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 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإله
بلى ؤٛو مً جلُل لؿاوي باؾمها َخيبؼ ْلبي بلى التي ؤنؿخني ألامل الظي ؤنِش له بلى التي 

ٗاهذ لىا اإلاثل ألانلى و هبذ خ ُاتها لي و ؤمغث ؤن ج٘مل عؾالتها في خُاة َإهاعث لىا ؾبُل و 

 بلى التي لى ؤهضًتها خُاحي لً جُ٘ي في خٓها ؤمي الخبِبت خُكها هللا لىا.

ٗان وعاء ٗل زؿىة زؿىتها  بلى ٗان ؤو ؾُٙىن مً ؾُهِش في ؤنماقي و  الظي ال مثُل له و 

ؼ  ٔ الهلم بلى مً نلمني مباصت الخُاة و عباوي نلى الطضّ و ؤلازالص ؤبي الهٍؼ في ؾٍغ

 خُكه هللا لىا.

بلى بلؿم عوحي و خُاحي، بلى مً هم ؤوـ نمغي و مطضع ؾهاصحي بزىاوي بلى ؤنؼ ؤضضْاجي 

اث.الظي ح  مهخني بهم الظٍٖغ

ني نىاء بنضاص هظه اإلاظٖغة ؤؾخاطي الٓضًغ .  بلى الظي شاٖع

 ماؾتر مداؾبت جضُْٔ . 2019بلى ٗل ػمالجي صَهت  

احي و لم جدمله مظٖغحي بلى هاالء ؤهضي زمغة هظا الجهض اإلاخىاغو.  بلى ٗل مً خملخه طٍٖغ
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ؤجىحه بالش٘غ بلى هللا نلى ما مىدني مً بعاصة و نلم إلهجاػ هظا الهمل َله الش٘غ ؤوال و 

 ؤزيرا.

ا بالُػل و جٓضًغا الجمُل ال ٌؿهني و ؤها اهخهي مً بنضاص هظا البدث بال ؤن ؤجىحه  انتَر

ل ش٘غي و امخىاوي  بجٍؼ

ُت ؾُب" لٓبىله ؤلاشغاٍ نلى هظا الهمل و هطاثده و جىحيهاجه و  بلى ألاؾخاط الُػل "مهاَع

 نلى ما ج٘غم نلي و مً ؾهت ضضع و هصر و بعشاص.

نػاء الججىت اإلاىاْشت نلى ما ؾٍى ًٓضمىهه مً ٖما ال ًُىجني ان ؤجٓضم بالش٘غ ل 

 الخىحيهاث و الخىضُاث

ل بلى ٗل ألاؾخاط نلى مؿانضج٘م لي في هظا الهمل يير الانتراٍ  ٖما ؤجٓضم بالش٘غ الجٍؼ

بالجمُل ًملي نلى ؤن ؤجٓضم بُاثٔ الخب و الش٘غ بلى واصًا الظي ؤًٖ لهم الاخترام و 

 الخٓضًغ.
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 مقدمة عامة  

غ و جدؿين و جغشُض ألاصاء في  في قل الخًيراث و الخدىالث الاْخطاصًت التي ٌشهضها الهالم الُىم ، ؤضبذ جؿٍى

ت و مخؿىعة جم٘نها مً اإلاداَكت نلى وحىصها، و  ت ٍْى ابُت و بصاٍع اإلااؾؿاث ؤمغا مجخا إلًجاص ؤهكمت ْع

حؿانضها في الاؾخسضام الاْخطاصي و الِ٘ء للمىاعص اإلاخاخت مما ً٘ؿبها ميزة جىاَؿُت يير ؤن ؤلاصاعة مهما 

ؤوجِذ مً مهاعاث و ْضعاث َهي حؿخؿُو ؤن جلم بٙاَت هىاحي اإلاسخلُت لليشاؽ زطىضا باليؿبت للماؾؿت 

ت التي حهخمض نليها اإلااؾؿت الزخباع ال٘بيرة و مً هىا حاءث الخاحت لىقُُت الخضُْٔ التي حهخبر ألاصاة ؤلا  صاٍع

ابُت و جُُٓمها، ٖما جلهب وقُُت الخضُْٔ صوعا هاما في جدُٓٔ الخٓضم و الىمى  مضي الالتزام باإلحغاءاث الْغ

غها ؤلاصاعة للمهخمين بشاون اإلااؾؿت، ٖما ؾانضث  للماؾؿت، إلاا جػُُه مً زٓت نلى اإلاهلىماث التي جَى

ؼ اإلااؾؿت نلى بلىى ؤهضاَ ها مً زالٛ الخدٓٔ مً البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاالُت و مضي صختها و جمثُلها للمٖغ

اإلاالي و الخإٖض مً ؤن الؿُاؾاث و الخؿـ و ؤلاحغاءاث اإلاىغىنت مً ْبل اإلااؾؿت ْض جم جؿبُٓها بطىعة 

ت جخابو مً زالٛ الؿير الهاصي لوشؿتها و م ابُت ٍْى خابهت ألاصاء حُضة، ٖما ؾانضتها نلى جبني ؤهكمت ْع

 صازلها في مداولت الىضٛى بلى ؤصاء َهاٛ و ِٖء بما ًسضم ياًتها:

ذ الغاهً مٙاهت هامت صازل اإلااؾؿاث بانخباعها مً ؤهم ألاهكمت  ٖظلٚ جدخل مغاْبت الدؿُير في الْى

ت للدؿُير، مو جمُ٘نها مً جُُٓم وشاؾه ابُت الُهالت، إلاا جػُُه مً جؿىع في ألاؾالُب ؤلاصاٍع ا و ال٘شِ الْغ

نً مضي ُٖاءة نملُاتها و هجانت نملُت الدؿُير َيها، للخٓلُظ مً صعحت الاهدغاٍ و جُاصي اإلاساؾغ مؿخٓبال 

ٔ غمان الٓضعة نلى الؿير في مؿاع الصخُذ.  لخدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاغحىة و طلٚ نً ؾٍغ

 و بىاءا نلى ما ؾبٔ بةمٙاهىا ضُايت ؤلاشٙالُت الغثِؿُت الخالُت:

 ؤلاشكالُت:

 ًمً٘ لىقُُت الخضُْٔ ؤن حؿاهم في جُُٓم هكام مغاْبت الدؿُير صازل اإلااؾؿت؟ ُِٖ 

 و جخُغم جدذ هظه ؤلاشٙالُت بلى ؤؾئلت َغنُت الخالُت:

 ألاسئلت الفسغُت:

 ما هى ؤلاؾاع اإلاُاهُمي اإلادضص لىقُُت الخضُْٔ؟ 

 ما هي آلُاث و مغاخل وقُُت مغاْبت الدؿُير صازل اإلااؾؿت ؟ 

 ُم هكام مغاْبت الدؿُير باإلااؾؿت مدل الضعاؾت؟ؤن حؿاهم وقُُت الخضُْٔ في جًُٓ٘ ُِٖ ًم 

إلاهالجت و جدلُل ؤلاشٙالُت اإلاؿغوخت ًمً٘ نغع بهؼ الُغغُاث ٖةحابت ؤولُت نلى الدؿائالث الُغنُت و 

 نلى شٙل الخالي:

 فسطُاث البدث:

 ت جىضخه مباصثه و  بن ؤلاؾاع اإلاُاهُمي اإلادضص لىقُُت الخضُْٔ ٌؿدىض نلى حملت مً اإلاغج٘ؼاث الٍُ٘غ

 اؾخسضاماجه.

  جخمثل آلُاث و ؤصواث هكام مغاْبت الدؿُير صازل اإلااؾؿت في اإلاداؾبت الهامت، الخدلُل اإلاالي ، لىخضة

ت.  الُٓاصة، اإلاىاػهت الخٓضًٍغ
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 هها للمؿاولين حؿاهم وقُُت الخضُْٔ في جُُٓم هكام مغاْبت الدؿ ُير مً زالٛ اٖدشاٍ الاهدغاَاث و َع

 الجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت.

 مبرزاث اخخُاز اإلاىطىع : 

ٗالخالي: ٗان له ؤؾباب مىغىنُت و ؤزغي طاجُت و هي   بن ازخُاع اإلاىغىم البدث 

 .الخضازت اليؿبُت للمىغىم نلى مؿخىي البدث الهلمي في اإلااؾؿاث الاْخطاصًت 

 تزاًض بمىغىم الضعاؾت مً ْبل الباخثين.الاهخمام اإلا 

 .شهىع بإهمُت اإلاىغىم في قل ْطىع مهىت الخضُْٔ في الجؼاثغ 

 الاؾالم نلى ٗل ما هى حضًض َُما ًسظ اإلاىغىم. في اإلاُل الصخص ي لباخث في قل هظا اإلاىغىم و عيبت 

 أهداف البدث: 

 ابت َيها. مداولت  ببغاػ صوع وقُُت الخضُْٔ في اإلااؾؿت الاْخطاصًت بانخباعها ؤصاة َهالت في جُُٓم هكم الْغ

 .ٓا لألهضاٍ اإلاغؾىمت صازل اإلااؾؿت ت جُُٓم الىخاثج لألنماٛ َو  مداولت مهَغ

 .ت مضة َهالُت مغاْبت الدؿُير ٖإصاة لترشُض الٓغاعاث صازل اإلااؾؿت  مهَغ

 أهمُت البدث:

 ُت الهالْت بين وقُُت الخضُْٔ و هكام مغاْبت الدؿُير صازل اإلااؾؿت.ببغاػ ؤهم 

 .ت و َهالُت اإلااؾؿت  بقهاع ؤهمُت مغاْبت الدؿُير في غمان اؾخمغاٍع

 . ببغاػ مؿاهمت وقُُت الخضُْٔ في جدؿين ألاصاء الدؿُيري للماؾؿت 

 و و ؤٖثر صْت.جٓضًم بؾاع مهغفي هكغي ًمً٘ الانخماص نلُه مؿخٓبال إلنضاص صعاؾاث ؤوؾ 

 

 

 خدود البدث :

ٗاهذ الضعاؾت بماؾؿت مؿاخً ال٘بري للكهغة "مخُجي" و طلٚ إلاهالجت بشٙالُت البدث  الخدود اإلاكاهُت   :

 اإلاخمثلت في صوع وقُُت الخضُْٔ في جُُٓم هكام مغاْبت الدؿُير.

 .2019-03-03بلى  2019-02-17: امخضث َترة الضعاؾت اإلاُضاهُت الخدود الصماهُت

 مىهج البدث و أدواث اإلاسخخدمت: 

جماشُا مو ؾبُهت اإلاىغىم و ؤلاشٙالُت اإلاؿغوخت اعجإًىا الانخماص نلى اإلاىهج الىضُي إلاداولت الىضٛى بلى 

ت مؿاهمت وقُُت الخضُْٔ في جُُٓم هكام مغاْبت الدؿُير صازل اإلااؾؿت و مىهج صعاؾت خالت مً زالٛ  مهَغ

إلااؾؿت اإلاضعوؾت )مؿاخً ال٘بري للكهغة ( بمؿخًاهم مؿخهملين ؤصاجي بؾٓاؽ الجاهب الىكغي نلى واْو ا

 اإلآابلت الصخطُت و اإلاالخكت.

 هُكل البدث:
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 مقدمة عامة  

مً احل ؤلاحابت نلى ؤؾئلت اإلاىغىم، وؾهُا لخإُٖض صخت َغغُاث اإلاىغىنت في هظه الضعاؾت جم جٓؿُم 

 هُٙل اإلاىغو ٖما ًلي:

 :و ْض جمدىع خٛى وقُُت الخضُْٔ بط وضخىا في اإلابدث ألاٛو ماهُت الخضُْٔ بِىما في  الفصل ألاول

ىا بلى نملُت الخضُْٔ.  اإلابدث الثاوي جؿْغ

 ٗان بهىىان هكام مغاْبت الدؿُير جضاولىا في اإلابدث ألاٛو اؾخسضام اإلاداؾبت الخدلُلُت في الفصل الثاوي  :

ضام الخدلُل اإلاالي في مغاْبت الدؿُير و اإلابدث الثالث : اؾخسضام مغاْبت الدؿُير بِىما اإلابدث الثاوي اؾخس

ت في مغاْبت الدؿُير.  اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

 هى الُطل الخؿبُٓي حاء نباعة نً صعاؾت جؿبُُٓت جىضعج جدتها مىهجُت البدث و الفصل الثالث :

 الضعاؾت الخؿبُُٓت مجخمو الضعاؾت و زطاثظ الهُىت.

 و ؾىسخم هظه الضعاؾت بساجمت نامت وهغع َيها ؤهم الىخاثج اإلاخىضل بليها.
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 الفصل ألاول:

 ؤلاطاز

 الىظسي للخدكُم 
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 ملدمت الفصل: 

ب و حسجُل اإلاهلىماث  مضزالث الخضُْٔ هي مسغحاث اإلاداؾبت َبهض اهتهاء اإلاداؾب مً ججمُو و جبٍى

اإلاخهلٓت بالهملُاث الىاججت نً وشاؽ اإلااؾؿت ، ًإحي صوع اإلاضْٔ في الخ٘م نلى مضي ؾالمت هظه الهملُاث 

 و زلىها مً ألازؿاء و عبما الخالنباث.

جخمخو مهىت الخضُْٔ باخترام و زٓت ٗل مً الجهاث الخٙىمُت و الخىكُماث اإلاسخلُت إلاا جٓضمه مً  خُث

هاث و الخىكُماث لضعاؾت ؤٖثر جُطُل، ؾىداٛو في هظا الُطل ظ و جُُٓم مىغىعي لوشؿت جلٚ الجَد

 الخؿّغ ؤلاؾاع الىكغي إلاهىت الخضُْٔ و ْؿمىاه ؾبُل طلٚ بلى مبدثين:

 :  ماهُت الخضُْٔ. اإلابدث ألاٛو

  :نملُت الخضُْٔاإلابدث الثاوي. 
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 اإلابدث ألاول : ماهُت الخدكُم.

خه ألاوشؿت      بن قهىع مهىت الخضُْٔ و جؿىعها حاء ٖىدُجت خخمُت للخؿىع و الخىؾو الظي نَغ

الاْخطاصًت و اهُطاٛ اإلالُ٘ت نً ؤلاصاعة و في قل هظه اإلاهؿُاث حًيرث ؤهضاٍ الخضُْٔ اإلاداؾبي مً 

ٓىاثم اإلاالُت للماؾؿت اٖدشاٍ ألازؿاء و الخالنباث بلى ببضاء الغؤي الُني اإلاداًض نلى مضي ضضّ و ؾالمت ال

 و بًطاٛ الىخاثج نملُت الخضُْٔ و الُدظ لألؾغاٍ طاث اإلاطجخت.

ف الخدكُم.   اإلاطلب ألاول : حػٍس

ل ؤهمُت بالًت لضي جؿىعاث ٖبيرة مخىاضلت ،ؤصث ؤن ًدخٌهخبر الخضُْٔ مُضان واؾو نٍغ    

ابت اإلااؾؿاث و ألاؾغاٍ اإلا الضازلُت البُاهاث ، اإلاؿدىضاث، هىُت و طلٚ مً زالٛ َدظ ؤهكمت الْغ

 الخؿاباث و السجالث الخاضت باإلااؾؿت َدطا اهخٓاصًا، مً هىا ؾٍى هخهغع بلى مُهىم الخضُْٔ.

ِ اإلاخهلٓت بالخضُْٔ منها ما ًلي:  هىإ مجمىنت مً الخهاٍع

اعجباؽ و امخثاٛ هى نملُت ججمُو و جُُٓم ؤصلت ؤلازباث خٛى اإلاهلىماث مً ؤحل جدضًض صعحت  الخػٍسف ألاول:

اإلاهلىماث و ألاؾـ اإلاخبهت و ؤلابالى نً هدُجت الهملُت مً زالٛ الغؤي اإلانهي اإلاداًض، و ًجب ؤن ًٓىم 

 بالخضُْٔ شخظ ِٖء و ماهل ومداًض.

ف الثاوي: الخضُْٔ بطىعة عثِؿُت هى َدظ اإلاهلىماث ؤو البُاهاث اإلاالُت مً ْبل شخظ مؿخٓل و   الخػٍس

ًؼ الىكغ نً هضَها و حجمها ؤو شٙلها الٓاهىوي و ْض نٍغ اجداص اإلاداؾبين مداًض لي ماؾؿت ب

ُ٘ين الخضُْٔ بإهه بحغاءاث مىكمت لحل الخطٛى نلى ألاصلت اإلاخهلٓت باإلْغاعاث الاْخطاصًت و  ألامٍغ

ألاخضار، و جُُٓمها بطىعة مىغىنُت لخدضًض صعحت الهالْت بين هظه ؤلاْغاعاث و بًطاٛ الىخاثج بلى 

 1ؿخُُضًً.اإلا

ف الثالث:   ه   الخػٍس بإجها ؤخض الشغوؽ ألاؾاؾُت إلاخابهت ؤنماٛ اإلااؾؿت في ْضعة نلى   H.Bouquinٌهَغ

 الهمل باؾخمغاع بما ًخماش ى مو ألاهضاٍ.

: و مً هىا ًمً٘ ؤن هجخظ هظه الخهاٍعِ في حهٍغِ شامل للخضُْٔ خُث حشمل نملُت الخػٍسف الشامل

غ خٛى اإلاهلىماث اإلآضمت و مطىعة لىخاثج ألانماٛ: الخضُْٔ الُدظ و الخدُٓٔ  و الخٍٓغ

 

 غملُت الخدكُم. :(I-01)الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 
 اإلاطضع: مً بنضاص الؿالبت

                                                           
1
 .21، ص2011عؤَذ ؾالمت مدمىص و ؤزغون، نلم الخضُْٔ الخؿاباث، الؿبهت ألاولى، صاعة اإلاؿيرة نمان ألاعصن، . 

غ الخدُٓٔ الخدكُم  الخٍٓغ

 الُدظ
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 بها )الُدظ الُٓاؽ  : الخإٖض مً صخت ُْاؽالفدص الهملُاث التي جم حسجُلها و جدلُلها و جبٍى

 اإلاداؾبي(.

 ٌهمل اإلاضْٔ نلى الخإٖض مً الىحىص الُهلي للهىاضغ اإلااصًت للماؾؿت و نً حسجُلها حسجُال الخدلم :

و اإلاداؾبي في صَاجغ اإلااؾؿت، َػال نلى جإُٖض مً حسجُل ٗل ما مً شإهه ؤن ًازغ نلى  ًىأَ الدشَغ

 اضغ الضزل ؤو الظمت.نى

 س ٓت مهالجتها و ما جىضل بلُه مً هخاثج و جىضُاث و الخلٍس غ مضْٔ ًضعج اإلاشٙلت و ؤهمُتها و ؾٍغ : جٍٓغ

ه الخٓاثٔ ؤو ؾىء جٓضًغ نً بهؼ  غ نً مؿئٛى نلى وشاؽ الُدظ لخجىب حشٍى ًُػل نغع الخٍٓغ

 1ْام به مً َدظ. ألامىع جخمثل ْضعة اإلاضْٔ في الهغع الىاعي و الىاْعي لىخاثج ما

 

 ؤلاطاز الػام للخدكُم اإلاداسبي. :(I-02)الشكل زكم 

 اللُىد السير الػام لػملُت الخدكُم ألاهداف 

 1 

 

 

 2 

  الىسائل 

 3 

 

 

 4 

 

 

 
ٛ مخؿلباث شهاصة اإلااؾتر في الهلىم الاْخطاصًت، ماوقُُت الخضُْٔ في جُُٓم هكام مغاْبت الدؿُير، مظٖغة مٓضمت الؾخ٘طلت، صوع بهاحغ بى  اإلاطضع:

 .03،ص2014ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت و نلىم يير ميشىعة، حامهت ْاضضي مغباح وعْلت، الجؼاثغ،

 اإلاطلب الثاوي: جلسُماث الخدكُم )أهىاع (.

ت التي ًىكغ منها بلى نملُت الخضُْٔ        جىحض ؤهىام مخهضصة الخؿاباث ٗل منها ًسخلِ خؿب الؼاٍو

الخؿاباث، و الخىىم اإلاخهضص للخضُْٔ هى في الخُٓٓت جىىم وضُي ال ًازغ في ؤي مُهىم ؤو ؤضل و حىهغ نملُت 

ب الخضُْٔ نلى الىدى الخا  لي:جضُْٔ الخؿاباث طاتها و بشٙل نام ًمً٘ جبٍى

 مً خُث الهُئت اللائمت بالخدكُم: .أ 

                                                           
1
ٛ مخؿلباث شهاصة اإلااؾتر في الهلىم الاْخطاصًت، ٗلُت مااْبت الدؿُير، مظٖغة مٓضمت الؾخ٘طلت، صوع وقُُت الخضُْٔ في جُُٓم هكام مغ ب.هاحغ بى  

 .03،ص2014نلىم يير ميشىعة، حامهت ْاضضي مغباح وعْلت، الجؼاثغ،الهلىم الاْخطاصًت و 

الخىحُه و الخسؿُـ لهملُت 

 الخضُْٔ

 الغؤي الُني اإلاداًض

 جضُْٔ الخؿاباث

ابت الضازلُت  جُُٓم الْغ

:  جإُٖضاث خٛى

 الخضَٓاث و ألاخضار

 الاْخطاصًت

ؤلاًغاصاث و اإلاطغوَاث 

الهغع و الاَطاح 

ابت  جٓىُاث الْغ

 الُدظ و اإلاؿابٓت 

اإلاالخكاث اإلااصًت 

اإلاطاصْاث 

ؤلاحغاءاث الخدلُلُت 

 اإلاهاًير اإلآغعة

IFRS  

مهاًير اإلاماعؾت اإلاهىُت و 

 مضوهت ْىانض الؿلٕى
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 و هظا الخضُْٔ جٓىم به مطجخت جىحض صازل اإلااؾؿت، َالخضُْٔ الضازلي جسٛى له مهام جدكُم داخلي :

جُُٓم و اإلاغاْبت و الخدٓٔ، ٖما ؤن نمل الخضُْٔ الضازلي صاثم لهه ًىُظ مً ؾٍغ مطجخت صاثمت 

 باإلااؾؿت.

ابت و ٌهخبر ؤصاة بُض ؤلاصاعة ٗىهه ًخم الخضُْٔ مً ْبل شخظ مىقِ في  و هى ٌهخبر مً ؤخضي ؤصواث الْغ

اإلااؾؿت و ًسػو لؿلؿت ؤلاصاعة، و مً واحباث الخضُْٔ الضازلي َُما ًسظ جؼوٍض ؤلاصاعة باإلاهلىماث ما 

 ًلي:

 ابت الضازلُت؛  صْت ؤهكمت الْغ

 ٓت التي ٌهمل بها الىكام اإلاداؾبي، و طلٚ ٖماشغ ٌه٘ـ بطضّ هخاثج الهملُاث و  ُُُٖت ُٖاءة الؿٍغ

ؼ اإلاالي؛  اإلاٖغ

  ٗامل ازخُاعي؛ اْض قهغو ٗامل جُطُلي بلى   جؿىع الخضُْٔ مً جضُْٔ 

  ت و خاحتها بلى الخإٖض مً صْت و صخت هظه ابت بصاٍع انخماص ؤلاصاعة نلى البُاهاث اإلاداؾبُت ٗىؾُلت ْع

 البُاهاث؛

  ابت الخٙىمُت و التزامها بدىُُظ حهلُماتها و ْغاعاتها و جؼوٍضها بالبُاهاث مؿاولُت ؤلاصاعة اججاه هُئاث الْغ

غ  مما ؤصي بلى انخماص ؤلاصاعة الٙلُت نلى الخضُْٔ الضازلي للخإٖض مً ضضّ و صخت البُاهاث و الخٓاٍع

 اإلاؿلىبت.

 بالخالي  ،زاعج اإلااؾؿت و ًٙىن مؿخٓال نً ؤلاصاعة و : هى الظي ًخم بىؾاؾت ؾٍغ مًجدكُم خازجي

غ اإلايزاهُت للىغو اإلاالي  غ الظي ًٓىم بةنضاصه خٛى نضالت جطٍى َاإلاضْٔ هى مؿئٛى نً ببضاء عؤًه في الخٍٓغ

غ الخؿاباث الخخامُت للىخاثج ؤنمالها في الُترة اإلاالُت اإلاهُىت.  للماؾؿت و نضالت جطٍى

ابت الضازلُت و البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاثبخت بالضَاجغ و السجالث و  و هى  َدظ اهخٓاصي اإلاىكم لهكمت الْغ

ت الؿابٓت بين الخضُْٔ الضازلي و الخضُْٔ الخاعجي ؤن هىإ  مُغصاث الٓىاثم اإلاالُت و ًخطر مً زالٛ الخُْغ

 ؤوحه حشابه ًمً٘ خطغها َُما ًلي:

 ٛت و التي ًمً٘ الثٓت َيها و  ٗل منهما ًمثل هكام مداؾبي َها ير اإلاهلىماث الػغوٍع حهضٍ بلى جَى

غ مالُت هاَهت؛  الانخماص نليها في بنضاص الخٓاٍع

 ابت الضازلُت إلاىو ؤو جٓلُل خضور ألازؿاء و الخالنب و الًش؛  ٗل منهما ًخؿلب وحىص هكام َهاٛ للْغ

 ٖما ًىحض ؤًػا حهاون بُنهما ًمً٘ جىغُده في الىٓاؽ الخالُت:

  وحىص هكام حُض للخضُْٔ الضازلي ٌهني بْالٛ اإلاضْٔ الخاعجي ل٘مُت الازخباعاث التي ًٓىم بها نىض

ذ و حهض اإلاضْٔ َػال نلى ُٖاءة الىكام ال٘لي للخضُْٔ؛ ير ْو  الُدظ و بالخالي جَى
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  ض ضُت الخٙامل و نلى الغيم بن وحىص هكام صازلي للخضُْٔ ال ًٌني نً الخضُْٔ الخاعجي و هظا ًٖا

بال ؤن هىإ ازخالَاث بُنهما ًمً٘ . 1مً الدشابه و الخهاون بين الخضُْٔ الضازلي و الخضُْٔ الخاعجي

 خطغها نلى الىدى الخالي: 

 .أوحه الاخخالف بين الخدكُم الداخلي و الخدكُم الخازجي (:I-01)الجدول زكم 

مػُاز 

 الخفسكت

 الخدكُم الخازجي الخدكُم الداخلي

ٔ الخإٖض مً ؤن الىكام  زضمت الهدف  ؤلاصاعة نً ؾٍغ

اإلاداؾبي ِٖء و ًٓضم بُاهاث ؾلُمت و صُْٓت لإلصاعة 

و ًٙىن الهضٍ ٖشِ و مىو ألازؿاء و الاهدغاٍ نً 

 الؿُاؾاث اإلاىغىنت.

ٔ ببضاء عؤي  زضمت اإلاالٕ نً ؾٍغ

َني بهضالت الٓىاثم اإلاالُت بِىما 

 اٖدشاٍ ألازؿاء هى هضٍ زاهىي.

مىقِ مً صازل الهُئت الخىكُمي للماؾؿت و ٌهين  هىغُت اللائم 

 بىاؾؿت ؤلاصاعة.

شخظ منهي مؿخٓل مً زاعج 

 اإلااؾؿت ٌهين بىاؾؿت اإلاالٕ.

دزحت 

  ُتالاسخلالل

ًخمخو باؾخٓالٛ حؼجي َهى مؿخٓل نً بهؼ ؤلاصاعاث 

مثل بصاعة الخؿاباث و اإلاالُت و لً٘ ًسضم عيباث و 

 ا.هخاحاث ؤلاصاعاث حمُه

ٗامل نً ؤلاصاعة ًخمخو با ؾخٓالٛ 

في نملُت الُدظ و الخُُٓم في 

 ببضاء الغؤي

ٛ  اإلاسؤولُت غه بيخاثج  مؿئى ؤمام ؤلاصاعة و مً زم ًٓضم جٍٓغ

ت الهلُا  اث ؤلاصاٍع  الُدظ و الضعاؾت بلى اإلاؿخٍى

 ٛ ؤمام اإلاالٕ و مً زم ًٓضم  مؿئى

غه نً هخاثج الُدظ و عؤًه  جٍٓغ

 الُني في الٓىاثم اإلاالُت بليهم.

جدضص ؤلاصاعة هؿاّ الهمل َبمٓضاع اإلاؿاولُت التي  هطاق الػمل

 .حههض للخضُْٔ الضازلي ًٙىن هؿاّ الهمل 

ًدضص طلٚ ؤمغ الخهُين و ألانغاٍ 

الؿاثض و اإلاهاًير اإلاهىُت، و ما جىظ 

 الٓىاهين و ألاهكمت. نلُه

جىكُذ 

  الخدكُم

ًخم الُدظ يالبا مغة واخضة  ًخم الُدظ بشٙل مؿخمغ نلى مضاع الؿىت اإلاالُت

جهاًت الؿىت اإلاالُت و ْض ًٙىن 

ؤخُاها زالٛ َتراث مخٓؿهت مً 

 الؿىت .
 

الىكغي ػ ؤلاحغاءاث الهملُت الجؼء الاٛو ، صاع الثٓاَت اإلاطضع: خؿين ؤخمض صخضوح و خؿين ًىؾِ الٓاض ي، مغاحهت الخؿاباث اإلاخٓضمت، ؤلاؾاع 

 .53، ص2009لليشغ و الخىػَو، نمان، الؿبهت ألاولى،

 مً خُث الالتزام اللاهىوي: .ب 

                                                           
1
ابت  صعاؾت خالت حهاوهُت الخبىب و الخػغ الجاَت بىعْلت مٓضمت لىُل شهاصة اإلااحِؿتر في نلىم -.يىالي مدمض بشير، صوع اإلاغاحهت في جُهُل الْغ

 .10،ص2004ؼاثغ ،حامهت الج اْخطاصًتالدؿُير َغم بصاعة ؤنماٛ ، ٗلُت الخّٓى و نلىم 
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 و هى طلٚ الخضُْٔ الظي هظ الٓاهىن نلى وحىب الُٓام ؤي ؤهه الخضُْٔ الظي جلتزم الخدكُم ؤلالصامي :

ٓا للٓاهىن الؿاثض، ومً ىم اإلااؾؿت في  به اإلااؾؿاث َو زم ًترجب نً نضم الُٓام بظلٚ الخضُْٔ ْو

 اإلاسالُاث جدذ ؾاثلت الهٓىباث اإلآغعة.

  و هى طلٚ الظي ًخم صون بلؼام ْاهىوي بل بؿلب مً مجلـ ؤلاصاعة و اإلاؿاهمىن الخدكُم الاخخُازي :

 ْطض الاؾمئىان نلى الخالت اإلاالُت اإلاضعوؾت.

 مً خُث الىطاق:  .ج 

 ؾُاصًه و َُه ،بن مٓطىص به هى الخضُْٔ الظي ًدمل اإلاضْٔ بؾاع يير مدضصا : الخدكُم الكامل

 ل َُما ًٓىم به مً ؤنماٛ.عؤًه الصخص ي في جدضًض صعحت الخُاغٌؿخسضم 

 بخهبير آزغ و  ،: هى الهمل الظي ًٓخطغ َُه الهمل اإلاضْٔ نلى بهؼ الهملُاث اإلاهىُتالخدكُم الجصئي

 غو َُه بهؼ الُٓىص نلى هؿاّ َدظ اإلاضْٔ للهملُاث اإلاالُت.هى طلٚ الىىم مً الخضُْٔ الظي جى 

 مً خُث الخىكُذ: .د 

 ث نلى مضاع الؿىت اإلاالُت، و ناصة ما ًخم طلٚ ا: جخم نملُاث الُدظ و بحغاء الازخباع الخدكُم اإلاسخمس

ٓا البرهامج ػمني مدضص مؿبٓا، مو غغوعة و بحغاء جضُْٔ آزغ بهض بُْاٛ الضَاج ٓت مىكمت و َو غ بؿٍغ

ت إلنضاص ْىاثم اإلاالُت الخخامُت. اث الػغوٍع  في جهاًت الؿىت اإلاالُت للخدٓٔ مً الدؿٍى

 :)ًخم بهض اهتهاء الؿىت اإلاالُت و بنضاص الخؿاباث و الٓىاثم الخخامُت ، و  الخدكُم الدوزي )اإلاخىاوب

 ًججإ بلى هظا ألاؾلىب ناصة في اإلااؾؿاث الطًيرة الدجم و التي ال جخهضي َيها الهملُاث بطىعة ٖبيرة.

 

 

 مً خُث الفدص أو حجم الاخخبازاث: .ٌ 

 و اإلاؿدىضاث و مً اإلاالخكت ؤن هظه : ًخم نلى حمُو الُٓىص و السجالث و الخؿاباث الخدكُم الشامل

ٓت جطجر للماؾؿاث ضًيرة الدجم.  الؿٍغ

  في هظه الخالت ًٓىم اإلاغاحو بازخباع نُىت ًخم جطمُم الىخاثج نلى اإلاجخمو الخاغو الخدكُم الاخخبازي :

ابت الضازلُت  ِ جدضًض الدجم الهُىت نلى ما ًكهغه َدظ و جُُٓم هكام الْغ لهملُت الُدظ و ًخْى

ت مً حهت ؤزغي.مً حه  1ت و مضي بمٙاهُت جؿبُٔ اإلاغاحهت الازخُاٍع

 :مً خُث طبُػت اإلاؤسست  .و 

 : جىظ نملُت الخضُْٔ نلى اإلااؾؿت طاث ضُت خٙىمُت او يير  الخدكُم اإلاؤسساث الػمىمُت

خٙىمُت و التي جسػو لٓىانض خٙىمُت مىغىنت، ؤما ألامىاٛ اإلاؿخًلت في هظه اإلااؾؿت لها ضُت 

ٓت نمىمُت و جمخ ابت مباشغة نليها ٖما جُٓض اإلاطالر الخٙىمُت خؿاباتها بؿٍغ ل٘ها الضولت و لها ضُت ْع

ٓت الخضُْٔ وخُضة في  ت و الطىانُت بال ؤن ؾٍغ زاضت جسخلِ نً جلٚ اإلاخبهت في اإلااؾؿاث الخجاٍع

 ٗلخا الخالخين.

                                                           
عة .نُاصي مدمض ؤمين ، مؿاهمت اإلاغاحهت الضازلُت في جُُٓم هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي للماؾؿت، مظٖغة ماحِؿتر، ْؿم نلىم الدؿُير َغم بصا 1

 .119،ص2008ألانماٛ، حامهت الجؼاثغ، 
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 :ٗاث  جدكُم اإلاؤسساث الخاصت هي نملُت جضُْٔ اإلااؾؿاث التي جٙىن ملُ٘تها لألَغاص ؾىاء شغ

ضة ؤو مجمهاث و هىاصي و ؾمُذ باإلاغاحهت الخاضت الن  ٗاث ألاشخاص او ميشأث ٍَغ ألامىاٛ ؤو شغ

ٗاث اإلاؿاهمت و َغص واخض في  الظي ًمخلٚ عؤؽ اإلااٛ اإلادضوص هى مً ألاَغاص َهىإ نضة ؤشخاص في شغ

ٗاث اإلاؿاهمت مثال ؾبُهت الهٓض اإلاىحىص  اإلااؾؿاث الُغصًت، و جسخلِ الهالْت صعحت الالتزام، َشغ

ٗاث اإلاؿاهمت مثال ملؼمت بخهُين مضْٔ زاعجي لخضْٔ لها خؿاباتها  بُنهما و خؿب صعحت الالتزام، َشغ

ت طاث َغص واخض الظي له ؤن ًسخاع اإلاضْٔ و اإلاهمت اإلاؿىضة بلُه  .و ؤوعاْها الخخامُت و اله٘ـ لشٖغ

 مً خُث الشمىلُت و مسؤولُت الخىفُر: .ش 

 ابت الضازلُت و البُاهاث اإلاداؾبُت : الخدكُم الػادي هى الخضُْٔ الظي حهضٍ بلى َدظ ؤهكمت الْغ

اإلاسجلت الضَاجغ و السجالث بهضٍ ببضاء عؤي الُني اإلاداًض نً مضي حهبير الٓاثم اإلاالُت الخخامُت نً 

ؼه اإلااؾؿتهخاثج ؤنماٛ  و ًجب ؤن ًبظٛ اإلاضْٔ الهىاًت اإلاهىُت  اإلاهُىت الي في جهاًت الُترةاإلا او نً مٖغ

ت ؤزىاء طلٚ، ٗامال  الػغوٍع ا بلى ؤن هضَه النهاجي ًخمثل في ؤو حؼثُ و ْض ًٙىن الخضُْٔ الهاصي جضُْٔ 

 الخ٘م نلى ؾالمت الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿت و اجُاْها مو ما ؾبٔ حسجُله في الضَاجغ و اإلاؿدىضاث.

 و ًٙىن هظا الىىم مً الخضُْٔ بهضٍ البدث نً خٓاثٔ مهُىت للىضىٛ بلى  :ُم لغسض مػينالخدك

 الىخاثج مهُىت ٌؿتهضَها الُدظ.

لىىم مً الخضُْٔ مً زالٛ نٓض ٖخابي ًدضص َُه هؿاّ نملُت و ًخم جٙلُِ و ًخم جٙلُِ اإلاضْٔ للُٓام بهظا ا

ابت الضازلُت لها  بهضٍ جطمُم هكام آزغ ؤٖثر صْت، و جٙلُِ اإلاضْٔ بخضُْٔ اإلاضْٔ للُٓام بهظا الىكام للْغ

اإلاؿدىضاث نملُت ما ؤو الاشترإ في الججان حغص اإلاسؼون ؤو اٖدشاٍ ازخالؾاث ؤو ؤزؿاء خضزذ في َترة 

ٗان جيخضب اإلاد٘مت مضْٓا لخطغ  ػمىُت مدضصة، و ْض ًخم الخٙلُِ مً حهاث ؤزغي خٙىمُت ؤو يير خٙىمُت 

 ؿت ؤو بناصة جُُٓم ممخلٙاث ماؾؿتماؾشخظ ما ؤو لخطُُت 

 الخدكُم وفلا لػدة أسس. أهىاع: (I-03)الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب الخدكُم مً خُث  جبٍى

الهضٍ مً  ؤلالؼام
 الُدظ

ُذ الٓاثم  الخْى

بهملُت 
 الخضُْٔ

خضوص 
 الخضُْٔ

مضي 
 الُدظ

جضُْٔ 

ازخُاع 

 ي

جضُْٔ 
 بلؼامي

جضُْٔ 

 زاعجي

جضُْٔ 

 صازلي

جضُْٔ 
 مؿخمغ

جضُْٔ 
 جهاجي

 جضُْٔ
 ازخُاعي 

جضُْٔ 
 جُػُلي

جضُْٔ 

 حؼجي

جضُْٔ 

 ٗامل
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ت–اإلاطضع: يؿان َالح مؿاعهت، جضُْٔ الخؿاباث اإلاهاضغة   .114،ص2009،نمان ، ،  2صاعة اإلاؿيرة لليشغ ة جىػَو ، الؿبهت  -الىاخُت الىكٍغ

 .أهداف الخدكُم: اإلاطلب الثالث

خىا  بن  خي إلاهىت الخضُْٔ حهلىا هىكغ بلى مضي جؿىع مػمىهه و ؤهضاَه مىظ اليشإة بلى ْو الخؿىع الخاٍع

 الخالي، لظا ًمً٘ خطغ ألاهضاٍ في نضة هٓاؽ هظٖغ منها َُما ًلي:

خي لهضاٍ الخضُْٔ و مػمىهه اإلانهي ان ًالخل الخًير الهاثل الظي ؾغؤ نلى  ٌؿخؿُو الباخث في الخؿىع الخاٍع

ٗاهذ نملُت الخضُْٔ مجغص وؾُلت الٖدشاٍ ما ْض ًىحض في الضَاجغ و ألا  هضاٍ و بالخالي مػمىن َٓض 

ت الهلمُت للخضُْٔ حًيرث نىضما ْغع الٓػاء  السجالث مً ؤزؿاء و يش و جالنب و جؼوٍغ، و لً٘ هظه الىكٍغ

لخضُْٔ و ؤهه لِـ م ان اٖدشاٍ الًش ة الخؿإ لِـ هضٍ مً ؤهضاٍ نملُت ا1897الاهجليزي ضغاخت نام 

ا و ًجب نلى مضْٔ ؤن ال ًبضؤ نمله و هى ٌشٚ َُما  مُغوغا في اإلاضْٔ ؤن ًٙىن حاؾىؾا ؤو بىلِؿا ؾٍغ

ًٓضم بلُه مً بُاهاث و ه٘ظا ًمً٘ حشبُه اإلاضْٔ و هى ًاصي مهىخه بٙلب خغاؾت ال بٙلب البىلِس ي الظي 

 ًخهٓب اإلاجغمين.

ٗان هضٍ الخضُْٔ ْاضغا نلى الخإ ه مً و ٖظلٚ  ٖض مً الضْت الخاؾبُت للضَاجغ و السجالث و ما جدٍى

بُاهاث، و مؿابٓت الٓىاثم اإلاالُت مو طلٚ الضَاجغ و السجالث صون ببضاء عؤي َني مداًض خٛى ؤٖثر مً طلٚ و 

لً٘ هظا الهضٍ ؤًػا ْض حًير خُث ؤضبذ مً واحب اإلاضْٔ الُٓام بمغاحهت اهخٓاصًت للُاجغ و السجالث و 

غه الظي ًٓضمه للمؿاهمين ) ؤو مً ًٓىم بخهُِىه نً هدُجت َدطه(.بضضاع الغ   ؤي َني مداًض ًػمىه في جٍٓغ

1 

ٗاهذ نلُه ألاهضاٍ الخٓلُضًت للخضُْٔ، و ما جؿىع بلُه في هظا الهطغ:  و هىضر بةهجاػ ما 

  مغاْبت الخؿـ و مخابهت جىُُظها و مضي جدُٓٔ ألاهضاٍ، و جدضًض الاهدغاَاث و ؤؾبابها و ؾغ ّ

 ؛مهالجتها

 ألاهضاٍ اإلاغؾىمت؛جُُٓم هخا ٔ  ثج ألانماٛ َو

 م ٔ  ىو ؤلاؾغاٍ في حمُو هىاحي اليشاؽ؛جدُٓٔ ؤْص ى ُٖاًت بهخاحُت مم٘ىت نً ؾٍغ

 ثم اإلاالُت و مضي الانخماص نليها؛الخإٖض مً صخت البُاهاث و الٓىا 

 إلاالُتببضاء عؤي َني اؾدىاصا بلى ؤصلت و بغاهين نً ضضّ و شغنُت و الٓىاثم ا 

 .2اٖدشاٍ خاالث الًش و ألازؿاء في الضَاجغ و السجالث اإلاداؾبُت 

خي ألهداف الخدكُم.(I-02)الجدول زكم                                  : الخطىز الخاٍز

 أهمُت السكابت الداخلُت  مدي الفدص الهدف مً غملُت الخدكُم اإلادة 

                                                           
 صوع ، ضًير ؤخمض، واْو آَاّ الىكام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الطًيرة و اإلاخىؾؿت في الجؼاثغ، نىىان اإلاضازلت مؿاولُت و بؾمانُل.عػقي  1

 .5و  4اإلاغاحهت في ؾُاّ جؿبُٔ الىكام اإلاداؾبي اإلاالي اإلالخٓي ،ص
 .24،ص2004الجؼاثغ، اْخطاصًتم نلىم .ضُٓي مؿهىص، هدى بؾاع مخٙامل للمغاحهت اإلاالُت في الجؼاثغ ؤؾغوخت صٖخىعة ْؿ 2

جضُْٔ 

لنغاع 

 زاضت

جضُْٔ 
 اإلاالي

جضُْٔ 
 الهملُاث

جضُْٔ 
 جٙالُِ

جضُْٔ 
 بصاعي 
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 يير مهمت  يجُطُل و الازخالؽ  الًشاٖدشاٍ  1850كبل

  الًش، ألازؿاء و اٖدشاٍ  1850-1905

 الازخالؽ

بهؼ الازخُاعاث 

  جُطُلي مبضجي

  يير مهمت 

ؼ اإلاالينضالت جدضًض  1905-1933  و  اإلاٖغ

  الًش و الخؿإاٖدشاٍ 

َدظ ازخُاعي 

 جُطُلي

 صعحت اهخمام بؿُؿت

ؼ اإلاالينضالت جدضًض  1933-1940  و  اإلاٖغ

 الًش و الخؿإاٖدشاٍ 

 بضاًت في الاهخمام . ازخُاعي 

ؼ اإلاالينضالت جدضًض  1940-1960  و  اإلاٖغ

 الًش و الخؿإاٖدشاٍ 

 .و حىهغي  اهخمام ْىي  ازخُاعي 

مغاْبت الخؿـ، جُُٓم هخاثج  ختى آلان -1960

اهُت  ألانماٛ لخدُٓٔ الَغ

 الاحخمانُت و ييرها

يز ْىي. ازخُاعي   اهخمام و جٖغ

ت( ألاعصن ،  .18، 2006اإلاطضع: يؿان َالح مؿاعهت، جضُْٔ الخؿاباث اإلاهاضغة )هاخُت هكٍغ
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 اإلابدث الثاوي: غملُت الخدكُم.

ابت لضحها، خُث ؤن وقُُت   ؼ هكام الْغ حهخمض مهكم ؤلاصاعة الخالُت نلى وقُُت الخضُْٔ في حهٍؼ

ٗاَت الهملُاث الخضُْٔ بمُهىمها الخضًث ؤضبدذ جماعؽ ؤوشؿتها في مسخلِ  ؤحؼاء الخىكُم و جغاحو 

ت و اإلاالُت و ٖظلٚ الدشًُلُت و ختى حؿخؿُو وقُُت الخضُْٔ ؤصاء صوعها بطىعة ؾلُمت و بُانلُت  ؤلاصاٍع

ٖبيرة ًجب ؤن جدكى بمجمىنت مً الخطاثظ التي جػمً ألاصاء الؿلُم إلاهامها، و جمـ هظه الخطاثظ 

ٓت ب  حغاءه و مً هىا ؾٍى هخؿّغ لها في مبدثىا هظا.مباصثه و الجهت اإلاماعؾت له و ؾٍغ

 الخدكُم. غملُت اإلاطلب ألاول: مبادئ

ٗاهه و هي:  ًجضع ؤلاشاعة بلى ؤن جدىاٛو مباصت جضُْٔ الخؿاباث بخؿلب جدضًض ؤع

  الُدظ ً  .ٖع

 غ ً الخٍٓغ  .ٖع

 بىاءا نلى طلٚ َةن جضُْٔ الخؿاباث ًمً٘ جٓؿُمها بلى مجمىنخين هما:

 .اإلابادئ اإلاسجبطت بسكً الفدص الفسع ألاول:

 ت الخامت بؿبُهت ؤخضار اإلايشإة و ؤزغها الُهلُت و اإلادخملت نلى  مبدأ الخكامل ابي ٌهني اإلاهَغ : ؤلاصعإ الْغ

ىٍ نلى اخخُاحاث ألاؾغاٍ اإلاسخلُت للمهلىماث  ُٖاجها. و نالْتها بالؾغاٍ ألازغي مً حهت و الْى

 اإلاداؾبُت هظه آلازاع مً حهت ؤزغي.

  ٌهني ؤن ٌشمل الُدظ حمُو ؤهضاٍ اإلايشإة الغثِؿت و مبدأ الشمىل في مدي الفدص الاخخبازي :

غ. غ اإلاالُت اإلاهضة بىاؾؿت اإلايشإة مو مغاناة ألاهمُت اليؿبُت لهظا الخٍٓغ  الُغنُت و ٖظلٚ حمُو الخٓاٍع

 غ الصخص ي و طلٚ : حشير بلى غغوعة ؤلاْالٛ بلى ؤْص ى خض ممً٘ مً الخٓمبدأ اإلاىطىغُت في الفدص ٍغ

ض عؤي اإلاضْٔ و جضنمه زطىضا اججاه الهىاضغ و  باالؾدىاص بلى الهضص الٙافي مً ألاصلت ؤلازباث التي جٍا

 اإلاُغصاث التي حهخبر طاث ؤهمُت ٖبيرة وؿبُا ٖخلٚ التي ًٙىن اخخماٛ خضور الخؿإ ؤٖبر مً ييرها.

 وؿاهُت في اإلايشإة بجاهب َدظ الُ٘اًت : حشير بلى وحىص َدظ ُٖاًت ؤلامبدأ الفدص كفاًت ؤلاوساهُت

ً الغؤي الصخُذ لضي اإلاضْٔ نً ؤخضر اإلايشإة و هظه الُ٘اًت هي  ؤلاهخاحُت إلاا لها مً ؤهمُت في جٍٙى

ه اإلايشإة مً هكام الُٓاصة ؤو الؿلؿت و الخىاَؼ الاجطاٛ  ي لها و هي حهبر نً ما جدخٍى ماشغ اإلاىار الؿلٗى

ت.  1و اإلاشاٖع

 

 

س.يالفسع الثاو  : اإلابادئ اإلاسجبطت بسكً الخلٍس

 جخمثل في:

 غ اإلاضْٔ الخؿاباث ؤصاة لىٓل  : مبدأ كفاًت الاجصال غ ؤو جٓاٍع و ٌشير هظا اإلابضؤ بلى مغاناة ؤن ًٙىن جٍٓغ

ؤزغ الهملُاث الاْخطاصًت للميشإة لجمُو مؿخسضمين لها بطىعة خُُٓٓت جبهث نلى زٓت بشٙل ًدٓٔ 

غ.  ألاهضاٍ َاإلاغحىة مً بنضاص الخٓاٍع
                                                           

1
 .53-52،ص2005ؤخمض خلمي حمهت، مضزل بلى الخضُْٔ الخضًث، الؿبهت الثاهُت ، صاع الطُاء لليشغ و الخىػَو، نمان، . 
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 ضْٔ نلى ٗل ما مً شإهه جىغُذ مضي جىُُظ : و ٌشير هظا اإلابضؤ بلى مغاناة ؤن ًُصر اإلامبدأ ؤلافصاح

ألاهضاٍ اإلايشاة و مضي جؿبُٔ للمباصت و ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت و لخًُير َيها، و بقهاع اإلاهلىماث التي جازغ 

ابت الضازلُت و اإلاؿدىضاث و  غ اإلاالُت، و ببغاػ  حىاهب الػهِ بن وحضث في ؤهكمت الْغ نلى صاللت الخٓاٍع

 الضَاجغ و السجالث.

 غ اإلاالُت مبدأ ؤلاهصاف غ اإلاضْٔ و ٖظا الخٍٓغ اث الخٍٓغ : و ٌشير هظا اإلابضؤ بلى مغاناة ؤن جٙىن مدخٍى

 مىطُت لجمُو اإلاغجبؿين و اإلاهخمين باإلايشإة ؾىاء صازلُت و زاعحُت.

 غ جُؿيرا واضخا لٙل جطٍغ يير ناصي ًىاحه به مبدأ السببُت : و ٌشير هظا اإلابضؤ بلى مغاناة ٌشمل الخٍٓغ

 1 اإلاضْٔ و ؤن جبنى جدُكاجه و مٓترخاجه بلى ؤؾباب خُُٓٓت و مىغىنُت.

و ما هى حضًغ بالظٖغ ؤن اإلابضؤ نباعة نً هخاثج او حهمُماث مشخٓت مً مُاهُم و بضحهُاث و مطاصعاث        

داؾبُت اإلاجاٛ و ؤن جٙىن مشخٓت مو هظه اإلآىماث، ٖما ؤجها جٙىن ْاصعة نلى جُؿير ؤلاحغاءاث و الؿّغ اإلا

ت و هظه الٓػاًا ْض جٙىن ْػاًا  اإلاخبهت َهال في الخؿبُٔ الهملي ٖما ًجب ؤن جطاى في الشٙل ْػاًا جُؿيًر

 ياثبت ؤو ؾببُت.

م  ْغع ْض  و  هظاو  نلى ؤن اإلاباصت  4و في الُٓغة  200الاجداص الضولي للمداؾبين في اإلاهُاع الضولي للخضُْٔ ْع

 ًلتزم بها اإلاضْٔ هي : ؤنالهامت للخضُْٔ التي ًجب 

 ؛الاؾخٓاللُت 

 ؛ال٘غامت 

 ٘؛ُاءة اإلاهىُت و الهىاًت اإلاؿلىبتال 

 ت  ؛الؿٍغ

  ؛اإلانهيالؿلٕى 

 .اإلاهاًير الُىُت 

 

ٓا إلاهاًير الخضُْٔ الضولُت التي جدخىي نلى اإلاباصت ألاؾاؾُت و  باإلغاَت بلى ُْام اإلاضْٔ بهملُت الخضُْٔ َو

ت و ألاصلت اإلا مو مغاناة ؤن جٓىم اإلاضْٔ بخسؿُـ و جىُُظ الخضُْٔ بىكغة الخظع ،غجبؿت بها ؤلاحغاءاث الػغوٍع

 2 اإلانهي مو ألازظ بهين الانخباع الكغوٍ التي عبما جاصي بلى ألازؿاء اإلااصًت في الٓىاثم اإلاالُت.

 اإلاطلب الثاوي : الجهت اإلامازست للخدكُم.

بهؼ الخطىضُاث و اإلاميزاث الظي ًخطِ بها نً باقي في الىقاثِ مً بُنها الجهت  للخضُْٔ 

  مماعؾت له ؤي ْاثمين نً هظه الهملُت و مً هىا ؾٍى هخهٍغ نليهم في ما ًلي:

 الفسع ألاول:  في خالت الخدكُم الخازجي.

إجه ؤو ُُُٖت بن ما ٖخب في الىطىص خٛى الخضُْٔ الخهاْضي و الٓاهىوي نلى وحه الخطىص، وش 

مؼاولتها و ختى الخؿىعاث الخاضلت في هظا اإلاُضان مإزىط بدظاَيره مً الىاْو الُغوس ي و في هظا الطضص اإلاخبو 

                                                           
1
اعي ) ألاضٛى الهلمُت و الهملُت لخضُْٔ الخؿاباث ( ص    23-22زالض عايب زؿُب، زلُل مدمىص َع

22
 .14،ص2013.نطام الضًً مدمض مخىلي، اإلاغحهت و جضُْٔ الخؿاباث صاع اليشغ ضىهاء، مطغ  
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 ، و الثاوي  La Révision Comptableإلاهىت الخضُْٔ و ما ٖخب خىلها في َغوؿا ؾُجض ؤمامه مطؿجخين 

L’Audit Financier  لى بنؿائهما هُـ اإلاهنى يير ؤن هىإ اػصواحُت في ، و هما مطؿجخان متراصَان اجُٔ ن

ٗان الخضُْٔ اإلاالي حهاْضي َهى مدخ٘غ مً ؾٍغ زبراء مداؾبين و هم ؤنػاء خاملين و ًمىو  اإلاماعؾت، َةطا 

ٗان الخضُْٔ بحباعي ًُغغه الٓاهىن، َهى مدخ٘غ بضوعه و  مىها باجا مماعؾخه لًير خاملي هظا اللٓب. ؤما بطا 

ٗان نػى مسجال في ْاثمت مداَكي الخؿاباث.ال ًجىػ لي   مؼاولخه و الُٓام به بال بطا 

ذ طلٚ ؤن  و بإزظ بهين الانخباع ؤن ألايلبُت الؿاخٓت مً زبراء مداؾبي و مداَكي الخؿاباث في هُـ الْى

شهاصة الخبرة جسٛى لخاملها ؤن ًٙىن مداَل خؿاباث بمجغص ؾلب طلٚ،ٖما ؤن مداَل الخؿاباث ال 

ٗان زبير مداؾبُا ؤي خامال لخلٚ الشهاصة و مهما ًً٘ َةن ًم٘ىه ا لُٓام بالخضُْٔ اإلاالي الخهاْضي بلى بطا 

ت و  مهام مسخلُت.  اإلاهىخان ) زبير مداؾبي و مداَل الخؿاباث( مخٙاملين و لهما هٓاؽ مشٖغ

غه هى طلٚ الصخظ اإلااهل و اإلاؿخٓل و اإلاجاػ إلهجاػ جضُْٔ البُاهاث اإلادكم الخازجي:  اإلاالُت و جٓضًم جٍٓغ

ٗاث اإلاؿاهمت الهامت و الظي  خىلها بلى الجهت ؤو الجهاث التي نُيخه، و نلى ؾبُل اإلاثاٛ مضْٔ خؿاباث لشغ

غه بلى هُئت الهامت التي نُيخه ؤو بلى مجلـ ؤلاصاعة و اإلاؿاهمىن.  ًٓضم جٍٓغ

ُل اإلاؿاهمين الظًً ٌهخمضون نلى البُاهاث اإلاالُت اإلاضْٓت  ٗاهذ و هى ٖو و نلى اإلاضْٔ الخاعجي الخدٓٔ بطا 

غه و  ؤلاصاعة ُٖا في بصاعة ؤمىالهم، و نلى اإلاضْٔ ؤو مً ًىىب نىه خػىع احخمام الهُئت الهامت و جالوة جٍٓغ

 ؤلاحابت نً اؾخُؿاعاث ؤنػاء الجمهُت )الهامت(. 

ه ":  الصخظ الظي نلى ؤه 4م٘غع  715نٍغ الٓاهىن الخجاعي مداَل خؿب اإلااصة   مدافظ الخساباث :

ً ، خؿب الخالت في الىزاثٔ اإلاغؾلت بلى اإلاؿاهمين  غ مجلـ اإلاضًٍغ ًضْٔ صخت اإلاهلىماث اإلآضمت في جٍٓغ

خٛى الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت و خؿاباتها، ًطاصّ نلى اهخكام الجغص و خؿاباث اإلااؾؿت و اإلاىاػهت صخت 

 ضؤ اإلاؿاواة بين اإلاؿاهمين.لظلٚ و ًخدٓٔ مىضوبى الخؿاباث بطا ما جم اخترام مب

و ٌهٍغ ٖظلٚ نلى ؤهه ": ٗل شخظ ًخىلى باؾمه الخاص و جدذ مؿاولُخه الخاضت بزباث ضضّ و صخت 

 خؿاباث ماؾؿاث اإلاسخلُت نلى ؤن ًؼاٛو هظه اإلاهىت بشٙل مؿخمغ و مهخاص".  

حىان  29اإلااعر في  10/01مً الٓاهىن  22: جىظ اإلااصة  2010حىان  29اإلااعر في  01-10خؿب ْاهىن      

" ٌهض مداَل خؿاباث في مُهىم هظا الٓاهىن ٗل شخظ ًماعؽ ضُت ناصًت باؾمه الخاص و جدذ 2010

و اإلاهمٛى  مؿاولُخه مهمت اإلاطاصْت نلى خؿاباث اإلااؾؿاث و الهُئاث و اهخكامه و مؿابٓخه لخٙام الدشَغ

 1 به.

 اهىهُت و هي :بن مهام مداَل الخؿاباث جضوع خٛى زالر التزاماث ْ

 و ٖظا الطىعة الخُُٓٓت لجخؿاباث؛ الالتزام بمغاْبت صخت و مطضاُْت 

 هخمض نليها في اإلااؾؿت اإلاغاْبت؛الالتزام بالخإٖض مً اخترام بحغاءاث ألامىُت و الٓاهىهُت اإلا 

 غ للمغاحهت و جٓضًمه للماؾؿت )اإلاؿئىلين و مؿاهمين( و  الالتزام بةضضاع عؤي ٔ بنضاص جٍٓغ نً ؾٍغ

 بلى ٗل الجهاث اإلاهىُت.

                                                           
1
ت الٓىىن   ضة الغؾمُت لججمهىعٍت الجؼاثٍغ  .07، ص 22اإلااصة  42الهضص 2010الطاصعة في حىان  1-10الجٍغ
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و ختى ًدٓٔ مداَل الخؿاباث ؤهضاَه ًٓىم بالخهٍغ نلى اإلااؾؿت و جُُٓم مجمىنت مخىىنت مً اإلاهلىماث 

ُل مً ؾٍغ اإلااؾؿت باالجُاّ  في َترة وحيزة و ْاهىن إلحغاء الُدىص و الخضُْٔ و هى مدضص في بضاًت الخٖى

ت اإلا ُه الؿلؿاث الهمىمُت اإلاسخطت و بمشاٖع ىكمت الىؾىُت في بًؿاع مو مداَل الخؿاباث خؿب حهٍغ

 الٓىاهين اإلاهخمضة.

 : خبير اإلاداسب

هى مً ًماعؽ مهمت انخُاصًت بمغاحهت و جُُٓم مداؾباث ماؾؿاث و مىكماث، ال ًغبؿها بها نٓض نمل        

ٖما ؤهه مسٛى للشهاصة نلى اهخكام و صخت ال٘شٍى اإلاالُت النهاثُت، التي حؿخلؼمها مً اإلااؾؿاث اإلآخػُاث 

هُت و الٓاهىهُت اإلاهمٛى بها،  ٖما ًجىػ لجخبير اإلاداؾب ؤًػا مؿٚ و جىكُم اإلاداؾباث و و ال ترجِباث الدشَغ

الُٓام بىاؾؿت ؾّغ و الخٓىُاث اإلاداؾبت بخدلُل الىغهُت و حؿُير اإلااؾؿاث في حىاهبها الاْخطاصًت و 

 الٓاهىهُت و اإلاالُت.

 أهداف مدافظ خساباث و خبير مداسبي. : (I-04)الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مداَل الخؿاباث
Commissariet Aux Comptes 

 مؿيرون –مهمت بنالمُت )مؿاهمىن- 

 هٓابُىن(

 مهمت مطضاُْت نلى نىاضغ يير

 خؿاباث.

ذ بةنالم  مهمت اإلاغاْبت الضانُت )الخطٍغ

 يير الشغنُت(

 
 
 
 

 اإلاهمت:

 الغؤي خٛى هىنُت )ضضّ و شغنُت( الخؿاباث

الخضُْٔ 

 اإلاالي

 الخضُْٔ

 جىكُم جُُٓم اإلااؾؿت و الخدلُل
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ت بلى الخؿبُٔ ، الؿبهت ألاولى ، مؿبزناث حامهُت، ص  24اإلاطضع: مدمض بىجين ، اإلاغاحهت و مغاْبت الخؿاباث مً الىكٍغ

 

 

 

 .في خالت الخدكُم الداخلي الفسع الثاوي:

ت هي اإلاؿئىلت نً حهُين          ت، لظلٚ َةن بصاعة الشٖغ لن الخضُْٔ الضازلي ًىحض مً ؤحل زضمت الشٖغ

مضْٔ الضازلي الظي ٌهخبر حؼءا مً آلُت الخًظًت اله٘ؿُت لخلُت الخضُْٔ خُث جبضؤ مهمخه بهض بعؾاٛ 

اإلاىهجُت اإلاخبهت، خُث ًٓىم يالبا ؤلاصاعة الهامت للماؾؿت ألامغ بظلٚ و الظي ٌشمل اإلاضة و مجاٛ الخضزل و 

ابت، ٖما اهه ًٓىم بخدضًض ما ًجب جضُْٓه و متى ًخم جضُْٔ و لي هضٍ  اث وؾاثل الْغ بُدظ حمُو مؿخٍى

لًغع الىضٛى بلى هكام جضُْٔ صازلي ٌؿخم بالُ٘اءة و الُهالُت البض مً جدضًض ضالخُاث و مؿاولُاث 

 دض ؤصوى نلى آلاحي:اإلاضْٔ الضازلي ،و التي ًيبغي ؤن جدخىي ٖ

  ل اإلاضْٔ الضازلي للُٓام بهملُاث اإلاغاْبت ؤو الخضُْٔ اإلاالي نلى الهملُاث اإلاسخلُت جدضًض ضالخُاث جسٍى

 ؛و جدضًض مضي جىآَها مو الٓىاهين و ألاهكمت و حهلُماث ؤلاصاعة

 ٔت لصاء نملُت جضُْٔ  مىذ الخ للمضْٔ الضازلي بالخطٛى نلى حمُو اإلاهلىماث التي ًغاها غغوٍع

 ؛السجالث و اإلاؿدىضاث الخاضت بها

 ؛جدضًض هؿاّ نمل اإلاضْٔ الضازلي 

  َػال نً ؤن هىإ التزاماث او مؿاولُاث نلى اإلاضْٔ الضازلي اججاه ؤلاصاعة جخمثل في جؼوٍض ؤلاصاعة الهلُا

 ٛ ابت صازلُت و الهمل نلى جٓضًم اإلآترخاث و الخىضُاث الالػمت  باإلاهلىماث خى هالُت هكام ْع ُٖاءة َو

غ ألاصاء  ؛لخؿٍى

  و ًخٙىن ْؿم الخضُْٔ الضازلي مً نضص ْلُل مً اإلاضْٓين طوي مهاعاث الهالُت و جٓو نلى اإلاشٍغ

بحغاءاث الخضُْٔ و  اإلاؿاولُت الهامت لٓؿم الخضُْٔ الضازلي ٗىهه ًٓىم بالخسؿُـ و وؾو الؿُاؾاث و 

 ؛ٖظا الخيؿُٔ مو اإلاضْٓين الخاعحين

  و ٖظلٚ ًمً٘ جىضل بلى ؤن نملُت الخضُْٔ الضازلي جٓىم به مطجخت مخىاحضة نلى مؿخىي ماؾؿت لها

. ت الخامت في الخد٘م و جمخو باالؾخٓاللُت في الخطٍغ  1الخٍغ

 

 

 

 

                                                           
 .52، ص1999.حمهت ؤخمض خلمي، الخضُْٔ الخضًث لجخؿاباث، الؿبهت ألاولى، نمان ، صاع الطُاء ،  1
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 الخىظُمي للمؤسست.: مىطؼ لجىت الخدكُم داخل الهُكل (I-05)الشكل زكم  

 

 

ت                                          مؿاولُت          بصاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 
ابت و  ت، صاع حامهت الجضًضة، اإلاطضع: َخخي عػّ الؿىاَيري و ًسغون، الْغ  .83، ص2002اإلاغاحهت الضازلُت، الاؾ٘ىضٍع

 اإلاطلب الثالث: طسق إحساء غملُت الخدكُم .

ٓت ؤحغاءه و مغاخل اإلاخػمً لظلٚ مو مغاناة بمٙاهُت ال  ت ؾٍغ ًمً٘ الخؿّغ بلى الخضُْٔ صون مهَغ

 ضعاؾت ؾّغ بحغاء نملُت الخضُْٔ.الاؾخسضام ٗي ال ًازغ نلى حىهغ هظه اإلاهمت اإلاسىلت و مً هىا ؾىٓىم ب

 جخػمً نملُت الخضُْٔ اؾخهماٛ الؿّغ الخالُت:و  

 و جؿبٔ في الخ٘م نلى ضالخُت الؿّغ اإلاداؾبُت اإلاؿخهملت بمشغوم الهمُل و مضي ُٖاءة اإلاالخظت :

ابت الضازلُت نالوة اؾخسضامها نىض الُٓام بهملُاث الجغص لضٛى اإلاشغوم اإلاسخلُت.  هكام الْغ

 الهاصًت و ما ٌشابه فخِشالخ ِ : و جؿبٔ في جضُْٔ الاؾدثماعاث اإلاالُت و ألاضٛى و ؤلاًغاصاث و اإلاطاٍع

 طلٚ مً بىىص .

  ت مو ؤؾغاٍ زاعج اإلاشغوم و :الخثبُذ و جؿبٔ للخإٖض مً ؤعضضة الخؿاباث و مبالٌ الهملُاث الخجاٍع

ٗاإلعؾالُاث و   بػاجو ألاماهت و ييرها.ؤعضضة ألاضٛى اإلاىحىصة في نهضة ؤشخاص زاعحُت 

 ت مٓاعهتها مو بُاهاث شبيهت اإلالازهت  ؤو: و جؿبٔ نلى ألاعضضة الخؿاباث و البُاهاث اإلاالُت الجاٍع

 .هام ر ن ألاؾباب الٙامىت وعاء ؤي حًيزاضت بُتراث ؾابٓت او الخٓت لبُا ممازلت 

 غ مضي الانخمالخدلُل ت لخٍٓغ اص نليها و ضالخُت وشغها : و جؿبٔ نلى الخؿاباث و البُاهاث الجاٍع

 ٖمهلىماث نً اإلاشغوم اإلاهني.

 لجىت الخضُْٔ

 الخضُْٔ الضازلي

 مجلـ ؤلاصاعة

 ؤلاصاعة الهلُا

 ؤلاصاعة الىؾؿى

 ؤلاصاعة الخىُُظًت
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 ٗاخدؿاب بػاجو آزغ اإلاضة و ؤعضضة الاخدساب مُت اإلآضمت مً نمُل  : و جؿبٔ نلى البُاهاث الْغ

 الهمالء و اإلاضَىناث مٓضما و اإلاؿخدٓاث و ييرها.

 و جؿبٔ نلى بُاهاث اإلاشغوم اإلاهني و ألامىع و الٓػاًا التي ًمً٘ ؤلاَطاح ننها في الاسخفساز :

 .الٓىاثم اإلاالُت اإلايشىعة مثل : الالتزاماث الهغغُت و الخؿـ اإلاؿخٓبلُت

 جخجخظ مغاخل بحغاءاث الخضُْٔ بما ًلي:

 ىكُمي و ؤهكمخه اإلاداؾبُت َهم ؾبُهت نمل الهمُل مً خُث الُ٘ان الٓاهىوي و هىم اليشاؽ و الهُٙل الخ

 و نلى غىء هظه اإلاهلىماث نلى اإلاضْٔ ْبٛى مهمت جضُْٔ الهملُت او الانخظاع نً طلٚ.

  غة لضي الهمُل و حشمل َهمه بِئت هكم الػبـ الضازلي )آلُت َهم مٙىهاث هكم الػبـ الضازلي اإلاخَى

ت  مضي وغهها مىغو الخىُُظ و التي الىكم اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت(، و بحغاءاث هكم غبـ الضازلي و مهَغ

مً زالٛ طلٚ ًٓغع مضي ْابلُت خؿاباث الهمُل للخضُْٔ مً زالٛ طلٚ َةطا اجطر له نضم ْابلُتها 

 للخضُْٔ نلُه الاوسخاب مً اإلاهمت.

  م  صعحت اإلاساؾغة في هكم الػبـ الضازلي َةطا اجُٔ ؤن صعحت مساؾغة نالُت في ؤن ج٘شِ هكم جٍٓى

ُا ألامىع اإلااصًت التي ؤقهغث نلى يير خُٓٓتها في البُاهاث الخخامُت جٙىن مساؾغ غبـ الضازلي جلٓاث

الخضُْٔ نالُت او نىضما جٙىن صعحت اإلاساؾغ في الخضُْٔ مخضهُت، ًجب َهم هكم الػبـ و جدضًض ألامىع 

 التي حهؼػ ْىانت اإلاضْٔ لن صعحت اإلاساؾغة هي صون اإلاؿخىي.

 ُه بضعحت مساؾغ الخضُْٔ في جدضًض ؾبُهت ٌؿخسضم اإلاضْٔ جٓؿُمه لىكم الػ بـ الضازلي و مْى

ذ الالػم لنماٛ الخضُْٔ و حجم الهُىت. ُذ ؤنماٛ الخضُْٔ و الْى  ألانماٛ اإلاضْٔ، جْى

  م هخاثج ؤنماٛ الخضُْٔ و بهض ؤن ًٓىم مضْٔ الخؿاباث في ؤنماٛ اإلاغاحهت التي ْغع الُٓام بها ًٓىم بخٍٓى

غ ْانضة ٌهخمض نليها في ؤلابضاء عؤًه في البُاهاث  الاؾخيخاحاث التي زغج بها ت مضي بمٙاهُت جَى بًغع مهَغ

 الخؿابُت الخخامُت.

  غ مضْٔ الخؿاباث هؿاّ نمله الظي ْام به و ًبين اؾخيخاحاث اإلاضْٔ َُما ًخهلٔ بمضي نضالت ًبين جٍٓغ

ؼ اإلاالي و هخاثج ؤنماٛ اإلايشإة  1مىغىم الخضُْٔ. البُاهاث الخؿابُت الخخامُت لٙل مً اإلاٖغ

  

                                                           
1
    األردن، , عمان0مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع, الطبعة،IIA خلف عبد هللا الواردات, دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن  

  31-25ص  2104
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 خاجمت الفصل:

ىٍ نلى حملت مً الاؾخيخاحاث، َخؿىع الخضُْٔ اإلاداؾبي        نلى غىء ما جٓضم في هظا الُطل جم الْى

ٗاث حغاء الاهُطاٛ  ٗان هخاحا لخؿىع الىاْو الاْخطاصي نٓب الثىعة الطىانُت و الخًيراث التي مؿذ الشغ

خٓل مدتٍر ًضلي بغؤي َني مداًض الخام بين مالٕ ؤلاصاعة، ألامغ الظي خخم غغوعة الاؾخهاهت بؿٍغ زاعجي مؿ

مىغىعي، اهخٓل مػمىهه مً اٖدشاٍ الًش و ألازؿاء بلى ببضاء الغؤي خٛى مضي اخترام الٓىانض و الٓىاهين 

و اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاهمٛى بها في مضي جمثُل هظه اإلاهلىماث للطىعة الطاصْت و للىغهُت اإلاالُت ؤو هخاثج 

 اإلااؾؿت.

ذ و هظا الغؤي ً          مغ نبر مغاخل ؤؾاؾُت جػمً الؿير الخؿً إلاهمت اإلاضْٔ و حؿمذ بازخطاع ناملي الْى

ابتها و البدث نً ؤصلت بزباث  الجهض و تهضٍ بلى جدطُل ؤٖبر َانلُت، مً جسؿُـ لهملُت الخضُْٔ جُُٓم ْع

 جضنم الغؤي النهاجي للمضْٔ.

ٗاث، َةن حًؿيها الُٓىص الجًغاَُت و شًلها لبِئاث ٗامخضاص إلابضؤ اهُطاٛ اإلالُ٘ت الظي شهضجه الشغ           

ٗان الػما ؤن ًطاخبه جىأَ نلى مؿخىي زضماث الخضُْٔ خغضا نلى اؾخ٘مل الهضٍ مً الخضُْٔ  مسخلُت 

ٗان ال بض ؤن ًطاخبه هُـ اإلاؿخىي مً الخًير نلى مؿخىي  ٗاث مخهضصة الجيؿُاث  اإلاداؾبي، َكهىع الشغ

 لخىخُض الضولي للخضُْٔ.زضماث الخضُْٔ، َؿُذ َ٘غة ا

ًمً٘ الٓٛى ؤن الخضُْٔ هى مُخاح الخُُٓم و الخ٘م نلى مضي انخماصها نلى اإلاهلىماث الىاعصة اجساط            

 الٓغاع.
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 ملدمت الفصل:

لخدُٓٔ ألاهضاٍ بن مغاْبت الدؿُير بؿبُهتها جغج٘ؼ نلى ؤؾـ للخإٖض مً ُٖاءة الاؾخًالٛ مىاعص اإلاشغوم 

ٔ ألاصاء الخُٓٓي بالخٓضًغ ي و نلى ؤؾاؽ هدُجت اإلآاعهت ًخم جدضًض الخضابير  اإلاؿؿغة و طلٚ نً ؾٍغ

الخصخُدُت الالػمت و جصخُذ الاهدغاَاث و للىضٛى بلى طلٚ ًمً٘ اإلااؾؿت اؾخسضام جٓىُاث و ؤصواث 

ت و نضًضة بهػها جٓلُضًت و ألازغي خضًثت و مً ؤبغػ هظه الخٓىُاث  هي اإلاداؾبت الهامت و اإلايزاهُت الخٓضًٍغ

 لىخت الُٓاصة و الخدلُل اإلاالي و اإلاداؾبت الخدلُلُت...بلخ، و هظا ما ؾيخؿّغ له في هظا الُطل.
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 اإلاداسبت الخدلُلُت في مساكبت الدسُير.اسخخدام اإلابدث ألاول: 

لٓض قهغث اإلاداؾبت الخدلُلُت ٗىؾُلت لترجِب و جىكُم اإلاهلىماث اإلاالُت، الاْخطاصًت و  الٓاهىهُت اإلاازغة          

و و الهملُاث  نلى الظمت اإلاالُت للُغص او اإلااؾؿت، جغج٘ؼ هظه ألازيرة نلى جٓىُت إلاغاْبت نملُاث اإلاشاَع

ت و اإلاالُت التي جٓخػيها هظه اإلااؾؿت، و نلى مىاحه ت اإلاىاَؿت، و حهخبر اإلاداؾبت الخدلُلُت جٓىُت مً الخجاٍع

ٗان الخؿىع الاْخطاصي ؾببا عثِؿُا في بغوػ إلاؿانضة الدؿُير و جدضًض الخٙالُِ و خؿابها، بن  الخٓىُاث التي 

مداؾبت الخدلُلُت امخضاص للمداؾبت اإلاالُت جمض ؤلاصاعة بخٙلُت بهخاج او بُو الىخضاث مً ؤلاهخاج ؤو الخضماث 

جٓضمها للًير و مً هىا ؾٍى هخؿّغ في مبدثىا لهضاٍ اإلاداؾبت و الىؾاثل و مجاٛ جؿبُٓها في مغاْبت  التي

 الدؿُير. 

 اإلاطلب ألاول: أهداف اإلاداسبت الخدلُلُت.

جخميز اإلاداؾبت الخدلُلُت بإجها َغم مً َغوم اإلاداؾبت الهامت، َهي هكام ال بض مً وحىصه في          

ب لخٓضًمها إلصاعة اإلااؾؿت، َهظا حهضٍ اإلااؾؿاث، َهي ته ضٍ يلى اخدؿاب الخٙالُِ مً زالٛ حمو و جبٍى

اإلابدث بلى بنؿاءه ؤهضاٍ اإلاداؾبت الخدلُلُت و ؤصواتها و مجاٛ الخؿبُٔ اإلاداؾبت الخدلُلُت في مغاْبت 

 الدؿُير.  هظا ما حهضٍ بلُه مؿلبىا َُما جخمثل ؤهضاٍ اإلاداؾبت الخدلُلُت.

 للمداؾبت الخدلُلُت نضة ؤهضاٍ بانخباعها مداؾبت مىحهت لدؿُير اإلاىكماث و جىدطغ َُما ًلي:بن        

و طلٚ ختى ًمً٘ للماؾؿت ان حؿاًغ مخًيراث  جددًد الخكالُف، سػس الخكلفت و سػس البُؼ: .1

 الؿّى و جخجىب ٗل الهىامل اإلااصًت بلى الخؿاعة و طلٚ بــ:

 الضاثم للمسؼوهاث. جدضًض ُْمت اإلاسؼون باؾخهماٛ الجغص 

 جدضًض الخٙالُِ و مغاْبتها؛ 

 جدضًض ؾهغ الخٙلُت؛ 

 .جدضًض ؾهغ البُو للمىخجاث 

اث :  جلدًس اإلاسدودًت و اجخاذ اللسازاث الهادفت .2 بط ؤن اإلاداؾبت الخدلُلُت جضعؽ اإلاغصوصًت نلى مؿخٍى

 مسخلُت )اؾدثماع...بلخ(.

اصة في ؤلاهخاج ؤو              و ٖظلٚ نلى غىء الىخاثج اإلاداؾبت اإلااؾؿاث جخسظ ْغاعاث مىاؾبت مثل الٍؼ

ُِ هظا الىىم مً ؤلاهخاج جماما.  الخسُُؼ مىه ؤو جْى

بما ؤن اإلاداؾبت الخدلُلُت هي التي حؿمذ مساكبت ظسوف اليشاط الداخلُت و جدلُل الاهدسافاث :  .3

اث اليشاؽ و ٖظلٚ جدضًض ؾهغ الخٙلُت و هدُجت  بخدضًض مسخلِ الخٙالُِ و الىٓاؽ في ٗل مؿخٍى

 بالخالي: 

  ُِجٙىن مغاْبت مهمت و مغاْبت قغوٍ الاؾخًالٛ حهخمض نلى اإلآاعهت بين الخٙالُِ الخُٓٓت و الخٙال

ت.  اإلاهُاٍع

ٔ جٓضًغ الازغاحاث انخماصا نلى ُْمت ؤلاصزاالث.جددًد كُمت اإلاخصوهاث:  .4  نً ؾٍغ
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س ألاسػاز:  جلدًم .5 و طلٚ باالنخماص نلى جدلُل الخٙالُِ و ؤلاهخاج و جٓضًم هظه اإلابرعاث وسائل جبًر

اصة في ألاؾهاع.  1ناصة إلاغاْب ألاؾهاع في خالت الٍؼ

ال شٚ ؤهه مً اإلاباصت ألاؾاؾُت لخسؿُـ ألانماٛ و ألاوشؿت جٓضًغ جسشُد كسازاث جخطُط السكابت:  .6

اٛ، خُث حهخبر الخٙلُت جغحمت الهىاضغ اإلاؿخسضمت مً اإلاضزالث الخٙلُت التي جخؿلبها هظه ألانم

 اإلاسخلُت، ؤو ما ٌهني الخٓضًغ اإلاؿبٔ لهىاضغ الخٙلُت الالػمت لصاء الهمل ؤو اليشاؽ.

 ؾاث ؤلاهخاج و الاؾدثماع و الخىػَو و طلٚ بـــ:بت ؾُاحؿمذ بمغاْدزاست اإلاسدودًت الخدلُلُت:  .7

  خؿب الىقاثِ ؤو اإلاىخىحاث(؛حسجُل اإلاطاٍعِ خؿب (............ 

 ً  الخىػَو.-ؤلاهخاج -مغاْبت الخٙلُِ: الخمٍى

ت: .8 ٖما ؾبٔ الٓىٛ حؿانض مداؾبت  جىفير مػلىماث إلغداد اللىائم اإلاالُت اإلاسخلُت و السىٍى

ت و طلٚ نً ؾٍغ ت او ؾىٍى ٔ الخٙالُِ في بنضاص الٓىاثم اإلاالُت ؾىاء اإلاغخلُت الغبذ و الىطِ ؾىٍى

م للمسؼون الؿلعي في جهاًت الُترة و التي حهخبر نىاضغ ؤؾاؾُت في هظه  ؾهغ البػانت اإلابانت و جٍٓى

ؼ اإلاالي لها مً هاخُت ؤزغي.  الٓىاثم ؾىاء في بقهاع عبذ الُترة مً هاخُت ؤو مٖغ

ت: .9 جلهب مداؾبت الخٙلُِ صوعا باعػا في اإلاؿانضة في بنضاص  مساغدة في إغداد مىاشهت الخلدًٍس

ت إلنضاص ال٘شٍى  ير البُاهاث الػغوٍع ت خُث ٌؿانض مداؾب الخٙالُِ في جَى اإلاىاػاهاث الخٓضًٍغ

 الخاضت بخٙلُت ٗل ؾلهت.

مداؾبت الخدلُلُت جٓىم بةنضاص بصاعة اإلاشغوم نلى اجساط مساغدة ؤلادازة في اجخاذ اللسازاث:  .10

ذ الػاجو ؤو الؿاْت  غ نً ْو الػاجهت ؤو جلِ بهؼ اإلاىخجاث في الٓغاعاث اإلاىاؾبت، َهي جٓضم جٓاٍع

غ و اجسامغاخل ؤلاهخاج، خُث جٓىم ؤلا  ت الالػمتصاعة بضعاؾت هظه الخٓاٍع  .ط الٓغاعاث ؤلاصاٍع

غ مداؾبت الخٙالُِ جبين ؤن ؾلهت ما جدٓٔ زؿاعة، مما ًلؼم ؤلاصاعة نلى          و ْض جٙىن هىإ جٓاٍع

ى زؿاعة او جٓلُل منها  2.اجساط الٓغاع لخجىب ْو

 اإلاطلب الثاوي: وسائل و جلىُاث اإلاداسبت الخدلُلُت.

بن مىغىم اإلاداؾبت الخدلُلُت بطُت نامت هى صعاؾت الخٙالُِ بٙل ؤهىانها ؤي مهالجتها و اؾخسضامها، 

ُها بإجها ُُُٖت إلاهالجت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت و ؤلاْخطاصًت، َةن  جدضًضها و خؿابها و مىه خؿب حهٍغ

ٔ اإلاهالجت و ًٙىن طلٚ بىؾاثل و جٓىُاث و هظا ما ؾٍى  ألاؾاس ي هى الىغو و  الؿماح للماؾؿاث نً ؾٍغ

 هخؿّغ بلُه في مؿلبىا و هظا.

 الفسع ألاول: وسائل اإلاداسبت الخدلُلُت.

 ت ٗان مؿخىاهم و ؤْؿام وشاؾهم.الىسائل البشٍس  : ٗل بؾاعاث اإلااؾؿت مهما 

 الىسائل اإلاادًت ً غمان ؾهىلت الاؾالم( ،  -مهلىماث و ؾغنت اإلاهالجت: ؤهمها ؤلانالم آلالي ) جسٍؼ

بغاَت بلى مسخلِ الخجهيزاث و الىؾاثل التي حؿانض نلى جىضُل و ججمُو و جىػَو اإلاهلىماث و 

ت ألازغي.  ٖظلٚ الىزاثٔ و اإلاؿدىضاث الُضٍو

                                                           
1 .Abdellah Boughabra , Comptabilité Analytique,p6,p7. 
 .18-17، ص2002، مداؾبت الخٙالُِ الطىانُت، صاع اإلاؿيرة لليشغ و الخىػَو، .نبض الىاضغ ببغاهُم هىع، نلُان شٍغِ  2
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 اغُاث و ؤلاخطاء مهضالث الخىػَو بدىر الهملُاث ) الخٓلُل مالىسائل الػلمُت ً : ؤهمها الٍغ

 1 الخٙالُِ( و اإلاداؾبت الهامت )الهملُاث اإلاداؾبُت(.

 : وسائل اإلاداسبت الخدلُلُت.(II-06)الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .21، الجؼء ألاٛو ، ص1999ون، اإلاداؾبت الخدلُلُت، صاع اإلادمضًت الهامت، الجؼاثغ،ضاضغ ناإلاطضع: ه

 

 الثاوي: جلىُاث الخاسبت الخدلُلُت. الفسع

 خساب مخخلف الخكالُف: .1

 و هي جمثل جٙلُت البػاجو، اإلاىاص ألاولُت، اللىاػم اإلاشتراة، و حشمل ؾهغ الشغاء و ألانباء جكلفت الشساء :

ُت(  اإلاجخٓت بهملُت الشغاء) الىٓل، الخإمُىاث، الغؾىم الجمٖغ

 ت في نملُت ؤلاهخاج مىخج ما ختى اإلاغخلت النهاثُت )مغخلت : حشمل مجمىنت ألانباء اإلاجخٓجكلفت ؤلاهخاج

الضزٛى بلى اإلاساػن للبُو( و حشمل جٙلُت شغاء اإلاىاص ألاولُت و اللىاػم اإلاؿتهل٘ت باإلغاَت بلى جٙالُِ 

 الخطيُو اإلاباشغة و يير اإلاباشغة.

 ا بهض ؤلاهخاج، و حشمل اإلاطاٍعِ و هي مجمىنت ألانباء اإلاغجبؿت بهملُت الخىػَو ؤو نملُت م :جكلفت الخىشَؼ

ٗالىٓل ، ؤلاشهاع، و زضماث ما بهض البُو...بلخ، مو  ِ الخاعحُت  الضازلُت اإلاغجبؿت بهملُت البُو و اإلاطاٍع

ت  زضماجُت(.-بهخاحُت -ألازظ بهين الانخباع ؾبُهت وشاؽ اإلااؾؿت) ججاٍع

                                                           
، 2005-2004.ص.عخمىن هالٕ، اإلاداؾبت الخدلُلُت، هكام اإلاهلىماث الدؿُير و مؿانضة اجساط الٓغاع في اإلااؾؿت، ؤؾغوخت صٖتروة، حامهت الجؼاثغ،  1

 .28ص

 وسائل اإلاداسبت الخدلُلُت

ت  الىسائل اإلاادًت الىسائل الػلمُت  وسائل البشٍس

 اإلااؾؿاث بًؿاع 

 ألانالم آلالي

وؾاثل جىضُل 
 و جىػَو اإلاهلىمت

وزاثٔ و مؿدىضاث 
ت  ًضٍو

اغُاث  الٍغ

 ؤلاخطاء

اإلاداؾبت 

 الهامت

بدىر 

 الهملُاث

مهضالث 
 الخىػَو
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  :هى مجمىنت الخٙالُِ التي ًخدملها مىخج مهين ؤو زضمت مٓضمت )او مجمىنت مً اإلاىخجاث سػس الخكلفت

اإلااصًت ؤو مجمىنت زضماث في مغخلت بُهها(، ابخضءا مً اهؿالّ نملُت بنضاصها بلى ياًت وضىلها بلى 

ال جملٚ ؾىي ؾهغ اإلاغخلت النهاثُت و جدؿب جٙالُِ البُو و بمهنى آزغ َةن اإلاىخج اإلابام ؤو الخضمت اإلابانت 

 الخٙلُت وخُض و هى مجمىنت الخٙالُِ التي جخهلٔ به.

 جدلُل ألاغباء خسب ألاهظمت اإلاخبػت:  .2

  :ت اإلاداؾبت الخدلُلُت و اإلاداؾبت الهامت.ألاغباء اإلاػخبرة  و هي ألانباء اإلاشتٖر

 :ٗاهذ ؤيلبُت ألانباء اإلاسجلت في اإلاداؾبت الهامت جضمج الاغباء غير اإلاػخبرة في خؿاب الخٙالُِ،  بطا 

َالبهؼ منها نلى اله٘ـ ال ًازظ بهين الانخباع في اإلاداؾبت الخدلُلُت، و حؿمى هظه ألازير بالنباء 

 يير ْابلت للخدطُل.

   :هي نباعة نً ؤنباء وهمُت، يير مسجلت في اإلاداؾبت الهامت و جضمج في الخٙالُِ ألاغباء ؤلاطافُت

ع بنؿائها مػمىن اْخطاصي حض مىاؾب ٌؿمذ بةْامت مٓاعهت نلى مؿخىي اإلاداؾبت الخدلُلُت بًغ 

لُت. ٗاهذ بؾتراجُجُتها الخمٍى ٗان شٙلها الٓاهىوي و مهما   بين اإلااؾؿاث مهما 

 جدلُل الاهدسافاث:  .3

 و ٌهخمض في جدلُلها نلى ؾّغ الخالُت:

  ًخم بمىحبها جدضًض اإلاؿخىي الظي حهؿي َُه بًغاصاث ألانباء.غخبت اإلاسدودًت: و 

 هي الخٙلُت الىاججت نً بهخاج وخضة بغاَُت.الخكلفت الخدًت : 

 ٓت حهخمض في جدلُلها نلى الخٙالُِ الثابخت الظي ًخهلٔ بذجم الخدمُل الػلالوي : و هي نباعة نً ؾٍغ

 اليشاؽ.

 : ت و هي جٙالُِ اإلادضصة مؿبٓا و حهضٍ مً وعاء جدلُل الاهدغاَاث نلى اجساط  الخكالُف اإلاػُاٍز

 1مؿخٓبلُت.الٓغاعاث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .30، ص1994الؿبهت الثاهُت، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، –جٓىُاث مغاْبت الدؿُير، الجؼء الثاوي –نضون ، اإلاداؾبت الخدلُلُت  .هاضغ صاصي 1
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 : جلىُاث اإلاداسبت الخدلُلُت(II-07)الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .31ص، الجؼء ألاٛو ، 1999ون، اإلاداؾبت الخدلُلُت، صاع اإلادمضًت الهامت، الجؼاثغ،ضاضغ نهاإلاطضع: 

 الثالث: مجال جطبُم مداسبت جدلُلُت في مساكبت الدسُير. اإلاطلب

جخميز اإلاداؾبت الخدلُلُت بالخؿىع في جٓىُاتها و ؤؾالُبها و هظا عاحو لؿبُهتها الضًىامُُ٘ت مً حهت، و            

مً حهت ؤزغي لخاحاث اإلااؾؿت اإلاتزاًضة و اإلاخهلٓت بؿّغ الدؿُير و البدث اإلاخىاضل نً ؤصواث ُُٖلت 

ذ اإلاىاؾب و  إلاؿانضة ؤلاصاعة نلى الخسؿُـ و مغاْبت ألاصاء و الخطٛى نلى هخاثج جدلُلُت صُْٓت في الْى

 الدؿُير الؿلُم.

حهخبر اإلاداؾبت الخدلُلُت حؼء مً الدؿُير و الخىكُم صازل اإلااؾؿت بن ؤيلب اإلااؾؿاث ال٘بيرة        

 حؿمذ بمغاْبت الدؿُير مً زالٛ طلٚ: مداؾبت الخدلُلُت التي حهخمض بشٙل ؾبُعي نلى جيبااث

 .)الىُٓاث( ِ  اإلاغاْبت َهالت للمطاٍع

 .جىحه الجهىص للهمل نلى ؤؾاؽ جسُُؼ الخٙالُِ و الخٙلُت النهاثُت 

 .ت لدؿُير اإلااؾؿت  التزوٍض الهام بٙل اإلاهلىماث الػغوٍع

 .الخٓضًغاث )الخيبااث( بالخبني ؾُاؾت مهُىت 

اث مغاْبت الُهالُت للدؿ          ٔ جُُٓم ألاصاء بىاءا نلى مالخكت الخًيراث التي جدضر في مؿخٍى ُير نً ؾٍغ

ابت َهالت، هظا  اليشاؽ مً زالٛ الُغوّ التي جدٓٓها مهامالث اإلاداؾبت الخدلُلُت التي حهخبر ماشغ ْع

نلى  ٌؿانض في البدث نً ؤؾباب الُغوّ و اجساط بحغاءاث حشًُل الؿاْت الًير مؿخًلت و جدؿُنها و الهمل

 اإلاداسبت الخدلُلُت جلىُاث

جدلُل 
 الاهدسافاث

جدلُل مخخلف  الخدلُل ألاغباء
 الخكالُف

 جٙلُت الشغاء

 ألانباء اإلاهخبرة

ألانباء ايير 
 مهخبرة 

 ألانباء ؤلاغاَُت

نخبت 
 اإلاغصوصًت

الخٙلُت 
 الخضًت

الخٙالُِ 
ت  اإلاهُاٍع

الخدمُل 
 الهٓالوي

 جٙلُت ؤلاهخاج

 جٙلُت الخىػَو

 ؾهغ الخٙلُت 
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اصة َهالُت مً ؤحل صعاؾتها و حهمُمها، ٖما حؿانض نلى جُُٓم الُغص الػاجهت مً حغاء  جدضًض نىامل ٍػ

غ لإلصاعة مهلىماث  اصة اليشاؽ ًَى هٓظ اليشاؽ و الخؿاعة الىاججت نً طلٚ، و في الخالت اإلاهاٖؿت َةن ٍػ

ابت نلى اؾخًال  ٛ الؿاْت. ًمً٘ اؾخسضامها في الخسؿُـ و اجساط الٓغاعاث و الْغ

هظا و ؤن ٗل ماؾؿت هاجخت ًجب جٓؿُمها بلى ؤْؿام بًُت جدضًض اإلاؿاولُت في ٗل ْؿم و ؤن            

مداؾبت الخدلُلُت هي التي جدضص نالْاث ألاْؿام ببهػها ٖم و ؤن ٗل ْؿم ًىػم بلى ؤحؼاء و وخضاث 

 1ضًيرة جدمل ٗل منها مؿاولُت زاضت.

                                                           
اإلاداؾبت  .بً نمغ هاشم، اؾخسهضام اإلاداؾبت الخدلُلُت في مغاْبت الدؿيرع مظٖغة مٓضمت ٖجؼء مً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااؾتر في الهلىم اإلاالُت و  1

ت حامهت مؿخًاهم زغوبت  ،  19،ص2015جسطظ جضُْٔ اإلاداؾبي، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت و جُؿير و نلىم الخجاٍع
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 الثاوي: اسخخدام الخدلُل اإلاالي في مساكبت الدسُير. اإلابدث

ت مهمٓت و زاضت و هي صوما في جؿىع          ٌهخبر الخدلُل اإلاالي جٓىُت مً الخٓىُاث ألازغي جخؿلب مهَغ

مؿخمغ و ٌهخبر مً مىاغُو الهامت التي جدىاولها الضعاؾاث الاْخطاصًت و الاهخمام بها، لجها جمليها مخؿلباث 

ـ اإلاالي الؿلُم، و ناصة َةن ؾبُهت الخدلُل اإلاالي هي نباعة نً صعاؾت جُطُلُت للبُاهاث و الٓىاثم الخسؿُ

ت هظه البُاهاث و ؤؾباب قهىع هظه البُاهاث و جُؿير طلٚ.  اإلاالُت و اإلاهَغ

 اإلاطلب ألاول : أهداف الخدلُل اإلاالي.

وم مً ػواًا مخهضصة، و بُُُ٘ت جسضم ؤهضاٍ حهضٍ الخدلُل اإلاالي بشٙل نام بلى جُُٓم ؤصاء اإلاشغ       

مؿخسضمي اإلاهلىماث ممً لهم مطالر مالُت في اإلاشغوم و طلٚ بٓطض جدضًض حىاهب الٓىة و مىاؾً 

غها الخدلُل اإلاالي لهم في جغشُض ْغاعاتهم اإلاالُت طاث  الػهِ، و مً زم الاؾخُاصة مً اإلاهلىماث التي ًَى

 جٓؿُم ؤهضاٍ الخدلُل اإلاالي بلى :الهالْت باإلاشغوم و مً هىا ًمً٘ 

 .ألاهداف الداخلُت الفسع ألاول: 

  ُْاؽ مغصوصًت ألامىاٛ اإلاؿدثمغة؛ البدث نً شغوؽ الخىاػن اإلاالي و 

 ؼ اإلاالي للماؾؿت و الخيبا بالزؿاع اإلاالُت الت ت اإلاٖغ  ي ْض جخهغع لها بىاؾؿت اإلاضًىهُت؛مهَغ

  و الدشًُلُت للُترة جدذ الخدلُل و بطُت بنؿاء خ٘م الخ٘م نلى مضي ضالخُت الؿُاؾاث اإلاالُت

 دؿُير اإلاالي للُترة جدذ الخدلُل؛نلى ال

 دضًض الاخخُاؾاث اإلاالُت للماؾؿت؛ج 

 لُت التي حهمل في بؾاعها اإلااؾؿت؛اٖدشاٍ هٓاؽ الٓىة و الػهِ في الؿُاؾاث اإلاا 

  ير اإلاهلىماث و البُاهاث لؿُاؾت اإلااؾؿت الجساط الٓغاعاث ؤلا ذ اإلاىاؾب منها جَى ؾتراجُجُت في الْى

ل و ؾُاؾت الٓغوع اججاه الهمالء، جىػَو ألاعباح و حًُير  ْغاعاث الاؾدثماع لالزخُاع بين وؾاثل الخمٍى

 1عؤؽ اإلااٛ.

 ألاهداف الخازحُت:الفسع الثاوي:

 اؾؿت حهخمض البىىٕ نلى الخدلُل اإلاالي زاضت في اجساط الٓغاعاث زاضت باإلْغاع ؤًً ًؿلب مً اإلا

ت  غ نً ؾُىلتها لًغع مهَغ اء بضًىجها؛جٓضًم جٓاٍع  ْضعة اإلااؾؿت نلى الَى

 و  مٓاعهت الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت مو اإلااؾؿاث ألازغي في هُـ الٓؿام و بقهاع هٓاؽ الٓىة

 الػهِ التي جخميز بها اإلااؾؿت؛

 جٓضًم حضوي الاؾدثماع في اإلااؾؿت؛ 

   بت.جُٓم الىخاثج اإلاالُت خُث بىاؾؿتها ام الخاغهت للػٍغ  2ًمً٘ جدضًض ألاْع

 

                                                           
1
 .11، ص1999الخدلُل اإلاالي لإلصاعة اإلاالُت، صاع اإلادمضًت الهامت، الجؼاثغ ، هاضغ صاصي نضون ، جٓىُاث مغاْبت الدؿُير  . 

مٓضمت ٖجؼء مً مخؿلباث لىُل شهاصة اإلااحِؿتر، جسطظ البىٕى ، حامهت الجؼاثغ ٗلُت الهلىم .باصٌـ بً نِشت ، الخدلُل اإلاالي، مظٖغة  2

 .7،ص1996الاْخطاصًت،
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 :أهداف الخدلُل اإلاالي باليسبت للمؤسستالفسع الثالث: 

بن الخدلُل اإلاالي الظي ًٓىم نلُه اإلااؾؿت هى جدلُل مالي صازلي و الظي ٌهخبر ؤؾاس ي و غغوعي الجساط  

ؿير اإلاالي للماؾؿت و ؤهضاَه هظا الٓغاعاث اإلاالُت ؤو جىؾُو الاؾدثماعاث و هظا مً ؾٍغ اإلاضًغ اإلاالي و اإلا

 الخدلُل هي : 

 بنؿاء خ٘م للدؿُير اإلاالي للُترة جدذ الخدلُل )َترة الخدلُل(؛ 

 يُت و الخىػَهُت؛  ؤلاؾالم نلى مضي ضالخُت الؿُاؾاث اإلاالُت و ؤلاهخاحُت و الخمٍى

  ٔٓؼ الخد ْض جخهغع لها بىاؾؿت  اإلاالي )الىغهُت اإلاالُت ( للماؾؿت و ألازؿاع اإلاالُت التي مً اإلاٖغ

 اإلاضًىهُت؛

 .بنؿاء ؤخٙام نلى مضي جؿبُٔ الخىاػهاث اإلاالُت في اإلااؾؿت و نلى اإلاغصوصًت َيها 

 أهداف الخدلُل اإلاالي باليسبت للمخػاملين مؼ اإلاؤسست: الفسع السابؼ: 

 مو اإلااؾؿت هى الخدلُل مالي زاعجي حهضٍ بلى: بن الخدلُل اإلاالي الظي ًٓىم به اإلاخهاملىن 

 مالخكت خٛى ألانماٛ التي جٓىم بها اإلااؾؿت في اإلاُضان اإلاالي؛ 

 ام الخاغهت للػغاثب؛  جُُٓم الىخاثج اإلاالُت بىاؾؿتها جدضًض ألاْع

 جُُٓم الىغهُت اإلاالُت و مضي اؾخؿانت اإلااؾؿت لخدمل هخاثج الٓغوع؛ 

 ؼ لهٓض ْغع  1نىض جُُٓم اإلااؾؿت لؿلب الٓغع. اإلاىآَت و الَغ

 اإلاطلب الثاوي: أدواث الخدلُل اإلاالي.

جخهضص الؿّغ و ألاصواث اإلاؿخسضمت في الخدلُل اإلاالي ماغُا و خاغغا بدُث ًٙىن بةمٙان اإلادلل             

ٗان الًغع مً  اإلاالي ؤن ًسخاع منها ما ًخالءم مو ؾبُهت و هىنُت الضعاؾاث او الخدلُل الٓاثم به ؾىاء 

ؾؿت او لخُُٓم اإلااض ي، ؤو لضعاؾت الخدلُل اؾخسضام هظه الؿّغ و ألاصواث لدصخُظ الىغو اإلاالي للما 

 الخاغغ و الخيبا باإلاؿخٓبل و مً ؤهم هظه ألاصواث اليؿب اإلاالُت خُث ؾيؿخهغغها مً مؿلبىا هظا.

ٌهخبر الخدلُل بىاؾؿت اليؿب اإلاالُت مً ؤهم ؾّغ الخدلُل اإلاالي و ؤٖثرها اهدشاعا في ؤوؾاؽ اإلادللين           

ٗان ٌؿخهين َيها اإلاالُين، و هي مً ؤْضم هظه ا لخٓىُاث خُث قهغث في مىخطِ الٓغن الخاؾو نشغ نىضما ما 

آهظإ اإلاؿخسضمىن و ؤصخاب الطلت الجساط ْغاعاتهم الاْخطاصًت و لهل ؤهم ما ؾانض نلى اهدشاع اليؿب 

ؤوحه بين اإلادللين و اإلاؿخسضمين و ؾهىلت اؾخسغاحها و َهمها و بمٙاهُت الانخماص نليها في جُُٓم ألاصاء و 

 اليشاؽ اإلاسخلُت.

 وسب الخىاشن الهُكلي : الفسع ألاول:

هي نباعة نً مجمىنت اليؿب اإلاالُت التي حؿخهمل لهغع جدلُل الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت و ٖظلٚ    

لخٓضًغ جىاػجها ؤي هي جٓضم ضىعة واضخت نً هُٙلت اإلايزاهُت في اإلااؾؿت في ػمً مهين َهي جبين الهالْت 

نىاضغ ألاضىٛ و الخطىم، نمىما ًمً٘ اؾخسغاحها مً اإلايزاهُت اإلاسخطغة و خؿب نىاضغ اإلاىحىصة بين 

 اإلايزاهُت.

                                                           
 .3، ص2006.مدمض مؿغ، الاججاهاث الخضًثت في الخدلُل اإلاالي و الاثخماوي، صاع واثل لليشغ و الخىػَو، الؿؿبهت الثاهُت، نمان، ألاعصن، 1
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 : وسب الهُكلت (II-03)حدول زكم 

 N N+1  البُان 

ل الدائم     وسبت الخمٍى

   وسبت اإلادًىهُت الػامت 
 مً بنضاص الؿالبت. :اإلاطضع

ل :الفسع الثاوي:  وسب الخمٍى

ل  ل ؤوشؿتها و ً٘دؿب اإلاضي الظي جظهب هِٓـ وؿب الخمٍى صعحت انخماص اإلااؾؿت نلى ؤمىاٛ الًير في جمٍى

بلُه اإلااؾؿت في اْتراع إلاا لها مً ؤهمُت زاضت في حىاهب نضًضة ؤهمها الخإزير نلى ٗل مً الهاثض و الخؿغ، 

ل اصة عبدُت اإلااؾؿت مٓاعهت بالخمٍى ل باؾخسضام الاْتراع ْض ًاصي بلى ٍػ ٔ ؤمىاٛ  بط ؤن الخمٍى نً ؾٍغ

بت نلى الضزل يير ؤهه مً هاخُت ؤزغي زمت مساؾغ  اإلالُ٘ت خُث حؿمذ بسطم َىاثض الٓغوع مً وناء الػٍغ

ل ألاوشؿت اإلااؾؿت جخمثل في اخخماٛ نضم ْضعة اإلااؾؿت نلى  ج٘ثِ جؼاًض الانخماص نلى الٓغوع في جمٍى

ض ًاصي بلى بَالؽ اإلااؾؿت و هد ل ؤهمُت حؿضًض الٓغوع و َىاثضها، ْو ُجت إلاا ؾبٔ ج٘دؿب وؿبت الخمٍى

 زاضت لٙل ألاؾغاٍ الهُىت باإلااؾؿت.

ل. (II-04)حدول زكم   : وسب الخمٍى

 N N+1  البُان 

   الىدُجت الصافُت/ألامىال الخاصت

   الىدُجت الصافُت / مجمىع ألاول 

   الىدُجت الصافُت / زكم ألاغمال
 اإلاطضع : مً بنضاص الؿالبت.

 وسب اليشاط )الدوزان(:الثالث:  الفسع

تهخم هظه اليؿب بخُُٓم مضي هجاح بصاعة اإلااؾؿت في بصاعة ألاضٛى و الخطىم ؤي ؤجها جِٓـ مضي ُٖاءتها 

في اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت للماؾؿت في اْخىاء ألاضٛى و مً زم مضي ْضعتها في اؾخسضام ألامثل لهظه 

.  1ألاضٛى

 اليشاط: وسب  (II-05)حدول زكم 

 N N+1  البُان 

 ً    مدة الخخٍص

   مدة دًً مىزدًً

   مدة كسض الصبائً

 اإلاطضع : مً بنضاص الؿالبت.

 

 

                                                           
ً، صوع الخدل 1  -مؿخًاهم حامهت نبض الخمُض بً باصٌـ -صعاؾت خالت بىٚ الخىمُت الىدلُت -ُل اإلاالي في بجساط الٓغاع مىذ الٓغوع البىُ٘ت.عػقي وؿٍغ

 .20، ص2016-2015مؿخًاهم 
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 اإلاطلب الثالث: جددًاث باسخخدام الخدلُل اإلاالي كأداة إلاساكبت الدسُير.

ٌهخبر الخدلُل اإلاالي مً بين ألاؾالُب ال٘مُت في الدؿُير و التي حهخبر ؤصواث خضًثت و َهالت للدؿُير و         

ابت و جدؿين ألاصاء بشٙل َهاٛ و نلُه ًمً٘ ضُايت بشٙالُت هظا اإلاؿلب في الدؿاٛئ الخالي: جدضًاث  الْغ

 اؾخسضام الخدلُل اإلاالي ٖإصاة للمغاْبت الدؿُير.

 غ اإلاالُت و مً زم بمٙاهُت بنضاص بغهامج حؿمذ ال ت صعحت ؤصاء اإلااؾؿت مً زالٛ الخٓاٍع خدلُل اإلاالي بمهَغ

للمؿخٓبل ًسظ الؿُاؾت اإلاالُت التي جدبهها في نضة صوعاث في وشاؾها و ٖظلٚ الُٓام بضعاؾاث 

ي الؿُاؾت اإلاالُت الخُطُلُت للبُاهاث اإلاالُت الخاضت بها و بالخالي اٖدشاٍ ؤلاًجابُاث و الؿلبُاث ف

ٗاهذ هخاثجها حُضة ؤو  اإلاؿبٓت زالٛ َترة مهُىت و نلى ؤزغ طلٚ ًخم الاجُاّ نلى الاؾخمغاع في جؿبُٓها بطا 

ٗاهذ الىخاثج ؾلبُت ، و بالخالي َالخدلُل اإلاالي ٌؿانض في مغاْبت الدؿُير و مً زم  حهضًلها ؤو حًُيرها بط 

 1.جدؿين حؿُير اإلااؾؿت و وغهُتها اإلاالُت

  و مو البُاهاث ؤو اإلاهلىماث ؤلاخطاثُت ًخم الخطىٛ نلى بُاهاث و مهلىماث ؤلاخطاثُت مً الٓىاثم اإلاالُت

غ  ؼ اإلاالي و ْاثمت الضزل و ْاثمت الخضَٔ الىٓضي و الٓىاثم ألازغي و اإلاالخكاث بالخٓاٍع اإلاخمثلت بٓاثمت اإلاٖغ

 بٓت، و البُاهاث اإلاخهلٓت بإوشؿت اإلايشأث اإلادشابهت.اإلاالُت بغاَت بلى اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بالؿىىاث الؿا

  ُت و ير مؿخىي مً اإلاىزْى جدلُل صعاؾت البُاهاث و اإلاهلىماث ؤلاخطاثُت اإلاخهلٓت باليشاؽ خُث ًخهين جَى

ُت  ت لخدضًض مضي اإلاىزْى الانخماصًت في هظه البُاهاث و ْض ًخم الاؾخهاهت ببهؼ الؿّغ ؤلاخطاثُت اإلاهَغ

 ث.بهظه البُاها

  م باؾخسضام اإلاهاًير و اليؿب و اإلاالثمت لليشاؽ الظي جماعؾه الىخضة الاْخطاصًت و بحغاء نملُت الخٍٓى

 طلٚ بهضٍ الخىضل بلى خ٘م مىغىعي و صُْٔ.

  م مو ألاهضاٍ اإلاسؿؿت للىخضة و الخلٛى الالػمت إلاهالجت جدضًض الاهدغاَاث و طلٚ بمٓاعهت هخاثج الخٍٓى

 ؤن الخؿـ ْض وغهذ للؿير بيشاؽ الىخضة هدى ألاَػل في اإلاؿخٓبل.الاهدغاَاث ْض اجسظث و 

  م بلى لإلًغاصاث اإلاسخلُت صازل مخابهت الهملُاث الخصخُدُت لالهدغاَاث و طلٚ بتزوٍض هخاثج الخٍٓى

ابت . اصة َهالُت اإلاخابهت و الْغ  الىخضة لالؾخُاصة منها في عؾم الخؿـ الٓاصمت و ٍػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11، ص1998.هاضغ صاصي نضون، الخدلُل اإلاالي ، صاع البهث ، ْؿىؿُىت ، 1
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ت في مساكبت الدسُير. اإلابدث  الثالث: اسخخدام اإلاىاشهت الخلدًٍس

ابت مً زالٛ الىقاثِ ؤؾاؾُت جخمثل في:  جٓىم اإلااؾؿاث الاْخطاصًت لهملُت الْغ

ابت اللظان بهضان وحهان لهملُت واخضة و للُٓام بهاجين الىقُُخين حهخمض اإلااؾؿت نلى  الخسؿُـ و الْغ

ت بالضعحت ألاولى ب مٓاعهت باقي ألاصواث مغاْبت الدؿُير و حهخبر اإلاىاػهت ؤخض الىؾاثل الهامت ميزاهُت الخٓضًٍغ

إلاغاْبت الدؿُير خُث حهٍغ بإجها الخهبير نً مسخلِ الٓغاعاث و ألانماٛ اإلاؿخٓبلُت بمهنى ؤهه ال ًمً٘ 

 مىاْشت الخسؿُـ و الخـ بضون مىاْشت اإلاىاػهاث في اإلااؾؿت.

ت.اإلاطلب ألاول: أهداف اإلاىاشهاث الخ  لدًٍس

ت بخضي ألاصواث التي حؿخسضم نلى هؿاّ واؾو لًغع مغاْبت الدؿُير و هي جىضمج  حهخبر اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

غمً بؾاع الدؿُير الاؾتراجُجي للماؾؿت َُي بضاًت ًخم وغو اإلاسؿـ ؤلاؾتراجُجي لخًؿُت مضة جتراوح ما بين 

ؾىىاث و اإلاىاػهاث  3ؿت في بؾاع نملي إلاضة ؾىىاث( جم جٓؿم ؤهضاٍ اإلاسؿـ بلى ؤهضاٍ مخىؾ 10بلى  05) 

ت هي زؿت مالُت ْطيرة اإلاضي جخػمً جىػَها للمىاعص مغجبـ باإلاؿاولُاث اإلادضصة مً ؤحل جدُٓٔ  الخٓضًٍغ

ت  ؤهضاٍ و هظا ما ؾيخهغع له في هظا اإلاؿلب ما هي ؤهضاٍ اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

 الخيبااث؛ليها هظه ألاهضاٍ صعاؾت جىغُذ الٓغوع التي جٓىم ن 

 اإلاخاخت و ألاهضاٍ حمُو اإلاىاعص؛ اإلاُاغلت بين البضاثل اإلاخاخت و الخيؿُٔ بين ؤلامٙاهُاث 

  مهضالث ألاصاء و جدضًض اإلاهاًير؛ وغو ؤهماؽ و 

 1؛جدضًض الىؾاثل الالػمت لخدُٓٔ ألاهضاٍ و الخيؿُٔ بُنهما و جدضصي الخؿـ و ؾُاؾاث الهمل 

 اإلاىاػهت هي زؿت م٘خىبت للمؿخٓبل، َهي حهمل نلى اإلاش٘الث ْبل خضوثها. : أداة الخخطُط 

 جدضًضها ًجب ان جٙىن نلُه أداة الخدكم ٔ : حؿانض اإلاىاػهاث نلى الخد٘م بالخٙالُِ نً ؾٍغ

 الخٙالُِ مؿبٓا و هظا ً٘شِ نً مضي ُٖاءة اإلايشإة اإلاضعاء ألاٖثر َهالُت و ُٖاءة.

  ت في : جٓىم اإلاىاػه لخدفيزلأداة ت بخدُيز اإلاىقُين لخُٓض ؤصاء نالي ال ؾُما بطا ؾلب منهم اإلاشاٖع

 بنضاص هظه اإلاىاػهاث.

 حهض اإلاىاػهاث ؤصاة لخىضُل اإلاهلىماث الخاضت بالهضاٍ التي حؿعى اإلايشإة إداة اجصال و جيسُم :

ت اإلاسخلُت. اث ؤلاصاٍع  لخدُٓٓها نلى اإلاؿخٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ت ، صاع النهػت الهغ    .13، ص1996بُت و اليشغ ، الٓاهغة، مطغ، ص.زيرث الػُٔ، اإلاىاػهت الخٓضًٍغ
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ت. : أهداف(II-08)الشكل زكم   اإلاىاشهاث الخلدًٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلاطضع : مً بنضاص الؿالبت.

ت.  اإلاطلب الثاوي: أهىاع اإلاىاشهاث الخلدًٍس

ت غمنها، و مً ؤهم هظه الخطيُُاث ما ًٓؿم  ب اإلاىاػهاث الخٓضًٍغ هىإ الهضًض مً ألاهىام التي ًخم جبٍى

ت خؿب جإزغها بذجم اليشاؽ الُهلي في مىكمت زالٛ الُترة جسخظ جلٚ اإلاىاػهت بها ، و  اإلاىاػهاث الخٓضًٍغ

ت بلى ما ًإحي:  ٔ لهظا ًخم جٓؿُم اإلاىاػهاث الخٓضًٍغ  َو

 : اإلاػُاز الفترة الصمىُتخسب  (1

 التي حًؿيها:

 :لت ألاحل  حهض يالبا لُترة مً زمـ ؾىىاث بلى نشغة ؾىىاث.  مىاشهاث طٍى

 و حهض إلاضة ؾىت مالُت او زالر شهىع ؤو شهغ. : مىاشهاث كصيرة ألاحل 

 خسب مػُاز و غسض ؤلاهفاق: (2

 ت جخػمً مىاػهت البرهامج و مىاػهت مغاٖؼ اإلاؿاولُت خُث تهضٍ مىاػهت البرامج بلى  :اإلاىاشهاث الجاٍز

ابت اليشاؽ الجاعي للماؾؿت مثل ) مىاػهت ؤلاًغاصاث لجخضماث ،مىاػهت الهمالت، مىاػهت  جسؿُـ و ْع

اث اإلاىاص الخام، مىاػهت مطغوَاث الطُاهت و الدشًُل، اإلاىاػهت الىٓضًت(.  اإلاشتًر

 غاٖؼ اإلاؿاولُت تهضٍ بلى مخابهت بنضاص جىُُظ مىاػهت البرامج نلى مؿخىي اإلاضًغ اإلاؿاوٛ.ؤما مىاػهت م

  :ت ت التي جيخج ننها بغاَت ؤضٛى مىاشهاث اسدثماٍز ابت اإلاشغوناث الاؾدثماٍع تهضٍ بلى جسؿُـ و الْغ

غ و  بخالٛ ألاضٛى  زابخت حضًضة ) ؤعاض ي، مباوي ، آالث و مهضاث، ؤزار و ججهيزاث وؾاثل الىٓل(ؤو جؿٍى

الٓضًمت بما ًخماش ى مو الخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت اإلاهاضغة و حشمل جٓضًغاث الخٙلُت مً الىُٓاث 

هت و البرهامج الؼمني للخىُُظ. ل اإلاخْى ت و مطاصع الخمٍى  الاؾدثماٍع

 خسب مػُاز و غالكاتها بحجم اليشاط:  (3

  :اث ؤو بهخاج واخض مؿتهضٍ زالٛ َترة اإلاىاػهت.حهبر نً الخٓضًغاث الالػمت إلاؿخىي اإلابُهاإلاىاشهت الثابخت 

الخسؿُـ بنضاص 
 مسخلِ اإلاىاػهاث

جىُُظ اإلاىاػهت و حسجُل 
 مسخلِ الخدُٓٓاث

 اإلآاعهت الضوعٍت

ابت جدضًض  الْغ

 الاهدغاَاث

اجساط بحغاءاث 

 الخصخُدُت
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 : هها زالٛ اإلاىاشهت اإلاسهت اث مسخلُت مً مبُهاث ؤو ؤلاهخاج التي ًمً٘ جْى حهبر نً جٓضًغاث لهضة مؿخٍى

 1َترة اإلاىاػهت.

 مً هاخُت دزحت الخفظُل: (4

 :اإلااؾؿت جخٙىن مً نضة ؤْؿام و وعشاث و نلى عؤؽ ٗل منها مؿاوٛ بطن هي ؤصاة  مىاشهت اإلاسؤولُت

ابت لجها جؼوصها باإلاهلىماث اإلاُطلت.  للْغ

 :ًدضص ما جىىي اإلااؾؿت الُٓام به مً زؿـ و ؤؾاؾها هى وشاؽ مهين او نملُت مدضصة  مىاشهت البرامج

 ٖشغاء آلت خملت الضناًت.

ت الػُيُت الىلدًت اإلاالُت.: ميزاهُت (II-09)الشكل زكم   الخلدًٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مىاػهاث الىٓضًت                                   اإلاالُت       اإلاىاػهاث اإلاىاػهاث الهُيُت

                                                                                                                                                                 
ت، صاع النهػت الهغبُت و اليشغ ، الٓاهغة،  .13،ص1966اإلاطضع: زيرث الػُِ، اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

ت كأداة إلاساكبت الدسُير .اإلاطلب ا  لثالث: خدود اهخفاع باإلاىاشهاث الخلدًٍس

حهخبر اإلاىاػهت مطضع و ؤؾاؽ في بنضاص بغامج و ؤوشؿت اإلااؾؿت لُترة مؿخٓبلُت و نلى هظا ألاؾاؽ َةن        

ِ بلى خض ٖبير نلى مضي الضْت في الخيبا اإلابُهاث اإلاؿخٓبلُت و حهخبر اإلاىاػهاث  ؾالمت و صْت هكام اإلاىاػهت ًخْى

ت اإلاغحو الظي ٌؿمذ بمغاْبت الدؿُير و نلُه ؾِخم في ه ظا اإلاؿلب الخؿّغ بلى خضوص اهخُام اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

 ٖإصاة إلاغاْبت الدؿُير.

بهض الُٓام بهملُت جغحمت ؤهضاٍ اإلااؾؿت في شٙل مىاػهاث مسخلُت إلاسخلِ الىقاثِ ًخم بهض طلٚ بهجاػاث 

ٓت مغاْبت اإلاىاػهت و نٍغ   مغاْبت اإلايزاهُت ٖما ًلي: M. Gervaisو طلٚ نً ؾٍغ

                                                           
ت و جإزيرها نلى ؤصاء مىاػهت الاؾدثماع في ماؾؿت ؾىهلًاػ، مظٖغة ماؾتر جسطظ حؿُير، حامهت ْاضضي مغبا 1 ي، اإلاىاػهت الخٓضًٍغ ح وعْلت .ولُض بٗغ

 .4، ص 2012-2013

مىاػهاث نُيُت نلى 

مؿخىي ألاْؿام و 

 ؤلاصاعاث و حشمل:

.ٔ  بصاعة الدؿٍى

.بصاعة ؤلاهخاج 

 بصاعة اإلاىاعص

ت.  البشٍغ

ؤلاصاعة اإلاالُت 

مىاػهاث مالُت نلى 

مؿخىي ألاْؿام و 

 ؤلاصاعاث و حشمل:

 و ٔ مىاػهت الدؿٍى

 اإلابُهاث.

.مىاػهت ؤلاهخاج 

.ت  مىاػهت اإلاىاعص البشٍغ

مىاػهت الشاون اإلاالُت. 

مىاػهاث مالُت 

خؿب ؾبُهت 

بىىص ؤلاهُاّ و 

 حشمل: 

.مىاػهت اإلاىاص 

 مىاػهت الهملت و

 ألاحىع.

مىاػهت الخضماث 

 مىاػهت عؤؾمالُت

ْاثمت الضزل 

ت  الخٓضًٍغ

ميزاهُت نمىمُت 

ت   جٓضًٍغ

ْاثمت 

الخضَٔ 

الىٓضي 

 الخٓضًغي 
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ت اإلادضصة في جخمثل اإلاغاْ بت نلى اإلاىاػهت في نملُت اإلآاعهت اإلاؿخمغة بين الىخاثج الُهلُت و الىخاثج الخٓضًٍغ

 اإلاىاػهاث بُغع:

 البدث نً ؤؾباب الاهدغاَاث؛ 

 جؼوٍض مسخلِ اإلاؿاولين باإلاهلىماث خٛى هظه الاهدغاَاث؛ 

 اجساط بحغاءاث جصخُدُت اإلام٘ىت؛ 

 .جُُٓم ؤصاء اإلاؿاولين 

غ زطاثظ منها:و ختى جٙىن اإلا ت َهالت ًجب ان جخَى  غاْبت باإلاىاػهت الخٓضًٍغ

 :بن اإلاهلىماث الخاؾئت ؤو اإلاشىهت جكل الهملُت و ؤًػا اجساط الٓغاعاث، و  جلدًم مػلىماث صخُدت

 ٖثيرا ما ًاصي بلى هخاثج ؤؾىء مً الىاْو .

 :اثضتها حؼثُا ؤو ٗلُا، َدطٛى بط ؤن اإلاهلىمت اإلاخإزغة جُٓض مهىاها و َ خسب جىكُذ اإلاػلىمت اإلالدمت

اإلااؾؿت نلى مهلىماث صخُدت، ؤمغ ال ُْمت له بطا حاء بهض اهٓػاء ألاحل ؤو اإلاىنض اإلادضص الؾخهمالها 

 ؾىاء اإلاخابهت و اإلاغاْبت.

 :ابتها باؾخهماٛ ؤهكمت ابؿـ و  الاكخصاد في الخكالُف شغاء هكام ؤلال٘ترووي إلاغاْبت الخٙالُِ، ًمً٘ ْع

ٗاهذ الُىاثض اإلاخدطل نليها ال جىاػي الخٙلُت اإلادخملت َيها.  ؤْل جٙلُت ال ٌهخبر اْخطاصًا، بطا 

 :بطا لم ًُهم اإلاؿير ؤو اإلاؿاوٛ حُضا هكام اإلاغاْبت و ؾبُهت الىخاثج و اإلاهلىماث التي ًٓضمها  سهىلت الفهم

 َةهه ؾِس يء جُؿيرها ألامغ الظي ًاصي بلى اجساط ْغاعاث زاؾئت.

 :ل ؾير الهمل و  التركيز لجظب اهدباه اإلاؿير بؿغنت بلى الاهدغاَاث التي حشٙل هٓاؽ ازخىاّ، و حهْغ

 و هى ألامغ ًغجبـ بمُهىم مغاْبت الدؿُير.اوؿُاب ؤلاهخاج 

 بخٓضًم مهلىماث واضخت و مدضصة جطجر ؤؾاؾا الجساط الٓغاع صون الخاحت حسهُل اجخاذ اللساز :

ذ اإلاؿير و حهٓض مهمخه.  للخدلُل و الخُؿير و الاؾخٓطاء جلٚ ألامىع حؿتهلٚ ْو

 :ت  اسخفادة وظُفت اإلاساكبت الدسُير مً اإلاىاشاة الخلدًٍس

ابت مً زالٛ اشخمالها نلى مهاًير و اإلآاًِـ ٖمُت لصاء ألاوشؿت مما ًمً٘ مً جُُٓم             حهخبر ؤصاة الْغ

ابت و طلٚ مً زالٛ بؾهامها في جدُٓٔ ما ًلي:  هظه ألانضاص و جلهب اإلاىاػهت صوعا َهاال في جدطض نملُت الْغ

 سضام اإلاىاعص الاْخطاصًت اإلاخاخت؛مىو ؤلاؾغاٍ في اؾخ 

  يز نلى هى  احي طاث ألاهمُت اليؿبُت ال٘بيرة؛التٖر

  بصعإ الهضًض مً ألاؾباب اإلااصًت بلى الاهدغاَاث بط ؤن حؿخسضم اإلاىاػهت بدُث ؤلاصاعة نلى الخُ٘ير

مخٓضما َُما ًجب نمله و متى و ؤًً ًخم نمله، و اإلاؿاولين نىه مما ًدُذ َغضت الاٖدشاٍ اإلاب٘غ 

 1خٓبل لليشاؽ و ؤهضاَه.للهىاضغ التي جازغ نلى اإلاؿ

  

                                                           
ت ؤصاة  1 ِ يُاؽ، َيروػ عحاٛ ، صعاؾت بهىىان اإلاىاػهت الخٓضًٍغ -8، ص2010ْاإلات ، 1945ماي  08لطىو الٓغاع في اإلااؾؿت الاْخطاصًت حامهت .شٍغ

9. 
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 خاجمت الفصل:

مً زالٛ ما ؾبٔ ًمً٘ اؾخسالص ؤن مغاْبت الدؿُير حهخمض نلى حملت مً ألاصواث ؤهمها اإلاداؾبت           

ت، خُث لها ؤهمُت ٖبيرة في اإلااؾؿت، ٖما ؤن الخُػُل بين  الخدلُلُت و الخدلُل اإلاالي و اإلاىاػهاث الخٓضًٍغ

ٗاملت ٌؿمذ مسخلِ ؤصواث ٖمغاْبت  الدؿُير ًسخلِ بازخالٍ ْضعاث و ؾبُهت اإلااؾؿاث يير ؤن جىاحضها 

 بدؿُير ؤصّ و الخدُٓٔ ألامثل لألهضاٍ و غمان خُاة اإلااؾؿت مً حهت و جدؿين حؿُيرها مً حهت ؤزغي.
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 ملدمت الفصل :

ىا في الُطلين الؿابٓين بلى اإلاُاهُم اإلاخهلٓت بىقُُت الخضُْٔ اإلاداؾبي و هكام مغاْبت الدؿُير  بهض ؤن جؿْغ

حؿانض نلى الخد٘م الجُض في ؤصاء اإلااؾؿت، و عيبت مني في بؾٓاؽ الجاهب هكغا لٙىجهما مً ؤهم آلالُاث التي 

الىكغي نلى الجاهب الخؿبُٓي خاولذ الُٓام بضعاؾت خالت ماؾؿت اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة "مخُجي" التي 

ت في مجاٛ اإلاىخجاث الًظاثُت َىحىص وقُُت الخضُْٔ في هظه اإلااؾؿت ٌهخ بر حهخبر مً ؤهم اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ابُت في  غغوعة خخمُت هكغا لخهضص الهملُاث التي جٓىم بها، َهى وؾُلت لخُُٓم ؤصاء مسخلِ ألاصواث الْغ

 اإلااؾؿت ؤو ؤصواث هكام اإلاغاْبت الدؿُير َيها:

 و لضعاؾت ؤنمٔ و ؤٖثر جُطُل لهظا الُطل جم جٓؿُمه بلى مبدثين:

 خُجي".اإلابدث ألاٛو : إلادت نً اإلااؾؿت مؿاخً ال٘بري للكهغة "م 

  اإلابدث الثاوي: الهالْت بين الخضُْٔ اإلاداؾبي و هكام مغاْبت الدؿُير للماؾؿت مؿاخً ال٘برة

 للكهغة "مخُجي".
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 اإلابدث ألاول :إلادت غً اإلاؤسست.

 مؤسست" اإلاطاخً الكبري للظهسة "مخُجي".جلدًم اإلاطلب ألاول : 

فها.   الفسع ألاول:حػٍس

ت و الخٓىُت الالػمت         هي ميشإة طاث ؾابو زاص و لها وشاؽ ضىاعي و ججاعي و َغث ٗل ؤلامٙاهُاث البشٍغ

ل الخبىب و مشخٓاتها بالًغب الجؼاثغي. باث الطىانُت في جدٍى  التي حهلتها مً ؤه اإلاٖغ

الؼباثً و اإلااؾؿاث ألازغي و في مجاٛ الخجاعي جٓىم بشغاء خبىب الٓمذ و الظعة و بناصة بُهها نلى خالها بلى 

 صون بصزاٛ نليها ؤي حًير.

حؿخهمل اإلااؾؿت خبىب الٓمذ ٖماصة ؤولُت طاث حىصة نالُت جسػو إلاغاْبت اإلاؿخمغة ؤزىاء نملُت ؤلاهخاج و 

ير لهم مسخلِ ؤهىام طاث حىصة نالُت، بن اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة ٖٓؿب  طلٚ لخلبُت ؾلباث اإلاؿتهل٘ين و جَى

ت و جٓىُت هامت حهلتها الُىم مً بين ؤٖبر اإلاؿاخً  ذىانت الًظاثُت و وقُهام في الط مىظ وشإتها وؾاثل بشٍغ

 في الجؼاثغ.

 .وشأتهاالفسع الثاوي :

ؤؾـ الؿُض خؿين مخُجي اإلاجمىنت الطىانُت التي جدمل اؾمه مخُجي، في مُضان ضىانت الخبىب   

ت ت اإلاخهامالث الخجاٍع في مجاٛ الطىاناث الًظاثُت في الجؼاثغ جدذ اؾم  مىظ الدؿهُىاث، بةوشاثه شٖغ

ٗالت اإلاًاعبُت".  "الى

ٙا ال ًمً٘ الاؾخًىاء نىه  في مجاٛ اإلاىخجاث الًظاثُت في الجؼاثغ،            و ؤضبدذ هظه اإلااؾؿت شٍغ

ل الخبىب، و جم بوشاء ماؾؿت حضًضة بمؿخًاه م صنمذ هظه اإلاجمىنت ؤٖثر باؾدثماع في الخ٘ىىلىحُا لخدٍى

 حؿمى "باإلاؿاخً ال٘بري للكهغة " اإلاشهىعة باؾم ؾُُىت. 2001ؾىت 

ٗان هظا اإلاجمو ًىٓؿم إلاؿدىت و مطىو للؿمُض، بمىخجاث طاث حىصة نالُت مو جٙلُت بهخاج          

 جىاَؿُت، ججهل منها ؤٖبر و ؤهم اإلاجمهاث الطىانُت للمىخجاث الًظاثُت في الجؼاثغ.

اع بؿُضي بلهباؽ  2005في ؾىت            جىؾهذ اإلاجمىنت بالخطٛى نلى َغنين الؿابٓين مجمىنت ٍع

بهض الخُاوغاث و هما مطىو اليشاء "إلاًىُت" و مؿاخً "ؾُٔ" في بؾاع زىضطذ اإلااؾؿاث الاْخطاصًت 

 الهمىمُت التي ْغعتها الخٙىمت.

 مىكؼ مؤسست اإلاطاخً الكبري للظهسة:الفسع الثالث: 

ت اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة في الؿاخل مؿخًاهم بالخدضًض في "ضالمىضع" بالٓغب مً الؿ٘ت  و شٖغ ؼ مْى ًخمٖغ

م في اإلاىؿٓت الطىانُت و هي حشًل مؿاخت جٓضع بــ ٔ ْع نباعة نً مباوي:  2م 5500الخضًضًت مٓابل ؾٍغ

ت الهامت، اإلاؿاخً، اإلاساػن( و  مؿاخت البىاًاث  -لخػغاءاإلاؿاخاث ا–جمثل )اإلاغاثب  2م500)اإلاضًٍغ

 اإلاؿخهملت(.

 

 أهم مىخجاتها: الفسع السابؼ: 

ىت بىىغيها:   الفٍس

غة في  .1  ٗلٌ و هي مؿلىبت ٖثيرا. 25ٗلٌ ،  50الٓمذ اللين: مىحهت لخدػير الخبز مخَى
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اث بُػل حىصتها. .2 ىت اإلامخاػة: مسططت لطىو الخلٍى  الٍُغ

 في الُىم مً الؿمُضْىؿاع  405: جيخج اإلااؾؿت خىالي السمُد بأهىاغه

غ في ؤُٖاؽ طاث  .1  ٗلٌ.5ٗلٌ ، 10ٗلٌ ،  25الؿمُض اإلامخاػ: مخَى

 ٗلٌ.10ٗلٌ ،  25الؿمُض اإلامخاػ الًلُل: مىحىص في ؤُٖاؽ  .2

غ في ؤُٖاؽ  .3  ٗلٌ.25الؿمُض اإلاخىؾـ: مخَى

غة في ؤُٖاؽ بىػن   ٗلٌ. 25ٗلٌ و  50الىسالت: هي مسططت لٗل اإلاىاش ي و مخَى

ٗاهذ حشًل خىالي ؤم َُما ًسظ نضص  و جؼاًض هظا الهضص بلى ياًت  2010نمل في ؤٖخىبغ  200نمالها َةجها 

ذ الخالي.450نامل زالٛ شهغ حاهُي بلى ياًت  300  نامل في الْى

 حهض مؿاخً ال٘بري للكهغة بمؿخًاهم ْؿب طاث ؤهمُت ٖبيرة في الٓؿام الطىاعي للماؾؿاث الًظاثُت.

 راجُجُت إلاؤسست مطاخً الكبري للظهسة.اإلاطلب الثاوي : ألاهداف ؤلاست

ٔ هكم َهالت و مخؿىعة، و            حهخبر اإلااؾؿت مً ؤبغػ الخىكُماث التي حهخمض الغئٍت اإلاؿخٓبلُت َو

 اؾخهماٛ ؤخضر الخٓىُاث للىضٛى بلى ألاهضاٍ الغاُْت:

  غ و الؿاْت ؤلاهخاحُت و جدضًث ْاثمت اإلاىخجاث مً زالٛ ؾُاؾت البدث و الخؿٍى ؼ الشغاٖت مو  َع حهٍؼ

ت.  اإلااؾؿاث اإلادلُت و ألاحىبُت مً زالٛ نٓض اجُاُْاث مشٖغ

 .ُت و الخطت الؿْى  جىؾُو مجاٛ اليشاؽ لَغ

 .جُا في ألاؾىاّ ؤلاْلُمُت و الهاإلاُت  بصماج اإلااؾؿت جضٍع

 .ير اإلاىخجاث الىؾىُت و بمهاًير حىصة نالُت، و بإؾهاع للمؿتهلٚ الجؼاثغي  جَى

 اإلاىخج بلى ٔ  ٗاَت التراب الىؾني . حؿٍى

 .جسُُؼ مهضٛ البؿالت 

 .ٗاء لخىػَو مىخىحاتها غ الشغ  جؿٍى

 .اثُت مً بهخاحها مً ْبل بصاعة ضُاهت الخاؾب آلالي ير الطُاهت و الْى  جَى

ٔ هي ألاهضاٍ الغثِؿُت  و هىإ ؾّغ ؤٖثر ُٖاءة و خضًثت في بصاعة و جدؿين مؿخمغ لججىصة إلاىخجاتها و الدؿٍى

 ي للكهغة مؿخًاهمللمؿاخً ال٘بر 

 مؿاخً ال٘بري للكهغة ال جؼاٛ ملتزمت بما ًلي:

 .جدؿين الاؾخمام لهمالءها و جلبُت اخخُاحاتهم 

 .ت ؤٖثر غ الشغاٖت الخجاٍع  حصجُو جؿٍى

 .جدؿين ؾُاؾت الشغاٖت مو مىعصحها 

  ت في الؿّى الخىاَس ي و الؿُؿغة نلى الخٙالُِ و حىصة مىخجاتها لخدؿين  ألاصاء.غمان الاؾخمغاٍع

 

 اإلاطلب الثالث: الهُكل الخىظُمي للمؤسست اإلاطاخً الكبري للظهسة "مخُجي".
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 : الهُكل الخىظُمي للمؤسست اإلاطاخً الكبري للظهسة "مخُجي". (III-10)  الشكل زكم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاطضع : مً وزاثٔ اإلااؾؿت.

ت الػامت :  ت الهامت و حؿهغ نلى جؿبُٔ السكسجيًر هي مطجخت مٙلُت بػمان الخىكُم و حؿُير بصاعة اإلاضًٍغ

 الهملُاث الخالُت:

 .حسجُل اإلاغؾالث الضازلُت و الخاعحُت 

 عثِـ اإلاسبر  مطجخت ؤلانالم 

 ألامً
ت خيًر  الهامت الؿٍ٘غ

 مطجخت اإلاىاػناث 

مؿاوٛ لدؿُير 

 الىىنُت

ً و  ت الخمٍى مضًٍغ

اث  اإلاشتًر

ت الخسؿُـ   مضًٍغ

ت  مضًٍغ

اإلاالُت و 
 اإلاداؾبت

ت  مضًٍغ

الخجاعة و 
ٔ  الدؿٍى

بصاعة ألامً و 

 الىكاَت

بصاعة شغاء 

 اإلاىاص ألاولُت

ت  مضًٍغ
 الاؾخًالٛ

ت  مضًٍغ

اإلاىاعص 
ت  البشٍغ

ت الهامت  اإلاضًٍغ
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  الهام.جىػَو اإلاغاؾالث خؿب اإلاضًغ 

 .ذ اإلاىاؾب  حسجُل اإلاىانُض و جظٖيرها في الْى

 .الؿهغ نلى حؿُير اإلالُاث 

ً و مٙلُت بالضعاؾاث الٓاهىهُت و مصلخت اإلاىاشغاث :  هي مطجخت تهخم بمشاٗل الهماٛ و الؼباثً و اإلاىعصٍو

ت و مٙلِ بمخابهت و خل الٓػاًا اإلااؾؿت.  هى اإلادامي الخاص بالشٖغ

: زاضت بإحهؼة ؤلانالم آلالي التي جٙىن جدذ جطٍغ اإلااؾؿت و منها جخُغم  مصلخت ؤلاغالم آلالي و البرمجت

 حمُو الشبٙاث.

 : هى الظي ٌؿخلم و ًغاْب الخدالُل مً اإلاسبر و جدضًض الىدُجت النهاثُت للخدالُل.زئِس اإلاخبرة

غ و جدؿمسئىل الدسُير و الىىغُت ين هىنُت ؤلاهخاج و اإلاغاْبت اإلاؿخمغة إلاىخجاث : هي مطجخت حهمل نلى جؿٍى

 اإلااؾؿت.

اث ً اإلاشتًر ت جمٍى اث اإلاسخلُت للماؾؿت مً بين زضماتها ما  مدًٍس ً و اإلاشتًر : جٓىم بخدػير ؾُاؾت الخمٍى

 ًلي: 

 .الخإٖض مً صخت الؿلهت اإلاخُٔ نليها 

 .ًًمخابهت الدؿُير الُىمي و ملُاث اإلاىعص 

 ا ِ  إلااؾؿت.حشإع في ججهيز مطاٍع

 .جبدث في الؿّى الىؾىُت و الضولُت و جُُٓم اإلاىعصًً و نغوغهم 

: هي زاضت بخدػير اإلآاًِـ اإلاخهلٓت بالىكاَت و ألامً في ْلب اإلااؾؿت و مً وقاثُها  إدازة ألامً و الىظافت

 ما ًلي: 

 .الُٓام بضوعاث ػمىُت للمغاْبت صازل اإلااؾؿت 

 يُت في مجاٛ ألامً. جىكُم  و مخابهت اليشاؾاث الخٍٙى

 .الخغص نلى خماًت الهماٛ و ألاحهؼة الطىانُت للماؾؿت 

 .ت اإلاهمت للخجهيزاث ؤلاؾخعجالُت  جٓترح الىؾاثل اإلااصًت و البشٍغ

 .اثُت لخجىب ألازؿاع و خىاصر الهمل ؤو ألامغاع اإلاهىُت  صعاؾت و اْتراح ؾّغ الْى

ت شساء اإلاىاد ألاو  و ؾُاؾت الشغاء اإلاىاص ألاولُت في بؾاع اإلااؾؿت و مً لُتمدًٍس : هي مٙلُت بخُطُل و حشَغ

 بين وقاثُه ما ًلي: 

 .الخإٖض مً صخت اإلااصة ألاولُت اإلاشتراة مو صخت الهٓض 

 .ًىمي مىاهج و ْىاهين الشغاء و الخإٖض مً جؿبُٓها 

 .الخهٍغ نلى مىعصًً و الخهامل مههم 

ت الاسخغالل ل الخبىب و ضُاهت آلاالث و : هي مدًٍس مٙلُت بدىكُم و جيؿُٔ اليشاؾاث اإلاخهلٓت بخدٍى

 الخجهيزاث نلى مؿخىي إلااؾؿت و مً وقاثُها:

 .ٛت لالؾخًال ت و الؿىٍى غ الشهٍغ  جدػير الخٓاٍع
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 .الؿهغ نلى خؿً اإلاغصوصًت لآلالث و ؤلاهخاج 

 .ت في جدػير ميزاهُت اإلااؾؿت  مشاٖع

 و ججضًض الخجهيزاث. الُٓام بالضعاؾاث الخهضًلُت 

ل مسئىل اإلاالُت و اإلاداسبت : حهخم بخؿبُٔ الؿُاؾت الهامت للماؾؿت في اإلاجاٛ اإلاالي و اإلاداؾبي و حهخم بخمٍى

ت لػمان الؿير الخؿً.  هُاٗل البيُت ألازغي للىؾاثل الػغوٍع

 

 ( : الهُكل الخىظُمي إلاصلخت اإلاداسبت اإلاالُت.III-11الشكل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلاطضع : وزاثٔ اإلااؾؿت.

 ًخمثل صوعه في : مدًس اإلاالُت و اإلاداسبت:  (1

  ت  بجبام و مغاْبت الخؿاباث البىُ٘ت للشٖغ

 .اإلاضَىنت ِ  صعاؾت و غبـ اإلاطاٍع

 .ٌؿهغ نلى اخترام الٓىاهين و اإلاغاْبت الطُٓاث اإلاالُت و اإلاداؾبُت 

  و مخابهت مضًىهُت اإلااؾؿت. حؿُير 

 .ت للماؾؿت و الُٓام بدىُُظها ِ الؿىٍى  جدػير اإلاطاٍع

 .ًمثل اإلااؾؿت لضي ألاهكمت اإلاالُت و الجباثُت 

 جٓىم بما ًلي:ألاماهت :  (2

 .اؾخٓباٛ الُىاجير الٓاصمت مً مسخلِ الهُئاث الخاعحُت 

 .جدػير مؿدىضاث الضَو و جػمً اجبانها 

 ( جٓىم بإماهت الهُئت.)....ؤشًاٛ، حجؼ اإلاهلىماث، اليسخ 

 .حؿهغ نلى جغجِب وزاثٔ الهُئاث 

 زئِس دائسة اإلاالُت و اإلاداسبت : (3

 .الؿهغ نلى جىُُظ ٗل الهملُاث اإلاداؾبُت و اإلاالُت للماؾؿت 

ت   اإلاالُت و اإلاداؾبتمضًٍغ

 ألاماهت

 عثِـ صاثغة امالُت و اإلاداؾبت

عثِـ مطجخت 
 اإلاالُت

عثِـ مطجخت اإلايزاهُت و 
 مغاْبت الدؿُير و اإلاداؾبت

عثِـ مطجخت اإلاداؾبت 
 الهامت.

عثِـ مطجخت 
 مداؾبت اإلاىاعص

ّ  نؤمي مداؾب عثِس ي عثِس ي مداؾب  عثِس ي مداؾب الطىضو
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 .الهمل نلى جؿبُٔ و اخترام اإلاباصت ألاؾاؾُت 

 .هاث و الٓىاهين في مجاٛ اإلاداؾبت  الخغص نلى جىُُظ ٗل الدشَغ

 ."مغاْبت الطُٓاث اإلاداؾبُت "الػغاثب"و "الغؾىم اإلاضَىنت 

 .ًضعؽ ٗل الخالَاث التي جسخلِ مو ؤلاصاعة الجُاثُت 

 .اث اإلاهُاة مً الغؾىم  ٌؿهغ نلى مخابهت اإلاشتًر

 .مٙلِ بدؿُير و مغاْبت اليشاؾاث اإلاخهلٓت بمطجخخه 

 .ٌشإع في جدػير اإلاسؿـ اإلاداؾبي للماؾؿت 

 : ًىدطغ صوعه في: زئِس مصلخت اإلاالُت (4

  ٛش، ؾبُهت الهملُاث.ٌشإع في ؤشًا مغاْت اإلاؿدىضاث الازباجُت و الخإٖض مً الهىىان، اإلابلٌ ، الخاٍع

 ميزاهُت اإلاداؾبت و جغجِب الىزاثٔ اإلاداؾبُت.

 .ًٌؿهغ نلى مخابهت ؤعضضة الؼباث 

 .ت اإلاسؼون إلاؿخىصم البُو  مخابهت خٖغ

 .ًٓىم بخدلُل الخؿاباث 

 الاؾدثماعاث اإلاىجؼة. ًٓىم بدؿاباث 

 حهخم بما ًلي: مداسب اإلاىاد :  (5

 .)مخابهت ملُاث الاؾخيراص للمىاص ألاولُت )الٓمذ اللين و الطلب 

 . ًضًغ ًىمُا وزاثٔ اإلاسؼوهاث للمىاص ألاولُت 

 .)اصة و الىٓطان  جدػير حضاٛو جدٕغ اإلاىاص )الٍؼ

 .ت الؾتهالٕ اإلاىاص ألاولُت  بْامت حضاٛو الشهٍغ

  غمان.  الهالْاث اإلاخبهت مو البىٕى

 .صَو الُىاجير الهاجِ و الًاػ و ال٘هغباء 

 : زضماجه هي : اإلاداسب السئِس ي (6

 )جىُُظ ٗل الهملُاث اإلاداؾبُت للماؾؿت )بطن الؿلبُت، بطن الاؾخالم، ؾىضاث الضَو مو َىاجير 

 .ًٓىم باؾدىاص مداؾبي 

 .ٌؿهغ نلى جغجِب الُىاجير 

 اؾؿت.ٌشإع في ؤشًاٛ ميزاهُت اإلا 

 .بوشاء حضاٛو جغجُبُت لجخؿاباث البىُ٘ت 

 .مخابهت ضىضّو اإلاطجخت الهامت 

 .)مخابهت الىُٓاث الضازلُت )الهبىع، الىٓل، اإلاؿخىصم ، اإلااوهت 

 .ًٓىم باؾترحام الغؾم الُٓمت اإلاػاَت الجباثُت 

 أمين الصىدوق:  (7

ىت اإلااؾؿت و اإلاشٍغ نلى نملُت زغوج   ألامىاٛ مً الطىضّو و الضزٛى بلُه.هى اإلاؿئٛى الغثِس ي نلى زٍؼ
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ت  (8 ت اإلاىازد البشٍس  : و جدغص نلى جؿبُٓها مو الىطىص اإلاؿؿغة و مً مهامها: مدًٍس

 .ً ت َيها ًسخظ الدشًُل، جُُٓم الُ٘اءاث ، جٍٙى ت في مجاٛ اإلاىاعص البشٍغ  جُطُل ؾُاؾت الشٖغ

 .ٛجدغص نلى مخابهت اإلاؿاع اإلانهي للهما 

  ً ت في جٍٙى ِ اإلااؾؿتاإلاشاٖع  اإلاطاٍع

 .غ الخاضت  جدلُل خالت الهماٛ و بنضاص الخٓاٍع

 .ت ت الهامت ٗل اإلاشاٗل اإلاخهلٓت بمهىت اإلاىاعص البشٍغ  حشغح للمضًٍغ

 .ٛجدغص نلى ؤَػل جٓؿُم للٓضعاث الهامت للماؾؿت و مخابهت ؤحىع الهما 
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 في اإلاؤسست . لػالكت بين الخدكُم اإلاداسبي و هظام مساكبت الدسُير اإلابدث الثاوي: ا

 اإلاطلب ألاول: وظُفت الخدكُم اإلاداسبي في اإلاؤسست مطاخً الكبري للظهسة "مخُجي".  

 بن ؤهم اإلاغاخل التي ًمغ بها اإلاضْٔ الضازلي في اإلااؾؿت مً زالٛ بهجاػه إلاهمخه ما ًلي:

: ًخم زالٛ هظه اإلاغخلت بحغاء خىاع مو اإلاىقُين و مؿاولي مطالر نً ٗل بحغاءاث مسخلت الخىاز أوال:

ً جلٚ اإلاالخكاث نلى  ُُُت حؿُير و جضَٔ اإلاهلىماث و الىزاثٔ،خُث ًٓىم جلٚ اإلاضْٔ الضازلي بخضٍو الهمل ٖو

 ؤوعاّ الهمل.

لي، ًخم بنضاص زغاثـ الخضَٔ : بهض حسجُل ٗل اإلاهلىماث نً هكام الهمل الضازإوشاء خسائط الخدفمثاهُا: 

ؼ و جىػَو الؿلؿاث. ان اإلاهلىماث و الىزاثٔ و جٍُى  التي جمثل حهبيرا شٙلُا نً جضَٔ و ؾٍغ

: تهضٍ هظه الهملُت بلى الخإٖض مً صخت اإلاهلىماث الىاعصة نلى السجالث و جخمثل في ؤزظ ثالثا: إحساء السير

 و الخغوج في ألازير بيخاثج حهمم نلى ما هى مضعوؽ. نُىت منها زم صعاؾتها و بحغاء اإلآاعهت الالػمت

: اهؿالْا مً اإلآاعهت الؿابٓت ًمً٘ اٖدشاٍ هٓاؽ الٓىة و اسخخساج هلاط اللىة و هلاط الظػفزابػا: 

ابت الضازلُت ؤو ؤي ؤزؿاء ؤو هٓاثظ ًخم مالخكاتها.  هٓاؽ الػهِ في هكام الْغ

س النهائيخامسا:  ً بحغاءاث الخضُْٔ اإلاخهاٍع نليها و و بجبام الىٓاؽ الىاعصة في : بهض اهتهاء مإغداد الخلٍس

ٗاهذ هظه اإلاالخكاث ؾلبُت  غ النهاجي الظي ًػم مالخكاث اإلاضْٔ، خُث بطا  بغهامج اإلاهمت ًخم بنضاص الخٍٓغ

غ  في ؾٍى ًليها ؾغص للخىضُاث الالػمت جؿبُٓها في هكغ اإلاضْٔ لخُاصي هظه الىٓاثظ و ًخم بنضاص هظه الخٓاٍع

مٓغ مطجخت الخضُْٔ الضازلي و الىكم لضي ماؾؿت اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة خُث ًخم ؤلاؾالم نلُه مً 

ٓت ؤصاء اإلاهمت و وغو اإلاالخكاث زم ًطضّ نلُه، ٖم ًخم اإلاطاصْت  ؾٍغ مجلي ؤلاصاعة الظي ًبضي عؤًه في ؾٍغ

ت و اإلاداؾبت و مطجخت الخىزُٔ و نلُه مً ؾٍغ مضًغ اإلاالُت و اإلاداؾبت و الاخخُاف بيسخت إلاير اإلاالُ

ت   ألاعشُِ. ت الخضُْٔ الضازلي ٖما جغؾل وسخت بلى مضًٍغ و عثِـ صاثغة الخضُْٔ و الىكم و ؤنػاء َْغ

 الىاخُت احي زػهذ لهملُت الخضُْٔ.

ٓت الخالُت : و جخم نملُت الخضُْٔ في اإلااؾؿت  نً الؿٍغ

ت )إدازة البػثاث(. اإلاسخلت   ألاولى: اإلاسخلت الخدظيًر
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 (: جدظير إلاهمت الخدكُمIII-12الشكل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىخاثج حهاػ الخضُْٔ صازلي الخؿغ  الهضٍ اإلاهام  الهضٍ

     

 

 

 

 

 

 
 اإلاطضع: وزُٓت صازلُت للماؾؿت.

 

 

 اإلاسخلت الثاهُت: مهمت الخدلُم.

ٓت الخدُٓٔ بىاؾؿت الخضُْٔ الظي ًدخىي نلى اؾخؿالم مىحه للمؿئىلين خؿب الؿلم  و هي ؾٍغ

 الخطانضي و الهغم الخضُْٔ.

 (: مهمت الخدلُم.III-13الشكل زكم )

 

 

 

 

 

ٔ  ازخُاع الٍُغ

ض ؤلال٘ترووي  بٍغ

ت  للمشاٖع

ت في هظا اإلاىغىم ؤولُتصعاؾت -  : ؤزظ اإلاهَغ

 مً؟ )لٓاء(.-

 طلٚ؟ )ْغاءة(.-

 متى؟ )هل(.-
 جدلُل اإلاساؾغ

 الهضٍ ازخُاع

 هٓؿت الخىحه

 بغهامج الهمل.

 الخدػير لبرهامج الهمل

 الجلؿت الاَخخاخُت

 ازخُاع الخضُْٔ

غ  جٍٓغ
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 اإلاطضع : وزُٓت صازلُت للماؾؿت.

 اإلاسخلت الثالثت: الاسخيخاج.

ٓت الخدُٓٔ بىاؾؿت الخضُْٔ الظي ًدخىي نلى اؾخؿالم مىحه للمؿاولين خؿب الؿلم  ًيبغي بؿٍغ

 الخطانضي لهم الخضُْٔ.

 

 (: مهمت الاسخيخاج.III-14الشكل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلاطضع: وزُٓت صازلُت للماؾؿت.

 اإلاطلب الثاوي: هظام مساكبت الدسُير في اإلاؤسست اإلاطاخً الكبري للظهسة "مخُجي".

جخمثل اإلاهمت ألاؾاؾُت إلاغاْبت الدؿُير في ماؾؿت اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة في مؿانضة اإلاؿاولين و            

ؤلاصاعة الهامت نلى الخد٘م بشٙل حُض في حؿُير وشاؾاتهم و جدُٓٔ ؤهضاَهم مً زالٛ ؾيروعة الهملُاث 

مغاْب الدؿُير او اإلاضْٔ الضازلي الٓاثمت و الخؿـ الهمل بًغع جدُٓٔ لهضاٍ ٖمُت و مدضصة ٖما ًٓىم 

باليؿبت للماؾؿت مدل الضعاؾت بمخابهت الىخاثج و الاهدغاَاث و مؿانضة اإلاؿاولين نلى شغح ؤؾبابها و مً 

ٔ اصواث مخمثل في:   زم اجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت اإلاىاؾبت و ًٙىن نً ؾٍغ

: حهض لىخت الُٓاصة مً بين ؤهم ألاصواث التي حهخمض نليها اإلااؾؿت اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة  لىخت اللُادة .1

ابت نلى ؤوشؿتها و مجالها الدؿُيري مً زالٛ بنؿاء هكغة شاملت و صُْٓت مسخطغة نً  في نملُت الْغ

 وغهُت اإلااؾؿت.

 

 ملِ جدلُل اإلاشاٗل

 ازخخام ؤلاحخمام

غ  الخٍٓغ

ٔ ُب الٍُغ  جٖغ

غ  الخٍٓغ

غ  مشغوم الخٍٓغ

َهل  عصوص

 اللٓاء

احخمام 

للخدٓٔ مً 

غ  صخت الخٍٓغ
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 ؤسست مطاخً الكبري للظهسة.(: ًىضح همىذج مصغس غً لىخت اللُادة في مIII-06الجدول زكم )

 الاهدساف التراكمي الاهدساف الشهسي  الهىاضغ

سبخمبر 

2014 

سبخمبر 

2015 

سبخمبر  % اللُمت

2014 

سبخمبر 

2015 

 % اللُمت

م  ْع

 ألانماٛ 

64351 134003 69652 108% 838809 754182 -84627 %-10.09 

بهخاج 

 الُترة 

64351 134003 69652 108% 838809 754182 -84627 %-10.09 

اؾتهالٕ 

 الُترة

21952 75042 53090 242% 362819 378849 16030 %4 

الُٓمت 

 اإلاػاَت

42399 58961 16562 39% 475990 375333 -100657 %-21 

الُاثؼ 

ؤلاحمالي 

 لالؾخًالٛ

5659 16080 10421 184% 18831 -35077 -53908 %-286 

 .إلاطضع : وزاثٔ اإلااؾؿت                                                                          ا

ت .2 ت في ماؾؿت اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة في  اإلاىاشهت الخلدًٍس : جخمثل آلُت نمل هكام اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

 مغخلُخين:

 : جخهلٔ بخسػير اإلاىاػهت. ألاولى -

مغاْبتها، و حؿمذ نملُت مغاْبت اإلاىاػهت بخدضًض الاهدغاَاث ة اجساط  : جخهلٔ بةحغاءاثالثاهُت -

ب الىخاثج الخُُٓٓت.  ؤلاحغاءاث الخصخُدُت التي تهضٍ بلى جٍٓغ

  بن َهالُت ؤصاء اإلااؾؿت ال ًمً٘ ان جٙىن بلى في قل وحىص جد٘م حُض في اؾخًالٛ ؤلامٙاهُاث اإلاخاخت في

البرامج اإلاؿخمضة مً ؤلاؾتراجُجُت الهامت و هكغا لهمُت اإلاىاػهت  مىاعص و ؾاْاث و هظا لخدُٓٔ ألاهضاٍ و 

ت و مخابهت جىُُظ البرامج هجض اإلااؾؿت اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة جىلي ؤهمُت ٖبيرة بط ؤجها حؿمذ.  الخٓضًٍغ

 .ت الخامت لجمُو نىاضغ وشاؾاث اإلااؾؿت  مماعؾت اإلاغاْبت اإلاؿخمغة و اإلاهَغ
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 ؤي اإلاغاٖؼ اإلاغبدت و جدضًض ؤؾباب الخؿاعة مً زالٛ بحغاءاث ُْاؽ  جدضًض و بضْت مطاصع الغبذ

 الاهدغاَاث و جدلُلها.

 .غمان جىُُظ البرامج و ألاهضاٍ الجؼثُت ؤلاؾتراجُجُت الهامت 

 .ذ اإلاىاؾب  جدضًض الىغهُاث اإلاخهلٓت بالجاهب اإلاالي و الجىاهب ألازغي في الْى

ت ألام جٓىم اإلااؾؿت بدىكُم نملُت ؤلاهخاج  مىاػهت ؤلاهخاج : بهض بنضاص مىاػهت ؤلاهخاج التي جدضصها الشٖغ

ت ل٘مُت ؤلاهخاج خُث جٓىم وخضة مؿاخً  ت و ؾىٍى للىضٛى بلى ؤلاهخاج الخٓضًغي اإلادضص في مىاػهاث شهٍغ

ىت و الىسالت.ال٘بري للكهغة بؿدً ماصحي الٓمذ الطلب و اللين إلهخاج الضُْٔ و ا  لٍُغ

 

 

ت لكمُت اإلاطدىهت و ؤلاهخاج مً اإلاادة ألاولُت لسىت III-07حدول زكم ) الىخدة 2013( : مىاشهت الخلدًٍس

 باللىطاز

Réalisation 2013 Prévisions 2013 Rubriques 

Quantité Quantité 

  Trituration  

35327 609840 Blé dur 

109973 20790 Blé Tendre 

463600 817740 Total Trituration  

- - Production  

227908 404932 Semoule 

83087 153846 Farine  

167677 258962 Issues de Meunerie 

478672 817740 Total Production 
 مطضع مً وزاثٔ اإلااؾؿت                                                                       

و بهخاحها مً الضُْٔ  ٗان ؤلاهخاج الخُٓٓي مً  404932مً الشٙل هالخل ؤن ال٘مُت اإلاخْى ْىؿاع بِىما 

و   %56.3ّ بيؿبت بهجاػ  227908الضُْٔ هى  ىت اإلاخْى ٗان بهخاج الٍُغ ٗان ؤلاهخاج  153846بِىما  ْىؿاع بِىما 

ٗان  %54.0ْىؿاع بيؿبت بهجاػ  83087الخُٓٓي هى  ْىؿاع  258962ؤلاهخاج الخٓضًغي ًٓضع بــ ؤما ماصة الىسالت 

ٗان ؤلاهخاج الخُٓٓي  هظه الىخاثج جضٛ ؤن وؿبت بهجاػ ماصحي  %64.7ْىؿاع بيؿبت بهجاػ  167677بِىما 

ىت حضا مخىؾؿت و ال جغقى بلى جؿلهاث و بلى جٓضًغاث مؿيري اإلااؾؿت بِىما الىسالت َخهخبر  الضُْٔ و الٍُغ

 وؿبت ؤلاهجاػ َّى اإلاخىؾـ.

 مىاشهت اإلابُػاث:  .3

ت للمبُػاث في اإلاؤسست السىت III-08حدول زكم )  .2013( :مىاشهت الخلدًٍس

Réalisation 2013 Prévisions 2013 Rubriques  
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Quantité Quantité 

  Ventes Physique 

230087 404932 Semoule 

80889 153846 Farine 

166300 258962 Issue de Meunerie  

270276 817740 Total Ventes Physique 
 اإلاطضع : مً وزاثٔ اإلااؾؿت.                                                                               

و بُهها اإلااؾؿت مً الضُْٔ هي ) مً الشٙل هالخل ت التي مخْى ْىؿاع( بِىما  404932بن ال٘مُت الخٓضًٍغ

ٗاهذ ال٘مُت  % 56.8ّ( بيؿبت بهجاػ ْضعث بـــ  230087ُٓت مىه هي )ٗاهذ ال٘مُاث اإلابانت الخُٓ بِىما 

ىت هي ) ٗاهذ ال٘مُت الخُُٓٓت اإلابانت هي  153846اإلآضعة بُهها مً ماصة ٍَغ ّ بيؿبت  80889ّ( بِىما 

اإلابُهاث مً ماصحي الضُْٔ و  258692بِىما اإلااصة الىسالت َٙان مً اإلآضع بهخاج  % 52.6بــ  بهجاػ ْضعث 

ىت مخىؾـ و ال ًغقى بلى جؿلهاث مؿيري اإلااؾؿت بِىما اإلابُهاث مً ماصة الىسالت َُهخبر ؤلاهجاػ َّى  الٍُغ

 اإلاخىؾـ.

ت مً البُاهاث اإلاالُت و : هى الهملُت التي مً زاللها ًخم اؾخيباؽ ماشغاث و وؿب مئٍىالخدلُل اإلاالي .4

اصة الُهالُت الاْخطاصًت لخلٚ ماؾؿت نليها ماؾؿت  اإلاداؾبُت للماؾؿت بما ًاصي لخصخُذ و ٍػ

 مؿاخً ال٘بري للكهغة.

  :وسب الخىاشن الهُكلي 

 (: وسب الخىاشن الهُكلي.III-09حدول زكم )

 2016 2015 البُان 

ل الدائم   0.68 0.61 وسبت الخمٍى

 0.75 0.61 اإلادًىهُت الػامتوسبت 
 اإلاطضع: مً بنضاص الؿالبت.

 الخػلُم:

ل الضاثم: هظا ٌهني ان عؤؽ اإلااٛ الهامل مهضوم و ختى حهمل اإلااؾؿت باعجُاح ال بض مً ؤن جٙىن  وؿبت الخدٍى

 2015 ؤي الامىاٛ الضاثمت حهؿي ألامىاٛ الثابخت و لً٘ في هظه الخالت خُث بلًذ في 1هظطه اليؿبت اٖبر مً 

 و هظا الضلُل نلى ؤن ألامىاٛ الضاثمت حهؿي ألامىاٛ الثابخت. 0.68و اعجُهذ بلى  0.61وؿبت 

  2016و اججهذ هظه اليؿبت الاعجُام في وؿبت  0.61وؿبت  2015باليؿبت للمضًىهُت الهامت: خُث بلًذ في 

نلى ألامىاٛ الًير و ألامىاٛ و هظا ما ًضٛ ؤن اإلااؾؿت لِؿذ في وغو مىاػن بين الانخماص  0.75خُث سجلذ 

 الخاضت.

  : وسب اليشاط 

 ( : وسب اليشاط .III-10حدول زكم )

 2016 2015 البُان 
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 ً  47.98 106.27 مدة الخخٍص

 20.96 ًىم  26 مدة دًً اإلاىزدًً 

 35.09 35.09 مدة كسض الصبائً 
 اإلاطضع: بنضاص الؿالبت.

 

 الخػلُم:

ً ْضعث ــ خُث حؿمذ هظه اليؿبت بخٓضًغ نضص اإلاغاث التي ًدضص  47.98زم اهسُػذ بلى  106.27مضة الخسٍؼ

َيها اإلاسؼون ؤي اإلاضة لُدىٛ مً شٙل مسؼون بلى شٙل خّٓى في خالت البُو باآلحل ؤو بلى اإلاخاخت في خالت 

 بُو َىعي.

ًىم بطن َتراث  90ث لم جدٓٔ هظه اليؿبت خُ 20.96ًىم زم اهسُػذ بلى  26مضة صًً اإلاىعصًً ْضعث بــ

ذ اإلاىاؾب.   ؾضاص اإلااؾؿت لضًىجها َتراث ْلُلت ال حؿمذ بػمان وحىص ؾُىلت الؿضاص صًىجها في الْى

ًىم و لهظا حؿخؿُو ان جخدطل  90لٙلخا الؿيخين و ْض خٓٓذ اليؿبت  35.02مضة ْغع الؼباثً ْضعث بـــ 

ذ ممً٘.  اإلااؾؿت نلى ؾُىلت بإؾغم ْو

 وؿبت الؿُىلت : 

 (: وسبت السُىلت.III-11حدول زكم )                                  

 2016 2015 البُان 

 %0.86 %0.86 وسبت الخداول 

 %0.72 %0.71 وسبت سُىلت اليسبُت 

 %0.018 %0.017 وسبت السُىلت الفىزٍت
 اإلاطضع: بنضاص الؿالبت .

 الخػلُم:

 اء بضًىجها في ألاحل الٓطير، و  : وسبت السُىلت الػامت جبين هظه اليؿبت مضة ْضعة اإلااؾؿت نلى الَى

وؿبت الؿُىلت الهامت، َهظا ٌهني ؤن اإلااؾؿت في وغهُت  1في ٗلخا الؿيخين ؤن  0.86بما ؤجها ْضعث بــ

ض في ُْمت ألاٛو اإلاخضاولت و جىٓظ مً الضًىن ْطيرة ألاحل.  خغحت نليها ؤن جٍؼ

 ت في الؿيخين و ْضعث بــ بُتوسبت السُىلت اليس و هظا  0.5ؤي ججاوػث  0.71: هي نلى ألايلب مدؿاٍو

 ما ًضٛ نلى نضم ْضعث اإلااؾؿت نلى حًؿُت الضًىن الٓطيرة ألاحل َخججإ بلى بُو مسؼوهاتها.

 اإلاطلب الثالث: ملازهت الخدكُم و هظام مساكبت الدسُير للمؤسست.

 كبت و الخدكُم.الفسع ألاول : أوحه الدشابه بين اإلاسا

: ٌهمل ٗل مً اإلاغاْب و اإلاضْٔ نلى الخإٖض مً وحىص هكام َهاٛ دزاست و جلُُم هظام مساكبت الدسُير .أ 

ابت الضازلُت في اإلااؾؿت و طلٚ مً زالٛ صعاؾخه و جُُٓمه و جدضًض هٓاؽ ْىجه و هٓاؽ غهُه و  للْغ

الػمت مً احل بنضاص ْىاثم مالُت صخُدت الخإٖض مً هكام اإلاداؾبي اإلاخبو َهاٛ ًمض اإلااؾؿت بمهلىماث 

 ًمً٘ الانخماص نليها و اجساط الٓغاعاث الطاثبت.

 : ٌؿخهمل ٗل مغاْب و اإلاضْٔ هُـ الخٓىُاث و الىؾاثل إلهجاػ مهمت اإلاغاحهت. تالخلىُاث اإلاسخػمل .ب 
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لت بلُه مً الخػاون بين اإلاساكب و اإلادكم .ج  : ال شٚ ؤن اإلاضْٔ ؤزىاء ُْامه بدىُُظ انماٛ اإلاداؾبت اإلاٗى

ؾٍغ اإلااؾؿت ًٓىم بالخهاون و الخيؿُٔ مو مغاْب الدؿُير باإلااؾؿت، و مً شاهه مىو ؤلاػصواحُت و 

الخ٘غاع في ؤنماٛ اإلاغاحهت و حًؿُت لٙاَت ؤوشؿت اإلااؾؿت و هظا الخهاون جد٘مه نضة نىامل ؤهمها: مضي 

 برة و ماهالث اإلاغاْب و صعحت الاؾخٓاللُت التي ًخمخو بها مً زالٛ نملُاث الُدظ و الخُُٓم.الخ

 الفسع الثاوي: أوحه الاخخالف بين مساكبت الدسُير و الخدكُم اإلاداسبي.

: بانخباع مغاْبت الدؿُير وقُُت في اإلااؾؿت ٖما طٖغها ؾابٓا َةن مغاْب ٌهخبر مً  مً خُث الخبػُت (1

ؾؿت بِىما اإلاضْٔ َهى شخظ زاعجي نً اإلااؾؿت ًٓىم مهمخه بطُت خُاصًت و مىقُي اإلاا 

 مؿخٓلت.

س (2 غه بلى مؿئىلي اإلااؾؿت و بصاعتها، بِىما مً خُث اإلاسخفُدًً مً الخلٍس : ًٓضم اإلاغاْب جٍٓغ

غ الخضُْٔ ٗل ألاؾغاٍ اإلاخهاملت مو اإلااؾؿت مً اإلاؿاهمين، نمالء، مىعصًً، و البىىٕ  حؿخهمل جٍٓغ

 ختى مطالر الػغاثب باإلغاَت بلى اإلاؿئىلين ؾبها.و 

: تهضٍ اإلاغاْبت بلى الخإٖض مً الخىُُظ الصخُذ ليشاؾاث اإلااؾؿت و ٖظلٚ  مً خُث ألاهداف (3

الخإٖض مً مضي َهالُت و هجانت هكام مغاْبت الدؿُير اإلاهخمض في اإلااؾؿت، بِىما حهضٍ الخضُْٔ بلى 

الٓىاثم اإلاالُت اإلاطغح بها مً ؾٍغ اإلااؾؿت و هي جػُي  اإلاطاصْت نلى صخت و مطضاُْت و شغنُت

 نليها ؤٖثر زٓت لضي مؿخهملي هظه الٓىاثم.

: مغاْب الدؿُير جابو مباشغة لإلصاعة الهامت و ل٘ىه مؿخٓل حؼثُا ؤي مؿخٓل  مً خُث الاسخلاللُت (4

اث و الىقاثِ ألازغي بِىما اإلاضْٔ اإلاداؾبي الخاعجي َهى مؿخٓل اؾخ ٓالٛ ٗلُا نً بصاعة نً اإلاضًٍغ

 اإلااؾؿت و ٌهض اؾخٓالله شغؽ غغوعي لخهُِىه للُٓام بمهمت الخضُْٔ الخاعجي.

لت و أسلىب الػمل (5 ٓت مسخلُت نلى جلٚ التي ًدبهها مً خُث طٍس : ٌؿخهمل اإلاضْٔ ؤؾلىبا و ؾٍغ

اإلاضْٔ، خُث ؤن ألاٛو ٌهمل نلى جدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاؿؿغة للمهمت بإؾلىب ٌهخمض ؤؾاؾا نلى 

ازخباع و َدظ صخت الهملُاث التي جم الُٓام بها بشٙل صوعي )نلى ألاْل مغة واخضة في الؿىت(، 

دت نً وغهُت اإلااؾؿت و هى ٌؿخهمل في جلٚ  مً احل الخإٖض مً الٓىاثم اإلاالُت حهخبر ضٍغ

اإلآاعباث، الخدلُل و ٖظلٚ الجغص اإلااصي، و حهض ؾبُهت نمله نالحُت خُث ًٓضم جىضُاث لخصخُذ 

زؿاء التي اٖدشُها، بِىما ٌهمل اإلاغاْب بشٙل ؤْل حهمٓا هكغا النخباعه مىقِ في اإلااؾؿت و ٗىن ألا 

نمله بشٙل صاثم َهى ٌهمل ٖم٘مل للمداؾب في ؤهم الهملُاث التي ًٓىم بها و ٌهخمض بشٙل ٖبير 

مله حهض نلى اإلاهلىماث التي ًٓضمها له هظا ألازير و ًٓىم بُدطها بشٙل مؿخمغ ٖما ؤن ؾبُهت ن

اثُت خُث ٌهمل نلى جُاصي ألازؿاء و الخالنباث.  ْو

ٔ جسطُظ ؤخض  الخػُين (6 : ًخم حهُين اإلاغاْب مً ؾٍغ ؤلاصاعة الهلُا في اإلااؾؿت ، نً ؾٍغ

اإلاداؾبين مً طوي الخبرة لُخىلى نمل مغاْب الدؿُير و ًخىلى مجلي ؤلاصاعة حهُين اإلاضْٔ بترشُذ ؤخض 

 ٌهغع هظا الترشُذ نلى الجمهُت الهامت.اإلاداؾبين مً طوي الخبرة و 

 

 دوز وظُفت الخدكُم في جلُُم هظام مساكبت الدسُير.اإلاطلب السابؼ: 
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 الخػٍسف بمصلخت الخدكُم و مساكبت الدسُير:الفسع ألاول: 

هي زلُت جابهت للمضًغ الهام مباشغة هضَها هى مغاْبت و الخُُٓم باؾخهماٛ جٓىُاث و مهاًير الخضُْٔ  

لنماٛ مطالر اإلااؾؿت بهضٍ الدؿُير ألاخؿً و جىٓؿم بلى مطجختي الخضُْٔ و اإلاالُت، َالولى جٓىم بمغاْبت 

إلاداؾبُت و الخإٖض مً اخترام الٓىاهين و مطجخت اإلاداؾبت و اإلاالُت و الثابيُت جٓىم بمغاْبت ؾّغ اإلاهالجت ا

 ْىانض اإلاداؾبت اإلاخُٔ نليها.

 و جخمثل مهام هظه اإلاطجخت في : 

 .الؿهغ نلى خؿً جىكُم اإلااؾؿت و غمان ؾير وشاؽ وشاؾاتها 

 .ت جترحم ؾبُهت الهملُاث باإلااؾؿت ت و ؾىٍى غ شهٍغ  وغو جٓاٍع

 .ٍى نلى جٓضًم ؤنماٛ اإلااؾؿت باهخكام  الْى

  ٗل الٓغاعاث و ؤلاحغاءاث اإلاخسظة.مخابهت 

  غ اإلاضْٔ و ًمً٘ ان جػو ؤهم ؤبهاص وشاؽ ٔ جٍٓغ حمو اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بٙل وشاؽ و مغاْبتها َو

ٔ إلاجمىنت الىٓاؽ الخالُت:  هكام مغاْبت الدؿُير في مدل الضعاؾت َو

 .ت في اإلااؾؿت  الخدبو الُىمي إلاسخلِ الهملُاث الجاٍع

 مً صخت اإلاهلىماث اإلآضمت مً ْبل مسخلِ ؤلاصاعاث باإلااؾؿت. الخإٖض 

 .البدث نلى هٓاؽ الٓىة و غهِ الهملُاث 

 .اإلاؿانضة في اجساط الٓغاع بخٓضًم اإلاشاوعة الالػمت 

 . وغو الخؿـ ؤلاؾتراجُجُت 

 .مغاْبت نملُت الدؿُير 

 ىهج الدزاست و طبُػت اإلاخغيراث: الفسع الثاوي: اإلا

: اهؿالّ مً ؾبُهت الضعاؾت و ألاهضاٍ التي حؿعى لخدُٓٓها، و ؤهمها الخهٍغ نلى وقُُت مىهج الدزاست .ؤ 

الخضُْٔ في جُُٓم و جُهُل هكام مغاْبت الدؿُير في ماؾؿت اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة جم انخماص نلى مىهج 

خاثجها مً زالٛ وضُي بالضعحت ألاولى لخدلُل اإلاهلىماث التي لها نالْت باإلاىغىم و جطيُُها و ججخُظ ه

بزػانها لصواث البدث الهلمي اإلاهغوَت، مو جدغي اإلاىغىنُت و الطغامت الهلمُت ما ؤمً٘، هظه 

اإلاهلىماث جم حمهها مً مطاصع مسخلُت ل٘نها حمُها جغجبـ باإلاىغىم مباشغة ؤو يير مباشغة بًغع 

ت صُْٓت لهىاضغ ؤلاشٙالُت، مو مىهج صعاؾت الخالت ْطض  ت نلى الىضٛى بلى مهَغ بؾٓاؽ الضعاؾت الىكٍغ

واْو اإلااؾؿت مدل الضعاؾت و لخدلُل البُاهاث و اإلاهلىماث اإلادطل نليها و مً زم جدضًض الىخاثج 

 اإلاخىضل بليها.

 ُت الخضُْٔ الضازلي في جُُٓم هكام: ًخػمً مىغىم الضعاؾت و اإلاخمثل في صوع وقُطبُػت اإلاخغيراث .ب 

 ً ؤؾاؾين: مغاْبت الدؿُير في اإلااؾؿت مً مخًيًر

 غ خٛى وغهُت اإلااؾؿت اإلاخغير اإلاسخلل : ًخمثل في وقُُت الخضُْٔ و طلٚ إلاا جخػمىه مً جٓاٍع

 ًخؿلب جُُٓمها مهلىماث صُْٓت و ُٖاءة و مهاعة اإلاضْٓين بًغع خماًت ؤوضل اإلااؾؿت.
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 ٗاإلاغاحاإلاخغير الخابؼ هت و : ًخمثل في هكام مغاْبت الدؿُير خُث ًخؿلب جُُٓمه ؤصواث مؿخٓلت 

 الخضُْٔ و هكام اإلاغاْبت الضازلُت.

: بهض ازخُاعها إلاىهج الضعاؾت و حب نلُىا جدضًض ؤصواث البدث اإلاؿخهملت في  ألادواث اإلاسخخدمت .1

حمو اإلاهلىماث و البُاهاث و لهظا اعجإًىا ؤن ؤَػل ألاصواث للىضٛى بلى الىخاثج حٛى اإلاىغىم هي 

 ؤؾلىب اإلآابلت الصخطُت و اإلاالخكت .

، و ُت بًغع الخإٖض مً َغغُاث البدث : اؾخسضمىا في هظا البدث اإلاالخكت ٗىؾُلت زاه الخظتاإلا .2

حصخُظ وغو ماؾؿت مدل الضعاؾت و التي اْخطغث نلى اإلاالخكت وحىص بهؼ ؤصواث مغاْبت 

ٗافي في خؿا ت و لىخت الُٓاصة و هظا يير  ب وحهت الدؿُير و اإلاخمثلت في الخدلُل اإلاالي و اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

ٓت  هكغها لجخ٘م نلى ألاصاء في اإلااؾؿت ٖما ؤن ؾّغ بنضاصها و الاؾخهاهت بها و شٙلها مىافي للؿٍغ

ٗاصًمُت الهلمُت.  ألا

بت الدؿُير اْخطغها : مً احل الضعاؾت صوع وقُُت الخضُْٔ في جُُٓم هكام مغاْ الىخائج و اإلاىاكشت .3

 نلى صعاؾت و 

ت لخىغُذ ؤهمُت وقُُت هظه الىقُُت في جُُٓم ؤصاء الخدلُل  .4 اإلاالي و لىخت الُٓاصة و اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

ابُت اإلاىحىصة َيها.  الخضُْٔ مً زالٛ ألاصواث الْغ

ان مها، بط ؤن صخت مغاْبت ألاصاء جغج٘ؼ ؤؾاؾا نلى ضضّ  - ابت مخٙامالن و غغوٍع هما هىنان مً الْغ

مهام اإلاضْٔ اإلاداؾبي و اإلاالي باإلغاَت  مسخلِ اإلاهلىماث و اإلاغاْبت و الخإٖض مً هظا الطضّ ٌهخبر مً

ؤًػا ؤن مغاْبت الدؿُير تهخم بمغاْبت مالثمت اإلاىاػهاث و مٓاعهتها بالىخاثج،َهي بطن جٓىم بمٓاعهت و مىاػهت 

 الُدظ اإلاداؾبي اإلاالي مو الىخاثج التي خٓٓتها و طلٚ لخُُٓم ؤصائها.

غهما مها لػمان مهلىماث طاث ُٖاءة و حىصة في  - َهاجان الىقُُخان بطن ال بض مً جػاَغهما و جَى

ذ.  الاؾخهماٛ و عبذ الْى

بن خغص الخضُْٔ نلى ؾالمت البُاهاث الىاعصة في مسخلِ الىزاثٔ و الضَاجغ ًػمً ؾالمت مسغحاث و  -

لدؿُير بمغاْبتها بهض طلٚ ومً زم جدضًض بالخالي صْت الىخاثج نليها، هظه الىخاثج التي حهخم مغاْبت ا

 الاهدغاَاث بضْت و  جُُٓم حُض لألصاء.

 َةن نملُت الخضُْٔ حؿمذ بــ:

 .جدؿين حىصة اإلاهلىماث اإلاؿخسضمت في هكام اإلاداؾبي 

 .غمان اخترام ؤلاحغاءاث و الٓىاهين اإلاهمٛى بها في اإلااؾؿت 

 ابُت اإلاخىاحضة باإلا ابت.جُُٓم مضي َهالُت ألاصواث الْغ ابت مً ؤهىام الْغ  اؾؿت، َالخضُْٔ هى ْع
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 خاجمت الفصل : 

ٗان  مً زالٛ ُْامىا بةحغاءاث الضعاؾت الخؿبُُٓت في ماؾؿت مؿاخً ال٘بري للكهغة "مجمو مخُجي" و التي 

الهضٍ مً جؿبُٔ ما جم الخىضل له في الجاهب الىكغي و ازخباع مضي جؿابٓه مو الىاْو الهملي ، جبين مً 

هظه الضعاؾت الخؿبُُٓت ؤن لخضُْٔ ٌهخبر مً ؤهم آلالُاث باليؿبت للماؾؿت و التي حؿخهمل لػمان زالٛ 

وحىص هكام مغاْبت الدؿُير و َهالُت، و طلٚ بخُُٓمه و مضي ُٖاًخه، و اٖدشاٍ الاهدغاَاث و اجساط الٓغاعاث 

 الخصخُدُت لخضنُم هٓاؽ الٓىة و جصخُذ هٓاؽ الػهِ.
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جٓىم اإلااؾؿاث الاْخطاصًت بةنؿاء ؤهمُت ٖبيرة لخماًت ممخلٙاتها َهي حؿعى لجخُاف نليها زاضت مو ٖبر 

شهب ؤنمالها و بالخالي ًاصي طلٚ بلى غمان بٓاءها و اؾخمغاعها، و ختى ًٓىم اإلااؾؿت بمخابهت ٗل حجمها و ح

ؤوشؿتها و مهامها َهي ؤضبدذ جىلي ؤهمُت زاضت بالخضُْٔ، خُث حهخبر هظه ألازيرة وؾُلت حؿانض بصاعة 

ُاءة مً زال ٛ ال٘شِ نً مىاؾً اإلااؾؿت نلى جؿبُٔ ؾُاؾاتها و بحغاءاتها و بلىى ؤهضاَها َهالُت ٖو

الازخالٛ و جدضًض هٓاؽ الٓىة و جىبُه يضاعة اإلااؾؿت بها جىاحهه مً ؤزؿاع و ما ًخاح ؤمامها مً َغص لؿير 

 نملُاتها و ؾالمت الهملُاث اإلاداؾبُت و الىزاثٔ اإلاالُت.

هكام مغاْبت و ْض خاولىا مً زالٛ هظا اإلاىغىم الخهٍغ نلى وقُُت الخضُْٔ و نلى مؿاهمتها في جُُٓم 

الدؿُير و طلٚ نبر ؤلاحابت نً الدؿائالث التي جمثل بشٙالُت البدث و ؤلاحابت ننها ْمىا بخٓؿُم بدثىا يلى 

ىا َُه بلى وقُُت الخضُْٔ اإلاداؾبي  ين و َطل جؿبُٓي، خُث الُطل ألاٛو جؿْغ ، َطلين هكٍغ زالر َطٛى

ىا َُه بلى هكام مغاْبت الدؿُير  ؤما الُطل الثالث َسطظ للضعاؾت الخؿبُُٓت َٓض  اما الُطل الثاوي َخؿْغ

ؤعصها صنم مىغىنىا و الخهمٔ في بشٙالُت و ؤلاخاؾت بها مً حىاهبها اإلاسخلُت مً زالٛ صعاؾت خالت ازترها َيها 

 ماؾؿت اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة إلهجاػ هظا الجاهب.

 اخخباز الفسطُاث :

 َُما ًلي ؾِخم ازخباعها: لٓض ْامذ صعاؾدىا نلى زالر َغغُاث التي جخمثل

: جخمثل وقُُت الخضُْٔ صازل اإلااؾؿت في جدضًض اإلاساؾغ التي ًىاحهها اإلاؿاولين ؤزىاء  الفسطُت ألاولى

غ ًدخىي نلى الاهدغاَاث التي جىضل بليها اإلاضْٔ مو طٖغ  لت بليهم و وغهها في جٍٓغ جىُُظهم للمهام اإلاٗى

غ الىخاثج الُهلُت لؿير الهملُاث و الٓغاعاث الطاثبت  ألاؾباب لُهؿي في ألازير الاْتراخاث ٖما ًخػمً الخٍٓغ

غ لٙل مً اإلاضًغ الهام و اإلاضًغ اإلاالي و هظا ما ًثبذ صخت الُغغُت . و الخٍٓغ  اإلاخسظة و َع

: ًخم جُُٓم هكام مغاْبت الدؿُير صازل ماؾؿت مؿاخً ال٘بري للكهغة مً زالٛ ؤصواث  الفسطُت الثاهُت

ابُت مخمثلت ت بانخباعها مً ألاصواث التي حؿانض نلى ُْاصة  ْع في ٗل مً لىخت الُٓاصة و اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

ت للخد٘م في ؾير مؿاهمتها في جدؿين هكام  اإلااؾؿت هدى جدُٓٔ ؤهضاَها و جؼوٍضها باإلاهلىماث الػغوٍع

 مغاْبت الدؿُير في اإلااؾؿت و هظا ما ًثبذ صخت الُغغُت.

قُُت الخضُْٔ في جُُٓم هكام مغاْبت الدؿُير مً احل ببغاػ َهالُت و طلٚ مً زالٛ الُغغُت الثالثت: حؿاهم و 

الخإٖض مً صخت و ؾالمت اإلاهلىماث الىاعصة في السجالث و اٖدشاٍ هٓاؽ الٓىة و الػهِ و بنؿاء بهؼ 

:ٔ  الخلٛى مىاؾبت نً ؾٍغ

 صخُدُت.اٖدشاٍ الاهدغاَاث و جدضًض ؤؾبابها و اإلادؿببين َيها و ؤزظ بحغاءاث ج 

 .الىضٛى بلى مهلىماث و جدلُالث واْهُت نً ؾير الهمل مً ؤحل جغشُض الٓغاعاث و الؿُاؾاث الهامت 

 .جُُٓم ألاصاء و جدلُل الىخاثج و ؤؾباب و اجساط الٓغاعاث 

 .عبـ الخـ و البرامج باإلاداوع ؤلاؾتراجُجُت للماؾؿت 

 الثالزت جىضلىا إلاجمىنت مً الىخاثج مً  َبهض مهالجخىا و جدلُلىا إلاسخلِ حىاهب اإلاىغىم في َطىله

 مجمىنت مً الاْتراخاث.
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 هخائج الدزاست: 

  ابُت، خُث ٌهخبر ٗىؾُلت للخإٖض مً نضم وحىص غ ؤهكمت الْغ الخضُْٔ ٌهمل نلى جدؿين و جؿٍى

اهدغاَاث و ٖظا ٖشِ ألازؿاء و الًش في الضَاجغ اإلاداؾبُت و الهمل نلى جصخُدها و ٌؿانض نلى 

 اء.جُُٓم ألاص

  هضٍ الخضُْٔ ًخمثل في الخدٓٔ مً صخت و ضضّ البُاهاث اإلاداؾبُت و اإلاالُت و مضي جمثُلها

ؼ اإلاالي للماؾؿت.  للمٖغ

  هكام مغاْبت الدؿُير هى مؿغ صاثم للخهضًل ٌؿمذ بالخضزل ْبل زالٛ و بهض ألاصاء و ٌؿانض

 اإلاؿاولين نلى الخد٘م في ؤصائهم.

 مغاْبت الدؿُير حهضٍ بلى ججىُض الؿاْاث و الٓضعاث مً ؤحل الاؾخهماٛ الُهاٛ و اإلاالثم  هكام

 للمىاعص اإلاخاخت في اإلااؾؿت.

  ِهكام مغاْبت الدؿُير ٌؿمذ باإلاخابهت الضُْٓت إلهجاػاث اإلااؾؿت و مداولت الخيؿُٔ بين مسخل

 .ؤوشؿت ألاَغاص في اإلااؾؿت مً ؤحل الخؿبُٔ الجُض ؤلاؾتراجُجُت

  ،وقُُت الخضُْٔ و هكام اإلاغاْبت الدؿُير مُهىمان مترابؿان ال ًمً٘ جُؿير ؤخضهما بمهٛؼ نً آلازغ

ؼها اإلاالي.  و ًمثالن حجغ ألاؾاؽ باليؿبت للماؾؿت نىض جُُٓم مٖغ

 .الخضُْٔ ٌهمل نلى ازخباع مضي الالتزام بالؿُاؾاث و اللىاثذ و الٓىاهين اإلاىغىنت 

 ٍهٓاؽ الٓىة و هٓاؽ الػهِ. ًٓىم الخضُْٔ نلى اٖدشا 

 .ٌهمل الخضُْٔ نلى مىو و جٓلُل خضور ألازؿاء مً زالٛ جُُٓمه لىكام مغاْبت الدؿُير 

 .حؿاهم وقُُت الخضُْٔ في نملُت ضىو الٓغاع الاؾتراجُجي لضي اإلااؾؿت 

 ؼ ًٓىم هكام مغاْبت الدؿُير نلى مجمىنت مً ألاصواث التي جد٘م نلى ألاصاء ال٘لي للماؾؿت و اإلا ٖغ

 اإلاالي و التي حؿانض نلى جدُٓٔ ألاهضاٍ.

 

 الاكتراخاث: 

ت صوع وقُُت الخضُْٔ في جُُٓم هكام مغاْبت الدؿُير  بىاءا نلى هخاثج اإلاخىضل بليها مً زالٛ الضعاؾت و مهَغ

هٓضم حملت مً الاْتراخاث التي ًمً٘ الاؾخُاصة منها و مً  -مؿخًاهم –بماؾؿت اإلاؿاخً ال٘بري للكهغة 

 ؤهم هظه الاْتراخاث ما ًلي:

  ابُت شاملت حؿانض غغوعة انخماص اإلااؾؿت نلى اإلاداؾبت الخدلُلُت و الخدلُل اإلاالي بانخباعها ؤصواث ْع

 نلى اجساط الٓغاعاث.

 و بشٙل نملي و صُْٔ لألنماٛ اإلاغاص ال  ُٓام بها.صعاؾت اإلاشاَع

 .ت  اؾخهماٛ ؾّغ بخطاثُت و نملُت في بنضاص لىخت الُٓاصة و اإلاىاػهت الخٓضًٍغ
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  ٛغغوعة وغو ماشغاث حهخمض نليها اإلااؾؿت نىض الُٓام بةنضاص لىخت الُٓاصة ؤلانؿاء هكغة واْهُت خى

ابت نلى الهملُاث.  ألاصاء و مؿانضة نلى اجساط الٓغاعاث و الخيؿُٔ و الْغ

 آَاّ البدث:

 في زخام البدث هٓترح بهؼ اإلاىاغُو التي ًمً٘ مهالجتها مؿخٓبال إلٖماٛ البدث نلى ؾبُل اإلاثاٛ: و 

 .صوع وقُُت الخضُْٔ في جُُٓم ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿاث الاْخطاصًت 

 صوع اإلاضْٔ الضازلي في جغشُض ْغاعاث اإلااؾؿت. 

غ ؤصاء اإلااؾؿت -  الخضُْٔ الخاعجي و مؿاهمخه في جؿٍى
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 :اإلاساحؼ باللغت الػسبُت  

 الكخب:

    ًاإلاهاًير الضولُت الطاصعة ن ٔ ماؾؿت ،IIA زلِ نبض هللا الىاعصاث, صلُل الخضُْٔ الضازلي َو

 30-25ص  2014, نمان ،ألاعصن    1الىعاّ لليشغ و الخىػَو, الؿبهت

    ،ؤخمض خلمي حمهت، مضزل بلى الخضُْٔ الخضًث، الؿبهت الثاهُت ، صاع الطُاء لليشغ و الخىػَو

 2005نمان،

 نضون ، جٓىُاث مغاْبت الدؿُير الخدلُل اإلاالي لإلصاعة اإلاالُت، صاع اإلادمضًت الهامت،  هاضغ صاصي

 1999الجؼاثغ ،

  ، 1999حمهت ؤخمض خلمي، الخضُْٔ الخضًث لجخؿاباث، الؿبهت ألاولى، نمان ، صاع الطُاء ،

 .52ص

 ت ، صاع النهػت الهغبُت و اليشغ ، الٓاهغة، م  .13، ص1996طغ، صزيرث الػُٔ، اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

  ت مدمض َػل مؿهض و زالض عايب الخؿُب، صعاؾت مخهمٓت في جضُْٔ الخؿاباث، صاع ال٘ىىػ اإلاهَغ

 2009ولى، نمان ، ألاعصن، ؾىت الهلمُت لليشغ و الخىػَو، الؿبهت ألا 

    اعي ) ألاضٛى الهلمُت و الهملُت لخضُْٔ الخؿاباث ( ص -22زالض عايب زؿُب، زلُل مدمىص َع

23 

  َذ ؾالمت مدمىص و ؤزغون، نلم الخضُْٔ الخؿاباث، الؿبهت ألاولى، صاعة اإلاؿيرة نمان ألاعصن، عؤ

2011  

  الؿبهت الثاهُت، –جٓىُاث مغاْبت الدؿُير، الجؼء الثاوي –هاضغ صاصي نضون ، اإلاداؾبت الخدلُلُت

   1994صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، 

 إلاالي و الاثخماوي، صاع واثل لليشغ و الخىػَو، الؿؿبهت مدمض مؿغ، الاججاهاث الخضًثت في الخدلُل ا

  2006الثاهُت، نمان، ألاعصن،

  اإلاركساث :

   ،باصٌـ بً نِشت ، الخدلُل اإلاالي، مظٖغة مٓضمت ٖجؼء مً مخؿلباث لىُل شهاصة اإلااحِؿتر.

 1996جسطظ البىىٕ ، حامهت الجؼاثغ ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت،

 اإلاداؾبت الخدلُلُت في مغاْبت الدؿيرع مظٖغة مٓضمت ٖجؼء مً مخؿلباث  .بً نمغ هاشم، اؾخسهضام

هُل شهاصة اإلااؾتر في الهلىم اإلاالُت و اإلاداؾبت ، جسطظ جضُْٔ اإلاداؾبي، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت 

ت حامهت مؿخًاهم زغوبت و جُؿير و نلىم الخجا  2015ٍع

 لدؿُير و مؿانضة اجساط الٓغاع في اإلااؾؿت، عخمىن هالٕ، اإلاداؾبت الخدلُلُت، هكام اإلاهلىماث ا

 .28، ص2005-2004ؤؾغوخت صٖتروة، حامهت الجؼاثغ، 

   عػقي بؾمانُل، ضًير ؤخمض، واْو آَاّ الىكام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الطًيرة و اإلاخىؾؿت

  اإلاالي اإلالخٓي  في الجؼاثغ، نىىان اإلاضازلت مؿاولُت و صوع اإلاغاحهت في ؾُاّ جؿبُٔ الىكام اإلاداؾبي
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 صوع الخدلُل اإلاالي في بجساط الٓغاع مىذ الٓغوع البىُ٘ت ،ً صعاؾت خالت بىٚ الخىمُت  -عػقي وؿٍغ

 2016-2015مؿخًاهم  -مُض بً باصٌـمؿخًاهم حامهت نبض الخ -الىدلُت

   ت ؤصاة لطىو الٓغاع في اإلااؾؿت شٍغِ يُاؽ، َيروػ عحاٛ ، صعاؾت بهىىان اإلاىاػهت الخٓضًٍغ

 2010ْاإلات ، 1945ماي  08ت حامهت الاْخطاصً

  ضُٓي مؿهىص، هدى بؾاع مخٙامل للمغاحهت اإلاالُت في الجؼاثغ ؤؾغوخت صٖخىعة ْؿم نلىم اْخطاصًت

 2004الجؼاثغ،

   ،نُاصي مدمض ؤمين ، مؿاهمت اإلاغاحهت الضازلُت في جُُٓم هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي للماؾؿت

  2008ُير َغم بصاعة ألانماٛ، حامهت الجؼاثغ، مظٖغة ماحِؿتر، ْؿم نلىم الدؿ

  ابت صعاؾت خالت حهاوهُت الخبىب و الخػغ الجاَت -يىالي مدمض بشير، صوع اإلاغاحهت في جُهُل الْغ

بىعْلت مٓضمت لىُل شهاصة اإلااحِؿتر في نلىم الدؿُير َغم بصاعة ؤنماٛ ، ٗلُت الخّٓى و نلىم 

  اْخطاصًت حامهت الجؼاثغ 

 1998ضون، الخدلُل اإلاالي ، صاع البهث ، ْؿىؿُىت ،هاضغ صاصي ن  

   ٛهاحغ بىبطلت، صوع وقُُت الخضُْٔ في جُُٓم هكام مغاْبت الدؿُير، مظٖغة مٓضمت الؾخ٘ما.

مخؿلباث شهاصة اإلااؾتر في الهلىم الاْخطاصًت، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت و نلىم يير ميشىعة، حامهت 

  2014ْاضضي مغباح وعْلت، الجؼاثغ،

  ت و جإزيرها نلى ؤصاء مىاػهت الاؾدثماع في ماؾؿت ؾىهلًاػ، مظٖغة ماؾتر ي، اإلاىاػهت الخٓضًٍغ ولُض بٗغ

   2013-2012جسطظ حؿُير، حامهت ْاضضي مغباح وعْلت 

    ت الٓىىن ضة الغؾمُت لججمهىعٍت الجؼاثٍغ   ،  22اإلااصة  42الهضص 2010الطاصعة في حىان  1-10الجٍغ
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 اإلالخص: 

ٗان هدُجت الخؿىع الاْخطاصي و جىؾو  بن قهىع الخضُْٔ اإلاداؾبي و جؿىعه ختى وضل بلى ما هى نلُه الُىم 

اصة صعحت حهٓض ؤنمالها، مما ؤصي بلى اهُطاٛ اإلالُ٘ت نً ؤلاصاعة، و ُْام  اإلااؾؿاث و حشهب وقاثُها و ٍػ

ُل ؤلاصاعة نملُاث ماؾؿاتهم و مً هىا قهغث الخاحت لىحىص مغاْبت الدؿُير و الخضُْٔ  اإلاالٕ بخهُين ٖو

ت  بمسخلِ ؤهىانه، َمغاْبت الدؿُير هي الهملُت التي حؿمذ لىا بالخإٖض مً اؾخهماٛ اإلاىاعص اإلاالُت و البشٍغ

هُا و َهاٛ و ٖظلٚ جضإع الاهدغاَاث يير مؿمىح بها مً ؤحل جدُٓٔ ؤهضاٍ للماؾؿت اؾخهماال نٓال 

 اإلااؾؿت و طلٚ باؾخسضام مسخلِ الخٓىُاث و الىؾاثل ال٘مُت و الُُُ٘ت.

ؤما الخضُْٔ اإلاداؾبي َهى َدظ اهخٓاصي مسؿـ، ًٓىم به شخظ مدتٍر و مؿخٓل، للخإٖض مً صخت و 

ؾٍغ اإلااؾؿت و ٖظا الىكام اإلاداؾبي، ًضلي مً زالله اإلاضْٔ بغؤي  مطضاُْت اإلاهلىماث اإلاالُت اإلآضمت مً

غ.  َني مداًض و مىغىعي مضنم بإصلت و ْغاثً بزباث في الخٍٓغ

  الكلماث اإلافخاخُت :

 الخضُْٔ اإلاداؾبي، مغاْبت الدؿُير.

Résumé: 

          La vérification comptable et le développement de l’émergence de même atteint ce qu’elle est 

aujourd’hui est le résultat du développent économique et expansion des institution et de la 

complexité de ses fonctions et d’accroitre la complexité de ses travaux, ce qui a conduit a la 

séparation de la propriété de la direction, les propriétaires agent désigné pour gérer les opérations 

de leurs institutions et donc la nécessité d’une gestion de contrôle le processus de différents sont 

apparus types, la gestion est le processus de suivi qui nous permettra d’assurer . 

L’utilisation des ressources financières et humaines de l’institution largement utilisée de façon 

rationnelle et efficace, ainsi que les recours ne sont pas autorisés afin d’atteindre les objectifs de 

l’institution en utilisant diverses techniques et méthodes de qualitatives. 

         La vérification comptable est un examen critique du régime, effectué une personne 

indépendante et professionnelle, afin d’assurer la validité et la crédibilité fournie par 

l’établissement de l’information financière, ainsi que le système comptable, faire par une preuve 

neutre et objectif technique de l’avis de l’auditeur étayée par des preuves et de la preuve dans la 

rapport  

Mots –clés :Audit ,Contrôle de géstion 

  


