهلىمت التي ؾدؿخهمل ٖهىطغ مٓىو بةججاٍ ؤلا 

 جخإزغ هىنُت ٗل الهىاضغ اإلآىهت بضاللت ومطضاُْت اإلاهلىماث التي ْامذ نليها.

ْض جٙىن اإلاهلىماث الىاججت نً بحغاءاث الخضُْٔ طاث صاللت لخإُٖضاث مهُىت ولِؿذ ٖظلٚ لخإُٖضاث ؤزغي. مثال، ْض 

خهلٓت بخضَٓاث نملُاث خٛى اإلاسؼوهاث والخإٖض مً ؤهه ْض ًٙىن بحغاء جضُْٔ ما طو صاللت للخدٓٔ مً الُٓىص اإلاداؾبُت اإلا

وبالشٙل الجُض. ل٘ىه ال ًٙىن طا صاللت بطا حهلٔ ألامغ بالخإٖض مً شمىلُت جضَٓاث َظٍ جم بؾخهماٛ الخؿاباث اإلاىاؾبت 

ٗان ألاحضع ُْضَا، وفي الُترة اإلاىاؾب  ت.الهملُاث والخإٖض مً ؤهه ْض جم َهال جُُٓض ٗل ألاخضار التي 

  ا وؾبُهتها وبالكغوٍ الخاضت التي جم حمهها جخهلٔ مطضاُْت اإلاهلىماث التي ًخهحن بؾخهمالها ٖهىاضغ مٓىهت بمطضَع

 َيها، ونلُه َةن:

 الهىاضغ التي جم حمهها مً مطاصع زاعحُت ؤٖثر مطضاُْت مً جلٚ اإلاجمهت مً مطاصع صازلُت. -

ٗاإلاالخكت - ٔ ؾلباث  الهىاضغ التي جدطل نليها اإلاضْٔ مباشغة،  الهُيُت ؤٖثر مطضاُْت مً جلٚ اإلاخدطل نليها نً ؾٍغ

 اإلاهلىماث.

ٗاهذ وعُْت ؤو بل٘تروهُت ؤو جدذ ؤي شٙل آزغ )حهخبر  - الهىاضغ اإلآىهت ؤٖثر مطضاُْت بطا وحضث نلى شٙل وزاثٔ ؾىاء ؤ

ل لُكي بهضي للمؿاثل التي جمذ مىا  ْشتها(.وزُٓت مدغعة ؤزىاء بحخمام ما، ؤٖثر مطضاُْت مً جإٍو

 ؤٖثر مطضاُْت مً جلٚ اإلاخٙىهت مً اليسخ. الهىاضغ اإلاجمهت اإلاخٙىهت مً الىزاثٔ ألاضلُت، -

 :الىاحباث اإلاؿلىبت 2-4

 مػلىماث ؾِخم إؾخسضامها همطضع لػىاضغ ملىػت: - أ

 ي ًم٘نها في بؾاع جٓضًٍغ إلاطضاُْت الهىاضغ التي حمهها، نلى اإلاضْٔ ؤن ًٙىن ًٓكا ونلى ؤجم الىعي بالىكغ للماشغاث الت

و َظا الخباًً.  الدشُ٘ٚ في ؤضلُتها. بطا بعجابه شٚ ما، نلُه ؤن ًدضص بحغاءاث الخضُْٔ الخ٘مُلُت التي ًجب وغهها لَغ

  غة لضي الُ٘ان، بط بةمٙاهه، نلى الهمىم، ؤلاؾخيخاج مً ؤحل جإؾِـ عؤًه، ال ًلؼم اإلاضْٔ بمهاًىت ٗل اإلاهلىماث اإلاخَى

ى نىاضغ جٙىن مٓىهت ؤٖثر منها بؾخيخاحُت، مو بؾخدػاع خ٘مه اإلانهي الخاص وعوح الىٓض نلى ؤؾاؽ الؿبر باإلنخماص نل

 لضًه ؤزىاء جُُٓمه ل٘م وهىنُت الهىاضغ اإلآىهت اإلاجمهت وبالخالي لُ٘اًتها ومالثمتها.

 .بزخُاع الهىاضغ لًغع ؤلازخباع َى خاؾم لػمان مطضاُْت وصاللت الهىاضغ اإلآىهت التي ؾِخم حمهها 

 الهُىت، هي:ؾاثل اإلاخاخت للمضْٔ ْطض بزخُاع الهىاضغ، خؿب حجم وهىنُت الى 

 بزخُاع ٗل الهىاضغ )َدظ شامل(. -

 بزخُاع نىاضغ مدضصة )مهُىت(. -
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 (.5301الؿبر )ؾبٓا لل م. ج. ث  -

ُبها ْض ًٙىن مالثما خؿب قغوٍ زاضت.  وغو خحز الخىُُظ لىاخض مً َظٍ الىؾاثل ؤو جٖغ

ٗاملت  جدخاج اإلاهلىماث الطاصعة - نً الُ٘ان واإلاؿخهملت مً ؾٍغ اإلاضْٔ في بؾاع جدُٓٔ بحغاءاث الخضُْٔ، ؤن جٙىن 

ٗي جم٘ىه مً بنخباع مطضاُْت الهىاضغ اإلآىهت اإلاجمهت، وبطا بْخػذ الكغوٍ، نلى اإلاضْٔ:  بالٓضع الٙافي وصُْٓت 

 .حمو نىاضغ مٓىهت خٛى صْت وشمىلُت َظٍ اإلاهلىماث 

 ٗاهذ َظٍ اإلا  هلىماث صُْٓت ومُطلت بالٓضع الٙافي لخلبُت بخخُاحاث الخضُْٔ.جٓضًغ ما بطا 

ًمً٘ جدُٓٔ نملُت حمو الهىاضغ اإلآىهت اإلاخهلٓت بالخإٖض مً شمىلُت وصْت اإلاهلىماث الطاصعة نً هكام اإلاهلىماث 

ظا نىضما ٌشٙل الخطٛى نل َ٘ظا نىاضغ  ىالخاص بالُ٘ان، جؼامىا مو بحغاء الخضُْٔ اإلاؿبٔ نلى َظٍ اإلاهلىماث، َو

 ٔ  الىغو خحز الخىُُظ إلحغاءاث الخضُْٔ الخ٘مُلُت.مٓىهت، حؼءا ال ًخجؼؤ مً َظا ؤلاحغاء بالظاث ؤو نً ؾٍغ

  دؿخسضم ٖهىاضغ مٓىهت نً ؤنماٛ زبحر مهحن مً ؾٍغ ؤلاصاعة، نلى اإلاضْٔ في خضوص ؾبطا هخجذ اإلاهلىماث التي

 ُاحاث الخضُْٔ:َظا الخبحر إلخخؤلامٙان، وبةنخباع ؤَمُت ؤنماٛ 

 جُُٓم ُٖاءة، ْضعاث ومىغىنُت َظا الخبحر. -

 ؤلاؾالم نلى ؤنماٛ َظا الخبحر. -

 جٓضًغ مالثمت ؤنماٛ الخبحر التي ؾدؿخهمل ٖهىاضغ مٓىهت للخإُٖض اإلاهني. -

  نىاضغ مٓىهت مخجاوؿت ومجمهت مً مطاصع مسخلُت ؤو طاث ؾبُهت ٔ حهخبر الػماهاث التي جدطل نليها اإلاضْٔ نً ؾٍغ

   سخلُت، نلى الهمىم، ؤنلى صعحت مً جلٚ التي جدطل نليها مً نىاضغ مٓىهت مإزىطة نلى خضا. م

  بمخُاػاث( اإلاخهلٓت بالهىاضغ اإلآىهت وبُاثضة اإلاهلىماث اإلاىبثٓت ننها، صون  –ًإزظ اإلاضْٔ بهحن ؤلانخباع الهالْت )جٙلُت

 جٙلُت وغهها خحز الخىُُظ. ؤن ًدىاس ى بهؼ بحغاءاث الخضُْٔ التي ال ًجب جُاصحها بذجت

 :جأهُضاث ؾدؿخػمل في حمؼ الػىاضغ اإلالىػت - ب

  ٓا للمغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ، والتي حه٘ـ بشٙل صخُذ ومىخكم، ؾبُهت ؤلاصاعة مؿاولت نلى نغع ال٘شٍى اإلاالُت َو

 ونملُاث الُ٘ان.

ُت ؤو ؤهه ْض جم نغغها بشٙ ل صخُذ في ٗل حىاهبها الهامت، َةجها خحن جطغح ؤلاصاعة ؤن ال٘شٍى اإلاالُت حهؿي ضىعة َو

دت خٛى مؿٚ اإلاداؾبت، الخُُٓم، الهغع وؤلابالى نً مسخلِ نىاضغ ال٘شٍى اإلاالُت  بظلٚ جٓضم جإُٖضاث غمىُت ؤو ضٍغ

 واإلاهلىماث اإلامىىخت واإلاخهلٓت بها.

 ظلٚ نغع ا ل٘شٍى اإلاالُت نلى اإلاضْٔ بؾخهماٛ الخإُٖضاث اإلاخهلٓت بخضَٔ الهملُاث، بإعضضة الخؿاباث ٖو

ظلٚ حهٍغِ  ةالظي ٌؿمذ له بخُُٓم مساؾغ واإلاهلىماث اإلاخػمىت َيها بشٙل مُطل بالٓضع الٙافي  ؤلازخالالث اإلاهخبرة ٖو

 وجىُُظ بحغاءاث الخضُْٔ الخ٘مُلُت.

 .حشٙل "الخإُٖضاث" مباصت ومهاًحر ًغجبـ بها ٗل مً بهخكام، صخت ومؿابٓت ال٘شٍى اإلاالُت 

 تي ٌؿخهملها اإلاضْٔ في بؾاع الُئاث الخالُت:جضزل الخإُٖضاث ال 

 :ُْٔجإُٖضاث مخهلٓت بخضَٔ الهملُاث وألاخضار الىاْهت ؤزىاء َترة الخض 

هذ وجخهلٔ بالُ٘ان. :واكؼ ألاخضار . ؤ  الهملُاث وألاخضار اإلاسجلت ْو

ٗان ًجب حسجُلها، ْض جم حسجُلها مداؾبُا. :الشمىلُت . ب  ٗل الهملُاث وألاخضار اإلاسجلت التي 

 اإلابالٌ واإلاهؿُاث ألازغي اإلاخهلٓت بالهملُاث وألاخضار، ْض جم حسجُلها بشٙل صخُذ. :لضكتا . ث

 الهملُاث وألاخضار ْض جم حسجُلها في الُترة اإلاداؾبُت اإلاىاؾبت. :فطل الفتراث . ر

                                                           
 : السبر فً التدقٌق.535م. ج. ت  -1
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 جم حسجُل الهملُاث وألاخضار في الخؿاباث اإلاىاؾبت. :ياللُض اإلاداؾب . ج

  جهاًت الُترة:جإُٖضاث جخهلٔ بإعضضة خؿاباث في 

 ألاضٛى والخطىم وألامىاٛ الخاضت مىحىصة. :وحىص . ؤ

، وجخهلٔ الضًىن بىاحباث الُ٘ان. :الحلىق والىاحباث . ب  الُ٘ان ًمخلٚ ؤو ًغاْب ألاضٛى

ٗان ًجب حسجُلها. :الشمىلُت . ث  ْض جم َهال حسجُل ٗل ألاضٛى والخطىم وألامىاٛ الخاضت التي 

ٗل ألاضٛى والخطىم وألامىاٛ الخاضت، بُٓمها الصخُدت وؤي حهضًالث  جخػمً ال٘شٍى اإلاالُت :الخلُُم واللُض . ر

  هاججت نً جُُٓم وحسجُل َظٍ ألازحرة ًخم ُْضَا بالشٙل اإلاالثم.

 .جإُٖضاث جخهلٔ بهغع ال٘شٍى اإلاالُت واإلاهلىماث اإلاخػمىت َيها 

هذواكؼ، خلىق وواحباث . ؤ  وجخهلٔ وجغجبـ بالُ٘ان. : ٗل مً ألاخضار، اإلاهامالث واإلاهلىماث اإلامىىخت ْض ْو

ٔ اإلاغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ اإلاخهلٓت بال٘شٍى اإلاالُت والتي ٌهض مىدها بلؼامي ْض الشمىلُت . ب : ٗل اإلاهلىماث اإلاؿلىبت َو

 ْضمذ َهال.

: اإلاهلىمت اإلاالُت مهغوغت ومُطلت بشٙل طو صاللت واإلاهلىماث اإلاخػمىت في ال٘شٍى اإلاالُت مهغوغت جطيُف وفهم . ث

 بىغىح.

 : ْضمذ اإلاهلىماث اإلاالُت واإلاهلىماث ألازغي بشٙل صخُذ وباإلابالٌ الصخُدت.ضكت والخلُُمال . ر

 إحغاءاث الخضكُم اإلاخػللت بجمؼ الػىاضغ اإلالىػت: /ج

  واغها خحز الخىُُظ:ًجمو اإلاضْٔ الهىاضغ اإلآىهت للىضٛى بلى هخاثج مهٓىلت لخإؾِـ عؤًه 

 ُان وبمدُؿه بما في طلٚ هكام ومغاْبخه الضازلُت.بحغاءاث لخُُٓم اإلاساؾغ ْطض ؤلاإلاام بال٘ -

اثُت ؤو ٖشِ وجصخُذ ؤلازخالالث اإلاهخبرة نلى مؿخىي  - بزخباعاث لئلحغاءاث ْطض جُُٓم َهالُت اإلاغاْبت مً الىاخُت الْى

 الخإُٖضاث.

جثبُخاث في  اصًت ْطض عضض ؤلازخالالث اإلاهخبرة نلى مؿخىي الخإُٖضاث، وجخػمً َظٍ اإلاغاْبت اإلا اإلاغاْبت اإلااصًت -

غ.  الخُطُل وبحغاءاث جدلُلُت في الجَى

 جفخِش الدسجُالث أو الىزابم: -3-3-1

ٗاهذ ؤو بل٘تروهُت ؤو جدذ ؤي  .23 ٗاهذ ؤو زاعحُت، وعُْت  جخمثل نملُت الخُخِش في َدظ الدسجُالث ؤو الىزاثٔ صازلُت 

 شٙل آزغ.

ا، وبطا حهلٔ ألامغ جخُث جٓضم نملُت جُخِش الدسجُالث ؤو الىزاثٔ نىاضغ مٓىهت  دباًً اإلاطضاُْت خؿب ؾبُهت مطضَع

 بدسجُالث ؤو وزاثٔ صازلُت، بُهالُت هكام اإلاغاْبت خٛى بنضاصَا.

 نل ؾبُل اإلاثاٛ، جُخِش الدسجُالث ؤو الىزاثٔ ْطض الخدٓٔ مً ألاَلُت.

 جفخِش ألاضٌى الػُيُت: -3-3-2

ت واإلاخهلٓت بىحىصَا، ًخمثل جُخِش ألاضٛى الهُيُت في الُدظ اإلااص .24 ي لها والظي ٌؿمذ بخٓضًم الهىاضغ اإلآىهت اإلاىزْى

 لً٘ لِـ بالػغوعة جلٚ اإلاخهلٓت بالخّٓى والىاحباث التي بدىػة الُ٘ان ؤو جلٚ اإلاخهلٓت بخُُٓمها.

 اإلاالخكت اإلااصًت لهض اإلاسؼوهاث جغأَ نمىما جُخِش اإلاىاص اإلاإزىطة نلى بهُغاص في الجغص.

 الخظت اإلااصًت:اإلا -3-3-3

ٓت التي ًىُظ بها بحغاء ما مً  501،1جخمثل اإلاالخكت اإلااصًت، مثلما َى مىضر في اإلاهُاع م. ج. ث  .25 في مهاًىت نملُت ؤو الؿٍغ

.ً  ؾٍغ ؤشخاص آزٍغ
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 طلٚ. ت نًلمالخكت نملُت الجغص اإلااصي للمسؼوهاث التي ًٓىم بها مؿخسضمي الُ٘ان ؤو مالخكت نملُاث اإلاغاْبت، حهض ؤمث

 ؾلباث اإلاػلىماث: -3-3-4

26.  ٛ لضي ؤشخاص نلى نلم اإلاالُت واإلاهلىماث الًحر مالُت نلى خض ؾىاء،  نلى اإلاهلىماث ًخمثل ؾلب اإلاهلىماث في الخطى

 حُض بضازل ٖما بساعج الُ٘ان.

خىُُظ بحغاءاث جضُْٔ ٌؿخهمل بحغاء الخضُْٔ َظا، في الًالب، بشٙل واؾو زالٛ نملُت الخضُْٔ، م٘مال بظلٚ وغو خحز ال

 ؤزغي.

 حشمل ؾلباث اإلاهلىماث الؿلباث اإلا٘خىبت الغؾمُت والؿلباث الشُهُت الًحر الغؾمُت.

 ٌهض جُُٓم الغصوص نلى ؾلباث اإلاهلىماث حؼءا ال ًخجؼؤ مً نملُت ؾلب اإلاهلىماث.

 ؾلباث الخأهُض الخاعحُت: -3-3-5

ذ مباشغ مً ْبل "الًحر" ؾلباث الخإُٖضاث والتي حهخبر هىنا زاضا مً ؾ .27 لباث اإلاهلىماث، هي نملُت الخطٛى نلى جطٍغ

 جإُٖضا إلاهلىمت ما.

 اإلاغاكبت الحؿابُت: -3-3-6

 الدسجُالث اإلاداؾبُت.جخمثل اإلاغاْبت الخؿابُت في اإلاغاْبت بٙل الىؾاثل للضْت الخؿابُت للىزاثٔ ؤلازباجُت ؤو  .28

 إغاصة الخىفُظ: -3-3-7

هي جىُُظ اإلاضْٔ إلحغاءاث ؤو مغاحهاث ْض جم في ألاضل جىُُظَا صازل الُ٘ان ٖجؼء ال ًخجؼؤ مً اإلاغاْبت  بناصة الخىُُظ .29

ٔ جٓىُاث الخضُْٔ اإلاضنمت بجهاػ خاؾىب. ا ؤو نً ؾٍغ  الضازلُت بما ًضٍو

 ؤلاحغاءاث الخدلُلُت: -3-3-8

 ، في جٓضًغاث للمهلىمت اإلاالُت بهؿالْا مً:0521جخمثل ؤلاحغاءاث الخدلُلُت، ٖما َى مىضر في اإلاهُاع م. ج. ث  .30

ت للُ٘ان ؤو  - بعجباؾها مو مهلىماث ؤزغي هاحمت ؤو يحر هاحمت نً الخؿاباث، ؤو مو مهؿُاث ؾابٓت، الخٓت ؤو جٓضًٍغ

 لُ٘اهاث مشابهت.

هت.جدلُل الخًُحراث اإلاهخبرة  -        ؤو بججاَاث يحر مخْى

 :ألاعضضة ؤلافخخاخُت -: مهام الخضكُم ألاولُت 510م مجاٌ جؿبُم اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُ 1(3

 .ٌهالج َظا اإلاهُاع واحباث اإلاضْٔ َُما ًسظ ألاعضضة ؤلاَخخاخُت في بؾاع مهمت الخضُْٔ ألاولُت 

  ًألاعضضة ؤلاَخخاخُت ؤًػا اإلابالٌ الىاعصة في ال٘شٍى اإلاالُت، الهىاضغ اإلاىحىصة في بضاًت الُترة والتي نلى ؤؾاؾها جخػم

 جب جٓضًم مهلىماث، مثل:ً

 الؿّغ اإلاداؾبُت في نغع خؿاباث الؿىىاث الؿابٓت: ؤلاخخماالث وؤلالتزاماث اإلاسجلت زاضت زاعج اإلاحزاهُت.

 :مهمت الخضُْٔ ألاولُت هي اإلاهمت التي جدؿم َيها ال٘شٍى اإلاالُت للُترة الؿابٓت بإجها 

 لم جً٘ مىغىم جضُْٔ. -

 "الؿالِ". جم جضُْٓها مً ؾٍغ اإلاضْٔ الؿابٔ -

ت   710.3و  3002جػاٍ بلى الىاحباث اإلاؿلىبت في َظا اإلاهُاع جلٚ اإلاظٗىعة في مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 الهضف: 2(3

 :ًجب نلى اإلاضْٔ، في بؾاع مهمت الخضُْٔ ألاولُت، حمو الهىاضغ اإلآىهت الٙاَُت واإلاىاؾبت التي حؿمذ بػمان ؤن 
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اُْاٛ الؿىت اإلاالُت الؿابٓت بشٙل صخُذ وؤجها ال جدخىي نلى ؤي بزخالٛ له  ْض جم نىض بناصة ؤلاَخخاح هٓل ؤعضضة ( ؤ

ت.  جإزحر مهخبر نلى ال٘شٍى اإلاالُت الخاضت بالؿىت اإلاالُت الجاٍع

الؿّغ اإلاداؾبُت اإلاالثمت والتي بوه٘ؿذ في ألاعضضة ؤلاَخخاخُت ْض جم جؿبُٓها بشٙل صاثم في بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت  ( ب

ت.  للُترة الجاٍع

ٙىن مىغىم  ( ث ْض جم الدسجُل اإلاداؾبي ألزغ الخًحراث الخاضلت في الؿّغ بطُت مالثمت وجم نغغه بشٙل صخُذ ٍو

ٓا للمغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ.  مهلىمت صالت في َظٍ ال٘شٍى َو

 إحغاءاث الخضكُم: 3(3

 ألاعضضة ؤلافخخاخُت: -3-1

 :جخمثل الىاحباث التي نلى اإلاضْٔ الُٓام بها في 

غ اإلاضْٔ الؿابٔ خٛى ال٘شٍى اإلاالُت، بن وحضث، بهضٍ الخطٛى نلى َدظ ال٘شٍى  - ظلٚ جٍٓغ اإلاالُت ألاخضر ٖو

 بما َيها اإلاهلىماث الىاعصة والتي جغجبـ بها. اإلاهلىماث الضالت اإلاخهلٓت باألعضضة ؤلاَخخاخُت

الث لها جإزحر مهخبر نلى ال٘شٍى جدىي بزخالحمو الهىاضغ اإلآىهت الٙاَُت واإلاىاؾبت التي جكهغ ؤن ألاعضضة ؤلاَخخاخُت  -

ظا بًُت: ت، َو  اإلاالُت للُترة الجاٍع

ت بشٙل صخُذ، ؤو بطا بْخػذ الػغوعة، ْض  - ؤ غمان ؤن ؤعضضة بُْاٛ الُترة الؿابٓت ْض جم بناصة هٓلها للُترة الجاٍع

 جمذ بناصة مهالجتها.

ٗاهذ ألاعضضة ؤلاَخخاخُت حه٘ـ الخؿبُٔ اإلاالثم للؿّغ اإلا - ب  داؾبُت.جدضًض ما بطا 

 بجساط زؿىة ؤو مجمىنت مً الخؿىاث الخالُت: - ث

i. ٗان ْض جم جضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت للؿىت اإلاالُت الؿابٓت.  1مغاحهت ملُاث الهمل  ؤو ؤؾـ هخاثج اإلاضْٔ الؿابٔ بطا 

ii.  ت جُُٓم ٗاهذ حؿمذ بجمو نىاضغ مٓىهت طاث صاللت خبحغاءاث الخضُْٔ اإلاىجؼة في الُترة الجاٍع ٛى لخدضًض ما بطا 

 ألاعضضة ؤلاَخخاخُت.

iii. غ مٓىهت حهني ألاعضضة ؤلاَخخاخُت.وغو بحغاءاث جضُْٔ زاضت لجمو نىاض 

  نىضما ًجمو اإلاضْٔ الهىاضغ اإلآىهت التي جثبذ ؤن ألاعضضة ؤلاَخخاخُت جدىي بزخالالث ْابلت إلخضار جإزحر مهخبر نلى

ت، ًجب نلُه ؤن ًػو بحغاءاث جضُْ ٔ ج٘مُلُت جٙىن مالثمت في َظٍ الكغوٍ لخدضًض َظا ال٘شٍى اإلاالُت للُترة الجاٍع

ألازغ. بطا زلظ اإلاضْٔ بلى وحىص َظٍ ؤلازخالالث في ال٘شٍى اإلاالُت للُترة اإلاهخبرة َةن نلُه بنالم ؤلاصاعة بها، بلى 

ٓا للمهُاع الجؼاثغي للخضُْٔ  ظلٚ اإلاؿاولحن نلى الدؿُحر، َو    450.2اإلاؿخىي الؿلمي اإلاىاؾب، ٖو

ت جؿبُم الؿغق اإلاداؾبُت:إ -3-2  ؾخمغاٍع

  ٗاهذ الؿّغ اإلاداؾبُت اإلاىه٘ؿت في ألاعضضة ًجب نلى اإلاضْٔ حمو الهىاضغ اإلآىهت الٙاَُت واإلاالثمت لخدضًض ما بطا 

ت، وان ؤزغ الخًُحراث في الؿّغ اإلاداؾبُت ْض جم  ؤلاَخخاخُت ْض جم جؿبُٓها بشٙل صاثم في ال٘شٍى اإلاالُت للُترة الجاٍع

ٓا للمغحو اإلاداؾبي حسجُ ٙىن مىغىم نغع ومهلىمت مالثمحن في ال٘شٍى اإلاالُت، َو له مداؾبُا بطُت مالثمت ٍو

 اإلاؿبٔ.
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غ الخضكُم للمضكم الؿابم: -3-3  مػلىمت طاث صاللت واعصة في جلٍغ

 ٗان الغؤي مىغىم حهضًل َُجب نل ى اإلاضْٔ جُُٓم بطا جم جضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت للُترة الؿابٓت مً ؾٍغ مضْٔ آزغ و

ٓا للمهُاع الجؼاثغي  ت، َو ؤزغ اإلاؿإلت التي هجم ننها الخهضًل، في بؾاع جُُٓم مساؾغ ؤلازخالالث اإلاهخبرة للُترة الجاٍع

م   315.1للخضُْٔ ْع

غ الخضكُم: -3-4  الىخابج وجلٍغ

 ألاعضضة ؤلافخخاخُت: -4-1

 :ْٔبطا اإلاض 

بحن  ٗان يحر ْاصع نلى حمو الهىاضغ اإلآىهت الٙاَُت - واإلاالثمت خٛى ألاعضضة ؤلاَخخاخُت ًجب ؤن ًٓضم عؤي بخدُل ٍو

 بؾخدالت جٓضًم عؤي خٛى ال٘شٍى اإلاالُت.

ت وؤن جإزحر َظا جىضل  - بلى هدُجت ؤن ألاعضضة ؤلاَخخاخُت جدمل بزخالال لضًه جإزحر مهخبر نلى ال٘شٍى اإلاالُت للُترة الجاٍع

ٓت مال  ولم ًً٘ مدل نغع ومىغىم مهلىمت مىاؾبت في ال٘شٍى اإلاالُت، ثمت ؤلازخالٛ لم ًخم حسجُله مداؾبُا بؿٍغ

ؼ ؾبٓا إلاهُاع الخضُْٔ الجؼاثغي      705.2وحب نلُه، جبها للخالت، جٓضًم عؤي بخدُل ؤو عؤي بالَغ

ت جؿبُم الؿغق اإلاداؾبُت: -4-2  إؾخمغاٍع

  ٓا للمغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ( ؤن:بطا جىضل  اإلاضْٔ بلى هدُجت )َو

ت لم جؿبٔ بشٙل مؿخمغ مٓاعهت بخلٚ اإلاالؿّغ ا ( ؤ)  ؿبٓت نلى ألاعضضة ؤلاَخخاخُت.إلاداؾبُت للُترة الجاٍع

ؤزغ الخًحراث اإلادضزت نلى الؿّغ اإلاداؾبُت لم ًخم حسجُله مداؾبُا بالشٙل اإلاالثم ولم ًً٘ مىغىم نغع ؤو مهلىمت  ( ب)

 مىاؾبت في ال٘شٍى اإلاالُت.

ؼ ؾبٓا إلاهُاع الخضُْٔ الجؼاثغي ًخىحب نلُه، جبها للخالت، جٓضًم عؤي بخ  .705دُل ؤو عؤي بالَغ

غ جضكُم اإلاضكم الؿابم: -4-3  حػضًالث ملضمت غلى جلٍغ

غ اإلاضْٔ الؿابٔ اإلاخهلٔ بال٘شٍى اإلاالُت للُترة الؿابٓت ال ًؼاٛ طا صاللت ومهبر باليؿبت  .11 بطا ؾغؤ حهضًل في الغؤي في جٍٓغ

ت، ًجب ت  3نلى اإلاضْٔ ؤن ٌهضٛ عؤًه لل٘شٍى اإلاالُت للُترة الجاٍع ٓا للمهاًحر الجؼاثٍغ في الخضُْٔ نلى جلٚ ال٘شٍى اإلاالُت َو

  710.4و  705للخضُْٔ 

 الجىاهب اإلاغجبؿت بىخضاث اللؿاع الػمىمي: 5(3

 إحغاءاث الخضكُم: 5/1

  نليها اإلاضْٔ الخالي ْض جىحض في الٓؿام الهمىمي خضوص ْاهىهُت وجىكُمُت َُما ًسظ اإلاهلىماث التي ًمً٘ ؤن ًخدطل

 مً اإلاضْٔ الظي ؾبٓه.

 ٗان َخذ ملُاث الهمل ؤو الخطٛى نلى مهلىماث ؤزغي مدضوص باليؿبت للمضْٔ اإلاهحن لخضُْٔ ُٖان جابو للٓؿام  5ابطا 

هُت، ٌؿخؿُو اإلاضْٔ ؤن ًجمو الهىاضغ اإلآىهت  الهمىمي جم جضُْٓه مً ْبل مضْٔ مهحن مً ؾٍغ الؿلؿت الدشَغ

 بىؾاثل ؤزغي وبطا لم ًً٘ باإلمٙان حمو َظٍ الهىاضغ اإلآىهت الٙاَُت واإلاالثمت البض مً ؤن ًٓضع ؤزغ طلٚ نلى عؤًه.

  هُت نمىما بطا ْام َظا ألازحر بمىاولت جضُْٔ  ال ٌهض حًُحرا للمضْٔ باليؿبت للمضْٔ اإلاهحن مً ؾٍغ الؿلؿت الدشَغ

 الُ٘ان الهمىمي بلى م٘خب جضُْٔ مً الٓؿام الخاص.

                                                           
ت الُ٘ان ومدُؿه.315م. ج. ث  -1 ٔ مهَغ  : الخهٍغ نلى مساؾغ ؤلازخالالث اإلاهخبرة وجُُٓمها، نً ؾٍغ
غ اإلاضْٔ اإلاؿخٓل.705م. ج. ث  -2   : الخهضًالث اإلادضزت نلى الغؤي اإلاهبر نىه في جٍٓغ
ؼ ؤو بؾخدالت جٓضًم عاي.الغؤي اإلا -3  هضٛ: عؤي بخدُل، عؤي بالَغ
ؼ ؤو بؾخدالت جٓضًم عؤي. –مهؿُاث مٓاعهت  -4 شىٍ مالُت مٓاعهت )ؤهكغ الُٓغة( الغاي اإلاهضٛ: عؤي بخدُل، عؤي بالَغ ام مىآَت ٖو  ؤْع
ت والؿغ اإلانهي. -5  بالىكغ بلى الىطىص الٓاهىهُت والخىكُمُت اإلاخهلٓت بالؿٍغ
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 ٓا لؿبُهت بجُاّ اإلاىاولت اإلاىجؼ، ٖمهمت ؤولُت  ومو طلٚ ًمً٘ بنخباع مهمت الخضُْٔ مً ؾٍغ مضْٔ الٓؿام الخاص، َو

 باليؿبت إلاؿاولُاجه.

 ألاعضضة ؤلافخخاخُت: 5/2

  ت لجمو الهىاضغ اإلآىهت الٙاَُت واإلاالثمت لؤلعضضة ؤلاَخخاخُت مً زالٛ حهخمض ؾبُهت وهؿاّ بحغاءاث الخضُْٔ الػغوٍع

غ، لى بطا جم جضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت للُترة الؿابٓت مً ؾٍغ مضْٔ ؾابٔ، ن 1بناصة الىكغ في ملُاث الهمل ؤو الخٍٓغ

 نىامل مثل:

o .الؿّغ اإلاداؾبُت اإلاؿخهملت مً ؾٍغ الُ٘ان 

o  ظلٚ مساؾغ ؤلازخالالث اإلاهخبرة في ال٘شٍى اإلاالُت ؾبُهت ؤعضضة الخؿاباث، جضَٓاث الهملُاث ؤو اإلاهلىماث اإلآضمت ٖو

ت.  للُترة الجاٍع

o .ت  ؤَمُت ألاعضضة ؤلاَخخاخُت نلى ال٘شٍى اإلاالُت للُترة الجاٍع

o  ت ما بطا جم جضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت للُترة الؿابٓت ؤو ال، وفي خالت جضُْٓها ما بطا جم بخضار حهضًل نلى عؤي مهَغ

 اإلاضْٔ الؿابٔ.

  ت، في بؾاع وغو ًمً٘ حمو بهؼ الهىاضغ اإلآىهت خٛى ألاعضضة ؤلاَخخاخُت، وطلٚ باليؿبت لؤلضٛى والخطىم الجاٍع

ت.خحز الخىُُظ إلحغاءاث الخضُْٔ وبغهامج نمل خٛى الُت  رة الجاٍع

غ الخضكُم: 3/6  الىخابج وجلٍغ

 ألاعضضة ؤلافخخاخُت: 6/1

  الىاحباث اإلاؿلىبت بججاٍ الىغهُاث التي ْض جاصي بلى حهضًل الغؤي خٛى  705ًدضص اإلاهُاع الجؼاثغي للخضُْٔ م. ج. ث

غ الخضُْٔ بطا جم بخض  ار حهضًل نلى عؤيال٘شٍى اإلاالُت، ؾبُهت الغؤي اإلاىاؾب في وغهُاث ممازلت ومدخىي جٍٓغ

 اإلاضْٔ.

ٗاَُت ومالثمت خٛى ألاعضضة ؤلاَخخاخُت بلى بخضي الخهضًالث  ًمً٘ ؤن جاصي نضم ْضعة اإلاضْٔ نلى حمو نىاضغ مٓىهت 

غ الخضُْٔ:  الخالُت للغؤي في جٍٓغ

 عؤي بخدُل. . ؤ

 بؾخدالت جٓضًم عؤي. . ب

غ جضكُم اإلاضكم الؿابم: 6/2  2حػضًل مدضر غلى جلٍغ

غ جضُْٔ اإلاضْٔ الؿابٔ يحر صاٛ ويحر مهخبر باليؿبت ًمً٘ في بهؼ ا .19 لخالث ؤن ًٙىن الخهضًل اإلادضر نلى الغؤي في جٍٓغ

ت.  للغؤي اإلاهبر نىه بسطىص ال٘شٍى اإلاالُت للُترة الجاٍع

ٗاهذ اإلاؿإلت اٖما َى  غ اإلاضْٔ الؿابٔ هخج نً خطغ في بمخضاص ألانماٛ لً٘  ٗان حهضًل الغؤي في جٍٓغ ؤضل لخاٛ مثال بطا 

ت.   َظا الخطغ ْض خلها في الُترة الجاٍع

غ الخضكُم:700/ اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم 4  : جأؾِـ الغأي وجلٍغ

 مجاٌ جؿبُم اإلاػُاع: 4-1

 ما ًلي: 700ٌهالج اإلاهُاع م. ج. ث 

 .بلتزام اإلاضْٔ بدشُ٘ل عؤي خٛى ال٘شٍى اإلاالُت 

 اإلاه ٔ غ اإلاضْٔ نىضما ًخم الخضُْٔ َو ٙىن ْض ؤصي بلى ضُايت عؤي يحر شٙل ومػمىن جٍٓغ ت للخضُْٔ ٍو اًحر الجؼاثٍغ

 مهضٛ.

                                                           
ٗاهذ -1  الٓىانض ألازالُْت واإلاهىُت حهؿي للمضْٔ جىحيهاث في جىاضله مو اإلاضْٔ الؿابٔ. بطا 
 .10ؤهكغ الُٓغة  -2
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 ٔ الغؤي الًحر اإلاهضٛ َى طلٚ الظي نبر نىه اإلاضْٔ خحن زلظ بلى ؤن بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت، في ٗل حىاهبها اإلاهمت، ْض جم َو

 اإلاغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ.

 ألاَضاف: 4-2

 جخمثل ؤَضاٍ اإلاضْٔ َُما ًلي:

 ل٘شٍى اإلاالُت ْاثم نلى ؤؾاؽ جُُٓم ؤلاؾخيخاحاث اإلاؿخسغحت مً الهىاضغ اإلآىهت اإلاجمهت.حشُ٘ل عؤي خٛى ا . ؤ

غ ٖخابي ًطِ ؤؾاؽ طلٚ الغؤي. . ب  الخهبحر بىغىح نً َظا الغؤي في جٍٓغ

 الىاحباث اإلاؿلىبت: 4/3

 جأؾِـ الغأي خٌى الىشىف اإلاالُت: -4-1

 ًجب نلى اإلاضْٔ مً زالٛ الىاحباث التي ؤصاَا ؤن:

ٓا للمغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ.ًٙى  - ٗان بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت في حمُو حىاهبها ْض جم َو ت ما بطا   ن عؤي بشإن مهَغ

ٗان ْض خطل ؤو لم ًدطل نلى الػماهاث اإلاهٓىلت، ؤن ال٘شٍى اإلاالُت في مجملها، ال جدخىي نلى  - ٌؿخيخج بطا 

 بزخالالث مهخبرة.

 شيل الغأي: -4-2

  ٓا للمغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ، َةهه بطا بؾخسلظ اإلاضْٔ ؤهه ْض جم بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت، في حمُو حىاهبها اإلاهمت، َو

 ٌهبر نً طلٚ بغؤي يحر مهضٛ.

  ٓا للمهُاع الجؼاثغي للخضُْٔ م. ج. ث ٍغ َو  نىضما: 7051ٌهبر اإلاضْٔ نً عؤي مهضٛ في جٍٓغ

 لُت في مجملها بزخالالث مهخبرة.ٌؿخيخج ؤهه نلى ؤؾاؽ الهىاضغ اإلآىهت اإلاجمهت، جخػمً ال٘شٍى اإلاا . ؤ

لِـ بىؾهه حمو الهىاضغ اإلآىهت الٙاَُت واإلاالثمت التي حؿمذ له بةؾخيخاج ؤن ال٘شٍى اإلاالُت في مجملها ال جخػمً  . ب

 بزخالالث مهخبرة.

غ  -4-3    اإلاضكم:جلٍغ

خػمً: غ اإلاضْٔ ٖخابي ٍو  ًجب ؤن ًٙىن جٍٓغ

غ إلاضْٔ مؿخٓل. -  نىىان ٌشحر بىغىح ؤن الخٍٓغ

 اإلاغؾل بلُه. -

 َٓغة جمهُضًت جظٖغ: -

o .ه اإلاالُت  حهٍغِ الُ٘ان الظي جمذ مغاحهت ٖشَى

o .ال٘شٍى اإلاالُت التي جمذ مغاحهتها 

o .ظلٚ مهلىماث جىغُدُت ؤزغي  ملخظ ألَم الؿّغ اإلاداؾبُت اإلاؿخهملت مً ؾٍغ الُ٘ان الظي جمذ مغاحهخه ٖو

o ش ؤلاُْاٛ ؤو الُتراث التي حًؿيها ٗل مً ال٘شٍى ا  إلاالُت التي جمذ مغاحهتها.جاٍع

  ؤلاحخماغُين ً ٔ اإلاغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ، ٖظلٚ اإلاغاْبت شغح إلاؿؤولُت اإلاؿيًر اإلاخهلٓت بةنضاص ال٘شٍى اإلاالُت َو

ت إلنضاص ٖشٍى مالُت زالُت مً ؤلازخالالث اإلاهخبرة، ؾىاء ضضعث نً يش ؤو هخجذ يً  الضازلُت التي حهخبر غغوٍع

 ؤزؿاء.

 إلاضكم شغح إلاؿؤولُت ا ٔ اإلاخهلٓت بالخهبحر نً الغؤي خٛى ال٘شٍى اإلاالُت نلى ؤؾاؽ جضُْٓه وؤن َظا ألازحر ْض جم َو

ت للخضُْٔ. ٖما ًجب ؤن ٌشحر بلى ؤن َظٍ اإلاهاًحر حؿخىحب نلى اإلاضْٔ بخترام الٓىانض ألازالُْت،  اإلاهاًحر الجؼاثٍغ

 ٘شٍى اإلاالُت ال جخػمً بزخالالث مهخبرة.جسؿُـ وؤصاء الخضُْٔ ْطض الخطٛى نلى الػمان اإلاهٓٛى ؤن ال

                                                           
غ اإلاضْٔ اإلاؿخٓل. 705م. ج. ث  -1  : الخهضًالث اإلادضزت نلى الغؤي اإلاهبر نىه في جٍٓغ



 األول:                                 اإلطار المفاهٌمً النظري لمعاٌٌر التدقٌق الجزائرٌة. الفصل

 

 

  ،شحر بلى ؤن:شغح الخضكُم  َو

الخضُْٔ َى وغو خحز الخىُُظ بحغاءاث ْطض جدطُل وحمو الهىاضغ اإلآىهت اإلاخهلٓت باإلابالٌ واإلاهلىماث اإلاخػمىت في  ( ؤ)

 ال٘شٍى اإلاالُت.

 ضعج غمً الخ٘م الخاص للمضْٔ.ىج ؤلاحغاءاث اإلاىغىنت خحز الخىُُظ، بما َيها جُُٓمه للمساؾغ التيبزخُاع  ( ب)

 غ اإلاضكم ش جلٍغ  جاٍع

ش حمهه الهىاضغ اإلآىهت الٙاَُت واإلاالثمت لخإؾِـ عؤًه  -7 ش ال ًٙىن ؾابٓا لخاٍع غ الخضُْٔ بىغو جاٍع ش جٍٓغ نلى اإلاضْٔ جإٍع

 خٛى ال٘شٍى اإلاالُت.

 غىىان اإلاضكم 

غ اإلاضْٔ بلى الهىىان الظي ًماعؽ َُه ا -8  إلاضْٔ وشاؾه.ًجب ؤن ٌشحر جٍٓغ

 اإلاػلىماث ؤلاغافُت اإلاػغوغت بالتزامً مؼ الىشىف اإلاالُت: -3-4

. نىضما ًخم نغع مهلىماث بغاَُت يحر مؿلىبت في بؾاع اإلاغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ، جؼامىا مو ال٘شٍى اإلاالُت، َهلى اإلاضْٔ 9

ا بشٙل واضر نً ال٘شٍى اإلاالُت.  جٓضًغ بمٙاهُت جمُحَز

ػذ ؤلاصاعة طلٚ، نلى اإلاضْٔ  في خالت اله٘ـ، نلى اإلاضْٔ مؿالبت ؤلاصاعة بخًُحر ُُُٖت نغع اإلاهلىماث ؤلاغاَُت، بطا َع

ٍغ ؤهه لم جخم مغاحهت َظٍ اإلاهلىماث ؤلاغاَُت.  ؤلاشاعة في جٍٓغ

ال ًخجؼؤ . ًجب ؤن ًٌؿي عؤي اإلاضْٔ اإلاهلىماث ؤلاغاَُت الًحر مؿلىبت غمً اإلاغحو اإلاداؾبي اإلاؿبٔ ول٘نها حشٙل حؼءا 10

ٓت نغغها. ا بشٙل واضر هكغا لؿبُهتها وؾٍغ  نً ال٘شٍى اإلاالُت خُث ال ًمً٘ جمُحَز
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غ خٌى الىشىف اإلاالُت اإلاػضة وفم اإلاغحؼ اإلاداؾبي اإلاؿبم.  همىطج جلٍغ

 اإلاضكم اإلاؿخلل: .................

 اإلاغؾل إلُه اإلاىاؾب: .....................

ش ؤلاُْاٛ ؤو الُترة التي ًٌؿيها  لٓض ْمىا ت "ؽ" بما في طلٚ ال٘شٍى اإلاالُت الخالُت )بخاٍع بمغاحهت ال٘شٍى اإلاالُت للشٖغ

ىت واإلالخٔ.  الخضُْٔ(: اإلاحزاهُت، خؿاب الىخاثج، بُان الخًُحراث في ألامىاٛ الخاضت، ٖشِ ؾُىلت الخٍؼ

ً ؤلاحخماغُين اإلاخػللت بالىشىف اإلاالُت  مؿؤولُت اإلاؿيًر

ظلٚ  ٔ الىكام اإلاداؾبي واإلاالي، ٖو ٌهض اإلاؿحرون ؤلاحخمانُىن مؿئىلحن نً ؤلانضاص والهغع الصخُذ لل٘شٍى اإلاالُت َو

ٗاهذ ضاصعة نً  ت إلنضاص ال٘شٍى اإلاالُت زالُت مً ؤلازخالالث اإلاهخبرة، ؾىاء ؤ نلى اإلاغاْبت الضازلُت التي ٌهخبروجها غغوٍع

 الًش ؤو هاججت نً ألازؿاء.

 ُت اإلاضكممؿؤول

ت للخضُْٔ. ٔ اإلاهاًحر الجؼاثٍغ  مؿاولُدىا هي الخهبحر نً عؤًىا خٛى ال٘شٍى اإلاالُت نلى ؤؾاؽ جضُْٓىا. ْمىا بالخضُْٔ َو

حؿخىحب مىا َظٍ اإلاهاًحر ؤلالتزام بالٓىانض ألازالُْت، جسؿُـ وؤصاء الخضُْٔ ْطض الخطٛى نلى الػمان اإلاهٓٛى ل٘شٍى 

 ث اإلاهخبرة.مالُت زالُت مً ؤلازخالال 

ٌؿخضعي الخضُْٔ وغو خحز الخىُُظ إلحغاءاث ْطض حمو نىاضغ مٓىهت مخهلٓت باإلابالٌ واإلاهلىماث الىاعصة في ال٘شٍى 

 اإلاالُت.

بزخُاع ؤلاحغاءاث اإلاىغىنت هابو نً الخ٘م الخاص للمضْٔ، بما في طلٚ جُُٓم مساؾغ ؤن جخػمً ال٘شٍى اإلاالُت بزخالالث 

ٗاهذ ضا  صعة نً الًش ؤو هاججت نً ؤزؿاء.مهخبرة ؾىاء ؤ

بةحغاء َظا الخُُٓم للمساؾغ، ًإزظ اإلاضْٔ بهحن ؤلانخباع اإلاغاْبت الضازلُت للُ٘ان واإلاخهلٓت بةنضاص ونغع ال٘شٍى اإلاالُت 

، ولِـ بًاًت ببضاء الغؤي خٛى َهالُت هكام اإلاغاْبت الضازلُت  بشٙل صخُذ ْطض جدضًض بحغاءاث الخضُْٔ اإلاالثمت للكٍغ

 للُ٘ان.

ؿّغ اإلاداؾبُت اإلاهخمضة، نٓالهُت الخٓضًغاث اإلاداؾبُت اإلاهضة مً ؾٍغ ؤلاصاعة ًخمثل الخضُْٔ ٖظلٚ في جٓضًغ مالثمت ال

 ونغع مجمل ال٘شٍى اإلاالُت.

ٗاَُت ومالثمت لخإؾِـ عؤًىا.  وهخبر الهىاضغ اإلآىهت اإلاجمهت 

 مبضأ الػغع الصحُذ واإلاؿابلتالغأي خٌى الىشىف اإلاالُت اإلاػضة وفلا إلاغحؼ ٌؿدىض غلى 

ش  ، مىخكمت وحهغع بطضّ، وفي حمُو 200صٌؿمبر ن 31بغؤًىا ال٘شٍى اإلاالُت للماؾؿت "ؽ" بهىىان اليشاؽ اإلآُل بخاٍع

ش حىاهبها ا ُت(، الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت "ؽ" بخاٍع ظلٚ الىجانت 200صٌؿمبر ن 31إلاهخبرة )ؤو حهؿي الطىعة الَى اإلاالُت ، ٖو

ٓا للىكام اإلاداؾبي اإلاالي.وؾُىلت  ش، َو ىت للؿىت اإلاالُت اإلآُلت بهظا الخاٍع  الخٍؼ

غ خٌى إلتزاماث كاهىهُت وجىظُمُت أزغي   جلٍغ

غ اإلاضْٔ، ًخًحر خؿب ؾبُهت   الخاضت به[. الالتزاماث]مدخىي وشٙل َظا الجؼء مً جٍٓغ

ت وجىكُؼ اإلاضكم ]   [.ٍَى

غ ]  ش الخلٍغ      [.جاٍع

 [.غىىان اإلاضكم ] 

 

 

 



 األول:                                 اإلطار المفاهٌمً النظري لمعاٌٌر التدقٌق الجزائرٌة. الفصل

 

 

ت والضولُت طاث أعكام )  (.560 – 300اإلاؿلب الغابؼ: ملاعبت مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 ":300ملاعبت مػُاع الخضكُم الجؼابغي مؼ الضولي طو الغكم " -1

اث 300اإلاهُاع الجؼاثغي للخضُْٔ " جسؿُـ لخضُْٔ البُاهاث اإلاالُت "300"اإلاهُاع الضولي للخضُْٔ  " جسؿُـ جضُْٔ ال٘شَى

 تاإلاالُ

حر مجاٌ جؿبُم اإلاػُاع:  الًغع مً َظا اإلاهُاع وغو مهاًحر وجَى

بعشاصاث الخسؿُـ نملُت جضُْٔ البُاهاث اإلاالُت، بن َظا اإلاهُاع 

لُىاؾب الخضُْٔ مخ٘غع الخضور، ؤما مً الخضُْٔ ألٛو مغة وغو 

َٓض ًدخاج اإلاضْٔ لخىؾُو نملُت الخسؿُـ بلى خضوص ؤبهض مما 

 ًىاْش َظا الؿُاّ. 

ًضعؽ َظا اإلاهُاع بلتزاماث اإلاضْٔ َُما  جاٌ جؿبُم اإلاػُاع:م

ًسظ الخسؿُـ لخضُْٔ ال٘شٍى اإلاالُت، بن َظا اإلاهُاع 

ًسظ الخضُْٓاث اإلاخ٘غعة، ٖما ٌهالج نلى ؤخض اإلاؿاثل 

ؤلاغاَُت التي ًجب ؤزظَا بهحن ؤلانخباع في بؾاع مهمت الخضُْٔ 

 ألاولُت.

 جسؿُـ الػمل:

م لهمل اإلاضْٔ ٌؿانض في الخإٖض مً ؤن بن الخسؿُـ اإلاالث -

 الهىاًت اإلاالثمت ْض ؤنؿُذ للمجاالث الهامت في نملُت الخضُْٔ.

وؤن اإلاشاٗل اإلادخملت ْض خضصث وؤن الهمل ؾِخم بهجاٍػ بؿغنت 

ٖما ٌؿانض الخسؿُـ نلى جىػَو ألانماٛ بشٙل مالثم نلى 

ً اإلاؿانضًً وجيؿُٔ الهمل الظي ًخم مً ْبل اإلاضْٓحن آلاز ٍغ

 والخبراء.

ؾٍى ًسخلِ بؾدىاصا بلى حجم اإلايشإة، بن مضي الخسؿُـ  -

خه  وحهُٓضاث نملُت الخضُْٔ وزبرة اإلاضْٔ مو اإلايشإة ومهَغ

 بؿبُهت الهمل.

ْض ًغيب اإلاضْٔ بمىاْشت ؤحغاء مً زؿت الخضُْٔ الشاملت  -

وبهؼ بحغاءاث الخضُْٔ مو لجىت الخضُْٔ في اإلايشإة ؤو ؤلاصاعة 

ُاءة نملُت الخضُْٔ  ؤو اإلاىقُحن، غ َهالُت ٖو وطلٚ لخؿٍى

ولخيؿُٔ بحغاءاث الخضُْٔ مو ؤنماٛ مىقُي اإلايشإة ومو طلٚ 

َةن زؿت الخضُْٔ الشاملت وبغامج الخضُْٔ جبٓى مً مؿاولُت 

  اإلاضْٔ.

 عػهامت الخسؿُـ:

بن الخسؿُـ ٌؿانض اإلاضْٔ في ؤلاَخمام اإلاىاؾب  -

شاٗل اإلادخملت باإلاجاالث اإلاهمت لظاث الخضُْٔ وخل اإلا

وجىكُم وحؿُحر مهمت الخضُْٔ، ٖما ٌؿانض الخسؿُـ نلى 

ٔ اإلاٙلِ بها،  الخىحُه الصخُذ للمهام نلى ؤنػاء الٍُغ

 وجيؿُٔ ألانماٛ اإلاىجؼة مً ؾٍغ اإلاضْٓحن والخبراء.

ؾبُهت وبمخضاص الخسؿُـ ًخًحران خؿب حجم وصعحت  -

 حهُٓض الُ٘ان.

الُ٘ان خٛى بهؼ ًمً٘ للمضْٔ ؤن ًٓغع مىاْشت بصاعة  -

حؿهُل ؤصاء وبصاعة اإلاؿاثل التي جمـ بالخسؿُـ مً ؤحل 

مهمت الخضُْٔ )جيؿُٔ الُ٘ان مو مؿخسضمي الُ٘ان( صون 

بٓى اإلاضْٔ مؿاوال نً غ الخه ع لُهالُت جضُْٓه، ٍو

 بؾتراجُجُت الهامت للخضُْٔ ؤو بغهامج الهمل. 

 

 ىغو زؿت ألامىع التي جإزظ بهحن ؤلانخباع نىض ُْام اإلاضْٔ ب

 الخضُْٔ الشاملت:

 ؾبُهت الهمل. -

ابت الضازلُت. -  الىكام اإلاداؾبي وهكام الْغ

 ؿبُت.ياإلاساؾغ وألاَمُت ال -

ُُها. -  ؾبُهت ؤلاحغاءاث وجْى

 الخيؿُٔ والخىحُه وؤلاشغاٍ واإلاخابهت. -

 :ُْٔمؿاثل جازظ بهحن ؤلانخباع في مهمت الخض 

 بغهامج الهمل. -

 ػو له الُ٘ان.ؤلاؾاع الخىكُمي والٓاهىوي الظي ًس -

 اإلاساؾغ. -

 هؿاّ ؤلاحغاءاث. -

 الخيؿُٔ والخىحُه. -

م " اإلاطضع:  ".300بنخماصا نلى مهُاع الخضُْٔ الضولي والجؼاثغي طو ْع
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 ":560ت مػُاع الخضكُم الجؼابغي مؼ الضولي طو عكم "بملاع  -2

 خضار الالخلت" ألا 560اإلاػُاع الجؼابغي للخضكُم " " ألاخضار الالخلت560اإلاػُاع الضولي للخضكُم "

الًغع مً َظا اإلاهُاع َى وغو  مجاٌ جؿبُم اإلاػُاع:

حر بعشاصاث خٛى مؿاولُت اإلاضْٔ اإلاخهلٓت  مهاًحر وجَى

باألخضار الالخٓت، وؤن مطؿلر )ألاخضار الالخٓت( في َظا 

اإلاهُاع ٌؿخهمل لئلشاعة بلى ٗل مً ألاخضار التي جكهغ بحن 

غ ا ش جٍٓغ إلاضْٔ والخٓاثٔ اإلا٘دشُت جهاًت الُترة اإلاالُت وجاٍع

غ اإلاضْٔ. ش جٍٓغ  بهض جاٍع

ًخؿّغ َظا اإلاهُاع بلى بلتزاماث اإلاضْٔ مجاٌ جؿبُم اإلاػُاع: 

بججاٍ ألاخضار الالخٓت إلُْاٛ الخؿاباث في بؾاع جضُْٔ 

ال٘شٍى اإلاالُت وؤن مطؿلر )ألاخضار الالخٓت( التي جكهغ 

غ اإلاضْٔ  ش جٍٓغ ش ال٘شٍى اإلاالُت وجاٍع والتي نلم بها بحن جاٍع

. ٍغ ش جٍٓغ  اإلاضْٔ بهض جاٍع

غ اإلاضكم:  أخضار جلؼ لغاًت جلٍغ

نلى اإلاضْٔ بهجاػ ؤلاحغاءاث اإلاطممت للخطٛى نلى  -

ٗاَت ألاخضار لًاًت  ض بإن  ٗاَُت ومالثمت جٍا ؤصلت بزباث 

ت ؤو  غ اإلاضْٔ والتي ْض جخؿلب بحغاء حؿٍى ش جٍٓغ جاٍع

 حصخُطها. ؤلاَطاح ننها في البُاهاث اإلاالُت ْض جم

بحغاءاث حصخُظ ألاخضار التي ْض جخؿلب بحغاء  -

ت ؤو ؤلاَطاح ننها في البُاهاث اإلاالُت، والتي ًخم  الدؿٍى

غ اإلاضْٔ  ش جٍٓغ ذ ممً٘ لخاٍع الُٓام بها في ؤْغب ْو

جخػمً جضُْٔ ؤلاحغاءاث التي ْامذ ؤلاصاعة بىغهها 

للخإٖض مً ؤن ألاخضار الالخٓت ْض شخطذ، ٖما 

ٗاهذ َىإ ؤًت جخػمً ؤلاؾخُ ؿاع مً ؤلاصاعة َُما بطا 

ؤخضار الخٓت خضزذ والتي ْض ًٙىن لها جإزحر نلى 

  البُاهاث اإلاالُت.

غ  ش جلٍغ ش الىشىف اإلاالُت وجاٍع أخضار وكػذ بين جاٍع

 اإلاضكم:

31-12- N .ش بُْاٛ لٓىاثم اإلاالُت  جاٍع

30-04- N+1 .ش جإؾِـ الٓىاثم اإلاالُت  جاٍع

06-10- N+1ِش جإؾ غ.جاٍع  ـ انضاص الخٍٓغ

06-30- N+1.بوهٓاص الجمهُت الهامت الهاصًت 

07-31- N+1.ش وشغ الٓىاثم اإلاالُت  جاٍع

مً واحب اإلاضْٔ وغو ؤلاحغاءاث الُُ٘لت بجمو  -

الهىاضغ اإلاثبخت الٙاَُت واإلاالثمت التي مً شإجها جدضًض 

ش ال٘شٍى اإلاالُت  ٗاهذ ألاخضار الىاْهت بحن جاٍع ما بطا 

ش بضضاع  غ والتي جخؿلب بخضار حهضًالث نلى  وجاٍع الخٍٓغ

 ال٘شٍى اإلاالُت، ْض جم جدضًضَا.

بن بحغاءاث جدضًض ألاخضار التي ْض جخؿلب بحغاء  -

حهضًالث في ال٘شٍى اإلاالُت والتي ًخم الُٓام بها في 

غ اإلاضْٔ جخػمً  ش جٍٓغ ش ممً٘ مىه لخاٍع ؤْغب جاٍع

ٗاَت ؤلاحغاءاث اإلاىغىنت مً ؾٍغ ؤلاصاعة  مً بصعإ 

ؤحل الخإٖض ؤن ألاخضار الالخٓت ْض جم جدضًضَا ٖما 

جخػمً ؾلباث للخطٛى نلى مهلىماث مً ؤلاصاعة ما 

اث اإلاالُت.    ٗان لؤلخضار الالخٓت جإزحر نلى ال٘شَى  بطا 

ت. - ش الخىخُض خؿب اإلاىكىمت اإلاالُت الجؼاثٍغ  جىاٍع

غ اإلاضكم وكبل إضضاع  ش جلٍغ خلابم مىدشفت بػض جاٍع

 إلاالُت:البُاهاث ا

ال ًخدمل اإلاضْٔ ؤًت مؿاولُت للُٓام بةحغاءاث ؤو  -

ش  لهمل ؤي بؾخُؿاع ًخهلٔ بالبُاهاث اإلاالُت بهض جاٍع

غ اإلاضْٔ.  جٍٓغ

بل بضضاع  - غ اإلاضْٔ ْو ش جٍٓغ نىض بؾالم اإلاضْٔ بهض جاٍع

غي نلى  البُاهاث اإلاالُت نلى واْهت ْض جازغ بشٙل حَى

 البُاهاث اإلاالُت في خاحت بلى حهضًل.

غ الخضكُم إلى غاًت  ش جلٍغ خلابم أغلم بيا اإلاضكم بػض جاٍع

ش إغخماص الىشىف اإلاالُت:  جاٍع

الُٓام بةحغاءاث الخضُْٔ نلى ال٘شٍى بال ًلؼم اإلاضْٔ  -

غ  ش بضضاع جٍٓغ  ٍ.اإلاالُت بهض جاٍع

ٍغ ْبل اإلاطاصْت  - نىض بنالم ؤلاصاعة اإلاضْٔ بضضاع جٍٓغ

نلى البُاهاث اإلاالُت، ًدضر مً شإهه ؤن ًدضر 

ٗاهذ  غ ًجب نلُه جدضًض ما بطا  حهضًالث نلى الخٍٓغ

 ال٘شٍى اإلاالُت في خاحت بلى حهضًل.
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في خالت نضم ُْام ؤلاصاعة بخهضًل البُاهاث اإلاالُت في  -

  قغوٍ ٌهخٓض َيها اإلاضْٔ بػغوعة الخهضًل.

بطا لم حهضٛ ؤلاصاعة ال٘شٍى اإلاالُت في قغوٍ ٌهخبر  -

بها، بؾخىحب نلى اإلاضْٔ ؤهه مً الػغوعي الُٓام 

 . ٍغ  اإلاضْٔ حًُحر عؤًه زم بعؾاٛ جٍٓغ

 خلابم مىدشفت بػض إضضاع البُاهاث اإلاالُت:

ال جٓو نلى اإلاضْٔ بهض بضضاع البُاهاث اإلاالُت ؤًت مؿاولُت 

 لهمل ؤًت بؾخُؿاعاث جخهلٔ بخلٚ البُاهاث اإلاالُت.

 خلابم أغلم بيا اإلاضكم بػض وشغ الىشىف اإلاالُت:

ضْٔ بإًت بحغاء جضُْٔ نلى ال٘شٍى اإلاالُت بهض ال ًلتزم اإلا

ا.  بشهاَع

 

م " اإلاطضع:  ".560بنخماصا نلى مهُاع الخضُْٔ الجؼاثغي والضولي طو ْع
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 زاجمت الفطل:

ٓها مو جم مً زالٛ َظا الُطل الخؿلو لىاْو الخضُْٔ في الجؼاثغ والٓىاهحن والخىكُماث التي جد٘مها ومضي جىاَ

غ اإلاهىت وبنؿاءَا  اإلاهاًحر الضولُت للخضُْٔ الخكىا مجمىنت مً اإلاهاًحر والٓىاهحن التي جد٘مها والتي حؿعى بلى جؿٍى

ض مً اإلاطضاُْت والثٓت في ؾالمت اإلاهلىماث اإلآضمت مً ؾٍغ ؤصخاب اإلاهىت وجىحيهها إلاؿخهمليها مً الجهاث  اإلاٍؼ

 اإلاسخطت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثانًالفصل ال

لمعلومة المالٌة فً المؤسسة أثر جودة ا

.اإلقتصادٌة  



 ودة المعلومة المالٌة فً المؤسسة اإلقتصادٌة.جأثر                                  الفصل الثانً:

 

 

 جمهُض:

انلُت اإلااؾؿت ؤلاْخطاصًت لظلٚ بججهذ  ؤضبدذ اإلاهلىماث اإلاالُت نىطغا َاما ًلهب صوعٍ في جدضًض الُ٘اءة َو

ت بلى جطمُم وبىاء ؤهكمت اإلااؾؿاث  لهظٍ اإلاهلىماث مً ؤحل الؿُؿغة نلى ال٘م الهاثل مً اإلاهلىماث الػغوٍع

ت ختى حؿخؿُو ؤصاء إلصاعة اإلااؾؿت، وطلٚ لػمان وض اث ؤلاصاٍع ٗاَت اإلاؿخٍى ت وصخُدت بلى  ٛى مهلىماث مىزْى

 مهمتها نلى ؤؾـ صخُدت بما ًدٓٔ مطالر اإلااؾؿت وؾيخؿّغ في َظا الُطل بلى:

 اإلاهلىمت اإلاالُت. -

 نمىمُاث خٛى الٓىاثم اإلاالُت.   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ودة المعلومة المالٌة فً المؤسسة اإلقتصادٌة.جأثر                                  الفصل الثانً:

 

 

: اإلاػلىمت اإلاالُت.  اإلابدث ألاٌو

: هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي.اإلاؿلب ألا   ٌو

هكغا للكغوٍ ؤلاْخطاصًت وؤلاحخمانُت والخٓضم الُني باإلغاَت بلى بحؿام صوع ؤلاصاعة وما ًدبهه مً غغوعة  -

جىاَغ اإلاهلىماث اإلاؿانضة في بجساط الٓغاعاث، قهغث الخاحت اإلااؾت بلى وحىص هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي خُث 

ذ اإلاهاضغ زغوة َامت، بط ًدٓٔ ؤلاؾخًالٛ ألامثل لها حشٙل اإلاهلىماث اإلاداؾبُت في  هجاخا وغماها إلؾخمغاع الْى

هخبر هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي حؼءا مً هكام اإلاهلىماث ال٘لي، خُث ًاصي َظا الىكام صوعا مهما  اإلااؾؿت، َو

حر َظ خم جَى ذ اإلاىاؾب ٍو هاال مً زالٛ جؼوٍض مخسظ الٓغاعاث بمهلىماث صُْٓت في الْى ٍ اإلاهلىماث مً زالٛ َو

 ال٘شٍى اإلاالُت.

 :مفهىم هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي 

ٌهض هكام اإلاهلىماث اإلاطضع ألاؾاس ي لتزوٍض ؤلاصاعة باإلاهلىماث اإلاىاؾبت لهملُت بجساط الٓغاعاث وهكام اإلاهلىماث َى 

مُُضة حؿمذ بالخطٛى  مجمىنت مً اإلاىاعص واإلاٙىهاث اإلاترابؿت مو بهػها بشٙل مىخكم، مً ؤحل بهخاج مهلىماث

ذ اإلاىاؾب مً ؤحل مؿانضتهم في  ً، بًطاٛ اإلاهلىماث بلى اإلاؿخسضمحن بالشٙل اإلاالثم وفي الْى نلى مهالجت، جسٍؼ

لت بليهم.    1ؤصاء الىقاثِ اإلاٗى

مً٘ حهٍغِ هكام اإلاهلىماث  ؤًػا بإهه طلٚ الىكام الظي ًخػمً مجمىنت مخجاوؿت ومترابؿت مً ألانماٛ ٍو

جٓىم بخجمُو وحشًُل وبصاعة وعْابت البُاهاث بًغع بهخاج وجىضُل مهلىماث مُُضة إلاؿخسضمي الٓغاعاث  والهىاضغ،

  2مً زالٛ شب٘ت مً ْىىاث وزؿىؽ ؤلاجطاٛ.

هخبر هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي ؤخض ألاهكمت الُغنُت لىكام اإلاهلىماث والظي ٌؿمذ بخدُٓٔ ٗل َظٍ ألاَضاٍ بط  َو

 اإلاداؾبي مً:ًخٙىن هكام اإلاهلىماث 

 :حشمل البُاهاث، التي جمثل اإلااصة الخام للىكام، خُث ًجب ؤن جغجبـ البُان بيشاؽ الُ٘ان  اإلاضزالث

ؤلاْخطاصي صون يحٍر مً الُ٘اهاث ألازغي، ؤن جٙىن ْابلت للُٓاؽ ال٘مي في ضىعة هٓضًت وؤن جٙىن ْابلت 

  3للخدُٓٔ.

 :لُت للمضزال  اإلاػالجت ب الخلخُظ والخدلُل.جخمثل في الهملُت الخدٍى  ث )البُاهاث( مً زالٛ الدسجُل، الخبٍى

 :اٍ الضازلُت والخاعحُت اإلاسغحاث هي هاجج نملُت اإلاهالجت، جخمثل في اإلاهلىماث التي جؼوص لؤلؾغ  اإلاسغحاث

  4التي حؿاَم في بجساط الٓغاعاث وججؿض َظٍ اإلاهلىماث في ال٘شٍى اإلاالُت.للماؾؿت، 
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 1ظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي.(: ه02الشيل عكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

حهض البُاهاث التي جخىلض نً ألاخضار التي ًٓىم بها الُ٘ان ؤلاْخطاصي بمثابت مضزالث لىكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي، 

بمهنى اإلااصة الخام التي ججغي نليها نملُت اإلاهالجت وهي ؤخضار ونملُاث طاث ؾبُهت مالُت، خُث حشٙل الجؼء 

 ٛ.ألاو 

ٌؿخسضمها  التي ؤما الجؼء الثاوي ًخػمً مجمىنت مً الهملُاث جخمثل في اإلاهالجت التي جػم الىؾاثل وؤلاحغاءاث

لها بلى مهلىماث مُُضة في جهاًت  الىكام إلاهالجت البُاهاث ألاولُت )اإلاضزالث( اإلاهبرة نً ألاخضار ؤلاْخطاصًت، لخدٍى

ب، الخلخُظ والخدلُل، خُث ًخم جىُُظ َظٍ اإلاؿاٍ )اإلاسغحاث( َظٍ الىؾاثل جخلخظ بةحغا ءاث: الدسجُل، الخبٍى

 2ؤلاحغاءاث بالضَاجغ والسجالث اإلاسخلُت ٖضَتر الُىمُت وصَتر ألاؾخاط.

 ًمً٘ جىغُذ نملُت اإلاهالجت نلى الىدى آلاحي:

ؤن ٗل نملُت طاث ؾغفي الهملُت التي ْام بها الُ٘ان ؤلاْخطاصي خُث ًٓطض بهملُت الخدلُل الخهٍغ نلى  الخدلُل:

حن ؤخضَما ًؿلٔ نلُه الؿٍغ اإلاضًً وآلازغ ًؿلٔ نلُه الهمل الضاثً حهخبر نملُت الخدلُل مً ؤَم الهملُاث  ؾَغ

 التي حهخمض نليها اإلاهالجت الُغنُت ألازغي، خُث ًترجب نلى الخؿإ َيها الهضًض مً ألازؿاء الخالُت لهملُت اإلاهالجت.

 لهملُت الخدلُل خُث ًخم بزباث الهملُاث التي جم جدلُلها في السجالث اإلاداؾبُت.حهض الخؿىة الخالُت  الدسجُل:

ب: ب التي جلي نملُت الدسجُل، خُث ًخم حسجُل ألاخضار التي حشتٕر في الخإزحر نلى ؤخض  الخبٍى حهخبر نملُت الخبٍى

و ٗل ألاخضار ؤلاْخطاصًت اإلاىاعص ؤلاْخطاصًت ؤو بؾخسضاماتها مو بهػها البهؼ، َهلى ؾبُل اإلاثاٛ ًخم ججمُ

ٗاهذ جخهلٔ بهملُاث حؿضًض ؤو جدطُل للىٓىص، بىُـ الُ٘غة ًخم ججمُو  ىت مو بهػها البهؼ ؾىاء  اإلاخهلٓت بالخٍؼ

ٗاهذ جغجبـ بهملُت شغاء هٓضي ؤو نلى الخؿاب ٖما ًخم ججمُو  حمُو الهملُاث الخاضت بشغاء البػانت ؾىاء 

 خؿاب. الٗاهذ هٓضا ؤو نلى الهملُاث الخاضت ببُو البػانت ؾىاء 

اإلاىحىصة في صَتر ألاؾخاط بخلخُظ ألاخضار مً زالٛ وغو ًٓىم اإلاداؾب بهض نملُت جغضُض الخؿاباث  الخلخُظ:

 في محزان اإلاغاحهت، الظي ًيبػي ؤن ٌهاصٛ َُه مجمىم ألاعضضة الضاثىت.ؤعضضة جلٚ الخؿاباث 

مثل في اإلاسغحاث التي جػم ال٘شٍى اإلاالُت، خُث جغجبـ صْت ؤما الجؼء الثالث مً هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي ًخ -

واإلاسغحاث، لظا ًيبػي نلى اإلاداؾب الخإٖض مً صْت اإلاضزالث ونملُت اإلاسغحاث بضْت نملُتي اإلاضزالث 

 اإلاهالجت ختى ًمً٘ ؤلانخماص نلى َظٍ اإلاهلىماث )اإلاسغحاث( في نملُت بجساط الٓغاع.
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 1ػلىماث اإلاداؾبي.(: أحؼاء هظام اإلا03الشيل عكم )

 

 

 

 

 

 اإلاؿلب الثاوي: اإلاػلىمت اإلاالُت وزطابطها.

ذ  غث اإلاهلىماث اإلاالُت الٙاَُت وفي الْى جاصي الىقُُت اإلاالُت صوعَا الغثِس ي وؤلاؾتراجُجي في اإلااؾؿت بطا جَى

َُه واإلادُـ الظي  الىاْو الظي ٌهِشاإلاىاؾب وبشٙل صخُذ وصُْٔ خُث ؤضبذ بلؼاما نلى مخسظ الٓغاع ؤن ٌهٍغ 

ت حُضة وشاملت جكهغ لىا ألاَمُت ال٘بحرة التي ج٘دؿبها اإلاهلىماث في ؾبُل صنم وجىحُه مخسظ ًخُانل مهه  مهَغ

 الٓغاع.

 :مفهىم اإلاػلىمت اإلاالُت 

هي بُاهاث مثل الخطيُُاث ؤلاثخماهُت وؤعضضة الخؿاباث والبُاهاث الىٓضًت ألازغي اإلاخهلٓت بصخظ ؤو ماؾؿت 

 ألازغي. اإلاالُت حؿخسضم في بنضاص الُىاجحر وجُُٓم ؤلاثخمان ومهامالث الٓغوع وألاوشؿتوالتي 

ل  23الجمػت  http//ar.thpanorama.com/articleزطابظ اإلاػلىماث اإلاالُت:   .16:41 2021أفٍغ

ت مً ؤضٛى ؤو بلتزاماث ؤو خّٓى اإلالُ٘ت ؤو جسظ ألاصاء  ِ اإلاالي للشٖغ اإلاالي مً هي ؤي مهلىماث جسظ اإلاْى

 بًغاصاث ؤو مطغوَاث.

http//specialities.bayt.com  ل  23الجمػت  .17:03 2021أفٍغ

 :زطابظ اإلاػلىمت اإلاالُت 

ًخمثل الًغع مً زطاثظ اإلاهلىمت اإلاالُت في بعحام ؤَمُت مدخىاَا اإلاهلىماحي، خُث جطِ َظٍ الخطاثظ نضصا 

الضاللت، الىغىح، الٓابلُت َظٍ الخطاثظ جخمثل في  مً الؿماث التي ًجب ؤن جدخىي نليها ال٘شٍى اإلاالُت

ٗاآلحي: ُت،   للمٓاعهت واإلاىزْى

 :اإلاهلىمت طاث الضاللت هي اإلاهلىمت التي جازغ نلى بجساط الٓغاع إلاؿخهملي ال٘شٍى اإلاالُت، ٖما ًجب ؤن  الضاللت

الؿمت بؿت باإلااؾؿت، َظٍ ألاخضار اإلااغُت، الخاغغة واإلاؿخٓبلُت اإلاغجحؿانض اإلاؿخهملحن نلى َهم وجُُٓم 

ا ؤو يُابها في ال٘شٍى اإلاالُت ًازغ نلى )الضاللت( هي بضاللت ألاَمُت  بجساط ْغاع اليؿبُت، بمهنى جىاََغ

.ً    2اإلاؿدثمٍغ
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 :ما ٌؿخلؼم زالزت شغوؽ، ؤن الخاٛ اإلاهلىمت اإلآضمت في ال٘شٍى اإلاالُت، ًجب ؤن ًُهم اإلاؿخهملىن في  الىغىح

ت مهٓىلت لؤلوشؿت ؤلاْخطاصًت للماؾؿت، اإلاداؾبت ولضحهم ؤلاصاعة لضعاؾت ًٙىن لضي اإلاؿخهم لىن مهَغ

ٓت مجتهضة.    1ال٘شٍى اإلاالُت بؿٍغ

 :نبر الؼمً نلى ًجب ان جٙىن ال٘شٍى اإلاالُت ْابلت للمٓاعهت في الؼمً واإلاٙان. جضٛ اإلآاعهت  اللابلُت للملاعهت

ىتها مً مضة ػمىُت بلى ؤزغي، بغاَت بلى طلٚ ؿت بمٙاهُت مخابهت جؿىع الىغهُت اإلاالُت للماؾ ؤصائها ؤو جؿىع زٍؼ

جػم ال٘شٍى اإلاالُت مبالٌ الؿىت الخالُت والؿىت اإلااغُت، ًيبػي ؤن حؿخسضم اإلااؾؿت هُـ الؿّغ اإلاداؾبُت 

ٓت مداؾبُت بشغؽ ؤن  هي بمثابت في اإلاٙان  مبرعة. اإلآاعهت ٙىن جلٙي ًٙىن للمٓاعهت مهنى، خُث ًم٘نها حًُحر ؾٍغ

ً لخمُ٘نهم مً مٓاعهت ال٘شٍى اإلاالُت بحن مسخلِ اإلااؾؿاث في هُـ الٓؿام مثال.    2مغحو َام للمؿدثمٍغ

 :ت بمهنى ال جدخىي ؤي زؿإ،  اإلاىزىكُت ٗي جٙىن مهمت ًجب ؤن جٙىن اإلاهلىمت اإلاىحىصة في ال٘شٍى اإلاالُت مىزْى

ٗاآلحي: ُت زالزت زطاثظ وهي   3 جخؿلب اإلاىزْى

جُػُل الؿبُهت ؤلاْخطاصًت للمهاملت )ؤو الخضر(  لىبجٓىص الىاكؼ ؤلاكخطاصي غلى اإلاظهغ اللاهىوي:  أؾبلُت - أ

تها اإلاداؾبُت وجٓضًمها في ال٘شٍى اإلاالُت.  نىض حؿٍى

ل الؿبُهت الٓاهىهُت للمهاملت  ال ًخم ججاَلها، لً٘ ًخم وغهها في اإلاغجبت الثاهُت، مثل ألاضٛى اإلاؿخإحغة بالخمٍى

 عي جٓضم في محزاهُت اإلااؾؿت بحن الخثبُخاث ألازغي، بِىما اإلااؾؿت لِؿذ مال٘ت لها ْاهىهُا.ؤلاًجا

 حشترؽ جٓضًم مهلىمت لِـ لها يغع جىحُه ْغاع اإلاؿخهملحن في بججاٍ مدضص مؿبٓا. الحُاص: - ب

ت إلجساط الٓغاع ؤلاْخطاصي، مو ألازظ بهحن ؤلا  الشمىلُت: - ث حر ٗل اإلاهلىماث الػغوٍع نخباع ألاَمُت حؿخلؼم جَى

 اليؿبُت لٙل َظٍ اإلاهلىماث.

ت  الحظع: - ر في الخدػحر جٓىم نلى ألازظ بهحن ؤلانخباع صعحت مهُىت مً الخُؿت نىض مماعؾت ألاخٙام الػغوٍع

للخٓضًغاث، ألامغ الظي ٌؿدبهض اإلابالًت في جُُٓم ألاضٛى ؤو اإلاىخىحاث ونضم جُُٓم الخطىم ؤو ألانباء بإْل مً 

 ُْمتها.

ُت نً الىغهُت اإلاالُت وؤصاء اإلااؾؿت خُث ًاصي  ٓضمجًجب ؤن  الىفُت:الطىعة  - ج ال٘شٍى اإلاالُت ضىعة َو

     بخترام ٗل اإلاباصت اإلاداؾبُت بلى جدُٓٔ َظا الًغع.

 اإلاػلىمت اإلاالُت.(: زطابظ 04الشيل عكم )
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خصائص 
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 القابلٌة للمقارنة
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ت الحضًثت للمػلىمت اإلاالُت.   اإلاؿلب الثالث: الىظٍغ

 ت الح  ضًثت للمػلىمت اإلاالُت: الىظٍغ

جخهضص الجهاث التي حؿخهمل اإلاهلىمت اإلاالُت، خُث جىكغ ٗل حهت بلى اإلاهلىمت اإلاالُت بىكغة حؿعى مً زاللها بلى 

التي حهغع في جخمثل الجهاث اإلاخهضصة في ألاؾغاٍ الظًً ًٓىمىن بةؾخسضام اإلاهلىماث جدُٓٔ يغع مهحن، 

ٗاهذ َظٍ الهالْت مباشغة ي مً لهم نالْت ال٘شٍى اإلاالُت إلجساط الٓغاعاث، ؤ مثل اإلاالٕ الضاثىحن بالُ٘ان ؾىاء 

ؤو يحر مباشغة مثل اإلادللحن اإلاالُحن، خُث ًٙىهىن بما مؿخسضمحن صازلُحن مثل ؤلاصاعة بمسخلِ والهمالء، 

اتها، مجلـ ؤلاصاعة واإلاىقُحن،  لٙل حهت مً  1حنؤو مؿخسضمحن زاعحُحن مثل الضاثىحن، اإلاىعصًً واإلاؿاَممؿخٍى

ٗاآلحي:  َظٍ الجهاث يغع ٌؿعى بلى جدُٓٓه نىض بؾالنه نلى اإلاهلىمت اإلاالُت 

 :اتها للمهلىمت اإلاالُت أليغاع مخهضصة منها: جم٘حن ؤلاصاعة مً  إصاعة اإلاؤؾؿت جدخاج بصاعة ماؾؿت بمسخلِ مؿخٍى

ابت مً زالٛ الخإٖض م ً مضي جدُٓٔ الؿُاؾاث التي عؾمتها، الُٓام بىقاثُها الغثِؿُت، الُٓام بةحغاءاث الْغ

هالت. ت ؤلاصاعة لىخاثج اإلااؾؿت بطىعة مؿخمغة َو ت ؤلاهدغاَاث إلجساط ؤلاحغاءاث الالػمت ومهَغ     2مهَغ

 :حهخم اإلآغغىن باإلاهلىماث التي حؿانضَم في جدضًض مٓضعة الىخضة ؤلاْخطاصًت نلى ؾضاص ْغوغهم  اإلالغغىن

 3ؾخدٓاّ.والُىاثض اإلاخهلٓت بها نىض ؤلا 

 :ٗاث مً الُئاث الخٍغطت نلى جدبو اإلايشإة التي ٌشترون منها:  الػمالء ض ؤن نمالء اإلايشإة زاضت الشغ مً اإلاٖا

َاؾخٓغاع الىغو اإلاالي للمىعص مً ألامىع الهامت للهمُل، َالهمالء بداحت مؿخمغة للمهلىماث نً مىخجي اإلايشإة 

 ، ؾّغ الؿضاص....بلخ.الىغو ؤلاثخماوي، شغوؽ الخطم وؾُاؾاث البُو

  مؿخسضمي اإلاهلىماث اإلاداؾبُتwww.business4lions.com /  ل  25ألاخض  .17:36ؤٍَغ

 :ؤو اإلاؿدثمغون الخالُىن واإلا اإلاؿدثمغون ً غجٓبىن في بجساط ْغاع ؤلاؾدثماع، ٌؿعى اإلاؿدثمغ ًٓطض باإلاؿدثمٍغ

ؼ اإلاا ت مطاصع الغشُض بلى الخطٛى نلى مهلىماث نً اإلاٖغ ُٙلها لي للميشإة مهَغ ؤمىالها وؤوحه بؾخسضاماتها َو

ت اإلآضعة  لي بلى حاهب مهَغ ا اإلاخهضصة...بلخ.الخمٍى  اليؿبُت للميشإة وصعاؾت جضَٓاتها الىٓضًت مً مطاصَع

 .17:55مؿخسضمي اإلاهلىماث اإلاداؾبُت، هُـ اإلاغحو الؿابٔ 

 :ابت نلى ألاؾهاع، جٓضًم جؿلو الخٙىمت نلى اإلاهلىمت اإلاالُت ألي الحىىمت غاع مخهضصة منها خؿاب الػغاثب الْغ

 4بناهاث مالُت ؤو بنُاءاث مً صَو الػغاثب.

 :ً ٗالىٓاباث الهمالُت  إؾخػماٌ اإلاػلىمت اإلاالُت مً كبل آلازٍغ َىإ حهاث ؤزغي جدخاج لئلؾالم نلى اإلاهلىمت 

اصًىن إلاهالجت الخطخم وججضًض ألاؾهاع، لًغع جدضًض ألاحىع والػمان ؤلاحخماعي، ؤًػا اإلادللىن ؤلاْخط

ت والطىانُت التي جدخاحها إلنضاص الضعاؾاث والخدلُل ؤلاخطاجي.   5باإلغاَت بلى الًٍغ الخجاٍع

 

 

 

                                                           
 .28، ص: 2009، ازغاء لليشغ والخىػَو، نمان، 1، ؾبهت1زالض حماٛ حهاعاث وآزغون، مباصت اإلاداؾبت اإلاالُت، حؼء -1
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 اإلابدث الثاوي: غمىمُاث خٌى اللىابم اإلاالُت.

: اللىابم اإلاالُت وزطابطها.     اإلاؿلب ألاٌو

ظا مالخٓها ٖغؾالت مىحهت مً ؤلاصاعة بلى اإلاؿاَمحن مً ؤحل بؾالنها نلى مجمىنت مً  حهخبر الٓىاثم اإلاالُت ٖو

لت بليهم في بؾاع نٓض  اإلاهلىماث جخهلٔ بٙل ألاوشؿت التي ْامذ بها ؤلاصاعة ؤو بؾاعاتها مً ؤحل حؿُحر اإلااؾؿت اإلاٗى

ٗالت.  الى

 :ف اللىابم اإلاالُت  حػٍغ

ؼ عبخي في - ؼ اإلاالي ومٖغ ٗان طلٚ في  هي وؾُلت لىٓل ضىع مجمهت نً اإلاٖغ اإلاشغوم لٙل مً حهمه ؤمغ اإلاشغوم ؾىاء 

   1صازل اإلاشغوم ؤو زاعحه.

ُت للىغهُت اإلاالُت للُ٘ان وهجانخه، ٖما جػبـ جدذ  - هي جلٚ ال٘شٍى اإلاالُت التي ًجب ؤن جُغع بطُت َو

ً وحهض مً ؤحل ؤْطاٍ ) ش بُْاٛ الؿىت اإلاالُت اإلاداؾبُت جٓى 04مؿاولُت اإلاؿحًر م ال٘شٍى ( ؤشهغ مً جاٍع

اإلاالُت مهلىماث حؿمذ بةحغاء مٓاعهاث مو الؿىت اإلاالُت وججضع ؤلاشاعة بلى بلؼامُت نغع ال٘شٍى اإلاالُت 

  2بالهملت الىؾىُت.

ٗاث اإلاؿاَمت مغجبت  - ا الشغ ٔ مىاضُاث  فيهي مجمىنت مً البُاهاث اإلاالُت ألاؾاؾُت التي جطضَع حضاٛو حهض َو

 3اَُم واإلاباصت اإلاداؾبُت، ونلى ؤؾاؽ مىؿٓي وبطىعة مدؿٓت.مهُىت وطلٚ بمىحب مجمىنت مً اإلاُ

 :زطابظ اللىابم اإلاالُت 

حهض زطاثظ الٓىاثم اإلاالُت ضُاث ججهل اإلاهلىماث الىاعصة في ْىاثم مالُت مُُضة للمؿخسضمحن يالبا ما جكهغ في 

 منها في: ضىعة ضاصْت وناصلت ؤو جمثل بهضالت َظٍ اإلاهلىماث وجخمثل َظٍ الخطاثظ ألاؾاؾُت

 :بن بخضي الخطاثظ للمهلىماث الىاعصة بالٓىاثم اإلاالُت هي ْابلُتها للُهم اإلاباشغ مً ْبل  اللابلُت للفهم

ت باألنماٛ  .اإلاؿخسضمحن لهظا الًغع َةهه مً اإلاُترع ؤن ًٙىن لضي اإلاؿخسضمحن مؿخىي مهٓٛى مً اإلاهَغ

ونلى  ي صعاؾت اإلاهلىماث بالٓضع اإلاهلىم مً الهىاًت،الغيبت فواليشاؾاث ؤلاْخطاصًت واإلاداؾبت ٖما ؤن لضحهم 

ٗاهذ  ٗل خاٛ َةهه ًجب نضم بؾدبهاصاإلاهلىماث خىٛ اإلاؿاثل اإلاهٓضة التي ًجب بصزالها في الٓىاثم اإلاالُت بن 

 4مالثمت لخاحاث ضاوعي الٓغاعاث ؤلاْخطاصًت بذجت ؤهه مً الطهب َهمها مً ْبل بهؼ اإلاؿخسضمحن.

 :إلاهلىمت مُُضة ًجب ؤن جٙىن مالثمت لخاحاث ضىام الٓغاع، وجٙىن اإلاهلىماث مالثمت نىضما خٙىن ال اإلاالبمت

جازغ الٓغاعاث ؤلاْخطاصًت للمؿخسضمحن بمؿانضتهم في جُُٓم ألاخضار اإلااغُت والخاغغة واإلاؿخٓبلُت ؤو نىضما 

ض ؤو جصدر جُُٓماتهم اإلااغُت.  5جٖا

 :هخمض نليها وجدؿم اإلاهلىماث باإلاطضاُْت بطا لخٙىن اإلاهلىماث مُُضة ًجب ؤن  اإلاطضاكُت جٙىن مىزّى َيها َو

ٗان  بةمٙان اإلاؿخسضمحن ؤلانخماص نليها ٖمهلىماث حهبر بطضّ نما ٗاهذ زالُت مً ألازؿاء الهامت والخدحز و

                                                           
ت، ص:  -1  .43ؤخمض مدمض هىع، مباصت اإلاداؾبت اإلاالُت، صعا الجامهت، ؤلاؾ٘ىضٍع

غ اإلاالُت ؤؾـ الانضاص والهغع والخد -2 ت، ؾاّع نبض الهاٛ خماصة، جٓاٍع  .38، ص: 2000لُل، صاع الجامهت، ؤلاؾ٘ىضٍع
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، ص:  -5  .50ؤمحن الؿُض ؤخمض لؿُي، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
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و ؤن حهبر نىه، َُمً٘ ؤن جٙىن اإلاهلىماث مالثمت ولً٘ يحر مىزّى َيها بؿبُ هتها ًٓطض ؤن حهبر نىه ؤو مً الخْى

ٓت جمثُلها لضعحت ؤن ؤلانتراٍ بها ًمً٘ ؤن ًٙىن مػلال.ؤ  1و ؾٍغ

  :نلى مٓاعهت الٓىاثم اإلاالُت للميشإة اإلاسخلُت نبر الؼمً مً اللابلُت للملاعهت ً ًجب ؤن ًٙىن اإلاؿخسضمحن ْاصٍع

ؼ اإلاالي وفي ألاصاء ٖما ًجب ؤن ًٙىن  ثم اإلاالُت للميشاة بمٓضوعَم مٓاعهت الٓىاؤحل جدضًض ؤلاججاَاث في اإلاٖغ

ا اإلاالُت ونلُه َةن نملُت ُْاؽ ونغع  ا اإلاالُت وؤصائها والخًحراث في مغاَٖؼ اإلاسخلُت مً ؤحل ؤن ًُٓمىا مغاَٖؼ

اإلادشابهت وألاخضار الخغي ًجب ان جخم نلى ؤؾاؽ زابذ في اإلايشاة ُْاؽ ونغع ألازغ اإلاالي للهملُاث اإلاالُت 

    2ؽ زابذ للميشإة اإلاسخلُت.نبر الؼمً لخلٚ اإلايشإة ونلى ؤؾا

 وزابم اللىابم اإلاالُت.اإلاؿلب الثاوي: 

ت اإلاالي وطلٚ لئلؾخُاصة مىه مً ْبل اإلاهخمحن  ؼ الشٖغ حهخبر الٓىاثم اإلاالُت اإلايشىعة بمثابت بنتراٍ ؤو جىغُذ إلاٖغ

 ومؿخسضمي َظٍ الٓىاثم والتي جطىِ بلى ما ًلي:

 :اإلايزاهُت 

ش مهحن، اإلاحزاهُت هي وزُٓت مداؾبُ خُث حهخبر ضىعة ت جىضر الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت وممخلٙاتها في جاٍع

هبر ننها بالىزُٓت اإلاداؾبُت التي حهؿي ضىعة ضاصْت وممخلٙاث  ش َو َىجىيغاَُت للماؾؿت نىض َظا الخاٍع

 والشٙل الخالي ًىضر همىطج لىزُٓت اإلاحزاهُت. 3اإلااؾؿت،

 (: همىطج للميزاهُت.05الجضٌو عكم )

 ضٛى اإلاخضاولتألا 
 اإلابالٌ

 الخطىم اإلاخضاولت
 اإلابالٌ

 بؾم الخؿاب بؾم الخؿاب

 البىٚ

 ّ  الطىضو

 ؤوعاّ الٓبؼ

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

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

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

 ؤوعاّ الضَو

 اإلاضًىىن 
............. 

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

 ............. مجمىم الخطىم اإلاخضاولت ............. مجمىم ألاضٛى اإلاخضاولت

 ............. الخطىم الثابخت ............. ألاضٛى الثابخت

 ؤعاض ي

 مباوي
............. 

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

لت ألاحل  ْغوع ؾٍى

 الضاثىىن اإلاضًىىن 

 خّٓى اإلالُ٘ت

 عؤؽ اإلااٛ

 ؤلاخخُاؾاث

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

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

 .............. الثابختمجمىم الخطىم  ............. مجمىم ألاضٛى الثابخت

 ٛ  .............. اإلاجمىم الخطىم ............. اإلاجمىم ألاضى

 ال٘خاب اإلاضعس ي اإلآغع للؿىت الثالثت زاهىي شهبت حؿُحر وبْخطاص بالخطٍغ مً الؿالبت. اإلاطضع:

                                                           
، ص:  -1  .54ؤمحن الؿُض ؤخمض لؿُي، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
، ص:  -2  .58ؤمحن الؿُض ؤخمض لؿُي، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
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 جػم اإلاحزاهُت ما ًإحي:

 : طاصًت ماغُت جغجٓب منها حني مؼاًا نباعة مىاعص مغاْبت مً ؾٍغ اإلااؾؿت هاججت نً ؤخضار بْخ ألاضٌى

 بْخطاصًت مؿخٓبلُت.

 نلى بهٓػائها زغوج مىاعص جمثل  : نباعة نً بلتزاماث خالُت للماؾؿت هاججت نً ؤخضار ماغُت، ًترجبالخطىم

 مىاَو بْخطاصًت.

 :اؾؿت.جمثل الثروة "اإلاداؾبُت" للمؿاَمحن التي حلبها اإلاؿاَمىن ؤو اإلاٙىهت مً ؾٍغ اإلا ألاضٌى الخاضت 

 

جىٓؿم اإلاحزاهُت بلى حؼؤًً: ألاضٛى والخطىم. ؤضٛى اإلاحزاهُت َى ما جمخل٘ه اإلااؾؿت )جثبُخاث، مسؼوهاث، طمم(،  -

خُث جطىِ نىاضغ ألاضٛى خؿب ؾُىلتها جغجِبا جطانضًا، ؤما زطىم اإلاحزاهُت َهي بلتزاماث اإلااؾؿت بججاٍ 

   1م جطانضًا خؿب صعحت بؾخدٓاْها.الًحر )صًىن( واإلاال٘حن )عؤؽ اإلااٛ( خُث جطىِ الخطى 

- :  2جبرػ اإلاحزاهُت بطىعة مىُطلت الُطٛى آلاجُت نلى ألاْل نىض وحىص نملُاث جخهلٔ بهظٍ الُطٛى

 ٌ  الخطىم ألاضى

ت. -  الخثبُخاث اإلاهىٍى

 الخثبُخاث الهُيُت. -

ٗاث. -  ؤلاَخال

 اإلاؿاَماث. -

 ألاضٛى اإلاالُت. -

 اإلاسؼوهاث. -

بت )مو جمُحز الػغاثب  -  اإلااحلت(.ؤضٛى الػٍغ

ً وألاضٛى ألازغي اإلامازلت  - الؼباثً اإلاضًىحن آلازٍغ

 )ؤنباء مثبخت مؿبٓا(.

ىت اإلاىحبت. - ىت ألامىاٛ اإلاىحبت ومهضالث الخٍؼ  زٍؼ

ش ؤلاُْاٛ، مو جمُحز  - عئوؽ ألامىاٛ الخاضت جاٍع

ْبل نملُاث الخىػَو اإلآغعة عؤؽ اإلااٛ الطاصع، 

ُت ؤلاخخُاؾاث الىدُجت الطاَؤو اإلآترخت نٓب 

 للؿىت اإلاالُت والهىاضغ ألازغي.

ت التي جخػمً َاثضة. -  الخطىم يحر حاٍع

بت )مو جمُحز الػغاثب اإلااحلت(. -  زطىم الػٍغ

اإلاغضىصاث لؤلنباء و الخطىم اإلامازلت )مىخىحاث  -

 مثبخت مؿبٓا(.

ىت ألامىاٛ  - ىت الؿالبت.زٍؼ   الؿالبت ومهضالث الخٍؼ

 حضٌو خؿاب الىخابج:

م في الخدلُل اإلاالي ٖمخمم للمحزاهُت اإلاداؾبُت الًغع مىه جدلُل هدُجت الؿىت، َةن َى ٖشِ مداؾبي ٌؿخسض

ًدلل  الىخاثج ٗاهذ اإلاحزاهُت حهؿي وغهُت اإلااؾؿت في لخكت مهُىت ناصة مو جهاًت صوعة مهُىت، َةن حضٛو خؿاباث

 ٛ بحن الجضو مُت، ٍو ألامىاٛ وبؾخسضاماتها، مً  مطاصع  ؤوشؿت اإلااؾؿت للخ٘م نلى هجاح ؤو َشل الٓغاعاث الخٍٓى

ذ زالٛ الضوعة ؾىاء صازل اإلااؾؿت ؤو زاعحها، َجضٛو خؿاباث الىخاثج ًترحم وشاؽ  ؤًً ؤجذ وؤًً ضَغ

ؿتهلٚ عئوؽ ؤمىاٛ، َاإلهخاج )الىاجج بالدؿمُت  اإلااؾؿت زالٛ صوعة مهُىت، َظا اليشاؽ ًيخج عئوؽ ؤمىاٛ َو

( واجاإلاداؾبُت( جؿغح مىه بؾتهالٗ    3في ألازحر هخدطل نلى هدُجت الضوعة التي ْض جٙىن عبدا ؤو زؿاعة.ه )ؤنباٍئ
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ُي ببغاَُ -2 ، ص: شٍغ  .47م، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
 . 25، 24، ص: 2012، 2مبإع الؿلىؽ، الدؿُحر اإلاالي، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجؼاثغ، الؿبهت -3
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ٌ ال  (: حضٌو خؿاباث الىخابج.06عكم ) جضو

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .elearn-univ-tlemcen.dz.1 27/04/2021  - 18:05مداغغاث في الدؿُحر اإلاالي 

 Nالؿىت  

 اإلابُهاث واإلاىخىحاث اإلالخٓت.

 ؤلاهخاج اإلاسؼن ؤو ؤلاهخاج اإلاخىٓظ مً اإلاسؼون.

 ؤلاهخاج اإلاثبذ.

 بناهاث ؤلاؾخًالٛ.

 70خـ/

 72خـ/

 73خـ/

 74خـ/

  .ىت اإلاالُتبهخاج الؿ  -1

اث اإلاؿتهل٘ت.  اإلاشتًر

 الخاعحُت ألازغي.الخضماث الخاعحُت والخضماث 

 60خـ/

 62و  61خـ/

  بؾتهالٕ الؿىت اإلاالُت. -2

  (1-2الُٓمت اإلاػاَت لئلؾخًالٛ ) -3

 ؤنباء اإلاؿخسضمحن.

 الػغاثب والغؾىم واإلاضَىناث اإلامازلت.

 63خـ/

 64خـ/

  بحمالي َاثؼ ؤلاؾخًالٛ. -4

 الهملُاجُت ألازغي. اإلاىخىحاث

 ألانماٛ الهملُاجُت ألازغي.

ٗاث واإلااوهاث وزؿاثغ الُٓمت.  اإلاسططاث لئلَخال

 بؾترحام نلى زؿاثغ الُٓمت واإلااوهاث.

 75خـ/

 65خـ/

 68خـ/

 78خـ/

  الىدُجت الهملُاجُت. -5

 اإلاىخىحاث اإلاالُت.

 ألانباء اإلاالُت.

 76خـ/

 66خـ/

  الىدُجت اإلاالُت. -6

  (5+6ًت ْبل الػغاثب )الىدُجت الهاص -7

 نلى الىخاثج الهاصًت.الػغاثب الىاحب صَهها 

 الػغاثب اإلااحلت )حًحراث( نً الىخاثج الهاصًت.

 698و  695خـ

 693و  692خـ

  مجمىم مىخىحاث ألاوشؿت الهاصًت.

  مجمىم ؤنباء ألاوشؿت الهاصًت.

  الىدُجت الطاَُت لؤلوشؿت الهاصًت. -8

 حاث.مىخى  -نىاضغ يحر ناصًت 

 ؤنباء. -نىاضغ يحر ناصًت 

 77خـ/

 67خـ/

  الىدُجت يحر الهاصًت. -9

  ضافي هدُجت الؿىت اإلاالُت. -10

74حـ/+73+حـ/72+حـ/75حـ/  

62+حـ/61+حـ/65حـ/  

 -إنتاج السنة المالٌة 

 إستهالك السنة

القٌمة المضافة لإلستغالل 

64حـ/ - 63حـ/ -  

 75إجمالً فائض اإلستغالل + حـ/

78+ حـ/ 68حـ/ - 65حـ/ -  

66حـ/ - 76حـ/  

 -النتٌجة العادٌة قبل الضرائب 

الضرائب الواجبة والضرائب 

 المؤجلة.

66حـ/ - 77حـ/  

لنتٌجة الصافٌة لألنشطة ا

العادٌة + النتٌجة غٌر 

 العادٌة.
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 :ىت  حضٌو جضفلاث الخٍؼ

مت للخ٘م نلى َهالُت حؿُحر اإلاىاعص اإلاالُت وبؾخسضاماتها وطلٚ بنخماصا نلى نىطغ َى جلٚ ألاصاة الضُْٓت اإلاؿخسض

هخبر ٖجضٛو ُْاصة في ًض الٓمت  ىت الظي ٌهض اإلاهُاع ألاٖثر مىغىنُت في الخ٘م نلى حؿُحر مالُت اإلااؾؿت َو الخٍؼ

حر اليشاؽ ؤو جىؾُهه ؤو الاوسخاب ؤلاؾتراجُجُت )ؤلاصاعة الهلُا( جخسظ نلى غىئها مجمىنت مً الٓغاعاث الهامت ٖخًُ

ا.  مىه ؤو الىمى ويحَر

ظلٚ  ا ٖو وحهضٍ بلى بنؿاء مؿخهملي ال٘شٍى اإلاالُت ؤؾاؾا لخُُٓم مضي ْضعة اإلااؾؿت نلى جىلُض ألامىاٛ وهكاثَغ

 1اإلاهلىماث بشإن بؾخسضام الؿُىلت اإلاخاخت لضي اإلااؾؿت.

ٌ ال ىت.07عكم ) جضو  (: حضٌو جضفلاث الخٍؼ

 خظتمال  البُان
 الؿىت اإلاالُت

 ن

الؿىت 

 اإلاالُت

 1 -ن 

ىت اإلاالُت اإلاخإجُت مً ؤوشؿت ؤلاؾخًالٛ.  جضَٓاث الخٍؼ

 جدطُالث اإلآبىغت مً الؼباثً.

 اإلابالٌ اإلاضَىنت للمىعصًً واإلاؿخسضمحن.

ِ اإلاالُت ألازغي اإلاضَىنت.  الُىاثض واإلاطاٍع

   

 الػغاثب نلى الىخاثج اإلاضَىنت.

ىت     ْبل الهىاضغ يحر الهاصًت )ؤلاؾخثىاثُت(. جضَٓاث الخٍؼ

ىت اإلاغجبؿت بالهىاضغ يحر الهاصًت.     جضَٓاث الخٍؼ

ىت اإلاخإجُت مً ؤوشؿت ؤلاؾخًالٛ )ؤ(.     ضافي جضَٓاث الخٍؼ

ىت اإلاخإجُت مً ؤوشؿت ؤلاؾدثماع.  جضَٓاث الخٍؼ

ت.  حؿضًضاث لخُاػة ُْم زابخت ماصًت ومهىٍى

ت.الخدطُالث نً نملُاث ا  لخىاٛػ للُٓم الثابخت اإلااصًت واإلاهىٍى

 حؿضًضاث لخُاػة ُْم زابخت مالُت.

 الخدطُالث نً نملُاث الخىاٛػ نً ُْم زابخت مالُت.

 الُىاثض اإلادطلت مً الخىقُُاث اإلاالُت.

   

 الخطظ وألاْؿاؽ اإلآبىغت مً الىخاثج اإلاؿخلمت.

ىت اإلاخإجُت مً ؤوشؿت ؤلاؾدثم  اع )ب(.  ضافي جضَٓاث الخٍؼ

ل. ىت اإلاخإجُت مً ؤوشؿت الخمٍى  جضَٓاث الخٍؼ

 الخدطُالث الىاججت نً بضضاع ألاؾهم.

ا مً الخىػَهاث التي جم الُٓام بها.  خطظ ألاعباح ويحَر

 الخدطُالث اإلاخإجُت مً الٓغوع.

   

 حؿضًضاث الٓغوع ؤو الضًىن ألازغي اإلامازلت.

                                                           
ش ي وبلُاؽ بً ؾاس ي، الدؿُحر اإلاالي: صعوؽ وجؿبُٓاث، صاع واثل، ألاعصن،  -1  .204، ص: 2006ًىؾِ َْغ
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ىت اإلاخإجُت مً ؤ ل )ج(.ضافي جضَٓاث الخٍؼ  وشؿت الخمٍى

    حًحراث ؾهغ الطٍغ نلى الؿُىالث وشبه الؿُىالث.جإزحراث 

ىت للُترة )ؤ      ج( -ب  -حًحراث الخٍؼ

ىت ومه     صالتها نىض بَخخاح الؿىت اإلاالُت.االخٍؼ

ىت ومه     صالتها نىض بُْاٛ الؿىت اإلاالُت.االخٍؼ

ىت زالٛ الُترة.     حًحر الخٍؼ

    الىدُجت اإلاداؾبُت.اإلآاعبت مو 

، ًدضص ْىانض الخُُٓم واإلاداؾبت ومدخىي ال٘شٍى اإلاالي 2008ًىلُى  26اإلاىأَ لـ  1429عحب  23ْغاع ماعر في 

ت، الهضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ظا مضوهت الخؿاباث والٓىانض، الجٍغ  .35، ص:19/46ونغغها ٖو

 :حضٌو حغير ألامىاٌ الخاضت 

ٓت َى الؿماح للمؿخهمل ؤو باألخغي اإلاؿدثمغ بخدلُل الخًحر في زغوجه ؤزىاء الضوعة ًمً٘ ؤن ًطضع َضٍ َظٍ الىزُ

ً َما:  َظا الخًُحر نً مطضٍع

اصة عؤؽ اإلااٛ(. -  الطُٓاث مو اإلاؿاَمحن )ٍػ

 مجمىم الىخاثج الىاحمت التي جكهغ ؤوال في خؿاب الىخاثج. -

ٗاث التي ؤزغث في ٗل َطل مً الُطٛى التي جدشٙل منها عئوؽ  ٌشٙل حضٛو حًحر ألامىاٛ الخاضت جدلُال للخغ

    1ألامىاٛ الخاضت زالٛ الؿىت اإلاالُت.

ٗاث اإلاغجبؿت بما ًإحي:  2ًجب ؤن ًخػمً حضٛو حًحر ألامىاٛ الخاضت اإلاهلىماث الضهُا الخاضت بالخغ

 .الىدُجت الطاَُت للؿىت اإلاالُت 

  ٓت اإلاداؾبُت وجصخُداث ألازؿاء ا مباشغة ٖغئوؽ ؤمىاٛ.حًُحراث الؿٍغ  اإلاسجل جإزحَر

 .اإلاىخىحاث وألانباء ألازغي اإلاسجلت مباشغة في عئوؽ ألامىاٛ الخاضت غمً بؾاع جصخُذ ؤزؿاء َامت 

 .)....نملُاث الغؾملت )ؤلاعجُام، ؤلاهسُاع، الدؿضًض 

  .جىػَو الىدُجت الطاَُت والخسطُطاث اإلآغعة زالٛ الؿىت اإلاالُت 

 ملحم الىشىف:

ت لُهم اإلاحزاهُت َى آز غ نىطغ لل٘شٍى اإلاالُت، ًخػمً جىغُدا وشغخا إلاهلىماث نضصًت ويحر نضصًت غغوٍع

ُت للممخلٙاث، الىغهُت اإلاالُت وهدُجت اإلااؾؿت ًجب ؤن جٙىن َظٍ اإلاهلىماث  وخؿاب الىخاثج إلنؿاء ضىعة َو

ٍ اإلاالُت مالخكاث مىآَت له في مُهىمت، طاث صاللت ومٓضمت بىغىح مبضثُا ًجب ؤن ًٙىن لٙل نىطغ في ال٘شى 

 اإلالخٔ.

غ اإلالخٔ مهلىماث خؿب الترجِب آلاحي:    3ًَى

 .ؾّغ الخُُٓم، ؾّغ خؿاب ؤلاَخالٕ، اإلااوهاث وبهسُاع الُٓمت...... ؤلاكخطاصًت واإلاالُت: -

 مبلٌ ؤلالتزاماث اإلاالُت، َُٙل عؤؽ اإلااٛ، الضًىن مو الػماهاث الخُُٓٓت......... اللاهىهُت: -

                                                           
 .55 - 54شرٌفً إبراهٌم، مرجع سبق ذكره، ص:  -1
 .27 - 26، ص: 19، الجرٌدة الرسمٌة الجمهورٌة الجزائرٌة، العدد 2558ٌولٌو  26المقرر المؤرخ فً  -2
 .55شرٌفً إبراهٌم، مرجع سبق ذكره، ص:  -3
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ت )الطاَُت( وهدُجت ألاوشؿت يحر ا جٓؿُم الػغاثب جبابُت:ال -  لهاصًت........بحن الىدُجت الجاٍع

 ..نضص الاحغاء، مبلٌ ألاحغ، اإلابالٌ اإلاضَىم إلااؾؿاث الػمان ؤلاحخماعي..... ؤلاحخماغُت: -

ٗاهذ َظٍ اإلاهلىماث ج٘دس ي ؾابها َا ٗاهذ ٌشمل ملخٔ ال٘شٍى نلى مهلىماث جسظ الىٓاؽ آلاجُت متى  ما ؤو 

   1مُُضة لُهم الهملُاث الىاعصة في ال٘شٍى اإلاالُت.

  ل الٓىانض والؿّغ اإلاداؾبُت اإلاهخمضة إلاؿٚ اإلاداؾبت وبنضاص ال٘شٍى اإلاالُت )اإلاؿابٓت للمهاًحر مىضخت ٗو

 مسالُت لها مُؿغة ومبرعة(.

 ت لخؿً َهم اإلاحزاهُت وخؿاب الىخاثج، حضٛو ؾُىلت ا ىت وحضٛو حًحر ألامىاٛ م٘مالث ؤلانالم الػغوٍع لخٍؼ

 الخاضت.

  ظلٚ اإلاهامالث التي جخم ت ألام ٖو ت، الُغوم ؤو الشٖغ ت واإلااؾؿاث اإلاشتٖر اإلاهلىماث التي جسظ الُ٘اهاث اإلاشاٖع

: ؾبُهت الهالْاث، همـ اإلاهاملت، حجم ومبلٌ اإلاهامالث، ؾُاؾت نىض ؤلاْخػاء مو َظٍ الُ٘اهاث ؤو مؿحرحها

 سظ َظٍ اإلاهامالث.جدضًض ألاؾهاع التي ج

 .ُت ت للخطٛى نلى ضىعة َو  اإلاهلىماث طاث الؿابو الهام ؤو التي حهني بهؼ الهملُاث الخاضت الػغوٍع

 اإلاؿلب الثالث: اَضاف اللىابم اإلاالُت.

حر البُاهاث واإلاهلىماث الالػمت  ًخدضص الهضٍ الهام للٓىاثم اإلاالُت مً زالٛ الهضٍ الهام للمداؾبت وطلٚ بخَى

 نالْت بالىخضة ؤلاْخطاصًت بهضٍ بجساط الٓغاعاث اإلاسخلُت في غىئها. اضة للهضًض مً الجهاث التي لهواإلاُُ

حز نلى ما ًلي:  2ولخدضًض ؤَضاٍ الٓىاثم اإلاالُت ًجب التٖر

ً والضاثىحن الخالُحن واإلاغجُٓحن بةنخباع ؤن جلٚ الُئاث جمثل الشٙل الًالب  -/1 حز ؤلاَخمام نلى َئت اإلاؿدثمٍغ جٖغ

 لٓغاء الٓىاثم اإلاالُت.

حز ؤلاَخمام  -/2 ُذ صعحت اإلاساؾغة اإلادُؿت بالخضَٓاث الىٓضًت اإلاؿخٓبلُت جٖغ نلى صوع اإلاهلىماث في جٓضًغ حجم وجْى

 التي جسلٓها اإلايشإة.

 للميشإة بىاؾؿت ْاثمتؤلانخٓاص بإن مٓاًِـ الخًُحر في اإلاىاعص وؤلالتزاماث واإلاخهلٓت بُٓاؽ الضزل الضوعي  -/3

مً شإهه ؤن ًٓضم ؤؾاؾا ؤَػل للخيبا مً الخضَٓاث  Accrual Basisالضزل واإلاهضة ؾبٓا ألؾاؽ ؤلاؾخدٓاّ 

 الىٓضًت اإلاؿخٓبلُت باإلآاعهت بالخضَٓاث الىٓضًت الُهلُت )ألاؾاؽ الىٓضي(.

حز نلى زاضت اإلاهلىماث في جٓضًم ؤؾاؽ للخيبا بالخضَٓاث اإلاؿخٓ -/4 نليها  إلاداؾبت اإلاالُتبلُت ال ٌهني ؤن ابن التٖر

 ؤن جٓضم جيبااث مباشغة للٓغاء.

 3ومً ؤَضاٍ َظٍ الٓىاثم ما ًلي:

حر مهلىماث مىزّى َيها نً ألاخضار واإلاىاعص وؤلالتزاما - ؤ  حل:ث ؤلاْخطاصًت إلايشأث ألانماٛ مً ؤجَى

 جُُٓم مىاؾً الٓضعة والػهِ. - ب

ل وؤلاؾدثماع. - ث  بقهاع مىاؾً الخمٍى

 اع الىمى.أليغ بقهاع ؤؾاؽ مىاعصَا  - ر

                                                           
ت، الهضص 2008ًىلُى  26الٓغاع اإلااعر في  -1 ضة الغؾمُت الجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .27، ص: 19، الجٍغ
ت اإلا -2  . 61، ص: 2005، 1صاع واثل لليشغ، نمان، ؽ -الخؿبُٓاث الهملُت  -داؾبُت الاؾاع الُ٘غي خىان عغىان، مضزل الىكٍغ
ت، ؽ -3 ت اإلاداؾبت "مىكىع الخىأَ الضولي" الضاع الجامهُت، ؤلاؾ٘ىضٍع  .203، ص: 2006، 1لؿُي ؤمحن، هكٍغ
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حر مهلىماث مىزّى َيها نً الخًج -/5 حراث في ضافي اإلاىاعص التي جيشإ مً ألاوشؿت اإلاىحهت للخدُٓٔ ؤعباح ميشإة َى

 ألانماٛ مً ؤحل:

و للمؿدثمغ. - ؤ  بقهاع الهاثض اإلاىػم اإلاخْى

حر الىقاثِ للهاملحن وؾضاص ا - ب لػغاثب وجىلُض بقهاع ْضعة ميشإة ألانماٛ نلى الؿضاص للضاثىحن واإلاىعصًً وجَى

 يغاع الخىؾو.ألامىاٛ أل 

 جؼوٍض ؤلاصاعة باإلاهلىماث اإلاالُت الىاَهت لخٓضًغ ألاعباح اإلادخملت للميشإة. - ث

لت ألاحل. - ر  بقهاع عبدُت اإلايشإة ؾٍى

حر اإلاهلىماث اإلاالُت الىاَهت لخٓضًغ ألاعباح اإلادخملت للميشإة. -/6  جَى

حر ؤلاخخُاحاث ألازغي مً اإلاهلىماث نً -/7  الخًحراث في اإلاىاعص وؤلالتزاماث ؤلاْخطاصًت. جَى

 ؤلاَطاح نً اإلاهلىماث ألازغي اإلاالثمت إلخخُاحاث مؿخسضمي الٓىاثم اإلاالُت. -/8

ُذ  -/9 ً والضاثىحن في جُُٓم ضافي الخضَٓاث الىٓضًت اإلاؿخٓبلُت للميشإة اإلاغجبؿت بالخْى ونضم جؼوٍض اإلاؿدثمٍغ

 الخإٖض.

 مً٘ جغجِب ؤَضاٍ الٓىا م )ٍو  1(:05ثم اإلاالُت ٖما في الشٙل ْع
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 زالضت الفطل: 

الػمت هي ألاؾاؽ الظي جبنى نلُه الٓىاثم اإلاالُت بمسخلِ لبن الخطٛى نلى مهلىماث مالُت صخُدت جخمخو بالضْت ا

هؿي ضىعة واضخت نً الىغهُت اإلاالُت، ومً ؤحل َهم جلٚ اإلاهلىماث اإلاالُت التي ؤهىانها، والتي جخػمً مهلىماث ح

ضامها بشٙل صخُذ في بجساط الٓغاعاث بمسخلِ ؤهىانها َةن اإلاؿخسضم ًلجإ بلى نملُت جٓضمها الٓىاثم اإلاالُت وبؾخس

ٔ خؿاب بهؼ اإلااشغاث اإلاالُت التي جٙىن ؤٖثر صاللت وج ىضر الهالْت بحن مسخلِ جدلُل َظٍ اإلاهلىماث نً ؾٍغ

ٗان طلٚ بهض بحغاء الٓىاثم اإلاالُت والتي جلخظ في ْاثمت  حهضًالث نلى الُٓم اإلاىحىصة في نىاضغ الٓىاثم اإلاالُت. و

ىت،  جضعى اإلاحزاهُت اإلاداؾبُت وحضٛو خؿاباث الىخاثج. بغاَت بلى بصعاج ْىاثم حضًضة مثل حضٛو جضَٓاث الخٍؼ

مً٘ خؿاب ؤضبدذ جلٚ الٓىاثم اإلاالُت  ٗاهذ نلُه في الؿابٔ ٍو ال جدخاج بلى بحغاءاث حهضًلُت نمُٓت ٖما 

 اإلااشغاث اإلاالُت مباشغة مً الٓىاثم اإلاالُت.

ٍى نلى الىغو اإلاالي للماؾؿت ونلى  ًخم بجساط الٓغاعاث اإلاالُت بمسخلِ ؤهىانها بهض الُٓام بهملُت الخُُٓم للْى

ٔ بؾخهماٛ ؤؾاؾه ًٓىم اإلاؿحرون بةجساط ْغاعاث حضً ضة ؤو جصخُدُت لئلحغاءاث اإلاؿبٓت ؾابٓا طلٚ نً ؾٍغ

ً نلى بجساط ْغاع   ث عشُضة وصخُدت. اوؾاثل حؿانض اإلاؿحًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثالثالفصل ال

دراسة إستطالعٌة ألراء 

 محافظً الحسابات.
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 جمهُض:

ت ىا إلاسخلِ حىاهب بدثىا في الجاهب الىكغي واإلاخمثل في الخإضُل الىكغي إلاهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ في  بهض جؿْغ

الث بهغغىا بلى الجاهب اإلاُاَُمي للمهلىمت اإلاالُت في اإلااؾؿت ؤلاْخطاصًت، وؾهُا الُطل ألاٛو بِىما في الُطل الث

مً إلؾخ٘ماٛ َظا البدث ْمىا بةؾٓاؽ الجاهب الىكغي في ضىعة جؿبُُٓت وطلٚ بضعاؾت نُىت مً مداَكي 

ظا بىغو مجمىنت مً ألاؾئلت طاث ؤبهاص جسظ الخؿاباث بدُث ْمىا بةؾخسضام طاث ؤبهاص لجمو اإلاهلىماث  َو

 بدثىا لدؿانضها لئلحابت نً ؤلاشٙالُت اإلاؿغوخت في َظا البدث.
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: ؤلاؾاع اإلاجي ي للضعاؾت.  اإلابدث ألاٌو

: غغع مىهج   ومجخمؼ الضعاؾت.اإلاؿلب ألاٌو

 أوال: مىهج الضعاؾت.

ض جم الىضُي الخدلُلي َظٍ الضعاؾت نلى اإلاىهج  انخمضث الظي حهضٍ بلى جدضًض الكاَغة مىغىم الضعاؾت، ْو

( مً ؤحل مهالجت البُاهاث التي جم الخطٛى SPSS V23ؤلاؾخهاهت ببرهامج الخؼمت ؤلاخطاثُت للهلىم ؤلاحخمانُت )

 خطاثُت الخالُت:نليها مً زالٛ الضعاؾت اإلاُضاهُت للهُىت اإلابدىزت، وبالخدضًض َٓض ْمىا بةؾخسضام ألاؾالُب ؤلا 

ت زباث َٓغاث بؾخماعة ؤلاؾخبُان. Cronbach’s Alphaبزخباع ؤلُا ٖغوهبار  -  إلاهَغ

ت صعحت ؤلاعجباؽ والهالْت بحن مخًحراث الضعاؾت. -  مهامل ؤلاعجباؽ ؾبحرمان مً ؤحل مهَغ

ت والخ٘غاعاث واإلاخىؾـ الخؿابي وؤلاهدغاٍ اإلاهُاعي،  - ت ج٘غاع اليؿب اإلائٍى َئاث اإلاخًحر  وطلٚ مً ؤحل مهَغ

 واإلاؿانض في وضِ نُىت الضعاؾت.اإلاغاص جدلُله 

 زاهُا: مجخمؼ وغُىت الضعاؾت.

ض جم جىػَو   30ًخمثل مجخمو الضعاؾت في ٗل مداَكي الخؿاباث بىالًت نحن جمىشيذ، ؾُضي بلهباؽ ووَغان، ْو

ض جبحن ؤ %100بؾخماعة، ؤي ما وؿبخه  30بؾخماعة بؾخبُان بالُض وجم بؾترحام  جها ضالخت ٗلها للخدلُل ْو

 ؤلاخطاجي.

 اإلاؿلب الثاوي: أصواث الضعاؾت ومطاصع الحطٌى غلى اإلاػلىماث.

 ولخدُٓٔ َضٍ َظٍ الضعاؾت جم ؤلانخماص نلى ألاصواث الخالُت للخطٛى نلى البُاهاث واإلاهلىماث:

ت: ت جمثلذ اإلاطاصع الثاهٍى في اإلاغاحو الهغبُت مً  جم بؾخسضام مطاصع مخهضصة للخطٛى نلى اإلاهلىماث الثاهٍى

 مظٖغاث ومٓاالث طاث الهالْت بمىغىم الضعاؾت.

ٖإصاة عثِؿُت لخدُٓٔ َضٍ الضعاؾت جم اللجىء بلى حمو البُاهاث ألاولُت مً زالٛ ؤلاؾدباهت  اإلاطاصع ألاولُت:

ض انخمضث الضعاؾت مُٓاؽ لُ٘غث الخماس ي )يحر مىأَ بشّضة، يحر مىأَ، مداًض، مىاَ ٔ، مىأَ للضعاؾت، ْو

وجٙىهذ  SPSS V23ؤَمُت وؿبُت، وأليغاع الخدلُل جم بؾخسضام البرهامج ؤلاخطاجي بشّضة(، بدُث جإزظ ٗل بحابت 

 ؤصاة الضعاؾت مً حؼثحن عثِؿُحن:

 : خػمً البُاهاث الصخطُت الخاضت بهُىت الضعاؾت الجؼء ألاٌو  اإلاخمثلت في:و ٍو

ل الهلمي، الىقُُت الخالُ ت، الخبرة اإلاهىُت، نضص الهاملحن في م٘خب الخضُْٔ، جمثُل م٘خب الجيـ، الهمغ، اإلاَا

ت م٘خب الخضُْٔ في شب٘ت مً   ٙاجب الخضُْٔ.مالخضُْٔ إلا٘خب جضُْٔ نالمي، نػٍى

ؿمذ بلى زالر مداوع وهي: الجؼء الثاوي: ت، ْو  الُٓغاث التي جِٓـ مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 : ت وغغوعة جؿبُٓها: وجم ُْاؾه مً زالٛ الُٓغاث مً ا مضي بصعإ الخاحت إلاهاًحر اإلادىع ألاٌو لخضُْٔ الجؼاثٍغ

 .8بلى  1

 :ت: وجم ُْاؾه مً زالٛ الُغاث  اإلادىع الثاوي ت للبِئت ؤلاْخطاصًت الجؼاثٍغ مضي مالثمت مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 .17بلى  9مً 

 :ت اإلادىع الثالث )في مهمت الخضُْٔ(: وجم ُْاؾه مً  مضي بلتزام مداَكي الخؿاباث بمهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 .27بلى  18زالٛ الُٓغاث مً 
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ٗاآلحي:5 - 1وجتراوح مضي ؤلاؾخجابت مً )  ( خؿب مُٓاؽ لُ٘غث الخماس ي 

 مىافم بشّضة مىافم مداًض غير مىافم غير مىافم بشّضة

1 2 3 4 5 

ض جم جدضًض مؿخىي ألاَمُت باليؿبت للمخىؾؿاث الخؿابُت التي ؾىٍ جطل ب ليها الضعاؾت لخُؿحر البُاهاث نلى ْو

 ؤؾاؽ اإلاهُاع الخالي:

 ؤصوى ؾٛى َئت في اإلآُاؽ الخماس ي(/نضص الُئاث. -ؾٛى الُئت = )ؤنلى ؾٛى َئت 

            ( =5 - 1/)5  =0.8 . 

ٗاآلحي:  ونلُه ًٙىن اإلآُاؽ اإلاهخمض إلجساط الٓغاع 

 .]1.8 - 1مىسُؼ حضا ]

 .]2.6 - 1.8مىسُؼ   ]

 .]3.4 - 2.6]   مخىؾـ 

 .]4.2 - 3.4مغجُو     ]

 [.5 - 4.2]  مغجُو حضا

 اإلاؿلب الثالث: ضضق وزباث أصاة الضعاؾت.

 أوال: ضضق أصاة الضعاؾت.

 :ض  الطضق الظاَغي ت، ْو
ّ
ٓطض به الخإٖض مً ؤن الُٓغاث التي جدخىحها ؤلاؾخماعة جاصي بلى حمو البُاهاث بضْ ٍو

 ن مً طوي الخبرة وؤلازخطاص بمجاٛ البدث وجطمُم ؤلاؾدباهاث.جم نغع ؤلاؾدباهت نلى َُئت مد٘مح

 :ى ضضّ ؤو صخت ؤصاة الضعاؾت،  ضضق اإلادخىي بدُث جم الخإٖض مً ؤن مػمىن الُٓغاث شامل وطاث َو

وضِ صُْٔ لُٓغاث الضعاؾت، بدُث جٙىن مُهىمت وواضخت، وللخإٖض مً طلٚ جم خؿاب ؤلاحؿاّ الضازلي 

عجباؽ بحن ٗل مً َٓغاث مجاالث ؤلاؾخبُان الىاخضة والضعحت الٙلُت للمجاٛ مً زالٛ خؿاب مهامالث ؤلا 

 هُؿه.

ت وغغوعة جؿبُلها: -1  هخابج ؤلاحؿاق الضازلي إلادىع مضي إصعان الحاحت إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 (: مػامل ؤلاعجباؽ ؾبيرمان.08حضٌو عكم )

 
ت  فلغاث مدىع مضي إصعان الحاحت إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 وغغوعة جؿبُلها.

مػامل 

 ؾبيرمان

اللُمت 

 sigؤلاخخمالُت 

1 
ت خال مىاؾبا لخدؿحن واْو مهىت جضُْٔ  حهخبر مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 الخؿاباث في الجؼاثغ.
0.428* 0.018 

2 
( ًازغ بًجابُا نلى مطضاُْت N.A.Aجبني الجؼاثغ إلاهاًحر الخضُْٔ )

غ جضُْٔ الخؿاباث.  جٓاٍع
0.346 0.061 

3 
َىإ جىأَ للىطىص الٓاهىهُت اإلاىكمت إلاهىت الخضُْٔ في الجؼاثغ مو 

 اإلاهاًحر الضولُت للخضُْٔ.
0.654** 0.000 

4 
اصة بؾخٓاللُت ًاصي جىخُض مهاًحر  الخضُْٔ نلى اإلاؿخىي الضولي بلى ٍػ

 مهىت الخضُْٔ في الجؼاثغ.
0.485** 0.007 
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5 
ت ن لى جدؿحن حىصة ٌؿانض بؾخسضام مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 الٓىاثم اإلاالُت.
0.727** 0.000 

6 
اث في ؤلاهُخاح  ت حؿانض اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 نلى الؿّى الضولُت.
0.763** 0.000 

 0.594** 0.001 (N.A.Aُا )لدمَىإ بلتزام بمهاًحر الخضُْٔ اإلاهمٛى بها  7

8 
ت للخضُْٔ ( مً اإلاهاًحر الضولُت N.A.A) َىإ بْخباؽ للمهاًحر الجؼاثٍغ

(I.S.A.) 
0.805** 0.000 

 .0.05*ؤلاعجباؽ صاٛ نىض 

 .0.01*ؤلاعجباؽ صاٛ نىض 

 .SPSS V23مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى مسغحاث  اإلاطضع:

الخضُْٔ  ًبحن الجضٛو ؤنالٍ هخاثج مهامل ؤلاعجباؽ ؾبحرمان بحن ٗل َٓغة مً َٓغاث اإلادىع الثاوي مضي مالثمت مهاًحر 

ت والضعحت الٙلُت للمدىع، والظي ًىضر ؤن مهامالث ؤلاعجباؽ اإلابيُت صالت نىض  ت للبِئت ؤلاْخطاصًت الجؼاثٍغ الجؼاثٍغ

ت   ، ومىه ٌهخبر اإلاجاٛ ضاصْا إلاا وغو لُٓاؾه.0.05مؿخىي مهىٍى

ت للبِئت ؤلاكخطاصً -2 تهخابج ؤلاحؿاق الضازلي مدىع مضي مالبمت مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ  :ت الجؼابٍغ

 (: هخابج مػامل ؤلاعجباؽ ؾبيرمان.09الجضٌو عكم )

 
ت للبِئت  فلغاث مدىع مضي مالبمت مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ت  ؤلاكخطاصًت الجؼابٍغ

مػامل 

 ؾبيرمان

اللُمت ؤلاخخمالُت 

sig 

 0.073 0.332 ًخم الخإٖض مً ؤلاَطاح الٙافي نً اإلاهلىماث في الٓىاثم اإلاالُت. 9

 0.000 *0.806 .ٕ بلتزام باإلَطاح نً اإلاهلىماث في اإلاالخَٔىا 10

ت حؿانض في جدُٓٔ حىصة الخضُْٔ 11  0.000 **0.687 .جؿبُٔ مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

12 
َىإ جىأَ للىطىص الٓاهىهُت في مضي بنخماص نلى اإلاهاًحر 

 .اإلاداؾبُت واإلاالُت ويحر اإلاالُت لئلَطاح
0.721** 0.000 

13 
ت الجؼاثغ إلاهاًحر الخضُْٔ جبني ًازغ نً مىغىنُت الٓىاثم  الجؼاثٍغ

 .اإلاالُت
0.549** 0.002 

 0.000 **0.619 .اإلاهلىماث اإلاداؾبُت اإلاىحىصة في الٓىاثم اإلاالُت ًمً٘ الىزّى بها 14

15 
في بنضاص الٓىاثم  IAS – IFRSَىإ بلتزام بمهاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

 .اإلاالُت
0.688** 0.000 

ت 16  0.007 **0.479 .مً اإلامً٘ ؤن ًخدٓٔ الخىأَ بحن اإلاهاًحر الضولُت واإلاهاًحر الجؼاثٍغ

 0.002 **0.538 .َىإ هكام إلاغاْبت حىصة الخضُْٔ في اإلا٘خب 17

 .0.05ؤلاعجباؽ صاٛ نىض 

 .0.01ؤلاعجباؽ صاٛ نىض 

 .SPSS V23مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى مسغحاث  اإلاطضع:
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الجضٛو ؤنالٍ هخاثج مهامل ؤلاعجباؽ ؾبحرمان بحن ٗل َٓغة مً َٓغاث اإلادىع الثاوي مضي مالثمت مهاًحر الخضُْٔ ًبحن 

ت والضعحت الٙلُت للمدىع، والظي ًىضر ؤن مهامالث ؤلاعجباؽ اإلا ت للبِئت ؤلاْخطاصًت الجؼاثٍغ ت صالت نىض بيُالجؼاثٍغ

ت   إلاا وغو لُٓاؾه. ، ومىه ٌهخبر اإلاجاٛ ضاصْا0.05مؿخىي اإلاهىٍى

ت )في مهمت الخضكُم(خابج ؤلاحؿاق الضازلي إلادىع مضي ه  :إلتزام مدافظي الحؿاباث بمػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 هخابج مػامل ؤلاعجباؽ ؾبيرمان.(: 10الجضٌو عكم )

 
فلغاث مدىع مضي إلتزام مدافظي الحؿاباث بمػاًير 

ت )في مهمت الخضكُم(  الخضكُم الجؼابٍغ
 رمانمػامل ؾبي

اللُمت 

 sigؤلاخخمالُت 

18 
غ مداَل  ًخم الخإٖض مً اإلاهاًحر اإلاهخمضة نىض بنضاص جٍٓغ

 الخؿاباث.
0.245 0.192 

19 
حر الخض ألاصوى نلى ألاْل مً الهىاًت اإلاهىُت في  ًخم جَى

 نملُت الخضُْٔ.
0.735** 0.000 

20 
و مسخلِ وؾاثل  زباث نىض ؤلاًخم الخغص نلى بًجاص وجىَى

 بهملُت الخضُْٔ.الُٓام 
0.682** 0.000 

21 
ًخم الخإٖض مً ؤلالتزام باإلاباصت اإلاداؾبت اإلاخهاٍع نليها في 

 بنضاص الٓىاثم اإلاالُت.
0.665** 0.000 

22 
ت ) اإلاؿبٓت ( NAAًخم ؤلاشاعة بلى مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

غ الخضُْٔ.  نىض ٖخابت جٍٓغ
0.644* 0.000 

23 
غ نلى هىنُت ا لُدظ اإلاؿبٓت في نملُت ًدخىي الخٍٓغ

 الخضُْٔ.
0.697** 0.000 

24 
بنخماص م٘خب مداَكي الخؿاباث في الخضُْٔ نلى 

 الخ٘ىىلىحُت الخضًثت.
0.588** 0.001 

25 
ابت الضازلُت ؤزىاء الُٓام بهملُت  البض مً َدظ هكام الْغ

 الخضُْٔ.
0.410* 0.025 

ٗاَُت. 26  0.002 **0.544 َىإ بلتزام بجمو ؤصلت ؤلازباث بطُت 

 0.017 *0.433 ( في جدؿحن حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت.NAAحؿاَم اإلاهاًحر ) 27

 .0.05ؤلاعجباؽ صاٛ نىض 

 .0.01ؤلاعجباؽ صاٛ نىض 

 .SPSS V23مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى مسغحاث  اإلاطضع:

الثالث مضي بلتزام مداَكي   ىع ًبحن الجضٛو ؤنالٍ هخاثج مهامل ؤلاعجباؽ ؾبحرمان بحن ٗل َٓغة مً َٓغاث اإلاد

ت )في مهمت الخضُْٔ( والضعحت الٙلُت للمدىع، والظي ًىضر ؤن مهامالث ؤلاعجباؽ  الخؿاباث بمهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

ت   ، ومىه ٌهخبر اإلاجاٛ ضاصْا إلاا وغو لُٓاؾه.0.05صالت نىض مؿخىي مهىٍى
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 زاهُا: زباث أصاة الضعاؾت.

هني بؾخٓغاع الىخاثج ال تي جم الخطٛى نليها بةؾخسضام ؤصاة الُٓاؽ نضة مغاث، خُث جم بؾخسغاج مهامل الثباث َو

ٗاهذ  cronbach’s Alphaباإلنخماص نلى مهامل ؤلاحؿاّ الضازلي ؤلُا ٖغوهبار  ض  لٙل مًحر مً مخًحراث الضعاؾت، ْو

 الىخاثج مىضخت في الجضٛو الخالي:

 اث الضعاؾت.(: هخابج ألفا هغوهبار إلاخغير 11الجضٌو عكم )

 كُمت ألفا هغوهبار غضص الفلغاث مداوع ؤلاؾخماعة

ت وغغوعة  مدىع مضي إصعان الحاحت إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 جؿبُلها.
08 0.762 

ت للبِئت ؤلاكخطاصًت  مدىع مضي مالبمت مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ت.  الجؼابٍغ
09 0.783 

ت لتزام مدافظي الحؿاباث بمػاًير الخإمدىع مضي  ضكُم الجؼابٍغ

 )في مهمت الخضكُم(.
10 0.778 

 0.897 27 ؤلاؾخماعة

 .SPSS V23مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى مسغحاث  اإلاطضع:

ت وغغوعة جؿبُٓها  شحر الجضٛو ؤنالٍ ؤن مهامل ؤلُا ٖغوهبار إلادىع مضي بصعإ الخاحت إلاهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ َو

ت للبِئت ؤلاْخطاصًت وهي وؿبت نالُت هىن 0.762ْض بلٌ  ا ما، في خحن ؤن مدىع مضي مالثمت مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

ت َٓض بلٌ  ومدىع مضي بلتزام مداَكي الخؿاباث بمهاًحر الخضُْٔ وهي بضوعَا وؿبت نالُت،  0.783الجؼاثٍغ

ت )في مهمت الخضُْٔ( َبلٌ  مجخمهت َٓض بلٌ وهي ُْمت نالُت ٖظلٚ، ؤما حمُو ؤؾئلت ؤلاؾخماعة  0.778الجؼاثٍغ

ُّ  0.897مهاملها   ضة.وهي وؿبت مغجُهت وح

 اإلابدث الثاوي: غغع وجدلُل هخابج الضعاؾت.

: غغع وجدلُل هخابج مدىع البُاهاث الشخطُت والىظُفُت.  اإلاؿلب ألاٌو

 الجيـ: -1

 (: جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب الجيـ.12الجضٌو عكم )

 %اليؿبت  الخىغاع الجيـ

 86.7 26 طهغ

 13.3 4 اهثى

 100 30 اإلاجمىع

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع:
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 (: أفغاص الػُىت خؿب الجيـ.06الشيل عكم )

 

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع:

، واإلاالخل ؤن مهىت مداَل % 13.3بيؿبت  مً ؤَغاص الهُىت طٗىع، والباقي بهار% 86.7ن الجضٛو ؤنالٍ ؤن ًبحّ 

 الخؿاباث حؿتهىي ؤٖثر َئت الظٗىع.

ت: -2  الفئت الػمٍغ

 (: جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب الػمغ.13الجضٌو عكم )

ت  %اليؿبت  الخىغاع الفئت الػمٍغ

 6.7  2 ؾىت 40إلى  31مً 

 33.3 10 ؾىت 50إلى  41مً 

 60 18 ؾىت 51أهثر مً 

 100 30 اإلاجمىع

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. طضع:اإلا

 (: أفغاص الػُىت خؿب الػمغ.08الشيل عكم )

  

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي.اإلاطضع: 

 33.3، وبيؿبت % 60.7ؾىت ْض بلًذ وؿبتها  40بلى  31ٖما ًكهغ لىا ؤًػا ؤن جىػَو ؤنماع ؤَغاص الهُىت مً َئت مً 

 ؾىت ٖإنلى وؿبت. 50َئت ؤٖثر مً  % 60ؾىت، وبيؿبت  50بلى  % 41َئت مً  %

 

 الجنس

 ذكر

 أنثى

 العمر

 سنة 40إلى  31من 

 سنة 50غلى  41من 

 سنة 51أكثر من 
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ل الػلمي: -3  اإلاَؤ

ل الػلمي.14الجضٌو عكم )  (: جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب اإلاَؤ

 %اليؿبت  الخىغاع الضعحت الػلمُت

 90 27 لِؿاوـ

 10 3 ماحؿتر

 0 0 صهخىعاٍ

 0 0 شهاصة مهىُت

 100 30 اإلاجمىع

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع:

 

ل الػلمي.09الشيل عكم )  (: أفغاص الػُىت خؿب اإلاَؤ

 

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع:

ل الهلمي َىجض ؤن ؤيلب ؤَغاص الهُىت ًدملىن شهاصة لِؿاوـ  ، وؤَغاص الهُىت % 90بيؿبت ؤما َُما ًسظ اإلاَا

 .% 10خاملي شهاصة اإلااحؿخحر َُٓضعون بـ 

 الىظُفت الحالُت: -4

 (: جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب الىظُفت الحالُت.15الجضٌو عكم )

 %اليؿبت  الخىغاع الىظُفت الحالُت

 6.7 2 زبير مداؾب بشهاصة

 0 0 زبير مداؾب

 93.3 28 مدافظ خؿاباث

 100 30 اإلاجمىع

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. ضع:اإلاط

 

   

 المؤهل العلمً

 لٌسانس

 ماجستر
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 (: أفغاص الػُىت خؿب الىظُفت الحالُت.10الشيل عكم )

    
 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع: 

مً  % 6.7وما وؿبخه  ،% 93.3الخؿاباث بيؿبت هالخل ؤن ؤيلب ؤَغاص الهُىت اإلاؿخجىبحن َم مً َئت مداَكي 

 َئت زبحر مداؾب بشهاصة.

 الخبرة اإلاهىُت: -5

 أفغاص الػُىت خؿب الخبرة اإلاهىُت.(: جىػَؼ 16الجضٌو عكم )

 %اليؿبت  الخىغاع ؾىىاث الخبرة

 6.7 2 ؾىىاث 5أكل مً 

 10 3 ؾىىاث 10 – 5مً 

 83.3 25 ؾىىاث 10أهثر مً 

 100 30 اإلاجمىع

 لبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي.مً بنضاص الؿا اإلاطضع:

 (:أفغاص الػُىت خؿب الخبرة اإلاهىُت.11الشيل عكم )

 

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع:

ؾىىاث وؿبت  10 – 5، في خحن بلًذ َئت مً % 6.7ؾىىاث وؿبت  5َُما ًسظ الخبر اإلاهىُت َٓض بلًذ ؤْل مً 

ظا ما ًُؿغ ؤن ؤيلب ؤَغاص الهُىت َم مً طوي  % 83.3ؾىىاث  10ؤما الُئت ؤٖثر مً  ،% 10 وهي ؤنلى وؿبت، َو

 الخبرة اإلاهىُت.

 غضص الػاملين في مىخب الخضكُم: -6

 

 الوظٌفة الحالٌة

 خبٌر محاسب بشهادة

 محافظ حسابات

 الخبرة المهنٌة

 سنوات 5أقل من 

 سنوات 10 - 5من 

 سنوات 10أكثر من 
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 (: جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب غضص الػاملين في مىخب الخضكُم.17الجضٌو عكم )

 %اليؿبت  الخىغاع الفئت

 73.3 22 05إلى  01مً 

 13.3 4 10إلى  05مً 

 10.3 3 10أهثر مً 

 1.1 1 اللُم اإلاهملت

 100 30 اإلاجمىع

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع:

 (:أفغاص الػُىت خؿب غضص الػاملين في مىخب الخضكُم. 12الشيل عكم )

 

 ُل ؤلاخطاجي.مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدل اإلاطضع:

نماٛ في م٘خب الخضُْٔ، وما  5ًمثل حهضاص نامل واخض بلى  % 73.3هالخل مً زالٛ الجضٛو ؤنالٍ ؤن ما وؿبخه 

نماٛ  10نماٛ بم٘خب الخضُْٔ، في خحن ؤن اإلاٙاجب التي جػم ؤٖثر مً  10بلى  5ًبلٌ نضصَم مً  % 13.3وؿبخه 

 .% 10.3َبلًذ وؿبتها 

 جضكُم غاإلاي: جمثُل مىخب الخضكُم إلاىخب -7

 (: جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب جمثُل مىخب الخضكُم إلاىخب جضكُم غاإلاي.18الجضٌو عكم )

 %اليؿبت  الخىغاع الفئت

 3.3 1 وػم

 96.7 29 ال

 100 30 اإلاجمىع

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع:

 

 

 عدد العاملٌن بالمكتب

 5إلى  1من 

 10إلى  5من 

 10أكثر من 
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 ل مىخب الخضكُم إلاىخب جضكُم غاإلاي.(:أفغاص الػُىت خؿب جمث13ُالشيل عكم )

 

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع:

مً ؤَغاص الهُىت اإلاؿخجىبحن ؤحابىا بـ "ال" خٛى نباعة جمثُل م٘خب  % 96.7هالخل مً الجضٛو ؤنالٍ ؤن ما وؿبخه 

ظا ما ًضٛ نلى ؤن ؤيلب مٙاجب ؤ % 3.3الخضُْٔ إلا٘خب جضُْٔ نالمي، في خحن ؤن ما وؿبخه  حابىا بـ "وهم"، َو

 الخضُْٔ ال جمثل م٘خب جضُْٔ نالمي.

ت مىخب الخضكُم في شبىت مً اإلاياجب الخضكُم: -8  غػٍى

ت مىخب الخضكُم في شبىت مً اإلاياجب الخضكُم.19الجضٌو عكم )  (: جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب غػٍى

 %اليؿبت  الخىغاع الفئت

 6.7 2 وػم

 93.3 28 ال

 100 30 اإلاجمىع

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع:

 (:أفغاص الػُىت خؿب غػىٍت مىخب الخضكُم في شبىت مً اإلاياجب الخضكُم.14الشيل عكم )

  

 مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي. اإلاطضع:

مً ؤَغاص الهُىت اإلاؿخجىبحن ؤحابىا بإن م٘خب الخضُْٔ  % 93.3لىا ؤن ما وؿبخه  مً هخاثج الجضٛو ؤنالٍ ًدبحن

  ؤحابىا بـ "وهم". % 6.7في شب٘ت مً مٙاجب الخضُْٔ. وؤن ما وؿبتهم  اـ نػى الظًً ٌهملىن به لِ

 تمثٌل مكتب

 نعم

 ال

 عضوٌة المكتب

 نعم

 ال
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 اإلاؿلب الثاوي: غغع وجدلُل هخابج اإلاداوع.

ت وغغوعة جؿبُلها.غغع وجدلُل مدىع مضي إصعان الحاحت إلاػاًير الخضكُم ال -1  جؼابٍغ

.20الجضٌو عكم )  (: جدلُل أؾئلت اإلادىع ألاٌو

 

غير مىافم 

 بشضة
 مىافم بشضة مىافم مداًض غير مىافم

F % F % F % F % F % 

Q1 0 0 0 0 1 3.3 27 90 2 6.7 

Q2 0 0 0 0 4 13.3 14 46.7 12 40 

Q3 0 0 0 0 4 13.3 22 73.3 4 13.3 

Q4 0 0 1 3.3 4 13.3 23 76.7 2 6.7 

Q5 0 0 1 3.3 3 10 17 56.7 9 30 

Q6 0 0 0 0 2 6.7 18 60 10 33.3 

Q7 0 0 2 6.7 2 6.7 19 63.3 7 23.3 

Q8 0 0 0 0 5 16.7 10 33.3 15 50 

 SPSS V.23مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى مسغحاث  اإلاطضع:

ت وغغوعة جؿبُلها مضي إصعان الحاحتًبحن الجضٛو ؤنالٍ ؤن مهكم َٓغاث مدىع  جم  إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

"حػخبر  Q1ؤلاحابت ننها بيؿب مخُاوجت بحن مداًض، مىأَ ومىأَ بشضة، خُث بلًذ وؿبت اإلاىآَت نلى الهباعة 

ت خال مىاؾبا لخدؿين واكؼ مهىت جضكُم الحؿاباث في الجؼابغ"  % 6.7مىأَ و % 90 مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ت لضي َئت مداَكي الخؿاباث، مىآَحن بشضة ض نلى ألاَمُت التي جخمخو بها مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ ى ما ًٖا ، َو

غ جضكُم الحؿاباث" (N.A.A"جبجي الجؼابغ إلاػاًير الخضكُم ) Q2والهباعة  ْضعث  ًؤزغ إًجابُا غلى مطضاكُت جلاٍع

خحن بلًذ ، في % 13.3اإلاداًضًً َبلًذ مىأَ بشضة ؤما وؿبت  % 40بحن مىأَ و  % 46.7وؿبت اإلاىآَت لها 

"َىان جىافم للىطىص اللاهىهُت اإلاىظمت إلاهىت  Q3ؤن الهباعة ، في خحن % 0وؿبت نضم اإلاىآَت نلى َظٍ الهباعة 

ى  %13.3و  % 73.3َبلًذ وؿبت اإلاىآَت نليها  الخضكُم في الجؼابغ مؼ اإلاػاًير الضولُت للخضكُم" مىآَحن بشضة َو

 Q4ؤما الهباعة َىإ بْخباؽ للىطىص الٓاهىهُت اإلاخهلٓت بمهىت الخضُْٔ في الجؼاثغ مً اإلاهاًحر الضولُت، ؤن ما ًكهغ 

اصة إؾخلاللُت مهىت الخضكُم في الجؼابغ" َٓض خطلذ  "ًؤصي جىخُض مػاًير الخضكُم غلى اإلاؿخىي الضولي إلى ٍػ

 % 3.3ؤحابىا بغؤي مداًض و  % 13.3وما وؿبخه ، مىآَحن بشضة % 6.7بحن مىآَحن و  % 76.7نلى وؿبت مىآَت 

هض َظا ألامغ مىؿُٓا هكغا ل مطضاُْت التي جخمخو بها مهاًحر الخضُْٔ الضولُت، ؤما ليحر مىآَحن نلى َظٍ الهباعة، َو

ت غلى جدؿين حىصة اللىابم اإلاالُت" Q5َُما ًسظ الهباعة  َٓض  "ٌؿاغض إؾخسضام مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ض بلًذ وؿبت الخُاص ٓمىاَ %30بحن مىآَحن و  % 56.7وؿبت مىآَت  خطلذ نلى ونضم  % 10حن بشضة، ْو

ت في ؤلاهفخاح غلى  Q6، ٖما سجلذ الهباعة % 3.3اإلاىآَت بـ  ت حؿاغض اإلاؤؾؿاث الجؼابٍغ "مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ى ما ًكهغ صعحت وعي مداَكي مىأَ بشض %33.3بحن مىأَ و  % 60وؿبت مىآَت ْضعث بـ  الؿىق الضولُت" ة َو

ت ًم٘نها ؤن جٓىص اإلااؾؿاث هدى ؤلاهُخاح نلى ألاؾىاّ  الخؿاباث اإلاؿخجىبحن في ٗىن مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

ض سجلذ الهباعة  وؿبت مىآَت  ("N.A.A"َىان إلتزام بمػاًير الخضكُم اإلاػمٌى بيا مدلُا ) Q7الضولُت. َظا ْو
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مداًضًً وهُـ اليؿبت باليؿبت لًحر اإلاىآَحن  % 6.7مىأَ بشضة ووؿبت  % 23.3و  بحن مىأَ % 63.3جٓضع بـ 

ت للخضكُم ) Q8نلى َظٍ الهباعة، في خحن سجلذ الهباعة  ( مً اإلاػاًير N.A.A"َىان إكخباؽ للمػاًير الجؼابٍغ

  .%  16.7ً َبلًذ مىآَحن بشضة، ؤما وؿبت اإلاداًضً % 50و  % 33.3وؿبت مىآَت بلًذ  " (I.S.Aالضولُت )

 :  اإلاخىؾـ الحؿابي وؤلاهدغاف اإلاػُاعي للمدىع ألاٌو

.21الجضٌو عكم )  (: اإلاخىؾـ الحؿابي وؤلاهدغاف اإلاػُاعي للمدىع ألاٌو

 مؿخىي ألاَمُت جغجِب ألاَمُت ؤلاهدغاف اإلاػُاعي  اإلاخىؾـ الحؿابي 

Q1 4.03 0.320 4 مغجفؼ 

Q2 4.27 0.691 2 مغجفؼ حضا 

Q3 4.00 0.525 5 مغجفؼ 

Q4 3.87 0.571 6 مغجفؼ 

Q5 4.13 0.730 3 مغجفؼ 

Q6 4.27 0.583 2 مغجفؼ حضا 

Q7 4.03 0.765 4 مغجفؼ 

Q8 4.33 0.758 1 مغجفؼ حضا 

اإلاخىؾـ الحؿابي 

 وؤلاهدغاف اإلاػُاعي الىلي
 مغجفؼ 0.38832 4.1167

 SPSS V.23: مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى مسغحاث اإلاطضع

ى ما ًضٛ نلى ألاَمُت اإلاغجُهت إلادىع  4.1167خٓٔ َظا اإلادىع وؾؿا خؿابُا نام بلٌ  مضي إصعان الحاحت َو

ت وغغوعة جؿبُلها ى  0.388لضي ؤَغاص الهُىت اإلاؿخجىبحن، وبةهدغاٍ مهُاعي نام  إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ َو

نلى مؿخىي الُٓغاث التي جِٓـ مدىع مضي مىسُؼ بط ٌه٘ـ صعحت بوسجام حُضة في بحاباث ؤَغاص الهُىت. ؤما 

ت وغغوعة جؿبُلها (، 4.33 – 3.87َةن اإلاخىؾـ الخؿابي لها جغاوح بحن ) إصعان الحاحت إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ظا ما ًضٛ نلى ؤن حمُو َٓغاث مدىع 0.758 – 0.320وبةهدغاٍ مهُاعي جغاوح بحن ) مضي إصعان الحاحت (، َو

ت وغغوعة جؿبُلهاإلاػاًير الخضكُم الجؼا طاث ؤَمُت مغجُهت لضي مداَكي الخؿاباث اإلاؿخجىبحن، خُث حاءث  بٍغ

ت للخضكُم  Q8الهباعة  في اإلاغجبت ألاولى  ("I.S.A) ( مً اإلاػاًير الضولُتN.A.A) "َىان إكخباؽ للمػاًير الجؼابٍغ

ًسظ ؤصوى ُْمت للمخىؾـ  ، ؤما َُما0.758وبةهدغاٍ مهُاعي  4.33ٖإنلى ُْمت إلاخىؾؿها الخؿابي البالٌ 

ٗاهذ للهباعة  اصة إؾخلاللُت مهىت  Q4الخؿابي َٓض  "ًؤصي جىخُض مػاًير الخضكُم غلى اإلاؿخىي الضولي إلى ٍػ

، وبىاء نلى طلٚ ًمً٘ مالخكت 3.87ومخىؾـ خؿابي بلٌ  0.571، وطلٚ بةهدغاٍ مهُاعي بلٌ الخضكُم في الجؼابغ"

 ما ًلي:

ت مٓخبؿت مً اإلاهاًحر الضولُت.ؤيلب مهاًحر الخضُْٔ الجؼاث -  ٍغ

ت نلى ؤلاهُخاح الخجاعي نلى ألاؾىاّ الضولُت. - ت حؿانض اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ  مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

ت ٌؿاَم في جدؿحن حىصة الٓىاثم اإلاالُت. -  بؾخسضام مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

  حر الخضُْٔ اإلاهمٛى بها مدلُا.لٓض ؤحمو مهكم ؤَغاص الهُىت اإلاؿخجىبحن نلى ؤن َىإ بلتزام بمهاً -
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ت  ت للبِئت ؤلاكخطاصًت الجؼابٍغ  :غغع وجدلُل مدىع مضي مالبمت مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 (: جدلُل أؾئلت اإلادىع الثاوي.22الجضٌو عكم )

 
 مىافم بشضة مىافم مداًض غير مىافم غير مىافم بشضة

F % F % F % F % F % 

Q9 0 0 0 0 0 0 26 86.7 4 13.3 

Q10 0 0 4 13.3 1 3.3 13 43.3 12 40 

Q11 0 0 0 0 3 10 21 70 6 20 

Q12 0 0 1 3.3 4 13.3 20 66.7 5 16.7 

Q13 0 0 0 0 2 6.7 18 60 10 33.3 

Q14 0 0 0 0 2 6.7 21 70 7 23.3 

Q15 0 0 2 6.7 2 6.7 19 63.3 7 23.3 

Q16 0 0 0 0 1 3.3 18 60 11 36.7 

Q17 0 0 1 3.3 2 6.7 21 70 6 20 

 SPSS V.23مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى مسغحاث  اإلاطضع:

تؤنالٍ َٓغاث ًبحن الجضٛو  ت للبِئت ؤلاكخطاصًت الجؼابٍغ ، خُث بلًذ مدىع مضي مالبمت مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

بحن  % 86.7بـم اإلاالُت" "ًخم الخأهض مً ؤلافطاح اليافي غً اإلاػلىماث في اللىاب Q9وؿبت اإلاىآَت نلى الهباعة 

"َىان  Q10، في خحن ؤن الهباعة % 0مىأَ بشضة ؤما وؿبت اإلاداًضًً ويحر اإلاىآَحن َبلًذ  % 13.3مىأَ و 

مىأَ بشضة،  %40بحن مىأَ و  % 43.3َبلًذ وؿبت اإلاىآَت نليها  إلتزام باإلفطاح غً اإلاػلىماث في اإلاالخم"

ى ما ًكهغ مضي بلتزام مداَكي ا  Q11لخؿاباث اإلاؿخجىبحن باإلَطاح نً اإلاهلىماث في اإلاالخٔ، ؤما الهباعة َو

ت حؿاغض في جدلُم حىصة الخضكُم"  70َٓض خطلذ نلى وؿبت مىآَت جٓضع بـ  "جؿبُم مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ض سجلذ الهباعة % 0مداًضًً، ؤما وؿبت يحر اإلاىآَحن َبلًذ  % 10مىأَ بشضة،  %20، و%  Q12، َظا ْو

وؿبت  "َىان جىافم للىطىص اللاهىهُت في مضي إغخماص غلى اإلاػاًير اإلاداؾبُت واإلاالُت وغير اإلاالُت لإلفطاح"

لهظٍ الهباعة هي ألازغي مىأَ بشضة، في خحن بلًذ وؿبت اإلاداًضًً  % 16.7بحن مىأَ و  % 66.7مىآَت ْضعث بـ 

ت  Q13باليؿبت للهباع  ، ؤما% 3.3، ؤما يحر اإلاىآَحن َبلًىا وؿبت % 13.3 "جبجي الجؼابغ إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

مىآَحن بشضة. وباليؿبت  % 33.3و  % 60. َٓض سجلذ وؿبت مىآَت ْضعث بـ ًؤزغ غً مىغىغُت اللىابم اإلاالُت"

مىآَت  . َٓض خطلذ نلى وؿبت"اإلاػلىماث اإلاداؾبُت اإلاىحىصة في اللىابم اإلاالُت ًمىً الىزىق بيا" Q14للهباعة 

في  IAS – IFRS"َىان إلتزام بمػاًير اإلاداؾبت الضولُت  Q15مىآَحن بشضة، ؤما الهباعة  % 23.3و  % 70بلًذ 

لٙل مً  % 6.7مىآَحن بشضة، و  % 23.3و  % 63.3َٓض سجلذ وؿبت مىآَت بلًذ  إغضاص اللىابم اإلاالُت"

مىً أن ًخدلم الخىافم بين اإلاػاًير الضولُت واإلاػاًير "مً اإلا Q16اإلاداًضًً ويحر اإلاىآَحن. وباليؿبت للهباعة 

ت" مىآَحن بشضة، في خحن بلًذ وؿبت الخُاص وؿبت  % 36.7و  % 60َٓض سجلذ وؿبت مىآَت ْضعث بـ  الجؼابٍغ

 20و %70، َٓض بلًذ وؿبت اإلاىآَت نليها "َىان هظام إلاغاكبت حىصة الخضكُم في اإلاىخب" Q17. ؤما الهباعة % 3.3

 مً يحر اإلاىآَحن نلى َظٍ الهباعة. % 3.3هي وؿبت اإلاداًضًً، و  % 6.7مىآَحن بشضة،  %
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 :خؿاب اإلاخىؾـ الحؿابي وؤلاهدغاف اإلاػُاعي للمدىع الثاوي 

 (:اإلاخىؾـ الحؿابي وؤلاهدغاف اإلاػُاعي.23الجضٌو عكم )

 مؿخىي ألاَمُت جغجِب ألاَمُت ؤلاهدغاف اإلاػُاعي  اإلاخىؾـ الحؿابي 

Q9 4.13 0.346 4 مغجفؼ 

Q10 4.10 0.995 5 مغجفؼ 

Q11 4.10 0.548 5 مغجفؼ 

Q12 3.97 0.669 8 مغجفؼ 

Q13 4.27 0.583 2 مغجفؼ حضا 

Q14 4.17 0.531 3 مغجفؼ 

Q15 4.03 0.765 7 مغجفؼ 

Q16 4.33 0.547 1 مغجفؼ حضا 

Q17 4.07 0.640 6 مغجفؼ 

اإلاخىؾـ الحؿابي 

وؤلاهدغاف اإلاػُاعي 

 ىليال

 مغجفؼ 0.391 4.1296

 SPSS V.23مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى مسغحاث  اإلاطضع:

تخٓٔ َظا اإلادىع الخاص  ت للبِئت ؤلاكخطاصًت الجؼابٍغ وؾؿا خؿابُا نام  بمضي مالبمت  مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ى ما ًضٛ نلى ألاَمُت اإلاغجُهت للمدىع لضي ؤَغاص الهُىت اإلاؿخجى  4.129بلٌ   0.391م ابحن، وبةهدغاٍ مهُاعي نَو

ى مىسُؼ بط ٌه٘ـ صعحت بوسجام حُضة في بحاباث ؤَغاص الهُىت، ؤما نلى مؿخىي الُٓغاث التي جِٓـ مدىع  َو

ت ت للبِئت ؤلاكخطاصًت الجؼابٍغ  – 3.97َةن اإلاخىؾـ الخؿابي لها جغاوح بحن ) مضي مالبمت مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ظا ما ًضٛ نلى ؤن حمُو نباعاث 0.995 – 0.346جغاوح بحن )(، وبةهدغاٍ مهُاعي 4.33 مدىع مضي مالبمت (، َو

ت ت للبِئت ؤلاكخطاصًت الجؼابٍغ طاث ؤَمُت مغجُهت لضي مداَكي الخؿاباث اإلاؿخجىبحن،  مػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ت""مً اإلامىً أن ًخدلم الخىافم بين اإلاػاًير الضولُت واإلاػاًير  Q16خُث حاءث الهباعة  ألاولى في اإلاغجبت  الجؼابٍغ

، ؤما َُما ًسظ ؤصوى ُْمت للمخىؾـ 0.547وبةهدغاٍ مهُاعي  4.33ٖإنلى ُْمت إلاخىؾؿها الخؿابي البالٌ 

ٗاهذ للهباعة الخؿابي  "َىان جىافم للىطىص اللاهىهُت في مضي إغخماص غلى اإلاػاًير اإلاداؾبُت  Q12َٓض 

وبىاء نلى طلٚ ًمً٘  3.97، وبمخىؾـ خؿابي بلٌ 0.669هدغاٍ مهُاعي بلٌ وطلٚ بة واإلاالُت وغير اإلاالُت لإلفطاح"

 مالخكت ما ًلي:

لٓض بجُٔ مهكم ؤَغاص الهُىت اإلاؿخجىبحن نلى ؤهه مً اإلامً٘ ؤن ًدطل الخىأَ بحن اإلاهاًحر الضولُت واإلاهاًحر  -

ت.  الجؼاثٍغ

ت ًازغ نلى مىغىنُت الٓىاثم ًغي مداَكي الخؿاباث اإلاؿخجىبحن ؤن جبني الجؼاثغ إلاهاًحر الخضُْ - ٔ الجؼاثٍغ

 اإلاالُت.

 خؿب ؤَغاص الهُىت اإلاؿخجىبحن َةن اإلاهلىماث اإلاداؾبُت اإلاىحىصة في الٓىاثم اإلاالُت ًمً٘ الىزّى بها. -
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ت )في مهمت الخضكُم( -2  :غغع وجدلُل مدىع مضي إلتزام مدافظي الحؿاباث بمػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 ؾئلت اإلادىع الثالث.(: جدلُل أ24الجضٌو عكم )

 
 مىافم بشضة مىافم مداًض غير مىافم غير مىافم بشضة

F % F % F % F % F % 

Q18 0 0 0 0 2 6.7 26 86.7 2 6.7 

Q19 0 0 0 0 2 6.7 18 60 10 33.3 

Q20 0 0 0 0 1 3.3 20 66.7 9 30 

Q21 0 0 2 6.7 1 3.3 12 40 15 50 

Q22 0 0 0 0 4 13.3 15 50 11 36.7 

Q23 0 0 0 0 4 13.3 17 56.7 9 30 

Q24 0 0 0 0 3 10 17 56.7 10 33.3 

Q25 0 0 0 0 3 10 17 56.7 10 33.3 

Q26 0 0 0 0 2 6.7 21 70 7 23.3 

Q27 0 0 0 0 0 0 16 53.3 14 46.7 

 SPSS V.23مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى مسغحاث  اإلاطضع:

ت )في مهمت الخضكُم(مضي ًبحن الجضٛو ؤنالٍ َٓغاث مدىع  ، إلتزام مدافظي الحؿاباث بمػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

غ مدافظ  Q18خُث بلًذ وؿبت اإلاىآَت نلى الهباعة  "ًخم الخأهض مً اإلاػاًير اإلاػخمضة مً غىض إغضاص جلٍغ

"ًخم  Q19. والهباعة % 6.7، ؤما وؿبت اإلاداًضًً َبلًذ % 86.7مىآَت جٓضع بـ . َٓض سجلذ وؿبت الحؿاباث"

مً  % 33.3و  % 60ْضعث وؿبت اإلاىآَت لها  جىفير الحض ألاصوى غلى ألاكل مً الػىاًت اإلاهىُت في غملُت الخضكُم"

ٗاٍ مً  % 6.7اإلاىآَحن بشضة، ووؿبت  ض نلى ؤن اإلاهلىماث اإلاداؾبُت جسػو بلى بَخمام  ى ما ًٖا مً اإلاداًضًً، َو

ؼ مسخلف وؾابل  "ًخم Q20ْبل اإلاضْٓحن، في خحن ؤن الهباعة  ؤلازباث غىض اللُام بػملُت الحغص غلى إًجاص وجىَى

هي وؿبت الخُاص خٛى َظٍ الهباعة،  % 3.3مىآَحن بشضة، و  %30 و % 66.7. َبلًذ وؿبت اإلاىآَت نليها الخضكُم"

داؾبت "ًخم الخأهض مً ؤلالتزام باإلاباصا اإلا Q21، ؤما الهباعة %0في خحن ؤن وؿبت يحر مىآَحن َٓض بلًذ 

ى ما ًثبذ ؤن بحن مىأَ ومىأَ بشضة،  % 90َٓض خطلذ نلى وؿبت  اإلاخػاعف غلييا في إغضاص اللىابم اإلاالُت" َو

ٔ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها، والهباعة  "ًخم ؤلاشاعة إلى مػاًير الخضكُم  Q22الٓىاثم اإلاالُت مهضة َو

ت ) غ الخNAAالجؼابٍغ ىأَ بشضة، وما إلا % 36.7مىأَ و  % 50َٓض خطلذ نلى ضكُم" ( اإلاؿبلت غىض هخابت جلٍغ

غ غلى هىغُت الفدظ اإلاؿبلت في غملُت  Q23مً اإلاداًضًً، في خحن ؤن الهباعة  % 13.3وؿبخه  "ًدخىي الخلٍغ

"إغخماص مىخب  Q24مىآَحن بشضة، ؤما الهباعة  % 30و  % 56.7َٓض بلًذ وؿبت مىآَت ْضعث بـ  الخضكُم"

 % 33.3و  % 56.7َبلًذ وؿبت اإلاىآَت نليها  لحؿاباث في الخضكُم غلى الخىىىلىحُت الحضًثت"مدافظي ا

غ حمُو الخ٘ىىلىحُاث الالػمت للهمل في مٙاجب مداَكي الخؿاباث اإلاؿخجىبحن.  ى ما ًكهغ جَى مىآَحن بشضة، َو

ض بلًذ وؿبت اإلاىآَت نلى الهباعة   لُت أزىاء اللُام بػملُت الخضكُم""البض مً فدظ هظام الغكابت الضاز Q25ْو

"َىان إلتزام  Q26ليؿبت اإلاداًضًً، وبسطىص الهباعة  % 10مىآَحن بشضة و   % 33.3و  % 56.7ما وؿبخه 

مىآَحن بشضة، ؤما َُما  % 23.3و  % 70َٓض بلًذ وؿبت اإلاىآَت نليها  بجمؼ أصلت ؤلازباث بطفت اليافُت"
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ما  % 100َبلًذ وؿبت اإلاىآَت  ( في جدؿين حىصة اإلاػلىمت اإلاالُت"NAAر )حؿاَم اإلاػاًي" Q27ًسظ الهباعة 

ض نلى ألاَمُت ال٘بحرة التي جخمخو بها  ظا ما ًٖا ت لضي بحن مىآَحن ومىآَحن بشضة، َو مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 مداَكي الخؿاباث ٗىجها حؿاَم في جدؿحن حىصة اإلاهلىماث اإلاالُت.

 ؤلاهدغاف اإلاػُاعي:خؿاب اإلاخىؾـ الحؿابي و 

 (:اإلاخىؾـ الحؿابي وؤلاهدغاف اإلاػُاعي.25الجضٌو عكم )

 مؿخىي ألاَمُت جغجِب ألاَمُت ؤلاهدغاف اإلاػُاعي  اإلاخىؾـ الحؿابي 

Q18 4.00 0.371 7 مغجفؼ 

Q19 4.27 0.583 3 مغجفؼ حضا 

Q20 4.27 0.521 3 مغجفؼ حضا 

Q21 4.33 0.844 2 مغجفؼ حضا 

Q22 4.23 0.679 4 مغجفؼ حضا 

Q23 4.17 0.648 5 مغجفؼ 

Q24 4.13 0.507 6 مغجفؼ 

Q25 4.23 0.626 4 مغجفؼ حضا 

Q26 4.17 0.531 5 مغجفؼ 

Q27 4.47 0.507 1 مغجفؼ حضا 

اإلاخىؾـ الحؿابي 

وؤلاهدغاف اإلاػُاعي 

 الىلي

 مغجفؼ حضا 0.343 4.2267

 SPSS V.23مً بنضاص الؿالبت باإلنخماص نلى مسغحاث  اإلاطضع:

ت )في مهمت الخضكُم(خٓٔ َظا اإلادىع الخاص  وؾؿا  بمضي إلتزام مدافظي الحؿاباث بمػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ى ما ًضٛ نلى ألاَمُت اإلاغجُهت حضا لهظا اإلادىع لضة ؤَغاص الهُىت اإلاؿخجىبحن، وبةهدغاٍ  4.226خؿابُا نام بلٌ  َو

ى مىسُؼ حضا بط ٌه٘ـ صعحت 0.343مهُاعي نام  نلى مؿخىي بوسجام حُضة حضا في بحاباث ؤَغاص الهُىت. ؤما  َو

ت مدىع الُٓغاث التي جِٓـ  َةن  في مهمت الخضكُم()مضي إلتزام مدافظي الحؿاباث بمػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

ظا ما ًضٛ ؤن 0.844 – 0.371(، وبةهدغاٍ مهُاعي جغاوح بحن )4.47 – 4.00اإلاخىؾـ الخؿابي لها جغاوح بحن ) (، َو

 Q27 حمُو نباعاث اإلادىع طاث ؤَمُت مغجُهت حضا لضي مداَكي الخؿاباث اإلاؿخجىبحن، خُث حاءث الهباعة

في اإلاغجبت ألاولى ٖإنلى ُْمت إلاخىؾؿها الخؿابي البالٌ  "ت( في جدؿين حىصة اإلاػلىمت اإلاالNAAُ"حؿاَم اإلاػاًير )

ٗاهذ للهباعة، ؤما َُما ًسظ ؤصوى ُْمت للمخى 0.507وبةهدغاٍ مهُاعي  4.47 "ًخم الخأهض  Q18 ؾـ الخؿابي َٓض 

غ مدافظ الحؿاباث" ، وبمخىؾـ خؿابي 0.371، وطلٚ بةهدغاٍ مهُاعي بلٌ مً اإلاػاًير اإلاػخمضة غىض إغضاص جلٍغ

 ًمً٘ مالخكت ما ًلي:وبىاء نلى طلٚ  4.00بلٌ 

  ( في جدؿحن حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت.NAAحؿاَم اإلاهاًحر ) -

 لتزام باإلاباصت اإلاداؾبت اإلاخهاٍع نليها في بنضاص الٓىاثم اإلاالُت.ًخم الخإٖض مً ؤلا -
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 اإلاؿلب الثالث: إؾخيخاحاث ؤلاؾخبُان.

 ت وغغوعة جؿبُلها مؿخىي ؤَمُت مغجُو خؿب وحهت هكغ  بلغ مدىع إصعان الحاحت إلاػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 مداَكي الخؿاباث اإلاؿخجىبحن.

 ت مؿخىي بلغ مدىع مضي مالبمت مػاًير الخض ت للبِئت ؤلاكخطاصًت الجؼابٍغ ؤَمُت مغجُو خؿب  كُم الجؼابٍغ

 وحهت هكغ مداَكي الخؿاباث اإلاؿخجىبحن.

  )ت )في مهمت الخضكُم مؿخىي ؤَمُت بلغ مدىع مضي إلتزام مدافظي الحؿاباث بمػاًير الخضكُم الجؼابٍغ

 مغجُو حضا باليؿبت إلاداَكي الخؿاباث اإلاؿخجىبحن.
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 زالضت الفطل:

مً زالٛ ما ؾبٔ جٓضًمه في الجاهب الىكغي مً َظا البدث وما جم بؾٓاؾه في الجاهب الخؿبُٓي، ؤًً جم جىػَو 

ب  هم وبهض جطيُِ وجبٍى ؤلاؾخبُان نلى مجمىنت مً مداَكي الخؿاباث وجدطلذ نلى ؤلاحابت اإلآضمت مً ؾَغ

ٔ بؾخسضام البرهامج ؤلاخطاجي هخاثج ؤلاؾخبُان بةؾخسضام ؤصواث الخدلُل ؤلاخطاجي  ، جم جىضل بلى SPSSنً ؾٍغ

 الىخاثج آلاجُت:

 .ت ٌؿانض نلى جدؿحن حىصة اإلاهلىماث اإلاداؾبُت واإلاالُت  ؤن بؾخسضام مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 .ت ت مالثمت للبِئت ؤلاْخطاصًت الجؼاثٍغ  مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

  ت جإزحر ٖبحر في ا مغشض للهملُاث التي ًٓىم بها.إلاهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ  مطضاُْت مغاحو الخؿاباث بةنخباَع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمــــة العاّمــة



 الخــاتمة العامــــــة
 

 

 خاجمت:ال

ت مضي جإزحر  مً زالٛ َظٍ الضعاؾت وبهؿالْا مً مجمىنت الُغغُاث ألاؾاؾُت اإلاؿغوخت والتي بؾتهضَذ مهَغ

ت في جدؿحن حىصة اإلاهلىمت اإلاا لُت وجؼامنها مو الخؿىعاث في مجاٛ اإلاداؾبت والخضُْٔ وجبني مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

ؤن حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت هي بدض طاتها الطىعة الخُُٓٓت التي الجؼاثغ مهاًحر الخضُْٔ الضولُت الخضًثت َٓض بعجإًىا 

ت ٗىن الجؼاثغ مً الضٛو الخضًثت التي حؿعى بلى مىاٖبت  جىه٘ـ هخاثجها مؿخٓبلُا نلى ؤَم مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

الخؿىع اإلاالي نلى الطهُض الضولي في اإلاداؾبت والخضُْٔ بهضٍ الاهضماج بشٙل ؤٖبر في ؤلاْخطاص الهالمي لخدُٓٔ 

لؼم  ًٌ َهالُت ؤٖبر، ألامغ الظي لم جخمً٘ الجؼاثغ مً بلىيه بشٙل جام هكغا لبهؼ اإلاهاًحر التي لم جؿبٔ بهض ما 

ت. الجؼاثغ بهض جبىيها إلاهاًحر الخض ت جخىأَ مو البِئت الجؼاثٍغ  ُْٔ الضولُت بلى جؿبُٔ مهاًحر جضُْٔ حؼاثٍغ

 هخابج إزخباع الفغغُاث:

ت وغغوعتها لخدؿحن حىصة اإلاهلىماث اإلاداؾبُت واإلاالُت، وطلٚ  -1 َىإ بصعإ ٖبحر للخاحت إلاهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

ت، وؤلا  نخماص نليها ٖضلُل نلمي ومنهي في مماعؾت مهىت مً زالٛ بوسجام اإلاهاًحر اإلادلُت مو البِئت الجؼاثٍغ

٘ظا هٙىن ْض ؤزبدىا الُغغُت ألاولى.  الخضُْٔ، َو

ت لخدؿحن هكامها اإلاالي  -2 في قل الخؿىعاث اإلاالُت هُغع نليها جؿبُٔ بن ما جُغغه البِئت ؤلاْخطاصًت الجؼاثٍغ

ٗامل، مهاًحر جضُْٔ مالثمت لها عيم ما جبيخه مً مهاًحر جضُْٔ صولُت مىاٖب ت للهمغ الخضًث لم جؿبٔ بشٙل 

٘ظا ْض ؤزبدىا الُغغُت الثاهُت.  َو

 الخىضُاث:

ت. -1 ً لجان الخضُْٔ نلى مؿخىي اإلااؾؿاث ؤلاْخطاصًت الجؼاثٍغ  غغوعة جٍٙى

 وغه وبضضاع اإلاهاًحر وجضُْٓها بشٙل مؿخمغ مً ؤحل مىاٖبت جؿىعاث بخخُاحاث الخضُْٔ. -2

باإلًجاب مو اإلاهلىماث اإلاالُت مً حمُو الجىاهب الٓاهىهُت الهمل نلى زلٔ بِئت مداؾبُت جخهاؾى  -3

 وؤلاْخطاصًت.

الخغص نلى جُُٓم الٓىاثم اإلاالُت بشُاَُت وطلٚ بهغغها في اإلاىاْو ؤلال٘تروهُت الخاضت باإلااؾؿاث لخم٘حن  -4

 مؿخسضميها مً ؤلاؾالم نليها.

شبه بِئتها  ؤلاخخٙإ بالضٛو الؿابٓت في اإلاهاًحر الضولُت اإلاخٓضمت في مجاٛ -5
ُ
ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث زاضت جلٚ التي ح

ت لئلؾخُاصة مً ججاعبها.  الجؼاثٍغ

 آفاق الضعاؾت:

ت. -1  واْو مهىت الخضُْٔ ومهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 ؤَمُت لجىت الخضُْٔ في الخغص نلى مطضاُْت اإلاهلىمت اإلاالُت. -2

ضُْٔ الضولُت خؿب جؿىعاث الؿاخت اإلاالُت.ؤَمُت جؿبُٔ مهاًحر الخضُْٔ في الجؼاثغ للخىأَ مو مهاًحر الخ -3
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 .2008نمان، ألاعصن، 

ش ي وبلُاؽ بً ؾاس ي، الدؿُحر اإلاالي: صعوؽ وجؿبُٓاث، صاع واثل، ألاعصن،  -29  . 204،ص: 2006ًىؾِ َْغ

 :اإلاظهغاث والغؾابل الجامػُت

غ الخضُْٔ الخاعجي في -1 قل بلؼامُت جؿبُٔ مهاًحر الخضُْٔ الضولُت، حامهت نبض الجمُض بً جماع زضًجت، جٓاٍع

ت ونلىم الدؿُحر: مؿخًاهم،   .2017 – 2016باصٌـ، ٗلُت الهلىم ؤلاْخطاصًت والخجاٍع

، حامهت مدمض زُػغ، ٗلُت ISAزالض، صوع ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث في جؿبُٔ اإلاهاًحر الضولُت للخضُْٔ  ؾُِ-2

ت ونلىم الدؿُحر، بؿ٘غة، وال الاْخطاصًتالهلىم   .2016/2017خجاٍع

ُي بغاَُم-3 ، صعحت مطضاُْت اإلاهلىماث اإلاالُت في اإلااؾؿت اإلاالُت، ؤؾغوخت هُل شهاصة صٖخىعة، حامهت شٍغ

 .  2018-2017الجُاللي الُابـ، ؾُضي بلهباؽ،

اإلاًغبُت، ؤؾغوخت الضٖخىعة،  نمغ شغقي، الخىكُم اإلانهي للمغاحهت، صعاؾت مٓاعهت بحن الجؼاثغ وجىوـ واإلامل٘ت-4

 .2013حامهت ؾؿُِ، 

ا في جدؿحن حىصة اإلاهلىماث ناشىع  مدمض ألامحن خاج -5 ت وؤزَغ ، بً ؾالم بىؾماخت، مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 .2018-2017مظٖغة هُل شهاصة صٖخىعة، حامهت بلخاج بىشهُب، نحن جمىشيذ، اإلاداؾبُت واإلاالُت،

 :اللىاهين واإلاغاؾُم

ماإلاغؾ -1 ىانض  2011-01-27ماعر في  24 - 11ىم الخىُُظي ْع ًدضص حشُ٘له اإلاجلـ الىؾني للمداؾبت وجىكُمه ْو

ت، الهضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، الجٍغ   . 07ؾحٍر

م -2 ىانض  2011-01-27ماعر في  26 - 11اإلاغؾىم الخىُُظي ْع ًدضص حشُ٘له اإلاجلـ الىؾني للمداؾبت وجىكُمه ْو

ض ، الجٍغ ت، الهضص ؾحٍر   . 07ة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 ًدضص ْىانض الخُُٓم واإلاداؾبت. 2008ًىلُى  26ٌ اإلاىأَ 1429ٛعحب  23مٓغع اإلااعر في  -3

م  -4 ضة الغؾمُت لىػاعة اإلاالُت. 2016َُُغي  04اإلااعر في  002مٓغع ْع ت للخضُْٔ، الجٍغ  الظي حهضٍ بلى وغو ؤعبو مهاًحر حؼاثٍغ

م  -5 مبر  11اعر فياإلا 150مٓغع ْع ضة الغؾمُت لىػاعة اإلاالُت. 2016هَى ت للخضُْٔ، الجٍغ  الظي حهضٍ بلى مهاًحر حؼاثٍغ

م  -6 ضة الغؾمُت لىػاعة اإلاالُت.إلا اإلاخػمً   2017 ماعؽ 15اإلااعر في 23مٓغع ْع ت للخضُْٔ، الجٍغ  هاًحر حؼاثٍغ

م مٓغع  -7 ت إلاهاًحر  اإلاخػم2018ًؾبخمبر   24في اإلااعر 77 ْع ضة ضُْٔ،للخ حؼاثٍغ  .اإلاالُت لىػاعة الغؾمُت الجٍغ
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 عأؾُت اإلاىخب:     

 عكم ؤلاغخماص:

:  عكم الدسجُل في الجضٌو

 الػىىان:

 الهاجف/الفاهـ:

 اإلايان والؼمان: 

 مىحه إلى إصاعة الىُان

 ؾُضة/ؾُض،

ض ؤصهاٍ   .2، ن+1ألاخٙام اإلاخهلٓت بمهمتي ألحل الؿىىاث ن، ن+في بؾاع نهضة مداَل الخؿاباث لُ٘اه٘م، ؤٖئ

 َضف وهؿاق جضكُم الىشىف اإلاالُت .7

في بؾاع َظٍ اإلاهمت، ؾإْىم بةحغاء جضُْٔ ال٘شىٍ اإلاالُت لُ٘اه٘م بهضٍ جٓضًم عؤي خٛى بهخكام وصخت والطىعة اإلاؿابٓت التي 

خ٘م.  جٓضمها خؿاباث شٖغ

غ ببضاء الغؤي وجٓاع  غ جٓاٍع م وؾُجؿض بخدٍغ اإلاخهلٔ بمهً الخبحر  01 - 10ٍغ زاضت ٖما ًىظ نليها الٓاهىن الخجاعي والٓاهىن ْع

 اإلاداؾب، مداَل الخؿاباث واإلاداؾب اإلاهخمض والىطىص اإلاىبثٓت.

ٓا إلاهاًحر الخضُْٔ اإلاؿبٓت في الجؼاثغ. َظٍ اإلاهاًحر جخؿلب وغو خحز الخىُُظ الىاحباث التي حؿمذ با لخطٛى ؾإْىم بةحغاء الخضُْٔ َو

 نلى غمان مهٓٛى بهضم بخخىاء الخؿاباث نلى بزخالالث مهخبرة.

م في َظا ؤلاؾاع ؤن الخضُْٔ ًخمثل في َدظ مً زالٛ ؾبر، الهىاضغ اإلآىهت التي جبرع اإلاهؿُاث اإلادخىاة في ال٘شىٍ اإلاالُت.  ؤطٖٖغ

ة اإلاخسظة إلُْاٛ الخؿاباث وجٓضًغ مدخىي ونغع ًخمثل الخضُْٔ ؤًػا في جُُٓم اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخبهت، الخٓضًغاث اإلاهخبر 

ظلٚ اإلاهلىماث اإلآضمت.  ال٘شىٍ اإلاالُت ٖو

 مؿؤولُت مدافظ الحؿاباث .8

ظلٚ جلٚ اإلاخهلٓت بؿحر ٗل هكام مداؾبت ومغاْبت  ٌؿخىحب نلي ؤن ؤشحر ؤهه هكغا لخٓىُاث الؿبر وخضوص ؤزغي مغجبؿت للخضُْٔ ٖو

مهخبرة، ٖظلٚ جلٚ اإلاىبثٓت نً خاالث الًش ؤو هدُجت لؤلزؿاء، ال ًمً٘ جُاصًه ٗلُا. لهظٍ  صازلُت َةن زؿغ نضم بٖدشاٍ بزخالالث

ألاؾباب ال ًم٘ىني مىذ غمان بإن ٗل الىٓاثظ اإلاهمت في الىكام اإلاداؾبي واإلاغاْبت الضازلُت الىاججت نً ؤلاهدغاَاث اإلاهخبرة، ًمً٘ 

 جدضًضَا.

م ؤها ؤزػو للؿغ اإلانهي ؾبٓا ألخٙام اإلااص اإلاظٗىع آهُا، وال ًمً٘ ؤن ؤنُى مىه بال غمً الشغوؽ اإلادضصة  01 - 10مً الٓاهىن  71ة ْع

 مً هُـ الٓاهىن. 72مً زالٛ اإلااصة 

ً ؤلاحخماغُين للىُان .9  مؿؤولُت اإلاؿيًر

ظٍ مؿاولُت حؿخل ت لُ٘اه٘م ًٓو نلى ناجٔ اإلاؿاولحن ؤلاحخمانُحن، َو م ؤن بنضاص ال٘شىٍ اإلاالُت الؿىٍى  ؼم:ؤطٖٖغ

ٓا للٓىانض واإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاىطىص نليها في الٓاهىن  - مبر  25اإلااعر في  11 - 07مؿٚ مداؾبي َو اإلاخػمً الىكام  2007هَى

 اإلاداؾبي واإلاالي والىطىص اإلاىبثٓت.

 وغو هكام مغاْبت صازلُت مىاؾب. -

 اإلاؿحرون ؤلاحخمانُىن ملؼمىن ٖظلٚ بـ:

ت لُٓامي بمهمتي، زاضت مداغغ حمهُاث وغو في مخىاولي ٗل الىزاثٔ اإلاداؾبُ - ت للُ٘ان وبطُت نامت ٗل اإلاهلىماث الػغوٍع

 اإلاؿاَمحن ومجالـ ؤلاصاعة.

 همىطج غً عؾالت مهمت ) جىُف وفم ؾبُػت اإلاهمت، كاهىهُت أو حػاكضًت (
.مدافظت الحؿاباث مثاٌ: همىطج عؾالت مهمت  
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 الؿماح لي بالخىاضل الخغ مو اإلاؿخسضمحن والظًً ؤنخبر ؤهه مً الػغوعي الخىاضل مههم للىضٛى بلى ؤصلت مثبخت. -

ت التي ؾخه ش ؤلاحخمام  45غع نلى مجلـ ؤلاصاعة ؤو َُئت الدؿُحر، ًجب ؤن ًغؾل بلي مشغوم ال٘شىٍ اإلاالُت الؿىٍى ًىما ْبل جاٍع

 اإلاسطظ إلُْاٛ الخؿاباث.

و التي ؾخهض وحهغع نلى الهُئاث اإلاضاولت.  لً٘ ؾإجضزل مؿبٓا، مً خحن آلزغ خٛى اإلاشاَع

 ؾإٗىن ممخىا بةعؾال٘م: )نلى ؾبُل اإلاثاٛ(.

ٔ آلاحاٛ اإلادضصة في الٓا -  هىن الخجاعي.ؤلاؾخضناءاث اإلاغؾلت َو

 ْاثمت باإلجُاُْاث اإلاىكمت الجضًضة في الشهغ الظي ًلي نٓضَا. -

ش بُْاٛ الؿىت اإلاالُت. -  ْاثمت باإلجُاُْاث اإلاىكمت ُْض الخىُُظ في الشهغ اإلاىالي لخاٍع

م اإلاسطظ للمهمت .10  مسؿـ الخضزل والفٍغ

ٗالخالي:  مسؿـ الخضزل الخاص بالؿىت اإلاالُت ألاولى 

 حاهُي: ........

 ُغي: ........َُ

 بلخ: ........... 

َظا اإلاسؿـ ؾُهض ٗل ؾىت بالدشاوع الىزُٔ مو مطالخ٘م. بُض ؤهني ؤلُذ بهدباَ٘م بلى ؤن بخترام الغػهامت ًخىِْ نلى بَتراع ؤن 

َػال نً طلٚ ؤن خؿاباج٘م جم بُْالها ونغغها نلي في آلاحاٛ اإلاخُٔ نليها والتي حؿمذ لي بالُٓام بمهمتي في آلاحاٛ اإلادضصة. ؤشحر 

 مهمت مداَل الخؿاباث جخؿلب بهؼ الُدىضاث وألانماٛ الخاضت.

ت في الاحاٛ  ظا مؿخسضمُ٘م ختى ًخاح لي الخطٛى نلى مجمىم الىزاثٔ اإلاداؾبُت واإلاهلىماث الػغوٍع ؤنخمض نلى حهاوه٘م الخام ٖو

 اإلاهٓىلت.

 ؾُٙىن غمً مؿاولُتي غمان زضمت طاث هىنُت للُ٘ان.

: ؾدخم مؿانضحي  في مهمتي مً ؾٍغ

 )جدضًض الهىٍت، اإلاؤَالث اإلاهىُت واإلاغهؼ(.

 نىض ؤلاْخػاء ؾِخم اللجىء بلى ألاشخاص مً ؤَل ؤلازخطاص وطلٚ إلاؿانضحي في بهجاػ مهمتي.

 عؾالت الخأهُض .11

داث اإلاجمهت ؤزىاء اإلاهمت، ؾإؾلب مً ؤلاصاعة نىض  جهاًت ؤنماٛ الخضُْٔ ججىبا لٙل زؿغ وؿُان مهلىمت مهمت وجإُٖض نضص مً الخطٍغ

عؾالت جإُٖض. َظٍ الغؾالت ؾدؿمذ نلى الخطىص بةنؿاء غمان ؤن ٗل اإلاهلىماث والٓغاعاث اإلاهمت الؾُما جلٚ اإلاخهلٓت بالتزاماث 

ت، ؤو بطا لم ًً٘ باإلمٙان ت ؤو اإلادخملت ْض جم بصعاحها بشٙل صخُذ في الخؿاباث الؿىٍى  ُٖاه٘م بججاٍ الًحر ؤو اإلاىاػناث الجاٍع

 بصعاحها، ْض جم ؤزظَا بهحن ؤلانخباع نىض بنضاص الشىٍ اإلاالُت )اإلالخٔ(.

 ألاحػاب .12

 لٓض بجُٓىا نلى جدضًض ؤحهابي بـ ................ صج زاعج الغؾم والىُٓاث.

ٗالخالي: ٓا لغػهامت اإلاهمت َةن ؤحهابي ؾدخم َىجغتها   َو

 )وغؼ عػهامت الفىجغة والضفؼ(

 ر ْض ًازغ بشٙل مهخبر نلى ؤحهابي وؾُاصي، نىض ؤلاْخػاء، بلى مغاحهتها.ؾإنلم٘م في الخحن نً ٗل خض

ٔ بالغؾالت مسخىما بةمػاث٘م وم٘خىب نلُه بسـ الُض " ْغت وجمذ اإلاطاصْت نلُه ".  ؤعحىا مى٘م بناصة الىمىطج اإلاَغ

 جٓلبىا مني، ؾُضحي/ؾُضي، زالظ نباعاث الخٓضًغ وؤلاخترام.

 محافظ الحسابات
 الكٌان

 ٌخ:التار
 سٌدة/سٌد:
 الوظٌفة:
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 همىطج عؾالت ؤلاصاعة

ت(  )عؾالت جإُٖض خٛى الخؿاباث الؿىٍى

 مثاٛ: مهمت مداَكت الخؿاباث.

بًؼ الىكغ نً  580ٗل الىٓاؽ اإلاظٗىعة في َظا الىمىطج مىآَت، وبشٙل مؿخٓل نً اإلاهلىماث اإلاخػمىت في م. ج. ث 

ا  داث ال٘خابُت التي ْض ٌهخبَر ت.الخطٍغ  مداَل الخؿاباث غغوٍع

 نالوة نلى طلٚ، َةهه ًجب جُُِ٘ َظٍ الغؾالت في بؾاع الخضُْٓاث ألازغي يحر جلٚ الٓاهىهُت.

ت(  )جغحو بلى مداَل الخؿاباث نلى وعّ بغؤؾُت الشٖغ

 الؿُض:......................

 مداَل الخؿاباث 

 )الهىىان(

م ومما عؾخ٘م اإلاهىُت في بؾاع جضُْٓ٘م الٓاهىوي لل٘شٍى اإلاالُت اإلآضمت مً ؾٍغ جىحه بلُ٘م َظٍ الغؾالت جؿبُٓا إلاهاًحٖر

ش ........... مو ..............  الهُئت اإلاسىلت بخاٍع

 ضافي اإلاحزاهُت.............. صج. -

 الىدُجت الطاَُت................صج. -

 حضًض................صج. مبلٌ الخٙالُِ والىخاثج، الطاَُت مً الػغاثب، اإلاسجل في خؿاب جغخُل مً -

 والظي حهضٍ بلى ببضاء عؤي خٛى مطضاُْت وبهخكام والطىعة اإلاؿابٓت لل٘شٍى اإلاالُت.

بةنخباعها مؿاولحن نً اإلااؾؿت.........، نً بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت مو وغو هكام اإلاغاْبت الضازلُت وبهض ؤن ْمىا بؿلب 

ت ختى هخمً٘  ض ل٘م، َُما ًلي، وبيُت ضاصْت ونلى ْضع اإلاهلىماث التي بنخبرهاَا غغوٍع داث ال٘خابُت، وهٖا مً بضضاع الخطٍغ

 نلمىا، اإلاهلىماث والخإُٖضاث التي ْضمذ ل٘م في بؾاع مهمخ٘م:

ه وؾبٓا للمهاًحر  - جم بنضاص ال٘شٍى اإلاالُت نلى مؿاولُدىا ْطض جٓضًم الىغهُت اإلاالُت والىدُجت، بشٙل مىخكم وهٍؼ

ت للمداؾبت.  الجؼاثٍغ

شِ ألازؿاء والًش.ْ -  مىا بخطىع ووغو خحز الخىُُظ نملُاث مغاْبت تهضٍ بلى جُاصي ٖو

لم جيخهي بلى نلمىا ؤًت هٓاثظ في هكام اإلاغاْبت الضازلُت ؤو غهِ مً شإجهم ؤن ًازغوا بشٙل مهخبر نلى ال٘شٍى  -

 اإلاالُت.

 ا.ال جىحض ؤًت بزخالالث ؾُٙىن لها ؤزغ مهخبر نلى ال٘شٍى اإلاالُت في مجمله -

ش بُْاٛ الخؿاباث  - و مىظ جاٍع بلى ًىمىا َظا، لم ًيخه بلى نلمىا ؤي مً ألاخضار، يحر جلٚ التي جم ؤزظَا بهحن ؤلانخباع، ْو

 والظي ْض ًخؿلب بخضار حهضًالث في الخؿاباث ؤو ؤي نالمت في اإلالخٔ.

ش الُىم ، ؤي خضر ؤو ؤًت ضُٓت ًمً٘ لهما ؤن ًازغا  - بشٙل مهخبر نلى ال٘شٍى اإلاالُت، ؤو لم ًيخه بلى نلمىا، بلى جاٍع

ً نلى الىغهُت اإلاالُت  ، مً شإجهما ؤن ًٙىها لهما ؤزغ بًجابي ؤو ؾلبي مهخبًر ما مً ؤي ؤزغ نلى َظٍ ال٘شٍى بغيم زلَى

 اإلاؿخٓبلُت إلااؾؿدىا.

نخباع نىض بنضاص ْمىا بةنالم٘م بداالث الًش اإلاهخبرة اإلاغج٘بت ؤو جلٚ مىغو الشٚ، والتي ًجب ؤزظ هخاثجها بهحن ؤلا  -

 ال٘شٍى اإلاالُت.

 ْمىا بخؿبُٔ الٓاهىن بٓضع اإلاؿخؿام وبدضوص نلمىا به. -
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ٗل الهملُاث و/ؤو الىخاثج اإلاالُت ألي نٓض/بجُاُْت مً اإلاُترع ؤن جُٓض في الضَاجغ اإلاداؾبُت للماؾؿت، هي مضوهت َهال  -

ىه٘ـ طلٚ بشٙل صخُذ في ال٘شٍى اإلاالُت.  ٍو

 ؾؿت:زالٛ الؿىت، ْامذ اإلاا  -

حن: ( ث)  ببغام بجُاُْاث هكامُت مو ؤلاصاٍع

- ................ 

- ................ 

 لم جبرم ؤًت بجُاُْت. ( ر)

يها. -  زالٛ الؿىت، لم جمىذ اإلااؾؿت ؤي ْغع، ُٖالت، صنم ؤو سخب نلى اإلا٘شٍى نلى خؿاب حاعي ألي مً بصاٍع

 ال ًىحض ؤي هؼام مو ؤلاصاعة الجباثُت ؤو َُئاث الػمان ؤلاحخماعي. -

ت ؤلاؾخًالٛ. -  لم ًيخه بلى نلمىا ؤي خضر حضًض مً شإهه تهضًض بؾخمغاٍع

 بلخ..... -

ت( ا اإلاضْٔ غغوٍع  )ؤي مؿاثل ؤزغي ْض ٌهخبَر

ً ؤو عثِـ مجلـ ؤلاصاعة.  اإلاؿحًر
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 03اإلالحم 

غ خٌى الىشىف اإلاالُت اإلاػضة وفم اإلاغحؼ اإلاداؾبي اإلاؿبم.  همىطج جلٍغ

 خلل: .................اإلاضكم اإلاؿ

 اإلاغؾل إلُه اإلاىاؾب: .....................

ش ؤلاُْاٛ ؤو الُترة التي ًٌؿيها  ت "ؽ" بما في طلٚ ال٘شٍى اإلاالُت الخالُت )بخاٍع لٓض ْمىا بمغاحهت ال٘شٍى اإلاالُت للشٖغ

ىت واإلالخٔ.الخضُْٔ(: اإلاحزاهُت، خؿاب الىخاثج، بُان الخًُحراث في ألامىاٛ الخاضت، ٖشِ ؾُ  ىلت الخٍؼ

ً ؤلاحخماغُين اإلاخػللت بالىشىف اإلاالُت  مؿؤولُت اإلاؿيًر

ظلٚ  ٔ الىكام اإلاداؾبي واإلاالي، ٖو ٌهض اإلاؿحرون ؤلاحخمانُىن مؿئىلحن نً ؤلانضاص والهغع الصخُذ لل٘شٍى اإلاالُت َو

ت إلنضاص ال٘شٍى اإلاالُت زالُت م ٗاهذ ضاصعة نً نلى اإلاغاْبت الضازلُت التي ٌهخبروجها غغوٍع ً ؤلازخالالث اإلاهخبرة، ؾىاء ؤ

 الًش ؤو هاججت نً ألازؿاء.

 مؿؤولُت اإلاضكم

ت للخضُْٔ. ٔ اإلاهاًحر الجؼاثٍغ  مؿاولُدىا هي الخهبحر نً عؤًىا خٛى ال٘شٍى اإلاالُت نلى ؤؾاؽ جضُْٓىا. ْمىا بالخضُْٔ َو

وؤصاء الخضُْٔ ْطض الخطٛى نلى الػمان اإلاهٓٛى ل٘شٍى حؿخىحب مىا َظٍ اإلاهاًحر ؤلالتزام بالٓىانض ألازالُْت، جسؿُـ 

 مالُت زالُت مً ؤلازخالالث اإلاهخبرة.

ٌؿخضعي الخضُْٔ وغو خحز الخىُُظ إلحغاءاث ْطض حمو نىاضغ مٓىهت مخهلٓت باإلابالٌ واإلاهلىماث الىاعصة في ال٘شٍى 

 اإلاالُت.

ا في طلٚ جُُٓم مساؾغ ؤن جخػمً ال٘شٍى اإلاالُت بزخالالث بزخُاع ؤلاحغاءاث اإلاىغىنت هابو نً الخ٘م الخاص للمضْٔ، بم

ٗاهذ ضاصعة نً الًش ؤو هاججت نً ؤزؿاء.  مهخبرة ؾىاء ؤ

بةحغاء َظا الخُُٓم للمساؾغ، ًإزظ اإلاضْٔ بهحن ؤلانخباع اإلاغاْبت الضازلُت للُ٘ان واإلاخهلٓت بةنضاص ونغع ال٘شٍى اإلاالُت 

، ولِـ بًاًت ببضاء الغؤي خٛى َهالُت هكام اإلاغاْبت الضازلُت  بشٙل صخُذ ْطض جدضًض بحغاءاث الخضُْٔ اإلاالثمت للكٍغ

 للُ٘ان.

ًخمثل الخضُْٔ ٖظلٚ في جٓضًغ مالثمت الؿّغ اإلاداؾبُت اإلاهخمضة، نٓالهُت الخٓضًغاث اإلاداؾبُت اإلاهضة مً ؾٍغ ؤلاصاعة 

 ونغع مجمل ال٘شٍى اإلاالُت.

ٗاَُت و   مالثمت لخإؾِـ عؤًىا.وهخبر الهىاضغ اإلآىهت اإلاجمهت 

 الغأي خٌى الىشىف اإلاالُت اإلاػضة وفلا إلاغحؼ ٌؿدىض غلى مبضأ الػغع الصحُذ واإلاؿابلت

ش  ، مىخكمت وحهغع بطضّ، وفي حمُو 200صٌؿمبر ن 31بغؤًىا ال٘شٍى اإلاالُت للماؾؿت "ؽ" بهىىان اليشاؽ اإلآُل بخاٍع

ُت(، الىغهُ ش حىاهبها اإلاهخبرة )ؤو حهؿي الطىعة الَى ظلٚ الىجانت اإلاالُت 200صٌؿمبر ن 31ت اإلاالُت للماؾؿت "ؽ" بخاٍع ، ٖو

ٓا للىكام اإلاداؾبي اإلاالي. ش، َو ىت للؿىت اإلاالُت اإلآُلت بهظا الخاٍع  وؾُىلت الخٍؼ

غ خٌى إلتزاماث كاهىهُت وجىظُمُت أزغي   جلٍغ

غ اإلاضْٔ، ًخًحر خؿب ؾبُهت   خاضت به[.ال الالتزاماث]مدخىي وشٙل َظا الجؼء مً جٍٓغ

ت وجىكُؼ اإلاضكم ]   [.ٍَى

غ ]  ش الخلٍغ  [.    جاٍع

 [.غىىان اإلاضكم ] 

 



لخصالم  

 

 

 ملخظ

ت في جدؿحن حىصة اإلاهلىمت اإلاالُت في  تهضٍ       ا مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ ت مضي جإزحَر َظٍ الضعاؾت  بلى مهَغ

 .الاْخطاصًتاإلااؾؿت 

غ طاث حىصة خُث جٓىم مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ        ت نلى جدضًض مجمىنت مً الٓىانض التي حؿاَم في بنضاص جٓاٍع

اث للمىاعص التي هي جدذ جطٍغ اإلااؾؿت  ألامثل الاؾخًالٛنالُت مً ؤحل خؿً  وجُُٓم مسخلِ اإلاؿخٍى

ظا مخؿلباتها ومضي جُُُ٘ها مو ؤوشؿتها والخهٍغ نلى الاْخطاصًت ؤحل الؿُؿغة نلى ال٘م الهاثل مً مً  َو

 الٓغاعاث اإلاالثمت بهضٍ جدُٓٔ مبخػى اإلااؾؿت. اجساطاإلاهلىماث وحؿهُل نملُت 

 لآلعاء اؾخؿالنُتجىاولذ صاعؾت  01-10الخؿّغ للخضُْٔ في الجؼاثغ وؤلاضالح اإلاداؾبي مىظ بضضاع ْاهىن  بهض

ت في  مداَكي الخؿاباث ومؿاَمت َظٍ اإلاهاًحر في حىصة اإلاهلىماث  2016-02-04بهض بضضاع مهاًحر الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 اإلاالُت.

تمهاًحر  –خضُْٔ ال  اليلماث اإلافخاخُت:       الٓىاثم اإلاالُت. -اإلاهلىمت اإلاالُت -الخضُْٔ الجؼاثٍغ

 

 

Résumé 

      Cette étude vise à savoir dans quelle mesure les normes algériennes d'audit affectent la qualité de 

l'information financière dans l'institution économique. 

       Les normes algériennes d'audit reposent sur la définition d'un ensemble de règles qui contribuent à 

l'élaboration de rapports de qualité pour l'utilisation et l'évaluation optimales des différents niveaux de 

ressources à la disposition de l'institution économique et pour identifier leurs besoins et la mesure dans laquelle 

ils qu'ils sont adaptés à ses activités, afin de contrôler l'énorme quantité d'informations et de faciliter Le 

processus de prise de décisions appropriées afin d'atteindre l'objectif de l'institution. 

Après avoir abordé l'audit en Algérie et la réforme comptable depuis la promulgation de la loi 10-01, une étude 

exploratoire des avis des gouverneurs de compte après la promulgation des normes algériennes de contrôle des 

comptes le 02-04-2016 et la contribution de ces normes à la qualité de l'information financière. 

Mots clés : audit - normes algériennes d'audit - information financière - états financiers. 


