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لم جبخل غليا بىصائحها و ازشادتها و إلى كل ألاساجرة الرًً زافقىوي خالل املشىاز 

 .الجامعي

 .إلى كل مً ساغدوي مً قسيب أو بػيد

أكيد ال هيس ى ان أجقدم بالشكس للرًً كان لهم الفضل في جصويدها بمػلىماث 

 .امليداهيت مؤسست الربح و الخحىيل الدواجً بىقيراث

 

 

 

 



 

. 

 

اللهم أغطىا وال جحسمىا و شدها و ال جىقصىا و أكسمىا و ال تهىا و أثسها و ال جؤثس 

 .غليىا

الحمدهلل الري وفقني إلهجاش هرا الػمل املخىاضؼ، أهدي غملي هرا بأحس 

 .الػبازاث إلى التي غلى ابساط ألاوجاع ولدجني و بأًدي آلاالم زبخني

وبػيىن ألاحػاب زغخني و بصدز املشقاث حمخني  ومً كأسها  زوجني إلى مىبؼ 

 الحىان

 .أمـــــــــــــــي الغــــــــاليت حفظها هللا

إلى الري وهبني اول قلم ملكخه في طفىلتي و غلى الػلم أسسني، وغلى الري كان 

 .زفيق أجصاوي و حافظ غبدي و طيب سػدي إلى مثلي ألاغلى في الدهيا

 .أبــــــــــــي الػــــــــــــصيـــــــــــــــــــص حفظه هللا

إلى الرًً قاسمىوي السحم وغسفت مػهم لرة الػيش و كاهىا سىدي في الحياة و 

 أغمدة هجاحي

 .أخىاحي الفضلياث سترهم هللا وأخي حفظه هللا

 .و إلى  كل مً له صلت بي مً قسيب أو مً بػيد

    .و أخيرا احمد هلل الري أوػمىا بالػلم و أغصها بالسالم

 .جمعية                                                           
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عت من جىىع في أوشطتها حعددها، حعقدها و  حعسف املإطظاث الاقخصادًت جطىزاث مظخمسة و طَس

ت املظخعملت فمىالبت هره الخطىزاث  احظاع في حجمها و اهدشازها حغسافُا و ضخامت الىطائل املادًت و البشٍس

عليها باجباع  طُاطاث مظطسة بغُت الىصىى ئلى أهدافها املسطىمت لننها قد جىاحه عقباث و عىائق داخلُت في 

ظل مدُط مليء باألخطاز جخددد  فُه العملُاث املىجصة و  جنثر  املعلىماث املخدفقت مما قد ًىجم عنها 

 .اهدسافاث الدظُير املخخلفت من جىظُم، جخطُط، جىحُه، زقابت

عت مع الخسص على البقاء                ئن أي مإطظت اقخصادًت معاصسة حظعى ئلى جدقُق معدالث طَس

ت و الىصىى ئلى هرا املظعى ال بد من املخابعت الجُدة ألداء املهام و مدي لفاءة هرا ألاداء                و الاطخمساٍز

و الخدقُق من الالتزام بدىفُر  الظُاطاث املظطسة و لرا الخألد من صخت البُاهاث و دقت القىائم املالُت 

باإلطافت ئلى هره الخاحاث الداخلُت للمساحعت الخظاباث جىحد مخطلباث خازحُت من ألاطساف املخعاملت مع 

 .ئلخ...املإطظت من مظاهمين بىىك و ئدازة الظسائب، هقاباث العماى

لقد شهد املساحعت الخظاباث جطىزاث مظخمسة ئذا أن املداطبت هظام هدفه جىفير املعلىماث 

الاقخصادًت لخهىن هقطت بداًت للمساحعت الخظاباث الري ًخىلى عملُت فدص البُاهاث الخظاباث                    

و املظدىداث للخألد من صختها و جددًد دزحت الاعخماد عليها و مدي داللت القىائم املالُت، فاملساحعت  بمثابت 

العين الظاهسة على مل ما ًخعلق باملإطظت طعُا لخدقُق أهدافها و طُاطتها املخبعت ئذ ًظطلع بأهمُت بالغت 

لرا ًجب القُام و مإهالث فىُت باإلطافت ئلى امخُاشهم باالطخقاللُت ، و هرا ما هقصد به الخُاد لما ًجب أن 

س التي ًدسزونها باملصداقُت و املىطىعُت مىنها ألاطاض الري ٌعخمد من طسف مظخخدمي  جخصف الخقاٍز

 .القىائم املالُت و ذلو من أحل اجخاذ قسازاث جخصف بالسشادة و الصىاب

 .و من خالى ما طبق ًمنن طسح الدظاؤى السئِس ي

 ما دوز مساحعت الخظاباث في اجخاذ القساز داخل املإطظت الاقخصادًت ؟ -

 :الدظاؤالث الفسعُت -1

د من الخفصُل ًمنن طسح الدظاؤالث الفسعُت الخالُت  :و للمٍص

 ما مفهىم املساحعت الخظاباث ؟ وما هي أهدافها؟. 

 ما هي اهمُت مساحعت الخظاباث. 

 ما هي ألاطالُب املظخخدمت في اجخاذ القساز؟ 

 لُف ًخم ئجخاذ القساز داخل املإطظت؟ 
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 ما هي عالقت مساحعت الخظاباث باجخاذ القساز؟ 

 :الفسطُاث -2

 :و ملعالجت إلاشهالُت السئِظُت و الدظاؤالث الفسعُت الىاحمت عنها هظع الفسطُاث الخالُت

  حعمل املساحعت الخظاباث على ئعطاء هصائذ جصخُدُت ملخخري القسازاث داخل املإطظت للمساحعت و

 .لها دوز فعاى في اجخاذ القساز باملإطظت

  س في ئن عدم الاهخمام باملساحعت الخظاباث في املإطظاث الاقخصادًت ًإدي ئلى اهخفاض الخقٍس

 .الشسلت و بالخالي اهخفاض لفاءة إلادازة في ئجخاذ القساز

 ٌعخمد مخخر القساز على هخائج املساحعت الخظاباث. 

 س مساحعت الخظاباث  .ًخخر القساز بىاءا على جقاٍز

 جىحد عالقت ئًجابُت بين املساحعت الخظاباث واجخاذ القساز. 

 :أهداف الدازطت -3

 :وظعى من خالى هره الدزاطت ئلى جدقُق ألاهداف الخالُت

  وطع ئطاز هظسي الجخاذ القساز وبُان مىقعت و أهمُخه في املإطظت و ئبساش ما حظخفُد مىه هره العملُت

 .في املساحعت الخظاباث

 جبُان و حشخُص املساحعت الخظاباث في املإطظت من خُث واقع هره املساحعت. 

 

 : جسحع أهمُت الدزاطت ئلى:أهمُت الدزاطت -4

 مداولت جدقُق ئطافت علمُت من خالى الخعمق في إلاطاز الىظسي للمساحعت املداطبت :ألاهمُت العلمُت -1

 .وفعالُت ئجخاذ القساز

 . مداولت حظلُط الظىء على واقع املساحعت املداطبُت و دزحت الاطخفادة منها:ألاهمُت املُداهُت -2

 .مىهج الدزاطت -5

ٌظم إلاعخماد على  املىهج الىصفي فُما ًخص ألاحصاء املخعلقت بالجاهب العلمي لعملُت ئجخاذ القساز  وعلى 

 .املىهج الخدلُلي للمساحعت الخظاباث ، و ًخم  السبط بين املىهجين لخأطِع الدزاطت املُداهُت
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 .هُهل الدزاطت -6

ن . إلحابت عن إلاشهالُت و اخخُاز صخت الفسطُاث قمىا بخقظُم مىطىع البدث ئلى زالر فصىى  فصلين هظٍس

و فصل جطبُقي، خُث قظمىا فصل ألاوى ئلى زالر مباخث التي جطسقىا فُه ئلى ماهُت مساحعت الخظاباث، 

 .اجخاذ القساز و في ألاخير الجىاهب العملُت ملساحعت الخظاباث

أما فُما ًخص الفصل الثاوي قظم ئلى زالر مباخث أًظا و جىاولىا فُه أزس مساحعت الخظاباث في اجخاذ القساز 

زم في املبدث الثاوي جىاولىا املظاز العلمي للمساحعت الخظاباث، أما املبدث الثالث جطسقىا فُه صعىباث 

 .املساحعت الخظاباث في صىع القساز

أما فُما ًخص الفصل الثالث حاهب الخطبُقي الري ماهذ دزاطدىا املُداهُت على مظخىي املإطظت الربذ 

ل الدواحن بىقيراث  .والخدٍى

 .الدزاطاث الظابقت -7

، جخصص زمقدم عبيراث، هقاز أخمد ، دوز املساحعت الداخلُت في دعم و جفعُل القساز، مرلسة املاحظتي-1

 .2006-2005مالُت و مداطبت ملُت  العلىم الاقخصادًت وعلىم الدظُير، حامعت ألاغىاط 

جطسقذ هره الدزاطت ئلى أن املساحعت حظاعد في اًجاد الثغساث و اقتراخاث  الخلىى املمنىت، لما حظاعد على 

جىفُر القسازاث املخخرة بما ًظمن فعالُت و لفاءة هره القسازاث  هرا ألامس ًجعل املساحعت أداة مظاعدة على 

دعم و جفعُل قسازاتها،أي وحىد عالقت طسدًت بين املساحعت  الخظاباث و اجخاذ القساز ئذا جىفسث املقىماث 

 .ألاطاطُت للمساحعت الخظاباث

مرلسة ماطتر جخصص جدقُق مداطبي ، " زماطت  طُف الدًن، دوز املساحعت الداخلُت في اجخاذ القساز -2

ت، و علىم الدظُير، حامعت مدمد خُظس بظنسة   .2014ملُت العلىم الاقخصادًت و الخجاٍز

جطسقذ هره الدزاطت ئلى أن ًقىم املساحع الداخلي بثالر مساخل ختى جنخمل هره املهمت خُث أن املساخل 

س  الثالر جخمثل في مسخلت الخدظير زم مسخلت جىفُر املهمت، زم املسخلت النهائُت وهي التي جهىن فيها ئعداد الخقٍس

و الخسوج بالخىصُاث و الىخائج و لعل الهدف من املساحعت الداخلُت هى الىصىى ئلى معلىماث صخُدت ومن 

 .زمت اجخاذ القسازاث طلُمت
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  .جمهُذ

ت اإلاشاحػت مما حػل مشانبي  ت اإلاداظبُت ، قةن الهلُل نذ ؤغؿى لىظٍش غلى الشؾم مً الاهخمام بالىظٍش

ت لخػػُذ هزه  الخعاباث ٌعخمذون مشيضهم مً مماسظت اإلاهىت راتها، دون ان ًٍىن لهم هٍُل ؤو هظٍش

حػت ًمذها بإظاط نىي لخدذًذ ااإلاضاولت الكػلُت، ولًٌ ًمًٌ الهُى بإن دساظت الخػاٍسل اإلاخخلكت للمش

ت لها قشوع ؤظاظُت ومىهج للػمل، وهٍُل مخٍامل مً ألاقٍاس  .ؾبُػت اإلاشاحػت يػلم، و ًدخاج بلى هظٍش

ش بحشاءاث اإلاشاحػت و اظخكادتها مً مجاالث اإلاػشقت ألاخشي بما  و نذ ؤظهشث اإلاماسظت اإلاهىُت بمٍاهُت جؿٍى

ًداقظ غلى معخىي ؤداء مخميز إلاضاولي اإلاهىت وجذغُم و جدعين بحشاءاث اإلاشاحػت اإلاؿبهت في مجاالث 

ش  .الكدظ و بغذاد الخهٍش

 :   وظىف هخؿشم في هزا الكطل بلى زالر مباخث

 ُ  .ماهُت مشاحػت الخعاباث: اإلابدث ألاو

 .اجخار الهشاس: اإلابدث الثاوي

 .الجىاهب الػملُت إلاشاحػت الخعاباث: اإلابدث الثالث
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 .ماهيةلمر جعةل لحسابات:ل ململبحل ألاول

ت و اإلاالُت، وجؿىسث مؼ جؿىس ؤشٍاُ  ظهشث مشاحػت مؼ بذاًت ظهىس اإلايشأث الانخطادًت و الخجاٍس

ًاث ألامىاُ واهكطاُ اإلالٌُت غً ؤلاداسة صادث ؤهمُت اإلاشاحػت يإداة جمًٌ  هزه اإلايشأث، قمؼ ظهىس الشش

ً في اإلايشإة مً ؤلاؾمئىان غلى دنت و ظالمت الهىاثم اإلاالُت اإلاػذة  اإلاعاهمين و ؤصخاب اإلاطلخت آلاخٍش

 .بىاظؿت ؤلاداسة

 .جعريفلمر جعةل لحسابات:ل ململطلل ألاول

قدظ ألهظمت الشنابت الذاخلُت و البُاهاث و اإلاعدىذاث و " ًهطذ باإلاشاحػت ؤو جذنُو الخعاباث بإنها 

الخعاباث و الذقاجش الخاضت باإلااظعت جدذ الخذنُو، قدطا اهخهادًا مىظماـ  بهطذ الخشوج بشؤي قني 

مداًذ غً مذي داللت الهىاثم اإلاالُت للىغؼ اإلاالي لزالَ اإلاششوع، في نهاًت قترة صمىُت مػلىمت ومذي جؿىس ها 

 1.لىخاثج الذوسة مً سبذ  ؤو خعاسة

قدظ مىخظم و معخهل للبُاهاث و الهىاثم و السجالث و الػملُاث و " يما غشقذ اإلاشاحػت غلى ؤنها 

ألي ميشإة و ؤن ًهىم اإلاذنو بجمؼ  ألادلت والهشاثً وجهُُمها و ببذاء الشؤي  (اإلاالُت و ؾير اإلاالُت )الكػالُت  

 2.الكني مً خالُ جهذًشه

ٌُت، بإن  و مً الخػاٍسل ألاخشي الشاملت للمشاحػت، ما ريشجه بخذي لجان حمػُت اإلاداظبت ألامٍش

غملُت مىخظمت للخطُى غلى الهشاثً اإلاشجبؿت بالػىاضش الذالت غلى ألاخذار الانخطادًت، و " اإلاشاحػت  

هت مىغىغُت لؿشع الخإيذ مً دسحت معاًشة هزه الػىاضش للمػاًير اإلاىغىغُت،زم جىضُل  جهُُمها بؿٍش

 3.هخاثج رلَ بلى ألاؾشاف اإلاػىُت

كاث العابهت ًمًٌ حػٍشل اإلاشاحػت بإنها  غملُت مىظمت لخجمُؼ ألادلت والهشاثً الٍاقُت " ومً الخػٍش

هت مىغىغُت بىاظؿت شخظ ماهل و معخهل إلبذاء سؤًه الكني اإلاداًذ غً مذي  و اإلاهىػت و جهُُمها بؿٍش

جمثُل وجؿابو اإلاػلىماث اإلاخػلهت بىخذة انخطادًت للىانؼ بذسحت مػهىلت في غىء اإلاػاًير اإلادذدة و جبلُـ 

 4.هزا الشؤي للمهخمين بشاون الىخذة الانخطادًت إلاعاغذتهم في اجخار الهشاساث
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 .13، ص 2000خالد أمٌن عبد هللا ،علم التدقٌق الحسابات الناحٌة النظرٌة، دار وائل للنشر، األردن ، سنة 
2

 14، ص 2000 عسان فالح المطارنة، تدقٌق حسابات المعاصر الناحٌة النظرٌة ، طبعة األولى ، درا المسٌرة للنشر والتوزٌع و الطباعة ، األدرن، سنة 
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 .17، ص 2002 محمد سمٌر الصبان، عبد هللا هالّل، األسس العلمٌة و العملٌة لمراجعة الحسابات، الدار الجامعٌة ، مصر ، سنة 
4

 .13،ص 2003 منصور أحمد البدٌوي، شحاتة السٌد شحاتة، دراسة فً االتجاهات الحدٌثة فً المراجعة ، الدار الجامعٌة ، مصر، سنة 
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 .ًىضح اإلاكاهُم اإلاشجبؿت بخػٍشل اإلاشاحػت: 01الشٍل سنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت و الخؿبُو، الذاس الجامػُت ، مطش، : اإلاطذس   .20، ص2006ؤمين العُذ ؤحمذ لؿكي، اإلاشاحػت بين الىظٍش

 

 

 

 

.اإلاشاحػت  

 .حمؼ و جهُُم ؤدلت بزباث بشٍل مىغىعي

 يهذف الخإيذ مً وحىد دسحت جؿابو بين 

 

 

 و

و   جإيُذاث خاضت بخطشقاث

 .ؤخذار انخطادًت
. مػاًير مهشسة

 

 و يهذف جبلُـ الىخاثج بلى

 .معخخذمين مػىُين



 .أساسياتلحوول ملر جعةل لحساباتلألالإثخاذل اقر ر                                                                               الفصل ألاول

 

5 
 

 .ؤهذاف و ؤهمُت مشاحػت الخعاباث: اإلاؿلب الثاوي

 ُ  .ؤهذاف مشاحػت الخعاباث: الكشع ألاو

خمثل الهذف الشثِس ي للمشاحػت  جمثل ألاهذاف بطكت غامت الؿاًاث اإلاشحى جدهُهها مً وشاؽ مػين، ٍو

في الخػبير الطادم غً الشؤي في الهىاثم اإلاالُت اإلاػذة غً هزا اليشاؽ، وهزا الشؤي ًخم الخىضل بلُه بػذ 

لت اظخيباؾُت و ؤخٍام مىؿهُت  5.بحشاءاث ؾٍى

الخدهو مً ؤن حمُؼ الػملُاث نُذث جهُُذا صخُدا ؾبها للهىاغذ اإلاداظبُت العلُمت و الصخُدت  -

 .و يزلَ الخعاباث الخخامُت للميزاهُت

ًاهذ الخعاباث الخخامُت ؤو خعاباث لىدُجت جبين بطذم ووغىح هدُجت ألاغماُ  - ببذاء الشؤي غما برا 

 .الصخُدت والطادنت غلى الكترة التي ؤغذث غنها، و مذي حؿُيرها غً خهُهت وشاؽ اإلاششوع خاللها

خ  - ًاهذ اإلايزاهُت حػبر بطذم و وغىح غً خهُهت اإلاشيض اإلاالي اإلاششوع في جاٍس ببذاء الشؤي غما برا 

 .بغذادها

 .ايدشاف ألاخؿاء والؿش -

و الذنت في الذنت في جطمُم هظم الشنابت الذاخلُت، وألازش  - مىؼ خذور ألاخؿاء والؿش غً ؾٍش

 .الىكس ي و ألادبي الزي جدذزه غملُت اإلاشاحػت غلى اإلاىظكين باإلاششوع

 6:و ًمًٌ بىحه ؤلاحماُ،خطش ؤهذاف اإلاشاحػت في هىاح غذة ؤهمها

ش مذي الاغخماد  - الخإيذ مً دنت و صخت البُاهاث اإلاداظبُت اإلاثبخت في دقاجش اإلاششوع و سجالجه، و جهٍش

 .غليها

 .الخطُى غلى سؤي قني مداًذ خُى مؿابهت الهىاثم اإلاالُت إلاا هى مهُذ بالذقاجش و السجالث -

 .ايدشاف ما نذ ًىحذ بالذقاجش مً ؤخؿاء ؤو ؾش -

اساث اإلاذنو  - و ٍص اإلاكاحئت للمششوع وجذغُم ؤهظمت  (اإلاشاحؼ )جهلُل قشص ألاخؿاء و الؿش غً ؾٍش

 .الشنابت الذاخلُت اإلاعخخذمت لذًه
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 .14، ص2007حالد أمٌن عبد هللا ، علم تدقٌق الحسابات، طبعة الرابعة، دار زائل للنشر و التوزٌع، األردن، سنة 
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 .ؤهمُت اإلاشاحػت الخعاباث: الكشع الثاوي

حػخبر اإلاشاحػت  وظُلت جخذم الػذًذ مً ألاؾشاف راث اإلاطلخت في اإلايشإة وخاسحها وال حػخبر ؾاًت 

بدذ راتها، خُث ؤن الهُام بػملُت اإلاشاحػت ًجب ؤن جخذم الػذًذ مً الكئاث التي ججذ لها مطلخت في 

 :     الخػشف غلى غذالت اإلاشيض اإلاالي  للميشإة  و مً هزه ألاؾشاف

 : بداسة اإلايشإة: ؤوال -

حػخبر اإلاشاحػت مهمت إلداسة اإلاششوع خُث ؤن بغخماد ؤلاداسة في غملُت الخخؿُـ و اجخار الهشاساث 

خاقضا للهُام بهزه اإلاهام،  (اإلاشاحؼ  )الخالُت و اإلاعخهبلُت والشنابت غلى اإلاشاحػت ًجػل مً غمل اإلاذنو 

 .يزلَ جادي مشاحػت الهىاثم اإلاالُت بلى جىحُه الاظدثماس إلاثل هزه اإلايشإة

ت والطىاغُت -  : زاهُا اإلااظعاث اإلاالُت والخجاٍس

ل اإلاششوع خُث  حػخبر اإلاشاحػت راث ؤهمُت خاضت إلاثل هزه اإلااظعاث غىذ ؾلب  الػمُل نشع مػين ؤو جمٍى

ؤن جلَ اإلااظعاث حػخمذ في غملُت اجخار نشاس مىذ الهشع ؤو غذمه غلى الهىاثم اإلاالُت اإلاذنهت بدُث جىحه 

و الصخُذ و الزي ًػمً خطىلها غلى ظذاد جلَ الهشوع في اإلاعخهبل  .امىالها بلى الؿٍش

 : الجهاث الخٍىمُت: زالثا -

حػخمذ الجهاث الخٍىمُتغلى الهىاثم اإلاالُت اإلاذنهت في الٌثير مً ألاؾشاع مثل الشنابت والخخؿُـ ، قشص 

الػشاثب ، مىذ الهشوع والذغم لبػؼ اليشاؾاث، باإلغاقت بلى الاجداداث و الىهاباث حػخمذ غلى الهىاثم 

 7.اإلاالُت اإلاذنهت في خاُ وشىب خالف بين اإلايشإة و ؤي ؾشف آخش

 .ؤهىاع مشاحػت الخعاباث: اإلاؿلب الثالث

 ُ  .ؤهىاع مشاخػت الخعاباث: الكشع ألاو

 : جىهعم اإلاشاحػت مً خُث الالضام الهاهىوي بلى هىغين:ؤوال مً خُث ؤلالضام

ػاث العاثذة في الذولت :اإلاشاحػت ؤلالضامُت -1 ناهىن ) وهي اإلاشاحػت التي جلضم اإلايشإة بما وقها للهاهىن و الدشَش

ًاث  ، خُث ؤهه ًلتزم اإلاششوع بخػُين مذنو الخعاباث خاسجي لخذنُو خعاباث اإلايشإة و ًخم حػُِىه (الشش

و الجمػُت الػامت بػهذ بين اإلايشإة و اإلاذنو   ًخدذد بمىحبه ألاحػاب التي ظىف ًخهاغها (اإلاشاحؼ )غً ؾٍش

 8. هظير غملهماإلاذم
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 .20-19ص -غسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص
8

 .27عسان فالح المطارنة ، مرجع سبق ذكره ، ص
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ت -2 وهي اإلاشاحػت التي جخم دون بلضام ناهىوي جدخم الهُام بها، قكي اإلايشأث الكشدًت         : اإلاشاحػت الاخخُاٍس

ًاث ألاشخاص نذ ًخم الاظخػاهت بخذماث اإلاشاحؼ الخاسجي في مشاحػت الخعاباث اإلاششوع و بغخماد  و شش

ًاء غلى  نىاثمها اإلاالُت الخخامُت هدُجت للكاثذة التي جخدهو مؼ وحىد مشاحؼ خاسجي مً خُث اؾمئىان الشش

ًاء ،       صخت اإلاػلىماث اإلاداظبُت غً هخاثج ألاغماُ و اإلاشيض اإلاالي، والتي جخخز يإظاط لخدذًذ خهىم الشش

َ حذًذ  .و خاضت في خاالث الاهكطاُ ؤو اهػمام شٍش

  وفي خالت اإلايشأث الكشدًت هالخظ ان وحىد اإلاشاحؼ الخاسجي ٌػؿي الثهت للمالَ في دنت البُاهاث 

 9.اإلاعخخشحت مً الذقاجش وجلَ التي جهذم بلى الجاهاث الخاسحُت وخاضت إلاطلخت الػشاثب

 : مً خُث الهاثم بػملُت اإلاشاحػت: زاهُا

 :ًمًٌ جهعُم اإلاشاحػت مً خُث الهاثم باإلاشاحػت بلى هىغين ؤظاظُين هما

ًمًٌ حػٍشل اإلاشاحػت الخاسحُت بإنها الكدظ الاهخهادي اإلاداًذ لذقاجش و سجالث : اإلاشاحػت الخاسحُت -1

اإلايشإة و معدىذاتها بىاظؿت شخظ خاسجي بمىحب غهذ ًخهاض ى غىه احػاب جبػا لىىغُت الكدظ اإلاؿلىب 

ش اإلاالُت للميشإة خالُ قترة مػُىت  10.مىه،و رلَ بهذف ببذاء الشؤي الكني اإلاداًذ غً ضذم  و غذالت الخهاٍس

ًان ظهىس اإلاشاحػت الذاخلُت الخها للمشاحػت الخاسحُت، ومً زم قهي حػخبر خذًثت  :اإلاشاحػت الذاخلُت  -2  لهذ 

برا ما نىسهذ باإلاشاحػت الخاسحُت،و لهذ وشإث اإلاشاحػت الذاخلُت بىاءا غلى اخخُاحاث ؤلاداسة ألخٍام غملُت 

اث الخىكُزًت، قاإلاشاحػت الذاخلُت ؤداة معخهلت حػمل مً داخل اإلاششوع للخٌم و  الشنابت غلى اإلاعخٍى

و مشاحػت الػملُاث  اإلاداظبُت و اإلاالُت والػملُاث  الخهُُم لخذمت ؤهذاف ؤلاداسة في مجاُ الشنابت غً ؾٍش

 11.الدشؿُلُت وألاخشي 

كين العابهين لؿبُػت يال مً اإلاشاحػت الخاسحُت واإلاشاحػت الذاخلُت، ًمًٌ بغذاد  ومً الخػٍش

 :الجذُو الخالي إلبشاص ؤوحه الاخخالف بين دوس يال مً اإلاشاحؼ الخاسجي واإلاشاحؼ الذاخلي
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 .34-33ص -، ص2003محمد سمٌر صبان، نظرٌة المراحعة و آلٌات التطبٌق ، الدار الجامعٌة ، مصر ، سنة 
10

 .17-16ص - ،ص2000أحمد حلمً جمعة ، المدحل الحدٌث لتدقٌق الحسابات، طبعة األولى، دار الصفاء األردن 
11

.42محمد سمٌر االصبان ، عبد هللا هالل ، مرجع سبق ذكره ، ص 
4
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 .الكشم بين اإلاشاحؼ الخاسجي واإلاشاحؼ الذاخلي: 01الجذُو سنم 

 .اإلاشاحؼ الذاخلي .اإلاشاحؼ الخاسجي .مػُاس الخكشنت

 )خذمت ؾشف زالث: الهذف الشثِس ي1 الهذف ؤو ألاهذاف-1

و ببذاء الشؤي في ظالمت  (اإلاالى غً ؾٍش

وضذم جمثُل الهىاثم اإلاالُت التي حػذها 

 .ؤلاداسة غً هدُجت ألاغماُ و اإلاشيض اإلاالي

ايدشاف ألاخؿاء :  الهذف الثاهىي 2

ش و  والؿش في خذود ما جخإزش به الخهاٍس

 .الهىاثم اإلاالُت

خذمت ؤلاداسة، غً : الهذف الشثِس ي

و الخإيذ مً ؤن الىظام اإلاداظبي  ؾٍش

هذم بُاهاث ظلمُت ودنُهت  يكا ٍو

لإلداسة، و بزلَ ًىطب الهذف 

الشثِس ي غلى ايدشاف  ومىؼ ألاخؿاء و 

الؿش و الاهدشاف غً العُاظاث 

 .اإلاىغىغت

هىغُت مً ًهىم -2

 .باإلاشاحػت

شخظ منهي معخهل مً خاسج اإلاششوع 

 .ٌػين بىاظؿت اإلاالى

مىظل مً داخل الهٍُل الخىظُمي 

ػين بىاظؿت ؤلاداسة  .للمششوع َو

 

دسحت الاظخهالُ في -3

ؤداء الػمل وببذاء 

 .الشؤي

ًامل غً الاداسة في  ًخمخؼ باظخهالُ 

 .غملُت الكدظ والخهُُم و ببذاء الشؤي

ًخمخؼ باظخهالُ حضجي، قهى معخهل 

مثل الخعاباث و  )غً بػؼ الاداساث 

ولٌىه ًخذم سؾباث  (الخٍالُل

 .وخاحاث ؤلاداساث ألاخشي 

شه  .اإلاعاولُت-4 معاوُ ؤما اإلاالى ، ومً زم ًهذم جهٍش

غً هخاثج الكدظ و سؤًه الكني غً 

 .الهىاثم اإلاالُت بليهم

معاوُ ؤما ؤلاداسة، و مً زم ًهذم 

ش بيخاثج الكدظ و الذاسظت بلى  جهٍش

ت الػلُا اث ؤلاداٍس  .اإلاعخٍى

ًدذد رلَ ؤمش الخػُين والػشف العاثذ و  .هؿام الػمل-5

مػاًير اإلاشاحػت اإلاخػاسف غليها ، وما جىظ 

غلُه الهىاهين اإلاىظمت ألغماُ اإلاشاحػت 

 .الخاسحُت

جدذد ؤلاداسة هؿام غمل اإلاشاحؼ 

الذاخلي قُهذس اإلاعاولُاث التي جخػهذ 

بها ؤلاداسة للمشاحؼ الذاخلي، ًٍىن 

 .هؿام غمله

ًخم الكدظ ؾالبا مشة واخذة في نهاًت  .جىنُذ ألاداء-6

العىت اإلاالُت، ونذ ًٍىن في بػؼ ألاخُان 

 .غلى قتراث مخهؿػت خالُ العىت

ًخم الكدظ بطىسة معخمشة غلى مذاس 

 .ؤًام العىت

ت اإلاشاحػت وآلُا الخؿبُو ، الذاس الجامػُت ، مطش، : اإلاطذس  .45-44ص-ص2003مدمذ ظمير الطبان ، هظٍش
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 :جىهعم اإلاشاحػت مً خُث مجاُ ؤو هؿام اإلاشاحػت بلى هىغين : مً خُث مجاُ ؤو هؿام اإلاشاحػت: زالثا

 وهي التي جخػمً قدظ وجذنُو حمُؼ الػملُاث التي جمذ في اإلايشإة هالُ الكترة :اإلاشاحػت الٍاملت -1

 12:اإلاداظبُت، بمػنى ؤن جٍىن مشاحػت و جذنُو شامل للػىاضش و الىىاحي الخالُت

 حمُؼ الػملُاث اإلاالُت الطؿيرة و الٌبيرة غلى خذا ظىاء. 

 حمُؼ الهُىد والذقاجش اإلاسجلت في دقاجش الُىمُت غلى اخخالف ؤهىاغها . 

 حمُؼ الخعاباث التي جخػمنها دقاجش ألاظخار غلى اخخالف ؤهىاغها. 

 اث اإلاداظبُت التي جمذ خالُ الكترة  .حمُؼ الدعٍى

 حمُؼ اإلاعدىذاث و ألاوسام و اإلالكاث و السجالث و الذقاجش. 

  لجإ اإلاشاحؼ الخاسجي بلى بجباع ؤظلىب اإلاشاحػت الٍاملت في الؿالب غىذما جٍىن هدُجت جهُُمه لىظام ٍو

الشنابت ؾير مشغُت مما ًجػله ؾير مؿمئن جماما لهىة هزا الىظام قُػؿش بلى اظخخذام ؤظلىب اإلاشاحػت 

 .الٍاملت لخىكُز بشهامج غمله

 مً الىضل العابو للمشاحػت الٍاملت ؤو الشاملت قةن بمػنى اإلاشاحػت الجضثُت ًخطح 13:اإلاشاحػت الجضثُت -2

جلهاثُا بإنها التي ًشجبـ قيها اإلاشاحؼ بالهُام بػمل مػين قهـ  ، ؤو ًٍىن مهُذا بإي ضىسة مً الطىس قي 

اث  ومبُػاث                     الخهص ي و الكدظ الزي ًهىم به يإن ٌػهذ بلُه مشاحػت الػملُاث آلاحلت مً مشتًر

 .و مشدوداتها، ؤو بمشاحػت الػملُاث الىهذًت ؤو مشاحػت غملُاث اإلاخاصن و في هزه الخالت جٍىن اإلاشاحػت حضثُت

خُث بن غمل اإلاشاحؼ ًخدذد بمشاحػت غملُاث ؤو بُاهاث مداظبُت مػُىت لؿشع مػين، وغلى رلَ 

ش اإلاشاحؼ ال بىطب غلى هدُجت مشاحػخه للػملُاث اإلادذدة له، ومعاولُخه جخدذد في بؾاس ما مً غمل،     قخهٍش

و لزلَ ًخػين بن ًدذد هؿام غملُت اإلاشاحػت الجضثُت بٍل دنت و وغىح هظشا إلاا ًترجب غلى رلَ مً جدذًذ 

 .إلاذي معاولُت اإلاشاحؼ غً معخىي الػىاًت التي بزلها في جىكُز الىاحب اإلاٍلل به

 جىهعم اإلاشاحػت مً خُث جىنُذ غملُاث اإلاشاحػت و : مً جىنُذ غملُت اإلاشاحػت و بحشاءاث الاخخباساث: سابػا

 : الكدظ و بحشاء الاخخباس بلى هىغين

 هي اإلاشاحػت التي جبذؤ بػذ اهتهاء بداسة  الخعاباث مً ؤغمالها و بغذاد الهىاثم                   :اإلاشاحػت النهاثُت -1

ؤظبىع ؤو ؤظبىغين  )و الخعاباث الخخامُت، وفي الؿالب ًخكشع اإلاشاحؼ ؤو بػؼ معاغذًه قترة صمىُت مػُىت

بػذ بهتهاء العىت اإلاالُت للششيت لخىلي خاللها قدظ و مشاحػت خعاباث و غملُاث الششيت للخإيذ مً  (مثال
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 .43-42ص -السٌد محمد ، مرجع سبق ذكره، ص
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 .35، ص1987 رؤوف عبد المنعم ، تحسٌن الشاذلً ، المراجعة بٌن الفكر و التطبٌق، الفارق الحدٌثة للطباعة و النشر، مصر 
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ش اإلاشاحػت  هىم بػذ رلَ بةغذاد جهٍش ؤن ما جدهو مً هخاثج ٌػخبر حػبيرا ضادنا غما ؤهجض  مً ؤغماُ ، ٍو

 14.اإلاؿلىب مىه

  وفي هزه الخالت جخم غملُاث الكدظ و بحشاء ؤلاخخباساث غلى مذاس العىت اإلاالُت :اإلاشاحػت اإلاعخمشة -2

هت مىظمت و وقها لبرهامج صمني مدذد معبها، مؼ غشوسة بحشاء مشاحػت  للميشإة، وغادة ما ًخم رلَ بؿٍش

ت  إلغذاد الهىاثم اإلاالُت  اث الػشوٍس ؤخشي بػذ بنكاُ الذقاجش في نهاًت العىت اإلاالُت للخدهو مً الدعٍى

 15.الخخامُت

 .مً خُث حجم ؤلاخخباساث: خامعا

ت: غىذ جطيُل اإلاشاحػت خعب حجم الاخخباساث،  هالخظ هىغين  16:مشاحػت شاملت و مشاحػت بخخباٍس

 هزه اإلاشاحػت جطلح للماظعاث راث الدجم الطؿير  و رلَ إلمٍاهُت قدظ حمُؼ :اإلاشاحػت الشاملت -1

الهُىد واإلاكشداث مدل الكدظ و بالخكطُل، غٌغ اإلااظعاث الٌبيرة، قال ًمًٌ الهُام بهزا الىىع مً 

اإلاشاحػت لٌبر حجم الػملُاث التي جهىم بها، قالهُام بهزا مً الىىع مً اإلاشاحػت في هزه اإلااظعاث ًادي بلى 

ادة ؤغباء غملُت اإلاشاحػت و الىنذ الىاحب لها بذون وعُان الخٍلكت  .ٍص

ت -2 ادة حجم اإلااظعاث و الػملُاث التي جهىم بها ؤدي بلى اظخدالت الهُام بمشاحػت :اإلاشاحػت ؤلاخخباٍس  بن ٍص

ت التي  شاملت لٍل الهىاثم اإلاالُت و اإلاكشداث بالخكطُل، لزا اظخىحبذ الخاحت للجىء غلى اإلاشاحػت ؤلاخخباٍس

حػني نُام اإلاشاحؼ مشاحػت حضء مً الٍل ، ؤي اخخُاس غذد مً الػىاضش و الهىاثم اإلاالُت و اإلاداظبُت التي 

 .جمثل اإلاجخمؼ مً ؤًً جم ؤخز الػُىت زم ًهىم اإلاشاحؼ بةبذاء سؤًه اهؿالنا مً هزه الػُىت
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 .48 السٌد محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص 
15

 52محمد سمٌر الصبان ، عبد هللا هالل ، مرجع سبق ذكره، ص 
16

رسالة ماجستر فً علوم التسٌٌر  (حالة الجزائر)محً الدٌن محمود عمر، مراجعة الحسابات بٌن المعاٌٌر العامة والمعاٌٌر الدولٌة دراسة مقارنة 

 .29، ص2008-2007، المركز الجامعً بالمدبة ، الجزائر 



 .أساسياتلحوول ملر جعةل لحساباتلألالإثخاذل اقر ر                                                                               الفصل ألاول

 

11 
 

 :اجخار الهشاس: اإلابدث الثاوي

حػخبر غملُت اجخار الهشاس مً بين الػملُاث الخىظُمُت الهامت و التي حػٌغ غمىما ؾبُػت بداسة 

اإلاششوغاث و اإلااظعاث الاحخماغُت و جٌشل ؤيثر مٍُاهيزماث البىاء الذاخلي ؤلاداسي الزي ًىحذ داخل 

 .الىخذاث الػامت مً اإلااظعت ؤو اإلاششوع لزلَ ًجب غلُىا ؤن هخىضل بلى بػؼ اإلاكاهُم خُى الهشاس

 ُ  :مكهىم الهشاس: اإلاؿلب ألاو

هىاى حػاٍسل مخػذدة إلاػنى الهشاس ؤلاداسي و غػها مكٌش و ؤلاداسة و ؤن حمُػا ًايذ غلى ؤن الهشاس 

غلى ؤنل بذًلين ؤو  )ؤلاداسي ًهىم غلى غملُت اإلاكاضلت و بشٍل واعي ومذسى بين مجمىغت بذاثل و  ؤُو خلُى 

مخاخت إلاخخز الهشاس الخخُاس واخذ منها باغخباس ظبب جدهُو وظُلت الهذف ؤو ألاهذاف التي ًدبػها مخخز  (ؤيثر 

 .الهشاس

وفي ألاخُان مػُىت نذ ًٍىن الهشاس سقػا لٍل البذاثل و الخلُى اإلاخاخت لالخخُاس  وغذم الهُام بإي غمل 

 ً مدذد ومً زم ًٍىن الهشاس هى ؤلانشاس والعبب الزي ًذقؼ اإلاذًش بلى غذم اجخار نشاس و بما ٌػىد بلى ؤخذ ؤمٍش

 :هما

 .غذم جبُين ؤو وغىح ًل البذاثل اإلاخاخت الخخُاس اإلاكاغلت -1

غذم الشؾبت في اخخُاس بذاثل مدذد جكادًا لإللتزام ؤو الاسجباؽ بػمل نذ ًاري بلى  غشس بمطالح  -2

 .مخخز الهشاس

و ًؿلو غلى هزا الىىع مً الهشاساث العلبُت و ٌػخهذ بإنها مً ضكاث اإلاذًش الٌلء الزي ًذسى اإلاىانل 

 .التي جذقؼ به بلى غذم اجخار الهشاس مػين بػذدها

و هى الػضم ؤو الخطمُم ؤلاداسي غلى نُى ؤو قػل مبني غلى اخخُاس وهى الخطشف ؤو معلَ ما والهشاس هى 

ً ال زالث لهما، قكي الخالت الثاهُت حؿلب الخخمُت غلى ؤلاداسة الخشة واخخُاس البذاثل اإلامٌىت في  الخُاس بين ؤمٍش

ت   و ًٍىن نابال لخىكُز بذاثل مىغىغُت  21.خالت ألاولى ًهاُ نشاس غلى ما ًخخاس بدٍش

و ؤو ظبُل مػين للىضُى بلى هذف مشؾىب و ًدذده البػؼ بإهه اخخُاس واع  قالهشاس هى اخخُاس ؾٍش

هت مػُىت في بؾاس مجمىغت مخاخت مً الظشوف  .الخطشف وللخكٌير بؿٍش

كترع في هزه الخالت جىاقش البذاثل والاخخباساث الالصمت لبلىؽ ما ًطبىا بلُه مخخز الهشاس مً ؤهذاف،  ٍو

 : بن الهشاس بشٍل غام ًخم اجخاره مً نبل الصخظ اإلاادي ؤو اإلاػىىي وقو اججاهين هما
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 13،ص2009مفهوم القرار بحوث و عملٌات مدخل إلى اتخاذ القرارات ، دار النشر األردن، سنة : منعم زمزٌرالموسري
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 الاججاه اإلاعدىذ بلى جذاخل الخمػً و الخعاب والخكٌير وؤلادساى الىاعي -1

 22.الاججاه الزي ٌعدىذ بلى مىنل ال شػىسي جلهاجي وغكىي  -2

 :ؤهىاع الهشاساث: اإلاؿلب الثاوي

 .ًمٌىىا جطيُل الهشاساث الٌخابُت

 :  بين هىغين ؤظاظين مً ؤهىاع الهشاس هما(H SIMON)ميز: (H SIMON)جطيُل الهشاساث خعب  -1

 :نشاساث مبرمجت و نشاساث ؾير مبرمجت يماًلي

 حػخبر نشاساث مبرمجت ألن مػاًير الخٌم قيها غادة ما جٍىن (:Programme Décidions): نشاساث مبرمجت - ؤ

ىحذ جإيذ  واضخت، وؾالبا ما جخىقش اإلاػلىماث الٍاقُت بشإنها  مً العهل جدذًذ البذاثل قيها، ٍو

وعبي بشإن البذاثل اإلاخخاسة وهي نشاساث مخٌشسة و سوجُيُت و مدذدة حُذا ولها بحشاءاث مػشوقت و 

 23.مدذدة معبها للخػامل مػها

غادة ما جظهش الخاحت إلجخارها غىذما جىاحه (:Programme Non Décidions): نشاساث ؾير مبرمجت - ب

ما ًجب اإلااظعت اإلاشٍلت ألُو مشة و ال جىحذ خبراث معبهت بٌُكُت خلها قكي هزا الىىع غادة 

ًاقُت غنها، وال جىحذ مػاًير واضخت لخهُُم البذاثل  24.ججمُؼ مػلىماث 

و الاخخُاس بُنهما و لزلَ قةن الظشوف التي حعىد هزه الخالت هي ظشوف غذم الخإيذ بشإن بذاثل هخاثج 

الخطشقاث البذًلت قىدُجت لهزه الخطاثظ قةن ًل نشاس ًخم وغػه إلاخؿلباث و ظشوف و خطاثظ اإلاشٍلت 

وال ًىحذ ؤهماؽ مىخذة لخل هزا الىىع مً اإلاشٌالث، وال ًمًٌ إلاخخز الهشاس في هزه الخالت اظخخذام خٌمت 

ل منها له ؾبُػخه اإلاميزة و ؾالُا ما جٍىن غلى  الصخظ و جهُُمه و سئٍخه للمشٍلت ، وهي نشاساث ؾير مخٌشسة ًو

 :دسحت مً ألاهمُت و الخمُيز بين الىىغين مً الهشاساث ومىضخت في الجذُو الخالي

 

 

 

 

 

                                                           
22

 ، ص2010مؤٌد الفضل، المنهج الكمً فً إتخاذ القرارات اإلدارٌة المثلى ، دار الٌازوري سنة 
23

 49 ، ص 2010.شهرزاد محمد شهاب، القدرة على اتخاذ القرار وعالقتها بمركز الضبط، دار صفاء طبعة األولى، عمان، سنة
24

 102-101ص -، ص2010حسٌن بلعجوز، مدخل لنظرٌة القرار ، جامعة محمد بوضٌاف ، سنة 
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 .. جطيُكاث الهشاساث02الجذُو سنم 

 .نشاساث ؾير مبرمجت .نشاساث مبرمجت .ؤظاظُاث الخكشنت

 .ؾير مىخظمت وؾير مخٌشسة سوجُيُت و مخٌشسة .ؾبُػتها

 .ًمًٌ اظخخذام الخٌم الصخص ي .واضخت .مػاًير الخٌم قيها

 .جدعم بىىع مً الطػىبت  .ظهلت .جدذًذ البذاثل

 .غذم الخإيذ اليعبي .جإيذ .ظشوف اجخار الهشاس

 .ؾير مدذدة معبها .مدذدة .الاحشاءاث

ًاقُت .مخىقشة .اإلاػلىماث  .نلُلت حذا و ؾير 

الؿشم الٌمُت وبشامج الخاظىب  .ؤدواث الػمل

 .الجاهضة

 .الخبرة بشامج الخاظىب اإلاخؿىسة

 .102-101ص -خعين بلعجىص ، مشحؼ ظبو ريشه ص: اإلاطذس

 :ًميز بين الهشاساث وقها لىىع اإلاشاسيين في اجخار الهشاس: جطيُل الهشاساث خعب هىع اإلاشاسيت -2

  Single Manger وهي نشاساث ًهىم باجخارها معير واخذ Individuel Décision هىاى الهشاساث الكشدًت - ؤ

 25.وهي جلَ التي ٌشاسى قيها الػذًذ مً مخخز الهشاس  OgranizAhronnal Décisionنشاساث جىظُمُت    - ب

ت -3 اث ؤلاداٍس   يما جخميز الهشاساث وقها للمعخىي الخىظُمي الزي ًخخز قُه الهشاس :الهشاساث خعب اإلاعخٍى

 .Stratégique Décision:الهشاساث الاظتراجُجُت-  ؤ: وهي

ت-       ب  .ManagérialDécision: الهشاساث ؤلاداٍس

 .  OpérationnelDécision:الهشاساث الدشؿُلُت-         ث

 هي نشاساث جاخز غلى معخىي نمت الهٍُل الخىظُمي بىاظؿت ؤلاداسة الػلُا في :الهشاساث ؤلاظتراجُجُت - ؤ

ل مهاسهت بالهشاساث العابهت،  و جخػلو الهشاساث الاظتراجُجُت   اإلااظعت و هي نشاساث حؿؿي مذي صمني ؾٍى

بالىغؼ الخىاقس ي للماظعت، وغي اؾخىام الكشص و ججىب مخاؾش البِئت ، يما تهخم الهشاساث الاظتراجُجُت 

بخدذًذ ؤهذاف اإلااظعت و اإلاىاسد الالصمت لخدهُهها و العُاظاث التي جدٌم غملُاث الخىصَؼ والاظخخذام 

 .بلخ...بهزه للمىاسد 

ت - ب قهي نشاساث جاخز غلى معخىي بداسي ؤغلى مما جاخز قُه الهشاساث الدشؿُلُت ، قػىذ : الهشاساث ؤلاداٍس

هزا اإلاعخىي ًهىم اإلاذًشون باجخار نشاساث ًل مشٌالث الخىظُم والشنابت غلى ألاداء و قشص يزلَ 

نشاساث مخػلهت بالخإيذ مً ا اظخخذام الكػاُ إلاىاسد اإلااظعت في ظبُل جدهُو ؤهذاقها و ال جىحذ في هزا 

 .الىىع مً الهشاساث بحشاءاث مػشوقت معبها

                                                           
25

 .102حسٌن بلعجوز، مرجع سبق ذكره، ص
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ًجب بجباغها و لًٌ مخخز الهشاس ًهىم بخجمُؼ اإلاػلىماث الالصمت لدصخُظ وخل اإلاشٍلت، و ؤن ٌعخخذم 

خٌمه الصخص ي و سضُذه مً الخبرة في اخخُاس البذاثل في هزه الخالت ًخم اجخار الهشاساث في ظشوف 

 26. جدعم بػذم الخإيذ وعبي ؤي مخاؾشة

اث الخىظُمُت الذهُا و اإلاخػلهت بالػملُاث :الهشاساث الدشؿُلُت - ث  هي الهشاساث التي جطىؼ في اإلاعخٍى

الدشؿُلُت للماظعت وهي ؤنشب لإلجباع حػلُماث و بسشاداث منها بلى اخخُاس بين البذاثل، و غادة جٍىن 

مخػلهت بالخإيذ مً اإلاهام و ألاوشؿت التي نذجم جىكُزها بٌكاءة غالُت، و جاخز هزا الىىع مً الهشاساث  

في ظل جإيذ جام و هخاثجها مػشوقت معبها مثل حػؿل في خظ ؤلاهخاج وما ًدخاحه مً جطلُده مً 

 27.ؤلاحشاءاث  همؿُت والشٍل الخالي ًبين ؤهىاع  الهشاساث اإلاخخزة غلى معخىي جىظُمي بداسي 

 .ؤهىاع الهشاساث اإلاعخىي ؤلاداسي : 02الشٍل سنم 

 

 .105خعين بلعجىص، مشحؼ ظبو ريشه، ص : اإلاطذس

 

 
                                                           

26
 .104-102ص –حسٌن بلعجوز، مرجع سبق ذكره، ص 

27
 .105حسٌن بلعجوز، مرجع سبق ذكره، ص 

.نشاساث بظتراجُجُت  

ت .نشاساث بداٍس  

.نشاساث حشؿُلُت  
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 .خطاثظ بجخار الهشاس: اإلاؿلب الثالث

 : خطاثظ الهشاس مً خالُ الخطيُل الخاليAnsoffؤوضح ؤوشىف 

 :مثل :الهشاساث ؤلاظتراجُجُت التي جخخز مً نبل ؤلاداسة الػلُا -1

ج العلػت الشىم التي حعاغذ غلى حػظُم مػذُ الػاثذ غلى الاظدثماس - ؤ  .الهشاساث اخخُاس مٍض

 .نشاساث جخطُظ اإلاىاسد غلى اظخخذاماتها البذًلت ؤو الخاضت بالكشع اإلاشجبؿت بالعلػت والعىم  - ب

ؼ - ث  .نشاساث الخىَى

نشاساث اخخُاس جىنُذ ؤصمىت البذء في الخىظؼ ؾير اإلاٌشس و جخطل الهشاساث الاظتراجُجُت بإنها ؾير  - ر

ت في بجخارها  .مخٌشسة يما ؤنها جدظى بذسحت غالُا مً اإلاشيٍض

ت -2   وهي نشاساث التي جخطل بالخٌشاس برا ناسها بالعابهت وجطذس غً ؤلاداسة :الهشاساث  الخىظُمُت ؤلاداٍس

 :الىظؿى ومً ؤمثلتها ما ًلي

 .الهشاساث الخاضت بةحشاءاث جىصَؼ اإلاىاسد غلى اظخخذاماتها البذًلت - ؤ

 . الهشاساث الخاضت بدىظُم اإلاىاسد وجملٌها و جىمُتها - ب

اث و الطالخُاث اإلاخىلت ألاقشاد  - ث  )الهشاساث الخىظُمُت اإلاشجبؿت بخذنُو اإلاػلىماث و جدذًذ الخٍش

 .، و يزلَ اإلاعاولين  (العلؿت

الهشاساث الخاضت بخؿىاث جىكُز و جذنُو ألاغماُ و ألاوشؿت وجىصَؼ الخذماث و الدعهُالث بين  - ر

 .ألانعام والىخذاث الخىظُمُت

ت وبالخٌشاس ، و ؤي ؤنها مبرمجت ومً :الهشاساث الدشؿُلُت -3  جخطل هزه الهشاساث بذسحت غالُت مً اإلاشيٍض

 :ألامثلت غلى هزه الهشاساث 

 .جىصَؼ اإلاىاسد اإلاخاخت غلى ألاوشؿت الىظُكُت الشثِعُت - ؤ

 .حذولت ؤلاهخاج و حذولت اظخخذاماث و حشؿُل اإلاىاسد - ب

 .ؤظالُب ؤلاششاف والشنابت غلى الػملُاث - ث

اث اإلاخضون و الخخٍضً - ر اث الدشؿُل ؤي حجم الاهخاج و معخٍى  .جدذًذ معخٍى

 28.الهشاساث الخاضت بالدعػير و ظُاظاث الخىمُت و البدىر الدعػير - ج

اث ؤلاششاف و إلاخخلل الهشاساث خطاثظ مخباًىت و مػشوقت، و هزه  و جطذس هزه الهشاساث غً اإلاعخٍى

اث اجخار الهشاساث  29.الخطاثظ ؤمش غشوسي إلاخخز الهشاس والجذُو الخالي ًبين خطاثظ معخٍى

                                                           
28

 .22-21ص -  ص2008محمد الصٌرفً ، القرار اإلداري ونظم دعمة، دار الفكر الجامعً، االسكندرٌة ، مصر،سنة 
29

 .22-21ص-محمد الصٌرفً، مرجع سبق ذكره، ص
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اث اجخار الهشاساث: 03الجذُو سنم   .خطاثظ معخٍى

اث اجخار الهشاس الخاضُت  .معخٍى

 .اإلاعخىي الدشؿُلي .اإلاعخىي ؤلاداسي  .اإلاعخىي الاظتراجُجي

 .مخذوي .مخىظؿت .غاُ .جىىع اإلاشاًل

 .غالُت .مخىظؿت .مخذهُت .دسحت الخىظُم

 .مخذهُت . مخىظؿت . غالُت .دسحت الؿمىع

 .مخذهُت .مخىظؿت .غالُت .دسحت الاحتهاد

 .باألًام .بالشهىس  .بالعىين .ألاقو الضمني

 .ؤيثرها .بػػها .ال جىحذ .الهشاساث الهابلت للبرمجت

 .نلُلت .الىطل .ؤيثرها .نشاساث الخخؿُـ

با .نلُلت .نشاساث الخىظُم  .ؤيثرها .الىطل جهٍش

 .23مدمذ الطيرفي، مشحؼ ظبو ريشه، ص : اإلاطذس
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 .الجىاهب الػملُت إلاشاحػت الخعاباث: اإلابدث الثالث

حػخبر اإلاشاحػت غملُت مىخظمت للخطُى غلى الهشاثً اإلاشجبؿت بالػىاضش الذالت غلى ألاخذار 

هت مىغىغُت لؿشع الخإيذ مً دسحت معاًشة هزه الػىاضش للمػاًير اإلاىغىغُت و جخؿلب  الانخطادًت بؿٍش

ش اإلاشاحػت خؿىاث هزيشها في هزا اإلابدث  .اإلاشاحػت ؤلاحشاءاث جمهُذًت للهُام بها، يما ًخؿلب بغذاد جهٍش

 ُ  .ؤلاحشاءاث الخمهُذًت إلاشاحػت الخعاباث: اإلاؿلب ألاو

حػٌغ بحشاءاث اإلاشاحػت الخطشقاث و اإلاماسظاث ؤو العلىى الىاحب ؤداءه مً ؾشف اإلاشاحؼ لخدهُو 

مًٌ جلخُطها في بشهامج اإلاشاحػت وبػباسة ؤخشي، قةن بحشاءاث اإلاشاحػت حػبر غً الىظُلت  وشاؾه و جىكُزه، ٍو

التي مً خاللها ًهىم اإلاشاحؼ بدىكُز مهمخه، وهي ؾالبا حػبر غً بشهامج اإلاشاحػت ابخذاء مً ؤلاغذاد و الخخؿُـ 

ش النهاجي للجهت اإلاػىُت  30.و اهتهاء بٌخابت الخهٍش

ومً ؤحل جدعين قػالُت اإلاشاحػت و جدعين يكاءتها، قةهه غلى اإلاشاحؼ ؤن ًدبؼ بػؼ ؤلاحشاءاث الجذًذة وهي 

 31:ًالخالي

 ُ  :الخإيذ مً صخت حػُِىه مشاحػت للخعاباث: الكشع ألاو

 :و ًخخلل الخإيذ مً صخت الخػُين باخخالف بشٍل اإلايشإة غلى الىدى الخالي

 .و ًخم الخػُين بمىحب غهذ اجكام ؤو جٍلُل مٌخىب مً ؤصخاب اإلايشإة: ميشأث الكشدًت- ؤوال

ًاهذ الششيت حذًذة قةن غلى اإلاشاحؼ ؤلاؾالع غلى غهذ الششيت و الىظام : ميشأث اإلاعاهمت- زاهُا قةرا 

 .الذاخلي خُث ًشد اظم اإلاىخج

 .الخإيذ مً هؿام غملُت اإلاشاحػت: الكشع الثاوي

ًجب جدذًذ هؿام غملُت اإلاشاحػت قهذ جٍىن شاملت ؤو حضثُت و ال بذ مً جدذًذ هؿانها في الػهذ 

ًاث اإلاعاهمت قكيها  ؼ الكشدًت، ؤما في شش ًاث ألاشخاص و اإلاشاَس اإلابرم بين اإلاشاحؼ و غملُت، هزا في شش

 .بلضامُت و لِغ بها جدذًذ لىؿام اإلاشاحػت

 

 

                                                           
30

 ، ص1993أمٌن السٌد أحمد لطفً، إرشادات المراجعة ، دار النهضة العرٌبة ، مصر 
31

 .56-55ص -محمد سعٌد شهوان، الوجٌز فً مراجعة و تدقٌق الحسابات ، جمعٌة عمال المطابع ،مصر بدون تارٌخ النشر، ص
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 .الخطُى غلى مػلىماث جمهُذًت غً اإلايشإة: الكشع الثالث

ًجب ؤن ًخطشف اإلاشاحؼ غلى اإلايشإة التي ؤظىذث له مشاحػتها و ًخخلو هزا الػمل بدعب الشٍل 

 .الهاهىوي للميشإة

ادة اظخؿالغُت للميشإة: الكشع الشابؼ  . ٍص

ً و  ادة اإلايشإة لُؿلؼ غلى ظير الػمل قيها والىىاحي الكىُت مً ؤلاهخاج والخخٍض غلى اإلاشاحؼ الهُام بٍض

 .حعلعل الػملُاث

 .قدظ الىظام اإلاداظبي للميشإة: الكشع الخامغ

ا ؤو آلُا،  و ؤلاؾالع غلى السجالث  غلى اإلاشاحؼ ؤن ًهىم بذساظت الىظام اإلاداظبي اإلاخبؼ ظىاء دقتًر

ت، وؤلاإلاام  بخؿىاث الدسجُل و الترخُل  وما بلى رلَ، ألهه ملضم في النهاًت  والذقاجش ؤلالضامُت و الاخخُاٍس

 .بةضذاس سؤي مداًذ ًخػمً الخٌم خُى مذي اهخظام الذقاجش و السجالث

 .ؤلاؾالع غلى الخعاباث الخخامُت للهىاثم اإلاالُت للكتراث العابهت: الكشع العادط

ًاهذ اإلايشإة ناثمت و معخمشة ورلَ إلاػشقت اإلاشيض اإلاالي وجؿىسه ، و يزلَ غلى  قُخم هزا ؤلاؾالع برا 

ش مجلغ ؤلاداسة، و قدظ  ما نذ وسد قيها مً جدكُظاث  ش اإلاشاحػت العابهت و جهاٍس اإلاشاحؼ ؤلاؾالع غلى جهاٍس

ًاهذ هزه الخدكُظاث ما صالذ ناثمت مً غذمه  .بذنت للخإيذ غما برا 

 .الخػشف  غلى الػاملين في اإلايشإة معاولُت ًل منهم: الكشع العابؼ

قػلى اإلاشاحؼ ؤن ًدطل غلى يشل بإظماء و ضىسة غً الخىانُؼ خطىضا الهامت منها و اإلالضمت 

 .للششيت ناهىها، ومػشقت خذود العلؿت و اإلاعاولُت بها

بُت: الكشع الثامً   .قدظ مشيض اإلايشإة مً الىاخُت الػٍش

 ًخإيذ اإلاشاحؼ مً صخت البُاهاث الىاسدة بالهىاثم اإلاالُت خُث ًهىم اإلاشاحؼ بزلَ لُهخىؼ مً يكاًت 

بُت  .الانخؿاغاث الػٍش
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 .مشاحػت الهىاثم اإلاالُت: اإلاؿلب الثاوي

بطكت غامت جخػمً الهىاثم اإلاالُت اإلايزاهُت و ناثمت الذخل الخذقهاث الىهذًت باإلغاقت بلى 

ت ؤو  ؤلاًػاخاث اإلاخممت لخلَ الهىاثم و التي جىضح العُاظاث اإلاداظبُت اإلاخبػت قػال مً ؤًت بُاهاث جكعيًر

حذاُو ؤخشي مٌملت، والهذف الشثِس ي إلضذاس جلَ الهىاثم ًتريض في جىقش اإلاػلىماث اإلاشجبؿت باإلاىنل اإلاالي و 

 .هخاثج ألاغماُ و الخذقهاث الىهذًت ألؾشاع اجخار الهشاساث الانخطادًت إلاعخخذمي جلَ  الهىاثم

ًان بغذاد جلَ الهىاثم اإلاالُت نذ   ًتريض الؿشع مً غملُت مشاحػت الهىاثم اإلاالُت في جدذًذ ما برا 

، قكي ظل هزا الىىع مً GAAPجم ؾبها إلاػاًير مدذدة، غادة ما ًؿبو غليها مبادت اإلاداظبت اإلاخػاسف غليها 

ًاهذ الهىاثم نذ جم غشغها بػذالت ؾبها إلابادت اإلاداظبت  اإلاخػاسف  اإلاشاحػت ًهىم اإلاشاحؼ بالخػبير سؤًه برا 

 32غليها

 .ًىضح هظشة غامت غلى مشاحػت الهىاثم اإلاالُت: 03الشٍل سنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت و الخؿبُو، الذاس الجامػُت، مطش، ظىت  :اإلاطذس  24 ، ص 2006ؤمين العُذ ؤخمذ لؿكي ، اإلاشاحػت بين الىظٍش

ًاهذ   بن غملُت مشاحػت الهىاثم اإلاالُت جخم حػمُمها بهذف الخطُى غلى جإيُذ مػهُى غما برا 

كاث مادًت ، و ٌشهذ اإلاشاحػىن غلى ان غملُت غشع اإلاػلىماث اإلاالُت نذ  الهىاثم اإلاالُت خالُت مً ؤي جدٍش

                                                           
32

 .23، ص 2006أمٌن السٌد أحمد لطفً، المراجعة بٌن النظرٌة و التطبٌق ، الدار الجامعٌة ، مصر 

 .اإلاشاحؼ .ؤلاداسة

 الخطُى غلى ؤدلت بزباث 

 .بغذاد نىاثم مالُت

مػامالث مالُت وسجالث 

 مداظبُت

اخخُاس الخإيُذاث مؼ 

 .اإلاػاًير

ش اإلاشاحػت .معخخذمى الهىاثم اإلاالُت  .بضذاس جهٍش
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جمذ ؾبها إلاػاًير مدذدة ، قاإلاشاحػىن ال ٌشهذون ؤو ًبذون سؤيهم غلى مذي الهىة اإلاالُت للميشإة ؤو مذي 

 33.مخاؾشة ؤغماُ اإلايشإة مدل مشاحػت

 34: ًىحذ ؤهذاف اإلاشاحػت الهىاثم اإلاالُت منها

 .الهذف مً مشاحػت الهىاثم اإلاالُت ؤغذث ؾبها إلاػاًير اإلاداظبُت ببذاء سؤي قني مداًذ غليها -

ًاهذ الهىاثم اإلاالُت حػؿي قٌشة -  ً ضىسة غما برا  الشؤي ٌعاغذ ؤصخاب اإلاششوع و اإلاخػاملين مػه غلى جٍٍى

 .ضادنت غلى اإلاشيض اإلاالي للميشإة و هخاثج ؤغمالها

بال اهه ًجب ؤال ًخطىس معخخذمي هزه الهىاثم اإلاالُت ؤن بضذاس الشؤي غلى نىاثم اإلاالُت ًػمً 

 .معخهبل اإلاششوع ؤو جهُُم الهاثمين بةداسة اإلاششوع

ش اإلاشاحػت: اإلاؿلب الثالث  .بغذاد جهاٍس

ًاقت بحشاءاث اإلاشاحػت و جدهو مً ؤهه اظخىفى ؤهذاف اإلاشاحػت و نام    بػذ ؤن ًٍىن اإلاشاحؼ نذ ؤههي 

بكدظ هظام ، وؤهه ؤضبذ  لذًه جإيُذ نىي بإن الهىاثم اإلاالُت و اإلاالخظاث اإلاشقهت بها التي ؤغذها الػمُل 

وانترح اإلاشاحؼ ٌػؼ الخصخُداث والانتراخاث وؤن الػمُل ؤخز بها ، ويما هى مػلىم ؤن الػمُل هى اإلاعاوُ 

غً اإلاػلىماث اإلاػشوغت بالهىاثم اإلاالُت و ؤن اإلاعاولُت جهؼ غلُه في ؤلاقطاح بإماهت وشمىلُت ،و حػخمذ 

ش اإلاشاحػت بلى الجماغاث ألاخشي التي جىلي اهخماما خاص بيشاؽ اإلايشإة والتي جخإزش به  .ؤهمُت جهٍش

جب ؤن ًبزُ غىاًت مهىُت قاثهت في   ش اإلاشاحػت جٍىن ملٍا للمشاحؼ ٍو قهي خاضُت ؤخشي قةن جهاٍس

بغذادها ختى ًخمًٌ مً جىضُل اإلاػلىماث بلى الجمهىس اإلاػني بها مً مجلغ ؤلاداسة، اإلاعدثمشون، الذاثىىن، 

ش مبِىا قُه هؿام مهام اإلاشاحػت التي نام بها  ...البىىى  بلخ، و ًهىم اإلاشاحؼ بخىضُل اإلاػلىماث غلى شٍل جهٍش

شه بلى دسحت الخإيذ  مً الطذم وغذالت الهىاثم اإلاالُت،    و خذودها و هخاثجها،  و يزلَ ًجب ؤن ٌشير في جهٍش

جب الالتزام بها غىذ   و في هزا ؤلاؾاس ؤضذسث اإلاىظماث اإلاهىُت للمداظبت الهاهىهُت ؤسبػت مػاًير مػترف بها ، ٍو

ش الخاص بيخاثج قدظ الهىاثم اإلاالُت وهزه اإلاػاًير باخخطاس شذًذ هي  : بغذاد الخهٍش

بغذاد الهىاثم اإلاالُت ؾبها إلابادت اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها، و ان هزه اإلابادت ؾبهذ  خالُ الكترة  -

هت جؿبُهها خالُ الكترة العابهت  .الخالُت بىكغ ؾٍش

ًاف ومىاظب غً ما جػمىه مً اإلاػلىماث -  .حػخبر الهىاثم اإلاالُت بشٍل 

 35.سؤي اإلاشاحؼ غً الهىاثم اإلاالُت ًىخذة واخذة -
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ش ًي ًدعنى لٍاقت اإلاعخخذمين قهم   و يزلَ ؤيذث اإلاىظماث اإلاهُىت غلى غشوسة جىخُذ هزا الخهٍش

اتهم بمػنى ؤن ًٍىن هىاى همىرج مىخذ في الخاالث اإلادشابه و ؤًػا خذدث ؤهىاع  مدخىاه غلى اخخالف معخٍى

ش و ًخٍىن  ش مشاحػت ًجب ؤن جشقو بالهىاثم اإلاالُت، خُث جم جىخُذ اللؿت اإلاعخخذمت في يخابت الخهٍش جهاٍس

ش اإلاشاحػت مً الػىاضش الشٍلُت الخالُت  36.الخهٍش

ش -1  خُث ؤن غملُت اإلاشاحػت جدذد بكترة مالُت مػُىت مما ًلضم مػه :جدذًذ الكترة التي ًدىاولها الخهٍش

ش غً جلَ الكترة جدذًذ اإلاعاولُت اإلاشانب غنها  .ؤن ًٍىن هزا الخهٍش

ش و يزلَ   :ريش اظم اإلايشاة -2 ش بٍل دنت اظم اإلايشاة اإلاهذم غنها الخهٍش  ًجب ؤن ًٍىن مىضخا بالخهٍش

 .ختى ال ٌعخخذم 

ش دنُهت و واضخت و ال جدمل ؤيثر مً مػنى،و لهذ :الذنت و الىغىح -3  ًجب ؤن جٍىن غباساث الخهٍش

ؤشاسث بلى رلَ اإلاادة الخادًت غشش مً الذظخىس مهىت اإلاداظبت و اإلاشاحػت خُث هطذ غلى مشانب 

ل شه ؤظلىبا  واضخا وال ًدخمل اخخالف الخإٍو  .الخعاباث ؤن ٌعخػمل في جهٍش

ش بىكعه، قهذ اظخهش الػشف بين مشانبي الخعاباث :الخىنُؼ اإلاشانب -4  ًدب ؤن ًىنؼ اإلاشانب غلى الخهٍش

 .بزيش اظم الجمػُت ؤو اإلاػهذ الزي ًيخمي بله اإلاشانب و سنمه في سجل اإلاداظبُين واإلاشاحػين

ًاث و ؤي ناهىن خاص يزلَ ؤي بُاهاث ؤخشي  -5 ؤن ٌشخمل غلى البُاهاث التي اظخىحبها ناهىن الشش

 .ًخػمنها الهاهىن الىظامي
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 :خالضت

غلى غىء الخؿىس الزي مشث به اإلاشاحػت، ؤضبدذ لها ؤهمُت يبيرة إلاا جػكُه مً زهت للمػلىماث 

والهىاثم اإلاالُت، وهزا هدُجت إلاا ًىاحهه معخخذمى الهىاثم اإلاالُت مً ضػىبت في جهُُم حىدة اإلاػلىماث 

ًاء ؤو اإلاعاهمين غما  اإلاداظبُت اإلاهذمت بليهم و جدذًذ دسحت الاغخماد غليها، ويزلَ لؿمإهان اإلاالى مً شش

ًدث في ؤلاداسة، وهظشا لهزه ألاهذاف التي حععى اإلاشاحػت بلى جدهُهها قهذ حػذدث ؤظالُب وجطيُكاث 

 .اإلاشاحػت

وهي نهاًت هزا الكطل جىضلىا بلى ؤن اإلاشاحػت غملُت مىظمت و مخٍاملت لخجمُؼ ؤدلت ؤلازباث و 

الهشاثً وهي ظلعلت مً ؤلاحشاءاث اإلاخطلت ًهىم بها اإلاشاحؼ، بدُث ًهىم هزا ألاخير بمشاحػت الهىاثم اإلاالُت 

ش  .وما جخػمىه مً خعاباث ، مشاحػت دنُهت وجدلُال مىغىغُا مشقىنا بالبراهين و ًهذمها غلى شٍل جهٍش

و الىخاثج اإلاهذمت مً ؾشف اإلاشاحؼ لها ؤهمُت يبيرة بالؿت في الخإزير غلى نشاساث اإلاعخخذمين 

ًان مً الػشوسي وحىد خؿىاث مخخالُت ًدبػها اإلاشاحؼ ختى ًخىضل إلبذاء سؤي  للمػلىماث اإلاداظبُت، لزا 

 .قني مداًذ خُى صخت هزه اإلاػلىماث
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 :جمهُد

ت هي أطاض غمل  ال ًمىً أداء وؼان في املإطظت ما لم ًـدز  كساز  بػدده، ئذن فاللسازاث إلاداٍز

املإطظت والتي ًمىً مً خاللها ئهجاش ول أوؼوت و وظاةف املإطظت بها في ذلً وظُفت املساحػت الخظاباث 

فال ًمىً للمساحؼ أداء مهامه مً دون أن ًـدز كساز  مً إلادازة الػلُا في ػأهه و ًـدز اللساز مً كبل مخخر 

ت وفم  اث إلاداٍز ً في املإطظت  وهرا غبر ول املظخٍى اللساز و الرًً ًيىهىن في الؿالب غبازة مً املدًٍس

.  اللسازاثاجخاذأطالُب مخػددة كد ٌظخػملىنها في 

 املػلىماث ٌظخخدمها في غملُت اجخاذ اللساز ، و ًدـل غلى هره املػلىماث ئلىًدخاج مخخر اللسازاث 

مً خالٌ ما جخىفس غلُه املإطظت مً هظم مػلىماث، و بما أهه في غـس الخىىىلىحُاث الخدًثت و للمان 

جدفم مػلىماث  جدـل مىاؿفاث مإهلت لػملُت اجخاذ اللساز، فُلجأ املساحػىن ئلى املػالجت آلالُت 

للمػلىماث غبر الخاطىب لُخمىىىا مً ئخفاء ؿُؿت املـداكُت والؼسغُت غلى هره املػلىماث مما ٌظاغد 

 .هرا في غملُت اجخاذ اللسازاث غبر حمُؼ مساخلها

 : وطىف هخوسق في هرا الفـل ئلى زالر مباخث

-  ٌ  .أزس مساحػت الخظاباث في اجخاذ اللساز : املبدث  و

 .املظاز الػلمي للمساحػت الخظاباث : املبدث الثاوي -

 .ؿػىباث املساحػت الخظاباث في ؿىؼ اللساز: املبدث الثالث -
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 ٌ  .أزس املساحػت الخظاباث في ئجخاذ اللساز: املبدث  و

ًمس أي اللساز وفي أي مظخىي ئدازي بمجمىغت مً املساخل كبل خسوحه في مؼيلت نهاتي، ٌو ا ًمىً 

أن جخم هره الػملُت ئال بخىاحد مػلىماث، ئذ حػمل أهظمت املػلىماث داخل املإطظت بطخ املػلىماث خظب 

ول هىع لُخم اهخلاء أفػلها و هرا بفػل غملُت املساحػت الخظاباث لُخم اطخخدامها في غملُت اجخاذ اللسازاث 

الـاةبت و طيخوسق فُما ًلي ئلى دوز مساحػت الخظاباث في اجخاذ اللساز و هيخهي بالػىامل املإزسة غلى غملُت 

 .ئجخاذ اللسازاث

 ٌ  .أهمُت املػالجت آلالُت للمػلىماث باليظبت للمساحػت الخظاباث: املولب  و

كبل الخوسق للدوز الري جلػبه املساحػت الخظاباث في غملُت اجخاذ اللساز، ال بد أن وػسج غلى هظام 

املػلىماث و هبحن دوز املػالجت آلالُت للمػلىماث باليظبت ئلى املساحػت الخظاباث ألن ئدازة أي مإطظت حظخلصم 

وحىد مػلىماث الطخخدامها في اجخاذ اللساز، وفي ظل الخوىزاث الساهىت في مجاٌ الخظاباث اللجىء ئلى 

ادة دزحت  املىزىكُت في البُاهاث التي ججػلها أطاطا ٌػخمد غلُه في غملُت اجخاذ  املساحػت آلالُت مً أحل ٍش

وفيها ًلي طىلىم بػسق مفاهُم خٌى هظم املػلىماث و جىىىلىحُا املػلىماث، زم جبرش أهمُت املػالجت . اللساز

 .37آلالُت للمػلىماث باليظبت للمساحػت الخظاباث

 ٌ  .مفاهُم خٌى هظم املػلىماث و جىىىلىحُا املػلىماث وغالكاتها باملساحػت الخظاباث: الفسع  و

ً و جىشَؼ و وؼس و  حػسف هظم املػلىماث بأنها مجمىغت إلاحساءاث التي جخلمً ججمؼ وحؼؿُل و جخٍص

 38اطترحاع املػلىماث بهدف جدغُم غملُاث ؿىؼ اللساز داخل املإطظت

ئن غملُت املساحػت الخظاباث هي غملُت مىخظمت تهدف ئلى الخدلُم مً هابله جأهُداث إلادازة 

للمػاًحر املىكىغت و جىظُف الىخاةج  هساف ذاث الػالكت، و ملا واهذ املىازد املخاخت للمساحؼ مددودة فاهه 

ميلف بخىحُه املىازد املددودة جىحيها أفلل لجمؼ  دلت التي جمىً مً الخسوج بالىدُجت املىاطبت، لرلً 

بدأ الاهخمام بدازطت مدي فػالُت اطخخدام جىىىلىحُا املػلىماث في غملُت املساحػت الخظاباث ملظاغدة 

 39.املساحؼ فيها

ت هما أن أهداف املساحػت الخظاباث  فاألهظمت  إلالىتروهُت لم حؿحر املىاهج والوسق املداطبُت وإلاداٍز

لم جخؿحر و لىً  دواث التي ٌظخخدمها املساحػىن لخدلُم هره  هداف كد حؿحرث، واطخخدام جىىىلىحُا 
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املػلىماث   في غملُت الخظاب ٌظاهم في جىفحر أطع أفلل للممازطت الخىم الصخص ي مً كبل املساحػحن، 

هما أنها حظاهم في جللُل جيالُف غملُت املساحػت مما ًإدي ئلى جدظحن  غملها بؼيل غام مما ٌظاهم في 

 .الازجلاء باملهىت ئلى املظخىي  الري جخدم فُه  هساف املظخفُدة مً أحظً وحه

 .أهمُت املساحػت الخظاباث  في ظل املػالجت آلالُت للمػلىماث: الفسع الثاوي

 40:ال ًمىً للمساحؼ الخظاباث أداء مهىخه دون اطخخدام الخاطىب وهرا لألطباب الخالُت

الخوىز املظخمس في مهام و ئحساءاث املساحػت الخظاباث هدُجت الدؼؿُل إلالىترووي للبُاهاث  -

 .املداطبُت

 .جىفحر الىكذ الالشم ألداء غملُت املساحػت الخظاباث -

وبما ان املساحػت في ظل املػالجت آلالُت للمػلىماث جخولب بأن جيىن لدي املساحؼ مػسفت و دزاًت بـفت 

 :.الىظام إلالىترووي فاهه مً  فلل مؼازهت املساحؼ في جـمُم الىظام وهرا ما ٌظاهم في جدلُم ما ًلي

كمان اهدؼاف  مىز الؼاذة و جللُل اخخماٌ الخدالُل و الخالغب باملداطب إلالىترووي هظسا  -

 .إلمياهُت وكؼ هظم زكابُت أفلل

د  و اخخماٌ اهدؼاف  خواء  - جمىً املساحؼ مً اطخخدام أطالُب أفلل لجمؼ  دلت و اللساةً و جٍص

 .والؿؽ

 .مػالجت املؼىالث املخخلفت بفلدان الدلُل املظدىدي و غدم جىافس مظاز املساحػت -

 .جصوٍد املساحؼ بيسخ ليل البرامج املخخلفت بالخوبُلاث املداطبُت الهامت والخػدًالث فيها -

 

و بالخالي فان اطخخدام الخاطىب في مجاالث  املساحػت املخخلفت ٌظاغد في جللُل الىكذ املبرٌو 

 :اطخخدامه و ٌظاغد الخاطىب املساحؼ غلى جدلُم  مىز الخالُت

 .جدظحن حىدة غملُت املساحػت بؼيل غام -

 .في املساحػت (خدًثت )ئمياهُت اطخخدام أطالُب حدًدة  -

 .ئمياهُت ئهجاش بػم غملُاث املساحػت املػلدة بدزحت أهثر طهىلت -

 .حظهُل غملُت مساحػت أغماٌ املساحػحن مً كبل الؼسواء أو املدًٍسً -
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 .دوز املساحػت الخظاباث في ئجخاذ اللساز: املولب الثاوي

جلػب املساحػت الخظاباث دوزا هاما في غملُت ئجخاذ اللسازاث بدُث حظاغد غلى جأهُل املػلىماث لخيىن 

حُدة وذاث مىاؿفاث واملت و وافُت، لُخم اطخػمالها في غملُت ئجخاذ اللساز للخـٌى غلى املػلىماث ذاث 

حىدة و فػالُت ولخىكُذ الدوز الري جلػبه املساحػت الخظاباث في غملُت اجخاذ ز هلىم بابساش دوز املساحػت 

 : الخظاباث في ول مسخلت مً املساخل  غملُت اجخاذ اللساز و املخم في ما ًلي

 .جددًد املؼيلت -

 .ئًجاد البداةل -

م البداةل -  .جلُُم و جلٍى

 .اخخُاز البدًل أو الخل  فلل -

 .جىفُر اللساز -

م -  .املخابػت و الخلٍى

 ٌ  .دوز املساحػت الخظاباث في جددًد املؼيلت: الفسع  و

ٌػخبر أؿل غملُت ئجخاذ اللساز هى وحىد مؼيلت جخولبه وحىد  خل، و لخددًد أي مؼيلت ما داخل  

املإطظت ًجب أن ًخم الفدف املظخمس للىكؼ الداخلي والخازجي للمإطظت للىؼف غً خاالث غدم الاجفاق 

 .أو جىاطم أو الخىاشن بحن ما هى واةً ما ًجب أن ًيىن داخل املإطظت

جلػب املساحػت الخظاباث دوزا هاما في جددًد املؼيلت، كبل الخوسق لهرا الدوز ًجب الخرهحر  بأن 

املساحػت الخظاباث حػمل غلى وكاًت املإطظت مً املؼاول والخيبإ بما كبل وكىغها ختى ًدظنى للمإطظت 

اجخاذ إلاحساءاث الالشمت لخفاديها أما دوز املساحػت الخظاباث في غملُت جددًد املؼيلت فُخمثل في جددًد دزحت 

 زس ًمىً أن ًخلله هرا الخوس أو املؼيلت غلى املإطظت مؼ جىكُذ أكظام أو مـالح املإطظت مػاودة أو 

 41.املـالح املإطظت املػىُت بهره املؼيلت ومً املدظبب السةِس ي بها

 دوز  املساحػت الخظاباث في ئًجاد البداةل: الفسع الثاوي 

ئن وحىد مؼيلت داخل املإطظت ًلخط ي جباًً الخلٌى مً آلازاء خٌى ذلً ألن املؼيلت التي لِع لها 

خم  خل واخد ال حػد مؼيلت، بل واكؼ مفسوق ال بد مً الدظلُم به خُث جوسح مخخلف البداةل للىلاغ ٍو

 .دزاطتها وجلُُمها ختى ًخم اخخُاز الخل  فلل  هثر مالةمت
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 .157، ص  (5)انظر زٌد منٌر عبوي، الرجع 
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حػد الخلٌى أو البداةل مجمىع الىطاةل و الامياهُاث املخاخت ملخخر اللساز مً وكؼ خد للمؼيلت 

مدل الدزاطت خُث أن هره الخلٌى أو البداةل ال جأحي مً فساؽ و ئهما هي هدُجت الخدـُل أو الخخلُل 

للمػلىماث املخأجُت مً مـادز زطمُت أو ؾحر زطمُت، وهىا ًأحي دوز املساحػت الخظاباث في جىفحر املػلىماث 

 .الظلمُت و الدكُلت ملخخري اللساز ختى جمىنهم مً ئًجاد حمُؼ الخلٌى او البداةل للمؼيلت مدل الىلاغ

 .دوز املساحػت الخظاباث في جلُُم املؼيلت: الفسع الثالث

ئن جلُُم البداةل ٌػد مً أهم املساخل التي ًجب ئغواؤها اهمُت هبحرة كبل اجخاذ أي اللساز، ذلً 

ألن جلُُم البداةل هى الري طُددد ما ئذا وان الخل املخبؼ ٌظخيخج أمس في املظخلبل ، بمػنى أهه طِخم جددًد 

أبػاد ول بدًل، طلبُاجه وئًجابِخه في خل ذلً املؼيل وي ًدظنى اخخُاز البدًل املىاطب والري طُػوي 

 .أفلل الىخاةج بأكل خظازة ممىىت

ًبرش دوز املساحػت الخظاباث في هره الخوىة في أنها حػمل غلى جلُُم و اكتراح التي جساها مىاطبت 

وهرا بػد دزاطت املؼيلت، خُث حػخبر هره البداةل امللترخت أخد اهم مخسحاث هظام املساحػت الخظاباث في 

س  .املإطظت وجيىن غادة في ػيل جلاٍز

 .دوز املساحػت الخظاباث في اخخُاز البدًل  فلل:الفسع السابؼ 

ئن هدف مخخر اللساز في نهاًت املواف هى الىؿٌى ئلى اللساز ًمىىه مً بلىؽ الهدف وخل املؼيلت 

اللاةمت، هىا ًلىم مخخر اللساز باخخُاز الخل مىاطب أو غدة خلٌى ملترخت أو مخاخت مظخػحن في ذلً 

بمجمىغت مً املػاًحر ،و حػخبر هره املسخلت أدق املساخل حمُػا ألن الاخخُاز ٌػني في خلُلت  مس خظم املىكف 

والىؿٌى ئلى املدـلت النهاةُت للجهد املبرٌو في املسخلت الظابلت وهرا  مس ًدخاج ئلى كدز هبحر مً الىفاءة و 

الخبرة واللدزة الراجُت ملخخر اللساز غلى الاخخُاز الظلُم، هىا أًلا جلػب املساحػت الخظاباث دوزا هاما في 

غملُت اخخُاز البدًل  مثل و هرا مً خالٌ مداوالث الاكىاع املظخمسة غلى اخخُاز البدًل امللترح واملدون في 

س  املساحػت الخظاباث، خُث ان مخخر اللساز غادة ما ٌظدؼحر كظم خٌى البداةل الري ًيىن أهثر فػالُت  جلاٍز

 .و مسدودًت ختى باليظبت للبداةل التي جم اكتراخها مً حهاث أخسي ؾحر املساحػت الخظاباث

 .دوز املساحػت الخظاباث في جىفُر اللساز: الفسع الخامع

بػد جددًد مخخر اللساز البدًل  فلل التي جم جلُُمها ًـل ئلى مسخلت الخىفُر، و هى وؿٌى اللساز 

ئلى مً طُلىم بدىفُره وكد جيىن هره املسخلت أهثر املساخل اطتهالوا للىكذ وهرا ٌػىد أطاطا ئلى أزاز و هخاةج  

الخىفُر غلى املإطظت، خُث ئذا لم ًخم جىفُر اللساز غلى الىحه املولىب طىف ًإدي ئلى ئكاغت الجهىد 
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املبرولت في الخوىاث الظابلت، هما كد ًإدي ئلى هخاةج ؾحر مخىكػت جإزس طلبا غلى وؼان املإطظت هيل، لرا 

لت التي ًىفر بها اللساز  .ًجب مساغاة الوٍس

و مً املمىً أن ًيىن ذلً بمظاغدة كظم املساحػت الخظاباث وهرا بدىم هبُػت وؼاهها وحػاملها 

ت داخل املإطظت اث إلاداٍز  .مً حمُؼ املظخٍى

 .دوز املساحػت الخظاباث في مخابػت جىفُر اللساز: الفسع الظادض

ئن املإطظاث الىاجخت جلتزم باللُام بلُاطاث دوزٍت للىخاةج التي ًخم الخىؿل ئليها وملازهتها مؼ 

الىخاةج التي واهذ مً املسحى جدلُلها، فاذا ما وحد اهدساف فُجب ئحساء بػم الخؿُحراث التي جىفل جدلُم 

الخىاشن و ذلً باغادة الىظس ئلى حمُؼ مساخل غملُت اجخاذ اللساز والخأهد مً الخوبُم و الظحر الجُد ليل 

 .مسخلت مً مساخله

وفي هره الخوىة بالراث ًصداد دوز املساحػت الخظاباث وهرا بوبُػت غملها السكابي، بدُث حػمل 

س نهاتي هرا مً حهت ومً حهت  غلى جدبؼ جىفُر اللساز املخخر، لترفؼ بػد ذلً هخاةج هرا الخلُُم في ػيل جلٍس

أخسي و بدىم مؼازهت املساحػت الخظاباث في حمُؼ املساحل غملُت اجخاذ اللساز مً ػأهه أن ًجػل كظم 

املساحػت الخظاباث طاهسا غلى الخوبُم الجُد لللساز املخخر و مـدزا أطاطُا للمػلىماث املخػللت بىُفُت 

 .جىفُر هرا اللساز

 .الػىامل املإزسة غلى غملُت اجخاذ اللساز: املولب الثالث

 42: جخأزس غملُت اجخاذ اللساز بمجمىغت مً الػىامل ًمىً جىاولها واألحي

 .الػىامل الاوظاهُت -

 .الػىامل الخىظُمُت -

 .الػىامل البُئُت -

 ٌ    .الػىامل الاوظاهُت: الفسع  و

جظهس الػىامل الاوظاهُت املإزسة في غملُت اجخاذ اللساز غىد غملُت الاخخُاز بحن البداةل املخاخت أمام 

مخخر اللساز، خُث جخفاغل فُه أي مخخر اللساز، غدة غىامل مىولُت وؾحر مىولُت، مىكىغُت و شخـُت ، 

مىً جلظُم الػىامل الاوظاهُت ئلى غىامل هفظُت و أخسي جخػلم بالجىاهب الصخـُت  43.ٍو
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 .312-265ص -ص  (13)نزاف كنعان، المرجع .أنظر د
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 .145، ص (11)د محمد الصٌرفً المرجع .أنظر أ
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للد وان لها زبسث طُمىن الفلل في ئبساش أهمُت الجىاهب الىفظُت و أزسها غلى : الػىامل الىفظُت  - أ

ت ئذ حػل الجاهب الىفس ي هى الخدىم في طلىن الفسد  غملُت اجخاذ اللساز في املىظماث إلاداٍز

املظإوٌ ازىاء اجخاذه لللساز، فاذا وان اللساز الىفس ي اًجابُا طُـل اللساز املخخر ئلى مظخىي هبحر 

مً الظالمت و املىوم، أما ئذا أزسث غلى الػىامل الىفظُت جأزحرا طلبُا غلى مخخر اللساز، فمػنى ذلً 

ان الخلل وغدم السػد طُيىن هى الوابؼ الؿالب غلى اللسازاث الـادزة أو املخخرة ، هما ججدز 

إلاػازة و املفىكحن في غملُت اجخاذ اللساز بمخخلف مساخلها له أهمُت هبحرة وخاؿت غلى البُاهاث 

 .واملػلىماث التي ًلىمىنها والتي حظخؿل فيها بػد في غملُت ئجخاذ اللساز

 ئذا ججمػذ لدي مخخر اللساز الـفاث اللُادًت املثلى فهرا ٌػني اهه :الجىاهب و الػىامل الصخـُت - ب

طخىفس له اللدزة وبػد الىظس في    غلى  مىز بدكت و غىاًت، هما ان غىـس الخبرة او الخجسبت ئذا وحد 

ئلى حاهب الـفاث اللُادًت غىد مخخر اللساز طخمسح له باالطخفادة مً الخجازب املاكُت في 

اطدبػاد الخلٌى التي فؼلذ مً كبل في خل  املؼاول املؼابهت للمؼيلت مدل املبدث ، فاذا ما 

هى أوظب ما . جىفسث الػىاؿس الظابلت كمً شخـُت مخخر اللساز فمػنى ذلً أهه مخخر اللساز

 .ًيىن إلؿداز اللسازاث الصخُدت

. الػىامل الخىظُمُت: الفسع الثاوي

ئلى حاهب الػىامل الاوظاهُت التي طبم غسكها ، ًىحد اًلا بػم الػىامل الخىظُمُت و  التي هرهس 

 44:منها

ت -  .الاجـاالث إلاداٍز

ت - ت إلاداٍز م و الالمسهٍص  .الخفٍى

ت - أ ت مً الىطاةل الهامت التي جمىً مخخر اللساز مً الخـٌى غلى :الاجـاالث إلاداٍز  حػخبر  اجـاالث إلاداٍز

ت و زػدها حػخمد بدزحت  املػلىماث و البُاهاث املولىبت الجخاذ اللساز، و مً هىا فان طالمت اللسازاث إلاداٍز

 .هبحرة غلى طالمت وفاغلُت  اجـاالث التي ًجسيها مخخر اللساز للخـٌى غلى املػلىماث

ت- ب ت إلاداٍز م و الالمسهٍص م املدًس مخخر اللساز لبػم اخخـاؿاجه وطلواجه ئلى : الخفٍى ًيخج غلى جفٍى

م ٌظاغد مً حهت غلى . مسؤوطُه مجمىغت مً املصاًا جىػىع أزازها إلاًجابُت غلى اجخاذ اللسازاث فالخفٍى

م املدًس غلى الترهحز غلى  جىمُت كدزاث املسؤوطحن في مجاٌ اجخاذ اللساز ، و مً حهت أخسي ٌظاغد الخفٍى

ادة حجم الخىظُماث الخدًثت وحػلد أغمالها ووؼاهاتها هرلً هجد أهم املصاًا  الللاًا الهامت خاؿت مؼ ٍش
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 .150ص  (7)عبد الغفار حنفً، و د عبد السالم أبو قحف المرجع .أنظر د
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ت هي جدلُم الظسغت في اجخاذ اللسازاث و جىفحر وىادز كُادًت  ت إلاداٍز م أو الالمسهٍص التي جترجب غً الخفٍى

 .حدًدة للمىاؿب الػلُا في املظخلبل

 : كمً الػىامل الخىظُمُت التي جإزس غلى غملُت اجخاذ اللساز مثل

 .هبُػت املؼيلت املدل اللساز و دزحت حػلدها و الىكذ املخاح لخلها -

ت.الىمى إلادازي  - اث إلاداٍز  . و هىع اللساز و أهمُخه مسهصي أو ؾحر مسهصي، ومدي حػدد املظخٍى

 .دزحت هفاءة و خبرة و جأهُل املدًس مخخر اللساز -

 .الػىامل البُئُت: الفسع الثالث

هىان مجمىغت مً الػىامل أو اللُىد البُئُت املدُوت باملإطظت والتي جإزس غلى فاغلُت اللسازاث 

 :املخخرة مً أهمها

 .هبُػت الىظام الظُاس ي والاكخـادي في الدولت -

 .مدي اوسجام اللسازاث مؼ الـالح الػام -

 .الخلالُد الاحخماغُت واللُم الدًيُت -

ػُت -  .الىـىؾ الدؼَس

 .الخلدم الخىىىلىجي -

ئن هبُػت الىظام الظُاس ي و فلظفت جإزس بؼيل : هبُػت الىظام الظُاس ي و الاكخـادي في الدولت - أ

ذلً ألن غملُت اجخاذ اللساز جخأزس بمدي اللُىد التي ًفسكها الىظام . مباػس غلى غملُت اجخاذ اللساز

ت اللُاداث ؿاوػت اللساز أو جىحُه كسازتها لخأحي ميسجمت مؼ فلظفت الىظام، هما  الظُاس ي  غلى خٍس

ت ميسجمت مؼ إلاججاه الاكخـادي الظاةد في الدولت  .ًإزس كسازاث اللُاداث إلاداٍز

 غلى مخخر اللساز ان ًساعي مدي جدلُم اللساز ألهداف :مدي اوسجام اللسازاث مؼ الـالح الػام - ب

مجمىع املىاهىحن و لِظذ أهداف فئاث مدددة منهم ختى ًلمً برلً جدلُم اوسجام بحن 

 .املإطظت والـالح الػام

جإزس الخلالُد الاحخماغُت و الػاداث املىزوزت و اللُم الدًيُت : الخلالُد الاحخماغُت و اللُم الدًيُت-            ج

غلى اللسازاث املخخرة مً خالٌ الخأزحر في طلىن و اججاه مخخر اللساز غً اجخاذه لللساز هرا مً حهت،  و مً 

حهت أخسي جمثل هره اللُم و الخلالُد مجمىغت مً اللُىد التي ًجب غلى مخخر اللساز أن ًدترمها لُلمً 

خظً الخىفُر مً باقي املىظفحن في املإطظت، هما حػخبر اللُم الدًيُت غامال فػاال في اكىاع الجماهحر بىثحر مً 

 .اللسازاث هخمهُد إلؿدازها و جىفُرها
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ػُت-               د ئن  هظمت و اللىاةذ و الخػلُماث ولها حؼيل كُىد زطمُت مفسوكت غلى املدًس :الىـىؾ الدؼَس

مخخر اللساز بدىم مىـبه السطمي خُث ٌػخبر اللساز إلادازي حصاء مً الظُاطت الػامت للدولت لرا ًيىن 

املدًس مخخر اللساز ملوسا ان ًأخر في الاغخباز غدة غىامل وااللتزام باللىاهحن مدي مالةمت اللساز لألهداف 

 .الػامت للمإطظت،اخترام  هظمت املالُت و املداطبُت املػمٌى بها

 : الخلدم الخىىىلىجي-           و

للد أدث الثىزة الخىىىلىحُت ئلى خدور جوىزاث فىُت في مجاٌ ئجخاذ اللساز و لػل مً أبسشها اختراع 

نها وجدلُلها  وخفظها بؼيل دكُم ومىظم و هرا  الخاطىب، والري ًلػب دوزا هاما في ججمُؼ البُاهاث و جخٍص

اكُت الخدًثت املظخخدمت في غملُت اجخاذ اللساز  .جوبُم  طالُب الٍس
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 .املظاز الػلمي للمساحػت الخظاباث: املبدث الثاوي

 ٌ  .مىهجُت مساحػت الخظاباث: املولب  و

ليل غمل مهما وان هىغه مىهجُت مخبػت بدُث ًخىكف الػمل غلى مدي دكت هره املىهجُت و مىهجُت 

 45:غمل املساحػت الخظاباث جمثل زالر خوىاث زةِظُت

 ٌ  .املسخلت الخمهُدًت: الفسع  و

خها،  في هره املسخلت ًلىم املساحؼ بجمؼ و هظب مػلىماث غامت غً املإطظت مً خُث حجمها، جاٍز

ً امللف الداةم للمإطظت  وؼاهها  ومدُى وؼاهها الاكخـادي و هظام الدظُحر املوبم، وهرا بلـد جيٍى

ً خالؿت اولُت غً املإطظت و مىه  الري ًخلمً مػلىماث مداطبُت و  مالُت غنها، ول ذلً ًلىد غلى جيٍى

ئن هجاح غملُت املساحػت املداطبُت ًخىكف غلى مدي كدزة ئملام املساحؼ بهره .اطخواغخه اللُام بالخلُُم  ولي

 .املسخلت خُث أن هجاح أو فؼل مهام املساحؼ الداخلي ًسجىص خٌى هره املسخلت الخمهُدًت

 .مسخلت الخدلُل املػمم: الفسع الثاوي

بػد ئنهاء املساحؼ الداخلي مً املسخلت  ولى أًً ًيىن كد وىن امللف الداةم جأحي مسخلت الخدلُل 

 : املػمم و التي جلظم بدوزها ئلى مسخلخحن

 : جخخف بدازطت و جلُُم هظام السكابت الداخلُت في املإطظت و جىلظم بدوزها ئلى:املساحػت املداطبُت- أوال

ًلىم املساحؼ هىا بدزاطت زباث ئحساءاث الدظُحر ليافت  وظاةف املإطظت و : مسخلت مظً إلاحساءاث -1

ٌظخخدم هرا املساحؼ الداخلُت لبػم السمىش املخفم غليها دولُا هاحساء أو أطلىب لبُان زباث أو حؿحر 

ىا أو أهثر ال ًخما ػِئان فهىا جخمثل في كاةمت مً  طئلت مػدة  أطالُب الدظُحر، وفي خالت وحىد زمٍص

د املساحؼ الداخلي الخـٌى غلى مػلىماث  وفم أطلىب مخخـس ًجب غليها ؿاخب الىظُفُت التي ًٍس

 .وجيىن ػيل هره  طئلت ئما مفخىخت أو مؿللت. غنها

ا مؼ : مسخلت اخخُاز الخوابم -2 ًلىم املساحؼ الداخلي هىا مً الخأهد مً مدي موابلت املىخىب هظٍس

املوبم في الىاكؼ الػملي ويهدف املساحؼ مً وزاء ذلً للخأهد مً وحىد لىظام السكابت الداخلُت  و 

 .طالمت ئحساءاجه الخىفُرًت
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حػخبر هره املسخلت خـُلت او هدُجت املسخلت الظابلت : مسخلت الخلُُم  ولي لىظام السكابت الداخلُت -3

وفيها ٌظخخلف املساحؼ هلان اللىة و اللػف للىظام املداطبي املوبم في املإطظت مً خُث كىاغد 

 .الدسجُل املداطبي و خلىغه للمػاًحر املخفم غليها و املبادب املداطبُت

 يهدف املساحؼ مً وزاء هره الاخخُازاث الى الخسوج بلىاغت ذاجُت لخوابم الص يء :مسخلت اخخُاز الدوام -4

املىخىب وبحن ما هى واكؼ  ومػمٌى به فػال داخل املإطظت، و بالخالي غلُه ئحساء لبػم الاخخُازاث 

 .بـفت مخىسزة  و داةما هاملا أهه مىحىد غلى مداز الظىت في املإطظت

ئن اًجابُت اخخُازاث الدوام للمساحؼ دلُل غلى طالمت هظام السكابت الداخلُت في املإطظت، أما في خالت 

س طلبي غً ذلً و الؼيل .الىدُجت الظلبُت  و مىه كػف حهاش السكابت الداخلُت فان الىدُجت هى ئبداء  جلٍس

 .الخالي ًبحن مسخلت الخدلُل املػمم للمساحػت املداطبُت

 .زطم بُاوي ملسخلت الخدلُل املػمم للمساحػت املداطبُت: 01الؼيل زكم 
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 .دزاطت الخساةى الخىظُمُت امللخف الخرهحري و هخاب إلاحساءاث

 .مخابػت بػم الػملُاث لفهم خلُلت الىظام

 .هلان اللىة
 .هلان اللػف

هظام السكابت 

 .الداخلُت
ت  .اخخُازاث تهدف ئلى الخأهد مً جوبُم الىلى اللٍى

 .هلان كىة الىجاح

 .بُتيالىزاةم الترن
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 .املساحػت الػلمُت: زاهُا

هي مجمىغت  جلىُاث املساحؼ الداخلي ألحل جلُُم أداء وظُفت مػُىت داخل املإطظت وفم مػاًحر و 

أطع غلمُت مدددة مظبلا، خُث ٌػخمد غلى مػاًحر خاؿت بيل وظُفُت غلى اغخباز ان مساكبت  الدظُحر 

والدظُحر غامت ٌػخمد غلى مػاًحر خاؿت بيل وظُفُت غلى اغخباز ان مساكبت الدظُحر غامت ٌػخمد غلى حملت مً 

 .املػاًحر ، وفي خالت وحىد هره املػاًحر ًلىم املساحؼ باخخُاز أدائها مالي

أما في خالت غدم وحىد هره املػاًحر فُػخمد املساحؼ الداخلي غلى خبرجه و مإهالجه الػلمُت املىدظبت 

 .في ئغدادها ليىنها جدخل كمً مهامه

بػد هره املسخلت ًـل املساحؼ الداخلي ئلى اطخيخاج هل أن هره املػاًحر ذاث كىاغت ومىكىغُت أم 

ال؟ فان واهذ هره املػاًحر ذاث كىاغت وملبىلت ًلىم املساحؼ غىدها بػملُت الخصخُذ لبػم الوسق 

 .املداطبُت وجلُمها في خالت وحىد بػم الوسق املداطبُت الخاهئت في الدسجُل وؾحر صخُدت

ـ ما املسخلت  خحرة مً هره املساحػت، وهي الخلُُم للىخاةج املخىؿل ئليها والبدث غً  طباب للىخاةج 

 .الظلبُت ، زم مداولت الخصخُذ ئن امىً لها

 .والؼيل املىالي ًبحن لىا املساخل املدظلظلت للمساحػت الػلمُت

 . مخوى املساحػت الػلمُت02الؼيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 .194،ؾ1991هاؿس دادي غدون، مدمد فخحي، دزاطت الخاالث املالُت، داز  فاق، الجصاةس: املـدز

 .وحىد املػُاز

 .جلُُم هسق الخظاباث

 ٌ  .هل املػُاز ملبى

 .جلُُم الىخاةج

س  .ئغداد الخلٍس
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 .مسخلت فدف الخظاباث و اخخُازها: الفسع الثالث

بػد الخـٌى  املساحؼ الداخلي غلى همُت مً املػلىماث املداطبُت و املالُت و اهظمت الدظُحر داخل 

املإطظت و الخلُُم  ولي لىظام السكابت الداخلُت و اطخيخاج هلان اللىة و اللػف، جأحي املسخلت  خحرة و 

فان . الهامت مً مساخل مىهجُت املساحػت الخظابُت الداخلُت وهي مسخلت الفدف الدكُم لخظاباث املإطظت

واهذ املساخل الظابلت حػخبر بمثابت مساخل جمهُدًت ليىنها جلدم وكػُت خظاباث املإطظت و مـداكُت هره 

الخظاباث ؾحر أن الىاكؼ و الظلىن املنهي للمساحؼ الداخلي  و كمحره ال ًيىن مسجاح ئال ئذا كام بػملُت 

الفدف الراحي لهره الخظاباث و ال ًىخفي املساحؼ الداخلي باإلحساءاث املىخىبت فلى بل غلُه اطخخساج 

هلان اللىة و اللػف وئغداد بسهامج أدوى للفدف مً خالٌ مً الخأهد مً أهه لم ًخوئ في جدلُل هظام 

م أطلىب املساحػت الخدلُلُت مثل امللازهت  السكابت الداخلُت هى مسض ى ًخىلى الخأهد مً صخت  زؿدة غً هٍس

 .لللىاةم املالُت لظىىاث مخخالُت

أما في خالت جىؿل املساحؼ الداخلي ئلى اللىاغت أن أداء هظام السكابت الداخلُت طلبي ًخىلى ئغداد 

بسهامج لفدف الخظاباث الطخخساج مـادز هلان،اللػف و مداولت جصخُدها باطخخدام مخخلف 

 .الاخخُازاث املمىىت

س هخابي ًلدم إلادازة الػامت مدغم بسأي  و باهتهاء املساخل الظابلت ًلىم املساحؼ الداخلي باغداد جلٍس

ت  شخص ي خٌى مـداكُت اللىاةم املالُت و مخلمً  حملت مً الخىؿُاث و الخدظِىاث التي ًساها كسوٍز

 .والؼيل املىالي ًبحن خوىاث مسخلت فدف الخظاباث و اخخُازها
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 .زطم بُاوي ملسخلت فدف البُاهاث: 03الؼيل زكم 
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 .الخلُُم النهاتي لىظام السكابت الداخلُت

.هلان اللػف .هلان اللىة   

 
ئغداد بسهامج 

 .للفدف.
بسهامج أدوى لفدف 

 الخظاباث 

املساحػت الخدلُلُت 

 واخخُازاث املـادكت

 

س بسهامج فدف  .اخخُازاث جلٍس

الخظاباث و الخىبحر 

 .مً الاخخُازاث
 .ئغداد بسهامج زاوي للفدف

 :ئنهاء غملُت املساحػت و هي جخم

مساحػت أهم املبادب -

 .املداطبُت

 .فدف-

جلُُم الخاالث املالُت و - 

 .املػلىماث املداطبُت

 ئبداء السأي
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 .مػاًحر املساحػت الخظاباث: املولب الثاوي

حؼهد املساحػت املداطبُت غملها مً حملت مػاًحر للمساحػت الداخلُت في أداء غملها و الالتزام بلىاغد 

سها  .الػمل املُداوي للىؿٌى ئلى حىدة في جلاٍز

 46.فمػاًحر املساحػت هي ملُاض أو مػاًحر  داء املخػازف غليها لخىفُر مهمت املساحؼ

فاملػُاز هى اللاغدة  طاطُت الري ٌػخمد غليها املساحؼ الداخلي في جىفُر و أداء املهامه ، لرلً حػخبر 

 . بها باالخترام اليامل لهادبمثابت مسحؼ أطاس ي وههج للممازطت املهىُت واحبت الخليي

 .خُث ًمىً اغخبازها بمثابت همى طحر أو الىهج الظلىوي و الػملي ألداء املساحؼ

يي للمداطبُحن اللاهىهُحن غلى مػاًحر املساحػت املخػازف غليها في ئزكاء املجمىغاث  هف املجمؼ  مٍس

 47:الثالزت آلاجُت

 ٌ  : جخمثل املػاًحر الػامت فياملػاًحر الػامت: الفسع  و

 ألحل الىؿٌى ئلى هفاءة مهىُت في مُدان املساحػت :مػُاز الخأهُل الػلمي والػملي و الىفاءة املهىُت -

الخظاباث و الاملام بالجىاهب املداطبت و كىاغد الػمل املُداوي للمساحػت وان كسوزة أن هبدأ هره 

 .املهمت بالخدـُل الػلمي لؼهادة في الاخخـاؾ املولىب و هى املداطبت

هما ًخولب غلى املساحؼ الُىم و ظل الخوىزاث الخاؿلت في مُدان جوبُم مػاًحر املداطبت الدولُت أن 

ًىلى املساحؼ كسوزة مىاؿلت جددًث مىدظباجه الػلمُت و الػمل غلى جددًدها بما ًخماش ى و الخؿُحراث 

الخاؿلت في املُدان طىاء في املُدان الػلمي أو ختى جىىىلىجي الهدظاب جلىُاث و أطالُب ممازطخه مهىت 

 .حدًدة

ب الجُد و الفػاٌ في  بِىما الخأهل الػلمي أو الخبرة املهُىت و هي املمازطت املُداهُت للمساحؼ و الخدٍز

مياجب الخبرة املداطبُت الهدظاب مهازاث حدًدة و جىمُتها مً أصخاب الخبرة الػالُت الرًً ًجب غليهم 

 .مدًد الػىن للمخدزبحن في مُدان املساحػت و مداولت ئمدادهم بالخبرة املىدظبت طابلا

ئن ػسن الخأهُل الػلمي و الػملي كد ال جيىن وافُت للخىم غلى املساحؼ بالىفاءة املهىُت املولىبت، 

لرلً ًيبغي ان جىظم ملخلُاث دوزٍت و هدواث و جسبـاث مُداهُت ٌظخوُؼ املساحؼ مً خاللها جىمُت كدزاجه 

                                                           
46

 .34، ص1998محمد السٌد ناغً، المراجعة إطار النظرٌة و المراسلة، مكتبة الجالء المنصورة، مصر 
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 .26-25ص -، ص1978مراجعة المفاهٌم واإلجراءات فً النظم المحاسبٌة و االلكترونٌة، الطبعة األولى ، دار ذات السالسل،الكوٌت 
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ت و الػلمُت و املُداهُت غلى خد طىاء  وجمىىه مً إلازكاء بمخولباث مػُاز الخأهُل الػلمي و الػملي   الفىٍس

 48.والىفاءة املهىُت

هما أن الخأهُل الػلمي و اهدظاب الؼهاداث الػلمُت لىخدها حػخبر ؾحر وافُت للممازطت املهىُت بمهىت 

د مً الخبرة و الاهالع غلى أخدر جلىُاث  املساحػت ما لم ًدبػها ممازطت غملُت في املُدان الهدظاب املٍص

 .الاطخػماٌ ملهىت املساحػت لرلً ٌػخبر الخأهُل الػلمي والػملي ػِئان مخيامالن

 ٌظعى مظخػملى املػلىماث املداطبُت الىاججت غً هظم املػلىماث املداطبُت املىلدة :مػُاز الاطخلالٌ -

لها للخـٌى غلى مػلىماث ذاث مـداكُت لالغخماد غليها في اجخاذ اللسازاث منها املالُت خاؿت في 

 .املظخلبل

لرلً وختى ًمىً الاغخماد غلى مخسحاث الىظام املداطبي املالي واغخباز هره املػلىماث بمثابت كاغدة كساز 

طىاء للمإطظت أو املظخػملي الىؼىفاث املالُت للمإطظت كسوزة أن ًخـف املساحؼ بىىع مً الاطخلالٌ  و 

 .الخُاد في مهامه و الجزاهت الخامت

س املساحؼ هي خـُلت أو محزة شخف املساحؼ الىاججت غً الخُاد الري ًدبػه  فالثلت و مـداكُت جلاٍز

 .املساحؼ غىد مساحػخه اللىاةم املالُت للمإطظت بيل هصاهت ومىكىغُت ختى جيىن مىكؼ زلت لدي مظخػملها

ئن جددًد مدي الاغخماد غلى هره املػلىماث ًيىن غلى أطاض مدي اطخؿاللُت املساحؼ و خُادًت غمله، 

 49.لرلً وحىب جىافس الىلوخحن الخالُخحن لخددًد مدي اطخلاللُت مساحؼ

أي أن ال جيىن للمساحؼ مـالح مادًت في املإطظت املساحؼ لدفاجسها :غدم وحىد مـالح مادًت للمساحؼ - أ

مثل أن ًيىن مظاهم في زأض مالها مثال، و أن ال جيىن ال خد أكازبه مـالح مً هفع الىىع ألن وحىد 

هره املـالح املروىزة كد جإزس غلى اطخلاللُت في ئبداء السأي الفني املداًد في اللىاةم املالُت 

 .الخخامُت

  وهى الاطخلالٌ املنهي الخام في اداء مهىت املساحػت اي بمػنى غدم جدخل الاطخلاللُت :الاطخلالٌ الراحي - ب

ئلى غدم وحىد أس ي مؼيل مً اػياٌ اللؿىن املفسوكت غلى شخـُت املساحؼ لرلً ًمىً اغخباز 

أن غىـس  اطخلاللُت الراجُت و غدم  وحىد ملـالح مادًت للمساحؼ في املإطظت بمثابت ػسهان 

 .أطاطُان للخمحز غً مدي اطخلالٌ املساحؼ ولُا و كسوزة جىافسهما في هفع لخظت أداء مهىت املساحؼ
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ًجب غلى املساحؼ برٌ الػىاًت املهىُت الياملت و جخـُف وامل حهدة اهوالكا : مػُاز  الػىاًت املهىُت -

س  .مً بداًت مسخلت املساحػت ئلى ؾاًت ئغداد الخلاٍز

فالخىم غلى أداء املساحؼ ال ًيىن ئال مً خالٌ برٌ لهرا  خحر ليل الػىاًت و كسوزة أن ًخـف بلىاغد 

 .الظلىن املنهي فمػُاز الػىاًت الالشمت لرلً

فمػُاز الػىاًت املهىُت ًىحب غلى ول شخف ٌػمل في مىخب املساحؼ جخوُى غملُت املساحػت جخوُوا 

وافُا، وحمؼ كدز واف مً أدلت إلازباث امللىػت و ئغداد أوزاق املساحػت بػىاًت و جلُُم اللىاةم املالُت ، و 

س الري ًدخىي غلى زأًه بيل دكت  50. ئغداد الخلٍس

 51:وألحل الىؿٌى ئلى الػىاًت املهىُت املولىبت كسوزة جىافس الؼسون الخالُت

 .مداولت الخـٌى غلى أهىاع املػسفت املخاخت بؿُت الخيبإ باألخواء ؾحر مىخظسة -

أخر بػحن الاغخباز الظسوف ؾحر الػادًت في بسهامج املساحػت مً أحل الخرز غىد الفدف للػىاؿس  -

 .املسجبوت

 .الخلُُم املػمم لىظام السكابت الداخلُت لخددًد مىاهً اللىة واللػف -

 .الػمل غلى ئشالت الؼيىن أو الاطخفظازاث املخػللتباملفسداث ذاث  همُت في ئبداء السأي -

س مجاٌ خبرجه املهىُت -  .الػمل باطخمساز مً أحل جوٍى

 .مػاًحر الػمل املُداوي: الفسع الثاوي

جسجبى هره املػاًحر بػملُت جىفُر املساحػت،و جمثل مبادب املساحػت التي جدىم هبُػت و مدي اللساةً 

دت الىاحب جدلُلها مً .الىاحب الخـٌى غليها بىاطوت ئحساءاث املساحػت و املسجبوت باألهداف الـٍس

 2.اطخخدام هره الاحساءاث

 53.و حؼمل هره املػاًحر غلى زالزت

 ًجب ان ًيىن الػمل مخووا له بدكت باغخباز غملُت الخخوُى هى الػمىد الفلسي لػملُت املساحػت :أوال

الخظاباث مً خُث جىشَؼ الىكذ اليافي غلى حمُؼ مساخل املساحػت مؼ مساغاة هرلً الامياهُاث املادًت 

 .املخاخت
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 .و كمً هرا إلاهاز ًددد املساحؼ  هداف الخالُت مً وزاء غملُت املساحػت و الخخوُى لها

 .الخىكُذ بدكت لىواق الفدف التي طىف جخــها املساحػت الخظاباث -

اطخخدام هظام السكابت الداخلُت مللازهت الػمل املىجص بما هى مخىكؼ، وفي هرا إلاهاز ٌظخخدم املساحؼ  -

 .مظاغدًه في اهجاش غملُت املساحػت وجدث اػسافه

ٌػخبر بسهامج املساحػت الدلُل الخىحُهي لػمل املساحؼ، واملساحػت بـفت غامت وذلً الخخىاةه غلى ول  -

 .ما ًجب اللُام به هىاٌ فترة املساحػت

ًددد مظإولُت املساحؼ ومىه املهام املىولت له و مىه كسوزة الخىكُؼ غلى ول غمل كام به هىاٌ فترة  -

 .املساحػت

ٌػد هظام السكابت الداخلُت املوبم مً هسف املإطظت ئخدي أهم املددداث لجىدة هىغُت املػلىماث 

املالُت ، وهرلً لجىدة املساحػت خُث أن الالتزام بلىاغد و ملىماث هظام السكابت الداخلُت ٌظاغد غلى 

جدـُل هخاةج ممثلت في املػلىماث املالُت التي ًىدس ي أهمُت بالؿت لدي أصخاب اللساز، ومىه كسوزة الخلُُم 

الفػاٌ لىظام السكابت الداخلُت باطخخدام آلُاث للسكابت و هسق غملُت دكُلت و كسوزة وحىد غىـس الخبرة و 

 .املهازة اليافُت، ٌظخخدم املساحؼ ئخدي الوسق الخالُت لخلُُم هظام السكابت الداخلُت

م  طئلت -1 لت الاطخلـاء غً هٍس لت غلى اللاةمت مً  طئلت الىمىذحُت جخف :هٍس  حؼمل هره الوٍس

 :وجخف  طئلت الفـٌى آلاجُت54.وظاةف املإطظت و غملُاتها

 اث  . طئلت املخػللت باملؼتًر

 طئلت املخػللت باملخصون و الاهخاج . 

 طئلت املخػللت باملبُػاث . 

 ىت  . طئلت املخػللت بالخٍص

 طئلت املخػللت باملظدىداث و  طهم . 

 طئلت املخػللت باالطدثمازاث . 

 طئلت املخػللت باألمىاٌ الجماغُت . 

 طئلت املخػللت باإلغالم آلالي . 

 

                                                           
54

hamini.a. le contrôle interne et élaboration di bilan comptable ; entrepris publique économique .opu.alger 
1991 ;p57. 



 .مساهمة مراجعة الحسابات في إثخاذ القرار                                                                            ثانيالفصل ال

 

42 
 

لت الخددًد الىؿفي لىظام السكابت الداخلُت -2 لت بالدصخُف : هٍس ًلىم املساحؼ وفم هره الوٍس

الىكعي لىظام السكابت الداخلُت املوبم في املإطظت مً خالٌ جددًد ملىاهً اللػف و اللىة  وما 

هي امللىماث وإلاحساءاث  املخبػت مثل جددًد الـالخُاث و ا اخخـاؿاث و املظإولُاث داخل الهُيل 

 .الخىظُمي للمإطظت

لت امللخف الىخابي -3 لت ًلىم املساحؼ بخددًد ملخف هخابي ًددد فُه بدكت و : هٍس وفم هره الوٍس

بالخفـُل ملاهُت إلاحساءاث و الوسق التي ًجب جىافسها في الىظام الظلُم للسكابت الداخلُت بهدف 

الاطترػاد به في جلُُم هظام السكابت يهدف الاطترػاد به في جلُُم هظام السكابت الداخلُت في املإطظت 

 .مىكىع املساحػت

 55:ًدبؼ املساحؼ في طبُل جلُُم هظام السكابت الداخلُت في املإطظت أزبػت خوىاث أطاطُت هماًلي

 الفدف املبدتي: الخوىة  ولى. 

 اخخُاز الالتزام باإلحساءاث و الظُاطاث: الخوىة الثاهُت. 

 الاخخبازاث  طاطُت: الخوىة الثالثت. 

 س: الخوىة السابػت  .ئغداد الخلٍس

 :الخـٌى غلى كساةً وافُت: زاهُا

لت مداًدة خٌى مدي مػلىماث مدي صخت  س ًبدي املساحؼ فُه هٍس ألحل الىؿٌى ئلى ئغداد جلٍس

املػلىماث املالُت للىؼىفاث املالُت للمإطظت، ٌظعى في هرا إلاهاز املساحؼ الداخلي ئلى البدث و الخدكُم غً 

سه ً بمثابت دغم لخلٍس  .وافُت  دلت و اللساةً اليافُت لخيٍى

سه لخيىن دغم مادي له وهي  : ٌظخخدم املساحؼ في هرا إلاهاز هىغحن مً  دلت ٌػخمد غليها في ؿُاؾت جلٍس

 وحؼمل سجالث املإطظت طىاء املداطبُت او ؾحر ذلً مثل الدفتر : دلت مً املـادز الداخلُت -1

 .الُىمُت، دفتر الؼُياث، أوامس الؼساء، ئذن الخسوج و الدخٌى فُما ًخف املخصوهاث

 وحؼمل الىؼىف البىىُت و مالخظاث و اطخفظازاث و الػمالء و املىزدًً : دلت مً مـادز الخازحُت -2

 .، مـالح اللساةب ، وواالث الخأمحن
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 .مػُاز ئبداء السأي: الفسع الثالث

ٌػد بمثابت أخس مػُاز مً مػاًحر املساحػت الىاحب الالتزام بها مً هسف املساحؼ الداخلي و هى كسوزة 

ئؿداز زأي فني ومداًد مػبر خٌى مدي مـداكُت وصخت مػلىماث اللىاةم املالُت الخخامُت للمإطظت ، 

س ًلدم لإلدازة الػامت  .وذلً في ػيل جلٍس

س املساحؼ وفم الػىاؿس الخالُت  56:لرلً ٌػد جلٍس

سها وغسكها وفم اللىاغد و املبادب  -1 س ما ئذا واهذ اللىاةم املالُت كد زم جـٍى ًجب الخىكُذ في الخلٍس

 .املداطبُت املخػازف غليها

س مدي زباث املإطظت غلى اجباع هره املبادب و اللىاغد املداطبُت بِىما في  -2   ًجب أن ًىضح الخلٍس

خالت غىع ذلً ًجب ئػازة ئلى ذلً و جلدًم إلاكافاث الالشمت وغسق للىؼىفاث املالُت وفلا 

 .للوسق اللدًمت  و الجدًدة مؼ ئظهاز ليافت الفسوكاث

لت مالةمت وئال ًجب ان  -3 ًجب أن جفصح اللىاةم املالُت غً املسهص املالي و ئظهاز هدُجت اليؼان بوٍس

س الاًلاخاث الالشمت لرلً  .ًخلمً الخلٍس

س  -4 س غلى ئبداء السأي غلى وافت اللىاةم املالُت وىخدة واخدة، وذلً باغداد جلٍس كسوزة أن ٌؼمل الخلٍس

 :وفم أهىاع الخالُت

س هظُف - س جدفظي.                  - جلٍس س طالب.- جلٍس س غدم ئبداء السأي.-             جلٍس  .جلٍس

جىمً أهمُت الػلمُت و الػملُت ملساحػت الخظاباث او مػاًحر املساحػت الداخلُت بـفت غامت في جدلُم 

 57:  هداف السةِظُت الخالُت

 .جددًد املبادب  طاطُت التي ًجب ئجباغها ئهجاش مهام املساحػت الخظاباث -1

جىفحر ئهاز مسحعي إلهجاش و جسكُت حؼىُلُت واطػت مً وؼاهاث املساحػت الخظاباث التي باميانها خلم  -2

 .اللُمت امللافت

 .وكؼ مػاًحر لخلُُم طحر املساحػت الخظاباث هيل -3

 .حظحر غملُت جدظحن  غماٌ الخىظُمُت و الػملُاث -4
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 .جلىُاث املساحػت الخظاباث: املولب الثالث

أحل الخخوُى الظلُم والفػاٌ للمساحػت الخظاباث و الىؿٌى ئلى جلُُم لىظام السكابت الداخلُت و 

حصخُف مليىهاجه وئحساءاث ٌظخخدم املساحؼ حملت مً الخلىُاث و  دواث ٌػخمد غليها في حمُؼ هره آلالت و 

س الىخاةج  .جبًر

ئن أهم الخلىُاث التي ٌػخمد غليها املساحؼ في حمؼ املػلىماث جخمثل أطاطا في فدف الىزاةم 

الداخلُت و الخازحُت مدـل غليها،اطخػماٌ الاطخبُان لخدـُل املػلىماث و امللابالث التي جخم مؼ مخخلف 

 58. شخاؾ الرًً باميانهم جىفحر مػلىماث  مالةمت و ًلاف ئلى مجمىغت هره الخلىُاث املالخظت املباػسة

 ٌ  .فدف الىزاةم: الفسع  و

 59.الىزُلت ول زهحزة مسةُت، مظمىغت، مظمىغت و مسةُت، ئلىتروهُت جيخج مً هسف أو لـالح املإطظت

فػملُت الخـٌى و إلاهالع غلى الىزاةم املمىً الخـٌى غليها حؼمل أطاض و كاغدة لالهوالق غمل 

املساحؼ ليىنها حؼمل حملت مً املػلىماث وألوؼوت املساد مساحػتها، و هرلً لجمُؼ املخػاملحن الخازححن 

 .للمإطظت مثل الػمالء ، املىزدًً، البىىن

لرلً حػخبر مهمت البدث و جىافس هره الىزاةم مً أولى اهخماماث املساحؼ خُث أن جىافسها مً بدء 

 .غملُت املساحػت طهل غمل املساحؼ  ومىه زبذ الىكذ

وت جداٌو أو جدفم الىزاةم  و ٌظخػمل املساحؼ في طبُل الخـٌى غلى هره الىزاةم ما ٌظمى بخٍس

س لخدفلاث املػلىماث التي " الداخلُت و الخازحُت داخل الهُيل الخىظُمي للمإطظت و التي حػسف بأنها   جـٍى

 60.طُدزطها املساحؼ و الىزاةم جدخىي غلى هره املػلىماث داخل وخدة مػُىت او بحن الىخداث

وت املظاز او الىهج الري ٌظلىه املساحؼ في جدبؼ جدفم وطحر الىزاةم و  ومىه جدؼيل هره الخٍس

 .املػلىماث املالُت و املداطبُت داخل املإطظت
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 61.الاطخبُان و امللابلت: الفسع الثاوي

كد ال ٌظخوُؼ املساحؼ الخـٌى غلى اللدز الياف مً الىزاةم و املػلىماث املالُت و املداطبُت الالشمت  

لت  ولى و مىه ًلجأ ئلى جلىُت أخسي مً جلىُاث حمؼ املػلىماث و التي هي مً أدواث غلم الاحخماع  وفم الوٍس

 : وهم

 .الاطخبُان: أوال

ٌػخبر الاوظان أداة مالةمت للخـٌى غلى مػلىماث ومػوُاث وخلاةم خٌى واكؼ مػحن، وهى غبازة 

" غً كاةمت مً  طئلت ًجُب غنها هخابُا مً كبل املظخجىبحن، خُث ؾالبا ما ٌظخخدم املساحؼ ما ٌظمى 

 .،  هرا الاطخبُان ٌظمذ بخلُُم هظام السكابت الداخلُت"اطخبُان السكابت الداخلُت 

خُث مً خالٌ حملت  طئلت املوسوخت بهدف املساحؼ ئلى الخـٌى غلى املػلىماث خٌى صخت 

ئحساءاث هظام السكابت الداخلُت طىاء في وظُفت مػُىت أو وؼان مػحن هى مىضح مساحػت غلى أن ٌػد هرا 

لت بظُوت في ػيل مؿلم ، ًدمل الاًجابُاث بىػم أو ال، خُث جمثل إلاحابت بـ  خٌى " وػم" الاطخبُان بوٍس

فهي جدٌ غلى وحىد هلان كػف " ال " الىكػُت املسكُت غلى فػالُت هظام السكابت الداخلُت ، بِىما إلاحابت بـ 

 .في هظام السكابت الداخلُت

 .امللابلت: زاهُا

امللابلت هي مدادزت شخف بؿسق اطخجىابه غً اغماله أزاةه وحػسف أًلا غلى انها حلظت أطئلت و 

أحىبت ٌظعى مً خاللها املداوز ئلى الخـٌى غلى مػلىماث مػُىت، حػخمد املساحػت خظاباث غلى هره الخلىُت 

 .خالٌ مساخل ئهجاش مهمت املساحػت

جفُد امللابلت في جدـُل بػم آلازاء و   الاكتراخاث، و جدـُل الىزاةم الهامت التي  ًسي املساحؼ : املسخلت  ولى

 .كسوزة للخـٌى غليها مً أحل حظهُل و جىحُه مهمخه

 أزىاء بدء غملُت املساحػت جفُد امللابلت غً غملُت الخأهد مً صخت مـادز املػلىماث :املسخلت الثاهُت

 واغخبازها أداة الخخُاز بسهامج املساحػت 

 غىد نهاًت مهمخه املساحػت ٌظخوُؼ املساحؼ باطخخدام جلىُت امللابلت مً ئحساء الخصخُداث :املسخلت الثالثت

 .الالشمت لػمل املساحػت غلى جىؿُاث و جىكُداث مً أهل الاخخـاؾ
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 .املالخظت املباػسة: الفسع الثالث

حػد ئخدي الخلىُاث ذاث الفػالُت التي ٌظخخدمها، املساحؼ في حمُؼ املػلىماث اليافُت و الخأهد مً 

الىحىد املادي  ملمخلياث املإطظت ، خُث حظمذ املالخظاث املباػسة التي ًجسيها املساحؼ و مظاغدًه في غملُت 

ت املظخػملت ،  الجسد الفػلي ألؿٌى الؼسهت و الخأهد مً امللىُت اللاهىهُت لها و صخت  وزاق الخجاٍز

فاملالخظت املباػسة هي الجسد الفػلي ليامل غىاؿس أؿٌى الؼسهت غىد اطخدالت وحىد دفاجس الجسد في 

 .املإطظت مما ٌظمذ باغواء جـىز دكُم مً ممخلياث املإطظت

 :وفي هرا إلاهاز ًيبغي غلى املساحؼ ان ًلىم بالػمل الخالي

 .ئلخ...الخدلُم مً غلىد امللىُت لألؿٌى املخخلفت والػلازاث و الظُازاث و آلاالث -1

ت املظخدلت غلى الػمالء -2  .الخدلم  مً جىافس الؼسون اللاهىهُت  في  وزاق الخجاٍز

 .الخدلم مً أؿىاف البلاغت و املخصون التي حظخخدمها املإطظت -3

فت -4 ىت خلُلُت و لِظذ أوزاق مٍص  .الخدلم مً أن الىلدًت املىحىدة في الخٍص

الخدلم مً ئحساءاث الجسد الفػلي التي كامذ  بها الؼسهت هي هفع إلاحساءاث  املخبػت غىد اللُام  -5

ا و ال ًىحد أي حؿُحر في هره إلاحساءاث أزس غلى هدُجت اليؼان او املسهص املالي للؼسهت  .بالجسد طىٍى
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 .املبدث الثالث ؿػىباث املساحػت الخظاباث في ؿىؼ اللساز

ت  اث إلاداٍز جلػب املساحػت الخظاباث دوزا هاما في غملُت اجخاذ اللساز في املإطظت و في حمُؼ  املظخٍى

املخخلفت ئال ان هرا الدوز كد ًيىن مددودا أو مىػدما بالسؾم مً إلاحساءاث  الػادًت و الظلمُت للمساحػت 

الخظاباث، و غلى كىء الػىامل املإزسة غلى غملُت اجخاذ اللساز و التي كد جوسكىا ئليها طابلا، ًمىً ان هلف 

 .غلى غدة غىاةم جإزس غلى دوز املساحػت الخظاباث في غملُت اجخاذ  اللساز

 ٌ م: املولب  و ت الؼدًدة وغدم الخفٍى  .املسهٍص

هخف بالرهس هىا الىمى إلادازي  وجىكساهي الفسدي الري ًلىم املدًس فُه باجخاذ  اللسازاجه دون 

ت  خسي ، و ًخدزج هرا الىمى  وجىكساهي في ػدجه بحن هلوخحن جمثل ئخداهما  اث إلاداٍز السحىع ئلى املظخٍى

الظلىن  وجىكساهي املخػامل أو اللبم، هما ًخىطى هرًً الىلوخحن طلىن ًياد ًيىن وطوا في ػدجه بحن 

الىموحن الظابلحن، و هى الظلىن  وجىكساهي الـالح، و مهما جفسغذ اهىاع الىمى  وجىكساهي فلد بحن 

م  الدزاطاث الػلمُت أن مخخري اللساز في ظل هرا الىمى جخىلد لديهم خالت غدم السؾبت في جفٍى

الاخخـاؿاث و الـالخُاث لللُاداث في الـف الثاوي مً الظلم إلادازي، هما جخمحز اللسازاث في هرا الىمى 

 62.بأنها جخأحى مً  غلى ئلى  طفل، وهي ؾحر كابلت للمىاكؼت

و ًيىن غمل املساحػت الخظاباث في ظل هرا  طلىب ملخـس غلى الخأهد مً الظحر الػادي لليؼان 

ت، وال ًمىً املساحػت الخظاباث الوػً في اللسازاث املخخرة و ال جلُُمها باإلكافت  اث إلاداٍز في حمُؼ املظخٍى

س املخخلفت، خُث ًإمً املظحرون في ظل هرا الىمى بالدوز  ئلى أهه ال ًخم  خر بأي اكتراح جبدًه في الخلاٍز

الخللُدي للمساحػت الخظاباث و الخمثُل في املـادكت غلى ما هى ظاهس في اللىاةم املالُت دون الخدخل في 

 .ػإون الدظُحر و ما ػابهما

هما ًجدز بالرهس أًلا ان الىمى اللُادي الدًملساهي ال ٌؼيل داةما البُئُت املثلى التي حظمذ للمساحػت 

مً خالٌ " جاهباوم و ماهجسبُدىز " الخظاباث بالخدخل في غملُت ئجخاذ اللساز، وهرا ما اهبخه الباخثان

مجمىغت مً الدازطاث خٌى دزحت املؼازهت في ظل الىمى الدًملساهي خُث جىؿال  ئلى مجمىغت مً 

 :الىماذج هرهسمنها

ٌ  - أ هى همىذج املدًس الري ًلؼ خدودا مػىُت و ًوالب مً مسؤوطُه املؼازهت في اجخاذ :الىمىذج  و

 .اللسازاث في جلً الخدود فلى
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ًلىم املدًس بخلدًم مؼسوع كساز وزكت غمل كابلت للخػدًل أو ختى إلالؿاء ًدُذ :  الىمىذج الثاوي - ب

ملسؤوطُه فسؿت املؼازهت في اجخاذ اللساز مً خالٌ اطخوالع املدًس ألزائهم  و زدود فػلهم خٌى هرا 

 .اللساز كبل أن ًـبذ نهاةُا

هالخظ ان الىمىذححن الظابلحن ًمثالن همى دًملساهي ػىلي ًلُد و ًددد دوز املساحػت الخظاباث 

 .في غملُت اجخاذ اللساز

ً: املولب الثاوي  .كؿىن املدًٍس

مً خالٌ جىاولىا للػىامل املإزسة في غملُت اجخاذ اللسازاث، زأًىا هُف ًخأزس مخخر اللساز بػىامل و مخؿحرا 

ً في  هابػت مً البُئُت  الداخلُت و الخازحُت للمإطظت، وكد أجبدذ بػم الدزاطاث الخوبُلُت أن املدًٍس

املإطظاث املخخلفت أًا وان هىغها، وؼاهها أو حجمها، ًخػسكىن للؿىن غدًدة جإزس بؼيل أو بأخس غلى 

مسدودًتهم في اجخاذ اللسازاث الظلمُت، فبالسؾم مً اداء خلُت املساحػت الخظاباث لػملها غلى أخظً وحه، و 

وفلا لجمُؼ املخولباث ئال ان مظاهمتها في غملُت اجخاذ اللسازاث جدذ هره الظسوف طىف جخيىن مددودة أو 

مىً جلظُم هره اللؿىن ئلى  : ختى مىػدومت، ٍو

 اللؿىن الداخلُت. 

 اللؿىن الخازحُت. 

  جيؼأ اللؿىن الداخلُت في املإطظت أو داخلها ، و هي مىدؼسة اهثر في بلدان الػالم :اللؿىن الداخلُت: أوال

 :الثالث وهجد منها

 .اللؿىن السؤطاء - أ

ئن املدًس الري ال ٌػسف خدود طلوخه أو ال ًخٌى الظلوت اليافُت مً زؤطاةه، ؾالبا ما ًحجم غً اجخاذ 

د   اللسازاث الخاطمت، و هىان غدة أطباب جدغى املدًس مخخر اللساز لاللتزام طلوت زةِظُت، فمً حهت ًٍس

املدًس أن ًلمً الخـٌى غلى مىافلت زةِظُت غلى كسازاجه  ومً حهت أخسي فان السةِع غادة ما ٌظخؿل 

سها جم فسكها غلى السةِع بؼيل أو بأخس، ًلاف ئلى ذلً  طلوخه الىاطؼ و خبرجه الىبحرة الكتراح خلٌى و جبًر

م طلوتهم ملسؤوطيهم  .ان بػم السؤطاء ال ًمُلىن لخفٍى

 .كؿىن الخىظُماث ؾحر السطمُت - ب

كد جىحد في املإطظت ججمػاث ؾحر السطمُت حؼيل مساهص كىي  فػلُت  ومخخلفت غً مساهص اللىي 

الظمُت، حؼيل كؿىها غلى املدًس مخخر اللساز و جإزس في جىحُه كسازاجه أو جدد مً فاغلُتها، خُث هؼفذ 
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بػم الدزاطاث ان أؾلبُت اللُاداث ؾحر السطمُت في املإطظاث جىحه أغلاء مجمىغتها ئلى مػازكت كسازاجه 

ً أو ختى غدم جىفُرها  63.وهرا ما مً ػأهه ان ٌؼيل غامل كؿى خلُلي غلى املدًس مخخر اللساز. املدًٍس

 .كؿىن داخلُت أخسي  - ث

أهه ٌػخبر مً اللؿىن الداخلُت كُم الىكذ لدي املدًس أو اكوسازه ئلى اجخاذ اللسازاث جدذ ظسوف 

مػُىت، خُث ال جيىن هىان فسؿت وافُت للخـٌى غلى املػلىماث الىافُت غً البداةل ودزاطتها، هما ٌػخبر مً 

اللؿىن الداخلُت جلً الخاؿت بامياهُاث املإطظت املالُت و مدي كدزتها غلى جىفحر الظُىلت الالشمت طىاءا 

ت او مظخلصماث مادًت  .أواهذ غىاؿس بؼٍس

 .اللؿىن الخازحُت: زاهُا

جخمحز اللؿىن الخازحُت بأنها مفسوكت غلى حمُؼ املإطظاث مهما اخخلفذ حجمها أو وؼاهها، خُث مً 

 :الـػب الخخلف منها و مً  مثلت غً اللؿىن الخازحُت هجد

 كؿىن السأي الػام - أ

جفسق كؿىن السأي الػام غلى املدًس وىهه غلىا مً املجخمؼ و غلُه أن ًخػامل مػه، و لرلً فان اللساز 

الري ًيىن فػاال في وكذ أو في مىولت مػىُت كد ال ًيىن فػاال في وكذ أو في مىولت أخسي، فلد حػازق مثال 

بػم فئاث السأي الػام كسازاث كد حػىد غليها باألكساز و لى واهذ هره  كساز بظُوت أو ؾحر مباػسة مثل 

 .اللسازاث الخاؿت بسفؼ أطػاز بػم الظلؼ أو الخدماث

 :اللؿىن الاكخـادًت - ب

جخمثل اللؿىن الاكخـادًت في خاالث الخطخم و الاهىماغ أو الخؿحر في وظب الفىاةد، هرلً الخربرب في 

أطػاز الػمالث في خاالث الػسق  و الولب املخخلفت و ؾحرها مً الػىامل   التي جإزس جأزحرا مباػسا غلى كدزة 

 .املإطظت في جدلُم أهدافها هما حػىع أزازها غلى اللسازاث فخجد مً فاغلُتها

 .كؿىن الػالكاث الاحخماغُت والصخـُت للمدًس خازج هواق الػمل - ث

أوضخذ الدزاطاث الخوبُلُت ئن الػالكاث الصخـُت للمدًس خازج هواق الػمل جلػب دوزا بازشا في 

جىحُه كسازاجه، وخاؿت في الدٌو الىامُت خُث حؼيل هره الػالكاث حملت مً اللؿىهاث التي جبرش بؼيل 

واضح غىد إلاغالن غً وظاةف ػاؾسة، ئحساء خسهت التركُاث أو الخىلالث، الخلاغد غلى إلاوؼاءاث أو 
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غادة ما جيىن هره اللؿىهاث مً أشخاؾ ٌظخمدون الخم قي اللؿى مً مساهص زطمُت .الخىزٍداث و ؾحرها

 .أو مً هُئاث لها هابؼ خاؾ والىلاباث املهىُت و املالُت الهُئاث الدًيُت أو الخىظُماث الخسبُت

 64.هُفُت  الخؿلب غلى مػىكاث و مؼىالث اجخاذ اللساز: املولب الثالث

غلى اللاةد إلادازي ان ًدبؼ الوسق و  طالُب الػلمُت التي جىفل له الىؿٌى ئلى كساز ؿاةب وهادف  -1

أزىاء غملُت اجخاذ اللسازاث التي حػخمد غليها مىظمت املساحػت الخظاباث ختى ًـل ئلى الهدف 

 .امليؼىد

غلى مخخر اللساز ان ال ًىفد باجخاذ اللساز وخده بل بمؼازهت املساحؼ و ئغواء مسؤوطُه الفسؿت في  -2

 .املؼازهت باجخاذ اللسازاث 

ت املػلىلت التي غملذ بها الدٌو املخلدمت خُث خللذ  -3 ت ئلى الالمسهٍص غلى املساحؼ أن ًبخػد غً املسهٍص

ت هخاةج  .الالمسهٍص

فاللساز الهدف . غلى اللاةد و املساحؼ الخظاباث مساغاة ظسوف الػاملحن مػه أزىاء غملُت اجخاذ اللساز -4

مىه زفؼ الاهخاحُت و الخوىز فلِع الؿسق مىه جىفُر  وامس ختى لى واهذ جلً  وامس خاهئت أو في 

 .ؾحر مدلها

مخابػت جىفُر اللساز مً  مىز التي ًجب ان ال ٌؿفل غنها اللاةد و اللساز لِع له حدوي أو ازس ئن لم  -5

 .ًوبم خظب مازطمه له املساحؼ ختى ًإدي و ٌػوي الىخاةج املخىكػت منهىبأخظً وحه

غلى اللاةد أًلا جدلُل حمُؼ الـػىباث التي ًخالكها أزىاء اجخاذه اللساز طىاء واهذ جلً أمام  -6

 شماث و الظسوف التي ًمس بها أزىاء ئدازجه للمىظمت، بل ٌظعى حاهدا الخخوي جلً  مىز  و أن 

ت فالثلت  بالىفع مً ملىماث  ت ئداٍز ٌػوي هفظه الثلت في جدمل املظإولُت ختى جيىن له دوافؼ كٍى

 .اللاةد الىاجح و لىً باللدز الري ال ٌػمى بـحرجه غً الىاكؼ

م الخأهُل  -7 ً و املساحػحن املىول ئليهم غملُت اجخاذ اللساز غً هٍس الػمل غلى زفؼ هفاءة املدًٍس

ب أزىاء الخدمت  . وادًمي أو الخدٍز

ت املفسهت في غملُت اجخاذ اللساز طُما اللسازاث السوجُيُت -8  .البػد غً املسهٍص

 الػمل غلى جوبُم ما حاء في اللىاةذ مً خُث اػتران الػاملحن في غملُت اجخاذ اللساز هما هف غليها  -9

 .اػػاز الػاملحن باألمان خُث اجخاذهم اللسازاث -10

اػتران الػاملحن في املإطظت في دزاطت املؼاول السةِظُت التي جىاحه املإطظت و الاطخفادة مً  -11

خبراتهم و ججازبهم في اجخاذ اللسازاث السةِظُت  و وكؼ البداةل و الخُازاث املمىىت لخخوي الػىاةم 

 .التي ًمىً اث جددد مً فاغلُت اللساز
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ادة هفاءة الخىظُم إلادازي و جيؼُى كىىاث الاجـاٌ و جىفحر املػلىماث و الاخـاءاث  -12 الػمل غلى ٍش

 .الالشمت التي جلىد ئلى اللساز السػُد

الػمل غلى الخد مً حػازق  دواز الىظُفُت التي مً ػأنها ئغاكت جىفُر الىاجح الري يهدف ئلى  -13

ادة فاغلُتها  .جدلُم أؾساق املإطظت و زفؼ هفاءتها و ٍش

س النهاتي للمساحؼ  -14 غلى اللاةد ان ًأخر بػحن الاغخباز الىخاةج والخىؿُاث التي جىدزج كمً الخلٍس

 .الخظاباث و الػمل بها مً أحل جدلُم هخاةج أفلل
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 :خالؿت

 املساحػت املداطبُت هي الفدف أالهخلادي ملخخلف أوحه هظام السكابت الداخلُت، ومخخلف املػلىماث 

و البُاهاث املالُت للمإطظت مً دفاجس و مظدىداث كـد ئبداء زأي فني مداًد و مظخلل مً كبل املساحؼ في 

 .املإطظت

ختى جلىم املداطبت بدوزها الفػاٌ داخل املإطظت فهي حظدىد ئلى مىهجُت مىظمت بداء باملسخلت 

الخمهُدًت، فالخدلُل املػمم وؿىال ئلى الخلُُم  ولي لىظام السكابت الداخلُت و ئلى اطخخدام جلىُاث لفدف 

 .مخخلف الىزاةم الاطخبُان و امللابلت واملالخظت املباػسة هأخس جلىُت ًلجأ ئليها املساحؼ الداخلي

غىد اطخدالت أو غدم هفاًت الخػُحن  ولُحن و ال جىف املىهجُت و الخلىُاث لرلً ما لم حػخمد 

املساحػت املداطبُت الداخلُت غلى مػاًحر حػخبر بمثابت اللاغدة أو  طع التي ٌػخمد غليها املساحؼ في جىفُر 

 .مهمخه
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 :جمهُذ

بػذ الذساظت التي كمىا مً خالٌ الخؼشق ئلى مخخلف املفاهُم مشاحػت الحعاباث و دوسها في اجخار 

اللشاس في املإظعت الاكخصادًت، ظىف هلىم في هزا الفصل باظلاغ ما ظبم رهشه غلى الحالت الخؼبُلُت 

مخمثلت في دساظت مشاحػت الحعاباث و دوسها في اجخار اللشاس في املإظعت الاكخصادًت في مإظعت الزبذ            

ل الذواحً، كمىا بخلعُم الػمل ئلى زالر مباخث  :و الخدٍى

 ٌ ل  بىكيراغ: املبدث  و  .جلذًم الػام خٌى مإظعت الزبذ و الخدٍى

 .واكؼ املشاحػت الحعاباث غلى معخىي املإظعت: املبدث الثاوي

 .أهمُت املشاحػت الحعاباث في جفػُل غملُت اجخار اللشاس: املبدث الثالث
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 ٌ  .ORAVIOحػٍشف مإظعت : املبدث  و

ً بزلً وخذة الزبذ  ما جم دساظخه في الجاهب الىظشي كمىا بخؼبُله غلى أسض الىاكؼ مخخاٍس

ل الذواحً  ببىكيراث خُث ظىػشض بػع املػلىماث الخاصت بها مً خُث الخػٍشف بها، وهزا هُيل  والخدٍى

 .ORAVIOالخىظُمي و كبل الخؼشق ئليها ظخػشض أوال مػلىماث غً املإظعت  م 

 ٌ خُت غً ظهىس : املؼلب  و  .ORAVIOملدت جاٍس

ت مىز الاظخلالٌ باًجاد هُيل جىظُمي ًظمً جىمُت كؼاع جشبُت الذواحً  بادسث العلؼت الجضائٍش

البُظاء و  )الخاصت باللحىم بىىغيها .و وؿام و هزا لخلبُت خاحاث العىق الذاخلي باملىاد الاظتهالهُت

 وهظشا ONAB و هى الذًىان الىػني لخؿزًت  وؿام 1967، ولهزا الؿشض جم اوشاء أٌو هُيل في ظىت (الحمشاء

التي اهؼللذ مؼ  (اللؼاع الػمىمي )لتراهم الىظائف غلى هزا الذًىان في ئػاس ئغادة هُيلت املإظعت الىػىُت 

1981ًفي  ONABبذاًت الثماهُاث زم جلعُم الذًىان   . ئلى زالر دواٍو

 .ONABالهُيل البُاوي إلغادة هُيلت : 01الشيل سكم 

ONAB 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

الذًىان الىػني                                                      الذًىان الىػني                                                            

 الذًىان الىػني

 .لخؿزًت  وػام.                                                 للحىم البُظاء.                                                         للحىم الحمشاء

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORAVIO                      ORACORAVIEST 

ل بىكيراث: املصذس  . كعم املداظبت لىخذة الزبذ والخدٍى

"  ORAVIO" زم ئوشاء دًىان حهىي لتربُت الذواحً لؿشب البالد ONABخعب الهُيل البُاوي إلغادة 

 وجم 15/07/1981و الزي أوشأث بمىحب كشاس وصاسي مً وصاسة الفالخت و الصُذ البدشي ظابلا جدذ سكم 

اخخُاس مذًىت معخؿاهم ملش لهزا الذًىن، وفي ئػاس العُاظت املخخزة الظخلاللُت املإظعاث التي كامذ بها 

 .EPE جلشس ئغادة حعمُت هزا الذًىان باملإظعت الػمىمُت الاكخصادًت 1989-11-12العلؼت في 
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 .ORAVIOالهُيل الخىظُمي ملإظعت: املؼلب الثاوي

 ٌ  .حػٍشف الهُيل الخىظُمي: الفشع  و

هى هُيل جمثُلي بين حعلعل املهام و الىظائف في شيل الهشم و كمخه سئِغ املذًش الػام جبذأ 

الىظائف حعلعل الخىاصلي ئلى ؾاًت كاغذة هزا الهشم و التي ٌشؿلها الػماٌ املىخجىن هما ًىضح الىاحباث و 

 .الحلىق ليل مصلحت في املإظعت والػالكت اللائمت بين مخخلف املصالح

 .ORAVIOالهُيل الخىظُمي ملإظعت : 02الشيل سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل بىكيراث: املصذس  .كعم املداظبت لىخذة الزبذ والخدٍى

 . بمعخؿاهمORAVIOجدلُل الهُيل الخىظُمي للمإظعت : الفشع الثاوي

 مً خالٌ الهُيل الخىظُمي للمإظعت ًخطح أجها جدخىي غلى غذة وخذاث ئهخاحُت ًجمػها ملش 

 وخذة، وهي مىصغت غلى ؾشب الجضائش 32ئداسي في جىظُمها املالي و املداظبي ئر هجذ غذد هزه الىخذاث هى 

ت و الىخذة الباكُت هي وخذة صُاهت، فاليعبت للىخذاث 30خُث ًىحذ   وخذة اهخاحُت و وخذة ججاٍس

 :الاهخاحُت اللعم هي  خشي غلى غذة وخذاث جخخلف املهام فُما مً وخذة ئلى أخشي فهىان

 14وخذة إلهخاج الذحاج املخصب . 

ت الػامت  .املذًٍش

الموارد . م

 .البشرية

 .التقنية. م .التجارة. م .التنمية. م .المحاسبة. م

 .و الصيانة .التموين.  و  .الذبح. و  .و االنتاجية

 .عين لكحل .حاسي بونيف .بوقيرات .زهانة

.وهران .مستغانم  .تيارت .سيدي بلعباس .معسكر 
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 05وخذاث إلهخاج الىخاهُذ . 

 04وخذاث إلهخاج البُع املىحه الظتهالن . 

 04 مزابذ"  وخذاث مخخصصت بالزبذ." 

 03وخذاث البُع املخصص فلؽ لخدظين . 

 .الخلذًم بىخذة بىكيراث: املؼلب الثالث

 ٌ ل: الفشع  و خُت لىخذة الزبذ و الخدٍى  .ملدت جاٍس

 و حػخبر مً أهم وخذاث الزبذ الذواحً بالؿشب الجضائشي و 1986 أوشأث وخذة بىكيراث في ظىت 

للىخذة مهما أخشي مً بُنها ربذ الذحاج الزي ًباع همىخىج جام، هما جلىم باظخػماٌ حضء مىه همىخىج 

، هما جىلعم (Pate de Volaille)هصف مصىؼ ًذخل في غملُت ئهخاج مشخلاث الذواحً مثل فؼيرة الذواحً 

 .هزه الىخذة ئلى غذة مصالح وشؼُت و مخخلفت و مخػذدة املهام

ً هما ًلي  :غشض بػع املػلىماث خٌى الىخذة مً خُث املعاخت وكذسة إلاهخاج و كذسة الخخٍض

ظأس أما باليعبت املباوي جلذس بـ 10 أس و 35 هىخاس و 2املعاخت إلاحمالُت للىخذة هي : معاخت الىخذة-1

 2. م4531.12

 .كذسة إلاهخاج-2

 .الُىم/  وخذة 7200:  الزبذ

 ٌ  .الُىم/  ػً 1:إلاهخاج املدى

3 -ً  .اللذسة الخخٍض

ؼ  .3م100: ؾشفت الخجمُذ العَش

 .3م2450: ؾشفت راث دسحت جدذ الصفش

 .3م486:ؾشفت راث دسحت فىق الصفش
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ل:  الفشع الثاوي  .الهُيل الخىظُمي لىخذة الزبذ والخدٍى

ت و اللاهىهُت هذفه هى جدلُم   فهى غباسة غً مجمىغت مً الهُاول املادًت و املالُت و البشٍش

الخيعُم بين مخخلف أكعامه مً احل الىصٌى ئلى جدلُم أهذاف املإظعت خُث ظِخم غشض الهُيل 

 :الخىظُمي للمإظعت هما ًلي

ل بىكيراث: 03الشيل سكم   .الهُيل الخىظُمي لىخذة الزبذ و الخدٍى

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ل بىكيراث: املصذس  .كعم املداظبت لىخذة الزبذ والخدٍى

 .جدلُل الهُيل الخىظُمي الىخذة: الفشع الثالث

ت الىخذة -1  .ٌػخبر املذًش املعإوٌ  ٌو الزي ٌششف غلى الدعُير و الخىظُم داخل الىخذة: مذًٍش

هي التي جلىم بػملُت الخىظُم في الجاهب إلاداسي للمذًش، هما جلىم باظخلباٌ حمُؼ :   ماهت الػامت -2

الاجصاالث وهي خللت سبؽ بين املذًش و باقي املصالح بمػنى أخش فهي جلىم بالعهش غلى حمُؼ امللفاث 

ت الىخذة  .مذًٍش

 . ماهت الػامت

ٌ  .الاهخاج و الزبذ. م .مصلحت  مالن .إلاداسة الػامت .مصلحت الصُاهت  .م الاهخاج املدى

م املداظبت 

 .الػامت

مصلحت  .مصلحت املالُت

 .املعخخذمين

مخضن املىاد واللىاصم و املىاد  خظيرة  مالن

 . ولُت

ت  .مصلحت املشاكبت .م جدصُل  مىاٌ .مصلحت الخجاٍس

مصلحت حعُير 

 .املخضون

 .خلُت الفىجشة .خلُت املبُػاث
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ت، و هزلً املشاظالث  تالخاصت باملذًٍش في ما بُنها وبين املصالح و مذًش  (املصاٌ ) داخل الىخذة إلاداٍس

 .و خاسحها (الىخذة

واآلالث الصىاغُت  )جلىم هزه املصلحت بجمؼ غملُاث الصُاهت الخاصت بالىخذة : مصلحت الصُاهت -3

ذ  .، بمػنى أجها جلىم بمخابػت الحالت ول آلت و جدذًذ الحاحاث الالصمت للىخذة (وؾشف الخبًر

 : جخيىن هزه إلاداسة مً زالر مصالح خُث ول مصلحت جلىم بمهىتها و هي واألحي: إلاداسة الػامت -4

جلىم هزه املصلحت بمخابػت كىائم خظىس الػماٌ و ئغذاد هشىف  حش في : مصلحت املعخخذمين - أ

ً و الشظيلت الػماٌ  .ول شهش للػماٌ و هزا غملُت الخيٍى

 ًخمثل دوس هزه املصلحت في حعُير أمىاٌ الىخذة خالٌ دوسة اليشاغ و ًخم رلً :مصلحت املالُت - ب

م مشاكبت مذاخُل   ( مىاٌ املدصل غليها مً املبُػاث )بمخابػت الىطػُت املالُت للىخذة غً ػٍش

 .(غملُاث الششاء مثل املىاد  ولُت، خذماث ملذمت للىخذة )ومصاٍسف الىخذة 

ب املػلىماث و جصيُفها :مصلحت املداظبت الػامت- ج  مهمت هزه املصلحت هى اللُام بػملُت حمؼ و جبٍى

مً أحل ئغذاد اللىائم املداظبُت و املالُت خعب الفترة املداظبُت للىخذة و اللُام باملعً املداظبي 

 .لػملُاث الىخذة

 :فهي جىلعم ئلى هىغين هما:  مصلحت  مالن -5

ذ، العُاساث:خظيرة  مالن-  ئلخ،و هزا مخابػت ول ... فهي جلىم بمخابػت خظيرة الىخذة مثلجاث الخبًر

 .الخثبُخاث املخػللت و الخاصت بالىخذة مثل الػلاساث و املػذاث و وظائل الىلل وؾيرها

ً املىاد والعلؼ و ؾيرها :مخضن املىاد و اللىاصم و املىاد  ولُت-   هي غباسة غً جلً املعاخاث املخصصت لخخٍض

 .بشيل مىظم و مشجب بدُث جيىن حاهضة لالظخػماٌ ولما اظخذغذ الظشوسة

جلىم هزه املصلحت باظخالم الىجاح الحي لزبده و مػالجخه و حػبئخه في :  مصلحت إلاهخاج و الزبذ -6

ً  .صىادًم الخخٍض

7-  ٌ ل اللحىم البُظاء مً أحل ئهخاج مىخجاث : مصلحت إلاهخاج املدى  جلىم هزه املصلحت بػملُت جدٍى

 .، هما جلىم بػملُت جلعُم الذحاج املىحه للبُؼ خعب الؼلب (فؼائش الذحاج )جامت و هصف جامت 

 جلىم هزه  الخلُت بمخابػت و حعُير ول املذخالث و املخشحاث مً مىخجاث جامت :مصلحت حعُير املخضون

نها في ؾشف  ل و جخٍض وهصف جامت و هصف جامت التي جلىم باظخالم املىخجاث مً مصلحتي الزبذ و الخدٍى

ل أو  ذ، و هزلً بظاغت املشتراة ئر جلىم بػملُت حعلُم املىخجاث و البظائؼ املؼلىبت لػملُت الخدٍى الخبًر

 .البُؼ
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ش فاجىسة املبُػاث للضبائً غلى أظاط وصل الدعلُم املدشس غلى :خلُت الفىجشة -  جلىم هزه الخلُت بخدٍش

معخىي خلُت املبُػاث و جلىم باغذاد هشىف سكم  غماٌ في جهاًت ول فترة خُث جىحه هزه  خيرة 

 .ملصلحت املداظبت

جلىم هزه املصلحت بمهمت مخابػت غملُت حمؼ و جدصُل  مىاٌ املخلػلت : مصلحت جدصُل  مىاٌ -8

بالضبائً بالخيعُم مؼ املصلحت املالُت فهي غباسة غً همضة وصل بين املصلحت املالُت  و املصلحت 

ت  .الخجاٍس

جلىم هزه املصلحت بمشاكبت هىغُت املىخجاث و البظاغت املشتراة خُث بها مخبر جلىم : مصلحت املشاكبت -9

ت  .بالخدالُل لجمُؼ املىخجاث وجلذم شهادة بُؼٍش
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 .واكؼ مشاحػت الحعاباث غلى معخىي املإظعت: املبدث الثاوي

ً الزي جللاه ًلىم غلُه أن  ت و جؼبُلُت و غالوة غلى الخيٍى ًجب أن ًيىن للمشاحؼ الحعاباث مػاسف هظٍش

ًيىن له وزائم و ظىذاث حعاغذه غلى أداء مهامه خُث أن دلُل إلاحشاءاث الخاص باملإظعت ًيىن مً بين 

هزه الىزائم ، ومً خالٌ هزا البدث ظخللي الظىء غلى واكؼ مشاحػت الحعاباث غلى معخىي املإظعت 

ل  الذواحً بىكيراث  .الزبذ و الخدٍى

 ٌ  .مشاخل كُام املشاحػت الحعاباث غلى معخىي املإظعت: املؼلب  و

ئهجاص بشهامج ظىىي للخذخل خُث جضاٌو وظُفت املشاحػت الحعاباث غملها و رلً بىطؼ في بذاًت ول ظىت 

مخؼؽ بشهامج ظىىي جظؼ مً خالله ئػاس و مجاٌ غملها، هما ًمىً لها في بػع الحاالث الخذخل 

ت الىخذة هفعها، و هزا . اظخثىائُا، وهزا بؼلب مً املصالح املػىُت ألخذ الىخذاث الخابػت للمإظعت أو املذًٍش

مً ما لىخظ أن هىان خؼش مالي أو مداظبي في وشاغ ما، أو مجاٌ غمل داخل املإظعت في بشهامجه الػادي 

 :ؾير مدذد في وشاغ أو مصلحت مػُىت، بل ًزهب ئلى أبػذ مً رلً فِشمل مثال

 املشاحػت الحعاباث لىظُفت إلاهخاج. 

 اث  .املشاحػت الحعاباث لىظُفُت املشتًر

 املشاحػت الحعاباث لىظُفت املخضوهاث. 

 املشاحػت الحعاباث للجشد. 

ت املشاحػت و : ئغالم الهُئت املػىُت باملشاحػت مً كبل الهُئت املعئىلت غً بشهامج املشاحػت-  هىا هي مذًٍش

ا  .مشاكبت الدعُير اغخباسا غلى أن وشاغ املشاحػت هابؼ لها ئداٍس

 .ئحشاء خىاس مؼ املعإولين غلى الهُئت املػُىت باملشاحػت مً كبل سئِغ املهمت- 

 .ئحشاء خىاس املعإولين غلى الهُئت املػُىت باملشاحػت و هزا باظخػماٌ اظخماسة أظئلت للمشاكبت الذاخلُت- 

 .جلذًم الاظخيخاحاث ئلى املعإولين

ش مإكذ بين فُه مخخلف خؼىاث املهمت و هزلً مخخلف الىخائج و الخدلُالث املعخخلصت-  ش جلٍش  .جدٍش

ش النهائي ئلى الهُئت املػُىت باملشاحػت ، وهزا مً أحل ئغؼاء جفعيراث الخدالُل و -  له كبل مششوع الخلٍش جدٍى

 .الىخائج املخىصل ئليها

 .اظخلباٌ جفعيراث الهُئت املػُىت- 
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 .كُام املشاحؼ بفدص الخفعيراث املشظلت بهذف ئحشاء جصحُذ للفهم أو  خؼاء أن وحذث-  

 :و غلُه كمىا بػشض همىرج مً همارج املإظعت الزي ًلىم املشاحؼ بفدصه غىذ جهاًت غمله 

  : 2017-2016غشض امليزاهُت املداظبُت لىخذة بىكيراث لعىتي 

 .2016جانب األصول للميزانية سنة : 01جدول رقم 

 بوقريات- قسم احملاسبة لوحدة الذبح و التحويل : المصدر 
 

 

 

 

 

 األصىل

ظة
ح

ال
 الم

 

2016إجمالي  

 

2016اهتالكات و مؤونات  

 

2016صافي   

 

2015صافي   

 - - - - أصىل غيز جارية 

 - - - - (( goodwill)فارق ب٘ي االقتٌاء 

 - - - - تثب٘تاث هعٌْٗت 

 129967167,18 129786593,57 515626427,81 645413021,38 تثبيتات عينية 

 88162500,00 88162500,00 - 88162500,00 األراضٖ  

 1990729,03 2225195,22 74705372,40 76930567,62 الوباًٖ  

 39813938,15 39398898,35 440921055,41 480319953,76 تثب٘تاث عٌ٘٘ت أخرٓ  

 - - - - تثب٘تاث هوٌْح اهت٘ازُا 

 1063492,69 1688093,68 - 1688093,68 تثب٘تاث ٗجرٓ اًجازُا  

 114506,48 3183485,15 - 3183485,15 تثبيتات مالية 

 - - - - سٌذاث هْضْعت هْضع هعادلت 

 - - - - هساُواث أخرٓ ّحساباث دائٌت هلحقت بِا 

 - - - - سٌذاث أخرٓ هثبتت 

 114506,48 114506,48 - 114506,48 إقراض ّ أصْل هال٘ت أخرٓ غ٘ر جارٗت  

 - 3068978,67 - 3068978,67 ضرائب هؤجلت علٔ األصل  

 131145166,35 134658172,40 515626427,81 650284600,21 مجمىع األصىل غيز الجارية  

 - - - - أصىل جارية 

 131895083,24 344323453,11 11290581,92 335614035,03 مخزونات ومنتجات قيذ التنفيذ  

 190917366,68 273688838,53 176614487,67 291303326,20 حسابات دائنة واستخذامات مماثلة 

 183991416,40 205665784,18 176614487,67 223280271,85 السبائي  

 2691928,97 38199546,14 - 38823508,21 هذٌْٗى آخرّى  

 4234021,31 29823508,21 - 29823508,21 الضرائب ّ ها شابِِا 

 - - - - حساباث دائٌت أخرٓ ّاستخذاهاث هواثلت 

 3335498,57 5761976,26 - 5761976,26 المىجىدات و ما شابهها 

 - - - - األهْال الوْظفت ّأصْل هال٘ت جارٗت أخرٓ 

 3335498,57 5761976,26 - 5761976,26 الخسٌٗت  

 326147948,49 623774267,90 28905069,59 252679337,49 مجمىع األصىل الجارية  

 457293114,84 758432440,30 544531497,40 1302937,70 المجمىع العام لألصىل  
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 2016  جانب الخصوم للميزانية سنة:02جدول رقم 

 بوقريات–قسم احملاسبة لوحدة الذبح و التحويل : المصدر 
 

 

 

 

 الخصىم

ظة
ح

ال
 م

 

 صافي 

2016 

 

 صافي

2015 

 - - رؤوس األمىال الخاصة 

 - - رأسوال تن إصذارٍ 

 - - رأسوال غ٘ر هستعاى  بَ 

 - - عالّاث ّ احت٘اطاث 

 - - فرق إعادة التقذٗر 

 - -  ( 1 )فْارق الوعادلت 

  -70845559,89  -73894058,81 النتيجة الصافية 

 - - الترح٘ل هي جذٗذ - رؤّش أهْال خاصت أخرٓ 

 7107049,99 125593496,79 الحساباث ب٘ي الْحذاث 

 - - ( 1)حصت الشركت الوذهجت 

 - - ( 1)حصت رّٕ األقل٘ت 

  -63738509,90 51699437,98 مجمىع رؤوس األمىال الخاصة 

 - - الخصىم غيز الجارية 

 1451398,58 1451398,58 القرّض ّ الذْٗى الوال٘ت 

 - - الضرائب الوؤجلت 

 - - دْٗى أخرٓ غ٘ر جارٗت 

 - 20574619,23 هؤًّاث ّ هٌتجاث ثابتت هسبقا 

 1451398,58 22026017,81 مجمىع خصىم غيز جارية 

 - - خصىم جارية 

 465530053,20 648924974,15  هْردّى ّ حساباث هلحقت

 9854393,20 16846004,19 الضرائب 

 44194202,56 18934428,97 دْٗى أخرٓ 

 1577,20 1577,20 خسٌٗت الخصْم 

 519580226,16 684706984,51 مجمىع خصىم جارية 

 457293114,84 758432440,30 المجمىع العام للخصىم 
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 2017 جانب األصول للميزانية سنة :03جدول رقم 

 

 بوقريات–قسم احملاسبة لوحدة الذبح و التحويل : المصدر 
 

 األصىل

ظة
ح

ال
 الم

 

2017إجمالي  

 

2017اهتالكات و مؤونات  

 

2017صافي   

 

2016صافي   

 - - - -  أصىل غيز جارية

 - - - - (( goodwill)فارق ب٘ي االقتٌاء 

 - 1588514,16  1588514,16  تثب٘تاث هعٌْٗت

 129786593,57 129912723,82 521261310,40 651174034,22  تثبيتات عينية

 88162500,00 88162500,00 - 88162500,00  األراضٖ 

 2225195,22 2789122,16 74834949,46 77624071,62  الوباًٖ 

 39398898,35 38961101,66 446426360,94 485387462,60  تثب٘تاث عٌ٘٘ت أخرٓ 

 - - - -  تثب٘تاث هوٌْح اهت٘ازُا

 1688093,68 - - -  تثب٘تاث ٗجرٓ اًجازُا 

 3183485,15 4022779,21 - 4022779,21  تثبيتات مالية

 - - - -  سٌذاث هْضْعت هْضع هعادلت

 - - - -  هساُواث أخرٓ ّحساباث دائٌت هلحقت بِا

 - - - -  سٌذاث أخرٓ هثبتت

 114506,48 114506,48 - 114506,48  إقراض ّ أصْل هال٘ت أخرٓ غ٘ر جارٗت 

 3068978,67 3908272,73 - 3908272,73  ضرائب هؤجلت علٔ األصل 

 134658172,40 135524017,19 521261310,40 656785327,59  مجمىع األصىل غيز الجارية 

 - - - -  أصىل جارية

 344323453,11 46802741,08 4003279,76 50806020,84  مخزونات ومنتجات قيذ التنفيذ 

 273688838,53 103262467,04 27521355,98 130783823,02  حسابات دائنة واستخذامات مماثلة

 205665784,18 100993427,29 27521355,98 128514783,27  السبائي 

 38199546,14 2269039,75 - 2269039,75  هذٌْٗى آخرّى 

 29823508,21 0,00 - 0,00  الضرائب ّ ها شابِِا

 - - - -  حساباث دائٌت أخرٓ ّاستخذاهاث هواثلت

 5761976,26 5931009,75 - 5931009,75  المىجىدات و ما شابهها

 - - - -  األهْال الوْظفت ّأصْل هال٘ت جارٗت أخرٓ

 5761976,26 5931009,75 - 5931009,75  الخسٌٗت 

 623774267,90 155996217,87 31524635,74 187520853,61  مجمىع األصىل الجارية 

 758432440,30 291520235,06 552785946,14 844306181,20  المجمىع العام لألصىل 
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 2017جانب الخصوم للميزانية سنة :04جدول رقم 

 بوقريات–قسم احملاسبة لوحدة الذبح و التحويل : المصدر 
 

 

 

الخصىم 

ظة 
ح

ال
م

 

صافي  

2017 

 

 

صافي  

2016 

 - -  الخاصة األمىالرؤوس 

 - -  إصذارٍ تن رأسوال

 - - رأسوال غ٘ر هستعاى  بَ 

 - - عالّاث ّ احت٘اطاث 

 - -  التقذٗر إعادةفرق 

 - -  ( 1 )فْارق الوعادلت 

  -73894058,81  -209970050,04 النتيجة الصافية 

 -  -48845640,69 الترح٘ل هي جذٗذ  - أخرٓ خاصت أهْالرؤّش 

 125593496,79 207603,37 الحساباث ب٘ي الْحذاث 

 - - ( 1)حصت الشركت الوذهجت 

 - - ( 1 )األقل٘تحصت رّٕ 

 51699437,98  -258608087,36  الخاصة األمىالمجمىع رؤوس 

 - - الخصىم غيز الجارية 

 1451398,58 1451398,58 القرّض ّ الذْٗى الوال٘ت 

 - - الضرائب الوؤجلت 

 - -  غ٘ر جارٗت أخرٓدْٗى 

 20574619,23 20569856,39 هؤًّاث ّ هٌتجاث ثابتت هسبقا 

 22026017,81 22021254,97 مجمىع خصىم غيز جارية 

 - - خصىم جارية 

 648924974,15 522351002,38 هْردّى ّ حساباث هلحقت 

 16846004,19 453949,95 الضرائب 

 18934428,97 5300537,92  أخرٓدْٗى

 1577,20 1577,20 خسٌٗت الخصْم 

 684706984,51 528107067,45 مجمىع خصىم جارية 

 758432440,30 291520235,06 المجمىع العام للخصىم 
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 .الاحشاءاث املخبػت في ئداسة املشاحػت الحعاباث باملإظعت:  املؼلب الثاوي

 الخخؼُؽ املىاظب ًمىً املشاحػين مً جدذًذ املشاول و مىؼ أو الخللُل مً خذوثها و رلً ًجػل 

 .أمىالهم جىفز بعهىلت هبيرة ، و بالخالي ججىب الخؼش الىاحم غً اخخماٌ ئهماٌ بػع الػىاصش 

: غىذ وصٌى املشاحؼ ئلى مصلحت مً هزه املصالح فان أٌو ظإاٌ ًؼشخه : خؼىاث غمل املشاحؼ  -

 مً هم معإولي هزه املصلحت؟ هم غذدهم؟ و وظفُت ول واخذ منهم؟

 : خُث جمىً خؼىاث غمل هزا املشاحؼ غلى معخىي املصالح الخالُت

ل جيىن مً خالٌ  -1  غلى معخىي مصلحت الخمٍى

 . فدص فىاجير و وزائم املىاد  ولُت للشهش

 اخصاء خاالث املذخالث و املخشحاث  ولُت للشهش زم ًؼشح املشاحؼ هل جم اظخالم شحىاث املىاد 

 . ولُت في هفغ الُىم الزي اظخلمذ فُه فىاجير الششاء

 : جخيىن غلى معخىي مصلحت الاهخاج -2

 ػلب الىزائم الخاصت باظتهالواث  الشهش مً املىاد  ولُت. 

 الىكىف غلى هُفُت ظير غملُت ئهخاج املزبذ. 

 خاالث إلاهخاج الُىمُت في الشهش. 

 أظئلت أخشي ًؼشخها املشاحؼ. 

 مً هم املعإولين غً هلل املىاد  ولُت مً املخاصن ئلى وسشاث الاهخاج. 

 ما هى مػذا فلذان املىاد  ولُت. 

ت -3  : جيىن مً خالٌ:غلى معخىي املصلحت الخجاٍس

 اظخخشاج هشىف املبُػاث خالٌ شهش ليل هىع مً ئهخاج مباع. 

 فدص فىاجير و وزائم مبُػاث املىخىج النهائي للشهش. 

 الخأهذ مً خاالث املبُػاث خالٌ الشهش. 
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 .بشهامج مهام املشاحؼ الذاخلي و غملُت اجخار اللشاس: املؼلب الثالث

 : املشاحػت الػادًت -1

 ًدذد بشهامج غمله العىىي بالدشاوس مؼ مجلغ املذًش الزي له الحم في اجخار اللشاس املىاظب و 

املصادكت غلُه، خين ًخؼشق املشاحؼ في بشهامجه ئلى حمُؼ الىخذاث الخابػت للمإظعت دون اظدىاء، 

جخخلص ػبُػت املهمت في بشهامجه العىىي أظاظا في العهش غلى اخترام ئحشاءاث الدعُير و ئًجاد الحلٌى  

واللشاساث املىاظبت التي ًخم اجخارها خُث ٌعخؼُؼ املشاحؼ جىظُؼ هؼاق مهمخه لشمل مشاحػت الحعاباث 

و املشاحػت املالُت و املداظبُت، ئرا وحذ أن ئحشاءاث الشكابت الذاخلُت ؾير  مدترمت ومؼبلت بشيل هبير ، 

أما ئرا وحذ أن هزه الاحشاءاث  مدترمت ومؼبلت حُذ فاهه ٌػخبر أن مهمخه كذ اهتهذ فخأحي مهمت املذًش في 

 .اجخار اللشاس املىاظب و الصحُذ الؼي جمذ مشاحػت مً أحله

  :املشاحػت الػملُت -2

 جخص هزا الىىع مً املشاحػت الحاالث الاظخثىائُت و وصٌى ػلب مً ئخذي الىخذاث ٌعخذعي بخذخل 

ؼلب ػلب  املذًش الػام و املشاحؼ في اجخار اللشاس الصحُذ، ورلً مً خالٌ كُام املشاحؼ مهمخه مدذدة، ٍو

الىخذة ئلى مجلغ املذًش الػام الزي ًذسط هزا الؼلب ، زم ًشظل وسخت مىه ئلى خلُت مشاحػت ًؼلؼ املشاحؼ 

خ بذابتها ئلى خلُت املشاحػت  غلى هزه اليسخت زم ًلىم باسظاٌ ئلى خلُت ػلب أمش مهمخه ًدذد فيها املهمت و جاٍس

 .و ال ًجىص للمشاحؼ الخشوج غً أمش املهمت غىذ الظشوسة 
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 .أهمُت مشاحػت الحعاباث في جفػُل غملُت ئجخار اللشاس: املبدث الثالث

 بػذ اللُام بالخػٍشف باملإظعت مدل الذساظت ، ظىلىم ششح آلُت غمل املشاحػت في املإظعت و مً زم 

 .جلُُمها و دوسها في جفػُل غملُت ئجخار اللشاس

 ٌ  .واكؼ املشاحػت الحعاباث في املإظعت: املؼلب  و

 ٌ  .مُثاق املشاحػت الحعاباث في املإظعت مدل الذاسظت: الفشع  و

 : ؾشض وهؼاق الػمل -1

املشاحػت الحعاباث هي خلُت جىفش طماهاث معخللت و اهخظام مىطىعي و امخثاٌ و هفاءة الػملُاث في  

ت املعاغذة غلى خلم اللُمت املظافت و جدعين  طىء اللىاغذ املػمٌى بها مً أحل جىفير خذماث اظدشاٍس

معخىي العُؼشة غلى غملُاث املإظعت، هما أهه ٌعاغذ غلى جىظُم ، جدلُم أهذافها مً خالٌ جلُُم ههج 

ض فػالُتها  .مىظم و منهجي لػملُت ئداسة املخاػش و خيىمت الششواث و جلذًم ملترخاث لخػٍض

  مجاٌ جذخل خلُت املشاحػت هي جدذًذ ما ئرا واهذ حمُؼ غملُاث ئداسة املخاػش و خيىمت الششواث 

 :مىاظبت و حػمل لظمان ماًلي

 جدذًذ املخاػش و ئداستها بشيل مىاظب. 

 الخفاغل بين مخخلف الجهاث الفاغلت في ئداسة املإظعت غلى الىدى املؼلىب. 

 جصشفاث املىظفين جخفم مؼ اللىاغذ و املػاًير و إلاحشاءاث و اللىاهين و اللىائذ. 

 ًخم الحصٌى غلى املىاسد الاكخصادًت و حعخخذم بىفاءة و مدمُت بشيل واف. 

 ًخم جدلُم البرامج و الخؼؽ و هذاف. 

 ًخم حصجُؼ الجىدة و الخدعين املعخمش لػملُاث  الشكابت الذاخلُت للمإظعت. 

 ػُت و الخىظُمُت الهامت التي جإزش غلى املإظعت  .اللظاًا الدشَش

 ًخم جدذًذ الػالج املىاظب للمشاول. 

 .املعإولُت -2

  ت و غلى أظاط جلُُم املخاػش، هما في رلً أي املخاػش التي جم ت مٍض وطؼ خؼت املشاحػت العىٍى

 .جدذًذها مً كبل إلاداسة و املخاوف منها في العُؼشة غليها وجلذًم هزه الخؼت

 الخدذًثاث الذوسٍت ئلى إلاداسة الػلُا و املىافلت غليها. 

 ت خعب الخؼت املىطىغت  .جىفُز مهمت املشاحػت العىٍى
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 ش دوسٍت جلخص هخائج أوشؼت خلُت  .خصٌى إلاداسة غلى جلاٍس

  املعاغذة في الخدلُم في  وشؼت املثبخت بها داخل املإظعت و ئًصاٌ هخائج الخدلُم ئلى املذًش

 .الػام

 .الاظخلالٌ -3

ا لإلداسة الػلُا، و معخلل غً باقي   لظمان اظخلاللُت املشاحؼ ًجب أن ًيىن جابؼ وظُفُا و ئداٍس

ش امللذمت ئلى إلاداسة الػلُا مػلىماث مىخظمت و واملت  ت باملإظعت، و ًيبغي أن جخظمً الخلاٍس الىظائف إلاداٍس

 .غً مىظفي املشاحػت

 .العلؼت -4

 ًيىن لذًت العلؼت اليافُت للىصٌى ئلى حمُؼ وظائف و مصالح و أكعام املإظعت. 

  اخخُاس  غىان التي حعاغذ في مهمت املشاحػت، وجدذًذ مجاالث الخذخل و جؼبُم الخلىُاث الالصمت

 .لخدلُم أهذاف املشاحػت

 ت  .إلاػالع و الفدص لجمُؼ السجالث و الذفاجش و هزلً الحصٌى غلى الىزائم الظشوٍس

 الحصٌى غلى املعاغذة الالصمت مً مىظفي الىخذاث الخىظُمُت التي ججشي فيها غملُاث املشاحػت. 

  ٌش دون وحىد أي جذخل أو طؿىغ للخأزير غلى ئظهاس الحلائم التي ًخم اهدشافها خال ئغذاد الخلاٍس

 .غملُت الفدص

 .مىهجُت ظير غملُت املشاحػت في املإظعت: الفشع الثاوي

ل الذواحً غلى املىاهج الػلمُت املخػاسف غليها في غملُاث املشاحػت، هما   حػخبر مإظعت الزبذ و الخدٍى

حععى كذس إلاميان التي جؼبُم املػاًير الػاملُت للمشاحػت و جخم غملُت املشاحػت في املإظعت خعب مشاخل و 

مىهجُت مدذدة طمً اللاهىن الذاخلي لخلُت املشاحػت في املإظعت، و ًمىً ششح آلُت غمل املشاحؼ في 

 :الخؼىاث الخالُت

 . ًخم وطؼ بشهامج ظىىي للمشاحػت مً فبل امليلف باملشاحػت في املإظعت:وطؼ بشهامج املشاحػت -1

 بػذ املىافلت غلى البرهامج العىىي للمشاحػت مً ػشف املذًش الػام للمجمؼ، ًخم :سظالت مهمت املشاحػت -2

 .ئسظاٌ سظالت جخظمً أمش البذء مهمت املشاحػت و رلً خعب ما هى مدذد في البرهامج

ً ٌعاغذاهه في بػذ :اخخُاس لحىت املشاحػت -3  جللي امش البذء باملهمت ًلىم املشاحؼ باخخُاس مىظفين آخٍش

 .هزه املهمت
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ًخم ئغذاد اظخبُان ًخظمً مجمىغت مً  ظئلت خٌى املصلحت املشاد مشاحػخه فهزا : ئغذاد اظخبُان -4

 .الاظخبُان غباسة غً دلُل ًدبػه املشاحؼ أجىاء غملُت املشاحػت

ت مدل املشاحػت :الػمل املُذاوي -5  بػذ اخخُاس لجىت املشاحػت و ئغذاد الاظخبُان ًلىم املشاحؼ ئلى املذًٍش

 :خُث ًخم

 فهم الػملُاث مً خالٌ ملابلت املعإولين غً املصلحت و دساظت املعدىذاث و الىزائم. 

 جدذًذ مذي هفاًت ئحشاءاث الشكابت الذاخلُت في الػملُاث و ملاسهتها مؼ أفظل املماسظاث. 

  ًاخخُاس مذي فػالُت و هفاءة ئحشاءاث الشكابت املؼبلت في املعاغذة غلى جدلُم  هذاف املشحىة م

 .جلً املصلحت

 ئغذاد معىدة املشاحػت و مىاكشت املالخظاث و الىخائج و الخدلم مً مذي مصذاكُت الىخائج. 

 مداولت خل املشاول مً خالٌ جلذًم ملترخاث ولها. 

ش  ولي -6  . ًخم لىخظذ مً ػشف املشاحؼ و املشاول التي جىاحهها املصلحت مدل الذاسظت:ئغذاد الخلٍش

ش النهائي -7 ت :ئغذاد جلٍش  بػذ الاهتهاء مً ول املهمت ًخم سفؼ املشاحػت النهائي و الزي ًخظمً ودود املذًٍش

اث ان  ش  ولي، ًمىً ملذساء املذًٍش املػىُت باملشاحػت و ًخظمً املشاول التي لم ًخم خلها بىاءا غلى الخلٍش

ش النهائي  .ًلىمىا بمػالجتها فُخم سفػها في الخلٍش

ش للمذًش الػام للمإظعت الىزائم الخالُت  :ًخظمً ملف املشاحػت غىذ ئسظاٌ الخلٍش

 سظالت البذء باملهمت. 

 ملذمت هي غباسة غً وزُلت حػشف الفشع املنهي باملشاحػت و الخذماث التي ًلذمها. 

 الخذمت التي جم مشاحػتها. 

 الجهت الخاطػت للمشاحػت. 

 املشاول املالخظت التي جىاحهها. 

 

ل الذواحً: املؼلب الثاوي  .oravioأهمُت مشاحػت الحعاباث و واكؼ اجخار اللشاس في املإظعتالزبذ والخدٍى

 ٌ ل الذواحً: الفشع  و  .oravioأهمُت  مشاحػت الحعاباث في املإظعتالزبذ والخدٍى

ت ألهه غملُت مخذاخلت في حمُؼ وظائف إلاداسة و وشاػاتها   ئن ئجخار اللشاساث هى مدىس الػملُت إلاداٍس

ت هفعها أما باليعبت ألهمُت املشاحػت . خُث ججشي غملُت ئجخار اللشاساث في دوسة معخمشة الػملُت إلاداٍس

 :الحعاباث في غملُت ئجخار اللشاس في املإظعت مدل الذاسظت جخمثل في
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  حػخبر مشحػا أظاظُا للمػلىماث الذكُلت و الصحُدت خُث جمىً مخخز اللشاس باالغخماد غليها في

 .أن ًخخز اللشاس غلى أظاط مخين 

  ت التي ًلذمها املشاحؼ ملذًش املإظعت أو مخخز اللشاس، فخلُت املشاحػت  باليعبت الخذماث الاظدشاٍس

 .للمإظعت أداة معاغذة جلجأ لها أو حعدشيرها غىذ اجخار اللشاساث

 جظمً وعبُا هجاح اللشاساث املخخزة غلى أظاط خذماث التي ًلذمها. 

  ادة الخذفم الىلذي و جدلُم جىفش املشاحػت الحعاباث للمعخفُذًً مػلىماث حعاغذهم غلى ٍص

 .الشبذ و سفؼ كُمت املإظعت

  حعاغذ املعخىي الخىفُزي في ئداسة مهامه و جىفير  الجى  املالئم الجخار اللشاساث راث حىدة و فػالُت

 .مً خالٌ ئجباع جىصُاث املذكم و رلً مً خالٌ ما جلذمه مً مػلىماث همُت و بُاهاث مالُت

  ًىحه مخخز اللشاس مً خالٌ جيبيهه مً خُث معخىي خؼىسة اللشاس و الصػىباث التي جخخلل غملُت

 .جىفُز و غىاكب فشله

  جىفش املشاحػت مػلىماث حعاغذ غلى اجخار اللشاساث غلى معخىي حمُؼ املصالح مثل كشاساث جخص

كشاساث جخص  (ئلخ ...مثل جدذًذ ظػش البُؼ أو جيلفت الاهخاج  )اخخُاس الؼشق املداظبُت املىاظبت 

لها )الاهخاج   .(ئلخ...مثل جدذًذ املىخج، الىمُت التي ظِخم حعٍى

  حعاغذ املشاحػت الحعاباث في الىشف غً مىاػً الاخخالٌ و مداولت جصحُدها و جدذًذ هلؼت

 .اللىة في املإظعت

  ل ت لزبذ و جدٍى حػخبر املشاحػت الحعاباث مً  دواث  ظاظُت التي حعخػين بها املإظعت الجضائٍش

الذواحً في مخخلف مصالحها غلى معخىي ول فشع ًخم الاظخػاهت بأغماٌ و هخائج  املشاحػت الحعاباث 

ئما ملىاحهت مخاػش مػُىت او إلحشاء جدعِىاث مػُىت، هما جلػب املشاحػت الحعاباث باإلطافت ؾلى 

دوسها الشكابي دوسا هاما في غملُت ئجخار اللشاس خُث ٌعخػان بها في بػع مشاخل اجخار اللشاس خعب 

ول مىكف او مشيلت فلذ ٌعخػين مخخز اللشاس  باملشاحػت الحعاباث في هشف او جدذًذ مػالم 

ججمؼ البذائل املمىىت لحل مشيلت ما أو في جدذًذ البذائل  فظل و أًظا ًخم . مشيلت مػُىت

 .الاظخػاهت بها في غملُت جىفُز ومخابػت اللشاساث املخخزة

 هزلً ًمىً الىظش ئلى معاهمت خلُت املشاحػت الحعاباث في غملُت ئجخار اللشاس داخل مإظعت  ربذ و 

ل الذواحً مً مىظىس آخش أال و هى  مىزىكُت املػلىماث الصادسة مً خلُت املشاحػت الحعاباث و ظالمتها   جدٍى

اساث املُذاهُت للمشاحؼ و الخىصُاث التي ًلذمها ملخخلف املصالح في غملُت . ومصذاكُتها والذوس الزي جلػبه الٍض

اساث مً مخابػت غملُت اجخار اللشاس و جمىين  سؤظاء مخخلف  اجخار اللشاس مً خالٌ ما حعمذ به هزه الٍض
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مصالح املإظعت مدل الذساظت بالػلم اليامل بما ًجشي في املإظعت بمخخلف  بػاد و ادق الخفاصُل حععى 

ت   ل الذواحً لبلىؽ مجمىغت مً  هذاف و رلً بما ًخىفش لها مً ئمياهُاث مادًت، بشٍش مإظعت دبذ و الخدٍى

ً هظام  مالُت، و حػخبر الخؿيراث الهُيلُت التي مشث بها املإظعت هي أخذ أهم الػىامل  التي ظاهمذ جيٍى

 .الشكابي ًمىىه و بصىسة ظلمُت مً الىكىف

ل الذواحً:  الفشع الثاوي  .oravioواكؼ ئجخار اللشاس في املإظعت الزبذ والخدٍى

ت، و هزا ألجها غملُت مخذاخلت في حمُؼ وظائف املإظعت و   ئن ئجخار اللشاس هى مدىس الػملُت إلاداٍس

وشاػاتها، اما باليعبت الجخار اللشاس باملإظعت مدل الذساظت فهى غملُت معخمشة و  ظاط إلداسة أوشؼت و 

اث فيها وظائف و . وظائف املإظعت فُخم اجخار اللشاس مً ػشف املذًش املإظعت باالحخماع مؼ مذًشي  مذًٍش

أوشؼت املإظعاث و هىان كشاساث اظخثىائُت و فجائُت ًخخزها مذًش املإظعت دون الشحىع ألي معإوٌ 

باملإظعت، خُث هىان خالخين في غملُت ئجخار اللشاس، الحالت  ولى غىذما جيىن مشيلت ًخم جدذًذها جم 

اث دون  جدلُلها و حمؼ املػلىماث خىلها و زم اكتراح مجمىغت مً الحلٌى ئرا واهذ كشاساث جخص ئخذي مذًٍش

 مثل ) خشي 

اث التي جيىن مػىُت . ( اللشاساث حعىكُت، كشاساث اهخاحُت جخيىن البذائل امللترخت مً ػشف املذًٍش

اث التي جيىن هيل فان الاكتراخاث جلذم  مً ػشف املػلىماث التي  باللشاس فلؽ اما ئرا وان اللشاس لِغ املذًٍش

حمػذ خٌى ول بذًل، ومً هىا ًخم جدذًذ البذًل  فظل لُخم بػذها ئجخار اللشاس، و همشخلت أخيرة ًخم 

 .مخابػت و جلُُم مذي هجاح اللشاس

و لىً .  أما الحالت الثاهُت غىذما ال جيىن هىان مشيلت جخم غملُت اجخار اللشاس هما في الحالت العابلت

جبذأ الػملُت مً املشخلت الثاهُت فهي باليعبت لهزه الحالت حػخبر همشخلت أولى خُث ًخم حمؼ املػلىماث خٌى 

 مش املشاد اجخار اللشاس بشأهه اما باقي املشاخل هما كلىا في العابم جخم مثل الحالت  ولى مثل اللشاساث 

اث و مصالح املإظعت دون الشحىع للمذًش الػام للمإظعت  .البعُؼت التي ًمىً اجخارها غلى معخىي مذًٍش

 غلى ول ما ًجشي داخل املإظعت و لػل مً بين أهم ئهجاصاث املإظعت في هزا املجاٌ  جبىيها لخلُت 

ال إلزباث مياهتها و دوسها داخل املإظعت هأخذ أهثر احهضة الدعُير و  املشاحػت التي لها حعخؿشق وكخا ػٍى

الشكابت جؼىسا و فاغلُت ، خُث صادث املإظعت مً اغخماد غلى اغماٌ املشاحػت الحعاباث غامت و الىخائج و 

اث املصالح و الفشوع لخصبذ  اث و وافت مذًٍش الخىصُاث خاصت في غملُت اجخار اللشاساث غبر حمُؼ املعخٍى

 .بزلً اللشاساث املخخزة أهثر حذوي و فاغلُت  ومىاظبت مما ًمىً املإظعت مً سفؼ معخىاها

 



ل الذواحً                                                          :الفصل الثالث  .ORAVIO دساظت جؼبُلُت ملإظعت الزبذ والخدٍى
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 :خالصت

خاولىا في هزا الفصل إلاحابت غلى إلاشيالُت املؼشوخت مً خالٌ الذساظت املُذاهُت التي كمىا بها         

و التي سأًىا أجها جىلى اهخمام هبير بخلُت املشاحػت الحعاباث و ًخجلى رلً مً خالٌ الخػلُماث و العُاظاث 

ت الصادسة خٌى مخخلف وظائف املإظعت مً خُث جدذًذ الاخخصاصاث و ئظىاد املهام  .إلاداٍس

 وجيلُف مىظف هفئ لللُام بػملُت مشاحػت الحعاباث و التي جخجلى في غملُت فدص و جذكُم 

ش الىاسدة مً مخخلف الفشوع و املصالح الهدشاف هلاغ  مخخلف الػملُاث و الىظائف و السجالث و الخلاٍس

لت  املثلى التي حعاهم في جفػُل غملُت اجخار اللشاس  .اللىة و اظخؿاللها، وهلاغ الظػف لُخم مػالجتها بالؼٍش
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لها املساحعت الحصاباث  حصعى املإشصت لخحليم أهدافها مً جخطيط و زكابت و ئجخاذ اللساز بىاءا على ما جلدم

مً معلىماث و هخائج ، هره ألاخيرة التي حعخمد عليها بدكت و البياهاث املصخعملت إلهخاج املعلىماث الكفيلت 

 .ئن دزاشدىا حىل مساحعت الحصاباث و دوزها في ئجخاذ اللساز.لخحليم أهداف املإشصت و ألاطساف املحيطت بها

ت  و مً  ثم و بفضل  أخرجىا ئلى مساحعت حميع حىاهب هرا املىضىع و البحث في مخخلف هىاحيه الىظٍس

ل الدواحً ببىكيراث جمكىا مً إلاملام بجميع  الدزاشت امليداهيت التي كمىا بها في مإشصت الربح و الخحٍى

الىىاحي العمليت و الخطبيليت لهرا املىضىع، و مً خالل كل الىاكعيت حىل دوز املساحعت الحصاباث في جسشيد 

 .اللساز في املإشصت الاكخصادًت

 .اخخياز الفسضياث

ت هظام املساحعت الحصاباث مىر فترة كصيرة وصبيا ئال أن  جم ئثباث صحت الفسضيت ألاوليت املإشصاث الجزائٍس

 .هرا الىظام ٌصير هحى ألافضل ًىما بعد ًىم

جم اثباث صحت الفسضيت الثاهيت و التي جمثل  بمصاهمت املساحعت الحصاباث بشكل كبير في جسشيد ئجخاذ اللساز 

باملإشصت، فاملساحعت الحصاباث جبين هلاط اللىة و الضعف الخاصت بىظام السكابت الداخليت املىضىع مً 

طسف املإشصت و جلىم بخلدًم املعلىماث الكافيت لإلدازة العليا حتى جصل ئلى جحليم أهداف املإشصت و 

ت البييت الهيكليت لها  .جلٍى

جم ئثباث صحت الفسضيت الثالثت و هى كيام املساحعت الحصاباث باعطاء هصائح جصحيحيت ملخخري الحصاباث 

س للمصإولين . جلىم باجباع عمليت اجخاذ اللساز خطىة بخطىة ألهه ٌصلم هخائج هرا الخلييم على شكل جلٍس

 .املعىيين  جحخىي على مجمىعت مً الخحصيىاث امللترحت

 :الىخائج العامت

ا  :هظٍس

بل هي أداة للىكاًت و إلاهراز عً طل ما ًمكً أن ًمض . السكابت الداخليت ليصذ أداة للدصيير فلط -

م الخحكم في املخاطس و حعدًل احساءاث الدصيير في الىكذ املىاشب  .باشخلساز املإشصت، ذلك عً طٍس

جبين أن الهدف ألاشاس ي للمساحعت هى ضمان صحت البياهاث التي شخأخر كأشاس للحكم على مدي  -

صحت ألاداء مً حهت و على الىخائج التي شخظهسها اللىائم املحاشبيت و كرا املسكز املالي ئلى حاهب 

 .حماًت املمخلكاث مً حهت أخسي 

ت في املإشصت -  .عمليت ئجخاذ اللساز تهمل أزاء حميع زؤشاء املصالح إلاداٍز
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 :جطبيليا

ت ئلى بلىغ أهداف و ػاًاث  - ل الدواحً مثل باقي املإشصاث الجزائٍس حصعى مإشصت الربح والخحٍى

 .جخالئم بما لها مً امكاهياث فخحاول جىفير حىا زكابيا صازما كما حصعى ئلى جبني طسق الحدًثت في ذلك

ل الدواحً بخفعيل املساحعت الحصاباث و حعلها أداة حصاعده في العمليت  - جلىم مإشصت الربح والخحٍى

ت بصفت عامت و عمليت ئجخاذ اللساز بصفت خاصت  .الدصييًر

حعاوي املإشصت مً مشاكل فيما ًخص حصبيلاث الزبائً لدي حصعى باالعخماد على مساحعت  -

 .الحصاباث باجخاذ اللساز زشيد كلها

اعخماد املإشصت لطسق كالشيكيت في دزاشت ملفاث الزبائً و طسق حفظها مما ٌعسكل في عمليت ئجخاذ  -

 .اللساز ألامثل

 :جىصياث

 .وضع هظام معلىماحي حدًث الجخاذ اللساز ألامثل و مىاحهت املخاطس -

س مً طسف املساكب -  .جلليص فترة جلدًم الخلٍس

ت و ألاحىبيت مً أحل الخبادل في الخبراث و الكفاءاث -  .جطىز العالكاث بين املإشصاث الجزائٍس

ت في املإشصت -  .ًجب اجخاذ اللساز على ضىء أزاء حميع زؤشاء املصالح إلاداٍز

خلم لجىت للمساحعت علت مصخىي مجلض إلادازي و هرا بعد الخحصين و مخابعت مهماث املساحعت  -

 .باملجمع

ت كل املشاكل التي جخص الزائً فىزا مً أحل جحليم أهداف املإشصت مً حهت و  - العمل على حصٍى

س املدكم مً الاكتراحاث و . كصب ثلت الزبائً مً حهت أخسي  و ذلك باالعخماد مً أحل ما حاء في جلٍس

 .جىصياث و بالخالي ئجخاذ اللسازاث زشيدة

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 .قائمة املراجع

 : املراجع باللغة العربية

 13، ص2000خالذ أمين عبذ هللا، علم التذقيق الحسابات الىاحية الىظرية ، دار وائل لليشر ألاردن، سىة 

غسان فالح املطارهة، ثذقيق حسابات املعاصر الىاحية الىظرية طبعة ألاولى، دار املسيرة لليشر و التىزيع و 

 .14، ص2000الطباعة، ألاردن سىة 

محمذ سمير الصبان عبذ هللا هالل ، ألاسس العلمية و العملية ملراجعة الحسابات ، الذار الجامعية سىة 

 .17، ص 2002

مىصىر أحمذ اليذًىي، شحاثة السيذ شحاثة، دراسة في الاثجاهات الحذًثة في املراجعة، الذار الجامعية ، 

 .13، ص 2003مصر سىة 

 .35-34، ص، ص 2008السيذ محمذ، املراجعة و الرقابة املالية، دار الكتاب الحذًث ، مصر سىة 

، 2007خالذ أمين عبذ هللا، علم ثذقيق الحسابات ، طبعة الرابعة دار وائل لليشر و التىزيع ألاردن سىة 

 .14ص

 .34-33، ص،ص 2003محمذ سمير صبان هظرية املراجعة و آليات التطبيق ، الذار الجامعية، مصر سىة 

-، ص2000محمذ حلمي جمعة، املذخل الحذًث لتذقيق الحسابات طبعة ألاولى، دار الصفاء، ألاردن سىة 

 .17-16ص

رؤوف عبذ املىعم ، ثحسين الشارلي، مبادئ املراجعة بين الفكر و التطبيق الفاروق الحذًثة للطباعة واليشر 

 .35، ص1987، مصر 

 (حالة الجسائر  )محي الذًً محمىد عمر مراجعة الحسابات بين املعاًير العامة و املعاًير الذولية دراسة مقارهة

 .29،ص2008-2007رسالة ماجيستر في علىم التسيير املرلس الجامعي باملذًة، الجسائر سىة 

 .39-38ص -، ص2004طارق عبذ العال حماد، مىسىعة معاًير املراجعة ، الجسء ألاول ، دار الجامعية، مصر 

مىعم زمسير املىسري، مفهىم القرار بحىث و عمليات مذخل إلى اثخار القرارات ، دار اليشر ، ألاردن سىة 

 .13، ص 2009

 .30، ص2010مؤيذ الفضل، املىهج الكمي في اثخار القرارات إلادارية املثلى، دار اليازوري ، سىة 



78 
 

شهرزاد محمذ شهاب، القذرة على اثخار القرار و عالقتها بمرلس الضبط ، دار صفاء، طبعة ألاولى ، عمان 

 .49، ص 2010سىة 

 .201 -101ص -، ص2010حسين بلعجىز، مذخل لىظرية القرار، جامعة محمذ بىضياف سىة 

ص -، ص2008محمذ املصيرفي ، القرار إلاداري و هظم دعمه، دار الفكر الجامعي، الاسكىذرية، مصر سىة 

21-22. 

 .10، ص1993أمين السيذ أحمذ لطفي، إرشادات املراجعة، دار النهضة العربية، مصر

-محمذ سعيذ شهىان، الىجيز في مراجعة و ثذقيق الحسابات جمعية عمال املطابع ، بذون ثاريخ اليشر، ص

 .56-55ص 

 .156، ص2003محمىد محمذ عبذ السالم البيىمي، املحاسبة و املراجعة ، شرلة الجالل للطباعة ، مصر 

أحمذ محمذ مخلىف، املراجعة الذاخلية في ظل املعاًير الذولية للمراجعة الذاخلية في البىىك التجارية 

 .51، ص2007-2006ألاردهية، رسالة ماجيستر في علىم التسيير، جامعة الجسائر سىة 

 .190، ص1991هاصر دادي عذون ،هىاصر محمذ فتحي، دراسة الحاالن املالية، دار ألافاق الجسائر 

 .34، ص1998محمذ السيذ هاغي، املراجعة إطار الىظرية و املراسلة ، مكتبة الجالء املىصىرة، مصر 

مراجعة املفاهيم و الاجراءات في الىظم املحاسبية و الالكتروهية، طبعة ألاولى، دار رات السالسل، الكىيت 

 .26-25ص -، ص1978

 :املراجع باللغة الفروسية

Hamini.a. le contrôle interne et élaboration di bilan comptable ; entrepris publique économique . 

opu.alger 1991 ;p57. 

Brumo camus.au marketing. Les étitions d’organisation paris.1998.p53 

Olivier le mant ; groupe de recherche ; la conduite d’une mission d’audit interne, éditiondunod, 

paris,1995,p173. 



 .امللخص
 ومخخلف العليا إلادازة عليها حعخمد التي املؤسست في ألاساسيت الىظائف من حعد الحساباث املساجعت إن

 على املؤسست حساعد التي و الجىدة و باملصداقيت جخميز التي البياهاث و للمعلىماث كمصدز ألاقسام و املصالح

 في اللساز اجخاذ في الحساباث املساجعت دوز  معسفت إلى تهدف املؤسست أن اللىو  ًمكن هىا ومن أهدافها، بلىغ

 في فعاو دوز  لها الحساباث املساجعت عامت بصفت و العليا إلادازة بها جلىم عمليت اللساز اجخاذ أن باعخباز املؤسست

 .املؤسست في اللسازاث اجخاذ في كبيرة أهميت له بدوزه الري الداخليت السقابت هظام وفق جخم و املؤسست،

 اللساز كان سليمت املعلىماث كاهت كلما و الداخليت زقابتوا هظام جلييم ًمس التي املساحل خالو من هرا و

 لم ما وشاط ء أدا ًمكن ال إذ إلادازاث مخخلف في هام جاهب لها التي اللساز اجخاذ عمليت وس ىن أن دون  من زشيد،

 .املؤسست مصلحت و املدًس عمل أساس اللساز فاجخاذ ، قساز صددهب ًخخر

  :املفخاحيت الكلماث
 .اللساز اجخاذ الحساباث، مساجعت

Résume : 
L’audit comptabilité est considérée parmi les fonctionnalités de base dans l’établissement 

donc dépend l’administration supérieure et les différents séricines et classes comme ressource des 

données et d’information qui se caractérise pas Lhommelet et la qualité permettions à 

l’établissement à atteindre les objectif et de céle on peut dire que l’étude use à connaitre le rôle de 

l’audit comptabilité à prendre la décision au sein de l’établissement à savoir que la prise des 

décision et une chose faite par l’administration supérieure, d’une Fagon générale l’audit 

comptabilité à une rôle tris importons dans la sociale et cela se fait selon un système de 

surveillance intérieure qui à une grande importance dans les décisions de l’établissement et cela à 

travers les étapes de l’évaluation du système de surveillance intérieure et plus le informations son 

déréelles plus les accoisions prises son bonnes. 

Sons omble que la prise des décision à un coté très importante dans les différents 

administration 

parce que aucune activité peut être faite sons preneur une décision en sa faveur " l’actinite " car 

c’est une chose primordiale et une base importante dons le travail du directeur et le se suce de 

l’établissement. 

Les mots clés: 

 L’audit Comptabilité, prise de décisions. 
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 2016إجمالي

 

 2016اهتالكات و مؤونات

 

 2016صافي 

 

 2015صافي 

 - - - - أصىل غيز جارية 

 - - - - (( goodwill)فارق ب٘ي االقتٌاء 

 - - - - تثب٘تاث هعٌْٗت 

 129967167,18 129786593,57 515626427,81 645413021,38 تثبيتات عينية 

 88162500,00 88162500,00 - 88162500,00 األراضٖ  

 1990729,03 2225195,22 74705372,40 76930567,62 الوباًٖ  

 39813938,15 39398898,35 440921055,41 480319953,76 تثب٘تاث عٌ٘٘ت أخرٓ  

 - - - - تثب٘تاث هوٌْح اهت٘ازُا 

 1063492,69 1688093,68 - 1688093,68 تثب٘تاث ٗجرٓ اًجازُا  

 114506,48 3183485,15 - 3183485,15 تثبيتات مالية 

 - - - - سٌذاث هْضْعت هْضع هعادلت 

 - - - - هساُواث أخرٓ ّحساباث دائٌت هلحقت بِا 

 - - - - سٌذاث أخرٓ هثبتت 

 114506,48 114506,48 - 114506,48 إقراض ّ أصْل هال٘ت أخرٓ غ٘ر جارٗت  

 - 3068978,67 - 3068978,67 ضرائب هؤجلت علٔ األصل  

 131145166,35 134658172,40 515626427,81 650284600,21 مجمىع األصىل غيز الجارية  

 - - - - أصىل جارية 

 131895083,24 344323453,11 11290581,92 335614035,03 مخزونات ومنتجات قيذ التنفيذ  

 190917366,68 273688838,53 176614487,67 291303326,20 حسابات دائنة واستخذامات مماثلة 

 183991416,40 205665784,18 176614487,67 223280271,85 السبائي  

 2691928,97 38199546,14 - 38823508,21 هذٌْٗى آخرّى  

 4234021,31 29823508,21 - 29823508,21 الضرائب ّ ها شابِِا 

 - - - - حساباث دائٌت أخرٓ ّاستخذاهاث هواثلت 

 3335498,57 5761976,26 - 5761976,26 المىجىدات و ما شابهها 

 - - - - األهْال الوْظفت ّأصْل هال٘ت جارٗت أخرٓ 

 3335498,57 5761976,26 - 5761976,26 الخسٌٗت  

 326147948,49 623774267,90 28905069,59 252679337,49 مجمىع األصىل الجارية  

 457293114,84 758432440,30 544531497,40 1302937,70 المجمىع العام لألصىل  
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 - - رؤوس األمىال الخاصة 

 - - رأسوال تن إصذارٍ 

 - - رأسوال غ٘ر هستعاى  بَ 

 - - عالّاث ّ احت٘اطاث 

 - - فرق إعادة التقذٗر 

 - -  ( 1 )فْارق الوعادلت 

  -70845559,89  -73894058,81 النتيجة الصافية 

 - - الترح٘ل هي جذٗذ - رؤّش أهْال خاصت أخرٓ 

 7107049,99 125593496,79 الحساباث ب٘ي الْحذاث 

 - - ( 1)حصت الشركت الوذهجت 

 - - ( 1)حصت رّٕ األقل٘ت 

  -63738509,90 51699437,98 مجمىع رؤوس األمىال الخاصة 

 - - الخصىم غيز الجارية 

 1451398,58 1451398,58 القرّض ّ الذْٗى الوال٘ت 

 - - الضرائب الوؤجلت 

 - - دْٗى أخرٓ غ٘ر جارٗت 

 - 20574619,23 هؤًّاث ّ هٌتجاث ثابتت هسبقا 

 1451398,58 22026017,81 مجمىع خصىم غيز جارية 

 - - خصىم جارية 

 465530053,20 648924974,15  هْردّى ّ حساباث هلحقت

 9854393,20 16846004,19 الضرائب 

 44194202,56 18934428,97 دْٗى أخرٓ 

 1577,20 1577,20 خسٌٗت الخصْم 

 519580226,16 684706984,51 مجمىع خصىم جارية 

 457293114,84 758432440,30 المجمىع العام للخصىم 



 

 

 

 2017جانب األصول للميزانية سنة

 

 األصىل

ظة 
ح

ال
الم

 

 2017إجمالي

 

 2017اهتالكات و مؤونات

 

 2017صافي 

 

 2016صافي 

 - - - - أصىل غيز جارية 

 - - - - (( goodwill)فارق ب٘ي االقتٌاء 

 - 1588514,16  1588514,16 تثب٘تاث هعٌْٗت 

 129786593,57 129912723,82 521261310,40 651174034,22 تثبيتات عينية 

 88162500,00 88162500,00 - 88162500,00 األراضٖ  

 2225195,22 2789122,16 74834949,46 77624071,62 الوباًٖ  

 39398898,35 38961101,66 446426360,94 485387462,60 تثب٘تاث عٌ٘٘ت أخرٓ  

 - - - - تثب٘تاث هوٌْح اهت٘ازُا 

 1688093,68 - - - تثب٘تاث ٗجرٓ اًجازُا  

 3183485,15 4022779,21 - 4022779,21 تثبيتات مالية 

 - - - - سٌذاث هْضْعت هْضع هعادلت 

 - - - - هساُواث أخرٓ ّحساباث دائٌت هلحقت بِا 

 - - - - سٌذاث أخرٓ هثبتت 

 114506,48 114506,48 - 114506,48 إقراض ّ أصْل هال٘ت أخرٓ غ٘ر جارٗت  

 3068978,67 3908272,73 - 3908272,73 ضرائب هؤجلت علٔ األصل  

 134658172,40 135524017,19 521261310,40 656785327,59 مجمىع األصىل غيز الجارية  

 - - - - أصىل جارية 

 344323453,11 46802741,08 4003279,76 50806020,84 مخزونات ومنتجات قيذ التنفيذ  

 273688838,53 103262467,04 27521355,98 130783823,02 حسابات دائنة واستخذامات مماثلة 

 205665784,18 100993427,29 27521355,98 128514783,27 السبائي  

 38199546,14 2269039,75 - 2269039,75 هذٌْٗى آخرّى  

 29823508,21 0,00 - 0,00 الضرائب ّ ها شابِِا 

 - - - - حساباث دائٌت أخرٓ ّاستخذاهاث هواثلت 

 5761976,26 5931009,75 - 5931009,75 المىجىدات و ما شابهها 

 - - - - األهْال الوْظفت ّأصْل هال٘ت جارٗت أخرٓ 

 5761976,26 5931009,75 - 5931009,75 الخسٌٗت  

 623774267,90 155996217,87 31524635,74 187520853,61 مجمىع األصىل الجارية  

 758432440,30 291520235,06 552785946,14 844306181,20 المجمىع العام لألصىل  



 

 

 

 2017جانب الخصوم للميزانية سنة 

 

 

الخصىم 

ظة 
ح

ال
م

 

صافي  

2017 

 

 

صافي  

2016 

 - -  الخاصة األمىالرؤوس 

 - -  إصذارٍ تن رأسوال

 - - رأسوال غ٘ر هستعاى  بَ 

 - - عالّاث ّ احت٘اطاث 

 - -  التقذٗر إعادةفرق 

 - -  ( 1 )فْارق الوعادلت 

  -73894058,81  -209970050,04 النتيجة الصافية 

 -  -48845640,69 الترح٘ل هي جذٗذ  - أخرٓ خاصت أهْالرؤّش 

 125593496,79 207603,37 الحساباث ب٘ي الْحذاث 

 - - ( 1)حصت الشركت الوذهجت 

 - - ( 1 )األقل٘تحصت رّٕ 

 51699437,98  -258608087,36  الخاصة األمىالمجمىع رؤوس 

 - - الخصىم غيز الجارية 

 1451398,58 1451398,58 القرّض ّ الذْٗى الوال٘ت 

 - - الضرائب الوؤجلت 

 - -  غ٘ر جارٗت أخرٓدْٗى 

 20574619,23 20569856,39 هؤًّاث ّ هٌتجاث ثابتت هسبقا 

 22026017,81 22021254,97 مجمىع خصىم غيز جارية 

 - - خصىم جارية 

 648924974,15 522351002,38 هْردّى ّ حساباث هلحقت 

 16846004,19 453949,95 الضرائب 

 18934428,97 5300537,92  أخرٓدْٗى

 1577,20 1577,20 خسٌٗت الخصْم 

 684706984,51 528107067,45 مجمىع خصىم جارية 

 758432440,30 291520235,06 المجمىع العام للخصىم 


