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٪ لؾبدان الظي وهبىا وٗمت ال٣ٗل ، ؾبدان الظي ٌؿخد٤ الثىاء ٢بل وبٗض وأزىاء  ه الُٗاء ، وخضه ال قٍغ

 وبٗض :والهالة والؿالم ٖلى أقٝغ اإلاغؾلحن أحمٗحن 

 ئلى عمؼ الخىان وال٠ُٗ وألامىمت ،ئلى التي مغيذ إلاغضخي وؾهغث لؿهغي وجأإلاذ إلاٗاهاحي ، 

اء ،ئلى مً أُٖاوي ختى أٞاى ٦أؽ  ئلى عمؼ ألابىة الظي عباوي وأخؿً جغبُتي ،ئلى الظي ألبؿجي عصاء ال٨بًر

ؼ باع٥ هللا في ٖمغه ،ال  ُٗاء ، ئلى أخ٤ الىاؽ بالك٨غ أبي الٍٗؼ

 الظي ٧ان ؾىضا لي في الخُاة ٖمي خٟٓه هللا وحؼاه ٧ل زحر .ئلى أٚلى وأٖؼ الىاؽ 

 ئلى ٧ل ئزىحي وأزىاحي ، ئلى ٧ل نض٣ًاحي وػمُالحي الظًً حؿٗهم طا٦غحي ولم حؿٗهم مظ٦غحي

 . 2016/2017ض٤ُ٢ اإلاداؾبي ومغا٢بت الدؿُحر صٞٗت ئلى ٧ل َلبت ٢ؿم مداؾبت ومالُت جسهو الخ

 

 

 

 أؾماء 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

٣ىا في ئهجاػ هظا الٗمل اإلاخىاي٘ ،  الخمض والك٨غ هلل الظي ٞو

 آملحن أن ٩ًىن مغحٗا ٌؿخٟاص مىه أما بٗض  

 أج٣ضم بالك٨غ ئلى ٧ل ألاؾاجظة مً الُىع الابخضاتي ئلى الُىع الجامعي 

غ الظي لم ًبسل ٖلُىا بخىححهاجه وئعقاصاجه ال٣ُمت ،ألاؾخاط وأزو بالظ٦غ   اإلاَإ

ل  ل الك٨غ ئلى أؾاجظة لجىت اإلاىا٢كت ل٣بىلهم مىا٢كت هظه اإلاظ٦غة ،٦ما أج٣ضم بالك٨غ الجٍؼ ٦ما أج٣ضم بجٍؼ

 ئلى الؼمُل وألار 

ت ،  بلمىمً أخمض وألازذ الٟايلت قاقىع مسخاٍع

 إلؾىاصهم لي في هظا الٗمل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اث  فهسض املدتٍى

 



 

 

 الهٟدت البُان

 / ئهضاء

 / ق٨غ وج٣ضًغ

  .I ٢اةمت ألاق٩ا٫ ،الجضاو٫ والازخهاعاث

 1 م٣ضمت ٖامت

اع الىٓغي للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  الٟهل ألاو٫ : ؤلَا

 5 جمهُض

 6 :ٖمىمُاث خى٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي اإلابدث ألاو٫ 

 6 اإلاُلب ألاو٫ : مٟهىم الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ومباصةه

 6 الٟٕغ ألاو٫ : مٟهىم الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 7 الٟٕغ الثاوي : مباصب الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 8 اإلاُلب الثاوي : أهمُت وم٣ىماث الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 8 : أهمُت الىٓام اإلاداؾبي اإلااليالٟٕغ ألاو٫ 

 9 الٟٕغ الثاوي : م٣ىماث الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 11 اإلاُلب الثالث : ممحزاث الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي وأهضاٞه

 11 الٟٕغ ألاو٫ : ممحزاث الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 12 الٟٕغ الثاوي : أهضاٝ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 13 مجاالث جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالياإلاُلب الغاب٘ : 

 14 اإلابدث الثاوي : وا٢٘ جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في الجؼاةغ

 14 اإلاُلب ألاو٫ : أؾباب ْهىع الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في الجؼاةغ ومغاخل ئهجاػه

 14 الٟٕغ ألاو٫ : أؾباب ْهىع الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 15 ئهجاػ الىٓام اإلاداؾبي اإلااليالٟٕغ الثاوي : مغاخل 

 15 اإلاُلب الثاوي : مخُلباث جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 16 اإلاُلب الثالث : جدضًاث جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي وقغوٍ هجاخه

 16 الٟٕغ ألاو٫ : جدضًاث جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 17 اإلااليالٟٕغ الثاوي : قغوٍ هجاح الىٓام اإلاداؾبي 

ت  18 اإلاُلب الغاب٘ : او٩ٗاؾاث جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖلى اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

 20 زالنت

ُٟت الخض٤ُ٢ وجأزحراتها بالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  الٟهل الثاوي ْو

 21 جمهُض

 22 اإلابدث ألاو٫ : أؾاؾُاث خى٫ الخض٤ُ٢

خياإلاُلب ألاو٫ : مٟهىم الخض٤ُ٢ وجُىعه   22 الخاٍع



 

 

 22 الٟٕغ ألاو٫ : مٟهىم الخض٤ُ٢

خي للخض٤ُ٢  24 الٟٕغ الثاوي : الخُىع الخاٍع

 25 اإلاُلب الثاوي : أهمُت الخض٤ُ٢

 27 اإلاُلب الثالث : مٗاًحر الخض٤ُ٢ وأهضاٞه

 29 الٟٕغ ألاو٫ :مٗاًحر الخض٤ُ٢

 30 الٟٕغ الثاوي : أهضاٝ الخض٤ُ٢

 31 الخض٤ُ٢اإلاُلب الغاب٘ : أهىإ 

 31 اإلابدث الثاوي : الخض٤ُ٢ مً زال٫ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت

 32 اإلاُلب ألاو٫ : ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت

ىت  35 اإلاُلب الثاوي : مغاحٗت خؿاباث الخٍؼ

 36 اإلاُلب الثالث : مغاحٗت خؿاباث الدؿُحر

غ الجهاةُت  36 اإلاُلب الغاب٘ : ئٖضاص الخ٣اٍع

 37 زالنت

 الٟهل الثالث : صعاؾت خالت مإؾؿت أٚظًت ألاوٗام وجغبُت الضواحً بمؿخٛاهم

 40 جمهُض

 41 اإلابدث ألاو٫ : ج٣ضًم اإلاإؾؿت

 41 اإلاُلب ألاو٫ : وكأة اإلاإؾؿت وجُىعها

 42 اإلاُلب الثاوي :  اله٩ُل الخىُٓمي للمإؾؿت

 46 الضواحًاإلاُلب الثالث : مهام مإؾؿت أٚظًت ألاوٗام وجغبُت 

 46 الٟٕغ ألاو٫ : وكاٍ اإلاإؾؿت

 46 الٟٕغ الثاوي : مغاخل ٖملُت ؤلاهخاج في اإلاجم٘

٤ اؾخبُان  48 اإلابدث الثاوي : ٖغى م٣ابلت ٞو

 48 اإلاُلب ألاو٫ : ٖغى م٩ىهاث الاؾخماعة ) اإلا٣ابلت (

 50 اإلاُلب الثاوي : هخاةج اإلا٣ابلت مً ٢بل اإلاض٤٢ مدل التربو

ذ زاعج اإلاإؾؿتاإلاُلب   52 الثالث : هخاةج اإلا٣ابلت التي أحٍغ

 54 اإلاُلب الغاب٘ : م٣ابلت بحن هخاةج اإلا٣ابلت

 54 الٟٕغ ألاو٫ : جدلُل هخاةج أؾئلت الجؼء ألاو٫ مً اإلادىع الثاوي

 56 الٟٕغ الثاوي : جدلُل هخاةج الجؼء الثاوي مً اإلادىع الثاوي

 58 زالنت

 60 زاجمت ٖامت

 63 اإلاغاح٢٘اةمت 

 68 ٢اةمت اإلاالخ٤



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كائمت الجداول وألاشكال 

 واملختصساث



 والجضاو٫ واإلاسخهغاث ق٩ا٢٫اةمت ألا   

 

 ٢اةمت ألاق٩ا٫ : – 1

 الهٟدت الٗىىان ع٢م الك٩ل

 23 ٖملُت الخض٤ُ٢ 1

 25 أهمُت الخض٤ُ٢ 2

 27 ملخو إلاٗاًحر الخض٤ُ٢ 3

ت 4  28 مٗاًحر الخض٤ُ٢ الجؼاةٍغ

 29 أهضاٝ الخض٤ُ٢ 5

 30 أهىإ الخض٤ُ٢ 6

 43 اله٩ُل الخىُٓمي للمإؾؿت 7

 55 1وؿبت الخىحه ئلى الىٓام اإلاداؾبي باليؿبت للمض٤٢  8

 56 2وؿبت الخىحه ئلى الىٓام اإلاداؾبي باليؿبت للمض٤٢  9

 57 وؿبت أهمُت الخض٤ُ٢ 10

 ٢اةمت الجضاو٫ : – 2

 الهٟدت الٗىىان ع٢م الجضو٫ 

الث حؿمُت اإلاإؾؿت 1  41 جدٍى

 50 1للمض٤٢  2هخاةج ؤلاحابت ًٖ اإلادىع  2

 52 2للمض٤٢  2هخاةج ؤلاحابت ًٖ اإلادىع  3

 54 1للمض٤٢  2هخاةج ئحابت الجؼء ألاو٫ مً اإلادىع  4

 56 2للمض٤٢  2هخاةج ئحابت الجؼء ألاو٫ مً اإلادىع  5

 

 

 

 

 

 

 

 



 والجضاو٫ واإلاسخهغاث ق٩ا٢٫اةمت ألا   

 

 ٢اةمت اإلاسخهغاث : –3 

 الضاللت باللٛت الٟغوؿُت الضاللت باللٛت الٗغبُت الغمؼ

 / ئلى آزغه الخ

 / نٟدت م

 / َبٗت ٍ

ORAVIO الضًىان الجهىي لتربُت ألاوٗام بالٛغب Office Régional Avicole Ouest 

GAO مجم٘ جغبُت الضواحً للٛغب Groupe Avicole Ouest 

UAB  ألاوٗاموخضة أٚظًت Unité Aliment Bétail 

ONAB ظًت ألاوٗام جي أٚل  Office National Aliment Bétail الضًىان الَى

OREVI  الضًىان الجهىي للكغ١ Office Régional Est 

ORAC ِالضًىان الجهىي للىؾ Office Régional centre 

GAE  مجم٘ جغبُت الضواحً للكغ١ Groupe Avicole Est 

GAC  ٘جغبُت الضواحً للىؾِمجم Groupe Avicole centre 
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 ملدمت عامت:      

ت مما أصي ئلى ْهىع ث الجؼاةغ جُىعا ٦بحرا في مجا٫ اإلاٗامالث الا٢خهاصًت  واإلاباصالث قهض    الخجاٍع

ت مً ؤلانالخاث قملذ مسخل٠ الجىاهب مً بُجها ٢غاع اإلاجلـ  ت،مما أصي ئلى ال٣ُام بمجمٖى مإؾؿاث ٢ٍى

جي اإلاداؾبي ئلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي وطل٪ ل٣ُام هظا ألازحر  جي للمداؾبت باالهخ٣ا٫ مً اإلاسُِ الَى الَى

ت مً اإلاباصب وألاؾـ جخىا٤ٞ و  اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت، بهضٝ جد٤ُ٣ الخىخُض اإلاداؾبي بحن ٖلى مجمٖى

غاٝ  ؾىاء اإلادلُحن أو ألاحاهب، و٦ظا ج٣ضًم نىعة واضخت ًٖ  الضو٫ لدؿهُل اإلاٗامالث بحن مسخل٠ ألَا

اصة قٟاُٞت الخؿاباث، ولخد٤ُ٣ هظه الٛاًاث البض مً الاؾخٗاهت بما ٌؿمى  الىي٘ اإلاالي. ئياٞت ئلى طال٪ ٍػ

ت مً الازخالؽ والخالٖب وا٦دكاٝ بٗمل ُت الخض٤ُ٢ التي حؿعى ئلى خماًت أنى٫ اإلايكأة اإلااصًت واإلاٗىٍى

 ألازُاء.

غ أصاء اإلاإؾؿاث وجغقُضه أمغ يغوعي إلًجاص أهٓمت ع٢ابُت ٞٗالت      وفي ْل هظه الٓغوٝ أنبذ جٍُى

تها. لظا أنبدذ ٖملجم٨جها مً اإلاداٞٓت ٖلى ب٣ائها واومىٓىعة  ُت الخض٤ُ٢ خخمُت ال ٚجى ٖجها في ؾخمغاٍع

غاٝ بمٗلىماث ص٣ُ٢ت ومىزى٢ت ٞالخض٤ُ٢ ًدٓى باهخمام ٦بحر ومتزاًض الجساط ال٣غاعاث  ،جؼوٍض مسخل٠ ألَا

 و٦ك٠ ألازُاء اإلاداؾبُت. 

لى أ        ووُْٟت الخض٤ُ٢،ومداولتىا صعاؾت ٧ل مً الىٓام اإلاداؾبي، وحب ٖلُ ج٣ضم ط٦غه ؾاؽ ماٖو

ت الٗال٢ت بُجهما ىا ،مٗٞغ  :وهظا مً زال٫ مٗالجت مىيٖى

س املالي املداطبي الىظام عالكت"   " التدكُم وظُفت بتطٍى

 مٗالجتها مً زال٫ هظا البدث هي: ٞان ؤلاق٩الُت اإلاغاص  

س وظُفت التدكُم ؟  "كُف ٌظاهم الىظام املداطبي املالي في جطٍى

ت مً ألاؾئلت       : ٧اآلحيوهظه ؤلاق٩الُت بضوعها جخٟٕغ ئلى مجمٖى

 ما هى وا٢٘ هٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجؼاةغي ؟ -                   

 ما هى صوع ٖملُت الخض٤ُ٢ ؟ -                   

 ما هي الٗال٢ت التي جغبِ بحن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بٗملُت الخض٤ُ٢ ؟ -                   

 ولإلحابت ًٖ هظه الدؿاؤالث الؿاب٣ت، ولإلإلاام باق٩الُت البدث هىُل٤ مً ما ًلي :
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 : الفسطُاث

-  ٤ مً أهم مؼاًا جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في الجؼاةغ الخهى٫ ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت الخخامُت ٞو

 ؾـ واضخت ومٟهىمت لضي مؿخسضمي ال٣غاعاث .أ

 ٌٗخمض الخض٤ُ٢ ٖلى البُاهاث اإلاالُت الجساط ال٣غاعاث أو عؾم الخُِ اإلاؿخ٣بلُت . -

 اإلا٩ل٠ بٗملُت الخض٤ُ٢ ٚحر ملؼم بٟهم الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي . -

 الضعاؾاث الؿاب٣ت :

هىا٥ ٖضص مً الضعاؾاث التي قملذ اإلاٗالجت الجؼةُت لهظا اإلاىيٕى ،ومً بحن هظه الضعاؾاث ما    

 ًلي :

( ، " أهمُت جُب٤ُ جض٤ُ٢ اإلاداؾبي ومغاحٗت ال٣ىاةم اإلاالُت 2012-2011ٖمل الباخث : خاج مدمض ٖاص٫ ) 

تٗلىم الا٢خهاصًت والة ماؾتر ، ٢ؿم البالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي " مظ٦غة جسغج م٣ضمت لىُل قهاص لىم  خجاٍع ٖو

. و٢ض ٖالج ٗت ٖبض الخمُض ابً باصٌـ مؿخٛاهمحام ،رداؾبي ومغا٢بت الدؿُحالدؿُحر، جسهو جض٤ُ٢ م

ٖلى  ما هى صوع وآزاع الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي و٦ظا مغاحٗت ال٣ىاةم اإلاالُتزال٫ َغخه لإلق٩الُت الخالُت : بدثه مً 

 اإلاهلخت الٗامت للمإؾؿت ؟ 

( ، " الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي مً مىٓىع اإلاٗاًحر الضولُت 2011-2010الباخث : مدمض أمحن ماػون ) ٖمل 

ت ، حومضي ئم٩اهُت جُب٣ُها في الجؼاةغ " مظ٦غة جسغج م٣ضمت لىُل قهاصة ماحؿخ ر ، ٢ؿم الٗلىم الخجاٍع

الخالُت: ئلى أي . و٢ض ٖالج بدثه مً زال٫ َغخه لإلق٩الُت  03جسهو مداؾبت وجض٤ُ٢ ، حامٗت الجؼاةغ 

 مضي ًم٨ً إلاٗاًحر اإلاداؾبت جدؿحن مسغحاث الخض٤ُ٢ ، وئُٖاء الًمان إلاؿخسضمي ال٣ىاةم اإلاالُت ؟.

٤ 2013/2014ٖمل الباخثت :بىزالٟت خُٟٓت )  ما٫ جهاًت الضوعة ٞو ( ،" اإلاغاحٗت الخاعحُت أٖل

،بؿ٨غة ،حامٗت مدمض زًُغ ماؾتر الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي " مظ٦غة جسغج م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة 

٤ للىٓام  ،و٢ض ٖالجذ بدثها مً زال٫ َغخها لإلق٩الُت الخالُت : ما هي أهمُت اإلاغاحٗت الخاعحُت ٞو

 اإلاداؾبي اإلاالي ؟ .

 أهمُت الدزاطت:

أهمُت الضعاؾت في مداولت ئبغاػ وا٢٘ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في الجؼاةغ ئياٞت ئلى طال٪ ئبغاػ  جخمثل     

ٞٗالُت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي في اإلاإؾؿت وطال٪ مً زال٫ ا٦دكاٝ ألازُاء والخالٖب والازخالؽ  خُث حؿاٖض 



 م٣ضمت ٖامت
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غ أصاء اإلاؿاٖضًً والخىحه ئلى جد٤ُ٣ هخاةج أخؿً حؿعى ئلحها اإلاإؾؿ ت ئياٞت ئلى طال٪ مداولت ٖلى جٍُى

ت الٗال٢ت التي جغبِ بحن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  ووُْٟت الخض٤ُ٢.  مٗٞغ

 املىهج املتبع في الدزاطت:

ٖلى اإلاىهج الىنٟي واإلاىهج الخدلُلي في مجمل الٗمل. خُث في جهاًت الٗمل  تضعاؾخال هظه في اٖخمض      

 ت الضواحً بمؿخٛاهم.حٛظًت ألاوٗام وجغبُ إؾؿتويمً الٟهل ألازحر ؾى٣ىم بضعاؾت خالت م

 هُكل البدث:

ىا بم٣ضمت البدثاإلاُغوخت في ؤلاق٩الُت  إلاٗالجت      ، ومً أحل ازخباع صخت الٟغيُاث اؾتهل مىيٖى

 البدث ئلى زالزت ٞهى٫ ٧الخالي: ٖامت وازخخم بساجمت ٖامت،ئط ٢ؿم

اع الىٓغي للىٓام اإلاداؾبي  اإلاالي ،خُث جًمً هظا الٟهل جمهُضا ًلُه بٗض الٟهل ألاو٫ :جىاو٫ ؤلَا

طال٪ مبدثحن اقخمل ألاو٫ ٖلى ٖمىمُاث خى٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي جم ُٞه الخُغ١ ئلى مٟهىم الىٓام 

اإلاداؾبي اإلاالي وئًًاح مباصةه وئبغاػ أهمُخه وم٣ىماجه وجبُان ممحزاجه وأهضاٞه واهخهى بمجاالجه أما اإلابدث 

أما أزحرا جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  وجدضًاث جُب٣ُه، اب ْهىع الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي.الثاوي جىاو٫ أؾب

ت .  ٖلى اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

ُٟت الخض٤ُ٢ وجأزحراتها بالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ، جىاو٫ هظا الٟهل  الٟهل الثاوي : جُغ٢ىا ئلى  ْو

خُغ٢ىا ئلى الخض٤ُ٢ مً مىٓىع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت مبدثحن ،ألاو٫ أؾاؾُاث خى٫ الخض٤ُ٢ أما اإلابدث الثاوي ٞ

ىت ،ول٣ض ازخخم هظا الٟهل  ،صعؾىا في هظا اإلابدث ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ومغاحٗت خؿاباث الخٍؼ

غ اإلاض٤٢ .  باٖضاص ج٣ٍغ

بدث الثاوي ٞل٣ض الثالث :  جُغ٢ىا ُٞه ئلى ج٣ضًم اإلاإؾؿت و ه٩ُلها الخىُٓمي ،أما اإلاالٟهل      

  هىا ٖغى م٣ابلت ٖلى مض٣٢حن ، ألاو٫ مً صازل اإلاإؾؿت والثاوي زاعج اإلاإؾؿت مدل جغب جُغ٢ىا ُٞه ئلى

ؤلاحابخحن .زم ٢مىا باإلا٣اعهت بحن ٧لخا 
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 جمهُد:

اع     الىٓام اإلاداؾبي هى مجمىٖت مً ال٣ىاٖض و اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت التي حؿىص بلض مٗحن،ٞهى ؤلَا

ب وحسجُل الٗملُاث وئزباتها في الظي ٌكمل  الضٞاجغ والسجالث ألاؾـ التي حؿاٖض اإلاإؾؿت ٖلى جبٍى

مً هظا اإلاىٓىع وبىاءا ٖلى الىٓام الا٢خهاصي الظي ازخاعجه  .خسغاج البُاهاث وال٣ىاةم اإلاالُتاإلاداؾبُت واؾ

اإلاداؾبي اإلاخىاعر ًٖ  الجؼاةغ اإلاخمثل في الا٢خهاص اإلاىحه أو الاقترا٧ي أوحب الخ٨ٟحر في ئٖاصة ه٩ُلت الىٓام

جي ؾىت واإلاٗغوٝ باإلاسُِ اإلادا ،الاؾخٗماع مىح ا٢خهاص الضولت الظي لم ٌؿاًغ أهض 1957ؾبي الَى اٝ َو

لى للمداؾبت الظي أو٧لذ له مهمت ئٖضاص  1972لهظا ٢امذ وػاعة اإلاالُت ؾىت . وعٚبتها باوكاء اإلاجلـ ألٖا

٧ان طال٪ بمثابت حُٛحر حظعي في هظا اإلاجا٫ ،و٢ض ٖٝغ هظا ألازحر ٖضة ئنالخاث . مسُِ مداؾبي حضًض

، ئال أهه م٘ بضاًت جدى٫ الا٢خهاص الجؼاةغي مً ا٢خهاص مغ٦ؼ ئلى ا٢خهاص الؿى١ 1998ا ؾىت ٧ان أزغه

جماقُا م٘ ؤلانالخاث التي باقغتها  الؿلُاث الٗمىمُت في الجؼاةغ أنبذ مً الًغوعي ج٠ُُ٨ اإلاىٓىمت 

ٗاًحر اإلاداؾبت اإلاداؾبُت الضولُت ، وبظال٪ جبيذ الجؼاةغ زُاع ئٖاصة حك٨ُل هٓام مداؾبي مىبث٤ مً م

اع اإلاٟاهُمي ، َغ١ الدسجُل والخ٣ُُم ،ومً خُث ٖغى  خىا٤ٞ مٗها ئلى خض ٦بحر مً خُث ؤلَا الضولُت ٍو

 .2010حاهٟي  01إلاداؾبي اإلاالي في ال٣ىاةم اإلاالُت ومضوهت الخؿاباث ، خضص أو٫ جُبب٤ُ للىٓام ا

 ؾىدىاو٫ في هظا الٟهل : 

 لىٓام اإلاداؾبي اإلاالي.ٖمىمُاث خى٫ ا اإلابدث ألاو٫:-      

ت. -       اإلابدث الثاوي: وا٢٘ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ
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 لىظام املداطبي املالي عمىمُاث خىل األاول:  ملبدثا

ت للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي وطل٪ ٦ما ًلي:ُؾ     سهو هظا الٟهل لإلخاَت بأهم اإلاحزاث الىٍٓغ

 : مفهىم الىظام املداطبي املالي ومبادئهاملطلب ألاول 

ٟاث ألاؾاؾُت للىٓام  ؾِخمفي هظه الجؼةُت     .اإلاداؾبي اإلاالي و٦ظا أهم مباصةهالخٗٝغ ٖلى أهم الخٍٗغ

 الفسع ألاول: مفهىم الىظام املداطبي املالي 

ت  ل٣ض حٗضصث      ه البٌٗ ٖلى اهه ٖباعة ًٖ زُت حكمل مجمٖى حٗاٍع٠ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي خُث ٖٞغ

غ والخٗلُماث التي ًجب ئجباٖها إلخ٩ام  مً ال٣ىاٖض وال٣ىاهحن واإلاباصب والىزاة٤ والسجالث والضٞاجغ والخ٣اٍع

٣ت مُٟ غ١ ٖغى الىخاةج وآزاعها ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي وج٣ضًمها بٍُغ ضة إلاؿخسضمي اإلاٗلىماث ٖملُت ال٣ُاؽ َو

 .1اإلاداؾبُت"

ه ال٣اهىن ع٢م      ش  07/11 ٦ما ٖٞغ مبر  25الهاصع بخاٍع ٖلى اهه: "هٓام لخىُٓم اإلاٗلىماث اإلاالُت  2007هٞى

غى ٦كىٝ ح٨ٗـ الهىعة الهاص٢ت  ً مُُٗاث ٢اٖضًت ًخم جهيُٟها وج٣ُُمها وحسجُلها، ٖو ٌؿمذ بخسٍؼ

يخه في جهاًت الؿىت اإلاالُت"للىيُٗت اإلاالُت وممخل٩اث ال٨ُان و   .2هجا ٖخه وويُٗت زٍؼ

ت مترابُت مً اإلاؿدىضاث        ٣ًهض به أًًا: "اله٩ُل أو الدك٨ُلت أو الىخضة التي جخًمً مجمٖى

ت أزغي حك٩ل  غ وال٣ىاةم اإلاداؾبُت باإلياٞت ئلى مؿخلؼماث زضمُت ويغوٍع والضٞاجغ والسجالث والخ٣اٍع

ها هٓام مخ٩امل ومترا بِ ًخم٨ً مً اخخىاء ٧اٞت البُاهاث واإلاٗلىماث التي ح٨ٗـ ألاخضار والى٢ات٘ بمجمٖى

 .3والٟٗالُاث وألاوكُت اإلاالُت التي ًؼاولها اإلاكغوٕ زال٫ الٟترة اإلاداؾبُت"

ت مً الترجِباث الخانت بدسجُل البُاهاث اإلاداؾبُت ٖلى       ٦ما ٖٝغ أًًا بأهه: "زُت جخمثل في مجمٖى

ئٖضاص ٢ىاةم مالُت وخؿاباث زخامُت في ئَاع مدضص مً ألاؾـ وال٣ىاٖض واإلاهُلخاث مؿخىي اإلايكاة، و 

 4والخٗاٍع٠ لخضمت أهضاٝ مُٗىت"

ٟا قامال ٖلى اهه         ٠ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي حٍٗغ مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت الظ٦غ ًم٨ىىا حٍٗغ

ت  في ؤلاًغاص و ؤلاهٟا١ ٖىانغ ٧اٞت ٖلى ال٩اُٞت جد٤٣ الغ٢ابت التي الخىُٓمُت الىهىم و ؤلاحغاءاث مً مجمٖى

٣ا ملؼمت أق٩الها بازخالٝ واإلاإؾؿاث اإلاإؾؿت  اإلاداؾبُت و اإلاالُت اإلاٗاًحر و ال٣اهىن  ألخ٩ام بخُب٣ُها ٞو

 .ٖلحها اإلاخ٤ٟ الضولُت

 

 

                                                           
  . 33م  ، ١01 لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ، ٍ(، "مباصب وأؾاؾُاث اإلاداؾبت"، مإؾؿت الىعا2008ؾلُمان مهُٟى الضالهمت) - 1
ش  74اإلاخٗل٤ بالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، ج ع، الٗضص  07/11ال٣اهىن  - 2 مبر 25بخاٍع  . 03 ، م2007هٞى
 .85 ، م02ألاؾـ الٗلمُت والٗملُت في ال٣ُاؽ اإلاداؾبي"، صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ، ٍ-(، "مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت2011هاصي عيا الهٟاع) - 3
ت لل(، "الىٓام اإلاداؾبي اإلاىخض في يىء اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت"، اإلا٨خبت ال2010ٗمدمىص مدمىص الؿباعي) - 4  .09م ، 01يكغ والخىػَ٘، مهغ، ٍهٍغ
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 الفسع الثاوي: مبادئ الىظام املداطبي املالي 

اع الخهىعي في آلاحي:ؾٝى هىعص باًجاػ أهم اإلاباصب التي جضزل      1يمً ؤلَا

 "ألاهمُت اليؿبُت:  -1

٣هض بظل٪ أن اإلاٗلىمت ج٩ىن طاث مٗجى ئطا ٧ان ُٚابها مً ال٣ىاةم اإلاالُت ًإزغ في ال٣غاعاث                ٍو

 اإلاخسظة مً َٝغ اإلاؿخسضمحن.

 الهىعة الهاص٢ت:  -2

٣هض بظل٪ اهه ًيبغي اهه ًيبغي اهم ج٣ضم ال              ٣ىاةم اإلاالُت نىعة ناص٢ت خى٫ الىيُٗت اإلاالُت ٍو

للمإؾؿت، وجخًمً الهىعة الهاص٢ت اخترام ال٣ىاٖض واإلاباصب اإلاداؾبُت، وئٖضاص ٢ىاةم مالُت ج٩ىن ٢اصعة 

 ٖلى ج٣ضًم مٗلىماث مالةمت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت.

 الخُُت والخظع:  -3

٣هض بظل٪ الالتزام بضعحت مً الخ             ظع في ئٖضاص الخ٣ضًغاث في ْل ٖضم الخأ٦ض.ٍو

 مبضأ الضوعة اإلاداؾبُت:  -4

٣ًهض بالضوعة اإلاداؾبُت الٟترة اإلاداؾبُت التي حٗخمضها اإلاإؾؿت لخدضًض هخاةج أٖمالها ومغ٦ؼها              

اصة ما ج٩ىن ؾىت خُث جبضأ مً   .31/12وجيخهي ب 01/01اإلاالي، ٖو

 مبضأ اؾخ٣اللُت الضوعاث:  -5

َب٣ا لهظا اإلابضأ ًجب أن ج٩ىن هدُجت ٧ل ؾىت مالُت مؿخ٣لت ًٖ الؿىت التي ؾب٣تها والؿىت التي   

 جلحها. وألحل جدضًضها ًخٗحن أن جيؿب ئلحها ألاخضار والٗملُاث الخانت بها ٣ِٞ.

 مبضأ ٖضم اإلا٣انت:  -6

ىهغ مً               ٌكحر هظا اإلابضأ ئلى اهه الًم٨ً ئحغاء أي ٖملُت م٣انت بحن ٖىهغ مً ألانى٫ ٖو

ىهغ مً الىىاجج ئال ئطا ٧اهذ هىا٥ مٗاًحر حؿمذ باحغاء اإلا٣انت .  باء ٖو  الخهىم، وال بحن ٖىهغ مً ألٖا

 مبضأ زباث الُغ١ اإلاداؾبُت:  -7

٣هض به التزام اإلاإؾؿت في الضوعة الخالُت بخ     ُب٤ُ هٟـ الُغ١ الخاؾبُت اإلاُب٣ت في صوعة ٍو

ؾاب٣ت، طل٪ الن اوسجام اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت و٢ابلُتها للم٣اعهت زال٫ الٟتراث اإلاخٗا٢بت ٣ًطخي بضوام جُب٤ُ 

غى اإلاٗلىماث.  ال٣ىاٖض والُغ١ اإلاخٗل٣ت بخ٣ُُم الٗىانغ ٖو

 

 

                                                           
لهضي لليكغ والخىػَ٘، الجؼاةغ، "، صاع اIAS/IFRS(، "اإلاداؾبت اإلاالُت َب٣ا للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجؼاةغي 2014مؿٗىص نض٣ًي وآزغون) 1

 .35 – 33:م.م
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سُت:  -8  مبضأ الخ٩لٟت الخاٍع

٣ا لهظا               ش خضوثها ًخم ٞو اإلابضأ حسجُل ٧ل الٗملُاث وألاخضار الا٢خهاصًت ب٣ُمتها الٟٗلُت ٖىض جاٍع

 .1 )م٘ اٞتراى زباث ٢ُمت الى٣ىص("

٣ا لهظا اإلابضأ بان ًمـ ٧ل حسجُل ٖلى ألا٢ل خؿابحن  -9 "مبضأ ال٣ُض اإلاؼصوج: جدغع الدسجُالث اإلاداؾبُت ٞو

الدؿلؿل الؼمجي في حسجُل الٗملُاث ًجب أن ٩ًىن اإلابلٜ  ازىحن، اخضهما مضًً وآلازغ صاةً. وفي ْل اخترام

ا للمبلٜ الضاةً .  اإلاضًً مؿاٍو

مبضأ اإلاؿاؽ باإلاحزاهُت الاٞخخاخُت : ًجب أن ج٩ىن اإلاحزاهُت الاٞخخاخُت لضوعة مُٗىت هي اإلاحزاهُت الخخامُت  – 10

 2للضوعة الؿاب٣ت لها "؛

اإلاإؾؿت ٧ىخضة ا٢خهاصًت مؿخ٣لت و مىٟهلت ًٖ مال٦ها ،  "٢اٖضة ٦ُان الىخضة الا٢خهاصًت : حٗخبر  – 11

ت مؿخ٣لت ًٖ مال٩ي اإلاكغوٕ ؛  أي لها شخهُت مٗىٍى

٢اٖضة الىخضة الى٣ضًت : أي حسجُل الٗملُاث اإلاٗبر ٖجها بالى٣ىص ٦ما حسجل الٗملُاث التي ال ًم٨ً  – 12

 3لي ٖلى الهىعة الٗامت ".الخٗبحر ٖجها بالى٣ىص في ال٣ىاةم اإلاالُت ، ئطا ما ٧ان لضحها ما

 املطلب الثاوي: أهمُت الىظام املداطبي املالي و ملىماجه 

 الفسع ألاول : أهمُت الىظام املداطبي املالي 

 ج٨مً أهمُت الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في ما ًلي :

حر مٗلىمت مالُت مٟهلت و ص٣ُ٢ت ح٨ٗـ نىعة ناص٢ت للىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت ؛ -  "ٌؿمذ بخٞى

جىيُذ اإلاباصب اإلاداؾبُت الىاحب مغاٖاتها ٖىض الدسجُل اإلاداؾبي و الخ٣ُُم و ٦ظا ئٖضاص ال٣ىاةم  -

 اإلاالُت ؛

ً الخالُت ، اإلاؿخ٣بلُت ٦ما أهه ٌؿمذ باحغاء اإلا٣اعهت ؛ -  ٌؿخجُب اخخُاحاث اإلاؿدثمٍغ

اط ال٣غاع ٌؿاهم في جدؿحن حؿُحر اإلاإؾؿت مً زال٫ ٞهم أًٞل للمٗلىماث التي حك٩ل أؾاؾا الجس -

غاٝ اإلاهخمت باإلاٗلىمت اإلاالُت ؛  وجدؿحن اجهالها م٘ مسخل٠ ألَا

 ٌؿهل ٖملُت مغا٢بت الخؿاباث التي جغج٨ؼ ٖلى مباصب مدضصة بىيىح ؛ -

ً ألاحاهب ال ؾُما في مجاالث  - ٌصج٘ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ هٓغا الؾخجابت اخخُاحاث اإلاؿدثمٍغ

 ؛4اإلاداؾبت اإلاالُت "

                                                           
 .٤33 ط٦غه، م مبمغح٘ ؾ،نمؿٗىص نض٣ًي وآزغو  - 1
 .218 ، مهغ، م01(، "مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت"، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، 2010ٍٖبض الىانغ مدمض الؿُض صعوَل) - 2

3 Le système comptable Financier, (2009) , Ministres des Finances , de la comptabilité ENAG , Editions , Alger, p 06 .   
، حامٗت ( ، ئق٩الُت الخىخُض اإلاداؾبي ، مجلت الباخث ، الٗضص ألاو٫ ، مجلت جهضع ًٖ الخ٣ى١ و الٗلىم الا٢خهاصًت2002بً بلُٛث اإلاضوي ) 4

 . 57، م  وع٢لت
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ـ "ًًمً جُب٤ُ  - مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت اإلاخٗامل بها صولُا مما ًضٖم قٟاُٞت الخؿاباث و ج٨َغ

 الث٣ت في الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت ؛

 ؛1اوسجام الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي اإلاُب٤ في الجؼاةغ م٘ ألاهٓمت اإلاداؾبُت الٗاإلاُت " -

ً "ٌؿمذ بم٣اعهت ال٣ىاةم اإلاالُت للمإؾؿت م٘ مإؾؿت أزغي جيخمي لىٟـ  - ال٣ُإ ؾىاء صازل الَى

 أو زاعحه أي م٘ الضو٫ التي جُب٤ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ؛

سُت اإلاٗخمضة في  - ٌٗخمض ٖلى ال٣ُمت الٗاصلت في ج٣ُُم أنى٫ اإلاإؾؿت باإلياٞت ئلى الخ٩لٟت الخاٍع

حر مٗلىماث مالُت ح٨ٗـ الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي للمإؾؿت ؛ جي مما ٌؿمذ بخٞى  اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ج٣ضًم نىعة واُٞت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت مً زال٫ اؾخدضار ٢ىاةم مالُت حضًضة جخمثل  -

ىت و حُٛحر ألامىا٫ الخانت باإلياٞت ئلى حضو٫ خؿاباث الىخاةج خؿب  في ٢اةمت ؾُىلت الخٍؼ

ُٟت"  . 2الْى

 الفسع الثاوي : ملىماث الىظام املداطبي املالي

 ًلي:  ما في اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام م٣ىماث جخمثل خُث وأؾـ م٣ىماث هٓام ٞل٩ل      

ت -1  اإلاؿدىضًت: "اإلاجمٖى

 مؿدىض ٩ًىن مهضعه البض وان مداؾبي  ٢ُض ،٩ٞل اإلاداؾبُت الضٞاجغ في ال٣ُض أؾاؽ اإلاؿدىض َٗخبرو              

 الىاخُت صخُذ مً ٚحر ٢ُض مؿدىضاث بضون  الضٞاجغ في ٢ُض أي ٌٗخبر بظل٪ و اإلاٗىُت الجهاث مً مٗخمض عؾمي

 .3والٛحر" اإلايكاة بحن زالٝ وكىب خالت في به ٌٗخض ٞال ال٣اهىهُت،

ت -2 ت: "اإلاجمٖى   الضٞتًر

خى٠٢ الٗملُاث ٢ُض ًخم التي السجالث و الضٞاجغ مً مداؾبي هٓام ل٩ل أن الق٪    ٖضص اإلاالُت ٞحها، ٍو

 ًخُلبها التي والسجالث الضٞاجغ مً وهىا٥ وحجمها، ٖملُاتها َبُٗت ٖلى ميكاة ٧ل في الضٞاجغ والسجالث أهىإ

 ٖلى اإلاداؾبي حغي الٗٝغ التي جل٪ أو اإلاٗجي البلض قغ٧اث و ميكاث في الضٞاجغ بدىُٓم الخام الىٓام ال٣اهىوي

ت حؿمى و ئمؿا٦ها  ال٣ُض ألاولى، ٦ضٞتر بضٞاجغ ٖلحها ًُل٤ ما أو ال٣اهىهُت اإلاداؾبُت بالضٞاجغ ألاولى اإلاجمٖى

ت اإلاغاؾالث، أما صٞتر و الجغص صٞتر و الُىمُت الٗامت ُت اإلاداؾبُت الضٞاجغ هي و الثاهُت اإلاجمٖى  ٖلى ٞهي الٗٞغ

م  مجها اإلاداؾبي الىٓام مً عةِؿُا حؼءا حك٩ل بهٟتها يغوعي  مؿ٨ها أن ئال ٖلحها ًىو لم ال٣اهىن  أن مً الٚغ

 .4ألازغي" ؤلاخهاةُت والسجالث الضٞاجغ ومسخل٠ ألاؾخاط صٞتر

 

                                                           
  57مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م ، بً بلُٛث اإلاضوي  1
غ 2008َاع١ ٖبض الٗالي خماص ) 2  .  91 ضاع الجامُٗت ، مهغ ، مالاإلاالُت الضولُت الخضًثت ، ( ، صلُل اإلاداؾب ئلى جُب٤ُ مٗاًحر  الخ٣اٍع
، م لليكغ الث٣اٞت صاع م٨خبت ،"اإلاالُت اإلاداؾبت هٓام مسغحاث"(،2002) اخمض مدمىص ئبغاهُم - 3 ٌ٘  .76 والخىػَ
تراٝ و ال٣ُاؽ في اإلاالُت اإلاداؾبت " ، (2002) وآزغون الخُالي هاجي ولُض - 4  . 92 و الخىػَ٘، ٖمان، م لليكغ الىعا١ مإؾؿت " ؤلاٞهاح و الٖا
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 الخؿاباث:  هٓام "صلُل -

 مُٗىت صاللت الٗملُاث طاث في وعصث التي الخؿاباث حمُ٘ أؾماء جًم ٢اةمت أو ًٖ حضو٫  ٖباعة هى            

 مغقض هى اإلايكاة في اإلاداؾبي أع٢ام، ٞالضلُل أو عمىػ  في ممثلت ألاؾماء هظه ج٩ىن  و٢ض بٗض ُٞما جيكا ٢ض والتي

 الٗىانغ ألاعبٗت آلاجُت: مً أي ئلى اإلاداؾبي ال٣ُض جىحُه هدى الخؿاباث ماؾ٪ أو اإلاداؾب

 ألانى٫"؛ خؿاب -

 الخهىم؛ خؿاب -

 اإلاهغوٞاث؛ خؿاب -

 ؤلاًغاصاث. خؿاباث -

ت اإلاالُت ال٣ىاةم و البُاهاث ئٖضاص حؿهُل لٛغى  اؾخسضام ْل في إلاؿخسضمحها والؾُما والض٢ت اإلاالةمت بالؿٖغ

 .1الال٨تروهُت" اإلاداؾبت

 الضازلُت:  الغ٢ابت "هٓام -4

ت اإلايكاة في اإلاداؾبي الىٓام م٣ىماث ئخضي وهي                  اإلاخٗل٣ت اإلاداؾبُت مً ؤلاحغاءاث حٗجي مجمٖى

الضازلُت  اإلاغاحٗت وئحغاءاث بخل٪ اإلاؿدىضاث الخانت اإلاؿدىضًت الضوعةو  اإلاداؾبُت اإلاؿدىضاث جهمُم ب٨ُُٟت

  2اإلاكغوٕ" أنى٫  ٖلى يمان اإلاداٞٓت و اإلاداؾبُت بالضٞاجغ الدسجُل صخت مً للخأ٦ض اإلاخبٗت والخاعحُت

 اإلاداؾبي: للىٓام "اإلاىٟظون -5

ت وهم                  الىٓام ًًمجها التي اإلاداؾبُت الضوعة زُىاث جىُٟظ ًخىلىن  الظًً اإلاداؾبحن مجمٖى

 أصاء الٗاملحن وج٣ُُم ٖلحها والغ٢ابت اإلايكاة أنى٫  ٖلى باإلاداٞٓت ئحغاءاجه الخانت ومخابٗت اإلايكاة في اإلاداؾبي

بها الٗملُاث حسجُل ئحغاءاث جخاب٘ اإلاداؾبي للىٓام اإلاداؾبُت بالضوعة واإلا٣هىص ٞحها وجدلُلها  اإلاالُت وجبٍى

ت  يمً اإلاداؾبُت والسجالث الضٞاجغ في وحسجُلها  اإلايكاةصازل  جضاولها ًخم اإلاؿدىضاث مً مخ٩املت مجمٖى

ٟىن  أًًا وحكمل ألاصاء، مً ٖالُت ب٨ٟاءة الٗمل حؿُحر يمان ج٨ٟل ٞٗالت ع٢ابت لخد٤ُ٣  الٗاملىن ٖلى اإلاْى

 . 3الىٓام" زُىاث بدىُٟظ الخانت ألاحهؼة

  اإلاؿاٖضة: ألاحهؼة و "آلاالث -6

آلاالث  اؾخسضام ًخم اإلاداؾبي خُث الىٓام ئحغاءاث و زُىاث جىُٟظ في اإلااصًت اإلا٣ىماث مً حٗخبر وهي          

ب الدسجُل خُث مً اإلاداؾبُت إلاٗالجت البُاهاث غ الخخامُت ال٣ىاةم اإلاالُت وئٖضاص والخلخُو والخبٍى  والخ٣اٍع

 الال٨ترووي الخاؾب باؾخسضام أزحرا واهتهذ ٖضة بسُىاث اإلاٗالجت هظه مغث ألازغي، و٢ض والا٢خهاصًت اإلاالُت

                                                           
 . 92، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م الخُالي وآزغون هاجي ولُض - 1
 .74-73م:  -والخىػَ٘، م  لليكغ اإلاؿحرة صاع ، " اإلاالُت اإلاداؾبت " (،2005الخضاف وآزغون) مهُٟى ًًضال خؿام - 2
 . 75هٟـ اإلاغح٘ ، م  - 3
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ت مٗلىماث ٖلى الخهى٫  بُٛت اإلاداؾبُت البُاهاث هاةال مً ٦ما ومٗالجت في جدلُل  اإلاالةمت والض٢ت بالؿٖغ

 .1ال٣غاعاث" مىٟظي مً إلاؿخسضمحها

 املطلب الثالث: مميزاث الىظام املداطبي املالي وأهدافه

ؾِخم الخُغ١ في هظا اإلاُلب ئلى أهم ما ًمحز الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ًٖ باقي ألاهٓمت ألازغي مً حهت    

حن الخالُحن:  و٦ظا أهم ألاهضاٝ التي ٌؿمى هظا الىٓام ئلى جد٣ُ٣ها وطل٪ ٖبر الٟٖغ

 الفسع ألاول: مميزاث الىظام املداطبي املالي

 ت اؾخدضازاث أؾاؾُت وهي: ًخمحز الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بأعبٗ      

"اٖخماص الخل الضولي الظي ٣ًغ بخُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي للخُب٤ُ الٗالمي والظي ٌؿمذ للمداؾبت  -1

 بالؿحر م٘ ٢اٖضة جهىعٍت ومباصب أ٦ثر ج٠ُ٨ م٘ الا٢خهاص الجضًض وئهخاج مٗلىمت مٟهلت؛

إلاداؾبي الؾُما ج٣ُُم اإلاٗامالث وئٖضاص ال٨كٝى ئًًاح اإلاباصب وال٣ىاٖض التي ًجب أن حؿُحر الخُب٤ُ ا -2

ت في ال٣ىاٖض و٦ظا حؿهُل ٞدو  اإلاالُت، والظي ًدض مً مساَغ الخضزل ؤلاعاصي والالئعاصي باإلاٗالجت الُضٍو

 الخؿاباث؛

ً الخالُت واإلادخملت، الظًً ًمل٩ىن مٗلىماث مالُت ًٖ اإلاإؾؿاث ٖلى خض  -3 الخ٨ٟل باخخُاحاث اإلاؿدثمٍغ

 ؛2ؿ٣ت ٢ابلت لل٣غاءة وحؿمذ باإلا٣اعهت واجساط ال٣غاع"ؾىاء مي

"ئم٩اهُت اإلاإؾؿاث الهٛحرة جُب٤ُ هٓام مٗلىماحي ٢اةم ٖلى مداؾبت مبؿُت ٞهظه الخٛحراث هاحمت ًٖ  -4

الضوع اإلاىٍى للمداؾبت والتي ًجب ابخضاء مً جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي لً جغجبِ بالىا٢٘ الا٢خهاصي 

 اإلاٗامالث أ٦ثر مجها ًٖ َبُٗتها ال٣اهىهُت؛لهاجه 

 الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي هى هٓام للمٗلىمت اإلاالُت وطل٪ لتر٦حزه ٖلى الجاهب اإلاالي أ٦ثر مً الجاهب اإلاداؾبي؛ -5

ت مضي خؿً أصاء اإلاإؾؿت وهظا مً زال٫ حضو٫ خؿاباث الىخاةج؛ -6  ئم٩اهُت مٗٞغ

ىت، والتي  -7  3ج٩ىن ئما مىحبت أو ؾالبت؛الخٗٝغ ٖلى ويُٗت الخٍؼ

جىيُذ الُغ١ التي جم بها ٧ل مً الدسجُل اإلاداؾبي، وج٣ُُم الٗملُاث، و٦ظا جدضًض الُغ١ التي جم ٖلى  -

 أؾاؾها ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت، وهظا ٧له ٌؿهل ٖملُت اإلاغاحٗت. ٦ما اهه ٌؿهل ٖملُت مغا٢بت الخؿاباث 

م مٗلىماث جخمحز بالىيىح واإلا٣غوةُت ًم٨ً بىاؾُتها ئحغاء اإلا٣اعهاث ًم٨ً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي مً ج٣ضً -8

 واجساط ال٣غاعاث". 

 

                                                           
  75(، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م 2005الخضاف وآزغون) مهُٟى الضًً خؿام - 1
اث الجامُٗت،  –(، "اإلاداؾبت الٗامت ٦2013خىف ٖاقىع) - 2 ٣ا للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي"، صًىان اإلاُبٖى أنى٫ ومباصب والُاث ؾحر الخؿاباث ٞو

 .55-54م:  -، م02ٍ
 .55 ، مهٟـ اإلاغح٘ - 3
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 الفسع الثاوي : أهداف الىظام املداطبي املالي 

"حهضٝ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ئلى جدضًض ال٣ىاٖض اإلاكتر٦ت لخٟٔ وحم٘ وئٖضاص وج٣ضًم البُاهاث   

ت واإلاىٓماث الخايٗت إلاؿ٪ الضٞاجغ وطل٪ مً احل:   اإلاالُت مً الكغ٧اث الجؼاةٍغ

ىهُت التي ًجب ج٣ضًم نىعة ص٣ُ٢ت ًٖ الىي٘ اإلاالي وألاصاء والخٛحراث في اإلاغ٦ؼ اإلاالي، وهٓغا لاللتزاماث ال٣اه -

بُٗت وكاَها؛  أن جمثل هظه ال٨ُاهاث، وهٓغا لخىُٓمها وحجمها، َو

ىُا وصولُا وبحن ميكاة وأزغي؛ -  الؿماح للم٣اعهت اإلاىزى١ بها لىٟـ اإلايكاة في ٞتراث مسخلٟت َو

ت أًٞل للمداؾبت؛-  اإلاؿاهمت في الىمى والغبدُت للميكاة مً زال٫ مٗٞغ

ت أًٞل آلالُاث الا٢خه - ٗالُت ئصاعجه؛مٗٞغ ُت ٞو  اصًت التي جدضص هٖى

اإلاؿاهمت في ٞهم أًٞل لٗملُت نى٘ ال٣غاع وئصاعة اإلاساَغ لجمُ٘ اإلاكاع٦حن في الؿى١ بما في طل٪ للؿلُاث  -

 الٗامت؛

ً مً  - وكغ ما ٨ًٟي مً اإلاٗلىماث اإلاىزى١ واإلاىاٞؿت والجزحهت والكٟاٞت مما ٌؿاٖض ٖلى حصجُ٘ اإلاؿدثمٍغ

 ابٗت ال٩اُٞت ألمىالهم؛زال٫ يمان اإلاخ

جي مً اإلاٗلىماث  - غ ؤلاخهاءاث الا٢خهاصًت والخؿاباث وال٣ُإ الخام ٖلى اإلاؿخىي الَى اإلاؿاهمت في جٍُى

ٗت ؛   الهامت اإلاىزى٢ت والؿَغ

بُت  - ٘ الا٢خهاصًت مً احل ئٖضاص ال٣غاعاث الًٍغ "خٟٔ مىزى١ وقامل لجمُ٘ اإلاٗامالث وأٖما٫ اإلاكاَع

اص  لت؛ بهٟت هؼحهت ٖو

ض في الاحؿإ مً زال٫ جىخُض ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت؛ -  الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث ؾٝى حؿخُٟض وجٍؼ

أن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ًيسجم جماما م٘ ألاصواث الخالُت التي ٖاصة ما ج٩ىن بخ٩لٟت مىسًٟت  -

٤ هٓام الترمحز"  .1حضا وئٖضاص البُاهاث اإلاالُت وج٣ضًم وزاة٤ ًٖ ٍَغ

"٦ما حهضٝ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في ألاؾاؽ ئلى وي٘ أصواث جخ٠ُ٨ والبِئت الجضًضة للجؼاةغ التي جىلضث      

ٖلى ازغ ؤلانالخاث الا٢خهاصًت والٗال٢اث الاعجباٍ ًت الجضًضة لها. زانت صزىلها قغا٦ت م٘ الاجداص الاعوبي، 

بت اإلالخت في جلبُت والخ٣ضم اإلالخّى الظي ًمحز اإلاٟاوياث م٘ اإلاىٓمت ا لٗاإلاُت للخجاعة، أي٠ ئلى طل٪ الٚغ

ً اإلادلُحن أو الضولُحن، ألامغ الظي  خاحاث اإلاؿخٗملحن الجضص للمٗلىمت اإلاداؾبُت واإلاالُت زانت اإلاؿدثمٍغ

جي  أصي ئلى مماعؾت يُٛا ا٢خهاصًا ٖلى الؿلُاث الٗمىمُت للخعجُل بٗملُت ؤلانالح اإلاسُِ الَى

 .2للمداؾبت"

 
                                                           

ىُت في ْل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض"، )مسٟي أمحن - 1 ال٢خه ، "مداؾبت اإلاإؾؿاث الَى جي  للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بالجؼاةغ ٖو اإلالخ٣ى الَى

  . 14-13م: –، م   2013حاهٟي  14و   13باإلاٗاًحر الضولُت ،حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم  ،ًىمي 
 . 53-52م:  -م، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، (2013ٖاقىع)٦خىف  - 2
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  املطلب السابع: مجاالث جطبُم الىظام املداطبي املالي

ت مً اإلاإؾؿاث ئلى جبجي الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي والتي جخمثل في:   "ًلؼم اإلاكٕغ الجؼاةغي مجمٖى

حن الظًً ًسًٗىن لل٣اهىن الخجاعي واإلاخمثلحن في اإلاإؾؿاث الٗمىمُت  ٧ل مً ألاشخام الُبُُٗحن واإلاٗىٍى

لِ و٦ظا الخٗاوهُاث واإلاإؾؿاث اإلاىخجت للؿل٘ والخضماث الؿى٢ُت. ٦ما ًلؼم ال٨ُاهاث أو ألال٢خهاص اإلاسخ

 آالجُت بمؿ٪ اإلاداؾبت اإلاالُت: 

 اإلاإؾؿاث الخانت لل٣اهىن الخجاعي؛ -1

ت ئطا ٧اهىا  -2 ت أو الٛحر الخجاٍع حن اإلاىخجىن للؿل٘ أو الخضماث الخجاٍع ألاشخام الُبُُٗىن أو اإلاٗىٍى

 ث ا٢خهاصًت مبيُت ٖلى ٖملُاث مخ٨غعة؛ ًماعؾىن وكاَا

حن الخايٗحن لىٓام اإلاداؾبت اإلاالُت بمىحب هو ٢اهىوي أو جىُٓمي؛  -3  ٧ل ألاشخام الُبُُٗىن أو اإلاٗىٍى

ضص مؿخسضمحها ووكاَها الخض اإلاٗحن أن  -4 ٦ما ًم٨ً ٦ظل٪ لل٨ُاهاث الهٛحرة التي ال ًخٗضي ع٢م أٖمالهم ٖو

 .1جمؿ٪ مداؾبت مالُت مبؿُت"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اع ال٣اهىوي للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي م٘ اإلاٗاًحر ُٞما ًسو اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت اإلاداؾب - 1 ُت ٖمغ ٢مان ومغاص ٖلت، "مضي جىا٤ٞ ؤلَا

ال٢خه باإلاٗاًحر الضولُت"، حامٗت ٖبض الخمُض بً باص جي  "الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بالجؼاةغ ٖو حاهٟي  14و13 ًىمي مؿخٛاهم، -ٌـالضولُت"، اإلالخ٣ى الَى

 . 10، م2013
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 املبدث الثاوي: واكع جطبُم الىظام املداطبي املالي في الجصائس

ؾجهخم في هظا الجؼء بدؿلُِ الًىء ٖلى أهم اإلاؿبباث التي أصث ئلى جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي              

ومغاخل اهجاػه، و٦ظا مخُلباث جُب٣ُه. ئياٞت ئلى ئبغاػ أهم الخدضًاث والٗغا٢ُل التي ج٠٣ أمام جُب٣ُه 

ت.   وقغوٍ هجاخه، وفي ألازحر الخٗٝغ ٖلى او٩ٗاؾاجه ٖلى اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

 املطلب ألاول: أطباب ظهىز الىظام املداطبي املالي ومساخل اهجاشه

هىا٥ ٖضة أؾباب أصث ئلى ْهىع الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، و٦ظا مغاخل اهجاػه ؾىداو٫ الخُغ١ الحها          

 ٖلى الىدى الخالي:

 : أطباب ظهىز الىظام املداطبي املالي  الفسع ألاول 

 ْهىع الىٓام اإلاداؾبي بالجؼاةغ هظ٦غ مجها ما ًلي:هىا٥ ٖضة أؾباب أصث ئلى      

ت واإلاداؾبُت اإلاُب٣ت غ :  الا٢خهاصًت التي قهضتها الجؼاةالخدىالث  -1 غ ٧اٞت الىٓم ؤلاصاٍع ئن الخاحت ئلى جٍُى

اصة واإلاىاٞؿت ٖلى اإلاؿخىي الضولي في ْل اهٟخاح الؿى١  في اإلاإؾؿت الؾُما أن هظه ألازحرة حؿعى ئلى الٍغ

 مجها جبجي وجُب٤ُ اإلاماعؾاث الٗاإلاُت في هظا اإلاجا٫؛ ًخُلب

 حصجُ٘ الاؾدثماع ب٩اٞت أق٩اله:  -2

               ً اإلادلُحن  ئن الخىحه هدى جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت مً قاهه َمأهت اإلاؿدثمٍغ

خماص ٖلى ال٣ُاؽ اإلاداؾبي واخدؿاب ألاعباح واٖخماص ا  ل٣ىاةم اإلاالُت الخخامُت؛وألاحىبُحن، مً زال٫ الٖا

 ٞخذ اإلاجا٫ الاؾدثماعي في ال٣ُإ اإلاالي: -3

ل٣ض أنبذ بام٩ان ال٣ُإ الخام ئوكاء أو ال٣ُام بأٖما٫ ال٣ُإ الٗام في ْل جُب٤ُ اإلاٗاًحر              

 اإلاداؾبُت الضولُت وو٣ٞا لل٣ىاهحن والىهىم الخىُٓمُت اإلاٗمى٫ بها في مجا٫ الازخهام؛

 ئحغاء الخدلُل اإلاالي في اإلاإؾؿاث:  ؾهىلت -4

خُث ًل٣ى اإلادلل اإلاالي في الجؼاةغ ؾىاء ٧ان صازل اإلاإؾؿت أو زاعحها نٗىبت ٦بحرة في ئحغاء                

جدلُل مالي مخ٩امل بؿبب ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت الخخامُت )اإلاحزاهُت، حضو٫ خؿاباث الىخاةج، اإلالخ٣اث خؿب 

جي الظي الاإلاسُِ اإلاداؾبي ال غ للمدلل اإلاالي اإلاٗلىماث اإلاالُت ال٩اُٞت وبهىعة مِؿغة ومباقغة، ٦ما  َى ًٞى

ًًُغه ئلى ئٖاصة حك٨ُل اإلاحزاهُت اإلاداؾبُت لًُ٘ محزاهُت مالُت جسضم أهضاٝ الخدلُل اإلاالي. ئياٞت ئلى طل٪ 

هذ ػمىُت أو م٩اهُت هٓغا ًهٗب ٖلى اإلادلل ج٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت مً زال٫ اإلا٣اعهت ؾىاء ٧ا

سُت ٣ِٞ مما ًجٗل ٖملُت اإلا٣اعهت ٚحر مم٨ىت في هظه  جي ٖلى الخ٩لٟت الخاٍع خماص اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى اٖل

 الٓغوٝ؛ 
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 ؾهىلت الاهضماج في الا٢خهاص الٗالمي:  -5

الخباص٫ الخغ في ئن جى٢ُ٘ اجداص قغا٦ت م٘ مسخل٠ الضو٫ ألاحىبُت وما ًىجغ ٖىه مً ٞخذ إلاىا٤َ            

٘ صعحت م٣غوةُت اإلاٗلىماث التي  الجؼاةغ ًخُلب مً الجؼاةغ الالتزام بخُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لٞغ

ضاصها بلٛت مداؾبُت ٖاإلاُت ومىخضة؛  جدخىحها ال٣ىاةم اإلاالُت الخخامُت لضي اإلاإؾؿاث ألاحىبُت، هٓغا إٖل

٤ أؾـ واضخت:  -6  ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت ٞو

٤ أؾـ               مً أهم مؼاًا جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت في الجؼاةغ هى الخهى٫ ٖلى ٢ىاةم مالُت زخامُت ٞو

 .1واضخت ومٟهىمت لضلى مخسظي ال٣غاعاث"

 الفسع الثاوي: مساخل اهجاش الىظام املداطبي املالي

جي للمداؾبت زال٫ ؾىت           ممىلت مً ٢بل البى٪  2001"ل٣ض بضأث ؤلانالخاث خى٫ اإلاسُِ الَى

جي للمداؾبت ئلى هٓام مداؾبي مالي ًخىا٤ٞ واإلاُُٗاث  الضولي، بالخٗاون م٘ الٗضًض مً الخبراء واإلاجلـ الَى

 الا٢خهاصًت الجضًضة )بِئت ومخٗاملىن(مً زال٫ زالزت مغاخل ٧اهذ ٖلى الىدى الخالي:

جي للمداؾبت م٘ ئحغاء م٣اعهت  بِىه وبحن اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت، زم حصخُو مجا٫ جُب٤ُ اإلاسُِ الَى

غ مكغوٕ مسُِ مداؾبي حضًض.ٚحر أن جهاًت اإلاغخلت ألاولى ٧ان ٢ض ؾب٤ وان ويٗذ زالر زُاعاث  جٍُى

جي اإلاداؾبت وجدضًض ؤلانالخاث، وطل٪ بخ٨ُُٟه م٘  غ، جمثلذ أوال في ؤلاب٣اء ٖلى جغ٦ُبت اإلاسُِ الَى للخٍُى

ت )خؿب ٢غاع اجسظ بمىحب مغؾىم وػاعي اليكاَاث اإلاإؾؿت ال٣ابًت وال خؿاباث اإلاىخضة للمجمٖى

، و٧ان الخُاع الثاوي ًخمثل في يمان بٌٗ اإلاٗالجاث م٘ الخلى٫ الخ٣ىُت مً 1999الهاصع في أ٦خىبغ  42ع٢م

جي  َٝغ مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت. أما الخُاع الثالث ٞهى اهجاػ وسخت حضًضة للمسُِ الَى

ٖهغهه ق٩له باألزظ في الخؿبان اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت. و٢ض جم جبجي هظا الخُاع ألازحر مً للمداؾبت م٘ 

جي للمداؾبت في احخماٖه اإلاى٣ٗض في   2"٢50/09/2001بل اإلاجلـ الَى

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت بً ٢ىىهت ) - 1 ، بىاص عهُى" 02صعاؾت خالت بمإؾؿت جغاوـ ٦ىا٫ -(، "الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي وآزاعه ٖلى م٩ىهاث ال٣ىاةم اإلاالُت2014/2015هىاٍع

 08-07م:  -ٚلحزان، م اإلاغ٦ؼ الجامعي ، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر
٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي٦2013خىف ٖاقىع) - 2 -52م:  -، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه "، SCF(، "اإلاداؾبت الٗامت أنى٫ ومباصب والُاث حؿُحر الخؿاباث ٞو

53. 
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 املطلب الثاوي: متطلباث جطبُم الىظام املداطبي املالي 

حك٩ل مجاالث الخُب٤ُ الجاهب الٗملي مً احل جد٤ُ٣ الهضٝ مً ئصماج البِئت اإلادلُت بالبِئت          

٣هض بمخُلباث الخُب٤ُ هى ما ًيبغي ٖلى اإلاإؾؿاث اإلاهىُت والهُئاث اإلاهخمت باإلاداؾبت  الضولُت، ٍو

حرها أن ج٣ىم به مً احل جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُ ت الضولُت، وما ًغجبِ واإلاإؾؿاث والجامٗاث، واإلاٗاهض ٚو

لُه ٞان مخُلباث الخُب٤ُ جخمثل أؾاؾا في ما ًلي:   بها بك٩ل ؾلُم، و٦ٟاءة، ٖو

 الخأهُل الٗلمي والٗملي:  -01

ملُا ل٩ُىن ٢اصع ا ٖلى          اإلاداؾب هى اإلاٗجي بالضعحت ألاولى بالخُب٤ُ لظل٪ البض مً جأهُله ٖلمُا ٖو

 بك٩ل ؾلُم ولخأهُلهم ٖلى اإلاماعؾت الصخُدت البض مً: جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت 

بُت ووعقاث ٖمل للمداؾبحن ومض٣٢ي الخؿاباث؛  -2  ٣ٖض صوعاث جضٍع

 جًمً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت واإلاغاحٗت في امخداهاث اإلاداؾبحن ال٣اهىهُحن؛ -3

ـ مٗاًحر اإلاداؾب -4 ما٫ ل٩ي جخًمً جضَع غ مىاهج ٧لُاث الا٢خهاص وألٖا   ت الضولُت؛جٍُى

 ألاهٓمت وال٣ىاهحن الىاْمت للمداؾبت: -5

ًدخاج جُب٤ُ اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت أؾـ ٢اهىهُت حؿدىض ئلحها اإلاإؾؿاث التي ؾخُب٣ها وجخلخو       

بُت، ال٣اهىن الخجاعي الخ...؛  ٗاث الًٍغ  أهم اإلاباصب ُٞما ًلي: الدكَغ

 ٩ٍىن طل٪ مً زال٫:صوع مجلـ اإلاداؾبت وحمُٗاث اإلاداؾبحن: و  -6

 اٖخماص اإلاٗاًحر والٗمل ٖلى جُب٣ُها ووكغها ٖلى هُا١ واؾ٘؛ -6-1     

 ئ٢امت أًام صعاؾُت، وهضواث ومكاع٧اث لخٗمُم ووكغ هظه اإلاٗاًحر في اإلاُضان؛ -6-1    

 ال٣ُام بضعاؾاث وأبدار  مخٗل٣ت بمضي مالةمت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ونٗىبت جُب٣ُها؛  - 6-3    

غ اإلاإؾؿاث:  -7  جٍُى

غ          ؾِخم جُب٤ُ اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت ٖلى مسخل٠ اإلاإؾؿاث لظل٪ ًيبغي ٖلحها أن ج٣ىم بخٍُى

 هٓامها اإلاداؾبي مما ًخىا٤ٞ م٘ الىٓام الجضًض؛

الم:  -8 صوع ؤلٖا  

ٟت، مً زال٫       الىؾاةل اإلاخاخت لضًه  لإلٖالم صوع أؾاسخي في ئًها٫ اإلاٗلىمت بهىعتها الصخُدت الٛحر مٍؼ

.1مما ٌؿهل جُب٤ُ هظه اإلاٗاًحر ٖلى هُا١ واؾ٘"  

 

 

 

                                                           
٠ امُىت) - 1 ٤ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ان(، "2013/2014صٍع الت مإؾؿت صعاؾت خ –الح الىٓام اإلاداؾبي في الجؼاةغ وج٠ُُ٨ ال٣ىاةم اإلاالُت ٞو

    41-40، حامٗت مؿخٛاهم، م م: جسغج م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااؾتراجداص الخٗاوهُاث الٟالخُت مؿخٛاهم"، مظ٦غة 
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 املطلب الثالث: جددًاث جطبُم الىظام املداطبي املالي  وشسوط هجاخه 

ؾىدىاو٫ في هظه الجؼةُت أهم الٗىاة٤ التي اٖتريذ جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي مً حهت، و٦ظا     

 .أهم قغوٍ هجاح هظا الىٓام مً حهت أزغي 

 الفسع ألاول: جددًاث جطبُم الىظام املداطبي املالي  

ل وهظه اإلاضة ؾخ٩ى              جي ٧ان مىظ و٢ذ ٍَى ن ٖاة٣ا أمام جُب٤ُ ئن جُب٤ُ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، ومً بحن أهم الخدضًاث التي ؾخىاحهه ما ًلي:

جي وئج٣اجهم له ًهٗب ٖملُت  -1 حٗىص الخبراء اإلاداؾبُحن واإلاهىُحن ٖلى جُب٤ُ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 الاهخ٣ا٫ مىه ئلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 

ي٠ٗ  -ؾبحن واإلاهىُحن والا٧اصمُحن مً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖضم الخم٨ً الجُض مً الخبراء واإلادا -2

ت في اإلاإؾؿت والتي حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى اإلاداؾبت الٗامت  ألاهٓمت الدؿحًر

ت بؿبب ٖضة اٖخباعاث مجها الؿلى٦ُت  -3 نٗىبت جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في البِئت الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ

 ؛ي حاء بها الىٓام والتي ال جخىا٤ٞ والبِئت مثال ال٣ُمت الٗاصلت ومجها اإلاٟاهُم الجضًضة الت

ت زانت اإلاخىؾُت والهٛحرة مجها  -4 ل والاهخ٣ا٫ ٖلى اٚلب اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ  ؛ضخامت ج٩ال٠ُ الخدٍى

اخخما٫ وحىص مكا٧ل حؿُحر ًت هٓغا لُٛاب الغؤٍت ؤلاؾتراجُجُت والخسُُِ الؿلُم للضزى٫ في جُب٤ُ  -5

 .1إلاداؾبي اإلاالي الجضًض"الىٓام ا

٦ما ًخى٢٘ أن ج٩ىن هىا٥ آزاع اًجابُت ٖىض جدىلها ئلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي خُث ًم٨ً جلخُو أهم هظه    

 آلازاع الاًجابُت ُٞما ًلي:

 "ٌؿهل مغا٢بت خؿاباث اإلاإؾؿت ألجها حؿدىض ئلى ٢ىاٖض مدضصة بىيىح؛  -1

 ٞغنت للمإؾؿاث مً احل جدؿحن جىُٓمها الضازلي؛  -2

حلب الكٟاُٞت للمٗلىماث اإلاداؾبُت واإلاالُت اإلايكىصة في الخؿاباث وال٣ىاةم اإلاالُت ٖلى اٖخباع ان  -3

٤ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت"  ؛2ال٣ىاةم اإلاالُت جم ئٖضاصها ٞو

 "ٌؿاٖض اإلاإؾؿاث ٖلى الاؾدثماع ألاحىبي؛  -4

 مً ئحغاء م٣اعهت أًٞل خى٫ الىيُٗت اإلاالُت وألاصاء؛ًم٨ً  -5

هم ال٣ىاةم اإلاالُت مً َٝغ مؿخسضمحها؛ -6  ؾهىلت ٢غاءة ٞو

٤ اإلاٗاًحر الضولُت" -7  .3جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث التي ًيخجها الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٞو

                                                           
ال٢خه 2013ُٖكاف ًىؾ٠) - 1 جي خى٫ الىٓام اإلاداؾبي الجؼاةغي ٖو جي ئلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي"، اإلالخ٣ى الَى (، " مً اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 .10-09م:  -م، 2013حاهٟي  14و 13خٛاهم، ًىمي باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت، حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ، مؿ
٠ امُىت) - 2  .28 ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م(، 2013/2014صٍع
 . 45هٟـ اإلاغح٘، م - 3
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 الفسع الثاوي: شسوط هجاح الىظام املداطبي املالي 

ت مً مً احل جأ             هُل اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت لخبجي هظا الىٓام ًجب ٖلى الضولت ال٣ُام بمجمٖى

ت لىجاح اٖخماص الىٓام اإلاداؾبي الجضًض، والتي هلخهها في  ؤلانالخاث وؤلاحغاءاث التي هغاها في هٓغها يغوٍع

 الى٣اٍ آلاجُت:

 واإلاىخضًاث؛جىيُذ مٗالم هظا الىٓام مً ٧ل حىاهبه مً زال٫ الٗضًض مً اإلالخ٣ُاث  -1

ً وجاَحر الُلبت  -2 اعاث اإلاسخهحن والا٧اصمُحن لهظا الىٓام اإلاداؾبي الجضًض والاهُال١ في ج٩ٍى ً ؤلَا ج٩ٍى

 واإلاتربهحن خى٫ اإلاٗاًحر الجضًضة وخث الؿلُاث الٗمىمُت ٖلى جىُٓم صوعي المخداهاث مهىُت؛

ت اإلاالُت اإلاىاؾبت لخُُٛت ج٩ال٠ُ ئٖضاص هظا الىٓام؛  -3  جسهُو الايٞغ

مض حؿغ الخٗاون بحن اإلاإؾؿت والجامٗت ألهه مً قان الجامُٗحن واإلاتربهحن أن ٌؿاهمىا بك٩ل ٦بحر في  -4

ضم اؾخسضام ؾُاؾت الاهُىاء ٖلى اإلادُِ الخاعجي؛  ئزغاء البدث الٗلمي واإلاؿاهمت في بىاء اإلاإؾؿاث ٖو

٘ الن مٗٓم  -5 غ وجدٟحز اإلاإؾؿاث ٖلى جبجي مثل هظه اإلاكاَع ًجب ٖلى الضولت صٖم ٖملُاث البدث والخٍُى

اإلاإؾؿاث جغ٦ؼ في ٖملُاث بدثها ٖلى حاهب اإلاىخج وتهمل البدىر اإلاخٗل٣ت بأهٓمت الدؿُحر وج٨ىىلىحُا 

ت"  1اإلاٗلىماث الجؼاةٍغ

ت  املداطبي املالياملطلب السابع: اوعكاطاث جطبُم الىظام   على املإطظت الجصائٍس

 :ًلي ُٞما اإلاإؾؿاث في اإلاالي جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي مً اإلاخىزاة آلازاع أهم جلخُو ًم٨ً هىا٥          

 :املالي الاجصال على املالي املداطبي الىظام جطبُم جأثير

٤ اإلايكىعة اإلاٗلىماث "ئن       اإلاإؾؿت بحن الٗال٢ت َبُٗت حُٛحر ئلى جإصي الضولُت اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر ٞو

ً، اإلاىحهت اإلاٗلىمت ٖلى أؾاؾا بالتر٦حز اإلاالُت، ومؿخٗملي ٢ىاةمها  اإلاٗلىماث حكخمل أن ًجب بدُث للمؿدثمٍغ

ىانغ مُُٗاث ٖلى اإلاٗاًحر خؿب هظه ُت، وطاث ومٟهلت مخٗضصة ٖو  الضولي اإلاداؾبي اإلاُٗاع طل٪ ومثا٫ هٖى

ما٫ ع٢م جؼةتج ًخُلب الظي 14ع٢م  حهت مً ٌؿمذ بما الجٛغاُٞت واإلاىا٤َ اليكاٍ ٢ُاٖاث ٖلى والىدُجت ألٖا

 اإلاؿاهمحن وزانت للمؿدثمٍغً أزغي  حهت ومً اإلاإؾؿاث، خى٫  ويىخا أ٦ثر آعاء ئُٖاء مً اإلاالُحن للمدللحن

 واإلاسُِ اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام بحن اإلاالُت اإلاداؾبُت اإلاٗلىمت وجسخل٠ .اإلاإؾؿت لىا٢٘ أخؿً ٞهم مً أحل

جي اإلاداؾبي لى مؿخٗملحن هدى ٖضة جىحهها خُث مً الَى  الخا٫ ٖلُه ٧ان ما ٨ٖـ ٖلى اإلاؿدثمغون، عأؾهم ٖو

٤ جي اإلاداؾبي اإلاسُِ ٞو  مؿخٗملي عأؽ ٖلى اإلاسخلٟت بهُئاتها والضولت الًغاةب ئصاعة خؿبه الظي جأحي الَى

اصة هظه .واإلاالُت اإلاداؾبُت اإلاٗلىمت  ٦ما للمإؾؿاث، باليؿبت ج٩لٟت جمثل الاجها٫ ٢ُض اإلاٗلىماث حجم في الٍؼ

 بخدؿحن ججاعب مً والاؾخٟاصة الضازلُت بِئتها ئتث بٗض تهُللمإؾؿا ٌؿمذ اإلاالي الىٓام اإلاداؾبي اٖخماص أن

                                                           
1 , France Maghreb ,Alger(juin 2005) , Le réseau d’expert ,Séminaire en Nouveau plan comptable des entreprises et normalisation , p 32   



الىظسي للىظام املداطبي املالي إلاطاز                                                           ألاول الفصل   

 

19 
 

ُت ىُت اإلاإؾؿاث ٖلى ًجب اإلاٗلىماث اإلايكىعة لظل٪ هٖى  اإلاٗلىماث ئًها٫ ٖملُت في الىٓغ ئٖاصة الَى

 زال٫: مً الضولُت اإلاٗاًحر أصزلتها التي الجضًضة اإلاخُلباث مً زال٫ وطل٪ واإلاالُت، اإلاداؾبُت

 الخخامُت؛ اإلاالُت ال٣ىاةم همىطج -1     

 ال٣ُاُٖت؛ اإلاٗلىماث -2     

ُت -3       اإلاالخ٤؛ في ج٣ضًمها الىاحب اإلاٗلىماث هٖى

 اإلاالُت؛  البُاهاث ئٖضاص ػمً جدؿحن -4     

 .1الجضًض" اإلاداؾبي اإلاغح٘ ومخُلباث ًخأ٢لم بما الدؿُحر أهٓمت جهمُم -5     

 : املإطظت في املعلىماث أهظمت على املالي املداطبي الىظام جطبُم جأثير

 مً للخم٨ً اإلاداؾبُت أهٓمتها حُٛحر في للخ٨ٟحر اإلاإؾؿاث ٣ًىص اإلاداؾبُت الخُب٣ُاث حُٛحر "ئن 

ت حؿُحر حهت مً جهابام٩ا مٗلىماثأهٓمت  امخال٥ ٣ت اإلاُُٗاث مً مجمٖى  ججمُ٘ أزغي  حهت ومً ميؿ٣ت، بٍُغ

 .2الضولي" اإلاداؾبي اإلاغح٘ ًٖ مُلىبت مٗلىماث حضًضة

 جأثير التدكُم على الىظُفت املالُت:

ُٟت اإلاالُت ٖلى اٖخباع أن جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ًخم مً زال٫        "ًٓهغ الخأزحر ٖلى الْى

جي للمداؾبت اإلاُب٤ مىظ  اإلاداؾبحن في اإلاإؾؿت، وباٖخباع أن هإالء اإلاداؾبحن مخٗىصون ٖلى اإلاسُِ الَى

إلاداؾبي الاهجلىؾ٨ؿىوي ، ٞان حُٛحر هظا اإلاسُِ ئلى هٓام مداؾبي حضًض مؿخمض مً الىمىطج ا1976ؾىت 

جهم ٖلى  ومسخل٠ ٖىه جماما مً خُث ألاهضاٝ وال٣ىاٖض واإلاباصب اإلاداؾبُت، ًجٗل مً الًغوعي ئٖاصة ج٩ٍى

اإلاٗاًحر الجضًضة واإلاباصب وال٣ىاٖض ألاؾاؾُت لها، بما ٌؿهل مً ٖملُت جُب٣ُها وجغؾُش لضي اإلاداؾبحن التر٦حز 

 3ل٣اهىوي للخٗامالث التي ج٣ىم بها اإلاإؾؿت"ٖلى الىٓغة الا٢خهاصًت، ولِـ الك٩ل ا

 

 

 

 

                                                           
ما٫ الٗغبُت والضولُت اإلاٗانغة"، الضاع  (،2006ٖبض الىهاب ههغ ٖلي، شخاجت الؿُض شخاجت) - 1 "مغاحٗت الخؿاباث وخى٦مت الكغ٧اث في بِئت ألٖا

 .22 ، مهغ، م01الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘، ٍ
الم) نالحي - 2  هُل مخُلباث يمً م٣ضمت اإلاالي"، مظ٦غة اإلاداؾبي وجُب٤ُ الىٓام جبجي وآٞا١ الجؼاةغ في اإلاداؾبي ؤلانالح (، "أٖما2009/2010٫بٖى

ت،  الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة  .114 ، م ، الجؼاةغ03الجؼاةغ حامٗت الخجاٍع
ت - 3 اإلالخ٣ى ، "ب٨ُدل ٖبض ال٣اصع، ُٖاصي ٖبض ال٣اصع، "ؤلانالح اإلاداؾبي باٖخماص الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي وازغ طل٪ ٖلى البِئت الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ

جي  "الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بالجؼاةغ  ال٢خه باإلاٗاًحر الضولُت"، حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـالَى  .10، م2013حاهٟي  14و13ًىميمؿخٛاهم،  -ٖو
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 :   خالصت

ت ٚحر مهُأة بٗض بٗض صعاؾت جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي في الجؼاةغ، ًدبحن أن البِئت اإلاد اؾبُت الجؼاةٍغ

ؾخٗاب الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي. بدُث أن اإلاك٩ل ال ٨ًمً في جُب٣ُه، وئهما في مضي ئم٩اهُاث البِئت ال 

ت لىجاح  غ هظه ألازحرة بالك٩ل ال٩افي ٖلى بٌٗ اإلاخُلباث الًغوٍع ت. ئط ال جخٞى  الخُب٤ُ.الجؼاةٍغ
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  جمهُض:

تها اإلاإؾؿاث والتي        ئن ْهىع ٖملُت الخض٤ُ٢ وجُىعها ٧ان أمغا خخمُا هٓغا للخُىعاث التي ٖٞغ

اةٟها ػاصث نٗ ًم٨ً أن جًم ٖضص ٦بحر مً اإلاؿاهمحن، وم٘ جىؾ٘ وكاٍ هظه اإلاإؾؿاث ىبت وحكٗب ْو

ما٫ ؤلاصاع  غاٝ ألازغي للبُاهاث اإلاالُت التي جهضعها هظه ة. مغا٢بت اإلاال٥ أٖل ًٞال ًٖ طل٪ ػاصث خاحت ألَا

اإلاإؾؿاث، ٞٗملُت الخض٤ُ٢ حٗخبر ألاصاة الٟٗالت التي لجا ئلحها اإلاال٥ إلاغا٢بت أٖما٫ مً أو٧لذ ئلحهم ؤلاصاعة 

وؾالمت البُاهاث اإلاالُت، والاَمئىان ٖلى الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت وهدُجت مً حهت وللخأ٦ض مً صخت 

 وكاَها مً حهت أزغي.

ومً هظا اإلاىُل٤ ٞان هظا الٟهل ؾُدىاو٫ في ئَاع مٟاهُمي مٟاهُم مخٗل٣ت بٗملُت الخض٤ُ٢ مً       

أهىإ ٖملُت الخض٤ُ٢ خؿب  زال٫ الخُغ١ ئلى أهم الجىاهب اإلالمت بهظه اإلاهىت، ٦ما ًدىاو٫ هظا الٟهل ٦ظل٪

ت الهُئت التي ج٣ىم  الخهيُٟاث اإلاسخلٟت لها اهُال٢ا مً الؼواًا التي ًىٓغ مجها لهظه الٗملُت، وباألزو مً ػاٍو

 بها، باإلياٞت ئلى الخُغ١ ئلى ال٣اةم بهظه الٗملُت.

 

 وجد٣ُ٣ا إلاا ؾب٤ ؾُدىاو٫ هظا الٟهل الى٣اٍ الغةِؿُت آلاجُت:    

 ؛لخض٤ُ٢ا أؾاؾُاث خى٫ و٫: اإلابدث ألا  -

 اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت .الخض٤ُ٢ مً زال٫ اإلابدث الثاوي:  -
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 لتدكُمأطاطُاث خىل ااملبدث ألاول: 

خي وجأزحراجه، ومً جم ئبغاػ أهم             ٣ًطخي هظا اإلابدث بابغاػ أهم مٟاهُم الخض٤ُ٢، و٦ظا جُىعه الخاٍع

 أهىاٖه.

خياملطلب   ألاول: مفهىم التدكُم وجطىزه التاٍز

٠ بٗملُت الخض٤ُ٢ ٦ما أن هظه ألازحرة ٢ض قهضث             ل٣ض ازخلٟذ وحهاث الىٓغ ُٞما ًسو الخٍٗغ

سُا ٖبر مغوع الؼمً وهظا بضوعه أصي ئلى جؼاًض هظه وحهاث، لظل٪ ؾىداو٫ في هظه الجؼةُت  جُىعا جاٍع

خي مً حهت زاهُت ٦ما ًلي:   الخٍٗغ٠ بٗملُت الخض٤ُ٢ مً حهت وجُى   عها الخاٍع

 الفسع ألاول: مفهىم التدكُم 

٠ الخض٤ُ٢ خؿب ازخالٝ وحٗضص وحهاث هٓغ احٗل٣ض حٗضصث              اإلاسخهحن الظًً ٧ان لهم ًٞل ٦بحر ٍع

، :٠  ومً ابغػ هظه الخٗاٍع

و٦ظل٪ الضٞاجغ اإلاداؾبُت الخانت "ٖباعة ًٖ ٞدو ألاهٓمت الغ٢ابُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث  الخض٤ُ٢ :     

والخغوج مً هظا الٟدو بغأي ٞجي مداًض ًض٫  ،٣ا للمٗاًحر الضولُت اإلاٗتٝر بهاباإلاإؾؿت ٞدها هٓامُا مُاب

 .1ًٖ مضي نض١ ال٣ىاةم اإلاالُت "

٩ي الخض٤ُ٢ ٖلى اهه:       ٦ما ٖٝغ مٗهض اإلاداؾبحن ال٣اهىهحن ألامٍغ

٣ت مىٓمت للخهى٫ بمى          ُت ٖلى أصلت و٢غاةً ؤلازباث بسهىم ما هى مثبذ بالضٞاجغ " ٍَغ يٖى

والسجالث خى٫ ألاخضار الا٢خهاصًت للمكغوٕ وج٣ُمها للخأ٦ض مً صعحت الخمازل بحن ما هى مثبذ وهظه 

غاٝ اإلاُٗىت"  .2ألاخضار؛ وه٣ل الىخاةج ئلى ألَا

ٝغ ٖلى اه      مؿخ٣ل ومداًض ألي مإؾؿت بٌٛ "ٞدو للمٗلىماث والبُاهاث اإلاالُت مً ٢بل شخو  ه  ٖو

الىٓغ ًٖ هضٞها وق٩لها وحجمها، ٢هض حم٘ وج٣ُُم أصلت و٢غاةً ئزباث مىزى١ ٞحها وئًها٫ هدُجت الٟدو 

 . 3والخد٤ُ٣ ئلى مؿخسضمي اإلاٗلىماث"

ٝغ أًًا ٖلى اهه: "مسخل٠ ؤلاحغاءاث التي ًدبٗها شخو مؿخ٣ل مداًض مإهل لخجمُ٘ وج٣ُُم ألاصلت       ٖو

ُت خى٫ مٗلىماث م٣ُمت حٗىص ئلى مإؾؿت مُٗىت وطل٪ لٛغى ال٣ُام بأزظ ال٣غاع اإلاىاؾب خى٫ عأًُه الثبىج

                                                           
 .09 (،  "ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث"، صاع البضاًت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ألاعصن، م2010ػهحر الخضعب) -1
 . 8 والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ألاعصن، م(، " جض٤ُ٢ الخؿاباث "،صاع ػهغان لليكغ 2012ؾٗىص ٧اًض) -2
ت الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘، 2009ٍوآزغون) ؿٗضممدمض ًٞل  - 3  .17 ، ألاعصن، م01(، "صعاؾت مخٗم٣ت في جض٤ُ٢ الخؿاباث"، صاع ٦ىىػ اإلاٗٞغ
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في صعحت الٗال٢ت اإلاىحىصة بحن هظه اإلاٗلىماث وال٣ىاٖض التي ًجب ئجباٖها مً ٢بل اإلاإؾؿت وطل٪ للىنى٫ 

 .1ئلى ٢غاع جهاتي خى٫ هظه اإلاٗلىماث اإلا٣ُمت "

اإلاالُت ٌكمل ٖلى بدث وج٣ُُم جدلُلي واهخ٣اصي للسجالث وؤلاحغاءاث، وهىاحي  أًًا هى: "ٞدو ال٣ىاةم     

الغ٢ابت م٘ جدلُل اهخ٣اصي لألصلت اإلاؿخسضمت في جلخُو الٗملُاث اإلاسخلٟت للخغوج بغأي ٞجي مداًض ًٖ مضي 

 2صاللت ال٣ىاةم اإلاالُت للمغ٦ؼ اإلاالي وهخاةج الٗملُاث زال٫ ٞترة مُٗىت"

 غه ًدبحن بان ٖملُت الخض٤ُ٢ حكمل ٖلى زالزت ٖىانغ أؾاؾُت ًم٨ً جبُاجها في الك٩ل اإلاىالي:ومما ؾب٤ ط٦     

 : عملُت التدكُم) 1-2زكم ) الشكل

 

 

 

 

 

خماص ٖلى:  "، م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي الحظاباث في ظل البِئت الالكتروهُتجدكُم (، " 2014مهُٟى ًىؾ٠ ٧افي)اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبت، بااٖل

 .17 ، ٖمان، م1 لليكغ والخىػَ٘، َ

ٞمً زال٫ ٢غاءجىا للك٩ل الظي ًبحن ٖملُت الخض٤ُ٢ جبحن لىا بان هظه الٗملُت حكمل زالزت ٖىانغ أؾاؾُت    

غ؛ ٞأما الٟدو ٞى٣هض به الخأ٦ض مً صخت ٢ُاؽ الٗملُاث التي جم  وهي الٟدو والخد٤ُ٣ والخ٣ٍغ

بها وباليؿبت للخد٤ُ٣ ُٞٗجي مضي ئم٩اهُت الخ٨م ٖلى نال  خُت ال٣ىاةم اإلاالُت ومضي حسجُلها وجدلُلها وجبٍى

غ ُٞٗجي الجم٘ بحن الٟدو والخد٤ُ٣ أي بلىعة هخاةج  ما٫ زال٫ ٞترة مُٗىت أما الخ٣ٍغ مُاب٣تها لىخاةج ألٖا

غ م٨خىب ٣ًضم لألَغاٝ اإلاٗىُت.  الٟدو والخد٤ُ٣ وئزباتها بخ٣ٍغ

 

 

 

 

                                                           
 .17 ، م1 لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، َ(، " جض٤ُ٢ الخؿاباث في ْل البِئت الال٨تروهُت"، م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي 2014مهُٟى ًىؾ٠ ٧افي) -1
 .21 ، م01(، " جض٤ُ٢ الخؿاباث"، اإلا٨خبت الجامُٗت، ٖمان، 2011ٍ)ىصًانالؾامي مدمض الى٢اص، لإي مدمض  - 2

        

 التقرير

 

 

 

 التحقيق

 عملية التدقيق

 الفحص
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خي للتدكُم  الفسع الثاوي: التطىز التاٍز

"الخض٤ُ٢ ٧لمت مكخ٣ت مً اللٛت الالجُيُت؛ وحٗجي الصخو الظي ًخدضر بهىث ٖا٫ خُث ًغح٘ أنل      

ٗىص  الخض٤ُ٢ ئلى ٖهغ صزى٫ الكغ٧اث الهىاُٖت ال٨بري ئلى خحز الىحىص، وجُىع م٘ جُىع جل٪ الهىاٖت، َو

ُث اهه أنبذ مً الًغوعي الخض٤ُ٢ في ق٩له البؿُِ ئلى الخُىع في الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بك٩ل أؾاسخي خ

، ٦ما هجض اهه في  1أن ٌٗهض ئلى شخو ٣ًىم بالخد٤٣ مً خؿً اؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلاخاخت لضي شخو آزغ"

ُٟت الخض٤ُ٢ خُث أن الخلُٟت ٖمغ بً الخُاب عضخي هللا ٖىه حٗل  الٗهغ ؤلاؾالمي ٢ض جمذ مماعؾت ْو

 . 2الغةِسخي ٧ان ا٦دكاٝ الٛل والخُأ"مىاؾم الدج ٞغنت لٗغى خؿاباث الىالة وجض٣ُ٢ها؛ والٛغى 

"٦ما هجض أن الٟغاٖىت في مهغ وؤلامبراَىعٍاث ال٣ضًمت في بابل والُىهان والغومان ٧اهذ جماعؽ هظه      

ٟحن مسخهحن هم ال٣ًاة م٩لٟحن مً ٢بل ؤلامبراَىع  ُٟت؛ ٟٞي الٗهغ الغوماوي ٧اهذ جىٟظ مً ٢بل مْى الْى

ا حهضٝ ٖاصة لٟغى بالخض٤ُ٢ في مسخل٠ اليكاَاث الخ غا قٍٟى ت م٣ضمحن في جهاًت اإلاهمت ج٣ٍغ ُت والخجاٍع ٞغ

ً وهظا الخُىع عاح٘ ٣ٖ3ىباث" ُٟت الخض٤ُ٢ ٖبر الٗهىع وزانت مىظ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ . ول٣ض جُىعث ْو

 ئلى الٗىامل آلاجُت:

هىع الثىعة الهىاُٖت؛    -    "جُىع ا٢خهاص الؿى١ ْو

ه  -   اصة حجم اإلاكغوٖاث ْو  ىع قغ٧اث أمىا٫ اإلاؿاهمت؛ٍػ

ٗاث؛  -    نضوع بٌٗ ال٣ىاهحن والدكَغ

ً مً الخالٖب بأمىالهم"  -    .4خماًت اإلاؿدثمٍغ

 

 

 

 

 

                                                           
 .10 ، ألاعصن، م01(، "جض٤ُ٢ الخؿاباث"، صاع الؼهغة لليكغ والخىػَ٘، 2012ٍؾٗىص ٧اًض) - 1
ت والٗملُت"، صاع واةل لليكغ والخىػَ٘، 2006ٍهاصي الخمُمي) -2  .18 ٖمان، م،  01(، "مضزل ئلى الخض٤ُ٢ مً الىاخُت الىٍٓغ
اع الىٓغي "، صاع واة –(،  " جض٤ُ٢ الخؿاباث 2012ئحهاب هٓمي وآزغون) -3  . 11 ، ٖمان، م01ل لليكغ والخىػَ٘، ٍؤلَا
٤ُ مهُٟى أبى ع٢بت وآزغون) -4  .14 ، ٖمان،  م 01" جض٤ُ٢ ومغاحٗت الخؿاباث "، صاع ال٨ىضي لليكغ والخىػَ٘ ، ٍ (،2014جٞى
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  املطلب الثاوي: أهمُت التدكُم

ت مخٗضصة مً الجهاث التي حٗخمض اٖخماصا ٦بحرا ٖلى      جخمثل أهمُت الخض٤ُ٢ في اٖخباعه وؾُلت جسضم مجمٖى

في اجساط ٢غاعاتها أو عؾم زُُها اإلاؿخ٣بلُت زهىنا ئطا جم اٖخماص البُاهاث اإلاداؾبُت البُاهاث للمكغوٕ 

مً حهت مداًضة أو مؿخ٣لت ًٖ ئصاعة اإلاكغوٕ مما ًضٖم الث٣ت ٞحها مً ٢بل جل٪ الجهاث التي ًم٨ً 

 جىيُدها في الك٩ل اإلاىالي:

 : أهمُت التدكُم) 2 -2(الشكل زكم

 

 

 

 

 

 

 

 09، ٖمان، م1"، صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ، ٍ ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث الىٓغي والٗملي(،  "2009)زالض عاٚب الخُُب وآزغون املصدز:

   

ًدبحن لىا مً زال٫ الك٩ل أٖاله أن هىا٥ ٖضة حهاث حؿخُٟض مً ٖملُت الخض٤ُ٢، خُث ًم٨ً  

 قغخها ٖلى الىدى الخالي:

"أهمُت الخض٤ُ٢ باليؿبت إلصاعة اإلاكغوٕ: حٗخمض هظه ؤلاصاعة ٖلى البُاهاث اإلاداؾبُت التي جسضم للغ٢ابت  -    

ًت ٖالُت، وال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بالخسُُِ ئهما حٗخمض والخسُُِ في اإلاؿخ٣بل لخد٤ُ٣ أهضاٝ اإلاكغوٕ ب٨ٟا

اٖخماصا أؾاؾُا ٖلى البُاهاث اإلاداؾبُت الصخُدت لغؾم الخُِ والؿُاؾاث بك٩ل مد٨م وص٤ُ٢، ولِـ 

٤ ٞدهها مً ٢بل هُئت ٞىُت مداًضة.  هىا٥ مً يمان لصخت وص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت ئال ًٖ ٍَغ

ؿترقضون  أهمُت الخض٤ُ٢ باليؿبت للمال٥ -    واإلاؿخسضمحن: جلجا هظه الُاةٟت ئلى ال٣ىاةم اإلاالُت اإلاٗخمضة َو

ت الىي٘ اإلاالي للىخضاث الا٢خهاصًت ومضي مخاهت مغ٦ؼها اإلاالي الجساط ال٣غاعاث، الًم٨ً أن ًخم  بُاهاتها إلاٗٞغ

 .1طل٪ ئال ئطا ٧اهذ هظه ال٣ىاةم صخُدت وص٣ُ٢ت"

الٗما٫: حٗخمض هظه الى٣اباث ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت الصخُدت والض٣ُ٢ت "أهمُت الخض٤ُ٢ باليؿبت لى٣اباث  -    

 لغؾم الؿُاؾت الٗامت لألحىع وجد٤ُ٣ مؼاًا الٗما٫.

                                                           
 . 09زالض عاٚب الخُُب و آزغون ، " ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث الىٓغي و الٗملي " مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  - 1

املشروع إدارة  

 

 أهمية التدقيق
 تخصيص الموارد نقابة العمال

االقتصاد الوطني والهيئات 

 الحكومية

االقتصادرجال  املالك واملستخدمني  
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أهمُت الخض٤ُ٢ باليؿبت لخسهُو اإلاىاعص: ٌؿاٖض الخض٤ُ٢ في جسهُو اإلاىاعص اإلاخاخت بأًٞل ٦ٟاًت  -    

ض الُلب ٖلحها ، ٞاإلاىاعص الىاصعة جدخٟٔ بها الىخضاث الا٢خهاصًت مم٨ىت إلهخاج الؿل٘ والخضماث التي ًٍؼ

 ال٣اصعة ٖلى  

اؾخسضامها بأًٞل ٦ٟاًت والتي جٓهغها البُاهاث اإلاداؾبُت الٓاهغة في ال٣ىاةم اإلاالُت اإلاٗخمضة ، ئط أن 

 البُاهاث 

غ اإلاداؾبُت الٛحر ص٣ُ٢ت والتي لم جسً٘ للخض٤ُ٢ جسٟي في َُاتها ئؾغاٞا وجدى٫ صون   جسهُو.والخ٣اٍع

ه  -   أهمُت الخض٤ُ٢ باليؿبت لغحا٫ الا٢خهاص: اػصاص اهخمام هظه الُاةٟت بال٣ىاةم اإلاالُت اإلاٗخمضة وما جدٍى

جي وعؾم بغامج الخُِ الا٢خهاصًت وحٗخمض ص٢ت  مً بُاهاث مداؾبُت في جدلُلها وج٣ضًغ الضزل الَى

 .ج٣ضًغاتهم و٦ٟاءة بغامجهم ٖلى ص٢ت البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاٗخمضًً ٖلحها

جي: ًسضم الخض٤ُ٢ الهُئاث الخ٩ىمُت  -   أهمُت الخض٤ُ٢ باليؿبت للهُئاث الخ٩ىمُت والا٢خهاص الَى

جي بهٟت ٖامت ٦ىدُجت لخضمتها وأهمُتها للٟئاث الؿاب٣ت الظ٦غ، ئط أنبدذ مهىت الخض٤ُ٢  والا٢خهاص الَى

ىُت، وزانت ما مً ٖىامل الجهًت الا٢خهاصًت واإلاالُت، وزحر ٖىن للضولت في ؾبُل جد٤ُ٣ أ هضاٞها الَى

اهُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لهم" حر الٞغ  . 1ًخهل بدىمُت ا٢خهاصها وعٞ٘ مؿخىي مِٗكت مىاَىحها، و٦ظا جٞى

  

                                                           
 . 25-24م  -، ٖمان، م01كغ والخىػَ٘، ٍللي(، "ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث الٗملي"، صاع اإلاؿحرة 2011عأٞذ ؾالمت مدمىص، اخمض ًىؾ٠ ٧لبىهت) - 1
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  املطلب الثالث : معاًير التدكُم وأهدافه 

ت ٧ىجها جً٘ اإلاباصب ألاؾاؾُت التي ًجب أن                     ًلتزمىا بها ٖىض حٗخبر مٗاًحر الخض٤ُ٢ يغوٍع

مماعؾت مهىت الخض٤ُ٢ و٦ظل٪ جُب٤ُ آلُاجه و مهامه مً أحل جد٤ُ٣ أهضاٝ اإلاإؾؿت ، خُث نىٟذ هظه 

حن أؾاؾحن وهما ألاهضاٝ الخ٣لُضًت و الخضًثت و ؾىىضح ٧ل مً هظه اإلاٗ اًحر و ألاهضاٝ ٖلى ألازحرة ئلى هٖى

 :الىدى الخالي

 الفسع ألاول : معاًير التدكُم

اث عةِؿُت مخٗاٝع ٖلحها مً َٝغ حمُ٘                 اع الٗام إلاٗاًحر الخض٤ُ٢ مً زالزت مجمٖى ًخ٩ىن ؤلَا

 طوي الٗال٢ت بمجا٫ الخض٤ُ٢ ، و ًم٨ً جىيُدها في الك٩ل اإلاىالي :

 ( : ًمثل ملخص ملعاًير التدكُم3-2الشكل زكم )

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى : مدمض أمحن ماػون ) املصدز : الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي مً مىٓىع اإلاٗاًحر الضولُت و مضي ئم٩اهُت " ( ، 2011-2010مً ئٖضاص الُالبت بااٖل

ت ، جُب٣ُها في الجؼاةغ   . 21، م  03جسهو مداؾبت وجض٤ُ٢، حامٗت الجؼاةغ " ، مظ٦غة جسغج م٣ضمت لىُل قهاصة ماحؿخحر ، ٢ؿم الٗلىم الخجاٍع

 

اث عةِؿُت ، خُث تهخم 03هالخٔ مً الك٩ل ع٢م )      ( أهه جم ج٣ؿُم مٗاًحر الخض٤ُ٢ ئلى زالزت مجمٖى

ت الثاهُت بدىُٟظ ئحغاءاث الخض٤ُ٢   ت ألاولى مً اإلاٗاًحر بالصخو اإلاض٤٢ و نٟاجه ، بِىما تهخم اإلاجمٖى اإلاجمٖى

غ اإلاغاح٘ مً خُث الك٩ل و اإلاًمىن .و لهظا حؿمى  ت الثالثت بخ٣ٍغ  ؤلاحغاةُت ، خُث تهخم اإلاجمٖى

 معايير التدقيق المتعارف عليها

العمل امليداين معايري معايري عامة  معايري إعداد التقرير 

الكفاءة املهنية  -  

االستقالل و احلياد -  

  بذل العناية املهنية الالزمة  -

التخطيط السليم للتدقيق و اإلشراف  -
 املالئم على املساعدين 

 فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية  -

  مجع أدلة اإلثبات الكافية و املالئمة -

 

إعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ  -
 احملاسبية واملعايري احملاسبية املتعارف عليها

اإلفصاح الكايف و املناسب  -  

الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية  -
 املتعرف عليها

إبداء الرأي الفين يف القوائم املالية   -
 كوحدة واحدة  
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ش   -02-04و الجضًغ بالظ٦غ ُٞما ًسو مٗاًحر الخض٤ُ٢ ل٣ض جم ئنضاع ٢غاع وػاعي مً َٝغ وػاعة اإلاالُت بخاٍع

ىُت للخض٤ُ٢ ، خُث جسو هظه اإلاٗاًحر بالضعحت ألاولى اإلاض 2016 ٤٢ الخاعجي و ًم٨ً حاء بأعبٗت مٗاًحر َو

 جىيُدها ٦ما ًلي :

ت للتدكُم4-2الشكل زكم )  ( : ًمثل املعاًير الجصائٍس

 

 

  

 

 

 

 

 

خماص ٖلى :املصدز   : مً ئٖضاص الُالبت بااٖل

Ministre  des finances , Ordre des experts comptables algériens, discision 02 , du 04/02 /2016  . 

( ًدبحن بأن للجؼاةغ أعبٗت مٗاًحر للخض٤ُ٢ ، خُث نضعث هظه ألازحرة في قهغ ماعؽ 04للك٩ل ع٢م ) ٢غاءجىامً 

و اإلاؿمى باألخضار الالخ٣ت إل٢ٟا٫ الخؿاباث في ئَاع جض٤ُ٢ ال٨كىٝ  560للٗام اإلااضخي . باليؿبت للمُٗاع 

٦ُض الخاعحُت بهضٝ الخهى٫ ٖلى أصلت ٞحهخم بمٗالجت اؾخٗما٫ اإلاض٤٢ إلحغاءاث الخأ 505اإلاالُت . أما اإلاُٗاع 

داث ال٨خابُت ٞهى ًخٗل٤ بأصلت ؤلازباث و ؤلا٢ىإ ، في خحن ًخٗل٤ اإلاُٗاع  و ألازحر  210مثبخت. أما مُٗاع الخهٍغ

 بىاحباث اإلاض٤٢ مً هاخُت الاجٟا١ م٘ ؤلاصاعة خى٫ أخ٩ام مهمت الخض٤ُ٢ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  مٗاًحر الخض٤ُ٢ الجؼاةٍغ

560اإلاُٗاع  

الالخ٣تألاخضار   

 505اإلاُٗاع 

الخأ٦ُضاث 

 الخاعحُت 

 580اإلاُٗاع 

داث  الخهٍغ

 ال٨خابُت

 210اإلاُٗاع 

اجٟا١ خى٫ 

 أخ٩ام مهمت
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 الفسع الثاوي : أهداف التدكُم 

حن مً ألاهضاٝ وهما الخ٣لُضًت      جُىعث أهضاٝ الخض٤ُ٢ م٘ جُىع الؼمً بدُث ًم٨ً الخمُحز بحن هٖى

 والخضًثت، و ًم٨ىىا ئًًاخها ٦ما ًلي : 

 ( : أهداف التدكُم5-2الشكل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى ٦خاب : زالض اإلاهضع   ، "ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث الىٓغي و الٗملي"عاٚب الخُُب و آزغون ،: مً ئٖضاص الُالبت بااٖل

 . 11، م  2009، صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ و الخىػَ٘ ، ٖمان ،  01ٍ

 

بالخمًٗ في الك٩ل أٖاله هجض أن هىا٥ أهضاٝ مهمت لٗملُت الخض٤ُ٢ ، خُث جم جهيُٟها ئلى أهضاٝ        

ُٟت خُث هجض أن خضًثت وأهضاٝ ج٣لُضًت و بظل٪ وؿخيخج بأن  أهضاٝ الخض٤ُ٢ جُىعث بخُىع هظه الْى

ت ، أما ألاهضاٝ الخضًثت أو ما ًُل٤ ٖلحها  ألاهضاٝ الخ٣لُضًت ٢ض اه٣ؿمذ بضوعها ئلى أهضاٝ عةِؿُت و زاهٍى

حها ئياٞت ئلى الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ٖضة أهضاٝ أزغي  باألهضاٝ اإلاخُىعة ٣ٞض قملذ ألاهضاٝ الخ٣لُضًت بىٖى

 ٤ أ٢صخى ٦ٟاًت ئهخاحُت مم٨ىت .مً بُجها جد٣ُ

 

 

 

 أهضاٝ الخض٤ُ٢

 ألاهضاٝ الخ٣لُضًت ألاهضاٝ الخضًثت

ُت ألاهضاٝ الغةِؿُت  ألاهضاٝ الٟٖغ

الخأ٦ض مً صخت ونض١ _ 

البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاثبخت 

 بالضٞاجغ.

_ ئبضاء عأي ٞجي مداًض 

ت ًٖ  ٌؿدىض ٖلى أصلت ٢ٍى

مضي مُاب٣ت ال٣ىاةم 

 اإلاالُت للمغ٦ؼ اإلاالي .

 

_ ا٦دكاٝ ألازُاء والٛل 

 و ج٣لُل ٞغم اعج٩ابها .

مهلخت  _ مؿاٖضة

بت في جدضًض مبلٜ  الًٍغ

بت  ... الًٍغ

مغا٢بت الخُت و مخابٗت _ 

جىُٟظها ، و مضي جد٤ُ٣ 

ألاهضاٝ و جدضًض الاهدغاٞاث 

 و أؾبابها و َغ١ مٗالجتها .

_ جد٤ُ٣ أ٢صخى ٦ٟاًت 

 ئهخاحُت مم٨ىت و أ٢صخى ٢ضع

اهُت ألٞغاص  مم٨ً مً الٞغ

 اإلاجخم٘ .
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 املطلب السابع: أهىاع التدكُم

هىا٥ الٗضًض مً ألاؾـ التي ًخم ٖلى أؾاؾها جهي٠ُ ٖملُاث الض٤ُ٢ ئلى ٖضة أهىإ ًم٨ً جبُاجها في      

 الك٩ل اإلاىالي:

 : أهىاع التدكُم(6-2)الشكل زكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى: اخمض خلمي حمٗت ) املصدز: ٣ا للمٗاًحر الضولُت للخض٤ُ٢(، "2015مً ئٖضاص الُالبت بااٖل "، صاع نٟاء اإلاضزل ئلى الخض٤ُ٢ والخأ٦ُض ٞو

 50 -41، ألاعصن، م م: 02لليكغ والخىػَ٘، ٍ

أهىإ الخض٤ُ٢ جسخل٠ بازخالٝ مً زال٫ ٢غاءجىا للك٩ل أٖاله واإلاىضح ألهىإ الخض٤ُ٢ هجض بان         

٩ىن ب٣ىة ال٣اهىن والازخُاعي ٨ٖـ طل٪.ما مً  جهيُٟاجه، "ٞىجض مً خُث صعحت ؤلالؼام الخض٤ُ٢ ؤلالؼامي ٍو

ال٩امل ِٞكمل ٧اٞت الخؿاباث والٗملُاث ٖلى الىُا١ ًى٣ؿم ئلى جض٤ُ٢ ٧امل وجض٤ُ٢ حؼتي. ٞأما خُث 

؛ "٦ما هجض مً خُث الخى٢ُذ الخض٤ُ٢ 1الخؿاباث ٣ِٞ" ٨ٖـ الجؼتي الظي ًغج٨ؼ ٖلى الخض٤ُ٢ في بٌٗ

الجهاتي والخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ ٞأما الجهاتي ٩ُٞىن بٗض اهتهاء الٟترة اإلاُلىب جض٣ُ٢ها أما اإلاؿخمغ ٩ُٞىن بهىعة 

اعاث اإلاُضاهُت للمإؾؿت مدل الخض٤ُ٢، ومً خُث صعحت الكمى٫ ومضي اإلاؿإولُت  ٤ الٍؼ مؿخمغة ًٖ ٍَغ

ٗاصي والخض٤ُ٢ لٛغى مٗحن. الٟغ١ بُجهما ٨ًمً في أن الىٕى الثاوي ًغج٨ؼ ٖلى مىيٕى مدضص ٞىجض الخض٤ُ٢ ال

وأزحرا أهىإ الخض٤ُ٢ مً خُث الهُئت التي ج٣ىم به هجض  2لخد٤ُ٣ هضٝ مٗحن ٖلى ٨ٖـ الىٕى ألاو٫"

ازل الخض٤ُ٢ الضازلي والخض٤ُ٢ الخاعجي خُث أن الخض٤ُ٢ الضازلي هى وكاٍ ج٣ُُمي مؿخ٣ل ًيكأ ص

                                                           
 23-22م م: مغح٘ ؾب٤ ط٦غه  ، ،  "(، "ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث2010ػهحر الخضعب) - 1
 24-23، مهغ، م م: 01(، "ألاؾـ الٗلمُت والٗملُت إلاغاحٗت الخؿاباث"، الضاع الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘، 2014ٍمدمض مهُٟى ؾلُمان) - 2

 أهىإ الخض٤ُ٢

 

 الهُئت التي ج٣ىم به

 

الكمى٫ صعحت 

ومضي اإلاؿإولُت 

 في الخىُٟظ

مً خُث 

 الخى٢ُذ

مً خُث  صعحت ؤلالؼام

 الىُا١

جض٤ُ٢ 

 ئلؼامي

جض٤ُ٢ 

 ازخُاعي 

جض٤ُ٢ 

 ٧امل

جض٤ُ٢ 

 حؼتي

جض٤ُ٢ 

 صازلي

جض٤ُ٢ 

 زاعجي

جض٤ُ٢ 

لٛغى 

 مٗحن

جض٤ُ٢ 

 جهاتي

جض٤ُ٢ 

 مؿخمغ

جض٤ُ٢ 

 ٖاصي
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ت حٗمل ٖلى ٢ُاؽ و ج٣ُُم ٞٗالُت وؾاةل لخض٤ُ٢ الٗملُاث ٦سضمت لإلصاعة و اإلاإؾؿت  هى وؾُلت ع٢ابُت ئصاٍع

هى الٟدو خُاها مهُلح الخض٤ُ٢ اإلاؿخ٣ل ، و "أما الخض٤ُ٢ الخاعجي ًُل٤ ٖلُه أ  ،1الغ٢ابت ألازغي "

إلاثبخت بالضٞاجغ و السجالث و مٟغصاث ال٣ىاةم الاهخ٣اصي اإلاىٓم ألهٓمت الغ٢ابت الضازلُت و البُاهاث اإلاداؾبُت ا

خماص ٖلحها للضاللت ٖلى اإلاغ٦ؼ   ٞىُا مداًضا ًٖ صخت ال٣ىاةم اإلاالُت و مضي ؤلٖا
ً
غ ًدخىي عأًا ضاص ج٣ٍغ اإلاالُت إٖل

 2اإلاالي للميكأة ". 

 املبدث الثاوي : التدكُم مً مىظىز املعاًير املداطبُت الدولُت 

حر  أوحهمً                 الدكابه بحن الخض٤ُ٢ الضازلي والخاعجي وحىص هٓام مداؾبي مالةم ٌٗمل ٖلى جٞى

ضاصاإلاٗلىماث  لى ٞدو السجالث  إٖل ال٣ىاةم اإلاالُت ولظل٪ ٨ٞالهما ٌٗخمض ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖو

 ا ًلي:والالتزاماث و٢ُمها، وفي هظا اإلابدث ؾىدىاو٫ طل٪ ٦م ألانى٫ جض٤ُ٢ ٖىانغ  وأًًااإلاداؾبُت 

 : جلُُم هظام السكابت الداخلُتألاول املطلب 

اإلاٟاهُم والجىاهب التي جغ٦ؼ ٖلحها ٖملُت  أهمٌٗخبر هٓام الغ٢ابت الضازلُت لضي الٗمُل مً                

خماص ٖلحها. ٞمً  غه مً بُاهاث ومٗلىماث مالُت ًم٨ً الٖا ًخطح مضي مهضا٢ُت  زاللهاالخض٤ُ٢، وطل٪ إلاا ًٞى

 ًلي: ، والتي ج٩ىن مً مؿإولُاجه ما3التي ٌٗخمض ٖلحها اإلاض٤٢" ؿتاإلاإؾهٓام اإلاٗلىماث في 

 "اإلاؿإولُت باليؿبت للغ٢ابت اإلاداؾبُت:      

ٌٗخبر مض٤٢ الخؿاباث مؿإوال ًٖ هٓام الغ٢ابت اإلاداؾبُت، ٧ىجها طاث الهلت بٗملُت الخض٤ُ٢ خُث          

 بالضٞاجغ اإلاثبخت اإلاداؾبُت ازخباع البُاهاث ئلى الهاصٞت الخيؿ٤ُ وؾاةل وحمُ٘ ، الخىُٓمُت الخُت حكمل

خماص وصعحت والخؿاباث، ٖىاًت زانت لهظا الىٕى مً الغ٢ابت  ًىلىا أنولظل٪ ًخىحب ٖلى اإلاض٣٢حن  ٖلحها، الٖا

مٗاًحر الخض٤ُ٢ للمض٤٢ ٞهم الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  أوضخذ٧ىجها طاث ازغ حىهغي في ٖملُت الخض٤ُ٢ لظل٪ 

غ اإلاداؾبُت واإلاالُت و٦ظا السجالث اإلاداؾبُت  الُغ١ الٟهم الجُض إلاسخل٠  ألحل اإلاؿخٗملت في مٗالجت الخ٣اٍع

 .4اإلاهمت واإلاؿدىضاث اإلاؿاهضة ومسخل٠ الخؿاباث التي جخًمجها البُاهاث اإلاالُت"

تؤلا للغ٢ابت  باليؿبت"اإلاؿإولُت   :صاٍع

                                                           
ت"، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘، ٍ -(، "جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغة 2009ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت) - 1  . 25، م02الىاخُت الىٍٓغ

ما٫ ، صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت ، ٖمان ، 2011ٍػاهض مدمض صًغي ) - 2  ت و ئصاعة ألٖا   . 167، م  01( ، الغ٢ابت ؤلاصاٍع

  55 ، مث " مغح٘ ؾب٤ ط٦غهلٗلمُت والٗملُت إلاغاحٗت الخؿاباا ألاؾـ(، 2014مدمض مهُٟى ؾلُمان ) 3 -
ما٫(، اإلاغاحٗت الخاعحُت 2013/2014بىزالٟت خُٟٓت) -4 ٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي"، مظ٦غة جسغج م٣ضمت يمً مخُلباث هُل  جهاًت الضوعة أٖل ٞو

 .67 ، بؿ٨غة،مزًُغ، حامٗت صة اإلااؾترقها
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توال ًٖ هٓام الغ٢ابت إ مض٤٢ الخؿاباث مؿٌٗخبر  ال               الن التزامه بهظا الىٕى مً اإلاؿإولُت  ؤلاصاٍع

 .1ًإزغ ٖلى بغهامج الخض٤ُ٢ الظي ٣ًىم بىيٗه مض٤٢ الخؿاباث" ٦بحرا الن وحىصه ال ٖبءًل٣ي ٖلُه 

 "اإلاؿإولُت باليؿبت للًبِ الضازلي: 

كمل            مً اإلاإؾؿت، أنى٫  خماًت الهاصٞت ئلى وؤلاحغاءاث الخيؿ٤ُ، وؾاةل وحمُ٘ الخىُٓمُت الخُت َو

ٗخمض الاؾخٗما٫، وؾىء والًُإ الازخالؽ  ، الٗمل ج٣ؿُم ٖلى أهضاٞه جد٤ُ٣ ؾبُل في الًبِ الضازلي َو

٠ ٖمل ًسً٘ خُث الظاجُت واإلاغا٢بت ٠ إلاغاحٗت ٧ل مْى  ٖلى ٌٗخمض ما٦ الٗملُت، جىُٟظ ٌكاع٦ه آزغ، مْى

 .2واإلاؿإولُاث" الازخهاناث والؿلُاث جدضًض

ىت  املطلب الثاوي: مساحعت خظاباث الخٍص

 والخهىم ٦ما ًلي: ألانى٫  كُغهابمً صخت ٖىانغ خؿاباث اإلاحزاهُت  بالخأ٦ض٣ًىم اإلاض٤٢ 

 الخد٤٣ مً الخثبُخاث:  -

هظه الٗىانغ حٗخبر ٢لُلت الخغ٦ت اإلاداؾبُت خُث حكخمل هظه الى٣ُت ٖلى ٖىانغ الاؾدثماعاث، ان             

ت اإلا٣ابال  الؾخٗمالها  ثفي اإلاإؾؿت ٧ىجها جمخاػ بالضوام لٗضة ؾىىاث صازلها ٖضا حسجُل الاهخال٧اث الؿىٍى

دو  وبٌٗ الخىاػالث التي جسو حؼء مً ٖىانغها خُث ًم٨ً ال٣ى٫ بان الخد٤٣ مً هظه الٗىانغ ٞو

 .3" ألازغي ٤٢ ؾهال م٣اعهت بب٣ُت الٗىانغ الٗملُاث زال٫ الضوعة ٌٗخبر للمض

 . 4"الخد٤٣ مً اإلاسؼوهاث: حكمل ٧ل الٗىانغ التي جمغ ٖلى اإلاسؼن"

 "الخد٤٣ مً الخ٣ى١ والضًىن: 

. ٧الخ٣ى١ التي جخ٩ىن مثال مً أعنضتهاخُث ًخىحب ٖلى اإلاض٤٢ الخد٤٣ مً الخ٣ى١ والضًىن ومً          

ى لت واإلاخىؾُت وال٣هحرة خؿاباث الٗمالء ، وخؿاباث الخٍؼ ت ...الخ، والضًىن التي جخ٩ىن الضًىن الٍُى

 .5"ألاحل

                                                           
1- KHELASSI REDDA 2007)  ( ; L’audit interne opérationnel، 2eme Edition، Edition Houma، Algérie، p 71 

  69ط٦غه، م ب٤(، مغح٘ ؾ2013/2014ت)بىزالٟت خُٟٓ - 2
مظ٦غة جسغج م٣ضمت يمً "، (، "ازغ اإلاغاحٗت الخاعحُت ٖلى مهضا٢ُت اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت باإلاإؾؿت الا٢خهاصًت 2008/2009ٖمغ صًلمي)  -3

 . 65، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت، مُل قهاصة اإلااحِؿترهاث مخُلب
  73، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م(2013/2014ت)بىزالٟت خُٟٓ -4
اع  –(، "اإلاغاحٗت وجض٤ُ٢ الخؿاباث 2003مدمض تهامي َىاهغ، مؿٗىص نض٣ًي) -5 اث الجؼ  ؤلَا اةغ، الىٓغي واإلاماعؾاث الخُب٣ُُت"، صًىان اإلاُبٖى

 . 156الجؼاةغ، م
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 :ألامىا٫"الخد٤٣ مً عؤوؽ 

ً باليكاٍ في ٢ُإ مٗحن ًإصي  ج٨ٟحر  ئن          مإؾؿت بك٩ل ٢اهىوي مٗغوٝ وب٣ٗض  ئوكاء ئلىاإلاؿدثمٍغ

غاًًٝمً خ٣ى١ ٧ل  جأؾِـ ج٩ىن  أؾهم ئلىوج٣ؿم  أمىالهماإلاؿاهمت ُٞه. خُث ٣ًضم اإلاؿاهمىن  ألَا

دضص في ْلها ٖضص   أؾهممً  ًخأ٦ض أن. لظا ًجب ٖلى اإلاض٤٢ أؾهمهخهت ٧ل واخض مجهم ب٣ضع مؿاهمخه، ٍو

ضصها ومً ج٣ُُمها بك٩ل ؾلُم وحسجُلها بما ًخىا٤ٞ م٘  مً  أًًا والخأ٦ضاإلاداؾبُت  اإلاباصبالكغ٧اء ٖو

 . 1"ألامىا٫الخد٤٣ مً عؤوؽ  والخؿاةغ الىاججت ًٖ لألعباحالخىػَ٘ الؿلُم 

ت مً اإلاغاخل، والتي  ٞالخد٤٣ مً الٗىانغ الؿاب٣ت مً ٢بل اإلاض٤٢ ٩ًىن مً زال٫ اٖخماصه ٖلى مجمٖى

 ًم٨ً ط٦غها ٖلى الىدى الخالي:

 : والخد٤٣ "الىحىص     - 

 في ألانى٫ الىاعصة ٖىانغ مً حمُ٘ الخأ٦ض ئلى الا٢خهاصًت اإلاإؾؿت في الخؿاباث مغاح٘ ٌؿعى                

 اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام مً الىاججت اإلاٗلىماث أن خُث ٞٗال، الخخامُت اإلاىحىصة اإلاالُت ال٣ىاةم وفي اإلاحزاهُت

ش ٖىض مٗحن مبلٜ الؿلعي اإلاسؼون باليؿبت ئلى مثال ج٣غ  الخد٤٣ مً ئلى اإلاغاح٘ ِٞؿعى مُٗىت، و٦مُت مٗحن جاٍع

 .للمسؼون اإلااصي أو الٟٗلي الجغص زال٫ مً اإلاٗلىماث هظه

  :واإلاضًىهُت اإلال٨ُت     -

 هي ألانى٫  ٖىانغ ٧ل أن مً زال٫ الخأ٦ض مً الؿاب٤ البىض ٖلى ئجمامٌٗمل اإلاض٤٢ في هظا البىض               

 والضًىن  لها قغعي خ٤ هي الخ٣ى١  أو اإلاسؼوهاث في ٞالىخضاث اإلاخىاحضة ٖلحها، التزام والخهىم للمإؾؿت مل٪

غاٝ أزغي، ٞٗال مؿخد٣ت هي  الىاججت اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث وخ٣ُ٣ت نض١ جأ٦ُض ٖلى ٌٗمل بظل٪ ٞالخض٤ُ٢ إَل

                      .زاعحُت أم صازلُت ؾىاء ٖضًضة أَغاٝ ئلى ج٣ضم والتي لها، اإلاىلض هٓام اإلاٗلىماث ًٖ

  :الا٦خما٫ أو الكمىلُت-     

 هٓام ٖلى الًغوعي  مً باث في اإلاٗلىمت جىاٞغها الىاحب الٗىانغ أهم بحن مً الكمى٫  أن بما                

 اإلاٗلىمت هظه اخخىاء زال٫ مً جمذ التي ألاخضار ٧ل وقاملت ٖلى مٗبرة مٗلىماث جىلُض اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث

الخأ٦ض  ًيبغي الكمىلُت ئلى الىنى٫  وبُٛت الخضر، ئلى بهلت جمذ التي ألاؾاؾُت اإلاُُٗاث واإلاغ٦باث ٖلى اإلا٣ضمت

 هظه ججهحز أزغي ٖلى حهت ومً حهت، مً والسجالث الضٞاجغ في اإلاثبخت اإلاداؾبُت البُاهاث وصخت ص٢ت مً

                                                           
 .157 مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ،م، (2003مدمض تهامي َىاهغ، مؿٗىص نض٣ًي) -1
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حر ٌؿمذ بك٩ل البُاهاث  بحن مً ٌٗخبر والظي الخ٣ُ٣ُت للمإؾؿت، الىيُٗت ًٖ ومٗبرة قاملت مٗلىماث بخٞى

ُاء الخض٤ُ٢ أهضاٝ أهم  1اإلاداؾبُت" هٓام اإلاٗلىماث إلاسغحاث اإلاهضا٢ُت إٖل

  :والخسهُو "الخ٣ُُم     -

٣ا ألاخضار اإلاداؾبُت ج٣ُُم يغوعة ئلى البىض هظا زال٫ ٖملُت الخض٤ُ٢ مً تهضٝ              اإلاداؾبُت للُغ١  ٞو

 اإلاداؾبُت اإلاباصب م٘ اإلاٗىُت،وباوسجام الخؿاباث في الٗملُت هظه جسهُو زم اإلاسؼوهاث بها، وج٣ُُم اإلاٗمى٫ 

 ًلي: ما ًًمً قأهه مً البىض بهظا الهاعم الالتزام ئن .ٖاما ٢بىال اإلا٣بىلت

 والٛل؛ ألازُاء اعج٩اب ٞغم ج٣لُل -

 اإلاداؾبُت؛ باإلاباصب الالتزام - 

 .2أزغي  ئلى صوعة مً اإلاداؾبُت الُغ١  زباث  - 

  :وؤلاٞهاح الٗغى" -    

غاٝ حؿعى            ًٖ ومٗبرة مهضا٢ُت طاث ٖلى مٗلىماث الخهى٫  ئلى اإلاداؾبُت للمٗلىماث الُالبت ألَا

 والتي اإلاداؾبُت اإلاٗلىماث هٓام مسغحاث ٖلى هظه ألازحرة ئٞهاح زال٫ مً للمإؾؿت الخ٣ُ٣ُت الىيُٗت

٣ا أٖضث  اإلاٗلىماث هظه نئاإلاداؾبُت، واإلاباصب ًخماشخى ؾلُم بك٩ل ججهحزها وجم اإلاماعؾت اإلاهىُت، للمٗاًحر ٞو

 حهت ومً مىجهت، لها اإلاىلض الىٓام صازل جمذ التي الخُىاث صخت لُثبذ اإلاض٤٢ َٝغ مً ٢ابلت للٟدو حٗخبر

 .صازل اإلاإؾؿت مٗحن لىي٘ الخ٣ُ٣ي الخمثُل زال٫ مً مهضا٢ُتها مً لُخأ٦ض أزغي 

 الخالُت : بالٗملُاث اإلاض٤٢ ٣ًىم ؤلاَاع هظا في :اإلاداؾبي الدسجُل مُٗاع -     

 ؛ والخهىم ألانى٫ ٧اٞت ٖىانغ  ًسو ما في الدسجُالث صخت مً الخأ٦ض -

 .3الاهخال٧اث" حسجُل و الخُب٤ُ صخت مً الخأ٦ض -

 

 

                                                           
، ماحؿخحر قهاصة لىُل م٨ملت صاء هٓام الغ٢ابت الضازلُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت"،مظ٦غةأصوع اإلاغاحٗت في ج٣ُُم (، "2006/2007مُلىص) مٗؼوػ  -1

 . 16، ؾ٨ُ٨ضة، م1955اوث 20حامٗت
 . 75 ٤ ط٦غه، مب، مغح٘ ؾ(2013/2014ٓت)خُٟبىزالٟت  - 2
  75، مهٟـ اإلاغح٘  - 3
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 املطلب الثالث: مساحعت خظاباث التظُير

ت في خؿاباث الىخاةج       باء"الخد٤٣ مً اإلاٗلىماث اإلاىٍُى  ٩ًىن ٧الخالي: وألٖا

 الا٦خما٫:  -     

باءخُث ًجب حسجُل ٧اٞت الىىاجج                ُاءالخض٤ُ٢  مىيٕى ألجهااإلاخٗل٣ت بالضوعة  وألٖا مٗلىماث  إٖل

 مداؾبُت قاملت ًٖ الىيُٗت الخ٣ُ٣ُت للمإؾؿت 

 الىحىص:  -     

اع ٌٗمل اإلاض٤٢ في هظا                باءالىىاجج  أنٖلى الخد٤٣ مً  ؤلَا جخٗل٤ مباقغة باإلاإؾؿت، أي ج٩ىن  وألٖا

ا ٩ىن طل٪  َٞغ مً الىحىص  ًخأ٦ضل٩ل ٖملُت مؿدىض ج٣ىم ٖلُه وان  أنمً اإلاؿدىضاث خُث  خأ٦ضلباٞحها ٍو

 الٟٗلي للٗملُت .

 الخ٣ُُم:  -     

باءخُث جٓهغ الىىاجج               أنجهاةُت في ال٣ىاةم اإلاالُت الخخامُت مما ًيبغي ٖلى اإلاغاح٘  بأعنضة وألٖا

٣ا لُغ١ واضخت وزابخت مً ؾىت  ًخد٤٣ مً صخت ج٣ُُمها مً خُث بها وصخت مٗالجتها وج٣ُُمها. ٞو  ئلىجبٍى

 .أزغي 

 الدسجُل اإلاداؾبي:  -     

باءالخد٤٣ مً ؾالمت حسجُل  ئلىٌؿعى اإلاض٤٢              والىىاجج، والخ٣ُض باإلاباصب اإلاداؾبُت اإلا٣بلت  ألٖا

باءًجب حسجُل  ئط٢بىال ٖاما. ٣ا للمؿدىض اإلاضٖم لظل٪ وال ًيخٓغ اإلاداؾب  ألٖا ها ٞو والىىاجج خا٫ و٢ٖى

ت الضًً   . 1الخ٤ الىاجج ًٖ الٗملُت في الضوعة مىيٕى الخض٤ُ٢" أو حؿٍى

 

 

 

 

                                                           
  . 77م، ب٤ ط٦غه ؾ ، مغح٘(2013/2014بىزالٟت خُٟٓت) - 1
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س النهائي للتدكُم وخصائصه ئعداداملطلب السابع:  معاًير   التلٍس

غ                 ومسغحاث مضزالث له مٗلىماث هٓام أجها اٞتريىا لى لٗملُت اإلاغاحٗت مسغحاث بمثابت هى الخ٣ٍغ

ملُا، ٖلمُا مإهل ًٖ شخو جهضع م٨خىبت وز٣ُت ق٩ل في ٩ًىن   مضي خى٫  اإلاداًض الٟجي عأًه ُٞه ًبضي ٖو

 زاعحت حهاث َٝغ مً اؾخسضامه لٛغى الخ٣ُ٣ُت، اإلاالُت لىيُٗتها الخخامُت للمإؾؿت اإلاالُت ال٣ىاةم صاللت

 اإلاالُت ويُٗتهم ٖلى جإزغ ٢غاعاث يىةهٖلى  الجساط اإلاإؾؿت ًٖ

س النهائي للتدكُم  الفسع ألاول: معاًير ئعداد التلٍس

غ "ٌٗخبر                بٗملُت ال٣ُام ٖلى الىخُض الضلُل اإلاالُت ال٣ىاةم مؿخسضمي مً ل٨ثحر اإلاض٤٢ باليؿبت ج٣ٍغ

غ هظا ئٖضاص حضا اإلاهم ٞمً الخض٤ُ٢، ولظل٪ ٣ت الخ٣ٍغ ٩ي اإلاٗهض خ٤٣ ٣ٞض لظل٪ وجد٣ُ٣ا .مهىُت بٍُغ  ألامٍغ

ضاص ٖامت ٦اعقاصاث حٗخبر مٗاًحر أعبٗت للمداؾبحن ال٣اهىهُحن غ إٖل  ب٩ل الخىالي ٖلى اإلاٗاًحر هظه وجسخو الخ٣ٍغ

 ووخضة ؤلاٞهاح ٦ٟاًت اإلاداؾبُت، اإلاباصب جُب٤ُ في الثباث ٖضم ْغوٝ الهض١، ٢ُاؽ ئلى مُٗاع ؤلاقاعة مً

 :الخالي الىدى٫  ٖلى الخٟهُل ببٌٗ ألاعبٗت اإلاٗاًحر لهظه ؤلاَاع هظا في وهخٗغى .الغأي

ضالت نض١ إلا٣ُاؽ ؤلاقاعة مُٗاع       ٌكحر أن مض٤٢ الخؿاباث مً اإلاُٗاع هظا ًخُلب :اإلاالُت ال٣ىاةم ٖغى ٖو

غه في ٣ا جم ٢ض اإلاالُت ال٣ىاةم ٧اهذ ئطا ما ئلى ج٣ٍغ  اإلاخٗاٝع ( ٖاما ٢بىال اإلا٣بىلت اإلاداؾبُت للمباصب ٖغيها ٞو

ضالت نض١ ٦مُٗاع ٖاما ٢بىال اإلا٣بىلت اإلاداؾبُت للمباصب الخؿاباث مض٤٢ ًىٓغ ومهىُا .ٖلحها  ال٣ىاةم ٖغى ٖو

ٟاث مً زالُت ؾخ٩ىن  أجها اإلاالُت، أي ت الخدٍغ ٟاث ٧اهذ ؾىاء الجىهٍغ  أزُاء. أي مخٗمضة ٚحر جدٍغ

 ٌكحر أن اإلاُٗاع هظا ًخُلب :اإلاالُت ال٣ىاةم نض١ م٣ُاؽ جُب٤ُ في الثباث ٖضم لٓغوٝ ؤلاقاعة مُٗاع     

غه في الخؿاباث مض٤٢  الٟترة في اإلاداؾبُت اإلاباصب في جُب٤ُ الثباث ؤلاصاعة ٞحها جغاعي لم التي الٓغوٝ ئلى ج٣ٍغ

 عةِؿُحن هضٞحن جد٤ُ٣ ئلى مُٗاع الثباث حهضٝ .الؿاب٣ت اإلاداؾبُت الٟترة في مخبٗت ٧اهذ ٦ما الخالُت، اإلاداؾبُت

 :هما

ا، جأزحرا جخأزغ لم اإلاسخلٟت، الٟتراث بحن للم٣اعهت اإلاالُت ال٣ىاةم ٢ابلُت بأن الخأ٦ُض -     اإلاباصب  في بالخٛحر حىهٍغ

 اإلاباصب؛ جل٪ جُب٤ُ بُغ١  أو اإلاداؾبُت
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 اإلاداؾبُت ُٞجب اإلاباصب في الخٛحر لخضور هدُجت للم٣اعهت اإلاالُت ال٣ىاةم ٢ابلُت ٖلى حىهغي  جأزحر وحىص خالت في

٣ت طل٪ ئلى الخاالث هظه في اإلاض٤٢ ٖلى غ مٗاًحر مجن الثالث اإلاُٗاع مىاؾبت ًخُلب بٍُغ  اإلاٗلىماث ج٩ىن  أن الخ٣ٍغ

٣ت ال٣ىاةم في الىاعصة غه" في اهخهى ٞاطا م٣ٗىلت، بٍُغ  .1ج٣ٍغ

  :اإلاالُت ال٣ىاةم في ؤلاٞهاح ٦ٟاًت "مُٗاع     

ٞلِـ  ٖلحها اإلاخٗاٝع اإلاداؾبُت اإلاباصب م٘ جخُاب٤ ال أجها أو ٧اٝ، ٚحر اإلاالُت ال٣ىاةم هظه ئٞهاح ئن            

اإلاض٤٢  ٞان هظا وم٘ .ال٩افي ؤلاٞهاح هظا لخ٨ٗـ ال٣ىاةم حٗضًل ٖلى اإلاإؾؿت ئصاعة إلزباع الؿلُت لضًه

غ مدخىي  في الخد٨م ٌؿخُُ٘  ال٣ىاةم جخجاهل و٢ذ أي في الًغوعي  ؤلاٞهاح ٢ًُت زال٫ مً الخض٤ُ٢ ج٣ٍغ

  ص٤ُ٢ ٚحر ئٞهاخا جخًمً أو ؤلاٞهاح، هظا اإلاالُت للمإؾؿت

  :الغأي وخضة مُٗاع     

غه ًخًمً أن الخؿاباث مض٤٢ مً اإلاُٗاع هظا ًخُلب            اإلاالُت ال٣ىاةم ٖلى مداًض ٞجي عأي ئبضاء ئما ج٣ٍغ

أو  .٣ِٞ بًٗها أو مجها أي ٖلى ولِـ الى٣ضًت، الخض٣ٞاث و٢اةماث الضزل ٢اةمت اإلاالي، اإلاغ٦ؼ ٢اةمت ٩٦ل وهي

 .2خضر" ئن الغأي ئبضاء ٖضم أؾباب جىيُذ

س النهائي   الفسع الثاوي: خصائص التلٍس

غ جخه٠  :ًلي ما في هلخهها الخهاةو مً بجملت الخاعحُت اإلاغاحٗت ج٣اٍع

غ "ٌٗخبر -  أصخاب اإلاهلخت مً اإلاؿخسضمحن مسخل٠ وبحن بِىه الغةِؿُت الاجها٫ وؾُلت الخؿاباث مض٤٢ ج٣ٍغ

 اإلاإؾؿت؛  في

 مم٨ىا؛ طل٪ ٧ان ٧لما اإلاإؾؿت خؿاباث ئ٢ٟا٫ بٗض مب٨غ و٢ذ في ئٖضاصه الًغوعي  مً -

غ ٩ًىن  أن ًجب - ٣ت ومٗغويا مىٓما الخ٣ٍغ ىُىي  ؾلُمت، بٍُغ  واإلاُٟضة؛ واإلاٗبرة الهامت الخهاةو ٖلى ٍو

غ ٌكمل أن ًيبغي ال -  ؛3وقاملت مسخهغة الٗباعاث جد٩ىن  أن ًجب ئهما ٚامًت، مالخٓاث أي ٖلى الخ٣ٍغ

غ في الىاعصة الٗباعاث حمُ٘ ج٩ىن  أن الُبُعي ومً - ًدخٟٔ  التي اإلاغاحٗت بأوعا١ ومضٖمت خ٣ُ٣ُت اإلاغاح٘ ج٣ٍغ

٣ت ومٗغويت بها، ل أي جمى٘ بٍُغ  .م٣هىص" ٚحر جدٍغ٠ أو جأٍو

                                                           
 الٗلىم في اإلااؾتر قهاصة مخُلباث الؾخ٨ما٫ م٣ضمت الث٣ت باإلاٗلىمت اإلاداؾبُت"، مظ٦غة جأ٦ُض(، "صوع اإلاغاح٘ الخاعجي في 2011/2012ههحرة مىالي ) -1

ت  . 88وع٢لت، م مغباح، ٢انضي ، حامٗتالخجاٍع
  89غه،مب٤ ط٦، مغح٘ ؾ)2011/2012مىالي ههحرة) -2

اع  –و٢ىاٖض الخض٤ُ٢ الكامل  أنى٫ (، " 2007مدمض الؿُض ؾغاًا) - 3 تالىٓغي"، حامٗت  ؤلَا   298 - 297م:  -، مهغ، مؤلاؾ٨ىضٍع
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 خالصت الفصل الثاوي:  

ُٟت الخض٤ُ٢ هي ٖملُت ٞدو البُاهاث اإلاالُت. مً ٢بل شخو مؿخ٣ل في ألا                  زحر ًدبحن أن ْو

ُٟت الخض٤ُ٢ جغج٨ؼ ٖلى  ومداًض ألي مإؾؿت بٌٛ الىٓغ ًٖ هضٞها، وحجمها أو ق٩لها ال٣اهىوي. خُث أن ْو

خماص ٖلحها. ٞمً زال٫ هظه ألا  غه مً بُاهاث مالُت ًم٨ً الٖا زحرة ًخطح مضي هٓام الغ٢ابت الضازلُت، مما ًٞى

ىت وخؿاباث  مهضا٢ُت هٓام اإلاٗلىماث اإلاالُت في اإلاإؾؿت التي ٌٗخمض ٖلحها اإلاض٤٢، إلاغاحٗت خؿاباث الخٍؼ

حؿهل ٖلُه الدؿُحر، و٦ظال٪ الخد٤٣ مً الخ٣ى١ والضًىن. ئط أهه مً زال٫ هظه اإلاغاحٗت التي ٣ًىم بها 

غ الجهاتي غ ٨ًك٠ ًٖ الخ٨م في ويُٗت اإلاإؾؿت .ٞال ًم٨ً جهىع مهمت الخض٤ُ٢ ،ئٖضاص الخ٣ٍغ بضون ج٣ٍغ
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 : جمهُد

ت  م٨خب  للٟهل ألاو٫ والثاوي اعجأًىا أن هضٖمها بضعاؾت مُضاهُت ٞازترهابٗض ما ٢مىا بضعاؾت هٍٓغ

الخض٤ُ٢ بمإؾؿت حٛظًت ألاوٗام وجغبُت الضواحً ل٩ُىن خ٣ال لهظه الضعاؾت مً زال٫ الخُب٤ُ الٗملي ،وطل٪ 

خماص ٖلى بٌٗ ألاؾئلت التي َغخذ ٖلى اإلاض٤٢ باإلاإؾؿت مدل التربو )م٣ابلت ( ،بدُث أن هٟـ  بااٖل

هت بحن ئحابت ٧ل مجهما ،وهظا ما ألاؾئلت ٢مىا بُغخها ٖلى مض٤٢ مً زاعج اإلاإؾؿت وطل٪ مً أحل اإلا٣اع 

 ؾٝى هخُغ١ ئلُه في هظا الٟهل ،الظي ٢مىا بخ٣ؿُمه ئلى مبدثحن .

 ؛ املبدث ألاول : جلدًم املإطظت  -

 املبدث الثاوي : جفظيراث التظاؤالث املطسوخت على كل مً املدكلين . -
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 الدواحً مظتغاهمالفصل الثالث: دزاطت خالت مإطظت أغرًت ألاوعام وجسبُت 

 إطظت املجلدًم املبدث ألاول : 

  املطلب ألاول : وشأة املإطظت وجطىزهــــــــــــــــا 

جي ً  ٌٗخبر مً الىخضاث الازجي والثالزحن اإلاىعزت ًٖ الٗهض الضًىان الَى الاؾخٗماعي واإلاىػٖت ٖبر الَى

جي" وعّممذ مً َٝغ الضًىان ال Makala:ؾباهُت مً َٝغ الكغ٦ت الا  1952م جأؾِـ هظه الىخضة ؾىت ج  َى

ظًت ألاوٗام ب  الهُض البدغي بك٩ل مإؾؿت ٖمىمُت طاث و هظا جدذ ئقغاٝ وػاعة الٟالخت و  1969-4-4أٚل

ظًت ألاوٗام مغ٦ؼها الغةِسخي الجؼاةغ الٗانمت .مغث هظه اإلاإؾؿت بٗضة جدىالث هدُجت  وكاٍ ئهخاجي أٚل

صج خُث أنبدذ مإؾؿت طاث حؿُحر  ٢7.000.000.000ضع ب  ؤلانالخاث الا٢خهاصًت طاث عأؽ ما٫ ئحمالي

خُث ٧اهذ  ORACوOREVIو ORAVIOخُث أصمجذ ٞحها اإلاإؾؿاث الثالر  ONABال مغ٦ؼي و ؾمُذ ب 

صمجهم لُهبدىا قغ٦ت و مىٓمت واخضة جدذ ٢ُاصتها  ONABهظه الكغ٧اث في خالت اجهُاع و ئٞالؽ ٣ٞغعث 

ا ٧ان مً عأؽ ما٫ و هظ %20ت و الكغ٧اث الثالر ألازغي ؾاهمذ ب باإلااة 80خُث ؾاهمذ بغأؽ ما٫ ٢ضعه 

ش ماي   : هظا ٦ما ًمثله الجضو٫ اإلاىالي و  ٧1998له بخاٍع

الث حؿمُت اإلاإؾؿت  1  -3الجضو٫ ع٢م )   ( : ًمثل جدٍى

 مى٢٘ اإلاإؾؿت الدؿمُت اإلادى٫ الحها الاؾم الانلي للمإؾؿت

ORAVIO GAO ٚغب الجؼاةغ 

OREVI GAE قغ١ الجؼاةغ 

ORAC GAC وؾِ الجؼاةغ 
خماص ٖلى وز  2017ة٤ اإلاإؾؿت، ااإلاهضع: مً اٖضاص بااٖل

ت ) الكغ٦ت ال٣ابًت :  ت اإلاغ٦ٍؼ  ( ONABو ٧ل هظه الىىاحي جخٗامل م٘ اإلاضًٍغ

 و الظي أوكأ ب ORAVIO-GAOمدل الضعاؾت هي مجم٘ جغبُت الضواحً للٛغب  UABالىخضة 

٠  703.000.000صج و اعجٟ٘ ئلى  ٢7.000.000.000ضعه بغأؽ ما٫  19-01-1998 صج م٣غها مؿخٛاهم وجْى

 
ً
 ٖامل . 144خالُا

ت جابٗت للمإؾؿت ألام ٣ًخهغ ٖمل الىخضة ٖلى ؤلاهخاج والبُ٘ و  اإلاخىاحضة بهالمىضع  ORAVIOاإلاضًٍغ

ت ٖلحها ٦ما أجها اإلاؿإولت و حٗخبر الؿلُت اإلا،مؿخٛاهم و  في ئهخاج اإلاهضعة لألوامغ  ٦ظاباألؾٗاع و  اإلاخد٨متكٞغ

مٗالجت أي َىاعب ٦ما أجها جخدمل هدُجت ولت ًٖ ؾحر الىخضة مدل الضعاؾت و هي مؿإ مىخىج مٗحن أو حُٛحره و 

 الؿىت .
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ُت : وهغان ،مؿخٛاهم ،جلمؿانهظه الىخضة جيخمي ئلى الٛغب و  ،ؾُضي بلٗباؽ  جًم ؾب٘ وخضاث ٖٞغ

لؿض هظا والخٗامل ٩ًىن م٘ بًٗها البٌٗ و بك٩ل قغ٧اث  ؾخت مغا٦ؼ لتربُت الضواحً،جُاعث، البٌُ ،و 

ت و   الخباص٫ اإلاكتر٥ للمىاص ألاولُت .خاحاتها الًغوٍع

  املطلب الثاوي : الهُكل التىظُمي للمإطظت

اع ُم : حٗجي ٧لم الخىُٓم الخجضًض و حٍٗغ٠ الخىٓ ٍم٨ً الظي ًجب أن حٗمل اإلاإؾؿت يمىه و هى ٌك٩ل ؤلَا

 به ُٞما ًلي :حُٗحن الجهاث اإلاُٗىت 

 الؿُاؾاث .إلاؿاٖضون : مهامهم وي٘ ألاهضاٝ و ااإلاضًغ الٗام و 

ُٟتهم جىدهغ يمً جُب٤ُ جل٪ اعؤؾاء ؤلاصاعة و  الؿُاؾاث ل٣غاعاث الخانت باهجاػ ألاهضاٝ و اإلاهالح : ْو

 اإلاؿُغة .

أهه أخؿً  اله٩ُل الخىُٓمي : هى مسُِ ًمثل مجمٕى هُا٧ل اإلاإؾؿت اإلاىحىصة بحن مسخل٠ اإلاهالح ٦ما

ٍبحن مٗٓم اإلاهام اإلاإصاة مً َٝغ رجِب ويُٗت ٧ل ٖامل في اإلاإؾؿت و وؾُلت لإلٖالم الضازلي ألهه ٣ًىم بت

 في اإلاإؾؿت و اإلاهالح وألاشخام ٞ
ً
ت الخىُٟظ وبالبؿاَت و ٍهى ًلٗب صوعا هاما  الؿهىلت .مخاػ بؿٖغ

ت الٗامت للىخضة ٖلى مغ  أماهت اإلاضًغ ٢ب اإلاهالح ومغا٢ب اإلاحزاهُت و االه٩ُل الخام بالىخضة : جدخىي اإلاضًٍغ

 جخٟٕغ بضوعها ئلى مهالح ٦ما هى مبحن في اله٩ُل الخالي :خ٩ىن هظه ألازحرة مً ؾخت صواةغ و وج
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 : اله٩ُل الخىُٓمي للمإؾؿت( 7-3)الشكل زكم

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى : م املصدز  2017وزاة٤ صازلُت للمإؾؿت، ً ئٖضاص الُالبت بااٖل

مً زال٫ ٢غاةدىا للك٩ل أٖاله ًدبحن لىا بان اله٩ُل الخىُٓمي الخام بهظه اإلاإؾؿت ًى٣ؿم ئلى زالزت أ٢ؿام 

ت مً امغا٢ب و ألاماهت الٗامت  ،مغا٢ب اإلاهالح أؾاؾُت وهي: لضواةغ اإلاحزاهُت. ئياٞت ئلى طل٪ هىا٥ مجمٖى

م٨ً جىيُذ طل٪ ٦ما ًلي: ُت، ٍو ت مً الضواةغ الٟٖغ  ألاؾاؾُت، والتي بضوعها جى٣ؿم ئلى مجمٖى

 مهلخت حؿُحر اإلاسؼون: والتي هجض يمجها ماًلي:

: جسؼن في هظه ألازحرة حمُ٘ اإلاىاص التي جم (مساػن اإلاىاص ألاولُت)مصلحت إلاهتاج التام و املىاد ألاولُتأ .      

َٝغ اإلاإؾؿت مثل : الظعي ، ال٣مذ ، الهىحا ... ئلخ و ٖىض ا٢تراب هٟاط أو هٟاط هظه اإلاىاص ج٣ىم قغائها مً 

ً بكغاء ال٨مُت اإلاُلىبت . ً باٖضاص َلب لكغاء ال٨مُت الالػمت وج٣ىم مهلخت الخمٍى  مهلخت الخسٍؼ

 

ت   اإلاضًٍغ

 مغا٢ب اإلاحزاهُت  ألاماهت الٗامت  مغا٢ب اإلاهالح

صاةغة حؿُحر 

 اإلاسؼون

 ً صاةغة الخمٍى

الى٣لو   

صاةغة 

 الاؾخٛال٫

صاةغة مغا٢بت 

ُت  الىٖى

ؤلاصاعة 

 الٗامت

صاةغة اإلاالُت 

اإلاداؾبتو   

 ألامً

مهلخت 

ؤلاهخاج 

واإلاىاص 

 ألاولُت

مهلخت 

ً  الخمٍى

مهلخت 

 ؤلاهخاج

مغا٢بت اإلاىاص 

 ألاولُت

حؿُحر اإلاىاعص 

ت  البكٍغ

مهلخت 

اإلاداؾبت 

 الٗامت

مهلخت 

 ٢ُ٘ الُٛاع

مهلخت 

 الى٣ل

اإلاهلخت 

ت  الخجاٍع

مغا٢بت اإلاىخجاث 

 الخامت

مهلخت 

 الخضماث

مهلخت اإلاالُت 

 واإلاحزاهُت

 مهلخت

الهُاهت   

 مهلخت

الهُاهت   

مهلخت 

 مداؾبت اإلااصة



 الفصل الثالث                      دزاطت خالت مإطظت أغرًت ألاوعام وجسبُت الدواحً بمظتغاهم

44 
 

ظًت للضواحمساػن اإلاىاص الخامت : جسؼن ٞحها اإلاىخجاث الخام ألاب٣اع ،وج٣ىم هظه اإلاهلخت ً وت اإلاخمثلت في ألٚا

 ٖلى َلب مً اإلاهلخت الخجاع 
ً
حؿلم ٍت ،وهظا م٘ ئٖضاص ونل الخغوج و بازغاج اإلاىخجاث جامت الهى٘ بىاءا

ً .مداؾبت اإلاىاص ، مهلخت الخىػَ٘ و وسخت مىه ل٩ل مً مهلخت اإلاداؾبت الٗامت ،   مهلخت الخسٍؼ

ٖىض الخاحت ئلحها ٢ُ٘ الُٛاع بمؿخد٣اث اإلاإؾؿت ، و ً : ج٣ىم هظه اإلاهلخت بخسٍؼ مصلحت كطع الغُازب . 

ت .  جغؾل ئطن َلب ئلى اإلاهلخت الخجاٍع

  و ً  مهالح  زتجخٟٙغ ئلى زال: و  الىللدائسة التمٍى
ً  مهلخت الهُاهت مهلخت الى٣ل مهلخت الخمٍى

٣هض بها حُُٛت خاحاث اإلاإؾؿت مً  ٍو

اإلاىاص ألاولُت في خالت ه٣هها ،ُٞدغع 

اإلاهلخت بكغاء اإلااصة َلب مً عةِـ 

الالػمت ،خُث ٩ًىن م٣ُض هظا الُلب 

ُت الالػمت مً اإلااصة  بال٨مُت والىٖى

 اإلاغاص قغائها

جخ٨ٟل هظه اإلاهلخت بى٣ل اإلاىخجاث 

الخامت ئلى الؼباةً في خحن َلبىا طل٪ 

 ،وه٣ل اإلااصة ألاولُت مً اإلاىعصًً

صوعها نُاهت وؾاةل الى٣ل ،واإلاداٞٓت 

 أ٢صخى مضة مم٨ىتٖلحها الؾخسضامها 

 مً ئٖضاص الُالبت 

 ٧ل مهلخت مغجبُت باألزغي :: جخ٩ىن مً زالر مهالح ،و  دائسة الاطتغالل 

ت مهلخت  مهلخت ؤلاهخاج  مهلخت الهُاهت الخجاٍع

جهى٘ في هظه اإلاهلخت أٚظًت لألوٗام  

والضواحً ، خؿب ال٨مُت والىىُٖت 

 اإلاُلىبت مً الؼباةً .

ألاولُت ٢امذ ٧لما ٧ان ه٣و في اإلااصة 

اإلاهلخت باعؾا٫ َلب إلاهلخت حؿُحر 

اإلاساػن حٗتن ًٖ ه٣هها لخلبي هظه 

اإلاهلخت ألازحرة َلبها وحؿضص خاحاتها 

 بكغائها للماصة ألاولُت .

 

ُٟتها بُ٘ اإلاىخجاث الخامت خُث جأزظ  ْو

مً الؼبىن الكُ٪ وئطن َلب و حؿلمه 

ونل السخب ، خُث ًخىحه الؼبىن ئلى 

خم حسجُل ٧ل مهلخت ؤلاهخاج  ٍو

اإلاٗلىماث الخانت بالؼبىن ، والىٕى 

اإلاغاص قغاةه م٘ ال٨مُت ، وبٗضها ًخىحه 

ئلى مهلخت حؿُحر اإلاسؼون ٞدؿلمه 

هظه ألازحرة ونل حؿلُم و ئطن إلزغاج 

اث التي ٢ام بكغائها ، لِؿلم  اإلاكتًر

ت و  ونل ؤلازغاج ئلى اإلاهلخت الخجاٍع

 جمُضه بضوعها الٟاجىعة قٍغ أن جدخىي 

ٖلى ٧ل اإلاٗلىماث الخانت باإلاىخىج 

اإلاكتري ، و ج٣ضم وسخت ٖجها ئلى 

 اإلاداؾبت الٗامت ٢هض حسجُلها .

 

ًخم ٞحها نُاهت ججهحزاث ؤلاهخاج و 

اإلادغ٧اث ال٨هغباةُت ... ج٣ىم هظه 

ت ئلى مهلخت  غ قهٍغ ٘ ج٣اٍع اإلاهلح بٞغ

ًمً ج٩ال٠ُ الكغاء ل٣ُ٘ اإلاداؾبت جخ

مهاٍع٠ ت و الُٛاع وج٩لٟت الُض الٗامل

 ئصزا٫ حٛحراث ٖلى آلاالث ...

 

 مً ئٖضاص الُالبت 
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 اث الخامت اإلاىخجىاص ألاولُت الىاعصة للمإؾؿت ،و : مهمتها الخأ٦ض مً حىصة اإلا دائسة مساكبت الىىعُت

 بٗضها .أزىاء ٖملُت ؤلاهخاج و 

  حؿُحر اإلاىاعص مهلخخحن هما : مهلخت خىي ٖلى ٢ؿم الكإون الاحخماُٖت و : جدإلادازة العامت

ُٟتها ألاؾاؾُت جخمثل في حؿُحر ملٟاث ت ومهلخت الخضماث ،أما ْو اإلاؿخسضمحن ،جدًحر  البكٍغ

حخماعي و٦ظل٪ صٞ٘ الاقترا٧اث ،الٗالواث ،ؤلاهظاعاث ،ملٟاث الخ٣اٖض ،الًمان الا سجالث ألاحىع 

ت اإلاؿخد٣ت .الُٗل الؿخىاصر الٗمل وألامغاى اإلاهىُت و اإلاىذ الٗاةلُت ٦ما ج٣ىم بدسجُل و   ىٍى

  جخ٩ىن مً زالر مهالح وهي :املداطبت دائسة املالُت و : 

 حكمل ألا٢ؿام الثالزت آلاجُت :أ . مهلخت اإلاداؾبت الٗامت : و 

هالح اإلاُٗىت للىخضة ،مثل :ًخم ٖلى مؿخىي هظا ال٣ؿم اؾخ٣با٫ ٞىاجحر الكغاء مً ٢بل اإلا كظم املىزدًً

ً وج٩ىن مصخىبت باطن ال ه الىزاة٤ مً َٝغ عةِـ اإلاهلخت جغا٢ب هظُلب وئطن الاؾخالم و مهلخت الخمٍى

اث ، حسجلض الخأ٦ض ًخم اإلاهاص٢ت ٖلحها ،و بٗو  زم حؿلم وسخ ٖجها ئلى مهلخت في الُىمُت الخانت باإلاكتًر

 اإلاالُت واإلاحزاهُت أًً حؿضص ُٞه ٢ُمت اإلابالٜ .

٣ت باطن ؤلازغاج و : جغؾل وس كظم الصبائً مً الم ئلى مهلخت اإلاداؾبت الٗامت ،الاؾخئطن خ الٟىاجحر مٞغ

ألازحر حؿلم في ها في الُىمُت الخانت بالؼبىن ،وحسجُلٍت أًً ٣ًىم اإلاداؾب بمغا٢بتها و َٝغ اإلاهلخت الخجاع 

 اإلاحزاهُت للخدهُل .ئلى مهلخت اإلاالُت و 

ت ٧ل قهغ بىي٘ مظ٦غة ألاحىع الخانت بالٗما كظم ألاحسة جدى٫ مً ٫ ،التي : ج٣ىم مهلخت اإلاىاعص البكٍغ

 جغاح٘ مً َٝغ اإلاداؾب زم حسجل في الُىمُت .مهلخت اإلاداؾبت الٗامت و 

 اإلاحزاهُت : جخ٩ىن مً ٢ؿمحن هما :ب . مهلخت اإلاالُت و 

ت جىحه ئلى مهلخ٣اث و الىٟاةً وحسجل في صٞاجغ ؤلاًغاصاث و : ٌؿخ٣بل ق٩ُاث الؼب كظم خاص بالبىك

بٗض حسجُلها في الضٞتر جغؾل ئلى البى٪ أًً ٩ًىن هىا٥ اجها٫ قهغي حر و الخىػَ٘ التي ج٣ىم بخجمُٗه ،وفي ألاز

ت .   بحن اإلاهلخت و البى٪ الؾخسغاج ال٨ك٠ البى٩ي للمإؾؿت للخأ٦ض مً صخت حسجُالتها الضٞتًر

مغهحن صج و هظا لضٞ٘ أحىع اإلاخ 5000: البض أن ًدخىي ٖلى مبلٜ اخخُاَي ٢ضعه  كظم خاص بالصىدوق 

 لكغاء ٢ُ٘ الُٛاع الالُىاب٘ ، لدؿضًض زمً قغاء
ً
ؿخٗمل أًًا ض ؾٗغها ًٖ َو ٍجب أن صج ،و  1500تي ال ًٍؼ

ُا . ت الٗامت ٖلى ٖلم بالىيُٗت اإلاالُت أؾبٖى  ج٩ىن اإلاضًٍغ

جدضًض ؾٗغ خؿاب ٧لٟت قغاء اإلااصة ألاولُت و ج . مهلخت مداؾبت اإلااصة : ٣ًخهغ ٖمل هظه ألازحرة ٖلى 

 الخ٩لٟت .

 ًمً أي اؾتهضاٝ  والؿهغ ٖلى خماًت اإلامخل٩اث الٗمىمُتؾاؾُت مغا٢بت اإلاإؾؿت ،مهمخه ألا :  ألام

 صازلي أو زاعجي .
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  مهام مإطظت أغرًت ألاوعام وجسبُت الدواحً  املطلب الثالث :

 الفسع ألاول : وشاط املإطظت 

مهلخخحن مهمخحن ،مهلخت البُ٘ ومهلخت ؤلاهخاج التي ًخم ٞحها جُب٤ُ بغهامج حؿهغ اإلاإؾؿت ٖلى جىُٟظ 

ل اإلاىاص ألاولُت ئلى مىخجاث جامت ٖلى ٨ٖـ ألاولى التي ًخم مً زاللها يمان الؿحر  ؤلاهخاج الظي ًخًمً جدٍى

 خ الخؿً للمىخجاث وجىػَٗها ٖلى ٖمالئها مً الؼباةً ،زىام اإلاإؾؿاث الٗمىمُت ،حٗاوهُاث...ئل

 مهام املإطظت  -

مؿاٖضة الخٗاوهُاث اإلاخسههت في جغبُت الضواحً وجد٤ُ٣ ألاهضاٝ التي أوكأث مً أحلها اإلاإؾؿت  في ئَاع 

ُت ؤلاهخاج ٢امذ اإلاإؾؿت باإلاهام الخالُت : غ وئقهاع هٖى  ،وفي مُضان جٍُى

ت )الخانت ( بالضواحً ؛ - حر اإلاىاص البٍُُغ  جٞى

حر ٖىامل ؤلاهخاج ) الٗخاص  -  للخٗاوهُاث ( ؛جٞى

٤ وحم٘  -  ٖىامل ؤلاهخاج ؛ حؿٍى

٤ اللخىم بجمُ٘ أهىاٖها ؛ -  ئهخاج وحؿٍى

 وكغ مكخ٣اث جغبُت الضواحً ؛ -

مؿاهمت اإلاإؾؿت في ؤلاقهاع وجغبُت الضواحً ،وئقٗا٫ البدىر ئلى حاهب مىٓماث مسخهت في هظا  -

 الىٓام ؛

 مؿئىلت ًٖ الؿحر الخؿً للىخضاث الخابٗت لها . -

 : مساخل عملُت إلاهتاج في املجمع  الفسع الثاوي

 املىاد ألاولُت ألاطاطُت : – 1

ئهخاج البٌُ واللخىم ٞان الكغ٦ت حؿخىعص ال٨خا٦ُذ اإلاىخجت للضحاج اإلاىحهت لهظا ُٞما ًسو ٖملُت  –أ 

 الٛغى هٓغا لى٣و الخ٨ىىلىحُا الخضًثت ) هظه ال٨خا٦ُذ حٗخبر اإلااصة ألاولُت في ٖملُت ؤلاهخاج ( .

ظًت : ٖلى الكغ٦ت أن جخدهل ٖلى اخخُاحاتها مً اإلاىاص ألاولُت وأهم ٞ –ب  ُما ًسو ٖملُت ئهخاج ألٚا

 مىعصحها :

  ( %90الظعة والهىحا : مُىاء وهغان ) الاؾخحراص مً الخاعج بيؿبت 

  ىُت للخبىب ومكخ٣اجه مؿخٛاهم  الىسالت : اإلاإؾؿت الَى

  ت والُٟخامُىاث بخلُالث ت والُٟخامُىاث : مغ٦ب ألاصٍو  ألاصٍو

  ىُت للملح  ال٩لـ : اإلاإؾؿت الَى

  ىُت للملح ب :اإلاإؾؿت الَى  اإلالح واإلالح الَغ
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  ىُت للىع١ اإلا٣ىي  أ٦ُاؽ : اإلاإؾؿت الَى

 : عملُت إلاهتاج في وخداث التربُت - 2

ظًت وهي : ت مً ألٚا  جيخج هظه اإلاجمٖى

 اج اإلاىخج ؛أٚظًت الضح –أ 

 أٚظًت الضحاج اإلاىخج للبٌُ ؛ –ب 

 أٚظًت الضحاج اإلاىخج للخىم ؛  -ج 

 أٚظًت أزغي ) الب٣غ الخلىب ( . –ص 

 : عملُت إلاهتاج التربُت – 3

ٕغ ئهخاج البٌُ . - حن هما ٕٞغ ئهخاج اللخىم ٞو  جى٣ؿم ٖملُت ؤلاهخاج ئلى ٖٞغ

ٖملُت ؤلاهخاج وطل٪ عاح٘ لى٣و الخبرة ًم٨ً ال٣ى٫ بأن الكغ٦ت الػالذ جابٗت للخاعج في  -

والخ٨ىىلىحُا في الخهى٫ ٖلى ال٨خا٦ُذ التي حٗخبر زُىة أولى وأؾاؾُت في ٖملُت ؤلاهخاج ل٨ال 

حن .  الٟٖغ

  18ٕٞغ ئهخاج اللخىم : ٦سُىة أولى جىحه ال٨خا٦ُذ اإلاؿخىعصة ئلى مغ٦ؼ التربُت أًً ًخم جغبُتها إلاضة 

ا وهدهل ٖلى الضحاج ) ط٦ ً .أؾبٖى  غ ، أهثى ( ًضعى ألابٍى

مً اإلاجمٕى ال٨لي  % 10اإلاغخلت ألاولى : ًىحه الضحاج ئلى مغ٦ؼ التربُت إلهخاج اللخىم خُث ًمثل الظ٧ىع 

صحاحاث ،وطل٪ للخهى٫ ٖلى بٌُ مسهب ًىحه للخدًحن ،لهظا الضحاج اإلاىخج  10بمٗض٫ صً٪ واخض ل٩ل 

 أقهغ زم ًىحه ئلى اإلاىخىج . 10للبٌُ اإلاسهب ًب٣ى في الخضمت إلاضة 

 ( poussin CHAIRًىم أًً ًدهل ٖلى ال٨خا٦ُذ جضعى )  20اإلاغخلت الثاهُت : ًىحه البٌُ اإلاسهب إلاضة 

 49اإلاغخلت الثالثت : جىحه ال٨خا٦ُذ ئلى وخضة الضحاج اإلاىخج للخىم ،أًً جىي٘ في مغا٦ؼ الخٛظًت الخانت إلاضة 

 ًىم أًً ًدهل ٖلى صحاج للخىم البًُاء .

 اإلاغخلت الغابٗت : هي آزغ مغخلت أًً ًىحه ئلى اإلاظبدت لىدهل ٖلى :

 صحاج حاهؼ الاؾتهال٥ ؛ -

 ت ،٧اقحر ( ؛مىخجاث اإلاٗالجت ) مغجضل -

  ٕٞغ ئهخاج البٌُ : ٦ظل٪ جىحه ال٨خا٦ُذ اإلاؿخىعصة واإلاسههت لهظا الٟٕغ ئلى مغ٦ؼ التربُت أًً جغبى

 أؾبٕى لىدهل ٖلى صحاج ) ط٦غ ،أهثى ( 18إلاضة 
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صحاحاث لىدهل ٖلى  10: في هظه اإلاغخلت جىي٘ ط٧ىع وئهار الضحاج ،بمٗض٫ صً٪ واخض ل٩ل  1اإلاغخلت 

قهغ زم ًىحه ئلى  12،هظا الضحاج اإلاىخج للىهب اإلاسهب ًب٣ى في الخضمت إلاضة بٌُ مسهب للخدًحن 

 اإلاظبذ .

 ًىم أًً هدهل ٖلى ٦خا٦ُذ جضعى بال٨خا٦ُذ الىلىصة . 21: ًخم خًً البٌُ اإلاسهب  2اإلاغخلت 

تها إلاضة :جىحه ال٨خا٦ُذ ئلى وخضة الضحاج الجاهؼ إلهخاج البٌُ الخام باالؾتهال٥ أًً جضوم جغبُ 3اإلاغخلت 

 أؾبٕى ٖلى صحاج بٌُ . 18

ب٣ى هظا الضحاج في الخضمت إلاضة  4اإلاغخلت  : ًىي٘ هظا الضحاج في وخضة ئهخاج البٌُ اإلاىحه لالؾتهال٥ ٍو

 . 1قهغ 14

 عسض ملابلت وفم اطتبُان : املبدث الثاوي 

هظا اإلابدث م٣ابلت جم ؤلاحابت ٖجها مً ٢بل مض٣٢حن  ألاو٫ صازل اإلاإؾؿت مدل التربو أما  و٫ ًدىا             

 الثاوي بم٨خب جض٤ُ٢ زاعج اإلاإؾؿت.

 املطلب ألاول : عسض مكىهاث الاطتمازة ) امللابلت (

ت مً ألاؾئلت التي جم َغخها ٖلى  ىا ٖلى اإلاإؾؿت وه٩ُلها الخىُٓمي ٢مىا بٗغى مجمٖى اإلاض٤٢ بٗض حٗٞغ

 . باإلاإؾؿت مدل جغبهىا ومض٤٢ بمإؾؿت أزغي ،وهظا ما ؾٝى هخُغ١ ئلُه

 البُاهاث الخاصت باالطتمازة  -

٢مىا بُغح أؾئلت خى٫ الىٓام ً اإلادىع ألاو٫ البُاهاث الصخهُت أما ُٞما ًسو اإلادىع الثاوي جًّم 

ملُت الخض٤ُ٢ جمذ ؤلاحابت ٖجها بىٗم أو ال أو مداًض  ٞأؾئلت الجؼء ألاو٫ جخمثل ُٞما ًلي : اإلاداؾبي اإلاالي ٖو

جي ؛ -  هل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في هٓغ٦م أخؿً بضًل للمسُِ اإلاداؾبي الَى

جي ؛ - ض ٢غاع الضولت بالخسلي ًٖ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى  هل جٍإ

ت جسً٘ مسخل٠ ٖملُاتها للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ؛ -  هل ٧ل اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ

اصة قٟاُٞت الخؿاباث .هل جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾب -  ي اإلاالي ٌؿمذ بٍؼ

 و٧ل هظه ألاؾئلت جهب في مجا٫ واخض وهى مضي اؾخجابت اإلاداؾبحن لهظا الىٓام .

                                                           
: في ئهخاج البٌُ هجض أن الضحاج ٖىضما ًبلٜ اإلاغخلت الثالثت وٍهبذ حاهؼ إلهخاج البٌُ ٞاهه ًبإ للخىام أي أن اإلاغخلت الغابٗت  مالخظت - 1

 لِؿذ مً ازخهام الكغ٦ت .
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ت مً ألاؾئلت خى٫ ٖملُت الخض٤ُ٢ وجم ؤلاحابت ٖجها بىٗم  أما في ما ًسو الجؼء الثاوي جُغ٢ىا ئلى َغح مجمٖى

 ،ال أو مداًض ، وجخمثل ُٞما ًلي :

 لت لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ ؛الخض٤ُ٢ وؾُ -

 ٖملُت الخض٤ُ٢ حؿهل هٓام الغ٢ابت الضازلُت ؛ -

اث الٛحر ٢اهىهُت ؛ -  صوع الخض٤ُ٢ ًخمثل في ا٦دكاٝ خاالث الٛل والخهٞغ

 ًم٨ً أن هُل٤ ٖملُت الخض٤ُ٢ بأجها ٖملُت جد٤٣ أو جأ٦ض . -

ت مً ألاؾئلت جمذ ؤلاحابت ٖجها م ٘ الخٗلُل ،بُغ٢ت مباقغة أما في ما ًسو اإلادىع الثالث ٢مىا بُغح مجمٖى

 وجخمثل هظه ألاؾئلت في آلاحي :

 هل ًىحض الٟغ١ بحن اإلاغاحٗت والخض٤ُ٢ ؛ -

 هل هىا٥ أصواث ًدخاحها اإلاض٤٢ أزىاء مؼاولخه إلاهىت الخض٤ُ٢ ؛ -

 هل مٗاًحر الخض٤ُ٢ حؿاهم في الخ٣لُل الخٟاوث بحن مماعؾت اإلاض٣٢حن ؛ -

 هل أهذ مُل٘ ٖلى مٗاًحر الضولُت للخض٤ُ٢ ؛ -

هل ٣ًىم اإلاض٤٢ بُب٤ُ مٗاًحر الخض٤ُ٢ الجضًضة التي جم صزىلها ٢ُض الخىُٟظ زال٫ الؿىت الؿاب٣ت  -

 أزىاء ال٣ُام بٗملُت الخأ٦ض ؛

 في عأً٪ هل ًىحض ٢ُمت مًاٞت مً الخض٤ُ٢ اؾدىاصا ئلى اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت ؛ -
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 هتائج امللابلت داخل املإطظت مدل التربص : املطلب الثاوي 

  البُاهاث الصخهُت:  اإلادىع ألاو٫ 

 ط٦غ                                                           أهثى          :        الجيع -

  ٞما ٞى١  45مً                  45ئلى  30مً        ؾىت       30أ٢ل مً  :  العمس -

 مداؾب مٗخمض                :    أؾخاط حامعي          مداٞٔ الخؿاباث          الىظُفت الحالُت -

 زبحر مٗخمض                                                               

                      15ئلى  10مً               10ئلى  5ؾىىاث          مً  5أ٢ل مً :  الخبرة املهىُت   -

 ؾىت 15أ٦ثر مً                                                                  

 ماحؿخحر                               ص٦خىع                                                            :   لِؿاوـ          املإهل العلمي -

 قهاصة مهىُت                                                 

ملُت الخض٤ُ٢  -  اإلادىع الثاوي : الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖو

 ًمثل هخاةج ؤلاحابت ًٖ اإلادىع الثاوي( :   2 -3الجضو٫ ع٢م ) 

 ٖملُت الخض٤ُ٢ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 مداًض ال وٗم الٗباعة مداًض ال وٗم الٗباعة

هل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في 

هٓغ٦م أخؿً بضًل 

جي   للمسُِ اإلاداؾبي الَى

X    الخض٤ُ٢ وؾُلت لخد٤ُ٣

 ألاهضاٝ 

X   

ض ٢غاع الضولت بالخسلي  هل جٍإ

ًٖ اإلاسُِ اإلاداؾبي 

جي   الَى

X    ٖملُت الخض٤ُ٢ حؿهل

 هٓام الغ٢ابت الضازلُت 

X   

ت  هل ٧ل اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ

سً٘ مسخل٠ ٖملُاتها 
ُ
ج

 للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 

  X  صوع الخض٤ُ٢ ًخمثل في

ا٦دكاٝ خاالث الٛل 

اث ٚحر ال٣اهىهُت  والخهٞغ

X   

هل جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي 

اصة قٟاُٞت  اإلاالي ٌؿمذ بٍؼ

 الخؿاباث 

X    ًم٨ً أن هُل٤ ًٖ ٖملُت

الخض٤ُ٢ بأجها ٖملُت 

 جد٤٣ وجأ٦ض 

  X 

 مً ئٖضاص الُالبت:  املصدز

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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ملُت الخض٤ُ٢  اإلادىع الثالث : أؾئلت مباقغة خى٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖو

 ًىحض ٞغ١ بحن اإلاغاحٗت والخض٤ُ٢: وٗم هل   -

في جهاًت الؿىت أو الضوعة اإلاالُت أما الخض٤ُ٢ ٩ًىن زال٫ الؿىت اإلاالُت و٦ظال٪ في  ج٩ىن  اإلاغاحٗت:  التعلُل

 جهاًتها أي ٩ًىن بهٟت صوعٍت وبالخالي ٞالخض٤ُ٢ أقمل مً اإلاغاحٗت 

 : وعم الخض٤ُ٢ هل هىا٥ أصواث ًدخاحها اإلاض٤٢ أزىاء مؼاولخه إلاهىت    -

ًًم مٗلىماث مالُت خى٫ اإلاإؾؿت ،أما اإلال٠ اإلاؿاٖض ٞهى طل٪ اإلال٠ اإلال٠ الضاةم هى الظي  التعلُل :

 الظي ًًم مٗلىماث زانت باإلاإؾؿت .وهظا اإلال٠ ًُل٤ ٖلُه ٖضة حؿمُاث وهي ٧اآلحي :

 مل٠ الٗمل ؛ 

 مل٠ اإلاغا٢بت ؛ 

 اإلال٠ الجاعي ؛ 

 . مل٠ الؿىت اإلاالُت 

 مماعؾت اإلاض٣٢حن : وٗم  مٗاًحر الخض٤ُ٢ حؿاهم في ج٣لُل الخٟاوث بحنهل  -

غ مىخض بحن مسخل٠ مداٞٓي  التعلُل ٣ت : ألهه بمٗاًحر الخض٤ُ٢ ًهبذ ج٣ٍغ الخؿاباث و٦ظل٪ هٟـ ٍَغ

 هل أهذ مُل٘ ٖلى اإلاٗاًحر الضولُت للخض٤ُ٢ : وٗم الٗمل 

 ُب٣ُه .الخٗلُل : وؿبُا بما أن اإلاإؾؿاث مجبرة ٢اهىهُا بخ

هل ٣ًىم اإلاض٤٢ بخُب٤ُ مٗاًحر الخض٤ُ٢ الجضًضة التي جم صزىلها ٢ُض الخىُٟظ زال٫ الؿىت الؿاب٣ت  -

 أزىاء ٢ُام بٗملُت الخأ٦ض : ال 

ئط ال ًم٨ً جُب٣ُها ٖلى اإلاهام التي ٢ام بها مض٤٢  2017الخٗلُل : ل٩ىن بٌٗ اإلاٗاًحر التي نضعث في 

 . 2016الخؿاباث في ؾىت 

 ل ًىحض ٢ُمت مًاٞت مً الخض٤ُ٢ اؾدىاصا ئلى اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت : وٗم في عأً٪ ه -

اصة في هجاٖت الدؿُحر .  الخٗلُل : وطل٪ بالخ٣لُل مً اإلاساَغ والٍؼ
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ت خازج املإطظت املطلب الثالث   : هتائج امللابلت التي أحٍس

  البُاهاث الصخهُت:  اإلادىع ألاو٫ 

 ط٦غ                                                           أهثى                :    الجيع -

  ٞما ٞى١  45مً             45ئلى  30ؾىت               مً  30أ٢ل مً     :  العمس -

 مداؾب مٗخمض               :    أؾخاط حامعي           مداٞٔ الخؿاباث         الىظُفت الحالُت -

 زبحر مٗخمض                                       

                      15ئلى  10مً                10ئلى  5ؾىىاث        مً  5أ٢ل مً  :  الخبرة املهىُت   -

 ؾىت 15أ٦ثر مً                                                                 

 ماحؿخحر                               ص٦خىع                                                         :   لِؿاوـ            املإهل العلمي -

 قهاصة مهىُت                       

ملُت الخض٤ُ٢  -  اإلادىع الثاوي : الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖو

 ؤلاحابت ًٖ اإلادىع الثاوي( : هخاةج  3-3الجضو٫ ع٢م )

 ٖملُت الخض٤ُ٢ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 مداًض ال وٗم الٗباعة مداًض ال وٗم الٗباعة

هل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في 

هٓغ٦م أخؿً بضًل 

جي   للمسُِ اإلاداؾبي الَى

X    الخض٤ُ٢ وؾُلت لخد٤ُ٣

 ألاهضاٝ 

  X 

ض ٢غاع الضولت بالخسلي  هل جٍإ

ًٖ اإلاسُِ اإلاداؾبي 

جي   الَى

X    ٖملُت الخض٤ُ٢ حؿهل

 هٓام الغ٢ابت الضازلُت 

X   

ت  هل ٧ل اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ

سً٘ مسخل٠ ٖملُاتها 
ُ
ج

 للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 

X    صوع الخض٤ُ٢ ًخمثل في

ا٦دكاٝ خاالث الٛل 

اث ٚحر ال٣اهىهُت  والخهٞغ

X   

هل جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي 

اصة قٟاُٞت  اإلاالي ٌؿمذ بٍؼ

 الخؿاباث 

X    ًم٨ً أن هُل٤ ًٖ ٖملُت

الخض٤ُ٢ بأجها ٖملُت 

 جد٤٣ وجأ٦ض 

X   

 مً ئٖضاص الُالبت:  املصدز

X 

X 

X X X 

X 

X 

X 
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 اإلادىع الثالث : أؾئلت مباقغة خى٫ الخض٤ُ٢ والىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 

 وٗم      :هل ًىحض ٞغ١ بحن اإلاغاحٗت والخض٤ُ٢  -

، اإلاغاحٗت هي ٖملُت جض٤ُ٢ أن  اإلاغاحٗت هي ٖملُت جبضأ مغخلتها بٗض ئهتهاء مغخلت اإلاداؾبت ،بمٗجى: التعلُل 

 ومغاحٗت ما ٣ًىم به اإلاداؾب والخأ٦ض مً صخت جىُٟظ الٗمل اإلاداؾبي .

 : وعم  هل هىا٥ أصواث ًدخاحها اإلاض٤٢ أزىاء مؼاولخه إلاهىت الخض٤ُ٢ -

 ألاصواث التي ٌٗخمض ٖلحها اإلاض٤٢ هي ٧اآلحي :  التعلُل :

 : ٣ت الترجِب ومًمىن اإلال٠ الضاةم ،مخى٢ٟت ٖلى زهاةو اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت  امللف الدائم ٍَغ

غج٨ؼ ٖلى اإلاداوع الخالُت :  والىٓام الضازلي إلا٨خب مداٞٔ الخؿاباث ،ٍو

 الٗمىمُاث الخانت بالكغ٦ت اإلاغا٢بت ؛ -

 الغ٢ابت الضازلُت ؛ -

 مالُت ؛مٗلىماث مداؾبُت و  -

بُت و  -  احخماُٖت ؛مٗلىماث ٢اهىهُت ، يٍغ

الم آلالــــــــــــي  مٗلىماث -  .خى٫ ؤلٖا

ت مٗلىماث مُٟضة طاث الُاب٘ الضاةم خى٫ الكغ٦ت اإلاغا٢بت ٌؿخىحب :  ختى ٌك٩ل اإلال٠ الضاةم مجمٖى

 حُٗحن اإلال٠ الضاةم باهخٓام ٧لما َغأ حٗضًل ٖلى ٖىهغ صاةم ؛ -

 التي لم ٌٗض لها أًت ٞاةضة ؛اإلاٗلىماث ال٣ضًمت ، و  ا٢خًاء -

 ال٣ُام بخلخُو اإلاض٤٢ الدجم الطخم . -

  ٖلى ٨ٖـ اإلال٠ الضاةم الظي ٌؿخٗمل َُلت مضة الخى٦ُل وججضًضه  : أو املساكبت امللف الظىىي

 غا٢بت .اإلادخمل ،ًخًمً هظا اإلال٠ ٧ل الٗىانغ اإلاغجبُت باإلاهمت والتي ال ًخجاوػ اؾخٗمالها وكاٍ اإلا

ما٫ اإلاىٟظة ،اإلاىهجُت اإلاخبٗت لخىُٟظ اإلاهمت ،واإلالخو  ت ألٖا ًجب أن ًدخىي هظا اإلال٠ ٖلى مجمٖى

ُت ومهضا٢ُت  ىانغ اإلاٗلىماث التي ؾمدذ إلاداٞٔ الخؿاباث ئبضاء عأًه خى٫ صعحت الكٖغ ٖو

ت .  الخؿاباث الؿىٍى

 ًضوع اإلال٠ الؿىىي خى٫ الٟىانل آلاجُت :  -

  اإلاهمت ؛جسُُِ جىُٓم و 

 ج٣ُُم الغ٢ابت الضازلُت ؛ 

 ت ؛  مغا٢بت الخؿاباث الؿىٍى

 ُت ؛  اإلاغا٢باث الخانت أو الكٖغ
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 . الخض٤ُ٢ الٗام 

 مماعؾت اإلاض٣٢حن : وٗم  هل مٗاًحر الخض٤ُ٢ حؿاهم في ج٣لُل الخٟاوث بحن -

اإلاض٣٢حن ،وطل٪ بخُب٤ُ ًم٨ً أن ه٣ى٫ أن مٗاًحر الخض٤ُ٢ حؿاهم في ج٣لُل الخٟاوث بحن مماعؾت  : التعلُل

 هٟـ اإلاباصب واإلاٗاًحر لخجاوـ ٖمل اإلاض٤٢ .

 هل أهذ مُل٘ ٖلى اإلاٗاًحر الضولُت للخض٤ُ٢ : وٗم  -

 الخٗلُل : وطل٪ مً زال٫ خًىعها لبٌٗ اإلادايغاث واإلالخ٣ُاث .

هل ٣ًىم اإلاض٤٢ بخُب٤ُ مٗاًحر الخض٤ُ٢ الجضًضة التي جم صزىلها ٢ُض الخىُٟظ زال٫ الؿىت الؿاب٣ت  -

 أزىاء ٢ُام بٗملُت الخأ٦ض : مداًض 

ئط ال ًم٨ً جُب٣ُها ٖلى اإلاهام التي ٢ام بها مض٤٢ الخؿاباث في  2017الخٗلُل : ل٩ىن بٌٗ اإلاٗاًحر نضعث في 

  2016ؾىت 

 مًاٞت مً الخض٤ُ٢ اؾدىاصا ئلى اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت : ال في عأً٪ هل ًىحض ٢ُمت -

  الخٗلُل : ألن الخض٤ُ٢ هى عأي مسخو لؿحروعة وكاٍ مٗحن 

 املطلب السابع : امللازهت بين هتائج امللابلت 

 الفسع ألاول : جدلُل هتائج أطئلت الجصء ألاول مً املدىز الثاوي 

"وٗم " ،" ال " أو " مداًض " ٖلى ألاؾئلت التي جهب ٧لها في مجا٫ وؿبت : ًخمثل في ؤلاحاباث ب الجؼء ألاو٫ 

 الخىحه ئلى الىٓام اإلاداؾبي .

 ( : هخاةج أؾئلت الجؼء ألاو٫ مً اإلادىع الثاوي 4 -3الجضو٫ ع٢م ) 

                        

  ؤلاحاباث

              اإلاض٤٢

 مجمٕى ألاؾئلت مداًض ال وٗم

 4 1 0 3  1اإلاض٤٢ 

 4 0 0 4 2اإلاض٤٢ 
 مً ئٖضاص الُل:  املصدز
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 1( : ًىضح وؿبت الخىحه ئلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي باليؿبت للمض٤٢  8- 3الك٩ل ع٢م ) 

 

 

خماص ٖلى هخاةج اإلا٣ابلت املصدز  :مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 %75باليؿبت للمض٤٢ ألاو٫ ٧اهذ وؿبت ؤلاحاباث ب " وٗم " 

 %25ب " ال "  ٧اهذ  أما وؿبت ؤلاحابت

 هي وؿبت ؤلاحابت ب "مداًض "  %0و

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم
75% 

 ال
0% 

 محايد
25% 
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 : 2باليؿبت للمض٤٢ 

 2باليؿبت للمض٤٢ ( : ًىضح وؿبت الخىحه ئلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  9 – 3الك٩ل ع٢م ) 

 

خماص ٖلى هخاةج اإلا٣ابلت : املصدز  مً ئٖضاص الُالبت بااٖل

    %100ؤلاحاباث ب "وٗم " أي بيؿبت ٧اهذ ٧ل ٞباليؿبت للمض٤٢ الثاوي 

 الفسع الثاوي : جدلُل هتائج الجصء الثاوي مً املدىز الثاوي 

 جم ؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت في هظا الجؼء ب "وٗم" ، "ال" أو "مداًض" وهظا ما ًىضخه الجضو٫ الخالي :

 ( : هخاةج م٣ابلت الجؼء الثاوي مً اإلادىع الثاوي 5 – 3الجضو٫ ع٢م ) 

خماص ٖلى هخاةج اإلا٣ابلت : املصدز    مً ئٖضاص الُالبت بااٖل

طال٪ مً زال٫ الك٩ل ٧اهذ مدكابهت ل٩ل مً اإلاض٣٢حن ،ًم٨ً جىيُذ في الجؼء الثاوي هالخٔ أن ؤلاحاباث 

 الخالحي:

 

 

 

  نعم 100%

  محايد %0  ال 0%

 محايد ال نعم

 مداًض ال وٗم 

 1 0 3 1اإلاض٤٢ 

 1 0 3 2اإلاض٤٢ 
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 ( :  وؿبت أهمُت الخض٤ُ٢ 10 – 3الك٩ل ع٢م ) 

 

 
خماص ٖلى هخاةج اإلا٣ابلت املصدز  : مً ئٖضاص الُالبت بااٖل

أما باليؿبت للمض٤٢ الثاوي ٩ٞاهذ هٟـ ؤلاحابت الخانت باإلاض٤٢ ألاو٫ ،ومً طل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ بأن وؿبت 

 وؿبت ؤلاحابت ب"مداًض " . %25،و % 0،أما ب "ال" ٩ٞاهذ اليؿبت  % 75ئحابت ٧ل مجهما ب"وٗم " 

اإلادىع الثالث ٞان ألاؾئلت جمذ ؤلاحابت ٖجها م٘ الخٗلُل مباقغة بدُث هغي أن أٚلب أما في ما ًسو  -

 ؤلاحاباث ٧اهذ مدكابهت أما البٌٗ آلازغ ٩ٞاهذ ئحاباث ٧ل خؿب عأًه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم
75% 

 ال
0% 

 محايد
25% 
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 :الفصل الثالثخالصت 

ت ٖلى الجاهب الخُب٣ُي أن الخض٤ُ٢ مهم في  ًدبحن أن في ألازحر                مً زال٫ ئؾ٣اٍ اإلاٟاهُم الىٍٓغ

خماص ٖلى الاؾخماعة ) اإلا٣ابلت ( جىنلىا ئلى آلاعاء جىا٤ٞ ٖلى أن هىا٥ ٖال٢ت ج٩امل بحن  اإلاإؾؿت ، وبااٖل

ملُت الخض٤ُ٢ ،ولخ٩ىن هظه ألازحرة ؾهلت وواضخت ًجب ٖلى مض٤٢ الخ ؿاباث ٞهم الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖو

٣ت.وطالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي .  ل٪ لخأصًت مهامه بأخؿً ٍَغ
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 زاجمت ٖامت 

 

60 
 

مً زال٫ جىاولىا للٟهى٫ الؿاب٣ت خاولىا مٗالجت ئق٩الُت البدث التي جضوع خى٫ مؿاهمت الىٓام      

ُٟت الخض٤ُ٢ اهُال٢ا مً الٟغيُاث ألاؾاؾُت لهظا البدث جُغ٢ىا ئلى : غ ْو  اإلاداؾبي اإلاالي في جٍُى

اع الىٓغي   -  اإلاالي ؛خى٫ الىٓام اإلاداؾبي ؤلَا

ُٟت الخض٤ُ٢ وجأزحراتها بالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ؛ -  ْو

 الضعاؾت الخُب٣ُُت للجاهب الىٓغي . -

 : اختباز الفسطُاث

 ًم٨ىىا ازخباع الٟغيُاث التي اهُل٣ىا مجها في بضاًت بدثىا ٦ما ًلي :

الجؼاةغ ،الخهى٫ باليؿبت للٟغيُت ألاولى : التي حٗخبر أن مً أهم مؼاًا جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي في  -

٤ أؾـ واضخت ومٟهىمت لضي مؿخسضمي ال٣غاعاث .٣ٞض جد٣٣ذ  ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت الخخامُت ٞو

ت في ال٣ىاٖض و٦ظا  ،ئطن البُاهاث اإلاالُت جدض مً مساَغ الخضزل ؤلاعاصي والالئعاصي باإلاٗالجت الُضٍو

 حؿهُل ٞدو الخؿاباث .

بأن ٖملُت الخض٤ُ٢ حٗخمض ٖلى البُاهاث اإلاالُت الجساط أما باليؿبت للٟغيُت الثاهُت : التي حٗخبر  -

 ال٣غاعاث أو عؾم  الخُِ اإلاؿخ٣بلُت .٣ٞض جد٣٣ذ،

أما باليؿبت للٟغيُت الثالثت: التي جىو بأن ال٣اةم بٗملُت الخض٤ُ٢ ٚحر م٩ل٠ بٟهم الىٓام اإلاداؾبي  -

داؾبي اإلاالي وطال٪ ل٨ك٠ ألازُاء اإلاالي .٣ٞض جم هٟحها،ال٣اةم بٗملُت الخض٤ُ٢ ملتزم بٟهم الىٓام اإلا

 والخد٤٣ مً مهضا٢ُت البُاهاث اإلاالُت وقٟاُٞت الخؿاباث .

 : الىتائج

ت مً الىخاةج التي ًم٨ً خهغها  ت وجدلُل هخاةج اإلا٣ابلت جىنلىا ئلى مجمٖى مً زال٫ الخدلُالث الىٍٓغ

 ُٞماًلي:

ُٟت الخض٤ُ٢ بهٟت ٖامت حاءث بىاءا ٖلى الخاحت اإلااؾت ئلحه -  ا؛ْو

اث أصاةه وجم٨ىه مً الىنى٫ ئلى  - ٘ مً مؿخٍى ئلتزام ال٣اةم بٗملُت الخض٤ُ٢ باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت جٞغ

 اجساط ٢غاعاث أخؿً؛

غ الظي ٣ًضم ئلى الجمُٗت الٗامت والظي ًدخىي بضوعه  - ٖلى آزغ ٖملُت الخض٤ُ٢ هىا٥ ماٌؿمى بالخ٣ٍغ

 ث اإلاالُت ؛أعاء جسخل٠ خؿب ازخالٝ اإلاٗلىماث التي أْهغتها البُاها

ُٟت الخض٤ُ٢ هي ٖال٢ت ج٩املُت ألهه ال ًم٨ً ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢  - ٖال٢ت الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بْى

 بضون ٞهم الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ؛
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 اكتراخاث

اصة ،و٦ٟاءة ٞٗالُت اإلاإؾؿت  - ً اإلاض٣٢حن مً أحل ٍػ  ؛ج٩ٍى

ت مً أحل عوح - اإلاؿإولُت ٞحهم،وصٞٗهم ئلى ؤلاخؿاؽ بأهمُت صوعهم في ج٣ضًم جدٟحزاث ماصًت ومٗىٍى

 اإلاإؾؿت؛

حر اإلاىاعص اإلااصًت وألاصواث اإلاسخلٟت التي حؿاٖض اإلاض٤٢ ٖلى أصاء مهامه.-  جٞى
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 باللغت العسبُت :

 : الكتب

٣ا للمٗاًحر الضولُت للخض٤ُ٢ ، صاع الهٟاء 2015. أخمض خلمي حمٗت )1 ( ،اإلاضزل ئلى الخض٤ُ٢ والخأ٦ُض ٞو

 ،ألاعصن . 02لليكغ والخىػَ٘ ،ٍ

الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘  ( ،مسغحاث الىٓام للمداؾبت اإلاالُت ،م٨خبت صاع 2002. ئبغاهُم مدمىص أخمض )2

 صون َبٗت،

اع الىٓغي –( ،جض٤ُ٢ الخؿاباث 2012. ئحهاب هٓمي وآزغون ) 3  01،صاع واةل لليكغ والخىػَ٘ ،ٍ -ؤلَا

 ،ٖمان.

٤ُ مهُٟى أبى ع٢بت وآزغون ) 4   01( ،جض٤ُ٢ ومغاحٗت الخؿاباث ،صاع ال٨ىضي لليكغ والخىػَ٘ ،2014ٍ. جٞى

 ٖمان .

( ،اإلاداؾبت اإلاالُت ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ،صون 2005الخضاف وآزغون ) . خؿام الضًً مهُٟى 5

 َبٗت  صون ط٦غ بلض اليكغ .

( ،ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث الىٓغي والٗملي ،صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ 2009. زالض عاٚب الخُُب وآزغون ) 6

 ،ٖمان . 01والخىػَ٘، ٍ

،  01الخؿاباث الٗملي ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ،ٍ ( ،ٖلم جض2011٤ُ٢وآزغون ) . عأٞذ ؾالمت مدمىص 7

 ٖمان .

ما٫ ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ،2011ٍ. ػاهض مدمض صًغي ) 8 ت وئصاعة ألٖا  ،ٖمان . 01( ،الغ٢ابت ؤلاصاٍع

 ،ألاعصن . 01( ،ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث ،صاع البضاًت لليكغ والخىػَ٘ ،2014ٍ. ػهحر الخضعب ) 9

 ،ٖمان . 01( ،جض٤ُ٢ الخؿاباث ،اإلا٨خبت الجامُٗت ،2011ٍمدمض الى٢اص ،لإي مدمض الىصًان ). ؾامي 10

 ،ألاعصن . 01( ،جض٤ُ٢ الخؿاباث ،صاع الؼهغة لليكغ والخىػَ٘  ،2012ٍؾٗىص ٧اًض ) . 11

 ،( ،مباصب وأؾاؾُاث اإلاداؾبت ،مإؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػ2008َ٘ؾلُمان مهُٟى الضالهمت ) . 12 

 ، ٖمان . 01ٍ

غ اإلاالُت الضولُت الخضًثت ،الضاع 2008.َاع١ ٖبض الٗالي خماص ) 13 ( ،صلُل اإلاداؾب ئلى جُب٤ُ مٗاًحر الخ٣اٍع

 الجامُٗت ،صون َبٗت ، مهغ .
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٤ الىٓام اإلاداؾبي  –( ،اإلاداؾبت الٗامت 2013.ٖاقىع ٦خىف ) 14 أنى٫ ومباصب وآلُاث حؿُحر الخؿاباث ٞو

اث الجامُٗت ،ٍ،صًىان اإلاُ -اإلاالي  ،مهغ . 02بٖى

 01( ،مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت ،صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘ ،ٍ 2010.ٖبض الىانغ مدمض الؿُض صعوَل ) 15

 ،مهغ .

  02( ،جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت ،ٍ 2009.ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت ) 16

 ٖمان .

اع الىٓغي واإلاماعؾاث   –( ،اإلاغاحٗت وجض٤ُ٢ الخؿاباث 2003ؿٗىص نض٣ًي ).مدمض تهامي َىاهغ ،م 17 ؤلَا

اث الجامُٗت ،صون َبٗت ،الجؼاةغ . -الخُب٣ُُت   ،صًىان اإلاُبٖى

ت الٗلمُت 2009. مدمض ًٞل مؿٗض وآزغون ) 18 ( ،صعاؾت مخٗم٣ت في جض٤ُ٢ الخؿاباث ،صاع ٦ىىػ اإلاٗٞغ

 ، ألاعصن . 01ٍ

( ،ألاؾـ الٗلمُت والٗملُت إلاغاحٗت الخؿاباث ،الضاع الجامُٗت لليكغ 2014مان ). مدمض مهُٟى ؾلُ 19

 ،مهغ . 01والخىػَ٘ ،ٍ

اع الىٓغي  –( ،أنى٫ و٢ىاٖض الخض٤ُ٢ الكامل 2007. مدمض الؿُض ؾغاًا ) 20 ت  -ؤلَا  ،حامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

 صون َبٗت ،مهغ .

ت ( ،الىٓام اإلاداؾبي 2010. مدمىص مدمىص الؿباعي ) 21 اإلاىخض في ْل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ،اإلا٨خبت الٗهٍغ

 ، مهغ . 01لليكغ والخىػَ٘ ،ٍ

،صاع  IAS-IFRS( ،اإلاداؾبت اإلاالُت َب٣ا للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجؼاةغي 2014. مؿٗىص نض٣ًي وآزغون ) 22

 الهضي لليكغ والخىػَ٘ ،صون َبٗت ،الجؼاةغ .

لخؿاباث في ْل البِئت ؤلال٨تروهُت ،م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي ( ، جض٤ُ٢ ا2014. مهُٟى ًىؾ٠ ٧افي ) 23

 ، ٖمان . 01لليكغ والخىػَ٘ ،ٍ

ت والٗملُت ،صاع واةل لليكغ والخىػَ٘ ،2006ٍ. هاصي الخمُمي) 24  01( ،مضزل ئلى الخض٤ُ٢ مً الىاخُت الىٍٓغ

 ، ٖمان . 

،صاع -ٗلمُت والٗملُت في ال٣ُاؽ اإلاداؾبي ألاؾـ ال -( ،مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت 2011. هاصي عيا الهٟاع ) 25

 ،صون ط٦غ بلض اليكغ . 02الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،ٍ

تراٝ وؤلاٞهاح ،مإؾؿت الىعا١ لليكغ 2002. هاجي الجبالي وآزغون ) 26 (،اإلاداؾبت اإلاالُت في ال٣ُاؽ والٖا

 والخىػَ٘ ،صون َبٗت ،ٖمان .
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 : املركساث

27( ٠ ٤ اإلاٗاًحر ( ،ئ2013/2014. أمُىت صٍع نالح الىٓام اإلاداؾبي في الجؼاةغ وج٠ُُ٨ ال٣ىاةم اإلاالُت ٞو

 اإلاداؾبت الضولُت ،مظ٦غة جسغج م٣ضمت لىُل قهاصة ماؾتر  ،مؿخٛاهم ،حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ .

 (، أٖما٫ ؤلانالح اإلاداؾبي في الجؼاةغ وآٞا١ جبجي جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي2009/2010. بىٖالم نالحي ) 28

ت ،الجؼاةغ ،حامٗت الجؼاةغ   . 03اإلاالي ، مظ٦غة جسغج يمً مخُلباث قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم الخجاٍع

٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 2013/2014. خُٟٓت بىزالٟت)29 ما٫ جهاًت الضوعة ٞو ( ،اإلاغاحٗت الخاعحُت أٖل

 مظ٦غة جسغج م٣ضمت يمً مخُلباث قهاصة ماؾتر ،بؿ٨غة ،حامٗت مدمض زًُغ .

( ،أزغ اإلاغاحٗت الخاعحُت ٖلى مهضا٢ُت اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت باإلاإؾؿت 2008/2009. ٖمغ صًلمي )30

 الا٢خهاصًت ، مظ٦غة جسغج م٣ضمت  يمً مخُلباث لىُل قهاصة ماحؿخحر ،باجىت ،حامٗت الخاج لخٓغ .

ئم٩اهُت جُب٣ُها في ( ،جض٤ُ٢ مداؾبي مً مىٓىع اإلاٗاًحر الضولُت ومضي 2010/2011. مدمض أمحن ماػون )31

 مظ٦غة جسغج م٣ضمت  يمً مخُلباث لىُل قهاصة ماؾتر ، الجؼاةغ ،

  ( ، صوع اإلاغاحٗت في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت 2006/2007. مُلىص مٗؼوػ)32

 . 1955أوث  20مظ٦غة جسغج م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر ،ؾ٨ُ٨ضة ،حامٗت 

مظ٦غة جسغج  ( ،صوع اإلاغاح٘ الخاعجي في جأ٦ُض الث٣ت باإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ،2011/2012مىالي ). ههحرة 33

 م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر ،وع٢لت ،٢انضي مغباح .

ت بً ٢ىىهت )34 مظ٦غة  ( ، الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي وآزاعه ٖلى م٩ىهاث ال٣ىاةم اإلاالُت ، 2014/2015. هىاٍع

 مً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر ،اإلاغ٦ؼ الجامعي ٚلحزان .جسغج م٣ضمت ي

 : الثـــــــــــــــــاملج

،مجلت جهضع ًٖ  01(، ئق٩الُت الخىخُض اإلاداؾبي ،مجلت الباخث ،الٗضص 2002. اإلاضوي بً بلُٛث )35

 الخ٣ى١ والٗلىم الا٢خهاصًت ،وع٢لت .

في الجؼاةغ ، مجلت  IFRS-IAS( ،مخُلباث جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاىخض 2009. ٖاقىع ٦خىف) 36

٣ُا ،الٗضص   ،قل٠ . 06ا٢خهاصًاث قما٫ ئٍٞغ

 : املداخــــــــــــالث العلمُت

ىُت في ْل الىٓام اإلادا2014-2013. أمــــــــــــــحن مـــــــــــــــسٟي )37 ؾبي اإلاالي بحن الىا٢٘ ( ،مداؾبت اإلاإؾؿت الَى

ال٢خه باإلاٗاًحر الضولُت ،مؿخٛاهم ،حامٗت ٖبض الخمُض  جي للىٓام اإلاداؾبي في الجؼاةغ ٖو واإلاأمى٫، اإلالخ٣ى الَى

 بً باصٌـ .
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خماص ٖلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ،وأزغ 2013/2014. ٖبض ال٣اصع ٦ُدل ٖباصي ) 38 ( ، ؤلانالح اإلاداؾبي بااٖل

ال٢خه باإلاٗاًحر الضولُت ،مؿخٛاهم  ٢خهاصًت ،طل٪ ٖلى البِئت الا جي للىٓام اإلاداؾبي في الجؼاةغ ٖو اإلالخ٣ى الَى

 ،حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ .

٤ للمٗاًحر في ما 2013/2014. ٖمغ ٢ىمان ومغاص ٖلت ) 39 اع ال٣اهىوي اإلاداؾبي اإلاالي ٞو ( ،مضي جىا٤ٞ ؤلَا

جي للىٓام اإلاداؾبي في الجؼاةغ  الضولُت ،ًسو اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت للمداؾبت  اإلالخ٣ى الَى

ال٢خه باإلاٗاًحر الضولُت ،مؿخٛاهم ،حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ .  ٖو

جي ئلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ،2013/2014. ًىؾ٠ ُٖكاف) 40 اإلالخ٣ى  ( ،مً اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ال٢خه  جي للىٓام اإلاداؾبي في الجؼاةغ ٖو  باإلاٗاًحر الضولُت ،مؿخٛاهم ،حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ .الَى

عاث  : اللىاهين والتشَس

ضة الغؾمُت ،الٗضص  07/11. ال٣اهىن  41 ش  74اإلاخٗل٤ بالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ،الجٍغ  . 25/2007بخاٍع

 باللٛت الٟغوؿُت :

42. Reda KHELASSI , L’audit interne , Audit opérationnel , 2eme éditions , éditions Houma , 

l’Algérie,  2007  

43 . Le system comptable Financier (2009) , Ministres des Financies ,de la comptabilité 

ENAG , édition , Alger . 

44. Ordre des experts comptables Algérien , décision 02 du 04/02/2016 finances . 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 كائمت املالخم



 

68 
 

  البُاهاث الصخهُت:  اإلادىع ألاو٫ 

 ط٦غ                                                           أهثى             :       الجيع -

  ٞما ٞى١  45مً               45ئلى  30مً     ؾىت        30أ٢ل مً      :  العمس -

 مداؾب مٗخمض                   مداٞٔ الخؿاباث                   أؾخاط حامعي : الىظُفت الحالُت -

 زبحر مٗخمض                                                                

                      15ئلى  10مً              10ئلى  5ؾىىاث           مً  5أ٢ل مً : الخبرة املهىُت   -

 ؾىت 15أ٦ثر مً                                   

 ص٦خىع                                                              :   لِؿاوـ                      ماحؿخحر               املإهل العلمي -

 قهاصة مهىُت                       

ملُت الخض٤ُ٢  -  اإلادىع الثاوي : الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖو

 ٖملُت الخض٤ُ٢ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 مداًض ال وٗم الٗباعة مداًض ال وٗم الٗباعة

هل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في 

هٓغ٦م أخؿً بضًل 

جي   للمسُِ اإلاداؾبي الَى

الخض٤ُ٢ وؾُلت لخد٤ُ٣    

 ألاهضاٝ 

   

ض ٢غاع الضولت بالخسلي  هل جٍإ

ًٖ اإلاسُِ اإلاداؾبي 

جي   الَى

ٖملُت الخض٤ُ٢ حؿهل    

 هٓام الغ٢ابت الضازلُت 

   

ت  هل ٧ل اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ

سً٘ مسخل٠ ٖملُاتها 
ُ
ج

 للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 

صوع الخض٤ُ٢ ًخمثل في    

ا٦دكاٝ خاالث الٛل 

اث ٚحر ال٣اهىهُت  والخهٞغ

   

هل جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي 

اصة قٟاُٞت  اإلاالي ٌؿمذ بٍؼ

 الخؿاباث 

ًم٨ً أن هُل٤ ًٖ ٖملُت    

الخض٤ُ٢ بأجها ٖملُت 

 جد٤٣ وجأ٦ض 
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ملُت الخض٤ُ٢  اإلادىع الثالث : أؾئلت مباقغة خى٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖو

 ض ٞغ١ بحن اإلاغاحٗت والخض٤ُ٢ ؟ًىح هل   -

 ؟ ًدخاحها اإلاض٤٢ أزىاء مؼاولخه إلاهىت الخض٤ُ٢هل هىا٥ أصواث     -

 اإلاٗاًحر الضولُت للخض٤ُ٢ ؟ هل أهذ مُل٘ ٖلى -

ت هل ٣ًىم اإلاض٤٢ بخُب٤ُ مٗاًحر الخض٤ُ٢ الجضًضة التي جم صزىلها ٢ُض الخىُٟظ زال٫ الؿىت الؿاب٣ -

 أزىاء ٢ُام بٗملُت الخأ٦ض ؟

  اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت ؟ في عأً٪ هل ًىحض ٢ُمت مًاٞت مً الخض٤ُ٢ اؾدىاصا ئلى -

 


