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البد لىا وهحن هخطى خطىاجىا ألاخيرة في الحياة الجامعيت من وكفت حعىد إلى أعىام كضيىاها في زحاب 

 .الجامعت مع أساجرجىا الكسام الري كدمىا لىا الكثير باذلين حهىدا كبيرة في بىاء حيل الغد

دكم: "كال هللا حعالى  .صدق هللا العظيم" وألن شكسجم ألٍش

ل لكل من ساهم في إخساج هرا البحث إلى حين الخىفير، إلى كل من كان   أجىحه بالشكس الجٍص

 .سببا في حعليمي وجىحيهي ومساعدحي

واعترافا بالفضل وجلدًسا للجميل أجىحه بالشكس إلى ألاسخاذ املؤطس ولد سعيد حميدة على  

 . جىحيهاجه السشيدة في إجمام هره املركسة

كما أجىحه بالشكس الخالص إلى ألاسخاذ الدكخىز الفضيل بن شني ًىسف على مجهىداجه  

 .الجبازة وهصائحه الليمت التي كاهذ عىها لي في إجمام العمل

ل الشكس إلى كل عّمال مؤسست الخعاوهياث الفالحيت وكل من ساعدوي من   كما أجلدم بجٍص

ب أو بعيد ولى بكلمت أو ابدسامت خالل هره الدزاست  .كٍس
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أهدي ثمسة حهدي، إلى من علمي الثلت بالىفس وإلاًمان بالحياة وسهس على جسبيتي وحعليمي  

وطلم في حياحي زمص الخصب والعطاء إلى من أعصهم هللا حعالي وحعل زضاه من زضاهم 

مين حفظهما هللا وزعاهما وأطال في عمسهما.  .الىالدًن الكٍس

إلى من كاسمىوي أفساحي وأحصاوي، إلى أفساد أسسحي، سىدي في الدهيا فال أحص ي لهم، خاصت  

صة، وخاصت إلى كخكىجت العائلت ابىت أختي  إلى حدحي الغاليت حفظها هللا وشفاها وأختي العٍص

 .ليليان حفظها هللا

إلى من حمعخني بهم ألاكداز وزفلاء دزبي، إلى كل صدًلاحي وأحبتي وكل من هم بللبي ولم  

 .ًركسهم كلمي

 .إلى كل أساجرحي الكسام، وكل زفلاء الدزاست 

وفي ألاخير أحى من هللا حعالى أن ًجعل عملي هرا هفعا ٌسخفيد مىه حميع الطلبت املتربصين  

 .امللبلين على الخخسج
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 :املقدمة

عا ومرهال في كافت اإلاجاالث الظُاطُت، الثلافُت،  عسف العالم بأطسه في آلاوهت ألاخيرة جطىزا طَس

وللد مع هرا الخطىز اإلاإطظاث التي أخرث جدىىع مً حُث الحجم والشكل . الاحخماعُت وكرا الاكخصادًت

والعملُاث التي جمازطها طمً وشاطها الاطخغاللي، ومع اشخداد حدة اإلاىافظت واهفصال ملكُت زأض اإلاال عً 

ؤلادازة وما حظبب به مً حعرز الخحكم الجُد ألصحاب زأض اإلاال في ئدازة مإطظاتهم، أحلذ الظسوزة ئلى 

س مخخلف ألاهظمت السكابُت اإلاطبلت داخل اإلاإطظت بما في ذل الخدكُم الداخلي  .جطٍى

ٌعخبر الخدكُم الداخلي أحد السكائص ألاطاطُت التي جلىم عليها حملت ألاهظمت السكابُت داخل اإلاإطظت، 

حُث حعمل على جىظُف أشخاص ًخمخعىن بالخأهُل العلمي والخبراث العلمُت والاطخلاللُت الخامت في طسح 

س اإلاخخلفت لحلها وئًصالها بشكل مباشس لألطساف اإلاعىُت بها بهدف الخأكد مً مدي دكت  آزائهم وئعداد الخلاٍز

 .وفاعلُت ألاهظمت وؤلاحساءاث اإلاطبلت في اإلاإطظت

حعخبر عملُت اجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت والسشُدة مً أصعب اإلاظإولُاث في اإلاإطظت خاصت 

ولرلك فان ؤلاكبال على اجخاذ مثل هره للسازاث ًحخاج ئلى جىفير معلىماث مىثم منها، وهىا . ؤلاطتراجُجُت منها

ًأحي دوز خلُت اإلاساحعت الداخلُت في اإلاإطظت كىنها اإلاصدز ألاطاس ي الري ٌظدىد ئلُه أصحاب صىع اللساز 

للحصىل على اإلاعلىماث اإلاإكدة الخاصت بمخخلف مصالح اإلاإطظت، والتي طدظخعمل الحلا في عملُت اجخاذ 

 .اللساز

وعلى هرا ألاطاض ولإلإلاام حمُع حىاهب اإلاىطىع، ازجأًىا أن ًكىن الدظاؤل الجىهسي الري طىعمل 

 .على ؤلاحابت علُه كاألحي 

 :إلاشكالية

ئلى أي مدي ًمكً للخدكُم الداخلي أن ٌظاهم في جسشُد اللساز داخل اإلاإطظت الاكخصادًت، عليها 

 :كمىا باطخيخاج ألاطئلت الفسعُت

 ما اإلالصىد بالخدكُم الداخلي؟ وما أهمُخه في اإلاإطظت؟ 

 ما هى مفهىم عملُت اجخاذ اللساز؟ وما هي مساحله؟ 

 فُما ًخمثل دوز الخدكُم الداخلي في جسشُد اللساز؟ 

 :الفرضيات

 :إلاعالجت ؤلاشكالُت اإلاطسوحت والدظاؤالث الفسعُت هحاول بىاء الفسطُاث الخالُت

تهدف وظُفت الخدكُم الداخلي في اإلاإطظت للخأكد مً صحت اإلاعلىماث الىازدة و اكدشاف الخالعباث  -

 .كرلك اكدشاف هلاط اللىة و هلاط الظعف في هظام السكابت .
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 .عملُت اجخاد اللسازث اإلاىاطبت و السشُدة مً اصعب اإلاظإولُاث في اإلاإطظت -

 .حعخمد اإلاإطظت على الخدكُم الداخلي بملىماجه ألاطاطُت في جفعُل اللسازث  -

 :الدراسات السابقة

ملدم عِظساث، اإلاساحعت كأداة في اجخاذ اللساز مركسة ماطتر، علىم اكخصادًت، حامعت أغىاط،  -

2012/2013. 

عدالت أطامت، دوز اإلاىاحهت الداخلُت في دعم وجفعُل اللساز، مركسة ماطتر، كلُت علىم اكخصادًت  -

ت، حامعت عبد الحمُد بً بادٌع،   .2014/2015وعلىم الظير وعلىم ججاٍز

 :حعىد الدوافع ئلى ما ًلي: دوافع اختيار املوضوع

 .محاولت الخعمم في دزاطت الخدكُم الداخلي بصفت عامت وخاصت -

ئن الاهخمام الصائد باإلاساحعت الداخلُت مً كبل الباحثين واإلاهىُين إلًجاد أفظل الطسق لخطبُم  -

جدكُم داخلي لكفاءة وفعالُت في ظل الخغيراث أدث بالباحث ئلى الخطسق لهرا اإلاىطىع مً أحل 

 .جحدًد دوزه وأهمُخه

 .ازجباط اإلاىطىع بالخخصص  و ئثساء اإلاكخبت باإلاعازف وجىطُع مجال البحث العلمي -

 :أهداف الدراسة

 .جحدي ؤلاطاز العلمي والعملي للخدكُم الداخلي كىظُفت داخل اإلاإطظت -

 .معسفت مدي فعالُت الخدكُم الداخلي كأداة لترشُد اللسازاث -

مإطظت اجحاد الخعاوهُاث الفالحُت لخحدًد أهمُخه )حشخُص واكع الخدكُم الداخلي في اإلاإطظت  -

 .(باليظبت للمإطظت في الدظُير ومدي اطخخدامه لخحلُم هخائجها

 :أهمية الدراسة

جكمً في حظلُط الظىء وئشالت الغمىض في مىطىع مهم للخدكُم الداخلي  كدوزا في جسشُد اللساز في 

 .اإلاإطظت

 :منهج مستخدم

كد جم اخخُاز اإلاىهج الىصفي، لىصف الخدكُم الداخلي وعملُت اجخاذ اللساز كما جم الاطخعاهت باإلاىهج 

الخحلُلي في السبط بُنهما وجحدًد العالكت اللائمت بُنهما و اإلاصج بُنهما في الدزاطت اإلاُداهُت مً خالل دزاطت 

م اإلالابلت الشخصُت مع اإلاظإول  .حالت عً طٍس
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ألاول هظسي : مً أحل معالجت ؤلاشكالُت اإلاطسوحت، كمىا بخلدًم الدزاطت ئلى حاهبين: ثقسيمات البحث

ت في مىطىع أثس الخدكُم الداخلي في  والثاوي جطبُلي، فالجاهب الىظسي ًخخص في عسض الجىاهب الىظٍس

حخىي على أزبعت مباحث، وكد جىاول اإلابحثين الاولين على مفاهُم عامت حىل الخدكُم  جسشُد اللساز، ٍو

ً، فلد جم الخطسق ئلى اإلادلىل العلمي لعملُت اجخاذ اللساز  والخدكُم الداخلي بكل أهىاعهما أما اإلابحثين آلاخٍس

 .وعالكت الخدكُم الداخلي بعملُت اجخاذ اللساز

خُت وهُكل جىظُمي إلاإطظت اجحاد الخعاوهُاث الفالحُت  أما الجاهب الخطبُلي، ًخخص بعسض إلاحت جاٍز

 .مع جىطُح كُفُت مظاهمت الخدكُم الداخلي في عملُت اجخاذ اللساز في اإلاإطظت
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 :ثمهيد

بهض ما ْمىا بهغع الجاهب الىكغي مً صعاؾت مً زالٛ نغغىا َُه الجىاهب ألاؾاؾُت اإلاخهلٓت 

ظا أهم الضعاؾاث  بىقُُت الخضُْٔ الضازلي ونملُت اجساط الٓغاع والهالْت التي جغبـ هظان اإلاخًحران، ٖو

ت في الجاهب الخؿبُٓي للغص نلى  الؿابٓت التي جىاولذ هظا اإلاىغىم بشٙل مباشغ، هىص ئؾٓاؽ اإلاُاهُم الىكٍغ

حؿاؤالث باؾخسضام اإلآابلت، خُث يهضٍ هظا الُطل ئلى ئبغاػ صوع الخضُْٔ الضازلي في نملُت اجساط الٓغاع في 

ض  :هي: جم جٓؿُم هظا الُطل ئلى زالزت مباخث اإلاإؾؿت، اجداص الخهاوهُاث الُالخُت بمؿخًاهم، ْو

 .جٓضًم نام للمإؾؿت: ااملبح  ألاو 

 .واْو الخضُْٔ الضازلي في اإلاإؾؿت: ااملبح الثاوي

عسض ثقييمي لعملية اثخاذ القسازات ألاعالقتها بالحدقيق الداخلي في ااؤسسة : ااملبح الثالح
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 عسض عام للمؤسسة: ااملبح  ألاو 

 ابة عن ااؤسسة: اامللل  ألاو 

ش زىاصم ؾهُض / ، مسجل بىاءا نلى ؾلب الؿُض2010 َبراًغ 16: بمىحب نٓض جلٓاه اإلا٘خب بخاٍع

بطُخه عئِـ مجلـ حؿُحر اجداص حهاوهُاث الُالخُت إلاؿخًاهم، جم جُُِ٘ الٓاهىن ألاؾاس ي لالجداص مو 

 : خُث ًدمل هظا ألازحر الخطائظ الخالُت18/12/1996 اإلاإعر في 459-96مٓخػُاث اإلاغؾىم الخىُُظي 

جأزظ هظه اإلاإؾؿت حؿمُت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت إلاؿخًاهم، ٖما ًغمؼ لها ازخطاعا باللًت  -

 وهي عمؼ لهظه LOGO ٖما ًغآَه نالمت U.C.A DE MOSTAGANEMالالجُيُت 

 .اإلاإؾؿت

ش ئوشائها ئلى  (اجداص الخهاوهُاث الُالخُت)خُث جٓو هظه اإلاإؾؿت  - في مضًىت مؿخًاهم، ًغحو جاٍع

ٗاهذ جابهت أهضإ ئلى حهاوهُت الحبىب بًلحزان لخطبذ بهض طلٚ وخضة مىُطلت جدذ وضاًا 1960  ،

 جم اضضاع انخماصها 01/06/1977، وهظا ابخضاءا مً L’OAICالضًىان الجؼائغي للحبىب 

ش م 23/05/1977: بخاٍع . 26-442 جسذ ْع

:  نامال مىػنحن نلى الىدى الخالي150ٖما جىقِ اإلاإؾؿت 

 (نامالث15)مً الٓىي الهاملت هم وؿاء %15 و25، جىُُظ 90، مغاْب نماٛ 31، ئؾاع 04ئؾاع ؾامي 

: هغم ألانماع جكهغ يلبت ألاعبهُىاث والخمؿِىاث مىػنحن نلى الىدى الخالي

 .%29,05 نامال بيؿبت 34 ؾىت 30الجُل جدذ  -

 .%48,71 نامال بيؿبت 57 ؾىت 40 و30الجُل ما بحن  -

 .%22,22 نامال بيؿبت 26 ؾىت 50الجُل ما َّى  -

ٖما أن ة  ؾىت أْضمُت في اإلاإؾـ30 نامال لهم أٖثر مً 30 مً مجمىم الٓىي الهاملت %25,64و

ت الهامت للضًىان الجؼائغي  (D.A.I.P)في ئؾاع حهاػ اإلاؿانضة نلى الاصماج اإلانهي  وجؿبُٓا لخهلُماث اإلاضًٍغ

غث اإلاإؾؿت في زالٛ اإلاغخلت ما بحن  (O.A.I.C)اإلانهي للحبىب   مىطب شًل صائم في 30، 2013-2009َو

ً اإلانهي . مسخلِ الخسططاث، للشباب زغححن الجامهت ومهاهض الخٍٙى

 :إلاطاز القاهووي

   .يوججاع  اقتصادي ؾابو ثحهخبر مإؾؿت نمىمُت طا
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 وشاطات ااؤسسة مقسها، زأسمالها، آليات الاثصاو بها : اامللل الثاوي

ٌ بىازغ الشهحر والٓمذ بىىنُه الطلب واللحن اإلاؿخىعص مً ؾٍغ  وشاؾها الغئِس ي هى الخُ٘ل بخَُغ

يُت هي  ْىؿاع، 600.000: الضًىان الجؼائغي اإلانهي للحبىب الٓابلت لالؾتهالٕ مو الهلم ان ْضعجه الخسٍؼ

 300.000 ْىؿاع ومساػن الىخضة الغئِؿُت ب 300.000مساػن الىخضة اإلاُىائُت ب : مىػنت بحن وخضجحن

ً الىؾً واوشاء عضُض مىٓٛى للمسؼون ألامان، باإلغاَت ئلى اؾخالم  ْىؿاع والبظوع اإلاطضعة اإلاسططت لخمٍى

ً وحهلُب وجغوٍج الحبىب والخػغ الجاَت واإلاىاص اإلاشخٓت الىاحمت نً الاؾخحراص أو اإلاسطظ للخطضًغ  وجسٍؼ

نبر مُىاء مؿخًاهم ئلى مهالجت هىنُت اإلاىخىحاث اإلاىعصة ئلى حهاوهُاث الحبىب والخػغ الجاَت أو ٗل مشتري 

ٗان جسطُظ هظه اإلاىخىحاث بما في طلٚ جلٚ التي ًخم حؿلُمها ئلى اإلاؿتهل٘حن، َهي حهمل بٓضع  آزغ مهما 

ت مً أحل جدُٓٔ ألاهضاٍ التي ٌعجؼ ٗل  ٓت مباشغة مشتٖر اإلاؿخؿام نلى وغو الىؾائل واإلاهضاث بؿٍغ

مىسغؽ نلى جدُٓٓها بىاؾؿت وؾائله الخاضت والتي جخمثل في جؼوٍض مؿاخً والًت مؿخًاهم بماصة الٓمذ 

اإلاضنم مً ْبل الضولت بىىنُه الطلب واللحن، َػال نً جؼوٍض الخهاوهُاث اإلاجاوعة ألازغة، أما ماصة الشهحر 

ظا هىاصي الُغوؾُت بىُـ الىالًت  (O.N.A.P)َهي مىحهت لىخضة ضىانت حًظًت ألاوهام  بمؿخًاهم ٖو

ت لُائضة مىسغؾُه .  وبدث صعاؾت وزلٔ ٗل الىؾائل الخٓىُت والطىانُت والخجاٍع

 :ااقس الاجحماعي

 . بىهغانL’OAICالضًىان الجؼائغي اإلانهي للحبىب 

   900.000,00 :زأسمالها الاجحماعي هو

 :  آليات الاثصاو 

ٔ ، ئما نً ؾٍغ  :ًمً٘ الاجطاٛ بها بهضة ؾّغ

ٔ الٓمم ص: العىوان العادي م .ؾٍغ  . مؿخًاهم476ب ْع

  045.20.28.40 /045.20.20.88 :أزقام الهاثف

  045.20.20.62: أزقام الفاكس

  UCA MOSTA@HOTMAIL.COM: العىوان الالكترألاوي

 

 

 

 

  

mailto:MOSTA@HOTMAIL.COM
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 الهيكل الحىظيمي للمؤسسة: اامللل الثالح

ٌهخبر الهُٙل الخىكُمي للمإؾؿت الهُٙل الظي بمٓخػاه ًخم عؾم ؾلٕى حمُو ألاَغاص، صازل اإلاىكمت 

صون ألازظ بهحن الانخباع إلاىآَتهم الخىكُمُت ومىه َان الهُٙل هى الىؾُلت ؤلاوؿاهُت لخجمُو ألاوشؿت 

 .وجدضًض الهالْاث الىقُُُت بحن مسخلِ اإلاىخىحاث

 :ااديس

ٌهخبر اإلاؿإوٛ ألاٛو في اإلاإؾؿت بالؿُاؾت التي ًدبهها في الدؿُحر لخدُٓٔ ألاعباح في مشغوناتها ًٓىم 

 :بما ًلي

ض الىاعص والطاصع -  .صعاؾت البًر

 . وئمػائهاصعاؾت اإلالُاث  -

 . الشُٙاث والؿىضاثئمػاء -

 : ًٓىم بما ًلي:مديس مساعد

ٗان يائبا -  .أنماٛ اإلاضًغ ئطا 

ٗان  - ي الًائب أو في الحاغغ خُث أن مؿانضة اإلاضًغ جٙىن ٍمؿانضة اإلاضًغ في ٗل أنماله ؾىاء 

 . مدضوصة

حؿمذ بدىُُظ اإلاهماث الغئِؿُت بأَػل مؿخىي مً الٓضعاث اإلاهىُت ومً : زئيس مصلحة  ماهة العامة

 :ألانماٛ التي ًٓىم بها هجض

اعاث اإلاضًغ  -  .(الؼبائً)اؾخٓباٛ الٍؼ

 .اؾخٓباٛ اإلاٙاإلااث الهاجُُت ولخىكُمها للمضًغ -

ٗاث للمضًغ -  .حؿُحر وجىكُم اإلاىانُض والاحخماناث، ألانماٛ واإلاشاع

 .صعاؾت اإلالُاث وجغجُبها -

ٗاث ألاحىبُت - ٗاث ألازغي أو الشغ  .اؾخٓباٛ أو اعؾاٛ الُاٖـ ئلى الشغ

 :يهخم هظا ألازحر ب: هيابة ااديس إلادازية ألاااكلف بااوازد البشسية

 .جدضًض ألاحىع  -

 . َغص للًُابوئنؿائهمالاهخمام بالهماٛ  -

ُت الهماٛ -  .جْغ

جىٓؿم ئلى اإلاداؾبت واإلاالُت جخم َيها نملُت اإلاداؾبت بطُت نامت : هيابة ااديس ااكلف بااالية ألاااباسملة

 :خُث ًٓىم ب
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ظا اإلاداؾبت -  .اؾخٓباٛ اإلالُاث الخاضت باإلاالُت ٖو

 .الُٓام بىغو محزاهُت نامت للمإؾؿت -

 :جٓىم ب: هيابة ااديس ااكلف بالجودة

 .مخابهت اإلااصة اإلاسؼهت والحُاف نلى حىصتها وهىنُتها -

 .(الٓمذ بىىنُه اللحن والطلب والشهحر)اؾخٓباٛ اإلاىاعص الُالخُت  -

ً اإلاىاعص في أماًٖ مإهلت لظلٚ  -  .(اإلاساػن )الحغص نلى جسٍؼ

مؿإوٛ نً غمان نملُت ؤلاهخاج بطُاهت الخجهحزاث وضىانت ْؿو الًُاع : مصلحة الحقىية ألاالصياهة

ٓىم ب ت لآلالث في خالت حهؿل أي آلت ٍو  :الػغوٍع

 .مخابهت ضُاهت حمُو اإلاساػن  -

  .اضالح ٗل نؿب مىحىص أو ًسظ اإلاإؾؿت بما َيها ال٘هغباء، الخلحُم، وألانماٛ اإلاُٙاهُُ٘ت -

 :مصلحة الاسحغالو

 .(اإلاسابغ)الُٓام بخدالُل أي مهاًىت اإلاىاص ألاولُت  -

-  ً  .الاهخمام بالخسٍؼ

 .مخابهت الهماٛ -

 .(مً خُث اإلاحزان والىىنُت)مخابهت صزٛى وزغوج الحبىب  -

 :ًٓىم ب: مصلحة  من ألاالوقاية

  .اإلاغاْبت والخد٘م في جىكُم شاخىاث الىٓل -

اًت مً زالٛ الخطضي للحىاصر والحغائٔ -  .الْى

 :الشسيك الاجحماعي

ٚ آزغ أو ممٛى مً يحر الضولت  .الضولت هي اإلامٛى الىخُض والحطغي وبالخالي لِـ لها شٍغ

 :الحمثيل الديمقساطي

 ؾىىاث ًخم ججضًض ممثلي الهماٛ وطلٚ نً 05ًخمثل الضًمٓغاؾي في الخمثُل الىٓابي خُث أهه في ٗل 

ت ٗل الهماٛ واإلاغشححن ًٙىهىن مً  ٔ اهخساب الهماٛ َُم بُنهم الزخُاع اإلامثل خُث ًٙىن بمشاٖع ؾٍغ

 .الهماٛ

 .اادقق الداخلي
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 .الهيكل الحىظيمي للمؤسسة: (3-2)الشكل زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وزائٔ اإلاإؾؿت:ااصدز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ااديس

 ااديس ااساعد زئيس مصلحة  ماهة العامة 

مصلحة الحقىية 
 ألاالصياهة

ااديس إلادازية /ن
 ااكلف بالجودة 

ااديس إلادازية /ن

ااكلف بااالية 

 ألاااباسملة

ااديس إلادازية /ن

ااكلف بااوازد 

 البشسية 

 مصلحة الاسحغالو مصلحة  من ألاالوقاية
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. ألااقع الحدقيق الداخلي في ااؤسسة: لثاويااملبح ا

. موقع الحدقيق الداخلي في الحىظيم إلادازي للمؤسسة: اامللل  ألاو 

حزة ألاؾاؾُت لؿغ الجُض للمإؾؿت، َهي جخمحز بٓضع مً الاؾخٓاللُت وهظا  ٌهخبر الخضُْٔ الضازلي الٖغ

. ما ًم٘نها مً أصاء مهمتها بطُت حُضة ومخمحزة

هالخل مً زالٛ الشٙل والظي ًبحن مىغو الخضُْٔ الضازلي في الهُٙل الخىكُمي إلاإؾؿت اجداص 

الخهاوهُاث الُالخُت، خُث حاء لُهمل نلى اإلاداَكت نلى أصاء مهمت الخضُْٔ الضازلي بهُض نً حمُو أهىام 

الػًىؾاث ووشأة اإلاطالح بحن هظه ألازحرة، وبحن باقي الىقائِ في اإلاإؾؿت، َهظا اإلاىغو ٌؿمذ بخىاحض ْضع 

ٗافي مً اؾخٓاللُت الخضُْٔ الضازلي بحن ٗل مً ؤلاصاعة الىؾؿى والضهُا وبحن باقي الىقائِ، وهظا قاهغ في 

الشٙل وما ًجب أن ًٙىن، ئال أهىا هالخل جبهُت الخضُْٔ الضازلي لإلصاعة الهلُا، ًدض مً اؾخٓاللُت الخضُْٔ 

بحن ما وحضه خٛى  الضازلي في أصاء مهامه صازل اإلاإؾـ، واإلاضْٔ الضازلي هى اإلاؿإوٛ أما ؤلاصاعة الهلُا، ٍو

الهملُت التي ْام بخضُْٓها، هظا ما ًإصي ئلى اجساط ْغاعاث صحُدت مً ؾٍغ ؤلاصاعة الهلُا وجؿبُٔ ئحغاءاث 

غ النهائي للمضْٔ الضازلي ٓت صحُدت ًٙىن بُػل ما حاء في الخٍٓغ  .وجىُُظها بؿٍغ

عسض ثقييمي للحدقيق الداخلي بااؤسسة : اامللل الثاوي

بهض ئحغاء مٓابلت مو مؿإوٛ مهمت جضُْٔ الحؿاباث بمإؾؿت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت خٛى 

ٗاهذ ؤلاحاباث نلى الىدى الخالي :  ؾبُهت وقُُت الخضُْٔ الضازلي، 

 مً هى اإلاضْٔ الضازلي؟ :1س

 اإلاضْٔ الضازلي هى طلٚ الصخظ اإلاىقِ في اإلاإؾؿت التي ًٓىم بخضُْٓها مً زالٛ َدظ أوشؿت :1ج

شمل نمل اإلاضْٔ  غ خىلها لإلصاعة الهلُا ألحل مؿانضتها للىضٛى ئلى أيغاغها، َو اإلاإؾؿت وجٓضًم جٍٓغ

ت اإلاسخلُت اث ؤلاصاٍع ابت وئنؿاء الاؾدشاعاث للمؿخٍى . الضازلي جضُْٔ الْغ

غ في اإلاضْٔ الضازلي؟:2س .  ما هي الطُاث التي ًجب أن جخَى

ت:  الطُاث التي ًجب أن ًخمخو بها اإلاضْٔ الضازلي هي:2ج . الجزاهت، الُ٘اءة، اإلاىغىنُت، الؿٍغ

. هل ًخمخو اإلاضْٔ الضازلي باالؾخٓاللُت في اإلاإؾؿت؟: 3س

ت لخدُٓٔ :3ج  وهم ًخمخو اإلاضْٔ الضازلي باالؾخٓاللُت باإلاإؾؿت ألن اؾخٓاللُت اإلاضْٔ الضازلي غغوٍع

. َهالُت وقُُت الخضُْٔ الضازلي، أي أن اؾخٓاللُت هي حىهغ الخضُْٔ

إلااطا اإلاإؾؿت في خاحت ئلى الخضُْٔ الضازلي؟ : 4س
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نٍغ نلى ما ثئن اإلاإؾؿت بداحت ماؾت للخضُْٔ الضازلي مً أحل مغاْبت الخؿـ ومخابهت جىُُظها واٛ: 4ج

خٓٓه مً أهضاٍ، وصعاؾت ألاؾباب التي خالذ صون الىضٛى ئلى ألاهضاٍ اإلادضصة، وطلٚ مً زالٛ ما ًٓضمه 

غه النهائي . اإلاضْٔ الضازلي في جٍٓغ

غه النهائي؟ : 5س هل ًخم أزظ بهحن الانخباع الخىضُاث التي ًٓضمها اإلاضْٔ في جٍٓغ

غ للىضٛى ئلى ْغاعاث مىاؾبت: 5ج . وهم جىضُاث اإلاضْٔ الضازلي بهحن الانخباع وطلٚ بدؿب أهمُت الخٍٓغ

هل آلالُاث اإلاؿبٓت في الخضُْٔ الضازلي جدٓٔ الىخائج اإلاغحىة؟ : 6س

.  وهم، ألن اإلاضْٔ الضازلي ٌهخمض نلى أصواث وجٓىُاث حؿانضه في أصاء مهمخه بٙل صْت:6ج

هل َترة الخضُْٔ حهخبر مىاؾبت؟ : 7س

. وهم، َترة الخضُْٔ مىاؾبت، بدُث أن َترة الخضُْٔ جسخلِ مو ازخالٍ هىم الهملُت اإلاغاص جضُْٓها: 7ج

 حهاون بحن اإلاضْٔ الضازلي والصخظ اإلاغاحو؟  ًىحض  هل:8س

اصة الضْت والىغىح وحؿهُل اإلاهمت: 8ج . ًىحض حهاون بحن اإلاضْٔ الضازلي والصخظ اإلاغاحو مً أحل ٍػ

وؿخيخج مً زالٛ هظه اإلآابلت بأن مإؾؿت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت جؿمذ ئلى جؿبُٔ الخضُْٔ 

هالت مً أحل الدؿُحر الحؿً للمإؾؿت . الضازلي بطىعة حُضة َو

حهخبر َترة الخضُْٔ الضازلي مىاؾبت باإلغاَت ئلى جخمخو اإلاضْٔ الضازلي باالؾخٓاللُت، بدُث هىإ 

. حهاون ما بحن اإلاضْٔ الضازلي والصخظ اإلاغاحو

غ النهائي الظي ًػم مسخلِ الخىضُاث َُٓضم للمضًغ الهام الظي ًٓىم بمىاْشت مو اإلاضْٔ  أما الخٍٓغ

 .الضازلي للىضٛى ئلى ْغاعاث طاث َهالُت

الصعوبات التي يواجهها اادقق الداخلي في ااؤسسة : اامللل الثالح

ُاءة ٖبحرة خُث ًم٘ىه أن ًغي هخائج أنمالت  ٌؿعى اإلاضْٔ الضازلي أن ًإصي مهامه بٙل َهالُت ٖو

مجؿضة في أعع الىاْو ئال أن هظا ال ٌهني أهه ال ًىاحه ضهىباث في جأصًت مهمخه وهظا ما ًُٓضه في بهؼ 

حزه في ألاصاء، ومً بحن هظه الطهىباث هي :  ألاخُان جٖغ

غ وجدؿحن أؾالُب الهمل وأن صوعه ال ًٓخطغ  - نضم َهم بهؼ اإلاىقُحن صوع اإلاضْٔ الضازلي في جؿٍى

نلى ئبغاػ اإلاالخكاث وبُان مٓضاع الاهدغاَاث، بل ًمخض ئلى ئًجاص الحلٛى وجٓضًم الخىضُاث 

 .والاْتراخاث بما ٌهىص بالُائضة نلى اإلاإؾؿت ونلى الهاملحن ليها
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الانخٓاص الخاؾئ لضي بهؼ اإلاىقُحن خُث ًىكغون للمضْٔ نلى أهه حاؾىؽ صازل اإلاإؾؿت ونىض  -

 .جأصًت مهمخه ًبدث َٓـ نً أزؿاء للىشاًت بهم

غ ألازؿاء والاهدغاَاث الؿلبُت بطىعة زاؾئت ئلى جػلُل اإلاضْٔ الضازلي  - مداولت بهؼ اإلاىقُحن جبًر

 .خٛى جُؿحر الاهدغاَاث

غًـ الهمل في الُغوم ًإصي ئلى الخأزغ في ئهجاػ مهمت الخضُْٔ مما ًإصي في بهؼ ألاخُان ئلى  -

 .اٖدشاٍ بهؼ ألازؿاء بطىعة مخأزغة مما ًطهب مً مهالجتها

ٗاَت أْؿام اإلاإؾؿت وهظا ما ًجهله ًبظٛ  - هىإ مضْٔ واخض في اإلاإؾؿت وهى اإلاؿإوٛ نً جضُْٔ 

 .حهض ٖبحر مً أحل بلىى ما ًطبى ئلُه مً هخائج

بالٓؿم الظي ٌهمل به، مما  (ؾُاؾاث وئحغاءاث)نضم ئؾالم بهؼ اإلاىقُحن نلى الهلُماث الضازلُت -

 .ًإصي ئلى وحىص بهؼ ألازؿاء التي جإزغ نلى أصاء الهمل

اث في ازخُاع  - يُاب الاؾخٓاللُت للمضْٔ الضازلي مما ًإصي ئلى غهُه وعجؼه في مماعؾت الحٍغ

 .ألاوشؿت التي ًغي أنها حضًغة بالُدظ في اإلاإؾؿت

غ الؿابٓت نلى الغيم مً الخأٖض بالغص نلى جالقي جلٚ  - اؾخمغاع اعجٙاب ألازؿاء التي وعصث في الخٓاٍع

 .ألازؿاء مؿخٓبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مساهمة الحدقيق الداخلي في ثسشيد القساز: الفصل الثاوي 57

 

 

عسض ثقييمي لعملية اثخاذ القسازات ألاعالقتها بالحدقيق الداخلي في ااؤسسة : لحااملبح الثا

 ااساحل التي ثمس به ااؤسسة في اثخر قسازاتها :اامللل  ألاو 

:  جمغ اإلاإؾؿت بسؿىاث حض مهمت في نملُت اجساط الٓغاعاث واإلاخمثلت َُما ًلي

: جشخيص ااشكلة/ 1

وهي أهم زؿىة، َُجب نلى ٗل مضًغ بُضه اجساط الٓغاع، وأن ًخهٍغ ئلى مؿبباث جلٚ اإلاشٙلت، وأن 

. ًخهٍغ نلى أبهاصها

: جمع الملياهات ألاااعلومات/ 2

حمو البُاهاث واإلاهلىماث الضُْٓت مً أٖثر مً مطضع، وجدضًض أخؿً الؿّغ للحطٛى نليها، ٌؿانض 

. اإلاضًغ في الىضٛى ئلى الٓغاع اإلاىاؾب

: ثبديد الحلوو ااحاحة ألاثقويمها/ 3

وفي هظه الخؿىة ًجب أزظ بهحن الانخباع صعحت اإلاالئمت بحن الحل واإلاشٙلت ومضة الحل ألاوؿب 

. للمشٙلت، نالوة نلى طٛ مطلحت اإلاإؾؿت ومىقُيها

: اخحياز الحل ااىاسل للمشكلة/ 4

ٓا للمهاًحر وانخباعاث مىغىعي، منها :  وهىا ًٓىم اإلاضًغ أو الصخظ اإلاؿإوٛ بازخُاع الحل اليؿب، َو

 .أن ًدٓٔ الحل الهضٍ اإلايشىص لخسؿي اإلاشٙلت -

 .مغاناة ْبٛى ألاَغاص هظا الحل -

 .صعحت الؿغنت اإلاؿلىبت في الحل للىضٛى لخدُٓٔ الهضٍ اإلايشىص -

 .ُٖاءة هظا الحل، ومضي هجاخه في جدُٓٔ الهضٍ -

: محابعة ثىفير القساز ألاثقويمه/ 5

ذ  م الٓغاع ًٓو نلى ناجٔ مً ًخسظه، َُجب نلى مً ًخسظ الٓغاع أن ًسخاع الْى ئن مخابهت وجٍٓى

اإلاىاؾب لإلنالن نً الٓغاع، ختى ٌؿهل نلُه أن ًخابو جىُُظه، وبهض جؿبُٔ الٓغاع ًجب نلى اإلاضًغ أن ًغي 

مضي جدُٓٔ هظا الٓغاع لحل اإلاشٙلت، أًػا نملُت اإلاخابهت للٓغاع ججهل اإلاغؤوؾحن ًؿبٓىن هظا الٓغاع نلى 

ت . أٖمل وحه، وجىمي لضيهم عوح اإلاشاٖع

ت في اجساط الٓغاع جلهب صوعا هاما في مضي جدُٓٓه للهضٍ اإلايشىص، وحؿانض في حهل الٓغاع  َاإلاشاٖع

ت حؿانض في جدُٓٔ الثٓت اإلاخباصلت البض مً الخأُٖض نلى أن اجساط الٓغاع . أٖثر ْبىال بحن الهاملحن، واإلاشاٖع



 مساهمة الحدقيق الداخلي في ثسشيد القساز: الفصل الثاوي 58

 

 

ض ؾُٙىن ْغاعا ؾلبُا َاشال، أًػا ال ًجب أن ًخأزغ  ًجىػ أن ًٓو جدذ قٍغ اإلاجامالث، َمً اإلاٖإ

بالهىاؾِ، باإلغاَت ئلى طلٚ، َالصخطُت جلهب صوعا هاما في اجساط الٓغاع، َال للعجلت، ألن مً شأنها أن 

جُشل اجساط الٓغاع الؿلُم، أًػا ال للترصص والتراحو، َضائما اجساط الٓغاع ال ًٙىن نهاًت اإلاؿاٍ، بل ًٙىن 

. البضاًت لظلٚ ًجب الخُ٘حر حُضا واإلاشاوعة ومغاناة ٗل ألاؾباب للىضٛى لٓغاع ؾلُم

 .ثقييم حوو عملية اثخاذ القسازات في ااؤسسة: اامللل الثاوي

بهض ئحغاء مٓابلت شخطُت مو مضًغ مإؾؿت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت خٛى َهالُت الٓغاعاث اإلاخسظة 

ٗاهذ ئحاباجه نلى الىدى الخالي  :في اإلاإؾؿت 

 جُُٓم خٛى نملُت اجساط الٓغاعاث في اإلاإؾؿت: (3-1 )الجدألاو زقم

 غالملا ال وعم المليان

   X هل جدٓٔ ْغاعاث اإلاخسظة الىخائج اإلاغحىة؟

هل ًخم الحغص نىض اجساط ْغاعاث في اإلاإؾؿت نلى جىاَغ  حمُو اإلاهلىماث خٛى 

 اإلاىغىم؟
  X 

و؟  X  X هل جخسظ الٓغاعاث بشٙل ؾَغ

و؟     هل جىُُظ الٓغاعاث في اإلاإؾؿت بشٙل ؾَغ

   X ما هي صعحت عغإ نً هخائج الٓغاعاث التي جم اجساطها؟

 X   هل هىإ مشاٗل عئِؿُت نىض جؿبُٔ بهؼ الٓغاعاث اإلاخسظة؟

لت ئليهم؟ ت الالػمت والٓضعة نلى جىُُظ الٓغاعاث اإلاٗى    X هل ًملٚ الهاملحن اإلاهَغ

لت ئليهم؟  X   هل جدضص للهاملحن آلُت جىُُظ الٓغاعاث اإلاٗى

 X   هل ًخم اؾدشاعة الهاملحن نىض اجساط الٓغاعاث؟ 

 X   هل ٌؿمذ بمىاْشت الٓغاعاث اإلاخسظة مو الهاملحن؟

 (UCA) مإؾؿت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت :مصدز

وأزحرا مً زالٛ هظه اإلآابلت وؿخيخج أن الٓغاعاث اإلاخسظة في مإؾؿت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت 

(UCA) هي ْغاعاث طاث َهالُت وؿبُا، ئط ئنها جخمخو بجىصة نالُت َأيلبها جدٓٔ ألاهضاٍ اإلاخىزاة منها، ٖما 

 .أن أيلبُت مخسظيها ًدغضىن نلى جىاَغ حمُو اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باإلاش٘الث ْبل اجساط ْغاعاث بشأهه

و، أما جىُُظها ًخم بؿغنت مخىؾؿت مو أهه ؾهل  ٖما أن اجساط الٓغاعاث باإلاإؾؿت ًخم بشٙل ؾَغ

طت وعئِؿُت نىض جىُُظها، ئغاَت ئلى أن اإلاىقُحن  وممً٘ وؿبُا ألهه نىضما ًىاحه اإلاؿإولحن مشاٗل نٍى

ت اإلاىاؾبت لخىُُظ الٓغاعاث بشٙل مٓبٛى وحمُههم ًمخلٙىن الٓضعة الالػمت لخىُُظها  .ًمخلٙىن اإلاهَغ
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أما في مجاٛ ْبٛى الٓغاع مً ؾٍغ اإلاغؤوؾحن َان مإؾؿت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت جدبو أؾلىب 

صًمٓغاؾي في الدؿُحر، ئط أن اإلاؿإوٛ ًدضص إلاىقُحن آلُت جىُُظ الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت أو الٓغاعاث الخٓىُت، 

 .ئغاَت ئلى أن اإلاؿإوٛ ٌؿمذ بمىاْشت الٓغاعاث التي ًخسظها اإلاىقُحن

 .ثقييم مساهمة الحدقيق الداخلي في عملية اثخاذ القسازات في ااؤسسة: اامللل الثالح

 جُُٓم مؿاهمت الخضُْٔ الضازلي في نملُت اجساط الٓغاعاث في اإلاإؾؿت (:4-1)الجدألاو زقم

جم ؾغح بهؼ الدؿاؤالث نلى مؿإوٛ مهمت جضُْٔ الحؿاباث في مإؾؿت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت 

ٗالخالي ٗاهذ ؤلاحاباث   :و

 الجواب السؤاو السقم

01 

ٗان عص َهل   ُِٖ

اإلاىقُحن نلى اإلاضْٔ 

 الضازلي؟

ٗاهذ عصث َهل اإلاىقُحن نلى اإلاضْٔ الضازلي نلى أهه حاؾىؽ ٌؿعى 

 .ئلى الىشاًت بهم في خالت الخؿأ أو الًش

02 

هل هىإ نالْت بحن 

الخضُْٔ الضازلي ونملُت 

 اجساط الٓغاعاث؟

وهم هىإ نالْت بحن الخضُْٔ الضازلي ونملُت اجساط الٓغاعاث وطلٚ 

مً زالٛ الضوع ال٘بحر الظي ًٓضمه الخضُْٔ الضازلي للمإؾؿت، الظي 

هالت  .ٌؿانضها في اجساط ْغاعاث عشُضة َو

03 

َُما ًخمثل صوع الخضُْٔ 

 الضازلي في اإلاإؾؿت؟

ًلهب الخضُْٔ الضازلي صوعا هاما صازل اإلاإؾؿت َُهمل نلى 

مؿانضتها في الخد٘م الضازلي للهملُاث وجدؿُنها، خُث ًمـ الضوع 

اث وشاؽ اإلاإؾؿت مً زالٛ  :حمُو مؿخٍى

 .خماًت أضٛى اإلاإؾؿت -

ابت -  .جدؿحن الػمان اإلاخهلٔ بالْغ

ت واجساط الٓغاعاث في الحاغغ  - اإلاؿاهمت في عؾم الؿُاؾت ؤلاصاٍع

 .واإلاؿخٓبل

04 

غ الخضُْٔ الضازلي  هل ًَى

ٗاَت اإلاهلىماث اإلاالئمت في 

 نملُت اجساط الٓغاعاث؟

وهم، ًلهب الخضُْٔ الضازلي صوعا هاما في نملُت اجساط الٓغاعاث مً 

ٗاَُت  ٗاملت و زالٛ جأهُل اإلاهلىماث لخٙىن حُضة وطاث مىاضُاث 

هالُت لُخم  ؿعى للحطٛى نلى مهلىماث طاث حىصة نالُت َو َو

 .اؾخهمالها في نملُت اجساط الٓغاعاث

05 

هل ػاصث اإلاغصوصًت اإلاالُت 

للمإؾؿت حغاء اؾخسضام 

الخضُْٔ الضازلي ٖأصاة 

 الجساط الٓغاعاث؟

ٗان ًطهب نلى  بالُهل، خضر جؿىع مً زالٛ اٖدشاٍ ألازؿاء مما 

اإلاضًغ اجساط ْغاعاث يحر ضائبت باإلغاَت ئلى اٖدشاٍ الخالنباث 

 .والازخالؾاث والًش، مما ًىٓظ مً مغصوصًت اإلاالُت للمإؾؿت
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06 

هل هىإ ضهىباث حهُٔ 

نمل الخضُْٔ الضازلي في 

نملُت اجساط الٓغاعاث في 

 اإلاإؾؿت؟

 :ٌهىص الؿبب الغئِس ي في ئناْت نمل اإلاضْٔ الضازلي في اإلاإؾؿت ئلى 

البـء الشضًض في خب٘ت اإلاهلىماث خُث في بهؼ الحاالث ًخلٓى 

اإلاضْٔ الضازلي ئناْت في نمله ونضم ئٖماله في َترة مدضصة وهظا ما 

ًىٓظ مً صعحت َهالُت الخضُْٔ الضازلي وبالخالي الخأزغ في اجساط 

 .الٓغاعاث

 (UCA) مإؾؿت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت :مصدز

 : لٓض جىضلىا مً زالٛ اإلآابلت ئلى بهؼ الىخائج ًمً٘ جلخُطها َُما ًلي

ٌهخبر الخضُْٔ الضازلي ٖأصاة حؿُحر َهالت جمثل أخض أهم مطاصع الثٓت مً خُث اإلاهلىماث لظلٚ  -

اث ؤلاصاعة بأهمُتها ِ طلٚ نلى مضي ْىانت اإلاؿخٍى خْى  .ٌؿدىض نليها في نملُت اجساط الٓغاع ٍو

ض مً ؾُىلت اإلاهلىماث بحن مسخلِ مطالح اإلاإؾؿت -  .ًجب جبني هكام اإلاهلىماث مخٙامل ًٍؼ

غ حمُو مٓىماث الخضُْٔ الضازلي ئال أهه ًخلٓى بهؼ الهغاُْل التي جىٓظ مً ُٖاءتها -  .عيم جَى

اصة أهمُت وقُُت الخضُْٔ الضازلي ًجب حًُحر هكغة اإلاىقُحن هدىها وجدؿحن قغوٍ  - مً أحل ٍػ

 .نملها

: الخالصة

 

في غىء ٗل ما ؾبٔ ْامذ مإؾؿت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت بانخماص وقُُت الخضُْٔ الضازلي، 

ابُت  لدؿانضها في الخد٘م ؤلاصاعي بش يء مً الُهالُت والُ٘اءة، َدؿعى اإلاإؾؿت صائما ئلى جبني ألهكمت ْع

جإهلها ئلى جدُٓٔ أهضاَها ؤلاؾتراجُجُت َٙان للخضُْٔ الضازلي صوعا ٖبحرا في نملُت اجساط الٓغاعاث بمسخلِ 

أهىانها في اإلاإؾؿت ألامغ الظي حهلها جدٓٔ هخائج مخالخٓت، ئال أن طلٚ ال ًىُي وحى هٓائظ ًجب نلى 

ها . اإلاإؾؿت الهمل نلى جضاٖع
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فعالت، خاولىا إبساش الدوز اٌمً خالٌ دزاطدىا ملىغىع الخدكيم الداخلي ودوزه في عمليت اجخاذ اللسازاث 

علىماث ذاث مطداكيت وذاث حىدة ليخم اطخخدامها في اجخاذ كسازاث المالفعاٌ واملهم الري ًلعبه في جأهيل 

 .زشيدة باملؤطظت

وبمعالجت حىاهب وخيثياث هرا املىغىع، مع الخدزج لىاكع هرا الحاٌ على إخدي املؤطظاث 

ت واملخمثلت في مؤطظت اجداد الخعاوهياث الفالخيت بمظخؼاهم التي جم بىاطؿتها الخىضل  الاكخطادًت الجصائٍس

 .إلى أهم الىخائج مً خالٌ اخخباز صحت الفسغياث وعسع أهم الخىضياث

 :اختبار الفرضيات

تهدف وظيفت الخدكيم الداخلي في املؤطظت مً صحت املعلىماث الىازدة، اهدشاف : الفرضية ألاولى -

س النهائي للياض دزحت  الخالعباث اهدشاف هلاؽ اللىي وهلاؽ الػعف في هظام السكابت، ثم إعداد الخلٍس

 .الىفاءة التي ًخم بها جىفير الىظائف

وهرا ما جم إثباجه مً خالٌ الدزاطت، بديث ٌعمل الخدكيم الداخلي على إظهاز هلاؽ اللىي والػعف 

لىم املدكم الداخلي بخلدًم الخىضياث  الخاضت بىظام السكابت الداخليت املىغىع مً ؾسف املؤطظت،ٍو

ت البييت الهييليت  سه النهائي، ختى جطل إلادازة إلى جصحيذ هرا الىظام والري بشأهه جلٍى لإلدازة العليا في جلٍس

للمؤطظت، ومىه فئن الخدكيم الداخلي ٌظاهم في جصحيذ ألاخؿاء املسجىبت في الدظيير وهرا للىضٌى إلى 

 .ألاهداف املسحىة مً ؾسف املؤطظت

 .عمليت اجخاذ اللسازاث املىاطبت والسشيدة مً أضعب املظؤولياث في املؤطظت: الفرضية الثانية -

وهرا ما جم إثباجه  اًػا مً خالٌ الدزاطت خيث حعخبر عمليت اجخاذ اللسازاث مً أضعب املظؤولياث 

في املؤطظت خاضت إلاطتراجيجيت منها، ولرلً فئن إلاكباٌ على اجخاذ مثل هره اللسازاث ًدخاج إلى جىفير 

 .معلىماث مىثىكت و مؤهدة  وهرا ما ًطعب عمليت اجخاذ اللساز

إن الاعخماد على الخدكيم الداخلي بجميع ملىماجه مً شأهه أن ٌظاهم بدزحت هبيرة في : الفرضية الثالثة -

 .جفعيل اللسازاث املخخرة

فمً خالٌ الدزاطت وحدها أن اللسازاث املخخرة جمس بمجمىعت مً املساخل، بدأ بخددًد املشيلت مدل 

اللساز إلى ػاًت جىفير ومخابعت الحل ألافػل، فهىان دوز فعاٌ للخدكيم الداخلي التي جخىفس فيها مجمىعت مً 

امللىماث ألاطاطيت واملؤهلت عبر حميع هره املساخل، إذ إن الخىاحد املظخمس للمدكلين الداخليين في املؤطظت 

د هرلً مظاهمت الخدكيم الداخلي في عمليت اجخاذ  ًؤهلهم بأن ًيىهىا ملمين بجميع ما في املؤطظت، وجٍص

 .اللسازاث

 :نتائج الدراسة
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 :وكد جىضلذ الدزاطت إلى حملت مً الىخائج الخاليت

حظخعين إدازة املؤطظت بالخدكيم الداخلي لخخفيف ثلل املظؤوليت املللاة عليها، والتي جخظ جؿبيم  -

الظياطاث وإلاحساءاث املخخلفت وجدليم ألاهداف واملدافظت على مىازدها، ومظاعدتها على جددًد 

هلاؽ اللىي وهلاؽ الػعف وطد الثؼساث اللائمت مً ػش واخخالض وأخؿاء، مً شأنها أن حعسكل 

 .الىضٌى إلى جدليم ألاهداف امليشىدة

إن الخؿىزاث الحاضلت في املديـ الري حعيش فيه املؤطظت أوحب عليها أن جخخر حملت مً  -

اللسازاث مً أحل جصحيذ مىكف أو إلاكباٌ على آخس، أو جدازن خؿأ، أو املبادزة في اػخىام فسص 

دت باليظبت للمؤطظت، و جىلظم هره اللسازاث إلى كسازاث إطتراجيجيت  وكسازاث  مخاخت جيىن مٍس

جىفيرًت، ول مً هره اللسازاث له أطاليبها وهماذحها ول خظب هىعها، ألامس الري ٌظخدعي بأن جيىن 

خخر على غىئها هره اللسازاث، جخىفس لديها مجمىعت مً الطفاث  املعلىمت التي طىف ًبنى عليها ٍو

جؤهلها لرلً، ألهه في بعؼ الحاالث الخؿأ في كساز ما طىف ًيلف املؤطظت فلدان هيانها وما ٌظاعد 

على جىفير هره الطفاث في هره املعلىماث وجأهيلها بأن جيىن ضالحت وهفعيت باليظبت لللسازاث التي 

طىف جخخرها وظيفت الخدكيم الداخلي  مً خالٌ مساكبت هره املعلىماث مً مخخلف مطادزها أو 

 .ألاهظمت التي هي هاججت منها

ٌظاعد الخدكيم الداخلي في إًجاد الثؼساث واكتراح الحلٌى املمىىت، هما ٌظاعد على جىفير اللسازاث  -

املخخرة بما ًػمً فعاليتها  وهفاءتها، هرا ألامس الري حعل مً الخدكيم الداخلي أداة مظاعدة 

للمؤطظت على جدعيم وجفعيل كسازاتها، وأضبذ مظير املؤطظت في ول مسة ًخخر مً املدكلين 

ً ٌظدشيرون باكتراخاتهم عليها بالؿسق واملىاهج والبدائل الفعالت خظب ول  الداخليين همظدشٍس

 .كساز

ت إلى بلىغ أهداف  - حظعى مؤطظت اجداد الخعاوهياث الفالخيت مثلها مثل باقي املؤطظاث الجصائٍس

وػاًاث جخالءم بما ًخىفس لدًه مً إمياهياث، وبما ًديـ به مً حؼيراث، فخداٌو أن جىفس حىا زكابيا 

ٌظاعدها على أداء أوشؿتها بطىزة جلل فيها الاهدسافاث وألاخؿاء، وألاعماٌ ػير املسػىب فيها، هما 

ت هظامها  ت وزكابيت خدًثت، فأضبدذ جىلي اهخماما هبيرا إلى جلٍى حظعى إلى جبني ؾسق وهماذج حظييًر

السكابي، فاعخمدث وظيفت الخدكيم الداخلي، لخيىن املؤطظت على إؾالع واطع وامل بما ًجسي داخل 

ت حعخمد على الخدكيم الداخلي عىد إلاكباٌ على  اتها إلاداٍز املؤطظت، ألن املؤطظت بمخخلف مظخٍى

 .اجخاذ كسازاث مخخلفت

للد حعلذ مؤطظت اجداد الخعاوهياث الفالخيت مً الخدكيم الداخلي أداة حظاعدها في العمليت  -

ت بطفت عامت وعمليت اجخاذ اللسازاث بطفت خاضت، مً خالٌ اجخاذ كسازاث زشيدة وفعاليت  الدظييًر

عبر طىىاث مخالخلت مىر وشأتها، وبرلً فئهه طاعد بدزحت معخبرة على جفعيل مخخلف اللسازاث 

 .املخخرة في املؤطظت
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 :التوصيات والاقتراحات

 :مً خالٌ هره الدزاطت والىخائج املخىضل إليها هداٌو اكتراح بعؼ الخىضياث الخاليت

العمل على جصحيذ هظسة املظؤولين على مظخىي املؤطظت في الخدكيم الداخلي وجبيان أهميخه  -

 .ومىافعه الجخاذ أهجح اللسازاث في الىكذ املىاطب

غسوزة اهفطاٌ كظم الخدكيم الداخلي عً إلادازة املاليت وجبعيخه إلى إلادازة العليا أو لجىت الخدكيم  -

 .إلمياهيت إطىاد جدكيم الىفاءة والفاعليت وجلييم ألاداء للمدكم الداخلي

 .غسوزة اطخخدام بعؼ الىماذج أو ألاطاليب في عمليت اجخاذ اللسازاث -

بيت للمدكلين الداخلين بهدف اهدظابهم املعسفت اليافيت بمعاًير الخدكيم  - غسوزة علد دوزاث جدٍز

جي في املؤطظاث  الداخلي الطادزة مً معهد املدكلين الداخليين ومً ثم العمل على جبييه بشيل جدٍز

ت  .الاكخطادًت الجصائٍس

ت واملاليت اليافيت لىظيفت الخدكيم الداخلي في املؤطظاث الاكخطادًت  - غسوزة جىفير املىازد البشٍس

ت  .الجصائٍس

س النهائي للمدكلين الداخليين -  .غسوزة الاهخمام بالخىضياث والاكتراخاث التي جىدزج غمً الخلٍس
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ل:ثمهيد

بن الخض٤ُ٢ الضازلي ًخم بٗض جىُٟظ الٗملُاث اإلاداؾبت، ٣ٞض ٧ان ا٦دكاٝ الٛل وألازُاء ويبِ 

البُاهاث ًمثل الٗمل ألاؾاس ي للخض٤ُ٢ الضازلي، ؤي الخد٤٣ مً ؾالمت السجالث والبُاهاث واإلاداٞٓت ٖلى 

ى وكاٍ ج٣ُُمي إلاؿاٖضة ؤلاصاعة في  ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي َو ؤنى٫ اإلايكإة بٗضَا خضر جُىع مى٣ُي لْى

خ٨مها ًٖ ٦ُُٟت الخىُٟظ لألوكُت اإلاسخلٟت وطل٪ مً زال٫ جإؾِـ بغهامج للخض٤ُ٢ الضازلي مً زال٫ 

ت للمض٤٢ الضازلي  ججاٍ ألاٞغاص الظًً ًغاح٘ ؤٖمالهم، ااؾخ٣الله الخىُٓمي، لظل٪ ْهغث نىع حضًضة مكٞغ

غ وجدؿحن ؤٖمالهم، ٖلى َظا ألاؾاؽ ؾيخُغ١  هلر وال ًٟطر بل ٌؿاٖضَم ٖلى جٍُى ٞهى ًىصر وال ًإمغ ٍو

 :في َظا الٟهل بلى

 مضزل للخض٤ُ٢ : املدحل ألاول

 الخض٤ُ٢ الضازلي: املدحل اثاوي

 اجساط ال٣غاعاث في اإلااؾؿت:  املدحل اثااح

 ٖال٢ت الخض٤ُ٢ الضازلي بترقُض ال٣غاع:ل املدحل اس بع
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مدخصلالحدكيمل:ل املدحل ألاول

وشأةلألا احؼوزل احازيخيلالحدكيمل:ل اؼللل ألاول

  احؼوزل احازيخيلالحدكيم -1

حؿخمض مهىت الخض٤ُ٢ وكإتها مً خاحت ؤلاوؿان بلى الخد٤٣ مً صخت البُاهاث اإلاداؾبُت التي ٌٗخمض 

ٖليها في اجساط ال٣غاعاث، والخإ٦ض مً مُاب٣ت جل٪ البُاهاث للىا٢٘، ول٣ض ْهغث َظٍ الخاحت ؤوال لضي 

حن والُىهان ٧اهذ حؿخسضم للخإ٦ض مً  سُت ٖلى خ٩ىماث ٢ضماء اإلاهٍغ الخ٩ىماث خُث جض٫ الىزاث٤ الخاٍع

تها ٌؿخم٘ بلى ال٣ُىص اإلاثبخت بالضٞاجغ والسجالث للى٢ٝى ٖلى مضي صختها  صخت الخؿاباث، و٧ان اإلاض٤٢ ٞو

٨ظا هجض ؤن ٧لمت   والتي مٗىاَا ًض٫ ٖلى اؾخمإ ؤو « Audire » مكخ٣ت ٧لمت ًىهاهُت « Auditing »" جض٤ُ٢"َو

. ٌؿخم٘

ت ال٣ُض اإلاؼصوج في ال٣غن الخامـ ٖكغ ؤصي بلى ؾهىلت وجبؿُِ واهدكاع جُب٤ُ  وبن ْهىع هٍٓغ

. اإلاداؾبت والخض٤ُ٢ مما ؤصي بلى جُىع مهىت اإلاداؾبت والخض٤ُ٢

ل٣ض ناخب جُىع الخض٤ُ٢ واإلاغا٢بت جُىع اليكاٍ الخجاعي والا٢خهاصي ٖلى خض ؾىاء، ٞمىظ النهًت 

ت بةًُالُا في ال٣غهحن الخامـ والؿاصؽ ٖكغ، والخُىع اإلاؿخمغ الظي جب٘ جُىع اإلااؾؿاث  الخجاٍع

ت في اإلااؾؿاث الٟغصًت الهٛحرة وبطا ٧ان اإلاال٪ َى اإلاؿحر في  الا٢خهاصًت، ٞلم ج٨ً الخاحت بلى اإلاغا٢بت ٢ٍى

ٚحر ؤن ْهىع اإلااؾؿاث الهىاُٖت الطخمت في ُٖض الثىعة الهىاُٖت في ال٣غن الثامً ٖكغ، . هٟـ الى٢ذ

جمحز بالخاحت بلى عئوؽ ؤمىا٫ ٦بحرة إلاؿاًغ الخُىع، ٩ٞاهذ ألامىا٫ ٖلى مؿخىي ألاٞغاص هاصعة و٦ظا امخىإ 

ظا ؤصي بضوع بلى اهٟها٫  غ لضًه ٖلى اإلاساَغة بها، مما ؤصي بلى ْهىع قغ٧اث ألامىا٫، َو البٌٗ، خُث جخٞى

جُا . اإلال٨ُت ًٖ الدؿُحر جضٍع

م، خُث جإؾؿذ ٧لُت 1581و٢ض ْهغث ؤو٫ مىٓمت مهىُت في مُضان الخض٤ُ٢ في ُٞيؿُا بةًُالُا ٖام 

Roboratif الخبراء اإلاداؾبي، بط ًجب ٖلى مؼاو٫ مهً الخض٤ُ٢ ؤن ٩ًىن ًٖىا في َظٍ ال٩لُت، زم ً  لخ٩ٍى

ُاهُا مً الضو٫ التي ٧ان لها ًٞل الؿب٤ في َظا  اججهذ الضو٫ ألازغي بلى جىُٓم َظٍ اإلاهىت، و٢ض ٧اهذ بٍغ

ُاهُا ٖىضما ؤوكئذ حمُٗت اإلاداؾبحن  الخىُٓم، خُث ؤنبدذ ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿاباث مهىت مؿخ٣لت في بٍغ

م مً ؤن اإلاهىت وكإة َىا٥ ٢بل طل٪ ب٨ثحر 1854ال٣اهىهُحن بإصهبرة  م، وبٗض طل٪ نضع ٢اهىن 1773م بالٚغ

ً مً جالٖب الكغ٧اث، ٞهظا 1862الكغ٧اث ؾىت   والظي ًىو ٖلى وحىب الخض٤ُ٢ ب٣هض خماًت اإلاؿدثمٍغ

ا الاَخمام بها  ال٣اهىن ؾاٖض مهىت الخض٤ُ٢ ٖلى الخ٣ضم بٌٗ الخُىاث بلى ألامام خُث ؾاٖض ٖلى اهدكاَع

. ؤ٦ثر

٨ُت في ٖام 1881ٟٞي ٞغوؿا ْهغ في  ٩ي للمداؾبحن ) 1882م، ؤم الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ اإلاٗهض ألامٍغ

ىلىضا ؾىت 1902م، و٦ىضا 1896وؤإلااهُا ؾىت  (م1916ال٣اهىهُحن  م، ؤما في الكغ١ الٗغبي ٩ٞان 1911م، ٞو

لذ خغما مباخا ختى ؾىت  إلاهغ ًٞل الؿب٤ في َظا اإلاجا٫، خُث بضؤث مؼاولت مهىت ٞيها صون جىُٓم، ْو
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اإلاىٓم إلاؼاولت مهىت الخض٤ُ٢، ول٣ض ؤوكإث حمُٗت اإلاداؾبحن واإلاغاحٗحن  (1)م، ٖىض نضوع ٢اهىن ع٢م 1909

ت ؾىت  م و٧ان الهضٝ الغثِس ي لها مداولت جىُٓم اإلاهىت في مهغ ، جم جدى٫ الجمُٗت بلى ه٣ابت 1953اإلاهٍغ

م ًىٓم ؤٖما٫ وؾلى٥ وآصاب اإلاهىت، وواحباث 1958م، و٢ض ؤنضعث َظٍ ألازحرة صؾخىعا ؾىت 1955ؾىت 

ٗاث مهىُت مخ٣ضمت في ٞلؿُحن والٗغا١ وألاعصن  وخ٣ى١ ومؿاولُاث اإلاداؾبحن لها، ٦ما ٧اهذ َىا٥ حكَغ

م خُث 1958م ؤما الٗغا١ ختى 1948م، و٢ض ْل ٢اهىن الهىضي مُب٣ا في ٞلؿُحن ختى ؾىت 1919ؾىت 

ؤما . اؾدبض٫ ب٣اهىن الكغ٧اث الٗغاقي وؤنبدذ مهىت الخض٤ُ٢ زايٗت ل٣اهىن ًىٓم الضزى٫ في َظٍ اإلاهىت

( 12)م والظي ؤنبذ صاثما خُث نضع باؾم ٢اهىن ع٢م 1962ألاعصن ختى نضوع ٢اهىن الكغ٧اث اإلاا٢ذ ؾىت 

ذ ٣ٞض ْل ٢اهىن الكغ٧اث الهىضي لؿىت . م1964وطل٪ ؾىت   م مُب٣ا ٞيها ختى ؾىت 1913ؤما في ال٩ٍى

ض مً ؤنى٫ الخض٤ُ٢ اإلاخُىع ؤ٦ثر مً ال٣اهىن 1960 تي والظي جًمً اإلاٍؼ م ٖىضما نضع ٢اهىن الكغ٧اث ال٩ٍى

م نضع ٢اهىن آزغ هٓم مماعؾت مهىت الخض٤ُ٢ َىا٥، وؤنبدذ حمُ٘ الضو٫ الٗغبُت 1962الهىضي، وفي ؾىت 

لى عؤؾها اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،  ٗاث مىٓمت للمهىت ٖو جخمخ٘ خالُا بدكَغ

. 1الخ...وؾلُىت ٖمان، والُمً وجىوـ والؿىصان ولُبُا والجؼاثغ واإلاٛغب 

ُىت ألاَضاٝ اإلاخىزاة مىه مً حهت، ومً حهت ؤزغي ٧اهذ  بن الخُىعاث اإلاخالخ٣ت للخض٤ُ٢ ٧اهذ َع

تها  غ َظا ألازحر مً الجاهب الىٓغي بُٛت حٗله ًخماش ى والخٛحراث ال٨بحرة التي ٖٞغ هدُجت البدث اإلاؿخمغ لخٍُى

. 2الخجاعة الٗاإلاُت والا٢خهاص الٗالمي بك٩ل ٖام، والتي قهضتها اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ٖلى وحه الخهىم

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
اث الجامُٗت، بً ٨ٖىىن  1 اع الىٓغي واإلاماعؾاث الخُب٣ُُت، صًىان اإلاُبٖى  مدمض التهامي َىاَغ، مؿٗىص نض٣ًي، اإلاغاحٗت وجض٤ُ٢ الخؿاباث ؤلَا

. 07، م2003الجؼاثغ، – 
. 06، م2002 مدمض ؾمحر الهبان، ٖبض الىَاب ههغ ٖلي، مغاحٗت الخاعحُت، الضاع الجامُٗت، مهغ،  2
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الحدكيمل  احازيخي  احؼوزل:ل(1-1):لزكم

 احدكيمل أهد ف ادكملبااحدكيمل آلامس ادةل

 ئلى  ايالد كملص 2000 مً

مل 1700

 ؤلامبراَىع، اإلال٪،

لالخ٩ىمت و ال٨ىِؿت
ال٩اجب  الضًً، عحل

 ازخالؽ ٖلى الؿاع١  مٗا٢بت

ألامىا٫  خماًت ألامىا٫،

مل 1850 ئلى م 1700 مً
 اإلادا٦م الخ٩ىمت،

ت واإلاؿاَمحن  الخجاٍع
اإلاداؾب 

 ٞاٖلُه، ومٗا٢ب الٛل، مى٘

ألانى٫  خماًت

واإلاؿاَمحن  الخ٩ىمتمل 1900 ئلى م 1850 مً
 في منهي شخو

الخض٤ُ٢  ؤو اإلاداؾبت

 مهضا٢ُت وجإ٦ُض الٛل ججىب

اإلاحزاهُت 

واإلاؿاَمحن  الخ٩ىمتمل 1940 ئلى م 1900 مً
 في منهي شخو

الخض٤ُ٢  ؤو اإلاداؾبت

 وألازُاء، الٛل حىب

 مهضا٢ُتي ٖل الكهاصة

اث سُت  اإلاالُت ال٨كٞى الخاٍع

مل 1970 ئلى م 1940 مً
 البىى٥ الخ٩ىمت،

واإلاؿاَمحن 

 في منهي شخو

الخض٤ُ٢  ؤو اإلاداؾبت

 وؾالمت نض١ ٖلى الكهاصة

 اإلاالُت ال٣ىاثم اهخٓام

سُت  الخاٍع

مل 1990 ئلى م 1970 مً
 َُئاث الخ٩ىماث،

واإلاؿاَمحن  ؤزغي 

 في منهي شخو

 الخض٤ُ٢ و اإلاداؾبت

والاؾدكاعة 

ُت ٖلى الكهاصة  هٓم هٖى

 الغ٢ابت

 اإلاٗاًحر واخترام الضازلُت

الخض٤ُ٢  ومٗاًحر اإلاداؾبُت

 1990 مً  بحد ء

ل

 ؤزغي  َُئاث الخ٩ىمت،

 واإلاؿاَمحن

 

 في منهي شخو

 الخض٤ُ٢ و اإلاداؾبت

 والاؾدكاعة

 

 الهاص٢ت الهىعة ٖلى الكهاصة

ُت للخؿاباث  هٓام وهٖى

 اخترام ْل في الضازلُت الغ٢ابت

الٗالمي  الٛل يض اإلاٗاًحر

 
اع الىٓغي واإلاماعؾاث الخؿاباث، وجض٤ُ٢ اإلاغاحٗت نض٣ًي، مؿٗىص َىاَغ، التهامي مدمض : افدز اث صًىان الخُب٣ُُت، ؤلَا  بً الجامُٗت، اإلاُبٖى

ل.08 – 07 م م ، 2008الجؼاثغ، ٨ٖىىن 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ملهوملأهو عل احدكيمل:ل اؼللل اثاوي

:لملهومل احدكيم -1

 ومٗىاَا ٌؿخم٘، و٢ض حٗضصث Audire وهي مكخ٣ت مً ال٩لمت الالجُيُت Auditالخض٤ُ٢ بمٗىاٍ اللٟٓي 

غاٝ الهاصعة ٖنها ٟاث خى٫ الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي وازخلٟذ الهُئاث وألَا . 1الخٍٗغ

الخض٤ُ٢ َى ٖباعة ًٖ ٞدو ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث والخؿاباث والضٞاجغ 

الخانت باإلااؾؿت جدذ الخض٤ُ٢ ٞدها بهخ٣اصًا مىٓما، ٣ًهض بالخغوج بغؤي ٞني مداًض ًٖ مضي صاللت 

ا ؤٖا٫ مً عبذ وزؿاعة  َغ ال٣ىاثم اإلاالُت ًٖ الىي٘ اإلاالي للماؾؿاث في جهاًت ٞترة ػمىُت مُٗىت،  ومضي جهٍى

. 2ًٖ جل٪ الٟترة

ه   الخض٤ُ٢ ٖلى ؤهه ازخباع ج٣ني ناعم وبىاء بإؾلىب مىٓم مً َٝغ  ٦Bonnault germondما ٖٞغ

ُت ومهضا٢ُت اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلا٣ضمت مً َٝغ  ل ومؿخ٣ل بُٛت بُٖاء عؤي مٗلل ٖلى هٖى منهي ومَا

لى مضي اخترام ال٣ىاٖض  لى مضي اخترام واحباث في بٖضاص َظٍ اإلاٗلىماث في ٧ل الٓغوٝ ٖو اإلااؾؿت ٖو

وال٣ىاهحن واإلاباصت اإلاداؾبت اإلاٗمى٫ بها في مضي جمثُل َظٍ اإلاٗلىماث للهىعة الهاص٢ت وللىيُٗت اإلاالُت 

. 3وهخاثج اإلااؾؿت

٨ُحن ت مً ؤلاحغاءاث اإلاىٓمت ألحل الخهى٫ ٖل : "حٍٗغ٠ اجداص اإلاداؾبحن ألامٍغ الخض٤ُ٢ َى مجمٖى

ُت، لخدضًض صعحت  ألاصلت اإلاخٗل٣ت ؤلا٢غاعاث وألاوكُت الا٢خهاصًت وألاخضار، وج٣ُُمها بهىعة مىيٖى

. 4"الٗال٢ت بحن َظٍ ؤلا٢غاعاث وم٣ُاؽ مٗحن وبًها٫ الىخاثج بلى اإلاؿخُٟضًً

ٖملُت ٞدو مؿدىضاث صٞاجغ وسجالث اإلااؾؿت ٞدها ٞىُا اهخ٣اصًا  "5الخض٤ُ٢ بمٗىاٍ اإلانهي ٌٗني

اث اإلاالُت للماؾؿت مٗخمضًً في طل٪ ٖلى  مداًضا للخد٤٣ مً صخت الٗملُاث وببضاء الغؤي في ٖضالت ال٨كٞى

. ٢6ىة ومخاهت هٓام الغ٢ابت الضازلُت

ذ مىٓمت الٗلم الٟغوؿُت الخض٤ُ٢ ٖلى ؤهه  ٞغ ٣ت مىهجُت م٣ضمت بك٩ل ميؿ٤ مً "ٖو مؿعى ؤو ٍَغ

ت مً ج٣ىُاث اإلاٗلىماث والخ٣ُُم بُٛت بنضاع خ٨م مٗلل ومؿخ٣ل اؾدىاصا ٖلى . َٝغ منهي ٌؿخٗمل مجمٖى

ٗالُت الىٓام وؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم . 7مٗاًحر الخ٣ُُم، وج٣ضًغ مهضا٢ُت ٞو

                                                           
. 6، م2005، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، 2 ؤخمض خلمي حمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ الخضًث، ٍ 1
ما٫ الخضًثت وجُىع، ٍ 2 . 17، م2009، م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، 1 بحهاب هٓمي ببغاَُم، الخض٤ُ٢ ال٣اثم ٖلى مساَغ ألٖا

3 LIonnel .G. Gérard.V, Audit et control interne, Aspects financiers-opération et strantégiques, Dalloze, Paris, 1992, p21. 
ت والٗملُت، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، الُبٗت الثالثت،  4 . 20، م2006 َاصي الخمُمي، اإلاضزل للخض٤ُ٢ مً الىاخُت الىٍٓغ
ت والخُب٤ُ، الضاع الجامُٗت، مهغ،  5 . 18، م2004 ؤمحن الُض الخلمي، اإلاغاحٗت بحن الىٍٓغ
. 07، م2000 ؤخمض خلمي حمٗه، اإلاضزل الخضًث لخض٤ُ٢ الخؿاباث، صاع نٟاء، ألاعصن،  6
. 10 مدمض التهامي َىاَغ، مؿٗىص نض٣ًي، مغح٘ ؾاب٤، م 7
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ولم ج٨خٟي اإلاىٓمت بالخٍٗغ٠ الؿاب٤ وؤياٞذ جىيُذ ًىٓغ مً زالله للخض٤ُ٢ مً مىٓىعًٍ جبٗا 

:  لألَضاٝ اإلاخىزاة منها

 ُت اإلاٗلىماث  .ؤي حك٨ُل عؤي خى٫ اإلاٗلىماث اإلاىخجت صازل اإلااؾؿت: ج٣ضًغ هٖى

 ٗالُت الىٓام اإلاٗلىماحي والخىُٓم . ج٣ضي الىجاٖت ٞو

: 1مً زال٫ الخاٍع٠ الؿاب٣ت هالخٔ ؤن الخض٤ُ٢ ًغج٨ؼ ٖلى الى٣اٍ الخالُت

 ؤي ٞدو البُاهاث والسجالث اإلاداؾبُت للخإ٦ض مً صخت وؾالمت الٗملُاث التي جم :  الدص

بها  .حسجُه وجدليها وجبٍى

 اث اإلاالُت الخخامُت للخٗبحر الؿلُم ٖلى هدُجت ؤٖما٫ :  احدليم ى الخ٨م ٖلى نالخُت ال٨كٞى َو

 .اإلااؾؿت ومضي حك٨ُلها للمغ٦ؼ اإلاالي الخ٣ُ٣ي لها

 ٝغ اإلاٗىُت ؾىاء صازلُت ؤو :  احلسيس غ مىحه ألَا ؤي بلىعة هخاثج الٟدو والخد٤ُ٣ في ق٩ل ج٣ٍغ

. زاعحُت

م٨ً اؾخيخاج حٍٗغ٠ للخض٤ُ٢ باالؾدىاص بلى الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ٖلى ؤهه :  ٍو

ل . الخض٤ُ٢ َى ٖملُت مىهجُت مىٓمت لجم٘ وج٣ُُم ؤصلت ؤلازباث ٣ًىم بها شخو منهي مؿخ٣ل مَا

ذ  ملُا، ؾىاء ٧ان مً صازل ؤو زاعج اإلااؾؿت، بٟدو السجالث واإلاؿدىضاث الخؿابُت وال٨كٞى ٖلمُا ٖو

اإلاالُت للخإ٦ض مً صخت وؾالمت الٗملُاث اإلاىجؼة لألخضار الا٢خهاصًت، وبُٖاء عؤي ٞني مداًض خى٫ 

غ، وجبلُٜ الىخاثج بلى  اث اإلاالُت الخخامُت، وبلىعة هخاثج الٟدو والخد٤ُ٣ في ق٩ل ج٣ٍغ نالخُت الك٩ٞى

غاٝ اإلاٗىُت زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت . ألَا

:لأهو عل احدكيم -2

ت التي ًىٓغ مً زاللها للخض٤ُ٢، ُٞم٨ً  بن الازخالٝ بحن ألاهىإ الخض٤ُ٢ ٢ض ٩ًىن ٖلى خؿب الؼاٍو

:  ؤن هجض ٖضة ؤهىإ مً زال٫ ٖضة ػواًا وهي

:لمًلخيحلش ألايةل لجهةل اتيلثلوملبااحدكيم -لأ

ٌٗٝغ الخض٤ُ٢ الخاعجي بإهه ٖملُت مىٓمت للخجمُ٘ والخ٣ُُم اإلاىيىعي لألصلت :  احدكيمل لخازجي -1

اث الا٢خهاصًت، لخدضًض مضي جماش ي َظٍ  الخانت بمؼاٖم اإلااؾؿت، بكإن ألاخضار والخهٞغ

اث اإلاالُت ألصخاب اإلاهلخت في  اإلاؼاٖم م٘ اإلاٗاًحر اإلادضصة وجىنُل الىخاثج إلاؿخسضمي ال٨كٞى

 .2اإلااؾؿت

                                                           
ت، جسهو مالُت مداؾبت وحباًت، حامٗت ٢انضي  1  خُضاجى نالر، صوع اإلاغحُٗت في جضهئه اإلاساَغ الجباثُت، مظ٦غة ماحؿخحر في الٗلىم الخجاٍع

اح، وع٢لت،  . 25، م2012مٍغ
. 61 ٞاجذ ٚالب، مغح٘ ؾاب٤، م 2
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َى وكاٍ جإ٦ضي اؾدكاعي مؿخ٣ل ومىيىعي إلياٞت ٢ُمت للماؾؿت :  احدكيمل اد خلي -2

ى ٌؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها بةًجاص مىهج مىٓم وناعم  لخدؿحن ٖملُاتها َو

٤ بًجاص هٓام ع٢ابت (الخد٨م)وجدؿحن ٖملُاث بصاعة الخُغ والغ٢ابت، الخىحُه  ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

 .٦1ٟا وبخ٩لٟت م٣ٗىلت

ًىٓغ اإلاكٕغ الجؼاثغي مً زال٫ ال٣اهىن الخجاعي بلى : ثفييفل احدكيملمًلخيحلإلااص مل الاهووي .2

ا مً  ضم بلؼامُت الخض٤ُ٢ بلى ٚحَر بلؼامُت الخض٤ُ٢ لبٌٗ ماؾؿاث الكغ٧اث ٦كغ٦ت اإلاؿاَمت ٖو

حن مً الخض٤ُ٢ ٦ما ًلي  :2ماؾؿاث الكغ٧اث ٦كغ٦ت الخًامً، لظل٪ ًمؼ هٖى

 احدكيملإلااص ميل.ل1.2

ى الخض٤ُ٢ الظي ًدخم ال٣اهىن ال٣ُام به، خُث هو اإلاكٕغ مً زال٫ ههىنه ٖلى بلؼامُت حُٗحن  َو

ظا بُٛت الىنى٫ بلى ألاَضاٝ اإلاخىزاة  غة له مً زال٫ ال٣اهىن اإلاٗمى٫ به، َو اث٠ اإلاخٞى مض٤٢ ٣ًىم بالْى

ٖلى يغوعة حُٗحن مىضوب  (609)مً الخض٤ُ٢ هو اإلاكٕغ الجؼاثغي في ال٣اهىن الخجاعي وفي ماصجه ع٢م 

 .(ألامىا٫)الخؿاباث في ٢اهىن الخإؾِـ باليؿبت بلى قغ٧اث اإلاؿاَمت 

 احدكيملالاخحيازيل .2.2

ُلب مً ؤصخاب اإلااؾؿاث ؤو مجلـ ؤلاصاعة مً ؤحل  ى الخض٤ُ٢ الظي ًخم صون بلؼام ٢اهىوي ٍو َو

الاؾخٗاهت بسضماث اإلاض٤٢ بُٛت ؤلاَمئىان ٖلى صخت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ًٖ هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت 

ما٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي بط ؤن َظٍ اإلاٗلىماث جخسظ ٦إؾاؽ لخدضًض خ٣ى١ الكغ٧اء هو اإلاكٕغ  ً هخاثج ألٖا ٖو

. ٖلى حُٗحن مىضوب للخؿاباث في خالت الا٢خًاء لظل٪ (584)الجؼاثغي في ال٣اهىن الخجاعي وفي ماصجه 

:لمًلخيحلش ألايةلهؼاقل احدكيم-لج

في َظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ٩ًىن للمض٤٢ ٖمل ٚحر مدضص بط ٣ًىم بٟدو البُاهاث :  احدكيمل اكامص -1

خٗحن ٖلى . 3والسجالث اإلاخٗل٣ت بجمُ٘ الٗملُاث التي جم ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت زال٫ الٟترة اإلاداؾبُت ٍو

اث  اإلاض٤٢ في َظا الىٕى مً الخض٤ُ٢، ج٣ضًم في جهاًت ألامغ الغؤي الٟني اإلاداًض ًٖ مضي ٖضالت وصخت ال٨كٞى

اإلاالُت ٧ل بٌٛ الىٓغ ًٖ  هُا١ الٟدو واإلاٟغصاث التي قملتها ازخباعاجه، خُث ؤن مؿاولُاجه حُٛي حمُ٘ 

ت في جدضًض مٟغصاجه التي  الخٔ في َظٍ الخالت ؤن للمض٤٢ الخٍغ اإلاٟغصاث ختى جل٪ التي لم جسً٘ للٟدو ٍو

 .4حكملها ازخباعاجه

                                                           
، مظ٦غة ماحؿخحر في "صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في ج٣ُُم اإلاساَغ وجدؿحن هٓام الغ٢ابت الضازلُت لٗملُاث اإلاسؼون صازل اإلااؾؿت" بىب٨غ ٖمحروف،  1

ت، جسهو صعاؾاث مالُت ومداؾبُت مٗم٣ت، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ،  . 13، م2011الٗلىم الخجاٍع
٨ُت والضولُت 2 . 17، م1999، ماؾؿت الىعا١، ألاعصن، " خؿحن ال٣اض ي، خؿحن صخضوح، ؤؾاؾُاث الخض٤ُ٢ في ْل اإلاٗاًحر ألامٍغ
. 188، م2006 ٦ما٫ الضًً الضَغاوي، مدمض الؿُض ؾغاًا، صعاؾاث مخ٣ضمت في اإلاداؾبت واإلاغاحٗت، اإلا٨خب الجامعي الخضًث، مهغ،  3
. 11 ؤخمض خلمي حمٗت، مغح٘ ؾاب٤، م 4
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ى الخض٤ُ٢ الظي ٣ًخهغ ُٞه ٖمل اإلاض٤٢ ٖلى بٌٗ الٗملُاث اإلاُٗىت، ؤو َى بمثابت :  احدكيمل لجصئي -2 َو

طل٪ الىٕى مً الخض٤ُ٢ الظي جىي٘ ُٞه ال٣ُىص ٖلى هُا١ ٞدو اإلاض٤٢ بإي نىعة مً الهىع وجدضص الجهت 

 .1التي حٗحن اإلاض٤٢ جل٪ الٗملُاث

حن مً الخض٤ُ٢ َما : ثفييفل احدكيملمًلخيحل احوكيد -3 ت بلى هٖى ٣ًؿم الخض٤ُ٢ مً َظٍ الؼاٍو

 :٧2الخالي

 احدكيمل انهائيل-ل3-1

ىاؾب َظا  َى الخض٤ُ٢ الظي ًخم بٗض ؤلاهتهاء مً بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت، ؤي في جهاًت الؿىت اإلاالُت، ٍو

 .الىٕى مً الخض٤ُ٢ اإلااؾؿاث نٛحرة الدجم والتي ال ًىحض بها ٖملُاث ٦بحرة

 احدكيمل اظحمسل-ل3-2

َى الخض٤ُ٢ الظي ٣ًىم ُٞه مض٤٢ الخؿاباث بةحغاء الٟدو والازخباعاث ٖلى مضاع الٗام ؤي مً 

زال٫ الترصص ٖلى اإلااؾؿت ٖضة مغاث زال٫ الؿىت اإلاالُت، ومً زال٫ الخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ ٣ًىم مض٤٢ الخؿاباث 

ض اإلادضص بٗض ؤن ٣ًىم  بخدضًض بغهامج ػمني ًخم الالتزام به وفي النهاًت ٣ًىم بةبضاء الغؤي الٟني اإلاداًض في اإلاٖى

بٗملُت ٞدو جهاثُت بٗض ب٢ٟا٫ الضٞاجغ في جهاًت الؿىت اإلاالُت ًالثم الخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ اإلااؾؿاث ٦بحرة الدجم 

. التي جخٗامل بٗضص ٦بحر مً الٗملُاث الُىمُت خُث ًهٗب اؾخسضام الخض٤ُ٢ النهاجي ٞيها

:لمًلخيحلمدىل الدص-3

:  ٣ًؿم بلى 

ُه ٣ًىم اإلاض٤٢ بٟدو حمُ٘ :  احدكيمل احلفيلي-ل3-1 َى الخض٤ُ٢ الظي ٧ان ؾاثض بضاًت ٖهض اإلاهىت ٞو

ال٣ُىص والضٞاجغ والسجالث واإلاؿدىضاث للخإ٦ض مً ؤن حمُ٘ الٗملُاث م٣ُضة باهخٓام وؤجها صخُدت، ٦ما ؤجها 

وطل٪ ًىاؾب َظا الخض٤ُ٢ اإلايكأث الهٛحرة، ول٨ً ال ًىاؾب . زالُت مً ألازُاء ؤو الٛل ؤو الخالٖب

اصة ؤٖباء الخض٤ُ٢ ًٞال ًٖ حٗاعيه م٘ ٖامل الى٢ذ والخ٩لٟت الظي  اإلايكأث ال٨بحرة ألجها ؾخاصي بلى ٍػ

. ًدغم اإلاض٤٢ ٖلى مغاٖاتهما باؾخمغاع

َى الخض٤ُ٢ الظي ٌٗخمض ٖلى ا٢خىإ اإلاض٤٢ بصخت وؾالمت هٓام الغ٢ابت الضازلُت، :  احدكيملالاخحملازيل-ل3-2

خم َظا الخض٤ُ٢ بةجبإ اإلاض٤٢ ؤخض َظٍ ألاؾالُب  :ٍو

 

                                                           
. 17 خؿحن ال٣اض ي، خؿحن صخضوح، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1
ت: جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغة"ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت،  2 . 27، م2009، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، الُبٗت الثاهُت، "الىاخُت الىٍٓغ
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غ الصخص ي  -  .(الُٗىاث ؤلاخهاثُت)الخ٣ٍغ

 .1 (الُٗىاث ؤلاخهاثُت)ٖلم ؤلاخهاء  -

:لأهو علأخسىلاحدكيم-2

٣ًهض باألهىإ ألازغي للخض٤ُ٢ جل٪ التي ج٩ىن مؿخ٣لت ؤي جسخل٠ ٞيها ماصة الخض٤ُ٢ مً هٕى بلى آزغ 

: 2وؤَمها ما ًلي

 .َى ٢ُام اإلاض٤٢ بٟدو الخؿاباث الٓاَغة ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت وببضاء عؤًه خىلها:  احدكيمل االي -ؤ 

ت في مسخل٠ وكاَاث :ل( احدكيمل اخشغيلي)ثدكيمل اعملياتل -ب  َى الخض٤ُ٢ الظي حهخم بالىاخُت الدؿُحًر

٤ جؼوٍضَا بخدالُل  اإلااؾؿت ٢هض مؿاٖضة مغا٦ؼ ال٣غاعاث في اإلااؾؿت والخس٠ُٟ مً مؿاولُاتها ًٖ ٍَغ

ُت  .مىيٖى

ت وهسو بالظ٦غ جض٤ُ٢ :ثدكيملإلاعالملآلالي -ج  ى الخض٤ُ٢ الظي حهخم بالجاهب الخ٣ني للٗملُاث لدؿُحًر  َو

اث الخضماث التي حؿخُٟض منها اإلااؾؿت الم آلالي ومؿخٍى  .ؤلٖا

 ًضعؽ َظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ؤلاؾتراجُجُت اإلاخبٗت مً َٝغ اإلااؾؿت وما هي : احدكيملالاطتر ثيجي -ص 

بت في الخُىع ؤو الب٣اء  الخٛحراث التي ًجب بصزالها ٞيها ٢هض مىاحهت اإلادُِ اإلا٣ٗض واإلاؿُُغة والٛامٌ ٚع

 .ٖلى ألا٢ل

خماص ٖلى مٗاًحر :ثدكيمل لجودة -ٌ  ظا بااٖل  َى ٖباعة ًٖ ٞدو منهجي مؿخ٣ل ليكاٍ وهخاثج اإلااؾؿت َو

٣ا إلاٗاًحر  ا بهٟت ٞٗالت ٞو حىصة مُٗىت لُخم ببضاء عؤي خى٫ ما بطا ٧اهذ َظٍ الىخاثج واليكاَاث جم بهجاَػ

 .3مُٗىت مً الجىصة

 ٖملُت ٞدو تهضٝ بلى الخإ٦ض مً الالتزام بالىٓم البُئُت والخإ٦ض مً ؤن البُاهاث : احدكيمل امليئي -و 

حر ٧اٞت الخٟانُل ًٖ حمُ٘ ال٣ًاًا  خماص ٖليها وؤهه ٢ض جم جٞى واإلاٗلىماث الىاعصة بال٣اثمت البُئُت ًم٨ً الٖا

 .البُئُت الهامت واإلاالثمت

 َى ٖملُت ٞدو ألاصاء الاحخماعي وطل٪ بةحغاء حصخُو مىخٓم لجم٘ ألاصلت : احدكيملالاجحماعي -ػ 

وال٣غاثً والىنى٫ بلى ج٣ُُم ألاصاء الاحخماعي للماؾؿت ممثال في البرامج وألاوكُت الاحخماُٖت بهضٝ الخإ٦ض 

ت مً  مً مضي التزام اإلاىٓمت مؿاولُتها الاحخماُٖت ومضي ٞٗالُت ؤصائها لهظٍ اإلاؿاولُت في يىء مجمٖى

غاٝ اإلاٗىُت إلاؿاٖضتها في اجساط ٢غاعاتها وعؾم  غ ًٖ طل٪ ٧له أَل اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة واإلا٣بىلت واإلاالثمت زم الخ٣ٍغ

 .4ؾُاؾتها

                                                           
، م 1 . 12 ؤخمض خلمي حمٗت، اإلاضزل بلى الخض٤ُ٢ خضًث، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
. 31 عؤٞذ ؾالمت مدمىص وآزغون، مغح٘ ؾاب٤، م 2
. 26،27 خمُضاجىا نالر، مغح٘ ؾاب٤، م 3
. 530، م2007 ؤمحن الؿُض ؤخمض لُٟي، صعاؾاث مخ٣ضمت في اإلاغاحٗت وزضماث الخإ٦ض، الضاع الجامُٗت، مهغ،  4
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هي ٢ُام الخض٤ُ٢ الجباجي بدصخُو مضي اخترام الالتزاماث الجباثُت مً َٝغ :  احدكيمل لجملائي -ح 

ا الٟدو الاهخ٣اصي للخالت الجباثُت للماؾؿت جدلُل الخ٩ال٠ُ الجباثُت ج٣ُُم  ٨مً اٖخباَع اإلااؾؿت، ٍو

ُٟت الدؿُحر الجباجي  .1اإلاسُغ الجباجي لها، ٞاإلاض٤٢ الجباجي ٣ًىم بالٟدو واإلاغا٢بت ج٨مُال لْى

أهميةلألاأهد فل احدكيمل:ل اؼللل اثااح

أهميةل احدكيمل:لأألاال

اث اإلاالُت ؤو اإلاؿخُٟضًً منها، و٧لما ٦بر حجم ٕجغج  ؤَمُت جض٤ُ٢ الخؿاباث ب٫ مؿخسضمي ال٨كٞى

اإلااؾؿت وػاص ٖضص مؿخسضمي البُاهاث اإلاداؾبُت ٧لما ؤنبدذ مهمت مض٤٢ الخؿاباث ؤ٦ثر نٗىبت هٓغا 

خمثل صوع اإلاض٤٢ في ؤهه ٠ًًُ ٢ُمت اإلاٗلىماث  اث في بىاء ال٣غاعاث الا٢خهاصًت، ٍو الؾخسضام ال٨كٞى

الا٢خهاصًت التي جىم ًٖ الىٓام اإلاداؾبي إلاهلخت مؿخسضمي َظٍ البُاهاث، لترقُض ؤخ٩امهم و٢غاعاتهم، 

ا ٖلى ؾلى٥  مىما ٞإَمُت ٖملُت جض٤ُ٢ الخؿابذ وآزاَع م٨ً ون٠ َظٍ ال٣ُمت بالغ٢ابت والث٣ت، ٖو ٍو

اث اإلاالُت في اجساطَم ل٣غاعاتهم جخطر مً زال٫ آلاحي :  2مؿخسضمي ال٨كٞى

٤ جؼوٍضَم باإلاٗلىماث ال٩اُٞت،  .1 جسٌُٟ م٣ضاع ٖضم الخإ٦ض لضي مؿخسضمي اإلاٗلىماث ًٖ ٍَغ

 .وبالخالي ججىبهم مساَغ اجساط ال٣غاعاث

غ  .2 ٌؿخلؼم اجساط ٢غاعا مٗحن، وطل٪ مً زال٫ اإلاٗلىماث طاث ال٣ُمت التي ًدهلىن ٖليها مً ج٣ٍغ

 .الخض٤ُ٢ والتي جغجبِ بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت

ىب ٞيها .3 . ج٩ىن باٖثا وصاٞٗا الجساط مى٠٢ مىاؾب ًاصي بلى ججىب الىخاثج اإلاٚغ

ى م٨خب الخض٤ُ٢، ٞةهه ًمثل صوعا آزغا في الاجها٫  مً هاخُت ؤزغي ٩ٞىن اإلاض٤٢ ًٖى في الخىُٓم َو

غمي َظا الىٕى مً الاجها٫  ؿمى الاجها٫ اإلاىحه بلى الضازل)ٍو : بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت (َو

 .زل٤ الىعي لضي اإلاض٣٢حن بإَضاٝ م٨خب الخض٤ُ٢ .1

 .حٗلُم اإلاض٣٢حن الخُىعاث الهامت والتي جازغ ٖلى م٨خب الخض٤ُ٢ .2

اصة ٞٗلُت اإلاض٣٢حن ال٣اثمحن باالجها٫ في اإلاجم٘ .3  .ٍػ

إل ٖلى ٧ل ما ًجغي في م٨خب الخض٤ُ٢ .4 باث اإلاض٣٢حن في ؤلَا . بقبإ ٚع

                                                           
لىم –  مغاص ؾ٩ا٥، جض٤ُ٢ اإلاؿاولُت الاحخماُٖت للماؾؿاث  1 صاعؾت مُضاهُت لبٌٗ ماؾؿاث والًت ؾ٠ُُ، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

. 211، م11، 2011الدؿُحر، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ، الٗضص 
لىم :  ٞاجذ ٚالب 2 ُٟت الخض٤ُ٢ في مجا٫ خ٩ىمت الكغ٧اث لخجؿُض مباصت ومٗاًحر الخىمُت اإلاؿخضامت، ماحؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو جُىع ْو

. 51، م2011الدؿُحر، جسهو بصاعة ؤٖما٫ ؤلاؾتراجُجُت للخىمُت اإلاؿخضامت، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ، 
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غاٝ طاث اإلاهلخت في الخٗٝغ ٖلى ٖضالت اإلاغ٦ؼ اإلاالي  ٌٗخبر الخض٤ُ٢ وؾُلت جسضم الٗضًض مً ألَا

غاٝ  1:للماؾؿت ومً َظٍ ألَا

ٌٗخبر الخض٤ُ٢ مهما إلصاعة اإلااؾؿت خُث ؤن اٖخماص ؤلاصاعة في ٖملُت الخسُُِ : ئد زةل اإطظة -1-1

واجساط ال٣غاعاث اإلاالُت واإلاؿخ٣لت والغ٢ابت ٖلى الخض٤ُ٢ ًجٗل مً ٖمل اإلاض٤٢ خاٞؼا لل٣ُام بهظٍ 

 .اإلاهام، ٦ظل٪ ًاصي جض٤ُ٢ ال٣ىاثم اإلاالُت بلى جىحُه الاؾدثماع إلاثل َظٍ اإلااؾؿت

ٌٗخبر الخض٤ُ٢ طو ؤَمُت زانت إلاثل َظٍ اإلااؾؿاث :  اإطظاتل ااايةلألا احجازيةلألا افىاعية -1-2

ل اإلاكغوٕ خُث ؤن جل٪ اإلااؾؿاث حٗخمض في ٖملُت اجساط ٢غاع  ٖىض َالب الٗمُل ٢غى مٗحن ؤو جمٍى

٤ الصخُذ والظي  مىذ ال٣غى مً ٖضمه ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاض٣٢ت، بدُث جىحه ؤمىالها بلى الٍُغ

 .ًًمً خهىلها ٖلى ؾضاص جل٪ ال٣غوى في اإلاؿخ٣بل

غاى :  لجهاتل لحكومية -1-3 حٗخمض الجهاث الخ٩ىمُت ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاض٣٢ت في ال٨ثحر مً ألٚا

مثل الغ٢ابت والخسُُِ، ٞغى الًغاثب، مىذ ال٣غوى والضٖم لبٌٗ اليكاَاث، باإلياٞت بلى 

الاجداصاث والى٣اباث حٗخمض ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاض٣٢ت في خالت وكىب زالٝ بحن اإلااؾؿت وؤي َٝغ 

. آزغ

م٨ً  خي إلاهىت الخض٤ُ٢ ًالخٔ الخٛحر الهاثل الظي َغؤ ٖلى ؤَضاٝ الخض٤ُ٢ ٍو مً زال٫ الخُىع الخاٍع

خحن : 2ج٣ؿُم َظٍ ألاَضاٝ بلى مجمٖى

ىضعج جدتها ما ًلي: أهد فلثلليدًة-ل2-1 :  ٍو

 خماص ٖليها  .الخإ٦ض مً صخت البُاهاث اإلاداؾبُت ومضي الٖا

 ببضاء عؤي ٞني اؾدىاصا بلى ؤصلت وبغاَحن ًٖ ٖضالت ال٣ىاثم اإلاالُت. 

 ل  .ا٦دكاٝ ما ٢ض ًىحض بالضٞاجغ والسجالث اإلاداؾبُت مً ؤزُاء ٚو

 الخ٣لُل مً ٞغم اعج٩اب ألازُاء مً زال٫ الخإ٦ض مً وحىص ع٢ابت صازلُت حُضة. 

 ت اإلاىاؾبت  .مؿاٖضة ؤلاصاعة ٖلى وي٘ الؿُاؾاث واجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 بي اء الًٍغ  .مؿاٖضة الضواثغ اإلاالُت في جدضًض الٖى

 ني  .مؿاٖضة الجهاث الخ٩ىمُت ألازغي في جسُُِ الا٢خهاص الَى

 

 

                                                           
ت: جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغة" ٖؿان ٞالح اإلاُاعهت،  1 -19، م2006، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، ألاعصن الُبٗت ألاولى، "الىاخُت الىٍٓغ

20 .
٨ُت والضولُت 2 . 15، م1999، ماؾؿت الىعا١، ألاعصن، " خؿحن ال٣اض ي، خؿحن صخضوح، ؤؾاؾُاث الخض٤ُ٢ في ْل اإلاٗاًحر ألامٍغ
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ضعج جدتها ما ًلي: أهد فلخدًثة- 2-2 :  ٍو

 .مغا٢بت الخُِ ومخابٗت جىُٟظَا وجدضًض اهدغاٞتها وؤؾبابها -

 .ج٣ُُم ألاصاء باليؿبت للماؾؿاث الا٢خهاصًت -

 .جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٦ٟاًت ا٢خهاصًت -

اَُت لجمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ - . جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٞع

 ؤهىإ الخض٤ُ٢ (:1-2) اشكصلزكمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى اإلاغح٘: افدز ، م:  مً بٖضاص الُالبت بااٖل  .24ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 ثملويلل احدكيملمًلخيح

 الائملبعمليةل إلااص م

  احدكيم

  احوكيد خدألادل احدكيم مدىل الدص

 ثدكيملئاص مي ثدكيمل خحيازيل

 

 ثد

 ثدكيملنهائي ثدكيملمظحمس

 

 ثد

 ثدكيملثلفيلي ثدكيمل خحيازيل

 

 ثدكيملد خسء ثدكيملخازجي ثد

 

 ثد

 ثدكيملكامص ثدكيملجصئي

 

 ثد
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 احدكيمل اد خليل:ل املدحل اثاوي

ملهوملمس خصل احدكيمل اد خليل:ل اؼللل ألاول

:لملهومل احدكيمل اد خلي -1

خي الظي لخ٤  وعصث ّٖضة حٗاٍع٠ التي جىاولذ مٟهىم الخض٤ُ٢ الضازلي وجضعحذ خؿب الخُىع الخاٍع

وكاٍ اؾدكاعي، مىيىعي مؿخ٣ل، مهمم إلياٞت ٢ُمت للماؾؿت وجدؿحن "بهظٍ اإلاهىت، ّٞٗغٝ ٖلى ؤهه 

غ ٞٗالُت بصاعة  ٖملُاتها، بط ٌؿاٖضَا ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها مً زال٫ مىهجُت مىخٓمت ومىًبُت لخ٣ُُم وجٍُى

. 1اإلاساَغ، ويبِ وبصاعة وجغقُض الٗملُاث

ّغٝ ؤًًا ؤهه  ُٟت صازلُت جابٗت إلصاعة اإلايكإة لخٗبر ًٖ وكاٍ صازلي مؿخ٣ل، إل٢امت الغ٢ابت "ٖو ْو

ت بما ٞيها اإلاداؾبت، لخ٣ُُم مضي جىا٤ٞ الىٓام م٘ ما جخُلبه ؤلاصاعة ؤو الٗمل ٖلى خؿً اؾخسضام  ؤلاصاٍع

. 2اإلاىاعص بما ًد٤٣ ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت

٩ي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن ٖلى ؤهه  ّغٞه اإلاٗهض ألامٍغ مغاحٗت الٗملُاث وال٣ُىص التي جخم بك٩ل "ٖو

٤ قغوٍ زانت ىىن ٞو ُّ . 3"مؿخمغ، خُث جىٟظ مً ٢بل ؤشخام ٌٗ

٩ي للمض٣٢حن الضازلُحن  ا ٖام « IIA »٦ما ّٖغٞه اإلاٗهض ألامٍغ  ٖلى ؤن 1971 في وكغجه التي ؤنضَع

ما٫ ألازغي " وكاٍ ج٣ُُم مؿخ٣ل وكإ صازل اإلااؾؿت، ٌٗمل ٖلى مغاحٗت الىىاحي اإلاداؾبُت واإلاالُت وألٖا

ت حٗمل ٖلى ٢ُام وج٣ُُم ٞٗالُت وؾاثل الغ٢ابت ألازغي  ى وؾُلت ع٢ابت بصاٍع . 4"٦سضمت للصاعة، َو

خه لجىت اإلاٗاًحر الخابٗت لالجداص الضولي للمداؾبحن  ٞغ م لألوكُت اإلاخٗاٝع " ٖلى ؤهه « IAFC »ٖو ج٣ٍى

اث٠ الخض٤ُ٢ الضازلي الٟدو، الخ٣ُُم واإلاغا٢بت إلاضي ٦ٟاًت  ٖليها صازل الىخضة ٦سضمت لها، وحكمل ْو

ٗالُت ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت واإلاداؾبُت  5".ٞو

٩ي  وكاٍ " ؤن الخض٤ُ٢ الضازلي َى « IIA »بِىما ٌكحر الخٍٗغ٠ الجضًض إلاٗهض اإلاض٣٢حن الضازلُحن ألامٍغ

جإ٦ُضي، اؾدكاعي، مىيىعي ومؿخ٣ل، مهمم إلياٞت ٢ُمت للميكإة، وبهجاػ ؤَضاٞها بىاؾُت ج٣ُُم 

ملُاث الخد٨م . 6"وجدؿحن ٞٗالُت بصاعة اإلاساَغ والغ٢ابت ٖو

                                                           
٤ اإلاٗاًحر الضولُت" نبذ، صاووص ًىؾ٠،  1 . 32، م2007، صاع ال٨خب الٗلمُت لليكغ، ال٣اَغة، 1، ٍ"صلُل الخض٤ُ٢ الضازلي ٞو
. 227، م2001، مُاب٘ الكمـ، ٖمان، "مٟاَُم الخض٤ُ٢ اإلاخ٣ضمت" اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن،  2
. 227، م2010، م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ، ٖمان، "مٟاَُم خض٣ًت في الغ٢ابت اإلاالُت والضازلُت" زالض عاٚب الخُُب،  3
. 120 زالض عاٚب الخُُب، هٟـ اإلاغح٘، م 4
. 46، م2011، صاع الهٟاء للُباٖت واليكغ، ٖمان، ألاعصن، "الخض٤ُ٢ الضازلي والخ٩ىمي" ؤخمض خلمي حمٗت،  5
. 47-46 ؤخمض خلمي حمٗت، هٟـ اإلاغح٘، م 6
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ً الضازلُحن ٖلى ؤهه  وكاٍ مؿخ٣ل ومىيىعي حهضٝ "٦ما ّٖغٞه اإلاٗهض الٟغوس ي للمغاحٗت واإلاؿدكاٍع

بلى بُٖاء يماهاث للمىٓمت خى٫ صعحت جد٨مها في الٗملُاث التي ج٣ىم بها، م٘ ج٣ضم ههاثذ للخدؿحن 

". واإلاؿاَمت في زل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت

ما ُٟخحن َو :  وبمىحب اإلاٟهىم الخضًث ٞةن الخض٤ُ٢ الضازلي ٌكمل ٖلى ْو

م مؿخ٣ل لٟٗالُت و٦ٟاًت بصاعة : زضمت الخإ٦ُض اإلاىيىعي - حر ج٣ٍى هي ٞدو مىيىعي ألصلت بٛغى جٞى

اإلاساَغ وألاهٓمت الغ٢ابُت، مثل طل٪ الٗملُاث اإلاالُت، ألاصاء، ؤلالؼام بالؿُاؾاث واللىاثذ 

 .الخىُٓمُت، وؤمً هٓام اإلاٗلىماث

ت - وهي ٖلمُاث اإلاكىعة التي ج٣ضم لىخضاث جىُٓمُت صازل اإلااؾؿت ؤو زاعحها، : الخضماث الاؾدكاٍع

وجدضص َبُٗت هُا١ َظٍ الٗملُاث باالجٟا١ م٘ جل٪ اإلااؾؿاث والهضٝ منها بياٞت ٢ُمت للىخضة 

ب  ... وجدؿحن ٖملُاتها ومثا٫ طل٪ اإلاكىعة والىصر وجهمُم الٗملُاث الخضٍع

ُت،  مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الخض٤ُ٢ الضازلي وكاٍ ًخمحز باالؾخ٣اللُت واإلاىيٖى

ت اإلاغؾىمت، وتهضٝ للخإ٦ض مً مضي  ٗض ؤصاة ع٢ابُت تهضٝ لخ٣ُُم الخُِ والؿُاؾاث وؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع َو

ت ج٣ضم ا٢تراخاث خى٫ الخدؿِىاث  ُٟت اؾدكاٍع ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت وبصاعة اإلاساَغ، ٦ما ٌٗض ْو

. الالػم بصزالها مما ٌؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها

ؿخسضم في طل٪  جخمحز مهمت الخض٤ُ٢ الضازلي ب٩ىجها جب٘ هٟـ اإلاىهجُت مهما ٧ان الهضٝ اإلاؿُغ َو

ج٣ىُاث مٗتٝر به جسً٘ ل٣ىاٖض مدضصة ٌؿخىحب اخترامها لخد٤ُ٣ ٖمل، ٧امل، ٞٗا٫، وجخ٩ىن مهمت 

مغخلت جىُٟظ )مغخل الخدًحر للمهمت، الٗمل اإلاُضاوي للمهمت : الخض٤ُ٢ الضازلي مً زالر مغاخل ؤؾاؾُت وهي

 (.بجهاء اإلاهمت)، مغخلت ٖغى الىخاثج (اإلاهمت

مسخلةل احدظيرلالمهمةل:لأألاال

بن مهمت الخض٤ُ٢ الضازلي حؿخىحب جدًحرا حُضا ختى ًخم٨ً لها مً جد٤ُ٣ ؤَضاٞها اإلاؿُغة والتي 

اع الظي ًدضص مجا٫ جضزلها، ٞمهمت الخض٤ُ٢ الضازلي جبضؤ ٚالبا بٗض بعؾا٫ ؤلاصاعة الٗامت  حٗخبر بمثابت ؤلَا

ُت لهظٍ اإلاغخلت ُما ًلي ؾيؿخٗغى مغاخل الٟٖغ . 1للماؾؿت لألمغ باإلاهمت بلى ٢ؿم الخض٤ُ٢ الضازلي، ٞو

ًخمثل ألامغ باإلاهمت في الىز٣ُت اإلاؿلمت مً َٝغ ؤلاصاعة الٗامت : L’Ordre de mission مسلبااهمةل -ؤ 

للماؾؿت بلى ٢ؿم الخض٤ُ٢ الضازلي مً ؤحل بٖالم اإلاؿاولحن باالهُال١ في ٖملُت الخض٤ُ٢، ٞاألمغ باإلاهمت 

                                                           
، مظ٦غة ماحؿخحر، ميكىعة، ٖلىم ا٢خهاصًت، ٕٞغ بصاعة ؤٖما٫، "اإلاغاحٗت الضازلُت مهمتها ومؿاَمتها في جدؿحن حؿحر اإلااؾؿت" لُٟي قٗباوي،  1

. 79-77، م2004-2003، 3حامٗت الجؼاثغ
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ًدضص ألاَضاٝ اإلاغاص جد٣ُ٣ها مً َٝغ الخض٤ُ٢ الضازلي لهالر ؤلاصاعة الٗلُا، ٦ما ًم٨ً لهظا ألامغ ؤن ًدضص 

 .1الٗال٢ت بحن ال٣اثمحن بٗملُت الخض٤ُ٢ وألاشخام ؤو ٢ؿم ؤو ختى اله٩ُل مدل الخض٤ُ٢ لخٟاصي ؤي ٚمىى

بٗض خهى٫ بصاعة الخض٤ُ٢ الضازلي ٖلى ألامغ باإلاهمت، جىُل٤ في حم٘ : Plan d’approcheخؼةل احلوبل -ب 

مٗلىماث ؤولُت خى٫ اإلادُِ الا٢خهاصي الجباجي، مٗلىماث خى٫ الؿى١، ٩َُل ال٣ؿم، جىُٓمها والىخاثج 

ها ٞهظٍ الٗملُت التي حٗخبر ٦مغخلت زاهُت ٖىض جدًحر مهمت الخض٤ُ٢، ٦ما ج٣ىص ٦ظل٪ . اإلاسجلت م َٞغ

ٟحن ال٣ضمى باإلااؾؿت ٦ما زُت الخ٣ىب ال ج٣خهغ ٣ِٞ في الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ؤولُت . لالؾخمإ بلى اإلاْى

ً هٓغة ؤولُت خى٫ ٦ُُٟت جىُٟظ اإلاهمت ؤي مغخلت الضعاؾت التي  خى٫ ال٣ؿم مدل الخض٤ُ٢، بل جهل بلى ج٩ٍى

٣ت ًم٨ً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة مؿب٣ا ٦ما ؤن زُت الخ٣غب . حؿب٤ جىُٟظَا، ومً زم جىُٓمها بٍُغ

جدخىي ٖلى مغخلت ؤًً ٣ًىم اإلاض٤٢ الضازلي بخدلُل اإلاساَغ ٢بل ال٣ُام بمهمخه، ٦ما ًم٨ً لخُت الخ٣غب 

ما٫ ألاؾاؾُت والتي ًجب ال٣ُام بها  .2ؤن جإزظ ق٩ل حضو٫ ٣ًؿم اليكاٍ مدل الخض٤ُ٢ بلى ألٖا

َظٍ الجضو٫ ٌٗخبر ٦ساجمت : Tableau des forces et faiblesses apparentesجدألاول الوىلألا اظعفل -ج 

٣ت مىحؼة ومبرعة  إلاغاخل جدلُل اإلاساَغ اإلاٗضة ٖلى ؤؾاؽ ألاَضاٝ اإلاٗى٢ت في زُت الخ٣غب ٞهى ٌٗغى بٍُغ

إلاالخٓاث ؤو عؤي اإلاض٤٢ خى٫ ٧ل ما ٢ام بضاعؾتهً ٞهى ٌك٩ل وكاٍ ال٣ىة وال٠ًٗ الخ٣ُ٣ُت ؤو اليؿبُت 

غ الخىحُهي . ٞهظا الجضو٫ ٌؿمذ بترجِب اإلاساَغ حهضٝ جدًحر الخ٣ٍغ

ٞى٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ حٗغى ٖلى ق٩ل هىعي ؤو ختى ٖلى ق٩ل ٢ُمت ٖضصًت ؤو ٦مُت، طل٪ خؿب 

ال٣ىاٖض، وؤلاحغاءاث، والىٓم اإلاىحىصة، ٞغؤي اإلاض٤٢ ًجب ؤن ٩ًىن ؤؾاؾا خى٫ ؤَضاٝ الغ٢ابت الضازلي ٚحر 

اإلادترمت ؤمً، صخت اإلاٗلىماث وخماًت ؤنى٫ اإلااؾؿت، و٦ظل٪ خؿب الىخاثج اإلاىخٓغة ٞمغخلت الضعاؾت التي 

٣ًىم بها اإلاض٤٢ الضازلي ًجب ؤن ج٩ىن في مٗٓمها ٖباعة ًٖ جدلُال للمساَغ والتي ًخم ٖغيها في حضو٫ 

. ال٣ىي وال٠ًٗ

 (مسخلةلثىليرل اهمة) اعمصل ايد ويلالمهمةل: راهيا

حٗخبر َظٍ اإلاغخلت ٧اهُال٢ت الغؾمُت لٗملُت الخض٤ُ٢ والتي تهضٝ بلى الىنى٫ لىخاثج وؤحىبت 

ُت وهي : 3للدؿائالث مؿحري اإلااؾؿت الُالبحن لخضماتها، ٞهظٍ اإلاغخلت جدخىي ؤًًا ٖل مغاخل ٖٞغ

 

 

 

                                                           
، مظ٦غة ماؾتر في الٗلىم اإلاالُت واإلاداؾبُت، جسهو صعاؾاث مداؾبُت "مؿاَمت اإلاغاحٗت الضازلُت في اجساط ال٣غاعاث اإلاالُت" زالضي اإلاٗتز باهلل،  1

اح، وع٢لت،  . 13، م2011وحباثُت مٗم٣ت، حامٗت ٢انضي مٍغ
. 90، م1998 مدمض الُٟىمي، ٖىى لبِب، ؤنى٫ اإلاغاحٗت، اإلا٨خب الجامعي الخضًث، مهغ،  2
. 81-80 لُٟي قٗباوي، هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م 3
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 :ثخؼيؽلعمصل احدكيم .لأ

حٗمل جسُُِ ٖل الخض٤ُ٢ ٖلى جىُٓم مهمت الخض٤ُ٢ ػماها وم٩اها، مً جهاًت مغخلت الضعاؾت بلى جىػَ٘ 

غ، ٞهى ٌٗخبر ٧ىؾُلت إلاغا٢بت مضي الخ٣ضم في ٖمل اإلاض٣٢حن الضازلُحن اإلاىٟظًً للمهمت، ُٞم٨ً اٖخباع  الخ٣ٍغ

. َظا الخسُُِ اٖخباع َظا الخسُُِ لٗمل الخض٤ُ٢ بمثابت بغهامج لها

 :ألازكةل احغؼية .لب

٣ت جىُٟظ الٗمل اإلاٗٝغ في بغهامج الخد٤٣، وببغاػ الىخاثج  وهي وز٣ُت حُٗي في هٟـ الى٢ذ، ون٠ لٍُغ

اإلاؿخسلهت في َظا ألازحر، ٦ما حٗخبر وز٣ُت الخُُٛت وؾُلت للغبِ بحن بغهامج الخد٤٣ والٗمل اإلاُضاوي ل٣ؿم 

. ؤو حؼء مىه بيخاثجه

:لألازكةلئبس شلألاثدليصل اشاكص .لت

جغجبِ َظٍ الىع٢ت باإلاكا٧ل التي ًلخ٣ي بها للمض٤٢ الضازلي ٖىض ٢ُامه بمهمخه، وحٗني بهظٍ اإلاكا٧ل 

ىض حم٘ وجغجِب  ٖضم بم٩اهُت جُب٤ُ بحغاء مٗحن ؤو ُٚابه ٧لُت، ٩ٞل وع٢ت ٣ًابلها مك٩ل في بحغاء مٗحن، ٖو

غ النهاجي لهظٍ اإلاهمت ٦ما ًم٨ً ؤن جدخىي َظٍ الىع٢ت ٖلى اإلاك٩ل  مجمل لهظٍ ألاوعا١ ًم٨ً حك٨ُل الخ٣ٍغ

. اإلالخ٣ي به و٦ظل٪ الخلى٫ اإلا٣ترخت له، ؤما في خالت ٖضم وحىص مك٩ل، ًم٨ً الاؾخٛىاء ًٖ َظٍ الىع٢ت

 حٗخبر َظٍ اإلاغخلت ٦مغخلت ؤزحرة إلاهمت الخض٤ُ٢ الضازلي والتي :(ئنهاءل اهمة)مسخلةلعسضل اىحائجل:لرااثا

ُت وهي غ جهاجي ٌؿلم بلى بصاعة الٗلُا ؤو لُالب زضماتها وبضوعَا ؤًًا جخًمً مغاخل ٖٞغ :  جيخهي بةُٖاء ج٣ٍغ

غ مً اإلاكا٧ل اإلاظ٧ىعة في وع٢ت ببغاػ وجدلُل : L’ossature du rapportهيكصل احلسيسل - ؤ ًخ٩ىن ٩َُل الخ٣ٍغ

اإلاكا٧ل مً حهت والىخاثج اإلاظ٧ىعة في وع٢ت الخُُٛت ُٞما ًسو الى٣اٍ ؤلاًجابُت مً حهت ؤزغي، ٦ما ٌٗخبر 

غ النهاجي للمهمت  .1لخدًحر الخ٣ٍغ

ًجخم٘ اإلاكتر٦حن في الاحخمإ الاٞخخاحي إلاهمت الخض٤ُ٢، لالؾخمإ بلى هخاثج : الاجحماعل انهائيلأألالإلاكلاو - ب

جب ؤن ًدب٘ الاحخمإ بسمؿت مباصت ؤؾاؾُت . 2التي جم الخىنل بليها، ٍو

غ النهاجي بال ما ٢ض جم ٖغيه والخٗل٤ُ ٖلُه مً ٢بل اإلاض٣٢حن، ومىه ًجب :  اكحابل الحوح لً ًخًمً الخ٣ٍغ

ىانغ ؤلازباث التي ؤصث جل٪ اإلاالخٓاث، َغح الك٩ى٥ والخإ٦ُضاث، اإلاىا٢كت مالخٓت  ٖغى الىزاث٤ ٖو

. الخىا٢ًاث بهضٝ اإلاهاص٢ت ال٩املت ٖلى ؤٖما٫ الخض٤ُ٢

                                                           
. 81 لُٟي قٗباوي، مغح٘ ؾاب٤، م 1
. 118-117 مدمض إلاحن ٖباصي، مغح٘ ؾاب٤،  م 2
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ًجب ؤن حٗغى هخاثج الخض٤ُ٢ بضاًت ٖلى الُغ١ الظي زً٘ للخض٤ُ٢ وبالًبِ اإلاؿاو٫ : خؽلالاهحظاز

غ بال بٗض الاحخمإ النهاجي وبٗض اإلاهاص٢ت  اإلاباقغ والظي ؾِخم مٗه اإلاهاص٢ت ٖلى الىخاثج، وال ًخم وكغ الخ٣ٍغ

. ٖلُه

لُه ًخم ٖغى جىنُاث اإلاض٣٢حن خؿب :  اترثيل ًخًمً َظا اإلابضؤ ٖلى ٖضم ج٣ضي ألاَمُت إلاا ال ٌؿخد٣ها ٖو

. ؤَمُتها اهُال٢ا مً اإلاالخٓاث التي جم ٖغيها ٖلى ؤوعا١ ببغاػ وجدلُل اإلاكا٧ل والٗىا٢ب

ؤي إلاجغص جبلُٜ اإلاض٤٢ ًٖ اإلاكا٧ل ًخم حصجُٗه لل٣ُام الٟىعي بالٗما٫ الخصخُدُت : مملدأل احدخصل الوزي

غ الخض٤ُ٢ خم ؤلاقاعة بلى طل٪ في ج٣ٍغ غث له الىؾاثل الالػمت، ٍو . بطا جٞى

غاٝ اإلاكاع٦ت ٖلى ٖلم باإلاكا٧ل اإلاالخٓت وال ًخم َغح : مملدأل اعسفةل اشتركة ًجب الخإ٦ض مً ؤن ٧ل ألَا

غ الظي  غاٝ اإلاكاع٦ت في الاحخمإ النهاجي باإلاهاص٢ت ٖلى ج٣ٍغ مكا٧ل لم ًخم الخُغ١ بليها مً ٢بل، وج٣ىم ألَا

ا ٖلى ؤوعا١ ببغاػ وجدلُل اإلاكا٧ل مضٖمت  َغ خم ٖغى اإلاالخٓاث التي جم جدٍغ ًىػٕ ٖلى اإلاكاع٦حن مؿب٣ا، ٍو

٣ضم اإلاض٣٢ىن الخىنُاث اإلاىاؾبت لخصخُذ َظٍ  ٣ت بإوعا١ الٗمل وؤصلت ؤلازباث، ٍو بإمثلت وا٢ُٗت ومٞغ

. اإلاكا٧ل

غ اإلاض٤٢ الضازلي الخُىة ألازحرة والهامت : Le rapport d’Audit interneثلسيسل احدكيمل اد خليل-لج ٌٗض ج٣ٍغ

في بباٙل ؤلاصاعة ًٖ هخاثج جض٤ُ٢ الٗملُاث وؤوكُت اإلاسخلٟت، وؤوحه الخلل وال٣هىع في هٓام الغ٢ابت الضازلُت 

و ٖضم الالتزام بال٣ىاهحن وألاهٓمت والخٗلُماث وجىبُه ؤلاصاعة ٖلى مساَغ َظا الخلل وال٣هىع، خُث ًخًمً 

غ بغهامج الٗما٫ الخصخُدُت بدُث ًدضص اإلاض٤٢ م٣بل ٧ل الخىنُاث، مً ٣ًىم بماطا ومتى، ٦ما  الخ٣ٍغ

غ ٖلى اإلاالخ٤ لخٟاصي به٣ا٫ الىو ٧الجضو٫ الىهىم الغؾمُت، ال٣ىاٖض وؤلاحغاءاث م٘ وي٘  ًدخىي الخ٣ٍغ

. 1ٞهغؽ ٌؿمذ بترجُبها

.ل احابعة:ل اسخلةل اس بعة

٦ما َى مُلىب مً ٢بل مٗهض اإلاض٣٢حن الضازلُحن في اإلاٗاًحر وللمماعؾت اإلاهىُت للخض٤ُ٢ الضازلي، 

ما٫ ٞٗال ؤو ؤن ؤلاصاعة الٗلُا ٢ض ٢بلذ مساَغ ٖضم اجساط  ًيبغي وي٘ آلُت للمخابٗت لًمان جىُٟظ ألٖا

. بحغاءاث ٖلى مالخٓاث الخض٤ُ٢ الضازلي اإلاٗل٣ت

ًجب ؤن ٣ًىم الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢ الضازلي بىي٘ وبعؾاء ونىن هٓام إلاخابٗت ما ًخسظ بػاء ل:أألاال

. الىخاثج زم ببالٚها بلى ؤلاصاعة

جدضًض َبُٗت وجى٢ُذ وهُا١ ٖملُت اإلاخابٗت ٖلى الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢ الضازلي جدضًض َبُٗت ل:راهيا

خباع في جدضًض ؤلاحغاءاث اإلاخابٗت  وجى٢ُذ وهُا١ ٖملُت اإلاخابٗت وحكمل الٗىامل التي ًجبر ؤزظَا بٗحن الٖا

:  اإلاىاؾبت ما ًلي

                                                           
. 119-118 مدمض إلاحن ُٖاصي، مغح٘ ؾاب٤، م  1
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 .اإلاساَغة اإلادخملت اإلاخٗل٣ت باإلاهمت ومضي ح٣ٗض ونٗىبت جُب٤ُ ؤلاحغاءاث الخصخُدُت الالػمت -

 .مضي ؤَمُت الخى٢ُذ في جُب٤ُ ؤلاحغاءاث الخصخُدُت ومضي ؤَمُت الخىنُاث واإلاالخٓاث اإلابلٛت -

 .1صعحت الجهض واللٛت وال٩لٟت اإلاُلىبحن لخصخُذ الىي٘ اإلابلٜ ٖىه -

 .الخإزحر الظي ًم٨ً ؤن ًىجم ًٖ ٖضم جىُٟظ ؤلاحغاءاث الخصخُدُت الالػمت -

 .الٟترة الؼمىُت التي حؿخلؼم جل٪ ؤلاحغاءاث الخصخُدُت -

مغا٢بت هخاثج مهمت الخض٤ُ٢ خُث ًجب ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ًدضص ما بطا ٧اهذ ؤلاحغاءاث الخصخُدُت ٢ض :لرااثا

. اجسظث وما بطا ٧اهذ جد٤٣ الىخاثج اإلايكىصة

بحغاءاث اإلاغا٢بت لًمان اإلاغا٢بت الٟٗالت إلاا ًخسظ خُا٫ هخاثج مهمت الخض٤ُ٢، ٖلى الغثِـ الخىُٟظي ل:لز بعا

. 2للخض٤ُ٢ الضازلي ؤن ًً٘ ؤلاحغاءاث الالػمت لظل٪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
٤ اإلاٗاًحر الضولُت الهاصعة ًٖ  1 ، مIIA زل٠ ٖبض هللا الىاعصاث، صلُل الخض٤ُ٢ الضازلي ٞو . 579، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
٤ اإلاٗاًحر الضولُت الهاصعة ًٖ  2 . 580، مغح٘ ؾاب٤، مIIA زل٠ ٖبض هللا الىاعصاث، صلُل الخض٤ُ٢ الضازلي ٞو
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أهو عل احدكيمل اد خليلألا اعاًيرل احلملعليهال:ل اؼللل اثاوي

م مً حٗضاص ؤهىإ الخض٤ُ٢ الضازلي بال ؤهه مً الهٗىبت بم٩ان ٞهل َظٍ ألاهىإ ن بًٗها ؤزىاء  بالٚغ

خباع ألازغ اإلاالي، ؤو ٢ُاؽ مضي الالتزام  الخض٤ُ٢ ٞمً الهٗىبت ؤن ًخم جض٤ُ٢ حكُٛلي صون ألازظ بٗحن الٖا

باألهٓمت والخٗلُماث، ٧ل َظا مٗهض اإلاض٣٢حن ٣ٞض ٖمض ٖلى ج٣ؿُم الخض٤ُ٢ الضازلي بلى ألا٢ؿام الخالُت مً 

. 1ؤحل جبؿُِ ٞهم ٧ل هٕى وحؿهُل الخٗامل مٗه مً ؤحل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخض٤ُ٢

 :(إلاد زيل) احدكيمل اخشغيليل .1

ى الخض٤ُ٢ الظي ًمثل ٞدو ؤلاحغاءاث الغ٢ابُت الخانت بىىاحي اليكاَاث ألازغي ٚحر الىاخُت  َو

ت الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاُب٣ت في اإلااؾؿت، ومً اإلاهام التي ًجب  اإلاالُت ؤو اإلاداؾبُت ولظا ُٞه جخُلب مٗٞغ

:  ال٣ُام بها ما ًلي

اليكاَاث ؤلاهخاحُت مً خُث مؿخىي ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت : صعاؾت وازخباع الٗملُاث اإلاسخلٟت، مثل . ؤ

 .ومغا٢بت الجىصة

ٟحن والٗاملحن بالكغ٦ت وجدضًض مضي ٦ٟاءة َظا البرهامج  . ب ب للمْى الخإ٦ض مً ؾحر بغهامج الخضٍع

٘ مؿخىي ألاصاء في الٗمل ا وجدؿُنها لٛغى ٞع َغ . 2وا٢تراح ؾبل جٍُى

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلاالُت و٦ظل٪ : احدكيمل االي .2  حهضٝ بلى الخد٤٣ مً ص٢ت البُاهاث ومضي الٖا

ل:3وجسً٘ ٧اٞت الٗملُاث اإلاالُت للخض٤ُ٢ اإلاالي واإلاؿدىضي والتي ج٣ىم ٖلى. اإلاداٞٓت ٖلى ألانى٫ 

 .الخإ٦ض مً ؤن الهٝغ ًخماش ى م٘ ما حؿمذ به اللىاثذ وال٣ىاٖض والخٗلُماث الهاصعة اإلاٗمى٫ بها -1

الخإ٦ض مً ؾالمت بحغاءاث الهٝغ والخثبذ مً اٖخماص الؿلُت اإلاسى٫ لها اٖخماص الهٝغ وفي  -2

 .خضوص نالخُتها

اإلاغاحٗت اإلاؿدىضًت لٗملُت الهٝغ والخإ٦ض مً اؾخ٨ما٫ ؤنل مؿدىض الهٝغ ألاؾاس ي ٧الٟىاجحر  -3

 .واإلاسالهت وؤلاًهاالث وال٨كٝى ألانلُت

الخإ٦ض مً ٖضم اخخما٫ ج٨غاع الهٝغ مً زال٫ الهٝغ باإلاؿدىض ألانلي ال ًىٟي وحىص مغاحٗت  -4

. مالُت مخسهّهت ٢بل الهٝغ مؿاولُت ؤلاصاعاث وألا٢ؿام اججاٍ وحباث الخض٤ُ٢ الضازلي

ؤو هٓام اإلاٗلىماث  (الال٨ترووي)٣ًهض بالخض٤ُ٢ ج٨ىىلىحُا : لأألالهظامل اعلوماتى احدكيمل احكىواوجي .3

ٖملُت جُب٤ُ ؤي هٕى مً ألاهٓمت باؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث إلاؿاٖضة اإلاض٤٢ في الخسُُِ والغ٢ابت 

                                                           
، م 1 ت الخُب٤ُ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ . 55 زل٠ ٖبض هللا الىاعصاث، الخض٤ُ٢ الضازلي بحن الىٍٓغ
٤ُ ؾىاص، مغاحٗت الخؿاباث والخض٤ُ٢، صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت ألاولى،  2 غة جٞى . 96، م2009 َػ
، م 3 . 56-55 زل٠ ٖبض هللا الىاعصاث، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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لظا ٞةن الخض٤ُ٢ الال٨ترووي ًخمثل في اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في ٖملُت "وجىز٤ُ ؤٖما٫ الخض٤ُ٢ 

 .1الخض٤ُ٢ إلاؿاٖضة اإلاض٤٢ ٖبر مغاخل الخض٤ُ٢ اإلاسخلٟت مً جسُُِ وع٢ابت وجىز٤ُ

بن زضماث جض٤ُ٢ الالتزام ج٣ِـ مضي التزام الخض٤ُ٢ ومُاب٣خه م٘ بٌٗ :ل( احؼابم)ثدكيملالااتز مل .4

ت مؿب٣ا وبٌٗ اإلاجاالث التي جدخاج ٞيها جدضًض الالتزام والتي ًم٨ً ؤن ج٩ىن بداحت بلى . اإلاٗاًحر اإلاىيٖى

:  مغاحٗت، وحكمل آلاحي

ت مؿب٣ا مً ٢بل ؤلاصاعة -  .جدضًض الالتزام بالؿُاؾت ؤو ؤلاحغاءاث اإلاىيٖى

ٗاث - . جدضًض مضي الالتزام بال٣ىاهحن والدكَغ

ٟحن :لثدكيمل د ءل(4 بن الهضٝ مً جض٤ُ٢ ألاصاء َى الخإ٦ض مً الٟٗالُت وال٨ٟاءة الا٢خهاصًت ألصاء اإلاْى

ًُل٤ ٖلى َظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ بالخض٤ُ٢ ؤلاصاعي ٧ىهه ٣ًىم بٟدو . ومضي الالتزام باألهٓمت وال٣ىاهحن

ت وجخم في آلاحي : قامل للحغاءاث وألاؾالُب ؤلاصاٍع

مً خُث مضي جىا٤ٞ الؿُاؾاث والخُِ م٘ ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت ومغاحٗت حمُ٘ وؾاثل : ج٣ُُم ألاصاء-1

غ الكهغي )اإلاغا٢بت للخد٤٣ مً مضي الاؾخسضام ألامثل و٦ك٠ الاهدغاٞاث م٘ ببغاػ الخىنُاث الٗالحُت  الخ٣ٍغ

. (للمىاػهت

خهغ ؤي يُإ في اؾخسضام مىاعص اإلايكإة وعٞ٘ ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت مً : الخ٨م ٖلى ال٨ٟاًت وجغقُض ؤلاهٟا١-2

ٗالُت ضم اؾخسضامها ٦ٟاءة ٞو . زال٫ جدّب٘ اإلاجهىص اإلا٨ّغع الٛحر الًغوعي وؤي بؾغاٝ في اؾخسضام اإلاىاعص ٖو

الهضٝ مً الخض٤ُ٢ البُئي ٢ُاؽ مضي الالتزام باألهٓمت الخانت بالبِئت والخلىر وما :  احدكيمل امليئيل(5

ًم٨ً ؤن ًىاحه اإلايكإة والخٟاّ ٖلى ألاهٓمت البُئُت وخماًتها مً مسخل٠ اإلاهاصع التي جّاصي بلى جضَىعَا 

: وجدضًض وج٣ُُم اإلآاَغ البُئُت الخالُت... ومىاعصَا و٦ظا خماًتها مً الاؾخجزاٝ، ؤو الاه٣غاى 

ت لُب٤ ألاوػون، الخضزحن الخغاعة  ٟاث، اإلاىاص اإلاؿخجٞز
ّ
برة، الطجُج، اإلاُاٍ الٗاصمت، خغ١ اإلاسل ألٚا

ٟاث الهلبت 
ّ
ىبت الٗالُت في مىا٤َ ؤلاهخاج، َضع الُا٢ت ال٨هغباثُت، اإلاسل . الخ...والَغ

ض مً ؤّن اإلايكإة ٖملذ ٖلى اٖخماص مٓاَغ البِئت الهامت لًبُها 
ّ
ٞٗلى الخض٤ُ٢ الضازلي ؤن ًخإ٦

غ 
ّ
ػمت إلاىاحهت ؤي ؤزغ بُئي ٢ض ًاز

ّ
والؿُُغة ٖليها لخدؿحن ألاصاء البُئي للميكإة و٦ظل٪ ؤزظ الاخخُاَاث الال

. 2ٖلى ٖضالت البُاهاث اإلاالُت والخإ٦ض مً الالتزام بها

                                                           
في ٞلؿُحن وؤزغ طل٪ ٖلى الخهى٫  (الخض٤ُ٢ الخ٨ىىلىجي) َال٫ خمضوهت، ٖالم خمضن، مضي اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في ٖملُت الخض٤ُ٢  1

ٖلى ؤصلت طاث حىصة ٖالت جضٖم الغؤي الٟني اإلاداًض للمض٤٢ خى٫ مضي ٖضالت ال٣ىاثم اإلاالُت، مجلت الجامُٗت ؤلاؾالمُت، اإلاجلض الؿاصؽ ٖكغ، 

. 926، م2008الٗضص ألاو٫، 
، م 2 . 59 زل٠ ٖبض هللا الىعصاث ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ا ًٟي مً  حٗخبر مً ؤلانضاعاث الغثِؿُت إلاٗهض اإلاض٣٢حن الضازلُحن والظي ٌٗض الالتزام بها ؤمغا يغوٍع

ُُٟت خُا٫ اإلاىٓمت، وهي تهضٝ بلى : 1زالله اإلاض٣٢حن الضازلُحن التزاماتهم الْى

 .جدضًض اإلاباصت ألاؾاؾُت التي حٗبر ًٖ الهىعة التي ًيبغي ؤن ج٩ىن ٖليها مماعؾت الخض٤ُ٢ الضازلي -

ؼ ؤوكُت الخض٤ُ٢ الضازلي -  .وي٘ بَاع ألصاء وحٍٗؼ

 .وي٘ ؤؾاؽ ل٣ُاؽ ؤصاء الخض٤ُ٢ الضازلي -

ؼ وجدؿحن الٗملُاث الخىُٓمُت باإلاىٓمت - . حٍٗؼ

ُما ًلي ٞةن اإلاٗاًحر الضولُت الجضًضة للمماعؾت اإلاهىُت للخض٤ُ٢ الضازلي والُذ جم اإلاىا٣ٞت ٖليها في  ٞو

: 2 جى٣ؿم بلى(IIASB) مً ٢بل مجلـ مٗاًحر الخض٤ُ٢ 2013حاهٟي 1

ت مً اإلاٗاًحر التي جدضص الهٟاث الىاحب :ل(Attribute Standards)معاًيرل افلاتل .1 هي مجمٖى

ا في ٧ل مً بصاعة وال٣اثمحن بمماعؾت ؤوكُت الخض٤ُ٢ الضازلي وهي جخًمً :  جىاَٞغ

ًخُلب جدضًض ؤَضاٝ ونالخُاث ومؿاولُاث وكاٍ :  هد فلألا افالخيةلألا اظإألاايةل(1000) -

الخض٤ُ٢ الضازلي بىز٣ُت عؾمُت جيسجم م٘ مٟهىم الخض٤ُ٢ الضازلي وؤزال٢ُاث اإلاهىت واإلاٗاًحر، 

لى الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢ الضازلي مغاحٗت وز٣ُت الخض٤ُ٢ صوعٍا وؤزظ مىا٣ٞت ؤٖلى ؾلُت  .ٖو

َىا ٩ًىن ٖمل اإلاض٤٢ مؿخ٣ال بُٗضا ًٖ ؤي جبُٗت ؤو جضزل مً :لالاطحلالايةلألا اوطوعيةل(1100) -

َٝغ ؤلاصاعة لُخم٨ً مً ؤصاء ٖمله ب٩ل ؤمً واؾخ٣امت، جهل بلى خض بم٩اهُت الىنى٫ بلى السجالث 

ا، بلى حاهب طل٪ ٖلى اإلاض٤٢  واإلامخل٩اث وبهجاػ ؤًت ؤٖما٫ ؤو الخبلُٜ ٖنها ٧لما ٧ان طل٪ يغوٍع

ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي، ل٣ُىم بها بإؾلىب ٣ًتن  الضازلي ؤن ٩ًىن مىيىعي ٚحر مخدحز ؤزىاء ؤصاءٍ لْى

ُت ٖضم جإزٍغ بالبِئت الخاعحُت ل٩ي  مٗه بهض١ وؾالمت الىخاثج اإلاخىنل بليها، ج٣خط ي َظٍ اإلاىيٖى

ً  .ال ًجٗل خ٨مه زاي٘ ألخ٩ام آلازٍغ

ٖلى اإلاض٣٢حن الضازلحن الالتزام بالٗىاًت اإلاهىُت واإلاهاعاث :ل ابر عةلألابرول اعىاًةل اهىيةل(1200) -

ماله والخٗامل م٘ ألاٞغاص وال٣ضعة ٖلى الاجها٫  اإلاخى٢ٗت مً مض٤٢ صازلي مسخو وزبحر في ؤصاءٍ أٖل

 .والالتزام باإلاٗاًحر اإلاهىُت

 ًخُلب مً الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢ الضازلي ؤن ًً٘ : اسكابةل اىوعيةلألابس مجل احدظينل(1300) -

ُت، وبغهامج الخدؿحن، والظي ٌُٛي حمُ٘ ؤٖما٫ الخض٤ُ٢ الضازلي  .بغهامجا للغ٢ابت الىٖى

 

                                                           
. 34، م2009صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان، الاثجاهاتل اعاصسةلفيل احدكيملألا احأكيدل لحدًح،ل ؤخمض خلمي حمٗت،  1

2  Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne, The institute Of Internal Auditors, 2015, pp2-27. 
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هي مٗاًحر جه٠ ؤوكُت الخض٤ُ٢ الضازلي ومٗاًحر :ل(Performance Standards)معاًيرل د ءل .2

ُت التي ًم٨ً مً  جُب٣ُه، ٦ما هه٠ َبُٗت زضماث الخض٤ُ٢ الضازلي وحُٗي مُٗاعا للجىصة والىٖى

: 1زاللها ٢ُاؽ ؤصاء جل٪ الخضماث، وهي جخًمً

ٖلى الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢ وي٘ زُِ حؿدىض ٖلى :لئد زةلوشاغل احدكيمل اد خليل(2000) -

اث وكاٍ الخض٤ُ٢ الضازلي بما ًخماش ى م٘  ا ٖلى ألا٢ل، لخدضًض ؤولٍى ج٣ُُم اإلاساَغ التي جخم ؾىٍى

ألاَضاٝ الخىُٓمُت، ؤن ٌٗغى ٖلى ؤلاصاعة الخىُٟظًت ومجلـ ؤلاصاعة جل٪ الخُِ ومخُلباث 

إل ٖليها ٦ما ًيبغي ٖلُه الخإ٦ض مً . جىُٟظَا بما في طل٪ الخٛحراث الؼمىُت الهامت، بٛغ ٞدهها وؤلَا

٣ت ٞٗالت لخد٤٣ ألاَضاٝ اإلاغؾىمت  .ؤن مىاعص الخض٤ُ٢ ٧اُٞت ومىاؾبت ومىػٖت بٍُغ

ًيبغي ؤن ٌكمل وكاٍ الخض٤ُ٢ ج٣ُُم وجدؿحن ٖملُاث الخ٩ىمت واإلاؿاَمت :لػمليعةل اعمصل(2100) -

ٗالُت ألاصواث الغ٢ابُت  في ج٣ُُم ؤهٓمت بصاعة الخُغ التي مً زاللها وؿخُُ٘ ج٣ُُم مضي ٦ٟاًت ٞو

التي جًمً الخد٨م باإلااؾؿت، لخخإ٦ض في ألازحر مً ؤن بصاعة ألاصاء الخىُٓمي ٞٗا٫ وؤن َىا٥ جىنُل 

 .ٞٗلي للمٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاساَغ والغ٢ابت بلى الجهاث اإلاسخهت

ًدضص َظٍ اإلاُٗاع اإلاباصت ألاؾاؾُت لخسُُِ ٖملُت الخض٤ُ٢ الضازلي :ل احخؼيؽلالمهىةل(2200) -

ً زُت ٖمل ل٩ل مهمت مخًمىت ألاَضاٝ والىُا١ والى٢ذ وجىػَ٘ اإلاهاصع، ولً  جب وي٘ وجضٍو ٍو

ٟحن، وألانى٫ اإلالمىؾت  .ًخًمً هُا١ اإلاهمت اٖخباعاث ألاهٓمت، ال٣ُىص، اإلاْى

ً مٗلىماث ٧اُٞت :لثىليرل اهمةل(2300) - ًجب ٖلى اإلاض٣٢حن الضالحن حٍٗغ٠، جدلُل، ج٣ُُم وجضٍو

 .لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاهمت

 ًجب ٖلى اإلاض٣٢حن الضازلُحن بًها٫ هخاثج اإلاهمت مباقغة، وبن ًخًمً :ئًفاول اىحائجل(2400) -

بًها٫ الىخاثج ؤَضاٝ اإلاهمت والىُا١ باإلياٞت بلى الىخاثج اإلاالثمت، الخىنُاث وزُِ بهجاػ 

 .الخىنُاث

ًبغي ٖلى الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢ وي٘ واإلاداٞٓت ٖلى هٓام إلاغا٢بت :لمس خصلإلاهجاشل(2500) -

غ ٖنها للصاعة مً زال٫ بوكاء ٖملُت مخابٗت للمغا٢بت للخإ٦ض مً ٞٗلُت  مخابٗت الىخاثج التي جم ج٣ٍغ

ت جخم ٖلى الىُا١ اإلاخ٤ٟ ٖلُه ت، ومً ؤن ؾحر هخاثج اإلاهم الاؾدكاٍع ما٫ ؤلاصاٍع  .جىُٟظ ألٖا

غ إلاجلـ ؤلاصاعة في :لكملوولإلاد زةلالمخاػسل(2600) - ًخىحب ٖلى الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢ ٝع ج٣ٍغ

خباع  ضم خل َظٍ اإلاؿإلت، م٘ ألازظ بٗحن الٖا خالت ٢بى٫ ؤلاصاعة الٗلُا إلاساَغ ٚحر مىاؾبت ٖو

غاٝ ألازغي   .ؤلاحغاءاث اإلاخابٗت التي ٣ًىم بها ألَا

 

                                                           
، مIIAدايصل احدكيملألافمل اعاًيرل ادألاايةل افادزةلعًل زل٠ ٖبض هللا الىاعصاث،  1 . 170-168، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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هي جُب٤ُ ل٩ل مً مٗاًحر الخىام ومٗاًحر ألاصاء :ل(Implementation Standards)معاًيرل احىليرل .3

خم وي٘ مٗاًحر  في الخاالث ازخباعاث الالتزام، الخد٤ُ٣ بالٛل والاخخُا٫، الخ٣ُُم الظاحي للغ٢ابت، ٍو

 .1ؤما٫ الخى٦ُض ؤٖما٫ الاؾدكاعة: الخُب٤ُ ٖلى ؤؾاؽ ٖملحن َما

خفائصلألاأهميةل احدكيمل اد خليل:ل اؼللل اثااح

:لخفائصل احدكيمل اد خلي:لأألاال

ت مً الخهاثو مً الخٗاٍع٠ التي جىاولنها ؾاب٣ا وهي : 2ًم٨ً اؾخسالم مجمٖى

ُٟت قاملت .1 اث٠ : الخض٤ُ٢ الضازلي ْو اث٠ خُث جىهب ٖلى ٧ل ْو جُب٤ في اإلااؾؿاث وفي ٧ل الْى

 .اإلااؾؿاث بهضٝ زضمت ؤلاصاعة

ُٟت صوعٍت .2 خُث جسً٘ لها مسخل٠ الىخضاث واإلاهالر لٗملُاث الٟدو : الخض٤ُ٢ الضازلي ْو

 .والخ٣ُُم بهٟت مؿخمغة

اث٠ : الاؾخ٣اللُت .3 اث٠ اإلااؾؿت بال ؤّجها مؿخ٣لت ًٖ باقي الْى ُٟت مً ْو م ؤن الخض٤ُ٢ الضازلي ْو ٚع

ُت . ألازغي، ٞٗلى اإلاض٤٢ ؤن ٩ًىن مؿخ٣ال ختى ًدؿم ٖمله باإلاىيٖى

: باإلياٞت بلى ج٪ الخهاثو ؤزغي لها واإلاخمثلت في

 الخض٤ُ٢ الضازلي صٖامت ؤؾاؾُت مً صٖاثم هٓام الغ٢ابت الضازلُت. 

 ت مً وخضاث اإلااؾؿترالخض٤ُ٢ الضا ُٟت ج٣ىم بها وخضة بصاٍع  .لي ْو

  حر اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت واإلاىاؾبت في ت مً زال٫ جٞى الخض٤ُ٢ الضازلي ٌؿعى لترقُض ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

. الخى٢ُذ اإلاىاؾب

: أهميةل احدكيمل اد خلي:لراهيا

ا٦دؿبذ مهىت الخض٤ُ٢ الضازلي ؤَمُت ٦بحرة، خُث ؤنبذ لها صوعا َاما في اإلااؾؿت وطل٪ إلاا ؤزبدخه 

. مً يبِ للمسالٟاث والاهدغاٞاث ًٖ ألاَضاٝ التي ؾعى ألاصلت لخد٣ُ٣ها

غ الاَخمام بالخض٤ُ٢ الضازلي هي ٧اآلحي :  ومً الٗىامل التي ؾاَمذ في جٍُى

ا حٛغاُٞا ٖلى هُا١ واؾ٘، مما ؤصي بلى جباٖض اإلاؿاٞت بحن ؤلاصاعة  - جُىع حجم اإلااؾؿاث واهدكاَع

 .الٗلُا و٧اٞت الٗاملحن

                                                           
. 170، اإلاغح٘ هٟؿه، مIIA دايصل احدكيمل اد خليلألافمل اعاًيرل ادألاايةل افادزةلعً زل٠ ٖبض هللا الىاعصاث،  1
 مظ٦غة ماحؿخحر، ٖلىم الدؿُحر، ٕٞغ مالُت ماؾؿت، حامٗت دألازل اس جعةل ااايةلفيلثلييمل د ءلفيل اإطظةلالاكحفادًة، ؾٗاص قضعي مٗمغ،  2

. 54، م2008/2009ؤخمض بى٢غة، بىمغصاؽ، 
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ضالت ؤلاٞهاح ًٖ  - ْهىع الكغ٧اث اإلاؿاَمت وخاحتها للمٗلىماث لؿالمت اؾدثماع ؤمىالها وصخت ٖو

 .البُاهاث وال٣ىاثم والخؿاباث الخخامُت اإلايكىعة

ت في اإلااؾؿت، مما  - اث ؤلاصاٍع الاؾخ٣ال٫ الخىُٓمي للصاعاث يمً اله٩ُل الخىُٓمي وحٗضص اإلاؿخٍى

ٌ الؿلُاث واإلاؿاولُاث ومً زم خاحت ؤلاصاعة للخإ٦ض مً ؾالمت اؾخٗما٫  صٞ٘ باإلصاعة بلى جٍٟى

٣ا للؿُاؾاث والىٓم وؤلاحغاءاث اإلاٗمى٫ بها  .وجدمل اإلاؿاولُاث ٞو

غ وألحل الخإ٦ض مً طل٪ البض مً ؾالمت هٓام  - خاحت اإلاجخم٘ بلى البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاثبخت في الخ٣اٍع

. الخض٤ُ٢
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 ثخاذل الس ز تلفيل اإطظةل:ل املدحل اثااح

ملهوملألاأهميةل ثخاذل الس زل:ل اؼللل ألاول

ملهومل ثخاذل الس زل -1

حن للىنى٫ بلى ٢غاع مٗحن ؤي  ٖملُت اجساط ال٣غاع هي الٗملُت التي جبني ٖلى صعاؾت وج٨ٟحر مىيٖى

ظٍ الٗملُت لها صوع ٦بحر في ججؿُض ؤَضاٝ اإلااؾؿت زانت الاؾتراجُجُت منها : الازخُاع بحن البضاثل، َو

اث طاث ألاَمُت ال٨بري :  مٟهىم نى٘ ال٣غاع واجساطٍ -1 ٌٗخبر مىيٕى نى٘ ال٣غاع واجساطٍ مً اإلاىيٖى

التي قٛلذ با٫ الٗلماء الاحخماُٖحن وبسانت اإلاًُلٗحن منهم بٗلم الاحخمإ ؤو ؤلاصاعة ؤو الىٟـ ؤو 

الؿُاؾت، و٢ض ًغي ال٨ثحر مىا ؤن اجساط ال٣غاع ونىٗه َى مٟهىم واخض ول٨ً ًىحض ٞغ١ بحن َظًً اإلاٟهىمحن 

: وؾٝى هىضر طل٪ ُٞما ًلي

٣ًهض به حمُ٘ الخُىاث التي ًخُلبها ْهىع ال٣غاع ٖلى خحز الىحىص، وجخًمً زُىاث : نى٘ ال٣غاع - ؤ

الخٗٝغ ٖلى اإلاك٩لت وجدضًضَا، وجدلُل اإلاك٩لت وج٣ُُمها، وحم البُاهاث وا٢تراح الخلى٫ 

و٢ض حٗضصث حٗاٍع٠ نى٘ ال٣غاع . اإلاىاؾبت، وج٣ُُم ٧ل خل ٖلى خضة، زم ازخُاع ؤًٞل الخلى٫ 

نى٘ ال٣غاع َى ٖملُت صًىام٨ُُت جخًمً في مغاخلها اإلاسخلٟت : " ؤنTannenbaumجاهبىم – ٞحري 

". جٟاٖالث مخٗضصة جبضؤ مً مغخلت الخهمُم جيخهي بمغخلت اجساط ال٣غاع

ت مً حٗاٍع٠ نى٘ ال٣غاع ُما ًلي ؾىٗغى مجمٖى : ٞو

نى٘ ال٣غاع ٖلى ؤهه ٖملُت ازخُاع بضًل مً بضًلحن ؤو ؤ٦ثر ٦ما ؤن ال٣ضعة : Martin Davisماعجحن صاٞحز  -

 .ٖلى نى٘ ال٣غاعاث هي لب اإلا٩ىن اإلانهي في الخضمت الاحخماُٖت

 .َى ٖملُت ازخُاع البضًل اإلاالثم لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ مً بحن الىؾاثل اإلام٨ىت: Barsonsباعؾىهؼ  -

٤ اإلاىٓمت حهخم في : Mars & Simonماعؽ وؾُمىن  - بن نىاٖت ال٣غاع ؾىاء ٧ان ٞغصًا ؤو ًٖ ٍَغ

 .اإلا٣ام الى٫ با٦دكاٝ وازخُاع البضاثل اإلاغيُت

. الٗملُاث التي جدهل مً زاللها ٖلى الىخاثج مً ال٣غاع: Ginsber & Keysحُيؿبرج و٦حز  -

ل٣ض اج٤ٟ ال٨ثحر مً ال٨ّخاب والباخثحن في مجا٫ ؤلاصاعة والٗمل ؤلاصاعي في اٖخ٣اصَم بإن ٖملُت اجساط "

ضوا طل٪ باإلقاعة بلى ن اجساط ال٣غاعاث جمخض 
ّ
ت ول٣ض ؤ٦ ال٣غاعاث هي ٖملُت مالػمت ومغاصٞت للٗملُت ؤلاصاٍع

ؤَغاٞها وؤبٗاصَا بلى ٧ل زُىة في ٧ل ٖمل ًاّصًه اإلاضًغ، طل٪ ألن ؤي ٖمل ًاّصًه مً زال٫ ال٣غاع ؤو 

. 1ال٣غاعاث

                                                           
. 445، 2001 مهُٟى ؤبى ب٨غ، صلُل الخ٨ٟحر الاؾتراجُجي،  1
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ال ًىحض ازخالٝ ٦بحر بحن ال٨خاب في حٍٗغ٠ ٖملُت اجساط ال٣غاع وبن ٧ان في بٌٗ الخاالث ازخالٝ في 

ظا ما ؾىالخٓه مً زال٫ ٖغيىا  ٣ت الخٗبحر، بال ؤن الخٗاٍع٠ جدمل في َُاتها هٟـ اإلاًمىن َو ٍغ الك٩ل، َو

. إلاسخل٠ الخٗاٍع٠ الخانت بهظٍ الٗملُت

اع خىٟي ٖملُت اجساط ال٣غاعاث بإجها  ّٟ ٖملُت ازخُاع بضًل مً بحن بضًلحن "ٌّٗغٝ الض٦خىع ٖبض الٛ

ت مً ألاَضاٝ زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت في يىء مُُٗاث ٧ّل مً  مدخملحن ؤو ؤ٦ثر لخد٤ُ٣ َضٝ ؤو مجمٖى

. 1"البِئت الضازلُت والخاعحُت للماؾؿت

ىب ٞخّٗغٞها بإّجها  ًّ الٗملُت التي جبنى ٖلى الضعاؾت والخ٨ٟحر اإلاىيىعي للىنى٫ بلى "ؤّما الّض٦خىعة هاصعة ؤ

. 2"٢غاع مٗحن ؤي الازخُاع بحن البضاثل

ؾلى٥ واعي ومى٣ٓي وطو َاب٘ حماعي "ؤّما الّض٦خىع ٖبض اإلاُٗي ّٖؿاٝ ُّٞٗبر ًٖ ال٣غاع ؤلاصاعي بإهه 

ُت بحن ٖضص مً البضاثل اإلاخاخت إلاىاحهت مك٩لت ٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاٟايلت اإلاىيٖى . 3"٦بحر ٍو

ؼ اإلا٣ضاصي وػمُله حٍٗغ٠ ال٣غاع ؤلاصاعي ب٣ىلهما ؤهه  بؿِ الّض٦خىع ًىوـ ٖبض الٍٗؼ الازخُاع ال٣اثم "ٍو

. 4"ٖلى ؤؾاؽ بٌٗ اإلاٗاًحر ؤي البضًل مً بحن ٖضة بضاثل

مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ال هغي ازخالٞا ٦بحرا في حٍٗغ٠ ٖملُت اجساط ال٣غاعاث بال ؤّن ما ًلٟذ 

ىب  ًّ ضٍ الّض٦خىعة هاصعة ؤ
ّ
ظا ما جا٦ اهدباَىا َى الٟغ١ اإلاىحىص بحن حٍٗغ٠ ال٣غاع وحٍٗغ٠ اجساط ال٣غاعاث َو

ٌٗني مٟهىم ال٣غاع بإهه الازخُاع لبضًل واخض مً بحن بضًلحن ؤو ؤ٦ثر، ؤّما ٖملُت اجساط ال٣غاعاث ٞدكحر : "ب٣ىلها

. 5"بلى الٗملُت التي جبنى ٖلى الضعاؾت والخ٨ٟحر اإلاىيىعي اإلاىنى٫ بلى ٢غاع مٗحن ؤي ازخُاع للبضاثل

حر ٖىانغ مُٗىت  ىا ٖلى خ٣ُ٣ت ؤّن ال٣غاع ؤلاصاعي ٌؿخلؼم جٞى
ّ
زّم بّن اؾخ٣غاء ما ؾب٤ مً الخٗاٍع٠ ًضل

ظٍ الٗىانغ هي :  خّتي ًم٨ً ال٣ى٫ ؤّن َى٪ ٢غاع، َو

 ٖملُت ازخُاع. 

 ًوحىص بضًلحن ٖلى ألا٢ل مخماًٍؼ. 

 وحىص ٚاًت ؤو َضٝ ًغاص الىنى٫ بلُه .

حٗخبر ٖملُت اجساط ال٣غاع مً ؤلاحغاءاث الخىُٓمُت اإلاهمت في ؤي مىٓمت، والتي جغجبِ بمسخل٠ وكاَاث 

اًاث ال٣غاعاث اإلاُلىب اجساطَا،  اإلااؾؿت وجتزاًض ؤَمُت َظٍ الٗملُت ٧لما احؿٗذ وح٣ّٗضث مجاالث ٚو

                                                           
ما٫،  1 . 96، م1996 ٖبض الٟٛاع خىٟي، الخىُٓم بصاعة ألٖا
ت،  2 ت ال٣غاعاث ؤلاصاٍع . 14، م1996 هاصعة ؤًىب، هٍٓغ
. 116، م2000 ٖبض اإلاُٗي ٖؿاٝ، مباصت ؤلاصاعة الخضًثت،  3
م خضاص، مضزل بلى ٖلم ؤلاصاعة،  4 ؼ اإلا٣ضاصي، ًخي ٖبض ال٨ٍغ . 114، م1995 ًىوـ ٖبض الٍٗؼ
ت،  5 . 14، م1996 هاصعة ؤًىب، هٓغة ال٣غاعاث ؤلاصاٍع
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غاٝ بلى حاهب ما  ت مً ألَا اجه ًٓل مد٩ىما بمجمٖى ٞال٣غاع الظي ًخم اجساطٍ م٘ ازخالٝ وجباًً مؿخٍى

: 1ًخضازل م٘ طل٪ مً ٖىامل ومازغاث زاعحُت، ومً َىا ًم٨ً جىيُذ ؤَمُت اجساط ال٣غاع في الى٣اٍ الخالُت

 خُث ًماعؽ ؤلاوؿان الٗاصي اجساط ال٣غاع َى٫ خُاجه الُىمُت، ٞمً : اجساط ال٣غاعاث ٖملُت مؿخمغة

ت، وال ًسخل٠ ألامغ ًٖ اإلااؾؿت ٞهظٍ  ىا٥ الخاؾمت واإلاهحًر ٢غاعاجه َىا٥ الؿهلت والبؿُُت َو

ت في مسخل٠ اإلاجاالث  ت مً ال٣غاعاث ؤلاصاٍع اإلااؾؿت ٞهظٍ ألازحرة ؤًًا ٢غاعاتها مؿخمغة ومخىٖى

ا حَر ٤، ألاٞغاص ٚو  .٧اإلهخاج، الدؿٍى

 والتي بىاؾُتها ًماعؽ الٗمل ؤلاصاعي، خُث ٣ًغع ما ًجب : ٖملُت اجساط ال٣غاع هي ؤصاة اإلاضًغ في ٖمله

، و٧لما اعجٟٗذ ٢ضعاث اإلاضًغ في اجساط ال٣غاعاث ٧لما اعجٟ٘ ...ٖمله، ومً ٣ًىم به، ومتى ًخم ال٣ُام به 

 .مؿخىي ؤصاثه

 خُث مثل َظٍ ال٣غاعاث ٩ًىن لها جإزحرا ٦بحرا : اجساط ال٣غاعاث ؤلاؾتراجُجُت ًدضص مؿخ٣بل اإلااؾؿت

 .ٖلى هجاح اإلااؾؿت ؤو ٞكلها

 اث٠ اإلااؾؿت ل : اجساط ال٣غاع َى ؤؾاؽ إلصاعة ْو ٤ ؤو الخمٍى ٧ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باإلهخاج ؤو الدؿٍى

 .و٦ظا ال٣غاعاث الخانت بةصاعة عؤؽ اإلاا٫ واؾخسضاماجه

 ت غ الٗملُت ؤلاصاٍع مً جسُُِ، جىُٓم، جىحُه وع٢ابت ألن ٧ل مً َظٍ جىُىي : اجساط ال٣غاع َى حَى

ت الخاؾمت ت مً ال٣غاعاث ؤلاصاٍع  .ٖلى مجمٖى

أهو علألامس خصل ثخاذل الس ز تل:ل اؼللل اثاوي

 أهو عل ثخاذل الس ز ت -1

ُت ًم٨ً الاخخ٩ام :تل الس زهيلاثص  ازخلٟذ الضعاؾاث وجباًيذ وحهاث الىٓغ مً ؤحل جدضًض مٗاًحر مىيٖى

خباعاث شخهُت ٞةن َظٍ . بليها ؤزىاء جهي٠ُ ال٣غاعاث وحٗضاص ؤهىاٖها وألجها في الخ٣ُ٣ت ألامغ جسً٘ اٖل

لُه جهي٠ُ ال٣غاعاث ٦ما ًلي :  وؿبُت ق٩لُت ومخضازلت ُٞما بُنها ٖو

م٨ً جهيُٟها ٦ما ًلي: ثفييفل الس ز تلعلىلأطاضل اهدف - ؤ  : ٍو

ت ٖالُت : كس ز تلفعااية هي التي جخم ٖلى ؤٖلى مؿخىي مً الٟهم ال٨ٟغي، بمٗنى ؤجها جخهضي إلاٟاَُم ٨ٍٞغ

د٤٣ هدُجت ٞٗالت . مجغصة، مٟاَُم بؾتراجُجُت، وقاملت طاث جإزحر ٢ىي ًىٟظ ٍو

وهي التي جخم ٖلى مؿخىي مً ال٨ٟغ اإلاجغص، مٟاَُم حؼثُت ال حؿعى لخد٤ُ٣ َضٝ مازغ : كس ز تلغيرلفعااة

. ٞٗا٫

٤ َظا اإلاُٗاع خؿب : ثفييفل الس ز تلألافلالألهميتها - ب :   بلىI. Asnoffوجهى٠ ٞو

لى حاهب : كس ز تلئطتر ثيجية هي ٢غاعاث ٚحر ج٣لُضًت، جغجبِ بمك٨الث بؾتراجُجُت طاث ؤبٗاص مخٗضصة، ٖو

ظا الىٕى مً ال٣غاعاث ًخُلب البدث اإلاخٗم٤ والضعاؾت اإلاخإهُت واإلاؿخًُٟت  ٦بحر مً الٗم٤ والخ٣ُٗض، َو

                                                           
. 34، م2007، الضاع الجامُٗت، مهغ، " ثخاذل الس زلمالبينل اعلملألاإلابحكاز" ؤخمض ماَغ،  1
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ًخم َظا الىٕى مً ال٣غاعاث يمً . واإلاخسههت، التي جدىاو٫ حمُ٘ الٟغوى اإلاؿخ٣بلُت والاخخماالث اإلام٨ىت

ل ؿتهضٝ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ وزُاعاث بؾتراجُجُت ٖلى اإلاضي الٍُى وؤَم ما ًمحز . مؿخىي الدؿُحر ؤلاؾتراجُجي، َو

:  َظا الىٕى مً ال٣غاعاث ؤجها

 ت، خُث ًخم اجساطَا في ٢مت الهغم الخىُٓمي بىاؾُت ؤلاصاعة الٗلُا  .جخه٠ بضعحت ٖالُت مً اإلاغ٦ٍؼ

 لت ألاحل  .جخمحز بالثباث اليؿبي، وحُٛي ٞترة ٍَى

 حؿتهضٝ اؾخٛال٫ الٟغم، وججىب التهضًضاث. 

 جخُلب مىاعص مٗخبرة، وحجما ٦بحرا مً اإلاٗلىماث. 

 ضم الخإ٦ض . جازظ في ْل ْغوٝ اإلاساَغة الكضًضة ٖو

م مً ؤجها ؤ٢ل ججضًضا : كس ز تلثكحيكية هي جل٪ ال٣غاعاث التي ًخ٨ٟل بها مؿخىي الدؿُحر الخ٨خ٩ُي، و ٖلى الٚغ

لظل٪ ٞال٣غاعاث الخ٨خ٨ُُت هي . م٣اعهت بال٣غاعاث ؤلاؾتراجُجُت، بال ؤجها ؤ٦ثر اعجباَا ب٨ُُٟت جىُٟظ َظٍ ألازحرة

ا ٖلى وكاٍ اإلااؾؿت لٟترة ػمىُت مخىؾُت مخض جإزحَر ومً زهاثو َظٍ . ٢غاعاث ٚحر م٨غعة في الٗاصة، ٍو

: ال٣غاعاث ما ًلي

  الؿلُت، وجإزظ ٖلى مؿخىي ؤلاصاعة الىؾُى ٌ ت وؿبُت وجٍٟى اث٠، الىخضاث)ال مغ٦ٍؼ  .(الْى

 جخمحز بالخٛحر، وحُٛي ٞترة ػمىُت مخىؾُت. 

 ؼ ه٣اٍ ال٣ىة واإلاٗالجت م٩امً ال٠ًٗ  .جخٗل٤ بخٍٗؼ

 حؿىص َظٍ ال٣غاعاث ْغوٝ جدؿم باإلاساَغة ؤو الخإ٦ض اليؿبي .

وهي ٢غاعاث جخم في مؿخىي الدؿُحر الٗملي ؤو الجاعي، و جخٗل٤ بدل اإلاكا٧ل الدكُٛلُت : كس ز تلجشغيلية

ما٫ واليكاَاث الُىمُت، ٖاصة ما ج٩ىن مه٩ُلت يمً بَاع مٗحن ؤو  البؿُُت واإلاٗغوٞت طاث الٗال٢ت باأٖل

:  ؾُاؾت مدضصة مؿب٣ا، ول٨نها ٢غاعاث عوجُيُت مخ٨غعة ٞإجها ٚالبا ما ج٩ىن ٢ابلت للبرمجت م زهاثهها ؤجها

 حٗخبر مً ازخهام ؤلاصاعة الخىُٟظًت ؤو اإلاباقغة في مؿخىي ؤلاصاعة الضهُا. 

 هي ٢غاعاث ٢هحرة اإلاضي، ٧ىجها جخٗل٤ بإؾلىب الٗمل الغوجُني، جخ٨غع باؾخمغاع. 

 ض مً الجهىص ؤو البدث ؤو ؤلابضإ مً ٢بل مخسظحها  .ال جدخاج إلاٍؼ

 ٣ت ٞىعٍت . ًخم اجساطَا في ْل الخحراث الؿاب٣ت، وبٍُغ

م٨ً جىيُذ ال٣غاعاث ؤلاؾتراجُجُت، الخ٨خ٨ُُت، والدكُٛلُت وؤَم زهاثهها في الك٩ل الخالي :  ٍو

اث٠ :لثفييفل الس ز تلألافلالالوظائفل طاطيةل اإطظة -لت وجخٗل٤ ب٩اٞت ال٣غاعاث اإلاخهلت بْى

ت  اث٠ ؤلاصاٍع ل، و٢غاعاث مخٗل٣ت بالْى ٤، ألاٞغاص، الخمٍى اإلااؾؿت مثل ٢غاعاث ؤلاهخاج والدؿٍى

 .طاتها
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ل: جبٗا لهظا اإلاُٗاع ًم٨ً جهيُٟها بلى:لثفييفل الس ز تلخظللأطلوبل ثخاذها -لذ

هي هٕى مً ال٣غاعاث الدكاع٦ُت التي ح٨ٗـ  ألاؾلىب الضًم٣غاَي ؤزىاء اجساط : (دًملس ػية)كس ز تلجماعيةل

ال٣غاعاث، زانت ال٣غاعاث التي تهخم بمٗالجت اإلاك٨الث والتي ًخُلب خلها حٗضص الخسههاث، وجىٕى 

ا مسخلٟت ؿدىض . الخبراث، وجدخاج في صعاؾتها بلى الى٣اف وجباص٫ آلاعاء، والىٓغ للمىيٕى ؤو اإلاك٩لت مً ػاٍو َو

َظا ألاؾلىب ٖلى ٞغيُت مٟاصَا ؤن ج٨ٟحر مجمٕى ؤ٦ثر ؤَمُت مً ج٨ٟحر ألاٞغاص الظًً جدك٩ل منهم ٧ل ٖلى 

. خضة

حٗبر ال٣غاعاث الاهٟغاصًت ًٖ جل٪ ال٣غاعاث التي هٟغص منها مخسظ ال٣غاع صون ؤن ٌكاع٥ ل:كس ز تل هلس دًة

ٗت، وح٨ٗـ مثل َظٍ  اصة ما جغجبِ باإلاك٨الث التي جخُلب خلى٫ ؾَغ اإلاٗىُحن بمىيٕى ؤو مك٩لت ٢غاع،  ٖو

ت ألاؾلىب الدؿلُي في اجساط ال٣غاعاث ختى ٌؿدىض َظا ألاؾلىب ٖلى الخ٤ ال٣اهىوي ؤزىاء  ال٣غاعاث اإلاغ٦ٍؼ

. جىػَ٘ الهالخُاث وجدضًض اإلاؿاولُاث جبٗا للؿلم الهغمي

ب َظا الهى٠ خؿب اإلاكاع٦حن في : ثفييفل الس ز تلخظلل اشازكةلفيل ثخاذها - ج م٨ً جبٍى ٍو

 :نىٗها بلى ما ًلي

ا :  الس ز تل احىظيمية ا اإلاضًغ بهٟخه الصخهُت ولِـ باٖخباَع وهي ال٣غاعاث التي ًخسظَا اإلاضًغ باٖخباَع

اث الصخهُت، ٧ال٣غاع الهاصع بخسهُو مضة  ًٖىا مؿاوال ًٖ الخىُٓم، ؤي جل٪ ال٣غاعاث اإلاخهلت بخهٞغ

ت و٢ًائها بالخاعج . قهغ مً بحاػجه الؿىٍى

اٖخمض جهي٠ُ ال٣غاعاث َىا جبٗا لُبُٗت اإلاٗلىماث اإلاخاخت : ثفييفل الس ز تلخظلل اىاخل اظائد - ح

 : خى٫ بِئت ال٣غاع، وجم ج٣ؿُمها ٦ما ًلي

 وحٗني َظٍ الخالت ؤن حمُ٘ البُاهاث واإلاٗلىماث التي ًدخاج بليها مخسظ ال٣غاع مخاخت :Certainty بيئةل احأكد

ً لضحهم ٧اٞت البُاهاث ًٖ ْغوٝ الدكُٛل وؤلاهخاج واإلاىاعص والخ٩ال٠ُ  م٨ً الخهى٫ ٖليها، ٞاإلاضًٍغ ٍو

وال٣ٗىص والاهٟا٢اث، وبالخالي ٞةن مخسظ ال٣غاع لضًه خالت مً الاٖخ٣اص الخام بإن خالت ما ؤو مى٠٢ مٗحن 

ىا ٧ىن مهمت مخسظ ال٣غاع ازخُاع البضًل الظي ًيخج ٖىه ؤ٦بر مىٟٗت . ؾٝى ًدضر ٖلى وحه الخإ٦ُض، َو

 وحكحر َظٍ الخالت بلى ؤن ما ؾُجغي في اإلاؿخ٣بل لِـ جدذ ؾُُغة الخإ٦ض، ٞاإلاٗلىماث :Riskبيئةل اخاػسةل

والبُاهاث ٚحر ٧اُٞت، ولظا ٞمخسظ ال٣غاع ًدخاج بلى بُاهاث ًٖ اإلااض ي بلى حاهب خاحخه بلى الخ٣ضًغ والخى٢٘ 

خماص ٖلى الاخخماالث اإلاخى٢ٗت لخضور ٧ل خالت بىاءا ٖلى آعاء الخبراء واإلاسخهحن . وبالخالي الٖا

 وجمثل َظٍ الخالت اإلاىا٠٢ التي ال حؿخُُ٘ مخسظ ال٣غاع ؤن ًدضص اخخماالث :Uncertaintyبيئةلعدمل احأكدل

خضور ٧ل خالت ٞيها مؿخ٣بال ومً جم جمثل الخهاثو الصخهُت إلاخسظ ال٣غاع ؤَم اإلاٗاًحر التي ٌٗخمض ٖليها 

. الجساط ال٣غاع ٦ضعحت جٟائله، حكائمه، ؤو صعحت هضمه ٖلى ٖضم جني ٢غاع ما مً ٖضمه
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حكحر مٗٓم الضعاؾاث بلى ؤهه ٖاصة ا جخسظ ؤٚلب ال٣غاعاث ؤلاؾتراجُجُت جدذ ْغوٝ اإلاساَغة 

وفي َظٍ الخالت ٞةن ؤًت بقاعة زاٞخت . الالجإ٦ض، خُث ج٩ىن اإلاٗلىماث اإلاخاخت ٚحر ٧املت صاثما وزاَئت ٚالبا

. ؤو وححزة ٢ض حؿاٖض مخسظ ال٣غاعاث ؤلاؾتراجُجُت ٖلى الخٗامل م٘ ٖىامل الالجإ٦ض، ومهاصع الٛمىى

حن: 1960 (SIMON)و٢ض نىٟها ؾاًمىن : ثفييفل الس ز تلألافلالئمكاهيةلبسمجتها - ر : بلى هٖى

ً : كس ز تلمبرمجةلألابظيؼة ٣ت الالػمت للخٗامل م٘ جسٍؼ وهي ٢غاعاث عوجُيُت ومخ٨غعة الخضور، مثل الٍُغ

. اإلاىاص في اإلاؿخىصٖاث، ٞالخٗامل م٘ َظا الىٕى مً ال٣غاعاث ًخم مً زال٫ بجبإ الخٗلُماث وألاهٓمت

وهي ٢غاعاث ٚحر عوجُيُت، بمٗنى لم ٌؿب٤ الخٗامل مٗها مً ٢بل، ؤو ال ًىحض حٗلُماث : كس ز تلغيرلمبرمجة

٣ت اإلاىاؾبت للخٗامل مٗها، وحٗخبر َظٍ ال٣غاعاث نٗبت . خى٫ الٍُغ

لثفييفل الس ز تلخظللكابليةل ابرمجة:ل(2-1) لجدألاولزكمل

 

اث صًىان ، الس ز اىظسية  ادخص ، بللجىػ  خؿحن : افدز  . 102 م ، 2010 الجؼاثغ، الجامُٗت، اإلاُبٖى

:لمس خصل ثخاذل الس ز -2

ً ختى ًم٨نهم الىنى٫ بلى الخل  جخًمً ٖملُت اجساط ال٣غاع ٖلى ٖضص مً اإلاغاخل التي ًمغ بها اإلاضًٍغ

ألاًٞل، لظا ًيبغي جدضًض اإلاك٩لت وجدلُلها جمهُضا للخٗٝغ ٖلى بضاثل خلها، زم ازخُاع ؤًٞل جل٪ الخلى٫، 

لُه ٞمغاخل اجساط ال٣غاع هي . واجساط ال٣غاع بكإن جُب٣ُه، زم مخابٗت للخٗٝغ ٖلى مضي نالخُخه و٦ٟاءجه ٖو

: ٧الخالي

 حٗض َظٍ اإلاغخلت مً ؤَم اإلاغاخل ٖملُت اجساط ال٣غاع، ٞاإلاك٩لت في مجا٫ اجساط :جشخيصل اشكلة -1

وؤما الدصخُو ُٞخمثل . ال٣غاع حٗبر ًٖ الاهدغاٝ ؤو ٖضم الخىاػن بحن ما َى ٧اثً وبحن ما ًجب ؤن ٩ًىن 
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ت ؤبٗاصَا وؤٚغايها مً زال٫ الخدغي ًٖ الؿبب ؤو ألاؾباب  في الخدضًض الض٤ُ٢ للمك٩لت ومٗٞغ

غ  الغثِؿُت لٓهىعٍ، وحٗخبر َظٍ اإلاغخلت مهمت حضا ألهه ٧لما ٧ان جدضًض وحٍٗغ٠ اإلاك٩لت ص٣ُ٢ا، ٧لما جٞى

ض مً الجهض والى٢ذ واإلاا٫  .اإلاٍؼ

٣ت ٖلى الخبرة ؤ٦ثر مىه ٖلى الخدلُل، والظي ًم٨ً مً زالله وخضٍ جدضًض  حٗخمض َظٍ الٍُغ

اإلاك٩لت في اإلاىٓمت، وللىنى٫ بلى حٍٗغ٠ للمك٩لت ًيبغي البضء بالخٍٗغ٠ ٖلى الٗامل الخاؾم مً زال٫ 

ا في اإلاى٠٢ وبًجاص الٗامل الخاؾم مً زال٫ الخدلُل اإلاباقغ  الٗىامل الخاؾمت التي ًيبغي حُٛحَر

ما جُب٣ُاث إلابضؤ جم  م٨ً اؾخسضام مضزلحن في َظا الخهىم، َو ظا لِـ ؤمغا ؾهال، ٍو للمك٩لت َو

بٖضاصٍ بىاؾُت ؤؾاجظة الُبُُٗت الخ٣لُضًحن في ال٣غن الثامً ٖكغ، وطل٪ بٛؼ٫ ألامل الخاؾم، واإلابضؤ 

ال١ ؾِخٛحر ؤو ؾِخدغ٥، Virtual motionَى الخغ٦ت  ، وؤخض اإلاضزلحن ًٟترى بإن ال ش يء ٖلى ؤلَا

ؿإ٫ ماطا ؾُدضر خُيئظ؟ ؿإ٫ ماطا ٧ان ًم٨ً ٖمله ؤو لم ًخم ٖمله . َو واإلاضزل آلازغ ٌؿ٣ِ اإلااض ي َو

ذ ُٞه اإلاك٩لت، والظي ؤزغ ٞٗال ٖلى الى٢ذ الخالي ُٟت الثاهُت في . في الى٢ذ الظي ًٚؼ وجخمثل الْى

. الخٍٗغ٠ باإلاك٩لت في جدضًض ْغوٝ خل والظي ًيبغي ؤن ح٨ٗـ جل٪ ألاَضاٝ ؤَضاٝ اإلاىٓمت هٟؿها

بٗض الخٗٝغ ٖلى اإلاك٩لت وجدضًضا جإحي مغخلت جدلُلها خُث ج٣خط ي َظٍ اإلاغخلت : ثدليصل اشكلة -2

ا ٞخهي٠ُ اإلاك٩لت حٗني . جهي٠ُ جل٪ اإلاك٩لت وجدضًض البُاهاث واإلاٗىماث اإلاُلىبت لخلها ومهاصَع

٣ُت  ُت الخل ألامثل اإلاُلىب إلاىاحهتها، ٞاإلاك٨الث الدؿٍى جدضًض َبُٗتها وحجمها ومضي ح٣ٗضَا وهٖى

التي جىاحه ؤلاصاعة ٢ض جٓهغ مً زال٫ ه٣و اإلابُٗاث واهسٟاى ألاعباح، ل٨ً ٖىض جدلُلها ومداولت 

ت مازغة ٖلى اإلاك٩لت الغثِؿُت التي ج٩ىن  ُت ؤي زاهٍى الىنل بلى ألاؾباب خضوثها ٢ض جٓهغ مكا٧ل ٖٞغ

مدل الضعاؾت والخدلُل، والؿبب الغثِس ي لى٣و اإلابُٗاث التي ٢ض جهل بلُه ؤلاصاعة ٢ض ٩ًىن زُإ في 

باث اإلاؿتهل٨حن واخخُاحاتهم، والؿٗغ اإلاىاؾب الظي ًم٨نهً مً ا٢خىاء مىخجاث  ج٣ضًغ الؿى١، ؤي ٚع

بها وجدضًض . اإلااؾؿت و٦ظا اإلاىاٞؿحن صازل ال٣ُإ بن َظٍ اإلاغخلت ج٣خط ي جهي٠ُ اإلاك٩لت وجبٍى

 : َبُٗتها ومضي ح٣ُٗضَا مً زال٫ الٗىانغ الخالُت

  ب اإلاك٩لت خؿب زهاثهها، ٞهىا٥ مكا٧ل عوجُيُت مثل ُٚاب لٗاملحن، حُٗل آلت )جهي٠ُ وجبٍى

ما٫، صزى٫ )، ومكا٧ل ٚحر عوجُيُت (...ؤلاهخاج، جىػَ٘ ألاوكُت،  اهسٟاى ؤلاهخاحُت، جغاح٘ ع٢م ألٖا

 .(...مىاٞؿحن حضص، حٛحر ؤطوا١ اإلاؿتهل٨حن

 ججؼثت اإلاك٩لت بلى م٩ىهاتها ألاؾاؾُت مهما ٧اهذ صعحت ح٣ٗضَا. 

 جدضًض البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت ومهاصع الخهى٫ ٖليها. 

  غ، )اؾخسضام وؾاثل حم٘ اإلاٗلىماث ومٗالجتها  .(...هٓام اإلاٗلىماث، ٢ىاٖض البُاهاث، الخ٣اٍع
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:ل اسخلةل اثاهية

 :ئًجادل املد ئصللحصل اشكلة -3

ٌٗني الخل البضًل وؾُلت الخل اإلاخاخت ؤمام اإلاضًغ لخل اإلاك٩لت اإلاُغوخت ؤو َى بمٗنى آزغ ٢غاع م٣ترح 

هبذ  خباع بلى حاهب ال٣غاعاث ؤزغي م٣ترخت ب٣هض اإلا٣اعهت والخدلُل ختى ًخم ازخُاع ؤًٞلها ٍو ًازظ بٗحن الٖا

ان في الخل البضًل غ قَغ جب جٞى : ال٣غاع ألازحر، ٍو

 .ؤن ٌؿاَم الخل البضًل في جد٤ُ٣ بٌٗ الىخاثج التي ٌؿعى بليها مخسظ ال٣غاع -

غ بم٩اهُاث جىُٟظ َظا الخل خا٫ ازخُاٍع صون البضاثل ألازغي  - . ؤن جخٞى

بٗضٍ مً ٢اثمت  حن ًىٟي ًٖ الخل نٟت الخل البضًل ال٣ابل لالزخُاع ٍو ضم جىاٞغ ؤي َظًً الكَغ ٖو

. 1الخلى٫ مىي٘ البدث

خباعاث التي جد٨م  خُلب جدلُل َظٍ اإلاغخلت مً مغاخل ٖملُت اجساط ال٣غاعاث بحن الٗىامل والٖا ٍو

: 2ٖملُت بًجاص الخلى٫ البضًلت

ؤن ٌٗخمض اإلاضًغ مخسظ ال٣غاع ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابخ٩اعي الخال١ إلًجاص الخلى٫ اإلاسخلٟت للمك٩لت مدل  -

 .ال٣غاع

ؤن ًخسظ اإلاضًغ مخسظ ال٣غاع في الخؿبان خلى٫ بضًلت للمك٨الث التي جىاحهه، ألاخضار ٚحر اإلاخى٢ٗت  -

 ...٦هضوع ٢ىاهحن وؤهٓمت حضًضة، ْهىع ا٦دكاٞاث

ها ًخى٠٢ ٖلى ٖىامل مخٗضصة ؤَمها وي٘ اإلااؾؿت، ٞلؿٟتها، وؤؾلىب  - بن ٖضص الخلى٫ البضًلت وهٖى

٢اصتها وزلُٟاتهم واججاَاتهم، والؿُاؾاث التي جُب٣ها اإلااؾؿت وبم٩اهُاتها اإلااصًت التي حؿاٖضَا ٖلى 

ظٍ  ض مً الخلى٫ ؤو الا٦خٟاء بٗضص مدضص و٦ظل٪ الى٢ذ اإلاخاح ؤمام مخسظ ال٣غاع َو البدث ًٖ مٍؼ

 .٧لها ٖىامل جازغ بك٩ل مباقغ في ابخ٩اع خلى٫ بضًلت للمك٩لت

ًجب ؤن جخم صعاؾت َظٍ الخلى٫ في يىء الٓغوٝ البُئُت التي جدُِ باإلااؾؿت ؾىاء ٧اهذ َظٍ  -

الٓغوٝ مً صازل اإلااؾؿت ؤو زاعحها، وهي جازغ في بًجاص الخلى٫ البضًلت مً خُث ٖضم جم٨ً 

. مخسظ ال٣غاع مً اؾخسضم بٌٗ الىؾاثل حٗاعيها م٘ ؤَضاٝ اإلااؾؿت ؤو م٘ ؾُاؾتها

حٗخبر مً اإلاغاخل الهٗبت والض٣ُ٢ت، ٣ٞض – مغخلت بًجاص البضاثل لخل اإلاك٩لت – بن َظٍ اإلاغخلت 

ؤزبدذ الخُب٣ُاث الٗلمُت ؤن ٖملُت البدث ًٖ البضاثل وزل٣ها ٖملُت قا٢ت، بن َىا٥ ال٨ثحر مً ال٣ٗباث 

٢ض ج٩ىن هابٗت مً ال٣ُىص الىٓامُت اإلاٟغويت ٖلى مخسظ ال٣غاع والتي ٢ض جدض مً ؾلُخه في ابخ٩اع الخلى٫، 

غ ألاحهؼة واإلاٗضاث وألامىا٫ الالػمت الؿاب٣ت و٢ض ج٩ى ٣ٖباث  و٢ض ج٩ىن ٣ٖباث ماصًت هابٗت مً ٖض جٞى

                                                           
. 132، م1990 ٞااص الكُش ؾالم، ألاؾالُب ال٨مُت في اجساط ال٣غاعاث، ألاعصن للميكىعاث،  1
. 132، م1990 ٩َُا صومُى٪، صلُل٪ الٗلمي في ؤلاصاعة، لىضن، جها٫ للُباٖت،  2
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ناصي ثة، و٢ض ج٩ىن ٣ٖباث ا٢خهاصًت هابٗت مً الٓغوٝ الا١رج٨ىىلىحُت ؤوحضَا اؾخسضام ج٨ىىلىحُا خضي

. 1التي جدُِ باإلااؾؿت

ثلييمل املد ئصل اؼسألاخةل:لرااثة اسخلةل و

بٗض ؤن جخطر للمضًغ بضاثل خل اإلاك٩لت وحب ٖلُه بٗض طل٪ بحغاء ج٣ُُم ل٩ل الخلى٫ البضًلت، ؤي 

جدضًض الُٗىب واإلاؼاًا اإلاخى٢ٗت ل٩ل بضًل وهجض ؤن َظٍ اإلاغخلت جخُلب ال٣ضعة ٖلى الخيبا بدىاصر اإلاؿخ٣بل 

ألن اإلاؼاًا والُٗىب ال جٓهغ بال في اإلاؿخ٣بل وجخُلب َظٍ اإلاغخلت ؤًًا وي٘ مٗاًحر ٣ًىم ٖلى ؤؾاؾها ٧ل بضًل 

ُت لخ٣ُُم البضاثل واإلاخمثلت ُٞما ًلي ىا٥ ٖضة مٗاًحر مىيٖى :  َو

ت والُبُُٗت الالػمت لخىُٟظ البضًل اإلا٣ترح : بم٩اهُت جىُٟظ البضًل - غ اإلاىاعص اإلااصًت والبكٍغ ؤي مضي جٞى

 .2ومً خُث ؾهىلت ونٗىبت الخىُٟظ

ؤي ما هي آلازاع اإلااصًت والىٟؿُت التي ًساٞها َظا البضًل ٖلى : آزاع البضًل ٖلى اإلااؾؿت واإلاجخم٘ -

لى ٢ُمت اإلااؾؿت  .الٗما٫ واإلاخٗاملحن ٖو

اصة الىٓغ وحٗضًل ال٣غاع بٗض جىُٟظٍ : بم٩اهُت بٖاصة الىٓغ في البضًل وحٗضًله - ؤي َل َىا٥ ٞغنت إٖل

هىع زلل مٗحن  .الؼمً ْو

ُٞجب ؤن ًىٟظ البضًل زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة وبال جٟا٢مذ واػصاصث : اإلاؿخٛغ١ في جىُٟظ البضًل -

 .اإلاك٩لت

البضًل الجُض َى الظي ٣ًط ي ٖلى اإلاك٩لت جماما وال : ٖضم جغ٥ اإلاكا٧ل ؤزغي مً حغاء جىُٟظ ال٣غاع -

 .ًسل٠ مكا٧ل ؤزغي 

ل ثخاذل الس ز:ل اسخلةل اس بعة

حٗخبر ٖملُت الازخُاع النهاجي للبضاثل اإلاخاخت لخل اإلاك٩لت مً ؤَم الخُىاث التي ًىليها اإلاضًغون حل 

خباعاث ًم٨ً إلاخسظ ال٣غاع الاؾترقاص بها مً ؤحل ازخُاع ؤًٞل  اَخمامهم، َىا٥ الٗضًض مً اإلاٗاًحر والٖا

. بضًل

:لأهميةلألاصعوبةل خحيازل املدًصل فظص .لأ

بن ازخُاع البضًل ألامثل مً ؤنٗب وؤ٣ٖض مغاخل ال٣غاعاث، وجدب٘ الهٗىبت مً ٧ىن َظٍ اإلاغخلت 

ُىب ٧ل بضًل مً البضاثل  ا مً مخسظ ال٣غاع إلحغاء اإلاىاػهت والخ٣ُُم الض٤ُ٢ إلاؼاًا ٖو جخُلب مجهىصا ٨ٍٞغ

خباع، ؤما الخ٣ُٗض  اإلاخٗضصة اإلا٣ترخت، بياٞت بلى ؤجها جخإزغ بٗىامل واٖخباعاث مخٗضصة ًجب ؤزظَا بٗحن الٖا

                                                           
ش لليكغ،  1 ت، صاع اإلاٍغ . 98، م1990 ؾغوع ٖبض الٗلي ببغاَُم، هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع
، م 2 . 322 ؤخمض مدمض اإلاهغي، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ٞحرح٘ بلى ؤن ٖملُت الازخُاع بحن البضاثل جخم اؾدىاصا بلى مٗلىماث مدكاب٨ت وجدذ يِٛ جإزغاث مخٗضصة، 

ظا مٗىاٍ ؤن  ا، َو َغ وبظل٪ وحب ٖلى مخسظ ال٣غاع الىٓغ بلى البضًل ٖلى ؤهه خهُلت ازخُاعاث ؾاب٣ت جم ج٣ٍغ

. 1َظٍ البضًل ؾب٣خه ٢غاعاث وؾخلُه ٢غاعاث ؤزغي 

:لل اعاًيرلألاالاعحملاز تل اتيلثدكملعمليةل خحيازل املدًصل فظص .لب

ت مٗاًحر واٖخباعاث ًم٨ً إلاخسظ ال٣غاع  ت والخُب٣ُاث الٗملُت ًٖ مجمٖى ٦كٟذ الضعاؾاث الىٍٓغ

ا للبضًل ألامثل مً البضاثل اإلاُغوخت ؤَمها : الاؾترقاص بها وازخُاَع

 :دزجةل اخاػسةل احوكعةلمًل خحيازل املدًص -

ظا ًخُلب مً مخسظ ال٣غاع  ت صعحت اخخما٫ ٖض جد٤ُ٣ البضًل لألَضاٝ اإلاغحىة مً جُب٣ُه َو ؤي مٗٞغ

 ؤن ال٣غاع Druker"اإلاىاػهت بحن اإلاساَغ الىاحمت ًٖ بجبإ البضًل واإلا٩اؾب ؤو الٟىاثض التي ًد٣٣ها خؿب 

". الٟٗا٫ َى الظي ًخم اجساطٍ ٖلى ؤؾاؽ مساَغة مدؿىبت ولِـ ٖلى ؤؾاؽ مساَغة َاجكت

 :الاكحفادلفيل لجهدلألا اىللات -

. ٌٗني ؤن ًسخاع البضًل الظي ٌُٗي ؤًٞل الىخاثج بإ٢ل ج٩لٟت وحهض مم٨ً

 :إلامكاهياتلألا او زدل احاخة -

ا ًب٣ى البضًل بضون ٢ُمت، وؤَم اإلاىاعص الالػمت هي اإلاىاعص  َغ خباع وصون جٞى البض مً ؤزظَا بٗحن الٖا

غ اإلاىاعص اإلاالُت واإلااصًت واؾخٛاللها  ت بياٞت بلى ٢ضعة و٦ٟاءة اإلاغئوؾحن ٖلى ألاصاء، ًًاٝ بلى َظا جٞى البكٍغ

لُه ًيبغي جًُٟل البضًل الظي ًد٤٣ الاؾخٛال٫ ألامثل للمىاعص . اؾخٛالال ؤمثال ٖو

:ل اوطائصل اتيلجظاعدلمحخرل الس زلعلىل خحيازل املدًصل مثص -

َىا٥ بٌٗ الىؾاثل التي ًم٨ً إلاخسظ ال٣غاع الاؾخٗاهت بها في ٖملُت اإلا٣اعهت واإلاٟايلت بحن البضاثل 

:  اإلاخاخت وجدضًض ألامثل منها وجخمثل ُٞما ًلي

 ُت خباعاث ومٗاًحر مىيٖى ٣ا اٖل  .ؤن جخم ٖملُت اإلاٟايلت بحن البضاثل وازخُاع البضًل ألامثل ٞو

 الاؾخٗاهت والاؾترقاص بأعاء الخبراء واإلاسخهحن مً صازل اإلااؾؿت وزاعحها. 

  خباعاث ب البضاثل اإلا٣ترخت للخل ألن الترجِب ٌؿاٖض ٖلى جٟهم مضي جإزحر الٗىامل والٖا جغجِب وجبٍى

 .الضازلُت والخاعحُت ٖلى ازخُاع البضًل ألامثل

 ُىبه  .بزًإ ٧ل واخض مً البضاثل اإلاُغوخت لالزخباع للخإ٦ض مً مؼاًاٍ ٖو

                                                           
1  Jean Cloud le Roch, maitrise de l’informatique par le décision, Paris, 1997, P98. 
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للثددًدل اىحائج: اسخلةل لخامظة-6

في َظٍ الخُىة ًجب ٢ُاؽ مضي الخ٣ضم في جىُٟظ ال٣غاع مً خُث الى٢ذ واإلاىاعص ألازغي وآلازاع 

ىض ال٣ُاؽ جخم م٣اعهت الىخاثج بالجضو٫ الؼمني . اإلاترجبت ٖلى ال٣غاع مضي التزام بالجضو٫ الؼمني اإلاٗض للخىُٟظ ٖو

ت للخىُٟظ وبطا ٧ان ال٣غاع ال ٌؿاَم في خل اإلاك٩لت جغاح٘ زُىاث اجساط ال٣غاع الؿاب٣ت  ؤو الخُت اإلاىيٖى

ت مضي حضوي ال٣غاع، ولخد٤ُ٣ طل٪ ًدخاج . مباقغ وهي ازخُاع البضًل وويٗه مىي٘ الخىُٟظ ظا ٧له إلاٗٞغ َو

:  اإلاضًغ ؤن ٌٗٝغ ما ًلي

َل خ٤٣ ال٣غاع ألاَضاٝ اإلاخىزاة له؟ 

بن لم ًخد٤٣ طل٪، ٞما هي ألاؾباب التي خالذ صون طل٪؟ 

. زُإ في حصخُو وجدلُل اإلاك٩لت

. زُإ في ازخحر الخل البضًل

. اهدغاٝ في الخىُٟظ

. 1ي٠ٗ ٢ضعاث الجهاػ الخىُٟظي ٖلى جىُٟظ ال٣غاعاث

  الس ز  ثخاذ مس خص :2-2  اشكص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؿاث، الضًً حما٫ : افدز  . 26 م ، 2003 الجؼاثغ، الهىمه، صاع ، الس ز  ثخاذ ألاعملية إلاد زة لَٗى

                                                           
ت، مغح٘ ؾاب٤، م م  1 . 73، 72 باؾم الخهحري، مهاعاث بصاٍع
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 اعو مصل اإرسةلفيلصىعل الس زل:ل اؼللل اثااح

م مً حٗضص ال٣غاعاث التي ٢ض ًخسظَا مخسظ ال٣غاع في الُىم الىاخض بال ؤهه َىا٥ ٖىامل جازغ ؤو  بالٚغ

ض مً نٗىبت و٧لٟت جل٪ الٗملُت، وبطا ما جضازلذ َظٍ الٗىامل ٢ض جاصي بلى ٢غاعاث زاَئت ؤو ٚحر  جٍؼ

عقُضة، ومهما ٧ان ال٣غاع بؿُُا ؤو م٣ٗضا ٞهى ٌؿخلؼم مً ؤلاصاعة الخ٨ٟحر في ٖضص مً الٗىامل اإلاسخلٟت الخإزحر 

، وبًٗها آلازغ ؾلى٧ي (زاعج الخىُٓم)وؤزغي زاعحُت  (ؤي صازل الخىُٓم)ٖلى ال٣غاع، بًٗها ٖىامل صازلُت 

. ؤو بوؿاوي، باإلياٞت بلى ٖىامل ٦مُت ؤزغي جغجبِ بالخ٩لٟت والٗىاثض اإلاخى٢ٗت

 اعو مصل لخازجيةل:لأألاال

وجخمثل َظٍ الٗىامل في الًٍٛى الخاعحُت ال٣اصمت مً البِئت اإلادُُت والتي حٗمل في وؾُها 

: 1اإلااؾؿت والتي جسً٘ َظٍ ألاًغة لؿُُغتها، وجخمثل َظٍ الٗىامل ُٞما ًلي

 ٘الٓغوٝ الا٢خهاصًت، الؿُاؾُت واإلاالُت الؿاثضة في اإلاجخم. 

 الخُىعاث الخ٣ىُت والخ٨ىىلىحُت وال٣اٖضة الخدخُت التي ج٣ىم ٖليها ألاوكُت الا٢خهاصًت. 

 الٓغوٝ ؤلاهخاحُت ال٣ُاُٖت مثل اإلاىاٞؿحن، اإلاغوصًً واإلاؿتهل٨حن. 

  ٗاث وال٣ىاهحن الخ٩ىمُت والغؤي الٗىامل الخىُٓمُت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت مثل الى٣اباث، الدكَغ

 .الٗام والؿُاؾاث الٗامت للضو٫ 

  صعحت اإلاىاٞؿت التي جىاحه اإلااؾؿت في الؿى١. 

 اإلاجخم٘ وما ًخًمىه مً حمُٗاث مضهُت ياُٚت ٖلى ٢غاعاث اإلاؿاولحن .

ا ٖلى مخسظ ال٣غاع في  مىما ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن مهما حٗضصث الًٍٛى الخاعحُت وجباًيذ ٞةجها جتر٥ ؤزَغ ٖو

. اإلااؾؿت، الص يء الظي ًدخم لُه البدث ًٖ ٦ُُٟت الخٗامل مٗها باؾخٛال٫ ؤلاًجابي منها ومداولت ٖالج

:ل2(عو مصلد خلية)عو مصل امليئةل اد خلية:لراهيا

: وجخمثل في الٗىامل الخىُٓمُت وزهاثو اإلااؾؿت، وهي ٖىامل ٦ثحرة هظ٦غ منها

 ٖضم وحىص هٓام اإلاٗلىماث صازل اإلااؾؿت ٣ًُض مخسظ ال٣غاع بك٩ل حُض. 

 ٖضم ويىح صعحت الٗال٢اث الخىُٓمُت بحن ألاٞغاص وؤلاصاعاث وألا٢ؿام. 

 ت وحجم اإلااؾؿت  .صعحت اإلاغ٦ٍؼ

 صعحت ويىح ألاَضاٝ ألاؾاؾُت للماؾؿت. 

 ت والٟىُت للماؾؿت  .مضي جىاٞغ اإلاىعص اإلاالُت والبكٍغ

                                                           
، م 1 . 36 ٦ؿغ ههغ مىهىع، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 2 ت، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ت ال٣غاعاث ؤلاصاٍع . 35 ٧اؾغ هانغ اإلاىهىع، هٍٓغ
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  ت ؤزغي اث بصاٍع . ال٣غاعاث التي جهضع ًٖ مؿخٍى

عو مصلشخفيةلألاهلظيةل:لرااثا

ه ومؿاٖضًه  ظٍ الٗىامل حكمل ٧ل مً له ٖال٢ت باجساط ال٣غاع ابخضاءا باإلاضًغ مخسظ ال٣غاع ومؿدكاٍع َو

. الظًً ٌكاع٧ىهه في طل٪

ظٍ الٗىامل جدكٗب ٞمنها ما ًخٗل٤ ببىاٖث صازلُت للصخو، ومنها ما ًخٗل٤ : ٖىامل هٟؿُت - َو

باإلادُِ الىٟؿاوي اإلاخهل به وؤزٍغ في ٖملُت اجساط ال٣غاع زانت في مغخلت ازخُاع البضًل ألامثل مً 

 .البضاثل اإلاخاخت

ىا٥ ال٨ثحر منها التي جازغ في ٖملُت اجساط : ٖىامل شخهُت - جخٗل٤ بصخهُت مخسظ ال٣غاع و٢ضعاجه َو

ال٣غاعاث، وال٣غاع ٌٗخمض ٖلى ٦ثحر مً اإلامحزاث الٟغصًت والصخهُت لٟغص التي جُىعث مٗه ٢بل 

بهم، بن الؿلى٥ الصخص ي ًازغ جإزحرا  لُه حك٩ل ٖملُاث ازخُاع ألاٞغاص وجضٍع ونىله بلى اإلااؾؿت، ٖو

ل.مباقغا في ٦ٟاًت اجساط ال٣غاع

عو مصلأخسىل:لز بعا

م مً ؤَمُت الٟترة الؼمىُت التي حؿخٛغ١ في نىاٖت ال٣غاع، بال ؤن جى٢ُذ : ثوكيدل ثخاذل الس ز .1 ٞبالٚغ

ه
ّ
دل مدل  .1بنضاٍع وبزغاحه ال ٣ًل ؤَمي ٖىه، زهىنا بن ٧ان ال٣غاع ًلغي ٢غاعا ؾاب٣ا له ٍو

٩ٞلما اػصاصث ؤَمُت ال٣غاع اػصاصث يغوعة حم٘ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت ٖىه، وجخٗل٤ : ثأريرلأهميةل الس ز .2

ألاَمُت اليؿبُت ل٩ل ٢غاع بٗضص ألاٞغاص الظًً ًخإزغون به، صعحت الخإزحر، و٦ظا ٧لٟت ال٣غاع والٗاثض 

خُث جؼصاص ؤَمُت ال٣غاع ٧لما ٧اهذ الخ٩ال٠ُ الىاقئت ٖىه ؤ٢ل ؤو الٗاثض اإلاخى٢٘ الخهى٫ ٖلُه 

 .2هدُجت َظا ال٣غاع مغجٟ٘

م ؤن اإلاضًغ في الٛالب َى :  اشازكةلفيل ثخاذل الس ز ت .3 بن ناو٘ ال٣غاع ال ٩ًىن بالًغوعة مىٟظٍ، ٞٚغ

مً ًخسظ ال٣غاع بال بن َظا ال٣غاع ٌٗخبر هخاج حهض مكتر٦ت للمغئوؾحن واإلاٗاوهحن و٦ثحر مً اإلاسخهحن 

٤ ؤلاهٟغاص في نى٘  ؤزىاء مغاخل ٖملُت نى٘ ال٣غاع، واإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاع ٢ض ج٩ىن بما ًٖ ٍَغ

ً بهى٘ ال٣غاع واجساطٍ ٌ آلازٍغ  .3ال٣غاع ؤو بخٍٟى

 

 

 
                                                           

، م 1 . 65 مغاص زالص ي، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 2 . 39 ٧اؾغ ههغ مىهىع، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 3  .66-65 مغص زالص ي، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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لعالكةل احدكيمل اد خليلبترشيدل الس ز:لاملدحل اس بعا

ل رسل احدكيمل اد خليلعلىلطيرلعمليةل ثخاذل الس ز:ل اؼللل ألاول

ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الضازلي مهما في بصاعة اإلااؾؿت خُث اٖخماص ؤلاصاعة في ٖملُت الخسُُِ واجساط 

 .ال٣غاعاث الخالُت واإلاؿخ٣بلُت والغ٢ابت ٖلى الخض٤ُ٢ ًجٗل مً ٖمل اإلاض٤٢ خاٞؼا لل٣ُام بمهامه

وجخمثل ال٣ُمت اإلاًاٞت لٗملُت الخض٤ُ٢ الضازلي في مؿاٖضة مؿخسضم اإلاٗلىماث ٖلى اجساط ٢غع ج٣ُُم 

غ ٖملُت الخض٤ُ٢ ى ج٣ٍغ ُت اإلاٗلىماث التي ًخًمنها اإلاىخج النهاجي للمض٤٢ ؤال َو  .حىصة وهٖى

ض مً الُلب ٖلى اإلاىخج النهاجي لٗملُت الخض٤ُ٢، ما ًىاحهه مؿخسضم جل٪ البُاهاث مً نٗىبت  ومما ًٍؼ

خماص ٖليها وطل٪ هٓغا لخىاٞغ اإلاٗلىماث الخالُت  :1ٞخ٣ُُم حىصة اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت بلُه وصعحت الٖا

غاٝ اإلاٗىُت، ٞٗىضما ٌكٗغ مؿخسضم اإلاٗلىماث ؤن َىا٥ حٗاعيا ٞٗلُا ؤو  - جًاعب اإلاهالر بحن ألَا

مدخمال بحن مهلخخه ومهلخت مً ٣ًىم بةٖضاص اإلاٗلىماث، ٞةهه ؾُهغ ٖلى يغوعة بحغاء ج٣ُُم 

 .ص٤ُ٢ لهظٍ اإلاٗلىماث وزانت مً َٝغ شخو مؿخ٣ل ومخسهو

اصة ؤَمُت اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت ٖىض اجساط ال٣غاعاث  - ألاَمُت اليؿبُت للمٗلىماث مدل الضعاؾت، ٍٞؼ

خماص ٖليها ٢بل اجساط ؤًت ٢غاعاث  ججٗل مً ألاَمُت بم٩ان الخد٤٣ مً مضي حىصتها وصعحت الٖا

 .حٗخمض ٖليها

اث اإلاغجبُت، ٢ض ًجٗل مؿخسضم اإلاٗلىماث ٚحر ٢اصع ٖلى  - نٗىبت اإلاٗلىماث اإلاٗضة وح٣ُٗض اإلاىيٖى

 .اؾدُٗابها، واعجٟإ خضور ؤزُاء ٚحر مٗخمضة ًهٗب ٖلى مؿخسضم اإلاٗلىماث ا٦دكاٞها

 .الٟهل بحن مؿخسضم اإلاٗلىماث وبحن مً ٣ًىم بةٖضاص َظٍ اإلاٗلىماث -

ٓهغ صوع الخض٤ُ٢ الضازلي وآزاٍع ٖلى ؾلى٥ مؿخسضمي اإلاٗلىماث في اجساط ٢غاعاتهم مً زال٫  :2ٍو

  ٤ جؼوٍضَم باإلاٗلىماث ال٩اُٞت وبالخالي جد٤ُ٣ م٣ضاع ٖضم الخإ٦ض لضي مؿخسضمي اإلاٗلىماث ًٖ ٍَغ

 .ججىبهم مساَغ اجساط ال٣غاعاث

  غ ٌؿخلؼم اجساط ٢غاع مٗحن، وطل٪ مً زال٫ اإلاٗلىماث طاث ال٣ُمت التي ًدهلىن ٖليها مً ج٣ٍغ

 .الخض٤ُ٢ والتي جغجبِ بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت

 ىب ٞيها  .٩ًىن باٖثا وصاٞٗا الجساط مى٠٢ مىاؾب ًاصي بلى ججىب الىخاثج ٚحر اإلاٚغ

 3ٌؿاٖض في وي٘ ال٣غاعاث الؿلُمت 

                                                           
، الُبٗت الثاهُت، م  1  .ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م  2  .41ؤخمض خلمي حمٗت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، الُبٗت الثاهُت، م  3  ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ل لخدماتلألا اعلوماتل اتيلًوفسهال احدكيمل اد خلي:ل اؼللل اثاوي

ت الىاحب جُب٣ُها مً ؤحل الخٟاّ ٖلى خؿً  بما ؤن الخض٤ُ٢ الضازلي ٌٗخبر مً ؤلاحغاءاث الًغوٍع

ٟحن واإلاضعاء  ؾحر الٗمل خؿب ألاَضاٝ اإلاغحىة ويمً الخضوص ال٣اهىهُت ومً ؤحل الخإ٦ض مً ؤن اإلاْى

 .٣ًىمىن بىاحباتهم يمً الخضوص اإلاؿمىح بها و٦ما ًملُه الىٓام الضازلي للماؾؿت َظا مً هاخُت

ومً هاخُت ؤزغي ٞةن بحغاء جض٤ُ٢ الٗملُاث ٌٗخبر ٦سُىة ؤولُت ًجب بجباٖها مً ٢بل اإلااؾؿاث 

والكغ٧اث اإلالؼمت بةحغاء جض٤ُ٢ لخؿاباتها ٢بل ونى٫ اإلاض٣٢حن الخاعحُحن، طل٪ ٧ىن ٖملُت الخض٤ُ٢ ؾٝى 

حؿاٖض ٖلى ٦ك٠ ؤي ٢هىع في هٓام الغ٢ابت الضازلي ؤو ؤي مكا٧ل مداؾبُت ٢ض حٗثر ٖملُت الخض٤ُ٢ 

ومً بحن الخضماث التي ٣ًضمها . الخاعجي ؤو جمى٘ اإلاض٤٢ الخاعجي مً مىذ اإلااؾؿت عاًا مؿاهضا لبُاهاتها اإلاالُت

 .1الخض٤ُ٢ الضازلي للصاعة

م مؿخ٣ل لٟاٖلُت و٦ٟاًت : خدمةل احأكيدل اوطوعي .1 حر ج٣ٍى في ٞدو مىيىعي لألصلت بٟغى جٞى

ملُاث الخ٩ىمت باإلصاعة  .بصاعة اإلاساَغ وألاهٓمت الغ٢ابُت ٖو

وهي ٖملُاث اإلاكىعة التي ج٣ضم لىخضاث جىُٓمُت صازل اإلااؾؿت ؤو زاعحها، :  لخدماتلالاطخشازية .2

وجدضص َبُٗت هُا١ َظٍ الٗملُاث باالجٟا١ م٘ جل٪ الكغ٧اث، والهضٝ منها بياٞت ٢ُمت للىخضة 

 .وخؿحن ٖملُاتها

 :وباإلياٞت لهاجحن الخضمخحن َىا٥ زضماث ؤزغي ٣ًضمها الخض٤ُ٢ الضازلي وهي

 جؼوٍض ؤلاصاعة بالخىحيهاث والىهاثذ اإلاخٗل٣ت باألصاء والىٓام الضازلي. 

 ج٣ُُم ما بطا ٧اهذ ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت جخ٤ٟ م٘ ؾُاؾاث اإلااؾؿت. 

 ت ًخم بجباٖها وجُب٣ُها في اإلااؾؿت  .ج٣ُُم ما بطا ٧اهذ الؿُاؾاث اإلاىيٖى

ول٣ض خضصث مٗاًحر ألاصاء اإلانهي للخض٤ُ٢ الضازلي الهاصعة ًٖ مٗهض الخمض٣٢حن الضازلُحن في الىالًاث 

٨ُت، َضٝ الخض٤ُ٢ الضازلي الغثِس ي ًخمثل في مؿاٖضة حمُ٘ ؤًٖاء اإلااؾؿت ٖلى جإصًت  اإلاخدضة ألامٍغ

مؿاولُاتهم بٟٗالُت، وطل٪ مً زال٫ جؼوٍضَم بالخدلُالث والخىنُاث واإلاٗلىماث التي تهم ألاوكُت التي ًخم 

 :مغاحٗتها، َظا باإلياٞت بلى ما ًلي

  حر اصة ٢ُمت اإلاىٓمت وجدؿحن ٖملُاتها مً زال٫ مكاع٦ت ؤلاصاعة في جسُُِ ؤلاؾتراجُجُت وجٞى ٍػ

 .اإلاٗلىماث التي حؿاٖضَا في جىُٟظ ؤلاؾتراجُجُاث

 م وجدؿحن ٞاٖلُت بصاعة اإلاساَغ  .ج٣ٍى

                                                           
ُت"بٛضوص عايُت، نباًخي هىا٫، مضازلت بٗىىان   1 بصاعة اإلاساَغ : ، اإلالخ٣ى الضولي خى٫ "صوع الخض٤ُ٢ الضازلي في جُٟٗل بصاعة اإلاساَغ اإلاهٞغ

غة، ًىمي  .4، م2012 صٌؿمبر 13، 12: واو٩ٗاؾاتها ٖلى ا٢خهاصًاث صو٫ الٗالم، حامٗت ؤ٦لي مدمض ؤولخاج، البٍى
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 م وجدؿحن ٞاٖلُت الغ٢ابت  .ج٣ٍى

 م وجدؿحن ٞاٖلُت ٖملُاث جىحُه ؤوكُت اإلااؾؿت ومغا٢بتها  .ج٣ٍى

ل افعوباتل اتيلًو جههال ادكمل اد خليلفيلعمليةلثسشيدل الس ز:ل اؼللل اثااح

ت  اث ؤلاصاٍع جلٗب اإلاغاحٗت الضازلي صوعا َاما في ٖملُت اجساط ال٣غاع في اإلااؾؿت وفي حمُ٘ اإلاؿخٍى

م مً ؤلاحغاءاث الٗاصًت والؿلُمت للمغاحٗت الضازلُت،  اإلاسخلٟت بال ؤن الضوع ٢ض ٩ًىن مدضوص ؤو مىٗضما بالٚغ

لى يىء الٗىام اإلاازغة ٖلى ٖملُت اجساط ال٣غاع والتي ٢ض جُغ٢ً بليها ؾاب٣ا، ًم٨ً ؤن ه٠٣ ٖلى ٖضة  ٖو

 .ٖىاث٤ جازغ ٖلى صوع اإلاغاحٗت الضازلُت في ٖملُت اجساط ال٣غاع

ل: اسكصيةل اشدًدةلألاعدمل احلويع -1

 الظي ٣ًىم اإلاضًغ ُٞه باجساط ٢غاعاجه صون – الٟغصي –هسو بالظ٦غ َىا الىمِ ؤلاصاعي ألاوجى٢غاَي 

خضعج َظا الىمِ ألاوجى٢غاَي في قضجه بحن ه٣ُخحن جمثل بخضاَما  ت ألازغي، ٍو اث ؤلاصاٍع الغحٕى بلى اإلاؿخٍى

الؿلى٥ ألاوجى٢غاَي اإلادؿلِ ؤو اإلاخد٨م وجمثل الى٣ُت الثاهُت الؿلى٥ ألاوجى٢غاَي اإلاخٗامل ؤو اللب٤، ٦ما 

ى الؿلى٥ ألاوجى٢غاَي  ًخىؾِ َظًً الى٣ُخحن ؾلى٥ ٩ًاص ٩ًىن وؾُا في قضجه بحن الىمُحن الؿاب٣حن َو

ذ ؤهىإ الىمِ ألاوجى٢غاَي ٣ٞض بُيذ الضعاؾاث الٗلمُت ؤن مخسظي ال٣غاع في ْل َظا  الهالر، ومهما جٟٖغ

ٌ الازخهاناث والهالخُاث لل٣ُاصاث في اله٠ الثاوي  بت في جٍٟى الىمِ جخىلض لضحهم خالت مً ٖضم الٚغ

لى بلى ألاؾٟل، وهي ٚحر ٢ابلت  مً الؿلم ؤلاصاعي، ٦ما جخمحز ال٣غاعاث في َظا الىمِ بإجها جخإوى مً ألٖا

٩ىن ٖمل اإلاغاحٗت الضازلُت في ْل َظا ألاؾلىب م٣خهغ ٖلى الخإ٦ض مً الؿحر الٗاصي لليكاٍ  للمىا٢كت، ٍو

ت، وال ًم٨ً للمغاحٗت الضازلُت الًُٗ في ال٣غاعاث اإلاخسظة وال ج٣ُُمها باإلياٞت  اث ؤلاصاٍع في حمُ٘ اإلاؿخٍى

غ اإلاسخلٟت، خُث ًامً اإلاؿحرون في ْل َظا الىمِ بالضوع  بلى ؤهه ال ًخم ألازظ بإي ا٢تراح جبضًه في الخ٣اٍع

الخ٣لُضي للمغاحٗت الضازلُت والخمثل في اإلاهاص٢ت ٖلى ما َى ْاَغ في ال٣ىاثم اإلاالُت صون الخضزل في قاون 

 .1حؿُحر وما قابهها

٦ما ًجضع بالظ٦غ ؤًًا ؤن الىمِ ال٣ُاصي الضًم٣غاَي ال ٌك٩ل صاثما البِئت اإلاثلى التي حؿمذ للخض٤ُ٢ 

ظا ما ؤزبخه الباخثان  جىع "الضازلي بالخضزل في ٖملُت اجساط ال٣غاع، َو ت " جاهباوم وما٦جٍغ مً زال٫ مجمٖى

ت مً الىماطج هظ٦غ  مً الضعاؾاث خى٫ صعحت اإلاكاع٦ت في ْل الىمِ الضًم٣غاَي خُث جىنال بلى مجمٖى

 :منها

 

 

                                                           
ت والخُب٤ُ، صاع الث٣اٞت، ٖمان، . ص 1 ت بحن الىٍٓغ  .109، م2006هىاٝ ٦ىٗان، اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع
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ل: اىموذجل ألاول -1

ل: اظغوغل اد خلية

 : جيكإ الًٍٛى الضازلُت في اإلااؾؿت ؤو صازلها، وهي مىدكغة ؤ٦ثر في بلضان الٗالم الثالث وهجض منها

ل:طغوغل اسؤطاء -لأ

بن اإلاضًغ الظي ال ٌٗٝغ خضوص ؾلُخه ؤو ال ًسى٫ الؿلُت ال٩اُٞت مً عئؾاثه، ٚالبا ما ًذجم ًٖ 

ض  ىا٥ ٖضة ؤؾباب جضٖى اإلاضًغ مخسظ ال٣غاع الالتزام بؿلُت عثِؿه، ٞمً حهت ًٍغ اجساط ال٣غاعاث الخاؾمت، َو

اإلاضًغ بن ًًمً الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت عثِؿه ٖلى ٢غاعاجه ومً حهت ؤزغي ٞةن الغثِـ ٖاصة ما ٌؿخٛل 

ا زم ٞغيها ٖلى اإلاضًغ بك٩ل ؤو بأزغ، ًًاٝ بلى طل٪ ؤن  َغ ؾلُخه الىاؾ٘ وزبرجه ال٨بحرة ال٢تراح خلى٫ وجبًر

ٌ ؾلُتهم إلاغئوؾهم  .1بٌٗ الغئؾاء ال ًمُلىن لخٍٟى

ل:طغوغل احىظيماتلغيرل اسطمية -لب

ُالب مً مغئوؾُه اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث في جل٪  َى همىطج اإلاضًغ الظي ًً٘ خضوصا مُٗىت ٍو

 .الخضوص ٣ِٞ

ل: اىموذجل اثاوي

دُذ إلاغئوؾُه ٞغنت – وع٢ت ٖمل –٣ًىم اإلاضًغ بخ٣ضًم مكغوٕ ٢غاع   ٢ابلت للخٗضًل ؤو ختى ؤلالٛاء، ٍو

 آلاعائهم وعصوص ٞٗلهم خى٫ َظا ال٣غاع ٢بل ؤن ًهبذ – اإلاضًغ –اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاع مً زال٫ اؾخُإل 

 .جهاثُا

دضص صوع اإلاغاحٗت الضازلُت في  هالخٔ ؤن الىمىطححن الؿاب٣حن ًمثالن همِ صًم٣غاَي ق٨لي ٣ًُض ٍو

 .ٖملُت اجساط ال٣غاع

ل:طغوغل ادًسيً -2

مً زال٫ جىاولىا للٗىامل اإلاازغة في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث، عؤًىا ٠ُ٦ ًخإزغ مخسظ ال٣غاع بٗىامل 

 ً ومخٛحراث هابٗت مً البِئت الضازلُت والخاعحُت للماؾؿت، و٢ض ؤزبدذ بٌٗ الضعاؾاث الخُب٣ُُت ؤن اإلاضًٍغ

ها، وكاَها ؤو حجمها، ًخٗغيىن لًٍٛى ٖضًضة جازغ بك٩ل ؤو بإزغ ٖلى  في اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت ؤًا ٧ان هٖى

مغصوصًتهم في اإلاخُلباث بال ؤن مؿاَمتها في ٖلمُت اجساط ال٣غاعاث جدذ َظٍ الٓغوٝ ؾٝى ج٩ىن مدضوصة ؤو 

م٨ً ج٣ؿُم َظٍ الًٍٛى بلى  :ختى مىٗضمت، ٍو

                                                           
، م. ص  1  .113هىاٝ ٦ىٗان، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 .الًٍٛى الضازلُت -

 .الًٍٛى الخاعحُت -

ل: اظغوػاتل اد خلية

 : جيكإ الًٍٛى الضازلُت في اإلااؾؿت ؤو صازلها، وهي مىدكغة ؤ٦ثر في بلضان الٗالم الثالث وهجض منها

ل:طغوغل اسؤطاء -لأ

بن اإلاضًغ الظي ال ٌٗٝغ خضوص ؾلُخه ؤو ال ًسى٫ الؿلُت ال٩اُٞت مً عئؾاثه، ٚالبا ما ًذجم ًٖ 

ض  ىا٥ ٖضة ؤؾباب جضٖى اإلاضًغ مخسظ ال٣غاع لاللتزام بؿلُت عثِؿه، ٞمً حهت ًٍغ اجساط ال٣غاعاث الخاؾمت، َو

اإلاضًغ بن ًًمً الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت عثِؿه ٖلى ٢غاعاٍ ون حهت ؤزغي ٞةن الغثِـ ٖاصة ما ٌؿخٛل ؾلُخه 

ا زم ٞغيها ٖلى اإلاضًغ بك٩ل ؤو بأزغ، ًًاٝ بلى طل٪ ؤن بٌٗ  َغ الىاؾٗت وزبرجه ال٨بحرة ال٢تراح خلى٫ وجبًر

ٌ ؾلُتهم إلاغئوؾيهم  .1الغئؾاء ال ًمُلىن لخٍٟى

ل:طغوغل احىظيماتلغيرل اسطمية -لب

٢ض جىحض في اإلااؾؿت ججمٗاث ٚحر عؾمُت حك٩ل مغا٦ؼ ٢ىي ٞٗلُت ومسخلٟت ًٖ مغا٦ؼ ال٣ىي 

ا ٖلى اإلاضًغ مخسظ ال٣غاع وجازغ في جىحُه ٢غاعاجه ؤو جدض مً ٞاٖلُتها، خُث ٦كٟه  الؿمُت، حك٩ل يَٛى

تها بلى مٗاعيت ٢غاعاث  بٌٗ الضعاؾاث ؤن ؤٚلبُت ال٣ُاصاث ٚحر الغؾمُت في اإلااؾؿاث جىحه ؤًٖاء مجمٖى

ظا ما مً قإهه ؤن ٌك٩ل ٖامل يِٛ خ٣ُ٣ي ٖلى اإلاضًغ مخسظ ال٣غاع ً ؤو ختى ٖضم جىُٟظَا، َو  .اإلاضًٍغ

ل:طغوغلد خليةلأخسىل-لج

بهه ٌٗخبر مً الًٍٛى الضازلُت ي٤ُ الى٢ذ لضي اإلاضًغ ؤو ايُغاٍع بلى اجساط ٢غاعاث ْغوٝ مُٗىت، 

خُث ال ج٩ىن َىا٥ ٞغنت ٧اُٞت للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الىاُٞت ًٖ البضاثل وصعاؾتها، ٦ما ٌٗخبر مً 

حر الؿُىلت الالػمت إلاىاحهت  الًٍٛى الضازلُت جل٪ الخانت بةم٩اهُاث اإلااؾؿت اإلاالُت ومضي ٢ضعتها ٖلى جٞى

ت ؤو مؿخلؼماث ماصًت حر ؤلام٩اهُاث الالػمت ؾىاءا ٧اهذ ٖىانغ بكٍغ ت، وجٞى  .ٖملُاتها الجاٍع

ل: اظغوغل لخازجية

جخمحز الًٍٛى الخاعحُت بإجها مٟغويت ٖلى حمُ٘ اإلااؾؿاث مهما ازخلٟذ حجمها ؤو وكاَها، خُث 

 : م الهٗب الخسلو منها ومً ألامثلت ًٖ الًٍٛى الخاعحُت هجض

 

                                                           
، م . ص  1  .113هىاٝ ٦ىٗان، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ل:طغوغل اسأيل اعام -لأ

ُه ؤن ًخٗامل مٗه، ولظل٪ ٞةن ال٣غاع  جٟغى يٍٛى الغؤي الٗام ٖل اإلاضًغ ٧ىهه ٖىيا في اإلاجخم٘ ٖو

الظي ٩ًىن ٞٗاال في و٢ذ ؤو في مى٣ُت مُٗىت ٢ض ال ٩ًىن ٞٗال في و٢ذ ؤو في مى٣ُت ؤزغي، ٣ٞض حٗاعى مثال 

بٌٗ ٞئاث الغؤي الٗام ٢غاعاث ٢ض حٗىص ٖليها باأليغاع ولى ٧اهذ َظٍ ألايغاع بؿُُت ؤو ٚحر مباقغة، مثل 

٘ ؤؾٗاع بٌٗ الؿل٘ ؤو الخضماث  .ال٣غاعاث الخانت بٞغ

ل: اظغوغلالاكحفادًة -لب

جخمثل الًٍٛى الا٢خهاصًت في خاالث الخطخم والاه٨ماف ؤو الخٛحر في وؿب الٟىاثض، الخظبظب في 

ا مً الٗىامل التي جازغ جإزحرا مباقغا ٖلى ٢ضعة  حَر ؤؾٗاع الٗمالث وخاالث الٗغى والُلب اإلاسخلٟت ٚو

 .اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ٦ما جى٨ٗـ ؤزاعا ٖلى ال٣غاعاث ٞخدض مً ٞاٖلُتها

ل:طغوغل اعالكاتلالاجحماعيةلألا اشخفيةلالمدًسلخازجلهؼاقل اعمص-لج

ؤوضخذ الضعاؾاث الخُب٣ُُت ؤن الٗال٢اث الصخهُت للمضًغ زاعج هُا١ الٗمل جلٗب صوعا باعػا في 

اث التي جبرػ بك٩ل  جىحُه ٢غاعاجه، وزانت في الضو٫ الىامُت خُث حك٩ل َظٍ الٗال٢اث حملت مً الًَٛى

اث٠ قاٚغة، بحغاء خغ٦ت التر٢ُاث ؤو الخى٣الث، الخٗا٢ض ٖلى ؤلاوكاءاث ؤو  الن ًٖ ْو واضر ٖىض ؤلٖا

اث مً ؤشخام ٌؿخمضون الخ٤ مً مغا٦ؼ عؾمُت ؤو مً  ا، ٖاصة ما ج٩ىن َظٍ الًَٛى حَر الخىعٍضاث ٚو

 .َُئاث لها َاب٘ زام ٧الى٣اباث اإلاهىُت واإلاالُت، الهُئاث الضًيُت ؤو الخىُٓماث الخؼبُت
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ل:لخاثمةل الفص

حٗخبر ٖملُت اجساط ال٣غاع مً ؤَم ؤوكُت اإلااؾؿت ألجها ه٣ُت البضء باليؿبت لجمُ٘ ألاوكُت ألازغي 

، ألن الغ٦حزة ألاؾاؾُت لىجاح حؿُحر وبصاعة اإلااؾؿت َى اجساط (البِئت الخاعحُت)صازل اإلااؾؿاث وزاعحها 

اث ؾىاء مً صازل ؤو زاعج  ال٣غاع اإلاىاؾب في الى٢ذ اإلاىاؾب، وبما ؤن مخسظ ال٣غاع ًخٗغى بلى الًَٛى

ٖماله،خُث ‘اإلااؾؿت في اجساط ٢غاعاجه مً َىا ْهغ صوع اإلاض٤٢ الضازلي في مؿاٖضة مخسظ ال٣غاع في ؤصاء ا

ٌؿاٖض الخض٤ُ٢ الضازلي في بًجاص الثٛغاث وا٢تراح الخلى٫ اإلام٨ىت، ٦ما ٌؿاٖض ٖلى جىُٟظ ال٣غاعاث اإلاخسظة 

بما ًًمً ٞٗالُت و٦ٟاءة لهظٍ ال٣غاعاث، َظا ألامغ الظي حٗل الخض٤ُ٢ الضازلي ؤصاة مؿاٖضة ٖلى صٖم 

غث اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت  وجُٟٗل ٢غاعاتها، ؤي وحىص ٖال٢ت َغصًت بحن الخض٤ُ٢ الضازلي واجساط ال٣غاعاث بطا جٞى

ً لهم ٌؿدكحروجهم  للخض٤ُ٢ الضازلي، ؤنبذ مخسظو ال٣غاع في اإلااؾؿت ٌٗخبرون اإلاض٣٢حن الضازلُحن مؿدكاٍع

 .با٢تراخاتهم ٖليهم باليؿبت للُغ١ وألاؾالُب واإلاىاهج والبضاثل الٟٗالت خؿب ٧ل ٢غاع

غ هٕى مً اإلاهضا٢ُت واإلاىزى٢ُت للبُاهاث واإلاٗلىماث التي ٌٗخمض ٖليها مخسظ  ٞالخض٤ُ٢ الضازلي ًٞى

 .ال٣غاع في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث

 



 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املصادر واملراجع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ملخص

لقد ثصايد الاهتمام بالتدقيق الداخلي ملا له من أثس بالغ في ثخفيض حدة ألاخطاء والاهحسافات، هظسا 

للحاجة املاطة إلدازة املؤطظات للحصىل على معلىمات صادقة وطليمة ثكىن بمثابة قاعدة أطاطية 

. الثخاذ القسازات املناطبة وثنفير العمليات إلادازية

على هرا ألاطاض، حاولنا إبساش كيفية مظاهمة وظيفة التدقيق الداخلي في عملية اثخاذ القساز، حيث 

، لنتمكن من ثحقيق أهداف الدزاطة اثحاد التعاوهيات الفالحية بمظتغاهمأخرها كدزاطة حالة مؤطظة 

واختباز صحة الفسضيات معتمدين في ذلك على املقابلة، وقد ثىصلت الدزاطة إلى أن التدقيق الداخلي 

وظيفة إدازية هامة، يقىم بها شخص أو مجمىعة من ألاشخاص على دزجة عالية من الاطتقاللية والتأهيل 

العلمي، حيث يكىهىن على دزاية من الاطتقاللية والتأهيل العلمي، حيث يكىهىن على دزاية كافية باملعايير 

التي ثفسضها عليهم مهنة التدقيق الداخلي، ليتمكنىا من مد إلادازة باملعلىمات الكاملة حىل هتائج ثقديس 

املخاطس وثقييم هظام السقابة الداخلية والحكىمة، ليتم اثخاذها كأطاض لضمان دقة ودعم عملية املفاضلة 

بين البدائل املتاحة أمام متخر القساز، وبالتالي املظاعدة في بلىغ ألاهداف املظطسة بأقل ثكلفة ممكنة وفي 

. أقصس وقت
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Résumé : 

Nous avons un intérêt accru pour l’audit interne en raison de son impact profond sur la 

réduction. 

Des erreurs et des écarts, en raison de la nécessite critiques pour la gestion des institutions pour 

obtenir de l’information honnête et son servent de base clé pour la prise de décision et la bonne mise 

en œuvre des processus administratifs. 

Sur cette base, nous avons essayé de mettre en évidence la façon dont la contribution de la 

fonction d’audit interne dans le processus de prise de décision, où l’on prend comme étude de cas 

Union coopératives agricoles, pour nous permettre d’atteindre les objectifs de l’étude et tester la 

validité des hypothèses reposant sur l’entretien et l’étude & révélé que la fonction administrative  

importante d’audit interne, réalisée par une personne ou un groupe de personnes sur un haut degré 

d’autonomie et de qualification scientifique, où ils sont des normes adéquates qui leur sont imposées 

par la profession d’audit interne qui connaît, pour pouvoir étendre la gestion des informations 

complètes sur les résultats de l’évaluation des risques Ot système d’évaluation et de contrôle interne 

de la gouvernance, à prendre comme base pour assurer l’exactitude et de soutenir le compromis entre 

les alternatives disponibles au processus des décideurs, et ainsi contribuer à la réalisation des objectifs 

soulignés coût le plus bas possible et dans les plus brefs délais. 

 

Mots clés : audite interne prise de décision, entreprise économique, rationalisation des décisions. 

 


