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" هللا عص وحل"بعفىك ، وال جطيب الجىت إال بسؤٍخك 

. الحمد هلل وحده الري ال ًدوم غيره والصالة والسالم على من ال هبي بعد

خصفح  مد بصسه على عىىانها ٍو اهدي ثمسة حهدي هرا وحصاد مشىازي إلى كل من ًحمل هره اإلاركسة بين كفيه ٍو

. أوزاقها 

إلى من كلله هللا بالهيبت والىقاز إلى كل من علمني العطاء بدون اهخظاز إلى كل من احمل اسمه بكل افخخاز أزحى من 

هللا أن ًمد في عمسه ليري ثمازه قد حان قطافها بعد طىل اهخظاز ،وسدبقى كلماجك جحىم ، اهخدي بها اليىم ، وفي 

الغد إلى ألابد إلى قدومي إلى الحياة ومثلي ألاعلى إلى من حعلني أسير في هره الدهيا بخطى ثابخت فخعلمذ الصبر من 

ص ، كان لي ابا وأسخاذا وسىدا في مشىازي ، الري بفضله حققذ  صبره وأحسش الىجاح من احل السعادة إلى أبي العٍص

حفظك هللا أبي الغالي ،و أطال هللا في عمسه .أهدافي ،

إلى من أزضعخني وكاهذ سىدي في الحياة إلى حبيبت السوح ، التي لى سطسث لها أحمل الكلماث وأعربها ما وفيذ حقها 

، إلى من دعائها سس هجاحي وحىانها بلسم حساحي إلى من وضع هللا الجىت جحذ قدميها ، إلى من أهازث لي طسق الىجاح 

بحىانها قسة عيني ، إلى الغاليت التي ٌعجص اللسان عن وصغها وجخاف الكلماث أن جضعها فال جىفيها حقها ، إلى التي 

. ضحذ بالكثير من سعادتها ألحلىا ، إلى أغلى الحباًب أمي الغاليت  التي بفضلها وصلذ إلى هدفي هرا
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لكل شمالء الدزب منهم  بن حلىل  فاطمت الصهساء ،  دوبت حفصت  أسماء ، حسوزو عبد الىىز ،بلمصطفى  إسماعيل 
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 املقدمة 

 

ئن الخغير الري ؽسفخه اإلاإطظت مً خُث وشاطها وحؾدد وعائفها وأهدافها وباؽخبازها الىخدة أو       

الخلُت اليشطت لليظُج الاكخصادي ما ًجبرها ؽلى طمان خظً الدظُير وفؾالُت وشاطاتها والاهخمام 

بالؾملُاث وؤلاجساءاث الخىغُمُت داخل أكظامها ، وخظً اخخُاز اللسازاث طىاء واهذ اللسازاث ئطتراجُجُت أو 

ت اطخغالٌ امثل ت أو حشغُلُت والتي جملىجها مً اطخغالٌ مخخلف وطائلها اإلاادًت والبشٍس . ئداٍز

وليي جخدىم اإلاإطظت في جسشُد وشاطاتها باث مً الظسوزي ؽلحها ئًجاد وطائل أو جلىُاث حظاؽدها ؽلى 

اجه ،  ذلً ، ومً هره الىطائل الخدكُم ، خُث عهسث هره ألاخيرة بؾد عهىز الىغام اإلاداطبي بلىاؽده وهغٍس

ومؿ جطىز اليشاطاث الاكخصادًت وهبر حجم اإلاإطظت وزؤوض أمىالها وجب الفصل بين اإلالىُت والدظُير ، 

وبرلً عهس جخىف صاخب اإلااٌ مً ؽدم جطبُم اإلاظير حؾلُماث ؤلادازة ، هما لىخػ مؿ مسوز الصمً ، اهه مً 

اإلاظخدُل أن ٌشازن اإلاظاهمين في الدظُير وختى في خالت اهخخاب وحؾُين البؾع مجهم لللُام بخلً اإلاهمت 

اإلاخمثلت في مخخلم الىعائف الخلُلُت غير ممىً في الغالب ، إلاا كد جخطلبه جلً الىعائف مً هفاءاث 

مخخصصت ًيبغي اكخىاؤها مً طىق الؾمل ، باإلطافت ئلى جدخل الدولت الىبيرة في مخخلف اإلاجاالث وجىطؿ 

أجهصتها فغهىز اإلاهىت مدافػ الخظاباث الري ًلىم بها شخص مدترف مداًد ومظخلل خازجي دلُل ًطمئن 

 .أصخاب ألامىاٌ ؽً هدُجت ما اطدثمسوه 

فاذا وان هدف اإلاساجؿ الخازجي أزىاء جدخله ئؽطاء زأي مداًد مدؽم بأدلت وكسائً ئزباث ؽً مدي 

شسؽُت وصدق الخظاباث  الري ًىظب اإلاؾلىماث اإلاداطبُت كىة اللاهىهُت ، فاإلاجاالث اإلاخؾددة واإلادشبؾت 

أفسشث حؾدد في أهىاؼ وأهداف الخدكُم لخصل ئلى مجاٌ الخظاباث الخخامُت وؽىاصس اإلاسهص اإلاالي مً أصٌى 

التي جدزض مخخلف ألاوشطت والىعائف في اإلاإطظت ، والتي تهدف ئلى جددًد الاهدسافاث وأطبابها .وخصىم 

 .والؾمل ؽلى زفؿ مظخىي ألاداء والىفاًت الاكخصادًت 

 ، ً وللد وان للخدىالث الظُاطُت والاكخصادًت والاجخماؽُت التي شهدتها الجصائس خالٌ الؾلدًً ألاخيًر

أزازا مباشسة ؽلى اإلادُط الاكخصادي والاجخماعي للمإطظت الاكخصادًت والري شهد  بدوزه جطىزا ملخىعا ، 

ت الثماهُاث ، وؽلد  خاصت بفظل ؤلاصالخاث الاكخصادًت التي كامذ بها الظلطاث الؾمىمُت مىر نهاًت ؽشٍس

الدظؾُىاث والتي جداٌو مً خالله أخدار همط جدًد للدظُير ًلض ي باخالٌ آلُاث الظىق مدل الخخطُط 

اإلاسهصي خُث ًخطلب هرا اإلاىهج الجدًد مً اإلاإطظت الاكخصادًت الخىُُف مؿ الغسوف الجدًدة بغُت طمان 

الفؾالُت والصسامت لخظمً بها البلاء في هرا اإلادُط الري حشىبه اإلاخاطس واإلاىافظت الشدًدة هدُجت الاهفخاح 

س الخجازة الخازجُت وفخذ الغسوف جبدو الخاجت ئلى مهمت مدافغت  ؽلى الؾالم الخازجي في هىف جدٍس

الخظاباث خخمُت الغنى ؽجها في جصوٍد مخخلف ألاطساف بمؾلىماث دكُلت وذاث مصداكُت جمىجهم مً اجخاذ 

اللسازاث والسكابت ؽلى ألاداء ، ئذا لم جخخلف الجصائس ؽً باقي الدٌو في جىغُم ممازطت مهىت مدافػ 

الخظاباث،خُث ؽملذ ؽلى جىغُم اإلاهىت والظهس ؽلحها الؽطاءها الشيل الري حظخدله والاخخفاظ باإلاظخىي 

ؾاث اإلاخخلفت التي تهدف ئلى جىغُم هره اإلاهىت   .الالئم بها ، خُث جىالذ الدشَس

:  مما طبم جبدو أهمُت طسح ؤلاشيالُت التي ًخىجب بدثها في هره اإلارهسة واإلاخمثلت في آلاحي 
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إشكالية الدراسة  

واقؼ نشاطها واستمرارية بهدف املؤسسة            مامدى اثر ممارسة مهنة محافظ الحسابات غلى حوكمة 

ممارستها في الجزائر؟ 

: ئن ؤلاجابت ؽلى هره ؤلاشيالُت ًخطلب مً ججصئتها ئلى ألاطئلت الفسؽُت الخالُت 

. ماهى ؤلاطاز الىغسي الؾام إلاهىت مدافػ الخظاباث   (1

 . ماهي الخطىاث وؤلاجساءاث اإلاخبؾت في مهىت مدافػ الخظاباث  (2

 . ماهى واكؿ جىغُم وحؾُين اإلامازطت اإلاهىُت بالجصائس (3

ت  ؟ (4  هل ًىجد اهخمام مً طسف اإلامازطت اإلاهىُت إلادافغي الخظاباث ججاه مؾاًير الخدكُم الجصائٍس

 :ولإلجابت ؽً الدظاؤالث هىطلم مً الفسطُاث ألاطاطُت الخالُت 

 فرضيات الدراسة 

 الًلتزمىا مساجؾى الخظاباث بالجصائس بلىاؽد الظلىن اإلانهي ؛: الفسطُت ألاولى  -

هىان أطباب جإدي ئلى ؽدم السطا ؽً مهىت مدافػ الخظاباث في الىاكؿ : الفسطُت الثاهُت  -

 الجصائسي؛ 

 ًىاجه مدافغي الخظاباث بالجصائس في ؽملهم مً صؾىباث ؽدة ؛: الفسطُت الثالثت  -

هىان اهخمام هبير ودزاطاث كائمت مً طسف مدافػ الخظاباث ججاه مؾاًير : الفسطُت السابؾت  -

ت   .الخدكُم الجصائٍس

ثحديد إطار الدراسة   

ً آلاجين       : جم جددًدا ئطاز الدزاطت في الؾىصٍس

الحدود املكانية   -

      جسبط هره الدزاطت بالىاكؿ الجصائس في عل هلص الدزاطاث اإلاسجبطت بهىت مدافػ الخظاباث في 

ين وهرا  الجصائس ،ئطافت ئلى أجصاء مسح وطني مً خالٌ اطخجىاب مدافغي الخظاباث الجصائٍس

هما جىاولذ هره الدزاطت مساجؾت الخظاباث صازفين الىغس ؽً . اإلاظخفدًً مً آزاء اإلاساجؾين 

 .ألاهىاؼ اإلاخخلفت لها ، طىاء البُئُت أو الاجخماؽُت أو مساجؾت الؾملُاث

الحدود الزمنية   -

خي شامل للىاكؿ الجصائسي ، فظال ؽً الترهيز الغسفي لظىىاث       طىف هداٌو أن هلىم بمسح جاٍز

 .2006 ئلى غاًت طىت 1968جطىز مهىت مدافغت الخظاباث في الجصائس مً اؽخمادها في طىت 

 أسباب اختيار املوضوع  

كلت الدزاطاث خظب ؽلم الباخث التي جىاولذ هرا اإلاىطىؼ ؛  -

ت بمثل هره اإلاىاطُؿ ؛ -  مداولت إلزساء اإلاىخبت الجصائٍس

 حؾخبر دزاطت اإلاساجؾت بمثابت اإلاسخلت الجهائُت في مجاٌ الدزاطاث اإلاداطبُت ؛ -
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ت التي شهدث جدىال في اإلادُط الاكخصادي لهره آلالُت بلصد جدلُم  - خاجت اإلاإطظت الجصائٍس

 .الفؾالُت في الدظُير 

 أهمية الدراسة  

.  جسجؿ أهمُت هره الدزاطت ئلى طبُؾت ألاهداف اإلاخخرة مً اإلاهىت والى الخأزيراث اإلاخخلفت لها       

أهداف الدراسة  

مداولت حصخُص الىاكؿ الؾملي إلادافغت الخظاباث في الجصائس مً اجل مداولت جظُِم الفجىة  -

باألطساف اإلاهخمت بمساجؾت الخظاباث ؛ 

 مؾسفت اإلاصاؽب واإلاشاول التي جىاجه مهىت مدافػ الخظاباث في الجصائس؛  -

ب وجهاث الىغس بين ألاطساف اإلاهخمت بمهىت مدافػ الخظاباث في الجصائس ؛ -  مداولت لخلٍس

 الخؾسف ؽلى مؾاًير الخدكُم الدولُت ؛ -

ت  -  .الخؾسف ؽلى اإلاؾاًير الجصائٍس

الصػوبات التي صادفت الدراسة   

جبؾا لخصىصُت اإلاىطىؼ اإلاخؾلم بىاكؿ مهىت مدافػ الخظاباث في الجصائس وجدها أمامىا صؾىباث مً          

: أهمها آلاحي 

كلت الدزاطاث ألاوادًمُت اإلاخخصصت التي جىاولذ اإلاىطىؼ ، وخاصت مجها أطسوخاث الدهخىزاه  -

ت في خدود ؽلى الباخث ؛  ومرهساث اإلااجظخير التي جفخلد ئلحها الجامؾت الجصائٍس

صؾىبت الخصٌى ؽلى اإلاؾلىماث اإلاسجبطت بالىاكؿ الجصائسي في عل ؽدم جىغُم اإلاصف الىطني  -

 للخبراء اإلاداطبين ومدافغي الخظاباث ؛

  .صؾىبت الخصٌى ؽلى ًد اإلاظاؽدة مً كبل اإلاظإولين والرًً ٌؾخبرون ملصمىن بخطبُم هره اإلاؾاًير  -

منهج الدراسة  

حظخدعي طبُؾت البدث اطخخدام مىاهج مخؾددة جفي بأغساض اإلاىطىؼ الري ًدخل طمً الدزاطاث  

خُا  الاكخصادًت ،لهرا ًيىن اإلاىهج وصفُا في بؾع ألاجصاء اإلاسجبطت بالخأصُل الؾلمي إلادافغت الخظاباث وجاٍز

خي إلادافغت الخظاباث واؽخماد دزاطت الخالت لىاكؿ مدافػ الخظاباث في  في ألاجصاء اإلاسجبطت بالخطىز الخاٍز

جبؾا لألهداف اإلاخىخاة مً اإلارهسة وإلاؾالجت ؤلاشيالُت والدظاؤالث الجصئُت والخخباز الفسطُاث جم . الجصائس 

جلظُم البدث ئلى زالزت فصٌى ًدىاٌو الفصل ألاٌو ؤلاطاز اإلافاهُمي واللاهىوي إلاهىت مدافػ الخظاباث مً 

خالٌ جلدًم طبُؾتها ألاولُت وجدبؿ مظاز الخطىاث الؾملُت لها مبرشًٍ أهم ألاهىاؼ لها، و الاهخلاٌ ئلى 

ؾالج الفصل الثاوي مؾاًير الدولُت لخدكُم خُث جم الخطسق ئلى هُفُت . الخطىاث وئجساءاث اللُام باإلاهىت َو

ت   .وشأة وصدوز مؾاًير الخدكُم الدولُت وؽالكتها مؿ مؾاًير الخدكُم الجصائٍس
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  الدراسات السابقة

مً خالٌ اطالؼ الباخث ؽلى الدزاطاث الظابلت وجد ئن الدزاطاث اإلاخؾللت باإلاجاٌ هفظه شخُدت ئلى 

: خد ما ، وفُما ًلي ؽسض للدزاطاث الظابلت واإلاخؾللت بجاهب مً اإلاىطىؼ وذاث الؾالكت 

I.  الدراسات الػربية :

 (1998دهمش )دزاطت  .1

هدفذ هره الدزاطت ئلى دزاطت واكؿ مهىت جدكُم الخظاباث في ألازدن وهىصل ئلى مجمىؽت مً اإلاشىالث التي 

 :ًىاجهها مساكبى الخظاباث في ألازدن وأهمها 

اإلاىافظت الداخلُت بين مساكبي الخظاباث  -

 ؽدم وجىد وعي وامل لدي مساكبي الخظاباث بأخالكُاث اإلاهىت وبأهمُت اطخلالٌ مساجعي الخظاباث  -

ت لؾمل مساكب الخظاباث  -  ؽدم جىفي ؤلادازة للمؾلىماث الظسوٍز

الخػ أن الباخث كد اهخم باإلاشىالث التي ًمىً  أن ًىاجهها مساكب الخظاباث مؿ ئدازة الشسواث ،ولىىه  ٍو

 لم يهخم باإلاشىالث التي ًمىً أن ًىاجهها في ؽالكخه مؿ الىلاباث اإلاهىُت،

 (2001وائل ئبساهُم الساشد،)دزاطت  .2

 هدفذ هره الدزاطت ئلى الخؾسف ؽلى ابسش اإلاشاول واإلاؾىكاث التي جىاجه مهىت مدافغت الخظاباث بدولت

س اإلاهىت ، فُمىً مً خالٌ  ذ وطبل الخغلب ؽلحها وشٍادة هفاءة مياجب الخبرة اإلاداطبُت هدى جطٍى اليٍى

الىكىف ؽلى أزاء اؽظاء اإلاهىت بالدولت جددًد طبل الجهىض باإلاهىت والازجلاء بها لخيىن بمصاف مثُالتها في 

ذ وؽددها .الدٌو الصىاؽُت ولخدلُم هرا الهدف جم جصمُم اطدباهه وشؽذ ؽلى جمُؿ مياجب اإلاساجؾت باليٍى

مىخبا، وكد جبين مً خالٌ هخائج الدزاطت بان ابسش مشاول اإلاهىت جخمثل في ؽدم وجىد مُثاق شسقي  (32)

للمهىت وغُاب الالتزام اللاهىوي بظىابط ومؾاًير اإلاهىت، غُاب الدوز اإلانهي لجمؾُت اإلاداطبين واإلاساجؾين 

دُت، غُاب اللىاؽد اإلاىغمت للظلىن اإلانهي  .اليٍى

II.  الدراسات ألاجنبية :

 (.Eynom et al  (1996دزاطت  -1

يا خٌى مدي وعي اإلادكلين 167خُث كام في اطخطالؼ مُداوي لؾُىت ميىهت مً   مداطبا كاهىهُا بأمٍس

ب والخؾلُم اإلاخخلفت، جىصل ئلى مشيلت هبيرة ًىاجهها اإلاساجؾىن أال  بأخالكُاث اإلاهىت مً خالٌ بسامج الخدٍز

وهي ؽدم وجىد وعي وامل مً كبل هثير مً اإلاساجؾين اججاه أخالكُاث اإلاهىت وؽدم ئجباؽهم كىاؽد الظلىن 

. اإلانهي ؽىد اجخاذ اللسازاث 

 (lee.1994)دزاطت  -2

جىاولذ هره الدزاطت مصاؽب اإلاهىت اإلاخؾللت بمساكبي الخظاباث أهفظهم مً شواًا مخخلفت والؾالكت مؿ 

. ؤلادازة مً جهت واإلاظاهمين مً جهت أخسي ، والؾالكت مؿ الؾمالء ؽلى ؤلاطالق 
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 هيكل الدراسة      

بغسض مؾالجت هرا اإلاىطىؼ وؤلاخاطت بجمُؿ جىاهب الدزاطت التي هساها مهمت وؤلاجابت ؽلى الدظاؤالث    

. ملدمت ، زالزت فصٌى مً زالزت مباخث ليل فصل ،وخاجمت : اإلاطسوخت ، طىف هلىم بخلظُم دزاطدىا ئلى 

: خُث جخمثل الفصٌى فُما ًلي 

 ؤلاطاز اإلافاهُمي واللاهىوي  إلادافػ الخظاباث؛  : اللصل ألاوو  -

 ؤلاطاز الىغسي إلاؾاًير الخدكُم الدولُت ؛ : اللصل الثاني -

ت  : اللصل الثالث - . ؤلاطاز الىغسي إلاؾاًير الخدكُم الجصائٍس

 



 

 

 

 

الفصل ألاول 

إلاظار املفاهيمي 

واللاهووي ملحافظ 

 الحساباث
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: جمهيــــــذ 

 

ش جُىع مهىت مداٞٔ الخؿاباث في الٗضًض مً الضو٫ الٗالم ًجض أنها جمذ وجُىعث في ْل  اإلاخدب٘ لخاٍع

٨ٞغة اهٟها٫ اإلال٨ُت ًٖ ؤلاصاعة ، وطل٪ لخاحت مال٥ اإلايكاة ئلى عأي منهي مؿخ٣ل ًٖ مضي ٦ٟاءة ئصاعة 

اإلايكاة في اؾخسضام مىاعصها اإلاخاخت، وجخطح ابؼع اإلاالمذ هظا الخُىع مً زال٫ اإلاغاخل الٗضًضة التي مغث بها 

. مهىت مداٞٔ الخؿاباث وػٍاصة الاهخمام بها ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلادلي و الضولي 

وهدُجت لخُىع اليكاٍ الا٢خهاصي وحٗضص مجاالجه و جىٕى ألاق٩ا٫ ال٣اهىهُت للميكاث ٞان هضٝ 

غ في ئحغاءاتها ووؾاةل ئًها٫ هخاةجها ئلى  مداٞٔ الخؿاباث أيحى أٖم و أوؾ٘ مما اؾخضعى مٗه الخٍُى

ىدهغ في ا٦دكاٝ  اإلاؿخُٟضًً، بِىما هضٝ مداٞٔ الخؿاباث في مغاخل جُىعه ألاولُت ٧ان و٢اتي  ًدث ٍو

 .ألازُاء والٛل والخالٖب 

غ ما ئطا ٧اهذ ال٣ىاةم  وزال٫ الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الخالي جدى٫ هضٝ مداٞٔ الخؿاباث ئلى ج٣ٍغ

ً اإلاغ٦ؼ اإلاالي في نهاًت  اصلت ًٖ هخاةج الٗملُاث في الٟترة التي أٖضث ٖنها ٖو اإلاالُت حٗبر بهىعة ناص٢ت ٖو

 .الٟترة

غ مٗاًحر مداٞٔ  جأؾِؿا ٖلى ما ج٣ضم ٣ٞض ع٦ؼ ألا٧اصًمُحن اإلاهخمحن في الٗضًض مً الضو٫ ٖلى جٍُى

الخؿاباث وئحغاءاتها لخد٤ُ٣ الخىاػن بحن مؿإولُت مداٞٔ الخؿاباث ال٣اهىهُت واخخُاحاث مؿخسضمي 

غ الىمُي  غ اإلاالُت ، وجم الىنى٫ ئلى هظا الخىاػن مً زال٫ ما ٌٗٝغ بالخ٣ٍغ غ الىمُي في . الخ٣اٍع و٢ض مغ الخ٣ٍغ

٨ُت بٗضة مغاخل  غ ٌٗض 1917الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ غ نُٛت مىخضة و٧ان هظا الخ٣ٍغ  لم ٨ًً لهظا الخ٣ٍغ

ما٫ وفي ٖام   أنضعث هُئت ألاوعا١ 1932بمثابت قهاصة بان ال٣ىاةم اإلاالُت جمثل خ٣ُ٣ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهخاةج ألٖا

غ مداٞٔ الخؿاباث ًٖ عأًه في أن ال٣ىاةم اإلاالُت ًمثل بمٗض٫ اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهخاةج  اإلاالُت وكغة ٖضلذ ٞيها ج٣ٍغ

ما٫ وال ًؼا٫ هظا الخُىع مؿخمغ ختى آلان لُه ؾىداو٫ في هظا الٟهل الخُغ١ إلاسخل٠ الجىاهب . ألٖا ٖو

: الخانت إلاداٞٔ الخؿاباث في الجؼاةغ مً زال٫ ج٣ؿُم الٟهل ئلى زالر مباخث ٧اآلحي 

 ؛غمومياث حول مهىت محافظ الحساباث : املبحث ألاول  

 ؛الخصائص الػامت املخػللت بمهىت محافظ الحساباث : املبحث الثاوي  -

  .إلاحزاءاث املاليت واللاهوهيت املخػللت بمحافظ الحساباث: املبحث الثالث -
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غمومياث حول مهىت محافظت الحساباث   : املبحث ألاول 

ًسخو هظا اإلابدث باُٖاء هٓغة ٖلى ألاويإ الخالُت إلاهىت مداٞٓت الخؿاباث في الجؼاةغ مً هاخُت     

ضاص الٗلمي و اإلانهي للمغاحٗحن  ٘ الجؼاةغي و ٦ظل٪ مً هاخُت ؤلٖا ٟها خؿب الدكَغ ش . حٍٗغ بضاًت بٗغى جاٍع

هظه اإلاهىت و جُىعها ختى الى٢ذ الخالي و ٦ُُٟت جُىع اإلاهمت اإلاى٧لت له ٖبر الؿىحن و مضي ما جخمخ٘ به اإلاهىت 

ا خُث ٌٗخبر زانت مً زهىنُاث اإلاغاحٗت الخاعحُت في , مً اؾخ٣ال٫  و حٗخبر هظه الضعاؾت أمًغا يغوعًٍ

 .الجؼاةغ 

 أن الجؼاةغ جأزغث في مجا٫ جىُٓم مهىت اإلاغاحٗت و اإلاداؾبت ئطا ما ٢ىعهذ بالضو٫ اإلاخ٣ضمت  ٣ٞض 
ّ
ئال

ٗاث و أخ٩ام مخٗل٣ت باإلاهً 08 – ٧91اهذ هظه اإلاهىت ٚحر مىٓمت ئلى أن حاء ال٣اهىن   الظي ٢ام بانضاع حكَغ

ٗاث التي هٓمذ هظه اإلاهىت ٖلى خؿب نضوعها و ئُٖاء . الثالزت  ؾىٗغى في اإلاُالب آلاجُت الدكَغ

 ً . الخهاةو التي مّحزث مهىت مداٞٓت الخؿاباث في الَى

حػزيف محافظ الحساباث :  املعلب ألاول 

حسب اللاهون الخجاري   - أ

عي ع٢م  ) 4 م٨غع  715ٖٝغ ال٣اهىن الخجاعي مداٞٔ الخؿاباث في ماصجه   اإلاإعر 08-93اإلاغؾىم الدكَغ

 : ٦1ماًلي (1993 أبزيل 25في 

حٗحن الجمُٗت الٗامت الٗاصًت للمؿاهمحن مىضوبا للخؿاباث أو أ٦ثر إلاضة زالر ؾىىاث جسخاعهم مً بحن "

ني ، وجخمثل مهمتهم الضاةمت ، باؾخثىاء أي جضزل في الدؿُحر ، في  اإلاهىُحن اإلاسجلحن ٖلى حضو٫ اإلاه٠ الَى

" . الخد٤ُ٣ في الضٞاجغ وألاوعا١ اإلاالُت ، للكغ٦ت وفي مغا٢بت اهخٓام خؿاباث الكغ٦ت وصختها 

ً خؿب الخالت ، وفي  غ مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاضًٍغ ٦ما ًض٣٢ىن في صخت اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في ج٣ٍغ

. الىزاة٤ اإلاغؾلت ئلى اإلاؿاهمحن ، خى٫ الىيُٗت اإلاالُت للكغ٦ت وخاؾباتها 

خد٤٣ مىضوبى الخؿاباث ئطا  هض٢ىن ٖلى اهخٓام الجغص وخؿاباث الكغ٦ت واإلاىاػهت ، وصخت طل٪ ٍو ٍو

. ما جم اخترام مبضأ اإلاؿاواة بحن اإلاؿاهمحن 

جىػ لهإالء أن ًجغوا َُلت الؿىت الخد٣ُ٣اث أو الغ٢ابـاث التي ًغونها مىاؾبت  .  ٍو

٦ما ًم٨ً اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت لالو٣ٗاص في خالت الاؾخعجا٫ ، وئطا لم ًخم حُٗحن الجمُٗت الٗامت 

ٌ واخض أو أ٦ثر مً مىضوبي الخؿاباث اإلاُٗىحن ، ًخم اللجىء  إلاىضوبي الخؿاباث ، أو في خالت وحىص ماو٘ أو ٞع

ئلى حُُٗنهم أو اؾدبضالهم بمىحب أمغ مً عةِـ اإلاد٨مت الخابٗت إلا٣غ الكغ٦ت بىاء ٖلى َلب مً مجلـ ؤلاصاعة 

 ً . أو مجلـ اإلاضًٍغ

ًم٨ً أن ٣ًضم هظا الُلب ٧ل مٗني وفي الكغ٧اث التي جلجأ ٖلىُا لالصزاع بىاؾُت الؿلُت اإلا٩لٟت 

.  بدىُٓم ٖملُاث البىعنت ومغا٢بتها 

 : 2جىو هظه اإلااصة ٖلى ماًلي 1991 أبزيل 27اإلاإعر في  08-91 من كاهون 27خؿب اإلااصة  - ب

                                                           
اث الجامُٗت – بمساغذة املصالح الخلىيت لوسارة الػذل – ال٣اهىن الخجاعي 1   184:  م – 1993 الجؼاةغ – صًىان اإلاُبٖى
ضة الغؾمُت ع٢م 2  1991 ماي 1 لـ 20 الجٍغ
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ٌٗض مداٞٔ الخؿاباث في مٟهىم هظا ال٣اهىن ٧ل شخو ًماعؽ بهٟت ٖاصًت باؾمه الخام وجدذ 

ت بما ٞيها قغ٧اث عؤوؽ  مؿإولُخه مهىت الكهاصة بصخت واهخٓامُت خؿاباث الكغ٧اث و الهُئاث الخجاٍع

٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن الخجاعي   .و ٦ظا لضي الجمُٗاث و الخٗايضًت الاحخماُٖت و الى٣اباث, ألامىا٫ ٞو

 : ًًُل٘ مداٞٔ الخؿاباث باإلاهام آلاجُت 28وخؿب اإلااصة 

  ت مىخٓمت وصخُدت وهي مُاب٣ت جماما لىخاةج الٗملُاث التي جمذ في ٌكهض بأن الخؿاباث الؿىٍى

الؿىت اإلاىهغمت و٦ظا ألامغ باليؿبت للىيُٗت اإلاالُت وممخل٩اث الكغ٦ت والهُئاث اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا في 

 ؛نهاًت الؿىت

  غ الدؿُحر الظي ٣ًضمه ت ومُاب٣تها للمٗلىماث اإلابِىت في ج٣ٍغ  ًٟدو صخت الخؿاباث الؿىٍى

اإلاؿحرون للمؿاهمحن أو الكغ٧اء أو اإلاكتر٦حن ٣ًضع قغوٍ ئبغام الاجٟا٢ُاث بحن الكغ٦ت التي ًغا٢بها 

 ً واإلاإؾؿاث أو الهُئاث التي جدبٗها أو بحن اإلاإؾؿاث التي ٩ًىن ٞيها لل٣اةمحن باإلصاعة أو اإلاؿحًر

للكغ٦ت اإلاٗىُت مهالح مباقغة أو ٚحر مباقغة؛ 

  ًوالجمُٗت الٗامت أو هُئت اإلاضاولت اإلاإهلت ب٩ل ه٣و ٢ض ٨ًدكٟه واَل٘ ٖلُه وم ً  ٌٗلم اإلاؿحًر

 .َبُٗخه اؾخمغاع اؾخٛال٫ اإلاإؾؿت 

وهظه اإلاهام ٖباعة ًٖ ٞدو ٢ُم وزاة٤ الكغ٦ت أو الهُئت ومغا٢بت مُاب٣ت اإلاداؾبت لل٣ىاٖض اإلاٗمى٫ بها 

غ ًخًمً قهاصة بخدٟٔ أو بضون جدٟٔ  باؾخثىاء ٧ل جضزل في الدؿُحر و ًترجب ًٖ هظه اإلاهمت ئٖضاص ج٣ٍغ

ٌ الكهاصة اإلابرعة ٢اهىها   ت و ٖىض الا٢خًاء ٞع . ٖلى اهخٓامُت و صخت الىزاة٤ الؿىٍى

 

جاريخ مهىت محافظت الحساباث في الجشائز  : املعلب الثاوي 

  1988مهىت محافظت الحساباث كبل :

ىُت  اإلاإعر في 107-69 بىاؾُت ألامغ ع٢م 1970 في ؾىت 1ل٣ض جم ج٨َغـ مغا٢بت الكغ٧اث الَى

٩ًل٠ وػٍغ اإلا٩ل٠ : "  مىه ماًلي39 خُث حاء في اإلااصة 1970 اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت لؿىت 31/12/1969

ىُت، اإلاإؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘  باإلاالُت و الخسُُِ بخُٗحن اإلاداٞٓحن للخؿاباث في الكغ٧اث الَى

الا٢خهاصي و الخجاعي، وفي الكغ٧اث التي جمل٪ ٞيها الضولت أو هُئت ٖامت خهت في عأؾمالها بُٛت يمان 

". اهخٓامُت و هؼاهت خؿاباتها و جدلُل خالتها ألانىلُت و الخهىمُت 

 جم جدضًض واحباث ومهام مداٞٓي الخؿاباث في 16/11/1970 اإلاإعر في 173-70وفي اإلاغؾىم 

اإلاإؾؿاث الٗمىمُت وقبه الٗمىمُت، و٢ض ٦غؽ الىو مداٞٓت الخؿاباث بهٟتها مغا٢با صاةما للدؿُحر في 

ٟي الضولت  الظًً ًخم حُُٗنهم مً : هظه اإلاإؾؿاث، مؿىضا مهمت مداٞٓي الخؿاباث في ماصجه ألاولى ئلى مْى

 :٢بل وػٍغ اإلاالُت مً بحن

 

                                                           
1 La Pratique de Commissariat aux Comptes en Algérie – N-E Saadi et A . Mazouz – édition SNC – P : 27 -  
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  مغا٢بىن ٖامىن للمالُت؛

  مغا٢بى اإلاالُت؛

  مٟدكىن مالُىن؛

 ٟىن مإهلىن مً وػاعة اإلاالُت بهٟت اؾخثىاةُت . مْى

٠ ٖام في  دبحن مما ؾب٤ أن مداٞٔ الخؿاباث في قغ٧اث ال٣ُإ الٗام و قبه الٗام اٖخبر ٦مْى ٍو

الضولت، ًسً٘ في حُِٗىه و جغ٢ُخه و ٖالوجه ل٣ىاهحن الضولت، وهظا الىي٘ ًيسجم في الىا٢٘ م٘ الخىحه 

الا٢خهاصي الظي ٧ان ؾاةضا آهظا٥ و اإلاخمثل في همِ الدؿُحر اإلاىحه، والظي ج٨غؽ أًًا في اإلاهام اإلاى٧ىلت 

ٟي الخؿاباث و اإلاخمثلت في : إلاْى

  ،اإلاغا٢بت البٗضًت لكغوٍ ئهجاػ الٗملُاث التي مً قأنها أن ج٩ىن لها او٩ٗاؾاث ا٢خهاصًت و مالُت

 ؛مباقغة و ٚحر مباقغة، ٖلى حؿُحر الهُئت مىيٕى اإلاغاحٗت

  ٣ا إلا٣خًُاث الخُت؛ ت للمإؾؿت، ٞو مخابٗت جىُٟظ الخؿاباث، اإلاىاػهاث أو ال٨كٝى الخ٣ضًٍغ

  ٞدو قغوٍ جُب٤ُ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت أو الخىُٓمُت طاث الاو٩ٗاؾاث الا٢خهاصًت أو اإلاالُت؛

  يمان اهخٓام و هؼاهت الجغص و خؿاباث الىخاةج اإلاخًمىت في اإلاداؾبت الٗامت و اإلاداؾبت الخدلُلُت

. ل٩ل مإؾؿت 

ٞمهمت مداٞٔ الخؿاباث هىا ال جىدهغ في ج٣ُُم اهخٓام و هؼاهت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، ئط ًيبغي أن جبرػ 

ُت الدؿُحر اإلاالي و الخجاعي للهُئت التي جمذ مغاحٗتها، وهى ما ًدىافى م٘ اإلاهام  أًًا أزُاء الدؿُحر، وج٣ُم هٖى

. اإلاى٧لت إلاداٞٔ الخؿاباث ٖلى الهُٗض الضولي

: ومما جمحزث به هظه اإلاغخلت أًًا هجض ماًلي

  ًما٫ اإلاى٧لت ل٩ل منهم م ٟحن اإلاإهلحن إلاماعؾت هظه اإلاهىت مما أصي ئلى جغا٦م ألٖا ٖضم ٦ٟاًت اإلاْى

ىُت و جىامي حجمها مً  ضم ال٣ضعة ٖلى يمان اإلاغاحٗت بٟٗل جؼاًض ٖضص الكغ٧اث الَى حهت ، ٖو

حهت زاهُت ، واؾخسضام أشخام أ٢ل ٦ٟاءة؛ 

  ؤلاصاعة هي التي جدضص مٗاًحر الضزى٫ ئلى اإلاهىت، ئط ٌٗض مداٞٔ الخؿاباث شخها مهىُا مؿخ٣ال له

٢ىاٖض و مٗاًحر جد٨مه؛ 

  اصة مٗخبرة في ٖضص ىُت في مُل٘ الثماهُيُاث أصي ٍػ ت و اإلاالُت للمإؾؿاث الَى ئٖاصة اله٩ُلت الًٍٗى

ُٟت اإلاغا٢بت و جغحم ىُت، صٖا ئلى ألازظ بمبضأ الخٗضصًت في ْو  طل٪ باوكاء ٖضة ةاإلاإؾؿاث الَى

هُئاث إلاغا٢بت اإلاإؾؿاث منها مجلـ اإلاداؾبت الظي أو٧لذ ئلُه نالخُت ع٢ابت اإلاإؾؿاث الٗامت 

 اإلاإعر في        05-80التي حؿخُٟض مً اإلاؿاٖضة اإلاالُت للضولت و الظي أوش ئ بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م 

 الخام 173-70 ويمىُا مغؾىم 107-69 مً ألامغ 39  والظي ألغى نغاخت اإلااصة 01/03/1980
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 1 إلاجلـ اإلاداؾبت05 – 80بمداٞٓت الخؿاباث و اإلاكاع ئليهما أٖاله خُث أُٖى ال٣اهىن 

الازخهام ؤلاصاعي و ال٣ًاتي إلاماعؾت ع٢ابت قاملت ٖلى الجماٖاث و اإلاغا٤ٞ و اإلاإؾؿاث و 

.   الهُئاث التي حؿحر ألامىا٫ الٗمىمُت أو حؿخُٟض منها مهما ٨ًً ويٗها ال٣اهىوي  

خباع بمىحب ألامغ ع٢م  و مىه أنبدذ مهىت مداٞٓت الخؿاباث حِٗل في ٞغاٙ ٢اهىوي ختى أُٖض ئليها الٖا

.  ل٨ً اإلاغؾىم الخىُٟظي لم ًٓهغ ئلى الىحىص أبضا 1985 اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت لؿىت 84-21

  1988محافظت الحساباث بػذ 

ت التي  بٗض الهضمت البترولُت التي أنابذ أؾٗاع البترو٫ بضأ للُٗان ٖضم هجاخت ؤلاؾتراجُجُت الخىمٍى

ني، وبضأ الخ٨ٟحر حضًا في ئٖاصة الىٓغ في همِ  اجبٗتها الجؼاةغ واه٨كٟذ ُٖىب و أؾالُب حؿُحر الا٢خهاص الَى

الدؿُحر اإلاسُِ ق٨ال ومًمىها، وه٨ظا أنبدذ اإلاإؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًت مإؾؿت جسً٘ لل٣اهىن 

الخجاعي، وجأزظ في الٛالب ق٩ل قغ٦ت باألؾهم أو قغ٦ت طاث اإلاؿإولُت اإلادضوصة، ومً زمت ًم٨ً أن جسً٘ 

ُٟت الغ٢ابت مً زال٫ الخسلي  لإلٞالؽ ئطا حٗغيذ لٗؿغ مالي، و٢ض جغجب ٖلى طل٪ يغوعة ئٖاصة الىٓغ في ْو

خباع إلاهىت مداٞٓت  ُت ، مما ٌٗني ئٖاصة الٖا ًٖ مٟهىم حٗضص الغ٢ابت و الٗىصة زاهُت لهالح الٟٗالُت و الىٖى

: 2الخؿاباث و اهدهغ مجا٫ ازخهام مجلـ اإلاداؾبت بغ٢ابت

  مهالح الضولت و الجماٖاث ؤلا٢لُمُت و اإلاإؾؿاث و اإلاغا٤ٞ و الهُئاث الٗمىمُت بازخالٝ أهىاٖها التي

حؿغي ٖليها ٢ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت؛ 

  اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاعي و الخجاعي و اإلاإؾؿاث و الهُئاث الٗمىمُت التي جماعؽ

ا أو مالُا و التي ج٩ىن أمىالها أو مىاعصها أو عؤوؽ أمىالها ٧لها طاث َبُٗت  وكاَا نىاُٖا أو ججاٍع

ٖمىمُت؛ 

  ٪حؿُحر ألاؾهم الٗمىمُت في اإلاإؾؿاث أو الكغ٧اث أو الهُئاث مهما ٨ًً ويٗها ال٣اهىوي التي جمل

ٞيها الضولت أو الجماٖاث ؤلا٢لُمُت أو اإلاغا٤ٞ أو الهُئاث الٗمىمُت ألازغي حؼء مً عأؾمالها 

الاحخماعي؛ 

  ت للخأمحن و خماًت الاحخماُٖحن؛ الهُئاث التي حؿحر الىٓم ؤلاحباٍع

  اؾخٗما٫ اإلاؿاٖضاث اإلاالُت اإلامىىخت مً الضولت أو الجماٖاث ؤلا٢لُمُت أو اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت أو ٧ل

هُئت أزغي زايٗت لغ٢ابت مجلـ اإلاداؾبت؛ 

  اث الٗمىمُت مً أحل صٖم ال٣ًاًا اؾخٗما٫ اإلاىاعص التي ججمٗها الهُئاث التي جلجأ ئلى الخبٖر

ت أو الث٣اُٞت  .    ؤلاوؿاهُت أو الاحخماُٖت أو الٗلمُت أو التربٍى

 

 

                                                           
مجلت ٚحر ميكىعة ناصعة ًٖ مجلـ اإلاداؾبت  " مجلـ اإلاداؾبت  " 1
  ًخٗل٤ بمجلـ اإلاداؾبت1995 ًىلُى 17 اإلاىا٤ٞ لـ 1416 نٟغ ٖام 19 مإعر في 20 – 95خؿب ألامغ ع٢م  2
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الخصائص املهىيت و املػىويت ملحافظت الحساباث و شزوط الالخحاق باملهىت : املعلب الثالث 

     Compétence et Moralité: املؤهالث  -1

ت في زالر مجالث أؾاؾُت  ً الىٓغي و الخُب٣ُي خُث حكمل اإلاٗٞغ :  اإلاإهالث و التي ًم٨ً جغحمتها بالخ٩ٍى

 ت مٗم٣ت في اإلاداؾبت و الخم٨ً ال٨بحر بالخىُٓم اإلاداؾبي و ج٣ىُاث اإلاغاحٗت  ؛مٗٞغ

  ًمٗاٝع في الا٢خهاص الٗام و اإلاإؾؿاث التي حؿاٖضه ٖلى ٞهم اإلاإؾؿت حُضا لِـ ٣ِٞ م

الىاخُت اإلاداؾبُت و ل٨ً ٖلى مؿخىي أهٓمتها و جىُٓمها، مؿحريها ، و مدُُها الخاعجي؛ 

  ما٫ ختى ٌٗٝغ خضوص مهمخه و مؿئىلُاجه مً حهت، و الخض٤ُ٢ الٗم٤ُ مٗاٝع ٧اُٞت في ٢اهىن ألٖا

عي للمإؾؿت و مضي جأزحره ٖلى صخت و اهخٓامُت ال٣ىاةم اإلاالُت  . في الجاهب ال٣اهىوي و الدكَغ

بُت، ال٣اهىن الجىاتي اإلاُب٤ ٖلى  ٗاث الًٍغ ت اإلاٗم٣ت في ال٣اهىن الخجاعي، الدكَغ و ٌٗني هظا اإلاٗٞغ

ت ال٣اهىن اإلاضوي  ت و مٗٞغ ما٫ الخجاٍع . ألٖا

 Indépendance : (الخىافي )الاسخلالليت   -2

ًه أن ًخمخ٘ باؾخ٣اللُت ٧املت اججاه هُئاث ٫مً أحل ألاصاء الجُض و ال٩امل إلاداٞٔ الخؿاباث ًجب ٕ

ت جدذ ع٢ابخه و الابخٗاص ًٖ أي خالت جإزغ ٖلى خ٨مه اإلاداًض  اإلاكٕغ الجؼاةغي مً أحل .اإلاإؾؿت اإلاىيٖى

مً ال٣اهىن الخجاعي  (6) م٨غع 715ٞبمىحب اإلااصة . الخٟاّ ٖلى هظه اإلاحزة أنضع ٖضة ههىم ٢اهىهُت

ن ٞيها مداٞٔ الخؿاباث في اإلاإؾؿت مىيٕى اإلاغا٢بت و ياإلاٗض٫ ، جلخو خاالث الخىافي التي ال ًم٨ً أن ٌ٘

.  التي ؾجراها الخ٣ا 

   ، أػواج ألاشخام الظًً ًخدهلىن بد٨م وكاٍ صاةم ٚحر وكاٍ مىضوب الخؿاباث أحغة أو مغجبا

ت ًجب اخترام ما ًلي : و ختى ًخم٨ً مداٞٔ الخؿاباث مً الخٟاّ ٖلى اؾخ٣اللُخه اإلااصًت و اإلاٗىٍى

  ٢بى٫ ٖضص الى٧االث وما ًدىاؾب م٘ مإهالجه و ئم٩اهُاث م٨خبه؛

  الازخُاع ألامثل إلاؿاٖضًه؛

  اإلاؿاهمت الصخهُت في ٧ل مغاخل اإلاهمت؛

  ه و مؿاٖضًه ؛ (……ملخ٣ُاث، الاقترا٥ في مجالث ازخهانه، مدايغاث )الخدؿحن الضاةم إلاٗاٞع

  جىػَ٘ اإلاهام ٖلى أًٖاء م٨خبه؛

 ىُت بكأن اإلاٗاًحر الخ٣ىُت و اإلاهىُت .  اخترام جىنُاث مجلـ اإلاىٓمت الَى

شزوط الالخحاق باملهىت    -3

غ ُٞه الكغوٍ اإلابِىت في اإلااصة  .1 مً ال٣اهىن ع٢م  (6)إلاماعؾت مهىت مداٞٔ الخؿاباث ًجب أن جخٞى

م٨ً جلخُهها ُٞما ًلي24/04/91اإلاإعر في  (08 – 91) :  اإلاخٗل٣ت باإلاهىت ، ٍو

  ت ٢اهىها، و اإلاخمثلت في الخهى٫ ٖلى قهاصة لِؿاوـ في الٗلىم الا٢خهاصًت غ الكهاصاث اإلاكتَر جٞى

ب ٖلمي إلاضة ؾيخحن مم  للٗملُت الخٗلُمُت ألهه ٌؿاٖض رٕٞغ ٖلىم مالُت زم ئحغاء جغبو أو جضٍع
ّ
ال

ت التي ا٦دؿبها ٖلى الىا٢٘ الٗملي  ت ٦ُُٟت جُب٤ُ اإلاٗٞغ و ًؼّوص الُالب بالخبراء و , اإلاتربو ٖلى مٗٞغ

ػمت للمماعؾت اإلاهىُت 
ّ
ت )و بٗض اهتهاء ٞترة الترّبو ًخم ئحغاء امخداهاث . اإلاهاعاث الال  (٦خابُت و قٍٟى
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ت اإلاهىُت اإلاخسههت و مضي جٟهمه لٓغوٝ و بِئت 1ل٣ُاؽ مضي جٟهم اإلاغشح و اؾدُٗابه  له٩ُل اإلاٗٞغ

ػمت ألصاء واحباجه اإلاهىُت , اإلاماعؾت اإلاهىُت 
ّ
و مضي م٣ضعجه ٖلى ئنضاع , و مضي امخال٦ه للمهاعاث الال

و الهضٝ مً هظه الامخداهاث اإلاهىُت هى ٧ىنها . خ٨م منهي ؾلُم ُٞما ٣ًابله مً مكا٧ل مهىُت 

ا يهخم بٟىىن و مهاعاث اإلاماعؾت  ًُّ ت و ق٣ًا ٖمل ت الٗلمُت الىٍٓغ ا ًسخو باإلاٗٞغ جخًمً ق٣ا هٓغٍّ

 الٗملُت و اإلاُضاهُت؛

 ت؛  الجيؿُت الجؼاةٍغ

 الخمخ٘ ب٩ل الخ٣ى١ اإلاضهُت؛ 

 أن ال ٩ًىن اإلاغء ٢ض نضع بكأهه خ٨م ٖلى اعج٩اب حىاًت أو حىدت ٖمضًت؛ 

  ، ًًىُت للخبراء اإلاداؾبحن ومداٞٓي الخؿاباث واإلاداؾبحن اإلاٗخمض الدسجُل في حضو٫ اإلاىٓمت الَى

ا باإلاهىت مداٞٓت الخؿاباث  ًُّ خماص و الظي ٌٗني اٖتراٞا ٢اهىه , و طل٪ للخهى٫ ٖلى الترزُو أو الٖا

 الخبرة اإلاداؾبُت؛

 جأصًت الُمحن أمام اإلاد٨مت اإلاسخهت ئ٢لُمُا .

 

مهمت محافظ الحساباث  : املعلب الزابؼ 

ل 27 اإلاإعر في 08-91 مً ال٣اهىن 27خؿب اإلااصة   ٌٗض مداٞٔ خؿاباث في مٟهىم هظا 1991 أبٍغ

ال٣اهىن ٧ل شخو ًماعؽ بهٟت ٖاصًت باؾمه الخام وجدذ مؿإولُخه مهىت الكهاصة بصخت واهخٓامُت 

٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن الخجاعي و٦ظا لضي الجمُٗاث  ت بما ٞيها قغ٧اث عؤوؽ ألامىا٫ ٞو خؿاباث الكغ٧اث الخجاٍع

. والخٗايضًاث الاحخماُٖت والى٣اباث 

ت مً اإلاهام التي ًم٨ً جغجُبها في نىٟحن  مً هظا الخٍٗغ٠ وؿخيخج أن إلاداٞٔ الخؿاباث مجمٖى

: أؾاؾحن 

 اإلاهمت ألاؾاؾُت جخمثل في مغاحٗت صاةمت جإصي ئلى اإلاهاص٢ت ٖلى قٟاُٞت وؾالمت الخؿاباث ؛ -1

. مهام ٢اهىهُت زانت جخٗل٤ ببٌٗ الٗملُاث  -2

وزانت ، ًم٨ً  (مؿخمغة وصاةمت  ) ومً زمت ًم٨ً جغجِب مهام مداٞٔ الخؿاباث ئلى مهام ٖامت 

: قغخها باًجاػ  ُٞما ًلي 

: اإلاهام الٗامت 

٤ ٞدو صٞاجغها و٢ُمها  ت ًٖ ٍَغ ئن اإلاهمت ألاؾاؾُت والٗامت هي مغاحٗت مداؾبت الكغ٧اث الخجاٍع

ت بىو اإلااصة   مً ال٣اهىن الخجاعي 828وممخل٩اتها ، أي أن هظه اإلاغا٢بت هي مغاحٗت زاعحُت ٢اهىهُت ئحباٍع

. الجؼاةغي 

أما ًٖ ٚاًت هظا الٟدو ٞهي مهاص٢ت ٖلى الخؿاباث ، أي ئنضاع عأي ٞني مداًض ًٖ ؾالمت 

ملُت الجغص و٧ل الجضاو٫ اإلالخ٣ت ألازغي  )وقٟاُٞت ال٣ىاةم اإلاالُت  ،  (اإلاحزاهُت وحضو٫ خؿاباث الىخاةج ٖو

غ١ ج٣ُُم بىىص  ُٗت َو خأ٦ض مً اخترام الخٗلُماث ال٣اهىهُت والدكَغ ومً زمت ٞمداٞٔ الخؿاباث ًٟدو ٍو

                                                           
 58:  م – 1998 –ٕ لبِب . م الُٟىمي و ص .  جُب٣ُاث في أنى٫ اإلاغاحٗت لـ ص 1
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اإلاحزاهُت وحضو٫ خؿاباث الىخاةج لخ٣ضًم عأي ئلى الجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن ٌٗبر ًٖ ٢ىاٖخه الٗم٣ُت 

٣ا ألؾـ ٖمل مهىُت ومٗاًحر ازخباع جىص ي  بؿالمت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت اإلاخًمىت في ال٣ىاةم اإلاالُت ، وهظا ٞو

. بها و جدبظها الهُئاث اإلاسخهت 

: وهظه اإلاهمت حؿمذ ٦ظل٪ بـ 

  بىو ً غ اإلاضًٍغ  08-91مً ٢اهىن  28اإلااصة )  جأ٦ُض وج٨مُل اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاخًمىت في ج٣ٍغ

 ؛( 2السعز 

  ج٣ُُم قغوٍ ٣ٖض الاجٟا٢ُاث بحن الكغ٦ت الخايٗت للمغا٢بت واإلاإؾؿاث أو الهُئاث التي جخٗامل

ً في الكـغ٦ت بىو اإلااصة  من اللاهون 28 )مٗها ، أو اإلاإؾؿاث التي ج٩ىن ٞيها مهلخت للمؿحًر

 ؛( 2السعز  91-08

  والجمُٗت الٗامت ب٩ل الى٣اةو التي ًم٨ً أن اؾخمغاع وكاٍ اإلاإؾؿت بىو ً ئٖالم اإلاؿحًر

؛  (3   السعز08-91  من اللاهون 28 )اإلااصة

  ئنضاع عأي ًٖ الدؿُحر اإلاالي واإلاداؾبي للمإؾؿت الخايٗت للمغا٢بت؛

  ج٣ُُم ٞٗالُت اإلاغا٢بت الضازلُت بما ٞيها وكُاث اإلاغاحٗت اإلاالُت واإلاداؾبت الضازلُت؛

  الخىبُه ئلى ألازُاء واإلاكا٧ل اإلا٨دكٟت ؛

  خؿـب 5ٖضص ألاشخام  )اإلاهاص٢ت ٖلى عواجب ألاشخام ألا٦ثر ج٣ُـما وم٩اٞأة في اإلاإؾؿت 

 . ( 819 أشخام خؿب اإلااصة 10 و 68اإلااصة 

غ ٣ًضم ئلى الجمُٗت الٗامت ًبحن ُٞه مداٞٔ الخؿاباث الٗىانغ التي  هظه اإلاهمت جيخهي باٖضاص ج٣ٍغ

 . ( 08-91 مً ال٣اهىن 29هو اإلااصة  )جىنل ئليها بهضص جىُٟظه لل٣ٗض الظي ًغبُه بالكغ٦ت 

: اإلاهام الخانت 

اإلاكٕغ الجؼاةغي ٧ل٠ مداٞٓى الخؿاباث بمهام مخٗضصة زانت ختى ًجٗل مىه الخاعؽ ألامحن ٖلى 

: ي ًم٨ً ط٦غ منها ماًلي ّٝعجُب٤ُ ال٣ىاهحن صازل اإلاإؾؿت ، هظه اإلاهام الخانت واإلاخٗضصة طاث الُاب٘ ا٫

ئزُاع الجمُٗت الٗامت للمإؾؿت ب٩ل اإلاسالٟاث التي ا٦دكٟها؛  -1

اصة أو الخسٌُٟ  )الخضزل في خالت حُٛحر عأؽ اإلاا٫ الاحخماعي  -2 ؛ (بالٍؼ

 مً ال٣اهىن الخجاعي 13 م٨غع 715اإلااصة  )ئزُاع و٦ُل الجمهىعٍت بالى٢ات٘ ؤلاحغامُت التي ٖلم بها  -3

؛ (الجؼاةغي 

؛  (723اإلااصة )اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاحزاهُت التي حؿمذ بخ٣ضًم حؿب٣ُاث ٖلى ألاعباح  -4

؛  ( 715اإلااصة  )ج٣ُُم ا٢تراخاث حٗضًل ألاق٩ا٫ والُغ١ الخانت لخؿاباث الىخاةج واإلاحزاهُت  -5

مماعؾت الخ٤ الخًُٟلي لإل٦خخاب؛  -6

؛ (750اإلااصة )ٞدو مخُلباث الخىاػ٫ والضمج والاهٟها٫ وجهُٟت الكغ٧اث  -7

  .(621اإلااصة  )اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت في خالت ؾىء حؿُحر مجلـ ؤلاصاعة  -8
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لت بمهىت محافظ الحساباث  : املبحث الثاوي 
ّ
الخصائص الػامت املخػل

ىت ؾىٗغى  ُّ حٗٝغ مهىت مداٞٓت الخؿاباث بٌٗ اإلامّحزاث زههها اإلاكٕغ الجؼاةغي في مجاالث مٗ

: أهمها في اإلاُالب الخالُت 

   

حػيين و مواوؼ حػيين محافظ الحساباث : املعلب ألاول 

 حػيين محافظ الحساباث -1

ًىو ٖلى حٗحن مداٞٔ الخؿاباث ٖلى ألا٢ل في ٧ل  (04 – 88)وال٣اهىن ع٢م  (01– 88)ال٣اهىن ع٢م 

. اإلاإؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت بضون اؾخثىاء، ومهما ٧ان ق٩لها ال٣اهىوي أو أهمُتها 

مبر 30 اإلاىا٤ٞ لـ 1417 عحب 19 اإلاإعر في 431-٦96ما حاء اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   ًخٗل٤ 1996 هٞى

ب٨ُُٟت حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث في اإلاإؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاعي والخجاعي ومغا٦ؼ البدث 

ً الٗمىمُت طاث الُاب٘ الخجاعي و٦ظا اإلاإؾؿاث الٗمىمُت ٚحر  والخىمُت وهُئاث الًمان الاحخماعي والضواٍو

. اإلاؿخ٣لت 

: ٞاحماال ٞان حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث ًخم جدذ ألاق٩ا٫ الخالُت 

  ظام ألاساس ي
ّ
  (غن ظزيم الجمػيت الػامت الخأسيسيت  )الخػيين في الى

غ٦ت و طل٪ خؿب اإلااصة 
ّ

 اإلاخٗل٤ 59 – 75 مً ألامغ 610 ًخم حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث ٖىض جأؾِـ الك

عي ع٢م  ) 600بال٣اهىن الخجاعي ٦ما حاء ٦ظل٪ في اإلااصة  ٌّٗحن ال٣اةمحن  : ( 08 – 93اإلاغؾىم الدكَغ

غ . " ……واخض أو أ٦ثر مً مىضوبي الخؿاباث , باإلصاعة ألاولحن أو أًٖاء مجلـ اإلاغا٢بت  و طل٪ ٖىض جدٍغ

غ ٖلى ألا٢ل  ها و جدٍغ
ّ
هظا ما ٌؿمذ ,  (ألاؾهم  )باليؿبت للخهو الى٣ضًت  % 25الخهو الُٗيُت ٧ل

ً ألاولحن و حُٗحن مداٞٔ أو  ً الجمُٗت الٗامت الخأؾِؿُت و في مدًغها ألاّو٫ ًخم حُٗحن اإلاضًٍغ بخ٩ٍى

. مداٞٓي الخؿاباث 

  الخػيين غن ظزيم املساهمين

٤ الجمُٗت الٗامت الٗاصًت للمؿاهمحن وطل٪ إلاضة زالر ؾىىاث ،  ٌٗحن مداٞٔ الخؿاباث ًٖ ٍَغ

ني وطل٪ خؿب ما حاء ث به اإلااصة   (4)م٨غع 715ًسخاعوا مً بحن اإلاهىُحن اإلاسجلحن ٖلى حضو٫ اإلاه٠ الَى

. مً ال٣اهىن الخجاعي اإلاٗض٫

حٗحن الجمُٗت الٗامت أو الجهاػ اإلاإهل «  التي جىو ٖلى أن (08 – 91) مً ال٣اهىن 30ئياٞت ئلى اإلااصة 

ىُت  حن اإلاسجلحن في حضو٫ اإلاىٓمت الَى اإلا٩ل٠ باإلاضاوالث مداٞٓي الخؿاباث بٗض مىا٣ٞتهم مً بحن اإلادتٞر

 .» خؿب الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن 

 الخػيين غن ظزيم املحكمت  

٤ اإلاد٨مت ههذ ٖلُه اإلااصة  و ئطا لم ًخم حٗحن الجمُٗت الٗامت إلاىضوبي  «    4 م٨غع 715الخٗحن ًٖ ٍَغ

ٌ واخض أو أ٦ثر مً مىضوبي الخؿاباث اإلاُٗىحن، ًخم اللجىء ئلى  الخؿاباث ، أو في خالت وحىص ماو٘ أو ٞع
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حُٗنهم أو اؾدبضالهم بمىحب أمغ مً عةِـ اإلاد٨مت الخابٗت إلا٣غ الكغ٦ت بىاء ٖلى َلب مً مجلـ ؤلاصاعة أو 

ً   .  »مجلـ اإلاضًٍغ

 (1/10)ًجىػ إلاؿاهم أو ٖضة مؿاهمحن ًمثلىن ٖلى ألا٢ل ٖكغ : "  جىو ٖلى ما ًلي 8 م٨غع 715و اإلااصة 

غ٧اث التي جلجأ ٖلىُت لالصزاع
ّ

ٌ , و بىاًءا ٖلى ؾبب مبرع , أن ًُلبىا مً الٗضالت , عأؽ ما٫ الكغ٦ت في الك ٞع

. مىضوب أو مىضوبي الخؿاباث الظًً ُٖىتهم الجمُٗت الٗامت 

ُٟخه ختى ٢ضوم مىضوب , و ئطا جمذ جلبُت الُلب  حّٗحن الٗضالت مىضوًبا للخؿاباث و ًب٣ى هظا ألازحر في ْو

ىه الجمُٗت الٗامت  ُّ .  الخؿاباث الظي حٗ

:   مضة الٗهضة

مضة ٖهضة مداٞٔ الخؿاباث جم جدضًضها بثالر ؾىىاث مجضصة مغة واخضة ٣ِٞ في اإلاإؾؿاث 

. الٗمىمُت باإلاؿاهمت ، ٦ظل٪ ألامغ باليؿبت للمإؾؿاث الٗمىمُت طاث اإلاؿإولُت اإلادضوصة

ئال أن هىا٥ اؾخثىاء مخٗل٤ بمضة الٗهضة وطل٪ في خالت اؾخسالٝ مىضوب الخؿاباث للمىضوب الؿاب٤ ، 

، ٌ . الخ…ألؾباب اإلاى٘ ،الاؾخ٣الت ، الٞغ

ئال أن جضزالث هظا ألازحر ج٩ىن مدضوصة في الى٢ذ خُث ال ًم٨ىه ئال ئ٦ما٫ اإلاضة اإلاخب٣ُت للمىضوب 

. الؿاب٤ 

 مواوؼ حػين محافظ الحساباث -2

غها في مداٞٔ الخؿاباث ، أوحبذ وي٘ يىابِ  ئن يغوعة الاؾخ٣اللُت والخُاص التي ًخىحب جٞى

 م٨غع ٢175اهىهُت لخماًت مماعس ي هظه اإلاهىت ويمان مهضا٢ُت ٖملهم ، وه٨ظا ٣ٞض حاء في أخ٩ام اإلااصة 

مً ال٣اهىن الخجاعي ٖضم ئم٩ان حٗحن مغاح٘ للخؿاباث باليؿبت لألشخام الظًً ٩ًىهىن في الىيُٗاث 

: الخالُت

-  ً ألا٢غباء وألانهاع ختى الضعحت الغابٗت ، بما في طل٪ ال٣اةمىن باإلصاعة ، وأًٖاء مجلـ اإلاضًٍغ

 .ومجلـ مغا٢بت الكغ٦ت

ً آو مجلـ اإلاغا٢بت للكغ٧اث التي جمل٪ ٖكغ   -  عأؽ )10/1 (ال٣اةمىن باإلصاعة وأًٖاء مجلـ اإلاضًٍغ

 . عأؽ ما٫ هظه الكغ٧اث )10/1 (ما٫ الكغ٦ت أو ئطا ٧اهذ هظه الكغ٦ت هٟؿها جمل٪ ٖكغ 

أػواج ألاشخام الظًً ًخدهلىن بد٨م وكاٍ صاةم ٚحر وكاٍ مىضوب الخؿاباث أحغا أو مغجبا ،  -

ً أو مً مجلـ اإلاغا٢بت   .ئما مً ال٣اةمحن باإلصاعة أو أًٖاء مجلـ اإلاضًٍغ

ً في احل  - ألاشخام الظًً ٧اهىا ٢اةمحن باإلصاعة أو أًٖاء في مجلـ الغ٢ابت أو مجلـ اإلاضًٍغ

اةٟهم5 ش ئنهاء ْو . ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع

 خضص خاالث الخىافي الٗامت التي ًمى٘ ٞيها مماعؾت مىضوبُت 08-91لىٟـ ألاهضاٝ، ال٣اهىن ع٢م 

:  الخؿاباث وهي 

  أن ٣ًىم بغ٢ابت قغ٧اث ًمل٪ ٞيها بهٟت مباقغة أو ٚحر مباقغة مؿاهماث؛

  ُٟت مؿدكاع حباتي أو مهمت زبحر ٢ًاتي لضي قغ٦ت أو هُئت ًغا٢ب خؿاباتها؛ أن ًماعؽ ْو

  أن ٌكخٛل مىهبا مأحىعا في قغ٦ت أو هُئت عا٢بها ٢بل أ٢ل مً زالر ؾىىاث بٗض ٖهضجه؛

  ً؛ أٖما٫ الدؿُحر بهٟت مباقغة أو بىاؾُت الاقترا٥ أو ئخال٫ مدل مؿحًر
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  ما٫ الدؿُحر ولى بهٟت مإ٢خت؛ مهام اإلاغا٢بت اإلاؿب٣ت أٖل

 مهام الخىُٓم و ؤلاقغاٝ ٖلى مداؾبت اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت. 

مهام و إنهاء مهام محافظ الحساباث : املعلب الثاوي 

مهام محافظ الحساباث - أ 

  ئن جضزل مداٞٔ الخؿاباث ٖلى مضي صوعة الاؾخٛال٫ و الؾُما بٗض ؤلا٢ٟا٫ جىحب ٖلُه الالتزام

بدىُٓم ناعم و جسُُِ مد٨م ختى ًخم٨ً مً ئجمام مهمخه واخترام بٌٗ آلاحا٫ ال٣اهىهُت و 

الجباةُت، ئط ًخىحب ٖلُه وي٘ بغهامج ص٤ُ٢ لألٖما٫ التي ؾدىجؼ وآلحالها و للمخضزلحن ئن وحضوا؛ 

  ٖلُه ج٣ُُم الغ٢ابت الضازلُت في اإلاإؾؿت وطل٪ بٗض الخٗٝغ ٖلى ئحغاءاث الغ٢ابت الضازلُت اإلاخٗل٣ت

ما٫ ئلى مٗاوهُه  ٌ بٌٗ ألٖا لى مداؾبتها بك٩ل زام ًم٨ىه جٍٟى بدىُٓم اإلاإؾؿت بك٩ل ٖام ٖو

خسظ ال٣غاعاث اإلاىاؾبت؛  ما٫، ٍو ا ٖلى هظه ألٖا ٓل مكٞغ ل٨ىه ًًُل٘ باإلاؿإولُت ٍو

  اإلاهمت ألاؾاؾُت إلاداٞٔ الخؿاباث هي مغا٢بت و جض٤ُ٢ خؿاباث اإلاإؾؿت بُٛت نُاٚت عأًه خى٫

ت و للىيُٗت  اهخٓامها و هؼاهتها ، وب٩ىنها مُاب٣ت جماما لىخاةج الٗملُاث التي جمذ في الؿىت اإلاىَٟغ

اإلاالُت؛ 

  غ الدؿُحر الظي ٣ًضمه ت ومُاب٣تها للمٗلىماث اإلابِىت في ج٣ٍغ ًٟدو صخت الخؿاباث الؿىٍى

اإلاؿحرون للمؿاهمحن أو الكغ٧اء؛ 

 و . ٌكهض باهخٓام و صخت الىيُٗاث اإلاالُت و ًخٗل٤ ألامغ باإلاحزاهُت، بجضو٫ خؿاباث الىخاةج، وبالجغص

الخد٤٣ مً مبضأ اإلاؿاواة بحن اإلاؿاهمحن؛ 

  ،و الجمُٗت الٗامت أو الهُئت اإلاضاولت اإلاإهلت ب٩ل ه٣و ٢ض ا٦دكٟه واَل٘ ٖلُه ً ٌٗلم اإلاؿدثمٍغ

.   والظي مً قأهه أن ًًغ باإلاإؾؿت 

٣ت ٖمل مداٞٔ الخؿاباث خظعة وجغج٨ؼ ٖلي مىهجُت مىظ ٢بى٫ : ٖغى ألاؾباب  ًجب أن ج٩ىن ٍَغ

ت  غ مهاص٢ت الخؿاباث الؿىٍى . الخى٦ُل ختى ئٖضاص ج٣ٍغ

ُٟت ، ٖلي مداٞٔ الخؿاباث أن ًمخى٘ مً ئبضاء ٢بىله  ٖىض الاؾدكٗاع بالخى٦ُل ٢بل البضء في الْى

: بؿهىلت وهظا ٢بل أن ًً٘ مؿب٣ا بٌٗ الاحتهاصاث خحز الخىُٟظ التي حؿمذ له بما ًلي 

  ُت و ال٣اهىهُت اث الكٖغ . ججىب الؿ٣ٍى جدذ َاةلت الخىافي و اإلامىٖى

  ت إلا٨خبه  .الخأ٦ض مً ئم٩اهُت ال٣ُام باإلاهمت الؾُما ؤلام٩اهُاث الخ٣ىُت والبكٍغ

الخأ٦ض مً أن الخى٦ُل اإلا٣ترح ال حكىبه مسالٟاث و مً زم ججىب الكغ٦ت اإلاغا٢بت ، أزُاع بُالن 

. مضاوالث حمُٗتها للمؿاهمحن 

ت اإلاٟٗى٫ ، الاحتهاصاث الضهُا إلاداٞٔ  أن هظه الخىنُت جضعؽ ٖلى يىء ال٣ىاهحن و الخىُٓماث الؿاٍع

ُٟت . الخؿاباث ٢بل ٢بى٫ الخى٦ُل والبضء في الْى
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  1إنهاء مهام محافظ الحساباث - ب

: ئن أؾباب جى٠٢ أصاء مهام مداٞٔ الخؿاباث اإلادضوصة في الىهىم ًم٨ً خهغها في ؾببحن

  دضص طل٪ بٗض احخمإ الجمُٗت الٗامت : ألاؾباب الٗاصًت ووٗني بها ئنهاء ٖهضة مداٞٔ الخؿاباث ٍو

. ٖىض نهاًت الؿىت الثالثت لٗهضة مداٞٔ الخؿاباث 

  خُث ههذ اإلااصة . الخ …مثل اإلاىث، اإلاغى، ٖضم ال٣ضعة، الاؾخ٣الت،: ألاؾباب الٟجاةُت أو الاؾخثىاةُت

 ٖلى أهه ًم٨ً إلاداٞٔ الخؿاباث أن ٌؿخ٣ُل صون الخسلو مً التزاماجه 08 – 91 مً ال٣اهىن ع٢م 46

غا ًٖ اإلاغا٢باث و  جب ٖلُه أن ٣ًضم ئقٗاعا مؿب٣ا مضجه زالر أقهغ و ٣ًضم ج٣ٍغ ال٣اهىهُت ، ٍو

.  ؤلازباجاث الخانلت، وال ًم٨ً أن ٩ًىن ؾبب الاؾخ٣الت الخسلو مً التزاماجه ال٣اهىهُت

ُٟخه ، ؾىاء ٧ان  ٠ الخؿاباث ًم٨ً أن ًخى٠٢ ًٖ مماعؾت ْو ٖلى ٚغاع أًت مهىت أزغي ٞان مْى

الؿبب هى اإلاىث ، أو ٧ان مداٞٔ الخؿاباث هى الؿبب ، أو ٧اهذ اإلاإؾؿت هي الؿبب ، أو ٧ان خلها هى 

. الؿبب ، أو اإلاىٓمت التي ًيخمي ئليها هي الؿبب 

  لُه أن  ًم٨ً إلاداٞٔ الخؿاباث أن ٌؿخ٣ُل صون أن ًخم٨ً مً الخملو مً التزاماجه ال٣اهىهُت ، ٖو

غا خى٫ اإلاغا٢بت واإلاٗاًىاث التي  ٣ًضم ئقٗاعا بظل٪ ٢بل زالزت أقهغ ، ٦ما ًخىحب ٖلُه أن ٣ًضم ج٣ٍغ

٢ام بها ، وهظه الاؾخ٣الت ًيبغي أن ال ٩ًىن الهضٝ مً وعائها ألايغاع بالكغ٦ت؛ 

  ًم٨ً ٞسخ ال٣ٗض وئنهاء مهام مداٞٔ الخؿاباث لضي الكغ٦ت بىاؾُت الجمُٗت الٗامت في خالت وحىص

زُا قي جىُٟظ مهمخه أو لخضزله في الدؿُحر أو بؿبب ماو٘ حؿضي؛ 

  ئن ازخٟاء أخض َغفي ال٣ٗض و ًخٗل٤ ألامغ بمىث مداٞٔ الخؿاباث أو اهدال٫ الكغ٦ت مدل اإلاغاحٗت

ًإصي بالًغوعة ئلى اهتهاء مهام مداٞٔ الخؿاباث ، ل٨ً جهُٟت الكغ٦ت ال ًإصي في الىا٢٘ ؾىي ئلى 

ح٣ُٗض مهام مداٞٔ الخؿاباث وفي هظه الخالت ال جيخهي مهمخه بك٩ل آوي؛ 

  ئن الكغ٧اث التي جم ابخالٖها ج٣ٟض ٢اهىنها ألاؾاس ي و جماعؽ ٖملها جدذ لىاء ال٣اهىن ألاؾاس ي للكغ٦ت

ملُت الًم هظه جىهي مهام مداٞٔ الخؿاباث ، ٦ما جىهى مهام هظا ألازحر ئطا ٢امذ  التي ابخلٗتها ، ٖو

الكغ٦ت بخٛحر ق٩لها ال٣اهىوي ، الخدى٫ مثال مً قغ٦ت مٟٛلت ئلى ق٩ل آزغ؛ 

  مبضأ ٧ل مهىت خغة أو وكاٍ خغ أن أي زغ١ لل٣اهىن أو ألاخ٩ام وال٣ىاٖض اإلاهىُت ٌٗض زُا جأصًبي

 .ًخدمل ناخبه ٣ٖىباث أصهاها ؤلاهظاع وأ٢هاها الكُب مضي الخُاة

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Pratique du Commissariat aux Comptes – Pierre Feuillet – édition Sirey – Paris 1978 P : 66 et 67  
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حلوق و واحباث محافظ الحساباث  : املعلب الثالث

لُه واحباث ، وهظه الخ٣ى١ و الىاحباث مغجبُت بمخُلباث ٖمله الخ٤ :      إلاداٞٔ الخؿاباث خ٣ى١ ٖو

، في الخ٣ص ي، في اإلاكاع٦ت في الاحخماٖاث، في الضٖىة ئلى ٣ٖض حمُٗت ٖامت، في الخهى٫ ٖلى م٣ابل  إل في الَا

الالتزام باإلاغا٢بت، بالؿغ اإلانهي، ٖضم الخضزل في حؿُحر اإلاإؾؿت مً : ل٣اء ٖمله، مً حهت، وبمهالح اإلاإؾؿت

غ  . الخ ، مً حهت زاهُت…خًىع الجمُٗت الٗامت، ج٣ضًم الخ٣ٍغ

حلوق محافظ الحساباث   .1

ختى ًإصي مداٞٔ الخؿاباث مهمخه ٖلى أ٦مل وحه زى٫ له ال٣اهىن، ئياٞت ٖلى الخهض٤ً ٖلى اهخٓام 

: وصخت الخؿاباث، ٖضة خ٣ى١ مً أهمها 

 الحم في الاظالع . أ

إل ٖلى أي وز٣ُت  حمُ٘ صٞاجغ الكغ٦ت، )ل٣ض أجاح ال٣اهىن إلاداٞٔ الخؿاباث خ٤ الَا

ًغاها مُٟضة ألصاء ٖمله وبالهىعة التي ًغاها مالةمت وفي الى٢ذ الظي ًسخاعه، صون أن  (سجالتها،مؿدىضاتها

:  اإلاكاع ئلُه ؾاب٣ا أن08-91 مً ٢اهىن ٩ً35ىن مجبرا ٖلى ئزُاع الكغ٦ت مؿب٣ا بظل٪، خُث حاء في اإلااصة 

ًم٨ً إلاداٞٓي الخؿاباث في ٧ل و٢ذ أن ًُلٗىا ٖلى السجالث و اإلاىاػهاث و اإلاغاؾالث و اإلادايغ، و بهٟت " 

جبر ال٣اهىن مجلـ ؤلاصاعة ٖلى " ٖامت ٖلى ٧ل الىزاة٤ و٧ل ال٨خاباث الخابٗت للكغ٦ت أو الهُئت صون ه٣لها  ٍو

جم٨حن مداٞٔ الخؿاباث مً مماعؾت هظا الخ٤، و٧ل مً أحجم ًٖ ٞٗل طل٪ حٗغى ل٣ٗىبت السجً مً 

ج، أو باخضي هاجحن ال٣ٗىبخحن ٖلى عةِـ الكغ٦ت . أل٠ ص200ج ئلى . أل٠ ص20 ؾىىاث وبٛغامت مً 5ؾىت ئلى 

 مً هٟـ ال٣اهىن 36أو ال٣اةمىن باصاعتها ومضًغوها الٗامىن أو ٧ل شخو في زضمت الكغ٦ت و خؿب اإلااصة 

ًم٨ً إلاداٞٓي الخؿاباث أن ًُلبىا مً ال٣اةمحن باإلصاعة أن ًدىػوا في م٣غ الكغ٦ت مٗلىماث جخٗل٤ 

. بمإؾؿاث جىحض مٗها ٖال٢ت مؿاهمت  

حم الخلص ي غن البياهاث و إلاًضاحاث     . ب

إلاداٞٔ الخؿاباث الخ٤ في َلب أي بُاهاث أو ئًًاخاث أو جٟؿحراث مً مؿئىلي الكغ٦ت و أٖىانها، 

ت ألصاء مهمخه ٖلى الىحه ألامثل، الؾُما ئطا عآي أن الضٞاجغ و اإلاؿدىضاث اإلاُل٘ ٖليها ٚحر ٧اُٞت،  ًغاها يغوٍع

م٨نهم أن ًُلبىا مً ال٣اةمحن باإلصاعة و …" اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا، 08-91 في ٢اهىن 35وهى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ٍو

ىان اإلاأمىعًٍ في الكغ٦ت أو الهُئت ٧ل الخىيُداث و اإلاٗلىماث وأن ٣ًىمىا ب٩ل الخٟخِكاث التي ًغونها  ألٖا

 " .الػمت 

 (2/1)وخ٤ الخ٣ص ي هظا ًىُب٤ ٖلى الكغ٦ت اإلاغا٢بت ، وأًًا ٖلى الكغ٧اث التي جمخل٪ أ٦ثر مً هه٠ 

 .    عأؾمالها  (2/1)عأؽ ما٫ الكغ٦ت اإلاغا٢بت أو ٖلى الكغ٧اث التي جمخل٪ الكغ٦ت اإلاغا٢بت أ٦ثر مً هه٠ 

.  وهظا ٌٗني أن ؾلُاث الخ٣ص ي ٚحر مدضوصة ال في الؼمان و ال في اإلا٩ان 

  حم اسخذغاء الجمػيت الػامت . ث

 مً ال٣اهىن الخجاعي، وهظا في خالت ٖضم 644و٢ض اٖتٝر بد٤ اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت في اإلااصة 

اؾخضٖائها في آلاحا٫ ال٣اهىهُت، ٦ما زى٫ إلاداٞٔ الخؿاباث نالخُت اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت الاؾخثىاةُت 

. عأؽ اإلاا٫ الاحخماعي  (4/3)زانت ٖىض زؿاعة أ٦ثر مً زالزت أعبإ  
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 حم الحصول غلى صور إلاخعاراث و البياهاث املزسلت إلى املساهمين  . ر

 مجلـ ئصاعة الكغ٦ت اإلاغا٢بت مىاٞاة مداٞٔ الخؿاباث بهىعة 08-91 مً ال٣اهىن 35ل٣ض ألؼمذ اإلااصة 

ً لخًىع الجمُٗت الٗامت   .مً ؤلازُاعاث و البُاهاث التي ًغؾلها ئلى اإلاؿاهمحن اإلاضٍٖى

حم املشاركت في احخماغاث مجلس إلادارة    . ج

إل  ًد٤ إلاداٞٔ الخؿاباث خًىع احخمإ مجلـ ؤلاصاعة، وهى في الىا٢٘ خ٤ و واحب، باؾُت خ٤ الَا

غ مجلـ ؤلاصاعة في آحا٫ م٣بىلت حؿمذ له بالخد٤٣ مً مضي  إل ، ئط ًيبغي أن ًغؾل ئلُه ج٣ٍغ و واحب الَا

غه، هظا و٢ض ههذ اإلااصة  ٌؿخضعى مداٞٔ : "  ٖلى ما ًلي 08-91 مً ٢اهىن 40صخت اإلاٗلىماث ووي٘ ج٣ٍغ

الخؿاباث ئلى احخمإ مجلـ ؤلاصاعة أو اإلاغا٢بت الظي ًًبِ خؿاب الىخاةج و مىاػهت الؿىت اإلاىهغمت زمؿت و 

٦ما ٌؿخضعى أًًا ئلى ٧ل حمُٗت للمؿاهمحن أو الكغ٧اء في أحل . ًىما ٖلى ألا٦ثر ٢بل او٣ٗاصه (45)أعبٗىن 

ش اؾخضٖاء هإالء وطل٪ جدذ َاةلت ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن الخجاعي  " . أ٢هاه جاٍع

واحباث محافظ الحساباث    .2

غ ؾلى٥ زام في مماعؾت اإلاهىت و أهم الٗىانغ  الُاب٘ ال٣اهىوي إلاهمت مداٞٔ الخؿاباث جدّخم جٞى

: اإلاخٗل٣ت بهظا الؿلى٥ هي 

السز املنهي   . أ

ت وبهٟخه  مداٞٔ الخؿاباث ، َبُٗت مهمخه حؿمذ له ٢اهىها الخهى٫ ٖلى مٗلىماث مهمت وؾٍغ

غ الث٣ت بحن مداٞٔ  مدتٝر ال ًم٨ىه الٟغاع مً ٢اٖضة الخٟاّ ٖلى الؿغ اإلانهي ، ٦ما أن يغوعة جٞى

الخؿاباث وبحن الكغ٦ت التي و٧لخه جٟغى ٖلى مداٞٔ الخؿاباث الالتزام بالؿغ اإلانهي ، وهى ما أ٦ضجه اإلااصة 

 مً 301وجدذ َاةلت ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  1996 مً ٢اهىن 06واإلااصة  08 –  91 مً ٢اهىن  18

٢اهىن ال٣ٗىباث  الخبراء اإلاداؾبىن ، مداٞٓى الخؿاباث ، اإلاداؾبىن اإلاٗخمضون مُالبىن بالتزام الؿغ 

.  مً ٢اهىن ال٣ٗىباث 301يمً الكغوٍ التي جدضصها اإلااصة 

   13م٨غع  715ئال أهه وخؿب اإلااصة 

ٌٗغى  (1993 أبزيل 25 املؤرخ في 08 – 93املزسوم الدشزيعي ركم ) –مً ال٣اهىن الخجاعي اإلاٗض٫ - 

. مىضوبى الخؿاباث ٖلى أ٢غب حمُٗت ٖامت م٣بلت، اإلاسالٟاث وألازُاء التي الخٓىها أزىاء مماعؾت مهامهم 

ُلٗىن، ٖالوة ٖلى طل٪ ، و٦ُل الجمهىعٍت باألٞٗا٫ الجىدُت التي أَلٗىا ٖليها . ٍو

و م٘ مغاٖاة أخ٩ام ال٣ٟغاث الؿاب٣ت ، ٞان مىضوبي الخؿاباث مؿاٖضيهم ملؼمىن باخترام ؾغ اإلاهىت 

اةٟهم  ما٫ و اإلاٗلىماث التي اَلٗىا ٖليها بد٨م مماعؾت ْو . ُٞما ًسو ألاٞٗا٫ و ألٖا

: ئال أن هىا٥ خاالث اؾخثىاةُت ًبُذ ال٣اهىن ٞيها ئٞكاء هظا الّؿغ واإلاخمثلت في 

  ئلؼامُت اَإل ئصاعة الًغاةب ٖلى الىزاة٤ اإلا٣غعة  .

  ٪ب مى٧ليهم في طل .  ئطا ٚع

  ٖىضما ًضٖىن لإلصالء بكهاصجه أمام ٚٝغ اإلاهالخت و الخأصًب والخد٨ُم .

  بٗض ٞخذ بدث أو جد٤ُ٣ ٢ًاةُحن بكأنهم  . 
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 غذم الخذخل في الدسيير  . ب

       ل٣ض جُغ١ اإلاكٕغ الجؼاةغي في ٖضة ههىم ئلى مبضأ ٖضم الخضزل في حؿُحر اإلاإؾؿت الٗمىمُت 

 .الا٢خهاصًت

 اإلاخٗل٤ باؾخ٣اللُت اإلاإؾؿاث الٗمىمُت في 12/01/88اإلاإعر في  (01 – 88)خُث حاء في ال٣اهىن 

 …» .ال أخض ٌؿخُُ٘ الخضزل في ئصاعة وحؿُحر اإلاإؾؿت الٗمىمُت  « والتي جىو ٖلى أن (58)ماصجه 

التي حكتٍر  (28) اإلاخٗل٤ باإلاهً الثالر في ماصجه 27/04/91اإلاإعر في  (08 – 91)٦ما حاء في ال٣اهىن 

مهام مداٞٓي الخؿاباث ٖباعة ًٖ ٞدو ٢ُم ووزاة٤ الكغ٦ت أو الهُئت و مغا٢بت مُاب٣ت « … :

  » .اإلاداؾبت لل٣ىاٖض اإلاٗمى٫ بها باؾخثىاء ٧ل جضزل قي الدؿُحر

:  و الهضٝ ألاؾاس ي في هظا اإلاى٘ في الخضزل في حؿُحر اإلاإؾؿت هى جد٤ُ٣ ما ًلي 

  ت وصٖم اؾخ٣اللُت حؿُحر اإلاإؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًت  ؛ ج٣ٍى

  ت أ٦ثر  . الخٟاّ ٖلى اؾخ٣اللُت مداٞٔ الخؿاباث وخُاصًت خ٨مه في ئبضاء الغأي بدٍغ

   اسخمزاريت املهىت . ث

 :  4 م٨غع 715مهمت مداٞٓي الخؿاباث هي صاةمت ٦ما جبِىه اإلااصة 

عي ع٢م ) حٗحن الجمُٗت الٗامت الٗاصًت  للمؿاهمحن مىضوبا  (ًل أبز25 املؤرخ في 08 – 93اإلاغؾىم الدكَغ

ني ، وجخمثل  للخؿاباث أو أ٦ثر إلاضة زالر ؾىىاث جسخاعهم مً بحن اإلاهىُحن اإلاسجلحن ٖلى حضو٫ اإلاه٠ الَى

مهمتهم الضاةمت ، باؾخثىاء أي جضزل في الدؿُحر ، في الخد٤ُ٣ في الضٞاجغ و ألاوعا١ اإلاالُت للكغ٦ت وفي مغا٢بت 

غ مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ . اهخٓام خؿاباث الكغ٦ت و صختها  ٦ما ًض٣٢ىن في صخت اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في ج٣ٍغ

ً خؿب الخالت ، وفي الىزاة٤ اإلاغؾلت ئلى اإلاؿاهمحن خى٫ الىيُٗت اإلاالُت للكغ٦ت وخؿاباتها  .   اإلاضًٍغ

٣ت مثلى ٖلى  هظه اإلااصة ج٨غؽ مبضأ ٖضم اإلادضوصًت في الى٢ذ و ما ًجب ٖلُه ئلى جىػَ٘ الى٢ذ بٍُغ

: ألاقٛا٫ الىاحب ئهجاػها ٦ما ًجب بغمجت جضزالجه خؿب ما ًلي 

  ألاقٛا٫ الىاحب ئهجاػها؛

  ألاقٛا٫ اإلالؼم بها مىظ حُٗىه ؛ 

  ألاقٛا٫ الىاحب ئهجاػها بٗض ٚل٤ الخؿاباث؛

 ألاقٛا٫ الىاحب ئهجاػها مإ٢خا ٖىض جىُٟظه إلاهمت زانت .

إلاشزاف الشخص ي   . ث

بل ًجب ٖلُه أن .مهمت مداٞٔ الخؿاباث هي شخهُت وال ًم٨ىه اهخضاب اإلاهمت ٧لُا ئلى شخو آزغ 

: ًضبغ مهمخه جدذ مؿإولُخه الصخهُت ختى ولى الخجأ ئلى

  ، ج٩ل٠ُ مؿاٖضًه لل٣ُام بمهام مُٗىت 

  ج٩ل٠ُ زبحر في مجا٫ مٗحن لل٣ُام بمهام مُٗىت . 
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الالتزام باملػاًىت الكافيت   . ج

    الٗىاًت باإلاهمت لِؿذ ٢اةمت  ٣ِٞ ٖلى الخًىع الضاةم في اإلاإؾؿت أو الاهخمام باإلال٠ مىيٕى اإلاغا٢بت ، 

٣ت اإلاخبٗت للبدث ًٖ ٖىانغ ؤلازباث ومً بُنها الخ٣ىُاث و  بل جغج٨ؼ ٖىاًت مداٞٔ الخؿاباث ٖلى الٍُغ

م٨ً  اإلاىاهج الىاحب اؾخٗمالها في ٧ل خالت مً الخاالث و الٟهم الٗم٤ُ للمكا٧ل اإلادُُت باإلاإؾؿت ، ٍو

: خهغ هظه اإلاىاهج ُٞما ًلي 

ت ٖامت خى٫ اإلاإؾؿت ؛ -  ا٦دؿاب مٗٞغ

 الخدلُل والخض٤ُ٢ في هٓام الغ٢ابت الضازلُت؛ -

الاؾخٗما٫ الجُض للخ٣ىُاث اإلاىحىصة ل٩ل خالت ، الٟدو الخدلُلي ، الٟدو الىزاة٣ي، ؾحروعة  -

 الخ…الىزاة٤، اإلاغا٢بت الخؿابُت، الجغص اإلااصي،

 .لُٟىت في الخ٣ُُم  -

 

إلاحزاءاث املاليت و اللاهوهيت املخػللت بمحافظ الحساباث  :املبحث الثالث 

باء التي ًخدهل ٖليها اإلاغاح٘ مً حغاء ٢ُامه بٗمله  اإلاكٕغ   و ٢ض وي٘, جمثل ؤلاحغاءاث اإلاالُت في ألٖا

الجؼاةغي بٌٗ ال٣غاعاث التي جُب٤ ٖلُه في ئَاع اإلاهام الٗاصًت التي حؿدىض ئلُه ئلى حاهب هظه ؤلاحغاءاث 

هىا٥ أخ٩ام ٢اهىهُت جخٗل٤ مً حهت بمؿإولُاجه ٖلى ٖمله و أمام اإلاجخم٘ و مً حهت أزغي جخٗل٤ بانضاع 

ُتها  داث خى٫ ص٢تها و قٖغ ت لليكاٍ و اإلاالخٓاث و الخهٍغ غه خى٫ مغا٢بت الخؿاباث الؿىٍى  .(أو ٖضمها )ج٣ٍغ

ئلى حاهب هظا ٞان ٖلى اإلاغا٢ب ئباٙل لظوي الخ٣ى١ ٖلى ألازُاء و الٛل اإلا٨دكٟت زال٫ مماعؾخه 

  .إلاهىخه

أحػاب محافظ الحساباث  :املعلب ألاول 

:  خضصث بهٟت ص٣ُ٢ت أحٗاب مداٞٔ الخؿاباث خُث حاء ٞيها 08 – 91 مً ال٣اهىن ع٢م (44)اإلااصة 

جدضص الجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن باالجٟا١ م٘ مداٞٓي الخؿاباث أحٗاب مداٞٓي الخؿاباث َب٣ا للؿٗغ « 

٘ اإلاٗمى٫ به، وال  ىُت ، في ئَاع الدكَغ الظي جدضصه الؿلُاث الٗمىمُت اإلاسخهت بمؿاٖضة اإلاىٓمت الَى

ومً هظا  » ًم٨ً أن ًخل٣ى مداٞٓى الخؿاباث ًٞال ٖلى ألاحٗاب أي أحغ أو امخُاػ جدذ أي ق٩ل ٧ان

 :اإلاىُل٤ جم وي٘ حضو٫ أحٗاب ٌؿهل ٖملُت خؿاب أحٗاب مداٞٔ الخؿاباث بىاءا ٖلى مإقغاث ومٗاًحر هي 

 .اإلاجمٕى ؤلاحمالي للمحزاهُت بضون جسٌُٟ الاهخال٧اث واإلاإوهاث  -

ل خؿاب (7)مجمٕى ؤلاًغاصاث اإلاسجلت في الهى٠  -  . (78 و75)باؾخثىاء خؿاباث الخدٍى

.   صج000,00 000 10ئال أهه ال ًم٨ً جُب٤ُ حضو٫ ألاحٗاب هظا لضي اإلاإؾؿاث التي ًٟى١ مجمٕى محزاهُتها   

مبر 7 اإلاىا٤ٞ لـ 1415حماصي الثاهُت 3خؿب ال٣غاع اإلاإعر في   اإلاخٗل٤ بؿلم أحٗاب مداٞٔ 1994 هٞى

:  ماًلي 2الخؿاباث حاء في ماصجه ع٢م 

ما٫ التي ًىجؼها زال٫ الؿىت اإلاالُت ، في ئَاع مهامهم  ًخ٣اض ى مداٞٓى الخؿاباث أحٗاب ًٖ ألٖا

الٗاصًت وم٘ اخترام الُٗىاث اإلاهىُت ،  
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 : 1جضٞ٘ أحٗاب مداٞٔ الخؿاباث ًٖ مهامه الٗاصًت ، بىاء ٖلى ج٣ضًم بُاهاث ألاحٗاب ٦ما ًلي 

 30% ما٫؛   ٖىض بضاًت ألٖا

 20% ما٫ اإلاإ٢خت؛ غ اإلاخٗل٤ باأٖل  بٗض ج٣ضًم الخ٣ٍغ

 30% غ ئزباث صخت الخؿاباث؛ ما٫ التي جخىج بدؿلُم ج٣ٍغ   ٖىض اهتهاء ألٖا

 20 % بٗض احخمإ الجمُٗت الٗامت الٗاصًت  .

اإلاهاٍع٠ التي ًى٣ٟها مداٞٓى الخؿاباث ، في ئَاع مهامهم ٦ما ج٣خًيها الٗىاًت اإلاهىُت وبغهامج الٗمل 

 : 2 ٦ما ًأحي 1994الظي حؿخسلو مىه ، ًخم الخ٨ٟل بها ابخضاء مً الؿىت اإلاالُت 

  جغص مهاٍع٠ الى٣ل ، بىاء ٖلى ج٣ضًم ألاوعا١ الثبىجُت ، وفي خالت اؾخٗما٫ الؿُاعة الصخهُت جغص

ٌ ٦ُلىمتري  ٢ضعه  ـ٠ ٖلى أؾاؽ حٍٗى  صج ًٖ ال٨ُلىمتر الىاخض؛ 3هظه اإلاهاٍع

  حرها بىؾاةلها الخانت جغص بىاء ٖلى ج٣ضًم ٗام خحن ال حؿخُُ٘ اإلاإؾؿت جٞى مهاٍع٠ ؤلاًىاء وؤلَا

بُاهاث الى٣ٟاث مضٖمت بالىزاة٤ الثبىجُت اإلاُاب٣ت؛ 

  1500 ٖلى ألا٦ثر في الُىم ًٖ الصخو الىاخض ؛ 

  80%  مً مجمٕى الؿاٖاث اإلاسههت .

٧لم 50ال جضٞ٘ اإلاهاٍع٠ اإلاظ٧ىعة أٖاله ئال في الخاالث التي ًبرعها ٢اهىها بٗض اإلاؿاٞت التي جبٗض أ٦ثر مً 

. ًٖ مغا٦ؼ اإلاغا٢بت أو م٣غ مداٞٔ الخؿاباث 

 3مسؤولياث محافظ الحساباث: املعلب الثاوي 

لى ٧ل مً ٌٗملىن جدذ مؿإولُخه مً    مداٞٔ الخؿاباث ًماعؽ مهىخه جدذ مؿإولُخه الخانت ، ٖو

: مؿاٖضًه ، زبراء ًسخاعهم هى، ومً هىا ًسً٘ مداٞٔ الخؿاباث ئلى زالزت أهماٍ مً اإلاؿإولُاث 

 اإلاؿإولُت اإلاضهُت؛ -

 اإلاؿإولُت الجؼاةُت؛ -

.  اإلاؿإولُت الخأصًبُت -

املسؤوليت املذهيت   -1

عي ع٢م ) 14 م٨غع 715بمىحب اإلااصة  مً  (45)مً ال٣اهىن الخجاعي و اإلااصة  ( 08 – 93اإلاغؾىم الدكَغ

مداٞٓى الخؿاباث ٌٗضون مؿإولىن اججاه الكغ٦ت مىيٕى :  اإلاخٗل٤ باإلاهً الثالر 08 – 91ال٣اهىن ع٢م 

اإلاغا٢بت أو الهُئت ًٖ ألازُاء التي ًغج٨بىنها أزىاء جأصًت مهامهم ، و ًخدملىن بالخًامً ؾىاء اججاه الكغ٦ت أو 

. الهُئت أو اججاه الٛحر ألايغاع الىاحمت ًٖ مسالٟت أخ٩ام ال٣اهىن 

 ً وال ٩ًىهىن مؿإولحن مضهُا ًٖ اإلاسالٟاث التي ًغج٨بها ال٣اةمىن باإلصاعة أو أًٖاء مجلـ اإلاضًٍغ

م اَالٖهم ٖليها  غهم للجمُٗت الٗامت أو لى٦ُل الجمهىعٍت ٚع . خؿب الخالت ، ئال ئطا لم ٨ًكٟىا ٖنها في ج٣ٍغ

                                                           
  08 – 91 مً ال٣اهىن 8 خؿب اإلااصة 1
  08 – 91 مً ال٣اهىن 9  خؿب اإلااصة 2

3 Rencontre Nationale – les Entreprises Publiques Economiques et le Commissaire aux Comptes – S.N.C  Juin 1989 P : 26    
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حن  : ًخطح مما ؾب٤ أن مداٞٔ الخؿاباث مؿإو٫ اججاه َٞغ

، خُث جبضأ مؿإولُخه اججاهها ابخضاء مً ؤلامًاء ٖلى  (اإلاإؾؿت)مً حهت هى مؿإو٫ أمام الكغ٦ت 

٩ىن مؿإوال مضهُا ًٖ ألاٞٗا٫ الخالُت  ان الى٧الت ، ٍو :  ال٣ٗض الظي بُنهما أي اهُال٢ا مً ؾٍغ

  الُٛاب أو ال٣ُام بغ٢ابت ٚحر ٧اُٞت؛ 

  غ ٚحر ٧اُٞت أو ُٚاب بٌٗ اإلاالخٓاث؛  ج٣ضًم ج٣اٍع

 الخ… ٖضم ال٨ك٠ ًٖ اإلاسالٟاث ئلى الجمُٗت الٗامت ٖىض مماعؾت مهمخه .

٦ما ٌٗخبر مداٞٔ الخؿاباث مؿإوال اججاه الٛحر ٢ض ٩ًىهىن اإلاؿاهمحن ، الكغ٧اء ، اإلاضهُحن الاحخماٖحن 

ً الظًً جًغعوا مً أٞٗا٫ مداٞٔ الخؿاباث  . ، وبهٟت ٖامت ٧ل آلازٍغ

املسؤوليت الجشائيت   -2

ًم٨ً أن ًخدمل الخبراء اإلاداؾبىن ومداٞٓى «  جىو ٖلى أهه 08 – 91 مً ال٣اهىن (52) اإلااصة

الخؿاباث واإلاداؾبىن اإلاٗخمضون اإلاؿإولُت الجؼاةُت َب٣ا ل٣اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ججاه ٧ل ج٣هحر في 

 . »ال٣ُام بالتزام ال٣اهىوي

حن مً اإلاؿإولُت الجؼاةُت  و مً هىا ًم٨ً جدضًض هٖى

مؿإولُت مخٗل٣ت بمماعؾت مهىت مداٞٔ الخؿاباث و وٗني بها ال٣ُام باإلاسالٟاث التي هو ٖنها ال٣اهىن 

: الخجاعي 

  م مً ٖضم اإلاالءماث ال٣اهىهُت اة٠ مداٞٔ الخؿاباث بالٚغ ال٣ُام ٖمضا بمماعؾت أو الاخخٟاّ بْى

؛ ( ال٣اهىن الخجاعي 829اإلااصة )

  ئُٖاء مٗلىماث ٧اطبت أو جأ٦ُضها ًٖ خالت الكغ٦ت ؛ 

  ؛ (مً ال٣اهىن الخجاعي 830اإلااصة ) ٖضم ال٨ك٠ ًٖ الى٢ات٘ ؤلاحغامُت ئلى و٦ُل الجمهىعٍت

  ؛ ( ال٣اهىن الخجاعي 830اإلااصة ) ئٞكاء الؿغ اإلانهي

  ُت؛ غه ًٖ ٖملُاث اليكاٍ اإلاخٗل٤ بالكغ٧اث الٟٖغ  ٖضم ؤلاقاعة في ج٣ٍغ

  (08 - 91 مً ال٣اهىن 54اإلااصة ) اإلاماعؾت ٚحر ال٣اهىهُت إلاهىت مداٞٔ الخؿاباث .

وهىا٥ مؿإولُت جًامىُت ًٖ ألاٞٗا٫ اإلاسالٟت التي ٢ض ٣ًىم بها مداٞٔ الخؿاباث باالقترا٥ م٘ 

 ، ً مؿحري الكغ٦ت مهما ٧اهذ جل٪ ألاٞٗا٫ الجؼاةُت ، ٦خ٣ضًم مٗلىماث زاَئت ، الدؿتر ٖلى أٞٗا٫ اإلاؿحًر

. الخ…الىهب والاخخُا٫

املسؤوليت الخأدًبيت   -3

اإلاؿإولُت الخأصًبُت إلاداٞٔ الخؿاباث ًم٨ً أن جترجب  ( 08 – 91) مً ال٣اهىن ع٢م 53بمىحب اإلااصة 

ىُت ًٖ مسالٟت أو ج٣هحر في ال٣ىاٖض اإلاهىُت  . ججاه اإلاىٓمت الَى

: والتي ًم٨ً خهغها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ُٞما ًلي 

  مسالٟت ٢ىاهحن وجىُٓماث اإلاهىت؛ 

  ؤلاهما٫ اإلانهي الًُٟ٘؛ 
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 الؿلى٥ اإلاسال٠ لكٝغ اإلاهىت . 

جلزيز محا فظ الحساباث  :  املعلب الثالث 

حرها مً ألاصلت بما   ئن الهضٝ الغةِس ي للمغاحٗت الخاعحُت هى ٞدو البُاهاث اإلاداؾبُت للكغ٦ت ٚو

ًدُذ للمغاح٘ ئبضاء عأًه ًٖ مالءمتها ، وبالخالي جدضًض مضي هجاح ؤلاصاعة في جمثُلها لألمال٥ ، أو مضي ههىم 

. ؤلاصاعة بالى٧الت اإلامىىخت لها هُابت ًٖ مال٥ اإلاكغوٕ 

غ اإلاغاحٗت  ٗبر اإلاغاح٘ ًٖ عأًه اإلانهي في ج٣ٍغ غ بمثابت الضلُل ٖلى ٢ُام اإلاغاح٘ بالٗمل , َو ٗخبر هظا الخ٣ٍغ َو

، ولهظا ًيبغي أن ًدضص ُٞه بىيىح ونغاخت هُا١ الٟدو الظي ٢ام به ، وما ًغاه باليؿبت لهض١ ال٣ىاةم 

. اإلاالُت 

غ اإلاغاح٘ ٖلي مضي ئجبإ اإلاغاح٘ إلاٗاًحر اإلاغاحٗت اإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما  . حٗخمض ٢ُمت ج٣ٍغ

ٗاث الخالُت واإلاٗمى٫ بها جلؼم مداٞٓي الخؿاباث في أٚلب الخاالث ج٣ضًم هخاةج أٖمالهم في  الدكَغ

غ زام  غ ٖام أو ج٣ٍغ غ هاح٘ و م٣بى٫ ، وطل٪ خؿب اإلاهمت اإلاى٧لت ئلُه ؾىاء ج٣ٍغ  . (مهمت زانت)ج٣ٍغ

ا ًٖ ألاق٩ا٫ ألازغي  ا أو يغوٍع غ في ق٩له الٗام لِـ ئحباٍع خُث  (بُان ، ٖغى خا٫ )ئال أن الخ٣ٍغ

غ  هىا٥ بٌٗ الخاالث الاؾخثىاةُت التي ههذ ٖليها الىهىم ال٣اهىهُت ًم٨ً أن ج٣ضم في ق٩ل آزغ ٚحر الخ٣اٍع

: و هي زانت باإلاهام الخالُت 

  اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن في خالت ُٚاب مجلـ ؤلاصاعة؛

  اإلاهاص٢ت ٖلى صخت اإلابلٜ ؤلاحمالي ال ٖلى زمؿت أحىع ألاولى؛ 

 ال٨ك٠ ًٖ اإلاسالٟاث الجؼاةُت  .

داث الخالُت  : و ما ًجضع ؤلاقاعة ئلُه أن مداٞٔ الخؿاباث ملؼم بانضاع ئخضي الخهٍغ

  ذ و البؿُِ بضون جدٟٓاث؛ الخهض٤ً الهٍغ

  الخهض٤ً م٘ جدٟٔ؛ 

  اإلاهاص٢ت م٘ ئُٖاء اإلابرعاث؛ ٌ  ٞع

  ٖضم ال٣ضعة ٖلى اإلاهاص٢ت. 

  بذون جحفظ (الشهادة)املصادكت  .1

هظا الك٩ل مً اإلاهاص٢اث ٌٗبر ٖلى أن ال٣ىاةم اإلاالُت التي جم ٞدهها جمثل مؿخىي حُض مً الاهخٓامُت 

. و الصخت 

مما ٌؿخىحب ٖلى مداٞٔ الخؿاباث في هظه الخالت ال٣ُام بغ٢ابت مٗم٣ت ختى ًهل ئلى الخأ٦ض مما 

. ؾِكهض ٖلُه ، وختى ٩ًىن له ألاصلت ال٩اُٞت إلبضاء الغأي 

بخحفظ   (الشهادة )املصادكت  .2

غ الظي ًظ٦غ ُٞه مداٞٔ الخؿاباث بأن ال٣ىاةم اإلاالُت إلاإؾؿت مُٗىت جمثل بهىعة ٖاصلت  و هى الخ٣ٍغ

ما٫ م٘ ط٦غ بٌٗ الخدٟٓاث . والىي٘ اإلاالي وهخاةج ألٖا

: و مً بحن الخاالث التي ًم٨ً ٞيها إلاداٞٔ الخؿاباث مً ئُٖاء عأي جدٟٓي ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ماًلي 
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  ؛  (ج٣ُم اإلادؼوهاث مثال) وحىص ئهما٫ أو أزُاء بكأن  الخٛحراث الخانلت في َغ١ الخ٣ُُم

  غ مجلـ ؤلاصاعة ؛  ُٞما ًسو اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في ج٣ٍغ

  اؾخدالت ال٣ُام ببٌٗ الٟدىناث ؛ 

  الك٩ل الظي ٢ضمذ ُٞه اإلاحزاهُت ؛ 

   ؛  (مثال ُٞما ًسو جىػَ٘ الىدُجت) ٖضم جُب٤ُ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت

  ألاخضار اإلادخملت و ٚحر اإلاإ٦ضة ، ال٣اةمت في نهاًت الؿىت و ال حٗٝغ هخاةجها وال ًم٨ً ج٣ضًغها بض٢ت  .

  (الشهادة)رفض املصادكت  .3

ٌ اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت التي ال جمثل  في هظا الىٕى مً اإلاهاص٢اث مداٞٔ الخؿاباث ًٞغ

ما٫ خُث أٖضث صون اجبإ اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت واإلاخٗاٝع ٖليها  . الىي٘ اإلاالي وال هخاةج ألٖا

ٌ ناصع ًٖ ٖضص ألازُاء وبكاٖت اإلاسالٟاث اإلاغج٨بت م٘ يغوعة ط٦غ ألاؾباب التي أصث ئلى  وهظا الٞغ

ٌ اإلاهاص٢ت)ئنضاع مثل هظا الغأي  : و ًم٨ً ط٦غ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ بٌٗ خاالث اإلاسالٟاث  . (ؾبب ٞع

  ٣باث ال حؿمذ إلاداٞٔ الخؿاباث بالغ٢ابت؛ وحىص ٖىاة٤ ٖو

  وحىص مسالٟاث مإزغة ؾىاء في ق٩ل أو مًمىن ال٣ىاةم اإلاالُت ؛ 

  ٔٞت ويبِ الخؿاباث خؿب جىحيهاث وجىيُداث مدا ً مً حؿٍى ٌ ٖضص مً اإلاؿحًر  ٞع

 .الخؿاباث 

   (الشهادة)غذم اللذرة غلى املصادكت  -4

ًخٗظع ٖلى مداٞٔ الخؿاباث ؤلاصالء بغأًه و اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت التي جمثل الىي٘ اإلاالي 

٣ه ٦ٗضم جُب٤ُ ئخضي مٗاًحر مهىت اإلاغاحٗت أو ٖضم جُب٤ُ  للمإؾؿت و طل٪ إلاا ج٩ىن ٣ٖباث في ٍَغ

ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باإلاهىت ٞهظه ألاؾباب و ٚحرها ال حؿمذ له بخأصًت مهمخه و مىه ال ٩ًىن له 

ؤلازباث و ألاصلت ال٩اُٞت للمهاص٢ت و بالخالي ٞان مداٞٔ الخؿاباث ٩ًىن ٚحر ٢اصع ٖلى الكهاصة 

غ التي ٌٗضها مغا٢ب الخؿاباث بخٗضص  جُب٤ُ اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ؛ جخٗضص أهىإ الخ٣اٍع

حن عةِؿُحن هما  غ ئلى هٖى م٨ً ج٣ؿُم هظه الخ٣اٍع غ زام : اإلاهام التي جى٧ل ئلُه ٍو غ ٖام وج٣ٍغ . ج٣ٍغ

غ خى٫ الخؿاباث الاحخماُٖت الهاصعة في اإلا٣غع 3ٞدؿب الخىنُت ع٢م   مً الاحتهاصاث اإلاخٗل٣ت بالخ٣ٍغ

:  اإلاخٗل٤ باالحتهاصاث اإلاهىُت إلاداٞٔ الخؿاباث حاء ما ًلي 1994 ُٟٞغي 2 اإلاإعر في SPM /103 / 94ع٢م 

:   ج٩ل٠ مداٞٔ الخؿاباث باإلاهمت آلاجُت ،1991  أبزيل27 اإلاإعر في 08– 91 مً ال٣اهىن 28ئن اإلااصة 

   ت ؛ قهاصة الخؿاباث الؿىٍى

   غ حؿُحر اإلاؿإولحن ؛ ت للمٗلىماث اإلادخىاة في ج٣ٍغ مغا٢بت اإلاهضا٢ُت واإلاُاب٣ت م٘ الخؿاباث الؿىٍى

   ج٣ضًغ قغوٍ ئبغام الاجٟا٢ُاث ال٣اهىهُت ؛

  ٝت الاؾخٛال٫ ، هظه اإلاهماث هٟؿها م٘ ازخال ؤلاقاعة ئلى الى٣اةو التي مً قانها تهضًض اؾخمغاٍع

. يئُل مىهىم ٖليها في ال٣اهىن الخجاعي 
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ا ما عأي مداٞٔ الخؿاباث و  ًجب ئنهاء هظه اإلاهام بالدك٨ُلت التي ًىو ٖليها اإلاكغوٕ بُٛت ججؿُض هٖى

غ التي ٣ًضمها مداٞٔ الخؿاباث ٖلي الىدى الخالي  : جخجؿض هظه الدك٨ُلت بالخ٣اٍع

  ت غ ٖام إلزباث الخؿاباث الؿىٍى من 10 مكزر 75 و املادة 08-91 من اللاهون 29املادة  )ج٣ٍغ

 59– 75 املػذل واملخمم لألمز ركم 1993 أبزيل 25 املؤرخ في 08– 93املزسوم اللاهووي ركم 

 .( و املخضمن اللاهون الخجاري 1975سبخمبر 26املؤرخ في 

  غ الخام خى٫ الاجٟا٢ُاث ال٣اهىهُت  25و املؤرخ في  (08-93 ) من اللاهون 672املواد  ) الخ٣ٍغ

 املخضمن اللاهون الخجاري 1975 سبخمبر 26 املؤرخ في 59-75 ، املػذل واملخمم لألمز 1993أبزيل 

 و 08-91 من اللاهون 40املادة  )الاجصال في مجلس إلادارة الذي ًضبغ الحساباث السىويت 

ًجب أن ٩ًىن  (  ًخػلم بمهىت الخبير املحاسب ومحافظ الحساباث1991 أبزيل 27املؤرخ في 

اإلالٟحن ألاولحن مدغعًٍ وممًحن ومإعزحن مً َٝغ مداٞٔ الخؿاباث؛ 

  ت ، ٞان ال٣اهىن  ُٞما ًسو الاجها٫ في مجلـ ؤلاصاعة الظي ًًبِ أو ًدـضص الخؿاباث الؿىٍى

ت  دا في هظا الكأن أي أهه ًب٣ى نامخا خى٫ الهُٛت التي ًجب أن جأزظها ، ئال أن ألاولٍى لِـ نٍغ

. ًجب ئُٖاؤها للك٩ل ال٨خابي

: ٞالخىنُت هظه ج٣ىم بضعاؾت خؿب الترجِب الخالي 

   الاجها٫ في مجلـ ؤلاصاعة ؛ 

  ت ؛ غ الٗام خى٫ صخت ونض١ الخؿاباث الؿىٍى  الخ٣ٍغ

  غ الخام باالجٟا٢ُاث ال٣اهىهُت  . الخ٣ٍغ

  الاجصال بمجلس إلادارة -

 جخًمً اؾخضٖاء مداٞٔ الخؿاباث ئلى احخمإ مجلـ ؤلاصاعة أو الغ٢ابت 08-91اللاهون مً  40 اإلااصة

. التي جًبِ خؿاباث اليكاٍ

غ خى٫ الاحتهاصاث اإلابظولت و٦ظا ئبغاػ  خًىع مداٞٔ الخؿاباث في اإلاجلـ ، ٌؿمذ له بخ٣ضًم ج٣ٍغ

ت والخانت باإلاغا٢بت الضازلُت و الخؿاباث و الخٗضًالث التي جُغأ ٖلى مغاحٗت اإلاداؾبت  الى٣اةو اإلالخْى

ت .٢بل ٖغيها ٖلى اإلاؿاهمحن  غ لم ًخم جدضًضه مً َٝغ ال٣اهىن ، حُٗي ألاولٍى ختى وئن ٧ان هظا مً الخ٣ٍغ

. للك٩ل ال٨خابي أ٦ثر مما حُٗي للك٩ل الكٟهي وهظا مً أحل الاخخٟاّ بأزغ زام باحغاءاجه 

غ ؤلاجها٫ ؾىاء حماعي أو ٞغصي  غ ج٣ٍغ لى هظا .  في خالت حٗضص مداٞٓي الخؿاباث ًم٨ً لهإالء جدٍغ ٖو

: الاجها٫ حُُٛت ٧ل أبٗاص اإلاهمت آلاجُت 

 الُغ١ والخ٣ىُاث اإلاؿخٗملت والىؾاةل اإلاٗمى٫ بها ؛ : ؤلاحغاءاث اإلاُب٣ت  . أ

ت مً َٝغ مداٞٔ الخؿاباث ؛ . ب  ه٣اٍ ي٠ٗ اإلاغا٢بت الضازلُت اإلالخْى

 خؿاباث ومىانب ألاخىا٫ اإلاالُت التي جدخاج ئلى حٛحراث ؛ . ث

غى ألاخىا٫ اإلاالُت للمإؾؿت؛  . ر  اإلاالخٓاث خى٫ َغ١ الخ٣ُُم اإلاؿخٗملت ٖو

  الكظوط والٛلُاث اإلا٨دكٟت ؛ . ج



 اإلطار المفاهيمي والقانوني لمحافظ الحسابات :                                      الفصل األول 

 

22 

 

  اإلاكا٧ل والٗغا٢ُل التي ًهاصٞها ٖىض جىُٟظ اإلاهمت ؛ . ح

. الىخاةج اإلاؿخسلهت مً اإلاالخٓاث اإلاكاع ئليها أٖاله وأزغها ٖلى الىدُجت  . ر

غ الٗام، بحجت أن مجلـ  ال ًجىػ إلاداٞٔ الخؿاباث أن ًسٟي الكظوط والٛلُاث اإلاالخٓت في الخ٣ٍغ

. ؤلاصاعة أو اإلاغا٢بت ٢ض أهظع ٖضة مغاث 

٣ا للٓغوٝ م٘  ٣ًىم مداٞٔ الخؿاباث بالٗغى ال٩امل في الخبلُٜ وهظا َُلت اإلاهمت في ٧ل و٢ذ ، ٞو

حرها  مؿحري الكغ٦ت اإلاغا٢بت الؾُما لٟدو اإلاكا٧ل التي جهاصٝ أزىاء جىُٟظ اإلاهمت والكغوٍ التي ًجب جٞى

. لخىُٟظ اإلاهمت 

ئن اإلادًغ أو الغؾالت اإلاىحهت للمجلـ والتي مً قأنها يبِ الخؿاباث حٗخبر خىنلت لىخاةج ؤلاحغاءاث 

. اإلابظولت التي جم البث ٞيها 

  جلزيز غام لشهادة الحساباث -

 ٖلى أن مهمت مداٞٔ الخؿاباث جإصي ئلى ئٖضاص 08-91 ال٣ٟغة الثاهُت مً ال٣اهىن 29جىو اإلااصة 

ت  ٌ مبرع لكهاصة الخؿاباث الؿىٍى غ ًخًمً قهاصة بخدٟٔ أو بضون جدٟٔ و ئطا ا٢خط ى ألامغ ٞع . ج٣ٍغ

حر مكخبهت مً عأًه خى٫ ألاخىا٫  غ الٗام إلاداٞٔ الخؿاباث ئلى الخٗبحر بهٟت واضخت ٚو ًإصي الخ٣ٍغ

 حىان 23 لل٣غاع اإلاإعر في IIمحزاهُت حضو٫ خؿاباث الىخاةج ، اإلاالخ٤ اإلاُاب٣ت للملخو  )اإلاالُت في مجملها 

ني 1975 غ الٗام ٖلى اإلاٗلىماث .  واإلاخٗل٤ ب٨ُُٟاث جُب٤ُ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى ًجب أن ًخًمً الخ٣ٍغ

: آلاجُت 

ش حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث ؛  . أ  جظ٦حر ًٖ ٦ُُٟت وجاٍع

 حٍٗغ٠ الكغ٦ت ووكاٍ اإلاغا٢ب ؛ . ب

غ م٘ جأقحرة مداٞٔ الخؿاباث ؛ . ث  اإلاغاحٗت اإلاالُت التي حٗخبر مىيٕى اإلاغا٢بت ، وأنها ملخ٣ت ئلى الخ٣ٍغ

ما٫  . ر  اخترام ؤلاحغاءاث اإلاؿخٗملت في مجا٫ مداٞٓت الخؿاباث وؤلاقاعاث خى٫ َبُٗت و ئمضاص ألٖا

ذ ؛  التي أحٍغ

ت م٨خىبت بىيىح بضون ٚمىى ومضي جأزحرها ٖلى الىدُجت ؛ . ج  الٛلُاث وألازُاء اإلالخْى

جأ٦ُض اإلاٗلىماث اإلاُٗاة مً ٢بل مجلـ ؤلاصاعة وازخالٞاث مداٞٔ الخؿاباث م٘ اإلاٗلىماث اإلا٨ملت  . ح

 التي ًغاها مُٟضة ؛

غ١ الخ٣ُُم و٦ظا ج٣ضًم الخؿاباث الاحخماُٖت وأزغها ٖلى ألاخىا٫ اإلاالُت ؛ . ر  أؾباب حٛحراث أق٩ا٫ َو

دت وبؿُُت، وقهاصة  . ص ٗت إلاداٞٔ الخؿاباث التي ًم٨ً أن ج٨ـىن قهاصة نٍغ الىدُجت الؿَغ

ٌ مبرع للكهاصة ؛  بخدٟٓاث أو ٞع

 الىاحباث الخانت التي ًخدملها مداٞٔ الخؿاباث ؛ . ط

ت زال٫ اليكاٍ؛ . ع ًاث اإلاضٖٞى  الكهاصة ٖلى زمـ أو ٖكغ حٍٗى

ت الاؾخٛال٫ ؛ . ػ  الخاالث التي بام٩انها حُُٗل اؾخمغاٍع

 ألازظ باإلاؿاهماث اإلاخى٢ٗت ؛ . ؽ
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ت أو ٧ل ٖىن مً الكغ٦ت اإلاغا٢بت وئحغاءاث  . ف حن ، أًٖاء اإلاضًٍغ أزظ اإلاسالٟاث التي اعج٨بها ؤلاصاٍع

عي ع٢م 14  13 م٨غع 715ؤلاصالء لى٦ُل الجمهىعٍت اإلااصة  ل 25 مً 08-93 مً اإلاغؾىم الدكَغ  أبٍغ

 . اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي 1975

ُت . م . قهاصة صخُدت وبؿُُت إلاا ج٣ضم ألاخىا٫ اإلاالُت اإلاغا٢بت مؿخىي ٖالي مً الصخت والكٖغ

ًم٨ً أن ج٩ىن مصخىبت بمالخٓاث إلاا ًخٗل٤ ألامغ بخىيُداث بضون الخأزحر ٖلى خ٣ُ٣ت الخؿاباث 

. اإلاسههت إلهاعة طوي ألاؾهم 

ت لِؿذ طاث َبُٗت مكىبت  إلاا حٗخبر ألاهمُت اليؿبُت لألزُاء والاهدغاٞاث أو ٖضم الصخت اإلالخْى

ت ، ٣ًىم مداٞٔ الخؿاباث بخيؿ٤ُ قهاصجه باالخخُاٍ  ُت ومهضا٢ُت الخؿاباث الؿىٍى ا بكٖغ . حىهٍغ

ذ وج٣ضًغ الخدٟٓاث  . وفي هظا الك٩ل مً الكهاصة ، ًلتزم مداٞٔ الخؿاباث بالض٢ت والىيىح في جهٍغ

لى هدُجت  ًجب ٖلُه أن ًدضص بالخض٤ُ٢، َبُٗت ومًمىن الخدٟٓاث وئْهاع جأزحرها ٖلى الخؿاباث ٖو

. اليكاٍ 

ت ئطا ما جبحن له أن ٖضص وزُىعة الكظوط  ٌ مداٞٔ الخؿاباث ، قهاصة الخؿاباث الؿىٍى ًٞغ

. والٛالَاث اإلاالخٓت بلٛذ خضا خُث أن ألاخىا٫ ج٣ضم ٧ل يماهاث الض٢ت واإلاهضا٢ُت 

ٌ الكهاصة ًيخج أًًا ًٖ : ٞع

 وحىص ٖىاة٤ ًٖا٫ أزىاء ٖملُاث اإلاغا٢بت إلاداٞٔ الخؿاباث ؛ - أ

اث مٗخبرة ٖلى الخؿاباث أو أحهؼة اإلاحزاهُت أو ئػالت عجؼ زُحر  - ب ً في ئحغاء حؿٍى ٌ ٢اَ٘ للمؿحًر ٞع

. في أصاة اإلاداؾبت ، َب٣ا إلاالخٓاث وجىنُاث مداٞٔ الخؿاباث 

ت  ٌ ٖلى الكهاصة ، مبرعا ومضٖما بأ٦بر ٖضص مم٨ً مً اإلاٗلىماث للؿماح للمجمٖى ًجب أن ٩ًىن الٞغ

. طوي ألاؾهم مً أزظ ال٣غاعاث الالػمت 

غ مكتر٥ ًبرػ  وفي خالت حٗضص مداٞٓي الخؿاباث ، ووحىص ٖضم اجٟا١ ُٞما بُنهم ، ًخم ئٖضاص ج٣ٍغ

. مسخل٠ آلاعاء اإلابضًت 

جلزيز خاص حول الاجفاكياث الخىظيميت   -

غ مىهىم ٖلُه في اإلااصة  عي ع٢م 672هظا الخ٣ٍغ ل 25 في 08-93 مً اإلاغؾىم الدكَغ  اإلاٗض٫ 1993 أبٍغ

 واإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي واإلاخٗل٤ باالجٟا٢ُاث الخىُٓمُت 1975ؾبخمبر 26 في 59-75واإلاخمم لألمغ ع٢م 

عي اإلاكاع ئلُه أٖاله 628اإلادضصة في اإلااصة  .     مً اإلاغؾىم الدكَغ

غ زام خى٫ الاجٟا٢ُاث اإلاباخت والتي أٖلم بها مً  ئن مداٞٔ الخؿاباث ، ملؼم باٖضاص وج٣ضًم ج٣ٍغ

. َٝغ ألاحهؼة اإلاؿحرة أزىاء اليكاٍ 

غ الٗام للكهاصة والازىحن مٗا مىحهحن للجمُٗت الٗامت لظوي ألاؾهم  غ الخام الخ٣ٍغ . ًغا٤ٞ الخ٣ٍغ

غ الخام ٖلى ما ًلي  : ًدخىي الخ٣ٍغ

ئخهاء الاجٟا٢ُاث التي حٗغى إلاهاص٢ت الجمُٗت الٗامت ؛  . أ

الخٍٗغ٠ باإلاؿخٟضًً ؛  . ب

َبُٗت و مىيٕى الاجٟا٢ُت ؛  . ث
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 واإلاخٗل٤ بمهىت الخبحر 08-91 مً ال٣اهىن 3 ال٣ٟغة 28اإلااصة  )ج٣ضًغ قغوٍ ئبغام الاجٟا٢ُاث  . ر

. (اإلاداؾب ، مداٞٔ الخؿاباث ، اإلاداؾب اإلاٗخمض

غ الخام ، ًخد٤٣ مداٞٔ الخؿاباث مً ُٚاب الاجٟا٢ُاث ، بٌٛ الىٓغ ًٖ جل٪  غ الخ٣ٍغ ٢بل جدٍغ

ت  ٤ ٞدو مدايغ اإلاجلـ ، خؿاباث ال٣غوى الخؿاباث الجاٍع . التي أخُِ بها ٖلما وهظا ًٖ ٍَغ

غه  الن ًٖ هظه اإلاسالٟت في ج٣ٍغ ت ، ٖلُه باإٖل إلاا ٨ًدك٠ مداٞٔ الخؿاباث أزىاء جىُٟظ مهمخه اجٟا٢ُت ممىٖى

ت  . الٗام للكهاصة ٖلى الخؿاباث الؿىٍى

غه الخام الظي ٌكحر ُٞه ئلي ُٚاب  ختى في خالت ُٚاب اجٟا٢ُاث مباخت ٖلى مداٞٔ الخؿاباث ئٖضاص ج٣ٍغ

 .الاجٟا٢ُاث 
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   خالصت الفصل

ئن اإلاهمت الغةِؿُت للمغاح٘ هي ٞدو الخؿاباث وال٣ىاٖض اإلاالُت ب٣هض الخد٤٣ مً جُب٤ُ اإلاباصب 

٩ىن الٛغى مً ال٣ُام بهظه اإلاهمت هى  ٣ت ؾلُمت ومخجاوؿت مً ؾىت ئلى أزغي ٍو واإلاٗاًحر اإلاهىُت و ؤلاحغاءاث بٍُغ

غ ًخًمً عأًه اإلاهـني ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُـت ًىي٘ جدذ جهٝغ مؿخـسضمي هظه ال٣ىاةم و اإلالخ٣اث ؾىاء  ئٖضاص ج٣ٍغ

ت اإلاىاؾبت  صازل أو زاعحها ، ٞبىحىص هظا الغأي اإلانهي وزانت أهه ناصع ًٖ حهت زاعحُت جخىاٞغ لها الخبرة واإلاٗٞغ

٘ مً صعحت الث٣ت ٞيها ، وبالخالي ٩ًىن اإلاغاح٘ ٢ض زضم حهاث  ٞغ خماص ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت ٍو ض مً ئم٩اهُت الٖا ًٍؼ

غ مغاح٘ الخؿاباث الخاعجي اإلاداًض قهاصة لها بدؿً . ٖضًضة هدُجت ٢ُامه بٟدهه  ٦اصاعة اإلاإؾؿت التي جغي في ج٣ٍغ

٢ُامها باإلاهام اإلاى٧لت ئليها مً مال٥ اإلاكغوٕ ، ٦ما ًسضم مغاح٘ الخؿاباث البىى٥ والضاةىحن ٖلى ازخالٝ َب٣اتهم ، 

اء بالتزاماتها وأن اإلاحزاهُت حُٗي نىعة ناص٢ت مً مغ٦ؼها اإلاالي  وطل٪ بخأ٦ضهم مً أن عبدُت الكغ٦ت ٢اصعة ٖلى الٞى

مما ٌؿمذ بخىؾ٘ أحجام مىذ الاةخمان مً ٢بل اإلاإؾؿاث اإلاالُت ، ٦ما أن قهاصة اإلاغاح٘ جمىذ الاَمئىان والخأ٦ض 

مىذ ٦ظل٪ ألصخاب عأؽ اإلاا٫  د٤٣ لهم ٖمالت مؿخ٣غة ٍو للٗاملحن بالكغ٦ت ، بأن مكغوٖهم ٌؿحر ؾحرا خؿىا ٍو

الغاخت والًمان مً أن ؤلاصاعة ٢ض خاٞٓذ ٖل أمىالهم واؾخسضمتها الاؾخسضام الؿلُم في ؾبُل جد٤ُ٣ أهضاٝ 

غ اإلاغاح٘ جأ٦ُضا ٖلى التزام اإلاإؾؿت بما جسًـ٘ لـه مً .اإلاكغوٕ  في خحن الؿلُاث الجباةُت والغ٢ابُت جغي في ج٣ٍغ

٢ىاهـحن وما جٟغيـه مً حٗلُماث وجىحيهاث ، و ئياٞت ئلى ٧ل هظا الخد٤٣ مً ٖضم وحىص جالٖب ، ٚل أو ازخالؾا 

. في هظه اإلاإؾؿت 

٣ت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ، ٞىدُجت إلاا جإصًه مً زضماث ئلى جل٪ الجهاث     حٗخبر مهىت اإلاغاحٗت مً اإلاهً الٍٗغ

ني بهٟت ٖامت وحؿاهم بك٩ل ٦بحر في جىمُت اإلاجخمٗاث هٓغا إلاا جإصًه مً  الٗضًضة ٞانها جسضم الا٢خهاص الَى

 .زضماث في مجا٫ خماًت الاؾدثماعاث وجىيُذ خاالث ؤلاؾغاٝ أو الخالٖب والٛل 



 
 

 

 

 الكطل الثاوي

ؤلاؾاس الىظشي إلاػاًير 

 ISAالخذنُو الذولُت 
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: جمهيد 

ٌػخبر الخذنُو غلم مترامي ألاؾشاف يهذف ئلى ئغؿاء الطبؿت الهاهىهُت إلاػلىمت مدل الاظخػماُ وهى 

بزلَ وظُلت ئزباث مذي صخت واغخمادًت اإلاػلىماث مدل الخذاُو مً خُث الهاهىهُت والعالمت والطىسة 

 .الىاقُت لها أي مذي جمثُلها للخهُهت الهاةمت غلى اسع الىانؼ أخعً جمثُل 

وبػذ هزا الػلم مدطلت الػذًذ مً الخجاسب ، قخؿىسه غبر الػطىس هخج ئضذاس مػاًير الخذنُو الذولُت 

والتي حػخبر بمثابت مإششاث ًدخزي بها في غملُت الهُاط والخٌم أزىاء أدائهم إلاهىتهم ، ورلَ مً ؾشف هُئاث 

. مهىُت ومىظماث دولُت وشأث بعبب جشايم مىانشاث ودساظاث ظابهت 

:    اهؿالنا مما شبو ولذساظت رلَ أيثر جكطُال ظىداُو جهس ي هزا الكطل ئلى زالزت مباخث غلى الىدى آلاحي 

 ماهُت الخذنُو ؛ :  املبح  ألاو  -

  ؛ ISAماهُت مػاًير الخذنُو الذولُت  :  املبح  لثاوي -

.  ISAبػؼ أظاظُاث مػاًير الخذنُو الذولُت  :  املبح  لثالح -
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ماهيت  لخدكيم  :  املبح  ألاو 

خي ومكهىمه باإلغاقت  ظِخم جىاُو في هزا اإلابدث بػؼ أظاظُاث خُى الخذنُو مً خُث جؿىسه الخاٍس

. ئلى مخخلل أهىاغه ، يزلَ ظيخؿشم في ألاخير ئلى أهذاقه وأهمُخه

 لخطور  لخاريخي للخدكيم ألامفهومه  :  اطلب  ألاو 

 لخطور  لخاريخي للخدكيم  :  لفرع  ألاو 

حعخمذ مهىت الخذنُو وشأتها مً خاحت ؤلاوعان ئلى الخدهو مً صخت الباهُاث اإلاداظبُت التي ٌػخمذ 

غليها في اجخار نشاساجه ، والخأيذ مً مؿابهت جلَ البُاهاث للىانؼ ونذ ظهشث الخاحت أوال لذي الخٍىماث ، 

ًاهذ حعخخذم اإلاذنهين للخأيذ مً  ين والُىهان  خُت غلى أن خٍىماث نذماء اإلاطٍش خُث جذُ الىزاةو الخاٍس

 . صخت الخعاباث الػامت 

 خُث جأظعذ ًلُت  1581ولهذ ظهشث أُو مىظمت مهىُت في مُذان الخذنُو في قُيعُا باًؿالُا غام 

roxonati  ، يُه بىجاح في الامخدان الخاص لُطبذ الصخظ خبير مداظبت ًاهذ جخؿلب ظذ ظىىاث جمٍش  و

ت الٍلُت في غام   ششؾا مً ششوؽ مضاولت مهىت الخذنُو ، زم اججهذ الذُو ألاخشي 1699ونذ أضبدذ غػٍى

 1.ئلى جىظُم هزه اإلاهىت 

ادة في أوشؿت اإلاإظعاث وصٍادة  ؿاهُا وجؿىس الطىاغت والخجاسة والٍض ومؼ ظهىس الثىسة الطىاغُت في بٍش

بي ، قان الهذف الشةِس ي للخذنُو لم ًخؿير وهى  الكجىة بين اإلاالٌين وؤلاداسة اإلادترقت وجؿىس الىظام الػٍش

 هى الاغتراف والشؾبت 1850ايدشاف الؿش والخؿأ ، ولًٌ الخؿُير اإلاهم الزي ؾشا خالُ هزه الكترة ولؿاًت 

بىحىد هظام مداظبي ألحل الخأيذ مً دنت الهىاةم اإلاداظبُت ألحل مىؼ وايدشاف الؿش والخؿأ ، والخؿُير 

ًان الاغتراف بىحىد الخاحت لخدهُو الهىاةم اإلاالُت مً نبل شخظ معخهل ومداًذ   2.آلاخش 

ػاث مىظمى للمهىت غلى سأظها اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت  وخالُا جخمخؼ حمُؼ الذُو الػشبُت بدشَش

 3.الخ ...وؤلاماساث اإلاخدذة وظلؿىت غمان ، والُمً ،جىوغ ،العىدان ، لُبُا ، الجضاةش ، اإلاؿشب 

 مفهوم  لخدكيم :  لفرع  لثاوي 

      لهذ حػذدث مكاهُم الخذنُو مً باخث ئلى آخش ومً مإلل ئلى آخش ومً مىظمت ئلى أخشي للىضل ئلى 

:  مكهىم شامل للخذنُو واإلاخمثلت قُما ًلي 

  

 

                                                           
.  17, 18،ص،ص 2000 ،داس واةل ، بذون بلذ ،1 ،ؽعلم جدكيم  لىاحيت  لىظريت ألا لعلميت خالذ غبذ هللا  1
. 17، ص 2006، داس واةل ، غمان ، 3 ،ؽمدخل إلى  لخدكيم من  لىاحيت  لىظريت ألا لعلميت هادي الخمُمي ،  2
. 21 خالذ غبذ هللا ، مشحؼ اظبو ، ص3
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 1: قهذ غشقه اخمذ حمػت بأهه 

غملُت قدظ معدىذاث ودقاجش وسجالث اإلايشاة قدطا قىُا اهخهادًا مداًذا للخدهو مً صخت " 

 ".الػملُاث وئبذاء الشأي في غذالت البُاهاث اإلاالُت للميشاة اغخمادا غلى نىة هظام الشنابت الذاخلُت 

ٌُت بأهه   : يما غشقخه الجمػُت اإلاداظبت ألامٍش

مها قُما ًخػلو بدهاةو خُى وناتؼ وأخذار "  غملُت مىخظمت ومىغىغُت للىضُى غلى أدلت ئزباث وجهٍى

انخطادًت ورلَ للخدهو مً دسحت الخؿابو بين جلَ الخهاةو واإلاػاًير اإلادذدة ، وئًطاُ الىخاةج ئلى 

 ".معخخذمي اإلاػلىماث للمهخمين بزلَ الخدهو

 2: ونذ جىضل خالذ غبذ هللا ئلى مكهىم شامل وهى 

ش  vérification والخدهُو examinassionsئن غملُت الخذنُو حشمل الكدظ "   reporting والخهٍش

بها أي قدظ  هطذ بالكدظ الخأيذ مً صخت نُاط الػملُاث وظالمتها التي جم حسجُلها وجدلُلها وجبٍى ٍو

الهُاط الخعابي للػملُاث اإلاالُت الخاضت باليشاؽ اإلادذد للمششوع ، أما الخدهُو قُهطذ به ئمٍاهُت 

الخٌم غلى ضالخُت الهىاةم اإلاالُت النهاةُت يخػبير ظلُم ألغماُ اإلاششوع غً قترة مالُت مػُىت ، ويزا داللت 

وغػه اإلاالي في نهاًت جلَ الكترة ، خُث ًبن اإلاذنو سأًه الكني اإلاداًذ في الهىاةم اإلاالُت يٍل مً خُث 

شها إلاشيض اإلاششوع اإلاالي وبُان غملُاجه بطىسة ظلُمت وغادلت   ". جطٍى

 أهو ع  لخدكيم :  اطلب  لثاوي 

ت التي ًىظش ئليها ئلى غملُت الخذنُو مً خاللها ، ولًٌ  هىاى أهىاع يثيرة للخذنُو باخخالف الضاٍو

ىحه ؤلاحماُ ًطىل الخذنُو بىحهاث الىظش اإلاخخلكت  اث ألاداء التي جدٌم حمُؼ  ألاهىاع واخذة ، ٍو معخٍى

:  ًالخالي 

 لخدكيم من خالو  لىطاق  :  لفرع  ألاو 

:   ًىهعم الخذنُو مً خُث الىؿام الهعمين هما 

 :الخذنُو الٍامل  .1

وهى الخذنُو الزي ًخُى للمذنو ئؾاسا ؾير مدذدا للػمل الزي ًإدًه ، وال جػؼ ؤلاداسة أو الجهت التي 

حػُين اإلاذنو ، أًت نُىد غلى هؿام أو مجاُ غمل اإلاذنو ومً ألامثلت غلى رلَ ، خالت حػُين مذنو خاسجي 

ًاث اإلاعاهمت  ، قاهه ال ًخم جدذًذ هؿام أو مجاُ الخذنُو  ( 1981 لعىت 159ؾبها للهاهىن  )إلخذي شش

اث الخذنُو اإلاخػاسف غليها  3.الزي ًلتزم به اإلاذنو ،ولًٌ ًخػؼ رلَ إلاػاًير ومعخٍى

                                                           
.  25ؤلاؾاس الذولي ، مشحؼ ظابو ، ص، :  ادخل إلى  لخدكيم ألا لخأكيد  لحدًح اخمذ حمػت ، 1

.  20 خالذ غبذ هللا ، مشحؼ ظابو ، ص، 2
3
 47، ص1990، الذاس الجامػُت ، لبىان ، 1ظمير الطبان ، مدمذ الهُىمي ، اإلاشاحػت بين الخىظير والخؿبُو ،ؽ  
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 : الخذنُو الجضتي  .2

ًان ًهخطش غمل اإلاذنو غلى جذنُو  وهى الخذنُو الزي ًخػمً بػؼ الهُىد غلى هؿام غمل اإلاذنو 

خم جدذًذ رلَ وقها للػهذ  بػؼ الػملُاث دون ؾيرها او جذنُو اإلايزاهُت دون ؾيرها أو جذنُو دون ؾيره ٍو

الزي جم بين اإلاذنو والجهت التي نامذ بخػُِىه ، وفي هزه الخالت قان معإولُت اإلاذنو جىدطش في اإلاجاُ 

 1. الزي خذد له قهـ ، وظىف ًٍىن سأي اإلاذنو في خذود اإلاجاُ الزي خذد له ولِغ في الهىاةم اإلاالُت يٍل 

 لخدكيم من حيح  لخوكيت  :  لفرع  لثاوي 

 :    ًىهعم الخذنُو مً خُث الىنذ ئلى نعمين هما 

ٌػذ الخذنُو النهاتي مىاظبا للميشاة الطؿيرة واإلاخىظؿت الدجم ، ورلَ الن  : لخدكيم  لنهائي  .1

اإلاذنو ًبذأ غمله بػذ ئنكاُ الذقاجش وجشضُذ الخعاباث ، وفي هزا غمان لػذم خذور أي حػذًل 

للبُاهاث بػذ جذنُهها ، يما اهه ًإدي ئلى غذم خذور اسجباى في الػمل داخل اإلايشاة ورلَ لػذم 

جشدد اإلاذنو ومعاغذًه غلى اإلايشاة ، وباإلغاقت ئلى اهه ًإدي ئلى جخكُؼ اخخماالث العهى مً حاهب 

 2.الهاةمين بػملُت الخذنُو ، ولًٌ ًإخز غلى الخذنُو النهاتي جأخش الىخاةج 

اساث مػخمذة  : لخدكيم  اصخمر  .2 وهى جذنُو الخعاباث واإلاعدىذاث بطكت معخمشة خُث ًهىم بٍض

للميشاة مىغىع الخذنُو ؾىاُ الكترة التي ًذنهها ، زم ًهىم في نهاًت العىت بخذنُو الخعاباث 

الخخامُت واإلايزاهُت ، ومً الىاضح أن هزا الىىع ًطلح في جذنُو اإلايشاة الٌبيرة خُث ًطػب 

و الخذنُو النهاتي   3, جذنُهها غً ؾٍش

 لخدكيم من حيح  للائمين بعمليت  لخدكيم  :  لفرع  لثالح 

 4:    ًىهعم الخذنُو مً خُث الهاةمين بػملُت الخذنُو ئلى نعمين هما 

وهى الخذنُو الزي ًخم بىاظؿت ؾشف مً خاسج اإلايشاة أو الششيت خُث ًٍىن  :  لخدكيم  لخارجي  .1

 .معخهال غً ادساة اإلايشاة 

ًان ظهىس الخذنُو الذاخلي الخها للخذنُو الخاسجي ومً زم قهى ٌػخبر خذًث  : لخدكيم  لد خلي  .2 لهذ 

ئرا ما نشن بالخذنُو الخاسجي ، ولهذ وشا الخذنُو الذاخلي بىاءا غلى اخخُاحاث ؤلاداسة ألخٍام غملُت 

اث الخىكُزًت ، قالخذنُو الذاخلي ٌػمل مً داخل اإلاششوع للخٌم والخهُُم  الشنابت غلى اإلاعخٍى

و مشاحػت الػملُاث اإلاداظبُت واإلاالُت والػملُاث  لخذمت أهذاف ؤلاداسة في مجاُ الشنابت غً ؾٍش

 الدشؿُلُت ألاخشي 

 

                                                           
ت ،ؽ 1  . 30 ،ص2009، داس اإلاِعشة ،غمان ،2 ؾعان اإلاؿاسهت ، جذنُو الخعاباث اإلاػاضش ، الىاخُت الىظٍش
 . 44, 45 اخمذ حمػت ، اإلاذخل الى الخذنُو والخايُذ ، وقها للمػاًير الذولُت للخذنُو ،مشحؼ ظابو ، ص،ص،  2
. 34 ،داس واةل ، بذون بلذ ، بذون ظىت ،ص  لىاحيت  لىظريت: علم  لخدكيم  لحصاباث  خالذ غبذ هللا ، 3
. 30، ص  2001، الذاس الجامػُت ، لبىان ،1 ،ؽهظريت  ار جعت ألا لياث  لخطمليم ظمير الطبان ،  4
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 لخدكيم من حيح إلالز م  :  لفرع  لر بع 

:    ًىهعم الخذنُو مً خُث ؤلالضام ئلى نعمين هما 

هى جذنُو اإلالضم بىظ الهىاهين في الذولت اإلاػىُت ومثاُ رلَ الهىاهين اإلاىظمت  : جدكيم إلز مي  .1

ًاث اإلاعاهمت في مخخلل الذُو قمً أهم ماث هظ غلُه هزه الهىاهين غشوسة حػُين مذنو  لشش

 1.خعاباث أو ما ٌػشف بمشانب خعاباث ناهىوي للششيت ًخىلى جذنُو خعاباتها ونىاةمها اإلاالُت 

 وهى الخذنُو الزي ًخم دون ئلضام ناهىوي ًدخم الهُام به ، قكي اإلايشاة :  لخدكيم الاخخياري  .2

ًاث ألاشخاص ، نذ ًخم الاظخػاهت بخذماث اإلاذنو في جذنُو خعاباث اإلاششوع  الكشدًت وشش

واغخمادا نىاةمه الخخامُت هدُجت للكاةذة التي جخدهو مً وحىد مذنو خاسجي مً خُث اؾمئىان 

ًاء غلى صخت اإلاػلىماث اإلاداظبُت غً هخاةج ألاغماُ واإلاشيض اإلاالي   2.الشش

  لخدكيم من حيح مدى  لفبص :  لفرع  لخامض 

 3: ًىهعم الخذنُو مً خُث مذي الكدظ ئلى نعمين هما 

ًان ظاةذا في بذاًت غهذ اإلاهىت ، ومىه ًهىم اإلاذنو بكدظ  :الخذنُو الخكطُلي  .1 وهى الخذنُو الزي 

حمُؼ الهُىد والذقاجش والسجالث واإلاعدىذاث للخأيذ مً أن حمُؼ الػملُاث مهُذة باهخظام ، وأنها 

صخُدت ، يما أنها خالُت مً ألاخؿاء أو الؿش أو الخالغب ولزلَ ًىاظب هزا الخذنُو اإلايشاة 

. الطؿيرة وال ًىاظب اإلايشاة الٌبيرة 

هزا الخذنُو الزي ٌػخمذ غلى انخىاع اإلاذنو بصخت وظالمت الشنابت الذاخلُت ،  :الخذنُو الاخخُاسي  .2

خم هزا الخذنُو   هما الخهذًش الصخص ي والػُىاث ؤلاخطاةُت قهى ٌػخبر ألاظلىبين اإلاذنو اخذ باجباعٍو

. أظاط الػمل اإلاُذاوي 

 لخدكيم من حيح  لغرض  :  لفرع  لصادس 

ًامال ومعخمشا  هالخظ مً الخهعُماث العابهت مخذاخلت ئلى خذ يبير قمثال  ًمًٌ للخذنُو أن ًٍىن 

:  وخاسحُا وئلضامُا وجكطُلُا في آن واخذ ، ومً هىا هطل الخطيُل الخالي ئلى 

ًهطذ به قدظ البُاهاث واإلاعدىذاث والخعاباث والذقاجش الخاضت باإلاششوع  :  لخدكيم  االي   .1

بهطذ الخشوج بشأي قني مداًذ غً مذي غذالت حػبير الهىاةم اإلاالُت غً  الىغؼ اإلاالي لزلَ اإلاششوع 

شها لىخاةج أغماله مً سبذ أو خعاسة غً جلَ الكترة   .في نهاًت قترة صمىُت مػلىمت ، ومذي غذالت جطٍى

ًهطذ به جذنُو الىىاحي الادساًت للمششوع للخأيذ مً أن ؤلاداسة حعير باإلاششوع  :  لخدكيم إلاد ري   .2

 .هدى جدهُو أنص ى مىكػت أو غاةذ ممًٌ بأنل جٍلكت ممٌىت

 

                                                           
، اإلاٌخب الجامعي 1 ، ؽمشاكل  لخطمليم  لعملي– اعاًير ألا للو عد –مدمذ العشاًا ، اضُى ونىاغذ اإلاشاحػت والخذنُو الشامل ، الاؾاس الىظشي  1

. 42,41ص،
. 47,46: ظمير الطبان ، مدمذ الهُىمي ، مشحؼ ظابو ، ص،ص 2

 . 43,42: وقها للمػاًير الذولُت للخذنُو ، مشحؼ ظابو ،ص،ص :  ادخل إلى  لخدكيم ألا لخأكيد ألا لحدًح اخمذ حمػت ،   3
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ًهطذ به الخدهو مً أن أهذاف اإلاإظعت اإلاشظىمت ظابها واإلاخؿـ لها نذ  :جدكيم  هد ف  .3

جدههذ قػال ، وغلُىا أن جخزيش هىا أن الهذف مً غملُت الخذنُو لِغ جطُذ ألاخؿاء ، وئهما 

 .جدعين ألاداء وجدهُو ألاهذاف 

ًهطذ به جأيذ اإلاذنو مً أن اإلايشاة نذ ؾبهذ الىطىص الهاهىهُت وألاهظمت  : لخدكيم  للاهووي  .4

ػُت او الخىكُزًت في الذولت  ت التي أضذستها ظىاء العلؿت الدشَش  .اإلاالُت وؤلاداٍس

تها ، بل شاسيه في رلَ  : لخدكيم الاجخماعي  .5 لم ٌػذ الهذف ألاوخذ لىحىد أًت مإظعت واظخمشاٍس

أهذاف أخشي مهمت منها جدهُو الشقاهُت للمجخمؼ الزي حػمل قُه اإلاإظعت ، أي اهه أضبذ مً مهام 

جذنُو  )قهزا الىىع لذًه هىغين مً الخذنُو .اإلاإظعت واحب وؾني ججاه اإلاجخمؼ الزي حػمل قُه 

 (قني و جذنُو معدىذي 

 :ًبين لىا الشٍل آلاحي  أهىاع الخذنُو 
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 أهىاع الخذنُو : )01-01)الشٍل سنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهىاع الخذنُو مً خُث 

الهاةمين بػملُت  الىؿام

 الخذنُو 

 الؿشع مذي الكدظ ؤلالضام الخىنُذ

و الٍامل
الخذنُ

 

و الجضتي
الخذنُ

سجي  و الخا
الخذنُ

 

خلي
و الذا

الخذنُ
 

و النهاتي
الخذنُ

عخمش 
و اإلا

الخذنُ
و  

الخذنُ
ؤلالضامي

 

الاخخُاسي 
و 

الخذنُ
 

طُلي
و الخك

الخذنُ
 

الاخخباسي 
و 

الخذنُ
 

و اإلاالي
الخذنُ

 

و 
الخذنُ

ؤلاداسي 
 

و 
الخذنُ

ف
ألاهذا

 

و الهاهىوي
الخذنُ

الاحخماعي 
و 

الخذنُ
 

و الكني
الخذنُ

ي 
عدىذ

و اإلا
الخذنُ

 

ت ، مشحؼ ظابو ريشه ، ص غبذ هللاخالذ : اإلاطذس   41-38 ، غلم جذنُو الخعاباث الىاخُت الىظٍش
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أهد ف ألاأهميت  لخدكيم  :  اطلب  لثالح 

أهد ف  لخدكيم  :  لفرع  ألاو 

خمثل الهذف ألاظاس ي للمذنو الخُادي في  ألاهذاف هي الؿاًاث اإلاشحى جدهُهها مً وشاؽ مػين ، ٍو

ت وأخٍام  لت اظخيباؾُت واظخهشاٍس الخػبير غً سأًه بالهىاةم اإلاالُت ، ورلَ الشأي ًمثل مدطلت إلحشاءاث ؾٍى

 1.مىؿهُت 

مًٌ بىحه ؤلاحماُ خطش الهذاف  قلهذ ضاخب جؿىس مهىت الخذنُو جؿىسا ملخىظا في أهذاقها ، ٍو

:  الخهلُذًت بالخذنُو في هىاح غذة أهمها 

 ايدشاف الؿش والعشنت التي جخم مىذ نبل اإلاىظكين ؛ -

 2جدذًذ غذالت اإلاشيض اإلاالي وايدشاف الؿش وألاخؿاء ؛  -

 .جدذًذ مذي صخت اإلاشيض اإلاالي وجم الخدُى هدى الخذنُو الاخخباسي  -

:   ختى آلان أغُكذ أهذاف غامت للخذنُو أهمها  1960ومً غام 

 جدهُو الشقاهُت الاحخماغُت والانخطادًت للمجخمؼ ؛ -

ًاهذ  - ت ظىاء  ًاهذ البُاهاث يٍل خالُت مً ألاخؿاء الجىهٍش الخطُى غلى جأيُذ مػهُى خُى ما ئرا 

 هاحمت غً ؾش أو خؿاء ؛

ؤلابالؽ غً البُاهاث اإلاالُت والاجطاُ بشأنها خعبما جهخض ي مػاًير الخذنُو الذولُت وقها للىخاةج التي  -

 3جىضل ئليها اإلاذنو ؛

 4.الهػاء غلى ؤلاظشاف مً خالُ جدهُو أنص ى يكاًت ئهخاحُت ممٌىت في حمُؼ هىاحي اليشاؽ  -

أهميت  لخدكيم  :  لفرع  لثاوي 

حػىد أهمُت الخذنُو ئلى ًىهه وظُلت ال ؾاًت ، وتهذف هزه الىظُلت ئلى خذمت غذة أؾشاف حعخخذم 

: ومً بين هزه ألاؾشاف  .5الهىاةم اإلاالُت اإلاذنهت وحػخمذها في اجخار نشاساتها وسظم ظُاظاتها 

ٌػخبر الخذنُو مهما إلداسة اإلاششوع خيي زان اغخماد ؤلاداسة في غملُت الخخؿُـ واجخار : ئداسة اإلايشاة  -

الهشاساث الخالُت واإلاعخهبلُت والشنابت غلى الخذنُو ًجػل مً غمل اإلاذنو خاقضا للهُام بهزه اإلاهام 

 .يزلَ ًإدي جذنُو الهىاةم اإلاالُت ئلى جىحُه الاظدثماس إلاهل هزه اإلايشاة 

                                                           
خ ، مطش ، 1 ، ؽ ار جعت بين  لىظريت ألا لخطمليم ولُام جىماط ، امشظىن هىٍي ،  1 . 44،ص،1998 ،داس اإلاٍش
. 18,17: ؾعان اإلاؿاسهت ، مشحؼ ظابو ،ص،ص 2
.  35,34: ، مشحؼ ظابو ،ص،صألافلا للمعاًير  لدألاليت للخدكيم :  ادخل إلى  لخدكيم ألا لخاكيد اخمذ حمػت ،  3
ت والػلمُت ،مشحؼ ظابو ، ص 4 . 15 خالذ غبذ هللا ، غلم جذنُو الخعاباث ، الىاخُت الىظٍش
 . 20,19: ؾعان اإلاؿاسهت ، مشحؼ ظابو ، ص،ص 5
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حػخمذ الهىاةم اإلاالُت اإلاذنهت في أؾشاع يثيرة منها الخخؿُـ والشنابت وقشع : الجهاث الخٍىمُت  -

ش ؤلاغاهاث لبػؼ الطىاغاث  الخ ، يزلَ حػخمذ غليها ههاباث ... الػشاةب وجدذًذ ألاظػاس وجهٍش

 . الػمل في مكاوغتها مؼ ؤلاداسة وبشان ألاحىس واإلاشاسيت في ألاسباح وما شابه 

  ISAماهيت معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  املبح  لثاوي 

ظِخم الخىاُو في هزا اإلابدث بػؼ ألاظاظُاث خُى مػاًير الخذنُو الذولُت مً خُث مكهىمها ووشأة 

. وحػٍشل الهُئاث اإلاعإولت غً ئضذاسها باإلغاقت ئلى يُكُت ضذوسها 

  ISAمفهوم معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  اطلب  ألاو 

لهذ حػذدث حػاٍسل مػاًير الخذنُو الذولُت مً مإلل ئلى آخش ومً باخث ئلى آخش للىضُى ئلى حػٍشل 

 : شامل وجخمثل قُما ًلي 

حػخبر مػاًير الخذنُو الذولُت بمثابت اإلاهاًِغ واإلابادب اإلاهىُت التي جىقش ؤلاسشاداث الالصمت لخمٌين اإلاذنو 

ت لخىكُز غملُاث الخذنُو اإلاخخلكت   1. مً الهُام باإلحشاءاث الػشوٍس

 2: ونذ غشقها خامذ الشمشي بأنها 

همىرج أداء ملضم ًدذد الهىاغذ الػامت الىاحب ئجباغها غىذ جىكُز غملُت الخذنُو ، وحػخبر بمثابت  " 

م يكاءة اإلاذنو وهىغُت الػمل الزي ًإدًه  ".اإلاهاًِغ لخهٍى

 : يما غشقها الاجداد الذولي للمداظبين بأنها 

مطؿلح غام ًؿلو غلى اإلاػاًير التي ظخؿبو في جذنُو البُاهاث اإلاالُت واإلاػاًير التي ظخؿبو بالخذماث " 

ش غلى مطذانُت البُاهاث   3".راث الػالنت والخهاٍس

 " 4: ونذ جىضل ظمير الطباث وغبذ الىهاب هطش غلي ئلى مكهىم شامل إلاػاًير الخذنُو الذولُت وهى 

اث اإلاهىُت الذولُت ، والتي ال جخػاسع  مػاًير الخذنُو الذولُت هي ئؾاس مخجاوغ ونابل للخؿبُو مً اإلاعخٍى

باإلاشة غلى مػاًير الخذنُو اإلاخػاسف غليها مً هاخُت وال جدشم غلى أًت دولت ئضذاس مػاًير الخذنُو الىؾىُت 

 ".الخاضت بها 

 

 

 

 

                                                           
ض خذماث الخايُذ ، مجلت دساظاث مداظبُت ومالُت ، ًلُت بؿذاد للػلىم الانخطادًت ، الػذد 1 ًاظم خعين ، دوس مػاًير الخذنُو الذولُت في حػٍض  23  .
ت  2   غؿاء هللا ، مذي حػامل مذنهي اهظمت جٌىىلىحُا اإلاػلىماث بمػاًير الخذنُو الذولُت الخاضت ببِئت اهظمت اإلاػلىماث للمداقظت غلى امً وظٍش

ت الاسدهُت   .الاصمت  اإلاالُت الػاإلاُت واوػٍاظاتها غلى انخطادًاث الذُو " اإلاإجمش الثالث " اإلاػلىماث في البىىى الخجاٍس
 الاداسة الػامت 1  خامذ الشمشي ، مػاًير اإلاشاحػت الذولُت ومذي امٍاهُت اظخخذامها في جىظُم اإلاماسظت اإلاهىُت باإلاملٌت الػشبُت العػىدًت ، ؽ 3

.  16، ص 1994للبدىر ، اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت ، 
.  33 مدمذ العشاًا ، مشحؼ ظابو ،ص 4
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  ISAوشأة ألاحعريف  لهيئاث  اصؤألالت عن إصد ر معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  اطلب  لثاوي 

 ISAوشأة  لهيئاث  اصؤألالت عن إصد ر معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  لفرع  ألاو 

ش اإلاذنو الخاسجي 1941في غام  ًاهذ "  اشترؾذ هُئت جىظُم جذاُو ألاوسام إلاالُت أن ًخػمً جهٍش ما ئرا 

وهي هُئت خٍىمُت ضذس ناهىن " غملُت الخذنُو نذ همذ وقها إلاػاًير ألاداء اإلانهي اإلاخػاسف غليها للخذنُو 

ٍي غام    .1929بخأظِعها مً احل جذاُو ألاوسام اإلاالُت بػذ الٍاسزت التي خلذ بعىم ألاوسام اإلاالُت ألامٍش

 قهذ دقػذ هزه الػباسة أغػاء اإلاهىت ئلى الدعاُؤ غما هي مػاًير ألاداء اإلاخػاسف غليها لهزه اإلاهىت ؟

سا ، هل مً اإلامًٌ جدذًذ وحػٍشل مػاًير ألاداء اإلانهي والاجكام غليها بين حيوبذأث اإلاهىت جىاحه ظإالا م

 أغػاء اإلاهىت ؟

ولهذ جشجب غً ألاظئلت العابهت الػذًذ مً الذساظاث واإلاىانشاث خُى هزا اإلاىغىع ، وسأي الٌثيرون 

لت مخمثلت في مإلكاث غلماتها وجؿبُهاتها  ًان لذيها نذس مػين مً مػاًير ألاداء مىز ظىىاث ؾٍى ئن اإلاهمت 

كها   . اإلاذنهين لها ،ئال اهه لم جًٌ هىاى وزُهت مٌخىبت لخدذًذها أو حػٍش

وبعبب الخؿيراث الػاإلاُت وخذث اإلاىاقعت والشؾبت في جىخُذ اإلاماسظاث اإلاخػلهت بالخذنُو ، ويىدُجت 

 IFACلزلَ جأظعذ الهُئاث اإلاٍلكت باغذاد مػاًير الخذنُو الذولُت واإلاخمثلت في الاجداد الذولي للمداظبين 

. IAPCولجىت مماسظت الخذنُو الذولي 

  ISAحعريف  لهيئاث  اصؤألالت عن إصد ر معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  لفرع  لثاوي 

  IFAC:الاجباد  لدألالي للمباشملين  -1

ػمل الخداد مؼ أغػاةه واإلاىخمين له البالـ  هى اإلاىظمت التي جشعى مهىت اإلاداظبت غلى هؿام الػالم ،  َو

ً في  157غذدهم   دولت لخماًت اإلاطلخت الػامت مً خالُ حصجُؼ اإلاداظبين بٍاقت أهداء الػالم 118 اإلاىدشٍش

 .غلى اظخخذام مماسظاث مهىُت غالُت الجىدة 

 ملُىن 5. 2ًمثل أغػاء ومىدعبي الاجداد الذولي للمداظبين ، واؾلبهم هُئاث مداظبُت مهىُت وؾىُت ، 

مداظب ٌػملىن في مضاولت اإلاهىت وفي نؿاع الػام وفي مجاالث الطىاغت والخجاسة واإلاجاالث الخٍىمُت 

ًادًمُت   .وألا

  63  بمىحب اجكانُت 1977/10/07 ولهذ اهبثو الاجداد مً لجىت الخيعُو الذولي إلاهىت اإلاداظبت ًىم 

.   دولت  49مىظمت مهىُت مً

  IAPCلجىت ممارشت  لخدكيم  لدألالي  -2

لهذ أغؿُذ لهزه اللجىت ضالخُاث إلضالح معىداث مػاًير الخذنُو والخذماث الخابػت هُابت غً مجلغ 

خم IFACالاجداد الذولي للمداظبين  ، غلى أن حععى لخدهُو الهبُى الؿىعي لخلَ اإلاػاًير أو البُاهاث ، ٍو
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 ، IFACحػُين أغػاء لجىت مماسظت الخذنُو مً نبل مىظماث أغػاء ًمثلىن دوال ًخخاسها مجلغ الاجداد 

ونذ جػم اللجان رلَ الخطُى غلى ايبر غذد ممًٌ مً وحهاث الىظش اإلاخخلكت ، خُث ًخمخؼ ًل بلذ ممثل 

 13 أغػاء مً  1994في هزه اللجىت بطىث واخذ قهـ ، وجخػمً لجىت مماسظت الخذنُو الذولي ابخذاء مً 

. دولت 

  ISAكيفيت صدألار معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  اطلب  لثالح 

 1:   ًشاعى غىذ ضذوس مػاًير الخذنُو الذولُت ما ًلي 

اهه ؾاإلاا ئن مػاًير الخذنُو الىؾىُت جخخلل بذسحت أو أخشي مً دولت ئلى أخشي ، قاهه مً اإلاهم  -1

لطذوس مػاًير جذنُو مشاغاة مثل هزه الاخخالقاث ، ومداولت الىضُى ئلى مػاًير دولُت ، أو ًشاد 

 لها أن جدظى بالهبُى الػام دولُا ، وهزا ما جكػله لخىت مماسظت الخذنُو الذولي ؛

ئن اللجىت غىذما جػؼ مػاًير جذنُو دولُت قانها حعتهذف جؿبُهها غلى جذنُو الهىاةم اإلاالُت ،ئال  -2

 اهه ال ًمىؼ أن ًخم مىاءمت هزه ئرا للضم ألامش بدُث جؿبو غلى خذماث مهىُت ،

ًمًٌ إلاشانب الخعاباث في مجاالث وظشوف مػُىت أن ًهشس الخشوج غلى مػاًير الخذنُو الذولُت ،  -3

ًان رلَ ألؾشاع الخشص غلى جدهُو يكاءة وأهذاف الخذنُو ؛  ؾاإلاا 

ًاقت غملُاث جذنُو الخعاباث ، والاظخثىاء أن ًهخطش  -4 الهاغذة أن جؿبو مػاًير الخذنُو غلى 

 جؿبُهها غلى أمىس مػُىت وان خذر قُجب أن ًخم ؤلاشاسة ئلى رلَ ضشاخت في ضذس اإلاػُاس ؛

 غادة جدبؼ لجىت مماسظت الخذنُو الذولي الخؿىاث الخالُت غىذ ضذوس مػُاس دولي للخذنُو ؛ -5

 لجىت قشغُت الخخُاس اإلاىغىغاث التي جدخاج لػمل دساظاث مىكطلت ومخػمهت ؛ ً  جٍٍى

 جهىم اللجىت الكشغُت باحشاء الذساظت اإلاخػمهت غلى اإلاىغىع اإلاخخاس ؛ 

 جهىم اللجىت الكشغُت باغذاد معىدة اإلاػُاس اإلاهترح ؛ 

  جهىم اللجىت الكشغُت بخىزُو الذساظت اإلاشقهت باإلاػُاس اإلاهترح. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بً اغماسة مىطىس وخىلي مدمذ ، الىظام اإلاداظبي اإلاالي في مىاحهت اإلاػاًير الذولُت اإلاداظبُت والىػاًير الذولُت للمشاحػت ، ملخهى غلمي دولي ، باجي  1

. 9,8:، ص ،ص2011 دٌعمبر 14,13مخخاس ،غىابت ، ًىمي 
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 الخؿىاث اإلاخبػت مً لجىت الخذنُو الذولُت غىذ اضذاس مػُاس دولي : )2-1)الشٍل سنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، 2011 ، مطش ، 1جدلُل وئؾاس الخؿبُو ، ؽ: مدمىد الىاغي ، دساظاث في اإلاػاًير الذولُت للمشاحػت : اإلاطذس 

 . 73ص

 

 

 اللجىت الذاةمت  ئخخُاس مىغىغاث للذساظت

دساظت اإلاىغىع والاؾالع غلى البُاهاث 

والخىضُاث واإلاػاًير الطادسة غً 

 اإلاىظماث اإلاهىُت 

ئغذاد معىدة خُى اإلاػُاس ًشظل ئلى 

 اللجىت ألاولى

في خالت خطُى اإلاعىدة اإلاػذُ غلى 

  ألاضىاث 4/3

خ  ئضذاس اإلاػُاس الذولي اغخباسا مً جاٍس

 ًدذد مػه 

 لجىت قشغُت

الذُو ألاغػاء واإلاىظماث التي 

ًخخاسها الاجداد إلبذاء الشأي في 

 اإلاعىدة

 بػذ مىاقهت ألاغػاء 

 اسظاُ اإلاعىدة 
1 

2 

3 

6 

4 

5 
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   ISAبعض أشاشياث معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  املبح  لثالح 

ظِخم الخىاُو في هزا اإلابدث أهم ئضذاساث مػاًير الخذنُو الذولُت باإلغاقت ئلى أهذاقها وأهمُتها 

. وخطاةطها يزلَ ظىداُو مػشقت أظالُب جبىيها

  ISAأهم إصد ر ث معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  اطلب  ألاو 

نذ جمًٌ الاجداد الذولي للمداظبين مً ئضذاس مجمىغت مػاًير الخذنُو ونذ وضل غذدها ختى نهاًت 

 1: مػُاسا ، قُما ًلي بُان مبىب لها خعب ظىت ضذوسها  27 الى 1989قبراًش ظىت 

:   ضذسث زالزت مػاًير هي  1980في غام 

 ؛(حاهكي )أهذاف ومجاالث جذنُو الخعاباث   -1

 ؛(حاهكي  )يخاب جٍلُل مذنو الخعاباث  -2

 ؛(ظبخمبر  )اإلابادب ألاظاظُت في الخذنُو  -3

:   ضذسث أسبػت مػاًير هي 1981في غام 

 ؛(قُكشي  )الخخؿُـ  -4

لُت ) الاغخماد غلى غمل مذنو آخش  -5  ؛(حٍى

لُت  )دساظت وجهُُم الىظام اإلاداظبي والػىابـ اإلاشجبؿت به  -6  ؛(حٍى

 ؛ (ظبخمبر )سنابت الجىدة في أغماُ الخذنُو  -7

:   ضذسث أسبػت مػاًير هي  1982في غام 

 ؛ (حاهكي  )أدلت ؤلازباث في الخذنُو  -8

 ؛ (حاهكي  )الخىزُو  -9

لُت  )الاغخماد غلى اإلاذنو الذاخلي  -10  ؛(حٍى

  .(أيخىبش  )الؿش والخؿأ  -11

:   ضذسث زالزت مػاًير هي 1987ختى الىضُى ئلى غام 

 ؛ (قُكشي  )ألاهمُت اليعبُت وخؿش الخذنُو  -12

ت في اإلاداظبت  -13  ؛ (أيخىبش  )جذنُو البُاهاث الخهذًٍش

 .قدظ اإلاػلىماث اإلاالُت اإلاخىنػت  -14

وضذسث اإلاػاًير في اضذساساث صمىُت مخخابػت خعب ألاهمُت اليعبُت زم أغاد الاجداد الذولي للمداظبين 

ب هزه اإلاػاًير وقُما ًلي أهم مػاًير الخذنُو الذولُت  : ISA جبٍى

 

 

                                                           
 ، ماحِعتر ، ميشىسة ، مداظبت وجذنُو ،  لخدكيم  اباشبي من مىظور  اعاًير   لدألاليت ألامدى إمكاهيت جطمليلها في  لجز ئر أمين ماصون،  1  

.  73,72:،ص،ص  2011 ،3الجضاةش 
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   ISAأهم مػاًير الخذنُو الذولُت  : (1-2)الجذُو سنم 

 ئظم مػُاس الشنم

 
200 

210 

220 

230 

240 

250 

265 

  معاًير  املادئ  لعامت ألا اصؤألالياث  : الاألالى اجموعت 

الهذف واإلابادب ألاظاظُت التي جدٌم جذنُو البُاهاث اإلاالُت  

ششوؽ الخٍلُل بالخذنُو  

سنابت الجىدة ألغماُ الخذنُو  

الخىزُو  

الاخخُاُ والخؿأ  

مشاغاث الهىاهين وألاهظمت غىذ جذنُو البُاهاث اإلاالُت  

 الاجطاُ مؼ أولئَ اإلاٍلكين بالشنابت

 

300 

315 

320 

330 

400 

401 

402 

450 

  معاًير جلدًم  اخاطر ألاالاشخجابت في جلدًر الاخطاء :  لثاهيت  اجموعت 

الخخؿُـ لخذنُو البُاهاث اإلاالُت  

جدذًذ وجهُُم مخاؾش الخؿأ الجىهشي مً خالُ قهم اإلايشاة وبِئتها  

ألاهمُت اليعبُت في جخؿُـ وأداء غملُت الخذنُو  

اظخجابت اإلاذنو للمخاؾش اإلاهُمت  

جدذًذ اإلاخاؾش والشنابت الذاخلُت  

اإلاشاحػت في بِئت هظم اإلاػلىماث الالٌتروهُت  

اغخباساث الخذنُو اإلاخػلهت باإلايشاث التي حعخػمل مإظعاث خذمُت  

جهُُم البُاهاث الخاؾئت اإلادذدة خالُ غملُت الخذنُو  

 

500 

501 

505 

510 

520 

530 

540 

550 

560 

570 

580 

إلاثملاث في  لخدكيم   معاًير  : لثاثت اجموعت  

أدلت الخذنُو  

– اغخباساث مدذدة لبىىد مخخاسة –أدلت الخذنُو 

اإلاطادناث الخاسحُت  

– ألاسضذة الاقخخاخُت – غملُاث الخذنُو ألاولُت 

ؤلاحشاءاث الخدلُلُت  

غُىاث الخذنُو وئحشاءاث الاخخباساث  

جذنُو الخهذًشاث اإلاداظبُت  

ألاؾشاف راث الػالنت  

ألاخذار الالخهت  

اإلايشاة اإلاعخمشة  

ؤلانشاساث الخؿُت  

 شخخد م عمل آلاخرين   معاًير : لر بعت  اجموعت   
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600 

610 

620 

الاظخكادة مً غمل مذنو آخش  

مشاغاث اإلاذنو الذاخلي  

اظخخذام مذنو خبير  

 

700 

705 

706 

710 

720 

800 

805 

810 

 هتهاء عمليت  لخدكيم ألا لخلرير عىه   : خامصت اجموعت  و

ش خُى البُاهاث اإلاالُت   ًٍىن سأي ئغذاد جهاٍس

الخػذًالث غلى الشأي الىاسد في جهشي اإلاذنو اإلاعخهل  

ش اإلاذنو اإلاعخهل   قهشاث  الخأيُذ والكهشاث ألاخشي في جهٍش

ألاسنام اإلاهابلت والبُاهاث اإلاالُت اإلاهاسهت  – اإلاػلىماث اإلاهاسهت 

معإولُاث اإلاذنو اإلاخػلهت باإلاػلىماث ألاخشي واإلاعدىذاث التي جدخىي غلى بُاهاث مالُت مذنهت  

غملُاث جذنُو البُاهاث اإلاالُت اإلاػذة وقها ألؾشاف أؾشاع خاضت  

غملُاث جذنُو بُاهاث مالُت مكشدة ومٍىهاث أو خعاباث أو بىىد مدذدة  

ش خُى البُاهاث اإلاالُت اإلالخطت  غملُاث ئغذاد الخهاٍس

الخذنُو اإلاداظبي مً مىظىس اإلاػاًير الذولُت ومذي ئمٍاهُت جؿبُهها في الجضاةش ،ماظتر ،ؾير : خعام الذًً خماوي : اإلاطذس 

 .32،33: ص،ص1ميشىسة ، مالُت  ومداظبُت ، ظؿُل 

  ISAأهد ف ألاأهميت ألاخصائص معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  اطلب  لثاوي 

  ISAأهد ف معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  لفرع  ألاو 

جدبلىس مػاًير الخذنُو الطادسة غً الجهاث اإلاهىُت في مػظم دُو الػالم بطشف الىظش غً أظلىب 

ب اإلاخبؼ ، في زالزت اججاهاث لخدذًذ ؤلاؾاس الىاحب ئجمام غملُت الخذنُو مً خالله ختى جدهو أهذاقها  الخبٍى

 1: اإلاؿلىبت بطىسة حُذة ، وجخمثل هزه ألاهذاف قُما ًلي 

احعام اإلاػاًير بعمت الذولُت ًخكل ئلى خذ يبير مً اخخماالث خذور اإلاشاًل اإلاخىنػت غىذ ئغذاد  -

ًاث الذولُت اإلاخػذدة الجيعُاث ؛  الهىاةم اإلاالُت اإلاىخذة للشش

الالتزام بهىاغذ ؤلاقطاح الٍافي اإلاىاظب والزي جىظ غلُه مػاًير اإلاداظبُت الذولُت بجاهب الالتزام  -

بهىاغذ الخذنُو اإلاىاظبت والتي جىظ غليها مػاًير الخذنُو الذولُت ظُىقش للهىاةم اإلاالُت الطادسة 

ًاث الذولُت مخػذدة الجيعُاث ظمت اإلاىزىنُت التي ًخؿلؼ ئليها معخخذمى هزه الهىاةم ،  غً الشش

 يما ًجػل هزه الهىاةم ضالخت للمهاسهت والخدلُل اإلاالي ؛

ئغذاد الهىاةم اإلاالُت اظدىادا غلى مػاًير اإلاداظبُت الذولُت واغخمادا اإلاذنو غىذ جذنُهها غلى مػاًير  -

الخذنُو الذولُت ظىف ًجػل مً العهل ئحشاء اإلاهاسهاث بين الهىاةم اإلاالُت في أيثر مً دولت 

 والخطُى غلى هخاةج دنُهت وقػالت مادامذ اإلاػاًير اإلاعخخذمت مىخذة في ًل الذُو ؛

                                                           
 .  37,35,19: خامذ الشمشي ،مشحؼ ظابو ،ص،ص 1
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وحىد اإلاػاًير الذولُت للخذنُو ظىف ًىقش غلى الذُو الىامُت الجهذ والخٍلكت إلوشاء مػاًيرها اإلادلُت  -

خطىضا في غىء مىاسدها الانخطادًت مً حهت أخشي وما غلى اإلاىظماث اإلاهىُت في الذُو الىامُت 

ًامل أو حضتي وبالخالي ًإدي ئلى غاإلاُت الخذنُو ؛  ظىي الالتزام باإلاػاًير الذولُت وجؿبُهها بشٍل 

-  ً وحىد مػاًير الخذنُو الذولُت حىبا ئلى حاهب مؼ مػاًير اإلاداظبُت الذولُت ًكُذ اإلاعدثمٍش

ومعخخذمي الهىاةم اإلاالُت الزًً ٌػخمذون غىذ اجخار نشاساتهم الذولُت أيثر مً اغخمادهم غلى 

 ظشوف البِئت اإلادلُت ؛

غىذ ؾُاب اإلاػاًير جطبذ مهىت الخذنُو مً ؾير مٍانها اإلاالةم ، مما ًدُذ الكشضت ئمام الخٍىماث ئلى  -

ػاث التي جدُى اإلاهىت ئلى وظُكت خٍىمُت   .الدشَش

  ISAأهميت معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  لفرع  لثاوي 

لهذ جؿىسث مهىت الخذنُو بطكت غامت وظهشث هُئاث ومىظماث تهم بهزه اإلاهىت مما صاد أهمُت 

:  اإلاداقظت غلى اإلاػاًير وجؿىسها مً حمُؼ الىىاحي ، قأهمُت الخذنُو الذولُت جبرص في الىهاؽ الخالُت 

 أداة اجطاُ وجىغُذ لؿبُػت مخؿلباث غملُت الخذنُو للجهاث اإلاخخلكت اإلاعخكُذة منها ؛ -

م الزاحي في غىء ئؾاس اإلاعإولُت اإلاهىُت ؛ -  1جىقش للمذنو أظاظا مىغىغُا للخهٍى

 جدذًذ اإلاإهالث الىاحب جىقيرها في اإلاذنو شخطُا ؛ -

 جمًٌ ًل مً ًضاُو مهىت الخذنُو مً جهُُم أغماله اإلاإداة ؛ -

 جمثل ئؾاسا للػمل لػبـ غمل اإلاهىُين وجىحيههم بشٍل امثل ؛ -

 جػُِو قجىة الخىنػاث مً خالُ حػل ئحشاءاث الخذنُو مخىنػت ؛ -

 حعاغذ في جدعين ألاداء والاسجهاء والخٌم غلُه ؛ -

ًاقت الهىاةم وبؿؼ الىظش غً حجم الػمُل وؾبُػت اليشاؽ ؛ -  نابلت للخؿبُو غلى 

 حعاغذ في جلبُت سؾباث اإلاجخمؼ قُما ًخػلو بالخىنػاث غً دوس مإظعاث اإلاذنو ؛ -

 2.الػمل غلى مشانبت الهىاةم بأيبر نذس ممًٌ مً الخىاقغ والكهم اإلاىخذ واإلاشترى  -

  ISAخصائص معاًير   لخدكيم  لدألاليت : لفرع  لثالح 

 3:جخلخظ أهم الخطاةظ في آلاحي 

الترييز غلى جكطُالث ئحشاءاث الػمل اإلاُذاوي ، ألامش الزي ٌشٍل بػؼ الهُىد والاخخالف والهشب  -

 مً اإلاىغىغُت نذس ؤلامٍان غىذ ئجمام غملُت الخذنُو ؛

                                                           
  .15.ص.  خالذ غبذ هللا ،اإلاشحؼ ظابو  1
. 35,34:   خعام خماوي ، مشحؼ ظابو ،ص،،ص 2
. 35 ظابو ،صمشحؼ خامذ الشمشي ،  3
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حػخبر هزه اإلاػاًير أيثر غمىمُت وشمىال مً ؾيرها ألنها ضادسة غً ججمؼ دولي يبير ًػم مػظم دُو  -

لهي نبىال غامل غلى الىؿام  الػالم ، وبالخالي قهي جمثل ؤلاؾاس الػام الزي ًىظم مهىت الخذنُو ٍو

 .الذولي ، يما أنها حػخبر نىاغذ أظاظُت غامت ًجب ئجباغها مً نبل مضاولي اإلاهىت غىذ الخاحت ئليها 

  ISAأشاليب جملني معاًير  لخدكيم  لدألاليت :  اطلب  لثالح 

ًاآلحي  :  هىاى غذة أظالُب حعخخذم لخبني مػاًير الخذنُو الذولُت وهي 

 لخملني  لكامل للمعاًير  :  لفرع  ألاو 

ػُت أو %100جهىم بػؼ اإلاإظعاث لخبني مػاًير الخذنُو الذولُت ًلُا بيعبت   وئغاقت أي مخؿلباث حشَش

وؾىُت لها ، وجيخهج بػؼ الذُو هزا ألاظلىب هدُجت لػذم وحىد حهاث مخخطت جهىم بىغؼ اإلاػاًير وهزا 

 دولت نامذ 70ًىؿبو غلى يثير مً الذُو الىامُت والتي جشؾب في دخُى ألاظىام الػاإلاُت ، وهىاى أيثر مً 

 1.بدبني مػاًير الخذنُو الذولُت بطكت غامت منها غلى ظبُل اإلاثاُ ألاسدن ولبىان 

 شخخد م معاًير  لخدكيم  لدألاليت في جطوير معاًير ألاطىيت في ظل عدم ألاجود  خخالفاث هامت  :  لفرع  لثاوي 

ئن بػؼ الذُو ال جهبل جبني مػاًير الخذنُو الذولُت دون الاؾالع الذنُو لالخخالقاث ما بين اإلاػاًير 

الىؾىُت ومػاًير الخذنُو الذولُت ، وفي هزه الخالت قان الذُو جهىم بػملُاث جذنُو ومهاسهت لخدذًذ 

الاخخالقاث ئن وحذث ، وفي خالت غذم وحىد اخخالقاث مهمت جهىم الذُو بىغؼ مالخظت في نهاًت ًل مػُاس 

مً مػاًيرها الىؾىُت ًىضح الالتزام بهزا اإلاػُاس ألؾشاع وؾىُت ظىف ًٍىن بمثابت التزاما بمػاًير الخذنُو 

ش ٌشير ئلى أن الخذنُو نذ جم وقها إلاػاًير الخذنُو  الذولُت وال داعي إلحشاءاث جذنُو أخشي غىذ ئغذاد جهٍش

 2.الذولُت 

 شخخد م معاًير  لخدكيم  لدألاليت في جطوير معاًير ألاطىيت في ظل ألاجود  خخالفاث هامت  :  لفرع  لثالح 

في خاُ وحىد اخخالقاث هامت بين اإلاػاًير الىؾىُت ومػاًير الخذنُو الذولُت جهىم الذُو بىغؼ مالخظاث 

في نهاًت ًل مػُاس جدذد قُه مذي الاخخالقاث بين اإلاػُاس الىؾني والذولي مؼ جكعير لهزا الاخخالف ، ئن الهذف 

شه والزي ًىضح قُه أن  مً رلَ هى جىبُه اإلاذنو ئلى الاخخالف الزي ًجب أخزه ٌػين الاغخباس غىذ ئغذاد جهٍش

الخذنُو الزي نام به نذ جم وقها إلاػاًير الخذنُو الذولُت قكي خالت جؿلب اإلاػُاس الذولي ئحشاءاث جذنُو 

ذ الالتزام  ًان ًٍش ئغاقُت ؾير مؿلىبت في اإلاػُاس اإلادل ، قاهه ًجب غلى اإلاذنو أن ًهىم بهزه ؤلاحشاءاث ئرا 

 3.بمػاًير الخذنُو الذولُت 

 

                                                           
. 8،ص 2010 غبذ هللا ًامشىط ، جؿبُو مػاًير الخذنُو ، مجلت اإلاداظب الهاهىوي ، الُمً ،الػذد الخاظؼ ، ماسط  1
ادي ، مشحؼ ظابو ، ص،ص  2 . 73,72:  ظامي ٍص
. 8 غبذ هللا ًامشىط ،مشحؼ ظابو ،ص  3
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:  خالصت  لفصل 

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

ش اليشاؽ الانخطادي غهب الثىسة الطىاغُت والخؿيراث التي معذ اإلاإظعاث بعبب الاهكطاُ بين  لخؿٍى

ؤلاداسة واإلاالى ونذ اهخهل مػمىهه مً ايدشاف الؿش والخؿأ والاخخالط ئلى ئبذاء الشأي خُى مطذانُت 

 .اإلاػلىماث اإلاالُت

وهظشا لػػل الهُئاث واإلاىظماث في الذُو الىامُت في غىء اإلاىاسد الانخطادًت قهذ وقشث مػاًير 

. الخذنُو الذولُت الجهذ وجٍلكت ئوشاء مػاًير الخذنُو اإلادلُت ورلَ بخبىيها ظىاء بشٍل يلي أو حضتي



 

 

 الفطل الثالث

ؤلاؾاع الىكغي إلاهاًحر 

ت   NAAالخضكُم الجؼائٍغ
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: جمهيذ

احؿم الخضكُم في الجؼائغ بىىم مً الال جىكُم مً الفىض ى ونضم وحىص غىابـ وخضوص إلاماعؾت اإلاهىت 

هُت اإلاخهللت بمهىت الخبحر اإلاداؾب ومدافل الخؿاباث  بضلُل اهه لم ٌهاص الىكغ في الىطىص الدشَغ

ت مؤزغا مً ؾغف لجىت 2010 إلى غاًت 1991واإلاداؾب اإلاهخمض مً ؾىت   ،فلض وغهذ مهاًحر جضكُم حؼائٍغ

زاضت والتي حشمل مغاناة مضكم الخؿاباث للطفاث اإلاهىُت اإلاؿلىبت مثل الىفاءة اإلاهىُت والاؾخلالٌ 

غ وألاصلت ، فهظه اإلاهاًحر بمثابت همىطج ٌؿخسضم للخىم نلى هىنُت الهمل الظي ًلىم به  بمخؿلباث الخلٍغ

. اإلاضكم

اهؿالكا مما ؾبم ولضعاؾت طلً ؤهثر جفطُال ، ؾىداٌو جلؿُم هظا الفطل إلى زالزت مباخث نلى الىدى 

: آلاحي 

 ؛ مضزل مفاهُمي للخضكُم في الجؼائغ :اإلابدث ألاٌو  -

ت : اإلابدث الثاوي  -  ؛NAAإضضاعاث مهاًحر الخضكُم الجؼائٍغ

ت مو الضولُت طاث ملاعهت:  اإلابدث الثالث - . 580.505.210. 560ؤعكام وجدلُل مهاًحر الخضكُم الجؼائٍغ
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مذخل مفاهيمي للخذكيم في الجزائش  : املبحث ألاول 

سُت لخؿىع    حهخبر الجؼائغ مً ؤوازغ الضٌو التي جبيذ مهاًحر الخضكُم ولظلً ؾىداٌو إنؿاء هبظة جاٍع

الخضكُم في الجؼائغ باإلغافت إلى الخهغف إلى الهُئاث اإلاشغفت نلى الخضكُم وهظا اللجان اإلاشغفت نلى مهاًحر 

ت . الخضكُم الجؼائٍغ

الخطىس الخاسيخي للخذكيم في الجزائش  : املطلب ألاول 

إن مهىت الخضكُم هي اإلاهىت الخضًثت في الجؼائغ، وكض نغف الخضكُم في الجؼائغ جؿىعاث هثحرة مً زالٌ 

نضة كىاهحن لخىكُمها وطلً مً احل مؿاًغة الخؿىعاث الاكخطاصًت نلى مؿخىي البالص، فُمىً جلخُظ هظه 

. الخؿىعاث في ؤعبهت مغاخل

  1980-1969الفترة مابين : الفشر ألاول 

 اإلاخهلم بلاهىن 31/12/1969 اإلاؤعر في 107-69 بمىحب ألامغ 1969بضا جىكُم الخضكُم في الجؼائغ ؾىت 

 خُث ؤشاع إلى الغكابت الىاحب فغغها نلى اإلاؤؾؿاث الهمىمُت الاكخطاصًت بغُت جامحن خم 1970اإلاالُت 

 1.الضولت

 1988-1980الفترة مابين : الفشر الثاوي

بهض الطضمت البترولُت التي ؤضابذ ؤؾهاع البتروٌ اهىشفذ نُىب وؤؾالُب الاكخطاص الىؾني وبضا 

الخفىحر حضًا في إناصة الىكغ في همـ الدؿُحر اإلاسؿـ شىال ومػمىها ، وهىظا ؤضبدذ اإلاؤؾؿت الهمىمُت 

الاكخطاصًت جإزظ في الغالب شيل شغهت باألؾهم ؤو شغهت طاث مؿؤولُت مدضوصة ،ووان طلً بفهل ضضوع  

 2. مً ؾغف مجلـ اإلاداؾبت 1980/03/01 اإلاؤعر في 80-05اللاهىن عكم 

 1991-1988الفترة مابين : الفشر الثالث

 04-88 اإلاخهلم باللاهىن الخىحُهي للمؤؾؿاث الهمىمُت الاكخطاصًت واللاهىن 88/01بمىحب اللاهىن 

اإلاخهلم باللىانض الخاضت اإلاؿبلت نلى اإلاؤؾؿاث الهمىمُت الاكخطاصًت جم الفطل الخام بحن الخضكُم 

الخاعجي لخؿاباث اإلاؤؾؿاث الاكخطاصًت التي ًماعؾها مدافكي الخؿاباث ن وجلُُم ؾغق حؿُحرها التي 

. ًخىالها الخضكُم الضازلي جدذ ؾلؿت مجلـ ؤلاصاعة اإلاؤؾؿت 

 

 

 

                                                           
  ؾُض مدمض ،بىنغاع شمـ الضًً ، 1
لي ،  2   115 114:ص، ص 1 2012 ، صهخىعاه نلىم اكخطاصًت ،غحر ميشىعة ، ؾؿُف الخىظيم املنهي للمشاجعت نمغ شٍغ
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 2010-1991الفترة ما بين : الفشر الشابع

خُث ؤوشإث 27/04/1991،1 اإلاؤعر في 08-91 هخج نىه ضضوع اللاهىن عكم 88/01بمىحب اللاهىن عكم 

بمىحب هظا ألازحر اإلاىكمت الىؾىُت للخبراء اإلاداؾبحن ومدافكي الخؿاباث واإلاداؾبحن اإلاهخمضًً وؤوولذ له 

. مهىت جضكُم الهُئاث واإلاؤؾؿاث التي لِؿذ مً ازخطاص مجلـ اإلاداؾبت 

، جم ضضوع كاهىن حضًض لُىكم مهىت الخبحر اإلاداؾب ومدافل الخؿاباث واإلاداؾب 2010ؤما في ؾىت 

 29/10/2010.2 اإلاؤعر في 01-10 اإلاىكم للمهىت وهى اللاهىن عكم 08-91اإلاهخمض هظلً ًلغي ؤخيام اللاهىن 

الهيئاث املششفت على الخذكيم في الجزائش  : املطلب الثاوي 

ضة الغؾمُت في   زالزت مغاؾُم جىفُظًت جدضص حشىُلت وضالخُاث 2011 حاهفي 27للض ؤضضعث الجٍغ

.  الهُئاث اإلاشغفت نلى الخضكُم في الجؼائغ ، فؿىداٌو الخهغف في ول فغم نلى هُئت مً الهُئاث جلً

املجلس الىطني للمحاسبت  : الفشر ألاول 

 والظي ًدضص الؿبُهت 25/09/1996 اإلاؤعر في 318-96وشا هظا اإلاجلـ بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ت له ، هما خضص ازخطاضه وضالخُخه واللىانض التي حؿحره  3.الاؾدشاٍع

 حشكيلت املجلس الىطني للمحاسبت  -1

دشيل مً  ًىغو اإلاجلـ : جدذ ؾلؿت الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت ؤو ممثله ٍو

 ممثل الىػٍغ اإلايلف بالؿاكت؛ -

 ممثل الىػٍغ اإلايلف باإلخطاء  -

 ممثل الىػٍغ اإلايلف بالتربُت الىؾىُت ؛ -

 ممثل الىػٍغ اإلايلف بالخجاعة ؛ -

ً اإلانهي ؛ -  ممثل الىػٍغ اإلايلف بالخيٍى

 ممثل الىػٍغ اإلايلف بالطىانت ؛ -

 عئِـ اإلافدشُت الهامت للمالُت ؛ -

 اإلاضًغ الهام للػغائب ؛ -

 اإلاضًغ اإلايلف بالخلُِـ اإلاداؾبي لضي وػاعة اإلاالُت؛ -

 ممثل بغجبت مضًغ نً بىً الجؼائغ ؛ -

 ممثل بغجبت مضًغ نً لجىت جىكُم ومغاكبت نملُاث البىعضت؛ -

                                                           
 .118،صؾُض مدمض بىنغاع شمـ الضًً ، مغحو ؾابم  1
في ، مغحو ؾابم  2 .  نمغ شٍغ
3
 ، مضازلت ؤلاضالح اإلاداؾبي في الجؼائغ ، ولُت الهلىم ازش إلاصالحاث املحاسبيت على هيكلت املىظماث املهىيت في الجزائشبغاق مدمض ، كمان نمغ ،   

ت ونلى م الدؿُحر وعكلت ًىمي   2011هىفمبر  29 ،30 الاكخطاصًت والخجاٍع
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 زالزت ؤنػاء مىخسبحن نً اإلاجلـ الىؾني للمطف الىؾني للخبراء اإلاداؾبحن ؛ -

 زالزت ؤنػاء مىخسبحن نً اإلاجلـ الىؾني للغغفت الىؾىُت إلادافكي اإلاداؾبحن ؛ -

 زالزت ؤنػاء مىخسبحن نً اإلاجلـ الىؾني للمىكمت الىؾىُت للمداؾبحن اإلاهخمضًً ؛ -

هُنهم الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت -  .زالزت ؤشخاص ًخم ازخُاعهم لىفاءاتهم في مجالي اإلاداؾبت واإلاالُت َو

  :صالحياث املجلس الىطني للمحاسبت -2

: جخمثل ضالخُاث اإلاجلـ نلى الخطىص فُما ًلي 

 ًجمو ول اإلاهلىماث والىزائم اإلاخهللت باإلاداؾبت والخضكُم ؛ -

غ واؾخهماٌ ألاصواث ؛ -  ٌهمل نلى جدلُم ول الضعاؾاث والخدالُل في مجاٌ جؿٍى

 ًلترح ول ؤلاحغاءاث التي تهضف إلى جلُِـ اإلاداؾباث والخضكُلاث؛ -

 ًىكم ول الخكاهغاث واإلالخلُاث التي جضزل في إؾاعه؛ -

املجلس الىطني للمصف الىطني للخبراء املحاسبين  : الفشر الثاوي 

 جخدضص حشىُلت اإلاجلـ الىؾني للمطف 27/01/2011 اإلاؤعر في 25-11بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي 

. الىؾني للخبراء اإلاداؾبحن وضالخُاجه

 (09)ًدشيل اإلاجلـ مً حؿهت  :حشكيلت املجلس الىطني للمصف الىطني للخبراء املحاسبين -1

ؤنػاء مىخسبحن مً الجمهُت الهامت مً بحن ألانػاء اإلاهخمضًً واإلاسجلحن في حضٌو اإلاطف 

م الاكترام الؿغي  . الىؾني للخبراء اإلاداؾبحن نً ؾٍغ

اإلاىخسبىن هم الظًً جدطلىا نلى اهبر نضص مً ألاضىاث اإلاهلً ننهم نلى الخىالي  (09)ألانػاء الدؿهت

ىػم ألانػاء الؿخت ىت ٍو الباكىن خؿب الهض الخىاػلي لألضىاث اإلاخدطل نليها ، وفي  (06)عئِؿا وؤمُىا للخٍؼ

 .خالت حؿاوي نضص ألاضىاث ٌهخبر فائؼا اإلاترشح ألاكضم في اإلاهىت

  :صالحياث املجلس الىطني للمصف الىطني للخبراء املحاسبين -2

: ًيلف اإلاجلـ نلى الخطىص بما ًاحي 

 إصاعة ألامالن اإلاىلىلت وغحر اإلاىلىلت الخابهت للمطف الىؾني للخبراء اإلاداؾبحن وحؿُحرها ؛ -

ت مغفلت  - ت نىض نهاًت ؾىت مالُت ونغغها نلى الجمهُت الهامت الؿىٍى إكفاٌ الخؿاباث الؿىٍى

 ًىشف جىفُظ محزاهُت الؿىت ومشغوم محزاهُت الؿىت اإلاالُت اإلاىالُت ؛

 جدطُل الاشتراواث اإلاهىُت اإلالغعة مً ؾغف الجمهُت الهامت ؛ -

 غمان حهمُم هخائج ألاشغاٌ اإلاخهللت باإلاجاٌ الظي حغؿُت اإلاهىت ووشغها وجىػَهها ؛ -

ً لها نالكت بمطالح اإلاهىت ؛ -  جىكُم ملخلُاث جيٍى

ت ؤو صولُت جمثل اإلاهىت بترزُظ مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت ؛ -  الاهسغاؽ في ول مىكمت حهٍى

 جمثُل اإلاطف الىؾني للخبراء اإلاداؾبحن لضي الهُئاث الهمىمُت وحمُو الؿلؿاث وهظا الغحر ؛ -

. إنضاص الىكام الضازلي للمطف الىؾني للخبراء اإلاداؾبحن  -
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: املجلس الىطني للغشفت الىطىيت ملحافظي الحساباث : الفشر الثالث 

 جدضص حشىُلت اإلاجلـ الىؾني 27/11/2011 اإلاؤعر في 26-11بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم    

. إلادافكي الخؿاباث وضالخُاجه

 (09)ًدشيل اإلاجلـ مً حؿهت  : حشكيلت املجلس الىطني للغشفت الىطىيت ملحافظي الحساباث  -1

ؤنػاء مىخسبحن مً الجمهُت الهامت مً بحن ألانػاء اإلاهخمضًً واإلاسجلحن في حضٌو الغغفت 

 .الىؾىُت إلادافكي الخؿاباث 

 وله هفـ كىانض ألانػاء اهخساب ألانػاء والخمثُل لضي اإلاجلـ الىؾني للمطف الىؾني للخبراء 

 .اإلاداؾبحن 

ومً ضالخُاجه  اهه لضًه هفـ ضالخُاث مجلـ الىؾني للغغفت الىؾىُت للخبراء اإلاداؾبحن  بإهه  جخمثل 

إصاعة اإلاالً اإلاىلىلت وغحر اإلاىلىلت الخابهت للغغفت الىؾىُت إلادافكي الخؿاباث وحؿُحرها ، إنضاص الىكام 

 1.الضازلي بغغفت الىؾىُت إلادافكي الخؿاباث 

جدشابه بهؼ ضالخُاث اإلاجلـ  :صالحياث املجلس الىطني للغشفت الىطىيت ملحافظي الحساباث  -2

الىؾني للغغفت الىؾىُت إلادافكي الخؿاباث مو ضالخُاث اإلاجلـ الىؾني للخبراء اإلاداؾبحن ؤما 

 :الطالخُاث ألازغي التي جسخلف ننها جخمثل فُما ًلي 

 إصاعة ألامالن اإلاىلىلت وغحر اإلاىلىلت الخابهت للغغفت الىؾىُت إلادافكي الخؿاباث وحؿُحرها ؛ -

جمثُل الغغفت الىؾىُت إلادافكي الخؿاباث لضي الهُئاث الهمىمُت وحمُو الؿلؿاث وهظا  -

 الغحر ؛

  .إنضاص الىكام الضازلي للغغفت الىؾىُت إلادافكي الخؿاباث -

اللجان املششفت على معاًير الخذكيم الجزائشيت  : املطلب الثالث 

  لجىت جىحيذ املماسساث املحاسبيت وإجشاءاث العمل:  الفشر ألاول  

:   إن لجىت جىخُض اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت وإحغاءاث الهمل ميلفت ب

 وغو مىاهج نمل في مُضان اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت وإحغاءاث الهمل ؛ -

و اإلاخفم نليها بالخيؿُم مو مسخلف اإلاؤؾؿاث اإلاهىُت ،اإلاخهللت باإلاهاًحر التي  - إنضاص اإلاشاَع

 .وغهتها الهُئاث الضولُت خٌى جىخُض اإلاداؾبت وجؿبُلها 

 لجىت مشاكبت الجىدة : الفشر الثاوي 

 :      إن لجىت مغاكبت الجىصة ميلفت ب  -

 وغو مىاهج نمل في مُضان حىصة الخضماث ؛ -

و هطىص شغنُت في مُضان الجىصة؛ -  وغو آعاء واكتراح مشاَع

                                                           
 .10،11،ص،ص، ؾابم اإلاغحو  1



  NAAاإلطار النظري لمعايير التدقيق الجزائرية                                       : الفصل الثالث 
 

51 
 

 غمان حىصة الخضكُلاث اإلايلف بها اإلاضكلحن اإلاهىُحن ؛ -

 غمان اإلاهاًحر الخاضت بىُفُاث جىكُم اإلاياجب وإصاعاتها ؛ -

ً مً بحن ؤهل اإلاهىت كطض غمان مهماث جفلض الجىصة ؛ -  طهغ ؤؾماء اإلاغاكبحن اإلاسخاٍع

 اللجىت الخاصت : الفشر الثالث 

ت اوشاث غمً اإلاجلـ  -    اللجىت الخاضت هي الجىت اإلايلفت بىغو مهاًحر الخضكُم الجؼائٍغ

 1.الىؾني للمداؾبت وهي مؤلفت مً زبراء في شؤون اإلاداؾبت والخضكُم

 

 NAAإصذاساث معاًير الخذكيم الجزائشيت : املبحث الثاوي 

 الطاصع نً وػاعة اإلاالُت والظي يهضف إلى وغو خحز 2016 فُفغي 04 اإلاؤعر في 002خؿب اإلالغع عكم 

ت للخضكُم التي ؾىلىم بشغخها وجىاٌو بهؼ ألاؾاؾُاث لها وإبغاػ ول مهُاع في  الخىفُظ ؤعبهت مهاًحر حؼائٍغ

. مؿلب 

 NAAإلاصذاساث ألاولى ملعاًير الخذكيم الجزائشيت : املطلب ألاول  

"  اجفاق خٌى ؤخيام مهام الخضكُم "210اإلاهُاع الجؼائغي  : الفشر ألاول 

ػمً ماًلي .باليؿبت لهظا اإلاهُاع ؾىداٌو شغخه شغخا جفطُلُا وهظا لخغؿُت حمُو حىاهب اإلاهُاع  :  ٍو

 :مجال جطبيم املعياس وواجباجه  -1

سُت اليلُت ؤو الجؼئُت باإلغافت إلى اإلاهام  ًدظ هظا اإلاهُاع ول مهام جضكُم الىشىف اإلاالُت والخاٍع

اإلالخلت هظلً ٌهالج واحباث اإلاضكم ومؿؤولُاجه وفلا لالجفاق اإلابرم مو ؤلاصاعة مو غغوعة جإهُض مىافلخه نلى 

 : ألاخيام والشغوؽ اإلاهغوغت في عؾالت اإلاهمت اإلاخمثلت في 

 ؤن ًيىن اإلاغحو اإلاداؾبي اإلاؿبم ملبٌى بالىكغ إلى زطائظ اإلاؤؾؿت ؛ -

 ؤن ٌهترف وجخدمل ؤلاصاعة مؿؤولُاتها فُما ًسظ ؤلانضاص والهغع الطاصق  للىشىف اإلاالُت ،  -

 وغو هكام للمغاكبت الضازلُت الفهاٌ مً كبل ؤلاصاعة ؛ -

 نضم وغو ؤًت خضوص ؤو كُىص نلى الفدىص واإلاغاكباث مً كبل ؤلاصاعة ؛ -

: واحباث اإلاضكم وفم هظا اإلاهُاع  -

إطا جىكو نضم كضعجه نلى جلضًم عؤًه خٌى الىشىف اإلاالُت وافتراع نضم احخمام الشغوؽ  -

 اإلاؿبلت فاهه ًخىحب نلُه مىاكشت ألامغ مو ؤلاصاعة ؛

                                                           
. (ملابلت شخطُت )  2017/02/28 ، مىخب ألامُىت الهامت ، اللجان املششفت على معاًير الخذكيم الجزائشيت صهامي ، اإلاجلـ الىؾني للمداؾبت ،  1
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اإلاطاصكت نلى عؾالت اإلاهمت ألاولُت اإلاهضة مً ؾغفه في الؿىت ألاولى مً اإلاهمت ، وطلً كبل  -

 الشغوم في ؤنماٌ الفدظ واإلاغاكبت ؛

 .ؤن ًضون في ملف نمله ول ازخالف مدخمل  -

املحخىياث ألاساسيت لشسالت املهمت   -2

 1(اهكغ اإلالخم): جدخىي عؾالت اإلاهمت ماًلي 

 هضف وهؿاق جضكُم الىشىف اإلاالُت ح -

 مؿؤولُت مدافل الخؿاباث ؛ -

ً الاحخمانحن للمؤؾؿت ؛ -  مؿؤولُت اإلاؿحًر

م اإلاسطظ للمهمت ؛ -  مسؿـ الخضزل والفٍغ

 عؾالت الخإهُض؛ -

 ألاحهاب ؛ -

 عػهامت الفىجغة والضفو؛ -

مزاًا سسالت املهمت   -3

 إطا مىدذ اإلاهمت إلى نضة مضكلحن فان نليهم إنضاص عؾالت مهمت مشترهت ؤو نضة عؾائل فغصًت؛ -

في خالت إنضاص عؾالت مهمت مشترهت ًجب جدضًض بضكت جىػَو ألانماٌ بحن اإلاضكلحن واخدؿاب  -

 ألاحهاب اإلاسططت ليل واخض منهم ؛

إطا كام بئنضاص عؾالت مشترهت ًؿلب مً اإلاؤؾؿت ألام الخإهُض زؿُا ؤن حمُو اإلاؤؾؿاث كض  -

 وافلذ نلى مدخىي عؾالت اإلاهمت ؛

 "الخأكيذاث الخاسجيت "  505املعياس الجزائشي للخذكيم :  الفشر الثاوي

. باليؿبت لهظا اإلاهُاع ؾىداٌو شغخه شغخا مبؿؿا وهظا لخغؿُت حمُو حىاهب اإلاهُاع في البىىص الخالُت

مفهىم الخأكيذاث الخاسجيت  / 1

م عص زؿي مىحه مً ؾغف اإلاغؾل :  الخإهُض الخاعجي  - هى صلُل مثبذ ًخم الخطٌى نلُه نً ؾٍغ

. مباشغة إلى اإلاضكم ؾىاء وان في شيل وعقي ؤو الىترووي ؤو شيل ؤزغ  (الغحر )

طىف الخإهُض الخاعجي إلى ضىفحن هما  : ٍو

ؤن ًغص مباشغة نلى اإلاضكم في حمُو الخاالث  (الغحر)هى ؾلب ًضنى مغؾل الغص : الخإهُض الاًجابي  -

 .إما باإلاىافلت نلى اإلاهلىماث الىاعصة ؤو هفيها ؤو ًلضم مهلىماث هاكطت مؿلىبت

هى ؾلب ًضنى مغؾل الغص مباشغة اإلاضكم في خالت هفُه للمهلىماث الىاعص في : الخإهُض الؿلبي  -

 .الؿلب 

 

                                                           
.  ًخػمً همىطج عؾالت مهمت 1 اإلالخم   1



  NAAاإلطار النظري لمعايير التدقيق الجزائرية                                       : الفصل الثالث 
 

53 
 

واجباث املذكم وفم هزا املعياس  / 2

: جخمثل واحباث اإلاضكم فُما ًلي

 الخفاف نلى الغكابت نلى الؿلباث الخإهُض نىض لجىئه إلى إحغاءاث الخإهُض الخاعجي ؛ -

 مخابهت إحغاءاث إعؾاٌ الؿلباث إلى اإلاغؾل ؛ -

إطا اؾخسلظ نضم كضعجه نلى الخطٌى نلى نىاضغ ملىهت طاث الطلت ومطضاكُت ًجب ؤن  -

 ًلىم بئنالم ؤلاصاعة ؛

 .في خالت الىشف نً اهدغاف فهلي ًلىم بخلُُمه ما إطا وان ٌشحر إلى غش ؤو ال  -

  إجشاءاث الخذكيم البذًلت/ 3

 ًلجا إلى إحغاءاث الخضكُم البضًلت بهضف الخطٌى نلى ؤصلت مثبخت طاث صاللت ومطضاكُت في 

: الخاالث الخالُت 

 إطا عفػذ ؤلاصاعة الؿماح له بئعؾاٌ ؾلب الخإهُض؛ -

 إطا جبحن له نىامل جثحر لضبه شيىن خٌى مطضاكُت الغص نلى ؾلب الخإهُض ؛ -

ض الالىترووي ؛ - م الفاهـ ؤو البًر  نضم الخإهض مً مطضع الىزُلت نىضما جيىن الغصوص نً ؾٍغ

 إطا كام اإلاغؾل باالؾخهاهت بصخظ آزغ بغُت الخيؿُم وإنضاص الغصوص نلى ؾلب الخإهُض ؛ -

 " ألاحذار الالحلت " 560املعياس الجزائشي للخذكيم : الفشر الثالث 

. باليؿبت لهظا اإلاهُاع ؾىداٌو شغخه شغخا مبؿؿا وهظا لخغؿُت بهؼ حىاهب اإلاهُاع 

  1: للض نغفها اإلاؿاعهت ؤنها :  مفهىم ألاحذار الالحلت 

ش إكفاٌ الخؿاباث الخخامُت وإنضاص اللىائم اإلاالُت وانخماصها مً كبل  ألاخضار التي جلو بحن جاٍع

. الجمهُت الهمىمُت للمؿاهمحن 

ض الصخىت نلى ؤنها   2: وكض نغفها ؤبى ٍػ

غ اإلاضكم  ش جلٍغ ش * ول ألاخضار التي جله بحن اللىائم اإلاالُت وجاٍع وهظا الخلائم التي جىدشف بهض جاٍع

غ  . هظا الخلٍغ

  جخمثل ؤهضاف اإلاضكم في  : أهذاف املذكم وفم هزا املعياس : 

ش الىشىف       الخطٌى نلى الهىاضغ الثابخت اليافُت واإلاالئمت والتي جضٌ ؤن ألاخضار التي وكهذ بحن جاٍع

غه ، والتي جخؿلب  ؤخضار حهضًالث نلى الىشىف اإلاالُت ؤو إلاهلىمت مخػمىت فيها ، كض جمذ  ش جلٍغ اإلاالُت وجاٍع

 مهالجتها وفلا للمىهج اإلاداؾبي اإلاؿبم ؛

 

 

                                                           
  .132.ص. غؿان اإلاؿاعهت ، مغحو ؾابم  1
. ،2015 ، صاع وائل ، نمان ، 1 ، ؽمذخل معاصش وفلا ملعاًير الخذكيم الذوليت:جذكيم الحساباث  ، 90.ص ابىػٍض الصخىت 2
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غه ،والتي واهذ لخؤصي به إلى ؤخضار  - ش إضضاع جلٍغ اإلاهالجت اإلاالئمت لألخضار التي نلم بها بهض جاٍع

ش   1.حهضًالث نلى مدخىاه ؤن هى نلم بها كبل طلً الخاٍع

"  الخصشيحاث الكخابيت "580املعياس الجزائشي للخذكيم : الفشر الشابع 

    باليؿبت لهظا اإلاهُاع ؾىدٌى شغخه مبؿؿا وهظا لخغؿُت بهؼ حىاهب اإلاهُاع  

ت إلاضكم في  :مفهىم الخصشيحاث الكخابيت  .1 هي نباعة نً إلاهلىماث ؤو الاكغاعث ؤو الهىاضغ الػغوٍع

إؾاع الىشىف اإلاالُت ، وكض حهخبر هظه الهىاضغ ملىهت و وافُت ومالئمت هما حهخبر غحر ملخىهت فُما 

 .ًخهلم باإلاؿائل التي حهالجها

: جخمثل ؤهضاف اإلاضكم وفم اإلاهُاع فُما ًلي   :أهذاف املذكم   .2

داث الىخابُت مً ؾغف ؤلاصاعة ؛ -  الخطٌى نلى الخطٍغ

ؼ الهىاضغ اإلالىهت ألازغي اإلاخهللت بالخاصًضاث الخاضت ؛ -  حهٍؼ

داث الىخابُت مً ؾغف ؤلاصاعة -  .الغص بشيل مالئم في خالت جلضًم ؤو نضم جلضًم الخطٍغ

داث الىخابُت زالزت زطائظ جخمحز بها واإلاخمثلت فُما  : خصائص الخصشيحاث الكخابيت  .3  للخطٍغ

 (اهكغ اإلالخم): ًلي

ش  -1 غ اإلاضكم خٌى الىشىف اإلاالُت ولِـ : الخاٍع ش جلٍغ ًجب ؤن ًيىن اكغب ما ًمىً مً جاٍع

 بهضه ؛

غ اإلاضكم ؛: اإلاضة -2 داث الىخابُت إلى ول الفتراث التي حغؿيها جلٍغ  ًدب ؤن حشحر الخطٍغ

داث الىخابُت نلى شيل عؾالت جإهُض مىحهت إلى اإلاضكّم؛: الشيل  -3  ًجب ؤن جيىن الخطٍغ

 NAAإلاصذاساث الثاهيت ملعاًير الخذكيم الجزائشيت : املطلب الثاوي

 الطاصع نً وػاعة اإلاالُت والظي يهضف إلى وغو خحز 2016 ؤهخىبغ 11 اإلاؤعر في 150خؿب اإلالغع عكم 

ت للخضكُم والتي ؾخلىم بشغخها وجىاٌو بهؼ ألاؾاؾُاث لها وطلً بئبغاػ ول  الخىفُظ ؤعبهت مهاًحر حؼائٍغ

. مهُاع في مؿلب 

 " جخطيط جذكيم الكشىف املاليت " 300املعياس الجزائشي للخذكيم : الفشر ألاول 

. باليؿبت لهظا اإلاهُاع ؾىداٌو شغخه وهظا لخغؿُت حمُو حىاهب اإلاهُاع 

هى نباعة نً وغو إؾتراجُجُت الخضكُم الشاملت  :مفهىم وأهذاف جخطيط جذكيم الكشىف املاليت -1

 اإلاؿخمغة واإلاظوىعة اإلاغجبؿت بنهاًت الخضكُم الؾابم وجخىاضل إلى غاًت اهتهاء الخضكُم الجاعي 

 :إن جسؿُـ جضكُم الىشىف اإلاالُت ٌؿانض اإلاضكم نلى  :أهذاف جخطيط جذكيم الكشىف املاليت  -2

 الاهخمام اإلاىاؾب باإلاجاالث اإلاهمت لظاث الخضكُم ؛ -

                                                           
ش إنضاص   1 ش النهاًت الفهلُت إلاهمت وال ًمىً ؤن ًيىن ؾابلا لخاٍع غ اإلاخهلم بالىشىف اإلاالُت واإلاىافم لخاٍع ش اإلاىضح نلى جلٍغ غ اإلاضكم هى جاٍع ش جلٍغ جاٍع

. الىشىف اإلاالُت 
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 الخهغف نلى اإلاشاول اإلاخىكهت وخلها في الىكذ اإلاىاؾب ؛ -

 .اهجاػ اإلاهمت بفهالُت وهفاءة -

ت  املخطلباث الضشوسيت لبىاء خطت الخذكيم  -3 لبىاء زؿت الخضكُم ًجب جىفغ مخؿلباث غغوٍع

 : واإلاخمثلت في 

 مهغفت ؾبُهت حجم ووشاؽ اإلاؤؾؿت ؛ -

 مهغفت ؤلاؾاع الخىكُمي واللاهىوي الظي جسػو له اإلاؤؾؿت؛ -

 1. وغو وجىزُم بغهامج ًىضح ؾبُهت وإحغاءاث الخضكُم والخغحراث اإلاهمت الهامت له -

  "العىاصش امللىعت" 500املعياس الجزائشي للخذكيم : الفشر الثاوي 

.     باليؿبت لهظا اإلاهُاع ؾىداٌو شغخه وهظا لخغؿُت حمُو حىاهب اإلاهُاع 

الهىاضغ اإلالىهت هي ول اإلاهلىماث التي ًجمهها بغُت الىضٌى إلى هخائج  :مفهىم العىاصش امللىعت  .1

 : مهلىلت جيىن ألاؾاؽ الظي ًبني نلُه عؤًه اإلانهي وجطىف هظه اإلاهلىماث إلى ضىفحن 

ضة إلنضاص الىشىف اإلاالُت واللُىص اإلاداؾبُت اللانضًت  - صفتر ألاؾخاط ،  )اإلاهلىماث اإلاخػمىت واإلاٍؤ

 ،..(الفىاجحر ، الهلىص، الطيىن) والىزائم الازباجُت  (صفتر الُىمُت

مهلىماث ؤزغي مجمهت مً وزائم ؤزغي همداغغ الاحخماناث ، ؤو اإلاهلىماث الىاججت نً  -

 .جضكُلاث ؾابلت ؤو ؤنماٌ زبراء مهىُحن مً ؾغف ؤلاصاعة 

 واجباث املذكم وفم هزا املعياس   .2

 ؤن ًيىن ًلكا ونلى ؤجم الىعي بالىكغ إلى مؤشغاث اإلاشيىن في مطضعها ؛ -

 ؤن ًدضص إحغاءاث الخضكُم الخىمُلُت إطا اعجابه شً ما ؛ -

 حمو نىاضغ ملىهت خٌى صكت وشمىلُت اإلاهلىماث الطاصعة نً اإلاؤؾؿت ؛ -

 جلُُم هفاءة وكضعاث الخبحر ؛ -

 جلضًغ مالئمت ؤنماٌ الخبحر ؛ -

م جلىُاث اإلاضنمت  - ا ؤو نً ؾٍغ إناصة جىفُظ ؤلاحغاءاث ؤو الخضكُلاث صازل اإلاؤؾؿت إما ًضٍو

 .بجهاػ الخاؾىب 

  : خصائص العىاصش امللىعت ، وجخمثل هزه الخصائص فيما ًلي .3

  خهحن نليها مساؾغ ازخالالث : الىفاًت جلضع الىفاًت بالىكغ إلى هم الهىاضغ التي جم حمهها ٍو

 .مهخبرة ، فيلما وان هم الهىاضغ اإلالىهت اإلاؿلىب مهخبرا واهذ اإلاساؾغ هبحرة

  جخىفغ اإلاالئمت نلى هىنُت الهىاضغ اإلاجمهت  :اإلاالئمت. 

  جلىم الضاللت نلى الهضف اإلايشىص مً إحغاء الخضكُم ، فظا حهلم ألامغ بالخإهض مً : الضاللت

 .اؾخهماٌ الخؿاباث اإلاىاؾبت وبالشيل الجُض

                                                           
ت للخضكُم ، عكم  1  .  2016 اهخىبغ 11، الجؼائغ ،  115 الجمهىعٍت الضًملغاؾُت الشهبُت ، وػاعة اإلاالُت ، ملغع ًخػمً اإلاهاًحر الجؼائٍغ
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  جخهلم مطضاكُت الهىاضغ بمطضعها وؾبُهتها وبالكغوف الخاضت التي جم حمهها  :اإلاطضاكُت

: فيها وبالخالي فان الهىاضغ اإلالىهت طاث اإلاطضاكُت اكل هي 

 الهىاضغ اإلاجمهت مً مطاصع صازلُت ؛ -

م ؾلباث اإلاهلىماث ؛ -  الهىاضغ اإلاخدطل نليها نً ؾٍغ

 الهىاضغ اإلاجمهت اإلاخيىهت مً اليسخ ؛ -

ل لفكي بهضي للمؿائل التي جمذ مىاكشتها ؛ -  الهىاضغ اإلاخدطل نليها مً جإٍو

 . الهىاضغ اإلاىحىصة في وزائم مدغعة ؤزىاء احخمام ما  -

"  ألاسصذة الافخخاحيت" مهام الخذكيم ألاوليت "510املعياس الجزائشي للخذكيم : الفشر الثالث 

.      باليؿبت لهظا اإلاهُاع ؾىداٌو شغخه شغخا مبؿؿا لخغؿُت بهؼ حىاهب اإلاهُاع 

مجال جطبيم املعياس  .1.1.1

ًسظ هظا اإلاهُاع ألاعضضة الافخخاخُت في إؾاع مهىت الخضكُم ألاولُت باإلغافت إلى اهه ٌهالج واحباث 

 .اإلاضكم اإلاخهللت بهظه ألاعضضة والتي ؾيخهغف نليها في الفغم اإلاىالي 

فاألعضضة الافخخاخُت ًلطض بها الهىاضغ اإلاىحىصة ؤو اإلابالغ الىاعصة في الىشىف اإلاالُت في بضاًت الفترة 

:  والتي نلى ؤؾاؾها ًجب جلضًم مهلىماث مثل 

الؿغق اإلاداؾبُت في نغع خؿاباث الؿىىاث الؿابلت ، زاضت الاخخماالث والالتزاماث اإلاسجلت  -

 .زاعج اإلاحزاهُت 

:  ؤما مهمت الخضكُم ألاولُت فُلطض بها اإلاهمت التي جخطف بها الىشىف اإلاالُت للفترة الؿابلت بإنها 

 .لم جىً مىغىم جضكُم ؤو جم جضكُلها مً ؾغف اإلاضكم الؿابم  -

واجباث املذكم وفم هزا املعياس   : 2.1.1

:  حمو الهىاضغ اإلالىهت اليافُت واإلاالئمت التي حؿمذ بئزباث 

 ت؛  ؤن ألاعضضة إكفاٌ الؿىت اإلاالُت الؿابلت كض جم إناصة هللها بشيل صخُذ للفترة الجاٍع

  ما إطا واهذ الؿغق اإلاداؾبُت اإلاىهىؿت في ألاعضضة الافخخاخُت كض جم جؿبُلها بشيل مالئم في

ت  : الىشىف اإلاالُت الخاضت بالفترة الجاٍع

  إن مىغىم اإلاهلىمت مالئم في الىشىف اإلاالُت وفلا للمغحو اإلاداؾبي اإلاؿبم. 

إنالم ؤلاصاعة باالزخالالث التي جدملها ألاعضضة الافخخاخُت التي لها جإزحر مهخبر نلى الىشىف اإلاالُت  -

ت؛  للفترة الجاٍع

 .وغو إحغاءاث جضكُلُت جىمُلُت لخدضًض ألازغ  -
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هخائج وجلشيش املذكم   3.1.1

: إطا جىضل إلى إخضي الىخائج الخالُت  (اؾخدالت جلضًم الغؤي )   ًلىم اإلاضكم ًخلضًم الغؤي بالغفؼ 

ت ولم ًخم  - إن ألاعضضة الافخخاخُت جدمل ازخالٌ لضًه جإزحر نلى الىشىف اإلاالُت للفترة الجاٍع

 حسجُل جإزحر هظا الازخالٌ مداؾبُا ؛

 إن جإزحر الخغحراث اإلادضزت نلى الؿغق اإلاداؾبُت لم ًخم حسجُلها بالشيل اإلاالئم ؛  -

 .إن مىغىم اإلاهلىمت في الىشىف اإلاالُت غحر مالئم للمغحو اإلاداؾبي اإلاؿبم  -

" جأسيس الشأي وجلشيش الخذكيم للكشىف املاليت  " 700املعياس الجزائشي للخذكيم : الفشر الشابع 

. باليؿبت لهظا اإلاهُاع ؾىداٌو شغخه شغخا مبؿؿا وهظا لخغؿُت بهؼ حىاهب اإلاهُاع 

  مجال جطبيم املعياس وواجباث املذكم وفم هزا املعياس/ 1

ٌهالج هظا اإلاهُاع التزام اإلاضكم بدشىُل عؤي خٌى الىشىف اإلاالُت اللائم نلى  : مجال جطبيم املعياس -1

ؤؾاؽ جلُُم الاؾخيخاحاث اإلاؿخسغحت مً الهىاضغ اإلالىهت اإلاجمهت هظلً ٌهالج شيل مػمىن 

ت للخضكُم غه الظي ًخم وفلا للمهاًحر الجؼائٍغ  .جلٍغ

 : واجباث املذكم وفم هزا املعياس  -2

غه بغؤي غحر مهضٌ إطا اؾخسلظ اهه كض جم إنضاص الىشىف اإلاالُت في حمُو  - الخهبحر في جلٍغ

 حىاهبها ؛

غه بغؤي مهضٌ في الخالخحن الخالحن  -  : الخهبحر في جلٍغ

 نىضما ًخػمً الىشىف اإلاالُت ازخالالث مهخبرة ؛ 

  نضم كضعجه نلى حمو الهىاضغ اإلالىهت اليافُت واإلاىاؾبت. 

جلشيش املذكم  / 2

خػمً ماًلي  غ اإلاضكم هخابي ٍو   (اهكغ اإلالخم ): ًجب ؤن ًيىن جلٍغ

غ إلاضكم مؿخلل ؛ -  نىىان ٌشحر بىغىح بان الخلٍغ

 اإلاغؾل إلُه ؛ -

 : فلغة جمهُضًت ًظهغ فيها  -

 حهٍغف اإلاؤؾؿت التي جمذ جضكُم هشىفها اإلاالُت ؛ 

 الىشىف اإلاالُت التي جمذ جضكُلها ؛ 

 ملخظ ألهم الؿغق اإلاداؾبُت اإلاؿخهملت مً ؾغف اإلاؤؾؿت ؛ 

 ش ؤلاكفاٌ ؤو الفتراث التي حغؿيها ول مً الىشىف اإلاالُت التي جم جضكُلها ؛  جاٍع

 ت وجضكُم اإلاضكم؛  هٍى
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  ش حمهه الهىاضغ اإلالىهت اليافُت ش ؾابلا لخاٍع جب ؤن الًيىن هظا الخاٍع غ ٍو ش الخلٍغ جاٍع

 .واإلاالئمت لخإؾِـ عؤًه خٌى الىشىف اإلاالُت

  NAAإلاصذاساث الثالثت ملعاًير الخذكيم الجزائشيت : املطلب الثالث 

إلاجشاءاث الخحليليت " 520"املعياس الجزائشي للخذكيم :       الفشر ألاول 

        باليؿبت لهظا اإلاهُاع ؾىداٌو شغخه شغخا مبؿؿا وهظا لخغؿُت بهؼ حىاهب اإلاهُاع 

 مجال جطبيم املعياس وواجباث املذكم وفم هزا املعياس   1/

I.  مجاٌ جؿبُم اإلاهُاع 

، إلؼامُت  ث الخدلُلُت بانخباعها مغاكبت ماصًت في حىهغها١اؾخسضام اإلاضكم لإلحغاء ٌهالج هظا اإلاهُاع

 .ؤصاء اإلاضكم إلحغاءاث جدلُلُت مثبخت ؤزىاء اؾخهغاع جىاؾم مجمل الخؿاباث الظي ًخم في نهاًت الخضكُم

حؿمذ ؤلاحغاءاث الخدلُلُت اإلاىغىنت خحز الخىفُظ ؤزىاء الخهغف نلى الىُان ومدُؿه النخباعها إحغاءاث 

بخدضًض الهملُاث ؤو ألاخضار الغحر انخُاصًت كطض حهُحن الىاحباث  (315و التي ٌهالجها اإلاهُاع)لخلُُم اإلاساؾغ

 .اإلاؿلىبت و هُفُت جؿبُم عػهامت و امخضاص إحغاءاث الخضكُم التي ؾخؤصي هغص نلى جلً اإلاساؾغ

. نلى اإلاضكم ؤن ًجمو الهىاضغ اإلالىهت الضالت و اإلاىزىكت مً زالٌ وغو ؤلاحغاءاث الخدلُلُت اإلااصًتويهذف 

ب مً نهاًت ؤنماٌ الخضكُم للخإهض مً الخىاؾم في  ش كٍغ نلُه هظلً جطىع و ؤصاء إحغاءاث جدلُلُت في جاٍع

 . 1اإلاجمل بحن مهغفخه اإلاىدؿبت للىُان و هشىفه اإلاالُت

II.  الىاحباث اإلاؿلىبت 

هىان إحغاءاث جدلُلُت ماصًت كض جيىن اإلاغاكباث اإلااصًت اإلاىغىنت خحز الخىفُظ مً ؾغف اإلاضكم  -

. إحغاءاث جدلُلُت ماصًت ؤو مغاحهاث جفطُلُت ؤو جىلُفت بحن الازىحن 

ًجب نلى اإلاضكم جلضًغ مالئمت إحغاء جدلُلي زاص وصاللخه للخإهُضاث اإلادضصة ، هما ًجب نلُه  -

الخإهض مً فهالُخه في هشف ازخالٌ ما ، والظي إطا ازظ نلى خضا ؤو ؤغُف الزخالالث ؤزغي كض 

 .ًؤصي إلى ازخالالث مهخبرة في الىشىف اإلاالُت 

مهؿُاث الؿىت ن والؿىت  )وهظا كابلُت ملاعهتها  (صازلي وزاعجي  )جخإزغ مىزىكُت اإلاهؿُاث بمطضعها  -

 .وؾبُهتها  ( ،مهؿُاث اللؿام 1-ن

ًجب نلى اإلاضكم جدضًض اإلابلغ الظي ٌهخبره ملبىال ألي فاعق بحن اإلابالغ اإلاسجلت واللُم اإلاىخكغة  -

والظي ما فىكه وحب نلُه وغو إحغاءاث الخضكُم لشغح هظه الخغحراث وحمو الهىاضغ اإلالىهت 

 .اإلاخهللت بدىاؾم هظه الخغحراث ؤو نضمه 

                                                           
 .11.10ص، ، هفـ اإلاغحو الؿابم ،الغشفت الىطىيت ملحافظي الحساباث  1
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ػو خحز الخىفُظ إحغاءاث  - وهىان إحغاءاث جدلُلُت هإصاة زالضت فُجب نلى اإلاضكم ؤن ًخطىع ٍو

ب مً نهاًت ؤنماٌ الخضكُم لدؿانضه في جإؾِـ زالضت نامت خٌى جىافم  ش كٍغ جدلُلُت في جاٍع

 .الىشىف اإلاالُت مو مهغفت للىُان 

ؤما باليؿبت لخدلُل هخائج ؤلاحغاءاث الخدلُلُت فهىضما جؤصي ؤلاحغاءاث الخدلُلُت باإلاضكم إلى جدضًض  -

 :مساؾغ لم ًخم اهدشافها بهض ، فاهه ًلضع غغوعة اؾخىماٌ إحغاءاث الخضكُم التي ؤصاها ب

 ؾلب مهلىماث مً ؤلاصاعة وحمو نىاضغ ملىهت مالئمت لخإهُض الغصوص التي جم الخطٌى نليها؛ 

  ت بالىكغ إلى الكغوف  .وغو إحغاءاث جضكُم ؤزغي حهخبر غغوٍع

اسخمشاسيت الاسخغالل  " 570"املعياس الجزائشي للخذكيم : الفشر الثاوي 

         باليؿبت لهظا اإلاهُاع ؾىداٌو شغخه شغخا مبؿؿا وهظا لخغؿُت بهؼ حىاهب اإلاهُاع 

 مجال جطبيم املعياس وواجباجه هحى املذكم   1/

 مجال جطبيم املعياس  1-1  

ت  ٌهالج اإلاهُاع التزاماث اإلاضكم في جضكُم الىشىف اإلاالُت اإلاخهللت بخؿبُم ؤلاصاعة لفغغُت اؾخمغاٍع

 .الاؾخغالٌ في إنضاص الىشىف اإلاالُت 

 فشضيت اسخمشاسيت الاسخغالل   2-1

ت الاؾخغالٌ ، ًفترع بىُان ما اهه مؿخمغ في وشاؾه في اإلاؿخلبل اإلاخىكو  - ًخم .خؿب فغضت اؾخمغاٍع

إنضاص الىشىف اإلاالُت لالؾخسضام الهام نلى ؤؾاؽ هظه الفغغُت ، باؾخثىاء الخاالث التي كض جيىن 

 لإلصاعة فيها هُت جطفُت الىُان ؤو وكف وشاؾه؛

ت الاؾخغالٌ ًىؿبم ؤًػا نلى هُاهاث اللؿام الهام التي ال جسػو  - اؾخسضام ؤلاصاعة لفغغُت اؾخمغاٍع

 ألخيام اللاهىن الخجاعي ؛

ت الاؾخغالٌ ، وهظا صون ؤن جلطغ نليها فلـ ، ؤن جىجم نً  - ًمىً للمساؾغ اإلاغجبؿت باؾخمغاٍع

 .خاالث جماعؽ فيها هُاهاث اللؿام الهمىمي ؤوشؿت عبدُت 

 مسؤوليت املذكم  3-1

ت  - ًجب نلى اإلاضكم حمو نىاضغ ملىهت وافُت ومالئمت مً احل جلضًغ صخت فغغُت اؾخمغاٍع

 الاؾخغالٌ اإلاىغىنت مً ؾغف ؤلاصاعة ؤزىاء إنضاص ونغع الىشىف اإلاالُت ؛

 .مهخبر او ال خٌى كضعة الىُان نلى مىاضلت اؾخغالله " نضم ًلحن"اؾخيخاج وحىص  -

ة يال ٌؿخؿُو اإلاضكم ؤن ًخيبأ بمثل هظه ألاخضار ؤو الكغوف اإلاؿخلبلُت ونلُه فان نضم وحىص ا -

ت الاؾخغالٌ ، وال ًمىً انخباعه للضعة الىُان  غ اإلاضكم لهضم الُلحن خٌى اؾخمغاٍع مالخكت في جلٍغ

 .نلى مىاضلت اؾخغالله 
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 الىاجباث املطلىبت  2/

  إحغاءاث جلُُم اإلاساؾغ وإحغاءاث ؤزغي 

 ًجب نلى اإلاضكم ؤن ًدضص إن (2) 315ث .ج.نىض ؤصاء إحغاءاث جلُُم اإلاساؾغ اإلاؿلىبت وفلا ٌ م -

واهذ هىان ؤخضار ؤو قغوف مً شانها ؤن جبهث بشً مهخبر خٌى كضعة الىُان نلى مىاضلت 

 اؾخغالله ؛

في خالت إطا لم ًخم الخلُُم بهض ، نلى اإلاضكم ؤن ًىاكش مو الاصعاة خٌى ألاؾباب التي مً زاللها  -

خدغي لها نً وحىص ؤخضار ؤو قغوف  ت الاؾخغالٌ ٍو  .حهتزم جؿبُم فغغُت اؾخمغاٍع

اسخخذام أعمال املذكيلين  " 610" املعياس الجزائشي للخذكيم: الفشر الثالث 

 ؾىداٌو في هظا اإلاؿلب ؤلاخاؾت بيل ماحاء في هظا اإلاهُاع

ٌهالج هظا اإلاهُاع الجؼائغي للخضكُم شغوؽ و فغضت اهخفام اإلاضكم الخاعجي مً ؤنماٌ الخضكُم الضازلي 

، ؤن وقُفت الخضكُم الضازلي بئميانها ؤن جيىن طاث صاللت لللُام 315ث .ج.اطا جبحن له ؾبلا ألخيام اإلاهُاع م

 .بمهمخه

 : الهالكت بحن وقُفتي الخضكُم الضازلي والخضكُم الخاعجي  -1

 بجب نلى اإلاضكم الخاعجي ؤن ًإزظ بهحن الانخباع ؤنماٌ اإلاضكم الضازلي ؛ -

إن وقُفت الخضكُم الضازلي لِؿذ مؿخللت نً الىُان مثلما هى مؿلىب مً اإلاضكم الخاعجي للخهبحر  -

 . نً عؤًه خٌى الىشىف اإلاالُت

 فئن ؤهضافه هي :  ألاهذاف من هزا املعياس -2

 جدضًض إمياهُت و إلى ؤي مضي، حؿخسضم ألانماٌ الخاضت للمضكلحن الضازلُحن؛ -

 .في خالت اؾخسضامها، جدضًض مضي مالئمت ؤنماٌ اإلاضكلحن الضازلُحن الخخُاحاث الخضكُم -

 الىاجباث املطلىبت  -3

 :نلى اإلاضكم الخاعجي جدضًض: جدضًض إمياهُت وامخضاص اؾخسضام ؤنماٌ اإلاضكلحن الضازلُحن  - ؤ

 اخخمالُت مالئمت ؤنماٌ اإلاضكلحن الضازلُحن الخخُاحاث الخضكُم؛ -

 مىغىنُت وقُفت الخضكُم الضازلي مً زالٌ مىكهه في الخىكُم، اللُىص اإلافغوغت ؛ -

لت)الىفاءة الخلىُت للمضكلحن الضازلُحن  - ً و زبرة، ؾٍغ  .(جيٍى

لُخمىً مً اؾخهماٌ ألانماٌ الخاضت للمضكلحن :  اؾخسضام ؤنماٌ اإلاضكلحن الضازلُحن الخاضت - ب

الضازلُحن، نلى اإلاضكم الخاعجي جلُُم و وغو خحز الخىفُظ إحغاءاث الخضكُم خٌى هظه ألانماٌ 

 :و جدخىي هظه ؤلاحغاءاث نلى. لخدضًض مالئمتها الخخُاحاجه الخاضت

 .الىكغ في إحغاءاث الخضكُم اإلاىغىنت مً ؾغف اإلاضكلحن الضازلُحن -
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اسخخذام أعمال خبير معين من طشف املذكم  "  620" املعياس الجزائشي للخذكيم: الفشر الشابع 

ٌهالج هظا اإلاهُاع واحباث اإلاضكم نىضما ٌؿخهحن بسبحر ًسخاعه لللُام بمغاكبت زاضت جخؿلب زبرة في 

الخبحر اإلاهحن مً ؾغف  وإن .مُضان آزغ غحر اإلاداؾبت والخضكُم، إغافت إلى هُفُاث ألازظ باؾخيخاحاث الخبحر

 .اإلاضكم هى شخظ ؾبُعي ؤو هُإة طوي زبرة في مُضان آزغ غحر اإلاداؾبت ؤو الخضكُم

مؿؤولُت اإلاضكم في عؤي الخضكُم ؤي  ًخدمل اإلاضكم وامل اإلاؿؤولُت في عؤي الخضكُم الظي ٌهبر نىه، و ال 

 . 1ًسففها اؾخسضامه ألنماٌ زبحر نُىه

 :ألهذاف جخحذد أهذاف هزا املعياس هي كالخاليا -1

 جدضًض الخاالث ؤًً ًلضع اإلاضكم غغوعة الاؾخهاهت بالخبحر الظي ؾُهُىه؛ -

جدضًض، إطا كغع اؾخسضام ؤنماٌ الخبحر الظي نُىه، ما إطا واهذ هظه ألانماٌ مالئمت الخخُاحاث  -

 .الخضكُم

 الىاجباث املطلىبت  -2

نىضما جيىن الخبرة في مُضان غحر اإلاداؾبت ؤًً ًيىن  :جلضًغ غغوعة الاؾخهاهت بسضماث الخبحر  - ؤ

ا لجمو الهىاضغ اإلالىهت اليافُت و اإلاالئمت، نلى اإلاضكم جدضًض إطا وان مً اإلاىاؾب  الخضكُم غغوٍع

 :كض ًيىن مً اإلاىاؾب الاؾخهاهت بسبر مً ؤحل . الاؾخهاهت بسضماث الخبحر الظي ٌهُىه

 الخطٌى نلى مهغفت ؤفػل للىُان و مدُؿه، بما فُه مغاكبخه الضازلُت، مساؾغ الازخالالث اإلاهخبرة؛ -

 حمو نىاضغ ملىهت وافُت و مالئمت ؤزغي؛  -

 .جدضًض و جلُُم مساؾغ الازخالالث اإلاهخبرة -

لخدضًض هظه ؤلاحغاءاث، نلى اإلاضكم ألازظ بهحن الانخباع : ؾبُهت، عػهامت وامخضاص إحغاءاث الخضكُم  - ب

 :الىلاؽ الخالُت

 ؾبُهت اإلاىغىم الظي هى مدل ؤنماٌ الخبحر؛ -

 مساؾغ الازخالالث اإلاهخبرة اإلاخهللت باإلاىغىم الظي هى مدل ؤنماٌ الخبحر؛ -

 . ؤهمُت ؤنماٌ الخبحر في إؾاع الخضكُم -

نلى اإلاضكم جلُُم ما إطا وان الخبحر الظي :  هفاءة، مهاعاث ومىغىنُت الخبحر اإلاهحن مً ؾغف اإلاضكم  - ث

ت بالىكغ إلى اخخُاحاث الخضكُم اإلاهاعاث و  .ؾُهحن ًمخلً الىفاءة، اإلاهاعاث و اإلاىغىنُت الػغوٍع

 .اإلاىغىنُت للخبحر اإلاهحن مً ؾغف اإلاضكم نً مطاصع مخىىنت

اهدؿاب اإلاهغفت مً مجاٌ الخبرة التي ًخمخو بها الخبحر اإلاهحن مً كبل اإلاضكم بخدضًض ؾبُهت ،  - ر

امخضاص وؤهضاف ؤنماٌ الخبحر مغاناة الخخُاحاث الخضكُم ، مو جلُُم مالئمت هظه ألانماٌ الخخُاحاث 

 .الخضكُم 

 

 

                                                           
 .11.10صالغغفت الىؾىُت إلادافكي الخؿاباث ، هفـ اإلاغحو الؿابم ،   1
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. 210،505،560،580ملاسهت معاًير الخذكيم الجزائشيت مع الذوليت راث أسكام   : املبحث الثالث 

.                      ؾىلىم بملاعهت ول مهُاع جضكُم حؼائغي مو مهُاع جضكُم صولي في ول مؿلب 

  210ملاسهت الخذكيم الجزائشي مع الذولي رو سكم : املطلب ألاول 

  210ملاعهت مهُاع الخضكُم الجؼائغي مو الضولي طو عكم : (1-3)الجضٌو عكم 

ششوط الخكييف " 210املعياس الذولي للخذكيم 

بالخذكيم  

اجفاق حىل أحكام  "210املعياس الجزائشي للخذكيم 

مهام الخذكيم  

يهضف هظا اإلاهُاع إلى وغو مهاًحر  : مجال الخطبيم

وجىفحر إعشاصاث لالجفاق بحن اإلاضكم والهمُل نلى 

شغوؽ الاعجباؽ بهملُت الخضكُم وهُفُت اؾخجابت 

اإلاضكم للؿلب الظي كض ًلضمه الهمُل لخغُحر 

شغوؽ الاعجباؽ إلى شغوؽ ًخىافغ فيها مؿخىي 

اكل مً الخإهُضاث هما يهضف إلى مؿانضة اإلاضكم 

في إنضاص زؿاب الاعجباؽ اإلاخهلم بخضكُم اللىائم 

مىً الاؾخهاهت بهظا ؤلاعشاص نلى  اإلاالُت ٍو

الخضماث طاث الطلت ألهه كابل للخؿبُم نليها إال 

اهه ًيىن مً اإلافػل إنضاص زؿاباث مىفطلت 

. لهظه الخضماث 

 

يهضف هظا اإلاهُاع إلى وغو شغوؽ  : مجال الخطبيم

لالجفاق بحن اإلاضكم وؤلاصاعة ؤو اإلاضكم وألاشخاص 

اللائمحن نلى الخىم في اإلاؤؾؿت خٌى ؤخيام مهام 

هما يهضف إلى مؿانضة اإلاضكم في إنضاص .الخضكُم 

عؾالت اإلاهمت اإلاخهللت بخضكُم الىشىف اإلاالُت 

سُت اليلُت ؤو الجؼئُت باإلغافت إلى اإلاهام  الخاٍع

. اإلالخلت

اإلاطاصكت مً الؿغفحن اإلاهىُحن نلى عؾالت اإلاهمت 

ألاولُت اإلاهضة كبل الشغوم في ؤنماٌ الفدظ 

. واإلاغاكبت

 

: محخىياث كخاب الخكليف 

 الهضف مً جضكُم البُاهاث اإلاالُت؛ -

 مؿؤولُت ؤلاصاعة نً البُاهاث اإلاالُت ؛ -

 هؿاق الخضكُم؛ -

غ ؤو ؤًت وؾُلت ؤزغي إلًطاٌ  - شيل الخلٍغ

 هخائج الخيلُف ؛

 .عؾالت جإهُض -

إغافت إلى طلً ًمىً جػمحن هخاب  -

 :الخيلُف ماًلي

جغجِباث مخهللت بخسؿُـ نملُت  -

 : محخىياث سسالت املهمت

 هضف وهؿاق جضكُم الىشىف اإلاالُت ؛ -

 مؿؤولُت مدافل الخؿاباث ؛ -

ً الاحخمانُحن للمؤؾؿت؛ -  مؿؤولُت اإلاؿحًر

م اإلاسطظ  - مسؿـ الخضزل والفٍغ

 للمهمت؛ 

 عؾالت الخإهُض؛ -

 ألاحهاب ؛ -

 عػهامت الفاجىعة والضفو ؛ -
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 الخضكُم؛

 ؾلب جإهُض شغوؽ الخيلُف ؛ -

 .ؤؾـ اخدؿاب ألاحهاب  -

إغافت إلى طلً ًمىً جػمحن هخاب 

: الخيلُف ماًلي

ً ؛ -  جغجِباث جخهلم باعجباؽ مضكلحن آزٍغ

 جغجِباث جخهلم باعجباؽ مضكلحن صازلحن ؛ -

. جغجِباث جخم مو اإلاضكم الؿابم -

: محخىياث كخاب الخكليف 

 الهضف مً جضكُم البُاهاث؛ -

غ ؤو ؤًت وؾُلت ؤزغي إلًطاٌ  - شيل الخلٍغ

 هخائج الخيلُف؛

 ؤؾـ اخدؿاب ألاحهاب ؛ -

 جغجِباث جخم مو اإلاضكم الؿابم  -

كض كغع اإلاضكم نضم  :إعادة الخكليف بالخذكيم

إعؾاٌ هخاب جيلُف حضًض في ول فترة ومو طلً 

فان الهىامل الخالُت ججهل مً اإلاىاؾب إعؾاٌ 

: هخاب حضًض

ؤي مؤشغ ًضٌ نلى ؤن الهمُل كض ؤؾاء  -

 فهم هضف وهؿاق الخضكُم ؛

 ؤًت حهضًل ؤو شغوؽ زاضت بالخيلُف ؛ -

ؤي حغحراث هام في ؾبُهت ؤو حجم  -

 ؤنماٌ الهمُل ؛

 .مخؿلباث كاهىهُت  -

 

: إغافت إلى طلً ًمىً جػمحن عؾالت اإلاهمت ما ًلي 

ً ؛ -  ؤخيام مخهللت بمشاعهت مضكلحن آزٍغ

 ؤخيام مخهللت بئشغان مضكلحن صازلُحن ؛ -

ألاخيام التي ًجب اجساطها مو اإلاضكم  -

 .الؿابم

 : محخىياث سسالت املهمت

 هضف وهؿاق جضكُم الىشىف اإلاالُت؛ -

 مؿؤولُت مدافل الخؿاباث ؛ -

ً الاحخمانُحن للمؤؾؿت؛ -  مؿؤولُت اإلاؿحًر

م اإلاسطظ  - مسؿـ الخضزل والفٍغ

 للمهمت؛

 .ألاحهاب  -

ًدضص اإلاضكم ؤزىاء جإصًخه  :الخذكيلاث املخكشسة

مهمخه إطا وان مً الػغوعي جظهحر بمدخىي عؾالت 

: اإلاهمت ؤو إناصة ضُاغتها الؾُما نىض

وحىص مؤشغاث جكهغ ؾىء جلضًغ ؤلاصاعة  -

 خُاٌ ؾبُهت وهؿاق جضزالث اإلاضكم؛

مىاحهت اإلاضكم إلاشاول زاضت لضي  -

 مباشغجه ألنماله ؛

وكىم خضر ؤو ؾلب مً الىُان ًخؿلب  -

. واحباث إغافُت مً ؾغف اإلاضكم 

 210 انخماصا نلى مهُاع الخضكُم الجؼائغي والضولي طو عكم:  اإلاطضع 
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ت مو الضولُت طاث ؤعكام:الفشر ألاول  "  210" جدلُل هخائج ملاعهت مهاًحر الخضكُم الجؼائٍغ

ً الضولي والجؼائغي فمً زالٌ  يهضف هظا الخدلُل إلى جىاٌو ول الىلاؽ التي جىاولىاها هال مً اإلاهُاٍع

ً ؤوضخا  : حضٌو اإلالاعهت الؿابم هالخل ؤن هال اإلاهُاٍع

 اهه ًجب جدضًض شغوؽ الاعجباؽ بهملُت الخضكُم وطلً لالجفاق بحن اإلاضكم وؤلاصاعة ؛ -

غ اإلاضكم ؛ -  الهىاضغ ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن ٌشملها جلٍغ

 .ؤلاحغاءاث التي ًجب ؤن ٌؿخلؼم بها اإلاضكم نىض إناصة الخيلُف بالخضكُم ؤي الخضكُلاث اإلاخىغعة -

،  16، 15،  14إال ؤن اإلاهُاع الجؼائغي فلض جىاٌو ول بىىص اإلاهُاع الضولي وكض ؤغاف إلى طلً الفلغاث عكم 

:  والتي جدىاٌو الاجفاق نلى إؾاع مهمت الخضكُم الخهاكضًت والتي جخمثل ؤهمها فُما ًلي  17

ال ًيبغي ؤن ًلبل مدافل الخؿاباث مهمت جضكُم الىشىف اإلاالُت إال نىضما ًخىضل إلى ؤن إؾاع  -

 مهمت الخضكُم الخهاكضًت الظي جخبىاه ؤلاصاعة ملبٌى ؛

بضون وحىص إؾاع ملبٌى ال ًيىن نىض ؤلاصاعة ؤؾاؽ إلاهمت الخضكُم الخهاكضًت وال ًيىن نىض  -

 1,مدافل الخؿاباث ملاًِـ مدضصة ومىاؾبت ٌؿدىض نليها جلُُمه للىشىف اإلاالُت للىُان 

 505ملاسهت معياس الخذكيم الجزائشي مع الذولي رو سكم : املطلب الثاوي 

 505ملاعهت مهُاع الخضكُم الجؼائغي مو الضولي طو عكم : ( 3-2) الجضٌو عكم

  الخأكيذاث   505املعياس الجزائشي للخذكيم  الخأكيذاث الخاسجيت   :  505املعياس الذولي للخذكيم

 الخاسجيت

ٌهالج هظا اإلاهُاع اؾخسضام : مجاٌ جؿبُم اإلاهُاع 

اإلاضكم إحغاءاث جإهُض زاعحُت للخطٌى نلى ؤصلت 

 واإلاهُاع 330الغكابت وفلا إلاخؿلباث اإلاهُاع الضولي 

 وال ٌهالج الاؾخفؿاعاث  500الضولي للخضكُم 

 .501واإلاؿالباث التي ٌهالجها اإلاهُاع الضولي للخضكُم 

ٌهالج هظا اإلاهُاع اؾخهماٌ : مجاٌ جؿبُم اإلاهُاع 

اإلاضكم إلحغاءاث الخإهُض الخاعحُت بهضف الخطٌى 

 .نلى ؤصلت مثبخت

: إجشاءاث الخأكيذ 

ًمىً اؾخهماٌ الخإهُضاث للخطٌى نلى ؤصلت 

 ٌ : خى

وحىص ؤو نضم شغوؽ وقغوف مشغنت ؤو غحرها  -

ل ، في الاجفاكُاث  مثل غماهاث ألاصاء ؤو جمٍى

 ؤو الترجِباث اإلابرمت مو ؤؾغاف زالثت ؛

عضض هفلاث لم ًخم الترزُظ فيها بهض مً  -

: إجشاءاث الخأكيذ 

ًمىً اؾخهماٌ الخإهُضاث للخطٌى نلى ؤصلت 

 ٌ  :خى

مهلىماث مىغىم الخإهُض ؤو الؿلب ،  -

هظلً عضُض الخؿاباث ، ميىهاتها ، آحاٌ 

الاجفاكُاث ،الهلىص  ؤو الهملُاث التي كض 

 جيىن ؤبغمتها اإلاؤؾؿت مً ؾغف آزغ؛
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هُت ؛  كبل الؿلؿت الدشَغ

ت ؤهلُت ألافغاص لخللي عواجب الخلانض -  .اؾخمغاٍع

ضة التي ًخم الخطٌى نليها مً مطضع  اإلاهلىماث اإلاٍؤ

ض مً  مؿخلل نً الهُئت الخاغهت للغكابت كض جٍؼ

الخإهُض الظي ًدطل نلُه اإلاضكم مً ألاصلت التي 

جخػمنها السجالث اإلاداؾبُت الضازلُت ؤو إكغاعاث 

وبظلً ٌهغف الخإهُض الخاعجي بإهه عص زؿي .ؤلاصاعة 

نلى اإلاضكم مً كبل ؾغف زالث في ضُغت وعكُت ؤو 

 .نً ؾغق وؾُـ الىترووي ؤو غحره

عضض هفلاث لم ًخم الترزُظ فيها بهض مً  -

 كبل ؤلاصاعة ؛

ت ؤهلُت الغحر لخللي عواجب  - اؾخمغاٍع

ت  .الخلانض ؤو مضفىناث ؾىٍى

اإلاهلىماث التي ًخم الخطٌى نليها مً مطضع مؿخلل 

ض مً  نً ؤلاصاعة غحر ضاصعة نً اإلاطضع الصخُذ جٍؼ

الخإهُض الظي ًدطل نلُه اإلاضكم مً ألاصلت التي 

جخػمنها إكغاعاث ؤلاصاعة ، وبظلً ٌهغف الخإهُض 

الخاعجي بإهه صلُل مثبذ ًخم الخدطل نلُه نً 

م عص زؿي مىحه إلى اإلاضكم مً ؾغف الغحر  .ؾٍغ

.  505 انخماصا نلى مهُاع الخضكُم الجؼائغي والضولي طو عكم : اإلاطضع 

  505جحليل هخائج ملاسهت معياس الخذكيم الجزائشي مع الذولي رو سكم : الفشر ألاول 

ً الضولي والجؼائغي فمً زالٌ  يهضف هظا الخدلُل إلى جىاٌو ول الىلاؽ التي جىاولىاها هال مً اإلاهُاٍع

ً ؤوضخا  : حضٌو اإلالاعهت الؿابم هالخل ؤن هال اإلاهُاٍع

 ول ؤلاحغاءاث الخإهُض التي ٌؿخلؼم بها مدافل الخؿاباث للخطٌى نلى ؤصلت مثبخت ؛ -

 إحغاءاث مدافل الخؿاباث في خالت عفؼ ؤلاصاعة الؿماح له بئعؾاٌ ؾلب الخإهُض ؛ -

 ؤلاحغاءاث في خالت نضم جللي الغصوص ؛ -

 ؤلاحغاءاث في خالت الغص نلى ؾلب الخإهُض اإلاؿخعجل ؛ -

 جلُُم ألاصلت اإلاثبخت ؤي ؤصلت الغكابت -

 والتي  3إال إن اإلاهُاع الجؼائغي فلض جىاٌو ول البىىص اإلاهُاع الضولي وكض ؤغاف إلى طلً حؼء في الفلغة 

 1.جىاٌو فيها شغح بؿُـ ألهىام الخإهُض الاًجابي والخإهُض الؿلبي 
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 560 ملاسهت معياس الخذكيم الجزائشي مع الذولي رو سكم: املطلب الثالث 

 560ملاعهت مهُاع الخضكُم الجؼائغي مو الضولي طو عكم  : )  3-3)الجضٌو عكم 

ألاحذار الالحلت  " 560" املعياس الجزائشي للخذكيم ألاحذار الالحلت  "  560"املعياس الذولي للخذكيم 

الغغع مً هظا اإلاهُاع هى  : مجال جطبيم املعياس

وغو مهاًحر وجىفحر إعشاصاث خٌى مؿؤولُت اإلاضكم 

ألاخضار )اإلاخهللت باألخضار الالخلت ،وان مطؿلح 

في هظا اإلاهُاع ٌؿخهمل لإلشاعة إلى ول مً  (الالخلت

ش  ألاخضار التي جكهغ بحن نهاًت الفترة اإلاالُت وجاٍع

غ  ش جلٍغ غ اإلاضكم والخلائم اإلاىدشفت بهض جاٍع جلٍغ

. اإلاضكم

ًخؿغق هظا اإلاهُاع إلى التزاماث  :مجال جطبيم املعياس

اإلاضكم اججاه ألاخضار الالخلت إلكفاٌ الخؿاباث في 

إؾاع جضكُم الىشىف اإلاالُت ،وان مطؿلح ألاخضار 

ش  ش الىشىف اإلاالُت وجاٍع الالخلت التي جكهغ بحن جاٍع

غه  ش جلٍغ غ اإلاضكم والتي نلم بها اإلاضكم بهض جاٍع . جلٍغ

: أحذار جلع لغاًت جلشيش املذكم 

نلى اإلاضكم اهجاػ ؤلاحغاءاث اإلاطممت  -

للخطٌى نلى ؤصلت إزباث وافُت ومالئمت 

غ  ش جلٍغ ض بان وافت ألاخضار لغاًت جاٍع جٍؤ

ت ؤو  اإلاضكم ، والتي كض جخؿلب إحغاء حؿٍى

ؤلافطاح ننها في البُاهاث اإلاالُت كض جم 

 حصخُطها ؛

إن إحغاءاث حصخُظ ألاخضار التي كض  -

ت ؤو ؤلافطاح ننها في  جخؿلب إحغاء الدؿٍى

البُاهاث اإلاالُت ،والتي ًخم اللُام بها في 

غ اإلاضكم  ش جلٍغ اكغب وكذ ممىً لخاٍع

جخػمً جضكُم ؤلاحغاءاث التي كامذ بها 

ؤلاصاعة بىغهها للخإهض مً ؤن ألاخضار 

. الالخلت كض شخطذ 

أحذار وكعذ بين جاسيخ الكشىف املاليت وجاسيخ 

 : جلشيش املذكم

مً واحب اإلاضكم وغو ؤلاحغاءاث اليافُت  -

بجمو الهىاضغ اإلاثبخت اليافُت واإلاالئمت التي 

مً شانها جدضًض ما إطا واهذ ألاخضار 

ش  ش الىشىف اإلاالُت وجاٍع الىاكهت بحن جاٍع

غ والتي جخؿلب ؤخضار حهضًالث  إضضاع الخلٍغ

 نلى الىشىف اإلاالُت ، كض جم جدضًضها ؛

إن إحغاءاث جدضًض ألاخضار التي كض جخؿلب  -

إحغاء حهضًالث في الىشىف اإلاالُت والتي ًخم 

ش  ش ممىً مىه لخاٍع اللُام بها في اكغب جاٍع

غ اإلاضكم جخػمً إصعان وافت ؤلاحغاءاث  جلٍغ

. اإلاىغىنت مً ؾغف ؤلاصاعة 

حلائم مكدشفت بعذ جاسيخ جلشيش املذكم وكبل 

  : إصذاس البياهاث املاليت

ال ًخدمل اإلاضكم ؤًت مؿؤولُت لللُام  -

بئحغاءاث ؤو لهمل ؤي اؾخفخاع ًخهلم 

غ اإلاضكم ؛ ش جلٍغ  بالبُاهاث اإلاالُت بهض جاٍع

غ  - ش جلٍغ نىض اؾالم اإلاضكم ، بهض جاٍع

اإلاضكم ولىً جم إضضاع البُاهاث اإلاالُت ، 

حلائم اعلم بها املذكم بعذ جاسيخ جلشيش الخذكيم 

:  إلى غاًت جاسيخ اعخماد الكشىف املاليت 

ال ًلؼم اإلاضكم باللُام بئحغاءاث الخضكُم  -

ش إضضاعه  نلى الىشىف اإلاالُت بهض جاٍع

غه ؛  جلٍغ

غه كبل  - نىض إنالم ؤلاصاعة اإلاضكم إضضاع جلٍغ

اإلاطاصكت نلى البُاهاث اإلاالُت ، بدضر مً 
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نلى واكهت كض جؤزغ بشيل حىهغي نلى 

البُاهاث اإلاالُت ، ًجب نلُه صعاؾت ما إطا 

 واهذ البُاهاث اإلاالُت في خاحت إلى حهضًل ،

في خالت نضم كُام ؤلاصاعة بخهضًل البُاهاث  -

اإلاالُت في قغوف ٌهخلض فيها اإلاضكم 

. بػغوعة الخهضًل 

غ ، ًجب  شاهه ؤن ًدضر حهضًالث نلى الخلٍغ

نلُه جدضًض ما إطا واهذ الىشىف اإلاالُت في 

 خاحت إلى حهضًل ؛

إطا لم حهضٌ ؤلاصاعة الىشىف اإلاالُت في  -

قغوف ٌهخبر اإلاضكم اهه مً الػغوعي اللُام 

بها ، اؾخىحب نلى اإلاضكم حغُحر عؤًه زم 

غه  . إعؾاٌ جلٍغ

 :  حلائم مكدشفت بعذ إصذاس البياهاث املاليت

 ال جلو نلى اإلاضكم بهض إضضاع البُاهاث اإلاالُت ؤًت 

مؿؤولُت لهمل ؤًت اؾخفؿاعاث جخهلم بظلً 

. البُاهاث اإلاالُت 

 :  حلائم اعلم بها املذكم بعذ وشش الكشىف املاليت

 ال ًلتزم اإلاضكم بإًت إحغاء جضقي نلى الىشىف اإلاالُت 

. بهض إشهاعها 

 .560انخماصا نلى مهُاع الخضكُم الجؼائغي والضولي طو عكم : اإلاطضع 

  560جحليل هخائج ملاسهت معياس الخذكيم الجزائشي مع الذولي رو سكم : الفشر ألاول 

ً الضولي والجؼائغي فمً زالٌ  يهضف هظا الخدلُل إلى جىاٌو ول الىلاؽ التي جىاولىاها هال مً اإلاهُاٍع

ً ؤوضخا مؿؤولُت اإلاضكم اإلاخهللت ب  : حضٌو اإلالاعهت الؿابم هالخل ؤن هال اإلاهُاٍع

غ اإلاضكم ؛ - ش جلٍغ ش الىشىف اإلاالُت وجاٍع  ألاخضار التي جلو بحن جاٍع

غ اإلاضكم وكبل إضضاع الىشىف اإلاالُت ؛ - ش جلٍغ  الخلائم اإلاىدشفت بهض جاٍع

 .الخلائم اإلاىدشفت بهض إضضاع الىشىف اإلاالُت  -

 والتي جىاٌو فيها  2إال ؤن اإلاهُاع الجؼائغي فلض جىاٌو ول البىىص اإلاهُاع الضولي وكض ؤغاف إلى طلً في الفلغة 

غ اإلاضكم  ش جلٍغ ش اإلاطاصكت نليها هظلً شغح لخاٍع ش إنضاص الىشىف اإلاالُت وجاٍع  1.شغح بؿُـ لخاٍع
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  580ملاسهت معياس الخذكيم الجزائشي مع الذولي رو سكم : املطلب الشابع 

 580ملاعهت مهُاع الخضكُم الجؼائغي مو الضٌو طو عكم  : (3-4)الجضٌو عكم 

الخصشيحاث "  580املعياس الجزائشي للخذكيم إكشاساث إلاداسة  "  580"املعياس الذولي للخذكيم 

الكخابيت  

الغغع مً هظا اإلاهُاع هى  : مجال جطبيم املعياس

وغو مهاًحر وجىفحر إعشاصاث خٌى اؾخسضام إكغاعاث 

ؤلاصاعة ، وإحغاءاث التي ًجب جؿبُلها نىض جلُُم 

وجىزُم إكغاعاث ؤلاصاعة وؤلاحغاء اإلاخسظ في خالت 

. عفؼ الاصعاة جلضًم ؤلاكغاعاث اإلاىاؾبت 

 

ٌهالج هظا اإلاهُاع إلؼامُت  : مجال جطبيم املعياس

داث الىخابُت مً ؾغف  جدطل اإلاضكم نلى الخطٍغ

. ؤلاصاعة في إؾاع الىشىف اإلاالُت 

: إكشاساث إلاداسة كذليل إزباث 

نلى اإلاضكم ؤن ًدطل نلى إكغاعاث زؿُت  -

مً الاصعاة خٌى ؤمىع هامت للبُاهاث اإلاالُت 

في خالت ًخهظع فيها وحىص ؤصلت إزباث ؤزغي 

 وافُت ؛

زالٌ نملُت الخضكُم جلىم الاصعاة بهمل نضة  -

إكغاعاث إلى اإلاضكم ؤما مً جللاء هفؿها ؤو بىاء 

نلى اؾخفؿاعاث مهُىت ، وفي خالت وىن هظه 

ؤلاكغاعاث جخهلم بإمىع هامت للبُاهاث اإلاالُت 

 :فان اإلاضكم ؾىف ًدخاج إلى 

  ؾلب ؤصلت إزباث مهؼػة مً مطاصع صازل

 ؤو زاعج اإلايشاة ؛

  ًجلُُم فُما إط واهذ ؤلاكغاعاث اإلالضمت م

ؤلاصاعة مهلىلت وجخىافم مو ؤصلت ؤلازباث 

ألازغي التي جم الخطٌى نليها ومً غمنها 

 .ؤلاكغاعاث ألازغي 

 

 

 

 

: جصشيحاث كخابيت كعىصش ملىع 

داث هخابُت  - نلى اإلاضكم ؤن ًدطل نلى جطٍغ

مً الاصعاة اإلاخهللت بالىشىف اإلاالُت في خالت 

 ًخهظع فيها وحىص نىاضغ ملىهت ؤزغي وافُت ؛

زالٌ نملُت الخضكُم جلىم ؤلاصاعة بهمل نضة  -

داث هخابُت إلى اإلاضكم ، وفي خالت وىن  جطٍغ

داث الىخابُت جخهلم بالىشىف  هظه الخطٍغ

 :اإلاالُت ، فان اإلاضكم ؾىف ًدخاج إلى 

  ؾلب نىاضغ ملىهت مً مطاصع صازل وزاعج 

 اإلايشاة ؛

  داث الىخابُت جلُُم فُما إطا واهذ الخطٍغ

اإلالضمت مً ؾغف الاصعاة جخىافم مو الهىاضغ 

 .اإلالىهت ألازغي 

داث الىخابُت اإلالضمت  - إطا واهذ الخطٍغ

مىاكػت للهىاضغ اإلالىهت ألازغي ، نلى 

اإلاضكم وغو إحغاءاث الخضكُم الالػمت 

مداولت مىه في خل هظه الخىاكػاث ، وإطا لم 

ًخم خل اإلاؿالت نلُه إناصة الىكغ في جلُُم 

الىفاءة ن الجزاهت ، ؤزالكُاث ؤو واحباث 

 .ؤلاصاعة 
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 :  العىاصش الشئيسيت إلكشاس إلاداسة

نىض ؾلب إكغاع ؤلاصاعة ، ًؿلب اإلاضكم ؤن  -

ٌهىىن الىخاب إلُه ، وان ًخػمً مهلىماث 

ىكو بشيل مىاؾب ؛ ؤعر ٍو  زاضت ، ٍو

غ  - ًؤعر هخاب الخمثُل ناصة بىفـ جلٍغ

الخضكُم ومو طلً وفي قغوف مهُىت فلض 

ًخم الخطٌى نلى إكغاع ؤلاصاعة مىفطل 

ًخهلم بمهامالث زاضت ؤو إخضار ؤزغي 

ش  زالٌ إحغاء نملُت الخضكُم ؤو في جاٍع

غ اإلاضكم  ش جلٍغ . الخم لخاٍع

 

: العىاصش الشئيسيت للخصشيحاث الكخابيت 

داث الىخابُت ، ًؿلب  - نىض ؾلب الخطٍغ

اإلاضكم إن حهىىن الغؾالت إلُه وان جخػمً 

مهلىماث زاضت ، وجؤعر وجىكو بشيل 

 مىاؾب ؛

داث الىخابُت ناصة ًيىن اكغب  - ش الخطٍغ جاٍع

غ اإلاضكم  ش جلٍغ  .او في هفـ جاٍع

 

 

 

 

 . 580انخماصا نلى مهُاع الخضكُم الجؼائغي والضولي طو عكم : اإلاطضع 

  580جحليل هخائج ملاسهت معياس الخذكيم الجزائشي مع الذولي رو سكم : الفشر ألاول 

ً الضولي والجؼائغي فمً زالٌ  يهضف هظا الخدلُل إلى جىاٌو ول مً الىلاؽ التي جىاولها هال مً اإلاهُاٍع

ً ؤوضخا  :  حضٌو اإلالاعهت الؿابم هالخل ؤن هال اإلاهُاٍع

داث  )ؤلاحغاءاث اإلاؿخلؼمت نلى اإلاضكم اجساطها نىض الخطٌى نلى إكغاعاث ؤلاصاعة  - الخطٍغ

 ؛(الىخابُت 

 مؿؤولُت اإلاضكم اججاه إكغاعاث ؤلاصاعة نىضما جيىن بمثابت صلُل إزباث ؛ -

 الهىاضغ الغئِؿُت إلكغاع ؤلاصاعة ؛ -

 .همىطج هخاب إكغاع ؤلاصاعة  -

1. إن اإلاهُاع الجؼائغي جىاٌو ول بىىص اإلاهُاع الضولي ولم جىً هىان ؤي إغافاث في هظا اإلاهُاع 
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: خالصت الفصل 

إن وحىص مهاًحر الخضكُم الضولُت نالُت الجىصة ومدضصة حهؼػ زلت مؿخسضميها ، فػال نم مؿانضتهم في 

جغشُض اللغاعاث اإلاخسظة بىاء نليها ، وال ًخدلم هظا إال بػغوعة جؿبُلها في مسخلف البلضان وانخماصها مً 

 .كبل اإلاضكلحن ومدافكي الخؿاباث والخبراء اإلاداؾبحن 

حهخبر مهاًحر الخضكُم الضولُت همىطج مً الػىابـ وألاخيام ، ججهلها طاث زطىضُاث جىفغص نً 

هكحراتها الخللُضًت ، إال ؤن البِئت التي جيشـ في قلها خخمذ نلى بهػها ؤن جخبىاها هإؾاؽ للخىم نلى 

. هىنُت الهمل الظي ًلىم به مؿخسضميها 

  

 

 

 

 

 

    

  

 



 

 

 الخاجمت الػامت 
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 الخاثمة العامة 

جىاٌو مىطىع بدثىا هرا دزاطت وجدلُل ألهم حىاهب ؤلاطاز الفىسي للمدافظت الخظاباث ومػاًيرها        

جم الخطسق بالدزاطت ئلى أهم خطساث وئحساءاث مهىت مدافظ الخظاباث ، مجظدًً مً خالٌ ذلً إلاا  هما 

ػُت ، ومً خالٌ دزاطدىا اإلاُداهُت خاولىا الىكىف  مػمٌى به في الىاكؼ اإلانهي الجصائسي مً كىاهين وأخيام حؼَس

غلى واكؼ اإلامازطت اإلاهىُت إلادافظ الخظاباث في الجصائس ، بىاططت البدىر التي كمىا بها واكخباض بػع 

 : ألاطئلت والخىازاث غلى فئت مً الخبراء ز مدافظين الخظاباث  جىصىا ئلى الىخائج والخىصُاث الخالُت 

 الاستنتاجات 

للد طػذ هره الدزاطت ئلى مػسفت واكؼ اإلامازطت اإلاهىُت في الجصائس مً خالٌ كُاض مدي جلُد مدافظي 

الخظاباث بلىاغد الظلىن اإلانهي وبمػسفت أطباب غدم السطا غً مدافظت الخظاباث في الجصائس وهرا مػسفت 

مصاغب مهىت مدافظ الخظاباث في الجصائس ، وكد جمىً الباخث وبػد اطالغه غلى حمُؼ ألادبُاث الػلمُت 

: الخاصت بمىطىع الدزاطت ،ومً خالٌ ئحسائه دزاطخه اإلاُداهُت بالخسوج باالطخيخاحاث الخالُت 

با مً وحهت هظس حمُؼ  -1 ئن مساحعي الخظاباث الخازحُين في الجصائس ، ًخلُدون وبؼيل غام جلٍس

 . الفئخين اإلاؼمىلت بالدزاطت بلىاغد الظلىن اإلانهي 

 هىان جظازب بين وحهت الىظس مظخخدمي البُاهاث اإلاالُت ، بما ًخص التزام اإلاساحػين بلاغدة  -2

الاجصاٌ باإلاساحؼ الظابم ، خُث ًسي اإلاساحػىن بأنهم ملتزمىن بخلً اللاغدة ، بِىما ًسي مظخخدمى 

 .البُاهاث اإلاالُت غىع ذلً 

س مهىت مدافظت الخظاباث في الجصائس جخطلب الخػسف غلى اإلاؼيل  وأطبابها  وطسق  -3 ئن مهمت جطٍى

غالحها ، وكد ظهس مً خالٌ البدث أن مدافظي الخظاباث في الجصائس ًىاحهىن في غملهم مصاغب 

 :مخػددة مجها

بي مخخصص  ًلىم  - ب اإلانهي اليافي للمداطبين بظظب غدم وحىد  مػهد جدٍز الىلص في الخدٍز

بُت لسفؼ هفاءة اإلاساحػين واإلاداطبين أًظا   .بدىظُم هدواث ودوزاث جدٍز

 .غدم مالئمت أحػاب اإلاساحػت مؼ حجم الػمل وزلل اإلاظإولُت في هثير مً ألاخُان  -

 طػف هظام السكابت الداخلُت لدي الؼسواث التي ًلىم اإلاساحؼ بمساحػت خظاباتها  -

 .الخىافع غير الؼٍسف بين مدافظي الخظاباث  -

 .غدم مىاهبت بػع أغظاء اإلاهىت للخطىزاث  الخلىُت في اطخخدام الخاطىب وهظم اإلاػلىماث  -

س مظخىي الىفاءة لدي أغظائها وجىمُت وجىزُم زوح الخػامل  - طػف دوز الىلاباث اإلاهىُت في جطٍى

 .بين أغظائها 

 جدوي مظخىي هفاءة مداطبي الؼسواث  -

 .غدم وحىد مػاًير مداطبُت مخػازف غلحها جالئم الىاكؼ الجصائسي  -

أن هىان أطباب غدم السطا غً مهىت مدافظت الخظاباث في الىاكؼ الجصائسي خُث ًمىً ذهس  -4

 :أهمها
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ب اإلانهي الخالي ال ًخىائم مؼ مهىت مدافظ الخظاباث  -  الخدٍز

 كصىز الىظام اإلاداطبي إلاػالجت بػع الظىاهس  -

 غدم  وحىد مػاًير مىخدة للػمل اإلاُداوي  -

 غدم اخخباز أداء اإلاهىُين خاصت في البىزصت  -

 اغخباز هخائج الػمل ئحساء كاهىوي  -

. افخلاد اإلاهىت لهُاول والُاث مهىُت مدددة  -

التوصيات 

مً خالٌ دزاطدىا للجىاهب اإلاخػددة للىاكؼ مدافظ الخظاباث  في الجصائس ، وهرا مً خالٌ دزاطت 

اللىاهين وألاخيام التي جدىم  وجىظم مهىت مدافظ الخظاباث في الجصائس ، وحد أن هره اإلاهىت الشالذ جدخاج 

س ختى ًسقى أداؤها ئلى اإلاظخىي اإلالبٌى ، وبالخالي مىاهبت الخطىزاث والخددًاث  اإلاػاصسة  د مً الخطٍى ئلى اإلاٍص

س مهىت مدافظ  التي جىاحهها الجصائس ، ألامس الري ًجػلها جلدم بػع الخىصُاث التي هسي بأنها مهمت في جطٍى

: الخظاباث وهي والخالي 

هىغُت اإلاساحػين بلىاغد الظلىن اإلانهي وخثهم اإلاظخمس والخمظً بها ، وذلً مً خالٌ غلد  -

بُت ووزغ الػمل التي جبصسهم بمصاًا جلً اللىاغد وبػىاكب غدم الالتزام بها   .الدوزاث الخدٍز

س مهازاث ومػازف اإلادافظين مً  - خث مياجب مدافظي الخظاباث غلى جىفير الفسص لخىمُت وجطٍى

 خالٌ بسامج الخػلُم اإلانهي اإلاظخمس ،

ػاث الخاصت بىاحباث وخلىق مدافظي الخظاباث مؼ الدؼدد في  - جفػُل اللىاهين والدؼَس

 .جطبُم الػلىباث السادغت غلى مً ًخالفها طىاء مً كبل اإلادافظين أو مً الؼسواث 

خماًت مدافظي الخظاباث وذلً مً خالٌ ئًجاد آلُت مػُىت جمىؼ مظخخدمحهم غً الاطخغىاء  -

 .غجهم دون ئبداء أطباب ذلً 

وطؼ اللىاهين واإلاػاًير بؼيل مظخمس وان ًخم مساحػتها للخأهد مً مىاهبتها للخغيراث في  -

 .اخخُاحاث  مدافظي الخظاباث 

 .الػمل غلى ئوؼاء لجان مدافظي الخظاباث في الؼسواث بأغظاء مظخلين  -

جفػُل غملُت الفدص الدوزي إلامازطاث مياجب مدافظي الخظاباث ، للىكىف غلى اإلاخالفين  -

 .للىاغد الظلىن اإلانهي ومػاكبتهم 

الػمل غلى جفػُل دوز الىلاباث بؼيل اهبر وئغطائها صالخُاث أهثر مما هي غلُه ، هظسا الجصالها  -

 .اإلاباػس بمدافظي الخظاباث الخازحين 

دغم اإلاىظماث اإلاهىُت الخاصت بمدافظت الخظاباث بدُث جيىن كادزة غلى غلد هدواث  -

س مدافظ الخظاباث وجىغُخه   .ومإجمساث تهخم بخطٍى
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 :أفاق الدراسة 

       ًمىً أن وؼير ئلى أن دزاطدىا هره ًمىً أن جيىن مسخلت جمهُدًت إلاىاطُؼ دزاطاث مظخلبلُت في مجاٌ 

الخبرة اإلاداطبُت وفي مجاٌ الخدكُم ولرا طىف هلترح حملت مً اإلاىاطُؼ ًمىً جىاولها مظخلبال والتي هساها 

 :مىملت لهرا البدث 

ت ،  - أن الدزاطت واهذ مدددة خُث جىاولذ ؤلاصدازاث ألاولى والثاهُت إلاػاًير الخدكُم الجصائٍس

 خُث ًبلى اإلاجاٌ مفخىخا أمام آخس ؤلاصدازاث ؛

ت للخدكُم ؛ -  دزاطت ملازهت بين مػاًير الدٌو ؤلاطالمُت للخدكُم ومػاًير الجصائٍس

 مدي جطبُم مدافظي الخظاباث والخبراء اإلاداطبين اإلاػخمدًً إلاػاًير الخدكُم ؛ -

س مػاًير الخدكُم في الجصائس لخدلُم الخىافم مؼ مػاًير الخدكُم الدولُت  -  .أهمُت جطٍى

د مً  ومً خالٌ دزاطدىا لىاكؼ مدافظ الخظاباث في الجصائس وحد أن اإلاهىت الشالذ جدخاج ئلى اإلاٍص

ػاث التي جىظم هره اإلاهىت ال حظخجُب إلاخطلباث اإلامازطت اإلاهىُت  س ، خُث أن اللىاهين والدؼَس الخطٍى

،باإلطافت ئلى أن مخخلف الهُئاث والىلاباث ال جلىم بدوزها هما ًجب وهرا غلى زأي اغلب مدافظي 

ادة مؼاول مدافظي الخظاباث  الخظاباث  و الخبراء ، وهرلً هلص جىظُم هره الهُئاث الري أدي ئلى ٍش

وفي ئطاز دزاطدىا لبِئت مدافظ الخظاباث في . واإلاتربصين غىض خل مؼاولهم والظهس غلى خماًت مصالخهم 

الجصائس ، خاصت مؼ دخىلها اكخصاد الظىق واهفخاخها غلى الاكخصاد الػالمي ودخٌى مػاًير الخدكُم 

ت التي لم جطبم في اإلاُدان ئلى خد آلان ، وان لىا غدة اكتراخاث وجىصُاث والتي مً ػانها أن جسفؼ مً  الجصائٍس

مظخىي اإلاهىت في الجصائس ، وجللل مً اإلاصاغب التي ًىاحهها لخللُص الفجىة بين مدافظي الخظاباث 

 .ومخخلف مظخخدمي اللىائم اإلاالُت 

وهأمل في ألاخير أن ٌظاهم بدثىا هرا ولى بالش يء الللُل في جدغُم البدث الػلمي ، خاصت أن الجامػت 

ت جفخلد ئلى هرا الىىع مً البدىر  و ئلى هرا الىىع مً خبراء مداطبين ومدافظي الخظاباث ، ولرا  الجصائٍس

غالجذ دزاطدىا  هره حاهب مهم مً حىاهب مدافظي الخظاباث غلى أمل أن جفخذ اإلاجاٌ لبدىر أخسي في 

اإلاظخلبل حػالج حىاهب أخسي مً هرا الىىع ، وان جللى هره اإلاهمت الاهخمام الىاطؼ مً كبل الباخثين 

إلبساشها للسأي الػام وئظهاز أهمُتها في دفؼ عجلت الخىمُت الاكخصادًت ، وفي ألاخير هسحى هللا أن ًيىن كد وفلىا 

 .في مػالجت هرا اإلاىطىع
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 الىخب : أوال 

ذ الشحىت ،جذكيم الحضاباث  .1 ، دار وائل ، عمان 1مذخل معاصر وفلا إلاعاًير الخذكيم الذوليت ،ط: أبو ٍز

2015. 

 .2009 دار صفاء ، عمان 1ؤلاطار الذولي ،ط: احمذ جمعت ، اإلاذخل إلى الخذكيم والخأهيذ الحذًث  .2

 .2011دار صفاء ، عمان ، 1وفلا للمعاًير الذوليت للخذكيم ، ط: احمذ جمعت ، اإلاذخل إلى الخذكيم والخأهيذ  .3

حامذ الغمري ، معاًير اإلاراجعت الذوليت ومذى إمياهيت اصخخذامها في جىظيم اإلامارصت اإلاهىيت باإلاملىت  .4

 .1994،ؤلادارة العامت للبحوث ، اإلاملىت العربيت الضعودًت ، 1العربيت الضعودًت ،ط

ت والعلميت ، ط: خالذ عبذ هللا ، علم الخذكيم الحضاباث  .5  .2000دار وائل ،بذون بلذ ،1الىاحيت الىظٍر

ت ،دار وائل ، بذون بلذ ،بذون صىت : خالذ عبذ هللا ، علم جذكيم الحضاباث  .6  .الىاحيت الىظٍر

 .2009دار الراًت ، ألاردن ، 1زاهرة جوفيم ، مراجعت الحضاباث والخذكيم ، ط .7

اإلافاهيم ألاصاصيت والياث الخطبيم وفلا إلاعاًير : صمير الصبان ، عبذ الوهاب هصر على ،اإلاراجعت الخارجيت  .8

 . 2002، الذار الجامعيت ، 1اإلاخعارف عليها واإلاعاًير الذوليت ،ط

ت اإلاراجعت والياث الخطبيم ، ط .9  .1990 الذار الجامعيت ، لبىان ، 1صمير الصبان ، هظٍر

ت اإلاراجعت والياث الخطبيم ،ط .10  . 2001الذار الجامعيت ،لبىان ،1صمير الصبان ، هظٍر

ت ،ط: غضان اإلاطارهت ،جذكيم الحضاباث اإلاعاصر  .11  .2009 ،دار اإلايضرة ، عمان ،2الىاحيت الىظٍر

مغاول - اإلاعاًير واللواعذ–ؤلاطار الىظري : محمذ الضراًا ، أصول وكواعذ اإلاراجعت والخذكيم الغامل  .12

 .2007، اإلاىخب الجامعي الحذًث ، لبىان ، 1الخطبيم العملي ،ط

 .2011، مصر ،1جحليل وإطار الخطبيم ، ط: محمود الىاغي ،دراصاث في اإلاعاًير الذوليت للمراجعت  .13

ت والعلميت ،ط .14  .2006،دار وائل ، عمان ، 3هادي الخميمي ، مذخل إلى الخذكيم مً الىاحيت الىظٍر

ت والخطبيم ،ط .15 خ ،مصر ، 1وليام جوماش ،امرصون هىيي ، اإلاراجعت بين الىظٍر  .1998، دار اإلاٍر

 1993 الجسائر – دًوان اإلاطبوعاث الجامعيت – بمضاعذة اإلاصالح الخلىيت لوزارة العذل –اللاهون الخجاري  .16

 184:  ص –

 البحوث العلميت : ثاهيا 

أمين مازون ، الخذكيم اإلاحاصبي مً مىظور اإلاعاًير الذوليت ومذى إمياهيت جطبيلها  في الجسائر ،ماجيضتر ،  .1

  .3،2011مغورة ،محاصبت وجذكيم ، الجسائر 

حضام الذًً حماوي ، الخذكيم اإلاحاصبي مً مىظرو اإلاعاًير الذوليت ومذى إمياهيت جطبيلها في الجسائر ،  .2

 .1،2011ماصتر ، غير ميغورة ، ماليت ومحاصبت ،صطيف ،

ماصتر ، غير ميغورة ، محاصبت وماليت ، ام / زهير بوعامت ، دور معاًير الخذكيم الذوليت في حوهمت الغرواث  .3

 .2014البواقي ، 
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صامي بً عاعور ، مذى مضاهمت معاًير الخذكيم الذوليت في جحضين عمليت الخذكيم اإلاحاصبي في الجسائر ،  .4

 .2015ماصتر ، ميغورة ، فحص محاصبي ، بضىرة ، 

لي ، الخىظيم اإلانهي للمراجعت ، دهخوراه ، غير ميغورة ، علوم اكخصادًت ،صطيف  .5  .1،2012عمر عٍر

 الخظاهراث العلميت : ثالثا

براق محمذ ، كمان عمر ، اثر ؤلاصالحاث على هييلت  اإلاىظماث اإلاهىيت في الجسائر ، مذاخلت ؤلاصالح  .1

ت وعلوم الدضيير وركلت ًومي    .2011 هوفمبر 30 و 29اإلاحاصبي في الجسائر ، وليت العلوم الاكخصادًت والخجاٍر

بً اعمارة مىصور وحولي محمذ ، الىظام اإلاحاصبي اإلاالي في مواجهت اإلاعاًير الذوليت للمحاصبت واإلاعاًير  .2

 . 2011 دٌضمبر 14و 13الذوليت للمراجعت ، ملخلى علمي دولي ، باجي مخخار ، عىابت ، ًومي 

صيذ محمذ ، بوعرارا عمط الذًً ، مياهت الىظام اإلاحاصبي اإلاالي الجسائري في ظل اإلاعاًير الذوليت للخذكيم  .3

 .2012 دٌضمبر 12 و 11ومهىت الخذكيم ، ملخلى دولي ، صعذ حلب ، البليذة ، ًمومي 

عطاء هللا الحضبان ، مذى حعامل مذكلي أهظمت جىىولوجيا اإلاعلوماث بمعاًير الخذكيم الذوليت الخاصت  .4

ت ألاردهيت ، اإلاؤجمر الثالث  ت اإلاعلوماث في البىون الخجاٍر " ببيئت أهظمت اإلاعلوماث للمحافظت على امً وصٍر

وليت العلوم –الخحذًاث وآلافاق اإلاضخلبليت –ألازمت اإلااليت العاإلايت واوعياصاتها على اكخصادًاث الذول 

ت واإلااليت ، جامعت ؤلاصراء الخاصت باالعتران مع وليت بغذاد للعلوم الاكخصادًت ًومي  ل 29 و 28ؤلاداٍر  افٍر

2009. 

 اللراراث : رابعا 

ت للخذكيم ، ركم  .1 ت الذًملراطيت الغعبيت ، وزارة اإلااليت ،ملرر ًخضمً اإلاعاًير الجسائٍر الجمهورٍت الجسائٍر

 .2016 فيفري 04، الجسائر ، 002

ت للخذكيم ، ركم  .2 ت الذًملراطيت الغعبيت ، وزارة اإلااليت ، ملرر ًخضمً اإلاعاًير الجسائٍر الجمهورٍت الجسائٍر

 .2016أهخوبر11، الجسائر ، 150

ت للخذكيم ،،ركم  .3 ت الذًملراطيت الغعبيت ،وزارة اإلااليت ،ًخضمً اإلاعاًير الجسائٍر  ، 23الجمهورٍت الجسائٍر

 .2017 مارش 15الجسائر ، 

  .08 – 91 مً اللاهون 3اإلاادة    .4

  .08 – 91 مً اللاهون 4اإلاادة   .5

 .08 – 91 مً اللاهون 6اإلاادة  .6

7. a Pratique de Commissariat aux Comptes en Algérie – N-E Saadi et A . Mazouz – édition SNC – P : 27 - 
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 الجرائذ واإلاجالث العامت : خامضا 

ت ، العذد  .1 ذة الرصميت للجمهورٍت الجسائٍر  . 2011فيبراًر  02اإلاؤرخت في 07الجٍر

عبذ هللا بامغموظ ، جطبيم معاًير الخذكيم ، مجلت اإلاحاصب اللاهووي ، الًمً ، العذد الخاصع ، مارش  .2

2010. 

ذة الرصميت ركم  .3   .1991 ماي 1 لـ 20الجٍر

س خذماث الخأهيذ ، مجلت دراصاث محاصبيت وماليت ، وليت  .4 واظم حضين ، دور معاًير الخذكيم الذوليت في حعٍس

 .23،2013بغذاد العلوم الاكخصادًت ، العذد 

 اإلاواكع الالىتروهيت : صادصا 

 الاجحاد الذولي للمحاصبين ، ماهي معاًير  اإلاراجعت الذوليت  .1

https://Mouhasaba.3ouloum.orgt/t89-topic 

  http ;//www.bayt.com/ar/specialties/q/195506 ,2017/04/02  .2        

 : اإلالابالث الشخصيت : صابعا 

 .(ملابلت شخصيت )بً جبور عبذ اللادر ، مىخب الخبرة اإلاحاصبيت ،خبير محاصب محافظ الحضاباث ، .1

 ملابلت شخصيت)مرحوم محمذ الحبيب ، مىخب الخبرة اإلاحاصبيت ، خبير محاصب محافظ الحضاباث ، .2

 .مضخغاهم– جامعت عبذ الحميذ ابً بادٌط )دهخور جامعي)

 

 

https://mouhasaba.3ouloum.orgt/t89-topic


: امللخص 

هظسا ألهميت مهنت محافظ الحساباث حسص املشسع الجصائسي كل الحسص غلى الخنظيم الجيد لها ، ليكىن 

 املخػلم باملهنت محل الدزاست والغي هرا اللاهىن 1991 الصادز سنت 08-91أداؤها جيدا ، وهرا ما جاء في اللاهىن 

 . 2010 جىان 29 املإزخ في 01-10باللاهىن 

حػيين محافظ الحساباث من بين املهنيين املػخمدًن واملسجلين في الغسفت الىطنيت ملحافظي الحساباث ، من 

طسف الجمػيت الػامت أو الجهاش املكلف باملداوالث بػد مىافلتها كخابيا ،ال ٌػفي وجىد هياكل داخليت للمساجػت، 

ًمكن ملحافظ الحساباث الاطالع في أي وكذ وفي .الشسكت أو الهيئت من إلالصاميت اللاهىهيت لخػيين محافظ الحساباث 

غين املكان غلى السجالث املحاسبيت واملىاشهاث واملساسالث واملحاطس ، وبصفت غامت كل الىثائم والكخاباث الخابػت 

للهيئت أو الشسكت ًمكنه كرلك أن ًخطلب من الخابػين للشسكت أو غلى كل الخىطيحاث واملػلىماث ، وان ًلىم بكل 

الخحليلاث التي ًساها الشمت وله أن ًطلب من كل ألاجهصة املإهلت الحصىل في ملس الشسكت غلى مػلىماث جخػلم 

لدم اللائمىن باإلدازة في الشسكاث كل سنت  أشهس  (06)بمإسساث مسجبطت بها أو مإسساث أخسي لها غالكت مػها ، ٍو

غلى ألاكل ملحافظ الحساباث كشفا محاسبيا ، ٌػد حسب مخطط الحصيلت والىثائم املحاسبيت التي ًنص غليها 

اللاهىن ؛كما ٌػلم محافظ الحساباث كخابيا في حالت غسكلت ممازست مهمخه هيئاث الدسيير كصد جطبيم أحكام 

. اللاهىن الخجازي 

كما جطسق املشسع ئلى املسإولياث التي ًخحملها املنهي ، هديجت خطا أو مخالفت ، كما بين الػلىباث الخأدًبيت التي كد 

ًخػسض لها ، ئذ كد ًخػسض لها ، كد ًخػسض ملسإوليت مدهيت جساء حسببه في أطساز للشسكت أو للغير كم ًخػسض 

 فمن خالل .ملسىوليت جنائيت غن كل خطا جصائي وذلك من باب السدع وفسض الصسامت في الػمل واحترام اللاهىن 

 و مػاًير الخدكيم ISAدزاسدنا حاولنا ئللاء الظىء غلى أهم الجىاهب التي جمس املهنت منها مػاًير الخدكيم الدوليت 

ت  ت التي جبنتها NAAالجصائٍس  ، فكاهذ النديجت بخطىز الخدكيم في الجصائس وهرا باالحساق مؼ مػاًير الخدكيم الجصائٍس

. الجصائس 

ت للخدكيم - الغسفت الىطنيت ملحافظي الحساباث –محافظ الحساباث  :  الكلمات الافتتاحية –املػاًير الجصائٍس

. مػاًير الخدكيم  الدوليت 

Résumé : 

A l’instar  de  son  homologue  français , le législateur  algérien  a adopté  une politique  claire  vis-à- 

vis  de la  certification  des  comptes  par  la création  d’un  professionnel  qui  à  pour  mission  de  veiller  à 

ce que les  comptes  de  la  société  donnent  l’image  fidèle  de  la situation  réel  de  cette  dernière, il s’agit 

de profession dérager  une loi 08-91 et 01-10. 

Ce  professionnel  de  chiffre  est  chargé  de  certifier  et approuvé  les  comptes  de la société  ainsi 

d’établir  des  rapports . et  enfin  il  est  tenue  d’informer  les  actionnaires  de toutes  informations  

concernant  la  gestion  de  la société  il et tenue  aussi  de  révéler  les  faits  délictueux  au  procureur  de  la 

république  causé à  un  tiers  comme  il  est  responsable  devant  le  conseil  nationale  d’experts 

comptable , commissaires  aux  comptes  et  comptable  argées  de  toutes  fautes  disciplinaire. 

A travers cette étude , nous avons essayé de mettre une vision  sur les aspects les plus importants de 

ce métier tels que les normes audites internationales ISA et les normes audites algériennes NAA, 

A la fin on a  réaliser un bon développement en Algérie,  grâce à l’audit .  

Les mots clés : commissaires aux comptes – la chambre nationale des commissaires aux comptes-les 

normes d’audit internationales- les normes d’audit algérienne .      


