
 اندًٕٓسٚخ اندضائشٚخ انذًٚمشاطٛخ انشؼجٛخ 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ 

 يـــغــــزــغـبَــى ثٍ ثبدٚـــــــظاــذ ــح ػجذ حًٙــــخبيغ

 ـــخ انؼهٕو اإللزظبدٚخ ٔانزدبسٚخ ٔػهٕو انزغٛٛش كهٙ

 انًبنٛخ ٔانًحبعجخ انؼهٕو :  انمغى 

 

 

 

 انًبعزش األكبديٙ شٓــــــبدح   يـزكشح رـخشج يمذيخ ضًٍ يزطهجبد َـٛم 

 جدقيق المحاسبي ومراقبة الحسيير : جخصضمحاسبة            المالية و : شعبة 

 

 

 

 

 

 :جحث إشراف األسحاذ                                                  : الطالب  طرف  مهمقدمة 

         بىشيخي بىخىص  -                                                       به عصمان إلياس     -

لجىـة المىاقشــة   اءضأع

 سئٛغب خبيؼخ يغزغبَى   ثٍ صٚذاٌ انحبج أعزبر

 يمشسا خبيؼخ يغزغبَى   ثٕشٛخٙ ثٕخٕص أعزبر

 يُبلشب خبيؼخ يغزغبَى   ثٕظشاف خٛالنٙ أعزبر

 

 

  مسؤولية مراجع الحسابات في إدارة
والمتوسطة  وتقييم مخاطر المؤسسات الصغيرة    

 

 2018/2019  :انغُخ اندبيؼٛخ 

 



 

 ر ـكـش

 
 هعمو ،ومعال بس نة هبينا محمدفضهل و حنمد هللا ووشكره عىل 

 ضىل هللا عليو وسمل وتبعا ميديو فشكر امناس من

 .شكر هللا تعاىل 

 " من مل يشكر امناس مل يشكر هللا " 

 :اىل  ىذا أ تقدم ابمشكر اجلزيل و الامتنان اخلامصل 

 بوخوصال س تاذ بوش يخي 

 عىل قبوهل الإرشاف عىل مذكرة ختريج وعىل لك ما قدمو يل من عون 

 أ ساتذيت بلكية احلقوق لك اىل و

 من قريب او بعيد ابمكثري او امقليل  من مد يل يد امعونولك 

 .تقدم ابمشكر ا 

 

 



ىــــــداء   اإ

  
 

 أ يم..... اىل شعاع امنور ودافعي يف احلياة اىل أ عظم ال همات

 وادلي ............ اىل سبب طمويح يف احلياة وبذرة حلمي

خوايت................................... اىل احلضن و ال مان  أ خوايت واإ

 أ ضدقايئ و أ حبيت ......................... اىل من شاركوين دريب 

 اىل لك ىؤلء اىدي ىذا امعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخظ الدزاطة

ل٣ض ب٦دؿبذ مغاظٗت الخؿاباث ؤَمُت ٦بحرة مً ٢بل ألا٧اصًمُحن و اإلاهىُحن مىاػاة م٘ الخىؾ٘  

الًغوعي جىخُض اإلاٗاًحر التي جىٓم وجد٨م ٖمل َظٍ اإلاهىت، ؤلا٢خهاصي الظي قهضٍ الٗالم، لظا وظب مً 

الث، وخ٣ى١ وواظباث، ومؿاولُاث جسى٫ له ٢اهىها إلاؼاولت  ًيبغي ؤن ج٩ىن للمغاظ٘ الخؿاباث نٟاث ومَا

ت وهؼاَت م٘ خهىله ٖلى ؤحٗاب م٣ابل ٖمله غ ب٩ل خٍغ  .مهىخه وطل٪ بةبضاء عؤًه في بٖضاص الخ٣ٍغ

الهٛحرة واإلاخىؾُت ٖلى ٖمل مغاظ٘ الخاعجي والظي ٌٗخبر ٨٦ُٟل لخماًت خ٣ى١ حٗخمض اإلااؾؿاث  

تها وب٣ائها، ومً زال٫ صعاؾدىا  ًمً اؾخمغاٍع َظٍ اإلااؾؿاث ومىظىصاتها مً قتى اإلاساَغ التي جخٗغى لها ٍو

ئؾؿاث الخُب٣ُُت للمىيٕى ؤقاعث ؤع٢امها بلى جإ٦ُض مؿاَمت مغاظ٘ الخؿاباث في بصاعة وج٣ُُم مساَغ الم

مغاظٗت الخؿاباث، مغاظ٘ الخؿاباث، بصاعة اإلاساَغ، ج٣ُُم : ال٩لماث اإلاٟخاخُت. الهٛحرة واإلاخىؾُت

 .الهٛحرة واإلاخىؾُت اإلاساَغ، ماؾؿاث

Résumé: 

 Nous avons acquis de l'audit d'une grande importance par des universitaires et des 

professionnels parallèle avec l'expansion économique en témoigne le monde, ainsi il est nécessaire 

d'unifier les normes qui réglementent et contrôler le travail de la profession, devraient avoir les 

qualités vérificateur et qualifications, et les droits et les devoirs et les responsabilités qui lui sont 

dévolues par la loi à exercer sa profession et conséquemment son avis sur la préparation du 

rapport librement et équitablement de recevoir une redevance en échange de son travail. PME 

comptent sur le travail des références externes, qui est le garant de la protection des droits de ces 

institutions et des actifs de divers risques et assure la continuité et la survie, et grâce à l'application 

de notre étude sur les chiffres soumis souligné pour confirmer la contribution de l'auditeur dans la 

gestion et l'évaluation des risques des petites et moyennes entreprises. 

Le Mots clés: audit, auditeur, gestion des risques, évaluation des risques, les petites et moyennes 

entreprises.
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 اندذأل فٓشط

 انجٛبَٛخ االشكبل فٓشط

 انًالحك لبئًخ

 انشيٕص ٔ اإلخزظبساد لبئًخ

 انًظطهحبد لبئًخ

 2 ........................................................................................... :ػبيخ يمذيخ

 8 ............................................... انحغبثبد نًشاخغ انُظش٘ اإلطبس :األٔل انفظم

 9 ................................................................................................... :رًٓٛذ

 10 ............................................انحغبثبد يشاخؼخ حٕل ػًٕيٛبد: األٔل انًجحث

 10 ........................................... انحغبثبد يشاخؼخ ٔيجبدئ رؼشٚف: األٔل انًطهت

 10 ................................................................... انًشاخؼخ رؼشٚف: األٔل انفشع

 11 ..................................................................... انًشاخؼخ يجبدئ:  ثبَٙ انفشع

 13 ............................................. انحغبثبد يشاخؼخ ٔأْذاف أًْٛخ: انثبَٙ انًطهت

 13 .......................................................... انحغبثبد يشاخؼخ أًْٛخ: األٔل انفشع

 14 ....................................................... انحغبثبد يشاخؼخ أْذاف:  انثبَٙ انفشع

 16 ....................................................... انحغبثبد يشاخؼخ إَٔاع: انثبنث انًطهت
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: ملدمة غامة

ت    ؤنبدذ اإلاغاظٗت في الى٢ذ الخالي ؤمغا يغوعي جبٗا وجلبُت للخُىع اإلاؿخمغ لخُاة البكٍغ

اصة  اصة وجىؾ٘ اإلااؾؿاث بجمُ٘ ؤهىاٖها مما ؤصي بلى ٍػ ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت و الؿُاؾُت، هدُجت لٍؼ

اإلاغاظٗت و بظل٪ نٗب ألامغ ٖلى اإلاداؾب ؤن ٣ًىم بمغاظٗت قاملت لخدضًض صخت هخاثج وبحؿإ ٖملُت 

ا اإلاالي  .وكاٍ اإلااؾؿاث و مؿخىي مغ٦َؼ

حٗخبر اإلاغاظٗت ٖملُت ٞدو بهخ٣اصي لل٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت مً زال٫ ٞدو ظمُ٘ الضٞاجغ   

ٖملُاث التي ٢امذ بها اإلااؾؿت، و٦ظا الخد٤٣ والسجالث اإلاداؾبُت وألاصلت اإلاضٖمت للدسجُالث اإلاغجبُت با٫

مً مضي مُاب٣ت ٖىانغ َظٍ ال٣ىاثم للىا٢٘ الٟٗلي لها، وهي ٖملُت جم٨ً اإلاغاظ٘ مً ببضاء عؤي مداًض خى٫ 

مضي صاللت ال٣ىاثم الخخامُت للماؾؿت ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي لها ومضي التزامها بخُب٤ُ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع 

٣ىم . ٖليها ٣ا لخ٣ى١ وواظباث اإلاىهىنت ٢اهىهُا ولضًت مؿاولُاث بججاٍ ٍو مغاظ٘ الخؿاباث بإصاء مهمخه ٞو

خل٣ى ؤحٗاب م٣ابل ٖمله ولظل٪ ًم٨ىه مً ببضاء عؤًه بهٟت  اإلااؾؿت وؤَغاٞها ؾىء صازلُا ؤو زاعظُا، ٍو

 .مداًضة 

ذ حٗخبر اإلاساَغ ظؼء ال ًخجؼؤ مً اليكاٍ ؤلا٢خهاصي خُض جؼصاص اإلاساَغ ٧ل   ما بػصاصث وجىٖى

ألاوكُت ؤلا٢خهاصًت مما ؤصي بلى جسهُو بصاعة لها و حؿمى بةصاعة اإلاساَغ التي حٗمل ٖلى ججىب الخُغ و 

 .الاخخُاٍ مىه ٖبر زُىاث جمغ ٦ما

ومً زال٫ ٖمل اإلاغاظ٘ ًم٨ىه جىبُت اإلااؾؿت للمساَغ التي جخٗغى لها ولم ًخم ب٦دكاٞها مً ٢بل ؤلاصاعة ؤو 

 .زلي م٘ بم٩اهِخه للخ٣لُل منها ؤو ججىبهااإلاغاظ٘ الضا

ول٣ض بجطر لىا مً زال٫ ما ؾب٤ َغح ؤلاق٩الُت الغثِؿُت التي ؾى٣ىم بضعاؾتها مً زال٫ َظا البدض وهي 

:  ٧اآلحي

ما مضي مؿاَمت مغاظ٘ الخؿاباث في ج٣ُُم وبصاعة مساَغ اإلااؾؿاث الهٛحرة : إلاشكالية السئيظية. 1

واإلاخىؾُت؟ 

ُت  :لفسغيةألاطئلة ا   ومً زال٫ ؤلاق٩الُت الغثِؿُت و لدؿهُل ؤلاظابت ٖنها، ٢مىا بُغح ٖضة حؿائالث ٖٞغ

 َل حٗخبر اإلاغاظٗت ٞدو بهخ٣اصي للمٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت ووؾُلت جسضم الٗضًض مً : -وهي

غ الؿلبي  -ؤَغاٝ طاث مهلخت في اإلااؾؿت وزاعظها؟  ٖىضما ًخإ٦ض مً ؤن َل ٌٗخمض مغاظ٘ الخؿاباث الخ٣ٍغ

 ال٣ىاثم اإلاالُت ال جمشل الىا٢٘ اإلااؾؿت؟
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َل حؿدىض زُت ٖمل اإلاغاظ٘ الخاعجي  -َل ًتر٦ؼ ٖمل بصاعة اإلاساَغ ٖلى ٢ُاؽ وج٣ُُم اإلاساَغ ومٗالجتها؟  -

َل ٌؿخٗحن اإلاغاظ٘ الخاعجي في وي٘ هٓام الضعاؾت اإلاساَغ  -ٖلى ج٣ُُم اإلاساَغ مضة ٧ل ؾىت ٖلى ألا٢ل؟ 

غ مجلـ ؤلاصاعة ومغاظٗحنب  الضازلُحن؟ آعاء وج٣اٍع

ُت جم ٞغى الٟغيُاث  : فسغيات الدزاطة. 2 وللمداولت ؤلاظابت ًٖ بق٩الُت البدض و٦ظا الدؿائالث الٟٖغ

ت  : -الخالُت  ت وخٍغ الث وبؾخ٣اللُت مغاظ٘ الخؿاباث حؿاٖضٍ ٖلى بصالء بغؤًه ب٩ل هَؼ حؿاٖض بصاعة  . -مَا

ٌؿاَم اإلاغاظ٘ الخاعجي في الخس٠ُٟ مً  . -و ج٣ُُم مساَغ التي ٢ض جخٗغى لها اإلااؾؿت اإلاساَغ ٖلى ججىب 

.  مساَغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت 

 مبرزات إخحياز املىغىع. 3

والتي جغظ٘ بلى الخسهو، ( شخهُت)ؤؾباب وصواٞ٘ بزخُاع مىيٕى البدض ٞترظ٘ بلى ؤؾباب طاجُت   

ُت ٞهي  مداولت بُٖاء هٓغة قاملت خى٫ مغاظٗت الخؿاباث والتي حٗخبر مضزل لضعاؾت ؤما ألاؾباب اإلاىيٖى

ت مضي مؿاَمت مغاظ٘ الخؿاباث في بصاعة  اإلاكا٧ل التي جىاظه اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، و٦ظل٪ إلاٗٞغ

تها . وج٣ُُم مساَغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت؛ وبظل٪ ًًمً بؾخ٣غاع اإلااؾؿت وبؾخمغاٍع

 لدزاطة وأهميتهاأهداف ا. 4 

جخجلى ؤَضاٝ َظا البدض في مداولت عبِ الضعاؾت بالىا٢٘ ؤلا٢خهاصي، ٞهى حهضٝ بلى جد٤ُ٣ ٖضة   

:  ؤَضاٝ مً بُنها

اع الىٓغي إلاغاظٗت الخؿاباث  - .  ببغاػ ؤلَا

حؿلُِ الًىء ٖلى ؤَمُت مغاظ٘ الخؿاباث وصوعٍ في ٖالط اإلاكا٧ل التي جىاظه اإلااؾؿاث الهٛحرة  -

.  واإلاخىؾُت

غ الظي حٗخمض ٖلُه ٖملُت اإلاغاظٗت   - ت مؿاولُاث مغاظ٘ الخؿاباث و بٖضاص الخ٣اٍع . مٗٞغ

ت مضي جُب٤ُ مغاظ٘ الخؿاباث اإلاٗاًحر اإلاغاظٗت في ٖمله و بٖضاص ج٣غي   - . ٍع مٗٞغ

ل الٗلمي وبؾخ٣ال٫ اإلاغاظ٘ الخاعجي في مماعؾت مهىخه للخسٌُٟ مً ؤهىإ   - الخٗٝغ ٖلى مضي جإزحر اإلاَا

 .اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت 
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ؤما ؤَمُت البدض جخجلى في ببغاػ مضي مؿاَمت مغاظ٘ الخؿاباث في الخس٠ُٟ مً اإلاساَغ التي   

ث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤزىاء مغاظٗخه لهظٍ اإلااؾؿت، ومً زال٫ طل٪ ًم٨ىه بنضاع عؤي جخٗغى لها اإلااؾؿا

اصة الش٣ت في ا ظا ًاصي بلى ٍػ لغؤي الظي ًبضًت ٖاص٫ و ؾلیم ٖلى صخت ال٣ىاثم اإلاالُت التي جم مغاظٗتها، َو

 .اإلاغاظ٘ الخاعجي

 :الدزاطات الظابلة. 5 

ة وال٨خب الٗلمُت والضعاؾاث التي جىاولذ مغاظٗت بٗضما الخٓىا الٗضًض مً اإلاغاظ٘ اإلاسخل٠  

ا في مٗالجت ؤَم ألازُاء التي ج٩ىن م٣هىصة ؤو ٚحر م٣هىصة، وبظل٪ ٞةهىا ه٣ى٫ ؤهىا  الخؿاباث وؤزاَع

ؾاَمىا في مىيٕى البدض ولى بال٣لُل، وبالخالي ؤلخمـ الٗظع في خا٫ ما بطا ٢هغث ُٞه، ومً بحن الضعاؾاث 

ا   :٧اآلجُت التي ًم٨ً ؤن هظ٦َغ

صعاؾت خالت جُب٣ُُت لكغ٦ت ٢ابًت ) ؤما٫ بً ًسل٠، اإلاغاظٗت الخاعظُت في الجؼاثغ : ي الدزاطة ألاوو 

، وجمدىعث بق٩الُت 2002مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة ماظؿخحر في ٖلىم الدؿُحر ، ظامٗت الجؼاثغ، ( ٖمىمُت

جإزحر ٖمل اإلاغاظٗت الخاعظُت ٖلى  في ما َى الهضٝ مً اإلاغاظٗت الخاعظُت ؟ وماهي صعظت َظٍ الضعاؾت

سها  الىيُٗت اإلاالُت ت مهىت مداٞٔ الخؿاباث وجاٍع للماؾؿت؟ خُض جخلخو ؤَضاٝ َظٍ الضعاؾت ٖلى مٗٞغ

. ال٣ىاهحن التي جدضص مهىت مداٞٔ الخؿاباث و جدضًض مؿاولُاجه بججاٍ اإلااؾؿت  في الجؼاثغ، جبُحن

مدمض ماػون، الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي مً مىٓىع اإلاٗاًحر الضولُت ومضي بم٩اهُت جُب٣ُها في :  الدزاطة الثاهية 

ت ميكىع ظامٗت الجؼاثغ  ، خُض جمدىعث بق٩الُخه 2011 -2010الجؼاثغ ، عؾالت ماظؿخحر في الٗلىم الخجاٍع

الش٣ت إلاؿخسضمي في بلى ؤي مضي ًم٨ً إلاٗاًحر الخض٤ُ٢ الضولُت جدؿحن مسغظاث الخض٤ُ٢ بةُٖاء الًمان و

الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ظاء : ال٣ىاثم اإلاالُت ؟ وما مضي بم٩اهُت بهتهاظها في الجؼاثغ؟ و٧اهذ هخاثج صعاؾخه ٧الخالي

بىاءا ٖلى خاظت بلُه وجُىعٍ ٧ان بالخىاػي م٘ الخُىع ؤلا٢خهاصي، الخض٤ُ٢ الضولي ظاء هدُجت خخمُت لٗىإلات 

ما٫ و جالش ي الخضوص الجٛغاُٞت هىع الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث و جؼایض و صوعَا  ؤوكُت ألٖا و ؤلا٢خهاصًت ْو

في الٗال٢اث الضولُت البض ؤن ًىظض جىا٤ٞ ٖلى مؿخىي اإلاخُلباث الٗلمُت لضي اإلاماعؾحن إلاا ًدىاؾب م٘ 

الخُىعاث ؤلا٢خهاصًت الضولُت، ًدخم جُىع الىي٘ ؤلا٢خهاصي في الجؼاثغ ٖلى مهىت الخض٤ُ٢ ؤن جىا٦ب َظا 
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ع ختى ج٩ىن ٢اصعة ٖلى ؤصاء الضوع اإلاىٍى با کىلهما حٗخبر ؤصاة َامت مً ؤصواث الغ٢ابت اإلاداؾبُت ٖلى الخُى

زانت بٓهىع الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث و بحؿإ هُا١ اإلاٗامالث  الا٢خهاصًتؤوكُت الىخضاث 

ت م٘ مسخل٠ صو٫ الٗالم مماعؾت الخض٤ُ٢ في الجؼاثغ جسخل٠ ًٖ ا ٤ للمٗاًحر ؤلا٢خهاصًت الجؼاثٍغ إلاماعؾت ٞو

صعاؾت خالت ماؾؿت )لُُٟت ٖبضلي، صوع وم٩اهت اإلاساَغ في اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت : الضعاؾت الشاهُت. الضولُت

مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ٚحر ميكىعة، جسهو بصاعة ألاٞغاص وخى٦مت و ( ؾُٗضة SCISؤلاؾمىذ 

لىم الدؿُحر ، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان مكخ٣اجه الكغ٧اث، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت والذ ت ٖو ظاٍع

، خُض جمدىعث بق٩الُت َظٍ الضعاؾت في ماهي ؤَمُت بصاعة اإلاساَغ في اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت 2012/ 2011

ل  ا حٗض ٦إلُت بهظاع مؿب٤ مً وظهت مسخل٠ اإلاساَغ، َو ت بةٖخباَع لى وظه الخهىم اإلااؾؿت الجؼاثٍغ ٖو

جىاظه اإلااؾؿاث : ٤ً مً خضة الىخاثج الؿلبُت؟ و ٧اهذ الىخاثج َظٍ الضعاؾت ٧اآلحيجاصي ٞٗال بلى الخد٤

ؤلا٢خهاصًت في الى٢ذ الغاًَ ظملت جدضًاث وعَاهاث م٘ جخٗضص في ؤق٩الها وؤهىاٖها وؤبٗاصَا بدُض ٞغيذ 

صاص الجُض ٖليها ظملت مساَغ ًم٨ً ؤن ًخ٣ط ى ٖليها الص يء الظي ؤوظب ٖليها يغوعة بٖضاص الٗضة وؤلاؾخ٘

إلاىاظهتها ، خُض ًيخج الخُغ ؤؾاؾا مً ٖضم الخإ٦ض و التي ججٗل مً مخسظ ال٣غاع في خالت ٢ل٤ وزىفي هدُجت 

ت بما ؾ٩ُىن ؤو ٖضم وظىص  جل٪ ال٣غاعاث اإلابِىت ٖلى ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخيبا باإلاؿخ٣بل ؤما بؿبب ٖضم مٗٞغ

ٝو ممازلت، وبصاعة اإلاساَغ هي ٖباعة ًٖ مىهج ٖلمي زبرة لضًه هابٗت مً ججاعب ؾاب٣ت مغث بها اإلااؾؿت بٓغ

ها  للخٗامل م٘ مسخل٠ اإلاساَغ مً زال٫ ال٣ضعة ٖلى ٦ك٠ مؿبباتها و م٣ضاع قضهما زم جدضًض َبُٗتها و هٖى

.  بٗضَا ًخم ج٣ُُمها و جدلُلها بىاء ٖلى ٖضة َغ١ خُض ًخم في ألازحر مٗالجتها و الؿُُغة ٖليها

َُم عباح ببغاَُم اإلاضَىن، صوع اإلاض٤٢ في جُٟٗل بصاعة اإلاساَغ في اإلاهاٝع الٗاملت في ببغا:  الدزاطة الثالثة

ل، ( صعاؾت جُب٣ُُت)٢ُإ ٚؼة  مظ٦غة إلؾخ٨ما٫ مخُلباث الخهى٫ ٖلى صعظت اإلااظؿخحر في اإلاداؾبت و الخمٍى

، ، َىا٥ وعي لضي بصاعة الخض٤ُ٢ الضازلي بإَمُت بصاعة ا2011ظامٗت ؤلاؾالمُت، ٚؼة،  إلاساَغ في اإلاهاٝع

، ًغ٦ؼ اإلاض٣٢ىن  وؤَمُت وي٘ بظغاءاث الخض٤ُ٢ جازظ في الخؿبان للمساَغ التي ٢ض ًخٗغى لها اإلاهٝغ

حر جإ٦ُض خى٫ مىزى٢ُت و مالثمت اإلاٗلىماث و الغ٢ابت  الضازلُىن في ٖملهم بكإن بصاعة اإلاساَغ ٖلى جٞى
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م ىا٥ حٗاون بحن مجلـ الضازلُت في اإلاىٓماث بهٟت ٖامت، ًىظض هٓام مد٨م أٖل ا٫ الخض٤ُ٢ الضازلي، َو

. الاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت لخُٟٗل بصاعة مساَغ

 : حدود الدزاطة. 6 

ج٣خهغ صعاؾدىا في َظا اإلاىيٕى ٖلى بٌٗ م٩اجب اإلاهىُحن وؤؾاجظة الجامٗت في مضًىت الىاصي الجؼاثغ   

 .اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  ٖلى مؿاولُاث مغاظ٘ الخؿاباث، وج٣ُُم اإلاساَغ وبصاعتها في

 املىهج املحبؼ في الدزاطة. 7

حٗخمض الضعاؾت ٖلى اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ل٩ىهه مً ؤ٦ثر اإلاىاهج بؾخسضاما في  

الضعاؾاث، وطل٪ بهضٝ الخىنل بلى هخاثج مى٣ُُت جضٖم الٟغيُاث الىاعصة في الضعاؾت، ٦ما ًخم بؾخسضام 

ت وا٫ حي حكمل ألاصبُاث التي جىاولذ اإلاىيٕى و٦ظل٪ ما جم وكٍغ مً ؤبدار وعؾاثل ٖلمُت اإلاهاصع الشاهٍى

ٗاث اإلاغجبُت بمىيٕى الضعاؾتوم٣االث في الضوعٍاث اإلاخسههت و ٦ظل٪ ال٣ىاهحن والدل  . َع

ُما ًخٗل٤ بالٟهل الخُب٣ُي جم بٖضاص وجهمُم بؾخبُان لٛغى الضعاؾت، وجم جىػَٗها ٖلى ظمُ٘  ٞو

للخدلُل  SPSSاإلاهىُحن، و ؤؾخاطة الجامٗت، وزم مٗالجت وجدلُل ؤلاؾخبُان مً زال٫ بؾخسضام بغهامج 

ت إلاىيٕى البدض . ؤلاخهاجي وبظغاء ؤلازخباعاث ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت والًغوٍع

 :بات الدزاطةضػى. 8 

حكٗب اإلاىيٕى  : -ؤي بدض في بهجاػ ال ًسلى مً نٗىباث ؤو مهاصٞت بٌٗ الٗغا٢ُل مً بُنها  

ضم  . -وبحؿاٖه مما ؤوظض نٗىبت الخد٨م ُٞه  ٖضم جٟاَم بٌٗ اإلاهىُحن وؤؾخاطة الىي٘ الُالبت ٖو

م ٢لت زبر ٢م  .مؿاٖضتهما مما بيُغث الُالبت بلى الخى٣ل ألاشخام ٚع

ٖضم حٗامل مغاظ٘ الخؿاباث م٘ اإلاساَغ وبصاعتها في  . -جها٫ اإلاباقغ م٘ ؤٞغاص مجخم٘ الضعاؾتنٗىبت ؤلا

. الجؼاثغ 

 :مححىي الدزاطة. 9 

ُت الازخباع الٟغيُاث جم    جبٗا لؤلَضاٝ اإلاؿتهضٞت مً اإلاظ٦غة وإلاٗالجت ؤلاق٩الُت و الدؿائالث الٟٖغ

.  ًحن و الٟهل الشالض ٖباعة ًٖ صعاؾت مُضاهُتج٣ؿُم البدض بلى زالر ٞهى٫، خُض يم ٞهلحن هٓغ



  يمذيخ 

 

7 

 

اع الىٓغي إلاغاظٗت الخؿاباث خُض جم ج٣ؿُمه بلى زالر مباخض وهي :الفطص ألاوو   :جُغ٢ىا ُٞه بلى ؤلَا

اإلابدض ألاو٫ جىاولىا ُٞه ٖمىمُاث خى٫ مغاظٗت الخؿاباث وجُغ٢ىا ُٞه بلى حٍٗغ٠ مغاظٗت الخؿاباث ، 

ا مباصئها، ؤَمُتها، ؤَضاٞها، اإلابدض الشاوي جىاولىا ُٞه ماَُت مغاظ٘ الخؿاباث وجُغ٢ىا بلى  .وؤَم مٗاًحَر

غ الجه ونٟاجه ، خ٣ى١ وواظباث اإلاغاظ٘، مؿاولُاجه و ؤحٗابه، وبٖضاص الخ٣اٍع  .حٍٗغ٠ اإلاغاظ٘ و جدضًض مَا

اإلاساَغ مهامها، وجىاو٫ اإلابدض الشالض بصاعة اإلاساَغ خُض جُغ٢ىا بلى حٍٗغ٠ الخُغ وؤهىاٖه، مٟهىم بصاعة 

. زُىاث ٖمل بصاعة اإلاساَغ ، َغ١ ٢ُاؽ اإلاساَغ

 :جىاولىا ُٞه ٖمىمُاث خى٫ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خُض جُغ٢ىا ُٞه بلى مبدشحن َما: الفطص الثاوي 

اإلابدض ألاو٫ جىاو٫ ماَُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٞخُغ٢ىا ُٞه بلى حٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الهٛحرة 

ٟها، زهاثهها و ؤَمُتها واإلاخىؾِ ؤما اإلابدض الشاوي جىاو٫ وا٢٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة  .ة ومٗاًحر جدضًض حٍٗغ

لها، اإلاكا٧ل واإلاساَغ التي  واإلاخىؾُت ٞخُغ٢ىا بلى جهيُٟاث اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت، مهاصع جمٍى

 .جىاظهها وألاٞا١ اإلاؿخ٣بلُت لها في الخىمُت ؤلا٢خهاصًت 

ٌٗخبر َظا الٟهل ٦مداولت لضعاؾت و جدلیل آعاء ؤَل ؤلازخهام مً مهىُحن ُٞما ًسو  :الفطص الثالث

اإلاجاالث التي حؿاَم ٦ما اإلاغاظ٘ الخاعجي في الخ٣لُل مً مساَغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، وطل٪ مً 

اإلابدض ألاو٫ جىاولىا ُٞه م٩ىهاث و   .ؾخبُان، بط جُغ٢ىا ُٞه لٗغى الىخاثج ومى٣اقتهاؤظل بزخباع صخت الا

.ؤما اإلابدض الشاوي ٞخىاولىا ُٞه ٖغى الىخاثج ومىا٢كتها. مىهجُت الضعاؾت الخُب٣ُُت 



 

 

 

 

 



 انفظم األٔل                                                       اإلطبس انُظش٘ نًشاخغ انحغبثبد 

 

9 

 

 :ثمهيد

ٞدو ظمُ٘ الضٞاجغ والسجالث حٗخبر اإلاغاظٗت ٖملُت بهخ٣اص لل٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت مً زال٫   

اإلاداؾبُت وألاصلت اإلاضٖمت للدسجُالث اإلاغجبُت بالٗملُاث التي ٢امذ بها اإلااؾؿت، و٦ظا الخد٤٣ مً مضي 

مُاب٣ت ٖىانغ َظٍ ال٣ىاثم للىا٢٘ الٟٗلي لها، وهي ٖملُت جم٨ً اإلاغاظ٘ مً ابضاء عؤي مداًض خى٫ مضي 

ػ اإلاالي الخ٣ُ٣ي لها مضي ؤلالتزام بخُب٤ُ اإلاباصت اإلاداؾبُت صاللت ال٣ىاثم الخخامُت للماؾؿت ًٖ اإلاغ٥

 .اإلاخٗاٝع ٖليها 

٣ا للخ٣ى١ والىاظباث اإلاىهىنت ٢اهىهُا ولضًه مؿاولُاث    ٣ىم مغاظ٘ الخؿاباث بإصاء مهمخه ٞو ٍو

خل٣ى ؤحٗاب م٣ابل ٖمله ولظل٪ ًم٨ىه مً ببضاء عؤًه بهٟت مداًضة  .اججاٍ اإلااؾؿت وؤَغاٞها ٍو

اإلاساَغ ظؼءا ال ًخجؼؤ مً اليكاٍ ؤلا٢خهاصي خُض جؼصاص اإلاساَغ م٘ جؼاًض وجىٕى ألاوكُت ؤلا٢خهاصًت  حٗخبر

مما ؤصي بلى جسهُو بصاعة لها و حؿمى بةصاعة اإلاساَغ التي حٗمل ٖلى ججىب الخُغ وؤلاخخُاٍ مىه ٖبر 

 .زُىاث جمغ بها

خؿاباث بهٟت ٖامت زم ماَُت مغاظ٘ الخؿاباث و ؾىدىاو٫ في َظا الٟهل صعاؾت الجاهب الىٓغي إلاغاظٗت ا٫

ٟاتها وؤهىاٖها وؤَمُتها واإلاٗاًحر التي ويٗذ  خًمً طل٪ اإلاٟاَیم و مسخل٠ حٍٗغ مىمُاث بصاعة اإلاساَغ، ٍو ٖو

 .للخد٨م في زهاثو مؼاولي اإلاهىت

 :ولئلإلاام ؤ٦ثر باإلاىيٕى ٢مىا بخ٣ؿُم َظا الٟهل بلى زالر مباخض ٦ما ًلي

  مىمُاث اإلاغاظٗت الخؿاباثٕ: اإلابدض ألاو٫ 

  ماَُت مغاظ٘ الخؿاباث : الشاوي اإلابدض 

 ٖمىمُاث خى٫ بصاعة اإلاساَغ: اإلابدض الشالض 
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 غمىميات حىو مساحػة الخظابات: املبحث ألاوو 

بن اإلاغاظٗت في الى٢ذ الخالي ؤنبدذ مهمت لخٟاصي ألازُاء التي ٢ض ٣ً٘ ٞيها اإلاداؾبحن الظًً   

ٌٗملىن لضي اإلااؾؿاث وج٩ىن مدضصة ألاَضاٝ التي جدضصَا وجبلٜ ؤَمُتها ٖىض ظمُ٘ ؤَغاٝ اإلااؾؿت 

.  وزاعظها

 جػسيف ومبادئ مساحػة الخظابات: اململلل ألاوو 

ٟاث مىا٣ٞت إلاباصت اإلاداؾبت ٢ض ججٗلها جبلٜ ٖضة ؤَضاٝ  جخًمً مغاظٗت الخؿاباث ٖضة   حٍٗغ

غجغؾمها ومً زال٫ مباصثه . ا التي حٗخمض ٖلى الٟدو والخ٣ٍغ

 جػسيف املساحػة: الفسع ألاوو  

جسخل٠ ؤعاء الٗضًض مً الضاعؾحن خى٫ اإلاغاظٗت و مً زال٫ طل٪ حكخمل مغاظٗت الخؿاباث ٖلى   

ٟاث مسخلٟت هظ٦غ  :  منهاالٗضًض مً حٍٗغ

٣ا إلاٗاًحر ؤلاظغاءاث اإلاغجبُت والٟدو ب٣هض الخ٣ُُم : الحػسيف ألاوو  اليكاٍ الظي ًُب٤ بةؾخ٣اللُت ٞو

٣ا إلاٗاًحر مدضصة  ظا ٞو . 1ومضي مالثمت، وصعظت الش٣ت، وؾحر ظمُ٘ ؤظؼاء اليكاٍ صازل اإلااؾؿت َو

ٞدو ظمُ٘ الضٞاجغ والسجالث اإلاداؾبُت ٖملُت بهخ٣اص لل٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت مً زال٫ : الحػسيف الثاوي 

وألاصلت اإلاضٖمت للدسجُالث اإلاغجبُت بالٗملُاث التي ٢امذ بها اإلااؾؿت، و٦ظا الخد٤٣ مً مضي مُاب٣ت 

ٖىانغ َظٍ ال٣ىاثم للىا٢٘ الٟٗلي لها، وهي ٖملُت جم٨ً اإلاغاظ٘ مً ببضاء عؤي مداًض خى٫ مضي صاللت 

ػ اإلاالي الخ٣ُ٣ي لها ومضي ؤلالتزام بخُب٤ُ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ال٣ىاثم الخخامُت للماؾؿت ًٖ اإلاغ٥

 2.ٖليها

                                      
1 - .C.Becour, H.Bouquin. Audit Opérationnel, 2eme Edition, Economica, Paris, 1996, p12 

اع الىٓغي و اإلاماعؾت الخُب٣ُُت )ص مدمض التهامي، مؿٗىص و اَغ نض٣ًي، اإلاغاظٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث  - 2 الُبٗت الشالشت، صًىان ( ؤلَا

اث الجامُٗت ، الجؼاثغ،   .01: ، م2006اإلاُبٖى
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ُت ؤن ال ٩ًىن َى الظي : الحػسيف الثالث  اإلاغاظٗت هي ٞدو للمٗلىماث مً َٝغ شخو زاعجي، قٍغ

ا او بؾخٗملها اصة اإلاٗلىماث للمؿخٗملخًَغ  1، ٦مضٝ ٍػ

لخهى٫ ٖلى ال٣غاثً اإلاغجبُت بالٗىانغ الضالت ٖلى ألاخضار اإلاغاظٗت هي ٖملُت مىخٓمت ٫: الحػسيف السابؼ 

ُت،  ُت لٛغى الخإ٦ُض مً صعظت مؿاًغة َظٍ الٗىانغ للمٗاًحر اإلاىيٖى ٣ت مىيٖى ؤلا٢خهاصًت و ج٣ُمها بٍُغ

غاٝ اإلاُٗىت  . 2زم جىنُل هخاثج طل٪ بلى ألَا

اث اإلا٣ضمت مً َٝغ شخو اإلاغاظٗت هي ٞدو بهخ٣اصي ٌؿمذ بالخإ٦ض مً اإلاٗلىم :الحػسيف الخامع 

ل مً َٝغ اإلااؾؿت، ٞاإلاغاظٗت هي ٞدو ًىٟظٍ اإلانهي، مؿخ٣ل و زاعجي ًٖ اإلااؾؿت مً ؤظل  مَا

ذ بالغؤي ت ٞهظٍ ألازحرة  الخهٍغ ت)خى٫ صخت ومهضا٢ُت الخؿاباث الؿىٍى ًجب ؤن حُٗي ( الخؿاباث الؿىٍى

اٞت بلى الخالت اإلاالُت ألانى٫ اإلااؾؿت في جهاًت باإلى. م وعة ناص٢ت الىدُجت الٗملُاث الؿىت اإلاالُت اإلاايُت

ت للماؾؿت   .3الؿىت اإلاايُت، ٞاإلاغظٗت تهضٝ بلى اإلاهاص٢ت ٖلى الخؿاباث الؿىٍى

ال٫ الٟدو مدمل للمغاظٗت هي ٖملُت جخم مً رًم٨ً ؤن هلخو مً زال٫ َظٍ الخٗاٍع٠ الؿاب٤ حٍٗغ٠ 

غ خى٫ اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت لىخاثج  ت للماؾؿت؛ والخد٤ُ٣ والخ٣ٍغ الؿىٍى

ٗني الخإ٦ض مً مضي ؾالمت والٗملُاث التي جم حسجُلها ؤي ٞدو الخؿاباث اإلاجمٗت للٗملُاث :  الفحظ  َو

اإلاالُت الخانت باليكاٍ اإلادضص للماؾؿت؛ 

ت، ومً ربم٩اهُت الخ٨م ٖلى مهضا٢ُت ال٣ىاثم اإلاالُت ٦خٗبحر ؾل:  الححلم  ال٫ ًم وصخُذ للىخاثج الؿىٍى

م٨ً اإلاغاظ٘ مً ببضاء عؤًه الٟني اإلاداًض؛ َظا ال٣ى٫  ُٟخحن مخ٩املخحن مترابُحن، ٍو بن الٟدو والخد٤ُ٣ ْو

غ ٌؿخسضمه اإلاغاظ٘ ؾىاء ا٧ان صازل ؤو زاعط :  الحلسيس جلخُو هخاثج الٟدو واإلاغاظٗت وبزباتها في ج٣ٍغ

 .اإلااؾؿت

  مبادئ املساحػة: الفسع راوي 

غ ومً َىا ه٣ىم بخ٣ضًم َظٍ اإلاباصت  :  ُٞما ؾب٤ عؤًىا ؤن اإلاغاظٗت ج٣ىم بغ٦ىحن الٟدو والخ٣ٍغ

                                      
1 - Bethou . R,Kremper, F et Poisson .M, L'Audit dans le secteur public, Clet , Paris, 1986,P2 

اث الجاٍ ُٖت، الجؼاثغ، مدمض التهامی، مؿٗىص نضی٣ی، اإلاغاظٗت وجض٤ُ٢ الخؿاباث،  - 2 . 9:، م2003صًىان اإلاُبٖى
3 - Bénédict.G et Keravel .R, Evaluation du contrôle interne ,Fouche, Paris, 1990, P:07. 
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 :املبادئ املسثبملة بسكً الفحظ : أوال 

:   1جخمشل مباصت اإلاغجبُت بغ٦ً الٟدو ُٞما ًلي

ت الخامت بُبُٗت : مبضؤ ج٩امل ؤلاصعا٥ الغ٢ابي .1  ٗني َظٍ اإلابضؤ اإلاٗٞغ ا الٟٗلُت ؤخضار اإلااؾؿت َو وآزاَع

غاٝ اإلاسخلٟت و غاٝ الازغي مً ظهت، والى٢ٝى ٖلى اخخُاظاث ألَا ال٢تها باأَل اإلادخملت ٖلی کیان اإلااؾؿت ٖو

للمٗلىماث اإلاداؾبُت ًٖ َظٍ ألازاع مً ظهت ازغي؛ 

ٌٗني َظا اإلابضؤ ؤن ٌكمل ماصي الٟدو ظمُ٘ ؤَضاٝ اإلااؾؿت : مبضؤ الكمى٫ في مضي الٟدو ؤلازخباعي . 2 

غ اإلاالُت اإلاٗضة بىاؾُت اإلااؾؿت م٘ مغاٖاة ألاَمُت اليؿبُت لهظٍ ا ُت و٦ظل٪ ظمُ٘ الخ٣اٍع لغثِؿُت والٟٖغ

غ؛  ألاَضاٝ وجل٪ الخ٣اٍع

ُت في الٟدو. 3  كحر َظا اإلابضؤ بلى يغوعة ؤلا٢ال٫ بلى خض ؤ٢ص ى مم٨ً مً الخ٣ضًغ : مبضؤ اإلاىيٖى َو

ض عؤي اإلاغاظ٘  الصخص ي ؤو الخمُحز ؤزىاء الٟدو وطل٪ باإلؾدىاص بلى الٗضص ال٩افي مً ؤصلت ؤلازباث التي جٍا

ؾبُا، وجل٪ التي ٩ًىن بخخما٫ خضور وجضٖمه زهىنا ججاٍ الٗىانغ واإلاٟغصاث التي حٗخبر طاث ؤَمُت ٦بحرة ن

؛  الخُإ مً ٚحٍر

ٌكحر َظا اإلابضؤ بلى وظىب ٞدو مضي ال٨ٟاًت ؤلاوؿاهُت في اإلااؾؿت : مبضؤ ٞدو مضي ال٨ٟاًت ؤلاوؿاهُت. 4 

ً الغؤي الصخُذ لضي اإلاغاظ٘ ًٖ ؤخضار اإلااؾؿت  بجاهب ٞدو ال٨ٟاًت ؤلاهخاظُت إلاا لها مً ؤَمُت في ج٩ٍى

ظا اإلاىار ٌ٘ ه اإلااؾؿت مً هٓام لل٣ُاصة والؿلُت والخىاٞؼ وؤلاجها٫ واإلاكاع٦ت؛ َو بغ ٖما جدخٍى

 املبادئ املسثبملة بسكً الحلسيس: راهيا  

غ ُٞما ًلي :  2جخمشل اإلاباصت اإلاغجبُت بغ٦ً الخ٣ٍغ

غ مغاظ٘ الخؿاباث ؤصاة لى٣ل ؤزغ: مبضؤ ٦ٟاًت الاجها٫. 1  كحر َظا اإلابضؤ بلى مغاٖاة ؤن ٩ًىن ج٣ٍغ للٗملُاث  َو

ؤلا٢خهاصًت للماؾؿت لجمُ٘ اإلاؿخسضمحن لها بهىعة خ٣ُ٣ُت جبٗض ٖلى الش٣ت بك٩ل ًد٤٣ ألاَضاٝ 

غ؛   اإلاغظىة مً بٖضاص َظٍ الخ٣اٍع

                                      
 .24-23:، م م20)()(، 1ؤخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل الخضًض لخض٤ُ٢ الخؿاباث ، ٖمان، صاع نٟاء، ٍ - 1
، مؤخمض خلمي ظمٗت، مغظ٘ ؾب٤  - 2 . 24:ط٦ٍغ
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كحر َظا اإلابضؤ بلى مغاٖاة ؤن ًٟصر اإلاغاظ٘ ًٖ ٧ل ما مً قإهه جىيیذ مضي جىُٟظ : مبضؤ ؤلاٞهاح. 2 َو

للمباصت وؤلاظغاءاث اإلاداؾبُت والخٛحر ٞيها وبْهاع اإلاٗلىماث التي جازغ ٖلى ألاَضاٝ اإلااؾؿت، ومضي الخُب٤ُ 

غ اإلاالُت، وببغاػ ظىاهب ال٠ًٗ في ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت و اإلاؿدىضاث والضٞاجغ والسجالث؛  صاللت الخ٣اٍع

غ اإلاغاظ٘ و٦ظا الخ٤: مبضؤ ؤلاههاٝ.3 اث ج٣ٍغ كحر َظا اإلابضؤ بلى مغاٖاة ؤن ج٩ىن مدخٍى غ اإلاالُت مىهٟت َو اٍع

لجمُ٘ اإلاغجبُحن واإلاهخمحن باإلااؾؿت ؾىاء ٧اهذ صازلُت ؤو زاعظُت؛ 

غ جٟؿحرا واضخا ل٩ل جهٝغ ٚحر ٖاصي ًىاظه به اإلاغاظ٘، : مبضؤ الؿبِبت. 4  كحر بلى مغاٖاة ؤن ٌكمل الخ٣ٍغ َو

ُت   .وبن جبنى جدٟٓاجه وم٣ترخاجه ٖلى ؤؾباب خ٣ُ٣ُت ومىيٖى

 ة وأهداف مساحػة الخظاباتأهمي: اململلل الثاوي

ا ٧اآلحي  ت مً ألاَضاٝ التي ٢ض ججٗلها مىٓمت ومهمت وهظ٦َغ :  جتر٦ؼ مغاظٗت الخؿاباث ٖلى مجمٖى

 أهمية مساحػة الخظابات: الفسع ألاوو 

غاٝ طاث اإلاهلخت في اإلااؾؿت وزاعظها وال حٗخبر ٚاًت    حٗخبر اإلاغاظٗت وؾُلت جسضم الٗضًض مً ألَا

ؤن ال٣ُام بٗملُت اإلاغاظٗت ًجب ؤن جسضم الٗضًض مً الٟئاث التي جدض لها مهلخت في خُض . بدض طاتها

غاٝ : 1الخٗٝغ ٖلى ٖضالت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للميكاة ومً َظٍ ألَا

حٗخبر اإلاغاظٗت مهمت إلصاعة اإلاكغوٕ خُض ؤن بٖخماص ؤلاصاعة في ٖملُت الخسُُِ وبجساط : إدازة املؤطظة: أوال 

إلاؿخ٣بلُت والغ٢ابت ٖلى اإلاغاظٗت ًجٗل مً ٖمل اإلاغاظ٘ خاٞؼا لل٣ُام بهظٍ اإلاهام، ٦ظل٪ ال٣غاعاث الخالُت وا

ظُه ؤلاؾدشماع إلاشل َظٍ اإلااؾؿت  جاصي مغاظٗت ال٣ىاثم اإلاالُت بلى جى

حٗخبر اإلاغاظٗت طاث ؤَمُت زانت إلاشل َظٍ اإلااؾؿاث ٖىض : املؤطظات املالية والحجازية والطىاغية: راهيا  

ل اإلاكغوٕ خُض ؤن جل٪ اإلااؾؿاث حٗخمض في ٖملُت بجساط ٢غاع مىذ ال٣غى َلب الٗم ًل ٢غى مٗحن ؤو جمٍى

٤ الصخُذ والظي ًًمً خهىلها ٖلى  ؤو ٖضمه ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاغاظٗت، بدُض جىظه ؤمىالها بلى الٍُغ

ؾضاص جل٪ ال٣غوى في اإلاؿخ٣بل؛  

                                      
. 20 -19:، م2006، 1ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ، صاع اإلاؿحرة، ٖمان، ٍ - 1
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غاى مشل  حٗخمض الجهاث الخ٩ىمُت: الجهاث الخ٩ىمُت: زالشا ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاغاظٗت في الشحر مً ألٚا

الغ٢ابت والخسُُِ، ٞغى الًغاثب، مىذ ال٣غوى والضٖم لبٌٗ اليكاَاث باإلياٞت بلى ؤلاجداصاث و 

 الى٣اباث حٗخمض ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاغاظٗت في خالت وكىب زالٝ بحن اإلااؾؿت وؤي َٝغ ؤزغ؛

بن ؤَمُت اإلاغاظٗت  2002ٖىض بنضاع اإلاٗاًحر في ٖام ( IFEC)ي للمداؾبحن ل٣ض بُيذ لجىت ؤلاجداص الضو٫ 

:  اإلاهلخت الٗامت ج٩ىن ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في 

ٌؿاٖض مغاظٗى الخؿاباث اإلاؿخ٣لىن ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى ؤماهت و٦ٟاءة البُاهاث اإلاالُت اإلا٣ضمت بلى . 1

للخهى٫ ٖلى عؤؽ اإلاا٫؛   اإلااؾؿاث اإلاالُت و٦ظل٪ ٦ضٖم ظؼجي لل٣غوى وخاملي ؤلاؾم

ؿاَمىن بةؾخٛال٫ مىاعص . 2 ٌٗمل اإلاضعاء اإلاالُىن الخىُٟظًىن في ؤلاصاعاث اإلاالُت اإلاسخلٟت في اإلااؾؿاث َو

اإلااؾؿاث بٟٗالُت و٦ٟاءة؛ 

بي؛ . 3  ٌؿاٖض زبراء الًغاثب في بىاء الش٣ت وال٨ٟاءة ٖىض جُب٤ُ الٗاص٫ للىٓام الًٍغ

ت الؿلُمتٌؿاٖض في وي٘ ال٣غاعاث . 4   .ؤلاصاٍع

  أهداف مساحػة الخظابات: الفسع الثاوي 

 

َضاٝ بهٟت ٖامت هي الٛاًاث التي ًغجى جد٣ُ٣ها مً وكاٍ مٗحن، وجى٣ؿم ؤَضاٝ اإلاغاظٗت بلى ألا  

حن ٦ما ًلي :  1هٖى

 :ألاهداف ألاطاطية: أوال

ُت ومهضا٢ُت بن الهضٝ ألاؾاس ي مً اإلاغاظٗت َى ببضاء عؤي مضٖم بإصلت وبغاَحن، وبزبا   ث قٖغ

ال٣ىاثم اإلاالُت؛ 

 :شسغية الخظابات. 1 

اإلاحزاهُت، ط صو٫ )بن ال٣ىاثم اإلاالُت التي ًىليها اإلاغاظ٘ للٟدو ؤلاهخ٣اصي هي الجضاو٫ الكاملت الشالر   

اجا،  14 ـ، والجضاو٫ ا٫(خؿاباث الىخاثج، ظضو٫ خغکاث ٖىانغ الظمت الخٟهُلُت اإلالخ٣ت ب٨ما و اإلاٟؿغة إلادخٍى

                                      
اث الجامُٗت، الجؼاثغ ،  - 1 ت بلى الخُب٤ُ، صًىان اإلاُبٖى  .29: ، م2003مدمض بىجحن، اإلاغاظٗت ومغا٢بت الخؿاباث مً الىٍٓغ
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ني الجؼاثغي باإلياٞت بلى ٧ل الجضاو٫ اإلاالُت ألازغي  ؤي الجضاو٫ التي ظاء بها اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ُت ٌٗني بزباث ؤن  غ الكٖغ غ مجلـ بصاعة الكغ٦ت مىيٕى اإلاغا٢بت ؛ ؤن جٞى والجضاو٫ اإلادخمل ؤن جخًمنها ج٣اٍع

ًت ؾاب٣ت الظ٦غ ٢ض جم بٖضاصَا خؿب ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض اإلاٗمى٫ بما وفي خالت ُٚاب ال٣ىاهحن ال٣ىاثم اإلاا٫

ٞةهه ًجب بخترام ال٣ىاٖض واإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها؛ 

  :ضدق الخظابات. 2 

بن بخخما٫ في ٖلم ؤلاخهاء ؤنٛغ مً الىاخض صاثما، وبطا ٧اهذ اليؿبت حؿاوي الىاخض ٞةهه ال ًهبذ   

ايُا ؤي الخ٣ُ٣ت لُه مضام ؤهه ال ًم٨ً الىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت ًُٟٞل . بخخما٫ بل ٣ًُىا ٍع ٖو

بؾخٗما٫ ٖباعة نض١ الخؿاباث بضال مً خ٣ُ٣ت الخؿاباث التي حٗني الصخت اإلاُل٣ت للخؿاباث ألامغ الظي 

وي ؤن اإلاغاظ٘ ٢ض ٞدو ًخٗظع الىنى٫ بلُه في الىا٢٘ بخٗبحر ؤزغ، ٞان الصخت اإلاُل٣ت ؤي الخ٣ُ٣ت ح٘

ظا مؿخدُل في خالت اإلااؾؿاث ال٨بحرة واإلاخىؾُت، بط ٠ُ٦ ًم٨ً  الٗملُاث و جإ٦ض مً ٖضم وظىص زُإ َو

ضعؽ الُٗىت اإلامشلت  له الخإ٦ض مً خ٣ُ٣ت آالٝ اإلاسؼوهاث ؤخُاها؟ ٞهى مًُغ بلى ؤن ًدب٘ ٞىُاث الؿحر ٍو

لخظع، ج٩ىن ماوهاث إلاىاظهت ؤزُاع اإلاؿخ٣بل ، ال ًم٨ً للمجخم٘ ؤلاخهاجي ٦ما ؤهه جُب٣ُا إلابضؤ الخُُت وا

للمغاظ٘ ال٣ى٫ بإن اإلااوهت اإلا٩ىهت جمشا٫ الخ٣ُ٣ت، بل ٢ىله بٗض مغاظٗتها بإجها ناص٢ت ؤي ؤن ألازُاع ٢ض 

 خضصث بهٟت مىيُٗت؛

 ألاهداف الثاهىية: راهيا

ت، مما ٢ض ًاصي به ؾُٗا وعاء جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ألاؾاؾُت ؾالٟت الظ٦غ، ًجض اإلاغاظ٘ هٟؿه ؤ مام ؤويإ زاهٍى

ت مشل ب٦دكاٝ ؤٖما٫ الٛل والتزوٍغ وجدؿحن الدؿُحر وهي ٧الخالي :  1بلى بهجاػ ؤَضاٝ زاهٍى

 :اكخشاف أغماو الغش والتزويس . 1 

٧ان ب٦دكاٝ ؤٖما٫ الٛل والتزوٍغ مً َٝغ اإلاغاظ٘ ٢ضًما ٚاًت في خض طاتها، ٚحر ؤن ٌ طٍ الىاخُت   

ت،  ُت ونض١ الخؿاباث، ؤي ؤن اإلاغاظ٘ ٢ض ٌٗثر ؤنبدذ زاهٍى بٓهىع الهضٝ الغثِس ي اإلاخمشل في بزباث قٖغ

                                      
، م - 1 . 33-30:مدمض بى جحن ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ُت، ؤو  ؤزىاء ؤصاثه للمهمت نضٞت ٖلى ؤٖما٫ ٚل، ٧الخالٖب بإمىا٫ اإلااؾؿت وبؾخٗمالها في ؤبىاب ٚحر قٖغ

ع٦ؼ اإلاالي لها؛ جؼوٍغ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت بهضٝ بْهاع ويُٗت ٚحر الىيُٗت الخ٣ُ٣ُت التي حٗبر ًٖ الم

 :ثحظين الخظيير . 2 

٣ضم    ٣ًىم اإلاغاظ٘ بخ٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت و ٞدو خؿاباث اإلااؾؿت مىيٕى اإلاغاظٗت ٍو

٤ بة٢تراخاث وخلى٫،  غا مٟهال ًٖ ه٣اٍ ال٠ًٗ و٦ظا ألازُاء اإلا٨دكٟت، مما ًيخج ٖنها جدٟٓاث جٞغ ج٣ٍغ

ظا ؾُاصي بلى جدؿحن الدؿُحر، ل٨ً ًب٣ى وللمغاظ٘ ؤن ٌُٗي عؤًه وؤن ٣ًضم ههاثذ في ح صوص مغا٢بخه َو

ُت ونض١ الخؿاباث ال ٚحر، وال مداٞٔ الخؿاباث ٖضم الخضزل في  الهضٝ الغثِس ي الغؤي خى٫ قٖغ

الدؿُحر، وال ٌكاع٥ في بجساط ٢غاعاتها، ٦ما ال ًم٨ىه الخهى٫ ٖلى ؤظغة ؤو م٩اٞئت ماٖضا ؤحٗابه اإلادضصة 

 ٢اهىها؛

 أهىاع مساحػة الخظابات :اململلل الثالث

غاى التي حٗمل لها   :  1هظ٦غ َظٍ ؤهىإ مسخل٤ ٧الخالي جسخل٠ اإلاغاظٗت بةزخالٝ ألٚا

 مً حيث اللائم بػملية املساحػة: الفسع ألاوو  

حن ؤؾاؾحن َما   وهي : اإلاغاظٗت الخاعظُت : ؤوال : جى٣ؿم اإلاغاظٗت مً خُض ال٣اثم باإلاغاظٗت بلى هٖى

م بىاؾُت َٝغ مً زاعط اإلااؾؿت ؤو الكغ٦ت، خُض ٩ًىن مؿخ٣ال ًٖ بصاعة اإلااؾؿت؛ زاهُا اإلاغاظٗت التي جذ

ل٣ض ٧ان ْهىع اإلاغاظٗت الضازلُت الخ٣ا للمغاظٗت الخاعظُت، ومً زم ٞهي حٗخبر خضًشت : اإلاغاظٗت الضازلُت: 

ظاث ؤلاصاعة إلخ٩ام ٖملُت بطا ما ٢ىعهذ باإلاغاظٗت الخاعظُت، ول٣ض وكإث اإلاغاظٗت الضازلُت بىاءا ٖلى بخخُا

اث الخىُٟظًت، ٞاإلاغاظٗت الضازلُت ؤصاة مؿخ٣لت حٗمل مً صازل اإلاكغو  الخ٣ُُم ٕ للخ٨م والغ٢ابت ٖلى اإلاؿخٍى

٤ مغاظٗت الٗملُاث اإلاداؾبُت و اإلاالُت و الٗملُاث الدكُٛلُت  الخضمت ؤَضاٝ ؤلاصاعة في مجا٫ الغ٢بت ًٖ ٍَغ

ن ال٣ى٫ بإن اإلاغاظٗت الضازلُت جمشل بخض خل٣اث الغ٢ابت الضازلُت و ؤصاة في ألازغي، و بؾدىاصا إلاا ؾب٤، ًم٪

: ي ص ؤلاصاعة حٗمل ٖلى مض ؤلاصاعة باإلاٗلىماث اإلاؿخمغة ُٞما ًخٗل٤ بالىىاحي ألاجُت 

                                      
تـ،  - 1 ت اإلاغاظٗت وؤلُاث الخُب٤ُ، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع .  33 -30: ، م م2002/2003مدمض ؾمحر الهبان، هٍٓغ
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 دكة أهظمة السكابة الداخلية؛. 1 

بابت الضازلُت؛ 

مً ا٢ؿام اإلاكغوٕ؛   ال٨ٟاءة التي ًخم بما جىُٟظ الٟٗلي للمهام صازل ٧ل ٢ؿم. 2 

٣ت التي ٌٗمل بها الىٓام اإلاداؾبي، وطل٪ ٦ماقغ ٨ٌٗـ بهض١ هخاثج الٗملُاث واإلاغ٦ؼ . 3 ٦ُُٟت و٦ٟاءة الٍُغ

اإلاالي؛  

 مساحػة مً حيث إلالصام: الفسع الثاوي 

حن َما     1 :جى٣ؿم اإلاغاظٗت مً خُض ؤلالؼام ال٣اهىوي بلى هٖى

 اإلاغاظٗت التي ًسخم ال٣اهىن ال٣ُام بها، خُض ًلتزم اإلاكغوٕ بًغوعة حُٗحن مغاظ٘وهي : مساحػة إلالصامية: أوال

ومً زم ًترجب ٖلى ٖضم ال٣ُام بخل٪ اإلاغاظٗت . زاعجي إلاغاظٗت خؿاباجه و بٖخماصٍ ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت له

و٢ٕى اإلاسال٠ جدذ َاثلت ال٣ٗىباث اإلا٣غعة؛  

عاظٗت التي جخم صون بلؼام ٢اهىوي ًسخم ال٣ُام بما، ٟٞي اإلااؾؿاث الٟغصًت وهي الم :املساحػة إلاخحيازية: راهيا

خماص  و قغ٧اث ألاشخام، ٢ض ًخم بؾخٗاهت بسضماث اإلاغاظ٘ الخاعجي في مغاظٗت الخؿاباث اإلااؾؿت ؤلٖا

لی ٢ىاثمها اإلاالُت الخخامُت، هدُجت للٟاثضة التي جخد٤٣ مً وظىص مغاظ٘ زاعجي مً خُض بَمئىان الكغ٧اء ٕ

صخت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ًٖ هخاثج الٗما٫ اإلاغ٦ؼ اإلاالي، والتي جخسظ ٦إؾاؽ لخدضًض خ٣ى١ الكغ٧اء وزانت 

٪ ظضًض، وفي خالت اإلااؾؿاث الٟغصًت هالخٔ بن وظىص اإلاغاظ٘ الخاعجي  في خاالث ؤلاهٟها٫ ؤو ؤلاهًمام قٍغ

الخاعظُت وزانت  ٥ التي ج٣ضم بلى الجهاثٌُٗي الش٣ت للمال٪ في ص٢ت البِىاث اإلاؿخسغظت مً الضٞاجغ، وجل

إلاهلخت الًغاثب؛ 

 مً حيث مجاو وهملاق املساحػة: الفسع الثالث

حن    :  جى٣ؿم اإلاغاظٗت مً خُض مدا٫ ؤو هُا١ اإلاغاظٗت بلى هٖى

 وهي جل٪ جسى٫ للمغاظ٘ بَاع ٚحر مدضص للٗمل الظي ًاصًه، وال جً٘ ؤلاصاعة ؤو الجهت: املساحػة الكاملة: أوال 

 ومً ؤمشلت ٖلى طل٪ خالت حٗحن مغاظ٘ زاعجي. التي حٗحن اإلاغاظ٘ ؤًت ٢ُىص ٖلى هُا١ او مجا٫ ٖمل اإلاغاظ٘

                                      
، م م - 1 . 33-32:مدمض ؾمحر الهبان، مغظ٘ ط٦ٍغ
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إلخضي قغ٧اث اإلاؿاَمت ، ٞةهه ال ًخم جدضًض هُا١ ؤو مدا٫ اإلاغاظٗت الظي ًلتزم به اإلاغاظ٘، ول٨ً ًسً٘ 

خٗحن ٖلى اإلاغاظ٘ في خم اًت ألامغ ببضاء الغؤي الٟني ًٖ مضي ؽ المت طل٪ اإلاٗاًحر اإلاغاظٗت اإلاخٗاٝع ٖليها، ٍو

ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت ٩٦ل بٌٛ الىٓغ ًٖ هُا١ الٟدو واإلاٟغصاث التي قملتها بزخباعاجه خُض ؤن 

ت جدضًض . ظمُ٘ اإلاٟغصاث ختى التي لم جسً٘ للٟدو مؿاولُخه حُٛي وفي َظٍ الخالت ًتر٥ اإلاغاظ٘ خٍغ

خُض وطل٪ صون الخسلي ًٖ مؿاولُخه ال٩املت ًٖ ظمُ٘ اإلاٟغصاث؛ اإلاٟغصاث التي حكملها بزخباعاجه 

وهي اإلاغاظٗت التي جخًمً ال٣ُىص ٖلى هُا١ ؤو مجا٫ خُض ٣ًخهغ ٖمل اإلاغاظ٘  :املساحػة الجصئية: راهيا  

ا، وجدضًض الجهت التي حٗحن اإلاغاظ٘ جل٪ الٗلُاث ٖلى ؾبُل الخهغ ، وفي َظٍ  ٖلی بٌٗ الٗملُاث صون ٚحَر

ولظل٪ ًخٗحن في . ة جىدهغ مؿاولُت اإلاغاظ٘ في مجا٫ ؤو هُا١ اإلاغاظٗت الظي خضص له ٣ِٞ صون ٚحٍرالخا٫

َظٍ الخاالث وظىص بجٟا١ ؤو ٣ٖض کخابي ًبحن خضوص و هُا١ اإلاغاظٗت والهضٝ مً هاخُت ؤزغي ؤن ًبرػ في 

غ ٍغ جٟانُل ما ٢ام به مً ٖمل لخدضًض مؿاولُه بىيىح إلاؿخسضمي طل٪ الخ٣ٍغ وما ًغجبِ به مً ٢ىاثم  ج٣ٍغ

و مٗلىماث؛ 

 مً حيث مدي الفحظ أو حجم إلاخحبازات: الفسع السابؼ 

ت مضي الٟدو حن  ًم٨ً ج٣ؿُم اإلاغاظٗت مً ػاٍو  1 :الظي ٣ًىم به اإلاغاظ٘ لىٖى

وحٗني اإلاغاظٗت الكاملت ؤو الخٟهُلُت ؤن ٣ًىم اإلاغاظ٘ مغاظٗت ظمُ٘  :املساحػة الشاملة او الحفطيلية: أوال

ومً اإلاالخٔ ؤن . ال٣ُىص والضٞاجغ والسجالث واإلاؿدىضاث، ؤي ؤن ٣ًىم بمغاظٗت ظمُ٘ اإلاٟغصاث مدل الٟدو

َظٍ اإلاغاظٗت جهلر للماؾؿاث نٛحرة الدجم، خُض ؤهه في خالت اإلااؾؿاث ٦بحرة الدجم ؾُاصي بؾخسضام 

اصة اٖباء ٖملُت اإلاغاظٗت وحٗاعيها م٘ ٖاملي الى٢ذ والخ٩لٟت التي ًدغم اإلاغاظ٘ الخاعجي َظٍ  اإلاغاظٗت الى ٍػ

ٖلى مغاٖاتها بةؾخمغاع؛  

وفي َظٍ الخالت ٣ًىم اإلاغاظ٘ بمغاظٗت ظؼء مً ال٩ل، خُض ٣ًىم بةزخباع ٖضص م ن : املساحػة الاخحبازية: راهيا

الٟدو م٘ مغاٖاة يغوعة حٗمُم هخاثج َظا الٟدو ٖلى مجمٕى  ل٩ي جسً٘ لٗملُت( ُٖىت)اإلاٟغصاث 

ول٣ض ؤصي ٦بر حجم اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت وحٗضص ٖملُاتها (. اإلادخم٘)اإلاٟغصاث التي جم بزخباع َظا الجؼء منها 

                                      
، م م - 1  36-34:مدمض ؾمحر الهبان، مغظ٘ ط٦ٍغ
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٦بحرة وبَخمام جل٪ اإلااؾؿاث بإهٓمت الغ٢ابت الضازلُت بلى يغوعة ٢ُام اإلاغاظ٘ الخاعجي بٟدو ُٖىت  بهىعة

خى٠٢ جدضًض حجم الُٗىت ٖلى ٖضة بٖخباعاث، مً م ن َظٍ الٗملُاث، صون بظغاء مغاظٗت قاملت لهما ٍو

ؤَمها ما ًٓهٍغ ٞدو وج٣ُم اإلاغاظ٘ الخاعجي ألهٓمت الغ٢ابت الضازلُت اإلاخبٗت صازل اإلااؾؿت مً هاخُت، 

ت مً هاخُت ؤزغي؛   ومضي بم٩ان جُب٤ُ بظغاءاث اإلاغاظٗت ؤلازخُاٍع

 مً حيث ثىكيد غملية املساحػة وإحساء الاخحبازات: الخامعالفسع 

ُحن    : ؤوال: جى٣ؿم اإلاغاظٗت مً خُض جى٢ُذ ٖملُت اإلاغاظٗت والٟدو وبظغاء ؤلازخباعاث بلى هٖى

وجخمحز َظٍ اإلاغاظٗت باجها جخم بٗض بهتهاء الؿىت اإلاالُت وبٖضاص الخؿاباث وال٣ىاثم اإلاالُت : اإلاغاظٗت النهاثُت

لجا اإلاغاظ٘ الخاعجي بلى َظا ألاؾلىب ٖاصة في اإلااؾؿاث نٛحرة الدجم والتي ال جخٗضص ٞيها . ًتالخخام ٍو

وفي َظٍ الخالت جخم ٖملُاث الٟدو وبظغاء ؤلازخباعاث ٖلى : اإلاغاظٗت اإلاؿخمغة: زاهُا . الٗملُاث بهىعة ٦بحرة

ا٫ الضٞاجغ في خماًت مدضص مؿب٣ا م٘ مضاع الؿىت اإلاالُت للماؾؿت، م٘ يغوعة بظغاء مغاظٗت ؤزغي بٗض ب٠٢

ت  اث الًغوٍع يغوعة بظغاء مغاظٗت ازغي بٗض ا٢ٟا٫ الضٞاجغ في خماًت الؿىت اإلاالُت للخد٤٣ مً الدؿٍى

 .لئلٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت 

 مٗاًحر مغاظٗت الخؿاباث: اإلاُلب الغاب٘

ا مجم٘ اإلاداؽ   ٩ي، والتي جى٣ؿم بلى جدضص بةزخهاع مٗاًحر اإلاغاظٗت، والتي ؤنضَع بحن ال٣اهىهُحن ألامٍغ

اث غ وهي ٧االحي: زالر مجمٖى :  1مٗاًحر ٖامت وؤزغي جخٗل٤ بالٗمل اإلاُضاوي وزالشت جخٗل٤ بةٖضاص الخ٣ٍغ

 املػاًير الػامة: الفسع ألاوو  

ُت ألاصاء اإلاُلىب،   ومً  جخم اإلاٗاًحر ٖامت بالخإَُل والهٟاث الصخهُت للمغاظ٘ ٖال٢تها بجىصة وهٖى

زم ٞةهه ًجب ٖلى اإلاغاظ٘ ٢بل الخٗا٢ض ٖلى مهمت بن ٣ًغع ما بطا ٧اهذ َظٍ اإلاٗاًحر جد٣ُ٣ها، اؾدُٟائها ٖىض 

٩ي مٗاًحر ٖامت زالزت هي :  ؤصاء َظٍ اإلاهمت، ٖلى ؤًت خا٫ ٣ٞض جبنى مجم٘ اإلاداؾبحن ال٣اهىهُحن ألامٍغ

 

                                      
ت وا٫ - 1 ش لليكغ، الؿٗىصًت، ؤخمض خامض حجاط، کما٫ الضیً ؾُٗض، اإلاغاظٗت بحن الىٍٓغ  .54 -53:، م م1997جُب٤ُ، صاع اإلاٍغ
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 :الحأهيص الػلمي والػملي: أوال

ن الخٗلُم اإلاغاظ٘ ًجب ؤن ًخىاٞغ لضًه ٧ل مٖت بضعظت م٣بىلت و مالثمت ٞةن ل٩ي ًخم الٟدو واإلاغاط  

ىا٫ اإلاغاظ٘ حٗلمُت مً زال٫ بغامج ظُضة وعؾمُت مىٓمت في اإلاداؾبت واإلاغاظٗت، ول٩ىن اإلاباصت  والخبرة، ٍو

غ ما بطا ٧اهذ  ؿخسضمه اإلاغاظ٘ في ج٣ٍغ ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها جمشل اإلاُٗاع الظي ًُب٣ه َو

ا ٢بل ؤن  اص٫، ٞةهه ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن َظا الصخو مغاظٗا ماَغا وباٖع للٗمُل ٢ض ٖغيذ بك٩ل ناص١ ٖو

ت في مجا٫ اإلاداؾبت واإلاغاظٗت، و٦إي ٕٞغ ؤزغ مً  ا، ؤ٦ثر مً َظا ٞةهه ل٩ىن اإلاٗٞغ ٩ًىن مداؾبا ماَغا وباٖع

ت صاثمت الخُىع والخٛحر، ٞةهه ٩ًىن الًغو  عي جدضًض بغامج الخٗلُم الغؾمُت للمغاظٗحن صوعٍا ٞغوٕ اإلاٗٞغ

مً زال٫ ما ٌٗٝغ ببرامج و م٣غعاث الخٗلُم اإلانهي اإلاؿخمغ، ولهظا الؿبب ٞةن ٦شحر مً قغ٧اث اإلاغاظٗت 

٨ُت جدب٘ ؾُاؾت وبظغاءاث مُٗىت جخٗل٤ ؤو باألزغي تهضٝ ب لى الخُىع اإلانهي ال٣اهىهُت بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 مداؾبحن ٢اهىهُحن؟ نا مٌللٗاملحن ب

 :إلاثجاه الػللي املحاًد: راهيا 

ؤما اإلاُٗاع الشاوي مً مٗاًحر الٗامت للمغاظٗت ٞةهه ًخُلب مً اإلاغاظ٘ الخمؿ٪ بةؾخ٣الله وخُضجه،   

ت  ُت وصون جدحز، ٞهظا ؤلاؾخ٣ال٫ ًمشل حجغ ألاؾاؽ ؤو الؼاٍو وطل٪ ختى ًخم٨ً مً ؤصاء مهمخه بمىيٖى

ب اإلاغاظٗحن ًٞال ًٖ جإ٦ُضٍ ٖىض باليؿبت إلاهىت  اإلاغاظٗت، ومً زم ٞةهه ًجب جإ٦ُض َظا اإلاُٗاع في بغامج جضٍع

غ اإلاغاظٗت  غ اإلاىٟٗت ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت لخ٣ٍغ ٦مىخج ماصي )ؤلاقغاٝ ومخابٗت ؤصاء مهمت اإلاغاظٗت، ٞخبًر

اث اإلاداؾبُت ؤي ؤن عؤي اإلاغاظ٘ بهما ٌٗخمض ٖلى ٧ىهه ًخًمً عؤي ٚحر مخدحز ًٖ اإلاٗلىم( ؤؾاس ي للمغاظٗت

 .٩ًىن ال ٢ُمت له اظخماُٖا ؤو ب٢خهاصًا بطا ٧ان اإلاغاظ٘ ٚحر مؿخ٣ال ًٖ ٖملُت 

 : 1الػىاًة املهىية الىاحبة: اذاوذ

ًخُلب اإلاُٗاع الشالض مً اإلاٗاًحر الٗامت للمغاظٗت مً اإلاغاظ٘ بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت الىاظبت ٖىض   

خٗل٤ مٟهىم الٗىاًت اإلاهىُت الىاظبت، والظي ٌٗخمض ٖلى ٞغى بلتزاماث مماعؾت ٖملُت الٟدو والم عاظٗت، ٍو

اإلاهىت ٢بل الُٝغ الشالض بماطا ًجب ؤن ٌٗمله اإلاغاظ٘ و ٦ُُٟت ؤصاء َظا الٗمل، ٩ٞل ٞغص ٣ًضم زضماث 

                                      
، م م - 1 . 57-55: ؤخمض خامض حجاط، کما٫ الضیً ؾُٗض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ٖام لضي  للمجخم٘ ًجب ؤن ًخدمل مؿاولُت ؤصاء مهمخه ٦منهي وبىٟـ صعظت اإلاهاعة الٗاصًت اإلاخىاٞغة بك٩ل

ٚحٍر في هٟـ اإلاجا٫، وبػاء طل٪ ٞةن مٟهىم بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت الىاظبت ؤ٦ما ًٟغى مؿخىي مً اإلاؿاولُت 

غ، ٞاإلاغاظ٘  ألاصاء ًجب جد٣ُ٣ه بىاؾُت ٧ل ألاشخام اإلاٗىُحن بخد٤ُ٣ مٗاًحر الٗمل اإلاُاصًً وبٖضاص الخ٣ٍغ

في الخد٤٣ مً ؤن صلُل ؤلازباث کافی و مىاؾب لخضُٖم  ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ًجب ؤن ًبظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت الىاظبت

غ اإلاغاظٗت؛  وجإًُض ج٣ٍغ

 مػاًير الػمص امليداوي: الفسع راوي  

جخمشل مٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي في ؤلاعقاصاث الالػمت لٗملُت ظم٘ ؤصلت ؤلازباث الٟٗلُت، وجىدهغ َظٍ   

:  ٧اآلحي اإلاٗاًحر التي جد٨م الٗمل اإلاُضاوي في زالزت مٗاًحر هي

 إلاشساف والحخمليط املىاطل: أوال

ٌٗخمض مُٗاع ؤلاقغاٝ والخسُُِ اإلاىاؾب ٖلى مٟهىم الٗىاًت اإلاهىُت الىاظبت، ٞالٛغى بظ٫ الٗىاًت   

اإلاهىُت م٣ٗىلت ومىاؾبت في ؤصاء مهمت اإلاغاظٗت ٞةن ألامغ ًخُلب يغوعة ٢بى٫ مهمت اإلاغاظٗت والخٗا٢ض ٖليها 

 لُت و الخُٗحن و ؤلاقغاٝ اإلاىاؾبالخسُُِ اإلاىاؾب وال٩افي إلظغاءاث اإلاغاظٗت الٟ٘ في و٢ذ مالثم، ًٞال ًٖ

ٖلی مؿاٖضًً اإلاغاظ٘ ؤزىاء ال٣ُام بمهمت اإلاغاظٗت؛  

ثلييم هظام السكابة الداخلية  : راهيا

ة للٗمُل، بما اإلاُٗاع الشاوي مً مٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي ٞةهه ًخٗل٤ بضعاؾت وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلي  

و جمشل ؤَمُت َظٍ الخُىة في ؤ٦ما حؿاٖض اإلاغاظ٘ ٖلى جدضًض َبُٗت و جى٢ُذ و هُا١ بزخباعاث اإلاغاظٗت 

ألاعنضة ال٣ىاثم اإلاالُت، و بالُب٘ ٞان الٛغى الظي ًٟؿغ َظا بهما ًخمشل في بن هٓام الغ٢ابت الضازلُت الجُض 

خماص ٖليها، ٞل٩ىن مٗٓم ؤعنضة ال٣ىاثم اإلاالُت لٗمالء اإلاغاظٗت  بهما ًيخج ٖىه مٗلىماث مالُت ًم٨ً ؤلٖا

ال٨باع ج٩ىن هدُجت آلاالٝ الٗملُاث اإلاالُت، ٞةهه ٩ًىن مً ٚحر اإلام٨ً ؤو ٚحر ؤلا٢خهاصي مغاظٗت ٧اٞت َظٍ 

الٗملُاث اإلاالُت ماثت في اإلااثت، ومً زم ٞةن اإلاغاظ٘ ًجب ؤن ٌٗخمض ٖلى ؤؾلىب الُٗىاث ؤلاخهاثُت، وبالُب٘ 

بؾخسضام ؤؾلىب الُٗىاث ؤلاخهاثُت ًجٗل َىا٥ صاثما مساَغة ؤو بخخما٫ و ب٦دكاٝ الخدٍغ٠ والخٛحر ٞةن 

 في ال٣ىاثم اإلاالُت مً ٢بل اإلاغاظ٘؛
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 1كفاًة وضالحية أدلة إلاربات: رالثا

بما اإلاُٗاع الشالض مً مٗاًحر الٗمل ٞةهه ًخُلب مً اإلاغاظ٘ يغوعة ظم٘ ؤصلت ؤلازباث ال٩اُٞت والتي   

مشل مٟهىم صلُل ؤلازباث حجغ ألاؾاؽ لٗملُت  جمشل ؤؾاؾا م٣ٗىال إلبضاء عؤًه ُٞما ًخٗل٤ بال٣ىاثم اإلاالُت، ٍو

 اإلاغاظٗت

ضٖم ٧اٞت مٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي، ٩ٞاٞت ال٣غاعاث التي ًهل ؤحها اإلاغاظ٘ ج٩ىن مبرعة    ٦ما ؤهه ٌؿاهض ٍو

غ ألاؾاؽ اإلاى٣ُي و الغقیض  ٣ِٞ بطا ما ٧ان ًضٖمها صلُل بزباث م٣ٗى٫ و مالثم، ؤي ؤن ؤصلت ؤلازباث جٞى

إلخ٩ام وج٣ضًغاث اإلاغاظ٘ خى٫ ٖضالت ونض١ ٖغى اإلاٗلىماث اإلاالُت، ٦ما ؤن اإلاغاظ٘ ٌؿخسضم هخاثج صعاؾخه 

٢ىاثم لىٓام الغ٢ابت الضازلُت في جدضًض م٣ضاع ؤصلت ؤلازباث الىاظب الخهى٫ ٖليها لخضُٖم وجإ٦ُض ؤعنضة ا٫

اإلاالُت؛ 

 مػاًير إغداد الحلسيس: الفسع الثالث

لب  غ اإلاغاظٗت ًمشل اإلاىخج ألاؾاس ي للمغاظٗت، ٞهى ًمشل اإلاٗلىماث اإلابلٛت مً اإلاغاظ٘ ألٚا ٢ضمىا ٢بل ؤن ج٣ٍغ

غ ب٣ضع ؤلام٩ان، ٦ما ؤهه  حر ٧اٞت اإلاٗلىماث الالػمت بهظا الخ٣ٍغ اإلاؿخسضمحن، ومً زم ٞةهه ٩ًىن مً اإلاهم جٞى

واضخا ومسخهغا باإلياٞت بلى ٧ىهه مخُاب٣ا م٘ الىمىطط الظي ًدب٘ ٖاصة مهىت اإلاغاظٗت،  ًجب ؤًًا ؤن ٩ًىن 

غ اإلاغاظٗت هي  ٩ي ؤعبٗت مٗاًحر جد٨م بٖضاص ج٣ٍغ وجد٣ُ٣ا لظل٪ ٣ٞض خضص مجم٘ اإلاداؾبحن ال٣اهىهُحن ألامٍغ

: ٧اآلحي 

 إغداد اللىائم املالية طبلا للمبادئ املحاطبية املحػازف غليها: أوال 

غ ما بطا ٧اهذ ال٣ىاثم اإلاالُت ٢ض ٖغيذ َب٣ا،    غ يغوعة جبُان الخ٣ٍغ ًخُلب ؤو٫ مٗاًحر بٖضاص الخ٣ٍغ

ى ما ٌٗني يمىُا بن اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها جمشل مُٗاعا ٣ًاؽ ٖلُه ؤو ًد٨م به ٖلى نض١  َو

ضالت ٖغى َظٍ ال٣ىاثم اإلاالُت، وطل٪ بطا ٧ان ما بطا ٧اهذ ال٣ىاثم ا إلاالُت جهىع اإلاغ٦ؼ اإلاالي للميكاة وهخاثج ٖو

ؤٖمالها، ل٨ً ٢ض ًدضر في بٌٗ ألاخُان ؤن حٗغى ال٣ىاثم اإلاالُت مٗلىماث ؤزغي، ٧الخض٤ٞ الى٣ضي 

وألانى٫ والخهىم الىاججت مً الٗملُاث الى٣ضًت ؛ 

                                      
، م م - 1 . 61  -58: ؤخمض خامض حجاط، کما٫ الضیً ؾُٗض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 :ربات ثملبيم املبادئ املحاطبية املحػازف غليها : راهيا  

غ ٞةهه ًخُلب ؤما اإلاُٗاع الشاوي مً ا   غ اإلاغاظٗت مإلاُٗاع الشاوي مً بٖضاص الخ٣اٍع ا مً يغوعة جبُان ج٣ٍغ

بطا ٧اهذ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها جُب٤ بك٩ل زابذ و مدؿ٤، وبالُب٘ ٞةن ؤلاقاعة بلى َظا الشباث 

غ بهما حهضٝ  ًض ٖلى ؤن اإلا٣ضعة ٖلى الخإ٥( ؤ: )ؤلاحؿا١ في جُب٤ُ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها بالخ٣ٍغ

غي بالخٛحراث في جُب٤ُ اإلاباصت ؤو الُغ١  م٣اعهت بحن ال٣ىاثم اإلاالُت للٟتراث اإلاخخالُت ال جخإزغ بك٩ل ظَى

غي بمشل َظٍ الخٛحراث ٞةن َظا ( ب) اإلاداؾبُت، ؤو لى خضر وجإزغث َظٍ اإلا٣ضعة ٖلى اإلا٣اعهت بك٩ل ظَى

غ اإلاغاظٗت؛  ؾِخُلب حٗضًل مالثم في ج٣ٍغ

 1 :ؤلاٞهاح اإلاىاؾب : زالشا 

غ اإلاغاظٗت ًٖ ؤًت  غ ًخُلب يغوعة بٞهاح اإلاغاظ٘ بخ٣ٍغ ٦ما بن اإلاُٗاع الشالض مً مٗاًحر بٖضاص الخ٣ٍغ

ضالت الٗغى، وطل٪ بطا ٧ان ما ٧اهذ َظٍ اإلاٗلىماث ؤٟٚلذ ؤو ت لهض١ ٖو  مٗلىماث مالُت حٗض يغوٍع

بىاؾُت مٗضحها، ؤي ؤن ؤلاٞهاح اإلاىاؾب ال٣ىاثم  خظٞذ مً نلب ال٣ىاثم ؤو اإلاالخٓاث واإلاالخ٣ت ٦ما

غ مغاظٗت ٚحر مخدٟٔ، ٞةن َظا مٗىاٍ بن اإلاغاظ٘ ٢ض ونل بلى ٢ىاٖت بإهه ال  اإلاالُت مٟترى، ما لم ٌكحر ج٣ٍغ

ضالت ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت   .خاظت بلى بٞهاح ؤ٦ثر لهض١ ٖو

 نٟاث مغاظ٘ الخؿاباث: الٟٕغ الشاوي

لتي ًجب ؤن ًخدلى ٦ما مض٤٢ الخؿاباث باإلياٞت بلى ؤلاإلاام باإلاٗلىماث و َىا٥ ٖضص مً الهٟاث ا  

: 2الٗلىم اإلاغجبُت بٗمله منها

ؤن ٩ًىن مداٞٓا ٖلى ؤؾغاع الٗمُل الظي ًض٤٢ ؤٖماله و ؤن ال ٣ًىم باإلٞهاح ًٖ ؤًت مٗلىماث ًُل٘   -

ٖليها زال٫ ٖمله؛ 

ٗاث؛    - ؤن ٩ًىن ٖملُا ومىا٦با إلاا َى ظضًض في ال٣ىاهحن والدكَغ

ؤن ٩ًىن خغا ٚحر جابٗا ألي ظهت بال لًمحٍر وؤن حهخم بمهلخت ٖمله ٖلى مهالخه الصخهُت ؛  -

                                      
، م م - 1 . 61  -58: اخمض خامض حجاط، کما٫ الضیً ؾٗیض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
ضة الغؾمُت، الٗضص  . -81: ، م2009، 2ان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ، صاع اإلاؿحرة اليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، ٍٚـ - 2 الجٍغ

، م42 . 5:، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ؤن ًخه٠ بالهبر، خُض َبُٗت ٖمله عوجُيُت مما ًاصي بلى اإلالل؛    -

خت ٖىضما جُلب مىه بطا ٧اهذ مغجبُت بٗمله ؛ ؤن ٩ًىن ٖمله في مجا٫ بزخهانه و ؤن ٣ًضم الىص ي -

ؤن ٩ًىن لب٣ا في الخٗامل و ؤن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى الخٗبحر ب٩ل ويىح؛    -

ؤن ٩ًىن ؤمُىا ووا٢ُٗا و ؤن ٩ًىن مؿخ٣ل في عؤًه؛   -

.  ؤن ال ٣ًبل ؤي ٖمل ألي ٖمُل بال بٗض ؤن ًخٟهم َبُٗت وكاٍ الٗمُل وؤن ٣ًخى٘ بصخخه -

 هالت مساحؼ الخظاباتمؤ: الفسع الثالث

غ الكغوٍ الخالُت    :  اإلاماعؾت مهىت مغاظ٘ الخؿاباث ًجب ؤن جخٞى

ؤن ٩ًىن ظؼاثغي الجيؿُت ؛ : ؤوال

ا بمٗضلتها؛ : زاهُا   ت إلاداٞٔ الخؿاباث ؤو قهاصة مٗتٞر ؤن ًدىػ قهاصة إلاماعؾت اإلاهىت وهي الكهاصة الجؼاثٍغ

ًاؾُت ؛  ؤن ًخمخ٘ بجمُ٘ الخ٣ى١ اإلاضهُت والـ: زالشا

ؤن ال ٩ًىن ٢ض نضع في خ٣ه خ٨م باعج٩اب ظىاًت او ظىدت مسلت بكٝغ اإلاهىت ؛  : عابٗا

ىُت إلاداٞٓي الخؿاباث : زامؿا ت الَى ؤن ٩ًىن مٗخمضا مً الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت وان ٩ًىن مسجال في الٛٞغ

٤ الكغوٍ اإلاىهىم في ال٣اهىن  ؛  2010ًىهُى  29اإلااعر في  10/01ٞو

ىُت للمداٞٓي الخؿاباث و٢بل ال٣ُام بإي ٖمل ؤمام ؤ: ؾاصؾا  ت الَى ن ًاصي الُمحن ٢بل الدسجُل في الٛٞغ

 اإلاجلـ ال٣ًاجي اإلاسخو ب٢لُمُا هدل جىاظض م٩اجبهم؛

جمىذ الكهاصاث وؤلاظاػاث مً مٗهض الخٗلُم اإلاسخو الخاب٘ للىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت، ؤو اإلاٗهض اإلاٗخمض مً .  1

ه، ال ًم٨ً ؤلا ً ٖلى َٞغ لخدا١ بمٗهض الخٗلُم اإلاسخو ؤو اإلاٗاَض بال بٗض بظغاء مؿاب٣ت للمترشخحن الخاثٍؼ

٤ الخىُٓم  خ٣ى١ وواظباث مغاظ٘ الخؿاباث: اإلاُلب الشاوي. قهاصاث ظامُٗت في ؤلازخهام جدضص ًٖ ٍَغ

 1 :مهمخه ٧الخالي مخ٘ بما في ؤصاء ؾيخُغ١ في َظا اإلاُلب بلى خ٣ى١ و واظباث اإلاغاظ٘ الخؿاباث الظي ًذ

 

                                      
غ ٖؼث، وا٢٘ مماعؾت مهىت اإلاغاظٗت في الجؼاثغ ، مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت واإلاالُت، ظامٗت الىاصي،ٕ - 1 -35:م م، 2012، 5ألاَػ

36 .



 انفظم األٔل                                                       اإلطبس انُظش٘ نًشاخغ انحغبثبد 

 

25 

 

 حلىق مساحؼ الخظابات: الفسع ألاوو 

ختى ًاصي مغاظ٘ الخؿاباث مهمخه ٖلى ؤ٦مل وظه ، بياٞت بلى الخهض٤ً ٖلى بهخٓام وصخت   

:  الخؿاباث، وزى٫ له ال٣اهىن ٖضة خ٣ى١ ؤَمها

إل: ؤوال  :الخ٤ في الَا

إل ٖلى ؤي وسي   ظمُ٘ الضٞاجغ اإلااؾؿت، وسجالتها و )٢ت ل٣ض ؤجاح ال٣اهىن اإلاغاظ٘ الخؿاباث خ٤ ؤلَا

، صون ؤن ٩ًىن ( مؿدىضاجما ًغاَا مُٟضة إلصاء ٖمله و بالهىعة التي ًغاَا مالثمت وفي الى٢ذ الظي ًسخاٍع

اإلاكاع ؤًه ؾاب٣ا ؤن  08 /91مً ال٣اهىن  35مدبرا ٖلى ؤزُاع اإلااؾؿت مؿب٣ا بظل٪، خُض ظاء في اإلااصة 

و٢ذ ؤن ًُلٗىا ٖلى السجالث واإلاىاػهاث و الخ٣ضًغاث واإلادايغاث، وبهٟت ٧ل  ًم٨ً اإلاغاظ٘ الخؿاباث في

 ٖامت ٖلى ٧ل الىزاث٤ و٧ل ال٨خاباث الخابٗت للماؾؿت ؤو الهُئت صون ه٣لها؛

ظا مً الدجم ًٖ ٞٗل  جبر ال٣اهىن مجلـ ؤلاصاعة ٖلى جم٨حن مغاظ٘ الخؿاباث مً مماعؾت َظا الخ٤، َو ٍو

ؤل٠ صط، ؤو بةخضي َاجحن  200ؤل٠ صط بلى  20ؾىىاث وبٛغامت مً  5طل٪ حٗغى ل٣ٗىبت السجً مً 

ا الٗامىن ؤو ٧ل ف زو في زضمت اإلااؾؿت  ال٣ٗىبخحن ٖلى عثِـ اإلااؾؿت ؤو ال٣اثمىن بةصاعتها ومضًغ َو

مً هٟـ ال٣اهىن ًم٨ً إلاغاظ٘ الخؿاباث ؤن ًُلبىا مً ال٣اثمحن باإلصاعة ؤن ًدىػوا في م٣غ  36وخؿب اإلااصة 

.  ؾت مٗلىماث جخٗل٤ بماؾؿاث جىظض مٗها ٖال٢ت مؿاَمتاإلااؽ

 حم الحلص ي غً البياهات والاًػاحات: راهيا 

اإلاغاظ٘ الخؿاباث الخ٤ في الُلب ؤي بُاهاث ؤو بًًاخاث ؤو جٟؿحراث مً مؿاولي اإلااؾؿت   

ت إلصاء مهمخه ٖلى الىظه ألامشل، الؾُما ؤن بطا عؤي ؤن الضٞاجغ   واإلاؿدىضاث اإلاُل٘ ٖليهاوؤٖىاجهما ًغاَا يغوٍع

ى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ٚحر م٨نهم ؤن ًُلبىا م ن ال٣اثمحن  91/  08مً ٢اهىن  ٧35اُٞت، َو اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا، ٍو

ىان اإلاإمىعًٍ في اإلااؾؿت ؤو الهُئت ٧ل الخىيیداث و اإلاٗلىماث و ؤن ٣ًىمىا ب٩ل الخٟخِكاث  باإلصاعة وألٖا

 1 .التي ًغوها الػمت

                                      
، م م - 1 غ ٖؼة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ . 36-35:الاَػ
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ج٣ص ي َظا ًىُب٤ ٖلى اإلااؾؿت اإلاغا٢بت، وؤًًا اإلااؾؿاث التي جمخل٪ ؤ٦ثر مً هه٠ والخ٤ ا٫   

( 1/2)اإلااؾؿت اإلاغا٢بت ؤ٦ثر مً هه٠  عؤؾما٫ اإلااؾؿت اإلاغا٢بت ؤو ٖلى اإلااؾؿاث التي جمل٪( 1/2)

ظا ٌٗني ؤن الؿلُاث الخ٣ص ي ٚحر مدضوصة ال في الؼمان وال اإلا٩ان؛  عؤؾمالها، َو

 اء الجمُٗت الٗامت خ٤ بؾخضٕ: لشازا 

ظا في خالت ٖضم  644و٢ض بٖتٝر بد٤ الاؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت في اإلااصة    مً ال٣اهىن الخجاعي، َو

بؾخضٖائها في آلاظا٫ ال٣اهىهُت، ٦ما زى٫ مغاظ٘ الخؿاباث نالخُت بؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت الاؾخصىاثُت 

اظخماعي؛ عؤؾما٫ ( 3/4)ٖىض زؿاعة ؤ٦ثر مً زالزت ؤعبإ زانت 

:  حم الخطىو غلى إلاخملازات البياهات املسطلة إلى املسطلين : زابػا 

مجلـ ؤلاصاعة اإلااؾؿت اإلاغا٢بت مىاٞاة مغاظ٘ الخؿاباث  08/  91مً ال٣اهىن  35ل٣ض ؤلؼمذ اإلااصة   

ً لخًىع الجمُٗت الٗامت ؛   بهىعة مً ؤلازُاعاث والبُاهاث التي ًغؾلها بلى اإلاؿاَمحن اإلاضٍٖى

 :حم املشازكة في اححماغات مجلع إلادازة: امظاخ

ى في الىا٢٘ خ٤ وواظب، بطا ًيبغي ؤن    ًد٤ إلاغاظ٘ الخؿاباث خًىع بظخمإ مجلـ ؤلاصاعة، َو

 ، ٍغ غ مجلـ ؤلاصاعة في آلاظا٫ م٣بىلت حؿمذ له بالخد٤٣ مً مضي صخت اإلاٗلىماث ووي٘ ج٣ٍغ ًغؾل بلُه ج٣ٍغ

ٌؿخضعي اإلاغاظ٘ الخؿاباث بلى بظخمإ مجلـ : ٖلى ما ًلي 91/08هىن مً ٢ا 40َظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة 

ًىما ٖلى ؤ٦ثر ( 45)ؤلاصاعة ؤو اإلاغا٢بت الظي ًًبِ خؿاب الىخاثج ومىاػهت الؿىت اإلاىهغمت زمؿت وؤعبٗىن 

ش بؾخضٖاء َاالء . ٢بل بو٣ٗاصٍ ٦ما ٌؿخضعي ؤًًا بلى ٧ل ظمُٗت للمؿاَمحن ؤو الكغ٧اء في ؤظل ؤ٢هاٍ جاٍع

 وطل٪ جدذ َاثلت ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن الخجاعي؛

 واحبات مساحؼ الخظابات: الفسع الثاوي

حر ؾلى٥ زام في مماعؾت اإلاهىت وؤَم الٗىانغ    الُاب٘ ال٣اهىوي إلاهىت اإلاغاظ٘ الخؿاباث ًدخم جٞى

 1 :اإلاخٗل٣ت ٦ظا الؿلى٥ هي 

                                      
، م م  2002ؤما٫ بً زل٠، اإلاغاظٗت الخاعظُت في الجؼاثغ، مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة ماظؿخحر في ٖلىم الدؿُحر ، ظامٗت الجؼاثغ ،  - 1

 :117-118 .
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 الظس املنهي: أوال 

ت وبهٟخه مغاظ٘ الخؿاباث، َبُٗت    مهمخه حؿمذ له ٢اهىها الخهى٫ ٖلى مٗلىماث مهمت و ؾٍغ

غ الش٣ت بحن مغاظ٘ الخؿاباث و  مدتٝر ال ًم٨ىه الٟغاع مً ٢اٖضة الخٟاّ ٖلى الؿغ اإلانهي، ٦ما ؤن يغوعة جٞى

 هىن مً ٢ا 18بحن الكغ٦ت التي و٧لخه جٟغى ٖلى مغاظ٘ الخؿاباث ؤلالتزام بالؿغ اإلانهي، َى ٦ما ؤ٦ضجه اإلااصة 

مً ٢اهىن  301وجدذ َاثلت ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  1996مً ٢اهىن  06و اإلااصة  91/08

الخبراء اإلاداؾبىن، مداٞٓى الخؿاباث، اإلاداؾبىن اإلاٗخمضون مُالبىن بةلتزام الؿغ يمً : ال٣ٗىباث 

مً ٢اهىن ال٣ٗىباث؛   301الكغوٍ التي جدضصَا اإلااصة 

 الخظيير غدم الحدخص في: راهيا 

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

اإلاخٗل٤ باالؾخ٣اللُت اإلااؾؿاث الٗمىمُت في  88 /12/01اإلااعر في 88/01ؤلا٢خهاصًت، خُض ظاء في ال٣اهىن 

ء في ؛ کم ظا(اإلااؾؿت الٗمىمُتوالتي جىو ٖلى ؤن ال ؤخض ٌؿخُُ٘ الخضزل في بصاعة و حؿُحر  58ماصجه 

التي حكتٍر مهام مداٞٓي الخؿاباث  28اإلاخٗل٤ باإلاهً الشالر في ماصجه  27/04/99اإلااعر في  91/  8ال٣اهىن 

ٖباعة ًٖ ٞدو ٢ُم ووزاث٤ الكغ٦ت ؤو الهُئت ومغا٢بت مُاب٣ت اإلاداؾبت لل٣ىاٖض اإلاٗمى٫ ٦ما بةؾخصىاء ٧ل 

؛ (جضزل في الدؿُحر 

: ألاؾاس ي في َظا اإلاى٘ في الخضزل في حؿُحر اإلااؾؿت َى جد٤ُ٣ ما ًليوالهضٝ 

ت وصٖم بؾخ٣اللُت حؿُحر اإلااؾؿت الٗمىمُت ؤلا٢خهاصًت؛  . 1  ج٣ٍى

ت ؤ٦ثر؛  . 2 الخٟاّ ٖلى بؾخ٣اللُت مداٞٔ الخؿاباث وخُاصًت خ٨مه في ببضاء الغؤي ب٩ل خٍغ

إطحمسازية املهىة  : رالثا 

عي ع٢م)م٨غع  715الخؿاباث هي صاثمت ٦ما جبِىه اإلااصة مهمت مداٞٓي    اإلااعر  08 /93اإلاغؾىم الدكَغ

ل 25في  م نمىضوبا للخؿاباث او ؤ٦ثر إلاضة زالر ؽ حٗحن الجمُٗت الٗامت الٗاصًت للمؿاَمحن( ؤبٍغ واث جسخاَع

ني، وجخمشل مهمتهم الضاثمت، بةؾخصىا الدؿُحر،  ء ؤي جضزل فيمً بحن اإلاهىُحن اإلاسجلحن ٖلى ظضو٫ اإلاه٠ الَى

في الخد٤ُ٣ في الضٞاجغ وألاوعا١ اإلاالُت للكغ٦ت وفي مغا٢بت بهخٓام خؿاباث الكغ٦ت وصختها، ٦ما ًض٣٢ىن في 
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ً خؿب الخالت، وفي الىزاث٤ اإلاغؾلت بلى  غ مجلـ ؤلاصاعة ؤو اإلاجلـ اإلاضًٍغ صخت اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في ج٣ٍغ

 ة وخؿاباتهما؛اإلاؿاَمحن خى٫ الىيُٗت اإلاالُت للكغ٥

٣ت مشلی ٖلی  مبضؤَظٍ اإلااصة ج٨غؽ    ٖضم اإلادضوصًت في الى٢ذ وما ًجب ٖلُه بلى جىػَ٘ الى٢ذ بٍُغ

ا ٦ما  1 :ًجب بغمجت جضزالجه خؿب ما ًلي  ألاقٛا٫ الىاظب بهجاَػ

ا؛  األاقٛا٫ الى. 1  ظب اهجاَػ

ألاقٛا٫ اإلالؼمت ٦ما مىظ حُٗىه؛ . 2

ا بٗض ٚل٤ الخؿاباث؛ . 3  ألاقٛا٫ الىاظب بهجاَػ

ا ما٢خا ٖىض جىُٟظٍ إلاهمت زانت؛ . 4  ألاقٛا٫ الىاظب بهجاَػ

 إلاشساف الشخص ي: زابػا 

مهمت مداٞٔ الخؿاباث هي شخهُت وال ًم٨ىه بهخضاب اإلاهمت ٧لُا بلى شخو ؤزغ، بل ًجب ٖلُه   

:  ؤ بلى ؤن ًضبغ مهمخه جدذ مؿاولُخه الصخهُت ختى ولى الخج

ل٠ُ مؿاٖضًه لل٣ُام بمهام مُٗىت؛ ج٪. 1

ج٩ل٠ُ زبحر في مجا٫ مٗحن لل٣ُام بمهام مُٗىت ؛  . 2 

 إلالتزام باملػيىة الكافية : خامظا

الٗىاًت باإلاهمت لِؿذ ٢اثمت ٣ِٞ ٖلى الخًىع الضاثم في اإلااؾؿت ؤو ؤلاَخمام باإلال٠ اإلاىيٕى   

٣ت اإلاخبٗت للبدض ًٖ ٖىانغ ؤلازباث ومً بُنها اإلاغا٢بت، بل جغج٨ؼ ٖىاًت مداٞٔ الخؿاب اث ٖلى الٍُغ

الخ٣ىُاث واإلاىاهج الىاظب بؾخٗمالها في ٧ل خالت مً الخاالث والٟهم الٗم٤ُ للمكا٧ل اإلادُُت باإلااؾؿت، 

م٨ً خهغ :  َظٍ اإلاىاهج في ما ًلي ٍو

ت ٖامت خى٫ اإلااؾؿت ؛  . 1 ب٦دؿاب مٗٞغ

بت الضازلُت؛ الخدلُل والخض٤ُ٢ في هٓام الغ٢ا. 2

                                      
، م م  - 1  .120-119:ؤما٫ بً ًسل٠، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ؾحروعة الىزاث٤،  ؤلاؾخٗما٫ الجُض للخ٣ىُاث اإلاىظىصة ل٩ل خالت، الٟدو الخدلُلي، الٟدو الىزاث٣ي، . 3 

إلاغا٢بت الخؿابُت، الجغص اإلااصي؛ ا

 .الُٟىت في الخ٣ُُم. 4

 مظؤوليات وأجػاب مساحؼ الخظابات: اململلل الثالث

ا في اإلاُلب    بن إلاغاظ٘ الخؿاباث مؿاولُاث جغجبِ بمهىخه و ؤحٗاب م٣ابل طل٪، وؾىداو٫ ط٦َغ

:  الخالي 

مؿاولُاث مغاظ٘ الخؿاباث مداٞٔ الخؿاباث : الٟٕغ ألاو٫ 

لى ٧ل مً ٌٗملىن جدذ مؿاولُخه مً مؿاٖضًه ، زبراء     ًماعؽ مهىخه جدذ مؿاولُخه الخانت ٖو

م َى، ومً َىا ًسً٘   1: مداٞٔ الخؿاباث بلى زالر ؤهماٍ مً اإلاؿاولُاثًسخاَع

:  جخمشل في ما ًلي و 01 /10اإلاؿاولُت الخإصًبُت ٦ما هو ٖلُه ٢اهىن  -اإلاؿاولُت الجؼاثُت  -اإلاؿاولُت اإلاضهُت  -

ٖلى ؤن ًخدمل مداٞٔ الخؿاباث اإلاؿاولُت الٗامت ٖلى الٗىاًت بمهمخه  10/  01مً ٢اهىن  59جىو اإلااصة  

لتزم حر الىؾاثل صون الىخاثج؛   ٍو بخٞى

ٖلى ؤن ٌٗض مداٞٔ الخؿاباث ؤزىاء مماعؾت مهمخه مؿاوال مضهُا ججاٍ   10/01مً ٢اهىن  60جىو اإلااصة 

ػباثىه في الخضوص الخٗا٢ضًت؛  

ٖلى ؤن ٌٗض مداٞٔ الخؿاباث مؿاوال ججاٍ ال٨ُان اإلاغا٢ب ًٖ ألازُاء  10/  01مً ٢اهىن  61جىو اإلااصة 

ٗض مخًامىا ججاٍ ال٨ُان ؤو ججاٍ الٛحر ًٖ ٧ل يغع ًيخج ٖىه مسالٟت ؤخ٩ام التي ًغج٪ بها ؤزىاء جإصًت مهامه، َو

 ٌ طا ال٣اهىن؛

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

ُٟخه وؤهه بلٜ مجلـ ؤلاصاعة باإلاسالٟاث، وؤن ٌ لم جخم مٗالجتها بهٟت مالثمت زال٫ ؤ٢غب ظمُٗت الٗاصًت الْى

بٗض بَالٖه ٖليها وفي خالت مٗاًىت اإلاسالٟت ًشبذ ؤهه اَإل ٖليها و٦ُل الجمهىعٍت لضي اإلاد٨مت . ٖامت

ٖلى ؤن ًخدمل مداٞٔ الخؿاباث الجؼثُت ًٖ ٧ل ج٣هحر في  01 /10مً ٢اهىن  62جىو اإلااصة . اإلاسخهت

                                      
ضة الغؾمُت  - 1 ، م42الٗضص الجٍغ  .10: ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ٖلى ؤن ًخدمل مداٞٔ الخؿاباث اإلاؿاولُت  10/  01مً ٢اهىن  63جىو اإلااصة ال٣ُام بةلتزام ٢اهىوي؛ 

ني للمداؾبت ختى بٗض بؾخ٣التهم مً مهامهم ًٖ ٧ل مسالٟت ؤو  الخإصًبُت ؤمام اللجىت الخإصًبُت للمجلـ الَى

اثٟه ؛  ج٣هحر ج٣ني وؤزالقي في ال٣ىاٖض اإلاهىُت ٖىض مماعؾت ْو

٤ جغجتب جهاٖضي خؿب زُىع ًم٨ً ؤن ًذجخمشل ال٣ٗىباث الخإصًبُت التي  : اجهزظَا ٞو

 .ؤلاهظاع   -

 .الخىبُش -

. ؤقهغ 6الخى٠ُ٢ اإلاا٢ذ إلاضة ؤ٢هاَا  -

 .الكُب مً الجضو٫   -

٣ضم ًَٗ يض َظٍ ال٣ٗىباث ؤمام الجهت ال٣ًاثُت اإلاسخهت َب٣ا لئلظغاءاث ال٣اهىهُت اإلاٗمى٫    ٍو

٤ الخىُٓمٌب .  ا وجدضص َظٍ ال٣ٗىباث ًٖ ٍَغ

 أجػاب مساحؼ الخظابات: الفسع الثاوي

:  1بن اإلاغاظ٘ الخؿاباث ؤحٗاب ًخل٣ها م٣ابل مهمخه   

لت اإلا٩لٟت باإلاضاوالث، ؤحٗاب مغاظ٘ الخؿاباث في بضاًت مهمخه : ؤوال . جدضص الجمُٗت الٗامت ؤو الهُئت اإلاَا

ًاث ال ًم٨ً إلاداٞٔ الخؿاباث ؤن ًخل٣ى ؤي بظغاء بمخیاػ مهما ٨ًً ق٪: زاهُا  له، بةؾخصىاء ألاحٗاب و حٍٗى

. اإلاى٣ٟت في بَاع مهمخه

وال ًم٨ً بخدؿاب ألاحٗاب في ؤي خا٫ مً ألاخىا٫، ٖلى ؤؾاؽ الىخاثج اإلاالُت اإلاد٣٣ت مً الكغ٧اث ؤو : زالشا 

 .الهُئت اإلاُٗىت

 إغداد الحلازيس: اململلل السابؼ

غ الغ٦حزة التي ٌٗخمض ٖليها الٟئاث    ً واإلا٣غيحن  اإلاسخلٟت التي ًسضمهاٌٗخبر الخ٣ٍغ اإلاغاظ٘ اإلاؿدشمٍغ

غ اإلاغاظ٘ ٖىاًت ٞاث٣ت خُض و م، ألن َظٍ الٟئاث اإلاسخلٟت جىلي ج٣ٍغ حَر عظا٫ ؤلا٢خهاص وبصاعة اإلااؾؿت ٚو

غ ٖاصة مىظه بلى الجهت التي . حٗخمض ٖلُه في بجساط ٢غاعاتها وعؾم ؾُاؾتها الخالُت منها واإلاؿخ٣بلُت ٩ًىن الخ٣ٍغ

                                      
ضة الغؾمُت الٗضص  - 1 ، م42الجٍغ  8: ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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، ؤي بلى اإلاال٪ الٟغص في اإلااؾؿت الٟغصًت، ؤو بلى  ث بخُٗحن اإلاغاظ٘ ؤو ج٩لُُٟت لل٣ُام بٗملُت اإلاغاظٗت٢ام

مجلـ الكغ٧اء في قغ٧اث ألاشخام، ؤو بلى اإلاؿاَمحن ممشلحن بالهُئت الٗامت اإلاؿاَمحن في قغ٧اث ألامىا٫، 

٨ظا هجض ؤن الخىظه ًسخل٠ باإلزخالٝ الك٩ل ال٣اهىوي للماؾؿت إلن الخُٗحن ًسخل٠ ؤًًا . مدل اإلاغاظٗت َو

 .خؿب الك٩ل

ت بمشابت اإلاىخج النهاجي لٗملُت اإلاغاظٗت وؤصاة  غ مغاظ٘ الخؿاباث ًٖ ال٣ىاثم اإلاالُت الؿىٍى ٌٗخبر ج٣ٍغ

ؤو وؾُلت اجها٫، والتي ًم٨ً مً زاللها ؤن ٣ًىم اإلاغاظ٘ بخىنُل هخاثج ٞدهه وج٣ُُمه لؤلصلت وال٣غاثً 

ما٫ وعاًه الٟني الم  .خاًض ًٖ الصخت وؾالمت ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت للمغ٦ؼ اإلاالي في خماًت الؿىت و هخاثج ألٖا

غ ، ٞةهه ًخٗحن ٖلى اإلاغاظ٘ الخُغ١    باإلياٞت بلى َظا و٦ما ؾب٤ وؤن ٢لىا في بَاع مٗاًحر بٖضاص الخ٣ٍغ

خماص ٖل غ ٖلى ٚغاع ؤلٖا ت مً الٗىانغ ؤو الًىابِ اإلادخىي الخ٣ٍغ ي اإلاباصت اإلاداؾبُت في بٖضاص بلى مجمٖى

ال٣ىاثم اإلاالُت، ؤلالتزام والشباث وفي جُب٣ُها، باإلياٞت بلى جإ٦ُضٍ ٖلى اخخىاء ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى ٧اٞت 

ت مً ٖضمه  ٍغ  .اإلاٗلىماث الجَى

ىن بضوعٍ بمدخىي    غ اإلاغاظ٘ ؤن ًإزظ ٖضة نىع جسخل٠ ُٞما بُنها بةزخالٝ عؤًه اإلاَغ ًم٨ً لخ٣ٍغ

غ ال٣ىات مىما ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى اعبٗت ؤهىإ مً الخ٣اٍع غ ؾلبي، : م اإلاالُت، ٖو غ جدٟٓي، ج٣ٍغ غ ه٠ُٓ، ج٣ٍغ ج٣ٍغ

غ التي ٌٗضَا اإلاغاظ٘ في الك٩ل الخالي  م٨ً جىيُذ ؤهىإ الخ٣ٍغ : 1ؤلامخىإ ًٖ ببضاء الغؤي ٍو

الحلسيس الىظيف : الفسع ألاوو  

غث لضًه اعبٗت قغوٍ هيًهضع اإلاغاظ٘ عایه بضون جدٟٔ ٖلى ال٣ىاثم    : اإلاالُت التي ٢ام بمغاظٗتها اطا جٞى

٣ا للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها واإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما؛  : ؤوال  ال٣ىاثم اإلاالُت ٢ض اٖضث ٞو

ت جازغ ٖلى الخؿاباث ؾىاء في ٢اثمت الضزل ؤو في ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ؛  : زاهُا  ٍغ ٖضم وظىص ؤزُاء ظَى

ا ًٖ هخاثج ؤٖما٫ اإلاكغوٕ ومغ٦ٍؼ اإلاالي ؛ نض: زالشا  ضالت ال٣ىاثم اإلاالُت وص٢ت حٗبحَر ١ ٖو

                                      
مدمض ؤمحن ماػون، الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي مً اإلاىٓىع اإلاٗاًحر الضولُت ومضي ام٩اهُت جُب٣ُها في الجؼاثغ، عؾالت ماظؿتر في الٗلىم  - 1

ت ميكىعة، ظامٗت الجؼاثغ   .43 -41: ، م م   2011/  3،2010الخجاٍع
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ؤلازباث ال٩اُٞت، واإلاالثمت التي جبرع عؤًه ٖلى نض١ حٗبحر ال٣ىاثم اإلاالُت الىخاثج  ؤصلتخهى٫ اإلاغاظ٘ ٖلى : عابٗا

ما٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي لنهاًت الؿىت اإلاالُت ؛   ألٖا

 الححفظيالحلسيس : الفسع الثاوي

ٖملُت اإلاغاظٗت ؤو في البُاهاث ال٫ ؤلاصالء بغؤًه مخدٟٔ، بطا ناصٝ ر٣ًىم اإلاغاظ٘ الخؿاباث ب  

ٍغ في الخالت م٣ُضا بخدٟٓاث جمشل اٖتراياجه و اإلاٗلىماث الىاعصة في ال٣ىاثم اإلاالُت ما ٣ًُض عؤًه، ٩ُٞىن ج٣ٍغ

وص ٢ُىص ٖلى هُا١ ٖملُت اإلاغاظٗت ؤو حٗضًل جُب٤ُ او اهخ٣اصاجه التي ًغي مً الًغوعة ؤلاقاعة بليها، مشل وط

غ اإلاغاظ٘،  اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها، ومً الًغوعي مالخٓت ألاَمُت اليؿبُت للخدٟٔ الىاعص في الخ٣ٍغ

غ الظي ًىُىي  غ، ٦ما ًجب ؤن ٌكمل الخ٣ٍغ ا في الخ٣ٍغ ؤي ؤن ج٩ىن الخدٟٓاث َامت وبضعظت ٧اُٞت جبرع ط٦َغ

 .٢غة مؿخ٣لت جىضر ؤؾباب الخدٟٔ ٝ ٖلى جدٟٔ

 الحلسيس الظلبي: الفسع الثالث 

ًهضع َظا الغؤي ٖىضما ًخإ٦ض اإلاغاظ٘ مً ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت ال جمشل الىا٢٘ الصخُذ للماؾؿت ؾىاء   

ما٫ َب٣ا للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها، وج٣٘ ٖلى اإلاغاظ٘ مؿاولُت  مً خُض اإلاغ٦ؼ اإلاالي ؤو هدُجت ألٖا

ا؛  بُان ؤؾباب اإلااصًت إلنضاع مشل َظا الغاي مً اصلت وبغاَحن م٘ ط٦َغ

ٍغ الؿلبي  ت مً الخىنُاث ٢بل ج٣ٍغ ٌٗخبر الغؤي الؿبي ؤمغا هاصعة الخضور ألن اإلاغاظ٘ ٣ًضم ٖاصة مجمٖى

البا ما جلتزم الكغ٧اث بدىُٟظ َظٍ الخىنُاث؛  ٚو

 إلامحىاع غً إبداء السأي: الفسع السابؼ 

ؤلامخىإ ًٖ ببضاء الغؤي ؤن اإلاغاظ٘ ال ٌؿخُُ٘ بُٖاء عؤي ُٞني ًٖ ال٣ىاثم اإلاالُت مىيٕى ٌٗني   

 :  1اإلاغاظٗت و٢ض ٩ًىن طل٪ بىاء ٖلى الٓغوٝ اإلاٗىُت ًم٨ً جىيُدها ُٞما ًلي

الكغ٦ت، وطل٪ بٗضم جم٨ُىه مً خًىع  بصاعةجٟغى ٖلُه مً   وظىص ٢ُىص مٟغويت ٖلى ٖمل اإلاغاظ٘: ؤوال

لجغص ؤو ٖضم جم٨ُىه مً بجها٫ بالٗمالء اإلاضًىحن للخهى٫ ٖلى مهاص٢اث بصخت ؤعنضتهم م٘ ٖملُت ا

 الكغ٦ت؛ 

                                      
، م  - 1 . 43:مدمض امحن ماػون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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وظىص ؤخضار مؿخ٣بلُت ال ًم٨ً الخ٨هً بيخاثجها اإلاؿخ٣بلُت ٢ض جازغ ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت، مشل صٖاوی : زاهُا 

ت يض الكغ٦ت ٦خٗضحها ٖلى خ٣ى١ ؤلازترإ لكغ٦ت ؤزغي، ؤو ٖى ٢ًُت مً ٖما٫ الكغ٦ت  ٢ًاثُت مٞغ

ا؛ حَر ًاجم ٚو  ًُالبىن بضٞ٘ حٍٗى

في خالت ٢ُام ػمُل ؤزغ للمغاظ٘ الغثِس ي بمغاظٗت بٌٗ ال٣ىاثم اإلاالُت، في َظٍ الخالت ًمخى٘ ًٖ ببضاء : زالشا

عؤًه ؛  

، ٞةهه ًمخى٘ ٖىضما ًخٗظع ٖلى اإلاغاظ٘ الخهى٫ ٖلى ؤصلت بزباث ال٩اُٞت واإلاالثمت والتي حؿمذ بةبضاء عؤًه: عابٗا 

ًٖ طل٪؛  

ه اإلاغاظ٘، ؤو : زامؿا البا ما جغظ٘ ؤؾباب ؤلامخىإ ًٖ ببضاء الغؤي بلى ج٤ًُِ هُا١ الٟدو الظي ًجٍغ ٚو

غي ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت التي ؽبؿبب وظىص ٖىانغ َامت ال ًم٨ً الخإ٦ض مً صختها ولها جإزحرا ط ًبضي َو

 .اإلاغاظ٘ عاًه ٞيها

 حىو إدازة املخاطسغمىميات : املبحث الثالث

ٌٗخبر الخُغ بمشابت ٖثرة في ؤي وكاٍ خُض جخٗضص مٟاَیم و حٗغیٟاث ًٖ الخُغ وبصاعجه ولظا ًجب   

غ١ ٢ُاؽ اإلاساَغ  ا في َظا اإلابدض م٘ ؤهىاٖه وزُىاث ٖمل بصاعة اإلاساَغ َو اإلاساَغ : اإلاُلب ألاو٫ : ط٦َغ

ضة ؤهىإ ؽ وؤهىاٖها ٟاث ٖو  :هخُغ١ في َظا اإلاُلب بلى الخُغ وؤهىاٖه ًخًمً الخُغ الٗضًض مً حٍٗغ

 املخاطس: الفسع ألاوو  

ه و ؤهىاٖه   ٖٝغ الخُغ بإهه ٖضم الخإ٦ُض مً و٢ٕى : ازُغ: هظ٦غ في َظا الٟٕغ الخُغ وبخخما٫ و٢ٖى

.  1زؿاعة مُٗىت 

َغ مً هي بخخما٫ خضور ْغوٝ ؤو ؤخضار ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت، وج٣اؽ اإلاسا: اإلاساَغ

ا ٖلى اإلاىٓمت، وصعظت بخخما٫ خضوثها  . 2زال٫ صعظت جإزحَر

                                      
ت والخُب٣ُاث الٗملُت، م٨خبت ؤلاقٗإ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، )ببغاَُم ٖلي ببغاَُم ٖبض عبه، الخإمحن و عیايیاجه  - 1 اإلاباصت الىٍٓغ

ت ؾىت  . 14: ، م1998ؤلاؾ٨ىضٍع
2-The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional practice of Internal Audit(Standardrs), 2010, 

P5. 
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 أهىاع املخاطس: الفسع الثاوي

ت بإهىإ اإلاساَغ التي جىاظه اإلااؾؿت وؤن ٌٗخبر طل٪ ٞجا ٌؿحر    ًدخاط اإلاغاظ٘ بلى الخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

ا في جد٤ُ٣ ٞاٖلُت ؤ٦بر ٖلى زُاٍ إلاا له مً ٞىاثض ٖضًضة في ظىاهب مسخلٟت مً ٖملُت اإلاغاظٗت ًخمشل ب بغاَػ

٘ ٦ٟاءة اإلاغاظٗت هدُجت جغ٦حز بَخمام مغاظعي الخؿاباث  ٟاث في ال٣ىاثم اإلاالُت و ٦ظل٪ ٞع في ا٦دكاٝ الخدٍغ

ٖلى مىاًَ جل٪ اإلاساَغ وصعظت ؤَمُتها ألامغ الظي مً قإهه ججىب ؤٖما٫ اإلاغاظٗت ألا٦ثر مً الالػم والتي ال 

ٟاث مدضصة ؤو ٢لُلت ألاَمُتَاثل منها في اإلاجاالث التي  ، ًم٨ً جهي٠ُ اإلاساَغ التي 1ج٩ىن ٞيها مساَغ الخدٍغ

 : 2ومساَغ ٚحر هٓامُت وهي ٧الخالي( مساَغ الؿى١ ) جخٗغى لها الكغ٦ت بلى مساَغ هٓامُت 

وهي اإلاساَغ الٗامت التي حؿغي ٖلى ؤلاؾدشماع في الؿى١، وجيكإ ٕ ن : مساَغ الؿى١ )مساَغ هٓامُت : ؤوال

 :ًئت و جخٗل٤ باليكاٍ ؤلا٢خهاصي و بالىٓام اإلاالي الٗام، ومً ؤمشلتها ما ًليالب

خُض جاصي َظٍ اإلاساَغ بلى بهسٟاى ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت للمىظىصاث وألانى٫ : مساَغ الخطخم وال٨ؿاص. 1 

ت بؿبب بهسٟاى ٢ىتهما الكغاثُت؛  ؤلاؾدشماٍع

ج٨مً في الخٛحراث اإلادخملت ألؾٗاع الٟاثضة بعجٟاٖا وبهسٟايا و وهي اإلاساَغ التي : مساَغ حٛحر ؤؾٗاع الٟاثضة . 2

ت جخإزغ بهظٍ الخٛحراث؛ بالخالي ٞةن بزخُاع ألاصواث ؤلا ؾدشماٍع

وهي اإلاساَغ التي جيكإ هدُجت الخ٣لباث ؤو الخٛحراث ال٨ٗؿُت اإلادخملت في ؤؾٗاع : مساَغ ؤؾٗاع الهٝغ. 3

ن جل٪ الٗمالث؛ نٝغ الٗمالث ؤو في اإلاغا٦ؼ اإلادخٟٔ بما م

وهي اإلاساَغ اإلاغجبُت باألويإ الؿُاؾُت واإلاالُت وؤلا٢خهاصًت : اإلاساَغ الؿُاؾُت واإلاالُت وؤلا٢خهاصًت. 4 

وهي اإلاساَغ التي : اإلاساَغ الٛحر هٓامُت: وؤلاظخماُٖت الؿاثضة في البلض الظي جؼاو٫ اإلااؾؿت وكاَها ُٞه؛ زاهُا 

                                      
 .34:، م2009، 1، 2ٍخؿحن ؤخمض صخضوح، خؿحن ًىؾ٠ ال٣اض ي، مغاظٗت الخؿاباث اإلاخ٣ضمت، صاع الش٣اٞت ، ٖمان، ط - 1
مؿٗىص صع واس ي، مدمض الهاصي ي٠ُ هللا، ٞٗالُت وؤصاء اإلاغاظٗت الضازلُت في ْل خى٦مت الكغ٧اث ٦إلُت للخض مً الٟؿاص اإلاالي  - 2

ني خى٫ خى٦مت الكغ٧اث ٦إلُت للخض مً الٟؿاص اإلاالي والاصاعي، ًىمي  ، ظامٗت مدمض 2012ماي  6/ 7وؤلاصاعي، مضازلت في ملخ٣ى َو

 .15 -14: زًُغ ، بؿ٨غة، م م 
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ت ٣ٞض جازغ ٖلى مؿدشمغ مٗحن صون جيكإ ًٖ َبُٗت وهٕى الاؾدشماع، ٝ هي جإحي هدُجت الخٗامالث الاؾدشماٍع

، ومً ؤمشلتها ما ًلي : 1ٚحٍر

ل . 1  اصة وؿبت ألامىا٫ اإلا٣تريت بلى ألامىا٫ اإلاؿدشمغة : مساَغ الخمٍى لى الٗمىم ٍػ ل، ٖو ُت الخمٍى جغجبِ بىٖى

اصة ًٖ الخ٩ال٠ُ ألازغي؛  ٌٗني ؤن اإلااؾؿت جخدمل مساَغ صٞ٘ ٧لٟت ه٣ضًت ٍػ

اصة الظمم اإلامىىخت : مساَغ الاثخمان. 2  ؼصاص بٍؼ هي اإلاساَغ الىاظمت ًٖ الخىؾ٘ في مىذ ؤلاثخمان الخجاعي ٍو

 الٗمالء؟ بلى

ل : مساَغ الؿُىلت. 3 ًىلت لدؿضًض ٖىانغ اإلاىظىصاث اإلاخضاولت بلى ؽوجخمشل في ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جدٍى

الالتزاماث اإلاترجبت ٖلُه؛ 

ازغ طل٪ الخٛحر : حكُٛلمساَغ ا٫. 4  و هي جل٪ اإلاساَغ الىاظمت ًٖ اعجٟإ مهاٍع٠ الدكُٛل ًٖ اإلاخى٢٘، ٍو

ٖلى نافي الضزل؛ 

اء بااللتزاماث ٖىضما جىسٌٟ ال٣ُمت : مساَغ عؤؽ اإلاا٫ ؤو ؾضاص ؤلالتزاماث . 5  وحٗني ٖضم ال٣ضعة ٖلى الٞى

وصة لتزاماث، وجغجبِ بهظٍ اإلاساَغ طلهظٍ ؤلا الؿى٢ُت ألانى٫ اإلااؾؿت بلى مؿخىي ؤ٢ل مً ال٣ُمت الؿى٢ُت

 ألانى٫ ومساَغ الدكُٛل والؿُىلت؛

 ماهية إدازة املخاطس: اململلل الثاوي 

جخمشل بصاعة اإلاساَغ في الىٓام الظي ؾُٗالج اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿاث في ؤٖمالها وبظل٪   

 : ؾٝى هخُغ١ لها في َظا اإلاُلب

 إدازة املخاطسجػسيف : الفسع ألاوو 

ٟاث خى٫ بصاعة اإلاساَغ التي حٗمل ٖلى بًجاص مٗالجت للمساَغ اإلاخٗغيت لها اإلااؾؿت  : جخٗضص الخٍٗغ

بصاعة اإلاساَغ في وكاٍ الظي حهخم بخ٣ُُم اإلاساَغ في اإلااؾؿت زم وي٘ مسخل٠ : الخٍٗغ٠ ألاو٫ 

.  1ؤلاؾتراجُجُاث التي حؿمذ بةب٣اثه جدذ الغ٢ابت

                                      
، م م  - 1  15 -14: مؿٗىص صع و اس ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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بصاعة اإلاساَغ هي ٖملُت صًىام٨ُُت ًخم ٞيها بجساط ال٣غاع ٧اٞت الخُىاث اإلاىاؾبت للخٗٝغ ٖلى : الخٍٗغ٠ الشاوي

. 2اإلاساَغ اإلاازغة ٖلى ؤَضاٞىا والخٗامل مٗها

ى وكاٍ لخبضًل و حُٛحر اإلاساَغة، الهضٝ مىه الى٢اًت مً مساَغة الخدغ٧اث ٚحر اإلاالثمت : الخٍٗغ٠ الشالض   َو

في ألاؾٗاع ؤو في ؤؾٗاع الٟاثضة التي ًم٨ً ؤن جهِب ؤنىال ؤو بلتزاماث مُٗىت لضي اإلاؿخسضم النهاجي ؤو 

.  3مٗامالث مخى٢ٗت، ٞالخدٍى بظل٪ بؾتراجُجُت صٞاُٖت

 :مهام إدازة املخاطس: لثاوي الفسع ا

و ٌٗخبر مجلـ ؤلاصاعة اإلاؿاو٫ بهٟت ؤؾاؾُت ًٖ بصاعة اإلاساَغ و جدمُل َظا الضوع ٖلى اإلاضعاء   

ُٟت مؿخ٣لت للماؾؿت مخمشلت في ٢ؿم  ً الدؿُحر اإلاساَغ ٧ل خؿب وكاَه، ٦ما ًم٨ً ؤن ج٩ىن ْو ألازٍغ

الث ومهاعاث زانت، َظا باليؿبت بصاعة اإلاساَغ التي ًترؤؾها مضًغ اإلاساَغ بةياٞت ب لى مؿاٖضًً في طل٪ مَا

للماؾؿاث ال٨بحرة الدجم، ؤما باليؿبت بلى اإلااؾؿاث الهٛحرة ٣ٞض جى٧ل بلى ؤخض اإلاضعاء يمً جىنی٠ 

ُٟي مهمخه بصاعة اإلاساَغ اإلااؾؿت   .ْو

م٨ً ببغاػ   غظ٘ بٖخماص ؤي َظٍ الخ٣ؿُماث خؿب ؾُاؾُت و بؾتراجُجُت اإلااؾؿت، ٍو مهام بصاعة  ٍو

 4 :اإلاساَغ ُٞما ًلي 

 وي٘ ؾُاؾت وبؾتراجُجُت بصاعة اإلاساَغ م٘ بٖضاص ؾُاؾت و ٩َُل للمساَغ صازلُا لىخضاث الٗمل: ؤوال

 و الٗمل ٖلى بوكاء بِئت مالثمت؛

الخٗاون ٖلى مؿخىي ؤلاؾتراجُجي والدكُٛلي ُٞما ًسو بصاعة اإلاساَغ؛  : زاهُا

اث٠ ُٞما بىاء الىعي الش٣افي صا:  زالشا كمل الخٗلُم اإلاالثم م٘ الخيؿ٤ُ م٘ مسخل٠ الْى زل اإلااؾؿت، َو

غ ًٖ اإلاساَغ وج٣ضًمها مجلـ ؤلاصاعة  غ ٖملیاث مىاظهت الخُغ، وبٖضاص الخ٣اٍع ًسو بصاعة اإلاساَغ م٘ جٍُى

 .وؤصخاب اإلاهالر 

                                                                                                                    
ت، ظامٗت ٢انضي  - 1 مت، اإلاغاظٗت ٦مضزل لجىصة خى٦مت الكغ٧اث، مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة ماؾتر في الٗلىم الخجاٍع َُضوب لیلی ٍع

 .53: مغباح وع٢لت، الجؼاثغ، م
 .341: ، م2007، 2ة، مهغ ، ٍص َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، خى٦مت الكغ٧اث، الضاع الجامعي - 2
.  839: ، م2007ؤمحن الؿُض ؤخمض لُٟي، صعاؾت مخ٣ضمت في اإلاغاظٗت وزضماث الخإ٦ض، الضاع الجامُٗت، مهغ،  - 3
، م م - 4 . 16-15:مؿٗىص صعواس ي، مدمض الهاصي ي٠ُ هللا، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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خضور الخاصر ب٦دكاٝ اإلاساَغ الخانت ب٩ل وكاٍ ب٢خهاصي، و٢ُاؽ صعظت الخُىعة وبخخما٫ : عابٗا 

وج٣ضًغ حجم الخؿاعة؛  

ال٢خه باألزُاع ألازغي؛ :  زامؿا  ت َبُٗخه و مؿبباجه ٖو جدلُل ٧ل زُغ مً ألازُاع التي جم ب٦دكاٞها ومٗٞغ

بزخُاع ؤوؿب وؾُلت إلصاعة ٧ل مً ألازُاع اإلاىظىصة لضي الٟغص ؤو اإلااؾؿت خؿب صعظاث ألامان و :  ؾاصؾا 

.  الخ٩لٟت الالػمت

 خملىات غمص إدازة املخاطس: الثالثاململلل 

ُما ًلي وؿخٗغى اإلاغاخل التي    ٣ت ٖملها ٞو َىا٥ الٗضًض مً اإلاغاخل التي جمغ بها بصاعة اإلاساَغ في ٍَغ

 :جمغ ٦ما َظٍ الٗملُت ٦ما التي جىضر في الك٩ل الخالي

  ًبين هرا الشكص الخملىات غمص إدازة املخاطس(: 1.  1) الشكص زكم 

 

 

 

 

 

 

 إوشاء هملاق إدازة املخاطس: وو الفسع ألا

خباع في بىاء ؽ   خباعاث الضازلُت والخاعظُت التي جازظ بٗحن ؤلٖا ًاؾت بصاعة َىا٥ الٗضًض مً ؤلٖا

 1 :اإلاساَغ و جخمشل في 

خباعاث الضازلُت - ٣ها حؿعى لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها؛  : ؤلٖا وهي ٖباعة ًٖ البِئت الضازلُت للماؾؿت والتي ًٖ ٍَغ

                                      
بصاعة اإلاساَغ في اإلاهاٝع الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة، عؾالت ماظؿخحر في  ببغاَُم عباح ببغاَُم اإلاضَىن، صوع اإلاض٤٢ الضازلي في جُٟٗل - 1

ل ميكىعة، الجامٗت الاؾالمُت، ٚغة،   40:، م2011اإلاداؾبت والخمٍى
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خباعاث  - ومً ؤمشلتها ال٣ىاهحن وألاهٓمت، الش٣اٞت الؿاثضة في البلض والىٓام ؤلا٢خهاصي اإلاٗمى٫ : الخاعظُتؤلٖا

به 

 فحظ املخاطس: الفسع الثاوي

ظٍ اإلاغخلت جخًمً الٗضًض مً الى٣اٍ وهي ٧الخالي  : َو

 الحػسف غلى املخاطس: أوال 

َا، ٞالهضٝ مً َظٍ الخُىة َى جىلیض ٖلى اإلااؾؿت الخٗٝغ ٖلى مهاصع اإلاساَغ وآلازاع اإلاترجبت ٖلي  

؛   ٢اثمت قاملت للمساَغ التي ٢ض جاصي بلى بخضار زؿاثغ ؤو الخإزحر ٖلى ؤخض ؤَضاٝ اإلاهٝغ

  ثحليص املخاطس: راهيا 

بٗض ؤن ًخم الخٗٝغ ٖلى اإلاساَغ، ًجب ؤن ًخم ٢ُاؽ الدجم اإلادخمل للخؿاعة وبخخما٫ خضور جل٪   

اث ب حر؛  الخؿاعة زم جغجِب ألاولٍى لى مساَغ خغظت، َامت ٚو

 ثلييم املخاطس: رالثا

ٖىضما ًخم ؤلاهتهاء مً ٖملُت جدلُل اإلاساَغ، ٞةهه مً الًغوعي بظغاءاث م٣اعهت بحن ج٣ضًغ اإلاساَغ و   

م٣اًِـ اإلاساَغ التي جم بٖضاصَا مً َٝغ اإلااؾؿت، م٣اًِـ اإلاساَغ ٢ض جخًمً الٗىاثض والخ٩ال٠ُ طاث 

بلخ ... ال٣اهىهُت والٗىامل ؤلاظخماُٖت وؤلا٢خهاصًت والبُئُت، وبَخماماث ؤصخاب اإلاهالر الٗال٢ت، واإلاخُلباث

ُما بطا  با لظل٪ ٌؿخسضم ج٣ُُم اإلاساَغ ؤلاجساط ال٣غاعاث ججاٍ اإلاساَغ طاث ؤَمُت باليؿبت للماؾؿت، ٞو

 1 .٧اهذ اإلاساَغ ًجب ٢بىلها ومٗالجتها

ه ٦ما     وجخًمً ٖملُت الخ٣ُُم ٖلى ٢ُاؽ ؤو صعظت الدجم اإلادخمل الخإزحر الخُغ وبخخما٫ و٢ٖى

 :الخالي ًىضر الجضو٫ 

 مىسٌٟ

                                      
 .41: ببغاَُم عباح ببغاَُم اإلاضَىن، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖالص، م - 1
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 1ظضو٫ ًبحن ج٣ُُم صعظاث الخُغ( : 1.  1)ظضو٫ ع٢م 

 

غ : اإلاهضع  ٖا٠َ ٖبض اإلاىٗم، مدماص مدمىص ال٩اق٠، ؾیا۔ الکاؾب، ج٣ُُم وبصاعة اإلاساَغ، مغ٦ؼ جٍُى

 .13:، م2008عاؾاث الٗلُا والبدىر، الخماَغة، الض

 مػالجة املخاطس: الفسع الثالث

بٗض الخٗٝغ ٖلى اإلاساَغ وج٣ُُمها ًخم وي٘ اإلاٗاًحر اإلاىاؾبت لًبِ َظٍ اإلاساَغ، لخجىبها ؤو   

خد٤٣ طل٪ مً  جسٌُٟ الخؿاثغ اإلادخملت التي ٢ض جخٗغى لها اإلاهٝغ لضي مماعؾخه ؤوكُخه اإلاسخلٟت، ٍو

 .٫2 زالر َغ١ ؤؾاؾُتزال

ججىب الضزى٫ في ؤؾىا١ ؤو مىخجاث مُٗىت وي٘ ٢ُىص ٖلى بٌٗ ألاوكُت ٦ؿ٣ٝى الاثخمان   

ت اإلاسخلٟت اث ؤلاصاٍع بلٛاء جإزحر اإلاساَغ مً زال٫ ؤؾلىب . والخضاو٫ و اإلاخاظغة وجدضًض الهالخُاث للمؿخٍى

الخإمحن وؤؾلىب ؤلاؾىاص الخاعجي؛  

 املساحػةاملحابػة و: الفسع السابؼ

حن مً الٗملُاث ؤولهم الخض٤ُ٢ الظي ٣ًىم به َٝغ زاعجي ٖلی    جًم ٖملُت اإلاخابٗت واإلاغاظٗت هٖى

ى بما ؤن ٩ًىن مً زال٫ مغاظ٘ زاعجي ؤو مً زال٫ جض٤ُ٢ صازلي مؿخ٣ل، والشاوي  ٖملُاث بصاعة اإلاساَغ َو

                                      
غ الضعاؾاث الٗلُا والبدىر، ال٣اَغة،  - 1 ٖا٠َ ٖبض اإلاىٗم، مدمض مدمىص ال٩اق٠ ، ؾیض الکاؾب، ج٣ُُم وبصاعة اإلاساَغ، مغ٦ؼ جٍُى

.  13:، م2008
، م م - 2  .42 -41: ابغاَُم عباح ابغاَُم اإلاضَىن، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ٗىص بصعاط ٖملُت اإلاخابٗت و اإلاغاظٗت في بغهامج بصاعة  اإلاغاظٗت التي ج٣ىم بها بصاعة اإلاساَغ ٖلى ٖملُاتها، َو

 :اإلاساَغ الؿببحن و هي

٣ا    حٗض ٖملُت بصاعة اإلاساَغ مؿخمغة ومخٛحرة، ٞالٗملُاث التي ج٣ىم بما ٢ض جخٛحر مً و٢ذ ألزغ ٞو

ىا٥ بٌٗ ألازُاء ٚحر مخ٨غعة، لظا وظب وظىص مخابٗت  للخٛحر في اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿت، َو

مؿخمغة بهضٝ جدؿحن ألاصاء، ٞٗلى بصاعة اإلاساَغ ال٣ُام باإلاغاظٗت و اإلاخابٗت للمساَغ، وبظغاءاث  ومغاظٗت

 الخد٨م بما؛

 إلاثطاو والخشاوز : الفسع الخامع

ًخم ؤلاجها٫ والدكاوع م٘ ؤصخاب اإلاهالر الضازلُت والخاعظُت في ظمُ٘ مغاخل بصاعة اإلاساَغ وطل٪   

ملُاث وؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بما مً ؤظل بٖالم ؤصخاب اإلاهلخت باألؾـ لىي٘ زُت جخًمً ؤلاباٙل ًٖ ال٘

غ مبيُت ٖلى  التي جم اٖخماصَا في َظا اإلاجا٫، باإلياٞت بلى ٢ُام اإلاغاظ٘ الخاعجي و اإلاغاظ٘ الضازلي بةٖضاص ج٣ٍغ

الٗلُا و ٧ل مً له  الجزاَت والىيىح وؤن ٩ًىن مضٖما باألصلت الالػمت، لُخم بعؾاله بلى مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة

.  مهلخت في طل٪

 طسق كياض املخاطس: اململلل السابؼ

ت باإلاؿخ٣بل واإلاؿخ٣بل ٚحر مٗغوٝ ٖلى وظه ال٣ُحن    جخٗل٤ الخض٣ٞاث الى٣ضًت للمكغوٖاث الاؾدشماٍع

وي٘ جهىعاث إلاا ًدخمل ؤن ج٩ىن ٖلُه  ألامغٞهىا٥ الٗضًض مً الاخخماالث مم٨ىت الخضور، لظا ٣ًخط ي 

٩ىن مجمٕى َظٍ الخض٣ٞا ى ما ٌؿمى بالخىػَ٘ الاخخمالي للٓغوٝ الا٢خهاصًت ٍو ث الى٣ضًت اإلاؿخ٣بل َو

الاخخماالث الىاخض صخُذ، وبٗض جدضًض َظٍ الاخخماالث ًخم وي٘ ج٣ضًغاث بكان الخض٣ٞاث الى٣ضًت 

ًغب الخض٤ٞ الى٣ضي في اخخما٫ خضوزه هدهل ٖلى ال٣ُمت اإلاخى٢ٗت للذ ص٣ٞاث اإلاخى٢ٗت ل٩ل اخخما٫ ٍو

ت مً زال٫ مضي  ج٣لب الخض٣ٞاث الى٣ضًت وطل٪ مً الى٣ضًت اإلاؿخ٣بلُت وبك٩ل ٖام ج٣اؽ اإلاساَغ الاؾدشماٍع

٣خحن الاولى و الشاهُت ٦مُتر  1ال٫ ٍَغ

 ألادوات إلاحطائية للياض املخاطس 

                                      
 .57، م2012، 1الخىػَ٘، ٖمان، ٍق٣حري هىعي مىس ى و ؤزغون، بصاعة اإلاساَغ ، صاع اإلاؿحرة لليكغ و - 1
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صعظت  وحٗخمض َظٍ ألاصواث ٖلى ٢ُاؽ صعظت الدكدذ في ٢ُم اإلاخٛحر اإلاالي مدل الاَخمام، ؤو ٢ُاؽ  

 : حٛحر ؤزغ، ومً ؤَم َظٍ ألاصواثخؿاؾِخه ججاٍ الخٛحراث التي جدضر في م

 Rangeاملدي : أوال 

م٨ً اؾخسضام اإلاضي   والظي ًخمشل في الٟغ١ بحن ؤٖلى ٢ُمت وؤصًني ٢ُمت للمخٛحر اإلاالي مىي٘ الاَخمام، ٍو

ل٪ ماقغا ٖلى اعجٟإ مؿخىي و٧لما ػاصث ٢ُمت اإلاضي ٧ان ط. ٦ماقغ للخ٨م ٖلى اإلاؿخىي اليؿبي للخُغ

 مكاَضة ٫ا١ -اکبر مكاَضة : الٗال اإلاضی ٦ما َى اإلاىضر في -1الخُغ اإلاهاخب للمخٛحر اإلاالي مىي٘ الاَخمام 

 Probability distributions: الحىشيػات الاححمالية : راهيا 

 اإلاخٛحر اإلاالي وجدضًضوهي ج٣ضم ؤصاة ٦مُت ؤ٦ثر جٟهُال مً م٣ُاؽ اإلاضي، وطل٪ مً زال٫ جدب٘ ؾلى٥   

وجدضًض الخىػَ٘ الاخخمالي لهظٍ ال٣ُم، واؾخسضامه في اإلا٣اعهت . ال٣ُم اإلاخى٢ٗت الخضور في ْل ألاخضار اإلام٨ىت

اث الخُغ اإلاهاخبت لٗضص مً ألانى٫ اإلاؿخ٣لت، وبما ًم٨ً مً اإلاٟايلت ُٞما بُنها و٧لما ٧ان . بحن مؿخٍى

حن، ٧لما ٧ان طل٪ ماقغا ٖلى اعجٟإ مؿخىي الخُغ الخىػَ٘ الاخخمالي ؤ٦ثر احؿاٖا هدى  .  الُٞغ

  Standard deviation: الاهحساف املػيازي : زابػا

ى ٣ًِـ صعظت  ٌٗخبر ؤ٦ثر اإلا٣اًِـ ؤلاخهاثُت اؾخسضاما ٦ماقغ للخُغ ال٨لي اإلاهاخب للمخٛحر اإلاالي، َو

حكدذ ٢ُم اإلاخٛحر مىيٕى الضعاؾت خى٫ ال٣ُمت اإلاخى٢ٗت له، و٧لما ػاصث ٢ُمت الاهدغاٝ اإلاُٗاعي ص٫ طل٪ 

  والظي ًخمشل في الٗال٢ت الخا٫" 2ٖلى بعجٟإ مؿخىي الخُغ

 :خُض ان 

Rn  :  الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  n 

R : في الؼمً ( الٗاثض)الخض٤ٞ الى٣ضي 

n : (  الٗىاثض)الىؾِ الخؿابي للخض٣ٞاث الى٣ضًت

n:  ٖضص الخض٣ٞاث الى٣ضًت زال٫ الٟترة الؼمىُت

                                      
بصاعة : ٖبض ال٣اصع قاللي ، ٖال٫ ٢اش ي ، مضزل اؾتراجُجي إلصاعة اإلاساَغ اإلاالُت، مضازلت مخ٣ضمت لٟٗالُاث اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫  - 1

غة، ًىمي  ا ٖلى ا٢خهاصًاث صو٫ الٗالم، ظامٗت ؤ٦لي امدىض ؤو زاط بالبٍى مبر  26/ 27: اإلاساَغ اإلااثُت وؤزَغ . 6: ، م2013هٞى
، م م - 2  .61-60: قحري وازغون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ى ٖباعة ًٖ مجمٕى اهدغاٞاث البُاهاث ًٖ الىؾِ الخؿابي وبما ؤن َظا اإلاجمٕى ٌؿاوي  :الحباًً: خامظا َو

ل  نٟغا صاثما ٧ان البض مً خظٝ ؤلاقاعة الؿالبت لىدهل ٖلى م٣ُاؽ طي مٗنى واخضي الُغ١ التي جٍؼ

ؾاب الخباًً الؿالبت هي جغبُ٘ الاهدغاٞاث، وحؿخسضم مغبٗاث ؤلاهدغاٞاث َظٍ في خؿاب الخباًً، وح ؤلاقاعة

سُت حؿخسضم اإلاٗاصلت الخا   :مً وا٢٘ بُاهاث جاٍع

 

 Coefficient of variation: مٗامل ؤلازخالٝ : ؾاصؾا

لضعظت الدكدذ، خُض ( ؤو مٗیاعي ) َى م٣ُاؽ وؿبي   

) ، وبحن الٗاثض (م٣اؾا باالهدغاٝ اإلاُٗاعي )ًغبِ بحن الخُغ 

ص٢ت  زخالٝ ؤ٦ثر ، ولظل٪ ًهبذ مٗامل ؤلا(م٣اؾا بال٣ُمت اإلاخى٢ٗت 

وجًُٟال ًٖ ؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي، ٖىض اإلا٣اعهت بحن ٖضة ؤنى٫ مؿخ٣لت و مسخلٟت ُٞما بُنها مً خُض الٗاثض و 

ٌٗبر ٕ ن صعظت الخُغ ل٩ل وخضة مً الٗاثض، و٧لما بعجٟٗذ ٢ُمخه ًازغ طل٪ ٖلى  ؤلازخالٝ بن مٗامل . الخُغ

  :2الخالُت طل٪، خُض ؤنوجىضر الٗال٢ت . 1اعجٟإ مؿخىي الخُغ 

R  : ؛ (الٗىاثض)الىؾِ الخؿابي للخض٣ٞاث الى٣ضًت

o  : ؛  (الٗىاثض)ؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي للخض٣ٞاث الى٣ضًت

 Beta coefficient: مػامص بیحا : طابػا

ى م٣ُاؽ إلاضي خؿاؾُت ٢ُم اإلاخٛحر اإلاالي مىي٘ الضعاؾت للخٛحراث التي جدضر في مخٛحر آزغ،    َو

ٞمشال ًم٨ً ٢ُاؽ صعظت خؿاؾُت ٖاثض ؾهم مٗحن للخٛحراث في ٖاثض الؿى١، ؤو للخٛحراث في ؤؾٗاع الٟاثضة 

ض٫ مٗامل بِخا اإلاغجٟ٘ ٖلى اعجٟإ صعظت الخؿاؾُت، و بالخالي اعجٟا و الٗال٢ت الخالُت مؿخىي  ٕ بالبىى٥، ٍو

 : 3جىضر طل٪

                                      
، م - 1 .  7: ٖبض ال٣اصع قاللي، ٖال٫ ٢اش ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م - 2  .66: ق٣حري وازغون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م - 3 .  7: ٖبض ال٣اصع قاللي ، ٖال٫ ٢اش ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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B : مٗامل بِخا والتي حٗني صعظت خؿاؾُت ج٣لب الٗاثض اإلاخى٢٘ للؿهم م٘ الخ٣لب الخانل في اإلادٟٓت الؿى١؛

Rm :ٖاثض مدٟٓت الؿى١؛ 

 Ri : ٖاثض الؿهم(i)؛ 

 om :ؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي للؿى١؛ 

 CoV : 1الخٛاًغ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
، م - 1  .68: ق٣حري وازغون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ



 انفظم األٔل                                                       اإلطبس انُظش٘ نًشاخغ انحغبثبد 

 

44 

 

 :خالضة الفطص 

بٗض صعاؾدىا لهظا الٟهل هجض ؤن اإلاغاظٗت هي ٞدو اهخ٣اصي للمٗلىماث والسجالث للماؾؿت مً   

ُت ونض١ الخؿاباث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت مً  ل حهضٝ بلى يمان و قٖغ َٝغ شخو زاعجي مَا

إلزال٫  ضٖمه بإصلت ؤلازباث بٖضاصٖليها و  ؤلَا غ ٍو  .ج٣ٍغ

ال   له ب٣ُامه بهظا الٗمل، بن إلاغاظ٘ الخؿاباث نٟاث ومَا غ لضًه ل٩ي جَا ث وقغوٍ ًجب ؤن جخٞى

اث التي ٢ض جسل بإصاء مهمخه ٖلى  م٨ىه مهضا٢ُت  ؤ٦ملوم٘ مؿاولُخه ٖلى جدمله ٧ل الخهٞغ وظه، ٍو

ٍغ ٖلى  وبٖضاص غ ٖلى الخؿاباث ومٗلىماث خؿب ما ًغاٍ مىاؾب ٖلى َاجه الخؿاباث واإلاٗلىماث م٘ جبًر ج٣اٍع

ُت الخ٣غي   .بزباثع ومضٖما بإصلت وي٘ هٖى

بن ل٩ل وكاٍ مساَغ ٢ض جلخ٣ه في ؤي مغخلت مً مغاخله وم٘ ؤي هٕى مً مساَغ ًخًمىه لظا جخىلى   

بصاعة اإلاساَغ ٖملُت الخ٣لُل منها ؤو ججىبها بسُىاث التي حٗمل ٦ما ومً بُنها الخٗٝغ ٖلى اإلاساَغ، و٢ُاؽ 

٤ َغ م٨ً ٢ُاؽ اإلاساَغ ًٖ ٍَغ  .١ بخهاثُت التي ٖلى ؤؾاؾها ج٣ُموج٣ُُم اإلاساَغ ، ٍو

اع الىٓغي للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وؤَمُتها     وؤَضاٞهاوفي الٟهل الشاوي ؾىداو٫ صعاؾت ؤلَا

. َظٍ اإلااؾؿاث في ججىبها بم٩اهُتو مكا٧ل واإلاساَغ التي جىاظهها  ؤهىإو 
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 الفطص الثاوي غمىميات حىو املؤطظات الطغيرة و املحىطملة 

 :ثمهيد

ؤنبدذ الخاظت حكخض في َظا الى٢ذ بلى وظىص اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت التي جلٗب صوعا َاما   

في جدضًض الخٍٗغ٠ خؿب صولت و  ازخالٞاثالضو٫ ؾىء ٧اهذ هامُت ؤو مخُىعة، ولظل٪ هجض  ا٢خهاصًاثفي 

ا  .بم٩اهُتها ومٗاًحَر

ت مً الخهاثو   التي ججٗلها ؾهلت ؤلاوكاء مما  حكخمل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٖلى مجمٖى

 .ؤصي ٦ما لئلَخمام مً ٢بل ألاٞغاص والضولت لخضُٖمها

دخل ٧ل هٕى مً ؤهىإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت م٩اهت ؤلان ٧ل منها ٣ًىم بضوعٍ ؤو جد٤٣    ٍو

ا ؤلا ٢خهاصي، الخ٩امل م٘ بًٗها لخد٤ُ٣ ؤَمُتها وبظل٪ جخٗغى َظٍ اإلااؾؿاث بلى مكا٧ل التي ح٤ُٗ مؿاَع

 :لظا خاولىا ؤن هضعؾها في َظا الٟهل و٢ض جم ج٣ؿُمه بلى زالر مبدشحن وهي

  ماَُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت: اإلابدض ألاو٫ 

  وا٢٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت: اإلابدض الشاوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفظم انثبَٙ                                     ػًٕيٛبد حٕل انًؤعغبد انظغٛشح ٔ انًزٕعطخ 

 

47 

 

 ماهية املؤطظات الطغيرة واملحىطملة: املبحث ألاوو 

٪ عجلت الىمى ؤلا٢خهاصي في الضو٫ ؾىدىاو٫ في هٓغا لؤلَمُت اإلااؾؿاث    الهٛحرة واإلاخىؾُت في جدٍغ

ٟها، ومٗاًحر جدضًض حٍٗغ٠، وزهاثهها و ؤَمُتها : َظا اإلابدض حٍٗغ

 جػسيف املؤطظات الطغيرة واملحىطملة: اململلل ألاوو  

٨ظا هدُجت إلزخالٝ الِ   عوٝ ًسخل٠ حٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً بلض بلى ؤزغ َو

ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت وؤلام٩اهُاث الخ٨ىىلىظُت بحن َظٍ البلضان، و٦ظا بزخالٝ اإلاٗاًحر اإلاؿخسضمت لخدضًض 

ما٫، عؤؽ اإلاا٫ واإلاٗاًحر )حٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بحن اإلاٗاًحر ال٨مُت  ٖضص الٗما٫، ع٢م ألٖا

ُت اإلال٨ُت و اإلاؿاولُت وؤلاؾخ٣اللُت  (:  الىٖى

 :إلاثحاد ألاوزبيجػسيف 

:   ٢1ام ؤلاجداص ألاوعبي بةُٖاء حٍٗغ٠ ٦مي للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت باإلادضصاث الخالُت  

ض ًٖ . 1 ٩ي؛  28حجم جضاو٫ ؾىىي ال ًٍؼ ملُىن صوالعا ؤمٍغ

ض ًٖ . 2  ٩ي؛  14حجم عؤؽ ما٫ اإلاؿدشمغ ال ًٍؼ ملُىن صوالع ؤمٍغ

ض ًٖ . 3  ٟحن ال ًٍؼ ٠ 250ٖضص الٗما٫ واإلاْى .  ٖامل ؤو مْى

 :جػسيف الىالًات املححدة ألامسيكية

٣ت    حٗٝغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٖلى ؤجها جمشل اإلااؾؿت التي ًخم بمخال٦ها وبصاعتها بٍُغ

 .مؿخ٣لت خُض ال حؿُُغ ٖلى مجا٫ الٗمل الظي جيكِ في هُا٢ت

خماص ٖلى   ضص الٗاملحن  و٢ض جم جدضًض مٟهىم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت باإٖل حجم اإلابُٗاث ٖو

 : 2ولظل٪ ٞل٣ض خضص ال٣اهىن خضوصا ٖالُا للماؾؿت الهٛحرة ٦ما َى مبحن في الجضو٫ الخالي

 

                                      
، 1ص هبُل ظىاص، بصاعة وجىمُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، بحروث، لبىان، ٍ - 1

. 26: ، م2007
ٖشمان زل٠، وا٢٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وؾبل صٖمها وجىمُتها، اَغوخت ص٦خىعة صولت ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم  - 2

. 14: ، م2004لىم الدؿُحر ، ظامٗت الجؼاثغ، الا٢خهاصًت و ٕ
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 حدوو ًبين جػسيف الىالًات املححدة ألامسيكية(: 1-2)الجدوو زكم 

 

ص٦خىعة صولت ٚحر  ٖشمان زل٠، وا٢٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وؾبل صٖمها وجىمُتها، ؤَغوخت: اإلاهضع 

 .14:، م2004ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر ، ظامٗت الجؼاثغ، 

 جػسيف إثحاد بلدان حىىب شسق آطيا

في صعاؾت خضًشت خى٫ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٢ام ٦ما بجداص ظىىب قغ١ آؾُا بؾخسضم ٞيها   

 :1ٝ آلاحي الخهني ٧Bratch et Himenzل مً بغ احل و َیمتر 

ُت                                 ( 1  -9) . ٖامل ماؾؿت ٖاثلُت وخٞغ

.  ٖامل ماؾؿت نٛحرة                      (  10  -49)  

.  ٖامل ماؾؿت مخىؾُت                      (  50  -99) 

 .ماؾؿت ٦بحرة« ٖامل                    ( ٞإ٦ثر 100) 

ُت لخمُحز ألاهىإ الؿاب٣ت، ٟٞي اإلااؾؿاث و ٢ض بٖخمض    ٦ظل٪ في َظا الخٍٗغ٠ ٖلى اإلاٗاًحر الىٖى

الٗاثلُت ٩ًىن اإلاال٪ و اإلاؿخسضمحن ؤٚلبهم مً ؤٞغاص الٗاثلت ؤما في اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت ًبخٗض 

                                      
، 1993نٟىث ٖبض الؿالم ٖىى هللا ، ب٢خهاصًاث الهىاٖاث الهٛحرة و صوعَا في جد٤ُ٣ الخىمُت، صاع النهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،  - 1

 .14: م
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٠ُ ون َىا٥ جىٓیم واضر الدؿُحر ؤما في اإلااؾؿاث ال٨بحرة ً٪ة ؤلاهخاط ليهخم ؤ٦ثر باإلصاعة واإلاال٪ ًٖ ْو

اث٠  . للْى

 : جػسيف الجصائس 

عي ًىٓمها ٖمضث الؿلُاث    مً ؤظل يبِ حٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت و وي٘ بَاع حكَغ

ى ال٣اهىن ع٢م  ، اإلاخًمً ال٣اهىن  2001 /12/12 اإلااعر في 18-1الٗمىمُت في الجؼاثغ ٢اهىن زام کما، َو

 .الهٛحرة واإلاخىؾُت الخىظُهي لتر٢ُت اإلااؾؿاث 

ما٫، وحجم اإلاحزاهُت، وهي طاتها : في بَاع ال٣اهىن جم بٖخباع زالر مٗاًحر هي   ٖضص الٗما٫، وع٢م ألٖا

ل  م٨ً جلخُو حٍٗغ٠ الكٕغ الجؼاثغي في الجضو٫ الخالي 1996اإلاٗاًحر ؤلاجداص ألاوعبي في ؤبٍغ  :  1، ٍو

للمؤطظات الطغيرة واملحىطملةحدوو ًبين جػسيف الجصائس (: 2.  2) الجدوو زكم 
1
 

 

ني للمٗلىماث الا٢خهاصًت في صٖم وجإَُل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خالت : اإلاهضع ـ ًخي، اَمُت ا٢امت هٓام َو عخُم خؿحن، صَع

لي، : الجؼاثغ، مضازلت في اإلالخ٣ى الضولي  مخُلباث الخإَُل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الضو٫ الٗغبُت، ظامٗت خؿِبت بً بٖى

ل  18/ 17الكل٠، ًىمي  . 1: ، م20)(6اٍٞغ

 

 

                                      
ني للمٗلىماث الا٢خهاصًت في صٖم وجإَُل  - 1 اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خالت عخُم خؿحن، صع ٌـ ًخي، اَمُت ا٢امت هٓام َو

لي، : الجؼاثغ، مضازلت في اإلالخ٣ى الضولي مخُلباث الخإَُل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الضو٫ الٗغبُت، ظامٗت خؿِبت بً بٖى

ل  18/ 17الكل٠، ًىمي  .1: ، م2006اٍٞغ
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 :جػسیف مجمص 

ًم٨ً حٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت بهٟت ٖامت ٖلى ؤ٦ما ٧ل ماؾؿت بهخاظُت ؤو زضمُت   

ٖامل، وحؿخسضم عئوؽ  500-01زانت ؤو ٖمىمُت، ج٣ىم باإلهخاط ٖلى هُا١ نٛحر ؤو مخىؾِ حكٛل مً 

ُت بإ ٦ما مىخٓمت جخم في وعقاث و مهاو٘، وجدب٘ ؤؾلىب ؤمىا٫ ٢لُلت ، وجخمحز مً ظهت ًٖ الهىاٖت الخٞغ

ؤلاهخاط الخضًض بةؾخٗمالها لآلالث و اإلاٗضاث، ٦ما حؿخسضم َغ١ الدؿُحر مً مداؾبت وحؿُحر اإلاسؼوهاث و 

ت، ومً ظهت ؤزغي جخمحز ًٖ اإلااؾـ ا  اإلاىاعص البكٍغ

 ث ال٨بحرة بُبُٗت

عة ظمُ٘ ؤ٢ؿامها، وبةؾخٗما٫ ج٨ىىلىظُا بؿُُت طاث الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت الؿاثضة ٞيها ومباقغة عثِؿها بصا

.  ٦شاٞت الُض الٗاملت

 مػاًير ثحدًد جػسيف املؤطظات الطغيرة واملحىطملة: اململلل الثاوي

لى ؤؾاؽ ًغض ي    جسخل٠ آلاعاء خى٫ وظىص حٗغی٠ مدضص و ص٤ُ٢ للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٖو

خماص ٖلى  خ٤ٟ ٖلُه الجمُ٘، ولظل٪ جم ؤلٖا ظملت مً اإلاٗاًحر التي ًم٨ً ؤلاؾدىاص ٖليها في مداولت جدضًض ٍو

حٗغی٠ لهظٍ اإلااؾؿاث، والتي حك٩ل هي ألازغي مك٩لت في جدضًض حٍٗغ٠ للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، 

ٞهي حكمل ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مٗیاع ٖضص الٗما٫، عؤؽ ما٫، مؿخىي الخىُٓم، صعظت ؤلاهدكاع، کمُت ؤو ٢ُمت 

م٨ً جهي٠ُ َظٍ اإلاٗاًحر بلى نىٟحن َما... اإلابُٗاث، مؿخىي الجىصة  ؤلاهخاط، حجم اإلاٗاًحر ال٨مُت، : بلخ، ٍو

ُت  وحٗخبر مً ؤَم اإلاٗاًحر اإلاؿخسضمت في حٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الهٛحرة : اإلاٗاًحر ال٨مُت: الٟٕغ ألاو٫ . اإلاٗاًحر الىٖى

ت مً اإلااقغاث الخ٣ىُت ؤلا٢خهاصًت ومج ُما واإلاخىؾُت وجخًمً مجمٖى ت ؤزغي مً اإلااقغاث الى٣ضًت ٞو مٖى

 1 :َظٍ اإلاٗاًحر  ًلي ؾىٗغى ؤَم

 

 

 

                                      
، م - 1 . 1: عخُم خؿحن، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 مػياز غدد الػماو: أوال

ٌٗخبر مُٗاع الٗمالت ؤخض اإلاٗاًحر ال٨مُت للخٟغ٢ت بحن اإلااؾؿاث الهٛحرة وال٨بحرة ٞهى مً ؤ٦ثر اإلاٗاًحر   

م مً طل٪  ا، هٓغا لؿهىلت ٢ُامه ًٖ ٢ُاؽ الدجم، ل٨ً ٖلى الٚغ ال ًىظض بجٟا١ ٖام خى٫ ٖضص قُٖى

ٖامل  50-9الٗاملحن في اإلااؾؿاث الهٛحرة والظي ًسخل٠ مً صولت بلى ؤزغي، خُض ًتراوح َظا الٗضص بحن 

٩ا وبهجلترا ًتراوح الخض ألا٢ص ى للٗاملحن  100-٦50دض ؤ٢ص ى بحن  ٖامل، ل٨ً في الضو٫ اإلاخ٣ضمت الُابان وؤمٍغ

٫، بِىما ٣ًل َظا الٗضص في الضو٫ الىامُت ٧الهىض ومهغ بط ًتراوح ٖام 500-200في اإلااؾؿاث الهٛحرة بحن 

 .1ٖامل 9  -10بحن

 مػياز زكم ألاغماو: راهيا 

ت ٢ُمت وؤَمُت اإلااؾؿاث وجهيُٟها مً    ما٫ مً اإلاٗاًحر الخضًشت واإلاهمت إلاٗٞغ ٌٗخبر مُٗاع ع٢م ألٖا

ؿخٗمل َظا اإلا٣ُاؽ بهىعة  ؿخسضم ل٣ُاؽ مؿخىي اليكاٍ اإلاكغوٕ و٢ضعجه الخىاٞؿُت َو خُض الدجم، َو

٨ُت و ؤوعبا، خُض جهى٠ اإلااؾؿاث التي جبلٜ مب ٌٗاتها ملُىن صوالع وؤ٢ل ى ٦بحرة في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ه  غجبِ َظا اإلاُٗاع باإلااؾؿاث الهىاُٖت، ٚحر ؤن َظا اإلاُٗاع حكٍى مً اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، ٍو

بٌٗ الى٣اثو وال ٌٗبر بهىعة ناص٢ت ًٖ خؿً ؤصاء اإلااؾؿت، هٓغا ألهه في خالت الاعجٟإ اإلاخىانل ألؾٗاع 

خ٣اص ؤن طل٪ هاجج ًٖ جُىع ؤصاء  الؿل٘ اإلاباٖت ٞةن طل٪ ؾُاصي بلى بعجٟإ ؿىص ؤلٖا ع٢م ؤٖما٫ اإلااؾؿت َو

. 2اإلااؾؿت ل٨ً في الىا٢٘ هدُجت بعجٟإ ؤؾٗاع الؿل٘ اإلاباٖت 

 مػياز زأض املاو املظخثمس: رالثا 

ٌٗخمض َظا اإلاُٗاع ٦شحرا في جدضًض حجم اإلاكغوٖاث الهىاُٖت بدُض بطا ٧ان حجم عؤؽ اإلاا٫   

ئؾؿت ٦بحرة، ؤما بطا ٧ان نٛحرا وؿبُا بٖخبرث اإلااؾؿت الهٛحرة ؤو مخىؾُت م٘ ألازظ اإلاؿدشمغ ٦بحرا ٖضث الم

خباع صعظت الىمى ؤلا٢خهاصي ل٩ل صولت ؤي ًخُلب بظغاء حٗضًالث مؿخمغة جبٗا إلاٗضالث الخطخم،  بٗحن ؤلٖا

                                      
واظه اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت في الضو٫ الٗغبُت و مخُلباث الخ٠ُ٨ م٘ اإلاؿخجضاث الٗاإلاُت، وٗمُت بغوصي ، الخدضًاث التي ث - 1

 18-17إلاضازلت في اإلالخ٣ى الضولي خى٫ مخُلباث جإَُل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الضو٫ الٗغبُت ، ظامٗت الكل٠، الجؼاثغ ، ًىمي 

ل  .  2:، م2006ؤبٍغ
٣ُت في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، عؾالت ماظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت، ببغاَُم ٢ُٗض، صوع ا٫ - 2 جغوٍج في بهجاح الؿُاؾاث الدؿٍى

 . 6:، م2008ٚحر ميكىعة، ظامٗت وع٢لت، الجؼاثغ، 
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ؤن ٖىهغي ٦ما ؤن َىا٥ نٗىباث جىاظه َظا اإلاُٗاع کخل٪ اإلاخٗل٣ت بخ٣ُُم ألانى٫ الشابخت، خُض هجض 

غجه الضولت لئلهخٟإ  . 1ألاعى و اإلاباوي ًشحران ظضال ٦بحرا بةٖخباع بن ؤخضَما ٢ض ٩ًىن ماظغا ؤو ٞو

  الىىغية املػاًير: الثاوي الفسع

خماص ٨ًٟي ال   واإلاخىؾُتو الهٛحرة اإلااؾؿاث بحن الٟانلت الخضوص لىي٘ ال٨مُت اإلاٗاًحر ٖلى ؤلٖا

ٗخمض اإلااؾؿاث، مً الىٕى َظا زهاثو اػ بةبغ حؿمذ التي ال٨بحرة اإلااؾؿاث  اإلاٗاًحر مً ظملت ٖلى طل٪ في َو

 :منها

ٗخبر :2 امللكية مػياز: أوال ُت اإلاٗاًحر مً اإلاُٗاع َظا َو  الهٛحرة اإلااؾؿاث ٚالبُت بن هجض خُض الهامت الىٖى

 ٖاثلُت ؤو ٞغصًت مٗٓمها ؤمىا٫ قغ٧اث ؤو ؤشخام قغ٧اث ق٩ل في الخام ال٣ُإ بلى مل٨ُتها حٗىص واإلاخىؾُت

 الىخُض؛ ال٣غاع بجساط وناخب واإلاىٓم اإلاضًغ صوع  اإلااؾؿت َظٍ مال٪ ًلٗب

 الخىُٓمي ٩َُلها بلى وبالىٓغ واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث في اإلاُٗاع َظا خؿب هجخض خُض :مظؤولية: راهيا 

 وجىُٓم ال٣غاعاث بةجساط ٣ًىم الظي الىخُض اإلاخهٝغ ًمشل لها مال٩ا بةٖخباٍع اإلااؾؿت ناخب ؤن البؿُِ

ل همىطط جدضًض و اإلااؾؿت صازل الٗمل ٤، و الخمٍى ت ال٣اهىهُت اإلاؿاولُت ٞةن بلخ،... الدؿٍى  ٖلى ج٣٘ وؤلاصاٍع

.  وخضٍ ٖاج٣ه

 اإلااؾؿاث ٞغوٕ وؿدشني بظل٪ و ب٢خهاصًت ج٨خالث ًٖ اإلااؾؿت ؤلاؾخ٣اللُت ٦ما ووعي : 3إلاطحلاللية:  رالثا

م٨ً ال٨بري   اإلاضًغ ٩ًىن  ن-وؤ والٗمل، ؤلاصاعة بؾخ٣اللُت وؤًًا ال٣اهىوي، اإلاُٗاع بؾم اإلاُٗاع َظا ٖلى جُل٤ ؤن ٍو

 في اإلاضًغ وجٟغص الصخص ي الُاب٘ ًدمل ؤهه وبمٗنى اإلااؾؿت، ٖمل في زاعظُت الهُئاث جضزل صون  اإلاال٪ َى

  ال٣غاعاث؛ بجساط

 الهضٝ ٧ىهه بالؿى١، اإلااؾؿت جغبِ التي الخخمُت الٗال٢ت بلى بالىٓغ :الظىق  في املؤطظة الخطة مػياز: زابػا

خماص اإلااؾؿت َظٍ حجم لخدضًض ماقغا ٦ظا ٌٗخبر ٞهى مىخجاتها، بلُه جاو٫ الظي  صازل ؤَمُتها و وػکا ٖلى باإٖل

ها ٦بحرة ُٞه اإلااؾؿت الخهت ٧اهذ ٧لما الظي الؿى١،  جل٪ ؤما ٦بحرة، اإلااؾؿاث َظٍ ؤٖخبرث ٧لما واٞغة وخْٓى

 . مخىؾُت ؤو نٛحرة ٞخٗخبر مدضوصة ومداالث اإلاىا٤َ في جيكِ و مىه ٌؿحر ظؼء ٖلى حؿخدىط التي

 واملحىطملة الطغيرة املؤطظات خطائظ: الثالث اململلل

ت واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جخمخ٘  اث مً ال٨شحر ججٗل زهاثو مً بمجمٖى  ؤلا٢خهاصًت هٍٓغ

 َظٍ وببغاػ واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث ٖلى جُب٣ُها خالت في الٟكل جالقي ال٨بحرة اإلااؾؿاث ٖلى اإلاُب٣ت

                                      
 .9  -7: ببغاَُم ٢ُٗض، هٟـ اإلاغظ٘ اٖالٍ، م م  - 1
2 -  ٤ُ ما٫ بصاعة ًىؾ٠، الغخُم ٖبض جٞى ت ألٖا  .16:م ،2002 ،1ٍ ٖمان، ، الخىػَ٘ و لليكغ الهٟاء صاع الهٛحرة، الخجاٍع
اث صًىان الىخضوي، ؤلا٢خهاص مباصت صخغي، ٖمغ  - 3  .14-8: م الجؼاثغ، الجامُٗت، اإلاُبٖى
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م٨ً وكاَها، بضاًت مً ألاولى الؿىىاث في زانت للٟكل ظضا الٗالُت ؤلاخخماالث هي الخهاثو  َظٍ ببغاػ ٍو

 : 1ًلي ُٞما الخهاثو

ا التي الجضًضة الٗمل ٞغم بػصًاص :الػمص فسص إشدًاد: أوال َغ  باإلا٣اعهت واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جٞى

 الهٛحرة اإلااؾؿاث جلٗبه الظي ال٨بحر الضوع  بلى اإلاخ٣ضمت بالضولت الضعاؾاث ٧اٞت حكحر خُض ال٨بحرة، باإلااؾؿاث

٠ُ، في واإلاخىؾُت ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث ٟٞي الخْى غ ألامٍغ ٠ ماثت مً ؤ٢ل بما ٌٗمل التي اإلااؾؿاث جٞى  مْى

)  الهٛحرة اإلااؾؿاث جمشل اإلاخدضة اإلامل٨ت وفي الخضمي، ال٣ُإ في الجضًضة الٗمل ٞغم مً اإلااثت في 80 خىالي

٠ الُابان وفي اإلاكخٛلحن، ؤٖضاص بظمالي مً اإلااثت في 36( ٖامال20 مً ؤ٢ل )  واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جْى

 الهىاُٖت؛ الٗمالت ظملت مً( ٖامل 500 مً ؤ٢ل

 بوكائها ؾهىلت و ماله عؤؽ حجم بهٛغ واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جخمحز :والحأطيع إلاهخشاز طهىلة: راهيا 

ضاص الالػم الى٢ذ ٢هغ ظاهب بلى  اإلاباوي جىُٟظ بؿهىلت جخمحز ٦ما الجضوي، صعاؾاث ٞيها بما جإؾِؿها صعاؾاث إٖل

نها بظغاءاث وبهسٟاى ومٗضاث، م٩اثً مً ؤلاهخاط زٍُى جغ٦ُب و ت اإلاهغوٞاث وبهسٟايها ج٩ٍى  وؾهىلت ؤلاصاٍع

 جىُٓمُت؛ َُا٧لها جهمُم

 في والىيىح والخىظُه، وال٣ُاصة ؤلاصاعة بؿهىلت واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جمخاػ :إلادازة طهىلة: رالثا 

 جد٨م التي والؿُاؾاث ألاؾـ بؿاَت و لخد٣ُ٣ها، الؿبل ؤًٞل هدى الٗاملحن ظهىص وجىظُه ألاَضاٝ جدضًض

ت الٗملُاث ًخىلى بطا اإلاضًغ َى اإلاال٪ ؤن ٦ما بما، والٗمالء الٗاملحن ب٢ىإ وؾهىلت اإلااؾؿاث ٖمل  والٟىُت ؤلاصاٍع

  ؤلاصاعي؛ اله٩ُل في زلل بلى ؤخُاها ًاصي َظا ؤن بال واإلاالُت،

 ن م ٦بحر بك٩ل الخإ٢لم ٖلى ال٣ضاعة الضًه اإلااؾؿاث َظٍ بن :املحغيرات مؼ والحكييف الػالية املسوهة: زابػا

 خُض مً ؤلاهخاط مجا٫ في واإلاغوهت الخاعظُت البُئُت اإلاخٛحراث م٘ جخ٠ُ٨ ؤن حؿخُُ٘ ؤجها خُض ال٨بحرة اإلااؾؿاث

 الٗمالء؛ لخاظاث بؾخجابت ؤؾٕغ ًجٗلها مما الدؿى١  بغامج و والىٕى ال٨م

 همُا حؿخسضم بإجها واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جمخاػ :املظحخدمة الحكىىلىحيا مظحىي  إهخفاع: 2خامظا

ٗخبر ال٨بحرة، اإلااؾؿاث م٣اعهت ظضا بؿُُا ج٨ىىلىظُا  الىامُت الضو٫  ْغوٝ لُبُٗت مالثمت ؤ٦ثر الىمِ َظا َو

 ظضا مىسًٟت ألاظىبي بالى٣ض وج٩لٟتها بؿُُت، و وؿبُا للٗمل م٨شٟت اإلااؾؿاث َظٍ في اإلاؿخسضمت ٞالخ٣ىُاث

 ج٩ىن  ما ٚالبا الخ٣ىُاث بهظٍ اإلاغجبُت الخضماث ًٞٗ َظا بلى باإلياٞت اإلاا٫، لغؤؽ اإلاخُىعة بالخ٣ىُاث باإلا٣اعهت

 بؿُُت؛ بما اإلاُلىبت الٗمالُت واإلاهاعاث مدلُا

                                      
 في اإلااؾتر قهاصة مخُلباث يمً جضزل مظ٦غة واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث في ألاصاء لخدؿحن ٧الُت الخى٦مت صاصٍ، بً الضًً زحر  - 1

: م م ، 2012 /2011وع٢لت، ظامٗت ، الدؿُحر و الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث حؿُحر جسكم ، الدؿُحر الٗلىم

29-30. 
. 31 -30: م م ، اإلاغظ٘ هٟـ صاصة، بً الضًً زحر  - 2
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 اإلاجخم٘ م٘ وز٤ُ بجها٫ ٖلى واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث ج٩ىن  ما ٚالبا :املحلي الظىق  غلى إلاغحماد: طادطا

  ؤلاهخاظُت؛ لٗملُاتها مى٢ٗا اإلادلي

 إلم٩اهُه ؤلاهخاظُت الُا٢ت بةؾخٛال٫ واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جدؿم :إلاهحاحية الملاكة إطحغالو: طابػا

حر ؤلاهخاط ٖىانغ في والخد٨م الؿُُغة ضم مؿخلؼماجه وجٞى  عبذ ؤ٢ص ى وجد٤ُ٣ ؤلاهخاظُت الٗملُت ح٣ُٗض ٖو

ظا مم٨ً، ت بالُب٘ ًهاخب َو   ؤلاهخاط؛ صوعة و٢هغ الٗامل اإلاا٫ عؤؽ صوعان ؾٖغ

 ٦شاٞت وؤ٢ل ح٣ُٗضا ؤ٢ل بهخاظُت ج٣ىُت واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث حؿخسضم: الػمالة ثكلفة إهخفاع: رامىا

ب ًجٗل ٞيها الخ٣ىُت ح٣ُٗض بهسٟاى وؤن ؾُما ال الٗمالت بؾدُٗاب ٖلى ال٣ضعة جمخل٪ بالخالي و عؤؾمالُت،  الخضٍع

 وؿبُا؛ ؤ٦ثر

لى َى، ًغاٍ بما ًإمغ٥ عثِـ ٞى٢٪ ًىظض وال هٟؿ٪، عثِـ ؤهذ ج٩ىن  ؤن حؿخُُ٘ ؤن هي :إلاطحلاللية: ثاطػا   ٖو

مىخاج٪ ؤ٩ٞاع٥ جد٤ُ٣ ل٪ ًدُذ الٟغصي اإلاكغوٕ ٞةن َظا لى َو  للٟغص ًدُذ الهٛحرة اإلااؾؿت ًٞٗ َظا ٖو

 .ألا٩ٞاع جُب٤ُ في ؤلاؾخ٣اللُت ؤلاصاعة في ؤلاؾخ٣اللُت

 واملحىطملة الطغيرة املؤطظات أهمية: السابؼ اململلل

 ومً للىٓغ، الاٞخت ْاَغة ٌك٩ل واإلاخىؾُت، الهٛحرة باإلااؾؿاث الٗالمي ؤلاَخمام جؼاًض ؤنبذ ل٣ض 

 الٗالم، صو٫  ظمُ٘ في اإلااؾؿاث َظٍ بٖضاص في والىاؾ٘ ال٨ش٠ُ الىمى َى وبو٩ٗاؾاجه، ؤلاَخمام َظا مالمذ ؤبغػ 

الُت، مجضًت ب٢خهاصًت ٖىاثض جد٤ُ٣ ٖلى و٢ضعتها ؤَمُتها، الضو٫  جل٪ کذ ؤصع خُض لها ٖو  ٢ىي  بلى وجدٍى

 الا٢خهاصًت، والخىمُت الخٗاون  مىٓمت مهاصع وخؿب ؤلاهخاط، خغ٦ت في بهسغاَها زال٫ مً ومىخجت خ٣ُ٣ُت

 واإلادغ٥ ألاؾاس ي بالضوع  ج٣ىم ألهما الٗالمي، ؤلا٢خهاص في بالٛت بإَمُت واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جسُي

اصة في ملخّى صوعا لها ٦ما اإلادلُت، للمىاعص ألامشل ؤلاؾخٛال٫ جد٤ُ٣ في وحؿاَم والدكُٛل، للخىمُت  الىاجج ٍػ

 ٧ان َىا ومً ال٨بحرة، اإلااؾؿاث م٘ الخ٩املي صوعَا ٖلى ٖالوة وؤلابخ٩اع، والخجضًض والهاصعاث ؤلاظمالي اإلادلي

 .ال٣ُإ بهظا الهىاُٖت الضو٫  ؤلاَخمام

 ٖضص ؤن بدض اإلاجا٫، َظا في هاجخت بخجغبت ًخمخ٘ الظي ألاوعبي ؤلاجداص اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ؤزظها ٞةطا 

ض واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث  ال٨لي، الهىاعي اله٩ُل مً%  98.8 وؿبت جمشل ماؾؿت، ملُىن  20 ٖلى جٍؼ

 الٗغبُت الضو٫  جىلي ٦ما ألاوعبُت، الخجاعة حجم مً%  6.  64 بدىالي وحؿاَم الٗمالت، حجم مً%  6.  66 وحكٛل

 ؤلاهخاظُت، اإلااؾؿاث ٖضص مً% 90 مً ؤ٦ثر ٖضصَا ًمشل التي واإلاخىؾُت الهٛحرة باإلااؾؿاث متزاًضا بَخماما

ض ما وحكٛل  وؿبت ٞةن طل٪ ٖلى ٖالوة ؤلاظمالي، اإلادلي الىاجج في% 20 بدىالي وحؿاَم الٗمالت، مً% 30 ًٖ ًٍؼ

بر الجيؿُاث مخٗضصة بإوكُت ج٣ىم بالٟٗل، ٖاإلاُت ماؾؿاث واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث% 1  ال٣اعاث، ٖو

 .اإلاالثمت الٓغوٝ جغي  خُشما الٗمل ًٖ ال٣ضعة وجمل٪
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 في هجاٖت ألا٦ثر ؤلاصاعة بمشابت واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث بٖخباع هدى ٖاإلاُا بججاَا َىا٥ بطن 

 لها وما واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث ؤَمُت وجخجلى الىامُت، البلضان في ؾُما وال ؤلا٢خهاصًت، الخىمُت جد٤ُ٣

ا وبعؾاء اإلادلُت، ؤلا٢خهاصًت الخىمُت ؤٖباء جدمل ٖلى ٢ضعة مً  الٗاملت ال٣ىي  مً ٦بحرة وؿبت وبؾدُٗاب ع٧اثَؼ

اتها : 1ٞهي البُالت، خضة مً الخس٠ُٟ في مؿاَماتهما زم ومً اإلاسخلٟت، بمؿخٍى

 ٖکـ الٗمل ٖىهغ ٖلى حٗخمض ألجها ال٨بري، اإلااؾؿاث في بما م٣اعهت مىسًٟت بؾدشماعاث بلى جدخاط. 1 

 ماؾؿاث في زل٣ها بخ٩لٟت م٣اعهت وؿبُا مىسًٟت وبخ٩لٟت اإلاا٫، عؤؽ ج٨ش٠ُ ٖلى حٗخمض التي ال٨بري  اإلااؾؿاث

ج٩لٟتها في  مً% 20 الهٛحرة اإلااؾؿاث في الٗمل ٞغنت ج٩لٟت ؤن الضعاؾاث بٌٗ ؤقاعاث ٣ٞض ال٨بري،

ظا ًخالثم م٘ ظل البلضان التي حٗاوي مً  اإلااؾؿاث ال٨بري مما ًس٠ٟ الٗبء ٖلى محزاهُت الضو٫ الىامُت، َو

.  ٢لت اإلاىاعص اإلاالُت وحٗضص ؤلاؾخسضاماث لخل٪ اإلاىاعص اإلادضوصة

ٗاال في ؤلا٢خو. 2 ني، ومً جدُذ الٟغم لجمُ٘ قغاثذ اإلاجخم٘ ولجمُ٘ اإلاىا٤َ، خُض لهم صوعا َاما ٞو اص الَى

زال٫ حٗبئت عئوؽ ألامىا٫ مً ألاٞغاص والجمُٗاث والهُئاث ٚحر خ٩ىمُت، و بالخالي حٗمل ٖلى جىمُت الؿلى٥ 

ل الظاحي ا مً مهاصع الخمٍى حَر 2ؤلاصزاعي لضي ألاٞغاص، ٚو
   .

خلُت، ٦ما حٗمل ٖلى جىمُت ظمُ٘ اإلاىا٤َ، أل٦ما حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى زضماث و مؿخلؼماث ؤلاهخاط الم. 3 

ً وال٣ضعة في ؤلاهدكاع، مما ٌؿاَم في ج٣لُل مً الهجغة بلى اإلاضن ال٨بري، وبالخالي  جدؿم مغوهت في الخَى

. حؿاَم في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاخىاػهت في اإلاجخم٘

حٗخمض ٚالبا ٖلى اإلاىاعص اإلادلُت، وبظل٪ جد٤٣ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٞاثضة مؼصوظت، ٞهي مً . 4 

. مل ٖلى الخ٣لُل مً ؤلاؾخحراص، ومً ظهت زاهُت حؿاَم في الخض مً جبظًغ اإلاىاعص ال٣ابلت لئلؾخٛال٫ظهت ح٘

حؿاَم في جد٤ُ٣ الخىاػن الجٛغافي لٗملُت الخىمُت، بةٖخباع ؤن َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث له ال٣ضعة واإلاغوهت . 5 

ً وبهدكاع في ظمُ٘ اإلاىا٤َ ؤو ألا٢الُم اإلاسخلٟت   .في الخَى

حؿاَم في جد٤ُ٣ الخىاػن الخ٩امل والخدال٠ م٘ اإلااؾؿاث ال٨بري، خُض ًم٨ً ؤن ج٣ىم اإلااؾؿاث . 6

الهٛحرة واإلاخىؾُت بةهخاط بٌٗ بخخُاظاث و مؿخلؼماث اإلااؾؿاث ال٨بري، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ جخٗامل قغ٦ت 

٫ قغ٦ت عوهى الٟغوؿُت م٘ مىعص مً اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، جخٗام 30.000ظجرا٫ مىجىعػ م٘ ؤ٦ثر مً 

. مىعص مً َظٍ اإلااؾؿاث 50.000ؤ٦ثر مً 

                                      
الم َلخت، بً نلُدت  - 1  ملخ٣ى:  في ؤزلت ما البُالت، ٖلى ال٣ًاء ٖلى صوعَا و واإلاخىؾُت الهٛحرة للماؾؿاث اإلاالي الضٖم مٗىش ي، بٖى

لي بً خؿِبت ظامٗت ، الٗغبُت الضو٫  في واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جإَُل مخُلباث خى٫  صولي ل17/18 ًىمي الكل٠، ، بٖى  ،2006 ؤٍٞغ

 .3-2: م م
، م  - 2 الم مٗغش ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .3: نلُدت بً َلخت، بٖى



 انفظم انثبَٙ                                     ػًٕيٛبد حٕل انًؤعغبد انظغٛشح ٔ انًزٕعطخ 

 

56 

 

اصة حجم و٢ُمت الهاصعاث، بط جا٦ض الخجاعب الضولُت ؤن هجاح َظا اإلاىهج في جد٤ُ٣ وؿب . 7 حؿاَم في ٍػ

. بلخ% .. 27و ٞغوؿا % 30و الُابان % 47وبًُالُا % 66مٗخبرة في ؤإلااهُا 

ت التي جهضع بلى الخاعط ى ُٖٟا ٖلى ٚغاع ٢ُمت وفي َظا الؿُا١ ًب٣ي ٖضص اإلااؾؿا  ث الجؼاثٍغ

اصة حسجُل $285مبلٜ  2002الهاصعاث زاعط اإلادغو٢اث التي لم جخجاوػ زال٫ الؿضاس ي ألاو٫ في ؾىت  ، ٍػ

حر اإلاباقغ خُض سجل ؾىت  ذ اإلا٣ى٘ ٚو ؤظحر  ٣ٞ200.000ضان  2001خاالث ٣ٞضان مىانب ٖمل، والدؿٍغ

 .اإلاىانب ٖملهم

 واكؼ املؤطظات الطغيرة واملحىطملة: الثاوي املبحث

لها ومكا٧ل التي   ؾىدىاو٫ في َظا اإلابدض جهيُٟاث اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ومهاصع جمٍى

. جىاظهها وؤٞا١ اإلاؿخ٣بلُت لها

 ثطييفات املؤطظات الطغيرة واملحىطملة : اململلل ألاوو  

ما٫ الهٛحرة واإلاخىؾُت ٨٦خلت مخجاوؿت في اإلا٣ابل الكغ٧اث ؤو   في الٗاصة ٌؿخسضم مٟهىم ألٖا

ما٫ ال٨بحرة، ل٨ً َظا ًلغي الخباًً الظي ًمحز ٖالم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خُض ًم٨ً ج٣ؿُم  ألٖا

1َظٍ اإلااؾؿاث بلى ٖضة جهيُٟاث جسخل٠ بازخالٝ اإلاٗاًحر 
   :

 خؿب َبُٗت اإلاىخجاث جهيی٠: الٟٕغ ألاو٫  

:  جمحز في َظا الخهي٠ُ زالر ؤهىإ ؤؾاؾُت وهي 

 :املؤطظات إهحاج الظلؼ الاطتهالكية: أوال

: ج٣ىم بةهخاط الؿل٘ طاث الاؾتهال٥ اولي مشل 

.  اإلاىخجاث الٛظاثُت. 1 

ل اإلاىخجاث الٟالخُت. 2 . جدٍى

. اإلاىخجاث الجلىص والاخظًت واليؿُج. 3 

 .الخكب و مكخ٣اجه  الىع١ و مىخجاث. 4 

غظ٘ ؾبب بٖخماص َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى مشل َظٍ الهىاٖاث ؤلاؾخسضامها اإلا٨ش٠ للُض الٗاملت   ٍو

٤ . و٦ظل٪ ؾهىلت الدؿٍى

 

 

 

                                      
٤ الضولي،  ام ٢اعة، صوع ؽببذ  - 1 غ ٢ُإ الؿُاخت بالجؼاثغ، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، الدؿٍى اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جٍُى

 .20: ، م2011ظامٗت ابي بى کغ بلماًض، جلمؿان، 
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 ماؾؿاث بهخاط الؿل٘ الىؾُُت: زاهُا  

 1: َظا الىٕى اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت التي جيكِ في  

ل اإلاٗاصن؛ .  جدٍى

الهىاٖت اإلا٩ُاه٨ُُت وال٨هغوماثُت ؛ . 2 

 الهىاٖت ال٨ُماثُت والبالؾخ٨ُت؛. 3 

 نىاٖت مىاص البىاء؛. 4

 اإلاداظغ واإلاىاظم. 5

خماص ٖلى َظا الهىاٖاث بلى الُلب اإلادلي ال٨بحر ٖلى مىخجاث زانت بمىاص البىاء   غظ٘ ؾبب ؤلٖا .  ٍو

 مؤطظات إهحاج طلؼ الحجهيز: رالثا

ٕ مً اإلااؾؿاث بةؾخسضام مٗضاث وؤصواث لخىُٟظ بهخاظها طاث ج٨ىىلىظُا خضًشت، ًخمحز َظا الىى 

ٞهي جخمحز ٦ظل٪ ب٨شاٞت عؤؾما٫ ؤ٦بر َى ألامغ الظي ًىُب٤ وزهاثو اإلااؾؿاث ال٨بحر، ٞص يء الظي ظٗل 

مدا٫ جضزل َظٍ اإلااؾؿاث ي٤ُ بدُض ٩ًىن في بٌٗ الٟغوٕ البؿُُت ٣ِٞ ٦ةهخاط ؤو جغ٦ُب بٌٗ 

لبؿُُت وطل٪ زانت في الضو٫ اإلاخُىعة، ؤما في البلضان الىامُت ٩ُٞىن مدالها م٣خهغ ٖلى بنالح اإلاٗضاث ا

.  بٌٗ آلاالث وجغ٦ُب ٢ُ٘ الُٛاع اإلاؿخىعصة

 ثطيیف حظل ثىحيه املؤطظة: الفسع الثاوي

1ًم٨ً جهي٠ُ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خؿب جىظهها بلى 
   :

 املؤطظة الػائلية: أوال 

وهي اإلااؾؿاث التي جخسظ مً مىي٘ ب٢امتها اإلاتر٫ و ج٩ىن م٩ىهت في الٛالب مً اإلاؿاَماث ؤٞغاص  

مشلىن في الٛالب ألاخُان الُض الٗاملت، وج٣ىم بةهخاط ؾل٘ ج٣لُضًت ب٨مُاث مدضوصة وفي البلضان  الٗاثلت ٍو

.  اإلاخُىعة ج٣ىم بةهخاط ظؼء مً الؿل٘ لٟاثضة اإلاهاو٘ ؤي ما ٌٗٝغ باإلا٣اولت

 املؤطظات الحلليدًة: راهيا

َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث ٌٗٝغ ؤو ٣ًترب ٦شحرا بلى الىٕى الؿاب٤، َظا إلن اإلااؾؿت الخ٣لُضًت حٗخمض  

ا ًٖ الىٕى الؿاب٤، َى ؤجها ج٩ىن في  في الٛالب ٖلى مؿاَمت الٗاثلت وجيخج مىخجاث ج٣لُضًت، ول٨ً ما ًمحَز

 .مض ٖلى وؾاثل بؿُُتوعقاث نٛحرة ومؿخ٣لت ًٖ اإلاتر٫ و حٗذ

حن الؿاب٣حن بهما ٌٗخمضان ٦شحرا ٖلى ٦شاٞت ؤ٦بر لٗىهغ للٗمل وبؾخسضام ى ٠ُٖ  وما ًالخٔ ٖلى هٖى

٤ ببؿاَت   .للخ٨ىىلىظُا اإلاخُىعة و ٦ظل٪ جخم ٖملُت الدؿٍى

                                      
ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ، مظ٦غة م٣امت يمً مخُلباث ؤهُل ١نىعٍت   - 1 قُضة، جمٍى

 .24: ، م 2012 /2011  ،3في الٗلىم الا٢خهاصًت ، ٕٞغ ه٣ىص و مالُت، ظامٗت الجؼاثغ قهاصة اإلااظؿخحر
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 املؤطظات املحملىزة وشبه املحملىزة: رالثا

ُحن الؿاب٣حن بة  ؾخسضامه لخ٣ىُاث وج٨ىىلىظُاث الهىاٖت ًخمحز َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث ًٖ الىٖى

الخضًشت ؾىاء مً هاخُت الخىؾ٘ ؤو مً هاخُت الخىُٓم الجُض للٗمل ؤو مً هاخُت بهخاط مىخجاث مىٓمت 

ت  .  مُاب٣ت اإلا٣اًِـ الهىاٖت الخضًشت والخاظاث الٗهٍغ

 ثطيیف حظل ثىظيم الػمص: الفسع الثالث

حن مً اإلااؽ  ٤ بِذ هٖى :  1ؾاث َماًم٨ً لىا خؿب الخٍٟغ

 مؤطظة غير مطىػة: أوال 

ٗض ؤلاهخاط الٗاثلي ق٩ل مً خُض الخىُٓم، بما الىٓام   وهي ممشلت في بهخاط الٗاثلي والىٓام الخغفي َو

٩ىن في الٛالب ًضوي بةهخاط ؾل٘ خؿب َلبُاث الؼباثً  . الخغفي ٞهى ٣ًىم به شخو ؤو ٖضة ؤشخام ٍو

 ماؾؿت مهىٗت: زاهُا  

خمحز َظا الىٕى مً   ٞهظا الىٕى مً اإلااؾؿاث ٣ًىم بالجم٘ بحن اإلاهاو٘ الهٛحرة واإلاهاو٘ ال٨بحرة، ٍو

اإلااؾؿاث بةؾخسضام ؤؾالُب الدؿُحر الخضًشت وح٣ُٗض الٗملُت ؤلاهخاظُت و٦ظل٪ مً خُض هٕى الؿل٘ اإلاىخجت 

.  وبحؿإ ألاؾىا١

 اإلا٣اولت مً الباًَ: الٟٕغ الغاب٘

مً الباًَ مً ؤَم ؤق٩ا٫ الخ٩امل الهىاعي الخضًض، وحٗني جدؿُض الخٗاون بحن حٗخبر اإلا٣اولت  

 .اإلااؾؿاث ال٨بحرة واإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت

م٨ً ال٣ى٫ بإن اإلا٣اولت مً الباًَ هي الٗملُت مً التي بمىظبها ٣ًىم اإلاخٗهض بةجمام ؤٖما٫ مُٗىت   ٍو

 .للٛحر باإلا٣ابل

إلااؾؿاث َى ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت، حٗخبر اإلا٣اولت مً وؤن ؤَم مدا٫ حٗمل ُٞه َظٍ ا 

٤ وحؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣  الباًَ وؾُلت َامت زل٤ مىانب الكٛل وجىمُت الهىاٖاث و٦ظا خل مكکل الدؿٍى

 .ج٣ؿیم الٗمل

 مطادز ثمىيص املؤطظات الطغيرة واملحىطملة: اململلل الثاوي

ت،  ل ٖلى ؤهه ؤخض مداالث اإلاٗٞغ بت ألاٞغاص و  ٌٗٝغ الخمٍى ى هاب٘ مً ٚع جسخو به ؤلاصاعة اإلاالُت َو

اَُت ٞاإلاك٩لت الغثِؿُت هي ٦ُُٟت الخهى٫ ٖلى ألامىا٫  ما٫ لخد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ما ًم٨ً مً الٞغ ميكأث ألٖا

٤ بُ٘ ؤؾهم ظضًض ل َى الخل لؿض اإلاخُلباث ؾىاء ًٖ ٍَغ اصة ؤلاؾتهال٥ وؤلاؾدشماع، بط الخمٍى .  لٍؼ

 ثمىيص الداخليمطادز او: الفسع ألاوو 

                                      
، م  - 1  .24: نىعٍت ٢كضة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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٤ ؤمىالهما الخانت التي ج٩ىن مً ألاعباح اإلاترا٦مت و ما   ى ؤن جمى٫ اإلااؾؿت هٟؿها بىٟؿها ًٖ ٍَغ َو

ىتها مً ؤنى٫ ه٣ضًت ؾاثلت ومً بخخُاَاث غي . جمل٨ه في زٍؼ ل " صًبا لم " " DEPALLEM"ٍو ؤن مهاصع الخمٍى

:  1الضازلي للماؾؿت حكمل 

ت :الىىع ألاوو  - . الٟاثٌ الى٣ضي اإلاخىلض مً الٗملُاث الخجاٍع

 . زمً بُ٘ ألانى٫ ٚحر اإلاؿخسضمت :الىىع الثاوي  -

ان م ن   هى٠ هٖى ا الضازلُت، ٍو ل مً مهاصَع خُض ٌك٨الن ال٣ضعة الظاجُت للماؾؿت ٖلى الخمٍى

ل الضازلي بدؿب الهضٝ اإلاسُِ مً اإلااؾؿت : الخمٍى

ؤمىا٫ ؤلاَخال٥ و ؤلاخخُاَي بعجٟإ ؤؾٗاع ألانى٫ الغؤؾمالُت خُض  :بيظبة لىىع ألاوو ًحمثص في: أوال 

.  جسهو َظٍ ألامىا٫ بمضن اإلاداٞٓت ٖلى الُا٢ت ؤلاهخاظُت و ؤلاًغاصًت للماؾؿت

ألاعباح اإلادخجؼة و ؤلاخخُاَاث و جسهو َظٍ ألامىا٫ بهضٝ الخىؾ٘ و  :بيظبة لىىع الثاوي ًحمثص في: راهيا 

. جىمُت اإلااؾؿت

ل الخاعجي: ٕ الشاويالٟغ   مهاصع الخمٍى

ل مً   ل الظاحي في ؤٚلب ألاخُان ًٖ جلبُت خاظُاث اإلااؾؿت، ٞخلجإ بلى الخمٍى ٢ض ال ٨ًٟي الخمٍى

ل ٢هحر ألاظل، جمىیل مخىؾِ ألاظل و  ل ًم٨ً ؤن ه٣ؿمه بلى جمٍى مهاصع زاعظُت، َظا الىٕى مً الخمٍى

ل ألاظل ل ٍَى .  جمٍى

 الحمىيص كطير ألاحص: أوال

ض ًٖ ؽ هت   ٣ًهض به جل٪ ألامىا٫ التي جدهل ٖليها اإلااؾؿت مً الٛحر و جلتزم بغصَا زال٫ ٞترة ال جٍؼ

ما ؤلاثخمان الخجاعي ؤلاثخمان اإلاهغفي  ل َو ىا٥ مهضعان لهظا الىٕى مً الخمٍى  .واخضة، َو

ي بؿبب بُ٘ بًاٖت ؤو ٣ًهض به ؤلاثخمان ال٣هحر ألاظل الظي ًمىده اإلاىعص بلى اإلاكتر :إلائحمان الحجازي . 1

ل ال٣هحر ألاظل باليؿبت للميكأث الهٛحرة التي ال ٌؿخُُ٘ ؾضاص ٢ُمت  ٗخبر مً ؤَم مهاصع الخمٍى زضمت، َو

اث ٞىعا للمىعصًً، وحهضٝ الخجاع مً وعاء مىذ ؤلاثخمان الخجاعي لِـ بلى ألاعباح الٗاظلت التي جيخج مً  مكتًر

.  2اإلاخى٢ٗت مً ج٨غاع ٖملُاث البُ٘ لهاالء الٗمالء الٗملُاث الخالُت بل حهضٝ بلى ؤلاًغاصاث

ت بًمان ؤو بضون  :إلائحمان املطسفي. 2 ٢ض ج٩ىن ال٣غوى ال٣هحرة ألاظل التي جدهل ٖليها الكغ٦ت مخبٖى

ُت لٟترة ال جخجاوػ الٗام، و٢ض ج٩ىن في ق٩ل زِ بثخمان ؤو جغجِباث زانت  يمان؛ جمىذ ال٣غوى اإلاهٞغ

غ ال٣غى بظل٪ ٢ض ًمخض مشل َظا الىٕى م ن ب٣غى واخض والخالت ا٫ زانت بسِ ؤلاثخمان حٗٝغ بةجٟا١ لخضٍو

 . 3ؤلاثخمان إلاضة جخجاوػ الٗام

                                      
اث الجامُٗت، الجؼاثغ،   - 1  .15: ، م2001الُاَغ لُغف، ج٣ىُاث البىى٥، صًىان اإلاُبٖى

ل اإلااؾؿاث، مُبٗت الٗابضیً،  - 2 ٗذ بؾماُٖل، جمٍى  .1: ال٣اَغة، م ٖشمان ٞع
ت،   - 3 ل وؤلاصاعة اإلاالُت، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع  .416-412: ، م م  200ٖبض الٟٛاع خىٟي، ؤؾاؾُاث الخمٍى
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 الحمىيص محىطط ألاحص: راهيا 

ض ًٖ الؿىت و ل٨ً ج٣ل ًٖ ٖكغة ؾىىاث و   ى هٕى مً ال٣غوى الظي ًخم ؾضاصٍ في ٞترة جٍؼ َو

حن ٢غوى م ل مخىؾِ ألاظل بلى هٖى ل باإلؾدئجاع وهي ٧األحيًى٣ؿم الخمٍى :  1باقغة و الخمٍى

و جمشل البىى٥ وقغ٧اث الخإمحن اإلاهضع الغثِس ي لهظٍ ال٣غوى، و بن ٧اهذ ٢غوى  :اللسوع املباشسة. 1 

البى٪ ٖاصة جتراوح بحن ؾىت و زمـ ؾىىاث، في خحن ؤن ٢غوى قغ٧اث الخإمحن جتراوح بحن زمؿت و زمـ 

لُه جخٗاون  ٖكغة ؾىت، ومٗىاٍ ؤن ظؼءا مً ٢غوى لت ألاظل، ٖو ا ٢غوى ٍَى قغ٧اث الخإمحن ًم٨ً بٖخباَع

البىى٥ م٘ قغ٧اث الخإمحن لخ٣ضًم ٢غى ٦بحر ٖلى ؤؾاؽ ؤن ًخم الؿضاص ؤوال للبى٪ زم بٗض طل٪ لكغ٦ت 

.  الخإمحن

جمضن مٗٓم اإلااؾؿاث بلى بؾخسضام اإلاباوي واإلاٗضاث، ٞةن ٧ان بمخال٥ َظٍ  :الحمىيص باإلطخئجاز. 2

َُالث ًد٤٣ بٌٗ ؤَضاٝ اإلااؾؿت، ٣ٞض ْهغ في مٗٓم الضو٫ بججاٍ هدى الدؿهُالث بضال مً قغائها، الخم

: ًخسظ ؤلاؾدئجاع ؤق٩اال ٖضًضة ؤَمها...( ؤعاض ي، مباوي ) و٢ض ؤنبذ ؤلاؾدئجاع ٌكمل ظمُ٘ ألانى٫ الشابخت 

 .البُ٘ زم ؤلاؾدئجاع، ؤلاؾدئجاع الخضمت وؤلاؾدئجاع اإلاالي 

ل ألاظل: زالشا ل ٍَى  الخمٍى

٤ ؤؾىا١ اإلاا٫، خُض جدخاط اإلااؾؿت ألامىا٫ ٢هض الخىؾ٘ في ؤٖمالها،   ل ًٖ ٍَغ و ًخمشل في الخمٍى

ل  ل ٢هحر ألاظل، لهظا ٞةن اإلااؾؿت جلجإ بلى مهاصع جمٍى خماص ٖلى مهاصع الخمٍى و لظل٪ ال حؿخُُ٘ ؤلٖا

لت و طل٪ لكغاء الخجهحزاث ؤلاياُٞت و ًم٨ً جىيُذ طل٪ :  ُٞما ًلي ٍَى

ٗخبر مً عؤؽ اإلاا٫ : ألاؾهم الٗاصًت. 1 ٌٗخبر الؿهم الٗاصي ن٪ مل٨ُت ؤي ًشبذ خ٤ اإلاؿاَم في اإلااؾؿت َو

باء وؤلاؾخٟاصة مً خ٣ى١ ًخمخ٘ مال٪ َظا الىٕى مً ألاؾهم باإلاؼاًا الخالُت :   2اإلااؾؿت م٘ جدمل ٧ل ألٖا

خ٤ الخهى٫ ٖلى ألاعباح اإلاىػٖت مً اإلااؾؿت؛   -

ام٩اهُت ه٣ل اإلال٨ُت الؿهم لصخو ؤزغ؛  -

ذ في الجمُٗت الٗامت بيؿبت ألاؾهم   - إل ٖلى صٞاجغ اإلااؾؿت واإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث والخهٍى خ٤ ؤلَا

اإلاملى٦ت؛ 

.  خ٤ الخًىع في الجمُٗاث  -

مؿاولُت خملت ألاؾهم الٗاصًت مدضصة بذجم بؾدشماع جم بالكغ٦ت؛   -

٣ا لك٩ل ال٣اهىوي للماؾؿت  جدمل زؿاثغ اإلادخملت - . بةياٞت بلى ؤلالتزاماث ال٣اهىهُت هدى الٛحر ٞو

 

                                      
ت، مهغ ،   - 1 ل، الضاع الجامُٗت للُب٘ و اليكغ والخىػَ٘، ؤلاؾ٨ىضٍع  . 391: ، م1998مدمض نالر الجىٟاوي، ؤلاصاعة اإلاالُت والخمٍى
، م  - 2  .70: الُاَغ لُغف، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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حكبه ألاؾهم اإلامخاػة ألاؾهم الٗاصًت في ؤن ٦الَما ًمشل ؤمىا٫ اإلال٨ُت بضٞ٘ ٖاثض زابذ  :ألاطهم املمحاشة. 2 

حن مً ألاوعا١ اإلاالُت، ٞالٗاثض ًخى٠٢ ٖلى جد٤ُ٣ اإلااؾؿت لؤلعباح ٕو بتها في الخىػَٖ٘لى َظًً الىٖى  .1لى ٚع

ل ٞهى ًمشل بجٟا١ بحن  :الظىدات.  3  بن الؿىض ٖباعة ًٖ ن٪ جهضٍع اإلااؾؿت م٣ابل الخهى٫ ٖلى جمٍى

اإلااؾؿت اإلاهضعة لؿىض و اإلاكتري له، بط بىاءا ٖلى ؤزظ ؤلاجٟا١ ًٟغى اإلاكتري ٖلى اإلااؾؿت صٞ٘ ؤنل 

ش اإلادضصة ٩ىن الؿىض لخامله ؤي ؤهه ٌٗض وع٢ت مالُت ٢ابلت للخضاو٫ اإلابلٜ و الٟىاثض اإلاخ٤ٟ ٖليها في الخىاٍع ، ٍو

بالبُ٘ و الكغاء ؤو الخىاػ٫، ٦ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن الؿىض مسجال بةؾم شخو مٗحن ؤي ال ًم٨ً جضاوله خُض 

.  2ًد٤٣ له الخماًت يض الؿغ٢ت ؤو الخل٠ 

لها بلى ؤؾهم ٖاصًت بطا هي الؿىضاث و ألاؾهم اإلامخاػة : ألاوزاق املالية اللابلة للححىيص. 4 التي ًم٨ً جدٍى

ل ٖىضما ٩ًىن ؾٍٗغ ؤٖلى مً ؾٗغ ؤلاؾخضٖاء ٩ىن َظا الخدٍى ب خاملها في طل٪، ٍو . 3ٚع

 املشاكص التي ثىاحه املؤطظات الطغيرة واملحىطملة: اململلل الثالث

حي ٢ض ح٤ُٗ بن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٢ض جىاظه في مؿحرتها ؤو في بضاًت ؤٖمالها اإلاكا٧ل ا٫ 

ا وجُىعَا وهجاخها مً ؤَمها ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، اإلاكا٧ل الٟىُت، : ؽ ًَغ مكا٧ل الخمٍى

٣ُت وهي ٧األحي  ت و الدؿٍى :  4مكا٧ل بصاٍع

 مشاكص ثمىيص املؤطظات الطغيرة واملحىطملة: الفسع ألاوو 

ل اإلااؾؿاث ا٫  : نٛحرة واإلاخىؾُتمً بحن ؤَم اإلاكا٧ل وألاؾباب التي ح٤ُٗ ٖملُت جمٍى

غ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت : أوال  م مً ؤن البىعنت حٗخبر مً بحن ؤَم ؤصواث الىاظٗت لخٍُى ٖلى الٚغ

ني ال ًؼا٫ هاقئا، لم  ىُت ًٟخ٣غ بلى مشل َظٍ ألاصواث، خُض ؤن الؿى١ اإلاالي الَى ٞةن الؿى١ اإلاالُت الَى

مُت ؾىهاَغا٥، نیضا٫، عیاى ؾ٠ُُ و ٞىض١ ٌٗٝغ بلى خض ألان ؾىي اإلاكاع٦ت ؤعب٘ ماؾؿاث ٖمى

.  ألاوعاس ي

ت  :راهيا  مدضوصًت نالخُت الى٧االث البى٨ُت في ٖملُت مىذ ال٣غوى بؿبب ٖضم ؤلاؾخ٣اللُت اليؿبُت، واإلاغ٦ٍؼ

. في ج٣ضًم ال٣غوى

ي٠ٗ الكٟاُٞت في حؿُحر ٖملیاث مىذ ال٣غوى وصعاؾت اإلالٟاث اإلا٣ضمت لُلب ال٣غوى، ه٣و  :رالثا  

الخبرة في مجا٫ صعاؾاث الجضوي وج٣ُُم اإلاساَغ الىاججت ًٖ مىذ ال٣غوى، مما ًجٗل َظٍ الضعاؾاث ال 

.  حُٗي جىيیداث مُٟضة

                                      
، م  - 1  . 403: مدمض نالر خىٟاوي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
ت،   - 2  .31: ، م1999مىحر ببغاَُم َىضي، ؤصواث الاؾدشماع في ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ ، اإلا٨خب الٗغبي الخضًض ، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .33:مىحر ببغاَُم َىضي، هٟـ اإلاغظ٘ اٖالٍ، م  - 3
ت،  - 4 ازاع ؾُاؾت جإَُل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ، مظ٦غة م٨ملت لىُل قهاصة اإلااؾتر ،  ؤؾماء ػاٍع

لىم الدؿُحر، ظامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت ،   .22-21: ، م م2011ه٣ىص و مالُت اإلااؾؿاث، ٧لُت الٗىم الا٢خهاصًت ٖو
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ل ألاظل بؿبب الخ٣ُٗضاث اإلاٟغويت ٖلى ا٫ :زابػا ل الٍُى ٢غوى و الًماهاث التي جش٣ل ٧اَل ه٣و الخمٍى

ت حكتٍر يماهاث ٖلى ٢غويها  ً، زانت وؤن الٗضًض مً البىى٥ الجؼاثٍغ . مً اإلابلٜ اإلامىىح% 150اإلاؿدشمٍغ

ت الدؿُٗىاث خُض جغاوخذ بحن  :خامظا ؾىت %  17.5-13بعجٟإ الؿٗاع الٟاثضة مشلما خهل زال٫ ٖكٍغ

.  2003ؾىت %  6.5ٖضالث الٟاثضة هدُجت إلعجٟإ مٗض٫ الخطخم، لخىسٌٟ م 1997

َى٫ ٞترة صعاؾت ملٟاث مىذ ال٣غوى هدُجت لئلظغاءاث البحرو٢غاَُت، وه٣ض بظغاءاث الخهى٫ ٖلى  :طادطا

ىُت، مما ًدؿبب في َى٫ ٞترة صعاؾت ملٟاث َلباث ال٣غوى، ٦ما ؤن  ها البىى٥ الَى ال٣غوى التي حٗٞغ

ال ل الامىا٫ حؿخٛغ١ و٢خا ٍَى .  بظغاءاث جدٍى

ا  :طابػا ٣ت ب٣ٗىص مل٨ُت ٦ماًت مما ٌؿمذ باٖخباَع ألاعاض ي اإلاسههت لئلؾدشماعاث الجضًضة ٚحر مٞغ

٣ىص صخُدت ٢اهىهُا ت ٖو  .يماهاث ٢ٍى

ت جىاظه ٖغا٢ُل ٖضًضة ال حصج٘ البىى٥ الجضًضة الخابٗت  :رامىا ٘ ؤلاؾدشماٍع جغي الهُئاث اإلاالُت بن اإلاكاَع

ة مٗخبرة مما ًاصي بلى ب٣اء البىى٥ الٗمىمُت جىاظه وخضَا لل٣ُإ الخام ٖلى مىذ ال٣غوى بهىع 

ل اإلاخٗاملحن الخىام؛  الخاظاث اإلاخٗضصة الخمٍى

 اإلاكا٧ل الٟىُت: الٟٕغ الشاوي 

:  مً اإلاكا٧ل الٟىُت التي حٗترى لها اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ما ًلي  

غ وجدؿحن ؤلاهخاط :أوال حن الخ٨ىىلىظُا وال٣ضعة ٖلى مغا٢بت و جٍُى ٤ وجَى .  ه٣و اإلاهاعاث في مجاالث الدؿٍى

بعجٟإ ج٩لٟت الخهى٫ ٖلى اإلاٗضاث وآلاالث واإلاىاص الاولُت هٓغا الؾخحراصَا مً الخاعط وب٨مُاث ٢لُلت ال  :راهيا

ظا ما ًار ت، َو لها للخهى٫ ٖلى زهىماث ؤو جسًُٟاث ججاٍع ع ٖلى بعجٟإ ؤؾٗاع ج٩لٟت ؤلاهخاط وبهسٟاى جَا

حر الى٣ض ألاظىبي مً َٝغ ناخب اإلاكغوٕ  َامل الغبذ، ًٞال ٖلى ؤن ٖملُت ٞخذ بٖخماص مؿدىض و جٞى

الهٛحر حك٩ل ٖاث٣ا في خض طاجه؛ 

ضم ٢ضعة َظٍ الهىاٖاث في الخهى٫ ٖلى َظٍ: زالشا  ا، ٖو ضم زباث ؤؾٗاَع غ اإلاىاص ألاولُت بك٩ل ٖو  ٖضم جٞى

ازغ  اإلاىاص بإ٢ل ٧لٟت مما ٌٗني ؤن مىخجاث الهىاٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ج٩ىن ؤٖلى ٧لٟت وؿبُا و بالٛالب ٍو

؛ 1ٖلى مضي جىاٞؿُتها

نٗىبت الخهى٫ ٖلى مؿاخاث واإلاىا٢٘ اإلاىاؾبت ٧األعض ي إل٢امت الىعقاث، وؤن وظضث ٣ٞض هجضَا  :زابػا 

ً باإلاىاص ألاولُت مما ٩ًلٟها ه٣ٟاث ه٣ل بياُٞت بُٗضة ًٖ مغا٤ٞ بلى الخدخُت وه٣اٍ البُ٘ ومـ جىصٖاث الخمٍى

، ًٞال ٖلى ؤن ج٩ىن َظٍ ألاعاض ي ٚحر مهُإة باإلااء و الٛاػ و٢ىىاث نٝغ اإلاُاٍ و قب٩اث بجهاالث ؤو ٚحر 

مٗبضة؛  

ً اإلاغجبُت بالٗملُت ؤلاهخاظُت؛   :خامظا مكا٧ل الخسٍؼ

ؤلاٞخ٣اع بلى صعاؾاث الجضوي ؤلا٢خهاصًت ؛  : طادطا

                                      
، م م  - 1 ت ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .23-22: ؤؾماء ػاٍع
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٢لت اإلاٗضاث وآلاالث وبهسٟاى مؿخىي الخ٨ىىلىجي اإلاؿخسضمت ؛  : طابػا

ا؛  : رامىا  ٖضم ص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت واإلاالُت و الخإزغ في اهجاَػ

ال ٌُٗيها ي٠ٗ الخٗاون ما بحن مغا٦ؼ ألابدار والجامٗاث مً ظهت، وما بحن َظٍ اإلاكغوٖاث مما  :ثاطػا

ا؛ حَر ت ٚو  بَالُٖه ٖلى الخُىعاث الخانلت في قتى اإلاُاصًً الخ٨ىىلىظُت والدؿحًر

 املشاكص إلادازية والخظىيلية: الفسع الثالث

٣ُت التي حٗترى وكاٍ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ما ًلي  ت والدؿٍى :  مً بحن اإلاكا٧ل ؤلاصاٍع

ت لضي ؤصخاب: أوال ضم بؾخٟاصتهم مً  ال٠ًٗ في ال٣ضعاث ؤلاصاٍع اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، ٖو

مخُلباث ؤلاصاعة الخضًشت الالػمت إلصاعة الدكُٛل وؤلاهخاط مما ًاصي بلى جمحز ؤٖمالهم ب٠ًٗ الخسُُِ في ٌ 

.  طٍ اإلاجاالث

ً؛   :راهيا  اإلال٨ُت الٟغصًت والٗاثلُت للماؾؿت وؤلاوٛال١ ٖلى اإلاكاع٦ت م٘ ألازٍغ

اث٠، وؤلابخٗاص ًٖ الخسهو و ٢ُام اإلاا :رالثا ل٪ ؤو مال٩ي اإلااؾؿت بالجم٘ بحن الٗضًض مً اإلاهام والْى

ج٣ؿیم الٗمل ختى وؤن ؤزظث اإلااؾؿت بالىمى والخىؾ٘؛  

ت :زابػا  مدضوصًت ال٣ضعاث ٖلى الخيبا والخسُُِ وبؾدكغاٝ بم٩اهُاث اإلاؿخ٣بل وبٖضاص اإلاىاػهاث الخ٣ضًٍغ

 الالػمت؛

بهسٟاى الُلب ٖلى اإلاىخىظاث، وبو٩ٗاؾاتها ٖلى مغصوصًت اإلااؾؿت ؛  : خامظا

ت ؛   :طادطا ٖضم وظىص خماًت ًٖ للمىخىظاث اإلادلُت بججاٍ اإلاىخىظاث ألاظىبُت التي جخمخ٘ باإلاىاٖت ال٣ٍى

ت ؛   :طابػا مدضوصًت ألاما٦ً اإلاسههت للٗغى و٢ىىاث الخىػَ٘ الًغوٍع

إلاىنٟاث واإلاٗاًحر اإلاٗمى٫ بها ٖاإلاُا؛  ؤلاٞخ٣اع بلى الخهامُم وا :رامىا

٣ُت ؛  :ثاطػا ٖضم وظىص بى٪ مٗلىماث لهظٍ اإلااؾؿاث ًٖ ؤؾىا٢ها، ًٞال ًٖ ٖضم ٢ُامها بالبدىر الدؿٍى

ت و التروٍجُت : ٖاقغا  ال جدٓى الهىاٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بٟغم ٦بحرة في صزىلها بلى ألاؾىا١ الخهضًٍغ

بخل٪ ألاؾىا١ ؛  

مشاكص أخسي : بؼالفسع السا

:   1بياٞت بلى مكا٧ل ؤزغي ح٤ُٗ الىمى والخُىع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً بُنها 

ني مً الخض٤ٞ الٟىيىي للمىخجاث اإلاؿخىعصة بؿبب  :  ٖضم خماًت اإلاىخىط الَى

ُت ا٢ذ  ُٚاب الجهاػ مٗلىماث ٞٗا٫ ًدضص اهىإ اإلاىخجاث اإلادلُت الامغ الظي مً قاهه وي٘. 1 ناصًت وزٍغ

حن اإلااؾؿاث واإلاىخجاث و بالخالي و ي٘ ؾُاؾت خماثُت  .  الخَى

                                      
، م م  - 1 ت ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .24-23: ؤؾماء ػاٍع
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غ اظغاءاث خماًت للهىاٖاث الىاقئت، ؤو ٕٞغ اليكاَاث التي حهضصَا ؤلاؾخحراص . 2 .  ٖضم جٞى

. ي٠ٗ البيُت الخدخُت واإلايكإث اله٩ُلُت .3

حر اإلاسخهت باإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت. 4 . حٗضص الجهاث اإلاهخمت ٚو

. ي٠ٗ الخيؿ٤ُ ُٞما بُنها وه٣و الخبراء في َظا اإلاجا٫.5 

ت زهاثو و٢ضعاث . 6  ت ال٩اُٞت ًٖ َظٍ اإلااؾؿاث هٓغا لى٣و الضعاؾاث الجاصة في مٗٞغ ُٚاب اإلاٗٞغ

لُت .  اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بهىعة ص٣ُ٢ت ٖو

 الحىمية إلاكحطادًةألافاق املظحلبلية للمؤطظات الطغيرة واملحىطملة في : اململلل السابؼ

بالىٓغ لؤلَمُت الا٢خهاصًت للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وصوعَا في الخىمُت ؤلا٢خهاصًت بجاهب  

اصة ٞاٖلُت َظٍ اإلااؾؿاث و جظلُل ٧اٞت  اإلااؾؿاث ال٨بحرة، ٣ٞض ؤنبذ مً الًغوعي الٗمل ٖلى ٍػ

اصة صوعَا في ٖملُت الخىمُت ؤلا٢خهاصي لخد٤ُ٣ َظٍ  ة وؤلاؾتراجُجُاث اإلا٣ترختالهٗىباث التي جىاظهها لٍؼ

:  1ألاَضاٝ ج٣ىم ٖلى ما ًلي

 الػمص غلى إًجاد هظام ثحىیلي محكامص املظاغدة ودغم دوز هره املؤطظات: الفسع ألاوو  

اث٠ ؤؾاؾُت منها   :حٗخمض ٧ل ميكاة ؾىاء ٧اهذ ٦بحرة ؤو نٛحرة ٖلى الْى

ل والبُ٘، ول٩ي ج٣ىم ا  ٤ والخمٍى ٤ ٞةن ألامغ ًخُلب ؤلاهخاط والدؿٍى ُٟي ؤلاهخاط والدؿٍى إلااؾؿت بْى

ل اإلاا٫ الشابذ و عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؤًًا، وفي الهٛحرة واإلاخىؾُت ٩ًىن اإلاهضع ألاؾاس ي  حر التي ج٨ٟي لخمٍى جٞى

ى ناخب اإلايكاة هٟؿه، ٞةطا ٧ان اإلاا٫ اإلاُلىب ؤ٦بر مً  للخهى٫ ٖلى عؤؽ اإلاا٫ الالػم للماؾؿت، َو

لى الٛحر ل٩ي ًضبغ ال٣ضع الالػم لخىُٟظ مكغوٖه وب٢امت ماؾؿاجه، واللجىء بلى الٛحر ٢ض ًإزظ بم٩اهُاجه لجا ب

ً ؤؾاؾُحن َما عؤؽ اإلاا٫  ل اإلااؾؿت مً مهضٍع ق٩ل اإلاكاع٦ت ؤو ؤلا٢تراى، وبظل٪ جتر٦ؼ مهاصع جمٍى

ن البىى٥ بٗض ؤن ج٠٣ اإلاملى٥ لهاخبها ؤو ألصخابها وعؤؽ اإلاا٫ اإلا٣ترى اإلاخمشل في ال٣غوى اإلا٣ضمت لهما م

ل ألاظل،  ل الخىؾ٘ في ؤٖمالها وما ًخُلبه مً بهٟا١ ٍَى ٖلى ٢ضميها وجد٤٣ هجاخا في ؤٖمالها وطل٪ لخمٍى

٤ ؤلا٢تراى ؤنبذ الػما للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؾىاء ٖىض بوكائها ؤو  ل ًٖ ٍَغ ولظل٪ ٞةن الخمٍى

لي هيإلاؿاهضتها بٗض طل٪ وجم٨ُنها مً الىمى والخ٣ضم، وا ت لخإمحن الضٖم الخمٍى :  لخُىاث الًغوٍع

لت ألاظل لهظٍ اإلااؾؿاث و بكغوٍ مؿحرة في :أوال  جضُٖم صوع بىى٥ الخىمُت في مجا٫ ج٣ضًم ال٣غوى الٍُى

 .الؿضاص

ت ٖلى ج٣ضًم ال٣غوى الالػمت لهظٍ اإلااؾؿاث م٘ جد٤ُ٣ مؿخىي الًماهاث :راهيا  حصجُ٘ البىى٥ الخجاٍع

 .اإلاُلىبت

                                      
، م م  - 1  .113-112: هبُل ظىاص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 



 انفظم انثبَٙ                                     ػًٕيٛبد حٕل انًؤعغبد انظغٛشح ٔ انًزٕعطخ 

 

65 

 

لُت التي ًم٨ً ؤن ج٣ضمها نىاص٤ً والىى٥ الخىمُت إلاؿاٖضة َظٍ ا: زالشا لٗمل ٖلى اؾخٟاصة مً الخضماث الخمٍى

. اإلااؾؿاث في مكغوٖتها الٟىُت

  1إوشاء حهاش خاص لحملىيس املؤطظات الطغيرة واملحىطملة ومهمحه: الفسع الثاوي 

صعاؾت ٧اٞت ألامىع اإلاغجبُت بهظا ال٣ُإ الخُىي وبدض ًٖ اإلاكا٧ل التي جىاظهه والٗمل ٖلى وي٘ خلى٫ : ؤوال

اإلاىاؾبت لها بالخيؿ٤ُ م٘ الجهاث اإلاسخهت، بةٖخباع ؤن جىمُت َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث جمشل بخضي ٢ًاًا 

.  الهامت لضٞ٘ عجلت الخىمُت ؤلا٢خهاصًت

حر ٢اٖضة مً  :راهيا غ جٞى ت التي ًم٨ً ؤن حؿخُٟض منها َظٍ اإلااؾؿاث لخٍُى البُاهاث ؤلاخهاءاث اإلاخىٖى

ا حَر ٤ وال٣ىي الٗاملت وؤلاهخاط وؤلاصاعة ٚو .  ؤٖمالها في مجاالث الدؿٍى

ت مً الخبراء اإلاسخهحن لخ٣ضًم اإلاكىعة والىصر خى٫ ٧اٞت ألامىع التي جمم َظٍ : رالثا ؤلاؾخٗاهت بمجمٖى

ااإلااؾؿاث في اإلاجا٫  حَر لي ٚو ٣ي والٟني والخمٍى .  الدؿٍى

  إلاهحمام بخظىيم املىحجات وثملىيس الكفاءة إلاهحاحية وزفػها لهره املؤطظات: الفسع الثالث

غ ظىصة ؤلاهخاط  :أوال ت لخٍُى بُت لهظٍ اإلااؾؿاث بخ٩ال٠ُ عمٍؼ ت جخىلى ج٣ضًم البرامج الخضٍع جإؾِـ ظهت مغ٦ٍؼ

.  جىي الهُاهت الضوعٍت للمٗضاث وآلاالث اإلاؿخسضمت ٞيهاوػٍاصة ال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت وعٞ٘ مـ

غ الخ٣ىُاث الىاٞضة و اإلاؿخدضزت في َظٍ  :راهيا  ؤلاَخمام بخإؾِـ مغا٦ؼ البدض والخ٣ىُت وؤلاهخاط، بهضٝ جٍُى

٘ ٦ٟاء٢ا  اصة صوع مغا٦ؼ البدىر و الجامٗاث لٞغ اإلااؾؿاث وجُب٣ُها م٘ بخخُاَاتهما، م٘ الٗمل ٖلى ٍػ

ة للماؾؿاث ٖلى ؤن ح٨ٗـ الضعاؾاث الجامُٗت مضي ؤلاَخمام بخلبُت بخخُاظاث َظٍ اإلااؾؿاث مً الاهخاجي

.  ال٣ىي الٗاملت والخبراث الالػمت لها

غ  :رالثا ىُت جخسهو في مداوالث بٖضاص البدىر وصعاؾاث الؿى١ والى٣ل وجٞى ٣ُت َو جإؾِـ قغ٧اث حؿٍى

ت والتروي ٣ُت والٟغم الخجاٍع ٤ اإلابُٗاث م٘ ؤلاؾخٗاهت بسضماث وزبراث اإلا٩اجب اإلاٗلىماث الدؿٍى ط وحؿٍى

ت اإلاخسههت في َظا اإلاجا٫   .ؤلاؾدكاٍع

جُب٤ُ اإلاٗاًحر الضولُت اإلاٗخمضة في مجا٫ جدؿحن نىعة ؤلاهخاط وػٍاصة ٢ضعجه ٖلى اإلاىاٞؿت في الؿى١  :زابػا

اإلادلُت والضولي؟  

ظضًضة في الضازل والخاعط لخهٍغ٠ مىخجاجا  جضُٖم ظهىص َظٍ اإلااؾؿاث في البدض ًٖ ؤؾىا١ :خامظا

وؤلاؾخٟاصة مً بغامج الضٖم والخٗاون الٟىُت التي ٣ًضمها اإلااؾؿاث الضولُت وؤلا٢لُمُت اإلاخسههت في َظا 

اإلاجا٫ ؛ 

 

 

                                      
 .114-113: هبُل ظىاص ، هٟـ مغظ٘ اٖالٍ، م م  - 1
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  شيادة الخظهيالت والدغم الخكىمي امللدم لهره املؤطظات: الفسع السابؼ

غ اإلاغا٤ٞ اإلاسخلٟت في اإلاىا٤َ الهىاُٖت، بما ًم٨نها مً جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط  :أوال اصة الاَخمام بخٍُى ٍػ

وػٍاصة ال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي وؤلا٢لُمي؛  

 

ىحن ٖلی  :راهيا الم اإلاسخلٟت بالتروٍج و الخٍٗغ٠ بمىخجاث و زضماث َظٍ اإلااؾؿت وخض اإلاَى ٢ُام ؤظهؼة ؤلٖا

ت الى٢ٝى ٖلى مكا٧ل َظٍ اإلااؾؿاث والٗمل ٖلى بجساط الخلى٫ اإلاالثمت   .1قغائها، وؾٖغ

الن والتروٍج إلاىخجاتها وزضماتها َظٍ اإلااؾؿاث وألازظ بمبضؤ ا٫ :رالثا قغاء اإلادلي مً جسٌُٟ ج٩لٟت ؤلٖا

ت واإلاىؾمُت .  مىخجاتها وزضماتها و حؿهُل مكاع٦تها في اإلاٗاعى الؿىٍى

بٖضاص ال٣ىاثم بعقاصًت بسُىاث جإؾِـ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخاالث اإلاسخلٟت وبظغاء : عابٗا

صة الجهاث مسر صوعي لهظٍ اإلااؾؿاث لجمُ٘ ؤلاخهاءاث الخانت ٦ما في اإلاجاالث ؤلاهخاط بهضٝ مؿإ

غ َظٍ اإلااؾؿاث .  اإلاؿاولت ؤلاجساط ال٣غاع اإلاىاؾب لخٍُى

 ألاخر بفكسة الخاغىات املؤطظات: خامظا

وهي ج٣ىُت ظضًضة لضٖم الهىاٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في مغخلت الخإؾِـ والاهُال١ والدكُٛل،  

ٟها بإجها مج ما٫، التي ًم٨ً حٍٗغ ت مخ٩املت مً الخضماث وجضعى َظٍ آلالُت اإلاؿخدضزت بدايىت ألٖا مٖى

ا ماؾؿت طاث ال٨ُان ٢اهىوي لضحها الخبراث الالػمت وال٣ضعة  َغ والدؿهُالث وآلُاث اإلاؿاهضة وؤلاؾدكاعة، جٞى

ت لىجاح مهامها، وج٣ضم َظٍ اإلااؾؿت زضماث ألاٞغاص الظًً ًمل٩ىن مىاَب  ٖلى ؤلاجهاالث والخغ٦ت الًغوٍع

بىن البضء بة٢ام كتٍر الٗمل الخغ والظًً ًٚغ ة ماؾؿاجم الهٛحرة بهضٝ جس٠ُٟ ؤٖباء مغخلت ؤلاهُال١، َو

ٖلى اإلااؾؿاث اإلادخًىت جغ٥ الخايىت بٗض بهتهاء الٟترة الؼمىُت اإلادضصة، والخغوط مً الخايىت إلٞؿاح 

 .اإلاجا٫ ؤمام ماؾؿاث نٛحرة ؤزغي في مغاخل الخإؾِـ ألاولى لئلؾخٟاصة مىه 

 املؤطظات الطغيرة واملحىطملة املخاطس التي ثىاحه: اململلل الخامع

بن ل٩ل ماؾؿت ظملت مً مساَغ التي جىاظهها في مىا٦بت ج٣ضمها بإق٩ا٫ مسخلٟت لظا ًخُلب ٖلى  

٣ُم َظٍ اإلاساَغ م٘ مىاظهتها  : 2اإلاغاظ٘ الخاعجي للماؾؿت ؤن ٨ًدك٠ ٍو

 املخاطس مسثبملة بالبيئة الداخلية: الفسع ألاوو  

هخج ًٖ اإلاخٛحراث و الٗىامل اإلاغجبُت و اإلاازغة جإزحرا مباقغا ٖلى وجخمشل في ظملت اإلاساَغ التي ث 

:  اإلااؾؿت وؤصائها وهظ٦غ منها

                                      
، م م   - 1  .115-114:هبُل ظىاص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
ؾُٗضة، مظ٦غة جسغط  SCISلُُٟت ٖبضلي، صوع وم٩اهت اإلاساَغ في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، صعاؾت خالت ماؾؿت الاؾمىذ و مكخ٣اجه   - 2

لىم الدؿُحر ،  ت ٖو لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ٚحر ميكىعة، جسهو اصاعة الاٞغاص و خى٦مت الكغ٧اث، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

 .70 -69:، م م 2011/2012مؿان، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض، جل
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 املخاطس الحىظيمية أو إلادازية: أوال

حٗاوي اإلااؾؿت مً ٢هىع واضر في الخبراث الخىُٓمُت وطل٪ بؿبب ؽ ًاصة بعاصة ؤلاصاعة الٟغصًت ؤو  

ج مً الخ٣ا ضم الٗاثلُت التي ج٣ىم ٖلى مٍؼ ت اجساط ال٣غاع ٖو لُض والاظتهاصاث الصخهُت، والتي جخمحز بمغ٦ٍؼ

ضم  ُاب الهُا٧ل الخىُٓمُت للماؾؿت ٖو اصة ؤلاهخاظُت ٚو الاؾخٟاصة مً مؼاًا الخسهو وج٣ؿُم الٗمل في ٍػ

ت للمضًغ ٚحر اإلادتٝر وجضزله في ٧اٞت قاون اإلااؾؿت ،  بحؿا١ ال٣غاعاث بؿبب ه٣و ال٣ضعة واإلاهاعاث ؤلاصاٍع

َظا ٧له مً قاهه ؤن جىجغ ٖلُه مساَغ ٖضة ٦سُغ ػوا٫ اإلااؾؿت في اإلاغاخل ألاولى مً خُاتهما و٦ظا زُغ 

ا مً اإلاساَغ اإلاغجبُت ب٠ًٗ الدؿُحر  حَر ٣ٞضان الش٣ت بحن ؤٞغاص اإلااؾؿت ٦ىدُجت للهغاٖاث والخالٞاث ٚو

ت  .والخد٨م في الٗملُاث ؤلاصاٍع

 املخاطس املالية: راهيا  

زاَغ اإلاالُت ؤَم ابغػ اإلاك٨الث التي جىاظه اإلااؾؿاث ٖمىما و جخمشل في مك٨الث الاثخمان جمشل الم 

غاى  ل ًٖ جؼوٍض اإلااؾؿاث باخخُاظاتها اإلاالُت ؾىاء ألٚا ل، ٞٛالبا ما جذجم ماؾؿاث الخمٍى والخمٍى

اصة صعظت الم غظ٘ طل٪ لٍؼ ً الغؤؾمالي ؤو الخىؾ٘ ؤو إلاىاظهت ه٣ٟاث الاؾخٛال٫، ٍو زاَغة في ٖملُاث الخ٩ٍى

ؤلا٢غاى بؿبب ُٚاب الًماهاث اإلاىاؾبت، ألامغ الظي ًى٨ٗـ ٖليها ظملت مساَغ ٦سُغ ي٠ٗ اله٩ُل اإلاالي 

اء بااللتزاماث والخ٣ى١ اإلاالُت اججاٍ الكغ٧اء الا٢خهاصًحن وظل ألازُاع التي ًم٨ً ؤن  و٦ظا زُغ ٖضم الٞى

ت جيب٘ مً ي٠ٗ الاثخمان و الؿُىلت صازل اإلااؾؿت، َظ ٌ ألازُاع ؤنبدذ حك٩ل تهضًضا مؿخمغا الؾخمغاٍع

اإلااؾؿت وجُىعَا، والجضًغ بالظ٦غ َىا ؤن اإلااؾؿاث الهٛحرة هي ألا٦ثر ٖغيت لهظا الىٕى مً ألازُاع بؿبب 

حر الًماهاث اإلاىاؾبت للخهى٫ ٖلى بخخُاظاتها اإلاالُت مً ال٣ُإ  ضم ٢ضعتها ٖلى جٞى مدضوصًت مىاعصَا ٖو

 اإلاالي

1املخاطس إلاهحاحية: رالثا
  : 

غ اإلااصة ألاولُت   حٗاوي ؤٚلب اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت زهىنا الهٛحرة واإلاخىؾُت مك٩لت ٖضم جٞى

ا، وبالخالي ٖضم ٢ضعة َظٍ اإلااؾؿاث في الخهى٫ ٖلى َظٍ اإلاىاص بإ٢ل  بك٩ل صاثم و٦ظا ٖضم زباث ؤؾٗاَع

طاث ج٩لٟت ٖالُت باإلياٞت بلى وظىص مساَغ ج٩لٟت وؿبُا الظي ًيخج ٖىه مساَغ بهخاط مىخجاث مُٗبت ؤو 

هاججت ًٖ ج٣اصم مٗضاث وج٣ىُاث ؤلاهخاط الص يء الظي ًم٨ً ؤن ًىجغ ٖلُه خىاصر ؤو اهٟجاعاث و خغاث٤ ، 

مل ؤلانالخاث اإلاُلىبت، ألامغ الظي ٩ًىن هدُجخه ٖضم ٦ٟاءة  ُا٫ ونٗىبت جضبحر ٢ُ٘ ُٚاع ٖو بؿبب ٦ثرة ألٖا

.  ٦ً ؤن ًىجغ ٖلى طل٪الٗملُت ؤلاهخاظُت وما ًم

ت: عابٗا  اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت باإلاىاعص البكٍغ

ب  اعاث الٟىُت ألؾباب ٦شحرة ؤَمها ٖضم مالثمت هٓم الخٗلُم والخضٍع جٟخ٣غ ٚالبُت اإلااؾؿاث بلى ؤلَا

ظا م بُت له٣ل مهاعاث الٗمل وجىمُتها ، َو يُت وجضٍع ا اإلاخُلباث الخىمُت باإلياٞت بلى ٖضم ال٣ُام بضوعاث ج٩ٍى

ًجٗل الٗاملحن ؤ٢ل زبرة وؤ٢ل مهاعة ، ألامغ الظي ًم٨ً ؤن ًىجغ ٖىه مساَغ هاججت ًٖ خضور زؿاثغ ماصًت 
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ت مً  ٞاصخت هدُجت ي٠ٗ ٦ٟاءة الٗما٫، ٦ما جىظض مساَغ ؤزغي جخمشل في زغوط اإلاهاعاث وال٨ٟاءاث البكٍغ

غ لها مؼاًا ؤ٦ثر مما ًذ و٫ صون ٢ضعة َظٍ اإلااؾؿت ٖلى اإلااؾؿت هدى الخاعط ؤو هدى ماؾؿاث ؤ٦بر جٞى

ت ى ما ٌٗٝغ باإلاساَغ ال٨ٍٟغ .  ؤلاؾخمغاع في وكاَها وبالخالي ٖضم ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها َو

 املخاطس املسثبملة بالبيئة الخازحية الخاضة: الفسع الثاوي

ى ما ٌٗٝغ بمساَغ بِئت اليكاٍ وجطخم اإلاساَغ الىاججت ًٖ اإلاخٛحراث ألا٦ثر بخخ٩ا٧ا وث  ٞاٖال م٘ َو

1اإلااؾؿت و جخمشل في
  : 

خباع اإلاؿتهل٨حن الغ٦حزة ألاؾاؾُت ليكاٍ ؤي ماؾؿت وهجاخها ٞةجهم ٌٗخبرون  :مخاطس املظتهلكين. 1 هٓغا إٖل

ؾالخا طو خضًً، وجخمشل مساَغ َم في بم٩اهُت حٛحر ؤطوا٢هم وجًُٟالَم مما ٢ض ًدؿبب للماؾؿت زؿاثغ 

ًهم مىخجاتها وبن لم جذ ى ما ٌٗٝغ بمساَغة زؿاعة الٗمالءهاججت ًٖ ٞع  .هاؾب م٘ مُىلهم وعٚباَم َو

ت : مخاطس املىزدًً. 2 ٌٗخبر اإلاىعصون ألاٞغاص واإلاىٓماث الظًً ٣ًىمىن بتزوٍض اإلااؾؿت باإلاضزالث الًغوٍع

 لظا ٞةن اإلاساَغ الىاظمت ٖنهم ج٨مً في بم٩اهُت الخبُٗت الضاثمت للماؾؿت لهاالء اإلاىعصًً زهىنا بطا ٧اهذ

حٗخمض ٖلى ٖضص ٢لُل منهم، مما ًجٗلها يُٟٗت في مؿاومتهم و بالخالي ٞةجهم ٌك٩لىن زُغا ٖلى َىامل 

 .ؤعباخها، باإلياٞت بلى مساَغ جخمشل ألي بم٩اهُت ؤن ٩ًىهىا مىاٞؿحن لها في اإلاؿخ٣بل

لُه ٞةن اإلاساَغ  :مخاطس الىطملاء. 3 مالئها اإلاؿتهضٞحن ٖو ٌٗخبر الىؾُاء َمؼة الىنل بحن اإلااؾؿت ٖو

اإلاخٗل٣ت کم ج٩ىن هاججت ًٖ بم٩اهُت جبُٗت اإلااؾؿت لهم ، بطا ما ٧اهذ حٗخمض ٖلى ٖضص ٢لُل مً الىؾُاء 

مىاٞؿتهم لها مما ًجٗلها الُٝغ ألاي٠ٗ في اإلاؿاومت و بالخالي ًازغ ٖلى َامكها الغبخي ٦ما جىظض مساَغ 

 .مؿخ٣بال

ها، خُض حؿعى : مخاطس املىافظة. 4 حٗخبر اإلاىاٞؿت ٧لها مساَغ باليؿبت ألي ماؾؿت مهما ٧ان حجمها وهٖى

٧ل اإلااؾؿاث في الؿى١ صاثما بلى جىؾُ٘ خهتها الؿى٢ُت ٖلى خؿاب باقي اإلااؾؿاث مً زال٫ اؾخ٣ُاب 

٤ الخمحز اإلاٗىىي ال٣اثم ٖلى ا٫ غ ٖمالئها ؾىاء ًٖ ٍَغ صٖاًت وؤلاقهاع الطخم ؤو الخمحز اإلااصي ال٣اثم ٖلى جٍُى

ت ؤو جىػَُٗت ؤ٢ىي، وبُبُٗت الخا٫ جسخل٠ ال٣ضعة ٖلی  مىخجاث ظضًضة ومبخ٨غة مً زال٫ ؾُاؾاث حؿٗحًر

ىا صاثما هغظ٘ بلى بم٩اهُاث اإلااؾؿت ومىاعصَا اإلاالُت ألن  ظلب ؤ٦بر اإلاؼاًا الخىاٞؿُت مً ماؾؿت بلى ؤزغي َو

.  الضٖاًت وؤلاقهاع حٗخبر صاثما م٩لٟت وطاث ج٩ال٠ُ ٖالُتوؾاثل 

 .املخاطس املسثبملة بالبيئة الخازحية الػامة: الفسع الثالث

و حكمل ٧ل اإلاساَغ الىاججت ًٖ ٧ل ال٣ىي والٗىامل البُئُت التي حٗمل في يلها اإلااؾؿت، والتي جازغ  

ا ُٞم م٨ً جىيیذ مساََغ حر مباقغ ٍو : ا ًليٖليها بك٩ل مباقغ ٚو

وجخمشل في ظمُ٘ ال٩ىاعر الُبُُٗت اإلام٨ً ؤن جازغ ٖلى مهاصع ؤو مىاعص اإلااؾؿت  :مخاطس البيئة الملبيػية. 1 

. بلخ... ؤو ٖلى ؤنىلها ؤو ٖلى وكاَها بك٩ل ٖام ٦سُغ الؼالػ٫، الًُٟاهاث، الخغا١ 
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وجخمشل َظٍ اإلاساَغ في الخؿاثغ التي ًم٨ً ؤن جلخ٤ باإلااؾؿت في  :مخاطس البيئة الظياطية والخشسيػية. 2 

ٗاث ظضًضة جخٗا٦ـ م٘ بٌٗ ؤو ٧ل ؤَضاٝ اإلااؾؿت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ؤو  خا٫ نضوع ٢ىاهحن وحكَغ

الضولي مشا٫ طل٪ الخُغ الظي ًم٨ً ؤن ًيخج ًٖ الاجٟا٢ُاث الضولُت ٧الكغا٦ت ألاوعومخىؾُُت وصوعَا في 

 .ؾى١ اإلادلي باإلاىخجاث الٗاإلاُت الص يء الظي ًازغ ٦شحرا ٖلى وكاٍ اإلااؾؿت اإلادلُتبٚغا١ ا٫

ا في ظمُ٘ اإلاساَغ الىاججت ًٖ اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ، : مخاطس البيئة الاكحطادًة. 3 وجخمشل مساََغ

ا، والتي مً قإجها ؤن  حَر جازغ ٖلى زل٤ ٦مساَغ ؤؾٗاع الٟاثضة ومساَغ ال٣ىة الكغاثُت ومساَغ ؤلاثخمان ٚو

 .٢ُم مًاٞت للماؾؿت زهىنا الهٛحرة منها

وهي جمشل بعجباٍ اإلااؾؿت باإلاجخم٘ الظي جخىاظض ُٞه، مً زال٫ الخىػَ٘ : مخاطس البيئة الاححماغية. 4

٣ي  الجٛغافي للؿ٩ان و٦ظا الخىػَ٘ الٗمغي له، ل٩ىن َىالء الؿ٩ان َم الغ٦حزة ألاؾاؾُت لليكاٍ الدؿٍى

ؤن ًىجغ ٖلُه مً مساَغ جخمشل في الخؿاثغ التي ًم٨ً ؤن جخ٨بضَا اإلااؾؿت في خا٫ للماؾؿت وما ًم٨ً 

اصجه وجىظهاجه ، الص يء الظي ًم٨ً ؤن ًاصي بلى  حُٛحر بٌٗ ؤو ٧ل مٗالم اإلاجخم٘ اإلاؿتهضٝ مشل حٛحر ٢ُمه ٖو

 .ػوا٫ اإلااؾؿت بإ٦ملها

ا مً ؤ٢ىي اإلاساَغ  :مخاطس البيئة الحكىىلىحية. 5 ا ٖلی وحٗخبر مساََغ التي جىاظه اإلااؾؿاث هدُجت جإزحَر

ا، مساَغ ج٣اصم ؤؾالُب ؤلاهخاط واإلاىخجاث وي٠ٗ ٦ٟاءاجا  اث٠ في اإلااؾؿت، ومً ؤَم مساََغ ؤٚلب الْى

الا٢خهاصًت باإلياٞت بلى مساَغ ي٠ٗ اؾخسضام وؾاثل ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والظي ًم٨ً ؤن ٌؿبب ى 

ت واإلادكاب٨ت في بًٗها البٌٗ جٟغى ٖلى اإلااؾؿت يغوعة ًإ و حؿغب اإلاٗلىماث ٧ل َظٍ اإلاساَغ ا إلاخىٖى

  1 .جبني مىهجُت واضخت في الخٗامل م٘ َظٍ اإلاساَغ

 غملية ثلييم املساحؼ للمخاطس في املؤطظات الطغيرة واملحىطملة: الفسع السابؼ

اإلااؾؿت ؽ واء حكخمل ٖملُت ج٣ُُم اإلاساَغ ٖلى جدضًض و جدلُل اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ  

اث م٣بىلت،  ا بلى مؿخٍى مً مهاصع صازلُت ؤو زاعظُت و٢ُاؽ بخخما٫ خضوثها ومداولت جس٠ُٟ خضة جإزحَر

وألن الٓغوٝ الا٢خهاصًت والهىاُٖت والدكُٛلُت ؾٝى حؿخمغ في الخُٛحر، ٞهىا٥ خاظت مؿخمغة آللُاث 

ا ٖلى الىخضة الا٢خهاصًت الخٗامل م ٕ اإلاساَغ اإلاغجبُت بها والٗمل ٖلى ٦ُُٟت بصاعتها و  .2جدضًض مضي جإزحَر

٣ىم اإلاغاظ٘ بالخ٨م ٖلى ٖملُت ج٣ُُم اإلاساَغ و اخخماالث خضوثها مً زال٫ جدضًض ٦ُُٟت ٢ُام ؤلاصاعة لهظٍ  ٍو

ل اإلاغاظ٘ مً  اإلاساَغ و٦ُُٟت بجساطَا لئلظغاءاث الالػمت للخٗامل م٘ َظٍ اإلاساَغ والؿُُغة ٖليها مما ًَا

 .3ث الى٢ٕى في َظٍ اإلاساَغجدضًض بخخماال

                                      
، م م  - 1  .72-71: لُُٟت ٖبضلي ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ؿل ألامىا٫، الضاع   - 2 اب ههغ ٖلي، مؿاولُت مغا٢ب الخؿاباث ًٖ ٦ك٠ الٛل والٟؿاص ٚو  .91: ، م2011الجامُٗت ، ٖبض الَى

اب ههغ ٖلي، هٟـ مغظ٘ ؤٖالص، م  - 3  (.بخهٝغ)  91: ٖبض الَى

 

 



 انفظم انثبَٙ                                     ػًٕيٛبد حٕل انًؤعغبد انظغٛشح ٔ انًزٕعطخ 

 

70 

 

 :خالضة الفطص

مً زال٫ صعاؾدىا َظا الٟهل الخٓىا ؤن َىا٥ بزخالٞاث في حٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  

ُت، ل٨ً ًم٨ً ال٣ى٫ بهٟت ٖامت  مً صولت بلى ؤزغي وبزخالٝ اإلاٗاًحر اإلادضصة لها منها اإلاٗاًحر ال٨مُت والىٖى

زضمُت زانت ؤو ٖمىمُت، ج٣ىم باإلهخاط ٖلى هُا١ نٛحر ؤو مخىؾِ خُض  ٖلى ؤهما ٧ل ماؾؿت بهخاظُت ؤو

 . ٖامل، و حؿخسضم عئوؽ ؤمىا٫ ٢لُلت 500-01 حكٛل مً

لت لئلوكاء مً ٢بل ألاٞغاص وجضُٖمها مً   جخمحز اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بسهاثو ججٗلها مَا

ناصًت، و٢ض جىاظه اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٢بل الضولت و لها ؤهىإ ج٩ىن لها م٩اهت في الخىمُت ؤلا٢ذ

ٖضة مكا٧ل التي ٢ض ح٤ُٗ مؿحرة ٖملها، و٢ض ج٩ىن للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤٞا١ مؿخ٣بلُت جسضم 

 .ؤَضاٞها و وكاَها و جىمُت ا٢خهاص البلض

بُان ؤما في الٟهل الشالض ؾٝى هخُغ١ بلى صعاؾت بؾخ٣هاثُت إلاٗالجت اإلاىيٕى مً زال٫ وي٘ اؾذ 

. والخىظه بلى ؤَل ؤلازخهام والاظابت ٖلُه زم جدلُله وبؾخسالم هخاثجه
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 :جمهُض

ت إلاغاظ٘ الخؿاباث واإلاساَغ وبصاعتها في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً زال٫   الضعاؾت الىٍٓغ

ت التي جُغ٢ىا لها وظٗلها مدل ؤلازخباع في الٗمل اإلاُضاوي، ٢ض جم ال٣ُام  وطل٪ بٛغى جضُٖم الضعاؾت الىٍٓغ

اإلاخسههحن في مجا٫ بضاعؾت جُب٣ُُت ٖلى اإلاىيٕى وطل٪ مً زال٫ بظغاء الضعاؾت اإلاُضاهُت ٖلى ُٖىت مً 

ٟحن في اإلااؾؿاث، َظٍ الضعاؾت مجؿضة في ٢اثمت بؾخبُان ؤٖضث لهظا الٛغى و٢ؿمذ بلى  اإلاغاظٗت واإلاْى

زالر ٖىانغ خُض ؾيخُغ١ الُٗىت ومجخم٘ الضعاؾت باإلياٞت لؤلصواث والبرامج اإلاؿخسضمت وخاولىا ٖغى 

ظا مً ؤظل جبُحن صوع اإلاغاظ٘ هخاثج الاؾخبُان وجدلُلها زم جليها ؤَم الىخاثج والخىص ي اث التي جىنلىا اليها، َو

وفي َظا الهضص ٢ؿمىا الٟهل بلى . الخاعجي في ج٣ُُم واصاعة اإلاساَغ في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت

 :مبدشحن ٧اآلحي 

.  م٩ىهاث ومىهجُت الضعاؾت الخُب٣ُُت : اإلابدض ألاو٫ 

 .ٖغى الىخاثج ومىا٢كتها : اإلابدض الشاوي  
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 مكىهات ومىهجية الدزاطة الحملبيلية: املبحث ألاوو 

، ممشلت   وؿخٗغى مً زال٫ َظا اإلابدض ٖىانغ الضعاؾت التي ؤزخحرث بىاء ٖلى مالثمتها م٘ اإلاىيٕى

في مجخم٘ الضعاؾت، والجؼء مدل الضعاؾت واإلاخمشل في الُٗىت، باإلياٞت بلى جىيُذ اإلاكا٧ل التي بٖتريذ 

.  الؿحر الخؿً لها

 .مجحمؼ وغيىة الدزاطة: اململلل ألاوو 

٣ت لدؿهُل بق٩الُت الضعاؾت وهي ٧اآلحي ؾِخم في َظا اإلاُلب  ُىت الضعاؾت ٦ٍُغ : ٖغى مدخم٘ ٖو

 مجحمؼ الدزاطة: الفسع ألاوو  

ل الٗلمي و الٗملي ، ٩ٞاهذ الخُاػة للكهاصة  ٖىض بزخُاعها إلاجخم٘ الضعاؾت ويٗىا ٦كٍغ ؤؾاس ي اإلاَا

طاث الٗال٢ت باليؿبت للمهىُحن، ٩ٞان الٗلمُت في اإلاداؾبت و اإلاغاظٗت باليؿبت لؤل٧اصًمُحن، الخبرة و الكهاصة 

:  مجخم٘ الضعاؾت ممشال في زمـ ٞئاث ٧اآلحي 

زبحر مداؾبي؛  : الٟئت ألاولى 

مداٞٔ خؿاباث؛ : الٟئت الشاهُت 

مداؾب مٗخمض؛ : الٟئت الشالشت  

ؤؾخاط ظامعي جسهو مداؾبت ؤو مغاظٗت ؛  : الٟئت الغابٗت  

 .بَاع في ماؾؿت: الٟئت الخامؿت

الٛغى مً قمى٫ مجخم٘ الضعاؾت للمهىُحن و٦ظا ألا٧اصًمُحن، َى اإلاؼاوظت بحن آعاء ؤلازىحن کىن ٧ان  

اإلاىيٕى ًخٗل٤ بمؿاولُت مغاظ٘ الخؿاباث في ج٣ُُم وبصاعة مساَغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، وبالخالي 

. وظىب الٟهم الىٓغي لها ٢بُل الىنى٫ بلى ؤلا٢خىإ بما وجُب٣ُها 

 غيىة الدزاطة: راويالفسع او 

لم ًخم جدضًض حجم الُٗىت بك٩ل مؿب٤ هٓغا لٗضم ججاوب الٗضًض مً طوي ؤلازخهام م٘ الضعاؾت  

ٌ ؤو الخماَل، ٞداولذ الُالبت الخماش ي م٘ ٖضص ؤلاؾخماعاث اإلاؿترظٗت بٛغى الىنى٫ بلى  ؾىاء بالٞغ

٤ُ بحن حجم ُٖىت وؿبت م٣بىلت ح٨ٗـ بلى مؿخىي مٗحن عئي مجخم٘ الضعاؾت، ٦ما خاولذ  الُالبت الخٞى

ألا٧اصًمُحن مً ظهت و اإلاهىُحن مً ظهت ؤزغي، خُض ؤٖخمض في جىنُل بؾخماعاث ؤلاؾخبُان لُٗىت الضعاؾت 

 .بالدؿلُم اإلاباقغ، ؤو بىيٗها ٖلى مؿخىي م٩اجب اإلاغاظٗحن واإلاداؾبحن 

قُا م٘ اإلاكا٧ل التي واظهتها اؾخماعة لخدهُل ؤ٦بر وؿبت جمشُل مم٨ىت، جما ٢60امذ الُالبت بخىػَ٘  

. ؤزىاء مغخلت جدهُل ؤلاؾخماعاث
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ًبحن ؤلاخهاثُاث الخىػَ٘ اإلاخٗل٣ت بالُٗىت (:  3.  1) الجضو٫ ع٢م 

ت الخ٨غاع البُان  اليؿبت اإلائٍى

 100 60 الاطحمازات املىشغة

 78 47 الاطحمازات املظترحػة

 22 13 الاطحمازات غير مظترحػة

 بالملاو مً إغداد: املطدز

 ربات وضػىبات إلاطحبيان: ململلل الثاويا

. هخُغ١ في َظا اإلاُلب بلى بزباث ؤلاؾخبُان و نٗىباث الخىػَ٘ التي حٗغى لها 

 ربات إلاطحبيان: الفسع ألاوو 

ال٣ُاؽ الشباث في ؤؾئلت ؤلاؾخبُان ؤؾخٗملذ مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار و٧لما ب٢تربذ اليؿبت للىاخض  

اصة  ٤ ظظع مٗامل الشباثالصخُذ ٌٗني ٍػ  .الشباث ٦ما ًم٨ً خؿاب مٗامل الهض١ ًٖ ٍَغ

ضم جىا٢ًه م٘ هٟؿه، ؤي ؤن اإلا٣ُاؽ ؾُُٗي هٟـ الىخاثج   بن الشباث ٌٗني بؾخ٣غاع اإلا٣ُاؽ ٖو

بةخخما٫ اإلاؿاواة ل٣ُمت الٗامل بطا ؤُٖض جُب٣ُه ٖلى هٟـ الُٗىت ؤما الهض١ ٣ُٞهض به اإلا٣ُاؽ ٣ًِـ ما 

 .وي٘ ل٣ُاؾه 

ص بصزا٫ البُاهاث للبرهامج ؤلاخهاجي جدهلىا ٖلى الىخاثج الخالُت باليؿبت ل٩ل مدىع ٖلى خضي ب٘ 

 .وباليؿبت للمداوع الشالزت بظماال

مٗامل کغوهبار لجمُ٘ اإلاداوع (: 3.  2)الجضو٫ ع٢م 

مٗامل الٟاکغوهبار ٖضص اإلاخٛحراث 

28 0.956 

 spssبٖضاص الُالبت بىاءا ٖلى مسغظاث : اإلاهضع 

بت للىاخض مما  0.956هالخٔ ؤن ٢ُمت ؤلٟا کغوهبار ؤي مٗامل الشباث للمداوع الشالشت هي   وهي ٢ٍغ

 .0.977ٌٗني زباث اإلا٣ُاؽ ؤما مٗامل الهض١ ٞهى ٌؿاوي ظظع مٗامل الشباث

 ضػىبات ثىشيؼ إلاطحبيان: الفسع الثاوي

م ؤَمُت اإلاىيٕى وجؼامىه م٘ الخُىعاث التي حكهضَا اإلااؾؿاث ا٫  نٛحرة واإلاخىؾُت، وعٚم ؾعي ٚع

ُت، لم جسلى الضعاؾت مً بٌٗ الهٗىباث والتي ًم٨ً جىيُذ ؤَمها ٧اآلحي  : الُالبت الخدهُل هخاثج مىيٖى

ى ما هالخٓه مً زال٫ ٧ىن  - ٖضم ججاوب الٗضًض مً ؤٞغاص الُٗىت م٘ الضعاؾت ، زانت مً اإلاهىُحن ، َو

ٖت؛  مىػ  60مً ؤنل  47الاؾخماعاث اإلاؿترظٗت و هي 
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نٗىبت ؤلاجها٫ اإلاباقغ م٘ ؤٞغاص مجخم٘ الضعاؾت؛ ونٗىبت الخهى٫ ٖلى ؤٞغاص َم بَإل ظُض ٖلى  -

ى ما ؤلؼمها  اإلاىيٕى ؛ ٧ان ٖلى الُالبت اقغا٥ ألا٧اصًمُحن مً طوي الخسهو في اإلاداؾبت واإلاغاظٗت، َو

.  الخى٣ل بحن الٗضًض مً الجامٗاث واإلا٩اجب

م ج٨خل اإلاهىُحن بيؿبت ٥- م ٢لتٚع  بحرة في اإلاجا٫، بال ؤن ٖضم ججاوبهم ايُغ الُالبت بلى الخى٣ل ألاشخام ٚع

 زبرتهم

 .إغداد الاطحبيان وثفسيغ بياهاثه: املبحث الثاوي

ؾيخُغ١ في َظا اإلابدض بلى ؤَم الٗىانغ التي جمذ مغاٖاتها لضي بٖضاص اؾخماعة الاؾخبُان، باإلياٞت  

ب ألاؾئلت ٣ت جبٍى ٜ واإلاٗالجت اإلاىخهجت ، ًٞال ًٖ الىؾاثل اإلاؿخٗملت للخدلُل بلى م٩ىهاجه ، ٍَغ ، َغ١ الخَٟغ

.  لضي جدهُل الاؾخماعاث مً ؤٞغاص الُٗىت

 إغداد إلاطحبيان: اململلل ألاوو  

: َىا٥ ظملت مً الى٣اٍ التي خاولذ الُالبت مغاٖاتها لضي بٖضاصَا إلؾخماعة ؤلاؾخبُان ؤَمها  

ا ٢ض ال حؿخُُ٘ . 1  بٖخمضث الُالبت في بٖضاص ؤؾئلت الاؾخبُان ٖلى ألاؾلىب البؿُِ واللٛت اإلاٟهىمت، ٧َى

. جىيُذ ؤلالخباؾاث 

اع الىٓغي في الٟهلحن ؛. 2   جىا٤ٞ الترجِب و الخضعط في ؤلاؾخبُان م٘ ؤلَا

ض مً حجم ؤلاؾخبُان، مما ًاصي بلى اإلالل مً اإلادُبي  سل٤ ( ؤٞغاص الُٗىت)ن َغخذ ٖضة بظاباث جٍؼ ٍو

ا مً الخ٩ل٠ُ ما ًجٗل بظاباتهم ٖكىاثُت؛ مداولت َغح ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً ألاؾئلت، ونٗىبت الخهى٫  هٖى

ت ظُضة به؛   ٖلى ؤٞغاص َم مٗٞغ

غح ( بياٞت، خظٝ، حٛیحر )بخضار بٌٗ الخٗضًالث ٖلى ؤلاؾخبُان . 3 بٗض بؾدكاعة ؤؾاجظة في الخسهو، َو

ت ؾهىلت الخٗامل مٗهابؾخماعاث ؤولُت إلا٘ . ٞع

 هيكص إلاطحبيان: الفسع ألاوو  

: جم ج٣ؿُم ؤلاؾدباهت بلى ظؼؤًً  

ل الٗلمي، )قما٫ َظا الجؼء اإلاٗلىماث الصخهُت للُٗىت جدذ الضعاؾت : الجصء ألاوو . 1  الٗمغ، اإلاَا

ُٟت الخالُت، الخبرة اإلاهىُت ؛ (الْى

 28ٞغيیاث حك٩ل في مجملها  3م٘ َبُٗت اإلاىيٕى بلى جم ج٣ؿُم َظا الجؼء جماقُا  :الجصء الثاوي. 2 

ؾاالا؛  

مله 12يمذ : الٟغيُت ألاولى  الث واؾخ٣اللُت مغاظ٘ الخؿاباث ٖو . ؾاا٫ خى٫ مَا

. ؤؾئلت خى٫ مؿاٖضة بصاعة اإلاساَغ في الخ٣لُل مً اإلاساَغ 9يمذ : الٟغيُت الشاهُت  
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ٕ الخؿاباث في جس٠ُٟ اإلاساَغ التي جخٗغى لها ؤؾئلت زههذ إلاؿاَمت مغاط 7يمذ : الٟغيُت الشالشت  

 . اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت

: و٧اهذ ؤلاظاباث ٖلى ٧ل ال٣ٟغاث في ؤلاؾخبُان م٩ىهت مً زمـ بظاباث ٦ما في الجضو٫ الخالي  

ًبحن ظضو٫ م٣ُاؽ ل٩ُاعث الخماس ي (: 3.  3)الجضو٫ ع٢م 

 

 بكضةمٗاعى  مػازع محاًد مىافم مىا٤ٞ ظضا الحطييف

 1 2 3 4 5 الضعظت

 1.79بلى 1مً  2.59بلى 1.8مً 3.39بلى 2.6مً  4.19بلى 3.4مً  5بلى  .4.2مً  مجا٫ صعظت اإلاىا٣ٞت

 

مً بٖضاص الُالب : اإلاهضع 

 البرامج واملػالجات املظحخدمة في ثحليص إلاطحبيان: الفسع الثاوي 

٣ب الخدهُل النهاجي الؾخماعاث الاؾخبُان، جم ججمُ٘ البُاهاث   بُٛت حؿهُل ٖملُت الخدلُل، ٖو

ٛها في ٧ل مً بغهامج  .  وطل٪ خؿب َبُٗت اإلاٗلىمت SPSS 22وبغهامج  Excelاإلادهلت وجَٟغ

ت ظضاو٫ جم   ب اإلاٗلىماث التي جسو ُٖىت الضعاؾت، جم بٖضاص مجمٖى ؤما ُٞما ًسو ظم٘ وجبٍى

خماص ٖلى البرامج اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا، وبىٟـ البرامج جم جمشُل جل٪ الجضاو٫ في ؤق٩ا٫ حُٗي  اؾخسالنها باإٖل

: ويىخا ؤ٦ثر وحؿهل ٖملُتي اإلاالخٓت والخدلُل مً زال٫ ألاصواث ؤلاخهاثُت الخالُت 

ت. 1  ٤ بحن ٞئاث الُٗىت، بىاء ٖلى اإلاٗلىماث ا٫: الخ٨غاعاث واليؿب اإلائٍى ت بُٛت الخٍٟغ شخهُت ألاٞغاصَا ومٗٞغ

ً في ٧اٞت ٖباعاث ؤلاؾخبُان . جىظه بظاباث ؤٞغاص الُٗىت بلى بظمالي الُٗىت، وجم بٖخماص َظًً اإلااقٍغ

ت ؤلاجداص  :املحىطط الخظابي. 2  ت، جم بؾخٗما٫ اإلاخىؾِ الخؿابي إلاٗٞغ ت اإلاغ٦ٍؼ بةٖخباٍع ؤخض م٣اًِـ الجٖز

الٗام ؤلاظاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ؛ 

ت صعظت حكدذ ال٣ُم ًٖ اإلاخىؾِ الخؿابي، جم بخدؿاب ؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي ل٩ل :إلاهحساف املػيازي . 3  إلاٗٞغ

مخٛحر اإلاخٛحراث الضعاؾت إلزباث مؿاَمت مغاظ٘ الخؿاباث في ج٣ُُم واصاعة مساَغ اإلااؾؿاث الهٛحرة 

. واإلاخىؾُت 
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غسع الىحائج ومىاكشتها  : اململلل الثاوي

 ثحليص هحائج الشخطية ألافساد غيىة الدزاطة: الفسع ألاوو 

 ًخمشل جدلُل هخاثج الصخهُت ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت خؿب مغاخل الخالُت 

 :الػمس.1

بىاء ٖلى الخ٣ؿُم اإلاىخهج باليؿبت لٟئاث الٗمغ ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت جدهلىا ٖلى الخ٨غاعاث اإلاىضخت في 

 :الجضو٫ الخالي 

أفساد الػيىة حظل فئات غمسية ثىشيؼ (: 3.  4)الجدوو زكم 

اليظبة الحكساز الػمس 

 25.5 12 ؾىت 30ا٢ل مً 

 63.8 30 ؾىت 40بلى  30مً 

 8.5 4 ؾىت 50بلى  40مً 

 2.1 1 ؾىت 50ا٦بر مً 

 100 47 اإلاجمٕى

 | spssبٖخماصا ٖلى  مً بٖضاص الُالب: اإلاهضع 

تًمشل جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب (: 3.  1)الك٩ل ع٢م   :الٟئاث الٗمٍغ

 

 Excelبةٖخماص ٖلى  مً بٖضاص الُالب: اإلاهضع 

م٨ً ( 1.3)والك٩ل ( 4.3)ًىضر لىا الجضو٫ ع٢م  ت، ٍو جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت الضعاؾت ٖلى الٟئاث ٖمٍغ

 :بؾخسالم مىه مایلي
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م ًٖ   م بحن%25ؾىت هي  30وؿبت ألاٞغاص الظًً ٢ل ؤٖماَع  30 ، وؿبت ألاٞغاص الظًً ًتراوح ؤٖماَع

م بحن %63ؾىت َم ٌك٩لىن ؤ٦بر وؿبت وهي  40و %     8.5ؾىت هي 50و  40، وؿبت ألاٞغاص الظًً ًتراوح ؤٖماَع

م الٟئت ألا٢لُت في الجضو٫ %  1. 2ؾىت ًمشلىن وؿبت  50، ؤما الٟئت الخانت بإ٦بر مً  . َو

 :املؤهص الػملي. 2

الث الٗلمُت ٦ما َى مبحن ٧اهذ الخ٨غاعث واليؿب التي جسو جهي٠ُ ؤٞغاص ُٖىت   ٤ للمَا الضعاؾت ٞو

 :في الجضو٫ الخالي 

ل الٗلمي(: 3.  5)الجضو٫ ع٢م   جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب اإلاَا

 اليؿبت الحكساز املؤهص الػلمي

 12.8 6 صکخىعاٍ

 57.4 27 ماظؿخحر

 25.5 12 لِؿاوـ

 4.3 2 قهاصاث ؤزغي 

 100 47 اإلاجمٕى

 SPSSمً بٖضاص الُالب بٖخماصا ٖلى بغهامج : اإلاهضع 

ل الٗلمي(: 3.  2)ق٩ل ع٢م   ًمشل جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب اإلاَا

 

 Excelمً بٖضاص الُالب بةٖخماص : اإلاهضع 

غة لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٩ٞاهذ وؿبت ( 5.3)ًىضر لىا الجضو٫   الضعظاث الٗلمُت والكهاصاث اإلاخٞى

 وحك٩ل%  57.4، بِىما ٧اهذ وؿبت الخانلحن ٖلى قهاصة اإلااظؿخحر % 8.  12قهاصة الض٦خىعاٍ الخانلحن ٖلى 
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، ؤما وؿبت الخانلحن ٖلى % 25 5.ؤ٦بر وؿبت في ؤٞغاص الُٗىت، ؤما وؿبت الخانلحن ٖلى قهاصة لِؿاوـ هي

. وهي حك٩ل ؤ٢ل وؿبت في ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت%  4.3قهاصاث ألازغي هي 

  :الىظيفة. 3

ُٟت و٧اهذ ج٨غاعاتها ووؿبها مىضخت في الجضو٫ الخالي    :جم جىػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾُت خؿب الْى

ًٟت ًّبحن جىػَ٘ ألاٞغاص خؿب الى(: 6.3)الجضو٫ ع٢م 

 الىظيفة

 

 الخ٨غاع

 

 اليظبة

 10.6 5 خبير محاطبي

 23.4 11 محافظ حظابات

 3.  21 10 مداؾب مٗخمض

 مساحػة أطحاذ حامعي ثخطظ محاطبة أو

 

13 27.7 

 

 بَاع في اإلااؾؿت

 

8 17 

 100 47 اإلاجمٕى

 

 | SPSSمً بٖضاص الُالب بٖخماصا ٖلى بغهامج : اإلاهضع

ُٟت (:  3.  3) الك٩ل ع٢م  ًمشل جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب الْى

 

 Excelمً بٖضاص الُالب بةٖخماص ٖلى : اإلاهضع

٣ا( 6.3)ًىضر لىا الجضو٫  ُٟت اإلاكٛىلت، ٩ٞاهذ وؿبت زبحر مداؾبت  جىػَ٘ ؤٞغاص الضعاؾت ٞو ،  6.  10% للْى

ألاؾخاط الجامعي %  2.7، ٩ٞاهذ وؿبت % 21.3، ؤما وؿبت مداؾب ٞهي % 4.  23ووؿبت مداٞٓي الخؿاباث 
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وهي %  17جسهو مداؾبت ؤو مغاظٗت حك٩ل ؤٖلى وؿبت في ؤٞغاص الُٗىت، ؤما وؿبت بَاع في اإلااؾؿاث 

. الُٗىت حك٩ل ؤ٢ل وؿبت في ؤٞغاص

 :جم جىػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خؿب الخبرة اإلاهىُت ٦ما َى مىضر في الجضو٫ الخالي  :الخبرة املهىية . 4

 

ثىشيؼ الػيىة غلى حظل الخبرة املهىية (: 3.  7)الجدوو زكم 

اليؿبت الخ٨غاع الخبرة اإلاهىُت 

 طىىات 5أكص مً 

 

17 

 

36.2 

 

 طىىات 10إلى  5مً 

 

19 

 

40.4 

 

 ؾىت 15بلى  10مً 

 

7 14.9 

 

 ؾىت 15ؤ٦ثر مً 

 

4 8.5 

 

 املجمىع

 

47 

 

100 

 

 spssمً بٖضاص الُالب بٖخماص ٖلى بغهامج : اإلاهضع 

 ًبحن جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب الخبرة اإلاهىُت(: 4.  3)الك٩ل ع٢م 

 

  Excelمً بٖضاص الُالب بٖخماصا ٖلى : اإلاهضع 
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غة جىػَ٘ ؤٞغاص ( 7.3)ًىضر لىا ظضو٫   ٣ا للخبرة اإلاهىُت اإلاخٞى ُٖىت الضعاؾت خؿب ٞئاث ػمىُت ٞو

، ؤما وؿبت ؤٞغاص الٟئت ما %36.2ؾىىاث هي  5وؿبت ألاٞغاص الظًً ج٣ل زبرتهم اإلاهىُت ًٖ : لضحهم، ٞىجض ؤن

ؾىت  15بلى  10وجمشل ؤٖلى وؿبت في ؤٞغاص الُٗىت، ؤما وؿبت الٟئت ما بحن % 40.4ؾىىاث هي  10بلى  5بحن 

وجمشل الٟئت ألا٢ل في ؤٞغاص الُٗىت %  8.5ؾىت ٩ٞاهذ  15، ؤما وؿبت الٟئت التي زبرتهم ؤ٦بر مً  14.9% ٧اهذ 

. 

 جدلُل بظاباث الُٗىت ٖلى ؤلاؾخبُان: الٟٕغ الشاوي

: جخمشل زُىاث جدلُل بظاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت في ما ًلي  

 Ho :الث وبؾخ٣اللُت مغاظ٘ الخؿاباث حؿاٖضٍ ٖل ت مَا . ي بصالء عؤًه ب٩ل هؼاَت وخٍغ

 H1 : ت الث وبؾخ٣اللُت مغاظ٘ الخؿاباث ٖلى بصالء عؤًه ب٩ل هؼاَت وخٍغ . ال حؿاٖض مَا

ًبحن اإلاخىؾِ الخؿابي وؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي إلظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى اإلادىع ألاو٫ (: 8.3)الجضو٫ ع٢م 
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  spssمً بٖضاص الُالبت بٖخماص ٖلى بغهامج : اإلاهضع 

الث ( 8.3)حكحر الىخاثج التي ًخًمنها الجضو٫ ع٢م   بلى بزباث الٟغيُت التي جا٦ض ٖلى ؤن مَا

ت ٧اهذ بضعظت  ، بدُض بلٜ "مىا٤ٞ"وبؾخ٣اللُت مغاظ٘ الخؿاباث حؿاٖضٍ ٖلى بصالء عؤًه ب٩ل هؼاَت وخٍغ

ٌٗخمض : وهي 12و٫ الٗباعة ع٢م ، وبخخلذ اإلاغجبت ألاولى في جهي٠ُ َظا الجض(3.860) اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام 

غ الؿلبي ٖىضما ًخإ٦ض مً ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت ال جمشل وا٢٘ اإلااؾؿت وجدهلذ ٖلى  مغاظ٘ الخؿاباث الخ٣ٍغ
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و ٖلى صعظت مىا٤ٞ وهي التي جا٦ضَا، ؤما اإلاغجبت ألازحرة في جهي٠ُ َظا الجضو٫ ( 4.20) مخىؾِ خؿابي 

ة ٞدو بهخ٣اصي للمٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت بمخىؾِ حٗخبر اإلاغاظ٘: وهي ٧1اهذ للٗباعة ع٢م 

. وبضعظت مىا٤ٞ و هي التي جا٦ض َظٍ الجملت ( 3.40) خؿابي 

0 H :حؿاٖض بصاعة اإلاساَغ ٖلى ججىب اإلاساَغ التي ٢ض جخٗغى لها اإلااؾؿت  .

H1 : ال حؿاٖض بصاعة اإلاساَغ ٖلى ججىب اإلاساَغ التي ٢ض جخٗغى لها اإلااؾؿت. 

 الشاوي اإلادىع  ٖلى الُٗىت ؤٞغاص إلظاباث اإلاُٗاعي  وؤلاهدغاٝ الخؿابي اإلاخىؾِ ًبحن(:  3.  9) ع٢م ٫الجضو

 

 spssمً بٖضاص الُالب بٖخماص ٖلى بغهامج : اإلاهضع

هالخٔ ؤن ؤلاججاٍ الٗام لُٗىت الضعاؾت ًخمغ٦ؼ خى٫ مىا٣ٞت ٖلى ؤٚلب ( 9.3)مً زال٫ الجضو٫   

مؿاٖضة بصاعة اإلاساَغ ٖلى ججىب اإلاساَغ التي ٢ض جخٗغى لها اإلااؾؿت، ٩ٞان الٗباعاث التي جهب في 

ا ( 0.43558) وؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي ( 3.6950) اإلاخىؾِ الخؿابي  الظي ًغظ٘ لخجاوـ وجىا٤ٞ ؤلاظاباث وجمغ٦َؼ

         ٍ خؿابي ًتر٦ؼ ٖمل بصاعة اإلاساَغ ٖلى ٢ُاؽ وج٣ُُم اإلاساَغ زم مٗالجتها بمخىؽ: وهي 7خى٫ الٗباعة ع٢م 

بٗضم بزباتها  2، ؤما ؤ٢ل مخىؾِ خؿابي ٧ان مخمشال في الٗباعة ع٢م .( 0.479) و بةهدغاٝ مٗیاعي ( 4.66) 

حٗخبر اإلاساَغ الىٓامُت اإلاساَغ الٗامت التي حؿغي : وهي( 1.194) وبةهدغاٝ مٗیاعي ( 2.55) بمخىؾِ الخؿابي 

. ٖلى ؤلاؾدشماع في الؿى١ 
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Ho  :٘الخاعجي في جس٠ُٟ مً اإلاساَغ في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  ٌؿاَم مغاظ

H1 :  ال ٌؿاَم مغاظ٘ الخاعجي في جس٠ُٟ مً اإلاساَغ في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت

  ًبحن اإلاخىؾِ الخؿابي وؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي إلظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى اإلادىع الشالض(: 10.3)الجضو٫ ع٢م 

 

 spssمً بٖضاص الُالب بٖخماص ٖلى بغهامج : اإلاهضع

بلى بزباث الٟغيُت الشالشت وهي مؿاَمت اإلاغاظ٘ (  10.3)حكحر الىخاثج التي ًخًمنها الجضو٫ ع٢م  

، خُض بلٜ اإلاخىؾِ "مىا٤ٞ"الخاعجي في الخس٠ُٟ مً مساَغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٧اهذ بضعظت 

وبضعظت مىا٤ٞ مما ( 4.43) جلذ اإلاغجبت ألاولى في َظا الجضو٫ اإلاخىؾِ الخؿابي ، واح( 3.70) الخؿابي الٗام 

ا في اإلااؾؿاث : وهي 7ًا٦ض الٗباعة ع٢م  ٌؿاَم اإلاغاظ٘ الخاعجي في الخسٌُٟ مً اإلاساَغ ، وججىب ؤزاَع

ؤلاظغاء بصاعة اإلاساَغ في ج٣ىم بصاعة اإلاغاظٗت بىي٘ هٓام  2الهٛحرة واإلاخىؾُت، ؤما اإلاغجبت ألازحرة الٗباعة ع٢م 

 .وبضعظت مىا٤ٞ مما ًا٦ض َظٍ الٗباعة ( 3.47) اإلااؾؿت لخدؿحن ظىصة اإلاٗلىماث بمخىؾِ الخؿابي 
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 ًبين املحىطط الخظابي لجميؼ املحاوز (: 11.3)الجدوو زكم 

 اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاداوع 

 3.680 1اإلادىع 

 3,6950 2اإلادىع 

 3.7042 3اإلادىع 

 3.693اإلاجمٕى 

 

  spssمً بٖضاص الُالب بٖخماص ٖلى بغهامج : اإلاهضع     

والظي ًيخمي بلى  3.693هالخٔ ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي لجمُ٘ اإلاداوع کان (  3.  11)مً زال٫ الجضو٫   

و٧اهذ صعظتها مىا٤ٞ والظي ًى٨ٗـ ٖلى بق٩الُت اإلاىيٕى اي مؿاَمت مغاظ٘  4.19بلى  3.4مدا٫ مً 

 .وج٣ُُم مساَغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الخؿاباث في بصاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفظم انثبنث                                                                             دساعخ لظبئٛخ 

 

86 

 

 

 :خالضة الفطص 

حٗخبر الضعاؾت اإلاُضاهُت بك٩ل ؤؾاس ي صعاؾت وجدلُل صوع اإلاغاظ٘ الخاعجي في ج٣ُُم واصاعة مساَغ  

اعاث في اإلااؾؿاث واإلاهىُحن وألا٧اصًمُحن  ومً اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وطل٪ مً وظهت هٓغ بٌٗ ؤلَا

 :زال٫ الضعاؾت جىنلىا بلى هخاثج و٧اهذ ٦ما ًلي

الث وبؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي حؿاَم في - ظا بةجٟا١ بلى خض ٦بحر بلى ؤن مَا جىُٟض  حكحر هخاثج ؤلاؾخبُان َو

ت وهؼاَت اي ٌٗني بزباث الٟغيُت ألاولى .  ٖمله بك٩ل ظُض وبصالء بغؤًه ب٩ل خٍغ

 ؤيوظىص بصاعة اإلاساَغ حؿاٖض في ججىب اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿاث حكحر هخاثج ؤلاؾخبُان بلى ؤن  -

 . ٌٗني بزباث الٟغيُت الشاهُت 

 حكحر هخاثج ؤلاؾخبُان بةجٟا١ بلى خض ٦بحر إلاؿاَمت اإلاغاظ٘ الخاعجي في الخس٠ُٟ مً مساَغ اإلااؾؿاث -

. الهٛحرة واإلاخىؾُت اي ٌٗني بزباث الٟغيُت الشالشت 
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 غامة خاثمة

٘ الخُىع  ؤصي   التي بليها للخاظت هٓغا َامت، م٩اهت بلى للىنى٫  الخؿاباث مغاظٗت قهضجه الظي الؿَغ

اصة وهدُجت ؤلا٢خهاصي الخىؾ٘ ؾاًغث  مً ٩ٞان ٖام، بك٩ل الٗالم في واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث ٖضص لٍؼ

 .الخؿاباث مغاظ٘ ٖمل وجىٓم جد٨م التي صولُا اإلاغاظٗت مٗاًحر جىخُض الًغوعي 

 حٗضص م٘ زهىنا وخ٣ى٢ها ممخل٩اتها لخماًت ٦بحرة ؤَمُت واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جمىذ 

تها ٖلى خٟاْا وطل٪ وحكٗبها، وكاَاتها خماص يغوعة بلى باإلاؿاولحن ؤصي ما َظا وب٣ائها، بؾخمغاٍع  ٖمل ٖلى ؤلٖا

 الخالٖب ؤٖما٫ بُنها مً مساَغ قتى مً ومىظىصاتها اإلااؾؿاث َظٍ خ٣ى١  لخماًت ٨٦ُٟل الخاعجي اإلاغاظ٘

ًمً وؤلاَما٫  وطل٪ والتزوٍغ، والٛل ألازُاء خاالث مً اإلاالُت والىزاث٤ اإلاداؾبُت الٗملُاث وؾالمت ؾحر ٍو

له التي وواظباث وخ٣ى١  مؿاولُاث مسخل٠ مً ت ب٩ل بغؤًه ؤلاصالء بلى جَا غ بٖضاص في وهؼاَت خٍغ  . الخ٣ٍغ

 ظض ؤهما وظضها خُض الخؿاباث بمغاظٗت اإلاخٗل٣ت الٗامت الجىاهب ببغاػ خاولىا البدض َظا زال٫ ومً 

ت  باليؿبت وؤما لها، ؤَضاٝ ٖضة جد٤ُ٣ جًمً التي وألاصواث م٣اًِـ ٧ل جخًمً ٧ىجها اإلااؾؿاث في يغوٍع

ُاء ٢اهىها له مىهىنت ومؿاولُاث بىاظباث الخمؿ٪ ًلؼم ٞةهه الخؿاباث اإلاغاظ٘ ُت نض١ يمان إٖل  وقٖغ

لى وكاَها ؾحر ٖملُت وحٗغ٢ل حكل التي اإلااؾؿاث جىاظه التي للمساَغ باليؿبت ؤما الخؿاباث،  اإلاغاظ٘ ٖو

.  جىاظهها التي اإلاساَغ وججىب ابٗاص بم٩اهُت ٖلى الٗمل

 : الفسغيات إخحباز و هحائج. 1

 بةزخباع زانت لىخاثج جىنلىا الشالزت، ٞهىله في اإلاىيٕى ظىاهب إلاسخل٠ وجدلُلىا مٗالجخىا ٞبٗض 

ت م٘ ٖامت وهخاثج الٟغيُاث  :٧اآلحي وهي ؤلا٢تراخاث مً مجمٖى

الث ؤن بلى الىخاثج ؤقاعث :ألاولى للفسغية باليؿبت   ٖلى حؿاٖضٍ الخؿاباث مغاظ٘ وبؾخ٣اللُت مَا

ت ب٩ل بغؤًه ؤلاصالء ظا وهؼاَت، خٍغ . . صخُدت اإلا٣ضمت في اإلا٣ترخت الٟغيُت ؤن ٌٗني َو

 وج٣ُُم ججىب في اإلااؾؿت حؿاٖض اإلاساَغ بصاعة ؤن بلى الىخاثج ؤقاعث :الثاهية للفسغية باليؿبت 

.  صخُدت الشاهُت الٟغيُت بإن ال٣ى٫  ًم٨ىىا لها، جخٗغى ٢ض التي اإلاساَغ

 مساَغ مً الخس٠ُٟ في الخاعجي اإلاغاظ٘ مؿاَمت ؤن ٖلى الىخاثج جغ٦ؼث :الثالثة للفسغية باليؿبت 

.  الشالشت الٟغيُت صخت ًىضر وطل٪ واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث

 :الدزاطة هحائج. 2

 ٞهى٫  مسخل٠ جًمىتها التي الخٟهُلُت الضعاؾت زال٫ ومً اإلاىيٕى ظىاهب إلاسخل٠ بؾخٗغايىا بٗض 

: -  الخالُت الىخاثج بلى جىنلىا البدض، وؤظؼاء

 طاث ؤَغاٝ مً الٗضًض جسضم ووؾُلت اإلااؾؿت َٝغ مً اإلا٣ضمت للمٗلىماث بهخ٣اصي ٞدو اإلاغاظٗت جمشل 

.  وزاعظها اإلااؾؿت في مهلخت



   خبرًخ

 

89 

 

 .وكاَاتها ظمُ٘ حكمل بل اإلااؾؿت في مٗحن وكاٍ ٖلى اإلاغاظٗت ٖملُت ج٣خهغ ال -

غ الخؿاباث مغاظ٘ ٌٗخمض  - .   اإلااؾؿت وا٢٘ جمشل ال اإلاالُت ال٣ىاثم ؤن مً ًخإ٦ض ٖىضما الؿلبي الخ٣ٍغ

. مٗالجتها زم اإلاساَغ وج٣ُُم ٢ُاؽ ٖلى اإلاساَغ بصاعة ٖمل ًتر٦ؼ -

.  ألا٢ل ٖلى ؾىت ٧ل مضة اإلاساَغ ج٣ُُم ٖلى الخاعجي اإلاغاظ٘ ٖمل زُت حؿدىض  -

غ بأعاء اإلاساَغ لضعاؾت هٓام وي٘ في الخاعجي اإلاغاظ٘ ٌؿخٗحن - .   الضازلُحن واإلاغاظٗحن ؤلاصاعة مجلـ وج٣اٍع

 َى الشاهىي  َضٞه ؤما للماؾؿت الخؿاباث ونض١ صخت مً الخإ٦ض َى الخاعجي للمغاظ٘ ألاؾاس ي الهضٝ بن -

غ ٖلى بٖخماصٍ ٖىض وزانت اإلااؾؿت مساَغ ججىب مداولخه .  الؿلبي الخ٣ٍغ

 :وإلاكتراحات الحىضيات. 3

، لهظا صعاؾدىا زال٫ مً   اإلااؾؿت ٖلى : -صعاؾدىا جضُٖم ؤظل مً وجىنُاث ب٢تراخاث ٢ضمذ اإلاىيٕى

حر  حٗاون  وظىص ٖلى الٗمل . - اإلااؾؿت وي٘ لخٟهم الخاعجي للمغاظ٘ السجالث و اإلالٟاث و اإلاٗلىماث ظمُ٘ جٞى

الث له ج٩ىن  ؤن اإلاغاظ٘ ٖلى . - ججىبها ومداولت وج٣ُُمها اإلاساَغ لخدضًض الخاعجي اإلاغاظ٘ و اإلااؾؿت بحن  مَا

ؼ . - للماؾؿت ال٠ًٗ و ال٣ىة ه٣اٍ لخدضًض مهىُت وزبرة  خى٫  بهض١ عؤًه بةصالء الخاعجي اإلاغاظ٘ ٖمل حٍٗؼ

.  مٗالجتها و ج٣ُُمها و لخدضًضَا هٓامُت الٛحر و الىٓامُت للمساَغ اإلااؾؿت ج٣ُُم . -اإلااؾؿت خؿاباث

 :الضعاؾت آٞا١. 4

 ه٣ترخها والبدض بالضعاؾت ظضًغة َامت ظىاهب َىا٥ بإن البدض، َظا في الخىى زال٫ مً لىا جبحن ل٣ض 

 مؿاولُت : -وهي اإلاؿخ٣بل في والخدلُل الضعاؾت مً خ٣ها جىا٫ ؤن هإمل وصعاؾاث البدىر بق٩الُاث لخ٩ىن 

 لخ٣ُُم الخاعجي اإلاغاظ٘ مؿاولُت . -واإلاخىؾُت الهٛحرة للماؾؿاث الىٓامُت اإلاساَغ لخ٣ُُم الخاعجي اإلاغاظ٘

 جىاظه التي للمساَغ الخاعجي اإلاغاظ٘ مىاظهت  -واإلاخىؾُت الهٛحرة للماؾؿاث هٓامُت الٛحر اإلاساَغ

 . واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جىاظه التي للمساَغ الخاعجي اإلاغاظ٘ مغا٢بت . - واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث
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 اإلاغاظ٘ ٢اثمت

I .٘الٗغبُت باللٛت اإلاغاظ 

 ال٨خب. 1

ت اإلاباصت) وعٍايُاجه الخإمحن عبه، ٖبض ببغاَُم ٖلي ببغاَُم. 01  ؤلاقٗإ م٨خبت الٗملُت، والخُب٣ُاث الىٍٓغ

ت والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت  .1998 ؾىت ؤلاؾ٨ىضٍع

ت بحن اإلاغاظٗت ؾُٗض، الضًً کما٫ حجاط، خامض اخمض. 02 ش صاع والخُب٤ُ، الىٍٓغ  الؿٗىصًت، لليكغ، اإلاٍغ

1997. 

 .2000 ،1ٍ نٟاء، صاع ٖمان، ، الخؿاباث لخض٤ُ٢ الخضًض اإلاضزل ظمٗت، خلمي اخمض. 03

اث صًىان ، البىى٥ ج٣ىُاث الُغف، الُاَغ.  04  .2001 الجؼاثغ، الجامُٗت، اإلاُبٖى

 .2007 مهغ، الجامُٗت، الضاع الخإ٦ض، وزضماث اإلاغاظٗت في مخ٣ضمت صعاؾت لُٟي، ؤخمض الؿُض ؤمحن.  05

06 .٤ُ ما٫ بصاعة ًىؾ٠، الغخُم ٖبض جٞى ت ألٖا  ،1ٍ ٖمان، الخىػَ٘، و لليكغ الهٟاء صاع الهٛحرة، الخجاٍع

2002. 

 ،1ٍ ،2ط ٖمان، ، الش٣اٞت صاع اإلاخ٣ضمت، الخؿاباث مغاظٗت ال٣اض ي، ًىؾ٠ خؿحن صخضوح، اخمض خؿحن. 07

2009. 

 .2012 ،1ٍ ٖمان، الخىػَ٘، و لليكغ اإلاؿحرة صاع اإلاساَغ، بصاعة ازغون، و مىس ى هىعي ق٣حري . 08

 النهًت صاع الخىمُت، جد٤ُ٣ في صوعَا و الهٛحرة الهىاٖاث ب٢خهاصًاث هللا، ٖىى الؿالم ٖبض نٟىث. 09

 .1993 ، ال٣اَغة الٗغبُت،

 .2007 ،2ٍ ، مهغ الجامُٗت، الضاع الكغ٧اث، خى٦مت خماص، الٗا٫ ٖبض َاع١ . 10

غ مغ٦ؼ اإلاساَغ، وبصاعة ج٣ُُم ال٩اؾب، ؾُض ال٩اق٠، مدمىص مدمض اإلاىٗم، ٖبض ٖا٠َ. 11  الضعاؾاث جٍُى

 .2008 ال٣اَغة، والبدىر، الٗلُا

ل ؤؾاؾُاث ، خىٟي الٟٛاع ٖبض. 12 ت، الجضًضة، الجامٗت صاع اإلاالُت، وؤلاصاعة الخمٍى  .2002 ؤلاؾ٨ىضٍع

اب ٖبض. 13 ت، الجامُٗت، الضاع الخضًشت، الخاعظُت اإلاغاظٗت ، ٖلي ههغ الَى  .2009 ؤلاؾ٨ىضٍع

اب ٖبض.  14 ؿل والٟؿاص الٛل ٦ك٠ ًٖ الخؿاباث مغا٢ب مؿاولُت ٖلی، ههغ الَى  الضاع ألامىا٫، ٚو

 ،2011 ، الجامُٗت

ٗذ ٖشمان. 15 ل اؾماٖیل، ٞع  .ال٣اَغة الٗابضیً، مُبٗت اإلااؾؿاث، جمٍى

اث صًىان الىخضوي، ؤلا٢خهاص مباصت صخغي، ٖمغ. 16  . الجؼاثغ الجامُٗت، اإلاُبٖى
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 .2009 ،2ٍ ٖمان، والخىػَ٘، قغللً اإلاؿحرة صاع اإلاٗانغ، الخؿاباث جض٤ُ٢ اإلاُاعهت، ٞالح ٚؿان. 17

 .2006 ،1ٍ ٖمان، اإلاؿحرة، صاع اإلاٗانغ، الخؿاباث جض٤ُ٢ اإلاُاعهت، ٞالح ٚؿان. 18

اث صًىان الخؿاباث، وجض٤ُ٢ اإلاغاظٗت نضی٣ی، مؿٗىص التهامی، مدمض. 19 . 2003 ، الجؼاثغ الجامُٗت، اإلاُبٖى

اع الخؿاباث وجض٤ُ٢ اإلاغاظٗت نض٣ًي، َىاَغ مؿٗىص التهامي، مدمض. 20 ( الخُب٣ُُت اإلاماعؾت و الىٓغي  ؤلَا

اث صًىان ، الشالشت الُبٗت  . 2006، الجؼاثغ ، الجامُٗت اإلاُبٖى

ت مً الخؿاباث ومغا٢بت اإلاغاظٗت بىجحن، مدمض. 21 اث صًىان الخُب٤ُ، بلى الىٍٓغ  الجؼاثغ الجامُٗت، اإلاُبٖى

،2003. 

ت الهبان، ؾمحر مدمض  -22 ت، الجامُٗت، الضاع الخُب٤ُ، والُاث اإلاغاظٗت هٍٓغ  .2003 /2002ؤلاؾ٨ىضٍع

ل، اإلاالُت ؤلاصاعة الجىٟاوي، نالر مدمض. 23 ت، والخىػَ٘، اليكغ و للُب٘ الجامُٗت الضاع والخمٍى  مهغ ؤلاؾ٨ىضٍع

، 1998. 

ت، ، الخضًض الٗغبي اإلا٨خب ، اإلاا٫ عؤؽ ؤؾىا١ في الاؾدشماع ؤصواث َىضي، ببغاَُم مىحر. 24  .1999 ؤلاؾ٨ىضٍع

 والخىػَ٘، واليكغ للضعاؾاث الجامُٗت اإلااؾؿت واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث وجىمُت اصاعة ظىاص، هبُل. 25

 .2007 ،1ٍ لبىان، بحروث،

 : املركسات. 2

 الدكحىزة -

 ٚحر صولت ص٦خىعة اَغوخت وجىمُتها، صٖمها وؾبل واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث وا٢٘ زل٠، ٖشمان. 26

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ميكىعة،  . الجؼاثغ ظامٗت ، الدؿُحر ٖو

 املاطتر و املاحظحير -

غ في واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث صوع  ٢اعة، ابدؿام. 27  قهاصة لىُل مظ٦غة بالجؼاثغ، الؿُاخت ٢ُإ جٍُى

٤ اإلااظؿخحر،  .2011 جلمؿان، بل٣اًض، کغ بى ياب ظامٗت الضولي، الدؿٍى

 ٢ُإ في الٗاملت اإلاهاٝع في اإلاساَغ بصاعة جُٟٗل في الضازلي اإلاض٤٢ صوع  اإلاضَىن، ببغاَُم عباح ببغاَُم. 28

ل و اإلاداؾبت في ماظؿخحر عؾالت ٚؼة،  .2011 ٚؼة، الاؾالمُت، الجامٗت ميكىعة، الخمٍى

٣ُت الؿُاؾاث اهجاح في التروٍج صوع  ٢ُٗض، ابغاَُم. 29  عؾالت واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث في الدؿٍى

 .2008 الجؼاثغ، وع٢لت، ظامٗت ميكىعة، ٚحر الا٢خهاصًت، الٗلىم في ماظؿخحر

 ، الدؿُحر ٖلىم في ماظؿخحر قهاصة لىُل جسغط مظ٦غة الجؼاثغ، في الخاعظُت اإلاغاظٗت ، ًسل٠ بً ؤما٫.  30

 .2002 ، الجؼاثغ ظامٗت
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ل حكُضة، نىعٍت. 31  لىُل مخُلباث يمً م٣ضمت مظ٦غة الجؼاثغ، في واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جدٍى

 .2011/2012 ،3 الجؼاثغ ظامٗت مالُت، و ه٣ىص ٕٞغ ، الا٢خهاصًت الٗلىم في اإلااظؿخحر قهاصة

 SCIS ومكخ٣اجه الاؾمىذ ماؾؿت خالت صعاؾت الا٢خهاصًت، اإلااؾؿت في اإلاساَغ وم٩اهت صوع  ٖبضلي، لُُٟت. 32

 ٧لُت الكغ٧اث، خى٦مت و الاٞغاص اصاعة جسهو ميكىعة، ٚحر اإلااظؿخحر قهاصة لىُل جسغط مظ٦غة ؾُٗضة،

ت الا٢خهاصًت الٗلىم لىم والخجاٍع  .2011/2012 جلمؿان، بل٣اًض، ب٨غ ؤبي ظامٗت ، الدؿُحر ٖو

 عؾالت الجؼاثغ، في جُب٣ُها ام٩اهُت ومضي الضولُت اإلاٗاًحر اإلاىٓىع  مً اإلاداؾبي الخض٤ُ٢ ماػون، امحن مدمض. 33

ت الٗلىم في ماظؿتر  .2011 /3،2010 الجؼاثغ ظامٗت ميكىعة، الخجاٍع

مت، لیلی َُضوب. 34  الٗلىم في ماؾتر قهاصة لىُل جسغط مظ٦غة الكغ٧اث، خى٦مت لجىصة ٦مضزل اإلاغاظٗت ٍع

ت،  .الجؼاثغ وع٢لت، مغباح، ٢انضي ظامٗت الخجاٍع

 يمً جضزل مظ٦غة واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث في ألاصاء لخدؿحن ٦ألُت الخى٦مت صاصة، بً الضًً زحر.  35

 الٗلىم ٧لُت واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث حؿُحر جسهو ، الدؿُحر الٗلىم في اإلااؾتر قهاصة مخُلباث

 .2012 /2011وع٢لت، ظامٗت ، الدؿُحر و الا٢خهاصًت

ت، اؾماء. 36  مظ٦غة الجؼاثغ، في الا٢خهاصي الىمى ٖلى واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جإَُل ؾُاؾت ازاع ػاٍع

 مىخىعي، ظامٗت ، الدؿُحر ٖلىم و الا٢خهاصًت الٗىم ٧لُت اإلااؾؿاث، مالُت و ه٣ىص ، اإلااؾتر قهاصة لىُل م٨ملت

 .2011 ، ٢ؿىُُىت

 املجاالت. 3

غ. 37  الىاصي، ظامٗت واإلاالُت، الا٢خهاصًت الضعاؾاث مجلت الجؼاثغ، في اإلاغاظٗت مهىت مماعؾت وا٢٘ ، ٖؼة الاَػ

ٕ5، 2012. 

 مجلت ،(اإلاٛغبُت واإلامل٨ت وجىوـ الجؼاثغ بحن م٣اعهت صعاؾت) الخؿاباث مداٞٔ مؿاولُاث ، قغیٟي ٖمغ. 38

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم  .2012 ،01 ؾ٠ُُ ظامٗت ،12 ، ، الدؿُحر ٖو

 واملساطيم اللىاهين. 4

ضة ،  01 /10 ع٢م اإلاالُت ٢اهىن  اإلاالُت، وػاعة. 39 ت للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  28 في اإلااعزت ،42 الٗضص ، الجؼاثٍغ

. 22 اإلااصة الجؼاثغ، ،2010 ًىهُى 11 اإلاىا٤ٞ 1431 ٖام عظب
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 امللحليات. 5

ني هٓام ا٢امت اَمُت ًخي، صَعـ خؿحن، عخُم.40  اإلااؾؿاث وجإَُل صٖم في الا٢خهاصًت للمٗلىماث َو

 واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث الخإَُل مخُلباث: الضولي اإلالخ٣ى في مضازلت ، الجؼاثغ خالت واإلاخىؾُت الهٛحرة

لي، بً خؿِبت ظامٗت الٗغبُت، الضو٫  في ل 18 /17ًىمي الكل٠، بٖى  .2006 اٍٞغ

الم َلخت، بً نلُدت. 41  ٖلى ال٣ًاء ٖلى وصوعَا واإلاخىؾُت الهٛحرة للماؾؿاث اإلاالي الضٖم مٗىش ي، بٖى

 ظامٗت الٗغبُت، الضو٫  في واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جإَُل مخُلباث خى٫  صولي ملخ٣ى:  في مضازلت البُالت،

لي بً خؿِبت ل 17/18 ًىمي الكل٠، ، بٖى  .2006 اٍٞغ

 والاصاعي، اإلاالي الٟؿاص مً للخض البىى٥ خى٦مت الُاث جُٟٗل في الخؿاباث مداٞٔ صوع  مدمضي، الٗالي ٖبض. 42

ني خى٫  ملخ٣ى  06/07 ،03 الجؼاثغ ظامٗت والاصاعي، اإلاالي الٟؿاص مً للخض ٦ألُت الكغ٧اث خى٦مت: خى٫  الَى

 .2012 ماي

 اإلالخ٣ى لٟٗالُاث م٣ضمت مضازلت اإلاالُت، اإلاساَغ إلصاعة اؾتراجُجي مضزل ٢اش ي، ٖال٫ قاللي، ال٣اصع ٖبض. 43

ا اإلاالُت اإلاساَغ بصاعة:  خى٫  ألاو٫  الضولي غة، ؤولخاط امدىض آ٦لي ظامٗت الٗالم، صو٫  ا٢خهاصًاث ٖلى وؤزَغ  بالبٍى

مبر 26/26: ًىم  .2013 هٞى

 ٦إلُت الكغ٧اث خى٦مت ْل في الضازلُت اإلاغاظٗت وؤصاء ٞٗالُت هللا، ي٠ُ الهاصي مدمض واس ي، صع مؿٗىص. 44

ني ملخ٣ى في مضازلت وؤلاصاعي، اإلاالي الٟؿاص مً للخض  اإلاالي الٟؿاص مً للخض ٦إلُت الكغ٧اث خى٦مت خى٫  َو

. بؿ٨غة ، زًُغ مدمض ظامٗت ،2012 ماي7/ 6 ًىمي والاصاعي،

 الخ٠ُ٨ مخُلباث و الٗغبُت الضو٫  في اإلاخىؾُت و الهٛحرة اإلااؾؿاث جىاظه التي الخدضًاث ، بغوصي وٗمت. 45

 الضو٫  في واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جإَُل مخُلباث خى٫  الضولي اإلالخ٣ى في مضازلت الٗاإلاُت اإلاؿخجضاث م٘

ل 18  -17 ًىمي ، الجؼاثغ الكل٠، ظامٗت الٗغبُت،  .2006ابٍغ
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