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  أ
 

  :اإلالدمت العامت

أصي الخُىع اإلاؿخمغ في اليكاٍ الا٢خهاصي و الاظخماعي ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ئلى ئخضار حٛحراث َاةلت في مجاالث      

٣ت واضخت في الغ٢ابت و اإلاغاظٗت، و ل٣ض جُىعث ئظغاءاث و ٖملُا ث اإلاغاظٗت الضازلُت مً أؾالُب مسخلٟت ازغ بٍُغ

 .اإلاغاظٗت الخ٣لُضًت ئلى ألاؾالُب الخضًشت اإلاىبش٣ت مً الجمُٗاث اإلاهىُت في الىالًاث اإلاخدضة و اعوبا 

ئن ئصاعاث البىى٥ هي أ٦ثر اإلاإؾؿاث اخخُاظا ئلى جُب٤ُ ئظغاءاث اإلاغاظٗت الضازلُت و ٤ٞ ما جٟغيه اإلاٗاًحر      

يها اإلاىٓماث اإلاهىُت الٗاإلاُت)لجىت باػ٫(، وهي الجهت اإلاٗىُت بالغ٢ابت ٖلى البىى٥ في مسخل٠ الضولُت و التي ههذ ٖل

صو٫ الٗالم، و ٦ظل٪ ٌٗخبر هٓام الغ٢ابت الضازلُت أخض أَم ؤلاظغاءاث التي جخسظَا البىى٥ في مىاظهت اإلاساَغ و الخض 

ُت و ًخم جُب٣ُه مً ٢بل ألاٞغاص و ؤلاصاعة ٌك٩ل خماًت منها، خُض أن وي٘ هٓام ع٢ابت صازلُت ًمخاػ بال٨ٟاءة و الٟٗال

ُٗت  ٣لل اخخمالُت الخٗغى لها ئلى أصوى خض مم٨ً َظا ،٢ض أولذ الجهاث الدكَغ اإلاإؾؿت مً اإلاساَغ التي جىاظهها، ٍو

ما٫ و اإلاىٓماث الضولُت مىيٕى الغ٢ابت الضازلُت اَخماما بالٛا،خُض ويٗذ لجىت باػ٫ اإلاُٗىت بالغ٢ابت ٖلى أٖ

لبذ مً البىى٥ الالتزام به، ٦ما و ع٦ؼث البىى٥ في مسخل٠ الضو٫  البىى٥ ئَاعا لخ٣ُُم أهٓمت الغ٢ابت الضازلُت ، َو

ٗاث و ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للٗمل اإلاهغفي   .ٖلى َظا اإلاىيٕى مً زال٫ الدكَغ

ىها بمضي ٞٗالُت و هجاٖت       الجهاػ اإلاهغفي للضولت و مضي وأنبذ هجاح الىٓام الا٢خهاصي في الى٢ذ الخايغ مَغ

ت مً اإلا٣ىماث اإلاداؾبُت و  ل الخىمُت الا٢خهاصًت الكاملت،و ٌٗخبر هٓام الغ٢ابت الضازلُت مجمٖى ٢ضعجه ٖلى جمٍى

ُت و اإلاالُت و التي  ت و التي جسخل٠ بضوعَا مً وخضة ا٢خهاصًت ألزغي. وزانت ئطا حٗل٤ ألامغ باإلاإؾؿاث اإلاهٞغ ؤلاصاٍع

ان ال ٘ حٗخبر قٍغ يكاٍ الا٢خهاصي إلاا ج٣ىم به مً صوع َام في حٗبئت اإلاضزغاث و ج٣ضًم الضٖم الالػم للمكاَع

ت و اإلاداؾبُت و  ت،و َى ما ٌؿخىظب هٓام ع٢ابت صازلُت ٞٗا٫ و ؾلُم ًدُِ بمسخل٠ الجىاهب ؤلاصاٍع الاؾدشماٍع

  .ٖامت اإلاالُت،لًمان اؾخ٣غاع الىٓام اإلاهغفي بهٟت زانت و الىٓام الا٢خهاصي بهٟت

 :و مً َىا هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت 
ل ٢غوى مؿخٛاهم ٠ُ٦ حؿاَم اإلاغاظٗت الضازلُت في جدؿحن ٢ضعة و٧الت ال٣غى الكٗبي الجؼاةغي  لخمٍى

 الاؾدشماع؟

ُت الخالُت  ت هُغح ألاؾئلت الٟٖغ ٍغ   :و اهُال٢ا مً ؤلاق٩الُت الجَى

 هٓام الغ٢ابت الضازلُت؟ ماهي اإلاغاظٗت الضازلُت و ألاصواث اإلاالةمت لضعاؾت 

 ما الٗال٢ت بحن اإلاغاظٗت الضازلُت و الغ٢ابت الضازلُت؟ -

  ؟َل اإلاغاظٗت الضازلُت ٖلى مىذ ال٣غوى يمان للخ٣لُل مً اإلاساَغ البى٨ُت في ال٣غى الكٗبي الجؼاةغي  - 

٣ا آللُاث مىذ ال٣غوى؟-  ت ٞو  ما مضي جُب٤ُ اإلاغاظٗت الضازلُت في البىى٥ الخجاٍع
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  ب
 

ُت هداو٫ بىاء الٟغيُاث الخالُتو   :إلاٗالجت ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت و ألاؾئلت الٟٖغ

  .ج٣ىم ٞٗالُت اإلاغاظٗت الضازلُت أؾاؾا ٖلى ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت -

ًخى٠٢ هجاح ٖملُت اإلاغاظٗت الضازلُت ٖلى ال٨ٟاءة الٗلمُت للمغاظ٘ و ئجبإ مجمىٖت مً اإلاٗاًحر اإلاخ٤ٟ  - 

  .ٖليها

الغ٢ابت و اإلاغاظٗت الضازلُت ٖلى مىذ ال٣غوى يمان للخ٣لُل مً اإلاساَغ البى٨ُت و خض مً أزاع اإلاساَغ ئلى  - 

 أصوى خض مم٨ً.

  :جددًد إطاز الدزاطت

 وجخمشل في الخضوص الؼمىُت واإلا٩اهُت ٧الخالي

 0213الخضوص الؼمىُت: ٩ٞاهذ الضعاؾت زال٫ ؾىت  •  

 .الكٗبي الجؼاةغي و٧الت مؿخٛاهم الخضوص اإلا٩اهُت: ببى٪ ال٣غى •

 : مبرزاث اخخُاز اإلاىطىع

 : حٗىص أؾباب ازخُاع اإلاىيٕى ئلى ألاؾباب الخالُت 

 اإلاُى٫ الصخص ي ئلى اختراٝ مهىت اإلاغاظٗت الضازلُت والعجباَه بالخسهو.• 

إل ٖلى اإلاغاظٗت الضازلُت إلاىذ ال٣غوى في البى٪. •   بت في الَا  الٚغ

ت بؿبب خضازهها،وحؿلُِ الًىء ٖليهاال٠ًٗ الظي حٗ •  ه ججغبت اإلاغاظٗت في مإؾؿاجىا الجؼاةٍغ   . ٞغ

 .ئزغاء اإلا٨خبت الجامُٗت بمشل َظٍ اإلاىايُ٘• 

 :أهداف الدزاطت

 جخمشل أَضاٝ َظٍ الضعاؾت ُٞما ًلي: 

  . حؿلُِ الًىء ٖلى بٌٗ اإلاٟاَُم بمغاظٗت الضازلُت • 

ُت وئبغاػ الضوع الظي جلٗبه في جدؿحن مغصوصًت مىذ ال٣غوى البى٨ُت في الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ اإلاغاظٗت الضازل  •

 البىى٥

ئْهاع خاظت اإلاإؾؿاث البى٨ُت ئلى هٓام ع٢ابي صازلي ٌؿاٖضَا في ٦ك٠ الى٣اةو في ٖملُت اجداص ال٣غاع  • 

لي ومً جم جصخُدها  .الخمٍى
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  ت
 

 :أهمُت الدزاطت

  : ج٨مً أَمُت الضعاؾت في

ت وع٢ابُت ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖنهامداولت ئبغاػ أَمُ  • ا ٦أصاة ئصاٍع   . ت اإلاغاظٗت الضازلُت باٖخباَع

ئْهاع ٞٗالُت ٧ل مً اإلاغاظٗت الضازلُت و هٓام الغ٢ابت الضازلُت في صٖم الدؿُحر الجُض للبىى٥ مً زال٫   •

  ج٣ضًم ئعقاصاث إلاخسظي ال٣غاعاث.

ت و اإلاخمشلت في ال٣غى حصخُو وا٢٘ اإلاغاظٗت الضازلُت إلاىذ ال٣غوى البى٨• ُت في اإلاإؾؿاث الى٣ضًت الجؼاةٍغ

 مؿخٛاهم.الكٗبي الجؼاةغي و٧الت 

 مىهج البدث وألادواث اإلاظخخدمت:

مً أظل ؤلاظابت ٖلى الدؿاؤالث اإلاُغوخت وازخباع صخت الٟغيُاث، اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىنٟي      

، أما ألاصواث اإلاؿخسضمت في   الضعاؾت والخدلُل ٞخمشل في اإلا٣ابلت واإلاالخٓت.الخدلُلي لضعاؾت اإلاىيٕى

ً في مُضان اإلاغاظٗت وال٣غوى       مغظُٗت الباخض وجمشلذ في ال٨خب واإلاظ٦غاث الىاججت ًٖ اظههاص اإلا٨ٍٟغ

ا مً اإلادايغاث واإلاضازالث والىضواث واإلالخ٣ُاث، و٦ظا بٌٗ اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت  حَر البى٨ُت، الغؾاةل ، ٚو

 .٢ت واَخمام باإلاىيٕىالتي لها ٖال

  الصعىباث الدزاطت:

  : ومً أَم َظٍ الهٗىباث

غ الى٢ذ ال٩افي ٖلى ظم٘ اإلاٗلىماث •   ٖضم جٞى

لم هخم٨ً مً الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ال٩اُٞت مً البى٪ بؿبب أن و٧الت مؿخٛاهم ٕٞغ لِـ لها نالخُاث  •

 . اجساط ٢غاعاث مىذ ال٣غوى

 :هُيلت البدث

إلق٩الُت التي ٢مىا بُغخها و ل٩ي هخد٤٣ مً الٟغيُاث،٢مىا بخ٣ؿُم البدض ئلى زالزت إلًجاص خل ل     

 :ٞهى٫ وهي ٧الخالي

اع الىٓغي و      اإلاٟاَُمي للمغاظٗت الضازلُت والغ٢ابت والظي بضوعٍ ًى٣ؿم ئلى زالزت  هاو٫ الٟهل ألاو٫ ؤلَا

الشاوي: مضزل ئلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت ،  ، اإلابدض ألاو٫ : مضزل ٖام للمغاظٗت الضازلُت ، اإلابدضباخضم

 .اإلابدض الشالض : ٖال٢ت الغ٢ابت الضازلُت م٘ اإلاغاظٗت

ُما ًسو الٟهل ال      ٞخُغ٢ىا ُٞه لضعاؾت اإلاغاظٗت الضازلُت في البىى٥ مً زال٫ جىاو٫ ماَُت  شاويٞو

ت  زال٫ ئبغاػ أَم الٗىامل اإلاإزغة في ئًًاح ئظغاءاث مىذ ال٣غوى البى٨ُت مً زم اهخ٣لىا ئلى البىى٥ الخجاٍع
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  ث
 

مىذ ال٣غوى و اإلاساَغ التي جخٗغى لها البىى٥ ٖىض مىدها لها، زم اهخ٣لىا للغ٢ابت ٖلى ٖملُاث ال٣غوى و 

ال٣غى و أزحرا جدضًض بغهامج مهمت  َظا بالخُغ١ ئلى اإلاغا٢بت البى٨ُت إلاساَغ ال٣غوى ج٣ُُم و حؿُحر مساَغ

 اإلاغاظٗت.

لض: الظي جىاولذ الضعاؾت اإلاُضاهُت لضوع الغاظٗت الضازلُت في مىذ ال٣غوى في بى٪ ال٣غى الٟهل الشا      

٣ت وألاصواث اإلاؿخسضمت في صعاؾت الخالت مؿخٛاهم الكٗبي الجؼاةغي و٧الت  وفي اإلابدض ألاو٫ جُغ٢ىا ئلى الٍُغ

ىا مً زاللها أَم الىخاةج أما اإلابدض الشاوي ٩ٞان لٛغى هخاةج الضعاؾت واإلاىا٢كت، أما الخاجمت ٣ٞض ٖغي

والخىنُاث اإلاخىنل ئليها مً الضعاؾت.
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 :جمهُد

ت وؾُلت ل٨ك٠ ألازُاء والاهدغاٞاث الى ج٣لُل مً مساَغ       حٗخبر اإلاغاظٗت الضازلُت في البىى٥ الخجاٍع

أهٓمت الغ٢ابت الضازلُت َى ٦ك٠ ٧ل ألازُاء، والاهدغاٞاث والٗمل  ٖملُت مىذ ال٣غوى ، ٞأؾاؽ وي٘

ٖلى جصخُدها وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة مً َٝغ اإلاإؾؿت، حٗمل ٖلى ٞدو وج٣ُُم ألاوكُت التي ج٣ىم 

ها  ت مً َٞغ بها اإلاإؾؿت، وطل٪ بخ٣ُُم أهٓمت الغ٢ابت الضازلُت الؾخسغاط مضي جُب٣ُها لإلظغاءاث اإلاىيٖى

اوالتي ًم   . ٨ً لها أن جمـ باؾخ٣غاَع

 زالزت مباخض:ومً َىا اعجأًىا أن ه٣ؿم الٟهل ئلى      

اع الىٓغي واإلاٟاَُمي للمغاظٗت الضازلُت والغ٢ابت  الٟهل ألاو٫:ؤلَا

 اإلابدض ألاو٫: مضزل ٖام للمغاظٗت الضازلُت

 اإلابدض الشاوي: مضزل ئلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت

 بت الضازلُت م٘ اإلاغاظٗت اإلابدض الشالض:ٖال٢ت الغ٢ا
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: مدخل عام للمساحعت الداخلُت  اإلابدث ألاٌو

ت التي جخمشل في الاخخٟاّ        حٗخبر ئصاعة اإلاإؾؿت هي اإلاؿإولت ًٖ ئٖخماص الًىابِ اإلاداؾبُت و ؤلاصاٍع

خماص ٖليها، و بدىُٟظ الٗ ملُاث ب٨ٟاءة م٣ٗىلت، باإلاىظىصاث، و بخهمُم السجالث اإلاالُت بهىعة جم٨ً مً الٖا

 .اإلاغاظٗت الضازلُت باالؾخٗاهت باصاعة و َظا و جخم٨ً الاصاعة ٖاصة مً جىُٟض مؿإولُاتها

: مفهىم اإلاساحعت الداخلُت وأهىاعها اإلاطلب ألاٌو  

: مفهىم اإلاساحعت الداخلُت  الفسع ألاٌو

٠ للمغاظٗت الضازلُت َى الخٗٝغ الهاصع مً مٗهض اإلا       ٩ي ٣ٞض و ٌٗض أو٫ حٍٗغ غاظٗحن الضازلُحن ألامٍغ

ما٫ إلاغا٢بت الٗملُاث اإلاداؾبُت  ظاء ُٞه أن اإلاغاظٗت الضازلُت هي وكاٍ ج٣ُُمي مؿخ٣ل ًىظض في مىٓمت ألٖا

الظُت لإلصاعة، صازل الخىُٓم لل٣ُام  و اإلاالُت و الٗملُاث ألازغي، مً أظل ج٣ضًم زضماث و٢اةُت ٖو

ت بها بضعظت ٖالُ حر الخدلُل و الخ٣ُُم و الخىنُاث و باإلاؿإولُاث اإلاىَى ٤ جٞى ت مً ال٨ٟاءة و طل٪ ًٖ ٍَغ

 اإلاكىعة و اإلاٗلىماث التي جخٗل٤ باألوكُت التي جخم مغاظٗهها.

ذ اإلاغاظٗت الضازلُت ٖلى أنها خل٣ت مً الخال٢اث الغ٢ابت الضازلُت و أصاة في ًض ؤلاصاعة حٗمل ٖلى       ٞغ ٖو

 1 خى٫ ؾحروعة الٗملُاث اإلاداؾبُت و اإلاالُت و الٗملُاث الدكُٛلُت ألازغي. ؤلاصاعة باإلاٗلىماث اإلاؿخمغة مض 

ها      ُٟت مؿخ٣لت للخ٣ُُم » ETIENNE» و ٖٞغ  ٖلى انها "اإلاغاظٗت الضازلُت ٖلى أنها ج٩ىن صازل اإلاإؾؿت ْو

ت الٗامت"  2الضوعي لهالح اإلاضًٍغ

 Institut Française De L ’audit Et DuInterne Contrôle  أما اإلاٗهض الٟغوس ي للمغاظٗت و الغ٢ابت الضازلُت     

IFACI  يهضٝ ئلى ئُٖاء اإلاىٓمت الًماهاث ال٩اُٞت خى٫ صعظت الخد٨م في الٗملُاث و ئُٖاء ههاةذ مً أظل

 و التي حؿاَم في زل٤ ٢ُمت مًاٞت. ال٣ُام بالخدهِىاث الالػمت

اة٠ و الضواةغ و ا      لٗملُاث، ٞمً زال٫ اإلاغاظٗت الضازلُت ًخم مغاظٗت و ٣ًخهغ ٖملها ٖلى مسخل٠ الْى

اة٠ مً أظل ال٣ُام بالخدؿِىاث الالػمت للىنى٫ لخُب٤ُ ظُض لؿُاؾاث و ؤلاظغاءاث  ٖملُاث مسخل٠ الْى

 الىخضة. اإلاخبٗت في 

 .٦ما حؿاٖض اإلاإؾؿت ٖلى الىنى٫ لألَضاٝ اإلاؿُغة بك٩ل مىٓم ومنهجي     

و ع٢ابت اإلاإؾؿت و ئُٖائها ا٢تراخاث  Management des Risque اعة اإلاساَغو حٗخبر َظٍ ٦اظغاءاث إلص     

  .مً أظل جضُٖم ٞٗالُهها

                                                           

ت و الخُب٤ُ " ، الضاع الجعبد الفخاح مدمد الصخً ، مدمد هاجي دزوَؽ ،"   1223 0امُٗت ، ال٣اَغة ،ماإلاغاظٗت بحن الىٍٓغ  1  
2
Etienne.B, ''L’audit Interne Pour Quoi Et Comment ؟ '',Les Edition D’organisation France, 1989 , p20 . 
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٠ اإلاسخلٟت خى٫ اإلاغاظٗت الضازلُت ًٓهغ ما ًلي        :مً زال٫ َظٍ الخٗاٍع

ُٟت )وكاٍ( مؿخ٣لت صازل جىُٓم مٗحن، َظٍ الاؾخ٣اللُت وؿبُت ألن َ       ظٍ حٗض اإلاغاظٗت الضازلُت ْو

ُٟت جابٗت  اة٠ ألازغي صازل اإلاإؾؿت . -الْى  :جىُٓمُا لإلصاعة الٗلُا، و الاؾخ٣اللُت جم٨ً ًٖ مسخل٠ الْى

 .لىن جابٗحن للمإؾؿت ُٟت شخو أو أشخام مَإ  ٣ًىم بهظٍ الْى

  غ( صوعٍت خى٫ ُٟت في ئظغاء ٖملُت مغاظٗت )ٞدو، ج٣ُُم، ئٖضاص ج٣ٍغ ًخمشل ٖمل َظٍ الْى

اة٠   .اإلاىظىصة صازل اإلاإؾؿتٖملُاث ظمُ٘ الْى

  ً٘خم ئباٙل ؤلاصاعة الٗلُا بمضي ؾحروعة الٗملُاث و مضي ججؿُض الؿُاؾاث و جد٤ُ٣ ألاَضاٝ م

ض في ٞاٖلُت و ٦ٟاءة اإلاإؾؿت. ت مً الخدؿِىاث مً قأنها أن جٍؼ  ا٢تراح مجمٖى

ُٟت و مً زال٫ َظٍ الٗىانغ ًم٨ً أن وؿخسلو حٍٗغ٠ قامل للمغاظٗت الضازلُت اط و       ا أنها ْو ٗخبَر

ُٟت في ال٣ُام  مؿخ٣لت صازل اإلاإؾؿت، ٣ًىم بها شخو جاب٘ للمإؾؿت، خُض جخمشل وكاَاث َظٍ الْى

ت اإلاإؾؿت ٢هض مغا٢بت وحؿُحر اإلاإؾؿت، و  ت جدذ جهٝغ مضًٍغ بٗملُت الٟدو الضوعي للىؾاةل اإلاىيٖى

ُت و اإلاٗلىماث الاظغاءاث اإلاٗمى٫ بها جخًمً الًماهاث ال٩اُٞتالخض٤ُ٢ ُٞما ئطا  ، وأن الٗملُاث قٖغ

ناص٢ت و أن الخىُٓماث ٞٗالت و الهُا٧ل واضخت و مىاؾبت، و ٦ظا مؿاٖضة ئصاعة اإلاإؾؿت في جد٤ُ٣ أَضاٞها 

 .اإلاؿُغة

 الفسع الثاوي: أهىاع اإلاساحعت الداخلُت

 جى٣ؿم اإلاغاظٗت ئلى ٢ؿمحن:

 .ت  1 مغاظٗت ئصاٍع

مغاظٗت اإلاالُت. 

تأوال اإلاغاظٗت ؤلا   :صاٍع

وهي اإلاغاظٗت التي حكمل ٞدو ؤلاظغاءاث الغ٢ابُت الخانت بىىاحي اليكاَاث ألازغي صون الىاخُت       

ت الؿُاؾاث و ؤلاظغاءاث  اإلاُب٣ت في اإلاإؾؿت و مً اإلاهام التي  اإلاالُت أو اإلاداؾبُت لظا ٞهي جخُلب مٗٞغ

 ًخىظب ال٣ُام بها ماًلي:

 جي للم ٟحن و الٗاملحن بالكغ٦ت و جدضًض مضي ٦ٟاءة َظٍ البرامج و الخأ٦ض مً ؾحر بغهامج جضٍع ْى

٘ مؿخىي ألاصاء في الٗمل. ا و جدؿُنها لٛغى ٞع َغ  ا٢تراح ؾبل جٍُى

  صعاؾت و ازخباع الٗملُاث التي جمشل اليكاَاث ؤلاهخاظُت مً خُض مؿخىي ال٨ٟاءة ؤلاهخاظُت و

 .مغا٢بت الجىصة

                                                           

.020،م1232مإؾؿت الكباب الجامُٗت،عبد الفخاح الصخً و اخمد أهىز،السكابت و مساحعت الخظاباث ،   
 1
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 زاهُا اإلاغاظٗت اإلاالُت:

غاظٗت الٗملُاث و الىزاة٤ اإلاالُت و اإلاداؾبُت و ؤلاظغاءاث اإلاؿخٗملت لدؿُحر َظا الجاهب و حٗني م     

خماص ٖلى الخ٣ىُاث الخالُت:  بااٖل

 جدلُل الخؿاباث و الىخاةج و اؾخسغاط الاهدغاٞاث اإلاىظىصة؛ 

 الخد٤٣ مً الىظىص الٟٗلي لألنى٫ و طل٪ بازخباع ؤلاظغاءاث الخانت باؾخالم ،الجغص الٟٗلي 

 لألنى٫ 

   اإلاغاظٗت؛ الشابخت و ً ازخباع صخت الىزاة٤ التي ج٣ىم باٖضاصَا اإلاإؾؿت مشل الٟىاجحر و مىاٍػ

 .اإلاسؼون م٘ الخأ٦ض مً صخت مٗالجهها اإلاداؾبُت في الضٞاجغ

 اإلاطلب الثاوي : أهداف وأهمُت اإلاساحعت الداخلُت

:  اإلاساحعت الداخلُت أهدافالفسع ألاٌو

ٗت الضازلُت، أنبدذ حؿعي لخُٗٓم ال٣ُمت لألَغاٝ اإلاغجبُت باليكاٍ مً زال٫ ان َضٝ اإلاغاظ      

وزٌٟ الخ٩ال٠ُ والٗمل م٘ ؤلاصاعة لخس٠ُٟ ألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت للىخضة  اإلاؿاَمت في جدؿحن ألاصاء

 1 :الا٢خهاصًت، وجخمشل َظٍ ألاَضاٝ في

ؾالمت هٓم الغ٢ابت الضازلُت، وصوع اإلاغاظ٘ َضٝ الخماًت : ًخمشل في خماًت أنى٫ الكغ٦ت، والخأ٦ض مً  (أ

 :الضازلي هي

 الخأ٦ض مً ؾالمت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت اإلاٗضة؛  - 

 خماًت أنى٫ الكغ٦ت؛ -

 الخأ٦ض مً الاؾخسضام الا٢خهاصي ال٠٨ء للمىاعص ؛  - 

ت للٗملُاث الدكُٛلُت -  .الخأ٦ض مً ئهجاػ ألاَضاٝ اإلاىيٖى

خد٤٣ َضٝ ال بىاء مً زال٫ التر٦حز ٖلى اإلاٗالجت ومخابٗت الخىنُاث والٗمل ٖلى ب (َضٝ البىاء : ٍو

ىاظه اإلاغاظ٘  غ اإلاؿخمغ، في مسخل٠ مجاالث وكاٍ الكغ٦ت، ٦ما ٢ام به مً ٞدو ٍو الخدؿحن والخٍُى

الضازلي ٚالبا، بمٗاعيت مً ؤلاصاعة الىؾُى والخىُٟظًت في الكغ٦ت، وطل٪ زال٫ ٢ُامه بمغاظٗت الٗملُاث 

ُٗي ا٢تراخاث بكأألن اإلاغاظ .ولخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ ج٣ىم اإلاغاظٗت الضازلُت نها٘ َىا ٣ًُم ٖمل ؤلاصاعة َو

 :ابٗضة زضماث في اإلاإؾؿت أَمه

                                                           

ت، اإلاالً مدمد، السكابت واإلاساحعت الداخلُت  فخحي زشق الظىافيري وأخمد عبد  .05ـ م 0220، 0220، الضاع الجامٗت الاؾ٨ىضٍع  1  
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 1 ت مً ؤلاظغاءاث التي ًًٗها اإلاغاظ٘ الضازلي في الكغ٦ت لخد٤ُ٣ زضماث و٢اةُت: وهي مجمٖى

أو الهظع، وخماًت الؿُاؾاث اإلاسخلٟت في الخماًت ال٩املت لألنى٫ واإلامخل٩اث مً الؿغ٢ت أو الازخالؽ 

ا صون مبرع. ٟها أو حُٛحَر   الكغ٦ت مً جدٍغ

  زضماث ج٣ُُمُه: جخمشل في ألاؾالُب وؤلاظغاءاث التي ٌؿخسضمها اإلاغاظ٘ الضازلي في مجا٫ ٢ُاؽ

وج٣ُُم مضي ٞٗالُت هٓم وئظغاءاث الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٣ت في الكغ٦ت، و٢ض ٌؿخسضم هٟـ أصواث 

  . غاظ٘ الخاعجي بالخٗاون مٗا لدؿهُل مهمت ٧ل منهمااإلا

  حر البُاهاث اإلاالةمت في مجا٫ زضماث ئوكاةُت: و جخمشل في مؿاٖضة اإلاغاظ٘ الضازلي إلصاعة الكغ٦ت بخٞى

ت أو مالُت أو ٞىُت ُت صازل الكغ٦ت ؾىاء ٧اهذ َظٍ ألاهٓمت ئصاٍع   . جدؿحن ألاهٓمت اإلاىيٖى

  ظغاءاث وألاؾالُب التي ٌؿخسضمها اإلاغاظ٘ الضازلي في مجا٫ جصخُذ زضماث ٖالظُت: جخمشل في ؤلا

غ مغاظٗت الخانت بانالح أي زُاء أو زلل في  أزُاء ٢ض ا٦دكٟها و الخىنُاث التي ًخًمنها ج٣ٍغ

 . هٓم اإلاإؾؿت

 الفسع الثاوي: أهمُت اإلاساحعت الداخلُت

ُت اإلاغاظٗت جتزاًض وبضا مجا٫ ٖمله ًدؿ٘ باػصًاص الخاظت ئلى زضماث اإلاغاظٗت الضازلُت بضأث أَم     

اؾخجابت لىا٢٘ ٖمله وما ًٓهغ ٖىه مً سٛغاث جضٖى ؤلاصاعة ئلى يغوعة وي٘ ألاؾالُب الغ٢ابُت اإلاالةمت 

وجؼاًض جأ٦ضا إلصاعة الٗلُا مً ئم٩اهُت الخهى٫ ٖلى زضماث أًٞل ًٖ  .لخٟاصيها أو للخلى٫ صون وظىصَا

٤ جسهُو ٢ؿم مؿخ٣ل للمغاظٗ مً الىاخُت ألازغي بضأث ؤلاصاعة جضع٥ أن في  نهات الضازلُت ٦ما أٍَغ

الث اإلاداؾبُت واإلاالُت وأنبذ ًىٓغ ئلى إلاجاأم٩ان الاؾخٗاهت بسضمت اإلاغاظٗت الضازلُت في مجاالث أزغي ٚحر ا

ضازلُحن ٣ًىمىن أصاة للى٢اًت و بضا اإلاغاظٗىن ال نهاأصاة بىاء أًًا باإلياٞت ئلى ٧ى  نهااإلاغاظٗت الضازلُت ٖلى أ

ت  بخ٣ُُم الغ٢ابت الضازلُت في اإلاٗنى الىاؾ٘ لها مخًمً ٦ٟاءة الدكُٛل والخأ٦ض مً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاىيٖى

ُٟهها ومٟهىمها وأَضاٞها واػصًاص أَمُهها  2.والؿُاؾاث اإلاغؾىمت  وبخُىع اإلاغاظٗت الضازلُت أصي ئلى جُىع ْو

ًض لها احؿٗذ وقملذ أوكُذ ج٣ُُم مضي ٞٗالُت الىؾاةل في اإلاغاظٗت الضازلُت الُىم باإلاٟهىم الخض

 .الغ٢ابُت اإلاسخلٟت بل وامخض وكاَها أ٦ثر لدكمل الخ٣ُُم الكامل لألصاء الخىُٓمي في الىخضاث اإلاسخلٟت

 معاًير اإلاساحعت الداخلُت:اإلاطلب الثالث : 

لؿىىاث ألازحرة، وطل٪ ًغظ٘ أؾاؾا الى ٢ض جُىعث هٓغة اإلاجخم٘ إلاهىت اإلاغاظٗت الضازلُت بضعظت ٦بحرة في ا     

َظا للخٟاّ الجهىص التي ًبضلها ال٣اةمحن ٖلى َظٍ اإلاهىت و بٌٗ الهُئاث ٚحر الخ٩ىمُت اإلاهخمت بهظٍ اإلاهىت و 

ت عةِؿُت حؿاَم بضعظت  ُٟت ئصاٍع ٖلى مٗاًحر ٖالُت اإلاؿخىي للمهىت و الخأ٦ُض ٖلى وي٘ اإلاغاظٗت الضازلُت ٧ْى

 ملُاث الخىُٓماث و جد٤ُ٣ أَضاٞها.٦بحرة في جىظُه ٖ

                                                           

ت مدمد الظُد طساًا، أصٌى وكىاعد اإلاساحعت و الخدكُم الؼامل  .03، م0221، اإلا٨خب الجامعي الخضًض، ؤلاؾ٨ىضٍع 1  
ت ، مهغ لي، وحدي خامد حجاشي ، اصٌى اإلاساحعت الداخلُت مدخل عملي و جطبُ   2 ، 0212صاع الخٗلُم الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

  .12،15م
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مً ٢بل مٗهض اإلاغاظٗحن الضازلُحن بالىالًاث  1213و ل٣ض أنضعث مٗاًحر للمغاظٗت الضازلُت ؾىت       

٨ُت، خُض جم ج٣ؿُم مٗاًحر اإلاغاظٗت الضازلُت ئلى زمؿت أ٢ؿام حُٛي الجىاهب اإلاسخلٟت  اإلاخدضة ألامٍغ

 :1خمشل جل٪ ألا٢ؿام فيأي جىُٓم و ج 1للمغاظٗت الضازلُت في 

 الاؾخ٣اللُت؛  

  الٗىاًت اإلاهىُت؛ 

  هُا١ الٗمل؛   

 أصاة أٖما٫ اإلاغاظٗت؛ 

  ئصاعة ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت. 

و ل٣ض جم الخٗضًل و ئياٞت مٗاًحر أزغي خؿب الخاظت )اإلاك٩لت( التي جىاظه اإلاهىُحن، ل٨ً َظٍ       

 :ؿذ بالك٩ل ال٨بحر و ؾِخم الخُغ١ لهظٍ الخ٣ؿُماث الخمؿت ُٞما ًليالخُٛحراث ؤلاياٞاث و الخٗضًالث لِ

: الاطخلاللُت  الفسع ألاٌو

اة٠        ًجب أن ٩ًىن اإلاغاظ٘ الضازلي مؿخ٣ال ًٖ ألاوكُت التي ٣ًىم بمغاظٗهها أي مؿخ٣ال ًٖ باقي الْى

غاظٗت الضازلُت ٧اُٞا بما اإلاخىاظضة في اإلاإؾؿت، و َظا ًخُلب يغوعة أن ٩ًىن الىي٘ الخىُٓمي ل٣ؿم اإلا

ما٫ اإلاغاظٗت. ت بها ٦ما ًجب أن ٩ًىن اإلاغاظ٘ مىيُٗا في أصاةه أٖل  ٌؿمذ بأصاء اإلاؿإولُاث اإلاىَى

ُت و حٗمل ٖلى الخ٣لُل مً        خؿب َظا الخ٣ؿُم جبحن أهه جإصي ٖملُت اإلاغاظٗت الضازلُت ب٩ل مىيٖى

ض بظل٪ مً ٞاٖلُت الٟجىة بحن جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة مً اإلاغاظٗت  الضازلُت و بحن ٖضم جد٣ُ٣ها، و ًٍؼ

ٖملُت اإلاغاظٗت ؾلُمت الضازلُت مما ًإصي ئلى اإلاؿاٖضة و بهٟت ٦بحرة ؤلاصاعة الٗلُا في أصاء مهامها مما ٌٗني 

 الىنى٫ ئلى اجساط ٢غاعاث و ٦ظا جُٟٗل ال٣غاعاث اإلاخسظة مؿب٣ا.

 الفسع الثاوي:العىاًت اإلاهىُت

و -جإصي أٖما٫ اإلاغاظٗت الضازلُت بما ًخ٤ٟ و الٗىاًت اإلاهىُت الالػمت ًجب أن        و  -ٖىاًت الصخو الخٍغ

 :َظا ًخُلب ما ًلي

 : باليؿبت ل٣ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت-1

ًجب أن ًخأ٦ض اإلاؿإو٫ ًٖ ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت مً أن اإلاغاظٗحن الضازلُحن لضيهم الخأَُل الٗلمي و  -

 ل٣ُام بٗملُت اإلاغاظٗت في نىعتها الصخُهت، الٗملي اإلاىاؾبحن ل

                                                           
، م فخحي زشق الظىافيري و آخسون،  1  .120مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ت، و اإلاهاعاث، و ألانى٫ الالػمت ألصاةه إلاؿإولُاث  - ًجب أن ٩ًىن لضي ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت اإلاٗٞغ

 اإلاغاظٗت؛

ًجب أن ًخأ٦ض اإلاؿإو٫ ًٖ ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت مً جىاٞغ ؤلاقغاٝ ال٩افي ٖلى ظمُ٘ أٖما٫ اإلاغاظٗت  -

 .الضازلُت

 :اليؿبت للمغاظ٘ الضازليب-0

 ًجب ٖلى اإلاغاظ٘ الضازلي الالتزام بمٗاًحر الؿلى٥ اإلاهىت؛ -

ت ألصاء أٖما٫ اإلاغاظٗت؛ -  ت و اإلاهاعاث و ألانى ٫ الًغوٍع  ًجب أن جخىاٞغ لضي اإلاغاظ٘ الضازلي اإلاٗٞغ

 ٣ضعة ٖلى الاجها٫ بٟٗالُت؛ًجب أن جخىاٞغ لضي اإلاغاظ٘ الضازلي اإلاهاعاث الخانت بالخٗامل م٘ ألاٞغاص و ال - 

٤ الخٗلم اإلاؿخمغ؛ -  اصة مً جأَُله الٟني و الٗلمي ًٖ ٍَغ  ًجب ٖلى اإلاغاظ٘ الضازلي الخٟاّ و الٍؼ

ما٫ اإلاغاظٗت -  .ًجب ٖلى اإلاغاظ٘ الضازلي بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت الالػمت في أصاةه أٖل

 الفسع الثالث: هطاق العمل

ظٗت الضازلُت ٞدو و ج٣ُُم مضي ٦ٟاًت و ٞاٖلُت هٓام الغ٢ابت ًجب أن ًخًمً هُا١ ٖمل اإلاغا     

 .الضازلُت في الخىُٓم اإلاٗحن و ظىصة ألاصاء ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿإولُاث اإلاسخلٟت

 - :و لخد٤ُ٣ طل٪ ًخٗحن ٖلى اإلاغاظ٘ ال٣ُام بما ًلي

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلاالُت و الدكُٛلُت و الىؾاةل اإلاؿخ - سضمت للخٗٝغ ٖلى َظٍ مغ اظٗت ئم٩اهُت الٖا

 اإلاٗلىماث و جهيُٟها زم اٖخماصَا في ئجساط ال٣غاعاث اإلاسخلٟت؛

ت للخد٤٣ مً الالتزام بخل٪ الؿُاؾاث، و الخُِ، و ؤلاظغاءاث، و ال٣ىاهحن، و  -  مغاظٗت الىٓم اإلاىيٖى

غ، و ًجب أن ًدضص  غي ٖلى الٗملُاث و الخ٣اٍع ما ئطا ٧ان َىا٥ اللىاةذ التي ًم٨ً أن ٩ًىن لها جأزحر ظَى

 التزام في الخىُٓم أم ال؛

 مغاظٗت الىؾاةل واإلاداٞٓت ٖلى ألانى٫، و الخد٤٣ مً وظىص مشل َظٍ ألانى٫ ٧لما ٧ان طل٪ مم٨ىا؛  - 

 ج٣ُُم مضي ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت في اؾخسضام ألانى٫ ؛- 

ت، و ما ئط ٧اهذ مغاظٗت الٗملُاث أو البرامج للخد٤٣ مً ما ئطا ٧اهذ الىخاةج مخماقُت م٘  -  ألاَضاٝ اإلاىيٖى

  .الٗملُاث و البرامج ٢ض جم جىُٟظَا ٦ما َى مسُِ

ًدبحن مً زال٫ َظا اإلاُٗاع بأهه ٌؿاَم بضعظت ٦بحرة في مخابٗت و جغقُض ال٣غاعاث التي جم اجساطَا، و ما هي      

 ضص اإلاؿإولُاث اإلاسخلٟت.أَم الىخاةج اإلاخىنل ئليها لل٣ُام باإلظغاءاث الخابٗت و الالػمت و بظل٪ جخد
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 الفسع السابع:أدواث أعماٌ اإلاساحعت

غ       ًجب أن جخًمً أٖما٫ اإلاغاظٗت ٧ل مً جسُُِ ٖملُت اإلاغاظٗت و ٞدو و ج٣ُُم اإلاٗلىماث، و الخ٣اٍع

ًٖ الىخاةج و مخابٗت الخىنُاث، ئط ًخًمً جسُُِ اإلاغاظٗت يغوعة وي٘ أَضاٝ للمغاظٗت و هُا١ للٗمل و 

ً زلُٟت ًٖ ألاوكُت التي ؾٝى جخم مغاظٗهها و جدضًض اإلاىاعص الالػمت الخهى٫ ٖ لى مٗلىماث ٧اُٞت لخ٩ٍى

ألصاء ٖملُت اإلاغاظٗت و الاجها٫ ب٩ل مً ج٩ىن له ٖال٢ت بٗملُت اإلاغاظٗت اإلاُٗىت، زم ال٣ُام بمسح للخٗٝغ 

جدخاط اَخماما أ٦بر أزىاء ٖملُت  ٖلى ألاوكُت، اإلاساَغ، ؤلاظغاءاث الغ٢ابُت و طل٪ لخدضًض جل٪ الجىاهب التي

بغهامج اإلاغاظٗت، و جدضًض ٠ُ٦ و متى و إلاً جغؾل هخاةج ٖملُت اإلاغاظٗت و أزحرا الخهى٫ ٖلى  اإلاغاظٗت، ٦خابت

 اإلاىا٣ٞت مً اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت ٖلى زُت أٖما٫ اإلاغاظٗت.

ا و جىز٣ُها و ًخًمً ٞدو و ج٣ُُم اإلاٗلىماث يغوعة ٢ُام اإلاغاظ       ٘ بخجمُ٘ اإلاٗلىماث و جدلُلها و جٟؿحَر

 :1لخضُٖم هخاةج اإلاغاظٗت، و جخم ٖملُت ٞدو و ج٣ُُم اإلاٗلىماث ٖلى الىدى الخالي

ججمُ٘ اإلاٗلىماث التي جخٗل٤ بمىيٕى اإلاغاظٗت و بما ًخ٤ٟ م٘ أَضاٝ و هُا١ ٖملُت اإلاغاظٗت و ًخم  .1

و التي حكخمل ٖلى اإلا٣اعهاث بحن الٟترة الخالُت و الٟترة طل٪ باؾخسضام ئظغاءاث اإلاغاظٗت الخدلُلُت 

الؿاب٣ت و اإلا٣اعهاث بحن ألاصاء الٟٗلي و ألاصاء اإلاسُِ، و صعاؾت الٗال٢اث بحن اإلاٗلىماث اإلاالُت و 

اإلاٗلىماث ٚحر اإلاالُت التي جخٗل٤ بها و صعاؾت الٗال٢اث بحن ٖىانغ اإلاٗلىماث و م٣اعهت اإلاٗلىماث 

 .زلت في مإؾؿاث أزغي مً هٟـ الدجم و الك٩ل و اليكاٍبمٗلىماث مما

حر أؾاؽ ٢ىي ًم٨ً  .0 خماص ٖليها، مالةمت و مُٟضة لخٞى م٨ً الٖا ًجب أن ج٩ىن اإلاٗلىماث ٧اُٞت ٍو

الاؾدىاص ئلُه في الىنى٫ ئلى الىخاةج و الخىنُاث، بمٗنى أهه ًجب أن حؿدىض جل٪ اإلاٗلىماث ئلى 

ل أن ًهل ئلى هٟـ الىخاةج، ٦ما ًجب أن ج٩ىن خ٣اة٤ ٧اُٞت و م٣ىٗت بدُض ٌؿمذ ل لصخو اإلاَإ

اإلاٗلىمت مالةمت لخضُٖم الىخاةج و الخىنُاث و جخماش ى م٘ أَضاٝ اإلاغاظٗت، ٦ما حؿاٖض اإلاٗلىماث 

 اإلاُٟضة في جد٤ُ٣ اإلاإؾؿت ألَضاٞها. 

ؤلاخهاةُت التي ؾى ًجب ازخُاع ئظغاءاث اإلاغاظٗت اإلاىاؾبت ٧ازخُاع هٕى الازخباعاث، وأؾالُب اإلاٗاًىت  .0

 .ٝ حؿخسضم...ئلخ

غ جأ٦ُضا  .2 ا و جىز٣ُها بما ًٞى حر ؤلاقغاٝ ال٩افي ٖلى ٖملُت ججمُ٘ اإلاٗلىماث، جدلُلها، جٟؿحَر ًجب جٞى

ُت اإلاغاظ٘ و الخأ٦ض مً جد٤ُ٣ أَضاٝ اإلاغاظٗت  .٧اُٞا للخٟاّ ٖلى مىيٖى

م٘ مغاظٗت َظٍ ألاوعا١ م٘ ًجب ئٖضاص أوعا١ الٗمل لخىز٤ُ ٖملُت اإلاغاظٗت مً ٢بل اإلاغاظ٘،  .5

 اإلاكٝغ ٖلى ئصاعة )٢ؿم( اإلاغاظٗت الضازلُت.

غ ًخًمً هخاةج الٟدو و الخ٣ُُم، و ٢ض ٌٗض  -بٗض اهههاةه مً ٖملُت اإلاغاظٗت  -٣ىم اإلاغاظ٘ ً      باٖضاص ج٣ٍغ

غ مى  غ مإ٢خت زال٫ ٖملُت اإلاغاظٗت، و في ظمُ٘ ألاخىا٫ ًجب أن ٩ًىن الخ٣ٍغ ٢ٗا ٖلُه مً اإلاغظ٘ أًًا ج٣اٍع

٢بل اإلاغاظ٘، ٦ما ٣ًىم َظا ألازحر بمىا٢كت الىخاةج و الخىنُاث التي جىنل ئليها م٘ اإلاؿخىي ؤلاصاعي اإلاىاؾب 

ٍغ النهاتي م٘ ؤلاصاعة الٗلُا للمإؾؿت.  ٢بل ئنضاع ج٣ٍغ
                                                           

، م الهُئت الظعىدًت للمداطبين و اللاهىهُين 1  .32، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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اث ؤلاصا       ت اإلاسخلٟت هالخٔ مً َظا اإلاؿخىي مضي الضوع الظي ًلٗبه اإلاغاظ٘ الضازلي في مؿاٖضة اإلاؿخٍى ٍع

و َظا مً أظل اجساط جضابحر و ٢غاعاث ناةبت و الخ٣لُل مً اخخما٫ زُئها ٦ما ٌؿاٖض ٖلى مخابٗت ال٣غاعاث و 

ؤلاظغاءاث اإلاخسظة مً ٢بل و مضي جد٤٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة منها، و بالخالي مضي مالةمت الؿُاؾاث اإلاىخهجت 

غ في َظٍ الخ٣ ُت والىيىح، و ج٩ىن مدضصة و بىاءة و حٗض لبلٙى َظٍ ألاَضاٝ، ٦ما ًجب أن جخٞى غ اإلاىيٖى اٍع

غ ٖاصة ٖلى هُا١ وهخاةج ٖملُت اإلاغاظٗت، ٦ما ًجب أن ًخًمً عأي اإلاغاظ٘  في الى٢ذ اإلاىاؾب ئط ٌكمل الخ٣ٍغ

غ جىنُاث اإلاغاظ٘ بكأن الخدؿِىاث اإلام٨ىت م٘ ط٦غ الجىاهب اإلاغيُت في ألاصاء و أي  جب أن ًخًمً الخ٣ٍغ ٍو

غ وظهت هٓغ الجهت مدل اإلاغاظٗت في الىخاةج و الخىنُاث و ئظغاءاث  جصخُدُت الػمت، ٦ما ٢ض ًخًمً الخ٣ٍغ

٤ اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت ٢بل ئنضاٍع بهىعجه النهاةُت غ ًٖ ٍَغ و بٗض  .ًجب مغاظٗت الخ٣ٍغ

غ اإلاغاظٗت ًجب ٖلى اإلاغاظ٘ الضازلي مخابٗت ما جم ُٞه و طل٪ للخأ٦ض مً أهه ٢ضجم اجساط  ئنضاع ج٣ٍغ

 ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت للخٗامل م٘ هخاةج اإلاغاظٗت الضازلُت

اث اإلاسخلٟت في       ئهه ٧لما ٧ان ٖمل اإلاغاظ٘ الضازلي مىٓما و مدضصا و واضخا و مالةما ؾاٖض طل٪ اإلاؿخٍى

ا و جدلُلها بك ٩ل ٣ًىص مخسظي ٞهم الىخاةج و الخىنُاث اإلاخىنل ئليها، مً زال٫ ٖملُت اإلاغاظٗت و جٟؿحَر

اث ئلى ازخُاع البضًل ألاًٞل لخل اإلاكا٧ل اإلادضصة، و مخابٗت َظا ال٣غاع بما ًًمً  ال٣غاعاث في ظمُ٘ اإلاؿخٍى

 ٞٗالُخه و مغصوصًخه

 الفسع الخامع: إدازة كظم اإلاساحعت

ل٣ؿم ج٣ض ي مٗاًحر اإلاغاظٗت الضازلُت بًغوعة أن ًضًغ اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت طل٪ ا     

٣ت مىاؾبت و ٩ًىن اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت مؿئىال ٖلى ئصاعة ال٣ؿم بدُض  :1بٍُغ

 حؿخسضم اإلاىاعص اإلاخاخت ل٣ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت ب٨ٟاءة و ٞاٖلُت؛.1

جخماش ى ظمُ٘ أٖما٫ اإلاغاظٗت م٘ مٗاًحر اإلاماعؾت اإلاهىُت الضازلُت و ختى ًم٨ً اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاظٗت .0

 ضازلُت ئصاعة ال٣ؿم بما ًد٤٣ جل٪ ألاَضاٝ الٗامت ًجب أن:ال

؛  ال٣ؿم  ج٩ىن لضي اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت الةدت بأَضاٝ و ؾلُاث و مؿئىلُاث 

 ٣ًىم اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت بىي٘ زُِ لخىُٟظ مؿإولُاث ال٣ؿم؛  

  غ اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم ؾُاؾاث و ئظغاءاث م٨خى   بت ج٩ىن مغقضا للٗاملحن مٗه في ال٣ؿم؛ًٞى

 ت في ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت؛ غ اإلاىاعص البكٍغ  ًً٘ اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم بغهامج الزخُاع و جٍُى

  ٣ًىم اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاظٗت بالخيؿ٤ُ بحن ظهىص ٧ل مً ٢ؿم اإلاغاظٗت الضازلُت و اإلاغاظ٘ الخاعجي. 
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 بت الداخلُت: مدخل إلى هظام السكاالثاوياإلابدث 

ًمشل هٓام الغ٢ابت الضازلُت بهٟت ٖامت أصاة لخضمت ؤلاصاعة في مجا٫ ٢ُاؽ و ج٣ُُم مضي ٞاٖلُت أصائها      

مً هاخُت و مضي ٞاٖلُت أهىإ و أصواث الغ٢ابت ألازغي مً هاخُت أزغي ،٦ما ٌٗض هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً 

 .بٗملُت اإلاغاظٗت في اإلاإؾؿت أَم اإلاغاظ٘ التي ًغ٦ؼ ٖليها اإلاغاظ٘ ٖىض ٢ُامه

: مفهىم هظام السكابت الداخلُت  اإلاطلب ألاٌو

-1  ٌ ٖلى أهه الخُت الخىُٓمُت واإلا٣اًِـ  ،" هٓام الغ٢ابت الضازلُت»ٖٝغ "الهبان والُٟىمي  :الخعٍسف الاو

خماص ٖلى -: خماًت ألانى٫؛ -ألازغي اإلاهممت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت  البُاهاث ازخباع ص٢ت وصعظت الٖا

ت  حصجُ٘ الالتزام-حصجُ٘ الٗمل ب٨ٟاءة؛ -اإلاداؾبُت؛   .»بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ف الثاوي -0 خؿب اإلاٗهض ال٨ىضي للمداؾبُحن اإلاٗخمضًً، ٞىٓام الغ٢ابت الضازلُت َى )الخُت  :الخعٍس

ض١ الخىُٓمُت و٧ل الُغ١ و اإلا٣اًِـ اإلاٗخمضة صازل اإلاإؾؿت مً أظل خماًت ألانى٫، يمان ص٢ت ون

٣ا للؿُاؾاث اإلاغؾىمت  البُاهاث اإلاداؾبُت و حصجُ٘ ٞٗالُت الاؾخٛال٫، وؤلاب٣اء ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى الؿحر ٞو

ف الثالث -0 التي ويٗذ اإلاٗاًحر الضولُت ) IFAC) و ٖلى خؿب الهُئت الضولُت لخُب٤ُ اإلاغاظٗت :الخعٍس

لخىُٓمُت، ومجمٕى الُغ١ وؤلاظغاءاث ٞان )هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًدخىي ٖلى الخُت ا) IAG) للمغاظٗت

ت، بُٛت صٖم ألاَضاٝ اإلاغؾىمت لًمان ئم٩اهُت الؿحر اإلاىٓم و الٟٗا٫ لألٖما٫،  اإلاُب٣ت مً َٝغ اإلاضًٍغ

ـت، خماًـت ألانـى٫، و٢اًت أو ا٦دكاٝ  الٛل و ألازُاء،  1َظٍ ألاَضاٝ حكخمل ٖلى اخترام الؿُاؾت ؤلاصاٍع

ؾبُت، و ٦ظل٪ الى٢ذ اإلاؿخٛغ١ في ئٖضاص اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت طاث جدضًض مضي ٦ما٫ الضٞاجغ اإلادا

مً زال٫ الخٗاٝع الؿاب٣ت لىٓام الغ٢ابت الضازلُت، ًٓهغ بأن َظا ألازحر ٌٗخمض ٖلى الىؾاةل  .(اإلاهضا٢ُت

 . 1آلاجُت بُٛت جد٤ُ٣ أَضاٞه:الخُت الخىُٓمُت؛ الُغ١ وؤلاظغاءاث؛ اإلا٣اًِـ اإلاسخلٟت

ت مً الُغ١ و ؤلاظغاءاث و الًماهاث و اإلا٣اًِـ  الغ٢ابت الضازلُت َى ٖباعة ًٖ زُت جىُٓمُت و مجمٖى

اإلاٗخمضة و اإلاُب٣ت مً َٝغ اإلاإؾؿت التي حؿاٖض ٖلى خماًت ألانى٫ و ازخباع ص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت و 

خماص ٖليها، بهضٝ جد٣ُ ُٟض اٝ اإلاغؾىمت و حصجُ٘ جىض٤ ألاَضاٝ اإلاغؾىمت و حصجُ٘ ألاَصعظت اٖل

 الُت الاؾخٛال٫،لخىُٟض الغ٢ابت و اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة لخ٣ُُم مضمى ٦ٟاءتها.ٗالؿُاؾاث، ٞو

 اإلاطلب الثاوي: مىىهاث هظام السكابت الداخلُت

ان الغ٢ابت الضازلُت جسخل٠ مً مإؾؿت ألزغي، وطل٪ بازخالٝ حجم اإلاإؾؿت، اله٩ُل الخىُٓمي و      

غ في أي هًام ع٢ابي صازلي ظُض وهيالٗمل، ول٨ً َىا٥ ٖىانغ أؾاؾ َبُٗت  :2ُت ًجب أن جخٞى

 .اإلادُِ الغ٢ابي 

 .هٓام مداؾبي 

 .اظغاءاث ع٢ابُت 
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 :اإلادُِ الغ٢ابي-9

اإلادُِ الغ٢ابي ٌٗني وظهت هٓغ و ٞهم ؤلاصاعة الٗلُا و عؤؾاء ألا٢ؿام لىٓام الغ٢ابت الضازلُت و أَمُهها      

 للمإؾؿت و ٌكمل ألاؾـ الخالُت:

ٟحن، ألامغ الظي ًإصي ئلى ٖضم ٩َُل جىٓ- .أ  ُمي و َى ئَاع لخ٣ؿُم الىظباث و اإلاؿإولُاث بحن اإلاْى

ا خؿب الؿُاؾاث اإلاىيىٖت مً ٢بل  جسُي أي شخو لىاظباجه و أن َظٍ الىاظباث جم اهجاَػ

حر مٗلىماث  اإلاإؾؿت ألظل الىنى٫ ئلى ال٨ٟاءة في الدكُٛل و اإلاداٞٓت ٖلى اإلاىظىصاث و جٞى

 :ليها وطل٪ مً زال٫ ٞهل اإلاؿإولُاث الغةِؿُت الخالُتمالُت ٌٗخمض ٖ

   ل الخٗامل مً ٢بل ؾلُت مسىلت   .جدٍى

 ال٣ُض في السجالث.  

 الاخخٟاّ باإلاىظىصاث. 

وظىص ٢ؿم للخض٤ُ٢ الضازلي و ُْٟخه ألاؾاؾُت ٞدو و ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت و صعظت  .ب 

غ بكأنها إلصاعة الٗلُا أو ئلى لجىت الخض٤ُ٢،  ٦ٟاءة ٧ل مؿخىي أو ٢ؿم مً ألا٢ؿام و ج٣ضًم ج٣اٍع

الخض٤ُ٢ الضازلي ظؼء مً هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًيكأ صازل اإلاإؾؿت إلاؿاٖضة ؤلاصاعة و في ظمُ٘ 

اَا ألظل ؤلاًٟاءبالتزاماتها و ٦ٟاءتها و طل٪ مً زال٫ الخدلُل، الخ٣ُُم، الاؾدكاعاث،  مؿخٍى

 الضعاؾاث و الا٢تراخاث . 

ئن ٢ؿم الخض٤ُ٢ الضازلي َى )نمام ألامان( لإلصاعة الٗلُا لخأ٦ض مً أن الؿُاؾاث و ؤلاظغاءاث      

ت مً ٢بل ؤلاصاعة ٢ض جم جُب٣ُها بهىعة صخُدت، ٦ما و أن اؾخ٣اللُت اإلاض٤٢ الضازلي ًٖ ؤلاصاعة  اإلاىيٖى

، و لهظا ًجب أن ٩ًىن  ت أ٦ثر لل٣ُام بىاظباجه و بضون زٝى غ خٍغ اإلاض٤٢ مغجبُا بأٖلى مؿخىي الخىُٟظًت جٞى

 في اله٩ُل الخىُٓمي أو م٘ لجىت الخض٤ُ٢.

 :1هٓام مداؾبي-0

ت مً ٢بل ؤلاصاعة لخٗحن، ظم٘،        الىٓام اإلاداؾبي ًخ٩ىن مً الؿُاؾاث و ؤلاظغاءاث و ألاؾالُب اإلاىيٖى

غ خى٫ أوكُت اإلاإؾؿت، و لهظا ال ًم٨ً أن ٩ًىن َىا٥ ه ٓام ع٢ابت صازلُت جدلُل، جهي٠ُ، ٢ُض و الخ٣ٍغ

 :ظُض بضون و ظىص هٓام مداؾبي ظُض و الىٓام اإلاداؾبي الجُض ٌكمل

أصلت و مؿدىضاث ٦أؾاؽ لل٣ُض مً السجالث. 

 اث اإلاسخلٟت و مبِىا ٩َُل الخىُٓمي ل٣ؿم اإلاداؾبت و صلُل خؿاباث مبىبا خؿب ألا٢ؿام و اإلاؿخٍى

ٟحن ٠ مً اإلاْى  .مؿإولُا ٧ل مْى

 وؾُاؾاث اإلاإؾؿت و مسخل٠ ٖملُاث اليكاٍصلُل ًبحن ئظغاءاث. 

 ،ت و مً بحن اإلاىاػ هاث ت و ئظغاءاث اإلا٣اعهت مابحن ما جم اهجاٍػ ٞٗلُا م٘ اإلاىاػهاث الخ٣ضًٍغ مىاػهاث ج٣ضًٍغ

ت، اإلاىاػهت الغأؾمالُت، مىاػهت َظٍ  ٠ البُ٘ و الخىػَ٘ و اإلاهاٍع٠ ؤلاصاٍع مىاػهاث البُ٘، ؤلاهخاط، مهاٍع

 ظل٪ مىاػهت ألاعباح و الخؿاةغ و اإلاحزاهُت الٗامت.الخض٣ٞاث و ٦
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باإلياٞت ئلى اإلادُِ الغ٢ابي و الىٓام اإلاداؾبي ٖلى ؤلاصاعة ٖمل ئظغاءاث ع٢ابُت ٖلى  :ئظغاءاث ع٢ابُت-0

اليكاٍ ) الٗملُاث( و جخ٩ىن ؤلاظغاءاث الغ٢ابُت مً الخُىاث و الؿُاؾاث التي ًجب ئجباٖها للخأ٦ض مً 

 :مً زال٫ يمان الٗملُاث

  ا و الٟهل بحن الىاظباث و طل٪ بٗضم الؿماح ألي شخو مً ال٣ُام بأي ٖملُت مً أولها ألزَغ

ت هٓام الغ٢ابت الضازلُت ل، ال٣ُض و الاخخٟاّ، ألامغ الظي ًإصي ئلى ج٣ٍى  .ًجب الٟهل بحن الخدٍى

 .الخض٤ُ٢ ٖلى ألاوكُت و الخأ٦ُض مً ٢ُض ال٣ُم) اإلابالٜ( الخ٣ُ٣ُت في السجالث 

  ل مً ظهت مؿإولُت و اإلاداٞٓت ٖلى اإلاىظىصاث و السجالث و ٖضم الؿماح للىنى٫ ئليها ئال بخدٍى

ٖمل ظغص صوعي إلاىظىصاث و م٣اعهت هدُجت الجغص م٘ ما َى مسجل في الضٞاجغ و الاؾخٟؿاعاث ٖلى أًت 

 .ازخالٞاث

  .)ٍل مً ظهت مؿإولت بكأن ظمُ٘ الخٗامالث)اليكا  وظىص جدٍى

٨ُت ط٦غث أن م٩ىهاث الغ٢ابت الضازلُت مترابُت و  1220وفي ؾىت       ٞان لجىت مؿاٖضة اإلاإؾؿاث ألامٍغ

 مخضازلت م٘ بًٗها، و جخ٩ىن مً الخالي:

  :اإلادُِ الغ٢ابي: و ًخ٩ىن مً-1

 الالتزام باإلا٣ضعة الٟىُت و الجضاعة. -أ

  . ال٨غامت و ال٣ُم ألازال٢ُت-ب

  .لجىت الخض٤ُ٢ -ط

ُت ؤلا  -ص  صاعة.ٞلؿٟت و هٖى

  .٩َُل الخىُٓمي -ٌ

  .جىػَ٘ اإلاؿإولُاث و الىاظباث -و

٠ُ -ػ  .ؾُاؾاث و ئظغاءاث الخْى

 جدضًض اإلاساَغ.-0

 اإلاٗلىماث و زٍُى الاجها٫ -0

 .الؿُُغة ٖلى اليكاٍ 4-

  1.اإلاخابٗت، أي وظىص ٢ؿم لخض٤ُ٢ و مخابٗت جىُٟظ ؤلاظغاءاث لألمىع اإلاظ٧ىعة أٖالٍ- 5
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 اللتزاما التقرير المالي العمليات

س -ىهاث السكابت الداخلُت: مى1-1الؼيل زكم   « COSO»جلٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .055،م0221،الضاع الجامٗیت،ؤلاؾ٨ىضعیت، أمين الظید لطفي، الخطىاث الخدیثت في اإلاساحعت اإلاهضع:

 

 

 المتابعة

 المعلومات و االتصال

 أنشطة الرقابة

 تقييم المخاطر

 بيئة الرقابة



 :  مي للمساحعت الداخلُت و السكابت الداخلُتُالىظسي و اإلافاه ؤلاطاز الفصل ألاٌو

15 
 

 بت الداخلُتاإلاطلب الثالث: أهداف و أهمُت السكا

: أهداف السكابت الداخلُت  الفسع ألاٌو

 :1ًخمشل الهضٝ الغةِس ي لىٓام الغ٢ابت الضازلُت في أي مإؾؿت أو أي وخضة أو أي مكغوٕ في ألاحي     

ُت الدكُٛلُت التي حؿعى ئلى  اث الٗاملحن في اإلايكأة ، و ألاَضاٝ الٟٖغ ٤ُ و الخيؿ٤ُ بحن ؾلى٥ و جهٞغ الخٞى

 جد٣ُ٣ها.

ل٠ جد٤ُ٣ َظا الهضٝ الغةِس ي الٗام في اإلاإؾؿت نٛحرة الدجم ًٖ اإلاإؾؿت ٦بحرة الدجم ٖلى و ًسخ

 :أؾاؽ ما ًلي

 في اإلايكأة نٛحرة الدجم - أ

٣ت مباقغة مً زال٫ الخٗلُماث اإلا٨خىبت أو الكٟى ًت لهاخب  ًخد٤٣ َظا الهضٝ الغةِس ي الٗام بٍُغ

٤ اإلاإؾؿت للٗاملحن ٞيها بهىعة ًىمُت ٖىض مباقغجه لٗ ملُت اإلاخابٗت إلاا ًخم اهجاٍػ مً أٖما٫ ًٖ ٍَغ

 َإالء الٗاملحن.

 في ميكأة ٦بحرة الدجم: - ب

 :ًخد٤٣ َظا الهضٝ مً زال٫ الجىاهب الخالُت

اث. -  جدضًض و جىيُذ الٗال٢ت بحن ٧ل مً الؿلُاث و اإلاؿإولُاث ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى

ٟي اإلايكاة . -  ٠ مً مْى  جدضًض ازخهاناث و مهام ٧ل مْى

   :طل٪ مً زال٫ ويً٘خم  -

 .ُت جىُٓمُت مخ٩املت للخىُٓم ؤلاصاعي  زٍغ

  ت مً ؤلاظغاءاث و اللىاةذ إلاسخل٠ ٖىانغ وكاٍ اإلايكأة  .مجمٖى

 الفسع الثاوي: أهمُت السكابت الداخلُت

اصة و احؿإ هُا١ ألاوكُت و البرامج الا٢خهاصًت التي جماعؾها الىخضاث الا٢خهاصًت ٖلى ازخالٝ        ئن ٍػ

بت في الخهى٫ ٖلى ج٣ُُم صازلي مؿخ٣ل لٟاٖلُت ؤلاصاعة صازل أهى  اصة و ئبغاػ الٚغ اٖها و أق٩الها أصي ئلى ٍػ

َظٍ الىخضاث و َظا ما ًضزل في هُا١ ٖمل الغ٢ابت الضازلُت و التي حٗخبر مً أَم أصواث الغ٢ابت خُض 

 مضي هجاح و ٢ىة هٓام الغ٢ابت الضازلُت ما ًلي: ًخى٠٢ ٖلى 
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 .٦ٟاءة و ٞٗالُت ع٢ابت و مخابٗت و ج٣ُُم أصاء ما ج٣ىم به الىخضة مً أوكُت و بغامج مسخلٟتهجاح و 1-1

ما٫ و ألاوكُت اإلاى٧لت ل٩ل منهم. -0 اصة ٦ٟاءة أصاء الٗاملحن في الىخضة في مجا٫ جىُٟظ و أصاء ألٖا  ٍػ

ت مً ٢--0 بل ألوكُت و بغامج مضي جض٤ُ٢ الىخاةج اإلاُلىبت و مً زم جد٤ُ٣ ألاَضاٝ النهاةُت اإلاىيٖى

 الىخضة.

مضي ما ٣ًىم به اإلاغاظ٘ الخاعجي مً زُىاث وما ًبظله مً ظهىص َى ومؿاٖضًه في ؾبُل وي٘ و جدضًض -2

اع اإلاالةم لبرهامج مغاظٗخه و هُا١ َظا البرهامج و ما ٌكخمله مً جٟهُل زام باظغاءاث مغاظٗخه  ؤلَا

 ٤ُ. لٗملُاث و أوكُت الىخضة أو اإلايكأة مىيٕى الخض٢

ها ختى -5 اإلاؿاٖضة ٖلى ا٦دكاٝ أي اهدغاٞاث أو أزُاء ٖىض جىُٟظ أوكُت و بغامج َظٍ اإلايكاة ٢بل و٢ٖى

غ الغ٢ابت الضازلُت الؿلُمت التي ًجب أن ج٩ىن في هٟـ الى٢ذ ع٢ابت و٢اةُت ٧لما  ًخم٨ً ججىبها، و ًمشل ظَى

 أم٨ً طل٪.
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 ت مع اإلاساحعتاإلابدث الثالث:عالكت السكابت الداخلُ

ُٟت اإلاغاظٗت الضازلُت في اله٩ُل الخىُٓمي ألي مإؾؿت ًخُلب منها ئجبإ آلُاث ٖمل واضخت و  ئن      ْو

خماص ٖلى مىهجُت ؾلُمت و الخغم ٖلى ص٢ت الىخاةج اإلاخىنل ئليها ُٟت اإلاغاظٗت الضازلُت حٗخبر أصاة  و ،الٖا ْو

ت إلاخابٗت ٞدو هٓام الغ٢ابت خُض ًىهب اَخم ام اإلاغاظ٘ الضازلي ٖلى ٖملُت و ئٖضاص اإلاغاظٗت ٦ما يغوٍع

 .ًخدمل ٧ل اإلاؿإولُاث اإلاضهُت و الجىاةُت و ألازال٢ُت

:عالكت اإلاساحعت الداخلُت بالسكابت الداخلُت  اإلاطلب ألاٌو

 :1اَخمام اإلاغاظ٘ الضازلي بٗملت الغ٢ابت في الى٣اٍ الخالُت      

ت مً  .أ  ت مً مجمٖى ُٟت ؤلاصاٍع ُت وهي: الخسُُِ الخيؿ٤ُ ، الخىُٓم ، جخ٩ىن الْى اة٠ الٟٖغ الْى

ا اإلاغاظ٘ الضازلي. ُٟت الغ٢ابت للمضًغ والتي ٌكاع٦ه بٟٗالُت في أهجَؼ  الخىظه والغ٢ابت وحٗخبر ْو

ٌكخمل وكاٍ اإلاغاظٗت الضازلُت واإلاالُت واإلاغاظٗت مضي الالتزام بالؿُاؾاث واللىاةذ وال٣ىاهحن  .ب 

ت ومغاٖاة الدكُٛلُ ومضي  تها ت لألوكُت و٧اٞت ؤلاظغاءاث والٗملُاث للخد٤٣ مً ٦ٟاءاإلاىيٖى

اهخٓامه ولظل٪ ٞان ٢ُم اإلاغاظٗت الدكُٛلُت لألوكُت و٧اٞت ؤلاظغاءاث والٗملُاث للخد٤٣ مً 

ومضي اهخٓامها ولظل٪ ٞان ٢ُام اإلاغاظ٘ الضازلي بخل٪ اإلاغاظٗاث ٌٗمل ٖلى مؿاٖضة ؤلاصاعة  تها٦ٟاء

 في جد٤ُ٣ أَضاٞها.

ؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الضازلي ًٖ ألاوكُت الدكُٛلُت صازل اإلاإؾؿت ًضٖم ٢ضعة اإلاغاظ٘ الضازلي ٖلى ا .ج 

جؼوٍض ؤلاصاعة بٟاٖلُت الغ٢ابت ، ُٞاإلاا ئن الغ٢ابت حٗمل ٖلى يبِ مؿاع ألاصاء الٟٗلي للىنى٫ لألصاء 

 ملُت الغ٢ابت.اإلاسُِ ٞان طل٪ ًإ٦ض ٖلى اٖخماص ؤلاصاعة ٖلى اإلاغاظٗت الضازلُت في جد٤ُ٣ ٖ

م٨ً جىيُذ َظٍ الٗال٢ت ُٞما ًلي: ُضة م٘ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٍو  ئن للمغاظٗت الضازلُت ٖال٢ت َو

 ٤ مؿاٖض ظا ًٖ ٍَغ في جد٤ُ٣  تهاجلٗب اإلاغاظٗت الضازلُت صوعا َاما في هٓام الغ٢ابت الضازلُت َو

عة اإلاإؾؿت ٖلى بلٙى أَضاٞها ألاهىإ اإلاسخلٟت مً أَضاٝ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞهي حؿاٖض ئصا

ظا مً زال٫ الى٢ٝى ٖلى ما ًجب  ت،الىمى َو اإلاالُت ٦مغاظٗت إلظغاءاث الخانت باإلاغصوصًت،الاؾخمغاٍع

ال٣ُام به .وما جم جد٣ُ٣ه باإلياٞت ئلى جد٤ُ٣ وجدضًض أَم الٟغم والههضًضاث في َظا الكأن. ٦ما 

لدكُٛلُت وطل٪ مً زل اإلاغاظٗت ومخابٗت ؤلاظغاءاث أن اإلاغاظٗت الضازلُت لها صوع في بلٙى ألاَضاٝ ا

 . الدكُٛلُت اإلاسخلٟت صازل اإلاإؾؿت

  ٦ما أن اإلاغاظٗت الضازلُت حٗمل ٖلى الخأ٦ض مً أن ما ًخم اجساطٍ مً ئظغاءاث و٢غاعاث ًخماش ى

الىهىم ال٣اهىهُت في البلض الظي جيكُُه اإلاإؾؿت وأهه لِـ َىا٥ أي حٗاعى أو أي مسالٟت لهظا 

ٗاث بمٗنى أن ٧ل ٖمل أو ءئظغا أو ٢غاع ًخسظ صازل اإلاإؾؿت لهما ًبرعٍ مً الىاخُت ا لدكَغ

٨ظا ٞان اإلاغاظٗت الضازلُت له صوع أًًا في ألاَضاٝ الدكُٛلُت للغ٢ابت ُٗت،َو  . الدكَغ
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م٨ً عؤٍت َظا الضوع للمغاظٗت الضازلُت ٦ظل٪ مً زال٫ ٧ىن َظٍ ألازحرة خل٣ت م٨ملت لىٓام الغ       ٢ابت ٍو

ملُت الاجها٫ صازل الخىُٓم وفي هٟـ الى٢ذ  الضازلُت و حٗمل ٖلى يمان الدؿُحر الجُض للمٗلىماث ٖو

م٩ىهت بظل٪ م٘ الىٓام الغ٢ابي ٧له ظى ع٢ابي حٗمل في ْله اإلاإؾؿت بدُض ًدؿنى لها وي٘ أَضاٞها و مخابٗهها 

  بها. ت الخ٣ُُم وحٍٗغ٠ ألازُاع اإلادُُتبهىعة ؾلُمت مً زال٫ وي٘ مٗاًحر لإلظغاءاث حٗخمض ئليها في ٖملُ

 .والجضو٫ الخالي ًىضح الٗال٢ت بحن اإلاغاظٗت الضازلُت وهٓام الغ٢ابت الضازلُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  مي للمساحعت الداخلُت و السكابت الداخلُتُالىظسي و اإلافاه ؤلاطاز الفصل ألاٌو

19 
 

 . (ع٢م: ًىضح الٗال٢ت بحن اإلاغاظٗت الضازلُت وهٓام الغ٢ابت الضازلُت1- 1ظضو٫ )

 اإلاىىهاث السكابت الداخلُت اإلاساحعت الداخلُت

ى  كاٍو جى٦ُضي اؾدكاعي مؿخ٣ل ومىيىعي َو

مهمم إلياٞت ٢ُمت للميكاة وجدؿحن ٖملُاجه، 

ومؿاٖضة اإلايكاة ٖلى جد٤ُ٣ أَضاٞها باًجاص 

مىهج مىٓم وناعم لخ٣ُم وجدؿحن ٞاٖلُت 

 .ٖملُاث ؤلاصاعة ، الخُغ، الغ٢ابت والخىظُه

 

 

قمل ٖلى الخُت الخىُٓمُت ووؾاةل الخيؿ٤ُ 

خماًت  بهضٝ الكغ٦تواإلا٣اًِـ اإلاخبٗت في 

أنىلها ويبِ ومغاظٗت البُاهاث اإلاداؾبُت 

خماص ٖليها ،  والخأ٦ض مً ص٢هها ، ومضي الٖا

وػٍاصة ال٨ٟاًت ؤلاهخاظُت وحصجُ٘ الٗاملحن 

ُت. ت اإلاىيٖى  ٖلى الخمؿ٪ بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

 اإلافهىم

جدضًض الهالخُاث التي جسى٫ اإلاض٤٢ بال٣ُام 

ُاء الخ٤ للمض٤٢ ئٖ . بخأصًت ٖملُاث الخض٤ُ٢

ت  الضازلي للخهى٫ ٖلى أًت مٗلىماث ًغاٍ يغوٍع

غاى الخض٤ُ٢ جدضًض هُا١ ٖملُت الخض٤ُ٢  . أٚل

 . الالػمت لخأصًهها

جخدمل مؿإولُت وي٘ هٓام الًبِ 

ىض جىُٟظَا  الضازلي، واإلاداٞٓت ٖلُه ، ٖو

إلاؿىؤلهها ؤلاقغاُٞت ًجب ٖليها وباهخٓام 

الًبِ مغظٗت مضي مالءة و٦ٟاًت ٖىانغ 

الضازلي وطل٪ لًمان ظمُ٘ الًىابِ الهامت 

 . بٟاٖلُت

 مظؤولُاث الادازة

 اهتلؤوسمل اهذيفتن دنعو ،هيلع  

  

جؼوٍض ؤلاصاعة الٗلُا بمٗلىماث خى٫ ص٢ت هٓام 

جؼوٍض ؤلاصاعة الٗلي بمٗلىماث  . الغ٢ابت الضازلُت

 خى٫ ٦ُُٟت اهجاػ الٗمل.

لي ًجب أن ًًمً مجا٫ ٖمل اإلاض٤٢ الضاز

اٖلُت أهٓمت الغ٢ابت  م ٦ٟاًت ٞو ٞدو وج٣ٍى

ُت ألاصاء في جٟىُض  الضازلُت في الكغ٦ت وهٖى

 اإلاهماث اإلادضصة.

مظؤولُاث اإلادكم 

 الداخلي

٣ًؿم الخض٤ُ٢ الضازلي ئلى الخض٤ُ٢ اإلاالي 

 والخض٤ُ٢ الاؾتراجُجي.

ت  ٢ؿم الغ٢ابت الضازلُت ئلى ع٢ابت ئصاٍع

 . مداؾبُت ويبِ صازلي

 ألاكظام

م ألاهٓمت اإلاٗحن  الخض٤ُ٢ الضازلي َضٞه ج٣ٍى

لخماًت ممخل٩اث الكغ٦ت وجد٤ُ٣ ٦ٟاءة ألاصاء 

 ومُاب٣هها م٘ ألاَضاٝ.

ت الًبِ الضازلي  الغ٢ابت اإلاالُت وؤلاصاٍع

َضٞها جامحن ؾالمت وجىُٟظ ٖملُهها 

واإلاداٞٓت ٖلى ألانى ٫ والخامحن الش٣ت 

 . بصخت اإلاٗلىماث

 ألادواث

   

لم الخؿبان،الغ٢ابت الضازلُت والخض٤ُ٢ في بِئت الخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ، صاع اإلاهضع: ٖب ض اهللا اخمض ؾٍى

ت لليكغ والخىػَ٘ ألاعصن،  .32م،  0223الٍغ



 :  مي للمساحعت الداخلُت و السكابت الداخلُتُالىظسي و اإلافاه ؤلاطاز الفصل ألاٌو

20 
 

 اإلاطلب الثاوي:   ماهُت اإلاساحع وواحباجه

: حعٍسف اإلاساحع  الفسع ألاٌو

خأ٦ض مً جُاب٣ها      ضلي  َى شخو ٞني مداًض مؿخ٣ل ًغاظ٘ الخؿاباث ٍو م٘ ال٣ىاهحن ، مباصب اإلاداؾبُت ٍو

ى٣ؿم ئلى مغاظ٘ صازلي أظحر في  غ ًىضح الىيُٗت اإلاالُت الهاص٢ت للمإؾؿت ٍو بغاًت خى٫ الخؿاباث في ج٣ٍغ

زاعجي مؿخ٣ل ومسخو مداًض له اٖخماص ٌؿمذ له بال٣ُام  اإلاإؾؿت ٌٗحن مً َٝغ مضًغ ٖام ومغاظ٘ 

 .1بٗملُت اإلاغاظ٘

 ث اإلاساحعالفسع الثاوي: واحبا

 وجخمشل واظباجه في:

  ٞدو خؿاباث اإلاإؾؿت والخد٤٣ مً ال٣ُىص اإلاداؾبُت وال٨ك٠ ًٖ ألازُاء والخد٤٣ مً أن

 الخؿاباث الخخامُت جمشل الىا٢٘ وان اإلاحزاهُت صخُدت.

  ٞدو وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت وئبغاػ ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ ُٞه وئُٖاء الىهاةذ الالػمت

 هٓام ع٢ابت صازلُت ؾلُم.لخُب٤ُ 

 .الخد٤٣ مً ٢ُم ألانى٫ والخهىم واهه مُاب٤ لألؾـ اإلاداؾبُت 

   الاظههاص في ازخباعاجه للٗملُاث اإلاضوهت  . ج٣ُُم الا٢تراخاث التي ًغ اَا مىاؾبت لخؿً ؾبر اإلاإؾؿت

 في الضٞاجغ اإلاداؾبُت ٖلى يىء هٓام الغ٢ابت الضازلُت.

 ذ ٢ىاٖض اإلاداؾبتالخد٤٣ مً أن اإلاإؾؿت ٢ض َب٣ .  

  ا مً الىزاة٤ اإلاخٗل٣ت حَر ٖلى اإلاغاظ٘ أن ًغ اعي ؾالمت جُب٤ُ ههىم ال٣ىاهحن و ألاهٓمت وال٣ٗىص ٚو

 . باإلاإؾؿت مىيٕى اإلاغاظٗت

 مسؤوليات المراجع اإلاطلب الثالث: خلىق و 

: خلىق اإلاساحع  الفسع ألاٌو

 : 2وجخمشل خ٣ى١ اإلاغاظ٘ ُٞما ًلي  

 إل ٖلى الضٞا إل ٖلى اإلادايغ الَا دو خؿاباث اإلاإؾؿت ٦ما له الخ٤ في الَا جغ واإلاؿدىضاث ٞو

  . ؤلاصاعة والجمُٗت الٗامت

  حٍر ًٖ ٧ل ما ً واإلاؿئىلحن ٚو الخ٤ في الاؾخٟؿاع والؿإا٫ ًٖ ٧اٞت البُاهاث وؤلاًًاخاث اإلاضًٍغ

  . ٌؿاٖضَم بال٣ُام بٗملهم

 تها.الخد٤٣ مً ٧ل مىظىصاث اإلاإؾؿت والتزاما 
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  خًىع الجمُٗت الٗامت والخأ٦ض مً صخت ؤلاظغاءاث التي اجبٗذ في الضٖىة ئلى الجمُٗت وان خ٤

  . ًضلي في الاظخمإ بغأًه في ٧ل ما ًخٗل٤ بٗمله ٦مغاظ٘ للمإؾؿت

  ض في له الخ٤ في صٖىة الجمُٗت الٗامت لالو٣ٗاص وطل٪ في خالت اؾخعجا٫ الا اهه ًجب ٖلُه التًر

ضما ؾ   . خٗمله ئال في الخاالث الخُغةاؾخٗما٫ َظا الخ٤ ٖو

  مظؤولُاث اإلاساحع الفسع الثاوي:

 :1ٌٗخبرا إلاغاظ٘ مؿئىال مؿإولُت مضهُت ظىاةُت وأزال٢ُت     

  : اإلاؿإولُت اإلاضهُت -أ

جهبذ مؿإولُت مغاظ٘ الخؿاباث مإؾؿُت مضهُت، ؾىاء اججاٍ اإلاإؾؿت مدل اإلاغاظٗت أو اججاٍ الٛحر ئطا، 

لٗمله وحؿبب ًٖ َظا الخُأ يغعا للٛحر ، بمٗنى اهه ًخىاٞغ أع٧ان اإلاؿإولُت اإلاضهُت  أزُئ أزىاء جأصًخه

غ ما ًلي   : للمغاظ٘ ٌكتٍر جٞى

 خضور يغع للٛحر هدُجت َظا الخُأ . وظىص زُا ناصع ًٖ اإلاغاظ٘ أو مً ًىىب ٖىه .  

  وظىص عابُت بحن الخُأ والًغع .  

  :اإلاؿإولُت الجىاةُت -ب

مت مً الجغاةم اإلاىهىم ٖليها ٢اهىها وطل٪ في خالت احؿإ الًغع أزىاء ٢ُام اإلاغا ظ٘ بٗمله ٢ض ًغج٨ب ظٍغ

ىا ٩ًىن اإلاغاظ٘ مؿئىال مؿإولُت ظىاةُت ٖما اعج٨به مً ظغاةم ومنها إلاجخم٘مً الصخو اإلاٗىىي مً ا ، َو

  : هجض

 ا أ مً مهلخت الكغ٦ت  نها جأمغ اإلاغاظ٘ م٘ مجلـ ؤلاصاعة في مجا٫ اجداص ال٣غاعاث مُٗىت في ْاََغ

 ول٨ً في الخ٣ُ٣ت لها ٧ل الًغع إلاهلخت الكغ٦ت أو اإلاؿاَمحن

    جأمغ اإلاغاظ٘ م٘ ؤلاصاعة ٖلى جىػَ٘ ألاعباح نىعٍت ٖلى اإلاؿاَمحن ختى ال جٓهغ هىاحي ؤلاَما٫

 وال٣هىع في ئصاعة الكغ٦ت.

 اإلاؿإولُت ألازال٢ُت:  -ث

  :ومً أمشلت طل٪ ما ًلي  جيكأ هدُجت ؤلازال٫ باألماهت وأزال٢ُت اإلاهىت

 .  ججاوػ ٢ىاهحن وال٣ىاٖض اإلاهىُت ؤلاَما٫ اإلانهي اإلاٍٟغ

   ؾلى٥ مسل بجزاَت وقٝغ اإلاهىت ختى ولى ٧ان ٚحر مخٗل٤ باإلاهىت . 
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 :خالصت الفصل

ئن ال٣ُام بأي ٖمل صازل اإلاإؾؿت ًدخم ٖليها مغا٢بخه بهىعة خؿىت لًمان بلٙى أَضاٞه و لجٗل َظٍ      

ت جخمخ٘ بال٨ٟاءة و الٟٗالُت الالػمخحن ويٗذ بٌٗ ال٣ىاٖض و الكغوٍ لخىُٓمها و يمان جُب٣ُها، الٗملُ

ت ه٣اٍ ي٠ٗ و  ول٣ُاؽ صعظت َظٍ الٟٗالُت جلجأ اإلاإؾؿت ئلى اإلاغاظٗت خُض ٌؿخٗمل اإلاغاظ٘ وؾاةل إلاٗٞغ

ىها ب ضعظت ٞٗالُت الغ٢ابت،خُض ٢ىة َظا الىٓام و بالخالي الخصخُداث الالػمت و ٖمل َظا ألازحر ٩ًىن مَغ

 ٧لما ٧ان ٠٦ء ٧اهذ زُىاث اإلاغاظ٘ ا٢ل ٖضصا أو أ٦ثر ؾهىلت.
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 :جمهُد

ت صوعا ٦بحرا و متزاًضا في ٖملُت اليكاٍ الا٢خهاصي مً زال٫ آلالُاث التي أزظث       جإصي البىى٥ الخجاٍع

اةٟها و مهامها التي حؿاٖضَا ٖلى ؾهىل غة فيحؿخسضمها لخىُٟظ ْو   ت جباص٫ ألامىا٫ و اإلاىاٞ٘ و الخضماث اإلاخٞى

لظل٪ ؾىداو٫ في َظا الٟهل صعاؾت أَم ٖىانغ الغ٢ابت الضازلُت التي جسخو بها ألاوكُت البى٨ُت اإلاجخم٘. 

 .ث الخض٤ُ٢ و مغاظٗت ٖملُاث ال٣غىزم جدلُل  ٖملُا

 زالزت مباخض:ومً َىا اعجأًىا أن ه٣ؿم الٟهل ئلى      

 وي: الغ٢ابت  الضازلُت في البىى٥الٟهل الشا

ت  .اإلابدض ألاو٫: وكأة البىى٥ الخجاٍع

 .اإلابدض الشاوي: ئظغاءاث مىذ ال٣غوى البى٨ُت

 .اإلابدض الشالض: الغ٢ابت ٖلى ٖملُاث ال٣غوى
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ت : وؼأة البىىن الخجاٍز  اإلابدث ألاٌو

دٟٔ ال٨شحر مً أصخاب الٟاةٌ في جإصي البىى٥ صوعا أؾاؾُا في الخ٣ضم الا٢خهاصي لألمم، ٞالبىى٥ ج     

ألامىا٫ ؾىاءا ٧اهىا أٞغاص أو قغ٧اث أو خ٩ىماث،و جمىذ ال٨شحر ٢غويا ألصخاب العجؼ اإلاالي، وحؿدشمغ ألامىا٫ 

٤ قغاء أؾهم و ؾىضاث أو ج٣ضًم زضماث مالُت في مجا٫  ما٫ بك٩ل مباقغ أو ًٖ ٍَغ في مكغوٖاث ألٖا

 ٘ ٤ مىذ ال٣غوى للمكاَع ل ًٖ ٍَغ ت بمسخل٠ أهىاٖهاالخمٍى اة٠ البىى٥ الخجاٍع  .،خُض حٗخبر َظٍ مً ْو

ت و مفهىمها : وؼأة البىىن الخجاٍز  اإلاطلب ألاٌو

ت : وؼأة البىىن الخجاٍز  الفسع ألاٌو

ُت البضاةُت ، َىا٥ ٨ٞغة عاجخت أًضَا بٌٗ       ً للٗملُاث اإلاهٞغ ازخل٠ اإلاإعزىن في جدضًض أو٫ مَى

ً و جغظ٘ طل٪ ئلى ٖهض  ُت مً جباص٫ الٗمالث اإلا٨ٍٟغ البابلُىن )أالٝ الغاب٘ ٢بل اإلاُالص( ل٨ً الٗملُاث اإلاهٞغ

٤ )ال٣غن الغاب٘ ٢بل اإلاُالص( في اإلا٣ابل َىا٥ قبه  و ئًضإ الىصات٘ و مىذ ال٣غوى ٞلم جٓهغ ئال في ٖهض ؤلاٍٚغ

خدضًض في ال٣غن اظخمإ خى٫ ْهىع البىى٥ بك٩لها الخضًض و ًغظٗىن طل٪ ئلى أوازغ ال٣غون الىؾُى بال

 .1و التي ٧اهذ جىُل٤ أؾاؾا مً اًُالُا الشالض و الغاب٘ ٖكغ 

، و ٢ض أصي طل٪ ئلى       و مىظ ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ؾمذ الهُٜ و الخجاع لبٌٗ ٖمالئهم بالسخب ٖلى اإلا٨كٝى

ً في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ ئلى مُالبت ئوكا ء أو٫ ئٞالؽ ٖضص مً اإلاإؾؿاث و ٢ض صٞ٘ طل٪ ٖضص مً اإلا٨ٍٟغ

م أوص ئ بى٪ امؿترصام و في بضاًت ال٣غن الشامً ٖكغ خ٩ىمي في البىض٢ُت باؾم بى٪ 1322بى٪ ، وفي ٖام 

 .2م1323م ،زم البى٪ اإلاغ٦ؼي الٟغوس ي 1300ْهغ بى٪ اهجلترا في ٖام   'بُاػا بالخى'

ت بحن الؿُاؾت البى٨ُت في اهجلترا و ؾُاؾت البىى٥ الخجا      ٍغ ت في أوعبا ، و و ْهغث ازخالٞاث ظَى ٍع

ٗاتها التي ويٗذ مً اظل ج٣ضًم ًٞل زضمت للٗمالء و  اؾخمغث البىى٥ في الخُىع مً خُض ٢ىاهُنها و حكَغ

اصة أعباخها  .٦3مإؾؿاث عبدُت بالضعظت ألاولى الؾخ٣ُاب ا٦بر ٖضص مم٨ً منهم و لٍؼ

 
 

 

                                                           

اث الجامُٗت ، ػاهس اللصوٍني، مداطساث في اكخصاد البىىن ،  02،م1232الجؼاةغ صًىان اإلاُبٖى 1  

30،م0222، صاع الهٟاء، الُبٗت ألاولى ، ٖمان، ألاعصن،زػاد العصاز ، الىلىد و البىىن   2  

ت و الخطبُم، 112، م0222بل، الُبٗت ألاولى، ٖمان، ألاعصن، صاع اإلاؿخ٣ اوع بىسي، الىلىد و البىىن بين الىظٍس 3
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ت  الفسع الثاوي: مفهىم البىىن الخجاٍز

أنلها ئًُالي و مٗىاَا مهُبت و هي اإلاهُبت " BANCO" أو بى٩ى " BANC " ئن ٧لمت بى٪ :أنل٩لمت بى٪-1

ل الٗملت ، زم جُىع اإلاٗنى لُهبذ اإلاىًضة او الُاولت التي ًجلـ ٖليها  التي ًجلـ ٖليها الهغاٞىن لخدٍى

اء اهت الخجاع لُدخٟٓىا بها ٖلى ؾبُل ألام الهغاٞىن في الٗهىع الىؾُى و الظًً ٣ًبلىن ئًضاٖاث ٦باع ألازٍغ

ٖلى أن ٣ًىمىا بغصَا لهم ٖىض َلبها و ٧اهىا ًدهلىن م٣ابل طل٪ ٖلى ٖمىالث و طل٪ بٛغى و٢اًت َظٍ 

 .1ألامىا٫ مً الؿغ٢ت

٣ا للمٟهىم الخ٣لُضي و الخضًض-0  :البىى٥ ٞو

 :البى٪ باإلاٟهىم الخ٣لُضي 

ليها " َالبىا عؤوؽ َى ٖباعة ًٖ وؾُِ مالي بحن أصخاب الىصات٘ " ٖاعيى عؤوؽ ألامىا٫ " و مؿخٗم     

بدُض ٣ًضم لألواةل ألامان و وؿبت مً الٟاةضة الضاةىت، م٣ابل اؾخٗما٫ مضزغاتهم و ج٣ضًمها الى " ألامىا٫

اإلادخاظحن اإلا٣تريىن باإلياٞت ئلى ألامىا٫ اإلا٣تريت و ج٩ىن وؿبت الٟاةضة اإلاضًىت أ٦بر مً وؿبت الٟاةضة ئليها ، 

ً و أٞغاص ، في ق٩ل ٢غو  ى ، م٣ابل الخهى٫ ٖلى وؿبت مً الٟاةضة اإلاضًىت ، التي ًضٞٗها مً مؿدشمٍغ

 الضاةىت .

 البى٪ باإلاٟهىم الخضًض: 

ت مً الىؾُاء اإلاالُحن الظًً ٣ًىمىن ب٣بى٫ الىصات٘ التي جضٞ٘       ُٞم٨ً الىٓغ ئلى البى٪ ٖلى اهه مجمٖى

ل الضازلي و الخاعج ي و زضمخه بما ًد٤٣ أَضاٝ زُت ٖىض الُلب أو آلاظا٫ اإلادضصة و جؼاو٫ ٖملُاث جمٍى

الخىمُت و ؾُاؾت الضولت و صٖم الا٢خهاص ال٣ىمي، و جباقغ ٖملُاث جىمُت الاصزاع و الاؾدشماع اإلاالي في الضازل 

٣ا  ت و مالُت ٞو ُت و ججاٍع و الخاعط بما في طل٪ اإلاؿاَمت في ئوكاء اإلاكغوٖاث، و ما ًخُلب مً ٖملُاث مهٞغ

 .2ى٪ اإلاغ٦ؼي ٣ًغعَا الب لألويإ التي 

 :٪الخٍٗغ٠ الا٢خهاصي للبى 

ا أو ظمٗها أو جىنُلها أو جىمُهها أو جىُٟظَا للىنى٫ ئلى َضٝ أًٞل ئن البى٪ َى اإلاإؾؿت التي        بدشمحَر

حن لضيهما ئم٩اهُاث أو خاظاث مخ٣ابلت مسخلٟت ٣ًىم البى٪ و ل٣اء عبذ مىاؾب.  3جخىؾِ بحن َٞغ

 

 

                                                           

.111،م 0222، الضاع الجامُٗت ، بضون َبٗت، مهغ ،عبد اإلاطلب عبد الخمُد، اكخصادًاث الىفىد و البىىن  1  

.12،م0223، صاع اإلاىاهج ، الُبٗت ألاولى، ٖمان ، ألاعصن،مدمد عبد الفخاح الصيرفي ، إدازة البىىن  2  

.12، م1220، الُبٗت الشالشت، بحروث ،لبىان، بىىن في العالم، داز الىفائعحعفس الجصاز، ال  3  
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تاإلاطلب الثاوي: أهىاع البىىن   الخجاٍز

ا ُٞما ًلي       :َىا٥ الٗضًض مً البىى٥ في الٗالم التي ًم٨ً جهيُٟها ئلى ٖضة أهىإ و هظ٦َغ

ت :بىىن ججاٍز  الفسع ألاٌو

ت في الٛالب،و       ت هي مإؾؿاث اةخماهُت جخٗامل باالةخمان ٢هحر ألاظل و جخل٣ى وصات٘ ظاٍع ئن البىى٥ الخجاٍع

غ ال٨شحر مً ل٨ً البى٪ الخجاعي ل٩ي ًجلب ا٦بر  ٢ضع مم٨ً مً اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن)أٞغاص أو مإؾؿاث( ًٞى

ُت بما ًخجاوب و  و مىزى١ بها إلًضإ أمىالهم ، ٞهإالء اإلاخٗاملحن ًبدشىن ظهت أمىت  اخخُاظههمالخضماث اإلاهٞغ

اء بالتزاماته غ لهم و الخٟاّ ٖليها و اؾخٛاللها ٖىض الخاظت، و٦ظل٪ ًبدشىن ًٖ مهضع ًم٨نهم مً الٞى م و ًٞى

٠ُ ألامىا٫ في قتى مجاالث  غ زضماث جْى ما  أم٨ً مً مىاعص مالُت لخامحن اخخُاظههم ، لظل٪ ٞالبىى٥ جٞى

ل مسخل٠ ٞٗالُاث  ٘ الاةخماهُت و جمٍى ل اإلاكاَع غة للبى٪، ٦ما و ًم٨ً أن ٌؿاَم في جمٍى ٠ُ اإلاخٞى الخْى

 .1الا٢خهاص ال٣ىمي

 الفسع الثاوي: بىىن الاطدثماز

ت في مجاالث مسخلٟت ،بدُض و       هي مإؾؿاث مالُت تهخم بالضعظت ألاولى باألوكُت و الٟٗالُاث الاؾدشماٍع

٘ ،٦ما ج٣ىم بخضبحر  مها و ازخُاع اإلاكاَع ت بضعاؾت ٞغم الاؾدشماع اإلاخاخت و ج٣ٍى ج٣ىم اإلاهاٝع الاؾدشماٍع

ت ، ٦ما ج٣ىم اإلاىاعص اإلاخاخت التي حؿمذ بخ٣ضًم ال٣غوى مخىؾُت ألاظل إلاسخل٠ اإلاكغ  وٖاث الاؾدشماٍع

بمخابٗت اإلاكغوٖاث التي جخبىاَا،و مخابٗت جىُٟظ اجٟا٢ُاث ال٣غوى التي ٣ٖضتها م٘ اإلاكغوٖاث اإلا٣تريت و 

ما٫ اإلاخٗضصة التي حٗخمضَا ٦كغاء أو ئنضاع ألاوعا١ اإلاالُت ، ٞهي جًُل٘ بمهمت الىؾاَت خُض  ا مً ألٖا ٚحَر

ما٫ و ج٣ىم بكغاء ألاوعا١ اإلاالُت بال جملت و ئٖاصة بُٗها بالخجؼةت و الٛغى مً َظٍ البىى٥ مٗاوهت عظا٫ ألٖا

اصة ٢ضعتها ؤلاهخاظُت  . 2الكغ٧اث الهىاُٖت التي جدخاط ئلى أمىا٫ ه٣ضًت لٍؼ

 

 

 

  

 

                                                           
ت، عملُاث ، جلىُاث، و جطبُلاث 1 ، ظامٗت مىخىعي، الُبٗت ألاولى، الجؼاةغ، بضون  عبد الخم بىعتروض ، الىحيز في البىىن الخجاٍز

  .15ؾىت اليكغ،م
، مظ٦غة يمً مخُلباث هبل قهاصة اإلااظؿخحر ٧لُت جددًاث العىإلات اإلاالُتمدمد شمُذ، الىظام اإلاصسفي الجصائسي في مىاحهت   2

 .02،م0223الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاةغ ،
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 الفسع الثالث: بىىن إطالمُت

م الٟاةضة)الغبا      ٗت و ٖلى عأؾها جدٍغ  ( و حؿعى ئلى جد٤ُ٣ هي بىى٥ ٣ًىم بيكاَها ٖلى أؾاؽ مباصب الكَغ

٤ ججمُ٘ ألامىا٫ و جىظيهها هدى الاؾدشماع ألامشل. ا ، ًٖ ٍَغ  1اإلاهالح اإلا٣بىلت قٖغ

 الٟٕغ الغاب٘: بىى٥ قاملت

ٖلى ألاعجح ئن ٨ٞغة البى٪ الكامل ْهغث في ٞغوؿا، ٨ٞغة جىدؿب بك٩ل ٖام ئلى الغأؾمالُت، ئما      

لت ألا  ٤ مىذ ٢غوى ٍَى ظل للمإؾؿاث الهىاُٖت، َظٍ الؿُاؾت بضأث م٘ ٖملُاث ٦مؿدشمغ و ئما ًٖ ٍَغ

 ٢2ُإ الخضًض و الهلب و ألاٞغان الٗالُت الخغاعة و ٢ُإ الخٗضًً. 2الاؾدشماع في 

ى البى٪       وبٗضما جُغ٢ىا ئلى أهىإ البىى٥ ٞال بض أن هخُغ١ ئلى أٖلى ؾلُت في الىٓام اإلاهغفي أال َو

 .اإلاغ٦ؼي 

 البىً اإلاسهصي: 

ى بى٪ ًدخل اإلاغجبت ألاولى في الهغم اإلاهغفي، و َى خضًض اليكأة ٌٗىص بضاًخه ئلى الىه٠ الشاوي مً َ     

ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ،يهضٝ ئلى جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت ٨ٖـ البىى٥ ألازغي التي تهضٝ ئلى جد٤ُ٣ الغبذ، 

اة٠ البى٪ اإلا  :غ٦ؼي و التي جخمشل ُٞما ًليمهمخه جىُٓم و حؿُحر الجهاػ اإلاهغفي، ومً َىا ًم٨ً ط٦غ أَم ْو

 جىُٓم ؤلانضاع الى٣ضي )الٗملت( للضولت. -

ُت و زضماث الى٧الت للخ٩ىمت - ما٫ اإلاهٞغ  .ئصاعة ألٖا

غاى الخجاعة الضولُت ،م٘ الٗمل ٖلى  و الاخخٟاّ بها ئصاعة اخخُاَاث الضولت مً الٗمالث ألاظىبُت -  أٚل

ىُت م٣ابل الٗمال    .ث ألاظىبُت و َى ما ٌٗٝغ باصاعة ؾٗغ الهٝغاؾخ٣غاع ٢ُمت الٗملت الَى

ت،و طل٪ بان جىي٘ وؿبت مُٗىت مً الىصات٘ التي بدىػة - الاخخٟاّ باالخخُاَاث الى٣ضًت للبىى٥ الخجاٍع

 .البىى٥ الٗاملت بهٟت ئلؼامُت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي ٦دض اصوي بٛغى الاخخُاٍ

ُت( الغ٢ابت و ؤلاقغاٝ ٖلى اإلاإؾؿاث اإلاالُت )اإلاهٞغ -  و ؾالمت بهضٝ اإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣غاع ُت و ٚحر اإلاهٞغ

 3.الجهاػ اإلاهغفي

 

 

                                                           

00،هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤،ممدمد شمُذ  1  
 
2
 Michelf Leuriet, ''Banques d’investissement et de marché'', les métiers des banques, Economica,49 edition,p45 

ت،  3 الضاع الجامُٗت لليكغ و  اخمد ػعبان مدمد علي، اوعياطاث اإلاخغيراث اإلاعاصسة على اللطاع اإلاصسفي، دو ز البىىن اإلاسهٍص

ت،مهغ،  . 3-0،م0221الخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ؤلاؾ٨ىضٍع
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ت  اإلاطلب الثالث: وظائف البىىن الخجاٍز

لم حٗض اليكاَاث البى٨ُت أمغا مدهىعا في هُا١ ي٤ُ،بؿبب ما ٌكهضٍ الا٢خهاص مً جُىعاث ،و      

ت و ًم٨ً جلخُهها في الى٢ذ  اة٠ البىى٥ الخجاٍع ا ُٞما ؾىسخو بظ٦غ ْو ُٟخحن أؾاؾِخحن هظ٦َغ الخًغ بْى

 ًلي:

 البىى٥ ٧ىؾُِ مالي: 

أي الخىؾِ بحن اإلا٣غيحن واإلا٣تريحن بخجمُ٘ اإلاضزغاث والٟىاةٌ اإلاالُت وويٗها في مخىاو٫ ألاٞغاص و      

ت في ٢ُمها بهظا الضوع ًٖ البىى٥ ٚحر الخجاع  ٍت اإلاكغوٖاث الغاٚبت في الا٢تراى، وال جسخل٠ البىى٥ الخجاٍع

ُٟت  ت بْى ً ،٦ما ج٣ىم البىى٥ الخجاٍع ً ؾاةغ اإلاإؾؿاث اإلاالُت التي ًخأل٠ منها الؿى١ الاةخماوي بالَى ٖو

خماصاث اإلاؿدىضًت مما ٧ان له أزٍغ البالٜ في  ً مً زال٫ ٞخذ الٖا الىؾُِ اإلاالي بحن اإلاؿخىعصًً و اإلاهضٍع

 جىؾُ٘ هُا١ اليكاٍ الخجاعي و زانت الخجاعة الضولُت.

 ى٣ىصزل٤ ال: 

ت       ُٟت ألاولى، اط هي الهٟت ألاؾاؾُت التي جخمحز بها البىى٥ الخجاٍع ُٟت أ٦ثر أَمُت و جأزحرا مً الْى وهي ْو

ًٖ اإلاإؾؿاث اإلاالُت ألازغي و ًٖ ؾاةغ الىؾُاء اإلاالُحن، ومٗنى زل٤ الى٣ىص أن البىى٥ جخل٣ى وصات٘ ألاٞغاص 

خم اهخ٣ا٫  اإلاىصٖحن بالى٣ىص لضيها،و أنبدذ َظٍ الىصات٘ وؾلت م٣بىلت لضٞ٘ الالتزاماث بحن أٞغاص اإلاجخم٘، ٍو

ت ٌسخبها  ٤ اؾخسضام''الكُ٪'' و الكُ٪ ال ًسغط ًٖ ٧ىهه وع٢ت ججاٍع الخ٣ى١ ُٞما بحن ألاٞغاص ًٖ ٍَغ

الضاةً)ناخب الىصٌٗت في البى٪( ٖلى البى٪ مً اظل أن ًضٞ٘ البى٪ مبلٛا مُٗىا لصخو ما )اإلاؿخُٟض أو 

اء بدىُٟظ َظٍ ألاوامغ في الك٩ُاث ٣ٞض اؾخ٣غث ٢ض ٩ًىن لخ اله( بمجغص الُلب،و خُض أن البىى٥ ج٣ىم بالٞى

ت، وأنبذ َىا٥ ٢بىال ٖاما لهظٍ  الىصات٘ البى٨ُت بان ج٣ىم ٧ىؾُِ ز٣ت أٞغاص اإلاجخم٘ في البىى٥ الخجاٍع

ت ، أي أن ال٣اهىن ال ًلؼم أٞغاص للخباص٫ ٞأَل٤ ٖليها ه٣ىص الىصات٘،و ه٣ىص الىصات٘ مً ٢بُل الى٣ىص الازخُاٍع

حر الًماهاث ال٩اُٞت لىؾاةِ الضٞ٘ َظٍ،ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫  .اإلاجخ٨٘ في ٢بىلها ول٨ً  ًخضزل ال٣اهىن في جٞى

حر الًماهاث ال٩اُٞت لىؾاةِ الضٞ٘ َظٍ،ٞٗلى ؾبُل  ًً٘ ال٣اهىن ٣ٖىباث ظىاةُت ًخضزل ال٣اهىن في جٞى

 نضاع قُ٪ بضون عنُض.اإلاشا٫ ًً٘ ال٣اهىن ٣ٖىباث ظىاةُت إل 

و مما ًجضع ط٦ٍغ في َظا الهضص ئن الكُ٪ ال ٌٗخبر بدض طاجه مً الى٣ىص، ل٨ىه وؾُلت جيخ٣ل به وصات٘      

 .البى٪)التي جمشل مضًىهُت ٖلُه( مً شخو ألزغ

اإلاخ٣ضمت و ًالخٔ أن حجم الى٣ىص )ه٣ىص الىصات٘( جمشل الجؼء ألا٦بر مً ٦مُت الى٣ىص اإلاخضاولت في الضو٫      

ا ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي وطل٪  ت، مً خُض قضة جأزحَر ُٟت للبىى٥ الخجاٍع ،ومً َىا جأحي زُىة َظٍ الْى
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ُٟت باَخمام ٦بحر في  ا ٖلى ٦مُت الى٣ىص اإلاٗغويت في الا٢خهاص، و ٢ض خًِذ َظٍ الْى مً زال٫ جأزحَر

 1الضعاؾاث الى٣ضًت.

 اإلابدث الثاوي: إحساءاث مىذ اللسوض البىىُت

ا ألصخاب العجؼ ًٖ       حَر ت َى ظم٘ ألامىا٫ مً أصخاب الٟاةٌ و ئٖاصة جٞى بما أن مهمت البىى٥ الخجاٍع

ا جلٗب صوعا َاما في اإلاجا٫ الا٢خهاصي ٞهي مٗغيت لٗىامل  ٖضة و إلاساَغ  ٤ ج٣ُم ال٣غوى، و باٖخباَع ٍَغ

 .ة حٗخمض ٖلى آلُاث في مىدهاوظب ج٣لُلها، و بما أن ال٣غوى هي الٗامل ألاؾاس ي للبىى٥ ٞهظٍ ألازحر 

: العىامل اإلاؤزسة على مدي مىذ اللسوض  اإلاطلب ألاٌو

ال بض ل٩ل بى٪ ججاعي ٖىض حٗامله م٘ ال٣غوى أن ٩ًىن لضًه ؾُاؾت لإل٢غاى و التي حٗخبر مغقض ٌٗخمض      

ُٟت ؤلا٢غاى في البى٪،و لظل٪ ًم٨ً الخُغ١ ئلى أَم الٗىامل اإلاإزغة في ٖملُت مىذ  ٖلُه في ئصاعة ْو

 :ال٣غوى

 عأؽ اإلاا٫: 

جخأزغ الؿُاؾت الاةخماهُت للبىى٥ بغأؽ اإلاا٫ بؿبب الٗال٢ت ال٣اهىهُت بحن م٣ضاع عأؽ اإلاا٫ مً ظهت و      

حجم ال٣غى الىاظب مىده مً ظهت أزغي،و ٦ظل٪ ٞان اؾخسضام عأؽ اإلاا٫ و الاخخُاَي ال٣اهىوي ًمشالن 

غ عأ ؽ اإلاا٫ بك٩ل مخىاػن ٌُٗي ٢ضعة للبى٪ ٖلى جدمل اإلاساَغ التي ٢ض نمام ألامان  للىصات٘ و ٧لما جٞى

 .2الاةخمان  جىجم بؿبب مىذ

 ؾُاؾاث البى٪ اإلاغ٦ؼي و الؿلُاث الى٣ضًت: 

ُت و حجم ال٣غوى اإلامىىخت مً البىى٥،و ًدب٘       جإزغ الؿُاؾاث التي ًدبٗها البى٪ اإلاغ٦ؼي في جدضًض هٖى

ال٨مُت الٗامت للؿُاؾت الى٣ضًت و مً أَمها الخد٨م في وؿبتي الاخخُاَي  البى٪ اإلاغ٦ؼي ما ٌٗٝغ باألصواث

اصة وؿبت الاخخُاَي ئلى جسٌُٟ ألامىا٫ اإلاخاخت للبىى٥ اإلاسههت  ال٣اهىوي و ؾٗغ ئٖاصة الخهم و ًإصي ٍػ

٠ُ و ال٨ٗـ صخُذ،و ًإزغ ؾٗغ ئٖاصة الخهم في ئم٩اهُت البى٪ في الخهى٫ ٖلى مىاعص ئياُٞت ًٖ  للخْى

٘ ألاؾٗاع َ ض مً ج٩لٟت ال٣غوى و ًٞغ ٘ الخهم ًٍؼ ت اإلاىظىصة لضًه ئط أن ٞع ٤ ئٖاصة زهم ألاوعا١ الخجاٍع ٍغ

  .3مً البىى٥ ٖلى مىذ الاةخمان أو ال٣غوى الٟاةضة و بالخالي ٣ًلل 

 

 

                                                           

ض لليكغعبد اهللا الطاهس، الىلىد و البىىن و اإلاؤطظاث اإلاالُت  .011-012،م0223، الُبٗت الشاهُت،مهغ،، مغ٦ؼ ًٍؼ 1  
ت و الظُاطت الىلدًت 2 ا الدوزي، ٌظسي الظامسائي،البىىن اإلاسهٍص ،صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ و الخىػَ٘ ،ٖمان،ألاعصن شهٍس

  .31،م0223،

.121غ،ئصاعتها،الضاع الجامُٗت ،مهغ، بضون ؾىت اليك عبد الخمُد عبد اإلاطلب،البىىن الؼاملت عملُاتها و  3  
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 ٘اؾخ٣غاع الىصات: 

٫ ٞترة ػمىُت ٢هحرة،و ٢هض بالىصات٘ اإلاؿخ٣غة الىصات٘ التي ال جخٗغى ئلى ٖملُاث سخب مخ٨غعة زال     

لظل٪ ٞالىصات٘ اإلاخظبظبت ؾخدض مً ٢ضعة البى٪ في اٖخماص ؾُاؾت ا٢غايُت مدؿاَلت الن َظٍ الىصات٘ هي 

 أمىا٫ الٛحر و له الخ٤ في سخبها متى أعاص طل٪.

 الغبدُت: 

مً البىى٥ و حٗخبر الغبدُت مً الاججاَاث ألاؾاؾُت التي ًجب مغاٖاتها في أي ؾُاؾت ا٢غايُت ألي بى٪      

ت لىجاح البى٪ باٖخباٍع ئخضي اإلاإؾؿاث الهاصٞت ئلى الغبذ، اطن ٞالبىى٥ التي تهضٝ الى طل٪ ألنها  يغوٍع

جد٤ُ٣ أ٢ص ى ألاعباح حٗخمض ؾُاؾت ا٢غايُت مغهت أو مدؿاَلت و بال٨ٗـ ٞالبى٪ الظي ًخمخ٘ بمؿخىي 

ض أن ًخٗغى ئلى زؿاةغ ٞاهه ٌٗخمض ئلى ئجبإ ؾُاؾت ا٢غايُت مدكضصة ،الٟغ١ بحن  مدضوص مً ألاعباح ال ًٍغ

خماص ٖلى الؿُاؾت اإلاغهت و ٩ًىن مىسٌٟ في  اإلادكضص و اإلاغن في َامل اإلاساَغة خُض ٩ًىن ٖالي ٖىض الٖا

 1خالت الؿُاؾت اإلادكضصة.

 :٪م٣ضعة و زبرة ألاٞغاص ال٣اةمحن ٖلى الاةخمان و ؤلا٢غاى في البى 

اعة الاةخمان له صوع جأزحري في الؿُاؾت الا٢غايُت للبىى٥ ٩ٞلما ػاصث و ئن زبرة ألاٞغاص الٗاملحن في ئص     

همذ زبرة َإالء ٧لما جىانلىا ئلى هخاةج ص٣ُ٢ت و ؾٝى ًخم٨ىىا مً ئصاعة ٖملُت الاةخمان بٟٗالُت ا٦بر و 

 2ٖلى الاةخمان بُٛت جدهُله ٖىض الاؾخد٣ا١. ًىجؼوا أٖما٫ الغ٢ابت

 :ني  خاظاث الا٢خهاص الَى

سً٘ الؿُاؾت الا٢ترايُت لدجاث اإلاجخم٘ مً الاةخمان، لظل٪ حؿاَم َظٍ البىى٥ في ٖملُاث ج     

ت اإلاسخلٟت،لظل٪ ٞالؿُاؾت الا٢غايُت  الاةخمان، وفي ج٣ضًم ألامىا٫ و اإلاؿاَمت الجاصة في الٗملُاث الخىمٍى

اإلاسخلٟت مً الاةخمان جخأزغ بمؿخىي اليكاٍ الا٢خهاصي و ٖلى يىء طل٪ جخأزغ باإلؾتراججُت الا٢خهاصًت 

اصة حجم الاؾدشماعاث ُٞه،و او٩ٗاؽ طل٪ اًجابُا ٖلى وجحرة الخىمُت الا٢خهاصًت.  3لٍؼ

 

 

                                                           

.102-100،م0220صاع واةل لليكغ و الخىػَ٘ ، ألاعصن ،الُبٗت الشاهُت، فالح خظً الخظُني، إدازة البىىن،  1  

ا الدوزي ،ٌظسي الظامسائي  ،مشهٍس .33،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2  

،ً فالح خظً الخظُني  .100، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3
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 اإلاطلب الثاوي:آلالُاث التي ٌعخمد عليها البىً في مىذ اللسوض

:مس اخل مىذ اللسوض  الفسع ألاٌو

 1:ؾيخُغ١ ئلى مسخل٠ اإلاغاخل الىاظب ئجباٖها ٖىض مىذ ال٣غوى     

 :الفدص ألاولي لطلب اللسض-1

٣ا لؿُاؾت ؤلا٢غاى في       ٣ًىم البى٪ بضعاؾت َلب ال٣غى الٗمُل لخدضًض مضي نالخُخه اإلابضةُت ٞو

ؿاٖض في ٖملُت الٟدو  البى٪ ،زانت مً خُض ٚغى ال٣غى و اظل الاؾخد٣ا١ و أؾلىب الؿضاص، َو

إولحن في البى٪ و التي جبرػ الصخهُت و ٢ضعاجه اإلابضتي لُلب الاهُباٖاث التي ٨ٌٗؿها ل٣اء الٗمُل م٘ اإلاؿ

بىظه ٖام زانت مً خُض خاالث أنىله و ْغوٝ حكُٛلها،في يىء َظٍ ألامىع ًم٨ً اجساط ٢غاع مبضتي ئما 

خظاع ٖىه م٘ جىيُذ ألاؾباب للٗمُل ختى ٌكٗغ بالجضًت في مٗاملت َلبه  .باالؾدشماع أو بااٖل

 :الخدلُل الائخماوي لللسوض-2

ت ئم٩اهُت الٗمُل الاةخماهُت ًخ      ًمً ججمُ٘ اإلاٗلىماث التي ًم٨ً الخهى٫ ٖليها مً اإلاهاصع اإلاسخلٟت إلاٗٞغ

الؿاب٣ت للبى٪، مضي مالةمت عأؽ اإلاا٫ مً زال٫ الخدلُل اإلاالي باإلياٞت ئلى الٓغوٝ الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت، و 

ا ٖلى وكاٍ اإلايكاة. التي ًم٨ً  أن ح٨ٗـ أزاَع

 :لترضالخفاوض مع اإلا-3

بٗض جدلُل ٖىانغ مساَغ الاةخمان اإلادُُت بالٗغى اإلاُلىب بىاءا ٖلى اإلاٗلىماث التي جم ججمُٗها، ًم٨ً      

٣ت ؾضاصٍ، ومهاصع الؿضاص و  ه و ٍَغ جدضًض م٣ضاع ال٣غى و الٛغى الظي ٌؿخسضم ُٞه و ٦ُُٟت نٞغ

ا١ ٖلى ٧ل َظٍ الٗىانغ مً زال٫ الًماهاث اإلاُلىبت و ؾٗغ الٟاةضة و الٗمىالث اإلاسخلٟت، ًخم الاجٟ

 .الخٟاوى بحن البى٪ و الٗمُل للخىنل الى جد٤ُ٣ مهالح ٧ل منهما

 :اجخاذ اللساز-4

جيخهي ٖملُت الخٟاوى ئما بال٣بى٫ أو ٖضم ال٣بى٫، وفي خالت ال٣بى٫ ًخم الخٗا٢ض م٘ الٗمُل باٖضاص      

مظ٦غة ال٢تراح اإلاىا٣ٞت ٖلى َلب ال٣غى، و التي ٖاصة جخًمً البُاهاث ألاؾاؾُت ًٖ اإلايكاة الُالبت 

بي.  الا٢تراى، مٗلىماث ًٖ مضًىهُهها لضي الجهاػ اإلاهغفي، مى٢ٟها الًٍغ

 

                                                           
1
تمدمد صالح الخىأوي،عبد الفخاح عبد الظالم ، اإلاؤطظاث    ،الضاع الجامُٗت ، مهغ اإلاالُت :البىزصاث و البىىن الخجاٍز

 .030، 280 م 0222،ؾىت
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 :صسف اللسض-5

ٌكتٍر لبضء اؾخسضام ال٣غى جى٢ُ٘ اإلا٣ترى ًٖ اجٟا٢ُت ال٣غى، و ٦ظل٪ ج٣ضًمه للًماهاث اإلاُلىبت،      

 و الالتزاماث التي ًىو ٖليها اجٟا١ ال٣غى.

 :مخابعت اللسض و اإلالترض-6

ضاص اإلادضصة ، ٢ض الهضٝ مً َظٍ َى الاَمئىان ٖلى ؾحر اإلايكاة و ٖضم خضور أي حٛحراث في مىاُٖض الؿ      

اث مً اإلا٣ترى و التي جخُلب اجساط ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت إلاىاظههها  جٓهغ مً زال٫ اإلاخابٗت أًًا بٌٗ الخهٞغ

 .للخٟاّ ٖلى خ٣ى١ البى٪ أو جخُلب جأظُل الؿضاص أو ججضًض ال٣غى لٟترة أزغي 

 :جدصُل اللسض-7

طل٪ ئطا لم ج٣ابله أي مً الٓغوٝ الؿاب٣ت  ًخم جدهُل مؿخد٣اث ال٣غى خؿب الىٓام اإلاخ٤ٟ ٖلُه و      

 ٖىض اإلاخابٗت ، و هي ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت أو جأظُل الؿضاص أو جأظُل ال٣غى مغة أزغي.
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 الفسع الثاوي: جسهُب و دزاطت اللسض

ٓغة ٌؿخىظب ٖلى ٧ل َالب أن ًخًمً ملٟه ٖلى ٧ل الىزاة٤ و اإلاٗلىماث ختى ًدؿنى للمهٝغ ازظ ه      

اء بالتزاماجه ٖلى الضٞ٘،ئال اهه ًجب  م ج٣ضًم الًماهاث و صعاؾهها ح٨ٗـ ٢ضعجه ٖلى الٞى ًٖ َظا ألازحر ٞٚغ

 .أن ٣ًىم بضعاؾت ص٣ُ٢ت لهظا اإلال٠

ئن ٖملُت مىذ ال٣غى حؿخىظب ٖلى البى٪ أن ٣ًىم ببٌٗ الالتزاماث التي :الكغوٍ الٗامت إلاىذ ال٣غى-1

حر جىجغ ٖنها ألازُاع،لهظا ًجب ج   1:بٌٗ الكغوٍ جخمشل ُٞماًلي ٞى

اإلاؿخُٟض مً ال٣غى: 

ب في ئوكاء مإؾؿت ئهخاظُت أو  ل اإلاهغفي ٧ل شخو َبُعي أو مٗىىي ًٚغ ًم٨ً أن ٌؿخُٟض مً الخمٍى

 .زضماجُت

مىيٕى ال٣غى: 

ل ال٨لي أو الجؼتي  .ال٣غوى اإلامىىخت جسخل٠ وؿبهها خؿب هٕى ال٣غى، ٞهي مىظهت لخمٍى

مضة ال٣غى: 

ل آلاظا٫جد ه ئما ٢غى ٢هحر آلاظا٫ أو مخىؾِ أو ٍَى ٣ا لىٖى  .ضص ه٣ُت ال٣غى ٞو

حؿضًض ال٣غى: 

ا ا أو زالزُا أو ؾضاؾُا أو ؾىٍى  .٩ًىن حؿضًض ال٣غى ئما قهٍغ

ج٩ال٠ُ ال٣غى: 

و ًخمشل الٗاةض مً ألامىا٫ اإلا٣غويت أي مٗض٫ الٟاةضة اإلاخ٤ٟ ٖليها في ٣ٖض ال٣غى و جخمشل ج٩ال٠ُ      

تال٣  .غى في الٗمىالث الىاججت ًٖ اإلاٗامالث ؤلاصاٍع

الًماهاث: 

 . حٗخبر اإلالجأ الىخُض الظي ًلجأ ئلُه اإلاهٝغ في خالت ٖضم التزام الٗمُل

 :الىزاة٤ الالػمت في مل٠ ال٣غى-0

                                                           
،مهغ،ؾىتمدمد هماٌ خلُل الخمصاوي، اكخصادًاث الائخمان اإلاصسفي 1   .22،م 0222، وكأة اإلاهاٝع



 في البىىن الداخلُت السكابت : الثاوي الفصل

35 
 

 :1ًجب أن ًخًمً الٗىانغ الخالُت

 :الُلب الك٨لي لل٣غى-1

مضجه، و ٖغى ال٣غى و الًماهاث اإلا٣ترخت،و ًجب أن  ًدضص في َلب ال٣غى،َبُٗخه ، ق٩له، مبلٛه،     

 .٩ًىن َظا الُلب مى٢٘ مً َٝغ مؿحر اإلاإؾؿت

ت-0  :الىزاة٤ ال٣اهىهُت و ؤلاصاٍع

 :َظٍ الىزاة٤ حؿمذ بخٍٗغ٠ اإلاإؾؿت الُالبت لل٣غى و التي جخًمً ماًلي

 . وسخت َب٤ ألانل للسجل الخجاعي  -

 .و ألاشخام الٗمىمُتوسخت َب٤ ألانل مهاص١ ٖليها للىاةذ  -

 :الىزاة٤ اإلاداؾبُت و الجباةُت: جخمشل في-0

  .اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت و ظضو٫ خؿاباث الىخاةج لشالر ؾىىاث ألازحرة -

  .اإلاحزاهُت اإلاداؾبُت و ظضو٫ خؿاباث الىخاةج لشالر ؾىىاث اإلاخى٢ٗت -

ش خضًض. -  قهاصة ٖضم الخًٕى للًغاةب لخاٍع

ش خضًضقهاصة ٖضم صٞ٘ ظمُ٘ -  .خ٣ى١ الخامحن لخاٍع

 :اإلالٟاث الا٢خهاصًت و اإلاالُت-2

 صعاؾت ج٣ىُت للمكغوٕ. -

 الٟاجىعة الك٩لُت او ال٣ٗض الخجاعي. - 

 ٧ل الىزاة٤ التي جبرع او جبحن الى٣ٟاث ٖلى اإلاكغوٕ. -

 :اإلالٟاث الخ٣ىُت-5

٘ الجضًضة. -  عزهت البىاء للمكاَع

 البيُت اإلاالُت و بيُت الخ٩ال٠ُ. -

٘ الجضًضة -  .اإلاسُِ الهىضس ي و اله٨ُلي للمكاَع

 

                                                           

،م مدمد هماٌ خلُل الخمصاوي   .122،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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 اإلاطلب الثالث:مخاطس مىذ اللسوض

ُت اإلامىىخت مً َٝغ البىى٥ حٗخبر مً أَم مهاصع اإلاكغوٖاث و جىاظه البىى٥       ئن ال٣غوى اإلاهٞغ

ت ٖىض ٢ُامها بٗملُاث ؤلا٢غاى ٖضصا مً اإلاساَغ جإزغ خخما ٖلى جد٤ُ٣ أَضاٞها و ٢بل  أن هخُغ١ ئلى الخجاٍع

 أَم مساَغ ٖملُت ال٣غى ه٣ىم باُٖاء مٟهىم لل٣غى. 

: مفهىم اللسض  الفسع ألاٌو

ال٣غى َى خهى٫ الش٣ت و ئُٖاء مىذ الخهٝغ في اظل مدضوص لثروة خ٣ُ٣ُت او ل٣ضعة قغاةُت م٣ابل      

ض بالضٞ٘ لىٟـ الثروة أو ما ٣ًابلها مً خُض ال٣ُمت ؤلاياُٞت ئلى اظل مٗحن ل٣ا ء ٖملُت اؾخٗماله م٘ الٖى

خباع ألازُاع اإلادخملت.  1ألازظ بٗحن الٖا

و حٗٝغ ال٣غوى ٖلى أنها مً أٞٗا٫ الش٣ت و ًخجؿض طل٪ الٟٗل الظي ٣ًىم بىاؾُخه شخو ما و      

ٌ أو  ً وطل٪ م٣ابل زمً الخٍٗى لتزم بًماهه أمام آلازٍغ َى'الضاةً بمىذ أمىا٫ لصخو أزغ و َى 'اإلاضًً' ٍو

٠ الخالي و  2''الٟاةضة   :بىاءا ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ً اؾخسالم الخٍٗغ

 ''.ال٣غى َى ٖملُت حؿل٠ُ أمىا٫ م٣ابل اظل اؾخد٣ا١ مخ٤ٟ ٖلُه ٢اةم ٖلى أؾاؽ الش٣ت ''

 الفسع الثاوي: أهىاع مخاطس مىذ اللسض

للمكا٧ل مهما ٧ان الًمان اإلاخسظ ، ئن أٚلب اإلاساَغ البى٨ُت جغج٨ؼ أؾاؾا ٖلى الخد٨م أو ٖضم الخد٨م      

 ٞال ًىظض جأمحن مً ٧ل أزُاع ال٣غى.  اإلاخٗل٣ت بمساَغ ال٣غى )الخى٢ُ٘ (، و طل٪

 .الدؿضًض ٖضم مساَغ 

 .مساَغ ججمُض عؤوؽ ألامىا٫ 

 .ىت مساَغ  الخٍؼ

 

 

 

 

  

                                                           

اث الجامُٗت،الُبٗت الغابٗت،الجؼاةغ،ػاهس اللصوٍني، مداطساث في اكخصادًاث البىىن  .22،م0223،صًىان اإلاُبٖى 1  

اث الجامُٗت،الجؼاةغ،الطاهس لطسغ، جلىُاث البىىن  .55،م0221، صًىان اإلاُبٖى 2
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 1أوال : مساَغ ٖضم الدؿضًض

الـمضًً حؿضًض  ال٣غوى اإلاباقغة و التي جٟغى ٖلى  :و جغبِ مساَغ ٖضم الدؿضًض بال٣غوى الخالُت     

 صًىهه خؿب قغوٍ مخ٤ٟ ٖليها مؿب٣ا: اإلابالٜ؛ اإلاضة؛،الخ

ال٣غوى ٚحر اإلاباقغة، أو ٢ـغوى بالخى٢ُ٘، والتي جـمشل يمان ) ٦ٟاءة؛ يمان اخخُـاَي؛ ئمًاء( ًٟغى      

 ٖلى اإلاضًً الضٞ٘ في خالت اؾخٗما٫ َظا الًمان، م٘ اخترام آلاظا٫ اإلادضصة.

اإلاساَغ م٣اعهت باألزُاع ألازغي و ًخمشل في ٖضم حؿضًض ال٣غى ٧لُا أو ظؼء مىه مً َٝغ ٌٗخبر مً ازُغ      

ت  اإلاإؾؿت في الى٢ذ اإلادضص، و ًدضص الخُغ في َظٍ الخلت باليؿبت للبى٪ خؿب الىصات٘ اإلاضًىت اإلاىيٖى

ا، و  ٦ًمان للبى٪ خُض ال ًم٨ىه اؾترصاص ألامىا٫ ، و ًغجبِ َظا الخُغ أؾاؾا بيكاٍ اإلاإؾؿت، ئوكاَؤ

ا و٦ظا ػباةً اإلاإؾؿت و الؿى١ الظي جخدغ٥ ُٞه.  ٦ُُٟت حؿُحَر

 2زـاهُا : مساَغ الخجمُض

 .٢ض ًمىدها في ق٩ل ٢غوى للٛحر و بالخالي حٗخبر أمىا٫ مجمضة باليؿبت ألصخاب ألامىا٫

ىت  : زـالشـا : مساَغ الخٍؼ

ٍىت. ٞالبى٪ ٢ض ًىاظه ٖملُاث سخب مخخـالُت مً ئن مغصوصًت البى٪ جتر٦ؼ ب٣ضع ٦بحر ٖلى حؿُحر أمشل للخؼ      

 ٖمالةه، هدُجت و٢ٕى أخضار ؾُاؾُت أو ا٢خهاصًت، و التي جـمى٘ البى٪ مً حُُٛت ٢غوى الٗمالء.

 : ولهظا ٞالبض مً البى٪ أن ًخسظ بٌٗ الخضابحر الى٢اةُت

ضًت؛ الهىاص٤ً؛ الخ  . ...الخسٌُٟ مً الىصات٘ ٚحر اإلاىخجت : اله٩ى٥ البًر

ؿُحر اإلاىاػهاث الخانت بالضٞٗاث طاث مبالٜ مٗخبرةح. 

ل  .اؾخٗمـا٫ الىؾاةـل التي حؿمـذ باٖـاصة الخمـٍى

)مً ٖامل الش٣ت ٘ ٠ُ الضاةم )ٞع  .جدٍغٌ أو حصجُ٘ الخْى

 ٠ُ أو الخىاػ٫  .البدض ًٖ أخؿً مٗضالث الٟاةـضة للخْى

                                                           
، مظ٦غة يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم اخمد الصم،إدازة اإلاخاطس اإلاصسفُت مً خالٌ الخدىم في خطس الدظدًد  1

 . 10،م1222اصًت،ٕٞغ حؿُحر، ظامٗت الجؼاةغ،الا٢خه

،مظ٦غة يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم  مدمد ألىش ي،اللسوض البىىُت و اإلاخاطس البىىُت،جلُُمها و عالحها  2 

 .31،م0220الا٢خهاصًت،ظامٗت الجؼاةغ،
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 اإلابدث الثالث: السكابت على عملُاث اللسوض

اث الخض٤ُ٢ و اإلاغاظٗت في ٖملُت ال٣غى جسً٘ لىٟـ اإلاباصب و الُغ١ الخانت بمىهجُت ئن ٖملُ      

اإلاغاظٗت و بالخالي ٞان مهمت اإلاغاظ٘ في الٗملُاث الخانت بال٣غوى حؿدىض ٖلى الخُىاث الخالُت: جدضًض أَم 

َغ ال٣غى و جدضًض اإلاساَغ اإلادُُت باألوكُت البى٨ُت التي لها ٖال٢ت بمىذ ال٣غى و ج٣ُُم و حؿُحر مسا

 بغهامج اإلاغاظٗت.

: اإلاساكبت البىىُت إلاخاطس اللسض  اإلاطلب ألاٌو

اةٟها و وكاَاتها بك٩ل ظُض ٖليها ٣ِٞ أن جدب٘ اإلاغا٢بت  ئطا      أعاصث اإلاإؾؿت اإلا٣غيت يمان خؿً ؾحر ْو

 الضازلُت للمساَغ ٖلى مؿخىي البى٪، و ًسً٘ هٓام مغا٢بت اإلاساَغ لشالر ٚاًاث و هي:

يمان اإلاخابٗت الصخهُت لخُغ ال٣غى و الظي ًخم بم٣ابلت الاؾخٗما٫ الجاعي م٘ اإلادضوصًت اإلامىىخت  -

ظا الهضٝ ًجٗل البى٪ ٢اصعا ٖلى ج٣لُو الخؿاعة في خالت عجؼ اإلاضًً ًٖ الؿضا.ص  ،َو

ت م٣ضاع الخُغ اإلاٗغى له ٢هض جدضًض مإوهت له. -  مٗٞغ

البى٪ و اإلاخمشل في ئم٩اهُت عبِ اإلاساَغ التي ًخٗغى لها البى٪ ُٞما  ًخٗل٤ الهضٝ الشالض باوكٛا٫ ظضًض في -

  .ًسو ٖملُت الؿى١ 

و ُٞما ًلي ؾٝى هخُغ١ ئلى أَم اإلاٗاًحر و الكغوٍ التي جًٗها الؿلُاث الىنُت ٖلى البىى٥ ٢هض       

 :1بهغامت بسهىم مساَغ ال٣غى مغا٢بهها

: طلف اإلاخاطس  الفسع ألاٌو

خٗل٤ ب٣ضعة      البى٪ ٖلى جدمل اإلاساَغ ئط مً زالله ًخىظب ٖلى البىى٥ ئوكاء لجىت جدك٩ل مً أًٖاء  ٍو

ت الٗامت و مجلـ ؤلاصاعة لُخم٨ً مً اجساط ٢غاعاث مىاؾبت و ل٨ً ًم٨ً جد٤ُ٣ طل٪ مً زال٫  مً اإلاضًٍغ

 :ئجبإ الخُىاث الخالُت

 :جدلُل الخُغ-1

 خٗمض ئلى جدمله اؾدىاصا ٖلى بٌٗ الٗىانغ و جخمشل في:ج٣ىم لجىت اإلاساَغ بخدلُل مؿخىي الخُغ و مً زم ؾ

                                                           
1
اث هُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت ،ظامٗت ، مظ٦غة يمً مخُلب اماٌ مىجسفي، حظُير اللسوض البىىُت كصيرة ألاحل  

 . 01،م0220الجؼاةغ،
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ماَُت جىظيهاث و جًُٟالث مؿحري البى٪ ُٞما ًسو الخُغ و صعظت اؾخٗضاصَم لخماًت البى٪ مً الخُغ -

 .الظي حٗغى له

 

 .ؾهىلت صزى٫ البى٪ إلاسخل٠ ألاؾىا١ ؾىاءا ٧اهذ اإلاالُت أو الى٣ضًت -

 .ة ج٩ىن ٖغيت للمساَغ أ٦ثر مً البىى٥ طاث الدجم ال٨بحرحجم البى٪ و طل٪ أن البىى٥ الهٛحر  -

ىت- 2  :ج٣ُُم م٩ىهاث الخٍؼ

ش الاؾخد٣ا١ التي حٗاص٫ جدضًض  ت ٧ل مً ألانى٫ و الخهىم اهُال٢ا مً جهي٠ُ اليؿب و جىاٍع أي مٗٞغ

 ٩َُلت اإلاحزاهُت اإلاشلى.

 الفسع الثاوي:الدظُير

م باجبإ ألاؾالُب في حؿُحر اإلاساَغ بُٛت ظٗل َظٍ ألازحرة ختى ًخم٨ً البى٪ مً اإلاغا٢بت الجُضة ٣ًى      

 مدهىعة في اإلاجا٫ اإلادضص مً َٝغ لجىت اإلاساَغ و جخمشل في:

 :الدؿُحر اله٨ُلي-1

غاٝ ٖلى  ٤ ئ٢غاى ألَا و ًخمشل في ئخضار الخىاػن بحن مسخل٠ ألانى٫ و الخهىم و ًخم الاؾخضاهت ًٖ ٍَغ

اإلاؿاواة بحن ألانى٫ و الخهىم ٞاهه ًدهً هٟؿه مً الخٗغى مؿخىي الؿى١ و ئطا جم٨ً البى٪ مً 

 .للمساَغ

 :الدؿُحر الخ٣ني-0

 .و َى ٌؿدىض بمٟهىم حُُٛت اإلاساَغ

 :جسهُو أمىا٫ زانت-0

ئطا حٗغى البى٪ ألي هٕى مً اإلاساَغ ًلؼمه الخهى٫ ٖلى أمىا٫ زانت ٧اُٞت ئال اهه ال جىظض وكاَاث       

٣ا بى٨ُت أ٦ثر حٗغيا للمساَغ  مً وكاَاث أزغي و ٖلُه ًجب ٖلى البى٪ ان ًمىذ لٟغوٖه أمىالا جدىاؾب ٞو

 اإلاساَغ التي جخٗغى لها. لُبُٗت
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 المطلب الثاني: تقييم و تسيير مخاطر القرض

 الفرع األول: تقييم مخاطر القرض

منح  ليت تؤدي إىل عملية خماطرلتقييم خماطر القرض من طرف البنوك التجارية جيب عليها البحث عن األسباب ا      
 :القروض و تتمثل األسباب فيما يلي

سوء تقييم لنوعية القروض املمنوحة. 

 تقدير خاطئ للمؤونات املخصصة لتغطية القرض. 

 عدم دقة و صحة املعلومات املسجلة يف ملفات القرض. 

.تسجيل حماسيب خاطئ للعمليات 

 الفرع الثاني: تقييم تسيير القرض

 :تقييم تسيري القرض عن طريق مايلييتم 

ضعف التحكم يف املخاطر من خالل: 

 غيـاب سيـاسة عـامـة للبنـك. 
 التسامح و الليونة يف حتديد املسؤوليات. 
 نقص تـحليل ملفات القرض حسب املعايري. 
 عدم متابعة و مراقبة االلتزامات املتنازع فيـها. 
 التسديد( تقدير خاطئ إلمكانيات املدين ) القدرة على. 

ضعف التحكم يف اإلدارة من خالل : 

 سـوء التنظيـم الـداخلي للبنـوك.  
 تطبيق إجراءات غري مالئمة مع األوضاع.  
 التهاون يف املطالبة بالضمانات و التأمينات للعقود املربمة. 
 ضعف املربرات اليت تدعم اختيـار القرض. 
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  عجز نظام املعلوماتية يف حتقيق أهداف البنك. 
   تغطـية متـأخرة للـقروض. 
 عدم فعالية نظام املعلومات و مراقبة التسيري.  
  سوء تسيري احملفظة املالية للبنك. 

 اإلاطلب الثالث:جددًد بسهامج مهمت اإلاساحعت

بىاءا ٖلى الخ٣ُُم ألاولي لىٓام اإلاغا٢بت الضازلُت، ًم٨ً للمغاظ٘ ال٨ك٠ ًٖ مـىاًَ ال٣ىي و ال٠ًٗ،      

لى التي مً زالل ُت و مضي احؿإ الٟدىم و اإلاغا٢باث و ٦ظا ازخُاع الىؾاةل الـمىاؾبت، ٖو ها ًخم جدضًض هٖى

 .أؾاؽ َظا الخدضًض ًخدهل اإلاغاظ٘ ٖلى بغهامج الخض٤ُ٢ و اإلاغاظٗت

:مفهىم بسهامج اإلاساحعت  1الفسع ألاٌو

ه مً بغهامج اإلاغاظٗت ٖباعة ًٖ زُت ٖمل اإلاغاظ٘ التي ًدبٗها في مغاظٗت الضٞ      اجغ و السجالث و ما جدٍى

بُاهاث، ٦ما جدخىي َظٍ الخُت ٖلى ألاَضاٝ الىاظب جد٣ُ٣ها و الخُىاث التي جخسظ في ؾبُل جد٤ُ٣ َظٍ 

ألاَضاٝ و الى٢ذ اإلادضص الهههاء ٧ل زُت و الصخو اإلاؿإو٫ ًٖ جىُٟظَا، و َظا البرهامج ًسضم ٖضة 

ى أًًا حٗلُماث ٞىُت جٟهُلُت ،ًُلب  أٚغاى منها اهه ملخو إلال ًجب أن ٣ًىم به اإلاض٤٢ مً أٖما٫، َو

اإلاض٤٢ جىُٟظَا مً مؿاٖضًه و ٖلى اإلاض٤٢ ازظ اٖخباعاث في الخؿاب ٖىض جهمُم بغهامج اإلاغاظٗت،خُض 

 :ًجب ٖلُه وي٘ الى٣اٍ الخالُت ٖىض جهمُمه لبرهامج الخض٤ُ٢

  زُىاث مُٗىت ٦ُٟلت بخد٣ُ٣هاالخ٣ُض بىُا١ ٖملُت اإلاغاظٗت ٧املت ٧اهذ أو ظؼةُت الن ل٩ل منها. 

  مضي ٦ٟاًت هٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاىظىصة باإلايكاة خُض ٖلى يىء صعظت ال٨ٟاًت ًخدضص هُا١

 .ٖملُت الخض٤ُ٢

 ت  اؾخسضام وؾاةل اإلاغاظٗت التي جم٨ً اإلاغاظ٘ في الخهى٫ ٖلى أصلت و ٢غاةً ٢ٍى

 ا ْغوٝ زانت و التي ٖلى يىءَا جبإ َغ١ اإلاغاظٗت التي جالةم ْغوٝ ٧ل خالت،٩ٞل ميكاة له

 .٣ًىم اإلاغاظ٘ باٖضاص بغهامج اإلاغاظٗت اإلاالةم

 الفسع الثاوي:جىفُر اإلاساكباث

 مغا٢بت ٖملُت الدؿُحر: ًم٨ً خهغ مغا٢باث الدؿُحر بما ًلي :

  -préventif Contrôle - الــمغا٢بــاث الاخـخیاَیت ( أ

                                                                                                                         اخخباز           

 مساكبت

 مؿدىضاث و ملٟاث ال٣غى. اإلاُالبت بشالر محزاهُاث ألازحرة-

                                                           

.122،م0220،مظ٦غ يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر،ظامٗت الجؼاةغ،طمير بلخظير،اإلاساحعت في كطاع البىىن  1
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 للمإؾؿت ٢بل مىدها ال٣غى.

ً الخهى٫ - ىاٍو ت ٖو  بُا٢اث الؼباةً و اؾخجىابهم. ٖلى ٍَى

 ٧ل ٖمالء البى٪.

 ٞغوٕ و و٧االث البى٪ و مغا٢بت  ظغاءاث ألامىُت الخانت الا -

 الهىضو١. بالهىضو١ أو الخؼهت.

 

 

 -protection Contrôle - الــمغا٢بـاث الى٢ــاةــیـت ( ب

                                                                                                                         اخخباز  

 مساكبت

 وظىص مؿدىضاث اإلالخ٣ت في ملٟاث - اجداط الًماهاث ال٩اُٞت ٢بل مىذ-

ً، الًماهاث الصخهُت(.                                            ال٣غى.  ال٣غوى )الَغ

 اإلاؿدىضاث ألانلُت للًمان  - يغوعة وظىص ٣ٖىص الخأمحن مً -

ت في                                                                           ٧ل ألازُاع.                        مدْٟى

 أما٦ً أمىت.

الخد٤٣ مً مالةمت الخُُٛت  -

 لل٣غوى اإلامىىخت.

 

 1الفسع الثالث: مساكبت الىظُفت اإلاداطبُت

ل٪ ٞاإلاداؾبت جدخاط حٗخبر اإلاداؾبت مىعص أَم اإلاٗلىماث في البى٪، ٞهي وؾُلت خ٣ُ٣ُت للدؿُحر،لظ     

غ اإلاٗلىماث الالػمت لخدًحر مسخل٠ .تها ائلى الخىُٓم و الض٢ت في جُب٣ُ ٞالىٓام اإلاداؾبي ال بض أن ًخٞى

غا و جضُٖما مؿخمغان  ال٣ىاٖض اإلاالُت و اإلاداؾبُت زال٫ الضوعة،ٞالخدًحر الصخُذ لها ٌُٗي جبًر

 .اإلاداؾبُت البى٨ُتللخؿاباث البى٨ُت،م٘ الخأ٦ُض ٖلى جُب٤ُ ناعم للمباصب 

ٞالخؿاباث الٗامت للبى٪ ال بض أن ح٨ٗـ مجمل اإلاؿخد٣اث و ٚالبا ما ًخم ٖغى َظٍ ألازحرة في لىاةذ 

جدسخها ألاظهؼة آلالُت، بدُض ًدؿاوي مجمٕى اإلاؿخد٣اث م٘ أع نضة الخؿاباث الٗامت للبى٪، ٚحر اهه 

بت أو في اإلاؿخد٣اث البى٨ُت.٢ض جٓهغ ٞىاع١ زانت في خالت وظىص حٗضًالث ئما في اإلاداؾ

                                                           

.52،هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤،مطمير بلخظير  1
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 خالصت الفصل: 

ئن مٗٓم اإلاكا٧ل و الهٗىباث التي ًخسبِ ٞيها البى٪ هي هاظمت ًٖ وظىص زلل في أهٓمت الغ٢ابت      

الضازلُت ، ٞاألوكُت البى٨ُت جب٣ى صاةما مٗغيت للمساَغ و ًب٣ى ٖلى البى٪ مداولت الخد٨م و الؿُُغة بأ٦بر 

 غ ، و ٌؿخضعى جد٤ُ٣ طل٪ وظىص مغا٢بت صازلُت ناعمت جًمً الخد٨م في ٧ل٢ضع مم٨ً مً َظٍ اإلاساَ

 الٗملُاث م٘ جدضًض مؿخمغ للمساَغ التي جخدملها.
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 جمهُد

 ٖملُت ٖلى الغ٢ابت والُاث الضازلُت باإلاغاظٗت اإلاخٗل٣ت اإلاٟاَُم ئلى الؿاب٤ الٟهل في جُغ٢ىا أن بٗض     

 الجاهب ٖلى الىٓغي  الجاهب باؾ٣اٍ ٢مىا اإلاٟاَُم َظٍ لخجؿُض الؿاب٣ت والضعاؾاث ال٣غوى البى٨ُت

 وأ٦ثر أٖم٤ ولضعاؾت مؿخٛاهم، و٧الت الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى بى٪ في خالت بضعاؾت وخاولىا ال٣ُام الخُب٣ُي

 :َما مبدشحن ئلى ج٣ؿُمه الٟهل جم لهظا جٟهُل

٣ت :ألاو٫  اإلابدض  .اإلاُضاهُت الضعاؾت في اإلاؿخسضمت ألاصواثو الٍُغ

 .ومىا٢كهها الىخاةج:الشاوي اإلابدض
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ٌ  اإلابدث لت :ألاو  اإلاُداهُت الدازطت في اإلاظخخدمت وألادواث الطٍس

ٌ  اإلاطلب لت :ألاو  الدزاطت في اإلاعخمدة الطٍس

أما  الضعاؾت، مىهجُت الشاوي الضعاؾت، دلم بى٪ ج٣ضًم ًدىاو٫  ألاو٫  ٞغوٕ زالزت ٖلى اإلاُلب َظا ًدخىي      

ُىت مجخم٘ وجدضًض الضعاؾتمخٛحراث  جدضًض ُٞه جم الشالض  .الضعاؾت ٖو

ٌ  الفسع  العُىت جلدًم:ألاو

م٨ً مؿخٛاهم و٧الت الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى بى٪ في الضعاؾت ُٖىت جخمشل        :ًلي ٦ما ج٣ضًمها ٍو

 الخىظُمي وهُيله CPAالجصائسي  الؼعبي اللسض وؼأة :أوال

ُت  اليكاَاث وعر خُض صط ملُىن  15 بلٜ ما٫ بغأؽ 1966 في الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى بى٪ جأؾـ      اإلاهٞغ

ا مً ٧اهذ التي غان الٗانمت، بالجؼاةغ والهىاٖت للخجاعة الكٗبي الكٗبُت)اإلاهغوٝ البىى٥ ٢بل جضًَغ  َو

 واإلاإؾؿت لل٣غى مغؾُلُا قغ٦ت مهغ ؼاةغالج بى٪ أظىبُت َٝغ مإؾؿاث مً و٦ظل٪ ٢ؿىُُىت( ٖىابه،

ُت  (.CFCBلل٣غى ) الٟغوؿُت اإلاهٞغ

 40 ًٖ لٟاةضجه الخىاػ٫  جم خُض BDLاإلادلُت  الخىمُت بى٪ الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى ًٖ اهبش٤ 1985 في     

ل  و٧الت ٠ 550وجدٍى  ًدضص الظي ألاؾاس ي لل٣اهىن  َب٣ا.للؼباةً ججاعي  خؿاب 890000 و٦ظل٪ وئَاع مْى

 ٢ُإ جغ٢ُت في اإلاؿاَمت في ج٨مً الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى مهمت ٞان وكاَاث قاملت طو ٦مهٝغ اإلاإؾؿت

ت، الصخت ٢ُإ الٗمىمُت، وألاقٛا٫ البىاء  وؾاةل والؿُاخت، الٟىض٢ت والخىػَ٘، الخجاعة ونىاٖت ألاصٍو

الم، ب٣ا أل  .الخ٣لُضًت الهىاٖت و٦ظل٪ والهٛحرة اإلاخىؾُت الهىاٖاث ؤلٖا  الجؼاةغ، في الؿاةضة ال٣ىاهحن خ٩امَو

ُت بالٗملُاث ٣ًىم الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى ٞان ى وال٣غى اإلاهٞغ ل َو  ومىذ ال٣غوى الىصات٘ ل٣بٌ مَإ

خماص واؾخٟخاح اإلاإؾؿاث ٧ل أمىا٫ عؤوؽ في واإلاؿاَمت أق٩الها بمسخل٠  َٝغ مً ممىىخت الٛحر لخؿاب الٖا

ُت  .أزغي  مإؾؿاث مهٞغ

 مإؾؿت الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى أنبذ ، 1988 اإلاإؾؿاث باؾخ٣اللُت اإلاخٗل٤ ال٣اهىن  ئنضاع وبٗض     

 باصاعة الخام ال٣اهىن  اإلاغؾىم وبم٣خض ى 1996 مً وابخضاء ٧لُا الضولت أؾهم جمل٨ها طاث ا٢خهاصًت ٖمىمُت

ت ألامىا٫  .اإلاالُت وػاعة ؾلُت الٗمىمُت جدذ اإلاهاٝع ويٗذ للضولت الخجاٍع

لت الكغوٍ ب٩ل البى٪ فى أو ما بٗض و صط ملُىن  15 جأؾِؿه ٖىض البى٪ ما٫ عأؽ بلٜ       في ٖليها اإلاىهىم اإلاَإ

 ٨َظا وال٣غى وأنبذ الى٣ض مجلـ مىا٣ٞت ٖلى الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى وال٣غى جدهل الى٣ض٢اهىن  ئخ٩ام

 .الجؼاةغ في مٗخمض بى٪ زاوي
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 الخىظُمي وهُيله مظخغاهم ووالت :زاهُا

 :في جخمشل مهالح 6 مً لى٧التا جخ٩ىن 

ت - أ مشل Administrative Service  : اإلادًٍس  ال٣غاعاث ٧ل مهضع باٖخباٍع الى٧الت في َُئت أٖلى اإلاىهب َظا ٍو

 :مً جخ٩ىن  التي الهامت

ت، والىخاةج الى٧الت حؿُحر ٖلى ألاو٫  اإلاؿإو٫ َى س: اإلادً 1- ًمً اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى البى٪ ًمشل الخجاٍع  ُ٘ب ٍو

ٗمل اإلاىخجاث والخضماث  في ٩ًىن  الظي باإلادُِ ملم ٩ًىن  أن أظل مً ومُالب اإلاإؾؿت نىعة جدؿحن ٖلى َو

  .الؿى١  في اإلاؿاَمت وػٍاصة ٢ضعة اإلاإؾؿت

  :مهامه بحن ومً

ىت حؿُحر خؿً و٦ظا ال٣ىاهحن ٧امل جُب٤ُ ٖلى الؿهغ  .الى٧الت زٍؼ

 .له اإلاسىلت الؿلُت خضوص في ال٣غاع اجساط

 .بالى٧الت الغ٢ابت مهلخت وكاٍ ومخابٗت ُهجىظ

 .اللجان َظٍ أًٖاء وا٢تراح والخهم ال٣غى لجىت جغأؽ

ض بدؿُحر ج٣ىم ٦ما مىه ألاوامغ وجخل٣ى الى٧الت بمضًغ مباقغة جخهل :العامت ألاماهت 2  والهاصع الىاعص البًر

 .بجمُ٘ السجالث والخ٨ٟل

 ال٣ُام الٗام اإلاضًغ َٝغ مً اإلاٗحن اإلاؿاٖض اإلاضًغ ًًمً تالى٧ال مضًغ ُٚاب خالت في :اإلاظاعد اإلادًس 3-

ا جامت وج٩ىن  بالىُابت الى٧الت بمؿإولُاث مضًغ ا ئصاٍع  :في مهامه وجخمشل وججاٍع

 .الخجاعي  بالخيكُِ ال٣ُام

ما٫ ٧ل ومغا٢بت ومخابٗت عبِ •  .الى٧الت مؿخىي  ٖلى اإلاىظىصة اإلاهالح َٝغ مً اإلاىٟظة ألٖا

 .بالى٧الت الٗملُاث ئَاع في ا ًخٗامل التي ؤلاظغاءاث ٧ل اماختر  ٖلى الٗمل •

 .الاظخماعي اإلاىار ٖمل ٖلى الخٟاّ اظل مً الٗام الاهًباٍ ٞغى ٖلى الٗمل •

 للجمهىع  البى٪ ٣ًضمها التي الخضماث بخدؿحن الاَخمام أي اإلاهغفي بالتروٍج تهخم :الخجازي  الخيؼُط خلُت 4-

 .واإلاخٗاملحن لخجاعا ٦باع وظلب وجغ٢ُت اإلابُٗاث

 ج٣ىم مىظىصة لِؿذ الىا٢٘ في وهي الخغة، اإلاهً ٕٞغ الخىام، ٕٞغ والكغ٧اث، اإلا٣اوالث ٕٞغ:ٞغوٕ زالزت جخًمً

اة٠   :الخالُت بالْى

ت الهضاٝ ئًجاػ ومخابٗت جُٟٗل  الخجاٍع
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 .والىخاةج (الىجاٖاث) الاهخٗاقاث وجدؿحن ألاَضاٝ اهجاػ خُض مً الدؿُحر في الغةِؿُت اإلاإقغاث أَم مغا٢بت •

 .٦بري  أَمُت لهم الظًً الؼباةً وظلب ٞغػ  •

 .البى٪ وزضماث اإلاىخج مبُٗاث جغ٢ُت •

 .للى٧الت والجهىي  اإلادلي اإلادُِ صعاؾت •

 .الؼبىن  مإقغ وئزغاء واؾخٛال٫ للؼباةً ئعقاصاث ج٣ضًم •

غ ئٖضاص •  .الخلُت ليكاٍ الخ٣اٍع

حن وجخًمً :زة ؤلادا مصلخت ب  :ٖٞغ

خًمً :وألامً الٗخاص 1-  باليؿبت ألامً مٗاًحر جُب٤ُ اإلاسؼون، واؾخماعاث والىزاة٤ ألاعق٠ُ حؿُحر ٍو

ت اإلامخل٩اث حؿُحر لألشخام واإلامخل٩اث،  جهٝغ جدذ َى الظي الٗخاص نُاهت ٖلى ؤلاقغاٝ والٗخاص، ال٣ٗاٍع

  .الى٧الت

ٟحن ؤلاصاعة 2- ً مسُِ الى٧الت،مخابٗت لٗما٫ ؤلاصاعي  ُحرالدؿ الى٧الت، محزاهُت حؿُحر في وجخمشل :واإلاْى  الخ٩ٍى

باء جىُٟظ لٗما٫ الى٧الت،مخابٗت باليؿبت  وم الىو ٞهغؽ ،حؿُحر(الٛغاماث،الًغاةب،ؤلاًجاع الخأمحن،) ألٖا

 .بها اإلاٗمى٫  ال٣ىاهحن وؤلاظغاءاث زم الخىُٓمُت

 Service Control:السكابت  مصلخت (ث

اصة وهٓغا الى٧الت مضًغ ؾلُت جدذ اإلاهلخت َظٍ جخىاظض      ُت الٗملُاث و٦بر لٍؼ اصة ئلى أصي اإلاهٞغ  أَمُت ٍػ

 الٗملُاث ملخو وئعؾا٫ ظم٘ مهامها ومً بالى٧الت الظاجُت الغ٢ابت جأَُل بهضْٝهغث  التي الغ٢ابت مهلخت

 .أزغي  خ٣تمل أقٛا٫ وجد٤ُ٣ باٖضاص ج٣ىم أزغي  ظهت مً ظهت،ومً لها اإلابرعة الىزاة٤ و٧ل الى٧الت في الُىمُت

 Service des Spérations de la Saisse Dinars/ Dévisse:الصىدوق  ر(مصلخت

 بالضًىاع اإلاخٗل٣ت الٗملُاث ظمُ٘ ومٗالجت الؼباةً اؾخ٣با٫ هي الهىضو١  ٣ًىم بها التي الغةِؿُت اإلاهام ان     

غ ْل في الٗملُاث جخم َظٍ الهٗبت،خُض والٗملت ىت بدؿُحر ىضو١ اله ٣ًىم ٦ما ه٣ضًت، ؾُىلت جٞى  الى٧الت زٍؼ

 .اإلاالُت ٖملُاتها ومٗالجت

اة٠ مً ظملت ئلى باإلياٞت  :في هلخهها الْى

 .الؼباةً خؿاباث ومٗالجت ٞخذ 1-

 .الُىمُت والضٞاجغ اإلالٟاث ٢بٌ 2-

 .اله٪ وي٘ ٖملُاث صعاؾت 3-
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، بٗملُاث ال٣ُام 4-  .الٗملت وقغاء البُ٘ السخب، ؤلاًضإ، الهٝغ

 .الاةخمان تبُا٢ ئوكاء 5-

 :الخازحُت الخجازة مصلخت (ج

 الخاعظُت الخجاعة ئَاع في الخاعط م٘ الى٧التبها  ج٣ىم التي الٗملُاث ظمُ٘ ٖلى اإلاهلخت َظٍ حكٝغ      

الث،:مشل   ...ال٣ٗىص وحؿُحر الدؿلُم اإلاؿدىضي الخدٍى

ت ًمل٩ىن  ال الظًً الؼباةً وأوامغ إلاخُلباث حؿخجُب اإلاهلخت َظٍ       ٢ىاهحن ب٩امل وصعاًت ٧املت مٗٞغ

ُههم، ئط ًجب الخاعظُت، الخجاعة وجىُٓماث  ال٣ىاهحن وحٗهض جُىع  م٘ زانت جىظيههم هصخهم، ئٖالمهم، جٖى

ل،) الضولُت خمشل صوعَا(ئلخ...الهٝغ ٢ىاهحن الخدٍى   :ًلي ُٞما ٍو

  .الؼباةً جهٝغ جدذ مسخلٟت ٖمالث وي٘ 1-

 .الخاعط م٘ مٖال٢ا للدؿهُ الؼباةً وئٖالم وجىظُه هصح 2-

 :٢ؿمحن ًخًمً اإلاهلخت عةِـ ئقغاٝ جدذ ا زام جىُٓم اإلاهلخت ولهظٍ

٠ُ ٢ؿم • ٠ُ م٩ل٠ الخْى  .الخاعظُت الٗملُاث بخْى

خماص ٢ؿم •  .اإلاؿدىضي الخدهُل و اإلاؿدىضي الٖا

 :اللسوض مصلخت (ح

 الًماهاث ال٣غوى، َلباث ملٟاث وجدلُل صعاؾت في جخمشل والتي ؤلا٢غاى بٗملُاث اإلاهلخت َظٍ ج٣ىم     

ٌ أو ب٣بى٫  ج٣ىم ٦ما الى٧الت التي جىاظهها واإلاساَغ اإلا٣ضمت  ال٣غوى ؾضاص ومخابٗت اإلا٣ضمت الُلباث ٞع

  :وجخًمً

 الخغة واإلاهً الخام وال٣ُإ والٗمىمُت الخانت للكغ٧اث ٖامت بهٟت الى٧الت جمىدها :الاطدثماز كسوض 1-

باء، لت ،ال٣غوى وج٩ىن َظٍ ٧اأَل ل َضٞها ألاظل ٍَى ٘ جمٍى ت اإلاكاَع  مىانب مً الٗضًض وؤلاخال٫ الاؾدشماٍع

 .الكٛل

 الٗمىمُت قغ٧اث وا٫ الخام الهخي ال٣ُإ للخجاع، ٖامت بهٟت الى٧الت جمىدها :الاطخغالٌ كسوض 2-

ىت حؿهُالث ومنها ؾىت مً أ٢ل امض التي ال٣غوى ظمُ٘ الخام وجسو وال٣ُإ   .مُتاإلاىؾ وال٣غوى الخٍؼ

 بخدضًض اإلاهلخت َظٍ ج٣ىم ٦ما ٖىه، الىاظمت ألازُاع وجى٢٘ لل٣غى الض٣ُ٢ت الضعاؾت جخم اإلاهلخت َظٍ في

 مُٗىت مهام ٖلى منها ٧ل جىو مىاص ٖضة اإلاهلخت َظٍ في وهجض الضًىن، وحُُٛت زم مخابٗهها اإلامىىخت ال٣غوى

ا   :ًلي ُٞما هظ٦َغ
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  :ئما ال٣غى َلباث وجدلُل وصعاؾت باؾخ٣با٫ ٣ًىم :والدزاطاث الخدلُل كظم

 إلاىا٢كهها ٦ٟاءة ألا٦ثر للجهت اإلابٗىزت ال٣غوى ئعؾا٫ أو اإلام٨ىت اإلاىيىُٖت اإلاؿاَماث با٢تراح •

 .ال٣غوى ملٟاث وجدُحن جغجِب •

 .الؼبىهت اإلاإؾؿاث ليكاٍ اإلاخُىعة واإلاىخٓمت الصخُدت اإلاخابٗت •

ت اللسوض كظم 3-  :ؤلاداٍز

 .نالخُاتها مً هي التي ال٣غى وعز باٖضاص ج٣ىم •

 .ال٣غى ًسو ُٞما ٖليها اإلاُب٣ت الكغوٍ م٘ جُاب٣ها ومضي الًماهاث ئٖضاص •

 .باعيائها الؼبىن  ومُالبت ألمغ والؿىضاث ال٣غى اجٟا٢ُاث ئٖضاص •

 .والاخخُاٍ الًمان قهاصاث ومىذ ئٖضاص •

٣ا اججاَها مضي ٖلى والخأ٦ض ال٣غوى اؾخٗما٫ مخابٗت •  .أظلها مً اإلامى٫  ىيٕىللم ٞو

 .اإلادضص الؼمً في جدهُله بمىذ ٣ًىم أن ٖلى الؿهغ •

 .الجؼاةغ بى٪ ئلى وئعؾالها اإلاؿب٣ت بالغ٢ابت اإلاخٗل٣ت اإلالٟاث وئعؾا٫ ئٖضاص مً الخأ٦ض •

 .الالتزام ئخهاةُاث واؾخٛال٫ ووكغ ئٖضاص •

ت اإلاىظهت لإلخهاةُاث مدضص و٢ذ في وئعؾا٫ ئٖضاص • ت الهُئاث وئلى للى٧الت الخابٗت ٛال٫الاؾخ إلاضًٍغ  اإلاغ٦ٍؼ

 .اإلاٗىُت

٘ ُٖيُا الاهجاػ مخابٗت •  .الضًىن  جغجِب باظغاءاث وال٣ُام الاؾدشماع إلاكاَع

 :ج٣ىمب:واإلاىاشعاث اللاهىهُت اإلاىاد كظم 4-

ت وئعؾالها ٖليها اإلادهل الًماهاث ٢اهىهُت مضي مغا٢بت •  .وخٟٓها ٢بىلها أظل مً اؾخٛاللها إلاضًٍغ

اث إلالٟاث اإلاخابٗت زم الضٞ٘ لٗضم الجزيهت اإلاخابٗت ٖلى الٗمل •  .اإلاىاٖػ

 الضًىن  جدهُل أظل مً الىاظبت وؤلاظغاءاث الؿبل ٧ل اؾخٗما٫ •

ت ئلى ئعؾاله ٢بل للؼباةً الخؿاب لٟخذ ؤلاصاعي  اإلال٠ مغا٢بت •  .الغأي ئبضاء أظل مً الاؾخٛال٫ مضًٍغ
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 للمؤطظت الخىظُمي يلالهُ (: ًىضح1-3زكم ) الؼيل - 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجؼاةغي. الكٗبي ال٣غى مً وزاة٤ :اإلاهضع

 

 

 عاو مذیر رئیس

 

 رئاست انفرقت

 لمفتشية العامةا

 دارةإلا مجلس

 انعامت انمذیریت

 انعامت انمذیریت

 و ماثانالنتز انمساعذة

 انشؤون

 انعامت انمذیریت

 نإلدارة انمساعذة

 وانتنمیت

  انمساعذة عامتان انمذیریت

 نالستغالل

 انمذیریت انمساعذ  انعامت

 انخارجیت نهشؤون

مذیریت انتموبم  انخارجي  و انصناعاث مذیریت  

 انخذماث

 انمحاسبت مذیریت انمجموعت شبكت مذیریت

 انبشریت انموارد یتمذیر

 مراقبتان و انتقذیر مذیریت

مديرية تسيير  اآلنیت انمعانجت مذیریت

 لمنقولةالقييم ا

 لالتصاا

 انمذیریت انمانیت 

 مذیریت انتسویق و االتصال 

مديرية الدراسات 

 والمتابعات

المديرية الفروع و 

 المشركات

مديرية العمليات 

 الخارجية
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 الىوالت مهام :زالثا

 :في ألاؾاؾُت اإلاهام َظٍ وجخمشل

 :في ألاؾاؾُت اإلاهام َظٍ وجخمشل

غ وصعاؾت الاؾخ٣با٫ • ٣ت له اإلاُٗاة اإلاؿإولُت خضوص في م٩انها في الضًىن  ووي٘ ج٣ٍغ  مُاب٣ت ت٢اهىهُ بٍُغ

 .الضازلُت لإلظغاءاث

 .اإلاكغوَت والًماهاث اإلا٣غعة الضًىن  ومخابٗت الدؿُحر جأمحن •

 .اإلا٣ضمت اإلاؿإولُاث خضوص في الخاعجي الا٢خهاص ٖملُاث صعاؾت •

 .للؿُىلت والغقُض ال٣ٗالوي الدؿُحر ٖلى الؿهغ •

ٗالُهها هامهضا٢ُه ويمان الضازلُت الؼباةً لخؿاباث الجُض اإلاؿ٪ ٖلى الؿهغ •  .ٞو

الث الجُض والخىُٓم الهاعم الخُب٤ُ ٖلى الؿهغ • ت وؤلاظغاءاث للخدٍى  الا٢خهاص لٗملُت اإلاىٓمت اإلاٟٗى٫  الؿاٍع

 .الخاعط في

ت ٚحر الخ٣ى١  حؿُحر يمان •  .حُُٛهها ومخابٗت اإلاضٖٞى

 مً الى٧االث أما الٗمل، َظا مماعؾت في ٦ٟاءة لهم ألاو٫  الهى٠ مً الى٧االث ل٣غوى، عزهه ًسو ُٞما •

ت باطن ئال لها ٌؿمذ ٞال الشاوي الهى٠  .للبىى٥ الٗامت اإلاضًٍغ

 مً مؿب٣ت ٦ٟاءة لها والتي الجؼاةغ بى٪ َٝغ مً اإلاٗخمضة الى٧االث وخضَم الخاعجي الا٢خهاص ًسو ُٞما •

ت َٝغ  .الٗمل َظا مماعؾت ٌؿخًُٗ للبىى٥ الٗامت اإلاضًٍغ

ت إلم٩اهُاثول للمحزاهُت ال٣ٗالوي حؿُحر ًجب • ت وألاظهؼة البكٍغ هم جدذ اإلاىيٖى  .جهٞغ

 الىوالت أهداف :زابعا

 :ًلي ُٞما الكٗبي ال٣غى أَضاٝ وجخمشل

 .الؼباةً مً للخ٣غب ظضًض ٞغوٕ زل٤ ٍَغ٤ ًٖ الخىؾ٘ •

٤ و٦ظا الدؿُحر مُضان في ظضًض ج٣ىُاث ئصزا٫ زال٫ مً وطل٪ الخجاعي  الخُىع  •  .الدؿٍى

 .الالػمت الخدىالث يمان اظل مً ٞٗالُت أ٦ثر وظٗله الدؿُحر جدؿحن •

 .الىاظٗت الغ٢ابت مً الخم٨ً •

ت للمىاعص اإلاد٨م الدؿُحر •  .الاخخُاظاث خؿب والخ٣ىُت اإلااصًت الىؾاةل وج٣ضًم البكٍغ

 .اإلاغا٦ؼ مسخل٠ ٖلى الدؿُحر ومغا٢بت الخ٣ضًغاث جدؿحن •

ت • ت وال ال٣غاع المغ٦ٍؼ  .الدؿُحر مغ٦ٍؼ

 .الخاعظُت للمضًىهُت اإلاد٨م الدؿُحر و٦ظا ل٣غوىا في الخىؾ٘ •

ىت الضًىام٩ُي الدؿُحر •  .البى٪ لخٍؼ
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 اإلاخغيراث وطبُعت الدزاطت مىهج:الثاوي الفسع

 في الضازلُت اإلاغاظٗت صوع  ٖلى الخٗٝغ لخد٣ُ٣ها،وأَمها حؿعى التي وألاَضاٝ الضعاؾت َبُٗت مً اهُال٢ا     

 ألاولى الىنٟي بالضعظت اإلاىهج ٖخماصا جم مؿخٛاهم و٧الت الجؼاةغي  الكٗبي غىال٣ بى٪ في البى٨ُت ال٣غوى مىذ

 البدض ألصواث ئزًاٖها زال٫ مً هخاةجها وجلخُو وجهيُٟها باإلاىيٕى ٖال٢ت لها التي اإلاٗلىماث لخدلُل

ُت الخدلي م٘ اإلاٗغوٞت، الٗلمي  ظمُٗا ٨نهال مسخلٟت مهاصع مً اإلاٗلىماث ظم٘ جم الٗلمُت، والهغامت باإلاىيٖى

٣ت باإلاىيٕى جغجبِ ت ئلى الىنى٫  بٛغى مباقغة، ٚحر أو مباقغة بٍُغ  مىهج ،م٘ ؤلاق٩الُت ٖىانغ ص٣ُ٢ت مٗٞغ

ت الضعاؾت ئؾ٣اٍ ٢هض الخالت صعاؾت  واإلاٗلىماث البُاهاث ولخدلُل الضعاؾت مدل اإلاإؾؿت وا٢٘ ٖلى الىٍٓغ

 .ئليها اإلاخىنل الىخاةج جدضًض زم ومً ٖليها اإلادهل

 اإلاخغيراث طبُعت :ُازاه

 :في الضعاؾت مخٛحراث جخمشل

ُٟت في ًخمشل :اإلاظخلل اإلاخغير ( أ  اإلاض٣٢حن ومهاعة و٦ٟاءة ص٣ُ٢ت مٗلىماث جخُلب التي الضازلُت اإلاغاظٗت ْو

 .اإلاإؾؿت أنى٫  خماًت بٛغى

 البى٨ُت ال٣غوى مىذ ٖملُت في ًخمشل:الخابع ب(اإلاخغير

ً بحن الٗال٢ت وجخمشل  .البى٨ُت ال٣غوى مىذ ٖملُاث في الضازلُت اإلاغاظٗت صوع  جأزحر مضي:في اإلاخٛحًر

 :الدزاطت في اإلاظخخدمت ألادواث :الثاوي اإلاطلب

ٌ  الفسع  اإلاالخظت و اإلالابلت :ألاو

 اإلالابلت :أوال

 ال٣غوى مىذ لٗملُت الضازلُت باإلاغاظٗت ٖال٢ت لهم الظًً ألاٞغاص م٘ الصخهُت اإلا٣ابلت أؾلىب اٖخماص جم ل٣ض

 بمسخل٠ البى٨ُت

ا  :في ألاٞغاص ًخمشل تهامؿخٍى

 .اإلال٠ بضعاؾت ٣ًىم باإلا٣ترى مباقغة ٖال٢ت له ج٩ىن  الظي الصخو َى :الدزاطاث اإلايلف ( أ

 .ٖلُه وجهاص١ اإلال٠ جغا٢ب التي:اللسض لجىت أعظاء (ب

 .اللسض للجىت زئِظا الجصائسي  الؼعبي اللسض ووالت مدًس (ث

 الخ...والٗخاص اإلادل مً وجد٤٣ الًماهاث خُض مً للمل٠ ٢اهىهُت في بالخض٤ُ٢ ٣ًىم يالظ :باإلاخابعت اإلايلف (ر

ظا لل٣غى البٗضًت بالغ٢ابت ٣ًىمىن  الظًً :اإلاساكبت مصلخت (ج  مً جم٨ىىا أولُت، مٗلىماث ٖلى للخهى٫  َو

٣ت البدض أؾئلت ًٖ ؤلاظابت  هخاةج ص٣ُ٢ت. ئلى للىنى٫  وؾلُمت صخُدت بٍُغ
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 خظتاإلاال :زاهُا

 .ال٣غى مىذ وبٗض ال٣غى مىذ ٢بل الضازلُت مغا٢بهها ٦ُُٟت و واإلاغاخل الخ٣ىُاث ظمُ٘ مالخٓت     

اجه بمسخل٠ اإلاىذ ٖملُت ٖلى اإلاغا٢بت ٖملُت حؿحر ٠ُ٦ مباقغة مالخٓت       اإلا٩ل٠  مً مؿخٍى

 ج٣ىم التي اإلاغا٢بت لختوالىخاةج،مه البُاهاث مً والخد٤٣ مضًغ الى٧الت ئلى ال٣غى لجىت بالضعاؾاث،أًٖاء

 .لل٣غى البٗضًت باإلاغا٢بت

ت الىزائم:الثاوي الفسع  الاطخلصاء وكائمت ؤلاداٍز

ت الىزائم :أوال  ؤلاداٍز

إل جم خُض بى٩ي ٢غى مل٠ في الىزاة٤ جخمشل      غ١  به اإلاخٗل٣ت والسجالث الىزاة٤ ظمُ٘ ٖلى الَا  مغا٢ب َو

 الكٗبي ال٣غى في الضازلُت اإلاغاظٗت ٦ُُٟت ج٨ك٠ خ٣اة٤ ئلى ىنى٫ ال في جُٟضها أن لها والتي ًم٨ً مىده، َى

 .الجؼاةغي 

 الاطخلصاء كائمت :زاهُا

ت ٖلى جدخىي  ٢اةمت وهي        مضًغ ال٣غى، لجىت ال٣غوى، مصخت اٞغص ٖلى َغخهها  ألاؾئلت، مً مجمٖى

ظا البى٪، صازل اإلاغا٢بت مهلخت وأٞغاص الى٧الت  الضازلُت الغ٢ابت هٓام و٦ظا اظٗت،اإلاغ  ٖملُت ؾحر مً للخد٤٣ َو

 :في ألاؾئلت وجخمشل البى٪ في

 _ في البى٨ُت ال٣غوى مىذ إلظغاءاث الضازلُت باإلاغا٢بت اإلا٩ل٠ الصخو أو ال٣ؿم أو اإلاهلخت هي مً

 و٧الت؟

  البى٨ُت؟ ال٣غوى إلاىذ الضازلُت اإلاغاظٗت ئظغاءاث هي ما

  البى٨ُت؟ ال٣غوى مىذ اثآلُ ٖلى الضازلُت اإلاغاظٗت ٖملُت مً الهضٝ ما

  البى٨ُت؟ ال٣غوى مىذ آلُاث إلاغاظٗت ئجباٖها جخم ٢ىاهحن جىظض َل

  ال٣غى مىذ بٗض أو ٢بل اإلاغاظٗت؟ ٖملُت جخم متى

  الضازلُت؟ اإلاغاظٗت ٖملُت مً اإلاؿخُٟض مً

  الضازلي؟ اإلاض٤٢ ًخسظَا أن ًم٨ً التي ؤلاظغاءاث هي ما زُأ، ا٦دكاٝ خالت في

غ ٖلى بى٪ال ٌٗمل َل  ال٣غوى؟ مىذ لٗملُت الضازلُت الغ٢ابت آلُاث وجدؿحن جٍُى
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 واإلاىاكؼت الىخائج:الثاوي اإلابدث

 الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى البى٪ في البى٨ُت ال٣غوى مىذ آلُاث في الضازلُت اإلاغاظٗت صوع  صعاؾت أظل مً     

 اؾدشماعي  ٢غى أو٫  اإلال٠ :بى٨ُحن إلالٟحن بى٩ي ٢غى إلاىذ الضازلي الخض٤ُ٢ ٖملُت بخدب٘ ٢مىا ، مؿخٛاهم و٧الت

 .اإلاضي ٢هحر اؾخٛال٫ ٢غى مل٠ زاوي اإلاضي، مخىؾِ

ٌ  اإلاطلب  الخطبُلُت زطتاالد هخائج:ألاو

ٌ  الفسع  بالىوالت بىيي كسض مساحعت مساخل :ألاو

 البى٩ي ال٣غى لببُ الٗمُل ج٣ضم مً الٗملُت َظٍ ؾحر مخابٗت البى٨ُت ال٣غوى مىذ في الخض٤ُ٢ ٌؿخضعي     

خم ت َٝغ مً ال٣غاع ئنضاع ٚاًت ئلى ال٣غى مهلخت في طل٪ ٍو ٌ، او بال٣بى٫  اإلاسخهت اإلاضًٍغ  خالت وفي الٞغ

ت وج٣ىم البى٪، في اإلاخابٗت مهلخت َٝغ مً ؾضاصٍ ٚاًت ئلى ال٣غى َظا مخابٗت ًخم ال٣بى٫   لجىت باعؾا٫ اإلاضًٍغ

 .ٖكىاةُا البى٨ُت اإلالٟاث بٌٗ ٖلى باَإل وطل٪ ال٣غوى مهلخت إلاغا٢بت

 ال٣غوى مهلخت وهي مؿخٛاهم بى٧الت البى٨ُت ال٣غوى صعاؾت في اإلاسخهت مهلخت ئلى بالخ٣غب ٢مىا ولظل٪

 .بى٩ي إلال٠ ٢غى مىذ ٖملُت وجدب٘

 .والبى٪ اإلا٣ترى بحن الخٟاوى ( أ

 .للبى٪ اإلال٠ بخ٣ضًم ٣ًىم البى٪ لكغوٍ اإلا٣ترى ٢بى٫  بٗض ب(

 .اإلا٣ترى َٝغ مً اإلا٣ضمت الىزاة٤ ومغا٢بت جض٤ُ٢ مً البى٪ في ضعاؾاثبال اإلا٩ل٠ ٣ًىم ث(

 ًى٢٘ زم الىزاة٤ َظٍ ونالخُت مهضا٢ُت مضي البى٪،وما الضازلُت ل٣ىاهحن مىا٤ٞ ٧امل اإلال٠ :مً ًخد٤٣ خُض

 .check listحؿمى البى٪ في صازلُت وز٣ُت ٖلى

 .وجدلُلها اإلاالُت اإلاإقغاث سغاطواؾخ للمل٠ اإلاالي بالخدلُل بالضعاؾاث اإلا٩ل٠ ٣ًىم ر(

اعة واإلاضًغ ال٣ًاةُت باإلاخابٗت اإلا٩ل٠ ٣ًىمج(  في الىاعصة اإلاٗلىماث صخت مً الخأ٦ض أظل مً وطل٪ اإلاُضاهُت بالٍؼ

خم اإلال٠، غ ٦خابت ٍو اعة خى٫  ج٣ٍغ  .الٍؼ

 ًغؾل جم الى٧الت لجىت مؿخىي  ٖلى ال٣غى لجىت ٖلى بالضعاؾاث اإلا٩ل٠ بها ٢ام التي والضعاؾت اإلال٠ ٖغىح(

٤ الضعاؾت)مل٠ مل٠ غ اإلاالُت، اإلاإقغاث جدلُل اإلاالُت، بضعاؾت مٞغ اعاث ج٣ٍغ   ( الى٧الت لجىت ٢غاع اإلاُضاهُت، الٍؼ

ت ئلى ت ئلى جم ومً عأي وئبضاء للضعاؾت  الجهىعٍت اإلاضًٍغ  أو بال٣بى٫  ئما النهاتي، ٢غاع في للٟهل الٗامت اإلاضًٍغ

ٌ ظا بالٞغ  ال٣غى هٕى خؿب اإلاضة جسخل٠ خُض الُلب ج٣ضًم بضاًت مً أقهغ 03 الى ىمً 15 آظا٫ في َو

 .و٢ُمخه

ٌ خالت 1- ٌ :الٞغ  ٧اُٞت، ٚحر الًماهاث اإلاالُت، ال٣ىاةم نض١ ٖضم الؿِئت، الؿمٗت:أؾباب لٗضة َلب ًٞغ

 لُالب ًد٤ الخالت َظٍ وفي ٩٦ل باال٢خهاص الخانت أو البى٪ بمهلخت ئما والخانت الالػمت الكغوٍ ه٣و

ت مؿخىي  ٖلى أزغي  مغة ال٣غى، َلب ئليها اإلا٣ضم الى٧الت أمام مغة:مغجحن بالًُٗ ًخ٣ضم أن ال٣غى  اإلاضًٍغ

 .الٗامت

ت جغؾل :ال٣بى٫  خالت 2-  ال٣غى َالب اؾخضٖاء ًخم طل٪ ٖلى بىاءا الى٧الت ئلى البى٨ُت اإلاىا٣ٞت مً وسخت اإلاضًٍغ

 :في ًباقغ جم اؾخٛالله والكغوٍ لل٣غى النهاتي ب٣غاع ئٖالمه اظل مً البى٪ َٝغ مً

 .الصخهُت بمؿاَمخه زام البى٪ لضي ظاعي  خؿاب ٞخذ •

 او الٟاةضة)الؿُىلت(، مٗض٫ زُغ أو الؿضاص، ٖضم لخُغ جٟاصًا الصخهُت أو الُٗيُت الًماهاث بخ٣ضًم ٣ًىم •



 ووالت مظخغاهم   CPAدزاطت خالت اللسض الؼعبي الجصائسي : الثالث الفصل

56 
 

ل الًماهاث ٢ابلُت ٖضم زُغ خم الى٢ذ(، )ال٣ُمت، للخدٍى نها ٍو  .ال٣غى مضة ال٫ز البى٪ لهالح َع

 .الالػمت الىزاة٤ وظمُ٘ ألمغ وؾىض البى٨ُت الاجٟا٢ُت ٖلى باإلمًاء الٗمُل ٣ًىم •

 .الٗمُل خؿاب في ال٣غى البى٪ ًىٟض جد٣٣ذ ٢ض النهاةُت البى٨ُت اإلاىا٣ٞت قغوٍ ٧ل بان البى٪ جأ٦ض بٗض •

 اَخال٥ ظضو٫  لألمغ الؿىضاث ٘جى٢ُ بٗض بى٨ُت ق٩ُاث بىاؾُت ال٣غى اإلا٣ترى ٌسخب اإلاىالي الُىم وفي •

 الٟاةضة وهٕى ال٣غى ٕو ن خؿب أزغ الى ٢غى مً الدؿضًض أ٢ؿاٍ خؿاب ًسخل٠ مىه، وسخت وازظ ال٣غى

 .مغ٦بت او بؿُُت

 زال٫ مً وطل٪ النهاةُت اإلاىا٣ٞت خؿب جم ال٣غى جىُٟظ أن مً بالخأ٦ض البى٪ في اإلاغا٢بت مهلخت ج٣ىم 3-

 خالت وفي ًىمُت، اإلاغاظٗت َظٍ ج٩ىن  بدُض الٗمُل خؿاب مً ألامىا٫ زغوط توخغ٦ البى٨ُت الك٩ُاث مغا٢بت

ٗلم ال٣غوى بمهلخت ًخهل زال٫ أي وظىص  .الالػمت ؤلاظغاءاث الجساط الى٧الت مضًغ َو

 مُٗاص ونى٫  ٢بل أًام8 اإلا٣ترى باٖالم للؿضاص ألاولى الضٞٗت ونى٫  ٖىض ال٣ًاةُت باإلاخابٗت اإلا٩ل٠ ٣ًىم 4-

٤ ًٖ الدؿضًض  بدؿضًض الٗمُل ُٞلؼم ئهظاعا، البى٪ له ًغؾل أًام 03 زال٫ ٖلُه ما ٌؿضص لم ٞاطا ئقٗاع، ٍَغ

 البى٪ ٣ًىم ، ٌؿضص ولم الٗمُل ًلتزم لم ٞاطا ، الخأزحر أؾباب ئْهاع م٘ 2 % الخأزحر ٖمىلت + الضٞٗت ٢ُمت

جبر بالٗمُل الخام الاَخال٥ ظضو٫  بالٛاء مىالث الٟىاةض + واخضة مغة الضٞٗاث ٢ُمت حؿضًض ٖلى ٍو  الخأزحر ٖو

 بىزاة٤ جأزحٍر بمبرعاث ج٣ضم ئطا أما ز٣ت مدل لِـ ل٩ىهه مؿخ٣بال مٗه الخٗامل ظمُ٘ ًى٠٢ البى٪ أن ٦ما

 . ال٣ًاء ئلى اللجىء ٢بل البى٪ ًلجأ التي الجضولت ئٖاصة خالت أمام ٩ًىن  عؾمُت

 البىىُت اللسوض إلاىذ الداخلُت اإلاساحعت :الثاوي الفسع

 مً مؿخٛاهم و٧الت الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى بى٪ في ال٣غى إلاىذ الضازلُت للمغا٢بت ألاؾاؾُت اإلاهمت جخمشل      

 أَضاٝ جد٤ُ٣ للٗمُل،بٛغى ال٣غى إلاىذ ؾلُمت ٢غاع اجداص ٖلى الٗامت وؤلاصاعة الٗملُحن اإلاؿإولحن مؿاٖضة

ُت، ٦مُت  وازخالؾاث اإلادضص مبالٜ ججاوػاث إلاى٘ ال٣غى ع٢غا جىُٟظ بمخابٗت الضازلي اإلاغا٢ب ٣ًىم ٦ما وهٖى

 .البى٨ُت

 ال٣غى مىذ بسُىاث بضءا بى٨ُحن، إلالٟحن الضازلُت اإلاغا٢بت ٦ُُٟت بٗغى ه٣ىم أن الٟٕغ َظا زال٫ مً ؾىداو٫ 

 :الجضو٫  في اإلاىضخحن الخالحن اإلالٟحن ازخُاع جم اإلا٣ضمت اإلالٟاث بحن ومً لخدهُله اإلاخسظة ؤلاظغاءاث ٚاًت ئلى
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-  ٌ  :ًىضح عسض اإلالفان1-3زكم  حدو

ٌ  اإلالف البُاهاث  ألاو

 

 الثاوي اإلالف

 اؾدشماعي  ٢غى اللسض هىع

 

 لالؾخٛال٫ ٢غى

 مدضوصة مؿإولُت طاث قغ٦ت للمؤطظت اللاهىهُت صفت

 

 الىخُض الصخو طاث قغ٦ت

اؾخحراص الخجهحزاث،اإلاىاص،  اإلاؤطظت وؼاط

 ب٣ُإ اإلاغجبُت واإلاٗضاث

 الٗمىمُت وألاقٛا٫ البىاء

 

 الٗمىمُت ألاقٛا٫ مإؾؿت

 مغاخلها بمسخل٠

 الا٢خىاء ألاظل مخىؾِ ٢غى - اللسض طلب مىطىع

 ب٣ُمت CMT Equipementمٗضاث 

 .ظؼاةغي  صًىاع مالًحن زالزت

 

 

 

 

 

 

 découvertاإلا٨كٝى  ٖلى السخب

  .ظؼاةغي  صًىاع مالًحن زمؿت إلابلٜ

ألاقٛا٫  ويُٗت ٖلى حؿب٣ُاث

MDAP ٜصًىاع ملُىن  ٖكغون إلابل 

  .ظؼاةغي 

الٗمىمُت  اله٣ٟاث ٖلى ٦ٟاالث

Caution sur marché ٜماةت  إلابل

  .ظؼاةغي  صًىاع ملُىن 

 مً اإلالترخت الظماهاث

 العمُل طسف

- ً  ال٣غى مضة َُلت الٗخاص َع

 شخهُت يماهاث -

 

 

- ً ٣اع ألعى َع  للمإؾؿت مل٪ ٖو

- ً  ألاصواث إلاٗضاث َع

 .اإلاإؾؿت وزاة٤ ٖلى اٖخماصا الُالب اٖضاص مً :اإلاهضع
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ُت الخاَغ مً للخ٣لُل طل٪ و اإلالٟحن في بالخض٤ُ٢ البى٪ ٢امذ ال٣غى إلاىذ  :زال٫ مً اإلاهٞغ

 .ال٣غى ٢ُمت مخًمىا ومى٢٘ مإعر الخُي الُلب:ئن مً بالضعاؾاث اإلا٩ل٠ جد٤٣ :اإلالف دزاطت .1

غج مىذ ؛قهاصة للمإؾؿت الخأؾِس ي ٢اهىن  وظىص قهاصة   ؛ ANDIالاؾدشماعي  ل٣غى باليؿبت الاؾدشماع ٍُى

ت والغؾىم للًغاةب ؤلازًإ بُت؛ الضًىن  مً زالُت اإلاٟٗى٫  ؾاٍع ني الهىضو١  ئلى الاهدؿاب قهاصة الًٍغ  الَى

ش مدلُت ٞىاجحرق٩لُت ؛ مىظىصة الاظخماعي للًمان  ؛وظىص اإلاإؾؿت لُلب مىا٣ٞت ظضًض بخىاٍع

حر م٣ٗىلت ب٣ُم ألازحرة ؾىىاث 3 ٫ لىخاةجا خؿاباث ظضاو٫ +محزاهُاث  السجل مً وسخت ؛وظىص ٞيها مبالٜ ٚو

 الضعاؾت ؛ الخجاعي 

 الكغ٦ت إلاؿحر اإلاهىُت الخبرة جشبذ وزاة٤ وظىص مٗخمض؛ مداؾب َٝغ مً مٗضة عوٕ للمل والا٢خهاصًت الخ٣ىُت

ىت وظىص مسُِ ؛ ل الخٍؼ ما٫ والخمٍى  .ال٧ياؾهه ٢غى خالت في الخالُت لؿىت وألٖا

 .و٢ذ أ٢غب في الى٣اةو إل٦ما٫ قٟهُا أو ٦خابُا الٗمُل ئٖالم ًخم ه٣و ئي وظىص خالت في

 : زال٫ مً وطل٪ اإلاكغوٕ لهاخب ألاولُت الضعاؾت جخم :اللسض ملف دزاطت 2-

 مإؾؿاث في صًىن  لها لِـ مإؾؿت بان ألازغي  والبىى٥ اإلاغ٦ؼي  ٧البى٪ مخٗضصة أَغاٝ مً ٖىه الاؾخٗالم •

 أزغي. بى٨ُت

خباع بٗحن جأزظ التي الى٧الت مؿخىي  ٖلى للمل٠ الخدلُلُت الضعاؾت •  َظٍ جخًمً اإلاكغوٕ، ظىاهب ٧ل الٖا

 ال٣ىاةم اإلاداؾبُت، اإلاحزاهُاث" اإلال٠ ٖليها ًدخىي  التي والخ٣ىُت الا٢خهاصًت الىزاة٤ مسخل٠ جدلُل الضعاؾت

 .الخ..اإلاالُت

 مهاص١ ٩ًىن  والظي ال٣غى لجىت ٖلى ال٣غى َلب صعاؾت مسُِ مج٣ضً ًخم الضعاؾت َظٍ مً الاهههاء ٖض •

 .الى٧الت مؿخىي  ٖلى بالضعاؾت ال٣اةم ٢بل مً ٖلُه

 ال٣غى بمىذ ٢غاع ئنضاع بهضٝ الى٧الت، مضًغ :عأؾهم ٖلى أًٖاء زالر مً ٖاصة جخ٩ىن  التي ال٣غى لجىت جى٣ٗض

 .الخض َظا ال٣غى مبلٜ ججاوػ  ئطا ما خالت يف اللجىت عأي ئبضاء أو مٗحن، خض ال٣غى مبلٜ ًخجاوػ  لم ئطا

 اإلاٗلىماث بٌٗ ئلى باإلياٞت اإلادًغ َظا جًمً خُض ال٣غى، لجىت مدًغ ٖلى الخى٢ُ٘ ئلى اللجىت اهههذ

ا أن ًجب التي ألاولُت الكغوٍ بالؼبىن  اإلاخٗل٣ت َغ ً اإلاساَغ،التزام يض جأمحن الؼبىن)قهاصة ًٞى  للٗخاص بالَغ

 لألر(. الصخص ي الًمان ومؿاَمت،٦ٟالت هُتالصخ اإلامى٫،اإلاؿاَمت

 الضعاؾت الخُىة َظٍ وجدب٘ ال٣غى مىذ ٖلى اإلاىا٣ٞت ا٢تراح في جمشل والظي اللجىت عأي اإلادًغ جًمً ٦ما

ت مؿخىي  ٖلى جخم والتي للمل٠ الخ٣ُُمُت  ؤلاًجابُت الجىاهب جشبُذ منها الهضٝ ٩ًىن  لالؾخٛال٫ الجهىعٍت اإلاضًٍغ

 .الى٧الت مؿخىي  ٖلى للمل٠ الخدلُلُت عاؾتالض ًٖ الؿلبُت أو

ت مؿخىي  ٖلى ال٣غى لجىت جى٣ٗض بٗضَا ٌ أو باإلاىا٣ٞت النهاتي ال٣غاع ئُٖاء أظل مً اإلاضًغ بغةاؾت اإلاضًٍغ  ٞع

 ٦ما ٢غى بمىده ال٣غى مىذ ٖلى اإلاىا٣ٞت جمذ الخالت َظٍ الؿاب٣ت،في الضعاؾاث هخاةج ٖلى بىاءا ال٣غى مىذ

 :ًلي
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 :ًبين كساز مىذ اللسض للعملين2-3زكم  ٌ حدو  - 

ٌ  اإلالف البُاهاث  ألاو

 

 الثاوي اإلالف

مٗضاث  الا٢خىاء ألاظل مخىؾِ ٢غى اللسض اإلامىىح

CTM EQUIPEMENT  زالزت ب٣ُمت 

 صًىاع ظؼاةغي. مالًحن

  Découvertالسخب ٖلى اإلا٨كٝى 

 إلابلٜ ازىان ملُىن صًىاع ظؼاةغي.

حؿب٣ُاث ٖلى ويُٗت ألاقٛا٫ 

MDAP  إلابلٜ ٖكغون ملُىن صًىاع

 ظؼاةغي.

 ٦ٟاالث ٖلى اله٣ٟاث الٗمىمُت

caution sur marché  ٜماةت إلابل 

 مً% 25 ظؼاةغي ) وي٘ صًىاع ملُىن 

 وي٘ الخىُٟظ،وبضون  خؿً ٦ٟاله

  اله٣ٟت( ل٨ٟالت باليؿبت

 في الصخهُت اإلاؿاَمت ئًضإ - الؼسوط الىاحب

 .بالبى٪ الجاعي  الخؿاب

 في الصخهُت اَمتاإلاؿ ئًضإ -

 .بالبى٪ الجاعي  الخؿاب

غ-  ال٨ٟالت ٢ُمت مً% 25 مبلٜ جٞى

 .الخىُٟظ خؿً

ما٫ ع٢م جمغ٦ؼ -  الى٧الت لضي الٖا

ً - الظماهاث   َُلت البى٪ لهالح مىز٤ الٗخاص َع

 ال٣غى مضة

 نالخُت مضي مً البى٪ جخأ٦ض خُض

 َظٍ

ت الى باعؾالها الىز٣ُت  اإلاجمٖى

 .الخُههاٖلى ن لخهاص١ الاؾخٛال٫

 للٗخاص اإلاساَغ مخٗضصة جأمحن الخامحن-

 .اإلاساَغ مخٗضصة جأمحن وز٣ُت -

ً  َُلت البى٪ لهالح مىز٤ ٣ٖاعي  َع

 ال٣غى مضة

 نالخُت مضي مً البى٪ جخأ٦ض خُض

 الىز٣ُت َظٍ

ت الى باعؾالها   الاؾخٛال٫ اإلاجمٖى

 ٖلى لخهاص١

 .نالخُهها

 لل٣ٗاع الكامل الخامحن-

 الىخُض ٪للكٍغ جًامىُت ٦ٟالت

ً  الٗمىمُت اله٣ٟاث ٖلى الَغ

 أقهغؾماح وؾخت ؾىىاث زمـ- اإلادة

 

 

 

 

 ؾىت واخضة.
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 اإلاإؾؿت. وزاة٤ ٖلى اٖخماصا الُالب ئٖضاص مً :اإلاهضع

ذ وئعؾا٫ بال٣غاع الى٧الت ئباٙل ًخم الخالُت اإلاغخلت وفي  باٖالم الى٧الت ظههها مً وج٣ىم اإلاُلىب ال٣غى بمىذ جهٍغ

 وؿبت اإلاضة، اإلابلٜ،)ال٣غى ممحزاث بمسخل٠ أًًا ئٖالمه م٘ ال٣غى مىذ ٖلى ٣ٞتباإلاىا الؼبىن 

ت و٦ظا(الخ...الٟاةضة  :ًلي ُٞما جمشلذ الخالت َظٍ وفي والكغوٍ الىزاة٤ مً مجمٖى

 ٖلى الؼبىن  ًخدهل وأزحرا ال٣غى، اجٟا٢ُت ٖلى للخى٢ُ٘ ػبىن  ا٫ ٌؿخضعى ؾاب٣ا اإلابِىت الكغوٍ جد٤ُ٣ بٗض -

 ُلىباإلا ال٣غى

 .البى٩ي الخام خؿابه مً بى٨ُت ق٩ُاث بىاؾُت

 اإلاىلي الُىم في الٗمُل خؿاب في اإلاغزو مبلٜ بىي٘ وطل٪ ال٣غوى مهلخت َٝغ مً ال٣غى جىُٟظ ٖىض -

ظا للبى٪ الُىمُت الجغاةض في الٗملُت َظٍ جٓهغ  الٗملُت َظٍ ؾالمت مً بالخأ٦ض اإلاغا٢بت مهلخت ٌؿخضعي ما َو

إل وطل٪  .النهاةُت اإلاىا٣ٞت ىٖل بااَل

 في البى٪ اججاٍ اؾخد٣ا٢اجه ٧ل بدؿضًض الٗمُل ههيا ال٣غى مىذ مً ؾىىاث زمـ ،بٗض ألاو٫  للمل٠ باليؿبت -

 . ال٣غى الهخال٥ لجضو٫  جىا٠٢ اإلامىىخت الى٢ذ

 .أقٛاله ا٦خما٫ لٗضم وجمضًضٍ ال٣غى بخىؾٗت الٗمُل َلب ٣ٞض الشاوي، للمل٠ باليؿبت أما -

 الخطبُلُت زطت ا الد هخائج ومىاكؼت جدلُل:اويالث اإلاطلب

ٌ  الفسع  الىخائج جدلُل :ألاو

غي  ئلى جُغ٢ىا وبٗض الؿاب٣حن، اإلالٟحن مغاظٗت بٗض  الضازلُحن مغاظٗحن َٝغ مً اإلادغعة الؿاب٣ت الؿىىاث ج٣اٍع

 :ًلي ما واؾخسالم اؾخسغاط ئلى جىنلىا

ٌ  اإلالف:أوال  ألاو

 ٢امذ التي الضعاؾت ص٢ت ٖلى ًض٫ ما َظا اإلاىاؾبت آلاظا٫ في وؾضصٍ ألاو٫  لٗمُلا َلبه الظي اإلابلٜ هٟـ مىذ جم-

 .البى٪ بها

 .زُغ خضور خالت في للًمان ال٣غى مضة َُلت الٗخاص جامحن الٗمُل ٖلى البى٪ قٍغ -

 .لل٣غى حؿضًضٍ ٖضم خالت في لألر شخص ي يمان الٗمُل ٖلى البى٪ قٍغ -

 .قهٍغً خىالي لمل٠ل ويٗه مىض ال٣غى مىذ مضة ٧اهذ -

 الثاوي اإلالف :زاهُا

 ب٣ُمت اإلا٨كىٝ ٖلى السخب ٢غى لُلب باليؿبت الشاوي اإلال٠ ناخب الٗمُل َلب ٖلى البى٪ ًىا٤ٞ لم -

 .أٖما٫ ع٢م مإقغ ٖلى بىاء وطل٪ ٣ِٞ ملُىهحن ٢ُمت ٖلى ووا٤ٞ مالًحن زمؿت

ً اإلاساَغ مخٗضصة جأمحن وز٣ُت الٗمُل ٖلى البى٪ قٍغ -  ال٣غى؛ مضة َُلت البى٪ لهالح مىز٤ ي ٣ٖاع  َع

٪ جًامىُت ٦ٟالت لل٣ٗاع؛ الكامل الخامحن ً الىخُض؛ للكٍغ  أمىاله لًمان وطل٪ الٗمىمُت اله٣ٟاث ٖلى الَغ

 .الدؿضًض ٖضم خالت في

ت ئلى عاظ٘ ٢غاع ئن ال٣غى صعاؾت مضة َى٫  -  .اإلاضًٍغ

ضة اخلمغ  ٖضة ٖلى ًمغ البى٩ي ال٣غى مىج مل٠ أن هالخٔ ٖمىما أما  لجىت بالضعاؾاث اإلا٩ل٠ أشخام، ٖو

ت جم ال٣غى ت ألازحر وفي الاؾخٛال٫ مجمٖى  البى٩ي ال٣غى مىذ ٢غاع اجساط ص٢ت ئلى ًىصي ما َظا الٗامت اإلاضًٍغ
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ت ٌكتٍر و البى٨ُت، اإلاساَغ مً للخ٣لُل وطل٪ ال٨بحرة اإلابالٜ في وزانت  ٖضم لخُغ الًماهاث مً مجٖى

 .الدؿضًض

 : اإلاالخظاث :اوال

غ -  .الٗمل أزىاء التر٦حز ٖلى ٌؿاٖض مما الالػمت اإلا٨خب واإلاٗضاث ٧الىٓاٞت الى٧الت صازل للٗما٫ اإلاالةم الجى جٞى

اٞت بُنهم ُٞما والدكاوع  الٗما٫ بحن ٌؿىص ألازىي  الجى -  . للمضًغ واإلاؿخمغ الضاةمت اإلاغا٢بت ئلى بااْل

 . الالػمت صاثوؤلاعقا الىهاةذ وج٣ضًم الؼباةً م٘ الخٗامل خؿً -

 :الىلائص :زاهُا

ظا ,ال٣غوى اإلالٟاث بٌٗ ا٦خما٫ ٖضم-  و٢غى الًئُلت اإلابالٜ خالت في زانت ال٣غى مخُلباث ئَما٫ عاظ٘ َو

 مً زانت ٧املت ٚحر ألاظل( مخىؾُت )٢غوى ال٣غوى َظٍ ملٟاث ان هجض ما ٞٛالبا ، الكباب حكُٛل صٖم

 . البى٨ُت باظغاءاث الٗمُل وعي ٖضم ئلى ٌٗىص و٢ض والخأمُىاث الًماهاث هاخُت

 ٢غاعاث اجساط ٌٗغ٢ل ما َظا اإلاالُت لىيُٗخه الهاص٢ت الهىعة حُٗي ال الٗمُل َٝغ مً اإلا٣ضمت اإلاالُت الىزاة٤ -

 .ال٣غوى مىذ في ناةبت

م ، اإلالٟاث في الٟىيت هجض اإلاغاظٗت ٖملُت زال٫ الضازلي اإلاغاظ٘ جىاظه التي الٗىاة٤ ومً-  ال٣غى ان ٚع

غ لخدضًض َاةلت أمىالا ًى٣ٟا الجؼاةغي  الكٗبي  . البى٨ُت الىؾاةل وجٍُى

 . اإلادهلت الًماهاث لخٟٔ امً م٩ان جسهُو ٖضم-

ت بؿبب اإلالٟاث الضعاؾت مضة َى٫  -  .الٗامت اإلاضًغة ئلى ًغظ٘ ٢غاع ئي خُض ال٣غاعاث اجداص ٖملُت في اإلاغ٦ٍؼ

 .ال٣غوى لخىُٟظ البٗضًت باإلاغا٢بت ٣ًىم ل٩ىهه ال٣غوى مىذ بٗملُت الى٧الت في اإلاغا٢بت مهلخت جم٨ً ٖضم -

 : الاكتراخاث زالثا

 .منها ئي اؾخهٛاع صون  مل٠ ب٩ل والاَخمام اإلالٟاث ا٦خما٫ ٖلى الكضًض الخغم-

غ يغوعة- ظا للٗمُل، الخ٣ُ٣ُت اإلاالُت الىيُٗت جبحن التي اإلاالُت الىزاة٤ ٧ل جٞى  في ال٣غاعاث اجساط في ٌؿاٖض َو

 .الدؿضًض ٖضم مساَغ مً والخ٣لُل ال٣غوى مىذ

 اإلاٗالجت اظل مً اإلاىاؾبت الىؾاةل الؾخٗما٫ ألاَمُت ٌُٗي ان البى٪ ٖلى ال٣غوى مٗالجت اظا٫ اخترام -

ٗت  ألازُاع ٖلى والؿُُغة الخ٣ضًم ٢ىاٖض في الض٤ُ٢ اخترام ٖلى الؿهغ م٘ ال٣غى لٗملُاث الؿَغ

ظا بها تزان أما٦ً في وويٗها اإلالٟاث جغجِب-  اإلاغاظٗت ٖملُت ٌؿهل َو

 مً وطل٪ بض٢ت ٖمله جأصًت ٖلى اإلاغاظ٘ ٌؿاٖض ال٨خِب َظا بدُض واخض ٦خاب في ال٣اهىهُت الىهىم ٧ل ظم٘-

 .اإلاغج٨بت ألازُاء اظل

غ-  . ال٣غوى ٖملُاث خٟٔ أو باإلاٗالجت الخام آلالي البرامج جٍُى

غ - اث بحن الاجها٫ وؾاةل جٍُى  .اإلاىاؾب الى٢ذ في اإلاىاؾبت اإلاٗلىمت ًها٫إل  اإلاسخلٟت اإلاؿخٍى

لها الًماهاث ُٞه جدٟٔ امً م٩ان جسهُو-  . ٖليها اإلاهاص٢ت اظل مً اإلاسخهت الجهت ئلى جدٍى

 .لهم حٗلُمُت صوعاث واظغاء ال٣غوى ٢ىاهحن ب٩ل اإلاغاظٗت مهلخت اٖالم-

 .اإلاغاظٗت ٖملُت لدؿهُل البى٨ُت اإلالٟاث جىُٓم ٖلى الخغم-

 



 ووالت مظخغاهم   CPAدزاطت خالت اللسض الؼعبي الجصائسي : الثالث الفصل

62 
 

  فصلال خالصت
 الهضٝ ٧ان والتي مؿخٛاهم و٧الت الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى بى٪ الخُب٣ُُت الضعاؾت باظغاء ٢ُامىا زال٫ مً     

 َظٍ زال٫ مً جبحن الٗلمي، الىا٢٘ م٘ جُاب٣ه مضي وازخباع الىٓغي  الجاهب في له الخىنل جم ما جُب٤ُ منها

 والتي للبى٪ باليؿبت آلالُاث أَم مً ٌٗخبر ى٨ُتالب ال٣غوى إلاىذ الضازلي الخض٤ُ٢ أن الخُب٣ُُت الضعاؾت

 هٓام وظىص زال٫ مً وطل٪ البى٨ُت والخجاوػاث الازخالؾاث وزُغ الؿضاص ٖضم زُغ مً للخ٣لُل حؿخٗمل

ذ جما ومً البى٨ُت اإلالٟاث في والى٣اةو الازخالالث ا٦دكاٝ قاهه مً ٞٗا٫ ع٢ابي  ال٣غاع إلاخسظي بها الخهٍغ

 .هاٞي الى٢ٕى ٖضم لخٟاصي
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 خاجمت عامت:

 ألمىا٫ صاةما يماها حك٩ل ٞأنبدذ ، الٗالمي اإلاالي الىا٢٘ مؿخىي  ٖلى الخانلت بالخُىعاث اإلاغاظٗت جخُىع      

ً  اإلاُغوخت الش٣ت بٟٗل الا٢خهاصًت للمإؾؿاث اإلا٣غيحن و اإلاإؾؿاث مً اإلا٣تريحن و اإلاؿاَمحن و اإلاؿدشمٍغ

 و اإلاساَغ في ظُض جد٨م و صاةمت مغا٢بت حؿخلؼم ال البىى٥ وكاٍ لُبُٗت باليؿبت و ٖنها، اإلاٗلً ماثاإلاٗلى  في

ُٟت الجؼاةغ جىلُه الظي الاَخمام  ألاوكُت مخابٗت في الخد٨م الًغوعي  مً اهه خحن في خضًشا، الػا٫ الخض٤ُ٢ لْى

٣ت البى٨ُت  ٌؿاٖض ئط البى٨ُت، لألوكُت اإلاهضصة اَغباإلاس م٣ٗض ظض مالي مدُِ إلاىاظهت ٞٗالت و ص٣ُ٢ت بٍُغ

 مً ًخم٨ً ختى البى٪ في شخو ٧ل ٖمل هُا١ و مؿإولُاث بخدضًض طل٪ جد٤ُ٣ في الضازلُت الغ٢ابت هٓام

 .الٛل اعج٩اب ٞغم الخ٣لُل أظل مً نىعة بأًٞل ٖلُه ما اهجاػ

 ج٣ُُم ٖلى حؿاٖضَا تللمإؾؿ باليؿبت ٦أصاة حٗخبر ٞأنبدذ طل٪، مً ابٗض ئلى اإلاغاظٗت وطَبذ     

هاع الخاعظُت و الضازلُت باإلاغاظٗت الاَخمام ًجب لهظا اإلاغظىة، ألاَضاٝ ئلى للىنى٫  صازلها ألاصاء  إْل

ت و ال٣ىي  و ال٠ًٗ مىاًَ  باإلظغاءاث الالتزام و الٗملُاث جىُٟظ في اهدغاٞاث أي ا٦دكاٝ و مٗٞغ

ت مضي ٦ٟاءتها و  ٞٗالُهها،  اإلا٣غعة  ٞدو و اإلاالُت الٗملُاث جض٤ُ٢ ئلىو تهضٝ الغ٢ابت و ج٣ُُمها إلاٗٞغ

 .ٖلُه اإلاخٗاٝع اإلاداؾبُت اإلاباصب جُب٤ُ مً الخأ٦ض و اإلاداؾبُت السجالث

 وخُصُاث ظىاهب وبمٗالجت ال٣غوى، مىذ ٖملُت في وصوعَا الضازلُت اإلاغاظٗت لٟاٖلُت صعاؾدىا زال٫ مً     

 َظا

، ج م٘ اإلاىيٕى ت الى٣ضًت اإلاإؾؿاث ئخضي لىٖ الخا٫ َظا لىا٢٘ الخٍٗغ  الكٗبي ال٣غى في واإلاخمشلت الجؼاةٍغ

ت،ئط ٖلى الٗبئ جس٠ُٟ و ٩٦ل ٖملها َٝغ مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام مؿخٛاهم لالهههاط  و٧الت الجؼاةغي   اإلاضًٍغ

 .الجاهب َظا إلهجاػ  الضازلُت اإلاغاظٗت ٖلى الخُب٣ُُت صعاؾدىا ا٢خهغث

 :الفسطُاث اخخباز هخائج
ُت الدؿاؤالث بٌٗ ٖلى ؤلاظابت عاؾت التي ٢مذ بها ًم٨ىنيالض زال٫ مً       بازخباع طل٪ و الؿاب٣ت الٟٖغ

 الظ٦غ: الؿالٟت الٟغيُاث

  ُٟت ٚحر مؿخ٣لت ألنها جخمشل الٟغيُت ألاولى في أن اإلاغاظٗت الضازلُت و هٓام الغ٢ابت الضازلُت  ْو

ا مً ؤلاصاعة لاللتزام باإلظغاءاث ا  إلا٣غعةجأزظ أوامَغ

 الظي للمغاظ٘ الٗملُت و الٗلمُت ال٨ٟاءة ٖلى حٗخمض الضازلُت اإلاغاظٗت أن في هُتالشا الٟغيُت جخمشل 

ت  باجبإبمغاظٗت الٗملُاث التي ٣ًىم بها البى٪ مً أظل زغوظه بغأي ٞني م٣خى٘ و َظا  ٣ًىم مجمٖى

 مً اإلاٗاًحر اإلاخ٤ٟ ٖليها.

 اإلاساَغ مً للخ٣لُل يمان ال٣غوى مىذ ٖلى الضازلُت اإلاغاظٗت و الغ٢ابت أن في شالشتال الٟغيُت جخمشل 

 آزاع مً للخض الاهدغاٞاث جدلُل و لضعاؾت الضازلُت باإلاغاظٗت الاؾخٗاهت الًغوعي  مً خُض البى٨ُت،

 .مم٨ً خض أصوى ئلى اإلاساَغ
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 :الدزاطت هخائج
 ٖلى ج٣ىم أنها خُض ٖنها، ؾخٛىاءالا  اإلاإؾؿت حؿخُُ٘ ال ووُْٟت ٞٗالت ع٢ابُت أصاة الضازلُت اإلاغاظٗت 

ض الظي الص يء والًُإ ؤلاؾغاٝ مً الخض ئلى ٦ظل٪ وحؿعى ألازُاء خضور وج٣لُل مى٘  اإلاغصوصًت مً ًٍؼ

دؿً ض ألاصاء ٍو ٍؼ اصة وبالخالي والٟٗالُت، ال٨ٟاءة مً ٍو  .اإلاإؾؿت َٝغ مً اإلاسجلت ألاعباح ٍػ

 ٍغ إلاا ال٣غاع اجساط ٖملُت في والترقُض الخىظُه في ُتٞاٖل ألا٦ثر الىؾاةل بحن مً الضازلُت اإلاغاظٗت  جٞى

 .باإلاإؾؿت اإلاهالح مسخل٠بها  ج٣ىم التي الٗملُاث مسخل٠ خى٫  وصخُدت ص٣ُ٢ت مٗلىماث مً

 ت هي الضازلُت الغ٢ابت ت وال٣ىاهحن والخٗلُماث ؤلاظغاءاث مً مجمٖى  الخد٨م لًمان ؤلاصاعة َٝغ مً اإلاىيٖى

اة٠ في  . ْو

 ت اإلاالُت للٗملُاث هاظ٘ حؿُحر ئلى الىنى٫  تبُٛ اإلاإؾؿت  الغ٢ابت ٞىٓام ألازحرة، َظٍ بها ج٣ىم التي وؤلاصاٍع

 البُاهاث صخت يمان في الضازلُت للغ٢ابت الغةِس ي الهضٝ ٨ًمً والغ٢ابت، للدؿُحر أصاة َى الضازلُت

 في اإلاإؾؿت ٢ضعة مضي ًٖ حٗبر ٦ما اإلاإؾؿت، هجاٖت مضي ٖلى للخ٨م ٦أؾاؽ ٖليها ؾُٗخمض التي واإلاٗلىماث

 .اتهممخل٩ا خماًت

 خماص ال٣غوى مىذ ٖملُت في ومهمت أؾاؾُت زُىة ال٣غوى ملٟاث صعاؾت حٗخبر  الُغ١  ٖلى بااٖل

   .خالُا الخضًشت

 ٤  ٖملُت في حؿاٖضٍ ٦أصاة الضازلُت اإلاغاظٗت ظٗل مً مٗخبرة صعظت ئلى الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى ٞو

 .ال٣غوى مىذ ٢غاعاث اجساط

 :الخىصُاث و كتراخاثالا
  :ًلي ُٞما هلخهها الا٢تراخاث و الخىنُاث مً ظملت ج٣ضًم ًم٨ً الىخاةج مً اهُال٢ا

 ش مً ابخضاء ال٣غى َلب مل٠ صعاؾت في الكضًض الض٢ت  .اؾخد٣ا٢ه آظا٫ ٚاًت ئلى ويٗه جاٍع

 ًا حٛحرا جدضر أن البىى٥ ٖلى ًجب ال٣غى زُغ مً الخ٣لُل أظل م  الؼباةً، م٘ هاحٗامل همِ في ظظٍع

 الخٗامل و اإلاباصعة عوح ُٚاب البحرو٢غاَُت، الههاون، ٧اإلاماَلت، وؤلاصاعة الخىُٓم في البالُت خضا وجً٘

 .الؼباةً م٘ الجاٝ

 ؾلُمت و ٞٗالت يماهاث ٖلى الخهى٫  ٖلى عم الح و ال٣غوى مىذ ٖملُت جغا٤ٞ التي ؤلاظغاءاث اخترام 

 .ألامىا٫ زغوط ٢بل

 البدث: آفاق
 :اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى البدض إل٦ما٫ مؿخ٣بال مٗالجهها ًم٨ً التي اإلاىايُ٘ بٌٗ ه٣ترح البدض زخام وفي

 اإلاالُت الازخالؾاث مىاظهت في الضازلُت اإلاغاظٗت مؿاَمت. 

  البى٨ُت اإلاساَغ اصعة جُٟٗل في الضازلُت اإلاغاظٗت صوع. 

 ُٟت ٞٗا٫ اصاء في الضازلُت للمغاظٗت الضولُت اإلاٗاًحر ٞٗالُت .الضازلُت اإلاغاظٗت لْى
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:أوال اإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبُت  

٦خب:-أ  

امي مدمض .1 اث صًىان الخؿاباث، وجض٤ُ٢ اإلاغاظٗت ،نض٣ًي مؿٗىصي ،َىاَغ الخَى  الجامُٗت، اإلاُبٖى

 .0220الجؼاةغ،

ت، ا البىى٥ وع  ص اإلاهغفي، ال٣ُإ ٖلى اإلاٗانغة اإلاخٛحراث او٩ٗاؾاث ٖلي، مدمض قٗبان اخمض .0 إلاغ٦ٍؼ

ت، ألاولى، الُبٗت الخىػَ٘، و لليكغ الجامُٗت الضاع  .0221مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

اث صًىان البىى٥، ج٣ىُاث لُغف، الُاَغ .0  .0221 الجامُٗت، اإلاُبٖى

ت بحن البىى٥ و الى٣ىص ب٨غي، اوـ .2  ٖمان، ألاولى، الُبٗت اإلاؿخ٣بل، صاع الخُب٤ُ، و الىٍٓغ

 .0222ألاعصن،

 .1220،لبىان، بحروث الشالشت، الُبٗت الىٟاتـ، صاع الٗالم، يف البىى٥ الجؼاع، ظٟٗغ .5

ت الىاخُت مً الخض٤ُ٢ الى مضزل الخمُمي، َاصي .3  ألاعصن، الخىػَ٘، و لليكغ واةل صاع الٗلمُت، و الىٍٓغ

 .0222الشاهُت، الُبٗت ٖمان،

 .0222ألاعصن، ٖمان، ، ألاولى الُبٗت الهٟاء، صاع ، البىى٥ و الى٣ىص ، الٗهاع عقاص .1

ا .3 ت الؿامغاتي،البىى٥ ٌؿغي  الضوعي، ػ٦ٍغ  لليكغ الٗلمُت الُاػوعي  الى٣ضًت،صاع الؿُاؾت و اإلاغ٦ٍؼ

 .0223،ٖمان،ألاعصن  والخىػَ٘

 الخجاعة،ظامٗت ،٧لُت الكامل الخض٤ُ٢ و اإلاغاظٗت ٢ىاٖض و أنى٫  ؾغاًا، الؿُض مدمض .2

ت،  .0225ؤلاؾ٨ىضٍع

ت مً الخؿاباث جُب٤ُ و اإلاغاظٗت ، بىجحن مدمض .12 اث صًىان ، الخُب٤ُ الى الىٍٓغ  الجامُٗت، اإلاُبٖى

 .0220الجؼاةغ،

،مهغ،ؾىت وكأة اإلاهغفي، الاةخمان ا٢خهاصًاث الخمؼاوي، زلُل ٦ما٫ مدمض .11  .0222 اإلاهاٝع

 .0223،عصنألا ، ٖمان ألاولى، الُبٗت ، اإلاىاهج صاع البىى٥، ئصاعة ، الهحرفي الٟخاح ٖبض مدمض .10

ت،الضاع البىى٥ و البىعناث: اإلاالُت اإلاإؾؿاث ، الؿالم ٖبض خاحالٟ الخىأوي،ٖبض نالح مدمض .10  الخجاٍع

 .0222 ،ؾىت مهغ ، الجامُٗت

اث صًىان الجؼاةغ ، البىى٥ ا٢خهاص في مدايغاث ال٣ؼوٍني، قا٦غ .12  .1232 ، الجامُٗت اإلاُبٖى

 .1232 الجامُٗت، الكباب ،مإؾؿت الخؿاباث مغاظٗت و اهىع،الغ٢ابت اخمض و الصخً الٟخاح ٖبض .15

تروؽ الخ٤ ٖبض .13 ت، البىى٥ في الىظحز ، بٖى  مىخىعي، ظامٗت ، جُب٣ُاث و ج٣ىُاث، ، ٖملُاث الخجاٍع

 .اليكغ ؾىت بضون  الجؼاةغ، ألاولى، الُبٗت

 .0222مهغ، َبٗت، بضون  ، الجامُٗت الضاع البىى٥، و الىٟىص ا٢خهاصًاث الخمُض، ٖبض اإلاُلب ٖبض .11

 .0222، ألاولى،ٖمان الُبٗت اإلاؿحرة، ،صاع اإلاٗانغة ثالخؿابا جض٤ُ٢ اإلاُاعهت، ٞالح ٚؿان .13

 .0220 ،الُبٗتالشاهُت، ألاعصن ، الخىػَ٘ و لليكغ واةل صاع البىى٥، ئصاعة الخؿُني، خؿً ٞالح .12
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ت، الجضًضة، الجامُٗت صاع الضازلُت، اإلاغاظٗت و الغ٢ابت آزغون، و الؿىاٞحري  عػ١ ٞخخي .02  ؤلاؾ٨ىضٍع

0220. 

 ماحظخير زطائل-ب
ُت اإلاساَغ الهم،ئصاعة اخمض .1  مخُلباث هُل يمً مظ٦غة الدؿضًض، زُغ في الخد٨م زال٫ مً اإلاهٞغ

 .1222 الجؼاةغ، ظامٗت حؿُحر، الا٢خهاصًت،ٕٞغ الٗلىم في اإلااظؿخحر قهاصة

 في اإلااظؿخحر قهاصة هُل مخُلباث يمً مظ٦غة ، ألاظل ٢هحرة البى٨ُت ال٣غوى حؿُحر مىجغفي، أما٫ .2

 .0220 الجؼاةغ، ،ظامٗت تالا٢خهاصً الٗلىم

 هُل مخُلباث يمً ،مظ٦غة ٖالظها و البى٨ُت،ج٣ُُمها اإلاساَغ و البى٨ُت ألىش ي،ال٣غوى مدمض .3

 .0220الجؼاةغ، الا٢خهاصًت،ظامٗت الٗلىم في اإلااظؿخحر قهاصة

 مخُلباث هُل يمً مظ٦غة اإلاالُت، الٗىإلات جدضًاث مىاظهت في الجؼاةغي  اإلاهغفي الىٓام ػمُذ، مدمض .4

 .0223الجؼاةغ، ظامٗت الدؿُحر، ٖلىم و الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت اإلااظؿخحر قهاصة

 الجؼاةغ، اإلااظؿخحر،ظامٗت قهاصة هُل مخُلباث يمً البىى٥،مظ٦غ ٢ُإ في بلخًحر،اإلاغاظٗت ؾمحر .5

2002. 

 :ألاحىبُت باللغت اإلاساحع زاهُا-
1. Michelf Leuriet, ''Banques d’investissement et de marché'', les métiers des 

banques, Economica,49 edition. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 اإلالخص:

 زل٤ في وصوع  ًٞل مً لها إلاا البى٨ُت ال٣غوى مىذ في الضازلُت اإلاغاظٗت صوع  جىيُذ ئلى الضعاؾت َظٍ ضٝته

ً اإلاإؾؿت مىاعص  غوىال٣ مىذ ؾحروعة وحؿهُل جدؿحن في اإلاغاظ٘ وصوع  اإلاغاظٗت أَمُت ٖلى البى٨ُت،مغ٦ٍؼ

 . الؼباةً مً ٦بحر ٖضص لجلب

ا ، مؿخٛاهم و٧الت الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى بى٪ خالت ٖلى الىٓغي  الجاهب ئؾ٣اٍ جم خُض  مإؾؿت باٖخباَع

لُت خماصاث حجم ئلى باإلياٞت للمى٣ُت، الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت الخىمُت في حؿاَم جمٍى  اإلامىىخت اإلاٗخبرة الٖا

 .بى٨ُت ٢غوى ق٩ل في

ُٟت الضازلُت اإلاغاظٗت أن ئلى ضعاؾتال وزلهذ  لخجاوػ  وأصاة ٖنها، الاؾخٛىاء ًم٨ً ال أؾاؾُت و مهمت ْو

ٗالُت بؿهىلت ال٣غوى مىذ ؾحروعة صون  جدى٫  التي ال٣ٗباث  صازلبها  اإلاٗمىلت ال٣ىاهحن اَاع في ول٨ً ٞو

 .اإلاإؾؿت

 مىذ ،ئظغاءاث بى٨ُت ٢غوى ، زلُتالضا الغ٢ابت هٓام صازلي، جض٤ُ٢ صازلُت، مغاظٗت :اإلافخاخُت اليلماث

 .ال٣غوى

Résumé: 

Cette étude vise à montrer le rôle de l'audit interne dans l'octroi des prêts 

bancaires en raison de son intérêt dans la création des ressources pour 

l'institution bancaire, en mettant l'accent sur l'importance de la vérification et le 

rôle des références pour améliorer et faciliter le processus d'octroi des prêts afin 

d’avoir un grand nombre de clients. 

Pour mener à bien notre étude, on a choisi de travailler sur le cas du « Prêt de la 

Banque Populaire Algérienne, agence Mostaganem », en tant qu'institution de 

financement contribuant au développement économique et social de la région, 

de plus le nombre des crédits prestigieux accordé sous forme de prêts bancaires. 

Notre analyse a donné les résultats suivants : l’audit interne joue un rôle 

primordial et 

essentiel qu’on ne peut pas s’en passer, il s’agit d’un outil pour surmonter les 

entraves qui empêchent et stagnent le processus d’octroi des prêt bancaires avec 

fluidité et efficacité, mais dans le cadre des lois appliquées au sein de 

l’institution. 

Mots clés: révision interne, audit interne, système de contrôle interne, les prêts 

bancaires, les procédures d’accorder des prêt. 


