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 كمدخل لتطوير دور المراجع الداخلي (TA)المحاسبة عن اإلنجاز 

 في مراجعة إدارة مخاطر األداء الحكومي مع دراسة تطبيقية

 الدكتورة

 رشا على إبراهيم الفقي

 مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة

 جامعة قناة السويس –كلية التجارة 

 يهفص انثؽس:

ئلٓ طغح عؤٖة جضٖضة بشأو كٗفٗة االؿتففدصة نتى عفلٗتد نتضسد الهذدؿت ة  ٚٓكف انثؽس

ٖغ صِع الهغاجتد التضاس ٕ  عى االيجدػ كأدض أؿدلٗب الهذدؿ ة اإلصاعٖة االؿتفغاعٗجٗة يٕت عيّت

نٕط دٗتتا ٖفي تتب  يتتدو الشتتضند  الذحّن ٗتتة ِع تٓت يتٕت نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ الصاو الذحتّت

ٖغ لسؿتدلٗب الهـتفشضنة يٕت  ٗتدؽ  السص الّدضا  اال فصدصٖة الهه ّكة ل ضِلة دضِث عيّت

ِع دبة ِعقٗٗم أصاو َظٌ الّدضا ط ِٖهحى أو ٖـدَم نضسد الهذدؿ ة عى اإليجدػ يٕت االؿتففدصة 

ة ِكٗفٗتة ئصاعاع ُتدط نى الهإشغا  الهدلٗة لفقضٖم عقٗٗم ص ٗق عى عه ٗد  ئصاعة الهشدطغ الغئٗـٗت

 ِئعيدو نإشغ ل شيغ عى اليشية عدلٗة الهشدطغ يٕ ِدضا  َظا القيدو.

بلتغ  ِعذ ٗتد أصبٗتد  الفتغاث الفحتغٔ  ٔفٙ ٌثٛم ذؽمٛك ْما انٓكف لايتد انثاؼصتح

الهذدؿ ٕ الهفل قة بدإلطدع الهفدَٗهٕ إلصاعة الهشدطغ يٕ  يدو الشتضند  الذحّنٗتةط ِعذضٖتض 

نٕ بدإل تدية  نفي  د  عفلٗتد صِع الهغاجتد التضاس ٕ يٕت نغاجلتة ئصاعة نشتدطغ الصاو الذحّت

ئلٓ عذ ٗد أصبٗد  الفغاث الهفل قة بهضسد الهذدؿ ة عى االيجتدػ ِنجتدال  اؿتفشضانٍط ِكتظل  

ٖغ صِع الهغاجتد التضاس ٕ  صعاؿة نضْ ئنحديٗة اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عتى االيجتدػ يٕت عيّت

نٕ بتتدلفي ٗق  ع تٓت  يتتدو الحُغبتتدو كأدتتض القيدعتتد  يتٕت نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ الصاو الذحتّت

ّا   هة يٕت الـًت الذحّنٗة اال فصدصٖة الُدنتة ِالتظٔ علتغ  ئلٓت اللضٖتض نتى الهشتدطغ الجـٗت

ٖغ ع ٕت ػٖتدصة كفتدوة ِيدع ٗتة أصاو َتظا القيتدو  –السٗغة  يضًت  عتى ئبتغاػ ايلحدؿتد  الفيّت

 الذحّنٕ الُدم. 

ع تتٓت شتتتغكة القًتتتدة لفّػٖتتتد الحُغبتتتدو  تتتتاظهار قناٌتتتح ذ ثٛمٛتتتح ٔلايتتتد انثاؼصتتتح

بدإلؿهدعٗ ٗة َِٓ ئدضْ الشتغكد  الفدبلتة ل شتغكة القدبضتة لحُغبتدو نصتغ ل فأكتض نتى نتضْ 

ٖغ صِع الهغاجتد التضاس ٕ يٕت نغاجلتة  يدع ٗة اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عتى االيجتدػ يٕت عيّت

فغدت  ال ددةتة ئصاعة نشدطغ الصاو الذحّنٕ يٕ الشتغكة ِاسف تدع يتغِ  الضعاؿتةط دٗتا ا 

ئطدع نى ِا د االيفغا د  الؿدؿٗة الفٕ ٖقّم ع ُٗد نتضسد الهذدؿت ة عتى اإليجتدػط ِ دنت  

ة الهدلٗتة الهًفُٗتة يٕت   03/6/7302بفذ ٗد القّائم الهدلٗة الهقدعية الشدصتة بدلشتغكة يٕت الـًت

ٗة الفٕت ِاؿفشضن  بلض الهإشغا  الهدلٗة ِال ٗديد  الفل ٗة ل في ٗق ع ٓت الهلتدصال  الذـتدب
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ٖفضهًُد اإلطدع الهقفغحط ِالفٕ عفًئم ند ط ٗلة ِسصدئص الشغكة ِصّال  ئلٓ عقتضٖم صلٗتد 

يٕت يُدٖتة  ذٕصٙت انثاؼصتحنّ ّعٕ عى نضْ ئنحديٗة عي ٗق اإلطدع الهقفغح صاسد الشغكة. 

ال ذا بلضة عّصٗد  أَهُد: عّجٍٗت الفحتغ الهذدؿت ٕ ئلٓت نؼٖتض نتى الضعاؿتد  بشتأو ئنحديٗتة 

نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ سدصتتة ِالهتتضاسد اإلصاعٖتتة الذضٖةتتة بشتتحد عتتدم يتٕت اؿتتفشضام 

ٖغ التتضِع االؿتتفغاعٗجٕ ل هغاجتتد التتضاس ٕ يتٕت نغاجلتتة اصاعة الهشتتدطغ يتٕت الّدتتضا   عيتّت

 الذحّنٗة اال فصدصٖةط يٕ ؿ ٗد ػٖدصة كفدوة ِيدع ٗة أصاو َظٌ الّدضا .

 انكهًاخ انًفراؼٛح نهثؽس:

انًهاظؼتتتح  – Throughput Accounting (TA)يتتتكـم انًؽاٌتتتثح ػتتٍت ا َعتتتاو 

 ذمٛٛى األقار انؽكٕيٙ. -انكاـهٛح انًثُٛح ػهٗ انًفاطه

 انمٍى األٔل

 ا طان انؼاو نهثؽس

 أٔالً: يمكيح ٔفكهج انثؽس:

ععٕ ًٖتدٖغ ِّٖيّٗت ط  تد  نفؼاٖتضة ل هجفهتد  شُض  نصتغ يٕت اِ٘يتة السٗتغة بلتض  ّت

نٕ بدعف تدع بشأو االَفهد م بدلهـدئ ة ِاإليصدح ِالشفديٗة يٕ نلدنً  ِدتضا  القيتدو الذحّت

و نتتى  الهجفهتتد الهدلتت  لُتتظٌ الّدتتضا  ِالفتٕت ٖصتتد دجتتم علدنًعُتتد ئلتٓت ن تتدل  طدئ تتةط ِٖحتّت

النّع الؿدؿٗة نلغية ِنفدبلة نصدصع ئٖغاصاعُد ِنصتغِيدعُد ِيّعٗتة ِنـتفّْ الشتضند  

مط الفٕ عقضنُد ِاإليصدح عى الهل (ط ِ تض 7302 ّند  الًػنة عى ع   الّدضا  )ع ض الـًت

ٖغ ِاكفشتد   نٕ ِنذدِلتة عيّت م الصاو يٕت القيتدو الذحّت أصْ طل  ئلٕ االَفهتدم بقٗتدؽ ِعقٗٗت

م الصاو عفًدؿتتب نتتد ط ٗلتتة سصتتدئص ع تت  الّدتتضا   أؿتتدلٗب ِنإشتتغا  دضٖةتتة لقٗتتدؽ ِعقٗتٗت

للضالتتة ِالشتتفديٗة ِالهـتتدئ ة يتٕت أصاو ع تت  لغيتتد كفتتدوة ِػٖتتدصة يدع ٗتتة الصاو لفذقٗتتق الض تتة ِا

الّدضا  ط ِٖغْ الجُدػ الهغكؼٔ ل هذدؿ د  يٕ ج.م.و أو الغ دبة الهدلٗة الشتدن ة عفضتهى: 

ٖم أيشتية َٗ تة نتد  -الغ دبة الهدلٗتة الغ دبتة الفق ٗضٖتة ِالغ دبتة ع ٓت الصاو ِالفٕت عفهةتد يٕت عقّت

يٗغ ِالحفتدوة  ل فذقق نهد ئطا كدي  نّاعصَد  ض أصٖغ  بدلصّعة الفٕ عِعٗ  يُٗد جّايتب الفّت

 (.7300ِالفدع ٗة )أنٗىط 

ِيظغا  لفؼاٖض الهشدطغ يٕ القيدو الذحّنٕ لي ٗلفٍ لهد ّٖاجٍُت نتى عذتضٖد  نـتفهغة 

د الضِلتةط ِعّ ت  عذقٗتق الّدتضا  الذحّنٗتة لَتضايُد  يٕ ظتد الظتغِ  الغاًَتة الفٕت علٗشُت

لٗة ِاإلصاعٖة بُتدط  لتظل  يتاو نغاجلتة اصاعة الهشتدطغ ع ٓ الصاو الح و ِالفلدل لسيظهة الهد

 ٖهحى أو عـدَم يٕ عذقٗق َظا الضهدو.

ل الهشتتتدطغ ِئصاعاعُتتتد يتتٕت جهٗتتتد  ِكةٗتتتغا  نتتتد ٖةتتتدع الجتتتضل يتتٕت أِ تتتد  الػنتتتة دتتّت

الهًظهتتد ط دٗتتا ٖتتفم يُٗتتد عًتتدِل صِع نج تتؾ اإلصاعة ِأطتتغا  أستتغْ يتٕت الغ دبتتة ِنفدبلتتة 

ٓ صِع الهغاجلتة الضاس ٗتة يٕت ع ت  الهًظهتد  سصّصتد  بلتض نتد الهشدطغ ِلقض انفتض الجتضل ئلت
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م الهغاجلتتة  (IIA 2011)أِعصٌ نلُتتض الهتتغاجلٗى التتضاس ٗٗى النغٖحتٕت  يتٕت علغٖفتٍت لهفُتّت

الضاس ٗة ِاعـدو صِعَد لٗشهد عقٗٗم الهشدطغ ِعي ٗق ئجغاوا  الذّكهتةط ِلتم ٖفّ ت  الجتضل 

دطغ العهتدل ِالفٕت ادفّت  ع ٓت نشتدطغ ع ٓ الهشدطغ الهدلٗة ِلحى انفض لٗشتهد جهٗتد نشت

جٕط اللّلهةطؿتتغعة صِعاو الهًتتفيط ِالفسٗتتغا  الـتتغٖلة يتٕت أؿتتدلٗب ِيظتتم  الفقتتضم الفحًّلتّت

اإلصاعة نهتتتتتد أصْ ئلتتتتٓت ػٖتتتتتدصة دجتتتتتم ِعلقٗتتتتتضا  الهشتتتتتدطغ الفتتتتٕت عّاجُُتتتتتد الهًظهتتتتتد  

 (.7300)ؿهغةط

َتضا  اإلؿتفغاعٗجٗة ِيظغا  ل ضِع الُدم ل في ٗتق الفلتدل إلصاعة الهشتدطغ يٕت عذقٗتق ال

ٖغ  7330يتٕت عتتدم  COSOلهًشتت   العهتتدلط يقتتض ع ًتت  الهًظهتتد  الغاعٗتتة  نشتتغِو لفيتّت

يهّطج إلصاعة الهشدطغط ِالظٔ اعف غ أو الهغاجلة الضاس ٗتة َٕت الهإَ تة ل قٗتدم بتضِع عئٗـٕت 

يٗغ أصِا  ئصاعة  ل نشتتدعكفُد يتٕت عتّت م بتتضِع نتتؼصِج نتتى ستًت يتٕت ئصاعة الهشتتدطغط دٗتتا عقتّت

م ئصاعة َتتتتظٌ الهشدطغ.)ع تتتتض نشتتتتدطغ  بدلهًشتتتتأة بدإل تتتتدية ئلتتتٓت نغاجلتتتتة ِيذتتتتص ِعقٗتتتٗت

 (7332الففدحط

نٕ ايذـتدع التضِع الحت و ِالفلتدل  ِللد نى أَم أؿت د  اإلسفد تد  يٕت القيتدو الذحّت

ع الًئذٗتتة صِو  ل هغاجتتد التتضاس ٕ يتٕت الفذتتص ِالفذقٗتتق ِالفقغٖتتغ ع تٓت السيتتدو ِالنتّت

صة الشتتدن ة  لتتسصاوط ِعتتضم الفغكٗتتؼ ع تٓت نًتتد الستتخ ِنّاجُتتة الشتتضاو االَفهتتدم بقٗتتدؽ الجتّت

اإلصاعٔ ِ  ظ ِعضيٗة الفـدص الهفأصد يٕ أيشية الّدضا  ِنهدعؿتد  الهذدؿت ة االبفحدعٖتة 

ض اإليفتدا اللتدم  اعص ِ ت ظ ِعغشٗت لفلؼٖؼ الغشض اال فصدصٔ يٕ دـى ئصاعة الههف حتد  ِالهّت

ٖتدصة الغيدَٗتة الهجفهلتة ِالفًهٗتة الهـتفضانة لغيد الحفدوة اإليفدجٗتة ِئ تدية  ٗهتة ل ّدتضا  ِػ

 (.7302)ئبغاَٗمط

ضط7306(ط)الـتتتجًٕٗط7302ِ تتتض أ تتتدع ايف تتتدٌ ال تتتددةٗى )ئبتتتغاَٗمط (ط 7300(ط)الـتتٗت

( ئو ًَتتدا اؿتتفهغاع يتٕت ئع تتدو الؿتت ّ  الفق ٗتتضٔ الذتتغٖص ع تٓت عذقٗتتق 7306)ئؿتتهدعٗدط

َهٗة ع ًٓت أؿتدلٗب دضٖةتة الَضا  بسض الًظغ عى كهٗة ِيّعٗة اإليجدػط ِكد طل  يغ  أ

 علدلي يّادٕ القصّع الفٕ ِاجُ  اؿفشضام الؿدلٗب السغْ.

مط م أصاو 7302ِعأكٗتتضا  ع تٓت نتتد ؿتت ق أشتتدع )ع تتض الـتًت ( ئلتٓت أيتٍت ا فصتتغ  ٗتتدؽ ِعقٗتٗت

الّدتتضا  اإلصاعٖتتة الذحّنٗتتة ع تٓت أؿتتدلٗب الهذدؿتت ة اإلصاعٖتتة الفق ٗضٖتتة ط ِاؿتتفشضام بٗديتتد  

م نتتتضْ االلفتتتؼام بدلًفقتتتد  الهذتتتضصة الهذدؿتتت ة الذحّنٗتتتة يتتٕت  عـتتتجٗد الله ٗتتتد  الهدلٗتتتة لفقٗتتٗت

ِعذصٗد الهّاعص يٕ الهّاػية اللدنة ل ضِلة ط ِاالَفهدم بدلهإشغا  الهدلٗة ِالجّايتب الحهٗتة 

ظفٗىط َِتّت النتتغ  ِئَهتتدل بتتد ٕ الهإشتتغا  نةتتد الحفتتدوة ِالفلدلٗتتة ِع تتد الهـتتففٗضٖى ِالهتّت

م الصاو يٕت الّدتضا  اإلصاعٖتة الذحّنٗتة الظٔ كدو لٍ عأ ٗغ ك ٗغ ع ٓ كف دوة ِيدع ٗة ِص ة عقٗٗت

 ِبدلفدلٕ عه ٗة اعشدط القغاع.

لٕط عا  السٗتغة يٕت الفحتغ الهذدؿت ٕ 7302ِعففق ال ددةة نتد )نفّت ( ع ٓت أو الفيّت
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أيغػ  عضصا  نى أؿدلٗب الهذدؿ ة اإلصاعٖة اإلؿفغاعٗجٗةط ِالفٕ كدو لُتد أ تغ ك ٗتغ يٕت عتضعٗم 

ًديـٗة ل هًش   ِعذـٗى أصائُدط ِأو الُتض  الغئٗـٕت ل هغاجلتة الضاس ٗتة َّت ئ تدية القضعة الف

 ٗهة لصذد  الهصدلخ يٕ أٔ نًشأة نى سًل عذـٗى أيشية ِعه ٗتد  الهًشتأة ِالهـتدعضة 

 يٕ عذقٗق الَضا  ِعذـٗى يدع ٗة ئصاعة الهشدطغ ِالغ دبة ِاللّلهة.

 تتغ أدتتض الؿتتدلٗب الذضٖةتتة نتتى أؿتتدلٗب ِيظتتغا  لو نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى اإليجتتدػ ٖلف

ل  اعص الهذتتضصة نتتى ستًت الهذدؿتت ة اإلصاعٖتتة اإلؿتتفغاعٗجٗة ِالتتظٔ ٖتتغع ظ بحفتتدوة اؿتتفشضام الهتّت

صة  اعص ِبهـتتفّْ جتّت  ٗتتدؽ كفتتدوة اإلصاعة عتتى نتتد عتتم ايجتتدػٌ نتتى ستتضند  بدؿتتفشضام ع تت  الهتّت

م أصاو الّدتتضا  نًئتتمط كهتتد أو اؿتتفشضام نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى اإليجتتدػ ٖهحتتى نتتى سًلتٍت ع قٗتٗت

اإلصاعٖتة الذحّنٗتة لغيتد كفتدوة ِيدع ٗتة أصاو ع تت  الّدتضا ط لتظل  يأيٍت ٖهحتى اؿتفشضام نتتضسد 

ٖغ صِع الهغاجتتد التتضاس ٕ يتٕت نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ الصاو  الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ يتٕت عيتّت

 الذحّنٕ.

ض نصتضع ِٖهةد  يدو الحُغبدو أدض القيدعد  الذحّنٗتة اال فصتدصٖة الُدنتة ِالتظٔ ٖلت

ام  أؿدؿتٕت نتتى نصتتدصع ئٖتتغاصا  الهّاػيتتة اللدنتتة ل ضِلتتةط ِ تتض ِاجتٍت َتتظا القيتتدو يتٕت العتّت

ص عجتؼا  ك ٗتغا  يٕت اإلنتضاص بدليد تة الحُغبدئٗتة  السٗغة نجهّعة نى الهشدطغ عهة   يٕ ِجّت

يفٗجتتتة نذضِصٖتتتة اإلنتتتضاص بتتتدلّ ّص لهذيتتتد  عّلٗتتتض الحُغبتتتدو الفق ٗضٖتتتةط ِكتتتظل  الهـتتتفجضا  

ة ِعأ ٗغَتد ع ٓت ِالدضاث  ّا  الهد ٗت ل الـًت ضعُد نصتغ سًت ِالفيّعا  الـٗدؿٗة الفٕ شُت

نشغِعد  اليد ة الهفجضصة بصفة سدصة ِعلتضٖد ئؿتفغاعٗجٗة اليد تة الهفجتضصة ط ِلو  يتدو 

ة  ة شتتتضٖضة يتتٕت ظتتتد الظتتتغِ  النًٗتتتة ِالـٗدؿتتٗت الحُغبتتتدو بشتتتحد ستتتدح ٖفهٗتتتؼ بذـدؿتتٗت

عٗة اإلطتدع ِاال فصدصٖة يٕ الففغة الذدلٗةط نهد ٖإص ٔ ئلٓ ِجّص صتلّبة يٕت عقصٕت نّ ّت

الهقفتتغحط لتتظل   دنتت  ال ددةتتة بلهتتد اؿتتفيًو ن تتضئٕ ل تتغأٔ صاستتد ئدتتضْ شتتغكد   يتتدو 

الحُغبدوط َِٕ شغكة القًدة لفّػٖد الحُغبدو بدإلؿهدعٗ ٗة دٗا عضهى ند ٖ ٕ:
*

 

 عشهد عًٗة الضعاؿتة نجهّعتة نتى الهذدؿت ٗى ِالهتغاجلٗى ِنتضٖغٔ اإلصاعا ط ِبلتض -

 عؤؿدو القيدعد ط ِبلض أعضدو لجًة الهغاجلة الضاس ٗة نى صاسد الشغكة.

ل ع تٓت  - ة ل ذصتّت اعفهتتض  ال ددةتتة ع تٓت أؿتت ّ  الهـتتخ عتتى طغٖتتق الهقتتدبً  الششصتٗت

 الهل ّند  الًػنة عى طغٖق عّجٍٗ الؿ  ة اله دشغة الفٕ عفضهى ئجدبد  بًلم أم ال.

لم أم ال ع ٓت الؿت  ة ع - ى أو يـت ة الهّايقتة ع ٓت عتضم يدع ٗتة يٕ  ّو عتضص التغصِص بًت  ٗت

 %.23أؿدلٗب نغاجلة ئصاعة الهشدطغ صاسد الشغكة يٕ  ٗدؽ ِعقٗٗم الصاو ب س  

يٕ  ّو عضص الغصِص بًلم أم ال ع ٓ الؿ  ة ع ٗى أو يـت ة الهّايقتة ع ٓت عًدؿتب نتضسد  -

 %.23الهذدؿ ة ع ٓ االيجدػ ند الي ٗلة الشدصة ل شغكة ب س  

                                                           

*
 (0الرجوع إلى الملحق رقم ) 
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و عتضص التغ - ى أو يـت ة الهّايقتة ع ٓت صِع نتضسد يٕ  ّت لم أم ال ع ٓت الؿت  ة ع ٗت صِص بًت

الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕ ئعيدو نإشتغ ل شيتغ عتى اليشتية عدلٗتة الهشتدطغط ِ ت ظ 

 %.63ِعشيٗظ عّ ٗ  عًفٗظ الشضند  يٕ الشغكة ب س  

ى أو يـت ة الهّايقتة ع ٓت عقتضٖم نتضس - لم أم ال ع ٓت الؿت  ة ع ٗت د يٕ  ّو عضص التغصِص بًت

الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ عأكٗتتض عتتى يدع ٗتتة عه ٗتتد  ئصاعة الهشتتدطغ يتٕت الشتتغكة ب ستت  

63.% 

يٕ  ّو عضص الغصِص بًلم أم ال ع ٓ الؿ  ة ع ٗى أو يـ ة الهّايقة ع ٓ نـتدَهة نتضسد  -

ٖغ صِع الهغاجتتتد التتتضاس ٕ يتتٕت ئصاعة نشتتتدطغ الصاو  الهذدؿتتت ة عتتتى االيجتتتدػ يتتٕت عيتتّت

 %.63الذحّنٕ ب س  

أيٍت ٖهحتى عي ٗتق اإلطتدع الهقفتغح الؿتفشضام نتضسد  ا ٌثك ذهٖ انثاؼصتحٔفٙ ضٕر ي

ٖغ صِع الهغاجتتد التتضاس ٕ يتٕت نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ الصاو  الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ يتٕت عيتّت

الذحّنٕ ع ٓ شغكد   يدو الحُغبدوط ِطلت  لغيتد كفتدوة ِػٖتدصة يدع ٗتة أصاو َتظٌ الشتغكد  

 ِعذقٗق ن ضأٔ الشفديٗة ِالهـدئ ة. 

ع الهشتتح ة ال ذةٗتتة لُتتظٌ الضعاؿتتة يتٕت اإلجدبتتة عتتى الفـتتدؤل ِ  اييً تتد  نهتتد ؿتت ق عف  تّت

ٖغ صِع الهغاجتد التضاس ٕ  ال ذةٕ الفدلٕ: َد ٖـدَم اؿفشضام نتضسد نذدؿت ة اإليجتدػ يٕت عيّت

نٕ يتٕت  يتتدو الحُغبتتدوط ِيتٕت ئطتتدع اإلجدبتتة ع تٓت  يتٕت نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ الصاو الذحتّت

ّعة أسغْ نى الفـدؤال  ال ذةٗة الفغعٗة ِالفٕت ٖـتفُض  ال ذتا الفـدؤل الـدبق يًُدا نجه

 اإلجدبة ع ُٗد ِعفهةد يٕ:

 َد ٖـدَم عيّٖغ ئصاعة نشدطغ الصاو الذحّنٕ يٕ عفلٗد آلٗد  الغ دبة؟ (0)

نٕ يٕت ئعيتدو نإشتغ  (7) َد ٖـتدَم عأٔ الهغاجتد التضاس ٕ عتى نشتدطغ الصاو الذحّت

 ل شيغ؟

ض عتتى يدع ٗتتة عه ٗتتد  اصاعة نشتتدطغ الصاو َتتد ٖهحتتى ل هغاجتتد التتضاس ٕ عقتتضٖم عأكٗتت (0)

 الذحّنٕ؟

نٕ  (2) نتتد نتتضْ نًئهتتة نتتضسد الهذدؿتت ة عتتتى اإليجتتدػ ل في ٗتتق يتٕت القيتتدو الذحتتّت

 ِبدلسص  يدو الحُغبدو؟

ٖغ صِع  (5) كٗ  ٖهحى الفذقق نى أ تغ اؿتفشضام نتضسد الهذدؿت ة عتى اإليجتدػ يٕت عيّت

 الهغاجد الضاس ٕ يٕ نغاجلة الصاو الذحّنٕ؟

 كاف انثؽس:شاَٛاً: أْ

و يحتتغة ِنشتتح ة ال ذتتا ٖفهةتتد الُتتض  الغئٗـتٕت ل  ذتتا يتٕت صعاؿتتة اؿتتفشضام  يتٕت  تّت

ٖغ صِع الهغاجتتد التتضاس ٕ يتٕت نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ  نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ يتٕت عيتّت

الصاو الذحّنٕط ِيٕ ئطتدع عذقٗتق َتظا الُتض  عـتلٓ ال ددةتة ئلٓت عذقٗتق الَتضا  الفغعٗتة 
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 الفدلٗة:

ث يٕت نجتدل اؿتفشضاند  نتضسد عذ ٗد  -0 ِعقٗٗم الّ د الذدلٕ الهتغع ظ بدلضعاؿتد  ِال ذّت

 الهذدؿ ة عى االيجدػط ِصِع الهغاجد الضاس ٕ يٕ ئصاعة نشدطغ الصاو الذحّنٕ.

م ي -7 لٗتتة ئصاعة الهشتتدطغ يتٕت  يتتدو الشتتضند  الذحّنٗتتةط ِعذضٖتتض نفي  تتد  عفلٗتتد صِع دلعقٗتٗت

 الصاو الذحّنٕ.الهغاجد الضاس ٕ يٕ ئصاعة نشدطغ 

م نجتتدال  عي ٗتتق نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى اإليجتتدػط ِنتتضْ نًئهفتٍت ل في ٗتتق يتٕت  يتتدو  -0 عقٗتٗت

 الشضند  الذحّنٗة ِبدلسص  يدو الحُغبدو.

ٖغ صِع الهغاجتد التضاس ٕ يٕت دلعقٗٗم ي -2 لٗة اؿفشضام نتضسد الهذدؿت ة عتى االيجتدػ يٕت عيّت

 نغاجلة ئصاعة نشدطغ الصاو الذحّنٕ.

دم بضعاؿة عي ٗقٗة ع ٓ شتغكة القًتدة لفّػٖتد الحُغبتدو بدإلؿتهدعٗ ٗة ل فأكتض نتى ئنحديٗتة القٗ -5

ٖغ صِع الهغاجتتد التتضاس ٕ يتٕت ئصاعة  اؿتتفشضام نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ يتٕت عيتّت

 نشدطغ الصاو. 

 شانصاً: أًْٛح انثؽس:

اٖتة نتى عتدم ٖلف غ نّ ّو ئصاعة الهشدطغ أدض االعجدَد  الذضٖةة ِالفٕ بضأ عًدِلُتد بض

ث نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ  يتتدو العهتتدل ِالقيتتدو 7333 ط ِ تتض عًدِلتت  اللضٖتتض نتتى ال ذتّت

 الذحّنٕط ِلظل  عً د أَهٗة ال ذا نهد ٖ ٕ:

اؿتتتفشضام نتتتضسد الهذدؿتتت ة عتتتى اإليجتتتدػ كأدتتتض الؿتتتدلٗب اإلصاعٖتتتة الذضٖةتتتة الهًئهتتتة  -0

د الضاس ٕ يٕت نغاجلتة لشصدئص الّدضا  الذحّنٗة اال فصدصٖة يٕ عيّٖغ صِع الهغاج

 ئصاعة نشدطغ الصاو الذحّنٕ.

ٖلتتض ال ذتتا انفتتضاص لصبٗتتد  الفحتتغ الهذدؿتت ٕ الفتٕت اَفهتت  بضعاؿتتة ئصاعة الهشتتدطغ يتٕت  -7

الّدتتضا  الذحّنٗتتةط ِأِصتت  بففلٗتتد أؿتتدلٗب دضٖةتتة عـتتفشضنُد الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت 

 ئصاعة الهشدطغ يٕ القيدو الذحّنٕ.

ٖغ  ٖـدَم ال ذا يٕ عقضٖم -0 اطتدع نقفتغح الؿتفشضام نتضسد الهذدؿت ة عتى االيجتدػ يٕت عيّت

صِع الهغاجتتد التتضاس ٕ يتٕت نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ الصاو يتٕت أدتتض القيدعتتد  الذحّنٗتتة 

ط )شتغكة القًتدة لفّػٖتد الحُغبتدو بدإلؿتهدعٗ ٗة ئدتضْ شتغكد   -اال فصدصٖة الُدنتة َِٕت

ة الهدلٗتتتة  يتتتدو الحُغبتتتدو(ط دٗتتتا أظُتتتغ اله شتتتص الشفتتتدنٕ ل هّاػيتتتة ا لجدعٖتتتة ل ـتتًت

و جًٗتٍت بلتتض الضتتغٖ ة نقدبتتد يتتدئض  تتضعٌ 702.022يتتدئض  تتضعٌ  7306/7302 ن ٗتّت

و جًٗتٍت ل لتتدم الهتتدلٕ  552.203 ط كهتتد ب ستت  الع تتدو ِالشـتتتدئغ 7305/7306ن ٗتّت
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و جًٗتتتٍت يتتتٕت  725.226 و جًٗتتتٍت يتتتٕت  003.222نقدبتتتتد  03/6/7302ن ٗتتتّت ن ٗتتتّت

03/6/7306.
*

 

ص ِالفٕ عغعتب ع ُٗتد ػٖتدصة الهفتأسغا  بدإل تدية ئلٓت الع تدو الظغِ  الفٕ عهغ بُد ال ً -2

ال  الحُغبتدو ِالحتدبً  ِالبتغاج نتى نحّيتد   الفٕ عفح ضَد الشغكة يظٗتغ ؿتغ ة نذّت

الش حة اللدن ة بدلشغكةط بدإل دية ئلٓ علغ ُد ل ذغا ِالفشغٖتب ِالف ت ط ِكتظل  عتأ غ 

 الًشدط الـٗددٕ بدل ذغ الدهغ ِجًّ  ؿًٗدو.

 : فهٔض انثؽس:ناتؼاً 

ند الي ٗلتة الشدصتة ل ّدتضا   (TA)ٖفًدؿب اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ  -0

 الذحّنٗة اال فصدصٖة.

ال عـتتدَم الؿتتتدلٗب الهـتتفشضنة ددلٗتتتد  يتٕت نغاجلتتتة ئصاعة الهشتتدطغ يتتٕت الّدتتتضا   -7

 الذحّنٗة اال فصدصٖة يٕ  ٗدؽ ِعقٗٗم الصاو الذحّنٕ.

الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ ئلتٓت ئعيتتدو نإشتتغ عتتى اليشتتية ال ٖتتإصٔ اؿتتفشضام نتتضسد  -0

 عدلٗة الهشدطغ يٕ  يدو الحُغبدو.

ظ عّ ٗتت  عًفٗتتظ  -2 ال ٖتتإ غ اؿتتفشضام نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ ع تٓت  تت ظ ِعشيتٗت

 الشضند  الذحّنٗة يٕ  يدو الحُغبدو.

ٖغ صِع الهغاجتتد  -5 عـتتدَم ايلحدؿتتد  عي ٗتتق نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ يتٕت عيتّت

نٕ يتتٕت الّدتتتضا  الذحّنٗتتتة التتتضاس ٕ  عًتتتض نغاجلتتتة ئصاعة نشتتتدطغ الصاو الذحتتّت

 اال فصدصٖة.

 ـايٍاً: يُٓط انثؽس:

ُي االؿتفقغائٕ  لفذقٗق َض  ال ذا ِاسف دعا  لفغِ ٍ عتم االعفهتدص ع ٓت كتد نتى الهًت

م الضعاؿتتد   ُي االؿتتفقغائٕ يتٕت صعاؿتتة ِعذ ٗتتد ِعقٗتٗت ِاالؿتتفً دطٕط دٗتتا عتتم اؿتتفشضام الهتًت

نٕط نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى الـتتدبقة  الهغع يتتة بحتتد نتتى نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ الصاو الذحتّت

االيجدػ بسغ  ئعضاص اإلطتدع الًظتغٔ ل  ذتا ِالتظٔ ّٖ تخ أ تغ اؿتفشضام نتضسد الهذدؿت ة 

نٕط  ٖغ صِع الهغاجتد التضاس ٕ يٕت نغاجلتة ئصاعة نشتدطغ الصاو الذحّت عى االيجتدػ يٕت عيّت

فٍ ال ذتا الذتدلٕ ئلٓت ِنلغية ند عّص   ئلٍٗ ع   الضعاؿد   م بٍت أِ ٖضٗت ِنتد ٖهحتى أو ٖـُت

ع تت  الضعاؿتتد ط بدإل تتدية ئلتٓت ِ تتد الفتتغِ  ِعذضٖتتض الهًُجٗتتة الهًئهتتة السف دعَتتد نتتى 

سًل عذضٖض يّو ال ٗديد  الهي ّبة ِنجفهد ال ذا ِأؿدلٗب الفذ ٗد اإلدصدئٕ الهًدؿت ةط  تم 

                                                           

*
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102الميزانيةةة لكةةركة القنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي  

 بتصرف. 8:  0المنت ية  ي ذاا التاريخ ، ص. ص 
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ل ئلتتٓت الذقتتتدئق الل هٗتتتة. كهتتتد عـتتتفش غ الًفتتتدئي ل ّصتتّت ُي االؿتتتفً دطٕ عفـتتٗت ضم ال ددةتتتة الهتتًت

 الؿفشًح الًفدئي بلض اسف دع الفغِ  نى سًل الضعاؿة الفي ٗقٗة.

 ٌاقٌاً: ذمًٍٛاخ انثؽس:

ُي الهف تد يٕت  يٕ  ّو نشح ة ال ذا ِأَهٗفٍ ِأَضايٍت ِيغِ ٍت ِاعفهتدصا  ع ٓت الهًت

 ال ذاط  دن  ال ددةة بفقـٗم ال ذا ع ٓ الًذّ الفدلٕ:

 ع اللدم ل  ذا.اإلطد انمٍى األٔل:

 عذ ٗد ِعقٗٗم الضعاؿد  الـدبقة يٕ نجدل ال ذا. انمٍى انصاَٙ:

صِع الهغاجتتد التتضاس ٕ يتٕت نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ الصاو يتٕت  يتتدو الشتتضند   انمٍتتى انصانتتس:

 الذحّنٗة.

ٖغ صِع الهغاجتتد  انمٍتتى انهاتتتغ: نتتضسد نقفتتغح الؿتتفشضام الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ يتٕت عيتّت

 ئصاعة نشدطغ الصاو الذحّنٕ.الضاس ٕ يٕ نغاجلة 

 الًفدئي ِالفّصٗد  ِالفّجُد  ال ذةٗة الهـفق  ٗة. انمٍى انفايً:

 

 انمٍى انصاَٙ

 ذؽهٛم ٔذمٛٛى انكناٌاخ انٍاتمح فٙ يعال انثؽس

 

 لايد انثاؼصح ترمٍٛى انكناٌاخ انًهذث ح تًٕضٕع انثؽس ػهٗ انُؽٕ انرانٙ:

قٔن انًهاظغ انكاـهٙ فٙت يهاظؼتح اقانج يفتاطه األقار أٔالً: انكناٌاخ انٍاتمح انرٙ ذُأند 

 فٙ انم اع انؽكٕيٙ.

عقتتّٖم كفتتدوة ِيلدلٗتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتتٕ  (7102اٌتترٓكفد قناٌتتح ااتتتهاْٛى  

الّدضا  الذحّنٗة ِاللّاند الهإ غة يٕ عضعٗهُد لًععقدو بجّصعُد الهًُٗة كأدض أَم آلٗتد  

َٗحد الغ دبة الضاس ٗة الفدع ة ِالهإ غة يتٕ اكفشتد  الستخ ِالههدعؿتد  االبفحدعٖتٍ ِػٖتدصة 

لهـتتدَهة يتتٕ عفلٗتتد نهدعؿتتة نًظّنتتة نصتتضا ٗة ِشتتفديٗة الفقتتدعٖغ الهدلٗتتة ِالغ دبٗتتةط ِا

الذّكهة ل ذض نى الشضاو اإلصاعٔ ِ  ظ ِعضيٗة الفـدصط ِنضْ أَهٗتة الذدجتة الذفهٗتة ئلتٓ 

عفدعتتتد ِعحدنتتتد الفجضٖتتتض ِالفيتتتّٖغ ِنؼاٖتتتد اإلؿتتتًدص لًععقتتتدو بجتتتّصة الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة 

أو الستخ ِالفـتدص  ٗٔذٕصهد انكناٌح انالهفحدن ة ِعيد الحفدٖة اإليفدجٗة لسصاو الذحّنٕط 

ًٖهتتّ نتتد  تتل  آلٗتتد  الغ دبتتة الضاس ٗتتة ِعتتضيٕ كفتتدوة ِيدع ٗتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتتة ِ ٗتتد  

جتتّصة نهدعؿتتة نًظّنتتة الذّكهتتةط ِأو ًَتتدا عؼاٖتتض يتتٕ االَفهتتدم بأَهٗتتة االععقتتدو بحفتتدوة 

الصاو ِيلدلٗة الهغاجلة الضاس ٗة ِأو الفجضٖض ِالفيّٖغ ٖـدَهد يتٕ االععقتدو بحفتدوة ِيلدلٗتة 

يتٕ  (ERP)الهًُٕ ل هغاجلة الضاس ٗة ِػٖدصة جّصة آلٗد  الغ دبةط كهتد ٖـتدَم عي ٗتق يظتم 

أ غاو جّصة كفدوة ِيلدلٗة الصاو الهًُٕ ل هغاجد الضاس ٕ ِ ضععٍ ع ٓ اكفشد  ِنًتد الستخ 
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 ِنّاجُة الشضاو اإلصاعٔ ِ  ظ ِعضيٗة الفـدص.

ٖ (7102ٔاٌتترٓكفد قناٌتتح ا انٍتتعُٛٙ  غ صِع الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت نذدِلتتة عيتّت

عقٗٗم ئصاعة الهشدطغ بدلّدضا  الذحّنٗة نى سًل صعاؿة ِعذ ٗد الهشدطغ الفٕت  تض عفلتغ  

لُتتتد الّدتتتضا  الذحّنٗتتتةط ِعذضٖتتتض صِع الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة يتتٕت عفلٗتتتد ئصاعة الهشتتتدطغ يتتٕت 

ذضٖتتض أو صِع الهغاجلتتة الضاس ٗتتة ٖـتتدَم يتٕت ع ٔذٕصتتهد انكناٌتتح انتٗتالّدتتضا  الذحّنٗتتة 

ع صِع  ى نذتّت ص اعع تتدط طتتغصٔ بتٗت الهشتتدطغ الفتٕت عفلتتغ  لُتتد الّدتتضة الذحّنٗتتةط ِِجتّت

م ئصاعة  الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتتٕت ئصاعة الهشتتدطغ ِنفي  تتتد  صِع الهغاجلتتة الضاس ٗتتتة يتٕت عقٗتتٗت

ى جهٗتتد نذتتدِع نفي  تتد  الهغاجلتتة  ص اعع تتدط بتٗت الهشتتدطغ يتٕت الّدتتضا  الذحّنٗتتةط ِِجتّت

ص الضاس ٗتتة ِصِع الهغاجلتتة ال ضاس ٗتتة يتٕت ئصاعة الهشتتدطغ يتٕت الّدتتضا  الذحّنٗتتةط ِعتتضم ِجتّت

ى آعاو نتتضٖغٔ ِأعضتتدو الهتتغاجلٗى التتضاس ٗٗى ِنتتضعاو ِنلتتدِيٕ  يتتغِا صالتتة ئدصتتدئٗد  بتٗت

م ئصاعة  اإلصاعة الل ٗتتتد ِالهتتتضعاو ِالهلتتتدِيٗى الهتتتدلٗٗى يتتٕت صِع الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة يتتٕت عقٗتتٗت

 الهشدطغ.

بفذ ٗتتتد الهشتتتدطغ يتتٕت عه ٗتتتة الهغاجلتتتة  (Cristian,D.,2016)ٔاْرًتتتد قناٌتتتح 

م ِالفٕت عشتفهد ع ٓت يهتدطج الصاو اإلصاعٖتةط  ٖغ الًهتدطج الح ٗتة ل فقٗٗت الضاس ٗة عتى طغٖتق عيّت

ع   ةط دٗتا طّت ى َتظٌ اللًدصتغ ِعً تد  الفسظٖتة اللحـٗت ِالفل ٗغ عى الففدعً  الهلقضة بٗت

م الهشتتدطغ إلعتتضاص عه ٗتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتت ة ِيقتتد  لاطتتدع الفشتتغٖلٕ الضعاؿتتة نًُجٗتتة عقٗتٗت

ّٖد  بًتدو ع تٓت  الهي تق يٕت عِنديٗتد بذٗتا ٖتفم عذضٖتض عتضص الّدتضا  الفٕت ٖجتب نغاجلفُتد ؿًت

م ِعذ ٗتد الهشتدطغ ٖهةتد ئدتضْ الهغادتد  ٔلتك ذٕصتهد انكناٌتح انٗتعذ ٗد الهشتدطغ  أو عقٗٗت

م الهشتدطغ الهغع يتة بًشتدط الهغاجلتة ا لضاس ٗتة الُدنة يٕت يشتدط الهغاجلتة ط ِبًتدو ع ٓت عقٗٗت

ِ ل  الضعاؿة عغعٗب أِلّٖد  عه ٗة الهغاجلة الضاس ٗة اععحدػا ع ٓ الهشدطغ الفٕت ؿّت  

و  لحؾ يٕت سيتة الهغاجلتة الضاس ٗتة ل لتدم الفتدلٕ ط دٗتا عفحّت عظُغ يٕ عه ٗة الهغاجلة ِعًت

م نشتتدطغ الهغاجلتتة الضاس ٗتتة نتتى الهغادتتد الفدلٗتتة )ِ تتد نلتتدٖٗغ أِ عّانتتد  نًُجٗتتة عقٗتٗت

م  الهشدطغ لحد ِدضةط عذضٖض صعجة الهشدطغ نقدعية بحد نلٗدع نى نلدٖٗغ الهشدطغ ِٖتفم عقٗٗت

صة دٗتتا عتتضعج َتتظٌ الضعجتتة نتتى  : 0طلتت  بّاؿتتية الهتتغاجلٗى ع تٓت أؿتتدؽ ال ٗديتتد  الهّجتّت

لحتتتتًت نتتتتتى نلتتتتتدٖٗغ الهشتتتتتدطغ الهذتتتتتضصة بّاؿتتتتتية  0ئلتتتتٓت  0ط ِ تتتتتد عقتتتتتضٖغ نتتتتتى 033

بة ل هًظهتةط  الهغاجلٗىطعذضٖض التضعجد  أِ الًـت ة اله ّٖتة لحًت نتى نلتدٖٗغ الهشتدطغ الهًـّت

ل  عذضٖض الضعجة الح ٗتة ل ّدتضة نذتد الهغاجلتةط ِ تد ئطتدع الضعجتة الح ٗتة الفٕت ٖتفم الذصّت

ٗ  الهي تق  ٗ  الهشتدطغ بدؿتفشضام أؿت ّ  الفصًت ع ُٗد بدلًـ ة لحتد نلتدٖٗغ الهشتدطغط عصًت

 نلدٖٗغ الهشدطغ(.بدلًـ ة لحد ِدضة نذد الهغاجلة اععحدػا  ع ٓ الضعجة الح ٗة لحد 

عا   (Amanuddin,S., et al ,2015)ٔاٌتتترٓكفد قناٌتتتح  اسف تتتدع عصتتّت

يٕت ندلٗؼٖتدط  (TNB)الهضٖغٖى دّل يدع ٗة ِظتدئ  الهغاجلتة الضاس ٗتة يٕت شتغكة الحُغبتدو 
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دٗا عشف غ الضعاؿة اللّاند الهتإ غة ع ٓت يدع ٗتة الهغاجلتة الضاس ٗتة يٕت الشتغكة ِالفٕت علتض 

ائم االؿتتف ٗدو لفجهٗتتد  نتتى أك تتغ شتتغكد  الحُغبتتدو يتٕت ندلٗؼٖتتدط ِ تتض اؿتتفشضن  الضعاؿتتة  تّت

أو الهتتضٖغٖى  ٔذٕصتهد انكناٌتتح انٗتال ٗديتد  ِعحّيت  اللًٗتتة نتى نتضٖغٔ ال ـتتدم بدلشتغكةط 

ِة بد ل يدع ٗتة ِظتدئ  الهغاجلتة الضاس ٗتة بدلشتغكةط عًت عا  ئٖجدبٗتة دّت لشغكة لتضُٖم عصّت

ع ٓ طل  عشٗغ يفدئي الضعاؿة ئلٓ أو اللّانتد الةً تة الهفهة تة يٕت الحفتدوة ِاالؿتفقًلٗة ِصعتم 

 اإلصاعة عغع ظ اٖجدبٗد  بفدع ٗة ِظدئ  الهغاجلة الضاس ٗة يٕ الشغكة نذد الضعاؿة. 

ى ئصاعا   (Tutueanu,G., 2015)ناٌتتح كًتتا ذُأنتتد ق عذضٖتتض ط ٗلتتة اللً تتة بتٗت

اللً د  اللدنة يٕ ِػاعة الهدلٗة اللدنة ِنـتفّْ نشتدطغ ِظٗفتة الهغاجلتة الضاس ٗتة اللدنتةط 

ى نجتدل اللً تد  اللدنتة يٕت ِػاعة الهدلٗتة ِنـتفّْ نشتدطغ  دٗا عذ د الضعاؿة اللً تة بٗت

لضعاؿتتة أؿتت ّ  الفذ ٗتتد اإلدصتتدئٕ  الهغعحتتؼ ع تٓت الهغاجلتتة الضاس ٗتتة اللدنتتةط ِعـتتفشضم ا

ى الهفسٗتتغا  بدؿتتفشضام صالتتة  ص عً تتة بتٗت ِعذضٖتتض شتتضة اللً تتة  XZالفلتتغ  ع تٓت نتتضْ ِجتّت

بدؿفشضام نلدند بٗغؿّو كهلدند اعع دط ٖفم اؿفشضانٍ بّاؿية يغا الهغاجلة ل فلتغ  ع ٓت 

شتدطغ الفٕت عتفم نّاجُفُتد ِنـتفّْ اله (X)اللً ة بٗى نًدطق اللهد نذد الهغاجلة نفسٗتغ 

صة ٖشتتلغ  ٔلتتك ذٕصتتهد انكناٌتتح انتٗت(ط y)نفسٗتتغ  أيتٍت اععحتتدػا  ع تٓت شتتضة اللً تتة الهّجتّت

و أنتتد بدلفأكتتض نتتى اؿتتفشضام كديتتة أؿتتدلٗب الهغاجلتتة ِئع تتدو كديتتة نغادتتد الهغاجلتتة  الهغاجلتّت

ً  أكةتغ ِبدلفدلٕ ٖشلغِو بأو اعع دط الهغاجلة  ض عم أصاؤٌ بصّعة جٗضةط أِ أيُم ًٖفتظِو ع ذ ٗت

ة ِطلتتت  ل فلتتتغ  ع تتٓت الؿتتت د  ِاللّانتتتد الهّلتتتضة ل هشتتتدطغط  شتتتهّال  ل هـتتتفًضا  الؿدؿتتٗت

ى نـتفّْ  ص عً تة  ّٖتة بٗت ِعّ خ الضعاؿة أيٍ بدؿفشضام ئجغاوا  الفذ ٗد يٗهتد ٖفل تق بّجّت

الهشدطغ ِالهًدطق نذد الهغاجلة عـدَم الهغاجلة الضاس ٗة اللدنة يٕت الحشت  عتى الؿت د  

عة الهًفجتت د  الهتتغاجلٗى ِعتتإصٔ بصتّت ل عّصتٗت ة ل هشتتدطغ ِالتتفش ص نًُتتدط ِطلتت  نتتى ستًت

ى ئصاعة الهشتدطغ ِايجتدػ أَتضا  الهًشتأة  ن دشغة ئلٓ عيد نـفّْ الفأكٗض لضْ اإلصاعة ِعذـٗت

 اللدنة نى سًل االؿفشضام الفلدل ِالح و ل هّاعص صِو ئَضاع.

ِع الهغاجلتة الضاس ٗتة ئطدع نقفتغح لففلٗتد ص( 7102فٙ ؼٍٛ لكيد قناٌح اناضٙ 

ع تٓت أؿتتدؽ الشيتتغ لحتٕت ّٖاكتتب نُتتدم اإلصاعة الشتتدن ة ل هشتتدطغ بدلهًشتتأةط دٗتتا ٖلهتتد ع تٓت 

عذـٗى يلدلٗة نُتدم اإلصاعة الشتدن ة ل هشتدطغ ِٖـتدعضَد ع ٓت القٗتدم بدلهُتدم الشدصتة بُتد نتى 

م الهشتتدطغ ِعًفٗتتظ االؿتتفجدبد  الهًئهتتة إلصاعة َتتظٌ الهشتتدطغط  صتتهد ٔلتتك ذٕعذضٖتتض ِعقٗتٗت

 غِعة ع ًٕ الهغاجلة الضاس ٗة لهضسد الهغاجلة الضاس ٗة ع ٓ أؿتدؽ الهشتدطغ انكناٌح انٗ 

دفٓ ٖهحى عفلٗد اإلصاعة الشتدن ة ل هشتدطغ ِنـتدعضة اإلصاعة يٕت الفس تب ع ٓت الهشتدطغ الفٕت 

عّاجُُتتدط ٖفهةتتد التتضِع الغئٗـتٕت ل هغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت اإلصاعة الشتتدن ة ل هشتتدطغط يتٕت عقتتضٖم 

ض نّ ّعٕ ِنـتفقد لهج تؾ اإلصاعة عتى نتضْ يدع ٗتة أيشتية اإلصاعة الشتدن ة ل هشتدطغ عأكٗ

ى أصاو الهغاجلتة الضاس ٗتة  ة لفذـٗت ة عئٗـٗت علض الهغاجلة الضاس ٗتة ع ٓت أؿتدؽ الهشتدطغ سيّت
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ِئصاعة الهشدطغط ِأو ًَدا أصِاع أسغْ ل هغاجلة الضاس ٗة ع ٓ أؿدؽ الهشدطغ عتى طغٖتق 

م الهشتتدطغ ِالهـتتدعضة يتٕت ئيشتتدو عتتضعٗم صِعَتتد االؿفشتتدعٔ  نةتتد الهـتتدعضة يتٕت عذضٖتتض ِعقٗتٗت

 اإلصاعة الشدن ة ل هشدطغ ِصعم الفقغٖغ عى الهشدطغ ِ ٗغَد.

ى   صة أيشتية  (7102ٔاٌرٓكفد قناٌح اغُٛت علهٗتق الهلغيتة بدللّانتد الهذتضصة بجّت

ص ى جتّت ة أيشتتية الهغاجلتة الضاس ٗتتة ِبدلفتتدلٕ علف تتغ صاعهتتة لتتضِعَد الجضٖتض ِأ غَتتد ع تٓت عذـتٗت

لحؾ عه ٗتتد  ع تٓت الذتتض نتتى الههدعؿتتد   ٗتتغ السً ٗتتة  الهغاجلتتة الضاس ٗتتةط النتتغ التتظٔ ٖتًت

عقتضٖم  ٔلتك ذٕصتهد انكناٌتح انٗتِنّاجُة ظدَغة الفـدص الهدلٕ يٕ بٗ تة العهتدل الـتلّصٖةط 

صة أيشتية  صلٗد نٗضايٕ ع ٓ أو نذضصا  جّصة أيشية الهغاجلة الضاس ٗة عإ غ اٖجدبٗد  ع ٓت جّت

ى أصاو اله ص يتغِا طا  صاللتة ئدصتدئٗة بٗت غاجلة الضاس ٗةط كهد أكض  الضعاؿة ع ٓت عتضم ِجّت

صة أيشتتية الهغاجلتتة الضاس ٗتتة كأدتتض آلٗتتد  الذّكهتتة يتٕت  ل صِع جتّت أيتتغاص عًٗتتة الضعاؿتتة دتّت

 نّاجُة ظدَغة الفـدص الهدلٕ يٕ نًش   العهدل.

هغاجلتة الضاس ٗتة ِ تد ئطتدع نقفتغح لففلٗتد صِع ال (7102ٔذُأند قناٌح اغُتاو  

عتأ ٗغ نلظتم  ٔذٕصهد انكناٌح انٗتع ٓ أؿدؽ الشيغ بدؿفشضام يهّطج عذ ٗد أ دع اإلسفداط 

طج بشتتحد يلتتدل ع تٓت صِع الهغاجلتة الضاس ٗتتة يتٕت ئصاعة الهشتتدطغ ِعفهةتتد َتتظٌ  نذتضصا  الًهتّت

طج  الهذضصا  يٕ عـُٗد أيشية عذضٖض ِيذص السيدعط ِ د سيتة ئؿتفغاعٗجٗة إلصاعة يهّت

 اإلسفدا ِعذضٖضا جٗض ل هشدطغ ِالله ٗد  الهغع ية بُد يٕ كد عه ٗة نغاجلة.أ دع 

بد فغاح عتضة نإشتغا  ٖهحتى اؿتفشضانُد يٕت  ٗتدؽ  (7102ٔاْرًد قناٌح اانٍٛك  

نٕط ِكتتظل  اؿتتفً دط اللّانتتد  نـتتفّْ يلدلٗتتة ِظٗفتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت القيتتدو الذحتّت

ة يٕ القيدو الذحّنٕ نى ِا د الهلتدٖٗغ ِالفّجُٗتد  الهذضصة لفدع ٗة ِظٗفة الهغاجلة الضاس ٗ

الضِلٗة الصدصعة عى الهًظهد  الهًُٗة ِئجغاو اسف دع نٗضايٕ لهتضْ عتأ ٗغ ع ت  اللّانتد ع ٓت 

ٔلتك ذٕصتهد انكناٌتح يدع ٗة ِظٗفة الهغاجلة الضاس ٗة يٕ ِػاعة الذحتم الهذ ٕت يٕت نصتغط 

الهغاجتتد التتضاس ٕ ٖتتإصٔ ئلتٓت ػٖتتدصة نـتتفّْ  الًفتتدئي الفدلٗتتة: أو ػٖتتدصة نـتتفّْ اؿتتفقًلٗة انتٗت

يدع ٗة ِظٗفة الهغاجلة الضاس ٗةط ِأو اعـدو ييدا عهد الهغاجلة الضاس ٗة لٗشهد الفذقتق نتى 

م الصاوط ِعذضٖتتتض  اعص بحفتتتدوة ِيدع ٗتتتةط ِنغاجلتتتة الله ٗتتتد  الفشتتتسٗ ٗة ِعقٗتتٗت اؿتتتفشضام الهتتّت

يدع ٗتتة ِظٗفتتة الهغاجلتتة  الهشتتدطغ الفتٕت  تتض عفلتتغ  لُتتد الجُتتة ٖتتإصٔ ئلتٓت ػٖتتدصة نـتتفّْ

ق  صة أصاو الهغاجلتتة الضاس ٗتتة ِػٖتتدصة نـتتفّْ الفًـتٗت الضاس ٗتتةط ِأسٗتتغا  يتتاو ػٖتتدصة نـتتفّْ جتّت

ى الهغاجتتد التتضاس ٕ ِالشتتدعجٕ ِػٖتتدصة نـتتفّْ صعتتم اإلصاعة الل ٗتتد ل هتتغاجلٗى  ِالفلتتدِو بتٗت

 الضاس ٗٗى ٖإصٔ ئلٓ ػٖدصة نـفّْ يدع ٗة ِظٗفة الهغاجلة الضاس ٗة.

 ٗتتدؽ نتتضْ يدع ٗتتة ِظٗفتتة  (Al zeben,A.,et al, 2013)د قناٌتتح ٔاٌتترٓكف

او الهغا  تتة اللدنتتة بدلهه حتتة  الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت الهإؿـتتد  اللدنتتة الشد تتلة لغ دبتتة صٖتّت

ة  ٔذٕصتتهد اللغبٗتتة الـتتلّصٖة ِاعفهتتض  يتٕت جهٗتتد بٗديدعُتتد ع تٓت ئجتتغاو الهقتتدبً  الششصتٗت
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عٗةط  ٗتد  صعتم أو ًَدا يقص يٕ الحفدوة الهًُانكناٌح انٗ  ٗةط يقص االؿتفقًلٗة ِالهّ ّت

ى الهتتغاجلٗى التتضاس ٗٗى ِالشتتدعجٗٗى الفغكٗتتؼ ع تٓت اليشتتية  اإلصاعة الل ٗتتدط  ٗتتد  الففدعتتد بتٗت

الفق ٗضٖة لّظٗفتة الهغاجلتة الضاس ٗتةط ِأسٗتغا  يتاو ًَتدا استفً  يٕت اللّانتد الهـتفشضنة يٕت 

 الذحّنٕ نى صِلة ئلٓ أسغْ.عقٗٗم يدع ٗة ِظٗفة الهغاجلة الضاس ٗة يٕ القيدو 

م ِظٗفتة الهغاجلتة الضاس ٗتة يٕت  (Ali,A.,M.,et al ,2012)ٔاْرًتد قناٌتح  بفقٗٗت

ة ِالضتل ط  أو  ٔذٕصتهد انكناٌتح انتٗتالّدتضا  الذحّنٗتة يٕت ندلٗؼٖتد نتى دٗتا يقتدط القّت

صة  ًَتتدا نهدعؿتتد  جٗتتضة عؼٖتتض نتتى يدع ٗتتة ِظٗفتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتتة نةتتد االؿتتفقًل ِجتّت

ٖغط ِنهدعؿتتد  ؿتٗت ة عذتتض نتتى يدع ٗتتة ِظٗفتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتتة نةتتد يقتتص أعتتضاص الفقتتدع

الهغاجلٗى الضاس ٗٗى ِيقص كفدوعُم ِس غاعُم ِ  ة ال غاني الفضعٖ ٗتة ِ تل  اللً تد  نتد 

الجُد  الشد لة ل هغاجلتة ِ تل  ِصعتم ِنـتديضة اإلصاعة الل ٗتدط ًَِتدا نهدعؿتد  ؿٗت ة 

 الهغاجلة الضاس ٗة.جضا  عقضٕ ع ٓ يدع ٗة ِظٗفة 

خ صِع نًُتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتتة  (7100ٔذًصتتم ْتتكف قناٌتتح ايؽًتتك  يتٕت عّ تٗت

ِالشدعجٗة يٕ ئصاعة نشدطغ الصاو يٕ  يتدو الشتضند  الذحّنٗتة نتد اإلشتدعة ئلٓت الفذتضٖد  

الفٕ ٖهحى أو عّاجٍ الهًُة عًض القٗدم بظل ط ِنى  م عذضٖض الهقّند  الًػنة لهًُتة الهغاجلتة 

ٔذٕصتهد و صِع اٖجدبٕ يٕ نغاجلة ئصاعة نشدطغ الصاو يٕت  يتدو الشتضند  الذحّنٗتةط لصا

نٕ  انكناٌح انٗ الًفدئي الفدلٗتة: )علف تغ ئصاعة الهشتدطغ نـت ّلٗة جهٗتد ِدتضا  القيتدو الذحّت

نٕ ِ يتدو  بهد ٖحفد االؿفشضام الح و ِالفلدل ل هّاعص الهفددتةط ٖففتق كًت  نتى القيتدو الذحّت

نٕ عتى  يتدو العهدل يٕ بل ض النّع الهغع ية بتاصاعة الهشتدطغط ِٖشف ت  القيتدو الذحّت

ع الهغع يتتتة بتتتاصاعة الهشتتتدطغط ِعلف تتتغ الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة أصاة  العهتتتدل يتتٕت بلتتتض النتتّت

و  ئؿفغاعٗجٗة يٕ دّكهة القيدو الذحّنٕ ِعصذٗخ اإلصاعة الهدلٗة ِأسٗغا  يايٍت ٖجتب أو ٖحّت

 كؼٔ ل هذدؿ د  ِالّدضا  اإلصاعٖة الذحّنٗة.ًَدا علدِو نشفغا بٗى الجُدػ الهغ

عذضٖتتتض صِع الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة  (Turlea,E.,et al, 2009)ٔذُأنتتتد قناٌتتتح 

نٕط  الذحّنٗة يٕ ئصاعة الهشدطغ صاسد نلدصلة عفضتهى الهشتدطغ يٕت نًظهتد  القيتدو الذحّت

أو عه ٗتتة ئصاعة الهشتتدطغ عذـتتى نتتى عه ٗتتة اعشتتدط القتتغاع يتٕت ظتتد  ٔذٕصتتهد انكناٌتتح انتٗت

م نتضْ يدع ٗتة يظتدم ئصاعة  ظغِ  عضم الفأكض كهد أو الهغاجلة الضاس ٗة الذحّنٗتة عغا تب ِعقٗت

 الهشدطغط كهد عـدَم يٕ عيّٖغٌ ِعذـًٍٗ بُض  ئ دية  ٗهة ل هًظهة.

نٕ نتضْ  تضعة القيتدو  (Hoffman Mark,A., 2008)ٔأٔضتؽد قناٌتح  الذحّت

م ئصاعة نشتتتدطغ الهشتتغِو  ٔذٕصتتتهد يتٕت الّالٖتتتد  الهفذتتضة النغٖحٗتتتة ع تٓت عي ٗتتتق نفُتّت

م يتٕت القيتتدو  انكناٌتتح انتٗت ا عي ٗتتق َتتظا الهفُتّت أو ًَتتدا اللضٖتتض نتتى الفذتتضٖد  الفتٕت  تتض علتّت

م نذتتضص إلصاعة  نٕط ِعتتضم االعفتتدا ع تٓت نفُتّت نٕ نتتى أَهُتتد سصتتدئص القيتتدو الذحتّت الذحتّت

نٕط ِعتضم  تضعة القيتدو ع ٓت االؿتفجدبة الـتغٖلة ل فسٗتغا  الفٕت الهشدطغ يٕ القيدو الذ حّت
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 عذضث يٕ ال ٗ ة الهذٗية.

 

ٚه  شاَٛتتاً: انكناٌتتاخ انٍتتاتمح انرتٙت ذُأنتتد اٌتترفكاو يتتكـم انًؽاٌتتثح ػتٍت االَعتتاو فتٙت ذ تٕت

 األقار:

الفلغ  ع ٓ أ غ عي ٗق نذدؿ ة اإليجدػ ( 7102ٔاٌرٓكفد قناٌح اأتٕ نؼًّ 

عا  اإلصاعٖة يٕ الهًش   الصًدعٗة الف ـيًٗٗةط ِاعفهض ال ددا عٓ  كأصاة لفغشٗض القغا

الهًُي الّصفٕ الفذ ٗ ٕ ِعّص   يفدئي الضعاؿة ئلٓ ِجّص أ غ لفي ٗق نذدؿ ة اإليجدػ 

كأصاة لفغشٗض القغاعا  اإلصاعٖة يٕ الهًش   الصًدعٗة الف ـيًٗٗة نى دٗا عيّٖغ الفقدعٖغ 

ِاالؿفةهدعط كهد أِص  الضعاؿة بؼٖدصة اَفهدم ئصاعة  الضاس ٗة ِعغشٗض  غاعا  الغبذٗة

الهًش   الصًدعٗة يٕ  يدو  ؼة بدؿفشضام يظم الفحدلٗ  الذضٖةة لقٗدؽ عح فة اإليفدج لفغشٗض 

 القغاعا  اإلصاعٖة بدؿفشضام نذدؿ ة اإليجدػ.  

الفلغٖ  بحد نى: الهذدؿ ة عى االيجدػ  (7102اٌرٓكفد قناٌح ااًٌاػٛم  

الّجٍ الهذدؿ ٕ لًظغٖة القّٗص يضً  عى بٗدو أَم نقدٖٗـُد ِنإشغاعُد  بدعف دعَد

ِالشصدئص الهغع ية بُدط آلٗد  ئعضاص الهّاػيد  الفشسٗ ٗة ِكٗفٗة عيّٖغَد ِعذـٗى 

أَضايُد لفذقٗق صعجة نى الهًئهة ِالهّ ّعٗة يٕ عقضٖغاعُدط نضْ ئنحديٗة االعفهدص ع ٓ 

يجدػ يٕ عذـٗى أَضا  الهّاػيد  الفشسٗ ٗة ِأ غَد يٕ نقدٖٗؾ ِنإشغا  الهذدؿ ة عى اال

ند ٖ ٕ: عفـم الهّاػيد   ٔذٕصهد انكناٌح انٗصعجة ِيـ ة نًئهة ِنّ ّعٗة عقضٖغاعُد 

الفشسٗ ٗة ِيق اإليجدػ بدل ـدطة يٕ أؿ ّ  اللغ  ِؿُّلة الفُم ِعّيغ الهل ّند  الكةغ 

الهدلٗة الفٕ ٖهحى اعفهدصَد يٕ الفشيٗظ نًئهة ل قغاعط ِعذضص أَم الهإشغا  الفشسٗ ٗة ِ

ِالغ دبة ِعقٗٗم الصاو. ع لب الهّاػيد  الفشسٗ ٗة ِيق االيجدػ صِع عئٗـٕ يٕ عذضٖض 

الهًفجد  الهشف فة الهّلضة لًيجدػ ِبٗدو أ غ كد نًُد يٕ الهّاعص الهقٗضةط ًَدا ئنحديٗة 

ا  الفشيٗظ ِالغ دبة دقٗقٗة الؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕ عذـٗى أَض

ل هّاػيد  الفشسٗ ٗة يٕ شغكد  العهدلط ًٖفي عى اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ 

يٕ ئعضاص الهّاػيد  الفشسٗ ٗة ل شغكد  نقدٖٗؾ عشسٗ ٗة ِندلٗة عضعم ِعلؼػ نى صعجة 

ٗيٗة الهًئهة ِالهّ ّعٗة يٕ نل ّندعُد ِعقضٖغاعُد بهد ٖشضم عه ٗة اعشدط القغاعا  الفشي

 ِالغ دبٗة ِعقٗٗهد  الصاو.

عّ ٗخ أو الؿدلٗب ال ذةٗة  (Hilmola,O.,P., et al,2016)كًا ؼأند قناٌح  

لهذدؿ ة االيجدػ ال عؼال كديٗة بصّعة أيضد نى ال ضائد السغْط ِكظل  الفلغ  ع ٓ 

انكناٌح ٔلك ذٕصهد نفي  د  الؿدلٗب ال ذةٗة يٗهد ٖفل ق بشصدئص الهًفجد  الهفًّعةط 

أو نذدؿ ة االيجدػ ال عؼال عففّا ع ٓ أٔ نضسد أسغ يٕ َظا الّ د االيفغا ٕ  انٗ

الهشدع ئلٍٗ يٗهد ٖفل ق بش ٗظ الهًفجد ط ِكظل  أِ ذ  الضعاؿة ئلٓ أو نذدؿ ة االيجدػ 
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لُد أِجٍ القصّع الشدصة بُد ِٖهحى نلدلجة طل  بدؿفشضام الًظم الش ٗغة يٗهد ٖفل ق 

 ى الله ٗد .بدللهًو ِعذـٗ

يٕ نقدعية اله دصب ِنشغجد   (NovaK,P.,et al, 2016):ٔذًصم ْكف قناٌح 

الهل ّند  ِالهضدنٗى اإلصاعٖة الًدقة الًدعجة عى اؿفشضام أؿ ّبٕ دـد  الفح فة الهفسٗغة 

ِنذدؿ ة االيجدػ ِطل  ِيقد  ل هًظّعا  الهشف فة ل فسٗغ يٕ الفح فةط ِكظل  عقضٖم نةدل عهٕ  

قّٗص الهشف غة ع ٓ ا ًٗى نى سيّط ئيفدج الهًفجد  الهذضصة ِنقدعية الضعاؿة بٗى ع ٓ ال

ٔلك ذٕصهد َظٖى الهضس ٗى يٗهد ٖفل ق بأُٖهد ٖضعم القغاع الهًئم دّل س ٗظ اإليفدجط 

أو كً  نى نضس ٕ دـد  الفح فة الهفسٗغة ِنذدؿ ة االيجدػ ٖهةًو أؿ ّبٗى  انكناٌح انٗ

حدػا  ع ٓ الفحدلٗ  الهفسٗغة الفٕ ال علحؾ الفحدلٗ  الةدبفةط ِعشف غ نفشدبُٗى ل سدٖة اعع

أؿدلٗب دـد  الفحدلٗ  الهفسٗغة الفحدلٗ  الفٕ عفسٗغ ِيقد  لذجم الهشغجد  بًٗهد علفغ  

نذدؿ ة االيجدػ بدلفحدلٗ  الهفسٗغة اإلجهدلٗة ِعغعحؼ ع ٓ القّٗص الهّجّصة يٕ الشغكة 

د يٕ َظٌ الضعاؿة أَهٗة الفشصٗص الصذٗخ ِالشدند ل فحدلٗ  الهذضصةط ِع ٗى يفدئي الفذ ٗ

 ِعه ٗة صًد القغاع اععحدػا  ع ٓ الهل ّند  الهًئهة.

عيّٖغ اإلطدع الهفدَٗهٕ ِئلقدو  (Parkhi,S.,et al, 2016)ٔاٌرٓكفد قناٌح 

 MICMACيظغة عدنة ع ٓ نذدؿ ة االيجدػط دٗا عـفشضم الضعاؿة نشغجد  عذ ٗد 

لفيّٖغ اإلطدع الهفدَٗهٕ لهذدؿ ة االيجدػ ِكظل  عذدِل الضعاؿة عيّٖغ يهّطج يُم 

نلّ د  نذدؿ ة االيجدػ ِالفلغ  ع ٓ عّجُد  ال ذا الهـفق  ٕ يٕ نجدل نذدؿ ة 

أو ًَدا عً ة َغنٗة بٗى اللّاند الهفًّعة الفٕ عم  ٔلك ذٕصهد انكناٌح انٗااليجدػ 

االيجدػط ِأَم نلّ د  عي ٗق نذدؿ ة االيجدػ َّ يّو  الفلغ  ع ُٗد كهلّ د  لهذدؿ ة

الصًدعة دٗا ٖغع ظ يّو الصًدعة بدلهلدٖٗغ الفٕ عهةد لُد الشغكد  ِٖذضص كظل  َٗحد 

عح فة الهًفجد  ِبضِعَد الهلدٖٗغ َِٗحد الفح فة عإ غ ع ٓ نضْ ددجة الهًظهد  ئلٓ 

ةدل ل هلدٖٗغ ِعّايغ ال ٗديد  عهةد أو االنف Micmacنذدؿ ة االيجدػط كظل  ٖ ٗى عذ ٗد الـ 

الهفسٗغا  الهـفق ة الفٕ عإ غ ع ٓ كد اللّاند السغْ ِيّو الصًدعة َِٗحد الفح فة 

ِالذدجة ئلٓ نذدؿ ة االيجدػ ك ُد نفسٗغا  نفغابية ِنضة الفًفٗظ ِاللدئض ع ٓ االؿفةهدع َٕ 

 نفسٗغا  عدبلة ِالّعٕ بهفُّم نذدؿ ة االيجدػ َّ نفسٗغ نـفقد.

نشحً  اؿفشضام الؿدلٗب (Andreiyu,S.,et al, 2016) ٔذُأند قناٌح 

الذضٖةة يٕ الهذدؿ ة اإلصاعٖة بدلهًش   يٕ ظد أؿ ّ  نذدؿ ة االيجدػ ِأؿ ّ  دـد  

دٗا عجغٔ الضعاؿة عذ ٗد نقدعية لُظٌ الؿدلٗب  (ABC)الفح فة ع ٓ أؿدؽ الًشدط 

ع ُد يٕ عه ٗة صًد القغاع نى   د الهضٖغٖىط ِعًظغ ئلٓ الشٗدعا  الههحًة لفحدن ُد ِعفد

أيٍ ٖهحى اؿفشًح الفقدعٖغ دّل الًفدئي الهدلٗة الهفص ة بدلًـ ة  ٔذٕصهد انكناٌح انٗ

ل هًفجد  بدؿفشضام أؿ ّ  نذدؿ ة االيجدػ أؿ ّعٗد  أِ شُغٖد  أِ عبد ؿًّٖد  ِلجد أَضا  
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نذدؿ ة االيجدػ بدؿفشضام عًدصغ  عذضٖض عبذٗة كد نًفي ِعذـٗى ِظٗفة الغ دبة ٖهحى صعم

أؿ ّ  نضسد دـد  الفح فة ع ٓ أؿدؽ الًشدط ِيٕ َظٌ الذدلة عفغاكم الفحدلٗ  الفشسٗ ٗة 

بذـب أيشية الهًشأة ِبدلفدلٕ عص خ عه ٗة دـد  الفح فة يٕ الهًشأة ِع دبة الفح فة أكةغ 

لعبدح ِالشـدئغ ِيقد  شفديٗةط ِكظل  عشٗغ الًفدئي ئلٓ أيٍ نى الهًئم اؿفشًح  دئهة ا

لؿ ّ  نذدؿ ة االيجدػ ند عًدصغ دـد  الفح فة ع ٓ أؿدؽ الًشدط ند الففصٗد لحد 

 عهٗد نغة كد عدم. 

عذ ٗد الهضاسد الفق ٗضٖة الهـفشضنة يٕ عقٗٗم  (7102ٔذُأند قناٌح اػثك انٍالو  

ٗب الهـفشضنة يٕ أصاو الّدضا  اإلصاعٖة الذحّنٗةط بٗدو أِجٍ القصّع ِالضل  يٕ الؿدل

عقٗٗم أصاو الّدضا  اإلصاعٖة الذحّنٗةط بٗدو نهٗؼا  اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ 

يٕ عقٗٗم أصاو الّدضا  اإلصاعٖة الذحّنٗة لغيد كفدوة ِػٖدصة يدع ٗة ع   الّدضا  ِأٖضد  

لذحّنٕ بٗدو ال غ االٖجدبٕ نى اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕ عقٗٗم الصاو ا

ِنضْ   ّل الّا د الله ٕ الؿفشضام َظا الهضسد يٕ عقٗٗم أصاو الُٗ ة القّنٗة ل فأنٗى 

 ٔذٕصهد انكناٌح انٗ:االجفهدعٕ ب ّعؿلٗض ِطل  نى سًل الضعاؿة الفي ٗقٗةط 

  ئو أؿدلٗب  ٗدؽ ِعقٗٗم الصاو الفق ٗضٖة الهـفشضنة ددلٗد  يٕ عقٗٗم أصاو الّدضا  اإلصاعٖة

ِنًُد ِدضا  الُٗ ة القّنٗة ل فأنٗى االجفهدعٕ  ٗغ يلدلة دٗا علفهض ع ٓ الذحّنٗةط 

 الهإشغا  الهدلٗة يقظ.

 .ٖجب السظ بدلؿدلٗب اإلؿفغاعٗجٗة الهلدصغة يٕ عقٗٗم الصاو 

  ئو أيظهة ِأؿدلٗب  ٗدؽ ِعقٗٗم الصاو الهدلٗة الهي قة بّدضا  الُٗ ة القّنٗة ل فأنٗى

 إشغا  أصاو ندلٗة نق ّلة لحًُد  ٗغ كديٗة.االجفهدعٕ ِالقدئهة ع ٓ ن

  عّجض عً ة عأ ٗغٖة ِاعع دطٍٗ  ّٖة بٗى اؿفشضام الهقدٖٗؾ الهدلٗة ِ ٗغ الهدلٗة لسصاو

 يٕ  ٗدؽ ِعقٗٗم الصاو.

  ٕعظُغ نضْ الذدجة ئلٓ اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕ عقٗٗم الصاو ي

أِ ذفٍ الضعاؿة بشقُٗد الًظغٔ ِالفي ٗقٕط الّدضا  اإلصاعٖة الذحّنٗة نى سًل ند 

دٗا ٖفّايق َظا الهضسد ند نإشغا  الصاو الهدلٗة الهي قة بف   الّدضا  نهد ٖإصٔ 

 ئلٓ ػٖدصة يدع ٗة الصاو بف   الّدضا .

الفحدند بٗى أؿ ّ  الفح فة ع ٓ أؿدؽ الًشدط  (7102ٔذُأند قناٌح اتهلٕ 

القٗدؽ الفحدلٗفٕط ِنى  م َضي  الضعاؿة ئلٓ عّ ٗخ  ِالهذدؿ ة عى اإليجدػ لؼٖدصة كفدوة

اإلطدع الل هٕ ِأؿ ّ  الهذدؿ ة عى اإليجدػ ِالفلغ  ع ٓ ط ٗلة الهفدَٗم الذضٖةة الفٕ 

ٔذٕصهد عـفشضم يٕ أؿ ّ  الفح فة ع ٓ أؿدؽ الًشدط ِأؿ ّ  الهذدؿ ة عى اإليجدػط 

ط ّٖاجٍ صلّبة يٕ اسفٗدع ِعذضٖض أو اؿفشضام أؿ ّ  الفح فة ع ٓ أؿدؽ الًشدانكناٌح انٗ 

الفح فة بصّعة ص ٗقة كهد ئو الفحدند بٗى أؿ ّبٕ الفح فة ع ٓ أؿدؽ الًشدط ِأؿ ّ  
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 الهذدؿ ة عى اإليجدػ ّٖيغ نل ّند  عح فٗة ؿ ٗهة ٖهحى االعفهدص ع ُٗد يٕ اعشدط القغاعا . 

الضني بًدو ئؿفغاعٗجٗة نفحدن ة عذقق  (7102كًا اٌرٓكفد قناٌح اانكٕيٙ  

ِالفحدند بٗى كد نى ؿٗجهد ؿفٍ ِنذدؿ ة االيجدػ ل غا  عيّٖغ نـفّْ جّصة الشضند  

الهصغيٗةط نهد ًٖلحؾ اٖجدبٗد  يٕ صعجة  ّة أصاو َظٌ الشضند  بدلشحد الظٔ ٖضهى 

اؿفهغاعٖة عٖدصة ال ً  يٕ الـّا الهذ ٕ نى ػاِٖة ِأٖضد  بهًذٍ يغصٍ صسّل الـّا 

 ّٖة نقدعية بهًديـٍٗط ِطل  نى سًل عّ ٗخ الفأَٗد الًظغٔ اللدلهٕ ِادفًل نغاكؼ 

ل هضسد الهفحدند الهقفغح ِعهد صعاؿة نٗضايٗة السف دع نضْ صًدٗة الهضسد الهقفغح 

: أو نًُجٗة ؿٗجهد ؿفٍ ال علف غ ٔذٕصهد انكناٌح انٗل في ٗق يٕ  يدو ال ًّا الـلّصٖةط 

َض  اؿفغاعٗجٕ ٖهحى الّصّل ئلٍٗ نى يقظ طغٖقة لفذـٗى نـفّْ جّصة الصاو ِئيهد 

سًل عذقٗق الفحدند بًُٗد ِبٗى ال غاني السغْ ل جّصةط ٖي ق أؿ ّ  نذدؿ ة االيجدػ يٕ 

الهجدال  الصًدعٗة صِو أو ٖذظٓ الهجدل الشضنٕ بًفؾ  ضع االَفهدمط ٖـدَم الهضسد 

 الهقفغح يٕ عذقٗق الًظغة الشهّلٗة يٕ عيّٖغ نـفّْ الجّصة.

 ذؽهٛم انكناٌاخ انٍاتمح ٔاظٓان انفعٕج انثؽصٛح:شانصاً: 

يٗهد ٖفل ق بدلضعاؿد  الفٕ عًدِل  صِع الهغاجد الضاس ٕ يٕ ئصاعة نشدطغ الصاو يٕ   -0

 القيدو الذحّنٕ:

  (ط 7302اعفق  اللضٖض نى الضعاؿد  )ئبغاَٗمط(Amanuddin,S., et al, 

. يٕ (Ali,A.,M., et al, 2012)ط (Alzeben,A., et al, 2013)ط  (2015

نذدِلة عقٗٗم كفدوة ِيدع ٗة الهغاجلة الضاس ٗة يٕ الّدضا  الذحّنٗة ِطل  ِصّال  

ئلٓ اللّاند الهإ غة يٕ عضعٗهُد لًععقدو بجّصعُد الهًُٗة. ِ ضن  بلض َظٌ 

 (Alzeben,A., et al,2013)(ط 7300(ط )الـٗضط7302الضعاؿد  )ئبغاَٗمط 

يٕ  ٗدؽ نـفّْ يدع ٗة ِظٗفة الهغاجلة الضاس ٗة عضة نإشغا  ٖهحى اؿفشضانُد 

 يٕ القيدو الذحّنٕ.

 (ط 7306ِاعفق  اللضٖض نى الضعاؿد  أٖضد  )الـجًٕٗط(Tutueanu,G., 2015) ط

ع ٓ أَهٗة  (Hoffman Mark,A.,2008)(ط 7300(ط )نذهضط 7302)عا ٕط

لقيدو صِع نًُة الهغاجلة الضاس ٗة ِالشدعجٗة يٕ ئصاعة نشدطغ الصاو يٕ ا

الذحّنٕط ِأو ًَدا  ضعة لضْ القيدو الذحّنٕ ع ٓ عي ٗق نفُّم ئصاعة الهشدطغ 

بغ م عضم ِجّص اعفدا نذضص ع ٓ نفُّم ئصاعة الهشدطغ يٕ القيدو الذحّنٕ 

 ِاسفًيٍ عى  يدو العهدل.

   ض  ضن  نجهّعة نى الضعاؿد ِ(Cristian,D.,2016)(ط 7302ط )عا ٕط

عضة يهدطج لفيّٖغ نفي  د  عفلٗد  (Turlea,E., et al,2009)(ط 7300) ًدمط 

صِع الهغاجلة الضاس ٗة يٕ ئصاعة نشدطغ الّدضا  الذحّنٗةط عى طغٖق الفلغ  
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ع ٓ الؿ د  ِاللّاند الهّلضة ل هشدطغ ِصّال  ئلٓ عذـٗى يدع ٗة نُدم اإلصاعة 

قغاع يٕ ِعًفٗظ االؿفجدبد  الهًئهة إلصاعة َظٌ الهشدطغط ِعذـٗى عه ٗة اعشدط ل

 ظد ظغِ  عضم الفأكض ِنى  م ئ دية  ٗهة ل هًظهة.

( صلًٗ  نٗضايٗد  ع ٓ أو جّصة أيشية الهغاجلة الضاس ٗة 7302كهد  ضن  صعاؿة ) ًٗمط -

 علف غ أدض آلٗد  الذّكهة يٕ نّاجُة ظدَغة الفـدص الهدلٕ. 

جدػ يٕ عيّٖغ يٗهد ٖفل ق بدلضعاؿد  الفٕ عًدِل  اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االي -7

 الصاو:

 (ط 7300(ط )الحّنٕط 7302اعفق  اللضٖض نى الضعاؿد  )ع ض الـًمط

(Hilmola,O.,P., et al, 2016)  ٕيٕ  صّع الهضاسد الفق ٗضٖة الهـفشضنة ي

عقٗٗم أصاو الّدضا  ِأو الؿدلٗب ال ذةٗة لهذدؿ ة االيجدػ ال عؼال كديٗة بصّعة 

 أيضد نى ال ضائد السغْ ل فيّٖغ.

 (ط7306ِ تتض اؿتتفشضن  صعاؿتتد  أستتغْ )ئؿتتهدعٗدط(Hilmola,O.,P., et al 

 طParkhi,S.,et al,2016)ط(Novak,P.,et al, 2016)ط (2016

)(Andreiyu,S.,et al,2016)ط ى نتتضسد الهذدؿتت ة 7302ط )بغ تّت ( الفحدنتتد بتٗت

عتتى اإليجتتدػ ِنتتضاسد أستتغْ نشتتفقة نتتى أؿتتدلٗب الهذدؿتت ة اإلصاعٖتتة اإلؿتتفغاعٗجٗة 

طج يُتم نلّ تد  نذدؿت ة  لفيّٖغ ٖغ يهّت اإلطدع الهفتدَٗهٕ لهذدؿت ة االيجتدػط عيّت

صة يٕت  ٖغ نـتفّْ الجّت االيجدػط عذـٗى أَضا  الهّاػيتد  الفشتسٗ ٗة ِالهدلٗتة ِعيّت

 ال ًّا.

 ( ئلتٓت أ تتغ عي ٗتتق نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى 7302ِ تتض عّصتت   صعاؿتتة )أبتّت عدهتتةط

 اعا  اإلصاعٖة.اإليجدػ يٕ عيّٖغ الفقدعٖغ الضاس ٗةط ِعغشٗض القغ

  مط ( ئلتٓت ئطتدع الؿتتفشضام نتتضسد الهذدؿتت ة 7302بًٗهتد عّصتت   صعاؿتتة )ع تض الـتًت

عى االيجدػ يٕ عقٗٗم أصاو الّدضا  الذحّنٗة اإلصاعٖة بتدلفي ٗق ع ٓت ِدتضا  الُٗ تة 

 القّنٗة ل فأنٗى االجفهدعٕ.

 ند ٖهٗؼ الضعاؿة الذدلٗة عى الضعاؿد  الـدبقة: -0

الـدبقة يفدئي َدنة يٕ نجدل نغاجلة ئصاعة نشدطغ الصاو يٕ القيدو دقق  الضعاؿد  

الذحّنٕط ِكظل  اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ بدلفحدند ند بلض أؿدلٗب الهذدؿ ة 

 اإلصاعٖة اإلؿفغاعٗجٗة السغْ يٕ عيّٖغ الصاو ِسضنة عه ٗة اعشدط القغاعا .

 َظا الهجدل َِٓ: ِع م طل  ياو ًَدا بلض الفجّا  ال ذةٗة يٕ

 نضْ عّايق نضسد الهذدؿ ة عى اإليجدػ ند سصدئص الّدضا  الذحّنٗة اال فصدصٖة. -

يٕ دضِص ع م ال ددةة ال عّجض صعاؿد  عًدِل  أ غ اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى اإليجدػ  -
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يٕ عيّٖغ صِع الهغاجد الضاس ٕ يٕ نغاجلة ئصاعة نشدطغ الصاو الذحّنٕط ِايلحدؽ 

ة جّصة الشضند  الذحّنٗة الهقضنة ل هّاطًٗى ِالذفدظ ع ٓ الهدل اللدم طل  ع ٓ ػٖدص

 ِعذقٗق الفًهٗة اال فصدصٖة ِاالجفهدعٗة الهـفُضية.

ط ق  الضعاؿة الذدلٗة ع ٓ شغكة القًدة لفّػٖد الحُغبدو بدإلؿهدعٗ ٗة كادضْ الُٗ د   -

 الفدبلة لّػاعة الحُغبدو ِاليد ة الهفجضصة.

 

 انمٍى انصانس

 انًهاظغ انكاـهٙ فٙ يهاظؼح اقانج يفاطه األقارقٔن 

 فٙ ل اع انفكياخ انؽكٕيٛح

و الهشتتدطغ ِئصاعاعُتتد يتٕت جهٗتتد  ّا  السٗتتغة اَفهدنتتد  نفؼاٖتتضا  بهّ تّت ض  الـتًت شتُت

و يتٕت أِ تتد  الػنتتد ط دٗتتا ٖتتفم عًتتدِل صِع  الهًظهتتد  ِٖتتؼصاص الفغكٗتتؼ ع تٓت َتتظا الهّ تّت

فدبلتتة الهشتتدطغط ِلقتتض انفتتض الجتتضل ئلتٓت صِع نج تتؾ اإلصاعة ِجهٗتتد الطتتغا  الستتغْ يتٕت ن

الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة يتتٕت ع تتت  الهًظهتتتد  سدصتتتة بلتتتضند أِعصٌ نلُتتتض الهتتتغاجلٗى التتتضاس ٗٗى 

م  (IIA 2011)النغٖحٕ  م الهغاجلتة الضاس ٗتة ِاعـتدو صِعَتد لٗشتهد عقٗٗت يٕت علغٖفٍت لهفُّت

شتدطغ العهتدلط الهشدطغ ِعي ٗتق ئجتغاوا  الذّكهتة بدلهًظهتد ط ِأو طلت  ٖشتهد جهٗتد ن

كهد ِ ل  الػنة اال فصدصٖة اللدلهٗة الفٕ نغ  بُد نلظم صِل اللتدلم ِنتى  تهًُد نصتغ 

م صِع  عد  الشدصتة بتاصاعة الهشتدطغ ِنًُتد عقٗٗت ل كةٗتغ نتى الهّ ّت عًند  االؿتففُدم دّت

 (.7300الهغاجلة الضاس ٗة يٕ ظد ئصاعة الهشدطغ )ؿهغةط

م ِلو الهغاجد الضاس ٕ َّ الششص الهًُ ٕ الهضع  الظٔ لضٍٖ الش غة الحديٗتة يٕت عقٗٗت

الهشدطغ ِعأ ٗغَد الهذفهد ع ٓ الشغكة ِعقٗٗم أجُؼة الغ دبة الهًفظة نى   د الشتغكة لشفتض 

ط دٗا ٖـدَم يٕت ئصاعة نشتدطغ الهشتغِو عتى طغٖتق لفت  (Ravi,J.,2014)َظٌ الهشدطغ 

فٕت عتإ غ ع ٓت أَتضا  ِعه ٗتد  يظغ اإلصاعة الل ٗدط ِلجًتة الهغاجلتة ئلٓت الهشتدطغ الُدنتة ال

اعص الهًظهتتة كهتتد أو لتٍت صِع اؿفشتتدعٔ يتٕت عقتتضٖم الؿتتدلٗب الهًئهتتة ل فس تتب ع تٓت َتتظٌ  ِنتّت

صة  ظم الغ دبٗتتة الهّجتّت ى التًت الهشتتدطغط ِعقتتضٖم االؿفشتتدعا  الفًٗتتة لتتاصاعة الل ٗتتد بُتتض  عذـتٗت

 .Stciokas,R.,et al, (2005))ِاالععقدو بحفدٖفُد

ذحّنٗة عّاجٍ بصفة نـفهغة نيدلب الهـتففٗضٖى نتى الشتضند  ِيظغا  لو الّدضا  ال

ص ع تٓت الفصتتغ  يتٕت  اللدنتتة بؼٖتتدصة الشتتفديٗةط ِص تتة الصاو ِ تتسظ الًفقتتد ط ِِ تتد القٗتّت

الهّاعصط ياو َظٌ الّدتضا  ِأيشتيفُد الهشف فتة نلغ تة صائهتد  لهجهّعتة نتى الهشتدطغط نهتد 

ع الفق ٗتضٔ ئلٓت صِع الهغاجلتة الضاس ٗتة ٖفي ب النغ عيّٖغ صِع الهغاجلتة الضاس ٗتة نتى التضِ

اله ًٗة ع ٓ أؿدؽ الهشدطغ ِطل  إلعيدو عأكٗض عى نضْ يدع ٗة يظتم الغ دبتة الضاس ٗتة ِنتضْ 

 (.7306يدع ٗة ِكفدوة أصاو ئصاعة الهشدطغ صاسد الهإؿـد  الذحّنٗة )الـجًٕٗط 
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دطغ الصاو ِلتظل  ؿّت  عفًتتدِل ال ددةتة صِع الهغاجتد التتضاس ٕ يٕت نغاجلتة ئصاعة نشتت

 يٕ  يدو الشضند  الذحّنٗة نى سًل الهذدِع الفدلٗة:

 ذمٛٛى اقانج انًفاطه فٙ ل اع انفكياخ انؽكٕيٛح: -0

 يفٕٓو انًفاطه ٔإَٔاػٓا: 0/0

الهشتتتدطغ َتتٕت نجهّعتتتة نتتتى الفُضٖتتتضا  ِالدتتتضاث ِالظتتتغِ  الفتتٕت عفلتتتغ  لُتتتد 

جدبٗتتة ٖجتتب ع تٓت الّدتتضة الّدتتضا  اال فصتتدصٖةط ِعًقـتتم ئلتٓت جتتدي ٗى الِل ٖهةتتد يتتغح اٖ

اؿفسًلُد ِالجديب ا٘سغ ٖهةد عُضٖضا  ؿ  ٗد  ٖلّا عذقٗتق أَتضا  الّدتضة اال فصتدصٖةط ِٖجتب 

ع تٓت الّدتتضة الفلدنتتد نتتد ع تت  الفُضٖتتضا  نتتى أجتتد عذقٗتتق أَتتضايُد الفتٕت عـتتلٓ ئلتٓت عذقٗقُتتد 

 (.7306)الـجًٕٗط 

الّدتضة ع تٓت عًفٗتتظ  ِعفّاجتض الهشتتدطغ يٕت جهٗتتد الّدتضا  ِعهةتتد َتتظٌ الهشتدطغ  تتضعة

 ؿٗدؿة اإلصاعةط ِٖهحى عصًٗ  َظٌ الهشدطغ ئلٓ:

الهشتتدطغ اإلؿتتفغاعٗجٗة: َِتٓت الفتٕت عتتإ غ ع تٓت الَتتضا  طّٖ تتة الجتتد ِنفّؿتتية  

(ط ًَِتدا أٖضتد  7332الجدط ِ ض عحّو نشدطغ ؿٗدؿٗة أِ اجفهدعٗة أِ ا فصدصٖة )الجًضٔط 

الهشتتدطغ الفشتتسٗ ٗة: َِتٓت ع تت  الهشتتدطغ الهغع يتتة بدليشتتية الفتٕت صاستتد الّدتتضة ِعشتتهد 

و لُتتد عتتأ ٗغ ع تٓت أَتتضا  الهإؿـتتةط ِٖهحتتى الهشتتدطغ الهدلٗتتة ِالهـتتفق  ٗة ال فتٕت ٖهحتتى أو ٖحتّت

اعص ال شتغٖةط نشتدطغ الستخ ِالهشتدطغ الهغع يتة  عقـٗم الهشدطغ الفشسٗ ٗة ئلٓت نشتدطغ الهّت

ل الهدلٗتتةط نشتتدطغ عّ تت  اللهتتد  بدلًفقتتد  اللدنتتة ِعشتتهد )نشتتدطغ ال تتغاع يتٕت الصتّت

ل بدليظهتتتةط الهشتتتدطغ الهدلٗتتتةط نشتتتدطغ االلفتتتؼام ) الفتتٕت عًشتتتأ نتتتى عتتتضم االلفتتتؼام ِاإلستتًت

 (.7306بدلقّايٗى(ط نشدطغ عحًّلّجٗد الهل ّند ( )الـجًٕٗط 

او الهشتدطغ الـتدبق طكغَتد َٕت عُضٖتضا  ٖهحتى أو ٖفلتغ   ِعغْ ال ددةة ئو كد أيّت

و أكةتغ عتأ ٗغا   لُد ع ٓ السص  يدو الشضند  الذحّنٗتة سدصتة الّدتضا  اال فصتدصٖة ِعحّت

 ع ٓ الصاو.

 انج انًفاطه:ياْٛح اق 0/7

َٕ يشدط ئصاعٔ ٖفضهى جهٗد الـٗدؿد  ِاإلجغاوا  الفٕت عضتلُد ئصاعة الهإؿـتد  

م الهشتدطغ الفٕت  ل اليشتية الفٕت عإصُٖتد لفذضٖتض ِعقٗٗت بُض  الـٗيغة ع ٓ الهشدطغ نتى سًت

ل  عفلغ  لُد الهإؿـةط ِعشفٗضُد ئلٓ نـتفّٖد  نق ّلتة ِالفلدنتد نلُتد ِعقتضٖم عأكٗتض نلقّت

 (.7306فذقٗق أَضا  الهإؿـة )الـجًٕٗط يٗهد ٖفل ق ب

( بأيُد نجهّعتة نتى اإلجتغاوا  ِالله ٗتد  الفٕت عـتفشضنُد 7303كهد عغيُد )دهدصط

ئصاعة الهًظهتة بُتتض  نّاجُتتة الفتتغح ِالفُضٖتتضا  ِنلغيتتة ا٘ تتدع الهفغع تتة ع ُٗتتدط كهتتد أيُتتد 

ظفٕ ا لهًظهتتة عفل تتق عه ٗتتة ٖتتفم عًفٗتتظَد نتتى   تتد نج تتؾ اإلصاعةط ِاإلصاعة ِ ٗتتغَم نتتى نتّت

يٗغ  تتهديد   بدلغ دبتتة الضاس ٗتتة ِعي ٗقدعُتتد يتٕت ئؿتتفغاعٗجٗة الهًظهتتة ِأعهدلُتتدط ِعصتتهم لفتّت
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يٗغ الفقتتدعٖغ  نلقّلتتة يٗهتتد ٖفل تتق بفذقٗتتق الَتتضا  يتٕت نجتتدال  يلدلٗتتة ِكفتتدوة الله ٗتتد ط عتّت

 الهدلٗةط ِااللفؼام بدلقّايٗى.

ِنـفهغة عًفظ بّاؿتية أو ئصاعة الهشدطغ َٕ عه ٗد  نًظهة  (Coso 2004)ِٖغْ 

او يفتظ  بّاؿتية نج تؾ اإلصاعة أِ اإلصاعة الل ٗتد أِ أٔ يتغص  اللدن ٗى بدلّدضة اال فصدصٖة ؿّت

أسغ لفي ٗق اؿفغاعٗجٗد  عتم ِ تلُدط كٕت عذتضص الدتضاث الهذفه تة الفٕت عتإ غ ع ٓت أَتضا  

يٗغ عأك ل ِكتظل  عّت ل الّدضة ِأو الهشتدطغ ٖتفم ئصاعاعُتد لفصت خ يٕت الهـتفّْ الهق ّت ٗتض نلقّت

 بانحديٗة عذقٗق الَضا  اإلؿفغاعٗجٗة ِالفشسٗ ٗة ِئعضاص الفقغٖغ.

و نتتد ؿتت ق عتتغْ ال ددةتتة أو علغٖتت  ئصاعة الهشتتدطغ َتٕت أؿتت ّ  نفحدنتتد  ِيتٕت  تّت

ل فلدنتتتد نتتتد الهشتتتدطغ الفتتٕت عّاجُتتٍت الهًظهتتتة عتتتى طغٖتتتق  ٗدنُتتتد بانتتتضاص نج تتتؾ اإلصاعة 

د يُٗتد نشتدطغ  ٗتدؽ الصاو الهتدلٕط نهتد  تض بدلهل ّند  عى َظٌ الهشدطغ ِكٗفٗة نّاجُفُد به

 ٖإصٔ ئلٓ عشفٗض دضِث الشـدئغ ِأ غَد الهدلٕ ئلٓ أصيٓ دض نهحى.

 ( أو عه ٗد  ئصاعة الهشدطغ عفهةد يٗهد ٖ ٕ:7300ِٖغْ )دـىط

  ّْال ٗ ة الضاس ٗة: َٕ الهذّع الغئٗـٕ لف ـفة ِئؿفغاعٗجٗة اإلصاعة يذّ الهشتدطغ ِنـتف

 لقٗم السً ٗة.الهشدطغ الهق ّلة ِا

  د الَضا : ٖفم عذضٖض الَتضا  الفٕت عـتلٓ الّدتضة اال فصتدصٖة لفذقٗقُتد   تد عذضٖتض ِ

الدضاث الفٕ ؿّ  عإ غ ع ٓ عذقٗقُدط ِعإكض ئصاعة الهشدطغ بأو الَضا  الفٕت عغ تب 

و نًـتقة نتد اعجدَُتد يذّت نـتفّْ  اإلصاعة يٕ عذقٗقُتد عفهشٓت نتد عؿتدلة الّدتضة ِعحّت

 هشدطغ.نق ّل نى ال

  عذضٖض الذضث: الدضاث الفٕ عإ غ ع ٓ الّدضة اال فصدصٖة ِعذضٖض الفتغح الهفددتة الفٕت

ٖهحى أو عـففٗض نًُتد الّدتضةط ِأستظ الفُضٖتضا  الهذفه تة يٕت االعف تدع عًتض عًفٗتظ بغيتدني 

 ئصاعة الهشدطغ.

  ِأ تغ عقضٖغ الهشدطغ: ٖفم عذضٖض ِعذ ٗتد الهشتدطغ الضاس ٗتة ِالشدعجٗتة الهذفهتد دتضِ ُد

ع   الهشدطغ ع ٓ عذقٗق أَضا  الّدضة إلصاعاعُد ِعشفٗض أ دعَتد الـت  ٗة ع ٓت أَتضا  

 الّدضة.

  نقدب ة الهشتدطغ: ٖتفم عذضٖتض ِعقتضٖغ الهشتدطغ الفٕت ٖذفهتد أو عّاجٍت الّدتضة اال فصتدصٖة

م  ِالؿ ّ  الظٔ ٖجب اؿفشضانٍ يٕ نقدب تة َتظٌ الهشتدطغ نتى الهُتدم الفٕت ٖجتب أو عقّت

 لهشدطغ.بُد ئصاعة ا

  اليشتتية الغ دبٗتتة: الـٗدؿتتد  ِاإلجتتغاوا  الفتٕت ٖتتفم ِ تتلُد لهقدب تتة الهشتتدطغ ِالفأكٗتتض

 ع ٓ يدع ٗفُد.

   الهل ّنتتد  ِاالعصتتدال : عذضٖتتض نتتضْ نًدؿتت ة الهل ّنتتد  الًدعجتتة عتتى يظتتم الهل ّنتتد

صاستتد الّدتتضة اال فصتتدصٖة ِالفتٕت عـتتدعض ئصاعة الهشتتدطغ ع تٓت القٗتتدم بهـتت ّلٗدعُد بحفتتدوة 
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ل ع ُٗتتد يتٕت  ايغ الهل ّنتتد  الهًئهتتة عتتى الهشتتدطغ الهذفه تتة ِالذصتّت ِيدع ٗتتةط لو عتّت

عّ ٗتت  نًدؿتتب ٖتتإصٔ ئلتٓت ػٖتتدصة نقتتضعة ئصاعة الهشتتدطغ ع تٓت عغعٗتتب الهشتتدطغ دـتتب 

 أِلّٖدعُد.

 .الهفدبلة: علض عه ٗة نفدبلة اليشية نى الله ٗد  الُدنة 

فذـٗى الهـتفهغ ِعذقٗتق عتضص نتى ِعلهد ئصاعة الهشدطغ ع ٓ ػٖدصة الفغح الهفددة ل 

ى عه ٗتتد   اعص اال فصتتدصٖة الهفددتتةط عذـتٗت ى يلدلٗتتة ِكفتتدوة اؿتتفشضام الهتّت الهًتتديد أَهُد:عذـتٗت

ض دتضِث الدتضاث الهفدج تةط عي ٗتق  الفشيٗظ االؿفغاعٗجٕ نًُد ِالفشيٗظ الفشسٗ ٕط عشفٗت

لقتغاعط الهشتدعكة يظدم الهـدئ ة الهذدؿ ٗة بيغٖقة أيضدط عذـٗى جّصة الهل ّنتد  لهفشتظٔ ا

 .(Aabo,T.,F.,et al, 2005) يٕ عذـٗى ِيُم ِئصعاا الهشدطغ.

 ِٖهحى أو ٖفم الفلدند ند الهشدطغ نى سًل:    

  و ل الشيتغ نتى   تد طتغ  أستغ ِعتدصة نتد عحّت الًقد: نى سًل ِؿدئد عـدعض ع ٓ   ّت

 عى طغٖق اللقّص أِ الّ دٖة الهدلٗة.

 ٕعإصٔ ئلٓ دضِث سيغ ند. الفجًب: نذدِلة عجًب الًشدطد  الف 

 .الفق ٗص: ِٖشهد طغ د  ل فق ٗد نى دضة الشـدئغ الًدعجة 

 .الق ّل:   ّل الشـدئغ عًض دضِ ُد 

 ِنهد ؿ ق ٖهحى ل  ددةة اؿفشًح ند ٖ ٕ عى سصدئص عه ٗة ئصاعة الهشدطغ:

 أيُد عه ٗة ئؿفغاعٗجٗة ٖهحى أو عي ق ع ٓ جهٗد الهـفّٖد  اإلصاعٖة صاسد الهًشأة. -

ل لهج تؾ اإلصاعة عتى نتضْ  ٖجب - أو عحّو عه ٗة نـفهغة لفلهد ع ٓ عّيٗغ عأكٗتض نلقّت

عذقٗق الَضا  يٕ  ّو الدضاث الجَّغٖة الهإ غة ع ٓ الهًشأةط ِنتضْ  تضععُد ع ٓت 

 عذهد الهشدطغ.

 يفٕٓو اقانج انًفاطه فٙ ل اع انفكياخ انؽكٕيٛح: 0/2

الهدلٗتتة ِالفشتتسٗ ٗة ِالقديّيٗتتة عّاجتٍت الّدتتضا  الذحّنٗتتة اللضٖتتض نتتى الهشتتدطغ نًُتتد 

و نتتى الهإؿـتتد   ِالهل ّندعٗتةط لتتظل  ٖـتتف ؼم النتتغ ئيشتدو ئصاعة ل هشتتدطغ يتٕت نةتتد َتظا الًتّت

(ط ِٖفي ب عي ٗق ئصاعة الهشدطغ يٕ الّدتضا  الذحّنٗتة نجهّعتة نتى 7300)ع ض الًدصغط

و ئصاعة الهشتتدطغ يلدلتتة لفشتتجٗد االبفحتتدع َتٓت )ا ة دفتٓت عحتّت لـتتجًٕٗط الهفي  تتد  الؿدؿتٗت

7306:) 

  ظفٗى ع تٓت ع تتم بشتتحد ِا تتخ بـٗدؿتتد  ئصاعة الهشتتدطغ ِيّائتتض و جهٗتتد الهتّت أو ٖحتّت

 اإلصاعة الفلدلة ل هشدطغ.

   صعم اإلصاعة الل ٗد إلصاعة الهشدطغط بذٗا عحّو جتؼو نتى عه ٗتد  اإلصاعة يٕت الّدتضا

 الذحّنٗة.
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 .ْعقٗٗم ئصاعة الهشدطغ الهغع ية بدللهد ند نًظهد  أسغ 

 يٗغ ا يٗغ االعصتتدل عتّت او نذتتضصة أِ ع تٓت ييتتدا ِاؿتتد يتٕت الّدتتضةط كتتظل  عتّت لهـتتدئ ة ؿتّت

 الحديٕ.

  م لجًتتة م ئصاعة الهشتتدطغ نتتد نفُتّت  Cosoٖجتتب أو علهتتد الهإؿـتتد  ع تٓت صنتتي نفُتّت

 إلصاعة الهشدطغ بضال  نى اؿفشضانٍ نًفغصا  كهغشض ل في ٗق.

 ى عي ٗتق أؿتغو ٖجب أو ٖلهد الهغاجلّو الضاس ّٗو ع ٓ ئٖجدص يتغح نذتضصة عهحتى نت

 لله ٗة ئصاعة الهشدطغ.

 ِعفهةد صلّبد  ئصاعة الهشدطغ يٕ الّدضا  الذحّنٗة يٗهد ٖ ٕ: 

اعص ع ٓت أؿتدؽ  الذدجة ئلٓ عل ٗم ئصاعة الهشدطغط اللق د  الـٗدؿٗة الهغع ية بفشصٗص الهّت

ِالفقًٗتتة الهشتتدطغط يقتتص الففحٗتتغ االؿتتفغاعٗجٕ يٗهتتد ٖفل تتق بتتاصاعة الهشتتدطغط القضتتدٖد الفًٗتتة 

ق ِالهشتتدعكة.  م عه ٗتتة ئصاعة الهشتتدطغ   تتد عذضٖتتض الهشتتدطغط عذتتضٖد  الفًـتٗت الهغع يتتة بفًظتٗت

 (.7303(ط )َدشمط7306)الـجًٕٗط

لتتظل  ٖجتتب اللهتتد ع تٓت ئٖجتتدص أؿتتدلٗب جضٖتتضة عهحتتى الهغاجتتد التتضاس ٕ نتتى نغاجلتتة 

 عه ٗد  ئصاعة الهشدطغ بض ة شضٖضة.

ّنٕ عى  ٗغٌ نى القيدعد  نى دٗا كّيُتد ِعشف   ئصاعة الهشدطغ يٕ القيدو الذح

نٕ ٖتغع ظ ُِٖتفم بدلجديتب الفشتسٗ ٕ ل هشتدطغ  م يٕت القيتدو الذحّت أكةغ علقٗضا  لو َظا الهفُّت

ؾ بدلجديتتتب الهتتتدلٕ لُتتتد دٗتتتا ُٖتتتفم بدلـٗدؿتتتة ِالفشتتتغٖد ِالفل ٗهتتتد  ِأؿتتت ّ  عًفٗتتتظَد  ِلتتٗت

(Hofmann,2008). 

ى ئصاعة7300ِعًدِلتتت  صعاؿتتتة )نذهتتتضط الهشتتتدطغ يتتٕت  يتتتدو العهتتتدل  ( نقدعيتتتة بتتٗت

 ِالقيدو الذحّنٕ كهد ٖ ٕ:

فؾ الهشتتدطغ الفتٕت ٖفلتتغ  لُتتد القيتتدو  - نٕ لتًت ط ٗلتتة الهشتتدطغ: ٖفلتتغ  القيتتدو الذحتّت

الشتتتدح َِتتٓت الهشتتتدطغ اإلؿتتتفغاعٗجٗةط ِالفجدعٖتتتة ِالفشتتتسٗ ٗة ِالفحًّلّجٗتتتة ِالهدلٗتتتة 

 الهشدطغ الهفضاس ة ل ّكدلة.ِالفًظٗهٗةط ِنشدطغ االلفؼام ِكظل  نشدطغ نـفّْ الّكدلةط 

ل  - نٕ بتضِع يغٖتض يٕت ئصاعة الهشتدطغ نتى سًت أؿ د  نّاجُة الهشدطغ: ٖقّم القيدو الذحّت

 عه ٍ ع ٓ ئصاعة ِدهدٖة الهجفهد  ض الهشدطغ ِالحّاعث الفٕ ٖفلغ  لُد. 

نٕ لضٍٖت نغِيتة أ تد يٕت عذضٖتض الهشتدطغ  - الهغِية يٕت نّاجُتة الهشتدطغ: ئو القيتدو الذحّت

ؿٗفم اعشدط ئجغاوا  ِ دئٗة بشتأيُدط كهتد أو الذحّنتة َٕت الهـت ّلة الِلٓت ِالسٗتغة  الفٕ

دعٗةط كهتد  اعث الي ٗلٗتة ِالصًت عى االؿفلضاص لهّاجُة ِنلدلجة العهتدل اإلعَدبٗتة ِالحّت

 أيُد نـ ّلة أندم الجهُّع عى القغاعا  االؿفةهدعٖة.

هشتتدطغ الفتتٕ عُتتضص الهغاجلتتة ِعش تتص ال ددةتتة نهتتد ؿتت ق ئلتتٓ أو ًَتتدا اللضٖتتض نتتى ال  

 الذحّنٗة عفهةد يٕ:
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 .عضم عي ٗق ن ضأ نذدؿ ة الهـ ّلٗة عى الصاو ع ٓ أجُؼة الغ دبة الهدلٗة 

  ٕن ال عّجض نلدٖٗغ عذحم الههدعؿة الله ٗة لّظٗفتة الهغاجلتة الضاس ٗتة يٕت القيتدو الذحّت

م نهد ٖفقتض َتظٌ الّظٗفتة يلدلٗفُتدط ِيٕت َتظا الصتضص يتاو ئصاعة الهشتدطغ  َٕت الهلًٗتة بفقٗٗت

 الهشدطغ يٕ القيدو الذحّنٕ بُض  الـٗيغة ع ُٗد ِعشفٗضُد ئلٓ نـفّٖد  نق ّلة.

 ( 233يٕ ئطدع الفّجٍ يذّ الذحّنة االلحفغِيٗة يٕ نصغط ِط قد  ل هلٗدع الضِلٕ ع تم )

بلًّاو عقٗٗم الهشدطغ ِالغ دبة الضاس ٗةط  ض عًفي الهشدطغ نى  صّع أيشية عشتسٗد يظتم 

ظمط عتضم الهل  ّند  االلحفغِيٗة نةد عضم عيّٖغ ِصٗدية ال غيدنيط عضم صعتم بتغاني الًت

عّايغ الّؿدئد النًٗة لًظدم الهل ّند  االلحفغِيٕط ِ ض عؼٖض الهشدطغ نى ادفهدل ِجّص 

ةط أِ  أيشية بُد عض ٗد يٕ عي ٗقد  نذضصةط ِيٕ  ّاعض بٗديد  نذتضصةط أِ ن فتد  عئٗـٗت

 يٕ أيشية عشسٗد نذضصة.

 ضم ِجّص ئعشدصا  عهحى الهغاجد الذحّنٕ نتى عفُتم اليظهتة الهذدؿت ٗة القدئهتة ع ٓت ع

 نـفّٖد  نفقضنة نى عحًّلّجٗد الهل ّند .

   ٖغ آلٗتتد الفسٗٗتتغ الهـتتفهغ يتٕت ال تتغاني الهـتتفشضنة يتٕت الذحّنتتة االلحفغِيٗتتة ِنتتى عيتّت

 الهغاجد الذحّنٕ.

 يكـم انًهاظؼح انكاـهٛح انًثُٛح ػهٗ انًفاطه: -7

 يفٕٓو يكـم انًهاظؼح انكاـهٛح انًثُٛح ػهٗ انًفاطه: 0|7

م الّؿتدئد الفٕت عـتفشضنُد الهًشتأة يٕت عه ٗتة عذضٖتض ِئصاعة  ٖشٗغ َظا الهتضسد ئلٓت عقٗٗت

ة بشتحد جٗتضط ِنتى  تم يايٍت الهتضسد  الفُضٖضا  الغئٗـٗة الفٕ عإ غ ع ٓ عذقٗق أَضايُد الغئٗـٗت

عه ٗة ئصاعة الهشتدطغ صاستد الهًشتأة علهتد كهتد الظٔ ٖقضم لاصاعة عأكٗض نـفقد بشصّح )أو 

َتتّت نشيتتتظ ِنفّ تتتدط كفدٖتتتة ِيلدلٗتتتة عصِص اليلتتتدل ِاالؿتتتفجدبد  الفتتٕت  دنتتت  بُتتتد اإلصاعة 

ض الهشتتدطغ لهـتتفّْ نغ تٕت ل هًشتتأة ِلهج تتؾ  لهّاجُتتة الهشتتدطغ(ط ِطلتت  نتتى أجتتد عشفتٗت

 (.7306ئصاعاعُد )عّالط

الهجتدال  الهلدصتغة ل هغاجلتة  ( أو َظا الهضسد َّ أدتض7300ِٖغْ )ع ض الًدصغط 

الضاس ٗة الفٕ ع غػ أَهٗة َظا الضِع يٕ ئصاعة الهشدطغ ِعأ ٗغ طلت  ع ٓت ئ تدية  ٗهتة ل هًشتأةط 

دٗا ٖ تضأ َتظا الهتضسد بتدلفغكٗؼ ع ٓت أَتضا  الهإؿـتةط ِالهشتدطغ الفٕت عتإ غ يُٗتد ِنتى  تم 

    الهشدطغ.يذص يظم الغ دبة الضاس ٗةط ِبٗدو نضْ نًئهة َظٌ الًظم لهّاجُة ع

( أو الهغاجلتتة الضاس ٗتتة اله ًٗتتة ع تٓت الهشتتدطغ َتٕت أدتتض أصِا  7302كهتتد ٖتتغْ ) تتدلٕط     

ل عغكٗتتؼ  اإلصاعة اإلؿتتفغاعٗجٗة لٔ نًشتتأة أعهتتدل عُتتض  ئلتٓت ئ تتدية  ٗهتتةط ِطلتت  نتتى ستًت

أعهتتدل الهغاجلتتة الضاس ٗتتة ع تٓت اكفشتتد  الهشتتدطغ الفتٕت عفلتتغ  لُتتد َتتظٌ الهًشتت     تتد 

د   ِ ّعُدط ِاللهد ل َتظٌ الهشتدطغ ِعقتضٖم ا فغادتد  ِعّصٗت ٖى عؤٖتة شتدن ة دّت ع ٓ عحّت

الفلدند نلُد عًض ِ ّعُد ِعذضٖض اإلجغاوا  الغ دبٗة الًػنتة لسطتغا  الهـت ّلة عتى ئصاعة 
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الهشدطغ ِأسٗغا  عّيٗغ عأكٗض نلقّل لهج تؾ اإلصاعة ِلجًتة الهغاجلتة عتى يدع ٗتة عًفٗتظ ئطتدع 

 نغا  ة ئصاعة الهشدطغ.

لٕطِعففت ( ِالفتٕت أشتدع  ئلتٓت أو الهغاجلتتة الضاس ٗتتة 7302ق ال ددةتتة نتتد صعاؿتة )نفتّت

بهفُّنُتتد الذتتضٖا نتتى أَتتم أصِا  اإلصاعة الل ٗتتد يتٕت عذقٗتتق الغ دبتتة اإلصاعٖتتة ع تٓت أيشتتية 

عا  الفغكٗتؼ ع ٓت ئصاعة الهشتدطغ ِالفٕت أصت ذ   الهًشأةط ِكدو نى أَم نظتدَغ َتظٌ الفيّت

 ٖة الهًشأة. غِعة ن ذة ِعًصغ نُم الؿفهغاع

م الهغاجلتة الضاس ٗتة اله ًٗتة ع ٓت الهشتدطغ  ِيٕ  ّو ند ؿت ق عتغْ ال ددةتة أو نفُّت

َّ الهفُّم الظٔ ٖهةد عيّع ل هغاجلة الضاس ٗتة الهّجُتة يذّت الهـتفق د ِطلت  لفقتضٖم  تهدو 

ئلٓ اإلصاعة نى سًل عّيٗغ عأكٗض عى يدع ٗة ئصاعة الهشدطغ صاستد الهإؿـتةط ِطلت  ل ذتض نتى 

 اإلسفد د  الفٕ عفلغ  لُد نًش   العهدل بصفة عدنة.

كتتظل  يتتاو ًَتتدا عتتضة عّانتتد عتتإ غ ع تٓت صِع الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت عه ٗتتة ئصاعة 

الهشدطغ أال َِٓ ط ٗلتة يشتدط الهًظهتةط دجتم الهًشتأةط ِدجتم ئصاعة الهًشتأةط كهتد أو ًَتدا 

ع ٓت أؿتدؽ الهشتدطغ أال َِٓت عضص نى الهقّند  الفٕ ٖقّم ع ُٗتد نتضسد الهغاجلتة الضاس ٗتة 

)الفُتتم الجٗتتض ل هغادتتد ِعه ٗتتد  ئصاعة الهشتتدطغط الفُتتم الجٗتتض لتتسصِا  ِالؿتتدلٗب الفتٕت ٖتتفم 

 االعفهدص ع ُٗد يٕ ئصاعة الهشدطغط الفهفد بهُدعا  الهغاجلة الضاس ٗة الؿدؿٗة(.

 األَش ح انرٙ ذمٕو تٓا انًهاظؼح انكاـهٛح انًثُٛح ػهٗ انًفاطه: 7/7

نلُض الهتغاجلٗى التضاس ٗى يٕت أنغٖحتد بدلفلتدِو نتد نلُتض الهتغاجلٗى التضاس ٗٗى   ض  دم

بايج فغا ِاٖغلًضا باصضاع عّجٍٗ دّل صِع الهغاجلة الضاس ٗة يٕ أيشية ئصاعة الهشتدطغ ع ٓت 

نـفّٖد  ط قد  لهـتفّْ نـت ّلٗة الهغاجلتة الضاس ٗتة  0نـفّْ الّدضة كحدط ِعم عقـٗهُد ئلٓ 

 (.7306ط أال َِٕ: )الـجًٕٗ

 أصِاع ٖذظغ ع ٓ الهغاجلة الضاس ٗة القٗدم بُد: -

ِ د نـفّْ الهشدطغ يٕ دضِص الغ  ة الهًظهةط عًفٗظ االؿفجدبد  ل هشدطغ يٗدبتة عتى 

اإلصاعةط اعشدط  غاعا  لهّاجُة الهشدطغط عذهد الهـت ّلٗة عتى ئصاعة الهشتدطغط عغعٗتب 

 ئصاعة الهشدطغ.عًفٗظ عه ٗد  ئصاعة الهشدطغط ِالفذحم يٕ  هديد  

 أصِاع الهغاجلة الضاس ٗة بدؿفشضام الضهديد  )الضِع االؿفشدعٔ(: -

عـُٗد عه ٗة عذضٖض ِعقٗٗم الهشدطغط صعتم عه ٗتة ئعتضاص الفقتدعٖغ عتى الهشتدطغط عتضعٖب 

ٖغ ئطتتتدع ئصاعة  اإلصاعة ِنـتتتدعضعُد يتتٕت ئجتتتغاوا  االؿتتتفجدبة ل هشتتتدطغط دهدٖتتتة ِعيتتّت

ٖغ ئؿتفغاع ٗجٗة ئصاعة الهشتدطغ الفٕت علفهتض ع ُٗتد اإلصاعةط ِعأٖٗتض الهشدطغ ل هًظهةط عيّت

 ئيشدو ئصاعة الهشدطغ ل هًظهة.

 أصِاع الهغاجلة الضاس ٗة يٗهد ٖفل ق باصاعة الهشدطغ )الضِع الفأكٗضٔ(: -

م الهشتتدطغ بشتتحد  ئعيتتدو عأكٗتتض عتتى عه ٗتتد  ئصاعة الهشتتدطغط ئعيتتدو عأكٗتتض بتتأو عقٗتٗت
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ةط ِنغاجلتة  صذٗخط عقٗٗم عه ٗد  ئصاعة الهشدطغط عقٗٗم الفقتدعٖغ عتى الهشتدطغ الغئٗـٗت

 ئصاعة الهشدطغ الغئٗـٗة.

( يٕت أَهٗتة التضِع االؿفشتدعٔ ل هغاجلتة الضاس ٗتة يٕت 7302ِعففق ال ددةة ند عأٔ )نفّلٕط

ى ِعلتضٖد ئصاعة  ئصاعة الهشدطغ ِالتظٔ ٖفضتهى )الهذديظتة ع ٓت ئطتدع ئصاعة الهشتدطغط عذـٗت

ى الهشدطغط الضيدو عى ع ًٕ عه ٗت ة ئصاعة الهشتدطغ يٕت الهًشتأةط عقتضٖم نقفغدتد  بشتأو عذـٗت

عه ٗة ئصاعة الهشتدطغ ئلٓت نج تؾ اإلصاعةط عقتضٖم عقغٖتغ نّدتض عتى ئصاعة الهشتدطغط ِعتضعٖب 

 اإلصاعة ع ٓ نّاجُة الهشدطغ(.

الط  ( أو ًَتتدا عٗتّت  لهتتضسد الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت عه ٗتتة ئصاعة 7306ِٖتتغْ )عتّت

 الهشدطغ ِعفهةد يٕ:

 اؿفٗلد  ِيُم نفدَٗم الهشدطغ بـُّلة ِِ ّح. صلّبة 

 .اعفهدص الهغاجلٗى لله ٗة عقغٖغ الهشدطغ عفي ب نلغية ص ٗقة أِ بغاني جدَؼة 

 .عضم ِجّص الّ   الحديٕ لله ٗة الفشيٗظط ِكظل  أصِا  الفشيٗظ 

   ٖلفقتتتض نلظتتتم أعضتتتدو الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة أو عه ٗدعُتتتد نذتتتضِصة ال عذفتتتدج ئلتتٓت أصِا

 عشيٗظ.

 و التتتضاس ّٗو أو الهغاجلتتتة الهدلٗتتتة ِنغاجلتتتة االلفتتتؼام ال عفًدؿتتتب نتتتد ٖتتتغ ْ الهغاجلتتّت

 الهشدطغ.

 .عضم عّايغ ئلؼام  ديّيٕ بضغِعة نهدعؿة الهغاجلة الضاس ٗة لهغاجلة ِعقٗٗم الهشدطغ 

  عضم اؿفٗلد  اإلصاعة لهفي  د  الهغاجلتة الضاس ٗتة ع ٓت أؿتدؽ الهشتدطغط ِبدلفتدلٕ عتضم

 عغا نـددة ل ـدم الهغاجلة ل لهد بذغٖة. 

ٗ  نـت ّلٗد  الهتغاجلٗى التضاس ٗٗى ِنُتدنُم  لظل  يأيٍ يٕ  ّو ند ؿت ق ٖهحتى عصًت

 أ ـدم:ئطدع نضسد الهغاجلة الضاس ٗة اله ًٗة ع ٓ الهشدطغ ئلٓ  ً ة  يٕ

ل عقتضٖم الهـتدعضا  لهًشت   العهتدل يٕت  -0 القـم الِل ئصاعة الهشدطغ: ِطل  نى سًت

 الفلغ  ع ٓ الهشدطغ ِعقٗٗهُد ِِ د الهًُة يٕ نقضنة ئصاعة الهشدطغ.

القـم الةديٕ الغ دبتة: دٗتا عف ًٓت ئصاعة ِنتضٖغٖى الشتغكة عه ٗتة الغ دبتة الضاس ٗتة نتد  -7

ٗهتتتد ٖفل تتتق بدلله ٗتتتد  الفشتتتسٗ ٗة ِالفقتتتدعٖغ الهدلٗتتتة الفأكٗتتتض عتتتى عذقٗتتتق الَتتتضا  ي

 ِاالنفةدل ل فشغٖلد .

َغٔ ل هغاجلتتة الضاس ٗتتة َتّت نـتتدعضة  -0 القـتتم الةدلتتا الذّكهتتة: دٗتتا أو التتضِع الجتّت

ل عقتتضٖم  اإلصاعة ِلجًتتة نغاجلفُتتد يتٕت عذقٗتتق نـتت ّلٗدعُد ِأَتتضايُد ِطلتت  نتتى ستًت

ل الـتتجً  الهدلٗتتة ل هًظهتتةط ِبتتظل   يُتٕت عـتتدعض الهًظهتتد  يتٕت اإلعشتتدصا  دتّت

 عذـٗى ِعقٗٗم عه ٗة الذّكهة.

 أْى انًؼاٚٛه انًُٓٛح انًهذث ح تكٔن انًهاظغ انكاـهٙ فٙ اقانج انًفاطه: 7/2
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و 7332 ض أكض نلُض الهغاجلتة الضاس ٗتة يٕت عتدم  ع ٓت أو الهتغاجلٗى التضاس ٗٗى ٖ ل ّت

الفأكٗضٖتة ئلٓت الفًفٗتظٖٗىط ِيٕت صِعا  عئٗـٗد  يٕ ئصاعة الهشدطغ ِعقضٖم االؿفشدعا  ِالشتضند  

الهقدم الِل ٖغْ الهلُض أو صِع الهغاجلة الضاس ٗة يٕت ئصاعة الهشتدطغ ع ٓت نـتفّْ الهًشتأة 

ا صِعا  يٕت ئجتغاوا  ئصاعة الهشتدطغط ِيٕت َتظا الصتضص  َّ عّجٍٗ الهغاجلٗى التضاس ٗٗى لٗ ل ّت

: ة ل هغاجتد التضاس ٕ َٕت ق ِالهـت ّلٗة عتى  ٖظكغ الهلُض أو اليشية العبلتة الغئٗـٗت )الفًـٗت

ٖغ ئطتتدع ئصاعة الهشتتدطغ ع تٓت نـتتفّْ  أيشتتية ئصاعة الهشتتدطغ ع تٓت نـتتفّْ الهًشتتأةط عيتّت

ٗد الفلتغ  ع ُٗتدط الهـت ّلٗة عتى صعتم نج تؾ  م الهشتدطغ ِعـُت الهًشأة ِالذفتدظ ع ُٗتدط عقٗٗت

 .(Vida ,A., 2015)اإلصاعة لفيّٖغ ئؿفغاعٗجٗة ئصاعة الهشدطغ( .

دٖٗغ الهًُٗة الهغع ية بضِع الهغاجتد التضاس ٕ يٕت ئصاعة الهشتدطغ ِ ض ؿدَه  َظٌ الهل

يٕ عيّٖغ ِظٗفة الهغاجلة الضاس ٗةط دٗتا أشتدع  ئلٓت صِعَتد الفأكٗتضٔ ِاالؿفشتدعٔ التظٔ 

عٗفُد  ٖـدَم بشحد يلدل يٕ ئصاعة الهشدطغ بشغط ِجّص  هديد  لذهدٖتة اؿتفقًلُد ِنّ ّت

 ِعفضهى:

 (:7100يؼٓك انًهاظؼٍٛ انكاـهٍٛٛ اًٌهج  ( انًؼاٚٛه انكٔنٛح انصاقنج ػ0ٍا

 ( الشدح بدلفشيٗظ ئلٓ أيٍ ٖجب ع ٓ نضٖغ الهغاجلتة الضاس ٗتة أو 7303أشدع الهلٗدع )

ٖضتد الشيتتظ الشدصتتة بدلهشتتدطغ لفذضٖتتض أِلّٖتد  يشتتدط الهغاجلتتةط ِأيتٍت ٖجتتب أو علتتض 

ة ع ت م الهشتدطغ ِالفٕت عتفم نتغة كتد ؿًت ٓ ال تدط سية يشدط الهغاجلة الضاس ٗة ع ٓ عقٗٗت

ًِٖ سٕ ع ٓ نضٖغ الهغاجلة أو ًٖظغ ئلٓ أنغ   ّل االؿفشدعا  يٕت َتظا الهجتدل بُتض  

 عذـٗى ئصاعة الهشدطغ ِٖجب أو عشهد الشية العهدل االؿفشدعٖة الهؼند القٗدم بُد.

 ( الشدح بي ٗلة اللهد ِ ض أشدع الهلٗدع ئلٓ أيٍت ٖجتب أو ٖشتهد يشتدط 7033الهلٗدع )

ى ئصاعة الهشتتدطغ ِالغ دبتتة ِعه ٗتتد  الهغاجلتتة الضاس ٗتتة  م ِالهـتتدَهة يتٕت عذـتٗت الفقٗتٗت

 الذّكهة بدؿفشضام نًُي نًظم.

 ( م الهشتتدطغ ِ تتض أشتتدع الهلٗتتدع ئلتٓت أيتٍت ًٖ ستٕت أو ٖـتتدعض 7003الهلٗتتدع ( الشتتدح بفقٗتٗت

م الفلتغ  ل هشتدطغ الجَّغٖتةط  يشدط الهغاجلة الضاس ٗة بدلهًشأة يٕ طغٖقة عذضٖض ِعقٗٗت

ى ِئصاعة ا  –لهشتتدطغ ِأيظهتتة الغ دبتتة َِتتظٌ الشتتضند  كهتتد ٖ تٕت )ستتضند  الفأكٗتتض ِعذـتٗت

م يلدلٗتتة ئصاعة نشتتدطغ الهًشتتأة(ط  دٗتتا ٖجتتب أو عشتتهد الهغاجلتتة الضاس ٗتتة نفدبلتتة ِعقٗتٗت

دٗا ٖجب ع ٓ الهغاجلٗى عًض عقضٖهُم االؿفشتدعا   تغِعة  –)سضند  االؿفشدعا  

 فشدعٖة(.نغاجلة الهشدطغ بيغٖقة عففق ند أَضا  العهدل االؿ

 

 CoSo :(Coso, 2013)اصكاناخ نعُح ( 7)

أصتتضع  ال جًتتة ئطتتدع نفحدنتتد إلصاعة الهشتتدطغ أشتتدع  يٗتٍت ئلتٓت أو صِع الهتتغاجلٗى 

َغٔط ِٖفهةتد يٕت نـتدعضة اإلصاعة ِلجًتة  الضاس ٗى يٕ ئصاعة الهشتدطغ َّت صِع أؿدؿٕت ِجّت
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ى كفتدوة  ة بفذـٗت م الفقغٖتغ ِالفّصٗت ل يذتص ِعقٗٗت ِيدع ٗتة عه ٗتد  ئصاعة الهغاجلة نتى سًت

 الهشدطغ الهشف فةطِئو علؼٖؼ ئصاعة الهشدطغ ٖحّو نى سًل أعبلة نجدال :

)نًد شة ي ـفة ئصاعة الهشدطغ ِعشفٗضُدط يُتم نهدعؿتد  ئصاعة الهشتدطغط نغاجلتة الهشتدطغ 

 الهّجّصة ِعً فُد بفشفٗض الهشدطغط عذضٖض نلظم الهشدطغ الجَّغٖة ِكٗفٗة نّاجُفُد(.

 (:7102: اغانٙ   Sarbanes – Oxleyلإٌَ ( 0)

م اإلصاعة ل غ دبتة الضاس ٗتة  232يٕت الفقتغة ع تم  – Soxِ ض عضهى  تديّو  او عقٗٗت بلًّت

ظم الغ دبتة الضاس ٗتة ِئصتضاع  عأكٗضا  ع ٓ  غِعة الفؼام الهغاجلة الضاس ٗة بدلفقٗٗم الهـتفهغ لًت

 ًشأة.عقدعٖغ عى يلدلٗفُد بُض  عجًب الهشدطغ الفٕ عّاجٍ اله

ِيٕ  ّو ند ؿ ق عغْ ال ددةة أو ًَدا عضة عًدصغ أؿدؿٗة ٖهحتى أو عذقتق الحفتدوة 

 لضِع الهغاجد الضاس ٕ يٕ عه ٗد  ئصاعة الهشدطغ ِعفهةد يٕ:

  عذضٖض أِلّٖد  الهشدطغ الًدعجة عى ئؿفغاعٗجٗة الهًظهةط ِكتظل  نـتفّْ الهشتدطغ

 الهق ّلة.

 فشفٗض الهشدطغ عًض طل  الهـفّْ.عصهٗم ِؿدئد ل ذض نى الهشدطغ ِعي ٗقُد ل 

 .الفقٗٗم الضِعٔ ل هشدطغ نى سًل الغ دبة الهـفهغة لسيشية 

  عيتتد عقتتدعٖغ صِعٖتتة لهج تتؾ اإلصاعة ِاإلصاعة الل ٗتتد بًفتتدئي عه ٗتتد  ئصاعة الهشتتدطغ

 ِئطًو الهـدَهٗى ع ٓ الهشدطغ ِاؿفغاعٗجٗدعُد ِالغ دبة ع ُٗد.

 ًدٗد  الفٕ عحفتد لُتد االؿتفقًلط ِدتق نهدعؿتة عهفد لجًة الهغاجلة الضاس ٗة بدلص

 صِعَد الغ دبٕ.

 .ٕالفلدِو بٗى الهغاجد الضاس ٕ ِالشدعج 

 اٌرفكاو انًهاظؼح انكاـهٛح فٙ اقانج يفاطه األقار فٙ ل اع انفكياخ انؽكٕيٛح: -2

 انًهاظؼح انكاـهٛح فٙ انٕؼكاخ انؽكٕيٛح: 2/0

ض بلٗض ِلتم عحتى نجتغص نغاجلتة ندلٗتة ظُغ  الهغاجلة يٕ الهًظهد  الذحّنٗة نًظ أن

ال  بد كدي  طا  نـ ّلٗة أِؿد لفذقٗق الغشتض اال فصتدصٔ يٕت دـتى ئصاعة الههف حتد  ِالنّت

ة  اللدنةط ِعً د أَهٗة الهغاجلة الضاس ٗتة نتى الّظٗفتة الغ دبٗتة لتاصاعةط َِٓت جتؼو نحهتد لقّت

نٕط ِعًصتتغا  َدنتتد  لحفتتدوة اإلصاعة الهدلٗتتة يتٕت الّدتتضا  الذحّنٗتتة بشتتقُٗد اال فصتتدصٔ ِالشتتض

نة ِشتتفديٗة الًظتتدم اإلصاعٔ ِالهتتدلٕط ِآلٗتتة لًععقتتدو  ِيدع ٗتتة آلٗتتد  الغ دبتتة الضاس ٗتتة ِؿتًت

ح اال فصتتدصٔ  صة نهدعؿتتة نًظّنتتة الذّكهتتة ِعذقٗتتق كفدٖتتة االيضتت دط ِعلؼٖتتؼ اإلصتًت بجتّت

ٗتة عفلٗتد صِعَتد ِػٖدصة الغيدَٗة الهجفهلة ِالفًهٗة الهـفضانةط ِعغعب ع ٓ اعـدو ييد ُد أَه

صة آلٗتتد  الغ دبتتة الضاس ٗتتة ِالفدعتتد يتٕت نهدعؿتتة نًظّنتتة الذّكهتتة  الهتتإ غ يتٕت االععقتتدو بجتّت

ٖم ئصاعة الهشتتدطغ ِئ تتدية  ٗهتتة  ِعذقٗتتق نصتتضا ٗة ِشتتفديٗة الفقتتدعٖغ الهدلٗتتة ِالغ دبٗتتةط ِعقتّت

 (.7302ل ّدضا  الذحّنٗة ِنًد السخ ِالشضاو اإلصاعٔ ِ  ظ ِعضيٗة الفـدص )ئبغاَٗمط 
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ِٖلتتغ  نلُتتض الهتتغاجلٗى التتضاس ٗٗى النغٖحتٕت الهغاجلتتة الضاس ٗتتة الذحّنٗتتة بأيُتتد: 

(Hmtreasury, 2011) ط(Enofe,A.,O., et al, 2013) 

عٕ نصتتهم إل تتدية  ٗهتتة ئلتٓت عه ٗتتد  الهًظهتتة  يشتتدط عأكٗتتضٔ ِاؿفشتتدعٔ نـتتفقد ِنّ تّت

ًُدط ِعـتتدعض الهغاجلتة الضاس ٗتتة الهًظهتة يتٕت عذقٗتتق أَتضايُد نتت ل ئع تتدو أؿتت ّ  ِعذـٗت ى سًت

ى يلدلٗتتة ئصاعة الهشتتدطغ ِالغ دبتتة ِعه ٗتتد  الذّكهتتةط ِعفهةتتد  م ِعذـتٗت ظم لفقٗتٗت نًُجتٕت نتًت

 أيّاو الهغاجلة الضاس ٗة الذحّنٗة يٕ:

نٕ –)الهغاجلتتة الهدلٗتتة لسيشتتية الذحّنٗتتة  نغاجلتتة كفتتدوة ِيلدلٗتتة  –نغاجلتتة الصاو الذحتّت

 اإليفدا الذحّنٕ(.

فلغٖ  الذضٖا الظٔ ع ًفٍ نلدٖٗغ الهغاجلتة الضاس ٗتة الذحّنٗتة ِعغْ ال ددةة أو َظا ال

ال  نتى الفغكٗتؼ ع ٓت الهـتدولة  ض  عذّت نٕ شُت ٖلًٕ أو الهغاجلتة الضاس ٗتة يٕت القيتدو الذحّت

عى الهد ٕ لفذـٗى الًفتدئي الهـتفق  ٗةط ِطلت  لهـتدعضة الهتغاجلٗى ع ٓت اللهتد بشتحد أكةتغ 

نٕ َتّت الشتتشص الهًُتٕت الهتتضع  التتظٔ لضٖتٍت كفتتدوة ِيدع ٗتتةط ِأو الهغاجتتد التتضاس ٕ الذ حتّت

الش غة الحديٗة لفقٗٗم الهشدطغ ِعأ ٗغَد الهذفهد ع ٓ الهًشأة ِعقٗٗم أجُؼة الغ دبتة الهًفتظة نتى 

   د الشغكة لشفض ع   الهشدطغ.

 فؼانٛح ٔظٛفح انًهاظؼح انكاـهٛح فٙ انٕؼكاخ انؽكٕيٛح: 2/7

ٖهحتتى علغٖتت  يلدلٗتتة ِظٗفتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت الّدتتضا  الذحّنٗتتة بأيُتتد  تتضعة  

عة يتتتتتٕت الذحّنتتتتتتة الهذ ٗتتتتتتة  الهغاجتتتتتتد التتتتتتضاس ٕ ع تتتتتٓت عذقٗتتتتتتق الَتتتتتتضا  الهّ تتتتتّت

(Badara,M.,S.,etal,2013). 

ل الهإشتتغا  الفدلٗتتة: )عتتضص  ِٖهحتتى  ٗتتدؽ يلدلٗتتة ِظٗفتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتتة نتتى ستًت

د  الهق ّلتتة نتتى  د  الفتٕت عتتم عًفٗتتظَدط عتتضص الي  تتد  الفّصتٗت   تتد اإلصاعة الل ٗتتدط عتتضص الفّصتٗت

الهقضنة نى   د اإلصاعة إلجغاو نغاجلتد  نلًٗتةط عأٔ الجُتد  الشد تلة ل هغاجلتةط اعفهتدص 

 (.7300الهغاجد الضاس ٕ ع ٓ عهد الهغاجد الضاس ٕ()الـٗضط

دم الهغاجلتة الضاس ٗتة كهد أو ًَدا عضص نى البلدص الؿدؿٗة الفٕ عإ غ ع ٓت يلدلٗتة يظت

 (.7300َِٕ: )الـٗضط 

 ًِٖفي نًُد عدند كفدوة الهغاجلٗى الضاس ٗٗى. يكـالخ انُظاو: -

ى الهغاجتد  انؼًهٛاخ انرشغٛهٛح: - ق بٗت ًِٖفي عًُد عدند جّصة أصاو الهغاجلة الضاس ٗتةط الفًـٗت

 الضاس ٕ ِالشدعجٕ.

 د.ًِٖفي عًُد عدند صعم اإلصاعة الل ٗ يفهظاخ انُظاو: -

ِعغْ ال ددةة أو ًَدا يفتدئي  تض عظُتغ نتى عتضم يلدلٗتة ِظٗفتة الهغاجلتة الضاس ٗتة يٕت 

ظ الفلتدل  عتضم القتضعة ع ٓت اعشتدط  –الّدضا  الذحّنٗة ِعفهةتد يٕ:)عتضم القتضعة ع ٓت الفشيٗت

عتتضم كفتتدوة الهل ّنتتد   –يقتتض الهصتتضا ٗة أنتتدم الهإؿـتتد  الفهّٖ ٗتتة  - تتغاعا  ندلٗتتة يلدلتتة  
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ّلط عضم القضعة ع ٓت االعفهتدص ع ٓت أٔ بٗتدو نتدلٕ يٕت الهد ٕت أِ الذد تغط الهفل قة بدلص

ع االدفٗتتتدلط عتتتضم االنفةتتتدل  صتتتلّبة ئجتتتغاو الغ دبتتتة ع تتٓت الله ٗتتتد  الهدلٗتتتةط ئنحديٗتتتة ظُتتّت

 ل هفي  د  القديّيٗة.

نٕ ئلتتٓت أو يشتتتدط  ِ تتتض أشتتتدع  نلتتتدٖٗغ الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة الهفل قتتتة بتتتدلصاو الذحتتّت

و كتتت و ِيلتتدل ئطا عتتتم عذقٗتتق ا٘عتتٕت )ئبتتغاَٗمطالهغاجلتتة الضاس ٗتتتة ٖ (:)الفذتتتضٖا 7302حتّت

ص صلٗتتتد ل هغاجلتتتة ِدغٖتتتة  ظٗفٕط ِجتتّت ح الهـتتتدع التتّت عٗة ِِ تتّت ِاالؿتتتفقًل ِالهّ تتّت

ِصغادة الفقدعٖغط عذـٗى اإليصتدح ِالهـتدولة ِالشتفديٗة ِالههدعؿتد  السً ٗتة ِالهًُٗتةط 

صة الهشغجتتد  ِأسٗتتغا   ى جتّت صة  ئصاعة يلدلتتة ل هشتتدطغط عذـتٗت ٖم ِ ٗتتدؽ جتّت الهـتتدَهة يتٕت عقتّت

 الصاو ِعضعٗم اعشدط القغاعا (.

صة ِظٗفتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت  ًَِتتدا بلتتض الهلتتدٖٗغ الفتٕت عتتغع ظ بفلدلٗتتة ِجتّت

 .HMtreasury)(ط 7302(ط )ئبتتتغاَٗمط 7300الّدتتتضا  الذحّنٗتتتة عفهةتتتد يتتٕت )دـتتتىط

2011): 

ٖغ )بغيدني عأكٗض ِعذـٗى الجّصة(: ٖجب  0033الهلٗدع  - ع ٓ نضٖغ الهغاجلة الضاس ٗتة عيّت

ِالهذديظة ع ٓ بغيدني لفأكٗض ِعذـٗى الجّصة بذٗا ٖسيٓ كديتة جّايتب يشتدط الهغاجلتة 

 الضاس ٗة.

)ئصاعة يشتتدط الهغاجلتتة الضاس ٗتتة(: ٖجتتب ع تٓت نتتضٖغ الهغاجلتتة الضاس ٗتتة أو  7333الهلٗتتدع  -

 دية ل هًظهة.ٖضٖغ يشدط الهغاجلة الضاس ٗة بفلدلٗة لضهدو عذقٗق  ٗهة نض

عٗة( دٗتتتا أِج تتت  نلتتتدٖٗغ الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة  0033الهلٗتتتدع  - )االؿتتتفقًلٗة ِالهّ تتّت

 الذحّنٗة أو ٖحّو الهغاجد الضاس ٕ يٕ الّدضا  الذحّنٗة نـفقً .

ايغ  0703الهلٗدع  - )الهُتدعة( عإكتض نلتدٖٗغ الهغاجلتة الضاس ٗتة الذحّنٗتة ع ٓت  تغِعة عّت

الهلٗتتدع  -ط ٗلتتة اللهتتد 7033الهلٗتتدع  -الهغاجتتد التتضاس ٕ  الحفتتدوة الهًُٗتتة الًػنتتة يتٕت

ظ نُتتدم الهغاجلتتة الضاس ٗتتة  7733  -عًفٗتتظ نُتتدم الهغاجلتتة الضاس ٗتتة  7033الهلٗتتدع -عشيتٗت

د الًفتتدئي  7233الهلٗتتدع  ل  7633الهلٗتتدع  -نفدبلتتة الفقتتضم  7533الهلٗتتدع  -عّصتٗت   تّت

 اإلصاعة الل ٗد ل هشدطغ.

ط ِ تض أِ تخ الفقغٖتغ الصتدصع  عتى نلُتتض الهتغاجلٗى التضاس ٗٗى أو ًَتدا  ً تة سيتّت

صيدعٗة ني ّبة لضهدو يلدلٗة عه ٗة ئصاعة الهشتدطغ يٕت الهًشتأةط عهةتد اإلصاعة الفشتسٗ ٗة الفٕت 

عفذهد الهـ ّلٗة عتى ئصاعة الهشتدطغ ِالذفتدظ ع ٓت َٗحتد يلتدل ل غ دبتة الضاس ٗتة ستظ التضيدو 

ِئصاعة الهشتدطغ الفٕت عشتغ  ع ٓت الشتظ الِلط الِلط ِٖهةد الشظ الةديٕ ِظتدئ  االلفتؼام 

عٗد  ئلتٓت الطتتغا   ِٖهةتتد الشتتظ الةدلتتا الهغاجلتتة الضاس ٗتتة الفتٕت عقتتضم عأكٗتتضا  نـتتفقً  ِنّ تّت

الهـ ّلٗى عى الذّكهة )نج ؾ اإلصاعة ِلجدو الهغاجلة( بشأو يلدلٗتة عه ٗتة ئصاعة الهشتدطغ 

 ِالذّكهة ِالغ دبة.
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ال عّجض نلدٖٗغ نًُٗة عذحم الههدعؿة الله ٗتة لّظٗفتة  ِٖهحى القّل أيٍ ددلٗد  يٕ نصغ

الهغاجلة الضاس ٗة يٕ القيدو الذحّنٕط ِلحى نتد ّٖجتض َّت بلتض القتغاعا  ِالفل ٗهتد  نتى 

ِػاعة الهدلٗة عفضهى اإلجغاوا  الشدصة بفًفٗظ الًظدم الهذدؿ ٕ الذحّنٕط نهتد ٖفقتض ِظٗفتة 

   الحفدوة ِالفدع ٗة يٕ الصاو.الهغاجلة الضاس ٗة يٕ القيدو الذحّنٕ نقّند

 أًْٛح ظٕقج انًهاظؼح انكاـهٛح فٙ انٕؼكاخ انؽكٕيٛح: 2/2

ع  عً تتد أَهٗتتة الهغاجلتتة الضاس ٗتتة نتتى الّظٗفتتة الغ دبٗتتة لتتاصاعة عفتتأ غ بأَتتضايُد ِعفيتّت

ٖم كٗفٗتة نهدعؿتد  اإلصاعة الفًفٗظٖتة ٘لٗتد   بفيّعَد ِعهةتد أصاة ئصاعٖتة يلدلتة عهحًُتد نتى عقّت

بتتة ِعهتتضَد بدلهل ّنتتد  بصتتفة نـتتفهغة عتتى نتتضْ الض تتة يتٕت أؿتتدلٗ ُد الهف لتتة ِالحفتتدوة الغ د

ِالفدع ٗة الفٕ ٖفم بُد  ٗدؽ جّصة الصاو ِالًظدم الهذدؿ ٕ كهإشتغ الصتضا ِشتفديٗة الفقتدعٖغ 

الهدلٗتتة ِالغ دبٗتتةط ِ تتض يشتتأ  يتٕت الّدتتضا  الذحّنٗتتة لح تتغ دجهُتتد ِعشتتلب أيشتتيفُد نهتتد 

ذقٗق الغ دبة الفلدلتة ع ٓت جهٗتد اليشتية ِنتضْ الذدجتة الذفهٗتة ل ذتض ٖصلب ع ٓ اإلصاعة ع

نى السخ ِالشضاو اإلصاعٔ ِنفدبلة نضْ االلفؼام بدلقّايٗى ِدـى اؿفسًل الههف حتد  اللدنتة 

د لاٖتتتغاصا  ِيدع ٗتتتة  ِكفدٖتتتة ِيدع ٗتتتة االيجتتتدػ ل  تتتغاني ِالغشتتتض اال فصتتتدصٔ يتتٕت الفذصتتٗت

غاجلة الضاس ٗتة عهةتد دجتغ الؿتدؽ يٕت عتضعٗم نًظّنتة الصغ  نى االعفهدصا ط كهد أو اله

الذّكهةط كهد أيُد عهةد ئيظاع ن حغ ل جًة الهغاجلة ِالفٕت ع فت  يظغَتد ئلٓت أٔ يقتدط  تل  

ل  أِ نشتتحً  يتٕت آلٗتتد  َٗحتتد الغ دبتتةط كهتتد ٖلف تتغ الهغاجتتد التتضاس ٕ أصتتد َتتدم نتتى أصتّت

غ عتى كفدوعُتد ِيدع ٗفُتتد.)ئبغاَٗمط الّدتضا  الذحّنٗتة ِٖتفم االعفهتدص ع ٍٗت يتٕت ئعتضاص الفقتدعٖ

7302.) 

أو الهغاجلة الضاس ٗة يٕت القيتدو  (IIA,2014)ط (Nicole,V.,et al,2013)ِٖغْ 

نٕ بشتتحد عتتدم عقتتضم عؤٖتتة ِا تتذة ِئؿتتفغاعٗجٗة يلدلتتة عهحتتى نتتى عهتتق القتتضعة ع تٓت  الذحتّت

صة الصاوط ِعذقٗتتق االيضتت دط  الفذ ٗتتد الهتتدلٕ ِالهذدؿتت ٕ ِئٖجتتدص نلتتضال  ل ذحتتم ع تٓت جتّت

عة ٖهحًُتد  يٗغ  تضعا  ندلٗتة نفيّت نتى  ٗتدؽ اإلصاعٔ ِالهدلٕ ِالغشض اال فصدصٔط ِكتظل  عّت

صة الصاو بشتحد أكةتغ اٖجدبٗتةط نهتد ٖتإصٔ ئلٓت ص تة يٕت الفذتص الشتدند ِنهدعؿتة  ِعقّٖم جّت

نٕ  صة الصاو الذحّت الش  الهًُٕت لهًتد الستخ ِالشتضاوط ِ ت ظ ِعضيٗتة الفـتدص ِاالععقتدو بجّت

 ِأسٗغا  ئ فدو الهصضا ٗة ع ٓ الفقدعٖغ.

ع الذتتدلٕ يتٕت الّدتتضا  الذحّنٗتتة  ل أو الهًظتّت ٖفضتتخ نتتى سًلتٍت ئسفتتدا ِٖهحتتى القتّت

ص اللضٖتتتض نتتتى الهلّ تتتد  الفتتٕت عّاجُُتتتد نًُتتتد يقتتتضاو االؿتتتفقًل  الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة لّجتتّت

ِالهّ ّعٗة ِايشفد  جّصة بغاني الفأَٗد الهًُٕط نهد ٖفغعب ع ٍٗ  ل  كفتدوة ِيدع ٗتة 

ى صِع اإلصاعا   جّصة الصاو الهًُٕط ِٖهحى إلصاعة الهشدطغ الهـدَهة بشحد ك ٗتغ يٕت عذـٗت

و نتى  يٗغ نجهّت ل عّت صاسد الّدضا  الذحّنٗة دٗا عّيغ  تهدو لفجًتب الهشتدطغ نتى سًت

اإلجتتغاوا  الفتٕت عذتتض نتتى سيّععُتتدط ِعشتتجد االبفحتتدع صاستتد الّدتتضا  الؿتتفسًل الفتتغح 
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 الهفددة.

ِلظل  ياو الهغاجلة الضاس ٗة اله ًٗة ع ٓ الهشدطغ يٕ الّدتضا  الذحّنٗتة َٕت أؿتدؽ 

لة ِعغشٗض اإليفدا اللدم ِالهذديظة ع ٓ الهدل اللتدمط أٔ أيُتد جتؼو نحهتد الغ دبة الضاس ٗة الفلد

 لاصاعة الهدلٗة ِأصاة لًععقدو بجّصة الصاو الذحّنٕ.  

ير هثتتتاخ انتتتكٔن االٌتتترهاذٛعٙ نهًهاظتتتغ انتتتكاـهٙ فتتٙت يهاظؼتتتح اقانج يفتتتاطه األقار  2/2

 انؽكٕيٙ:

نٕ ِعصتتذٗخ علف تتغ الهغاجلتتة الضاس ٗتتة أصاة ئؿتتفغاعٗجٗة يتٕت دّكهتتة  القيتتدو الذحتّت

اإلصاعة الهدلٗة يٕ اللضٖض نى التضِل الًدنٗتةط دٗتا عتإ غ طغٖقتة ئصاعة الهًظهتة ل هشتدطغ ع ٓت 

أؿتت ّ  عقتتضٖهُد لشتتضندعُدط ِ تتض طدلتتب الحةٗتتغِو بضتتغِعة ع ًتٕت نفشتتظ القتتغاع يتٕت القيتتدو 

نٕ أدتتضث الههدعؿتتد  يتٕت الغ دبتتة الضاس ٗتتة الهي قتتة يتٕت  يتتدو العهتتدل ِاللهتتد ع تٓت  الذحتّت

نٕط ِٖفّ تت  صِع الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت عه ٗتتة ئصاعة  عي ٗقُتتد يتٕت الًظتتدم اإلصاعٔ الذحتّت

الهشتتدطغ يتٕت  يتتدو الشتتضند  الذحّنٗتتة ع تٓت ِ تتلُد الفًظٗهتٕت ِالتتظٔ ٖفتتأ غ بتتضِعٌ بذجتتم 

لحؾ ع تٓت كتتد نتى الهغاجلتتة الضاس ٗتتة ِنتتضاسد عقتتضٖم  نٕ بهتد ٖتًت ِصعجتة علقٗتتض القيتتدو الذحتّت

 (.7300ذهضط الشضند  الذحّنٗة )ن

م بُتد لفذقٗتق الحفتدوة  ِلل ٍ نى أَم الصِاع الفٕ ًٖ سٕ ع ٓت الهغاجلتة الضاس ٗتة أو عقّت

ِالفدع ٗة يٕ ئصاعة الهشدطغ يٕ َظا القيدو ِالظٔ ٖفهٗؼ عتى  ٗتغٌ نتى القيدعتد  نتى دٗتا 

ط ٗلة اليشية ِال غاني الفٕت ًٖفتظَد أِ نتى دٗتا ط ٗلتة الهشغجتد  ِالهًتفي الًُتدئٕ التظٔ 

ط أِ نتتى دٗتتا الهـتتففٗضٖى نتتى ستتضند  َتتظا القيتتدو ِ ٗغَتتد نتتى الشصتتدئصط َِتتظٌ ٖق ضنتٍت

 الصِاع عفهةد يٗهد ٖ ٕ:

صة الصاوط ِعذقٗتتق االيضتت دط الهتتدلٕ ِاإلصاعٔط  -0 يٗغ أؿتتدلٗب ِأصِا  ل ذحتتم ع تٓت جتّت عتّت

 ِعضيٗة الفـدصط ِئ فدو الهصضا ٗة ع ٓ الفقدعٖغ ِالهذديظةط ع ٓ الهدل اللدم.

صة يلدلٗتد  آلٗتد  الغ دبتة ئ دية  -7 ٖم جّت  ٗهة ل ّدضة ِنـدعضعُد ع ٓ عذقٗتق أَتضايُدط ِعقّت

 الضاس ٗةط ِالذض نى كدية الهشدطغ.

ال  ئلتٓت الفدع ٗتتة يتٕت  -0 نغاجلتتة اليشتتية الفتٕت عذفتتدج ئلتٓت نغاجلتتة نـتتفهغةط ِطلتت  ِصتّت

 الغ دبة االؿف د ٗة ِالّ دئٗة الفٕ عهحى نى اعشدط اإلجغاوا  الفصذٗذٗة.

( أو أؿدلٗب  ٗدؽ ِعقٗٗم أصاو الّدضا  اإلصاعٖتة الذحّنٗتة 7302ْ )ع ض الـًمط ِٖغ

عا  الذضٖةتتة ل ٗ تتة ِسصتتدئص  الفتٕت عـتتفًض ع تٓت الهذدؿتت ة الفق ٗضٖتتة  ٗتتغ نًئهتتة يتٕت الفيتّت

ِالَضا  اإلؿفغاعٗجٗة لف ت  الّدتضا ط ِالفٕت صيلت  ع ت  الّدتضا  ئلٓت ال ذتا عتى أؿتدلٗب 

م ن فحغة لقٗدؽ ِعقٗٗم الصا و بُدط ِ تض علتضص  الًهتدطج ِالؿتدلٗب الهـتفشضنة يٕت  ٗتدؽ ِعقٗٗت

م ص ٗتتتق ٖفّايتتتق نتتتد الَتتتضا   ل ئلتتٓت  ٗتتتدؽ ِعقٗتتٗت نٕ يتتٕت نذتتتدِال  ل ّصتتّت الصاو الذحتتّت

 –نذدؿت ة الهـت ّلٗة  -ِالشصدئص الههٗؼة لُظا القيدو الذّٗٔ نى  تهًُد الهّاػيتة اللدنتة
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 ٕ.أؿ ّ  القٗدؽ الهغجل –بيد ة الصاو الهفّاػو 

ِنهد ؿ ق عغْ ال ددةة أيٍت ٖجتب عغكٗتؼ االَفهتدم نتى جديتب الهغاجلتة الضاس ٗتة ع ٓت 

نشدطغ الصاو دٗا عغكؼ نغاجلتة الصاو ع ٓت جتدي ٕ الحفتدوة ِالفلدلٗتة لشيتظ اإليفتداط كهتد 

عة  م أصاو الّدتضا  الذحّنٗتة ل فأكتض نتى أو أعهتدلُم عتم أصاؤَتد بصّت عُفم نغاجلتة الصاو بفقٗٗت

عتتضة نقّنتد  الػنتتة لهًُتة الهغاجلتتة الضاس ٗتة لله ٗتتة نغاجلتة ئصاعة نشتتدطغ  ؿت ٗهةط ًَِتدا

 الصاو الذحّنٕ عفهةد يٕ:

 .ِجّص يظدم نفحدند ل غ دبة ِئصاعة الهشدطغ ِالذّايؼ ِالجؼاوا  يٕ َظا الشأو 

  عّايغ الؿتدؽ القتديّيٕ لفتضعٗم نفي  تد  يدع ٗتة ِدتضا  الهغاجلتة الضاس ٗتة يٕت القيتدو

 الذحّنٕ.

 ّص سيظ يلدلة لفًهٗة الهّاعص ال شغٖة.ِج 

نٕ لٗـت  نـت ّلٗة  ِعغْ ال ددةتة ئو نـت ّلٗة ئصاعة نشتدطغ الصاو يٕت القيتدو الذحّت

ى بتتتاصاعة  يغصٖتتة عقتتتد ع تتٓت عتتتدعق الهغاجتتتد التتتضاس ٕ يقتتظ أِ  ٗتتتغٌ نتتتى الشتتتشدح الهلًٗتتٗت

ايغ نتت د ٖ تٕت الهشتتدطغط ِئيهتتد َتٕت نـتت ّلٗة نشتتفغكة ل هـتتفّٖد  اإلصاعٖتتة كديتتةط ِعفي تتب عتّت

 بدلًـ ة ل هغاجد الضاس ٕ:

  و لتتضْ الهغاجتتد التتضاس ٕ نلغيتتة ِصعاٖتتة كدن تتة بهتتد ٖلًٗتٍت ئصاعة ِ ٗتتدؽ الهشتتدطغط ٖحتّت

ِاالَفهدم بدلهشدطغ طا  ال غ الح ٗغ الفٕ ٖجب اطًو اإلصاعة الل ٗد ع ُٗتد ن دشتغة صِو 

 عأسٗغ.

  عه ٗتتتة  ٗتتتدؽ ٖـتتتفشضم الهغاجتتتد التتتضاس ٕ الصِا  ِالّؿتتتدئد الذضٖةتتتة ِالّا تتتذة يتتٕت

 الهشدطغ.

  ٕم التتظاع ؾ بغيتتدني ل هغاجلتتة الضاس ٗتتة نفضتتهًد  آلٗتتة الفقٗتٗت م الهغاجتتد التتضاس ٕ بفأؿتٗت ٖقتّت

 ل غ دبةط ِالظٔ ٖلض نفُّند  دضٖةد  يٕ نجدل الغ دبة ِالهشدطغ.

و نتتد ؿتت ق ٖهحتتى عًتتدِل صِع الهغاجتتد التتضاس ٕ يتٕت نغاجلتتة ئصاعة نشتتدطغ  ِيتٕت  تّت

 دط الفدلٗة:الصاو الذحّنٕ نى سًل الًق

 يهاظؼح األقار انؽكٕيٙ:  -أ

عٕ إلصاعة الهًظهتتة  نٕ بأيُتتد اسف تتدع نـتتفقد ِنّ تّت علتتغ  نغاجلتتة الصاو الذحتّت

ل نتد ئطا كديت  الُٗ تة ِبغانجُتد  تض أصٖتغ   ِبغانجُد أِ ِظدئفُد ل غا  عحّٖى الغأٔ دّت

ٖ غ اال فصتدص بشحد ا فصدصٔ ِك وط ِأو كفدوة اإلجغاوا  الضاس ٗة عـدعض يٕت علؼٖتؼ ِعيّت

ِالحفدوة ِالفدع ٗة ِكظل  ا فغاح الّؿدئد الفٕ ٖفم نى سًلُد عذـٗى الههدعؿد  اإلصاعٖتة بهتد 

يتٕت طلتت  ع دبتتة الصاوط ِكهتتد عقفصتتغ الغ دبتتة يتٕت الّدتتضا  الذحّنٗتتة ع تٓت الغ دبتتة الهدلٗتتة 

ال ائخط ِأو النّت ايٗى ِال ّت الذحّنٗتة  ِالهذدؿ ٗة ِالفٕ ٖفم نى سًلُد الفأكض نتى عي ٗتق القّت

خ نتتضْ كفتتدوة اإلصاعة يتٕت   تتض أيفقتت  يتٕت ال تتغا  الهشصصتتة لُتتد صِو أو عهفتتض لفّ تٗت
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اؿفسًل الهّاعص بشحد ا فصدصٔ ِعذقٗق الَضا  بأ د الفحتدلٗ ط ِعذقٗتق اللدئتض النةتد نتى 

ِعاو اإليفداط ِيظغا  لؼٖدصة اإليفدا الذحّنٕ ِػٖتدصة الع تدو االجفهدعٗتة اله قتدة ع ٓت عتدعق 

م الّدتت اعص ِكتتد طلتت  ٖفي تتب أو عقتّت ضا  الذحّنٗتتة ِاللجتتؼ يتٕت الهّاػيتتة ِنذضِصٖتتة الهتّت

د بداليفقتتدل ئلتٓت الغ دبتتة الشتتدن ة أِ نتتد ٖـتتهٓ ع دبتتة الصاو أِ  ٖغ يفـتُت الجُتتؼة الغ دبٗتتة بفيتّت

 (.7300الفض ٗق الفشسٗ ٕ )القيٗخط

ضا  يٕت ِعغْ ال ددةة ئو نغاجلة الصاو الذحّنٕ عهةتد  ٗتدؽ لهتضْ يجتدح َتظٌ الّدت

عذقٗتتق أَتتضايُد الهذتتضصة نقتتضند  ِعلتتض ئدتتضْ الّظتتدئ  اإلصاعٖتتة الُدنتتة يتٕت نجتتدل الذحتتم ع تٓت 

أيٍ ّٖجض يٕت القيدعتد  الستغْ اللضٖتض نتى نقتدٖٗؾ الصاو  يجدح عه ٗة الصاو ِااليجدػط كهد

نةد الهّاػيد  الفشيٗيٗةط الفحتدلٗ  الهلٗدعٖتةط نلتضل اللدئتض ع ٓت عأؽ الهتدل الهـتفةهغ أنتد 

و الًشتدط  يٕ القيدو الذحّنٕ ياو ًَدا صلّبة يٕت  ٗتدؽ ِع دبتة الصاو بـت ب عتضم سضّت

و الستغ  نًُتد الفأكتض  ط لو الغ دبتة يٕت َتظا القيتدو ٖحّت الفل ٕ يٕ َظا القيدو ل قٗدؽ الحهٕت

نى أو النّال الذحّنٗتة أيفقت  يٕت الستغ  الهشصتص لُتدط ِأو الَتضا  االجفهدعٗتة ٖتفم 

 عذقٗقُد.

 هاظؼح األقار انؽكٕيٙ:أًْٛح ي -ب

عشٗغ الضعاؿد  ئلٓ عؼاٖض الي ب ع ٓ الشضند  الذحّنٗة ِعًدؿتب َتظا الي تب طغصٖتد  

عٗة  نتتد ػٖتتدصة عتتضص الهـتتففٗضٖىط دٗتتا علهتتد نغاجلتتة الصاو ع تٓت الحشتت  عتتى نتتضْ نّ تّت

عصهٗم الّظدئ ط ِؿًنة أؿؾ االسفٗدعط ِنتضْ يدع ٗتة االسفٗتدع يٕت ايفقتدو اليتغاص الكفتدو 

د القتغاعط ِالهـتدولة إلش ى عه ٗتد  صًت يٗغ نل ّنتد  عـتدعض ع ٓت عذـٗت سدل الّظدئ ط ِعّت

و  اعص اللدنتةط ِالفدع ٗتة يٕت عذقٗتق الَتضا ط ِعلغٖت  يّت عى نضْ الحفدوة يٕ اؿفشضام الهّت

اعص اللدنتتتتة ِع  ٗتتتتة ددجتتتتد   ِكهٗتتتتة الهيدلتتتتب ِالشتتتتضند  الهفددتتتتة ِالهـتتتتدولة عتتتتى الهتتتّت

نٕ نتتى الؿتت د  الفتٕت عتتضعّ ئلتٓت الستتظ  الهـتتفشضنٗىط ِعً تتد أَهٗتتة نغاجلتتة الصاو الذحتّت

 (.7300بأؿ د  نغاجلة الصاو أال َِٓ )القيٗخط 

عؼاٖض الهصغِيد  الذحّنٗة ػٖتدصة ك ٗتغة بـت ب اععفتدو عحتدلٗ  عًفٗتظ ال تغاني نتى  (0)

 يددٗة ِايشفد  القّة الشغائٗة لّدضة الًقض ِعق  د  الؿلدع نى يددٗة أسغْ.

هدعٗة اله قتدة ع ٓت عتدعق الذحّنتد  يفٗجتة الفؼاٖتض الهـتفهغ يٕت ػٖدصة الع دو االجف (7)

 نلضال  الًهّ الـحديٕ ِاالَفهدم اللدلهٕ بهّ ّعد  ال ٗ ة.

نذضِصٖة الهّاعص اال فصدصٖة الهفددة يٕ نّاجُة الفؼاٖض الهـتفهغ يٕت الهصتغِيد   (0)

ى الذدجتد  الهفؼ اٖتضة الذحّنٗة ِالع دو االجفهدعٗةط نهد ٖصتلب نلٍت الهّاػيتة بٗت

 ِنذضِصٖة الهّاعص.

الهفسٗتتغا  اال فصتتدصٖة اللدلهٗتتة ِعتتضم االؿتتفقغاع اال فصتتدصٔ يفٗجتتة الهًدػعتتد   (2)

 الضِلٗة ِالذغِ  نهد ٖإصٔ ئلٓ اسفًل َٗحد أؿلدع الهّاعص.
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الهٗد يذّ اإلؿغا  ِالضٗدو ِعضم عغشتٗض اإليفتدا ِطلت  يفٗجتة الهستدالة يتٕ  (5)

ٗة نهد ٖإصٔ ئلٓ عضم كفدٖة الهّاعص اإليفدا االؿفًُكٕ سدصة يٕ الضِل الًدن

 الهشصصة ل فًهٗة.

ِنهد ؿ ق عغْ ال ددةة أيٍ لحٕ عفهحى الهغاجلة الضاس ٗة نى القٗدم بضِعَد بفدع ٗتة يٕت 

ايغ لُتد نتتى  ئصاعة الهشتدطغ يايُتد بذدجتتة ئلٓت نل ّنتتد  عفصٗت ٗة ص ٗقتة ِنًئهتتة ٖهحتى أو عفتّت

ل ال ذتتا عتتى آلٗتتد  ِأؿتتدلٗب جضٖتتضة ٖـتتفشضنُد الهغاجتتد التتضاس ٕ ل غ دبتتة ع تٓت عًفٗتتظ  ستًت

ال تتغاني الذحّنٗتتة يتٕت يظتتم الهذدؿتت ة اإلصاعٖتتة اإلؿتتفغاعٗجٗةط ِٖلف تتغ نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى 

اإليجتتدػ أدتتض الهتتضاسد الهذدؿتت ٗة الفتٕت عفًدؿتتب نتتد ط ٗلتتة سصتتدئص الّدتتضا  الذحّنٗتتة 

ى الهإشتتغا  الهدلٗتتة ِ ٗتتغ الهدلٗتتة ِ الفحدنتتد نتتد اإل فصتتدصٖة ط دٗتتا أيتٍت ٖذقتتق الهتتؼج بتٗت

 الهذدؿ ة الذحّنٗة .

 انمٍى انهاتغ

 يكـم يمرهغ الٌرفكاو انًؽاٌثح ػٍ االَعاو فٙ ذ ٕٚه قٔن انًهاظغ انكاـهٙ

 فٙ يهاظؼح اقانج يفاطه األقار انؽكٕيٙ 

 

ى نتضسد الهذدؿت ة عتى اإليجتدػ ِالتضِع االؿتفغاعٗجٕ ل هغاجتد  ًَدا أَهٗتة ل تغبظ بٗت

نٕ يتٕت  ئطتدع عذقٗتتق ئطتدع نفحدنتتد ُٖتتض  ئلٓت االععقتتدو بهـتتفّْ التضاس ٕ يتٕت القيتدو الذحتّت

الصاو الهًُٕ ل هغاجد الضاس ٕط ِٖهحى علغٖ  الضِع االؿتفغاعٗجٕ ل هغاجتد التضاس ٕ يٕت أيٍت 

الًشدط الظٔ ٖشهد صِعٖى نفحتدن ٗى َهتد صِع الذهدٖتة )التضِع الفتأنًٕٗ(ط ِصِع ال ًتدو )التضِع 

ل ع ًٕت نتضسد القٗهتة الهضتدية االؿفشدعٔ( ل هـدَهة يٕ ئ دية  ٗهة دقٗقٗ ة ل هًشأة نتى سًت

يٕت نهدعؿتة ل هًُتة ِطلتت  بُتض  الهشتدعكة يٕت عفلٗتتد اإلصاعة اإلؿتفغاعٗجٗة ل هًشتأة ِعذقٗتتق 

 (.7336أَضايُد )ل ٗبط

ال  ئلتٓت الهتتضسد الهقفتتغح عفًتتدِل ال ددةتتة بدلشتتغح ِالفذ ٗتتد  و نتتد ؿتت ق ِصتّت ِيتٕت  تّت

 الًقدط الفدلٗة:

 ػٍ ا َعاو:طثٛؼح يكـم انًؽاٌثح  -0

اإليجدػ َّ يظدم ل هذدؿ ة اإلصاعٖتة ٖغكتؼ ع ٓت اليتغا الفٕت ٖهحتى بُتد عذقٗتق أ صٓت 

نٕط (ط ِالهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ َتٕت الّجتٍت الهذدؿتت ٕ 7307عدئتتض لّدتتضة يشتتدط نقٗتتض )الفٗتّت

 لًظغٖة القّٗص ِلفّ ٗخ ط ٗلة َظا الهضسد ٖفم طل  يٕ  ّو اللًدصغ الفدلٗة:

 ػٍ االَعاو: ذؼهٚف يكـم انًؽاٌثح 0/0

ع  ظُغ  الهذدؿ ة عى اإليجدػ يٕت نًفصت  الـت لًٗد ط ِعلتؼػ اؿتفشضانُد نتد ظُّت

ٖغ الؿتدلٗب الفق ٗضٖتة لفف تد  يظغٖة القّٗصط َِٕ ئدضْ أصِا  الهذدؿ ة اإلصاعٖتة ِجتض  لفيّت

يٗغ نقتدٖٗؾ  ص ٖتفم نتى سًلُتد عّت الفحدلٗ  ِ ٗدؽ الصاو ط َِٓ عغجهة نذدؿ ٗة لًظغٖتة القّٗت
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م الصاوط ِعلفهتتض ع تٓت عبتتظ االيجتتدػ ِعحتتدلٗ  اإليفتتدج بتتدلهّعص  عشتتسٗ ٗة ِأستتغْ ندلٗتتة لفقٗتٗت

م  الهـفًفظ بُض  الهـدَهة يٕ ئصاعة القّٗص ِاالؿفشضام الح و ِالفلدل ل هّاعصط ِنتى  تم علظٗت

 (.7306االيجدػ ِسفض الهشؼِو ِالًفقد  الفشسٗ ٗة )اؿهدعٗدط 

يُد نضسد لفيّٖغ يظم الفحدلٗ  بأ (Kenneth,W.,et al, 2010)كهد ٖلغيُد 

لهـدعضة الهًش   ع ٓ عذقٗق أَضايُد بذٗا عّيغ لاصاعة ادفٗدجدعُد نى الهل ّند  الفحدلٗفٗة 

ِاإلصاعٖة الفٕ عفًئم ِعفهدشٓ ند نـفجضا  بٗ ة الفصًٗد الذضٖةة ِبٗ ة الهّاعص الهقٗضةط 

ع ٓ يقدط الضل  يٕ ع   ِعـدعض يٕ عيّٖغ ِعقٗٗم الصاو الفشسٗ ٕ نى سًل الفغكٗؼ 

الًظمط ِعشفٗض ِ   االيجدػط ِنذدِلة الغبظ بٗى نقضاع االيجدػ الهفذقق ِالهّاعص 

الهـفًفظة سًل يفغة ػنًٗة نلًٗةط ِبًدو عً د  بٗى اإليفدج ِالفحدلٗ  ِالقضعة ع ٓ االيجدػ 

ٓ أصيٓ نى سًل ػٖدصة دجم اله ٗلد  ئلٓ أ صٓ  ضع نهحى ِعشفٗض نـفّٖد  الهشؼِو ئل

دض نهحى ِعشفٗض عحدلٗ  الفشسٗدط كهد عـدعض ع ٓ عذـٗى ئصاعة ِع دبة ِعشفٗض 

الفحدلٗ ط ِطل  بُض   ٗدؽ ِعقٗٗم الصاو ِعذقٗق الَضا  الفشسٗ ٗة ِاإلؿفغاعٗجٗة ل هًشأة 

 الصًدعٗة.

ِ ض عغيُد نلُض الهذدؿ ٗى اإلصاعٖٗى القديّيٗٗى بأيُد طغٖقة لقٗدؽ الصاو عإؿؾ ع ٓ 

دو عً د  اإليفدج ِالفحدلٗ  ِالقضعة ع ٓ االيجدػط ِعإؿؾ عح فة الهًفجد  ِيقد  ل هذدؿ ة بً

 . (Tom,T.,D., 2012)عى االيجدػ ع ٓ اؿفشضام كد نى الهًفجد  ِالهّاعص الغئٗـٗة 

كهد علغ  الهذدؿ ة عى االيجدػ بأيُد نضسد نذدؿ ٕ لفقٗٗم نضْ  ضعة الهًشأة 

يلدلٗة نلضل ايجدػ أيشيفُدط عى طغٖق اؿفشضام الهقدٖٗؾ  )صًدعٗةطسضنٗة( ع ٓ علظٗم

الهدلٗة يٕ االؿفسًل اليضد ل فغح الهفددة )الهّاعص الهقٗضة(ط بسغ  الّصّل ئلٓ 

ِدضا  الُض  سًل ِدضة الؼنىط ِٖلف غ َظا الهضسد نقٗدؽ ل قٗهة الهضدية نى الفضيقد  

 ٗلد ( ِبدلفدلٕ عظُغ أَهٗة َظا الؿ ّ  الًقضٖة الضاس ة ل هًشأة يٕ صّعة اإلٖغاصا  )اله

 (.7300يٕ الفذـٗى الهـفهغ لفلظٗم  ٗهة نلضل االيجدػ ك ضٖد عى عضيٗة الفحدلٗ  )الحّنٕط

ِ ٖقّم الهضسد ع ٓ ي ـفة نذدِلة علظٗم الُض  الح ٕ ل شغكة نى سًل ند ٖ ٕ: )ئؿهدعٗدط 

7306) 

ئلٓ أ صٓ  ضع نهحى )علظٗم َدنخ ػٖدصة االيجدػ عى طغٖق ػٖدصة دجم اله ٗلد   -أ

 االيجدػ(ط ِبضِو عأ ٗغ عحـٕ ع ٓ الهشؼِو ِالًفقد  الفشسٗ ٗة.

 عشفٗض نـفّٖد  الهشؼِو بحد أيّاعٍ ئلٓ أصيٓ دض نهحى. - 

 عشفٗض الًفقد  الفشسٗ ٗة نى صِو عأ ٗغ ع ٓ االيجدػط الهشؼِو. -جـ

ًدو الله ٗة اإليفدجٗة ِنلدلجفُد يٕ عف د الهشدكد اإليفدجٗة ِاالسفًد د  الفٕ عذضث أ  -ص

أ غ  ِ   نهحىط اؿفسًل اليد د  اإليفدجٗة الهفددةط علظٗم عبذٗة الشغكة نى سًل 

الفش ص نى الّ   الضدئد  ٗغ الهذقق ل قٗهة ِالفغكٗؼ ع ٓ ِ   الفشسٗد كّ   
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ٗغ ايجدػط عضعٗم الهقدٖٗؾ الهدلٗة ل ذحم ع ٓ الصاو الفشسٗ ٕ ل شغكد  بهإشغا   

 عق ٗضٖة ندلٗة أسغْ كهإشغ َدنخ االيجدػ.

ِنهد ؿ ق عش ص ال ددةة أو أؿ ّ  الهذدؿ ة عى االيجدػ َّ يظدم نفحدند ٖغع ظ 

بدالؿفشضام الح و ل هّاعص الهفددة لهقدب ة نفي  د  الـّاط نى سًل ئصاعة ِاؿفسًل 

فدلٕ الفّجٍ الهـفق  ٕ يذّ الفغح الهذفه ة ِئصاعة الهّاعص الهقٗضة لفلظٗم الصاو الح ٕط ِبدل

نفدَٗم االيجدػ َّ اليضد كهد أيٍ ّٖيغ ل هًشأة نإشغا  جضٖضة عهحًُد نى اعشدط أٔ  غاع 

 ئصاعٔ.

و ػهٛٓتتتا يتتتكـم انًؽاٌتتتثح ػتتٍت االَعتتتاو:اانكٕيٙ  0/7 (  7102االفرهاضتتتاخ انرتتٙت ٚمتتٕت

(Tom,T.,D.,2012) 

 انُظاو:اٌرفكاو يؼكل االَعاو كًمٛاي فٙ اقانج لٕٛق أقار  (0ا

دٗا ط قد  لؿ ّ  نذدؿ ة االيجدػ ًٖصب الفغكٗؼ ع ٓ ئصاعة القّٗص ك ضٖد عى 

االَفهدم بفشفٗض الفحدلٗ ط ِنى  م ٖففغ  َظا الؿ ّ  أو الصاة الفلدلة يٕ  ٗدؽ ِعيّٖغ 

 Throughput perنـفّْ االيجدػ َّ عذضٖض نلضل االيجدػ الهي ّ  لحد  ٗض 

Constraint unit (T/Cu)لظٔ ٖشٗغ ئلٓ االيجدػ الـغٖد طِ الجّصة الهغعفلة لذغكة ط ِا

صِعاو النّال بدلهًشأة ِٖـدعض طل  يٕ الفس ب ع ٓ القّٗص ِاالسفًد د  الفٕ علّا القضعة 

الضاس ٗة ل هًشأة يٕ الّصّل ئلٓ نـفّْ الصاو الهغ ّ ط ِعفـ ب يٕ عشفٗض  ٗهة 

 االيجدػ الح ٕ ل هًفجد  / الشضند  الهإصاٌ.

صض بدلقّٗص اللّاند أِ الهفسٗغا  الفٕ عـ    يٕ عشفٗض االيجدػ نةد القّٗص ِٖق

الهغع ية بقضعا  ِنُدعا  الفغصط الّ  ط النّالط أِ نّ   ٖصًد صلّبة يٕ عذقٗق دجم 

االيجدػ الهـفُض ط نةد اعفهدص اللضٖض نى أصاو الله ٗد  ع ٓ بلضُد ال لض نهد ٖـف ؼم 

الله ٗد  بسغ  الّصّل ئلٓ نلضل االيجدػ الهي ّ  َِّ ند  عذقٗق الفؼانى بٗى أصاو َظٌ

ٖففق ند نجدل القيدو الشضنٕ يٕ عقضٖم الشضنة بأ صٓ ؿغعة نهحًة ِيٕ الّ   الهًدؿب 

 ِبدلجّصة الهي ّبة.

لقٗدؽ  (Octane)ِٖقصض بهلضل اإليجدػ لحد  ٗضط َِّ ند ٖي ق ع ٍٗ نقٗدؽ 

يشدط صاسد الهًشأة نًـّبد  ل ّ   الهـفًفظط ِعذـب اإلٖغاصا  الهفّلضة نى أصاو كد ِظٗفة / 

 )الفح فة لحد ِدضة ػنى(.÷ بدلهلدصلة الفدلٗة: )اللدئض لحد ِدضة ػنى( 

 ذؼظٛى لًٛح ْايش االَعاو:  (7ا

ٖفأؿؾ َظا الؿ ّ  ع ٓ  دعضة أؿدؿٗة عقضٕ بأو عه ٗة ال ٗد يقظ َٕ الفٕ عإصْ 

طل  االيفغا  اعـد د  ند عذقٗق َض  ئصاعة  ئلٓ ئ دية  ٗهة ل هًشأة ِعضيق أنّالُد ِٖأعٕ

القّٗص الضاس ٗة ل هًشأة نى سًل ػٖدصة  ٗهة االيجدػ ل صٓ دض نهحى بضِو أٍٖ ػٖدصة  ٗغ 

دٗا ٖجب عّجٍٗ االَفهدم يذّ نقضاع  –نغ ّبة يٕ  ٗهة الهشؼِو أِ الًفقد  الفشسٗ ٗة 



 ....في مراجعة إدارة مخاطر األداء الحكومي   كمدخل لتطوير دور المراجع الداخلي (TA)المحاسبة عن اإلنجاز  

 الدكتورة/ رشا علي إبراهيم الفقي

 

 

 

 8102  الثانيالجزء  – األولالعدد                                                             التاسعالمجلد     

781 

ٗى نى سًل نقضاع ند ٖذققٍ َدنخ االيجدػ الظٔ عذققٍ الهًظهة لحد ؿدعة ِ   لقٗض نل

اؿفشضام الهّعص الًدصع نى أعبدحط بهلًٓ الغبظ بٗى االيجدػ الهذقق نى كد نًفي ِند اؿفُ حٍ 

نى عح فة الهّعص الهقٗضط ِالـ ب أو كد ؿدعة نفقّصة ع ٓ َظا القٗض عهةد ؿدعة إليفدجٗة 

ضْ نـدَهة كد نًفي نفقّصة يٕ الله ٗة اإليفدجٗة ك ُدط ِعـدعض َظٌ الًـ ة يٕ عذضٖض ن

ِنقدعيفٍ بًـ ة الهـدَهة الح ٗة ل هًشأة نى ػاِٖةط ِأٖضد  عقضم نإشغا  ِا ذد  دّل الّ د 

 الغاَى لهًفجد  الهًشأة.

الفح فة ÷)ِعذـب بدلهلدصلة الفدلٗة: )َدنخ االيجدػ لحد ؿدعة عشسٗد يٕ الهّاعص الهقٗضة(

 لحد ؿدعة عشسٗد يٕ الهّعص الهقٗض(

 كٍٛح فٙ االَعاو:انهتػ قانح ػ  (2ا

ة َٕت أو الهشتؼِو ال ٖل تغ عتى  ٗهتة  ٖلفهض أؿ ّ  نذدؿ ة اإليجدػ ع ٓ يحغة أؿدؿٗت

ايجدػ ِئيهد َّ عليٗد لفضيق اإلٖغاصا  صاسد الهًشأةط دٗا ك هد عؼصاص الحهٗد  نى الهشؼِو 

ػم إليجتدػ الصاو الهي ّت  ِطلت  ٖتإصٔ بتضِعٌ ئلٓت ايشفتد  نـتفّْ  ك هد ٖؼصاص التؼنى الًت

 عبدح الًُدئٗة لظل  الغبخ ٖفًدؿب عحـٕ ند نـفّْ الهشؼِو ِٖذـب بدلهلدصلة الفدلٗة:ال

 الؼنى الًػم لفقضٖهُد× ػنى االيجدػ =  ٗهة ئٖغاصا  كد سضنة 

عص الهقٗتض ل ًظتدم بدعف تدعٌ الذ قتة الضتلٗفة التظٔ  لظل  ٖجتب عّجٍٗت االَفهتدم يذّت الهّت

عفذحم طد فٍ يٕ ؿغعة عضيق اإليفدجط ِٖلف غ طل  َّ دجغ الؿدؽ يٕ سفض ػنتى االيجتدػ 

(Throughput time)  اؿفًدصا  ع ٓ نفُّم ؿ ـ ة القٗهتة ِالتظٔ ٖلًٕت الفغكٗتؼ ع ٓت أيشتية

عة نجهّعتت اعص الهفددتتة كذ قتتد  يتٕت ؿ ـتت ة نفصتت ةط الهًشتتأة يتٕت صتّت ة أيشتتية عـتتفُ   الهتّت

ع ٓ أو ٖفم الفغكٗؼ ع ٓ أ ل  د قة صاسد الـ ـت ة يتدلقّة الذقٗقٗتة لـ ـتة القٗهتة عحهتى يٕت 

 صعم الذ قة الضلٗفة.

 شثاخ ان الح انًراؼح نهًٕانق انًفرهفح فٙ األظم انمصٛه:  (2ا

 ٗة َتٕت الفحتتدلٗ  الهًفقتتة ع تٓت ٖففتتغ  أؿتت ّ  نذدؿتت ة االيجتتدػ أو الًفقتتد  الفشتتسٗ

دعٗة  ٗتغ  ع اله دشتغة ِالفحتدلٗ  الصًت عذّٖد الهّاص الشتدم ئلٓت نًفجتد  ن دعتة ِعضتم الجّت

غ عذهتد ع ٓت الففتغةط  اله دشغة ِعلف تغ بهةدبتة عحتدلٗ   دبفتة ِنذتضصة نقتضند  يٕت الجتد القصٗت

ع تٓت الّدتتضا  ِٖهحتتى اؿتتفشضام أؿتتدؽ ػنتتى اإليجتتدػ يتٕت عذهٗتتد ِعّػٖتتد الًفقتتد  الفشتتسٗ ٗة 

ال الهـتفةهغة نتى  م اللدئتض ع ٓت النّت الهًفجةط ند اعف دع أو الُض  الًُدئٕ ل هًشتأة َّت علظٗت

 سًل علظٗم صديٕ العبدح الح ٗة.

 اػكاق ؼٍاب أنتاغ ٔـٍائه االَعاو كًا ٚهٙ: (5ا

 ئٖغاص اله ٗلد  

 الهّاص الشدم -

 اإليجدػ
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 الهصغِيد  -

 صديٕ الغبخ

دـ/أ.ر االيجدػ  ٗغ نًدؿب ل فقتدعٖغ الهدلٗتة ئال أيٍت نفضتد لحةٗتغ ِع ٓ الغ م نى أو 

 نى الهضٖغٖى ل ـدطفٍ ِنى  م اؿفشضانٍ كهقٗدؽ أصاو ل شغكة.

م ع ُٗتد  و اؿتفقغاو الضعاؿتد  الـتدبقة ِااليفغا تد  الفٕت ٖقّت ٖهحى القّل أيٍ يٕت  ّت

ض القتتغاعا  نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ أو َتتظا الهتتضسد ٖهحتتى اؿتتفشضانٍ يتٕت عه ٗتتة عغ شتٗت

يغ ل هًشتأة نإشتغا  جضٖتضة عهحًُتد نتى اعشتدط أٔ  تغاع  اإلصاعٖة بحفدوة ِيدع ٗةط دٗا أيٍت ّٖت

 ئصاعٔ يٗهد ٖفل ق بدلله ٗة اإليفدجٗة.

 (:7102(  اانكٕيٙ  7102يماًٚٛ انًؽاٌثح ػٍ االَعاو: ااًٌاػٛم  0/2

م  م َتتض  ٖلتتض َتتظا الهتتضسد بهةدبتتة يظتتدم لهل ّنتتد  الهذدؿتت ة اإلصاعٖتتة ٖقتّت ع تٓت علظتٗت

 الشغكة يٕ عذقٗق العبدح نى سًل نجهّعة نى الهقدٖٗؾ الفشسٗ ٗة ِالهدلٗة عفهةد يٕ:

 انًماًٚٛ انرشغٛهٛح ْٔٗ ذركٌٕ يٍ:( 0)  

ط َِّ النّال الفٕ عـتفةهغَد الشتغكة يٕت  (Investment of Inventory)انًفىٌٔ  -أ

 شسٗ ُد.عًدصغ الهشفغٖد  الفٕ عقّم بشغائُد بسغ  بٗلُد أِ ع

ال الفتٕت عًفقُتتد  (Operating Expenses)انُفمتتاخ انرشتتغٛهٛح -ب ط َِتٓت نقتتضاع النتّت

نًتفي ن تدوط أِ َٕت جهٗتد عحتدلٗ  الله ٗتد   – (T)ئلٓ ايجتدػ  (I)الشغكة لفذّٖد الهشؼِو 

 ند عضا الهّاص اله دشغة الفٕ عح ضعُد الشغكة ل ذصّل ع ٓ َدنخ اإليجدػ.

ط ٖلتض نقٗتدؽ االيجتدػ أِ نتد ٖـتهٓ بُتدنخ االيجتدػ  (Throughput Rate) ا َعتاو -ظـ

الكةغ أَهٗة يٕ َظا الهتضسدط دٗتا ٖلتض علظٗهٍت َّت الُتض  الِل الهتإصْ ئلٓت الغبذٗتةط أِ 

ل  ال الًقضٖتة نتى ن ٗلتد  نتى سًت َّ طل  الهلتضل التظٔ عتفهحى عًتضٌ الهًشتأة نتى عّلٗتض النّت

 الهّعص الهقٗض عًض أصاو ِظٗفة نذضصة.

 ًٚٛ انًانٛح:( انًما7ا  

َِتتٓ عهحتتى الشتتغكة نتتى أو عفتتدبد َتتضيُد الؿدؿتتٕ ِالهفهةتتد يتتٕ عذقٗتتق العبتتدح 

 ِعفحّو نى:

ى َتدنخ  صافٙ انهتػ: -أ َّ نقٗدؽ ك ٕ ٖل غ عًٍ بّدضة الًقضط َِّت ع تدعة عتى الفتغِا بٗت

اإليجدػ ِيفقد  الفشسٗدط كهد ٖلض نإشغا  ني قد  عى كهٗة النّال الهذققتة ِٖذـتب بدلهلدصلتة 

 يفقد  الفشسٗد –الفدلٗة: صديٕ الغبخ = َدنخ االيجدػ 

ل ػٖتتد م صتتديٕ التتغبخ ػٖتتدصة َتتدنخ االيجتتدػ نتتى ستًت صة الّدتتضا  اله دعتتة أِ ِٖفي تتب علظتٗت

ض الًفقتتد  الفشتتسٗ ٗةط ع هتتد  بتتأو الفسٗتتغا  يتٕت  ض الفحتتدلٗ  كدن تتة الهغِيتتةط ِعشفتٗت عشفتٗت

 الهشؼِو ال عإ غ كةٗغا  يٕ  ٗدؽ صديٕ الغبخ.

ال الهـتفةهغةط َِّت  انؼائك ػهٗ االٌرصًان: -ب َّ نقٗدؽ يـ ٕ ٖقضع اللدئض ع ٓ أؿدؽ النّت
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لهشؼِوط ِٖذـب بدلهلدصلة الفدلٗتة: اللدئتض ع ٓت االؿتفةهدع ع دعة عى يـ ة صديٕ الغبخ ئلٓ ا

 الهشؼِو÷ = صديٕ الغبخ 

 ٖفضخ نهد ؿ ق أو أٔ  غاع اٖجدبٕ ٖإصٔ ئلٓ ػٖدصعٍ ؿٗذغا الشغكة بدعجدٌ عذقٗق أَضايُد.

َتّت  ٗتتدؽ ال قتتدو ِاالؿتتفهغاع يتٕت اللهتتد ِلتٍت عتتأ ٗغ ك ٗتتغ يتٕت بتتد ٕ انرتتكفك انُمتتك٘:  -ظتـت 

 ًَدا أَم نى عّايغ الـّٗلة لضهدو اؿفهغاع الشغكة يٕ الـّا.الهقدٖٗؾط ليٍ لٗؾ 

م ع ُٗتتتد نتتتضسد الهذدؿتتت ة عتتتى اإليجتتتدػ  ل أو االيفغا تتتد  الـتتتدبقة الفتتٕت ٖقتتّت ِٖهحتتتى القتتّت

 ِالهقدٖٗؾ الفٕ ٖلفهض ع ُٗد عذقق ند ٖ ٕ:

علظٗم أعبدح الهًشأة: دٗا أو الُض  الؿدؿٕ لٔ نًشأة َّ عذقٗق أك غ  ضع نهحتى نتى  -0

 يجدػ نهد ٖإصٔ ئلٓ الغبذٗةط عذـٗى الجّصة ِع د اللهًو.اإل

ًَدا عضص نى القّٗص علّا  ضعة الهًشأة ع ٓت عذقٗتق نـتفّْ الصاو الهي ّت  نهتد ٖتإصٔ  -7

 ئلٓ عشفٗض  ٗهة االيجدػ الح ٕ ل هًشأة.

 يٕ الجد القصٗغ علف غ عحدلٗ  الشدند  نفسٗغةط عحدلٗ  اللهدلة اله دشغة  دبفة. -0

ص ع ٓت  -2 اعص ِالفٕت  تض عهةتد أِ ال عهةتد يقتدط اسفًتدا أِ عهةتد  ّٗت عفضاسد اللً د  بٗى الهّت

 اليد ة.

 يعاالخ ذ ثٛك انًؽاٌثح ػٍ االَعاو: 0/2

يٗغ الهل ّنتتد  الًػنتتة لقٗتتدؽ الفح فتتة  ٖلهتتد نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ ع تٓت عتّت

 دال  الفدلٗة: ِعغشٗض القغاعا  اإلصاعٖةط ِٖهحى عي ٗق َظا الهضسد يٕ الهج

أ غا   ٗدؽ الفح فة بُض  عيّٖغ الفقدعٖغ الضاس ٗةط أصاة لفغشٗض القتغاعا  اإلصاعٖتة الهفل قتة 

ظ الغبذٗتة ِعذضٖتض عشتحٗ ٍ الهًفجتد ط  بفحدلٗ  الجّصةط أصاة لفغشٗض القتغاعا  الشدصتة بفشيٗت

ض  تتغاعا دط أصاة لفغشتٗت ض القتتغاعا  الهفل قتتة بقتتغاع الشتتغاو أم الصتًت   االؿتتفةهدع يتٕت أصاة لفغشتٗت

 ا٘ال  ِئجغاو عذـًٗد  ع ٓ الهغاددط أصاة لفغشٗض  غاعا  الفـلٗغ.

ِعفًدِل ال ددةة بدلشغح ِالفذ ٗد أَم نجدال  الفي ٗق ِالهغع ية بهجدل الضعاؿتة كهتد 

:ٕ ٖ 

ٚه 0ا ( اٌتترفكاو يتتكـم انًؽاٌتتثح ػتٍت االَعتتاو فتٙت أغتتهاض لٛتتاي انركهفتتح تٓتتكف ذ تٕت

 (:7112 انرمانٚه انكاـهٛح ايؤيُّ

  ايؼ ِنحديتت   الهتتضٖغٖى علفهتتض ع تٓت العبتتدح الهذققتتة بهتتد ٖذفتتؼ ئو نلظتتم الشيتتظ ِالذتّت

د أؿتت ّ  الفحتتدلٗ  الح ٗتتة كأؿتت ّ  لفذهٗتتد الفحتتدلٗ  ِعذضٖتتض عح فتتة  الهتتضٖغٖى ئلتٓت عفضتٗت

اإليفتتدجط ِاللهتتد ع تٓت ػٖتتدصة دجتتم اإليفتتدج بستتض الًظتتغ عتتى دجتتم اله ٗلتتد  الفل تٕت ع تٓت 

صة الله ٗتد  نًفجد  الهًشتأةط ِبدلفت لحؾ أ تغٌ ؿت  ٗد  ع ٓت جّت دلٕ عتغاكم الهشتؼِو التظٔ ًٖت

اػو لايفتتدجط ِلُتتظٌ الههدعؿتتد  أ تتدع ؿتت  ٗة ع تٓت أصاو  اإليفدجٗتتة ِالفتتضيق الهـتتفهغ ِالهفتّت

 ِأَضا  الهًشأة يٕ الهـفق د. 



 ....في مراجعة إدارة مخاطر األداء الحكومي   كمدخل لتطوير دور المراجع الداخلي (TA)المحاسبة عن اإلنجاز  

 الدكتورة/ رشا علي إبراهيم الفقي

 

 

 

 8102  الثانيالجزء  – األولالعدد                                                             التاسعالمجلد     

778 

ل ع ٍٗت بصتفة  ض عح فتة الذصّت ِيظغا  لو الهًشأة عُض  ئلٓ ػٖدصة االيجدػ نتد عشفٗت

سد الهذدؿ ة عى االيجدػ ٖلفهض ع ٓ عشصٗص الفحتدلٗ   ٗتغ اله دشتغة ع ٓت يّعٖةط ِأو نض

أو ٖفم َظا الفشصٗص ع ٓ الهًفجد  الفدنة اله دعة يقظ بدعف دعَد ِدضا  اإليجدػ ِٖتفم طلت  

ايؼ الفٕت عشتجد الهـت ّلٗى  ع ٓ أؿدؽ ِ   االيجدػط يٗفضهى ِ   االيجتدػ اللضٖتض نتى الذّت

ى أؿتتؾ الفذهٗتتد الفتٕت ٖف لُتتد الًظتتدم الفق ٗتتضٔ يتٕت  ٗتتدؽ ع تٓت اؿتتفشضانٍ بدعف تتدعٌ أيضتتد نتت

شفض اليشتتية الفتٕت ًٖشتتأ عًُتتد الع تتدو اإل تتديٗة نةتتد  الفح فتتةط يفتٕت ظتتد َتتظا الؿتت ّ  عتًت

ض  عحدلٗ  االدففدظ بدلهشؼِو ِالفضابٗغ الغ دبٗة الهشف فةط نهد ًٖلحؾ بدلضتغِعة ع ٓت عشفٗت

ض الّ ت   ٗهة الع دو اإل ديٗة أِ الفق ٗتد نتى نلتضل يهَّت لحؾ يٕت نذدِلتة عشفٗت دط كهتد ًٖت

ى الصاو  الهـتتفًفظ يتٕت اإليفتتدج ِِ تت  االيجتتدػ َِتّت النتتغ التتظٔ لتٍت نتتغصِصٌ الجٗتتض يتٕت عذـتٗت

 ل هًشأة كحد.

ك انمتتتتتهاناخ ا قانٚتتتتتح ( 7) اٌتتتتترفكاو يتتتتتكـم انًؽاٌتتتتتثح ػتتتتٍت االَعتتتتتاو كتتتتت قاج نره تتتتٛت

 (:7112ايؤيُّ 

 ة لُد ئلٓ  ًث  غاعا  َِٓ:ٖهحى ع ّٖب القغاعا  اإلصاعٖة دـب الففغة الؼنًٗ

 :َِتٓت ع تت  القتتغاعا  الهفل قتتة بله ٗتتد  الفشتتسٗد الّٗنٗتتة نةتتد  انمتتهاناخ انرشتتغٛهٛح

 عذضٖض نجهّعة نلًٗة نى ا٘ال  لصاو نُدم نلًٗة ِ ٗغَد نى الله ٗد  الفشسٗ ٗة.

 :ع ت  القتغاعا  الفٕت عفل تق باصستدل نًفجتد  أِ  انمهاناخ انرٙ ذرؼهك تانثهايط َِٓ

 سضند  جضٖضة أِ بغاني عذـٗى الجّصة.

 :غاعا  طّٖ ة الجد ِعدصة ند عُتض  َتظٌ القتغاعا   انمهاناخ االٌرهاذٛعٛح  َِٓ

و الهًفجتد  أِ سفتض  ئلٓ عشيٗظ ِعًفٗظ اؿفغاعٗجٗد  الشغكة نةتد اؿتفغاعٗجٗة عًّت

 ِعاوَد ئلٓ عذقٗق نٗؼة عًديـٗة.الفح فة ِالفٕ عُض  الهًشأة نى 

ِنتتى أَتتم القتتغاعا  الفتٕت ٖهحتتى عًدِلُتتد يتٕت َتتظا الصتتضص ِالفتٕت  تتض عففتتق نتتد بلتتض 

م  سصدئص الّدضا  الذحّنٗة اال فصدصٖة َٓ  غاعا  الفذـًٗد  ع ٓت الهغادتد. دٗتا ٖقّت

ًد  ع ٓت الهغادتد ع ٓت ن تضأ عذ ٗتد الفح  فتة الهًُي الفق ٗضٔ يٕ الذحم ع ٓ  غاع ئجغاو عذـٗت

ص ع تٓت الهًشتتأة  ًد  الهي ّبتتة ِاللدئتتض التظٔ ٖلتّت ى عح فتتة الفذـٗت ِاللدئتضط دٗتتا ٖتتفم الهقدعيتة بتٗت

يظٗغ اجغاو ع   الفذـًٗد  ند  غِعة الستظ يٕت االعف تدع عح فتة الفغصتة ال ضٖ تة ِلتم ٖهٗتؼ 

ى ع ٓت الهغادتد  َظا الهضسد بٗى الفذـٗى يٕ نغد ة القٗض ِأٔ نغد ة أسغْط لظل  أٔ عذـٗت

د  ٗض  ض ٖحّو بهةدبة عح فة بضِو عدئض لو ع   الهغادد لتضُٖد طد تة يدئضتة ِبدلفتدلٕ أٔ ال عهة

ص ع ٓت   غاع أِ عذـٗى ؿٗإصٔ ئلٓ اععفدو يـ ة اليد ة  ٗغ الهـتفس ةط َِتظا االجتغاو لتى ٖلّت

الهًشأة بضِو أٔ يدئضة ليٍ  ٗهة االيجدػ لم عفسٗغط كهد أو ن تغعا  الفح فتة ال عتإصٔ صائهتد  ئلٓت 

لًفدئي الهفض ة ِبدلفدلٕ ياو اليغٖقة الكةغ يدع ٗة َٓ اؿفشضام ن تغعا  اإليجتدػط دٗتا ٖتفم ا

عيّٖغ عذ ٗد الفح فة ِاللدئض بصّعة أسغْ لقٗدؽ  ٗهة االيجدػ لحد جًٍٗ نتى يفقتد  الفشتسٗد 
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 ِيق الهإشغ الفدلٕ:

  ٗهة يفقد  الفشسٗد÷ االيجدػ لحد جًٍٗ نى يفقد  الفشسٗد=  ٗهة االيجدػ 

أٔ أو الؼٖدصة يٕت يفقتد  الفشتسٗد ٖجتب أو ٖقدب ُتد ػٖتدصة أك تغ يٕت  ٗهتة االيجتدػ دفٓت  

 ٖهحى اعشدط  ٗهة القغاع الصدئب ط بهلًٓ أو عحّو  ٗهة الهإشغ أك غ نى الّادض الصذٗخ.

ض القتتغاعا   ل أو اؿتتفشضام نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ يتٕت عه ٗتتة عغشتٗت ِٖهحتتى القتّت

يغ عتضص نتى اله إشتغا  الُدنتة الفٕت عّ تخ عتأ ٗغ القتغاع كحتد ع ٓت الهًشتأة نهتد اإلصاعٖة ّٖت

ٖإصٔ ئلٓ الّصّل ئلٓ  غاعا  عفـم بدلغشضط كهد أو َظا الهضسد لٍ عً تة ن دشتغة نتد ئصاعة 

الصاو ِصًد القغاع يُّ ٖ ضأ بدلفغكٗؼ ع ٓ ندَّ  غ  الهًشأة بأيٍ َض ط ِؿتلٓ لهـتدعضة 

أَضا  ِدضاعُمط ِٖهحى عي ٗتق َتظا الهتضسد ع ٓت الهإؿـد  يٕ عذقٗق السغ  نًُد بؼٖدصة 

 ِدضا  عـلٓ ئلٓ عضم الغبخ.

 ذمٛٛى اٌرفكاو أٌهٕب انًؽاٌثح ػٍ االَعاو فٙ انم اع انفكيٙ: 0/5

أكض  نلظم ال ذّث ع ٓ الًفتدئي االٖجدبٗتة لفًفٗتظ أؿت ّ  الهذدؿت ة عتى االيجتدػ ع ٓت 

 (.7300ط القيدو الشضنٕط ِ ض دقق َظا الؿ ّ  ند ٖ ٕ: )الحّنٕ

ى الهًظهتتد   -أ ؿتتدَه  ػٖتتدصة صعجتتة ا٘لٗتتة يتٕت عقتتضٖم الشتتضند  يتٕت عسٗٗتتغ يهتتظ الهًديـتتة بتٗت

الشضنٗتتة بـتت ب  صتتغ صِعة عقتتضٖم الشضنتتةط نهتتد دتتا ع تٓت  تتغِعة عّجٗتٍت اَفهتتدم أك تتغ 

ة  بدلهقدٖٗؾ  ٗغ الهدلٗة لقٗدؽ ِعقٗٗم أصاو َظٌ الهًظهد  ؿتلٗد  ِعاو عقتضٖم ستضند  عًديـٗت

عفلغ  لهشدطغ يقضاو يصٗ ُد الـّ ٕط ِيجتض أو عي ٗتق نلتضل اإليجتدػ  نفهٗؼة دفٓ ال

كأدتتض نفتتدَٗم أؿتت ّ  نذدؿتت ة االيجتتدػ ٖـتتدعض ع تٓت عذ ٗتتد الهـتت  د  الذقٗقٗتتة بستتغ  

 علظٗم  ٗهة الصاو ِبدلفدلٕ عيّٖغ نـفّْ الشضند  الهإصاٌ.

ى عفص  اليشية الشضنٗة بأيُد أيشية  ٗتغ ن هّؿتة عقتضم ستضند  طا  بلتضٖ -  ى نفًػنٗٗت

ى اإليفتتدج ِاالؿتتفًُاط دٗتتا أو الشتتضند  عًتتفي ِعـتتفُ   يتٕت يفتتؾ الّ تت  )بشتًت   بتٗت

الـ د الهدصٖة ٖفم ايفدجُد  م عشؼًُٖتد  تم بٗلُتد يٕت ِ ت  الدتق(ط ِنتى  تم عفـتم الشتضند  

ع عقتتضٖهُد ِال ٖهحتتى عشؼًُٖتتد نهتتد ٖجلتتد اليد تتة  ٗتتغ الهـتتفس ة لفقتتضٖم  بدلقدب ٗتتة ل ًفتتدط يتّت

ة الشتضند  به صةط ِٖفًدؿتتب أؿت ّ  نذدؿتت ة االيجتدػ نتتد َتظٌ الشدصتٗت ةدبتة اٖتتغاصا  نفقّت

ِٖغجد الـ ب ئلٓت أو َتظا الؿت ّ  ٖلفهتض ع ٓت نقٗتدؽ الهشغجتد  عًتض يقيتة ال ٗتد أِ 

 بهلًٓ آسغ عًض يقية عقضٖم الشضنة ل لهٗد ِعذقٗق االٖغاصا  الًقضٖة.

صة الشضنتتة نفُّنتتد  يـتت ٗد  ٖشف تت  نتتى عهٗتت -جتـت م جتّت د ٘ستتغط ِٖلفهتتض الذحتتم ع تٓت ئو نفُتّت

ؾ   تد  ل ع ٍٗت يقتظ بلتض عأصٖتة الشضنتة ِلٗت نـفّْ الجّصة نى سًل  ٗدؽ ند ٖفم الذصّت

ى عّ لتد  اللهٗتد نتد الصاو الفل ٕت  صة الشضنتة يفٗجتة الهقدعيتد  بٗت أصائُدط لتظل  عتأعٕ جّت

 ل شضنة الهقضنة. 

 نهد ؿ ق عش ص ال ددةة ئلٓ:
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دػ نتتد ط ٗلتتة سصتتدئص الّدتتضا  الذحّنٗتتةط دٗتتا ٖفًدؿتتب نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتت -أ

ى الهإشتتغا  الهدلٗتتة ِ ٗتتغ الهدلٗتتة كهتتد ٖفحدنتتد نتتد سصتتدئص يظتتم الهذدؿتت ة  ٖجهتتد بتٗت

م الصاو بشتحد عتدم ِص ٗتق لصاو ع ت  الّدتضا ط  ل ئلٓت عقٗٗت الذحّنٗةط نهتد ٖذقتق الّصّت

ى الشتتضند  اللدنتتةط ِد ض االيفتتدا اللتتدم ل ضِلتتةط ِعذـتٗت ـتتى اعشتتدط نهتتد ٖـتتدعض ع تٓت عغشتٗت

 القغاعا ط ِِ د الشيظ.

اؿتتفشضام الهغاجتتد التتضاس ٕ لهتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ يتٕت الهغاجلتتة الضاس ٗتتة ٖـتتدعض  - 

الهغاجتتد التتضاس ٕ يتٕت أصاو صِعٌ الفّكٗتتضٔ ِاالؿفشتتدعٔ ط بجديتتب عذقٗتتق الفدع ٗتتة يتٕت 

  نغاجلة اؿفغاعٗجٗة الهًشأة ِالغ دبة ِعقٗٗم الصاو.

سد الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕ عيّٖغ نلضل االيجدػ لصاو الشضند ط ٖهحى اؿفشضام نض -جـ

ِالظٔ ًٖلحؾ أ غٌ االٖجدبٕ ع ٓ علظٗم  ٗهة االيجدػ الح ٕ يٕ صّعة ػٖدصة  ٗهة 

االٖغاصا  سدصة يٕ الّدضا  الذحّنٗة اال فصدصٖةط ِنى  م ٖهحى ل هغاجد الضاس ٕ أو 

او بهد ٖهحى نى ػٖدصة جّصة الشضند  ٖـفشضم َظا الهضسد يٕ نغاجلة اصاعة نشدطغ الص

الذحّنٗة الهقضنة ل هّاطًٗى ِالذفدظ ع ٓ الهدل اللدم ِعذقٗق الفًهٗة اال فصدصٖة 

 ِاالجفهدعٗة الهـفُضية.

 اطان يمرهغ نكٔن انًؽاٌثح ػٍ ا َعاو فٙ يهاظؼح اقانج يفاطه األقار انؽكٕيٙ: -7

 -أًْٛح ا طان انًمرهغ:7/0

بٗى نضسد الهذدؿ ة عى اإليجدػ ِالؿدلٗب الهـفشضنة نى   د عً د أَهٗة الفحدند 

 الهغاجد الضاس ٕ يٕ نغاجلة ئصاعة نشدطغ الصاو الذحّنٕ نى اللًدصغ الفدلٗة:

عفهٗؼ الهّاعص يٕ الّدضا  الذحّنٗة بأيُد نذضصة ِنقٗضة بهقضاع اعفهدصا  الهّاػية  - أ

ػ ٖأسظ يٕ االعف دع كد اللدنة ل ضِلةط ِيظغا  لو نضسد الهذدؿ ة عى اإليجد

عًدصغ الفحدلٗ  الهفل قة بدلهّاعص يٕ اعشدط القغاعا  ياو طل  ٖفًدؿب ند 

سصدئص الّدضا  االذحّنٗة الفٕ عفص  نّاعصَد بدلًضعةط دٗا ٖلهد َظا 

الهضسد ع ٓ عبظ الهّاعص الهقٗضة ِالًدصعة بهلضال  ايجدػ نذضصة نهد ٖجل ٍ نذققد  

 ى اؿفسًل الهّاعص الًدصعة.الَضا  الفٕ عفهةد يٕ دـ

ٖفًدؿب اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕ عقٗٗم الصاو ند الي ٗلة الشدصة  - 

ل ّدضا  الذحّنٗة اال فصدصٖة نى دٗا أو نشغجد  ع   الّدضا  لٗـ  نذد 

نًديـةط لظل  يايٍ ال ٖهحى اؿفشضام الفحدلٗ  الهلٗدعٖة يٕ عقٗٗم أصاو ع   الّدضا ط 

ٖهحى اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى اإليجدػ ك ضٖد ل فحدلٗ  الهلٗدعٖة يٕ عقٗٗم ِبظل  

أصاو ع   الّدضا ط عى طغٖق عذضٖض عضص الشضند  الهلٗدعٖة الفٕ ٖهحى ايجدػَد 

بدؿفشضام كهٗة نلًٗة نى الهّاعص بفح فة نلٗدعٖة ِنقدعيفُد بلضص الشضند  الفل ٗة الفٕ عم 

د ِبظل  ٖهحى عذقٗق الغ دبة ع ٓ الهّاعص )ع ض الـًمط ايجدػَد ِالفح فة الفل ٗة لُ
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7302.) 

ٖـدعض اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ الهغاجد الضاس ٕ ع ٓ عقٗٗم الصاو الفلٕ    -ج

بشحد شدند ِص ٗقط نى سًل الفأكض نى ييدا يفدئي الصاو الفل ٕ ند الهشيظ ل ّدضة 

 ِكظل    ظ ِعشيٗظ ِ   اليشية.

ؿفشضام الهغاجد الضاس ٕ لهضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕ نغاجلة ئصاعة نشدطغ ئو ا -ص

الصاو الذحّنٕ عهحًٍ نى  ٗدؽ اللً ة بٗى الضعجة الهلٗدعٖة الدفهدل ِ ّو الهشدطغ 

ِالضعجة الهلٗدعٖة لس غ الهفّ د لُدط نى سًل اؿفشضام الهغاجد لُظا الهضسد ِالظٔ 

ذٗذةط ِٖفي ب عقضٖغ الهشدطغ الهؼج بٗى الؿدلٗب ٖهحًٍ نى الّصّل ئلٓ يفدئي ص

الحهٗة ِالّصفٗة ل قٗدؽ دٗا ٖهحى اؿفشضام االؿدلٗب الحهٗة عًضند ٖحّو ًَدا  ضع 

كد  نى ال ٗديد  الهفددةط أند الؿدلٗب الّصفٗة يٗهحى اؿفشضانُد عًض ايشفد  ادفهدل 

 غة بدلفقضٖغا  الحهٗةط أِ ِ ّو الذضثط أِ يٕ ددلة عضم عّايغ ال ٗديد  الهدلٗة ِالش

 (7332عًضند ٖحّو ًَدا ددجة ل ش غة عًض الفقضٖغ. )ع ٓط 

ٖإصٔ الضِع الفحدن ٕ لؿدلٗب الهذدؿ ة اإلصاعٖة االؿفغاعٗجٗة ند أصِا  الهغاجلة  -ٌ

الضاس ٗة ئلٓ عذقٗق الفلدلٗة يٕ الهغاجلة الهـفهغة الؿفغاعٗجٗة الهًشأة ِالغ دبة ِعقٗٗم 

ب  ٗدم الهغاجد الضاس ٕ بدلجديب الغ دبٕ ع ٓ الصاو الفل ٕ ِ ٗدم الهذدؿب الصاوط بجدي

 (.7302(ط )شدَٗىط 7302اإلصاعٔ بدلجديب الفقٗٗهٕ )ؿغِعط 

 

 -ػُاصه ا طان انًمرهغ: 7/7

 ( ذؽكٚك ٔؼكاخ األقار:0ا

و ًَتدا صتلّبة يٕت  َِٓ عفهةد يٕت نشغجتد  نغكتؼ الًشتدط ل ّدتضة الذحّنٗتة ِعحّت

و صائهتتد   ٗتتغ  دب تتة ل قٗتتدؽ يتٕت الّدتتضا  عذضٖتتضَد بـتت  ب أو نشغجتتد  نغكتتؼ الًشتتدط عحتّت

الذحّنٗة ليُد عغع ظ بهـفّْ ايجدػ الشضنة ِجّصعُدط كهد أو جهٗد الّظدئ  يٕت الّدتضا  

ٔ ع ٓت أيشتية ِكتد يشتدط ٖشتفهد ع ٓت  الذحّنٗة عذفّٔ ع ٓ بتغاني ِالفٕت بتضِعَد عذفّت

 صاوط ِٖي ق ع ٓ ِدضا  الصاو ِدضا  الفح فة.نغاكؼ عح فة نهد ٖإصٔ ئلٓ علضص ِدضا  ال

 ( ذؽكٚك ذكهفح ٔؼكج األقار:7ا

ى  دٗا ٖلض كتد يشتدط نغكتؼ عح فتة ِعقتدؽ كفتدوة الًشتدط عتى طغٖتق اٖجتدص اللً تة بٗت

 نشغجد  الًشدط ِنضسًعٍط ِٖهحى أو عذـب عح فة ِدضة الصاو عى طغٖق الهلدصلة الفدلٗة:

 عضص الّدضا  الهًجؼة )الهشغجد (.÷ االجهدلٗة ل ًشدط عح فة ِدضة الصاو= الفحدلٗ  

 ( لٛاي يؼكل األقار:2ا  

ى اللهدلتتة  ى نشغجتتد  الًشتتدط ِبتٗت ٖتفم  ٗتتدؽ نلتتضل الصاو عتتى طغٖتتق اٖجتتدص اللً تتة بتٗت

 الهـفشضنة يٕ الّصّل ئلٓ َظٌ الهشغجد ط ند  غِعة اسفٗدع ِدضة ػنى نًئهة. 
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 ( يؤ هاخ لٛاي األقار انؽكٕيٙ:2ا

يغ ئو ع او يٕت جديتب الحفتدوة أِ يٕت جديتب الفدع ٗتة ؿّت  ّٖت ذضٖض نإشتغا  الصاو ؿّت

نل ّنتتد  عتتى الّظتتدئ  الذحّنٗتتة ِعتتى ال تتغاني الذحّنٗتتة الًػنتتة ل قٗتتدم بف تت  الّظتتدئ  

ِاليشية الًػنة لفًفٗظ ع   ال غاني ِنشغجتد  )ِدتضا  الصاو( لحتد يشتدط ِبدلفتدلٕ عذضٖتض 

 (:7300لهإشغا  )القيٗخطعح فة ِدضة الصاو ِنى َظٌ ا

 يؼاٚٛه انكفارج: -0

 الهلٗدع اللدم: َِّ ّٖ خ يصٗب كد ِدضة نشغجد  نى الفح فة الح ٗة  - أ

 اجهدلٕ الهشغجد ÷ ِٖـدِٔ ئجهدلٕ الفحدلٗ      

 نلٗدع اللهد: - 

 عضص الهـففٗضٖى نى الشضنة÷ ٖـدِٔ= عضص اللدن ٗى )أجّع اللدن ٗى( 

 نلٗدع االيجدػ الؼنًٕ: ِٖضل َظا الهإشغ ع ٓ نضْ كفدوة اللهد ِالقّْ ال شغٖة -جـ  

 الؼنى الهشيظ÷ ِ ٖـدِٔ = الؼنى الفل ٕ 

نلٗدع  ٗدؽ الًشدط: ِيٕ َظا الهإشغ ٖلض الًشدط ك ٍ ِدضة أصاو ِادضة ِبدلفدلٕ ٖحّو  -ص   

 د .يٕ اليشية الفٕ ٖصلب الفل ٗغ عى نشغجدعُد كهٗد  أِ ندلٗ

 عضص الّدضا  الهًفجة÷ ِٖـدِٔ = الفح فة الح ٗة ل ًشدط 

 يؼاٚٛه انفاػهٛح: -7

 الصاو الفل ٕ/ الصاو الهشيظ: -أ

 َِّ ٖهحى نى عذضٖض صعجة يدع ٗة الّدضة أِ ال غيدني أِ الًشدط نذد القٗدؽ

 نلضل ع د الهـففٗضٖى: - 

ا٘ دع الًدعجة عًُد  ِٖغكؼ َظا الهإشغ ع ٓ أو  ٗهة الشضنة الذحّنٗة عحهى يٕ

 بدلًـ ة ل هـففٗضٖى نًُد.

 نلٗدع )الفح فة/الهًفلة(: -ج

علض الفح فة ئدضْ الهإشغا  الؿدؿٗة لقٗدؽ صعجة يجدح الّدضا  يٕ القيدو 

الذحّنٕ ِنلغية الفح فة ِدضَد ال عحفٕ ل ذحم ع ٓ يجدح الّدضة أِ يش ُدط صِو 

ِ ض ٖحّو نى الهغ ّ  يٍٗ اإلبقدو ع ٓ نلغية الهًديد الًدعجة عى َظٌ الفح فةط 

 الَضا  الهقغعة ل  غيدني أِ الًشدط يٕ صّعة ِدضا  كهٗة.

ٔفٙ ضٕر يؤ هاخ انكفارج ٔانفاػهٛح ًٚكٍ نهثاؼصح أٌ ذٍرفهص انًؼاقالخ 

انهٚاضٛح انرانٛح ٔانرٙ ٚمٕو ػهٛٓا يكـم انًؽاٌثح ػٍ االَعاو  ٔانرٙ ذرالرو يغ طثٛؼح 

 ؽكٕيٛح االلرصاقٚح كًا ٚهٙ:ٔـصائص انٕؼكاخ ان

 عح فة الهّاص اله دشغة –َدنخ االيجدػ الح ٕ = ئٖغاص اله ٗلد    - أ

ِٖغع ظ بدالؿفشضام الح و ل هّاعص الهفددة نى سًل ئصاعة الهّاعص الهقٗضة لفلظٗم الصاو 



 ....في مراجعة إدارة مخاطر األداء الحكومي   كمدخل لتطوير دور المراجع الداخلي (TA)المحاسبة عن اإلنجاز  

 الدكتورة/ رشا علي إبراهيم الفقي

 

 

 

 8102  الثانيالجزء  – األولالعدد                                                             التاسعالمجلد     

777 

 الح ٕط ِٖفم طل  نى سًل جضِلة ِنفدبلٍ يلدلة لغ دبة الهّاعص صاسد الّدضة.

 يـ ة َدنخ االيجدػ اللدنة = َدنخ االيجدػ الح ٕ   -  

 ئجهدلٕ عحدلٗ  الفصًٗد                                       

ياطا كدي  يـ ة َدنخ االيجدػ اللدنة أك غ نى ِادض صذٗخ ط ياو طل  ٖشٗغ ئلٓ جضِْ 

 القٗدم بدلله ٗد  الفشسٗ ٗة ِالقضعة ع ٓ عذقٗق العبدح ِاللحؾ صذٗخ.

ًدظة أو َدنخ االيجدػ َّ صالة نحّية نى أعبلة عًدصغ َِٓ ؿلغ ال ٗدط ؿلغ ند ن

 شغاو الهّاص الشدمط نلضل اؿفشضام الهّاص الشدمط نقضاع االيجدػ الهذقق.

 يفقد  الفشسٗد الح ٕ –صديٕ الغبخ = َدنخ االيجدػ   -ج

الهشؼِو ئلٓ ِٖهحى علغٖ  يفقد  الفشسٗد بأيُد الًفقد  الفٕ عًفقُد الّدضة لفذّٖد 

ايجدػ بُض  صعم  ضعة الشغكة ع ٓ عّلٗض االيجدػط أِ َٕ كدية الفحدلٗ  الًػنة 

لفذّٖد الهّاص الشدم ئلٓ نًفجد  ن دعة َِٓ علف غ الجّع اله دشغة ِالفحدلٗ  

 الصًدعٗة  ٗغ اله دشغة بهةدبة عحدلٗ   دبفة ِنذضصة يٕ الجد القصٗغ.

لٓ يفقد  صاعهة لايجدػ )نإ غة بدإليجدػ( َِٓ الفٕ ِٖهحى عقـٗم الًفقد  الفشسٗ ٗة ئ

ٖهحى عشفٗضُد لحى بلض ئجغاو الهغاجلة الففصٗ ٗة لُد نى   د نذ د الله ٗة َِٓ عذفدج ئٓل 

صعاؿة نفأيٗة لحد عًصغ نى عًدصغَدط ِالًفقد  الفشسٗ ٗة  ٗغ الضاعهة لايجدػ ) ٗغ 

 (7306فٗدصٖة لُد. )ئؿهدعٗدط الهإ غة( َِٓ ٖهحى عشفٗضُد بلض ئجغاو نغاجلة اع

 الهشؼِو÷ اللدئض ع ٓ االؿفةهدع = صديٕ الغبخ   -ص

الفضيق الًقضٔ: َِّ نقٗدؽ ال قدو ِاالؿفهغاع يٕ اللهد لو عّايغ الـّٗلة َٕ  هدو   -ٌ

اؿفهغاع الشغكةط ِٖغع ظ بدللضٖض نى الهقدٖٗؾ السغْ الهدلٗة ِ ٗغ الهدلٗة لو بًُٗهد 

 عضاسد.

 (7306أعبدح ِسـدئغ االيجدػ )اؿهدعٗدط دـد    -ِ

 ئٖغاص اله ٗلد 

 ( عح فة اإليفدج اله دو-)

 َدنخ االيجدػ

 ( الًفقد  الفشسٗ ٗة -)

 

 ( يؤ هاخ لٛاي يفاطه األقار انؽكٕيٙ:5ا

بدلشـدئغ الفٕ ٖهحى أو عفذقق نى عضم كفدوة اللدن ٗى ِأ عغع ظ نشدطغ الصاو الذحّنٕ 

ِالػند  الهفدج ة ند ِجّص يشد  الفشد يٕ عي ٗق طغا اللهد الهًدؿ ةط أِ بـ ب الحّاعث 

يٕ عهد عقٗٗم طاعٕ ل هشدطغ الهغع ية بدلصاو ِعفهةد أَم نإشغا   ٗدؽ نشدطغ الصاو 

:  ٕٖ  الذحّنٕ يٗهد 

 دا مة لإلنجاز        )مؤثرة(    

 غير دا مة لإلنجاز    )غير مؤثرة(
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 ٗة ع ٓ الصاو.نضْ يدع ٗة الضّابظ الغ دب 

 .ؿًنة الُٗدكد الفًظٗهٗة ِعذضٖض الهـإِلٗد  الّظٗفٗة 

 .نضْ ؿًنة اإلجغاوا  الهدلٗة ِالهذدؿ ٗة 

 .عضص شحدِٔ اللهًو نى ؿّو الشضنة الهقضنة ئلُٗم 

 . نضْ االعفهدص ع ٓ يظم الهل ّند 

  لهُدعا  نضْ ؿًنة يظم علٗٗى اليغاص الهإَ ٗى ِعضعٖ ُمط ِالفذـٗى الهـفهغ

 اللهد.

 .نضْ نًئهة يظم الذّايؼ الهي قة 

 .نضْ يُم اليغاص ل هـ ّلٗد  ِاللً د  الّظٗفٗة 

 .نضْ ؿًنة الفقٗٗم الظاعٕ ل هشدطغ 

 .نضْ ئنحديٗة اعشدط اإلجغاوا  الفصذٗذٗة يٕ ددلة عضم عذقٗق الهلدٖٗغ 

ضسد ِن 7332عدم  Cosoِٖهحى الغبظ بٗى يهّطج نشدطغ الهًشأة الصدصع عى 

 الهذدؿ ة عى االيجدػ ل في ٗق ع ٓ الّدضا  الذحّنٗة اال فصدصٖة كهد ٖ ٕ:
 يكـم انًؽاٌثح ػٍ االَعاو  ًَٕلض اقانج انًفاطه  تٛاٌ

ٌاٌٛح الغ دبة الضاس ٗة الضلٗفة ل هشدطغ   انفهٍفح األ

 ٖهحى أو علّا اإلؿفغاعٗجٗة

ٕ ل هًشأة يٕ عذقٗق   ٖفهةد الُض  الغئـٗ

 عى االيجدػأكةغ  ضع نهحى 

ٛاي  انؼاللح تٍٛ انهلاتح ٔل

 األقار

ـدعض عٓ  عذقٗق     ظ الهشدطغ ٖ

ـفّٖد  أصاو أعٓ  نى سًل  ن

ّاعص ـدعة اله  عشفٗض س

ـٗى   دعض عٓ  عذ  ٗدؽ أصاو ـٖ

فقد   الجّصة/ئع دو اللهًو/عغشٗض اًل

 كد أعضدو الهًشأة  كد أعضدو الهًشأة  أػضار انًُش ج انًهذث ٍٛ

ن انرشغٛهٙ  أًْٛح انٍٕه

 ٔاألقار

ّابظ الغ دبٗة ع ٓ   ٖجب أو علهد الض

 ٕ ٗ ى الًشدط الفشس الهّائهة ٗب

د الهًشأة  ِالهشدطغ الفٕ عق ُ 

كدية الفحدلٗ   دبفة ِنذضصة يٕ الجد  - 

ّاص اله دشغة َٕ عًصغ عح فة  القصٗغط ِاله

نفسٗغ ِدٗض لفّ ٗخ كفدوة ِيدع ٗة اإلصاعة 

ّاعص   يٕ اؿفسًل اله

ٖفّاجض يٕ كد اليشية الّظٗفٗة   انف ه

ٗ ٗة  ِالفشس

 ٖفّاجض يٕ كد اليشية 

 بفصغ  -الهصضع: نى ئعضاص ال ددةة 

ِعغْ ال ددةة ئو عذقٗق الفحدند بٗى يهّطج ئصاعة نشدطغ الصاو ِنضسد الهذدؿ ة عى 

 االيجدػ ٖإصٔ ئلٓ الغ دبة الجٗضة ِعذـٗى الصاو ِعذقٗق الَضا  اإلؿفغاعٗجٗة.

 ير هثاخ ذ ثٛك ا طان انًمرهغ: 7/2

 يٛصاق ػًم انًهاظؼح انكاـهٛح: (0ا

دٗا ٖذضص َظا الهٗةدا ييدا ِنـ ّلٗد  ئصاعة الهغاجلة الضاس ٗة ِعً فُد بدلطغا  

السغْط ِٖحّو نّ ذد  يٍٗ أَضا  ئصاعة الهغاجلة َِٗح ُد الفًظٗهٕ ِٖحّو َظا الهٗةدا 

 ة.نضعّند  نى اإلصاعة الل ٗد ِنج ؾ اإلصاع
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 انرؼهى ٔانًؼهفح نهًهاظغ انكاـهٙ: (7ا

دٗا ٖجب أو ٖ ظل الهغاجد الضاس ٕ اللًدٖة الًػنة ل ّصّل ئلٓ أصاو نًُٕ نفهٗؼ 

 عهحًٍ نى عفُم يشدط الهًشأة ط ِعقٗٗم الهشدطغ اإلؿفغاعٗجٗة ِعذ ٗ ُد.

 ذٕافه األٌانٛة ٔاألقٔاخ انًٍاػكج نرمٛٛى انًفاطه: (2ا

 ٔذشًم:

  الهشدطغ. دعضة بٗديد  عى 

  بغاني عضعٖ ٗة ل هغاجد ل هـدعضة يٕ الفلغ  ع ٓ الهشدطغ ِعذ ٗ ُدط ِاؿفشضام

الهلدصال  الشدصة بهضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕ نغاجلة الصاوط ِئعيدو نإشغ 

 عى اليشية عدلٗة الهشدطغ.

 اٌرمالنٛح انًهاظغ انكاـهٙ:  (2ا

 قًل نفل ق بـ:( ِٖحّو االؿف603أكض ع ٓ طل  الهلٗدع الهصغٔ ع م )

 (:7100اًٌهج 

االؿفقًل الفًظٗهٕ: دٗا ٖجب أو ٖحّو نضٖغ الهغاجلة الضاس ٗة عدبلد  لهج ؾ  -أ 

 اإلصاعة أِ لجًة الهغاجلة.

 الهّ ّعٗة ِعلًٕ الذٗدص ِعضم الفذٗؼ. -  

يقض االؿفقًلٗة: ًٖ سٕ أو ٖفصخ الهغاجد الضاس ٕ عى ادفهدل يقضٌ الؿفقًلٍ بـ ب  -ج 

ؿفشدعٖة يقض الهغاجد الضاس ٕ الؿفقًلٗفٍ بـ ب  ٗدنٍ بدلشضند   ٗدنٍ بدلشضند  اال

 االؿفشدعٖة ًٖ سٕ أو ٖفصخ عى طل .

 نشدعكة أعضدو سدعجٗٗى يٕ أصاو نُدم الهغاجلة الضاس ٗة. -ص 

 ًٔٚكٍ نهثاؼصح أٌ ذٕضػ ػُاصه ا طان انًمرهغ يٍ ـالل انشكم انرانٙ:

 ػُاصه ا طان انًمرهغ

  

 

 

 
 الهصضع: نى ئعضاص ال ددةة

 -قناٌح ذ ثٛمٛح ػهٗ  هكح انمُاج نرٕوٚغ انكٓهتار تا ًٌاػٛهٛح: -2

ئلٓ بذا نضْ ئنحديٗة عي ٗق اإلطدع الهقفغح ع ٓ شغكة عُض  الضعاؿة الفي ٗقٗة 

القًدة لفّػٖد الحُغبدو بدإلؿهدعٗ ٗة ط دٗا أيُد عهةد ئدضْ الّدضا  الذحّنٗة اال فصدصٖة 

 ِالفٕ ٖهحى أو عفّايق سصدئصُد ند نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ.

صٗة الفٕ عم ِيٕ  ّو ال ٗديد  ِالهل ّند  الفٕ أعٗذ  ل  ددةةط ِالهقدبً  الشش

 يرغٛه يٍرمم

 يكـم انًؽاٌثح ػٍ االَعاو

 يرغٛه ٌٔٛظ

 ذ ٕٚه قٔن انًهاظغ انكاـهٙ

 يرغٛه ذاتغ

لٛاي ٔذمٛٛى األقار 

 الحكومي
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 اجغاؤَد ند بلض القٗدصا  الهـ ّلة عهحً  ال ددةة نى ابغاػ بلض الجّايب كهد ٖ ٕ:

 يمكيح ػٍ  هكح انمُاج نرٕوٚغ انكٓهتار: 0/0

تٛاَاخ انشهكح: 2/0/0
0
 

َٕ ئدضْ الشغكد  الفدبلة ل شغكة القدبضة لحُغبدو نصغ ِنقغَد اإلؿهدعٗ ٗةط 

ط ِ ديّو ؿّا عأؽ الهدل ع م 0220لـًة  052ع م ِٖـغْ ع ُٗد أدحدم  ديّو الشغكد  

بفذّٖد َٗ ة  - 7333لـًة  062يٗهد ال ٖفلدع  ند أدحدم القديّو  0227لـًة  25

 ِعقّم الشغكة بد٘عٕ: -كُغبدو نصغ ئلٓ شغكة نـدَهة نصغٖة

عّػٖد ِبٗد اليد ة الحُغبدئٗة ل هشفغكٗى ع ٓ الجُّص الهًشفضة ِالهفّؿية يٕ  (0)

 –اإلؿهدعٗ ٗة  -الجسغايٕ لًشدط الشغكة َِّ نذديظد  )بّعؿلٗضئطدع الًيدا 

الهضو  –ال ذغ الدهغ  –جًّ  ؿًٗدو  –شهدل ؿًٗدو  –الشغ ٗة  –الـّٖؾ 

 الجضٖضة(.

 القٗدم بأعهدل الضعاؿد  ِالفصهٗهد  الفًٗة. (7)

عًفٗظ نشغِعد  عّصٗد الفٗدع الحُغبدئٕ لًؿفشضاند  الهشف فة ع ٓ الجُّص  (0)

 ِالهفّؿية.الهًشفضة 

 ئصاعة ِعشسٗد ِصٗدية ش حد  الجُض الهفّؿظ ِالهًشفض. (2)

 ئصاعة ِعشسٗد ِصٗدية نذيد  الفّلٗض  ٗغ الهغبّطة بدلش حة الهّدضة. (5)

 اعشدط كدية الضهديد  الؿفقغاع ِاؿفهغاع الفسظٖة الحُغبٗة بجّصة عدلٗة. (6)

نٌانح انشهكح: 2/0/7
7
 

الهصدصع لحدية اللهًو ِيقد  ل هلدٖٗغ عّيٗغ اليد ة الحُغبدئٗة الهـفضانة نى كدية 

اللدلهٗة ِبدلؿلدع الفًديـٗة ِنى سًل عهد نإؿـٕ ٖف ًٓ ؿٗدؿد  الجّصة ِاالؿفشضام 

النةد ل هّاعص ِالذفدظ ع ٓ ال ٗ ةط اعفهدصا  ع ٓ  ضعا  بشغٖة ِعحًّلّجٗة عدلٗة الحفدوة 

 لدن ٗى ِالهجفهد.ِايجدػ العهدل بيغٖقة نـ ّلة اسً ٗد  لصدلخ اللهًو ِال

:7102انًرغٛهاخ انًؤشهج ػهٗ يٛىاَٛح انشهكح فٙ ػاو  2/0/2
2
 

 .7305لـًة  22صضِع  ديّو الحُغبدو ع م  -أ

                                                           

0
يتاحاا المتممة    السنة ، والحساباا الاتامية واح01/6/8102الميزانية لكركة القناة لتوزيع الك رباء  ي  

 بتصرف .  02المنت ية  ي ذاا التاريخ، ص 
8
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102الميزانيةةة لكةةركة القنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي  

 بتصرف 8:  0ص. ص  ،المنت ية  ي ذاا التاريخ
0

، والحساباا الاتامية واحيتاحاا المتممة    السنة 01/6/8102الميزانية لكركة القناة لتوزيع الك رباء  ي  

 بتصرف 8:  0ص. ص  ،المنت ية  ي ذاا التاريخ
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ط ند عذغٖغ أؿلدع 7306لـًة  62صضِع  ديّو  غٖ ة القٗهة الهضدية ع م  - 

 .صغ  اللهً  الجً ٗة ِػٖدصة أؿلدع ِ ّص الفشسٗد ِعلضٖد علغٖفة بٗد الحُغبدو

( الـٗدؿد  الهذدؿ ٗة ِالفسٗغا  يٕ 5عي ٗق نلٗدع الهذدؿ ة الهصغٔ ع م ) -جـ

الفقضٖغا  الهذدؿ ٗة ِالسيدو بشأو بًّص اٖغاصا  ِنصغِيد  الـًّا  الـدبقةط 

 ِأ غ طل  ع ٓ دقّا اله حٗة ل شغكد .

ذمهٚه نعُح انًهاظؼح انكاـهٛح تانشهكح: 2/0/2
0
 

ٖهحى أو عّاجٍ الشغكة نةد )الهشدطغ النًٗةط عضهى الفقغٖغ الهشدطغ الفٕ 

ِالفهّٖ ٗة ِالفًٗة ِاإلصاعٖةط ِالهشدطغ الفٕ عفل ق بي ٗلة اللهد "الـًنة ِالصذة 

 الهًُٗة" ِالهشدطغ الفًديـٗةط نشدطغ أنى الهل ّند (.

ِ ض عضهى الفقغٖغ نجهّعة نى الذ ّل الهقفغدة إلصاعة ِنّاجُة الهشدطغ َِٓ 

 -كهد ٖ ٕ:

شدطغ النًٗة: )أو عفّؿد الشغكة يٕ اؿفشضام عحًّلّجٗد النىط الفّؿد يٕ اؿفشضام اله -أ 

 ّاعض بٗديد  الذدؿب ا٘لٕ الفٕ عفٗخ ؿّٗلة الهل ّند  ِال ٗديد  بشحد نإنىط الفلدِو 

 ند النى(.

الفٕ اعشظ   -الهشدطغ الفهّٖ ٗة ِالفًٗة )عفذهد الشغكة أع دو  غِ  بً  االؿفةهدع -  

أ غ اٖجدبٕ ع ٓ عق ٗد  ٗهة الفّائض بديفُدجُد الضيد بًظدم الفلجٗد يٕ بضاٖة  يُٗد اجغاو

 الشُغ(.

ع ظل الشغكة جُّص ك ٗغة ل ذفدظ ع ٓ يـ ة الفقض يٕ دضِص الًـ ة  الهـهّح بُد عدلهٗد ط  -ج 

 نى سًل اجفهدعد  صِعٖة عفم شُغٖد  ند القٗدصا  ِعفلٗد يظدم الض يٗة القضدئٗة.

 : ِالفٕ عفهةد يٕ يقص اللهدلة عى طغٖق:الهشدطغ اإلصاعٖة -ص 

   ٖفم ئعدصة عّػٖد ِعضِٖغ اللهدلة ع ٓ نـفّْ القيدو ِع ٓ نـفّْ الًُضؿد

 ِاإلصاعا  ِند بٗى القيدعد  الهشف فة.

  عقّم الشغكة بدلفضعٖب الفذّٖ ٕ ل ّظدئ  الفٕ ٖهحى االؿففدصة نًُدط ِعسٗٗغ بلض

لشدصة بحد نًُم لـض اللجؼ يٕ بلض الهُى ل لدن ٗى ِيقد  لهقّند  الفأَٗد ا

 الّظدئ .

  ٕعفّؿد الشغكة يٕ عغكٗب اللضاصا  نـ ّ ة الضيد الفٕ عـُم يٕ الذض نى اللجؼ ي

ِظٗفة القدعب ِالهذصدط ِعّلٓ الشغكة اَفهدند  ك ٗغا  يٕ نفدبلة ِنغا  ة َظٌ 

                                                           

0
، والحساباا الاتامية واحيتاحاا المتممة    السنة 01/6/8102الميزانية لكركة القناة لتوزيع الك رباء  ي  

 بتصرف 812:  811ص. ص  ،المنت ية  ي ذاا التاريخ
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 اللضاصا .

 ٗق الذضِص ِدـب االؿفلدية بًظدم اللهدلة الّٗنٗة  ٗغ الهًفظهة ِطل  ٖفم يٕ أ 

 ددجة اللهد.

 . عف د الشغكة يظدم ال صهة يٕ عّ ٗد اللدن ٗى ل ذضّع ِااليصغا 

 الهشدطغ الفٕ عفل ق بي ٗلة اللهد" الـًنة ِالصذة الهًُٗة": -ٌ 

 .ٖفم كد يفغة عضعٖب اللدن ٗى بدلهّا د اإلصاعٖة ع ٓ ددال  اليّاعب 

  .عّيغ الشغكة نُهد  الّ دٖة الششصٗة ِبهّاصفد  عدلٗة الجّصة 

 الهشدطغ الفًديـٗة: -ِ 

 . ٖغاعٓ نلدلجة يقدط الضل  نةد سيأ القغاعا 

 .كٗفٗة الفلدند ند الهّاطى بشحد الئق ِدـى 

  الّصّل بشضنة الهشفغا ئلٓ الضعجة الهغجّةط نى سًل االععقدو بهحّيد  الش حة

 ة الهـفهغة ِا٘نًة ند الجّصة الشدن ة.ِعأنًُٗد لفذقٗق الفسظٖ

 نشدطغ أنى الهل ّند : -ػ 

  ابلدص ال ٗديد  عى أجُؼة الحه ّٗعغ الشدصة بدلهـفشضنٗى لفحّو ع ٓ الشدصم يقظط

ِبدلفدلٕ ياو الهـفشضم لٗؾ لضٍٖ يغصة يٕ يـز أِ دظ  أٔ بٗديد  ليٍ يل ٗد  ال 

 ٖه حُد ع ٓ الجُدػ الشدح بٍ.

  لهًد الهـفشضنٗى الضاس ٗٗى نى الّصّل ئلٓ بٗديد  لٗؾ لُم جضاع الذهدٖة الضاس ٕ

 الذق يٕ الّصّل الُٗد.

  ٓ نغا  ة ؿ ّا الهـفشضنٗى لفـجٗد االجغاوا  الفٕ ٖقّنّو بُد صِو أٔ عأ ٗغ ع

 عهد الهـفشضم.

 .نغا  ة اؿفشضام االيفغي  ِعصض أٔ دغكة ل  ٗديد  الفٕ عـٗغ سدعج الشغكة 

يفدئي الفقدعٖغ الضِعٖة ل جدو الهفدبلة ل فففٗخ ع ٓ يغِو  ِيٗهد ٖ ٕ ن شص ل لض -

 الشغكة ِالفٕ أِص  بهد ٖ ٕ:

  ٕؿغعة عحةٗ  أعهدل الفففٗخ الهٗضايٕ ع ٓ الحشديٗى ِاللضاصا  نـ ّ ة الضيد ِالف

 شُّع. 0لم عقم بدلشذى لهضة عؼٖض عى 

 .ؿغعة يذص اللضاصا  الهلي ة ِالهفّ فة 

  طا  القٗهة بدلًـ ة ل ه دل  الهّعصة الٓ الشؼًٖة. غِعة الفغدٗد يٕ الضيدعغ 

  ٓغِعة ط د صيدعغ أنغ عّعٖض الًقضٖة الفٕ ٖفم عّعٖضَد بهلغية الهذص ٗى ئل 

 الشؼًٖة.

  االلفؼام باعضاص الفقغٖغ الشُغٔ الهفضهى الفففٗخ ع ٓ اعهدل الحشديٗىط بهد ٖق د

 نى ددال  القغاوة الَّهٗة.
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ػٍ انمٕائى انًانٛح: ذمهٚه يهالة انؽٍاتاخ 2/0/5
*
 

 يٗهد ٖ ٕ ن شص لهد عضهًٍ عقغٖغ الجُدػ الهغكؼٔ ل هذدؿ د :

  عضم عذ ٗد بلض ش حد  الشيّط الُّائٗة ِالع ٗة الهضعجة بـجد الصّل

ن ّٗو جًٍٗ نهد ٖصلب  020,222الةدبفةط دـد  ا٘ال  ِالهلضا  ال دلسة يذّ 

 ًض نيدبقفُد.عقضٖغ الهـف لض نًُد عًض االدًل ِالفجضٖض ِع

  ّن ّٗو جًٍٗ  ٗهة أصًد  عاكضة ِبيٗ ة  00,025عضهى دـد  الهشؼِو يذ

ن ّٗو جًٍٗ بدلهشدلفة لهلٗدع  03,262الذغكة نحّو عًُد نشصص به    

كظا عضم عقٗٗم نشؼِو الهش فد  يٕ  72( الهشؼِو يقغة 7الهذدؿ ة الهصغٔ ع م)

لـًة  732ل هذدؿ د  ع م  بدلهشدلفة لقغاع عئٗؾ الجُدػ الهغكؼٔ 03/6/7302

7330. 

 عضم كفدٖة الهشصص بهد ٖفًدؿب ند عصٗض اللهًو 

   عضم ِجّص الضّابظ الفٕ عحفد دـد  اؿفًُكد  عضاصا  الضيد الهقضمط ِند لظل

 نى أ غ ع ٓ اٖغاصا  الشغكة ِدـد  يـب الفقض.

  ٕن ّٗو  256,522يذّ  03/6/7302عضم كفدٖة الهشصصد  ال دل  عصٗضَد ي

 ٍ لهقدب ة االلفؼاند  الهحّية نى أج ُد.جًٗ

  ٖفضهى دـد  االدفٗدطٗد   ٗهة عضص أعبلة ِدضا  عّلٗض طد ة شهـٗة نًذة نى

بدلهشدلفة لهلٗدع  73/2/7306صِلة االندعا  ِالفٕ صس   االيفدج بفدعٖز 

( باصعاجُد يٕ القّائم الهدلٗة كاٖغاصا  72( يقغة )07الهذدؿ ة الهصغٔ ع م )

 د لظل  نى أ غ ع ٓ يفدئي أعهدل الشغكة.نإج ةط ِن

  عضم عحّٖى نشصصد  بدلهيدل د  الفٕ عغص ل شغكة نى نص ذة الضغائب

 اللقدعٖة عى اللقدعا  الهه ّكة ل شغكة.

  لم عقم الشغكة بدلفأنٗى ع ٓ نلظم أصّل ِنّجّصا  الشغكة  ض الذغٖق

 ِالـغ ة بدلهشدلفة لدحدم الًئذة الهدلٗة.

  باعؿدل نصدص د  لصذد  العصضة الهضًٖة ِالضائًة يٕ عدعٖز لم عقم الشغكة

القّائم الهدلٗة ل فذقق نى صذفُدط كأدض أصلة اال  د  ِاكفف  باجغاو نيدبقد  ند 

 بلض الجُد  الذحّنٗة.

 .ل  الهذصد نى نفأسغا  اللهًو الهغد ة نى ؿًّا  ؿدبقة  

                                                           

*
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102انيةةة لكةةركة القنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي الميز 

 بتصرف. 80:  28المنت ية  ي ذاا التاريخ . ص. ص 
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  ّن ّٗو جًٍٗ  20,002دقق عشسٗد الهذيد   ٗغ الهغبّطة بدلش حة سـدئغ يذ

ن ّٗو  20,002ط يفٗجة اععفدو الفح فة ال دلسة 7306/7302سًل اللدم الهدلٕ 

ن ّٗو جًٍٗ نهد ٖ ؼم عبيُد  03,025جًٍٗ عى االٖغاصا  الهذققة ال دلسة يذّ 

 بدلش حة لفق ٗد دجم ع   الشـدئغ.

 ٕٚ ه.يا وال َظاو انهلاتح ٔانضثظ انكاـهٙ تانشهكح ٚؽراض انٗ ذكػٛى ٔذ 

ِ ض عضهى عقغٖغ نج ؾ اإلصاعة نظكغة بشأو عضم عّػٖد أعبدح عى اللدم الهدلٕ  -

ِالفٕ عقضٕ بأيٍ ال  20لـًة  052نى القديّو  20اؿفًدصا  ل هدصة  03/6/7302الهًفُٕ يٕ 

 عذجؼ أعبدح ئطا عغعب ع ٓ طل  نًد الشغكة أصاو الفؼاندعُد الًقضٖة.

ج انًفاطه انًرؼهمح تٓا:األقٔاخ انًانٛح نهشهكح ٔاقان 0/0/6

 

عفهةد الصِا  الهدلٗة ل شغكة يٕ ال ًّص طا  الي ٗلة الًقضٖةط ِعشهد الًقضٖة الهذففظ 

بُد ِأصّل ِالفؼاند  الشغكة الفٕ ؿّ  عذصد أِ عضيد به دل  يقضٖة  دبفة أِ نذضصة ِيقد  

اللهً  ( الشدح بأ دع الفسٗغا  يٕ أؿلدع صغ  00لهلٗدع الهذدؿ ة الهصغٔ ع م )

الجً ٗةط ِعفضهى اإلٖضددد  الهفههة ل قّائم الهدلٗة الـٗدؿد  الهذدؿ ٗة الهف لة بشأو 

 ا  د  ِ ٗدؽ أَم الصِا  الهدلٗة ِند ٖغع ظ بُد نى اٖغاصا  ِنصغِيد .

 ـ ه ذمهثاخ انؼًالخ األظُثٛح: -أ

لظٔ ٖإ غ عٓ  ٖفهةد سيغ اللهً  الجً ٗة يٕ الفسٗغا  الفٕ عيغأ ع ٓ ؿلغ الصغ ط ِا

الهضيّعد  ِالهق ّ د  بدللهً  الجً ٗةط ِكظل  عقٗٗم الصّل ِااللفؼاند  الهفضاِلة 

 0,225بدللهً  الجً ٗة ِعّجض الفؼاند  طّٖ ة ِ صٗغة الجد بدللهً  الجً ٗة  ضعَد 

أل  ّٖعِ بشً  الفؼاند  أسغْ بلهً  أجً ٗة )ؿ ة  052ن ّٗو صِالع أنغٖحٕ ِ 

 نى جُد  نشف فة.عهً ( 

 ـ ه االئرًاٌ: -ب
ٖفهةد سيغ االئفهدو يٕ نقضعة اللهًو ع ٓ ؿضاص الهـفذق ع ُٗم ِعقّم الشغكة باع دو 

اللضٖض نى الؿدلٗب ل ذفدظ ع ٓ نـفذقدعُدط آسظٖى يٕ االعف دع ػٖدصة الشيغ الهغع ظ بلضم 

للهًو ِالفٕ ب   عصٗضٌ عذصٗد الهضّٖيٗد  كًفٗجة لؼٖدصة  ٗهة الهضّٖيٗة الهـفذقة ع ٓ ا

 ن ّٗو جًٍٗ. 0006,220ن     03/6/7302يٕ 

 ـ ه ٌؼه انفائكج: -ظـ

                                                           

*
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102الميزانيةةة لكةةركة القنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي  

 بتصرف. 028:  022ذاا التاريخ . ص. ص المنت ية  ي 
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ٖفهةد سيغ الفدئضة يٕ عسٗغ أؿلدع الفدئضة بهد ٖإ غ ع ٓ يفدئي العهدلط ِٖلف غ َظا الشيغ 

نغعفلد  يظغا  العفهدص الشغكة ع ٓ القغِ  طّٖ ة الجد نقدبد الصّل الهًقّلة نى َٗ ة 

 الغٖ .كُغبة 

 انمًٛح انؼاقنح: -ق

ط قد  لؿؾ عقٗٗم الصّل ِااللفؼاند  الهدلٗة الّاعصة بدإلٖضددد  الهفههة بدلقّائم الهدلٗة 

ياو القٗهة اللدصلة لُظٌ الصِا  الهدلٗة ال عشف   اسفًيد  جَّغٖد  عى  ٗهفُد الضيفغٖة يٕ 

 عدعٖز الهغكؼ الهدلٕ.

انماتضح نكٓهتار يصه انصاقن فٙ ذانٚؿ يٛصاق نعُح انًهاظؼح نهشهكح  2/0/2

01/2/7102:

 

 عضهى الهٗةدا نُدم لجًة الهغاجلة ِالفٕ عف شص يٕ الفدلٕ:

 .نغاجلة الّ د الهدلٕ ل شغكة ِالفذقق نى ؿًنة ِنصضا ٗة القّائم الهدلٗة 

  يذص ِصعاؿة الفقدعٖغ الهدلٗة ِالضِعٖة ِالـًّٖة   د عغ ُد ع ٓ نج ؾ اإلصاعةط

نضْ نًئهة الؿدلٗب ِالـٗدؿد  الهذدؿ ٗة الهف لة ِالفسٗغا  الًدعجة عى ِعقٗٗم 

 الهقفغدد .

 .يذص ِصعاؿة القّائم الهدلٗة اله ضئٗة ل لدم الهدلٕ   د عغ ُد ع ٓ الهج ؾ 

 .نغاجلة القّائم الهدلٗة الـًّٖة الهغيقة نى   د نغا ب الذـدبد  ِالفّصٗد  با غاعَد 

  شغكة ِالفأكض نى صذة الهل ّند  ِال ٗديد  الّاعصة بٍ.نغاجلة الفقغٖغ الـًّٔ ل 

 .علٗٗى نضٖغ ئصاعة الهغاجلة الضاس ٗة 

  يذص ِنغاجلة ِعقٗٗم اجغاوا  يظم الغ دبة ِالهغاجلة الضاس ٗة بدلشغكة ِنضْ االلفؼام

 بفي ٗقُد.

 .ا غاع الشية الـًّٖة ل هغاجلة الضاس ٗة ِجهٗد الفلضًٖ  الفٕ عيغأ ع ُٗد 

  نى عّايغ كدية الفـًُٗ  إلصاعة الهغاجلة الضاس ٗة ل قٗدم بله ُد.الفأكض 

 .الفأكض نى عي ٗق الؿدلٗب الغ دبٗة الًػنة ل هذديظة ع ٓ أصّل الشغكة 

  صعاؿة كد ند ٖفل ق بهًدظد  ِنقفغدد  ِعذفظد  نغا ب الذـدبد  ع ٓ القّائم

 بشأو َظٌ الهًدظد .الهدلٗة ل شغكةط ِنفدبلة ند عم اعشدطٌ نى   د الشغكة 

  نغاجلة أٔ عقدعٖغ ٖصضعَد جُدػ عًظٗم نغيق الحُغبدو يٗهد ٖشص سغا الشغكة

 لشغِط الفغاسٗصط ِكظل  شحدِٔ اللهًو ِنضْ االؿفجدبة لذ ُد.

 ِنهد ؿ ق عش ص ال ددةة ئلٓ ند ٖ ٕ:

                                                           

  :بتصرف 4:  1ص.ص  الموقع االلكتروني لمشركة القابضة لكهرباء مصر،المصدر 
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عففقض ِظٗفة الهغاجلة الضاس ٗة صاسد الشغكة االؿفقًلٗةط دٗا أو بلض العضدو  -0

ٕ ئصاعة الهغاجلة ٖحّيّا أعضدو أٖضد  يٕ لجًة الهغاجلة الفدبلة ل ّػاعة َِظا ي

الفلدع  ٖفقض الهغاجد الضاس ٕ اؿفقًلٍط ِٖفذقق االؿفقًل نى سًل عيد نحدية 

ِظٗفة الهغاجلة الضاس ٗة يٕ الُٗحد الفًظٗهٕ ل شغكةط ِنى سًل عقضٖهُد الفقدعٖغ 

لجًة الهغاجلة الهً ةقة عى الهج ؾ دفٓ ٖهحى ن دشغة ئلٓ نج ؾ اإلصاعة أِ ئلٓ 

 نفدبلة االجغاوا  الفصذٗذٗة.

ال عذفّٔ يظم الغ دبة الشدصة بدلشغكة ع ٓ نقدٖٗؾ عسيٕ الجّايب  ٗغ الهدلٗة  -7

 لصاو اليشية الهشف فةط كهد أو نقدٖٗؾ الصاو ٖجب أو عضِع دّل اللًدصغ الُدنة.

يجدػ الهقفغح يٕ عذضٖض الهًدطق الكةغ عـدَم االؿفلدية بهضسد الهذدؿ ة عى اإل -0

علغ د  ل هشدطغ ِالكةغ عأ ٗغا  ع ٓ الَضا  االؿفغاعٗجٗة ل شغكةط َِظا ؿّ  

ٖضد أندم الهغاجد الضاس ٕ عصّع ِا خ ل هشدطغ الهإ غة ع ٓ عذقٗق الَضا  

االؿفغاعٗجٗة بذٗا ٖهحى أو عغكؼ اجغاوا  الهغاجلة ع ٓ الهًدطق الفٕ عذفّْ 

 دطغ نغعفلة جضا  عى الهًدطق الهغع ية بهـفّْ أ د نى الهشدطغة.ع ٓ نش

ذ ثٛك ا طان انًمرهغ ػهٗ انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ انٕانقج تانمٕائى انفاصح تانشهكح  2/7

 :21/2/7102ؼرٗ  0/2/7102ػٍ انفرهج يٍ 

انًؼاقنح انًٍرفكيح فٙ ؼٍاب ْايش االَعاو انكهٙ نهشهكح: -أ
*
  

عح فة الهّاص  -= اٖغاص اله ٗلد  )اجهدلٕ اٖغاص الًشدط الجدعٔ( َدنخ اإليجدػ الح ٕ 

 اله دشغة

 = 7302َدنخ االيجدػ الح ٕ يٕ عدم 

 )القٗهة بدلل  جًٍٗ( 03262007=  503220 – 00722220

 = 7306َدنخ االيجدػ الح ٕ يٕ عدم 

 )القٗهة بدلل  جًٍٗ( 2222222=  273256 – 2202255

ط نهد ٖلًٕ 7306عًٍ يٕ عدم  7302االيجدػ الح ٕ يٕ عدم ًِٖدظ اععفدو َدنخ 

بدلًـ ة ل هغاجد الضاس ٕ أيٍ ال عّجض ادفهدال  لذضِث الهشدطغ )عضم ِجّص نإشغ ل شيغ( 

يٕ اللًدصغ الهحّية إلٖغاص اله ٗلد  بدلشغكة َِٓ صديٕ ن ٗلد  االيفدج الفدمط صديٕ 

ؿّاو كدي  الهقدٖـد  أِ ال ه د  أِ اليد ة الهشفغاٌ بسغ  ال ٗدط الشضند  اله دعة 

اٖغاصا  الفشسٗد ل سٗغط أِ اٖغاصا  الًشدط السغْط  ض ٖغجد طل  ئلٓ علضٖد علغٖفة بٗد 

 الحُغبدو.

                                                           

*
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102الميزانيةةة لكةةركة القنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي  

 .002، 082،  40، 24المنت ية  ي ذاا التاريخ . ص. 



 ....في مراجعة إدارة مخاطر األداء الحكومي   كمدخل لتطوير دور المراجع الداخلي (TA)المحاسبة عن اإلنجاز  

 الدكتورة/ رشا علي إبراهيم الفقي
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انًؼاقنح انًٍرفكيح فٙ ؼٍاب ٍَثح االَعاو انؼايح: -ب
*
  

 اجهدلٕ عحدلٗ  الفصًٗد÷ يـ ة َدنخ االيجدػ اللدنة = الُدنخ الح ٕ 

 

 %66==      =                7302يـ ة َدنخ االيجدػ اللدنة يٕ عدم 

 

 %032==                      = 7306يـ ة َدنخ االيجدػ اللدنة يٕ عدم 

 

ط ِٖفي ب طل  7306عى عدم  7302ًِٖدظ ايشفد  يـ ة َدنخ االيجدػ الح ٕ يٕ عدم 

الضاس ٕ عّجٍٗ يظغ اإلصاعة ئلٓ ادفهدال  دضِث الهشدطغ )أو ًَدا نإشغ نى الهغاجد 

عى  7302ل شيغ( يٕ اللًدصغ الهحّية لفحدلٗ  الفصًٗدط دٗا ًٖدظ اععفدعُد يٕ عدم 

ط َِظٌ 7302ط نهد أصْ ئلٓ ايشفد  يـ ة َدنخ االيجدػ الح ٕ يٕ عدم 7306عدم 

سٗدع ِالفٕ عهة   يٕ الشغكة يٕ الّ ّص اللًدصغ َٕ الشدند  ِالهّاص ِالّ ّص ِ يد ال

ِالؼّٖ ط الحُغبدو ِالهٗدٌط سدند  ِ يد  ٗدع ِنُهد  ِكظل  الجّع ِالهصغِيد  

السغْط ِالفٕ الدظ  ال ددةة نى ِا د القّائم الهدلٗة الهقدعية أيُد شُض  اععفدعد  ن ذّظد  

قدبضةط الشضند  الهشفغاٌط سدصة يٕ ال ًّص الفدلٗة )نقدبد اشغا  الشغكة ال 7302يٕ عدم 

 اإلًَاط الفّائض الشدعجٗةط اٖجدعا  اللقدعا (.

كهد عضهً  عًدصغ عحدلٗ  الفصًٗد الهشفغٖد  بسغ  ال ٗدط ِالفٕ الدظ  

سدصة يٕ ال ًّص الفدلٗة)اليد ة  7302ال ددةة أٖضد  دضِث اععفدو ن ذّظ يٕ  ٗهفُد يٕ عدم 

فغاٌ نى شغكد  االيفدجط اليد ة الهشفغاٌ نى الهشفغاٌ نى شغكد  الًقدط اليد ة الهش

شغكد  الفّػٖدط اليد ة الهشفغاٌ نى الغٖدح(ط ِ ض ٖغجد طل  ئلٓ ػٖدصة أؿلدع ِ ّص 

الفشسٗدط عذغٖغ أؿلدع صغ  اللهً  الجً ٗةط ِصضِع  ديّو  غٖ ة القٗهة الهضدية 

 .7306لـًة  62ع م 

أك غ نى الّادض ياو طل  ٖشٗغ ئلٓ كظل  يايٍ ئطا كدي  يـ ة َدنخ االيجدػ الح ٕ 

بًٗهد  7306جضِْ القٗدم بدلله ٗد  الفشسٗ ٗة ِالقضعة ع ٓ عذقٗق العبدح كهد ٖظُغ يٕ عدم 

 .7302اللحؾ ٖحّو صذٗخ كهد ٖظُغ يٕ عدم 

ِعغْ ال ددةة أو الهغاجد الضاس ٕ ٖجب أو ٖقّم بفقٗٗم بلضاو الدفهدال  الهشدطغ 

 َهد:

 دضِث الهشدطغ. عقضٖغ ادفهدال  األٔل:

                                                           

*
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102الميزانيةةة لكةةركة القنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي  

 .84، 42،  48، 24المنت ية  ي ذاا التاريخ . ص. 

01262008 
06000008 

2282288   
2882881 



 ....في مراجعة إدارة مخاطر األداء الحكومي   كمدخل لتطوير دور المراجع الداخلي (TA)المحاسبة عن اإلنجاز  

 الدكتورة/ رشا علي إبراهيم الفقي
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 عقضٖم نل ّند  دّل عقٗٗم الهشدطغ. انصاَٙ:

ِعحّو اإلصاعة َٕ الهـ ّلة عى اؿفشضام الؿ ّ  الهًدؿب يٕ نّاجُة الهشدطغ 

ؿّاو كدو َظا الؿ ّ  )عشفٗض الهشدطغ أِ عجً ُد أِ   ّلُد أِ يق ُد(ط كهد أو الهغاجد 

الـٗدؿد  ِاالجغاوا  الهـفشضنة يٕ  الضاس ٕ ع ٍٗ أو ٖقضم عأكٗض عى نضْ نًئهة ِكفدٖة

 عشفٗض دضة الهشدطغ الفٕ عّاجٍ الشغكة.

انًؼاقنح انًٍرفكيح فٙ ؼٍاب صافٙ انهتػ: -ظـ
*
  

 يفقد  الفشسٗد الضاعهة لايجدػ –صديٕ الغبخ = َدنخ االيجدػ الح ٕ 

 ِعفهةد يفقد  الفشسٗد الضاعهة لايجدػ يٕ اللًدصغ الفدلٗة:

اإلًَاط الع دو ِالشـدئغ الهفًّعةط الهصغِيد  الفهّٖ ٗة َِٓ الهشصصد  بشً  

 الًفقد  الهإ غة ِالفٕ ٖهحى عشفٗضُد بلض صعاؿة ِنغاجلة نفأيٗة.

 = 7102ًٔٚكٍ ؼٍاب صافٙ انهتػ فٙ ػاو 

 03262007  َدنخ االيجدػ الح ٕ

 ( يفقد  الفشسٗد الضاعهة لايجدػ-)

  (733333) الهشصصد 

ِالشـدئغ الع دو 

 الهفًّعة

(70527)  

  (27020) الهصغِيد  الفهّٖ ٗة

  (000255) 

 03250052  )اله دل  بدلل  جًٍٗ(

 

 :7102اب صافٙ انهتػ فٙ ػاو ًٍٔٚكٍ ؼ

 2222222  َدنخ االيجدػ الح ٕ

 ( يفقد  الفشسٗد الضاعهة لايجدػ-)

  (22353) الهشصصد 

ِالشـدئغ  الع دو

 الهفًّعة

(70300)  

  (032730) الهصغِيد  الفهّٖ ٗة

                                                           

*
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102الميزانيةةة لكةةركة القنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي   

 .82:  86، ص.ص 24المنت ية  ي ذاا التاريخ . ص. 
 



 ....في مراجعة إدارة مخاطر األداء الحكومي   كمدخل لتطوير دور المراجع الداخلي (TA)المحاسبة عن اإلنجاز  

 الدكتورة/ رشا علي إبراهيم الفقي
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  (772722) 

 2762605  )اله دل  بدلل  جًٍٗ(

 

عًٍ  7302ًِٖدظ اععفدو صديٕ الغبخ ِيقد  لهضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕ عدم 

ط ِئو كدو طل  ال ٖلًٕ أو ًَدا عضم ِجّص نإشغ ل شيغ لو َظا االععفدو 7306يٕ عدم 

اؿف لدص يفقد  الفشسٗد  ٗغ الضاعهة لايجدػط لظل  ٖجب االؿفهغاع يٕ  ض ٖحّو بـ ب 

 دـد  بد ٕ الهلدصال  ل فأكض نى طل .

انًؼاقنح انًٍرفكيح فٙ ؼٍاب انؼائك ػهٗ االٌرصًان: -ق
*
  

 الهشؼِو÷ اللدئض ع ٓ االؿفةهدع = صديٕ الغبخ 

 

 %02=                               = 7302يٕ عدم  دـد  اللدئض ع ٓ االؿفةهدع

 

 %07.2=                 =                7306يٕ عدم  دـد  اللدئض ع ٓ االؿفةهدع

 

ط نهد ٖلًٕ 7306عًٍ يٕ عدم  7302ًِٖدظ اععفدو اللدئض ع ٓ االؿفةهدع يٕ عدم 

عّجض ادفهدال  لذضِث الهشدطغ )عضم ِجّص نإشغ ل شيغ( بدلًـ ة ل هغاجد الضاس ٕ أيٍ ال 

يٕ اللًدصغ الهحّية ل هشؼِو يٕ الشغكة َِٓ )نشؼِو الشدند  ِالهّاص ِالّ ّص ِ يد 

السٗدع بلض سصم الهشصصد ط نشؼِو االيفدج  ٗغ الفدمط ال ضدئد الهشفغاٌ بسغ  ال ٗدط 

ٗد الحُغبدوط ِلظل  ٖجب االؿفهغاع الهشؼِو لضْ السٗغ( ِ ض ٖغجد طل  ئلٓ علضٖد علغٖفة ب

 يٕ دـد  بد ٕ الهلدصال .

 

 %66يـ ة َدنخ االيجدػ لْ نًفي =               == 

 

 
                                          َدنخ االيجدػ لحد ؿدعة عشسٗد يٕ الهّعص الهقٗض =  

 

 

 =                 الفح فة لحد ؿدعة عشسٗد يٕ الهّعص الهقٗض

                                                           

*
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102الميزانيةةة لكةةركة القنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي  

 .082:086، ص.ص 86:  84، ص.ص 22المنت ية  ي ذاا التاريخ . ص. 

01240042 
222426  

 2868604 
641614  

 هامش احنجاز لكل سا ة تكغيل  ي المورد المقيد

 التكلفة لكل سا ة تكغيل  ي المورد المقيد     

 تكلفة المواد الاام –سعر البيع     

 المنتج  ي المورد المقيدوقا تكغيل 

 اجمالي تكاليف التصنيع للمنتج    

 وقا تكغيل المنتج  ي المورد المقيد



 ....في مراجعة إدارة مخاطر األداء الحكومي   كمدخل لتطوير دور المراجع الداخلي (TA)المحاسبة عن اإلنجاز  

 الدكتورة/ رشا علي إبراهيم الفقي
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لو أَم الشضند  اله دعة لضْ شغكة القًدة لفّػٖد الحُغبدو عفهةد يٕ اليد ة ِيظغا  

اله دعة )اٖغاص الفٗدع(ط اٖغاصا  الًشدط الجدعٔ ِالفٕ عفضهى الهقدٖـد  ِالفّصًٗ   

 ِنذيد  عقّص الفشسٗدط ِبٗد ال ه د  الهّيغة(.

فشضام الهلدصلة لظل  يايٍ ٖهحى دـد  يـ ة َدنخ االيجدػ لحد نى َظٌ اليشية بدؿ

الـدبقةط ِطل  العع دط َظٌ اليشية بهجهّعة نى الهّاعص الهقٗضة ِكظل  ِ   عشسٗد نذضص 

 يٕ الهّعص الهقٗض.

ِٖهحى اؿف ضال ِ   عشسٗد الهًفي يٕ الهّعص الهقٗض يٕ الهلدصلة عًض دـد  يـ ة 

 ـدعة.َدنخ االيجدػ ل ٗد الفٗدع بدلذهد ال صٓ اال َِّ كهٗة الهٗجدِا  يٕ ال

ِكظل  ٖهحى اؿف ضال ِ   عشسٗد الهًفي يٕ الهّعص الهقٗض يٕ الهلدصلة عًض دـد  

يـ ة َدنخ االيجدػ إلٖغاصا  الًشدط الجدعٔ بدلّ   الفقضٖغٔ نى   د اصاعة الشغكة 

 ِالهـفسغا يٕ االيفُدو نى عًفٗظ الهقدٖـد  ِالفّصًٗ (.

عشسٗد الهًفي يٕ الهّعص ِ ض الدظ  ال ددةة عضم ِجّص ؿجد ٖذفّْ ع ٓ ِ   

 الهقٗض )الّ   الفل ٕ أِ الفقضٖغٔ الهـفسغا يٕ عًفٗظ الهقدٖـد  ِالفّصًٗ (.

دـد  يـ ة َدنخ اإليجدػ ل ٗد الفٗدع: -
*

 

 -:7102فٙ ػاو  (0ا

 َدنخ االيجدػ لحد ؿدعة عشسٗد يٕ الهّعص الهقٗض = 

 ج03033262                    52322 – 03052565

 ج/ؽ 7273.2=                                          =                                     

 م. ِ  . ؽ  2020                               2020           

 

 الفح فة لحد ؿدعة عشسٗد يٕ الهّعص الهقٗض = 

 ج06062663     

 ج/ؽ 0222.0= 

 م.ِ .ؽ 2020     

7273.2 

 % 67.5=                     يفحّو يـ ة َدنخ االيجدػ ل ٗد الفٗدع =           

0222.0 

                                                           

*
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102الميزانيةةة لكةةركة القنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي  

 .042، 42المنت ية  ي ذاا التاريخ . ص. 



 ....في مراجعة إدارة مخاطر األداء الحكومي   كمدخل لتطوير دور المراجع الداخلي (TA)المحاسبة عن اإلنجاز  

 الدكتورة/ رشا علي إبراهيم الفقي
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 -:7102فٙ ػاو  (7ا

 َدنخ االيجدػ لحد ؿدعة عشسٗد يٕ الهّعص الهقٗض = 

 

2225220 – 27526                         2250022 

 ج/ؽ 7302.72=                                        =                                    

 م. ِ  . ؽ 0232                               0232           

 

 الفح فة لحد ؿدعة عشسٗد يٕ الهّعص الهقٗض = 

 ج 2227756       

 ج/ؽ 7302.37=                                         

 م. ِ  . ؽ 0232     

7302.72 

 % 033.2=                           َدنخ االيجدػ ل ٗد الفٗدع = يفحّو يـ ة 

7302.37 

عًٍ يٕ عدم  7302ًِٖدظ ايشفد  يـ ة َدنخ االيجدػ ل ٗد الفٗدع يٕ عدم 

ط ِٖفي ب طل  نى الهغاجد الضاس ٕ عّجٍٗ يظغ اإلصاعة ئلٓ ادفهدال  دضِث 7306

الهحّية ل هلدصلة أال َِٓ ؿلغ بٗد الهشدطغ )أو ًَدا نإشغ ل شيغ( يٕ اللًدصغ 

الفٗدعط عح فة الهّاص الشدمط الذهد ال صٓ َِّ كهٗة الهٗجدِا  يٕ الـدعةط اجهدلٕ 

 عحدلٗ  اليد ة اله دعة.

ِ ض الدظ  ال ددةة نى ِا د القّائم الهدلٗة الهقدعية اععفدو عحدلٗ  الفٗدع ل شدند  ِالهّاصط 

عًٍ يٕ  7302جهدلٕ عحدلٗ  اليد ة اله دعة يٕ عدم الّ ّص ِ يد السٗدع ِكظل  اععفدو ا

 ِطل  بدلغ م نى اععفدو الذهد ال صٓ )كهٗة الهٗجدِا  يٕ الـدعة(. 7306عدم 

ِيٕ  ّو عقغٖغ نج ؾ اإلصاعة الهلغِ  ع ٓ الجهلٗة اللدنة ل شغكة ياو ًَدا 

غْ ال ددةة أو ِالفٕ ع 7306/7302عضص نى الهفسٗغا  الهإ غة ع ٓ نٗؼايٗة اللدم الهدلٕ 

أال َِٓ: 7302لُد عأ ٗغ ع ٓ ايشفد  يـ ة َدنخ االيجدػ ل ٗد الفٗدع يٕ عدم 
*

  

ِند عضهًٍ الًئذة الفًفٗظٖة نى عذهد  7305لـًة  22صضِع  ديّو الحُغبدو ع م  (0)

الضِلة ل فغا بٗى نفّؿظ عح فة ِدضة اليد ة الحُغبدئٗة اله دعة الفٕ ٖقغَد جُدػ 

                                                           

*
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102الميزانيةةة لكةةركة القنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي  

 بتصرف.8: 0المنت ية  ي ذاا التاريخ . ص.ص 



 ....في مراجعة إدارة مخاطر األداء الحكومي   كمدخل لتطوير دور المراجع الداخلي (TA)المحاسبة عن اإلنجاز  

 الدكتورة/ رشا علي إبراهيم الفقي
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ِدهدٖة الهـفُ   ِنفّؿظ ؿلغ ال ٗد ل هـفُ حٗىط ِطل   عًظٗم نغيق الحُغبدو

نى  ديّو الحُغبدو بضال  نى عذهد الضعم بقٗهة يغِا  20اعهدال  لًص الهدصة ع م 

 أؿلدع الهّاص ال فغِلٗة الهّعصة لشغكد  الحُغبدو كهد كدو ؿدبقد .

أَهُد  ديّو  غٖ ة  0/00/7306صضِع عضص نى القغاعا  اال فصدصٖة يٕ  (7)

هة الهضديةط عذغٖغ أؿلدع صغ  اللهً  االجً ٗةط ػٖدصة ؿلغ القٗ

يقية يٕ ندّٖ  733 م ػٖدصعٍ  7306يقية يٕ يّيه غ  033اال فغا  

ط ػٖدصة أؿلدع ِ ّص الفشسٗدط ِ ض أص  ع   القغاعا  الٓ عضشم  ٗهة 7302

كدية عًدصغ الفحدلٗ  ِأَهُد الّ ّصط  يد السٗدعط الصٗديد  الذفهٗة الًػنة 

ؿفهغاعٖة عشسٗد الش حد  ِالهذيد  بحفدوة ا فصدصٖةط الضغائب ِالغؿّم ال

 الجهغكٗة ِكظل  الع دو الفهّٖ ٗة ل هشغِعد  القدئهة ِالجدعٔ عًفٗظَد.

دـد  كهٗد  اليد ة اله دعة ل هـفُ حٗى بلض اؿف لدص كهٗة اليد ة الفٕ عم عصضَد  (0)

عم نلدلجفُد  هى بًض  لضْ الهشفغكٗى ِعشص ؿًّا  ؿدبقة )الفغاكهد (ط دٗا

الـٗدؿد   5ئٖغاصا  ؿًّا  ؿدبقة ِكظل  عي ٗق نلٗدع الهذدؿ ة الهصغٔ ع م 

الهذدؿ ٗة ِالفسٗغا  يٕ الفقضٖغا  الهذدؿ ٗة ِالسيدو بشأو بًّص ئٖغاصا  

ِنصغِيد  الـًّا  الـدبقةط نهد أ غ ع ٓ كهٗد  اليد ة اله دعة ِيـب الفقض 

 .نقدعية بدلهـفُض  بدلهّاػية

ِعغْ ال ددةة أو الهغاجد الضاس ٕ ٖجب أو ٖقّم بفقٗٗم بلضاو الدفهدال  الهشدطغ 

َهد: الِل: عقضٖغ ادفهدال  دضِث الهشدطغط الةديٕ: عقضٖم نل ّند  دّل عقٗٗم 

 الهشدطغ.

ِعحّو اإلصاعة َٕ الهـ ّلة عى اؿفشضام الؿ ّ  الهًدؿب يٕ نّاجُة الهشدطغ 

ض الهشدطغ أِ عجً ُد أِ   ّلُد أِ يق ُد(ط كهد أو الهغاجد ؿّاو كدو َظا الؿ ّ  )عشفٗ

الضاس ٕ ع ٍٗ أو ٖقضم عأكٗض عى نضْ نًئهة ِكفدٖة الـٗدؿد  ِاالجغاوا  الهـفشضنة يٕ 

 عشفٗض دضة الهشدطغ الفٕ عّاجٍ الشغكة.

ِعغْ ال ددةة أيٍ ٖهحى عي ٗق يفؾ الهلدصال  الـدبقة ع ٓ اٖغاصا  الًشدط الجدعٔ 

ٖفضهى الهقدٖـد  ِالفّصًٗ  ِنذيد  عقّص الفشسٗد ِبٗد ال ه د  الهّيغةط دٗا ِالظٔ 

عفجٍ الشغكة يذّ الفصًٗد الظاعٕ ل هُهد  الشدصة بدلهقدٖـد  ِسدصة االعهضة ِصًدصٖق 

الفّػٖد بضال  نى شغاؤَدط عقّم ب ٗد ال ه د  ال ٗض ل هّاطًٗى بدلفقـٗظ ع ٓ يدعّعة االؿفًُا 

عغكٗ د  الهضاعؽ ِالهجهلد  االؿفًُكٗةط ع هد  بأو ٖجب دـد  ػنى  الشُغٔ بهد يُٗد

الؼنى الًػم × االيجدػ ل هقدٖـد  ِالفّصًٗ  َِّ ٖـدِٔ ) ٗهة ئٖغاصا  كد سضنة 

لفقضٖهُد(ط ِٖفي ب طل  عّايغ ؿجد صاس ٕ ٖذفّٔ ع ٓ ػنى عقضٖغٔ ٖهةد الذض ال صٓ 

 ل ؼنى الًػم لفقضٖم الشضنة.
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ٔـٍائه ا َعاو: ؼٍاب أنتاغ -ٔ
*
  

 اانًثانغ تاألنف ظُّٛ(   -:7102ؼـ/ أ.ؾ االَعاو فٙ ػاو 

 

 00722220  ئٖغاص اله ٗلد 

 (06000007)  ( عح فة االيفدج اله دو-)

 5222250  + االعديد 

 252077  َدنخ االيجدػ

 (000255)  ( الًفقد  الفشسٗ ٗة الضاعهة لايجدػ-)

  (733333) الهشصصد 

  (70527) الع دو ِالشـدئغ الهفًّعة

  (27020) الهصغِيد  الفهّٖ ٗة

 (267752)  ( الًفقد  الفشسٗ ٗة  ٗغ الضاعهة لايجدػ-)

  (702027) م. ئصاعٖة ِعهّنٗة

  (722226) م. عـّٖقٗة

 22032  الضسد الفشسٗ ٕ

ِالفٕ ٖهحى عشفٗضُد ِٖقصض بدلًفقد  السٗغ صاعهة لايجدػ بأيُد الًفقد   ٗغ الهإ غة 

بلض صعاؿة ِنغاجلة اعفٗدصٖة ِعفهةد يٕ الهصغِيد  اللهّنٗة ِاإلصاعٖةط ِالهصغِيد  

 الفـّٖقٗة.

ِ ض الدظ  ال ددةة أيٍ بضِو ئ دية ن    الهًخ ِاالعديد  عى الفغا بٗى نفّؿظ 

جدػ عح فة ِدضة اليد ة اله دعة ِنفّؿظ ؿلغ ال ٗدط ياو طل  ٖإصٔ ئلٓ ظُّع َدنخ االي

بغ م ؿدلب يٕ دـد  أعبدح ِسـدئغ االيجدػ بـ ب اععفدو عح فة االيفدج اله دو عى اٖغاص 

 7305لـًة  22اله ٗلد ط ِطل  عي ٗقد  لهد عضهًفٍ الًئذة الفًفٗظٖة لقديّو الحُغبدو ع م 

نى عذهد الضِلة ل فغا بٗى نفّؿظ عح فة ِدضة اليد ة الحُغبدئٗة اله دعة ِنفّؿظ ؿلغ ال ٗد 

  هـفُ حٗى.ل

 اانًثانغ تاألنف ظُّٛ(   -:7102ؼـ/ أ.ؾ االَعاو فٙ ػاو 

 2202255  ئٖغاص اله ٗلد 

 (2272273)  ( عح فة االيفدج اله دو-)

 222205  َدنخ االيجدػ

                                                           

*
، والحسةةاباا الاتاميةةة واحيتةةاحاا المتممةةة  ةة  السةةنة 01/6/8102قنةةاة لتوزيةةع الك ربةةاء  ةةي الميزانيةةة لكةةركة ال  

 .24: 22المنت ية  ي ذاا التاريخ . ص.ص 
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   ( الًفقد  الفشسٗ ٗة الضاعهة لايجدػ-)

  (772722) 

  (22353) الهشصصد 

  (70300) االع دو ِالشـدئغ الهفًّعة

  (032730) الهصغِيد  الفهّٖ ٗة

 (203227)  ( الًفقد  الفشسٗ ٗة السٗغ صاعهة لايجدػ-)

  (023307) م. اصاعٖة ِعهّنٗة

  (703263) م. عـّٖقٗة

 053252  الضسد الفشسٗ ٕ

 

ط ِٖفي ب 7306عًٍ يٕ عدم  7302ًِٖدظ ايشفد  ع م الضسد الفشسٗ ٕ يٕ عدم 

عّجٍٗ يظغ اإلصاعة ئلٓ ادفهدال  دضِث الهشدطغ )أو ًَدا طل  نى الهغاجد الضاس ٕ 

نإشغ ل شيغ( يٕ اللًدصغ الهحّية لذـد  الضسد الفشسٗ ٕط دٗا الدظ  ال ددةة أيٍ 

ئال أو ًَدا اععفدو  7306عًٍ يٕ عدم  7302بدلغ م نى اععفدو اٖغاص اله ٗلد  يٕ عدم 

نةد  7306عًُد يٕ عدم  7302ك ٗغ أٖضد  يٕ بلض عًدصغ الًفقد  الفشسٗ ٗة يٕ عدم 

اععفدو ع م الهشصصد  ِاععفدو ع م الهصغِيد  اإلصاعٖة ِاللهّنٗة ِالهصغِيد  

الفـّٖقٗة يٕ يفؾ الّ   الظٔ ايشفض  يٍٗ الع دو ِالشـدئغ ِالهصغِيد  الفهّٖ ٗة يٕ 

 .7306عًٍ يٕ عدم  7302عدم 

م ب م بفقٗٗت لتضاو الدفهتدال  الهشتدطغط ِعغْ ال ددةتة أو الهغاجتد التضاس ٕ ٖجتب او ٖقّت

م الهشتتدطغط  ل عقٗتٗت الِل: عقتتضٖغ ادفهتتدال  دتتضِث الهشتتدطغط الةتتديٕ: عقتتضٖم نل ّنتتد  دتّت

او كتدو  ِعحّو اإلصاعة َٕ الهـ ّلة عى اؿفشضام الؿ ّ  الهًدؿب يٕ نّاجُة الهشدطغ ؿّت

ض الهشتتدطغ أِ عجًٗ ُتتد أِ   ّلُتتد أِ يق ُتتد(ط كهتتد أو الهغاجتتد ا لتتضاس ٕ َتتظا الؿتت ّ  )عشفتٗت

ض  ع ٍٗ أو ٖقضم عأكٗض عى نضْ نًئهتة ِكفدٖتة الـٗدؿتد  ِاإلجتغاوا  الهـتفشضنة يٕت عشفٗت

 دضة الهشدطغ الفٕ عّاجٍ الشغكة.

انقج تتانمٕائى انًانٛتح انفاصتح  ٔفٙ ضٕر انر ثٛك انٍاتك نإلطان انًمرهغ ػهٗت انثٛاَتاخ انٕت

م انًؽاٌثح ػٍ ا َعتاو فٙت تانشهكح ذفهص انثاؼصح انٗ أٌ اٌرفكاو انًهاظغ انكاـهٙ نًكـ

 يهاظؼح اقانج يفاطه األقار انؽكٕيٙ فٙ ل اع انكٓهتار ٍٚاْى فٙ ذمكٚى يا ٚهٙ:

 عأكٗض عى يدع ٗة ِكفدوة عه ٗد  ئصاعة الهشدطغ. -0

نـدعضة اإلصاعة نى سًل اال فغادد  ِالشتضند  االؿفشتدعٖة يٗهتد ٖفل تق بدلهشتدطغ الفٕت  -7

ى ع ت  الهشتدطغ  عفلغ  لُد الشتغكةط ِالفٕت عذتض نتى عذقٗتق أَتضايُد يظتغا  لًعع تدط بٗت

 ِيشدط الشغكة.
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ل  -0 عذضٖض طغا االؿفجدبة الهًدؿ ة ل هشدطغ ِكٗفٗة الفلدند نلُتد نتى   تد اإلصاعة نتى سًت

 ئعضاص عقغٖغ بظل .

عقٗٗم الهشدطغ الهإ غة ع ٓ أَضا  الهًشأة عى طغٖق الهؼج بٗى الؿدلٗب الحهٗة الهفهة ة  -2

د الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ ِالؿتتدلٗب الّصتتفٗة ل قٗتتدؽط دٗتتا ٖهحتتى اؿتتفشضام يتٕت نتتضس

الؿدلٗب الحهٗة عًضند ٖحّو ًَدا  ضع كديٕ نى ال ٗديد  الهفددةط أند الؿدلٗب الّصتفٗة 

 ٖهحى اؿفشضانُد يٕ ددلة عضم عّايغ ال ٗديد  الهدلٗة ِالش غة بدلفقضٖغا  الحهٗة.

 

 انمٍى انفايً

 ٔانرٕظٓاخ انثؽصٛح انًٍرمثهٛح انُرائط ٔانرٕصٛاخ

 

 أٔالً: َرائط انكناٌح:

: ٍ الضعاؿة الفي ٗقٗة ٖهحى عقـٗم يفدئي ال ذا ئٓل  يٕ  ّو الضعاؿة الًظغٖة ِند ايفُ  ئلٗ

 ( َرائط انكناٌح انُظهٚح:0ا

اعضخ نى اؿفقغاو الضعاؿد  الـدبقة أو الّدتضا  الذحّنٗتة ِسدصتة اال فصتدصٖة يٕت  -أ

ٖغ  أؿتتدلٗب الهغاجلتتة الضاس ٗتتة نتتى أجتتد ػٖتتدصة كفتتدوة الصاو الهًُتٕت ددجتتة ئلتٓت عيتّت

 ل هغاجد الضاس ٕط عفلٗد آلٗد  الغ دبةط نًد السخط ِعضيٗة الفـدص اإلصاعٔ.

ئو الفي ٗتتتق الفلتتتدل إلصاعة الهشتتتدطغ يتتٕت الّدتتتضا  الذحّنٗتتتة اال فصتتتدصٖة ٖضتتتهى  - 

ل الفذقتق نتى أو عذقٗق الَضا  الهفهة ة يٕ عيد كفدوة ِػٖدصة يدع ٗة الصا وط نى سًت

 نّاعص َظٌ الّدضا   ض أصٖغ  بدلحفدوة ِالفدع ٗة الهي ّبة.

ؿتتدَه  الفسٗتتغا  الهلدصتتغة يتٕت ال ٗ تتة الضاس ٗتتة ِالشدعجٗتتة ل ّدتتضا  الذحّنٗتتة  -جتـت

ص اللضٖتض نتى الهفسٗتغا  الفٕت عتإ غ  اال فصدصٖة ِالهشدطغ الفٕت عفلتغ  لُتد ئلٓت ِجّت

عقتتضٖم الشتتضند  نهتتد ٖفي تتب عفلٗتتد صِع الهغاجلتتة  ع تٓت أصاو ع تت  الّدتتضا ط ِنـتتفّْ

 الضاس ٗة اله ًٗة ع ٓ الهشدطغ يٕ ع   الّدضا .

ٖتتغع ظ عفلٗتتد صِع الهغاجلتتة الضاس ٗتتة اله ًٗتتة ع تٓت الهشتتدطغ يتٕت الّدتتضا  الذحّنٗتتة  -ص

اال فصدصٖةط بدلهشدعكة يٕ عّيٗغ أصِا  ئصاعة الهشدطغ بدلهًشأة بدإل دية ئلٓت يذتص 

 َظٌ الهشدطغ.ِعقٗٗم ئصاعة 

ئو أصِا  ئصاعة الهشتتتدطغ الهـتتتفشضنة نتتتى   تتتد الهغاجتتتد التتتضاس ٕ يتتٕت الّدتتتضا   -َتتـت

م ص ٗتتتق عتتتى عه ٗتتتد  ئصاعة  الذحّنٗتتتة اال فصتتتدصٖة  ٗتتتغ كديٗتتتة لفذقٗتتتق  ٗتتتدؽ ِعقٗتتٗت

 الهشدطغط أِ ئعيدو نإشغا  ل شيغ عى اليشية عدلٗة الهشدطغ.

 تٓت الهشتتدطغ يتٕت الّدتتضا  الذحّنٗتتة ٖهحتتى عفلٗتتد صِع الهغاجلتتة الضاس ٗتتة اله ًٗتتة ع -ِ

ٖغ صِع الهغاجتد  اال فصدصٖة نى سًل اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عتى االيجتدػ يٕت عيّت
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 الضاس ٕ يٕ نغاجلة ئصاعة نشدطغ الصاو الذحّنٕ.

 ( َرائط انكناٌح انر ثٛمٛح:7ا

ٖفّايتتق نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ نتتد ط ٗلتتة سصتتدئص  يتتدو الحُغبتتدوط ِنتتد  -أ

لصاو الهدلٗة الهي قة بُظا القيدوط دٗتا أيٍت ٖهةتد أدتض القيدعتد  الذحّنٗتة نإشغا  ا

اال فصدصٖة ِالظٔ ٖهةد نصضع َدم نى نصدصع ئٖغاصا  الهّاػيتة اللدنتة لضِلتةط َِّت 

 ند ٖة   صذة الفغ  ال ذةٕ الِل.

 7302أشدع  يفتدئي الضعاؿتة الفي ٗقٗتة ئلٓت اععفتدو َتدنخ االيجتدػ الح ٕت يٕت عتدم  - 

( عًتتٍت يتتٕت عتتتدم 03262007ب تتت  دٗتتتا  دٗتتتا ب تتت   7306)القٗهتتتة بتتتدلل  جًٗتتٍت

)القٗهة بدلل  جًٍٗ(ط بدلغ م نى علضٖد علغٖفتة الحُغبتدوط ِػٖتدصة أؿتلدع 2222222

ط كهد أشدع  الًفتدئي ئلٓت اععفتدو صتديٕ التغبخ يٕت عتدم 7302ِ ّص الفشسٗد يٕ عدم 

دٗتا ب ت   7306دم )القٗهة بدلل  جًٍٗ( عًٍت يٕت عت 03250052دٗا ب    7302

( ِطلتت  بتتدلغ م نتى اععفتتدو  ٗهتة الهشصصتتد  يتٕت  2762605 )القٗهتة بتتدلل  جًٍٗت

( عًُتد يٕت عتدم  733333دٗا ب س   7302عدم  دٗتا  7306)القٗهة بدلل  جًٍٗت

)القٗهة بدلل  جًٍٗ( ط كهد أشدع  يفدئي الضعاؿة الفي ٗقٗة ئلٓت اععفتدو  22353ب س  

دٗتا ب ت   7306% عًٍت يٕت عتدم 02دٗا ب    7302م اللدئض ع ٓ االؿفةهدع يٕ عد

ص الفشتتتسٗد ِالهصتتتغِيد  اإلصاعٖتتتة   07.2 ِطلتتت  بتتتدلغ م نتتتى ػٖتتتدصة أؿتتتلدع ِ تتّت

ط َِّ ند ٖة   صتذة الفتغ  ال ذةٕت الةتديٕ أو 7302ِاللهّنٗة ِالفـّٖقٗة يٕ عدم 

نٗتة الؿدلٗب ال ذةٗة الهـفشضنة ددلٗد  يٕ نغاجلة ئصاعة الهشتدطغ يٕت الّدتضا  الذحّ

 اال فصدصٖة ال عـدَم يٕ  ٗدؽ ِعقٗٗم الصاو الذحّنٕ.

ٖإصٔ اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ ئلٓت ئعيتدو نإشتغ عتى اليشتية عدلٗتة  -جـ

الهشدطغ يٕ الشغكةط دٗا أشدع  يفدئي الضعاؿة الفي ٗقٗة ئلٓ ايشفد  يـت ة َتدنخ 

دٗتا ب ست   7306% عًُتد يٕت عتدم 66دٗتا ب ست   7302االيجدػ الح ٕ يٕت عتدم 

% نهد ٖليٕ نإشغ ل شيغط ِطل  بدلغ م نى اععفدو َدنخ االيجتدػ الح ٕت يٕت 032

ط َِتّت نتتد ٖة تت  عتتضم صتتذة يتتغ  اللتتضم الةدلتتا 7306عًتٍت يتٕت عتتدم  7302عتتدم 

 ِبدلفدلٕ   ّل الفغ  ال ذةٕ ال ضٖد.

ٖإ غ اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕ   ظ ِعشيٗظ عّ ٗت  عًفٗتظ الشتضند   -ص

لذحّنٗة يٕ الشغكةط دٗا أشدع  يفدئي الضعاؿة الفي ٗقٗة ئلٓ ايشفد  يـ ة َتدنخ ا

دٗتا  7306% عًُتد يٕت عتدم 67.5دٗتا ب ست   7302االيجدػ ل ٗد الفٗدع يٕ عتدم 

اعص الهقٗتتضةط ِكتتظل  033.2ب ستت   % ط دٗتتا ٖتتغع ظ َتتظا الًشتتدط بهجهّعتتة نتتى الهتّت

عص الهقٗتتض ِ تتض اععفلتت  عحتت دلٗ  الفٗتتدع بدلًـتت ة ل شدنتتد  ِ تت  عشتتسٗد نذتتضص يتٕت الهتّت

 7302ِالّ ّص ِ يد السٗدعط ِكظل  اععفتدو ئجهتدلٕ عحتدلٗ  اليد تة اله دعتة يٕت عتدم 
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ط َِّت 7302ِطل  بدلغ م نتى اععفتدو الذهتد ال صٓت يٕت عتدم  7306عًٍ يٕ عدم 

 ند ٖة   عضم صذة يغ  اللضم الغابد ِبدلفدلٕ   ّل الفغ  ال ذةٕ ال ضٖد.

ٖغ صِع الهغاجتتد عـتتدَم ايلحدؿتتد -َتـت   عي ٗتتق نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ يتٕت عيتّت

نٕ يتتتٕت الّدتتتتضا  الذحّنٗتتتتة  التتتتضاس ٕ عًتتتتض نغاجلتتتتة ئصاعة نشتتتتدطغ الصاو الذحتتتّت

اال فصدصٖةط دٗا أشدع  يفتدئي الضعاؿتة الفي ٗقٗتة ئلٓت ايشفتد  التضسد الفشتسٗ ٕ يٕت 

( عًٍت يٕت عتدم 22032دٗا ب ت   7302عدم  ا ب ت  دٗت 7306)القٗهتة بتدلل  جًٍٗت

( نتتى ِا تتد دـتتد  أعبتتدح ِسـتتدئغ االيجتتدػط ِطلتت   053252 )القٗهتتة بتتدلل  جًٗتٍت

)القٗهتة  00722220دٗتا ب ست   7302بدلغ م نى اععفدو ئٖغاص اله ٗلتد  يٕت عتدم 

)القٗهة بدلل  جًٍٗ(ط نهتد  2202255دٗا ب س   7306بدلل  جًٍٗ( عًٍ يٕ عدم 

التتضسد الفشتتسٗ ٕ َِتّت نتتد ٖلًتٕت  ٖليتٕت نإشتتغ ل شيتتغ يتٕت اللًدصتتغ الهحّيتتة لذـتتد 

 صذة الفغ  ال ذةٕ الشدنؾ.

 شاَٛاً: ذٕصٛاخ انكناٌح:

االَفهتتدم بّ تتد ئطتتدع نفحدنتتد إلصاعة الهشتتدطغ نتتى أجتتد عذقٗتتق الَتتضا ط ِعجًتتب  -0

ى الّدتضا  الذحّنٗتة اال فصتدصٖة الفٕت  ة بٗت الّ ّو يٕ الػند  ِػٖدصة القضعة الفًديـٗت

 علهد يٕ يفؾ القيدو.

ع تتٓت عفلٗتتتد صِع الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة اله ًٗتتتة ع تتٓت الهشتتتدطغ يتتٕت الّدتتتضا   اللهتتتد -7

يٗغ َٗحتتد  اعص الهدلٗتتة الهًدؿتت ة لُتتد ِعتّت يٗغ الهتّت الذحّنٗتة اال فصتتدصٖةط عتتى طغٖتتق عتّت

 عًظٗهٕ نـفقد.

م ِعشتد  اللهتد ِالهتإعهغا  لسطتغا  الهغع يتة بدللهتد يٕت  -0  غِعة عقتض ِعًظٗت

 ٗخ أَهٗة نضسد الهغاجلتة الضاس ٗتة اله ًٗتة ع ٓت الّدضا  الذحّنٗة اال فصدصٖةط لفّ

 الهشدطغ.

و نتتى  -2 اللهتتد ع تٓت عفلٗتتد صِع لجتتدو الهغاجلتتة الضاس ٗتتة يتٕت  يتتدو الحُغبتتدو ط ِٖحتّت

 نُدنٍ الغئٗـٗة نًد شة عقغٖغ الهشدطغ الهقضم نى الهغاجد الضاس ٕ.

ة بدلشتغكد  ٖجب أال ٖحّو ًَتدا أٔ نغاجتد صاس ٕت نتى القتدئهٗى بدلهغاجلتة الضاس ٗت -5

الفدبلة لقيدو الحُغبدو نًضتهد  أٖضتد  ئلٓت لجًتة الهغاجلتة الضاس ٗتة بدلشتغكة القدبضتةط 

 دٗا ٖلض طل  علدع د  ند ن ضأٔ االؿفقًل ِالهّ ّعٗة.

ى الهغاجتتتد التتتضاس ٕ ِلجتتتدو الهغاجلتتتة الضاس ٗتتتة ِنغا تتتتب  -6  تتتغِعة الفحدنتتتد بتتٗت

 يٗة الفـدص.الذـدبد ط يٕ اكفشد  ِنًد السخ اإلصاعٔ ِ  ظ ِعض

ٖجتتب أو ُٖتتفم الهشتتغو الهصتتغٔ بدلتتضِع الفلتتدل ل هغاجلتتة الضاس ٗتتة اله ًٗتتة ع تٓت  -2

 الهشدطغ يٕ  يدو الحُغبدو ع ٓ السص.

عّجٍٗ يظغ الجُد  الهلًٗة يٕ  يدو الحُغبدو بفيّٖغ التضِع االؿتفغاعٗجٕ ل هغاجتد  -2
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 غاجد الضاس ٕ.الضاس ٕ عى طغٖق الفحدند بٗى اإلصاعة اإلؿفغاعٗجٗة ِعهد اله

الفّعٗتتة بأَهٗتتة ِ تتغِعة اؿتتفشضام الهتتضاسد اإلصاعٖتتة الذضٖةتتة يتٕت  يتتدو الحُغبتتدو  -2

 ِالفٕ عفًئم ند ط ٗلة ِسصدئص َظا القيدو.

 غِعة  ٗدم الجُدػ الهغكؼٔ ل هذدؿ د  بالؼام الهغاجد الضاس ٕ بقيتدو الحُغبتدو  -03

 الهشدطغ ِعقٗٗم الصاو.بفيّٖغ ِاؿفشضام نقدٖٗؾ ِنإشغا  لهغاجلة ئصاعة 

االؿففدصة بهد ايفُ  ئلٍٗ الضعاؿة الفي ٗقٗة بشتأو ئنحديٗتة اؿتفشضام نتضسد الهذدؿت ة  -00 

 عى اإليجدػ يٕ نغاجلة ئصاعة نشدطغ الصاو الذحّنٕ.

ل ئنحديٗتتتة اؿتتتفشضام الهتتتضاسد  -07 عّجٗتٍت الفحتتتغ الهذدؿتتت ٕ لهؼٖتتتض نتتتى الضعاؿتتتد  دتتّت

ٖغ  التتضِع االؿتتتفغاعٗجٕ ل هغاجتتد التتتضاس ٕ يتٕت الّدتتتضا  اإلصاعٖتتة الذضٖةتتتة يتٕت عيتتّت

الذحّنٗة اال فصدصٖةط نى أجد عيد كفدوة ِػٖتدصة يدع ٗتة الصاو لفذقٗتق الض تة ِاللضالتة 

 ِالشفديٗة ِالهـدئ ة يٕ أصاو ع   الّدضا .

 شانصاً: انرٕظٓاخ انثؽصٛح انًٍرمثهٛح:

لضٖتض نتى الهجتدال  الفٕت ٖهحتى يٕ ئطدع الًفدئي الفٕ عّص   ئلُٗد ال ددةة ياو ًَتدا ال

 -أو عشحد أؿدؿد  ل ذّث نـفق  ٗة نى أَهُد ند ٖ ٕ:

ى أصاو عه ٗتتد  ئصاعة  -0 أ تتغ نفدبلتتة الهغاجتتد التتضاس ٕ لفقغٖتتغٌ بشتتأو الهشتتدطغ ع تٓت عذـتٗت

 الهشدطغ لضْ القيدو الذحّنٕ.

 ٗتتة ئصاعة نتتضْ نًئهتتة اؿتتفشضام نلتتدٖٗغ الصاو الهًُتٕت ل هغاجلتتة الضاس ٗتتة الضِلٗتتة يتٕت عه -7

 نشدطغ الصاو الذحّنٕ.

 أ غ عفلٗد صِع لجدو الهغاجلة الضاس ٗة يٕ الّدضا  الذحّنٗة اال فصدصٖة. -0

ٖغ صِع الهّاػيتتة الجدعٖتتة الذحّنٗتتة يتٕت  -2 اؿتفشضام نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى االيجتتدػ يتٕت عيتّت

 الفشيٗظ ِالغ دبة.

 يهاظغ انثؽس:

 أٔالً: انًهاظغ تانهغح انؼهتٛح:
َٗمط ع د -0 ى 7302عّيٗتق ع تضٌط ) ئبغا تة يٕت الّدتضا  الذحّنٗتة بٗت تة الهغاجلتة الضاسٗ  ّٖم كفتدوة ِيلدٗل (ط عقت

تتة اإليفدجٗتةط  تة الفـتتدص ِعيتد الحفٖد ِعضٗي دص يٕت  تت ظ  ِاإلؿتًت ز انرعانٚتتحالفجضٖتض  تة الفجتتدعةط يعهتتح انثؽٕت ط كٗ 

ً ّوط اللضص الِلط ح.ح  ِالة  .002 – 722جدنلة الؼ دػٖقط الهج ض الفدؿد 

لم أدهتضط ) -7 ى 7306ئؿهدعٗدط عصدم ع تض الهًت (ط نتضسد نقفتغح الؿتفشضام الهذدؿت ة عتى اإليجتدػ يٕت عذـٗت

ةط   ٗٗ ّاػيد  الفشس ِالغ دبة ل ه ضا  الفشيٗظ  تة الفجتدعةط جدنلتة انًعهح انًصتهٚح نهكناٌتاخ انرعانٚتحَأ ط كٗ 

 .222 – 275الهًصّعةط الهج ض العبلّوط اللضص الةديٕط ح.ح 

ق نذدؿ ة اإليجدػ كأصاة لفغشٗض القغاعا  اإلصاعٖتةط 7302ع ض هللا نذهّصط ) أّب عدهةط نذهض -0 يعهتح (ط أ غ عيٗ 

ٔا قانٚح ح  ٌٛث ؽا ٔاًن ح  ًاٛن ٌاخ ان ط الجؼائغط اللضص الةدنىط ح.ح انكنا ّإ   .600 – 525ط جدنلة أم ال 

ة ل ذتض نتى الفـتدص7300أنٗىط أشغ  أدهض نذهضط ) -2 ّٖغ يظم الغ دبة الهدٗل يٕت الّدتضا  اإلصاعٖتة  (ط يذّ عي

ةط  –الذحّنٗة  ة يعهح انًؽاٌثح انًصهٚحصعاؿة نٗضاٗي غةط اللتضص الـتدصؽط الـًت ة الفجتدعةط جدنلتة القتَد ط كٗ 
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 .703الةدلةةط ح 

تتة يتٕت ئصاعة الهشتتدطغط 7332الجًتتضٔط يُتتدل أدهتتضط ) -5 انًعهتتح انؼهًٛتتح نم تتاع (ط عفلٗتتد صِع الهغاجلتتة الضاسٗ 

ة الفجدعةكهٛاخ انرعانج  .722ط جدنلة الػَغط اللضص الةدلاط ح ط كٗ 

ضط ) -6 ًٕٗط صتت غٔ ع تتتض الذهٗتتض الـتتٗت م ئصاعة الهشتتدطغ يتتٕت 7306الـتتج تتتة يتٕت عقٗتتٗت (ط صِع الهغاجلتتة الضاسٗ 

ة يٕ اللتغااط  –الّدضا  الذحّنٗة  ز انرعانٚتحصعاؿة نٗضاٗي تة الفجتدعةط جدنلتة الؼ تدػٖقط يعهتح انثؽٕت ط كٗ 

ً ّوط اللضص الةد ِالة  .065 – 070يٕط ح.ح الهج ض الةدنى 

ضط ػكغٖتتد ع تتضٌط ) -2 نٕ 7300الـتٗت تتة يتٕت القيتتدو الذحتّت تتة ِظٗفتتة الهغاجلتتة الضاسٗ   –(ط ئطتتدع لهذتتضصا  يلدٗل

ةط  ة بجهُّعٖة نصغ اللغٗب ة عٓ  ِػاعة اإلصاعة الهذٗ  تة الفجتدعةط يعهح انرًٕٚم ٔانرعتانجصعاؿة نٗضاٗي ط كٗ 

 .027 – 000جدنلة طًيدط اللضص الةدلاط ح.ح 

 .27ط االؿحًضعٖةط ح انًؽاٌثح ا قانٚح ا ٌرهاذٛعٛح(ط 7307ٕط نذهض نذهضط )الفّٗن -2

خط ) -2 ٕ 7300القيٗخط دـى يٗ  ن ٕ القيتدو الذحّت ق الصاو يت ٕ ل غا  عضٗ  ٕ الذحّن ظدم الهذدؿ  ّٖغ اًل (ط عي

ط  ًالالعصٕي ٙ اقانج األػ َٛح ف عهح األنق ـدبدط اللضص الِلط ح.ح اًن  .72- 77ط العصوط الهج ض ال

نٕط أنجتتدص نذهتتضط ) -03 صة الشتتضند  7300الحتّت ّٖغ جتّت (ط أ تتغ اؿتتفشضام نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى اإليجتتدػ يتٕت عيتت

جهد ؿتفٍ  تتة ع ٓت القيتتدو الهصتتغيٕ الـتلّصٔط  –الهصتغيٗة يتٕت ظتد نًُجٗتتة ؿتٗت يعهتتح انفكتته صعاؿتتة نٗضاٗي

ة الفجدعةط جدنلة عٗى شهؾط الهج تض الـتدبد عشتغطانًؽاٌثٙ ِالهغاجلةط كٗ  اللتضص الةدلتاط  ط  ـم الهذدؿ ة 

 .602 – 522ح.ح 

ضط ) -00 ط أدهتتضط نلفتتؼ نغ ًتٕت ؿتٗت ع الشتتدم نّؿتٓت ط يتّت ى أؿتت ّ  الفح فتتة ع تٓت أؿتتدؽ 7302بغ تّت (ط الفحدنتتد بتٗت

ِالهذدؿ ة عى االيجدػ لؼٖتدصة كفتدوة القٗتدؽ الفح فٕت  شدط  قٗتةط  –اًل تة عيٗ   ٗٗ يعهتك ظايؼتح تؽته٘ صعاؿتة عذ 

 .006 – 25صاوط الهج ض الةدلاط اللضص الـدصؽط ح.ح ط جدنلة بذغٔط الـّنآلقاب ٔانؼهٕو ا ٍَاَٛح

ى الصاو الهتدٕل 7306عّالط ٖدؿغ صًح أدهض نذهضط ) -07 ة بذـب الهشتدطغ يٕت عذـٗت (ط أ غ الهغاجلة الضاسٗ 

ى شتهؾط يعهح انفكه انًؽاٌتثٙيٕ الهًش   اللدنةط  تة الفجتدعةط جدنلتة عٗت ِالهغاجلتةط كٗ  ط  ـتم الهذدؿت ة 

 .022 – 025الِلط ح.ح الهج ض اللشغِوط اللضص 

ح ع تتض هللاط ) -00 ى أصاو ئصاعة الهشتتدطغط 7300دـتتىط ّٖؿتت  صتًت تتة يتٕت عذـتٗت يعهتتح (ط صِع الهغاجلتتة الضاسٗ 

ة الفجدعةط جدنلة طًيدط اللضص الةديٕط ح.ح انرعانج ٔانرًٕٚم  .073 – 000ط كٗ 

تتد  7303دهتتدصط طتتدعا ع تتض اللتتدلط ) -02 (ط صِع الجدنلتتد  يتٕت يشتتغ  قديتتة الذّكهتتة يتٕت الهجفهتتد ِِ تتد آٗل

ى ٔنلح ػًم يمكيح فٙ َكٔج لٍى انًؽاٌثح ٔانًهاظؼتح –لهحديذة الفـدص الهدٕل  تة الفجتدعةط جدنلتة عٗت ط كٗ 

 شهؾ.

ط نذهتض ؿتدنٕط ) -05 ٗ ت7302عا ٕت تة يٕت ئصاعة الهشتدطغ يٕت ب ة العهتدل الهصتغٖةط (ط صِع الهغاجلتة الضاسٗ 

ةط  ة الفجدعةط جدنلة طًيدط اللضص الةديٕط ح.ح يعهح انرعانج ٔانرًٕٚمصعاؿة نٗضاٗي  .22 – 0ط كٗ 

ّاجُتة 7302ؿغِعط عدصم نذهتض أدهتضط ) -06 ِالهغاجتد التضاسٕ  يٕت ن (ط التضِع الفحتدنٕ  ل هذدؿتب اإلصاعٔ 

ة ل ديـٗت جٗة ل فح فة لفضعٗم الهٗؼة الًف قٗتةط عيّع اإلصاعة اإلؿفغاٗع ط يعهتح انفكته انًؽاٌتثٙ هًشتأةط صعاؿتة عيٗ 

ة الفجدعةط جدنلة عٗى شهؾط الهج ض الةدنى عشغط اللضص الةديٕ. ِالهغاجلةط كٗ    ـم الهذدؿ ة 

ضط ) -02 تتة لهغاجلتتة ئصاعة 7300ؿتتهغةط ٖدؿتتغ نذهتتض الـتٗت (ط ئطتتدع نقفتتغح لغيتتد نـتتفّْ أصاو الهغاجلتتة الضاسٗ 

تتة الفجتتدعةط جدنلتتة ًعهتتح انًصتتهٚح نهكناٌتتاخ انرعانٚتتحاننشتتدطغ العهتتدل يتٕت الشتتغكد  الهصتتغٖةط  ط كٗ 

ً ّوط اللضص الةدلاط ح.ح  ِالة  .236 – 072الهًصّعةط الهج ض الشدنؾ 

َٗىط ع تض الذهٗتض أدهتض نذهتضط ) -02 ع اإلصاعة 7302شد ّاجُتة عيّت ط يٕت ن (ط التضِع الهغعقتب ل هغاجتد التضاسٕ 

ـٗة ل هً دي جٗة ل فح فة لفضعٗم الهٗؼة الًف قٗتةط اإلؿفغاٗع ط  ـتم الهذدؿت ة يعهتح انفكته انًؽاٌتثٙشأةط صعاؿتة عيٗ 

ة الفجدعةط جدنلة عٗى شهؾط الهج ض الةدنى عشغط اللضص الةديٕ.    ِالهغاجلةط كٗ 

مط كهتتدل كهتتدلط ) -02 م الصاو يتٕت الّدتتضا  7302ع تتض الـتًت (ط اؿتتفشضام نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى اإليجتتدػ لفقٗتٗت

ٗ تتة ق ع تٓت اُل قٗتتةط  –القّنٗتتة ل فتتأنٗى االجفهتتدعٕ ب ّعؿتتلٗض  اإلصاعٖتتة الذحّنٗتتةط بتتدلفيٗ  يعهتتح صعاؿتتة عيٗ 
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ة الفجدعةط جدنلة بّعؿلٗضط اللضص الةدلاط ح.ح انثؽٕز انًانٛح ٔانرعانٚح  .020 – 022ط كٗ 

تة يٕت عفلٗتد ئصاعة 7332ع ض الففدحط نذهض ع ض الففدح نذهضط ) -73 (ط ئطدع نقفغح لفيّٖغ صِع الهغاجلتة الضاسٗ 

ى شتهؾط يعهح انفكه انًؽاٌثٙ الهشدطغ الهصغيٗةط تة الفجتدعةط جدنلتة عٗت ِالهغاجلتةط كٗ  ط  ـم الهذدؿت ة 

 .202 – 026اللضص الةديٕط ح.ح 

ِٖتخط ) -70 ض صع دصغط نذهتض ؿٗت تة يٕت عفلٗتد ئصاعة الهشتدطغ يٕت 7300ع ض اًل (ط صِع أيشتية الهغاجلتة الضاسٗ 

تة الفجتدعةطيعهتح انًؽاٌتثح ٔانًهاظؼتح –شغكد  الفأنٗى الهصغٖة  ّٖ ط اللتضص الةتديٕط  ط كٗ  ٕت ؿت جدنلتة ًب

 .20ح 

ط ع ض الَّد  يصتغط ) -77 ٖةتةط 7332عٓ  عة الهغاجلتة الشدعجٗتة الذض انًهاظؼتح ٔؼٕكًتح انشتهكاخ (ط نّؿّت

ٔفمتتاً نًؼتتاٚٛه انًهاظؼتتح انؼهتٛتتح ٔانكٔنٛتتح  ٔيٍتتلٕنٛاخ يهالتتة انؽٍتتاتاخ فتٙت يٕاظٓتتح األويتتح انؼانًٛتتح

 .552االؿحًضعٖةط ح  ط الجؼو الغابدط الضاع الجدنلٗةطٔاأليهٚكٛح

ط أشغ  أدهض نذهضط ) -70 ًُضؿٗةط ح انًهاظؼح انًرمكيح(ط 7302 دٕل ّبغ ال  .20ط ني لة أكف

ط أشغ  أدهض نذهضط ) -72 هٛتح كاٌترهاذٛعٛح نرؼىٚتى (ط 7300 دٕل االَؼكاٌاخ انؽٕكًٛح نتكٔن انًهاظؼتح انكـا

اػٛح  ِٕل الِل يتٕت بذتتا نقتتضم ئلتٓت ا – اطتتان يمرتتهغ –أقار اقانج انًفتتاطه تانًُشتتلخ انصتُت لهتتإعهغ التتض

ِالهغاجلة  ِاإلصاعٔ  –الهذدؿ ة  ِالهغاجلتة لهحديذتة الفـتدص الهتدٕل  تد  الهذدؿت ة  تة الفجتدعةط  –عفلٗد آٗل كٗ 

. ّٖ ٕ ؿ  جدنلة ًب

تد أ تدع 7300 ًدمط  غٖب ج غط ) -75 طج عذٗ  ة عٓ  أؿدؽ الشيغ بدؿفشضام يهّت (ط عفلٗد صِع الهغاجلة الضاسٗ 

ة الفجدعةط جدنلة طًيدط الهج ض الِلط اللضص الةدلا.رعانجيعهح انرًٕٚم ٔاناإلسفداط   ط كٗ 

ؾط ) -76 ًٗمط نذهّص عجبٖ   7306 ٕ ـدص الهتدل ّاجُة الف ٕ ن َد ي صِع ةِ  (ط نذضصا  جّصة أيشية الهغاجلة الضاسٗ 

لّصٖةط  – ٗ ة اـل ٕ ال  ة ي ٕٚمصعاؿة نٗضاٗي ٔانًر ٕ.يعهح انرعانج  ة الفجدعةط جدنلة طًيدط اللضص الةدي  ط كٗ 

بط سدلض ع ض الهًلمط ) -72 تة يٕت ظتد ئطتدع 7336لٗ  ّاػو لصاو الهغاجلتة الضاسٗ  ّٖم الهفت ِالفقت (ط القٗهة الهضدية 

ق ع تٓت  يتتدو العهتدل الهصتتغٔط  ز انؼهًٛتتحدّكهتة الشتتغكد  بتدلفيٗ  تة الفجتتدعةط جدنلتتة يعهتح انثؽتٕت ط كٗ 

 االؿحًضعٖةط اللضص الِل.

ىط ) -72 ط أدهتتض ػكتٕت دـتٗت ّٕل ّبٕ الهذدؿتت ة الهغيتتة (ط اؿتتفشضام الفحد7302نفتت ى أؿتت  ِالـتتجً   (LA)نتتد بتٗت

ة بُتض  ئ تدية  ٗهتة ل هًشتأة نتد صعاؿتة  (OBA)الهففّدة  جٕ ل هغاجلة الضاسٗ  ّٖغ الضِع االؿفغاٗع يٕ عي

ة الفجدعةط جدنلة عٗى شهؾط ح.ح انًعهح انؼهًٛح ناللرصاق ٔانرعانجاؿفيًعٗةط   .720 – 770ط كٗ 

غط ) -72 ٌ أدهتض نتَد يعهتح نغاجلتة ئصاعة نشتدطغ الصاو يٕت  يتدو الشتضند  الذحّنٗتةط (ط 7300نذهضط ع ّت

ة الفجدعةط جدنلة الؼ دػٖقط اللضص الةدلاط ح.ح انثؽٕز انرعانٚح  .027 – 025ط كٗ 

صط ) -03 َ تٍت نذهتّت ًٗد 7332نإنًتتةط  ٗ تتة الفصتت و نـتتفجضا  ب تتة الهذدؿتت ة عتتى اإليجتتدػ يتٕت  تّت (ط نتتضْ يلدٗل

تتةط  ٖةتتةط صعاؿتتة نٗضاٗي ناِالذض ِاإلصاعةط جدنلتتة اله تت  ع تتض اللؼٖتتؼط الـتتلّصٖةط  طنٌتتانح قكرتٕت تتة اال فصتتدص  كٗ 

 .22 – 25ح. ح 

نٕ 7303َدشتتمط نذهتتض صتتدلخط ) -00 ظتتدم الهذدؿتت ٕ الذحتّت ة بدًل تتة الهذدؿتتٗ  ّٖغ الغ دبتتة الضاسٗ  ّابظ عيتت (ط  تت

ة يٕ نصغط  ِٗي ّاك ة نفي  د  الذحّنة االلحفغ تة يعهتح انفكته انًؽاٌتثٙله ِالهغاجلتةط كٗ  ط  ـتم الهذدؿت ة 

 .035 – 60الفجدعةط جدنلة عٗى شهؾط اللضص الِلط ح.ح 
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 (0يهؽك نلى ا

 لائًح األٌلهح

 الٌر الع انهأ٘ انًثكئٙ

 بٗديد  عدنة:أِال : 

 االؿم (0)

 الّظٗفة الذدلٗة (7)

 عضص ؿًّا  الش غة (0)

 - ديٗد : الؿ  ة الشفُٗة ِعفضهى الغصِص يلم أم ال:

 َد عفهٗؼ أؿدلٗب نغاجلة ئصاعة الهشدطغ صاسد الشغكة بدلحفدوة ِالفلدلٗة؟ (0)

َتتد ؿتتدَه  الفسٗٗتتغا  الهلدصتتغة يتٕت ال ٗ تتة الضاس ٗتتة ِالشدعجٗتتة ِالهشتتدطغ الفتٕت  (7)

 الشغكة يٕ االَفهدم بففلٗد صِع الهغاجد الضاس ٕ يٕ ئصاعة الهشدطغ؟عفلغ  لُد 

َتتد ٖتتغع ظ عفلٗتتد صِع الهغاجلتتة الضاس ٗتتة اله ًٗتتة ع تٓت الهشتتدطغ بضتتغِعة اللهتتد  (0)

 ع ٓ عّيٗغ أصِا  دضٖةة إلصاعة الهشدطغ؟

 َد ٖفًئم نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ ند ط ٗلة ِسصدئص الشغكة؟ (2)

االيجتتدػ نإشتتغ عتتى اليشتتية عدلٗتتة الهشتتدطغ يتٕت َتتد ٖقتتضم نتتضسد الهذدؿتت ة عتتى  (5)

 الشغكة؟

ظ عّ ٗت  عًفٗتظ  (6) َد ٖإ غ اؿفشضام نضسد الهذدؿ ة عتى االيجتدػ ع ٓت  ت ظ ِعشيٗت

 الشضند  يٕ الشغكة؟

ٖغ صِع الهغاجتد  (2) َد عـدَم ايلحدؿد  عي ٗق نضسد الهذدؿ ة عى االيجدػ يٕت عيّت

 الضاس ٕ يٕ ئصاعة نشدطغ الصاو صاسد الشغكة؟ 

 

 

 
 


