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 ؤلاهداء

 بسم هللا السحمن السحيم 

"قل اعملى فسيري هللا عملكم و زسىله و اإلاؤمىىن "  

105:سىزة الخىبت   صدق هللا العظيم 

إلهي ال ًطيب الليل إال بشكسك ، و ال ًطيب النهاز إال بطاعخك ، و ال جطيب اللحظاث إال بشكسك و 

.ال جطيب آلاخسة إال بعفىك ، و ال جطيب الجىت إال بسؤيخك هللا جل جالله   

إلى من بلغ السسالت و أدي ألاماهت و هصح ألامت ، إلى هبي السحمت و هىز العاإلاين ، سيدها محمد صلى 

.هللا عليه و سلم   

إلى من أعطخىا من دمها و زوحها و عمسها دفعا لغد أجمل إلى الغاليت التي ال هسي  ألامل إال من 

.عينها   

 أمي الحبيبت 

إلى من أحمل إسمه بكل .. إلى من علمني العطاء دون إهخظاز .. إلى من كلله هللا بالهيبت و الىقاز 

.أزجى من هللا أن ًمد في عمسك لتري ثمازا قد حان قطافها بعد طىل إهخظاز  .. إفخخاز   

 أبي العصيص

.إلى قسة عيني   

 عيس ى 

.إلى صدًقتي الغاليت   

 زقيت 

.إلى من آثسووي على أهفسهم .. إلى سىدي و قىحي و مالذي بعد هللا   

 إخىحي 



 الشكس و العسفان

بعد الحمد هلل و الشكس له أن أعاهني على إهجاش  هره اإلاركسة ، أزفع أسمى آًاث الشكس و العسفان و 

الخقدًس إلى أسخاذي الكسيم عبد القادز قادزي الري أحاطني بعىاًخه و زعاًخه و أخر بيدي في خصم 

.هرا البحث  فله مني كل الخقدًس و ؤلاحترام   

.كما أجقدم بالشكس و الخقدًس إلى الصميل أهيس   

.و الصميالث زقيت ، سليمت ، و كسيمت اللىاحي ساعدووي في إهجاش هره اإلاركسة فجصاهم هللا كل خير   

 و أجقدم بالشكس الخالص إلى من أهازو لي دزب البحث عن اإلاعسفت و الحقيقت و ذللىا لي الصعىباث

 فجصاهم هللا كل خير 

إلى كل هؤالء أقدم خالص حبي و جقدًسي سائال هللا عص و جل أن ًحفظهم و ًىفع بهم ؤلاسالم و 

.اإلاسلمين   
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                                                    :مقدمة 

 ئن الخؼير الري شهدجه املإسساث مً خيث وشاطاتها و وظائفها و أهدافها و باعخبازها الىخدة الفعالت و 

اليشطت في اليسيج إلاكخطادي ،ما ًفسع عليها غمان الدسيير الخسً و فعاليت وشاطاتها و إلاهخمام 

بالعملياث و إلاحساءاث الخىظيميت داخل أكسامها ،و خسً ئخخياز اللسازاث مهما كان هىعها و التي جمكنها مً 

ت اسخؼالال أمثال  .اسخؼالل مخخلف الىسائل املادًت و البشٍس  

و مع كبر حجم املإسساث و حعدد أوشطتها أضبدذ ئدازتها ػير كادزة على جفادي أو ختى ججىب ألاخطاء 

.الىاحمت عً زداءة الخدليل الفعلي للسياساث املىخهجت في أي مإسست كاهذ   

و لكي جخدكم املإسست في وشاطاتها مً الػسوزي عليها ئًجاد أداة مساعدة لإلدازة في هرا املجال و عملها 

بىجاعت أكبر و فعاليت أكثر في اسخخدام املىازد املخاخت مً حهت ،و املعلىماث العاكست للىغع املالي للمإسست 

مً حهت أخسي ،بديث حسمى هره ألاداة بالخدكيم املداسبي بؼيت منها إلاهخمام ألاكبر بىظام السكابت الداخليت 

و هرا مً خالل مخابعت هره الىظم الىكائيت هظسا لدوزها الفعال في املإسست كبل ئجخاذ أي كساز السيما فيما 

.ًخعلم باللسوع أو إلاسدثماز   

بديث أن حل هره الخلائم و البياهاث التي ًكىن املسدثمس أو امللترع الجدًد بداحت ئليها جكىن غمً 

س املدكم املداسبي بطفت خاضت ،بديث أن السأي الري ًبدًه مدكم الخساباث ٌعخبر  اللىائم املاليت و في جلاٍز

كبطمت زلت لدي مسخخدميه ،و لكي ججعل مً زأًه مىغع زلت ًجب أن جخىفس فيه شسوط خاضت و ميزاث 

.ذاجيت و دكيلت   

علما أن الخدكيم اهبثم مً هطاق غيم جمثل في جدكيم الخساباث و الليىد املداسبيت و هرا بعد ما شهده 

العالم مً ئهفساج جام في شتى امليادًً و الري أزس و بشكل مباشس على اللطاع إلاكخطادي ،بديث أن الخدكيم 

ٌعمل على كشف ألاخطاء و الخد مً ظىاهس الخالعب و الؼش ،زم ججاوش هره املسخلت ليخجه لفدظ أهظمت 

و مً .السكابت الداخليت ألي مإسست و هرا كطد الخأكد مً مدي مساًسة هره ألاخيرة و الىخائج املدطل عليها 

.زم ملازهتها مع الىاكع و العمل على جدسين املسدودًت   

و مً خالل ما سبم ًمكً طسح الدساؤل السئيس ي و مداولت إلاحابت عليه مً خالل هرا البدث ،و ًمكً 

:ضياػخه كاآلحي   

كيف ٌساهم الخدكيم املداسبي في جدسين مسدودًت املإسست ؟                                                               

:و لإلحابت على هرا الدساؤل ًخطلب مىا ججصئت ئلى ألاسئلت الفسعيت الخاليت    

ما هى إلاطاز املفاهيمي للخدكيم املداسبي ؟-   

ما هى إلاطاز املفاهيمي للمسدودًت ؟-   

ما هي عالكت الخدكيم املداسبي بمسدودًت املإسست ؟-   
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:الفرضيات   

:و لإلحابت على الدساؤالث هىطلم مً الفسغياث ألاساسيت الخاليت   

.ًلعب الخدكيم املداسبي دوز مهم في املإسست و بالخطىص الخدكيم الداخلي -   

.املسدودًت عالكت مىحىدة بين الىخائج املخدطل عليها و السسائل التي أسخخدمذ للخطىل عليها -   

.ًإدي الخدكيم ئلى جدسين فعاليت املإسست و بالخالي جدليم مسدودًت عاليت -   

:أهداف البحث   

:ألاهداف التي حسعى ئليها الدزاست   

.مداولت ئبساش الفائدة مً جداول الخدكيم املداسبي في املإسساث -   

مداولت جددًد مدي سالمت و صخت املسكص املالي و ذلك مً خالل ئكدشاف الخالعب و إلاخخالساث-   

ً و جدسين مسدودًت املإسست   - س أداء املسيًر .مداولت مدي معسفت مدي مساهمت الخدكيم في جطٍى  

:أهمية الدراسة   

جسحع أهميت الدزاست ئلى الخاحت امللخت للمإسست ئلى مديط زكابي ٌساعد ئدازة املإسست على - 

جدمل مسإوليت جدليم ألاهداف و جطبيم السياساث و إلاحساءاث الالشمت و املدافظت على كيان 

.املإسست و غمان لها إلاسخمساز و الىمى في ظل بيئت مخؼيرة   

ت ملا ًىاحهها  - اتها إلاداٍز كما أن ئدازة املإسست جلىم باجخاذ كسازاث بطفت مسخمسة عبر حميع مسخٍى

مً فسص و جددًاث مخخلفت ،فهي حعمل على جسشيد و جفعيل هره اللسازاث ،و كان مً املهم 

.إلاسخعاهت باملساحعت الداخليت لبلىغ ذلك   

ت ئلى جطبيم املشسوع الفعال  - كما جدبع هره الدزاست مً خاحت املإسست إلاكخطادًت الجصائٍس

لىظيفت الخدكيم ملساعدتها في جأدًت أوشطتها بطىزة سليمت ،مً أحل جدليم أهدافها امليشىدة ،و 

.الخكيف مع ما ًدطل مً جطىز   

:أسباب إختيار املوضوع   

ت -   .مً أحل زفع الفعاليت و جدسين املسدودًت في املإسساث و خطىضا املإسساث الجصائٍس

ً العلمي الجيد و املإهل على أمل ممازست مهىت املساحعت بطىزة سليمت و  - العمل على الخكٍى

.فعالت مسخلبال   

امليىل الشخص ي ملىاغيع الخدكيم و زػبت خاضت في إلاطالع على كل ما هى حدًد فيما ًخظ  -

.الخدكيم   

:منهج الدراسة   

ج بين املىهج الىضفي خالل الجاهب الىظسي و الخدليلي  املىهج الري ئجبعخه في هره الدزاست مٍص

.في الجاهب الخطبيلي   

 

:صعوبات البحث   

:مً بين الطعىباث التي واحهخني في ئهجاش هرا البدث هي   
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.ضعىبت املىغىع و كرا خساسيخه  -  

ت وزائم املإسست  - .سٍس  

:هيكل البحث   

بؼسع جدطيل الهدف مً الدزاست باإلحابت على الدساؤالث املطسوخت ،و مً خالل مداولت 

.ل ،و خاجمت امللدمت و زالر فطى: إلاخاطت بجميع حىاهب البدث ،اعخمدث خطت هيكلها   

الفطل ألاول مفاهيم أساسيت خىل الخدكيم املداسبي اشخملذ على زالر  مباخث ،ألاول ًخمثل 

  الثالث مساز  الخدكيم املداسبي ،و في مدخل مفاهيمي خىل الخدكيم املداسبي ،و الثاوي معاًير

  . جىفير عمليت الخدكيم املداسبي

الفطل الثاوي املسدودًت و عالكتها بالخدكيم املداسبي و ًخكىن مً زالر مباخث ،ألاول مدخل ئلى 

مفهىم املسدودًت ،و الثاوي دوز املساحع في جفعيل هظام السكابت الداخليت ،و الثالث عالكت الخدكيم 

.بمسدودًت املإسست   

 ئلى حاهب الفطل الثالث و الري كان كدزاست جطبيليت لؼسفت الخجازة و الطىاعت الظهسة

زالزت مباخث ، ألاول جلدًم ػسفت الخجازة و الطىاعت ، و الثاوي جخطيط مسخؼاهم و اهلسم ئلى 

.عمليت الخدكيم في املإسست ، و الثالث املساكبت الداخليت داخل ػسفت الخجازة و الطىاعت   
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: ثمهيد 

اصة غضص اإلاىظماث و يبر حجمها في ظل الخُىعاث اإلاخخالُت التي َغؤث غلى الؿاخت الضولُت  بن ٍػ

،حػلذ اإلاىظمت مدل ؤهظاع الػضًض مً اإلاخػاملحن طوي اإلاهالح اإلاسخلكت ،بدُث ًيبغي جؼوٍض 

هاالء باإلاػلىماث الالػمت خُى وكاَاتها و هخاثجها ،و مً هظا اإلاىُلو ،جىلضث الحاحت اإلالحت بلى 

ؤلاؾخػاهت بجهاػ مؿخهل و مدٌم ،ألامغ الظي ؤصي الى ظهىع الخضنُو ،و الظي ٌػخبر غلم يباقي 

الػلىم ،يما قهض جُىعا يبحرا و مخىانل ،و الظي ؤصي به بلى ؤن ًدل ؤهمُت يبحرة في جغقُض 

الهغاعاث ،لظلَ ؾيخػغى في هظا الكهل بلى غمىمُاث خُى الخضنُو ،يما ؾيبحن اإلاػاًحر التي 

 .حػُي بَاعا غاما ًيكِ قُه ،و في ألازحر مغاخل جىكُظ غملُت الخضنُو 
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 مدخل  مفاهيمي للحدكيم اإلاداسبي:اإلابدث الاول 

سُت غً الخضنُو ،بخبُان الحاحت التي صغذ بلى  لهض نىبىا بهخمامىا في هظا اإلابدث بلى جهضًم إلادت جاٍع

. ظهىعه ،و مغاخل جُىعه غبر الػهىع ،زم جالها حػٍغل الخضنُو ،و يظا ؤهمُخه و ؤهضاقه ،و في ألازحر ؤهىاغه 

الحملىر الحاريخي للحدكيم اإلاداسبي :اإلامللل الاول 

 اجساط في غليها ٌػخمض التي اإلاداؾبُت البُاهاث صحت مً للخدهو ؤلاوؿان خاحت مً وكإتها الخضنُو مهىت حؿخمض

 الخام الهُاع وخضاث قكمل الخضنُو هُام احؿؼ زم.  1للىانؼ  البُاهاث جلَ مُابهت مً والخإيض نغاعاجه،

ؼ مً الانخهاصًت  الهُض هظام بةجباع اإلاداؾبت غلم في خضر الظي الخُىع  بػض زهىنا وميكأث مسخلكت، مكاَع

غىىان   جدذPaciolo  Luca في مىؾىغت وعص يما اإلاؼصوج

Proprtionalit   Summa de Arithmetica, Geometria, Proprtioni et اؾخػماُ ؾهىلت ؤصث قهض .م 1494غام 

 الثىعة ظهىع  مؼ و.  2والخضنُو  امدااؾبت جُىع  في ؾاغض الاهدكاع الظي طلَ جُبُهه، اهدكاع بلي الىظام

ُاهُا في الهىاغُت اصة والخجاعة الهىاغت وجُىع  بٍغ  اإلاالٌحن بحن الكجىة وػٍاصة اإلااؾؿاث ؤوكُت في والٍؼ

بي، الىظام وجُىع  اإلادترقت وؤلاصاعة  والخُإ، الؿل ايدكاف وهى ًخؿحر لم للخضنُو الغثِس ي الهضف قةن الًٍغ

 ألحل مداؾبي هظام بىحىص والغؾبت الاغتراف هى 1850 ولؿاًت الكترة هظه زالُ َغؤ الظي اإلاهم الخؿُحر ولًٌ

 الاغتراف ًان آلازغ والخؿُحر والخُإ، الؿل وايدكاف مىؼ اإلاداؾبُت ألحل)البُاهاث( الهىاثم صنت مً الخإيض

 ناهىن  نغاخت طلَ غلي هو ونض ومداًض، مؿخهل نبل شخو مً الهىاثم اإلاداؾبُت لخضنُو الحاحت بىحىص

ًاث غ بلي ؤصي ألامغ الظي ،1862الاهجلحزي لؿىت  الكغ  ماهلحن ؤشخام وحىص ويغوعة الخضنُو، مهىت جٍُى

ُ  ظهغث ونض 3 .اإلاهمت بهظه للهُام ومضعبحن  1851 غام بةًُالُا قُىِؿُا في الخضنُو مُضان في مهىُت مىظمت ؤو

ًاهذ خُث يُت ؾىىاث ؾذ جخُلب و  ًلُت جإؾؿذ Roxonati الخام الامخدان في الىجاح بجاهب جمٍغ

ُ  اججهذ زم .مداؾبت زبحر الصخو لُهبذ ًان اإلاهىت، هظه جىظُم بلي ألازغي  الضو ُاهُا و  في الؿبو قًل لبًر

ُاهُا في مؿخهلت الحؿاباث مهىت جضنُو غملُت ؤنبدذ خُث اإلانهي، الخىظُم هظا حمػُت " ؤوكئذ غىضما بٍغ

ٌُت اإلاخدضة والىالًاث ، 1881قغوؿا وفي ،1880 يىضا في زم ، 1854 باصهبره "الهاهىهُحن اإلاداؾبحن  ، 1882 ألامٍغ

ُ  هظه في وكإث اإلاهىت ؤن الػلم مؼ ، 1911 ؾىت وقىلضا ، 1904 واؾترالُا ، 1896 ؾىت وؤإلااهُا  طلَ نبل الضو

 عهُىت ًاهذ للخضنُو اإلاخالخهت الخُىعاث بن .4امدااؾبحن واإلاضنهحن يمهىُحن ؤؾماء لهُض سجالث جٍىهذ خُث

غ اإلاؿخمغ البدث هدُجت ًاهذ ؤزغي  حهت ومً حهت مً مىه اإلاخىزاة ألاهضاف  الجاهب الخضنُو مً غملُت لخٍُى

 غام، بكٍل الػالمي والانخهاص الػاإلاُت الخجاعة خغيت غغقتها التي الٌبحرة والخؿحراث جخماش ي حػلها بؿُت الىظغي 

                                                           

ت الىاخُت – الحؿاباث جضنُو غلم هللا ، غبض ؤمحن زالض .ص - 1  17م ، 2007 والخىػَؼ ، ألاعصن لليكغ واثل صاع – والػملُت الىظٍغ
 18طيغه ، م ؾبو مغحؼ ، هللا، غبض ؤمحن زالض . ص- 2
ت الىاخُت ،مً الخضنُو بلي مضزل الخمُمي ، هاصي.ص -3  71م ، 2006 الثالثت ، الُبػت غمان، لليكغ، واثل ، صاع والػملُت الىظٍغ
  18،م 2010 ألاولي، ،الُبػت ألاعصن والخىػَؼ ، لليكغ الػغبي اإلاجخمؼ مٌخبت ، (1 ) الحؿاباث جضنُو وصًان ، و لاي مدمض الىناص مدمض ؾامي .  ص4



 الفصل االول                                                                   ماهية التدقيق المحاسبي
 

 
8 

سُت اإلاغاخل ؤهم ًلي قُما ؾىىعص ولظلَ الخهىم، وحه غلي الانخهاصًت اإلااؾؿت قهضتها والتي  الخاٍع

  .1للخضنُو

 1500 سىة ختى اللدًم العصز الفترة مً :ألاولي اإلازخلة

 زانت تهخم ًاهذ التي الػاثلُت واإلاكغوغاث الضولت غلى ؾلُاث اإلاداؾبت جهخهغ ًاهذ الكترة هظه ؤواثل في

ُ  هى منها والهضف الكترة الىاخضة، في مغاث غضة مخٌغعة الػملُت هظه جٍىن  خُث الؿلعي، اإلاسؼون بجغص  الىنى

  .2بالضقاجغ ؾل ؤو جالغب ؤي ومىؼ الضنت بلي

 الػملُت بهظه ًهىم الظي الصخو اؾخماع ؤي الاؾخماع، ٍَغو غً الخضنُو بمماعؾت الكترة هظه جمحزث يما

 ٌؿخػملها ًان الػملُت قهظه ٌؿمػه، ًان ما صنت مضي إلاػغقت ججغبخه واؾخػماُ غلُه، جخلي ًاهذ التي للحؿاباث

 .قالخيهم ؤغماُ ًغانبىا ختى ألاعاض ي مالى

 1850 و1500بين ما الفترة :الثا هية اإلازخلة

 اهكهاُ هى ألازحرة هظه مً قػال اؾخسالنه ًمًٌ ما ولػل الهىاغُت، للثىعة بالخمهُض الكترة هظه جمحزث

ت واؾخػماُ جُبُو جم  يما.للمضنهحن الحاحت وػٍاصة بصاعتها غً اإلااؾؿت  الىظام في اإلاؼصوج الهُض هظٍغ

 غلي الضازلُت الغنابت مً هىع وظهىع  خالُا، مؿخػمل هى يما بهىعة مخُىعة جًٌ لم ولى ختى امدااؾبي

ؼ  .3اإلاكاَع

 1905 و1850 بين ما الفترة :الثالثة اإلازخلة

 اإلاخدضة اإلاملٌت في الهىاغُت الثىعة اهُالم بػض زانت الكترة هظه قهضجه الظي الٌبحر الانخهاصي الىمى بن

ؼ اإلااؾؿاث إلاالٍي الحاحت وظهىع  وؤلاصاعة، اإلالٌُت بحن والنهاجي الخام والاهكهاُ  ؤمىالهم غلي ًداقظ إلاً واإلاكاَع

ًاث ناهىن  ظهىع  بػض زانت ُاوي الكغ ًاث لخضنُو الحؿاباث مضنهي اؾخػماُ يغوعة ؤنغ الظي 1862 البًر  قغ

 به ٌؿتهان ال مهم ووكاٍ يمهىت ًبرػ ختى للخضنُو مكخىخا اإلاجاُ ؤنبذ الخُىعاث هظه ًل قبػض .اإلاؿاهمت

 الىهاٍ في ازخهاعها قُمًٌ الكترة هظه جهاًت في الخضنُو ألهضاف باليؿبت ؤما .بهىاهحن جضغُمه بػض زانت

 :الخالُت

 .اإلاداؾبُت والسجالث بالضقاجغ والخالغب الؿل ايدكاف -

 .باإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػلهت وألازُاء الكىُت ألازُاء ايدكاف -

 آلان ختى و 1905 ما بين الفترة :الزابعة اإلازخلة

ًاث ظهىع  هى الكترة هظه في مالخظخه ًمًٌ ما  َغف مً الضازلُت الغنابت ؤهظمت غلي والاغخماص الٌبري  الكغ

 الػُىاث ؤؾلىب اؾخسضام ؤي الازخباعي، الخضنُو غلي الاغخماص ويظلَ الخضنُو، غملُت في يبحرا اغخماصا اإلاضنو

ُ  واإلاداًض الكني الغؤي هى ببضاء للخضنُو ألاؾاس ي الهضف ؤنبذ الخضنُو يما غملُت في ؤلاخهاثُت  الهىاثم خى

 .اإلاسجلت والىخاثج للماؾؿت اإلاالي اإلاغيؼ جمثُل في ؾالمتها ومضي اإلاالُت

 

                                                           

- Lionel Gollins et Genard Valin, Audit et Contrôle Interne (Aspects financiers, Opérationnels et stratégique ) , dolloz gestion , paris , 

 4 eme édition , 1992 , p 17 . 
 14  ، م1996الغابػت ،  الُبػت بحروث، ، الػغبُت النهًت صاع وبحغاءاث ، مػاًحر اإلاغاحػت الؿالم ، غبض بقدُىي  . ص- 2
ٌُت اإلاػاًحر ظل في الخضنُو صخضوح ، ؤؾاؾُاث خؿحن .ص و الهاض ي خؿحن .ص -3  02 ، م 1999ألاعصن،  والضولُت ، ألامٍغ
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  و أهىاعهالحدكيم جعزيف :الثاوي اإلامللل

 جعزيف الحدكيم: الفزع ألاول 

غاف بابزخالف هظا و ، الخضنُو ًل حػاع في بليها الخُغم  جم التي الجىاهب حػضصث لهض  غنها الهاصعة الهُئاث وألَا

 : ًلي قُما الخػاٍعل هظه ؤهم هظيغ و .هكـ الهضف في جهب ؤجها بال ، اإلاكاهُم هظه بحن الكٌلي ؤلازخالف عؾم و .

ٌُت  اإلاداؾبت حمػُت حػٍغل حاء-1 :                                                                                            1للخضنُو يما ًلي  American accounting associatorألامٍغ

 بيخاثج جخػلو التي ، مىيىعي بكٍل والهغاثً ألاصلت وجهُُم لجمؼ ومىهجُت مىظمت غملُت الخضنُو هى"  

 ، اإلاهغعة اإلاػاًحر و الىخاثج هظه بحن والخُابو الخىاقو مضي لخدضًض وطلَ ، ؤلانخهاصًت وألاخضار ألاوكُت

غاف وجبلُـ  "اإلاغاحػت بيخاثج اإلاػىُت ألَا

ٌُحن اإلاداؾبحن بجداص غغف يما-2 ُ  ألحل مىظمت بحغاءاث " :ؤهه غلى اإلاداؾبي الخضنُو ألامٍغ  ألاصلت غلى الحهى

 الػالنت صعحت لخدضًض ، مىيىغُت بهىعة جهُُمها و ، وألاخضار ؤلانخهاصًت باألعنضة ؤو باإلنغاعاث اإلاخػلهت

 2."اإلاؿخكُضًً بلى الىخاثج وبًهاُ ، مػحن مهُاؽ و ؤلانغاعاث هظه بحن

كُحن زالُ مً  :ًلي ما بؾخسالم ًمًٌ ، الخػٍغ

 مؿبو مسُِ غلى ناثمت قهي وبالخالي ، مىظمت غملُت الخضنُو غملُت . 

 زاللها مً عؤًه اإلاضنو ًبني ، بزباث ونغاثً ؤصلت حمؼ الخضنُو غملُت في ٌكتٍر  ُ  غضالت خى

 . غضمها مً اإلاالُت الهىاثم

 جدحز؛ ًل غً بػُضة مىيىغُت بهكت جخم ؤن ؤي ، لألصلت حمػه في الحُاص اإلاضنو ًلتزم ؤن 

 طي واُ ، اإلاداؾبي الىظام قدو بلى الهىاثم في اإلاهضمت اإلاػلىماث الكدو غملُت جخػضي ؤن 

 . اإلاػلىماث لهظه اإلاهضع ٌػخبر

 ُغ، اإلاضنو بًها ُ  عؤًه ًخًمً لخهٍغ غاف لهالح اإلاالُت الهىاثم مهضانُت خى  .له الُالبت ألَا

 

 منهي مً قدو " الخضنُو قةن ، الكغوس ي اإلاػخمضًً واإلاداؾبحن اإلاداؾبحن الخبراء مهل حػٍغل غلى بىاء -3

ُ  عؤي إلبضاء ، ومؿخهل ماهل ُ  اإلاحزاهُت ومهضانُت بهخظام خى  3."ما هخاثج ماؾؿت خؿاباث وحضو

كحن غلى بىاء  :ًلي ما بؾخسالم ًمًٌ والغابؼ الثالث الخػٍغ

 اإلاالُت للمػلىماث بىاء بهخهاصي قدو هى الخضنُو . 

 ؤلاؾخهاللُت غىهغ اإلاضنو شخو في ٌكتٍر ، الٌكاءة غىهغ بلى بياقت . 

                                                           

ب ، هىٍي امغؾىن  ، جىماؽ ولُم  -1 ت بحن اإلاغاحػت ، ؾػُض يماُ الضًً ، حجاج خامض اخمض ومغاحػت حػٍغ ُ  ، والخُبُو الىظٍغ ش صاع ، الٌخاب ألاو  اإلاٍغ

                                                                                                                                                                                    18 م ، 1997 ، الؿػىصًت ، لليكغ
 20 مغحؼ ؾبو طيغه ، م  ، الخمُمي ص هاصي -2

Bernard GERMOND, Audit Financier – Guide pour l’audit de l’information financière des entreprises , 1ere èdition , dunod , pariis , 

1991 , p 28 .3 
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 ألاصلت مً مجمىغت ًخًمً ؤن ؤي ، مػلال ًٍىن  اإلاضنو هظا عؤي . 

 اإلاداؾبُت واإلاباصت بالهىاهحن الخهُض مً اإلاضنو ًخإيض ؤن. 

 :ؤهه غلى للخضنُو وقامل بؿُِ حػٍغل نُاؾت ًمًٌ بالخالي

 اإلاالُت اإلاػلىماث ومهضانُت صحت مً للخإيض ، ومؿخهل مدترف شخو به ًهىم ، مسُِ بهخهاصي قدو"

 مضغم ومىيىعي مداًض قني بغؤي اإلاضنو زالله مً ًضلي ، اإلاداؾبي الىظام ويظا اإلااؾؿت َغف مً اإلاهضمت

غ في بزباث ونغاثً بإصلت  " .جهٍغ

 : هي ؤؾاؾُت ههاٍ زالر غلى عيؼث ؤجها الؿابهت الخػاٍعل مً هالخظ يما

 حسجُلها جم التي الػملُاث وؾالمت صحت مً للخإيض ، والسجالث البُاهاث قدو به ًههض : الفدص ، 

بها ، جدلُلها  .اإلااؾؿت بيكاٍ الخانت ؤلانخهاصًت لألخضار الىهضي ؤو الٌمي الهُاؽ قدو ؤي ، وجبٍى

 للخػبحر يإصاة ؤلاصاعي  للىظام الكغغُت ألاهظمت هخاثج نالخُت مضي غلى الحٌم به ًههض : الحدليم 

 ػمىُت قترة في للماؾؿت الحهُهُت للىيػُت اإلاالي اإلاغيؼ جمثُل مضي وغلى ، اإلااؾؿت لىانؼ الؿلُم

 .مػُىت

 ، مداًض قني عؤي ببضاء مً اإلاضنو جمٌحن زاللهما مً ًيخظغ ، مترابُخان غملُخان والخدهُو الكدو ؤن بلى وكحر

 ومغيؼ لىدُجت وؾلُمت صحُدت نىعة بوػٍاؽ بلى ؤصث ؤلانخهاصًت لألخضار الهُاؽ غملُت ًاهذ بطا قُما

 . الحهُهي اإلااؾؿت

 غ قٍل في والخدهُو الكدو هخاثج بلىعة به ًههض : الحلزيز غاف بلى ًهضم جهٍغ  ًاهذ ؾىاء ، اإلاػىُت ألَا

ُ  ؤن ووؿخُُؼ ، زاعحها ؤو اإلااؾؿت صازل غ بإن ههى  .وزمغجه الخضنُو مً ألازحرة الػملُت هى الخهٍغ

 أهىاع الحدكيم: الفزع الثاوي 

ت التي ًىظغ بلُه منها ، بال ؤن طلَ ال ٌؿحر  مً  هىاى ؤهىاع غضًضة للخضنُو اإلاداؾبي ، جسخلل مً خُث الؼاٍو

 .و ؾىهىم بضعاؾت ؤهىاع الخضنُو غلى الىدى الخالي . حىهغ غملُت الخضنُو 

 .مً خُث ؤلالؼام . 1

  .(حجم ؤلازخباعاث  ) مً خُث مضي الكدو .2

 . مً خُث جىنُذ غملُت الخضنُو .3

 . مً خُث هُام غملُت الخضنُو .4

 . مً خُث الهاثم بػملُت الخضنُو .5

 مً خيث ؤلالشام : أوال 

 .ًىهؿم الخضنُو مً خُث ؤلالؼام الهاهىوي بلى هىغحن ، جضنُو بلؼامي و جضنُو بزخُاعي 
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  ًدخم الهاهىن الهُام به ، خُث ًلؼم اإلااؾؿت بًغوعة حػُحن مضنو زاعجي : الحدكيم ؤلالشامي

لخضنُو خؿاباتها و اغخماص الهىاثم اإلاالُت الخخامُت لها ، و ًترجب غً غضم الهُام به ونىع اإلاسالل 

  .1جدذ َاثلت الػهىباث اإلاهغعة

  هي غملُت الخضنُو ؾحر اإلالؼمت بهاهىن ، و جٍىن بُلب مً بصاعة اإلااؾؿت ؤو : الحدكيم ؤلاخحياري

 .ماليها وجٍىن واحباث اإلاضنو هىا مدضصة وقها إلجكانه اإلاؿبو مؼ الُالب لػملُت الخضنُو 

ًاث ألاشخام ، نض ًخم ؤلاؾخػاهت بسضماث مضنو زاعجي لخضنُو خؿاباث  قكي اإلااؾؿاث الكغصًت و قغ

ًاء غلى  اإلااؾؿت و بغخماص نىاثمها اإلاالُت الخخامُت ، هدُجت للكاثضة التي جخدهو مً خُث بَمئىان الكغ

ًاء و  صحت اإلاػلىماث اإلاداؾبُت غً هخاثج ألاغماُ و اإلاغيؼ اإلاالي ، و التي جخسظ يإؾاؽ لخدضًض خهىم الكغ

َ حضًض  ؤما في خالت اإلااؾؿاث الكغصًت ، قىحىص اإلاضنو ٌػُي . زانت في خالت بهكهاُ ؤو بهظمام قٍغ

الثهت للمالَ في صنت البُاهاث اإلاؿخسغحت مً الضقاجغ و جلَ التي جهضم بلى الجهاث الخاعحُت و زانت مهلحت 

  .2الًغاثب

 (حجم ؤلاخحبارات  )مً خيث مدي الفدص : ثاهيا 

 : ًىهؿم الخضنُو وقو حجم ؤلازخباعاث بلى هىغحن 

  ًاقت الهُىص و الضقاجغ و اإلاؿدىضاث  : (ثفصيلي  )ثدكيم شامل اإلاههىص به ؤن حكمل غملُت الخضنُو 

ً باإلياقت بلى  و ألاغماُ التي جمذ زالُ الؿىت اإلاالُت ، و ًخُلب هظا الىىع مً الخضنُو حهضا وونخا يبحًر

ًىهه ًٍلل هكهاث باهظت ، قهى ًخػاعى مؼ غاملي الىنذ و الخٍلكت و التي ًدغم اإلاضنو غلى مغاغاتهما 

 .باؾخمغاع ، و بالخالي قةن بؾخسضامه ًهخهغ غلى اإلااؾؿاث طاث الحجم الهؿحر 

  ًاث الٌبري ، و ًغجٌؼ غلى ؤؾاؽ :  ثدكيم إخحباري ظهغ هظا الىىع مً الخضنُو مؼ ظهىع الكغ

قدو غُىت ًيخهيها اإلاضنو مً مجمىع الضقاجغ  و السجالث و الحؿاباث و اإلاؿدىضاث الخانت باإلااؾؿت 

غلى ؤن ًخم حػمُم الىخاثج ، و ٌػخمض حجم الػُىت غلى مضي نىة و ؾالمت هظام الغنابت الضازلُت ، قكي 

 .خالت جىاقغ ؤزُاء يثحرة في الضقاجغ و السجالث وحب غلى اإلاضنو جىؾُؼ حجم الػُىت 

 مً خيث ثىكيد عملية الحدكيم : ثالثا 

 :وقو هظا اإلاػُاع ًمًٌ جهؿُم الخضنُو بلى هىغحن 

  جخم مً زالله غملُاث الكدو و بحغاء ؤلازخباعاث زالُ الؿىت اإلاالُت يٍل وقها : ثدكيم مسحمز

هت ؾحر  ت ؤو بٍُغ هت مىخظمت ، يإن جخم بهكت ؤؾبىغُت ؤو قهٍغ ًاهذ بٍُغ لبرهامج ػمني مدضص مؿبها ؾىاء 

  .3مىخظمت

                                                           

1
 15 ، م 1998زالض عاؾب الخُُب ، زلُل مدمىص الغقاعي ، ألانُى الػلمُت و الػملُت لخضنُو الحؿاباث ، صاع اإلاؿخهبل ، ألاعصن ، -  
2

ت و الخُبُو ، الضاع الجامػُت ، بحروث ، -    46 ، م 1990مدمض ؾمحر الهبان ، مدمض الكُىمي ، اإلاغاحػت بحن الىظٍغ
3

 194 ، م 2001يماُ الضًً مهُكى الضهغاوي ، مدمض الؿُض ؾغاًا ، صعاؾاث مخهضمت في اإلاداؾبت و اإلاغاحػت ، الضاع الجامػُت ، مهغ ، - 
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 : و هظا الىىع مً الخضنُو ًدبػه اإلاضنو بهكت زانت في خالت 

 يبر حجم اإلااؾؿت و يظا يبر و حػضص غملُاتها ،- 

 غضم الخمًٌ مً جهُُم هظام الغنابت الضازلُت للحٌم غلى مضي يكاثخه ،- 

 .جىاقغ غضص يبحر مً مؿاغضي اإلاضنو، ما ًمٌنهم مً الترصص غلى اإلااؾؿت بهكت مؿخمغة - 

  ًخمحز بٍىهه ًخم بػض بهتهاء الؿىت اإلاالُت و بغضاص الحؿاباث و الهىاثم اإلاالُت الخخامُت : ثدكيم نهائي

،و ًلجإ اإلاضنو الخاعجي بلى هظا ألاؾلىب غاصة في اإلااؾؿاث نؿحرة الحجم و التي ال جخػضص قيها الػملُاث 

  :1و مً اإلاؼاًا التي ًدههها الخضنُو النهاجي.بهىعة يبحرة 

بهسكاى بخخماالث الخالغب و حػضًل البُاهاث و ألاعنام التي ًخم جضنُهها ، خُث ؤن حمُؼ الحؿاباث جٍىن - 

تها و بنكالها   .نض جمذ حؿٍى

غضم خضور اعجباى في الػمل صازل اإلااؾؿت ،ألن اإلاضنو و مػاوهُه لً ًترصصوا يثحرا غلى اإلااؾؿت و لً - 

 .ًدخاحىا بلى السجالث و الضقاجغ بال بػض ؤلاهتهاء مً غملُت ؤلانكاُ 

جًػل مً بخخماالث الؿهى مً حاهب اإلاضنو و مؿاغضًه في جدبؼ الػملُاث و بحغاء ؤلازخباعاث إلادضوصًت -  

 .الىنذ 

 مً خيث هملاق عملية الحدكيم : رابعا 

 :ًهؿم الخضنُو مً خُث الىُام بلى ما ًلي 

  غ اإلاضنو في جهاًت غمله و الظي ًخًمً عؤًه الكني و : ثدكيم كامل هى الخضنُو الظي ٌكتٍر في جهٍغ

ت بزخُاع اإلاكغصاث التي ًًػها  اإلاداًض ؤن ًمـ ًل الهىاثم اإلاالُت صون بؾخثىاء ، و جٍىن للمضنو خٍغ

ًاملت خُى ًل اإلاكغصاث   .إلزخباعاجه مؼ جدمله اإلاؿاولُت 

 هى الػملُاث التي ًهىم بها اإلاضنو و جٍىن مدضوصة الهضف ؤو مىحهت لؿغى مػحن ، : ثدكيم حشئي

يكدو الػملُاث الىهضًت زالُ قترة مػُىت ، ؤو  قدو غملُاث البُؼ الىهضي ؤو ألاحل زالُ قترة مدضصة 

 .2،ؤو قدو خؿاباث اإلاساػن ، ؤو الخإيض مً حغص اإلاسؼون 

 مً خيث اللائم بعملية الحدكيم : خامسا 

 : ًمًٌ جهؿُم غملُت الخضنُو مً خُث الهاثم بها بلى هىغحن ؤؾاؾُحن 

                                                           

1
 50مدمض ؾمحر الهبان ، مدمض الكُىمي ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م - 
2

 23، 22زالض عاؾب الخُُب ، زلُل مدمىص الغقاعي ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م م ، - 
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  ت : ثدكيم داخلي هظا الىىع مً الخضنُو جهىم به مهلحت مخىاحضة غلى مؿخىي اإلااؾؿت ، لها الحٍغ

الخامت في الحٌم و جخمخؼ باإلؾخهاللُت في الخهغف ، و جسُى للخضنُو الضازلي مهام الخهُُم و الخُابو و 

 1.الخدهو و غمل الخضنُو الضازلي هى غمل صاثم ًىهه ًىكظ مً َغف مهلحت صاثمت باإلااؾؿت 

  الخضنُو الخاعجي هى الظي ًخم بىاؾُت َغف زاعج اإلااؾؿت ، بؿُت قدو البُاهاث : ثدكيم خارجي

و السجالث اإلاداؾبُت و الىنىف غلى جهُُم هظام الغنابت الضازلُت ، مً ؤحل بباصاء عؤي قني مداًض خُى 

 2صحت و نضم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت الىاججت غلى الىظام اإلاداؾبي اإلاىلض لها 

  الحدكيمأهداف:الثالث  اإلامللل

خي الخُىع  بَاع في الظيغ ؤؾلكىا يما  غلى ويظا ألاهضاف في جُىع  الخُىع  هظا ناخب قهض ، للخضنُو الخاٍع

  . 3الضازلُت الغنابت هظام غلى ؤلاغخماص صعحت بلى بياقت ، والكدو الخدهو مؿخىي 

مًٌ ُ  زالُ مً طلَ جىيُذ ٍو  : الخالي الجضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1-Hamini Allel , l’audit Comtable Et Financier , berti édition , Alger , 2002 , p 07 . 
نضًهي مؿػىص ، بغام مدمض ، اوػٍاؾاث غامل اإلاغاحػت الضازلُت و الخاعحُت غلى ألاصاء الغنابي ، اإلااجمغ الػلمي الضولي خُى ألاصاء اإلاخمحز  -2

 . 25 ، م 2005 ماعؽ 09 و 08للمىظماث ، ًلُت الحهىم و الػلىم ؤلانخهاصًت ، حامػت وعنلت ، 
 22ص هاصي الخمُمي ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م  -3
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الحملىر الحاريخي ألهداف الحدكيم ( : 1-1)              حدول 

 أو الحدلم مسحىي  الحدكيم مً الهدف الفترة

 الفدص

 الداخلية الزكابة أهمية

 الؿل بيدكاف 1850 كبل

وؤلازخالؽ 

مهمت  ؾحرجكهُلي 

 

1905-1850 

 

 

 والخُإ الؿل بيدكاف

وؤلازخالؽ 

 ؤلازخباعاث بػٌ

مبضجي  جكهُل

مهمت  ؾحر

 اإلاغيؼ غضالت جدضًض 1933-1905

 وبيدكاف الؿل اإلاالي

 والخُإ

 

 بزخباعي  قدو

جكهُلي 

بؿُُت  بهخمام صعحت

 اإلاغيؼ غضالت جدضًض 1940-1933

 وبيدكاف الؿل اإلاالي

 والخُإ

 

ؤلاهخمام  بضاًتبزخباعي 

 اإلاغيؼ غضالت جدضًض 1960-1940

 وبيدكاف الؿل اإلاالي

 والخُإ

 

وحىهغي  نىي  بهخمامبزخباعي 

 ختى   الان 1960

 

 جهُُم ، الخُِ مغانبت

 ألاغماُ، جدهُو هخاثج

 ؤلاحخماغُت الغقاهُت

 وؾحرها

 

ت ؤهمُتبزخباعي   الخضنُو للبضء بػملُت حىهٍغ

 

 

 

 . 18، م 2006 ،صاع اإلاؿحرة لليكغ ،ألاعصن (الىاخية الىظزية )ثدكيم الحسابات اإلاعاصز ؾؿان قالح اإلاُاعهت ،  :اإلاصدر
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                                             .اإلاخُىعة   ؤو والحضًثت ، الخهلُضًت ، ؤؾاؾِخحن بمجمىغخحن الخضنُو ؤهضاف جدضًض ًمًٌ يما

  :الحلليدًة ألاهداف : أوال

                                                                                                          .رئيسية أهداف-1

 مداًض قني عؤي ببضاء غلُه ؤلاغخماص ومضي بالضقاجغ، اإلاثبخت اإلاداؾبُت البُاهاث ونضم وصنت صحت مً الخدهو

ت ؤصلت غلى ٌؿدىض  . اإلاالي للمغيؼ اإلاالُت الهىاثم مُابهت مضي غً نٍى

 .فزعية أهداف-2

 ؾل ؤو ؤزُاء مً والسجالث بالضقاجغ ًىحض نض ما بيدكاف . 

 وبحغاءاث يىابِ بىيؼ ، والؿل ألازُاء بعجٍاب قغم جهلُل  ُ  طلَ صون  جدى

 غ في غلُه ؤلاصاعة بغخماص ت الؿُاؾاث وعؾم جهٍغ  . مؿخهبال ؤو خايغا الهغاعاث وبجساط ؤلاصاٍع

 إلؾدثماعاتهم اإلاىاؾبت الهغاعاث بجساط مً وجمٌُنهم اإلاالُت الهىاثم مؿخسضمي َمإهت 

 بت مبلـ جدضًض في الًغاثب صاثغة مػاوهت  الًٍغ

 غ جهضًغ  اإلاضنو إلاؿاغضة الحٍىمُت للهُئاث ؤلاؾخماعاث وملء اإلاسخلكت الخهاٍع

 .اإلاحملىرة أو الحدًثة ألاهداف : ثاهيا

 غم  وؤؾبابها ؤلاهدغاقاث وجدضًض ، ألاهضاف جدهُو ومضي جىكُظها ومخابػت الخُِ مغانبت  مػالجتها  َو

                                                                                                                                                                                       

               .     وقها لألهضاف اإلاغؾىمت ألاغماُ هخاثج جهُُم

 اليكاٍ هىاحي حمُؼ في ؤلاؾغاف مىؼ ٍَغو غً ، ممٌىت بهخاحُت يكاًت ؤنص ى جدهُو. 

 اإلاجخمؼ ألقغاص الغقاهُت مً ممًٌ نضع ؤنص ى جدهُو . 

 :ًلي ما منها هظيغ ومُضاهُت غملُت ؤزغي  ؤهضاف هىاى ، لها جُغنىا والتي الػامت ألاهضاف بلى باإلياقت

  :(ؤلافصاح  )اللىائم عزض-1

 اإلاداؾبُت واإلاباصت اإلاػاًحر غلُه جىو بما جهُضث اإلااؾؿت ؤن مً الخإيض بلى البىض هظا زالُ مً اإلاضنو حهضف

 جُبُو في الثباث صعحت نُاؽ غً قًال ، نبلها مً اإلاخبىاة اإلاداؾبُت والؿُاؾاث والُغم  غاما نبىال اإلاهبىلت

غ غلى اإلاضنو ًجبر مما ، ؤزغي  بلى قترة مً الُغم  هظه ُ  الخهٍغ  الكػلي بالىانؼ اإلاغجبُت اإلاكاهض هظه خى

 اإلاالُت الهىاثم غىانغ مهضانُت صعحت غلى واإلاازغة للماؾؿت

.  1غنها واإلاػلً اإلاكدىنت

 وختى ، بؾخثىاءاث ؤي صون  خضوثها ونذ اإلااؾؿت نبل مً حسجُلها جم نض الػملُاث ًل ؤن ٌػني:الشمىلية -2

الع غلُه طلَ مً اإلاضنو ًخإيض  قاملت مداؾبُت مػلىماث جىقحر بؿغى وطلَ ، والسجالث الضقاجغ ًل غلى ؤلَا

 . اإلااؾؿت ويػُت غً حػبر

 

                                                           

اع الىظغي و اإلاداؾبت الخُبُهُت  )مدمض التهامي َىاهغ و مؿػىص نضًهي ، اإلاغاحػت و جضنُو الحؿاباث -  1 ، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت بً  (الَا

 16 ، م 2003غٌىىن ، 
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 :والحدلم الىحىد- 3

ُ  مً اإلاحزاهُت في الىاعصة الػىانغ حمُؼ ؤن مً اإلاضنو ًخإيض ؤن ؤي  .قػال مىحىصة وزهىم ؤنى

 :واإلادًىهية اإلالكية- 4

ُ  لٍل اإلااؾؿت ملٌُت مً الهاهىهُت الىزاثو ٍَغو غً ًخإيض ؤن اإلاضنو غلى ًجب هىا  ، اإلاحزاهُت في الىاعصة ألانى

غاف قػال مؿخدهت الضًىن  وؤن  .مثال اإلاهاصناث ٍَغو غً ألازحرة هظه جٍىن  ونض ، ؤزغي  أَل

 :الحلييم- 5

 اإلاداؾبُت ت للمباص وقها جهُُمها جم اإلاداؾبُت الػملُاث ًل ًىن  مً الخإيض اإلاضنو غلى ؤهه اإلابضؤ هظا ٌػني

 .ألزغي  صوعة مً الخهُُم َغم  زباث مؼ ، غليها اإلاخػاعف

 : فني رأي إبداء- 6

ُ  زباث ب ونغاثً بإصلت مضغم مداًض قني عؤي بغُاء هى الحؿاباث إلاضنو ألاؾاس ي الهضف  جمثُل غضالت خى

 .ألاغماُ وهدُجت اإلاالي للمغيؼ اإلاضنهت اإلاالُت الهىاثم

  :وبحغاء بالكدو الهُام الخضنُو غملُت بَاع في غلُه ًيبغي لظلَ

 اإلاُبهت والُغم  ؤلاحغاءاث مً الخدهو . 

 غىانغ مغانبت  ُ  .والخهىم ألانى

 الخىظُمي الهٍُل جهُُم . 

 اا. للػملُاث الؿلُم الدسجُل مً الخإيض 

 الؿابهت الؿىىاث جسو التي والىىاجج ألاغباء لٍل الؿلُم الدسجُل مً الخإيض . 

 وألازُاء ، الخالغباث ، الؿل خاالث غً الٌكل مداولت .. 

 

 الحدكيم اإلاداسبيمعاًير : اإلابدث الثاوي

 الىقاء في اإلاضنو حؿاغض غامت بعقاصاث غً غباعة )غاما نبىال اإلاهبىلت الخضنُو مػاًحر( الخضنُو مػاًحر حػخبر

اث هي غليها اإلاخػاعف الخضنُو مػاًحر ؤن ؤو .اإلاالُت الهىاثم جضنُو غىض اإلاهىُت بمؿاولُخه  لًمان مهىُت مؿخٍى

ُ  في اإلاهىُت بمؿاولُخه ووقاثه الحؿاباث مضنو التزام  الخضنُو غملُت ؤغماُ وجىكُظ وجسُُِ الخٍلُل نبى

غ وبغضاص   .بٌكاءة  الخهٍغ

مًٌ  مجمىغاث زالزت جدذ واإلاهىُت الػلمُت الهُئاث غً والهاصعة غليها اإلاخػاعف الخضنُو مػاًحر ججمُؼ ٍو

: الخالي الكٍل في يما ؤؾاؾُت
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عليها  اإلاحعارف الحدكيم معاًير :(1-1)       الشكل 

معاًير الحدكيم اإلاحعارف عليها                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جز ؤلكحن، حمـ لىبَ ،: اإلاصدر ش، "اإلازاحعة مدخل محكامل"ؤٍع ب مدمض غبض الهاصع الضٌؿُي، ؤخمض خامض حجاج، صاع اإلاٍغ ، 2005، حػٍغ

 .42:الؿػىصًت، م
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 .الشخصية أو العامة اإلاعاًير :اإلامللل الاول 

ً مباقغة مغجبُت ًىجها بالصخهُت اإلاػاًحر هظه ؾمُذ مًٌ ، الحؿاباث إلاضنو الظاحي بالخٍٍى  في خهغها ٍو

 :آلاحي

 والػملي الػلمي الخإهُل مً ًافي نضع لهم ؤشخام ؤو شخو بىاؾُت الكدو غملُت جخم ؤن . 

 وؤلاؾخهالُ الحُاص غىهغي  اإلاضنو لضي ًخىاقغ ؤن . 

 غ  بغضاص في ويظا غمله ؤزىاء اإلاػخاصة اإلاهىُت بالػىاًت اإلاضنو ًخدلى ؤن . الخهٍغ

 :مً الصخهُت اإلاػاًحر وجخٍىن 

 :والكفاءة الحدريل 1-

 مىانكاث لضًه وجخىقغ مػُىت يكاءة لضًه ًٍىن  ؤن ًجب اإلاالُت الهىاثم بكدو ًهىم الظي الصخو ؤنو حػني 

ب ناخبها ًخمخؼ ؤن بض ال ؤزغها اإلاىانكاث هظه حػُي ولٍي .الٌكاءة جلَ جظهغ قىُت  .اإلاىاؾب والخإهُل بالخضٍع

غاف  لضي زهت هىاى جٍىن  وختى  والاؾخهالُ واإلانهي الػلمي الخإهُل قغوٍ لضًه ًخىاقغ ؤن ًجب اإلاضنو فيألَا

 . الػملي والخإهُل الػلمي الخإهُل مً اإلاىاؾب جدضًض الهضع مً بض ال الٌكاءة مػُاع ولخدضًض .الغؤي ببضاء غىض

ُ  ويظلَ والخضنُو اإلاداؾبت في حامػُا ماهال اإلاضنو لضي ًٍىن  ؤن وهى :)الفني( العلمي الحأهيل 1/1-  الحهى

 ٌػغى قُما الىصح وجهضًم الغؤي ببضاء مً جمٌىه التي ألازغي  بالػلىم اإلاغجبُت اإلاػغقت حىاهب مً ًاف نضع غلي

 .1الخضنُو غملُت زالُ غلُه

 غً والخمغن  الػملي الخضٍعب بلي جدخاج ؤزغي  مهىت يإي الخضنُو مهىت:)اإلاهىية الخبرة( العملي الحأهيل 2/1-

 للخضٍعب الؼمً مً قترة نًاء مضنها ًٍىن  ؤن في ًغؾب الظي الصخو غلي ًجب ؤهه بمػني اإلاماعؾت، ٍَغو

ُ  ومػغقت الػملي  .زبرة طو منهي شخو بقغاف جدذ اإلاهىت ؤنى

 .2ؤلاسحلالل-2

 الحؿاباث إلاضنو الػامت اإلاػاًحر مً الحؿاباث جضنُو بػملُت اإلاىٍى الحؿاباث إلاضنو الٍامل الاؾخهالُ بن

ػخبر  وصون  جامت بجضًت الحؿاباث وجضنُو الكدو غملُت جخم ختى جىقغها ًجب التي الػامت الهىاغض ؤهم مً َو

 .الػملُت بهظه الهاثم غلي َغف ؤي مً يؿٍى ؤي

 ؤن ًجىػ  جدكظ اؾخهاللُت مداقظ الحؿاباث قال التي الىهاٍ مً مجمىغت غلى الجؼاثغي  اإلاكغع و نض ؤوص ى

 : ؤخض مػُىت قغيت خؿاباث مداقظ ًٍىن 

  :3 ؤخض مػُىت قغيت خؿاباث مداقظ ًٍىن  ؤن ًجىػ  قال

 وؤػواحهم اإلااؾؿت بمؿاولي الغابػت الضعحت لؿاًت وألانهاع ألانغباء .  

 ًاث ؤو مغجبا ؤو ؤحغة ًخهايىن  ممً وؤػواحهم ألاشخام   وكاٍ ؾحر صاثم وكاٍ بدٌم حػٍى

 . خؿاباث مداقظ

                                                           

ت ، - 1  35 ، م 1998مدمض الكُىمي ، غىى لبِب ، ؤنُى اإلاغاحػت ، اإلاٌخب الجامعي الحضًث ، ؤلاؾٌىضٍع
 64 ، م 2000اإلاضزل الحضًث لخضنُو الحؿاباث ، الُبػت ألاولى ، صاع الهكاء لليكغ و الخىػَؼ ، غمان ، ألاعصن ، ؤخمض خلمي حمػت ،  -2
عي 06 مٌغع 715ؤهظغ اإلااصة  -3 ل  25 اإلااعر في 08-93 ، اإلاغؾىم الدكَغ  . ، الهاهىن الخجاعي الجؼاثغي 1993 ؤقٍغ
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 جملَ غكغ  ؤزغي  ماؾؿاث مً ؤػواحهم ؤو ؤلاصاعة مجلـ وؤغًاء باإلصاعة الهاثمىن  ألاشخام

.  عاؽ ماُ الكغيت مدل الخضنُو  (1/10)

  :ًلي مما الحؿاباث مداقظ ًمىؼ يما

 ًاث خؿاباث بمغانبت الهُام   .مباقغة  ؾحر ؤو مباقغة بهكت مؿاهماث قيها ًمخلَ قغ

 غً ؤلاهابت ؤو باإلاؿاهمت ؤو مباقغة بهكت ؾىاء حؿُحر بإغماُ الهُام  ً   .اإلاؿحًر

  ُ  . مانخت بهكت ولى الدؿُحر ؤغماُ غلى الهبلُت اإلاغانبت مهام نبى

  ُ   .غليها  ؤلاقغاف ؤو اإلاغانبت الهُئت ؤو اإلااؾؿت مداؾبت في الخىظُم مهام نبى

 خؿاباتها ًغانب هُئت ؤو قغيت لضي نًاجي زبحر مهمت ؤو حباجي مؿدكاع وظُكت مماعؾت . 

 غهضجه بهتهاء مً ؾىىاث 3 مً ؤنل بػض عانبها التي الهُئت ؤو الكغيت في مإحىع  مىهب قؿل . 

 اصة  مً الهاهىن الخجاعي  6 مٌغع  715 اإلااصة في زهىنا غليها اإلاىهىم واإلاىاوؼ الخىافي خاالث غلى ٍػ

حن ؤو الُبُػُحن ألاشخام حػُحن ًمًٌ ال ، الجؼاثغي   ؤو ؤحػاب ؤو غلى ؤحىع  جدهلىا الظًً اإلاػىٍى

 3 زالُ الهُئت الكغيت ؤو مً يماهاث ؤو حؿبُهاث ؤو نغوى قٍل في ؾُما ال ، ؤزغي  بمخُاػاث

 .الهُئت ؤو الكغيت هكـ لضي خؿاباث يمداقظي ألازحرة ؾىىاث

 مباقغة ؾحر ؤو مباقغة مهالح قيها له جٍىن  التي اإلااؾؿاث في مهمت بإي الهُام مً ًمىؼ . 

 بزخهاناجه يمً جضزل وظُكت ؤو مهمت لُلب الؼبىن  لضي مباقغة ؾحر ؤو مباقغة بهكت الؿعي ًمىؼ 

 . الهاهىهُت

 ًاث مىذ ؤو ألاحػاب بخسكٌُ الؼباثً غً البدث مً ًمىؼ  ؤي بؾخػماُ ويظا ؤزغي  بمخُاػاث ؤو حػٍى

   .الجمهىع  لضي ؤلاقهاع ؤقٍاُ مً قٍل

 وغىض الخضنُو غملُت في الىاحبت الػىاًت الحؿاباث مضنو ًبظُ ؤن وهى 1:الالسمة اإلاهىية واإلاسؤولية العىاًة-3

غ بغضاص   الخضنُو، لػملُت النهاجي الخهٍغ

غي    :ومنها الحظع ؤو الحٌُم اإلاضنو في الػامت الكغوٍ مً غضص جىاقغ ًجب ؤهه البػٌ ٍو

 غ حهضه اإلاضنو ًبظُ ؤن ُ  ٍَغو غً هكؿه لخٍُى جغجبِ  والتي اإلاخاخت اإلاػغقت ؤهىاع غلي الحهى

الضازلُت  الغنابت هظام جهُُم مثل بالػمُل، جلحو ؤن اإلامًٌ مً التي باألزُاع والخيبا بالخضنُو

 .للماؾؿت

 لػملُت الخسُُِ بػملُت نُامه غىض جدضر ؤن اإلامًٌ مً التي الظغوف الاغخباع بػحن ًإزظ ؤن. 

 .هكؿها الخضنُو بػملُت الهُام ؤزىاء ؤو الخضنُو

 الػمُل مؼ الخػامل في الؿابهت زبرجه زالُ مً جظهغ التي للمساَغ ؤيبر ؤهمُت ٌػُي ؤن. 

 الغؤي ببضاء في اإلاهمت بالػىانغ جخػلو اؾخكؿاعاث ؤو قٍىى ؤًت بةػالت ًهىم ؤن. 

 غ غلي صاثما ٌػمل ؤن  .اإلاهىُت زبرجه جٍُى

 طلَ مهخىؼ في ًٍىن  ؤن غلي مؿاغضًه غمل بمغاحػت الاهخمام. 

                                                           

 41ؾؿان قالح اإلاُاعهت ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م  -1
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 1: ًلي ما اإلاهىُت اإلاؿاولُت هُام في جضزل والتي ايدكاقها اإلاضنو غلي الىاحب ألازُاء ومً

ة أخملاء -أ  في الخُإ مثل والضقاجغ السجالث في اإلاالُت الػملُاث حسجُل غىض جغجٌب التي وهي :خسابية أو دفتًر

. لها  اإلاداؾبي الخىحُه في ؤو الػملُاث هظه ؤعنام يخابت

هت غليها اإلاخػاعف اإلاداؾبُت الهىاغض بخُبُو الالتزام بػضم جخػلو التي وهي :فىية أخملاء -ب  بٍُغ

ا حسجُلها غىض اإلاالُت الػملُاث بػٌ قهم غضم ؤو ؾلُمت  الخاَئ الخكؿحر ؤو الهىاغض بهظه الجهل ؤو صقتًر

 .الػملُاث هظه لُبُػت

 ؤو زانت بحغاءاث ؤو مػُىت غملُاث لخىكُظ الالػمت بالخُىاث الالتزام بػضم جخػلو التي وهي :إحزائية أخملاء -ج

 غً اإلاالُت اإلاسالكاث بػٌ اعجٍاب ؤو ؤلاحغاءاث ؤو الػملُاث هظه لبػٌ اإلاؿدىضًت ؤلازباث ؤصلت جىاقغ غضم

. الهغف او جدهُل اإلاالُت مثال  غملُاث ببػٌ الخانت باإلحغاءاث الالتزام غضم ٍَغو

 ًيبغي بل قهِ ألازُاء يكل مجغص غلي الحؿاباث مضنو مؿاولُت جخىنل ال :وأهميتها ألاخملاء طبيعة -د

 :جدضًض غلُه

 :لها والدافع ألاخملاء طبيعة -1 /د

 :هىغحن  بلي اإلاجاُ هظا في ألازُاء جىهؿم خُث

 محعمدة أخملاء :أوال

 ؤو ًاالزخالؽ مكغوغت ؾحر مػُىت جهغقاث حؿُُت بهضف مههىصة وجٍىن  غمض غً اعجٍابها ًخم التي ألازُاء وهي

ُ  بهضف ؤو ؤلاؾغاف  .صحُدت ؾحر بهىعة ببغاػها ؤو مػُىت خهُهت بزكاء ؤو مػُىت هدُجت بلي الىنى

 محعمدة غير أخملاء :ثاهيا

 جُبُو ؤو بخكؿحر الجهل ؤو الاهدباه غضم ؤو اليؿُان ؤو الؿهى هدُجت نهض ؾحر غً جغجٌب التي ألازُاء وهي

 جلَ يكل بمٍاهُت غلي اإلاىاؾب الضلُل ًخىقغ ال ؤزغي  هاخُت ومً غليها، اإلاخػاعف اإلاداؾبُت الهىاغض بػٌ

. للماؾؿت الػاصًت الغنابُت ؤلاحغاءاث يمً ألازُاء

 :ء ألاخملا لهذه اليسبية ألاهمية -2 /د

 :هىغحن بلي جىهؿم وهي

 .غالُت اليؿبُت ونُمتها ؤهمُتها مسالكاث ؤو ؤزُاء :أوال

 .يئُلت ؤو بؿُُت اليؿبُت ونُمتها ؤهمُتها مسالكاث ؤو ؤزُاء :ثاهيا

 وحىص غضم خالت في وزانت اإلاضنو، وخٌمت وقُىت زبرة بلي ًغحؼ ألازُاء مً الىىغحن هظًً بحن الكهل بن

 .اإلاػحن الخُإ ؤهمُت مضي غً به ٌػبر ؤنص ي خض ؤو ؤصوي يدض مػحن مبلـ ؤو مػحن مؿخىي 
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 معاًير العمل اإلايداوي: اإلامللل الثاوي 

 ألاصلت حمؼ مثل الكدو غملُت بةحغاءاث اإلاضنو لهُام الالػمت ؤلاعقاصاث بمثابت اإلاُضاوي الػمل مػاًحر حػخبر

 الػمل مػاًحر وجخمثل ، بهجاػها  اإلاضنو غلي التي وؤلاحغاءاث الخضنُو غملُت بدىكُظ مخػلهت وهي وؾحرها، والهغاثً

 :اإلاُضاوي في زالزت مػاًحر هي 

والحخمليط  ؤلاشزاف :ألاول  اإلاعيار

و هىا ًكترى ؤن ًٍىن الخسُُِ الؿضًض الػاثض إلاهمت الخضنُو ًىقغ جىظُما صحُدا في مٌخب اإلاضنو و بحن 

و ًلما ػاص غضص ألاقغاص الهاثمحن غلى غملُت الخضنُو ًلما ػاصث .مىظكُه و طلَ لًمان خؿً ؾحر الػمل 

هظا يما ًجب ؤن ججغي ًل غملُت جضنُو بةقغاف ناخب .الحاحت بلى صنت جدضًض الؿلُاث و اإلاؿاولُاث 

َ و  ًاء ؤو ؤي شخو آزغ ؤؾىضث بلُه ؾلُت الكٍغ اإلاٌخب في خالت اإلالٌُت الكغصًت ،ؤو بةقغاف ؤخض الكغ

َ في جإمحن الهضع الٍافي مً اإلاغاحػت .مؿاولُاجه  و جظل اإلاؿاولُت غلى غاجو ناخب اإلاٌخب الكغصي ؤو الكٍغ

غ و الغؾاثل التي حكٍل  للػمل الظي ًهىم به مغئوؾىه جدذ بصاعجه ،يما ؤن غلُه الخىنُؼ غلى حمُؼ الخهاٍع

. 1حػبحرا غً عؤي مضنو الحؿاباث ،ؤو جٍلُل ؾحره بخىنُػها مؼ ؤلابهاء غلى مؿاولُخه

ثلييم هظام الزكابة الداخلية :اإلاعيار الثاوي 

بن يػل ؤو نىة هظام الغنابت الضازلُت ال ًدضص قهِ َبُػت ؤصلت اإلاغاحػت ،و بهما ًدضص مضي الكدو  

اإلاُلىب لخلَ ألاصلت ،و الىنذ اإلاىاؾب للهُام بةحغاءاث اإلاغاحػت ،و ؤلاحغاءاث التي ًيبغي التريحز غليها بضعحت 

ًاقُت ؤيثر مً ؾحرها ،و بؾخمغاع اإلاغاحؼ في قدو هظام الغنابت الضازلُت يغوعي لُخمًٌ مً ؤلاإلاام 

ل ؤي قَ ،ؤو حؿاُئ في طهىه غً مضي قػالُخه و  باإلحغاءاث و ألاؾالُب اإلاؿخسضمت ،و بلى اإلاضي الظي ًٍؼ

: 2يكاثخه ،يما ًمغ اإلاغاحؼ بثالر زُىاث عثِؿُت و هي 

الع و بؾخسضام ناثمت ؤلاؾخههاء :ؤلاإلاام بىظام اإلاىيىع -1 و اإلاخابػت و اإلاالخظت و ؤلَا ًخدهو غً ٍَغ

. الىمىطحُت لخدضًض الٌُكُت التي ٌػمل بها هظا الىظام 

ا و لٌىه ؾحر مُبو وانػُا و ًمًٌ :جدضًض الٌُكُت التي ٌؿحر غليها الىظام -2 نض ًٍىن هظا ألازحر ؾلُما هظٍغ

. طلَ بخدبؼ الػُىاث ؤلاخهاثُت 

. جدضًض مضي مالثمت و صنت ؤلاحغاءاث اإلاىيىغت و اإلاؿخسضمت باإلاهاعهت بالىمىطج ألامثل لخلَ ؤلاحغاءاث -3

 

 ؤلاثبات وكزائً أدلة كفاًة :الثالث اإلاعيار

 ؤؾاؾا لخٍىن  الٍاقُت والهغاثً ألاصلت غلى اإلاضنو ًدهل ؤن غلى اإلاُضاوي الػمل مػاًحر مً الثالث اإلاػُاع ًىو

ُ  لغؤًه ببضاثه في بلُه ٌؿدىض ؾلُما ُت ، اإلاالُت الهىاثم خى  . الخدهو نابلُت قغى غلى ألاصلت هظه جهىم ؤن قٍغ

ُ  صلُل بزباث ًضغمها ًان بطا قهِ مبرعة جٍىن  اإلاضنو بليها ًهل التي قالهغاعاث  3.ومالثم  مػهى
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اث و اإلاهاصناث و  و اإلاػاًىت و اإلاالخظت و الخدٍغ  و هىا ًجب الخىنل الى غىانغ ازباث حضًغة بالثهت غً ٍَغ

و مً ألامثلت غلى الىىع .صازلُت وزاعحُت :ؾحرها و ًمًٌ جهؿُم هظه ألاصلت و الهغاثً بىحه غام الى قئخحن 

ألاُو ًل ما هى مىحىص صازل اإلاكغوع مثل صقاجغ الحؿاباث و الكٍُاث و مؿدىضاث الهُض وؤوامغ الصحً و 

َلباث البًاجؼ و بُاناث الػمل و نىاثم خؿاباث البىىى و الػهىص و ملكاث خكظ الغؾاثل و مدايغ 

ؤما ألاصلت و الهغاثً الخاعحُت .حلؿاث مجلـ الاصاعة ؤو الهُئاث الػمىمُت للمؿاهمحن و مسخلل اللجان 

الع ؤو اإلاالخظت و الاؾخكؿاعاث التي ججغي زاعج  قدكمل اإلاهاصناث مً الػمالء و اإلاىعصًً ،و هخاثج الَا

اإلاكغوع جدذ الخضنُو و حؿخسضم اإلاػلىماث التي حؿخسلو مً هظه اإلاهاصع في جإًُض البُاهاث الضازلُت و 

ؼها  . حػٍؼ

 وؿبُا الػُىت حجم يبر ًكغى ما ، اإلاؿخسضمت للػُىت الخمثُل مً غاُ نضع غلى جٍىن  ؤن حػني ألاصلت قٌكاًت

 جخمخؼ ؤن ٌػني قظلَ ، ألاصلت حىصة ًسو قُما ؤما . اإلاداؾبُت اإلاػلىماث مً نضع ؤيبر غلى الػُىت جىػٌـ ختى

 1.للهُاؽ الٌمي نابلُتها بلى باإلياقت ، الصخص ي الخدحز مً وزلىها باإلاىيىغُت

 معاًير اعداد الحلزيز:اإلامللل الثالث  

غ بٌخابت الكدو غملُت ؤصاء غهب مضنو ًل مهمت جيخهي ذ عؤًه ًخًمً ، جهاجي جهٍغ ُ  اإلاداًض الهٍغ  قغغُت خى

غ يخابت مهمت ؤن ؾحر . الحؿاباث ونضم  ؤزظها اإلاضنو غلى ًخػحن التي الًىابِ مً مجمىغت مً جسلى ال الخهٍغ

: مػاًحر  ؤعبػت بلى وجىهؿم الاغخباع، بػحن

 غليها اإلاخػاعف اإلاداؾبُت اإلاباصت مؼ اإلاالُت الهىاثم بجكام مضي . 

 اإلاداؾبُت اإلاباصت جُبُو في الثباث . 

 ومالءمخه اإلاداؾبي ؤلاقهاح يكاًت . 

 اإلاالُت الهىاثم في الغؤي ببضاء .  

 .عليها اإلاحعارف اإلاداسبة مبادئ مع اإلاالية اللىائم إثفاق مدي :أوال

غه الى ؤن الهىاثم اإلاالُت للػمُل جم اغضاصها وقها إلاباصت اإلاداؾبت اإلاخػاعف غليها و  ًجبإن ٌكحر اإلاضنو في جهٍغ

 .اإلاهبىلت نبىال غاما، خُث حػخبر هظه اإلاباصت هي ألاؾاؽ الظي ًهاؽ غلُه نضم و غغى الهىاثم اإلاالُت

و ًههض باإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها و اإلاهبىلت نبىال غاما ؤن ًخم اجباع جُبُو نىاغض و ؤنُى 

مداؾبُت في مسخلل الحاالث التي ًىاحهها اإلاداؾب في غمله،و التي ناصم غليها اإلاسخهحن في مجاُ اإلاهىت و 

ٌػني طلَ التزام الاصاعة باإلاباصت اإلاداؾبُت في اغضاص و غغى الهىاثم اإلاالُت بما ًًمً نضم هظه الهىاثم ،و 

كاث مخػمضة ؤو ؾحرمخػمضة ًاهذ جدٍغ ت ؾىاء  كاث الجىهٍغ . 2زلىها مً الخدٍغ

يظلَ ًغي البػٌ ؤهه غىض نُام اإلاضنو بخدضًض ما اطا جم اغضاص الهىاثم اإلاالُت وقها للمباصت اإلاداؾبُت قاهه 

 : 3ًجب ؤن جدهو هظه اإلاباصت هضقحن
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ؤن هظه اإلاباصت حػمل غلى جدضًض جإزحر الػملُاث صازل اإلااؾؿت يما خضزذ قػال ،و حؿخسضم ألاؾاؽ -أ

. اإلاالثم لخدهو الاًغاصاث بكٍل ًغبِ الخٍالُل باالًغاصاث و جسهُهها غلى الكتراث اإلاداؾبُت 

ؤن الاحغاءاث اإلاخبػت لػغى اإلاحزاهُت و الهىاثم اإلاالُت جسلى مً الخدحز و حػبر بهضم غً البُاهاث و الُغم -ب

. اإلاداؾبُت لٍل مً له مهلحت في اإلااؾؿت 

مًٌ ب ٍو ُ  اإلاػُاع هظغ وحهت مً غليها اإلاخػاعف اإلاداؾبُت اإلاباصت جبٍى غ إلغضاص ألاو  بلي الحؿاباث مضنو جهٍغ

 الغبذ، بهىاثم اإلاخػلهت باإلاباصت الثاهُت واإلاجمىغت الػامت، باإلاباصت ألاولي اإلاجمىغت جسخو مجمىغاث، زالزت

. اإلاباصت هظه ؤهم ومً .اإلاالي اإلاغيؼ بهاثمت اإلاخػلهت باإلاباصت والثالثت

 : العامة اإلابادئ-1

 1 :آلاحي في اإلاباصت هظه بحماُ ًمًٌ و

 الحُُت مبضؤ 

 الثباث مبضؤ 

 مبضؤ  ُ  الكمى

 اليؿبُت  ألاهمُت مبضؤ

 ؤلاقهاح مبضؤ. 

مًٌ  ؤغماُ بخُبُو اإلااؾؿاث مً الػضًض لهُام هدُجت اإلاداؾبُت اإلاػلىماث بإمً ًخػلو حضًض مبضؤ بياقت ٍو

 جٌىىلىحُا اؾخسضام غً هخجذ التي الالٌتروهُت ألاغماُ ؤو الالٌتروهُت بالخجاعة ٌؿمي ما زالُ مً مداؾبُت

 .اإلاػلىماث

 2:الزبذ بلىائم اإلاحعللة اإلابادئ 2- :

 الػاصًت ؾحر ألاعباح غً الػاصي اليكاٍ ؤعباح بحن الكهل مبضؤ. 

 ؤلاًغاص جدهو مبضؤ. 

 باإلاهغوقاث ؤلاًغاصاث مهابلت مبضؤ. 

 :اإلاالي اإلازكش بلائمة اإلاحعللة اإلابادئ 3-

 : ًلي ما اإلاباصت هظه وؤهم

 ب ُ  جبٍى  .لخهاثهه وقها ألانى

 بظهاع  ُ سُت بالهُمت لالؾتهالى الهابلت الثابخت ألانى  .الخاٍع

 ِجهُُم مسههاث بحن الغب  ُ ُ  هظه بهُم اإلاخضاولت ألانى  .ألانى

 مً ًل ونُم َبُػُت اإلاحزاهُت جظهغ ؤن  ُ  .اإلااُ وعؤؽ والالتزاماث ألانى
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 اإلاخػاعف اإلاداؾبُت للمباصت وقها ًٍىن  ؤن ًجب اإلاالُت الهىاثم غغى غضالت غلي اإلاضنو خٌم ؤن ؾبو مما هجض

 ( اإلاالُت الهىاثم غغى غلي بلُه للحٌم ٌؿدىض ؤؾاؾا اإلاضنو لضي ًٍىن  ال اإلاباصت هظه بضون  ؤهه خُث غليها،

 .) اإلاالي اإلاغيؼ في الخؿحراث ناثمت الضزل، ناثمت اإلاالي، اإلاغيؼ ناثمت

 عليها اإلاحعارف اإلاداسبية اإلابادئ ثملبيم في الثبات :ثاهيا

ًاهذ اإلاباصت و الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاخػغف غليها و التي لؿخسضمذ في  ًجب ؤن ًخإيض اإلاضنو قُما اطا 

اغضاص الهىاثم اإلاالُت نُض الخضنُو ال جسخلل غً جلَ التي اؾخسضمذ في الكترة الؿابهت و في خالت وحىص 

غه  . ازخالف حىهغي في جُبُو هظه اإلاباصت قُجب غلى اإلاضنو الاقاعة الى طلَ في جهٍغ

و ٌػني طلَ زباث اإلايكإة في اجباع اإلاباصت و الؿُاؾاث اإلاداؾبُت مً زالُ الكتراث اإلاالُت بهضف الابهاء غلى 

ؾالمت اإلاهاعهت بحن الهىاثم اإلاالُت لىكـ اإلايكإة غبر الؿىىاث ؤو بُنها و بحن اإلايكاث ألازغي ممازلت جدبؼ هكـ 

 1.اإلاباصت اإلاداؾبُت و لػضم بظهاع نىاثم مالُت مًللت في خالت غضم الثباث في جُبُو هظه اإلاباصت 

 2:هى اإلاػُاع هظا مً والهضف

 للمهاعهت اإلاالُت الهىاثم نابلُت. 

 ونابلُتها للمهاعهت، اإلاالُت الهىاثم غلي وؤزغها اإلاداؾبُت اإلاباصت غلي َغؤث التي الخؿحراث َبُػت جىيُذ 

هت طلَ بلي ؤلاقاعة اإلاضنو غلي ًجب الحالت هظه قكي غه في مالثمت بٍُغ  .جهٍغ

: 3مثل الػىامل مً بػضص اإلاالُت الكتراث بحن للمهاعهت اإلاالُت الهىاثم نابلُت وجخإزغ

 .اإلاُبهت اإلاداؾبُت اإلاباصت في الخؿُحر- 

 في حؿحراث جخًمً ال ولٌنها مداؾبُت حؿُحراث بحغاء جىحب والتي باإلااؾؿت اإلادُُت الظغوف بػٌ في  الخؿُحر -

 .اإلاُبهت اإلاداؾبُت اإلاباصت

 .الؿابهت الكتراث في ؤنضعث التي اإلاالُت الهىاثم في زُإ وحىص -

 .باإلاداؾبت غالنت لها لِؿذ التي الظغوف في الخؿحر -

 مً ًخُلب اإلاالُت مما الهىاثم غلي حىهغي  جإزحر طاث اإلااؾؿت في اإلاُبهت اإلاداؾبُت اإلاباصت في الخؿحراث ؤن هجض

غه في طلَ مػالجت اإلاضنو  .الثباث في عؤًه بةبضاء ًسخو بما جهٍغ

ه مً  : الكافي ؤلافصاح :ثالثا ًاقُا و مىاؾبا غما جدٍى ًجب ؤن حػبر البُاهاث الىاعصة في الهىاثم اإلاالُت حػبحرا 

غه الى غضم يكاًت و مىاؾبت الاقهاح  . مػلىماث ،و بسالف طلَ ًجب ؤن ٌكحر اإلاضنو في جهٍغ

و لظلَ ًجب ؤن ًهغع اإلاضنو مضي يكاًت البُاهاث التي خهل غليها و مضي صحتها ختى ًبضي عؤًه قيها ،و اطا 

غه الى طلَ  . عؤي اإلاضنو ؤن هىاى نهىع في يم ؤو هىع ؤو مدخىي هظا الاقهاح قؿىف ٌكحر في جهٍغ
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خم  1: الخالُت لالغخباعاث وقها ؤلاقهاح غلى مالثمت الحٌم ٍو

 .للجمهىع  الػامت اإلاهلحت ًسضم اإلاالثم ؤلاقهاح ؤن - 

 .الػامت باإلاهلحت مغجبِ ًىهه ؤلاقهاح غملُت في ؤؾاؾُا صوعا ًلػب ألاهمُت غامل  ؤن -

اث غً ٌػبر اإلاالثم ؤلاقهاح  ؤن - ذ بكٍل اإلاالُت الهىاثم مدخٍى ل ًدخمل وال نٍغ  .للمؿدثمغ الكَ ؤو الخإٍو

 بالًغع  ٌػىص ؤلاقهاح وؤن اإلاهالح، جًاعب خالت في زانت مبرعا ٌػخبر ألاخُان بػٌ في ؤلاقهاح غضم  ؤن -

. الؿحر غلي الٍاقُت بالكاثضة ٌػىص وال اإلااؾؿت غلي

غ ًخًمً بإن اإلاػُاع هظا ًهط ي : اإلادكم رأي عً الحعبير :رابعا  وغضالت نضم مضي غً اإلاضنو حػبحر الخهٍغ

 ، عؤًه ببضاء غً اإلاضنو بمخىاع خالت في ؤما . اإلااؾؿت ؤغماُ وهخاثج اإلاالي للمغيؼ ومُابهتها اإلاالُت الهىاثم وويىح

غ مػاًحر مً بهُالنا غلُه قُخىحب  بؾم قيها ًغجبِ التي ألاخىاُ ًل وفي . ؤلامخىاع هظا ؤؾباب ًىضح ؤن الخهٍغ

غ في بؾمه بؾخسضام غلى اإلاضنو مىاقهت غىض ؤي ، اإلاالُت بالهىاثم اإلاضنو  الخبلُؿاث ؤو اإلاؿدىضاث ؤو الخهٍغ

غ قةن ، بالهىاثم جخػلو التي اإلاٌخىبت  اإلاؿاولُت وصعحت اإلاضنو قدو زهاثو ًخًمً ؤن ًجب الخضنُو جهٍغ

 3 :ًلي ما الغؤي ببضاء غً الامخىاع ؤؾباب جخًمً ونض2 . ًخدملها التي

هت اإلاضنو غمل هُام  جدضًض - ا جازغ بٍُغ  ٌكٍل الكدو بحغاء بمٍاهُت وغضم الكدو بحغاءاث غلي حىهٍغ

 .ًافي

 عؤي ببضاء ٌػخبر اإلاضنو ًجػل والظي ًىخضة اإلاالُت الهىاثم غلي حىهغي  بكٍل ًازغ والظي الخإيض غضم  خالت -

 .الخإيض غضم بؿبب مىاؾبا ٌػض ال مخدكظ

 .الغؤي ببضاء مً جمٌىه غضم بلي ًاصي والظي الػمُل غً اإلاضنو اؾخهالُ  غضم -

مًٌ  :آلاعاء مً الخالُت ألاقٍاُ ؤخض ًبضي بإن اإلاالُت الهىاثم في عؤًه غً اإلاضنو ٌػبر ؤن ٍو

. جدكظاث ًخًمً ال الظي :الىظُل  الغؤي -

 .الخدكظاث بػٌ ًخًمً الظي :اإلاهُض  الغؤي -

 .اإلاالُت الهىاثم في الغؤي ببضاء غضم :الؿلبي  الغؤي -

 .اإلااؾؿت ؤغماُ وهخاثج اإلاالي اإلاغيؼ غً وناصنت صحُدت بهىعة حػبر ال اإلاالُت الهىاثم ؤن :اإلاػاعى  الغؤي -

غه بغضاص غىض ًغاعي ؤن الحؿاباث مضنو غلي ًجب النهاًت وفي  والهىاهحن والخػلُماث البُئُت الظغوف جهٍغ

. ؤغمالها ًضنو التي اإلااؾؿت في اإلاُبهت
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 مسار ثىفيذ عملية الحدكيم:اإلابدث الثالث 

حؿحر غملُت الخضنُو وقو زُىاث و بحغاءاث جًمً الؿحر الحؿً لها و حؿاغض غلى جدهُل ؤيبر قػالُت في 

ؾيخُغم مً .ؤصاء الهاثمحن بها ،و طلَ بؿغى الىنُى الى ألاهضاف اإلاؿُغة و اإلاغحىة مً هظه الىظُكت

 : 1زالُ هظا اإلابدث الى اإلاؿلَ الػام لػملُت الخضنُو وقو ؤعبؼ زُىاث حكمل

غ . نبُى اإلاهمت و جسُُِ غملُت الخضنُو ،جهُُم هظام الغنابت الضازلُت ،حمؼ ؤصلت ؤلازباث ،بغضاص الخهٍغ

كبىل اإلاهمة و ثخمليط عملية الحدكيم :اإلامللل ألاول 

 في واإلاخمثلت الػملُت بهظه الهُام في الىُت لضًه جخىقغ ؤن بض ال ، الخضنُو غملُت بخسُُِ اإلاضنو ًهىم ؤن نبل

خدهو ، اإلاهمت نبىله  غملُت لخسُُِ اإلاىاؾب الىنذ يخىقغ ، الػىانغ مً إلاجمىغت وقها الكٍغ هظا ٍو

 جىهههم ؤشخام مؼ الخػامل جكاصي قغنت للمضنو ؤًًا ًدُذ ما ، ًاف ونذ نبل باإلاهمت مػغقخه ؤي ، الخضنُو

 . اإلاخىنؼ الػمُل ؾمػت بضنت ًكدو ؤن بض ال هظا ًخكاصي وختى ، وؤلاؾخهامت ألاماهت

: الخملىات الحمهيدًة -1

هىاى غضص مً الخُىاث الخمهُضًت التي ًخػحن غلى اإلاضنو مغاغاتها نبل الكغوع في جىكُظ بحغاءاث الخضنُو 

 : 2و اإلاخمثلت قُما ًلي

 الخضنُو مىيىع للماؾؿت الهاهىوي للكٍل وقها ًخم والظي :حػُِىه صحت مً الخدهو. 

 ُغضم  ؾبب غً مىه قُخدغي  ، اإلانهي الؿلىى آصاب نىاغض مً ناغضة وهي : الؿابو باإلاضنو ؤلاجها 

ُ  مداًض مً يمنهي ًمىػه ما وألاؾباب اإلابرعاث مً ًجض قهض ، بؾخهالخه ؤو غؼله ؤو حػُِىه ججضًض  اإلاهمت نبى

  غلُه اإلاػغويت

 الخضنُو غملُت هُام مً الخإيض  

 اإلاؿاولحن  غلى الخُىة هظه زالُ مً اإلاضنو ًخػغف بط :الخضنُو مدل اإلااؾؿت مؼ ؤولى بجهاالث 

جغي  اإلاهالح مسخلل ومؿحري  اعاث ًهىم يما ، مػهم ٌكخؿل مً ومؼ مػهم خىاعا ٍو  مً ًخػغف مُضاهُت بٍؼ

اعة مً وؤلاؾخكاصة الكغنت ٌؿخىم ؤن وغلُه ، ووخضاتها وكاَاتها ، اإلااؾؿت ؤمايً غلى زاللها  ، هظه الػمل ٍػ

 . 3جٌغاعها غلُه ًخػظع قهض

 اإلااؾؿت وقو  في قػال اإلاُبو اإلاداؾبي الىظام بضعاؾت اإلاضنو ًهىم :اإلاداؾبي الىظام وجهُُم قدو

 :مجمىغت مً الػىانغ ؤهمها 

  ، ني و الهُاعي اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

  ، يُكُت الهُض و الترخُل
                                                           

ضة 2010 حىان 29 اإلااعر في 01-10 مً الهاهىن 34اإلااصة - 1  و اإلاخػلو بمهً الخبحر اإلاداؾب و مداقظ الحؿاباث و اإلاداؾب اإلاػخمض ، الجٍغ

ت ،الػضص  لُت 11 ،اإلاىاقو ُ 24الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .2010 حٍى
 40هكـ اإلاغحؼ الؿابو ، اإلااصة - 2
 139زالض عاؾب الخُُب ،زلُل مدمىص الغقاعي ، مغحؼ ؾبو طيغه ،م - 3
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  ، صنت السجالث و يكاًتها

  ، اؾخسالم ؤهم الػملُاث التي جهىم بها اإلااؾؿت

  ، َغم ؤلاهخالى اإلاىخهجت

  ، هت جهُُم اإلاسؼوهاث ٍَغ

 الػملُاث بالػملت الهػبت بن وحضث .

قػلُه ؤن ًُلؼ غلى الحؿاباث الخخامُت و اإلاحزاهُت الػامت  :ؤلاطالع على اللىائم اإلاالية لسىىات سابلة

غ اإلاضنو الؿابو ،و ًكدو بىكؿه ؤًت جدكظاث وعصث في  التي ؤغضث غً الؿىت الؿابهت ،و ًُلؼ غلى جهٍغ

غ مجلـ ؤلاصاعة  غ اإلاضنو الؿابو ،و صعاؾت جهٍغ . جهٍغ

خُث ًخػغف اإلاضنو مً زالله غلى الؿلُاث اإلامىىخت للمضعاء و اإلاىظكحن قػلُه  :فدص الحىظيم ؤلاداري 

ًُلب يكل بإؾماء اإلاىظكحن و اإلاؿاولحن باإلااؾؿت ،و مضي ؤلازخهام لٍل منهم ،و نىعة مً جىنُػاتهم 

. ،و جىػَؼ الؿلُاث و اإلاؿاولُاث باإلااؾؿت

الع غلى  :الىظام الجبائي عؾم مً الىاخُت الجباثُت لِؿذ التزاما مباقغا للمضنو ،بال ؤهه ًخػحن غلُه ؤلَا

غ الجباثُت للؿىىاث الؿابهت و غلُه ؤًًا ؤن .الىاخُت الجباثُت للماؾؿت مدل الخضنُو ،و يظا مػاًىت الخهاٍع

ًافي ٌػاصُ هظا  ً مسهو  ًخإيض مً ؾضاص الًغاثب و الغؾىم اإلاؿخدهت ،و بطا لم حؿضص هل جم جٍٍى

. ؤلالتزام 

 : مخملط الحدكيم-2

ًاقت الخُىاث الخمهُضًت ،ًهىم اإلاضنو بىيؼ زُت غمل له و إلاؿاغضًه إلجمام ؤلاحغاءاث  غهب بهتهاثه مً 

 : 1الكىُت لػملُت الخضنُو و جترحم هظه الخُت وقو بغهامج مغؾىم ،و مً بحن ما ًخًمىه ما ًلي

 ؛ جدهُهها الىاحب ألاهضاف  

 ؛ ألاهضاف لخدهُو بجباغها الىاحب الكىُت وؤلاحغاءاث الخُىاث  

 ؛ وبحغاء زُىة ًل مً لإلهتهاء الالػم الخهضًغي  الىنذ جدضًض  

 ؛ وبحغاء زُىة ًل في قػال اإلاؿدىكظ الىنذ جدضًض  

 ؛ هكظ وبحغاء زُىة ًل غً اإلاؿاوُ الصخو مالخظاث  

 ؤلاحغاء بهجاػ غً اإلاؿاوُ الصخو جىنُؼ. 

 غاف مدٌمت زُت هى بل ، لخُىاث ؾغصا لِـ البرهامج  مباصت وقو مدضصة ؤهضاف لخدهُو ألَا

                                                           

 143 م ، طيغه ؾبو مغحؼ ، الغقاعي مدمىص زلُل ، الخُُب عاؾب زالض- 1
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اث  وحػلُماث اإلاضنو به ًهىم ؤن ًجب إلاا ملخو قهى ، ؤؾغاى غضة ًسضم والبرهامج . غليها مخػاعف مهىُت إلاؿخٍى

 وغضص الخضنُو غملُت جدبؼ غلى اإلاضنو حؿاغض وجسُُِ عنابت ؤصاة قالبرامج . لخىكُظها إلاؿاغضًه وجكهُلُت قىُت

. 1غملُت  ًل في اإلاؿدىكظة الؿاغاث

 بخضنُهها ًهىم التي اإلااؾؿاث ًامل في البرهامج هكـ بخُبُو اإلاضنو ًهىم ؤن اإلامًٌ ؾحر مً ؤهه يما 

 مؿخىي  غلى ؾىاء زهىنُاتها ماؾؿت لٍل ألهه ، الهُاع هكـ في جيكِ اإلااؾؿاث هظه ًاهذ لى ختى

 الػمل ظغوف ماؾؿت قلٍل ، بها اإلاخىاحضة اإلاداؾبُت واإلاػلىماث اإلاػُُاث حجم مؿخىي  غلى ختى ؤو الهضف

 :هما الخضنُو بغامج مً هىغحن جهيُل ًمًٌ. ؾحرها غً ًمحزها وما بها الخانت

  ؛ مهضما مغؾىمت ؤو زابخت جضنُو بغامج-1

  .مخضعحت جضنُو بغامج-2

 ًاقت في جضزل التي والخُىاث ؤلاحغاءاث ًاقت جدىي  بغامج هي : ملدما مزسىمة أو ثابحة ثدكيم بزامج :2-1

 التي ث الخػضًال بػٌ مً جسلى ال ؤجها ؾحر . إلاهامهم ؤصائهم ؤزىاء ومؿاغضوه اإلاضنو بها ًخهُض ، الخضنُو غملُاث

ت حػخبر  اإلااؾؿت زهىنُاث مً له جمىده وما الخمهُضًت بالخُىاث نُامه غلى بىاء اإلاضنو ًًُكها والتي ، زاهٍى

  2: ؤهمها غضًضة مؼاًا البرامج ولهظه . الؿابهت اإلااؾؿاث مً ؾحرها صون  اإلاضنهت

 دت حػلُماث حػخبر ؤجها   ؛ بجباغها الىاحب الػمل لخُىاث واضحت نٍغ

 ت ؤجها ؼ في يغوٍع   ؛ الػمل زُت إلخٍام اإلادكػبت الٌبحرة اإلاكاَع

 ؛ جسههه و ويكاءجه زبرجه خؿب ًل صًه ومؿاع اإلاضنو بحن الػمل جهؿُم غلى حؿاغض بل جمًٌ ؤجها 

 ت الخُىاث ؤو ؤلاحغاءاث بػٌ بجساط غً الؿهى غضم بلى اإلاضنو جُمئن ؤجها ُ  يما ، الًغوٍع  صون  جدى

 ؛ الخُىاث لبػٌ الخٌغاع

 اإلاؿاغض ؾُاب خالت في ، ونذ يُاع ؤو غىاء صون  الػمل ًخمم ؤن مؿاغض ؤي ٌؿخُُؼ باؾخػمالها  

 ؛ الػمل هظا مثل به اإلاىٍى آلازغ

 يما ، اإلاىاػغاث  خاُ في يضلُل ٌؿخسضم وبظلَ ، بإصاثه اإلاضنو نام بما ًامال سجال البرهامج ٌػخبر 

 ؛ اإلاؿاغضًً غلى مغانبت يإصاة ٌؿخسضم

 الخُىاث وجغى ، والخضنُو الكدو لػملُت الغثِؿُت الخٍُى جدضًض في جخمثل :محدرحة  ثدكيم بزامج :2-2

غها ًخم ؤي ، الخضنُو غملُت في الكغوع بػض ما بلى ؤلازخباعاث ويمُت بجباغها الىاحب الخكهُلُت  الهُام ؤزىاء جهٍغ

مًٌ . الخضنُو بػملُت  وؤهم . بهم اإلادُُت الظغوف مؼ والخماش ي زبراتهم بؾخؿالُ مً اإلاىظكحن الىىع هظا ٍو

 جُغؤ نض التي الظغوف مؼ الخكاغل مً الخضنُو بإغماُ للهاثمحن ٌؿمذ ًىهه هى البرامج مً الىىع هظا في محزة

ُ  قػالُت مً جدض نض مؿبهت نُىص ؤو قغوٍ صون  ، الخضنُو بػملُت الهُام زالُ  .الحلى
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: ؤلاشزاف على مهمة الحدكيم -3

 خؿب ًل قغنخه ؤغًاء بحن للمهام وجهؿُمه الخضنُو لػملُت اإلاضنو مخابػت هى الخضنُو في ؤلاقغاف مػنى

ٌ صون  ، وجسههه ويكاءجه زبرجه  . َغقهم مً ًاملت اإلاهمت بهجاػ ؤو لهم الؿلُت جكٍى

الع مُالب هى بل ُ  واإلاػني اإلاؿاوُ بةغخباعه ، بها ًهىمىن  التي ألاغماُ غلى اإلاؿخمغ باإَل  . الخضنُو بػملُت ألاو

  1:ًلي قُما ؤلاقغاف ههاٍ ؤهم جلخُو ًمًٌ

 ؛ الخضنُو ؤهضاف جدهُو هدى اإلاضنهحن جىحُه  

 ؛  بٌكاءة بهجاػها غلى الهاصع الصخو بلى الخضنُو مهام مً مهمت ًل حؿىض ؤن غلى خغنه

 ؛ الخضنُو قٍغو بحن الىظغ وحهاث في بزخالف مً ًيكإ نض ما بػالت  

اث خؿب اإلاهام جغجِب   ؛ ألاولٍى

 ألامثل  ؾخؿالُ ؤلا بؿغى الخضنُو قغنت ألقغاص الُىمي ألاصاء وجدلُل وقدو ، اإلاىخهي الػمل قدو 

 ؛ للُاناث

 اصة؛ ؤو العجؼ لخكاصي للمؿاغضًً اإلاالثم الػضص جىظُل غلى خغنه   الٍؼ

 لخكاصي للمؿاغضًً اإلاؿخمغ الخىحُه زالُ مً ، والخٍلكت الىنذ غاملي بخترام غلى خغنه  

 ؛ مهامهم ؤصاء في جماَلهم

 ًل ماهالتهم مً ؤلاؾخكاصة بؿغى اإلاؿاغضًً غلى(الترنُت) واإلاػىىي  اإلااصي الخدكحز غاملي َغح . 

  :العمل أوراق-4

 ؤلازخباعاث ومضي وجىنُذ َبُػت غلى للخضلُل اإلاضنو بها ًدخكظ التي اإلالكاث ؤو السجالث هي الخضنُو ؤوعام

ُ  جم التي اإلاػلىماث ، اإلاخبػت ؤلاحغاءاث مً ، الخضنُو غملُت زالُ اإلاىكظة  ، بالؿُاؾاث ؤلالتزام ، غليها الحهى

 . الخضنُو غملُت وهدُجت

 ألاصلت وجىقحر ، الكدو مماعؾت غىض وجغقُضه اإلاضنو مؿاغضة هى الخضنُو ؤوعام مً ألاؾاس ي الهضف

  .عؤًه جضغم التي وؤلازباجاث

 عؤًه بةبضاء له حؿمذ التي والهغاثً ألاصلت مسخلل جىقحر ويظا ، وكاَاجه بدىظُم للمضنو الػمل ؤوعام حؿمذ

ُ  النهاجي مًٌ . اإلاداؾبي اإلاػلىماث هظام مسغحاث خى : وقو ههُخحن هما  الخضنُو ؤوعام بحن الخمُحز ٍو

 ؛ الضاثم اإلالل  

 (الحالُت الضوعة ملل) الجاعي  اإلالل.   

ُ  الخضنُو غملُت مؿاع يمً اإلالكاث مً للىىغحن ؾيخُغم  ُ  ألاو  .ؤلاحغاءاث جغجِب مغاغاة مؼ قاألو

 .الدائم اإلالف :4-1

اث ؤن يما ، الالخهت الضوعاث في لإلؾخػماُ الهالحت اإلااؾؿت في ألاؾاؾُت الىزاثو ٌكمل  اإلالل هظا مدخٍى

  2: غلى اإلالل ٌكخمل هظا ؤن ًمًٌ وغمىما .آلزغ جضنُو مٌخب ومً ؤزغي  بلى ماؾؿت مً جسخلل

                                                           

 80 ، 79م  ، م 2009ػاهغ غاَل ؾىاص ، مغاحػت الحؿاباث و الخضنُو ، الُبػت ألاولى ، صاع الغاًت لليكغ ، ألاعصن ، - 1
اع) الحؿاباث وجضنُو اإلاغاحػت ، نضًهي مؿػىص ، َىاهغ التهامي مدمض- 2 اإلاُبىغاث الجامػُت ، الجؼاثغ  صًىان ، (الخُبُهُت واإلاماعؾت الىظغي  ؤلَا

 130 ،128 ،م م 2003،
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 ، غمىمُاث 

 ؛ الضازلُت الغنابت بىظام جخػلو وزاثو  

 ت الحؿاباث غ؛ الؿىٍى   والخهاٍع

 ؛ للحؿاباث الضاثمت الخدالُل  

 ؛ وؤلاحخماعي الجباجي بالجاهب ًخػلو ما ًل  

 الهاهىوي بالجاهب ًخػلو ما ًل .  

:  عمىميات 4-1-1

 والىظام مؿاهم ًل خهت بُان مؼ اإلاؿاهمحن بحن وجىػَػها ألاؾهم وغضص الخإؾِـ بػهىص ًخػلو ما ًل حكمل

ل ، للماؾؿت الضازلي ُت صازلها ألاؾاؾُت الخهيُؼ ومغاخل وؤوكُتها غملُاتها ًهل ما ًو  ، الخىظُمُت والخٍغ

 ؤلاهخاحُت الخُت بخدهُو الٌكُلت الخهىُت والىؾاثل صازلها اإلاؿاولحن ألاشخام ومغايؼ ؤؾماء طيغ مؼ

 . نبلها مً اإلاغؾىمت

 :الداخلية الزكابة بىظام ثحعلم  وثائم4-1-2

غ ًل غلى البىض هظا ٌكخمل  مضنو ونل جهضًم مؼ ، اإلاايُت للؿىىاث الضازلُت الغنابت بىظام اإلاخػلهت الخهاٍع

اث مؿخىي  غلى بةحغاءاتها ؤلالتزام ومضي إلاهىماتها  . والىظاثل اإلاضًٍغ

 :والحلاريز السىىية الحسابات 4-1-3

ُ  مً باإلااؾؿت اإلاخػلهت الحؿاباث ًل غلى الػىهغ هظا ًدخىي   ، وألاغباء الىىاجج خؿاباث ، وزهىم ؤنى

غ ويظا اإلاايُت، الثالر للؿىىاث باليؿبت الخضنُو بغامج ، الىخاثج خؿاباث  الػامت  والخانت الخهاٍع

. اإلااؾؿت  بدؿاباث اإلاخػلهت وؤلاؾخثىاثُت

 :للحسابات الدائمة  الحداليل4-1-4

 ، الحؿاباث بػٌ غلى ؤحٍغذ التي الهامت الخدالُل ببػٌ الضاثم ملكه في اإلاضنو ًدخكظ ؤن اإلاكُض مً ًٍىن 

 . للمهاعهت يؿىت الحالُت الؿىت مػُُاث ؤزظ و الؿابهت بالؿىىاث مهاعهتها بؿُت

لت الضًىن  ، الهغوى ألاؾهم، ، ؤلاغضاصًت باإلاهاٍعل اإلاخػلهت الحؿاباث جدالُل حؿخسضم ما غاصة  ، ألاحل ٍَى

 َبُػت مً بهُالنا اإلاضنو ؤهمُتها ًغي  التي الحؿاباث مً طلَ ؾحر وبلى اإلاسؼوهاث ، اإلاىعصًً ، اإلااوهاث الؼباثً

. اإلااؾؿت  وكاٍ

 :والاححماعي الجبائي بالجاهل ًحعلم ما  كل4-1-5

ذ هظام غلى والضالت الًغاثب بصاعة مً الىاعصة بالىزاثو اإلاضنو ًدخكظ  اإلاػضالث وغلى بجباغه الىاحب الخهاٍع

ل لها الخًىع الىاحب  هظغا ؤلاحخماعي الًمان في قتراى وؤلا حباثُت والكبه الجباثُت بالغنابت ًخػلو ما ًو

 والىظام اإلااؾؿت صازل اإلاىظماث الػمالُت مؼ بالػالناث اإلاخػلهت للىزاثو باليؿبت الكإن ويظلَ ألهمُتها،

 .ؤلاحخماعي صازلها 
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 :اللاهىوي بالجاهل ًحعلم ما  كل4-1-6

 ، ؤلاصاعة إلاجلـ حخماع ؤلا مدايغ مثل ، للماؾؿت الهاهىوي للكو اإلاٍىهت الػىانغ غلى الىهُت هظه جدخىي 

 ًخػلو وما ؤلازتراع اإلاخػلهت ببراءة والىزاثو الهكهاث غهىص ؤو الخإمحن يػهض اإلااؾؿت مؼ اإلابرمت الػهىص ويظلَ

غ  .الهاهىهُت بالخهاٍع

 ثلييم هظام الزكابة الداخلية :اإلامللل الثاوي 

: 1ًمًٌ جلخُو يُكُت نُام اإلاضنو بضعاؾت هظام الغنابت الضازلُت قُما ًلي 

ًخم اإلاضنو في البضاًت بما ٌػغف بالكدو اإلابضجي لىظام الغنابت   :الفدص اإلابدئي لىظام الزكابة الداخلية-1

الضزلُت في اإلااؾؿت بؿغى ؤلاإلاام باإلاػلىماث الٍاقُت غً البِئت التي ٌػمل قيها هظام الغنابت مً هاخُت ،و 

َبُػت جضقو الػملُاث اإلاالُت مً زالُ غىانغ الىظام اإلاداؾبي في اإلااؾؿت مً هاخُت ؤزغي ،و ٌؿاغض 

: اإلاضنو غلى ما ًلي 

طبيعة الىظام اإلاداسبي في اإلاؤسسة و الدورة اإلاداسبية التي ثدكم طبيعة العمل اإلاالي فيها مً -1-1

 :خالل 

  الخػغف غلى َبُػت الضوعة اإلاؿدىضًت لػملُاث اإلااؾؿت و اإلاؿدىضاث اإلاؿخسضمت قيها ،و َبُػت و

وظُكت ًل مؿدىض غلى ؤؾاؽ ؤن هظه الضوعة جمثل الػىهغ الهام مً غىانغ اإلاضزالث في الىظام 

. اإلاداؾبي للماؾؿت 

  هت مػالجتها و جدلُلها ا ؤو )الخػغف غلى مغخلت حكؿُل البُاهاث الىاعصة في هظه اإلاؿدىضاث و ٍَغ ًضٍو

 . (بلٌتروهُا 

  غ اإلاالُت التي الخػغف غلى مغخلت اإلاسغحاث للىظام اإلاداؾبي اإلاخمثلت في مجمىغت الهىاثم و الخهاٍع

اث ًل منها ،و الؿغى مً بغضاصها و َبُػت مؿخسضميها   .جيخجها الىظام اإلاداؾبي و مدخٍى

التي ٌػمل قيها اإلاضنو بما :طبيعة هظام الزكابة الداخلية اإلاملبم في اإلاؤسسة و البيئة و الزكابة -1-2

: ٌؿاغضه غلى 

  ت مخػضصة ه مً مؿاولُاث بصاٍع . الخػغف غلى الهٍُل ؤلاصاعي للماؾؿت و ما ًدخٍى

  اث و َبُػت زٍُى ؤلاجهاُ قيها ؤقهُا و الخػغف غلى جىػَؼ زٍُى اإلاؿاولُت صازل هظه اإلاؿخٍى

. عؤؾُا 

  الخػغف غلى َبُػت ؤلاقغاف و ؤلاصاعة باليؿبت لىظام الغنابت الضازلُت اإلاُبو في اإلااؾؿت .

  الخػغف غلى وظاثل و زضماث الخضنُو الضازلي في اإلااؾؿت و َبُػت غملها و صوعها في جدهُو

. الغنابت 

  ذ بها و جىكُظها و حسجُلها و الخػغف غلى ؤهىاع اإلاػامالث التي جهىم بها اإلااؾؿت و يُكُت الخهٍغ

. مػالجت بُاهاتها 

  ا و بلٌتروهُا . الخػغف غلى َغم مػالجت البُاهاث التي جدبػها اإلااؾؿت ًضٍو
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بػض الكدو اإلابضجي الظي ًهىم به اإلاضنو لىظام الغنابت الضزلُت في اإلااؾؿت  :هخيجة الفدص اإلابدئي -2

: ًمًٌ ؤن ًهل الى ؤخضؤلاؾخيخاححن الخالُحن 

عدم ؤلاعحماد على هظام الزكابة الداخلية  :ؤلاسحيحاج ألاول 

و ًهل اإلاضنو الى هظا ؤلاؾخيخاج مً زالُ هخاثج الكدو اإلابضجي الظي نام به لىظام الغنابت الضازلُت 

: اإلاُبو في اإلااؾؿت غلى ؤؾاؽ ؤهه جىنل الى الىخاثج الخالُت 

ال حضوي مً صعاؾت و جهُُم الىظام الهاثم بكٍل جكهُلي ،و ؤهه بهظا الكٍل ال ًهلح بهكت غامت في مجاُ - 

. جدضًض هُام ؤلازخباعاث ألاؾاؾُت للخضنُو 

ؤن غملُت جهُُم جكهُلي ؤو صعاؾت بياقُت للىظام مخًمىت بزخباع ؤلالتزام بخُبُهه ؾىف جخٍلل هكهاث - 

. جكىم بٌثحر اإلاىاقؼ اإلاخىنػت مً هظا الكدو ؤو هظه الضعاؾت 

و بىاءا غلى هاجحن الىدُجخحن ًخىنل اإلاضنو غً بحغاء ؤًت صعاؾت ؤو جهُُم حضًض لىظام الغنابت الضازلُت ،و 

بظلَ ًهىم اإلاضنو بخهمُم بغهامج ؤلازخباعاث ألاؾاؾُت بضون ؤلاغخماص ًلُت غلى ؤي بحغاء مً بحغاءاث 

الغنابت الضازلُت التي جدبػها اإلااؾؿت ،و في هظا اإلاجاُ ٌؿغى اإلاضنو ألاؾباب الغثِؿُت لػضم نُامه بضعاؾت 

. جكهُلُت لىظام الغنابت الضازلُت 

ؤلاعحماد على هظام الزكابة الداخلية :ؤلاسحيحاج الثاوي 

و ًهل اإلاضنو الى هظا ؤلاؾخيخاج غىضما ًخىنل الى ؤن هظام الغنابت الضازلُت اإلاُبو في اإلااؾؿت ًمًٌ 

ؤلاغخماص غلُه في مجاُ ويؼ بغهامج غمله ،و لظلَ قػلُه ؤلاؾخمغاع في قدو و جهُُم الىظام لخدضًض مضي 

يكاًت ؤؾالُب و بحغاءاث الغنابت في جؼوٍضه بضعحت مػهىلت مً الخإيض بػضم وحىص ؤزُاء و مسالكاث 

ت  . حىهٍغ

ًهىم اإلاضنو بةحغاء الخهُُم النهاجي لىظام الغنابت الضازلُت في  : الحلييم النهائي لىظام الزكابة الداخلية-3

اإلااؾؿت غلى يىء جهُُمه اإلابضجي لهظا الىظام و هخاثج بزخباعاث ؤلالتزام باإلحغاءاث و الؿُاؾاث الغنابُت و 

ً مً غىانغ الخضنُو هما   :بىاءا غلى الخهُُم النهاجي ٌؿخُُؼ اإلاضنو ؤن ًدٌم غلى غىهٍغ

جدضًض مهضاع ألاصلت اإلاكهلت التي جخػلو بإعنضة الهىاثم اإلاالُت الالػمت للحهُى غليها ،و ًٍىن هظا اإلاهضاع - 

. طو ؤهمُت عثِؿُت لػملُت الخضنُو 

الخػغف غلى مىاًَ يػل الىظام و التي ًجب جبلُؿها إلصاعة اإلااؾؿت ،و ٌػخبر هظا الهغاع مً هخاثج غملُت - 

بزخُاع هظام الغنابت الضازلُت ،خُث ًيبغي غلى اإلاضنو غىض بيدكاف مىاًَ يػل و طاث ؤهمُت ؤن ًهىم 

غ ًًمىه بػٌ الخىنُاث الالػمت و اإلاالثمت للهًاء غلى مىاًَ  بةبالؽ بصاعة اإلااؾؿت بظلَ يخابت جهٍغ

. الًػل هظه غىض الخىكُظ 
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 .الجاري  واإلالف ؤلاثبات أدلة :الثالث اإلامللل

بالىؾاثل الٌكُلت للىنُى بالخإيض الى خض اإلاػغقت و لِـ مجغص  التي جمضها هي ألاصلت .:ؤلاثبات  أدلة:-1

. ؤلاغخهاص ،و مً زم قهي اإلاكخاح الى الحهُهت التي حػني اإلاُابهت مؼ الىانؼ 

 جإيُض بلى بؿغى ويؼ ألاؾاؽ اإلاالثم إلبضاء الغؤي الكني اإلاداًض خُى غضالت الهىاثم اإلاالُت ،و في بَاع ؾػُه

غه مدخىي   آن في واإلاالثمت الٍاقُت ؤلازباث ونغاثً ألاصلت مً مجمىغت بجمؼ مُالب اإلاضنو قةن ، النهاجي جهٍغ

  .1واخض

 : ؤلاثبات أدلة أهىاع

 خهغها ًمًٌ والتي ، ؤهمها بؾخسضام للمضنو ًمًٌ ؤهه ؾحر مسخلكت ؤقٍاال الخضنُو في ؤلازباث ؤصلت جإزظ نض

 :ًلي قُما

 ؛ اإلاؿدىضاث  

 ؛ اإلااصي الكدو  

 ؛ اإلاهاصناث  

 ؛ الخدلُلي الكدو  

 ؛ الضازلُت للغنابت ؾلُم هظام وحىص  

 الحؿابُت ، الىاخُت مً ألاعنضة صحت 

 ، ؤلاؾخكؿاعاث مً الػمُل 

غلى زالزت  وهي ، غمله في اإلاضنو غليها ٌػخمض التي والهغاثً ألاصلت ؤهىاع ؤيثر مً اإلاؿدىضاث :اإلاسخىدات-1-1

 : ؤهىاع

 ؛ مثال الكغاء يكىاجحر ، صازلها ومؿخػملت اإلااؾؿت زاعج مػضة مؿدىضاث  

 ؛ الهبٌ وبًهاالث البُؼ يكىاجحر ، زاعحها ومؿخػملت اإلااؾؿت صازل مػضة مؿدىضاث  

 ؤهىاغها بزخالف غلى الحؿابُت ًالضقاجغ ، اإلااؾؿت صازل ومؿخػملت مػضة مؿدىضاث.  

ُ  مً ؤنل غض ؤو بدهغ اإلاضنو نُام به ًههض :اإلاادي الفدص-1-2  ما وؾالبا ، ماصًت بهىعة اإلالمىؾت ألانى

 وحىص مً الخدهو في بؾخسضامه ًمًٌ يما ، والىهضًت اإلاسؼون مً ًل بكدو ألاصلت مً الىىع هظا ًغجبِ

ُ  الهبٌ وؤوعام اإلاالُت ألاوعام  .ملمىؾت زابخت وؤنى

ُ  ًمًٌ ُ  اإلاػُُاث مً للخدهو مىيىغُت وؾُلت اإلااصي الكدو ؤن الهى  ؤو ألانل وونل مهضاع مً ًل خى

  . 2ألانل وخالت حىصة جهُُم

 ال اإلااؾؿت لضي ألانل وحىص ًىن  ، الحاالث بػٌ في لىخضه ًاف ؾحر ؤهه بال ألاصلت مً الىىع هظا ؤهمُت عؾم

ُ  غىانغ ًل بجغص اإلاضنو نُام ؤن يما ، له ملٌُتها بالًغوعة ٌػني  ًجب وبالخالي ، مؿخدُال ؤمغا ٌػض ألانى

 . ؤزغي  بإصلت صغمه

                                                           

ت ، - 1  166 ، م 1998مدمض ؾمحر الهبان ، غبض هللا هالُ ، ألاؾـ الػلمُت و الػملُت إلاغاحػت الحؿاباث ، الضاع الجامػُت ، ؤلاؾٌىضٍع
 81 ، م 2007غبض الكخاح الصحً ، ؤخمض غبُض ، و آزغون ، ؤؾـ اإلاغاحػت الخاعحُت ، اإلاٌخب الجامعي الحضًث ، مهغ ، - 2
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 مً مػها اإلاخػاملحن مجمىع في جخمثل اإلااؾؿت غً مؿخهلت بإَغاف اإلاضنو بؾخػاهت في جخمثل :اإلاصادكات - 1-3

دُت بحاباث نىعة في جٍىن  نض والتي منهم َلبها ؤن ؾبو بمػلىماث جؼوٍضه ؤحل  وحػض ، يخابُت ؤو جهٍغ

 .ألاصلت ؤنىي  مً اإلاهاصناث

: 1جهؿُمها الى زالزت ؤهىاع  ًمًٌ وغمىما ، اإلاُلىبت اإلاػلىماث بةزخالف ونُؿتها قٍلها في اإلاهاصناث جسخلل

 ؛ بًجابُت مهاصناث  

 ؛ ؾلبُت مهاصناث  

 غمُاء مهاصناث .  

 ؤلاًجابية اإلاصادكات: 

 خؿاباتهم بإعنضة قيها جظيغهم اإلااؾؿت مً زُاباث اإلاىعصًً ؤو الػمالء ًخلهى اإلاهاصناث مً الىىع هظا في

 ألاعنضة جلَ صحت غضم خالت وفي ، ألاعنضة هظه صحت غلى باإلاهاصنت اإلاضنو غىىان غلى الغص منهم وجُلب

 . عصهم في ألاؾباب طيغ منهم جُلب

 السلبية اإلاصادكات: 

ُلب ، خؿاباتهم بإعنضة اإلاىعصًً ؤو الػمالء ًسُغ قيها  بغترايهم خالت في اإلاضنو غىىان غلى يخابت الغص منهم ٍو

 .ألاعنضة جلَ غلى صحت اإلاىاقهت غضم بلى جضغىهم التي ألاؾباب طيغ مؼ ؤعنضتهم صحت غلى قهِ

 العمياء اإلاصادكات: 

 بإعنضة الحؿاباث مضنو غىىان بلى الغص ًغؾلىا ؤن اإلاىعصًً ؤو الػمالء مً ًُلب اإلاهاصناث مً الىىع هظا في

 .اإلااؾؿت لضي خؿاباتهم

 ؤعنضة مػهىلُت مضي لخهُُم( مثال ًاليؿب) والػالناث اإلاهاعهاث بؾخسضام به ًههض :الحدليلي الفدص- 1-4

 في مثُله مؼ الحالُت الؿىت في الغبذ هامل مهاعهت طلَ مثاُ ، اإلاالُت الهىاثم في ظاهغة ؤزغي  بُاهاث ؤو مػُىت

  . 2الؿابهت الؿىت

 في حؿخػمل يما ، بها الهُام ًجب التي الخضنُو غملُت لُىحه اإلاهمت بضاًت في الخدلُل جهىُت بلى اإلاغانب ًلجإ

 غلى بػًها ؤو جلَ اإلااقغاث مهاعهت بلى باإلياقت هظا ، مجمىغها في اإلاالُت اإلاػلىماث جىاؾو مً للخإيض النهاًت

 مٍاهتها إلاػغقت بلُه جيخمي الظي وللهُاع اإلااؾؿت جؼاوله الظي لليكاٍ الىمىطحُت واإلاػاًحر اإلااقغاث مؼ ألانل

  .قُه

 بهخظام مضي غلى للحٌم مػُاعا ٌػض الضازلُت الغنابت هظام ؾالمت بن :الداخلية للزكابة سليم وحىد هظام- 1-5

ه وما اإلاداؾبُت والسجالث الضقاجغ   .والخالغب والؿل ألازُاء مً وزلىها بُاهاث مً جدخٍى

 ومىيىغا مىكظا ًٍىن  ؤن ًجب بل ، وحػلُماث لىاثذ في مٌخىبا الىظام ًىن  مجغص هىا بالىحىص اإلاههىص لِـ

 جىقغ بمٍاهُت غلى ًضُ طلَ بن ف ، الضازلُت الغنابت هظام يػل وهى الػٌـ خالت في ؤما .الػملي الخُبُو خحز

                                                           

ت و الخُبُو ، الىعام لليكغ ، ألاعصن ، - 1  108 ، م 2007ًىؾل مدمىص حغبىع ، مغاحػت الحؿاباث بحن الىظٍغ
 85غبض الكخاح الصحً ، ؤخمض غبُض ، و آزغون ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م - 2
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 اإلاضنو بها ًهىم التي الػُىاث غلى ؤلازخباعاث هُام ًىؾؼ ما ، وجالغباث ؤزُاء غلى السجالث و اإلاؿدىضاث هظه

ىت بضوعها جٍىن  نض والتي  .1اإلاالُت الهىاثم غلى اإلاهاصنت غً بمخىاغه لضي له نٍغ

 ًهاخبه الحجم يبحرة اإلااؾؿاث في وجىىغها اليكاَاث حػهض بن: الحسابية الىاخية مً صحة ألارصدة- 1-6

 الحؿابُت آلاالث غلى ؤلاغخماص ؤن هجض لظلَ ، خؿابُت ؤزُاء غىه ًيخج نض ما اإلاداؾبُت الػملُاث في حكػب

 ٌػخبر آلالُت الحاؾباث بؾخػماُ غلى اإلاضنو ونىف قةن وبالخالي ، ؤلاهجاػ ؾغغت مؼ ألازُاء جلَ بخكاصي ٌؿمذ

 .بزباث يضلُل بةؾخسضامها له ٌؿمذ ما وهى الىاخُت هظه مً ألانل غلى والضقاجغ السجالث بهخظام غلى صلُال

ُ  ٌػني :العميل ؤلاسحفسارات مً- 1-7  جىحُه ٍَغو غً الػمُل مً مٌخىبت ؤو قكهُت مػلىماث غلى الحهى

 حػخبر ولًٌ . اإلاجاالث مسخلل في الػمُل لضي الػاملحن بلى جىحه ما ؾالبا والتي له ألاؾئلت مً مجمىغت اإلاضنو

 للخدحز غغيت قهي وبالخالي ، مؿخهل مهضع مً لِؿذ لٍىجها هظغا ألازغي  ألاصلت مً نالخُت ؤنل ؤلاؾخكؿاعاث

  .2الػمُل ألهىاء وقها

 :الجاري  اإلالف- 2

خًمً ، الحالُت بالؿىت اإلالل هظا ًخػلو  ؤصلت مؼ واإلاداؾبُت منها اإلاالُت الخضنُو مىيىع الضوعة وزاثو ٍو

مًٌ . اإلاضنو حمػها التي ؤلازباث  3الخالُت الىزاثو غلى اإلالل هظا ٌكخمل ؤن ٍو

 ؛ الخضنُو لػملُت جكهُلي بغهامج  

 ت الحؿاباث   ؛ ألعنضتها اإلاضغمت الخدلُالث ويظا للماؾؿت الؿىٍى

 غ الخضنُو ،  مىيىع بالضوعة اإلاخػلهت والخانت الػامت الخهاٍع

 غ الضازلُت الغنابت هظام لخهُُم اإلاخبػت الخُىاث   الخهُُم؛ في اإلاؿخػملت لظلَ،الىؾاثل اإلاضغم والخهٍغ

 ؛ اإلاكدىنت الحؿاباث غً الىاحمت اإلاالخظاث  

 ؛ واإلاىعصون  ، الػمالء ، ًالبىىى اإلااؾؿت زاعج مً ؤَغاف مؼ جمذ التي اإلاغاؾالث ًل  

 مهمخه ؤصاء ؤزىاء اإلاضنو ناصقذ التي اإلاكاًل . 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 181زالض ؤمحن غبض هللا ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م - 1
 87غبض الكخاح الصحً ، ؤخمض غبُض ، و آزغون ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م - 2
 131 مدمض التهامي َىاهغ ، مؿػىص نضًهي ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م 3
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 .الحسابات مدكم ثلزيز :الزابع اإلامللل

غ ٌػخبر ت اإلاالُت الهىاثم غً الحؿاباث مغانب جهٍغ  وؾُلت ؤو وؤصاة الخضنُو لػملُت النهاجي اإلاىخج بمثابت الؿىٍى

 الكني وعؤًه والهغاثًلألصلت  وجهُُمه قدهه هخاثج بخىنُل اإلاضنو ًهىم ؤن زاللها مً ًمًٌ والتي ؤلاجهاُ

غ ًمًٌ . 1ألاغماُ وهخاثج الؿىت جهاًت في اإلاالي للمغيؼ اإلاالُت الهىاثم غغى وؾالمت صحت غً اإلاداًض  مضنو لخهٍغ

 وغمىما ، اإلاالُت الهىاثم بضوعه بمدخىي  اإلاغهىن  عؤًه بةزخالف بُنها قُما جسخلل نىع  غضة ًإزظ ؤن الحؿاباث

غ مً ؤهىاع ؤعبؼ غلى الىنىف ًمًٌ  2الخهاٍع

 غ   ؛ هظُل جهٍغ

 غ   ؛ جدكظي جهٍغ

 غ   ؛ ؾالب جهٍغ

 الغؤي ببضاء غً ؤلامخىاع .  

غ ؤهىاع جىيُذ ًمًٌ :  الخالي  الكٍل في اإلاضنو ٌػضها التي الخهاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 316غبض الكخاح الصحً ، ؤخمض غبُض و آزغون ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م -1
2

 ، م 1998مدمىص ناؾم جيخىف ، هظم اإلاػلىماث في اإلاداؾبت و اإلاغاحػت اإلاهىُت و صوع الحاؾىب في ؤلاصاعة و الدكؿُل ، صاع الجُل ، بحروث ، -  

47 
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                                                                                                                                               اهىاع  ثلاريز الحدكيم  : (2-1)الشكل   

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 1998، صاع الجُل، بحروث، "هظم اإلاعلىمات في اإلاداسبة واإلازاحعة اإلاهىية ودور الحاسىب في ؤلادارة والخشغيل"مدمىص ناؾم جيخىف، : اإلاصدر

                                                       .47:م

 تقارير التدقيق                                

 

 

 من ناحية التوجيه      من ناحية الراي    

 تقرٌر تحفظً تقرٌر نظٌف

االمتناع عن 

 إبداء الرأي

 تقرٌر سالب

تقرٌر موجه الى 

 أصحاب المشروع

تقرٌر موجه إلى 

التقرٌر  )اإلدارة  

 (المطول 
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   :الحلزيز الىظيف-1

  1: هي قغوٍ ؤعبػت لضًه جىقغث بطا بخضنُهها نام التي اإلاالُت الهىاثم غلى جدكظ بضون  عؤًه اإلاضنو ًهضع

 ؛ غاما نبىال واإلاهبىلت غليها اإلاخػاعف اإلاداؾبُت للمباصت وقها ؤغضث نض اإلاالُت الهىاثم ؤن  

 ت ؤزُاء وحىص غضم  ؛ اإلاالي  اإلاغيؼ ناثمت في ؤو الضزل ناثمت في ؾىاء الحؿاباث غلى جازغ حىهٍغ

 ؛ اإلاالي ومغيؼه اإلاكغوع ؤغماُ هخاثج غً حػبحرها وصنت اإلاالُت الهىاثم وغضالت نضم  

  ُ  لىخاثج اإلاالُت  الهىاثم حػبحر نضم غلى عؤًه جبرع التي واإلاالثمت الٍاقُت ؤلازباث ؤصلت غلى اإلاضنو خهى

 . اإلاالُت الؿىت جهاًت في اإلاالي واإلاغيؼ ألاغماُ

 .الحدفظي الحلزيز- 2

 واإلاػلىماث البُاهاث في ؤو الخضنُو غملُت زالُ ناصف بطا ، مخدكظ بغؤي باإلصالء الحؿاباث مضنو ًهىم

غه قٍُىن  ، عؤًه ًهُض ما اإلاالُت الهىاثم في الىاعصة  ؤو بغتراياجه جمثل بخدكظاث مهُضا الحالت هظه في جهٍغ

 جُبُو حػضًل ؤو غملُت الخضنُو هُام غلى نُىص وحىص مثل ، بليها ؤلاقاعة الًغوعة مً ًغي  التي بهخهاصاجه

غ في الىاعص للخدكظ اليؿبُت ألاهمُت مالخظت الًغوعي  ومً . غليها اإلاخػاعف اإلاداؾبُت اإلاباصت  ؤي ، اإلاضنو جهٍغ

غ، في طيغها جبرع ًاقُت وبضعحت هامت الخدكظاث جٍىن  ؤن غ ٌكمل ؤن ًجب يما الخهٍغ  غلى ًىُىي  الظي الخهٍغ

  2.الخدكظ ؤؾباب جىضح مؿخهلت قهغة جدكظ

 .السلبي الحلزيز :-3

 خُث مً ؾىاء للماؾؿت الصحُذ الىانؼ جمثل ال اإلاالُت الهىاثم ؤن مً اإلاضنو ًخإيض غىضما الغؤي هظا ًهضع

 ألاؾباب بُان مؿاولُت اإلاضنو غلى وجهؼ ، غليها اإلاخػاعف اإلاداؾبُت للمباصت َبها ألاغماُ هدُجت ؤو اإلاالي اإلاغيؼ

  3. طيغها مؼ وبغاهحن ؤصلت مً الغؤي هظا مثل إلنضاع اإلااصًت

غه الؿلبي و ؾالبا  نبل الخىنُاث مً مجمىغت غاصة ًهضم اإلاضنو ألن الحضور هاصع ؤمغا الؿلبي الغؤي ٌػخبر جهٍغ

ًاث بدىكُظ هظه الخىنُاث  . ما جلتزم الكغ

 .الزأي إبداء عً ؤلامحىاع- 4

 الخضنُو مىيىع اإلاالُت الهىاثم غً قني عؤي بغُاء ٌؿخُُؼ ال الحؿاباث مضنو ؤن الغؤي ببضاء غً ؤلامخىاع ٌػني

  : 4ًلي قُما جىيُدها ًمًٌ مػُىت ظغوف غلى بىاء طلَ ًٍىن  ونض ،

 خًىع  مً جمٌُىه بػضم وطلَ ، الكغيت بصاعة مً غلُه جكغى اإلاضنو غمل غلى مكغويت نُىص وحىص 

ُ  اإلاضًىحن بالػمالء ؤلاجهاُ مً جمٌُىه غضم ؤو الجغص غملُت  مؼ ؤعنضتهم بصحت مهاصناث غلى للحهى

 ؛ الكغيت

 مثل ، اإلاالُت م الهىات غلى جازغ نض اإلاؿخهبلُت بيخاثجها الخٌهً ًمًٌ ال مؿخهبلُت ؤخضار وحىص : 

 الكغيت غماُ مً نًُت ؤو ، ؤزغي  لكغيت ؤلازتراع خهىم  غلى يخػضحها الكغيت يض مغقىغت نًاثُت صغاوي 

ًاتهم بضقؼ ًُالبىن   ؛ وؾحرها ...حػٍى
                                                           

 260ًىؾل مدمىص حغبىع ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م - 1
 106زالض  عاؾب الخُُب ، زلُل مدمىص الغقاعي  ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م - 2
 138زالض ؤمحن غبض هللا ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م - 3
 264ًىؾل مدمىص حغبىع ، مغحؼ ؾبو طيغه ، م - 4
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 غً ببضاء ًمخىؼ الحالت هظه في . اإلاالُت الهىاثم بػٌ بخضنُو الغثِس ي للمضنو آزغ ػمُل نُام خالت في 

 ؛ غليها الغؤي

 اإلاضنو غلى ًخػظع غىضما  ُ  قةهه ، عؤًه  بةبضاء حؿمذ والتي واإلاالثمت الٍاقُت ؤلازباث ؤصلت غلى الحهى

 ؛ طلَ غً ًمخىؼ

 ه الظي الكدو هُام جًُِو بلى الغؤي ببضاء غً ؤلامخىاع ؤؾباب جغحؼ ما وؾالبا  ؤو ، اإلاضنو  ًجٍغ

 اإلاضنو ؾِبضي التي اإلاالُت الهىاثم غلى حىهغي  جإزحر ولها صحتها مً الخإيض ًمًٌ ال هامت غىانغ وحىص بؿبب

  .قيها  عؤًه
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: خالصة

ت للخضنُو ،بةبغاػ غمىمُاجه ،و اإلاػاًحر الػامت التي ٌؿترقض بها  جُغنىا في هظا الكهل الى جدضًض اإلاػالم الىظٍغ

. اإلاضنو و التي هي يكُلت بًبِ اإلاماعؾت اإلاُضاهُت للمضنهحن ،يما جُغنىا الى مغاخل جىكُظ غملُت الخضنُو 

قالخضنُو هى غباعة غً غملُت قدو مىظمت للمػلىماث و البُاهاث اإلاالُت بىاؾُت شخو ماهل ،قني و 

غ ،و الظي ًمثل لب  مؿخهل ،و بًهاُ هدُجت هظا الكدو و الخدهُو الى مؿخسضم اإلاػلىماث ،في قٍل جهٍغ

ًان لؼاما  غملُت الخضنُو ،و ختى جهل هظه الػملُت للهضف الظي جهبى بلُه بكٍل مخٍامل و يكاءة غالُت ،

ؤن حػخمض غلى اإلاػاًحر الٌكُلت بًبِ اإلاماعؾت اإلاُضاهُت ،قًال غً ؤلاؾخهاللُت و الٌكاءة التي ًخمخؼ بها 

.  مؼاُو هظه اإلاهىت و بجباغه للمغاخل الالػمت ؤزىاء جىكُظه لػملُت اإلاغاحػت 
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:  جمهيد 

ت وشاؽ اإلاىكمت ،بخفادي  ً مً ؤظل غمان بظخمشاٍس ؤضبذ الخذكُم اإلاداظبي مً ؤولى بهخماماث اإلاعحًر

اإلاخاؾش اإلادُؿت بها ،بغافت بلى الخللُل مً ؤشياٌ ألاخؿاء و الغش ،و التي لها جإزحر نلى هدُجت اإلاىكمت ،هما 

حهذ كذسة اإلايشأث نلى جلُُم نىاثذ للمعاهمحن هخدذي لها بػمان جدلُلها لؤلسباح ،و ًيىن رلً بخدلُم 

و بىاءا نلى ما ظبم ،ظىف هخؿشق في هزا الفطل بلى مخخلف اإلادؿاث الهامت . مشدودًت مالُت فهالت 

للخذكُم التي لها جإزحر نلى اإلاشدودًت اإلاالُت للماظعت ،في البذاًت ظيعلـ الػىء نلى اإلافاهُم الهامت خٌى 

اإلاشدودًت ،هما ظيخهشع الى دوس اإلاذكم في جفهُل هكام الشكابت الذاخلُت ،زم ظيبحن الهالكت ما بحن الخذكُم 

. و مشدودًت اإلااظعت 
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 مدخل إلى مفهوم اإلاردودًت: اإلابحث ألاول 

حهخبر اإلاشدودًت هملُاط هلذي لفهالُت الخىقُف اإلاالي في ؤلاظدشماساث ،و حهىغ مذي كذسة اإلااظعت في 

الخدىم و ؤلاظخهذاد الجُذ لخىقُف ألامىاٌ الالصمت لػمان بظخمشاس ؤشغالها و وشاؾاتها ،و مً هزا اإلاىؿلم 

ظيخؿشق في هزا اإلابدض بلى حهٍشف اإلاشدودًت و وعبها ،هما ظيبحن ميىهاث و مخؿلباث اإلاشدودًت ،و ؤًػا 

. ؤهىانها و مهاًحر كُاظها 

مفهوم اإلاردودًت و وضب كياصها :اإلاطلب الألول 

للذ حهذدث الخهاٍسف التي ؤوعبذ للمشدودًت و هي والخالي  

هي مطؿلح مشخم مً ولمت سد و هي حهني سد الش يء بلى ؤصحابه دون هلطان ،و اإلاهنى :ي اإلافهوم الىظر-1

ىكشاؽ و ؤسظؿى و  اللغىي لها هى الش يء الزي ًمىً ؤن ًيخج لىا مشدودا ؤو ناثذا ، و الزي ؤظخهمل نىذ الفحًز

الشبذ " هي ألاضل التي جيخج نً بُو اإلاداضُل الضسانُت و رلً بهذ ؾشح الخيالُف اإلاخهللت بالهملُت و بالخالي 

 ".الطافي 

: حعاريف عامت عً اإلاردودًت -2

هي كانذة جؿبُم نلى ول اإلاشاخل ؤلاكخطادًت و هزا نىذ بظخخذام ؤو بظخهماٌ ؤلامياهُاث : p.consoحعريف 

ت فهي برن حهبر نً الهالكت بحن ؤلامياهُاث و الىخاثج و ٌهبر نليها باليعبت الخالُت  : اإلاادًت و اإلاالُت و البشٍش

 

  1 

   

هي ناثذ بظخخذام ؤسع فالخُت التي جملً ،بهباسة ؤخشي هي نباسة نً الشبذ اإلاخدطل " :ريكاردو"حعريف 

    2.نلُه هدُجت بظخخذام ألاسع ،ؤي ما جلذمه ألاسع هدُجت بظخغاللها

برا جم خزف ول الخيالُف التي جطشف في ألانماٌ الفالخُت ،بغافت بلى ؤظىس : lepesay et steinerحعريف 

ً مً اإلاذاخُل اليلُت ،هخدطل نلى فاسق ٌهخبره الشؤظمالي سبدا ؤما ؤلاكخطاد فُؿلم نلُه مطؿلح  اإلاعحًر

 3".مشدود سؤط اإلااٌ "

                                                           
1-J.DELAHAYC ,JEANBA RCAN ,GESTION  FINANCIER ,7emme EDITION ,Paris ,Dunod ,1998 ,P 111 

 67 ، ص 2004ظمُلت الهشاط، دساظت اإلاشدودًت اإلاالُت للبىً ، مزهشة لىُل شهادة ماظعخاس ، ظامهت ظؿُف ، - 2
 56 ، ص 2012شمالٌ هجاة ، الخذكُم اإلاداظبي و ؤزشه نلى مشدودًت اإلااظعت ، مزهشة لىُل شهادة ماظخاس ، ظامهت معخغاهم ، - 3

 النتائج المحققة

 اإلمكانيات
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الشبذ اإلاخدطل نلُه بهذ ول نملُت بُو ؤو :مً الخهاٍسف العابلت ًمىً بنؿاء حهٍشف شامل للمشدودًت بإجها 

ت مشل  بهخاط ؤو جبادٌ و هزا بهذ ؾشح ول الىفلاث اإلاخهللت بالهملُت ،و رلً في قل ؤلامياهُاث الػشوٍس

ت اإلاخىفشة   1.ألامىاٌ و اللىة البشٍش

وضب كياش اإلاردودًت :الفرع الثاوي 

: ًمىً نشع وعبها هما ًلي 

: وضب اإلاردودًت ؤلاكخصادًت - 1

و هي اإلاشدودًت مً وظهت هكش الىظاثل اإلاعخهملت مً كبل اإلااظعت إلاماسظت وشاؾها ،و جدعب بالهالكت 

 الخالُت 

 2 E           

 

  و جبحن فهالُت بظخخذام سئوط ألامىاٌ اإلاعدشمشة ،ؤي مذي معاهمت اإلااظعت في اإلادُـ ؤلاظخماعي

. ؤلاكخطادي 

 :تهخم اإلاشدودًت اإلاالُت بذسظت هبحرة باإلاعاهمحن ، و جدعب هما ًلي   :وضب اإلاردودًت اإلااليت - 2

 

 

 :جدعب وفم الهالكت الخالُت :مردودًت ألاموال الدائمت - 3

 

   

 

  جلِغ مذي كذسة اإلااظعت نلى الخدىم و ؤلاظخهذاد الجُذ لخىقُف ألامىاٌ لػمان ججذًذ وظاثل

شها كطذ جىمُت وشاؾها  .     ؤلاهخاط و جؿٍى

 

                                                           
 65ضالح مدمذ الحىاوي ، ؤدواث الخدلُل و الخخؿُـ في ؤلاداسة ، داس النهػت الهشبُت ، ص - 1

2 -pier . paucher . mesure de la performance financière de l’entreprise , presses universitaires de g renoble , 1993 , p31 

 E =          النتيجة الصافية              

 مجموع األصول              

 النتيجة الصافية                           

               N= 

 األموال الخاصة                              

               

فوائد الديون المالية                 +النتيجة الصافية   

V = 

الديون المالية                        +األموال الخاصة   
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  اإلاردودًت                                                                                                                             مكوهاث: اإلاطلب الثاوي 

بن اإلاشدودًت اإلاالُت و اإلاخمشلت في سؤط اإلااٌ للماظعت حهخمذ نلى الفاثؼ اإلاالي اإلاىصم :اإلاكوهاث اإلااليت - 1

ل الخاسجي ولما واهذ الىدُجت  خُض ؤهه ٌهخبر مً الهىاضش اإلايىهت لشؤط ماٌ اإلااظعت اإلاعخللت نً الخمٍى

ؤخعً و هزا ما ًادي بلى جدلُلالمشدودًت ؤفػل التي حععى و جإمل اإلااظعت الحطٌى نليها ، و الهالكت 

 1.الخالُت جبحن لىا ميىهاث اإلاشدودًت بةظخغالٌ اإلااظعت ألضىلها

 

 

 

الجضء ألاٌو ًمشل نالكت الهامش ؤلاظمالي الطافي و جلِغ هزه اليعبت دسظت بظخهماٌ مىظىداث اإلااظعت 

ؤما الجضء الشاوي فهى ٌهبر نً دسظت بظخهماٌ اإلااظعت لجمُو ؤضىلها ،و حعمذ ؤًػا بخلُُم فهالُت الدعُحر 

. و جخإزش هزه اليعبت بكشوف العىق و اإلاىافعت  داخل اإلااظعت ،

: و جدخىي نلى ميىهخحن هما :اإلاكوهاث ؤلاكخصادًت - 2

ل ،ؤو هي جلاط باليعبت ما بحن همُت الهىامل اإلاىخجت و همُت : ؤلاهخاحيت  هي ماشش ؤداء دالت ؤلاهخاط ؤو الخدٍى

: الهىامل اإلاعتهلىت ،و ٌهبر نليها بالهالكت الخالُت 

 

 

ل الخيالُف و الخإزحر اإلاباشش للمشدودًت ؤلاكخطادًت نلى اإلااظعت و ًمىً جلعُمها  بن ؤلاهخاظُت جدذد جدٍى

: الى زالزت ؤكعام هي 

: و هي جخهلم بما ًلي :إهخاحيت الخصييع – أ 

. كُاط ؤلاهخاظُت ليل نامل نلى معخىي اإلااظعت - 

. كُاط ؤلاهخاظُت ليل مشهض معاولُت - 

. كُاط مشدودًت ول نامل و ول مادة ومشدودًت الؿاكت الهاملت و آلالت - 

                                                           
 ، ص 2004ؤخمذ ؤمحن بً شلُف ، ؤهمُت اإلاداظبت الخدلُلُت في جدعحن مشدودًت اإلابُهاث ، مزهشة ماظعخاس ، اإلاشهض الجامعي باإلاذًت ، الذفهت - 1

 24 ، 23ص 

 النتيجة الصافية                رقم األعمال               النتيجة الصافية     

 أجمالي األصول          إجمالي األصول                     رقم األعمال   

 القيمة المضافة                                         

 =                                  األنتاجية 

     (إجمالية  )                      األصول الثابتة المستغلة 

X = 
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و هي ؤلاهخاظُت التي حهىغ فهالُت مطالح البُو في اإلااظعت ،و هزا مذي  :إهخاحيت مصالح اإلابيعاث– ب 

. كذستها نلى جدلُم اإلاشدودًت اإلاالُت و ؤلاكخطادًت 

و حهني مذي جؿىس مطالح الذساظاث و ألابدار ، و هزا ؾشق الخدلُل :إهخاحيت مصالح الدراصاث – ج 

ؤلاكخطادي و الخخؿُـ مً ؤظل البرهامج ؤلاهخاجي اإلاعؿش مً كبل اإلااظعت ،و الشفو مً حجم مبُهاتها و 

 1.بالخالي جدلُم مشدودًتها اإلاالُت 

  ملُاط فهالُت سؤط اإلااٌ هى مهذٌ دوسان سؤط اإلااٌ اإلاعخخذم ،خُض جىظذ خعاباث :الفعاليت

: مخغحرة نلى ؤظاط الهذد الىبحر إلالُاط سؤط اإلااٌ اإلاعخهمل و التي هي 

. ألاضٌى اليلُت -

. ألاضٌى الشابخت ؤلاظمالُت ؤو الطافُت -

  2 

: و جدعب بالهالكت الخالُت 

بن هزه اليعبت حهبر نً مذي فهالُت بظخهماٌ سؤط اإلااٌ مً كبل اإلااظعت ،هما حهبر نً الششوؽ التي 

. حعخهمل الىظاثل في قلها ، و رلً غماها لىجاح ؤلاهخاط 

 

 

: غحر ؤهه مً الىاخُت اإلاالُت ًفػل بظخهماٌ ظشنت دوسان سؤط اإلااٌ اإلاعدشمش ،ؤي الهالكت الخالُت 

 

 

: خُض ؤن الهالكت معخخلطت مً الهالكت العابلت هي 

 

 

: و مىه  جدذد ظشنت دوسان سؤط اإلااٌ اإلاعخهمل و الزي هى نباسة نً 

 =
                                                           

 . 05 ، ص 2006بً سكُت ظهُلت ، دساظت اإلاشدودًت اإلاالُت في اإلااظعت ، مزهشة لىُل شهادة ماظعخاس ، اإلاذًت ،-  1
  .40 ، 23 ، ص ص 1973نبذ الشظٌى وظُه ، ؤلاهخاظُت ، مفهىمها ، كُاظها ، الهىامل اإلاازشة فيها ، الؿبهت ألاولى ، داس الؿبهت بحروث ، - 2

                    رقم األعمال

 =                                     الفعالية 

 إجمالي األصول                    

 

 

 رقم األعمال      

  =                             سرعة دوران األصول

 مجموع األصول   

 رقم األعمال           

=                                   سرعة دوران رأس المال المستثمر   

 األموال الخاصة          

                مجموع األصول       رقم األعمال              رقم األعمال

 

      األصول        األموال الخاصة  الخاصة       مجموع األموال

معامل المديونية               × سرعة دوران األصول   

 

= X 
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ادة  ت ٍص ادة سكم ألانماٌ و صاٍو ت ٍص وجدذد لىا هزه الهالكت الحالت الحلُلُت ؤو الفهلُت للماظعت مً صاٍو

. اإلاذًىهُت للماظعت 

. و هخالضت فةهه ولما واهذ ظشنت دوسان ألاضٌى مشجفهت فةن هزا ًذٌ نلى الىغهُت الحعىت للماظعت 

أهواع اإلاردودًت : اإلاطلب الثالث 

ظىف هخؿشق بلى ؤهىام اإلاشدودًت ،خُض ؤهه ليل هىم ؤهمُت ال جلل نً الآلخش ،و ول هزه ألاهىام حعاهم في 

فشم حجم اإلابُهاث و ألاسباح و ؤلاهخاط للماظعت ،و تهذف هزه ألاهىام الى غاًت واخذة هي جدلُم ؤهبر سبذ 

: ممىً و الحىم نلى مذي فهالُت اإلااظعت ، و جخمشل هزه ألاهىام في 

: اإلاردودًت ؤلاكخصادًت -1

حهخبر بمشابت الهاثذ ؤلاكخطادي الزي ًخمشل في جدلُم الخىمُت ؤلاكخطادًت :مفهوم اإلاردودًت ؤلاكخصادًت -1-

م اليعب الخالُت   :للماظعت خاضت ،و ؤلاكخطاد الىؾني نامت ،و جلاط اإلاشدودًت ؤلاكخطادًت نً ؾٍش

 

 1 

 

 2 

 

لطذ بالىاجج الخام لئلظخغالٌ هى اللُمت اإلاػافت بهذ ؾشح منها مطاٍسف الهاملحن و الشظىم و الػشاثب و   ٍو

: مىه الشيل الهام للمشدودًت ؤلاكخطادًت ًخدذد بالهالكت الخالُت 

 

 

و ًلطذ بالىدُجت ؤلاظخغاللُت هي هدُجت ؤلاظخغالٌ كبل الفىاثذ ،ؤما الشؤظماٌ ؤلاكخطادي هى ألاضٌى الشابخت 

. صاثذ ؤي بغافت بلى بخخُاظاث الشؤظماٌ الهامل و اإلاخاخاث 

: طرق حضاب اإلاردودًت ؤلاكخصادًت -1-2

: ظيخؿشق بلى مهذٌ ؤلاظخدذار 

                                                           
32ؤخمذ ؤمحن بً شلُف ، مشظو ظبم رهشه ، ص  1 - 

2 -j.ysaul et chd . arcimaes . gestion financiere . epreuve n°04 . 1998 . p44 .45 

 الناتج الخام لإلستغالل                      

=                                                      المردودية اإلقتصادية اإلجمالية   

 األصول اإلقتصادية اإلجمالية                

نواتج مالية                      + نتيجة اإلستغالل   

=                                                           المردودية اإلقتصادية الصافية   

 األصول اإلقتصادية اإلجمالية                        

    

 النتيجة اإلقتصادية                                   

                                                          =    المردودية اإلقتصادية 

 الرأسمال اإلقتصادي                                 
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ٌهخبر ؤداة للحىم بحن الحاغش و اإلاعخلبل ،خُض ًلىم بخىظُه بخخُاساث ؤلاظدشماساث التي :معدل ؤلاصخحداث 

جيىن ظخدىم اإلالاسهت الىخُذة إلاجمىم خعاباث الخذفلاث الىلذًت و ألاخز بهحن ؤلانخباس الىغهُخحن خُض 

 1:ؤن الضمً ًمىً ؤن ًخإزش بهامل الخطخم ألاّوٌ ،و هجذ هىا مهاًحر جدذًذ مهذٌ ؤلاظخدذار و هي 

و ًيىن اإلاهذٌ غهُف برا واهذ اإلااظعت في خالت جىاصن مالي مو وظىد بمياهُت بهخكاس :معاًير ذاجيت - أ

. الخدطُل 

مشل مهذٌ الخىقُف دون اإلاخاؾشة ،الزي ٌهني مهذٌ ؤلاظدشماس بمهذٌ مشدودًت ؤدوى :معاًير موضوعيت - ب

. برا واهذ هفغ الخذفلاث ججلب اإلاهذٌ دون مخاؾشة 

ت مهشفت :طريلت الليمت الحاليت الصافيت - ج و بظدشماٍس  الخذفلاث الىلذًت اإلاعخلبلُت لهذة مشاَس
ّ
حهخبر ؤوال

. بذكت و مىغىنُت نلى ؤجها ملبىلت 

ل ول الخذفلاث الىلذًت بلى هلؿت    لت جخؿلب جدٍى  هشمض لللُمت الحالُت الطافُت ب Van خُض ؤن هزه الؿٍش

م ؤهبر كُمت خالُت ،خُض ٌهخبر ؤلاظدشماس ألاهثر مشدودًت  الطفش ؤي البذاًت زم هخخاس ؤلاظدشماساث نً ؾٍش

. ششؽ ؤن جيىن مىظبت 

 

                                                                                                                        

: و حهخبر اللُمت الحالُت الطافُت اإلاىظبت نً الفاثؼ الىلذي الىاجج نً اإلااظعت بهذ اللُام ب 

حهٍشف الشؤظماٌ اإلاعدشمش خالٌ مذة خُاة اإلااظعت ، 

دفو سؤط ماٌ اإلاعدشمش في جهاًت ول فترة بمهذٌ جيلفت سؤط اإلااٌ ، 

هى اإلاهذٌ الزي ٌعمذ باإلاعاواة بحن الدعذًذ مً خالٌ اإلاششوم و الخذفلاث :مهذٌ اإلاشدودًت الذاخلي 

الىلذًت اإلاعخلبلُت اإلالذمت مً هفغ اإلاششوم برا وان اإلاهذٌ مىظب و ؤهبر مً مهذٌ ؤلاظخدذار ،و هىان 

: ؾشق ؤخشي منها 

لت نلى مهاًحر العُىلت ؤهثر مً مهُاس اإلاشدودًت  :طريلت إصترحاع الرأش مال اإلاضدثمر -أ و حهخمذ هزه الؿٍش

و ألاظاط فيها هى ؤلاظدشماس مً ؤظل ؤزش الخللُل لؤلضٌى هخفؼ اإلاخاخاث الحالُت لخيىن اإلااظعت مو 

. الخؿىس و مدُؿها ،ؤي ًخخاس اإلاششوم الزي لذًه مذة ؤلاظترظام ألاكطش ألهه ًلذم ؤكل مخاؾشة 

م الهالكت الخالُت :طريلت مؤشر الربحيت -ب و نً ؾٍش : و ًخم ؤلاخخُاس بحن اإلاشاَس

                                                           
1 -erik matter ,la rentabilite des investissements analyse du risque et stratigie , paris , p 40 

    قيمة اإلستثمار– التدفقات الصافية لخزينة اإلستغالل المستحدثة = القيمة الحالية الصافية 
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   مجمىم الخذفلاث الىلذًت اإلاعخدذزت                                                  

 1                                                                                            = الربحيت ماشش 

جيلفت ؤلاظدشماس                                                                      

  :اإلاردودًت اإلااليت-2

ًمىً بنخباسها ملُاط ًذٌ نلى مذي كذسة اإلااظعت نلى الحطٌى نلى ؤمىاٌ مً  :حعريف اإلاردودًت اإلااليت 

ش ؤلاهخاط نلى كانذة مىظهت ،و كُاط اإلاشدودًت ًشجىض ؤظاظا نلى نامل  ؤظل ججذًذ ظهاص بهخاط و هزلً جؿٍى

مشدودًت اإلابُهاث و مشدودًت ألاضٌى و مشدودًت ألامىاٌ الخاضت و لهزا ًمىً بؾالق بظم اإلاشدودًت نلى 

 :الهاملحن الخالُحن 

اإلاشدودًت هي هدُجت مً العُاظاث و اللشاساث اإلاخخزة مً ؾشف اإلااظعت ،و مً خاللها ًدبحن لها مذي -2-1

. اللذسة اإلاالُت اإلاخىفشة لهزه اإلااظعت 

مهذالث اإلاشدودًت جىشف لىا نً اإلاهلىماث ،و حهؿي لىا فىشة واضحت نً الىغهُت اإلاالُت للماظعت  - 2-2

: و الكشوف التي جخدىم فيها 

جخخلف اإلاهذالث للمشدودًت بةخخالف الػىابـ التي جخدىم فيها خعب :معدالث اإلاردودًت اإلااليت 

: اإلاطؿلحاث التي جؿلم نليها و ًمىً جلععُمها بلى 

ٌهبر نً الفهالُت اإلاالُت الطافُت للماظعت ،ؤو ضافي ألاسباح الزي ًدطل نليها اإلاعاهمىن :مفهوم الربح 

 2.للاء بظخخذام ؤو بظدشماس ؤمىالهم 

 

 

  

 

 

ت في اإلااظعت   - مهذٌ اإلاشدودًت اإلاالُت للمبُهاث ٌهؿُىا هكشة نً اإلاشودًت الخجاٍس

. مهذٌ اإلاشدودًت اإلاالُت لؤلمىاٌ الخاضت ٌهؿُىا هكشة نً مشدودًت ضاخب اإلااظعت  -

                                                           
1 -vissa vonatome , pratique de gestion , edition berti , 1991 , p 43 

85 ، 84 ، ص ص 1991هاضش دادي نذون ، هىاضش مدمذ فخحي ،دساظت الحاالث اإلاالُت ، داس ألافاق ، - 2 

 النتيجة الصافية   

=                             مردودية المبيعات   

 المبيعات         

 النتيجة الصافية       

=                                مردودية األموال الخاصة   

 األموال الخاصة        

 النتيجة الصافية              

=                                     مردودية إجمالي األصول   

 مجموع األصول             
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. مهذٌ اإلاشدودًت اإلاالُت لؤلضٌى ٌهؿُىا هكشة نً مشدودًت وظاثل ؤلاهخاط ،ؤي ألاضٌى اإلاخذاولت و الشابخت  -

ل الذاخلُت نً  :مفهوم الخدفم الىلدي  ٌهخبر اإلااشش الزي ًدىم نلى كذسة اإلااظعت في خلم مطادس الخمٍى

:  اإلابُهاث و ألامىاٌ الخاضت ،و رلً خعب اإلاهذالث الخالُت 

 

 

 

 

 

ل الفهالت ،و ًمىً  و حعمذ لىا هزه اإلاهادالث بالحىم نلى مذي كذسة اإلااظعت نلى خلم مطادس الخمٍى

 1:جلخُظ مهذالث اإلاشدودًت في الشيل الخالي 

معدالث اإلاردودًت  (:1-2)الشكل 

  مشدودًت ألامىاٌ الخاضت             مشدودًت بظمالي ألاضٌى           مشدودًت اإلابُهاث                              

    

          الربح

 

الخدفم 

الىلدي 

 :مردودًت اليشاط -3

بت و الىخاثج اإلادللت مً ؾشف  بن جلُُم وشاؽ اإلااظعت ٌهخمذ نلى اإلالاسهت بحن سكم ألانماٌ خاسط الػٍش

  .اإلااظعت

 2.و هىلً نذة وعب ًمىً بظخخذامها مً ؤظل جلُُم وشاؽ اإلااظعت 

                                                           
1 -piere conso , gestion finonciere , edition France , 1985 , p 43. 

 2 25بً سكُت ظهُلت ، مشظو ظبم رهشه ، ص -

 التدفق النقدي        

=                              مردودية المبيعات   

 المبيعات             

 التدفق النقدي        

=                             مردودية األموال الخاصة   

 األموال الخاصة      

 التدفق النقدي        

=                            مردودية إجمالي األصول   

 مجموع األصول     

 النتيجة الصافية  

 المبيعات     

 

 

 النتيجة الصافية 

 األموال الخاصة

 النتيجة الصافية   

 إجمالي األصول  

 التدفق النقدي 

 المبيعات     

 التدفق النقدي  

 األموال الخاصة 

 التدفق النقدي    

 إجمالي األصول  
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هزا الىىم ٌهخبر هملُاط ليشاؽ اإلااظعت خالٌ فترة صمىُت ،و ٌعخهمل في اإلااظعاث :الهامش ؤلاحمالي -3-1

ت ألهه ٌهبر نً الىغهُت الحلُلُت لهزه اإلااظعت ،و هزا بظتراجُجُاتها و ًدعب بالهالكت الخالُت  : الخجاٍس

 

 

 

 

 

جبحن هزه اليعبت كذسة اإلااظعت في بوشاء الفاثؼ خُض ولما واهذ اليعبت :وضبت ربحيت ؤلاصخغالل -3-2

غئُلت ولما دلذ نلى الىغهُت العِئت للماظعت ،و حعخخذم هشحرا في اإلااظعاث راث الؿابو الطىاعي و 

بت مو هدُجت ؤلاظخغالٌ  . جيىن بملاسهت سكم ألانماٌ خاسط الػٍش

 

 

 

 

 

ذ اإلالاسهت بحن اإلااظعت :وضبت الربحيت الصافيت -3-3 ٌعخخذم هزا الىىم مً اليعب لذي اإلااظعاث التي جٍش

و مىافعيها في هفغ اللؿام ،و رلً مً ؤظل جدلُم ؤسباح ختى جطبذ لذحها كىة نلى ملاومت مىافعيها و سظم 

: ؤلاظتراجُجُت معخلبال ،و جدعب بالهالكت الخالُت 

 

 

 

 

  بضائع المستهلك         –المبيعات 

=                                                نسبة الهامش اإلجمالي   

 رقم األعمال خارج الضريبة            

 

 

 نتيجة اإلستغالل               

=                                       نسبة ربحية اإلستغالل   

 رقم األعمال خارج الضريبة      

 

 

 الربح الصافي              

=                                   نسبة الربحية الصافية   

 رقم األعمال خارج الضريبة 
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:                                                                                                                               اإلاردودًت ألاهواع ألاخرى مً -4 

 :                    اإلاردودًت الضياصيت 4-1

حهخبر اإلااظعت همشهض بظخلباٌ للمشاظالث العُاظُت الىاسدة مً و بلى اإلادُـ ، فهي اإلايان اإلافػل إلسظاٌ 

و لهزا حهخبر اإلااظعت خلُت ظُاظُت بدُض ؤن دسظت جيامل و ججاوغ ؤلادًىلىظُت .ؤلادًىلىظُت العاثذة  

 )حهىغ الهالكت الذاخلُت للدعُحر نبر بجطاٌ اإلااظعت بإنمذة ؤلاهخاط و الخىصَو و نبر بجطالها باإلدًىلىظُت 

و لىً الطهىبت في هزا الىىم مً اإلاشدودًت جخجلى في هُفُت اللُاط بةنخباسها لِغ  (...الىلاباث و اإلاىكماث 

ادة ؤلاهخاظُت  هما و ال هىنا و بهما هي نالكت بحن معخىي الىعي العُاس ي للهماٌ و بظخلشاس اإلااظعت و ٍص

،فاإلاشدودًت العُاظُت هي برن غمان جدلُم ألاهىام ألاخشي مً اإلاشدودًت فهي جيخهي بلى جدلُم ؤبهاد 

. بظتراجُجُت جازش نلى خؿت الدعُحر و بهجاصها 

: اإلاردودًت العشوائيت -4-2

بن الذساظت العابلت لؤلهىام حهخمذ نلى كؿُهت جلذًشاث الخذفلاث الىلذًت اإلاخىكهت  ،و هزه الفشغُت 

خاؾئت خُض ؤن ول كُمت مخىكهت هي نباسة نً مخغحر نشىاجي و هزا ٌهني ؤن ؤي خذر معخلبلي له بخخماٌ 

لت اإلاخبهت حعمذ لىا باللٌى ؤن ول خذر ًدبو بخطاثُا  . الحذور ؤم ال هزه الؿٍش

: اإلاردودًت ؤلاحخماعيت -4-3

تهخم بةًجاد مىخىط هىعي و همي إلشبام خاظُاث و سغباث اإلاجخمو و جدعحن وغهُت اإلاعخخذمحن نامت ،و 

حهمل اإلااظعت نلى جدلُم هزه اإلاشدودًت نلى معخىي خذود بمياهُاتها و معاولُاتهابججاه اإلاىاؾىحن و 

اإلاىقفحن لذحها ألن جدعحن الىغهُت ؤلاظخمانُت للمعخخذمحن و اإلاىقفحن لها جإزحر بًجابي نلى اإلاشدود ؤلاهخاجي 

و اإلاذي الشلافي في ؤلاهخاط ،و حهخبر هدافض باليعبت لهاالء اإلاعخخذمحن فمشال لى وفشث اإلااظعت الهىاًت الياملت 

إلاىقفيها و جدعحن قشوفهم و جلذًم لهم وافت الخذماث ؤلاظخمانُت ،فهزا ًادي خخما بلى جدفحز الهماٌ 

. إلاىاضلت بهخاظهم و بجلاجهم في نملهم و نذم خلم ؤي مشاول 
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دور اإلاراحع في جفعيل هظام الركابت الداخليت : اإلابحث الثاوي 

بن دساظت و جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت للمىكمت ٌهخبر الخؿىة ألاولى في نملُت اإلاشاظهت ،فمً خالله ًدذد 

اإلاشاظو مذي الفدظ و حجم ؤلاخخباساث التي جلخطش نليها بظشاءاث اإلاشاظهت ،مً جدذًذ هلاؽ اللىة و 

الػهف فُه زم جلذًم الىصح و ؤلاسشاد لئلداسة ،و مً هزا اإلاىؿلم ظيخؿشق في هزا اإلابدض بلى الخهشف نلى 

. حهٍشف الشكابت الذاخلُت ،ؤهىانها و ؤهذافها ،زم ميىهاث هكام الشكابت الذاخلُت و ؤظالُب و خؿىاث جلُُمه 

حعريف الركابت الداخليت ، أهدافها ، و أهواعها  : اإلاطلب ألاول 

: ظيخؿشق بلى حهٍشف الشكابت الذاخلُت ،ؤهىانها ،و ؤهذافها في الفشوم الخالُت 

حعريف الركابت الداخليت  : الفرع ألاول 

: حهذدث الخهاٍسف الخاضت بالشكابت الذاخلُت ،فمنها ما هظ نلى ؤجها 

ؿت الخىكُمُت للىخذة ،مو جدذًذ الىاظباث و اإلاعاولُاث ،و وظىد هكام - هكام داخلي ًخيىن مً الخٍش

ش ،هزا باإلغافت بلى ظمُو الؿشق و الىظاثل ألاخشي اإلاعخخذمت داخل الىخذة  للحعاباث و بنذاد الخلاٍس

. لخدلُم ؤهذاف الشكابت الذاخلُت 

:  الفرع الثاوي أهداف الركابت الداخليت 

. اإلادافكت نلى ؤضٌى اإلاىكمت -1

ادة دسظت ؤلانخماد نليها -2 . غمان دكت و صحت اإلاهلىماث اإلاداظبُت الىاسدة في اللىاثم اإلاالُت لٍض

. جدلُم الىفاءة الدشغُلُت ليل ظىاهب اليشاؽ في اإلاىكمت -3

. الخإهذ مً بلتزام الهاملحن في اإلايشإة بيافت العُاظاث و ألاهذاف التي وغهتها ؤلاداسة -4

  1أهواع الركابت الداخليت : الفرع الثالث 

مً ألاهذاف العالفت الزهش فةهه البذ مً جلعُم الشكابت الذاخلُت مً خُض مجاالتها بلى زالزت ؤكعام والخالي 

: الركابت ؤلاداريت -1

و حشمل الخؿت الخىكُمُت ،وظاثل الخيعُم ،و ؤلاظشاءاث الهادفت لخدلُم ؤهبر كذس ممىً مً الىفاًت 

ت ،و هي حهخمذ في جدلُم ؤهذافها نلى وظاثل  ؤلاهخاظُت مو حصجُو ؤلالتزام بالعُاظاث و اللشاساث ؤلاداٍس

ت ،و  ش ألاداء ،سكابت الجىدة ،اإلاىاصهاث الخلذًٍش مخهذدة مشل الىشىفاث ؤلاخطاثُت ،دساظت الىكذ ،جلاٍس

ب اإلاخىىنت للمعخخذمحن  . بظخخذام الخشاثـ و  الشظىم البُاهُت و بشامج الخذٍس

                                                           
230 ، 229خالذ ؤمحن نبذ هللا ، مشظو ظبم رهشه ، ص ص - 1  
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: الركابت اإلاحاصبيت -2

و حشمل الخؿت الخىكُمُت و ظمُو وظاثل الخيعُم و ؤلاظشاءاث الهادفت بلى بخخباس البُاهاث اإلاداظبُت اإلاشبخت 

في الذفاجش و السجالث و دسظت ؤلانخماد نليها ،و ًػم هزا الىىم وظاثل مخهذدة منها  نلى ظبُل اإلاشاٌ بجبام 

ت ،و وظىد هكام معدىذي ظلُم ،و بجبام  هكام اللُذ اإلاضدوط ،و بجبام هكام اإلاطادكاث ،و بنخماد كُىد الدعٍى

. هكام اإلاشاظهت الذاخلُت 

: الضبط الداخلي -3

و ٌشمل الخؿت الخىكُمُت و وظاثل الخيعُم و ؤلاظشاءاث الهادفت بلى خماًت ؤضٌى اإلاششوم مً ؤلاخخالط ؤو 

جدذًذ : الػُام ؤو ظىء ؤلاظخهماٌ ،و ٌهخمذ الػبـ الذاخلي في ظبُل جدلُم ؤهذافه نلى نذة وظاثل منها 

ؤلاخخطاضاث ،العلؿاث ،و اإلاعاولُاث ،خُض ًخػو نمل ول مىقف إلاشاكبت مىقف آخش ٌشاسهه جىفُز 

 .الهملُت 

                                                                                                 1   مكوهاث هظام الركابت الداخليت: اإلاطلب الثاوي 

ٌشمل ؤي هكام سكابي نلى خمعت ميىهاث ؤظاظُت ،ال بذ مً ؤلاهخمام بها و دساظتها نىذ جطمُم و جىفُز ؤي 

هكام سكابي ،ختى ًمىً الىضٌى بلى غمان مهلٌى لخدلُم ألاهذاف الشكابُت و جخمشل هزه اإلايىهاث في ما ًلي 

 بيئت الركابت : الفرع ألاول 

حهخبر البِئت الشكابُت ؤظاط للميىهاث ألاخشي ،ؤو ألاسغُت التي جلىم نليها لخدلُم هكام سكابي فهاٌ ،و جخيىن 

بِئت الشكابت مً نىامل مخهذدة ،و لىً جخىكف ول هزه الهىامل نلى مىكف ؤلاداسة الهلُا و اإلاهخلذاث 

ألاخالكُت اإلاشجبؿت بمفهىم الشكابت ،و بالخالي ًمىً جلعُم جلً الهىامل بلى نىامل راث ضلت مباششة باإلداسة 

. ،و نىامل ؤخشي مشجبؿت بدىكُم اإلااظعت هفعها 

ت اإلاخخلفت ،اللُم  اث ؤلاداٍس جخمشل الهىامل اإلاشجبؿت مباششة باإلداسة في مذي هضاهت الهاملحن باإلاعخٍى

ألاخالكُت العاثذة لذي الهاملحن و ؤلاداسة ،و اإلاهاًحر العلىهُت اإلاؿبلت و هُفُت بظخخذامها في الىاكو الهملي 

. لدصجُو ألاداء ألاخالقي ،ججىب الهاملحن و اإلااظعت العلىن غحر ألاخالقي ،و حشُو ألاداء و العلىن ألاخالقي 

ؤما باليعبت للهىامل اإلاشجبؿت بدىكُم اإلااظعت هفعها ،فخخمشل في الهُيل الخىكُمي الىفئ و مذي جدذًذ 

العلؿاث و اإلاعاولُاث ،و جخمشل باقي الهىامل في ظُاظاث ألافشاد و مماسظتهم اإلاخخلفت ،و مذي ؤلالتزام 

لت حشىُل ول مً مجلغ ؤلاداسة و لجىت اإلاشاظهت ،و هُفُت جىفُزهم  الفهلي بعُاظاث اإلااظعت ،و ؾٍش

لىاظباتهم ،و لىً ًمىً اللٌى ؤن مً ؤهم الهىامل اإلايىهت لبِئت الشكابت هي مذي جفاهم ؤلاداسة و الهاملحن 

. باإلااظعت ،و هُفُت الخهامل مو اإلافاهُم و اللُم ألاخالكُت و ألاماهت 

 

                                                           
29بً سكُت ظهُلت ، مشظو ظبم رهشه ، ص -  1 
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جلييم اإلاخاطر  : الفرع الثاوي 

حهخم بخدذًذ و جدلُل اإلاخاؾش اإلاخهللت بخدلُم ؤهذاف اإلااظعت ،و الخهشف نلى بخخماٌ خذوثها ،و مداولت 

اث ملبىلت ،و ظىف ًخم الهشع الى جلُُم اإلاخاؾش بش يء مً الخفطُل فُما  جخفُؼ خذة جإزحراتها بلى معخٍى

.                                                                                                                                                                      ا ظُإحي الخم

 أوشطت الركابت: الفرع الثالث 

ش اإلاالُت ،و الشكابت نلى ؤلالتزام ،خُض تهخم ؤوشؿت  جخهلم بالشكابت نلى الدشغُل ،الشكابت نلى بنذاد الخلاٍس

ش  الشكابت نلى الدشغُل في اإلايشإة بمخابهت ؾشق نمل اإلاىقفحن ،بِىما تهذف ؤهؿشت الشكابت نلى بنذاد الخلاٍس

ش مالُت ًمىً الىزىق بها ،ؤما ؤوشؿت الشكابت نلى ؤلالتزام فةجها تهذف بلى الخإهذ  اإلاالُت الى جإهُذ بنذاد جلاٍس

. مً ؤلالتزام باللىاهحن التي جؿبلها اإلايشإة 

                                                                                                                                اإلاعلوماث و ؤلاجصال: الفرع الرابع 

حهخم بخدذًذ اإلاهلىماث اإلاالثمت لخدلُم ؤهذاف اإلااظعت ،و الىضٌى بليها و حشغُلها و جىضُلها إلاخخلف 

م كىىاث مفخىخت لئلجطاالث حعمذ بمشاظهت جلً اإلاهلىماث و بنذاد  ت باإلااظعت ،نً ؾٍش اث ؤلاداٍس اإلاعخٍى

ش اإلاالُت   .الخلاٍس

اإلاخابعت  : الفرع الخامط 

حهخم هزا اإلايىن باإلاخابهت اإلاعخمشة و الخلُُم الذوسي إلاخخلف ميىهاث هكام الشكابت الذاخلُت ،خُض ٌهخمذ 

. هؿاق الخلُُم الذوسي نلى هخاثج اإلاخابهت اإلاعخمشة ،و اإلاخاؾش راث ضلت بىكام الشكابت الذاخلُت 

بن جلً اإلايىهاث حهخبر ملاًِغ ًمىً نلى ؤظاظها جلُُم فهالُت هكام الشكابت الذاخلُت ،هما ؤجها جخػمً 

بسشاداث جؿبُلُت بخطىص الهىامل التي ًمىً ؤن جإخز في ؤلانخباس نىذ جلُُم فهالُت هكام الشكابت 

. الذاخلُت باإلااظعت 
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خطواث جلييم هظام الركابت الداخليت  : اإلاطلب الثالث 

بن فدظ و جلُُم بظشاءاث هكام اإلاشاكبت الذاخلُت ألي ماظعت ًخػمً مجمىنت مً الخؿىاث ،و التي 

 1:ظىهشغها بةًجاص هما ًلي 

: حمع ؤلاحراءاث -1

ىه إلالخطاث لها    .ًخهشف اإلاشاظو نلى هكام الشكابت مً خالٌ ظمهه لئلظشاءاث اإلاىخىبت ،و جذٍو

 هم  اخخباراث الف-2

ًداٌو اإلاشاكب ؤزىاء هزه الخؿىة فهم الىكام اإلاخبو في اإلايشإة ،و نلُه ؤن ًخإهذ مً ؤهه كذ فهمه ،و رلً نً 

م كُامه بةخخباساث الفهم و الخؿابم ،ؤي ًخإهذ مً ؤهه فهم ول ؤظضائها و ؤخعً جلخُطه لها بهذ جدبهه  ؾٍش

للهملُاث ،مشل ؤخز بهؼ ؾلبُاث الضباثً و ملاسهتها بعىذاث حعلُم العلو ،هما ًلاسجها بفىاجحر البُو اإلادشسة 

هما لهزا ؤلاخخباس ؤهمُت مدذودة ،الهذف منها هى الخإهذ مً  ؤن ؤلاظشاء مىظىد و مفهىم ،و ؤخعً جلخُطه و 

لِغ الهذف مىه الخإهذ مً خعً جؿبُله  

: الخلييم ألاولي للمراكبت الداخليت -3

باإلنخماد نلى الخؿىجحن العابلخحن ،ًخمىً اإلاشاظو مً بنؿاء جلُُم ؤولي للمشاكبت الذاخلُت ،بةظخخشاظه 

مبذثُا لىلاؽ اللىة و الػهف ،و حعخهمل في هزه الخؿىة في الغالب اظخماساث مغللت ،ؤي اظخماساث 

،و نلُه في ألاخحر ٌعخؿُو اإلاشاظو جدذًذ هلاؽ كىة " ال"ؤو " بىهم"جخػمً ؤظئلت ًيىن الجىاب نليها بما 

ت للىكام مدل الذساظت  . الىكام و هلاؽ غهفه و رلً مً خُض الخطىس ،ؤي مً الىاخُت الىكٍش

:                                                                                                                                                        اريت اخخباراث ؤلاصخمر-4    

ًخإهذ اإلاشاظو مً خالٌ هزا الىىم مً ؤلاخخباساث مً ؤن هلاؽ اللىة اإلاخىضل بليها في الخلُُم ألاولي للىكام 

 .هلاؽ كىة فهال ،ؤي مؿبلت في الىاكو و بطفت معخمشة و داثمت 

ت راث ؤهمُت كطىي ،ملاسهت بةخخباساث الفهم ،ألجها حعمذ للمشاظو ؤن ًيىن نلى  بن اخخباساث ؤلاظخمشاٍس

. ًلحن بإن ؤلاظشاءاث التي ساكبها بظشاءاث مؿبلت باظخمشاس ،و ال جدمل خلل 

: الخلييم النهائي لىظام الركابت الداخليت -5

ت العابلت الزهش ًخمىً اإلاشاظو مً الىكىف نلى هلاؽ غهف الىكام و  بةنخماده نلى اخخباساث ؤلاظخمشاٍس

ظىء ظحره ،نىذ بهدشاف ظىء جؿبُم ؤو نذم جؿبُم لىلاؽ اللىة ،هزا باإلغافت الى هلاؽ الػهف التي 

 .جىضل بليها نىذ الخلُُم ألاولي لزلً الىكام 
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باإلنخماد نلى الىخاثج اإلاخىضل بليها ًلذم اإلاخذخل خىضلت في وزُلت شاملت ،مبِىا آزاس رلً نلى اإلاهلىماث 

. اإلاالُت مو جلذًم بكتراخاث كطذ جدعحن ؤلاظشاءاث 

شا خٌى اإلاشاكبت الذاخلُت ،ًلذمه اإلاشاظو بلى ؤلاداسة  .  جمشل وزُلت الحىضلت هزه في الهادة ،جلٍش

 عالكت الخدكيم بمردودًت اإلاؤصضت: اإلابحث الثالث 

ت هى ما جلىم به اإلااظعت مً نملُاث البُو و الششاء ،و جخىكف هزه الهملُاث  اإلالطىد بالهملُاث الخجاٍس

ت ؤو ضىانُت ؤو خذمُت و حهذ نملُتي الششاء و البُو ظاهب ؤهبر في اإلااظعت  نلى اإلااظعت ظىاء واهذ ججاٍس

اث و اإلابُهاث   .وظيخؿشق بلى جذكُم اإلاشتًر

 1دور الخدكيم في جحضين وظيفت الشراء: اإلاطلب ألاول 

اث -1 : هظام اإلاراكبت الداخليت للمشتًر

اث و جبذؤ دوسة  بن الششاء هى مً ألانماٌ الهامت في اإلااظعت ،و جخم نملُت الششاء مً ؾشف بداسة للمشتًر

اث و جدشس بهذ بظخالم ؾلب مىخىب مً بداسة مشاكبت ؤلاهخاط  بالحاظت بلى  الششاء بإمش ضادس مً بداسة اإلاشتًر

اث جدذًذ ؤلاداساث اإلاعاولت نً الششاء في  البػاجو و اإلاىاد اإلاؿلىبت ،و جلخض ي ؤخيام الشكابت نلى اإلاشتًر

اث ،بداسة الطىانت الذاخلُت و كعم فدظ البػانت ، : بداسة اإلاخاصن ،بداسة مشاكبت ؤلاهخاط ،بداسة اإلاشتًر

. بداسة الحعاباث و بداسة الخيالُف 

 جخؿلب البػانت و اإلاىاسد بىاءا نلى خاظت اإلااظعت و هزا ما ًىشفه:طلب شراء البضاعت و اإلاوارد 

 ؤمحن اإلاخضن ؤو سئظاء ألاكعام ؤلاهخاظُت فِعخؿُو ؤمحن اإلاخضن ؤن ًبحن خاظت اإلااظعت مً الطىف

 اإلاهحن ،و رلً مً خالٌ سضُذ بؿاكت الطىف و كشبها مً الحذ ألادوى ،هما كذ ًىدبه سئظاء ؤكعام

ؤلاهخاط بلى خاظاتهم بلى ؤضىاف مهُىت في ؤلاهخاط و ًخدلم مً نذم وظىدها باإلاخضن ،فُؿلب ششاءها 

فترظل ؾلباث جضوٍذ بالبػانت بلى بداسة مشاكبت ؤلاهخاط ،و التي جلىم بخفدظ هزه الؿلباث بذكت 

ومشاناة ؤلاخخُاظاث الحلُلُت و التي ٌشهذ نليها ؤمحن فني بخىكُو نلى ؤمش ؾلب جىسٍذ البػانت ،و ال 

ًخغحر ؾلب همُاث ظذًذة مىه برا حغحرث العُاظت ؤلاهخاظُت للمششوم لىكف ؤلاهخاط اإلاهحن ؤو لششاء 

 ضىف بذًل ،جشاعي بداسة مشاكبت ؤلاهخاط خاظت ؤلاهخاط الفهلي مً بػاجو و مىاد ،و رلً مً ؤظل نذم

ؾلب همُاث بغافُت ال حعخخذم في ؤلاهخاط لزلً جلىم بذساظت ؾلب الخىسٍذ و جخإهذ مً الحاظت بلُه 

اث إلجمام بظشاءاث الششاء و جدخفل بداسة مشاكبت  فخهخمذ ؾلب الخىسٍذ الزي ًشظل بلى بداسة اإلاشتًر

ؤلاهخاط بسجل فُه الىمُاث اإلاؿلىبت مً ول ضىف مً البػاجو و اإلاىاد ،و جخدلم مً ؤن ؤوامش الششاء 

،و برن ؤلاظخالم مً الذلُل للبػانت و اإلاىاد اإلاعخلمت ،جخمازل مو ؾلب الخىسٍذ و ًخإهذ مً ؤن الىمُاث 

ذ   2.اإلاؿلىبت هي التي اشتًر
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لت التي ًخم الششاء بها ؾبلا للىاثذ الذاخلُت ،ظىاء واهذ ششاءا مباششا  اث جدذًذ الؿٍش و جخىلى بداسة اإلاشتًر

ؤو بهؿاء ؤو مضاًذة ؤو مىاكطت ،و رلً بهذ فدظ ؾلباث الخىسٍذ الىاسدة بليها ،و نىذما جيىن خالت اإلاىاكطت 

نبر جدذًذ مىنذ ظلعت فخذ ألاغشف بىاظؿت لجىت ميلفت بزلً خُض جلىم باخخُاس ؤوعب ألاظهاس و 

. الششوؽ اإلالذمت 

اث ،و رلً مً ؤضل و خمغ ضىس ،ًشظل ألاضل  نىذ اخخُاس اإلاىسد اإلاىاظب ًدذد ؤمش الششاء في بداسة اإلاشتًر

للمىسد و جشظل ضىسة بلى اإلاخضن و ضىسة بلى بداسة مشاكبت ؤلاهخاط و ضىسة بلى بداسة البػانت الذاخلُت و 

اث بطىسة حسجل في دفتر ؤوامش الششاء و  ضىسة بلى بداسة الحعاباث و الخيالُف ،هما جدخفل بداسة اإلاشتًر

خ ؤمش الششاء و :ًدخىي نلى ظمُو البُاهاث اإلاخهللت بالبػانت  الىمُاث ،الىىم ،ألاظهاس ،بظم اإلاىسد ،جاٍس

خ الدعلُم  . جاٍس

 :إصتراد البضاعت 

ت و نذدها مو البُاهاث بةشهاس .أ جلىم مشاكبت البىابت بةدخاٌ البػانت إلاا جطل و ملاسهت مىاضفاتها الكاهٍش

. ؤلاسظاٌ الزي ًيىن نىذ و هُل الصحً ،زم حسجل في سجل البىابت 

نىذ دخٌى البػانت بلى اإلاخاصن جدلم ؤلاداسة مً مؿابلتها مو ؤوامش الششاء اإلادفىقت لذحها ،زم حسجل في .ب

ًىمُت البػانت الىاسدة ،بهذ فدطها جلىم ؤلاداسة بةظشاء مدػش فدظ و اظخالم خاص بها ،و هجذ ؤمش 

اث بلى بداسة ؤلاظخالم ال ًدمل بُاهاث نً الىمُت ختى جلىم بداسة ؤلاظخالم  الششاء اإلاشظل مً بداسة اإلاشتًر

اث و الحعاباث   1.بةزباث الىمُاث اإلاعخلمت فهال ،و ًشظل ؤضل و ضىس مدػش ؤلاظخالم بلى بداسحي اإلاشتًر

اث نلى بدخاٌ ألاضىاف للمخاصن ،ًخىلى ؤمحن -ج نىذ ضذوس مدػش ؤلاظخالم باإلاىافلت مً بداسة اإلاشتًر

ش برن ؤلاظخالم و ًشظل ألاضل بلى كعم خعاباث اإلاخاصن  خُض  اإلاخاصن للبػانت اظخالم البػانت و جدٍش

جلُذ في خعاب الطىف مو جلُُذ ظهش الىخذة و الشمً في برن ؤلاظخالم مً واكو الفاجىسة ،و ًشظل بلى كعم 

الطىف  الخيالُف لللُذ في ؤظخار اإلاخاصن و ٌعخخذم ؤمحن اإلاخضن ضىسة برن الدعلُم في الخلُُذ ببؿاكاث

. اإلاىظىدة باإلاخاصن بهذ وغو البػانت في ؤماهنها 

اتها مو ضىسة ؤمش الششاء و برن -د اث ،جلىم بمؿابلت مدخٍى نىذ وضٌى فاجىسة الششاء بلى بداسة اإلاشتًر

الدعلُم و ٌسجل في دفتر ؤوامش الششاء بىضٌى البػانت اإلاؿلىبت ،و جشظل فاجىسة الششاء بلى كعم الحعاباث 

. إلاشاظهتها خعابُا و جلُُذها في الذفاجش  

جدخفل اإلااظعت بجمُو اإلالفاث ليل مىسد ،ؤي ظمُو اإلاشاظالث و الهلىد الخاضت باإلاىسد مو جشجِب هزه 

 2.اإلالفاث جشجِبا ٌعهل الشظىم بلُه 
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حعخخذم فىاجحر الششاء و ؤلاشهاساث الذاثىت ًىمُا ،لهزا ججمو في مجمىناث :الركابت على فواجير الشراء 

ؾبلا للدسجُل الزي جمذ نلُه و الدعلعل ،و جخخم بخاجم ًكهش جفطُالث نً سكم ؤمش الششاء ،سكم 

برن ؤلاظخالم ،و سكم مدػش ؤلاظخالم و الحعاب الزي ظدسجل فُه ،و جدفل مو اإلاعدىذاث اإلاطاخبت 

لها و ضىسة مالثمت ،و ٌهخبر بشهاس البػانت اإلاعخلمت رو ؤهمُت خاضت في بداسة الحعاباث و كعم ؤظخار 

اث خُض ٌعخلم ضىسة بشهاس البػانت اإلاعخلمت و ًخإهذ مً ؤن الىمُت التي دخلذ اإلاخاصن  اإلاشتًر

اث و جفشع بظشاءاث  جخمازل مو اإلاشبخت في الفىاجحر ،و ؤن اللُمت اإلاىاظبت ظهلذ مذًىت في خعاب اإلاشتًر

ظشنت و دكت حسجُل فىاجحر الششاء و اإلاداظبت الذكُلت نلى ششاء اإلاىاد ،و مً كىانذ جدلم :الشكابت 

اث ،فاللانذة ؤهه  ىت ال ًجذ ظبُل للخىضل بلى دفتر ألاظخار للمشتًر الػبـ الذاخلي ؤن مً ًخىلى الخٍض

مً ٌسجل فىاجحر الششاء التي وافم نلى ظذادها ال ًيىن معاوال نً ؾلب البػانت ؤو العماح لها 

 1.بذخٌى اإلاخاصن ؤو ظذاد كُمتها 

اث  -2 : الخدكيم الداخلي للمشتًر

ًلىم الخذكُم الذاخلي بملاسهت الششاء الفهلي مو بشهامج الششاء ؾبلا إلاىاصهت :فحص إحراءاث الشراء 

اث ؤلاداسة اإلاىاظبت ،هما ًخإهذ  اث ،و بن وظذ اخخالف ًجب البدض نً ظببه و ببلغ بلى معخٍى اإلاشتًر

الخذكُم الذاخلي مً ظالمت بظشاءاث الششاء و ؤلاظخالم و ؤن البػانت كذ دخلذ بلى اإلاخاصن و ؤن 

                                                                                                                                                         .    ؤلاظشاءاث معخمش في بجبانها 

اث مو الفىاجحر و ؤلاشهاساث اإلاذًىت و الذاثىت و  ًلىم اإلاذكم الذاخلي بفدظ دفتر الُىمُت للمشتًر

اإلاعدىذاث الذاخلُت اإلاىاظبت ،و نىذ بجمام الفدظ ًترن اإلاذكم نلى اإلاعدىذ ما ًفُذ ؤهه فدطه ،هما 

اث ،هما ًجب نلى اإلاذكم الخدلُم مً الىىاحي الحعابُت و  ًترن نالمت جذكُله نلى دفتر ًىمُت اإلاشتًر

 :هزا فدظ الفاجىسة ؤو ؤلاشهاس بما ًلي 

                                                                                  ؤن البػانت مً ألاضىاف اإلاىاظبت التي جخهامل بها اإلااظعت ،-أ

                                                                                                        بن الفاجىسة مشث في بظشاءاث اإلاشاكبت الذاخلُت ،-ب

                                                                                                      بن الفاجىسة لها نالكت بالفترة اإلاداظبُت الحالُت ،-ج

 بن الفاجىسة مىظهت بلى اإلااظعت بهىىاجها ،-د

. بن اللُمت التي جدملها الفاجىسة جخماش ى مو الىمُاث اإلاعخلمت و ؤظهاس الششاء اإلاخفم نليها -ن

هما ًخدلم اإلاذكم الذاخلي مً نمل بداسة البػانت :الخحلم مً عمل إدارة البضاعت الداخليت 

: الذاخلُت مً خُض 

. بن ول ضىس ؤوامش الششاء حعخلم فىسا و ؤن البػانت الىاسدة كذ ًدشس ننها مداغش اظخالم بذون جإخحر -أ
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. جفدظ ؤهكمت خفل ؤوامش الششاء التي هفزث و التي هزلً لم جىفز -ب

م فدظ ًخم بإدواث الحطش و اللُاط للبػانت و بىاظؿت فىُحن -ج . الخإهذ مً ظالمت البػانت نً ؾٍش

ال وعبُا ،و ؤن وظاثل الىلل الذاخلي نلى دسظت -د ؤن ال جبلى البػانت في بداسة البػانت الذاخلت وكخا ؾٍى

ًلىم اإلاذكم الذاخلي بفدظ الفىاجحر و ؤوامش الششاء مً خُض دلُلها الشكمي و العهش و ششوؽ .الىفاًت 

الخطم ووضف البػانت ،و هزا ًلىم باإلظخفعاس نً الحاالث التي جم حعذًذ فُه ؤظهاس ؤنلى مً جلً 

اإلازوىسة بإمش الششاء ،و ًجب نلُه هزلً حسجُل سكم الفاجىسة نلى ضىس ؤمش الششاء ،هما ٌسجل سكم ؤمش 

. الششاء نلى الفاجىسة 

ًلىم اإلاذكم الذاخلي بفدظ الفىاجحر مو :فحص فواجير الشراء مع إشعاراث اصخالم البضاعت 

 :بشهاساث البػانت اإلاعخلمت مً خُض 

. ؤن الىمُاث الىاسدة جخماش ى مو اإلاؿلىبت و اإلاعخلمت -أ

ًخدلم مً ؤلاشهاس اإلاذًً في خالت سفؼ بػانت لهُىب فيها ؤو في خالت عجض في الدعلُم ،و في خالت كُام -ب

. اإلاىسد بخىسٍذ العجض فةن نلى اإلاذكم الذاخلي الخدللمً نذم حسجُل الفاجىسة ختى ًخم جىسٍذ العجض 

ًلىم بفدظ بشهاساث البػانت اإلاعخلمت مو الفىاجحر مو ؤوامش الششاء في الىكذ هفعه ،و ؤن ًخؿابم -ج

. وضف البػانت مو دلُلها الشكمي ؾبلا إلاا هى واسد في الفاجىسة 

 :ًجب نلى اإلاذكم الذاخلي مالخكت ما ًإحي باليعبت لئلشهاساث :فحص ؤلاشعاراث اإلادًىت 

ؤن البػانت التي سفػذ كبل اظخالمها باإلاخضن ججهل مُىت في خعاب اإلاىسد باإلشهاس اإلاذًً اإلادشس داخلُا -أ

. ،و نىذ اظخالم ؤلاشهاس الذاثً مً اإلاىسد ًشفم مو ؤلاشهاس اإلاذًً للحفل 

برا سفػذ البػانت في اإلاخضن فةن اإلازهشة الخاضت بالشفؼ جدمل سكما مدعلعال ًخؿابم مو ؤلاشهاس -ب

. اإلاذًً اإلاشظل للمىسد و ؤلاشهاس الذاثً الىاسد مىه 

هما كذ جشفؼ اإلاىاد في اللعم ؤلاهخاجي و جدشس مزهشة بالشفؼ و جىلل اإلاىاد بلى اإلاخضن و جيىن اإلازهشة -ج

. ؤظاظا لئلشهاس اإلاذًً 

. جخؿابم ؤلاشهاساث اإلاخهللت بالؤلخؿاء مو الفىاجحر -د

 1.جذكم ؤلاشهاساث اإلاذًىت الخاضت باإلاعمىخاث و ؤلاظخلؿاناث مو ؤلاهفاق الخاص بها -ن

في خالت البػانت التي اظخلمذ و لم جطل فىاجحرها و هزا البػانت :الخحلم مً جمام الوحود و اإلالكيت 

التي لم حعخلم ووضلذ فىاجحرها ًجب نلى اإلاذكم الذاخلي ؤن ًىدبه لها ،فاللانذة ؤن حسجل فىاجحر 
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اث مدعلعلت ؾبلا ألسكام ؾلباث الششاء ،و فيها ًخخظ اث بذفتر ًىمُت اإلاشتًر بالفىاجحر التي  اإلاشتًر

البػانتلم جطل بهذ  اظخلمذ و لم حسجل ألن مداغش ؤلاظخالم و برن الذخٌى لم ٌعخىمل خُض

للماظعت فخؿلب مً اإلاذكم الذاخلي نىاًت خاضت و خطىضا البىىد اللذًمت لُترف نلى العبب في 

اث مً بداسة البػانت الذاخلت  نذم حسجُلها ،و في آخش ول فترة مداظبُت ًخللى كعم ؤظخار اإلاشتًر

مزهشة بإخز سكم معدىذ البػانت اإلاعخلمت ،و حهذ كاثمت بإسكام معدىذاث البػانت التي لم حعخلم و 

 1.جخابو هزه اإلازهشاث ختى جخدلم مما جم باليعبت لها ول فترة كطحرة ،و ال ًترن لنهاًت الهام 

اث -3 جدكيم فاجورة الشراء :الخدكيم اإلاضدىدي للمشتًر

اث ،لهزا ًجب الخدلم مً ظمُو الجىاهب ؤي ًجب  بن فاجىسة الششاء هي اإلاعدىذ الشظمي لخذكُم اإلاشتًر

خ الفاجىسة داخل في خالٌ  الخدلم مً ؤجها سظمُت بمهنى ؤجها جدخىي نلى ظمُو جفاضُل البػانت ،و ؤن جاٍس

لت ؤلاخخباس مً انخماد الششاء ظىاء مً  اإلاذة ،و ؤن جيىن مهىىهت بةظم اإلااظعت ،و ًخدلم اإلاذكم بؿٍش

اث مو ؤوامش و  اث ،ؤو مً مىقف معاوٌ و ًذكم اإلاذكم في فىاجحر اإلاشتًر مجلغ ؤلاداسة ؤو مً بداسة اإلاشتًر

اث ،لِغ هزا فلـ بل هىان  نلىد الششاء و ؤلاؾالم نلى ملفاث اإلاىاكطاث ،و ًخدلم مً دفتر ًىمُت اإلاشتًر

اخخباس ؤخحر رو ؤهمُت خطىضا في ألاًام ألاولى مً العىت اإلاىالُت ،خُض كذ حعخلم اإلااظعت البػانت في 

جهاًت العىت اإلاالُت فخدعب البػانت غمً مخضون آخش اإلاذة بِىما ال حعخلم الفاجىسة ؤو ًخههذ نذم جلُذها 

. بالشغم مً اظخالمها ،و لهزا ًجب ؤن جلُذ في العىت اإلاىالُت للخإزحر نلى اإلاشهض اإلاالي و هدُجت اإلااظعت 

خ  اث كبل اظخالم البػانت ،و رلً بعبب الجماسن في مخاصن ؤلاظدُذام في جاٍس كذ جشظل فىاجحر بػانت مشتًر

م ألن نذم بدساظها مً غمً بػانت آخش  جهاًت العىت اإلاالُت ،و هزه البػانت ًجب انخباسها بػانت بالؿٍش

ذها فىاجحر  اث ال جٍا اإلاذة ًازش نلى اإلاشهض اإلاالي و هدُجت اإلااظعت ،وكذ ًجذ اإلاذكم ؤزىاء جذكُله ؤن اإلاشتًر

هكشا لهذم وظىدها ؤو لهذم وظىد ضىس لها ،و هىا ًجب ؤن ًيبه ؤلاداسة لهزا الىلظ و ٌهضص جذكُله بالشظىم 

بلى ؤمش الخىسٍذ و بلى دفتر البػانت الىاسدة و بلى هشف الحعاباث اإلاشظل نً اإلاىسد للخدلم مً ؤن اللُمت 

اث،ًخإهذ اإلاذكم مً بظشاءاث الخذكُم الذاخلي كذ جمذ مً خُض ألاظهاس و  مشبخت بذفتر ًىمُت اإلاشتًر

الىمُاث و الهملُاث الحعابُت و مؿابلت الفىاجحر مو ؤوامش الششاء و مداغش ؤلاظخالم ،و هزلً الخإهذ مً ؤن 

اث كذ دخلذ هؿاق ؤنماٌ اإلااظعت ،و هزا ًجب نلى اإلاذكم مشاناة اظخجزاٌ الخطم الجاسي مً  اإلاشتًر

كُمت الفاجىسة و بزباتها بطافي اإلابلغ ،و كذ جكهش الفاجىسة كُمت البػانت باليامل و ال ًشبذ الخطم بال نىذ 

 .الذفو 

اث :جدكيم الترحيالث و العملياث الحضابيت  ًلىم اإلاذكم باخخباس ظمُو الترخُالث مً دفتر ًىمُت اإلاشتًر

بلى دفتر ألاظخار ،و ًخىكف رلً ؤلاخخباس نلى حجم الهملُاث و مذي بؾمئىان اإلاذكم نلى الشكابت 

اث و الفىاجحر  . الذاخلُت و في ظمُو ألاخىاٌ ًجب ؤن جذكم الترخُالث الخاضت باإلاشتًر

اث -أ . الخدلم مً اإلاجامُو الشؤظُت و ألافلُت بذفتر ًىمُت اإلاشتًر
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. الخدلم مً هلل اإلاجامُو مً ضفدت بلى ضفدت و جدذ خاهاتها -ب

اث -ج . الخدلم مً الهملُاث الحعابُت لبهؼ فىاجحر اإلاشتًر

اث بالخلضيط -4 : جدكيم اإلاشتًر

في هزه الحالت ًؿلو اإلاذكم نلى نلذ الششاء بالخلعُـ ؤو نلذ الششاء الخإظحري ،و ًالخل في الهلذ بن 

جىفشث الهىاضش الشثِعُت مشل الشمً الىلذي للعلهت اإلاشتراة و الفاجىسة اإلاددعبت و نذد ألاكعاؽ التي 

.  حعذد 

ؤن ًخدلم مً ؤن الدسجُل في الذفتر كذ فشق بحن اإلاطشوفاث ؤلاسادًت و اإلاطشوفاث الشؤظمالُت ،فةن 

اث جمشل ؤضل زابذ فُجب ؤن جشخل اللُمت بلى خعاب ألاضل بلُمت الششاء الطافُت ،و ؤن  واهذ اإلاشتًر

. ًجهل خعاب الفاثذة اإلاعخدلت مذًىا بلُمت الفاثذة اليلُت و خعاب الباجو داثىا بالشمً ؤلاظمالي 

ؤن ًذكم هزلً ؤلاًطاالث الشظمُت باظخالم ألاكعاؽ و في جهاًت العىت اإلاالُت ًجب مشاناة بظتهالن 

ألاضل نلى ؤظاط كُمخه الىلذًت و جدمُل خعاب ألاسباح و الخعاسة بجاهب مً الفاثذة بدُض ؤجها 

. جدىاظب مو ألاكعاؽ اإلاعذدة خالٌ العىت اإلاالُت 

و في خالت الششاء ؤلاًجاسي ًمىً جخطُظ خعاب للششاء ؤلاًجاسي و ًجهل مذًىا بلُمت ألاضل اإلاشتري 

بالشمً الىلذي و داثىا بلُمت ألاكعاؽ اإلاخبلُت ملذسة نلى ؤظاط زمً الششاء ،و ًمشل سضُذ خعاب 

الششاء ؤلاًجاسي بلُمت الفاثذة التي جدمل لحعاب ألاسباح و الخعاسة و ًجب نلى اإلاذكم ؤن ًؿلو نلى 

 1.ؤلانخماد الخاص بالششاء ؤلاًجاسي و ؤلاًطاالث الشظمُت نً الدعذًذاث 

اث اإلاضخلبليت -5 : جدكيم اإلاشتًر

لت جهاثُت  و جخهاكذ اإلااظعت نلى ششاء بػانت و ؤضٌى نلى ؤن ًخم الخىسٍذ معخلبال و ال ًدذد العهش بؿٍش

خ الخىسٍذ ،و  خ الخهاكذ و جاٍس ،بال ؤن للباجو الحم في سفو العهش برا صادث ألاظهاس ؤهثر مً وعبت مهُىت بحن جاٍس

ًلىم اإلاذكم باإلؾالم نلى الهلىد ألاضلُت و ًشاعي الششوؽ التي جخػمنها .ًيىن رلً غمً ششوؽ في الهلذ 

اث للجاهب الزي هفز مً الهملُت ،و مً هاخُت الخلُُذ اإلاداظبي فمً ألاخعً ؤن  ،و ًؿلو نلى فىاجحر اإلاشتًر

. ال جلُذ الهملُت نىذ الخلانذ بل جلُذ نىذ جىفُزها 

اث - 6  :مردوداث اإلاشتًر

اث  كذ جيىن هىان خشهت هبحرة للمشدوداث هدُجت ألظباب :الركابت الداخليت على مردوداث اإلاشتًر

ا ختى ال ًترن فشضت للخالنب  : مخهذدة و ًجب ؤن ًيىن هكام الشكابت الذاخلُت كٍى
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ؤن جفدظ البػانت فدطا دكُلا و ًدبحن ظبب سدها كبل ؤن جشد ،و هزلً جذكم الهلىد الخاضت بها 

ختى ال جخىفل اإلااظعت مطاٍسف هللها مشجحن ،و نلى هزا ًجب بخباس اإلاىسد بعبب الشد و ؤن ًلبل هزا 

الشد برا وان اإلاىسد مامً نلى بػانت و حهشغذ بلى جلف هدُجت لىللها فُجب بخباسه مً ؤظل ؤن ًؿلب 

ؼ مً ؾشف ششهت الخإمحن   .حهٍى

نىذما ًىافم اإلاىسد نلى سد البػانت بلُه ،جدشس اإلااظعت بشهاس بلُمت و همُت البػانت اإلاشدودة و 

ؤظباب الشد و ًدشس ؤلاشهاس مً ؤضل ًشظل بلى اإلاىسد و ضىسة جشظل بلى اإلاخضن ليي ًشبذ ؤمحن اإلاخضن 

بملخػاها خشوط البػانت و ضىسة بلى بداسة الحعاباث ليي ًجهل خعاب اإلاىسد مذًىا بلُمت اإلاشدوداث 

اث داثىا   .و خعاب مشدوداث اإلاشتًر

ًجب الخإهذ مً خشهت اإلاشدوداث الخاسظُت في جهاًت العىت اإلاالُت و رلً بالشظىم بلى دفتر البػانت 

الخاسظُت للخإهذ مً خشوظها الفهلي ،ألجها كذ جلُذ في الذفاجش اإلاالُت بالشغم مً ؤجها لم جشظل بهذ في 

جهاًت اإلاذة بلى اإلاىسد ،و بزلً جدعب غمً مخضون آخش اإلاذة و هزا ما ًادي بلى بقهاس ؤسباح ضىسٍت 

 .لخطخُم سكم اإلاخضون العلعي 

اث و  برا لم جىً اإلاشدوداث هشحرة جلُذ مباششة في الُىمُت الهامت ؤو في ظاهب خاص مً دفتر ًىمُت اإلاشتًر

اث جلُذ باللىن ألاخمش  . لخمُحزها نً اإلاشتًر

اث   الخدكيم اإلاضدىدي إلاردوداث اإلاشتًر

نىذ وضٌى البػانت اإلاشدودة بلى اإلاىسد ٌعخلمها و ًشظل بشهاسا داثىا نً اظخالمه البػانت وكبىله 

خطم الشمً ،و ًشفم هزا ؤلاشهاس مو ضىسة ؤلاشهاس الزي خشسجه اإلااظعت بهذ مؿابلخه ،و بن اجطح ؤن 

هىان اخخالف في اليعبت هدُجت إلكخؿام اإلاىسد إلابلغ ؤكل ،و مىافلت اإلااظعت نلى رلً فُجشي كُذ 

الخهذًل برا وان كذ ظبم ؤن كُذ الخطم مً واكو بشهاس الخطم اإلاذًً الزي ؤسظلخه اإلااظعت بلى 

 1.اإلاىسد 

اث ،و ًذكم صحت جدلُل  ًلىم اإلاذكم بخذكُم فىاجحر الخطم مً اإلاىسدًً مو دفتر ًىمُت اإلاشتًر

اث ،و كذ ًخخبر اإلاذكم هزه الهملُاث نً  اإلاشدوداث الخاسظُت جدذ بىىدها اإلاخخلفت بذفتر ًىمُت اإلاشتًر

نذة شهىس للخإهذ مً هكام الشكابت الذاخلُت ،و الشغم مً رلً فُجب جذكُم مشدوداث الشهش ألاخحر مً 

. العىت اإلاالُت للخإهذ مً ؤن البػانت التي سدث و كُذث كذ خشظذ فهال مً اإلاخاصن 

جدكيم الترحيالث و العملياث الحضابيت -7

اث بلى خعاب اإلاىسدًً ألاصمىت التي فدطذ ًذكم -  اإلاذكم الترخُل مً دفتر ًىمُت مشدوداث اإلاشتًر

 .فىاجحر الخطم ننها 

                                                           
219ؤخمذ خلمي ظمهت ، مشظو ظبم رهشه  ، ص - 1  



 الفصل الثاني                                                    المردودية وعالقتها بالتدقيق المحاسبي
 

 
63 

اث بذفتر الُىمُت الهامت نً الفترة بإهملها -   .جذكُم جلُُذ مجامُو دفتر ًىمُت مشدوداث اإلاشتًر

 .الخإهذ مً صحت هلل اإلاجامُو مً ضفدت بلى ؤخشي - 

 .اخخباس الهملُاث الحعابُت و بشهاساث الخطم مً هاخُت الجمو و الػشب و خالفه - 

اث للفترة التي جم فدظ فىاجحرها -   .اخخباس اإلاجامُو الشؤظُت و ألافلُت لذفتر ًىمُت مشدوداث اإلاشتًر

دور الخدكيم في جحضين وظيفت البيع : اإلاطلب الثاوي 

: حشمل ما ًلي :الركابت الداخليت -1

جدىاٌو سكابت اإلابُهاث جدلُل و دساظت اإلابُهاث الفهلُت وفلا للعُاظاث و الؿشق :جحليل اإلابيعاث الفعليت 

التي اجبهذ لخدلُم حجم مبُهاث اإلاخؿـ و بىفلت جىظُو مىاظبت ،و بالخالي ًيخج هامش الشبذ الالصم 

 :لخدلُم الهاثذ اإلاىاظب و ًخدلم الذخل الطافي برا واهذ نالكت ظلُمت بحن الهىاضش الخالُت 

 1.حجم اإلابُهاث ،مطاٍسف البُو ،هامش الشبذ ،ؤلاظدشماس في سؤط اإلااٌ الهامل و لدعهُالث ؤخشي 

ش الخدلُلُت ليشاؽ اإلابُهاث ،و لهزا فةن مخابهت ألاداء الفهلي للبُو  م الخلاٍس جخم الشكابت نلى اإلابُهاث نً ؾٍش

مو ؤسكام مىاصهت اإلابُهاث ؤمش غشوسي لخدلُم سكابت نلى وشاؽ البُو ،و ًدخىي جدلُل اإلابُهاث نلى ضىسة 

: همُت ؤو كُمت وليهما و ًدىاٌو ما ًلي 

 هىم اإلاىخج اإلابام ،ؤلىاهه ،حجمه ،العهش ،ؤشياله ،ظىدجه  : الضلعت .

 البلذان الخاسظُت ،اإلادافكاث ،اإلاذن  : الىاحيت الجغرافيت .

 ذ ،وهالء مخجىلىن ،ظلعلت مدالث ألاماهت  : طرق البيع . بالبًر

 ظملت ،ججضثت ،وهالء  : كىواث الخوزيع .

 ؤظل ،جلعُـ ،هلذي ،ؤماهت  : شروط البيع .

  ؤظىبي ،مدلي ،خاص ،نام ،خيىمي : العميل .

 فشوم ،ؤكعام  : هوع اإلاشروع .

هما هىان جدلُل باليعبت بلى اإلابُهاث التي لم جدلم مشل الؿلبُاث اإلاعخهملت ،الؿلبُاث التي لم ججلب 

. ،ؤلالغاءاث اإلابُهاث اإلافلىدة 

جىاٌو الشكابت نلى اإلابُهاث ؤًػا خشوط البػانت اإلابانت مً اإلاخضن ،و :خروج البضاعت اإلاباعت مً اإلاخازن 

ًجب ؤن ال جخشط البػانت بلى البُو بال برا واهذ بداسة البُو كذ خللذ نملُت البُو ،خُض ؤجها جخللى ؾلب 

الششاء و جخإهذ مً وظىد ؤلانخماد بالبُو ؤلاثخماوي و مً وظىد همُت البػانت اإلاؿلىبت و ظهش البُو ،و نىذ 

رلً حهذ فاجىسة البُو و جذسط في همُت و ضىف و ظهش و ششوؽ البُو ألاخشي و جشظل ضىسة بلى بداسة اإلاخاصن 
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و بداسة الحعاباث و الخيالُف ،و ضىسة مً ألاظهاس و برن خشوط البػانت بالىمُت اإلاطشح بخشوظها مً 

. اإلاخضن إلداسة البػانت الخاسظُت و مشاكبت البىابت 

حهذ مخاصن بػانت جمهُذا إلسظاله بلى بداسة البػانت الخاسظت ،و :اصخنزال البضاعت اإلاباعت مً اإلاخسن 

رلً بىاءا نلى فاجىسة البُو و برن خشوط البػانت ،و نىذ خشوط البػانت ٌسجل كُذ نلى بؿاكت الطىف 

خ و الىمُت و الشضُذ و حهذ ملخطاث العلو الخاسظت بالىمُت و اللُمت و الىىم و الذلُل  مو بقهاس الخاٍس

. الشكمي ،زم حعخخذم هزه اإلالخطاث في اإلالاسهت مو كىاثم اإلاخضون و خعاباث اإلاخاصن 

: الركابت الداخليت على اإلابيعاث الىلدًت -2

لت جلعُم الهمل و الخدطُل و  جخخلف باخخالف حجم اإلااظعت و نىذ مىقفيها اللاثمحن بالبُو و ؾٍش

. الباجو ،الطشاف ،و معلم البػانت :الدعلُم ،و ًىلعم الهمل باليعبت لهملُت البُو الىلذي بلى زالزت 

  ًلىم الباجو باظخالم البػانت و حسجُلها بعهش البُو و حسجُل اإلاذًىهُت بذفتر بُاوي و :عمليت البيع

ظِخجٌز منها في جهاًت الُىم كُمت اإلابُهاث التي خللها في رلً الُىم ،و الفشق بحن اللُمخحن ًمشل الشضُذ الزي 

. ًجب ؤن ًيىن في نهذجه في جهاًت الُىم 

نىذما ًبُو الباجو البػانت ًدذد كعُمت بُو هلذي نً ألاضل و زالزت ضىس ًدخفل بطىسة في الذفتر و 

. ٌعلم للمشتري ألاضل ،و الطىسة جشظل مو البػانت بلى كعم الدعلُم 

  ًلىم باظخالم كُمت اللعُمت مً اإلاشتري بهذ جذكُله للمبالغ الىاسدة باللعُمت ،و :دور الصراف

ًخخم نلى ألاضل و الطىسة بالذفو و ًدخفل باألضل و ٌعلم الطىسة بلى اإلاشتري ،و ًلُذ الطشاف كُمت 

 1.اإلابلغ اإلاعلم في هشف الىلذًت الُىمي 

  ًلذم اإلاشتري ضىسة اللعُمت التي اظخلمها مً الطشاف بلى كعم حعلُم البػانت :حضليم البضاعت

إلظخالم جلً التي اشتراها ،و في كعم حعلُم البػانت جذكم البػانت مو اللعُمت اإلاعلمت مً خُض الىصن و 

اللُاط و الىُل و الىخذة و ًخإهذ مً الىمُت ،زم ٌعلمها بلى اإلاشتري بهذ ؤلاخخفاف باللعُمخحن في جهاًت 

الُىم ،ٌعخؿُو الطشاف مؿابلت ما اظخلمه مً الىلذًت مو مجمىنت هشف الىلذًت الُىمي و هزلً ًخإهذ 

مً اإلابالغ التي اظخلمها هي التي خشس ننها كعاثم البُو ،و ًلىم مىقف بداسة الخذكُم الذاخلي بمؿابلت 

الفىاجحر التي لذي الباجو و مجامُهها مو الىشف الُىمي الزي لذي الطشاف ،و ًجب ؤن جؿابم اإلابالغ التي 

لذي الطشاف بمجمىم الىشىف التي لذي اإلاىقف و في الُىم الخالي ًلىم بةًذام اإلابلغ بالبىً بملخض ى 

. كعُمت ؤلاًذام 

اإلااظعاث الطغحرة و اإلاخىظؿت ال جؿبم هزا الىكام ألن جيلفخه هبحرة ،و في هزه الحالت ًمىً ؤن ًيىن الباجو 

. هى الزي ًلىم بدعلُم البػانت نلى ؤن ًيىن معخلم الىلذًت شخظ آخش 
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 :الركابت الداخليت على البضاعت ألاماهت -3

كذ جبُو اإلااظعت مىخجاتها في نذة مىاؾم و كذ ال ًيىن لذحها فشوم في ول اإلاىاؾم بعبب اسجفام جيلفت بوشاء 

و ٌهخبر . فشوم ،لزلً مً ألافػل البدض نً وظُلت ؤخشي ًمىً بها الخهٍشف باإلاىخجاث و العلو اإلاخخلفت 

م ألاماهت هى الحاٌ اإلاالثم في هزه الحالت بدُض ٌههذ ضاخب البػانت ألاضل بلى شخظ مهحن  البُو نً ؾٍش

ؤو ؤشخاص في ول مىؿلت ،الىهُل الزي ًلىم ببُو البػانت لحعاب ألاضُل و حعمى بهملُت بػانت ألاماهت 

. ،و هي نباسة نً بُو الىهُل بػانت ألاضُل ملابل نمىلت 

و حهخبر البػانت التي في نهذة الىهُل بطفت ؤماهت لذًه بلى ؤن ًخم بُهها ؤو سدها لؤلضُل و جخخلف اإلاهالجت 

. اإلاداظبُت نىذ ألاضُل نً الىهُل 

ًخطظ دفتر ًىمُت بػانت ألاماهت ،حسجل فُه الهملُاث خُض نىذ بسظاٌ البػانت بلى :باليضبت لألصل 

الىهُل جلُذ ظمُو بُاهاث الفاجىسة ،جشخل مجامُو البػانت اإلاشظلت بلى الىهُل بلى ظاهب الذاثً مً خعاب 

البػانت اإلاشظلت لؤلماهت ،ؤما اإلاطشفاث جلُذ في خاهت خاضت في الجاهب الذاثً مً دفتر الىلذًت و جشخل بلى 

. خعاباث ألاماهت لذي الىهالء 

ال حسجل اللُىد في دفاجش ألاضُل بال بهذ بسظاٌ الىهُل لىشف اإلابُو الزي ًكهش ما جم جىفُزه مً مبُهاث 

اإلاطشوفاث التي ضشفذ و الهمىلت و الخدطُالث اإلاخخلفت ،ؤما اإلابُهاث الىلذًت جلُذ نلى خعاب الىهُل و 

هزلً الخدطُالث مً اإلابُهاث باألظل ،ؤما في جهاًت العىت اإلاالُت برا بلُذ بػانت لؤلضُل لذي الىهُل ، 

فةجها جلذس بخيلفت صاثذ اإلاطاٍسف الشاملت إلسظاٌ البػانت و خفكها و جكهش هشضُذ مذًً في خعاب بػانت 

ألاماهت لذي الىهُل و ًلتزم هزا ألاخحر بةسظاٌ شهادة نً البػانت اإلاىظىدة لذًه في جهاي الهام ،و ًلخظ 

: هكام الشكابت الذاخلُت للبػانت ألاماهت في ما ًلي 

         برن الطشف ممحز نً برن ضشف البػانت ظىاء بلىن مخخلف ؤو بشكم :صرف البضاعت مً اإلاخازن

 كعُمت مخخلف ،

         و جخخلف نً فاجىسة اإلابُهاث الهادًت ،و ًجب ؤن جيىن :جحرر إدارة اإلابيعاث الفاجورة الصوريت

مخخلفت ننها ختى ال جخخلـ مو اإلابُهاث الهادًت ،و ًجب نلى اإلااظعت ؤن جذكم في الفاجىسة الطىسٍت و 

جشظل وسخت منها بلى بداسة الحعاباث التي جشفلها مو ضىسة برن الطشف و جخىلى جلُذها في السجالث ، 

  جدبو هفغ الخؿىاث مً خُض الشكابت الذاخلُت و التي جدبو فيها ما :باليضبت إلى صرف اإلاصروفاث

ًخخظ بطشف اإلاطشوفاث الهادًت ، 

  ًذكم مً الىاخُت الحعابُت مو ؤلاهفاكاث اإلابرمت مو الىهُل و ًلُذ في :عىد اصخالم هشف اإلابيع

جدبو هفغ ؤلاظشاءاث باليعبت للشُياث الىاسدة و برا :في حالت ورود حضدًداث مً الوهيل بداسة الحعاباث 

ت ،  واهذ همبُالت فخدبو هفغ بظشاءاث ألاوساق الخجاٍس

  ًشظل للىهالء خؿاباث دوسٍت إلسظاٌ خعاباث اإلابُو مو بقهاس همُت البػانت :في نهاًت اإلادة

. اإلاخبلُت لذحها خُض جؿابم مو الىمُاث الكاهشة في البؿاكت اإلامعىت لخدبو خشهت البػانت لذي ول وهُل 
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: باليضبت للوهيل 

  ًلىم اإلاىقف بفدظ البػانت اإلاعخلمت و مؿابلتها نلى اإلابِىاث الىاسدة في الفاجىسة الطىسٍت و

ًدشس مدػش اظخالم البػانت بلىن مخالف للمداغش الهادًت و جلُذ في السجالث الهادًت للبػانت 

اإلاشتراة في اإلاخاصن ، 

  جشظل الفاجىسة الطىسٍت بلى بداسة الحعاباث جذكم و جلُذ في دفتر الُىمُت البُاوي ؤو في دفتر الُىمُت

الهادي ، 

  اإلاطشوفاث التي ًطشفها الىهُل جدبو هفغ هكام اإلاخبو في اإلاطشوفاث الهادًت للماظعت مً خُض

الشكابت الذاخلُت ، 

  لت البُو الهادي ،بال ؤهه ًجب جمحز اإلاعدىذاث الذاخلُت نملُاث بُو بػانت ألاماهت ًخم بىفغ ؾٍش

بلىن مخالف و هزلً الفىاجحر ، 

  ٌهمل مً ملخض ى اإلاعدىذاث اإلاخخلفت نلى ؤن ًخم الخذكُم مً ؾشف شخظ نلى : خعاباث اإلابُو

خعاباث خاضت ببػانت ألاماهت ، 

  ، ٌعخدعً ؾلب خعاب مً ألاضُل لُذكم مو خعاب ألاضُل بذفتر ألاظخار الهام

  ش الشُياث ؤو ت هفغ ؤلاظشاءاث الخاضت بخدٍش ًدبو في الدعذًذاث ظىاء بالشُياث ؤو ألاوساق الخجاٍس

ش ؤوساق الذفو  . جدٍش

الخدكيم الداخلي إلاخسون البضاعت  -4

ًخدلم اإلاذكم مً وظىد سكابت وافُت نلى ؤروهاث الذخٌى و الخشوط و بن اإلاسجل في بؿاكاث الطىف 

هبػانت داخلُت جؿابم ما هى مسجل في دفتر ؤظخار اإلاخاصن بفدظ اإلاذكم الذاخلي ؤروهاث الذخٌى نً 

: فترة مهُىت واآلحي 

بن ول ؤروهاث الذخٌى و الخشوط مهخمذة و مهذة بنذادا ظلُما ، -1

الخإهذ مً ؤن اإلاسجل نلى بؿاكاث الطىف هىمُاث و واسدة ًؿابم ما هى مسجل في دفتر ؤظخار اإلاخاصن  -2

خ -3 ًخإهذ اإلاذكم مً البػانت اإلابانت بفدظ هكام اظخجزاٌ البػانت مً اإلاخضن ،و ؤجها سجلذ في جاٍس

خشوظها و لِغ هىان جإخحر في حسجُل الهملُاث و نلى اإلاذكم الخإهذ مً ؤن ألاسضذة بهذ ؤلاغافت و الخطم 

للىمُاث في بؿاكاث الطىف جخمازل مو ألاسضذة في خعاباث اإلاخاصن ،ؤما ؤلاخخباس اإلاادي للىمُاث ًخم نً 

م الجشد اإلاادي و ًجب ؤن ًيىن هىان ممعىخاث ألمحن اإلاخضن بال في ؤغُم الحذود في خاالث بظخصىاثُت  ؾٍش

خُض ؤن ؾبُهت اإلاىخج ال حعمذ بدفل اإلاخضهاث بذكت واملت و بن وان هىان فشوكاث بحن الشضُذ الفهلي و 

: اإلاداظبي فهلى اإلاذكم الذاخلي 

لت بخشاط اإلاخضون ، -  ؤن ًذكم مجمىنت فىاجحر مو بؿاكاث الطىف و دفتر اإلاخضن و ؾٍش
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برا واهذ هىان نُىاث جشظل بلى الهمُل بذون كُمت فهلى اإلاذكم ؤن ًفدظ بظشاءاث بسظاٌ الهُىاث و ؤن - 

ًخإهذ مً الهُىاث اإلاجاهُت بىاظؿت معاوٌ ال ًشجبـ باإلاخاصن و ال بدعاب الهمالء ، 

ًخإهذ اإلاذكم ؤن الجشد و بظشاءاجه جخم بطىسة مىخكمت و ظلُمت و ؤن ًفدظ هُفُت مهاملت فشوكاث - 

. اإلاخضون ،و ؤن هىان انخماد مً اإلاعاوٌ نً رلً 

الخدكيم الداخلي للمبيعاث  - 5

: ًخإهذ اإلاذكم الذاخلي مً جلعُم الهمل بحن اللاثمحن بالبُو الىلذي و ًفدظ اإلاذكم الذاخلي ما ًلي 

   مذًىهُت مً ًلىم بالبُو هههذة و اظخجزاٌ اإلابُهاث و التي خللها مً واكو كعاثم البُو لفترة مهُىت

  ، مؿابلت اإلاذًىهُت التي في خُاصة الباجو مو البػانت اإلابانت

  ، ىت و ؤلاًذاناث بالبىً خالٌ هفغ الفترة مؿابلت كعاثم البُو لفترة مهُىت باإلابالغ اإلاىسدة للخٍض

  فدظ الخىفُز الُىمي بذفتر الىلذًت للمبُهاث و ملاسهخه مو معدىذاث البُو الىلذي و اإلابالغ

ىت و مىدنت بالبىً ،  اإلادطلت في الخٍض

ًلىم اإلاذكم الخاسجي بفدظ ؾشق بنذاد الفىاجحر و ؤلاشهاساث و ًجب ؤن ًالخل في : الخدلم مً اإلابُهاث 

: هكام الشكابت ما ًلي 

   ؤن حهذ الفىاجحر مً واكو اإلاعدىذاث الشظمُت للماظعت و ؤن جيىن جدخىي نلى ول البُاهاث اإلاؿلىبت

  ، كبل بنذاد الفاجىسة نلى آلالت الياجبت ًجب الخإهذ مً وظىد انخماد بالبُو ؤلاجماوي

  ، جفدظ كىاثم نلى ألاظهاس و الخطم للخإهذ مً ؤجها ؤخذر ألاظهاس

  ، جذكُم ول فاجىسة ؤو بشهاس مً ؾشف مىقف آخش غحر مً ؤنذها

  ، ًخدلم مً انخماد ؤلاشهاساث الذاثىت خاضت برا واهذ خطىماث

  ًخم جدلُل اإلابُهاث بىاظؿت مىقفي غحر هاالء اإلاخططحن لحعاباث الهمالء و ًلي فدظ الؿشق

. اإلاعخخذمت في الشكابت نلى الفىاجحر و ؤلاشهاساث الذاثىت 

: و الغشع منها هى 

  ، ول البػانت التي ؤسظلذ مً اإلااظعت كذ ؤنذ لها فىاجحر

  ، الخإهذ مً ؤن فاجىسة البػانت اإلاشظلت سجلذ في خعاب الهمُل

  البػانت التي ؤسظلذ بلى الهمُل كذ ظهلذ داثىت في خعاب اإلاخاصن ، ول

  ، و بهذ رلً البذ مً ؤن جيىن الفىاجحر و ؤلاشهاساث الذاثىت جدمل ؤسكام معلعلت ال ميان ًدبهها

: و ًشاعي اإلاذكم باليعبت للفىاجحر الخالي 

. ؤن جيىن هىان سكابت نلى الفىاجحر التي لم حعخخذم بهذ - أ
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ؤن ًخدلم اإلاذكم ول فترة مً مجمىم ضىس الفىاجحر و ؤلاشهاساث و ًخابو اإلاشاخل التي مشث نليها و ان - ب

. اإلاعدىذاث و اإلالفاث كذ ؤخزث في الحعبان و اهه لِغ هىان سغشاث في الهُىاث التي جيىن نشغت للخالنب 

 :جدكيم اإلابيعاث آلاحلت - 6 

هخظ هىا بالزهش اإلااظعاث الىبحرة التي جيىن لذحها بداسة خاضت باإلابُهاث خُض حهمل نلى جىصَو اإلابُهاث 

،مشاكبت و جىفُز نملُاث البُو ،و نلى اإلاذكم ؤن ًفدظ هكام اإلابُهاث مً خُض سظم العُاظت الهامت للبُو 

: و الخىفُز و جدذًذ ألاظهاس و ًشاعي في هكام الشكابت الذاخلُت اإلابادت الخالُت 

بن وان البُو بىاءا نلى ؾلباث ؤو نلىد ،فُخطظ دفتر ؤو دفاجش للؿلباث و الهلىد لِسجل فيها نىذ -1

وسودها ،و نىذ جىفُزها ًاشش ؤمامها بما ًلُذ رلً ، 

ش ؤمش ضشف البػانت و ًشظل بلى ؤمحن اإلاخاصن إلنذاد -2 نىذ البُو باألظل الهادي و بهذ ؤلاجفاق نلى جدٍش

البػانت للطشف ،و هىا ٌهذ ؤمحن اإلاخضن برن الطشف مً ألاضُل لحرظل بلى الهمُل و جبلى الطىسة لخلُُذ 

في دفتر اإلاخاصن ، 

حهذ فاجىسة اإلابُهاث بىاءا نلى ؤمش الطشف التي جشظل ؤضلها بلى الهمُل و جشظل ضىسة منها بلى بداسة -3

الحعاباث لخلُذ في الذفتر و ضىسة إلاشاكبت البىابت هإمش لخشوط البػانت ، 

ًجب ان جيىن هىان سكابت خاضت بمبُهاث الشؤظمالُت و ًلطذ بها مبُهاث ألاضٌى التي حعخغني ننها -4

. اإلااظعت 

: ًوميت اإلابيعاث 

ًطمم دفتر ًىمُت اإلابُهاث خعب قشوف اإلااظعت مً هاخُت ؤهىام اإلابُهاث التي جخهامل فيها ،ؤما مبُهاث 

ألاضٌى الشابخت و في الهادة جلُذ الُىمُت برا واهذ باألظل ؤو دفاجش الىلذًت برا واهذ هلذا ،و لىً هىان في 

بهؼ اإلااظعاث التي حسجل بذفتر اإلابُهاث في خاهت خاضت بها و في هزه الحالت ًجب ان ال جخلـ مو 

ًلُذ بذفتر اإلابُهاث مً واكو ضىسة الفىاجحر و جشخل اإلافشداث بلى خعاباث الهمالء ؤما .اإلابُهاث ألاخشي 

م كُذ بظمالي بذفتر الُىمُت بلى خعاب اإلابُهاث بذفتر ألاظخار  مجمىم اإلابُهاث ليل فترة فترخل ،نً ؾٍش

خي ،و جدفل ضىس الفىاجحر في  الهام و خعاب بظمالي الهمالء و جلُذ الفىاجحر خعب حعلعلها الشكمي و الخاٍس

ملف خاص للشظىم بليها هما ًجب ؤن ًكهش بذفتر ًىمُت اإلابُهاث ؤلاغاخاث اليافُت نً البػانت اإلابانت و 

   1.بُاهاث نً الهمُل و ششوؽ البُو 

 

 

                                                           
17 0نبذ الفخاح مدمذ الصحً ، سظب العُذ ساشذ و مدمىد هاجي دسوَش  ، مشظو ظبم رهشه ، ص- 1  
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: نىذ فدظ اإلابُهاث ًؿلو اإلاذكم نلى ما ًلي :الخدكيم اإلاضدىدي للمبيعاث -7

  ، بنخماد البُو و ألاظهاس و الششوؽ

  ، ضىس فىاجحر البُو

  الهلذ ؤو ؾلب البػانت .

ًخإهذ مً هكام اإلاشاكبت .ًلىم اإلاذكم بخذكُم ضىس الفىاجحر مو دفتر ًىمُت اإلابُهاث لفترة ؤو نذة فتراث 

ا ،هما ًؿلو نلى ألادلت ؤلاغافُت مً نلىد ؤو ؾلباث بػانت و ًخدلم مً ؤهىام  الذاخلُت بن وان كٍى

بن وان هىان خطم ججاسي نلى فاجىسة ًجب ؤن ًيىن .اإلابُهاث و بن واهذ مسجلت في خاهاتها بذفتر الُىمُت 

. الخطم مهخمذا ظىاء هعُاظت خاضت لهمُل ؤو نمالء مهىُحن 

في خالت مبُهاث ألاضٌى الشابخت ًجب ؤن ًؿلو اإلاذكم نلى ضىس فىاجحر البُو و هزلً الهلىد و اإلاشاظالث 

. الخاضت بهملُاث البُو 

في آخش العىت ًجب فدظ مبُهاث الشهش ألاخحر التي جمذ و جدبو خشوط البػانت اإلابانت بذفتر البػانت 

. الخاسظُت و هزا خعاباث اإلاخاصن 

: ًذكم اإلاذكم في ما ًلي :جدكيم الترحيل و العملياث الحضابيت 

  ، الهملُاث الحعابُت الخاضت بجمُو الخػاسباث الىاسة في ضىس فىاجحر البُو

  ، الخإهذ مً اإلاجمىم الشؤس ي و ألافلي لذفتر ًىمُت اإلابُهاث و صحت هلل ؤسكام مً ضفدت بلى ؤخشي

  ، الخإهذ مً الترخُل مً دفتر الُىمُت بلى الحعاباث الصخطُت للهمالء بذفتر ؤظخار الهمالء

  الخإهذ مً مبُهاث ألاضٌى الشابخت و صحت جشخُلها بلى الحعاباث الخاضت بها مو مشاناة الشبذ و

. الخعاسة الىاشئخان نً بُو ألاضٌى 

كذ جشد البػانت اإلابانت بلى اإلااظعت لعبب مً ألاظباب ،و ًجب ؤن جيىن :جدكيم مردوداث اإلابيعاث -8

هىان سكابت داخلُت نلى هزه اإلاشدوداث ؤو الخلُُذ اإلاداظبي ،ألجها جيىن نشغت للخالنب ،و ًمىً جخطُظ 

. دفتر للمشدوداث و جلُذ فُه اإلاشدوداث 

: ًلىم اإلاذكم بما ًلي :الخدكيم اإلاضدىدي 

فدظ  ضىس ؤلاشهاساث الذاثىت و دفتر اإلاشدوداث ،  -أ

ًجب ؤن جيىن ؤلاشهاساث ؤلاغافُت مهخمذة مً اإلاعاوٌ في اإلااظعت ،  -ب

ؼ اإلااظعت للهمُل نً كُمت البػانت الخالفت اإلاشدودة و مطاٍسف بنادتها بلى اإلاخضن ًجب  -ج في خالت حهٍى

. نلى اإلاذكم ؤن ًخإهذ مً الهلىد و اإلاشاظالث و اإلاعدىذاث إلزباث صحت هزه الهملُت 
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: ًخدلم اإلاذكم مً صحت الحعاباث بفدظ ما ًلي :جدكيم الترحيل و العملياث الحضابيت 

الخدلم مً صحت هلل اإلاجامُو مً ضفدت بلى ؤخشي ،  -أ

فدظ بهؼ الهملُاث الحعابُت بفىاجحر ؤلاغافت ،  -ب

الخدلم مً اإلاجامُو الشؤظُت و ألافلُت في مشدوداث اإلابُهاث ؤو دفتر ًىمُت اإلابُهاث ،  -ج

الخدلم مً الترخُل بلى دفتر ؤظخار الهمالء ،  -د

. الخإهذ مً جشخُل اللُىد ؤلاظمالُت بلى دفتر الُىمُت الهامت و خعاب ؤلاظمالي للهمالء  -ن
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 :خالصت 

وعخخلظ مً هزا الفطل ؤن الخذكُم اإلاداظبي مهىت ًمىنها ؤن جيىن نامال لخدلُم هزه اإلاشدودًت و رلً 

مً خالٌ الشكابت الذاخلُت و الخذكُم الذاخلي و اإلاعدىذي خُض ؤهه ولما وان هكام الشكابت اإلاؿبم في 

ا ولما ؤدي بلى الخللُل مً الغش و الخالنب ،و بالخالي سفو و جدعحن مشدودًت اإلااظعت و  ماظعت ما ،كٍى

. خفل ظمهتها و مطذاكُتها 
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:  جمهيد 

حػض اإلاغاحػت الضازلُت بخضي اإلاهام ألاؾاؾُت لخضغُم وشاؽ اإلااؾؿت ، خُث حػغع الىخاثج الكػلُت و 

و الىطاثذ التي ًخم جهضًمها بلى ؤلاصاعة الػلُا  . اإلادخملت إلاسخلل الػملُاث التي نامذ بها اإلااؾؿت غً ؾٍغ

و بىاءا غلى ما ؾبو طيغه ، نمىا بةحغاء صعاؾت خالت جؿبُهُت في ؾغقت الخجاعة و الطىاغت الظهغة للىنىف 

غلى مسخلل الخؿىاث و اإلاغاخل التي جمغ بها غملُت اإلاغاحػت الضازلُت في اإلااؾؿت مً زالُ جهضًم بؿانت 

غ اإلاغاحػت الضازلُت  كُت غً الؿغقت ، و جبُان ؾغم جهُُم هظام الغنابت الضازلُت و بغضاص جهٍغ . حػٍغ
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– مصخغاهم – جلديم غسفت الخجازة و الصىاعت الظهسة : املبدث ألاول 

– مصخغاهم – هبرة جازيخيت خول غسفت الخجازة و الصىاعت الظهسة : املطلب ألاول 

ت لػبذ صوع يبحر في بهجاح اليشاؾاث ؤلانخطاصًت  ؾغقت الخجاعة و الطىاغت لىالًت مؿخؿاهم ماؾؿت ججاٍع

ًاهذ في البضاًت مغجبؿت بجل ممشليها 1901 صٌؿمبر 29للجهت جإؾؿذ بزغ اإلاغؾىم الخىكُظي اإلااعر في   ، 

جدىلذ هظه ألازحرة بلى ؾغقت وؾىُت لها مباصت و نىاهحن زاضت بها . الكغوؿُحن بلى ؾاًت ما بػض ؤلاؾخهالُ 

 نامذ 1963و في الكترة ؤلاشترايُت ؤلانخطاصًت بالػبـ في غام .مسالكت لخلَ التي غغقتها ببان ؤلاؾخػماع 

و هظا ما .الؿلؿاث الػمىمُت بىغؼ حهاػ جىظُمي وؿبي إلغاصة جىظُم الؿغف و جدضًض مهامها و ضالخُاتها 

ًان حؿُحره جابؼ لؿغقت الخجاعة بال ؤن جم بوشاء ماؾؿت .  باليؿبت إلاُىاء مؿخؿاهم 1972خطل  قكي ألاُو 

بدؿُحر اإلاىاوئ و بػض ؤلاضالخاث اإلاباشغة التي جمذ مً نبل الؿلؿاث الػمىمُت في الؿبػُيُاث غغقذ ؾغقت 

: الخجاعة و الطىاغت طاث الىمـ الكغوس ي حؿحراث غضًضة ؤهمها ما ًلي 

ًالت مىاثُت بمؿخؿاهم -  . الخكغنت بدؿُحر مُىاء مؿخؿاهم و زلو و

. بغالن الدؿُحر ؤلاحخماعي - 

ؾغقت الخجاعة   . 1980 قبراًغ 23 ُ 47-80بخخٍاع الخجاعة الضازلُت و الخاعحُت للضولت بىاؾؿت اإلاغؾىم عنم - 

  .للىالًت(c . c . w. )وغػذ جدذ وضاًت مجلـ الخىحُه 

 الؿلؿاث الػمىمُت ؤزظث غلى غاجهها نغاع بةغاصة جىظُم ؾغقت الخجاعة للىالًاث غلى شٍل 1987و في غام 

 . 1987 ؤوث 01ماؾؿت في 

ًاهذ جػم ًل الىالًاث الشالر طب ت  ؾلحزان : ن ؾغقت الخجاعة و الطىاغت لىالًت مؿخؿاهم هي ماؾؿت ججاٍع

 . الظيغ ي الؿابهذنمػؿٌغ ،مؿخؿاهم و لٌنها آلان ؤضبدذ مؿخهلت غً الىالًتي
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الخعسيف بغسفت الخجازة و مهامها : املطلب الثاوي 

: حعسيف غسفت الخجازة – أوال 

ت و ؤلاؾخهالُ اإلاالي ،يما  هي غباعة غً ماؾؿت غمىمُت طاث ؾابؼ ضىاعي و ججاعي جخمخؼ بالصخطُت اإلاػىٍى

. ؤنها جىغؼ جدذ وضاًت الىػاعة اإلاٍلكت بالخجاعة 

: و هي جمشل نؿاغاث الخجاعة و الطىاغت و الخضماث غلى مؿخىي وشاؾهم الغثِس ي مشل ألاضىكت ألاعبػت 

  4: الخجاعة . 1

 8: الطىاغت .2

  5: الخضماث .3

  5: البىاء و ألاشؿاُ الػمىمُت .4

  2 م2.103: اإلاؿاخت .5

– مؿخؿاهم –  ههج بً ًحي 01: الػىىان .6

  045.41.30.40: عنم الهاجل .7

  045.41.30.31: الكايـ .8

ض ؤلالٌترووي . 9  www.ccidahra.com: البًر
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  1998-03-18الهيكل الخىظيمي خصب املسشوم املؤزخ في  : (1-3 )الشكل 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؾغقت الخجاعة و الطىاغت الظهغة مؿخؿاهم : املصدز 

 

 املديس

 

 ألاماهت العامت إلاجصال و إلاعالم

رئيس دائرة التنشيط و التعاون 
 اإلقتصادي

زئيض دائسة الخوثيم و إلاعالم 

 و الخكويً

زئيض دائسة إلادازة العامت و 

 الوشائل

 فسع الخيشيط إلاكخصادي

فسع الخىميت و الخعاون و 

 الخيصيم مع املىخسطين

 فسع الخكويً العام

 فسع جكويً املؤشصاث

 فسع الخوثيم

فسع إلادازة و الوشائل 

 العامت

 فسع املاليت و املداشبت
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مهام غسفت الخجازة : ثاهيا 

غ ؤلانخطاصي مهام ؾغقت  مىظ ؤلاؾخهالُ مؼ جكىم الىظام ؤلانخطاصي و الخؿىع اإلاخىاضل للخٌىىلىحُا و الخدٍغ

: الخجاعة و الطىاغت جؿىعث و ؤضبدذ 

  جمشُل مطالح الحٍىمت في مجاُ الطىاغت و الخجاعة  .

  ًاث غها لكاثضة الشغ بُت للخىمُت و بغاصة جضٍو . جىكُظ البرامج الخضٍع

  غ الكػاءاث اإلادلُت ت و ضىاغُت جؿٍى . في بًؿاعاث ججاٍع

  بصاعة اإلاغاقو الػامت .

  ًاث مً نبل ؤلازخطاضُحن . مؿاغضة الشغ

  ت . ؤزظ ؤلاجطاُ اإلاىخظم مؼ ممشلي الجمػُاث الخجاٍع

  بيدشاف اؾخؿالع غلى الؿىم اإلادلُت لإلؾخكاصة مً الخجاعة و الطىاغت الىؾىُت الحػىع في

. الضغىاث لألغماُ الىؾىُت 

  وشغ اإلاػلىماث و ؤلاجطاالث في حمُؼ اإلاُاصًً الخجاعة و الطىاغت .

  جهىم بٍل غمل ًغمي بلى جغنُت مسخلل نؿاغاث ؤلانخطاص الىؾني و جىمُتها و جىؾُػها الؾُما في

. مجاُ ألاؾىام الخاعحُت 

  جطضع ًل وزُهت ؤو شهاصو ؤو بؾخماعة ًؿلبها ألاغىان ؤلانخطاصًحن إلؾخػمالها ؤؾاؾا زاعج البالص و

. جطاصم غليها 

  جهُُم غالناث الخباصُ و الخػاون و جبرم اجكانُاث مؼ الهُئاث ألاحىبُت اإلامازلت .

  جىجؼ ًل ألاغماُ و الضعاؾاث التي حؿاغض غلى جغنُت اإلاىخىحاث و الخضماث الىؾىُت في ألاؾىام

. الخاعحُت 

  جمشل الجؼاثغ ؾغقا مسخلؿت للخجاعة مؼ هظحرتها ألاحىبُت .

  جمشل الجؼاثغ في اإلاػاعع و الخظاهغاث ؤلانخطاصًت الغؾمُت التي جىظم في الخاعج .

  جهضم بلى الؿلؿاث الػمىمُت بىاء غلى ؾلبها ؤو بمباصعتها الخاضت اإلاػلىماث و آلاعاء و ؤلانتراخاث في

ت او الطىاغُت ؤو الخضمُت في صواثغها  . اإلاؿاثل التي تهم مباشغة ؤو ؾحر مباشغة ألاوشؿت الخجاٍع

  اصة اػصهاع الخجاعة و الطىاغت و الخضماث في غ اليشاؽ ؤلانخطاصي و ٍػ حػغع ؤعائها في وؾاثل جؿٍى

. صواثغها 
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  ت للخجاعة و الطىاغت ًل الخىضُاث و حػغع غلى الؿلؿاث الػمىمُت بالخيؿُو مؼ الؿغقت الجؼاثٍغ

حن و الىاغُحن الجباثُحن و  ؼ و الخىظُم الخجاٍع اإلاهترخاث و ؤلانتراخاث في الخؿحراث اإلاغحىة في مجاُ الدشَغ

. الجمغيُحن زطىضا 

جػمً جمشُل مىخميها لضي الؿلؿاث الػمىمُت و حػُحن ممشلحن لضي هُئاث الدشاوع و ؤلاؾدشاعة اإلادلُت و 

ت و الخىؾؼ ؤلانخطاصي غلى مؿخىي صاثغتها ؤلانلُمُت غلى الخطىص بما  جٍلل الؿغف بػىىان اإلاهمت ؤلاصاٍع

: ًلي 

  ت جباصع باإلاشاعيت في الخظاهغاث ؤلانخطاصًت الىؾىُت ؤو الضولُت ؤو بالخيؿُو مؼ الؿغقت الجؼاثٍغ

. للخجاعة و الطىاغت 

  جهىم بٍل غمل يهضف بلى جغنُت نؿاغاث الطىاغت و الخجاعة و الخضماث و جىمُتها .

  حن و ألاحاهب و حػلم جغشض و حؿاغض اإلاىخمحن في مُاصًً وشاؾاتهم و غالناتهم مؼ مخػامليهم الجؼاثٍغ

ت للخجاعة و الطىاغت بن انخػذ الػغوعة  . الؿغقت الجؼاثٍغ

  حن و ألاحاهب بٍل اإلاػلىماث و اإلاػؿُاث التي ًؿلبىنها ً الجؼاثٍغ . جؼوص اإلاؿدشمٍغ

  ُت للخجاعة و الطىاغت في ؤي غمل مً ؤغما حشغع ؾىاء بمباصعة منها ؤو بالخيؿُو مؼ الؿغقت الجؼاثٍغ

. الترنُت و الضغم لطالح اإلاخػاملحن ؤلانخطاصًحن في مجاُ الخطضًغ 

  جطضع ؤي وزُهت ؤو شهاصة ؤو بؾخماعة ًهضمها ؤو ًؿلبها اإلاىخمىن ؤو جاشغها ؤو جطضم و التي جٍىن

ت للخجاعة و الطىاغت بظلَ ،ًدضص الىػٍغ  مىحهت لإلؾخػماُ في الجؼاثغ ؤو في الخاعج و حػلم الؿغقت الجؼاثٍغ

. اإلاٍلل بالخجاعة بهغاع ناثمت هظه الىزاثو و ؤلاؾخماعاث 

  جىظم ًل الخظاهغاث ؤلانخطاصًت مشل اإلاػاعع و اإلاىاظغاث اإلالخهُاث التي تهضف زاضت بلى جغنُت

غها  ت و الخضماث ة جؿٍى . اليشاؾاث الطىاغُت و الخجاٍع

  جيشغ ًل وزُهت و مجلت ؤو صوعٍت لها غالنت بهضقها و جىػغها .

  حشاعى في مباصعاث الهُئاث الخمشُلُت التي لها هكـ ألاهضاف .

  و جدؿحن اإلاؿخىي و ججضًض اإلاػلىماث لطالح اإلااؾؿاث الخابػت لضواثغها ً جهىم بإغماُ الخٍٍى

. ؤلانلُمُت 
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مصالح الغسفت : املطلب الثالث 

  :     مديس الغسفت  

ت للؿغقت و ًضًغها  ت مضًغ  ٌػُىه الىػٍغ اإلاٍلل بالخجاعة بهغاع ٌشغف غلى اإلاطالح ؤلاصاٍع ٌؿحر الؿغقت الخجاٍع

: و ًخمخؼ بجمُؼ الطالخُاث في بصاعة الؿغقت و حؿُحرها و غملها خُث ًخمشل صوعه في ما ًلي 

    ٌػخبر ألامغ بالطغف قُما ًسظ محزاهُت الؿغف                                                                                            .

. ًمشل اإلاضًغ ؾغقت الخجاعة ؤمام الهػاء و في ؤغماُ الحُاة اإلاضهُت 

  ٌػض مشغوع محزاهُت الؿغقت .

  بػض اإلاضًغ خطُلت آزغ الؿىت اإلاالُت و ٌشغف غلى خؿاباتها و ًهضمها بلى حمُؼ الػامت .

  ًماعؽ اإلاضًغ الؿلؿت الؿلُمت غلى حمُؼ اإلاؿخسضمحن في الؿغقت .

  ٌػض اإلاضًغ الىظام الضازلي إلاؿخسضمي الؿغقت و ٌؿهغ غلى بخترامه .

  ًبرم ًل الطكهاث ؤو الػهىص ؤو ؤلاجكانُاث التي جضزل في بؾاع حؿُحر الؿغقت و ؤمىالها .

  ًىنؼ اإلاضًغ في بؾاع ضالخُاجه ًل بجكانُت جباصُ و حػاون مؼ الهُئاث و اإلااؾؿاث ألاحىبُت اإلامازلت .

  ٌػخبر اإلاضًغ مؿاوُ غلى ؤمالى ؾغقت الخجاعة و اإلاداقظت غليها .

  ًىكظ اإلاضًغ الضعاؾاث و ألاشؿاُ التي جؿلبها مسخلل ؤحهؼة الؿغقت و جغبـ بمجاُ ازخطاضه .

: جٍىن جدذ بشغاف اإلاضًغ و هي جخٍلل باإلاهام الخالُت : كاجبت املديس 

  جىظُم الػمل صازل ؾغقت الخجاعة و الطىاغت و جيؿُو بحن مسخلل اللجان و مضًغ الؿغقت .

  بؾخهباُ اإلاىسغؾحن ؤو الؼواع .

  ض الطاصع ض الىاعص و البًر . حسجُل البًر

  حؿخهبل و جدُى اإلاٍاإلااث الهاجكُت .

  يخابت الغؾاثل باللؿت الػغبُت و الكغوؿُت .

  بغضاص مظيغة اإلاىاغُض .

  بعؾاُ و بؾخهباُ الغؾاثل ؤلالٌتروهُت .

  مطلحت ؤلاهسغاؽ .

  حؿخهبل و جغؾل الكايـ. 

 



 الفصل الثالث                              دراست تطبيقيت في غرفت التجارة و الصناعت الظهرة
 

 
80 

ً اإلاخمضعؾحن و اإلاخابػت و جخمشل قُما ًلي :مصلحت الخكويً  :  هي مطلحت تهخم بخٍٍى

. الدسجُالث 

  اإلاخمضعؾحن ً . مغانبت جٍٍى

  مىذ ؤو حؿلُم الشهاصاث .

  بغضاص غهىص لألؾاجظة .

  بغضاص ناثمت اإلاخمضعؾحن .

: و هى مٍلل بالشاون الهاهىهُت للماؾؿت و جخمشل مهامه قُما ًلي : املكلف باللضايا اللاهوهيت 

  اإلاشاعيت في بغضاص الػهىص و ؤلاجكانُاث .

  خل اإلاىاػغاث الكغصًت و الجماغُت صازل اإلااؾؿت .

  جهضًم ؤلاؾدشاعاث الهاهىهُت و الهػاثُت باليؿبت للمؿخسضمحن و اإلاخػاملحن .

  اإلاشاعيت في جىظُم ؤلاهخساباث الخاضت بالجمػُت الػامت .

و هى مٍلل الخيؿُو مؼ ؤغػاء الؿغقت اإلاىخسبحن للماؾؿت : املكلف للخيصيم مع أعضاء الغسفت املىخخبين 

: و جخمشل مهامه قُما ًلي 

  زضمت الخإشحرة .

  بغضاص البرهامج الؿىىي للؿغقت .

  بغضاص اليشاؽ الشالسي و الؿىىي للؿغقت .

  الخيؿُو و يخابت اإلاداغغ .

هى مٍلل باإلاالُت ًهىم بةؾخػماُ ؤقػل الخهىُاث إلاخابػت اليشاؾاث اإلااؾؿت جخمشل مهامه : املكلف باملاليت 

: قُما ًلي 

  حسجُالث مداؾبُت ًىمُت .

  الؿهغ غلى جىكُظ محزاهُت اإلااؾؿت .

  ت و بغضاص البُاهاث مىحؼة . وغؼ اإلاداؾبت الػامت الؿىٍى

  حغص ؤزار و مػضاث اإلاٌخب .

  الػمل غلى اإلاغاقهت اإلاؿخمغة لطىاصًو اإلاضازُل و اإلاطاٍعل غلى الطػُض اإلاغيؼي و الجهىي .
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  جضبحر مغؤب ؾُاعاث اإلااؾؿت .

: جلػب صوع حىهغي في مجاُ ؤلاجطاُ و ؤلاغالم و جخمشل مهامها قُما ًلي : املكلف باإلجصال و إلاعالم 

  جخٍلل باإلجطاالث الضازلُت و الخاعحُت للماؾؿت .

  جؼوٍض اإلاىسغؾحن باإلاػلىماث .

  و اإلاىنؼ الغؾمي . وشغ اإلاػلىماث و الطىع غً ؾٍغ

  ت . ؤلاشهاع لألوشؿت الخجاٍع

  خلهت وضل و الخىاضل بحن مسخلل الهُئاث .

: هي اإلاٍلكت بالخىمُت و الخػاون جخمشل مهامها قُما ًلي : املكلف بالخىميت و الخعاون 

  ؼ الخاعحُت . جىمُت اإلاشاَع

  لإلؾدشماع في الجؼاثغ بمسخلل الهؿاغاث و اإلاجاالث ً . الؿهغ غلى حلب اإلاؿدشمٍغ

  اإلااؾؿاث ً . جٍٍى
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جخطيط عمليت الخدكيم في املؤشصت  : الثاوي   املبدث

 مفهوم جخطيط عمليت الخدكيم : املطلب ألاول 

ت الخسؿُـ غملُت حػض  لػملُت اإلاسخلكت للمجاالث مالثم اهخمام جٌَغـ جم نض ؤهه مً الخإيض ؤحل مً غغوٍع

هت بهجاػه ًخم ؾىف الػمل وؤن جدضًضها، جم نض اإلادخملت اإلاشاًل وؤن الخضنُو، وفي  بالٌكاءة جدؿم بؿٍغ

ٌػخبر  اإلااؾؿت وشاؽ ؤن مػغقت يما . 211 عنم الضولي الخضنُو مػُاع مً الغابػت الكهغة( اإلاىاؾب الخىنُذ

 الخضنُو مدل اإلااؾؿت لحجم ؾبها ًدباًً ؾىف الخسؿُـ مضي وؤن الخضنُو، غملُت جسؿُـ مً هاما حؼءا

 اإلاػُاع مً والؿاصؾت الخامؿت بلى الكهغجحن باإلغاقت )والشامىت الؿابػت الكهغة( الخضنُو غملُت حػهُض ومضي

 لٍي الخضنُو غملُت جسؿُـ اإلاضنو غلي ؤهه 211 عنم اإلاػُاع مً 2 و 1 الكهغة في حاء و211 عنم للخضنُو الضولي

هت الخضنُو بهجاػ ًخم ػني .قػالت بؿٍغ  بحغاءاث لؿبُػت جكطُلي ومىهج غامت بؾتراجُجُت وغؼ الخسؿُـ َو

سؿـ اإلاخىنػت، الخضنُو  اإلاىاؾب اإلاىاؾب والخسؿُـ الىنذ وفي بٌكاءة الخضنُو غملُت لخإصًت اإلاضنو ٍو

 :غلي اإلاضنو ٌؿاغض الحؿاباث جضنُو لػملُت

وؤن الػمل ؾِخم  شخطذ نض اإلادخملت اإلاشاًل وؤن اإلاىاؾبت، الػىاًت وبغؿائها الهامت الجىاهب غلي  الخػغف -

 .بهجاػه بؿغغت 

  .اإلاؿاغضًً غلي مالثم بشٍل ألاغماُ جىػَؼ  -

 .والخبراء آلازٍغً اإلاضنهحن نبل مً جم الظي الػمل جيؿُو   -

-    ُ  .ًاقُت جضنُو ؤصلت غلي الحطى

  .الخٍالُل في الخدٌم   -

  .الػمُل مؼ الخكاهم ؾىء ججىب   -
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 الحصاباث جدكيم عمليت جخطيط أهميت :الثاوي  املطلب

هت ؤؾهل بن اصة ؾٍغ  هي الػمل في حضًضة ؤؾالُب ابخٍاع بلي الحاحت صون  الخضنُو غملُت وقػالُت يكاءة لٍؼ

ىن  اإلاضنهحن مً الٌشحر ؤن وعؾم صنُو، بشٍل الخسؿُـ  غملُت مً هام حؼء حػخبر الخسؿُـ غملُت ؤن ًضًع

 .اإلاىاؾبت الػىاًت حػؿي ال ؤو تهمل ما يشحرا ؤنها بال الخضنُو

ُ  الػمل وجىظُم اإلاػلىماث وجدلُل ججمُؼ ٌػني الخسؿُـ ؤن وبما  ؤهمُخه بهٍاع ًمًٌ ال قةهه ألاهضاف بلي للىضى

 :ًلي قُما جخمشل والتي

 .ؤقػل بشٍل غليها والغنابت الخضنُو ؤغماُ  جىظُم -

 .الخضنُو ونذ  جسكُؼ -

 .اإلادخملت اإلاكاحأث  مىاحهت -

 .ألاحػاب ولِـ ألاهضاف غلي جغجٌؼ الخضنُو غملُت  حػل -

ُ  اإلاػُاع هظ ونض  ًٍىن  ؤن ًجب الحؿاباث جضنُو غملُت جسؿُـ غىض ؤهه غلي اإلاُضاوي الػمل مػاًحر مً ألاو

 الؿلُم ؤلاشغاف و بها الهُام ويُكُت الخضنُو غملُت لىؿام غامت بؾتراجُجُت بًجاص بمػني .ًاقُا الخسؿُـ

 :الخالُت الخؿىاث اهجاػ طلَ ًخؿلب اإلاػُاع هظا ولخدهُو .اإلاؿاغضًً غلى والضنُو

 خهل اإلااؾؿت خؿاباث قدظ الخاعجي اإلاضنو بةمٍان ؤهه البػؼ ًظً نض :املؤشصت خول  عامت هظسة 1-

 غلي الحٌم ؤي ويكاءجه، ججغبخه ًاهذ مهما طلَ، له ًدؿنى يُل لًٌ، .غليها والحٌم قهمها ؤي مباشغة الضعاؾت

ت، جهىُت، لحهاثو وحهله هظه اإلاغخلت، في ماشغاث ًجمؼ لم بطا اإلاالُت، الهىاثم في اإلاخمشل النهاجي اإلاىخج  ججاٍع

بُت ناهىهُت، ُ  واحخماغُت غٍغ  بشتى اإلاسؼون وجهُُم مغانبت مً مشال ًخمًٌ لً جضنُهها، ًىىي  التي اإلااؾؿت خى

ُ  ضاثب عؤي بغؿاء مً ًخمًٌ ولً .ؤلاهخاج زؿىاث ًجهل ًان بطا ؤهىاغه  اإلاٍىهت واإلااوهاث اإلااؾؿت ؤزؿاع خى

 حهل غلى ًان بطا صحُذ خٌم مً ًخمًٌ ولً .وغملُاتها نُىصها ألازحرة، هظه ؤزؿاع غلي ًخػغف لم بطا إلاىاحهتها

 للمضنو ٌؿمذ اإلااؾؿت غلي والخػغف ماؾؿاجه بحن ما اإلاهاعهت ومػاًحره نىاهِىه جيخمي بلُه، الظي بالهؿاع

ت اإلاػلىماث ًل بجمؼ  :حشمل والتي الػغوٍع

 

 ماًلي وجخػمً :العامت املعلوماث: 

ت ولخدضًض :املؤشصت هويت جدديد. 1  الهاهىن  غلي الاؾالع مً بض ال اإلاضنو نبل مً الخضنُو مدل اإلااؾؿت هٍى

ش باؾمها اإلاخطلت اإلاػلىماث منها ٌؿخهي لٍي لها، الابخضاجي والػهض الىظامي نها وجاٍع  وشاؾها، مً ولؿغع ا جٍٍى

 وبػؼ الخجاعي  السجل عنم ويظلَ والكغوع، واإلاٍاجب اإلاطاوؼ وناثمت الغثِس ي اإلاهغ به، اإلاطغح اإلااُ عؤؽ

ت  ألازغي  اإلاػلىماث  .الػغوٍع

 ًخدطل ؤن اإلااؾؿت في اإلاؿاولحن مؼ ومىانشت خىاع بىاؾؿت للمضنو ًمًٌ :للمؤشصت الخازيخي الخطوز . 2

 ًاهذ التي ألاؾباب ًضعى ؤن للمضنو ًمًٌ خُث للماؾؿت، الحالي والدؿُحر بالخىظُم زاضت مػلىماث غلي

ت والهاهىهُت الخهىُت اإلاجاالث بها لحهذ التي والخؿىعاث اإلااؾؿت بوشاء وعاء جهل  .والخجاٍع
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 مػغقت ؤوال غلُه قُه، جيشـ الظي الهؿاع في اإلااؾؿت مٍاهت مػغقت للمضنو ًدؿنى لٍي :املؤشصت وضعيت. 3

ا نؿاغا ًان بطا ما الهؿاع هظا ؾبُػت  في ؤزغي  بماؾؿت اإلااؾؿت مهاعهت مىنؼ زم الخىؾؼ، في وؾاثغا خٍُى

 .الػاملت والُض واإلاغصوصًت ألاغماُ عنم خُث مً الهؿاع هكـ

 الخىظُل ؾغم  جسظ والتي بجمػها اإلاضنو ًهىم التي الػىاضغ بن :والخكويً الخوظيف في املخبعت الصياشت. 4

ً ً له حؿمذ الضازلُت والترنُاث والخٍٍى  .باإلااؾؿت اإلاىظكحن ويكاءة مغصوصًت غً عؤي بخٍٍى

 ًدضص اإلااؾؿت صازل للخىظُم مسؿـ اإلاضنو لضي ًٍىن  ؤن الػغوعي  مً :املؤشصت وإدازة الخىظيم. 5

ىضحها ألاؾاؾُت اإلاؿاولُاث . ووظاثكهم  صازل اإلااؾؿت اإلاؿاولحن ؤؾماء مشال اإلاسؿـ هظا قُخػمً .ٍو

 وجخػمً :الصابلين املدكلين أشماء. 6

 .مػها اإلااؾؿت جخػامل التي البىىى  ناثمت -

 .باإلااؾؿت اإلاؿاولحن جغبـ التي والحالُت الخاضت  الاجكانُاث -

وحىص نؿم للخضنُو  ومً اإلااؾؿت، صازل اإلاؿخػملت وألاؾالُب الؿغم  غً ٌؿإُ ؤن اإلاضنو غلي ؤهه يما

 .الضازلي باإلااؾؿت 

 للمؤشصت الخلىيت الخصائص عً معلوماث: 

 :مشل اإلااؾؿت بيشاؽ اإلاخػلهت اإلاػلىماث بجمُؼ بإلاام غلى ًٍىن  ؤن اإلاضنو غلي :املؤشصت وشاط طبيعت بيان. 1

 .مالي ؤو زضماحي ؤو ضىاعي ؤو ججاعي  ؾابؼ طاث اإلااؾؿت ًاهذ بن  مػغقت - 

 .اإلااؾؿت في اإلاؿخػملت  الخٌىىلىحُا -

 .اإلاىخجاث وزطاثظ  هىغُت -

 .لالؾدشماعاث  اإلالٌُت وهىغُت ونُمت اإلاؿاخت الجؿغافي، اإلاىنؼ مػغقت - .

ً بن :الخمويً. 2 ت اإلااؾؿت هدُجت غلي جإزحر وله وؤؾاس ي غغوعي  ألاولُت باإلاىاص الخمٍى  الضوعة وشاؽ واؾخمغاٍع

 جٍلكت في جىدطغ والتي اإلاجاُ هظا في جؿغح ؤن ًمًٌ التي اإلاشاًل مػغقت اإلاضنو غلي ًيبغي ولهظا ؤلاهخاحُت،

 ًىؿبو الص يء وهكـ ألاولُت، هظه اإلاىاص مىعصي وغضص الؿىم، في ألاؾػاع بخؿحراث جخإزغ والتي ألاولُت اإلاىاص

. الخجاعي  الؿابؼ طاث للماؾؿاث باليؿبت

 باث لهظا والػُاع، الؿغنت ًاخخماالث لألزؿاع مػغع وهى اإلااؾؿت، خؿاباث ؤخض اإلاسؼون ًمشل :الخخزيً. 3

 .ومىانػه الخسٍؼً ؾُاؾت غلي الخػغف اإلاضنو غلي الػغوعي  مً

 خُث طلَ، في اإلاؿخػملت وآلاالث الىؾاثل زالُ مً ؤلاهخاحُت الهضعة غلي ًؿلؼ ؤن اإلاضنو غلي :إلاهخاج. 4

 .وججهحزها وخالتها ؤهمُتها خُث مً ؤلاهخاج وخضاث مػاًىت اإلاضنو غلي ًخىحب

 جسظ مػلىماث وهي :للمؤشصت الخجازيت الخصائص عً معلوماث: 

 لخهضًغ اإلاشاًل اإلادخملت ؤؾاؾُا ٌػخبر وهظا للماؾؿت، باليؿبت الؼباثً غضص مػغقت اإلاضنو غلي :الزبائً. 1

 وبالخالي ؤغمالها عنم غلي جازغ ػبىن  ؤي زؿاعة قةن الؼباثً مً قلُل غضص غلي حػخمض اإلااؾؿت ًاهذ قةطا الىنىع،

 في الحاضلت والخهلباث للمبُػاث ؤلاحمالُت الخؿىعاث نغب غً صعاؾت اإلاضنو غلي لظا اإلااصًت، خالتها غلي

 .اليشاؽ

 غمً مٍاهتها مػغقت ؤحل مً اإلااؾؿت قُه جيشـ الظي الؿىم  صعاؾت اإلاضنو غلي ًيبغي :املىافصت. 2

 .الخىاقؿُت نضعتها ومضي الهؿاع هكـ مً ألازغي  اإلااؾؿاث
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 وجدضًض البُؼ لؿػغ اإلاٍىهت الػىاضغ صعاؾت اإلاضنو غلي ًيبغي ؤلاؾاع هظا وفي :البيع أشعاز جدديد كيفيت. 3

ت اإلامىىخت اإلاالُت الخطىماث وصعاؾت الخدهو ؤًػا غلُه ًجب يما ؤلاحمالي، الهامش  .للؼباثً والخجاٍع

 ؤلاؾاع صعاؾت للمضنو الػغوعي  مً :للمؤشصت اللاهوهيت الخصائص عً معلوماث 

ًاث، ناهىن  الهىاهحن، زالُ مً وطلَ الهاهىوي بي الىظام ويظلَ الػمل ناهىن  الشغ للماؾؿت،  الػٍغ

 :مشل الهاهىوي بالجاهب مغجبؿت ؤزغي  مػلىماث اؾخهطاء غلُه ًجب يما

 الخػغف للماؾؿت ألاؾاس ي الهاهىن  قدظ زالُ مً الحؿاباث مضنو ٌؿخؿُؼ :الىظامي اللاهون  فدص. 1

 وقترة اإلاؿاهمحن ومؿاولُاث واحباث جدضًض ويظلَ وشاؾها ومجاُ مالها وعؤؽ للماؾؿت الهاهىوي الىظام غلي

 .للماؾؿت الهاهىهُت الحُاة

ً غهض غلي ًؿلؼ ؤن اإلاضنو غلي ًخػحن :املال زأس بييت. 2 :                                                  للخػغف غلى   اإلااؾؿت جٍٍى

 .شٍغَ ًل وخطت اإلااؾؿت ماُ عؤؽ-  

 .باإلصاعة اإلاٍلل الشٍغَ  بؾم -

ًاء بحن والخؿاثغ ألاعباح جىػَؼ  يُكُت -  .الشغ

 .خضوصها في السحب شٍغَ لٍل اإلاؿمىح  اإلابالـ -

ًاء ومغجباث  مٍاقأث-  .الشغ

 اإلااؾؿت ؾغف مً اإلابرمت والاجكانُاث الهُىص غلى ؤلاؾالع اإلاضنو غلي ًيبغي :ألاشاشيت والاجفاكياث العلود. 3

 مؼ باالجكانُاث الخاضت الػهىص الػماُ، مؼ الػهىص والخإمُىاث، البىٌُت الهغوع غهىص جخػمً ما غاصة والتي

ُ  الاؾدشماعاث عهً غهىص والؼباثً، اإلاىعصًً  .الهغوع غلى للحطى

  اإلاخىنػت و التي جازغ غلى   ألازؿاع بمػغقت للمضنو ٌؿمذ ؤهه ألاولى قاثضجان، له والاجكانُاث الػهىص قدظ بن

ً  اإلاطالح غلى اإلادخملت الطغاغاث لخدضًض قػالت وؾُلت حػخبر ؤنها والشاهُت اإلااؾؿت، . بحن اإلااؾؿت و اإلاؿحًر

 ًاهذ بطا ما مً مػغقت لُخمًٌ اإلاىحىصة الجزاغاث بجمُؼ جام غلم غل ًٍىن  ؤن اإلاضنو غلى :الساهىت النزاعاث. 4

 جكاصي بؿُت غغوعي  الجزاغاث هظه غلي وؤلاؾالع الكدظ ٌػخبر لهظا لظلَ، ماوهاث زططذ نض اإلااؾؿت

 .ألازؿاع

بُت الحالت غلي ؤلاؾالع اإلاضنو غل ًيبغي :الضسيبي الىظام. 5 بي الىظام وزطىضُاث الػٍغ  للماؾؿت الػٍغ

غ مػاًىت غلُه ًيبغي يما الخضنُو، مدل بُت الخهاٍع  الغبـ مػغقت ويظلَ قٌغة ألزظ الؿابهت للؿىىاث الػٍغ

بي  .مؿخهبلُت جىحض التزاماث وهل بػض، حؿىي  لم التزاماث هىاى وهل ومضاه، الػمُل غل الػٍغ

 آزظا الخىظُم خُث مً اإلااؾؿت صازل اإلاداؾبت وظُكت بىضل اإلاضنو ًهىم :واملالي املداشبي الىظام 

  :الخالُت الػىاضغ الاغخباع بػحن

 .والهؿاعي الىؾني اإلاداؾبي  اإلاسؿـ -

 .الهُض في اإلاخبؼ  الىظام -

 .ويكاءتها السجالث  صنت -

 .اإلااؾؿت في الحكظ هظام  يكاًت -
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 .والكغغُت اإلااؾؿت بها جهىم التي ألاؾاؾُت  الػملُاث -

هت -  .اإلاخبػت ؤلاهالى  ؾٍغ

هت -  .اإلاسؼوهاث جهُُم  ؾٍغ

 الؿلُم الخسطُظ غلى ًىػٌـ ؤن ًجب الخضنُو لػملُت الخسؿُـ بن :إلاشساف وخصً املصاعديً حعيين- 2

. ألاصاء  هظا جهُُم زالُ مً جخجؿض التي اإلاهام ؤصاء ومخابػت غليها الؿلُم ؤلاشغاف وجدهُو اإلاخاخت الػمل لهىة

 مؿاغضًه بخسطُظ اإلاضنو ًهىم ؤن للػمل الؿلُم الخسؿُـ مػُاع ًخؿلب :املصاعديً جخصيص 

خؿلب الخضنُو، غملُت غليها اشخملذ التي الكدظ مهام غلى  مهام غلى للمؿاغضًً الؿلُم الخسطُظ ٍو

 وقني يمي خطغ بػملُت ًهىم زم البشغي، الػىطغ مً الػمل اخخُاحاث اإلاضنو ًدضص ؤن اإلاسخلكت الكدظ

 مهضاع الاغخباع في آزظا ال، ؤم اإلاؿاغضًً في عجؼ هىاى ًان بطا ما لُدضص باإلاٌخب اإلاىحىصًً للمؿاغضًً صنُو

 .الخضنُو غملُت بغهامج للىقاء بمخؿلباث جضبحرها اإلاؿلىب اإلاهىُت الٌكاءاث وهىغُت

 :الخالُت ألاهضاف جدهُو بلي ًاصي بدٌمت اإلاؿاغضًً غلى اإلاهام وجىػَؼ جسطُظ بن

 .مؿبها لها اإلاسؿـ جىنُتها في والخضنُو الكدظ مهام  اهجاػ -

اصة ؤو العجؼ  جداش ي - ت ؾحر الٍؼ  .اإلاؿاغضًً غضص في الػغوٍع

 .اإلاؿاغضًً لؿاناث ألامشل  الاؾخؿالُ -

 بجىصتها ًسل ال بما الخضنُو لػملُت الكػلُت الخٍالُل جضوي ومداولت مهىُا، اإلاؿاغضًً جىمُت غلي  الػمل -

 :زالُ مً وطلَ الخضنُو غملُت ؤهضاف جدهُو في اإلاضنو وبدٌم اإلاهىُت

 .الخضنُو لػملُت اإلاخاح الٌلي  الىنذ -

 .ؤيثر ؤو مػُىت مهمت ؤصاء غً مؿاغض ًل  مؿاولُت -

ت -  .ؾحرها نبل مػُىت مهام اهجاػ  ؤولٍى

 .خضه غلي مهمت ًل مً لالهتهاء اإلاهضع للؼمً ألانص ى  الحض -

ت اإلاىاعص جضبحر غلي اإلاكغوغت ؤو الكػلُت اإلادخملت  الهُىص -  .الخضنُو بمٌخب البشٍغ

           ت ألامىع  مً اإلاؿاغضًً غلي ؤلاشغاف بن :أدائهم وجلييم املصاعديً علي املالئم إلاشساف  لٍي الػغوٍع

اتهم مسخلل غلى بالػمل الهاثمىن  ًخكهم ت الخضنُو غملُت ؤهضاف مؿخٍى  هظه لخدهُو وؤلاحغاءاث الػغوٍع

جب ألاهضاف، ُ  جم التي اإلاػلىماث غلى اإلاؿاغضًً بؾالع ٍو  الخضنُو لػملُت الخسؿُـ قترة غليها ؤزىاء الحطى

 وجىنُذ اإلاخىنػت والخضنُو اإلاداؾبت ماؾؿخه، ومشاًل وجىظُم الػمُل قُه ٌػمل الظي باليشاؽ واإلاخػلهت

 غلى اإلاشغف بؾالع هاالء غلى قُجب اإلاؿاغضًً بىاؾؿت ًخم الػمل مػظم ؤن وبما .الخضنُو غملُت بحغاءاث

 .الكدظ غملُت ؤزىاء ايدشاقها ًخم جضنُهُت ؤو مشاًل مداؾبُت ؤًت وغلى الخضنُو غملُت

 ؤن ًجب اإلاجاُ هظا وفي مؿاغضًه، غلي ؤلاشغاف غىض الؿلىيُت الجىاهب مغاغاة الحؿاباث مضنو غلي ؤهه يما

 :ؤهمها  الاغخباعاث مً مجمىغت الحؿبان في ًإزظ

 .وحػضًله الخضنُو غملُت وبغهامج زؿت وغؼ في اإلاؿاغضًً بشغاى -

 .مهامهم جإصًت ؤزىاء للمؿاغضًً اإلاؿخمٍغً والخىحُه اإلاخابػت -
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ت اإلاشاًل في اإلاؿاغضًً مىانشت -  بحن لها الحلُى الػملُت ؤهم بشإن الغؤي وجباصُ الكدظ مً الىاججت الجىهٍغ

 .لبػؼ بػػهم اإلاضنهحن

 ؤن الشَ و .ألاصاء حىاهب لٍاقت اإلاؿاغضًً ؤصاء جهُُم مػاًحر وشمىلُت اإلاغئوؾحن ؤمام الترنُت قغص جىقحر -

ض ؾىف ؤصائهم وجهُُم اإلاؿاغضًً غلى ؤلاشغاف غىض الؿابهت الاغخباعاث مغاغاة  الضاقػُت مؿخىي  لضيهم ًٍؼ

 ؤًػا، اإلاهىُت يكاءتهم مؿخىي  وػٍاصة اإلاهىت بإهضاف اإلاؿاغضًً هاالء التزام مضي وػٍاصة الػمل غً والغض ى

. غملُت الخضنُو  حىصة مؿخىي  اعجكاع بلي النهاًت في ًاصي ؾىف وهظا

 مً باث لظا الخضنُو، غملُت في اإلاؿخؿغم  الىنذ غً ماصًا صلُال الػمل ؤوعام حػخبر :املدكم أوزاق عمل- 3

غ، يخابت في ؤؾاؾُت عيحزة باغخباعها ألاوعام بهظه الاهخمام مضنو ؤي غلى الػغوعي   ؤوعام جخػمً خُث الخهٍغ

 الؿغم  ويظلَ غمل، مً به نام ما إلظهاع اإلاضنو بىاؾؿت ججمُػها ًخم التي والهغاثً ألاصلت ًل الػمل

 بغضاص في بليها ٌؿدىض التي ألاؾـ اإلاضنو لضي ًٍىن  خُث بليها، جىضل التي والىخاثج اجبػها التي وؤلاحغاءاث

غ  .الكدظ  غملُت ؤزىاء اإلاهىُت الػىاًت بجباع غلي والضلُل به نام الظي الكدظ لؿبُػت والهغاثً الخهٍغ

 بحغاءها جم التي والازخباعاث جىكُظها، جم التي لإلحغاءاث اإلاضنو بها ًدخكظ سجالث( بإنها الػمل ؤوعام وحػغف

ُ  جم التي واإلاػلىماث  بؾاع وفي ، (الخضنُو  مهمت في بليها الخىضل جم التي اإلاالثمت والاؾخيخاحاث غليها، الحطى

ً الخضنُو غملُت  لضًه الغئٍت جىغُذ بؿُت ألاؾئلت ؾغح اإلاضنو غلي ًيبغي اإلاضنو، نبل مً ملكها وجٍٍى

ً في واإلاؿاهمت غه، خُث وإلغضاص مدضصة ألؾغاع غليها ٌؿدىض غمل ؤوعام جٍٍى  : ألاؾئلت  هظه حشمل جهٍغ

 .اإلااؾؿت ؤوشؿت هي ما -

 .اإلااؾؿت في والىظاثل الػملُاث ؤوشؿت مسخلل غً اإلاؿاولحن ألاشخاص هم مً  -

 .اإلااؾؿت ؤوشؿت غلى اإلاؿبو الهاهىوي والىظام الهٍُل هى ما  -

سُت الخؿىعاث هي ما  -  .للماؾؿت الخاٍع

 .الػملُاث مؿخىي  غلي اإلاؿبهت الخهىُت الىؾاثل هي ما  -

 .الىظاثل مؿخىي  غلى اإلاؿبهت الخهىُت الىؾاثل هي ما  -

 جدضًضما في وحؿاغض بةهجاػه اإلاضنو نام الظي الػمل غلى صلُال الػمل ؤوعام حػخبر :العمل أوزاق أهميت 

 الهامت اإلاؿدىضاث مً ؤًػا وحػخبر جضنُهها، جم التي اإلاالُت الهىاثم بسطىص بػض قُما مشاًل ؾخظهغ ًاهذ بطا

  . غىه للضقاع يضلُل ؤو غض اإلاضنو يضلُل الجزاع هظا في حؿخسضم ؤن ًمًٌ ألنها الخو، ناهىوي هؼاع ؤي في حضا

 ؤصلت ججمُؼ وؾُلت حػخبر الػمل ؤوعام ؤن ؾاإلاا :الحصاباث لخدكيم السئيصيت العمل أوزاق 

مًٌ والهىاثم، ألاشٍاُ مً غضًضة مجمىغت غلى حشخمل ؤن ًيبغي قةنها لهظا الحؿاباث جضنُو ُ  ٍو  وعنت ؤن الهى

 اإلانهي، عؤًه جضغُم بهطض بلُه وضل ما غلى للخضلُل ؤو لػمله باليؿبت بةغضاصه اإلاضنو ًهىم حسجُل ؤي هي الػمل

اث، الخضنُو محزان مً ابخضاء ألاوعام مً غضًضة مجمىغت غلى طلَ غلى بىاءا ألاوعام هظه وحشخمل  والدؿٍى

اث، بػض الخضنُو محزان  غلى حشخمل التي ألاوعام وؤًػا الػمىمُت، واإلاحزاهُت الخخامُت الحؿاباث الدؿٍى

 بها جلتزم التي الػهىص ؤخض في ؤو اإلااؾؿت غهض في هامت مالخظت ؤو مىانشت هدُجت غً اإلاسجلت اإلاالخظاث

 .اإلااؾؿت
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 ههىم ؤن ًمًٌ ال قةهه لهظا ؤزغي، بلى خالت مً يبحر بشٍل جسخلل الحؿاباث جضنُو ؤوعام ؤن مً الغؾم وغلى

 ألاوعام لخلَ والػامت الغثِؿُت الػىاضغ هىا وؿخػغع ؤن ًمًٌ ؤهه بال الحطغ، ؾبُل غلى ألاوعام جلَ بظيغ

 : وهي 

 .الحؿاباث جدلُل   -

 .الكدظ غملُت غً الىاججت الُىمُت نُىص   -

اث   -  .اإلاضنو بها ًهىم التي الدؿٍى

 .الضازلُت الغنابت هظام جهُُم هخاثج قيها بما ومالخظاث مؿخسغحاث   -

-   ً ُ  الحؿاباث جضنُو مىاٍػ  .اإلاسخلكت والجضاو

 .الخضنُو بغامج   -

 بدُث طلَ الحؿاب، عضُض منها ًخٍىن  التي الػىاضغ لشغح اإلاػحن الحؿاب جدلُل ٌػض :الحصاباث جدليل- 4

 اإلاسخلكت الػىاضغ مً ؾِخٍىن  اإلاطغوقاث خؿاباث ؤخض جدلُل قةن ولهظا والخضنُو، للكدظ واضحت جٍىن 

 .ال ؤم مهبىال ٌػخبر منها ًل غىطغ ًان بطا ما بلي ؤلاشاعة مؼ مضًىا، الحؿاب هظا بها حػل التي

 حمُؼ جدلُل ًيبغي غاصًت غملُت ؤًت في ؤهه ؤؾاؽ غلي الػمل، ؤوعام مً ألايبر الجؼء الحؿاباث جدلُالث وجمشل

 ًلُت بما وقدطها الغثِؿُت وجضنُهها غىاضغها بلي واإلاطغوقاث ؤلاًغاصاث خؿاباث غىاضغ ويظا اإلاحزاهُت غىاضغ

 .ازخباعي  ؤؾاؽ غلى ؤو

 غملُت هدُجت جظهغ ؤزؿاء ؤًت جصحُذ ًيبغي ؤهه الؿبُعي مً :الحصاباث جدكيم علي املترجبت اليوميت كيود 

خم الخضنُو،  غملُت هدُجت بحغائها الالػم لُىمُت ابهُىص ناثمت بغضاص ؾٍغو غً اإلاضنو بىاؾؿت الخصحُذ هظا ٍو

 الخاضت، ؤوعانه في الالػم الخصحُذ نُض بةغضاص ًهىم زؿإ ؤي بلى اإلاضنو ًطل ما غىض قةهه ولهظا الخضنُو،

 الضقاجغ، في وبزباتها للمىانشت اإلاؿاولحن يجلَ الهُىص بُ مً وسخت بدؿلُم ًهىم الضقاجغ قدظ اهتهاء وبػض

 اإلاضنو ًهىم الهُىص جلَ ومً بحغائها، اإلاؿلىب الهُىص ناثمت مً بطىعة اإلاضنو ًدخكظ ؤن الؿبُعي ومً

ُ  وطلَ الخضنُو محزان بلي بالترخُل يبغي الخضنُو، بػض اإلاحزان ؤعضضة بلى للىضى  اإلاؿلىب الهُىص جلَ جٍىن  ؤن ٍو

 اإلاحزاهُت ؤعنام وغً الضزل غلى الهُىص جلَ جإزحر جىغُذ ًيبغي يما الٍافي الشغح ومشغوخت واضحت بحغائها

 .الػمىمُت

 اث بةحغاء اإلاضنو ًهىم :الدصوياث  واإلاطاصع ألاهىاع عبـ ؾبُل في الحؿاباث جضنُو غملُت ؤزىاء الدؿٍى

اث جلَ وبػؼ له، اإلاخاخت اإلاسخلكت  وغؼ الؿهل مً ًٍىن مػهضا، ولِـ آلازغ والبػؼ بؿُؿا ًٍىن  الدؿٍى

اث جلَ بطضص حػمُماث  عضُض خؿاباث جضنُو مجاُ في اإلاضنو به ًهىم ما طلَ مشاُ .لخػضصها هظغا الدؿٍى

 الالػم الهُىص خؿاباث وجضنُو بُنها الكغوناث وبدث البىَ لضقاجغ ؾبها والغضُض اإلااؾؿت بضقاجغ الىهضًت

اث، لخلَ هدُجت بحغائها ت الدؿٍى  سجالث جظهغها يما ألاعضضة مؼ الحؿاباث نؿم في اإلاسؼون ؤعضضة وحؿٍى

اث مً طلَ وؾحر اإلاساػن، اث جلَ وحمُؼ اإلاسخلكت، اإلاػلىماث مطاصع بحن الدؿٍى  في جضون  ؤن ًيبغي الدؿٍى

 .الػمل ؤوعام مً زاضت مجمىغت

 في اإلاداؾبُت الػملُاث غلى جازغ التي الػهىص مً يشحر هىاى :واملداضس العلود مً واملصخخسحاث املالخظاث 

 اإلاضنو غلى ًيبغي ولهظا وؾحرها، بضضاع الؿىضاث غهىص طلَ مشاُ .الهُىص بػؼ بحغاء جدخم التي ؤو اإلااؾؿت
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ػػها الػهىص بخلَ مظيغة ًإزظ ؤن  والؿلُم الٍامل الخىكُظ ًػمً ختى وطلَ به، الخاضت الػمل ؤوعام في ٍو

 الػمىمُت والجمػُت ؤلاصاعة مجلـ احخماغاث مداغغ بلي ًمخض وبهما الػهىص غلى طلَ ًهخطغ وال الػهىص، لخلَ

 .اإلاداؾب غمل غلى ًازغ مما وؾحرها

 ألاؾخاط صقتر خؿاباث ؤعضضة وخؿاباث الخضنُو محزان ٌػخبر :العام ألاشخاذ خصاباث جدكيم ميزان 

 بمحزان جغجبـ الخدلُلُت البُاهاث ًل ألن طلَ الحؿاباث، مضنو بها ًدخكظ التي الػمل ؤوعام ؤهم مً الػام

اث ًل ؤن يما الخضنُو،  بغضاص ًخم اإلاحزان هظا ومً بلُه، جغخل الحؿاباث جضنُو غملُت غً جيخج التي الدؿٍى

غه اإلاضنو ٌػض التي واإلاحزاهُت الخخامُت الحؿاباث  .غنها جهٍغ

جب  اإلاترجبت الىخاثج وبزباث الحؿاباث جضنُو غملُت لدؿهُل الخالُت الاغخباعاث الخضنُو محزان في ًخىاقغ ؤن ٍو

 :غليها

 الضلُل في الحؿاب عنم ًىغؼ ؤن ًيبغي يما الخضنُو، محزان في جماما واضحت الحؿاباث ؤؾماء جٍىن  ؤن ًيبغي  -

 مهمت وعنمه بالٍامل اؾم الحؿاب يخابت وحؿهل للحؿاباث، صلُال حؿخسضم اإلااؾؿت ًاهذ بطا الحؿابي

ُ  ألاؾئلت جٌغاع وغضم الحؿاباث جلَ بلي الغحىع  ؤؾماء يخابت ؤن يما اإلااؾؿت، بها جدخكظ التي الحؿاباث خى

 .قػال اإلااؾؿت حؿخسضمها التي باألؾماء الخصحُذ نُىص بحغاء مهمت مً ٌؿهل بالٍامل الحؿاباث

 ًل وؤن الخضنُو، محزان ؤعنام مً عنم ًل ؤمام اإلاغقهت الػمل وعنت عنم ًىضح غمىص ًػاف ؤن الػغوعي   مً -

 في الخكطُلُت الػمل ؤوعام مً وغت مجم ؾخضغمه الخضنُو محزان في اإلاظًىعة الهامت الحؿاباث مً خؿاب

اث ؤو للبُاهاث جدلُل شٍل  ممًٌ، مجهىص بإنل النهاثُت ألاعنام جضغُم ًمًٌ وختى ؾحرها، ؤو مالخظاث ؤو حؿٍى

 .للكهغؾت حُض هظام في الخضنُو محزان بإعنام الخدلُلُت البُاهاث عبـ ًيبغي قةهه

ش في الخضنُو محزان بغضاص  ًيبغي -  الحالُت ؤعنام الؿىت إلاهاعهت ؤؾاؽ لخىقحر وطلَ الؿابهت، الؿىت نهاًت جاٍع

 ؤؾبابها غً البدث ًيبغي التي الخؿىعاث مً يشحر غلى الىنىف غلى اإلاهاعهت جلَ وحؿاغض .الؿابهت الؿىت بإعنام

 .الخضنُو غملُت زالُ

اث غمىص بغاقت  ًجب -  إلاحزان والضاثىت اإلاضًىت ألاعنام ًخػمً الظي الػمىص بػض الحؿاباث جضنُو لدؿٍى

خػمً الخضنُو، اث غمىص ٍو  .للضاثً وألازغي  للمضًً بخضاهما زاهخحن الحؿاباث جضنُو حؿٍى

اث بػض اإلاحزان غمىص هى الخضنُو محزان في ألازحر الػمىص  ًٍىن  -  الهىاثم بلى طلَ بػض مىه ًغخل والظي الدؿٍى

 .اإلاالُت

 حشخمل ؤن غلى الػمىمُت، للمحزاهُت وألازغي  الخخامُت للحؿاباث بخضاهما زاهخان اإلاحزان طلَ بلى جػاف ونض

 الهاثمت في ًترى ؤن ًيبغي وؤزحرا للخطىم، وآلازغ للمطغوقاث ؤخضهما غمىصًً غلي الخخامُت الحؿاباث زاهت

ً الكغاؽ بػؼ  .مالخظاث ؤًت لخضٍو

 اإلاجمػت الخضنُو باألعضضة محزان بغضاص ًمًٌ قةهه يبحر بشٍل الحؿاباث حػضص خالت في ؤهه بالظيغ وحضًغ

ً هىاى جٍىن  ؤن غلى قهـ،  في الىهضًت جظهغ نض اإلادشابهت، قمشال الحؿاباث مً مجمىغت لٍل مؿخهلت مىاٍػ

ً ؤن بال واخض، بغنم اإلاجخمؼ اإلاحزان  خؿاباث لخػضص هدُجت ؤعنام ؾخت ؤو زمؿت شٍل في جظهغ الخدلُلُت اإلاىاٍػ

 .الحؿاباث لباقي باليؿبت وهٌظا اإلااؾؿت، في الىهضًت

 بحغاءاث يُكُت بطضص اإلاضنو بةغضاصها ًهىم التي الخؿت هى الخضنُو بغهامج بن :الخدكيم بسهامج 

 ًيبغي بما ٌشمل ملخظ خُث اإلانهي، بغؤًه باإلصالء له حؿمذ التي الٍاقُت ألاصلت وججمُؼ الشاملت الخضنُو
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 بغهامج ٌؿؿُه الظي الكدظ هؿام بن للمؿاغضًً الخكطُلُت الخػلُماث ناثمت غلى  يظلَ ٌشخمل و به الهُام

 اإلاداؾبُت وؤلاحغاءاث الضازلُت الغنابت هظام بخهُُم اإلاخػلهت ؤلاحغاءاث ٌؿؿي ؤن ًيبغي الخضنُو غملُت

جب اإلاؿخسضمت، . ممٌىت  جٍلكت بإنل هظا اإلاجاُ في مغغُت هخاثج غىه ًيخج ؤن ٍو

 ما قػىض الخضنُو، بػملُت نُامه ؤزىاء زاضت عمىػا ؤو غالماث ٌؿخسضم ؤن اإلاضنو غلى :الخدكيم عالماث- 6

 ؤن ؤًػا وغلُه طلَ  الخضنُو  ، وؾبُػت جضنُهها ًكُض زاص بغمؼ غليها ًاشغ ما زؿىة جضنُو مً ًيخهي

ت ومؿاغضوه هى ًدخكظ  وبال اإلاضنهحن حمهىع  بحن غليها مخػاعف مػُىت غالماث هىاى ولِؿذ الغمىػ، هظه بؿٍغ

ت ضكت غنها اهخكذ  ناثمت في مىغىغت الخاضت عمىػه جضنُو مٌخب ؤو مضنو لٍل ؤن هجض ولٌىىا اإلاؿلىبت، الؿٍغ

 مخابػت اإلاضنو غلى مػه ٌؿهل مىخض عمؼي  هظام غلى ٌؿحرون ومػاوهىه مىظكىه لُظل وصاللخه الغمؼ بها مىضح

 : غالماث الخضنُو ما ًلي  غلى ألامشلت ومً .ؤغمالهم

 

 عالماث الخدكيم  : (1 - 3)الجدول 

 

 posting        لألستاذ اليومية من الرتحيل ىعل للداللة √

 Casting الرأسي اجملموع تدقيق ىعل للداللة =

X واألفقي الرأسي اجملموع تدقيق ىعل للداللة Corss – casting 

ىعل للداللة م  Cary – forward ألخرى صفحة من النقل 

V مستنديا التدقيق ىعل للداللة Vouching 

O شطبه أو رقم إلغاء ىعل للداللة Cancelling 

 Contra احلساب من اآلخر اجلانب يف ىعل للداللة              ح                                                                        
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املساكبت الداخليت داخل غسفت الخجازة و الصىاعت : الثالث املبدث 

إحساءاث املساكبت  : املطلب ألاول 

بن هظام اإلاغانبت الضازلُت ًمشل مجمل ؤلاحغاءاث و اإلاػاًحر اإلاىضمجت غبر مسخلل ألاوشؿت و الخؿبُهاث في 

لهاطا قةن جهُُم هظه ؤلاحغاءاث ًخؿلب مً اإلاغاحؼ مخابػت غً نغب لػُىت مً هظه ألاوشؿت ، بدُث .الؿغقت 

جٌشل له خهُهت ؾحر الػملُاث في اإلااؾؿت ؤغل بلى طلَ ، البض مً جضغُم البدث بةؾخجىاباث اإلاغانبت 

الضازلُت و مسؿؿاث جضقو اإلاػلىماث التي بطا جم جدػحرها بشٍل صحُذ ، جىحه خخما اإلاغاحؼ بلى الػملُاث 

. التي حشٍل ؤيثر  زؿىعة غلى اإلااؾؿت و التي حؿخضعي جضنُها مػمها 

ًاإلاغاحػت الضازلُت في اإلااؾؿت ٌؿاهم بهضع يبحر غلى  بن الخهُُم اإلاؿخمغ الظي جهىم به زلُت مؿخهلت 

. يشل ؤلاهدغاقاث و ألازؿاء في الىنذ اإلاىاؾب ، يما ٌؿاغض اإلاؿاولحن في جدضًض ؤهم مساؾغ اإلااؾؿت 

مساحعت و جلييم هظام السكابت الداخليت  : املطلب الثاوي 

ًهىم اإلاغاحؼ الضازلي بمغاحػت و جهُُم هظام الغنابت الضازلُت مً زالُ ونىقه  غلى مضي قهم و جؿبُو 

اث ،الغواجب ،ألاحىع ،اإلاسؼوهاث  )ؤلاحغاءاث ، و ؾغم الػمل التي جىظم مسخلل غملُاث ؤلاؾخؿالُ  اإلاشتًر

ت مشل صقتر الُىمُت ،صقتر الجغص ،صقتر ألاحىع ،سجل  (الخ ... ، الخإيض مً ؤن اإلااؾؿت جمؿَ الضقاجغ ؤلاحباٍع

مضاوالث الجمػُت الػامت ،و سجل مضاوالث مجلـ ؤلاصاعة ،و ًهىم بالخدهو يظلَ مً اخترام ما حاء به 

ت الؿغم اإلاػمُى بها  ت اليشاؽ ، بؾخمغاٍع اإلاسؿـ اإلاداؾبي الىؾني مً مباصت ؤؾاؾُت ،يةؾخمغاٍع

سُت ، الحُؿت و الحظع . الخ ... بؾخهاللُت الضوعاث ،الخٍلكت الخاٍع

: ًل غملُت شغاء في ؾغقت الخجاعة و الطىاغت الظهغة جدبؼ الخؿىاث الخالُت 

  ، حػؿي لجىت جهُُم صقتر ألاغباء اإلاىاقهت للهُام بالطكهت لػملُاث الشغاء التي جخم وقهها

  ، جىػَؼ صقاجغ ألاغباء غلى اإلاىعصًً اإلاهخمحن بالطكهت

  ، ًخم جهُُم الجاهب الخهني مً الػغوع اإلاهضمت وقو ؾلم مدضص في حلؿت غلىُت

  جهضم الػغوع التي خاػث غلى اإلاىاقهت مً الجاهب الخهني لجىت جهُُم صقتر ألاغباء لخمىذ مىاقهتها

غلى بحغاء الجلؿت الشاهُت لخهُُم الػغوع اإلاالُت ، 

  بةجمام ؤلاحغاءاث الالػمت لٍل مطلحت  (مطلحت الشغاء ، ؤلاؾخهباُ ، اإلاساػن  )جهىم اإلاطالح اإلاػىُت

. قُما ًسطها 
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غ  غ التي حػضها زلُت اإلاغاحػت الضازلُت ، و يظا الىخاثج الىاعصة في هظه الخهاٍع و ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن الخهاٍع

. ٌػخمض غليها اإلاغاحؼ الخاعجي في يشحر مً ألاخُان 

غ التي حػضها زلُت اإلاغاحػت الضازلُت لها غىاًت زاضت ، و ًخم مخابػتها غلى مؿخىي الغثِـ  يما ؤن الخهاٍع

غ اإلاالخػظاث و بًجاص الحلُى اإلاىاؾبت ألهم الخدكظاث  اإلاضًغ الػام و ؤغىاهه ، للىضُى بلى جكؿحر و جبًر

غ ، و في خالت حسجُل قغوناث ؾالبت ؾحر مبرعة في الحؿاباث ، جخسظ ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت  الىاعصة في الخهاٍع

. التي نض جطل بلى جهضًم بالؽ غض الصخظ ؤو ألاشخاص اإلاػىُحن و مخابػتهم نػاثُا 

إعداد جلسيس املساحعت الداخليت  : املطلب الثالث 

ًمغ غمل اإلاغاحؼ الضازلي بػضة مغاخل ، و ًجغي الػضًض مً الكدىضاث و ؤلازخباعاث لٍي ًطل بلى ضُاؾت 

غه النهاجي  خُى خهُهت الىغػُت اإلاالُت للماؾؿت ، و ال شَ ؤن ؾغقت الخجاعة و الطىاغت ًغجبـ  جهٍغ

وشاؾها و حػامالتها ؤلانخطاصًت بالػضًض مً ألاؾغاف ، و ًهضم اإلاغاحؼ الضازلي الىصح و ؤلاعشاص لإلصاعة 

. الػامت 

( : إلادازة ) باليصبت لألطساف الداخليت  (1

غ اإلاغاحؼ الضازلي ًىحه مالخظاث و جدكظاث جخػلو بالػُىب و ههاؽ الػػل التي جظهغ غلى  قةن جهٍغ

مؿخىي الكهم و الخؿبُو لىظام الغنابت الضازلُت ، بةبغاػ ألازؿاء الشٍلُت و اإلاىغىغُت في الخهضًغاث و 

غملُاث الدسجُل و الؿغم اإلاخبػت ، و مضي ؤلالتزام باإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها ، و بظلَ ٌؿاهم في 

. لكذ اهدباه ألاشخاص اإلاػىُحن بظلَ و جكاصي اعجٍاب هظه ألازؿاء و الػُىب مؿخهبال 

غ زلُت اإلاغاحػت الضازلُت غلى مجلـ ؤلاصاعة و الغثِـ اإلاضًغ الػام لؿغقت الخجاعة و  ٌػغع يظلَ جهٍغ

الطىاغت الظهغة ، و هي الهُئت الػلُا اإلاٍلكت بغؾم و جدضًض بؾتراجُجُاث الؿغقت يٍل ، و مما ال شَ قُه ؤن 

غه حػض طاث ؤهمُت  الػُىب و ههاؽ الػػل و مجمل الخدكظاث التي ٌشحر بليها اإلاغاحؼ الضازلي في جهٍغ

باليؿبت إلاجلـ ؤلاصاعة ، و جازظ في الحؿبان غىض ضُاؾت و بجساط الهغاعاث ؤلاؾتراجُجُت ، و زاضت غىض 

جهضًم اإلاالخظاث قُما ًسظ اليشاؽ اإلاالي ، مؼ جهضًم مجمل ههاؽ الػػل ، قةن ؤلاصاعة جهىم غلى اجساط 

لُت اإلاؿاهمت في جدؿحن وشاؽ اإلااؾؿت يٍل  . مػظم الهغاعاث اإلاغجبؿت به و زاضت الهغاعاث الخمٍى

: باليصبت للمساحع الخازجي  (2

غ الظي حػضه زلُت اإلاغاحػت الضازلُت ، ؤي ؤهه ًىحض  ٌػخمض اإلاغاحؼ الخاعجي في يشحر مً ألاخُان غلى الخهٍغ

جٍامل بحن اإلاغاحػت الضازلُت و اإلاغاحػت الخاعحُت ، قاإلاغاحػت الضازلُت حػخبر ههؿت البضاًت التي ًمًٌ 
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غ ، و طلَ بىحىص هظام قػاُ  للمغاحؼ الخاعجي ؤلاغخماص غليها زاضت في غمله و ؤزىاء نُامه بةغضاص الخهاٍع

للغنابت الضازلُت ، بغاقت بلى غُو الىنذ لضي اإلاغاحؼ الخاعجي الظي ًاصي به في يشحر مً ألاخُان بلى 

غ الظي حػضه زلُت اإلاغاحػت الضازلُت  . ؤلاغخماص غلى الخهٍغ
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:  خالصت 

مً زالُ نُامىا بةحغاء الضعاؾت الخؿبُهُت في ؾغقت الخجاعة و الطىاغت الظهغة ، حػغقىا غلى يُكُت الهُام 

باإلاغاحػت الضازلُت بةجباع بحغاءاث اإلاغانبت و مغاحػت و جهُُم هظام الغنابت الضازلُت في الؿغقت إلاا لها جإزحر 

غه بلى ؤلاصاعة الػلُا ، و اإلاخػمً للىطاثذ و  غلى هدُجت اإلااؾؿت ، خُث ًجب غلى اإلاغاحؼ ؤن ًهضم جهٍغ

. الخىحيهاث اإلاهضمت قُما ًسظ وشاؽ اإلااؾؿت ، و يُكُت جدؿِىه مؿخهبال ، و اإلاطاصنت غلى الحؿاباث 
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:خاثمة   

مً خالل الدزاطت التي كمذ بها جم جبين أن لكي جخحكم املؤطظت في جسشيد وشاظاتها مً الضسوزي عليها 

إًجاد وطائل أو جلىياث حظاعدها على ذلك ، و مً بين هره الىطائل جدكيم الحظاباث ، فئذا كان هدف 

املدكم الخازجي هى إععاء زأي محاًد مدعم بأدلت و كسائً إثباث عً مدي شسعيت و ضدق الحظاباث الري 

ًكظب املعلىماث املحاطبيت اللىة اللاهىهيت ، فاملجاالث املخعددة و املدشعبت أفسشث حعدد في أهىاع و أهداف 

عمليت جدكيم الحظاباث لخطل إلى مجال الحظاباث الخخاميت و عىاضس املسكص املالي مً أضىل و خطىم التي 

جدزض مخخلف ألاوشعت و الىظائف في املؤطظت و التي تهدف إلى جحدًد إلاهحسافاث و أطبابها و العمل على 

زفع مظخىي ألاداء و الكفاًت إلاكخطادًت مً حهت ،و مً حهت أخسي جخدم عدة ظىائف حظخخدم اللىائم 

ً و زحال  س إلجخاذ كسازاتها و زطم طياطاتها و مً بين هره العىائف املظدثمٍس املاليت و حعخمد على جلٍس

ألاعمال و الهيئاث الحكىميت و املظاهمين مً خالل الخعبير الدكيم و الظليم للحظاباث الخخاميت ، و هره 

س ًلدمها املدكم طىاء كان داخلي أو خازجي ، حيث جلىم الجهاث املخخطت بخعيين املدكم بئجخاذ  الخلاٍز

إلاحساءاث الخصحيحيت الالشمت طىاء كان ذلك ًخظ جصحيح ألاخعاء أو جلدًم الحلىل  أو إلاكتراحاث مً 

أحل جفادي الخالعب و الغش أو جلدًم كسازاث مظخلبليت لإلدازة حىل كضاًا ذاث العابع املالي مثل السكابت و 

الخلدًساث و هره ألاهداف حظعى لخحظين هخائج املؤطظت ، و مىه هجد أن الخدكيم أحد العىامل املؤثسة في 

املسدودًت مً خالل املالحظاث التي ٌععيها املدكم و التي حظاعد في إجخاذ اللسازاث الطائبت و بالخالي إزجفاع 

.فعاليت املؤطظت إلى ألاحظً   

:إلاستنتاجات   

الخدكيم املحاطبي هى عمليت فحظ و جحليم و جمحيظ في الىثائم و الدفاجس املحاطبيت باإلضافت إلى - 1

الخدكيم في مخخلف اللائع املسجبعت بامليشأة محل الخدكيم للخسوج بسأي فني محاًد حىل صحت و ضدق و 

 عدالت اللىائم املاليت ،

ًلعب الخدكيم املحاطبي دوز مهم في املؤطظت و ًالخطىص الخدكيم الداخلي ،-  2  

لخحليم أهدافها ًجب على املؤطظت إجخاذ اللسازاث التي جخماش ى مع أهدافها ،-  3  

ٌظاهم الخدكيم الداخلي بشكل كبير و فعال في إجخاذ اللسازاث في املؤطظت ،-  4  

ٌعخبر املدكم الجىهس ألاطاس ي في عمليت الخدكيم ،-  5  
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ٌعخمد الخدكيم على معاًير ًجب جىفسها في املدكم منها الخأهيل العلمي و املنهي ، أخالق املهىت ، الخبرة و -  6

 إلالتزام باللىاعد ،

للمدكم حلىق ًخمخع بها ، كما عليه واحباث و مظؤولياث ،-  7  

.حظعى املؤطظت إلى جحليم إطتراججيتها مً خالل جحليم مسدودًت فعالت -  8  

:إلاقتراحات   

مً خالل دزاطتي لهاذا املىضىع جمكىذ مً الىضىل إلى بعض إلاكتراحاث و الخىضياث التي حظاعد املؤطظت 

:مظخلبال   

ضسوزة جىفس مدكم داخلي باملؤطظت ،- 1  

د مً جسكيزهم و فعاليتهم عىد الليام -  2 جىفير املىازد املادًت و ألادواث املخخلفت التي حظاعد املدكلين و جٍص

 بمهامهم ،

س النهائي للمدكلين الداخليين ،-  3 ضسوزة إلاهخمام بالخىضياث و إلاكتراحاث التي جىدزج ضمً الخلٍس  

، (غير املعسكل لليشاط  )جىفير  الجى  السكابي الفعال -  4  

الظعي إلى جبني ظسق و هماذج زكابيت حدًثت ،-  5  

ت هظام السكابت الداخليت -  6 .إجباع طياطت الجسد الفجائي مً أحل جلٍى  

:آفاق البحث   

:و ًمكً بنهاًت هرا البحث أن هلفذ الىظس لبعض الىلاط الجدًسة بالدزاطت و هي   

أثس الخدكيم الداخلي في الخلليل مً املخاظس املىاحهت ،- 1  

ادة إطخلالليت الخدكيم الداخلي ،و ما مدي اطخفادة املؤطظت منها -  2 .دوز لجان الخدكيم في ٍش  
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  .2005 مارص 09 و 08وركلت ، 



:امللخص   

في ظل الخطىزاث الساهنت و املليئت بالفسص و التهدًداث شادث حاجت املؤسساث إلى الحصىل على املعلىمت 

و من بين أهم ألاساليب التي حساعد في الخأكد من . الاقخصادًت املناسبت التي جحقق لها الخميز عن املنافسين 

 . دقت املعلىماث هى الخدقيق املحاسبي و بالخصىص الخدقيق الداخلي 

لرا نهدف من خالل هره الدزاست إلى معسفت كيف ٌعمل الخدقيق الداخلي بجميع مقىماجه في جسشيد عمليت 

اجخاذ القسازاث في املؤسست ، حيث حعخمد املؤسساث على وظيفت الخدقيق الداخلي الري ٌساعدها على 

الخحكم في إدازتها بشكل فعال ، فدسعى دائما إلى جبني أهظمت زقابيت جؤهلها إلى جحقيق أهدافها إلاستراجيجيت 

فكان برلك للخدقيق الداخلي دوز كبير في جحسين مسدودًت املؤسست ألامس الري جعلها جحقق هخائج مخالحقت 

إال أن ذلك ال ًنفي وجىد هقائص ًجب على املؤسساث العمل على جدازكها ، بحيث أهه ال جصال وظيفت 

ت و الخقنيت   .الخدقيق الداخلي مطبقت بصىزة غير مكخملت من حيث املىازد املادًت و البشٍس

. جدقيق ، جدقيق داخلي ، املسدودًت: الكلمات املفتاحية   

Résumé : 

Avec l’évolution actuelle , qui offre à la foi s d’opportunités et des menaces , le besoin des 

entreprises a l’accès a une information économique , plus précises et plus rapide , devient plus 

urgent qu’avant , afin de prendre les décisions appropriées qui oboutissent à se distinguer par 

rapport aux autres concurrent . 

Parmi les méthodes les plus importantes qui aident à assures l’exactitude de l’information est 

l’audit , en particulier l’audit interne . 

Ainsi , nous visons à travers cette étude à savoir comment le travail de l’audit interne , avec toutes 

ses composante , contribue à la rationalisation du processus de prise de décisions au sein de 

l’entreprise aussi les entreprises se basent sur la mise en œuvre de l’audit interne , qui lui permet 

éventuellement à bine contrôler la gestion , en cherchant toujours à adopter des systèmes de 

contrôle pour atteindre ses objectifs stratégiques . l’audit interne joue –t-il ainsi un rôle majeur 

dans améliorer la rentabilité entreprise , ce qui lui permettra de réaliser des résultats positifs . 

cependant ,on constate qu’il y a encore des lacunes à remédier par l’entreprise , en raison de la 

mise en application incomplète et non généralisée en termes de ressources matérielles ,humaines 

et techniques . 

Les mots clé : Audit , Audit Interne , Rentabilité . 
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