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 "قل اعملوا فيسرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون"

 .105: صدق اهلل العظيم      سورة التوبة

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال يطيب اللحظات إال بذكرك 
 .وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهلل جل جالله

 .إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل 
 .افتخار إلى والدي العزيز مبارك

إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان إلى القلب الدافئ و الصدر الرحيم إلى من 
فارق النوم جفونها لتراعني وحرمت نفسها لترضيني إلى من رسمت شعار النجاح على قلبي أمي 

 .الحبيبة

إلى من قاسمني الحياة حلوها ومرها، وشاركني السعادة في كل لحظاتها إلى آمين سري، إلى 
 .لك رفعة الجبين كنت لي خير معين زوجي سعيد. من رأى التفاؤل بعينه والسعادة ضحكته

إلى الوجه المنعم بالبراءة ولمحبتك أزهرت أيامي وتفتحت براعم الغد ابني العزيز اياد عبد 
 .اإلله

إليكم تحلو بالوفاء وتميزوا بالعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت برفقتهم 
 .في دروب الحياة إخوتي عبد القادر، سيد أحمد، ياسين، وصال

 .أحبكم جميعا   حفظكم اهلل ورعاكم
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: الخاثمة

 مً خالل الدزاطت التي كمذ بها جبين أن مهمت الخحليم جحخاج إلى جىفس صفاث ذاجيت ومهازاث شخصيت 

ومعسفت واطعت وإملام جام باملبادئ املحاطبت املخعازف عليها وبأهظمت املحاطبت املاليت التي ًلىم بفحصها اهخلاليا مً 

. أحل إعطاء زأي فني محاًد ًىضح فيه الصىزة الحليليت لللىائم املاليت إذا كاهذ مطابلت للمبادئ املحاطبت

باإلضافت إلى ذالك ًبين املسكص املالي للمؤطظت مدعما زأًه بأدلت والبراهين هرا مً حهت أما مً حهت أخسي 

س الاجخاذ كسازاتها وزطم بياهتها ومً بين  فان الخدكيم ًخدم عدة طىائف حظخخدم اللىائم املاليت وحعخمد على جلٍس

ً وزحال ألاعمال والهيئاث الحكىميت واملظاهمين وذلك في ظل الظسوف الاكخصادًت لكىنها  هره الطىائف املظدثمٍس

س طليمت مً خالل الخعبير الدكيم والظليم للحظاباث الخخاميت وهره . جدفع املسكص املالي خاصت عىدما جكىن الخلاٍز

س ًلدمها املدكم طىاء كان داخلي وخازجي حيث جلىم الجهاث املخخصت بخعيين هرا ألاخير باجخاذ إلاحساءاث  الخلاٍز

الخصحيحيت الالشمت طىاء كان ذلك ًخص الخصحيح ألاخطاء أو جلدًم الحلىل والاكتراحاث مً احل جفادي الاخخالض 

والغش أو جلدًم كسازاث مظخلبليت إلدازة حىل كضاًا ذالك الطابع املالي مثل السكابت والخلدًساث وهره ألاهداف 

حظعى لخحظين هخائج املؤطظت ومىه هجد أن الخدكيم أحد العىامل املؤثسة في املسدودًت ألن املالحظاث التي ٌعطيها 

. املدكم حظاعد في اجخاذ اللسازاث الصائبت وبخالي ازجفاع فعاليت املؤطظت إلى ألاحظً

: ومىه هخىصل إلى الىخائج الخاليت

مس الخدكيم بعدة جطىزاث وعسف عدة مفاهيم إذن فهى علم كائم بدالت .1

. ًخىفس الخدكيم على عدة معاًير التي ٌظخعين بها املدكم ألداء مهمخه كما ٌشمل كل أهىاع مخخلفت.2

ضسوزة وحىد املدكم في املؤطظت مهما كان هىع وشاطها .3

ٌعخبر املدكم الجىهس ألاطاس ي في عمليت الخدكيم .4

. الخدكيم الجيد ًؤدي إلى ازجلاء بفعاليت املؤطظت.5

ت مثل الخأهيل العلمي واملنهي و أخالق املهىت الخبرة والتزام .6 ٌعخمد املدكم على معاًير ًجب جىفسها وهي ضسوٍز

. باللىاعد

. املسدودًت ليظذ هدف بل غاًت حظعى مً وزائها املؤطظت إلى جحليم إطتراجيجيتها.7

: الاقتراحات

مً خالل دزاطتي لهرا املىضىع جمكىذ مً الىصىل إلى بعض الاكتراحاث والخىصياث التي حظاعد املؤطظت 

. مظخلبال
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ضسوزة جىفس مدكم داخلي باملؤطظت .1

ت هظام السكابت الداخليت  .2 إجباع طياطت الجسد الفجائي مً أحل جلٍى

ييت للعمال.3  .وضع بسامج ودوزاث جكٍى
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 ثمهيد

ب  وحسجُل   ,ًيخهي غمل اإلاداظب ًبذؤ غمل اإلاذنو مً خُث   قبػذ اهتهاء اإلاداظب مً ججمُؼ و جبٍى

ًإحي دوس اإلاذنو  في الخٌم غً مذي ظالمت هزه الػملُت , اإلاػلىماث اإلاخػلهت بالػملُاث الىاججت غً وشاؽ اإلاؤظعت

 .وخلىها مً ألاخؿاء وسبما الخالغباث في البُاهاث اإلاداظبُت ويزا في السجالث الخخامُت في جهاًت الذوسة اإلاالُت

اث,  ؤخزث مهىت الخذنُو خحزا يبحرا مً الاهخمام في ونخىا الخالي قػلى الشؾم , هظشا إلاا لها مً ادواس غلى غذة معخٍى

ًان  ًىظش إليها غلى ؤجها مهىه جٌدعب بالخمشن  قهـ  ب  لًٌ بدٌم حشػبها يىدُجت للخىظؼ ,مً ؤهه ولىنذ نٍش

ًان البذ مً إؾاس هظشي ًدٌمها, الانخطادي و يبر حجم اإلاؤظعاث جضاًذث الخاحت إليها بدُث ؤضذسث مخخلل , و

ًادًمُت حملت  مً اإلاكاهُم وألاهذاف وختى اإلاػاًحر مداولت  بذلَ خطش  الجاهب الىظشي قيها  .الهُئاث الخٍىمُت وألا

بدُث ,  الىظشي إلاهىت الخذنُولإلؾاسظإخاُو في هزا الكطل الخؿشم , و اهؿالنا مما ظبو,  للذساظت بخكطُل ؤيثر

 :نعمخه إلى زالزت مباخث

 ُ  مذخل مكاهُمي للخذنُو اإلاداظبي:    اإلابدث ألاو

 قشوع و مػاًحر الخذنُو والتزاماث اإلاذنو:    اإلابدث الثاوي

معاس جىكُز غملُه الخذنُو :  اإلابدث الثالث 
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ٌل  مدخصلملاهيميلالحدكيمل ملحاشبي:ل ململححل ألا

وبخؿىس الخُاة الاحخماغُت و ,  جإزشث مهىت الخذنُو اإلاداظبي بمخخلل الظشوف التي غاٌشتها غلى مش الػطىس 

هظشا  , بدُث إن اإلاخدبؼ للخؿىساث التي شهذتها ًمٌىه ؤن ًالخظ حجم الاهخمام اإلاتزاًذ الزي خظُذ به, الانخطادًت

, للذوس الٌبحر الزي لػبخه وجلػب في الخهذم والىمى لٍل الىخذاث الانخطادًت بشٍل خاص واإلاجخمؼ غلى وحه الػمىم

ومذ ألاؾشاف باآلساء اإلاخخلكت التي حػخبر 

 .لمد لخيصلأشاشيةلاللس ز تل ملس دل ثخاذها

وخاولذ جدذًذ إؾاس هظشي ًطىن مهىت , ظاًشث مخخلل اإلاىظماث والهُئاث الىضُت هزه الخؿىساث

الث نذ جىػٌغ  ظلبا غلى الجاهب الػملي وغلى حىدة ومطذانُت هزه اإلاهىت, الخذنُو . جكادًا ألي جإٍو

خي الخذنُو ومً جم الخؿشم إلى , ؤهمُخه وؤهذاقه,  يخدلُل إلاا ظبو ظإجؿشم  ؾبػا في هزا اإلابدث إلى الخؿىس الخاٍس

 .ؤهىاغه

ٌل    احملوزل احازيخيلالحدكيم:ل ململللل ألا

 حعخمذ مهىت الخذنُو وشإتها مً خاحت ؤلاوعان إلى الخدهو مً صخت البُاهاث اإلاداظبُت  اإلاعخػملت في 

مخخلل , و نذ ظهشث هذه الخاحت ؤوال لذي الخٍىماث,و الخإيذ مً مذي مؿابهت جلَ البُاهاث للىانؼ, اجخار  نشاساجه

الث  اإلاىظماث والهُئاث الىضُت هزه الخؿىساث وخاولذ جدذًذ إؾاس هظشي ًاظىوي مهىه الخذنُو جكادًا في إي جدٍى

ههؿُه ظلبا غلى الجاهب الػملي وغلى حىده ومطذانُت هزه اإلاهىت جدلُل إلاا ظبو اظاث ؾبػا في هزا اإلابدث إلى 

خي الخذنُو ؤهمُخه وؤهذاقه ومً جم الخؿشم إلى ؤهىاغه  .الخؿىس الخاٍس

ًاهذ حعخخذم اإلاذنهحن و للخإيذ   حن والُىهان  خُت غلى ؤن    خٍىماث  نذماء اإلاطٍش خُث جذُ الىزابو الخاٍس

ًان اإلاذنو ونتها ٌعخػمل الهُىد اإلاثبخت بالذقاجش والسجالث للىنىف غلى مذي صختها, مً صخت  الخعاباث الػامت , و

  1 ومػىاها ٌعخمؼ" AUDIRE"   مً الٍلمت الالجُيُت     ةمشخو" AUDIT" وهٌزا هجذ ؤن ًلمه جذنُو 

 ملهومل احدكيمل:ل ململللل اثاوي

 :جعسيفل احدكيمل ملحاشبي

ش , الخذنُو اإلاداظبي هى غلم ًخمثل في مجمىغت مً اإلابادا واإلاػاًحر التي حشخمل الكدظ والخدهُو والخهٍش

ؤما .قالكدظ ٌػني قدظ ؤهظمت الشنابت الذاخلُت و البُاهاث واإلاعدىذاث والخعاباث والذقاجش الخاضت   باإلاؤظعت

شها لىخابج  الخدهُو قىػني به مذي جمثُل اإلاشيض اإلاالي للىغػُت اإلاالُت للمؤظعت في قترة صمىُت مػُىت ومذي جطٍى

ػخبر الكدظ والخدهُو غملُخان  مترابؿخان و هما اللخان جمًٌ اإلاذنو  ؤغمالها مً سبذ ؤو خعاسة غً جلَ الكترة َو

ش وهى خخام غملُت ,مً  إبذاء سؤًه في ألاخحر ش قهى ًخمثل في بلىسة هخابج الكدظ والخدهُو وإزباتها في جهٍش ؤما  الخهٍش

وهزا باخخالف الهُئاث وألاؾشاف الطادسة , الخذنُو لهذ حػذدث الجىاهب التي جم الخؿشم إليها في حػاٍسل الخذنُو

 .إال ؤجها جطب في هكغ الهذف,وسؾم الاخخالف الشٌلي بحن هزه اإلاكاهُم , غنها

ٌُت -1   American Accounting Associattionحاء حػٍشل حمػُت اإلاداظبت ألامٍش

 2 :للخذنُو يما ًلي 

                                                           
ت و الػملُت)خالذ ؤمحن غبذ هللا، غلم الخذنُو الخعاباث  -1  18.17 ص 2000، الؿبػت ألاولى، داس وابل لليشش، ألاسدن، (الىاخُت الىظٍش
ت و الخؿبُو ، الٌخاب  -2 ب و مشاحػت ؤخمذ خامذ حجاج، يماُ الذًً ظػُذ اإلاشاحػت بحن الىظٍش ولُام جىماط، ؤمشظىن هىٍي، حػٍش

خ لليشش  العػىدًت   18 ن ص 1997ألاُو داس اإلاٍش
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ت  ولُام جىماط ؤماسط مهىتي حػٍشل ومشاحػه اخمذ خامذ حجاج يماُ الذًً ظػُذ اإلاشاحػت بحن الىظٍش

خ لليشش العػىدًت   18 هىن ضكده 1977والخؿبُو الٌخاب ألاُو داس اإلاٍش

التي جخػلو بيخابج , الخذنُو  هى غملُت مىظمت ومىهجُت لجمؼ وجهُُم ألادلت والهشابً بشٍل مىغىعي" 

و جبلُـ ألاؾشاف , ورلَ لخدذًذ مذي جىاقو وجؿابو بحن هزه الىخابج واإلاػاًحر اإلاهشسة, ألاوشؿت وألاخذار الانخطادًت

" اإلاػىُت بيخابج اإلاشاحػت

إحشاءاث مىظمت ألحل الخطُى غلى ألادلت  ":همالعسفل ثحادل ملحاشملينل مسيىيونل احدكيملعلىل هه.2 

,  وجهُُمها بطىسة مىغىغُت, اإلاخػلهت باإلنشاساث ؤو  ألاسضذة  الانخطادًت وألاخذار

  1".وإًطاُ الىخابج إلى اإلاعخكُذًً, لخدذًذ دسحت الػالنت بحن هزه الانشاساث ومهُاط مػحن

 :ًمىنل شحخالصلمالًليل,منلخالٌل احعسيلين

 ,وبالخالي هي نابمت غلى مخؿـ معبو,  غملُت الخذنُو غملُت  مىظمت

ًبني اإلاذنو سؤًه مً خاللها خُى غذالت الهىابم اإلاالُت ,  ٌشترؽ في غملُت الخذنُو حمؼ ؤدلت و نشابً  إزباث

 ,ؤي ؤن جخم بطكت مىغىغُت بػُذا غً ؤي جدحز , مً غذمها و ؤن ًلتزم اإلاذنو  الخُاد في حمػه لألدلت

والزي ٌػخبر اإلاطذس , ؤن جخػذي غملُت الكدظ اإلاػلىماث اإلاهذمت في الهىابم الى قدظ الىظام اإلاداظبي

 .لهزه اإلاػلىماث

 بالخالي ًمًٌ ضُاؾت  حػٍشل بعُـ وشامل للخذنُو غلى اهه

للخإيذ مً صخت ومطذانُت اإلاػلىماث اإلاالُت , ًهىم به شخظ مدترف ومعخهل, قدظ اهخهادي مخؿـ "

ًذلي مً خالله اإلاذنو بشؤي قني مداًذ و مىغىعي مذغم بإدلت و , اإلاهذمت مً ؾشف اإلاؤظعت و يذا الىظام اإلاداظبي

ش " نشابً إزباث في جهٍش

 :يما هالخظ مً الخػاٍسل العابهت ؤجها سيضث غلى زالر ههاؽ ؤظاظُت هي

التي جم حسجُلها وجدلُلها , للخإيذ مً صخت وظالمت الػملُاث, ًهطذ به قدظ   البُاهاث والسجالث:   الحص-1

بها ؤي قدظ الهُاط  الٌمي ؤو الىهذي لألخذار الانخطادًت الخاضت بيشاؽ اإلاؤظعت  .وجبٍى

ًهطذ به الخٌم غلى مذي ضالخُت هخابج ألاهظمت الكشغُت للىظام ؤلاداسي يإداة  للخػبحر العلُم  لىانؼ :  اححليم- 2

 .وغلى مذي جمثُل اإلاشيض اإلاالي للىغػُت الخهُهُت للمؤظعت في قترة صمىُت  مػُىت, اإلاؤظعت

قُما , ًيخظش مً خاللهما جمٌحن اإلاذنو مً إبذاء سؤي قني مداًذ,  وشحر  إلى ؤن الكدظ والخدهُو غملُخان مترابؿخان

ًاهذ غملُت الهُاط لألخذار الانخطادًت ادث إلى اوػٍاط ضىسة صخُدت وظلُمت لىدُجت ومشيض اإلاؤظعت  إرا 

 .الخهُهي

ش مهذم إلى  ألاؾشاف اإلاػىُت:ل احلسيس-ل3 ًاهذ داخل , ًهطذ به بلىسة هخابج الكدظ والخدهُو في شٍل جهٍش ظىاء 

ش هى الػملُت ألاخحرة مً الخذنُو , اإلاؤظعت ؤو خاسحها ووعخؿُؼ ؤن ههُى بان الخهٍش

 .وزمشجه

 أهد فلألال هميةل احدكيم:ل ململللل اثااح 

خي للخذنُو :أهد فل احدكيم  قهذ ضاخب هزا الخؿىس جؿىس في ألاهذاف , يما ؤظلكذ الزيش في اؾاس الخؿىس الخاٍس

مًٌ جىغُذ رلَ مً , إغاقت إلى دسحت الاغخماد غلى هظام الشنابت الذاخلُت, ويذا غلى معخىي الخدهو و الكدظ ٍو

 :خالُ الجذُو الخالي

                                                           

20قادي الخمُم، مشحؼ ظابو جم ريشه،  ضكده -  1  
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لزكمل   احملوزل احازيخيلألهد فل احدكيمل:ل(1-1)جدألٌا

 

معخىي الخدهو ؤو   الهذف مً الخذنُو  الكترة

 الكدظ

   ؤهمُت الشنابت الذاخلُت

 ؾحر مهمت جكطُلي ايدشاف الؿش والاخخالط 1850نبل 

ايدشاف الؿش والخؿإ  1850..1905

 والاخخالط

بػؼ الاخخباساث جكطُل 

 مبذؤ

 ؾحر مهمت

 جدذًذ غذله اإلاشيض اإلاالي  1905..1933

 وايدشاف الؿش والخؿإ

 دسحه اهخمام بعُؿت قدظ اخخباسي جكطُلي

 جدذًذ غذله اإلاشيض اإلاالي  1933..1940

 وايدشاف الؿش والخؿإ

 بذاًت الاهخمام  اخخباسي 

 جدذًذ غذله اإلاشيض اإلاالي  1940..1960

 وايدشاف الؿش والخؿإ

 اهخمام نىي وحىهشي   اخخباسي 

مشانبه الخؿـ جهُُم   ختى آلان 1960

هخابج ألاغماُ جدهُو 

الشقاهُت الاحخماغُت 

 وؾحرها

ه للبذء في   اخخباسي  ؤهمُت حىهٍش

 غملُه الخذنُو

ت )جذنُو الخعاباث اإلاػاضش, ؾعان قالح اإلاؿاسهه: اإلاطذس  .182ص , 2006, ألاسدن,داس اإلاعحرة لليشش , (الىاخُت الىظٍش

 

مً اإلاالخظ ؤن الكترة التي ضاخبتها جؿىساث غلى معخىي الهذف مً الخذنُو هي الكترة التي ؤغهبذ الثىسة 

ًاث الٌبري التي حؿحر وشاؾها غً ظابهاتها مً , الطىاغُت ًاهذ بمثابت ههؿت الخدُى التي  اهبثو غنها ظهىس الشش والتي 

ًاث راث وشاؾاث مخىىغت ووظابل مخخلكت ملٌُت  مىكطلت غً ؤلاداسة  .رلَ اليشاؽ البعُـ إلى شش

ًان للهػاء الاهجلحزي في جلَ الكترة دوس هام في جؿىس ؤهذاف الخذنُو الػباسة اإلاشهىسة , ولػل الذلُل غلى رلَ,  يما 

والتي وضل قيها اإلاذنو بإهه ًلب خشاظت ولِغ ًلب را خاظت , 1986 خلج الهؿً ظىت ة في نط يLopaseللهاض ي 

ت النخكاء ؤزش اإلاجشمحن واإلاؿضي مً هزه الػباسة ؤن الهذف ألاظاس ي مً غملُت الخذنُو لِغ ايدشاف  1 .شم نٍى

ت لػملُت الخذنُو, ألاخؿاء ؤو الؿش  .و إهما ًظهش رلَ يىدُجت زاهٍى

 

ش اإلاالُت حػبر بطىسة ضادنت ,  غمىما قان هذف جذنُو الخعاباث هى إغؿاء  سؤي قني مداًذ غً ًىن الخهاٍس

 . غً اإلاشيض اإلاالي و هخابج ؤغماُ الكترة للمؤظعت مدل الخذنُو

 .الخذًثت ؤو اإلاخؿىسة,الخهلُذًت : يما ًمًٌ جدذًذ ؤهذاف الخذنُو بمجمىغخحن ؤظاظِخحن

                                                           

10ص,  1998,ألاسدن, داس اإلاعخهبل, ألاضُى الػلمُت والػملُت لخذنُو الخعاباث, خلُل مدمىد الشقاعي, خالذ ساؾب الخؿُب-  1  
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  هد فل احلليدًة*1 

 أهد فلزئيصية-لأ

 .و مذي الاغخماد غليها, الخدهو مً صخت و دنت وضذم البُاهاث اإلاداظبُت اإلاثبخت بالذقاجش -

ت  ال غً مذي مؿابهت الهىابم اإلاالُت اإلاشيض اإلاالي -  .ابذاء  سؤي قني مداًذ ٌعدىذ غلى ؤدلت نٍى

 أهد فلفسعية-لب

 .ايدشاف ما نذ ًىحذ في السجالث والذقاجش مً ؾش -

 .جهلُل قشص اسجٍاب ألاخؿاء والؿش في وغؼ غىابـ وإحشاءاث جدُى دون رلَ -

ت - ش وسظم العُاظاث ؤلاداٍس واجخار الهشاساث خاغشا  , اغخماد ؤلاداسة غلى الخذنُو ٌعاغذ غلى جهٍش

. ؤو معخهبال

. ؾمإهت  معخخذمي الهىابم اإلاالُت وجمٌُنهم مً اجخار  الهشاساث اإلاىاظبت الظدثماساتهم- 

بت -   .مػاوهه دابشة الػشابب في جدذًذ مبلـ الػٍش

ش اإلاخخلكت ومأل  الاظدثماساث للهُئاث الخٍىمُت إلاعاغذة اإلاذنو -  . جهذًش الخهاٍس

  هد فل لحدًثةلأألال ملحملوزة*ل

 وجدذًذ الاهدشاقاث وؤظبابها وؾشم مػالجتها, ومذي جدهُو ألاهذاف, مشانبت الخؿـ ومخابػت   جىكُزها. 

 جهُُم هخابج ألاغماُ وقها لألهذاف اإلاشظىمت. 

 و مىؼ ؤلاظشاف في حمُؼ هىاحي اليشاؽ, جدهُو ؤنص ى يكاًت إهخاحُت ممٌىت جدهُو ؤنص ى نذس , غً ؾٍش

 .ممًٌ مً الشقاهُت ألقشاد اإلاجخمؼ

 :هىاى ؤهذاف ؤخشي غملُت ومُذاهُت هزيش منها ما ًلي,  باإلغاقت إلى ألاهذاف الػامت التي جؿشنىا لها

 (الاففاح)عسضل الو ئمل-1ل

 حهذف اإلاذنو مً خالُ هزا البىذ إلى الخإيذ مً ؤن اإلاؤظعت جهُذث بما جىظ غلُه اإلاػاًحر واإلابادا 

قػال غً نُاط دسحت الثباث في , اإلاداظبُت اإلاهبىلت نبىال غاما  والؿشم والعُاظاث اإلاداظبُت اإلاخبىاة مً نبلها

ش خُى هزه اإلاشاهذ اإلاشجبؿت بالىانؼ الكػلي , جؿبُو هزه الؿشم مً قترة إلى ؤخشي  مما ًجبر  اإلاذنو غلى الخهٍش

 .1للمؤظعت واإلاؤزشة غلى دسحت مطذانُت غىاضش الهىابم اإلاالُت اإلاكدىضت  و اإلاػلً غليها

  اشموايةلأألال اىماٌ-لأ

 ٌػني ؤن ًل الػملُاث نذ جم حسجُلها مً ؾشف اإلاؤظعت ونذ خذوثها دون ؤي اظخثىاءاث و ختى ًخإيذ 

ورلَ بؿشع جىقحر مػلىماث مداظبُه شاملت حػبر غً ,اإلاذنو مً رلَ غلُه الاؾالع غلى ًل الذقاجش والسجالث 

 .وغػُت اإلاؤظعت

ل اوجودلألاثحلم-لب

.  ؤي ؤن ًخإيذ اإلاذنو مً ؤن حمُؼ الػىاضش الىاسدة في اإلاحزاهُت مً ؤضُى وخطىم مىحىدة قػال

 

 

 

                                                           
دًىان اإلاؿبىغاث ,(ؤلاؾاس الىظشي و مداظبت الخؿبُهُت )مدمذ التهامي ؾىاهش ومعػىد ضذًهي، اإلاشاحػت وجذنُو الخعاباث،- 1

  16 ص 2003بً غٌىىن ,الجامػُت
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  مللىيةلألا ملدًوهية-لج

و الىزابو الهاهىهُت مً ملٌُت اإلاؤظعت لٍل ألاضُى الىاسدة  في   هىا ًجب غلى اإلاذنو ؤن ًخإيذ غً ؾٍش

و اإلاطذناث مثال, و ؤن الذًىن اإلاعخدهت قػال ألؾشاف ؤخشي , اإلاحزاهُت  ونذ جٍىن هزه الاخحرة غً ؾٍش

  احلييم

هه غلى اإلاذنو الخإيذ مً ًىن ًل الػملُاث اإلاداظبُت جم جهُُمها وقها للمبادا اإلاداظبُت ؤٌػني هزا اإلابذؤ 

 .اإلاخػاسف غليها، مؼ زباث ؾشم الخهُُم مً دوسة  الخشي 

 : بد ءلز يلفني-لنل 

الهذف ألاظاس ي إلاذنو الخعاباث هى إغؿاء سؤي قني مداًذ مذغم بإدلت و نشابً ازباث خُى غذالت جمثُل   

 . الهىابم اإلاالُت اإلاذنهت للمشيض اإلاالي و هدُجت ألاغماُ

   

  1لزلَ ًيبػي غلُه في إؾاس غملُه الخذنُو الهُام بالكدظ والخدهو مً الػىاضش الاجُت

 .الخدهو مً ؤلاحشاءاث و ؾشم اإلاؿبهت -

 . مشانبه غىاضش ألاضُى والخطىم -

 . جهُُم الهٍُل الخىظُمي -

 .الخإيذ مً الدسجُل العلُم للػملُاث -

 .الخإيذ مً الدسجُل   لٍل ألاغباء والىىاجج التي جخظ العىىاث العابهت -

 . مداوله الٌشل غً خاالث الؿش، الخالغباث، وألاخؿاء -

 .جهُُم الاهذاف والخؿـ -

 :أهميةل احدكيم

ًاهذ ؤؾشاف   إن ؤهمُت الخذنُو جخمثل في ًىهه وظُله جخذم  حهاث يثحرة راث مطلخه مؼ اإلاؤظعت، ظىاء 

ومً بحن  داخلُه ؤو خاسحُت، إر حػخمذ إلى خذ يبحر غلى البُاهاث اإلاداظبُت الجخار نشاساث وسظم خؿـ معخهبلُت،

 :اإلاعخكُذًً مً الخذنُو هجذ

:لإد زةل ملؤشصة -1

حػخمذ إداسة اإلاؤظعت غلى الخذنُو بشٍل يبحر خاضت في غملُت الخخؿُـ اإلاعخهبلي لخدهُو ؤهذاقها اإلاعؿشة 

معبها، وبالخالي قان مطادنت اإلاذنو غلى نىامها ظُمىدها دسحه يبحره مً الثهت 

ذ مً معبت الاغخماد غليها، يما ٌػخبر مكخاح الخٌم غلى معخىي  .  ؤغػاء ؤلاداسةؤداء و ًٍض

 

ل

 

 

 

 

                                                           
1 - BELAIBOUD Moktar, guide pratique d’audit financier et comptable.maison des livre, ALGER 1986. P 22 
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:   ملالنلألا ملصاهمين

ًاث اإلاعاهمت راث الامخذاد ؤلانلُمي واهكطاُ ؤلاداسة غً اإلاالى غضص مً اهمُت الخذنُو،  إن ظهىس شش

ش مذنو  قٍان ال بذ مً ؾشف ًػمً الدعُحر اإلاثل ألمىاُ اإلاعاهمحن ومىؼ خذور اخخالط وجالغباث، يما ان جهٍش

ً حذد ًػمً لهم ؤيبر غابذ ممًٌ  1الخعاباث ٌعاهم في حلب معدثمٍش

:   اد ئىينلألا ملوزدًن-3

هىمىن بخدلُلها إلاػشقت اإلاشيض اإلاالي والهذسة  ش اإلاذنو بصخت وظالمت الهىابم اإلاالُت، ٍو ٌػخمذ هؤالء غلى جهٍش

.  ويزا دسحت العُىلت لذي اإلاؤظعت، ما ًػمً لهم جدطُلهم لخهىنهم لذي اإلاؤظعت2غلى الىقاء بااللتزام

:   ازبائن-4

ت الىخذة الانخطادًت، وخاضت غىذ اسجباؾهم  دت باإلاػلىماث ًىدطش بمػشقت اظخمشاٍس اهخمام هزه الشٍش

ًاهىا مػخمذًً غليها يمىسد سبِس ي وؤظاس ي للبػاغت او اإلاىاد ألاولُت لت الجل، وإرا   3مػها بمػامالث ؾٍى

:   اعاملين-5

هم اإلاجمىغاث اإلامازلت لهم مهخمىن باإلاػلىماث اإلاخػلهت باظخهشاس وسبدُت ؤسباب غملهم، يما ؤجهم مهخمىن 

. باإلاػلىماث التي جمٌنهم مً جهُُم نذسة اإلاششوغاث غلى دقؼ مٍاقأتهم ومىاقؼ الخهاغذ وجىقش قشص الػمل

:   املىونلألا ملؤشصاتل كس ضل خسرل-6

بؿشع جىظُؼ وشاؾاتها ؤو إلاىاحهت غعش مالي، جلجإ اإلاؤظعاث إلى الهشوع مً اإلاؤظعاث اإلاالُت، ؾحر ؤن 

ش مذنو  هزه ألاخحرة غليها مػشقت دسحت الخؿش ومػشقتها لهذسة اإلاؤظعاث غلى العذاد معخهبال، وحػىد في رلَ إلى جهٍش

. الخعاباث الزي ًؤيذ ضذم الهىابم اإلالُت وجمثُلها للمشيض اإلاالي للمؤظعت

:   اهيئاتل لحىومية-7

حػخمذ بػؼ ؤحهضة الذولت غلى البُاهاث التي جطذسها اإلاششوغاث في الػذًذ مً ألاؾشاع، منها اليشاؽ 

. الانخطادي ؤو سظم العُاظاث الانخطادًت للذولت ؤو نشع الػشابب وهزه حمُػا حػخمذ غلى بُاهاث وانػُت وظلُمت

جٍىن  (اإلاطلخت الػامت ) ؤن ؤهمُت الخذنُو 2002ونذ بُيذ لجىت الاجداد الذولي للمداظبحن، غىذ إضذاس اإلاػاًحر غام 

: في

ت العلُمت، * ٌعاغذ في وغؼ الهشاساث ؤلاداٍس

بي * ٌعاغذ خبراء الػشابب في بىاء الثهت والٌكاءة غىذ الخؿبُو الػادُ للىظام الػٍش

                                                           
 دًىان اإلاؿبىغاث  (الاؾاس الىظشي، ومداظبت الخؿبهُت)مدمذ تهامي ؾىاهش ومعػىد ضذًهي، اإلاشاحػت وجذنُو الخعاباث -  1
 .12خالذ ساؾب الخؿُب، خلُل مدمىد الشقاعي، ألاضُى الػلمُت والػملُت لخذنُو الخعاباث، مشحؼ ظابو، ص - 2
ش ي، دساظت خُى دوس مشانب الخعاباث ومعؤولُاجه في جلبُت اخخُاداث معخخذمي نىابم - 3 غبذ الطمذ هجم الجػكشاي، اًاد سشُذ الهَش

 .2006مالي، اإلاػهذ الػشبي للمداظبحن الهاهىهُحن، حامػت بؿذاد، 
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. اظخؿالُ مىاسد اإلاؤظعاث بٌكاءة وقػالُت*

أهو عل احدكيمل:ل ململللل اس بع

ت التي ًىظش إلُه منها، إال ؤن رلَ ال ٌؿحر مً حىهش  هىاى ؤهىاع غذًذة للخذنُو اإلاداظبي، جخخلل والضاٍو

: غملُت الخذنُو، وظىهىم بذساظت اهىاع الخذنُو غلى الىدى الخالي

منلحيحل از مل-أ

 (حجم الاخخباساث)مً خُث مذي الكدظ -ب

مً خُث جىنُذ غملُت الخذنُو -ج

مً خُث هؿام غملُت الخذنُو -د

مً خُث الهابم بػملُت الخذنُو -ى

منلحيحل از مل الاهوويل-أ

ًىهعم الخذنُو مً خُث ؤلالضام الهاهىوي إلى هىغحن، جذنُو إلضامي، وجذنُو اخخُاسي 

:   احدكيمل از مي.لأألاال

ًدخم الهاهىن الهُام به، خُث ًلضم اإلاؤظعت بػشوسة حػُحن مذنو خاسجي لخذنُو خعاباتها واغخماد 

ترجب غً غذم الهُام به ونىع اإلاخالل جدذ ؾابلت الػهىباث اإلاهشسة  1الهىابم اإلاالُت الخخامُت لها، ٍو

:   احدكيملالاخحيازيل.جاهيا

هي غملُت الخذنُو ؾحر اإلالضمت بها هىن وجٍىن بؿلب مً إداسة اإلاؤظعت ؤو ماليها، وجٍىن واحباث اإلاذنو هىا 

ًاث ألاشخاص نذ ًخم  مدذدة وقها الجكانه اإلاعبو مؼ الؿالب لػملُت الخذنُو، قكي اإلاؤظعاث الكشدًت وشش

الاظخػاهت بخذماث مذنو خاسجي لخذنُو خعاباث اإلاؤظعت واغخماد نىابمها اإلاالُت الخخامُت، هدُجت للكابذة التي 

ًاء غلى صخت اإلاػلىماث اإلاداظبُت غً هخابج الػماُ واإلاشيض اإلاالي، والتي جخخز  جخدهو مً خُث اؾمئىان الشش

َ حذًذ ًاء سخاضت في خالت اهكطاُ ؤو اهػمام شٍش اما في خالت اإلاؤظعاث الكشدًت، . يإظاط الخدذًذ خهىم الشش

قىحىد اإلاذنو ٌػؿي الثهت للمالَ في دنت البُاهاث اإلاعخخشحت مً الذقاجش وجلَ التي جهذم إلى الجهاث الخاسحُت 

 2وخاضت مطلخت الػشابب

 

 

                                                           
 .46، ص 1990مدمذ ظمحر الطبان، مدمذ الكُىمي، اإلاشاحػت بحن الخىظي والخؿبُو، الذاس الجامػُت، بحروث، - 1
 .47 مدمذ ظمحر الطبان، مشحؼ ظابو، ص  2
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منلحيحلمدرلفحصلحجملالاخحملاز تل.ب

: ًىهعم الخذنُو وقو حجم الاخخباساث إلى هىغحن

ًاقت الهُىد والذقاجش واإلاعدىذاث وألاغماُ التي " جكطُلي" جذنُو شامل .أألاال اإلاهطىد به ؤن حشمل غملُت الخذنُو 

ً باالغاقت إلى ًىهه ًٍلل هكهاث باهظت،  خؿلب هزا الىىع مً الخذنُو حهذا وونخا يبحًر جمذ خالُ العىت اإلاالُت، ٍو

قهى ًخػاسع مؼ غاملي الىنذ والخٍلكت والتي ًدشص اإلاذنو غلى مشاغاتهما باظخمشاس، وبالخالي قئن اظخخذامه ًهخطش 

. غلى اإلاؤظعاث راث الدجم الطؿحر

شجٌض غلى ؤظاط قدظ غُىت ًيخهيها .جاهيا ًاث الٌبري، ٍو جذنُو اخخباسي ظهش هزا الىىع مً الخذنُو مؼ ظهىس الشش

ػخمذ حجم  اإلاذنو مً مجمىع الذقاجش والسجالث واإلاعدىذاث الخاضت باإلاؤظعت غلى ؤن ًخم حػمُم الىخابج، َو

الػُىت غلى مذي نىة وظالمت هظام الشنابت الذاخلُت، قكي خالت جىاقش ؤخؿاء يثحرة في الذقاجش والسجالث وحب غلى 

. اإلاذنو جىظُؼ حجم الػُىت

وقو هزا اإلاػُاس ًمًٌ جهعُم الخذنُو إلى هىغحن : منلحيحلثوكيتلعمليةل احدكيم.ج

:  ثدكيملمصحمس.أألاال

جخم مً خالله غملُاث الكدظ وإحشاء الاخخباساث خالُ العىت اإلاالُت ًل وقها لبرهامج صمني مدذد معبها 

هت ؾحر مىخظمت وهزا الىىع مً الخذنُو  ت، ؤو بؿٍش ًان جخم بطكت ؤظبىغُت ؤو شهٍش هت مىخظمت،  ًاهذ بؿٍش ظىاء 

: ًدبػه اإلاذنو بطكت خاضت في خالت

يبر حجم اإلاؤظعت ويزا يبر وحػذد غملُتها *

غذم الخمًٌ مً جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت للخٌم غلى مذي يكاءجه *

ظخمشة مجىاقش غذد يبحر مً معاغذي اإلاذنو، ما ًمٌنهم مً التردد غلى اإلاؤظعت بطكت *

:لثدكيملجزئي.جاهيا

هى الػملُاث التي ًهىم بها اإلاذنو وجٍىن مدذودة الهذف ؤو مىحهت مػحن، يكدظ الػملُاث الىهذًت خالُ 

قترة مػُىت، ؤو قدظ غملُاث البُؼ الىهذي ؤو آلاحل خالُ قترة مدذدة، ؤو قدظ خعاباث اإلاخضن، ؤو الخإيذ مً 

. حشد اإلاخضون

ش مخػمً الخؿىاث التي اجبػذ والىخابج التي جىضل إليها  حهذف الخذنُو الجضةي إلى الخطُى غلى جهٍش

الكدظ، وال حهذف إلى الخطُى غلى سؤي قني مداًذ غً مذي غذالت الهىابم اإلاالُت ومذي داللتها للمشايض اإلاالُت 

ًجب غلى اإلاذنو الجضةي الخطُى غلى غهذ يخابي ًىضح اإلاهمت اإلاؿلىب . وهدُجت ألاغماُ يماهى في الخذنُو الٍامل

. 1نُامه بها وهؿانها لُدمي هكعه وال ًيعب إلُه جهطحر في ألاداء

 

                                                           
 .23-22خالذ ساؾب الخؿُب، خلُل مدمىد الشقاعي، ألاضُى الػلمُت والػملُت لخذنُو الخعاباث، مشحؼ ظبو ريشه، ص - 1
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.لمنلحيحل الائملبعمليةل احدكيم.ن

: ًمًٌ جهعُم غملُت الخذنُو مً خُث الهابم بها إلى هىغحن ؤظاظحن

:لثدكيملد خلي.أألاال

ت الخامت الخٌم وجمخؼ  هزا الىىع مً الخذنُو جهىم به مطلخت مخىاحذة غلى معخىي اإلاؤظعت، لها الخٍش

باالظخهاللُت في الخطشف، وجخُى للخذنُو الذاخلي مهام الخهُُم والخؿابو والخدهو، وغمل الخذنُو الذاخلي هى 

. غمل دابم ًىهه ًىكز مً ؾشف مطلخت دابمت باإلاؤظعت

غباسة غً قدظ دوسي للىظابل اإلاىغىغُت " غشقه اإلاػهذ الكشوس ي للمذنهحن واإلاشانبحن الذاخلُحن غلى ؤهه 

ت نطذ مشانبت وحعُحر اإلاؤظعت ت اإلاؤظعت ومعخهلت . جدذ جطشف مذًٍش هزا اليشاؽ جهىم بؼ مطلخت جابػت إلاذًٍش

. غً بااي اإلاطالح ألاخشي 

ًاهذ ؤلاحشاءاث  ألاهذاف الشبِعُت للمذنهحن الذاخلُحن في إؾاس هزا اليشاؽ الذوسي هي الخإيذ مما إرا 

اإلاػمُى بها جخػمً الػماهاث الٍاقُت، ؤن اإلاػلىماث ضادنت، الػملُاث ششغُت، الخىظُماث قػالت، الهُاًل واضخت 

. 1ومىاظبت

ثدكيملخازجيل.جاهيا

الخذنُو الخاسجي هى الزي ًخم بىاظؿت ؾشف مً خاسج اإلاؤظعت، بؿُت قدظ البُاهاث والسجالث 

اإلاداظبُت والىنىف غلى جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت، مً ؤحل إبذاء سؤي قني مداًذ خُى صخت وضذم اإلاػلىماث 

اإلاداظبُت الىاججت غً الىظام اإلاداظبي اإلاىلذ لها، ورلَ إلغؿائها اإلاطذانُت ختى جىاُ الهبُى الػام والشغا لذي 

ً، البىىى، اداسة الػشابب، وهُئاث ؤخشي معخػملي هزه اإلاػلىماث مً ألاؾشاف الخاسحُت  2 اإلاعاهمىن، اإلاعدثمٍش

يشبـ بحن الخذنُو الذاخلي والخذنُو الخاسجي، ًمًٌ الهُى ؤهه بىحىد الخذنُو الذاخلي غلى معخىي 

اإلاؤظعت قان رلَ ٌػؿي هىغا مً الثهت للمذنو الخاسجي في صخت ومطذانُت خعاباتها وهخابج ؤغمالها، ما ًمًٌ له 

. ؤن ٌػخمذ غلى بػؼ الاحشاءاث التي جماسط بها هزه الىظُكت، وحػخبر وظُلت للخٌم غلى معخىي ألاداء اإلانهي للمذنو

خمخؼ بمجمىغت مً الخهىم، قان مذنو خعاباث ملضم بالخهُذ ببػؼ الىاحباث  باالغاقت إلى ًىهه مؤهل ومعخهل ٍو

 .في خذود ما ًكشغه الهاهىن والػهذ اإلابرم

ل

ل

ل

ل

                                                           
1 -hamini allel, l’audit comptable et financier , BERTI, édition Alger. 

ضذًهي معػىد بشام مدمذ، اوػٍاط جٍامل اإلاشاحػت الذاخلُت والخاسحُت غلى ألاداء الشنابي، اإلاؤجمش الػلمي الذولي خُى ألاداء اإلاخمحز - 2

 .25، ص 2005 ماسط 09-08غلماث الخٍىماث، ًلُت الخهىم والػلىم الانخطادًت، حامػت وسنلت، 
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لفسألاضلألامعاًيرل احدكيم:ل ململححل اثاوي

جهىم غملُت الخذنُو غلى ؤظاط مجمىغت اقتراغاث جبني غلى نىامها ألاقٍاس التي حعبو غملُت جدلُل، وال 

جخلى بذوسها مً مجمىغت مً اإلاػاًحر جدٌم الٌُكُت التي جماسط بها هزه الىظُكت وحػخبر وظُلت الخٌم غلى معخىي 

 .ألاداء اإلانهي للمذنو

خمخؼ بمجمىغت مً الخهىم قان مذنو الخعاباث ملضم بالخهُذ بػؼ  باإلغاقت إلى ًىهه مؤهل ومعخهل ٍو

الىاحباث في خذود ما ًكشغه الهاهىن والػهذ اإلابرم ظإنىم مً خالُ اإلابدث بخهذًم قشوع جذنُو ومػاًحره 

 .باإلغاقت إلى خهىم وواحباث اإلاذنو

ٌل لفسألاضل احدكيم:ل ململللل ألا

الكشوع هي غباسة غً مػخهذاث معبهت، جبنى غلى ؤظاظها ألاقٍاس في اؾاس غملُت الخدلُل ختى ؤن ممىهجت 

ت شاملت  ومبعؿت، وفي اؾاس خل مشٍلت الخذنُو، هي ألاخشي ًجب ؤن جخىقش غلى مجمىغت مً اقتراغاث إلًجاد هظٍش

ًاآلحي  1لها، وهي 

 نابلُت البُاهاث اإلاالُت للكدظ-1

 غذم وحىد حػاسع خخمي بحن مطلخت ًل مً اإلاذنو وؤلاداسة -2

 خلى الهىابم اإلاالُت وؤًت مػلىماث ؤخشي جهذم للكدظ مً ؤًت ؤخؿاء ؾحر غادًت -3

 وحىد هظام ظلُم للشنابت الذاخلُت، ًلػي اخخماُ خذور ألاخؿاء-4

الخؿبُو اإلاىاظب إلابادا اإلاداظبت اإلاخػاسف غليها، ًؤدي إلى ظالمت جمثُل الهىابم اإلاالُت للمشيض اإلاالي والىخابج -5

 ألاغماُ

ًاهذ صخُدت في اإلااض ي ظىف جٍىن يزلَ في اإلاعخهبل، ما لم ًىحذ الذلُل غلى غٌغ -6 الػىاضش واإلاكشداث التي 

 رلَ

ػمل يمذنو قهـ-7  غىذ قدظ البُاهاث اإلاالُت لؿشع ابذاء الشؤي الكني اإلاداًذ، قان اإلاذنو غلُه ؤن ًخطشف َو

 الهىاهحن اإلاهىُت جكشع غلى اإلاذنو التزاماث مهىُت غلُه ؤن ًلتزم بها-8

لكابليةل املياهاتلاللحص-1

ه الهىابم اإلاالُت، قػلُت الخذنُو نابمت غلى هزه الكشغُت رلَ اهه  ٌػني هزا إمٍاهُت الخإيذ مما جدخٍى

ت اإلاؿلهت في الاؾالع غلى البُاهاث اإلاالُت يبؼ هزا الكشع مً . ٌشترؽ لهُام اإلاذنو بمهمخه ؤن ًخىقش غلى الخٍش ٍو

 :قهزه اإلاػاًحر جخمثل في. اإلاػاًحر اإلاعخخذمت لخهُُم البُاهاث اإلاداظبُت

                                                           
 .26-25، ص 2004داس الجامػُت ، مطش (ألاظغ الػلمُت والػملُت)الكخاح الصخً، مدمذ ظمحر الطبان، وآخشون، ؤظغ اإلاشاحػت .د- 1
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ٌػني غشوسة مالبمت اإلاػلىماث اإلاداظبُت الخخُاحاث اإلاعخخذمحن اإلادخملحن، واسجباؾها باألخذار التي حػبر :  ملالئمة-ؤ

 .غنها

 :  الابليةلاللحص-ب

مػنى رلَ ؤهه إرا نام شخطان ؤو ؤيثر بكدظ اإلاػلىماث هكعها، قاجهما البذ ؤن ًطال إلى اإلاهاًِغ ؤو 

 .الىخابج هكعها التي ًجب الخىضل إليها

هت غادلت ومىغىغُت :  املعدلعنل اححيز-ج  بػمنى حسجُل الخهابو بؿٍش

 هي خاضُت ًجب ان جخدلى بها اإلاػلىماث اإلاداظبُت :  الابلةلاللياسل اىمي-د

 :غذم وحىد حػاسع خخمي بحن مطلخت ًل مً اإلاذنو والاداسة-2

ًكترع غذم وحىد حػاسع في اإلاطالح بحن اإلاذنو مً حهت واداسة الىخذة الانخطادًت مً حهت ؤخشي، وهى 

 1ما ٌػني غمىا وحىد نذس مً الخػاون بحن الؿشقحن ٌعاغذ غلى اهجاص غملُت الخذنُو بعشغت وبعهىلت

لألاجودلهظاملشليملالسكابةل اد خليةلًلغيل ححماٌلحدألاثلأخملاء-3

ٌػني هزا الكشع ؤن وحىد هظام الشنابت داخلُت ظلُم نذ ٌػضص مً دنت البُاهاث اإلاالُت، وبالخالي امٍاهُت 

 .الاغخماد غلى الخذنُو الاخخباسي بذال مً الشامل

ل احململيمل ملىاشللململادئل ملحاشملةل ملحعازفلعليهالًؤديلالو ئملماايةلشليمةل-4

ؤي ان اظترشاد اإلاذنو في غمله باإلابادا اإلاداظبُت ظُػضص الخإيذ مً مذي ظالمت جمثُل الىنابم اإلاالُت 

لىدئج ألاغماُ وفي خالت ؾُاب ؤو نطىس هزه اإلابادا قان ألاخٍام التي ظُطذسها اإلاذنو ظخٍىن شخطُت إلى خذ يحر 

شاث مىغىغُت  .ودون جبًر

ل اعىاصسلألا مللسد تل اتيلواهتلصحيحةلفيل ملاض يلشحىونلهراًلفيل ملصحلملص-5

هزا الكشع معخمذ مً ؤخذ قشوع اإلاداظبت وهى قشع اظخمشاس اإلاششوع وهزا ٌػني ؤهه إرا اجطح اإلاذنو 

. ؤن الاداسة سشُذة ويزا ونىقه غلى ظالمت هظام الشنابت الذاخلُت، قاهه ًكترع اظخمشاس الىغؼ يزلَ في اإلاعخهبل

وإرا اجطح للمذنو غٌغ رلَ ، ؤي مُُى ؤلاداسة إلى الخالغباث او مالخظخه لػػل غلى معخىي هظام الشنابت 

 .الذاخلُت، وحب غلُه الخشص وؤخز بػحن الاغخباس معخهبال

لعملهلهمدكملفلط-8 ل:مس كلل لحصاباتلًز ألٌا

في خالت الؿلب مً اإلاشانب الخعاباث ابذاء سؤًه خُى مطذانُت الهىابم اإلاالُت، قان غلُه ؤن ًلتزم بزلَ في 

لت له سؾم إمٍاهُت نُام بخذماث ؤخشي   .اؾاس اإلاهمت اإلاًى

 الهىاهحن اإلاهىُت جكشع غلى اإلاذنو التزاماث مهىُت غلُه ؤن ًدعم بها-7

                                                           
ت واإلاماسظت)مدمىد العُذ هاغي، اإلاشاحػت - 1  .37، ص 1992الجضء الثاوي، مٌخبت الجالء الجذًذة لليشش اإلاىطىسة مطش  (اؾاس الىظٍش
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ًخؿشم هزا الهشع إلى مجمىع اإلاعؤولُاث التي غلى اإلاذنو الالتزام بها اججاه غمالبه والتي ًكشغها مشيض 

 .مشانب الخعاباث

لمعاًيرل احدكيمل ملحعازفلعليها:ل ململللل اثاوي

مً ؤهم ما ًمحز جذنُو الخعاباث يمهىت ؤجها جؤدي بمػشقت شخظ مؤهل، مذسب، معخهل ومداًذ، 

اث مهىُت لػمان . ومعؤوُ مهىُا والعبُل إلى غمان رلَ هى مػاًحر الخذنُو اإلاخػاسف غليها هزه اإلاػاًحر هي معخٍى

ش  التزام مذنو الخعاباث ووقابه بمعؤولُاجه اإلاهىُت في نبُى الخٍلُل وجخؿُـ وجىكُز ؤغماُ الخذنُو واغذاد الخهٍش

بٌكاءة وحشمل هزه اإلاػاًحر مشاغاة مذنو الخعاباث للطكاث اإلاهىُت اإلاؿلىبت مثل الٌكاءة اإلاهىُت والاظخهالُ 

ش وألادلت  .1ومخؿلباث الخهٍش

جىهعم اإلاػاًحر الػششة اإلاخػاسف غليها إلى زالر مجمىغاث، مػاًحر مخػلهت بالصخظ اإلاذنو غامت، مػاًحر 

ش، والتي ًمًٌ جىغُدها في الشٍل الخالي  :مخػلهت بالػمل اإلاُذاوي، ومػاًش اغذاد الخهٍش

ل هو علمعاًيرل احدكيم:ل(1-1) اشيصلزكمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ، : اإلاطذس ب مدمذ غبذ الهادس الذٌعؿي، ؤخمذ خامذ حجاج، داس اإلاٍش جز الكحن، حمغ لىبَ، اإلاشاحػت مذخل مخٍامل، حػٍش ، العػىدًت، 2005اٍس

 .42ص 

 

 

                                                           
خ ص - 1 ت، دون جاٍس  .41غبذ الىهاب هطش غلي، خذماث مشانب الخعاباث لعىم اإلااُ، الذاس الجامػُت، الاظٌىذٍس

 مػاًحر الخذنُو اإلاخػاسف غليها 

 الػمل اإلاُذاوي غامت الخإهُل الاداء 

  اداء الخذنُو 

ش و   الخهٍش

 الىخابج 

 ومهاسة مالبمحن 

 الاججاه الزهني*

 الػىاًت اإلاهىُت *

 الخخؿُـ والاششاف اإلاهىُحن*

 الكهم الٍافي للشنابت الذاخلُت *

 حمؼ ؤدلت الخذنُو الٍاقُت *

مذي اجكام الهىابم اإلاالُت مؼ مبادا *

 .اإلاداظبت اإلاخػاسف غليها

مذي الثباث في جؿبُو اإلابادا * 

 اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها

 ابذاء الشؤي الاحمالي في الهىابم اإلاالُت *
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ل: ملعاًيرل اعامةلألا اشخفية-1

مًٌ خطشها في آلاحي ً الزاحي إلاذم الخعاباث، ٍو  :ظمُذ هزه اإلاػاًحر بالصخطُت ًىجها مشجبؿت بالخٍٍى

ًافي مً الخإهُل الػلمي والػملي *  ؤن جخم غملُت الكدظ بىاظؿت شخظ ؤو ؤشخاص لهم نذس 

 ؤن ًخىقش لذي اإلاذنو غىطشي الخُاد والاظخهالُ *

ش*  ؤن ًخدلى اإلاذنو بالػىاًت اإلاهىُت اإلاػخادة ؤزىاء غمله ويزا في إغذاد الخهٍش

ل: احأهيصل اعلميلألا اعمليلألا اىلاءةل ملهىية-أ

ًىظ هزا اإلاػُاس غلى ؤن غملُت الخذنُو ًجب ؤن جخم بىاظؿت شخظ لذًه اإلاػشقت الػلمُت والخبرة الػملُت 

ٌػني هزا اإلاػُاس ؤن اإلاذنو ًجب ؤن ًخمخؼ باإلاػشقت الػلمُت الٍاقُت في . والٌكاءة اإلاهىُت التي جؤهله للػمل يمذنو

ب والخػلُم ؾىاُ مماسظخه للمهىت لُظل ملما بالخؿىساث الخذًثت في  مجاالث اإلاداظبت والػشابب والخذنُو في الخذٍس

ظل معخػذا اليدعاب اإلاػشقت في مجاالث حذًذة  1جلَ اإلاجاالث ٍو

ل:الاشحلالاية-ب

شه النهاةي مشجبؿت بمذي خُاد هزا ألاخحر  جخمثل ؤهمُت هزا اإلاػُاس في ًىن دسحت مطذانُت سؤي اإلاذنو في جهٍش

 .واظخهالله غً اإلاؤظعت مدل الخذنُو

ت اججاه ؤغػاء  يما غلُه باغخباسه الػامً لششغُت وضذم الخعاباث ؤن ًٍىن معخهال قػال بٍامل الخٍش

 2اإلاؤظعت مىغىع الشنابت وؤن ال ٌشاسيهم اغمالهم وال ًشبؿه بالششيت غهذ غمل

 قال ًجىص ؤن ًٍىن مداقظ خعاباث ششيت مػُىت ؤخذس*

 ألانشباء وألاضهاس لؿاًت الذسحت الشابػت بمعؤولي اإلاؤظعت وؤصواحهم *

ػاث بدٌم وشاؽ دابم ؾحر وشاؽ مداقظ خعاباث*  .ألاشخاص وؤصواحهم ممً ًخهاغىن ؤحشة ؤو مشجبا ؤو حػٍى

 :يما ًمىؼ مداقظ الخعاباث مما ًلي

 الهُام بمشانبت خعاباث الششيت ًمخلَ قيها معاهماث بطكت مباششة ؤو ؾحر مباششة*

*ً  الهُام باغماُ حعُحر ظىاء بطكت مباشش اوباإلاعاهمت ؤو الاهابت غً اإلاعُحًر

 نبُى مهام اإلاشانبت الهبلُت غلى ؤغماُ الدعُحر ولى بطكت مؤنخت *

 نبُى مهام الخىظُم في مداظبت اإلاؤظعت ؤو الهُئت اإلاشانبت ؤو الاششاف غليها*

                                                           
ت، - 1  .35، ص 1998مدمذ قُىمي، غىع اللبِب، ؤضُى اإلاشاحػت، اإلاٌخب الجامعي الخذًث، الاظٌىذٍس
ت إلى الخؿبُو، الؿبػت الثاهُت دًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت، الجضابش، - 2 ، ص 2005مدمذ بىجحن، اإلاشاحػت ومشانبت الخعاباث مً الىظٍش

38 
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  ظىىاث مً اهتهاء غهذجه3شؿل مىطب مإحىس في الششيت او الهُئت التي سانبها بػذ ؤنل مً *

ادة غلى خاالث الخىافي واإلاىاوؼ اإلاىطىص غليها خطىضا في اإلاادة *  مً الهاهىن الخجاسي الجضابشي، ال 6 مٌشس 715ٍص

حن الزًً جدطلىا غلى احىس ؤو ؤحػاب او امخُاصاث ؤخشي ال ظُما في شٍل  ًمًٌ حػُحن ألاشخاص الؿبُػُحن ؤو اإلاػىٍى

 ظىىاث ألاخحرة يمداقظي خعاباث لذي هكغ الششيت 3نشوع ؤو حعبُهاث ؤو غماهاث مً الششيت ؤو الهُئت خالُ 

 .ؤو الهُئت

 جمىؼ مً الهُام بإي مهمت في اإلاؤظعاث التي جٍىن لها قيها مطالح مباششة ؤو ؾحر مباششة*

 ًمىؼ الععي بطكت مباششة ؤو ؾحر مباششة لذي الضبىن لؿلب مهمت او وظُكت جذخل غمً اخخطاضاجه الهاهىهُت *

ل: اعىاًةل ملهىية-ج

ًىحب هزا اإلاػُاس غلى اإلاذنو غشوسة التزامه باإلاػاًحر الكىُت والاخالنُت إلاهىت الخذنُو، يما ؤهه مؿالب 

قخىقش غىطشي الٌكاءة والاظخهالُ . بخدعحن دودة خذماجه، وؤن ٌػؿي الاهخمام الٍافي لجمُؼ خؿىاث غملُت الخذنُو

ًافي، وبالخالي ٌشترؽ جىقحر حذًت في الػمل مً معخىي حىدة ؤدابه  .ؾحر 

جخؿلب الػىاًت اإلاهىُت مً اإلاذنو ؤن ًخكهم حُذا ؾبُػت الػمل الزي ًهىم به وإلاارا ًهى م به وإن لم ًٍىن 

مخإيذا مً ؤي حضء مً هزا الػمل قاهه ًهؼ غلى معؤولُخه البدث غً الاظدشاسة اإلاىاظبت يما جخؿلب الخخؿُـ 

 .والاششاف الٍامل ألي وشاؽ ؤو مهمت مهىُت ًٍىن معؤوال غنها

كشع هزا الاحتهاد غلى اإلاذنو معؤولُت جهذًم  معؤولُاجه ججاه الػمالء وؤصخاب ألاغماُ واإلاجخمؼ ٍو

ًاملت  1 .الخذماث اإلاهىُت بذون إبؿاء واهخمام، وؤن جٍىن الخذمت 

ل:معاًيرل اعمصل مليد وي-2

ًاف للخشوج بشؤي صخُذ * ؤن جىقش الٌكاءة والاظخهاللُت لذي الصخظ اإلاذنو ما هى غشوسي قاهه ؾحر 

خُى مطذانُت الخعاباث، قدتى ًهىم اإلاذنو بػمله غلى ؤخعً وحه غلُه مشاغاة مػاًحر اخشي مخػلهت بمشخلت 

 .الكدظ اإلاُذاوي

حشخمل هزه اإلاػاًحر غلى جخؿُـ وجىكُز غملُت الخذنُو يما اجها جىضح اإلاشاخل التي مش بها اإلاذنو خال *

ؤدابه إلاهمخه إغاقت إلى الىظابل اإلاىىؾت به، وسؾم ضػىبت جدذًذ مػاًحر جخؿابو مؼ مخخلل اإلاؤظعاث غلى اخخالف 

 :غملُاتها وهظمها إال ؤهه ًمًٌ جدذًذ مجمىغت مً اإلاػاًحر نذ جدىاظب مؼ ؤؾلب اإلاؤظعاث ًمًٌ خطشها قُما ًلي

 الخخؿُـ والاششاف اإلاالبمحن*

 دساظت وجهُُم هظام الشنابت الذاخلُت *

 يكاًت ومالبمت ؤدلت الازباث*

                                                           
 .39مدمذ قُىمي، غىع لبِب، مشحؼ ظبو ريشه، ص - 1
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ًمىؼ مً البدث غً الضبابً بخخكُؼ ألاحػاب ؤو مىذ حػىغاث ؤو امخُاصاث ؤخشي ويزا اظخػماُ ؤي شٍل مً *

 .ؤشٍاُ ؤلاشهاس لذي الجمهىس 

ل: احخمليطلألا شس فل ملالئمين-أ

ٌػني هزا اإلاػُاس ؤن اإلاذنو مؿالب بىغؼ خؿت غمل مٌخىبت جخالبم واإلاػؿُاث التي جكشغها بِئت اإلاؤظعت 

مدل الخذنُو يما ؤن جدذًذه لالؾاس الضمني لٍل خؿىة ًهىم بها ازىاء غملُت الكدظ ظُػض مً قشص بلىؽ الؿشع 

 .مً وسباها مؼ امٍاهُت خػىع هزه الخؿت للخػذًل واإلاخابػت مؼ جؿىس مشاخل الػمل

 :جدذد ألاهذاف ألاظاظُت اإلاخىخاة مً بشهامج غملُت الخذنُو وجخؿُؿها قُما ًلي

ٌعخػمل البرهامج يإداة للشنابت مً خالُ مهاسهت ألاداء اإلاىجض مً اإلاذنو واغىاهه باألداء اإلاخىنؼ واإلاثبذ في البرهامج *

خ اإلاخىنؼ لالهتهاء منها  ويزا بامٍاهُت جدذًذ مهذسا آلاغماُ البانُت والخاٍس

ًىضح بشهامج الخذنُو وبذنت هؿام الكدظ مً خالُ اشخماله غلى اإلاكشداث اساد قدطها وخؿىاث الكدظ *

 وجىنُخه 

جدذًذ معؤولُت اإلاذنو الهابم باألداء اإلانهي اهؿالنا مً جدذًذ مهام ًل مذنو، وجىنُؼ ًل مذنو غلى الخاهت *

 .اإلاهابلت للػمل الهابم به

ل: الهمل ايافيلالسكابةل اد خلية-ب

اإلاؿضي مً هزا اإلاػُاس هى نُام بذساظت هظام الشنابت الذاخلُت في اإلاؤظعت مىغىع الخذنُو والخػشف غلى 

مذي ظالمخه ًىهه ٌػخبر الىهؿت التي ًىؿلو منها اإلاذنو، قػػل ؤو نىة هظام الشنابت الذاخلُت ًدذد مهذاس الكدظ 

قىحىد هظام سنابت داخلُت ظلُم ًيخج غىه مػلىماث مالُت ًمًٌ الاغخماد )الزي ظُهىم به اإلاذنو خُى حجم الػىُت 

ًاقت اإلاػلىماث اإلاداظبُت ٌػذ ؤمشا معخدُال في اإلاؤظعاث الٌبحرة وباإلاهابل قان غػل هظام  غليها ًٍىن جذنُو 

وباإلاهابل قان غػل  . الشنابت الذاخلُت ظُطػب مً مهمت اإلاذنو اإلاداظبُت ٌػذ امشا معخدُال في اإلاؤظعاث الٌبحرة

وباإلاهابل قان غػل هظام الشنابت . هظام اإلاشانبت الذاخلُت ظُطػب ٌػذ امشا معخدُال في اإلاؤظعاث الٌبحرة

ذ مً الىنذ والجهذ  .الذاخلُت ظُطػب مً مهمت اإلاذنو ًىهه ًلجا لخىظُؼ مجاُ الػُىت، ما ًخؿلب اإلاٍض

 1 :ًمًٌ للمذنو دساظت وجهُُم هظام الشنابت الذاخلُت مً خالُ ججمُؼ اإلاػلىماث غً اإلاؤظعت بالىظابل الخالُت

 الىضل الٌخابي لىظام الشنابت الذاخلُت *

 اظخخذام خشابـ الخذقو لىضل هظام الشنابت الذاخلُت*

 إغذاد نىابم اظخهطاء غً هظام الشنابت الذاخلُت *

 ههاؽ غػل في هظام الشنابت الذاخلُت *

                                                           
 .28-27، ص 2005ؤخمذ خلمي حمػت، اإلاذخل إلى الخذنُو الخذًث، الؿبػت الثاهُت، داس الطكاء ليشش، غمان، - 1
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 ههاؽ نىة في هظام الشنابت الذاخلُت *

 الخىضُاث اإلاهترخت للمؤظعت غلى مدل الخذنُو*

 :ًترجب غلى الذساظت العابهت الىخابج الخالُت-

 جىظُؼ احشاءاث الخذنُو*

 اخخطاس احشاءاث الخذنُو*

*ً  الاغخماد غلى اغماُ اإلاذنهحن آلاخٍش

ل:جمعلأداةل احدكيمل ايافية-ج

ًىظ اإلاػُاس الثالث مً مػاًحر الػمل اإلاُذاوي غلى ؤن ًدطل اإلاذنو غلى ألادلى والهشابً الٍاقُت لخٍىن 

ؿت ؤن جهىم هزه ألادلت غلى قشع نابلُت الخدهو . ؤظاط ظلُما ٌعدىذ إلُه في ابذابه لشاًه خُى الهىابم اإلاالُت، شٍش

ًان ًذغمها دلُل ازباث مػهُى ومالبم  .قالهشاساث التي ًطل إليها اإلاذنو جٍىن مبرسة قهـ إرا 

ًاإلاالخظت اإلاادًت، الػملُاث الخعابُت اإلاػلىماث التي ًهذمها الؿشف  نذ جإخز الازباث غذة اشٍاُ ؤو ضىس 

الثالث اإلاعدىذاث انشاساث سحاُ الاداسة، واحشاءاث الشناة الذاخلتي الجُذة، وغلى اإلاذنو ؤن ًهُم حىدة وهىغُت 

 .هزه ألادلت شاجها شإن يمُتها (ضالخُت)

لت:معاًيرل عد دل احلازيس-3

ذ اإلاداًذ خُى  ش جهاةي ًخػمً سؤًه الطٍش جىهي مهمت ًل مذنو غهب اداء غملُت الكدظ بٌخابت جهٍش

ش ال جخلى مً مجمىغت مً الػىابـ التي جُػحن غلى اإلاذنو  ششغُت وضذم الخعاباث ؾحر ان مهمت يخابت الخهٍش

 :اخزها بػحن الاغخباس وجىهعم إلى اسبػت مػاًحر

 مذة اجكام الىنابم اإلاالُت مؼ اإلابادء اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها -1

 الثباث في جؿبُو اإلابادا اإلاداظبُت -2

 يكاًت الاقطاح اإلاداظبي ومالبمخه-3

 ابذاء الشؤي في الهىابم اإلاالُت-4

 :ًمًٌ احماُ هزه اإلابادء في ألاحي:  ملجموعةل ألالىل ململادءل اعامة

 مبذؤ الخُؿت والخزس*

 مبذؤ الثباث * 

* ُ  مبذؤ الشمى
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 مبذؤ ألاهمُت اليعبُت *

 : ًمًٌ احماُ هزه اإلابادا في آلاحي: ملجموعةل اثاهيةل ململادئل اعلميةل ملسثململةلبااسبح

 مبذؤ جدهو الاًشاد*

 مبذؤ مهابلت الاًشاداث بالىكهاث *

 جخػمً اإلابذؤ آلاحي :  ملجموعةل اثااثةل ململادئل ملسثململةلباملسهزل ملالي

 مبذا الهُمت اإلاىخظشة جدهُهها معخهبال*

خُت *  مبذؤ جٍلكت الخاٍس

لمدرل اثملاتلفيلثململيمل ململادءل ملحاشبيةل ملحعازفلعليهال-2

ت وزباث اإلاؤظعت في جؿبُو اإلابادء اإلاداظبُت اإلاخػاسف  شه الى اظخمشاٍس ًخػحن غلى اإلاذنو ؤن ٌشحر في جهٍش

غليها مً قترة إلى اخشي اظدىادا الى اؾالغه غلى اإلابادا التي اظخخذمذ غىذ اغذاد الهىابم اإلاالُت للعىىاث العابهت 

ش، والؿاًت مً هزا الازباث الهذسة غلى احشاء اإلاهاسهاث بحن الهىابم اإلاالُت غلى اخخالف الذوساث يما  مً خالُ الخهاٍس

 .ًخىحب غلى اإلاذنو جىغُذ الخؿحراث التي ؾشؤث غلى اإلابادا اإلاداظبت واوػٍاظاتها غلى الهىابم اإلاالُت

ل:الاففاحل ايافي-3

ت لهذ اؾكلتها الهىابم اإلاالُت  ًهخط ي هزا اإلاػُاس مً اإلاذنو غشوسة اشاسجه إلى اًت مػلىماث مالُت حػذ غشوٍس

غً خعً ؤو ظىء هُت في مػذحها ورلَ جكادًا للخػلُل اإلادمل للجهاث امعخػملت للىنابم اإلاالُت والتي نذ جؤدي ؾلى 

ًان مً اإلامًٌ جكادحها   اجخار نشاساث ؾحر ظلُمت 

ل بد ءل اسأيل-4

ش حػبحر اإلاذنو غً مذي ضذم وغذالت ووغىح الهىابم اإلاالُت  ًهط ي هزا اإلاػُاس بان ًخػمً الخهٍش

ؤما في خالت امخىاع اإلاذنو غً ابذاء سؤًه قُخىحب غلُه اهؿالنا مً . ومؿابهتها للمشيض اإلاالي وهخابج ؤغماُ اإلاؤظغ

ش ؤن ًىضح ؤظباب هزا الامخىاع وفي ًل ألاخىاُ التي ًشجبـ قيها اظم اإلاذنو بالهىابم اإلاالُت، اي غىذ  مػاًحر الخهٍش

ش ؤو اإلاعدىذاث ؤو الخبلُؿاث اإلاٌخىبت التي جخػلو بالهىابم  مىاقهت اإلاذنو غلى اظخخذام اظمه في الخهٍش

ش مذنو الخعاباث   وظيخؿشم بالخكطُل البذاء سؤي اإلاذنو في اإلابدث الثالث، في اؾاس جهٍش

ل اتز ماتل ملدكم:ل ململللل اثااح

لحلوقل ملدكم-1

ًخمخؼ اإلاذنو ببػؼ الخهىم والتي حعمذ له بالهُام بالكدظ الشامل للذقاجش والسجالث،وجخخلل بىاء غلى 

لت له في اؾاس الػهذ اإلابرم بِىه وبحن الؿشف آلاخش اإلاخمثل في الاداسة ؤو ضاخب ًمًٌ جدذًذ بػؼ  ؾبُػت اإلاهمت اإلاًى

 الخهىم الشبِعُت إلاذنو الخعاباث قُما ًلي
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ًمًٌ إلاداقظ الخعاباث الاؾالع في ؤي ونذ في غحن اإلاٍان غلى السجالث اإلاداظبُت واإلاىاصهاث واإلاشاظالث واإلاداغش -ؤ

مٌىه ؤن ًؿلب مً الهابمحن باالداسة وألاغىان  وبطكت غامت ًل الىزابو والٌخاباث الخابػت للششيت ؤو الهُئت ٍو

 والخابػحن للششيت 

ًمًٌ مداقظ الخاظباث ؤن ًؿلب مً ألاحهضة اإلاؤهلت الخطُى غلى مهش الششيت غلى مػلىماث جخػلو بمؤظعاث -ب

 مشجبؿت بها ؤو مؤظعاث اخشي لها غالنت معاهمت مػها

دخكظ بدو الخذخل في -ج شه ٍو ًدػش مداقظ الخعاباث الجمػُاث الػامت ًلما حعخذعى الخذاُو غلى ؤظاط جهٍش

 الجمػُت اإلاخػلهت بإداء مهمخه

جب غلُه ان ًلتزم باشػاس معبو -د ًمًٌ مداقظ الخعاباث ؤن ٌعخهُل دون الخخلظ مً التزاماجه الهاهىهُت ٍو

شا غً اإلاشانباث وؤلازباجاث الخاضلت3مذجه  هذم جهٍش   اشهش ٍو

 خو الامخىاع غً ابذاء سؤًه في الهىابم اإلاالُت إرا لم ًدعؿؼ جٍىوي ساي خىلها، وغلُه ريش العباب التي غشقذ غمله-و

لألا جملاتل ملدكم-2

 جخمثل قُما ًخػحن غً اإلاذنو الالتزام به الاهجاص اغماُ الخذنُو الخعاباث بشٍل حُذ ومىغىعي 

مًٌ جلخطيها قُما ًلي  :ٍو

الخذنُو وقدظ الىظام اإلاداظبي اإلاخبؼ في اإلاؤظعت، وما ًخػمىه مً معدىذاث ودقاجش وسجالث ونىابم في غىء -ؤ

 الاجكام اإلابرم مؼ اإلاذنو مً خُث هؿام غملُت الخذنُو

شه بطىسة واقُت  بشإن الخعاباث التي نام بكدطها وجذنُهها-ب  نُامت باغذاد جهاٍس

الؿلب مً سبِغ مجلغ الاداسة دغىة الجمػُت الػامت لالحخماع إرا اهمل سبِغ مجلغ الاداسة رلَ إو إرا ؾلب -ج

  مً خملت اظهم الششيت%15رلَ ما ال ًهل غً 

 ٌػلم يخابُا في خالت غشنالت مماسظت مهمخه هُئاث الدعُحر نطذ جؿبُو اخٍام الهاهىن الخجاسي -ى
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ل: لخالصة

ًان  غلى غىء ما جهذم في هزا الكطل جم الىنىف غلى حملت مً الاظخيخاحاث، قخؿىس الخذنُو اإلاداظبي 

ًاث حشاء الاهكطاُ الخام بحن  هخاحا لخؿىس الىانؼ الانخطادي غهب الثىسة الطىاغُت والخؿُحراث التي معذ الشش

اإلاالى وؤلاداسة، ألامش الزي خخم غشوسة الاظخػاهت بؿشف خاسجي معخهل مدترف بذلي بشؤي قني مداًذ مىغىعي، 

اهخهل مػمىهه مً ايدشاف الؿش ومىؼ ألاخؿاء إلى إبذاء الشؤي خُى مذي اخترام الهىاغذ والهىاهحن واإلابادا 

 اإلاداظبُت اإلاػمُى بها في مذي جمثُل هزه اإلاػلىماث 

هزا الشؤي ًمش غبر مشاخل ؤظاظُت جػمً العحر الخعً  إلاهمت اإلاذنو وحعمذ باخخطاس غاملي الىنذ 

والجهذ وتهذف إلى جدطُل ؤيبر قػالُت، مً جخؿُـ لػملُت الخذنُو، جهُُم سنابتها والبدث غً ادلت إزباث جذغم 

 .الشؤي لنهاةي للمذنو

ًاث قان جدؿيها الهُىد الجؿشاقُت وشؿلها لبِئاث مخخلكت  ًامخذاد إلابذؤ اهكطاُ اإلالٌُت الزي شهذجه الشش

ًان لضاما ؤن ًطاخبه جىاقو غلى معخىي خذماث الخذنُو خشضا غلى اظخٌماُ الهذف مً الخذنُو اإلاداظبي، 

ًان البذ ؤن ًطاخبه هكغ اإلاعخىي مً الخؿُحر غلى معخىي خذماث الخذنُو،  ًاث مخػذدة الجيعُاث  قظهىس الشش

 .قؿكذ قٌشة الخىخُذ الذولي للخذنُو
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: مقدمة

 عىذ حمع وششح اإلاعلىماث الخاصت بمىطىع دساستي والخؼشق إلى حمُع حُثُاث هزا اإلاىطىع مً معلىماث 

وفشطُاث، جأحي مشحلت إزباث أو هفي الفشطُاث مع هزه اإلاعلىماث ومذي مؼابلتها مع أسض الىاكع هزا هدُجت 

ت للمُاه  الخغيراث التي ػشأث على الىظام الاكخصادي والسُاس ي والجغشافي، ولهزا سىلىم أوال بخلذًم إلاحت مً الجضائٍش

. وحذة مسخغاهم زم هيخلل إلى دساست مشاحلها وعملُاتها التي جلىم بها
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عموميات حول ااؤسسة العمومية وحدة مستغاهم : ااببح  ول 

التعريف بااؤسسة وأهدافها : ااطلل  ول 

التعريف بااؤسسة : الفرر  ول 

خ 01/101مؤسست راث ػابع عمىمي، صىاعي وججاسي، أوشأث بمشسىم جىفُزي سكم : الجزائرية للمياه هي  21 بخاٍس

ل  ، مهامها الشئِسُت جخمثل في الدسُير اإلاىظىس للخذمت العمىمُت ومجاٌ ؤلاهخاج، الدسُير والخىصَع للمُاه، 2001أبٍش

مىػىين، )وهزلً جحصُل فىاجير استهالن اإلاُاه الصالحت للششب وجلً للصىاعت والخصيُع مً كبل اإلاشترهين 

. (...مؤسساث

ت العامت وائً باإلاىؼلت الصىاعُت لىادي السماس الجضائش العاصمت، أما وحذة  اإلالش الاحخماعي للمذًٍش

. مسخغاهم-528ب/مسخغاهم وائىت بمخضن اإلاُاه بسُذي بً حىي ص

أهداف ااؤسسة : الفرر الثاوي

شها- . طمان الخذمت العمىمُت وجؼٍى

. إًصاٌ اإلااء في أحسً الظشوف-

جىفير كذس ممىً مً اإلاُاه الصالحت للششب -

جلىم بدىظُم الخىصَع والخأػير اإلاشهض وججذًذ الشبىت ووطع العذاداث وسذ الىلائص ورلً ما ًفشض عليها مصاٍسف -

لت . عالُت ال ًمىً الخحىم فيها إال بعذ سىىاث ػٍى

الهيكل التىظيمي للجزائرية للمياه وحدة مستغاهم  : ااطلل الثاوي

: ااديرية العامة

اث، واإلاصالح اإلاىحىدة في اإلاؤسست هما حسهش على حسً  ت العامت اإلاسؤولت عً وسائل اإلاذًٍش حعخبر اإلاذًٍش

جىظُم اإلاؤسست وطمان سير وشاػها ومشاكبت مخخلف أوشؼت اإلاؤسست 

: جخمثل مهامها في:  ماهة

الخيسُم بين مخخلف الهُاول واإلاصالح داخل اإلاؤسست -

ش والخعلُماث والىخابت - حعخبر اإلايان الشئِس ي لخجمُع الخلاٍس

حسجُل البركُاث الىاسدة والصادسة  -

اسخلباٌ اإلاياإلااث الهاجفُت وحسجُلها -

ذ والضواس وغيرها مً ألاعماٌ اإلاخخلفت - اسخلباٌ البًر
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جىمً مهمخه في جصفُت اإلاُاه ومعالجتها : ااخبر

: ومهمتها جىمً في: دائرة ااوارد البشرية

دساست ملفاث جىظُف العماٌ وجشكُتهم  -

بُت للعماٌ - جخىلى ؤلاحشاءاث الخذٍس

إعذاد اإلاخؼؽ العمل السىىي -

مخابعت غُاباث العماٌ  -

: حيح ثتكون مً

مصلحت حسُير العماٌ -

مصلحت حسُير العماٌ -

ت - مصلحت اإلاىاسد البشٍش

مصلحت ألاحىس والشؤون الاحخماعُت -

: ومهمتها جخمثل في: دائرة ااباسبة وااالية

إعذاد هدُجت الذوسة اإلاحاسبُت  -

ىت والىشىفاث اإلاحاسبُت  - مخابعت الخٍض

الخخؼُؽ اإلاشهضي للمىاسد اإلاائُت  -

:  وجخيىن مً

مصلحت اإلاحاسبت العامت  -

مصلحت اإلايزاهُت واإلاالُت  -

مصلحت اإلاحاسبت والدسُير -

م اإلاىخجاث وهجذ : دائرة إلادارة والوسائل ً اإلاؤسست باإلاسخلضماث الالصمت لعملُت ؤلاهخاج هما جلىم بدسٍى جلىم بخمٍى

: فيها

جلىم بخىفير اإلاىاد ألاولُت وحششف على حسُير اإلاخضون : مصلحة التمويً-

م الىحذاث اإلاىخجت للمؤسست، مً خالٌ دفع فىاجير واسخالم اإلابالغ مً الضبائً: مصلحة التسويق- . مخخصت في حسٍى
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حعخبر مً أهم وظائف اإلاؤسست والتي جلىم بمخابعت مشاحل ؤلاهخاج ومشاكبت هىعُت وحىدجه وهي جحخىي : دائرة التجارة

: على زالر مصالح

 ًشجىض دوسها في صُاهت حمُع ممخلياث اإلاؤسست، بما فيها وسائل ؤلاهخاج، معذاث، أدواث هما :مصلحة الصياهة-

. حعمل على عصشهت آلاالث ومشاكبتها

. جحذًذ معاًير ؤلاهخاج واستهالن اإلاىاد ألاولُت ومشاكبت عملُت ؤلاهخاج: مصلحة ثىمية اليشاطات-

ل اإلاىاد ألاولُت إلى مىخجاث جامت الصىع : مصلحة إلاهتاج- هظشا ألهمُت هزه اإلاصلحت في الىحذة والتي جلىم بخحٍى

م . كابلت للدسٍى
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هيكل ثىظيمي للجزائرية للمياه وحدة مستغاهم : (1-3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية الوحدة 

 خمية اإلعالم اآللي

 أمانة المديرية 

 مساعد قانوني 

 مساعد المدير 

 المخبر

 خمية أمن الممتمكات

 دائرة اإلدارة 

 مصمحة التموين 

 مصمحة اإلدارة والعالقات 

 مصمحة اإلدارة والوسائل 

 مركز سيدي لخضر

 دائرة االستغالل 

 مصمحة التوزيع، التنظيم، اإلنتاج 

 مصمحة تنمية النشاطات 

 مصمحة الصيانة 

 مركز عين تادلس

 دائرة التجارة 

 مصمحة الزبائن

 مصمحة الفواتير 

 مصمحة تحصيل الفواتير

 مركز سيدي عمي

 دائرة المالية والمحاسبة

 مصمحة المحاسبة العامة 

 مصمحة الميزانية والمالية

 مصمحة المحاسبة التسيير 

 مركز سيرات

 دائرة الموارد البشرية 

 مصمحة الموارد البشرية

 مصمحة تسيير العمال 

 مصمحة األجور والشؤون االجتماعية 

 مركز مستغانم   مركز حاسي ماماش 
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ايجابيات وسلبيات ااؤسسة  : ااطلل الثالح

: جخمثل اًجابُاث وسلبُاث اإلاؤسست فُما ًلي

ايجابيات ااؤسسة  : الفرر  ول 

السهش على إعادة الهُاول اإلاخشبت -

ا حُث أن -  مً اإلاشترهين %80جحسين هظام جىصَع اإلاُاه الششوب وجىلُتها اإلااء الششوب الزي عشف حغُير حزٍس

. اإلاؤسست جصلهم اإلاُاه عىس ما وان علُه الحاٌ عىذ وشأتها

 بلذًت عىذ وشأتها  418 بلذًت ٌعذ أن وان هزا العذد ال ًخجاوص 1035جىصَع اإلاُاه الششوب على -

جىفير كذس ممىً مً اإلاُاه الصالحت للششب -

سلبيات ااؤسسة : الفرر الثاوي

: جخمثل سلبُاث اإلاؤسست فُما ًلي

صعىبت جحصُل الفىاجير استهالن اإلاُاه مً كبل اإلاشترهين -

ت محذد بـ -  متر مىعب 25حسعيرة اإلاُاه ملىىت ألن مسخىي الاستهالن لذي العائالث الجضائٍش

مىاحهت ظاهشة حسشب اإلاُاه -

. الخيالُف الباهظت لخصلُح العؼب حذ ميلفت-
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  ADEااراقبة الداخلية داخل الجزائرية للمياه : ااببح الثاوي

 اجراءات ااراقبة : ااطلل  ول 

إن هظام اإلاشاكبت الذاخلُت ًمثل مجمل الاحشاءاث واإلاعاًير اإلاىذمجت عبر مخخلف ألاوشؼت والخؼبُلاث 

ت للمُاه  ت للمُاه، بحُث جىشف له حلُلت سير العملُاث في الجضائٍش أطف إلى رلً البذ مً  (ADE)الجضائٍش

جذعُم البحث باسخجىاباث اإلاشاكبت الذاخلُت ومخؼؼاث جذف اإلاعلىماث التي إرا ما جم جحظيرها بشيل صحُح 

ت للمُاه والتي حسخذعي جذكُلا معملا  جىحه حخما اإلاشاحع إلى العملُاث التي حشيل أهثر خؼىسة على الجضائٍش

ت للمُاه ٌساهم بلذس  لالشاسة فان الخلُُم اإلاسخمش الزي جلىم به خلُت مسخللت واإلاشاحعت الذاخلُت في الجضائٍش

 هبير على هشف الاهحشافاث وألاخؼاء في الىكذ اإلاىاسب، هما ٌساعذ اإلاسؤولين في جحذًذ أهم اإلاخاػش 

 خلية ااراجعة الداخلية : ااطلل الثاوي

ت للمُاه التي جىص على أهه ت كسم : جبعا للخعلُمت الذاخلُت للجضائٍش ت حهٍى ًخم جاسِس في ول مذًٍش

 :ميلف باإلاشاكبت مً الذسحت ألاولى على حمُع الىواالث واإلاصالح الخابعت لها

ت مسخغاهم   : على198وبىاء على رلً جحخىي مذًٍش

 

 

 

 

 

 

 

 ADEااخطط الهيكلي لقسم ااراقبة للجزائرية للمياه  (2-3)الشكل 

ت الفشع  .ًمثل كسم اإلاشاحعت للخعلُماث والاحشاءاث اللاهىهُت واللىاعذ الذاخلُت، جحذ مسؤولُت مباششة إلاذًٍش

 مجال التدخل : أوال

ت، ورلً على مسخىي  ت أو مهام ميلفت مً مذًٍش  :جدبع خلُت اإلاشاحعت بشامم دوسٍت أو مهام خاصت ميلفت مً مذًٍش

ت الفشع *  الىواالث الخابعت إلاذًٍش

خم رلً غالبا في حاالث اسخيثائُت * ت  بحذ راتها ٍو  مصالح وأكسام اإلاذًٍش

 كسم اإلاشاكبت 

 خلُت داخلُت  كسم خاسحُت 

  مشاكبين 2  مشاكبين 2
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خظع اإلاشاحعين لششوغ معُىت فمثال ًمىع على اإلاشاحع ما ًلي  :ٍو

 الخىفل هىائب مفىض  الحذي الىواالث أو الاكسام التي جذخل طمً حيز اإلاشاحعت والخذكُم 

 جىفُز مها م اإلاشاحعت في وواالث وان كذ جىفل بها كبل حعُِىه للمشاكبت 

 ػبُعت ومذة الخذخالث : زاهُا

 :ًخم جىفُز عملُاث اإلاشاكبت إما عً بعذ او مُذاهُا والخالي

 :ااراقبة عً بعد

ت اإلاحاسبت، : مخابعت اللىائم الذوسٍت اإلاشسلت مً مخخلف هُاولها*  واحصائُاث مذًٍش

ت الخاصت باإلاهام في اإلاُذان التي جخؼلب الخحظير كبل الششوع باللشوض*   حمع ومعالجت اإلاعلىماث الظشوٍس

ش اإلاشاكبت وحسلُمها للهُاول اإلاعىُت *  ش الخلاٍس ت الخ: اعذاد وجحٍش ت الفشع الفدشُت العامت والجهٍى  .مذًٍش

ش التي حعذها هُئاث اإلاشاحعت الخاسحُت ومحاولت الاسخفادة منها *  الاػالع على الخلاٍس

 اإلاحافظت على مظاهش ألامً بيل أشياله* 

 :وجخم حسب زالر حاالث واآلحي: ااراقبة في اايدان

 مهمت الذوسٍت-

 مهمت مخابعت -

 اإلاهام الخاصت -

 اعداد التقرير: ثالثا

ش اإلافدشُت العامت، حُث ًحخىي على اإلاعلىماث الخالُت ش حسب همىرج خاص به واإلاؼابم لخلٍش  :حعذ الخلاٍس

 اإلالش او الىوالت التي جم مشاكبتها -

 ػبُعت وهذف اإلاهمت -

 ألاسماء وألاللاب وهزا مؤهالث اإلاشاحعين-

ش إلى  ش، اطف إلى رلً البذ مً اسساٌ ول الخلاٍس شاث والىزائم اإلاذعمت للخلٍش مع طشوسة الحاق الخبًر

ت الفشع، التي جخىفل باسخغاللها ووطع الاحخُاػاث وهزا مخابعت الخىصُاث والحلٌى اإلالترحت  .مذًٍش
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:  خاثمة

ت للمُاه وحذة مسخغاهم كذ جحصلىا على معلىماث حُذة جخص وحذة   مً خالٌ جشبصىا في الجضائٍش

ت التي جلىم به، مً خالٌ  مسخغاهم التي حعمل بها، حُث جمىىا مً معشفت ول الخفاصُل حٌى عمل الجضائٍش

جلذًمهم لىا بعع اإلاالحم وهُفُت العمل بخلً اإلاالحم، ورلً مما لذيها مً عماٌ روي مهاسة في العمل الجُذ حتى 

. أنهم كذمىا لىا ول ما هحخاحه مً معلىماث

 



      ماهية املسدودية وعالكتها باملدكم املحاطبي                                                    :                                الفصل الثاوي 

 

26 
 

: ثمهيد

ً مً أحل غمان   ئن أَمُت وغشوسة الخذكُم اإلاداظبي باإلاإظعاث حهخبر مً أولى اَخماماث اإلاعحًر

م أو مً خالٌ دساظت الحعاباث اإلاشبخت  ت وفهالُت اإلاإظعاث بخدلُم مشدودًت نالُت، ورلً نً ؾٍش اظخمشاٍس

، أَذافه،  باللىاةم اإلاالُت، فبهذ أن جىاولذ في الفطل ألاٌو مفهىم الخذكُم، أَمُت ظاةله، أهىانه، فشوغه، مهاًحٍر

ت اإلاشدودًت وأهىانها والهالكت التي جشبـ الخذكُم اإلاداظبي  خطاةطه، ظأشحر في الفطل الشاوي ئلى دساظت هكٍش

: بمشدودًت اإلاإظعت ورلً مً خالٌ اإلاباخث الخالُت

- ٌ مذخل ئلى مفهىم اإلاشدودًت  : اإلابدث ألاو

أهىام اإلاشدودًت  : اإلابدث الشاوي-

نالكت الخذكُم بمشدودًت اإلاإظعت : اإلابدث الشالث-
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 مظاز ثىفير عملية الحدكيم: اململحح  وو 

حعحر نملُت الخذكُم وفم خؿىاث واحشاءاث جػمً العحر الحعً لها وحعانذ نلى جدطُل أهبر 

فهالُت في أداء اللاةمحن بها، ورلً بغشع الىضٌى ئلى ألاَذاف اإلاعؿشة واإلاشحىة مً َزٍ الىقُفت، ظيخؿشق 

 :مً خالٌ َزا اإلابدث ئلى اإلاعلً الهام لهملُت الخذكُم وفم أسبو خؿىاث حشمل

ش  .كبٌى اإلاهمت وجخؿُـ نملُت الخذكُم، جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت، حمو أحلت الازباث، انذاد الخلٍش

 كملىو املهمة وثخعيغ عملية الحدكيم: املعلل  وو 

كبل أن ًلىم اإلاذكم بخخؿُـ نملُت الخذكُم، البذ أن جخىفش الىُت في اللُام بهزٍ الهملُت واإلاخمشلت 

خدلم َزا الششؽ وفلا إلاجمىنت مً الهىاضش، هخىفش الىكذ اإلاىاظب لخخؿُـ نملُت  في كبىله اإلاهمت، ٍو

الخذكُم، أي مهشفخه باإلاهمت كبل وكذ واف، ما ًدُذ أًػا للمذكم فشضت جفادي الخهامل مو اشخاص 

 جىلطهم ألاماهت والاظخلامت، وختى ًخفادي َزا البذ أن ًفدظ بذكت ظمهت الهمُل اإلاخىكو 

 :الخعىات الحمهيدية-1

َىان نذد مً الخؿىاث الخمهُذًت التي ًخهحن نلى اإلاذكم مشاناتها كبل الششوم في جىفُز احشاءاث 

 1 :الخذكُم واإلاخمشلت فُما ًلي

 والزي ًخم وفلا للشيل اللاهىوي للمإظعت مىغىم الخذكُم: الححلم مً صحة جعييىه-أ

وهي كانذة كىانذ آداب العلىن اإلانهي، فُخدشي مىه نً ظبب نذم ججذًذ حهُِىه أو : الاثصاو باملدكم الظابم-ب

 نضلت أو اظخلالخه، فلذ ًجذ مً اإلابرساث وألاظباب ما ًمىهه همنهي مداًذ مً كبٌى اإلاهمت اإلاهشوغت نلُه، 

 الحأكد مً هعاق عملية الحدكيم-ج

اجطاالث أولى مو اإلاإظعت مدل الخذكُم، ئر ًخهشف اإلاذكم مً خالٌ َزٍ الخؿىة نلى اإلاعإولحن ومعحري -د

اساث مُذاهُت ًخهشف مً خاللها نلى أماهً  جشي خىاسا مههم ومو مً ٌهمل مههم، هما ًلىم بٍض مخخلف اإلاطالح ٍو

ا اسة الهمل َزٍ، فلذ ًخهزس نلُه جىشاَس  2اإلاإظعت وشاؾاتها ووخذاتها ونلُه أن ٌغخىم الفشضت والاظخفادة مً ٍص

ًلم اإلاذكم بذساظت الىكام اإلاداظبي اإلاؿبم فهال في اإلاإظعت وفم مجمىنت مً : فدظ وجلُُم الىكام اإلاداظبي-ن

 :الهىاضش أَمها

 اإلاخؿـ اإلاداظب الىؾني واللؿاعي *

 هُفُت اللُذ والترخُل*

 دكت السجالث وهفاًتها*

                                                           
 .40هفغ اإلاشحو العابم، اإلاادة -1
، ص -2  .139خالذ ساغب الخؿُب، خلُل مدمىد الشفاعي، نلم جذكُم الحعاباث الىكشي والهملي، مشحو ظبم رهٍش
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 اظخخالص أَم الهملُاث التي جلىم بها اإلاإظعت*

 ؾشق الاَخالن اإلاىخهجت *

لت جلُُم اإلاخضوهاث*  ؾٍش

 الهملُاث بالهملت الطهبت ئن وحذث *

فهلُه أ ًؿلو نلى الحعاباث الخخامُت واإلاحزاهُت الهامت التي أنذث نً : الاظالع على اللىائم املالية لظىىات طابلة*

ش اإلاذكم العابم،  فدظ بىفعه أًت جدفكاث وسدث في جلٍش ش اإلاذكم العابم، ٍو ؿلو نلى جلٍش العىت العابلت ٍو

ش مجلغ الاداسة  .ودساظت جلٍش

خُث ًخهشف اإلاذكم مً خالله نلى العلؿاث اإلامىىخت للمذساء واإلاىقفحن فهلُه ؾلب :  حح الحىنيم الادازر *

هشف بأظماء اإلاىقفحن واإلاعإولحن باإلاإظعت، ومذي الاخخطاص ليل منهم، وضىسة مً جىكُهاتهم، وجىصَو 

 .العلؿاث واإلاعإولُاث باإلاإظعت

سغم أن الىاخُت الجباةُت لِعذ التزاما مباششا للمذكم ئال أهه ًخهحن نلُه الاؾالم نلى الىدُت : الىنام الجملائي*

ش الجباةُت للعىىاث العابلت ونلُه أًػا أن ًخأهذ مً ظذاد . الجباةُت للمإظعت مدل الخذكُم وهزا مهاًىت الخلاٍس

ً مخطظ وافي ٌهادٌ َزا الالتزام  .الػشاةب والشظىم اإلاعخدلت، وئرا لم حعذد َل جم جيٍى

 :املخعغ الحدكيم-2

نلب اهتهاةه مً وافت الخؿاث الخمهُذًت، ًلىم اإلاذكم بىغو خؿت نمل له وإلاعانذًه الجمام الاحشاءاث 

 الفىُت لهملُت الخذكُم وجترحم َزٍ الخؿت وفم بشهامج مشظىم ومً ًً ما ًخػمىه ما ًلي

 ألاَذاف الىاحب جدلُلها-أ

 الخؿىاث والاحشاءاث الفىُت الىاحب اجبانها لخدلُم ألاَذاف-ب

 جدذًذ الىكذ الخلذًشي الالصم لالهتهاء مً ول خؿىة واحشاء-ج

 جدذًذ الىكذ اإلاعدىفز فهال في ول خؿىة واحشاء-د

 مالخكاث الصخظ اإلاعاٌو نً ول خؿىة واحشاء هفز -ن

 جىكُو الصخظ اإلاعإوٌ نً اهجاص الاحشاء-ٌ

 اظخخالص *

اث مهىُت -م البرهامج لِغ ظشدا لخؿىاث، بل َى خؿت مدىمت ألاؾشاف لخدلُم ألاَذاف مدذدة وفم مبادب إلاعخٍى

مخهاسف نليها والبرهامج ًخذم نذة أغشاع فهى ملخظ إلاا ًجب أن ًلىم به اإلاذكم وحهلُماث فىُت وجفطُلُت 
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إلاعانذًه لخىفُزَا، فالبرامج أداة سكابت وجخؿُـ حعانذ اإلاذكم نلى جدبو نملُت الخذكُم ونذد العاناث اإلاعدىفزة 

 1في ول نملُت

هما أهه مً غحر اإلامىً أن ًلىم اإلاذكم بخؿبُم هفغ البرهامج في وامل اإلاإظعاث التي ًلىم بخذكُلها ختى لى واهذ -ي

َزٍ اإلاإظعاث جيشـ في هفغ اللؿام، ألهه ليل مإظعت خطىضُاتها ظىاء نلى معخىي الهذف او ختى نلى 

ا نً  معخىي حجم اإلاهؿُاث واإلاهلىماث اإلاداظبُت اإلاخىاحذة بها، فليل مإظعت قشوف الهمل الخاضت بها وما ًمحَز

ا  غحَر

 :ًمىً جطيُف هىنحن مً بشامج الخذكُم َما

 بشامج جذكُم زابخت او مشظىمت ملذما -1

 بشامج جذكُم مخذسحت -2

 :الاشساف على مهمة الحدكيم-3

مهنى ؤلاششاف في الخذكُم َى مخابهت اإلاذكم لهملُت الخذكُم وجلعُمه للمهام بحن أنػاء فشكخه ول خعب 

ؼ العلؿت لهم أو اهجاص اإلاهمت واملت مً ؾشفهم بل َى مؿالب باالؾالم اإلاعخمش . خبرجه وهفاءجه وجخططه دون جفٍى

 .نلى ألانماٌ التي ًلىمىن بها، بانخباٍس اإلاعإوٌ واإلاهني ألاٌو بهملُت الخذكُم

 :ًمىً جلخُظ أَم هلاؽ ؤلاششاف فُما ًلي

 جىحُه اإلاذكلحن هدى جدلُم أَذاف الخذكُم *

ا بىفاءة*  خشضه نلى أن حعىذ ول مهمت مً مهام الخذكُم ئلى الصخظ اللادس نلى اهجاَص

اث* م الخذكُم، جشجِب اإلاهام خعب ألاولٍى  ئصالت ما كذ ًيشأ مً اخخالف في وحهاث الىكش بحن فٍش

 فدظ الهمل اإلاخىهي، وفدظ وجدلُل ألاداء الُىمي ألفشاد فشكت الخذكُم بغشع الاظخغالٌ ألامشل للؿاكاث*

ادة *  خشضه نلى جىقُف الهذد اإلاالةم للمعانذًً لخفادي العجض أو الٍض

 خشضه نلى اخترام ناملي الىكذ والخيلفت، مً خالٌ الخىحُه اإلاعخمش للمعانذًً لخفادي جماؾلهم في اداء مهامهم*

التهم (التركُت )ؾشح ناملي الخدفحز اإلاادي واإلاهىىي *  نلى اإلاعانذًً بغشع الاظخفادة مً ول مَإ

 : أوزاق العمل-4

أوساق الخذكُم هي السجالث أو اإلالفاث التي ًدخفل بها اإلاذكم نلى ؾبُهت وجىكُذ ومذي الاخخباساث اإلاىفزة خالٌ -أ

 .نملُت الخذكُم، مً الاحشاءاث اإلاخبهت، اإلاهلىماث التي جم الحطٌى نليها الالتزام بالعُاظاث وهدُجت نملُت الخذكُم

                                                           
 .79، ص 2009صاَش ناؾف ظىاد، مشاحهت الحعاباث والخذكُم، الؿبهت ألاولى الشاًت لليشش، ألاسدن -1
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الهذف ألاظاس ي مً أوساق الخذكُم َى معانذة اإلاذكم وجششُذٍ نىذ مماسظت الفدظ، وجىفحر ألادلت والازباجاث -ب

 .التي جذنم سأًه

حعمذ أوساق الهمل للمذكم بدىكُم وشاؾاجه وهزا جىفحر مخخلف ألادلت واللشاةً التي حعمذ له بابذاء ساًه النهاتي -ج

مىً الخمُحز بحن اوساق الخذكُم وفم هلؿخحن َما  :خٌى مخشؾاث هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي، ٍو

 اإلالف الذاةم *

 (ملف الذوسة الحالُت)اإلالف الجاسي * 
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 ةمدخل إلى مفهىم املسدودر: الثاوياململحح 

مفهىم املسدودية  : املعلل  وو 

: للذ حهذدث الخهاٍسف التي أوعبذ للمشدودًت وهي نلى الىدى الخالي

: املفهىم الىنسر للمسدودية-1

هي مطؿلح مشخم مً ولمت سد وهي حهني سد الش يء ئلى أصحابه دون هلطان، واإلاهنى اللغىي لها َى الش يء 

الزي ًمىً أن ًيخج لىا مشدودا او ناةذا، والزي اظخهمل نىذ الفحزوٍىكشاؽ و أسظؿى وهي ألاضل التي جيخج نً بُو 

". الشبذ الطافي: "اإلاداضُل الضسانُت ورلً بهذ ؾشح الخيالُف اإلاخهللت بالهملُت وبالخالي

: جعازيف عامة مً املسدودية-2

هي الهالكت اإلاىحىدة بحن الىخاةذ اإلاخدطل نليها والشظاةل التي اظخخذمذ للحطٌى : G.Grymber Et G.Forgetحهٍشف 

. نلى َزٍ الىخاةج

زا نذد اظخخذام أو اظخهماٌ ؤلامياهُاث اإلاادًت : P.Consoجعسيف  هي كانذة جؿبُم نلى ول اإلاشاخل الاكخطادًت َو

ت فهي ئرن حهبر نً الهالكت بحن ؤلامياهُاث والىخاةج ٌهبر نليها باليعبت الخالُت : واإلاالُت والبشٍش

                                                    1                  

 

 

هي ناةذ اظخخذام أسع فالخُه التي جملً بهباسة أخشي هي نباسة نً سبذ اإلاخدطل نلُه هدُجت ": زيكازدو"جعسيف 

. 2اظخخذام ألاسع، أي ما جلذمه ألاسع هدُجت اظخغاللها

ً : Lepesay Et Steinerجعسيف  ئرا جم خزف ول الخيالُف التي جطشف في ألانماٌ الفالخُت، ئغافت ئلى أحىس اإلاعحًر

مشدود سأط "مً اإلاذاخُل اليلُت، هخدطل نلى فاسق ٌهخبٍر الشأظمالي سبدا أما الاكخطاد فُؿلم نلُه مطؿلح 

 3".اإلااٌ

الشبذ اإلاخدطل نلُه بهذ ول نملُت بُو أو : مً الخهاٍسف العابلت ًمىً ئنؿاء حهٍشف شامل للمشدودًت بأنها

ت مشل زا بهذ ؾشح ول الىفلاث اإلاخهللت بالهملُت، ورلً في قل ؤلامياهُاث الػشوٍس ألامىاٌ واللىة : ئهخاج او جبادٌ َو

ت اإلاخىفشة  4 .البشٍش

                                                           
1-Delahayc , Jeanba Rcan, gestion financière, 7eme éditons paris, Dunod, 1998, p 111. 

 .67، ص 2004حمُلت الهشاط، دساظت اإلاشدودًت اإلاالُت للبىً مزهشة لىُل شهادة ماحعخحر، حامهت ظؿُف، -2
 2010سفُلت باشىدة، نىامل الخدىم في اإلاشدودًت اإلاالُت، مزهشة لىُل شهادة ماحعِخحر، اإلاذسظت الهلُا للخجاسة، الذفهت -3
 .65ضالح مدمذ الحىاوي، أدواث الخدلُل والخخؿُـ في الاداسة، داس النهػت الهشبُت، ص -4

  النتائج المحققه

 االمكانيات
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: جخجلى أَمُت اإلاشدودًت في زالزت هلاؽ أظاظُت وهي: أهمية املسدودية

ا الجغشافي : أهميتها في بلاء املؤطظة حعهت اإلاإظعت أو اإلاششوم لالظخمشاس والطمىد في وحه اإلاىافعت ورلً في ئؾاَس

خدلم رلً مً خالٌ جدلُلها ئلى مشدودًت  وحهمل نلى الاظخدىار أو الحطٌى نلى أهبر خطت ممىىت بالعىق، ٍو

. اًجابُت باظخمشاس والتي حعمذ لها بخدلُم مىاسد مالُت راجُت جىنها مً الحطٌى نلى مياهت مشمىكت بالعىق 

م ملاسهت : أهمية في السكابة مً خالٌ دساظت اإلاشدودًت ًخمىً اإلاعحر مً مشاكبت هلاؽ اللىة والػهف، نً ؾٍش

الىخاةج اإلاخدطل نليها مو ؤلامياهُاث اإلاخىفشة، ورلً مً خالٌ جدذًذ الاهدشافاث وأظبابها مً أحل جصحُدها 

. والهمل نلى ججىبها أو جفاديها في اإلاعخلبل

ئن جدلُم مشدودًت اًجابُت جمىً اإلاإظعت مً اجخار اللشاساث ؤلاظتراجُجُت فُما ًخظ : أهميتها في اثخاذ اللساز

ش وجىمُت اإلاإظعت . جؿٍى

محعلملات املسدودية  : املعلل الثاوي

:  مساكملة املسدودية

ئن مشاكبت اإلاشدودًت حهخبر نملُت َامت ئر جمىىىا مً مهشفت الاهدشافاث وجصحُدها بعشنت وفي وكذ كطحر 

زٍ اإلاشاكبت حعخلضم الخؿىاث الخالُت : َو

وغو جلذًشاث نلى الىخاةج اإلاالُت والاكخطادًت في خذود ئمياهُت اإلاإظعت  -

جدذًذ الاهدشافاث وجدلُلها ورلً مً خال ٌ ملاسهت الىخاةج اإلاخدطل نليها فهال مو الىخاةج اإلالذسة وجدلُل مطادس -

الخلل وأظبابه ظىاء داخلُت أو خاسحُت 

اجخار ؤلاحشاءاث التي مً شأنها ؤلاهلاص مً خذٍ الاهدشافاث وجيىن َزٍ الهملُت معخمشة وجلو نلى اإلاعإوٌ اإلاالي، -

ئال أهه نىذ الخيلم نً اإلاشدودًت الاكخطادًت التي هي مً اخخطاص مشاكب الدعُحر هجذ أن َىان جلىُاث خذًشت 

: حعخهمل وهي

م اإلاداظبت الخدلُلُت  -أ جدلُل الىخاةج نً ؾٍش

ت  -ب جىكُم اإلاىاصهاث ورلً بىغو محزاهُاث جلذًٍش

 1 .جىفش اإلاإظعاث نلى مطلحت الذاسظت الاكخطادًت-ج

: كياض املسدودية-2

أن للُاط اإلاشدودًت دوس وأَمُت بالغخحن في اهدشاف هلاؽ اللىة الػهف في اإلاإظعت، ولخصحُذ العجض 

فيها والنهىع باإلاشدودًت والعحر بها هدى الاججاٍ العلُم، وهالخل في اإلاإظعاث أن اإلاشاكبت الدعُحر والدعُحر اإلاالي 

: ًشجبؿان اسجباؾا وزُلا باإلاداظبت وجلاط باإلاهاًحر الخالُت

                                                           
1-Boukhazar P.Conso, gestion financiére, opu, dunod, 134p. 
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ووهني بها الثروة ؤلاغافُت التي جيشأ في اإلاإظعت هدُجت الظخخذام خذماث ومىاسد الغحر وئغافتها ئلى : الليمة املضا ة

: وظاةلها الخاضت وجدعب بالهالكت الخالُت

كيمة مظحلصمات إلاهحاج مً طلع وخدمات  –كيمة إلاهحاج =كيمة املضا ة 

خجلى دوس اللُمت اإلاػافت في معاَمتها بالىطىص باالكخطاد الىؾني : ٍو

ش كذسة اإلاإظعت ورلً  وهزلً حهخبر هملُاط لحجم ولذسحت الخيامل الهمىمي أو الذاخلي للمإظعت وهملُاط لخؿٍى

 :باظخهماٌ اليعبت آلاجُت

 

 

هي حهبر نً هدُجت الاظخغالٌ الهادي لذوسة مهُىت وهي الفشق بحن مطاٍسف اإلاإظعت والىىاجج، : هخيجة الاطحغالو

. جخظ الهىاضش اإلاشجبت باإلهخاج والاظخغالٌ وجكهش لىا في حذٌو خعاباث الىخاةج

بت، وحهخبر همإشش َام للُاط مشدودًت ألامىاٌ : الىخيجة الصا ية وجكهش في حذٌو خعاباث الىخاةج بهذ ؾشح الػٍش

. الخاضت اإلاعخهملت في اإلاإظعت، وهزلً لحعاب مشدودًت نىاضش ألاضٌى الشابخت

ل اإلاإظعت أو اإلاششوم راجُا أو ملُاط للمشدودًت ألهه ًيىن غحر : الحد م الىلدر ال حهخبر الىدُجت وخذَا مطذس الخمٍى

وامل أو صحُذ بعبب اظخهماٌ اإلاإظعت لالَخالواث والتي جإزش نلى جدذًذ الىدُجت النهاةُت للمإظعت والتي حهبر نً 

ما خفشم الفاةؼ الىلذي ئلى فشنحن َو : اًشادتها ٍو

املؤوهات +الاهحالكات + الىخيجة إلاجمالية = الفائض الىلدر إلاجمالي 

املؤوهات +الاهحالكات + الىخيجة الصا ية = الفائض الىلدر الصافي

ل اإلاإظعت راجُا مً خالٌ وشاؾها ورلً بهذ الحطٌى نلى هدُجت الذوسة التي : الحمىيل الراجي ٌهني ئمياهُت جمٍى

ل الزاحي همش نلى ما ٌعمى  ما الاَخالواث واإلاإوهاث، كبل الىضٌى ئلى كذسة الخمٍى ً َامحن َو ًػاف ئليها نىطٍش

. بالفاةؼ الىلذي الزي جؿشكىا له ظابلا

 زباح املىشعة  – الحدكيم الىلدر الصافي = الحمىيل الراجي 

ش  ل الزاحي نلى أهه مجمىنت اإلاىاسد اإلاالُت اإلاىحىدة جدذ جطشف اإلاإظعت لغشع جؿٍى مىً حهٍشف الخمٍى ٍو

ل الخاسجي، ووعخهمله في اإلاجاالث الخالُت : وشاؾها واظخلاللُتها مً الخمٍى

ئمياهُت دفو العىذاث وألاظهم .أ

ت للمإظعت  .ب ل الاظدشماساث وبالخالي ًأخز بهحن الانخباس في بشامج اظدشماٍس ئمياهُت جمٍى

ئمياهُت جصحُذ أو حهذًل نذم هفاًت سأط اإلااٌ الهامل الطافي .ج

  القيمة المضافة

  انتاج السنوات المتتالية
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ًمىىىا كُاط مشدودًت اإلاإظعت بملاسهت الىدُجت اإلاخدطل نليها في نهاًت العىت اإلاالُت مو ئمياهُاث : الىخيجة العامة

هبر ننها بـ : اإلاإظعت اإلاخاخت َو

=الىدُجت اإلاالُت 
ٌ  الطافي الىدُجتألاضى

 اإلاجمىم 
 

جلاط َزٍ اليعبت مشدودًت سؤوط ألامىاٌ اإلاعخغلت أو مشدودًت اليشاؽ، وحهبر نلى دسحت اإلاذًىهُت وجدعب بالهالكت 

: الخالُت

 ٌ  مجمىم ألاضى

 مجمىم ألامىاٌ الخاضت
 =1+

 الذًىن 

 مجمىم ألامىاٌ الخاضت

1 

مكىهات املسدودية  : املعلل الثالح

: سغم أن مفهىم اإلاشدودًت مهلذ ئال أن للمشدودًت ميىهاث وهي

: املكىهات املالية-1

ئن اإلاشدودًت اإلاالُت واإلاخمشلت في سأط اإلااٌ للمإظعت حهخمذ نلى الفاةؼ اإلاالي اإلاىصم، خُث أهه ٌهخبر مً 

زا ما ًإدي ئلى  ل الخاسجي ولما واهذ الىدُجت أخعً، َو الهىاضش اإلايىهت لشأط ماٌ اإلاإظعت اإلاعخللت نً الخمٍى

جدلُم مشدودًت أفػل التي حععى وجأمل اإلاإظعت الحطٌى نليها 

 2والهالكت الخالُت جبحن لىا ميىهاث اإلاشدودًت باظخغالٌ اإلاإظعت ألضىلها 

 الىدُجت الطافُت

 سكم ألانماٌ
   x  

 سكم ألانماٌ

 ٌ ا ألاضى
 =

  الىدُجت الطافُت

 ٌ  احمالي ألاضى
 

الجضء ألاٌو ًمشل نالكت الهامش ؤلاحمالي الطافي وجلِغ َزٍ اليعبت دسحت اظخهماٌ مىحىداث اإلاإظعت، 

أما الجضء الشاوي فهى ٌهبر نً دسحت الاظخهماٌ اإلاإظعت لجمُو أضىلها، وحعمذ أًػا بخلُُم فهالُت الدعُحر داخل 

. اإلاإظعت وجخأزش َزٍ اليعبت بكشوف العىق واإلاىافعت

: اهحاجية الحصييع.أ

: وهي جخهلم أظاظا بما ًلي

كُاط ؤلاهخاحُت ليل نامل نلى معخىي اإلاإظعت -

كُاط ؤلاهخاحُت ليل مشهض معإولُت  -

. كُاط مشدودًت ول نامل وول مادة ومشدودًت الؿاكت الهاملت وآلالت-

                                                           
1-Boukhazar P.Conso, gestion financiére, opu, dunod, p135. 

أخمذ أمحن بً شلُف، أَمُت اإلاداظبت الخدلُلُت في جدعحن مشدودًت اإلابُهاث، مزهشة ماحعِخحر، اإلاشهض الجامعي باإلاذًت، الذفهت -2

 .23.24، ص 2004
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: إهحاجية مصالح اململيعات.ب

وهي ئهخاحُت التي حهىغ فهالُت مطالح البُو في اإلاإظعت وهزا مذي كذستها نلى جدلُم اإلاشدودًت اإلاالُت 

والاكخطادًت  

إهحاجية مصالح الدزاطات .ج

وحهني مذي جؿىس مطالح الذساظاث وألابدار، وهزا ؾشق الخدلُل الاكخطادي والخخؿُـ مً أحل البرهامج 

 1 .ؤلاهخاجي اإلاعؿشة مً كبل اإلاإظعت، والشفو مً حجم مبُهاتها وبالخالي جدلُم مشدودًتها اإلاالُت

ملُاط فهالُت سأط اإلااٌ َى مهذٌ دوس أن سأط اإلااٌ اإلاعخخذم، خُث جىحذ خعاباث مخغحرة نلى أظاط : الفعالية

:  الهذد الىبحر إلالُاط سأط اإلااٌ اإلاعخهمل والتي هي

ألاضٌى الشابخت اإلاعخغلت -

ألاضٌى اليلُت -

. ألاضٌى الشابخت ؤلاحمالُت أو الطافُت-

ئن َزٍ اليعبت حهبر نً مذي فهالُت اظخهماٌ سأط اإلااٌ مً كبل اإلاإظعت، هما حهبر نً الششوؽ التي 

. حعخهمل الىظاةل في قلها ورلً غماها لىجاح ؤلاهخاج

= غحر أهه مً الىاخُت اإلاالُت ًفػل اظخهماٌ ظشنت دوسان سأط اإلااٌ اإلاعدشمش، أي الهالكت الخالُت  
 سكم ألانماٌ

ألامىاٌ الخاضت
 

: خُث أن الهالكت معخخلطت مً الهالكت العابلت هي

 سكم ألانماٌ

 ألامىاٌ الخاضت 
 =

 سكم ألانماٌ

 ٌ  مجمىم ألاضى
  * 

 ٌ   مجمىنت ألاضى

 ألامىاٌ  الخاضت
   

ومىه جدذد ظشنت دوسان سأط اإلااٌ اإلاعخهمل والزي َى نباسة نً  

 معامل املديىهية  xطسعة دوزان  صىو 

ادة اإلاذًىهُت للمإظعت ت ٍص ادة سكم ألانماٌ وصاٍو ت ٍص . وجدذد لىا َزٍ الهالكت خالُت أو الفهلُت للمإظعت مً صاٍو

. هخالضت اللٌى فاهه ولما واهذ ظشنت دوسان ألاضٌى مشجفهت فان َزا ًذٌ نلى الىغهُت الحعىت للمإظعت

 

 

 

                                                           
 .05، ص 2006بً سكُت ظهُلت، دساظت اإلاشدودًت اإلاالُت في اإلاإظعت، مزهشة لىُل شهادة اإلااحعخحر، اإلاذًت، -1
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 أهىاع املسدودية :املعلل السابع

 :أهداف املسدودية الاكحصادية

حهخبر اإلاشدودًت ألاداة والىظُلت الىاحهت واإلافػلت لخدلُم الخؿىس والخىمُت الاكخطادًت، خُث حهخبر 

 :اإلاإظعت اإلايان اإلافػل الزي جدلم فُه ججعُذ ألاَذاف وهي والخالي

هخبر الهذف اإلاهم ليل مإظعت مً حشغُل مىاسدَا اإلاالُت، خُث ٌهبر َزا : خلم الفاةؼ الاكخطادي َو

 :الفاةؼ نً مذي هجاح اإلاإظعت في ظُاظتها، وله زالزت وقاةف وهي

و الاكخطادًت  * ل اإلاشاَس  ئَالن اللشوع التي اظخهملذ في جمٍى

 غمان الدعذًذ الخاص بىظاةل الاهخاج *

 حعذي الفىاةذ *

 اظدشماساث اإلاإظعت-ئ

 مهذٌ الاظخدذار: م

 الخذفم الىلذي : ث ن

 مذة الاظدشماس   : ٌ

ٌ 𝑥 3 ن ث 

م + 1
=  ئ

ى : الخيامل الىلذي الاكخطادي َى الزًً ٌععى بالنهىع باإلاإظعت والخىمُت الاكخطادًت ليل الىؾً، َو

ً هخلت  يهذف ئلى جدلُم جيامل ميسجم واكخطاد مخماظً ومخيامل أي أن اإلاشدودًت الاكخطادًت حهمل نلى جيٍى

هؿي مهامل الخيامل  اكخطادًت مخياملت ، بدُث ًطبذ ول نامل مً الهىامل الاكخطادًت مىمل آلاخش، َو

 :الاكخطادي بالهالكت الخالُت

3 الاظتهالواث الىظؿُُت اإلادلُت

 الاظتهالواث الىظُؿُت الاحمالُت
  مهامل الخيامل الاكخطادي 

وهي جمشل معاَمت اإلاإظعت في حلب الهملت الطهبت ورلً ًخدذد مً خالٌ الطادساث : ثساكم العملة الصعملة-3

 .والىساداث

ىمً رلً مً خالٌ الخدطُل للمإظعت نلى الخذفلاث الىلذًت أو الفاةؼ : نلى معخىي الطادساث ٍو

 .بالهملت الطهبت ورلً ًخدذد مً خالٌ الطادساث والىساداث 

ىمً رلً مً خالٌ الخدطُل للمإظعت نلى الخذفلاث الىلذًت أو الفاةؼ : نلى معخىي الطادساث ٍو

 بالهملت الطهبت ملابل جطذًش الفاةؼ الاهخاجي، بدُث ٌهؿي مهذٌ الخذفلاث الىلذًت بالهملت الطهبت 
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 مهذٌ الخذفلاث الىلذًت بالهملت الطهبت: م

 الخذفلاث الىلذًت بالهملت الطهبت اإلاشجبؿت باإلاششوم : ث ٌ

 مجمىم الخذفلاث الىلذًت اليلُت : ث م

 مهذ الاظخدذار : ٌ

 :  مإششاث وهي03وحعخهمل فيها  زالزت : نلى معخىي الىاسداث

 كُمت الهملت الطهبت التي ًجلبه الذًىاس الىاحذ في البُو*

 الاظشماساث بالذًىاس

 الاظدشماس الاحمالي
 

  الاظتهالن الىظُؿي اإلاعخىسد

  الاظتهالن الىظُؿي الىلي
 

 :جعسيف املسدودية املالية

ا ملُاط ًذٌ نلى مذي كذسة اإلاإظعت نلى الحطٌى نلى أمىاٌ مً أحلب ججذًذ حهاص   ًمىً انخباَس

ش الاهخاج نلى كانذة مىظهت، وكُاط اإلاشدودًت ًشجىض نلى نامل اإلاشدودًت اإلابُهاث ومشدودًت  الاهخاج، وهزلً جؿٍى

 .ألاضٌى ومشدودًت ألامىاٌ الخاضت ولهزا ًمىً الاؾالق اظم اإلاشدودًت نلى الهاملحن الخالُحن

اإلاشدودًت  ما هي ئال زمشة هبحرة مً العُاظاث واللشاساث اإلاخخزة مً ؾشف اإلاإظعت، ومً خاللها ًدبحن لها مذي -1

 .اللذس ة اإلاالُت اإلاخىفشة لهزٍ اإلاإظعت

مهذالث اإلاشدودًت جىشف لىا نً اإلاهلىماث وحهؿي لىا فىشة واضحت نً الىغهُت اإلاالُت اإلاإظعت والكشوف التي -2

 .جخدىم فيها

 اإلاهذالث للمشدودًت باخخالف الػىابـ التي جخدىم فُه خعب اإلاطؿلحاث ثخحلف: معدالت املسدودية املالية-2-1

مىً جلعُمها ئلى  : التي جؿلم نليها ٍو

ٌهبر نً الفهالُت اإلاالُت الطافُت للمإظعت، أو ضافي ألاسباح الزي ًدطل نليها اإلاعاَمىن للاء : مفهىم الشبذ

 .اظخخذام  أمىالهم

ت في اإلاإظعت   مهذٌ اإلاشدودًت اإلاالُت للمبُهاث ٌهؿُىا هكشة نً اإلاشدودًت الخجاٍس

 .مهذٌ اإلاشدودًت اإلاالُت أمىاٌ الخاضت ٌهؿُىا هكشة نً مشدودًت وظاةل الاهخاج، أي ألاضٌى اإلاخذاولت والشابخت

ل الذاخلُت نً اإلابُهاث : مفهىم الحد م الىلدر ٌهخبر اإلاإشش الزي ًدىم نلى كذسة اإلاإظعت في خلم مطادس جمٍى

 :وألامىاٌ الخاضت، ورلً خعب اإلاهذالث  الخالُت



      ماهية املسدودية وعالكتها باملدكم املحاطبي                                                    :                                الفصل الثاوي 

 

38 
 

 الخذفم الىلذي

 اإلابُهاث
   اإلاشدودًت  اإلابُهاث

 الخذفم الىلذي

  ألامىاٌ الخاضت
=     مشدودًت ألامىاٌ الخاضت

 الخذفم الىلذي

 ٌ   مجمىم ألاضى
=  ٌ     مشدودًت احمالي ألاضى

 : مسدودية اليشاط

بت والىخاةج اإلادللت مً ؾشف  ئن جلُُم وشاؽ اإلاإظعت ٌهخمذ نلى اإلالاسهت بحن سكم ألانماٌ خاسج الػٍش

ىان نذة وعب ًمىً اظخخذامها مً أحل جلُُم وشاؽ اإلاإظعت   اإلاإظعت، َو

عخهمل في اإلاإظعاث الخجاسة ألهه : الهامش الاجمالي-1 َزا الىىم ٌهخبر هملُاط ليشاؽ اإلاإظعت خالٌ فترة صمىُت َو

دعب بالهالكت الخالُت  : ٌهبر نً الىغهُت الحلُلُت لهزٍ اإلاإظعت، وهزا اظتراجُجُاتها ٍو

البػاتو اإلاعتهلً −   اإلابُهاث

بت   سكم ألانماٌ خاسج الػٍش
    وعبت الهامش الاحمالي  

جبحن َزٍ اليعبت كذسة اإلاإظعت في اوشاء الفاةؼ خُث ولما واهذ اليعبت غئُلت ولما : وظملة زبحية الاطحغالو-2

دلذ نلى الىغهُت العِئت للمإظعت، وحعخخذم هشحرا في اإلاإظعاث راث الؿابو الطىاعي وجيىن بملاسهت سكم 

بت مو هدُجت الاظخغالٌ  .ألانماٌ خاسج الػٍش

   هدُجت  الاظخغالٌ

بت   سكم ألانماٌ خاسج الػٍش
    وعبت سبدُت الاظخغالٌ  

ذ اإلالاسهت بحن اإلاإظعت ومىافعها : وظملة السبحية الصا ية-3 ٌعخخذم َزا الىىم مً اليعب لذي اإلاإظعاث التي جٍش

في هفغ اللؿام، ورلً مً أحل جدلُم أسباح ختى جطبذ لذيها كىة نلى ملاومت مىافعيها وسظم الاظتراجُجُت 

 :وجدعب بالهالكت الخالُت
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 عالكة املدكم بمسدودية املؤطظة : الثالحاململحح 

ظىف أجؿشق ئلى أهىام اإلاشدودًت خُث أهه ليل هىم أَمُت ال جلل نً آلاخش، وول َزٍ ألاهىام حعاَم في سفو 

حجم اإلابُهاث وألاسباح وؤلاهخاج للمإظعت وتهذف َزٍ ألاهىام ئلى غاًت واخذة هي جدلُم أهبر سبذ ممىً والحىم نلى 

. مذي فهالُت اإلاإظعت

املسدودية الاكحصادية  : املعلل  وو 

مفهىم املسدودية الاكحصادية  .1

حهخبر بمشابت الهاةذ الاكخطادي الزي ًخمشل في جدلُم الخىمُت الاكخطادًت للمإظعت خاضت الاكخطاد 

م اليعب الخالُت ى َذف سةِس ي في َزا الىىم مً اإلاشدودًت وجلاط اإلاشدودًت الاكخطادًت نً ؾٍش  1: الىؾني نامت، َو

لطذ بالىاجج الخام لالظخغالٌ َى اللُمت اإلاػافت بهذ ؾشح منها مطاٍسف الهاملحن والشظىم والػشاةب  ٍو

: ومىه الشيل الهام للمشدودًت الاكخطادًت ًخدذد بالهالكت الخالُت

لطذ بالىدُجت الاظخغاللُت هي هدُجت الاظخغالٌ كبل الفىاةذ، أما الشأظماٌ الاكخطادي َى ألاضٌى  ٍو

. الشابخت صاةذ في ئغافت ئلى اخخُاحاث الشأظماٌ الهامل واإلاخاخاث

ظسق حظاب املسدودية الاكحصادية .2

ظيخؿشق ئلى مهذٌ الاظخدذار 

ٌهخبر أداة الحىم بحن الحاغش واإلاعخلبل، خُث ًلىم بخىحُه اخخُاساث الاظدشماساث التي جيىن : معدو الاطححداث

ظخدىم اإلالاسهت الىخُذة إلاجمىم خعاباث الخذفلاث الىلذًت وألاخز بهحن الانخباس الىغهُخحن خُث أن الضمً ًمىً 

، وهجذ َىا مهاًحر جدذًذ مهذٌ الاظخدذار وهي  2 :أن ًخأزش بهامل الخطخم ألاٌو

يىن اإلاهذٌ غهُف ئرا واهذ اإلاإظعت في خالت جىاصن مالي مو وحىد ئمياهُت اهخكاس الخدطُل: املعايير الراثية . ٍو

مشل مهذٌ الخىقُف دون اإلاخاؾشة الزي ٌهني مهذٌ الاظدشماس بمهذٌ مشدودًت أدوى ئرا واهذ : معايير مىضىعية.ب

هفغ الخذفلاث ججلب اإلاهذٌ دون اإلاخاؾشة 

ت مهشفت بذكت : ظسيلة الليمة الحالية الصا ية.ج و اظدشماٍس حهخبر أوال الخذفلاث الىلذًت اإلاعخلبلُت لهذة مشاَس

. ومىغىنُت نلى أنها ملبىلت

: جعسيف السأطماو املظخثمس خالو مدة حياة املؤطظة

دفو سأظماٌ اإلاعدشمش في نهاًت ول فترة بمهذٌ جيلفت سأط اإلااٌ 

                                                           
 .32أخمذ أمحن بً شلُف، اإلاشحو العابم، ص -1
 .05، ص 2006بً سكُت ظهُلت، دساظت اإلاشدودًت اإلاالُت في اإلاإظعت، مزهشة لىُل شهادة اإلااحعخحر، اإلاذًت، -2
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َى اإلاهذٌ الزي ٌعمذ باإلاعاواة بحن الدعذًذ مً خالٌ اإلاششوم جذفلاث الىلذًت : معدو املسدوية الداخلي

ىان ؾشق أخشي منها : اإلاعخلبلُت اإلالذمت مً هفغ اإلاششوم ئرا وان اإلاهذٌ مىحب وأهبر مً مهذٌ اظخدذار َو

لت نلى مهاًحر العُىلت أهثر مً مهُاس اإلاشدودًت وألاظاط فيها : ظسيلة اطترجاع السأطماو املظخثمس وحهخمذ َزٍ الؿٍش

َى الاظدشماس مً احل أزش الخللُل لألضٌى هخفؼ اإلاخاخاث الحالُت اإلاإظعت مو الخؿىس ومدُؿها، أي ًخخاس اإلاششوم 

الزي لذًه مذة الاظترحام ألاكطش ألهه مخاؾشة  

م الهالكت الخالُت: ظسيلة مؤشس السبحية و نً ؾٍش خم الاخخُاس بحن اإلاشاَس : ٍو

= الشبدُت 
 مجمىم الخذفلاث الىلذًت اإلاعخدذزت

 جيلفت الاظخمشاس
 

دبحن ظبب سدَا كبل أن جشد، وهزلً جذفم الهلىد الخاضت بها ختى ال  ئن جفدظ البػانت فدطا دكُلا ٍو

جخىفل اإلاإظعت مطاٍسف هللها مشجحن، ونلى َزا ًجب ئخباس اإلاىسد بعبب الشد وأن ًلبل َزا الشد ئرا وان اإلاىسد 

ؼ مً ؾشف ششهت الخأمحن  مإمً نلى بػانت وحهشغذ ئلى جلف هدُجت لىللها فُجب ئخباٍس مً أحل أن ًؿُب حهٍى

ًجب الخأهذ مً خشهت اإلاشدواث الخاسحُت في نهاًت العىت اإلاالُت ورلً بالشحىم ئلى دفتر البػانت الخاسحُت 

. للخأهذ مً خشوحها الفهلي، ألنها كذ جلُذ في الذفاجش اإلاالُت بالشغم مً أنها لم جشظل بهذ نهاًت اإلاذة ئلى اإلاىسد

: الحدكيم املظخىدر ملسدودات املشتريات.6

شظل ئشهاسا داةىا نً اظخالمه البػانت وكبىله خطم  نىذ وضٌى البػانت اإلاشدودة ئلى اإلاىسد ٌعخلمها ٍو

شفم َزا ألاظهاس مو ضىسة ؤلاشهاس الزي خشسجه اإلاإظعت بهذ مؿابلخه وان اجطح ان َىان اخخالف في  الشمً، ٍو

وعبت الاكخؿام اإلاىسد إلابلغ ألاكل، ومىافلت اإلاإظعت نلى رلً فحرجي كُذ الخهذًل ئرا وان كذ ظبم ئن كُذ الخطم 

. مً واكو ئشهاس الخطم اإلاذًً الزي أسظلخه اإلاإظعت ئلى اإلاىسد

ذكم صحت جدلُل اإلاشدوداث الخاسحُت .1 اث ٍو ًلىم إلاذكم بخذكُم فىاجحر الخطم مً اإلاىسدًً مو دفتر ًىمُت اإلاشتًر

اث وكذ ًخخبر اإلاذكم َزٍ الهملُاث  جدذ بىىدَا اإلاخخلفت بذفتر ًىمُت اإلاشتًر

ثدكيم الترحيالت والعمليات الحظابية .7

اث ئلى خعاب اإلاىسدًً ألاصمىت التي فدطذ فىاجحر الخطم * ًذكم اإلاذكم الترخُل مً دفتر ًىمُت مشدوداث اإلاشتًر

. ننها

اث بذفتر الُىمُت الهامت نً الفترة بأهملها  * جذكُم جلُُذ مجامُو دفتر ًىمُت مشدوداث اإلاشتًر

الخأهذ مً صحت هلل اإلاجامُو مً ضفدت ئلى أخشي *

اخخباس الهلمُاث الحعابُت وئشهاساث الخطم مً هاخُت الجمو والػشب وخالفه *

ا  * اث للفترة التي جم فدظ فىاجحَر اخخباس اإلاجامُو الشأظُت وألافلُت لذفتر ًىمُت مشدوداث اإلاشتًر
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دوز الحدكيم في ثحظين وظيفة المليع : املعلل الثاوي

 حشخمل ما ًلي :السكابة الداخلية.1

جدىاٌو سكابت اإلابُهاث جدلُل ودساظت اإلابُهاث الفهلُت وفلا للعُاظاث وؾشق التي : جدلُل اإلابُهاث الفهلُت

اجبهذ لخدلُم حجم مبُهاث اإلاخؿـ وبىفلت جىظُو مىاظبت، وبخالي ًيخج َامش الشبذ الالصم لخدلُم الهاةذ 

خدلم الذخل الطافي ئرا واهذ نالكت ظلُمت بحن الهىاضش الخالُت  اإلاىاظب ٍو

هىم اإلاىخج اإلابام ألىاهه حجمه العهش أشياله حىدجه : الظلعة*

 البلذان الخاسحُت اإلادافكاث اإلاذن :الىاحية الجغسا ية*

ذ وهالء مخجىلىن ظلعلت مدالث ألاماهت  :ظسق المليع*  بالبًر

حملت ججضةت وهالء : كىىات الحىشيع*

أخل جلعُـ هلذي أماهت  : شسوط المليع*

أحىبي مدلي خاص نام خيىمي : العميل*

فشوم أكعام  : هىع املشسوع*

هما َىان جدلُل باليعبت ئلى اإلابُهاث التي لم جدلم مشل الؿلبُاث اإلاعخهملت، الؿلبُاث التي لم ججلب 

ؤلالغاءاث اإلابُهاث اإلافلىدة 

حهذ مخاصن بػانت جمهُذا إلسظاله ئلى ئداسة البػانت الخاسحت ورلً : اظخجزاٌ البػانت اإلابانت مً اإلاخضن 

بىاءاث نلى فاجىسة البُو وئرن خشوج البػانت ونىذ خشوج البػانت ٌسجل كُذ نلى بؿاكت الطىف مو ئقهاس 

خ والىمُت والشضُذ وحهذ ملخطاث العلو الخاسحت بالىمُت واللُمت والىىم والذلُل الشكمي، زم حعخخذم َزٍ  الخاٍس

. اإلالخطاث في اإلالاسهت مو كىاةم اإلاخضون وخعاباث اإلاخاصن 

: السكابة الداخلية على اململيعات الىلدية.2

لت جلعُم الهمل والخدطُل والدعلُم،  جخخلف باخخالف حجم اإلاإظعت ونذد مىقفيها اللاةمحن بالبُو وؾٍش

ىلعم الهمل باليعبت لهملُت البُو الىلذي ئلى زالزت الباتو، الطشاف ومعلم البػانت : ٍو

ًلىم الباتو باظخالم البػانت وحسجُلها بعهش البُو وحسجُل اإلاذًىهُت بذفتر بُاوي وظِخجٌز منها في نهاًت : عملية المليع

الُىم كُمت اإلابُهاث التي خللها في رلً الُىم، والفشق بحن اللُمخحن ًمشل الشضُذ الزي ًجب أن ًيىن في نهذجه في 

. نهاًت الُىم

علم  نىذما بُِو الباتو البػانت ًدذد كعُمت بُو هلذي نً ألاضل وزالزت ضىس ًدخفل بطىسة في الذفتر َو

. اإلاشتري ألاضل، والطىسة جشظل مو البػانت ئلى كعم الدعلُم
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خخم نلى ألاضل : دوز الصساف ًلىم باظخالم كُمت اللعُمت مً اإلاشتري بهذ جذكُله للمبالغ الىاسدة باللعُمت ٍو

لُذ الطشاف كُمت اإلابلغ اإلاعلم في هشف الىلذًت  علم الطىسة ئلى اإلاشتري ٍو دخفل باألضل َو والطىسة بالذفو ٍو

. الُىمي

ًلذم اإلاشتري ضىسة اللعُمت التي اظخلمها مً الطشاف ئلى كعم حعلُم البػانت الظخالم جلً : جظليم الملضاعة

التي اشتراَا، وفي كعم حعلُم البػانت جذكم البػانت مو اللعُمت، زم ٌعلمها ئلى اإلاشتري بهذ الاخخفاف 

باللعُمخحن في نهاًت الُىم، ٌعخؿُو الطشاف مؿابلت ما ظخلمه مً الىلذًت مو مجمىنت هشف الىلذًت الُىمي 

لىم اإلاىقف ئداسة الخذكُم الذاخلي بمؿابلت الفىاجحر التي لذي الباتو ومجامُهها مو الىشف الُىمي الزي أدي  ٍو

جب أن جؿابم اإلابالغ التي لذي الطشاف بمجمىم الىشىف التي لذي اإلاىقف . الطشاف ٍو

اإلاإظعاث الطغحرة واإلاخىظؿت ال جؿبم َزا الىكام ألن جيلفخه هبحرة، وفي َزٍ الحالت ًمىً أن ًيىن الباتو 

. َى الزي ًلىم بدعلُم البػانت نلى ان ًيىن معخلم الىلذًت شخظ آخش

وحهخبر البػانت التي في نهذة الىهُل بطفت أماهت لذًه ئلى أن ًخم بُهها أو سدَا ألضُل وجخخلف اإلاهالجت 

. اإلاداظبُت نىذ ألاضُل نً الىهُل

ًخطظ دفتر ًىمُت بػانت ألاماهت، حسجل فُه الهملُاث خُث نىذ ئسظاٌ البػانت ئلى الىهُل : باليظملة لألصل

جلُذ حمُو بُاهاث الفاجىسة، جشخل مجامُو البػانت اإلاشظلت ئلى الىهُل ئلى حاهب الذاةً مً خعاب البػانت 

اإلاشظلت لألماهت، أما اإلاطشفاث فخلُذ في خاهت خاضت في الجاهب الذاةً مً دفتر الىلذًت وجشخل ئلى خعاباث ألاماهت 

. لذي الىهالء

ال حسجل اللُىد في دفاجش ألاضُل ئال بهذ ئسظاٌ الىهُل لىشف اإلابُو الزي ًكهش ما جم جىفُزٍ مً مبُهاث 

اإلاطشوفاث التي ضشفذ والهمىلت والخدطُالث اإلاخخلفت، أما في نهاًت العىت اإلاالُت ئرا بلُت بػانت لألضُل لذي 

الىهُل، فانها جلذم بخيلفت صاةذ اإلاطاٍسف الشاملت إلسظاٌ البػانت وخفكها وجكهش هشضُذ مذًً في خعاب بػانت 

لتزم َزا ألاخحر باسظاٌ شهادة نً البػانت اإلاىحىدة لذًه في نهاًت الهام لخظ هكام الشكابت . ألاماهت لذي الىهُل ٍو ٍو

: الذاخلُت للبػانت ألاماهت فُما ًلي

ئرن الطشف ممحز نً ئرن ضشف البػانت ظىاء بلىن مخخلف أو بشكم كعُمت : ثصسف الملضاعة مً املخاشن 

مخخلف 

جب أن جيىن مخخلفت ننها ختى ال : ثحسز إدازة اململيعات الفاثىزة الصىزية وجخخلف نً فاجىسة اإلابُهاث الهادًت، ٍو

جب نلى اإلاإظعت أن جذكم في الفاجىسة الطىسٍت وجشظل وسخت منها ئلى ئداسة  جخخلـ مو اإلابُهاث الهادًت، ٍو

. الحعاباث التي جشفلها مو ضىسة ئرن الطشف وجخىلى جلُذَا في السجالث

جدبو هفغ الخؿىاث مً خُث الشكابت الذاخلُت والتي جدبو فيها ما ًخخظ بطشف : باليظملة إلى صسف املصسو ات

اإلاطشوفاث الهادًت 

لُذ في ئداسة الحعاباث  : عىد اطحالم كشف اململيع ًذكم مً هاخُت الحعابُت مو الاجفاكاث اإلابرمت مو الىهُل ٍو

ىت وؤلاًذاناث بالبىً خالٌ هفغ الفترة  * مؿابلت كعاةم البُو لفترة مهُىت باإلابالغ اإلاىسدة للخٍض
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ىت * فدظ الخىفُز الُىمي بذفتر الىلذًت للمبُهاث وملاسهخه مو معدىذاث البُو لىلذي واإلابالغ اإلادطلت في الخٍض

ومىدنت بالبىً 

جب أن ًالخل في هكام : الححلم مً اململيعات* ًلىم اإلاذكم الخاسجي بفدظ ؾشق ئنذاد الفىاجحر وؤلاشهاساث ٍو

: الشكابت ماًلي

أن حهذ الفىاجحر مً واكو اإلاعدىذاث الشظمُت للمإظعت وأن جيىن جدخىي نلى ول البُاهاث اإلاؿلىبت -

كبل ئنذاد الفاجىسة نلى آلالت الياجبت ًجب الخأهذ مً وحىد انخماد بالبُو الاةخماوي -

جفدظ كىاةم نلى ألاظهاس والخطم للخأهذ مً أنها اخذر ألاظهاس -

جذكُم ول فاجىسة أو ئشهاس مً ؾشف آخش غحر مً أنذاَا  -

ًخدلم مً انخماد ؤلاشهاساث الذاةىت خاضت ئرا واهذ خطىماث -

لي فدظ الؿشق اإلاعخخذمت في - ًخم جدلُل اإلابُهاث بىاظؿت مىقفي غحر َإالء اإلاخططحن لحعاباث الهمالء ٍو

. الشكابت نلى الفىاجحر وؤلاشهاساث الذاةىت

: والغشع منها َى

ول بػانت التي أسظلذ مً اإلاإظعت كذ أنذ لها فىاجحر *

الخأهذ مً أن الفاجىسة البػانت اإلاشظلت سجلذ في خعاب الهمُل *

ول بػانت التي أسظلذ ئلى الهمُل كذ حهلذ داةىت في خعاب اإلاخاصن *

شاعي اإلاذكم باليعبت * وبهذ رلً البذ مً أن جيىن الفىاجحر وؤلاشهاساث الذاةىت جدمل أسكام معلعلت ال ميان ًدبهها ٍو

: للفىاجحر الخالي

أن جيىن َىان سكابت نلى الفىاجحر التي لم حعخخذم بهذ .أ

خابو اإلاشاخل التي مشث نليها وأن اإلاعدىذاث .ب أن ًخدلم اإلاذكم ول فترة مً مجمىم ضىس الفىاجحر وؤلاشهاساث ٍو

. واإلالفاث كذ أخزث في الحعبان وأهه لِغ َىان سغشاث في الهُىاث التي جيىن نشغت للخالنب

ثدكيم اململيعات آلاجلة .6

هخظ َىا بالزهش اإلاإظعاث الىبحرة التي جيىن لذيها ئداسة خاضت باإلابُهاث خُث حهمل نلى جىصَو اإلابُهاث، 

مشاكبت وجىفُز نملُاث البُو، ونلى اإلاذكم أن ًفدظ هكام اإلابُهاث مً خُث سظم العُاظت الهامت للبُو والخىفُز 

شاعي في هكام الشكابت الذاخلُت اإلابادب الخالُت : وجدذًذ ألاظهاس ٍو

أن وان البُو بىاءا نلى ؾلباث أو نلىد، فُخطظ دفتر أو دفاجش للؿلباث والهلىد لِسجل فيها نىذ وسودَا ونىذ .1

. جىفُزَا ًإشش أمامها بما ًلُذ رلً
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شظل ئلى آمحن اإلاخاصن إلنذاد البػانت .2 ش أمش ضشف البػانت ٍو نىذ البُو باألحل الهادي وبهذ الاجفاق نلى جدٍش

ىا ٌهذ أمحن اإلاخضن ئرن ضشف مً ألاضُل لحرظل ئلى الهمُل وجبلى الطىسة لخلُُذ في دفتر اإلاخاصن  . للطشف، َو

نىذ فدظ اإلابُهاث ًؿلو اإلاذكم نلى ما ًلي : الحدكيم املظخىدر للممليعات.7

انخماد البُو وألاظهاس والششوؽ .1

ضىس فىاجحر البُو .2

الهلذ أو ؾلب البػانت  .3

ًلىم اإلاذكم ضىس الفىاجحر دفتر ًىمُت اإلابُهاث لفترة أو نذة فتراث، ًخأهذ مً هكام اإلاشاكبت الذاخلُت ئن 

خدلم مً أهىام اإلابُهاث وئن واهذ مسجلت في  ا هما ًؿلو نلى ألادلت ؤلاغافُت مً نلىد أو ؾلباث بػانت ٍو وان كٍى

ئن وان َىان خطم ججاسي نلى فاجىسة ًجب أن ًيىن الخطم مهخمذا ظىاء هعُاظت خاضت . خاهاتها بذفتر الُىمُت

. لهمُل أو نمالء مهىُحن

في خالت مبُهاث ألاضٌى الشابخت ًجب أن ًؿلو اإلاذكم نلى ضىس فىاجحر البُو وهزلً لهلىد و اإلاشاظالث 

. الخاضت بهملُاث البُو

في آخش العىت ًجب فدظ مبُهاث الشهش ألاخحر التي جمذ وجدبو خشوج البػانت اإلابانت بذفتر البػانت 

. الخاسحُت وهزا خعاباث اإلاخاصن 

: ًذكم اإلاذكم في ما ًلي: الخذكُم الترخُل والهملُاث الحعابُت

الهملُاث الحعابُت الخاضت بجمُو الخػاسباث الىاسدة في ضىس فىاجحر البُو .1

الخأهذ مً اإلاجمىم الشأس ي وألافلي لذفتر ًىمُت اإلابُهاث وصحت هلل أسكام مً ضفذ ئلى أخشي .2

الخأهذ مً الترخُل مً دفتر الُىمُت ئلى الحعاباث الصخطُت للهمالء بذفتر أظخار للهمالء .3

الخأهذ مً مبُهاث ألاضٌى الشابخت وصحت جشخُلها ئلى الحعاباث الخاضت بها مو مشاناة الشبذ والخعاسة الىاشئخان .4

 ٌ . نً بُو ألاضى

جب أن جيىن َىان سكابت   :ثدكيم مسدودات اململيعات.8 كذ جشد البػانت اإلابانت ئلى اإلاإظعت لعبب مً ألاظباب ٍو

مىً جخطُظ دفتر اإلاشدوداث وجلُذ  داخلُت نلى َزٍ اإلاشدوداث أو الخلُُذ اإلاداظبي، ألنها جيىن نشغت للخالنب ٍو

 .فُه اإلاشدوداث

: ًلىم اإلاذكم بما ًلي: الحدكيم املظخىدر

فدغ ضىس ؤلاشهاساث الذاةىت ودفتر اإلاشدوداث .أ

ًجب أن جيىن الاشهاساث ؤلاغافُت مهخمذة مً اإلاعإوٌ في اإلاإظعت .ب
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ؼ اإلاإظعت للهمُل نً كُمت البػانت الخالفت اإلاشدودة ومطاٍسف ئنادتها ئلى اإلاخضن، ًجب نلى .ج في خالت حهٍى

. اإلاذكم أن ًخأهذ مً الهلىد واإلاشاظالث واإلاعدىذاث إلزباث صحت َزٍ الهملُت
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 :الخالصة

 وعخخلظ مً َزا الفطل أن الخذكُم اإلاداظبي مهىت ًمىنها أن جيىن نامال لخدلُم َزٍ اإلاشدودًت ورلً 

ا  مً خالٌ الشكابت الذاخلت والخذكُم الذاخلي واإلاعدىذي خُث أهه ولما وان هكام الشكابت اإلاؿبم في مإظعت ما، كٍى

. ولما أدي ئلى الخللُل مً الغش والخالنب وبالخالي سفو وجدعحن مشدودًت اإلاإظعت وخفل ظمهتها ومطذاكُتها
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املقدمة 

في عالم حشابك فُه املال و ألاعمال وحدها أن ئمكاهُت اجخاذ أي كساز طلُم ووحُه ًخطلب و بشكل حخمي   

. جىافس معلىماث دكُلت و صخُحت

 حجم املشسوعاث وبخعدد أوحه وشاط املإطظت أضبحذ ئدازتها ػير كادزة على جفادي أو حتى ججىب لكبر

.  الخحلُل الفعلي للظُاطاث املىخهجت في أي مإطظت كاهذةألاخطاز الىاحمت عً زداء

ئن هرا الىلظ أدي بشكل وال محالت ئلى ئًجاد أداة مظاعدة  لإلدازة في هرا املجال، وعملها بىجاعت اكبر 

وفي عالُه أكثر في اطخخدام املىازد املخاحت مً حهت، واملعلىماث العاكظت للىغع املالي الخاص باملإطظت وهخائج 

، بؼُت منها الاهخمام "الخدكُم املحاطبي"بحُث حظطس هرر ألاداة جحذ عىىان . ألاعمال بطىزر دكُله مً حهت أخسي 

ألاكبر بىظام السكابت الداخلُت وهرا مً خالل مخابعت هرر الىظم الىكائُت هظسا لدوزها الفعال في املإطظت كبل اجخاذ 

. أي كساز ال طُما فُما ًخعلم باللسوع أو الاطدثماز

بحُث أن حل هرر الخلائم والبُاهاث التي ًكىن املظدثمس أو امللترع الجدًد بحاحه ئليها جكىن غمً 

س املدكم املحاطبي بطفت خاضت، بحُث ئن السأي الري ًبدًه مدكم الخظاباث ٌعخبر كبطمت  اللىائم املالُت وفي جلاٍز

زلت لدي مظخخدمُه ولهرا الظبب ًجب جىافس شسوط خاضت وميزاث ذاجُت ودكُلت، لهرا ألاخير كُف ججعل مً زأًه 

 .في مىغع زلت

علما أن الخدكُم اهبثم مً هطاق غُم جمثل في جدكُم الخظاباث واللُىد املحاطبُت وهرا بعد ما شهدر 

بحُث أن الخدكُم اهطب في . العالم مً اهفساج جام في شتى املُادًً و الري ازس وبشكل مباشس على اللطاع الاكخطادي

كشف ألاخطاء والعمل على الخد مً ظىاهس الخالعب والؼش، زم ججاوش هرر املسحلت لُخجه لفحظ اهظمه السكابت 

ومً زم ملازهتها مع . الداخلُت ألي مإطظت وهرا كطد الخأكد مً مدا مظاًسة هرر ألاخيرة و الىخائج املحطل عليها

 .الىاكع والعمل على جحظين املسدودًت

ئلى أي مدي ًمكً للمدكم أن ًحد  مً ألاخطاء والؼش  ":وعليه يمكننا بلىرت  لب إلاشكالية في ما يلي

عمل على كبح الاخخالطاث التي تهدد املإطظت، وما مدي حظُير املإطظت بخىحُه مدخساتها كطد  حلُلي اكبر عائد  َو

". ممكً؟

:  لإلحابت على إلاشكالُت جم جلظُم هرر ألاطئلت الفسعُت الخالُت

 ما هى الخدكُم املحاطبي، وماهي أهدافهم ومعاًيرر؟  

 كُف للمدكم أن ًخدم الىظائف املخىىعت للمإطظت؟  

 ماهُت املسودًت و ما عالكتها باملدكم . 

  الفزضيات

:  في طبُل إلاحابت على إلاشكالُت السئِظُت والدظاؤالث الفسعُت طابلت الركس، بامكاوي الاهطالق مً الفسغُاث الخالُت

 حم اطالع املدكم على السجالث والدفاجس واملظدىداث وكل ما ًخظ مهىخه للىضىل لىلطت ابداء زأًه  -

س  .املحاًد في الخلٍس

 . هفترع أن مهىه املدكم حعخبر عامل للخحكم في وظائف املإطظت املخىىعت -

 . ٌعمل املدكم ئلى جحظين فعالُه املإطظت وبالخالي جحلُم مسدودًت عالُت -
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  أهميه الدراسة

جسحع أهمُت الدزاطت ئلى الخاحت امللخت للمإطظت ئلى محُط زكابي ٌظاعد ئدازة املإطظت على جحمل مظإولُت 

جحلُم ألاهداف وجطبُم الظُاطاث وإلاحساءاث الالشمت واملحافظت على كُان املإطظت وغمان  لها الاطخمساز والىمى 

. في ظل بِئت مخؼيرر

ت ملا ًىاحهها مً  - اث إلاداٍز  كما أن ئدازة املإطظت جلىم باجخاذ كسازاث بطفت مظخمسة عبر حمُع املظخٍى

فسص و جحدًاث مخخلفت، فهي حعمل على جسشُد وجفعُل هرر اللسازاث، وكان مً املهم الاطخعاهت باملساحعت 

 .الداخلُت لبلىغ ذلك

ت ئلى جطبُم املشسوع والفعال  -  كما جيبع أهمُت هرر الدزاطت مً حاحت املإطظت الاكخطادًت الجصائٍس

لىظُفت الخدكُم ملظاعدتها في جأدًت أوشطتها بطىزة طلُمت، مً أحل جحلُم أهدافها امليشىدة، والخكُف 

 .مع ما ًحطل مً جطىز 

  أهداف البحث

 : ألاهداف التي حظعى ئليها الدزاطت

 محاوله ئبساش الفائدة مً جداول الخدكُم املحاطبي في املإطظاث. 

 محاوله جحدًد مدي طالمت وصخت املسكص املالي وذلك مً خالل اكدشاف الخالعب والاخخالطاث. 

 و جحظين مسدودًت املإطظت ً س أداء املظيًر  .محاولت معسفت مدي مظاهمت الخدكُم في جطٍى

  أسباب اختيار املىضىع

 : ئن اخخُازي للمىغىع ٌعىد لجملت مً الدوافع املىغىعُت و الراجُت

  الدوافع املىضىعية 

  ئن طبُعت الخدكُم ًلىم على أطاض الدلُل واللسهُت مما ًجعله كابال للدزاطت وهرا ما حعلني أجىطع فُه 

 .أكثر

 ت  . مً احل زفع الفعالُت و جحظين املسدودًت في املإطظت وخطىضا املإطظاث الجصائٍس

 العلمي الجُد واملإهل على أمل ممازطت مهىت املساحعت بطىزة طلُمت وفعاله مظخلبال ً  .العمل على الخكٍى

  الدوافع الذاثية

.       املُىل الشخطُت ملىاغُع الخدكُم وزػبت خاضت في الاطالع على كل ما هى حدًد فُما ًخظ الخدكُم

  منهج الدراسة

ج بين املىهج الىضفي خالل الجاهب الىظسي والخحلُل في   فُما ًخظ املىهج الري اجبعه في هرر الدزاطت فهى مٍص

 .الجاهب الخطبُلي وهرا مً احل الىضىل ئلى هخائج ملىعه وإلاحابت على حمُع الدظاؤالث

  صعىبات البحث

 :مً بين الطعىباث التي واحهخني في اهجاش هرا البحث

 ضعىبت املىغىع وكرا حظاطِخه . 

 ت الىزائم البىكُت  .طٍس

  هيكل البحث

 بؼسع جحطُل الهدف مً الدزاطت باإلحابت على الدظاؤالث املطسوحت، ومً خالل محاولت إلاحاطت بجمُع حىاهب 

: البحث، اعخمدث خطت هُكلها
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 امللدمت و زالزت فطىل 

خمثل في مدخل مفاهُمي  الفطل ألاول مفاهُم أطاطُه حىل الخدكُم املحاطبي اشخملذ على زالزت مباحث، ألاول ٍو

 .للخدكُم املحاطبي، والثاوي فسوع و معاًير جدكُم والتزاماث املدكم، والثالث مظاز جىفُر عملُه الخدكُم

خكىن مً زالر مباحث، أوله مدخل مظاز جىفُر عملُت املدكم  الفطل الثاوي ما هي املسدودًت وعالكتها باملدكم ٍو

. والثاوي ما هي املسدودًت والثالث عالكت املخبلُت بمسدودًت املإطظت

وخخم البحث   (ADE)ئلى حاهب الفطل الثالث الري كان كدزاطت جطبُلُت ملإطظت وحدة املُار مظخؼاهم 

 .خاجمت



 
 

 

 

 

 

 

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو ولك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك 
 الكريم وسلطانك العظيم،

لك الشكر يا رب أوال وأخيرا على ما أنعمتو علينا من قوة وصبر وعزيمة النجاز ىذا 
 .البحث

 أتقدم بالشكر الجزيل إلى الوالدين الكريمين

كما ال تفوتني الفرصة بأن أتقدم بالشكر الخالص إلى أستاذي المشرف سعيد عبد 
الرحمان، الذي لم يبخل علي بنصائحو وإرشاداتو، وإلى كل األساتذة الذين رفقونني خالل 

 .المشوار الدراسي

 .إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد

 .إلى من أحبهم قلبي ولم يكتبهم قلمي

أكيد ال ننسى أن أتقدم بالشكر للذين كان لهم الفضل في تزويدنا بمعلومات الدراسة 
 .الميدانية، عمال الجزائرية للمياه وحدة مستغانم على تعاونهم معنا

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


