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اسخلالهٖج يراجغ اهحسبتبح تًٖ اهخشرٖغ اهجزائرٔ ّاهيؼبٖٖر اهدّهٖج هويراجؼج
د .شرٖط ضالح اهدًٖ – سبيًج اهيؿٖوج -اهسؽائؼ
د .هلوٖطٕ االخضر – سبيًج اهيؿٖوج اهسؽائؼ

اهيوخص:

ِٖغف اهتضد اهٓ غؼاؿج ييل يؼاسى اهضؿبتبح تبهخؼنٖؽ يوٓ يٌكؼ االؿخلالهٖج ّاهضٖبغٖج
هويؼاسى تبيختبؼ اً اهذلج فٕ اتغاء اهؼأ ضّل اهلّائى اهيبهٖج خخّكف يوٓ ُػا اهًٌكؼ ،نيب
ُغفح اهغاؼؿج اهٓ يًؼفج يغْ خّفؼ يخنوتبح يٌكؼ االؿخلالهٖج فيٕ اهيًيبٖٖؼ اهغّهٖيج

هويؼاسًج ّنػا اهخفؼٖى اهسؽائؼٔ
اهنويبح اهيفخبحٖج :اهيؼاسًج  ،االؿخلالهٖج  ،اهيًبٖٖؼ اهغّهٖج هويؼاسى
Résumé :
La présente recherche vise à étudier le travail de l’auditeur en mettant
l'accent sur un éléments essentiel, à savoir : l'indépendance et la neutralité de
l’auditeur puisque la crédibilité des opinions exprimées sur les états financiers dépend
de cet élément. L'étude vise également à savoir si l'indépendance est incluse dans les
normes internationales d'audit, ainsi que dans la législation algérienne
Mots-clés: audit, l'indépendance, les normes internationales d'audit

اهيلديج:

ضٖبغ يؼاسى اهضؿبتبح ّاؿخلالهَ ُّ اهيلغيج اهمؼّؼٖج ألٖج ؼكبتج سغٖج ّفًبهج يوٓ

أٔ فؼنج يضل اهيؼاسًج ،فال سغّْ يً ُبخَ اهؼكبتج إػا كبؼ اهيؼاسى أغاث فٕ ٖيغ إغاؼث

اهفؼنج اهيؼاغ يؼاسًخِبّ ،تػهم اهؽى ضيبٖج يؼاسى اهضؿبتبح ّميبً اؿيخلالهٖخَ ّخكنٖيغ
ضٖبغٍ فٕ يّاسِج إغاؼث اهفؼنج ّخٌتيى أُيٖج اؿخلالل اهيؼاسى فٕ اهذليج اهخٕ خًنٓ هؼأٔ
اهيؼاسى ضّل اهلّائى اهيبهٖيج اهخٕ خًخييغ إهٓ ضغ نتٖؼ يوٓ يغْ اؿخلالهَ ّضٖبغٍ أذٌيبء
خكغٖج يِبيَ ّإتغاء ؼأَٖ اهفٌٕ ،ضٖد ًٖختؼ االؿخلالل أضغ يتبغا ضسؼ اهؽاّٖج هويؼاسًج

خؼخن ؽ يٌِج اهيؼاسًج يوٓ خكغٖج اهعغيج هألعؼًٖ ّيوٓ اهذلج اهيختبغهج تًٖ يؼاسيى

اهضؿبتبح ّاألنؼاف األعؼْ اهيؿخفٖغث يً ييوٖج اهيؼاسًج ييب ٖؤغٔ اهٓ ؽٖيبغث ايخييبغ
يؿخعغيٕ اهلّائى اهيبهٖج يوٓ اهلّائى اهيبهٖج اهيؼاسًج تبيختبؼُب يكغؼ هويًوّيبح الخعيبػ
يعخوف اهلؼاؼاح ييب أ غْ اهٓ ؽٖبغث اهضبسج أهٕ إٖسبغ إسؼاءاح ّنؼق خيغيى اؿيخلالهٖج
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اهيؼاسى تِغف ؽٖبغث اهذلج ّاهيكغاكٖج ّااليخيبغ يوٓ ييل يؼاسى اهضؿبتبحّ ،يً اسيل
ػهم تغأح يعخوف اهخفؼًٖبح خِخى تيّمّو االؿخلالهٖج
يً عالل يب ؿتقٖ ،ينً كٖبغج اهؿؤال اهؼئٖؿٕ اهخٕ خكخٕ ُػٍ اهّؼكج هإلسبتج يوٖيَ
نيب ٖوٕ:
يب يغْ خّافق اؿخلالهٖج اهيؼاسى تًٖ اهخفؼٖى اهسؽائؼٔ ّيب ٖلبتوِب يً يًبٖٖؼ غّهٖج؟

ٖؿخيغ يّمّو ُػا اهتضد أُيٖخَ يً عالل اهضبسج إهيٓ خضؿيًٖ يؿيخّٖبح األغاء

اهيٌِٕ هيؼاسًٕ اهضؿبتبح فٕ اهسؽائؼّ ،ػهم يً عالل إغؼام أُيٖج يٌكؼ االؿيخلالهٖج
فٕ يٌِج اهيؼاسًج هيب هِػا اهًٌكؼ يً اُيٖج نتٖؼث ّاؿبؿٖج ّػهم يً أسل نؿية ذليج
األنؼاف اهيؿخفٖغث يً عغيبح اهيؼاسًج.

ّهيًبهسج أهؿؤال اهؼئٖؿٕ اهينؼّش ٖخى اهخنؼق اهٓ اهٌلبن اهيّاهٖج:

 اإلنبؼ اهًبى هًٌكؼ االؿخلالهٖج هويؼاسًج ّاهًّايل اهيؤذؼث فَٖ االؿخلالهٖج يً يٌهّؼ اهيًبٖٖؼ اهغّهٖج هويؼاسًج. االؿخلالهٖج يً ٌبضٖج اهخفؼٖى اهسؽائؼٔ.-1يفِى االسخلالهٖج فٕ اهيراجؼج ّاهؼّايل اهيؤثرث فَٖ

ٖعخق ُػا اهيضّؼ تخضغٖغ يفِّى االؿخلالهٖج هويؼاسًج يى ػنؼ يعخوف اهًّاييل اهييؤذؼث

يوٓ يٌكؼ االؿخلالهٖج
-1-1يفِّى االسخلالل ّاهحٖبد

ٖلكغ تبؿخلالل اهيؼاسى يغى عمّيَ هخكذٖؼ ّؿونج اهًيٖل اهيػٔ ٖليّى تيؼاسًيج

أييبهَ ؿّاء يٌغ خٌفٖػٍ ألييبل اهيؼاسًج أّ يٌغيب ّٖمص ٌخٖسج خوم األييبل فيٕ فينل
خلؼٖؼّ ،اهيؼاسى اهيؿخلل ُّ اهػٔ ٖنًّ هَ ؼأٔ يضبٖغ غٖؼ يخضٖؽ فٕ األيّؼ اهخٕ ٖخّهٓ
يؼاسًخِب.
خخضغغ االؿخلالهٖج يً عالل تًغًٖ األّل ٌفؿٕ ُّٕ االؿخلالهٖج اهضلٖلٖج " ّاهذيبٌٕ

اههبُؼٔ ُّٕ االؿخلالهٖج اههبُؼٖج".

االؿخلالهٖج اهضلٖلٖج خفٖؼ إهٓ كغؼث اهيؼاسى اهعبؼسٕ يويٓ إتيغاء ؼأٖيَ تنيل ٌؽاُيج
ّيّمّيٖج ،أيب االؿخلالهٖج اههبُؼٖج فِٕ ػهم اهيؿخّْ يً االؿيخلالهٖج اهيػٔ ٖهِيؼ
هيؿخعغيٕ اهلّائى اهيبهٖج) Emma, Bensaad, Cedric Lesage,2009,p04(.
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اؿخلالهٖج يؼاسى اهضؿبتبح تًٖ اهخفؼٖى اهسؽائؼٔ ّاهيًبٖٖؼ اهغّهٖج هويؼاسًج

خخّكف اهذلج فٕ ؼأٔ اهيؼاسى يوٓ ضٖبغٍ ّاؿخلالهَ ضّل يب ٖتغٖيَ ييً ؼأٔ يويٓ
اهلّائى اهيبهٖجّ ،هلغ أّمضح هسٌج إسؼاءاح اهيؼاسًج اهخبتًج هيسيى اهيضبؿتًٖ األيؼٖنيٕ
تكٌَ ال خّسغ غؼسبح أّ يؿخّٖبح فٕ يغى االؿخلاللّ .يوَٖ إيب أً ٖنًّ اهيؼاسى يؿيخلال
أّ غٖؼ يؿخللّ .كغ أذبؼ اؿخلالل اهيؼاسى ّضٖبغٍ اهنذٖؼ يً اهسغل تًٖ سيِّؼ اهيضبؿتًٖ
ّغٖؼُى يً اهيِخيًٖ تيٌِج اهيؼاسًج ،فلغ فؼق تًل اهنخيبة تيًٖ االؿيخلالل اهيٌِيٕ

ّاؿخلالل اهيؼاسًج ًٌّٕٖ ،االؿخلالل اهيٌِٕ فٕ ٌهؼ ُؤالء اهنخبة أً ًٖخيغ اهيؼاسى يوٓ
ٌفؿَّ ،ال ٖنًّ يؼختنب تبهيؤؿؿج يضل اهيؼاسًج تكٖج كّؼث نبٌحّ ،تبهخبهٕ ال ٌٖتغٕ أً
ٖعمى هؼكبتج أّ خكذٖؼ اهيؤؿؿج تكٖج كّؼث نبٌح فٕ اخعبػ كؼاؼاخَ).اضيغ ٌّؼ ،
)301

،4651ق-

االؿخلالل اهيٌِٕ خضنيَ اهيًبٖٖؼ اهػاخٖج ًٌّٖٕ اهخضؼؼ يً ؼكبتيج اهغٖيؼ ّييً أٔ

ؿونج يوٖب ،أيب اؿخلالل اهيؼاسًج فِّ عبق تّهٖفج إتغاء اهؼأٔ يويٓ اهليّائى اهيبهٖيج،
ًٌّٖٕ اهيّمّيٖج ّيغى اهخضٖؽ يٌغ إتغاء ػهم اهؼأٔ.
-2-1اهؼّايل اهيؤثرث ػوٓ االسخلالهٖج

خخذيل اُى اهًّايل اهيؤذؼث فٕ اؿخلالهٖج اهيؼاسًج فٖيب ٖوٕ

أ-اهيٌبفسج هجذة اهؼيالء

اهيٌبفؿج اهفغٖغث خؤذؼ يوٓ اؿخلالهٖج اهيؼاسى ضٖد اً اهيؼاسًًٖ خضح ميغن خويم

اهيٌبفؿج ٖخؼغغًّ نذٖؼا فٕ اهخضفه فٕ خلبؼٖؼُى ضّل اهليّائى اهيبهٖيج عّفيب ييً فليغ
اهؽتًُّٖ(.فبء يبهم نبهى ،3042،ق)440
ة – حجى ينخة اهيراجؼج

ٖسة اهخفؼكج تًٖ ينبخة اهيؼاسًج اهكغٖؼث ّاهنتٖؼث اػ غبهتب يب خنًّ اهذبٌٖج اكل يؼميج
هفلغاً االؿخلالهٖج تبهيلبؼٌج يى اهينبخة اهكغٖؼث اهييوّنج هيؼاسى ّاضغ ٌهؼا الً ينبخية
اهيؼاسًج اهنتٖؼث خنًّ اكل ايخيبغا يوٓ ؽتًّ يًًٖ تؿتة اخًبة اهيؼاسًج يً ؽتًّ يًًٖ
خفنل ٌؿتج يً اسيبهٕ غعل اهينخة تبإلمبفج اهٓ اً ٌُبم عكبئق يًٌٖج فيٕ ينبخية
اهيؼاسًج اهكغٖؼث ّؽتبئٌِب ،يً ٌبضٖج اهًالكج تًٖ اهؽتًّ ّاهيؼاسى تضٖد خنًّ اهًالكيج

اهفعكٖج تًٖ اهيؼاسى ّؽتٌَّ
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ُٕ اهًٌكؼ األؿبؿٕ فٕ االؼختبن ييب ٖؤغٔ إهٓ ؽٖبغث عنؼ فلغاً يٌكؼ االؿيخلالهٖج(.
ّٖؿف يضيغ سؼتّو ،3001،ق)40
ج-طّل فخرث االرختبط يغ اهزتًّ:

نّل اهفخؼث االؼختبن يى اهؽتًّ خؤغٔ إهٓ خّنٖغ اهًالكج تًٖ اهيؼاسى ّؽتٌّيَ ،يييب

ٖؤذؼ يوٓ ٌّيٖج اهيؼاسًج تبهخكذؼ يوٓ اؿخلالهٖج اهيؼاسى
د -خلدٖى اهخديبح االسخشبرٖج هوزتًّ

ًٖغ يّمّو خلغٖى اهيؼاسى هوعغيبح االؿخفبؼٖج هإلغاؼث يً اهيّامٖى اهيِيج ّاهخيٕ

غاؼ ضّهِب ٌلبـ ّسغل نتٖؼ يً ضٖد خكذٖؼُب فٕ اؿخلالهٖج اهيؼاسى اهعبؼسٕ ،فيٕ ضيًٖ
ٖؼْ تًمِى اٌَ تئينبً اهيؼاسى االضخفبه تبؿخلالهٖخَ يى خلغٖيَ االؿخفبؼث هإلغاؼث(.يكبى

كؼٖن ،3005،ق)33

ٍ-اهحضّل ػوٓ يزاٖب ّيٌبفغ اكخضبدٖج ّيبهٖج

يوٓ اهيؼاسى اً ٖنًّ تًٖغا يً اٖج يكوضج ٖينً ايختبؼُب يِيب نبً أذؼُب يوٓ اٌِب

يخًبؼمج يى أيبٌج ّاؿخلبيج ّيّمّيٖج ّاؿيخلالهٖج اهيؼاسيىُٖ (.فيبء يبهيم نيبهى
،3042،ق)444
ّ-اهيؤُالح اهؼويٖج ّاهؼيوٖج هويراجغ

ؼنؽ اهيًٖبؼ االّل يً اهيًبٖٖؼ اهًبيج هويؼاسًج يوٓ اً اهفضق ٖخى تّاؿنج فيعق

هَ اهيًؼفج اهنبفٖج اهفٌٖج ّاهعتؼث اهًيوٖج ّاهنفبءث اهيٌِٖج اهخٕ خؤُويَ هوًييل نيؼاسيى،
ّٖفخؼل ميٌٖب يً عالل ُػا اهيًٖبؼ اً ٌُبم ينوتب اؿبؿٖب ُّّ اهخكُٖل اهًويٕ ّينوتيب
اعؼ تًغ ػهم ُّ اؿخيؼاؼ خكُٖوَ اهًويٕ ّاهًيوٕ ضٖد خِغف اهخكُٖيل اهًوييٕ ّاهعتيؼث

اهًيوٖج اهٓ ميبً اؿيخلالهٖج يؼاسيى اهضؿيبة أذٌيبء خكغٖيج يِبييَ (.يييؼ إكتيبل
اهيفِغإٌ،نؼٖيج يوٕ اهسُّؼ،3043،ق)155
 -2االسخلالهٖج يً يٌظّر اهيؼبٖٖر اهدّهٖج هويراجؼج.

عمى يفِّى اؿخلالل اهيؼاسى اهعبؼسٕ ّضٖبغٍ فٕ اهفؼنج اهخٕ ٖلّى تيؼاسًخِب إهٓ

اهنذ ٖؼ يً اهسغل ّاهٌلبـ تًٖ اهيًٌِٖٖ ّاألنبغٖيًٖٖ ّغٖؼُى يً اهيِخيًٖ تكييبل اهيٌِيج،
ّػهم ٌهؼا هكًّتج ّمى خًؼٖف غكٖق ّيضغغ هِػا اهيفِّى ٌخٖسج الؼختبنَ تبهضبهج اهػٌُٖج
ّاهعولٖج هويؼاسى ،نػهم تبهًالكبح اهيبهٖج اهخٕ خؼتن اهيؼاسى تبهيؤؿؿج يضل اهيؼاسًيج،
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اؿخلالهٖج يؼاسى اهضؿبتبح تًٖ اهخفؼٖى اهسؽائؼٔ ّاهيًبٖٖؼ اهغّهٖج هويؼاسًج

تبإلمبفج إهٓ يب ٖنوى يوَٖ يً أيّؼ خخكف تبهؿؼٖج ييب كغ ٖؤذؼ فنّنب ييً ال ٖيغؼنًّ
أُيٖج ّينبٌج اهغّؼ اهػٔ ٖؤغَٖ اهيؼاسى ٌخٖسج سِوِى تبهمّاتن اهيٌِٖيجٌّ .خٖسيج ػهيم،
خًغغح اهيفبُٖى اهخٕ أّهح اإلضبنج تيفِّى اؿخلالهٖج اهيؼاسى .فٖسة يويٓ اهيؼاسيى أً
ٖنًّ يؿخلال يٌغ أغاء ييوَ ّّاستبخَ اهيٌِٖج نتلب هيًبٖٖؼ اهيؼاسًج يذل خوم اهخٕ ّمًِب
يًِغ اهيضبؿتًٖ اهلبًٌٌّٖٖ األيؼٖنٕ إػ ٖسة أً ٖضيبفه يويٓ اهيّميّيٖج فيٕ األغاء

ّاالتخًبغ يً اهٌؽايبح اهخٕ كغ ختًغٍ يً

يؿؤّهٖخَ) Ray Whittington, Kurt Pany,p70(.

ّخٌتيى أُيٖج اؿخلالل فٕ اهذليج اهخٕ خًنٓ هؼأٔ اهيؼاسى ضّل اهلّائى اهيبهٖييج اهخيٕ
خًخييغ إهٓ ضغ نتٖؼ يوٓ يغْ اؿخلالهَ ّضٖبغٍ أذٌبء خكغٖج يِبيَ ّإتغاء ؼأَٖ اهفٌٕ ،ضٖيد
ًٖختؼ االؿخلالل أضغ يتبغا ضسؼ اهؽاّٖج هلؿى اهيؼاسًج( Davis Chris, al,2007,p06).

ّٖالضه يً ٌكّق اهيًبٖٖؼ اهيخًولج تًٌكؼ اهضٖبغ ّاالؿخلالهٖج تكً يًبٖٖؼ اهيؼاسًج

اهغّهٖج ضيوح فٕ نٖبخِب يسيّيج يً اهفؼّن ّاهيخنوتبح اهخٕ يً فكٌِب ميبً اؿيخلالل
ّضٖبغ اهيؼاسى اهعبؼسٕ ّػهم يوٓ اهٌضّ اهيّاهٕ(:ؼفغٔ اهضيغاغ ييبيؼ،3003،ق ق
)45-44
 خميٌح يًبٖٖؼ اهيؼاسًج اهغّهٖج أؼتى كفبح ّعكبئق أؿبؿٖج ٖسة أً خخيّافؼ فيٕاهيؼاسى اهعبؼسٕ ُّٕ االؿخلبيج ّاهيّمّيٖج ّاالؿخلالل ّاهيضبفهج يوٓ أؿؼاؼ اهًيالء.

 اؿخنبيح يًبٖٖؼ اهيؼاسًج اهغّهٖج أً خنًّ أنذؼ خضغٖغاً يً أٔ يٌِز آعؼ الؿٖيب أٌِيبخميٌح فٕ ٌق فلؼاخِب يوٓ مؼّؼث خّافؼ ُػٍ اهكفبح تيً هَ
يالكج تًيوٖج اهيؼاسًج يوٓ ؿتٖل اهيذبل "اهيؼاسى اهيغاعوٕ ،اهيؼاسيى اٗعيؼ ،اهعتٖيؼ

االؿخفبؼٔ ّيؿبيغٔ اهيؼاسى".

 هى خلخكؼ يًبٖٖؼ اهيؼاسًج اهغّهٖج يوٓ أٌَ ٖسة يوٓ اهيؼاسى أً ٖنًّ يؿخلٖيبً ّأيٌٖبًّيعوكبً فٕ ييوَ اهيٌِٕ تل ؽاغح يً كّث يّكف اهيؼاسى اهعبؼسٕ إػ ٖضق هَ إسؼاء أٔ
اعختبؼاح إمبفٖج هيب عنن هَ عبكج يٌغيب ٖخًبيل اهيؼاسى يى أضغ اهعتؼاء أّ يؿبيغَٖ.

 خًختؼ يًبٖٖؼ اهيؼاسًج اهغّهٖج يؼفغاً ّإنبؼاً خنتٖلٖبً هوييبؼؿج اهًيوٖج هويؼاسًًّٖ ،أًاالهخؽاى تِب أضغ األؿتبة اهؼئٖؿٖج فٕ خنّٖؼ ّخضؿًٖ األغاء هويؼاسًًٖ ،عبكج اهيًيبٖٖؼ

اهيخًولج تكغهج اإلذتبح ،ضٖد أفبؼ يغغ يً اهتبضذًٖ إهٓ اهيؽاٖب اهخٕ خؼختح يوِٖيب ختٌيٕ
يًبٖٖؼ اهيؼاسًج اهغّهٖج فٕ سيى أغهج اإلذتيبح إػ ؼأْ نيل ييً فبٌبؿينّ ()Vanasco
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ّؿنّؿً ) (Skousenاألغهج ّاهتؼاًُٖ اهخٕ ٖلّى تسيًِب اهيؼاسًًّ أذٌبء كٖيبيِى تًيوٖيج
اهيؼاسًج ،خًختؼ اهلبيغث األؿبؿٖج اهخٕ ًٖخيغ يوِٖب اهيؼاسًًّ فٕ إتغاء ؼأِٖيى ّضنيِيى
اهفٌٕ ّاهيضبٖغ ضّل يغْ يغاهج اهلّائى اهيبهٖج ّكغق خيذٖوِب هويؼنؽ اهيبهٕ ٌّخٖسج اهٌفبن
ّاهخغفلبح اهٌلغٖج

هوفؼنج( Vanasco, Roco, Skousen, Clifford,2001,pp207-214).

 -فؿؼح يًبٖٖؼ اهيؼاسًج اهغّهٖج ضغّغ اؿخلالل نالً يً اهيؼاسيى اهيغاعوٕ ّاهيؼاسيى

اهعبؼسٕ" ،ضٖد أً مّاتن اؿخلالل اهيؼاسى اهغاعوٕ ال خؿخنٖى يّاسِج يًبٖٖؼ االؿخلالل
اهخٕ خًختؼ سُّؼٖج هويؼاسى اهعبؼسٕ".
ّكغ اؿخنبيح يًبٖٖؼ اهيؼاسًج اهغّهٖج أً خضغغ تّمّش اهفؼّن اهخيٕ خمييً
اؿخلالل ّضٖبغ اهيؼاسى اهعبؼسٕ تغٖج خضلٖق أغاء أفمل ّأضؿً هويؼاسًًٖ إال أً ٌُيبم
يً ٖؼْ ككّؼا فغٖغا فٕ يًبهسج يٖذبق اهيٌِج هيّمّو اؿخلالل اهيؼاسى يوٓ اهؼغى يً
أُيٖخَ اهتبهغج هخّفٖؼ ذلج يؿخعغيٕ عغيبح اهيؼاسًج فٕ خلؼٖؼ اهيؼاسى ،فوى ٖخًؼل يٖذبق
اهيٌِج تخفكٖل يٌبؿة هويهبُؼ اهخٕ خِغغ اؿخلالل اهيؼاسى (.اضييغ اهفيبيٕ يكينفٓ
،3003،ق)53
 -3االسخلالهٖج يً ٌبحٖج اهخشرٖغ اهجزائرٔ

ٖخيٖؽ يؼاسى اهضؿبتبح تكفج اهضٖبغ ّاالؿخلالهٖج نينوة مؼّؼٔ إلمفبء اهذلج اهّاستج

يوٓ اهلّائى اهيبهٖج تيب خميٌخَ يً يًوّيبح ّهنؿة ذلج األنؼاف اهعبؼسٖيج تيبهيؼاسى

ّييوَ .فوػهم ٖسة أً ٖنًّ اهيؼاسى أيٌٖبً ّيؿخلالً خيبيبً يً إغاؼث اهفؼنج هوّكّل إهيٓ
اهؼأٔ اهيّمّيٕ فٕ اهلّائى اهيبهٖج( .تٌح ضؿً تبيتبغ أؼّْ ،3005 ، ،ق .)32
ًّٖختؼ االؿخلالل أ ضغ اهيتبغا األؿبؿٖج ّاهخلوٖغٖج هًيل اهيؼاكة أّ اهيؼاسى اهعيبؼسٕ،
تل إٌَ ًٖختؼ يبيال ؼئٖؿٖب فٕ ٌيّ يٌِج اهيؼاسًجٌُّ .بم يً ٖؼْ أٌيَ إػا نيبً هيٌِيج
اهيؼاسًج أً خضخفه تبضخؼاى يً ًٖخيغًّ يوِٖب ،فئٌيَ ٌٖتغيٕ أً خخيخيى ُيػٍ اهّهٖفيج

تبالؿخلالل( .يتغ اهؼضٖى ؿبيٕ يًؼّف  .4655 ،ق)424 :
ٌهؼا هوخغٖؼاح اهخٕ نؼأح يوٓ يهبُؼ االكخكبغ اهسؽائؼٔ ّضخيٖج اهخنّؼ اهيؿيخيؼ
ٌضّ االؿخذيبؼاح اهيبهٖج ،األيؼ اهػٔ ًٖنؾ اهضبسج إهٓ ّسّغ كّائى يبهٖج خيخيبؽ تغؼسيج
يبهٖج يً اهذلج نكضغ يكبغؼ اهيًوّيبح اهخٕ خؿبيغ يوٓ خلّٖى اهتغائل اهيخبضجّ .ييً ذيى

اخ عبػ اهلؼاؼاح اهيٌبؿتجّ ،كغ ٖؤغٔ اهفم فٕ اؿخلالل ّضٖبغ اهيؼاسى إهٓ فلغ اهذليج فيٕ
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اؿخلالهٖج يؼاسى اهضؿبتبح تًٖ اهخفؼٖى اهسؽائؼٔ ّاهيًبٖٖؼ اهغّهٖج هويؼاسًج

خلؼٖؼٍ ّنػهم اهلّائى اهيبهٖج اهخٕ خيح يؼاسًخِب يً كتوَ ييب ٖضغ يً إخسبٍ اهًبييج ٌضيّ
اإلؿخذيبؼاح اهيبهٖج ،األيؼ اهػٔ ٖؤذؼ ؿوتب يوٓ االكخكبغ اهّنٌٕ ّكيغ أّهيٓ اهيفيؼو
اهسؽائؼٔ إهٓ أُيٖج اؿخلالهٖج ّضٖبغ اهيؼاسى ّيً أُى يهبُؼ االؿيخلالل فيٕ اهخفيؼٖى
اهسؽائؼٔ يب ٖوٕ:
أ-خؼًٖٖ يراجغ اهحسبتبح

هلغ أّمص اهيفؼو اهسؽائؼٔ فؼّن ّنٖفٖبح خًًٖٖ اهيؼاسى هغْ اهفؼنبح ّاهِٖئبح

اهيٌكّق يوِٖب كبٌٌّب ،تبهٌؿتج هخًًٖٖ يؼاسى اهضؿبتبح فٕ اهسؽائؼ ،فلغ ٌكيح اهييبغث

( )33يً اهلبًٌّ ؼكى  04-40اهيخًوق تيٌِج اهعتٖؼ اهيضبؿتٕ ّيضبفه اهضؿبتبح ّاهيضبؿة
اهيًخيغ يوٓ أٌَ "خًًٖ اهسيًٖج اهًبيج أّ اهسِبؽ اهينوف تبهيغاّالح تًغ يّافلخِيب نخبتٖيب،
ّيوٓ أؿبؾ غفخؼ اهفؼّن ،يضبفه اهضؿبتبح يً تًٖ اهيًٌِٖٖ اهيًخيغًٖ ّاهيؿسوًٖ فيٕ
سغّل اهغؼفج اهّنٌٖج خضغغ نٖفٖبح خنتٖق ُػٍ اهيبغث يً نؼٖق اهخٌهٖى" ،تبإلمبفج إهٓ ػهم
فلغ ٌكح اهيبغث ( )34يً ٌفؾ اهلبًٌّ يوٓ خضغٖغ يِغث يضبفه اهضؿبتبح تذالد ؿيٌّاح
كبتوج هوخسغٖغ يؼث ّاضغث نيب ٌكح اهيبغث ( )3يً اهيؼؿّى 23-44اهيّافق هي 34ي سيبٌفٕ
 3044يوٓ يب ٖوٕ:
"نتلب ألضنبى اهيبغخًٖ  306ّ 300يً اهلبًٌّ اهخسبؼٖٔ ،نًّ خًًٖٖ يضيبفه أّ يضيبفهٕ
اهضؿبتبح األّائل يٌغ خكؿٖؾ اهِٖئج أّ اهيؤؿؿج يًفٓ يً اإلسؼاء اهيٌكّق يوَٖ فيٕ

ُػا اهيؼؿّى" ( اهيبغث )3040، 33

تبإلمبفج إهٓ يب ٌكح يوَٖ اهيبغث ( )2يً اهيؼؿّى  23-44اهيّافق هي 34ي سيبٌفٕ
ّ 3044اهخٕ خٌق يوٓ "عالل أسل أككبٍ فِؼ تًغ إكفيبل آعيؼ غّؼث هًِيغث يضيبفه
اهضؿبتبحٖ ،نًّ خًًٖٖ يضبفه أّ يضبفهٕ اهضؿبتبحٖ ،خًًٖ يوٓ يسوؾ اإلغاؼث أّ اهينخة
اهيؿٖؼ أّ اهيؿٖؼ أّ اهِٖئج اهيؤُوج إيغاغ غفخؼ اهفؼّن تغٖج خًًٖٖ يضيبفه أّ يضيبفهٕ

اهضؿبتبح يً نؼف اهسيًٖج اهًبيج" (.اهيبغث )3044، 02

ّٖالضه أً اهيفؼو كغ نفل أّل غيبيج يً غيبئى اؿخلالل اهيؼاسى يً عالل خضغٖغ

فؼّن اهخًًٖٖ.
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ة-يّاٌغ خؼًٖ يحبفظ اهحسبتبح

أّستح مؼّؼث االؿخلالهٖج ّاهضٖبغ اهخٕ ٖخّسة خّفؼُب فٕ يضيبفه اهضؿيبتبح،

ّمى مّاتن كبٌٌّٖج هضيبٖج ييبؼؿٕ ُػٍ اهيٌِج ّميبً يكغاكٖج ييوِىُّ .نيػا ،فليغ

سبء فٕ أضنبى اهيبغث  442ينؼؼ يً اهلبًٌّ اهخسبؼٔ يغى إينبً خًًٖٖ يؼاسى هوضؿيبتبح
تبهٌؿتج هألفعبق اهػًٖ ٖنًٌّّ فٕ اهّمًٖبح اٗخٖج:
 األكؼتبء ّاألكِبؼ ضخٓ اهغؼسج اهؼاتًج ،تيب فٕ ػهم اهلبئيًّ تبإلغاؼثّ ،أيمبء يسوؾاهيغٖؼًٖ ّيسوؾ يؼاكتج اهفؼنج.

 اهلبئيًّ تبإلغاؼث ّأيمبء يسوؾ اهيغٖؼًٖ أّ يسوؾ اهيؼاكتج هوفؼنبح اهخٕ خيوم يفؼ( )4/40ؼأؾ يبل اهفؼنج أّ إػا نبٌح ُػٍ اهفؼنج ٌفؿِب خيوم يفؼ )  (4/40ؼأؾ يبل ُػٍ
اهفؼنبح.
 أؽّار األفعبق اهػًٖ ٖضكوًّ تضنى ٌفبن غائى غٖؼ ٌفبن يٌغّة اهضؿبتبح أسؼا أّيؼختب ،إيب يً اهلبئيًٖ تبإلغاؼث أّ أيمبء يسوؾ اهيغٖؼًٖ أّ يً يسوؾ اهيؼاكتج.

 األفعبق اهػًٖ نبٌّا كبئيًٖ تبإلغاؼث أّ أيمبء فٕ يسوؾ اهؼكبتج أّ يسوؾ اهييغٖؼًٖفٕ أسل عيؾ ؿٌّاح اتخغاء يً خبؼٖظ إٌِبء ّهبئفِى.
نيب ضغغ اهلبًٌّ ؼكى  04-40اهيخًوق تيٌِج اهعتٖؼ اهيضبؿتٕ ّيضبفه اهضؿبتبح ّاهيضبؿة
اهيًخيغ

ضبالح اهخٌبفٕ اهًبيج اهخٕ ٖيٌى فِٖب ييبؼؿج يٌغّتٖج اهضؿبتبح ُّٕ ضؿة ٌق

اهيبغث ( )31يب ٖوٕ :هخضلٖق ييبؼؿج يٌِج اهعتٖؼ اهيضبؿة ّيٌِج يضبفه اهضؿبتبح ّيٌِيج
اهيضبؿة اهيًخيغ تنل اؿخلالهٖج فنؼٖج ّأعالكٖج ًٖختؼ يخٌبفٖب يى ُػٍ اهيًِ فٕ يفِّى ُيػا
اهلبًٌّ:
نل ٌفبن خسبؼٔ الؿٖيب فٕ فنل ّؿٖن أّ ّنٖل ينوف تبهيًبيالح اهخسبؼٖج ّاهيٌِٖج. -نل ييل يكسّؼ ٖلخمٕ كٖبى كوج عمّو كبٌٌّٕ.

 نل يِغث إغاؼٖج أّ اهًمّٖج فٕ يسوؾ يؼاكتج اهيؤؿؿبح اهخسبؼٖج اهيٌكّق يوِٖب فٕاهلبًٌّ اهخسبؼٔ غٖؼ خوم اهيٌكّق يوِٖب فٕ اهيبغث  13يً ٌفؾ اهلبًٌّ.
 اهسيى تًٖ ييبؼؿج يٌِج اهعتٖؼ اهيضبؿة ّيضبفه اهضؿبتبح ّاهيضبؿة اهيًخييغ هيغٌْفؾ اهفؼنج أّ اهِٖئج- .نل يِغث تؼهيبٌٖج.

 نل يِغث اٌخعبتٖج فٕ اهِٖئج اهخٌفٖػٖج هويسبهؾ اهيضوٖج اهيٌخعتج.707
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اؿخلالهٖج يؼاسى اهضؿبتبح تًٖ اهخفؼٖى اهسؽائؼٔ ّاهيًبٖٖؼ اهغّهٖج هويؼاسًج

ٖخًًٖ يوٓ اهيٌِٕ اهيٌخعة هًمّٖج اهتؼهيبً أّ هًمّٖج اهِٖئج اهخٌفٖػٖج هيسوؾ يضوٕ
يٌخعة ،إتالٌ اهخٌهٖى اهػٔ ٌٖخيٕ إهَٖ فٕ أسل أككبٍ فِؼ ّاضغ ( )4يً خيبؼٖظ يتبفيؼث
يِغخَ.
ٖخى خًًٖٖ يٌِٕ الؿخعالفَ ٖخّهٓ خكؼٖف األيّؼ اهسبؼٖج هيٌِخَ نتلب ألضنبى اهييبغث
 43يً ٌفؾ اهلبًٌّ .ال خخٌبفٓ يى ييبؼؿج يٌِج اهعتٖؼ اهيضبؿة أّ يضبفه اهضؿيبتبح أّ
اهيضبؿة اهيًخيغ يِبى اهخًوٖى ّاهتضد فٕ يسبل اهيضبؿتج تكفج خًبكغٖج أّ خنيٖوٖيج نتليب

هوخفؼٖى اهؿبؼٔ اهيفًّل ّنػا اهضبالح اهيػنّؼث فٕ اهيبغخًٖ  23ّ 13يً ُػا اهليبًٌّ( .
اهيبغث )3040، 31
ج -خحدٖد أخؼبة يحبفظ اهحسبتبح

ضغغح اهيبغث ( )24يً اهلبًٌّ ؼكى  04–40اهيخًوق تيٌِج اهعتٖؼ اهيضبؿتٕ ّيضيبفه

اهضؿبتبح ّاهيضبؿة اهيًخيغ تكفج غكٖلج أخًبة يضبفه اهضؿبتبح ،ضٖد سبء فِٖب يب ٖويٕ

"خضغغ اهسيًٖج اهًبيج أّ اهِٖئج اهيؤُوج اهينوفج تبهيغاّالح ،أخًبة يضبفه اهضؿيبتبح فيٕ
تغاٖج يٌِخَ .ال ٖينً هيضبفه اهضؿبتبح أً ٖخولٓ أٔ أسؼث أّ ايخٖبؽ يِييب ٖنيً فينوَ،
تبؿخذٌبء األخًبة ّاهخًّٖمبح اهيٌفلج فٕ إنبؼ يِيخَّ .ال ٖينً اضخؿبة األخًبة فيٕ أٔ
ضبل يً األضّال ،يوٓ أؿبؾ اهٌخبئز اهيبهٖج اهيضللج يً اهفؼنج أّ اهِٖئج اهيًٌٖج"
( اهيبغث )3040، 24

ّتٌبء يوَٖ ،فئٌَ ال ّٖسغ أٔ خفّٖل هيسوؾ اإلغاؼث فٕ خضغٖغ األخًبةّ ،فٕ ُيػا

اهكغغ فئً اهخفؼٖى اهسؽائؼٔ كغ اعخوف يً اهًغٖغ يً اهفؼائى األعؼْ.
د -اهحق فٕ االطالع

أخبش اهلبًٌّ هيضبفه اهضؿبتبح ضق االنالو يوٓ أٔ ّذٖلج (سيٖى غفيبخؼ اهفيؼنج،

ؿسالخِب ،يؿخٌغاخِب) اهخٕ ٖؼاُب يفٖغث ألغاء ييوَ ّتبهكّؼث اهخٕ ٖؼاُب يالئيج ّفٕ اهّكح
اهػٔ ٖعخبؼٍ ،غًّ أً ٖنًّ يستؼا يوٓ إعنبؼ اهفؼنج يؿتلب تػهم ،ضٖد سبء فٕ اهييبغث

 24يً كبًٌّ ؼكى  04-40اهيخًوق تيٌِج اهعتٖؼ اهيضبؿتٕ ّيضبفه اهضؿبتبح ّاهيضبؿية
اهيًخيغ أٌَ" ٖين ً هيضبفه اهضؿبتبح االنالو فٕ أٔ ّكح ّفٕ يًٖ اهينبً يوٓ اهؿسالح
اهيضبؿتٖج ّاهيّاؽٌبح ّاهيؼاؿالح ّاهيضبمؼّ ،تكفج يبيج نل اهّذبئق ّاهنخبتبح اهخبتًج
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غ .فؼٖن كالش اهغًٖ /غ .هلوٖنٕ االعمؼ

هوفؼنج أّ اهِٖئجّٖ .ينٌَ أً ٖنوة يً اهلبئيًٖ تبإلغاؼث ّاأليّاً ّاهخيبتًًٖ هوفيؼنج أّ
اهِٖئج نل اهخّمٖضبح ّاهيًوّيبح ّأً ٖلّى تنل اهخفخٖفبح اهخٕ ٖؼاُب الؽيج"
( اهيبغث .)3040، 31
ّٖستؼ اهلبًٌّ يسوؾ اإلغاؼث يوٓ خينًٖ يضبفه اهضؿبتبح يً ييبؼؿج ُػا اهضق،
ُّػا ضؿة اهيبغث ( )21يً ٌفؾ اهلبًٌّ ،ضٖد خٌق يوٓ أٌَ "ًٖوى يضبفه اهضؿبتبح نخبتٖب
فٕ ضبهج يؼكوج ييبؼؿج يِيخَ ُٖئبح اهخؿٖٖؼ ككغ خنتٖق أضنبى اهلبًٌّ اهخسبؼٔ" (.اهيبغث

)3040، 34
خبخيــج

يً عالل ُػا اهيلبلٖ ،خى اؿخًؼال اهٌخبئز يوٓ اهٌضّ اهيّاهٕ:

ّٖسغ يّايل يغٖغث ّيخفًتج خؤذؼ يوٓ اؿخلالهٖج اهيؼاسى اهضؿبتبح فٕ أغاء يِبيَ يًاسل إمفبء اهذلج يوٓ اهلّائى اهيبهٖج
 -اؿخلالل ا هيؼاسى ًٖخيغ يوٓ يغث يلّيبح نبهٌؽاُج ّااليبٌج تبإلمبفج اهٓ اهخضكٖلاهًويٕ ّاهًيوٕ اهيؿخيؼ.
 --اً االُخيبى تيغعل يًبٖٖؼ اهيؼاسًج اهغّهٖج فٖيب ٖعق يٌكؼ االؿخلالهٖج تيب ٖالءى

اهتٖئج اهسؽائؼٖج كغ ٖؿبُى فٕ خنّٖؼ يٌِج اهيؼاسًج تبهسؽائؼ

 -اهخفؼٖى اهسؽائؼٔ أّهٓ اُخيبى نتٖؼ تًٌكؼ االؿخلالهٖج ّػهم ييً عيالل ّميىيسيّو األنؼ اهخفؼًٖٖج ّاهخٌهٖيٖج هيٌِج اهيؼاسًج تبهسؽائؼ
تٌبء يوٓ اهٌخبئز اهخٕ خى اهخّكل إهِٖب ٖينً اكخؼاش يب ٖوٕ:

 -يوٓ اهيٌهيبح اهيٌِٖج خغيٖى اؿخلالهٖج اهيؼاسًج ّػهم يً عالل ّمى اهيؽٖغ ييًاهخفؼًٖبح اهخٕ خؿبُى فٕ ػهم.
مؼّؼث االُخيبى تيغعل يًبٖٖؼ اهيؼاسًج اهغّهٖج فٖيب ٖعق يٌكؼ االؿخلالهٖجّ ،ييبخخميٌَ يً إسؼاءاح ّإؼفبغاح هخّفٖؼ األنؼ اهخفيؼًٖٖج ّاهخٌهٖيٖيج هيٌِيج اهيؼاسًيج

تبهسؽائؼ.

خّفٖؼ تؼايز اهخغؼٖة ّاهخًوٖى اهيؿخيؼ تيب ٖؼختن تبهيًبٖٖؼ اهغّهٖج هويؼاسًج ّيب خخمييً
يً إسؼاءاح ّإؼفبغاحّ ،نٖفٖج خنتٖلِب تفنل كضٖص ،ييب ٖؿيبيغ فيٕ ّميى ؼؤٖيج
ّخعنٖن ّامص هيًبٖٖؼ يؼاسًج يضوٖج يالئيج هتٖئج يٌِج اهيؼاسًج تبهسؽائؼ.
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اؿخلالهٖج يؼاسى اهضؿبتبح تًٖ اهخفؼٖى اهسؽائؼٔ ّاهيًبٖٖؼ اهغّهٖج هويؼاسًج

اهيراجغ:
 - 4يكبى كؼٖن  "،اهخديبح االسخشبرٖج ّاثرُب ػوٓ حٖبد اهيدكق فٕ االردً " ،يسوج سبيًيج غيفيق

هوًوّى االكخكبغٖج ّاهلبٌٌّٖج  ،ؿّؼٖب ،اهيسوغ ،31اهًغغ االّل.3005 ،

- 3ييؼ اكتبل اهيفِغإٌ ،نؼٖيج يوٓ اهسُّؼ " ،اسخلالهٖج يدكق اهحسبتبح فـٕ اهخشـرٖؼبح اهؼرتٖـج
دراسج خحوٖوٖج يلبرٌج " ،غّؼٖج اإلغاؼث اهًبيج ،اهيسوغ  ،23اهًغغ .3043 ،02
- 2ؼفغٔ اهضغاغ يبيؼ ،خحوٖل ّخلٖٖى يدْ خطتٖق يؼبٖٖر اهيراجؼج اهدّهٖج فٕ ينبخة اهيراجؼج تدّهـج

فوسطًٖ ،ؼؿبهج يبسؿخٖؼ ،سبيًج يًٖ فيؾ ،يكؼ.3003 ،

 - 1أضيغ اهفبيٕ يكنفٓ " ،دراسج خحوٖوٖج اٌخلبدٖج هيؼبٖٖر اهيراجؼج اهدّهٖج هتٖبً يدْ خطتٖلِب ػوٓ

اهيسخّْ اهيحوٕ" ،اهيسوج اهًؼتٖج هوًوّى االغاؼٖج ،اهيسوغ ؼكى  ،6اهًغغ  ،4اهنّٖح.3003 ،

- 2تٌح ضؿً تبيتبغ أؼّْ ،يدْ إدرام اهيراجؼًٖ تبهييونج اهؼرتٖج اهسؼّدٖج ألُيٖج خطتٖـق يؼـبٖٖر

اهيراجؼج اهدّهٖج :دراسج يٖداٌٖج ،ؼؿبهج يبسؿخٖؼ ،سبيًج اهيوم يتغ اهًؽٖؽ ،اهييونيج اهًؼتٖيج اهؿيًّغٖج،
.3005
- 6يتغ اهؼضٖى ؿبيٕ يًؼّف ".االسخلالل اهيٌِٕ هجِبز اهيراجغ اهحنّيٕ :خجرتج دٖـّاً اهيحبسـتج

تدّهج اإليبراح اهؼرتٖج" ،يسوج اإلغاؼث ّاهيبهٖج .سبيًج اإليبؼاح اهًؼتٖج اهيخضغث ،اهيسوغ اهؼاتى.8811 ،

 - 4اهيبغث ( )33يً اهلبًٌّ ؼكى  04-40يؤؼط فٕ  36سّاً ٖ 3040خًوق تيًِ اهعتٖيؼ اهيضبؿية
ّيضبفه اهضؿبتبح ّاهيضبؿة اهيًخيغ
- 5يؼؿّى خٌفٖػٔ ؼكى  23-44يؤؼط فٕ  34سبٌفٕ ّ ،3044اهيخًوق تخًٖيًٖ يضيبفهٕ اهضؿيبتبح،
اهيبغث ؼكى 02
- 6اهيبغث ( )31يً اهلبًٌّ ؼكى  04-40يؤؼط فٕ  36سّاً ٖ 3040خًوق تيِيً اهعتٖيؼ اهيضبؿية
ّيضبفه اهضؿبتبح ّاهيضبؿة اهيًخيغ
 - 40اهيبغث ( )24يً اهلبًٌّ ؼكى  04-40يؤؼط فٕ  36سّاً ٖ 3040خًوق تيًِ اهعتٖيؼ اهيضبؿية
ّيضبفه اهضؿبتبح ّاهيضبؿة اهيًخيغ
اهيبغث ( )24يً اهلبًٌّ ؼكى  04-40يؤؼط فٕ  36سّاً ٖ 3040خًوق تيِيً اهعتٖيؼ اهيضبؿية
- 44
ّيضبفه اهضؿبتبح ّاهيضبؿة اهيًخيغ
اهيبغث ( )21يً اهلبًٌّ ؼكى  04-40يؤؼط فٕ  36سّاً ٖ 3040خًوق تيِيً اهعتٖيؼ اهيضبؿية
- 43
ّيضبفه اهضؿبتبح ّاهيضبؿة اهيًخيغ
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