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 شـــــــــــكــــــــــــــر وعـــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــــــــان

 الشكر أوال هلل عز وجل الذي ال يطيب الميل إال بشكره،وال النيار

 إال بذكره،والتطيب المحظات إال بطاعتو،والتطيب

اآلخرة إال بعفوه،والتطيب الجنة إال برؤيتو،أحمدك وأشكر فضمك في توفيقي 
 .إلنجاز ىذا العمل

 إلى منارة العمم واإلمام المصطفى،إلى سيد الخمق إلى

 رسولنا الكريم سيدنا

 محمد

 صمى اهلل عميو وسمم

إلى من عممونا مسيرة العمم والنجاح،أساتذتنا الكرام من االبتدائي إلى الجامعة أو 
 التي قدمت" براىمي سعاد" األستاذة"األخص بالذكر

 لي كل النصح واإلرشاد طيمة فترة إعداد المذكرة

 فميا مني عظيم الشكر والتقدير والعرفان

 كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مد لي يد العون

 والمساعدة من األساتذة الكرام أو من عائمتي

 .من أجل إنجاز ىذا العمل المتواضع سواء من قريب أو من بعيد



 
 

 إىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين

 الميم إني أسألك عمما نافعا ورزقا طيبا وعمال متقبال"

 "والتقل ليما أف والتنيرىما وقل ليما قوال كريما:"إلى الذي قال فييما جل ثناءه

 إلى من ينتفخ صدري بذكرىما وتطيب الحياة وتكتمل سعادتي بقربيما

 ألمتني بقمبيا وجوارىا وعطفت عميا بحنانيا وأعانتني بدعائيا وأنستني

 في السراء والضراء إلى شمس حياتي ومصدر سعادتي ألمي

 الحنونة حفظيا اهلل وأطال اهلل في عمرىا

لى الذي أنار السبيل وعممني الصبر كما عممني التواضع في الحياة  وا 

 إلى أجمل ىبة وىبني اهلل بيا أبي العزيز حفظو اهلل

 وأىدييا إلى كل من أخواتي و أخي نور اإلسالم وباألخص خطيبتي

لى كل من يعرفني من قريب أو بعيد لى كل من ساندنيوقدم لي الدعم وا   .وا 
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إهــــــــــــــــــــداء 

 

 

 :الحمد هلل الذي وفقنً فً انجاز هذا العمل المتواضع و الذي أهدٌه 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما " إلى من قال فٌهما هللا عزوجل 

أمً و أبً الكرٌمٌن حفظهما هللا و أطال فً عمرهما و قدرنً على رد جزء " ربٌانً صغٌرا 

 .من جمٌلهما 

إلى من أتقاسم معهم أجواء المحبة األسرٌة أخواتً و أخواتً و كل أفراد العائلة صغٌرها و 

 .كبٌرها 

 .إلى جمٌع من علمنً و ساعدنً خالل دربً الدراسً وساهم فً وصولً إلى ما وصلت إلٌه 

 .كما أهدي هذا العمل إلى كل طالب علم و إلى جمٌع األصدقاء و الزمالء 

 

 

 رٞػزذ هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : الملخص 

بعد األزمات المالٌة التً مست كبرى المؤسسات فً العالم ، أصبح التدقٌق الداخلً أداة ضرورٌة 

 .فً نظام الرقابة الداخلٌة ، حٌث أصبح ٌعتبر من بٌن الفاعلٌن الرئٌسٌن فً نظام الرقابة الداخلٌة 

و الجزائر كغٌرها من دول العالم التً عرفت فً السنوات األخٌرة انتشارا واسعا للفساد و 

 .االحتٌال ، مما دفع بغالبٌة المؤسسات إلى االهتمام بالتدقٌق الداخلً و نظام الرقابة الداخلٌة 

حٌث تهدف دراستنا إلى فحص كٌفٌة مساهمة التدقٌق الداخلً فً كفاءة و فعالٌة نظام الرقابة 

 .الداخلٌة من خالل تقٌٌمه لهذا النظام 

 . التدقٌق الداخلً ، الرقابة الداخلٌة ، فعالٌة :الكلمات المفتاحية 

 

Résumé : 

Suie aux scandales financiers qui ont touché les grands entreprises dans 

le monde . l’audit  interne  est devenu un outil  nécessaire dans le système 

de contrôle interne . en effet , il est considéré comme l’un des principaux 

acteurs de ce système . 

l’Algérie , comme les autres pays , a connu ces derniers années une large 

diffusion de corruption et de fraude , ce qui a l’audit interne et le 

systèmes de contrôle interne . 

l’objectif de cette thèse est d’examiner comment contribuer l’audit 

interne a l’efficacité et l’efficience du système de contrôle interne ,a 

travers de l’évaluation de ce système . 

Mots clés : l’audit interne , contrôle interne , efficacité   
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تٕطئخ 

 ُوذ ػشف حُؼخُْ ك٢ حُٞهض حُشحٖٛ ططٞسحص ًز٤شس ك٢ ٓخظِق حُٔـخالص ٝحُظ٢ أػشص رذٝسٛخ ك٢ 

طٞع٤غ حُٔئعغخص حالهظظخد٣ش ٝ ًزش كـْ أٗشطظٜخ ٝ طؼذد ػ٤ِٔخطٜخ ، ٝ ك٢ ظَ ٛزٙ حُظـ٤شحص 

. أطزق طط٣ٞش ٝطلغ٤ٖ حألدحء ك٢ حُٔئعغخص أٓشح الرذ ٓ٘ٚ 

 ٝ رٔخ إٔ حُٔئعغش طغؼ٠ ا٠ُ حُٞطٍٞ ُٔؼذالص ٗٔٞ عش٣ؼش ٓؼخ ُلشص ػ٠ِ حُزوخء ٝ حالعظٔشحس 

كال رذ ٖٓ حطخخرٛخ حُظذحر٤ش ٝ حإلؿشحءحص حُالصٓش ُظلخد١ حُٞهٞع ك٢ حألخطخس حُٔلظِٔش ُٜزح ٗـذ إٔ 

ٝظ٤لش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ أطزلض أٓشح ػشٝس٣خ ٝكظ٤ٔخ ُِٔئعغخص حُٔؼخطشس ك٤غ طؼظزش ٝظ٤لش 

حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٗشخؽ طو٢ٔ٤٤ رٜذف ا٠ُ كلض ٝ ٓشحؿؼش حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخعز٤ش ك٢ 

حُٔئعغش ُظلو٤ن حُذهش حُٔلخعز٤ش ٝ حُٔلخكظش ػ٠ِ حألطٍٞ ٝ كٔخ٣ظٜخ ٝ ًزُي ٓشحؿؼش ٝ طو٤٤ْ 

. أٗشطش حُٔئعغش ٝ ٓخظِق أٗظٔظٜخ 

ٝهذ ططٞسص اؿشحءحص ٝ ػ٤ِٔخص حُظذه٤ن ٖٓ أعخ٤ُذ حُٔشحؿؼش حُظو٤ِذ٣ش ا٠ُ حألعخ٤ُذ حُلذ٣ؼش ، 

رل٤غ طْ طش٤ًض ؿٜٞد ادحسس حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٗلٞ حُٔـخالص حألًؼش خطٞسس ٝرحص حأل٤ٔٛش حألًؼش ك٢ 

حُٔئعغش ٝ ًزُي ٣ؼظزش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش أكذ أْٛ حإلؿشحءحص حُظ٢ طظخزٛخ حُٔئعغخص ك٢ 

حُٔٞحؿٜش حُٔخخؽش ٝ حُلذ ٜٓ٘خ ، ك٤غ إٔ ٝػغ ٗظخّ سهخرش دحخ٤ِش كؼخٍ ٣شٌَ كٔخ٣ش حُٔئعغش ٖٓ 

حُٔخخؽش حُظ٢ طٞحؿٜٜخ ٣ٝوَ الكظٔخ٤ُش حُظؼشع ُٜخ ح٠ُ أد٠ٗ كذ ٌٖٓٔ ًٔخ ٣غخْٛ ك٢ طلو٤ن 

. أٛذحكٜخ 

: إشكبنٛخ انجحث 

يب يذٖ يسبًْخ انتذلٛك : ك٢ ػٞء ٓخ طوذّ طظِخض اشٌخ٤ُش ٛزح حُزلغ ك٢ حُغئحٍ حُشث٤غ٢ حُظخ٢ُ 

انذاخهٙ فٙ تفؼٛم َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ ؟ 

: ٝ ُإلؿخرش ػٖ ٛزٙ حإلشٌخ٤ُش حُشث٤غ٤ش طْ طـضثظٜخ ا٠ُ ٓـٔٞػش ٖٓ اشٌخ٤ُخص ؿضث٤ش ٢ٛ 

َٛ ٛ٘خى ػالهش ر٤ٖ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٝ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ؟ - 

٤ًق ٣ظْ طلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٢ حُٔئعغش حالهظظخد٣ش ؟ - 

ك٤ٔخ طظٔؼَ أ٤ٔٛش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ رخُ٘غزش ُِٔئعغش عِٞٗـخص ؟ - 

: فرضٛبد انجحث 

:  ٝ ُإلؿخرش ػٖ ػ٠ِ ٛزٙ حإلشٌخ٤ُخص حُـضث٤ش ػْ ط٤خؿش حُلشػ٤خص حُـضث٤ش حُظخ٤ُش 

 ٛ٘خى ػالهش طٌخ٤ِٓش ر٤ٖ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٝ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٤غ إٔ حُظذه٤ن :انفرضٛخ األٔنٗ 

. حُذحخ٢ِ ٣لون حُظؤ٤ًذ ٖٓ ط٘ل٤ز حُؼٞحرؾ حُشهخر٤ش رشٌَ طل٤ق 
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٣وّٞ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ رظلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٖٓ خالٍ حًظشخف ٗوخؽ حُوٞس ٝ : انفرضٛخ انثبَٛخ 

. حُؼؼق خالٍ ط٘ل٤ز ػ٤ِٔش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ، أ٣ؼخ طلذ٣ذ حُٔخخؽش 

 ُِظذه٤ن حُذحخ٢ِ أ٤ٔٛش رخُـش رخُ٘غزش ُِٔئعغش ك٤غ إٔ حػظٔخدٙ رـ٤ٔغ ٓوٞٓخطٚ :انفرضٛخ انثبنثخ 

. ٣غخْٛ رذسؿش ًز٤شس ك٢ طلو٤ن أٛذحف حُٔئعغش 

: أسجبة اختٛبر انًٕضٕع 

. (حُظذه٤ن ٝٓشحهزش حُظغ٤٤ش  )ٓٞػٞع حُزلغ ٣ظ٘خعذ ٓغ ٓـخٍ حُظخظض    - 

. حُشؿزش حُشخظ٤ش ك٢ حإلؽالع أًؼش ػ٠ِ ٛزح حُٔٞػٞع   - 

. حُذٝس حٌُز٤ش حُز١ ٣ِؼزٚ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٝ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٢ طلذ٣ذ ٌٓخٗش حُٔئعغش   - 

:  أْذاف انذراسخ 

ٓلخُٝش ٓؼشكش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٝ أ٤ٔٛظٚ    - 

طٞػ٤ق ٓذٟ كؼخ٤ُش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٢ حُٔئعغش    - 

طغ٤ِؾ حُؼٞء ػ٠ِ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٢ حُٔئعغش    - 

:  أًْٛخ انذراسخ 

  طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُٔٞػٞع ك٢ أ٤ٔٛش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ حُٔئعغخص حالهظظخد٣ش حُز١ أطزق 

ٖٓ حألدٝحص حُظ٢ طغخْٛ ك٢ ػٔخٕ حًظشخف ٓخظِق ؽشم حُظؼ٤َِ ٝ حُوؼخء ػ٠ِ ٗوخؽ 

ػؼق ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ حُٔغخٛٔش ك٢ طلؼ٤ِٚ ٖٓ خالٍ حُخذٓخص حالعظشخس٣ش ٝ 

. حُظؤ٤ًذ٣ش حُظ٢ ٣وذٜٓخ 

: يُٓج انذراسخ 

  ُإلؿخرش ػ٠ِ حإلشٌخ٤ُش حُٔطشٝكش ٝ حإلُٔخّ رـ٤ٔغ ؿٞحٗذ حُٔٞػٞع حػظٔذٗخ ك٢ دسحعظ٘خ 

ك٢ شطشٛخ حألٍٝ ٝ حُؼخ٢ٗ حُ٘ظش١ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُٞطل٢ رخػظزخسٙ ٜٓ٘ـخ ٓ٘خعزخ ُٔٞػٞع 

حُزلغ ، أٓخ ك٢ حُشطش حُؼخُغ كوذ حػظٔذٗخ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ حُز١ هٔ٘خ رٚ ٖٓ خالٍ 

. دسح٣ش كخُش ًخٕ حُٜذف ٜٓ٘خ ٛٞ ؿٔغ حُز٤خٗخص كٍٞ ٓٞػٞع حُذسحعش 

: يرجؼٛخ انذراسخ 

حػظٔذٗخ ك٢ رلؼ٘خ ػ٠ِ ػذس ٓشحؿغ ٓخظِلش ٜٓ٘خ حٌُظذ، ٝ حُٔـخالص ٝ حُشعخثَ ك٢ حُلظَ 

حُ٘ظش١، أٓخ ك٢ كظَ حُذسحعخص حُغخروش كوذ حػظٔذٗخ ػ٠ِ ٓزًشس طخشؽ ك٢ ٗلظ حُؼ٘ٞحٕ 

. ُذسحعظٜخ ٝ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص حُالصٓش
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 : تمهيد 

   ٌلعب التدقٌق الداخلً دورا مهما فً الحٌاة االقتصادٌة ، فهو من المواضٌع التً تعٌرها 

الجمعٌات المهنٌة فً جمٌع أنحاء العالم أهمٌة خاصة ، قصد تسٌٌر المؤسسة ومراقبة الوسائل 

المادٌة و البشرٌة و المالٌة و تدارك كل التالعبات و األخطاء الناجمة وراء العملٌات المتسلسلة 

 .داخل المؤسسة و تعتبر دراستها من الموضوعات المتقدمة أكادٌمٌا 

  كما أن التدقٌق الداخلً ٌخضع لمجموعة من المعاٌٌر التً تحكمه ، وٌتبع منهجٌة معٌنة للقٌام 

بمهمته بحٌث ٌمكن استعمال أسلوب العٌنات لتحقٌق أهدافه نظرا لتعدد العملٌات و األنشطة التً 

 .تقوم بها المؤسسة 

  و لدراسة أكثر تفصٌل للتدقٌق الداخلً ، سنحاول فً هذا الفصل عرض اإلطار النظري للتدقٌق 

 : الداخلً ، الذي قسم إلى ثالث مباحث هً 

 عموميات حول التدقيق : المبحث األول 

 اإلطار النظري للتدقيق الداخلي : المبحث الثاني 

 أساسيات التدقيق الداخلي : المبحث الثالث 
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 : عموميات حول التدقيق : المبحث األول 

ٌعتبر التدقٌق أحد فروع المعرفة االجتماعٌة التً تتأثر فً نشأتها و تطورها بتطور الحٌاة 

االجتماعٌة و االقتصادٌة للمجتمعات ، وهذا ما نحاول التطرق إلٌه فً هذا المبحث من خالل 

إبراز الفترة االنتقالٌة التً عرفها التدقٌق إلى ٌومنا هذا ، حٌث ٌمكننا التمٌٌز بٌن أنواع مختلفة 

من التدقٌق تختلف باختالف الزاوٌة التً ٌنظر إلى عملٌة التدقٌق من خاللها مع إبراز حقوق 

 .وواجبات المدقق 

 :نبذة تاريخية للتدقيق و مفهومه : المطلب األول 

التدقٌق كلمة مشتقة من اللغة الالتٌنٌة وتعنً الشخص الذي ٌتحدث بصوت عالً ، و قد نشأت 

هذه المهنة منذ القدم ، إذ أن الفراعنة و اإلمبراطورٌات القدٌمة فً بابل وروما و الٌونان كانوا 

ٌتحققون من صحة الحسابات عن طرٌق االستماع إلى المدقق فً الساحات العامة حول اإلٌرادات 

و المصروفات ، كما أن الخلٌفة عمر ابن الخطاب رضً هللا عنه قد جعل مواسم الحج فرصة 

لعرض حسابات الوالة و تدقٌقها ، علما أن التدقٌق كان ٌشمل المراجعة الكاملة و كان غرضه 

الرئٌسً اكتشاف الغش و الخطأ و محاسبة المسؤولٌن عنها ، وقد لخصت أهداف التدقٌق فً ذلك 

 .هو ألجل التأكد من نزاهة األشخاص المسؤولٌن عن األمور المالٌة " الوقت بمقولة 

و مع ظهور الثورة الصناعٌة فً برٌطانٌا و تطور الصناعة و التجارة و الزٌادة فً أنشطة 

المؤسسات و زٌادة الفجوة بٌن المالكٌن و تطور النظام الضرٌبً ، فان الهدف الرئٌسً للتدقٌق لم 

ٌتغٌر وهو اكتشاف الغش و الخطأ ، و لكن التغٌٌر المهم الذي طرأ خالل هذه الفترة و لغاٌة 

 م و هو االعتراف و الرغبة بوجود نظام محاسبً ألجل التأكد من دقة القوائم و البٌانات 1850

المحاسبٌة من قبل شخص مستقل و محاٌد ، و قد نص صراحة عن ذلك قانون الشركات 

 م ، األمر الذي أدى إلى تطوٌر مهنة التدقٌق ، وضرورة وجود أشخاص 1862االنجلٌزٌة 

مؤهلٌن ومدربٌن للقٌام بهذه المهمة ، فً هذه الفترة لم ٌتم االعتراف بأهمٌة الرقابة الداخلٌة بسبب 

االعتقاد السائد فً ذلك الوقت بأن الرقابة تتم بواسطة القٌد المزدوج ، باإلضافة إلى أن التدقٌق 

كان تدقٌقا تفصٌلٌا و لجمٌع العملٌات ، و لكن بتقدم الزمن و زٌادة حجم العملٌات و تطور 

األنظمة المحاسبٌة بدأ االعتراف و القبول بالتدقٌق بواسطة العٌنات و خصوصا بعد قضٌة البنك 

 إذ بٌن القاضً أثناء حكمه فً هذه القضٌة و 1895 فً برٌطانٌا سنة General Bankالعام
 :بالتالً فانه 1

فً حالة عدم وجود شك فً العملٌات ، فان االستفسارات القلٌلة تصبح مقبولة ومعقولة ، ولهذا 

 صحٌحةفان رجل األعمال عندما ٌختارون بعض الحاالت فلهم الحق من القول ان الحاالت األخرى 

. 

                                                             
 ، 2006 ، دار وائل للنشر و التدقٌق ، األردن ،3دكتور هادي التمٌمً ، مدخل إلى التدقٌق من الناحٌة النظرٌة و العامٌة ، ط-1
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 اعترف كتاب المحاسبة و التدقٌق بضروة أهمٌة الرقابة 1933 و لغاٌة 1900و فً الفترة من 

الداخلٌة و فائدتها للمؤسسات ، وكذلك زٌادة االعتراف بأهمٌة التدقٌق الحارجً وان أول من 

اعترف بهذه االهمٌة األستاذ دكسً الذٌن بٌن أن نظام الراقبة الداخلٌة الفعالة ٌعوض عن التدقٌق 

 :التفصٌلً ومن بٌن األهداف الرئٌسٌة للتدقٌق 

 اكتشاف الغض و الخطأ / 1

 اكتشاف و منع األخطاء الفنٌة  / 2

 اكتشاف األخطاء فً المبادئ المحاسبٌة  / 3

 و بموجبه اكتسب الدقق 1909أما فً مصر فقد بدأ تنظٌم مزاولة المهنة بصدور قانون لسنة 

 2.م تم انشاء جمعٌة المحاسبٌن و المراجعٌن المصرٌة 1946تقدٌرا و احتراما ، و فً سنة 

 :مفهوم التدقيق 

 :صدرت عدة تعارٌف حول التدقٌق أهمها ماٌلً 

 :التعريف األول 

التدقٌق : "  للتدقٌق كما ٌلً American Accountingجاء  تعرٌف الجمعٌة المحاسبٌة األمرٌكٌة

هو عملٌة منظمة و منهجٌة لجمع و تقٌٌم األدلة و القرائن بشكل موضوعً التً تتعلق بنتائج 

األنشطة و األحداث االقتصادٌة ، و ذلك لتحدٌد مدى التوافق و التطابق بٌن هذه النتائج و المعاٌٌر 

 ".المقررة ، و تبلٌغ األطراف المعنٌة بنتائج المرتجعة 

 :التعريف الثاني 

التدقٌق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلٌة و البٌانات و المستندات و الحسابات و الدفاتر الخاصة 

بالمشروع تحت التدقٌق فحصا انتقادٌا منظما قصد الخروج برأي فنً محاٌد عن مدى داللة 

القوائم المالٌة عن الوضع المالً لذلك المشروع فً نهاٌة فترة زمنٌة معلومة ، ومدى تصوٌرها 

 3.لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة 

 :التعريف الثالث 

 غٌر الذي أعدها أو الذي ٌستحدمها و –التدقٌق هو فحص للمعلومات من طرف شخص ثالث 

ٌحتاجها قصد اثبات مصداقٌتها ، من خالل مطابقتها لمعاٌٌر موضوعٌة نوعٌة ، و اعداد تقرٌر 

 .حول نتائج هذا الفحص مع الرغبة فً الرفع من فائدة هذه المعلومات 

 : أنواع التدقيق : المطلب الثاني 

                                                             
2

 18/19المرجع السابق ،ص-
 7 ، ص2014 ،1دكتور خالد أمٌن عبد هللا ، تدقٌق الحسابات ، ط- 3



انًذخم انُظر٘ ٔنًفبًْٛٙ نهتذلٛك انذاخهٙ:                                 األٔلانفصم   
 

5 
 

هناك أنواع عدٌدة للتدقٌق المحاسبً حٌث ٌكمن االختالف فً الزاوٌة التً ٌنظر الٌه منها ، اال ان 

 : ذلك ال ٌغٌر من جوهر عملٌة التدقٌق ، وسٌقوم بدراسة أنواع التدقٌق فً فروع كالتالً 

 : ٌنقسم التدقٌق من حٌث االلزام القانونً الى نوعٌن : من حيث االلزام  / 1

  : التدقيق االلزامي

ٌحتم القانون القٌام به ، حٌث ٌلزم المؤسسة بضرورة تعٌٌن مدقق خارجً لتدقٌق حساباتها و 

اعتماد القوائم المالٌة الختامٌة لها ، و ٌترتب عن عدم القٌام به وقوع المحالف تحت طائلة 

 .العقوبات المقررة 

 :التدقيق االختياري 

هو التدقٌق الذي ٌتم دون الزام قانونً ، حٌث تكون عملٌة التدقٌق بطلب من ادارة المؤسسة ، 

 .وتكون واجبات المدقق هنا محددة وفقا التفاقه المسبق مع الطالب لعملٌة التدقٌق 

 :ٌنقسم الى نوعٌن : من حيث مدى الفحص  / 2

  : (تفصيلي  )تدقيق شامل 

المقصود به أن تشمل عملٌة التدقٌق كافة القٌود و الدقاتر و المستندات و العمال التً تمت خالل 

السنة المالٌة ، و ٌتطلب هذا النوع من التدقٌق جهدا ووقتا كبٌرا باالضافة الى كونه ٌكلف نفقات 

باهظة ، فهو بتعرض مع عاملً الوقت و التكلفة و التً ٌحرص المدقق على مراعاتها 

 4.باستمرار

 :تدقيق اختياري 

ظهر هذا النوع من التدقٌق مع ظهور الشركات الكبرى ، و ٌرتكز على أساس فحص عٌنة ٌنتقٌها 

المدقق من مجموعة الدفاتر و السجالت و المستندات و الحسابات الخاصة بالمؤسسة على أن ٌتم 

 .و ٌعتمد حجم العٌنة على مدى قوة وسالمة نظام الرقابة الداخلٌة . تعمٌم النتائج 

 5:  ٌنقسم الى نوعٌن :من حيث التوقيت  / 3

 :التدقيق المستمر 

وهو التدقٌق الذي ٌتم بصورة مستمرة على مدار السنة المالٌة على أن ٌقوم المدقق فً النهاٌة 

بتدقٌق أخٌر للقوائم المالٌة بعد اقفال الدفاتر و الحسابات ، على ان ٌتم هذا التدقٌق وفق برنامج 

زمنً محدد ومنظم مسبقا و على أساسه ٌقوم المدقق بالتدقٌق على أساس هذا البرنامج و 

 .الموضوع المسطر مسبقا 

                                                             
  46/47 ، ص1990محمد سمٌر الصبان ، محمد الفٌومً ، المراجعة بٌن التنظٌر و التطبٌق ، الدار الجامعٌة ، بٌروت ،- 4
 22/23 ، ص2010 ،عمان ،1خالد راغب الخطٌب ، خلٌل محمد الرفاعً ، األصول العلمٌة و العملٌة لتدقٌق الحسابات ،ط- 5



انًذخم انُظر٘ ٔنًفبًْٛٙ نهتذلٛك انذاخهٙ:                                 األٔلانفصم   
 

6 
 

 :التدقيق النهائي 

هو التدقٌق الذي ٌتم بعد انتهاء السنة المالٌة و اعداد القوائم المالٌة فً شكل التقارٌر المالٌة التً 

 .ٌصادق علٌها كل من المدقق و مندوبٌة 

 :ٌنقسم الى نوعٌن : من حيث نطاق عملية التدقيق  / 4

 :التدقيق الكامل 

هو التدقٌق الذي ال تضع فٌه االدارة أو الطرق المتعاقدة مع المدقق قٌودا حول مجال ونطاق عمله 

، وهذا ال ٌعنً قٌام المدقق بفحص كل العملٌات التً تمت خالل الدورة ، ولمن ٌشترط فً تقرٌر 

المدقق فً نهاٌة عمله و الذي ٌتضمن رأٌه الفنً و المحاٌد أن ٌمس كل القائمة المالٌة دون 

 .استثناء 

 :التدقيق الجزئي 

هو العملٌات التً ٌقوم بها المدقق و تكون محدودة الهدف أو موجهة لغرض معٌن ، كفحص 

العملٌات النقدٌة خالل فترة معٌنة ، أو فحص عملٌات البٌع النقدي أو األجٌال خالل فترة محددة ، 

 6.أو فحص حسابات المخازن ، او التأكد من جرد المخزون 

  تنقسم الى نوعٌن :من حيث القائم بعملية التدقيق  / 5

 :التدقيق الداخلي 

هذا النوع من التدقٌق تقوم به مصلحة متواجدة على مستوى المؤسسة لها الحرسة التامة فً الحكم 

و تتمتع باالستقاللٌة  فً التصرف ، وتحول للتدقٌق الداخلً مهام التقٌٌم و التطابق و التحقق ، و 

 .عمل التدقٌق الداخلً هو عمل دائم كونه ٌنفذ من طرف مصلحة دائمة بالمؤسسة 

 7:التدقيق الخارجي 

 التدقٌق الخارجً هو الذي ٌتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة ، بغٌة فحص البٌانات و 

السجالت المحاسبٌة و الوقوف على تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة من أجل ابداء رأي محاٌد حول 

صحة وصدق المعلومات المحاسبٌة الناتجة عن النظام المحاسبً المولد لها ، وذلك العطائها 

المصداقٌة حتى تنال القبول العام و الرضا لدى مستعملً هذه المعلومات من األطراف الخارجٌة 

كربط بٌن التدقٌق  (المساهمون ، المستثمرٌن ، البنوك ، ادارة الضرائب و هٌئات أخرى  )

 .الداخلً و التدقٌق الخارجً 

 

                                                             
 24المرجع السابق ،ص- 6
 15 ،ص 2005 ، دٌوان المطبوعات ، الجزائر ،2محمد بوتٌن ، مراجعة ومراقبة الحسابات من النظرٌة الى التطبٌق ،ط- 7
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 أنواع التدقيق  ( 1 )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حقوق وواجبات المدقق : المطلب الثالث 

حتى ٌستطٌع المدقق أداء عمله بكفاءة و فعالٌة ٌنبغً أن ٌكون على دراٌة تامة بكل ماله 

من حقوق و ما علٌه من واجبات و مسؤولٌات وفقا لما تقضً به قواعد و مبادئ المدقق من ناحٌة 

 .و لما جرى علٌة العرف فً مجال التدقٌق من ناحٌة أخرى 

 :تتمثل في : حقوق المدقق  / 1

حق طلب أي دفاتر أو مستندات أو سجالت و االطالع علٌها للحصول على بٌان معٌن - 

 .أو معلومة أو تفسٌر نتٌجة معٌنة 

 .حق طلب أي تقارٌر أو استفسار معٌن حول عملٌة معٌنة من أي مسؤول - 

 أنواع التدقيق

من حيث مدى  من حيث اإللزام

 الفحص

من حيث 

 التوقيت

من حيث نطاق 

 عملية التدقيق

من حيث القائم 

 بعملية التدقيق

تدقيق 

 إلزامي 

تدقيق 

 اختياري 

تدقيق 

 شامل 

تدقيق 

 اختياري 

تدقيق 

 مستمر 

تدقيق 

 نهائي

تدقيق 

 كامل 

تدقيق 

 جزئي 

تدقيق 

 داخلي 

تدقيق 

 خارجي 
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 .فحص و تدقٌق الحسابات و السجالت وفقا للقوانٌن و اللوائح - 

 .الحق فً جرذ الخزائن المختلفة فً الشركة عند الحاجة الى ذلك - 

 .الحق فً تدقٌق باقً أصول المؤسسة و كذلك التحقق من التزاماتها المستحقة - 

 .الحق فً دعوة الجمعٌة العامة للمساهمٌن لالنعقاد عند الحاجة - 

الحق فً حضور اجتماعات الجمعٌة العامة للمساهمٌن بصفته الشخصٌة ، و بذلك لتقدٌم - 

 8.تقرٌر و عرضه و مناقشته و الرد على االستفسارات 

 .الحق فً الحصول على أتعابه - 

 :واجبات المدقق  / 1

 .الفحص و التدقٌق الفعلً لحسابات المؤسسة و دفاترها - 

 .التأكد من مدى قوة نظام الرقابة الداخلٌة - 

 .التحقق من القٌم المسجلة لعناصر األصول و الخصوم - 

 .التأكد من أن األصول ملكا للمؤسسة - 

 .االطالع على قرارات مجلس االدارة - 

 .تقدٌم التوصٌات و االقتراحات - 

 االطار النظري للتدقيق الداخلي : المبحث الثاني 

تستمد مهنة التدقٌق نشأتها من حاجة االنسان الى التحقق من صحة البٌانات المحاسبٌة التً 

و ازدادت الحاجة الى . ٌعتمد علٌها فً اتخاذ قراراته ، و التأكد من مطابقة تلك البٌانات الواقع 

التدقٌق الداخلً بعد الحرب العالمٌة الثانٌة نتٌجة كبر حجم الشركات وتوسعها الجغرافً ، حٌث 

أصبح التدقٌق الداخلً فً الوقت الحاضر بالغ االهمٌة ٌهدف الى اكتشاف األخطاء و الغش 

 .باعتباره أداة ادارٌة ٌمكن االعتماد علٌها فً ترشٌد العملٌة االدارٌة و التشغٌلٌة 

 ماهية التدقيق الداخلي : لمطلب األول ا

 : تعددت التعرٌفات التً تناولت التدقٌق الداخلً ، نذكر منها ماٌلً 

  :التعريف األول

                                                             
 104/105 ، ص2010 ، دار البداٌة ، عمان ،1دكتور زهٌر حطرب ، علم تدقٌق الحسابات ،ط- 8
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عرف معهد المراجعٌن الداخلٌٌن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التدقٌق الداخلً أنه نشاط 

تقٌٌمً مستقل ٌهدف إلى مراجعة العملٌات المالٌة و المحاسبٌة وغٌرها من العملٌات لخدمة 

اإلدارة ، باإلضافة الى القٌام بالرقابة اإلدارٌة و الخاصة بقٌاس فعالٌة األدوات الرقابٌة المستخدمة 
9. 

 :التعريف الثاني 

التدقٌق الداخلً هو وظٌفة إدارٌة تابعة إلدارة المؤسسة ، لتعبر عن نشاط داخلً مستقل 

إلقامة الرقابة االدارٌة بما فٌها المحاسبٌة لتقٌٌم مدى تماشً النظام مع ما تتطلب اإلدارة أو العمل 

 .على حسن استخدام الموارد بما ٌحقق الكفاٌة اإلنتاجٌة القصوى 

 :التعريف الثالث 

عرف مجمع المدققٌن الداخلٌٌن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التدقٌق الداخلً بأنه وظٌفة 

ٌدٌها الموظفون من داخل المشروع و تتناول الفحص االنتقادي لإلجراءات والسٌاسات و التقٌٌم 
المستمر للخطط و السٌاسات اإلدارٌة و إجراءات الرقابة الداخلٌة ، ذلك بهدف التأكد من تنفٌذ 10

هذه السٌاسات اإلدارٌة و التحقق من أن مقومات الرقابة الداخلٌة سلٌمة و معلوماتها سلٌمة ودقٌقة 

 .و كافٌة 

 :التعريف الرابع 

نشاط مستقل للتقٌٌم داخل المؤسسة ، ٌعمل على مراجعة النواحً المحاسبٌة و المالٌة و 

األعمال األخرى ، و ذلك لخدمة االدارة ، كما أنها رقابة ادارٌة تقوم بقٌاس و تقٌٌم الوسائل 

 .األخرى للرقابة 

 أهمية و أهداف التدقيق الداخلي : المطلب الثاني 

لقد تبوأت وظٌفة التدقٌق الداخلً مكانة فً معظم المؤسسات و الشركات ، حٌث تعتبر 

وظٌفة التدقٌق الداخلً من أهم الوظائف التً تتمٌز بها الشركة الحدٌثة للمحافظة على الموارد 

 .المتاحة و اطمئنان مجلس االدارة الى سالمة العمل 

 :أهمية التدقيق الداخلي / 1

تمكن أهمٌة التدقٌق الداخلً فً كونه رقابة فعالة تساعد االدارة المنشأة و مالكها على 

رفع جودة األعمال و تقٌٌم األداء ، لذلك ظهرت و تطورت وزادت أهمٌتها نتٌجة تضافر 

 :مجموعة من العوامل المتمثلة فٌما ٌلً 

 .كبر حجم المنشأت و تعدد عملٌتها - 
                                                             

فتحً رزق السوافٌري و اخرون ، االتجاهات الحدٌثة فً الرقابة و المراجعة الداخلٌة ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر ، االسكندرٌة - 9

 45 ، ص2002،
 61 ،ص1المدخل الحدٌث لتدقٌق الحسابات ، دار الصفاء ، عمان ،ط: ح .أ.جمعة - 10
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اضطرار االدارة الى تعوٌض السلطات و المسؤولٌات الى بعض االدرات الفرعٌة - 

 .بالمنشأة 

حاجة ادارة المنشأة الى بٌانات دورٌة ودقٌقة لرسم السٌاسات و التخطٌط وعمل - 

 .القرارات 

حاجة الجهات الحكومٌة وغٌرها الى بٌانات دقٌقة التخطٌط االقتصادي و الرقابة - 

 .الحكومٌة 

 11.حاجة ادارة المنشأة الى حماٌة وصٌانة أموالها من الغش و السرقة و األخطاء - 

 و ٌناقش الباحثون فً كٌفٌة قٌام الوظٌفة باضافة القٌمة وٌقررون أن الهدف بالنسبة 

للتدقٌق الداخلً ٌدفعنا فً البداٌة الى تحدٌد المستفٌد من خدمات التدقٌق الداخلً ، حٌث ٌرى أنه 

 : لمعرفة القٌمة الناتجة عن التدقٌق الداخلً فان المطلوب تحدٌد مجموعة من االمور من بٌنها 

 .تحدٌد توقعات تلك األطراف فً وظٌفة التدقٌق الداخلً وبما ٌمكن من اضافة القٌمة - 

 .تحدٌد الطاقات و الموارد الالزمة - 

 .تقٌٌم مهارة و أنشطة وظٌفة التدقٌق - 

ال شك أن أهمٌة التدقٌق الداخلً تتمثل فً مدى قدرة هذه الوظٌفة على اضافة القٌمة ، 

حٌث نص التعرٌف الذي وضعه المدققٌن الداخلٌٌن بوضوح على أن قٌام التدقٌق الداخلً بدوره 

االستشاري و التأمٌنً انما ٌهدف باألساس الى اضافة القٌمة للشركة وهذه القٌمة تتحقق من خالل 

 .قٌامها بواجبها التقوٌمً و البنائً ودعم قدرة التنظٌم على تحقٌق أهداف التنظٌم االستراتٌجٌة 

 :أهداف التدقيق الداخلي  / 2

تطورت أهداف التدقٌق الداخلً بتطوٌر األوضاع االقتصادٌة و االجتماعٌة فً منشأة 

األعمال لمساعدة االدارة لالطالع على مسؤولٌاتها المختلفة و مواجهة التحدٌات االقتصادٌة و 

 : االجتماعٌة المحلٌة و الدولٌة و تتمثل تلك األهداف فً 

 :هدف الحماية 

 .التأكد من سالمة المعلومات المحاسبٌة المعدة و مدى االعتماد علٌها - 

 .التأكد من المالئمة بٌن أسالٌب القٌاس و السٌاسات و الخطط و القوانٌن الموضوعة - 

 .المحافظة على أصول المؤسسة من جمٌع أنواع الخسائر - 

 .التأكد من انجاز األهداف الموضوعة للعملٌات التشغٌلٌة - 

                                                             
 88،ص2020 ، األردن ،1زاهرة عاطف سواد ، مراجعة الحسابات و التدقٌق ، دار الدراسة ،ط- 11
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 .التأكد من استخدام االقتصاد الكفء للموارد - 

 .التعرف على األخطاء و أوجه التالعب - 

 :هدف البناء و التطوير 

قٌاس و تقٌٌم فعالٌة أسالٌب الرقابة سواء كانت محاسبٌة و مالٌة أو أسالٌب رقابٌة  - 
 .متعلقة بالعملٌات التشغٌلٌة و ذلك للتحقق من مدى كفاٌتها 12

 . متابعة تنفٌذ األداء و تقوٌمه من حٌث الجودة و تحقٌق الكفاٌة االدارٌة بصفة عامة - 

 تقدٌم التوصٌات و المقترحات التً ٌرى المراجع فائدتها  - 

 :أنواع التدقيق الداخلي : المطلب الثالث 

 13:ٌوجد هناك أربع أنواع التدقٌق الداخلً و المتمثلة فً 

  : التدقيق التشغيلي

ٌتضمن التدقٌق التشغٌلً الشامل مراجعة الطرق و االجراءات التشغٌلٌة للمؤسسة من أجل 

تحدٌد كفاءتها وفعالٌتها ، و ذلك من اجل تقدٌم التوصٌات لتحسٌن االجراءات ، و التدقٌق 

التشغٌلً غالبا ماٌتضمن مراجعة السٌاسات فً المجاالت التً ٌجب أن تعمل بكفاءة من أجل تلبٌة 

 .أهداف المؤسسة الفعالٌة و تحقٌق األهداف فً أحسن ما ٌمكن و بالطرٌقة األقل هدرا للموارد 

 :التدقيق المالي 

ان أحد األهداف وراء التدقٌق المالً هو مساعدة المدققٌن الخارجٌٌن عند قٌامهم بالتحقٌق 

المالً التقلٌدي ، و ٌنتج عن هذا التدقٌق تقارٌر تظهر ما اذا كانت المعلومات المالٌة التارٌخٌة قد 

 : عرضت لألطراف الخارجٌة مثل الدائنٌن ، وٌمكن ان تشمل خصائص التدقٌق المالً االتً 

 14.أن ٌكون هدف التدقٌق المالً اضافة المصداقٌة لتمثل االدارة فً القوائم المالٌة - 

 .ان المدقق شخص مستقل عن ادارة المؤسسة - 

تكوٌن المدققٌن ألمرائهم على أساس العدالة الشاملة ، و ذلك وفقا للمبادئ المحاسبٌة - 

. المتعارف علٌها و المقبولة قبوال عاما للقوائم المالٌة ، وذلك على أساس االختٌار 

 

                                                             
المؤسسة العمومٌة للتعلٌم الفنً و التدرٌب المهنً و االدارة العامة لتصمٌم و تطوٌر المناهج ، كتاب مراجعة ورقابة داخلٌة ، - 12

 51المملكة العربٌة السعودٌة ،ص
13 
 30المرجع السابق ،ص- 14
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 :تدقيق تكنولوجيا أو نظم المعلومات 

ٌقصد بتدقٌق تكنولوجٌا التدقٌق االلكترونً ، أو نظم المعلومات عملٌة تطبٌق أي نوع من 

األنظمة باستخدام تكنولوجٌا المعلومات لمساعدة المدقق فً التخطٌط و الرقابة و توثٌق أعمال 

التدقٌق ، لذا فان التدقٌق االلكترونً ٌتمثل فً استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً عملٌة التدقٌق 

 .لمساعدة المدقق عبر مراحل التدقٌق المختلفة من تخطٌط ورقابة وتوثٌق 

 :تدقيق االلتزام 

ٌقصد به تدقٌق التطابق ، أي أن تدقٌق االلتزام تقٌس مدى التزام التدقٌق و مطابقته مع 

بعض المعاٌٌر الموضوعة مسبقا ، وبعض المجاالت التً تحتاج فٌها تحدٌد االلتزام و التً ٌمكن 

 :أن تكون بحاجة الى المراجعة ، وتشمل كاالتً 

 .تحدٌد االلتزام بالسٌاسة أو االجراءات الموضوعة مسبقا من قبل االدارة - 

 .تحدٌد مدى االلتزام بالقوانٌن و التشرٌعات - 

 أنواع التدقٌق الداخلً  ( 2 )                                   الشكل 

 

 

 

 

 

 

 :أساسيات التدقيق الداخلي : لمبحث الثالث ا

تتم ممارسة التدقٌق الداخلً فً بٌئات قانونٌة وثقافٌة محتلفة و متنوعة ، لصالح مؤسسات 

تختلف من ناحٌة األهداف و الحجم و التعقٌد و الهٌكلة ، كما تتم ممارسة التدقٌق الداخلً من قبل 

أشخاص من داخل المؤسسات أو من خارجها ومع أن تلك االختالفات قد تؤثر فً ممارسة التدقٌق 

الداخلً فً كل بٌئة على حدة فان التقٌٌد بالمعاٌٌر الدولٌة للممارسة المهنٌة للتدقٌق الداخلً ٌشكل 

 .أمرا أساسٌا لكً ٌتمكن المدققون الداخلٌون من نشاط التدقٌق الداخلً من الوفاء بمسؤولٌاتهم 

 

 

 أنواع التدقيق الداخلي

تدقيق 

 تشغيلي

التدقيق 

 المالي
تدقيق 

 التكنولوجيا

 

تدقيق 

 االلتزام
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 معايير التدقيق الداخلي : المطلب األول 

 :تتألف المعاٌٌر من قسمٌن أساسٌن 

 :معايير األداء  / 1

هً مجموعة المعاٌٌر التً ركزت على وصف وبٌات طبٌعٌة نشاط التدقٌق الداخلً 

وتوفر أساس لكٌفٌة قٌاس جودة  أداء هذه الخدمات و تتضمن هذه المجموعة سبعة معاٌٌر رئٌسٌة 

 :وٌنقسم كل معٌار رئٌسً الى عدة معاٌٌر فرعٌة ٌتم تناولها فٌما ٌلً 

على مدٌر المدققٌن أن ٌدٌر أنشطة :  ادارة نشاط االتدقٌق الداخلً 2000المعٌار رقم 

 .التدقٌق الداخلً على نحو فعال لما ٌحقق قٌمة عالٌة للمؤسسة 

على مدٌر المدققٌن أن ٌضع الخطط الخاصة بالمخاطر :  التخطٌط 2010المعٌار رقم 

 .لتحدٌد أولوٌات نشاط التدقٌق الداخلً بما ٌتماشى مع األهداف التنظٌمٌة 

على المدٌر التنفٌذي للتدقٌق أن ٌوصل لالدارة :  االتصال و الموافقة 2020المعٌار رقم 

العلٌا و مجلس االدارة خطط أنشطة التدقٌق الداخلً ومتطلبات تنفٌذ تلك الخطط بما فً ذلك 
 .التغٌرات الزمنٌة 15

ٌجب على مدٌر ادارة التدقٌق التأكد من أن الموارد :  ادارة الموارد 2030المعٌار رقم 
 .أنشطة التدقٌق الداخلً كافٌة مناسبة ، وموزعة بطرٌقة فعالة لتحقٌق الخطة المعتمدة 16

ٌجب على مدٌر التدقٌق الداخلً أن ٌضع :  السٌاسات و االجراءات 2040المعٌار رقم 

السٌاسات و االجراءات الالزمة لتوجٌه عمل نشاط التدقٌق الداخلً ، حٌث ٌعتمد شكل و محتوى 

 .هذه السٌاسات و االجراءات على حجم وهٌكل نشاط التدقٌق الداخلً ودرجة عمله 

ٌنبغً على مدٌر التدقٌق الداخلً أن ٌعمل على توصٌل :  التنسٌق 2050المعٌار رقم 

المعلومات وتنسٌق األنشطة مع األطراف الداخلٌة و الخارجٌة لتأكٌد المالئمة و الخدمات 

 .االستشارٌة وضمان التغطٌة الصحٌحة وتخفٌض االزدواج فً الجهود المبذولة 

ٌجب على مدٌر التدقٌق :  رفع التقرٌر الى مجلس االدارة العلٌا 2060المعٌار رقم 

الداخلً أن ٌرفع تقارٌره على نحو دوري الى مجلس االدارة العلٌا عن أهداف أنشطة التدقٌق 

الداخلً وعن طرٌق السلطات و المسؤولٌات المتصلة بخطة العمل ، وٌنبغً أن ٌشمل كذلك 

 .قضاٌا المحاطر الجوهرٌة وقضاٌا الرقابة 

 مسؤولٌات المؤسسة و الجهات الحارجٌة المقدمة للخدمات عن التدقٌق 2070المعٌار رقم 

عندما تقوم جهة خارجٌة بتقدٌم خدمات كالخدمات التً ٌقدمها نشاط التدقٌق الداخلً ، : الداخلً 

                                                             
 2كارٌن أسو و اخرون، المعاٌٌر الدولٌة للممارسة المهنٌة للتدقٌق الداخلً ، لبنان ،ص- 15
 103فتحً رزق السوافٌري و اخرون ، مرجع سابق ،ص - 16
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ٌجب على هذه الجهة توجٌه ادراك المنشأة نحو مسؤولٌاتها فً الحفاظ على فعالٌة نشاط التدقٌق 

 .الداخلً 

ٌنبغً أن تشمل عملٌة التوصٌل على أهداف :  معاٌٌر توصٌل النتائج 2410المعٌار رقم 

 .المهمة ونطاقها باالضافة الى االستنتاجات و التوصٌات القابلة للتطبٌق و حفظ العمل 

ٌنبغً أن تتسم عملٌة التوصٌل بالدقة و الموضوعٌة :   جودة التوصٌل 2420المعٌار رقم 

 .و الوضوح و االٌجار ، كما ٌنبغً ان تكون بناءة و كاملة و أن تتم فً الوقت المناسب 

 : معايير الصفات  / 2

ٌجب تحدٌد هدف و صالحٌة :  األهداف و الصالحٌات و المسؤولٌات 1000المعٌار رقم 

 .ومسؤولٌة نشاط التدقٌق الداخلً بشكل رسمً ضمن وثٌقة التدقٌق الداخلً 

ٌجب تنفٌذ أعمال التدقٌق :  الكفاءة وبذل العناٌة المهنٌة الالزمة 1200المعٌار رقم 

 .الداخلً بكفاءة ومهارة مع بذل العناٌة المهنٌة المطلوبة 

على المدققٌن الداخلٌٌن امتالك المعرفة ، المهارات و :  الكفاءة 1210المعٌار رقم 

 .الكفاءات المطلوبة النجاز مسؤولٌاتهم الفردٌة وعلى نشاط التدقٌق الداخلً 

ٌجب على المدققٌن الداخلٌٌن امتالك :  بذل العناٌة المهنٌة الالزمة 1220المعٌار رقم 

العناٌة و المهارة المتوقعان من المدقق الداخلً المؤهل ، و الٌعنً بذل العناٌة أي أن المدقق 
 .الداخلً معصوم من ارتكاب األخطاء 17

 18: أدوات التدقيق الداخلي : المطلب الثاني 

ٌستخدم المدقق الداخلً فً اطار مهمته عدة أدوات لتحقٌق األهداف التً ٌرٌد التوصل 

 : الٌها ، و تتصف هذه األدوات بثالث خصائص أساسٌة 

ال تستخدم هذه األدوات بشكل منهجً وانما ٌختار المدقق األداة المناسبة لتحقٌق الهدف - 

 .المراد تحقٌقه 

ال ٌقتصر استخدام هذه األدوات على التدقٌق الداخلً بل ٌعتمد استخدامه الى أطراف - 

 ....عدٌدة كالمدققٌن الخارجٌٌن و المستشارٌن 

ٌمكن ان ٌستخدم المدقق أداتٌن مختلفتٌن فً اطار عملٌة التدقٌق واحدة تخص نفس - 

 .العنصر بحٌث تستخدم األداة الثانٌة لتحقق من النتائج ثم التوصل الٌها باستخدام األداة األولى 

                                                             
 104المرجع السابق ، ص- 17
محمد أمٌن عبادي ، مساهمة المراجعة الداخلٌة فً تقٌٌم نظام المعلومات المحاسبً للمؤسسة ، مذكرة ماجستر ، فرع ادارة - 18

 2007/2008أعمال ، جامعة الجزائر ،
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األداة الوصفٌة و األدوات :   و ٌمكن تصنٌف  هذه األدوات الى نوعٌن أساسٌن 

 .االستفهامٌة 

  : األدوات الوصفية / 1

 : لسير االحصائي ا

هو أداة تسمح انطالقا من عٌنة محددة ، ٌتم اختٌارها بطرٌقة عشوائٌة ، من المجتمع محل 

 .الدراسة الى تعمٌم الصفات المالحظة فً العٌنة على كامل  المجتمع 

 : تصور السير 

ٌقوم المدقق الداخلً بتحقٌق الهدف أو األهداف المراد تحقٌقها وهو ماٌسمح بتحدٌد الرقابة 

 .التً ٌجب القٌام بها بهدف نوع الخطأ أو األخطاء التً ٌرٌد المدقق أن ٌتحقق منها 

 :اختيار العينة 

 :نمٌز نوعٌن من العٌنات 

 : و تستخدم فً هذه الحالة : العينات االحصائية  / 1

العٌنات العشوائٌة ، حٌث تعطً أرقام السلسلة من المفردات و تختار مفردات العٌنة - 

 .الستخدام جدول العٌنات العشوائٌة 

 19.طرٌقة السٌر الترتٌبً ، اي انطالقا من نقطة معٌنة ٌتم اختٌار المفردات بشكل مرتب- 

 : وٌتم اختٌارها باستخدام ماٌلً :العينات الغير االحصائية  / 2

الطرٌقة الموجهة الشخصٌة ، بتعمد المدقق فً اختٌار العٌنة حسب حدسه الشخصً و - 

 .اعتمادا على مؤهالته و خبراته 

 : المقابلة 

ٌهدف المدقق من خاللها الى الحصول على مجموعة من المعلومات و ٌخضع االستجواب 

 : الى مجموعة من الشروط 

ٌجب احترام خط السلطة وعد القٌام بأي استجواب دون علم المسؤول األول عن القسم  - 

. 

 . التذكٌر بمهمة التدقٌق و أهدافها و اعالم الطرف المستوجب بسبب و كٌفٌة االستجواب -

                                                             
 124المرجع السابق ، ص-19
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ٌقوم المدقق بعرض الصعوبات ، المشاكل ، ونقاط الضعف التً تم اكتشافها قبل بداٌة  - 

 .االستجواب 

ٌجب أن ٌصادق الطرف المستجوب عن نتائج االستجواب المخاصمة قبل تقدٌمها الى  -

 .المسؤولٌن 

 :األدوات االستفهامية  / 2

و نمٌز المالحظة المادٌة ، السرد ، المخطط الوظٌفً ، جدول تحلٌل األعمال ، مخطط 

 :التدقٌق ، فٌما ٌلً 

 :المالحظة المادية 

من الممكن أن ٌعتمد المدقق فً عملٌة التدقٌق على المالحظة المادٌة المباشرة للتحقق من 

 .تطابق ماهو مدون على الوثائق مع ما هو موجود فعال فً الواقع 

 : السرد 

: تتمٌز بعض مراحل التدقٌق بصعوبة وصفها وٌلجأ المدقق الى السرد لوصف النظام 

 .وتمٌز بٌن نوعٌن السرد الذي ٌقوم به الشخص الخاضع للتدقٌق و سرد ٌقوم به المدقق 

  :المخطط الوظيفي

 ٌقوم المدقق الداخلً باعداد المخطط الوظٌفً انطالقا من المعلومات التً تحصل علٌها 

من عملٌات االستجواب و المالحظة و السرد التً قام بها فً بداٌة المهمة ، ٌهدف هذا المخطط 

 20.مختلف الوظائف فً المؤسسة الى جانب األشخاص المسؤولٌن عن القٌام بها

 :جدول تحليل األعمال 

 ٌستخدم هذا الجدول لتحلٌل الوظائف أو االجراءات محل الدراسة الى أعمال أولٌة بهدف 

 .تحدٌد نقائض الفصل بٌن الوظائف داخل المؤسسة و معالجتها 

 :خرائط التدقيق 

تبٌن هذه الخرائط دورة انتقال بٌن مختلف الوثائق ، مرتكز المسؤولٌة ، وٌتم من خاللها 

تحدٌد أصل الوثٌقة و القنوات التً تمر بها حتى تصل المستخدم النهائً ، وهً تقدم نظرة كاملة 

. عن تسلسل المعلومات و اجراءات انتقالها 
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 :قوائم االستقصاء 

و تسمى كذلك قوائم االستبٌان ، و هً قائمة نموذجٌة تشمل مجموعة واقعٌة من األسئلة و 

التً تتناول جمٌع نواحً النشاط داخل المؤسسة ، وخاصة العملٌات المعتادة مثل العملٌات النقدٌة 

 ... ، عملٌات الشراء و البٌع 

 :صالحيات التدقيق الداخلي : المطلب الثالث 

حتى ٌستطٌع المدقق الداخلً ادارة عمله بكفاءة و فعالٌة ٌنبغً علٌه أن ٌكون على علم 

بكامل مسؤولٌته وصالحٌاته ، وفقا لما تقتصً به مبادئ و معاٌٌر التدقٌق الداخلً ، وبما أن 

الغرض الرئٌسً للتدقٌق الداخلً ٌتمثل فً مساعدة جمٌع أعضاء ادارة المؤسسة على تأدٌة 

وظائفهم بطرٌقة فعالة عن طرٌق امدادهم بتحالٌل موضوعٌة للبٌانات المعروضة علٌهم و تقارٌر 

 .عن نشاط المؤسسة 

وحتى ٌتمكن التدقٌق الداخلً من تحقٌق ذلك الغرض بكفاءة وفعالٌة فانه البد أن ٌكون 

 : مدٌر و مدققً قسم التدقٌق الداخلً متمتعٌن بمجموعة من الصالحٌات أهمها ماٌلً 

الوصول غٌر المشروط أو المقٌد لجمٌع أنشطة وسجالت و ممتلكات وموظفً - 

 .المؤسسة

 .الحق فً طلب خدمات خاصة من خارج المؤسسة اذا لزم األمر - 

تحدٌد نطاق عمل التدقٌق بما فٌه اختٌار األنشطة و تطبٌق األسالٌب و التعلٌمات - 

 .المطلوبة لتحقٌق أهداف التدقٌق 

الحصول على المساعدة المطلوبة من موظفً المؤسسة فً كافة قطاعاتها ، أي أن جمٌع - 

موظفً المؤسسة مساعدة المدققٌن الداخلٌٌن و التعاون معهم بشكل كامل و اعطاء األولوٌة الجابة 

 .طلباتهم بدون قٌود تحقٌقا للفائدة الموجودة من التدقٌق الداخلً فً المؤسسة 
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 :خالصة الفصل 

مهمة التدقٌق الداخلً فً مراقبة السجالت و تقٌٌم األعمال داخل المؤسسة أدى الى 

مصداقٌة و نزاهة القوائم المالٌة ، حٌث تعتبر مهنة المدقق مستقلة داخل المؤسسة ، ٌستطٌع 

مراجعة الحسابات المالٌة و االدارٌة التً تهدف الى اكتشاف التالعبات و تصحٌحها تدرٌجٌا ، كل 

 .هذا أدى الى زٌادة القٌام بعملٌة التدقٌق التً ٌمكن من خاللها تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة 
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 :تمهيد 

      ٣ؼظزش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٢ أ١ ٓئعغش رٔؼخرش خؾ حُذكخع حألٍٝ حُز١ ٣ل٢ٔ ٓظخُق 

حُٔغخ٤ٖٔٛ رظلش خخطش ًٝخكش حألؽشحف رحص حُظِش رخُٔئعغش رظلش ػخٓش ،ك٤غ إٔ ٗظخّ حُشهخرش 

حُذحخ٤ِش ٛٞ حُ٘ظخّ حُز١ ٣ٞكش حُلٔخ٣ش ُؼ٤ِٔش اٗظخؽ حُٔؼِٞٓخص حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حالػظٔخد ػ٤ِٜخ ك٢ 

. حطخخر هشحسحص حالعظؼٔخس حُغ٤ِٔش 

     ٝ ٣ـذ إٔ ٣ؼٌظ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ؽز٤ؼش أٝؿٚ حُ٘شخؽ حُٔخظِلش ك٢ حُٔئعغش ، ك٘ظخّ 

حُشهخرش حُز١ ٣طزن ك٢ ٓئعغش ٓؼ٤٘ش هذ ال ٣ظِق ُِظطز٤ن ك٢ ٓئعغش أخشٟ ػالٝس ػ٠ِ ػشٝسس 

إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُ٘ظخّ حهظظخد٣خ رٔؼ٠٘ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُ٘ظخثؾ حُٔظٞهؼش رؤهَ طٌخ٤ُق ٌٓٔ٘ش ٝ إٔ ٣ٌٕٞ 

. ٛزح حُ٘ظخّ ٝحػلخ ٝعٜال ٝ ٓلٜٞٓخ ُذٟ حُوخث٤ٖٔ رظطز٤وٚ 

  ٝ ع٤ظْ ك٢ ٛزح حُلظَ دسحعش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ ػالهظٚ رخُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٖٓ خالٍ ػالػش 

: ٓزخكغ ًخُظخ٢ُ 

ػًٕيٛبد حٕل َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ  : انًجحث األٔل 

يٛكبَٛسيبد َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ  : انًجحث انثبَٙ 

 دٔر انتذلٛك انذاخهٙ فٙ تفؼٛم َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ  : انًجحث انثبنث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ ٔػاللتٓب ثبنتذلٛك انذاخهٙ:                                 ثبَٙ انفصم ال  
 

21 
 

ػًٕيٛبد حٕل َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ  : انًجحث األٔل 

    ٖٓ أؿَ ػٔخٕ حالعظٔشحس٣ش ٝ حُ٘ٔٞ ُِٔئعغخص خخطش ك٢ ظَ حُظطٞس حالهظظخد١ ٝ ٓخ طخكزٚ 

ك٢ ًَ ح٤ُٔخد٣ٖ حالهظظخد٣ش ، ًخٕ ُضحٓخ ػ٠ِ ٛزٙ حألخ٤شس إٔ طظْٔ ٗظخّ كؼخٍ ُِشهخرش حُذحخ٤ِش ، ٝ 

ٖٓ أؿَ اػطخء ٗظشس أٝػق كٍٞ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ع٘ظطشم ك٢ ٛزح حُٔزلغ ا٠ُ ٓخظِق 

. حُٔلخ٤ْٛ حُخخطش رخُٔٞػٞع 

. َشأح ٔ يفٕٓو انرلبثخ انذاخهٛخ : انًطهت األٔل 

: َشأح َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ : أٔال 

   إ  كٌشس ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٢ كذ رحطٚ هذ٣ْ ٝ عخدص رذسؿخص ٓظلخٝطش ، اال إٔ حالٛظٔخّ رٜخ 

حصدحد ك٢ أٝحخش حُ٘ظق حألٍٝ ٖٓ حُوشٕ حُؼشش٣ٖ رغزذ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ عخػذص ػ٠ِ 

رُي ٝٗزًش ٜٓ٘خ ًزش كـْ حُٔئعغخص ٝطؼذد حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طوّٞ رٜخ ، حػطشحس حإلدحسس ا٠ُ طٞص٣غ 

ٝ طل٣ٞغ حُغِطخص ٝ حُٔغئ٤ُٝخص ا٠ُ رؼغ حإلدحسحص حُلشػ٤ش رخُٔئعغش ، كخؿش حإلدحسس ا٠ُ 

ر٤خٗخص ٝ ٓؼِٞٓخص دٝس٣ش ده٤وش ٝ حُؼخَٓ حُشث٤غ٢ ُظطٞس ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٛٞ حُلخؿش حُٔخعش 

. ُإلدحسس ُلٔخ٣ش ٝط٤خٗش أٓٞحٍ حُٔئعغش 

كٌزش كـْ حُٔئعغش ٝ طؼذد حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طوّٞ رٜخ سحؿغ ا٠ُ حُ٘ٔٞ حُؼخْ ك٢ كـٜٔخ ٝطٞعغ 

أػٔخُٜخ ٖٓ خالٍ حالٗذٓخؽ ٝ حُظلشع ٝ حُ٘ٔٞ حُطز٤ؼ٢ ، ٝ ًَ ٛزح أدٟ ا٠ُ طؼٞرش حالطظخٍ 

حُشخظ٢ ك٢ ادحسس حُٔئعغش حُش٢ء حُز١ أدٟ ا٠ُ حالػظٔخد ػ٠ِ ٝعخثَ ٢ٛ ك٢ ط٤ْٔ أٗظٔش 

. حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٓؼَ حٌُشٞف حُظل٤ِ٤ِش ، ٝ حُٔٞحصٗخص ، طوغ٤ْ حُؼَٔ ٝ ؿ٤شٛخ 

  أٓخ رخُ٘غزش ُظٞص٣غ ٝ طل٣ٞغ حُغِطش ا٠ُ رؼغ حإلدحسحص حُلشػ٤ش ك٤ٌٖٔ اسؿخػٚ ا٠ُ حُظٞعغ 

حألػٔخٍ ٝ حطخخر حُوشحسحص ك٢ حُٞهض ٝ حٌُٔخٕ حُٔ٘خعز٤ٖ ، ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ حُٔغئ٤ُٝش أٓخّ حُٔذ٣ش٣ش 

, حُؼخٓش طوغ ػ٠ِ ػخطن ٛزٙ حُٔذ٣ش٣خص حُلشػ٤ش أٝ حُٞكذحص حُٔظٞحؿذس ك٢ حُٔ٘خؽن حألكشٟ 

   أٓخ رخُ٘غزش ُِز٤خٗخص حُذٝس٣ش حُظ٢ ٢ٛ رلخؿش ُٜخ ادحسس حُٔئعغش ، ٢ٛٝ طظٜش ٖٓ خالٍ كظٍٞ 

ٛزٙ حألخ٤شس ػ٠ِ حُظوخس٣ش طل٤لش ٣ٌٖٝٔ حالػظٔخد ػ٤ِٜخ ك٢ حطخخر حُوشحسحص ال رذ ٖٓ ٗظخّ 
21

. ُِشهخرش حُذحخ٤ِش حُغ٤ِْ 

: يفٕٓو َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ : ثبَٛب 

  طؼذدص حُظؼخسف حُظ٢ ط٘خُٝض ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش رظؼذد ٓشحكَ حُظطٞس حُظ٢ ٓش رٜخ ُزح عٞف 

. ٗٞسد رؼغ حُظؼخسف حُٔوذٓش ُ٘ظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش 

رؤٜٗخ خطش ُظ٘ظ٤ْ حإلؿشحءحص حألصٓش ُلٔخ٣ش  : CPA  ػشكٜخ ٓـٔغ حُٔلخعز٤ٖ حُوخ٤٤ٖٗٞٗ حألٓش٢ٌ٣

. حألطٍٞ حُظ٢ طٔظٌِٜخ حُٞكذس ٝ ُللع حُغـالص ٝ حُذكخطش حُٔخ٤ُش 
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حُشهخرش حُذحخ٤ِش رؤٜٗخ SS حُشهْ LASػشف أطلخد ٓؼخ٤٣ش حُظذه٤ن حُذ٤ُٝش :   انتؼرٚف انثبَٙ

ػزخسس ػٖ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ط٘لز ػٖ ؽش٣ن ٓـِظ حإلدحسس ٝ حإلدحسس حُؼ٤ِخ أٝ حُٔغئ٤ُٖٝ ح٥خش٣ٖ ٣ٝظْ 

طظ٤ٜٔٔخ ُظٞكش طؤ٤ًذ ٓؼوٍٞ رؤٕ حُٔئعغش عٞف طلون ػذد ٖٓ حألٛذحف ٝ حُظ٢ طوغ دحخَ ػالػش 

:  ٓـٔٞػخص ٢ٛ 

. آٌخ٤ٗش حالػظٔخد ػ٠ِ اػذحد حُظوخس٣ش حُٔخ٤ُش - 

. كؼخ٤ُش ٝ ًلخءس أػٔخٍ حُٔئعغش - 

. حالُظضحّ رخُوٞح٤ٖٗ ٝحُِٞحثق - 

حُظلون ٖٓ إٔ حُظ٘ل٤ز ٣ظْ ؽزوخ ُِلطش " ػشف ٛ٘ش١ ك٤ٍٞ حُشهخرش رؤٜٗخ  :   انتؼرٚف انثبنث

حُٔٞػٞػش ٝ حُظؼ٤ِٔخص حُظخدسس ٝ حُٔزخدة حُٔوشسس ك٢ٜ ػ٤ِٔش ًشق ػٔخ ارح ًخٕ ًَ ش٢ء ٣غ٤ش 

كغذ حُخطؾ حُٔٞػٞػش ٝ رُي ُـشع حٌُشق ػٔخ ٣ٞؿذ ٖٓ ٗوخؽ حُؼؼق ٝ حألخطخء ٝ ػالؿٜخ 

حُظخط٤ؾ ، حُظ٘ظ٤ْ ، حُظ٘غ٤ن  )ٝطلخد١ طٌشحسٛخ ٝ هذ ؿؼَ حُشهخرش أكذ ػ٘خطش أٝ ٝ ٝظخثق حإلدحسس 

حُظ٢ ٢ٛ ػشٝس٣ش ٝالصٓش ٤ُغض كوؾ ُِخذٓخص ٝ حُٔششٝػخص رَ أ٣ؼخ ؿٜذ  (حُشهخرش 
22

ؿٔخػ٢ 

. ٜٓٔخ ًخٕ ؿشػٚ 

 حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٢ٛ حإلؿشحءحص ٝ حُطشم حُٔغظخذٓش ك٢ حُششًش ٖٓ أؿَ :  انتؼرٚف انراثغ 

حُللخظ ػ٠ِ حُ٘وذ٣ش ٝ حألطٍٞ حألخشٟ رـخٗذ حُظؤًذ ٖٓ حُذهش حٌُظخر٤ش ُؼ٤ِٔش ٓغي حُذكخطش ٝ ٗظ٤ـش 

ُِظطٞس ك٢ حُـخٗز٤ٖ حالهظظخد١ ٝ حإلدحس١ ٝ حُظ٘ز٤ٚ أل٤ٔٛش حُللخظ ػ٠ِ حألطٍٞ حألخشٟ رخإلػخكش 

. ُِ٘وذ٣ش ، ػْ طؼذ٣َ ٝ طط٣ٞش طؼش٣ق حُشهخرش حُذحخ٤ِش 

. يكَٕبد َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ : انًطهت انثبَٙ 

 طشظَٔ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ػ٠ِ خٔظ كجخص ٖٓ ػ٘خطش حُشهخرش طظٜٔٔخ ٝط٘لزٛخ حإلدحسس ُظٞك٤ش طؤػ٤ش 

ٓ٘خعذ ػ٠ِ طلو٤ن أٛذحف حُٞهخ٣ش حُخخطش رخإلدحسس ، ٝ ٣طِن ػ٤ِٜخ حٌُٔٞٗخص حُشهخرش حُذحخ٤ِش 

كزذٕٝ ٝؿٞد سهخرش كؼخُش ُٖ ٣٘ظؾ ػ٠ِ حُؼ٘خطش حألسرؼش حألخشٟ سهخرش دحخ٤ِش كؼخُش رـغ حُ٘ظش 

. ػٖ ٝؿٞدحطٜخ 

طؼظزش ر٤جش حُشهخرش أعخط حٌُٔٞٗخص حألخشٟ ، أٝ حألسػ٤ش حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ ٝ طؼَٔ  : ثٛئخ انرلبثخ- 1

ك٤ٜخ ُظلون ٗظخّ سهخر٢ كؼخٍ ٝ طظٌٕٞ ر٤جش حُشهخرش ٖٓ ػٞحَٓ ٓظؼذدس ُٖٝٔ طظٞهق ًَ ٛزٙ حُؼٞحَٓ 

ػ٠ِ ٓٞهق حإلدحسس حُؼ٤ِخ ٖٓ ٓلّٜٞ ٝ أ٤ٔٛش حُشهخرش ٝ حُٔؼظوذحص حألخاله٤ش حُٔشطزطش رٔلّٜٞ حُشهخرش 

ٝ رخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ طوغ٤ْ حُؼٞحَٓ حُظ٢ ٜٓ٘خ ر٤جش حُشهخرش ح٠ُ ػٞحَٓ رحص طِش ٓزخششس رخإلدحسس ك٢ ٓذٟ 

ٗضحٛش حُؼخ٤ِٖٓ رخُٔغظ٣ٞخص حُغ٤ًِٞش حُٔطزوش ٤ًٝل٤ش حعظخذحٜٓخ ك٢ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ُظشـ٤غ حألدحء 

حألخاله٢ ٝ طـ٘ذ حُؼخ٤ِٖٓ ٝ حُٔششٝع ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٖٓ حألدحء ٝ حُغِٞى حُـ٤ش حألخاله٢ ٝكِغلش 

حإلدحسس ك٢ حُٞػغ ٓؼخ٤٣ش ٝع٤خعخص ُظشـ٤غ حألدحء ٝ حُغِٞى حألخاله٢ ، أٓخ رخُ٘غزش ُِؼٞحَٓ 
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حٌُٔٞٗش ُز٤جش حُشهخرش ٝ حُٔشطزطش رظ٘ظ٤ْ حُٔ٘شؤس ٝ ؽش٣وش طش٤ٌَ ًَ ٖٓ ٓـِظ حإلدحسس ٝ ُـ٘ش 

حُٔشحؿؼش ٤ًٝل٤ش ط٘ل٤زْٛ ُٞحؿزخطْٜ ٝ ٌُٖ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ٖٓ أْٛ ٛزٙ حُؼٞحَٓ حٌُٔٞٗش ُز٤جش حُشهخرش 

٢ٛٝ ٓذٟ طلْٜ حإلدحسس ٝ حُؼخ٤ِٖٓ رخُٔششٝع ٤ًٝل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ حُٔلخ٤ْٛ ٝ حُو٤ْ حألخاله٤ش ٝ حألٓخٗش 

. رظلش ػخٓش 

٣ٜظْ ٛزح حٌُٕٔٞ رظلذ٣ذ ٝ طل٤َِ حُٔخخؽش حُٔظؼِوش رظلو٤ن أٛذحف حُٔئعغش ٝ : تمذٚر انخطر - 2

حُظؼشف ػ٠ِ حكظٔخٍ كذٝػٜخ ٝ ٓلخُٝش طخل٤غ كذس طؤػ٤شٛخ ا٠ُ ٓغظ٣ٞخص ٓوزُٞش ٝ ٣خظِق طوذ٣ش 

حُخطش ٖٓ ؽشف حإلدحسس ػٖ طوذ٣ش حُخطش ٖٓ ؽشف حإلدحسس ػٖ طوذ٣شٙ ٖٓ ؽشف حُٔشحؿغ ، ٌُٖ 

٣شطزؾ ٓؼٚ رشٌَ ٝػ٤ن ك٤غ طوّٞ حُذحثشس رظوغ٤ْ حألخطخس ًـضء ٖٓ طظ٤ْٔ ٝ طشـ٤َ حُشهخرش 

حُذحخ٤ِش ُظو٤َِ حألخطخس ٝ حُٔخخُلخص ، ٣ٝو٤ْ حُٔشحؿؼٕٞ حألخطخس ُظلذ٣ذ كـْ حألدُش حُؼشٝس٣ش ك٢ 

حُٔشحؿؼش ، كبرح هخٓض حإلدحسس رظوذ٣ش كؼخٍ ُألخطخس ٝ حعظـخرض ُٜخ ػ٠ِ ٗلٞ ٓ٘خعذ ع٤وّٞ 

حُٔشحؿغ رخُظخ٢ُ ٣ـٔغ ػذد أهَ ٖٓ حألدُش رخُٔوخسٗش ٓغ كخُش كشَ حإلدحسس ك٢ حُظؼشف أٝ حالعظـخرش 

. ُألخطخس حُٜخٓش 

حُغ٤خعخص ٝ حإلؿشحءحص حُظ٢ طغخػذ ك٢ ػٔخٕ : طؼشف أٗشطش حُشهخرش رؤٜٗخ  : أَشطخ انرلبثخ- 3

ط٘ل٤ز اؿشحءحص حإلدحسس ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ حطخخر حإلؿشحءحص حُالصٓش ٤ُظ٘خٍٝ حُٔخخؽش حُظ٢ طٜذد 

طلو٤ن أٛذحف حُٔ٘شخس ، ُزُي كخٕ أٗشطش حُشهخرش عٞحء ػٖٔ أٗظٔش طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص أٝ 

حألٗظٔش ح٤ُذ٣ٝش ُٜخ أٛذحف ٓظ٘ٞػش ، ٣ٝظْ ططز٤وٜخ ػ٘ذ ٓخظِق حُٔغظ٣ٞخص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش أٝ حُٞظ٤لش 

ٝرشٌَ ػخّ ٣ٌٖٔ طظ٤٘ق أٗشطش حُشهخرش حُظ٢ هذ طٌٕٞ ٓ٘خعزش ُؼ٤ِٔش طذه٤ن ػ٠ِ أٜٗخ ع٤خعخص ٝ 

: اؿشحءحص طخض ٓخ٢ِ٣ 

. ٓشحؿؼش حألدحء - 

. ٓؼخُـش حُٔؼِٞٓخص - 

. كظَ حُٞحؿزخص - 

٣ظؼِن ٛزح حُـضء ٖٓ أؿضحء ٤ٌَٛ حُشهخرش حُذحخ٤ِش رؼشٝسس طٞط٤َ  : انًؼهٕيبد ٔ االتصبل- 4

حُٔؼِٞٓخص حُٔالثٔش دحخَ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِششًش ُؼٔخٕ طلو٤ن أٛذحف حُششًش ٣ٝظْ طٞط٤َ طِي 
23

حُٔؼِٞٓخص ُٔخظِق حُٔغظ٣ٞخص حإلدحس٣ش رخُششًش ا٠ُ أػ٠ِ ٝ ا٠ُ أعلَ ٖٓ خالٍ ه٘ٞحص حطظخٍ 

. ٓلظٞكش طغٔق رظذكن طِي حُٔؼِٞٓخص ٝ اػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش 

٣ٝوظذ رٜزح حُـضء حُٔظخرؼش حُٔغظٔشس ٝ حُظوغ٤ْ حُذٝس١ ُٔخظِق أؿضحء أٝ ٌٓٞٗخص  : انًتبثؼخ- 5

. ٤ٛخًَ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ُِظلون ٖٓ كخػ٤ِش ٝ ًلخءس ٤ٌَٛ حُشهخرش 

  ٝ ٣ظٞهق ٓذٟ طٌشحس حُٔظخرؼش ٝ حُظوغ٤ْ ػ٠ِ ٗظخثؾ حُٔظخرؼش حُٔغظٔشس ٝ حُٔخخؽش حُٔشطزطش ر٤ٌَٜ 

. حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ ػ٠ِ ؽز٤ؼش أٗشطش حُششًش 
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  ٖٝٓ حألدٝحص حُٔغظخذٓش ُٔظخرؼش ٤ٌَٛ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٛٞ ٝؿٞد ادحسس ُِٔشحؿؼش حُذحخ٤ِش ٝ حُظ٢ 

٣ـذ إٔ طوذّ طوخس٣ش ر٘ظخثؾ حُٔظخرؼش ا٠ُ ٓـِظ حإلدحسس أٝ ُـ٘ش حُٔشحؿؼش ٝ ٣ـذ إٔ طظْ ػ٤ِٔش 

. حُٔظخرؼش رٞحعطش أكشحد ٓئ٤ِٖٛ ُزُي 

. يكَٕبد ْٛكم انرلبثخ انذاخهٛخ  : 01جذٔل رلى

 حٌُٔٞٗخص  ٝطق حٌُٕٔٞ ػ٘خطش حٌُٕٔٞ

حُ٘ضحٛش ٝ حُو٤ْ حألخاله٤ش   - 

حالُظضحّ رخٌُلخ٣ش  - 

ٛئالء حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ كٌٞٓش - 

ٓـِظ حإلدحسس أٝ ُـ٘ش  )حُٔ٘شؤس 

 (حُٔشحؿؼش 

كِغلش حإلدحسس ٝ ٗٔؾ حُظشـ٤َ  - 

ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤  - 

طخظض حُغِطش ٝ حُٔغئ٤ُٝش  - 

ع٤خعخص ٝ ٓٔخسعخص حُٔٞحسد -

 حُزشش٣ش 

حُظظشكخص ٝ حُغ٤خعخص ٝ حإلؿشحءحص حُظ٢ - 

طؼٌظ حالطـخٙ حُؼخّ ٝ حإلدحسس حُؼ٤ِخ ٝ 

حُٔذ٣ش٣ٖ ٝ ٓالى حُٔ٘شؤس ٝ حُٔشطزطش 

 رؼٞحرؾ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ أ٤ٔٛظٜخ 

طو٤٤ْ ٓخخؽش 

 حالدحسس 

حُٞؿٞد ، : طؤ٤ًذحص حإلدحسس 

حالًظٔخٍ ،حُظو٤٤ْ ، حُـشع ٝ 

 حإلكظخف ، حُو٤خط ٝ حُلذٝع 

طلذ٣ذ ٝ طل٤َِ حإلدحسس ُِٔخخؽشس حُٔالثٔش 

إلػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ؽزوخ إلؽخس حُذ٢ُٝ 

 ُظوش٣ش حُٔخ٢ُ 

طو٤٤ْ ٓخخؽش 

 حإلدحسس 

أٛذحف حُٔشحؿؼش حُٔشطزطش 

رخُؼ٤ِٔخص ، حُٞؿٞد ، حالًظٔخٍ ، 

حُذهش ، حُظز٣ٞذ ، حُظٞه٤ض حُظشك٤َ 

 ٝ حُظِخ٤ض 

حُطشم حُٔغظخذٓش ُظلذ٣ذ ٝ طـ٤ٔغ ٝ طز٣ٞذ 

ٝ طغـ٤َ ٝ حُظوش٣ش ػٖ ػ٤ِٔخص حُٔ٘شؤس ٝ 

رخإلػخكش ُالكظلخظ رخُٔغخءُش حُٔلخعزش ػٖ 

 حألطٍٞ حُٔشطزطش 

ٗظْ حُٔؼِٞٓخص 

حُٔلخعزش ٝ 

 حالطظخٍ 

 أٗشطش  حُغ٤خعخص ٝ حإلؿشحءحص حُظ٢ طؼؼٜخ حإلدحسس حُلظَ حٌُخك٢ ُِٞحؿزخص 

حُظشخ٤ض حُٔالثْ ُِؼ٤ِٔخص ٝ - 

حألٗشطش ػٞحرؾ حُشهخرش حُخخطش 

رخٌُٔز٤ٞطش  

 )حُٔغظ٘ذحص ٝ حُغـالص حٌُخك٤ش - 

ػٞحرؾ حُشهخرش حُؼخٓش ػ٠ِ 

 (حٌُٔز٤ٞطش 

حُشهخرش حُٔخد٣ش ػ٠ِ حألطٍٞ ٝ -

حُظغـ٤الص 

 حالخظ٤خسحص حُٔغظوِش ػ٠ِ حألدحء - 

حُشهخرش  ُِٞكخء رؤٛذحكٜخ ألؿشحع حُظوش٣ش حُٔخ٢ُ 

اؿشحءحص 

 حُشهخرش 
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حُظو٤٤ْ حُٔغظٔش ٝ حُذٝس١ ُإلدحسس ػ٠ِ  ؿ٤ش ٝحؿزش حُظطز٤ن 

كؼخ٤ُش طظ٤ْٔ ٝ طشـ٤َ ٤ٌَٛ حُشهخرش 

حُذحخ٤ِش ُظلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٗض طؼَٔ ًٔخ ٛٞ 

ٓغظٜذف ٜٓ٘خ ٝ ٣ظْ طؼذ٣ِٜخ ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ رُي 

 ٓطِٞرخ 

 حُٔظخرؼش 

24
 

: أْذاف َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ : انًطهت انثبنث 

. طلش ٝٗضحٛش حُٔؼِٞٓخص ٝ حُز٤خٗخص حُالصٓش الطخخر حُوشحسحص ٖٓ هزَ حإلدحسس - 

.حالُظضحّ رخُغ٤خعخص ، حُخطؾ ، حإلؿشحءحص ، حُوٞح٤ٖٗ ٝ حألٗظٔش - 
25

 

. كٔخ٣ش حألطٍٞ ٝ حُٔٞؿٞدحص ٝ حُٔٔظٌِخص - 

. حعظخذحّ حُٔٞحسد رخهظظخد ٝ كؼخ٤ُش -

. طوذ٣ش ٓذٟ طلو٤ن حألٛذحف حُٔٞؿٞدس - 

. حُؼَٔ ػ٠ِ سكغ ٓؼذالص حألدحء حُظشـ٢ِ٤ حُلؼ٤ِش - 

. حُظلون ٖٓ ؿذ٣ش حُظشف - 

كٔخ٣ش حُغـالص حُٔلخعز٤ش ٖٓ ٝطٍٞ ؿ٤ش حُٔشخض ُْٜ ح٠ُ ٛزٙ حُغـالص  - 

حُؼَٔ ػ٠ِ حالُظضحّ رخُظؼ٤ِٔخص حُل٤ٌٓٞش حُظ٢ طظذسٛخ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش حُٔغئُٝش رخإلششحف - 

. ػ٠ِ حُٔ٘شؤس 

. حُؼَٔ ػ٠ِ حالُظضحّ رخُ٘ظْ حُٔؼٍٔٞ رٜخ ٝكوخ ُِ٘ظخّ حألعخع٢ ُِٔ٘شؤس - 

. حُؼَٔ ػ٠ِ طٞك٤ش حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طغخػذ ك٢ سعْ حُغ٤خعش حالهظظخد٣ش ُِذُٝش - 

. حُؼَٔ ػ٠ِ طٞك٤ش حُٔؼِٞٓخص حُذه٤وش ٢ٌُ طلون أٛذحف حُظوش٣ش -

:  يٛكبَٛسيبد َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ : نًجحث انثبَٙ ح

  ٣ؼظزش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٖٓ أْٛ حألٗظٔش حُٔٞؿٞدس دحخَ حُٔئعغش ٖٝٓ خالٍ ٛذح حُٔزلغ 

. عٞف ٗظطشم ا٠ُ أْٛ ٓوٞٓخص حألعخع٤ش ٝ حإلؿشحءحص ًٝزح ٝعخثَ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش 

:يمٕيبد األسبسٛخ نُظبو انرلبثخ انذاخهٛخ : انًطهت األٔل 
26
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   إ ٝؿٞد ٗظخّ ه١ٞ ُِشهخرش حُذحخ٤ِش ػ٠ِ حُ٘ٔٞرؽ حُٔلخعز٢ ٖٓ شؤٗٚ إٔ ٣غٔق ُ٘ظخّ حُٔؼِٞٓخص 

حُٔلخعز٢ ٖٓ ط٤ُٞذ ٓؼِٞٓخص رحص ٓظذحه٤ش ٝ ٓؼزشس ػٖ ٝػؼ٤ش حُٔئعغش حُلو٤وش ٖٓ ؿٜش ، ٝ 

ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش ٣ٌٖٔ حُٔئعغش ٖٓ طلو٤ن أٛذحكٜخ حُٔشعٞٓش ك٢ حُلطش حُؼخٓش ُٜخ ُزٍ ٗظطشم ا٠ُ 

:  ٓوٞٓخطٚ ك٢ حُؼ٘خطش حُظخ٤ُش 

ٖٓ حُٞهٞف ػ٠ِ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٣غظط٤غ طلو٤ن أٛذحكٚ حُٔظؼِوش : انٓٛكم انتُظًٛٙ : أٔال 

رخُظلٌْ ك٢ حُٔئعغش ، كٔخ٣ش حألطٍٞ ػٔخٕ ٗٞػ٤ش حُٔؼِٞٓخص ، طشـ٤غ حُؼَٔ رخٌُلخءس ٝ طشـ٤غ 

حالُظضحّ رخُغ٤خعخص حإلدحس٣ش ، ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٞؿذ ك٢ حُٔئعغش ٤ٌَٛ ط٘ظ٢ٔ٤ ٣ـغذ حُٞظخثق ٝ 

. حُٔذ٣ش٣خص ٝ ٣لذد عِطخص ًَ ٜٓ٘خ رٞػٞف ٝ دهش طخٓش ٓغ ارشحص حُؼالهخص ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘

٣ؼظزش ٗظخّ حُٔؼِٞٓخص حُٔلخعز٤ش حُغ٤ِْ أكذ حُٔوٞٓخص : َظبو انًؼهٕيبد انًحبسجٛخ : ثبَٛب 

حألعخع٤ش ُ٘ظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش حُلؼخٍ ، ك٘ظخّ حُٔؼِٞٓخص حُٔلخعزش حُز١ ٣ؼَٔ ٝكن ؽشم ٝحػلش 

ٓ٘ظٞص ػ٤ِٜخ هخ٤ٗٞٗخ ٝ ٣غظـ٤ذ ا٠ُ ٝػؼ٤ش ٝؽز٤ؼش ٗشخؽ حُٔئعغش ٝ ػٖٔ ٗٔؾ حُٔؼخُـش 

ح٤ُ٥ش حُٔظلٌْ ك٤ٜخ  ، ٝ ٣ؼظٔذ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٓظٌخِٓش ٖٓ حُذكخطش ٝ حُغـالص حُٔلخعز٤ش ، ٝ د٤َُ 

ُِلغخرخص ٣شحػ٢ ك٢ طظ٤ْٔ طغش اػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش رؤهَ ؿٜذ ٌٖٓٔ ٝ رؤًؼش دهش ٌٓٔ٘ش ٣ٌٕٞ أكذ 

. حُٔوٞٓخص حُٔذػٔش ُِ٘ظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش 

إ حُؼَٔ حُظغِغ٢ِ ُِٞظخثق حُٔخظِلش دحخَ حُٔئعغش ٣ذػٞ ادحسس ٛزٙ  : إجراءاد تفصٛهٛخ: ثبنثب 

حألخ٤شس ا٠ُ ؽشف اؿشحءحص طلظ٤ِ٤ش ُظ٘ل٤ز حُٞحؿزخص ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُٔذ٣ش٣خص حُٔخظِلش رل٤غ ال 

٣وّٞ شخض ٝحكذ رخُظشخ٤ض رخُؼَٔ ٝ حالكظلخظ رخألطَ ٝٓغي حُغـالص ، إٔ ال ٣وّٞ رخُؼ٤ِٔش ٖٓ 

أُٜٝخ ا٠ُ أخشٛخ ٝ ك٢ ٛزح حإلؽخس ٣٘زـ٢ ػ٠ِ حإلدحسس طلذ٣ذ ٗٞع ٝ ٤ًل٤ش حُو٤خّ رخُؼ٤ِٔش دحخَ ًَ 

ٓذ٣ش٣ش ٓٔخ ٣غٔق رؼذّ طذحخَ حُٜٔخّ ٝ خِن سهخرش رحط٤ش أٝ طِوخث٤ش أػ٘خء ط٘ل٤ز حُؼ٤ِٔش ٝ رُي رٞحعطش 

ٓخ ٣لووٚ ٓٞظق ٖٓ سهخرش ػ٠ِ ٓٞظق آخش ار إٔ ٛزح حُوّٞ ٣غٔق ٖٓ طو٤َِ كشص حُظالػذ ٝ 

. حُـش ٝ حألخطخء ٝ ٣ٌٖٔ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٖٓ طلو٤ن أٛذحكٚ 

ك٢ ؿ٤ٔغ حإلدحسحص ٝ ؿ٤ٔغ حُٔغظ٣ٞخص ك٢ ٓشحكَ حُٔششٝع ُٔخ : يستٕٚبد ساليخ األداء :خبيسب 

٣ٌلَ أهظ٠ اٗظخؿ٤ش ٌٓٔ٘ش ٝ ٣ؼٖٔ حُغ٤ش رخُغ٤خعخص حإلدحس٣ش حُٔشعٞٓش ك٢ حُطش٣ن حُز١ خطؾ 

ُٜخ ٝ طظؼٖٔ رُي ٝػغ ٓغظ٣ٞخص حألدحء حُٔخظِلش ك٢ ٓؼخ٤٣ش أٝ ٓو٤خط أٝ أٗٔخؽ طلذ٣ذ ٓخ ٣ـذ إٔ 

٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ حُظ٘ل٤ز حُلؼ٢ِ ٝ ًَ ٓشكِش ٖٓ ٓشحكَ حُؼَٔ ، ٝرُي ُؼٔخٕ  طو٤ذ حُؼخ٤ِٖٓ رظ٘ل٤ز ٛزٙ 

حُٔؼخ٤٣ش رٔخ ٣لون ع٤ش حُؼ٤ِٔخص ٝ كوخ حألعظ حُظ٢ كذدطٜخ حإلدحسس دٕٝ كذٝع خطؤ أٝ حٗلشحف 

. ًزُي طلو٤ن حٌُلخءس حإلٗظخؿ٤ش 

٣ٜذف ا٠ُ طلو٤ن حُشهخرش ػ٠ِ حُٔ٘لز ٝ ٓوخسٗظٚ رخألٛذحف  :  َظبو انًرالجخ ٔتمٕٚى األداء:سبدسب 

حُٔلذد ٓوذٓخ ٝ طلذ٣ذ حالٗلشحكخص ػٜ٘خ ٝ طلذ٣ذ أعزخرٜخ ٝ حُٔغئ٤ُٝش ػٜ٘خ رٜذف طظل٤ق ٛزٙ 

حالٗلشحكخص ، ٝ طظْ ٓشحهزش حألدحء ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔغظ٣ٞخص حإلدحس٣ش ٝ رطش٣وش ٓزخششس ، رَ ٣وّٞ ًَ 

                                                                                                                                                                                              
األردن -، دار الحامد للنشر و التوزٌع ، عمان1حسٌن أحمد الطراونة ، توفٌق صالح عبد الهادي ، الرقابة اإلدارٌة ، ط- 26

 139-138،ص2012،



َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ ٔػاللتٓب ثبنتذلٛك انذاخهٙ:                                 ثبَٙ انفصم ال  
 

27 
 

ٓغئٍٝ رٔظخرؼش أدحء ٓشإٝعٚ ٝ رطش٣وش ؿ٤ش ٓزخششس رؤدٝحص حُشهخرش حُٔخظِلش ٓؼَ حُٔٞحصٗخص 

. حُظوذ٣ش٣ش أٝ حُظٌخ٤ُق حُٔؼ٤خس٣ش ٝ ؿ٤شٛخ 

:  إجراءاد َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ : انًطهت انثبَٙ 

طوّٞ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حإلؿشحءحص حُظ٢ طغخػذ ػ٠ِ حُغ٤ش حُـ٤ذ ُِؼ٤ِٔخص دحخَ 

حُٔئعغش ، ٝ طظٔؼَ أعخعخ ك٢ ًَ ٖٓ حإلؿشحءحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝ حإلدحس٣ش ، ٝ حإلؿشحءحص حُٔلخعز٤ش ٝ 

. حإلؿشحءحص حُؼخٓش 

:  ٝ طؼْ حُ٘ٞحك٢ حُظخ٤ُش  : اجراءد تُظًٛٛخ ٔ إدارٚخ: أٔال 

. طلذ٣ذ حخظظخطخص حإلدحسحص ٝ حألهغخّ حُٔخظِلش رشٌَ ٣ؼٖٔ ػذّ حُظذخَ - 

طٞص٣غ حُٞحؿزخص ر٤ٖ حُٔٞظل٤ٖ رل٤غ ال ٣٘لشد أكذْٛ رؼ٤ِٔش ٓخ ٓ٘ز حُزذح٣ش ح٠ُ حُٜ٘خ٣ش ٝ ٣وغ ػَٔ - 

. ًَ ٓٞظق طلض سهخرش ٓٞظق آخش 

.طٞص٣غ حُٔغئ٤ُٝخص رشٌَ ٝحػق ٣غخػذ ػ٠ِ طلذ٣ذ ٗظ٤ـش حُخطؤ أٝ حإلٛٔخٍ - 
27

 

. طوذ٣ْ حُؼَٔ ر٤ٖ حإلدحسحص ٝ حُٔٞظل٤ٖ رل٤غ ٣ظْ حُلظَ ر٤ٖ حُٞظخثق - 

. ط٘ظ٤ْ حألهغخّ رل٤غ ٣ـظٔغ حُٔٞظلٕٞ حُز٣ٖ ٣وٕٞٓٞ رؼَٔ ٝحكذ ك٢ كـشس ٝحكذس - 

. حعظخشحؽ حُٔغظ٘ذحص ٖٓ حألطَ ٝ ٖٓ ػذس طٞس طخض ًَ ادحسس ٓؼ٤٘ش رظٞسس رحص ُٕٞ ٓؼ٤ٖ- 

اؿشحء كشًش ط٘والص ر٤ٖ حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ك٤ٖ ألخش ششؽ إٔ ال ٣ؼخسع رُي ٓغ كغٖ ع٤ش حُؼَٔ - 

 .

:  ٝ طؼْ حُ٘ٞحك٢ حُظخ٤ُش : إجراءاد يحبسجٛخ : ثبَٛب 

اطذحس طؼ٤ِٔخص رٞؿٞد اػزخص حُؼ٤ِٔخص رخُذكخطش كٞس كذٝػٜخ ألٕ ٣وَِ كشػ٤ش حُـش ٝ حالكظ٤خٍ - 

ٝ ٣غخػذ ادحسس حُٔئعغش ػ٠ِ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓخ طش٣ذٙ ٖٓ ػ٤ِٔخص رغشػش ، ٝ اسكخهٚ رخُٞػخثن 

.حُٔئ٣ذس حألخشٟ 
28

 

. ػذّ اششحى أ١ ٓٞظق ك٢ طذه٤ن ػَٔ هخّ رٚ رَ ٣وّٞ رزُي ٓٞظق آخش - 

. حعظؼٔخٍ ٝعخثَ حُظٞحصٕ حُٔلخعز٢ حُذٝس١ ٓؼَ ٓٞحص٣ٖ حُظذه٤ن حُؼخّ - 

. حعظؼٔخٍ ح٥الص حُٔلخعز٤ش ٓٔخ ٣غَٜ حُؼزؾ حُلغخر٢ - 

حُو٤خّ رـشد ٓلخؿت ٝ دٝس١ ُِ٘وذ٣ش ٝ حُزؼخػش ٝ حالعظؼٔخسحص ٝ ٓطخروش رُي ٓغ حألسطذس - 

. حُذكظش٣ش 
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:  ٝ طؼْ حُ٘ٞحك٢ حُظخ٤ُش : إجراءاد ػبيخ : ثبنثب

. حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ٓٔظٌِخص حُٔئعغش ػذ ؿ٤ٔغ حألخطخس - 

. ٝػغ ٗظخّ سهخر٢ ع٤ِْ ُٔشحهزش حُزش٣ذ حُٞحسد ٝ حُظخدس - 

. حعظخذحّ ٝع٤ِش حُشهخرش حُـذ٣ش ٣ـؼَ عِطخص حالػظٔخد ٓظٔخش٤ش ٓغ حُٔغئ٤ُٝش - 

. حعظخذحّ ٝعخثَ حُٔشحهزش حُٔضدٝؿش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُؼ٤ِٔخص حُٜخٓش ًظٞه٤غ حُظٌٞى ٝ ػٜذس حُخضحثٖ- 

:    ٝ ٣ٌٖٔ طِخ٤ض حإلؿشحءحص حُغخروش ك٢ حُشٌَ حُٔٞح٢ُ 

إجراءاد انرلبثخ انذاخهٛخ   : 3                               انشكم رلى 

 

 

 

 

 

حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ٓٔظٌِخص  - حُظغـ٤َ حُلٞس١ ُِؼ٤ِٔخص          - طلذ٣ذ حالخظظخطخص            - 

طلذ٣ذ حُٔغئ٤ُٝخص                 رخُذكخطش                                  حُٔئعظ  - 

طؤ٤ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ ػذ - ػذّ اششحى ٓٞظق ك٢            - ط٘ظ٤ْ حألهغخّ                     - 

اػطخء طؼ٤ِٔخص طش٣لش           طذه٤ن ػَٔ هخّ ٛٞ رٚ                   خ٤خٗش حألٓخٗش  - 

ٓشحهزش حُزش٣ذ  - اؿشحء ٓطخروخص دٝس٣ش              - رخُظٞه٤غ ػ٠ِ حُٔغظ٘ذحص           

اؿشحء كشًخص ط٘والص           ر٤ٖ حُذكخطش                              حُظخدس ٝ حُٞحسد  - 

حعظخذحّ ٝعخثَ  - حُو٤خّ رخُـشد حُٔلخؿت               - ر٤ٖ حُٔٞظل٤ٖ                      

                                            ٝ حُذٝس١                      حُٔشحهزش حُٔضدٝؿش 

 

 

 

إجراءات الرقابة 

 الداخلية

 
إجراءات تنظيمية و 

 إدارية

 

 إجراءات عامة إجراءات محاسبية
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أسبنٛت تمٛٛى َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ : انًطهت انثبنث 

   ٣ؼظزش طو٤٤ْ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٖٓ ؽشف حُٔشحؿغ ٖٓ حُٔشحكَ حألعخع٤ش ك٢ ػِٔٚ ، ٝ ُظلو٤ن 

:  رُي ٣ؼظٔذ ٛزح حألخ٤ش ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حألعخ٤ُذ ٝ حُظ٢ ٖٓ أٜٛٔخ 

٤ُوّٞ حُٔشحؿغ كغذ ٛزح رظلؼ٤ش هخثٔش طلظ١ٞ ػ٠ِ ػ٘خ٣ٖٝ حألٗظٔش  : األسهٕة انٕصفٙ / 1

حُلشػ٤ش ُِشهخرش حُذحخ٤ِش ، ٣وّٞ رظٞؿ٤ٚ حألعجِش ُِٔٞظل٤ٖ حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ أدحء ًَ ػ٤ِٔش ، كززُي 

٣ظؼق ُِٔشحؿغ ٤ًل٤ش ع٤ش حُؼ٤ِٔش ٝ حإلؿشحءحص حُظ٢ ٣ٔش رٜخ ٝ حُٔغظ٘ذحص حُظ٢ طؼذ ٖٓ أؿِٜخ ٝ 

حُذكخطش حُظ٢ طغـَ رٜخ ، ٝ هذ ٣وّٞ حُٔشحؿغ أٝ ٓغخػذ٣ٚ طغـ٤َ حإلؿخرخص ، رؼذ رُي ٣وّٞ حُٔشحؿغ 

رظشط٤ذ حإلؿخرخص رل٤غ طظٜش ٤ًل٤ش ع٤ش حُؼ٤ِٔش كن رذح٣ظٜخ ا٠ُ ٜٗخ٣ظٜخ ٝ ٣لذد ٓخ ارح ًخٕ حُ٘ظخّ 

. ٣ظؼٖٔ ػـشحص أٝ ٣٘وظٚ رؼغ حُؼٞحرؾ حُشهخر٤ش 

 ػٖ ؽش٣ن ٛزح حألعِٞد ٣وّٞ حُٔشحؿغ رللض ًَ دٝسحص حالعظـالٍ ٝ حُظ٢ :خرائظ انتذفك  / 2

طزذأ روشحءس ًظذ حإلؿشحءحص حُذحخ٤ِش ك٢ كخُش ٝؿٞدٙ رخُٔئعغش ، ٝ ًزُي رٞحعطش حُٔلخدػخص ٓغ 

ًَ ٓٞظل٢ حُٔئعغش حُز٣ٖ ُْٜ دٝس ك٢ ع٤ش ٛزٙ حُذٝسحص ، ٝ حُٜذف ٛٞ ٓؼشكش حُلو٤وش كٍٞ 

حُو٘ٞحص حُظ٢ طٔش رٜخ حُٔؼِٞٓخص ٝ حُٔؼط٤خص حٗطالهخ ٖٓ كذٝع طلوخص ٓغ ؽشف ٓخ ا٠ُ كذ 

. طغـ٤ِٜخ ٓلخعز٤خ ٝ طو٤٤ذٛخ 

٣ٝؼْ حعظلغخسحص ًظخر٤ش طلظ١ٞ ػ٠ِ حألعظ حُغ٤ِٔش ُٔخ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ  : أسهٕة االستجٛبٌ / 3

ػ٤ِٚ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ طخذّ ٛزٙ حُوخثٔش ٖٓ حألعجِش ا٠ُ ٓٞظل٢ حُٔششٝع حُٔخظظ٤ٖ ُإلؿخرش ػ٤ِٜخ 

ٝ سدٛخ ا٠ُ حُٔذهن حُز١ ٣وّٞ رذٝسٙ رخُظؤ٤ًذحص ٖٓ حإلؿخرخص ػٖ ؽش٣ن حالخظزخس ٝ حُؼ٤٘ش ٝ رُي ٝ 

.حُلٌْ ػ٠ِ دسؿش ٓظخٗش حُ٘ظخّ حُٔغظؼَٔ 
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دٔر انتذلٛك انذاخهٙ فٙ تفؼٛم َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ  : انًجحث انثبنث 

   ٣ؼَٔ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ػ٠ِ حًظشخف ٓٞحؽٖ حُوظٞس ك٢ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٖٓ أؿَ حُؼَٔ ػ٠ِ 

ٓؼخُـظٜخ ٝ رخُظخ٢ُ طط٣ٞش ٝ طلغ٤ٖ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ، ًٔخ ٣ؼظزش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٖٓ حْٛ حُٞعخثَ 

. حُظ٢ طغظخذٜٓخ حإلدحسس رـشع حُظلون ٖٓ كؼخ٤ُش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش 

ػاللخ انتذلٛك انذاخهٙ ثُظبو انرلبثخ انذاخهٛخ  : انًطهت األٔل 

  طؼظزش ٝ ظ٤لش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ؿضء ْٜٓ ٖٓ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ، ك٢ٜ طوغ ػ٠ِ هٔش ٛزح حُ٘ظخّ 

ٖٝٓ أْٛ ػ٘خطشٙ ، ًٔخ إٔ حُٔئعغخص طلظخؽ ح٠ُ ٗظخّ سهخرش كؼخٍ ٝ ه١ٞ رظلو٤ن أٛذحكٜخ ر٘ـخف ، 

ُزُي ٣ظٞؿذ ػ٠ِ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ دسحعش ٝ طو٤٤ْ ٓذٟ ًلخءس ٝ كؼخ٤ُش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٖٓ 

. خالٍ سعْ رشٗخٓؾ حُظذه٤ن حُٔ٘خعذ ٓغ طلذ٣ذ ٤ًٔش حالخظ٤خسحص حُالصٓش ٝكـْ حُؼ٤٘ش حُٔ٘خعزش 
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   ك٤غ إٔ حُٜذف حألعخع٢ ُ٘شخؽ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٛٞ كلض ٝ طو٤٤ْ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش حُٔؼٍٔٞ 

رٚ ، ٖٝٓ ػْ طلذ٣ذ ٗوخؽ حُؼؼق ك٤ٚ ، ٝ طوذ٣ْ حُظٞط٤خص ُظلغ٤ٖ ٗظخّ حُشهخرش ، ٝٛٞ ٓخ ٗظض 

ٚجت أٌ ٚسبػذ " : ٝ حُز١ ٗض ػ٠ِ – حُشهخرش  - 2130ػ٤ِٚ ٓؼخ٤٣ش حألدحء ٖٓ خالٍ حُٔؼ٤خس سهْ 

َشبط انتذلٛك انذاخهٙ انًؤسسخ فٙ انحفبظ ػهٗ ضٕاثظ رلبثٛخ فؼبنخ يٍ خالل تمٛٛى فؼبنٛتٓب ٔ 

."كفبٚتٓب ، ٔ انذفغ نتحسُٛٓب انًستًر 
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ٚجت ػهٗ َشبط انتذلٛك انذاخهٙ تمٛٛى يذٖ يالئًخ ٔفؼبنٛخ : "  ػ٠ِ 1ص 2130ًٔخ ٗض حُٔؼ٤خس 

انضٕاثظ انرلبثٛخ فٙ انتؼبيم يغ يخبطر انًؤسسخ انًتؼهمخ ثبنحكٕيخ ٔ انؼًهٛبد ٔ أَظًخ 

: انًؼهٕيبد ثبنُظر إنٗ 

. نهًؤسسخ  تحمٛك األْذاف اإلستراتٛجٛخ- 

. يٕثٕلٛخ ٔ يصذالٛخ انجٛبَبد انًبنٛخ ٔ انًؼهٕيبد انتشغٛهٛخ - 

. فؼبنٛخ ٔ كفبٚخ انؼًهٛبد ٔ انجرايج - 

. االيتثبل نهمٕاٍَٛ ٔ انهٕائح ٔ انسٛبسبد ٔ اإلجراءاد ٔ انؼمٕد - 

ٚجت ػهٗ انًذلمٍٛ انذاخهٍٛٛ استؼًبل يؼرفتٓى ثبنضٕاثظ :  ػ٠ِ 1 أ2130  ٝٗض حُٔؼ٤خس سهْ 

انرلبثٛخ انًكتسجخ يٍ خالل اَجبزْى نهًًٓبد االستشبرٚخ ٔرنك ػُذ تمٛٛى يسبر انرلبثخ 

. ثبنًؤسسخ

يسؤٔنٛخ انًذلك انذاخهٙ اتجبِ َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ  :انًطهت انثبَٙ 

٣وّٞ حُٔذهن حُذحخ٢ِ رذسحعش ٝ طو٤٤ْ أٗظٔش حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٣وظذ حُؼَٔ ػ٠ِ طلغ٤ٜ٘خ ٝ حكٌخٜٓخ ، 

ك٤غ ٗظض ٓؼخ٤٣ش حُٔٔخسعش ح٤ُٜ٘ٔش ُِظذه٤ن حُذحخ٢ِ حُظخدسس ػٖ ٓؼٜذ حُٔذهو٤ٖ حُذحخ٤٤ِٖ ك٢ 

أٓش٣ٌخ ػ٠ِ أٗٚ ٣ـذ إٔ ٣ظؼٖٔ ٓـخٍ ػَٔ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ كلض ٝ طو٣ْٞ ًلخ٣ش ٝكؼخ٤ُش أٗظٔش 

. حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٢ حُٔئعغش ٝ حُلٌْ ػ٠ِ دسؿش ٓظخٗظٜخ 

    ٣ٝوّٞ حُٔذهن حُذحخ٢ِ رللض ًلخ٣ش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ كخػ٤ِظٚ رـشع طلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٕ 

حُ٘ظخّ حُٔٞػٞع ٣ٞكش طؤ٤ًذح ٓؼوٞال رؤٕ أٛذحف حُٔئعغش ع٤ظْ طلو٤وٜخ رطش٣وش حهظظخد٣ش ٝ رٌلخءس ، 

ٝطؼذ حُشهخرش ًخك٤ش ارح هخٓض حإلدحسس رخُظخط٤ؾ ٝ طظ٤ْٔ حألٗظٔش حُشهخر٤ش رطش٣وش ٓالثٔش ، ٢ِ٣ٝ رُي 

طلو٤ن حُظٌخَٓ ر٤ٖ حُٔلخ٤ْٛ ، ٝ حألٗشطش ، ٝ حألشخخص رخُطش٣وش حُظ٢ طٌٖٔ ٖٓ طلو٤ن حألٛذحف 

حُٔٞػٞػش ، ك٤غ ٣ظْ طٞك٤ش حُظؤ٤ًذ حُٔؼوٍٞ ػ٘ذح طظخز حإلؿشحءحص رظٌخ٤ُق ٓؼوُٞش ُـؼَ 

حالٗلشحكخص ك٢ كذٝد حُٔغظٟٞ حُٔغٔٞف رٚ ، ٣ٝل٤ذ رُي حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلذ٣ذ حألخطخء حُٜٔٔش 

ٝ حألػٔخٍ حُـ٤ش حُٔششٝػش ٝحًظشخكٜخ ٖٓ أؿَ طظل٤لٜخ خالٍ ٓذس ٓؼوُٞش ، أ١ إٔ حُـشع ٖٓ 

كلض كؼخ٤ُش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٛٞ طلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٕ حُ٘ظخّ ٣ؼَٔ ًٔخ ٛٞ ٓلذد ُٚ ، ٝ رخُظخ٢ُ 

: كخٕ حُٔذهن حُذحخ٢ِ ُٚ دٝس ك٢ 
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٣ؼظزش ٖٓ أٛذحف حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ طلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٗض ع٤خعخص ، ٝ رشحٓؾ ، ٝ اؿشحءحص : االنتساو - 

. حُشهخرش حُذحخ٤ِش حُٔوشسس طؼَٔ رشٌَ ٓو٘غ 

٣ٜظْ حُٔذهن حُذحخ٢ِ رظلش سث٤غ٤ش رخخظ٤خس كؼخ٤ُش ٗظْ حُشهخرش حُٔلخعز٤ش ٝ  : حًبٚخ األصٕل- 

.حُٔخ٤ُش ٝ حُظشـ٤ِ٤ش حُظ٢ طْ طظ٤ٜٔٔخ ُِٔلخعزش ػٖ حألطٍٞ ٝ كٔخ٣ظٜخ 
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٣وّٞ حُٔذهن رخُظلون ٖٓ دهش ٝٓظذحه٤ش حُز٤خٗخص حُٔغظخذٓش ك٢ حُظوخس٣ش حُذحخ٤ِش حُٔؼذس  : انتحمك- 

. ُإلدحسس ٖٓ أؿَ طؼض٣ض حُذهش ٝ آٌخ٤ٗش حالػظٔخد 

رخإلػخكش ا٠ُ حُشهخرش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝ حُظشـ٤ِ٤ش كخٕ ًؼ٤شح ٓخ٣طِذ ٖٓ حُٔذهن حُذحخ٢ِ  : تمٛٛى األداء- 

. طو٤٤ْ أدحء حُؼخ٤ِٖٓ 

٣ـذ ػ٠ِ حُٔذهن حُذحخ٢ِ ارذحء ٓوظشكخص ُظلغ٤ٖ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش  : انتٕصٛبد ثبنتحسُٛبد- 

. خظٞطخ ٓخ ارح ًخٕ ٛ٘خُي حًظشخف ُلخُش هظٞس ٓخ 

:  يؼبٚٛر تفؼٛم َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ : انًطهت انثبنث 

  ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش كؼخال ك٢ طلو٤ن حألٛذحف حُٔٞؿٞدس ٓ٘ٚ الرذ ٖٓ طٞكش حُٔؼخ٤٣ش 

: حُظخ٤ُش 

٣ـذ إٔ طٌٕٞ حإلدحسس ٓذسًش :   ٓؼ٤خس كْٜ ٝ ادسحى حإلدحسس ُِٜذف ٖٓ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش :أٔال 

ُِٜذف ٖٓ ٝؿٞد ٗظخّ كؼخٍ ُِشهخرش حُذحخ٤ِش ، ٝٛٞ ػٔخٕ اػذحد هٞحثْ ٓخ٤ُش طخدهش ٣ٌٖٔ حُؼوش ك٤ٜخ 

ٝ حالػظٔخد ػ٤ِٜخ ، ك٤غ إٔ ادحسس حُٔئعغش ٢ٛ حُٔغئُٝش ػٖ طظ٤ْٔ ٝ طشـ٤َ ٗظخّ حُشهخرش 

حُذحخ٤ِش ، ٖٝٓ ٗخك٤ش أخشٟ ٣ـذ إٔ طذسى إٔ ططز٤ن ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ػ٠ِ ػ٤ِٔش اػذحد 

.حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ال ٣ظؼٖٔ كوؾ حُشهخرش ػ٠ِ أسطذس حُلغخرخص طؼظٔذ ػ٠ِ دهش حُؼ٤ِٔخص ٝ طغـ٤ِٜخ 
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عزن ٝ أٝػل٘خ إٔ ٗظخّ حُشهخرش :  ٓؼ٤خس طٌخَٓ ٌٓٞٗخص ٝأؿضحء ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش :ثبَٛب 

حُذحخ٤ِش ٣ظٌٕٞ ٖٓ خٔغش أؿضحء ٢ٛٝ ر٤جش حُشهخرش ، طو٤٤ْ حُٔخخؽش ، أٗشطش حُشهخرش ، حُٔؼِٞٓخص ٝ 

حالطظخٍ ، ٝ حُٔظخرؼش ، ٝطٌٕٞ ادحسس حُٔئعغش ٓغئُٝش ػٖ طظ٤ْٔ ٝ طشـ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش 

. رؤؿضحثٚ ٝ ٌٓٞٗخطٚ حُخٔظ رظٞسس ٓظٌخِٓش 

ع٘ظؼشع ك٢ ٛزح حُـضء ُٔؼخ٤٣ش :  ٓؼ٤خس كؼخ٤ُش ًَ ؿضء ٖٓ أؿضحء ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش :ثبنثب 

:  كؼخ٤ُش ًَ ؿضء ٖٓ ٌٓٞٗخص ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش حُخٔغش ٝ رُي ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ 

٣غخػذ ٝؿٞد ر٤جش سهخر٤ش طؼَٔ رلؼخ٤ُش ػ٠ِ طلو٤ن حُلؼخ٤ُش ك٢  : يؼٛبر فؼبنٛخ ثٛئخ انرلبثخ- 1

ٌٓٞٗخص ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش حألسرغ حألخشٟ ، ٝ ال شي إٔ كؼخ٤ُش ر٤جش حُشهخرش ٣ظٞهق ػ٠ِ 

ع٤خعخص ٝطظشكخص ٓـِظ حإلدحسس ٝ ادحسس حُٔئعغش ، ٝٓذٟ حهظ٘خػْٜ رؤ٤ٔٛش ٝؿٞد ٗظخّ كؼخٍ 
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ُِشهخرش حُذحخ٤ِش ُِٔئعغش ، ٝ رُي ألٕ طِي حُغ٤خعخص عظ٘ؼٌظ ػ٠ِ عِٞى ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ رخُٔئعغش 

 .

رـ٢ إٔ طوّٞ ادحسس حُٔئعغش رظوذ٣ش حُٔخخؽش حُٔظؼِوش رؼ٤ِٔش  : يؼٛبر فؼبنٛخ تمٛٛى انًخبطر- 2

اػذحد حُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ك٢ ظَ ظشٝف ر٤جش حُشهخرش ٝ ك٢ ظَ حُظشٝف حالهظظخد٣ش ٝ حُوخ٤ٗٞٗش ٝ 

. حُظشش٣ؼ٤ش ٝ حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طؼَٔ ك٤ٜخ حُٔئعغش 

 ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش كؼخال ف الرذ ٖٓ حُو٤خّ رؤٗشطش :يؼٛبر فؼبنٛخ أَشطخ انرلبثخ - 3

حُشهخرش رظٞسس كؼخُش طؼٖٔ طخل٤غ ٓغظٟٞ حُخطش ٝ طلو٤ن أٛذحف حُشهخرش حُذحخ٤ِش ، ٝ طظؼٖٔ 

أٗشطش حُشهخرش ٓـٔٞػش ٖٓ حإلؿشحءحص ٝ حُغ٤خعخص حُظ٢ ٣ظْ حطخزٛخ ٓؼَ ع٤خعخص ٝ اؿشحءحص 

. حُشهخرش ػ٠ِ حألطٍٞ ٝ حُغـالص 

 ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ُذٟ حُٔئعغش ٗظخٓخ كؼخال ٝ ٓالثٔخ :يؼٛبر فؼبنٛخ َظبو انًؼهٕيبد ٔ االتصبالد - 4

ُِٔؼِٞٓخص ٝ حالطظخٍ حُٔلخعز٢ ٣وّٞ رظٞط٤َ حُٔؼِٞٓخص حُٔالثٔش ُـ٤ٔغ حُٔغظ٣ٞخص حإلدحس٣ش 

. دحخَ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِٔئعغش ُؼٔخٕ طلو٤ن أٛذحكٜخ 

 طئد١ حُٔظخرؼش ٝ :يؼٛبر فؼبنٛخ انًتبثؼخ ٔ انتمٛٛى انًستًر نًكَٕبد َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ - 5

حُظو٤٤ْ
33

 حُٔغظٔش رلؼخ٤ُش ُٔخظِق ٌٓٞٗخص ٝ أؿضحء ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ا٠ُ طلو٤ن حٌُلخءس ٝ 

. حُلؼخ٤ُش ك٢ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش 

ال شي إٔ ٝؿٞد ادحسس ٓغظوِش ٝرحص ًلخءس :  ٓؼ٤خس ًلخءس ٝ كؼخ٤ُش ادحسس حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ :راثؼب 

ػخ٤ُش ُِظذه٤ن حُذحخ٢ِ رخُٔئعغش ٝرٔخ ُٜخ ٖٓ خزشحص ٝٓئٛالص ٓ٘خعزش ٝرخػظزخسٛخ أدحس ٖٓ أدٝحص 

حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٣لون حُلؼخ٤ُش ك٢ حُظشـ٤َ ٝ حُظظ٤ْٔ ٝ طشـ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش رخُٔئعغش 

. خخطش ارح ًخٗض طِي حإلدحسس ٓغظوِش ك٢ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِٔئعغش ٝطظزغ ٓـِظ حإلدحسس ٓزخششس 

٢ٌُ ٣ظْ طظ٤ْٔ ٝ طشـ٤َ ٗظخّ :  ٓؼ٤خس ٓذٟ حعظخذحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص العظلخدس ٜٓ٘خ:خبيسب 

كؼخٍ ُِشهخرش حُذحخ٤ِش ال رذ ٖٓ حالعظخذحّ ٝ حالعظلخدس ٖٓ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ، ٝ ٖٓ أٓؼِش ٝعخثَ 

حالعظلخدس ٖٓ ٛزٙ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ػ٘ذ طظ٤ْٔ ٝ طشـ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش طغـ٤َ حُؼ٤ِٔخص أ٤ُخ ، ٝ 

حُظلون ٖٓ دهش حُظشـ٤َ أ٤ُخ ، ٝ طلو٤ن حُشهخرش ػ٠ِ ًخكش حُؼ٤ِٔخص ٖٓ خالٍ حُلخعذ ح٢ُ٥ 
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:  خالصخ انفصم 

         حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٣ؼظزش أدحس ٖٓ أدٝحص حُشهخرش حُذحخ٤ِش حُـشع ٜٓ٘خ حُظؤًذ ٖٓ دهش ٝكؼخ٤ُش   

حألٗظٔش ٝ حإلؿشحءحص حُٔظزؼش ٝ سكغ طوخس٣ش ا٠ُ حإلدحسس ػٖ ٗوخؽ حُؼؼق ٝ حالٗلشحكخص ، رٜذف  

حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ا٠ُ ه٤خط ٓذٟ ًلخءس أٗظٔش حُشهخرش حُذحخ٤ِش ، ٢ِ٣ٝ رُي طلو٤ن حُظٌخَٓ ر٤ٖ  

حُٔلخ٤ْٛ ٝ حألٗشطش ٝ حألشخخص رخُطش٣وش حُظ٢ طٌٖٔ ٖٓ طلو٤ن حألٛذحف حُٔٞػٞػش ، ك٤غ طٌٕٞ 

حُشهخرش كؼخُش ػ٘ذٓخ طذ٣ش حإلدحسس حألٗظٔش حُشهخر٤ش رخُطش٣وش حُظ٢ طٞكش طؤ٤ًذح ٓؼوٞال رؤٕ أٛذحف 

حُٔئعغش ع٤ظْ طلو٤وٜخ ٣ٝظؼٖٔ رُي حُظظش٣ق حألدحء ٝ ٓشحهزظٚ ، ٝ ٓوخسٗش حألدحء حُلؼ٢ِ رخُٔخطؾ 

 .رظٞسس دٝس٣ش ، ٝطٞػ٤ن ٛزٙ حألٗشطش ُظٞك٤ش طؤ٤ًذ اػخك٢ رؤٕ حألٗظٔش طؼَٔ ًٔخ ٛٞ ٓخطؾ ُٜخ 
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: تًٓٛذ 

ٗظشح أل٤ٔٛش حُٔٞػٞع ٝ حطغخػٚ ًخٕ ال رذ ٖٓ سرؾ حُـخٗذ حُ٘ظش١ رخُـخٗذ حُظطز٤و٢ ٝ رُي ٖٓ 

أؿَ حُظلون ٖٓ حالعظ٘ظخؿخص حُظ٢ طْ حُظٞطَ ا٤ُٜخ ك٢ حُذسحعش حُ٘ظش٣ش ، ٝ ع٘لخٍٝ ٖٓ خالٍ ٛزح 

. حُلظَ حُظطشم ا٠ُ دٝس حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش رٔذ٣ش٣ش عِٞٗـخص 

: ٝػ٤ِٚ طْ طوغ٤ْ حُلظَ ا٠ُ ٓزلؼ٤ٖ 

طرٚمخ انذراسخ  : انًجحث األٔل 

انُتبئج ٔ انًُبلشخ  : انًجحث انثبَٙ 
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طرٚمخ انذراسخ  : انًجحث األٔل 

ك٢ ٛزح حُٔزلغ عٞف ٗظطشم ا٠ُ ؽش٣وش ٝ أدٝحص ؿٔغ حُز٤خٗخص حُظ٢ عظل٤ذٗخ ك٢ كَ اشٌخ٤ُش 

: ٓٞػٞػ٘خ ٝ حُٔظٔؼِش ك٢ 

تمذٚى انشركخ يحم انذراسخ  : انًطهت األٔل 

٣لظ١ٞ ٛزح حُٔطِذ ػ٠ِ كشػ٤ٖ ك٤غ إٔ حُلشع حألٍٝ ٣ظ٘خٍٝ طوذ٣ْ حُششًش ٓلَ حُذسحعش أٓخ حُلشع 

. حُؼخ٢ٗ كظطشه٘خ ك٤ٚ ُظلذ٣ذ ٓظـ٤شحص حُذسحعش ٝ طِخ٤ض حُٔؼط٤خص 

: تؼرٚف انًؤسسخ / 1

حُششًش  (EGA) رخعْ 28/07/1969 ك٢ 59/69أٗشؤص ٓئعغش عِٞٗـخص رٔوظؼ٠ حُٔشعّٞ سهْ 

 ا٠ُ ٓئعغش ػ٤ٓٞٔش 12/01/1988-88حُـضحثش٣ش ٌُِٜشرخء ٝ حُـخص ػْ طلُٞض رٔوظؼ٠ هخٕٗٞ 

. رحص ؽخرغ ط٘خػ٢ طـخس١ 

. ٝ أطزلض كخ٤ُخ طغ٠ٔ رخُششًش حُـضحثش٣ش ٌُِٜشرخء ٝ حُـخص رحص حألعْٜ 

: أْٛ ٗشخؽخطٜخ طظٔؼَ ك٢ 

. اٗظخؽ ، ٗوَ ، طظذ٣ش ٝ حعظـالٍ حٌُٜشرخء - 

ٗوَ حُـخص حُطز٤ؼ٢ ػٖ ؽش٣ن حُو٘ٞحص حُؼخ٣ٞٗش ٝطٞص٣ؼٚ ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُٔ٘خصٍ ٝ حُٔ٘شآص - 

. حُٔٞؿٞدس ػزش حُظشحد حُٞؽ٢٘ 

طخؼغ عِٞٗـخص ُوٞحػذ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ك٢ ػالهخطٜخ ٓغ حُذُٝش ، ٝطؼشف ًظخؿش ك٢ طؼخٓالطٜخ ٓغ - 

. حُٔٞحؽٖ ٝٓظؼخَٓ حُخخص 

 :أْذاف ٔ انتسايبد انًؤسسخ / 2

: أْذافٓب - أ

: طظِخض أٛذحف حُششًش ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

. حإلٗظخؽ ٝ حُ٘وَ ٝ حُظٞص٣غ ٝ حالٗـخص رخٌُٜشرخء ك٢ حُـضحثش ٝ خخسؿٜخ * 

. حُظٞص٣غ ٝ حالٗـخص ك٢ حُـخص ػٖ ؽش٣ن حُو٘ٞحص رخُـضحثش ٝ خخسؿٜخ * 

حُظ٤ٔ٘ش رٌَ حُٞعخثَ ٝ رٌَ حُ٘شخؽخص حُظ٢ ُٜخ ػالهش ٓزخششس ٓغ طظ٤٘غ حٌُٜشرخء ٝ حُـخص رشظ٠ * 

. حُطشم ك٢ حُـضحثش ٝ خخسؿٜخ رششحًش ٓئعغخص ؿضحثش٣ش ٝ أخشٟ أؿ٘ز٤ش 

طؼٖٔ ٜٓٔش حُٔظِلش حُؼ٤ٓٞٔش ؽزوخ ُِظشش٣ؼخص ٝ  (SPA)عِٞٗـخص ًششًش رحص أعْٜ * 
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. ٝ حُظ٘ظ٤ٔخص حُٔؼٍٔٞ رٜخ 

: انتسايبتٓب - ة

: رخُ٘ظش الكظٌخس حُششًش ُٜزح حُ٘شخؽ ٝؿذ ػ٤ِٜخ حالُظضحّ رٔخ ٢ِ٣ 

حالعظـخرش ك٢ كذٝد حُششٝؽ حُٔطِٞرش ُؼٔخٕ حُـٞدس ٝ ٓٞحطِش حُؼَٔ ٝ حألٓخٕ ٌَُ ؽِزخص * 

. حُظـز٣ش رخٌُٜشرخء ٝ حُـخص ك٤غ طٞكش حُشزٌخص 

ػٔخٕ حُظلٌْ حُلؼخٍ ك٢ رشحٓؾ حُظ٤ٔ٘ش ٝ حُٔ٘شآص حٌُٜشرخث٤ش ٝ حُـخص٣ش خظٞطخ رشحٓؾ ٓذ * 

. حٌُٜشرخء ٝ حُظٞص٣غ حُؼ٢ٓٞٔ ُِـخص 

: ططز٤ن ششٝؽ ٓؼشٝكش رظشحٓش حُٔغخٝحس ك٢ ٓؼخُـش ًَ ٓخ ٣خض رخُضرٕٞ خخطش *

. حُظغؼ٤شس حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ رخُٔشعّٞ - 

. دكظش ٣ظؼٖٔ حُز٘ٞد حُؼخٓش حُظ٢ طلذد حُششٝؽ حُؼخٓش ُظٞط٤َ ٝ اٗشخء حُطخهش - 

: ٚحتٕ٘ انٓٛكم انتُظًٛٙ نشركخ انتٕزٚغ انكٓرثبء ٔ انغبز ٔرلهخ حضر٘ ػهٗ األلسبو انتبنٛخ / 3

: يٓبو يصبنح انًؤسسخ - أ

: ٖٝٓ ٜٓخٜٓخ ٓخ ٢ِ٣  :  يفتشّٛ انرلبثخ1- أ

حُؼَٔ ػ٠ِ سرؾ حُضرخثٖ حُـذد ػٖ ؽش٣ن ٓظخرؼظٜخ رظ٘ل٤ز ػوٞد حألشـخٍ ٖٓ طوذ٣ْ ؽِذ حُضرٕٞ * 

 . (حٌُٜشرخء أٝ حُـخص  )ا٠ُ ؿخ٣ش طض٣ٝذٙ رخُخذٓش 

ٝ رُي ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔخص حُلٞحط٤ش  (MT)ٝ حُظٞطش حُٔظٞعؾ (MP)طغ٤٤ش صرخثٖ حُؼـؾ حُٔظٞعؾ * 

حُظلظ٤َ  

. ٓشحهزش حكظشحّ هٞحػذ ا٣ـخس حُٞعخثَ * 

. حالٛظٔخّ رٔؼخُـش شٌخٟٝ حُضرخثٖ * 

: ٝ طظٌٕٞ ٖٓ حألهغخّ حُظخ٤ُش :  انًصهحخ انتمُٛخ ٔ انتجبرٚخ 2- أ

: لسى انؼاللبد انتجبرٚخ 

ػ٠ِ ؿشحس ٓخ رًشٗخٙ عخروخ رظلٍٞ حُٔئعغش ا٠ُ ؽخرغ طـخس١ ط٘خػ٢ كخٕ ٛزح حُوغْ ٣ِؼذ دٝسح 

-HT/HP)ٝ ٣ظؼخَٓ ٓغ حُضرخثٖ شظ٠ أٗٞحػْٜ % 60ٛخٓخ ك٢ حُششًش ك٤غ طؼظٔذ ػ٤ِٚ رخُ٘غزش 

MT/TP-BT/RP )  ًَٝ كخٗٚ ٝؿذ طخل٤ق حُؼذء ػ٤ِٜخ ٝٛزح ٖٓ خالٍ ٝػغ كشٝع طخرؼش ُٜخ

ٜٓ٘خ ٣وّٞ رٞظ٤لش ٓؼ٤٘ش ٝرُي ٖٓ أؿَ طٞك٤ش حُخذٓخص ٝ حُغ٤ش حُلغٖ ٝ ٗزًش ٖٓ ر٤ٖ ٛزٙ حُلشٝع 

RCN كٜٞ كٞؽ سرؾ حُضرخثٖ حُـذد ك٤غ ٣وّٞ د  :
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. حعظوزخٍ حُضرخثٖ ٝ طِز٤ش ُخذٓش ؽِزخطْٜ - 

 E/G: ٓظخرؼش أػٔخٍ حالٗـخص ٓ٘ز حُطِذ ا٠ُ ؿخ٣ش حُشرؾ د - 

. اػذحد حٌُشق ح٢ٌُٔ ُلٞحط٤ش حُضرٕٞ ُذكغ حُٔغظلوخص - 

. ؿؼَ حُؼٔالء طلض حُخذٓش - 

: ٝٛزح ٖٓ خالٍ : حُؼ٤ِٔخص حُظـخس٣ش ٝطط٣ٞش حُٔز٤ؼخص 

. حهظشحف ؽشم حُظ٣َٞٔ ُِظض٣ٝذ رخُـخص - 

. حُو٤خّ رخُظلو٤وخص ح٤ُٔذح٤ٗش هشد حُضرٕٞ - 

. حُٔشخسًش ك٢ ططز٤ن حُغ٤خعش حُظـخس٣ش ُِٔـٔؼخص - 

. حهظشحف ٓظخُق ؿذ٣ذس طخض حُضرخثٖ - 

. ٓظخرؼش طلو٤ن ح٤ُٔضح٤ٗش حُطخه٤ش - 

. اػذحد ح٤ُٔضح٤ٗش حُظـخس٣ش - 

. ٓظخرؼش د٣ٕٞ حُضرخثٖ - 

٣ٞػق ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُوغْ حُؼالهخص  (1)طل٤َِ حالعظٜالى ػٖ ؽش٣ن حُضرخثٖ ٝ حُشٌَ - 

. حُظـخس٣ش ؿ٤ذح 

: ٝ ٛزح ٖٓ خالٍ :  (MP/MT)حُٔغخػذس ٝ حُظغ٣ٞن ُِضرخثٖ 

طوذ٣ْ حُ٘ظخثق ُِضرخثٖ كٍٞ حعظٜالى ٝ حعظؼٔخٍ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ٝ حُـخص ٝ حخظ٤خس حُظـ٤ٜضحص ٝ - 

. حُظؼش٣لخص 

 )ػٖ ؽش٣ن ٓخظِق ٓظخدس حُٔؼِٞٓخص  (ًٜشرخء ٝ ؿخص  )ٓالكظش طـز٣ش حُضرخثٖ رخُطخهش - 

 . (حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ، حُظِلض٣ٕٞ ، ٝ ٓخظِق ٓظخدس حإلػالّ 

. حُٔلخكظش ػ٠ِ حُؼالهخص ٓغ ؿشكش حُظـخسس - 

. حُٔشخسًش ك٢ دسحعخص حُظ٤ٔ٘ش - 

: تمذٚى نمسى انًحبسجخ ٔ انًبنٛخ  / 4

: ٣ظٌٕٞ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُوغْ حُٔلخعزش ٝ حُٔخ٤ُش ٢ٛٝ 

. ٓظِلش حالعظـالٍ - 
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. ٓظِلش ح٤ُٔضح٤ٗش - 

. ٓظِلش حُٔخ٤ُش - 

. ٓظِلش حُظلظ٤ش ٝ حُٔشحهزش - 

: ٝ حُشٌَ حُٔٞح٢ُ ٣ٞػق ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُوغْ حُٔلخعزش ٝ حُٔخ٤ُش 

ٕٚضح انٓٛكم انتُظًٛٙ نمسى انًحبسجخ انًبنٛخ   ( 3-1)                              شكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ٖٓ خالٍ حُشٌَ أػالٙ ٗـذ إٔ 

هغْ حُٔلخعزش ٝ حُٔخ٤ُش ٣٘وغْ ا٠ُ ػالع ٓظخُق سث٤غ٤ش ٝط٘وغْ ًَ ٖٓ حُٔظخُق ا٠ُ كشػ٤ٖ 

: ٣ٝششف ٛزح حُوغْ رظلش ػخٓش ػ٠ِ ؿٔغ حُٔظخُق ٝٛٞ ًخُظخ٢ُ 

 طوّٞ ٛزٙ حُٔظِلش رظظ٤٘ق حإل٣شحدحص ٝ ٓظخس٣ق حُٔئعغش كغذ ح٣شحدطٜخ :يصهحخ االستغالل - 

ٝطؼظزش أٍٝ رٞحرش العظوزخٍ ؿ٤ٔغ حُلٞحط٤ش عٞحء حُٔظؼِوش رخالعظؼٔخسحص أٝ حُخذٓخص ألؿَ طلظ٤َ 

ٓخظِق حُٔؼخٓالص ٝ طظ٤٘ق ًَ ٗٞع ػ٠ِ كذح كغذ ٌٓظذ حٌُِٔق رخُذسحعخص أٝ ٌٓظذ حألػٞحٕ 

. حُٔلخعز٤ٖ 

 طششكٚ حُٔظِلش ػ٠ِ ػزؾ حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش ُِٔئعغش ، ك٤غ طشرطٜخ :يصهحخ انًبنٛخ - 

حُز٘ي ، حُزش٣ذ ، ٝطوّٞ ٛزٙ حألخ٤شس رظغذ٣ذ حُلٞحط٤ش حُوخرِش ُِذكغ : رخُٔئعغخص حُٔخ٤ُش حألخشٟ ٓؼَ 

 قسم المحاسبة و المالٌة

 مصلحة المٌزانٌة مصلحة االستغالل

 

مصلحة التفتٌش  مصلحة المالٌة

 و المراقبة

مكلف 

بالدراسا

 ت

أعوان 

المحاسب

 ٌن

مكلف 

بالدراسا

 ت

أعوان 

المحاسبً

 ن

مراقبة 

 التسٌٌر

مكلف 

بالدراسا

 ت
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رؼذ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ ؽشف هغْ حالعظـالٍ ٢ٛٝ ٓظِلش طظٞعؾ ًَ ٖٓ ٓظخُق هغْ حُٔلخعزش ٝ 

. حُٔخ٤ُش 

طوّٞ ٛزٙ حُٔظِلش ػ٠ِ دسحعش حُظٌخ٤ُق ٝ حُ٘ظ٤ـش حإلؿٔخ٤ُش حُٔوظشكش ٝ :يصهحخ انًٛساَٛخ - 

حُٔغظخشؿش ٖٓ حُٔلخعزش حُؼخٓش ٓغ طوذ٣ْ ٝ ٓشحهزش أسرخف حُٔئعغش ػٖٔ ٌٓظذ ٓشحهزش حُظغ٤٤ش ٝ 

. ٓظِلش حُٔخ٤ُش 

. طوّٞ ٛزٙ حُٔظِلش رٔظخرؼش حُؼ٤ِٔخص حُظغ٤٤ش٣ش دحخَ حُٔئعغش : يصهحخ انتفتٛش ٔ انًرالجخ - 

يُٓج انذراسخ ٔ طجٛؼخ انًتغٛراد  : انًطهت انثبَٙ 

ٗظشح ُطز٤ؼش حُذسحعش ٝ حألٛذحف حُٔغطشس حُظ٢ طغؼ٠ ُظلو٤وٜخ ٝ أٜٛٔخ حُظؼشف : تحذٚذ انًُٓج - 1

ػ٠ِ ٓذٟ طلؼ٤َ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ُ٘ظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٢ حُٔئعغش حالهظظخد٣ش دسحعش كخُش 

ٓئعغش عِٞٗـخص رٞسهِش ، ك٤غ طْ حالػظٔخد ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُٞطل٢ حُز١ ٣ؼظزش حألعِٞد حُٔظزغ 

ُِٞطٍٞ ُألٛذحف ٝ ُإلؿخرش ػ٠ِ حإلشٌخ٤ُش حُٔطشٝكش ٓخ ٓذٟ ٓغخٛٔش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلؼ٤َ 

ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ؟ ك٤غ إ ٛزح حُٜٔ٘ؾ ٣ؼظٔذ ػ٠ِ ؿٔغ حُلوخثن ٝ طل٤ِِٜخ ٝطلغ٤شٛخ ٝٓوخسٗظٜخ 

ُِٞطٍٞ ا٠ُ ٗظخثؾ ػخٓش ، ٝطْ حالػظٔخد ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ دسحعش كخُش ٖٓ خالٍ اؿشحء دسحعش كخُش ك٢ 

حُٔئعغش عِٞٗـخص ، ك٤غ إٔ ٛزح حُٜٔ٘ؾ ٣شَٔ ػ٠ِ ٓ٘خٛؾ كشػ٤ش ٓظؼذدس ٜٓ٘خ حُزلغ حٌُٔظز٢ ٝ 

. حُٞػخثو٢ ٝ حُٔغق ٝطل٤َِ حُٞظخثق ٝ حُ٘شخؽخص 

 ٣ظؼٖٔ ٓٞػٞع حُذسحعش ٝ حُٔظٔؼَ ك٢ دٝس حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلؼ٤َ ٗظخّ :طجٛؼخ انًتغٛراد - 2

: حُشهخرش حُذحخ٤ِش ، ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓظـ٤ش٣ٖ أعخع٤ٖ ٛٔخ 

. حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ  : انًتغٛر انًستمم- 

. ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش : انًتغٛر انتبثغ - 

األدٔاد انًستخذيخ  : انًطهت انثبنث 

: رخُ٘غزش ألدٝحص حُذسحعش طٔؼِض ك٢ 

ُوذ حػظٔذٗخ ك٢ حُـخٗذ حُ٘ظش١ ٖٓ حُذسحعش ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ٓظٞكش ك٢ حُٔشحؿغ ٝ  : انجبَت انُظر٘

حألدر٤خص حُؼشر٤ش ٝ حألؿ٘ز٤ش ٖٓ ًظذ ٝ ٓـالص ٝ حُظظلق ك٢ شزٌش حالٗظشٗض ، ٛزح كؼال ػٖ 

. حُذسحعخص حُغخروش حُظ٢ طٞكشص ُِزخكغ ، ٝعخػذط٘خ ك٢ اطٔخّ ٛزٙ حُذسحعش 

ُوذ حعظؼِٔ٘خ ك٢ رلؼ٘خ ٛزح ػذد ٖٓ حُٞعخثَ ُِلظٍٞ ػ٠ِ حُز٤خٗخص ٝ حُٔؼِٞٓخص  : انجبَت انتطجٛمٙ

:  حُٔطِٞرش ٝ ٖٓ أرشصٛخ ٓخ ٢ِ٣ 

حػظٔذٗخ أعِٞد حُٔوخرِش حُشخظ٤ش ٓغ أكشحد حُٔـظٔغ حُٔذسٝط ٝ حُٔظٔؼَ ك٢ سث٤ظ  : انًمبثهخ- 1

هغْ حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخعزش ٝسإعخء حُٔظخُق ، رٔخظِق ٓغظ٣ٞخطْٜ ، ٝٛزح ُِلظٍٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓش 
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ٓزخششس ٖٓ أؿَ ششف حألعجِش ُِٞطٍٞ ا٠ُ اؿخرخص طل٤لش ٝع٤ِٔش طٌٔ٘٘خ ٖٓ حُٞطٍٞ ا٠ُ ٗظخثؾ 

. ده٤وش 

. هٔ٘خ رٔالكظش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٝ ٤ًل٤ش ػِٔٚ : انًالحظخ - 2

. حُٔخظِلش حُٔظؼِوش رظوخس٣ش ٝ ٗشش٣خص حُٔئعغش ٓلَ حُذسحعش : انسجالد ٔ انٕثبئك - 3

انُتبئج ٔ انًُبلشخ  : انًجحث انثبَٙ 

ٝك٢ ٛزح حُٔزلغ عٞف ٗوّٞ رذسحعش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ حُٔئعغش عِٞٗـخص ٝٓذٟ ٓغخٛٔظٚ ك٢ 

. طلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش 

: ػرض َتبئج انذراسخ : انًطهت األٔل 

ٖٓ خالٍ دسحعظ٘خ ح٤ُٔذح٤ٗش الكظ٘خ رؤٕ حُوغْ حُٔخظض رظ٘ظ٤ْ ػ٤ِٔش حُظذه٤ن ٛٞ هغْ حُٔلخعزش ٝ 

حُٔخ٤ُش ٝ طخظض رٜخ ٓظِلش حُظلظ٤ش ٝ حُٔشحهزش ، كخُظذه٤ن ٓٞؿٞد ك٢ حُٔئعغش رشٌَ ػ٢٘ٔ 

ٝدٝس١ ك٤غ ٣وّٞ حُٔغئٍٝ ػٖ حُوغْ رللض ٝ طذه٤ن ًخكش حُٞػخثن ٝ حُغـالص حُٞحسدس ٖٓ 

. ٓخظِق حُٔظخُق دحخَ حُٔذ٣ش٣ش 

أٓخ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٤ٌٕٞ ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُٔذ٣ش٣ش حُؼخٓش خظظض ُٚ ٓظِلش ٓغظوِش ك٤غ ط٘ظذ 

: ٜٓخّ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ حُٔئعغش ٓلَ حُذسحعش ػ٠ِ شٌَ ٗشخؽخص ٝ ٓظٔؼِش ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

. ٗشخؽخص ك٢ طٞس ٓوخسرخص ٓلخعز٤ش ٝٓخ٤ُش * 

. ٓوخسرش حُلغخرخص حُز٤ٌ٘ش * 

. حُو٤خّ رؼ٤ِٔش حُظلظ٤ش ٝ حُشهخرش رشٌَ دٝس١ * 

تمٛٛى َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ فٙ يؤسسخ سَٕهغبز  

ع٤ظْ حُظطشم ك٢ ٛزح حُٔطِذ ا٠ُ ؽش٣وش طو٤٤ْ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٓؼظٔذ٣ٖ ػ٠ِ ؽشف أعجِش 

: طخض ؿِٔش ٖٓ حألٗظٔش حُلشػ٤ش ُِ٘شخؽ دحخَ حُٔئعغش ٓلَ حُذسحعش ك٢ شٌَ ؿذحٍٝ ٢ٛ ًخألط٢

ؿذٍٝ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤  - 1

ؿذٍٝ حُٔز٤ؼخص  - 2

ؿذٍٝ حألؿٞس  - 3

: انٓٛكم انتُظًٛٙ : أٔال 

. هخثٔش أعجِش حُٔوخرِش ُ٘ظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ حُٔظؼِوش رخ٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ : ( 1-1)جذٔل رلى 
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حُٔالكظخص  ال ٗؼْ حألعجِش  حُشهْ 

 ػخرض 2004ٖٓ ع٘ش X  َٛ ٣ٞؿذ سعْ كذ٣غ ٤ٌَُِٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ؟  1

  X َٛ ٣ظْ طـ٤ٜض ٓٞحصٗخص طوذ٣ش٣ش ؟  2

َٛ ٣ٞؿذ ٝطق ُِٞظخثق ٝ ُٞحثق حُوخث٤ٖٔ رٜخ  3

: طز٤ٖ ٓخ ٢ِ٣ 

حُٔغئ٤ُٝخص ٝ حُظالك٤خص حُٔؼطخس ٌُزخس - 

. حُٔغئ٤ُٖٝ ك٢ حُششًش 

حألشخخص حُٔلٞػ٤ٖ رخُذخٍٞ ك٢ ٓؼخٓالص - 

. ٝط٘ل٤زٛخ 

. حألشخخص حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ حُٔٞؿٞدحص حُؼخرظش- 

. حألكشحد حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ حُؼزؾ حُٔخ٢ُ - 

 X  ّر٤ٖ خظخثض ٗظخ ٖٓ

حُشهخرش حُذحخ٤ِش حكظشحّ 

ٓزذأ حُلظَ ر٤ٖ حُٜٔخّ  

ًَ )َٛ ٣ظْ طـ٤ٜض طوخس٣ش ٓخ٤ُش ُإلدحسس دٝس٣خ  4

طغٔق رٔوخسٗش أسطذس حُلغخرخص ٓغ  (شٜش

حُظوذ٣شحص أٝ حُٔٞحصٗخص حُظوذ٣ش٣ش ؟ 

 X  ٓؼِٞٓخص ٓذسؿش ك٢

ُٞكش حُو٤خدس 

َٛ ُذٟ حُٔئعغش ع٤خعخص ٝ اؿشحءحص ٓلخعز٤ش  5

ٌٓظٞرش؟ 

 X  

  X َٛ ٣ظْ طز٤ِؾ حُٔٞظل٤ٖ رٌَ حُغ٤خعخص ؟  6

َٛ ٣وّٞ رٔغي دكظش حألعظخر حُؼخّ أشخخص ال  7

:  طشَٔ ٝحؿزخطْٜ ٓخ ٢ِ٣ 

ٓؼخُـش حُٔوزٞػخص حُ٘وذ٣ش ، حعظالّ حُزؼخػش ، 

طٞه٤غ حُش٤ٌخص ، حُٔٞحكوش ػ٠ِ حُلٞحط٤ش ، ٓغي 

دكخطش حألعظخر ٝ حُغـالص حُٔغخػذس ؟ 

  X ٞٛ ٓغي دكظش حألعظخر

ؿضء ٖٓ ٗظخّ ٓؼخُـش 

حُٔؼِٞٓخص حُٔلخعز٤ش  

َٛ ٛ٘خى طـط٤ش طؤ٤ٖٓ ًخك٤ش ػ٠ِ ٓٞؿٞدحص  8

حُششًش ٝكوخ ُظؼ٤ِٔخص حإلدحسس ؟ 

 X  

َٛ طشَٔ ؿ٤ٔغ حُو٤ٞد حُٔلخعز٤ش ػ٠ِ طؼش٣ق  9

ًخف رخُلغخرخص حُظ٢ ٣ـذ إٔ طغـَ رٜخ ؟ 

 X  

َٛ طشحؿغ حُو٤ٞد ح٤ٓٞ٤ُش ٣ٝٞحكن ػ٤ِٜخ أكشحد  10

ٓؼ٤ٕ٘ٞ ٝ ك٢ حُٔغظٟٞ حُٔ٘خعذ ٖٓ ؿٜخص 

حُششًش ؟ 

 X   حُٔوخسرش حُٔلخعز٤ش

 

:  انًشترٚبد : ثبَٛب 

.  هخثٔش أعجِش حُٔوخرِش ُ٘ظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ حُٔظؼِوش رخُٔشظش٣خص ( :2-1)جذٔل رلى 

ٓالكظخص ال ٗؼْ  حألعجِش  حُشهْ 

َٛ ٛ٘خى هغْ أٝ أهغخّ خخطش  1

رخُٔشظش٣خص ؟ 

 X   ٓظِلش حُٞعخثَ حُؼخٓش
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َٛ ٛزٙ حألهغخّ ٓغظوِش طٔخٓخ ػٖ هغْ  2

حُلغخرخص ؟ 

 X  

َٛ ٣ٌلَ حُ٘ظخّ حُٔلخعز٢ حُٔظزغ ٝؿٞد  3

ؽِزخص ششحء ٝ أٝحٓش طٞس٣ذ ٓغِٔش ػٖ 

ػ٤ِٔش حُششحء ؟ 

 X  

َٛ ٛ٘خى هغْ خخص أٝ أهغخّ خخطش  4

ُالعظالّ أٝ حُللض ؟ 

 X  

ارح ًخٕ ًزُي َٛ ٣ظْ اػذحد طوخس٣ش  5

حالعظالّ ٝ كلض ػٖ ًَ ؽِذ ٝحسد ؟ 

 X   ّٝطَ حالعظال

  X َٛ ٛزٙ حُظوخس٣ش ٓغِغِش حألسهخّ؟  6

َٛ طشعَ طٞسس طوش٣ش حُللض  7

ٝطوش٣ش حالعظالّ ا٠ُ هغْ حُلغخرخص ؟ 

 X   ِٓق حُلخطٞسس

َٛ ططخرن حُز٤خٗخص حُٞحسدس ٌَُ ٖٓ  8

حُلخطٞسس ٝؽز٢ حُششحء ٝ أٓش حُظٞس٣ذ 

ٝارٕ حالعظالّ ؟ 

 X  

َٛ طظلون حُٔئعغش ٖٓ طلش حُلخطٞسس  9

ٖٓ حُ٘خك٤ش حُلغخر٤ش هزَ حُظشف ؟ 

 X  

َٛ طٔغي حُٔئعغش ٤ٓٞ٣ش ٓغظوِش  10

ُِٔشظش٣خص ؟ 

 X  

َٛ طشعَ كٞحط٤ش حُششحء ٓزخششس ُِوغْ  11

حُز١ هخّ رؼ٤ِٔش حُششحء ؟ 

 X  

َٛ ٣ؼظٔذ طشف حُلٞحط٤ش ٖٓ هزَ  12

حُٔٞظق حُٔغئٍٝ ػٖ حُوغْ ؟ 

 X  

َٛ ٣وّٞ ٓٞظق هغْ حُلغخرخص  13

رظغـ٤َ ه٤ذ حُششحء ٝكن ح٤ٓٞ٤ُش 

حُٔغخػذس ُِٔشظش٣خص ؟ 

 X  

َٛ طشكن رخُش٤ي حُٔلشس ُٔٞسد ؿ٤ٔغ  14

حُٔغظ٘ذحص حُٔئ٣ذس ُزُي ؟ 

 X  

  X َٛ ُٞػخثن حُششحء أُٞحٕ ٓخظِلش ؟  15

  X َٛ ُٞػخثن ػ٤ِٔش حُششحء أشٌخٍ ٓؼ٤٘ش؟  16

 

: انًجٛؼبد : ثبنثب 

 هخثٔش أعجِش حُٔوخرِش ُ٘ظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ حُٔظؼِوش رخُٔز٤ؼخص ( :1-2)جذٔل رلى 

حُٔالكظخص  ال ٗؼْ حألعجِش حُشهْ 

ك٢ كخُش حُظغذ٣ذ َٛ ٛ٘خى سهخرش ػ٠ِ  1

حُظلظ٤الص ؟ 

 X  
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َٛ ٛ٘خى سهخرش ػ٠ِ حُلٞحط٤ش ٖٓ هزَ  2

طغ٤ِٜٔخ ا٠ُ حُضرخثٖ ؟ 

 X  

َٛ طـش١ ٓوخسٗش ر٤ٖ ٤ًٔش حالعظٜالى  3

ٝحُلخطٞسس حُٔشعِش ؟ 

 X  

رطش٣وش سه٤ٔش   X َٛ طلغذ ٤ًٔش حالعظٜالى رطش٣وش آ٤ُش؟  4

 ٣ّٞ X 15 َٛ ٛ٘خى ٓذس حٗظظخس حُظغذ٣ذ؟  5

  X َٛ طشحهذ حُظلظ٤الص ح٤ٓٞ٤ُش ؟  6

رؼذ حٗوؼخء حُٔذس ، َٛ ٣ظْ ارالؽ حُضرٕٞ  7

رخُوطغ ؟ 

  X 

  X َٛ ٣ظْ طٞط٤َ حُلخطٞسس حُضرٕٞ ؟  8

ك٢ كخُش ػذّ حُظغذ٣ذ ، َٛ ٣ظْ حطخخر  9

اؿشحءحص ٓؼ٤٘ش ؟ 

 X  أػزحس ٝ ٓلخٝػخص

 X  َٛ ٛزٙ حإلؿشحءحص طؤد٣ز٤ش ؟  10

ك٢ كخُش ػذّ ٝؿٞد كٞحسم ك٢ حُظ٘ذٝم  11

، َٛ ٣ظْ حُظظش٣ق رٜخ ؟ 

 X  

َٛ طوخسٕ حُظلظ٤الص ح٤ٓٞ٤ُش ٓغ  12

حُلٞحط٤ش حُظ٢ طْ طغذ٣ذٛخ ؟ 

 X  

13 

 

ك٢ كخُش حُلٞحسم حال٣ـخر٤ش أٝ حُغِز٤ش ، 

َٛ ٣ظْ حطخخر اؿشحءحص ٓؼ٤٘ش ؟ 

  X 

ك٢ كخُش حُؼـض ػٖ حُظغذ٣ذ ، َٛ ٣ظْ  14

حُِـٞء ا٠ُ حُوؼخء ؟ 

 X  آخش ٓشكِش

:  األجٕر : راثؼب 

 هخثٔش أعجِش حُٔوخرِش ُ٘ظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ حُٔظؼِوش رخألؿٞس  ( :2-2)جذٔل رلى 

حُٔالكظخص  ال ٗؼْ حألعجِش حُشهْ 

  X َٛ ٣ٞؿذ ٗظخّ ح٢ُ الػذحد حألؿٞس ؟  1

َٛ طٞؿذ رطخهش ٓظخرؼش ُِلؼٞس  2

ح٢ٓٞ٤ُ ؟ 

 X  

َٛ طٞؿذ ٓشحؿؼش ُطش٣وش اػذحد  3

حألؿٞس ؟ 

 X  ػٖٔ ٗظخّ اػذحد حألؿٞس

َٛ ٛ٘خى ٓوخسٗش ر٤ٖ حٌُشٞكخص  4

حُٔ٘ـضس ٝ ػذد حُؼٔخٍ رخُششًش ؟ 

 X  

5 

 

َٛ ٛ٘خى سهخرش ػِش عخػخص حُؼَٔ 

رزطخهش حُظ٘و٤ؾ ٝ ًشق حألؿٞس ؟ 

 X  

َٛ طلغ٤ٖ ٗظخّ حألؿٞس ٝكن  6

ُِظـ٤شحص؟ 

 X  

َٛ ٛ٘خى ٓشحؿؼش ُٔـخ٤ٓغ دكظش  7

حألؿٞس؟ 

 X  

  X َٛ ٛ٘خى ٓطخروش ر٤ٖ دكظش حألؿٞس ٝ  8
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حُٔذكٞػخص ؟ 

َٛ ٛ٘خى ٓوخسٗش ر٤ٖ ًشق حألؿٞس ٝ  9

دكظش حألؿٞس ؟ 

 X  

10 

 

َٛ ٛ٘خى ٓوخسٗش ُذكظش حألؿٞس 

ٝكغخرخص ٓظخس٣ق حُٔغظخذ٤ٖٓ ؟ 

 X  

َٛ طٞؿذ ٓشحؿؼش ٓلخعز٤ش ٝ ر٤خ٤ٗش  11

ُِشٝحطذ ٝ حألؿٞس؟ 

 X  

  X َٛ ٗظخّ حػذحد حألؿٞس كؼخٍ ؟  12

َٛ طٞؿذ سهخرش ػ٠ِ اؿشحءحص حُظغـ٤َ  13

حُٔلخعز٢ ؟ 

 X  

 

يُبلشخ َتبئج انذراسخ  : انًطهت انثبَٙ 

: تحهٛم َتبئج تمٛٛى َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ 

رؼذ ه٤خٓ٘خ رخعظخذحّ هٞحثْ حألعجِش ُ٘ظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ُٔخظِق ٝظخثق حُٔئعغش ٖٓ ح٤ٌَُٜ 

حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٝٓشظش٣خص ٝ حُٔز٤ؼخص ٝ حألؿٞس ، طز٤ٖ ُ٘خ رؼغ حُ٘وخؽ ك٢ حُٔئعغش ٝ حُٔظٔؼِش ك٢ ٗوخؽ 

: حُوٞس ٝ حُؼؼق ٝحُظ٢ ع٤ظْ ارشحصٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

َمبط انمٕح  : أٔال 

: انٓٛكم انتُظًٛٙ - 

٣ظْ ططز٤ن ٓزذأ حُلظَ ر٤ٖ حُٜٔخّ ٝ حُز١ ٣ؼٖٔ طلذ٣ذ حُٔغئ٤ُٝخص ٝ حُظالك٤خص ٖٓ خالٍ * 

ٝطق ُِٞظخثق ٝ ُٞحثق حُوخث٤ٖٔ رٜخ ٝ رُي رظلذ٣ذ حألشخخص حُٔلٞػ٤ٖ رخُؼ٤ِٔخص ٝ ط٘ل٤زٛخ ٝ ًزح 

حألشخخص حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ حُٔٞؿٞدحص ٝ حُؼزؾ حُذحخ٢ِ ، اػخكش ا٠ُ طلذ٣ذ حُٔغئ٤ُٖٝ حٌُزخس ك٢ 

. حُششًش 

. ٣ظْ طـ٤ٜض ٓٞحصٗخص طوذ٣ش٣ش * 

. طلش٣ش طوخس٣ش ٓخ٤ُش شٜش٣خ ٣ٝظْ اسعخُٚ ُإلدحسس ُِٔظخدهش ػ٤ِٜخ * 

حُلشص ػ٠ِ طز٤ِؾ ًخكش حُٔٞظل٤ٖ رٔخظِق حُغ٤خعخص حُالصّ ططز٤وٜخ ُؼٔخٕ طلو٤ن حألٛذحف * 

. حُٔغطشس 

. ٣ٞؿذ ٗظخّ ُٔؼخُـش حُٔؼِٞٓخص حُٔلخعز٤ش * 

 .٣وّٞ حُٔلخعذ رٔشحؿؼش ه٤ٞد ح٤ٓٞ٤ُش ٝ رُي ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔش حُٔوخسٗش حُٔلخعز٤ش * 
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: انًشترٚبد ٔ انًجٛؼبد - 

. ٣ظْ ط٘ظ٤ْ ػ٤ِٔش حُششحء ك٢ حُٔئعغش رشٌَ ٓلٌْ * 

حعظوالٍ هغْ حُششحء ٝ هغْ حُز٤غ ػٖ هغْ حُلغخرخص ، ٝحسطٌخص طالك٤خص حُظٞه٤غ ػ٠ِ ٣ذ * 

. حُٔغئ٤ُٖٝ ك٢ حألهغخّ 

. ٓظخرؼش حُضرخثٖ حُز٣ٖ ُْ ٣غذدٝح حُٔزخُؾ حُٞحؿزش حُذكغ ٝحطخخر حإلؿشحءحص حُوخ٤ٗٞٗش حُالصٓش * 

ال ٣ظْ حُظغـ٤َ حُٔلخعز٢ اال رظٞكش حُٞػخثن حُؼزٞط٤ش حُظ٢ ٣ظْ حُظلظَ ػ٤ِٜخ ٖٓ حألهغخّ حُٔؼ٤٘ش * 

. رٞظ٤لش حُششحء ٝ حُز٤غ 

: األجٕر - 

. طٞكش حُششًش ػ٠ِ ٗظخّ ٓؼِٞٓخط٢ ُٔؼخُـش حألؿٞس ٝ حُشٝحطذ * 

. حعظالّ ًشق حألؿٞس حُشٜش٣ش ٝ ٓؼخُـظٜخ طظْ رطش٣وش آ٤ُش * 

. حعظخذحّ عخػش حُؼزؾ رخُششًش إلػزخص عخػخص حُؼَٔ حُ٘لؼ٤ش * 

: َمبط انضؼف : ثبَٛب 

ػذّ طلذ٣غ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ، ك٤غ ٣ٌٖٔ حػظزخسٛخ ٗوطش عِز٤ش ألٗٚ ال ٣ظْ طلذ٣غ أٝ اػخكش * 

. ٓظخُق طخذّ كخؿش حُٔئعغش ًبدسحؽ ٓظِلش خخطش رخُظذه٤ن حُذحخ٢ِ 

ٗـذ إٔ حألشخخص حُٔؼ٤ٕ٘ٞ ُٔشحؿؼش ه٤ٞد ح٤ٓٞ٤ُش ٝ حُٔٞحكوش ػ٤ِٜخ ٗلظ حألشخخص حًَُٔٞ ا٤ُْٜ * 

. ٜٓٔش طـ٤ٜضٛخ ، ٝٛزٙ طؼظزش ٗوطش عِز٤ش ار طٌٖٔ ٖٓ حُٞهٞع ك٢ حألخطخء ٝ حكظٔخٍ طٌشحسٛخ

ٗـذ إٔ ك٢ كخُش ٝؿٞد كٞحسم ح٣ـخر٤ش أٝ عِز٤ش ك٢ حُظ٘ذٝم ، ال ٣ظْ حطخخر اؿشحءحص ٓؼ٤٘ش ُِظؤًذ * 

. ٖٓ حُغزذ 

يسبًْخ انتذلٛك انذاخهٙ فٙ تفؼٛم َظبو انرلبثخ انذاخهٛخ فٙ يؤسسخ سَٕهغبز  : انًطهت انثبنث 

ٖٓ خالٍ دسحعظ٘خ ُٞحهغ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝػٖ ؽش٣ن حُٔوخرِش 

حُشخظ٤ش الكظ٘خ  حأل٤ٔٛش حُزخُـش ُٞظ٤لش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ حُٔذ٣ش٣ش رخػظزخسٛخ حُٞع٤ِش حُٔزخششس 

ُظو٤٤ْ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ، ك٤غ ٣ظـ٠ِ دٝسٛخ حألعخع٢ ك٢ حٌُشق حُذه٤ن ػٖ حألخطخء ٝ 

حالٗلشحكخص حُٔٞؿٞدس ٝٓلخُٝش ٓؼشكش حألؽشحف حُٔغئُٝش ػٜ٘خ ك٢ أهظش ٝهض ٌٖٓٔ ، اػخكش ا٠ُ 

طلذ٣ذ ٗوخؽ حُوٞس حُظ٢ طؼظزش طـغ٤ذ ُِغ٤خعخص ٝ حإلؿشحءحص حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ٝ حُؼَٔ ػ٠ِ 

طؼض٣ضٛخ ، ًٝزُي طلذ٣ذ ٗوخؽ حُؼؼق ٝ حُؼَٔ ػ٠ِ طظل٤لٜخ رخُطش٣وش حُٔ٘خعزش رؤهَ طٌخ٤ُق ٝ 

خغخثش ٌٓٔ٘ش ٖٓ أؿَ حُلشص ػ٠ِ حُغ٤ش حُلغٖ ُِؼَٔ رشٌَ ٓغظٔش دٕٝ حُظؼشع ا٠ُ أ١ 

ػٞحثن أٝ طؼٞرخص ، ًَ ٛزح ٣زشص ٓذٟ ٓغخٛٔش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ 

. ٓ٘ٚ طلو٤ن حألٛذحف حُٔخطؾ ُٜخ 
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ًِٔخ ًخٕ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش كؼخٍ ٝع٤ِْ ًِٔخ هَ حكظٔخٍ ٝهٞع حُـش ٝ حُظالػذ ٝ حُظض٣ٝش ك٢ - 

. حُٔئعغش ٓلَ حُذسحعش 

٣غخػذ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ػ٠ِ حُظلٌْ ك٢ ٝظخثق حُٔئعغش ٓلَ حُذسحعش ٖٓ أؿَ طلو٤ن - 

. أٛذحكٜخ 
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: خالصخ انفصم 

طؼظزش ٓئعغش عِٞٗـخص ٖٓ أْٛ حُٔئعغخص حُٞؽ٤٘ش ٝ حُؼ٤ٓٞٔش ، كٞؿٞد ٗظخّ حُشهخرش كؼخٍ رٜخ 

ًٔخ ٣ؼظزش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ . ػشٝسس كظ٤ٔش ُلٔخ٣ش أطُٜٞخ ٝ أٓٞحُٜخ ، ٝطلو٤ن حألٛذحف حُٔغطشس 

ٖٓ حألدٝحص حُظ٢ طغظؼَٔ ُؼٔخٕ ٝؿٞد ٛزح حُ٘ظخّ ٝكخػ٤ِظٚ ٝرُي رظو٤٤ٔٚ ٝٓذٟ ًلخ٣ظٚ ، ٝرُي 

 .رظذػ٤ْ ٗوخؽ حُوٞس ٝ ٓؼخُـش ٗوخؽ حُؼؼق 
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كخُٝ٘خ ٖٓ خالٍ ط٘خٍٝ ٓٞػٞع دٝس حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ارشحص أْٛ 

حُـٞحٗذ ٝ حُٔظـ٤شحص حُٔظذخِش ػٖٔ ٝظ٤لش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٝ حُظ٢ طغخْٛ رظلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش 

حُذحخ٤ِش حُز١ ٣ؼظزش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ؿضء ٝٝع٤ِش سث٤غ٤ش ٓ٘ٚ ، ًٝخٕ رُي حٗطالهخ ٖٓ حإلشٌخ٤ُش 

ٓخ ٓذٟ ٓغخٛٔش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ؟ رذسحعش كخُش : حُٔظٔؼِش ك٢ 

. ٓئعغش عِٞٗـخص ٝسهِش  

: ختٛبر انفرضٛبد ح

طؼظزش ٝظ٤لش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ًٞظ٤لش ٓؼظٔذ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔئعغش رخػظزخسٛخ ٝع٤ِش :انفرضٛخ األٔنٗ 

ٓزخششس ُظو٤٤ْ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٤غ ٣ظٔؼَ دٝسٛخ حألعخع٢ ك٢ حٌُشق ػٖ حألخطخء ٝ 

. حالٗلشحكخص حُٔٞؿٞدس ، ٝٛزح ٓخ ٣ز٤ٖ طلظٜخ 

 طظٔؼَ أ٤ٔٛش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ رخُ٘غزش ُِٔئعغش أٜٗخ طغخػذ ػ٠ِ حًظشخف ٗوخؽ حُوٞس :انفرضٛخ انثبَٛخ 

ٝ حُؼؼق ٝٓؼشكش ٓذٟ كؼخ٤ُش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝطلذ٣ذ حُٔخخؽش ٝ ٝػغ حإلؿشحءحص حُالصٓش 

. ُظلخد٣ٜخ ٓغظوزال ، ٝٛزح ٓخر٤ٖ طلظٜخ 

 ٣غخْٛ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش رخػظزخس إٔ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ :انفرضٛخ انثبنثخ 

أدحس ٖٓ أدٝحص حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ رُي ٖٓ أؿَ حُلشص ػ٠ِ ػٔخٕ دهش ك٢ حُؼ٤ِٔخص ٝ ٓلخُٝش 

. طـ٘ذ حُخغخثش ، ٝٛزح ٓخر٤ٖ طلظٜخ 

: انُتبئج 

ٝرؼذ ٓؼخُـظ٘خ ٝ طل٤َِ ٓخظِق ؿٞحٗذ حُٔٞػٞع ك٢ حُلظٍٞ حُؼالع ، طٞطِ٘خ ُِ٘ظخثؾ حُؼخٓش ٓغ 

:  ٓـٔٞػش ٖٓ حالهظشحكخص ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طٞطِ٘خ ا٤ُٜخ ٗـذ 

حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طلغ٤ٖ ٝ طط٣ٞش أٗظٔش حُشهخرش حُذحخ٤ِش ، ك٤غ ٣ؼظزش ٝع٤ِش ُِظؤًذ ٖٓ - 

ػذّ ٝؿٞد حٗلشحكخص ٝ ًزح ًشق حألخطخء ٝ حُـش ك٢ حُذكخطش حُٔلخعز٤ش ، ٝ حُؼَٔ ػ٠ِ طظل٤لٜخ 

. ٝ ٣غخػذ ػ٠ِ طو٤٤ْ حألدحء 

ٛذف حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٣ظٔؼَ ك٢  حُظلون ٖٓ طلش ٝ طذم حُز٤خٗخص حُٔلخعز٤ش ٝ حُٔخ٤ُش ٝٓذٟ - 

. طٔؼ٤ِٜخ حُٔشًض حُٔخ٢ُ ُِٔئعغش 

. ٣وّٞ حُظذه٤ن ػ٠ِ حًظشخف ٗوخؽ حُؼؼق ٝ حُوٞس ُِٔئعغش - 

٣غخْٛ حُٔذهن حُذحخ٢ِ ٖٓ خالٍ دسحعظٚ ٝ طو٤٤ٔٚ ُ٘ظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٢ طو٣ْٞ ًلخ٣ظٚ ٝ ك٢ - 

. طلؼ٤ِش 

رخػظزخس حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٝظ٤لش ٓغظوِش طخرؼش ُإلدحسس حُؼخٓش طوغ ك٢ هٔش ٤ٌَٛ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش - 

. ، ٝٛٞ ٓخ ٣غخْٛ رذسؿش ًز٤شس ك٢ طو٤٤ْ ًلخءس ٝ كؼخ٤ُش ٛزح حُ٘ظخّ 
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حُظؼٞرخص حُظ٢ طؼظشع حُٔذهن حُذحخ٢ِ ػ٘ذ دسحعش ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش طؼشهَ ٖٓ كؼخ٤ُش ٛزح - 

. حُ٘ظخّ 

كؼخ٤ُش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ طظٜش ؿ٤ِخ ٖٓ خالٍ حُظوخس٣ش حُٔ٘ظـش خظٞطخ ٓخ طلِٔٚ ٖٓ طٞط٤خص - 

ٝطٞؿ٤ٜخص ٝكٍِٞ رذ٣ِش ُِوؼخء ػ٠ِ ٗوخؽ حُؼؼق ك٢ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٝ رخُظخ٢ُ طلؼ٤ِٚ ، 

. خظٞطخ ٓخ إ ٗخُض حُٔظخرؼش حُالصٓش ٖٓ ؽشف حُٔذهن حُذحخ٢ِ 

٣لخكع حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ػ٠ِ أطٍٞ حُٔئعغش ، ٣ٝششف ػ٠ِ ػ٤ِٔخطٜخ ، ٣ٝشحهذ ٓغظٟٞ حألدحء - 

. ٝدسؿش حالُظضحّ رظ٘ل٤ز هشحسحطٜخ 

حُشهخرش حُذحخ٤ِش ٢ٛ ٓـٔٞػش ٖٓ حإلؿشحءحص ٝ حُظؼ٤ِٔخص ٝ حُوٞح٤ٖٗ حُٔٞػٞػش ٖٓ ؽشف - 

حإلدحسس حُؼ٤ِخ ُِٔئعغش ٖٓ أؿَ ػٔخٕ حُظلٌْ ح٢ٌُِ ك٢ ؿ٤ٔغ ٝظخثق حُٔئعغش ، رٜذف حُٞطٍٞ 

. ا٠ُ طغ٤٤ش ٗخؿق ٝ كؼخٍ ُٔخظِق حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش ٝ حإلدحس٣ش 

ُْ ٣خظض هغْ أٝ ٓظِلش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ حُٔئعغش ٓلَ حُذسحعش رَ ط٘ذسؽ ػ٤ِٔش حُظذه٤ن - 

ػٖٔ ٓظِلش حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخعز٤ش ك٤غ طوّٞ ر٘شخؽخص ٜٝٓخّ سهخر٤ش طٜذف ا٠ُ ػٔخٕ طلش ٝ 

. عالٓش حُظغـ٤الص حُٔلخعز٤ش ٝ ٓخظِق حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُٔئعغش 

ًِٔخ ًخٕ ٗظخّ حُشهخرش ع٤ِْ ٝ كؼخٍ ًِٔخ هَ حكظٔخٍ ٝهٞع حُـش ٝ حُظالػذ ك٢ حُٔئعغش ٓلَ - 

. حُذسحعش 

٣غخػذ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ػ٠ِ حُظلٌْ ك٢ حُٔئعغش ٖٓ أؿَ طلو٤ن أٛذحكٜخ حُٔظؼِوش رؼٔخٕ - 

. حالُظضحّ 

:  االلتراحبد 

:  طٞطِض حُذسحعش ا٠ُ رؼغ حُظلو٤وخص ٝ حُظ٢ طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

. ادسحؽ ٓظِلش خخطش رخُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ حُٔئعغش - 

. حُو٤خّ رذٝسحص طذس٣ز٤ش ٝ ط٣ٌٖٞ ٓغظٔش ُِٔذهو٤ٖ حُذحخ٤٤ِٖ ٖٓ أؿَ سكغ ٓغظٞحْٛ ٝ ٓئٛالطْٜ - 

. حألخز رؼ٤ٖ حالػظزخس حُظٞط٤خص ٝ حإلؿشحءحص ٝ حُظظل٤لخص حُالصٓش ك٢ أعشع ٝهض - 

. ػشٝسس طٞكش حُٔؼِٞٓخص حُالصٓش ُؼَٔ حُٔذهن حُذحخ٢ِ ٝػذّ ًظٔخٜٗخ أل١ عزذ ًخٕ - 

ػشٝسس طزؼ٤ش حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ألػ٠ِ عِطش ك٢ حُٔئعغش ، ٓٔخ ٣ظ٤ق طذػ٤ْ حعظوال٤ُش حُٔذهن - 

. حُذحخ٢ِ 

ػشٝسس دػْ حإلدحسس حُؼ٤ِخ ك٢ حُٔئعغش ُِظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٝطؼخٕٝ ٓخظِق حُٔٞظل٤ٖ حُظخرؼ٤ٖ - 

. ُِٔئعغش 
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ػشٝسس حػظٔخد حُٔئعغش ػ٠ِ حُٔلخعزش حُظل٤ِ٤ِش ، حُظل٤َِ حُٔخ٢ُ رخػظزخسٛخ أدٝحص سهخر٤ش شخِٓش -

. طغخػذ ػ٠ِ حطخخر حُوشحسحص 

: أفبق انذراسخ 

ٛ٘خى رؼغ حُـٞحٗذ حُٜخٓش حُظ٢ ُٜخ طِش رخُٔٞػٞع ، ٝحُظ٢ ٗوظشكٜخ رؤٕ طٌٕٞ اشٌخ٤ُش ُٔٞحػ٤غ 

: رلٞع هخدٓش ٓؼَ 

. دٝس حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلؼ٤َ حطخخر حُوشحس- 

. طٌخَٓ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٝ حُخخسؿ٢ ٖٓ أؿَ طلغ٤ٖ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش - 
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 : انًراجغ ثبنهغخ انؼرثٛخ
 

 ، دحس ٝحثَ ُِ٘شش 3دًظٞس ٛخد١ حُظ٢ٔ٤ٔ ، ٓذخَ ا٠ُ حُظذه٤ن ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘ظش٣ش ٝ حُؼخ٤ٓش ، ؽ- 1

  .2006ٝ حُظذه٤ن ، حألسدٕ ،

 1دًظٞس خخُذ أ٤ٖٓ ػزذ هللا ، ػِْ طذه٤ن حُلغخرخص حُ٘خك٤ش حُ٘ظش٣ش ، دحس ٝحثَ ُِ٘شش  ، ؽ- 2

،2014.  

ٓلٔذ ع٤ٔش حُظزخٕ ، ٓلٔذ حُل٢ٓٞ٤ ، حُٔشحؿؼش ر٤ٖ حُظ٘ظ٤ش ٝ حُظطز٤ن ، حُذحس حُـخٓؼ٤ش ، - 3

  .1990ر٤شٝص ،

 1خخُذ سحؿذ حُخط٤ذ ، خ٤َِ ٓلٔذ حُشحكؼ٢ ، حألطٍٞ حُؼ٤ِٔش ٝ حُؼ٤ِٔش ُظذه٤ن حُلغخرخص ،ؽ- 4

  .2010،ػٔخٕ ،

 ، د٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص ، 2ٓلٔذ رٞط٤ٖ ، ٓشحؿؼش ٝٓشحهزش حُلغخرخص ٖٓ حُ٘ظش٣ش ا٠ُ حُظطز٤ن ،ؽ- 5

  .2005حُـضحثش ،

  .2010 ، دحس حُزذح٣ش ، ػٔخٕ ،1دًظٞس ص٤ٛش كطشد ، ػِْ طذه٤ن حُلغخرخص ،ؽ- 6

كظل٢ سصم حُغٞحك٤ش١ ٝ آخشٕٝ ، حالطـخٛخص حُلذ٣ؼش ك٢ حُشهخرش ٝ حُٔشحؿؼش حُذحخ٤ِش ، دحس - 7

  .2002حُـخٓؼش حُـذ٣ذس ُِ٘شش ، حإلعٌ٘ذس٣ش ،

  .1حُٔذخَ حُلذ٣غ ُظذه٤ن حُلغخرخص ، دحس حُظلخء ، ػٔخٕ ،ؽ: ف .أ.ؿٔؼش - 8

 .2020 ، حألسدٕ ،1صحٛشس ػخؽق عٞحد ، ٓشحؿؼش حُلغخرخص ٝ حُظذه٤ن ، دحس حُذسحعش ،ؽ- 9

حُٔئعغش حُؼ٤ٓٞٔش ُِظؼ٤ِْ حُل٢٘ ٝ حُظذس٣ذ ح٢ُٜ٘ٔ ٝ حإلدحسس حُؼخٓش ُظظ٤ْٔ ٝ طط٣ٞش حُٔ٘خٛؾ - 10

 .، ًظخد ٓشحؿؼش ٝسهخرش دحخ٤ِش ، حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش 

 .ًخس٣ٖ أعٞ ٝ آخشٕٝ، حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُِٔٔخسعش ح٤ُٜ٘ٔش ُِظذه٤ن حُذحخ٢ِ ، ُز٘خٕ - 11

ٓلٔذ أ٤ٖٓ ػزخد١ ، ٓغخٛٔش حُٔشحؿؼش حُذحخ٤ِش ك٢ طو٤٤ْ ٗظخّ حُٔؼِٞٓخص حُٔلخعز٢ ُِٔئعغش - 12

 .2007/2008، ٓزًشس ٓخؿغظ٤ش ، كشع ادحسس أػٔخٍ ، ؿخٓؼش حُـضحثش ،

  .1998،دحس ٝحثَ ُِ٘شش ، حألسدٕ ،1ٓلٔذ أ٤ٖٓ ػزذ هللا ، حُظذه٤ن ٝ حُشهخرش ك٢ حُز٘ٞى ،ؽ- 13

، دحس طلخء 2أكٔذ ك٢ِٔ ؿٔؼش ، حُٔلَ ُِظذه٤ن ٝ حُظؤ٤ًذ ٝكن ُِٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش ُِظذه٤ن ، ؽ- 14

 .2015ُِ٘شش ٝ حُظٞص٣غ ،

٤ٖٓ حُغ٤ذ أكٔذ ُطل٢ ، حُظطٞسحص حُلذ٣ؼش ك٢ حُٔشحؿؼش ، حُذحس حُـخٓؼ٤ش ُِ٘شش ٝ حُظٞص٣غ ، أ- 15

 .2007ٓظش،

، دحس حُلخٓذ ُِ٘شش ٝ 1كغ٤ٖ أكٔذ حُطشحٝٗش ، طٞك٤ن طخُق ػزذ حُٜخد١ ، حُشهخرش حإلدحس٣ش ، ؽ- 16

 .2012حألسدٕ ،-حُظٞص٣غ ، ػٔخٕ

ػز٤ش روخص، ٓشٝس ط٢ِ٤ِ ، ٓ٘ٞر٤ش خشحص ، دٝس ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ك٢ طلؼ٤َ ٗظخّ - 17

حُٔؼِٞٓخص حُٔلخعز٢ ، ٓزًشس طخشؽ حُغ٘ش حُؼخ٤ٗش ٓخعظش ، شؼزش حُؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخعز٤ش ، 

 .2016/2017طذه٤ن ٓلخعز٢ ، ٤ًِش حُؼِّٞ حالهظظخد٣ش ٝ حُظـخس٣ش رخُٞحد١ ،: طخظض 

 ، دحس 1كِق ػزذ هللا حُٞسدحص ، د٤َُ حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ٝ كن حُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ُٝش حُظخدسس ، ؽ- 18

 .2014حُٞسحم ُِ٘شش ، 

دؿش ح٣ٔخٕ ، ػ٘خٕ سكٔش ، دٝس حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ك٢ طلؼ٤َ ٗظخّ حُشهخرش حُذحخ٤ِش ،ٓزًشس  – 19

طخشؽ حُغ٘ش حُؼخ٤ٗش ٓخعظش ، شؼزش حُؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝ حُٔلخعز٤ش ، طخظض طذه٤ن ٝ ٓشحهزش حُظغ٤٤ش ، 

 . ٤ًِ2018/2019ش حُؼِّٞ حالهظظخد٣ش ٝ حُظـخس٣ش رٞسهِش ،

أٝط٤ق ُخؼش ، ٓذخَ ُِظذه٤ن حُذحخ٢ِ ، ٓطزٞػش ػ٤ِٔش ٓوذٓش ُِطِزش ، هغْ حُؼِّٞ  – 20

  .2017حالهظظخد٣ش ، ؿخٓؼش حُٔغ٤ِش ، 
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 ، ٓئعغش حُٞسحم 1خِق ػزذ هللا حُٞحسدحص ، حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ر٤ٖ حُ٘ظش٣ش ٝ حُظطز٤ن ، ؽ – 21

 . 2006ُِ٘شش ٝ حُظٞص٣غ ، حألسدٕ ، 

 ، 2ؿغخٕ كالف حُٔطخسٗش ، طذه٤ن حُلغخرخص حُٔؼخطش حُ٘خك٤ش حُ٘ظش٣ش ، دحس حُٔغ٤شس ، ؽ – 22

 . 2009ػٔخٕ ،

 

 


