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ئذ ًبدأ غمل املدكم غىدما ًيخهي غمل , املداطب  جخمثل مهىت الخدكيم في الػمل إلاهخلادي ملا كام به

الخؿىاث التي ًدددَا مظبلا في  املداطب، خيث ًلىم املدكم باجباع غدة ئحساءاث جخمثل في مجمىغت مً

ضىزة بسهامج جدكيم، و جخػؼ مهىت الخدكيم ئلى الالتزام بخؿبيم مػاًير دوليت ملبىلت غمىما و مخػازف غليها 

ا َيئاث ومىظماث مهىيت مخخطت و مػترف غلى املظخىي املدلي و الدولي، َرٍ بها دوليا لػمان  املػاًير جطدَز

س في جدليم الهدف السةيس ي لػمليت الخدكيم و املخمثل في ئبداء زأي خٌى اللىاةم املاليت غً م ئضداز جلٍس  ؾٍس

  .نهاًت غمليت الخدكيم

ؾسف مدكم الحظاباث أزىاء ول مسخلت مً  ئن وحىد مػاًير مهىيت خاضت بمهىت الخدكيم، و اطخخدامها مً

خاالث الغش  مساخل ئحساء غمليت الخدكيم،َرا ال ًىفي اخخماٌ غدم اخخىاء اللىاةم املاليت غلى أي خالت مً

هظسا لػدة أطباب حػىد ئلى املدكم أو املداطب أزىاء كيامهم بأغمالهم داخل املإطظت  أو ألاخؿاء و التي جيخج

م الخؿأ و َرا زاحؼ في بػؼ ألاخيان لىلظ خبرة  املداطب   املدكم أوجيىن َدٍ ألاخؿاء مخػمدة أو غً ؾٍس

َرا ما ًإدي ئلى اخخماٌ أن  ة في الليام بػملياث الحظاب  لدكتها ، ودديج غدم اطخػماٌ جىىىلىحيا أو

 .ًطدز املدكم زأًا غير مالةم خٌى كىاةم ماليت

هديجت  ًإزس في اللىاةم املاليت باملإطظت، خاضت و أهه أَم الػىاضس الري جخػمىه نٌػخبر املخصون الظلعي م

ادة أو اليشاؽ مً لت مػيىت مً أزباح أو خظاةس بأي ٍش ؾسق الخلييم  هلظ كد ًيخجان بظبب اخخياز ؾٍس

َى الص يء الري ًإهد أَميت  للمخصوهاث، و هرلً مدي دكت خطس همياث غىاضس املخصون املخخلفت، و

س غً إلافطاح مً الىمياث التي جملىها املإطظت طىاء بمخاشهنها أو لدي مخاشن  ؾسف املدكم غىد ئضداز جلٍس

  .الغير و هرلً ؾسق الخلييم و الجسد املخبػت

هظام  َدف جدكيم غىاضس املخصون طيخدطل املدكم غلى مػلىماث خٌى مدي هفاًت أحل جدليم و مً

هخاةج  بىاءا غلى هؿاق و جىكيذ جدكيله السكابت الداخليت الخاص بدوزة املخصون، هأطاض لخددًد ئحساءاث و

أن جظهس في غىاضس دوزة املخصون  ول ألاخؿاء و الاهدسافاث التي ًمىً أحل الىشف غً َرا الىظام مً جلييم

ٍس بغير جدفظ بشأن  و التي حشيل مخاؾس غلى مظخخدمي اللىاةم املاليت، خاضت ئذا وان املدكم كد أضدز جلٍس

 .املخصوهاث

 إشكالية البحث . 1

  :هؿسح إلاشياليت الخاليت  مً خالٌ ما طبم

؟  داخل املإطظتَى دوز املدكم في غبـ ميياهيزماث املخصون  ما

خفسع    :ا الدظاٌؤ السةيس ي ئلى ألاطئلت الفسغيت الخاليتٌذ ٍو

 ما َى دوز املدكم و كيمخه داخل املإطظت ؟-  1

 َل غمليت جدكيم غىاضس دوزة املخصون دوز في جدظين غمل املإطظت ؟- 2 

  ما هي الطػىباث التي ًخللاَا املدكم في جدكيم غىاضس دوزة املخصون ؟– 3
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   الفزضيات 2. 

 :فترع ما ًلين خالٌ الدظاؤالث الفسغيت الظابلتن م

 املدكم داخل املإطظت وشهه هجميؼ الػاملين  و َى مىظف غادي  -  1 

املخصون مً بين اخد الػىاضس ألاطاطيت لألضٌى في الػدًد مً املإطظاث ملا له مً جأزير مباشس غلى    -  2

 .ألاداء املالي للمإطظت 

 . ٌػد جدكيم املخصون ميلف و غادة ما ٌظخدىذ غلى مػظم حهد ووكذ املدكم  -  3 

  :أهمية املوضوع . 3

ؾسف مظخخدمي اللىاةم املاليت للمإطظت خاضت  بين املىاغيؼ ألاهثر اَخمام مً  حػخبر مهىت الخدكيم مً

اللىاةم جمدَم بمػلىماث ماليت و مداطبيت ٌظخخدمىنها في اجخاذ  َرٍ املالن و املظاَمين في املشسوع، ألن

ت، و بالخالي فان غمليت جدكيم اللىاةم املاليت للمإطظت حػخبر املسآة التي حػىع مدي ضدق  كسازاتهم إلاداٍز

  .نهاًت الفترة املاليت هخاةجها في وصحت و مىغىغيت

الفػاٌ والسةيس ي خدمت ألصحاب املشسوع وغماها لحماًت ألاضٌى  جم الاَخمام بمىغىع الخدكيم بظبب دوزٍ

و الاطخخدام ألامثل للمىازد الاكخطادًت مً خالٌ الحماًت املادًت و املداطبيت غد املخاؾس التي ًمىً أن 

 .جخػسع لها أضٌى وممخلياث امليشأة مثل الغش والتزوٍس و ازجياب ألاخؿاء

حػخبر مػاًير الخدكيم املبادب الػامت التي جىظم غمليت الخدكيم لحظاباث املإطظت، باطخخدام ئحساءاث مػيىت 

وزاء غمليت الخدكيم، وال شً أن جؿىز مفاَيم الخدكيم و املػاًير  للىضٌى ئلى ألاَداف الىاحب جدليلها مً

مإخسا َرا أدي ئلى الاَخمام الىبير بالخدكيم لدوزة املخصون و ئبساش دوز و هفاءة املدكم للخػسف  الخاضت به

هلاؽ الػػف  هلاؽ اللىة و ألاخؿاء و الغش و جلدًس املخاؾس املدخملت و جلييمها الهدشاف غلى مىاؾً

 .ألوشؿت دوزة املخصون و اكتراح جدظيىاث له

س غً سي باليظبت للسكابت الػامت  ئن الخدكيم و ئغداد الخلاٍز ألاداء املالي واملداطبي للمإطظت ٌػد غامل حَى

س غنها أو ًخم الحطٌى غليها   .باغخباز أن غمليت الخدكيم جىفس املطداكيت في املػلىماث التي ًخم الخلٍس

هظام السكابت الداخليت بغسع الخخؿيـ لػمليت  َرٍ املطداكيت مً خالٌ جلييم مدي فػاليت وجخدلم

املخاؾس ألحل  املدكم الىثير مً حهاث الخدكيم والري ًىاحه الخدكيم وحمؼ أدلت ئزباث ًخم الحطٌى غليها مً

س خظب الخؿت إلاطتراجيجيت غملهحمؼ البياهاث واملػلىماث خالٌ   وجلدًمها في املىغد املددد إلغداد الخلٍس

 .املػخمدة

خاللها أزع  َرا البدث بديث ًيىن دزاطت غمليت واكػيت جلمع مً أَميت ئغداد َرا املىؿلم جىمً ومً

س والري ًخىحب أن ًيىن غالي الىفاءة في  الىاكؼ للمخاؾس الحليليت التي ًىاحهها املدكم خالٌ ئغدادٍ للخلٍس

س ملخخري اللساز ذاث مطداكيت  ظل جدليم أَداف الخدكيم املسحىة بدليل الخدكيم الػام، وجلدًم جلاٍز

 .وخظب خؿت الخدكيم إلاطتراجيجيت

أهداف املوضوع  . 4

  :يهدف البحث إلى مايلي
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ت؛  - الخػسف غلى واكؼ مهىت الخدكيم و مدي جؿبيلها باملإطظت الاكخطادًت الجصاةٍس

مدي اغخماد املدكم غلى املػاًير الحدًثت ملهىت الخدكيم و أزس ذلً في جلدًم مػلىماث ضادكت ألصحاب  - 

املشسوع؛ 

 .الطػىباث التي ًخللاَا املدكم في جدكيم غىاضس دوزة املخصون -

 .غمليت جدكيم غىاضس دوزة املخصون و دوزَا في جدظين غمل املإطظت - 

أسباب اختيار املوضوع . 5

  :كبيل الطدفت، و ئهما ٌػىد ألطباب مىغىغيت و ذاجيت  ئن اخخيازها لهرا املىغىع ليع مً

ألاسباب املوضوعية . 1 –

ت، بظبب جصاًد أَميت املػلىماث  -  جصاًد أَميت و غسوزة ئحساء الخدكيم للمإطظاث إلاكخطادًت الجصاةٍس

املداطبيت خاضت بػد الخدّىالث الاكخطادًت التي شهدَا املديـ الري جيشـ فيه؛ 

َرا البدث؛  ئمياهيت الحطٌى غلى املساحؼ و املطادز املخػللت باحساء - 

  .هدزض فيه ٌػخبر املىغىع مدل البدث مسجبـ بالخخطظ الري هىا - 

ألاسباب الذاثية  . 2 –

املظاَمت في ئزساء املىخبت الىؾىيت و الػسبيت ببدىر حدًدة جىاهب جؿىز مهىت الخدكيم ؛  -

السغبت وامليٌى الشخص ي لإلَخمام بالبدث في ميدان الخدكيم؛  - 

فخذ املجاٌ أمامىا هباخثين للبدث في املظخلبل في ميدان الخدكيم؛  - 

باغخباز أن وكذ ئحساء البدث ًخماش ى مؼ الخغيراث و الخؿىزاث الجدًدة للمػاًير الدوليت للخدكيم ؛  - 

بين املىاغيؼ و املىاكشاث الظاخىت التي جؿسح خاليا بين الباخثين و املهىيين  َرا امليدان مً ٌػخبر البدث في - 

ين املدلي و الدولي  .غلى املظخٍى

منهج البحث . 6

  :الدزاطت طىلىم باجباع املىهجيت الخاليت  لخدليم ألاَداف املسحىة مً َرٍ

الناحية النظزية  منهجية البحث من6.1

َرا اللظم باالغخماد غلى ألاطلىب الىضفي الخدليلي ألَم ما وزد في الىخب واملساحؼ الػسبيت   طيخم ئهجاش

  .وألاحىبيت و البدىر الػلميت و امللخلياث وامللاالث والدوزٍاث الطادزة في مجاٌ البدث

منهجية البحث من الناحية التطبيقية  2. 6

ت مً الجاهب الػملي ًخػمً أحل الحطٌى غلى ول  دزاطت خالت ئخدي املإطظاث الاكخطادًت الجصاةٍس

 .إلاشياليت املؿسوخت في البدث املػلىماث الالشمت و اطخخدامها في إلاحابت غً

  :و ذلً باالغخماد غلى ألادواث الخاليت

الىخب و البدىر واملجالث و امللخلياث الػلميت؛  -

ازاث و املالخظاث امليداهيت؛  -  الٍص

 .امللابالث الشخطيت و املىاكؼ إلالىتروهيت - 

دراسات سابقة . 7
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هي زطالت  ، وبابقي عبدالقادر أحمد أَم الدزاطاث الػلميت املسجبؿت بالبدث، دزاطت الؿالب مدظً  مً

مدى اعتماد مزاقب الحسابات على ":  بجامػت ضىػاء، اليمً بػىىان2002حامػيت في املاحظخير لظىت 

الدزاطت مدي اغخماد مساكب الحظاباث غلى غىاضس السكابت  َرٍ و وان الهدف مً ."عناصز الزقابة الداخلية

مه الداخليت غىد جيليفه بمهمت الخدكيم، ئذ ٌظعى مساكب الحظاباث مً للسكابت الداخليت ئلى الىكىف  جلٍى

غلى دزحت مػلىليتها ومدي ئمياهيت الاغخماد غليها في جىفير غمليت الخدكيم في جددًد ئحساءاث الخدكيم 

واملخمثلت في ئبداء السأي الفني املداًد غً مدي جمثيل  أداء املهمت املىاؾت به املدكم مً املىاطبت والتي جمىً

 .البياهاث املاليت للمسهص املالي

خطة البحث . 8

أحل إلاحابت غلى الدظاؤالث املؿسوخت في إلاشياليت و جدليلا ألغساع البدث جم جلظيم مدخىي املىغىع   مً

  :ئلى زالزت فطٌى وفم الخؿت الخاليت

جىاٌو غمىمياث خٌى الخدكيم مً خالٌ مـاَيت الخدكيم و مػاًير ألاداء املنهي للخدكيم و هيفيت : الففص ألاألاو 

س غمليت الخدكيم   .الخخؿيـ لخىفير غمليت الخدكيم و أدلت إلازباث في الخدكيم و هيفيت ئغداد جلٍس

و مـاَيت  خالٌ الخؿسق ئلى مفهىم وظيفت الخخٍصً جدكيم غىاضس دوزة املخصون مً جىاولىا فيه: الففص الثاني

غىاضس دوزة املخصون و هيفيت حسد و جلييم املخصوهاث و الخىضيف املداطبي لدوزة املخصون و في ألاخير أَميت 

  .و أَداف و ضػىباث جدكيم غىاضس دوزة املخصون

أحل الخىضل ئلى جدليم أَداف   ، مًمستغانم– متيجيدزاطت ميداهيت بمإطظت  جىاولىا فيه: الففص الثالث

و وضف مستغانم  – متيجيئلى جلدًم الخدكيم في الجصاةس زم جلدًم ملإطظت  البدث، خيث جؿسكىا فيه

ً هىهي بدثىا في ألاخير بخاجمت غامت حشخمل غلى ئخخباز  و حظيير املخصوهاث زم طيروزة غملياث الخمٍى

مىاكشت و ئخخباز الفسغياث، زم ئغؿاء مجمىغت  الفسغياث املؿسوخت في إلاشياليت والىخاةج املظخخسحت مً

 .الىخاةج الػامت للبدث و خخاما باكتراخاث خٌى املىغىع مً

مفادر البحث . 9

م البدث   ٌػخمد البدث غلى مطادز مخىىغت باللغت الػسبيت و اللغت الفسوظيت، و جم الحطٌى غليها غً ؾٍس

هي جخخظ ولها في مػالجت ول حىاهب البدث بشيل مباشس و  املىخبي و امليداوي والبدث في شبىت الاهترهيذ و

غير مباشس، خيث حشخمل غلى الىخب واملجالث والبدىر والدزاطاث و مىاكؼ شبىت الاهترهيذ، الىطىص 

ازة امليداهيت للمإطظت مدل الدزاطت  .  اللاهىهيت و الٍص

صعوبات البحث .10 .

املىخبت و أحدَا   ضػىباث هثيرة في الجاهب الىظسي، ألهني وحدث طهىلت في الحطٌى غلى الىخب مً  لم أواحه

  .املىاكؼ إلالىتروهيت و امللخلياث الػلميت مخىفسة و هرلً طاغدجني بػؼ البدىر التي حلبتها مً

 :هي ضػىباث غير كاطيت وبػؼ اٌأما في الجاهب الخؿبيلي فىاحهت 

 ضػىبت الىضٌى ئلى مػلىماث وافيت و ذلً للشسوؽ املىخهجت مً كبل املإطظت و خطىضياتها *- 
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 :جمهيذ

َىان حهاعغا بحن اإلاالن والضابىحن و اإلاجىناث ألازغي التي حؿخسضم اللىابم اإلاالُت مً هاخُت،   إطا وان       

اللىابم اإلاالُت ؾخيىن مخدحزة، نالوة  َظٍ هاخُت ؤزغي فئن وإصاعة اإلاؤؾؿت التي جخىلى إنضاص اإلاهلىماث مً

نلى طلً ول اإلاهلىماث التي جخػمنها اللىابم اإلاالُت لها ؤَمُت اكخطاصًت هبحرة باليؿبت إلاخسظي اللغاعاث، و 

 الخدلم بشيل مباشغ مً ؾاإلاا ؤن مؿخسضمي اإلاهلىماث اإلاالُت جىلطهم الخبرة ؤو ًىحض ما ًمىههم مً

. الهىامل مجخمهت جبحن مضي الخاحت إلى الخضكُم  اإلاهلىماث التي ٌؿخسضمىجها، َظٍ

الصخظ         فالخطٌى نلى مهلىماث مالُت صخُدت و ضاصكت، ًلىم بخإهُضَا مضكم الخؿاباث بانخباٍع

ل نلمُا و نملُا لفدظ اللىابم اإلاالُت للمؤؾؿت وهظا جلُُم مضي الانخماص نلى اإلاباصا  اإلاضعب واإلاَؤ

 .اإلاداؾبُت اإلالبىلت نمىما نىض إنضاص اللىابم اإلاالُت

الخضكُم َى إبضاء الغؤي الفني اإلاداًض خٌى مضي جمثُل اللىابم اإلاالُت للمؤؾؿت للمغهؼ اإلاالي  الهضف مً

 .الخلُلي لها

زالٌ إجبام مىهجُت جضكُم مهُىت و الخلُض الطاعم باإلاهاًحر اإلاهىُت  ًيىن إال مً َظا الهضف لً إن جدلُم  

ت إلاؼاولت  .اإلاهمت َظٍ للخضكُم و التي حشيل اإلاغحهُت الىكٍغ

َظا اإلاجاٌ مً زالٌ مىاكشت زمؿت ؤفياع عبِؿُت نلى  ؤحل جىغُذ ؤهثر خٌى الخضكُم ًخم الخىؾو في و مً

 .شيل مباخث

و  هكغا ألَمُخه واهذ كضًما الخهغف نلى ؤن مماعؾخه  ماَُت الخضكُم بضاًت مً املدحث ألاو هدىاٌو في         

سُت التي مغ طلً مً بها، زم إنؿاء ؤَم الخهاٍعف اإلاىغىنت له، ؤَضاف و  زالٌ الخؿغق إلى اإلادؿاث الخاٍع

  .ؤهىام الخضكُم

ا اإلاىحه  املدحث لثاوي          .الغبِس ي لهمل اإلاضكم هدىاٌو فُه مهاًحر ؤصاء و مماعؾت الخضكُم بانخباَع

ؤحل جىكُم جىفُظ  هخهغف نلى مىهجُت الخضكُم وغغوعة إنضاص زؿت حُضة و شاملت مً  املدحث لثالحفي        

  .هخابج حُضة نملُت الخضكُم و الخطٌى نلى

غ نملُت الخضكُم، مً هدىاٌو فُه  املدحث لز بع        الخهٍغف و الخطابظ و  ؤصلت ؤلازباث التي حهخبر حَى

  .ألاهىام و اإلادضصاث ألاؾاؾُت لخىفحر ؤصلت ملىهت باليؿبت للمضكم

ج جهاةي لهملُت  املدحث لخامظهدىاٌو في  و ؤزحرا       غ ًإحي هخخٍى غ مضكم الخؿاباث بانخباع ؤن الخلٍغ  جلٍغ

غ الغؤي الفني اإلاداًض ججاٍ الخضكُم ؤَم ما ًجب ؤن ًخػمىه اللىابم اإلاالُت و مضي فهالُت ؤهكمت  الخلٍغ

 .اإلاؤؾؿت
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مـاهيتث لخذكيمث:  املدحث ألاو 

الضالت نلى ألاخضار الاكخطاصًت التي  ٌهخبر الخضكُم الهملُت اإلاىخكمت للخطٌى نلى ألاصلت و اللغاءة          

بها اإلاؤؾؿت، بئجبام ؤؾلىب منهجي واؾخسضام ؤصواث هفُلت للىضٌى إلى عؤي فني مداًض خٌى مضي  كامذ

  .صاللت اللىابم اإلاالُت الخخامُت للمؤؾؿت للمغهؼ اإلاالي الخلُلي لها

ؤَم الخهاٍعف اإلاخضاولت بحن بَظا اإلابدث بخلضًم نمىمُاث خٌى الخضكُم، هبضؤَا  ؾىلىم مً زالٌ         

هىحؼ ألاَضاف ألاؾاؾُت مً اللُام  مسخلف ألاؾغاف اإلاهىُت بدىكُم ومماعؾت مهىت الخضكُم، وفي ألازحر

 .بهملُت الخضكُم و ألاهىام اإلاسخلفت للخضكُم

حعزيفث لخذكيمث: ــألاو  اطلبث و

 :ضضعث نضة حهاٍعف خٌى الخضكُم ؤَمها ماًلي        

  لخعزيفث ألاو :  للزرث ألاو 

نملُت إهخلاصًت لللىابم اإلاالُت الخخامُت مً زالٌ فدظ حمُو الضفاجغ و : " ٌهغف الخضكُم نلى اهه       

 هي نملُت جمىً السجالث اإلاداؾبُت ، و هظا الخدلم مً مضي مؿابلت نىاضغ اللىابم للىاكو الفهلي لها، و

مداًض خٌى مضي صاللت اللىابم اإلاالُت للمغهؼ اإلاالي الخلُلي لها و مضي الالتزام  إبضاء عؤي فني اإلاضكم مً

  .1 "بخؿبُم اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها

 لخعزيفث لثاويث:  للزرث لثاوي

ل ومؿخلل، بغُت إنؿاء عؤي مهلل نلى هىنُت و مطضاكُت  ازخباع جلني ضاعم مً "       ؾغف مضكم مالي مَؤ

اإلاهلىماث في ول  َظٍ اإلاهلىماث اإلاالُت اإلالضمت مً ؾغف اإلاؤؾؿت و نلى مضي اخترام الىاحباث في إنضاص

 ٌ اإلاهلىماث للطىعة الطاصكت و  َظٍ بها، في مضي جمثُل الكغوف ونلى مضي اخترام اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاهمى

 . 2"اإلاؤؾؿت هخابج  للىغهُت اإلاالُت و

 لخعزيفث لثالحث:  للزرث لثالح

ىُت نلى ؤن الخضكُم الخهاٍعف التي كضمذ للخضكُم هظلً ما طهغجه و مً         َى  لجىت حمهُت اإلاداؾبت ألامٍغ

لت  " :  نملُت مىخكمت للخطٌى نلى ألاصلت اإلاغجبؿت بالهىاضغ الضالت نلى ألاخضار الاكخطاصًت و جلُُمها بؿٍغ

 هخابج طلً إلى ألاؾغاف  الهىاضغ إلاهاًحر اإلاىغىم، زم جىضُل َظٍ صعحت مؿاًغة مىغىنُت لغغع الخإهض مً 

  .3 "اإلاهىُت

  ضخيخاجث لخعزيفث لعام:  للزرث لز بع

غ نً َى حمو و جلُُم ألاصلت نً        طلً، و  اإلاهلىماث لخدضًض مضي الخىافم مو اإلاهاًحر اإلالغعة ؾلفا و الخلٍغ

  .ًجب ؤصاء الخضكُم بىاؾؿت شخظ هفء و مؿخلل

  :هي َامت الخهٍغف الؿابم مطؿلخاث و نباعاث ًخػمً

                                                           
1
 .01 ،ص 2003محمد التھامً طواھر ومسعود صدٌقً، المراجعة وتدقٌق الحسابات، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،   

2
  Lionel collins ,Gérard Valin, op.cit , p, 21. 

3
 .06 ،ص 2002محمد سمٌر الصبان وعبد الوھاب نصر علً، المراجعة الخارجٌة ، الدار الجامعٌة، القاھرة،   
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 اإلاهلىماث و اإلاهاًحر اإلالغعة ؾلفا؛  -

 حمو و جلُُم ألاصلت؛  -

 الصخظ الىفء و اإلاؿخلل؛  -

غ   - الخلٍغ

ؾغف اإلاضكم وفلا للمباصا  و ال ًلطض باإلاهاًحر اإلالغعة ؾلفا مهاًحر الخضكُم، إهما ًخم جدضًضَا مً       

م ملاعهت اإلاهلىماث   هظلً، زم ًخم إحغاء الخضكُم ن1ًاإلاخهاعف نليها و وفلا إلاؼانم ؤلاصاعة  اإلاداؾبت   )ؾٍغ

ؤصاء  مً مو جلً اإلاهاًحر اإلاىغىنت مؿبلا، و ًجب نلى اإلاضكم ؤن ًلم باإلاؼانم ختى ًخمىً (اللىابم اإلاالُت 

 .الخضكُم نلى هدى مالبم

أهذ فث لخذكيمث: وي اطلبث لثا

  .جلؿُم ؤَضاف الخضكُم إلى ؤَضاف نامت و إلى ؤَضاف مغجبؿت بالهملُاث اإلاالُت  ًمىً      

   2: هذ فث لعامتثللخذكيمثألاثجخمثلثفيث لعىاصزث لخاليتث: للزرث ألاو 

 .إبضاء عؤي فني -الهغع و ؤلافطاح؛  -الخلىق و الالتزاماث؛ ؛  - الخلُُم و الخسطُظ؛ - الدسجُل اإلاداؾبي؛ -

ؤن اإلاهالجت اإلاداؾبُت  زالٌ إحغاء نملُت الخضكُم ٌهمل اإلاضكم نلى الخدلم مً  مً: لدسجيلث اداضبيث. أ

كض جمذ وفلا للمباصا اإلاداؾبُت اإلالبىلت نمىما، و ؤن ول الىزابم اإلاضنمت لهظا الدسجُل مىحىصة فهال و ؤجها 

مخهللت بإضل ألاخضار اإلاالُت التي وكهذ، هإن ٌسجل مثال اإلاداؾب الخطٌى نلى مهضاث اإلاىخب اهؿالكا 

  .وضل الاؾخالم -الفاجىعة؛  -وضل الؿلبُت؛  : اإلاؿدىضاث الخالُت مً

 ًخهلم َظا الهضف في جدضًض ما إطا واهذ ألاضٌى والالتزاماث وخلىق اإلاالن : لخلييمثألاث لخخصيصث. ب

اللىابم اإلاالُت وفلا لللُم اإلاىاؾبت التي ؤهخجها الىكام اإلاداؾبي  و اإلاطغوفاث كض جم إصعاحها غمً وؤلاًغاصاث

سُت و ؤن الخيلفت كض جم جسطُطها نلى هدى مالبم نلى  َظٍ مثل حسجُل ألاضل الثابذ وفلا الخيلفت الخاٍع

 .زالٌ ؤلاَخالن الفتراث اإلاداؾبُت مً

ٌ  زالٌ حهضف الخضكُم مً بها  َظا البىض إلى غغوعة جلُُم ألاخضار اإلاداؾبُت وفلا للؿغق اإلاداؾبُت اإلاهمى

الهملُت في  هؿغق إَالن الاؾدثماعاث ؤو إؾفاء اإلاطاٍعف ؤلانضاصًت و جلُُم اإلاسؼوهاث زم جسطُظ َظٍ

 .الخؿاباث اإلاهىُت، و باوسجام مو اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلالبىلت كبىال ناما

ؤن ول نىاضغ ألاضٌى هي ملً للمؤؾؿت و  َظا البىض الخإهض مً  ٌهمل الخضكُم في: لحلوقثألاثالالتز ماث. ج

هي فهال الخلىق  ؤن الخطىم التزام نليها، بخدضًض ما إطا واهذ الخلىق و الالتزاماث اإلاضعحت في اللىابم اإلاالُت

ش مدضص   .و الالتزاماث التي نلى اإلايشإة في جاٍع

 ًلىم اإلاضكم بخدضًض ما إطا واهذ ميىهاث اللىابم اإلاالُت كض جم ججمُهها ؤو فطلها و : لعزضثألاثإلافصاح. د

 ؾغف اإلاؤؾؿت مً ٌهخبر نمل اإلاضكم جمهُضا لهغع اللىابم اإلاالُت مً .وضفها و ؤلافطاح ننها نلى هدى مالبم

                                                           
1
لفٌن أرٌنز وجٌمس لوبك، المراجعة مدخل متكامل، ترجمة، محمد محمد عبد القادر الدٌسطً وأحمد حجاج، دار المرٌخ للنشر، المملكة العربٌة  أ 

 207 ،ص2009السعودٌة، 
2
 .24 ،ص2004صدٌقً مسعود، نحو إطار متكامل للمراجعة المالٌة فً الجزائر،أطروحة دكتوراه، قسم العلوم االقتصادٌة، جامعة الجزائر،   
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زالٌ الانخماص  الىغهُت الخلُلُت للمؤؾؿت، مً زالٌ مسغحاث الىكام اإلاداؾبي التي ًفترع ؤن حهبر نً

في إنضاصَا نلى مهاًحر اإلاماعؾت اإلاهىُت و الخلُض باإلاباصا اإلاداؾبُت وباالؾدىاص نلى ؾغق جخالءم و الىاكو 

الاكخطاصي للمؤؾؿت، وليي ًخإهض طلً ٌهمل اإلاغاحو نلى فدظ الهىاضغ الؿابلت لُثبذ صخت الخؿىاث 

ألازحرة في  َظٍ حهت ؤزغي ًخإهض مً مطضاكُت حهت و مً اإلاسغحاث مً التي جمذ صازل الىكام اإلاىلض لهظٍ

الفىُت إلى ألاؾغاف اإلاسخلفت، وليي ًخدلم طلً  الخمثُل الخلُلي لىغو مهحن صازل اإلاؤؾؿت، زم ًبلغ آعابه

فئن اإلاضكم ًجب ؤن ًيىن ناعفا باإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها زاضت جلً اإلاخهللت بىُفُت نغع اللىابم 

  .اإلاالُت

زالٌ نملُت الخضكُم إلى إبضاء عؤي فني مداًض خٌى مضي حهبحر اللىابم  ٌؿعى اإلاضكم مً : ٌثإبذ ءثرأيثفني.

ٌؿخؿُو اإلاضكم و خؿب ما حاء في مهُاع الخضكُم ,  اإلاغهؼ اإلاالي الخلُلي لها اإلاالُت الخخامُت للمؤؾؿت نً

غ نملُت الخضكُم ؤن ًبضي عؤًا فىُا مداًضا خٌى مضي فهالُت هكام الغكابت الضازلُت  خٌى إنضاص جلٍغ

 للمؤؾؿت ؤم ال و مضي الالتزام بخؿبُم اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها نىض إنضاص اللىابم اإلاالُت و نً

اإلاؤؾؿت لألؾغاف اإلاؿخسضمت  الىكام اإلاداؾبي إلنؿاء الطىعة الخلُلت نً مطضاكُت اإلاهلىماث الىاججت نً

 .آلعاء اإلاضكم

 أهذ فث لخذكيمث ازجملطتثبالعملياثث االيت: ين للزرث لثا

  1:  و جخمثل في الهىاضغ الخالُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

َظا الهضف بخدضًض ما إطا واهذ الهملُاث اإلاالُت التي جم حسجُلها كض خضزذ فهال، خُث  ًخهلم: لوجودث. أ

 .ٌهخبر مثال إصعاج اإلابُهاث التي لم جدضر، في ًىمُت اإلابُهاث اهتهاوا لهضف الىحىص و الخضور

                                                           
1
 . 208ألفٌن أرٌنز، جٌمس لوبك، نفس المرجع السابق، ص   
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َظا الهضف في جدضًض ما إطا واهذ ول الهملُاث اإلاالُت التي خضزذ فهال في اإلاؤؾؿت و   ًسخظ:الاكخماو. ب

اث التي جمذ فهال في  التي ًجب حسجُلها في صفاجغ الُىمُت كض سجلذ فهال، فمثال ٌهض نضم حسجُل اإلاشتًر

اث اهتهاوا لهضف الاهخماٌ  .ًىمُت اإلاشتًر

ا في اإلاهلىمت ؤضبذ مً و بما ؤن الاهخماٌ َى مً  الػغوعي هظلً نلى  بحن ؤَم الخاضُاث الىاحب جىافَغ

 .  الىكام اإلاداؾبي جىلُض مهلىماث واملت نلى ول ألاخضار التي جمذ

ؾغف اإلاضكم بدسجُل الهملُاث اإلاالُت و اإلاداؾبُت وفم اللُم  َظا الهضف في الخإهض مً  ًخهلم: لـذكت. ج

اؾخسضامها بضون  ؤحل الخطٌى في ألازحر نلى مهلىماث مداؾبُت صكُلت و ضاصكت ًمىً الصخُدت، مً

  .ؾغف الجهاث و ألاؾغاف اإلاهُىت جدفكاث مً

بهظا الهضف مضي جطيُف و جغجِب الهملُاث اإلاالُت اإلاسجلت في ًىمُت اإلاؤؾؿت نلى هدى  ًلطض: لخملويبث. د

لت حؿانض اإلاضكم في الخهغف نليها بؿهىلت نىض إحغاءٍ  لهملُت الخضكُم و هظا ؾهىلت كغاءتها مً مالبم و بؿٍغ

 . ؾغف مؿخسضمي اللىابم اإلاالُت 

ش الصخُذ، ؤي في : لخوكيذث. ٌ بمهنى غغوعة حسجُل الهملُاث اإلاالُت التي خضزذ في اإلاؤؾؿت وفم الخاٍع

ش الظي خضزذ فُه ش الاؾخالم الخاٍع اث في جاٍع   .مثل حسجُل اإلاشتًر

الهملُاث اإلاالُت التي جم  هلل و إصعاج اإلاهلىماث نً ًخهلم َظا الهضف في صكت: لترخيلثألاث لخلخيصث. ألا

هلل مجمىم  حسجُلها في صفاجغ الُىمُت إلى الضفاجغ الفغنُت وألاؾخاط الهام و جلخُطها نلى هدى مالبم، فئطا جم

اث ؤو غحر الصخُدت إلى  َظا اإلاجمىم بلُمخه هلل و إصعاج ًىمُت اإلابُهاث إلى صفتر ألاؾخاط الخاص باإلاشتًر

  .محزان اإلاغاحهت فُهض طلً اهتهاوا لهضف الترخُل و الخلخُظ

زالٌ َظا البىض إلى غغوعة جلُُم ألاخضار اإلاداؾبُت وفلا للؿغق اإلاداؾبُت  حهضف الخضكُم مً: لخلييمث. س

 ٌ  َظٍ بها هؿغق إَخالن الاؾدثماعاث ؤو إؾفاء اإلاطاٍعف ؤلانضاصًت و جلُُم اإلاسؼوهاث زم جسطُظ اإلاهمى

شغاء ألاضل إغافت إلى اإلاطاٍعف التي جخدملها اإلاؤؾؿت للاء  الهملُت في الخؿاباث اإلاهىُت، و حسجُل زمً

 .وباوسجام مو اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلالبىلت كبىال ناما  الخطٌى نلُه

 ضخيخاجثهذفثشاملثث:  للزرث لثالح

  :ؤن وؿخسلظ الهضف الخالي لهملُت الخضكُم زالٌ ما ؾبم ًمىً مً      

اإلاغهؼ  مضي نضالت ول مً كُام اإلاضكم اإلاداًض بخضكُم اللىابم اإلاالُت في إبضاء الغؤي نً ًخمثل الهضف مً

اإلاالي وهخابج الاؾخغالٌ و الخضفلاث الىلضًت، و اجفاق اللىابم اإلاالُت مو مهاًحر اإلاداؾبت اإلاخهاعف نليها في إؾاع 

  .مفهىم ألاَمُت اليؿبُت

 أهو رث لخذكيم:  لثالحث اطلبث

 : 1الؼواًا التي ًىكغ منها للىىم هما ًلي هغهؼ نلى ألاهىام اإلاسخلفت اإلاغجبؿت بالخضكُم اهؿالكا مً ؾىف      

 

                                                           
1
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س ألايتثإلالش مث للاهوويث مً: ث للزرث ألاو 

الخضكُم الظي جلتزم  ،ؤي ؤهه ًىظ اللاهىن نلى وحىب اللُام به  َى طلً الخضكُم الظي: لخذكيمثإلالش مي. أث

زم ًترجب  ، و مً(كاهىن الاؾدثماع– كىاهحن الػغابب – كاهىن الشغواث  )اإلاؤؾؿاث وفلا لللاهىن الؿابض  به

 .نضم اللُام بظلً الخضكُم وكىم اإلاؤؾؿت اإلاسالفت جدذ ؾابلت الهلىباث اإلالغعة نً

مجلـ ؤلاصاعة و اإلاؿاَمىن كطض  َى طلً الظي ًخم صون إلؼام كاهىوي بل بؿلب مً: لخذكيمثالاخخياريث. بث 

هخابج  الىكام اإلاداؾبي ونً الاؾمئىان نلى الخالت اإلاالُت للمؤؾؿت و إن اإلاهلىماث اإلاداؾبُت الىاججت نً

ألانماٌ و اإلاغهؼ اإلاالي طاث مطضاكُت و نضالت، خُث ؤن َظٍ اإلاهلىماث جخسظ هإؾاؽ لخدضًض خلىق الشغواء 

ً حضًض  .ال ؾُما في خالت اهفطاٌ ؤو اهػمام شٍغ

هطاقث لخذكيمثث س ألايت مً:  للزرث لثاوي

  :َظا الىىم إلى و ًىلؿم

   الخضكُم ًيىن للمضكم نمل غحر مدضص، إط ًلىم بفدظ البُاهاث و  في َظا الىىم مً: لخذكيمث لكاملث. أث  

  . 1الهملُاث التي جخم نلى مؿخىي اإلاؤؾؿت زالٌ الفترة اإلاداؾبُت السجالث اإلاخهللت بجمُو 

مضي نضالت و  الخضكُم، جلضًم في جهاًت ألامغ الغؤي الفني اإلاداًض نً َظا الىىم مً و ًخهحن نلى اإلاضكم في

،خُث ؤن  صخت اللىابم اإلاالُت هيل بغؼ الىكغ نً هؿاق الفدظ و اإلافغصاث التي شملتها ازخباعاجه

الخالت  حغؿي حمُو اإلافغصاث ختى جلً التي لم جسػو للفدظ، و ًخهحن نلى اإلاضكم في َظٍ مؿؤولُاجه

  .اؾخسضام ؤؾلىب الهُىاث نىض إحغاء الازخباعاث

ا، و جلىم الجهت التي   في: لخذكيمث لجشئي. بث  َظا الىىم ًلخطغ نمل اإلاضكم نلى بهؼ الهملُاث صون غحَر

 فئن مؿؤولُت اإلاضكم جىدطغ في مجاٌ الخضكُم الظي خضص له نُيذ اإلاضكم بخدضًض جلً الهملُاث، و نلُه

  .الخاالث ًبحن خضوص الخضكُم و الهضف اإلاغاص جدلُله َظٍ فلـ، هما ًخهحن وحىص اجفاق ؤو نلض هخابي في مثل

ٍغ و ًخهحن نلى اإلاضكم مً   نمل لخدضًض مؿؤولُخه مً جفاضُل ما كام به هاخُت ؤزغي ؤن ًبرػ في جلٍغ

غ و ما ًغجبـ به بىغىح   .2كىابم و مهلىماث مً إلاؿخسضمي طلً الخلٍغ

                                                           
1
 .188 ،ص 2006كمال الدٌن الدھراوي ومحمد السٌد سراٌا، دراسات متقدمة فً المحاسبة والمراجعة، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة،   

2
 .35محمد سمٌر الصبان وعبد الوھاب نصر علً، نفس المرجع السابق، ص   
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خيحثمذىث للدصثأألاثحجمثالاخخملار ثث مً:  للزرث لثالح

ت مضي الفدظ الظي ًلىم به جلؿُم الخضكُم مً ًمىً          :اإلاضكم إلى ما ًلي ػاٍو

ؤن  ًلىم اإلاضكم بفدظ حمُو اللُىص و الضفاجغ والسجالث و اإلاؿدىضاث للخإهض مً وفُه: لخذكيمث لشاملث. أث 

 .ألازؿاء و الغش  حمُو الهملُاث ملُضة باهخكام و ؤجها صخُدت، هما ؤجها زالُت مً

اصة  الخضكُم ًىاؾب اإلاؤؾؿاث الطغحرة، و ال ًىاؾب اإلاؤؾؿاث الىبحرة َظا الىىم مً لظلً هجض ؤن هكغا لٍؼ

ًدغص اإلاضكم صابما نلى مغاناتهما  مو ناملي الىكذ و الخيلفت اللظان ؤنباء الخضكُم، باالقافت إلى حهاعغه

  .باؾخمغاع

إن إجبام اإلاضكم .اؾخسضام الهُىاث ؤلاخطابُت في إحغاء نملُت الخضكُم و ًلطض به: لخذكيمثالاخخملاريث. بث

الهُىت، اإلاجخمو، : باإلافاَُم ؤلاخطابُت الهامت مثل لألؾالُب ؤلاخطابُت ٌهخمض نلى الخبرة و مضي إإلاامه

 .الىؾـ الخؿابي، الخىػَو الؿبُعي، و هظلً ؾغق ازخُاع الهُىاث ؤلاخطابُت

س ألايتثجوكيذث لخذكيمثث مً:  للزرث لز بع

ت بحن هىنحن مً َظٍ همحز في         .الخضكُم، َما الخضكُم اإلاؿخمغ و الخضكُم النهاةي الؼاٍو

ت نلى   ًلىم اإلاضكم فيهظا الىىم مً: لخذكيمث اطخمز. ثأ الخضكُم بفدظ و إحغاء الازخباعاث الػغوٍع

لت مىخكمت و وفلـا لبرهامـج  اإلافغصاث اإلاداؾبُت نلى مضاع الؿىت اإلاالُت للمؤؾؿت، إط ناصة ما ًخم طلً بؿٍغ

  .ػمـني مػبىؽ مؿبلا و ٌؿخجُب إلى ؤلامياهاث اإلاخاخت

اث، لُلىم اإلاضكم بهضَا بئحغاء  َظا الىىم بهض الاهتهاء مً  ٌهحن اإلاضكم في قل لخذكيمث لنهائي. ثبث الدؿٍى

ت وفم ما ًىظ نلُه ؤن ًبضي عؤًا فىُا  مً ؤلاؾاع اإلاغحعي للخضكُم، لُخمىً الازخباعاث و الفدىص الػغوٍع

 .اإلاغهؼ اإلاالي الخلُلي لها مداًضا خٌى مضي صاللت اللىابم اإلاالُت الخخامُت للمؤؾؿت نً

س ألايتث للائمثبعمليتث لخذكيمث مً:  للزرث لخامظ

  :  ًىلؿم الخضكُم وفلا لهظا ألاؾاؽ إلى ما ًلي     

اإلاؤؾؿت و  الخضكُم فئن اإلاضكم الخاعجي َى طلً الصخظ اإلاؿخلل نً َظا الىىم مً في  لخذكيمث لخارجي. أث

ل نلمُا و نملُا لخضكُم خؿاباث اإلاؤؾؿاث الاكخطاصًت مً غحر اإلاىقفحن ؤو اإلاؿاَمحن فيها، خُث  اإلاَؤ

كبل اإلاؿاَمحن ؤو الضولت  مً)زاعج اإلاؤؾؿت الاكخطاصًت ًخمخو باؾخلاللُت جامت،و في غالب ألاخُان ٌهحن مً

اما فُما ًسظ جإَُل اإلاضكم الخاعجي فئما ًيىن جماشُا مو اإلاهاًحر الضولُت ؤو مو مهاًحر البلض الظي ٌهمل (

هكم الغكابت الضازلُت واللُىص و السجالث اإلاداؾبُت جضكُم  اإلاضكم، و ناصة ًلىم اإلاضكم الخاعجي بخضكُم فُه

 .في صخت اإلاغهؼ اإلاالي اهخلاصي كبل إبضاء عؤًه

  :1ًىلؿم الخضكُم الخاعجي في الجؼابغ إلى ألاكؿام الثالزت الخالُت      

ت الظي ًلىم به  ؤي الظي ًفغغه: لخذكيمث للاهوويث- ت ؤلاحباٍع  اللاهىن و ًخمثل في ؤنماٌ اإلاغاكبت الؿىٍى

  .مدافل الخؿاباث

صازلُت ؤو  )ؤخض ألاؾغاف  مدترف بؿلب مً َى الظي ًلىم به  و :(جذكيمث خخياري ) لخذكيمث لخعاكذيث- 
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ا ججضًضٍ ،اإلاخهاملت مو اإلاؤؾؿت و الظي ًمىً(زاعحُت   .ؾىٍى

  .اإلادىمت بها مدترف زاعجي بؿلب مً هي التي ًلىم و:  لخبرةث للظائيتث-

َى وشاؽ جإهُضي اؾدشاعي مؿخلل ومىغىعي مطمم إلغافت كُمت للمؤؾؿت  : لخذكيمث لذ خلي. بث 

ى ٌؿانض اإلاؤؾؿت نلى جدلُم ؤَضافها بئًجاص مىهج مىكم وضاعم لخلُُم وجدؿحن هفاءة  لخدؿحن نملُاتها َو

م إًجاص ، و طلً نً(لخدىما)ٌ نملُاث إصاعة الخؿغ، الغكابت، والخىجي   .هكام عكابت هفؤ و بخيلفت مهلىلت ؾٍغ

  (1.1)جذألاوثركمث  :زالٌ الجضٌو آلاحي الخمُحز بحن الخضكُم الخاعجي و الخضكُم الضازلي مً ًمىً

 لخذكيمث لخارجيث لخذكيمث لذ خليث لمليـانث

 

صاف الغبِؿُت ٌألا

م الخإهض مً زضمت ؤلاصاعة نً _  ؤن ؾٍغ

هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي فهاٌ و ًلضم 

مهلىماث ؾلُمت وصكُلت لإلصاعة، و 

هكام الغكابت الضازلُت، وبالخالي  ؾالمت

 اهدشاف ألازؿاء و الاهدغافاث نً

الؿُاؾاث اإلاىغىنت و الهمل نلى الخض 

منها؛ 

جلُُم ؤوشؿت اإلاؤؾؿت وجلضًم  -

  .الخلٌى اإلاىاؾبت

م  زضمت اإلاؿاَمحن و اإلاالن نً _ ؾٍغ

إبضاء الغؤي في مضي ؾالمت و ضضق 

جمثُل اللىابم اإلاالُت التي حهضَا ؤلاصاعة 

هخابج ألانماٌ واإلاغهؼ اإلاالي؛  نً

اهدشاف ألازؿاء و الغش في خضوص ما  -

غ و اللىابم اإلاالُت النهابُت جخإزغ به   .الخلاٍع

اإلاطاصكت نلى صخت ومطضاكُت  -

اإلاهلىماث اإلاداؾبُت الىاعصة باللىابم 

 .اإلاالُت الخخامُت للمؤؾؿت

ًلىم  هىنُت مً

بالخضكُم 

شخظ مىقف صازل الهُيل  _

ؾغف  الخىكُمي للمشغوم ٌهحن مً

 .ؤلاصاعة

شخظ منهي مؿخلل مً زاعج  _

 .اإلاشغوم ٌهحن مً ؾغف اإلاؿاَمحن

بهؼ  ًخمخو باؾخلالٌ حؼةي نً _صعحت الاؾخلالٌ 

ًضنم عغباث و خاحُاث  ؤلاصاعاث لىهً

 .ؤلاصاعة ألازغي 

ؤلاصاعة في  ًخمخو باؾخلالٌ وامل نً _

 .نملُت الفدظ و الخلُُم و إبضاء الغؤي

اث  _اإلاؿؤولُت  مؿؤوٌ ؤمام ؤلاصاعة و مؿخٍى

غ  ؤلاصاعة الهلُا التي حؿخلم مىه جلٍغ

 .بيخابج الفدظ و الضعاؾت

مؿؤوٌ ؤمام اإلاالن و اإلاؿاَمحن و  _

ً نً هخابج الفدظ الظي  ًلضم جلغبٍغ

 .نً اللىابم اإلاالُت عؤًه ًبضي فُه

هؿاق نمل اإلاضكم  جدضص ؤلاصاعة _هؿاق الهمل 

هؿاق الهمل خؿب اإلاؿؤولُاث  الضازلي

 .التي جلضم إلُه

ًدضص بملخط ى ؤمغ الخهُحن و الهغف  _

 الؿابض، مهاًحر الخضكُم اإلاخهاعف نليها و

 .هطىص اللىاهحن اإلاىكمت لها

ًخم الفدظ نلى مضاع الؿىت بطفت  _جىكُذ ألاصاء 

مؿخمغة 

 غالبا ما ًخم الفدظ مغة واخضة في _

جهاًت الؿىت اإلاالُت ؤو نلى فتراث 

 .مىلؿهت ؤخُاها

 93 ،ص 2003مدمض بىجحن، اإلاغاحهت و مغاكبت الخؿاباث بحن الىكغیت و الخؿبیم، ، الجؼابغ،  : اصذرث
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معاًيرث لخذكيمثث:  املدحث لثاوي

م بحن مهاًحر الخضكُم و إحغاءاث الخضكُم، خُث ؤن اإلاهُاع ًلطض به       الىمـ ؤو   في البضاًت ًجب الخفٍغ

الىىنُاث،  ؤي ش يء و اإلاؿخىي اإلاؿلىب لهظٍ فدظ الىىنُاث اإلاؿلىبت مً بىاؾؿخه اإلالُاؽ الظي ًمىً

ؾغف مضكم  ،وتهضف إلى مؿخىي الجىصة اإلاؿلىبت مً هظلً اإلاهاًحر مغجبؿت بؿبُهت الخضكُم و ؤَضافه

  .للمهام اإلاىولت إلُه الخؿاباث ؤزىاء ؤصابه

الازخالف  بها اإلاضكم زالٌ نملُت الخضكُم للمؤؾؿت، و بالغغم مً ؤما ؤلاحغاءاث فهي الخؿىاث التي ًلىم      

  .1اإلاهنى إال ؤجهما مغجبؿان و مخياملحن لبهػهما البهؼ  في 

                       .لللُام باإلحغاءاث الالػمت لهمل اإلاضكم البض و ؤن ًلتزم و ًغاعي اإلاهاًحر اإلاهىُت اإلاىغىنت و اإلاالبمت خُث ؤهه

يي للمداؾبحن اللاهىهُحن ؤٌو مً مهاًحر "هخاب بهىىان  وغو مهاًحر ؤصاء مهُىت غمً ٌهخبر اإلاههض ألامٍغ

و كض جػمً َظا الىخاب نلى مهاًحر الخضكُم اإلاخهاعف نليها ملؿمت إلى زالر " الخضكُم اإلاخهاعف نليها

  2:هي َظا اإلابدث و ؾىدىاولها في مجمىناث عبِؿُت 

مهاًحر نـامت؛ -

مهاًحر الهمل اإلاُضاوي؛   - 

غ -   .مهاًحر إنضاص الخلٍغ

 اعاًيرث لعامتث:  اطلبث ألاو 

        ً اإلاهاًحر ؤن الخضماث  بهظٍ الصخص ي لللابم بهملُت الخضكُم، و اإلالطىص جخهلم اإلاهاًحر الهامت بالخيٍى

اإلاهاًحر بإجها  َظٍ الىفاءة اإلاهىُت بىاؾؿت ؤشخاص مضعبحن، و جىضف اإلاهىُت ًجب ؤن جلضم نلى صعحت مً

نامت ألجها جمثل مؿالب ؤؾاؾُت ًدخاج إليها اإلاضكم الخاعجي إلالابلت مهاًحر الهمل اإلاُضاوي و مهاًحر إنضاص 

غ، و حهخبر شخطُت هظلً ألجها جىظ نلى الطفاث الصخطُت التي ًجب ؤن ًخدلى و  .بها اإلاضكم الخاعجي الخلٍغ

  : 3جىلؿم اإلاهاًحر الهامت إلى

ب و الىفاءة؛ - مهُاع الخضٍع

مهُاع ؤلاؾخلالٌ؛   - 

 .بظٌ الهىاًت اإلاهىُت الالػمت -

معيارث لخذريبثألاث لكلاءةثث:  للزرث ألاو 

هفاءة مهُىت، و جخىفغ  ٌهني َظا اإلاهُاع ؤن الصخظ الظي ًلىم بفدظ اللىابم اإلاالُت ًجب ؤن ًيىن لضًه      

ب  َظٍ مىاضفاث فىُت جكهغ جلً الىفاءة، و ليي حهؿي لضًه ا البض ؤن ًخمخو ضاخبها بالخضٍع اإلاىاضفاث ؤزَغ

 َىان زلت لضي ألاؾغاف اإلاؿخهملت آلعاء اإلاضكم ًجب ؤن ًخىافغ لضًه الهلمي و الهملي اإلاىاؾبحن، و ختى جيىن 

  .شغوؽ الخإَُل الهلمي و الهملي و الاؾخلالٌ نىض إبضاء الغؤي

                                                           
1
 .37 ،ص 2006غسان فالح المطارنة، تدقٌق الحسابات المعاصر، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، األردن،   

2
  .55 ،ص2000خالد أمٌن عبد هللا، علم تدقٌق الحسابات، دار وائل، عمان، الطبعة األولى،   

3
  60.نفس المرجع السابق، ص   
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ً جدضًض اللضع اإلاىاؾب مً و لخدضًض مهُاع الىفاءة البض مً  اإلانهي  الخإَُل الهلمي و الخإَُل الهملي و الخيٍى

 .1اإلاؿخمغ

ال حامهُا في اإلاداؾبت والخضكُم و هظلً الخطٌى  مهنى لخـهيلث لعلميث . أ َظا ؤن ًيىن لضي اإلاضكم مَؤ

حىاهب اإلاهغفت اإلاغجبؿت بالهلىم ألازغ ي، واإلإلاام بالجىاهب الؿلىهُت وؤلاصاعة مثل  نلى كضع واف مً

  .الاكخطاص و ؤلاخطاء

 ًجب نلى الصخظ الظي ًغغب في ؤن ًيىن مضكلا كػاء فترة مً َظا اإلاهُاع ؤهه مهنى لخـهيلث لعملي . ب

ب الهملي و مهغفت ؤضٌى اإلاهىت جدذ إشغاف شخظ منهي طو زبرة الؼمً   .للخضٍع

ً انهيث اطخمزث  لخكويً.  ثثثج ت بمسخلف بغامج الخيٍى ت ؤو ازخُاٍع اإلاؿخمغ  نلى اإلاضكم ؤن ًلخدم بطفت إحباٍع

ً نً م اإلالخلُاث و فغص الخيٍى الهلمُت و الهملُت،  ومهغفخه اإلاسخلفت، َظا ختى ًلىم بخدضًث مهلىماجه ؾٍغ

ظا ما ًدُذ له   .هظلً مىاهبت آزغ مؿخجضاث اإلاهىت َو

معيارثالاضخلالوثث:  للزرث لثاوي

 بجزاَت و مىغىنُت  َى ٌهني كضعة اإلاضكم نلى ؤصاء مهامه الاؾخلالٌ ؤخض ؤَم اإلافاَُم في مهىت الخضكُم، و       

  2.ألاؾغاف الخدحز إلى ؾغف مً صون 

ٍغ هؼحها وضاصكا، و ًىشف نً ؤن ًيىن اإلاضكم ؤمُىا و "  بإههحعزيفثالاضخلالو ًمىً         ول الخلابم في جلٍغ

،و إهما ًجب  و عؤًه هدُجت زطىمت هفىط، و ال ٌغحر كغاٍع للمالىحن، خُث ال ًخإزغ بمطلخت شخطُت ؤو كغابت ؤو

ؤن  للمهاًحر اإلاهىُت، و نلُه الصخطُت و بىاءا نلى اؾخسضامه كىانخه الفني و اإلاىغىعي نً ؤن ًبضي عؤًه نلُه

 ."وكاةو ؤو مسالفاث مً ًطل إلى نلمه ال ًىخم ؤو ًدغف ما 

 : 3ًغجىؼ مهُاع اؾخلالٌ اإلاضكم الخاعجي نلى حاهبحن َما

ؤلاؾخلالٌ اإلااصي؛  -

  .ؤلاؾخلالٌ الظاحي ؤو الظَني -

في اإلاؤؾؿت التي ًلىم  بمهنى نضم وحىص مطالح ماصًت للمضكم ؤو ؤخض ؤفغاص ؤؾغجه :الاضخلالوث اادي. أ

َظا  مضي صخت وضضق اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاهضة، و مهنى نً بخضكُلها و طلً زالٌ الفتر ة التي ؾُضلي بغؤًه

اإلاؿاَمحن ؤو الشغواء في اإلاؤؾؿت التي ًضكم خؿاباتها ؤو ؤن ًيىن  ؤن ًيىن مً ؤن اإلاضكم الخاعجي ال ًمىً

  .بها الهاملحن مً

 ؤي صوافو وغغىؽ ؤو مطالح زاضت نىض إبضاء عؤًه بمهنى ججغص اإلاضكم مً :الاضخلالوث لذ حيثأألاث لذهني.ثبث

باإلغافت  .غحر مخدحز نىض ؤصاء نملُت الخضكُم في ول مغاخله الفني اإلاداًض، ؤي ؤن ًدافل اإلاضكم نلى اججاٍ

ىُت إلى ما ؾبم ؤضضعث وعاء  ألاؾباب مً كغاع ًلط ي بػغوعة ؤلافطاح نً * (SEC) َُئت ألاوعاق اإلاالُت ألامٍغ

 و للخىم نلى مضي اؾخلاللُت . حغُحر اإلاضكم، و جدضًض ؤًت ازخالفاث في الغؤي بحن اإلاضكم وإصاعة اإلاؤؾؿت

ىُت لثالر حىاهب   :4هي اإلاضكم، خضصث صعاؾت لجمهُت اإلاداؾبت ألامٍغ

                                                           
1
 .52محمد سمٌر الصبان وعبد الوھاب نصر علً، نفس المرجع السابق، ص   

2
  .40غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص   

3
 . 60محمد سمٌر الصبان، عبد الوھاب نصر علً، مرجع سابق، ص   
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 .41غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص   
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الاؾخلالٌ نىض وغو بغهامج الخضكُم؛  -

الاؾخلالٌ نىض اللُام بالفدظ؛   -

غ -   .الاؾخلالٌ نىض إنضاص الخلٍغ

بذوث لعىاًتث اهىيتث لالسمتث:  للزرث لثالح

ال و مؿخلال         ٌهني إنؿاء الاَخمام اليافي لجمُو مغاخل نملُت الخضكُم، ؤي ال ًىفي اإلاضكم ؤن ًيىن مَؤ

لت مباشغة لظلً ًخم كُاؽ  ختى ًىجؼ نملُت الخضكُم، و ما ًالخل مً َظا اإلاهُاع َى ضهىبت اللُاؽ بؿٍغ

م الخهغف نلى مضي الىفاء بمؿؤولُاجه الهىاًت نً َظٍ  .ؾٍغ

م نضة نىامل فمنها ما جىظ نلُه فمهُاع الهىاًت اإلاهىُت ًخدضص نً        هاث و اللىاهحن اإلاسخلفت  ؾٍغ الدشَغ

اإلاضكم، هما ًجب إغافت اإلاهاًحر  التي جدضص اإلاؿؤولُت اللاهىهُت و التي جمثل الخض ألاصوى للهىاًت اإلاؿلىبت مً

ا الهُئاث اإلاهىُت مً  ٌهمل و ًيشـ في َظٍ ؤحل الخفاف نلى مؿخىي مهحن وممّحز إلاً و اللىانض التي جطضَع

غ اإلاهىت نىض اللُام بئبضاء الغؤي نً   .اللىابم اإلاالُت، والسجالث اإلاداؾبُت و إنضاص الخلاٍع

 ألاٌو ًظَب هدى مػمىن اإلاضكم الخىُم ؤو الخظع، ؤما ؤلاججاٍ َىان اججاَان إلافهىم الهىاًت اإلاهىُت الاججاٍ 

لها جؤصي اإلاهام اإلاؿلىبت مً الهىاًت التي نً هدى ؤلانالن و ؤلافطاح نً الثاوي فُخجه     1.اإلاضكم ؾٍغ

ؤن ًداٌو الخطٌى نلى ول ؤهىام صابما بئػالت ول  فدتى ًخدلى اإلاضكم بالخىمت و الخظع ًجب نلُه       

زاللها ؾِبضي اإلاهلىماث التي  الشيىن و ؾلب ول الاؾخفؿاعاث الخاضت بالهىاضغ و اللىابم اإلاالُت التي مً

لها ؤن جلخم الػغع باإلاؤؾؿت مدل الخضكُم، هما ًجب ؤن  ًخيبإ باألزؿاع التي ًمىً لها ؤن ججهله ًمىً

غحر ناصًت، و هظلً ؤَمُت متزاًضة للخؿغ نىض  للهىاضغ التي جكهغ له الخظع نىض فدطه ٌهؿي صعحت نالُت مً

،هما نلى اإلاضكم  بخضكُم ألاكؿام التي ًدضر فيها الخالنب و جىثر فيها ألازؿاء، هما ٌهمل اإلاضكم عؤًه كُامه

  .مؿانضًه ؤن ًيىن نلى صعاًت و مخدبو للهمل الظي ًلىم به

إن مهُاع بظٌ الهىاًت اإلاهىُت الالػمت ٌؿخىحب جدمل اإلاؿؤولُت نىض ؤصاء اإلاهمت فُؤصي طلً بيل إزالص و 

 :2ًجب جىافغ شغوؽ نامت في اإلاضكم منها  ًغي بإهه َىان مً و ؤماهت 

غ هفؿه ؤن ًبظٌ اإلاضكم حهضٍ_ م الخطٌى نلى ؤهىام اإلاهغفت اإلاخاخت و التي جغجبـ بالخضكُم و  نً لخؿٍى ؾٍغ

هكام الغكابت الضازلُت للمؤؾؿت؛  ؤن جلخم بالهمُل مثل جلُُم اإلامىً الخيبؤ باألزؿاع التي مً

بهملُت الخسؿُـ لهملُت الخضكُم ؤو  ؤن جدضر نىض كُامه اإلامىً ؤن ًإزظ بهحن الانخباع الكغوف التي مً _ 

ؤزىاء اللُام بهملُت الخضكُم؛ 

الؿابلت في الخهامل مو الهمُل؛  زالٌ زبر جه إنؿاء ؤَمُت ؤهبر للمساؾغ التي جكهغ مً _ 

إػالت ؤي شيىن ؤو اؾخفؿاعاث جخهلم بالهىاضغ اإلاهمت في إبضاء الغؤي؛  _ 

غ زبرجه _  اإلاهىُت؛  ؤن ٌهمل اإلاضكم صابما نلى جؿٍى

 .الاَخمام بخضكُم نمل مؿانضًه _ 
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  .198 ،ص 1998عبد الفتاح الصحن ودروٌش محمد ناجً، المراجعة بٌن النظرٌة و التطبٌق، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،   

2
  .41غسان فالح المطارنة، نفس المرجع السابق، ص   



التدقيق حول عموميات                                                          :  األول الفصل  
 

  Page 
18 

 
  

معاًيرث لعملث ايذ ويثث:  اطلبث لثاوي

بهملُت  بها نىض كُامه الخىحيهاث التي ًجب نلى اإلاضكم ؤن ًإزظ تهخم بىغو مجمىنت مً اإلاهاًحر َظٍ إن           

اإلاهاًحر ؤهثر صكت ملاعهت مو اإلاهاًحر الهامت للخضكُم، فمهاًحر  َظٍ ،هما ججضع ؤلاشاعة إلى ؤن له الخضكُم و جىفُظٍ

ا والخالي اإلاُضاوي حشمل زالزت مهاًحر ؤؾاؾُت و التي ًمىً الفدظ   : 1طهَغ

وغو زؿت نمل مالبمت والخسؿُـ الؿلُم و ؤلاشغاف اإلاؿخمغ نلى نمل اإلاؿانضًً؛  -

هكام الغكابت الضازلُت؛  جلُُم مضي إمياهُت الانخماص نلى - 

  .مهمت نىض إبضاء عؤًه نمل اإلاضكم نلى الخطٌى نلى ألاصلت اليافُت واإلاالبمت و التي جيىن له - 

معيارثألاطعث لخطتثألاث لخخطيطث لطليمثألاثإلاشز فثعلىث اطاعذًًث:  للزرث ألاو 

ًجب ؤن ًيىن نلى شيل زؿت مىخىبت، و التي  إن بغهامج الخضكُم اإلاؿخهمل لخىفُظ إحغاءاجه و نملُاجه        

الضفاجغ و السجالث اإلاداؾبُت الىاحب فدطها، و هظلً الىكذ اإلادضص لظلً، مو اجطاف َظا  جخػمً

َى اللُام بفدظ ؾلُم و لِـ مجغص اؾخىماٌ و  الخضكُم البرهامج باإلاغوهت بدُث ًيىن الهـضف ألاؾاس ي مً

 .باليامل إجهاء بغهامج الخضكُم و جىفُظٍ

 :2َظا اإلاهُاع ًجب إهجاػ ألاوشؿت الثالزت الخالُت  و لخدلُم

وغو زؿت ؾلُمت للهمل مو اهدشاف بِئت الخضكُم التي ًيشـ فيها اإلاضكم؛  -

نلى مهام الفدظ؛  جسطُظ اإلاؿانضًً - 

  .و جلُُم ؤصائهم ؤلاشغاف نلى نمل اإلاؿانضًً - 

فىغو زؿت ؾلُمت هي بمثابت زؿىة جلي اهدشاف اإلاضكم للبِئت التي ؾُلىم بخضكُلها، فبِئت اإلاضكم هي 

الهىامل اإلادُؿت بالخضكُم صازلُت واهذ ؤم زاعحُت و التي جؤزغ بطىعة ؤو بإزغي نلى جسؿُـ و جىفُظ نملُت 

  .الخضكُم

 نلى اإلاهام التي  نلى الفدظ، فُهني جسطُظ اإلاضكم إلاؿانضًه ؤما فُما ًسظ جسطُظ اإلاؿانضًً

الهىطغ البشغي ختى ال ًلو اإلاضكم في خالت عجؼ  اشخملذ نليها زؿت الخضكُم و جدضًض اخخُاحاث الهمل مً

  .الىفاءة اإلاهىُت اإلاؿلىبت، للىفاء بمخؿلباث زؿت و بغهامج الخضكُم ؤو مً اإلاؿانضًً مً

و جلُُم ؤصائهم فخإحي بهض جسطُطهم نلى مهام الفدظ، ؤي ال جيخهي  ؤما باليؿبت لإلشغاف نلى اإلاؿانضًً

ؤجهم  فُجب مخابهتهم وؤلاؾالم نلى نملهم للخإهض مً نملُت جسؿُـ الخضكُم بهض جسطُظ اإلاؿانضًً

  .و جلُُم ؤصائهم و مخابهت مضي جلضمهم في جىفُظ اإلاهام وحه ًلىمىن بالهمل الظي ولف إليهم نلى ؤخؿً

الهضاف لخسؿُـ و وغو بغهامج للخضكُم، َى ؤجها جبحّن مجاٌ  اؾخسغاج مجمىنت مً فمما ؾبم ًمىً

الازخباعاث و الفدـظ، وزؿىاث  بها و هظلً الهىاضغ الخاغهت لهظٍ الفدظ و الازخباعاث اإلاغاص اللُام

ت و الخىكُذ هظلً، هما ؤن َظا البرهامج ٌؿخسضم للضاللت نلى الهمل اإلاىجؼ و مغاكبخه  .الفدظ الػغوٍع

جدضًض ؤلاؾتراجُجُت الشاملت للمهمت اإلاخىكهت فػال نً هؿاق   هجض ؤن جسؿُـ مهمت الخضكُم جخػمً

اللابمحن نلى جىفُظ وجدلُم ؤَضاف الفدظ و جدضًض   اإلاؿانضًً جىحُه ًخػمً الفدظ، ؤما ؤلاشغاف فئهه
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  .ألاَضاف كض جدللذ في النهاًت ؤم ال َظٍ ما إطا واهذ

 :  1هكغا لألؾباب الخالُت  في الىكذ الخاغغ وهالخل ؤن مهُاع ؤلاشغاف و الخسؿُـ كض اػصاصث ؤَمُخه

بهملُت الخضكُم؛  هكام الغكابت الضازلُت نىض كُامه ؤن اإلاضكم ٌهخمض بضعحت ؤهبر في الىكذ الخالي نلى -

الانخماص اإلاتزاًض نلى اؾخسضام ؾغق اإلاهاًىت ؤلاخطابُت؛  - 

في الؿابم مثل اؾخسضام الخضكُم اإلاؿخمغ؛  حغُحر ؤؾالُب و مفاَُم الخضكُم نما واهذ نلُه - 

  .هكم حشغُل البُاهاث اإلاؿخسضمت في اإلاؤؾؿاث مدل الخضكُم بؿبب الخغحر في - 

هظامث لزكابتث لذ خليتث در ضتثألاثجلييم:  للزرث لثاوي

خىحب نلى اإلاضكم الخطٌى نلى  َظا اإلاهُاع بضعاؾت وجلُُم  ًخهلم         هكام الغكابت الضازلُت للهمُل ٍو

خُث ؤقهغث ."في مغخلت زاهُت وفدظ الخؿاباث في مغخلت زالثت مهلىماث نامت خٌى الىكام زم جلُُمه

  " . ججىبها لى جىفغث ؤهكمت عكابت فهالت الضعاؾاث الخدلُلُت بإن الخاالث اإلاخهللت بالخؿابغ وان ًمىً

 لىكام الغكابت الضازلُت، اإلاخمثل في مجمىنت الػماهاث التي حؿاَم في  هي جلُُمه اإلاغاخل َظٍ غحر ؤن ؤَم

 اإلاغخلت في ؤجها حؿانض اإلاضكم نلى جدضًض ؾبُهت وجىكُذ وهؿاق َظٍ الخدىم في الهمُل، وجخمثل ؤَمُت

  .ازخباعاث الخضكُم ألعضضة اللىابم اإلاالُت

ظا ًخمثل في ؤن هكام الغكابت الضازلُت الجُض ًيخج نىه الانخماص نليها، فليىن مهكم  مهلىماث مالُت ًمىً َو

ؤو غحر الاكخطاصي جضكُم  غحر اإلامىً ًيىن مً ؤعضضة اللىابم اإلاالُت جيىن هدُجت آلالف الهملُاث اإلاالُت، فئهه

  %.100الهملُاث اإلاالُت  وافت َظٍ

ؤن ًدضص  هكام الغكابت الضازلُت بشيل مالبم، ًمىً زم فئن اإلاضكم وبىاءا نلى هخابج صعاؾت و جلُُم ومً

 هؿاق إحغاء الفدظ بضكت زم اللجىء إلى ؤؾلىب الهُىاث ؤلاخطابُت، واللُام بهملُت الازخباع و الخدلم مً

هكام الغكابت الضازلُت، وبالؿبو فئن اؾخسضام ؤؾلىب الهُىاث ؤلاخطابُت ًجهل  هخابج جلُُم مضي صخت

 مساؾغة ؤو اخخماٌ نضم اهدشاف الخدٍغف والخغحر في اللىابم اإلاالُت هكغا لهضة ؤؾباب ًمىً
ً
 َىان صابما

  .إعحانها إلى اإلاضكم ؤو إلى ؤلاحغاءاث اإلاخبهت في اللُام بهملُت الازخباع

معيارثجـمعثأدلتثإلازملاثث لكافيتثألا االئمتث:  للزرث لثالح

ان . مىغىم مخىاػم نلُه الفغص للىضٌى إلى خىم مهحن نً  جمثل ول ما ٌهخمض نلُه        فهي جلضم البَر

ً الانخلاص الؿلُم وإضضاع الخىم اإلاؿلىب اللابم نلى ؤؾباب مىغىنُت، بهىـ  وبالخالي اإلاؿاَمت في جيٍى

  .شخظ إلى آزغ ًخسظ اللغاع، وولها نىاضغ شخطُت جسخلف مً ألاخيام التي حهخمض نلى مٌُى وجيبؤاث مً

 إلبضاء عؤًه و َظا اإلاهُاع ًخؿلب مً
ً
 مهلىال

ً
فُما  اإلاضكم غغوعة حمو ؤصلت ؤلازباث اليافُت والتي جمثل ؤؾاؾا

ًخهلم باللىابم اإلاالُت، ؤي ؤن ؤصلت ؤلازباث جىفغ ألاؾاؽ اإلاىؿلي والغشُض لخلضًغاث اإلاضكم خٌى نضالت 

  .وضضق نغع اإلاهلىماث اإلاالُت

هخمض مفهىم ؤصلت ؤلازباث نلى فغع اللابلُت للخضكُم والخدلم، فما لم جىً  البُاهاث اإلاالُت كابلت للخدلم  َو

  2.الخضكُم فئن نملُت الخضكُم ال ًيىن لىحىصَا مهنى ؤو ؾبب و
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  .زم فئن فغع ؤن اإلاضكم ًداٌو ؤن ًفدظ ؤو ًسخبر ًجب ؤن ًضنمها بىفاًت ؤصلت ؤلازباث ومً

معاًيرثإعذ د ثلخلاريزث:  اطلبث لثالح

غ مضكم الخؿاباث اإلاىخج النهاةي الظي ًخم مً        هخابج نملُت الخضكُم إلى  جىضُل زالله  ٌهخبر جلٍغ

غ مضكم الخؿاباث ًلهب صوعا ؤؾاؾُا نىض إجساط مؿخسضمي اللىابم  مؿخسضمي اللىابم اإلاالُت، خُث ؤن جلٍغ

 .اإلاالُت اللغاعاث

غ مضكم الخؿاباث إلى ؤعبهت مهاًحر هي والخالي  : 1لظلً جم جلؿُم مهاًحر إنضاص جلٍغ

غ اإلاضكم نىض إبضاء عؤًه-  مضي جؿبُم اإلاباصا اإلاداؾبُت في إنضاص اللىابم اإلاالُت؛ نً ًجب ؤن ًىظ جلٍغ

غ اإلاضكم نً -       ما إطا واهذ اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاؿبلت نىض اللُام بهملُت الخضكُم لم  ًجب ؤن ًىظ جلٍغ

 اإلاباصا التي ؾبلذ نىض إنضاص اللىابم اإلاالُت الخاضت بالؿىىاث الؿابلت؛ جسخلف نً

 ًجب ؤن جيىن اللىابم اإلاالُت اإلاؿخهملت إلبضاء الغؤي جدخىي نلى ؤلافطاح الياف؛ - 

غ اإلاضكم ملم بيل اللىابم اإلاالُت بيىجها وخضة واخضة نىض إبضاء عؤًه -  و في خالت اؾخدالت  ًجب ؤن ًيىن جلٍغ

 .طلً ًجب نلى اإلاضكم ؤن ًظهغ ألاؾباب التي ؤصث إلى نضم إبضاء عؤًه

مذىثجطمليمث املادئث اداضبيتث اخعارفثعليهاث إبذ ءث لزأيثعً:  للزرث ألاو 

غ مضكم الخؿاباث ما إطا واهذ اللىابم اإلاالُت كض جم إنضاصَا  َظا اإلاهُاع نلى ؤهه  ًىظ       ًجب ؤن ًبحن جلٍغ

مضي  َظا اإلاهُاع الخدلم لِـ فلـ مً و ًخؿلب .وفلا للمباصا اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها واإلالبىلت نمىما

  .بها جلً اإلاباصا مضي كبٌى الؿغق التي جؿبم ًخؿلب الخدلم مً كبٌى اإلاباصا اإلاداؾبُت و لىىه

 نىض كُام اإلاضكم بخدضًض ما إطا جم إنضاص اللىابم اإلاالُت وفلا للمباصا اإلاداؾبُت فئهه هظلً ًغي البهؼ ؤهه

  2:اإلاباصا َضفحن َظٍ ؤن جدلم ًجب  

اإلاباصا حهمل نلى جدضًض جإزحر الهملُاث صازل اإلاؤؾؿت هما خضزذ فهال، و حؿخسضم ألاؾاؽ   َظٍ ؤن . ؤ

اإلاالبم لخدلُم ؤلاًغاصاث، بشيل ًغبـ الخيالُف باإلًغاصاث وجسطُطها نلى الفتراث اإلاداؾبُت؛  . ب

البُاهاث و الؿغق  الخدحز وحهبر بطضق نً ؤن ؤلاحغاءاث اإلاخبهت لهغع اإلاحزاهُت و اللىابم اإلاالُت جسلى مً. ج 

  .مطلخت في اإلاؤؾؿت له اإلاداؾبُت ليل مً

م الىخابج التي جىضل إليها نً م ألاصلت اإلاخىافغة لضًه و بهض كُام اإلاضكم بخضكُم اللىابم اإلاالُت، و جلٍى  ؾٍغ

في ما إطا واهذ اإلاهلىماث اإلاالُت جم إنضاصَا وفلا للمباصا اإلاداؾبُت اإلالبىلت نلى ؤن  إبضاء عؤًه ،ًخهحّن نلُه

  .3شاملت هىدُجت  ًيىن عؤًه

اما في خالت ازخالف اإلاضكم مو إصاعة اإلاؤؾؿت خٌى جؿبُم اإلاباصا اإلاداؾبُت، فهلى اإلاضكم ؤن ًبضي عؤًا 

  .مخدفكا ؤو عؤًا مهاعغا زاضت إطا وان لهظا الخؿبُم جإزحر ماصي نلى البُاهاث اإلاالُت
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إبذ ءث لزأيثفيثمذىث لثملاثثفيثجطمليمث املادئث اداضبيتث اخعارفثعليهاث:  للزرث لثاوي

َظا اإلاهُاع إلى الخيؿُم في جؿبُم اإلاباصا اإلاداؾبُت، و طلً لػمان كابلُت اللىابم اإلاالُت   و حهضف      

اللىابم اإلاالُت ألن نضم  َظٍ للملاعهت نلى مضاع الفتراث ؤو الؿىىاث اإلاالُت و بالخالي الخإزحراث التي ؤصث إليها

اإلاباصا ًؤصي إلى جضازل بحن نىاضغ ؤلاًغاصاث و اإلاطاٍعف للفتراث اإلاالُت الؿابلت و  َظٍ الثباث في جؿبُم

  .بالخالي الىخابج اإلاالُت اإلاخىضل إليها جيىن غحر صخُدت

  1:و الهضف مً َظا اإلاهُاع َى

كابلُت اللىابم اإلاالُت للملاعهت؛ . أ

ا نلى اللىابم اإلاالُت و كابلُتها للملاعهت، . ب  جىغُذ ؾبُهت الخغحراث التي ؾغؤث نلى اإلاباصا اإلاداؾبُت وؤزَغ

ٍغ َظٍ ففي لت مالبمت في جلٍغ  . الخالت ًجب نلى مضكم الخؿاباث ؤلاشاعة إلى طلً بؿٍغ

إلافصاحث لكافيثث:  للزرث لثالح

 َظٍ هظلً ؤؾلىب نغع هىم اإلاهلىماث في اللىابم اإلاالُت، و إهما ًخػمً ال ًلطض باإلفطاح اليافي فلـ      

بها و جطيُفها في اللىابم اإلاالُت، هظلً اإلاطؿلخاث اإلاؿخسضمت للخهبحر نً الهىاضغ اإلاىحىصة  اإلاهلىماث وجبٍى

 اإلاهلىماث و  هثحر مً َامت حضا لإلفطاح نً في اللىابم اإلاالُت، هما ؤن ؤلاًػاخاث اإلاغفلت باللىابم اإلاالُت

  .مؿؤولُت ؤلاصاعة ختى لى ؾانض اإلاضكم في إنضاصَا اللىابم اإلاالُت و جضزل غمً حهخبر حؼء مً

 :  2و جخمثل ؤَمُت الخىم نلى مالبمت ؤلافطاح في الىلاؽ الخالُت

ؤن ؤلافطاح اإلاالبم ًسضم اإلاطلخت الهامت للجمهىع؛ . ؤ

مغجبـ باإلاطلخت الهامت؛  ؤن نامل ألاَمُت ًلهب صوعا ؤؾاؾُا في نملُت ؤلافطاح وىهه.  ب

ل ؤو الشً؛  هظلً ؤن ؤلافطاح اإلاالبم ٌهبر نً.  ج ذ و ال ًدخمل الخإٍو اث اللىابم اإلاالُت بشيل ضٍغ مدخٍى

ؤن نضم ؤلافطاح في بهؼ ألاخُان ٌهخبر مبرعا زاضت في خالت جػاعب اإلاطالح؛  .  ص

  .ؤن ؤلافطاح ٌهىص بالػغع نلى اإلاؤؾؿت و ال ٌهىص بالفابضة اليافُت نلى الغحر. ٌ

ً غ اإلاضكم نىـ اإلاهُاٍع غ فئن ؤلافطاح نً ألاولحن مً و ما لم ًغص في جلٍغ اللىابم اإلاالُت   مهاًحر إنضاص الخلٍغ

  .ٌهض وافُا

 (ألاخذةث لزأي)إاامثجلزيزث اذكمثبجميعث للو ئمث االيتث:  للزرث لز بع

مضي ضضق وصخت  الخدلم مً َظا اإلاهُاع ؤن عؤي اإلاضكم ًلم بجمُو اللىابم اإلاالُت ختى ًمىً و ًخػمً         

َظا  اإلاغهؼ اإلاالي للمؤؾؿت و وغىح اللىابم اإلاالُت بإحملها ختى حشمل اإلاحزاهُت الخاضت باإلاؤؾؿت، هما ؤن

اإلاهُاع ال ٌهني ؤن نلى اإلاضكم إنؿاء مىافلت جامت ؤو عفؼ نلى ول اللىابم اإلاالُت، ففي ؤغلب الخاالث التي ال 

 .للمضكم إنؿاء مىافلت جامت نليها، فال ًلىم بغفػها بطفت خخمُت ًمىً

ٍغ و نلى اإلاضكم ؤن ًخػمً إبضاء الغؤي  نً اللىابم اإلاالُت وىخضة واخضة، ؤو امخىانه عؤي فني مداًض نً جلٍغ

  .1َظا الغؤي و ؤلاشاعة إلى الهىاضغ التي ؤزغث نلى نضم إبضاء الغؤي الخاالث التي ًخهظع فيها إبضاء في
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غ ألاؾباب مً نً ًجب نلى اإلاضكم هظلً في خالت امخىانه وعاء طلً و كض  إبضاء الغؤي ؤن ًظهغ بالخلٍغ

   : 2إبضاء الغؤي هما ًلي ؤؾباب الامخىام نً جخػمً

ا نلى إحغاءاث الفدظ و نضم إمياهُت إحغاء الفدظ . أ ٍغ لت جؤزغ حَى جدضًضٍ هؿاق نمل اإلاضكم بؿٍغ

بشيل واف؛ 

غي نلى اللىابم اإلاالُت، و التي ججهل اإلاضكم ٌهخبر إبضاء عؤي . ب  خالت نضم الخإهض و التي جؤزغ بشيل حَى

مخدفل ال ٌهض مىاؾبا بؿبب نضم الخإهض؛ 

  .إبضاء الغؤي مً الهمُل و الظي ًؤصي إلى نضم جمىىه نضم اؾخلالٌ اإلاضكم نً. ج 

 :جلخُظ مهاًحر الخضكُم اإلاخهاعف نليها و التي جؿغكىا لها في الشيل آلاحي و ًمىً

 معاًيرث لخذكيمث اخعارفثعليها ( 1 . 1 )ثركمث: لشكلث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .71غؿان فالح اإلاؿاعهت،مـغحو ؾابم، ص  : اصذرث
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 لخخطـيطثلعمليتث لخذكيمث:  املدحث لثالح

َىان جىكُم و مىهجُت واضخحن   بهض الخهغف نلى اإلاهاًحر الالػمت إلاماعؾت مهىت الخضكُم والتي حشحر إلى ؤن        

لظلً ًجب جطمُم مىهجُت جضكُم  .هخابج ملبىلت و مىغىنُت نلى ؤحل هجاح نمل اإلاضكم وخطىله مً

فمثال ؾىف ًخدمل . واضخت جخؿلب نملُت الخسؿُـ نلى شيل بغامج ًخم إجبانها لخىفُظ نملُت الخضكُم

 .اإلاضكم ؤزؿاعا هبحرة إطا لم ًخفهم مجاٌ نمل اإلاؤؾؿت

جىفُظ نملُت الخضكُم وفلا لخؿت مالبمت، و  ًخؿلب الخسؿُـ لهملُت الخضكُم و ؤلاشغاف نلى اإلاؿانضًً        

ت باإلاىخب اللاصعة نلى إهجاػ نملُت الخضكُم بمؿخىي منهي  هظا الخسطُظ الؿلُم للىقابف الفىُت و ؤلاصاٍع

  .ًمىذ الثلت إلاؿخسضمي اللىابم اإلاالُت

ؤن جيىن إلاؤؾؿت ؤوشئذ خضًثا، ؤو إلاؤؾؿت  بها مضكم الخؿاباث ًمىً إن مهمت الخضكُم و التي ًيلف       

  .ؤو نؼله ؤو اؾخلالخه وشاؾها و جم اؾدبضاٌ مضكم خؿاباتها ؾىاء لهضم حهُِىه مؿخمغة في

لهملُت الخضكُم، و ما  الخؿىاث الخمهُضًت ؤزىاء بضبه في حمُو الخاالث فئن نلى اإلاضكم اجساط حملت مً

ألوعاق الهمل و الاخخفاف بملفاث  اؾخهماله عؾم زؿت للهمل وبغهامج لألصاء، و ما ًلخػُه طلً مً ًخؿلبه

  .زاضت بهملُت الخضكُم اإلاهُىت

        ٌ زالٌ ؤنماٌ الخسؿُـ الؿلُم ألنماٌ الخضكُم بطفت نامت، و  َظا اإلابدث مً و بالخالي ؾِخم جىاو

و ؤلاشغاف نليهم نلى هدى  للمهام نلى اإلاؿانضًً هظلً الخسؿُـ لىُفُت جىكُم نمل اإلاضكم وجسطُطه

 .زالٌ ؤوعاق الهمل مً اإلاضكم و الغؤي الظي جىضل إلُه مالبم زم الخؿغق إلى هُفُت جىكُم و جىزُم ما كام به

أعماوث لخخطيطث لخاصتثبعمليتث لخذكيمث:  اطلبث ألاو 

  بشيل مالبم ًجب ؤن ًسؿـ لهمل الخضكُم نلى هدى مىاؾب، و ؤن ًخم ؤلاشغاف نلى نمل اإلاؿانضًً       

ؾغف اإلاضكلحن ًدلم لهم زالزت ؤَضاف عبِؿُت حؿانضَم في إحغاء  َظا اإلاهُاع مً إن الهمل نلى جؿبُم

غغوعة جسؿُـ اإلاضكم لهملُت  ألاَضاف ؤو ألاؾباب الخلُلُت مً َظٍ بشيل مىاؾب و جخمثل نملُت الخضكُم

  : 1الخضكُم في ما ًلي

الخطٌى نلى ؤصلت إزباث وافُت؛  جمىحن اإلاضكم مً-

مؿانضة اإلاضكم نلى الخدىم في الخيالُف؛  - 

  .ججىب ؾىء الخفاَم مو الهمُل - 

  :2وجخمثل اإلاغاخل الغبِؿُت إلحغاء نملُت الخسؿُـ و الخطمُم الجُض لهملُت الخضكُم في الهىاضغ الخالُت 

الخمهُض للخسؿُـ؛ -

الهمُل؛  الخطٌى نلى مهلىماث نً - 

الالتزاماث اللاهىهُت للهمُل؛  الخطٌى نلى مهلىماث نً - 

ؤصاء ؤلاحغاءاث الخدلُلُت؛  - 

كبىله؛  وغو خضوص ألاَمُت اليؿبُت و جلضًغ زؿغ الخضكُم اإلامىً - 
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هكام الغكابت الضازلُت و جلضًغ زؿغ الغكابت؛  فهم - 

 .وغو الخؿت الهامت للخضكُم و بغهامج الخضكُم - 

 لخمهيذثلخخطيطثعمليتث لخذكيمث:  للزرث ألاو 

 جخم مهكم ؤوشؿت الخمهُض للخسؿُـ في بضاًت الخضكُم، و ناصة ما جخم لضي الهمُل إلى اإلاضي الظي جيىن         

  : 1الخمهُض للخسؿُـ الخؿىاث الخالُت نملُت، و ًخػمً  فُه

ما إطا وان ؾِخم كبٌى الخهامل مو نمُل حضًض ؤو الاؾخمغاع في الخهامل مو نمُل كضًم؛ -

الخطٌى نلى زؿاب الخهاكض؛  - 

م الخضكُم  ازخُاع اإلاضكلحن الظًً -  ؾِشملهم فٍغ

ؤن الخطٌى نلى نلض لخضكُم نمُل   نلى الغغم مً: كملووثعميلثجذًذثأألاثالاضخمز رثمعثعميلثكذًم. أ

ًجب نلى ؤن ًخم جىفُظ نملُت  حضًض ؤو الاخخفاف بهمُل كضًم ال ٌهض ؤمغا ؾهال في مهىت الخضكُم، إال ؤهه

  .الخضكُم نىض اجساط كغاع كبٌى الهمالء

 ًجب ؤن ًخم جدضًض واضح لشغوؽ الهلض بحن اإلاؤؾؿت و اإلاضكم مً : د لحصووثعلىثخطابث لخعاق.بث

َظا الخؿاب في إجفاق بحن اإلاؤؾؿت و مىخب الخضكُم نلى ؤصاء الخضكُم  ؤحل الخللُل ؾىء الخفاَم، و ًخمثل

  .والخضماث اإلاغجبؿت به

ًجب ؤن ًخم حهُحن اإلاضكلحن نلى ألانماٌ في غىء  : ضيشملهمثفزيمث لخذكيم  لذًً  خخيارث اذكلين.  ثج

ب و اإلاهاعة للهمل همضكلحن، و ًمىً ؤن ًخم حهُحن هظلً مخسططحن في مجالي الهُىاث  مهُاع الخضٍع

 .ؤلاخطابُت و الخاؾب الالىترووي

 اؤضطتث  لحصووثعلىثمعلوماثثعً:  للزرث لثاوي

جطىع مهمت الخضكُم في اإلاؤؾؿت صون جسطُظ وكذ لجمو مهلىماث و مهؿُاث نامت  اإلامىً  لِـ مً       

  .2اإلاهلىماث ًخدضصان خؿب ؤَضاف و مؿؤولُاث اإلاضكم َظٍ هىنُت و ملضاع ؤما. اإلاؤؾؿت َظٍ خٌى 

و امخضاص  هما ؤهـها جدضص اججاٍ. اإلاهلىماث اإلاهمت و التي ؾخؤزغ نلى نملُت الخضكُم ؾِبدث اإلاضكم نً

 .فدطها في اإلاؤؾؿت الخضزالث اإلامىً

الالتز ماثث للاهوهيتثللمؤضطتث  لحصووثعلىثمعلوماثثعً:  للزرث لثالح

  : 3هي اإلاؿدىضاث و السجالث اللاهىهُت في بضاًت الخضكُم و ًجب ؤن ًخم ازخباع زالزت ؤهىام مً  

نلض اإلاؤؾؿت و الىكام ألاؾاس ي لها؛ -

مداغغ إحخماناث مجلـ ؤلاصاعة؛  - 

   .الهلىص - 
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أد ءثإلاجز ء ثث لخدليليتث ألاليتثث:  للزرث لز بع

ؤصاء الخضكُم نلى هدى هفء و  َاما مً ٌهض جىفُظ ؤلاحغاءاث الخدلُلُت زالٌ مغخلت الخسؿُـ حؼءا        

جلُُم للمهلىماث : " إلاجلـ مهاًحر الخضكُم ؤلاحغاءاث الخدلُلُت نلى ؤجها 56فهاٌ، و ٌهغف ؤلاًػاح عكم 

زاللها ملاعهت اللُم  زالٌ صعاؾت الهالكاث اإلامىىت بحن البُاهاث اإلاالُت و بهػها البهؼ، و ًخم مً اإلاالُت مً

فها هظلً بإجها اؾخسضام اإلالاعهاث و الهالكاث التي جدضص  و ًمىً 1.اإلاضكم اإلاسجلت بالضفاجغ مو جىكهاث حهٍغ

 .مضي مىاؾبت ؤعضضة الخؿاباث ؤو البُاهاث ألازغي 

أد ءثإلاجز ء ثث لخدليليتث  لغزضثمً . أ

 بحن ؤصلت ؤلازباث التي حؿخسضم في نملُت الخضكُم و في ول مغخلت مً  حهخبر جلىُت ؤلاحغاءاث الخدلُلُت مً

  2:تهضف إلى جدلُم ألاغغاع الخالُت الخسؿُـ لهملُت الخضكُم إلى غاًت إجمام نملُت الخضكُم لظلً مغاخل

جفهم مجاٌ نمل اإلاؤؾؿت الظي جماعؾه؛  :1– ؤ 

جلضًغ مضي كضعة اإلاؤؾؿت مدل الخضكُم نلى الاؾخمغاع؛  :2–  ؤ 

فاث ممىىت في اللىابم اإلاالُت؛  :3–  ؤ  ؤلاشاعة إلى جدٍغ

  .جسفُؼ الازخباعاث الخفطُلُت :4–  ؤ 

أهو رثإلاجز ء ثث لخدليليتثث . ب

 ًخمثل الجاهب ألاَم في اؾخسضام الاحغاءاث الخدلُلُت في ازخُاع الىىم ألاهثر مالبمت منها، و ًىحض زمؿت ؤهىام

  : 3هي ؤلاحغاءاث الخدلُلُت عبِؿُت مً

ملاعهت بُاهاث اإلاؤؾؿت مو بُاهاث اليشاؽ الظي حهمل فُه؛  :1– ب 

بُاهاث في الفترة الؿابلت؛  ملاعهت بُاهاث اإلاؤؾؿت مو ما ًلابلها مً :2– ب 

ملاعهت بُاهاث اإلاؤؾؿت مو جىكهاتها؛  :3–  ب 

ملاعهت بُاهاث اإلاؤؾؿت مو جىكهاث اإلاضكم؛  :4–  ب 

  .ملاعهت بُاهاث اإلاؤؾؿت مو الخىكهاث باؾخسضام بُاهاث غحر مالُت :5–  ب 

 ضاليبث اطخخذمتثفيثأد ءثإلاجز ء ثث لخدليليتث.جث

 َىان نضة ؤؾالُب مالُت و جلىُت ًخم إؾخسضامها في ؤصاء ؤلاحغاءاث الخدلُلُت بؿبب هثرة اإلاهلىماث اإلاالُت و 

  4: ألاؾالُب ماًلي اإلاداؾبُت التي جسظ وشاؽ اإلاؤؾؿت، ومً َظٍ

اؾخسضام جلىُاث الخدلُل اإلاالي؛  :1– ج 

اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخطابُت؛  :2–  ج 

م الخاؾب ؤلالىترووي اؾخسضام البرامج الجاَؼة نً :3–  ج   .ؾٍغ
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كملولهث ألاطعثخذألادث هميتث ليطبيتثألاثجلذًزثخطزث لخذكيمث امكً:  للزرث لخامظ

  .ألاَمُت اليؿبُت و الخؿغ مفهىمحن ؤؾاؾُحن في جسؿُـ نملُت الخضكُم ًمثل ول مً        

  :نغف مجلـ مهاًحر اإلاداؾبت ألاَمُت اليؿبُت نلى الىدى الخالي : ملهومث هميتث ليطبيت.  

ؤن ًؤصي إلى  ملضاع ؤلاغفاٌ ؤو الخدٍغف في اإلاهلىماث اإلاداؾبُت، في غىء الكغوف اإلادُؿت، الظي ًمىً"

   1" .زالٌ طلً ؤلاغفاٌ و الخدٍغف مً اإلاهلىماث ؤو الخإزحر فُه حغُحر خىم ؤي مؿخسضم لهظٍ

غي في غىء ألاَمُت اليؿبُت باللىابم اإلاالُت، و إطا  و ًيىن اإلاضكم مؿؤوال نً جدضًض مضي وحىص جدٍغف حَى

ا، ًجب نلُه عؤي اإلاضكم ؤن ٍغ فا حَى جصخُذ اإلاىكف، و إطا  للمؤؾؿت ختى ًمىً اهدباٍ ؤن ًىحه َىان جدٍغ

عفػذ اإلاؤؾؿت اللُام بخصخُذ اللىابم اإلاالُت، ًجب نلى اإلاضكم ؤن ًطضع عؤي ملُض ؤو عؤي ؾلبي، بىاءا 

  .نلى ملضاع الخدٍغف

ملُاؾا إلاضي عغبت اإلاضكم في كبٌى  كبىله ٌهخبر زؿغ الخضكُم اإلامىً كملوله جلذًزثخطزث لخذكيمث امكً.بث

غ غي في غىء ألاَمُت اليؿبُت باللىابم اإلاالُت، بهض اهتهاء نملُت الخضكُم و إضضاع جلٍغ  وحىص جدٍغف حَى

،ٌهني طلً ؤن اإلاضكم  كبىله زؿغ الخضكُم الظي ًمىً هكُف، ونىضما ًلغع اإلاضكم مؿخىي مىسفؼ مً

غي في اللىابم اإلاالُت ًغغب في ؤن ًيىن مخإهضا بشيل ؤهبر مً خُث ؤن جلضًغ الخؿغ  .نضم وحىص جدٍغف حَى

  . ٌهني نضم الخإهض اليامل %100بالطفغ ٌهني وحىص جإهض وامل، ؤما جدضًض الخؿغ بلُمت 

هظامث لزكابتث لذ خليتثألاثجلذًزثخطزث لزكابتث فهم:  للزرث لطادص

ًجب ؤن ًخم فهم الغكابت الضازلُت و بشيل واف  مهاًحر الخضكُم اإلاخهاعف نليها، بإهه  ًىظ اإلاهُاع الثاوي مً

  * .ختى ًخم الخىضل لخؿت الخضكُم وجدضًض ؾبُهت و مضي و جىكُذ الازخباعاث التي ؾِخم جىفُظَا

ثألاطعث لخطتث لعامتثللخذكيمثألاثبزهامجثعمليتث لخذكيمث: للزرث لطابعث

ًخمثل جىفُظ الخؿىاث الخمؿت ألاولى في نملُت جسؿُـ الخضكُم ؤؾاؾا إلاؿانضة اإلاضكم في إنضاص زؿت 

  .جضكُم جدؿم بالفهالُت و الىفاءة و حؿانض هظلً في جطمُم بغهامج نملُت الخضكُم

ًخمثل بغهامج الخضكُم في كابمت بيافت ؤلاحغاءاث التي ًخم اؾخسضامها في الخىضل لجمو ؤصلت وافُت للخضكُم و 

ا و جىكُذ  ًخم إصعاج هظلً جفاضُل ؤزغي جغجبـ بيل إحغاء مثل حجم الهُىت و الهىاضغ التي ًخم ازخُاَع

 .الازخباعاث، و ًىضح الشيل آلاحي ألاحؼاء الغبِؿُت لخسؿُـ نملُت الخضكُم

ًخم اؾخسضام اإلاهلىماث التي ًخم الخىضل إليها في نملُت الخمهُض للخسؿُـ و اإلاهلىماث ألاؾاؾُت  وؿخيخج ؤهه

للمؤؾؿت و هظلً اإلاهلىماث الخاضت بااللتزاماث اللاهىهُت للمؤؾؿت و ؤلاحغاءاث الخدلُلُت ألاولُت، بغغع 

 كبىلها، زم ًخم اؾخسضام جلضًغ ول مً إنؿاء الخىم نلى ألاَمُت اليؿبُت و جلضًغ مساؾغ الخضكُم التي ًمىً

حل جطمُم زؿت الخضكُم  و هظلً زؿغ الغكابت مً كبىله ألاَمُت اليؿبُت وزؿغ الخضكُم الظي ًمىً

  .الهامت و بغهامج الخضكُم

 

 

                                                           
1
  Lionel collins, Gérard valin, op, cit, p, 126. 
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أعماوث لخخطيطث لخاصتثبمكخبث لخذكيمث:  اطلبث لثاوي

ا في نملُت الخسؿُـ لهملُت  ال ًمىً         ألي مضكم خؿاباث ؤن ًلىم بدىفُظ ول اإلاغاخل التي ؾبم طهَغ

م اإلاضكلحن، هما ًىظ نليها اإلاهُاع  ا في اإلاضكم ؤو فٍغ الخضكُم، بضون الخهغف نلى ؤَم الشغوؽ الىاحب جىفَغ

مهاًحر الهمل اإلاُضاوي نلى ؤن مضكم الخؿاباث مـلؼم بىغو زؿت مالبمت ألنماٌ الخضكُم هيل هما  ألاٌو مً

لت جىفل  مـلؼم هظلً بدىكُم و جلؿُم ؤنماٌ الخضكُم نلى مؿانضًه عؤًىا طلً في اإلاؿلب الؿابم، و ؤهه بؿٍغ

  .إلاجخمو ألانماٌ  ، و مؿخى ي منهي ًمىذ الثلت1الخضكُم حىصة جدلُم مؿخىي مغض ي مً

اإلاؿلىبحن ومهاعاتهم و  جدضًض نضص اإلاؿانضًً مً إن هجاح اإلاضكم في وغو زؿت الخضكُم اإلاالبمت ًمىىه

التهم اإلاؿلىبت   .زبراتهم و مَؤ

 لخىظيمث لذ خليثاكخبث لخذكيمث:  للزرث ألاو 

و هظلً جبها  مضكم آلزغ و طلً جبها لدجم الهمل وؾبُهخه،  إن الخىكُم الضازلي للمىخب ًسخلف مً      

  .ول الىقابف ًجمو في ؤصابه فئهه لىخضٍ ،فئطا وان اإلاضكم ًماعؽ نمله للشيل اللاهىوي للمىخب في خض طاجه

و  ، فئهه(و مدافكي الخؿاباث/ الخبراء اإلاداؾبحن ؤو )اإلاضكلحن  في خالت ما إطا وان اإلاىخب مليا لشغهت مً

  : 2نامت ًيىن ملؿما إلى اللؿمحن الغبِؿحن الخالُحن بطفت

ٌشمل مسخلف اإلاؿخسضمحن و إصاعة اإلاىخب الضازلُت؛ :  للطمثإلاد ري -

و ًلهب الهىطغ  .ٌشمل مسخلف ؤنماٌ الخضكُم والػغابب و اإلاداؾبت بمسخلف ؤهىانهم:  للطمث للني - 

َاما،  خُث الؿبُهت صوعا خُث اإلاضة ؤو مً ؾىاء ازخلفذ مً إلاهمخه البشغي في مىخب الخضكُم و في ؤصابه

ً خُث ؤن مهمت اإلاضكم جخؿلب مجمىنت مً ًمليىن  اإلاالي واإلاداؾبي، و الظًً ألاشخاص طوي الخيٍى

اث جغجُبُت مسخلفت حضا   .مؿخٍى

أهو رثبز مجث لخذكيمث:  للزرث لثاوي

  :هي  جطيُف بغامج الخضكُم إلى زالزت ؤهىام ؤؾاؾُت و  نلى الهمىم ًمىً

البرامج الىمىطحُت؛ -

بغامج مخضعحت؛  - 

  .بغامج زابخت ؤو مدضصة ؾابلا - 

أألار قث لعملث:  اطلبث لثالح

وكذ اإلاضكم مسطظ إلنضاص و جدػحر ؤوعاق الهمل ألجها حهخبر اإلااصة ألاولي في جؿبُم   إن الجؼء الىبحر مً

ٍغ بغهامج نملُت الخضكُم وحؿانض اإلاضكم في ؤصاء مهامه اللىابم  الفني اإلاداًض نً لغؤًه اإلاخػمً و إنضاص جلٍغ

  .اإلاالُت

  .هما ؤن اإلاضكم ٌؿخهمل ؤوعاق الهمل لخضنُم وإزباث الهمل الظي كام به

 

                                                           
1
 .36حجاز خدٌجة، مرجع سابق، ص   

2
 . 204خالد أمٌن عبد هللا، مرجع سابق،   
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حعزيفثأألار قث لعملثث:  للزرث ألاو 

نـمل، والؿغق وؤلاحغاءاث التي   مً حشمل ول الىزابم التي ًخم ججمُهها بىاؾؿت اإلاضكم، إلقهاع ما كام به  "      

غ   اجبـهها، و الىخابج التي جىضل إليها، و بىاؾؿتها ًيىن لضي اإلاضكم ألاؾـ التي ٌؿدىض إليها في إنضاص الخلٍغ

   "1 .،و الضلُل نلى إجبام الهىاًت اإلاهىُت ؤزىاء نملُت الفدظ الظي كام به إلاضي الفدظ

بها اإلاضكم و  نلى ؤجها السجالث التي ًدخفل" مهاًحر الخضكُم   م41ًهما حهغف ؤوعاق الهمل ؾبلا لليشغة عكم 

التي حشمل ؤلاحغاءاث التي جم جؿبُلها والازخباعاث التي جم جىفُظَا و اإلاهلىماث التي جم الخطٌى نليها و 

   "2 طاث الطلت التي جم الخىضل إليها زالٌ ؤصاء نملُت الخضكُم الاؾخيخاحاث

أهذ فثإعذ دثأألار قث لعملثفيثعمليتث لخذكيمثث:  للزرث لثاوي

ًخمثل الهضف الهام ألوعاق الهمل في مؿانضة اإلاضكم نلى جلضًم جإهُض مىاؾب نلى ؤن نملُت الخضكُم كض 

  3:ؤصائها وفلا إلاهاًحر الخضكُم اإلاخهاعف نليها و جىفغ ؤوعاق الهمل هظلً ألاَضاف الخالُت جم 

حهخبر ألاؾاؽ لخسؿُـ نملُت الخضكُم؛ -

هخابج الازخباعاث؛  حهخبر سجل لألصلت التي جم ججمُهها و - 

غ الخضكُم؛  حهخبر بُاهاث ًخم اؾخسضامها لخدضًض الىىم اإلاىاؾب مً -  جلٍغ

 . حهخبر ؤؾاؽ لفدظ اإلاشغفحن و الشغواء  - 

 نىضما ًسؿـ اإلاضكم ألصاء نملُت الخضكُم للؿىت الخالُت، ًجب : حعخبرث ضاصثلخخطيطثعمليتث لخذكيم. أ

ت التي حؿخسضم هئؾاع مغحعي في ؤوعاق الهمل ؤن جخاح له   .اإلاهلىماث الػغوٍع

 خُث حشيل الىؾُلت الغبِؿُت للخىزُم الظي : هخائجثالاخخملار ث حعخبرثسجلثلألدلتث لتيثجمثججميعهاثألا.بث

ألاوعاق ٌؿخؿُو  َظٍ ؾٍغم ٌهبر نلى ؤن اإلاضكم كض جم جىفُظَا وفلا إلاهاًحر الخضكُم اإلاخهاعف نليها، ونً

ً نلى هدى  و ؤلاشغاف نلى جىفُظٍ للهُئاث الخىكُمُت و اإلاداهم ؤن الخضكُم كض جم جسؿُؿه اإلاضكم ؤن ًبَر

مالبم، و ؤن ألاصلت التي جم حمهها جدؿم بالطالخُت والىفاًت وكض جم حمهها في الىكذ اإلاىاؾب وبالدجم 

غ الخضكُم مىاؾبا في غىء   .هخابج نملُت الخضكُم اإلاىاؾب و ؤن جلٍغ

َاما  جىفغ ؤوعاق الهمل مطضعا : جلزيزث لخذكيم حعخبرثبياهاثثًخمث ضخخذ مهاثلخدذًذث لىورث اىاضبثمً.جث

غ اإلاالبم الظي ًجب إضضاٍع ، و حهض البُاهاث في ؤوعاق الهمل   للمهلىماث إلاؿانضة اإلاضكم في جدضًض هىم الخلٍغ

  .ؤصاة مفُضة في جلُُم مضي مالبمت مجاٌ الخضكُم مضي نضالت اللىابم اإلاالُت

بىاؾؿت   حهض ؤوعاق الهمل إؾاعا عبِؿُا ًخم الغحىم إلُه:ءثألاث لشزكا حعخبرثأضاصثللدصث اشزفين. د

غ الخضكُم غ جلٍغ باإلغافت إلى ول  .اإلاشغفحن لخلُُم ما إطا وان كض جم ججمُو ألاصلت اليافُت و الطالخت لخبًر

اؾخسضامها هإؾاؽ إلنضاص ؤلاكغاع  ألاَضاف الؿابلت، جىحض اؾخسضاماث ؤزغي ألوعاق الهمل، خُث ًمىً

بي و ملء اؾخماعاث الدسجُل في غ َُئت ؾىق اإلااٌ و في إنضاص باقي ألاهىام ألازغي مً الػٍغ   .الخلاٍع

                                                           
1
 179- 180. محمد سمٌر الصبان ، محمد مصطفى، مرجع سابق، ص   

2
 .300ألفٌن أرٌنز، جٌمس لوبك، مرجع سابق، ص   

3
 .301ألفٌن أرٌنز، جٌمس لوبك، مرجع سابق، ص   
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جصييفثأألار قث لعملثث:  للزرث لثالح

 بها اإلاضكم نً سجالث ًدخفل هي نباعة نً جمثل ؤوعاق الهمل حؼءا َاما في ول نملُت جضكُم، و        

ؤلاحغاءاث التي ًخم جؿبُلها و الازخباعاث التي ًخم جىفُظَا و اإلاهلىماث التي ًخم الخطٌى نليها و الاؾخيخاحاث 

خم جىكُمها في ملفاث صابمت و  َظٍ  و جدخىي  .التي جم الخىضل إليها ألاوعاق نلى ول ش يء ًخهلم بالخضكُم ٍو

ت   ؤزغي في ملفاث حاٍع

سُت ؤو البُاهاث طاث  :  الفث لذ ئم. ث جخمثل اإلالفاث الضابمت في ؤوعاق الهمل التي جدخىي نلى بُاهاث جاٍع

نملُت  الؿبُهت اإلاؿخمغة وزُلت الطلت بهملُت الخضكُم الخالُت، و جىفغ البُاهاث هظلً مطضعا مالبما نً

 . 1آلزغ نام  الخضكُم مدل الاَخمام و اإلاؿخمغة مً

  2:الهىاضغ الخالُت  و ًخيىن اإلالف الضابم مً

نمىمُاث خٌى اإلاؤؾؿت مدل الخضكُم؛ -

مهلىماث جسظ الىكام اإلاداؾبي؛  - 

بُاهاث جخهلم بالغكابت الضازلُت؛  - 

مهلىماث كاهىهُت، حبابُت و احخمانُت؛  - 

ت ؛  -  مهلىماث اكخطاصًت و ججاٍع

  .مهلىماث زاضت باإلاهلىماجُت - 

 نىـ اإلالف الضابم اإلاؿخهمل ؾىاٌ مهّمت الخضكُم التي جطل إلى نضة ؾىىاث، فئن  :  الفث لجاري . ب

ول الهىاضغ اإلاهمت التي ال جخجاوػ الؿىت اإلاالُت التي جخم فيها نملُت الخضكُم، فهظا  اإلالف الجاعي ًخيىن مً

اإلاىهجُت اإلاخبهت لخىفُظ اإلاهمت و الهىاضغ التي ؤصث  اإلالف ًجب ؤن ٌشمل مهكم ألانماٌ اإلاىفظة اهؿالكا مً

ت ذ بغؤي خٌى صعحت صخت و مطضاكُت الخؿاباث الؿىٍى   . باإلاضكم إلى الخطٍغ

ت مً ؾغف اإلاؤؾؿت زاضت و ؤن اإلالف الضابم و  خُث اإلاهلىماث التي ًخللاَا مً نلى اإلاضكم ؤن ًخدلى بالؿٍغ

اإلالف الجاعي َما ملً اإلاضكم، إال السجالث و الىزابم التي هي ملً اإلاؤؾؿت و التي ٌؿخهملها اإلاضكم و ًخؿلو 

  3.بهملُت الخضكُم كُامه نليها ؤزىاء 

 بدخفل اإلاضكم باإلالف الضابم و الجاعي إلاضة ال جلل نلى نشغة ؾىىاث وطلً ؾبلا ألخيام اإلااصة الثاهُت نشغ

 4اللاهىن الخجاعي  مً

 

 

 

 

                                                           
1
 .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  

2
 Ordre National Des Experts Comptables, Commissaires aux comptes et comptables agrées, Diligences 

professionnelles du commissaire aux comptes, 1994, P. P, 9,10. 
3
 .155خالد أمٌن عبد هللا، مرجع سابق، ص   

4
  Ordre National Des Experts Comptables, Commissaires aux comptes et comptables agrées, op. cit, p, 15. 
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أدلتثإلازملاثثفيث لخذكيمث:  املدحث لز بع

ا مما ٌؿخؿُو  اإلاضكم مً ؤن ًدطل نلُه  إن ؤلازباث في الخضكُم ٌهني ول ما ًمىً          ؤصلت مداؾبُت وغحَر

الفني اإلاداًض خٌى صخت ونضالت اللىابم اإلاالُت هيل، و ٌهخبر صلُل ؤلازباث بِىت كاؾهت ؤما  ؤن ًضنم عؤًه به

ىت فدؿخهمل لالؾخهاغت في  اللغابً مً الضلُل خُث ًلجإ اإلاضكم إلى حمو ؤهبر نضص ممىً بها نً اللٍغ

  . 1صلُل ؤلازباث اللاؾو نً بها الخاالث اإلاؿخهطُت لِؿخهُؼ

صخت و ؾالمت البُاهاث اإلاالُت و السجالث  َى الخإهض مً و حهغفىا ؤن ؤخض ؤَضاف نملُت الخضكُم          

هدُجت ؤنماٌ اإلاؤؾؿت و  اإلاداؾبُت و إبضاء الغؤي الفني اإلاداًض خٌى نضالت جمثُل اللىابم و السجالث نً

ا اإلاالي زالٌ الفترة اإلاداؾبُت  نلى ؤصلت وكغابً خطىله اإلاداًض البض مً و ختى ًلىم اإلاضكم بئبضاء عؤًه .مغهَؼ

 .عؤًه الخىم نلى الهىطغ مدل الفدظ و الخهبحر نً مً إزباث وافُت و مالبمت جمىىه

حعزيفثأدلتثإلازملاثث:  اطلبث ألاو 

ول اإلاهلىماث و الخلابم التي ٌؿدىض إليها ؤي فغص إلنؿاء عؤي خٌى مىغىم  حهٍغف الضلُل نلى ؤهه  ًمىً

  .مهحن

 لخعزيفث ألاوثث:  للزرث ألاو 

ؤن ًؤزغ نلى خىم و جلضًغ اإلاضكم فُما ًخهلم بمؿابلت ما  و حهغف ؤصلت ؤلازباث في الخضكُم بإجها ول ما ًمىً

  2.مهلىماث مالُت للخلُلت الاكخطاصًت مً نغع 

 لخعزيفث لثاويث:  للزرث لثاوي

  و كض نغفذ اإلاهاًحر الضولُت إلاماعؾت ؤنماٌ الخضكُم والخإهُض و كىانض ؤزالكُاث اإلاهىت ؤصلت ؤلازباث بإجها       

   . 3"اإلاهلىماث التي ًدطل نليها اإلاضكم للخىضل إلى اؾخيخاحاث ًبني نلى ؤؾاؾها عؤًه  "

ًجب نلى مضكم الخؿاباث ؤن ًدطل  هالخل ؤن اإلاهُاع الضولي للخضكُم الخاص بإصلت ؤلازباث ًىظ نلى ؤهه

نلى ؤصلت ؤلازباث اليافُت و اإلاالبمت ليي ٌؿخؿُو ؤن ًسغج باؾخيخاحاث مهلىلت، لخيىن ألاؾاؽ الظي ًبني 

 .اإلانهي   نليها عؤًه

خصائصثأدلتثإلازملاثث:  اطلبث لثاوي

  :4هالخل ؤن اإلاهُاع ًىظ نلى ؤن ؤصلت ؤلازباث ًجب ؤن جخطف بساضِخحن َما  مما ؾبم        

الىفاًت؛ -

  .اإلاالبمت - 

 لكلاًتث:  للزرث ألاو 

                                                           
1
 .35 ،ص 2006/2007عمر دٌلمً، أثر المراجعة على مصداقٌة المعلومة المحاسبٌة، مذكرة ماجستٌر، جامعة باتنة،   

2
  .311ولٌام توماس وأمرسون ھنكً، مرجع سابق، ص   

3
 ،بحث تم نشره من طرف اإلتحاد الدولً للمحاسبٌن عن طرٌق صفحة أنترنٌت تم اإلطالع 4 من أدلة اإلثبات، الفقرة 500المعٌار الدولً رقم   

       www.ifac.org 2017علٌھا من خالل الموقع التالً فً شھر جانفً 
4
  . 175غسان فالح المطارنة، نفس المرجع السابق، ص   
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صخت   الفني نً  ؤن جيىن ألاصلت التي ًدطل نليها مضكم الخؿاباث باللضع اليافي و الػغوعي لضنم عؤًه        

و بما ؤن مضكم الخؿاباث ًلجإ إلى اؾخسضام الازخباعاث ؤلاخطابُت ؤو ؤؾلىب  .اللىابم اإلاالُت اإلالضمت

ؤن  ،و الانخباعاث الخالُت ًمىً َى حجم الهُىت اإلاالبم لضنم عؤًه مهغفت ما َظا ًخؿلب مىه الهُىاث، فئن

  :1ؤصلت ؤلازباث  حؿانض مضكم الخؿاباث في جدضًض مضي هفاًت 

ؾبُهت الهىطغ مدل الفدظ؛ -

ألاَمُت اليؿبُت لألزؿاء اإلاخىكو خضوثها فُما ًسظ الهىطغ مدل الفدظ؛  - 

ؤهىام ؤصلت ؤلازباث اإلاخىفغة للمضكم و مضي اعجباؾها و مالبمتها للهىطغ مدل الفدظ؛  - 

 - ً  .اإلاضكم لغؤًه جيلفت الخطٌى نلى الضلُل و جإزحر طلً نلى جيٍى

 االئمتث:  للزرث لثاوي

 هىنُتها و مضي ضلتها بخىهُض زاص، خُث ًىكغ إلى مالبمت الضلُل مً  ًلطض بمالبمت ؤصلت ؤلازباث مهغفت       

ً غ  خُث نالكخه بهضف الخضكُم لخيٍى   .2الغؤي الفني خٌى ضضق اللىابم اإلاالُت و إنضاص الخلٍغ

هكام اإلاطاصكاث مو الهمالء، خُث ؤجها  كُمت نىطغ اإلاضًىحن ًجب ؤن ٌؿخسضم اإلاضكم فمثال للخدلم مً

ا و مالبما ؤن ًدطل نلى شهاصاث  ملىُت اإلاؤؾؿت ألضل زابذ ًمىً و ليي ًخدلم اإلاضكم مً .حهخبر صلُال كٍى

 .(الشهغ الهلاعي لألعاض ي و اإلاباوي )الغحر جؤهض ملىُت اإلاؤؾؿت لظلً ألاضل  مً

 ؤكىي ؤصلت ؤلازباث ألازغي للخإهض مً ألازغي مً هظلً ٌهخبر إحغاء الفدظ الفهلي للمسؼون و نىاضٍغ  

 .َظا الهىطغ في مساػن اإلاؤؾؿت صخت و وحىص

أهو رثأدلتثإلازملاثثث:  اطلبث لثالح

  3:ؤهىام ؤصلت ؤلازباث في نملُت الخضكُم و ؤَمها َىان الهضًض مً         

الىحىص الفهلي؛ -

الضكت اإلاداؾبُت و الفىُت للهملُاث اإلالُضة في الضفاجغ؛  - 

هخابج جدبو ألاخضار الالخلت؛  - 

اإلاطاصكاث؛  - 

الخىزُم؛  - 

اإلاؤؾؿت؛  الاؾخفؿاع مً - 

  .ؤلاحغاءاث الخدلُلُت - 

 لوجودث للعليثث:  للزرث ألاو 

الىحىص اإلااصي لألضٌى اإلالمىؾت مثل، آلاالث واإلاباوي و ألاعاض ي  هكام الجغص الفهلي للخدلم مً ٌؿخسضم          

و الهلاعاث و الخجهحزاث والىلضًت و اإلاسؼون، و ٌهض اللُام بالجغص الفهلي صلُل كىي نلى وحىص ألاضل في 

                                                           
1
  .178مرجع سابق، ص   

2
  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة  

3
 . 129أحمد حلمً جمعة، نفس المرجع السابق، ص   
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ًجب نلى اإلاضكم الخطٌى نلى اإلاؿدىضاث  ال ٌهخبر هضلُل نلى ملىُت ألاضل خُث ؤهه خىػة اإلاؤؾؿت و لىىه

ضة للملىُت ىكغ إلى الجغص الفهلي نلى ؤهه .و الشهاصاث اإلاٍؤ كبل  ًخم مً ؤخض ؤهىام ألاصلت اإلاىزىق فيها، وىهه ٍو

اإلاضكم شخطُا، و كض ًخم اللجىء إلى الجغص الفهلي  الظي ًدطل نلُه و ال ًىحض صلُل ؤكىي مً هفؿه اإلادلم

َظا اليشاؽ ًجب  ضالخُت وحىص ألاضل، و في بهؼ ألاوشؿت التي ال ًملً اإلاضكم الخبرة بؿبُهت للخدلم مً

  .ؤن ًلجإ إلى زبراء لللُام بهملُت الجغص نلُه

 لذكتث اداضبيتثألاث للىيتثللعملياثث اليذةثفيث لذفاجزث:  للزرث لثاوي

ىت و صلُل نلى صخت الهملُاث           حهخبر الضكت اإلاداؾبُت و الفىُت للهملُاث اإلالُضة في الضفاجغ والسجالث كٍغ

 زالٌ عحىم اإلاضكم إلى الهملُاث اإلاسجلت في الضفاجغ واإلاؿدىضاث و صفاجغ  و صكت البُاهاث، و طلً ًخدلم مً

ً   .اإلاغاحهت و الىشىف اإلاالُت ألازغي  ألاؾخاط و مىاٍػ

هخائجثجدملعث خذ رث لالخلتثث : للزرث لثالح

اإلاهغوف ؤن نمل اإلاضكم إهما ًخم بهض اهتهاء الضوعة اإلاالُت للمؤؾؿت، ؤي ؤن نمل اإلاضكم ًبضؤ بهض  مً         

الفترة كض جكهغ بهؼ  َظٍ َظا ٌؿخغغق مضة مهُىت، و بهض إنضاص اإلاحزاهُت و خؿاباث الىخابج للمؤؾؿت، و

الهملُاث وهي مغجبؿت بالفترة الؿابلت التي كض جيىن صلُل ؤلازباث نلى صخت ؤو زؿإ بهؼ الهىاضغ الخاضت 

صخت التزام مىحىص  باإلاحزاهُت و خؿاباث الىخابج، و التي ًلىم اإلاضكم بفدطها، فمثال كض ًخإهض اإلاضكم مً

 .حضًض طلً الدؿضًض و ؾالمخه باإلاحزاهُت إطا ما الخل ؤن طلً الالتزام كض ؾضص في الفترة الالخلت وجإهض مً

 اصادكاثث:  للزرث لز بع

اإلاهلىماث التي   ، للخدلم م1ًؾغف زالث مداًض  جمثل اإلاطاصكاث إًطاٌ ؤو عص هخابي ؤو شفىي مً         

مطضع  ًطضع مً ؾغف اإلاضكلحن، ألهه بىثرة مً حهخبر اإلاطاصكاث صلُل كىي ًخم اؾخسضامه .ًؿلبها اإلاضكم

خىكف اؾخسضام اإلاطاصكاث ؤو نضم اؾخسضامها نلى جىافغ الخاحت لالنخماص  .اإلاضكم و اإلاؤؾؿت مؿخلل نً ٍو

َظا الضلُل في جضكُم بهؼ  في اإلاىكف و ؤًػا في خالت جىافغ بضابل ؤزغي لإلزباث، و ناصة ال ًخم اؾخسضام

م الفدظ الفهلي ؤو الخىزُم الخدلم منها نً ًمىً ألاضٌى الثابخت ألهه   .ؾٍغ

 لخوزيمثث:  للزرث لخامظ

ًخمثل الخىزُم في كُام اإلاضكم بفدظ مؿدىضاث و صفاجغ اإلاؤؾؿت التي جضنم اإلاهلىماث اإلاضعحت باللىابم        

اإلاضكم وافت السجالث التي حؿخسضمها اإلاؤؾؿت لخلضًم اإلاهلىماث  اإلاالُت، و ٌشمل الخىزُم الظي ًلىم به

  .التي حشحر إلى ؤن ؤصاء الهمل كض جم في ضىعة مىكمت

  2.اإلاؿدىضاث، مؿدىضاث صازلُت و مؿدىضاث زاعحُت هىنان مً ًىحض

ى اإلاؿدىض الظي ًخم إنضاصٍ :  اطدىذث لذ خلي . أ  ،صون ؤن  لضي اإلاؤؾؿت زم جدخفل به و اؾخسضامه َو

غ الؼمىُت نً ًسغج إلى ؤؾغاف زاعحُت، و مً غ اؾخالم  ؤمثلت طلً فىاجحر البُو، الخلاٍع  الهاملحن، جلاٍع

  .اإلاسؼون
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اإلاؤؾؿت في الهملُاث  و ًخمثل في اإلاؿدىض الظي ًخهلم بخهامل ؾغف زاعجي نً :  اطدىذث لخارجي . ب

فىاجحر : ؤمثلت اإلاؿدىضاث الخاعحُت ،و مً ؤن ًخىضل إلُه له اإلاالُت، و ًيىن في خىػة اإلاؤؾؿت ؤو ًمىً

  .البُو، ؤوعاق الضفو، الىشىفاث البىىُت

 اؤضطتث الاضخلطارثمً:  للزرث لطادص

ت مً  ًخم مً         اإلاؤؾؿت هغص نلى ؤؾئلت  زالٌ الاؾخفؿاع و الخطٌى نلى مهلىماث هخابُت ؤو شفٍى

م الاؾخفؿاع فال ًمىً ألاصلت نً ًخم الخىضل إلى كضع مهلٌى مً ؤهه اإلاضكم، و نلى الغغم مً الىكغ إلى  ؾٍغ

ؤن ًىحض باإلاؤؾؿت  مطضع مداًض، خُث ًمىً مً ال ًخم الخىضل إلُه صلُل كىي، ألهه َظا الضلُل نلى ؤهه

  .نىطغ ًخطف بخدحز لطالح اإلاؤؾؿت

م جىفُظ إحغاءاث ؤزغي، فمثال إطا ؤعاص اإلاضكم ؤن ًدطل نلى  َظا الضلُل نً و بالخالي ًجب جضنُم          ؾٍغ

ألاؾئلت  ؤن ًبضؤ بخىحُه ؾغق حسجُل و عكابت الهملُاث اإلاداؾبُت لضي اإلاؤؾؿت، ًجب نلُه مهلىماث نً

هكام الغكابت الضازلُت، و فُما بهض ًلىم اإلاضكم بازخباعاث  زاللها الىُفُت التي ٌهمل مً للمؤؾؿت نً

بها وفلا  الهملُاث كض جم حسجُلها و ضغح َظٍ الخضكُم باؾخسضام الخىزُم ؤو اإلاالخكت لخدضًض ما إطا واهذ

  .هكام الغكابت الضازلُت إلاخؿلباث

إلاجز ء ثث لخدليليتثث:  للزرث لطابع

زالٌ ؤلاحغاءاث الخدلُلُت الخهغف نلى اإلاؤشغاث واليؿب اإلاالُت للمؤؾؿت و ملاعهتها بؿىىاث  ًخم مً         

  .اإلاؤؾؿت مدل الخضكُم ؾابلت ؤو بلؿاناث ممازلت لىفـ اللؿام الظي حهمل فُه

م جلىُاث الخدلُل اإلاالي مثال، ًمىً زالٌ إحغاء اإلالاعهت نً خُث مً الػهف و  الخهغف نلى مىاؾً ؾٍغ

اللىة في اإلاؤؾؿت و اللُام بئحغاءاث جفطُلُت في ازخباع الهملُاث التي ًجض فيها مؤشغاث ال جخماش ى مو 

هي الضلُل الىخُض اإلاؿلىب في  ؤن جيىن ؤلاحغاءاث الخدلُلُت و ًمىً .بها اإلالاعهت و الخدلُل اإلاؤشغاث التي جم

 .خالت الخؿاباث التي لِـ لها ؤَمُت وؿبُت
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إعذ دثجلزيزثعمليتث لخذكيمثث:  املدحث لخامظ

ٍغ           غ الخضكُم الخؿىة ألازحرة في نملُت الخضكُم هيل و ًجب نلى اإلاضكم ؤن ٌهض جلٍغ في غىء  ًمثل جلٍغ

غ نملُت الخضكُم، وؾىدىاٌو في َظا اإلابدث الهىاضغ الغبِؿُت  اإلاهاًحر ألاعبهت الخاضت بمهاًحر إنضاص جلٍغ

غ و زطابطه غ نملُت الخضكُم للخلٍغ   .زم إلى ؤهىام جلاٍع

عىاصزث لخلزيزث:  اطلبث ألاو 

غ مضكم الخؿاباث نً ًلىم بالخضكُم ًجب ؤن ًخػمً  بغؼ الىكغ نمً           جضكُم اللىابم اإلاالُت  جلٍغ

  :1الغبِؿُت الخالُت الهىاضغ

غ؛ - اؾم الخلٍغ

غ؛  إلُه اإلاىحه -  الخلٍغ

الفلغة الافخخاخُت ؤو الخمهُضًت؛  - 

فلغة الىؿاق؛  - 

فلغة الغؤي؛  - 

اؾم مىخب الخضكُم ؤو اؾم اإلاضكم؛  - 

غ؛   -  ش الخلٍغ جاٍع

  . الخىكُو -

غ نملُت الخضكُم َظٍ  نلى غغوعة جىفغ#700هظ اإلاهُاع الضولي للخضكُم عكم  هما   .الهىاضغ في جلٍغ

عىو نث لخلزيزث:  للزرث ألاو 

غ، و طلً بخمحٍز  جخؿلب مهاًحر الخضكُم ؤن ًيىن           غ التي كض جطضع مً نً َىان نىىاها للخلٍغ  بلُت الخلاٍع

َؤالء ال ًخؿلب نملهم  ،همضًغي اإلاؤؾؿاث ؤو مجلـ ؤلاصاعة ؤو اإلاضكلحن الضازلُحن، و خُث ؤن ؾغف آلازٍغً

  .بها اإلاضكم الخاعجي الظي ًلىم بخضكُم خؿاباث اإلاؤؾؿت الالتزام بمخؿلباث الؿلىن اإلانهي التي ًلتزم

غ نلى ولمت مداًض ، و ًغحو الؿبب في طلً إلى ؤَمُت ؤن ٌشهغ  هما جخؿلب اإلاهاًحر هظلً ؤن ًدخىي الخلٍغ

غ ؤن الخضكُم كض جم اللُام به مؿخسضمي   .2نلى هدى غحر مخدحز في وافت مغاخله  َظا الخلٍغ

إليهمث لخلزيزث  اوجه:  للزرث لثاوي 

غ اإلاضكم إلى الفئت اإلاهىُت وفلا لكغوف نملُت الخضكُم واللىاهحن واللىابذ، و ناصة ما   ًجب ؤن ًىحه          جلٍغ

غ إلى اإلاؿاَمحن ؤو الشغواء ؤو اإلاضًٍغً ًىحه ؤو إلى ؤنػاء مجلـ إصاعة اإلاؤؾؿت التي جم جضكُم كىابمها  الخلٍغ

 .اإلاالُت

 لللزةثالافخخاخيتثث:  للزرث لثالح

غ اإلاضكم، و ًجب ؤن جخػمً و          ،اللىابم اإلاالُت التي جم   إشاعة واضخت إلى ول مً هي الفلغة ألاولى في جلٍغ

                                                           
1
  . 65مرجع سابق، ص   

2
 .ألفٌن أرٌنز، جٌمس لوبك، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  



التدقيق حول عموميات                                                          :  األول الفصل  
 

  Page 
35 

 
  

اللىابم اإلاالُت، و مؿؤولُت  َظٍ إنضاص جضكُلها، الؿىت التي جم فيها الخضكُم، مؿؤولُت إصاعة اإلاؤؾؿت نً

  .اللىابم اإلاالُت و إبضاء الغؤي فيها َظٍ جضكُم اإلاضكم نً

فلزةث لىطاقث:  للزرث لز بع

غ الىمؿي اإلاسخطغ غحر اإلاخدفل بهض فلغة اإلالضمت ؤو الفلغة الافخخاخُت، و   و          هي الفلغة الثاهُت في الخلٍغ

تهضف  الفلغة إجبام اإلاضكم إلاهاًحر الخضكُم اإلاخهاعف نليها، وؤن نملُت الخضكُم َظٍ ًجب ؤن ًظهغ في بضاًت

غي في غىء ألاَمُت  ما إطا واهذ اللىابم اإلاالُت زالُت مً للخىضل إلى جإهُض مىاؾب نً الخدٍغف الجَى

غ فاث البؿُؿت التي ال جؤزغ نلى كغاعاث اإلاؿخسضمحن للخلٍغ   .اليؿبُت و لِـ الخدٍغ

ألاؾاؽ )الفلغة هظلً نملُت حمو ألاصلت و مضي الانخماص نلى الهُىاث  َظٍ هما ًجب ؤن حشمل          

، ؤو جضكُم وافت الهملُاث اإلاالُت، و في ألازحر جىضح فلغة الىؿاق كُام اإلاضكم بخلُُم مضي مالبمت (الازخباعي 

  .اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاخهاعف

فلزةث لزأيث:  للزرث لخامظ

غ الىمؿي اإلاسخطغ غحر اإلاخدفل، و جدخىي نلى عؤي اإلاضكم في اللىابم             هي الفلغة ألازحرة في خالت الخلٍغ

 نً الفلغة إلى جىغُذ الىخابج التي جم الىضل إليها و اإلاضكم مؿالب بئبضاء عؤًه َظٍ تهضف اإلاالُت هيل، و

  .اللىابم اإلاالُت وىخضة واخضة بما في طلً التزام اإلاؤؾؿت بمباصا اإلاداؾبت اإلاخهاعف نليها

 ضمث اذكمثًدذدث:  للزرث لطادص

اجفاق  مؿؤولُت اللاهىهُت و اإلاهىُت للخدلم مً هكغا لخمله  اؾم اإلاضكم الظي كام بإصاء نملُت الخضكُم         

. نملُت الخضكُم التي جم جىفُظَا مو اإلاهاًحر اإلاهىُت 

جاريخث لخلزيزث:  للزرث لطابع

ش إهماٌ نملُت الخضكُم، و بما ؤن مؿؤولُت اإلاضكم           غ بخاٍع غ خٌى   ًجب ؤن ًؤعر الخلٍغ هي جلضًم جلٍغ

ٍغ اللىابم اإلاالُت اإلاهضة مً ش جىكُو و  ؾغف ؤلاصاعة، لظا فُجب نلى اإلاضكم نضم إضضاع جلٍغ ش ٌؿبم جاٍع بخاٍع

   .مىافلت ؤلاصاعة نلى جلً اللىابم

 لخوكيعث:  للزرث لثامً

غ باؾم مىخب الخضكُم ؤو باالؾم الصخص ي للمضكم و الظي كام بإصاء نملُت الخضكُم         .ًجب ؤن ًىكو الخلٍغ

خصائصثجلزيزثمذكمث لحطاباثثث:  اطلبث لثاوي

غ خلُلُت و مضنمت بإوعاق الهمل التي ًدخفل           بها اإلاضكم،  نىضما جيىن حمُو الهباعاث الىاعصة في الخلٍغ

ل ؤو جدٍغف غحر ملطىص، ًمىً لت جمىو ؤي جإٍو غ حُض و ًخمحز بالجىصة  و مهغوغت بؿٍغ  اللٌى ؤن َظا الخلٍغ

ً َىان بهؼ لظلً غ وهي هما ًلي الخطابظ التي جبَر   :هىنُت الخلٍغ

ؤلاًجاػ؛ -

الىغىح؛  - 

ألاَمُت؛  - 



التدقيق حول عموميات                                                          :  األول الفصل  
 

  Page 
36 

 
  

الصخت و الضكت؛  - 

الترابـ؛  - 

  . الطضق و ألاماهت - 

إلاًجاسث:  للزرث ألاو 

غ مؿىال ؤهثر مً          َىان حمل ؤو ولماث غحر مترابؿت و هظلً  الالػم و ؤن ال ًيىن   ًجب ؤن ال ًيىن الخلٍغ

  .الترهحز الخفاضُل الىثحرة و التي جفلضٍ ؤن ال ًخػمً

 لوطوحث:  للزرث لثاوي

غ ختى ًخم جىضُل البُاهاث بشيل واضح ًجب ؤن ال ًيىن            اث الخلٍغ   .َىان ؤي غمىع في مدخٍى

الاهميتث:  للزرث لثالح

غ طاث ؤَمُت للؿغف اإلاؿخفُض و ؤن ًخم الابخهاص نً          الجمل   ًجب ؤن جيىن اإلاهلىماث الىاعصة في الخلٍغ

  .ؤن ال جيىن طاث ؤَمُت اإلامىً التي مً

 لصحتث:  للزرث لز بع

غ صكُلت ختى ًدؿنى لألؾغاف اإلاهىُت الاؾخفاصة مً           و الضكت ًجب ؤن جيىن اإلاهلىماث الىاعصة في الخلٍغ

  .جلً اإلاهلىماث

 لتر بطث:  للزرث لخامظ

غ صون          غ نلى إهماٌ الخلٍغ غ مترابؿت و ؤن حصجو الصخظ اللاعا للخلٍغ  ًجب ؤن جيىن الجمل في الخلٍغ

  .حشدذ في ألافياع الىاعصة فُه

 لصذقثألاث ماهتث:  للزرث لطادص

ٍغ         غ بيل  ألي ؾغف مً  ًجب ؤن ال ًيىن اإلاضكم مخدحزا في جلٍغ ألاؾغاف، و ؤن ًىضح الىخابج في الخلٍغ

 .ضضق و ؤماهت

أهو رثجلاريزثعمليتث لخذكيمثث:  اطلبث لثالح

هاث اإلادلُت في مسخلف صٌو الهالم نلى غغوعة  جؤهض الىثحر مً          إبضاء   الهُئاث الهلمُت واإلاهىُت و الدشَغ

 اإلاىكف اإلاالي للمؤؾؿت و هظلً غغوعة وغىح عؤًه في مضي نضالت اللىابم اإلاالُت في الخهبحر نً اإلاضكم لغؤًه

غ هما  ، و جخدضص ول خالت اهؿالكا مً ؤعبو خاالث فئن عؤي اإلاضكم ال ًسغج نً و نلُه .بهظا الشإن هىم الخلٍغ

 : ًلي

غ هكُف؛ - جلٍغ

غ غحر -  هكُف حؼبُا ؛  جلٍغ

غ غحر -  هكُف ولُا؛  جلٍغ

غ ؾلبي ؤو الامخىام نً -    .إبضاء الغؤي جلٍغ
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هظيفث جلزيز:  للزرث ألاو 

غ إلى نضم وحىص جدفكاث، ؤي ؤن  ٌشحر َظا الىىم مً           َىان نضالت في جمثُل اللىابم اإلاالُت نً الخلٍغ

َىان ؤخضار مهُىت  للمضكم إغافت فلغاث ؤزغي للغؤي إطا وحض ؤن و ًمىً .خالت اإلاؤؾؿت مدل الخضكُم

غ ؤو جإهُض مهحن ؤو جفؿحر إلاىغىم مهحن ا في الخلٍغ   .ًجب طهَغ

غ الىمؿي في خالت الغؤي الىكُف  والشيل آلاحي ًىضح َُيل الخلٍغ

غ الىمؿي  ): 2.1 )كمر لشكلث  – خالت الغؤي الىكُف– َُيل الخلٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 .331غؿان اإلاؿاعهت، مغحو ؾابم :  اصذر

جلزيزثغيرثهظيفثجشئياثث:  للزرث لثاوي

غ ٌشحر إلى وحىص جدفكاث، و َظا الىىم مً          غ مخدفل بؿبب وحىص بهؼ  الخلاٍع َى ؤن ًطضع اإلاضكم جلٍغ

ا نلى اللىابم اإلاالُت اإلاضكلت الانتراغاث و ًجب نلى اإلاضكم ؤن ًظهغ َظٍ   .الخدفكاث و ؤزَغ

  ؤضهب اإلاهام التي جلو نلى ناجم اإلاضكم، خُث ًلجإ اإلاضكم فيها إلى اؾخسضام ؤؾلىب ٌهخبر الغؤي بخدفل مً 

غ ؤؾباب الخدفل بشيل مدضص وصكُم، و كض جغحو   :1الخدفكاث إلى ؤخض الهىامل الخالُت َظٍ واضح لخبًر

ؤن نملُت الفدظ للضفاجغ و السجالث لم جخم ؾبلا إلاهاًحر الخضكُم؛ -

زالٌ نضم مؿانضة اإلاضكم في الخطٌى  ؾغف إصاعة اإلاؤؾؿت إلحغاءاث الخضكُم، مً وحىص مهىكاث مً - 

الغحر؛  نلى اإلاطاصكاث و الشهاصاث مً

نضم إنضاص اللىابم اإلاالُت وفلا للمباصا اإلاداؾبُت؛  -

ت اإلاؤؾؿت في اإلاؿخلبل اللٍغب -    .في خالت ما إطا جبحن للمضكم اخخماالث فُما ًسظ اؾخمغاٍع

هظيفثكلياثث جلزيزثغير:  للزرث لثالح

غ إلى نضم الخمثُل لللىابم اإلاالُت للطىعة الخلُلُت للىغو اإلاالي للمؤؾؿت و ؾبلا            و ٌشحر َظا الخلٍغ

ٍغ البض ؤن ًىضح بهباعاث ال  للمباصا اإلاداؾبُت اإلالبىلت نمىما، و نىض اؾخسضام اإلاضكم لهظا الغؤي في جلٍغ

 عؤي اإلاضكم ًجض ؤن الخدفل غحر واف لإلفطاح نً َظا الىىم مً و نىض .جلبل الشً في ؤؾباب َظا الغؤي

                                                           
1
 . 56 ، ص الدھراوي، محمد السٌد سراٌا، مرجع سابق كمال الدٌن  

 إسم التقرير

 

 

 

 :التوقيع                                                                                             : التاريخ

 يديةهالفق      رة التم 

 فق        رة ال طاق 

 فق    رة إبداء الرأي 
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للغؤي الؿلبي هما  الىلظ ؤو الخػلُل في اللىابم اإلاالُت و ًجب نلى مضكم الخؿاباث بُان ؤؾباب إضضاٍع

 .  700*اإلاهُاع الضولي للخضكُم عكم  م46ًحاء في الفلغة عكم 

إبذ ءث لزأيث  لخلزيزث لطلبيثأألاثالامخىارثعً:  للزرث لز بع

الخطٌى نلى ؤصلت إزباث وافُت  إبضاء الغؤي في خالت نضم جمىىه مً  ًلىم مضكم الخؿاباث باالمخىام نً       

بؿبب كُىص  إبضاء عؤًه و كض ًمخىو اإلاضكم نً .و مالبمت، لظلً ال ٌؿخؿُو إبضاء عؤي خٌى البُاهاث اإلاالُت

هخابج مهُىت جؤزغ  كُمت ؤخض الهىاضغ ؤو مً ،ؤو في خالت نضم جإهضٍ هبحرة نلى مضي الفدظ الظي ًلىم به

ً الطهب نلُه مً الخالت ًجض اإلاضكم ؤهه هخابج ألانماٌ، ففي َظٍ بشيل هبحر نلى اإلاغهؼ اإلاالي و نلى عؤًا  جيٍى

  .اللىابم اإلاالُت وىخضة واخضة نً

  1: إبضاء الغؤي في الخاالث الخالُت إلاضكم الخؿاباث ؤن ًمخىو نً اإلامىً و مً

ش الخم؛  مً  ،و نضم جمىىهًٌىىب اللُام بهملُت الجغص مو نضم خػىع اإلاضكم ؤو مً - فدظ ألاعضضة في جاٍع

لت الخلُُم -     .في خالت نضم كىانت اإلاضكم بلُم بهؼ الهىاضغ الكاَغة في اإلاحزاهُت ؤو نضم الاكخىام بؿٍغ

ًجب نلى اإلاضكم ؤن ًىخب في   ؤهه700َظا و كض ؤهض الاجداص الضولي للمداؾبحن في مهُاع الخضكُم الضولي عكم 

ٍغ   .إبضاء الغؤي نً ؤؾباب امخىانه جلٍغ

غ الىكُف غ اإلاضكم بسالف الخلٍغ  .و الشيل الخالي ًىضخه بيل جلٍغ

غ الىكُف):3.1 ) لشكلثركم غ الىمؿي بسالف الخلٍغ  .َُيل الخلٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 .132 ، ص غؿان اإلاؿاعهت، مغحو ؾابم:  اــصذر
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 . 131، ص غسان المطارنة، مرجع سابق  

 إسم التقرير

 

 

 

 :التوقيع                                                                                             : التاريخ

 يديةهالفق      رة التم 

 فق        رة ال طاق 

 فق    رة إبداء الرأي 
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خالصتث للصلث ألاوث

ًلهب صوع عبِس ي في مغاكبت نمل اإلاداؾب  زالٌ الفطل ألاٌو جم الخؿغق إلى الخضكُم و جبحن لها ؤهه  مً          

 و جىفحر مهلىماث مالُت صخُدت و مؿانضة نضة ؤؾغاف في اجساط كغاعاث ؾلُمت بىاءا نلى مهلىماث مؤهضة و 

مىظ اللضًم لظلً ٌهخبر هألُت جىفغ الثلت بحن اإلاخهاملحن الاكخطاصًحن  صخُدت، زاضت و ؤن الخضكُم جم جبيُه

  .اإلاساؾغ الاؾدثماع فيها بضون زىف مً و بالخالي بِئت اكخطاصًت ًمىً

هي فدظ خؿاباث اللىابم اإلاالُت، بئجبام مىهجُت  و اجطح لىا ؤن اإلاهمت الغبِؿُت للمضكم الخاعجي           

غ ًخػمً جضكُم مىخكمت و باؾخسضام مهاًحر مهىُت مخهاعف نليها نمىما، و الهضف مً  ول طلً َى إنضاص جلٍغ

اللىابم، ؾىاء صازل اإلاؤؾؿت ؤو  َظٍ اإلانهي خٌى اللىابم اإلاالُت و الظي ًىغو جدذ جطغف مؿخسضمي عؤًه

  .زاعحها

الخبرة و اإلاهغفت و  ؾغف زاعجي مداًض ٌشترؽ فُه َظا الغؤي اإلانهي الطاصع مً و ال شً ؤن وحىص         

اصة إمياهُت الانخماص نلى مهلىماث اللىابم اإلاالُت و الغفو ؤهثر مً صعحت الثلت فيها،  الاؾخلالٌ، و بالخالي ٍػ

غ اإلاضكم اإلاداًض شهاصة لها بدؿً فُسضم ول مً ؤصائها و كُامها باإلاهام  إصاعة اإلاؤؾؿت و التي جغي في جلٍغ

ا مً اإلاؿىضة إليها مً غ اإلاضكم الضابىحن مثل البىىن وغحَر  ؾغف اإلاالن ؤو اإلاؿاَمحن، هما ًسضم جلٍغ

  .اإلاؤؾؿاث اإلاالُت و التي حهخمض نلى اللىابم اإلاالُت هإؾاؽ للخىؾو إلاىذ الابخمان

غ اإلاضكم جإهُضا نلى التزاماث اإلاؤؾؿت بما جسػو له          هاث جفغغها الضولت  مً هما ٌهخبر جلٍغ كىاهحن و حشَغ

  .الالتزاماث اإلالضمت للجهاث الخيىمُت فئجها بظلً جسضم الاكخطاص الىؾني هدُجت لهظٍ والػغابب، و

تهضف إلى الخهغف نلى مسخلف  وؿخؿُو اللٌى إطن ؤن مهىت الخضكُم مىظ ؤن قهغث إلى ًىمها الخالي         

غ اإلاهىت وجدؿُنها، و لت والهمل نلى جؿٍى بخؿىع ألاوغام الاكخطاصًت  وؿخيخج ؤهه ألازؿاء و اإلاسالفاث بإي ؾٍغ

ا في الخضكُم، مً واإلاالُت في بِئت اإلاؤؾؿت ًلابله زالٌ ؤلاضضاع اإلاؿخمغ للمهاًحر الىفُلت بػبـ  جؿىعا مىاٍػ

  .َظا الخؿىع  هدُجت اإلاماعؾت اإلاُضاهُت واإلاغجبؿت بمهالجت بهؼ الشؤون التي جكهغ

 ؤَم ميىهاث اللىابم اإلاالُت، و التي جسػو لفدظ اإلاضكم الخاعجي مً حهخبر نىاضغ صوعة اإلاسؼون مً         

َظا البىض، لظا  ؤحل الخهغف نلى ألازؿاء واإلاسالفاث اإلاهمت و التي حشيل زؿغا هبحرا نلى مؿخسضمي مهلىماث

 .الفطل الثاوي ًيبغي الخهغف نلى ؤَمُت الخضكُم في نىاضغ صوعة اإلاسؼون غمً
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  :   ثمهيد

َزا  َى نىطش اإلاخضون، خُث ًلٓى بها اإلاذْٔ و ًٓىم بُدطها بحن بىىد الٓىابم اإلاالُت التي يهخم  مً        

ابت الذاخلُت و الخاسحُت ألي مششوم، خُث  ألاخحر ال٘شحر مً ؤلاَخمام لذي الهذًذ مً معؤولي ؤلاداسة والْش

جأزحر مباشش نلى ألاداء اإلاالي  مً اإلاؤظعاث إلاا له ًمشل أخذ الهىاضش ألاظاظُت لألضٛى في الهذًذ مً ههأ

ابت نلى خعاباث  للمؤظعت، ٖما أهه ًمشل أخذ الاظخخذاماث ألاظاظُت ألمىاٛ اإلاؤظعت مما ًخؿلب الْش

و الخًحر في ؤلاهخاج اإلاخضن  اإلاخضون واإلاخضون الجاسي إهخاحه

ه إن دوسة اإلاخضون جمش بىكام الخذَٔ الُهلي لهىطش اإلاخضون بٙل أهىانه          هكام مداظبت  ،و ًىاٍص

ٗاث اإلاخضون مىز دخىله إلى اإلاخضن و جىٓله نبر وسشاث  الخٙالُِ الخاضت باإلاهالجت اإلاداظبُت لٙل جدش

 هطِ مطىهت، و بالخالي ًخهشع اإلاخضون لهذة ججاوصاث مً ٖمىخجاث جامت أو ؤلاهخاج إلى ياًت الحطٛى نلُه

ؾٍش اإلاٙلُحن بدعُحر وإداسة نىاضش دوسة اإلاخضون و نذم الالتزام باإلابادا اإلاداظبُت اإلآبىلت نىذ مهالجت 

ذ و حهذ اإلاذْٔ   .اإلاخضوهاث، مما ًجهل إحشاء نملُت الخذُْٔ لبىذ اإلاخضوهاث مهٓذة وجأخز ال٘شحر مً ْو

  :َزا الُطل اإلاباخث الخالُت هدىاٛو في

اإلاحزاهُت  نلى ٗل مً أَم بىىد اإلاحزاهُت بعبب جأزحٍر مً  مـاَُت نىاضش دوسة اإلاخضون بانخباٍس املبحث ألاو 

ابمت الذخل لزلٚ ال بذ مً ٓت خعابه الاَخمام ْو ملُ٘خه والخدٓٔ مً  ومً وؤلاَطاح نىه بهزا البىذ وؾٍش

ابت بخطىص َزا البىذ  إحشاءاث الْش

هي  الصحُدت و ما أحل الخهٍش نلى ُْمخه  ؤلاحشاءاث اإلاخبهت للُٓام بجشد اإلاخضون الُهلي مً املبحث لثاوي

الؿّش اإلاعخهملت للخُُٓم 

خالٛ اإلاعدىذاث اإلاداظبُت  نلى الخىضُِ اإلاداظبي لذوسة اإلاخضون مً هخهٍش َُه  املبحث لثالح

أحل  اإلاعخخذمت في ٗل جذَٔ و الىقابِ اإلاعؤولت نً جىُُز جلٚ الخذَٓاث الُهلُت لهىاضش اإلاخضون مً

ابت َهلُت نلى اإلاخضون  جدُٓٔ ْس

 . أَمُت وأَذاٍ و ضهىباث جذُْٔ نىاضش دوسة اإلاخضون املبحث لز بع
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مـاهيةثعىاصزثدألارةث اخشألانث:  املبحث ألاو 

          ً أْذم الىقابِ التي ماسظها ؤلاوعان مىز أْذم الهطىس، َٓذ نمل بها ظُذها  مً  حهذ وقُُت الخخٍض

ض مطش خضابً العالم نىذما والٍ ًىظِ نلُه ْاٛ احهلني نلى خضابً ألاسع إوي " ألاسع، ْاٛ حهالى  نٍض

ً نبر الهطىس " خُُل نلُم  ذ جىامذ أَمُت الخخٍض اإلاىاد التي ًخم إهخاحها ظىاء  هدُجت الحاحت إلى جخٍضً ْو

  .منها ٗاهذ صسانُت أو ضىانُت لححن الُٓام ببُهها أو جىصَهها نلى اإلاعخُُذًً

ً َى الىقُُت التي ًخم مً خاللها خُل اإلاىاد والعلو، مىز جطيُهها أو ششائها وختى ًخم             َالخخٍض

ها أو ؾلبها مً ْبل الجهاث التي جدخاحها لعذ اخخُاج أو يشع مدذد ً. ضَش اإلاىاد اإلا٘خبُت في  َمشال ًخم جخٍض

ت ما أو حهاص خٙىمي لعذ اخخُاحاث مىقُيها مً ألاْالم أو ألاوساّ أو ألازار اإلا٘خبي، وفي وصاسة الصحت  شٖش

ت لححن ؾلبها  ً ألادٍو  ْبل اإلاعدشُُاث أو مشاٖض الشناًت ألاولُت الخابهت لها لعذ اخخُاحاث مًمشال ًخم جخٍض

ً اإلاىاد ألاولُت أو اإلاىاد الخام وشبه .الخ... اإلاىاؾىحن مً دواء مهحن  اإلاطىهت ختى ًخم  وفي اإلاطاوو ًخم جخٍض

ها  ً اإلاىاد اإلاطىهت ختى ًخم ضَش ها لىخذاث ؤلاهخاج للُٓام بخطيُهها، وفي اإلاشخلت الشاهُت ًخم جخٍض ضَش

 بأنها جخؿُـ وجىكُم نملُاث  ٖما حهٍش وقُُت الخخٍضً .لخلبُت اخخُاحاث نمالء اإلاطىو مً جلٚ اإلاىاد
ً
أًػا

ذ اإلاىاظب أما إداسة  .اظخالم اإلاىاد واإلاعخلضماث واإلاداَكت نليها وإمذاد الجهاث الؿالبت باخخُاحاتها في الْى

اإلاخاصن أو اإلاعخىدناث َهي ؤلاداسة اإلاهىُت باالخخُاف باإلاخضون واإلاداَكت نلُه ،وجخؿُـ وجىكُم وجىُُز 

ً ،وضٍش اإلاخضون خعب ال٘مُاث واإلاىاضُاث اإلآشسة لإلداساث وألاْعام الؿالبت  وسْابت إحشاءاث الخخٍض

خطح مً الخٓذًم العابٔ أن إداسة اإلاخاصن جؤدي مهمخحن سبِعخحن َما .واإلاعخخذمت إلاىاد اإلاخضون   :ٍو

نها وجشجُبها في اإلاخاصن مً خحن دخىلها   وهي نملُت جخٍضً:الاححفاظثبااو د اإلاىاد راتها بدُث ًخم جخٍض

ها للجهاث الؿالبت؛  للمخضن إلى خحن ضَش

الخلِ وغمان ظالمتها وبٓائها ضالحت  وهي نملُت اإلاداَكت نلى اإلاىاد اإلاخضهت مً:  ابافظةثعلىث او د 

ها للجهاث الؿالبت  لالظخخذام مً خحن دخىلها للمخضن إلى خحن ضَش
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أهميةثألاظيفةث لحخشيًثث: املطلث ألاو 

          ً ٗاث ، َئغاَت لٙىنها جٓىم  مً حهذ وقُُت الخخٍض أَم الىقابِ اإلاعاهذة في اإلاؤظعاث والشش

ً ت  بخخؿُـ وجىكُم نملُاث جخٍض اإلاىاد واإلاداَكت نليها وإمذاد الهمالء أو ؤلاداساث الشبِعت داخل الشٖش

ذ اإلاىاظب وبما  وجخخلظ أَمُت وقُُت . اظخمشاس نملها بُ٘اءة ودون اهٓؿام ًػمً 1باخخُاحاتها في الْى

  : الخخض ًً َُما ًلي

ألاَمُت الهملُت والاْخطادًت؛  -

ألاَمُت الخخؿُؿُت والخىكُمُت؛   - 

ألاَمُت الخىُُزًت  -

 هميةث لعمطيةثألاالاكحصادًةث:  لفزرث ألاو 

ت أن حهمل بذون وحىد إداسة للمعخىدناث أو اإلاخاص ن وبشٙل ًدىاظب          ال ًمً٘ ألي مؤظعت أو شٖش

نها في اإلاخاصن إلى خحن ؾلبها مً وألاوشؿت التي جٓىم  بها، َاإلاىاد الذاخله في أنماٛ أي إداسة ظٍى ًخم جخٍض

ؤلاداسة اإلادخاحت لزلٚ؛ وللمداَكت نلى ظحر أنماٛ اإلاؤظعت وبُو ظلهها ومىخجاتها َمً الػشوسي وحىد 

ٓا لل٘مُت الاْخطادًت ًداَل نلى اإلاىاد  تهخم بزلٚ، وباليعبت لألَمُت الاْخطادًت َئن الخخٍضً إداسة َو

ٓلل مً ألامىاٛ اإلاعدشمشة في اإلاخضون  ٍو

 هميةث لحخمليمليةثألا لحىظيميةث:  لفزرث لثاوي 

اجه اإلاهم أن جٙىن   مً          الهلُا والذهُا خعب  َىإ حهت معؤولت نً جخؿُـ اإلاخضون وجدذًذ معخٍى

ت أو اإلاؤظعت ض في غشوسة وحىد إداسة معؤولت معؤولُت . إمٙاهُاث الشٖش ٖما أن ألاَمُت الخىكُمُت لها جتٖر

ت  أنماٛ جخٍضً ٗاملت نً ها بالخيعُٔ مو حمُو ؤلاداساث وألاْعام داخل الشٖش اإلاىاد وضَش

 هميةث لحىفيذًةث:  لفزرث لثالح 

ت واإلاؤظعت في مهامها بُ٘اءة َمً          الػشوسي جأمحن   لػمان اظخمشاس ؤلاداساث وألاْعام داخل الشٖش

ش  مخؿلباث جلٚ ؤلاداساث مً اإلاىاد وألاضىاٍ، َئداسة الاهخاج ال ًم٘نها أن جٓىم بهملُاث الخطيُو ما لم جخَى

٘زا باليعبت لبُٓت ؤلاداساث ذ اإلاىاظب وبال٘مُاث اإلاىاظبت َو   .اإلاىاد الالصمت في الْى

ألا لشزألاطث لالسمةثلحبليمثثطكث هد فث  هد فث لزئيطةثلوظيفةث لحخشيً:  املطلث لثاوي

ٗاهذ ؾبُهت  ال ًمً٘        وشاؾها أن جدٓٔ ٗل أَذاَها بذون الاَخمام ال٘بحر  ألي مؤظعت اْخطادًت مهما 

بها  بالىقابِ الدشًُلُت داخل اإلاؤظعت، ولٙل وقُُت داخل اإلاؤظعت جخؿـ لخدُٓٔ ألاَذاٍ الخاضت

  : الششوؽ وؤلاحشاءاث بئجبام مجمىنت مً

 هد فث لزئيطةثلوظيفةث لحخشيًث:  لفزرث ألاو 

نها بذْت وبما ًػمً ظالمتها؛  - اظخالم اإلاىاد واإلاىخجاث اإلاؿلىب جخٍض

ذ اإلاىاظب؛  -  غمان جذَٔ اإلاىاد واإلاىخجاث اإلاخضهت للجهاث اإلاعخُُذة في الْى
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الخلِ والػُام والُٓذ؛   اإلاداَكت نلى اإلاخضون مً  -

إلى أْص ى خذ ممً٘؛   جٓلُل جٙالُِ الخخٍضً  -

اظخخذام اإلاعاخاث اإلاخاخت في اإلاعخىدناث بما ًػمً اوعُابُت جذاٛو اإلاىاد اإلاخضهت بُ٘اءة   -

 لشزألاطث لالسمةثلحبليمثأهد فثألاظيفةث لحخشيًث:  لفزرث لثاوي

وسأط اإلااٛ اإلاعدشمش في اإلاخضون؛   اإلاخضون؛ ورلٚ لخٓلُل جٙالُِ الخخٍضً الاخخُاف بأْل معخىي مً- 

ٔ حهٍشِ ألاضىاٍ ووغو الخطيُِ والترمحز اإلاىاظب لٙل منها؛   جمُحز اإلاخضون نً-  ؾٍش

َدظ اإلاىاد اإلاعخلمت ْبل إدخالها للمخضن بما ًػمً ظالمت اإلاىاد اإلاخضهت مً خُث ال٘مُت والجىدة  -

وضالخُتها لالظخخذام؛  

نها؛  - وغو ألاضىاٍ اإلاخضهت في ألاماًٖ اإلاخططت لها بما ًػمً ظهىلت الحطٛى نليها وظالمت جخٍض

ٓا للػىابـ اإلاىاظبت بما رلٚ حهبئت وحًلُِ وهٓل اإلاىاد  -  الُٓام بئحشاءاث الطٍش للجهاث الؿالبت َو

ها بشٙل ظلُم ودُْٔ؛   اإلاؿلىب ضَش

ت اإلاىاد اإلاخضهت اإلاعخلمت واإلاطشوَت وجدذًذ أسضذة اإلاخاصن والُٓمت اإلاالُت لها؛   - حسجُل خٖش

اإلاىاد إلاىاحهت الاخخُاحاث بشٙل دوسي وجٓلُل  الاخخُاف بال٘مُاث اإلاىاظبت مً مشاْبت اإلاخضون للخأٖذ مً -

ً إلى أْص ى خذ ممً٘؛  جٙالُِ الخخٍض

اإلاخهلٓت بهملُاث ضٍش اإلاىاد واظخالمها وأسضذتها؛   الاخخُاف بسجالث الخخٍضً -

جؿبُٔ إحشاءاث ألامً والعالمت في اإلاخاصن؛   -

ش الذوسٍت نً خالت اإلاخاصن وما جم إهجاٍص - و الخٓاٍس   .أنماٛ لإلداسة اإلاعؤولت مً َس

آلاثارث لططمليةث اترثملةثعلىثعدمثالاهحمامثبوظيفةث لحخشيًث:  املطلث لثالح

حر الىظابل التي جم٘نها مً           مماسظت مهامها بشٙل مىاظب ًمً٘ أن  إن نذم الاَخمام بئداسة اإلاخاصن وجَى

 :اإلاش٘الث الخالُت  جيخج نىه

ا في جىُُز أضىاٍ أخشي : جلِ اإلاخضون -  ٗان ًمً٘ اظدشماَس ت أو اإلاؤظعت مبالٌ ٖبحرة    .مما ًٙلِ الشٖش

ِ ؤلاهخاج - ذ اإلاىاظب: جْى   .ٖىدُجت الهتهاء اإلاخضون أو نذم جأمحن ألاضىاٍ في الْى

ادة اإلاىاد الشاٖذة - اث اإلاخضون وأهىام اإلاىاد اإلاخضهت ًؤدي : ٍص إن نذم وحىد دساظاث معخمشة لُٓاط معخٍى

ادة ألاضىاٍ واإلاىاد الشاٖذة  إلى ٍص

ا ظابٓا  ذ ًؤدي قهىس أي منها إلى  هاججت نً إن حمُو اإلاش٘الث التي جم رَٖش نذم اَخمام ؤلاداسة باإلاخاصن، ْو

ٗان ًمً٘ ت أو اإلاؤظعت مبالٌ مالُت ٖبحرة   .جالَيها َُما لى جم الاَخمام بئداسة اإلاخاصن  جٙلُِ الشٖش

جعزيفثعىاصزثدألارةث اخشألانثألاثلطيمهاث اباضبيث:  املطلث لز بع

هاخُت الخطابظ و الطُاث التي  بهػها البهؼ مً  حشخمل اإلاخضوهاث نلى نذة نىاضش جخخلِ نً          

ٔ بحن نىاضش اإلاخضون بشٙل حُذ ًجب  ألاهىام ألاخشي، و مً نً هىم َزا اإلاخضون و جمُحٍز جبحن أحل الخٍُش

ٖزلٚ  و إبشاص ألاهىام أو الخطيُُاث ألاظاظُت له إنؿاء حهٍشِ شامل له
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جعزيفث اخشألاهاتث:  لفزرث ألاو 

بهذٍ بُهها و جىسٍذَا أو   جخمشل في مجمل ألامالٕ التي جمخل٘ها اإلاؤظعت و التي إشترتها، أو أوشأتها         

ل أو الاظخًالٛ بشٙل نام و حعمى باإلاطؿلح اإلاداظبي  و " اإلاخضوهاث" اظتهالٖها في نملُت ؤلاهخاج و الخدٍى

 :  1ما ًلي و حهخبر اإلاخضوهاث ٖأضٛى باليعبت للمؤظعت وجخػمً ".3"ًشمض لها بالشمض 

مخضوهاث جمل٘ها اإلاؤظعت إلنادة بُهها خالٛ اليشاؽ الهادي للذوسة؛   -

مخضوهاث ُْذ ؤلاهجاص لًشع البُو؛  -

مخضوهاث جدذ شٙل مىاد أو مىاسد التي ًجب أن حعتهلٚ خالٛ نملُت ؤلاهخاج أو خالٛ نملُت جٓذًم - 

الخذماث 

 لحلطيمث اباضبيثلطمخشألاهاتثث:  لفزرث لثاوي 

  :هي حشمل اإلاخضوهاث نلى ضىُحن أظاظُحن مً العلو       

و جخمشل في البػاةو الجاَضة للبُو واإلاىاد :   اخشألاهاتث لتيث شترتهاث اؤضطةثكصدث احاجزةثأألاث لحصييع. أ

واللىاصم و الخىسٍذاث ألاخشي؛ 

هطِ اإلاطىهت واإلاىخجاث جدذ الدشًُل و   و التي جخمشل في اإلاىخجاثالاضحغالو  اخشألاهاتث لىاثجةثعً. ب

اإلاىخجاث جامت الطىو، و الُػالث؛  

ت مشل اإلاخضون لذي الًحر و  اإلاخضوهاث واجموعةث ألاثثوجدثحطاباتثأخزىثمشكطة. ج هي الخاضت بالدعٍى

اث مً اإلاخضون، و ٖزلٚ الحعاب ألاخحر الزي ٌعخٓبل اإلاؤوهاث أو اإلاخططاث اإلاشٙلت نىذ  خعاب اإلاشتًر

  .مالخكت جني أو جذَىس في ُْمت مخخلِ نىاضش اإلاخضوهاث

  2:ولٓذ وسد جطيُِ اإلادضوهاث في اإلاخؿـ الىؾني اإلاداظبي إلي الحعاباث الخالُت  

البػاةو؛ : ( 30)الحعاب -  

اإلاىاد و اللىاصم؛ : ( 31)الحعاب  - 

هطِ مطىهت؛  مىخجاث: ( 33)الحعاب  - 

مىخجاث ُْذ الخىُز : ( 34)الحعاب  - 

مىخجاث جامت الطىو؛ : ( 35)الحعاب  -

َػالث ومهمالث؛  : ( 36)الحعاب  - 

مدضوهاث خاسج اإلاؤظعت؛ : ( 37)الحعاب  -

اث؛ : ( 38)الحعاب  -  مشتًر

  .مئىهاث جذَىس ُْمت اإلادضوهاث: ( 39)الحعاب  - 

  :1َى ٖما ًلي  أما الخطيُِ خعب الىكام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ للمخضوهاث

                                                           
1
 11 -07 ،المتضمنة لمشروع النظام المحاسبي المالي الجدید، 2009 مارس25الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، المؤرخة في  

 .62 ،ص 19 ،العدد 2007 نوفمبر 25الصادر في 
2

 8 ،ص 1992منصور عبد الكریم ، المحاسبة العامة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، سنة ، 



   تدقيق عناصر دورة المخزون                                                 :الفصل الثاني 

 

  
Page 46 

 
  

اإلاخضوهاث مً البػاةو؛ : ( 30)الحعاب -

اإلاىاد ألاولُت والخىسٍذاث؛ :( 31)الحعاب  -

ىاث ألاخشي؛ : ( 32)الحعاب  - الخمٍى

ا؛ : ( 33)الحعاب  - إهخاج العلو حاسي إهجاَص

ا؛  : ( 34)الحعاب  - إهخاج الخذماث الجاسي إهجاَص

اإلاخضوهاث مً اإلاىخجاث؛  : ( 35)الحعاب  -

الخشبُخاث؛  اإلاخضوهاث اإلاخأجُت مً: ( 36)الحعاب  -

اإلاخضوهاث الخاسحُت؛ : ( 37)الحعاب  -

اث اإلاخضهت؛ : ( 38)الحعاب  - اإلاشتًر

  .ُْمت اإلاخضوهاث الخعابش نً: ( 39)الحعاب  - 

ثصييفثألاثثمييزث اخشألاهاتث:  املطلث لخامظ

باقي   جٓىم إداسة اإلاخضون بىغو جُطُل شامل للمخضوهاث و جدذًذ دُْٔ للخطابظ اإلامحزة لها نً         

ٓت ٌعهل الىضٛى إليها و حعانذ في حعهُل نملُاث الحُل و الطٍش لهزٍ  اإلاخضوهاث ألاخشي، بؿٍش

.  أحل جدُٓٔ رلٚ جٓىم إداسة اإلاخضن بالخطيُِ و الخمُحز للهىاضش اإلاخضهت  اإلاخضوهاث، و مً

ثصييفثعىاصزث اخشألانث:  لفزرث ألاو 

 َهى نملُت َشص وخطش ألاهىام اإلادشابهت و اإلاخٓاسبت مً اإلاخضوهاث في َئاث أو مجمىناث زم جٓعُم ٗل          

ت نلى أظاط الدشابه مجمىنت مً َزٍ أو الخٓاسب أو الترابـ أو الخجاوغ أو  اإلاجمىناث إلى أخشي زاهٍى

  .الخمازل

ثمييـشثعىاصزث اخشألانث:  لفزرث لثاوي

ام أو باأللىان أو بشمىص            و ٌعخخذم ٖال مً  .خاضت باإلاؤظعت (نالماث) ًخم بالترمحز باألخٍش و ألاْس

 : أظلىبي الخطيُِ و الخمُحز لُىابذ ٖشحرة هزٖش منها

ظهىلت الخهٍش نلى ألاضىاٍ ووغهها جدذ جطٍش الجهت التي جدخاحها؛  -

حعهُل نملُت حشد و جىكُم خعاب مجامُو اإلاخضون؛  -

 ًل نملُت الخىكُم داخل اإلاخضن؛ ٌحغ -

الخهٍش نلى مىحىد اإلاخضوهاث إلاىو ج٘شاس الششاء و بالخالي ظهىلت جُُٓم اإلاخضون؛  -

ادة الخخلظ في ألانماٛ إر ًخم إَشاد ٗل ْعم بمجمىنت مً - هىم الهاملحن َيها؛  اإلاخضوهاث و جدذًذ نذد و ٍص

ت اإلاخضوهاث التي لها خطىضُاث خؿحرة و نضلها ٖما في جخٍضً - اإلاىاد العامت و اإلاىاد الٓابلت لالشخهاٛ؛  مهَش

نها بذْت؛ َا ظشنت الىضٛى إلى اإلاخضوهاث داخل اإلاخاصن و الخهٍش نلى - و جدذًذ أماًٖ جخٍض

ذ (الحّذ ألادوى، الحذ ألاْص ى، هٓؿت إنادة الؿلب)مخابهت سضُذ اإلاخضوهاث داخل اإلاخاصن  - زا ما ًٍض ،َو

ابت نلى اإلاخضوهاث و حشدَا وجُُٓمها  َهالُت الْش

                                                                                                                                                                                     
1

 .الجرید الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة 
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  :مطحوياتثعىاصزث اخشألانثألاثعالكةث د رةث اخاسنثبااد ر تث خزى :  املطلث لطادص 

مطحوياتث اخشألانث:  لفزرث ألاو 

اث اإلاخضون مما ًلي  اث التي جىضح خالت ألاضىاٍ داخل اإلاخاصن، وجخٙىن معخٍى    : وهي اإلاعخٍى

ى اإلاعخىي الزي ًجب أن ًبٓى اإلاخضون مً: لحدث دوى. أ   .في اإلاخاصن  الطىِ زابخا نىذٍ  َو

ى اإلاعخىي اإلاخضون مً:حدث لملطل. ب ً  َو اإلاخضن ْبل  الطىِ الزي ًجب إنادة ؾلب الطىِ نىذٍ لخمٍى

. اهخُاع اإلاخضون مىه إلى معخىي الحذ ألادوى 

ى معخىي اإلاخضون مً الطىِ الزي ٌهخبر ججاوصٍ:  لحدث على. ج   .إظشاَا في الخخٍضً َو

عالكةث د رةث اخاسنثبااد ر تث خزىث:  لفزرث لثاوي

ًجب أن جٙىن نالْاتها مو ؤلاداساث  إداسة اإلاخاصن مً مماسظت مهامها ومعؤولُاتها بُ٘اءة؛ َئهه  ٗي جخمً٘

ٓا إلاا ًىضحه الجذٛو آلاحي  :ألاخشي داخل اإلاؤظعت َو

 .نالْت إداسة اإلاخاصن باإلداساث ألاخشي  (: 1.2) لجدألاوثركمث

 د رةثإلاهحاجث ألاظيفةث لحخشيً

ؿو  جضوٍذ إداسة ؤلاهخاج باخخُاحاتها مً - اإلاىاد ْو

الًُاس الالصمت إلجمام نملُت ؤلاهخاج؛ 

ٗاَُت نً -  اث  جضوٍذ إداسة ؤلاهخاج بمهلىماث  معخٍى

اإلاخضون وأًت حًحراث ْذ جدذر؛ 

اظخالم الىخذاث اإلاىخجت لححن إجمام نملُاث  - 

 .بُهها

الخيعُٔ مو إداسة اإلاخاصن خٛى أًت حًحراث ْذ  -

جدذر في بشامج إداسة ؤلاهخاج؛ 

إسظاٛ اإلاىاد اإلاىخجت إلداسة اإلاخاصن لحُكها؛  - 

إسظاٛ مخلُاث نملُاث الخطيُو أو ؤلاهخاج إلداسة  - 

 .اإلاخاصن 

 د رةثإلاهحاجثألاظيفةث لحخشيًث

اظخالم البػاةو اإلاىخجت وتهُئتها لهملُاث البُو؛  -

 .خُل ْؿو الًُاس الخاضت في خذمت أَذاٍ البُو -

مهذالث البُو واإلاىاد التي ًجب  جٓذًم مهلىماث نً -

؛   تهُئتها لهملُاث الطٍش

جضوٍذ اإلاعخىدناث بالخهلُماث الخاضت بدُل  -

ً  ..ْؿو الًُاس وال٘مُاث اإلاىاظبت للخخٍض

 

ألاظيفةث لحخشيًث

 

 د رةثإلاهحاجث
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حر الدعهُالث الالصمت لهملُاث الخُخِش  - جَى

والُدظ؛ 

إبالى مشاْبت اإلاخضون باألضىاٍ الجذًذة التي ًخم  - 

اظخالمها لدشإس في نملُاث الُدظ؛  

جٓذًم اإلاهلىماث الالصمت إلاشاْبت اإلاخضون نً اإلاىاد  -

تها  .اإلاخضهت وخٖش

ىغت واإلآبىلت؛  - جدذًذ ألاضىاٍ اإلاَش

اث الخخٍضً-  وال٘مُاث اإلاىاظبت  جدذًذ معخٍى

ً؛  للخخٍض

الُٓام بهملُاث حشد اإلاخاصن ومؿابٓت سجالث  -

 .اإلاخضون

 د رةثإلاهحاجثألاظيفةث لحخشيًث

ؿو الًُاس واإلاهذاث الخاضت  - ً اإلاىاد ْو جخٍض

 .بالخذماث والطُاهت

حر اإلاهلىماث الخاضت ببرامج الطُاهت؛  - جَى

ش الخاضت بٓؿو الًُاس  - حر اإلاهلىماث والخٓاٍس جَى

 .واإلاىاد الخاضت باإلداسة

 د رةثإلاهحاجثألاظيفةث لحخشيًث

ش الخاضت نً شحىاث - حر اإلاهلىماث والخٓاٍس هٓل  جَى

البػاةو؛ 

ٌ اإلاىاد  - حر اإلاهذاث الالصمت لهملُاث الصحً وجَُش جَى

 .والبػاةو اإلاخضهت أو اإلاعخلمت

حر الشاخىاث الخاضت بالىٓل؛  - جَى

 .هٓل الصحىاث واإلاىاد جىكُم نملُاث- 

 د رةثإلاهحاجثألاظيفةث لحخشيًث

ت  - ش الخاضت بخُاضُل الُٓىد الذَتًر جٓذًم الخٓاٍس

مُاث اإلاىاد اإلاخضهت؛  ٖو

حر اإلاهلىماث الخاضت بخٙلُت اإلاىاد وسأط اإلااٛ  - جَى

 .اإلاعدشمش في اإلاخضون

ش الذوسٍت نً - سأط اإلااٛ اإلاعدشمش في  جٓذًم الخٓاٍس

اإلاخضون؛ 

اإلاخضون الشاٖذ واإلاخضون  دنم بشامج الخخلظ مً -

 .الخالِ

بُت إلداسة اإلاخاصن، ص  خعً ألاهطاسي و ظهذ بً  نِس ى بً: اصدر ض الهشمان، الحُٓبت الخذٍس  .23نبذ الهٍض
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 جزدثألاثثلييمث اخشألاهات:  املبحث لثاوي

ً واإلاداظبت، في َذَان مً حهت  هاث مًو ٌهذ الجشد وجُُٓم اإلاخض         الهملُاث ألاظاظُت لىقُُتي الخخٍض

حر اإلاهلىماث  إلى الخد٘م وغمان العحر الحعً للمىاد اإلاخضهت واإلاداَكت نليها، ومً حهت أخشي جَى

الظخخذامها في خعاب أظهاس الخٙلُت للمىخجاث اإلابانت واإلاخضهت وإنذاد اإلاحزاهُت الخخامُت للمؤظعت، إال أن 

ٓت مً ؾّش جُُٓم اإلاخضوهاث ًؤزش نلى خعاب الىدُجت و ىإ انخماد ؾٍش  اإلاخضوهاث النهابُت للمؤظعت، َو

   :بهما اإلاؤظعت  الجشد جٓىم هىنحن مً

جزدثعىاصزث اخشألانثث:  املطلث ألاو  

إن مً بحن اإلاش٘الث اإلاؿشوخت في مجاٛ الُٓاط اإلاداظبي ألسباح الىخذة الاْخطادًت، هي ُُُٖت جدذًذ           

نهاًت الُترة اإلاداظبُت، و ٖزلٚ جدذًذ جٙلُت البػانت اإلابانت  ٖمُت و جٙلُت البػانت اإلاخبُٓت باإلاخضن في

خالٛ جلٚ الُترة و جخُُػها مباششة مً جٙلُت البػانت اإلاخاخت للبُو إلًجاد جٙلُت اإلاخضون في آخش الُترة 

  .ٖما و جٙلُت

  : 1َىإ مذخالن لخدذًذ ٖمُت وجٙلُت اإلاخضون اإلاىطٍش و الباقي في آخش الُترة اإلاداظبُت َما

هكام الجشد اإلاعخمش أو الذابم؛  -

  ,هكام الجشد الذوسي أو النهاةي -

ثهظامث لجزدث اطحمزث : لفزرث ألاو 

هُّش  إنؿاء ؾبُهت الىكام الزي جدبهه ٗل مؤظعت في الخهامل مو مخضوهاتها، لزلٚ ًجب أن  ال ًمً٘         

ت و مؤظعاث ضىانُت ومؤظعاث مخخلؿت و  بحن نذة أهىام مً اإلاؤظعاث خُث جىحذ، مؤظعاث ججاٍس

ًخم مً خالٛ الهمل اإلاداظبي الذَتري بشٙل معخمش بال٘مُاث والُٓمت انخمادا نلى  .اإلاؤظعاث الخذمُت

خم الحطٛى نلى  ت اإلاخضوهاث مً إدخاالث و إخشاحاث واإلاخابهت بالدسجُل ٍو الىزابٔ والسجالث اإلاخهلٓت بدٖش

  :نهاًت الُترة مً خالٛ الهالْت ألاظاظُت الخالُت ٖمُاث و ُْم اإلاخضون في

  . ضتهالكاتث لفترة- مدخالتث لفترةث+ مخشألانثأألاوث لفترةث= مخشألانثآخزث لفترةث

زا الىىم مً الجشد له ٍى نلى وغهُت اإلاخضوهاث بال٘مُت  َو أَمُت بالًت في الدعُحر بدُث ٌعمذ بالْى

َى اظخخذام بشامج ؤلانالم آلالي في حعُحر  والُٓمت خالٛ الذوسة الاظخًاللُت بشٙل دابم، ومما صاد مً َهالُخه

ٗاملت هت و ذ اإلاىاظب بطىسة دُْٓت وظَش ش في الْى ش اإلاهلىماث     وؤلاخطاءاث والخٓاٍس   .اإلاخضون بدُث ًَى

 :هكام الجشد اإلاعخمش سجل اإلاخضون خعب و في ما ًلي همىرج لبؿاْت مً

 

 

 

 

                                                           
1
 . 580 ،ص 1988فالتر میجس و روبرت میجس، المحاسبة المالیة، دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة، طبعة   
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ٓا لىكام الجشد اإلاعخمش (: 2.2) لجدألاوثركمث  .بؿاْت سجل اإلاخضون َو

 

 .583َالتر مُجغ، سوبشث مُجغ، مشحو ظابٔ، ص :  اصدر

ت،  مً ٓت إل٘تروهُت أو ًذٍو خالٛ الجذٛو أنالٍ ًمً٘ حشًُل البُاهاث اإلاؿلىبت لىكام اإلاخضون اإلاعخمش بؿٍش

أهىام اإلاخضوهاث اإلاىحىدة، َئرا  هىم مً َُي قل الىكام الُذوي حعخخذم بؿاْت حسجُل معانذة و رلٚ لٙل

  . بؿاْت في سجل اإلاخضون اإلاعخمش50أهىام اإلاخضون َئهه ًخم إظخخذام  هىم مً 50ٗان لذي اإلاؤظعت مشال 

ثهظامث لجزدث لدألاريث : لفزرث لثاوي

ٔ الهذ والُدظ مشة نلى ألاْل في            َى حشد مادي ًخم الُٓام به للخدٓٔ مً وحىد اإلاىاد ٖمُا نً ؾٍش

ا مً ٙىن في آخَش أحل جُُٓم اإلاخضوهاث لًشع إُْاٛ الحعاباث وإنذاد اإلاحزاهُت الخخامُت  العىت ٍو

ٔ . للمؤظعت اث  إن نملُت جٓذًش اإلاخضون َو َزا الىكام جخم بشٙل دوسي ونلى أظاط الجشد اإلاُذاوي إلادخٍى

خ مدذد، ونلى هي الُٓمت التي جم  َزا ألاظاط هجذ أن ُْمت اإلاخضون التي ظخكهش في اإلاحزاهُت اإلاخضون وبخاٍس

 والجذًش بالزٖش
ً
ا مُذاهُا ظِخم  (الُّش بحن مخضون أٛو اإلاذة وآخش اإلاذة)َى أن ضافي حًُحر اإلاخضون  جٓذًَش

  .بهحن الانخباس نىذ خعاب جٙلُت البػانت اإلابانت أخزٍ

 افاهيمث اباضبيةث ازثململةثبحلييمث اخشألاهاتث:  املطلث لثاوي

  ٌعدىذ اإلاداظبىن بطذد جُُٓم اإلاخضوهاث العلهُت إلى اإلابادا اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليها و ظيخهٍش في         

  :خالٛ ما ًلي َزا اإلاؿلب نلى اإلاُاَُم ألاٖثر اسجباؾا بخُُٓم اإلاخضون العلعي مً

اإلاىغىنُت؛  -

الشباث؛   -

الحُؿت و الحزس؛  -

  .ألاَمُت اليعبُت -
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 اوضوعيةث:  لفزرث ألاو 

 اإلاىغىنُت في اإلاداظبت حشحر إلى نذم وحىد جدحز مً ؾٍش اإلاداظب في ضذد جدذًذ البُاهاث اإلاالُت          

البُاهاث بالح٘م أو الخٓذًش الصخص ي للمداظب، و ختى ًٙىن اإلاداظب مىغىنُا نىذ  مما ٌهني جأزش َزٍ

  .إلى أدلت و معدىذاث مداظبُت جُُٓم اإلاخضون ًجب أن ٌعدىذ في الخدٓٔ مً صحت بُاهاجه

 لثملاتث:  لفزرث لثاوي

دوسة ألخشي، و في غىء   بمهنى اظخمشاس اإلاؤظعت في جؿبُٔ هُغ الؿّش و ؤلاحش اءاث اإلاداظبُت مً          

ا بشٙل زابذ، خُث  ٓت التي جخخاَس حهذد ؾّش جُُٓم اإلاخضون ًجب نلى اإلاؤظعت أن جلتزم باظخخذام الؿٍش

و إن ججاَل  .أن اظخخذام ؾّش مخخلُت ًجهل مً البُاهاث الىاسدة في الٓىابم اإلاالُت ظبب في جػلُل ْاسئها

ذ  هخابج ال ًمً٘ اإلاخضون ًؤدي إلى مُهىم مبذأ الشباث نىذ اإلاداظبت نً إيُالها، َاإلاؤظعاث حعخؿُو أن جٍض

أو جىٓظ مً ضافي الذخل بمجشد حًُحر الؿش ًٓت اإلاخبهت في جُُٓم اإلاخضون، و ال ٌهني مبذأ الشباث أن 

ٓت جُُٓم اإلاخضوهاث و لً٘ ًمً٘ الهذٛو نً ٓت اإلاعخخذمت بششؽ  اإلاؤظعت ال ًم٘نها مؿلٓا حًُحر ؾٍش الؿٍش

َزا الخًُحر نلى ضافي الذخل و رلٚ في ضىسة مالخكاث جلحٔ بالٓىابم  آزاس بالٙامل نً أن ًُصح اإلاداظب

  .1اإلاالُت 

 لحيملةثألاث لحذرث:  لفزرث لثالح

 ًأخز اإلاداظب في غىء خالت نذم الخأٖذ التي ٌهمل في غلها بأظلىب الحزس بطذد نملُت الخُُٓم             

ُْمت  ًخخاس البذًل الزي ظِعُش نً خُث إرا أجُذ للمداظب بذًالن مٓبىالن لخُُٓم اإلاخضون العلعي َئهه

  .َى ؤلاهٓاص و لِغ اإلاًاالة في جُُٓم اإلاخضون في قل الحُؿت والحزس أْل للمخضون بعبب أن ؤلاججاٍ

ألاَمُت اليعبُت و حشحر إلى الُٓمت اليعبُت للهىطش، وفي مجاٛ جُُٓم اإلاخضون حهني ألاَمُت : الُشم الشابو

حز الخُُٓم  اليعبُت نذم الاَخمام بالخُُٓم الذُْٔ لهىاضش اإلاخضون رواث الُٓمت الطًحرة وعبُا، مو جٖش

 وعبُا، َهىطش اإلاخضون الزي ْذ ٌهذ باليعبت إلاؤظعت مهُىت الذُْٔ نلى نىاضش اإلاخضون راث الُٓمت ألاٖبر

  .وعبُا ْذ ال ٌهذ ٖزالٚ باليعبت إلاؤظعت أخشي  َاما

طزقثثلييمث اخشألاهاتث:  املطلث لثالحث

ما اإلاذخالث واإلاخشحاث، وهجذ أن اإلاؤظعت             ت اإلاخضوهاث َو  َىإ نملُخان أظاظِخان حش٘الن خٖش

اإلاٙىهاث  و مً .جُٓم اإلاذخالث بمجمل ألانباء التي حشٙل جٙلُت الششاء أو جٙلُت ؤلاهخاج في خالت الطىو

ت )ألاظاظُت لخٙلُت اإلاخضون جٙالُِ الششاء  ، و ٖزلٚ (ما نذا الخطىماث اإلاالُت و الخخُُػاث الخجاٍس

ل وجٙالُِ أخشي ًخم جدملها إلخػاس اإلاخضون إلى مٙاهه وفي الهملُت الشاهُت  .الحالي و وغهه جٙالُِ الخدٍى

اظخهمالها لخُُٓم اإلاخشحاث خعب إظتراجُجُت ٗل  اإلاخمشلت في اإلاخشحاث جٙىن اإلاؤظعت أمام نذة ؾّش ًمً٘

ٓت في ٗل مشة  ىصح بهذم حًُحر الؿٍش ٓت أو أخزا بخهلُماث ْاهىهُت، ٍو ا ألَمُت ٗل ؾٍش مؤظعت وجٓذًَش

ٓت في ٗل مشة ًؤدي إلى خلل في  جؿبُٓا لٓانذة اظخٓشاس الٓىانذ اإلاداظبُت اإلاؿبٓت ورلٚ ألن حًُحر الؿٍش

زا ًؤدي إلى نذم إمٙاهُت جُُٓم ألاداء واإلآاسهت بحن الذوساث  ؤزش في ضافي الذخل واإلاخضون النهاةي َو الدعُحر ٍو

                                                           
1
 573.فالتر میجس و روبرت میجس، نفس المرجع السابق، ص   



   تدقيق عناصر دورة المخزون                                                 :الفصل الثاني 

 

  
Page 52 

 
  

ُما ًلي الاظخًاللُت، لزلٚ ًيبغي وعخهشع أَم الؿّش اإلاعخهملت في جُُٓم  أن ًٙىن أظاط اإلآاسهت مىخذا، َو

   : 1اإلاخضوهاث

ٓت الخٙلُت الىظؿُت اإلاشجحت؛  -  ؾٍش

ٓت الىاسد أوال ضادس أوال؛  -  ؾٍش

ٓت الىاسد أخحرا ضادس أوال؛  -  ؾٍش

  .ْانذة الخٙلُت أو العّى أي َما أْل - 

 لحكطفةث لوضمليةث ازجحةث:  لفزرث ألاو 

 ًخم اخدعاب مخىظـ الخٙلُت بٓعمت إحمالي جٙلُت اإلاخضون اإلاخاخت للبُو نلى نذد الىخذاث اإلاخاخت           

َى ٌعخخذم في جدذًذ جٙلُت مخضون  الحالت باإلاخىظـ اإلاشجح لخٙلُت الىخذة و َزٍ للبُو،و ٌعمى الىاجج في

ٓت مخىظـ الخٙلُت اإلاشجحت و الىٓذ الشاةو اإلاىحه .آخش الُترة َى أنها ال حهؿي إَخماما أٖبر لألظهاس  لؿٍش

ذ ماع ٗاهذ ظابذة مىز ْو ت باإلآاسهت باألظهاس التي    .الجاٍس

طزيلةث لو ردثأألاالثصادرثأألاالثث:  لفزرث لثاوي

           ٔ خي لذخىلها، أي ًخم  َزٍ ًخم َو ٓت جُُٓم اإلاىاد أو اإلاىخجاث الطادسة بىاءا نلى الدعلعل الخاٍس الؿٍش

خ  بها، وإرا ما اظتهالٕ اإلاىاد نلى أظاط ألاْذمُت بالعهش اإلاخهلٔ هُزث ًلجأ إلى ال٘مُت التي جليها في جاٍس

  .خُث العهش الذخٛى مً

طزيلةث لو ردثأخير ثصادرثأألاالثث:  لفزرث لثالح

ا في ؤلاخشاج             ال٘مُت ًلجأ إلى ظهش ال٘مُت التي دخلذ ْبلها، وإرا دخلذ ٖمُت حذًذة ًبذأ بخؿبُٔ ظهَش

ٓت الىاسد أوال ضادس أوال مً   . خُث اإلابذأ اإلاىالي وهي ن٘غ ؾٍش

كاعدةث لحكطفةثأألاث لطوقثأيهماثأكلثث:  لفزرث لز بع

خُت حهخبر الاظاط في جُُٓم اإلاخضون َٓذ جيشأ قشوٍ ججهل مً             نلى الشيم مً أن الخٙلُت الخاٍس

بعبب إهخُاع  جٙلُخه الخٙلُت، َئرا إهخُػذ مىُهت اإلاخضون نً الطىاب أن ًخم جُُٓم اإلاخضون بأْل مً

ٔ  الخعاسة للُترة الحالُت ورلٚ نً َزٍ جدمُل َىإ خعاسة ْذ خذزذ، و ًمً٘ معخىي ألاظهاس جٙىن  ؾٍش

  2.الخٙلُت إلى الُٓمت ألاْل و العابذة في العّى   جخُُؼ الُٓمت اإلاداظبُت للمخضون مً

ذ نً مً الُٓىد اإلاخهلٓت بئنخماد ْانذة الخٙلُت أو العّى أيهما أْل أهه  ضافي ال ًجب جُُٓم اإلاخضون بما ًٍض

و  ، و التي ًٓطذ3الُٓمت الٓابلت للخدٓٔ هت هاْطا مىه بها ظهش البُو اإلاخْى   .مطشوَاث البُو اإلاخْى

ثململيمثكاعدةث لحكطفةثأألاث لطوقثأيهماثأكلث:  لفزرث لخامظ

مي الخٙلُت و ظهش  ؾّش جدذًذ ٗل مً  يالبا ما ًخم خعاب الخٙلُت أو العّى أيهما أْل للمخضون نً          ْس

  .العّى لٙل نىطش مً نىاضش اإلاخضون و اظخخذام الُٓمت ألاْل في ٗل خالت
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 .و ًىضح الجذٛو آلاحي مشاٛ لُُُ٘ت جؿبُٔ ْانذة الخٙلُت أو العّى أيهما أْل

 .ُُُٖت جؿبُٔ ْانذة الخٙلُت أو العّى أيهما أْل(: 3.2) لجدألاوثركمث

 

 

  

 .579،ص  َالتر مُجغ، سوبشث مُجغ، مشحو ظبٔ رٍٖش:  اصدر

ٓت الخٙلُت أو العّى أيهما أْل في جُُٓم اإلاخضون، هأخز  أهه هالخل مً خالٛ الجذٛو أنالٍ نىذ جؿبُٔ ؾٍش

هالخل  . دج5980هي  الُٓم َزٍ نىاضش اإلاخضون و مجمىم الُٓم اإلامشلت في الهمىد ألاخحر ولٙل نىطش مً

َى جؿبُٔ الٓانذة نلى  الٓانذة نلى ٗل نىطش نلى خذا و َزٍ َىإ بذًل آخش أْل دْت لخؿبُٔ ٖزلٚ أن

ا   دج و إحمالي جٙلُت العّى 6920إحمالي ُْمت اإلاخضون، و بالخالي ظىٓاسن بحن إحمالي الخٙلُت ألاضلُت و ْذَس

 .دج6315: هي جٙلُت العّى التي حعاوي  الحالت ظٍى هخخاس الُٓمت ألاْل و َزٍ دج و في 6315هي  و
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 لحوصيفث اباضبيثلدألارةث اخشألانث:  املبحث لثالح

نهابُا ًيبغي   ًخمخؼ نلى الهملُت ؤلاهخاحُت مىخجاث حهذ مخشحا مادًا للمهالجت في اإلاؤظعت و مىخج          

ُه  ُمُا زم جطٍش ّ  حعُحٍر ٖمُا ْو ُت في اإلاىخجاث مما  َىا مً. إلى العى ُت في اإلاىاد جدبهتها خٖش هذٕس أن الحٖش

ؾبُهتها، ٌهمل نلى حعُحر اإلاىاد في اإلاخاصن  هكام مداظبي َشعي للمخضوهاث بطٍش الىكش نً ًيبغي جبني

َزا الىكام  هٓٛى بأن أن هي ُْذ الخطيُو، لزلٚ ًمً٘ وحعُحر اإلاىخجاث الخامت والىطِ اإلاطىهت والتي

ابت الذاخلُت في الدعُحر اإلاادي  الُشعي للمخضوهاث ًذخل غمً ؤلاؾاس اإلانهجي اإلاذنم بئحشاءاث هكام الْش

زا إلاخشحاجه الدسجُل واإلاهالجت اإلاداظبُت بما ًخىأَ  ،مما ٌعمذ في النهاًت مً واإلاعدىذي إلاذخالث ؤلاهخاج ٖو

ت مً أحل جىلُذ مهلىماث حه٘غ الىاْو الُهلي لهىاضش اإلاخضون ابت داخلُت ٍْى   .وؾبُهت الىكام و جدُٓٔ ْس

بها مجمىنت مً اإلاعدىذاث و السجالث و الحعاباث،  مداظبُا حشمل دوسة اإلاخضون نملُاث مهُىت ًشجبـ

 بها، و ظى ٍ أن دوسة اإلاخضون جشجبـ و حهخمذ بذوساث نملُاث أخشي إال أن لها خعاباتها الخاضت وبالشيم مً

  .َزا اإلابدث للهملُاث و الحعاباث واإلاعدىذاث اإلاشجبؿت بذوسة اإلاخضون وهشع في

ألاصفثعمطياتثدألارةث اخشألانث:  املطلث ألاو 

اإلاعدىذاث و السجالث  بها مجمىنت مً  مداظبُا حشمل دوسة اإلاخضون نلى نملُاث مهُىت ًشجبـ           

  : 1َزا اإلاؿلب الهملُاث اإلاخهلٓت بذوسة اإلاخضون ٖما ًلي وهشع في اإلاداظبُت، و ظٍى

حشًُل أوامش الششاء؛   -

اظخالم اإلاىاد الخام؛  -

اإلاىاد الخام؛  جخٍضً - 

حشًُل اإلاىاد الخام؛  - 

ؤلاهخاج الخام؛  جخٍضً - 

  .اإلاىخجاث الخامت شحً - 

جشغيلثأألا مزث لشز ءث:  لفزرث ألاو 

اث بئضذاس أوامش جخهلٔ بهىاضش اإلاخضون، و ًخم إنادة             ًخم اظخخذام ؾلباث الششاء إلاؿالبت إداسة اإلاشتًر

الؿلب نىذما ًطل اإلاخضون إلى معخىي مدذد مٓذما بىاظؿت أَشاد اإلاخاصن، و ْذ ًخم إضذاس ألاوامش 

ٓا للجشد الذوسي  للحطٛى نلى اإلاىاد الخام الالصمت إلهخاج ؾلباث الهمالء أو ْذ ًخم إضذاس أوامش الششاء َو

ابت في   .الهملُت نلى ؾلباث الششاء و أوامش الششاء َزٍ للمخضون، و ًٓىم اإلاذْٔ بئحشاء إخخباساث الْش

 ضحالمث او دث لخامث:  لفزرث لثاوي

دوسة الحُاصة و اإلاذَىناث، و ًجب َدظ اإلاىاد الخام التي   ٌهذ إظخالم اإلاىاد الخام التي جم ؾلبها حضء مً      

ش ؤلاظخالم الزي ًطبذ حضءا أظاظُا  جم إظخالمها للخهٍش نلى ال٘مُت و الىىنُت، و جطذس إداسة ؤلاظخالم جٍٓش

الخىزُٔ ْبل إجمام الذَو، و بهذ الُدظ ًخم إسظاٛ اإلاىاد الخام إلى اإلاخضن، و ًخم نادة إسظاٛ معدىذاث  مً

ٗاَت اإلاعدىذاث التي ًخم ابت و مداظبت نلى  جب وحىد ْس   .هٓلها ؤلاظخالم إلى إداسة الششاء، إداسة اإلاخضن، ٍو
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 او دث لخامثث ثخشيً:  لفزرث لثالح

نها في اإلاخاصن إلى ياًت ا            ، و ًخم إضذاس جؤلاهخاخاحت إليها في ٛنىذما ًخم إظخالم اإلاىاد الخام، ًخم جخٍض

ؾٍش  اإلاىاد الخام مً اإلاخضون إلى ؤلاهخاج بىاءا نلى جٓذًم ؾلب بطٍش اإلاىاد الخام مطادّ نلُه مً

خم في جىغُذ و معؤوٛ مشل معؤوٛ إداسة ؤلاهخاج ٍو   .هىم و ٖمُت اإلاىاد الخام اإلاؿلىب شخظ في مْى

 ضحعماوث او دث لخامث:  لفزرث لز بع

لها مً أحل الحطٛى نلى  الحطٛى نلى اإلاىاد الخام في اإلاؤظعت ؤلاهخاحُت  إن الهذٍ مً           َى جدٍى

خم جدذًذ الهىاضش و ال٘مُاث التي ظِخم إهخاحها بىاءا نلى أمش مدذد مً الهمالء أو نً ٔ  ؤلاهخاج الخام، ٍو ؾٍش

اث اإلاخضون مً ؤلاهخاج الخام، و نادة ما ًخم جخطُظ إداسة  جيبؤاث إداسة اإلابُهاث، أو بالىكش إلى معخٍى

  .مىُطلت إلاشاْبت ؤلاهخاج لخدمل معؤولُت جدذًذ هىم و ٖمُاث ألاهخاج

إلاهحاجث لحامثث ثخشيً:  لفزرث لخامظ

نىذما ًخم إظخ٘ماٛ اإلاىخجاث الخامت بىاظؿت إداسة ؤلاهخاج، ًخم وغهها في اإلاخضن إهخكاسا لصحنها، و في            

ابت داخلُت حُذة َُخم وغو ؤلاهخاج الخام في أماًٖ مىُطلت بدُث ًخم جدذًذ  اإلاؤظعاث التي ًىحذ بها ْس

ابت نلى ؤلاهخاج الخام يالبا حضءا مً دوسة اإلابُهاث و الخدطُل أشخاص مدذدًً ابت نلُه،و حهذ الْش   .للْش

شحًثمىحجاتث لحامةثث:  لفزرث لطادص

هٓل  أو اإلاىخجاث الخامت حضءا مخمما للذوسة اإلابُهاث و لخدطُل، و ًجب الترخُظ بأي شحً ٌهذ شحً           

  .زم الخطذًٔ نلُه بشٙل مىاظب خالٛ إنذاد معدىذ الصحً للمىخجاث الخامت مً

عالكةثعمطياتثدألارةث اخشألانثبالدألار تث خزىث:  لفزرث لطابع

هي   حهخمذ دوسة اإلاخضون نلى نملُاث خاضت بالذوساث ألاخشي خاضت في اإلاؤظعاث ؤلاهخاحُت التي          

  :1الهالْت ؤلاسجباؾُت ٖماًلي َزٍ إًػاح إَخمامىا، و ًمً٘ مدىس 

اإلاذَىناث؛ _ خالٛ دوسة الىُٓاث  ًخم الحطٛى نلى اإلاىاد الخام مً

ًخم الحطٛى نلى الهمل اإلاباشش مً خالٛ دوسة ألاحىس و خذماث ألاَشاد؛   - 

اإلاذَىناث، وألاحىس و _ خالٛ دوسحي الىُٓاث  ًخم الحطٛى نلى اإلاطاٍسِ الطىانُت يحر اإلاباششة مً -

خذماث ألاَشاد؛ 

 .الخدطُالث_ خالٛ دوسة ؤلاًشاداث  ًخم الحطٛى نلى مٓابل بُو ؤلاهخاج الخام مً - 

هكامحن مىُطلحن، و ل٘نهما مشجبؿحن  الىكش لذوسة اإلاخضون نلى أنها جخٙىن مً هاخُت أخشي ًمً٘ و مً

هكام جٙالُِ نىاضش اإلاخضون، و ًترجب نلى  هكام الخذَٔ اإلاادي لهىاضش اإلاخضون و بهػهما البهؼ، و َما

ت اإلاادًت للمخضون مً هاخُت و نلى جٙالُِ ابت نلى الحٖش  َزا اإلاخضون مً رلٚ غشوسة وحىد آلُاث للْش

  .هاخُت أخشي 

 

                                                           
1
 . 576 ،ص2000عبد الوھاب نصر علي، خدمات مراقب الحسابات لسوق األوراق المالیة، الجزء األول، دار الثقافة للنشر اإلسكندریة، طبعة   



   تدقيق عناصر دورة المخزون                                                 :الفصل الثاني 

 

  
Page 56 

 
  

حطاباتثدألارةث اخشألانث:  لفزرث لثامً

  1: نادة ما حشخمل دوسة اإلاخضون في اإلاؤظعاث ؤلاهخاحُت نلى الحعاباث الخالُت         

خعاب مخضون اإلاىاد الخام؛   -

خعاب ألاحىس اإلاباششة؛  -

خعاب اإلاطاٍسِ ؤلاهخاحُت يحر اإلاباششة؛  - 

خعاب ؤلاهخاج جدذ الدشًُل؛  - 

خعاب مخضون ؤلاهخاج الخام؛  - 

 .خعاب جٙلُت البػانت اإلابانت - 

زٍ –    .الحعاباث جىٓعم إلى خعاباث اإلاحزاهُت وخعاباث الدعُحر َو
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ٗاث الُهلُت لهىاضش دوسة اإلاخضون اإلاخىآَت مو معدىذاث اإلاداظبت نً الخٙلُت  .و ًىضح الشٙل آلاحي الخدش

 .مخؿـ همىرجي لعحر الهملُاث في دوسة اإلاخضون بمؤظعت إهخاحُت: ( 2.1 ) لشكلثركم

 ثثثث لوظائف

 

جشغيلث 

    الششاء أألا مز

 

  

 

 

 

 

 

ططلث    ططلث لشز ءث     

 لشز ءث

ثططلث لشز ءثثث

 

 اطخىد تث

 

 لشز ءثثث        

ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثفاثورةث اوردث

 1ثثثثثثثثثثسجالتثمباضملةث لحكاليف

 

جز و حُمغ لىبٚ، مشحو ظبٔ رٍٖش:  اـصدر  .844،ص  ألُحن أٍس

                                                           
1
 .تتضمن ھذه السجالت معلومات عن التكالیف لكل من المواد الخام، العمل المباشر، المصروفات غیر المباشرة  

شحن 
املنتجات 

 التامة

ختزین 
اإلنتاج 

 التام

تشغیل 
املواد 
 اخلام

ختزین 
املواد 
 اخلام

استالم 
املواد 
 اخلام

شحن 
املنتجات 

 التامة

وضع 
املنتجات 
التامة يف 

 املخزن

حتویل 
املواد اخلام 
يف العملیة 
 اإلنتاجیة

وضع 
املواد 

اخلام يف 
 املخزن

استالم 
تدفق  املواد اخلام

  المخزون

الملف الرئیسي 

لجرد 

المخزون 

المستمر من 

 اإلنتاج التام

الملف الرئیسي 

لجرد 

المخزون 

المستمر من 

 المواد الخام

مستند 

 الشحن

طلب 

المواد 

 الخام

تقریر 

 االستالم
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مطخىد تثألاثسجالتثدألارةث اخشألانثث:  املطلث لثاوي

مً خاللها  بها مػمىن اإلاخاصن و التي جخمً٘ بها ٗل الىزابٔ والىمارج و اإلاعدىذاث التي ًُٓذ ًٓطذ           

ت اإلاخضون والعُؿشة نلُه إداسة اإلاخاصن مً ت ال٘مُاث الىاسدة و مٓذاس  ،َمً مخابهت خٖش خاللها جخم مهَش

السجالث و الىمارج باخخالٍ  َزٍ مخخلِ نىاضش اإلاخضون، وجخخلِ ال٘مُاث اإلاىطش َت و اإلاخبُٓت مً

  .أحجامها اإلاؤظعاجى جباًً

 : جٓعُم اإلاعدىذاث والسجالث اإلاداظبُت جبها لهملُاث دوسة اإلاخضون ٖما ًلي و ًمً٘           

اإلاعدىذاث و السجالث اإلاشجبؿت بششاء اإلاىاد الخام؛  -

اإلاعدىذاث و السجالث اإلاشجبؿت بئظخالم اإلاىاد الخام؛  - 

اإلاىاد الخام؛  اإلاعدىذاث و السجالث اإلاشجبؿت بخخٍضً - 

اإلاعدىذاث و السجالث اإلاشجبؿت بدشًُل اإلاىاد الخام و ؤلاهخاج؛   - 

ؤلاهخاج الخام؛  اإلاعدىذاث و السجالث اإلاشجبؿت بخخٍضً -

  .ؤلاهخاج اإلابام اإلاعدىذاث و السجالث اإلاشجبؿت بصحً - 

 اطخىد تثألاث لسجالتث ازثململةثبشز ءث او دث لخامث:  لفزرث ألاو 

اث بئنذاد أمش ششاء اإلاىاد الخام، نىذما             حهذ إداسة اإلاخضون أو إداسة اإلابُهاث ؾلب الششاء إلداسة اإلاشتًر

ً اإلاؤظعت بالطىِ  اث بئنذاد أمش ششاء لخمٍى ًطل معخىي اإلاخض ون نىذ خذ مهحن، زم جٓىم إداسة اإلاشتًر

  .اإلاؿلىب و باإلاىاضُاث اإلاؿلىبت و بال٘مُاث اإلاؿلىبت

 اطخىد تثألاث لسجالتث ازثململةثبإضحالمث او دث لخامث:  لفزرث لثاوي

اث مً           ش الُدظ مً ؾٍش لجىـت الاظخالم   نىذ وضٛى اإلاشتًر اإلاىاد الخام إلى اإلاؤظعت ًخم إنذاد جٍٓش

خ و مى اضُاث اإلاىاد ومٓذاس الخلِ منها، و ًخم , اإلاىاد مشل اظم اإلاىسد والُدـظ إر ًبحن مهلىماث نً و الخاٍس

ت اإلاخهلٓت باإلاىاد واللىاصم اإلآخىاة مً ْبل  إنذاد وضل الاظخالم الزي ٌشخمل نلى اإلاهلىماث الػشوٍس

زا جىآَها مو اإلاىاد اإلاؿلىبت خاضت َُما ًشجبـ بالخطابظ والطُاث الخٓىُت، و َام  َى معدىذ اإلاؤظعت ٖو

اث و إداسة اإلاخضن  ٌهذٍ   .أمحن اإلاخضن ًشظل إلى ٗل مً إداسة اإلاشتًر

  :جدخىي نملُت إظخالم اإلاىاد الخام ٖزلٚ نلى اإلاعدىذاث الخالُت 

ـؼ. أ ؼ حمُو اإلاىاد الىاسدة ًخم إنذادٍ: معدىـذ الَش أو حضء منها و إنادتها إلى اإلاىسد إلاخالُتها , في خاٛ َس

للمىاضُاث؛ 

ى معدىذ إسحام أو إنادة مىاد مً: معدىذ ؤلاسحام. ب ألاْعام أو ؤلاداساث أو مً ْبل الهمالء إلى مخاصن  َو

ٗان؛   اإلاؤظعت ألي ظبب 

ـل اإلاـىاد. ج ل مىاد , أو ظلو َابػت نً خاحت نملُت إهخاحُت إلى نملُت أخشي : إرن جدٍى زلٚ في خالت جدٍى ٖو

  .مخضن إلى آخش داخل اإلاؤظعت مً
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 او دث لخامث  اطخىد تثألاث لسجالتث ازثململةثبحخشيً:  لفزرث لثالح

           ً اإلاىاد باإلاخضن إلى خحن  َزٍ  بهذ إظخالم أمحن اإلاخضن للمىاد اإلاشتراة و التي جم َدطها ظِخم جخٍض

لها في الهملُت ؤلاهخاحُت، و ًخم حسجُل اإلاىاد الخام في بؿاْاث  ؾلبها مً ؾٍش إداسة ؤلاهخاج بًشع جدٍى

و معؤوٛ مشل إداسة ؤلاهخاج و  الطىِ،و ًخم ضٍش اإلاىاد مً اإلاخضن بىاءا نلى ؾلب شخظ مىاظب في مْى

  .هىم و ٖمُت اإلاىاد الخام اإلاؿلىبت جىغُذ َزا الطٍش معدىذ الطٍش ًخم َُه هدُجت ًخم إنذاد

 اطخىد تثألاث لسجالتث ازثململةثبخشغيلث او دث لخامثألاثإلاهحاجثث:  لفزرث لز بع

خم جدذًذ حجم و ًخم حشًُل اإلاىاد ألاولُت            هىم ؤلاهخاج اإلاعتهذٍ بىاءا  بهذٍ الحطٛى نلى إهخاج جام، ٍو

نلى معدىذ أمش الدشًُل و التي جطذس بىاءا نلى أوامش الهمالء أو الخيبؤ باإلابُهاث، و ًخم إنذاد أوامش الدشًُل 

ت ْعم ؤلاهخاج و الزي ظُدخُل بيسخت ممازلت ألمش الدشًُل ٖما ٌهذ ْعم ؤلاهخاج جٓاس ًش خاضت  .بمهَش

ابت نلى الجىدة، و إظخخذام ابت نلى اإلاخلُاث والْش ش في اإلاداظبت نً بالْش   .جٙالُِ ؤلاهخاج َزٍ الخٓاٍس

إلاهحاجث لحامث  اطخىد تثألاث لسجالتث ازثململةثبحخشيً:  لفزرث لخامظ

أو حضءٍ  الهملُت ؤلاهخاحُت ًخم الاخخُاف باإلهخاج الخام في اإلاخضن، إلى ياًت أن ًبام ٗله  بهذ الاهتهاء مً          

ت أمحن اإلاخضن و جٓذم إلى إداسة ؤلاهخاج و إداسة  وسخت مىه و ًخم إظخخذام مدػش إظخالم ؤلاهخاج الخام بمهَش

ٗاهذ مىخجاث جامت  ت اإلاشجبؿت بذخٛى اإلاىخجاث إلى اإلاخاصن ظىاء  اإلابُهاث، و ٌشخمل نلى اإلاهلىماث الػشوٍس

البؿاْت ؾبُهت اإلاىخجاث ُْذ الخىُُز  َزٍ جىحذ ٖزلٚ بؿاْت اإلاىخجاث ُْذ الخىُُز جُعش .هطِ مطىهت أو

زا ٖمُتها ووعب جٓذمها وجٙلُتها، ونادة ما جٙىن في زا  ٖو نهاًت العىت السجباؾها بىغهُت خاضت في اإلاؤظعت ٖو

  .نهاًت الذوسة اإلاداظبُت بدعاب خاص في

إلاهحاجث املارثث  اطخىد تثألاث لسجالتث ازثململةثبصحً:  لفزرث لطادص

ؤلاهخاج الخام أو البػانت حضءا مً دوسة ؤلاًشاداث و الخدطُل، و ًجب الترخُظ ألي  حهخبر نملُت شحً         

،ٖما ًىحذ ٖزلٚ وضل خشوج اإلاىخجاث  أو هٓل للمىخجاث الخامت مً خالٛ إنذاد معدىذ الصحً شحً

خ الخشوج بىاءا نلى أمش ضٍش مً ٌسجل َُه مُت اإلاىاد الخاسحت مً اإلاخاصن و جاٍس إداسة اإلابُهاث، و  هىنُت ٖو

 .ؾٍش ْعم اإلاداظبت ًخم إنذاد َاجىسة البُو مً

اتث:  لفزرث لطابع عالكةث د رةث اخشألانثبإد رةث اشتًر

َىإ نالْت مشجبؿت  هالخل أن خالٛ اظخهشاع ٗل اإلاعدىذاث و السجالث اإلاخهلٓت بذوسة اإلاخضون  مً         

اث مشال و إداسة اإلابُهاث و إداسة ؤلاهخاج، و حهخبر دوسة  بحن إداسة اإلاخضون و ؤلاداساث ألاخشي خاضت إداسة اإلاشتًر

اث أٖثر الذوساث اإلاشجبؿت بذوسة اإلاخضون، خُث جٓذم إداسة اإلاخاصن مجمىنت مً اإلاهلىماث و الخذماث  اإلاشتًر

اث و خاضت ما    :ًخهلٔ  إلداسة اإلاشتًر

و لىُار بمىحىداث اإلاخاصن مً - ذ اإلاخْى اإلاىاد؛  َزٍ اإلاىاد و الْى

ُذ ؛   اإلاىاد اإلاؿلىبت مً جٓذًم جُاضُل نً -  خُث ال٘مُت والىىنُت وجْى

ىغت ونً جٓذًم جُاضُل نً - اإلاىاد الخالُت؛   اإلاىاد اإلاشدودة و نً اإلاىاد اإلاَش
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اث ضٍش اإلاىاد و نً الؿلباث الهاحلت التي جشد مً الىخذاث أو  جٓذًم مهلىماث نً - أي حًُحر في معخٍى

 1 .ألاْعام لخًؿُت اخخُاحاتها

اث َخٓذم مجمىنت مً   :َـي  الخذماث إلداسة اإلاخاصن و أما إداسة اإلاشتًر

الخذمت جخهلٔ بأمىس مخهلٓت مباششة باإلاىاد اإلاشتراة؛  َزٍ مخابهت حعلُم اإلاىاد خُث أن -

اإلاىاد حشمل ٗل ما  َزٍ ألن, الاجطاٛ باإلاىسدًً بخطىص اإلاىاد اإلاؿلىبت، ورلٚ إلدامت و اظخمشاس الدشًُل - 

ًخهلٔ باخخُاحاث الدشًُل و ؤلاهخاج ٗي حعخمش الهملُت ؤلاهخاحُت؛ 

و  مخابهت الخًُحراث التي جدذر في ألاظهاس والخطىماث و اإلاطاٍسِ اإلاخهلٓت بىٓل اإلاىاد أو مطاٍسِ الصحً - 

ا مً ا إلى إداسة اإلاخاصن ٗي ًٙىن لذيها ضىسة نً َزٍ اإلاخًحراث, اإلاطاٍسِ مطاٍسِ الخأمحن و يحَر َش   .و جمٍش

و الجذٛو آلاحي ًىضح الهالْت بحن نملُاث دوسة الششاء و نملُاث دوسة اإلاخضون مً خُث ؤلاحشاءاث و 

ذ بالهملُت  اإلاعدىذاث، خُث ًجب جطمُم اإلاعدىذاث و ؤلاحشاءاث بهىاًت بما ًػمً الحطٛى نلى الخطٍش

ٓت مىاظبت  .واإلاىآَت نلهُا وجىُُزَا و حسجُلها بؿٍش

 لوظائفث لتيثثبلمث لزكابةث لد خطيةثعلىثعىاصزثدألارةث اخشألانث:  املطلث لثالح

بها، هجذ أن دوسة  خالٛ دساظدىا إلاهكم نملُاث دوسة اإلاخضون و اإلاعدىذاث و الىزابٔ اإلاخهلٓت  مً          

 نملُاث مشجبؿت بهػها البهؼ ٖما هجذ ٖزلٚ أن ٗل نملُت حعخخذم مجمىنت مً اإلاخضون جخػمً

ٗاث اإلاخضون مىز دخىله ،لزلٚ حهخبر ٗل  مىه إلى اإلاخضن إلى ياًت خشوحه اإلاعدىذاث و السجالث الخاضت بخدش

ابُت ًيبغي نلى اإلاذْٔ الاظخهاهت بها نىذ جىُُز بشهامج  مً نملُاث دوسة اإلاخضون ومعدىذاتها وظابل و أدلت ْس

الىقابِ و بهذ رلٚ ًخم اخخُاس  لذوسة اإلاخضون، خُث ًخم في البذاًت َهم الش ْابت الذاخلُت لهزٍ جذُْٓه

  :الىقابِ إلى ما ًلي   َزٍ جٓعُم ؤلاحشاءاث الالصمت لخىُُز اخخباساث الش ْابت، و ًمً٘

و قُُت الاظخالم ؛  -

ً؛  -  وقُُت الخخٍض

؛   -  وقُُت الطٍش

وقُُت ؤلاهخاج؛  -

  .وقُُت البُو - 

ألاظيفةثإلاضحالمثث:  لفزرث ألاو 

الخهٍش بأن ال٘مُاث اإلاعخلمت مؿابٓت مو ٖمُاث أمش الششاء، ٖما  الىقُُت اإلاذْٔ مً َزٍ حعانذ          

أن ألاضىاٍ اإلاعخلمت ْذ  َدظ بُاهاث مدػش ؤلاظخالم باليعبت لل٘مُاث وألاضىاٍ و الخدٓٔ مً مً جم٘ىه

  .جم دخىلها إلى اإلاخضن 

ألاظيفةث لحخشيًث:  لفزرث لثاوي

ابت أمىاء مخاصن معخٓلحن ونلى نلم جام              ًجب أن جٙىن ٗل مخضوهاث اإلاؤظعت و بٙل أهىانها جدذ ْس

ٗان اإلاخضن مٓعم إلى ممخاصن أخشي َشنُت معخٓلت َئن ٗل مخضن َشعي ًجب أن ًٙىن   بمعؤولُاتهم، و إرا 

                                                           
1
 .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة  
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ُو بئظخالمها و جخىلى إداسة اإلاخضن  .َُه أمحن معؤوٛ نلُه خم الخْى َهىذ إظخالم اإلاىاد ًجب أن جدص ى ٍو

إشهاس إداسة الحعاباث مباششة بال٘مُاث اإلاعخلمت ومٙاتها باإلاخضن، و بالخالي َئن أمحن اإلاخضن ٌعاَم بشٙل 

ُهه ابت نلى اإلاخضون و جْى و بئنالم إداسة الحعاباث باإلاىاد اإلاعخلمت  باإلظخالم ًدذد معؤولُخه َهاٛ في الْش

  .ظالمت نمل إداسة ؤلاظخالم ؤلاداسة ألاخحرة مً َزٍ َهال جخدٓٔ

ألاظيفةث لصزفث:  لفزرث لثالح

ذ مً  هي مً          ْبل اإلاذْٔ، خبث ًٓىم بالخدٓٔ مً  ؤلاَخمام مً الىقابِ الهامت التي جدخاج إلى بزٛ اإلاٍض

ٔ أمش ضٍش خاص بزلٚ، و ٖزلٚ الحطٛى نلى  اإلاخضوهاث إال نً ال ًخم ضٍش أي ضىِ مً أهه ؾٍش

أمش الطٍش في ؤلاداسة  وسخت مً الٓعم الزي إظخلم الطىِ، ٖما ًخأٖذ اإلاذْٔ ٖزلٚ مً وحىد الىضل مً

التي ؾلبذ ضٍش اإلاخضون و وسخت مىحىدة في اإلاخضن و أخشي لذي إداسة الحعاباث إلحشاء الدسجُل 

  .اإلاداظبي

ألاظيفةثإلاهحاجثث:  لفزرث لز بع

خالٛ الخهٍش نلى معؤولُت ؤلاششاٍ في الىسشاث نلى اإلاىاد و مخخلِ  يهخم اإلاذْٔ بىقُُت ؤلاهخاج مً           

وحىدَا في مشاخل الهملُت ؤلاهخاحُت، و بالخالي إمٙاهُت الخهٍش نلى ال٘مُاث التي غانذ في  ألاضىاٍ و أماًٖ

الهملُت ؤلاهخاحُت بعبب ؤلاَماٛ و ال٘شِ نً ؤلاهخاج اإلاهُب الزي ٌعبب في نذم الُ٘اءة في ؤلاهخاج و 

ابت مً إداسة  ؾٍش اإلاذْٔ بئباليه جطخم الخٙلُت بىُٓاث الىخذاث يحر الطالحت، و جخؿلب إحشاءاث الْش

  .تهذٍ الدسجُل الذَتري في سجالث خاضت الحعاباث بأي وخذاث يحر ضالحت أو جالُت

ألاظيفةث لمليعث:  لفزرث لخامظ

ت الالصمت لىٓل ملُ٘ت البػاةو والخذماث   مً          اإلاهشوٍ أن دوسة اإلابُهاث حشمل ْشاساث وأوشؿت الشٖش

ل  َزٍ الذوسة بؿلب الششاء اإلآذم مً بهذ حهلها مخاخت للبُو، وجبذأ إلى الضبابً الضبىن وجيخهي بخدٍى

هٓذًت إما مباششة أو  البػانت أو الخذمت إلى خعاب خاص بالضبىن، زم ًخدٛى خعاب الضبىن بهذ رلٚ إلى

ت مً مداظبُا جخأزش بهؼ خعاباث دوسة اإلابُهاث بدعاباث الذوساث أو الىقابِ ألاخشي،  .خالٛ أوساّ ججاٍس

  :الحعاباث ومً َزٍ

  .إلخ... خعاب جٙلُت البػانت اإلابانت، خعاب اإلاخضون 

ٍى حُذا نلى  َزٍ ونادة ما جشجبـ معدىذاث وسجالث دوسة اإلابُهاث بالىقابِ ألاخشي، ونلى اإلاذْٔ الْى

ابت الذاخلُت  بها مً الىقابِ وما ًشجبـ سجالث ومعدىذاث مداظبُت ْبل أن ًبذأ في إحشاء اخخباساث الْش

ابت  .وجُُٓم خؿش الْش
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أهميةثألاثأهد فثألاثصعوباتثثدكيمثعىاصزثدألارةث اخشألانث:  املبحث لز بع

ابت الذاخلُت و              ًلٓى اإلاخضون العلعي ال٘شحر مً الاَخمام لذي الهذًذ مً معؤولي ؤلاداسة وأؾشاٍ الْش

ً هُغ اليشاؽ، خُث ًمشل  واإلاؤظعاث اإلاىاَعت و التي حهمل في الخاسحُت، يهم ٖزلٚ اإلاعاَمحن واإلاعدشمٍش

، وبالشيم مً هُغ  أن حمُو نىاضش ألاضٛى والخطىم ألاخشي جلٓى أخذ الهىاضش ألاظاظُت في ألاضٛى

ابُت إال أن اإلاخضون العلعي ٌهذ أَم جلٚ الهىاضش إلاا له مً جأزحر مباشش نلى ألاداء  الاَخمام في الهملُت الْش

ض اإلاالي للمؤظعت،ٖما أهه ًمشل أخذ الاظخخذاماث ألاظاظُت ألمىاٛ اإلاششوم خاضت في اإلاؤظعاث  اإلاالي و اإلاٖش

ابُت و ظالمت الهملُاث اإلاخهلٓت به َى ألامش الزي ًخؿلب غشوسة الخأٖذ مً ؤلاهخاحُت، و  مخابهت ؤلاحشاءاث الْش

َزا  و ظىدىاٛو في .وإخشاج و الخد٘م في ٗل الخٙالُِ اإلاخهلٓت بٙل نملُاث وقُُت الخخٍضً ششاء وجخٍضً مً

رلٚ وفي ألاخحر الطهىباث  أَمُت إحشاء نملُت الخذُْٔ لهىاضش دوسة اإلاخضون زم الهذٍ مً اإلابدث ٗل مً

  .اإلاؿشوخت والتي جطهب للمذْٔ إحشاء نملُت الخذُْٔ لذوسة اإلاخضون

أهميةثثدكيمثعىاصزثدألارةث اخشألانث:  املطلث ألاو 

ًمشل  بانخباٍس هُعه ْبل اإلاذْٔ مً أَمُت اإلاخضون  جأحي أَمُت جذُْٔ و َدظ نىاضش اإلاخضون مً          

ذ تو جٖؤ   :1ألاَمُت الىىاحي الخالُت  َزٍ أَم نىاضش اإلاحزاهُت ألي مؤظعت ضىانُت أو ججاٍس

ت خاضت في اإلاؤظعاث التي جماسط - وشاؾا ًٓخض ي وحىد نىاضش  ًمشل اإلاخضون أَم نىاضش ألاضٛى الجاٍس

ا  اإلاخضون و ٖمُاث ٖبحرة مىه مخهذدة مً ذ في أَمُت ؤلاَطاح اإلاالبم لهزٍ الهىاضش في اإلاحزاهُت بانخباَس مما ًٍض

معخخذمي الٓىابم اإلاالُت؛  جدكى باَخمام ألاؾشاٍ اإلاخخلُت راث الهالْت مً

هدُجت العىت اإلاالُت بالشبذ أو  ًؤزش في َاما في ْابمت الذخل، ألهه جمشل جٙلُت اإلاخضون اإلابام نىطشا - 

ادة أو ً بالخعاسة، و رلٚ بعبب أي ٍص ٓت مهُىت مً هٓطان في ألاخحًر ؾّش  بعبب نذم الشباث في إجبام ؾٍش

  :2جُُٓم اإلاخضون و ًترجب نً رلٚ ما ًلي 

ادة في ألاسباح يحر الحُُٓٓت، و ْذ ًخم جىصَو حاهب منها و الالصم ًترجب نلُه نىذ جُُٓم اإلاخضون بأٖثر مً. أ  ٍص

َزا ألامش ٌشٙل خؿىسة نلى سأط ماٛ اإلاؤظعت؛  سأط اإلااٛ و ج٘شاس هي في الحُٓٓت جىصَو لجاهب مً

هٓظ في ألاسباح و نذم جىصَهها نلى اإلاعاَمحن مما  الالصم ًترجب نلى رلٚ نىذ جُُٓم اإلاخضون بأْل مً.  ب

  .ًؤزش نلى ضىسة اإلاؤظعت في ظّى ألاوساّ اإلاالُت

م اإلاخضون الكاَش في الٓىابم اإلاالُت في حعانذ نملُت الخذُْٔ مً -  نهاًت العىت، مً الخهٍش نلى الذْت في ْس

،و الخهٍش نلى  خُث الذْت في خطش ٖمُاث نىاضش اإلاخضون والذْت في جدذًذ أظهاس اإلاخضون وؾّش جُُٓمه

 . ؾّش الجشد اإلاخبهت 

أهد فث جزث ءثعمطيةث لحدكيمثلدألارةث اخشألانث:  املطلث لثاوي

هخابج مٓبىلت في َزا   إن جىاٛو ألاَذاٍ اإلاخهلٓت بئحشاء نملُت الخذُْٔ أمش غشوسي للخىضل إلى           

الهملُاث اإلاالُت داخل  ألاَذاٍ و الخاضت بٙل نملُت مً َزٍ البدث، ألهه بمجشد أن ًخهٍش اإلاذْٔ نلى

                                                           
1
 .439نفس المرجع السابق، ص   
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ُاث التي ًمً٘ مىاؾً اإلاؤظعت ًم٘ىه الخهٍش نلى أن جدذر و جؤزش نلى صحت اإلاهلىماث  الخؿش و الخدٍش

  :1ألاَذاٍ في ما ًلي  َزٍ اإلاداظبُت، و جخمشل

الاٖخماٛ؛  -

الىحىد؛  - 

اإلالُ٘ت؛  - 

الدسجُل اإلاداظبي؛  - 

  .الخُُٓم - 

الاكحماوث:  لفزرث ألاو 

 جكهش الٓىابم اإلاالُت الخخامُت مهلىماث مداظبُت خٛى مخضون آخش اإلاذة لٓشائها، لزا ًٓىم اإلاذْٔ           

ٗاهذ أن َزٍ بالخدٓٔ مً هدُجت إلاهالجت مداظبُت ظلُمت مُادَا أن ٗل الهملُاث اإلاخهلٓت  اإلاهلىماث 

ذ بهذَا صحت اإلاهلىماث  َزٍ باإلاخضون جم حسجُلها مداظبُا و لم ًدزٍ أو ًيس ى اإلاداظب أًت نملُت لُٖؤ

  .الىكام اإلاىلذ لها و مذي جمشُلها لحُٓٓت الهىطش مىغىم الخذُْٔ اإلاعخٓاة مً

 لوجودثث:  لفزرث لثاوي

أن اإلاخضون مىحىد َهال نلى معخىي اإلاخاصن بىحىد معدىذاث جشبذ رلٚ  ٌععى اإلاذْٔ إلى الخأٖذ مً           

ُمها و مذي جمشُلها  مشل وضىالث الاظخالم اإلاىحىدة لذي أمحن اإلاخضن، وإحشاء َدظ نلى بؿاْاث اإلاخضن وجْش

  .للمخضون الُهلي

 اطكيةث:  لفزرث لثالح

 حهخبر نىاضش اإلاخضوهاث داخل اإلاؤظعت ملٙا لها إلى ياًت إزباث اله٘غ، لزا ًجب نلى اإلاذْٔ أن            

ٔ َدظ الُىاجحر و الحطٛى نلى مطادْاث مً ًخدٓٔ مً ملُ٘ت اإلاؤظعت لهىاضش اإلاخضون نً  اإلاىسدًً ؾٍش

  .،ٖما ًجب أن ًخأٖذ اإلاذْٔ مً ملُ٘ت اإلاؤظعت للهىاضش اإلاخضهت خاسج مخاصنها

 لخسجيلث اباضبيث:  لفزرث لز بع

ٔ ما جىظ نلُه  ٌععى اإلاذْٔ إلى الخدٓٔ مً             أن ٗل الهملُاث اإلاخهلٓت باإلاخضوهاث جم حسجُلها َو

اإلابادا اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليها، و أن ٗل الىزابٔ اإلاذنمت لهزا الدسجُل مىحىدة َهال وأنها جخهلٔ بأخذار 

مالُت مخهلٓت باإلاخضوهاث، ٖأن ٌسجل اإلاداظب مشال إخذي نىاضش اإلاخضوهاث باالنخماد نلى َاجىسة الششاء و 

  .وضىالث اظخالم اإلاخضون و َىاجحر ُْذ الاظخالم

 لحلييمث:  لفزرث لخامظ

                                                           
1
دیوان المطبوعات الجامعیة، - اإلطار النظري والممارسة التطبیقیة – محمد تھامي طواھر و مسعود صدیقي، المراجعة و تدقیق الحسابات   
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 صحت جؿبُٔ ؾّش الخُُٓم التي جيخهجها اإلاؤظعت و الخدٓٔ ٖزلٚ مً  ًيبغي نلى اإلاذْٔ الخأٖذ مً         

ٓت الخُُٓم و الزي مً شأهه زباث ؾّش الخُُٓم مً أن ًدذر  ظىت إلى أخشي، و في خالت حًُحر اإلاؤظعت لؿٍش

َزا   وشأ نً الُّش الزي أن اإلاؤظعت جُصح نً حًُحر في ضافي الذخل، لزلٚ ًجب نلى اإلاذْٔ أن ًخأٖذ مً

ش مالُت ٓت في جٓاٍس   .الخًُحر في شٙل مالخكاث مَش

صعوباتثعمطيةث لحدكيمثلعىاصزثدألارةث اخشألانثث:  املطلث لثالح

ذ اإلاذٌٌْٔهذ جذُْٔ اإلاخضون أمش مهٓذ، و نادة ما ٌعخدىر نلى مهكم ج           :1هكشا لألظباب الخالُت د و ْو

ض اإلاالي، و نادة ما ًمشل الهىطش ألاٖبر في الحعاباث التي  نام نىطشا ٌهذ اإلاخضون بىحه - َاما في ْابمت اإلاٖش

حشٙل سأط اإلااٛ الهامل؛ 

هىم واخذ، بل ٌشمل نلى نذة أضىاٍ؛  أن اإلاخضون ال ٌشمل نلى - 

ابت و الجشد الُهلي؛  -  ًٓو اإلاخضون في مىاْو مخخلُت مما ًطهب الْش

َىإ بهؼ أضىاٍ اإلاخضون راث ؾبُهت َىُت و جٓىُت خاضت مشل التي جخىاحذ في مؤظعاث ضىانت  - 

شاث و اإلاىاد الُ٘مابُت، َٓذ ًػؿش اإلاذْٔ إلى الاظخهاهت بخبحر َني إلاعانذجه في نملُت  ؤلال٘تروهُاث واإلاجَى

الخذُْٔ؛ 

ؾّش جُُٓم اإلاخضون، و نادة ما جمشل سًشة في مجاٛ الخالنب ؤلاداسي خاضت َُما ًخهلٔ  وحىد الهذًذ مً - 

ٗاث اإلآُذة بالبىسضت؛  بهذم الشباث في جؿبُٔ إخذي ، و خاضت باليعبت للشش َزٍ الؿّش

العابذ لذي اإلاؤظعاث الطىانُت ال٘بري الانخماد نلى الحاظب ؤلال٘ترووي في خُل و حشًُل  أن الاججاٍ - 

 .اإلاخضون بُاهاث اإلاخضون، مما ًجهل اإلاذْٔ مػؿش الظخهماٛ أدواث ج٘ىىلىحُت في الخدٓٔ مً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 :خالصةث لفصلث لثاويث

ٗاث اإلاخضون   بالشيم مً ابُت الخاضت بهىاضش دوسة اإلاخضون، والتي جخابو ٗل جدش ٖشاَت اإلاعدىذاث الْش

ٗاَُا باليعبت إلداسة  هىم مً وجدذًذ ال٘مُاث و الُٓم الخاضت بٙل أهىام اإلاخضوهاث، َئن ٗل رلٚ ال ٌهخبر 

ابت َهالت نلى نىاضش اإلاخضوهاث اإلاؤظعت و اإلاذْٔ ٖزلٚ مً   .أحل جدُٓٔ ْس

الىظابل التي جدبهها اإلاؤظعت في حسجُل و مخابهت جذَٔ اإلاخضوهاث، ًجب  حهت ؤلاداسة وبًؼ الىكش نً َمً

  .إحشاء حشد َهلي دوسي لهىاضش اإلاخضون اإلاىحىدة باإلاؤظعت

ذ الزي ًخم َُه حهت اإلاذْٔ َمً و مً ٔ اإلاالخكت اإلاىاظبت  الجشد، ونً الػشوسي أن ًخىاحذ في الْى ؾٍش

ىا في لً٘ .بُهالُت ؾّش الجشد هُعه والاظخُعاساث التي جٓىو اإلاذْٔ َزا الُطل إلى أن إحشاء نملُت  جؿْش

ؾٍش اإلاذْٔ الخاسجي حهذ مهٓذة و ضهبت خاضت في اإلاؤظعاث  الخذُْٔ لذوسة اإلاخضون بشٙل شامل مً

َى ما ال ٌهؿي جأُٖذ مالبم خٛى صحت اإلاهلىماث اإلاداظبُت الخاضت بهىاضش دوسة اإلاخضون،  ٖبحرة الحجم، و

َُما بهذ بشٙل ظلُم دون ألاخز بهحن الانخباس لألخؿاء أو اإلاخالُاث  و بالخالي اخخماٛ أن ًطذس اإلاذْٔ سأًه

و جدُٓٓا لهذفي  .َى ما ٌشٙل خؿش باليعبت إلاعخخذمي الٓىابم اإلاالُت التي خطلذ في نىاضش دوسة اإلاخضون، و

ذ مً ؾٍش اإلاؤظعت و بعبب نذم َهالُت إحشاء  الخٓلُل مً جٙلُت إحشاء نملُت الخذُْٔ واْخطاس الْى

ت في ٍش ُاث حَى الٓىابم، أي ما ٌعمى بمخاؾش  َزٍ الُدظ الشامل نلى ٗل بىىد الٓىابم اإلاالُت و قهىس جدٍش

الخذُْٔ ٖمُهىم خذًث في مجاٛ الخذُْٔ،  
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   :جمهيد 

ت ئلى الخضكُم بهفت ٖامت باٖخباٍع الاؾخغىاء ٖنها هٓغا إلاا  أصاة عكابُت ال ًمىً جُغكىا في الضعاؾت الىٍٓغ

ت مً َغفها مضي جدىمها في الٗملُاث التي جلىم مٗلىماث ًٖ للمإؾؿت مً جلضمه   .بها و ؤلاحغاءاث اإلاىيٖى

و مداولت مىا إلؾلاٍ الجاهب الىٓغي ٖلى الجاهب الخُبُلي، كمىا بضعاؾت مُضاهُت في ئخضي الكغواث 

ت و اإلاخمثلت في مإؾؿت مخُجي بىالًت مؿخغاهم  .  الجؼائٍغ

ت الٗمىمُت اإلاسخهت في الهىاٖاث الغظائُت و مكخلاتها، فخُبُم  و التي حٗخبر ئخضي أَم الكغواث الجؼائٍغ

بها و َابٗها الٗمىمي  هٓغا لىبر حجمها و حٗضص الٗملُاث التي جلىم و ٌٗخبر يغوعة خخمُت ٖملُت الخضكُم ٖليها

الظي ٌٗىـ نٗىبت الالتزام بخدلُم أَضاف اإلاإؾؿت و ٖضم ازخالؾها 

  :ئلى زالزت مباخث عئِؿُت و اإلاخمثلت في ولضعاؾت أٖمم و أهثر جفهُل لهظا الفهل جم جلؿُمه

جقدًم  لخدقيق في  لجس ئر؛  :  املبح  ألاو 

مضخغاهم ؛  – جقدًم اؤصضت مخيجي :  املبح  لثاوي

ألا حضيير  اخسألاهاث؛  ألاصف صيرألارة عملياث  لخموين:  املبح  لثالح
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جقدًم  لخدقيق في  لجس ئر :  املبح  ألاو 

سُت  َظا اإلابدث مغاخل جُىع الخضكُم في الجؼائغ، مً  وؿخٗغى مً زالٌ           زالٌ جىاٌو اإلادُاث الخاٍع

ت زم ؤلانالخاث الاكخهاصًت اإلاٗخمضة مً ويُٗتها ججاٍ بها، مبرػًٍ التي مغث هدىاٌو  كبل الضولت الجؼائٍغ

الهُياث في الخىفل بالخىفُظ الفٗلي إلاخُلباث الخضكُم في  َظٍ الهُياث اإلاكغفت ٖلى مهىت الخضكُم م٘ ئبغاػ صوع 

اع اإلاغحعي للخضكُم في الجؼائغ ومضي مالئمتها ٖلى الىاك٘ الاكخهاصي الجؼائغي  الجؼائغ، و في ألازحر هدىاٌو ؤلَا

  .و مضي جىافلها م٘ مٗاًحر الخضكُم الضولُت

جطور  لخدقيق في  لجس ئر :  اطلب  ألاو 

سُت  َظا اإلاُلب مغاخل جُىع الخضكُم في الجؼائغ، مً  وؿخٗغى مً زالٌ          زالٌ جىاٌو اإلادُاث الخاٍع

ت و مخالفحن  ويُٗتها ججاٍ بها، مبرػًٍ التي مغث ؤلانالخاث الاكخهاصًت اإلاٗخمضة مً كبل الضولت الجؼائٍغ

جم ئٖخماص زالزت مغ اخل أؾاؾُت لخلضًم الخضكُم  الخدلُل اإلاًفي لخهىعاث الباخث ٖلى الخلضًم، بُض أهه

  :اإلاغاخل ئلى َظٍ جم جلؿُم. ئنالخاث اإلاإؾؿت ؤلاكخهاصًت مىيٕى الخضكُم مً في الجؼائغ، جبٗا إلاا قهضجه

  1980 – 1969 للترة :  للرر  ألاو 

 اإلاإعر في 69/107، خُث أقاع ألامغ عكم 1 1969للض بضأ جىُٓم مهىت الخضكُم في الجؼائغ ؾىت           

ئلى الغكابت الىاحب فغيها ٖلى اإلاإؾؿاث  38  في ماصجه1970اإلاخٗلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  31/12/1969

ًيلف وػٍغ الضولت اإلايلف    "2َظٍ اإلااصة ٖلى أهه ههذ الاكخهاصًت بغُت جأمحن خم الضولت فيها، ئط الٗمىمُت

ىُت واإلاىٓماث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاعي  بالخسُُِ بخُٗحن مضكلي الخؿاباث للمإؾؿاث الَى

عأؾمالها، وطلً  والخجاعي وفي اإلاإؾؿاث التي جملً فيها الضولت أو ئخضي اإلاىٓماث الٗمىمُت خهها مً

هما جىاٌو  " ؾالمت ومهضاكُت الخؿاباث وجدلُل الىيُٗت اإلاالُت لألنٌى والخهىم بلهض الخأهض مً

مضكم الخؿاباث   جدضًض مهام وواحباث اإلاغاكب وأٖخبر خُنها16/11/1970 اإلاإعر في 70/173اإلاغؾىم عكم

في الضولت الخالُحن  َظٍ همغاكب صائم ٖلى حؿُحر اإلاإؾؿاث الٗمىمُت، وزٌى مماعؾت ُفُت إلاْى   :الْى

اإلاغاكبحن الٗامحن للمالُت؛  -

اإلافدكحن اإلاالُحن؛  -

لحن مً - فحن اإلاَإ  .وػاعة اإلاالُت بهفت ئؾخثىائُت اإلاْى

                                                           
1
 ADJ ALI SAMIR, Le commissaire aux comptes, caractéristique et missions, revue algérienne de comptabilité et 

audit, société nationale de comptabilité n°03, Alger 3eme trimestre 1994, p, 10. 
2
 .1970أنظر قانون المالٌة للجمھورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة لسنة   
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  1:أو ولذ للمضكلحن اإلاهام الخالُت

اإلاغاكبت البٗضًت لكغوٍ ئهجاػ الٗملُاث التي ًفترى أن جيىن لها آزاع اكخهاصًت ومالُت ٖلى الدؿُحر بهفت  -

ت َبلا إلاىانفاث الخُت؛  -مباقغة أو غحر مباقغة؛  مخابٗت ئٖضاص الخؿاباث واإلاىاػهاث أو الىكىفاث الخلضًٍغ

اإلاداؾبت الٗامت والخدلُلُت للمإؾؿت ومضي  جضكُم مهضاكُت الجغ ص و خؿاباث الىخائج اإلاؿخسغحت مً  -

  .نالخُاتها

 َُياتهم ٖلى زالٌ َإالء ألافغاص مً كبل ججضع ؤلاقاعة ئلى أن اإلاغاحٗت اإلالهىصة جغ بِ فلِ بالغكابت مً

ش 83-71 2اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت آهظان، ئال أن ألامغ الغئاس ي عكم جىاٌو مىضوب 29/09/1971 الهاصع بخاٍع

الخبراء اإلاغزهحن  الخؿاباث للمإؾؿاث الخانت و الخبراء في اإلاداؾبت لضي اإلاداهم وأقتٍر حُُٗنهم مً

  .بظلً

 1988 – 1980 للترة :  للرر  لثاوي

ُيلت اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الاكخهاصًت الظي            ني َو هخج ٖنها اعجفإ ٖضص   م٘ ئٖاصة جىُٓم الاكخهاص الَى

اإلاإؾؿاث الٗمىمُت و حٗلض أهماٍ الدؿُحر و غُاب أَغ جدىم جىلُض اإلاٗلىماث ويٗف الخدىم في الىٓام 

أهىإ الازخالالث التي جفغػَا أؾالُب  آلُاث عكابُت جدض مً اإلاداؾبي، أحبر اإلاكٕغ الجؼائغي ٖلى أن ٌؿً

اإلالغع إلوكاء مجلـ 3 10/30/1980 اإلاإعر في 80/05طلً بفٗل نضوع اللاهىن عكم الدؿُحر اإلاخبىاة، ووان

مجلـ اإلاداؾبت ًغاكب مسخلف اإلاداؾباث التي جهىع الٗملُاث "  هو ٖلى أن 05عكم  اإلاداؾبت ، وفي ماصجه

  " . جخم مغاكبت صختها وكاهىهُتها ومهضاكُخه اإلاالُت واإلاداؾبت، أًً

فترة ما بعد إلاصالحاث :  للرر  لثالح

هدُجت غُاب الخاحت ئليها في ْل اإلالىُت الٗامت لىؾائل  ئن جُىع جضكُم الخؿاباث في الجؼائغ وان بُُيا           

ش نضوع اللاهىن عكم 1988ؤلاهخاج و اخخياع الضولت للخُاة الاكخهاصًت ئلى غاًت   اإلاإعر في 88/01 جاٍع

َظا اللاهىن خغع اإلاإؾؿت  اإلاخٗلم باللاهىن الخىحُهي للمإؾؿاث الاكخهاصًت الٗمىمُت، أن 12/01/1988

ت والبحروكغاَُت اإلاخأجُت مً الخبُٗت التي واهذ مالػمت لها في اإلااض ي الٗمىمُت مً َظا  وأن.ول اللُىص ؤلاصاٍع

َظا الخغحر في الخُاة  مىاهبت الخىُٓم ًلؼم يغوعة جأَُل الخضكُم الخاعجي بما ًمىىه مً الكيل مً

 .اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت وبما ٌؿمذ مؼاولت الغكابت ٖلى َظٍ

اع  الىهىم اإلاخخالُت التي الفترة ئلى أن الخضكُم ٖىلج بٗضص مً َظٍ وكحر في تهضف ئلى حغُُت الىلو في ؤلَا

عي و اللاهىوي مً ت به  أصاء أصواٍع أحل جمىحن اإلاضكم مً الدكَغ  . اإلاىَى

                                                           
1
صدٌقً مسعود، نحو إطار متكامل للمراجعة المالٌة فً الجزائر على ضوء التجارب الدولٌة، أطروحة مقدمة لنٌل شھادة الدكتوراه فً العلوم   

  246 ،ص 2003/2004االقتصادٌة، جامعة الجزائر، 
2
 .56؛ ص 29/12/1971 فً الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة المؤرخة فً 82-71 من األمر رقم 47أنظر المادة رقم   

3
 .15 ،ص 01/03/1980 المؤرخة فً 43أنظر الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة رقم   
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غة للخضكُم في الجؼائغ  ًمىً أن هىعص فُما ًلي أَم الىهىم اإلاَإ

إلاطار  لقاهووي للخدقيق  لد خلي  . أ .

 ًخٗحن ٖلى اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت الٗمىمُت جىُٓم وجضُٖم "  ٖلى أهه88/01 مً اللاهىن 40جىو اإلااصة  –

ا ا وحؿحَر  " 1َُا ول صازلُت زانت باإلاغاكبت في اإلاإؾؿت وجدؿحن بهفت مؿخمغة أهماٍ ؾحَر

أن اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت الٗمىمُت مضٖىة إلكامت وجضُٖم هٓم "  ٖلى 91/01اللاهىن   م40ًجىو اإلااصة - 

  " 2صازلُت إلاغاحٗت اإلاإؾؿاث وجدؿحن َغق أصائها بكيل ملخّى

إلاطار  لقاهووي للخدقيق  لخارجي  . ب .

 ٖلى شخو مدافٔ 27/04/1991 اإلاإعر في 08-91اللاهىن عكم   م48ً ئلى غاًت 27ههذ اإلاىاص عكم  –

 . 3و خاالث الخىافي زم خلىكه الخؿاباث مهامه و قغوٍ حُِٗىه

ل 15 اإلاإعر في 136-96جىاٌو اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -    كاهىن أزالكُاث مهىت الخبحر اإلاداؾبي 1996 أفٍغ

 4.ومدافٔ الخؿاباث واإلاداؾب اإلاٗخمض 

ٌ 1999نضوع ملغع ؾىت  -   ًخًمً اإلاىافلت ٖلى ؤلاحاػاث والكهاصاث وهظا قغوٍ الخبرة اإلاهىُت التي جسىّو

 5الخم في مماعؾت اإلاهىت

 لهيئاث  اشرفت على مهىت  لخدقيق في  لجس ئر :  اطلب  لثاوي

خي لها وال ًٖ فهله  ئن جىاٌو الهُياث اإلاكغفت ٖلى الخضكُم في الجؼائغ كض ال ًمىً            ًٖ الخُىع الخاٍع

خباع أن الخضكُم ىان الاكخهاصًحن مً  اإلاداؾبت، اٖل َى مغخلت مخلضمت ًخم جىاولها ٖىضما ًخدىم ألٖا

 جالػم الخضكُم و اإلاداؾبت فيها وهخالفى الخضًث ًٖ الهُياث اهُالكا مً َظٍ *هدىاٌو  اإلاداؾبت، لهظا ؾىف

لى للمداؾبت البخٗاصٍ  .ًٖ الخضكُم اإلاجلـ ألٖا

 اعخمدًن   اىظمت  لوطىيت للخبر ء  اباصملين ألامبافظي  لحضاباث ألا اباصملين:  للرر  ألاو 

ل 27 اإلاإعر في 08-91 مً اللاهىن 05ههذ اإلااصة            ىُت للخبر اء  «  ٖلى أهه1991 أفٍغ جيكأ اإلاىٓمت الَى

اإلاداؾبحن ومدافٓي الخؿاباث واإلاداؾبحن اإلاٗخمضًً؛ جخمخ٘ بالصخهُت اإلاضهُت وجًم ألاشخام 

لحن إلاماعؾت مهىت زبحر مداؾب و مدافٔ خؿاباث ومداؾب مٗخمض خؿب  حن اإلاَإ الُبُُٗحن أو اإلاٗىٍى

ىُت مجلـ ًيىن ملٍغ الكغوٍ التي ًدضصَا ضًغ اإلاىٓمت الَى في الجؼائغ، و ًدضص حكىُل  َظا اللاهىن، ٍو

ا ًٖ م الخىُٓم اإلاىٓمت ونالخُتها وكىاٖض ؾحَر   ٍَغ

                                                           
1
 .109؛ ص 12/01/1988 المؤرخة فً 02أنظر الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة رقم   

2
 .112؛ ص 27/04/1991 المؤرخة فً 20أنظر الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة رقم   

3
  . 651نفس المرجع السابق، ص   

4
  .05؛ ص 15/04/1996 المؤرخة فً 24أنظر الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة رقم   

5
 .158حجاز خدٌجة، نفس المرجع السابق، ص   
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ا حهاػ منهي ٌٗمل في ئَاع  أٖال05ٍأخيام اإلااصة  و فًال ًٖ ىُت للخبراء باٖخباَع اللاهىن  جلىم اإلاىٓمت الَى

  :1هفـ اللاهىن بما ًلي  م11،10،09ًاإلاىاص  ههذ ٖلُه خؿب ما

مماعؾتها؛  الؿهغ ٖلى جىُٓم اإلاهىت وخؿً -

الضفإ ٖلى هغامت أًٖائها واؾخلاللُتهم؛  -

ئٖضاص الىٓام الضازلي للمىٓمت الظي ًدضص ٖلى الخهىم قغوٍ الدسجُل وؤلاًلاف والكُب مً كائمت  -

حضٌو اإلاىٓمت؛ 

ا؛   الخأهض مً - ا أًٖاَؤ ُت اإلاهىُت والخلىُت لألقغاٌ التي ًىجَؼ الىٖى

٘ اإلاٗمٌى به - الهالخُت اإلاهىُت لإلهجاػاث والكهاصاث التي ًلضمها ول مترشح ًُلب  جلضًغ في خضوص الدكَغ

اإلاىٓمت؛  َظٍ في أخض أنىاف حسجُله

م  - وكغ ملاًِـ جلضًغ ؤلاحاػاث والكهاصاث التي جسٌى الخم في مماعؾت اإلاهىت وهُفُاث جُبُلها ًٖ ٍَغ

  .الخىُٓم

مجلط  لىقابت  لوطىيت ألعضاء  اهىت :  للرر  لثاوي

ًاء اإلاهىت بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم   جم الخأؾِـ          ىُت أٖل  اإلاإعر في 92/20إلاجلـ الىلابت الَى

؛ والظي ًدضص 01/12/1997 اإلاإعر في 97/458، اإلاٗضٌ واإلاخمم باإلاغؾىم الخىفُظي عكم 13/01/1992

ًبِ ازخهاناجه ًاء اإلاهىت ٍو ىُت أٖل  .وفىائض ٖمله حكىُل مجلـ الىلابت الَى

  : 2و جخمثل ازخهاناث اإلاجلـ في

ًاء الىلابت؛  - ت واإلااصًت أٖل خماًت اإلاهالح اإلاٗىٍى

ىُت لضي الؿلُاث الٗمىمُت و ججاٍ - الغحر واإلاىٓماث ألاحىبُت اإلامازلت؛  جمثُل الىلابت الَى

وكغ كائمت الخبراء اإلاداؾبحن و مدافٓي الخؿاباث واإلاداؾبحن اإلاٗخمضًً؛  ئٖضاص ومغاحٗت و -

تها؛   الىكاًت مً - ول الجزاٖاث اإلاهىُت بحن أًٖاء الىلابت وحؿٍى

جدهُل الاقتراواث اإلاهىُت التي جلغعَا الجمُٗت الٗامت؛   -

ُٗت والخىُٓمُت اإلاٗمٌى بها والىٓام الضازلي؛   - الؿهغ ٖلى اخترام حمُ٘ أًٖاء الىلابت لألخيام الدكَغ

جدضًض اإلاُالب الٗاصًت للخضكُم والغكابت؛   -

ئبضاء الغأي في اإلاؿائل التي حٗغيها ٖليها الؿلُاث اإلاسخهت في مُضان الخلُِـ اإلاداؾبي واإلاالي اإلاغجبِ  -

بدُاة اإلاإؾؿت؛  

                                                           
1
 .248صدٌقً مسعود، نفس المرجع السابق، ص   

2
 .82 . 83ص، . ؛ ص1992 لسنة 03أنظر الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة رقم   
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م اإلاؿخمغ للمؿخىي الىٓغي والخلني لضي أًٖاء الىلابت وصٖىة الؿلُاث  - اإلاؿاٖضة و النهىى بالخلٍى

باث واإلالخلُاث اإلاهىُت، جىُٓمها، ؤلاقغاف ٖليها ومغاكبتها بالخيؿُم م٘ الؿلُاث  اإلاسخهت للخًىع للخضٍع

اإلاسخهت؛  

- ً والبدث؛  اإلاكاعهت في مهام الخٗلُم والخيٍى

ا  هخائج ألاقغاٌ اإلاخٗللت باإلاُضان الظي حغُُه اللُام بخٗمُم - اإلاهىت وجىػَٗها ووكَغ

 اجلط  لو طني للمباصملت :  للرر  لثالح

الن ًٖ          ني للمداؾبت بفٗل اإلاغؾىم الخىفُظي عكم   للض جم ؤلٖا  اإلاإعر في 318-96ئوكاء اإلاجلـ الَى

بلا للماصة  25/09/1996 ا طو َاب٘ وػاعي مكترن   مً َظا اإلاغؾىم ٌٗخبر02َو َظا اإلاجلـ حهاػا اؾدكاٍع

لىم بمهمت الخيؿُم   هذبه ا،وبه والتلخيص يف جمال البحث وضبط مقاييس احملاسبة والتطبيقات املرتبطةومنهي مكترن ٍو
أو بُلب مً الىػٍغ  الهفت ًمىً للمجلـ أن ًُل٘ ٖلى ول اإلاؿائل اإلاخٗللت بمجاٌ ئزخهانه ،بمباصعة مىه

  .اإلايلف باإلاالُت

  1:َبلا للماصة الثالثت مً هفـ اإلاغؾىم فُما ًلي جخمثل نالخُاجه

ؿخغل ول اإلاٗلىماث والىزائم اإلاخٗللت باإلاداؾبت وبخٗلُمها؛  - ًجم٘ َو

ًىجؼ أو ًيلف مً ًىجؼ ول الضعاؾاث والخدالُل في مجاٌ الخىمُت واؾخسضام ألاصواث والُغق اإلاداؾبُت؛   -

ًلترح ول الخضابحر الغامُت ئلى يبِ اإلالاًِـ اإلاداؾبُت واؾخغاللها الٗلالوي؛   -

بضي عأًه - ُٗت التي لها ٖالكت باإلاداؾبت ؛   وجىنُاجه ًفصح ٍو ٘ الىهىم الدكَغ في ول مكاَع

- ً غ أهٓمت الخيٍى اإلاداؾبُت؛  وجدؿحن اإلاؿخىي في مجاٌ اإلاهً وبغامجه ٌكاعن في جٍُى

ًخاب٘ جُىع اإلاىهج والخىُٓماث وألاصواث اإلاخٗللت باإلاداؾبت ٖلى الهُٗض الضولي؛   -

ًىٓم ول الخٓاَغاث والللاءاث طاث الُاب٘ الخلني التي جضزل في مجاٌ ازخهانه؛   -

ٍغ -  .وجىحيهاجه وجدالُله و صعاؾاجه ًيكغ جلاٍع

هفـ اإلاغؾىم الؿالف الظهغ والظي   م06ًأما فُما ًخٗلم بأًٖاء اإلاجلـ فللض جم جدضًضَم في اإلااصة 

 . حكىُلت وعئاؾت اإلاجلـ، خُث ًغأؽ اإلاجلـ وػٍغ اإلاالُت أو ممثله ًخًمً

  :فهي أما حكىُلخه

ني لىلابت الخبراء واإلاداؾبحن ومدافٓي الخؿاباث واإلاداؾبحن  الغئِـ اإلاؼاٌو إلاهمخه - في اإلاجلـ الَى

اإلاٗخمضًً؛  

ممثل الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت؛   -

ممثل الىػٍغ اإلايلف بالخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي؛   -

                                                           
1
 .18؛ ص 25/09/1996 المؤرخة فً 56أنظر الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة رقم   
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- ً اإلانهي؛   ممثل الىػٍغ اإلايلف بالخيٍى

ممثل الىػٍغ اإلايلف بالخجاعة؛   -

ممثل الىػٍغ اإلايلف باإلخهائُاث؛   -

ُف الٗمىمي؛   - ممثل الىػٍغ اإلايلف باإلنالح ؤلاصاعي والْى

اإلافدكُت الٗامت للمالُت؛   ممثل ًٖ -

ىُت للؼعاٖت؛   ممثل ًٖ - الغغفت الَى

ىُت للخجاعة والهىاٖت؛   - ممثل ًٖ الغغفت الَى

بىً الجؼائغ؛   ممثل ًٖ -

ممثل ًٖ لجىت جىُٓم ٖملُاث البىعنت ومغاكبتها؛   -

الجمُٗت اإلاهىُت للبىىن و اإلاإؾؿاث اإلاالُت؛   ممثل ًٖ -

حمُٗت قغواث الخأمحن؛   ممثل ًٖ -

الكغواث اللابًت الٗمىمُت؛   ممثلحن ًٖ -

ىُت مً بحن الخبراء اإلاداؾبحن ومدافٓي الخؿاباث  (06)ؾخت  - ممثلحن للمهىت ٌُٗنهم مجلـ الىلابت الَى

واإلاداؾبحن اإلاٗخمضًً؛  

لهما عجبت أؾخاط مؿاٖض ٖلى ألاكل في مجاٌ اإلاداؾبت واإلاالُت ٌُٗنهما الىػٍغ اإلايلف بالخٗلُم ) 02 أؾخاطًً  -

 .الٗالي والبدث الٗلمي

إلاطار  ارجعي للخدقيق في  لجس ئر :  اطلب  لثالح

 الىهىم اللاهىهُت اإلاسخلفت في هدىاٌو ئَاع الخضكُم في الجؼائغ اهُالكا مما أوعصجه  في الىاك٘ ًمىىىا أن         

اإلاهىت، ؾىاء حٗلم ألامغ باللاهىن الخجاعي أو مسخلف اللىاهحن وألاوامغ و اإلاغاؾُم الخىفُظًت الىاعصة في  َظٍ

ت صون  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ هلض أو حٗلُم، لخىيُذ َبُٗت الجىاهب اإلاٗالجت في ئَاع الخضكُم  الجٍغ

 .هٓغ اإلاكٕغ الجؼائغي  و حهت مً

 ٖلى شخو مدافٔ 27/04/1991 اإلاإعر في 08-91 مً اللاهىن عكم 48 ئلى غاًت 27ههذ اإلاىاص عكم  و

  1. و خاالث الخىافي زم خلىق  و قغوٍ حُِٗىه الخؿاباث مهامه

ل 15 اإلاإعر في 136 – 96هما جىاٌو اإلاغؾىم الخىفُظي عكم   كاهىن أزالكُاث مهىت الخبحر اإلاداؾبي 1996 أفٍغ

  2.ومدافٔ الخؿاباث و اإلاداؾب اإلاٗخمض

 

                                                           
1
  .651 ، ص 27/04/1991 المؤرخة فً 20الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة رقم   

2
  . 05 ص 15/04/1996 المؤرخة فً 24الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة رقم   
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الاصخقالليت  :  للرر  ألاو 

  :الؼواًا الخالُت هٓغ اإلاكٕغ الجؼائغي ئلى اؾخلاللُت اإلاضكم مً

  1: حكمل ٖلى يغوعة جدلى اإلاضكم باآلحي :  لس ألايت  خالقيت. أ

مبضأ الخُاص؛  -

مبضأ ؤلازالم؛  - 

ُت اإلاُلىبت -    .مبضأ الكٖغ

  2:أبغػ فيها اإلاكٕغ خاالث الخىافي إلاؼاولت الخضكُم في اإلاإؾؿت  :  لس ألايت  اادًت. ب

ومجلـ  ألاكغباء وألانهاع لغاًت الضعحت الغابٗت، بما في طلً اللائمحن باإلصاعة وأًٖاء مجلـ اإلاضًٍغً -

عهت؛ فمغاكبت اٌ

أو مجلـ اإلاغاكبت أو أػواج اللائمحن باإلصاعة وأًٖاء مجلـ  اللائمىن باإلصاعة وأًٖاء مجلـ اإلاضًٍغً -

ً أو مجلـ مغاكبت الكغواث؛   اإلاضًٍغ

 وكاٍ مدافٔ الخؿاباث أحغة أو مغجبا أما مً وكاٍ صائم غحر ًخلايىن بدىم أػواج ألاشخام الظًً -

مجلـ اإلاغاكبت ؛   أو مً أًٖاء مجلـ اإلاضًٍغً اللائمحن باإلصاعة أو مً

ائف مدافٔ الخؿاباث في أحل زمـ ؾىىاث  - ائف غحر ْو ألاشخام الظًً مىدتهم الكغهت أحغة بدىم ْو

ائفهم؛  ئبخضاءا مً ش ئنهاء ْو جاٍع

في احل زمـ ؾىىاث  واهىا صائمحن باإلصاعة أو أًٖاء في مجلـ اإلاغاكبت أو مجلـ اإلاضًٍغً ألاشخام الضًً -

ائفهم ش ئنهاء ْو   .ابخضاء مً جاٍع

  مً اللاهىن الخجاعي أن للمغاح٘ الخم في َلب جىيُداث وافُت11مىغع 715أبغػث اإلااصة  :  لس ألايت  اهىيت. ج

وكاٍ  قأنها أن حٗغكل اؾخمغاع الظًً ًخٗحن ٖليهم الغص ٖلى ول الىكائ٘ التي مً مجلـ ؤلاصاعة أو اإلاضًٍغً مً

ل بخٗحن مدافٔ الخؿاباث و يمىخه 08-91 مً كاهىن 31 و30هما أقاع ث اإلااصة .اإلاإؾؿت  ئلى الجهاػ اإلاَإ

اللهىي، ئط جضوم ووالت مدافٔ الخؿاباث زالر ؾىىاث  َظا الخُٗحن بمضصٍ في الجمُٗت الٗامت، هما اعفم

 .كابلت للخجضًض مغة واخضة

 أحٗاب مدافٔ الخؿاباث بخدضًض ؾلف ألاحٗاب والخضوص الضهُا 1997هىفمبر  07هما جىاٌو اللغاع اإلاإعر في 

 .بمغحُٗت ٖضص ؾاٖاث الٗمل اإلابظولت في اإلاهمت التي جىول إلادافٔ الخؿاباث

 لكلاءة  :  للرر  لثاوي

ت هفاءة مضكم الخؿاباث في ٖىهٍغً           : أؾاؾحن َما خضصث الىهىم الجؼائٍغ

                                                           
1
 والمتضمن قانون أخالقٌات مھنة الخبٌر المحاسب ومحافظ 15/04/1996 المؤرخ فً 136-96أنظر المادة الرابعة من المرسوم التنفٌذي رقم   

 .24الحسابات والمحاسب المعتمد؛ الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة رقم 
2
 .185؛ صفحة 1999 للجمھورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر التجاري ،القانون 6 مكرر715المادة   
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  : لخأهيل  لعلمي . أ

ت إلاماعؾت مهىت الخضكُم آلاحي  ذ الىهىم الجؼائٍغ  1: اقتَر

ت ألاولى -   :اإلاجمٖى

لِؿاوـ في الٗلى م اإلاالُت؛  -

لِؿاوـ في فٕغ اإلاالُت واإلاداؾبت للمضعؾت الٗلُا للخجاعة؛   -

  .الجؼاءان ألاٌو والثاوي مً الامخدان ألاٌو في الخبرة اإلاداؾبُت -

ت الثاهُت   : اإلاجمٖى

لِؿاوـ في الٗلىم الاكخهاصًت للفغوٕ ألازغي ماٖضا اإلاالُت؛   -

؛  (فغوٕ أزغي غحر فٕغ اإلاالُت واإلاداؾبت)قهاصة اإلاضعؾت الٗلُا للخجاعة  -

لِؿاوـ في الدؿُحر؛   -

قهاصة اإلاٗاَض و اإلاضاعؽ اإلاخسههت في ؤلاصاعة أو اإلاالُت أو الجماعن؛   -

ً اإلاخىانل فٕغ اإلاالُت واإلاداؾبت؛ مًاف ئليها قهاصة مخسههت في اإلاداؾبت -   .قهاصة حامٗت الخيٍى

 لخأهيل  لعملي  . ب

حن الخالُحن            خحن ئخضي الكَغ   : ئقتٍر اإلالغع الؿابم للمجمٖى

ب منهي هسبحر مداؾب مضجه - ب اللاهىوي؛   ؾيخحن ًخىج بكهاصة مخابٗت جضٍع نهاًت الخضٍع

ب منهي مضجه ئزباث زبرة كضع -   .ؾخت أقهغ َا ٖكغ ؾىىاث في مُضان اإلاداؾبت و اإلاالُت ومخابٗت جضٍع

معيار  لعىاًت  اهىيت  :  للرر  لثالح

اث الٗىاًت اإلاهىُت اإلاُلىبت اهُالكا مً 42 مىغع 715ههذ اإلااصة            عخابت اإلاؿإولُاث اإلاهىُت  ٖلى مؿخٍى

مهمت الخدلُم في الضفاجغ وألاوعاق اإلاالُت للكغهت وفي اهخٓام خؿاباث الكغهت  للمضكم، ئط أوولذ له

غ مجلـ ؤلاصاعة وفي الىزائم اإلاغؾلت ئلى  وصختها، هما خثتهم ٖلى الخضكُم في صخت اإلاٗلىماث اإلالضمت في جلٍغ

اإلاؿاَمحن خٌى الىيُٗت اإلاالُت للغقىت و خؿاباتها واإلاهاصكت ٖلى اهخٓام الجغص و خؿاباث الكغهت 

 :  3هما أحاػ اإلاكٕغ إلادافٔ الخؿاباث آلاحي .واإلاىاػهت

اخترام مبضأ اإلاؿاواة بحن اإلاؿاَمحن؛   الخدلم مً -

ئحغاء الخدلُلاث التي ًغاَا مىاؾبت؛   -

  .اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت لالوٗلاص في خالت الاؾخعجاٌ -

                                                           
1
 .04؛ ص 24/03/1999 بتارٌخ 32قرار صادر عن وزارة المالٌة؛ الجرٌدة الرسمٌة للجمھورٌة الجزائرٌة رقم   

2
 .184؛ القانون التجاري للجمھورٌة الجزائرٌة؛ صفحة 4 مكرر 715المادة   

3
  BOULAHDOUR CHAKIB, Le commissaire aux comptes, législation et actionnaires, revue algiernne de 

comptabilité et audit, société nationale de comptabilité n° 14, Alger 2 Emme trimestre 1997, p, 26. 
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 لخقرير  :  للرر  لر بع

ت، فأهه           غ ًخًمً قهاصة بخدفٔ أو بضون جدفٔ ٖلى  ًترجب ًٖ جبٗا للىهىم الجؼائٍغ اإلاهمت ئٖضاص جلٍغ

هض الاكخًاء عفٌ الكهاصة التي ًيبغي أن جبرع كاهىها ت ٖو   .اهخٓامُت و صخت الىزائم الؿىٍى

أو مجلـ   إلادافٔ الخؿاباث أن ًُل٘ مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاضًٍغ10ً مىغع 715هما أحاػث اإلااصة 

 :اإلاغاكبت، خؿب الخالت بما ًلي

بها ومسخلف ٖملُاث الؿبر التي أصاَا؛   ٖملُاث اإلاغاكبت والخدلُم التي كام -

مىانب اإلاىاػهت والىزائم ألازغي اإلاخٗللت بالخؿاباث التي ًغي يغوعة ئصزاٌ حغُحراث ٖليها بخلضًم ول  -

ت خٌى الُغق الخلُُمُت اإلاؿخٗملت في ئٖضاص الىزائم؛   َظٍ اإلاالخٓاث الًغوٍع

اإلاسالفاث وألازُاء التي اهدكفها ؛   -

والخانت بيخائج الؿىت اإلاالُت ملاعهت بيخائج الؿىت  الىخائج التي حؿفغ ٖنها اإلاالخٓاث و الخصخُداث أٖالٍ -

 .اإلاالُت الؿابلت
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–  مؿخغاهم – جلضًم ٖام إلاجم٘ مخُجي :  املبح  لثاوي

ل  َظٍ وكاٍ هي ازخهاع إلاإؾؿت الهىاٖاث الغظائُت مً الخبىب ومكخلاتها، ًترهؼ            اإلاإؾؿت في جدٍى

ُه م اإلاىاص الغظائُت اإلاكخلت  الخبىب بىٖى ىت، عجائً  )كمذ نلب و كمذ لحن، وئهخاج وحؿٍى ؾمُض، فٍغ

 ؾِخم مخيجيغظائُت صخُت ، وللخٗغف أهثر ٖلى مإؾؿت  ، و هظا ئهخاج عجائجن(غظائُت بأهىاٖها و الىؿىس ى

 : الخُغق ئلى ما ًلي

  ’‘ مخيجي ‘‘هظرة جاريخيت على بد ًت مجمع   : اطلب  ألاو 

ُف الخبراث اإلاىفيت ت مخُجي جُىع الان .  بٗض اؾدثماعاث ضخمت في مجاٌ اإلاٗضاث ؤلاهخاحُت و في جْى مجمٖى

مىخىحاث ججم٘ بحن اإلاهاعة الٗالُت و الخىىىلىحُا الخضًثت  

ت مخُجي جخسهو الُىم في مجاٌ الهىاٖت الغظائُت و جًم أعبٗت قغواث    :مجمٖى

 مُدىت حض مخُىعة مخسههت في ئهخاج مسخلف أهىإ الضكُم و الؿمُض :اإلاُاخً الىبري للٓهغة  -

 مً كمذ مىخلى بٗىاًت فائلت 

يُت الٗالُت :مُاخً ؾُم  -  . مُاخً للخضكُم و الؿمُض جمخاػ بلضعتها الخسٍؼ

 .  قغهت الؾتزاص اإلاىخجاث الؼعاُٖت :الىوالت اإلاغاعبُت  -

ل الظعة ئلى مكخلاتها ألاؾاؾُت الؾُما اليكاء قغاب الغلىوىػ :مٗمل وكاء مغىُت  -  مإؾؿت جدٍى

ً و لغلىجً    الضًً ؾتًر

جأصيط  اجمع    : اطلب  لثاوي 

ت الهىاُٖت التي اؾمه ئط ولج مُضان نىاٖت الخبىب في الدؿُٗىاث  أؾـ الؿُض خؿحن مخُجي اإلاجمٖى

ت في مجاٌ الهىاٖاث الغظائُت جدذ اؾم الىوالت اإلاغاعبُت  .  باوكاء قغهت للخٗامالث الخجاٍع

يا ال ًمىً الاؾخغىاء ٖىه في مجاٌ اإلاىخجاث الؼعاُٖت في  و كض أنبدذ َظٍ اإلاإؾؿت في يغف كهحر قٍغ

. الجؼائغ و ختى في الخاعج بفًل ئصاعة عقُضة و جدب٘ صكُم لألؾىاق الٗاإلاُت 

ل الخبىب و ئوكاء مإؾؿت  ت مخُجي بهفت أهثر باالؾدثماع في مجاٌ جىىىلىحُا جدٍى زم جضٖمذ مجمٖى

َظا اإلاجم٘ الطخم الظي ًًم مُدىت و .  حؿمى اإلاُاخً الىبري للٓهغة 2001حضًضة بمؿخغاهم ؾىت 

ل َائلت هما ئن مىخجاجه طاث حىصة ٖالُت م٘ جيلفت ئهخاج  مهى٘ للؿمُض مً اخضر َغاػ ًخمخ٘ بلضعة جدٍى

.  جىافؿُت ججٗل مىه مً بحن أَم و اهبر اإلاجمٗاث للهىاٖت الغظائُت في البالص 

حن ؾابلحن 2005وم٘ بضاًت ؾىت  ت مخُجي مُضاها حضًضا في جىؾٗها بالخهٌى ٖلى فٖغ  اكخدمذ مجمٖى

اى  ت الٍغ لت و َما – إلاجمٖى  مهى٘ اليكاء إلاغىُت و مُاخً ؾُم و طلً :ؾُضي بلٗباؽ بٗض مفاوياث ٍَى

. في ئَاع الخىنهت الخامت للمإؾؿاث الاكخهاصًت الٗمىمُت التي كغعتها الخيىمت 
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ه في  ضا مً هٖى ل الظعة ئلى مكخلاتها ألاؾاؾُت مجمٗا نىاُٖا فٍغ ٌٗض مهى٘ اليكاء إلاغىُت اإلاسخو في جدٍى

.  الجؼائغ 

ت مً نىام٘ الخبىب طاث  هما جمثل مُاخً ؾُم و التي جدخىي ٖلى مُدىت و مهى٘ للؿمُض و مجمٖى

ت مخُجي التي جُمذ الى حغُُت حمُ٘ خاحُاث الغغب الجؼائغي مً  ً َائلت مىؿبا َاما إلاجمٖى كضعة جسٍؼ

. الخبىب و مكخلاتها في اكغب آلاحاٌ 

ل الخبىب في الجؼائغ بفًل ٖمل صؤوب  ت مخُجي ًىما بٗض ًىم مياهتها الغائضة في مجاٌ جدٍى أزبدذ مجمٖى

ت    لٗضة ؾىحن باإليافت ئلى اؾدثماعاث َائلت مً خُث أحهؼة ؤلاهخاج و اإلاىاعص البكٍغ

   GMD اطاحن  لكبرى   : اطلب  لثالح 

ت و جلىُت :جلضًم  فذ مىظ ئوكائها وؾائل بكٍغ  اإلاُاخً الىبري للٓهغة هلُب َام في الهىاٖت الغظائُت ْو

 .َامت حٗلتها الُىم مً بحن اهبر اإلاُاخً في الجؼائغ 

ً مً َغف فغق مخٗضصة  ف أهثر مً مائت ٖامل مؿحًر جل٘ في الغغب الجؼائغي في مضًىت مؿخغاهم و جْى

ُت الُبُُٗت إلاىاعصَا ألاولُت و اإلادافٓت ٖلى  ت و هفاءة ٖالُت هما جخمحز بالترهحز ٖلى الىٖى الخبراث طو خٍُى

ل اللمذ اٖخماصا ٖلى زبرة ٖضة أحُاٌ في مجاٌ ػعاٖت اللمذ  . البِيت زالٌ حمُ٘ ٖملُاث الخدٍى

باهخاحها اإلاغهؼ زانت ٖلى الضكُم و الؿمُض حغُي اإلاُاخً الىبري للٓهغة كؿُا هبحرا مً خاحُاث الغغب 

لُا في  ىُت زم الخهضًغ ئلى بلضان ئفٍغ م الؿىق الَى الجؼائغي مً َظٍ اإلاىخجاث م٘ الُمىح للىنٌى ٖلى جٖؼ

.  اإلاضي اإلاخىؾِ 

 مىخجاث اإلاُاخً الىبري للٓهغة هابٗت مً أؾالُب نىاُٖت جخماش ى م٘ اإلالاًِـ الضولُت الٗاإلاُت :اإلاىخجاث 

 .جلضم للمؿتهلً حكىُلت ٍٖغًت حؿخجُب الخخُاحاجه 

  :َظٍ اإلاىخجاث جخمثل في 

 ئطا واهذ حمُ٘ أهىإ الضكُم مؿخسلهت مً َدً لىػة خب اللمذ اإلاىلى فان :  دقيق  لخبز للخملازين.

ُاء زبز حُض مً ْغوف ٖاصًت للٗمل و اإلاغ صوصًت  ئن الضكُم . صكُم الخبز ٌؿخىحي اؾمه مً أَلُخه إٖل

الظي ًيخج في اإلاُاخً الىبري للٓهغة ًخهف بجىصة ٖالُت حٗبر ًٖ الٗىاًت اإلاخىانلت أزىاء مغاخل نىٗه و 

 َظا الضكُم O.J _1996 و اإلالاًِـ اللاهىهُت اإلاٗمٌى بها في الجؼائغ ISO 9001-2000َى ًخماش ى م٘ ملاًِـ 

. َى أًًا َبُعي زالي مً ول هُمُائُت ػائضة

ذ لظًظ و حمُل في ْغوف :  دقيق  لبضكويذ. ذ مً أَلُخه ئُٖاء بؿيٍى  ٌؿخىحي اؾم صكُم البؿيٍى

ئن الضكُم الظي ًيخج في اإلاُاخً الىبري للٓهغة ًخهف بجىصة ٖالُت حٗبر ًٖ . ٖاصًت للٗمل و اإلاغ صوصًت 

 و اإلالاًِـ اللاهىهُت ISO 9001-2000الٗىاًت اإلاخىانلت أزىاء مغاخل نىٗه و َى ًخماش ى م٘ ملاًِـ 

 . َظا الضكُم َى أًًا َبُعي زالي مً ول هُمائُت ػائضةO.J _ 1996اإلاٗمٌى بها في الجؼائغ 
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 َى صكُم زً٘ للمغاكبت و جهفُت واملت زالٌ جهيُٗه ؾخجض عباث البُىث فُه ول ما :   لدقيق  لرفيع.

 و ISO 9001-2000جغغبحن مً حىصة و نفاء ان الضكُم الغفُ٘ للمُاخً الىبري للٓهغة ًخماش ى م٘ ملاًِـ 

ت  ت  O.J _1996م٘ اإلالاًِـ اللاهىهُت الجؼائٍغ ى صكُم َبُعي زاٌ مً ول الؼوائض الىُماٍو  َو

 ًيخج الؿمُض الغفُ٘ الخكً بُدً اللمذ الهلب و جىلُخه بىاؾُت هداٌ مً :   لضميد  لرفيع  لخشن.

قىائب الىسالت و َىا هظلً هالخٔ حىصة اإلاىخىج و هلاوجه فالؿمُض الغفُ٘ الخكً زاٌ مً الؼوائض أًا واهذ 

ت ISO 9001-2000َبُٗتها و َى ًخماش ى م٘ ملاًِـ   . O.J _1996 و م٘ اإلالاًِـ اللاهىهُت الجؼائٍغ

لت التي حؿخٗمل للؿمُض الغفُ٘ الخكً :   لضميد  لرفيع  اخوصط.  ًيخج الؿمُض اإلاخىؾِ بىفـ الٍُغ

ت َظا الؿمُض َى هظلً زاٌ  باالؾخٗماٌ مىسل أهثر عكت و َى ؾمُض طو حىصة ٖالُت و مؼاًا غظائُت مخىٖى

ت ISO 9001-2000مً الؼوائض و َى ًخماش ى م٘ ملاًِـ   . O.J _1996 و م٘ اإلالاًِـ اللاهىهُت الجؼائٍغ

لت التي حؿخٗمل في ئهخاج الؿمُض الغفُ٘ الخكً :   لضميد  لرفيع  لدقيق.  ًيخج الؿمُض الغفُ٘ بىفـ الٍُغ

ٖىضٍ مؼاًا غظائُت ٖضًضة و حىصة ال غباع ٖليها زاٌ مً ول الؼوائض . و اإلاخىؾِ و لىً بمىسل أهثر صكت 

. الىُمائُت مثله مثل ول اإلاىخجاث الؿابلت 

 ًٓهغ الؿمُض الٗاصي محزة ٖالُت للىلاوة زاٌ مً ول الكىائب ٌؿخجُب للملاًِـ : "ss f  " لضميد  لعادي .

2000-9001 ISO ت  .  O.J-1996 و م٘ اإلالاًِـ اللاهىهُت الجؼائٍغ

ٌ ’‘ الؿمُض الٗاصي . .  الؿمُض الٗاصي طو حىصة صخُت و زاٌ مً الكىائب :    ’‘الهىف ألاو

ت أؾاؾا مً أغلفت خبت اللمذ و : الىسالت :  رألا صب  اطاحن.  مؿخسغحت مً مُدً اللمذ الىسالت مخفٖغ

أغلفت اللمذ غىُت . جدخىي هظلً بٌٗ الىمُاث مً الضكُم التي جيىن ملخهلت بهظا ألاؾاؽ ألبروجُني 

باإلاىاص اإلاٗضهُت و وؿب ٖالُت مً اإلاىاص الغوجُيُت و الظَىُت و جدخىي هظلً ٖلى الهبغ الظي ٌُٗي للخب 

. لىهه الخام و جدخىي هظلً ٖلى همُاث مٗخبرة مً الفُخامحن 
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 ث نألا حضيير  اخسألا  نألاصف صيرألارة عملياث د ئرة  لخموي :  املبح  لثالح

ُفت أو الٗملُت مدل الخضكُم، من حٗخبر مغخلت الخٗغف ٖلى اٌ          م اإلاغاخل اإلاخبٗت و ٌأ نقاٍ أو الْى

ْغا للخيامل ن .جائج صخُدت و ملبىلتن ُْم الٗمل و الىنٌى ئلىنأحل ثن حُت الخضكُم مههاإلادترمت في م

ُفتي الخمىي  ما أو الخُغق ئلى أخض ههالفهل بي ناث في اإلاإؾؿت، فال ًمًنو حؿُحر اإلاسؼو  ناإلاىحىص بحن ْو

ُفخحن صون ألازغي ٕ مهلخت  نفُظ ٖملُت الخضكُم، و الضلُل ٖلى طلً هجض أن ول منص ئحغاء و ثنالْى

اث، و لها نو حؿُحر اإلاسؼو  ني صائغة الخمىي ٌ اث جابٗخحن إلصاعة واخضة ونو مهلخت حؿُحر اإلاسؼو  نالخمىي 

ُفتي الخمىي ٌ ٌط مؿإولها، زم جخفٕغ زالٌ الهُيل  ناث، و ًخطح طلً منو حؿُحر اإلاسؼو  نالضائغة ئلى ْو

 .فُما بٗض ههبينو الظي ؽ اثنو حؿُحر اإلاسؼو  نُْمي لضائغة الخمىي نالذ

بالووائف  خرى ن عالقت ألاويلت  لخخسي :  اطلب  ألاو 

،ئهما جغجبِ هظلً بمسخلف اإلاهالح ألازغي  ناث فلِ بمهلخت الخمىي ن ال جغجبِ مهلخت حؿُحر اإلاسؼو          

ل وصائغة ألاحىع وألافغاص وصائغة ؤلا جاج والاؾخغالٌ، و هظا صائغة نصازل اإلاإؾؿت مثل صائغة الخُاػة و الخمٍى

 صاث اإلاداؾبُت فُما بحن ولنزالٌ الخضفم اإلاؿخمغ للىزائم و اإلاؿذ نطلً م نا مناإلابُٗاث و الفىجغة، و جأهض

ُفت الخسؼي ن ْغا لخانُتن الٗالكت هظلًن و جىم .الضوائغ و اإلاهالحٌ ٌط  نْام الغكابت الضازلُت الخام بْى

غاف ألازغي اإلاكاعهت في ٖملُت حؿُحر اإلاسؼو ٌ باعجباٍ ُفت نبىاحباث ومؿإولُاث ألَا اث مثل مؿإولي ْو

اث ومؿإولي ئصاعة ؤلا عهؼ ٖلى ألاكؿام اإلاغجبُت ن ، و في ما ًلي .و مؿإولي ئصاعة اإلابُٗاث جاج والاؾخغالٌناإلاكتًر

 .اثنبكيل هبحر م٘ مهلخت حؿُحر اإلاسؼو 

 ن  ث بوويلت  لخموي نعالقت ألاويلت حضيير  اخسألا :  للرر  ألاو 

اث في اإلاإؾؿت م          ُفت حؿُحر اإلاسؼو  نٌٗخبر كؿم اإلاكتًر ائف اإلاغجبُت بكيل هبحر م٘ ْو اث، نأهثر الْى

ُفت حؿُحر اإلاسؼو  ُفت الخمىي ن أن جخدغن بضون جدغن أو ناث ال ًمًنلضعحت أن ْو ،وهظلً كؿم  نقاٍ ْو

اث ال ًمً ُفت حؿُحر اإلاسؼو نأن ي ٌٌ ناإلاكتًر  .ماههطا بؿبب الٗالكت الخياملُت بيٌاث، ونقِ بضون جدغن ْو

اإلاىاص ن ا مجهاإلاإؾؿت بداحُان صما ًهضع أمحن اإلاسؼن َلب لخمىي نبدُث ًجب أن جبضأ ٖملُت الكغاء ٕ

ٌ ٌ ص ونٌى مسؼون مٗحن الخض ألاصوى ٌنألاولُت واللىاػم ألازغي، وطلً ٕ زم  .كُت ئٖاصة الُلبن ئلىٌ أو ونى

اث باٖضاص أوامغ الكغاء وجىلي م اث جهاإلاإؾؿت بيل خاحُا نمت جمىي ٌجلىم ئصاعة اإلاكتًر خم حؿلُم اإلاكتًر ا، ٍو

 .اثنوحؿُحر اإلاسؼو  نمت الخسؼي ٌإلصاعة اإلاسؼن لخىلي م

جاج ن ث بد ئرة إلانعالقت ألاويلت حضيير  اخسألا : ين للرر  لثا

جاج نألازحرة بتزوٍض صائغة ؤلاٌ ٌط اث، خُث جلىمنجاج م٘ مهلخت حؿُحر اإلاسؼو ن ًغجبِ كؿم ؤلا        

جاج نجاج، و ًخم جؼوٍض كؿم ؤلاناإلاىاص ألاولُت و كُ٘ الغُاع الالػمت إلجمام ٖملُت ؤلا نا مجهوالاؾخغالٌ باخخُاحا
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اث اإلاسؼون و الخض ألاصوى، من هظلً باإلاٗلىماث اليافُت ٕ ل ول نة أزغي جلىم صائغة ؤلاٌج نمؿخٍى جاج بخدٍى

م أمحن اإلاسؼن اإلايلف باإلن ا ٌٕججت و ئعؾالها ئلى اإلاسؼن لخفٔنالىخضاث الم جاج الخام و بمىافلت عئِـ نٍَغ

ل المنة ٕنصاث معيناث و باؾخٗماٌ مؿذنمهلخت حؿُحر اإلاسؼو  ل مثل وعكت جدٍى ججاث الخامت، هما نص الخدٍى

جاج، هما ًخم هظلً ناث خٌى أًت حغحراث كض جدضر في بغامج صائغة ؤلانؾُم م٘ مهلخت حؿُحر اإلاسؼو نًىحض ث

 .ةناث معيٌا ئلى جٌكلن ا زمٌأحل خفٔن ٌ٘ ئلى اإلاسؼن منئعؾاٌ مسلفاث ٖملُاث الخو

 ث بد ئرة  امليعاث أألا  املحت  لخجاريت نعالقت مملحت حضيير  اخسألا :  للرر  لثالح

ا صوع صائغة نا ًبرػ ٌههجٓاعا لصحنا في اإلاسؼن اٌجاج الخام و وي٘ن بمجغص الخهٌى ٖلى وخضاث ؤلا

عئِـ مهلخت اإلابُٗاث والفىجغة و أمحن اإلاسؼن اإلايلف  ناإلابُٗاث،خُث ًىحض اجهاٌ أو ٖالكت بحن ول م

م مؿذ نجاج الخام، و طلً ٕنباإل و  .ٕناإلاون ة مثل الفاجىعة و ونل الخغوج منصاث مداؾبُت معينٍَغ

ُفت حؿُحر اإلاسؼو   .م ألاكؿام ألازغي ٌاث بأنالكيل آلاحي ًىضح ٖالكت ْو

 .م ألاكؿام ألازغي ٌاث بأنٖالكت مهلخت حؿُحر اإلاسؼو  : (3.1 ) لشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

ائف اإلاإؾؿت مً:  امدر  .ئٖضاص الُالب مً زالٌ مالخٓت ْو

ُفت الخمىي   نْو

ئصزاٌ اإلاىاص 

 ألاوللت للمسؼن 

اث نمهلخت حؿُحر اإلاسؼو 

 (اإلاسؼن  نأمي)

ئزغاج 

اإلاىخجاث 

الخامت و شخىھا 

 للبل٘

 مهلخت اإلابُٗاث و

 الفىجغ

ئعؾاٌ الىخضاث 

 اإلاىخجت ئلى اإلاسؼن 

 صائغة ؤلاهخاج و الاؾخغالٌ

جؼویض ئصاعة 

ؤلاهخاج باإلاىاص 

 ألاوللت
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 ن  جر ء ث ألا صيرألارة ألاويلت  لخموي : ين اطلب  لثا

ُفت الخمىي  نًخًم           ت م نمىيٕى ئحغاءاث و ؾحروعة ْو  ناإلاغاخل و الخُىاث لخمىي  نبالترهحز ٖلى مجمٖى

ٌ ٌط ،و ًخم جُبُم نفي ٖملُاث الكغاء أو الخمىي ٌ زالٌ صفتر قغوٍ ًخم اٖخماص نا، مجهاإلاإؾؿت بداحُا

ت م اث التي ؾِخم ث نؤلاحغاءاث ٖلى مجمٖى مىاص أولُت ومىاص الخٗبيت  نَغف اإلاإؾؿت م نا مٌفُظناإلاكتًر

اث .000 نا ٕههوالخغلُف و كُ٘ الغُاع و اإلاىاص و اللىاػم و الخىعٍضاث ألازغي، و التي ًلل زم  صج، أما اإلاكتًر

ًت و الخابٗت للمجم٘ مثل نَغف اإلاهالح ألازغي اإلا٘ نا مٌطا اإلابلغ ألازحر فُخم مٗالجذٌ نا ٕههالتي ًخٗضي زم

. صائغة الاؾدثماعاث

 .نًمثل الجضٌو آلاحي ؾحروعة ٖملُاث الخمىي  : (1 .3)جدألاو رقم 

اإلاسغحاث ألاوكُت اإلاضزالث اإلاؿإوٌ 

ُفت معي ة نعئِـ ْو

 .جابٗت للمإؾؿت

 ناؾخلباٌ الئدت الاخخُاحاث م .َلب اخخُاحاث

ئٖضاص َلب الخىعٍضاث +الٗماٌ

 .َلب جىعٍضاث

ُفت حؿُحر  عئِـ ْو

اث ناإلاسؼو 

 + اؾخلباٌ َلب الخىعٍضاث .َلب الخىعٍضاث

 .نئٖضاص َلب الخمىي 

ً  .َلب الخمٍى

 ً ُفت الخمٍى ً عئِـ ْو ئٖضاص َلب الكغاء و ئعؾالها َلباث الخمٍى

 .للمضًغ الٗام

 .َلب الكغاء

ال جىحض اإلاهاصكت ٖلى َلباث الكغاء َلباث الكغاء اإلاضًغ الٗام 

لجىت صعاؾت ٖغوى 

اإلاىعصًً 

صعاؾت الٗغوى و ازخُاع اإلاىعص الفىاجحر الكيلُت + الٗغوى 

 .اؾبنالم

حضٌو اإلالاعهت بحن 

 .اإلاىعصًً

 ً ُفت الخمٍى  + ائيههمدًغ ازخُاع اإلاىعص اٌعئِـ ْو

حضٌو مُابلت ٖغى اإلاىعص 

بضفتر قغوٍ اإلاإؾؿت 

ٌ ئٖضاص ونل الُلب و جلضًم

 .للمكتري أو اإلاىعص

 .ونل الُلب

فاجىعة اإلاىعص أو ونل الخىلل لكغاء الاخخُاحاث ونل الُلب مكتري اإلاإؾؿت 

 .الدؿلُم

اث و ئٖضاص افاجىعة اإلاىعص + ونل الُلب  .أمحن اإلاسؼن اإلاٗحن ؾخلباٌ اإلاكتًر

 .ونل الاؾخالم

 .ونىالث الاؾخالم

اث  اث  .ونل الُلب+ ونل الاؾخالم مٗحر اإلاكتًر  .هكف اإلاٗاًىتمٗاًىت اإلاكتًر

 ً ُفت الخمٍى ونل الاؾخالم + اجىعة اإلاىعص فعئِـ ْو

 .ونل الُلب+ 

َلب الضف٘ ٖضاص َلب الضف٘ للمىعص 

ً مً:  امدر ُفت الخمٍى  .صازل اإلاإؾؿت ئٖضاص الُالب باالؾدىاص ئلى الهُيل الخىُٓمي لؿحروعة ْو
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فُظ ومغاكبت و ئجمام ؾحروعة نا أن اإلاإؾؿت جدب٘ اإلاغاخل الخالُت في ثنزالٌ الجضٌو الؿابم ًخطح ٌ نم

  .نٖملُاث الخمىي 

الخٍٗغف بداحُاث و مخُلباث اإلاإؾؿت؛  -

؛ نَلب الخمىي  - 

َلب الكغاء؛  - 

؛ ناإلاىعصي نالبدث ٕ - 

ئؾخالم الٗغوى؛  - 

أمغ الكغاء؛  -

؛  (اللمذ  )قغاء اإلاىاص ألاولُت  - 

قغاء مىاص الخٗبيت و الخغلُف و كُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي؛  - 

و اإلاغاكبت؛  الاؾخالم - 

 لخعريف بباجياث ألا مخطلملاث  اؤصضت :  للرر  ألاو 

ت ؽنا ٖلى أؾاؽ بغامج ثٌ ئن خاحُاث اإلاإؾؿت، ًخم جدضًض         ت منبٍإ َغف مجلـ ؤلاصاعة والظي  نٍو

ت للؿم ؤلانًت ٖلى أؾاؽ مسُِ اإلاحزانبإاث مبنالذٌ ٌط ،وٌ ًجب أن ًهاصق ٖلي ئيافت  )جاج نًت الخلضًٍغ

ت للبُ٘ناإلاحزا ائف التي جدخاج ن َلم ٖملُت الكغاء بمىحب ئٖضاص َلب جىعٍضاث من و .(ًت الخلضًٍغ َغف الْى

ئلى عئِـ ٌ م زم ًخم ئعؾاٌٌَغف نة، و ًخم اإلاهاصكت ٖلى الُلب منئلى مىاص و لىاػم و جىعٍضاث أزغي معي

ُفت حؿُحر اإلاسؼو   .نطا ألازحر باٖضاص َلب الخمىي ٌ اث أو أمحن اإلاسؼن اإلاٗحن، خُث ًلىمنْو

 نطلب  لخموي : ين للرر  لثا

صما ًهل مؿخىي مسؼون مٗحن ئلى نَغف أمحن اإلاسؼن و طلً ٕن ص اإلاداؾبي منطا اإلاؿذٌ ًخم ئٖضاص        

طا ٌ اث، زم ًخم ئعؾاٌنَغف أمحن اإلاسؼن و عئِـ مهلخت حؿُحر اإلاسؼو  نمٌ ألاصوى، و ًخم اإلاهاصكت ٖليٌ خض

ُفت الخمىي ناإلاؿذ  .زالٌ ئٖضاص َلب الكغاء نلخلبُت الُلب م نص ئلى عئِـ ْو

طلب  لشر ء :  للرر  لثالح

ٌ ٌ و ًهاصق ٖلين َغف عئِـ مهلخت الخمىي ن  ًخم ئٖضاص َلب الكغاء م         مباقغة ئلى اإلاضًغ ٌ ،زم ًدى

 .ْغ ئلى الخاحُاث اإلالترخت صازل الُلبنبٗض اٌٌ أحل اإلاىافلت ٖلي نالٗام م

 ن اوردي ن لملبح ر:  للرر  لر بع

 بضعاؾت مدضوصةن َغف اإلاضًغ الٗام، ًلىم عئِـ مهلخت الخمىي  نبٗض اإلاىافلت ٖلى َلب الكغاء م         

ت ممج م ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿت للخهٌى ٖلى فىاجحر قيلُت ًخم الازخُاع جهأوصٖىا ملفا نالظي ناإلاىعصي نمٖى
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ٌ اإلاإؾؿت وفلا لضفتر قغوٍ جً٘ ناكهت جمىي نم نهما جلجأ اإلاإؾؿت ئلى ئٖالن ٕ .ٖلى أؾاؽ جلً الفىاجحر

سً٘ ٌ ٖلى الفىاجحر الكيلُت، زم ًخم ئعؾاٌ ٖغوى ن اإلاىعصون، وجدخىي ٖغوى اإلاىعصيٌ اإلاإؾؿت ٍو

 .اؾبنا و ازخُاع اإلاىعص المٌأحل صعاؾذ نئلى اإلاإؾؿت م ناإلاىعصي

 صخالم  لعرألاض :  للرر  لخامط

ل الٗغوى ئلى لجٌ ٌط ،خُث جلىمنئلى مهلخت الخمىي  ن ًخم ئعؾاٌ ٖغوى اإلاىعصي          ة نألازحرة بخدٍى

اث م  ة بكيل جغجُبي بحن ول الٗغوى جدذ اؾمنة باٖضاص حضٌو اإلالاعناللجٌ ٌط ا و جلىمٌأحل صعاؾذ ناإلاكتًر

خماص ٖلى الفىاجحر الكيلُت والخهائو الىمُت و الخم ًت للخاحُاث اإلاُلىبت، و جبٗا لضفتر نول مىعص بااٖل

اث في صعاؾت ٖغوى اإلاىعصينلجٌ الكغوٍ الظي حٗخمض ٖلي  . ن ة اإلاكتًر

 . ن أحل ازخُاع و جلُُم اإلاىعصي نو مٌ ٌاو صعاؾذ اؾخالم الٗغوى نو الغغى م

ة بحن ول الٗغوى نللملاعٌ زالٌ الجضٌو الظي جم ئٖضاصن من جلاء اإلاىعصينًخم ا: ن اوردي (جقاءن ) خخيار - أ-

اث في جغجِب اإلاىعصينلجٌ ،فباإليافت ئلى صفتر الكغوٍ الظي حٗخمض ٖلي نالخانت باإلاىعصي جىحض  نة اإلاكتًر

ت ًخم ئجبإ   :ي هما ًليٌ و نجلاء اإلاىعصينأحل ا نا مٌمخُلباث أزغي يغوٍع

غ اٌ - ُتنجلٍغ و ألاؾٗاع اإلالترخت؛  ٖو

آحاٌ و قغوٍ الدؿلُم؛  - 

الؿل٘ و الخضماث؛  نالىمُاث اإلاخاخت م - 

قغوٍ الضف٘؛  - 

 .ؾمٗت وزبرة اإلاىعص في الؿىق  - 

طا الخلُُم ٌ َغف اإلاىعصون،و نا مٌفُظنًخم جلُُم اإلاىعصون في ول ٖملُت قغاء ًخم ث: جقييم  اوردألان . ب

 . كُِ نوي و باؾخٗماٌ ؾلم للذنٖلى امخضاص ؽ نفي بُاكاث اإلاىعصيٌ و جغجِبٌ ًخم حسجُل

الن ٌ ة باٖضاص مدًغ ًخم بمىحبناؾب جلىم اللجنة صعاؾت الٗغوى و ازخُاع اإلاىعص المني لجٌثنصما ثنٕ ؤلٖا

 .َم الظي جم ازخُاعًًاإلاىعص نائي ٕههاٌ

 (ألاصل  لطلب)أمر  لشر ء :  للرر  لضادش

ٌ ًًاؾبن المًًو ازخُاع اإلاىعص ناإلاىعصين بمجغص ئجمام ٖملُت البدث ٕ           ن أحل جمىي  نمَم  الظي جم كبى

ُفت الخمىي جهاإلاإؾؿت باخخُاحا  م٘ حضٌو مُابلت ٖغى ًًائيهه اًًٌٖلى مدًغ ازخُاع اإلاىعصن ا،وخهٌى ْو

خؿب ٌ باٖضاص أمغ الكغاء مهاصق ٖلي ن بضفتر قغوٍ اإلاإؾؿت، مباقغة ًلىم عئِـ مهلخت الخمىي ًًاإلاىعص

َغف  نمٌ ؤلاخخُاحاث اإلاضعحت في َلب الكغاء بالترهحز ٖلى الىمُت والؿٗغ واإلاىانفاث، و ًخم اإلاىافلت ٖلي

اث و اإلاضًغ الخلني والخجاعي وهظا مؿإوٌ ؤلاصاعة و اإلاالُت، هما ًخم نو حؿُحر اإلاسؼو ن عئِـ صائغة الخمىي 

ل نمٌ اإلاهاصكت ٖلي م مكتري اإلاإؾؿت نئلى اإلاىعص ٌٕ َغف اإلاضًغ الٗام، زم جدٍى   . ٍَغ
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 (  لقمح )شر ء  او د  ألاليت  لخام :  للرر  لضابع

  :اجهاخخُاحا نلخمىي  نللمإؾؿت أن حٗخمض ٖلى مهضعي  نًمً 

ُفت الخمىي  نوي منالـن  ًخم ئٖضاص مسُِ الخمىي :طرف موردألان خو صن  لشر ء م-أ- ن َغف عئِـ ْو

ًجب ٖلى اإلاىعص  .َغف مجلـ ؤلاصاعة نمٌ وي للمإؾؿت و اإلاهاصق ٖلينبإي الـنٖلى أؾاؽ اإلاسُِ الذ

صاث نباإليافت ئلى ول الىزائم واإلاؿذٌ اللمذ اإلاغاص قغ اء نة منوامال م٘ عيٌ جلضًم ملفٌ جلاؤنالظي جم ا

ُت والصخُت للمىاص ألاولُتناإلاخٗللت بالخهائو اٌ ًؼ اإلاىاص ألاولُت ٌصما ٌؿخلم اإلاىعص أمغ الكغاء وججنٕ .ٖو

ُت و ناث، ًيىن مٗحر اإلاىاص ألاولُت خايغا إلاغاكبت مضي مُابلت اإلاىاص ألاولُت للىمُت واٌنا ئلى الكاحٌوحٗبئذ ٖو

ت م خماص ٖلى  نًخم الضف٘ للمىعص ٕ .َغف اإلاإؾؿتن اإلاىانفاث اإلاىيٖى م ئٖضاص َلب الضف٘ بااٖل ٍَغ

  :صاث اإلاداؾبُت الخالُتناإلاؿذ

ُفت ن مٌ َغ ف أمحن اإلاسؼن باإلاىاص ألاولُت و ًخم اإلاهاصكت ٖلي نمٌ ونل اؾخالم ًخم ئٖضاص _ َغف عئِـ ْو

اث؛ نحؿُحر اإلاسؼو 

فاجىعة الكغاء ألانلُت؛  _

ة اإلاىاص ألاولُت نهكف مٗاي _ 

ُفت الخمىي  ن زم ئٖضاص َلب الضف٘ م وحؿُحر  نَغف عئِـ صائغة الخمىي ن مٌ واإلاهاصكت ٖلي نَغف ْو

ت نئلى مهلخت اإلاالُت واإلاداؾبت مٌ اث، زم ئعؾاٌناإلاسؼو   .احل الدؿٍى

طا الضًىان مغجبُت بكيل مباقغ ٌ ئن الٗالكت م٘ : C.I.A.O)) ي للحملوبنطرف  لدًو ن  لوطن  لشر ء م. ب

ني للخبىب جخم م ُفت الخمىي ن م٘ اإلاإؾؿت ألام، و ئحغاءاث الكغاء ٖبر الضًىان الَى  نزالٌ كُام عئِـ ْو

  :ٖلى أؾاؽ ما ًلي نامج الخمىي نباٖضاص بغ

خباع مسؼون اإلاىاص ألاولُت اإلاىحىص بمساػن اإلاإؾؿت؛  - ألازظ بٗحن الٖا

ت للمىاص ألاولُت؛  ٌالاخخُاحاث الل - ٍع

ٌ َغف اإلاإؾؿت ًجب أن ٌٗلم ب نمٌ الظي جم ئٖضاصن امج الخمىي نبغ .طا اإلاىعصٌ َغف نجلضًغاث الكغاء م -

ني للخبىب مؿبلا، هما ًخم ئجاخذ ني للخبىب نللمٗحر والظي ًخىاحض غالبا ٌٕ الضًىان الَى ص ملغ الضًىان الَى

ُت اللمذ الظي ؾِخم ن الهًاب الٗلُا، خُث ًلىم بمخابٗت ومغاكبت همُت ون و جاب٘ إلصاعة مُاحٌ و ٖو

ل  .ئلى اإلاإؾؿتٌ جدٍى

كُت ن نكل منفُظ ٖملُت اٌنثن ، هما ًمً(ًاث الضًىاننباميا )كل اإلاىاص ألاولُت جل٘ ٖلى ٖاجم اإلاىعص ن ٖملُت

ل للمىاص ألاولُت ٕ م ئميان الخدٍى ٌ لخيالُف اٌنًاث اٌنٍَغ كل ليل نكل الخانت باإلاإؾؿت و ًخم ئحغاء حٍٗى

خًمٌع باؾخسضام بُاكت الىػن التي أٖضٌاًت ول فهه فيللمإؾؿت ة جابٗت نقاح ص ما نطا اإلاؿذٌ نا اإلاىعص، ٍو

  :ًلي

عكم بُاكت الىػن؛  -
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ُت اللمذ ن َبُٗت أو -  ؛ (مؿخىعص أو مدلي  )ٖو

الىػن اإلاٗحن؛  - 

؛ (باألعكام و الخغوف  )ة نالىمُت اإلاصخى - 

كُت عف٘ اإلاىاص ألاولُت؛ ن - 

  . اكلتنالغكم الدؿلؿلي للمغهبت اٌ - 

ا في بُاكت الىػن و ًلىم باٖضاص كائمت ئؾخالم ًىمُت ههعئِـ فٕغ اإلاىاص ألاولُت ٌؿخلبل همُاث اللمذ اإلاٗبر ٕ

ل ههلللمذ م٘ ونف ؤلاهدغافاث بحن الىػن الفٗلي و الىػن اإلاٗبر ٕ اللائمت ٌ ٌط في بُاكت الىػن، زم ًخم جدٍى

ُفت حؿُحر اإلاسؼو  ُفت الخمىي  ناث منئلى ْو َغف مٗحر  نأحل اإلاخابٗت و الغكابت م نمن أحل الدسجُل و ئلى ْو

 .امج حؿلُم اللمذناإلاىاص ألاولُت لبر

شر ء مو د  لخعملئت ألا  لخغليف ألاقطع  لغيار ألا  لخوريد ث  خرى :  للرر  لثامن

فـ ن وإ مىاص الخٗبيت والخغلُف وكُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي باجبإن ًخم الخهٌى ٖل مسخلف أ         

  .اإلاىاص ألاولُت الخام نا في جمىي ٌؤلاحغاءاث و الخُىاث التي جم اؾخسضام

الخىعٍضاث ألازغي بكيل  و جاج ًخم قغاء كُ٘ الغُاع نكل أو وؾائل ؤلانأما في خاالث الُٗب في وؾائل اٌ

٘  .ؾَغ

 الاصخالم ألا  ار قملت : للرر  لخاصع

 نوإ اإلاىاص ألاولُت ومىاص الخٗبيت والخغلُف وكُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي ٕن ًخم حؿلُم مسخلف أ        

م اإلاىعص أو باإلميا ُت ًخم ثنالغكابت الىمُت و اٌ .ًاث الخانت باإلاإؾؿتنٍَغ ص نكُت البُ٘ أي ٕن ا فيٌفُظنٖو

اث  .َغف مٗحر اإلاىاص ألاولُت ناإلاىعص م في اإلاإؾؿت ًخم الاؾخالم في مساػن مسههت خؿب َبُٗت ول مكتًر

اث ن أحل الخأهض م نوطلً بحن أمحن اإلاسؼن اإلاٗني و الصخو اإلايلف بالكغاء أو اإلاىعص م مُابلت اإلاكتًر

ًحن و ناء اإلاساػن اإلا٘نَغف أم نالفاجىعة وأمغ الكغاء و ونل الاؾخالم م نًخم حم٘ ول م .ة بأمغ الكغاءنملاع

ُفت الخمىي  لٌأحل اإلاهاصكت ٖلين من ئعؾالها ئلى ْو ُفت اإلاداؾبت ٌا و ئٖضاص َلب الضف٘ زم جدٍى ا ئلى ْو

ت نواإلاالُت م  .أحل الدؿٍى

 ث ن جر ء ث ألا صيرألارة ألاويلت حضيير  اخسألا :  اطلب  لثالح

الهًاب الٗلُا في حؿُحر ن َغف مُاحن طا اإلاُلب ئلى جدضًض ؤلاحغاءاث و الخُىاث اإلاخبٗت مٌ صفٌ ي       

ُفت حؿُحر اإلاسؼو  نا، و ًخم جُبُم ول ؤلاحغاءاث مٌا و الغكابت ٖليجهانمسؼو  اث نَغف ْو اث و ٖلى اإلاؿخٍى

  :الخالُت

ٖلى مؿخىي فٕغ اإلاىاص ألاولُت الخام؛   -
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ججاث الخامت؛  نٖلى مؿخىي فٕغ الم -

 .ٖلى مؿخىي فٕغ مىاص الخٗبيت والخغلُف وكُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي  -

على مضخوى فرر  او د  ألاليت  لخام :  للرر  ألاو 

  :جخمثل ؤلاحغاءاث والخُىاث اإلاخبٗت في حؿُحر و مغاكبت اإلاىاص ألاولُت الخام فُماًلي           

الاؾخالم؛   -

ُت نالىمُت و اٌ )الغكابت  - ؛  (ٖو

الدسجُل؛   -

ل ئلى ؤلا -  (النٌالاؾذ )جاج نالخدٍى

اء بٌٗ اإلاىاص ألاولُت نغالبا ما جخم بكيل غحر مٗبأ باؾدث (اللمذ  ) اؾخالم اإلاىاص ألاولُت الخام :الاصخالم. أ .

اكل و غالبا ًيىن جاب٘ للمإؾؿت باصزاٌ اإلاىاص ألاولُت نألازغي ، و طلً ٖلى مؿخىي مساػن الاؾخلباٌ ًلىم اٌ

 .اإلاىعص البائ٘ نإلاهلخت الاؾخالم و ًجب أن ًيىن مغفم بىنل الدؿلُم أو فاجىعة الكغاء م

ُت منئن ول اإلاىاص ألاولُت اإلاؿخلمت جسً٘ لغكابت همُت و:  لرقابت ألا  اخابعت. ب  ث َبُٗت و همُتنما واٌٖو

خماص ٖلى الخضابحر الخالُتٌ ٌط   :اإلاىاص و طلً بااٖل

غنة ثنًجب ٖلى ول قاح - الىمُت  نأحل الخأهض م نا أن جمغ ٖلى الىػان آلالي مٌكل اإلاىاص ألاولُت كبل جفَغ

ة؛  ناإلاىحىصة صازل الكاح

غ الكاح - ي فاعغت بٗض الخٗغف ٖلى همُت الىػن ألاولى؛ ٌ ًت ونا مغة زاهها ئلى الىػان لىػ جهة ًخم ئٖاصنبٗض جفَغ

لى وػن ٌو نًلىم مؿإوٌ الىػان آلالي باؾخسغاج جظهغة الىػن جدخىي ٖلى وػن الكاح - ي مملىءة ٖو

ي فاعغت؛ ٌ ة ونالكاح

اصة أو اًٌَ ع أنٌئطا ّ - غ مدًغ ئزباث و مٗاينان فغق ؾىاء بالٍؼ ة نكهان ًلىم أمحن اإلاسؼن خاال بخدٍغ

،زم  نالؿائم و ٖىن ألامن َغف مؿإوٌ الىػان آلالي و أمحن اإلاسؼن بدًىع ول م نمٌ الاهدغاف مهاصق ٖلي

ل  ُفت الخمىي ًٌخم جدٍى ؛  نطا اإلادًغ ئلى ْو

و ٌ ة ؤلاهدغافاث في الىػن و ًإقغ ٖلينع ًلىم عئِـ فٕغ اإلاىاص ألاولُت باٖضاص مدًغ مٗايٌاًت ول فهه في -

 .اثنو حؿُحر اإلاسؼو  ن خت أزغي ًخم ئعؾالها ئلى عئِـ صائغة الخمىي ن ،ونا ئلى مهلخت الخمىي ًٌغؾل

للغكابت الىمُت باٖضاص ونل ؤلاؾخالم ليل فاجىعة قغاء مٗخمضة، ٌ ًلىم عئِـ فٕغ اإلاىاص ألاولُت، بٗض ئجمام -

خم ئعؾاٌ ُفت الخمىي  ن خت منٌ طا الىنل و مٌ٘ ٍو  ونل ؤلاؾخالم ون  خت من ،وجبلى نالفاجىعة ئلى ْو

  .ص عئِـ فٕغ اإلاىاص ألاولُت أو أمحن اإلاسؼن نالفاجىعة ٕن  خت من

زالٌ ونىالث ؤلاؾخالم في بُاكاث  نًلىم عئِـ فٕغ اإلاىاص ألاولُت بدسجُل ول اإلاىاص ألاولُت اإلاؿخلمت م -

 .اإلاسؼون همضزالث
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 نفي وعكت الُىمُت،و ًخم الخأقحر ٖلى ئحمالي أو مجمٕى الُىمُت مٌ ول ونل ئؾخالم ًخم حسجُل:  لدسجيل. ج

اوبت نْام المناوبت، خُث حٗمل اإلاإؾؿت بناًت ول م ههَغف أمحن اإلاسؼن في

اث اإلاؿخلمت جخم ٖلى مؿخىي مهلخت اإلاداؾبت ٕ م ئعؾاٌ ول من أما حسجُل اإلاكتًر ونل الاؾخالم و  نٍَغ

ًلىم أمحن اإلاسؼن باٖضاص  .ئلى مهلخت اإلاداؾبتن َغف عئِـ مهلخت الخمىي ن فاجىعة الكغاء و أمغ الكغاء م

ُفت حؿُحر اإلاسؼو ن هظلً مٌ و مإقغ ٖليٌ َغف نمٌ َلب الضف٘ مإقغ ٖلي اث وعئِـ صائغة نَغف عئِـ ْو

لنو حؿُحر اإلاسؼو ن الخمىي  غ قًٌُ اث، زم ًخم جدٍى  .ئلى مهلخت اإلاداؾبت و اإلاالُت للضف٘ أو جدٍغ

ل اإلاىاص :  لخبويل. د ًلىم عئِـ فٕغ اإلاىاص ألاولُت أو أمحن اإلاسؼن الخام باإلاىاص ألاولُت باٖضاص وعكت جدٍى

ل ةنألاولُت ًىمُا ئلى عئِـ اإلاُذ ل ٖلى الىمُت التي جم جدٍى جب نا ئلى عئِـ اإلاُذٌو جدخىي وعكت الخدٍى ة ٍو

  .اإلاُابلت نة و الخأهض منة بٗض اإلاٗاينَغف عئِـ فٕغ اإلاىاص ألاولُت و عئِـ اإلاُذن ؤلامًاء ٖلى الىعكت م

ل الواث ٌا في بُاكاث اإلاسؼون ٖلى قيل ئؾذجهجاج ًجب ئزبانا ئلى وخضاث ؤلاٌئن ول اإلاىاص ألاولُت التي جم جدٍى

  .أو مسغحاث

ججاث  لخامت نعلى مضخوى فرر  لم: ين للر ر  لثا

  : جخمثل ؤلاحغاءاث والخُىاث اإلاخبٗت في حؿُحر و مغاكبت اإلاىاص ألاولُت الخام فُما ًلي       

الاؾخالم؛   -

الغكابت و اإلاخابٗت؛   -

؛  (اإلاٗالجت اإلاداؾبُت )الدسجُل  -

؛ نالخسؼي  -

ؤلازغاج؛   -

 .الدسجُل -

طا ٌ و ًخم جاج الخام ؾىاء بكيل غحر مٗبأ أو في أهُاؽ مٗبأةنٌؿخلم أمحن اإلاسؼن وخضاث ؤلا: الاصخالم. أ

ل ًلضم جاج الخام نهمُاث ؤلا نجاج ئلى أمحن اإلاسؼن جخًمنا عئِـ وخضة ؤلاٌالاؾخالم بمىحب وعكت جدٍى

ُفت ٌ ٌط ن خت من هال الُغفحن و ًخم ئعؾاٌ نا مٌاإلادىلت ئلى اإلاسؼن و ًخم اإلاهاصكت ٖلي الىعكت ئلى عئِـ ْو

م مإقغ  نة أو ٕنجاج الخام ؾىاء باإلاٗاينؤلان الىمُت اإلاؿخلمت م ناث، و ًخم الخأهض منحؿُحر اإلاسؼو  ٍَغ

 .ججاث الخامتنَغف مؿإوٌ الخىيِب للمن مٌ خؿاب اإلاحزان ًخم الخهٌى ٖلي

ت، و في خالت مالخٓت جلف بٌٗ نصما ًخم وي٘ ؤلانٕ جاج الخام صازل مؿخىصٖاث جابٗت للمهلخت الخجاٍع

ت باٖضاص ونل ئعحإ ًخم (كو في اإلاحزان ن ) الىمُاث أو زلل في حٗبيت ألاهُاؽ ، جلىم اإلاهلخت الخجاٍع

جاج الخام اإلاسجل في وعكت ؤلاعحإ ئلى نجاج الخام، خُث ًخم ئعحإ همُت ؤلانئعؾالها ئلى أمحن اإلاسؼن اإلايلف باإل

اصة مٗالجذن اإلاُاح  نًجب أن جدخىي وعكت ؤلاعحإ ٖلى ٖضص ألاهُاؽ التي حٗاوي م ).حضًض نا مٌا و حٗبئذٌإٖل
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َغف  نمٌ ة الىمُت الخايٗت للضعاؾت واإلاهاصكت ٖلينزم ًخم ئٖضاص مدًغ ئزباث و مٗاي(كو في اإلاحزانن

ججاث الخامت، هما ًلىم مؿإوٌ اإلاسبر باٖضاص هكف نًف المنة ئٖاصة جونَغف لج نمؿإوٌ اإلاسبر وم

  .ججاث الخامتنًف المنو هُف جم ئٖاصة جو نٌ٘ الىمُاث اإلاٗاصة للمُاحنجائج ئٖاصة جون جدلُلي جلني ًىضح

ل للمنو في ألازحر ًلىم أمحن اإلاسؼن اإلايلف باإل  .ٌاججاث الخامت اإلاٗاص مٗالجذنجاج الخام باٖضاص وعكت جدٍى

زالٌ  نب الىمي، و طلً منججاث الخامت جغجىؼ أؾاؾا ٖلى الجانئن الغكابت ٖلى الم:  لرقابت ألا  اخابعت. ب

م خؿاب حٗضاص ألاهُاؽ اإلاىحىصة نجاج الخام بكيل غحر مٗبأ أو ٕناإلاحزان في خالت الخهٌى ٖلى ؤلا ول  .ٍَغ

غنكل ؤلانة ثنقاح ا مملىءة، و الخهٌى هها فاعغت و وػ ههأحل مٗغفت وػ ن ا ئلى الىػان مٌجاج الخام ًجب جمٍغ

  .ٖلى جظهغة اإلاحزان

ٌ ص ناصع ٕنزالٌ مؿذن ا الؼبىن مٌَبم م٘ الىمُت التي َلبنث الىمُت اإلاىحىصة بخظهغة اإلاحزان ثنئطا وا

ت، فُلىم أمحن اإلاسؼن اإلايلف باإل  نجاج الخام باٖضاص ونل الدؿلُم و ونل الخغوج مناإلاهلخت الخجاٍع

  .فـ الخُىاث الؿابلتن مغة أزغي و باجبإ نٕ، و ئال ًلىم أمحن اإلاسؼن بخصخُذ ٖملُت الصحناإلاو

ألاهُاؽ، ٌ ٌط جاج الخام باألوػان الخلُلُت عبما بؿبب جمؼق نفي خالت ٖضم مُابلت وػن ألاهُاؽ اإلاٗبأة باإل

و و مؿإوٌ الخٗبيت ٌ ٌاًهاصق ٖلي نجاج الخام باٖضاص وعكت ئعحإ اإلاُاحنًلىم أمحن اإلاسؼن اإلايلف باإل

 .حضًض نا مٌأحل ئٖاصة حٗبئذ نججاث الخامت منللم

ل للم:  لدسجيل. ج ا في بُاكاث اإلاسؼون ٌججاث الخامت ئلى اإلاسؼن ًجب أن ًخم حسجُلنول ٖملُت جدٍى

ججاث التي جم نول المن ججاث الخامت باٖضاص ملخهاث ٕنع ًلىم عئِـ فٕغ المٌاًت فهه همضزالث، و في ول

 .جاحُتنَغف ول عؤؾاء الىخضاث ؤلا نا مٌا و ًخم اإلاهاصكت ٖليٌاؾخالم

ل الم نم ججاث الخامت ًخم ئحغاء الدسجُل نججاث الخامت و ملخهاث اؾخالم مسخلف المنزالٌ أوعاق جدٍى

  .اإلاداؾبي ٖل مؿخىي مهلخت اإلاداؾبت

نغ نجاج الخام، و طلً بخضزل ال٘نججاث الخامت جخم في اإلاساػن اإلاسههت لإلنالمن ٖملُت جسؼي : ن لخخسي . د

ل )البكغي   ( كل البًائ٘ن ٖغباث) والٗامل اإلااصي و الخلني  (ٖىن الخدٍى

اإلاهلخت  نص منصما ٌؿخلبل أمحن اإلاسؼن مؿذناإلاسؼن ٕن ججاث الخامت منجبضأ ٖملُت ئزغاج الم: إلاخر ج. ه

ت و ًجب أن ًخًم  :طا ألازحر ٖلى اإلاٗلىماث الخالُتٌ نالخجاٍع

؛  ٌئؾم و للب الؼبىن م٘ الخأقحر ٖلي -

ًت؛  نالغكم الدؿلؿلي لغزهت الؿُاكت أو بُاكت الخٍٗغف الٍى -

ُت و همُاث المن حُٗحن -   .ٌجىج اإلاُلىب قغاءنٖو

ي ٌ ة ونَغف أمحن اإلاسؼن و بٗض ئحغاء ٖملُت الىػن للكاح نصخت ول اإلاٗلىماث الؿابلت من بٗض الخأهض م

 .نكل البًائ٘ لللُام بٗملُت الصحن فاعغت، ًلىم أمحن اإلاسؼن باٖالم ؾائم ٖغبت
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غ الكاحن اء ٖملُت الصحههبٗض ئ ة مغة أزغي ٖبر آلت الىػن زم اؾخسغاج جظهغة الىػن ًلىم أمحن نًخم جمٍغ

ٕ م٘ الفاجىعة، و ًخم جىػَ٘ ناإلاون ججاث الخامت باٖضاص ونل الدؿلُم و ونل الخغوج مناإلاسؼن اإلايلف بالم

  :ونىالث الخغوج و الفىاجحر هما ًلي

ٕ م٘ الفاجىعة ًأزظَما الؿائم، بدُث ًخم حؿلُم ونل الخغوج ئٌ مغهؼ ناإلاو نونل الخغوج م ن خت من -

؛  ٌصنأما الفاجىعة جبلى ٕن ألام

ُفت حؿُحر اإلاسؼو  ن خت من ونل الخغوج و ن خت من - اث؛  نالفاجىعة ًخم ئعؾالهما ئلى عئِـ ْو

ت م ن خت م نونل الخغوج و Ǻ خت من - أحل ئٖضاص فاجىعة  نالفاجىعة ًخم ئعؾالهما ئلى اإلاهلخت الخجاٍع

  .البُ٘

 نة منفي خالت ٖضم مُابلت الىمُت اإلاخدهل ٖليها في جظهغة الىػن، ًجب ٖلى أمحن اإلاسؼن أن ٌُٗض الكاح

  .نأحل جصخُذ ٖملُت الصح

غ ول م:  لدسجيل. ألا اإلاسؼن ًلىم أمحن اإلاسؼن ن ونىالث الاؾخالم و ونىالث الخغوج م نبمجغ ص جدٍغ

ًلىم أمحن اإلاسؼن بدسجُل مجمٕى همُاث ( 08 * 03)اوبت ناًت ول مهه بالدسجُل في وعكت الُىمُت، و في

  .ونىالث الدؿلُم في بُاكاث اإلاسؼون همسغحاث

فاجىعة البُ٘ وونل الدؿلُم و أمغ الٗمُل ئلى مهلخت  نو ًخم الدسجُل اإلاداؾبي ليل اإلاسغحاث باعؾاٌ ول م

 .اإلاداؾبت

اإلاىاص ألاولُت  نالواث مٌع ًلىم أمحن اإلاسؼن باٖضاص ونىالث أو ملخهاث ول اإلاضزالث و ؤلاؾذٌاًت ول فهه في

لنمسخلف الم نباللُمت والىمُت، و ملخهاث ٕ صاث ناإلاؿذٌ ٌط ججاث الخامت بالىمُت و اللُمت، زم ًخم جدٍى

 .ئلى مهلخت اإلاداؾبت

على مضخوى فرر مو د  لخعملئت ألا لخغليف ألاقطع  لغيار ألا  لخوريد ث  خرى :  للرر  لثالح

ائف           ئن مىاص الخٗبيت والخغلُف وكُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي غالبا ًخم جضاولها بحن مسخلف الْى

الخابٗت للمإؾؿت، وجخمثل ؤلاحغاءاث والخُىاث اإلاخبٗت في حؿُحر و مغاكبت مىاص الخٗبيت و الخغلُف و كُ٘ 

  :الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي فُما ًلي

الاؾخالم؛   -

الغكابت و اإلاخابٗت؛   -

الدسجُل؛   -

؛  نالخسؼي  -

ؤلازغاج؛   -

 .الدسجُل -
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عئِس ي فٕغ مىاص الخٗبيت والخغلُف وفٕغ كُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي باؾخالم  نول م ًلىم: الاصخالم. أ

م الفاجىعة أو ونل حؿلُم م نالؿل٘ ٕ طا ألازحر ًخم ئٖضاص ونل ؤلاؾخالم، خُث ٌ ٍَغم ناإلاىعص، و ٕن ٍَغ

 .مىاص الخٗبيت و كُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي  نًلىم مكتري زام باإلاإؾؿت باؾخالم الؿل٘ م

ُت وعكابت همُت ٖلى مىاص الخٗبيت والخغلُف وكُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ن جىحض عكابت:  لرقابت ألا  اخابعت. ب ٖو

  .ألازغي 

ألاعيت  ن لرقابت  و :1– ب 

ُت ٖلى مىاص الخٗبيت و الخغلُف بهغامت منفُظ الغكابت اٌنًخم ث: فرر مو د  لخعملئت ألا  لخغليف - َغف  نٖو

م ئجبإ صفتر قغوٍ جلنين عئِـ فٕغ مىاص الخٗبيت والخغلُف و طلً ٕ   .ٍَغ

ُت ٖلى كُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي نفُظ الغكابت اٌنًخم ث: فرر قطع  لغيار ألا  لخوريد ث  خرى  - ٖو

ال ٌؿخُُ٘ عئِـ  نة أينعبائُت معيًٌت أو ننانغ بسهائو جمنبٌٗ ال٘ ْغا إلمخُاػ ن ةنبمؿاٖضة كؿم الهُا

 .الخهائو في خالت الُٗبٌ ٌط فٕغ كُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي أن ًخٗغف ٖلى

  لرقابت  لكميت 2– ب 

و ٌ َبم م٘ مانمىاص الخٗبيت والخغلُف وكُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي ثن ث الؿل٘ اإلاؿخلمت من ئطا وا

عئِس ي فٕغ مىاص الخٗبيت والخغلُف و فٕغ كُ٘ الغُاع  نمىحىص في ونل الدؿلُم أو فاجىعة الكغاء، ًلىم ول م

 نمٌ و الخىعٍضاث ألازغي باإلاىافلت ٖلى ونل الدؿلُم و ًلىمان مباقغة باٖضاص ونل الاؾخالم مإقغ ٖلي

ُفت حؿُحر اإلاسؼو  لنَغف عئِـ ْو ُفت الخمىي ٌ اث و جدٍى  .ن ئلى ْو

عئِس ي فٕغ مىاص الخٗبيت والخغلُف وفٕغ كُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي  نًجب ٖلى ول م:  لدسجيل. ج

  .اللُام بدسجُل همُاث الؿل٘ اإلاؿخلمت في بُاكاث اإلاسؼون همضزالث

ا في ههًت الترجِب ٖلى الغفىف، أما كُ٘ الغُاع فُخم جسؼي نو الخغلُف بخم مىاص الخٗبيتن ًخم جسؼي : ن لخخسي . د

  .َىابم مسههت لها

م َلب جىعٍض ًخم  نًخم ئزغاج مىاص الخٗبيت و الخغلُف وكُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي ٕ: إلاخر ج. ه ٍَغ

ة التي جدخاج ئلى مىاص الخٗبيت و الخغلُف أو كُ٘ الغُاع أو جىعٍضاث ٌَغف الج نمٌ و الخأقحر ٖليٌ ئٖضاص

عئِس ي فٕغ مىاص الخٗبيت و الخغلُف و فٕغ كُ٘ الغُاع و الخىعٍضاث ألازغي عكابت و ن ألازغي، و ًجب ٖلى ول م

  .مخابٗت مضي جىفغ الؿل٘ في اإلاسؼن 

َغف عؤؾاء فغوٕ مىاص الخٗبيت و  نص حؿلُم مىاص الخٗبيت و الخغلُف أو كُ٘ الغُاع أو جىعٍضاث ألازغي منٕ

ًت ًلىم عؤؾاء الفغوٕ باٖضاص ونل الخغوج،و ناث اإلاٌ٘الخغلُف أو كُ٘ الغُاع أو جىعٍضاث ألازغي ئلى الج

  .َغف َالب الؿلٗتن مٌ ًخم الخأقحر ٖلي
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فاط مىاص الخٗبيت و الخغلُف أو كُ٘ الغُاع أو جىعٍضاث ألازغ ي ًلىم عؤؾاء فغوٕ ن ٌافي الخالت التي ًدبحن في

َغف  نمٌ مإقغ ٖلي نمىاص الخٗبيت و الخغلُف أو كُ٘ الغُاع أو جىعٍضاث ألازغي خاال باٖضاص َلب جمىي 

ُفت الخمىي ٌ عؤؾاء الفغوٕ زم ًخم ئعؾاٌ  .نئلى ْو

و ٌ كلن مىاص الخٗبيت و الخغلُف أو كُ٘ الغُاع أو الخىعٍضاث ألازغ ي ًخم نول اإلاسغحاث م:  لدسجيل. ألا

  .ٌعاًت ول فهه ا في بُاكاث اإلاسؼون فيٌحسجُل

ل كائمت فنًجب ٖلى عئِـ اإلاُذ ت ٌٕة بخدٍى الواث مىاص الخٗبيت و الخغلُف ئلى عئِـ فٕغ مىاص ٌئؾذ نٍع

  .ةنَغف عئِـ اإلاُذ نمٌ الخٗبيت و الخغلُف و مإقغ ٖلي

ُفت حؿُحر اإلاسؼو  اث ًلىم باإلاهاصكت ٖلى ول ونىالث زغوج مىاص الخٗبيت و الخغلُف أو كُ٘ نأما عئِـ ْو

لى ونىالث الخمىي  فغوٕ ن الواث ليل مٌول ؤلاؾخالماث و ؤلاؾذ نوملخهاث ٕ نالغُاع أو الخىعٍضاث ألازغي ٖو

ل ُفت اإلاداؾبتٌمىاص الخٗبيت و الخغلُف أو كُ٘ الغُاع أو الخىعٍضاث ألازغ ي، زم جدٍى و اإلاسُِ آلاحي  .ا لْى

 .اثنو حؿُحر اإلاسؼو  نُْمي لضائغة الخمىي نًىضح الهُيل الذ

 

ُفتي الخمىي نالهُيل الذ: (3.2 ) لشكل رقم  .اثنو حؿُحر اإلاسؼو  نُْمي لْى

 
 

 .الىزائم الضازلُت للمإؾؿت:  امدر
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 خالصت  للمل

ا ٌـٗخبر يغوعة خخـمُت لخماًت به  اصاث عكابُت ًت ، فىحىصنـم الكغهـاث الٍىٌأ نم جيجيم حٗخبر مإؾؿت 

ؾبت نم ألاصواث الغكابُت باٌٌٖخبر الخضكُم أبا،هما ٌَغ ف نصاف اإلاؿُغة مٌأنـىلها وأمىالها، و جدلُم ألا

  . ٌو جدضًض مضي هفاًذٌ وطلً بخلُُمٌ ْام وفٗالُذنطا اٌٌ للكغهت و التي حؿخٗمل لًمان و حىص

ا لها في نحُت و التي جُغق هها و طلً باجبإ اإلاغاخل المٌا بخلُُمن والتي كمحمٌ٘ماث ٌنؾبـت لضوعة اإلاسؼو نأما باٌ

م الخم٘ نْمت و ئحغاءاث الضوعة ٕنونف لأل نْغي منب اٌنالجا ْـمت نم أٌف نا و هظلً الخدلم مٌفين ٍَغ

م ئحغاء ازخباعاث ؾحر الٗملُاث وؾغص ٌ نزم الخلُُم ألاولي للضوعة ٕ نالضوعة ، و م كاٍ ن كاٍ اللىة ونٍَغ

الًٗف، 

حٗخبر صوعة اإلاسؼون مً أبغػ الٗىانغ اإلاغهؼ ٖليها في اإلاجم٘ ئط ًخم مخابٗخه بهفت صوعٍت و بضكت مخىاَُت إلاا 

ً و خفٔ للمىاص ألاولُت و هظا اإلاىخجاث اإلاهىٗت  . جمثله في ٖملُاث و أوكُت اإلاإؾؿت مً جسٍؼ
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داخل قا جهشاطان ا  ها خصقصا مؿ كبر حجمـها   خحقوقجهح املؤطظاث أىميت كبيرة لخمـايت ممخلكانجم

حؾيين مدقق خظاباث ذا ما أدى باملظؤ لين إلى طس زة ها، ها   اطخمسازهاملؤطظت،  ذلك خفاعا ؽلى بحاا

ا جهطير ؽمليا نشتى أؽمال الخـالؽب   إلاىمال   يظمن ا مجهاملؤطظـاث   مقجقدا هـره كـفيل بدمايت خحقوق

قق.قخـاالث ألاخطاء  القش   التز يس ن طالمت الؾملياث املداطـبيت   القثابق املاليت م

ق جد طس زرقهها أن خيح  جدالخدقيقب الؾامت املخؾلحت بمقطقؼ نا إبساش الجقانذا البدح خا لقه خالل ن  م

داف جخمثل في خمايت أصقلها هلإلدازة جدحيق ؽدة أن كل املحاييع التي جظمن جظمرقههفي املؤطظاث، كقن أ

ا   طمان هالاؽخماد ؽلي ناث املداطبيت   املاليت، بديح يمكنا طد ألاخطاز   طمان دقت البياه املدافغت ؽلي

شطت   كرا طمان الاطخخدام نجابج ألان نخالل إؽداد جحازيس د زيت ؼ نالاطخجابت للظياطاث املقطقؽت م

 .اجهب إلاطساف   الحصقز   الخبريس في اطخخدامانخـالل ججن ا مهالاقخصادر الكفء ملقازد

عمت السقابت املطبحت   أداة نأل نجأثير مباشس ؽلى الظير الخع نز أىميت الخدقيق في املؤطظاث ملا لها مهجػق 

ا به عمت السقابت   الكفاءة التي يخمنزقابيت حؾمل ؽلى مد إلادازة باملؾلقماث املظخمسة فيما يخؾلق بدقت أ

ق.عامنا البه ام  أخيرا كيفيت   كفاءة الطسيحت التي يؾملهفير الفؾلي للمنالذ

ا ؽلى الفصل ه ،   إطحاطليهعسر في فصنب النالجا نب املقطقؼ منا ملخخلف جقانا   جدليلنفبؾد مؾالجذ

جابج ن جابج خاصت باخخباز الفسطياث  نا إلى نؽملياث د زة املخص ن ، جقصل الخطبيحي الرر يسجكص ؽلى جحييم

ق.الاقتراخاث نؽامت مؿ مجمقؽت م

.قاملدقق داخل املؤطظت  شهه كجميؿ الؾاملين    ىق مقعف ؽادر و التي مفادها أن سبة للفرضية ألاولىنبال

 ذلك ملا أصبذ يؾطى من أىميت كبيرة في املؤطظاث ,ق  ىرو الفسطيت خاطئت في املفهقم الاقخصادر الخديح 

الؾصسيت   السابدة  ىرا الن هديجت املدقق   برزة ؽمله لها  شن كبير   مهم في اجخاذ قسازاث   حقيير 

ق.اطتراجيجياث 

يؾمل املدقق ؽلى طبط خظاباث املؤطظت   الخفاظ ؽلى أصقلها   ممخلكاتها بصفت د زيت   إعهاز املسكص 

ق.ىرا ما يؾطيه قيمت   مسكص مهم داخل املؤطظت .قاملالي الخحيحي للمؤطظت   الؾمل ؽلى ألاىداف املظطسة

املخص ن من بين اخد الؾىاصس ألاطاطيت لألصقل في الؾديد من اما الفرضية الثانية التي ثنص عل ان 

ق.قاملؤطظاث ملا له من جأثير مباشس ؽلى   ألاداء املالي للمؤطظت 

بها  بين بىقد الحقابم املاليت التي يهخم منىرو الفسطيت فؾليت   ال مجال للشك في صختها   ذلك الن املخص ن 

جأثير  من املؤطظاث ملا له يمثل أخد الؾىاصس ألاطاطيت لألصقل في الؾديد من كرلك  املدقق   يحقم بفدصها

يمثل أخد الاطخخداماث ألاطاطيت ألمقال املؤطظت مما يخطلب  كما أههقمباشس ؽلى ألاداء املالي للمؤطظت

قق.  الخقير في إلاهخاا املخصنق السقابت ؽلى خظاباث املخص ن  املخص ن الجازر إهخاجه

جدقيق املخص ن مكلف   ؽادة ما يظخدقذ ؽلى مؾغم جهد اما فيما يتعلق بالفرضية الثالثة و املتضمنة أن 

فهرا أمس مخققؿ   ذلك لدقت   أىميت إخصاء كافت ؽىاصس املخص ن   الد ز الرر يسبطه بجميج .ق  قذ املدقق 
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ىرا ما يؤدر باملدقق إلى جخصيص جهد    قذ كاف يليق بحيمت ,قوشاطاث املؤطظت باؽخبازو خلحت زبيظيت 

 .  الخأكد املظخمس من هخابجه ,قىرا الؾىصس الفؾال 

 :أما النتائج العامة املتوصل إليها فجاءت كما يلي

اث التي طخأخر كأطاض للخكم ؽلى مدى صخت ألاداء ن في طمان صخت البياللخدقيقالهدف ألاطاس ي  نيكم -

ة ها نب خمايت املمخلكاث منا الحقابم املداطبيت   كرا املسكص املالي إلى جاهزهجابج التي طخػنة   ؽلى الها نم

أخسى؛ 

  حظيير  ندابسة الخمقرق"قإن اطخؾمال أطلقب مخططاث طير الؾملياث لقصف الد ز ة مدل الخحييم  -

از   إبساش مخخلف املساخل املخبؾت  إلاجساءاث املخخاليت   املخؾلحت ه لت  البظاطت مؿ إظهيخميز بالع"قاث ناملخص ق

ا الد زة ههقابص التي حؾاوي منم الهال يحقم بئبساش املشاكل   أ هه  أه ذا ألاطلقبه ما يؾاب ؽلى نبالدابسة،   لك

مدل الخحييم؛ 

 نا مهأن حؾصش السقابت الداخليت  يخم حشكيل ناصس بيئت السقابت التي يمكنة الخدقيق حؾد أخد ؼنأن لج -

ا اخخياز مدقق الخظاباث هام  مظؤ لياث أىمهة منفيريين  جحؿ ؽلى ؽاجق اللجنأؽظاء مجلع إلادازة فير الذ

ما ههجابج الخدقيق الداخلي   الخازجي  مخابؾت الخقصياث التي جمخظذ ؼن  فدص هالخازجي  جدديد أحؾاب

ا إلادازة في الظياطاث به عمت السقابت الداخليت  املقافحت ؽلى أيت حقيراث جحقمنمدى كفايت أن  الخأكد م

اث املداطبيت؛ ناملداطبيت أ  في إلافصاح أ  ؽسض البيا

طبت إلى نيشكل أىميت بال ههعام املؾلقماث  الاجصال ألن أن مساقبي الخظاباث يؾخمد ن بالدزجت ألا لى ؽلى -

عام املداطبي نابيت للهه ر الاجصال  حؾد  عيفته م باؽخباز أن القعيفت ألاطاطيت للمداطبت بؾد الحياضهؽمل

ر ها  به م القثقوقها  ؽليبه إباـل املظخخدمين هالقعيفت  يحؿ ؽلى ؽاجق هذه مت مساقب الخظاباث جؤكده أن م

ا في اجخاذ الحسازاث؛ ه ز املظخخدمين  يؾقلقن ؽليهخلحت  صل أخيرة بين مساقب الخظاباث  جم
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 91 اتنو  سيير املخزو  نوييم لووييفم التموي نالهيكل الت   (3.2)
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 املراجع باللغة العربية : أوال

   :   الكتب. أ

ر ومطعود ضذيلي، املزاحعت و جذكيم الحطاباث، ديوان املطبوعاث الجامعيت، هامي طواهمدمذ الت - 1

  .2003الجشائز، 

 .2002رة، هضز علي، املزاحعت الخارحيت ، الذار الجامعيت، اللان ابهمدمذ ضمير الطبان و عبذ الو - 2

س، حيمظ لوبك، املزاحعت مذخل مخكامل، جزحمت، مدمذ مدمذ عبذ اللادر الذيططي و  خمذ ن للين  رر . - 3

 .2009شز، اململكت العزبيت الطعوديت، نحجاج، دار املزيخ لل

راور، مدمذ الطيذ ضزايا، دراضاث مخلذمت في املداضبت و املزاحعت، املكخب الجامعي هالذ نكمال الذر-  4

 .2006دريت، نالحذيث، إلاضك

ظزيت و الخطبيم، ديوان املطبوعاث الجامعيت، الجشائز، نمدمذ بوجين، املزاحعت ومزاكبت الحطاباث بين ال - 5

2003.  

  .2006شز و الخوسيع، ألاردن، نة، جذكيم الحطاباث املعاضز، دار املطيرة للنغطان فالح املطار - 6

 .2000خالذ  مين عبذ اهللا، علم جذكيم الحطاباث، دار وائل، عمان، الطبعت ألاولى،  - 7

دريت، نظزيت و الخطبيم، الذار الجامعيت، إلاضكناجي، املزاحعت بين الن و درويش مدمذ نعبذ اللخاح الصح - 8

1998. 

مدمذ ضمير الطبان و مدمذ مططلى، ألاضظ العلميت والعمليت ملزاحعت الحطاباث، الذار الجامعيت،  - 9

 .2005مطز 

ظير والخطبيم، جزحمت وحعزيب  خمذ خامذ حجاج كمال نكي، املزاحعت بين التىن نوماص ويليام و إمزصث - 10

 .1986ضعيذ وضلطان مدمذ علي الطلطان، دار املزيخ، الزياض،  نالذر

ظيم املمارضت نا في ثهيت إضخخذامن عبذ الحامذ معيوف الشمزر، معايير املزاحعت الذوليت و مذى إمكا -11

 .1994د إلادارة العامت، هيت في اململكت العزبيت الطعوديت، معىنالم

يت و مشاكل املمارضت ىنضز علي، خذماث مزاكب الحطاباث لطوق املال، املخطلباث المن ابهعبذ الو - 12

  . 2001العمليت في ضوء معايير املزاحعت املطزيت ألامزيكيت، الجشء ألاول 

 .1992ة ،نيت للكخاب الجشائز، صنضور عبذ الكزيم، املداضبت العامت، املؤضطت الوطنم. - 13

امج نعبذ العشيش العثمان، الحليبت الخذريبيت إلدارة املخاسن، بزن و ضعذ ب ضارر نألا نخظن عيس ى ب - 14

 .2008يل وجوظيف الشباب الطعودر، هعبذ العشيش لخأ ند بهف نمذرضت ألامير مدمذ ب

 .1988فالتر ميجظ و روبزث ميجظ، املداضبت املاليت، دار املزيخ، اململكت العزبيت الطعوديت، طبعت . - 15

شز نضز علي، خذماث مزاكب الحطاباث لطوق ألاوراق املاليت، الجشء ألاول، دار الثلافت للن ابهعبذ الو - 16

 .2000دريت، طبعت نإلاضك
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  : الرسائل الجامعية- ب 

ضذیلي مطعود، هدو إطار مخكامل للمزاحعت املالیت في الجشائز، طزوخت دكخوراو، كطم العلوم    - 1

 .24 ،ص2004الاكخطادیت، حامعت الجشائز، 

ة الاخطائيت في جزشيذ الحكم الشخص ي ملذكم الحطاباث، Ǽحجاس خذيجت، إضخخذام  ضاليب املعار- 2

 .حامعت ضطيف، الجشائز/ ،2008/2009رضالت ماحطخير، 

ة، Ǽعمز ديلمي،  ثز املزاحعت الخارحيت على مطذاكيت املعلومت املداضبيت، مذكزة ماحطخير، حامعت باث- 3

.2007/2006 

  :القوانين 

ة ملشزوع ن ،املخضم2009 مارص 25وريت الجشائزيت الذيملزاطيت، املؤرخت في هالجزيذة الزضميت للجم-  1

 .2007وفمبر ن 25 الطادر في 11 -07ظام املداضبي املالي الجذيذ، نال

 .1970ة نوريت الجشائزيت الذيملزاطيت الشعبيت لظهون املاليت للجمنكا  - 2

 .29/12/1971وريت الجشائزيت املؤرخت في هالجزيذة الزضميت للجم -  3

 .01/03/1980 املؤرخت في 43وريت الجشائزيت ركم هالجزيذة الزضميت للجم -  4

 .12/01/1988 املؤرخت في 02وريت الجشائزيت ركم هالجزيذة الزضميت للجم -  5

 27/04/1991 املؤرخت في 20وريت الجشائزيت ركم هالجزيذة الزضميت للجم -  6

  .15/04/1996 املؤرخت في 24وريت الجشائزيت ركم هالجزيذة الزضميت للجم -  7

 .25/09/1996 املؤرخت في 56ر كم  وريت الجشائزيته الجزيذة الز ضميت للجم - 8

  .1992ة ن لظ03وريت الجشائزيت ركم هالجزيذة الزضميت للجم -  9

  .24/03/1999 بخاريخ 32وريت الجشائزيت ركم هالجزيذة الزضميت للجم -  10

وريت الجشائزيت الذيملزاطيت الشعبيت ،ديوان املطبوعاث الجامعيت،الجشائز هون الخجارر للجمناللا.-   11

1999. 

 بيةناملراجع باللغة ألاج: يانثا

1. Lionel collins ,Gérard Valin: «Audit et control interne, Aspects financiers, opérationnels et 

stratégiques», 4ème édition, Dallos, paris 1992. 

2. Ordre National Des Experts Comptables, Commissaires aux comptes et comptables agrées, 

Diligences professionnelles du commissaire aux comptes, 1994. 
3. ADJ ALI SAMIR : Le commissaire aux comptes, caractéristique et missions; revue Algerienne de 

comptabilité et audit; société nationale de comptabilité n°03; Alger 3eme trimestre 1994. 
4. BOULAHDOUR CHAKIB, Le commissaire aux comptes, législation et actionnaires; revue algiernne 

de comptabilité et audit; société nationale de comptabilité n° 14; Alger 2 Emme trimestre 1997. 

  : يتنترنمواقع ألا
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