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 أوال: مدخل

وجدــٌى امليشــأة الطغُــسة إلى مؤطظاث  إن جطىز الاكخطـاد وجصاًــد خاجاث املجخمــؼ بطفت غــامت،

مػــامالتها مً  واهخلاٌوألاَمُت التي اهدظبتها َرٍ املؤطظاث غبر الصمً  غمالكت جيشط في شذ بلاع الػالم،

ــس واطخددار مهىت جدًـدة مً غُـس املحاطبت وأطلم  ممــا مػامــــالث بظُطت إلى مػامـــالث مػلــدة، اطخلــصم جطٍى

مؼ املؤطـظاث ومظخسدمي  الاكخطادًينغليهـــا جدكُــم الحظاباث، وذلً لضمـــان وطُــلت أمــان للمخػاملــين 

كؼ بها الػالم شاد مً كىابمها املــالُت وذلً زاضت بػد الفطل بين امللىُت  غً إلادازة، وان ألاشماث املالُت التي و 

ا في نهـاًت الظىت غً وضػُت  ٍس املـالُت التي ًلىم بئضداَز أَمُت ومطداكُت مدافظ الحظاباث ملا جىدظُه جلاٍز

ـــي بمــثابت املــسأة التي حػىع ضـىزة املؤطظت للمخػاملين  خُث أن شفافُـت  ،الاكخطادًيناملالُت للمؤطظت َو

ــً املحخمــلـين،مطــداكــُت َـــاجـه الخـلــو  س جدــفـــص املــــــظخـثمــــٍس همـــا جطـــىز بػــد ذلً غمـــل مدافظ الحظـاباث لُـهـم  ـــاٍز

ً ف ـٍس  ٌػخمدون بشيل هبير غلى املػلىماث املحاطبُت   في اجساذ اللسازاث. اغخبازاتهماملؤطظت غلى وافــت املظُـ

ـً بلــد إلى أزس خُث وان ليل بلد مبــادا مػُىت وطسق ٌظير طابـم ازخلفــذ مبــادا الخدكُم الخازجي م

غليهـا غملُـت مساجػـت الحظـاباث ،وبػد جطىز الشــسواث وظهـىز شسواث مخػددة الجيظُاث التي جيشط في شذ 

ـى ألامـس الـري أدي بالهُـئـاث  بلاع الػالم، وجطــىز املمازطاث املهىُــت ملــهىت املساجػت الخـازجُت، الدولُت إلى جـرًم َو

، فلـــــد كامذ الهُـئاث الدولُت وفـي ملدمـتها الاجداد الدولــي  الفازق بين ممازطـــت مــهىـت املساجػـت بُـً الدٌو

للمداطبـين إلـى إضداز جملت مً الازشاداث ووضؼ إطاز وزطىاث وإجساءاث الػمل غلى جىخُد املمازطاث ممثلت 

 ت.في املػاًير الدولُت للمساجػ

وملا وان الاكخطاد الجصابسي ًدظم بالدًىامُىُت املظخمسة والاهفخاح غلى الػالم الخازجي، فاهه مً الضـسوزي أن       

جىـىن مهىـت املساجػت في الجـصابس غلـى مظخـىي طمىخاث املجخمؼ، وبالخالـي املظـاَمت في دفـؼ عجلت الخىـمُت 

 الاكخطادًت.

افظ الحظاباث في الجصابس باخترام ألاطساف املظخفُدة مً زدماتها وباملياهت ومً أجل أن جدظى مهىت مد     

ادة  يالالبلت في املجخمؼ فاهه البد مً إزطاء جىظُم منهي كىي ٌظمذ بسفؼ مظخىي ألاداء املنهي للمساجػين، وبالخال ٍش

ادة زلت مظخسدمي اللىابم  س مـدافظ زلـت مظخسدمـي اللىابم املنهي للمـساجػين، وبالخالي ٍش املالـُت فـي جلـاٍز

 الحظاباث الطادزة غىـهم.

وخـتى جىـىن مهىـت مدافظ الحظابـاث جُدة وجدظم باملطداكُت والىضىح البـد مً ممازطيها أن ٌظخػُىىا بما      

ت وفي ملدمتها اللاهىن  ٌ 1341زجب غام  82املؤزر في  10-01هظ غلُه الىطىص واللىاهين الخىظُمُت الجصابٍس

 62-00م زاص بمهً الخبير املحاطبي ومدافظ الحظاباث واملسطىم الخىفُري زكم 8212ًىلُى 11ىافم امل

 والخلُد باملػاًير الدولُت للخدكُم.

 الرئيصية ثاهيا: إلاشكالية

غلى َرا ألاطاض فان إلاشيالُت التي هداٌو إلاجابت غليها مً زالٌ البدث ًمىً طسخها غلى الىدى 

 الخالي:
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 حصابات ملهنحه وفق النصىص الحنظيمية واملػاًير الدولية؟كيف ًمارس محافظ ال

 ثالثا: ألاشئلة الفرغية

 مدافظ الحظاباث في الجصابس غلى الىطىص الخىظُمُت؟غمل َل ًسجىص  -

 ؟بسمسجػُت غمل مدافظ الحظاباث في الجصاما  -

ٌو مبادا ومػاًير جلىم غلى أطع ومبادا مشترهت؟ أم ليل ددولُا َل ممازطاث املدكم الخازجي  -

 زاضت بها؟

 رابػا: فرضيات البحث

 وئجابت مؤكخت غً إلاشيالُت جم وضؼ مجمىغت مً الفسضُاث همىطلم للدزاطت جخلخظ فُما ًلي:

ػُت الىطىص الخىظُمُتغىد أداء مهمخه غلى مدافظ الحظاباث في الجصابس ػخمد ٌ -  .والدشَس

 .افظ الحظاباث غلى املػاًير الىطىُت واملػاًير الدولُت املخػازف غليهاغمل مدٌػخمد  -

 ول دولت. باجتهادىً مػاًير مىخدة ولت و غلى أطع ومبادا مشترهجلىم مهىت املدكم الخازجي  -

 املىضىع اخحيار خامصا: أشباب  

دزاطت الخدكُم بمثابت املسخلت  وىن مىضىغُت طباب أ َرا املىضىع وان لػدة أطباب منها ازخُازهاإن 

السغبت في الخػسف أهثر غلى غمل مدافظ منها ألاطباب الراجُت  أما املحاطبُت. النهابُت في مجاٌ الدزاطاث

مػازف جدًدة  اهدظابالسغبت في وهرا الحظاباث ومدي جطبُله للمػاًير الدولُت والىطىص الخىظُمُت 

 الاَخمام الشخص ي باملىضىع هظسا الزجباطه بمجاٌ والخسطظ في مجاالث املخػللت باملحاطبت والخدكُم.

 مداطبي ومساكبت الدظُير" مجسطظ" جدكُ

 شادشا: أهداف البحث 

 حظعى َرٍ الدزاطت لخدلُم ألاَداف الخالُت:

الىكىف غلى مهىت مساجػت الحظاباث في الجصابس وإبساش الدوز الري ًلىم به مدافظ  -

 الحظاباث في مساجػت خظاباث املؤطظت.

والىفاءة املهىُت التي جمىىه مً الىضٌى  باالطخلالٌمػسفت مدي جمخؼ مدافظ الحظاباث  -

 إلبداء زأي فني مداًد 

وممازطت مػاًير الدولُت وهطىص الخىظُمُت الىطىُت مً طسف  اطخسداممػسفت مدي  -

 مدافظ الحظاباث.

 جددًد جىاهب الىلظ في ممازطاث مدافظي الحظاباث. -

 حشخُظ واكؼ التزام مدافظي الحظاباث بمػاًير الخدكُم. -

 ُط الضىء غلى مدافظ الحظاباث، خلىكه وواجباجهمداولت حظل -

 شابػا: أهمية الدراشة

ادة  جىمً أَمُت الدزاطت في مداولت حظلُط الضىء غلى مهىت مدافظ الحظاباث ودوز الري ًؤدًه في ٍش

بم الثلت في اللىابم املالُت للمؤطظت للمظاَمت إلاًجابُت التي ًلىم بها مدافظ الحظاباث في الىكىف غلى اللىا

س الري ًلدمه مدافظ الحظاباث في زدمت الاكخطاد بطفت غامت.  املالُت، إذ جىمً أَمُخه زاضت الخلٍس
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 ثامنا: الدراشات الصابقة

حػخبـس الـدزاطاث الظابلـت مـً أَم السهـابـص الػلمُـت الخـي ٌػخمد غلُـها الباخث بػد جددًــدٍ ملــشىـلت الدزاطـت، 

مً الدزاطاث مً أجل بىاء دزاطدىا الحالُت، وإغطاء ملحت خٌى مىضىع الدزاطت،  جم الاغخماد غلى مجمىغت

بت  باإلضافت إلى الخمىً مً جددًد ألادواث املظخسدمت في الدزاطت، اغخمدها غلى الدزاطاث التي حشابهها أو اللٍس

 منها وهرهس منها:

جزائر وأثره غلى ثحصين حىدة ثطىر مهنة الحدقيق في ال، بػىىان "(6102دراشة )دمحم أمين لىهيصة، -0

ت جسطظ بىىن مالُت ومداطبُت، جامػت دمحم بىضُاف املػلىمات املالية  " أطسوخت دهخىزاٍ غلىم ججاٍز

املظُلت، َدف الباخث إلى دزاطت أطع وكىاغد جدكُم املػلىماث املالُت وطبل جدظين مً جىدتها، وهرا كُاض 

لخىضل إلى أَم الىخابج املخىضل إليها َى أن الخدكُم َى غلم كابم جم ا مدي جأزير جطىز مهىت املدكم الخازجي.

براجه ًىدس ي أَمُت غىد مظخسدمي املػلىمـاث املالـُت فـي الجـصابس، باإلضافت إلى أن مهىت مدافظ الحظـابـاث في 

تها الدولُت.  الجـصابس جسجىص غلـى كىاغد جدكُلُت ال جسخلف هثيرا غً هظٍس

دور محافظ الحصابات في جػزيز مىثىقية القىائم املالية وفق بػىىان " ،(6102دراشة)حاج هللا شاوش، -6

"، مرهـسة ملدمت لىُـل شهادة املاجظخير جامػت وزكلت، تهدف  الدزاطت إلى الدوز الري  هظام املحاشبي املالي

ت الخـي جؤزـس غــلى الثـلـت في خــالت الغــش أو الخـطأ لخطسفـاث الغـير كاهىهـُ اهدشافًلػبه مدافـظ الحـظـاباث فـي 

ص الثلت باملػلىماث  اللىابم املالُت، مػسفت مدة مظاَمت املىهجُت التي ًلىم غليها غمل مدافظ الحظاباث في حػٍص

املحاطبُت املخضمىت اللىابم املالُت، وجم الخىضل إلى أن غملُت جددًد مظؤولُت مدافظ الحظاباث بسطىص 

خاالث الغش  اهدشافجدٌى دون  اهب كطىز مخأضلت في غملُت املساجػتالغش أمس ضػب هظسا لىجىد جى 

والخطأ، فخدمل مدافظ الحظاباث املظؤولُت ًجب أن ًخطف باملػلىلُت ملا ًمىً اهدشافه مً ألازطاء 

 والغش.

 منهج البحثغاشرا: 

ما جاءث به الىخب واملساجؼ الػسبُت، هما  غلى املىهج الىضفي لدزاطت باالغخمادطِخم دزاطت َرا البدث 

ت للدزاطت.  وػخمد هرلً غلى املىهج الخدلُلي في اللىاهين واملساطُم الخىفُرًت لباقي أطىاز الىظٍس

 حادي غشر: هيكل الدراشة

ٌ زـالر فـطـٌى إلـى ملدمـت غامـت وزـاجمـت، وفطلين وهـل فطـل إلى زالر جـىاولــىا َرا املــىضىع مًـ زـال

:مباخث وول مبدث إلى زالر مطالب.   ملهىت مدافظ الحظاباث في  إلاطاز املفاَُمي للد جىاولىا في الفطل ألاٌو

الجصابس والري كظمىاٍ الى مبدثين، املبدث ألاٌو جطسكىا إلى املجلع الىطني للمداطبت واملبدث الثاوي خٌى 

ٌ  الغسفت الىطىُت ملحافظي الحظاباث واملبدث  مدافظ الحظاباث في الجصابس.  الثالث هلىم بدزاطت خى

حافظت الحظاباث والري كظمىاٍ إلى زالر مباخث، املبدث ألاٌو أما الفطل الثاوي: جضمً املمازطت الدولُت مل 

 في جطسكىا إلى ممازطت مدكم زازجي ملهىخه في مطس أما املبدث الثاوي فيان بػىىان ممازطت مداطب كاهىوي ملهىخه

 املبدث الثالث فيان خٌى ممازطت مساكب الحظاباث ملهىخه في جىوع. اململىت الػسبُت الظػىدًت، أما



 

 

 الفصل ألاول:

 بات في الجزائراحسالحافظة م 

  انونيقاهيمي والوفق إلاطار املف
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 جمهمد:

ٔاهذ ؾاةضة ُبل طلٗ، مً  ئن ؿهىع الخؼىع الللمي أصي ئلى حوير ٔل ألاًٖاع واإلاباصب الاُخصاصًت التي 

ٔاـً ؾابــِا ًلــم  جىـُمها وكملـــها بـدُث ًــهــغ َـــظا حـلُا مــً زـال٘ ئهٌــصا٘ اإلالُٕــت كً الدؿُِــغ كلــى زــالي مــا 

إلاإؾؿت بل له الخّ في حلُين شخص مؿخِل ًمثله في جضُُّ خؿاباث اإلاإؾؿت، ٌــلض للمالٗ أي صزل في حؿُير ا

 َىا ؿهغ الخضُُّ مما أصي ئلى ؿهىع مداًف الخؿاباث. ًوم

جدـى الجؼاةغ ٓؿاةغ البلضان بىحىص مجالـ تهخم باملخاؾبت، ًٌي الجؼاةغ هجض املجلـ الىػني 

ى  ت الىػىُت للمداؾبت الظي ًمثل أكلى ُمت في وػاعة اإلاالُت، َو بضوعٍ ًىِؿم ئلى زالر مجالـ مً بُنها الوًغ

 ملخاًـي الخؿاباث التي بضوعٍ يهخم بمهىت مداًف الخؿاباث.  

ئن مدـاًف خؿـابـاث ًبـاشغ مـجمىكـت مً ؤلاحغاءاث الٌىُت ًؼلّ كليها الخضُُّ املخاؾبي للمؿدىضاث 

مىكــت مـًـ مبــاصب وهصىص جىـُمــُت وملاًير صولُت للخضُُّ والسجــالث والِىاةــم اإلاــــالُت مــً زــال٘ جؼبــّ مج

 كً مؼابِت جلٗ البُاهاث. ختى ًخمًٕ مً ئبضاء عأًه الٌني واملخاًض

 مما ؾبّ، جم جِؿُم َظا الٌصل ٓما ًلي:               

: املجلـ الىػني للمداؾبت   CNCاإلابدث ألا٘و

ت الىػىُت ملخاًـي الخؿ اإلابدث الثاوي:  اباث.الوًغ

 اإلابدث الثالث: مماعؾت مهىت مداًف الخؿاباث في الجؼاةغ.
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: املجلع الىظن  للمحاطبت   CNCاملبحث ألاٌو

ُٖلت اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاُخصاصًت الظي هخج كنها اعجٌاق كضص  مم ئكاصة جىـُم الاُخصاص الىػني َو

غ جدٕم جىلُض اإلاللىماث وطلٍ الخدٕم في الىـام اإلاإؾؿاث اللمىمُت وحلِض أهماغ الدؿُير وهُاب أػ

ابُت جدض مً أهىاق الاخخال٘ التي جٌغػَا أؾالُب الدؿُير اإلاخبىاة  املخاؾبي، ُام اإلاشغق الجؼاةغي بؿً ألُاث ُع

 مً زال٘ الِاهىن.

: مفهىم مجلع الىظن  للمحاطبت   CNCاملعلب ألاٌو

 أوال: مفهىم مجلع الىظن  للمحاطبت 

خاؾبت ًغاُب مسخلٍ املخاؾباث التي جصىع مسخلٍ ألاكما٘ اإلاالُت واملخاؾبت، أًً جخم مغاُبت مجلـ امل (1

اهىهُتها ومصضاُُتها.  1صختها ُو

ِىم بمهىت الخيؿُّ والخلخُص في مجا٘ البدث 2  ، ٍو ا طو ػابم وػاعي مشتْر ومنهي مشتْر ( َى حهاػا اؾدشاٍع

بها وبهظٍ الصٌت ًمًٕ للمجلـ أن ًؼلم كلى ٔل الىؾاةل وطبؽ مِاًِـ املخاؾبت والخؼبُِاث اإلاغجبؼت 

 2اإلاخللِت بمجا٘ ازخصاصه، بمباصعة مىه أو بؼلب مً الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت.

 زاهما: حشىملت املجلع الىظن  للمحاطبت

دشٖل مً ) ء ( ممثلين للىػعا07ًِىم بغةاؾت املجلـ الىػني للمداؾبت الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت أو ممثله، ٍو

ً اإلانهي، والصىاكت، وعةِـ اإلاٌدشُت  اإلاٖلٌين بالؼاُت، ؤلاخصاء، التربُت الىػىُت، الخجاعة، الخللُم اللالي، الخٍٖى

( ممثلين بغجبت 03اللامت للمالُت واإلاضًغ اللام للظغاةب ومضًغ مٖلٍ بالخُِِـ املخاؾبي لضي وػاعة اإلاالُت و )

كملُاث البىعصت ومضًغ كً مجلـ املخاؾبت، ٓما ًخٖىن املجلـ مضًغ كً بىٗ الجؼاةغ ولجىت جىـُم ومغاُبت 

( أكظاء 03( أكظاء مىخسبين كً املجلـ الىػني للمداؾبت للمصٍ الىػني للخبراء املخاؾبين و )03مً )

ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث و ) ( أكظاء مىخسبين كً املجلـ 03مىخسبين كً املجلـ الىػني للمداؾبت للوًغ

م لٌٕاءتهم في مجالي املخاؾبت واإلاالُت 03اؾبت للمداؾبين اإلالخمضًً و )الىػني للمد ( أشخاص ًخم ازخُاَع

لُنهم الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت.   3َو

ًجخمم املجلـ في حملُت كامت مغجين كلى ألاُل في الؿىت بىاء كلى اؾخضكاء مً عةِؿه، جخسظ ألاعاء بأهلبُت _    

ً، وفي خالت حؿاو  غ املجلـ ألاكظاء الخاطٍغ ي كضص ألاصىاث ًٖىن صىث الغةِـ مغجخا، ًمًٕ وشغ جِاٍع

 4وصعاؾاجه وجدالُله وجىصُاجه، بلض مىاًِت الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت.

 زالثا: اللجان املدظاويت ألاغضاء 

ت ألاكظاء، خُث جِىم باإلاهام ألاجُت:  جيشأ لضي املجلـ اللجان اإلادؿاٍو

 5ؾبُت واللىاًت اإلاهىُت، باإلاهام ألاجُت:جخىلى لجىت جُِِـ اإلاماعؾاث املخا .1

                                                           
م  07اإلااصة   1  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع
م  02إلااصة ا  2  .1996 -09-25اإلاإعر في  318 -96مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع
 .1432صٌغ 22 اإلاىاًّ ٘ 2011ًىاًغ  27اإلاإعر في  24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي  03اإلااصة  3
.24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي  15اإلااصة  4   ، مغحم ؾابّ طٍٓغ

م  18إلااصة ا  5 .24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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 _ وطم ػَغ اللمل ًُما ًسص الخؼبُِاث املخاؾبُت واللىاًت اإلاهىُت.         

م أعاء خ٘ى ألاخٖام املخاؾبُت الىػىُت اإلاؼبِت كلى ٔل شخص ػبُعي أو ملىىي _                         جدظير مشاَع

 زاطم لإللؼام الِاهىوي إلاؿٗ املخاؾبت.

غ واؾخلما٘ ألاصواث واإلاؿاعاث املخاؾبُت._                         ئهجاػ ٔل الضعاؾاث والخدالُل الخاصت بخؼٍى

 اُتراح ٔل ؤلاحغاءاث التي تهضي ئلى جُِِـ املخاؾباث._                       

م الىصىص الِاهىهُت اإلاخللِت باملخاؾبت وئبض_                         ًيها وجِضًم الخىصُاث بشأنها. آلاعاءاء صعاؾت مشاَع

ت واإلاىهجُت في مسخلٍ مُاصًً املخاؾبت.  _                         طمان جيؿُّ وجلخُص ألابدار الىـٍغ

م _                        اإلاخللِت باإلالاًير اإلالضة مً اإلاىـماث الضولُت املخخصت في الخُِِـ املخاؾبي  آلاعاءجدظير مشاَع

ظ  ا جؼبُِها، باالجصا٘ مم مسخلٍ الهُئاث اإلالىُت.ٓو

 1جخىلى لجىت الاكخماص، باإلاهام ألاجُت: .2

 _ ئكضاص ػَغ اللمل في مجا٘ ملالجت ملٌاث الاكخماص.

 جدضًض ملاًير وؾبل الالخداَ بمهىت الخبير املخاؾب ومداًف الخؿاباث واملخاؾب اإلالخمض._ 

 اص.طمان حؿُير ػلباث الاكخم_               

 جدظير ملٌاث الاكخماص._               

 طمان مخابلت ووشغ حض٘و اإلاهىُين اإلالخمضًً._              

ً، اإلاهام ألاجُت:  .3  جخىلى لجىت الخٍٖى

.ً  _ ئكضاص ػَغ اللمل ًُما ًسص مجا٘ الخٍٖى

ت في التربصاث.  _ صعاؾت ملٌاث اإلاشآع

 بصاث                _ طمان اإلاخابلت الضاةمت للتر                 

 _ جىحُه اإلاتربصين ئلى اإلاٖاجب املخاؾبُت اإلالخمضة                             

 _ حؿلُم شهاصاث نهاًت التربص.                         

ً في مجا٘ اإلالاًير املخاؾبُت الضولُت.               _ جدظير بغامج الخٍٖى

ً ألازغي واإلالاَض اإلاخسصصت في مسخلٍ مجاالث املخاؾبت._الخلاون مم َُأل ا               لخٍٖى

             .ً ت في حلُين لجان الامخدان لٖل أهىاق الخٍٖى  _ اإلاشآع

ً منهي املخاؾبت.               _ وطم بىٗ ملؼُاث للملاًير الضولُت الخاصت بخٍٖى

 ث كمل في مسخلٍ مُاصًً املخاؾبت والخضُُّ._ جىـُم ملخُِاث وأًام صعاؾُت ومإجمغاث ووعشا             

 2جخىلى لجىت الاهظباغ والخدُٕم، اإلاهام ألاجُت: .4

 .ئكضاص ػَغ اللمل ًُما ًسص مجا٘ الاهظباغ والخدُٕم واإلاصالخت 

  صعاؾت اإلالٌاث اإلاخللِت بالخاالث الخأصًبُت لٖل مسالٌت أو ئزال٘ بالِىاكض اإلاهىُت والخِىُت أو

 مً اإلاهىُين زال٘ جأصًت مهامهم.ألازالُُت اإلاغجٕبت 

                                                           
م  19اإلااصة   1  .، مغحم ؾابّ طٍٓغ24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع
2
.24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي  20اإلااصة     ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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  م  خ٘ى ألاخٖام في مُضان الخدُٕم والاهظباغ. آلاعاءجدظير مشاَع

  اًت واإلاصالخت والخدُٕم زال٘ اإلاىاػكاث بين اإلاهىُين طمان صوع أؾاس ي في مجا٘ الاؾدشاعة والُى

 والؼباةً.

 .اًت واإلاصالخت بين اإلاهىُين  طمان مهام الُى

 1ت، اإلاهام ألاجُت:جخىلى لجىت مغاُبت الىىكُ .5

 .ئكضاص ػَغ اللمل في مجا٘ هىكُت الخضماث 

  م الىصىص الخىـُمُت في مجا٘ الىىكُت. آلاعاءئبضاء  واُتراح مشاَع

 .لت إلاهىيي املخاؾبت  طمان هىكُت الخضُُّ مٔى

 .ا  ئكضاص ملاًير جخظمً ٌُُٓاث جىـُم اإلاٖاجب وحؿُيَر

  زضماث اإلاٖاجب.ئكضاص الخضابير التي حؿمذ بظمان مغاُبت هىكُت 

 .طمان مخابلت مضي اخترام ُىاكض الاؾخِاللُت وألازالُُاث 

 .مً بين اإلاهىُين مً أحل طمان مهام مغاُبت الىىكُت ً  ئكضاص ُاةمت اإلاغاُبين املخخاٍع

  اث التي ًجب كلى اإلاهىُين جىـُم ملخُِاث خ٘ى الىىكُت الخِىُت لألشوا٘ وألازالُُاث والخصًغ

 ؾدشاعة واللالُاث مم الؼباةً.الخدلي بها في مجا٘ الا 

 املعلب الثاوي: مهام وممازطاث املجلع الىظن  للمحاطبت

 بضاًت هخؼَغ للمهام.

 أوال: مهام املجلع الىظن  للمحاطبت 

 مً بين اإلاهام التي ًِىم بها املجلـ الىػني للمداؾبت لضًىا:

 2ًخىلى عةِـ املجلـ، ال ؾُما اإلاهام ألاجُت: .1

 ي الهُئاث الىػىُت والضولُت للخُِِـ املخاؾبي واإلاهً املخاؾبُت.جمثُل املجلـ لض -

 ئهجاػ أو اللمل كلى ئهجاػ ٔل الضعاؾاث والخدالُل التي تهضي ئلى الخُِِـ املخاؾبي. -

 3ًِىم ألامين اللام جدذ ؾلؼت عةِـ املجلـ ال ؾُما بما ًأحي: .2

 _ جىٌُظ ٔل الِغاعاث والخىحيهاث اإلاصاصَ كليها مً املجلـ.

 _ اؾخِبا٘ ٔل ؤلاعؾاالث اإلاىحهت للمجلـ.

                                        _ مؿٗ اإلالٌاث اإلاخللِت باالكخماصاث والدسجُل والشؼب مً حض٘و اإلاصٍ الىػني للخبراء                                              

ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث واإلاىـمت  الىػىُت للمداؾبين اإلالخمضًً. املخاؾبين والوًغ

_ اللمل كلى ئكضاص مِغعاث الاكخماص بلض صعاؾتها مً لجىت الاكخماص وكغطها كلى الىػٍغ اإلاٖلٍ 

ُم كليها.  باإلاالُت للخُى

ت ألاكظاء ومخابلتها.  _ طمان جيؿُّ أشوا٘ اللجان اإلادؿاٍو

                                                           
.24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي  21اإلااصة   1  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
م  22اإلااصة  2 .24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
م  08اإلااصة  3 .24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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 _ جىـُم الجملُاث اللامت واحخماكاث مٕخب املجلـ.

 اث املجلع الىظن  للمحاطبتزاهما: ممازط

 أما اإلاماعؾاث التي ًِىم بها أكظاء املجلـ هظٓغ: 

 1ًماعؽ املجلـ بلىىان الاكخماص ما ًلي: .1

  ت  اؾخِبا٘ ػلباث الاكخماص والدسجُل في حض٘و اإلاصٍ الىػني للخبراء املخاؾبين والوًغ

 لٌصل ًيها.الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث واإلاىـمت الىػىُت للمداؾبين اإلالخمضًً وا 

  جُُِم صالخُت ئحاػاث وشهاصاث ٔل اإلاترشخين الغاهبين في الخص٘ى كلى الاكخماص والدسجُل في

                                                                                                                      .                             الجض٘و

  ئكضاص و.   وشغ ُاةمت اإلاهىُين ًب الجض٘و

 .اؾخِبا٘ ٔل الشٖاوي الخأصًبُت في خّ اإلانهي والٌصل ًيها 

 .جىـُم مغاُبت الىىكُت اإلاهىُت وبغمجتها 

  م ُىاهين أزالُُاث اإلاهىت اإلاىجؼة مً مسخلٍ أصىاي اإلاهىُين  اؾخِبا٘ وصعاؾت مشاَع

 وكغطها للمىاًِت.

 2، ما بلي:ًماعؽ املجلـ بلىىان الخُِِـ املخاؾبي .2

 .ؿها  حمم واؾخوال٘ ٔل اإلاللىماث والىزاةّ اإلاخللِت باملخاؾبت وجضَع

                             غ واؾخلما٘ ألاصواث جدُِّ أو اللمل كلى جدُِّ ٔل الضعاؾاث والخدالُل في مجا٘ جؼٍى

 واإلاؿاعاث املخاؾبُت.

 .اُتراح ٔل ؤلاحغاءاث التي تهضي ئلى جُِِـ املخاؾباث 

 م الىصىص الِاهىهُت اإلاغجبؼت باملخاؾبت وئبضاء ألاعاء ًبها، وجِضًم الخىصُاث صعاؾ ت حمُم مشاَع

 بشأنها.

 .وجدؿين اإلاؿخىي في مجا٘ املخاؾبت ً غ أهـمت وبغامج الخٍٖى  اإلاؿاَمت في جؼٍى

 ُُّغ الخِىُاث املخاؾبُت واإلالاًير الضولُت للخض  .مخابلت وطمان مغاُبت الىىكُت ًُما ًخللّ بخؼٍى

  .مخابلت جؼىع اإلاىاهج والىـم وألاصواث اإلاخللِت باملخاؾبت كلى اإلاؿخىي الضولي 

 .جىـُم ٔل الخـاَغاث واإلالخُِاث التي جضزل قي ئػاع صالخُاجه 

 3ًماعؽ املجلـ بلىىان جىـُم ومخابلت اإلاهً املخاؾبُت، ما ًلي: .3

ُت اإلاهً املخاؾبُت. -  اإلاؿاَمت في جُغ

غ أهـمت و  - ً وجدؿين مؿخىي اإلاهىُين. اإلاؿاَمت في جؼٍى  بغامج الخٍٖى

ً في مجا٘ املخاؾبت كلى اإلاؿخىي    الضولي. -  مخابلت جؼىع اإلاىاهج والىـم وألاصواث اإلاخللِت بالخٍٖى

                                                           
م  10اإلااصة  1 .24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
.24-11م مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع 11اإلااصة  2  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
.24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي  12اإلااصة  3  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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 مخابلت وطمان جدُين اللىاًت اإلانهي.                                                                                    -

ِت مباشغة أو هير مباشغة ووشغ هخاةجها  ئحغاء  -  صعاؾاث في املخاؾبت واإلاُاصًً اإلاغجبؼت بها بؼٍغ

ً ًب املخاؾبت مً زال٘ جصىع صكاةم بُضاهىحُت ومغاحم أزغي مخللِت بهظا  - مؿاكضة َُئاث الخٍٖى

.ً  الخٍٖى

ً بمىاؾبت ئصزا٘ ُىاكض مداؾبُت حضًضة. -  جىـُم أو اإلاؿاَمت في جىـُم وعشاث الخٍٖى

 الُِام باألبدار اإلاىاؾبت التي حؿمذ باكضاص ألاصواث الجضًضة التي جىطم جدذ جصغي اإلاهىُين. -

 املعلب الثالث: صالحماث املجلع الىظن  للمحاطبت

 1جخمثل صالخُاجه ًُما ًلي:

ؿخول ٔل اإلاللىماث والىزاةّ اإلاخللِت باملخاؾبت وبخللُمها. -  ًجمم َو

 ي مجا٘ الخىمُت واؾخسضام ألاصواث والؼَغ املخاؾبُت. ؾاث والخدالُل فمً ًىجؼ ٔل الضعا ًىجؼ أو ًٖلٍ -

 ًِترح ٔل الخضابير الغامُت ئلى طبؽ اإلاِاًِـ املخاؾبُت واؾخواللها اللِالوي. -

لُت التي لها كالُت باملخاؾبت. - م الىصىص الدشَغ بضي عأًه وجىصُاجه في ٔل مشاَع  ًٌصح ٍو

غ أهـمت ا - ً ٌشاْع في جؼٍى  مجا٘ اإلاهً املخاؾبُت. وبغامجه وجدؿين اإلاؿخىي فيلخٍٖى

 ًخابم جؼىع اإلاىاهج والخىـُماث وألاصواث اإلاخللِت باملخاؾبت كلى الصلُض الضولي. -

 ًىـم ٔل الخـاَغاث واللِاءاث طاث الؼابم الخِني التي جضزل في مجا٘ ازخصاصه. -

ٍغ وصعاؾاجه وجدالُله وجىحيهاجه. -  ًيشغ جِاٍع

 الغسفت الىظىمت ملحافظي الحظاباثاوي: املبحث الث

جظمىذ الخلضًالث الجضًضة في مهىت املخاؾبت في ئػاع ؤلاصالح املخاؾبي ئخضار زالر مجالـ وػىُت لها كالُت 

ها باملجــلـ الىػىـي للمداؾــبت، وجـدـذ عكاًـت وػاعة اإلاــالُت وحلىـي َــظٍ اإلاـجالــ بدىــُـم اإلاـهـً اإلاخـللِت ب مبـاشـغة

 مً أحل الخدٕم ًيها بشٖل ًدىاؾب مم الخويراث في مهىت املخاؾبت والخضُُّ التي جبىتها الجؼاةغ.

: حػسيف الغسفت الىظىمت ملحافظي الحظاباث  املعلب ألاٌو

لين إلاماعؾت مهىت مداًف  تَى جىـُم ًخمخم بالصخصُ ين واإلاَإ ظم ألاشخاص الؼبُلُين أو اإلالىٍى ت، ٍو اإلالىٍى

ض جم جدضًض حشُٕلت َظا املجلـ، خُـــث ًخٕـىن مــً  الخؿاباث خؿب  09الشغوغ التي ًدضصَا الِاهىن، ُو

ت الىػىُت ملخاًـي  أكظـاء مىخـسبُـً مـً الجملُـت اللـامـت مً بين ألاكظاء اإلالخمضًً واإلاسجلين في حض٘و الوًغ

عةِـ  اُتراحلٍ باإلاالُت بىاء كلى منهم في املجلـ الىػني للمداؾبت بِغاع مً الىػٍغ اإلا03ٖالخؿاباث، ٌلين 

ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث.  2املجلـ الىػني للوًغ

 

 

 

 

                                                           
.24-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي  03اإلااصة  1  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
م  03اإلااصة  2  ٌ.1432صٌغ  22م اإلاىاًّ ٘ 2011ًىاًغ  27اإلاإعر في  26-11مً مغؾىم الخىٌُظي ُع
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 املعلب الثاوي: مهام الغسفت الىظىمت ملحافظي الحظاباث في الجصائس وشسوط إلخحاق بها.

: مهام الغسفت الىظىمت ملحافظي الحظاباث  الفسع ألاٌو

ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاب  1اث ًُما ًلي:جخمثل مهام الوًغ

 الؿهغ كلى جىـُم اإلاهً وخؿً مماعؾتها. -

 الضًاق كً ٓغامت أكظائها ػ اؾخِاللُتهم. -

 ُىاكض اإلاهً وأكغاًها. اخترامالؿهغ كلى  -

- ( ً ا ًب أحل شهٍغ يشَغ ش ئًضاكها.2ئكضاص أهـمتها الضازلُت التي ًىاًّ كليها الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت ٍو  ( مً جاٍع

 اإلاهىت. ئكضاص مضوهت ألزالُُاث -

ا. -  ئبضاء الغأي في ٔل اإلاؿاةل اإلاغجبؼت بهظٍ اإلاهً وخؿً ؾيَر

 خحاق بالغسفت الىظىمت ملحافظي الحظاباثلالفسع الثاوي: شسوط الا

غ شغوغ الخالُت: الالخداَمً أحل  ت الىػىُت ملخاًف الخؿاباث ًجب جًى  بالوًغ

ُت أن ًىصق لضي املجلـ زال٘ زمؿت كشغ املجلـ اإلاؿخىفي للشغوغ الِاهىه ثًجب كلى ٔل مترشح الهخسابا

ش املخضص 15) ش  والاؾمػلبا بالترشح ًخظمً بالخؽ الىاضح اللِب  لالهخساباث( ًىما كلى ألاُل ُبل الخاٍع وجاٍع

ِت بيسخت مصاصَ  ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث مًغ ش شهاصة حسجُل في حض٘و الوًغ ومٖان اإلاُالص وعُم وجاٍع

 كليها مً َظٍ الشهاصة.

ع أي مترشح مخىفي أو خصل  الاُتراقًمىم ًىم  ال ًِبل سخب أي جغشح بلض ئًضاكه لضي املجلـ. حلٍى

ذ  ًال ًمٕو  له ماوم أو ًِض ألاَلُت بلض كملُت ؤلاًضاق. للمترشح لالهخساباث في املجلـ أن ًٖىن في هٌـ الُى

 ًً.في املجلـ الىػني للمىـمت الىػىُت للمداؾبين اإلالخمض لالهخسابمترشخا 

ّ الاُتراق الؿغي. ( اإلاىخسبىن َم الظًً 09ألاكظاء الدؿلت ) ًخم اهخساب أكظاء املجلـ كً ػٍغ

ىػق ألاكظاء  ىت ٍو جدصلىا كلى أٓبر كضص مً ألاصىاث واإلاللً كنهم كلى الخىالي عةِؿا وأمُىا كاما وأمُىا للخٍؼ

ي خالت حؿاوي كضص ألاصىاث ٌلخبر ًاةؼا ( الباُىن خؿب اللض الخىاػلي لألصىاث اإلاخدصل كليها، وف06الؿخت )

 اهخسابؾىىاث ُابلت للخجضًض وجيخهي كهضتهم ًىم  3ٍيخسب أكظاء املجلـ إلاضة و  اإلاترشح ألاُضم في اإلاهىت.

 2املجلـ الجضًض.

 املعلب الثالث: صالحماث الغسفت الىظىمت ملحافظي الحظاباث

ت الىػىُت ملخاًـي الخؿابا  3ًلي: ث ٓماًٖلٍ املجلـ الىػني للوًغ

ا. - ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث وحؿُيَر  ئصاعة ألامالْ اإلاىِىلت وهير اإلاىِىلت الخابلت للوًغ

                                                           
1
 1431ٌعحب  28م اإلاىاًّ ٘ 2010ًىلُى  11في  رإع ، اإلا01-10مً الِاهىن  15اإلااصة  

 .، مغحم ؾابّ طٍٓغ26-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي  12-11-10-9اإلاىاص   2
الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث ٓمخؼلب طغوعي لخدُِّ حىصة مهىت  تأصُلت، جٌلُل صوع املجلـ الىػني للمداؾبت والوًغ ي ُؼاي هبُل، اللمغ  3

كُىت مً مداًـي الخؿاباث بىالًت بؿٕغة، ملخِى الىػني الغابم خ٘ى جأَُل مهىت الخضُُّ إلاىاحهت  آلعاءاةغ، صعاؾت جدلُلُت مداًـت الخؿاباث في الجؼ 

مبر  21-20ألاػماث اإلاالُت اإلاشأل املخاؾبُت اإلالاصغة،   6-5، حاملت ألاهىاغ، ص ص2013هًى
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ِت بٕشٍ  - ت مًغ ت كىض نهاًتها ٔل ؾىت مالُت وكغطها كلى الجملُت اللامت الؿىٍى  ئٌُا٘ الخؿاباث الؿىٍى

 .جىٌُظ ميزاهُت الؿىت ومشغوق ميزاهُت الؿىت اإلاالُت اإلاىالُت -

ٔاثجدصُل  - ت. الاشترا  اإلاهىُت اإلاِغعة مً ػغي الجملُت اللامت للوًغ

ا وجىػَلها. -  طمان حلمُم هخاةج ألاشوا٘ اإلاخللِت باملجا٘ الظي حوؼُه اإلاهىت ووشَغ

ً لها كالُت بمصالح اإلاهىت. -  جىـُم ملخُِاث جٍٖى

ت أو صولُت جمثل اإلاهىت بترزُص مً الى  الاهسغاغ -  ػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت.في ٔل مىـمت حهٍى

ظا الوير. - ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث لضي الهُئاث اللمىمُت وحمُم الؿلؼاث ٓو  جمثُل الوًغ

ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث لضي اإلاىـماث الضولُت اإلامازلت. -  جمثُل الوًغ

ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث. -  ئكضاص الىـام الضازلي للوًغ

 CACطت مهىت محافظ الحظاباث في الجصائس املبحث الثالث: مماز 

ت الىػىُت ملخاًـي  ىا للمجلـ الىػني للمداؾبت الظي ٌلخبر أكلى مجلـ وزم الوًغ بلض جؼُغ

الخؿاباث ًان َظا اإلابدث يهضي ئلى جىطُذ صعاؾت مداًـف الخؿـاباث في الجؼاةــغ مـًـ زال٘ الخؼَغ ئلـى 

، لجىاهب الِاهىهُـت إلاهىـت مداًف ال مسخلٍ ٍغ ٌه ومؿإولُاجه، أحلاب وجِاٍع خؿاباث مً زال٘ الخؼَغ ئلى حلٍغ

 مهام وئنهاء مهامه.

: حػسيف محافظ الحظاباث غمىما  املعلب ألاٌو

 كغض الخلٍغٍ الِاهىوي إلاهىت مداًف الخؿاباث ومً زم اإلاؿإولُاث اإلالِاٍ كلى كاجِه.خم ؾِ

 أوال: حػسيف محافظ الحظاباث في اللاهىن الجصائسي 

 : ى ٔل شخص ن مداًف الخؿاباث َئمىه "  22وجدضًضا في اإلااصة  01.-10خؿب ما حاء في الِاهىن حػسيف ألاٌو

ٔاث والهُئاث  ًماعؽ بصٌت كاصًت باؾمه الخاص وجدذ مؿإولُخه، مهمت اإلاصاصُت كلى صخت خؿاباث الشغ

م اإلالم٘ى به". واهخـامها  1ومؼابِتها لألخٖام الدشَغ

مً الِاهىن الخجاعي الجؼاةغي كلى أهه "  4مٕغع  715ٌلغي مداًف الخؿاباث خؿب ماصة الخػسيف الثاوي: 

أي جضزل في الدؿُير في الخدُِّ في الضًاجغ وألاوعاَ اإلاالُت  باؾخثىاءمثل مهمخه الضاةمت الصخص الظي جخ

ت وفي مغاُبت  غ مجلـ  اهخـامللشٓغ ت وصختها، ٓما ًضُّ في صخت اإلاللىماث اإلاِضمت في جٍِغ خؿاباث الشٓغ

ً، خؿب الخالت، وفي الىزاةّ اإلاغؾلت ئلى ألاػغاي الخاعح ُت خ٘ى الىطلُت اإلاالُت ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاضًٍغ

صاصَ كلى   2الجغص واإلاىاػهت وصخت طلٗ." اهخـامللمإؾؿت وخؿاباتها ٍو

الث  ٍ الؿابِت ًمًٕ الِ٘ى ان مداًف الخؿاباث َى شخص منهي مدتري ًملٗ مَإ مً زال٘ الخلاٍع

ى ال ًيخمي ئلى ًئت اإلاىؿٌي دص خؿاباث اإلاإؾؿت، َو ن أو كملُت وكلمُت جس٘ى له الُِام بمغاحلت ًو

ِضمها إلاً يهمه ألامغ جدذ مؿإولُخه ػبِا لألخٖام الِاهىهُت وملاًير صولُت ملم٘ى بها.  اإلاؿاَمين، ٍو

 

                                                           
 .، مغحم ؾابّ طٍٓغ01-10مً الِاهىن  22اإلااصة   1
مت البىْى كبض الل 2 ٔاث للخض مً الٌؿاص اإلاالي وؤلاصاعي، اإلالخِى الىػني خ٘ى خٓى مت الشغ الي مدمىصي: صوع مداًف الخؿاباث في جٌلُل ألُاث خٓى

ش  ت وكلىم الدؿُير، حاملت دمحم زُظغ، بؿٕغة، 2011ماي  06/07ٔألُت للخض مً الٌؿاص اإلاالي وؤلاصاعي، بخاٍع  .04ص ، ٔلُت الللىم الاُخصاصًت الخجاٍع
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 زاهما: مظؤولماث محافظ الحظاباث

 َىاْ زالر أهىاق مً مؿإولُاث مداًف الخؿاباث وهي الاحي:

 1ًُما ًلي: لوجخمث املظؤولمت املدهمت: -1

 خؿاباث في أصاء واحباجه اإلاهىُت.خص٘ى ئَما٘ وجِصير مً حاهب مداًف ال 

 .ىق طغع أصخاب الوير هدُجت ئَما٘ وجِصير مداًف الخؿاباث  ُو

 .عابؼت ؾببُت بين الظغع الظي لخّ بالوير وبين ئَما٘ وجِصير مداًف الخؿاباث 

اث الظاعة بمصلخت املظؤولمت الجصائمت:  -2 هي التي جخمثل في اعجٖاب مداًف الخؿاباث لبلع الخصًغ

اث أو ألاًلا٘ التي جترجب كليها اإلاؿإولُت الجؼاةُت ملخاًف الخؿاباث وهي:اإلاإؾؿت ك  1ً كمض، ومً َظٍ الخصًغ

جأمغ مداًف الخؿاباث مم ؤلاصاعة كلى جىػَم أعباح صىعٍت كلى اإلاؿاَمين ختى ال جـهغ هىاحي ؤلاَما٘ في  -3

 ئصاعة اإلاإؾؿت.

ا أنها ًـي مصلخت اإلاإؾؿت جأمــغ مداًــف الخؿـاباث مم مجلــ ؤلاصاعة ًـي مجا٘  - اجساط ُغاعاث ملُـىت ًـي ؿــاَــَغ

 ولًٕ في خُِِتها ًيها ٔل الظغع بمصلخت اإلاإؾؿت أو اإلاؿاَمين.

غ هير مؼابِت للخُِِت. -  جِضًم جِاٍع

 ــً في اإلاإؾؿت.بلــــع اإلاؿإولُــــــــــــ اعجٕبهائهــٌا٘ مداـٌف الخؿــاباث وحلاطـُه كــً بلع الاهدـــغاًاث الخـي  -

ب أؾغاع زاصت باإلاإؾؿت. -  كضم اخترام ؾغ اإلاهىت في خالت حؿٍغ

ًخدمل مداًف الخؿاباث اإلاؿإولُت الخأصًبُت أمام اللجىت الخأصًبُت ملجلـ الىػني  املظؤولمت الخأدًبمت: -4

إلاهىُت كىض مً مهامهم، كً ٔل مسالٌت أو جِصير جِني أو أزالقي في الِىاكض ا اؾخِالتهمللمداؾبت ختى بلض 

 مماعؾت وؿاةٌهم.

ّ جغجُبها الخصاكضي خؿب زؼىعتها في:  2جخمثل اللِىباث الخأصًبُت التي ًمًٕ اجساطَا ًو

ل ئَما٘  ٌشٖل زؼأ مهىُا ٌلغض للِىبت جأصًبُت، ٔل جِصير في اخترام ُىاكض الىاحباث اإلاهىُت وألازالُُت، ٔو

ؿخِال كً صكىي اإلاؿإولُت اإلاضهُت والضكىي الجىاةُت صاصع كً مداًف الخؿاباث، ٌلخبر ؤلاحغاء الخأصًبي م

ىكت طض الخبير املخاؾب ومداًف الخؿاباث واملخاؾب اإلالخمض.  3اإلاًغ

لاُب كليها ٓما ًأحي ، زؼأ مً الضعحت الثاهُت: الخىبُش، زؼأ مً الضعحت ألاولى: ؤلاهظاع: 4جصىٍ ألازؼاء اإلاهىُت َو

ذ ٍُ اإلاُإ زؼأ مً الضعحت الغابلت: الشؼب مً و  ( أشهغ6إلاضة أُصاَا ؾخت ) زؼأ مً الضعحت الثالثت: الخُى

.  الجض٘و

 5حلض مً الضعحت ألاولى، كلى الخصىص، ألازؼاء اإلاهىُت ألاجُت: -1

ٔاطبت. - ذ بمغاحم   جصٍغ

                                                           
ت والخؼبُّ، مإؾؿت الىعاَ، كمان ألاعصن،   1  238، ص 2000ًىؾٍ مدمىص حغبىق، مغاحلت الخؿاباث بين الىـٍغ
ت، مصغ،   2 ت، ؤلاؾٕىضٍع  74، ص 2002دمحم الؿُض ؾغاًا، أص٘ى ُىاكض اإلاغاحلت والخضُُّ، صاع اإلالًغ
، ص 01-10مً الِاهىن  63اإلااصة  3  .10، مغحم ؾابّ طٍٓغ
م  02ة اإلااص  4  . 2013ًىاًغ  13اإلاىاًّ ٘  1434، اإلاإعر في أ٘و عبُم ألا٘و كام 10-13مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع
م  05اإلااصة  5 .10-13مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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ت أو اإلاىـمت زال٘ مماعؾت وؿٌُتهم. ءباالهخماجصغبذ  -  ئلى مصٍ املجلـ أو الوًغ

نهي ٓخابُا أو شٌهُا أو بأي شٖل أزغ بوغض ؤلازال٘ بالثِت اإلابيُت بين هير اإلاإؾؿت الصاصعة كً اإلا الاهخِاصاث -

 الؼباةً وػمالةه ُصض ئػاختهم.

 اججاٍ أخض ػمالةه زال٘ مماعؾت وشاػه.  الاخترامهِص  -

 1حلض مً الضعحت الثاهُت، كلى الخصىص، ألازؼاء اإلاهىُت ألاجُت: -2

ع الخٌٕل بمت -  ربصين اإلاىحهين ئلى املجلـ الىػني للمداؾبت.في خالت جٕغاع زؼأ مً الضعحت ألاولى: ًع

 ًخذ مٕخب ال ًخؼابّ مم الخىـُم اإلالم٘ى به. -

 ( مخخالُين للجملُاث اللامت ولالهخساباث أو كضم جمثُله.2الوُاب اإلانهي كً خظىع احخماكين ) -

ت - ت في ٔل جـاَغة ًىـمها اإلاصٍ الىػني للخبراء املخاؾبين أو الوًغ الىػىُت  كضم صًم مصاٍعٍ اإلاشآع

 ملخاًـي الخؿاباث أو اإلاىـمت الىػىُت للمداؾبُين اإلالخمضًً والتي ُام بدظىعَا.

 2حلض مً الضعحت الثالثت، كلى الخصىص، ألازؼاء اإلاهىُت ألاجُت: -3

 في خالت جٕغاع زؼأ مً الضعحت الثاهُت.       -

 باألعشٍُ. الاخخٌاؾزؼأ في  -

 ذ مؿإولُخه. الخخم اإلانهي في أكما٘ هير مىجؼة جد اؾخلما٘ -

 اإلانهي. الاشتراْكضم صًم  -

 جأمين منهي. آخخابكضم  -

ين أو ػبُلُين هير مسجلين في حض٘و اإلاصٍ  - مِاولت ألاكما٘ اإلاخللِت باإلاهىت مً اإلانهي مم أشخاص ملىٍى

ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث أو اإلاىـمت الىػىُت للمداؾبين اإلالخمضًً.  الىػني للخبراء املخاؾبين أو الوًغ

 زخم هير مؼابّ لىمىطج الظي جمىده املجالـ الىػىُت. اؾخلما٘ -

 3حلض مً الضعحت الغابلت، كلى الخصىص، ألازؼاء اإلاهىُت ألاجُت: -3

 في خالت جٕغاع زؼأ مً الضعحت الثالثت. -

 ئًشاء الؿغ اإلانهي. -

 ئصضاع ئحاػاث زاػئت أو مؼوعة أو مبالى ًيها. -

اث مخلمضة مٕغعة جمـ بِىاكض أزالُُاث  -  اإلاهىت.جصًغ

- .ٍُ  مماعؾت اإلاهىت زال٘ مضة الخُى

 مماعؾت اإلاهىت صون مٕخب منهي. -

ًٌغض الشؼب حؿلُم املجلـ الىػني للمداؾبت الخخم الغػب وشهاصة الدسجُل والبؼاُت اإلاهىُت بلض أن ًِىم 

ذ.  ٍُ اإلاُإ  َظا املجلـ بدبلُى ُغاع الخُى

                                                           
1
م  06اإلااصة   .10-13مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ

م  08اإلااصة  2 . ،10-13مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  مغحم ؾابّ طٍٓغ
م  09اإلااصة  3 .10-13مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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ً حلغطىا للِىباث جأصًبُت مً الضعحت الثالثت والغابلت، جِىم لجىت الخأصًب والخدُٕم بخدُين ملٍ اإلاهىُين الظً

 1مم ؤلاشاعة ئلى َظٍ اللِىباث.

 زالثا: شسوط وصفاث ممازطت املهىت 

غ الشغوغ ألاجُت:  إلاماعؾت مهىت مداًف الخؿاباث ًجب أن جخًى

 أن ًىىن جصائسي الجيظمت:  (1

ت  ٓشغغ مً أحل مماعؾت مهىت مداًف مً البضًهي أن ًٌغض اإلاشغق الجؼاةغي جىاًغ الجيؿُت الجؼاةٍغ

 الخؿاباث.

 أن ًىىن مخمخػا بيافت الحلىق املدهمت والظماطمت: (2

ه  ض اإلاماعؾت أن ًٖىن مخمخلا بٖامل خُِى مثلما َى ملم٘ى به في مسخلٍ الىؿاةٍ، ًجب كلى ٔل مً ًٍغ

 مدغوم مً مماعؾتها. روهي

 لت بشسف املهىت:أن ال ًىىن صدز بشأهه حىم هدمجت ازجياب جىاًت أو جىحت مخ (3

م اإلالم٘ى به واإلاخللِت باإلاىم مً مماعؾت خّ  واإلاِصىص بها الجىاًاث والجىذ اإلاىصىص كليها في الدشَغ

 الدؿُير وؤلاصاعة.

 حماشة شهادة ملمازطت املهىت: (4

ت ملخاًف الخؿاباث أو شهاصة ملتري بملاصلتها، جمىذ َظٍ  ًجب أن ًٖىن اإلاترشح خاةؼا للشهاصة الجؼاةٍغ

ه.شهاص  2ة مً ػغي ملهض الخللُم املخخص الخابم لىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت أو اإلالاَض اإلالخمضة مً ػًغ

 أن ًىىن مػخمدا مً الىشيس امليلف باملالمت: (5

ُبل جأصًت الُمين، ًجب أن ًٖىن مداًف الخؿاباث ملخمضا مً ػغي وػٍغ اإلاالُت خؿب الشغوغ 

بصٌت مدــاًف الخــــــؿاباث ئلى  الاكخماصٍّ الخىـــــــُم، خُث ًِىم باعؾا٘ ػلــب والٌُُٕـــــــــاث اإلاــــــــــدضصة كًـ ػغ 

ّ ئًضاكها مِابل وصل اؾخالم. ّ عؾالت مىص ى كليها أو كً ػٍغ  3املجلـ الىػني للمداؾبت كً ػٍغ

 أن ًؤدي الممين اللاهىوي: (6

 اتي املخخص ئُلُمُا ملخل جىاحض مٖاجبهم ًجب كلى ٔل مداًف الخؿاباث جأصًت الُمين أمام املجلـ الِظ

"أكظم باهلل الػلي الػظمم أن أكىم بػملي أحظً كمام وأحػهد أن أخلص في جأدًت وظمفت  وأهخم بِىلها: 

 2غلى ما أكٌى شهمد " طس املهىت وأطلً قي ألامىز طلىن املحترف الشسيف، وهللا

 ل.وبلض طلٗ ًِضم للمترشح كِض بظلٗ ًِضمه في ملٍ الدسجُ

 أن ًىىن مسجال في جدٌو الغسفت الىظىمت: (7

ت الىػىُت، ولًٕ لٖي  ختى ًماعؽ مداًف الخؿاباث مهامه ًجب كلُه أن ًٖىن مسجال في حض٘و الوًغ

 ًخمًٕ مً حسجُل في حض٘و ًجب أن ًٖىن لضًه كىىان زاص.

                                                           
م  10اإلااصة  1 .10-13مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
.01-10مً الِاهىن  08اإلااصة  2  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
.01-10مً الِاهىن  07اإلااصة  3  ، مغحم ؾابّ، طٍٓغ
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م  07وبمِخض ى هص اإلااصة  ٌُُاث الاك 30-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع خماص ًلؼم اإلاخللّ بشغوغ ٓو

 ألاشخاص الؼبُلُين 

َىاْ كضص مً الصٌاث التي ًجب أن ًخدلى بها مداًف الخؿاباث باإلطاًت ئلى الاإلاام باإلاللىماث والللىم 

 اإلاغجبؼت بلمله منها:

أن ًداًف مداًف الخؿاباث كلى أؾغاع اللمُل الظي ًضُّ أكماله وأال ًِىم باإلًصاح كً أًت  -

 1لهمللىماث ًؼلم كليها زال٘ كم

لاث. -  أن ًٖىن كملُا ومىآبا إلاا َى حضًض في الِىاهين والدشَغ

 أن ًٖىن خغا هير جابم ألي حهت ئال طميٍر وأن يهخم إلاصلخت كمله كلى مصالخت الصخصُت. -

 أن ًخصٍ بالصب، خُث ػبُلت كمله عوجُيُت مما ًإصي ئلى اإلالل. -

ٔاهذ مغجبؼت بلمله. وأن ًِضم الىصُدت كىضما جؼلب ازخصاصهأن ًٖىن كمله في مجا٘  -  مىه ئطا 

 أن ًٖىن أمُىا وواُلُا وأن ًٖىن مؿخِال في عأًه. -

 2أن ال ًِبل أي كمل ألي كمُل ئال بلض أن ًخٌهم ػبُلت وشاغ اللمُل وأن ًِخىم بصخخه. -

 محافظ الحظاباث أحػاب وجلازيس املعلب الثاوي: 

 : أحػاب محافظ الحظاباث أوال

هت التي ُامذ بالخلُين باالجٌاَ مم مداًف الخؿاباث، خُث جِىم بظٓغ جدضص ألاحلاب كاصة مً ػغي الج

ألاحلاب في اللِض اإلابرم بين اللمُل ومداًف الخؿاباث باإلطاًت ئلى الخضماث اإلاؼلىبت واإلاضة الؼمىُت التي ٌوؼيها 

لت اإلاٖلٌت باإلاضاوالث أحلابوهي اللِض،  مداًف الخؿاباث في  ٓما ًلي: " جدضص الجملُت اللامت أو الهُئت اإلاَإ

 بضاًت مهمخه.

ظاث اإلاىٌِت  امخُاػملخاًف الخؿاباث أن ًخلـِى أي أحغة أو  ًال ًمٕ مهما ًًٕ شٖله باؾخثىاء ألاحلاب والخلٍى

 في ئػاع مهمخه.

ت أو الهُئت  اخدؿابوال ًمًٕ  ألاحلاب في أي خا٘ مً ألاخىا٘ كلى أؾاؽ الىخاةج اإلاالُت املخِِت مً الشٓغ

 1اإلالىُت.

 3ومً اللىامل التي ٌلخمض كليها في جدضًض أحلاب مداًف الخؿاباث لِاء أصاءٍ إلاهامه ما ًلي: 

ت وػبُلت وشاػها  -  حجم الشٓغ

ت  - ٍغ ابت الضازلُت اإلاؼبِت، خُث ًِىم كلى الىـام الجُض الٌٕإ ًإصي ئلى جِلُل ألازؼاء الجَى هـام الُغ

احم ومً زم ػمً وحهض اإلاغاحم مما ًِلل مً جٖلٌت وبالخالي جظُِّ مضي ؤلاحغاءاث التي ًِىم بها اإلاغ 

 اإلاغاحلت 

ت وبالخالي طغوعة وحىص جسصصاث مسخلٌت  - صعحت ألالت اإلاؿخسضمت في الىـام اإلاالي وحلِض كملُاث الشٓغ

اصة الخٖلٌت.  إلجمام كملُت اإلاغاحلت مما ًإصي ئلى ٍػ

                                                           
.01-10ً الِاهىن م 06مً اإلااصة  02الٌِغة   1  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
ت، صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَم والؼباكت، كمان ألاعصن، الؼبلت   2  8، ص 2006، 1هؿان ًالح اإلاؼاعهت، جضُُّ الخؿاباث اإلالاصغة، الىاخُت الىـٍغ
.01-10مً الِاهىن  37اإلااصة   3  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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 زاهما: جلازيس محافظ الحظاباث

غ الخالُت:ًِىم مداًف الخؿاباث في ئػاع م  هامه باكضاص الخِاٍع

 مػماز جلسيس الخػبير غً السأي حٌى اللىائم املالمت: (1

غ اإلاخللّ بالخلبير كً عأي مداًف الخؿاباث خ٘ى الِىاةم اإلاالُت، ئلى الخلٍغٍ باإلاباصب  يهضي ملُاع الخٍِغ

غ  .1ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت بشٖل ومدخىي الخٍِغ

غ كام للخلبير كً الغأي، ًبين ًُه أصاء مهمخه ًخم ئعؾا٘ َظا ًِىم مد -1-2 اًف الخؿاباث باكضاص جٍِغ

غ ئلى الجملُت اللامت اللاصًت.  الخٍِغ

غ اللام للخلبير كً عأي مداًف الخؿاباث باإلاصاصُت بخدٌف أو بضون جدٌف        ًجب أن ًيخهي َظا الخٍِغ

ظا صىعته اهخـامكلى  ع اإلاصاصُت اإلابرع ٓما وصخت الِىاةم اإلاالُت ٓو ا الصخُدت، أو كىض ؤلاُخظاء، ًع

 ًيبغي.

ابت اإلاؿىضة ئلُه ػبِا إلالاًير اإلاهىت وكلى  1-3 ٌلبر مداًف الخؿاباث مً زال٘ عأًه، كلى أهه أصي مهمت الُغ

ت ال جخظمً  ٔاي بأن الخؿاباث الؿىٍى ملخبرة مً شأنها اإلاؿاؽ بمجمل  ازخالالثأهه جدصل كلى طمان 

ت.الخؿاب  اث الؿىٍى

ختى ًٕــــىن الخلبير كً عأًه مإؾـــؿا، ًِــــــىم مدــــاًف الخؿاباث بٌدـــص وجُُِـــم الىخاةج اإلاؿخســـلصت  1-4

مً اللىاصغ اإلاثبخت اإلاخدصل كليها، ًُِضع بظلٗ ألاَمُت اليؿبُت للملاًىاث التي ُام بها والؼابم اإلالخبر 

 لالزخالالث التي ئٓدشٌها.

ت ُض جم ئكضاصَا ػبِا للِىاكض واإلاباصب  ثص مداًف الخؿاباًدض 1-5 ٔاهذ الخؿاباث الؿىٍى ما ئطا 

 املخاؾبُت.

ت الخاطلت لخلبير مداًف الخؿاباث كً عأًه، ٔل مً اإلايزاهُت وخؿاب  1-6 جخظمً الخؿاباث الؿىٍى

ظا اإلالخّ. ىت وحض٘و حوير عؤوؽ ألامىا٘ الخاصت ٓو  الىخاةج وحض٘و جضًِاث الخٍؼ

ٔاهذ جخظمً ئشاعة  1-7 ال ٌؿغي عأي مداًف الخؿاباث ئال كلى خؿاـباث الؿىت اإلاالُت اإلالىُت، خـتى وئن 

م  م الؿىت اإلاالُت الؿابِت، باليؿبت لٖل ُؿم ٓما هص كلُه الِاهىن ُع  .11-07ئلى ُع

غ اللام للخلبير كً عأي مداًف الخؿاباث خ٘ى الخؿاباث الٌغصًت: 1-8  ًجب أن ًخظمً الخٍِغ

o اؾم .  وكىىان مداًف الخؿاباث وعُم اكخماصٍ وعُم الدسجُل في الجض٘و

o  غ مداًف الخؿاباث للُٕان مدضص بىطىح وأهه ًسص ؾىت كىىان ٌشير ئلى أن ألامغ ًخللّ بخٍِغ

ش ئٌُا٘ جضُُّ.  2مالُت مٌِلت بخاٍع

غ ًِىم مداًف الخؿاباث ب: .1  3اإلاِضمت: في مِضمت الخٍِغ

ش حلُِ ِت وجاٍع  ىه._ الخظٓير بؼٍغ

                                                           
 .37، ص 2009ضُُّ، صاع الغاًت لليشغ والخىػَم، ألاعصن، الؼبلت ألاولى،كاػٍ ػاَغ ة ؾىاص، مغاحلت الخؿاباث والخ  1
ت، اللضص 8-1ئلى  1-1الٌِغاث  2 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ ، الجٍغ ل  30اإلاىاًّ  1435حماصي الثاهُت كام  30، اإلاإعر في 24، مً الٌصل ألا٘و أبٍغ

 .2014ؾىت 
، ج ع ج ج، مغحم 01الِؿم  3 . مً الٌصل ألا٘و  ؾابّ طٍٓغ
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 _ الخلٍغٍ بالُٕان اإلالني.

ش ئٌُا٘ الؿىت اإلاالُت اإلالىُت.  _ طٓغ جاٍع

ل في الُٕان. ٌها مً ػغي الجهاػ اإلاَإ  _ ؤلاشاعة ئلى أن الِىاةم اإلاالُت ُض جم ُو

 _ الخظٓير بمؿإولُخه في الخلبير كً عأًه خ٘ى الِىاةم اإلاالُت.

غ باإلايزاهُت وحض٘و خؿ اَ الخٍِغ ىت وحض٘و حويراث عأؽ _ جدضًض ئطا جم ئًع اب الىخاةج وحض٘و جضًِاث الخٍؼ

ظا اإلالخّ كىض الاُخظاء.  اإلاا٘ ٓو

 ب: السأي حٌى اللىائم املالمت: ًلىم محافظ الحظاباث .1.1

ا ُض جمذ ػبِا إلالاًير اإلاهىت وأنها  _ٌشير ئلى أَضاي وػبُلت مهمت اإلاغاُبت، مم جىطُذ أن ألاشوا٘ التي أهجَؼ

ت.حشٖل ُاكضة مىؼُِت للخل  بير كً عأًه خ٘ى الخؿاباث الؿىٍى

ت، الظي ًمًٕ أن ًٖىن خؿب الخالت.  _ ٌلبر كً عأًه خ٘ى الخؿاباث الؿىٍى

 _ ٌ : ًخم الخلبير كً الغأي بالِب٘ى مً زال٘ مصاصُت مداًف الخؿاباث كلى الِىاةم اإلاالُت بأنها زأي باللبى

ِا للِىاكض وا إلاباصب املخاؾبُت اإلالم٘ى بها، ٓما جِضم صىعة مىخـمت وصاصُت في حمُم حىاهبها اإلالخبرة، ًو

ىت الُٕان كىض نهاًت الؿىت اإلاالُت.  مؼابِت للىطلُت اإلاالُت ووطلُت الظمت والىجاكت وزٍؼ

ًخم الخلبير كً الغأي بخدٌف مً زال٘ مصاصُت مداًف الخؿاباث بخدٌف كلى  زأي بخحفظ )أو بخحفظاث(:_ 

. الِىاةم اإلاالُت بأنها مىخـمت وصاصُت ت اإلاٌل٘ى ِا للِىاكض واإلاباصب املخاؾبُت ؾاٍع  في حمُم حىاهبها اإلالخبرة ًو

ًجب كلى مداًف الخؿاباث أن ًبين بىطىح في ًِغة حؿبّ الخلبير كً الغأي، الخدٌـاث اإلالبر كنها مم جِضًغ 

 حجمها ئطا أمًٕ ُصض ئبغاػ جأزيراَا في الىدُجت والىطلُت اإلاالُت للُٕان.

ع مبرع بىطىح مً ػغي مداًف الخؿاباث ً_ زأي بالسفض:  ع مً زال٘ ًع خم الخلبير كً الغأي بالًغ

ِا للِىاكض واإلاباصب املخاؾبُت  اإلاصاصُت كلى الِىاةم اإلاالُت وأهه لم ًخم ئكضاصَا في حمُم حىاهبها اإلالخبرة ًو

. ت اإلاٌل٘ى  ؾاٍع

ظه ًجب أن ًبين مداًف الخؿاباث بىطىح في ًِغة، ُبل الخلبير كً الغأي  الخدٌـاث التي صًلخه ئلى ًع

ا خى٘ الىدُجت والىطلُت اإلاالُت للُٕان.  للمصاصُت مم جِضًغ ئطا أمًٕ طلٗ، ُصض ئبغاػ جأزيَر

 :فلسة املالحظاث .1.2

غ اللام للخلبير كً الغأي في الٌِغة مىٌصلت، ًخم ئصعاحها بلض الخلبير كً الغأي، مالخـاث تهضي  ًخظمً الخٍِغ

ت صون الدشُٕٗ في الغأي اإلالبر كىه وفي الِاعب  اهدباٍئلى لٌذ  لىِؼت أو للضة هِاغ جخللّ بالخؿاباث الؿىٍى

خــالت وحىص شْٖى ملخــــبرة مبيُت بشٕــل وحُه في اإلالخــّ، بدُث ًغجبؽ خــــلها بأخــضار مؿخِبلُت مً شأنها 

ت ًلؼم مداًف الخؿاباث بابضاء اإلاالخـاث الظغوع   1ٍت.الخأزير في الخؿاباث الؿىٍى

 املساجػاث واملػلىماث الخاصت:.2

 . ًخمحىز يرا الجصء حٌى الفلساث الثالر املىفصلت:2.1

 الخالصاث الىاججت كً بلع اإلاغاحلاث الخاصت.

ت.  املخالٌاث والشْٖى التي ال جإزغ في الخؿاباث الؿىٍى

                                                           
.1، الٌصل 1مً الِؿم  1الٌِغة   1  ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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 اإلاللىماث التي ًىحب الِاهىن كلى مداًف الخؿاباث ؤلاشاعة ئليها.

ٍغ اللامًإصي مداًف ال ت وئكضاص جٍِغ  خؿاباث مهمخه اإلاخللِت بٌدص الخؿاباث الؿىٍى

ت 45بالخلبير كً الغأي، في أحل ُضٍع زمؿت واعبلىن )اإلاخللّ  ش ئؾخالم الخؿاباث الؿىٍى ( ًىما ابخضاء مً جاٍع

ش الاهتهاء الٌللي  غ مم جاٍع ش الخٍِغ ل، ًجب أن ًخؼابّ جاٍع مً مهمت اإلاظبىػت مً ػغي حهاػ الدؿُير اإلاَإ

ابت.  الُغ

غ مشتْر للخلبير كً الغأي في خالت حلضص مداًـي الخؿاباث اإلاماعؾين  ُم جٍِغ  ًخم ئكضاص وجُى

غ  الازخاليفي خالت  في الغأي بين مداًـي الخؿاباث اإلاخظامىين، ًضلي ٔل مداًف خؿاباث بغأًه طمً الخٍِغ

.  1اإلاشتْر

 دغمت والحظاباث املدمجت: مػماز الخلسيس الخػبير غً السأي حٌى الحظاباث امل (2

ّ اإلاباصب  2-1 غ الخلبير كً عأي مداًف الخؿاباث خ٘ى الخؿاباث اإلاضكمت واإلاضمجت، ًو ًخم ئكضاص جٍِغ

ٌُُاث جؼبُِها اإلاىصىص كليها.  ألاؾاؾُت ٓو

غ 2-2 غ الخلبير كً الــغأي كلى الخــؿاباث اإلاــــضكمت والخؿاباث اإلاــضمجت كً الخٍِغ اللام، في حؼةه  ال ًسخــلٍ جٍِغ

، ئال في اإلاصؼلخاث اإلاؿخلملت في حلٍغٍ الخؿاباث الخاطلت لضعاؾت مداًف الخؿاباث.  ألا٘و

غ الخلبير كً الغأي خ٘ى الخؿاباث اإلاضكمت والخؿاباث  2-3 غ اللام خ٘ى الخؿاباث الٌغصًت وجٍِغ ًٖىن الخٍِغ

ٍغ   1ً مىٌصلين بوُت حؿهُل وشغ اإلاللىمت.اإلاضمجت اللظان ٌؿخجُبان ئلى التزامين مسخلٌين، مىطىق جٍِغ

 ( مػماز الخلسيس حٌى إلاجفاكماث املىظمت:3

 يهضي َظا اإلالُاع ئلى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت 1.3

غ الخاص ملخاًف                  ظا مدخىي الخٍِغ بخضزل مداًف الخؿاباث بسصىص الاجٌاُُاث اإلاىـمت ٓو

 خؿاباث.ال

ت، ال ؾُما أزىاء ئكضاص عؾالت مهمخه، بؼبُلت  2.3 ً في الشٓغ ًخلين كلى مداًف الخؿاباث جظٓير اإلاؿيًر

ٍغ الخاص.  اإلاللىماث التي ًخلين كليهم جِضًمها له خ٘ى الاجٌاُُاث اإلاىـمت، ُصض الؿماح له باكضاص جٍِغ

 ؾخسغحذ منها.ًخدِّ مً جؼابّ َظٍ اإلاللىماث مم الىزاةّ ألاؾاؾُت التي ا 

ت، واإلابرمت في ؿغوي كاصًت كلى  3.3 حلض اجٌاُُاث مىـمت ٔل الاجٌاُُاث، كضا جلٗ اإلاخللِت باللملُاث الجاٍع

ت وألاشخاص اإلالىُين آلاجين:  ّ وؾُؽ، بين الشٓغ  هدى مباشغ أو هير مباشغ أو كً ػٍغ

 عةِـ مجلـ ئصاعتها. -

ا اللام. -  عةِؿها مضًَغ

 أخض أكظاء مجلـ ئصاعتها. -

 كظى مً أكظاء اإلإخب اإلاؿير أو مً مجلـ اإلاغاُبت. -

ين أكظاء مجلـ ؤلاصاعة. -  ممثلىن كً ألاشخاص اإلالىٍى

 اإلاؿيرون واإلاؿيرون اإلاخظامىىن. -

ٔاء الخاملىن إلاؿاَمت ملخبرة. -  اإلاؿاَمىن أو الشغ

                                                           
.1مً الٌصل  2الِؿم   1  ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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ت وئلى م 4.3  داًف الخؿاباث بِاةمت ٌلض الخبلُى الاحباعي مً ػغي اإلاؿير الغةِس ي للُٕان ئلى ألاحهؼة في الشٓغ

ت ومبرمت في ؿغوي كاصًت، جدضًض الاجٌاُُاث التي ًٖىن مىطىكها  ومىطىق الاجٌاُُاث اإلاخظمىت كملُاث حاٍع

خه اللامت بالُٕان وأوشؼخه. ا بالىـغ ئلى ملًغ  هير حاع ؿاٍَغ

ت اإلاٖلٌت بخدضًض ألاػغاي اإلاغجبؼت و  5.3 اللملُاث اإلاىجؼة ملها، كىض صعاؾت اإلاللىماث اإلاِضمت مً ػغي اإلاضًٍغ

مٕىه مً حشُٕل  ًمًٕ مداًف الخؿاباث أًظا أن ًؼلم كلى اللملُاث اإلاىجؼة مم ألاشخاص اإلالىُين ٍو

ـــــــــىماث اجٌاُُـــــاث مىـمـــــــت، ٓمــا ًِىم باإلاِاعباث التي حلخـــبر مٌُضة لدؿـــــــمذ له باإلاِاعهت بُنها خـــــــ٘ى مسخلٍ اإلاللـ

 1ُضمذ له. التي

ئطا جم ئزؼاع مداًف الخؿاباث باجٌاُُاث أو ُام بآدشاًها، ًدصل كلى اإلاللىماث الالػمت لخِضًمها في  6.3

ٍغ الخاص، وهي:  2جٍِغ

ل. ػ_ كض الاجٌاُُاث الخاطلت إلاىاًِت الجملُت اللامت أو الجها            الخضاولي اإلاَإ

ً اللامين اإلالىُين أو أكظاء اإلإخب اإلاؿير أو مجلـ اإلاغاُبت، _ أؾماء أكظاء مجلـ ؤلاصاعة او اإلاض         ًٍغ

 ً ٔاث طاث اإلاؿإولُت املخضوصة أو أي مً ألاشخاص اإلالىُين الازٍغ ٔاء في الشغ ً أو الشغ خؿب الخالت، واإلاؿيًر

 اإلاىصىص كليهم في الِاهىن.

 _ ػبُلت ومىطىق َظٍ الاجٌاُُاث.        

ٌاث اإلاؼبِت والغؾىماث واللمىالث _ ؿغوي ئبغام َظٍ الاجٌ      اُُاث، ال ؾُما ؤلاشاعة ئلى ألاؾلاع أو الخلٍغ

ل اإلاإشغاث  اإلاِضمت، واحا٘ الضًم اإلامىىخت، والٌىاةض اإلاشترػت والظماهاث اإلامىىخت، وكىض الاُخظاء، ٔو

ٔاء بخِضًغ الٌاةضة التي جيخج كً ئبغام اجٌاُُاث زم ج  دلُلها.ألازغي التي حؿمذ للمؿاَمين والشغ

غا زاصا خ٘ى الاجٌاُُاث اإلاىـمت، مىحها إلكالم أكظاء الجملُت اللامت  7.3  ًِضم مداًف الخؿاباث جٍِغ

ٍغ  ل الظي جم اؾخضكاٍؤ للمىاًِت أو الٌصل في جٍِغ  والجهاػ الخضاولي اإلاَإ

غ الخاص الاجٌاُُاث التي جم ئزؼاع مداًف الخؿاباث بها               أو التي آدشٌها بمىاؾبت _ ًخظمً َظا الخٍِغ

ابت اإلاؿىضة الُه.  أصاء مهام الُغ

ٍغ الخاص، بأي خا٘ مً ألاخىا٘ أي عأي خ٘ى حضوي أو صخت أو              _ ال ًِضم مداًف الخؿاباث في جٍِغ

 3مالءمت الاجٌاُُاث.

ٍغ الخاص، بىحىص الاجٌاُُاث اإلا 8.3 ىاًّ كليها في ًجب كلى مداًف الخؿاباث أن ًِىم بالخظٓير في جٍِغ

. ت اإلاٌل٘ى ل والتي ال جؼا٘ ؾاٍع  الؿىىاث الؿابِت مً ػغي الجملُت اللامت والجهاػ الخضاولي اإلاَإ

غا زاصا ٌشير ًُه ئلى َظٍ الىطلُت.  ئطا لم ًخم ئزؼاع مداًف الخؿاباث بأًت اجٌاُُت، ًاهه ٌلض جٍِغ

ٍغ الخاص، ئطا جم ئبالهه باج 3-9 ٌاُُت هير مغزص بها مً ػغي حهاػ الدؿُير ٌشير مداًف الخؿاباث في جٍِغ

ل لظمان ئلوائها، ئلى الـغوي التي  ل، الظي ًِغع كغطها كلى الجملُت اللامت وكلى الجهاػ الخضاولي اإلاَإ اإلاَإ

 ٔاهذ الؿبب في كضم جؼبُّ ئحغاء الترزُص.

                                                           
.03مً الٌصل  5-3ئلى  1-3الٌِغاث مً   1  ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ
 مً الِاهىن الخجاعي، مغحم ؾابّ طٍٓغ  26اإلااصة  2
3
 لخجاعي، مغحم ؾابّ طٍٓغمً الِاهىن ا 628اإلااصة  
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ػابلها اإلاخللّ  ًٕدشٍ مداًف الخؿاباث اجٌاُُت هير مغزصت أزىاء أصاء مهمخه، ًاهه ًِضع كىضما3-11

ت التي جمذ طمً شغوغ كاصًت.  باللملُت الجاٍع

 ( حػىيضاث:11( أو غشسة )5( مػماز الخلسيس حٌى املبلغ إلاجمالي ألغلى خمظت )4  

غ الخاص خ٘ى اإلابلى ؤلاحمالي ألكلى  1.4 يهضي َظا اإلالُاع ئلى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخٍِغ

غ الخاص ملخاًف الخؿاباث. زمؿت أو كشغة حلٍى ظا مدخىي الخٍِغ  ظاث ٓو

ظاث اإلاضًىكت لخمؿت أو كشغة أشخاص ألاكلى أحغا الظي ًخم 4.2 ٌلخبر ئكضاص ٓشٍ مٌصل كً الخلٍى

 حؿلُمه ئلى مداًف الخؿاباث، مً مؿإولُت الجهاػ اإلاؿير للُٕان. ًخظمً َظا الٕشٍ ما ًلي:

ظاث الخام التي حشمل ٔل الامخُاػا - ٔان شٖلها وصٌتها، باؾخثىاء الخلٍى ظاث املخصلت، مهما  ث والخلٍى

ٍ هير الجؼاًُت.  حؿضًض اإلاصاٍع

ت وصاةمت في الُٕان اإلالني وألاحغاء  - ِت خصٍغ ظاث اإلاضًىكت لألشخاص ألاحغاء اللاملين بؼٍغ الخلٍى

ُذ الجؼتي وألاحغاء اللاملين في ًغوق في الخاعج.  اللاملين بالخُى

ظاث، ًخؼابّ مم اإلاللىماث اإلاخدصل كليها التي صُّ ًيها ًخأٓض مداًف الخؿاباث  مً أن اإلابلى اإلاٌصل للخلٍى

ظاث. غ الخاص باإلاصاصُت إلزباث الخلٍى لض كلى َظا ألاؾاؽ الخٍِغ  1مؿبِا، َو

 ( مػماز الخلسيس حٌى الامخماشاث الخاصت املمىىحت للمظخخدمين:5

ؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ التي جسص جضزل مداًف يهضي َظا اإلالُاع الى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾا 1.5

غ الخاص ملخاًف  ظا مدخىي الخٍِغ الخؿاباث اإلاخللّ باالمخُاػاث الخاصت اإلامىىخت إلاؿخسضمي الُٕان ٓو

 2الخؿاباث.

ًٌدص مداًف الخؿاباث حمُم الامخُاػاث الخاصت واإلالخبرة اإلامىىخت إلاؿخسضمي الُٕان اإلالني، في ئػاع  2.5

ت وجؼبُِا للىاحباث اإلاهىُت.  جىٌُظ مهمخه اإلاخللِت بابضاء الغأي خ٘ى الخؿاباث الؿىٍى

ع جخمثل الامخُاػاث الخاصت، الىِضًت أو اللُيُت، اإلامىىخت إلاؿخسضمي الُٕان في  3.5 جلٗ التي ال جخللّ بالخلٍى

 اللاصي أو اإلالخاص للخضماث اإلاِضمت.

ا اؾمُا لالمخُاػاث الخاصت اإلامىىخت للمؿخسضمين، جخم اإلاصاصُت كلى مبلوها ؤلاحمالي  ٌلض الُٕان ٓشٌا ؾىٍى

 مً ػغي مداًف الخؿاباث، اؾدىاصا الى اإلاللىماث اإلاِضمت وجلٗ املخخمل اعجباػها زال٘ مهمخه.

ابت كلى خؿاباث الُٕان، ًدصل مداًف الخؿاباث مً الجهاػ اإلاؿير للُٕان، كلى  كىض 4.5 بضاًت مهمت الُغ

ُاةمت اإلاؿخسضمين الظًً اؾخٌاصوا مً الامخُاػاث الخاصت اإلاىصىص كليها أو هير مىصىص كليها في كِض 

 1اللمل.

  

                                                           
.4مً الٌصل  2-4، 1-4الٌِغاث   1  ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ
. 05مً الٌصل  1-5الٌِغة  2  ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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ت حظب الظهم أو حظب الحصت في ( ألاخيرة والىدمج5( مػماز الخلسيس حٌى جعىز هدمجت الظىىاث الخمع )6

 الشسهت:

يهضي َظا اإلالُاع ئلى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت بخضزل مداًف  1.6

ت، للؿىىاث  الخؿاباث ًُما ًسص كغض جؼىع هدُجت الضوعة والىدُجت خؿب الؿهم أو خؿب الخصت في الشٓغ

ل صوعة مٌِلت م5)الخمـ  ٔان اللضص أُل ( ألازيرة أٔو ت أزغي في خالت ما ئطا  ت أو صمجها في شٓغ ىظ جأؾِـ الشٓغ

غ الخاص بمداًف الخؿاباث.  مً زمؿت ويهضي ٓظلٗ ئلى جدضًض مدخىي الخٍِغ

ٍغ  2.6 ًِىم مداًف الخؿاباث بلغض جؼىع مسخلٍ مإشغاث الىجاكت للُٕان التي حلخبر مضُِت، في جٍِغ

 .ةي ًؼبِها بلىىان الضوعة املخاؾبُت اإلالخبر الخاص، هدُجت الىاحباث اإلاهىُت الت

 ًخم ئكضاص جؼىع الىدُجت في شٖل حض٘و كلى مضي الخمـ ؾىىاث ألازيرة، ٌلغض اللىاصغ الخالُت: 3.6

بت. -  الىدُجت ُبل الظٍغ

بت كلى ألاعباح. -  الظٍغ

 الىدُجت الصاًُت. -

ت. - ت اإلاٖىهت لغأؽ اإلاا٘ الشٓغ  كضص ألاؾهم أو خصص الشٓغ

ت.الىدُجت خؿب  -  1الؿهم أو خصت الشٓغ

 مؿاَماث اللما٘ في الىدُجت. -

 مػماز الخلسيس حٌى إجساءاث السكابت الداخلمت: (7

ت أهـمت املخاؾبت  1.7 ٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت بملًغ يهضي َظا اإلالُاع ئلى الخلٍغ

ٍغ الخاص ظا مدخىي جٍِغ ابت الضازلُت مً ػغي مداًف الخؿاباث ٓو  . والُغ

ابت الضازلُت الضُُِت اإلاؼبِت مً ُبل  2.7 ًؼلم مداًف الخؿاباث في ئػاع مهمخه اللامت، كلى كىاصغ الُغ

 الُٕان ُصض ججىب مساػغ ألازؼاء اإلالخبرة في مجمل الخؿاباث 

غ خى  3.7 ابت الضازلُت، بمىحب ألاخٖام الخىـُمُت، التي لها جأزير ٘ كىضما ًِىم الُٕان باكضاص جٍِغ  ئحغاءاث الُغ

غ زاص ًِضع مً زالله  ملخبر كلى ملالجت اإلاللىمت اإلاالُت واملخاؾبُت، ًِىم مداًف الخؿاباث بخِضًم جٍِغ

ل، اؾدىاصا لألشوا٘ اإلاىجؼة مً  غ اإلاغؾل مً ُبل الُٕان للجملُت اللامت والجهاػ الخضاولي اإلاَإ صضَ الخٍِغ

غ جُُِم ه ًخظمً َظا الخٍِغ غ الُٕان ولِـ خ٘ى ؤلاحغاءاث ًُدض طاتها.لصضَ اإلاللىماث الىاعصة في جِ هػًغ  ٍغ

ابت الضازلُت، الظي ًخم ئعؾاله ئلى الجملُت  4.7 غ الخاص ملخاًف الخؿاباث خ٘ى ئحغاءاث الُغ ًخظمً الخٍِغ

 اللامت:

ش وأَضاي جضزالجه. - غ واإلاغؾل ئلُه وجاٍع  كىىان الخٍِغ

غ الُٕان.ًِغة جخظمً وصٌا للىاحباث اإلاؼبِت مً أحل ئبضاء الغأي خ٘ى اإلا -  للىماث الىاعصة في جٍِغ

غ الُٕان. -  2زاجمت في شٖل مالخـاث أو بضون مالخـاث خ٘ى اإلاللىماث الىاعصة في جٍِغ

 

                                                           
.6مً الٌصل  3-6، 2-6، 1-6الٌِغاث مً   1  ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ
 .، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ7مً الٌصل  4-7الى  1-7الٌِغاث   2
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 : الاطخغالٌ( مػماز الخلسيس حٌى اطخمسازيت 8

يهضي َظا اإلالُاع ئلى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت بضوع مداًف 1.8

ت الاؾخوال٘ التي ٌؿدىض ئليها ئكضاص الخؿاباث ب اليؿبت ئلى الاجٌاُُت املخاؾبُت الِاكضًت خ٘ى اؾخمغاٍع

ت خ٘ى ُضعة الُٕان كلى مخابلت اؾخوالله أو  الخؿاباث، بما ًيها الخُُِم الظي جم ئكضاصٍ مً ػغي اإلاضًٍغ

غ الخاص ملخاًف الخؿاباث. ظا مدخىي الخٍِغ  وشاػه ٓو

كىض الخسؼُؽ وأصاء مهمت اإلاغاُبت، صخت اؾخلما٘ ؤلاجٌاُُت املخاؾبُت ًِضع مداًف الخؿاباث  2.8

ت  ت. الاؾخوال٘الِاكضًت خ٘ى اؾخمغاٍع  1إلكضاص الخؿاباث مً ػغي اإلاضًٍغ

اتم أو ألاخضار اإلاأزىطة بلين الاكخباع حملت أو ٔل  3.8 ًدلل مداًف الخؿاباث في ئػاع مهمخه، بلع الُى

ت ؤلاؾخوال٘ ال ؾُما:كلى خضي والتي حشٖل مإشغاث جإ   صي ئلى الدؿا٘ؤ خ٘ى ئمٖاهُت اؾخمغاٍع

 مؤشساث ذاث ظبمػت مالمت:/ 1

 .عؤوؽ ألامىا٘ الخاصت الؿلبُت 

 .َكضم الِضعة كلى الضًم للضاةىين كىض الاؾخدِا 

 .ش اؾخدِاُها، صون أًاَ خُُِِت للخجضًض أو ئمٖاهُت الدؿضًض  ُغوض ألحل زابذ بلوذ جاٍع

 لت ألاحل.اللجىء مبالى ًُه ل ل ألاص٘ى ػٍى  لِغوض ُصيرة ألاحل ُصض جمٍى

 .مإشغاث سخب الضكم اإلاالي مً ػغي اإلاِغطين أو الضاةىين 

 .ل الظاحي هير الٖافي واإلاؿخمغ  الِضعة كلى الخمٍى

 .اليؿب اإلاالُت الغةِؿُت هير ؤلاًجابُت 

 .٘زؿاةغ الاؾخوال٘ اإلإغعة أو الخضَىع اإلالخبر لُِمت أص٘ى الاؾخوال 

 ٍُ  ؾُاؾت جىػَم أعباح ألاؾهم. جُى

 .ت أزغي غ مىخجاث حضًضة أو اؾدثماعاث خٍُى ل مً أحل جؼٍى  كضم الِضعة في الخص٘ى كلى الخمٍى

 مؤشساث ذاث ظبمػت غملمت: / 2          

 .مواصعة اإلاؿخسضمين الغةِؿُين صون اؾخسالًهم 

 .زؿاعة صٌِت مهمت أو ئكٌاء، أو عزصت أو مم٘ى عةِس ي 

 زؼيرة. هؼاكاث احخماكُت 

 .ت  هِص صاةم في اإلاىاص ألاولُت الظغوٍع

 مؤشساث أخسي: /3 

 .ت أو التزاماث ُاهىهُت أؾاؾُت أزغي  كضم اخترام الالتزاماث اإلاخللِت بغأؾما٘ الشٓغ

 .ت طض الُٕان التي ًمًٕ أن جٖىن لها أزاع مالُت ال ًمًٕ للُٕان مىاحهتها  ؤلاحغاءاث الِظاةُت الجاٍع

اتم أو ألاخضار التي هي كلى صعاًت بها، والتي ًمًٕ أن ًؼلم مداًف الخؿا 4.8 ت، كلى الُى باث كلى مؿخىي اإلاضًٍغ

ت الاؾخوال٘. مًٕ أن جإزغ كلى اؾخمغاٍع  جخضزل الخِا في الٌترة التي شملها جُُِمه، ٍو

ت الاؾخوال٘، ًان مداًف الخؿا 5.8 اتم أو ألاخضار التي ًمًٕ أن جإزغ كلى اؾخمغاٍع  باث:كىضما جدضص الُى

                                                           
1
 ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ8مً الٌصل  2-8، 1-8الٌِغاث   
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ت إلاىاحهت اإلاشأل الىاججت، بهضي مخابلت الاؾخوال٘.  ًضعؽ زؼؽ كمل اإلاضًٍغ

ت  ًجمم اللىاصغ ألاؾاؾُت اإلاِىلت الٖاًُت واإلاالةمت لخأُٓض أو لىٌي وحىص شٗ ملخبر بشأن اؾخمغاٍع

 الاؾخوال٘.

ت ًخللّ بسؼؽ كملها في اإلاؿخِبل. ذ ٓخابي مً اإلاضًٍغ  ًدصل كلى جصٍغ

اتم وألاخضار املخللت مً ػغي مداًف الخؿاباث، ًخسظ ئحغاء  6.8 ض الُى ؤلاهظاع اإلاىصىص كلُه، كىضما جٓإ

ت الاؾخوال٘.  بىاء كلى خٕمه الخاص شٖا بلُوا خ٘ى اؾخمغاٍع

ت، ًجب الؼلب مً  7.8 كىضما ًالخف مداًف الخؿاباث جأزغا ملخبرا وهير اكخُاصي في طبؽ الخؿاباث الؿىٍى

تي جبذ بىاء كلى كٍغظت لخأحُل مىكض اولِاص الجملُت اللامت اللاصًت والجهاػ الجهت الِظاةُت املخخصت ال

ل، ًاهه ٌؿخٌؿغ كً ألاؾباب التي أصث ئلى طلٗ.  الخضاولي اإلاَإ

 ( مػماز الخلسيس املخػلم بحماشة أطهم الضمان9

جضزل مداًف يهضي َظا اإلالُاع ئلى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ التي جسص  1.9

ٔاث  الخؿاباث اإلاخللّ بأؾهم الظمان التي ًجب أن ًدىػَا أكظاء مجلـ ؤلاصاعة أو أكظاء مجلـ اإلاغاُبت لشغ

غ مداًف الخؿاباث. ظا مدخىي جٍِغ  ألاؾهم ٓو

ًٌدص مداًف الخؿاباث جدذ مؿإولُخه، اخترام ألاخٖام الِاهىهُت وأخٖام الِاهىن ألاؾاس ي اإلاخللِت  2.9

جب أن جمثل َظٍ ألاؾهم  بأؾهم الظمان التي ًجب أن ًدىػَا أكظاء مجلـ ؤلاصاعة وأكظاء مجلـ اإلاغاُبت، ٍو

ت. %20كلى ألاُل   مً عأؾما٘ الشٓغ

ال ًصُى مداًف الخؿاباث زالصاث خ٘ى أشواله، ئال كىضما ٌؿخسغج ازخالالث ًجب أن ًبلوها ئلى ألاحهؼة  3.9

لت وئلى الجملُت اللامت.  املخخصت اإلاَإ

كىضما ًالخف مداًف الخؿاباث مسالٌاث مغجبؼت بدُاػة ألاؾهم مً ػغي أكظاء مجلـ ؤلاصاعة وأكظاء  4.9

اث  مجلـ اإلاغاُبت، ٌللم مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاغاُبت بظلٗ، خؿب الخالت، ًدّ للمجلـ ئحغاء الدؿٍى

 .1اإلاالةمت

غ في أُغب احخماق للجملُت اللامت والجهاػ ٌشير مداًف الخؿاباث كىض الاُخظاء، ئلى املخالٌت في شٖل جٍِغ 5.9

ل.  الخضاولي اإلاَإ

ال جؼبّ أخٖام َظا الٌصل كىضما ًٖىن عأؽ اإلاا٘ الاحخماعي للُٕان ٔلُا أو باألهلبُت مً خُاػة الضولت،  6.9

غ. لٌى مداًف الخؿاباث مً جِضًم جٍِغ  1َو

 ( مػماز الخلسيس املخػلم بػملمت زفؼ زأض املا11ٌ 

ا اإلالُاع ئلى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت بخضزل مداًف يهضي َظ 1.10

غ الخاص ملخاًف الخؿاباث. ظا مدخىي الخٍِغ ت ٓو م عأؾما٘ الشٓغ  2الخؿاباث، كىض ًع

غ الهُئت املخخصت اإلاِضم للجملُت اللامت  2.10 ًخأٓض مداًف الخؿاباث مً أن اإلاللىماث الىاعصة في جٍِغ

م عأؾما٘ حشمل كلى الخصىص: اإلا  ؿخضكاة لترزُص كملُت ًع

م عأؾما٘ اإلاِترح.                     _ مبلى وأؾباب ًع
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 _ أؾباب اُتراح ئلواء الخّ الخٌاطلي في الآخخاب.                  

 _ ٌُُٓاث جدضًض ؾلغ ؤلاصضاع                   

غ مداًف الخؿاباث اإلاِضم لل 3.10 ل الظي ًغزص  يجملُت اللامت هير اللاصًت والجهاػ الخضاولًخظمً جٍِغ اإلاَإ

م عأؽ اإلاا٘، كلى الخصىص اإلاللىماث ألاجُت:  ًع

لُت والخىـُمُت اإلاؼبِت.                     _ الخظٓير بالىصىص الدشَغ

وخ٘ى اخترام _ ًِغة جخظمً الٌدىصاث اإلاىجؼة والؾُما خ٘ى ٌُُٓاث جثبُذ ؾلغ ؤلاصضاع                    

 الخّ الخٌاطلي لالٓخخاب.

م عأؽ اإلاا٘. ال ًصغح                     _ زالصاث حشير ئلى مالخـاث أو ئلى هُاب مالخـاث خ٘ى كملُت ًع

م عأؽ اإلاا٘.  2مداًف الخؿاباث بمضي مالءمت كملُت ًع

 ( مػماز الخلسيس املخػلم بػملمت جخفمض زأض املا11ٌ

ى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت بخضزل مداًف يهضي َظا اإلالُاع ئل 1.11

غ الخاص ملخاًف الخؿاباث. ظا مدخىي الخٍِغ  1الخؿاباث، كىض جسٌُع عأؽ اإلاا٘ ٓو

خأٓض  2.11 ٔاهذ أؾباب وشغوغ جسٌُع عأؽ اإلاا٘ اإلاِغع حؿدىض ئلى الِاهىن ٍو ًضعؽ مداًف الخؿاباث ئطا 

 كلى الخصىص.

 ُت الخسٌُع ال جسٌع مبلى عأؽ اإلاا٘ أُل مً الخض الِاهىوي ألاصوى.أن كمل 

ين. -  اخترام اإلاؿاواة بين اإلاؿاَمين أو اإلاشآع

 اخترام مجمىق ألاخٖام الِاهىهُت والخىـُمُت بصٌت كامت. -

ل الظي ً 3.11 غ مداًف الخؿاباث اإلاِضم للجملُت اللامت هير اللاصًت وللجهاػ الخضاولي اإلاَإ غزص ًخظمً جٍِغ

 جسٌُع عأؽ اإلاا٘، كلى الخصىص اإلاللىماث ألاجُت:

لُت والخىـُمُت اإلاؼبِت.  الخظٓير بالىصىص الدشَغ

 ًِغة جخظمً الٌدىصاث اإلاىجؼة.

 زالصاث حشير ئلى مالخـاث أو ئلى مالخـاث أو ئلى هُاب مالخـاث خ٘ى كملُت جسٌُع عأؽ اإلاا٘.

 ٌُع عأؽ اإلاا٘.ال ًصغح مداًف الخؿاباث بمضي مالءمت كملُت جس  

ل بخسٌُع عأؽ اإلاا٘ هير اإلاؿبب بالخؿاةغ، ًخأٓ 4.11    ضكىضما ًِىم مجلـ ؤلاصاعة وحهاػ الدؿُير اإلاَإ

ل.  مداًف الخؿاباث مً أن َظٍ اللملُت ُض جم جغزُصها مً ػغي الجملُت اللامت والجهاػ الخضاولي اإلاَإ

ل خؿب في خالت ؾماح الجملُت اللامت والجهاػ الخضاولي ا 5.11 ل، ملجلـ ؤلاصاعة أو حهاػ الدؿُير اإلاَإ إلاَإ

م عأؽ اإلاا٘ أو ئصضاع ؾىضاث ُابلت  لُالخالت، بشغاء كضص ُلُل مً ألاؾهم الخاصت ُصض ئلوائها، لدؿه ًع

ل ئلى أؾهم أو الضمج أو الاهِؿام، ًصغح مداًف الخؿاباث بىـامُت اللملُت اإلاِغعة.  للخدٍى

ع عأؽ اإلاا٘ كً ئلواء ألاؾهم اإلإدؿبت جبلا لىِل الظمت اإلاالُت بصٌت شاملت أو في خالت ما ئطا هخج جسٌُ 6.11 

شير ًُما ئطا لم جًٕ مً  ٍغ أؾباب اللملُت اإلاغجِبت َو جبلا لِغاع ُظاتي، ًدضص مداًف الخؿاباث طمً جٍِغ

 1الىىق الظي ًمـ باإلاؿاواة بين اإلاؿاَمين.

                                                           
. الٌِغاث مً 09مً الٌصل  6-9، 5-9الٌِغاث   1 .10مً الٌصل  03-10ئلى  01-10، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ  ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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 لت أخسي ( مػماز الخلسيس املخػلم بئصداز كمم مىلى 12 

يهضي َظا اإلالُاع ئلى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت بخضزل مداًف  1.12

غ مداًف الخؿاباث. ظا مدخىي جٍِغ  الخؿاباث كىض ئصضاع ُُم مىِىلت أزغي ٓو

ئصضاع الُِم  ئطا ػلب مً الجملُت اللامت هير اللاصًت أن جٌىض للهُئت املخخصت ؾلؼاث جدضًض ٌُُٓاث 2.12

ت والٖاًُت ُض جم ئصعاحها في  اإلاىِىلت أو ؾىضاث الآخخاب، ًخدِّ مداًف الخؿاباث مً أن اإلاللىماث الظغوٍع

ظا خ٘ى  ٔان جِضًمها مً شأهه جىطُذ اللملُت اإلاِترخت للمؿاَمين، ٓو ِضع ما ئطا  غ الهُئت املخخصت، ٍو جٍِغ

 الاُخظاء. أؾباب اُتراح ئلواء خّ الخٌاطل في الآخخاب كىض

غ أ٘و ًغؾله ئلى الجملُت اللامت هير اللاصًت وئلى الجهاػ الخضاولي  3.12 ًِىم مداًف الخؿاباث باكضاص جٍِغ

لبر كىض  ا َو ل، ًخظمً مالخـاجه خ٘ى ٌُُٓاث جدضًض ؾلغ ئصضاع ؾىضاث عأؽ اإلاا٘ الىاحب ئصضاَع اإلاَإ

 تي ًمًٕ مً زاللها الُِام باإلصضاع الخِا.الاُخظاء كً ئؾخدالت ئبضاء الغأي خ٘ى الشغوغ النهاةُت ال

غ الجهاػ املخخص كلى ٔل البُاهاث اإلاٌُضة خ٘ى ؾير شإون  4.12 ًٌدص مداًف الخؿاباث اخخىاء جٍِغ

ل  ظا ئطا لم حلِض بلض الجملُت اللامت والجهاػ الخضاولي اإلاَإ ت، ٓو ت مىظ بضاًت الؿىت اإلاالُت الجاٍع الشٓغ

 زال٘ الؿىت اإلاالُت الؿابِت.اإلاؿخضعى للبذ في الخؿاباث 

خأٓض مً  5.12 لُت والخىـُمُت ٍو ًٌدص مداًف الخؿاباث اخترام ألاخٖام اإلاىصىص كليها في الىصىص الدشَغ

ٔاي، زصىصا خ٘ى أؾباب ؤلاصضاع، وكىض الاُخظاء، خ٘ى اُتراح ئلواء خّ الخٌاطل  غ واضح بشٖل  أن الخٍِغ

ظا خ٘ى ٌُُٓاث جدضًض ؾلغ ئ ا.في الآخخاب ٓو  صضاع ؾىضاث عأؽ اإلاا٘ الىاحب ئصضاَع

ل،  6.12 غ ألا٘و ملخاًف الخؿاباث اإلاِضم للجملُت اللامت هير اللاصًت والجهاػ الخضاولي اإلاَإ ًخظمً الخٍِغ

 الظي ًغزص ؤلاصضاع اإلاٌىض للهُئت املخخصت، اإلاللىماث ألاجُت:

لُت والخىـُم                          ُت اإلاؼبِت. _ الخظٓير بالىصىص الدشَغ

 _ ًِغة جخظمً الٌدىصاث اإلاىجؼة.                        

_ئشاعة جبين أن الىاحباث ُض جمثلذ في الخدِّ مً ٌُُٓاث جدضًض ؾلغ ئصضاع ؾىضاث عأؽ اإلاا٘                         

ا.  الىاحب ئصضاَع

ِت، كىض الاُخظاء بمالخـاث خ٘ى ٌُُٓاث جدضًض ؾلغ   ئصضاع ؾىضاث عأؽ اإلاا٘  _ اؾخيخاحاث مًغ

ا.   الىاحب ئصضاَع

غ جٕمُلي كىض          _ ؤلاشاعة ئلى اؾخدالت ئبضاء عأي خ٘ى الشغوغ النهاةُت لإلصضاع وأهه ؾِخم ئصضاع جٍِغ

 جدُِّ ؤلاصضاع.

غ  ت والىاعصة في جٍِغ ام اإلاأزىطة مً خؿاباث الشٓغ _ ًدغع زالصت خ٘ى صضَ اإلاللىماث اإلاِضمت باألُع

 ملخخص.الجهاػ ا

غ الجهاػ املخخص خ٘ى كىاصغخؿاب ؾلغ   _ ًِضم مالخـاث ال ؾُما في خالت هِص اإلاللىماث في جٍِغ

ا أو خ٘ى مبلوه.  ئصضاع ؾىضاث عأؽ اإلاا٘ الىاحب ئصضاَع
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غا جٕمُلُا مً زالله: 7.12  كىض الاهتهاء مً اللملُت، ًدغع مداًف الخؿاباث جٍِغ

غ الجهاػ املخخص للجملُت اللامت._ ًِضع اإلاللىماث اإلاِضم               ت في جٍِغ

ذ اإلامىىح مً ُبل الجملُت              _ ًبين ًُما ئطا وحضث مالخـاث خ٘ى مؼابِت شٖل اللملُت بالىـغ ئلى الخصٍغ

 1والبُاهاث اإلاِضمت لها.

 ( مػماز الخلسيس املخػلم بخىشيؼ الدظبملاث غلى أزباح ألاطهم  13

لى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت بخضزل مداًف يهضي َظا اإلالُاع ئ 1.13

غ مداًف  ظا مدخىي جٍِغ ت، ٓو الخؿاباث بسصىص جىػَم الدؿبُِاث كلى أعباح ألاؾهم مً ُبل مإؾؿت ججاٍع

 الخؿاباث.

لى أعباح ًخدِّ مداًف الخؿاباث مً أن اإلايزاهُت اإلاىجؼة مً ػغي اإلاإؾؿت ُصض جىػَم حؿبُّ ك 2.13

 ألاؾهم، جـهغ اخخُاػاث وهخاةج صاًُت ُابلت للخىػَم، ٓما َى مدضص في الِاهىن وجٌٕي للؿماح بخىػَلها.

غا ًصاصَ مً زالله كلى مؼابِت مبلى الدؿبُِاث كلى أعباح ألاؾهم اإلاِغعة  3.13 ًدغع مداًف الخؿاباث جٍِغ

 .2.13للىِؼت 

غ، ب 4.13 مىاؾبت ُغاع مغجِب لضًم الدؿبُِاث كلى أعباح ألاؾهم، ًخظمً ًِىم مداًف الخؿاباث باكضاص جٍِغ

 2كلى الخصىص البُاهاث ألاجُت:

 _أَضاي جضزل مداًف الخؿاباث.           

 _ الجهاػ املخخص لظبؽ الخؿاباث ُصض ئحغاء جىػَم ألاعباح كلى ألاؾهم وجدضًض مبلى َظٍ الدؿبُِاث.           

 الخىػَم اإلاغجِبت._زالصت خ٘ى كملُت            

غ.       ّ الِىاةم اإلاالُت اإلاىجؼة بهظٍ اإلاىاؾبت بالخٍِغ  جًغ

 ( مػماز الخلسيس املخػلم بخحىيل الشسواث ذاث ألاطهم14

يهضي َظا اإلالُاع ئلى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت بخضزل مداًف  1.14

ت طاث أؾ ل شٓغ غ مداًف الخؿاباث.الخؿاباث بسصىص جدٍى ظا مدخىي جٍِغ ت مً شٖل أزغ ٓو  هم ئلى شٓغ

ل زال٘ الؿىت اإلاالُت، ًخم طبؽ خؿاباث وؾُؼت مً ػغي الجهاػ املخخص  2.14 ئطا جمذ كملُت الخدٍى

غ مداًف الخؿاباث.  للُٕان، هٖىم َظٍ الخؿاباث مىطىق جٍِغ

ٔاث ط 3.14 ل الشغ غ خ٘ى جدٍى اث أؾهم ًِضم ئلى الجملُت اللامت هير ًِىم مداًف الخؿاباث باكضاص جٍِغ

  3اللاصًت ًخظمً كلى الخصىص اإلاللىماث ألاجُت:

 ًِغة خ٘ى الىاحباث اإلاىجؼة 

  زالصت مصاهت في شٖل وحىص أو كضم وحىص مالخـاث ملبر كنها، مم الخأٓض كلى الخصىص مً أن

ت اإلاؼلىب للشٖل الج ت.مبلى ألاص٘ى الصاًُت ٌلاص٘ كلى ألاُل عأؾما٘ الشٓغ  ضًض للشٓغ

                                                           
.12مً الٌصل  7-12الى  1-12الٌِغاث مً   1  ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ

2 
. 13مً الٌصل  04-13، 01-13الٌِغة  ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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 ( مػماز الخلسيس املخػلم بالفسوع واملظايماث والشسواث املساكبت15

يهضي َظا اإلالُاع ئلى الخلٍغٍ باإلاباصب ألاؾاؾُت وجدضًض ٌُُٓاث الخؼبُّ اإلاخللِت بىاحباث مداًف  1.15

ٔاث اإلاغاُبت، واللملُاث اإلاغجبؼت بها ظا خ٘ى اإلاللىماث ، ٓوالخؿاباث خ٘ى جدضًض الٌغوق واإلاؿاَماث والشغ

 اإلاِضمت في ملخّ الِىاةم اإلاالُت.

غ مخللّ بىطلُت اإلاؿاَمت أو آدؿاب  2.15 ٍغ اللام للخلبير كً الغأي بخٍِغ ًلؼم مداًف الخؿاباث بالخاَ جٍِغ

ت، زال٘ الؿىت اإلاالُت، وطلٗ بابغاػ ما ًأحي كلى الخصىص:  1أٓثر مً هصٍ عأؾما٘ الشٓغ

ت._ الاؾ                     م ومِغ الشٓغ

ت.                     _ عأؾما٘ الشٓغ

 _ الخصت اإلإدؿبت مً عأؾما٘ الُٕان.                    

 _ جٖلٌت الآدؿاب باللملت الىػىُت، وباللملت الصلبت كىض الاُخظاء.                   

 املعلب الثالث: إلاظاز اللاهىوي ملمازطت مهىت محافظ الحظاباث.

 هام محافظ الحظاباث أوال: م

 2مهام ووؿاةٍ مداًف الخؿاباث وجخمثل َظٍ مهام في:  11-11لِض بين ٓظلٗ الِاهىن 

ت مىخـمت وصخُدت ومؼابِت جماما لىخاةج كملُاث الؿىت اإلاىصغمت،                _ ٌشهض بأن الخؿاباث الؿىٍى

ٔاث والهُئاث ظا ألامغ باليؿبت للىطلُت اإلاالُت وممخلٖاث الشغ   ٓو

غ الدؿُير الظي ًِضمه                 ت ومؼابِتها للمللىماث اإلابيُت في جٍِغ _ ًٌدص صخت الخؿاباث الؿىٍى

ٔاء أو خاملي الخصص  اإلاؿيرون للمؿاَمين أو الشغ

ابت الضازلُت اإلاصاصَ كليها مً ػغي مجلـ                غ زاص خ٘ى احغاءاث الُغ _ ًبضي عأًه في شٖل جٍِغ

ً أو اإلاؿيرؤلاصاعة ومجل  ـ اإلاضًٍغ

ت التي ًغاُبها واإلاإؾؿاث أو الهُئاث الخابلت لها أو بين       _ ًِضم شغوغ ئبغام الاجٌاُُاث بين الشٓغ

ت اإلالىُت باإلاصالح اإلاباشغة أو هير  ً للشٓغ اإلاإؾؿاث والهُئاث التي جٖىن ًيها للِاةمين باإلصاعة أو اإلاؿيًر

 مباشغة 

ً والجملُت الل لت بٖل هِص ُض ًٕدشٌه أو اػلم كلُه، مً ػبُلخه أن ٌللم اإلاؿيًر امت أو َُئت اإلاضاولت اإلاَإ

ل اؾخمغاع   اإلاإؾؿت أو الهُئت. اؾخوالٌ٘لُغ

ت أو الهُئت خؿاباث مضمجت أو خؿاباث مضكمت ًصاصَ مداًف  باإلطاًت ئلى ما ؾبّ ًلىضما حلض الشٓغ

صىعتها الصخُدت وطلٗ كلى أؾاؽ الىزاةّ الخؿاباث كلى صخت واهخـام الخؿاباث اإلاضمجت واإلاضكمت و 

ؼ الِغاع. غ مداًـي الخؿاباث لضي الٌغوق أو الُٕاهاث الخابلت لىٌـ مٓغ  املخاؾبُت وجٍِغ

 زاهما: إنهاء مهام محافظ الحظاباث 

ٍ أصاء مهام مغاحم الخؿاباث املخضوصة في الِاهىن  ا في صىٌين مً ألاؾباب: 01-10ئن أؾباب جُى  ًمًٕ خصَغ

                                                           
.15مً الٌصل  02-15، 01-15ٌِغاث ال  1  ، ج ع ج ج، مغحم ؾابّ طٍٓغ
.01-10مً الِاهىن  25،24،23اإلاىاص  2  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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دضص طلٗ بلض احخماق الجملُت اللامت  ولنيب الػادًت: ألاطبا .1 بها ئنهاء كهضة مداًف الخؿاباث ٍو

 كىض نهاًت الؿىت الثالثت للهضة مغاحم الخؿاباث.

وهِصض بها ألاؾباب التي جإصي ئلى انهاء مهام اإلاغاحم ُبل اهتهاء كهضجه وجخمثل  ألاطباب الاطخثىائمت: .2

 : يَظٍ ألاؾباب ًُما ًل

الِاهىهُت  التزاماجهاحم الخؿاباث: "ًمًٕ إلاغاحم الخؿاباث أن ٌؿخُِل صون الخسلص كً مغ  اؾخِالت

جب كلُه أن ًلتزم باشلاع مؿبّ مضجه زالر ) غ كً اإلاغاُباث وازباجاث خاصلت."03ٍو  1( أشهغ وجِضم جٍِغ

اة أو شؼب أو ئًِاي أو اًت خالت مً الخاالث ألا  زغي بما ًيها ًمًٕ ان جيخهي مهمت مغاحم الخؿاباث بًى

ت أو شهغ اًالؾها وفي َظٍ الخالت ٌلين الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت بىاءا كلى  ت  اُتراحخاالث خل الشٓغ مً عةِـ الوًغ

ال لدؿُير اإلإخب الظي جيخهي مهامه مم نهاًت احغاء الخصٌُت أو مم ػوا٘ اإلااوم.  2الىػىُت مهىُا مَإ

 زالثا: حلىق وواجباث محافظ الحظاباث

لالُت ًيبغي أن ًٖىن كلى صعاًت جامت بٖل ما له مً خَِى ختى ٌؿخؼ ُم مداًف الخؿاباث أصاء مهامه بٌٕاءة ًو

ِا إلاا جِض ي به ُىاكض ومباصب اإلاغاحلت مً هاخُت وإلاا حغي كلُه اللغي في  وؾلؼاث وما كلُه مً واحباث ًو

 3مجا٘ اإلاغاحلت الخاعحُت مً هاخُت أزغي وؾىلغض َظٍ اللىاصغ ًُما ًأحي:

 حلىق محافظ الحظاباث  (1

للُِام بمهىت مداًف الخؿاباث ًجب أن ًخمخم مداًف الخؿاباث ببلع الخَِى التي جمٕىه مً الُِام بظلٗ، 

مًٕ طٓغ أَم الخَِى كلى الىدى الخالي:  ٍو

 حم الاظالع والخلص   غً البماهاث وإلاًضاحاث  .1

ذ وفي كين اإلاٖان كلى السجالث املخاؾبُت واإلاىاػهاث  ًمًٕ مداًف الخؿاباث الاػالق في أي_                         ُو

ت أو الهُئت.  واإلاغاؾالث واملخاطغ وبصٌت كامت ٔل الىزاةّ والٕخاباث الخابلت للشٓغ

ت أو الهُئت ٔل الخىطُداث بٖل  _                       مٕىه أن ًؼلب مً الِاةمين باإلصاعة وألاكىان والخابلين للشٓغ ٍو

 تي ًغاَا الػمت.الخٌخِشاث ال

ت كلى مللىماث _                       لت الخص٘ى في مِغ الشٓغ ًمًٕ ملخاًف الخؿاباث أن ًؼلب مً ألاحهؼة اإلاَإ

 جخللّ بمإؾؿاث مغجبؼت بها أو مإؾؿاث أزغي لها كالُت مؿاَمت ملها.

ٔاث ٔل ؾخت )_                       كلى ألاُل، ملخاًف الخؿاباث ٓشٌا ( أشهغ 6ًِضم الِاةمىن باإلصاعة في الشغ

 مداؾبُا ٌلض خؿب مسؼؽ الخصُلت والىزاةّ املخاؾبُت التي ًىص كليها الِاهىن.

لت مماعؾت مهمخه، َُئاث الدؿُير ُصض جؼبُّ اخٖام _                       ٌللم مداًف الخؿاباث ٓخابُا في خالت كُغ

 الِاهىن الخجاعي. 

دخٌف ًدظ_                       ٍغ ٍو غ مداًف الخؿاباث الجملُاث اللامت ٔلما حؿخضعي للخضا٘و كلى أؾاؽ جٍِغ

 بدّ الخضزل في الجملُت اإلاخللِت بأصاء مهمخه.

                                                           
 .، مغحم ؾابّ طٍٓغ01-10مً الِاهىن  38اإلااصة   1
.01-10مً الِاهىن  76اإلااصة  2  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
.01-10مً الِاهىن  33،32،31اإلاىاص  3  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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 حم ظلب البماهاث وإلاًضاحاث. .2

ًدّ ملخاًف الخؿاباث ػلب البُاهاث وؤلاًظاخاث مً ئصاعة اإلايشأة التي ًِىم بٌدص خؿاباتها، للُِامبمهمخه 

غ اإلاضُّ الصخي ي ومضي اعجباػها بالشٖل اإلا لخمض الخٕم كلى مضي طغوعة البُاهاث والاًظاخاث لخٍِغ ىاؾب، َو

 بلملُت الخضُُّ. 

ت إلاضُّ الخؿاباث ًاهه ًدّ له ئبالن مجلـ  ير البُاهاث والاًظاخاث الظغوٍع ع ئصاعة اإلايشأة جًى في خالت ًع

ير َظٍ البُاهاث، و  امخىاقؤلاصاعة كً  ٍغ صغاخت كما ئطا جمًٕ طلٗ أل اإلاىؿٌين كً جًى ن اإلاضُّ ًظٓغ في جٍِغ

ت ألصاء مهمخه.  الخص٘ى كلى اإلاللىماث والبُاهاث الظغوٍع

 حم الحصٌى غلى صىزة مً إلاخعازاث املسطلت للمظايمين  .3

مً خّ مضُّ الخؿاباث الخص٘ى كلى صىعة ؤلازؼاعاث والبُاهاث اإلاغؾلت للمؿاَمين التي ًغؾلها مجلـ 

 اَمين لضكىتهم لخظىع احخماق الهُئت اللامت للمؿاَمين.ؤلاصاعة للمؿ

 حم دغىة الجمػمت الػامت للمظايمين .4

ًدّ إلاضُّ الخؿاباث صكىة الجملُت اللامت للمؿاَمين لإلحخماق في خالت خضور خالت ػاعةت باإلايشأة تهضص 

ا، مثل ؾىء جصغي مجلـ ؤلاصاعة، وحىص خاالث اهدغاي زؼير  ا اإلاالي وئؾخِغاَع َؼ ة جإزغ كلى مؿخِبل مٓغ

ُل كلى اإلاؿاَمين للخٌاؾ كلى مصالخهم وأمىالهم، وطلٗ إلخاػخه كلما بما ًدصل صازل  اإلايشأة وطلٗ ٔىهه ٓو

 اإلايشأة مً زلل ومشأل ختى ًسلى مؿإولُخه.

 حم مىاكشت اكتراح غصله .5

ّ مظٓغة زؼُت جغؾل ئلى اإلايشأة، ٓظ لٗ ًدّ له مىاُشت ًدّ إلاضُّ الخؿاباث مىاُشت اُتراح كؼله كً ػٍغ

ٌه أمام الجملُت اللامت للمؿاَمين، ٌلخبر َظا الخّ أخض الظىابؽ التي  اُتراح كؼله والغص والضًاق كً مُى

 جد٘ى صون ك٘ؼ مضُّ الخؿاباث كؼال حلؿٌُا أو اؾخسضام َظا الخّ للخأزير كلى مضُّ الخؿاباث.

 حم احخجاشه لألوزاق واملظدىداث حتى ًحصل غلى أحػابه .6

ٔاملت وال ًِىم ًدّ إلا ضُّ الخؿاباث ُاهىها أن ًدخجؼ ألاوعاَ واإلاؿدىضاث للمؼالبت بأحلابه والخص٘ى كليها 

 بغصَا ئلى اإلايشأة ختى ًدصل كلى أحلابه وجٖالٍُ ئؾخسغاج جلٗ اإلاؿدىضاث.

 جحدًد وكذ الجسد .7

ذ الجغص إلامخلٖاث اإلايشأة وئلتزاماتها ختى ًخدِّ مً غ الِىاةم  ًدّ إلاضُّ الخؿاباث جدضًض ُو كضالت جصٍى

اإلاالُت التي جمذ لىاُم اإلايشأة، وأن ًخم َظا الجغص جدذ ئشغاًه أو بدظىع مً ًىىب كىه وئال مً خِه أال ٌلخمض 

 1كلى ٓشىي الجغص التي جمذ صون أن جٖىن جدذ ئشغاًه.

 واجباث محافظ الحظاباث (2

 2جخلخص واحباث مداًف الخؿاباث ًُما ًلي:

ت والخدِّ مً الُِىص والٕشٍ كً ألازؼاء والخدِّ مً أن الخؿاباث الخخامُت جمثل  _ ًدص خؿاباث الشٓغ

 الىاُم وأن اإلايزاهُت اللمىمُت الصخُدت.

                                                           
.01-10مً الِاهىن  36،35،34اإلاىاص   1  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
 .92-90، ص ص 2005هؿان ًالح مؼاعهت، جضُُّ الخؿاباث اإلالاصغ، صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَم، ألاعصن،  2
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 _ الخدِّ مً ُُم ألاص٘ى والخصىم وأهه مؼابّ لألؾـ اللامت املخاؾبُت.                

ت. أن ًِضم ؤلاُتراخاث التي حلني له والتي ًغاَا_                   صالخت لخؿً ؾير الشٓغ

ٌلخبر مداًف الخؿاباث ُض ُام بىاحبه ئطا أخؿً ئزخُاع ئزخباعاجه لللملُاث اإلاثبخت بالضًاجغ كلى  _                

ابت الضازلُت اإلاؼبّ في اإلايشأة ووًِا لبرهامج اإلاغاحلت اإلالض.  طىء الىـام الُغ

ا إلاغ _                 آؼ الخؿاباث اإلاخللِت باألص٘ى والخصىم وخؿاب ألاعباح والخؿاةغ جصىع اإلايزاهُت ملخصا خٍُى

غ. ش ملين وواحب مداًف الخؿاباث َى الخدِّ مً ؾالمت َظا الخصٍى  في جاٍع

 كلى مداًف الخؿاباث أن ًخدِّ مً أن اإلايشأة ُض ػبِذ ُىاكض املخاؾبت اللامت._                

ا مً الىزاةّ اإلاخللِت كلى اإلاضُّ أن ًغاعي ؾال _                مت الخؼبُّ لىصىص الِىاهين وألاهـمت واللِىص وهيَر

 باإلايشأة مىطىق اإلاغاُبت. 

ىا مله في أكما٘ اإلاغاحلت أن ًدظغ الجملُت اللامت_                1كلى مضُّ أو مً ًىابه مً املخاؾبين الظًً ئشتٔر

خأٓض مً صخت ؤلاحغاءاث التي أجللذ في الا  ت اللمىمُت ٍو ضلي بغأًه في ٔل ما ًخللّ بلمله ٓمغاُب الشٓغ حخماق ٍو

ىحه زاص في اإلاىاًِت كلى اإلايزاهُت بخدٌف أو بوير جدٌف أو في اكاصتها ئلى املجلـ ؤلاصاعة.  ٍو

ٍغ كلى الجملُاث اللمىمُت.  أن ًخلى مداًف الخؿاباث جٍِغ

 زابػا: إجساءاث جسبص محافظ الحظاباث 

 ء التربص اإلانهي ملخاًف الخؿاباث هظٓغ منها: َىاْ كضة شغوغ مً أحل ئحغا

_ اإلاترشخىن الخاصلىن كلى شهاصة الضعاؾاث الللُا في املخاؾبت والخضُُّ مً ملهض للخللُم اإلاخسصص          

 2إلاهىت املخاؾبت أو في أخض اإلالاَض اإلالخمضة مً وػٍغ اإلاالُت، ػبِا للخىـُم اإلالم٘ى به.

ت مداًـت خؿاباث 2)اإلانهي ملخاًـي الخؿاباث بؿيخين جدضص مضة التربص _          ( كلى مؿخىي مٕخب أو شٓغ

ش جبلُى  ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث بهظٍ الصٌت مىظ ؾيخين كلى ألاُل، ابخضاء مً جاٍع مسجلين في حض٘و الوًغ

 3املجلـ الىػني للمداؾبت الِغاع للمتربص واإلاشغي كلى التربص.

ً باملجلـ الىػني للمداؾبت.ًمًٕ جمضًض مضة التربص بى  اء كلى عأي لجىت الخٍٖى

 4_ ًلؼم اإلاشغي كلى التربص بما ًأحي:       

 .الخٌٕل باإلاتربص 

 .اإلانهي ألامثل للمتربص ً  طمان الخٍٖى

 .ت وجدؿِؿه بالتزاماجه اإلاهىُت  جأػير اإلاتربص وجىحيهه وصكمه بمجهىصاجه الٌٍٕغ

 باملجلـ الىػني للم ً ( واخض، بٖل خالت مً شأنها 1داؾبت في أحل شهغ )ئكالم لجىت الخٍٖى

 ؤلازال٘ بالؿير اللاصي للتربص.

                                                           
ؿ  1 -83، ص ص 1993ذ، مصغ، كبض الٌخاح دمحم الصخً، مباصب وأؾـ اإلاغاحلت كلما وكمال، مإؾؿت شباب الجاملت، مؼبلت الاهخصاع لؼباكت ألاًو

86. 
م  03اإلااصة  2 .26-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
م 09اإلااصة  3 .393-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
4
م  12إلااصة   .393-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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  ظا ت لخدظير الامخداهاث ٓو ً الظغوٍع ت في أكما٘ الخٍٖى مىذ اإلاتربص ٔل الدؿهُالث للمشآع

 في الاحخماكاث التي ًىـمها مغاُب التربص.

 1ًجب كلى اإلاتربص ما ًأحي:

 .ئهجاػ التربص باهظباغ 

 ماكاث الضوعٍت التي ٌؿخضكُه ئليها مغاُب التربص.خظىع الاحخ 

  اخترام الؿلؼت الؿلُمت والامخثا٘ للِىاكض الخأصًبُت والاهظباغ والؿلْى اإلانهي الىمىطجي

 الظي ًدضٍ اإلاشغي كلى جغبصه.

  الالتزام بالؿلْى الخؿً واعجضاء َىضام الةّ الظي ٌشغي اإلاهىت، بما ٌؿمذ بالخدٌف

 لىىي.اإلا والاهضماجوالِضعة 

 .لُت والخىـُمُت التي حؿير وجىـم اإلاهىت  الالتزام باألخٖام الدشَغ

 ( ع ٔل مهمت لضي الؼباةً الظًً حلامل ملهم أزىاء ًترة التربص، ػُلت الثالر ( ؾىىاث 3ًع

دت مؿبِت مً اإلاشغي كلى  كلى ألاُل التي جلي اهتهاء جغبصه اإلانهي، ما لم ًدف بمىاًِت صٍغ

 التربص.

 ه  الخِىُت وجدُُنها، وئزغاء زِاًخه اللامت. جدؿين ملاًع

 .ت في ألاًام الضعاؾُت التي ًىـمها مغاُب التربص  اإلاشآع

 .غ ؾضاس ي ًبين بصضَ ػبُلت وامخضاص ألاشوا٘ اإلاىجؼة زال٘ الؿضاس ي اإلاىصغم غ جٍِغ  جدٍغ

 غ جغبص ًإشٍغ اإلاشغي  ًجب كلى اإلاتربص زال٘ الشهغ الظي ًلي ٔل ؾضاس ي، ئعؾا٘ جٍِغ

ً باملجلـ الىػني للمداؾبت ًخظمً:كلى ال  2تربص ئلى لجىت الخٍٖى

ت  ت مداًـت الخؿاباث أو شٓغ ت الخبرة املخاؾبُت أو شٓغ حؼءا ٌلالج ألاكما٘ اإلاىجؼة في اإلإخب أو شٓغ

 املخاؾبت.

 حؼءا ٌلالج مىطىق البدث املخضص باالجٌاَ مم اإلاشغي كلى التربص.

ت ف غ بشهاصة اإلاشآع ّ الخٍِغ ً التي ًىـمها ٔل مجلـ.ًجب أن ًًغ  ي أكما٘ الخٍٖى

  

                                                           
م  13اإلااصة   1 . ، مغحم ؾاب393ّ-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  طٍٓغ
م  14اإلااصة  2 . 393-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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غ ًيهم الشغوغ، باعؾا٘ ػلب الدسجُل في التربص ئلى املجلـ الىػني  ًلؼم اإلاترشخىن للتربص اإلانهي، الظًً جخًى

 1للمداؾبت الظي ًدضص مدخىي اإلالٍ.

غ ُغاٍع و  ع الدسجُل في التربص اإلانهي، بخبًر جبلُوه ئلى اإلالني بىاؾؼت _ ًلؼم املجلـ الىػني للمداؾبت في خالت ًع

 2( ًىما.15عؾالت مىص ى كليها في أحل زمؿت كشغ )

_ ًلؼم مداًف الخؿاباث واملخاؾبىن اإلاتربصىن الظًً جدصلىا كلى شهاصة نهاًت التربص التي حؿلمها اإلاىـمت 

 1الىػىُت للخبراء املخاؾبين ومداًـي الخؿاباث واملخاؾبين اإلالخمضًً، باعؾا٘ ػلب الاكخماص. 

 ملمازطت مهىت محافظ الحظاباث الاغخمادخامظا: همفماث 

، بىاؾؼت عؾالت الاكخماصًلؼم الصخص الؼبُعي اإلاترشح إلاماعؾت مهىت مداًف الخؿاباث باعؾا٘ ػلب  (1

ت ألاجُت: ِا بالىزاةّ ؤلاصاٍع  3مىص ى كليها ئلى املجلـ الىػني للمداؾبت، مًغ

ت. _ شهاصة الجيؿُت                            الجؼاةٍغ

م                             .12_ مؿخسغج مً سجالث شهاصة اإلاُالص ُع

 وسخت ػبّ ألاصل مصاصَ كليها للشهاصة التي جمىذ الخّ في مماعؾت اإلاهىت._                          

م _                           .3مؿخسغج مً صخٌُت الؿىابّ الِظاةُت ُع

ما  جِىم أماهت املجلـ الىػني للمداؾبت، بلض ًدص ماصي للىزاةّ، بمىذ وصل ئًضاق للملني ًٖىن مإعزا ومُغ

لا، ٌؿلم له شخصُا مِابل وصل اؾخالم أو ًغؾل له بىاؾؼت عؾالت مىص ى كليها.   ومُى

ًلؼم الصخص اإلالىىي، اإلاترشح إلاماعؾت مهىت مداًف الخؿاباث باعؾا٘ ػلب الاكخماص، بىاؾؼت عؾالت  (2

ت ألاجُت:مىص ى كلي ِا بالىزاةّ ؤلاصاٍع  4ها ئلى املجلـ الىػني للمداؾبت أو ًىصق مِابل وصل اؾخالم مًغ

 .ً ت ُُض الخٍٖى ذ باالٓخخاب وئًضاق عأؾما٘ الشٓغ  وسخت مً الخصٍغ

 .غ اللِض  وسخت مً مشغوق الِاهىن ألاؾاس ي للصخص اإلالىىي ٌلضٍ اإلاىزّ اإلاٖلٍ بخدٍغ

 ًٖىن اكخ ٗ  ماصٍ مٌغوطا.وسخت مً اكخماص ٔل شٍغ

  ت اإلاخللِت بؼلب الاكخماص مً ُبل ل للُِام باإلحغاءاث ؤلاصاٍع وسخت مً اللهضة اإلامىىخت للصخص اإلاَإ

 الصخص اإلالىىي. 

جِىم أماهت املجلـ الىػني للمداؾبت بلض ًدص ماصي للىزاةّ بدؿلُم وصل ئًضاق للملني شخصُا ًٖىن مإعزا 

لا مِابل وصل اؾخالم أو ًغؾ ما ومُى  ل له بىاؾؼت عؾالت مىص ى كليها.ومُغ

ش اؾخالم الؼالب وصل ئًضاق اإلالٍ مً أماهت املجلـ الىػني  (3 ٌلخبر ػلب الاكخماص مىصكا ابخضاء مً جاٍع

 للمداؾبت.

. ِت بمظٓغة جىضح أؾباب كضم الِب٘ى  5حلاص اإلالٌاث هير الٖاملت أو هير اإلاِبىلت شٕال، ئلى مغؾليها مًغ

                                                           
.393-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي  22اإلااصة   1  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
2
.393-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي  23اإلااصة     ، مغحم ؾابّ طٍٓغ

م  25اإلااصة  3 .393-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
 .2011ًىاًغ  27اإلاىاًّ  1432صٌغ  22اإلاإعر في  30-11ً اإلاغؾىم الخىٌُظي م 02اإلااصة  4
5
.393-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي  23اإلااصة     ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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ِا أل  (3 ٔاهىا أشخاصا جٌصل لجىت الاكخماص ًو خٖام هـامها الضازلي، بلض صعاؾت ملٌاث الؼالبين ؾىاء 

ع مىذ الاكخماص، جغؾل  ين وجدغع مدظغا بظلٗ ًخظمً ألاعاء خ٘ى اإلاىاًِت أو ًع ػبُلُين أم ملىٍى

ِا باالكخماصاث ُصض  ّ أماهت املجلـ الىػني للمداؾبت مدظغ الاحخماق مًغ لجىت الاكخماص كً ػٍغ

اإلاٖلٍ باإلاالُت، ًبلى املجلـ الىػني للمداؾبت لؼالب الاكخماص ُغاع الاكخماص أو  ئمظائها مً الىػٍغ

ع اإلاللل للؼلب.  الًغ

 ججخمم لجىت الاكخماص خؿب ما ًِخظُه كضص ػلباث الاكخماص.

 1ًمىذ الاكخماص للملني، في وسخت واخضة مِابل مسالصت. (4

  

                                                           
م  04اإلااصة   1 .30-11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  ، مغحم ؾابّ طٍٓغ
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 :خالصت

داًف الخؿاباث وجبين لىا أهه ًللب صوع عةِس ي في مغاُبت جم الخؼَغ مً زال٘ َظا الٌصل ئلى مهىت م

ير مللىماث مالُت صخُدت ومؿاكضة كضة أػغاي في اجساط ُغاعاث ؾلُمت بىاء كلى  كمل املخاؾب الضازلي وجًى

غ الثِت بين اإلاخلاملين  ٔألُت جًى ضة وصخُدت زاصت وأن الخضُُّ جم جبيُه مىظ الِضًم لظلٗ ٌلخبر  مللىماث مٓإ

 ًيها بضون زىي مً املخاػغ.  الاؾدثماعًمًٕ  اُخصاصًتوبالخالي بِئت  الاُخصاصًين

ت الىػىُت ملخاًـي الخؿاباث في الجؼاةغ كلى ئكؼاء  ًِىمان ٓال مً املجلـ الىػني للمداؾبت والوًغ

 الاَخمام والغكاًت الخامت ملخاًـي الخؿاباث مً أحل أصاء اإلاهىت بشٖل ممخاػ.

ؾاؾُت ملخاًف الخؿاباث هي ًدص خؿاباث الِىاةم اإلاالُت باجباق مىهجُت واجطح لىا أن اإلاهمت ألا 

جضُُّ مىخـمت وباؾخسضام ملاًير مهىُت مخلاعي كليها كمىما وجؼبُّ الىصىص الخىـُمُت اإلالم٘ى بها ًبي 

غ ًخظمً عأًه اإلانهي خ٘ى الِىاةم اإلاالُت والظي ًىطم جدذ جصغي  الجؼاةغ، والهضي مً ٔل َظا َى ئكضاص جٍِغ

 أو زاعحها. تصازل اإلاإؾؿ مؿخسضمي َظٍ الِىاةم ؾىاء

 
 



 

 

 الفصل الثاني:

الدولية ملهنة محافظ اماساا  امل 

  الحسابا 
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 :جمهيد

جدكى املغاحهت، املخاؾبت اللاهىهيت، الخضكيم الخاعجي همهىت بضوع َام في ؤي مجخمو خيث ٌهخمض 

املؿدثمغون والضاثىىن وؤصخاب امليشإث والخيىمت نلى املغاحو الخاعجي في الخطٌى نلى مهلىماث ماليت ًمىً 

ازغ مىكف املغاحو  إلانخماص نليها وابضاء املشىعة املهىيت املخسططت في مجاالث بيت مخهضصة، ٍو ماليت وغٍغ

 وؾلىهه في جلضًم َظٍ الخضماث نلى الغفاَيت الاكخطاصًت للمجخمو.

ًجب ؤن ًخىافغ في املغاحو الخاعجي _همنهي_ مجمىنت مً الطفاث مً ؤَمها: بغانخه في مماعؾت مهاعاجه 

ب،  والتزامه بمجمىنت مً الليم واللىانض الؿلىهيت الفىيت في مجاالث مخىىنت والتي ًىدؿبها مً الخهليم والخضٍع

ا الخىكيماث املهىيت واصعاهه ألَميت صوعٍ ججاٍ املجخمو في جدليم مىغىنيت وشفافيت مهلىماث  التي جطضَع

غ املاليت.  اللىاثم والخلاٍع

 مما ؾبم، جم جلؿيم َظا الفطل الى:

: مماعؾت املضكم الخاعجي ملهىخه في مطغ  املبدث ألاٌو

 الثاوي: مماعؾت املخاؾب اللاهىوي ملهىخه في اململىت الهغبيت الؿهىصًت املبدث

 املبدث الثالث: مماعؾت مدافل الخؿاباث ملهىخه في جىوـ 
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 املبحث ألاول: ممارست املدكم الخارجي ملهىخه في مصر

غ مهىت املخاؾبت واملغاحهت في الهالم الهغب ي، هما ؤن لها حهخبر مطغ مً الضٌو الهغبيت الغاثضة في جؿٍى

ت باملىكماث املهىيت الهامليت املهىيت باملخاؾبت واملغاحهت، خيث نملذ حاَضة نلى جدليم مماعؾت  اجطاالث كٍى

 املضكم الخاعجي وبنؿاء هبيرة له.

 املطلب ألاول: جدكيم في مصر عمىما 

 أوال: حعريف املدكم الخارجي 

مهىت املغاحهت " هي نمليت مىكمت للخطٌى ب 133مً اللاهىن  01حهٍغف املغاحهت: نغفذ املاصة  (1

نلى ؤصلت إلازباث املخهللت بيخاثج ألاوشؿت وألاخضار الاكخطاصًت وجلييمها لخدضًض مضي بجفاق َظٍ الىخاثج مو 

 1اللاهىن واملهاًير املهمٌى بها وجىضيل الىخاثج بلى ألاؾغاف املهيىت."

غ مىخىب ومهخمض حهٍغف املضكم الخاعجي: ًلىم ببلىعة هخاثج الفدظ  (2 واملغاحهت وبزباتها بخلٍغ

لضمه لألؾغاف املهيىت وملؿخسضمي اللىاثم املاليت.  2مىه ٍو

ف الؿابلت ًمىً اللٌى نلى ؤن املغاحو َى مغاكب الخؿاباث الظي ًلىم  (3 إلاؾخيخاج: مً الخهاٍع

م للمؿدىضاث والسجالث والضفاجغ والخؿاباث لالؾم ئىان مً ؾالمت بالخضكيم والفدظ والخدليل والخلٍى

 املهامالث وألاخضار الاكخطاصًت للميشاة.

 ثاهيا: أعمال املدكم الخارجي 

 نلى املضكم الخاعجي في خضوص بزخطاضاجه الليام باألنماٌ الخاليت:

  ت ٍغ الليام بهمليت املغاحهت للخطٌى نلى جإهيض مهلٌى مً ؤن اللىاثم املاليت زاليت مً ألازؿاء الجَى

 مداًض في جهاًت نمليت املغاحهت.وببضاء عؤي منهي 

  يئاث الخدىيم الخػىع نً طوي الشإن ؤمام مطلخت الػغاثب ولجاجها وبصاعة زبراء وػاعة الهضٌ َو

ا مً اللجان طاث إلازخطاص اللػاجي وطلً للليام باألنماٌ وإلاحغاءاث املخطلت باملهام املىولت بليه في  وييَر

واملغاحهت، وال ًجىػ لًير املخاؾبين اللاهىهيين الخػىع نً طوي  تاؾبخضوص ما جلخض ي ؤنماٌ مؼاولت مهىت املخ

م ختى الضعحت الثالثت وطلً صون  الشإن ؤمام َظٍ الجهاث بال مً ًىولىجهم مً ؤػواحهم ؤو ؤكاعبهم ؤو ؤضهاَع

 .1983لؿىت  77بزالٌ بإخيام كاهىن املخاماة الطاصع باللاهىن عكم 

  بيت فيما ًؿلب مىه..ببضاء الغؤي واملشىعة املاليت و  الػٍغ

 .ت واملخاؾبيت وصعاؾاث الجضوي للمشغوناث الاكخطاصًت  3بنضاص الضعاؾاث املاليت والاكخطاصًت وإلاصاٍع

 املطلب الثاوي: شروط ممارست مهىت املدكم الخارجي

املاليت الشغوؽ ٌشترؽ ملؼاولت مهىت املخاؾبت واملغاحهت الليض في السجل الهام للمداؾبين واملغاحهين بىػاعة 

 4الهامت:

 ؤن ًيىن مطغي الجيؿيت.

                                                           
 .02، ص 1951، املاعر في 133مً اللاهىن  01ماصة   1
، ص 133مً اللاهىن  02ماصة  2  02، مغحو ؾابم طهٍغ
، ص، ص  و، مغح133مً اللاهىن  05املاصة  3  .4، 3ؾابم طهٍغ
4
، ص، 133مً اللاهىن  19املاصة    . 8، 7ص، مغحو ؾابم طهٍغ



 الحساباث محافظ ملهىت الدوليت املمارساث الفصل الثاوي:

 

37 
 

 _ ؤن ًيىن مخمخها بيامل ألاَليت.      

_ ؤال ًيىن كض ؾبم الخىم نليه في حىاًت ؤو حىدت ماؾت بالشغف ؤو ضضع غضٍ ؤخيام جإصًبيت بالفطل               

ت املىكمت لظلً.  ؤو الهٌؼ مً الىقيفت ؾبلا لألخيام اللىاهين املطٍغ

ب ؤن ًيىن خاضال نلى بيالىعٍىؽ ججاعة )شهبت مداؾبت( ؤو ما ٌهاصلها ؤو ؤي شهبت ؤزغي مو صعحت _ ًج

املاحؿخير في املخاؾبت ؤو املغاحهت ؤو صًبلىم في ؤخض َظًً الفغنين ال جلل مضة الضعاؾت فيه نً ؾيخين مً 

 نً املجلـ ألانلى للجامهاث.اخضي الجامهاث ؤو املهاَض الهليا في حمهىعٍت مطغ الهغبيت ؤو ما ٌهاصلهم 

ين.  _ ؤن ًيىن نػى بىلابت الخجاٍع

 _ ؤن ًيىن مامً نليه جإمين احخماعي.         

 _ ؤن ًيىن مدمىص الؿيرة وخؿً الؿمهت. 

 املطلب الثالث: معاًير املخعارف عليها ملمارست املهىت 

 :1حعريف املعاًير (7

 1داؾبت واملغاحهت بما ًخىافم مو املهاًير الضوليت.هي جلً املهاًير التي جطضع مً املجلـ ألانلى للم

"نلى املخاؾب اللاهىوي وشغواث املغاحهت الالتزام في نملهم بإخيام اللىاهين  133مً اللاهىن  03هطذ املاصة 

ت واجبام هكام مغاكبت الجىصة الضازليت، هما ًيبغي الالتزام في  واللىاثذ املهمٌى بها بمهاًير املخاؾبت املطٍغ

ت ووفلا لإلحغاءاث املىطىص نليها في الالثدت الخىفيظًت.  2مغاحهت اللىاثم املاليت ؾبلا بمهاًير املغاحهت املطٍغ

 جىلؿم مهاًير املغاحهت املخهاعف نليها الى:

 : الهدف من عمليت مراجعت اللىائم املاليت 022معيار املراجعت  .7

ـإن ؤَضاف نمليت مغاحهت اللىاثم املاليت واملباصت الهامت حهضف َظا املهياع بلى وغو مهاًير وجىفير بعشاصاث بش

غ املاليت.  التي جدىها، ًطف مؿاوليت إلاصاعة نً بنضاص ونغع اللىاثم املاليت وجدضًض بؾاع بنضاص الخلاٍع

بن َضف مغاحهت اللىاثم املاليت َى جمىين مغاكب الخؿاباث مً ببضاء الغؤي فيما بطا واهذ اللىاثم املاليت كض 

غ املاليت املؿبم.ؤ  نضث ؾبلا إلؾاع بنضاص الخلاٍع

 .حهخبر مغاحهت اللىاثم املاليت مهمت مً مهام الخإهض 

 .نلى مغاكب الخؿاباث الالتزام باملخؿلباث الؿلىهيت وألازالكيت املخهللت بمهام املغاحهت 

 .ت  نلى مغاكب الخؿاباث الليان بهمليت املغاحهت ؾبلا ملهاًير املغاحهت املطٍغ

 ت، ًجب جفهما جدخ ت نلى مجمىنت مً املباصت ألاؾاؾيت وإلاحغاءاث الػغوٍع ىي مهاًير املغاحهت املطٍغ

 .2وجؿبيلها في ؾياق إلاًػاخاث والخفؿيراث وإلاعشاصاث

 ملماعؾاث  نىض كيام املغاكب بإصاء نمليت املغاحهت، ًجب ؤن ًيىن نلى صعاًت وؤن ًإزظ إلاضضاعاث املهىيت

باليؿبت للمغاكب الظي ال ًؿبم إلاعشاصاث املىحىصة في إلاضضاعاث املهىيت ملماعؾاث املغاحهت املغاحهت، ؤما 

ت.  طاث الطلت فهليه ؤن ًيىن مؿخهضا لخفؿير هيف جم الالتزام باملباصت ألاؾاؾيت وإلاحغاءاث الػغوٍع

                                                           
، ص 133مً اللاهىن  01املاصة   1  2، مغحو ؾابم طهٍغ
، ص 133مً اللاهىن  03املاصة   2  2، مغحو ؾابم طهٍغ
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 ت ومهاًير املغاحهت  ًمىً للمغاكب ؤًػا الليام بهمليت املغاحهت ؾبلا ليل مً مهاًير املغاحهت املطٍغ

 الخاضت ببلض مهين.

  ًيبغي نلى مغاكب الخؿاباث الليام بخسؿيـ وؤصاء نمليت املغاحهت مخبها ؤؾلىب الشً املنهي وؤن ًيىن

فا َاما ومازغا ومً زم نضم مطضاكيتها.  مضعوا للهىامل التي كض جاصي بلى جدٍغف اللىاثم املاليت جدٍغ

 بعملياث املراجعت : شروط الخكليف 072معيار املراجعت  .0

 حهضف َظا املهياع بلى وغو مهاًير وجىفير بعشاصاث جخهلم بما ًلي:

 الاجفاق نلى شغوؽ املهمت مو الهميل. . ؤ

عص فهل مغاكب الخؿاباث ججاٍ ؾلب الهميل حًيير شغوؽ املهمت وفلا لشغوؽ ؤزغي جخؿلب جلضًم صعحت  . ب

 جإهيض ؤكل.

الخؿاباث نلى شغوؽ املهمت، نلى ؤن ًخم جىزيم َظا الاجفاق في ضىعة ًخؿلب َظا املهياع غغوعة اجفاق مغاكب 

 زؿاب اعجباؽ باملغاحهت ؤو في ؤي شيل حهاكضي ؤزغ.

فيه مفيضة  ًدضص اللاهىن َضف وهؿاق املغاحهت في مطغ، ومو طلً فةهه ًمىً للمغاكب جىفير مهلىماث حهٍغ

 لهمالثه مً زالٌ زؿاب الاعجباؽ نلى نملياث مغاحهت.

 1اعؾاٌ َظا الخؿاب كبل بضء املغاحهت ججىب ألي فهم زاؾئ للمهمت. ًخم

 : جىثيم أعمال املراجعت 032معيار املراجعت  .3

 .حهضف َظا املهياع وغو مهاًير وجىفير بعشاصاث بشإن جىزيم ؤنماٌ املغاحهت 

  2جىفغ:ًىحب َظا املهياع نلى مغاكب الخؿاباث انضاص وزاثم املغاحهت في الخىكيذ املىاؾب بديث 

غ. .أ   سجال وافيا ومىاؾبا وإؾاؽ إلنضاص الخلٍغ

ؤصلت نلى ؤصاء نمليت املغاحهت وفم املخؿلباث مهاًير املغاحهت مو مغاناة مخؿلباث اللىاهين واللىاثذ طاث  .ب 

 الهالكت.

 ؾب هي: مً بين املؼاًا التي ًدللها مغاكب الخؿاباث مً انضاص وزاثم املغاحهت اليافيت واملىاؾبت في الخىكيذ املىا

اصة حىصة ؤصاء نمليت املغاحهت. . أ  حؿانض مغاكب الخؿاباث في ٍػ

 حؿهل الفدظ والخلييم الفهاٌ ألصلت املغاحهت التي جم الخطٌى نليها. . ب

غ املغاكب في ضيًخه النهاثيت. . ث  حؿهل جلييم الىخاثج التي جم الخىضل بليها كبل وغو جلٍغ

ؤوعاق نمل املغاحهت نلى هدى ًمىً املغاحو الظي ليؿذ له ًخؿلب املهياع غغوعة كيام مغاكب الخؿاباث بةنضاص 

 زبرة ؾابلت بامليشإة مً جفهم ألامىع الخاليت:

ت ووفلا للمخؿلباث  . ؤ ا وفلا ملهاًير املغاحهت املطٍغ ؾبيهت وجىكيذ ومضي بحغاءاث املغاحهت التي جم اصاَئ

 اللاهىهيت والخىكيميت طاث الهالكت.

 جم الخىضل اليها.هخاثج بحغاءاث املغاحهت التي  . ب

 ؤصلت املغاحهت التي جم الخطٌى نليها. . ث

                                                           
 210املهياع املغاحهت املطغي عكم  1
 .230مهياع املغاحهت املطغي عكم  2
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 املىغىناث الهامت التي ؤزيرث ؤزىاء نمليت املغاحهت والىخاثج املخىضل اليها بشإجها. . ر

ؤشاع املهياع بلى ؤهه كض ًيىن مً املفيض للمغاكب بنضاص ؤو الاخخفاف هجؼء مً ؤوعاق نمل املغاحهت بملخظ 

 ًضَا زالٌ نمليت املغاحهت وهيفيت جىاولها. لألمىع الهامت التي جم جدض

 : مراعاة اللىاهين واللىائح عىد مراجعت كىائم املاليت052معيار املراجعت  .4

حهضف َظا املهياع بلى وغو ؤؾـ وجىفير بعشاصاث خىٌ مؿاوليت مغاكب الخؿاباث نً مغاناة اللىاهين 

 وألاهكمت نىض مغاحهت اللىاثم املاليت.

 :الحساباث إدران ألامىر الخاليتًجب على مراكب 

 ؤن نضم التزام امليشإة باللىاهين واللىاثذ ًازغ بشيل ؤؾاس ي نلى اللىاثم املاليت. . ؤ

 ال ًمىً جىكو اهدشاف نمليت املغاحهت ليافت خاالث نضم الالتزام باللىاهين واللىاثذ. . ب

عة ؤو املىقفين وبمياهيت ؤَميت الىكغ في الهالكت املمىىت بين اهدشاف نضم الالتزام وهؼاَت إلاصا . ث

 الخإزير نلى الجىاهب ألازغي لهمليت املغاحهت.

 :ًجب على املراكب مراعاة ما ًلي

ا. . ؤ غي لبهؼ اللىاهين فيما ًخهلم بمؼاولتها ألوشؿتها واؾخمغاَع  بصعان الخليلت املخهللت بالخإزير الجَى

 1الليام باإلحغاءاث في مجاٌ الخفهم لللىاهين واللىاثذ. . ب

 : إجراءاث املراكب ملىاجهت املخاطر التي جم جلييمها.332راجعت ركم معيار امل .5

حهضف َظا املهياع بلى وغو مهياع بلى وغو مهاًير وجىفير بعشاصاث جخهلم بخدضًض عصوص ألافهاٌ الهامت للمغاكب 

ف الهام واملازغ التي جم جلييمها نلى مؿخىي  وجطميمه وؤصاثه إلحغاءاث مغاحهت بغافيت ملىاحهت مساؾغ الخدٍغ

 اللىاثم املاليت.

 مً مخؿلباث َظا املهياع ما ًلي: 

 ًدضص عصوص ؤفهاٌ املغاكب ملىاحهت مساؾغ الخدٍغف الهامت واملازغ نلى اللىاثم املاليت. . ؤ

ًجب نلى مغاكب الخؿاباث ؤن ًلىم بخطميم وؤصاء بحغاءاث مغاحهت بغافيت بما في طلً  . ب

 الغكابت ازخباعاث للياؽ مضي فهاليت حشًيل ؤهكمت

ًجب مً مغاكب الخؿاباث ؤن ًلىم بضعاؾت ما بطا وان جلييم الخؿغ ماػاٌ مالثما وؤن ٌؿخيخج  . ث

 ما بطا وان كض جم الخطٌى نلى ؤصلت مغاحهت وافيت ومالثمت.

ٌؿدىض ازخياع مغاكب الخؿاباث إلحغاءاث املغاحهت نلى ؤؾاؽ جلييم الخؿغ فيلما وان جلييم الخؿغ ناليا ولما 

احت بلى مطضاكيت وضلت ؤصلت املغاحهت الظي ٌؿعى مغاكب الخؿاباث الخطٌى نليها مً بحغاءاث ػاصث الخ

 2الخدليم.

: جلرير مراكب الحساباث على مجمىعت كاملت من اللىائم املاليت ذاث 722معيار املراجعت ركم  .6

 ألاغراض العامت.

غ مغاكب الخؿاباث الطاصع هىديجت ملغاحهت  حهضف َظا املهياع بلى وغو مهاًير وجىفير بعشاصاث نً جلٍغ

غ املاليت املطمم  مجمىنت واملت مً اللىاثم املاليت طاث ألايغاع الهامت واملهضة ؾبلا إلؾاع انضاص الخلاٍع
                                                           

 .250عكم مطغي مهياع املغاحهت  1
 .330عكم مطغي مهياع املغاحهت   2
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ىفغ َظا املهياع ؤًػا بعشاصاث نً ألامىع التي ًلىم املغاكب بضعاؾتها  لخدليم نغع ناصٌ لللىاثم املاليت، ٍو

ً عؤي نلى جلً اللىاثم املاليت.  لخيٍى

ًىاكش َظا املهياع الكغوف التي ًيىن مغاكب كاصعا فيها نلى الخهبير نً عؤي يير مخدفل وال ًيىن َىان غغوعة 

غ مغاكب الخؿاباث. ًيبغي نلى املغاكب جلييم الىخاثج املؿخسلطت م ً ؤصلت املغاحهت التي جم إلحغاء حهضًل في جلٍغ

ً عؤي نلى اللىاثم املاليت.  1الخطٌى نليها وإؾاؽ لخيٍى

 : جلرير املراجع عن مهام املراجعت ذاث ألاغراض الخاصت 822معيار املراجعت املصري ركم  .7

غ املغاحو الطاصع هىديجت  حهضف َظا املهياع بلى وغو مهاًير وجىفير الاعشاصاث جخهلم بشيل ومدخىي جلٍغ

 احهت:ملغ 

ت.  -  مغاحهت اللىاثم املاليت املهضة وفلا إلؾاع مداؾبي شامل بسالف مهاًير املخاؾبت املطٍغ

 مغاحهت خؿاباث مهيىت ؤو نىاضغ مهيىت مً جلً الخؿاباث ؤو بىىص بهينها مً اللىاثم املاليت. -

 ؤنماٌ املغاحهت املخهللت بااللتزام بالشغوؽ الخهاكضًت. -

 لخطت.مغاحهت اللىاثم املاليت امل -

ًىظ عؤي املغاكب نلى مجمىنت واملت مً اللىاثم املاليت طاث ألايغاع الهامت واملهضة ؾبلا  -

غ ماليت مطمم لخدليم نغع ناصٌ نما بطا واهذ اللىاثم املاليت حهبر بهضالت  إلؾاع بنضاص جلاٍع

غ املاليت املؿبم.   ووغىح في حميو حىاهبها الهامت ؾبلا إلؾاع بنضاص الخلاٍع

غ التي كض جطضع ًجب ؤن  - غ مغاكب الخؿاباث" لخمييٍز نً الخلاٍع غ بهباعة "جلٍغ ٌهىىن الخلٍغ

ً الظًً ال ًخؿلب نملهم  ً مثل مضًغي امليشإة ؤو مجلـ إلاصاعة ؤو املغاحهين ألازٍغ نً ؤزٍغ

 الالتزام بمخؿلباث الؿلىن املنهي التي ًلتزم بها مغاكب الخؿاباث.

 

 املبحث الثاوي: ممارست محاسب اللاهىوي ملهىخه في اململكت العربيت السعىدًت 

بهض جؿغكىا ملماعؾت مهىت في حمهىعٍت مطغ الهغبيت، ؾىداٌو في َظا املبدث بلى الخؿغق بلى مماعؾت مهىت في 

مهىت، مهاًير اململىت الهغبيت الؿهىصًت مً زالٌ صعاؾت مفاَيم خٌى املخاؾب اللاهىوي وشغوؽ مماعؾت 

 املهمٌى بها.

 املطلب ألاول: محاسب اللاهىوي في اململكت العربيت عمىما

 أوال: مفهىم املحاسب اللاهىوي

ل جإَيال ناليا بط البض مً خطىله نلى الشهاصة الجامهيت ؤوال زم بهض طلً خطىله نلى  (1 َى شخظ مَا

م احخياػ نضة ازخباعاث حشغف نلي ها الهيئت الؿهىصًت للمداؾبين اللاهىهيين وبطا شهاصة الؼمالت املهىيت نً ؾٍغ

هجح فيها خطل نلى شهاصة الؼمالت، وؤزيرا البض له ؤن ًخضعب في مىخب مداؾب كاهىوي لفترة جتراوح بين زالر بلى 

 زمـ ؾىىاث بهضَا ًدطل نلى جغزيظ مؼاولت مهىت املخاؾبت اللاهىهيت.

 َل باليامل لخلضًم عؤًه خٌى البياهاث املاليتَى نػى مدترف في مههض املخاؾبين اللاهىهيين، ما  (2

                                                           
 .700عكم مطغي مهياع املغاحهت   1



 الحساباث محافظ ملهىت الدوليت املمارساث الفصل الثاوي:

 

41 
 

ب ليطبذ بهضَا نػى في املههض وكاصع نلى  ياٍػاحخالخاضت بالهمالء، وطلً بهض  لثالر ؾىىاث مً الهمل والخضٍع

 1جلضًم املشىعة املاليت صازل الىياهاث املخاؾبيت.

الث نلميت ونمليت مما ؾبم ًمىً اللٌى بن مداؾب اللاهىوي َى شخظ ًخمخو باالؾخلالليت ا ملً مَا لخامت ٍو

جسٌى له الليام بهمليت فدظ اللىاثم املاليت وببضاء عؤًه الفني املخاًض خٌى نضالتها، وهلل هخاثجها بلى ألاؾغاف 

غ.  املهىيت في ضىعة جلٍغ

 ثاهيا: دور املحاسب اللاهىوي

ث والشغواث، باإلغافت بلى أيشالبياهاث املاليت بامل تللمداؾب اللاهىوي صوع مهم في الخفاف نلى مطضاكي

م كيام املخاؾب اللاهىوي  ، والخإهض مً نضم وحىص جالنب بالخؿاباث املاليت، وطلً نً ؾٍغ الخفاف نلى ألاضٌى

 بضوعٍ في املغاحهت والخضكيم، وفيما ًإحي الىلاؽ املهمت التي جىضح الضوع الظي ًلىم به:

 الث الالػمت مل غاحهت حميو فغوم املخاؾبت بامليشإة املاليت، بما في املخاؾب اللاهىوي لضًه حميو املَا

بيت، وجضكيم البياهاث املاليت.  طلً جلضًم إلاكغاعاث الػٍغ

  ت ال ًخىكف صوعٍ نلى املغاحهت والخضكيم فلـ، ولىىه ٌؿانض نلى جلضًم الخضماث الاؾدشاٍع

بضي عؤًه خٌى اللىاثم املاليت الخاضت بالشغهت.  2للهمالء، ٍو

 املطلب الثاوي: شروط وصفاث ممارست مهىت محاسب اللاهىوي 

 أوال: شروط ممارست مهىت محاسب اللاهىوي.

 3ٌشترؽ فيمً ًؼاٌو مماعؾت مهىت مداؾب اللاهىوي الشغوؽ الخاليت:

 .ؾهىصي الجيؿيت 

 .وامل ألاَليت 

  مت مسلت بالشغف ؤو ألاماهت مالم ًىً خؿً الؿيرة والؿلىن، ويير مديىم نليه بدض شغعي، ؤو في حٍغ

كض عص بليه انخباٍع وؤال ًيىن كض ضضع غضٍ كغاع جإصًبي بالفطل مً الخضمت الخيىميت مالم ًىً كض 

 مض ى نلى ضضوعٍ اللغاع الخإصًبي زالر ؾىىاث.

  ا الجهت املخخطت بمهاصلت خاضال نلى صعحت البيالىعٍىؽ )جسطظ مداؾبت( ؤو ؤي شهاصة ؤزغي حهخبَر

 .الشهاصاث مهاصلت لها

 .ل  لضًه زبرة نمليت في ؤنماٌ مداؾبيت بهض الخطٌى نلى املَا

 .نػىا ؤؾاؾيا بالهيئت الؿهىصًت للمداؾبين اللاهىهيين 

  مخفغيا ملؼاولت املهىت، ومو طلً ًجىػ للمداؾب اللاهىوي الجمو بين املهىت ومؼاولت ألانماٌ التي ال

 الالثدت الخىفيظًتجخهاعع مو ؾلىن وآصاب املهىت ؾبلا للػىابـ التي جدضصَا 

 

 

 

                                                           
ش  ىالشيماء خؿين، ما َ  1 ش  www.sotor.com ،2019ماًى  26صوع املخاؾب اللاهىوي، بخاٍع  . 2021ماي  23جم جطفذ املىكو بخاٍع
2
  .  الشيماء خؿين، ما َى صوع املخاؾب اللاهىوي، مغحو ؾابم طهٍغ

ش 12م/مغؾىم مليي عكم   3  3ٌ، ص 1412-05-13، جاٍع
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 ثاهيا: صفاث محاسب اللاهىوي.

 1َىان مجمىنت مً الطفاث التي ًجب ؤن جخىفغ في املخاؾب اللاهىوي وهي واألحي:

جب نليه هظلً  ًجب نلى املخاؾب اللاهىوي ؤن ًيىن مؿخلال اؾخلالال جاما في حميو ما ًخهلم باملغاحهت، ٍو

 لت وكغاثً املغاحهت ونىض الىضٌى بلى عؤي فني لللىاثم املاليت.الالتزام بالخياص واملىغىنيت نىض جلضًم ؤص

ً نلى الشً في  م املغاحهت  اؾخلاللهًجب نلى املغاحو ؤن ًخجىب ما ًدمل ألازٍغ وخياصًخه ومىغىنيت فٍغ

 امليلف بمغاحهت اللىاثم املاليت للميشإة.

للميشإة بطا جبين له بهض حهييىه ملغاحهت جلً اللىاثم مً ببضاء الغؤي في كىاثم املاليت  الامخىامًجب نلى املغاحو 

م املغاحهت نً امليشإة. اؾخلاللهاملاليت نضم   ؤو نضم اؾخلالٌ فٍغ

 املطلب الثالث: معاًير املخعارف عليها ملمارست املهىت.

 جىلؿم مهاًير املغاحهت واالحي:

 املعيار الدولي لركابت الجىدة. .7

مغاحهت وفدظ اللىاثم املاليت،  العجباؾاثىخب نً هكامه لغكابت الجىصة ًدىاٌو َظا املهياع مؿاولياث امل

 واعجباؾاث الخإهيض ألازغي واعجباؾاث الخضماث طاث الهالكت.

جدضص إلاضضاعاث ألازغي ملجلـ املهاًير الضوليت للمغاحهت والخإهيض مهاًير وبعشاصاث بغافيت بشإن مؿاولياث 

 ءاث عكابت الجىصة ألهىام مدضصة مً الاعجباؾاث.الهاملين باملىخب فيما ًخهلم بةحغا

ًخإلف هكام عكابت الجىصة مً ؾياؾاث مطممت لخدليم الهضف، وإلاحغاءاث الالػمت لخىفيظ ومخابهت الالتزام 

 بخلً الؿياؾاث.

 هؿاق ازخطاص َظا املهياع:

مغاحهت وفدظ ًىؿبم َظا املهياع نلى حميو مياجب املخاؾبين املهىيين فيما ًخهلم باعجباؾاث  . ؤ

اللىاثم املاليت، واعجباؾاث الخإهيض ألازغي واعجباؾاث الخضماث طاث الهالكت، وؾخهخمض ؾبيهت ومضي 

 الؿياؾاث وإلاحغاءاث التي ًػهها ول مىخب لاللتزام بهظا املهياع نلى نىامل مسخلفت.

لى جمىين املىخب مً ًدخىي َظا املهياع نلى َضف املىخب مً اجبام املهياع، واملخؿلباث التي تهضف ب . ب

 جدليم طلً الهضف املخضص.

 مؿانضة املىخب فيما ًلي: 

. . ؤ  فهم ما ًلؼم بهجاٍػ

ض مً الجهض لخدليم الهضف. . ب  جدضًض ما بطا واهذ َىان خاحت لبظٌ املٍؼ

 2ًخم الخهبير نً مخؿلباث َظا املهياع باؾخسضام اليلمت " ًجب ".

 
 

                                                           
غ الشغواث املضعحت، صعاؾت ملاعهت لهيىت   1 ا في املخاؾب اللاهىوي ملغاحهت جلاٍع ؼ بً نبض هللا الؼووم، املهاًير الىاحب جىفَغ مً الضٌو املخخاعة، نبض الهٍؼ

  18، ص 2011ؤهخىبغ
 مهياع املغاحهت   2



 الحساباث محافظ ملهىت الدوليت املمارساث الفصل الثاوي:

 

43 
 

للمراجع املسخلل والليام باملراجعت وفلا للمعاًير الدوليت : ألاهداف العامت 022معيار املراجعت ركم  .0

 للمراجعت املعخمدة في اململكت السعىدًت.

  ًدىاٌو َظا املهياع املؿاولياث الهامت ملغاحو املؿخلل نىض الليام بمغاحهت اللىاثم املاليت وفلا ملهاًير

 1املغاحهت.

 ؼ صعحت زلت املؿخسضمين امل خدلم طلً مً ًخمثل يغع املغاحهت في حهٍؼ ؿتهضفين في اللىاثم املاليت، ٍو

ت وفلا  ٍغ زالٌ ببضاء املغاحو لغؤًه فيما بطا واهذ اللىاثم املاليت كض جم ؤنضاصَا مً حميو الجىاهب الجَى

غ املالي املؿبم.  إلؾاع الخلٍغ

  امليشإة.اللىاثم املاليت التي جسػو للمغاحهت هي جلً اللىاثم الخاضت بامليشإة والتي ؤنضتها بصاعة 

  جخؿلب مهاًير املغاحهت مً املغاحو ؤن ًاؾـ عؤًه نلى جإهيض مهلٌى ًطل بليه بشإن ما بطا واهذ

غي.  اللىاثم املاليت هيل جسلى مً الخدٍغف الجَى

  فاث م جإزير الخدٍغ ًؿبم املغاحو مفهىم ألاَميت اليؿبيت نىض الخسؿيـ للمغاحهت وجىفيظَا، ونىض جلٍى

فاث يير املصدخت. املىدشفت نلى املغاحهت  وجإزير الخدٍغ

  ٍغ ما لم ًىً كض التزم بمخؿلباث َظا املهياع  التزامهال ًجىػ للمغاحو ؤن ٌشير بلى بمهاًير املغاحهت في جلٍغ

 وحميو مهاًير املغاحهت. 

 : الاجفاق على شروط ارجباطاث املراجعت.072معيار املراجعت ركم  .3

 نىض الاجفاق نلى شغوؽ اعجباؽ املغاحهت مو إلاصاعة وامليلفين بالخىهمتًدىاٌو َظا املهياع مؿاولياث املغاحو 

َضف املغاحو َى كبٌى اعجباؽ املغاحهت ؤو الاؾخمغاع فيه فلـ نىضما ًخم الاجفاق نلى ألاؾاؽ الظي ؾيىفظ بىاء 

 نليه، وطلً مً زالٌ:

 الخدلم مً جىفغ الشغوؽ املؿبلت للمغاحهت. .1

بين املغاحو وإلاصاعة وامليلفين بالخىهمت خؿب ملخض ى الخاٌ، الخإهض مً وحىص جفاَم مشترن  .2

 بسطىص شغوؽ اعجباؽ املغاحهت.

 ًجب ؤن جخػمً شغوؽ اعجباؽ املغاحهت املخفم نليها فيما ًلي:

 َضف وهؿاق مغاحهت اللىاثم املاليت. . ؤ

 مؿاولياث املغاحو. . ب

 مؿاولياث إلاصاعة  . ث

غ املالي املؿبم إلنضاص اللى  . ر  اثم املاليت.جدضًض بؾاع الخلٍغ

ا املغاحو. . ج غ ؾيطضَع  2إلاشاعة بلى الشيل واملخخىي املخىكهين ألي جلاٍع

 

 

 

                                                           
 .200مهياع املغاحهت عكم  1
 .210املغاحهت الؿهىصي عكم مهياع   2
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 : ركابت الجىدة ملراجعت اللىائم املاليت. 002معيار املراجعت ركم .4

ًدىاٌو َظا املهياع املؿاولياث املخضصة للمغاحو فيما ًخهلم بةحغاءاث عكابت الجىصة نلى نمليت مغاحهت اللىاثم 

يبغي ؤن ًلغؤ َظا املهياع مو مخؿلباث املاليت،  دىاٌو ؤًػا نىض الاكخػاء مؿاولياث فدظ حىصة الاعجباؽ ٍو ٍو

 الؿلىهيت طاث الطلت.

 حهض هكم عكابت الجىصة وؾياؾاتها وبحغاءاتها مً مؿاولياث مىخب املغاحهت.

 بإن:ًخدمل املىخب التزاما بةعؾاء هكام لغكابت الجىصة وضىهه ليىفغ له جإهيضا مهلىال 

 املىخب والهاملين فيه ًلتزمىن باملهاًير املهىيت واملخؿلباث الىكاميت والخىكيميت املؿبلت. . ؤ

غ الطاصعة نً املىخب ؤو الشغواء املؿاولين نً الاعجباؽ مىاؾبت في قل الكغوف  . ب الخلاٍع

 اللاثمت.

دبنى َظا املهياع نلى ؤؾاؽ ؤن املىخب ًسػو ملهياع عكابت الجىصة ؤو للمخؿلباث ت  ٍو الىؾىيت التي جيىن مؿاٍو

 نلى ألاكل ملخؿلباث املهياع.

ًدم لفغق الاعجباؽ الانخماص نلى هكام عكابت الجىصة باملىخب، ما لم جىً املهلىماث امللضمت مً املىخب ؤو 

 ألاؾغاف ألازغي حشير بلى نىـ طلً.

التي جىفغ له جإهيضا مهلىال بشإن ما حهضف املغاحو بلى ؤن ًؿبم نلى مؿخىي الاعجباؾاث بحغاءاث عكابت الجىصة 

 ًلي:

 التزام املىخب باملهاًير املهىيت واملخؿلباث الىكاميت والخىكيميت املؿبلت. . ؤ

غ الطاصع نً املغاحو في قل الكغوف اللاثمت. . ب  مىاؾبت الخلٍغ

 :1_ ًجب نلى املغاحو ؤن ًػمً في جىزيله ألنماٌ املغاحهت ما ًلي  

 ما ًخهلم بااللتزام باملخؿلباث الؿلىهيت طاث الطلت وهيفيت خلها.اللػاًا التي جم جدضًضَا في . ؤ

الاؾخيخاحاث نً الالتزام بمخؿلباث الاؾخلالٌ املؿبلت نلى اعجباؽ املغاحهت، وؤًت مىاكشاث طاث ضلت  . ب

 جمذ مو املىخب لضنم َظٍ الاؾخيخاحاث.

 احاث الىاججت ننها.ؾبيهت وهؿاق املشاوعاث التي جمذ زالٌ ؾير اعجباؽ املغاحهت، والاؾخيخ . ث

 ًجب ؤن ًىزم فاخظ عكابت حىصة الاعجباؽ باليؿبت للمغاحهت الظي جم فدطه:

 ؤن إلاحغاءاث التي جخؿلبها ؾياؾاث املىخب لفدظ عكابت حىصة الاعجباؽ كض جم جىفيظَا. . ؤ

غ املغاحو ؤو كبله. . ب ش جلٍغ  ؤن فدظ عكابت حىصة الاعجباؽ كض ؤهخمل في جاٍع

ؤمىع لم ًخم خلها، مً شإجها ؤن جاصي بلى إلانخلاص بإن ألاخيام املهمت التي  ؤن الفاخظ ال ٌهلم بإي . ث

م الاعجباؽ والاؾخيخاحاث التي جىضل بليها واهذ يير مىاؾبت.  اجسظَا فٍغ

م بإمىع مثل: م الاعجباؽ ببالى ؤنػاء الفٍغ  _ ًخػمً جىحيه فٍغ

ً نىضما ٌشاعن في اعجباؽ املغاحهت ؤهثر مً شغ  . ؤ  ًٍ واخض.مؿاولياث ول شٍغ

 ؤَضاف الهمل الظي ؾيخم جىفيظٍ. . ب

 ؾبيهت نمل امليشإة. . ث

                                                           
 .220مهياع املغاحهت الؿهىصي عكم  1
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 اللػاًا املخهللت باملخاؾغ. . ر

 املشاول التي كض جؿغؤ. . ج

 املىهج الخفطيلي لخىفيظ الاعجباؽ. . ح

 : جىثيم أعمال املراجعت.032معيار املراجعت ركم  .5

 اللىاثم املاليت.ًدىاٌو َظا املهياع مؿاوليت املغاحو نً الليام بخىزيم ؤنماٌ مغاحهت 

ًىفغ جىزيم ؤنماٌ املغاحهت بما ًخفم مو مخؿلباث َظا املهياع ومخؿلباث الخىزيم الخاضت املخضصة بمىحب 

 مهاًير املغاحهت ألازغي طاث الطلت.

 ًسضم جىزيم ؤنماٌ املغاحهت نضصا مً ألايغاع ألازغي، مً بينها ما ًلي: 

م الاعجباؽ في الخسؿيـ للمغاحهت وجى . ؤ  فيظَا.صنم فٍغ

م الاعجباؽ مً جدمل املؿاثلت نً نمله. . ب  جمىين فٍغ

 الاخخفاف بسجل ًػم ألامىع التي حؿخمغ ؤَميتها ألنماٌ املغاحهت املؿخلبليت. . ث

جمىين الليام بهملياث الخلص ي الخاعحيت وفلا للمخؿلباث الىكاميت ؤو الخىكيميت ؤو  . ر

 املخؿلباث ألازغي املؿبلت.

 :1م ًىفغ ما ًليَضف املغاحو َى ؤن ًلىم بخىزي

غ املغاحو. . ؤ  سجال وافيا ومىاؾبا وإؾاؽ لخلٍغ

ؤصلت نلى ؤن املغاحهت كض جم الخسؿيـ لها وجم جىفيظَا وفلا ملخؿلباث مهاًير املغاحهت واملخؿلباث الىكاميت  . ب

 والخىكيميت املؿبلت.

 _ٌهخمض شيل ومدخىي ومضي جىزيم ؤنماٌ املغاحهت نلى نىامل مثل:  . ث

 حهلضَا.حجم امليشإة ومضي  . ؤ

 ؾبيهت بحغاءاث املغاحهت التي ؾيخم جىفيظَا. . ب

غي التي جم جدضًضَا. . ث  مساؾغ الخدٍغف الجَى

 ؤَميت ؤصلت املغاحهت التي جم الخطٌى نليها. . ر

الخاحت بلى جىزيم اؾخيخاج ؤو ؤؾاؽ اؾخيخاج يير كابل للخدضًض بؿهىلت مً جىزيم الهمل الظي جم  . ج

 الخطٌى نليها.جىفيظٍ ؤو ؤصلت املغاحهت التي جم 

 : مسؤولياث املراجع ذاث العالكت بالغش عىد مراجعت اللىائم املاليت.042معيار املراجعت ركم  .6

 ًدىاٌو َظا املهياع مؿاولياث املغاحو فيما ًخهلم بالًش نىض مغاحهت اللىاثم املاليت._ 

ين بدىهمت امليشإة جلو املؿاوليت ألاؾاؾيت نً مىو الًش واهدشاف خضوزه نلى ناجم ول مً امليلف_ 

 وإلاصاعة.

ٌهض املغاحو الظي ًلىم باملغاحهت وفلا ملهاًير املغاحهت مؿاوال نً الخطٌى نلى جإهيض مهلٌى بإن _ 

غي، ؾىاء بؿبب يش ؤو زؿإ  اللىاثم املاليت هيل جسلى مً الخدٍغف الجَى

 ًجب نلى املغاحو ؤن ٌؿخفؿغ مً إلاصاعة نما ًلي:_ 

                                                           
1
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غي بؿبب الًش.جلييم إلاصاعة لخؿغ ؤن  . ؤ  اللىاثم املاليت كض جيىن مدغفت بشيل حَى

 ؤليت إلاصاعة لخدضًض مساؾغ الًش في امليشإة والاؾخجابت لها. . ب

جىاضل إلاصاعة، بن خضر مو امليلفين بالخىهمت فيما ًخهلم بالياتها لخدضًض مساؾغ الًش في امليشإة  . ث

 والاؾخجابت لها.

ا خٌى مماعؾاث الهمل والؿلىن  جىاضل إلاصاعة، بن خضر مو املىقفين فيما . ر ًخهلم بىحهاث هكَغ

 .1ألازالقي

 : مراعاة ألاهظمت واللىائح عىد مراجعت اللىائم املاليت.052معيار املراجعت ركم  .7

ًدىاٌو َظا املهياع الضولي للمغاحهت مؿاوليت املغاحو نً مغاناة ألاهكمت واللىاثذ نىض مغاحهت _ 

 اللىاثم املاليت.

 : 2املغاحو فيما ًليجخمثل ؤَضاف _ 

الخطٌى نلى ما ًىفي مً ؤصلت املغاحهت املىاؾبت نً الالتزام بإخيام ألاهكمت واللىاثذ املخهاعف  . ؤ

 بشيل نام.

جىفيظ بحغاءاث مغاحهت مدضصة للمؿانضة في جدضًض خاالث نضم الالتزام باألهكمت واللىاثذ ألازغي  . ب

غي نلى اللىاثم   املاليت.التي كض ًيىن لها جإزير حَى

 الاؾخجابت بشيل مىاؾب ملا ًخم الىكىف نليه ؤزىاء املغاحهت مً خاالث نضم الالتزام باألهكمت  . ث

 واللىاثذ املخضص خضوثها ؤو املشدبه في خضوثها. . ر

غي في اللىاثم املاليت.  _ كض ًيخج نً نضم التزام امليشإة باألهكمت واللىاثذ جدٍغف حَى

 ى ما بطا واهذ ألاهكمت واللىاثذ طاث الطلت، جدىاٌو ما ًلي:_ كض جازغ ؾبيهت وقغوف امليشإة نل

 الًش والفؿاص والغشىة. . ؤ

مت. . ب  يؿل ألامىاٌ ومخدطالث الجٍغ

 ؤؾىاق ألاوعاق املاليت والخضاٌو فيها. . ث

 خماًت البياهاث. . ر

  

                                                           
1
 .240مهياع املغاحهت الؿهىصي عكم   

2
 250الؿهىصي عكم مهياع املغاحهت  
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 املبحث الثالث: ممارست مراكب الحساباث في جىوس

وبدؿمياث مسخلفت، ؾىداٌو في َظا املبدث صعاؾت مهىت مغاكب بهض صعاؾدىا ملماعؾت املهىت في بلضًً مسخلفين 

 الخؿاباث في جىوـ مً زالٌ مفهىمه، مؿاولياجه وشغوؽ مماعؾت املهىت ومهاًير مماعؾت املهىت.

 املطلب ألاول: مراكب الحساباث في جىوس عمىما.

 أوال: حعريف مراكب الحساباث.

ل مهىيا  (7 وكاهىهيا للليام بمغاكبت خؿاباث الشغهت املهىيت بًغع َى شخظ الؿبيعي ؤو املهىىي املَا

 جدضًض ما بطا واهذ حهؿي ضىعة خليليت وضاصكت لىاكهها.

ول شخظ ًماعؽ بةؾمه الخاص وجدذ مؿاوليخه مهىت جخهلم بمؿً ؤو املؿانضة نلى مؿً مداؾبت  (2

 1ملاؾؿاث ال ًيىن مغجبؿا مهها بهلض شًل.

ف الؿابلت ًمىً اللٌى بن مغاكب الخؿاباث َى بمثابت نين الجمهيت الهامت فيما ًسظ الخؿاباث  مً الخهاٍع

ٍغ للخإهض مً ؾالمت امليزاهيت والخؿاباث امللضمت مً كبل مجلـ  التي ًلىم بها، فالجمهيت حهخمض نلى جلاٍع

 إلاصاعة.

 املطلب الثاوي: شروط ممارست املهىت.

 2ملماعؾت مهىت مغاكب الخؿاباث ًجب جىفغ الشغوؽ ألاجيت:

ؤن ًيىن جىوس ي الجيؿيت مىظ زمـ ؾىىاث نلى ألاكل: ًجب نلى مً ًماعؽ مهىت ؤن ًدكى بالجيؿيت  .7

 الخىوؿيت.

 ؤن ًيىن مخمخها بجميو خلىكه املضهيت: البض نلى مغاكب الخؿاباث ًخمخو بيامل خلىكه املضهيت. .0

 ؤن ال ًيىن كض خىم نليه مً ؤحل حىاًت ؤو حىدت نمضًت: ًجب نلى مغاكب نضم ضضوع خىم مً ؤحله.  .3

ؤن ًيىن مخدطال نلى شهاصة ؤؾخاطًت طاث نالكت باملخاؾبت ؤو نلى شهاصة مهاصلت ؤكغتها لجىت املهاصلت  .4

 الخابهت لىػاعة الخهليم الهالي: ًجب ؤن ًيىن مخدطال نلى شهاصة.

ء جغبظ ملضة ؾيخين نلى ألاكل لضي مغاكب خؿاباث مغؾم بجضٌو مجمو املخاؾبين ؤو ؤن ًلىم بةحغا .5

 حضٌو َيئت الخبراء املخاؾبين.

 جإصًت اليمين: البض نلى مغاكب الخؿاباث ؤن ًاصي اليمين املىطىص نليه في اللىاهين. .6

 املطلب الثالث: مسؤولياث مراكب الحساباث.

 مماعؾخه ملهامه زالر ؤهىام مً مؿاوليت وهي: ًخدمل مغاكب الخؿاباث في جىوـ ؤزىاء

 املؿاوليت املضهيت: .7

بن املؿاوليت املضهيت ملغاكب الخؿاباث في جىوـ جسػو للىانض اللاهىن الهام، خيث ؤهه مؿاوال مضهيا ججاٍ 

ىجغ ننها ؤغغاع.  الشغهت ؤو الًير نً ألازؿاء التي ًغجىبها ؤزىاء جإصًت مهامه، ٍو

                                                           
 فيفغي  04، املاعر في 16الفطل ألاٌو مً اللاهىن عكم   1
.، مغحو 16هىن عكم مً اللا02،03ملاصجين ا 2  ؾابم طهٍغ
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الخؿاباث مؿاولين ججاٍ الشغهت والًير نً الىخاثج الػاعة الىاحمت نً ألازؿاء ؤو إلاَماٌ ًيىن مغاكبىا 

املغجىب مً كبلهم ؤزىاء جإصًت مهامهم، وال ًيىهىن مؿاولين مضهيا نً الجغاثم التي ًغجىبها ؤنػاء مجلـ إلاصاعة 

م ل َغ  1لجلؿت الهامت بهض نلمهم بها.ؤو ؤنػاء َيئت إلاصاعة الجمانيت، بال بطا لم ًىشفىا ننها في جلٍغ

 املؿاوليت الجؼاثيت: ًجب جىفغ زالر ؤعوان عثيؿيت وهي: .1

 2الغهً اللاهىوي: ال ًمىً مهاكبت ؤخض بال بىحىص هظ كاهىوي. . ؤ

 الغهً املاصي: َظا الغهً ًمىً ؤن ًغجىؼ نلى نمل كض ؤهجؼ فهال. . ب

 الغهً ألازالقي: الخؿإ الظي ًمىً ؤن ًدضر نمضا وبشيل مفترع. . ث

 املؿاوليت الاهػباؾيت:  .2

ؤما بطا وان مغاكب الخؿاباث مً بين املخخطين في املخاؾبت ومغؾما بجضٌو مجمو املخاؾبين بالبالص الخىوؿيت، 

 3فةهه ًسػو للهلىباث ألاجيت:

 _ إلاهظاع.                    

 _ الخىبيش.                   

 _ إلاًلاف نً املماعؾت ملضة ال جخجاوػ ؾيخين.                   

 _ الشؿب مً كاثمت املخخطين في املخاؾبت.                  

 _ الشؿب مً حضٌو املجمو.                  

  

                                                           
 .834مغهؼ الضعاؾاث اللاهىهيت واللػاثيت، ص  1
 . 2010مً كاهىن الهلىباث للجمهىعٍت الخىوؿيت، ؾىت  01املاصة  2
.16مً اللاهىن عكم  20املاصة  3  ، مغحو ؾابم طهٍغ
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 :خالصت

في كاعة  ازىينٌ جم الخؿغق في َظا الفطل بلى املماعؾت الضوليت ملهىت مدافل الخؿاباث في نضص مً الضو 

ت وجىوـ وؤزغي في كاعة اؾيا وهي اململىت الهغبيت الؿهىصًت خيث ول منهم  ليا وهي الجمهىعٍت املطٍغ افٍغ

غ وجإَيل مهىت الخضكيم الخاعجي وجؿبيلهم ملهاًير املخهاعف نليها في ول البلضان.  ٌؿهيان الى جؿٍى

البلضان  اكخطاصمً زالٌ صوعَا الفهاٌ نلى خيث جدكى مهىت املغاحهت بإَميت بالًت في مهكم الهالم، 

غ مدافل الخؿاباث الظي ًدكى بالشفافيت واملىزىكيت، بالغيم مً ازخالف حؿمياجه بال ؤهه  ومً زالٌ صوع جلٍغ

 له مهنى واخض ومهىت واخض.
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 :عامة خاثمة

من خالل بحثىا املخىاطؼ " ممازطاث محافظ الحظاباث ملهىخه بين الىصىص الخىظيميت الىطىيت 

واملػاًير الدوليت " حيث طػيىا ئلى إلاحاطت بخػسف ئلى املجلع الىطني للمحاطبت وأحد من مجالظه وهي الغسفت 

حظاباث " الري ًإدي دوزا هاما في الىطىيت ملحافظت الحظاباث في الجصاةس والتركيز غلى أحد أطسافها " محافظ ال

ت واملػاًير الدوليت واملمازطت الدوليت ملحافظت  املإطظت وممازطاجه ملهمت وفم هصىص الخىظيميت الجصاةٍس

، وكاهذ هره الدزاطت محاولت من أحل إلاحابت غن إلاشكاليت السةيظيت بليغ باهخمامالحظاباث التي جحظى 

 والدظاؤالث الخابػت لها.

ث أن في الفصلين ألاول والثاوي حاولىا الاملام باشكاليت البحث بدىاول الفصل ألاول ملفاهيم حىل حي

املجلع الىطني للمحاطبت والغسفت الىطىيت ملحافظي الحظاباث ومحافظ الحظاباث، الري جطسكىا فيه ئلى ماهيت 

فهم وأهميتهم،  املجلع الىطني للمحاطبت ومحافظت الحظاباث في الجصاةس ومحافظ الحظاباث من خالل حػٍس

س محافظ الحظاباث، كيفياث ئحساء التربص املنهي وشسوط   اغخمادمهامهم، شسوط وصفاث ممازطت املهىت، جلاٍز

 محافظ الحظاباث.

أما الفصل الثاوي كمىا بدزاطت املمازطت الدوليت ملحافظت الحظاباث حيث كمىا بدىاول دزاطت لثالر                    

فحاولىا  مخخلفين أوال في حمهىزٍت مصس الػسبيت وزاهيا في اململكت الػسبيت الظػىدًت، وأخيرا في جىوعبلدان 

الخػسف غلى كيفيت ممازطت مهىت الخدكيم الخازجي في البلدًن من خالل مفهىم املدكم الخازجي واملحاطب 

 ا ملمازطت املهىت.اللاهىوي ومساكب الحظاباث وشسوط ممازطت املهىت واملػاًير املخػازف غليه

 نتااج اختبار الفرضيات

بػد مػالجت املىطىع واملخمثل في فصلين واملخمثل في دزاطت ممازطت مهىت محافظ الحظاباث في الجصاةس 

م جحليل مخخلف حىاهبه زم الخىصل أزىاء الليام  وفم الىصىص الخىظيميت واملػاًير الدوليت، وذلك غن طٍس

 ج الخاليت:باخخباز الفسوض ئلى الىخاة

 يرثكز محافظ الحسابات في الجزاار على النصوص التنظيمية.الفرضية ألاولى: 

من خالل دزاطت الفصل ألاول املخػلم بمحافظت الحظاباث في الجصاةس وفم إلاطاز املفاهيمي واللاهىوي، 

ل جطبيم ما حاء في ًدبين لىا أن محافظ الحظاباث في الجصاةس ًسجكص غلى الىصىص الخىظيميت وذلك من خال

اللىاهين والىصىص الخىظيميت التي جصدز من الهيئاث الىطىيت الخابػت لىشازة املاليت، واملخمثلت في املجلع ألاغلى 

للمحاطبت الري ٌػخبر أغلى كمت في الهيكل الخىظيمي والغسفت الىطىيت ملحافظي الحظاباث التي تهخم بمهىت 

 ىاهين والىصىص جخص محافظ الحظاباث.   محافظ الحظاباث والتي جلىم باصداز ك

الفرضية الثالثة: ثقوم مهنة املدقق الخارجي في كل الدول على أسس ومبادئ مشتركة ومعايير موحدة والكن 

 بإجتهاد كل دولة.

ملهىت محافظت الحظاباث ًخضح حليا بأن كل من خالل دزاطت الفصل الثاوي واملخػلم بممازطت الدوليت 

دول التي كمىا بدزاطتها جلىم أزىاء أداء مهامه غلى أطع ومبادب مشتركت ومػاًير مىحدة حيث هجد في الجمهىزٍت 

سه، وكرلك في كال الدولخين جىوع  ت طبػت مػاًير للمساحػت جخحدر غن أهميت مدكم الخازجي وجلاٍز املصٍس

 ىدًت.واململكت الػسبيت الظػ
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 : عامةنتااج 

ال جىحصس مهمت محافظ الحظاباث في مساكبت الحظاباث فلط واهما ٌػخبر أًظا صمام امان وحهاش واقي  -

 طد أي جالغب كاهىوي وطسف فػال في اكدشاف ألاخطاء املحاطبيت.

س محافظ الحظاباث داللت واضحت غلى حهىد املشسع  - الجصاةسي وطػيه ئلى احدار ئن صدوز مػاًير جلاٍز

 الخىافم بينها وبين مػاًير الخدكيم الدوليت.

ئن ئجباع محافظ الحظاباث ملػاًير الخدكيم الدوليت ٌػطي مىزىكيت أكثر للمػلىماث املاليت املحاطبيت  -

خدم أكثر   الشسكاث ألاحىبيت في الجصاةس. اطدثمازواملاليت التي صدق غليها ٍو

بمهىت املساحػت في الػالم وجىحيد املمازطاث  لالزجلاءه املىظماث املهىيت للمساحػت الدوز الكبير الري جلػب -

 املهىيت للمساحػين الخازحيين بين الدول.

جبني املػاًير الدوليت للمساحػت وحده ليع كافي لخحظين واكؼ املمازطاث املهىيت للمساحػت الخازحيت  -

 ػاًير.بالجصاةس بل البد من ئصالحاث جسافم جبني هره امل

 : اقتراحات

 من خالل دزاطدىا للجىاهب املخػللت بمهىت محافظ الحظاباث في الجصاةس أمكىىا بالخسوج باالكتراحاث الخاليت:

س كدزاجه الػلميت واملهىيت بصىزة مظخمسة ليظل مىاكبا لكل ما  طسوزة - اهخمام محافظ الحظاباث بخطٍى

 ٌظخجد من مخطلباث ومػاًير وكىاغد جحكم طلىكه املنهي وجىمي كدزاجه غلى أداء مهامه بكفاءة غاليت.

بيت، تهيئتهم لالهخلال ئلى جطبيم مػاًير الخدكيم - الدوليت، وجفػيل  ئلصام محافظي الحظاباث دوزاث جدٍز

مشازكتهم قي امللخلياث التي جخص املهىت التي جىظمها الجامػاث للخسوج بىخبت محافظ الحظاباث 

 جدىاطب ومخطلباث الدوليت.

ادة الاهخمام بمهىت محافظ الحظاباث في الجصاةس  -  من مخسحاتها أكثر. لالطخفادةٍش

جي الجامػاث اخخصاص " - ب وجأهيل خٍس محاطبت " للخسوج بىخبت من فخح مدازض خاصت بخدٍز

 محافظي الحظاباث.

لت جحدًد أحػاب محافظ الحظاباث، من أحل أداء حيد  - ًجب غلى املشسع الجصاةسي ئغادة الىظس في طٍس

 خالل مهمخه.



 

 

 

 قائمة املراجع
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 امللخص:

 الخىظيميت والىصوص الجشائز في الحساباث محافظ مهىت سير على الوقوف في ًكمن البحث من الهدف

 جم لها، واملىظمت املشزفت والهيئاث للمهىت الدوليت الخجارب عزض عليها، وكذا الضوء سلطذ التي

 من كل ججارب عزض جم حيث الزئيسيت، الاشكاليت عن لإلجابت الخحليلي الوصفي املىهج على الاعخماد

 . بينهم واملقارهت وجووس مصز السعودًت،

 الفزدًت السىويت الحساباث على املصادقت في جىحصز ال الحساباث محافظ مهىت أن إلى الخوصل جم

 جالعب أي ضد واقي وجهاس أمان صمام الحساباث محافظ اعخبار وإهما محاًد، رأي اصدار وكذا واملوحدة

 .ألاخطاء اكدشاف على ويعمل الشزكاث حعزضها التي املاليت البياهاث في

Abstract: 

The aim of the research lies in standing on the progress of the profession of account keeper in 

Algeria and the regulatory texts that shed light on it, as well as presenting the international 

experiences of the profession and the supervisory and organizing bodies for it. Tunisia and 

compare them. 

It was concluded that the account keeper’s profession is not limited to approving individual and 

consolidated annual accounts, as well as issuing an impartial opinion. Rather, the account keeper 

is considered a safety valve and a protective device against any manipulation of the financial 

statements presented by companies and works to discover errors. 
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