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 :قدمة م

جطىزاث مظخمسة مً ًىم آلخس حشمل غادة جىطؼ في أوشطتها وحػددها  حشهد املإطظاث إلاكخصادًت        

وهبر في حجمها ،لىنها جىاجه بامللابل الػدًد مً الليىد الداخليت والخازجيت حعجصها في غالب ألاخيان غً 

 املخابػت الجيدة ألداء املهام وألاوشطت غلى أهمل وجه 

كخصادًت وجصاًد الخددًاث الػامليت التي جىاجه مإطظاث ألاغماٌ ومؼ الخطىز الىبير الري غسفخه الخياة إلا      

اليىم واملخمثلت في املىافظت وهظم جىىىلىجيا املػلىماث وظهىز إلادازة بمفاهيمها وأطاليبها املخطىزة ،جتزاًد 

فمً أهم أهميت ودوز إلادازة واملدزاء في كيادة هره املإطظاث هدى جدليم أهدافها املسغىبت بىفاءة وفاغليت ،

وأغمم الخغيراث الخاصلت في إلادازة خالٌ الػلىد اللليلت املاطيت هى الترهيز غلى ألاداء في املإطظاث ومداولت 

 ئًجاد مىهجياث مىزىكت للياض هرا ألاداء .

وبظهىز الثىزة الصىاغيت ظهسث الخاجت ئلى جيىًٍ الشسواث الىبري الصىاغيت ،وئشداد إلاهخمام بأهظمت        

اطبت وجدكيم الخظاباث مػا باغخباز أن وشأث مهىت جدكيم الخظاباث وجطىزها ،خيث جبدأغمليت جدكيم املد

الخظاباث بػد أن جخم غمليت املداطبيت ،غملياتها وجىطػها ،وما جميزث به الشسواث باهفصاٌ امللىيت غً 

مهىيت لها مً الىفاءة ما ًمىنها  إلادازة وباملظإوليت املددودة للمظاهمين بسشث الخاجت ئلى إلاطخػاهت بادازة

مً فدص أغماٌ الشسواث وبث الطمأهيىت في هفىض املظاهمين ،وكد زوي أن جيىن هره ألاداة ممثلت في غدد 

مً املداطبين املدزبين واملإهلين غلميا وغمليا ،أطلم غليهم ئطم مدكلى الخظاباث وبالسغم مً الػالكت 

ث مً خيث أن وشأث جدكيم الخظاباث وجطىزه كد ئزجبط بيشأة الىطيدة بين املداطبت وجدكيم الخظابا

املداطبت وجطىزها ،ومً زم فان املفهىم الخدًث للخدكيم كد ئزجبط باملفهىم والخدًث للمداطبت ئال أن 

طبيػت ول منهما لها ما ًميزها خدماتها جخدم إلاكخصاد اللىمي في أي مجخمؼ مً املجخمػاث وغلى ذلً ًيبغي 

ول حغير وجطىز ،وأما الخدكيم املالي فهى دزاطت الىيان املالي ملإطظتما ،وجيىن الدزاطت مخػملت  جطىٍسها مؼ

س مالي مصدق ومػخمد ليصبذ فيما بػد جسجؼ أطاس ي   وشدًدة الخظاطيت والدكت، هدفها النهاتي صياغت جلٍس

 ًمىً أن ٌػٌى غليه مً جهاث مػيىت وأصخاب املصالح املخخلفت .

ظىىاث الاخيرة اهخماما متزاًدا بالخدكيم الداخلي مً كبل الشسواث واملإطظاث في الدٌو شهدث ال      

املخلدمت ،وكد جمثل هرا الاهخمام في هىاحي مخػددة ًأحي في ملدمتها جصاًد اهخمام الشسواث باوشاء ئدازاث 

ت التي جمىنها مً  جدليم الاهداف بالىفاءة مظخللت للخدكيم الداخلي ،مؼ الػمل غلى دغمها بالىفاءاث البشٍس

 والفػاليت املطلىبت .

ولػل اهم الاطباب التي أدث ئلى مثل هرا إلاهخمام هى فصل الادازة غً امللىيت وهبر حجم املإطظاث        

 وظهىز الشسواث مخػددة الجيظياث الدوليت التي جمخاش بخػدد مالىيها وحػليد غملياتها . لرلً و مً الىجباث

جبدو الخاجت ئلى مهمت الخدكيم خخميت ال غنى غنها في جصوٍد مخخلف ألاطساف فالخدكيم  ومً هرا املىظىز 

أصبذ ًدض ى باهخمام هبير ومتزاًد لدي ألاوطاط املاليت وإلاكخصادًت واللاهىهيت ،ملا له أزس غلى ئجخاذ 

ألداء ومظاهمخه اللسازاث مً كبل ألاطساف املخخلفت املظخخدمت ،وهرا مً خالٌ ئهدشاف ألخطاء وجلييمه ل

في جدظين وجطىٍسه باطخمساز ،فمهام الخدكيم املداطبي خاليا جخخلف غما واهذ غليه في الظابم خيث هجد أن 

دوز املدكم ال ًلخصس في ئبداء زأًه خٌى اللىاةم املاليت التي جم ئغدادها مً طسف ئدازة املإطظت فلط ،بل 
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للسازاث املىاطبت والصخيدت ،وهرا مً خالٌ الخدماث جخػدي ذلً ئلى جسشيد ئدازة املإطظت هدى ئجخاذ ا

 املخخلفت واملخىىغت التي ًمىدها للمإطظت التي ًخىلى جدكيم خظاباتها .

 ئشكالية البحث : 

 ما هو دور التدقيق املحاسبي في ثزشيد ألاداء املالي واملإسس ي ؟                 

 

 مً الاشياليت املطسوخت ًمىً ئكتراح مجمىغت مً الدظاؤالث الخاليت : :ئهطالكا التساؤالت الفزعية 

 _ ما هى الخدكيم املداطبي ،ما هي أهميخه وفيما جخمثل أهىاغه ؟

 _ ما هي فسوض ومبادب ومػاًير الخدكيم املداطبي ؟

 _ مً هى املدكم املداطبي ؟ أي جىمً خلىكه وواجباجه ؟

 م ؟_ ما هى ألاداء وما غالكخه بالخدكي

 فزضيات البحث :

 _ ًخمثل الخدكيم املداطبي في أهه فدص ئهخلادي للمإطظت؛1

 في الخدلم مً خظً ئطخخدام مىازدها؛ًخمثل _ئن الهدف مً جلييم ألاداء في املإطظت 2

س مدكم داخلي باغطاء مصالح جصخيدت -3 ملخخري اللساز وهرلً جصخيذ مظاز وأداء مإطظت  ٌظاهم جلٍس

 ميىاء مظخغاهم وهجاخها.

 أسباب ئختيار املوضوع :

 _غالكت املىطىع بالخخصص؛1

 كابليت املىطىع للبدث والدزاطت ؛ _2

 زساء املىخباث باملػازف الجدًدة ؛_ املظاهمت في جطىٍس البدىر الػمليت وأ3

ت في هرا املجاٌ هظسا لخدازخه ._ الظػف الري حػاهيه املإطظاث الجصا4  ةٍس

 أهمية الدراسة :

ًىظب البدث أهميخه مً خالٌ ئًظاح الدوز الري ًلػبه الخدكيم املداطبي في جدظين لألداء للمإطظت    

إلاكخصادًت وذلً في ظل بيئت جىافظيت شدًدة بين املإطظاث لخدليم أفظل أداء لها والري ًمىنها مً 

تها وجدلي  م أهدافها .طمان ئطخمساٍز

في الخػسف غلى الجاهب امليداوي لػمليت الخدكيم املداطبي مً خالٌ ئجساء دزاطت  هما جخمثل أهميخه

 باملإطظت ميىاء مظخغاهم وبالخالي ئجساء ملازهت بين الجاهب الىظسي وما مدي جطبيله في الىاكؼ الػملي 

 حدود الدراسة :

 مإطظت ميىاء مظخغاهم جم ئجساء الدزاطت امليداهيت غلى مظخىي الحدود املكانية: 

ل  22الدزاطت خالٌ الفترة املمخدة مً جم ئجساء  حدود الشمانية :  .2212ماي  25ئلى  2212أفٍس
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 أهداف الدراسة :

 إلاكخصادًت ._ئبساش مظمىن الخدكيم املداطبي ،مػاًيره ،ومبادةه .جدظين أدائها وطمان بلائها غلى الظاخت 

ت  _الخػسف غلى هيفيت الليام بػمليت الخدكيم املداطبي في مإطظت ميىاء مظخغاهم مً الىاخيت الىظٍس

 والخطبيليت ومدي جدظين أدئها .

 : البحث  منهج

الخدليلي في الجاهب الىظسي واملىهج املىهج الري جم ئجباغه مً أجل دزاطت هرا املىطىع هى املىهج الىصفي     

 اهب الخطبيلي لدزاطت الىخاةج وجدليلها.في الج

 هيكل البحث :  

 :ذ ااملرهسة زالر فصٌى والخاليشمل   

خظمً إلاطاز الىظسي للخدكيم املداطبي وألاداء في املإطظت وأهلظم بدوزه ئلى املبدث ألاٌو  الفصل ألاٌو : ٍو

ا ئلى أطع الخدكيم املداطبي فيان غبازة غً مدخل خٌى الخدكيم املداطبي ، أما املبدث الثاوي فخطسكى

 ،وجطسكىا في املبدث الثالث ئلى ماهيت الداء في املإطظت .

الفصل الثاوي : وجظمً دوز الخدكيم املداطبي في جسشيد وجلييم ألاداء وئهلظم بدوزه ئلى املبدث ألاٌو 

داطبي لخلييم ألاداء مإهالث مدكم الخظاباث لترشيد ألاداء ، أما املبدث الثاوي جظمً ئجساءاث الخدكيم امل

 ، وجمثل املبدث الثالث في دوز الخدكيم املداطبي في فػاليت ألاداء املالي للمإطظت .

الفصل الثالث : وان غبازة غً دزاطت ميداهيت للخدكيم املداطبي في مإطظت ميىاء مظخغاهم واهلظم ئلى 

الثاوي فلمىا بدزاطت الخدكيم  املبدث ألاٌو فيان غبازة غً جلدًم مإطظت ميىاء مظخغاهم أما املبدث

س مدكم الخظاباث وأزسه غلى أداء املإطظت .  املداطبي في املإطظت ، أما املبدث الثالث جمثل في جلٍس

 صعوبات الدراسة : 

ت فيما ًخص الخدكيم املداطبي مما أدي ئلى  إلاغخماد غلى مساجؼ للدٌو  - كلت املساجؼ الجصاةٍس

 الشليلت .

 فترة كصيرة مما وجدث صػىبت في الخصٌى غلى املػلىماث في وكذ مخأخس .مدة التربص واهذ في  -

ت الىزاةم في مإطظت جسبص . -  طٍس

 الخدفظ غلى املػلىماث مً كبل املظإولين وصػىبت الخصٌى غليها. -

 دراسات السابقة :

ادية _ الدراسة:بن ساسة منصورية ،دور التدقيق الداخلي في دعم وثفعيل القزار في املإسسة إلاقتص1

 .2012_2001،مذكزة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

الباخثت في هره الدزاطت أن الخدكيم الداخلي ًىدس ي أهميت بالغت في املإطظت ئليه  ذأهم ما جىصل  

مخخلف اللسازاث ،وذلً مً خالٌ  إلاكخصادًت باغخباز وطيلت وكاةيت وهظام مػلىماحي ٌظاهم في ئجخاذ

غملياث الخدكيم الداخلي التي ًلىم بها املدكم ،هما أظهسث دوز الخدكيم الداخلي وآزازها غلى طلىن 

 مظخخدمي املػلىماث في ئجخاذ كسازاتهم .



 مقدمة :
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_الدراسة :محي الدين بختة ،ثأثير التدقيق املحاسبي في ثزشيد القزارات داخل املإسسة إلاقتصادية 2

زة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة املاستر ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،مذك

2011_2012. 

جىصل االباخث ئلى الػالكت الػمليت بين الخدكيم الداخلي وغمليت ئجخاذ وجسشيد اللسازاث مً خالٌ دوز  

املدكم ،هما هدفذ الخدكيم املداطبي في جدليم أهداف املإطظت إلاكخصادًت والخدماث امللدمت مً طسف 

ٌ إلادازة الدظيير وإلاكخصاد هره الدزاطت ئلى جىطيذ مدي أهميت الخدكيم املداطبي وئزساء الػملي في مجا

 .هيل
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 ملدمت الفصل:

ٗان ؤمام اإلاالٕ ؤو الهمالء ، ؤو ا، ؿاث صوما ألن جٙىن في ؤَػل ضىعة حؿعى اإلااؾ         لؼباثً ....، وختى ؾىاء 

َيها ، ٖما تهخم بخدؿحن ؤصائها   الُىم تهخم بالخضُْٔ اإلاداؾبي الظي ٌهخبر ؤخضؤضبدذ اإلااؾؿت جخمً٘ مً طلٚ 

 وبالُُُ٘ت التي حؿخؿُو ؤن جخىأَ بها ؤمام مىاَؿيها .

، ختى حؿخؿُو ؤن جخمحز بإصاء حُض نليها ؤن جماعؽ ن ألاؾـ التي جبنى نليها اإلااؾؿتَاألٛو ٌهخبر مً بح       

اتها ؾِخم الخىكُمُت ، ولخهٍغ ؤٖثر نلى الخضُْٔ اإلاداؾبي ولخدضًض  مُهىم ألاصاء ،  الخضُْٔ في مسخلِ مؿخٍى

 .في هظا الُطل بلى زالر مباخث  الخؿّغ 

ٗان بهىىان اإلابدث ألا          ِ ابلماهُت الخضُْٔ اإلاداؾبي َؿخهغع ٛو : والظي  لخضُْٔ اإلاداؾبي ؤهىانه ى حهٍغ

 .هضاَهؤؤهمُخه و 

 .نباعة نً َغوع مباصثه ومهاًحره الثاوي : َهى نباعة نً ؤؾـ الخضُْٔ اإلاداؾبي والتي هيما اإلابدث ؤ            

لى مُهىم ألاصاء و ألاصاء اإلاالي وزؿىاث جُُٓم ألاصاء بًسظ اإلابدث الثالث َؿيخؿّغ َُه  ما َُماؤ           

 .ماؾس ي ومالي 
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 مدخل للخدكيم املحاصبي  املبحث ألاٌو : 

ابي ٌهخمض نلى وشاؽ الُدظ و الخضُْٔ          ًبضو  مً قاهغة اإلاهنى لٙلمت " الخضُْٔ" ؤنها جىؿىي نلى نمل ْع

، الظي ًخم مماعؾخه بىاؾؿت شخظ مهحن ؤو حهت مهُىت ، بًغع الحطٛى نلى اإلاهلىماث الالػمت للخدٓٔ مً 

 لحُاف نلى اإلاىاعص ، وبهجاػ ألاهضاٍ .باإلاباصت و ا الالتزامجىُُظ اإلاهام و 

 حعريف الخدكيم املحاصبي املطلب ألاٌو : 

اإلاُاهُم التي ًطضعها اإلاالُحن و اإلاىكماث و الجمهُاث اإلاهىُت إلاهىت الخضُْٔ ، وجإزغث حهضصث الخهاٍعِ و          

 و مً زالٛ هظا اإلاؿلب ؾِخم نغع مجمىنت مً الخهاٍعِ . الاْخطاصًتبًحر الكغوٍ  

التي  ًمً٘ حهٍغِ الخضُْٔ بإهه: " نلم ًخمثل في مجمىنت مً اإلاباصت و اإلاهاًحر و الٓىانض و ألاؾالُب  -1

عؤًه الُني اإلاداًض نً مضي جمثُل وجؿابٔ اإلاهلىماث  إلبضاءًمً٘ بىاؾؿتها شخظ ماهل ومؿخٓل 

للىاْو  بضعحت مهٓىلت في قل اإلاهاًحر اإلادضصة وجبلٌُ هظا الغؤي للمهخمحن  اْخطاصًتاإلاخهلٓت بىخضة 

 .1الٓغاعاث  الجساطإلاؿانضتهم في  الاْخطاصًتبشاون الىخضة 

ٖما ٌهٍغ الخضُْٔ بإهه:" نلم ًخمثل في مجمىنت اإلاباصت و اإلاهاًحر  و الٓىانض و ألاؾالُب التي ًمً٘  -2

 2ًت "صدظ ؤلاهخٓاصي لألهكمت و البُاهاث اإلاابىاؾؿتها الُٓام بهملُت الُ

حمو وجُُٓم ألاصلت نً اإلاهلىماث لخدضًض مضي الخىأَ مو اإلاهاًحر اإلآغعة :"هه إٌهٍغ الخضُْٔ ؤًػا ب  -3      

غ نً طلٚ   ؾلُا  جب  ،و الخٍٓغ  . 3"صاء الخضُْٔ بىاؾؿت شخظ ُٖإ و مؿخٓلؤٍو

ن الخضُْٔ ًمثل ؤلاحغاءاث التي ًدبهها شخظ مؿخٓل. ماهل ؤ :" للخضُْٔ فيخمثل الخهٍغِ الحضًث ً  -4         

ٔ ٖمُاث ؤو مبالٌ ( حهىص  مداًض لخجمُو وجُُٓم ألاصلت الثبىجُت خٛى مهلىماث مُٓمت )مهلىماث لى بنً ؾٍغ

لىماث اإلاهبحن هظه  ميشإة مهُىت وطلٚ لًغع الُٓام بإزظ الٓغاع اإلاىاؾب زٛى عؤًه في صعحت الهالْت اإلاىحىصة

لى ْغاع نهاجي خٛى هظه اإلاهلىماث بنها مً ْبل اإلااؾؿت وطلٚ للىضٛى جبابؾـ والٓىانض التي ًجب وألا 

  4.اإلآُمت

َدطا  نملُت َدظ اإلاؿدىضاث و الحؿاباث و السجالث الخاضت باإلايشإة: " ٖما نٍغ الخضُْٔ نلى اهه   -5     

ِ مً  غ ؤصُْٓا ختى بؿئن اإلاْى غ نلى الىخاثج زالٛ َترة ػمىُت ،اإلاالُتن الخٓاٍع ٗاهذ جٓاٍع غ نلى  ،ؾىاء  ؤو جٍٓغ

ؼ اإلاالي في نهاًت الُترة ؤو اإلا غ ؤٖغ زغ ًكهغ َُه ضىعة واضحت وخُٓٓت وصُْٓت للًغع الظي ؤنض مً احله ؤي جٍٓغ

غ   .5"هظا الخٍٓغ

ُ٘ت بدُث نجه إلخضي لجان حمهُت اإلاداؾبت ألا لخضُْٔ هى ٖما طٖغ ا -6    ذ الخضُْٔ نلى اهه نملُت مٍغ َغ

ٓت مىغىنُت  ،مىخكمت للحطٛى نلى الٓغاثً اإلاغجبؿت بالهىاضغ الضالت نلى ألاخضار الاْخطاصًت وجُُٓمها بؿٍغ

        .ى ألاؾغاٍ اإلاهىُتبلمهاًحر اإلاىغىنُت جم جىضُل طلٚ لًغع الخإٖض مً صعحت مؿاًغة هظه الهىاضغ لل

                                                             
دراصاث في الاججاهاث الحدًثت في امللراجعت مع جطبيلاث عمليت على معاًير املراجعت املصريت و الدوليت ، مىطىع اخمض البضًىي شحاجت الؿُض شحاجت  1

 14ص 2003 2002 ،مطغ ،الضاع الجامهُت،

عصن  ،مراجعت املعلىماث املاليت ،هىاٍ مدمض نباؽ الغماحي2 
ْ
 .17ص، 2009 1الؿبهت ،صاع الطُاء الا

جز ،حُمـ لىبإ ،" 3 ش ،الؿهىصًت ،بضون ؾىت املراجعت مدخل مخياملؤلُحن ؤٍع "،  جغحمت مدمض نبض الٓاصع الضٌؿؿي. مغاحهت اخمض خامض صحاج،صاع اإلاٍغ

 .21وشغ ،ص.

ٗافي،"  4  عصن ،ؽ املعرفت جدكيم الحضاباث في ظل البيئت الالىتروهيت واكخصادمطؿُى ًىؾِ 
ْ
 .17، ص2014. 1" ،م٘خبت اإلاجخمو الهغبي الا

 5
 .04،ص.  1993، ماؾـ الشباب ،مطغ،  مبادئ و أصط املراجعت علما وعمال "نبض الُخاح صحً ، "  
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ِ الؿابٓت ًمً٘ اؾخيخاج  ومً             و   ن الخضُْٔ نملُت مىخكمت حهخمض نلى مجمىنت مً اإلاباصتؤالخهاٍع

ألاؾـ و اإلاهاًحر ًخم مً زاللها حمو ألاصلت الٙاَُت واإلاالثمت خٛى مضي مطضاُْت ونضالت اإلاهلىماث اإلاالُت 

غ الى ألاؾغاٍ طوي ا ِ. لهالْت اإلاخهلٓت بىخضة اْخطاصًت وجٓضًم الىخاثج في شٙل جٍٓغ ٖما هالخل مً الخهاٍع

ؼث نلى زالر هٓاؽ ؤؾاؾُت وهيؤالؿابٓت   1:نها ٖع

ٓطض به َدظ البُاهاث و السجالث و الخإٖض مً صحت وؾالمت الهملُاث التي ًخم حسجُلها  الفحص : - ؤ ٍو

ي َدظ الُٓاؽ ال٘مي ؤو الىٓضي لألخضار الاْخطاصًت الخاضت بيشاؽ اإلااؾؿت 
َ
بها ا  .وجدلُلها وجبٍى

صاعي ٖإصاة لدؿُحر الؿلُم هخاثج ألاهكمت الُغنُت للىكام ؤلا : ًٓطض به الح٘م نلى مضي ضالخُت الخحليم  - ب

ؼ اإلاالي للىغهُت الحُُٓٓت للماؾؿت في َترة ػمىُت مهُىت   .لىاْو اإلااؾـ ونلى مضي جمثُل اإلاٖغ

غ ًٓضم : ًٓطض به بلىعة الُدظ الخلرير - ث ٗاهذ لى ألاؾغاٍ اإلابو الخدُٓٔ في شٙل جٍٓغ صازل هُىت ؾىاء 

غ هى الهملُت ألا  نؤاإلااؾؿت ؤو زاعحها ووؿخؿُو   .زحرة مً الخضُْٔ وزمغجه هٓٛى بإن الخٍٓغ
 

 : املفاهيم املرجبطت بخعريف الخدكيم  ( - 1)الشيل ركم
 
 
 
 
 
 

 
 

 صمج وجُُٓم ؤصلت ؤلازباث بشٙل مىغىعي                                                         

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 20، ص 2006، الضاع الجامهُت ، مطغ  الخدكيم بين الىظريت والخطبيمؤمحن الؿُض ؤخمض لؿُي ،  اإلاطضع :

                                                             
1
 Bomault l’germond .’’ Audit Et Financies ‘’.3 éme Edition . Paris. 1990.p.22. 

 الخدكيم

 يهضٍ الخإٖض مً وحىص صعحت جؿابٔ بحن:                           

 ويهضٍ جبلٌُ الىخاثج بلى

 مؿخسضمحن مهُىحن

اث و ؤخضار  جإُٖضاث زاضت بخطَغ

ْخطاصًتا  
 مهاًحر مٓغعة
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 : املحاصبي هىاع الخدكيمأاملطلب الثاوي : 

ت التي ًىكغ مً زاللها  م مخهضصة مً الخضُْٔ بازخالٍؤهىا ٕهىا لى نملُت الخضُْٔ وبحماال ًطىِ بالؼاٍو

 1:الى ما ًلي الخضُْٔ خؿب وحهاث الىكغ اإلاسخلُت

 :وال : مً حيث هطاق الخدكيمأ

 :  الخدكيم اليامل -1

ٗاَت الهملُاث مُُضة باهخكام وؤنها  ؤنهى َدظ حمُو الهملُاث اإلآُضة في الضَاجغ و السجالث للخإٖض مً 

ٗاَت السجالث وما جىػىه مً بُاهاث ؤو خؿاباث زالُت مً ألازؿاء والخالنب و الًش    صحُدت وبن 

 : الجسئي الخدكيم  -2

 .وهىا ًٓخطغ نمل اإلاضْٔ نلى بهؼ الهملُاث ٖإن ٌههض بلُه بخضُْٔ الىٓضًت َٓـ ؤو حغص اإلاساػن ....الخ

غ اإلاضْٔ بو  ،وِفي هظه الحالت ال ًمً٘ الخغوج بغؤي مداًض خٛى الٓىاثم اإلاالُت ٖٙل                    هما ًٓخطغ جٍٓغ

ىضح هؿاّ نملُت الخضُْٔ ن ًدطل اإلاضْٔ نلى نٓض ٖخابي ًؤمً مىاغُو ومً اإلاغيىب َُه هىا  نلى ما خضص له

لت  ضال جضُْٓه وبظلٚ ًدمي ؤلُه بر في الُٓام بخضُْٔ بىض لم ٌههض لُه بهماٛ ؤو الخٓطحبال ًيؿب  لُه ختىباإلاٗى

 هُؿه بىاؾؿت الهٓض مً ؤًت مؿاولُاث ٖهظه

 2: بلى: وهى ًىٓؿم  مً حيث مدي الفحص زاهيا : 

 : الخدكيم الخفصيلي -1

ُه ًٓىم اإلاضْٔ بُدظ حمُو  ٗان ؾاثضا في بضاًت نهض اإلاهىت َو  و الضَاجغ و  الُٓىص وهى الخضُْٔ الظي 

وؤنها صحُدت ٖما ؤنها زالُت مً ألازؿاء  ،ن حمُو الهملُاث مُٓضة باهخكامؤالسجالث و اإلاؿدىضاث للخإٖض مً 

نها ولً٘ ال ًىاؾب اإلايشأث ال٘بحرة أل،ولظلٚ ًىاؾب زظا الخضُْٔ اإلايشأث الطًحرة  ،و الًش ؤو الخالنب

اصة بؾخاصي  نباء الخضُْٔ َػال نً حهاعغه مو ناملي الىْذ و الخٙلُت الظي ًدغص اإلاضْٔ نلى ؤلى ٍػ

 .مغاناتها باؾخمغاع

 : الخدكيم الاخخياري  -2

خم هظا الخضُْٔ بهكام الْغوهى الخضُْٔ الظي ٌهخمض نلى اإلاضْٔ بصحت وؾالمت  جبام اإلاضْٔ ةابت الضازلُت ٍو

 : ؤخض هظه ألاؾالُب

 (.الخٓضًغ الصخص ي )الهُىاث ال٘مُت 

 ( نلم ؤلاخطاء ) الهُىاث ؤلاخطاثُت . 

الىؾـ   :جبام اإلاضْٔ ألخض هظه ألاؾالُب ٌهخمض نلى الخبرة بإلاام اإلاخضَٔ باإلاُاهُم ؤلاخطاثُت الهامت مثلبو      

ظا ؾّغ ازخُاع الهُىاث ؤلاخطاثُت ....الخ   .الحؿابي ، الدشدذ ،الخىػَو الؿبُعي ، ٖو

ولظلٚ ٌهخبر الخضُْٔ الازخُاعي هى ألاؾاؽ الؿاثض للهمل اإلاُضاوي وؤن الخضُْٔ الخُطُلي بمثل                  

 .الاؾخثىاء 

 

                                                             

 32،ص1999،صاع واثل لليشغ و الخىػَو ، نمان ،ألاعصن، علم جدكيم الحضاباث، الىاحيت الىظريتزالض ؤمحن نبض هللا ،1 

 12.ص  200502، صاع الطُاء لليشغ و الخىػَو ،نمان ، ألاعصن ، ؽ مدخل إلى الخدكيم الحدًثاخمض خلمي حمهت ، 2 
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 زالثا : مً حيث الخىكيذ : 

ىٓؿم بضوعه     :1بلىٍو

 :  الخدكيم النهائي -1

ُْاٛ الضَاجغ وجغضُض بمىاؾبا للميشأث الطًحرة و اإلاخىؾؿت الحجم ، طلٚ الن اإلاضْٔ ًبضؤ نمله ؤو وشاؾه بهض 

لى نضم خضور اعجبإ في بي حهضًل للبُاهاث بهض جضُْٓها ٖما اهه ًاصي ؤالحؿاباث ، وِفي هظا غمان لهضم خضور 

جسُُؼ  بلىلى اهه ًاصي بغاَت و مؿانضًه نلى اإلايشإة ، باإل            إلاضْٔ الهمل صازل اإلايشإة وطلٚ لهضم جغصص ا

   :-اخخماالث الؿهٛى مً حاهب الٓاثمحن بهملُت الخضُْٔ ولً٘ ًازظ نلى الخضُْٔ النهاجي الاخخماالث الخالُت

  جإزغ الىخاثج. 

  ْٔٗاث في م٘خب اإلاض  .خضور. اعجبا

   نضم ُْام اإلاضْٔ بالُدظ نلى اإلاؿخىي اإلاغيىب. 

  نضم اٖدشاٍ الًش و ألازؿاء ؤو الخالنب. 

وطلٚ الن اإلاضْٔ  ،ى ْطغ الُترة الؼمىُت الالػمت للُٓام بهملُت جضُْٔ الحؿاباثبلوجغحو زظه الاخخماالث             

ٓا لٓافي الُني اإلاداًض هاء نملُت الخضُْٔ وببضاء الغؤي ةنًلتزم ب ٗاث مىانُض مدضصة َو ت ؤو ما ،هىن الشغ وهكام الشٖغ

ٗاث واخضة ؤو مخٓاعبتب ش نهاًت الؿىت اإلاالُت للشغ ٗاهذ جىاٍع ظلٚ هدُجت غًـ الهمل في م٘خب اإلاضْٔ  ،طا   .ٖو

 : الخدكيم املضخمر  -1-1

ى بلوهى الخضُْٔ الظي َُه مضْٔ الحؿاباث بالترصص نلى اإلايشإة التي جٓىم بهمل ضخم مً الهملُاث خُث جدخاج 

ذ ؾىٍل وؿبُا لُدطها ذ الٙافي زالٛ اإلاضة مما ٌؿانض نلى الخىؾو في نملُت ؤٖما  ،ْو نها جىَغ للمضْٔ الْى

َػال نً طلٚ ؾغنت اٖدشاٍ ألازؿاء خُث ًؿلٔ الًش و الخالنب  وبالخالي الخٓلُل مً َغص اعجٙاب ،الخضُْٔ

ذ واخض ، باإل نلى هظا الىىم مً الخضُْٔ اإلا نلى  الٓػاء لىبجبانه ًاصي بلى ما جٓضم َةن بغاَت اوو و اإلاصحح في ْو

م مً الخضُْٔ اإلاؿخمغ  و ؤهمها جإزغ هخاثج الخدُٓٔ واعجٙاب الهمل بم٘خب اإلاضْٔ ،نُىب الخضُْٔ النهاجي ونلى الْغ

   :ن بهخاحه ْض ًبرػ بهؼ الهُىب ؤهمهاؤ ال ب

 .اعجبإ الهمل في اإلايشإة مدل الخضُْٔ  

 .وؿاهُت بحن اإلاضْٔ ومىقُي اإلايشإة جىؾُض الهالْت ؤلا  

مً٘                  مهالجت هظه الهُىب مً زالٛ ُْام اإلاضْٔ بةنضاص بغهامج للخضُْٔ نلى ؤؾاؽ مغاناة مىانُض  ٍو

ظلٚ اؾخسضام الغمىػ و الهالماث للهملُاث التي جم جضُْٓها بإعضضة الحؿاباث التي جم جضُْٔ  .الهمل ٖو

 : رابعا : مً حيث الهيئت التي جلىم بعملياث الخدكيم 

 الخدكيم الداخلي  : 

صاعة ؤو ْؿم بغها وسجالتها ومؿدىضاتها بىاؾؿت حهٍغِ الخضُْٔ الضازلي بإهه َدظ لهملُاث اإلايشإة وصَاجًمً٘ 

ابت الضازلُت ، َبهض وهي جمثل حؼءا م، مً صازل اإلايشإة  ابت مالُت ؤً هكام الْغ ٗان ْع مؿخمغ هضَه اٖدشاٍ ن 

                                                             
عصن ،ؽ املدخل الى الخدكيم الحدًثاخمض خلمي حمهت ،  1 

ْ
 .15،ص  2005، 2، صاع الطُاء لليشغ و الخىػَو ،نمان ، الا
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ضُْٔ الاؾدثماعي لخدؿحن ألاصاء َاإلاُهىم الشامل للخو  ضبذ ًٓىم نلى شمىلُت الخضُْٔ الىىعي ؤالخؿإ و الًش 

 إهه:الضازلي ًخػمً في مدخىاه ب

 .صاعة للُٓام بسضماتها ازلي مؿخٓل صازل اإلايشإة جيشإ ؤلا شاؽ صو -

ابُت حهغع جُُٓم الؿُاؾاث و الخؿـ و ؤلاحغاءاث اإلاغؾىمت ب -  .صاعة ْع

 1:في جدمل مؿاولُاتهم بخٓضًم الخضماث الخالُتصاعة ًٓىم الخضُْٔ الضازلي بمؿانضة ؤلا           

  ُٔٓابت الضازلُت للميشإة مً زالٛ الخسؿُـ و الخىكُم و ؤلاشغاٍ بًُت جد هالُت هكام الْغ جدضًض الُ٘اءة َو

 .ؤهضاٍ وياًاث اإلايشإة 

  صاعة صُْٓت ؤلا  الُت و الدشًُلُت اإلآضمت مًن جٙىن اإلاهلىماث اإلاؤهلىماث باالنخماص نليها خُث ًجب ْابلُت اإلا

 .ختى ًمً٘ لإلصاعة الانخماص نليها ي اجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت 

   ٔض نلى غغوعة البدث نلى الخؿاثغ الىاججت نً الحغاث ت   خماًت ألاضٛى وطلٚ ألن اإلاضْٔ الضازلي ًٖا و الؿْغ

 .ممخلٙاث اإلايشإة 

  هى مؿلىب منهم الالتزام بالؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث اإلاىغىنُت خؿب ما . 

  صاعة ننها نالم ؤلا ؤوشؿت التي جخػمً مساؾغ نالُت و جدضًض مىاؾً الخؿغ مً زالٛ جدضًض ألا. 

 ىُظ ألا ؤي خُث. ًجب نلى اإلاضْٔ الضازلي الشٚ اإلانه ط بت بالخضُْٔ بانخباع الشٚ اإلانهي نماٛ الخاضن ًسؿـ ٍو

 .م ْغاثً الخضُْٔ بمىغىنُت لِـ له اَتراع ألاماهت اإلاؿلٓت للجهاث الخاغهت للخضُْٔ ٖمل نلُه جُُٓ

   ًٖت اإلاضْٔ بؿّغ واخخماالث الًش لُٙىن ْاصًعا نلى جدضًض ؤما مىو و اٖدشاٍ الًش و الاخخُاٛ مً زالٛ مهَغ

 الاخخُاٛ .خضور الًش و 

 : الخدكيم الخارجي 

الغؤي اإلانهي هي وقُُت ًٓىم بسذ ؤشخاص ؤو ماؾؿاث مهىُت مؿخٓلت هضَها مغاحهت البُاهاث الخخامُت وببضاء  

لى الخدٓٔ اإلاىغىعي الحُاصي اإلاؿخٓل مً الُ٘اءة بخُث يهضٍ الخضُْٔ الخاعجي ؤًػا ،2:نً نضالت جلٚ البُاهاث

ذ  ت لهملُاث اإلايشإة ومؿابٓتها مو ألاهضاٍ اإلاىحىصة ، ويهضٍ الى جبلٌُ الجهاث اإلاهىُت في الْى الاْخطاصًت و ؤلاصاٍع

الخضُْٔ الخاعجي  ؤنوبطًُت مىؿُٓت مىغىنُت هاصَت بيخاثج الخضُْٔ ، وبطُت نامت ًمً٘ الٓٛى ،اإلاىاؾب 

 : ًخػمً الجىاهب و الىىاحي الخالُت

ىانض اإلاداؾبت   -  .غغوعة جُهم ؾبُهت ْو

ت التي ًمً٘ اؾخسضامها لخىُُظ نملُت الخضُْٔ   - ُّ  .الخهٍغ نلى ؤؾالُب و ؤصواث الخدٓٔ الغثِؿ

مؿخىي الهالْاث بحن الخضُْٔ الخاعجي و الخضُْٔ الضازلي في اإلايشإة لخدضًض مؿخىي الخهاون بُنهما  جدضًض  -

 .إلهجاػ نملُت الخضُْٔ 

  .نمله  ؤصاءالخمخو بالٓضعاث الصخطُت و الُ٘غ الؿلُم في مجاٛ   -

 

 

                                                             
 .33، ص 2006،1، صاع الطُاء لليشغ و الخىػَو ، نمان،ؽ الىارداث و الخدكيم الداخلي بين الىظريت وجطبيلهزلِ نبض هللا ، 1 

ت ، مطغ ،ؽ املراجعتأصىٌ نبض الُخاح مدمض ضمض ، 2   07،ص1900،1، اإلا٘خب الجامعي الحضًث ، الاؾ٘ىضٍع
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 :خامضا : مً حيث الالتزام

 :  إلالتزاميالخدكيم   -1

ٔ للٓاهىن الؿاثض  ٗاث ْاهىن الاؾدثماع و ْاهىن الػغاثب.وهى الخضُْٔ الظي جلتزم ِبه اإلايشإة َع  ) ْاهىن الشغ

خم حهُحن اإلاضْٔ مً زالٛ الجمهُت الهامت  ( وهي جٓضع ؤحهابه وِفي خالت حهضص اإلاضْٓحن َةنهم مؿاولحن ،ٍو

ت اإلاضْٔ ألا بالخػامً واؾخثىاء مً طلٚ ٌهحن ماؾؿت ا ٛ لشٖغ ن ًٙىن الخضُْٔ في هظه ؤومً الػغوعي ، و

ٗامل  .الحالت 

 :  الخدكيم غير إلالسامي )الاخخياري( -2

غحو ؤألاضل في الخضُْٔ  غ الُٓام ؤن ًٙىن ازخُاعي ٍو صحاب ؤصحاب اإلايشإة والى يحرهم مً ؤلى بمغ جٍٓغ

ٗاث ألاشخاص واإلايشإة الُ لى بغصًت ألهه في الثٓت و الاؾمئىان اإلاطالح وطلٚ َةن هظا الخضُْٔ ًىاؾب شغ

ظلٚ  ....الحؿاباث اإلاخهضصة مً اإلاضْٔ نىض جدضًض  ٗاء اإلاخػامىحن نىض الاهػمام ؤو الاهُطاٛ ،ٖو الشغ

ٚ اإلاىص ي في الحؿاباث  اؾمئىان  بلى غاَتعة باإل صاهه يحر مؿمىح له بالخضزل في ؤلا أل لالؾمئىان الشٍغ

غ اإلاالُت اإلاهخمضة مً اإلا غ اإلآضمت مً اإلايشإة بالخٓاٍع ضْٔ نىض ؾلب الٓغوع َػال نً ألاهل في ْبٛى الخٓاٍع

 .للػغاثب ونضم حهضًلها وانخماصها 
 

 :املطلب الثالث : أهميت الخدكيم املحاصبي و أهدافه

غ    حؿخمض مهىت الخضُْٔ ؤهمُتها مً زالٛ انخماص مؿخسضمي اإلاهلىماث اإلاداؾبُت ؤو اإلاؿخُُضًً منها نلى جٍٓغ

لما ٖبر حجم اإلااؾؿاث وػاص هضص مؿخسضمي اإلاهلىماث اإلاداؾبُت  اإلاضْٔ مً اخل اجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت ، ٗو

الٓغاعاث الاْخطاصًت ، وطلٚ  ٗلما ؤضبدذ مهمت مضْٔ الحؿاباث اٖثر ضهىبت هكغا الؾخسضام هظه البُاهاث في

 :مً زالٛ ألاهضاٍ التي ٌؿعى الى جدُٓٓها 

ٌ الفرع   :أهميت الخدكيم املحاصبي  : ألاو

غ مضْٔ  وه٘دس ي جضُْٔ الحؿاباث ؤهمُت ٖبحرة ، خُث هىإ الهضًض مً الجمهُاث التي حهخمض نليها نلى جٍٓغ

 1: ما ًلي الحؿاباث ومً بُنها

 :  املؤصضت إدارة -1

ابت و  بصاعةحهخمض  اإلااؾؿت نلى الٓىاثم اإلاالُت اإلاضْٓت مً ْبل هُئت َىُت مداًضة التي جسضم في الْغ

 .الخسؿُـ 

 : املالن و املضخخدمين  -2

ت الىغو اإلاالي للماؾؿت ومضي حهخمض هظه الؿاثُت نلى الٓىاثم اإلاضْٓت مً احل م  هٖغ

ؼها اإلاالي الجساط ْغاعاث جىحُه مضزغاتها مباهت  الجهت التي جػمً خماًت اؾدثماعاتهم وجدٓٔ لهم اٖبر  بلىمٖغ

  .هاثل ممً٘

 

                                                             
ٓاث ، عؤ1َ عصن ،ؽ علم جدكيم الحضاباث الىظري ذ ؾالمت مدمىص ، احمض ًىؾِ ٗلبىهت، نمغ مدمض ٍػ

ْ
 .27،ص 201101،صاع مؿحرة ،الا
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 :  الدائىين و املىردًً  -3

غ اإلاضْٔ مً اخل الخدٓٔ مً مضي ؾالمت وصحت الٓىاثم اإلاالُت وجدلُلها  ٌهخمض الضاثىىن و اإلاىعصون نلى جٍٓغ

اء بااللتزاماث ْبل اجساط ْغاع ؤلاجمان الخجاعي و الخىؾو َُه ،  ؼ اإلاالي للماؾؿت ومضي ْضعتها نلى الَى ت اإلاٖغ إلاهَغ

ٔ لٓىة اإلاٖغ  .ؼ اإلاالي وجُاوث وؿب الخطىماث التي جمىدها َو

 :  ألاخري  ألاكراضو  املؤصضاث البىىيت ومؤصضاث -4

مهُىا ؤو جمىٍل ماؾؿت ،خُث حهخمض  ْغغا إلااؾؿاث زاضت نىض ؾلب الهمل ٌهخبر الخضُْٔ مهما إلاثل هظه ا

غ مضْٔ الحؿاباث خٛى الٓىاث  .م اإلاالُت جلٚ اإلااؾؿاث في نملُت مىذ الٓغع مً نضمه نلى جٍٓغ

 :  املؤصضاث الحىىميت -5

ابت نلى   و اإلاخابهت  حهخمض اإلااؾؿاث الحٙىمُت نلى الٓىاثم اإلاالُت اإلاضْٓت لىغو الخؿـ و ؤلاشغاٍ و الْغ

 بلى باإلغاَتو ؤلاحغاءاث و الخىحيهاث   و الخهلُماث  اإلااؾؿاث الاْخطاصًت وجإُٖض الالتزاماها بالٓىاهحن و اللىاثذ 

 .ؤؾبابهاجدضًض الاهدغاَاث و 

 :  رجاٌ الاكخصاد  -6

حهخبر الٓىاثم اإلاالُت اإلاهخمضة مً ْبل مضْٓي الحؿاباث طاث ؤهمُت إلاا جخػمىه مً بُاهاث مداؾبُت في جدلُلها 

 .وجٓضًغ الضزل الىؾني وعؾم بغامج الخؿـ الاْخطاصًت

 :  هلاباث العمل  -7

 ألاحىع مً احل جدضًض الؿُاؾت الهامت  ؤلاصاعةحهخمض هٓاباث الهماٛ نلى الٓىاثم اإلاالُت اإلاضْٓت في مُاوغاها مو 

 .وجدُٓٔ مؼاًا الهمل 

  مصلحت الضرائب : -8

حهخمض هظه اإلاطلحت نلى البُاهاث اإلاداؾبُت التي جخػمنها الٓىاثم اإلاالُت اإلاضْٓت مً احل الحطٛى نلى ال٘شِ 

بي وجدطُل الػغ  بي في الىْذ اإلاىاؾب ومؿانضة هظه اإلاطلحت في جدضًض الىناء الػٍغ  .ٍبتالػٍغ

 :  أهميت الخدكيم في جخصيص املىارد  -9

هالُت مم٘ىت إلهخاج مسخلِ الؿلو و الخضماث إَُْٔ في جسطُظ اإلاىاعص اإلاخاخت بؾاهم الخض ػل ُٖاءة َو

...الؿلب نليها َاإلاىاعص الىاصعة ججىبها اإلااؾؿاث الٓاصعة نلى الاؾخسضام ألامثل لهظه اإلاىاعص مً خالٛ الانخماص نلى .

وجدٛى صون ة الٓىاثم اإلاالُت يحر اإلاضْٓت جسُي في ؾُاتها بؾغاَا وؾىء ُٖاء ؤنالٓىاثم اإلاالُت اإلاضْٓت ،خُث 

ٓت صحُدت  .جسطُظ اإلاىاعص الىاصعة بؿٍغ

  الخدكيم الاكخصاد الىطني : أهميت  -10

الؿابٓت الظٖغ ، ٖما ٌؿاهم في  لألؾغاٌٍهخبر الخضُْٔ طو ؤهمُت الاْخطاص الىؾني مً زالٛ جٓضًم الخضماث 

و الخالنب وجىحُه اؾدثماع اإلاضزغاث و  ؤلاؾغاٍجىمُت اإلاجخمو مً زالٛ خماًت الاؾدثماعاث و بقهاع خاالث 

هخبر ؤَػل نىن للضولت في ؾبُل اؾخًالٛ اإلاىاعص اإلاخاخت ، ٖما ٌؿ انض الخضُْٔ في النهػت الاْخطاصًت و اإلاالُت َو

اهُت  حر الَغ جدُٓٔ ؤهضاَها الىؾىُت وزاضت ما ًخهلٔ بدىمُت اْخطاصها وعَو مؿخىي مهِشت اإلاىاؾىحن وجَى

 الاْخطاصًت و الاحخمانُت لهم 
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مً٘ جىغُذ ؤهمُت نملُت جضُْٔ الحؿاباث وآزاعها نلى ؾلٕى مؿخسضمي اإلاهلىماث في اجساط الٓغاعاث           ٍو

   :1الاْخطاصًت مً زالٛ

  جسُُؼ مٓضاع الخإٖض لضي مؿخسضمي اإلاهلىماث اإلاخىاحضة بالٓىاثم اإلاالُت اإلاضْٓت مً زالٛ جؼوٍضهم

 .جىب مساؾغ اجساط الٓغاعاث باإلاهلىماث الٙاَُت ، وبالخالي ٌؿانض الخضُْٔ نلى ج

 غ اإلاضْٔ مً احل اجساط ْغاع مهحن  .الحطٛى نلى اإلاهلىماث طاث الُٓمت اإلاىحىصة بخٍٓغ

   مىاؾب ًاصي ِ  .ججىب الىخاثج يحر اإلاغيىب َيها  بلىٌؿاهم في صَو وبهث مْى

 11- املشروع إدارة : 

ابت و الخسؿُـ للمؿخٓبل لخدُٓٔ ؤهضاٍ  بصاعةحهخمض   اإلاشغوم نلى البُاهاث اإلاداؾبُت التي حؿخسضم في الْغ

اإلاشغوم بُ٘اءة نالُت ، والٓغاعاث اإلاخهٓلت بالخسؿُـ بهما حهخمض انخماص ؤؾاؾا نلى البُاهاث اإلاداؾبُت الصحُدت 

وصْت البُاهاث اإلاداؾبُت الا نً لغؾم الخؿـ و الؿُاؾاث بشٙل مد٘م وصُْٔ ، ولِـ هىإ مً غمان لصحت 

ٔ َدطها مً ْبل هُئت َىُت مداًضة  2ؾٍغ

   الفرع الثاوي : أهداف الخدكيم املحاصبي: 

        ٗاهذ الىكغة الخضُْٔ ْضًما اْخطغ نلى انها  بلىجؿىعث مهىت الخضُْٔ بخؿىع ممازل في ؤهضاَها ، خُث 

في بِئت ل ضحاال السجالث ، لً٘ بهض الخؿىع  وؾُلت الٖدشاٍ الهش و الخؿإ و الخالنب و التزوٍغ في الضَاجغ و 

غ الخجاعة الخاعحُت وؤزغ الهىإلات نلى اْخطاصًاث الضٛو ، حًحرث الىكغة  نماٛألا  الخضُْٔ خُث  بلىوجدٍغ

ماث اهم مً اٖدشاٍ الًش و الخؿإ و الخالنب و التزوٍغ مً احل ؤضبدذ جخؿلب مً اإلاضْٔ جٓضًم زض

ت التي جخىأَ مو بِئت  الحضًثت ، ونلُه ًمً٘ ؤهضاٍ الخضُْٔ بمجمىنخحن  نماٛألا جدُٓٔ ألاهضاٍ الهطٍغ

  :الخالي عثِؿِخحن هما الخٓلُضًت و الحضًثت نلى الىدى 

  : ألاهداف الخلليدًت - 1

 لخدٓٔ مً مضي صحت وصْت وضضّ البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت بالضَاجغ ومضي بمٙاهُت الانخماص نليها ا -

ؼ اإلاالي  ؤصلتببضاء عؤي مداًض باالنخماص نلى   -  بزباث ْىٍت خٛى مضي مؿابٓت الٓىاثم اإلاالُت للمٖغ

 جخىاحض بالضَاجغ و السجالث اإلاداؾبُت  ؤناٖدشاٍ ألازؿاء و الًش التي ًمً٘  -

 مً احل جٓلُل َغص اعجٙاب الًش و الخطام  وبحغاءاثوغو غىابـ  -

ت واجساط الٓغاعاث في الحاغغ و اإلاؿخٓبل  -  اإلاؿاهمت في عؾم الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

مؿانضة مطلحت - ماًت مؿخسضمي الٓىاثم اإلاالُت ومؿانضتهم في جغشُض الٓغاعاث اإلاخهلٓت باؾدثماعاتهم خ -

بت  .الػغاثب في جدضًض مبلٌ الػٍغ

 

 

                                                             
اص ، لاي مدمض الىصًان 1 عصن ،ؽ، م٘خبت اإلاجخمو ،جدكيم الحضاباث ؾامي مدمىص الْى

ْ
 26، ص 201001الهغبي ، الا

الضاع  .،  ""املراجعت الخارجيت : املفاهيم الاصاصيت والياث الخطبيم وفلا للمعاًير املخعارف و املعاًير الدوليتمدمض ؾمحر الهُان ، نبض الىهاب هطغ نلي  2 

 35-34 ص، ، ص2002الجامهُت ، مطغ 
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 :  ألاهداف الحدًثت  -2

 :وجخمثل في ما ًلي

التي خالذ صون الىضٛى  ألاؾبابىُُظها والخهٍغ نلى ها خٓٓه مً ؤهضاٍ وصعاؾت جمغاْبت الخؿـ ومخابهت  -

 .ألاهضاٍ اإلادضصة  بلى

ٗان مؿتهضَا منها  بلىنماٛ باليؿبت جُُٓم هخاثج ألا   -  .ما 

  احُت مم٘ىت في حمُو هىاحي اليشاؽمً زالٛ جدُٓٔ ؤْص ى ُٖاًت بهخ ؤلاؾغاٍالٓػاء نلى   -

اهُت  -  .اإلاجخمو  َغاصأل جدُٓٔ ؤْص ى ْضع مً الَغ

 نملُت الخضُْٔ نلى الهمُل ؤو اإلايشأث مدل الخضُْٔ  ؤزاع جسُُؼ زؿغ الخضُْٔ وطلٚ لطهىبت جٓضًغ  -

 : جخمثل َُما ًلي ؤزغي وهىإ ؤًػا ؤهضاٍ      

 الىحىص و الخدٓٔ  -

 اإلالُ٘ت و اإلاضًىهُت -

 .الخُُٓم و الخسطُظ -  

 الهغع و ؤلاَطاح   -

 .ابضاء الغؤي الُني - 
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 :املبحث الثاوي : أصط الخدكيم املحاصبي

جغج٘ؼ نملُت الخضُْٔ نلى حملت مً الُغوع ًخسظ منها ٖةؾاع هكغي ًمً٘ الغحىم الُه في مسخلِ              

الهملُاث وال جسلى بضوعها نً مباصت الخضُْٔ باإلغاَت الى مجمىنت اإلاهاًحر اإلاخهاٍع نليها التي جطضعها الهُئاث 

هظا اإلابدث بخٓضًم َغوع  هظه اإلاهىت ؾىٓىم فياإلاهىُت ، وجدكى بالٓبٛى الهلم ، التي جىه٘ـ نلى بحغاءاث الُٓام ب

 .، مباصثه ومهاًحره الخضُْٔ

 :ٌو : فروض الخدكيم املحاصبي املطلب ألا  

ت هٓؿت البضاًت ألي جُ٘حر مىكم بًُت الخىضل الى. هخاثج حؿاهم في وغو             ي مجاٛ إلاهَغ
َ
جخمثل الٓغوع في ا

ت التي جد٘م هظا اإلاجاٛ ، ت لحل مشاٗل الخضُْٔ والخىضل لىخاثج حؿانضها نلى بؾاع نام للىكٍغ  ومً زم َةنها غغوٍع

ت شاملت له ،    :وهي 1بًجاص هكٍغ

 : فرض إمياهيت فحص املعلىماحي اللىائم املاليت -1

في  ألههٌهني اهه ًجب ان ًٙىن هىإ بمٙاهُت لُدظ البُاهاث و اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاهضة مً ْبل الاصاعة                 

خالت نضم بمٙاهُت َدطها َةهه ال ًٙىن هىإ غغوعة لىحىص الخضُْٔ ، وختى ًخمً٘ اإلاضْٔ مً َدظ الٓىاثم 

 : اإلاالُت َةهه ًجب جىاَغ هظه الٓىاثم ) اإلاهلىماث (. مجمىنت مً اإلاهاًحر مثل

 : املالئمت  -

جٙىن اإلاهلىمت اإلاداؾبُت اإلاهضة و اإلآضمت للمضْٔ مالثمت إلاؿخسضميها وجُي باخخُاحاتهم واإلاغجبؿت بالُترة  ؤنًجب  

 اإلاالُت الخاضت بها

 :  البعد عً الخحّيز  -

 .ًخم بنضاص اإلاهلىماث والبُاهاث اإلاالُت صون جدحز ألي ؾٍغ  ؤن

 :  اللياش الىمي -

مُا ختى جٙىن مُُضة   .طاث الهالْت  لألؾغاٍان جٙىن اإلاهلىماث ْابلت للخهبحر ننها ْع

 : اللابليت للفحص -

ما جم الُٓام بالُدظ مً ْبل اٖثر مً  بطجٙىن اإلاهلىماث اإلاالُت ْابلت للُدظ وان ًخم الىضٛى لىُـ الىخاثج  ؤن 

 .شخظ 

 وجىد حعارض حخمي بين مصلحت إلادارة و املدكم. فرض عدم -2

ًخمدىع هظا الًغع في الهالْت الخباصلُت للمىاَو التي جيشإ بحن اإلاضْٔ و ؤلاصاعة و ٌؿخجىب هظا الًغع وحىص هىم 

 اصاجسمً الخٙامل و الخهاٍع بُنهما َاإلصاعة حؿخهمل البُاهاث التي ْام اإلاضْٔ بُدطها و مً زم الخطضًٔ نليها في 

ن حؿانضه نلى بىاء عؤي ؤصه بٙل اإلاهلىماث التي مً شإنها التي جؼو  ؤلاصاعةالٓغاعاث و عؾم الؿُاؾاث و باإلاثل نلى 

 ضاخب مداًض.

 

 

 

                                                             

 25،ص  2004الضاع الجامهُت ، مطغ ".  املراجعت"ً علي حضً شرفنبض الُخاح الصحً ، مدمض ؾمحر الطبان ، 1 
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 خلى اللىائم املاليت و أًت معلىماث جلدم للفحص مً أًت اخطاء جىاطىيت . -3

اإلاضْٔ ًم٘ىه الحُاف نلى هؼنت الشٚ  هكغا لهضم وحىص حهاعع خخمي بحن اإلاضْٔ ومهضي الٓىاثم اإلاالُت َةن

اإلاهىُت اإلاىحىصة لضًه و بالخالي َةن هظا الًغع ًثحر مؿاولُت اإلاضْٔ نً اٖدشاٍ ألازؿاء الىاضحت و الخالنباث 

حز نلى الًاًت اإلاهُىت اإلاؿلىبت نىض ُْامه بمهمخه.  1التي جم الخىاؾئ َيها و نلُه ًجب التٖر

 الداخليت ًبعد احخماٌ حدور ألاخطاء .وجىد هظام صليم للركابت  -4

ابت ا      لضازلُت ًبهض اخخماٛ خضور يهخم هظا الًغع باؾخسضام لُل )اخخماٛ( ؤي ؤن وحىص هكام ؾلُم للْغ

ابت الضازلُت اإلاخبهت ، زؿإ ،  و لً٘ ال ًبهض بمٙاهُت خضوزه، َاألزؿاء ال جؼاٛ مم٘ىت الحضور عيم ؾالمت ؤهكمت الْغ

 ع ًاٍض بمٙاهُت اؾخسضام الخضُْٔ الازخُاعي بضال مً الٙامل .ٖما ؤن هظا الُغ 

ابت الضازلُت في ؤي ماؾؿت ما    ًلي : و ٌشمل هكام الْغ

  ٓا ت َو ت مم٘ىت، وغمان جىُُظ الؿُاؾاث ؤلاصاٍع ت: هضَها جدُٓٔ ؤنلى ُٖاًت بهخاحُت وبصاٍع ابت بصاٍع ْع

 للخؿت ووؾاثلها.

  ا  ت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت بالضَاجغ وصعحت الانخماص نليها .صْ ازخباع ت اإلاداؾبُت : وهضَها بْع

  2، ؤو يش ؤو غُام ؤو ؾىء اؾخهماٛازخُاٛالػبـ الضازلي: وهضَه خماًت ؤضٛى اإلااؾؿت مً ؤي. 

 الخطبيم املىاصب للمبادئ املحاصبت:  -5

ٗاهذ الٓىاثم اإلاالُت ْض نغغذ ؾبٓا للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها،   ًخؿلب هظا الًغع غغوعة جبُان ما بطا 

 وهى ما ٌهني ؤن هظه ألازحرة جمثل مهُاعا جٓاؽ نلُه ضضّ ونضالت نغع هظه الٓىاثم .

 مدكم الحضاباث ًساٌو عمله همدكم: -6 

ٓا إلاا جملُت الاجُاُْت بمهاًحر ًٓىم هظا الًغع نلى ؤن اإلاضْٔ نلُه الخ  طٍغ في خضوص هؿاّ نمله ، وطلٚ َو

ىانض ؾلٕى اإلاهىت ونلى عؤؾها الاؾخًاللُت واإلاىغىنُت .  ْو

 صخلالليت املدكم:ا -7

هخمض نلى هىنحن مً اإلآىماث هما:     ًمثل هظا الًغع حجغ ألاؾاؽ في نملُت الضُْٔ، َو

 ُىه الهلمي و الخلٓي وزبرجت الهملُت .اإلآىماث الظاجُت: وهي التي جخهلٔ بصخط  ت اإلاضْٔ وجٍٙى

  ىانض هاث ، وما جطضعه الهُئاث اإلاهىُت مً ؤخٙام ْو اإلآىماث اإلاىغىنُت :وهي ما جخػمىه الدشَغ

غه بن صنذ الحاحت  لظلٚ. ُؿغ هظا الًغع خٔ اإلاضْٔ في ببضاء الغؤي اإلاهاعع في جٍٓغ  وغماهاث ٍو

 املطلب الثاوي : مبادئ الخدكيم:

ٗاهه وهي : ججضع   ؤلاشاعة بلى جىاٛو مباصت جضُْٔ الحؿاباث ًخؿلب جدضًض ؤع

ً الُدظ. -  ٖع

ً جٓغي . -  ٖع

غ . - ً جٍٓغ  ٖع

                                                             
 .27،ص2009، مظٖغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر ، حامهت الحاج  لخػغ، باجىت، املراجعت املحاصبيت في املؤصضت إلاكخصادًت"خىلي مدمض "  1
 .46، ص 2004، الضاع الجامهُت ، مطغ ،  " أصط العلميت و العمليت لعمليت املراجعت "مدمض مطؿُى ؾلُمان ،   2



  ٌ  إلاطار الىظري للخدكيم املحاصبي و ألاداء في املؤصضت                                    الفصل ألاو

 

 
18 

 1وبىاءا نلى طلٚ َةن مباصت جضُْٔ الحؿاباث ًمً٘ جٓؿُمها بلى مجمىنخحن هما : -

 املبادئ املرجبطت برهً الفحص :  -1

  هني هظا اإلابضؤ ابي : َو ٓت ؤخضار اإلااؾؿت ؤزاعها  مبضؤ جٙامل ؤلاصعإ الْغ ت الخامت بؿٍغ اإلاهَغ

الُهلُت اإلادخملت  نلى ُٖان اإلااؾؿت ونالْتها باألؾغاٍ ألازغي مً حهت ، و الىْىٍ نلى 

 اخخُاحاث  ألاؾغاٍ اإلاسخلُت للمهلىماث اإلاداؾبُت نً هظه ألازاع مً حهت ؤزغي .

 الُدظ حمُو ؤهضاٍ اإلااؾؿت  مبضؤ الشمىلُت في مضي الُدظ ؤلازخُاعي : ٌهني ؤن ٌشمل مضي

غ اإلاالُت اإلاهضة  بىاؾؿت اإلااؾؿت مو مغاناة ألاهمُت  الغثِؿُت و الُغنُت ٖظلٚ حمُو الخٓاٍع

غ .  اليؿبُت لهظه ألاهضاٍ وجلٚ الخٓاٍع

  ًشحر هظا اإلابضؤ بلى غغوعة  ؤلاْالٛ بلى ؤْص ى خض ممً٘ م مبضؤ اإلاىغىنُت في الُدظ : َو

ؤزىاء الُدظ باؾدىاص بلى الهضص الٙافي مً ؤصلت ؤلازباث التي جاٍض  عؤي  زالخٓضًغ الصخص ي ؤو الخمُح

اإلاضْٔ وجضنمه وزطىضا بججاه الهىاضغ و اإلاُغصاث التي حهبر طاث ؤهمُت ٖبحرة وؿبُا ،  وجلٚ التي 

 ًٙىن بخخماٛ خضور الخؿإ َيها ؤٖبر مً يحرها .

  شحر هظا اإلابضؤ بلى وحىب َدظ مضي الُ٘اًت ؤلاوؿاهُت في مبضؤ َدظ مبضؤ الُ٘اًت ؤلاوؿاهُت : َو

اإلااؾؿت بجاهب َدظ الُ٘اًت ؤلاهخاحُت إلاا لها مً ؤهمُت في جٙىًٍ الغؤي الصحُذ لضي اإلاضْٔ 

ٗي لها وهى حهبحر نً ما جدخىٍه  نً ؤخضار اإلااؾؿت وهظه الُ٘اًت هي ماشغ اإلاىار  الؿلى

تاإلااؾؿت مً هكلم للُٓاصة و الؿلؿت و الحىاَؼ و ؤلاجطا  .ٛ و اإلاشاٖع

 املبادئ املرجبطت برهً الخلرير :  -2

 : ٛمبضؤ ُٖاًت ؤلاجطا 

غ مضْٔ الحؿاباث ؤصاة لىٓل ؤزغ الهملُاث  غ ؤو جٓاٍع شحر هظا اإلابضؤ بلى مغاناة ؤن ًٙىن جٍٓغ َو

ؤلاْخطاصًت للماؾؿت لجمُو اإلاؿخسضمحن لها بطىعة خُُٓٓت جبهث نلى الثٓت بشٙل ًدٓٔ 

غ .ألاهضاٍ  اإلاغحىة مً ب  نضاص هظه الخٓاٍع

 : مبدأ إلافصاح 

شحر هظا اإلابضؤ بلى مغاناة ؤن ًُصح  اإلاضْٔ نً ٗل ما مً شإهه جىغُذ مضي جىُُظ ألاهضاٍ   َو

بقهاع اإلاهلىماث التي جازغ و حغاءاث اإلاداؾبُت و الخًحر َيها للماؾؿت ، ومضي الخؿبُٔ للمباصت و ؤلا 

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

 الضَاجغو السجالث.

  : مبدأ إلاهصاف 

غ اإلاالُت مىطُت لجمُو   ظا الخٓاٍع غ اإلاضْٔ، ٖو شحر هظا اإلابضؤ بلى مغاناة ألن جٙىن مدخىٍاث جٍٓغ َو

 اإلاهخمحن باإلااؾؿت ؾىاء صازلُت ؤو زاعحُت . اإلاغجبؿحن  و 

 

                                                             
، حامهت بىب٘غ بلٓاًض،  جلمؿان ،  الضٖخىع ، مظٖغة لىُل شهاصة  جدكيم محاصبي في املؤصضاث العمىميتٌهٓىب واص الشُش مدمض ، ولض ؤخمض ًىعي ،   1

 .54،ص 2014
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  : مبدأ الضببيت 

غ جُؿحرا واضحا لٙل جطٍغ يحر ناصي ًىاحه به اإلاضْٔ  ٌشحر هظا اإلابضؤ بلى مغاناة ؤن ٌشمل الخٍٓغ

 1، وؤن جبنى جدُكاجه ومٓترخاجه نلى ؤؾباب خُُٓٓت ومىغىنُت .

ض ؤٖض الاججاه الضولي للمداؾبحن في اإلاهُاع  م هظا ْو نلى ؤن اإلاباصت الهامت للخضُْٔ التي ًجب ؤن ًلتزم  200الضولي ْع

 بها اإلاضْٔ هي : 

 . ؤلاؾخٓاللُت 

 .ال٘غامت 

 . اإلاىغىنُت 

 . الُ٘اءة اإلاهىُت و الهىاًت اإلاؿلىبت 

  ت  الؿٍغ

 الؿلٕى اإلانهي 

 . اإلاهاًحر الُىُت 

 املطلب الثالث: معاًير الخدكيم املحاصبي  :

حهٍغِ مهاًحر الخضُْٔ بإنها : اإلآاًِـ التي ٌؿخؿُو اإلاضْٔ في غىئها ؤن ًُٓم الهمل الظي ْام به، وؤن 

ٗان ْض بالىاحباث التي بلتزم بها ٖهػى ًيؿب بلى مهىت اإلاداؾب و الخضُْٔ .  ٌهتٍر نلى ما بطا 

ض ْام اإلاههض  ونلُه َةن الخضُْٔ مهىت خغة جد٘مها مهاًحر ال ًجىػ مسالُتها مً ؾٍغ اإلاضْٔ ، هظا ْو

ٙي للمداؾب ْاهىهحن   12: زم جٓؿُمها بلى زالر مجمىناث وهيبةنضاص نشغة مهاًحر للخضُْٔ  (AICPA)ألامٍغ

 اإلاهاًحر الهامت ) الصخطُت (  -

 مهاًحر الهمل اإلاُضاوي . -

غ . -  مهاًحر بنضاص الخٍٓغ

 أوال : املعاًير العامت ) الشخصيت ( :

جىضِ هظه اإلاهاًحر بإنها شخطُت ٗىنها  جخهلٔ بالطُاث الصخطُت إلاضْٔ الحؿاباث الخاعجي وجخٙىن مً زالر 

 نىاضغ :

: جىظ هظه اإلاهاًحر نلى ؤن الخضُْٔ ًجب ؤن ًخم بىاؾؿت شخظ  معاًير الخأهيل العلمي و الىفاءة املهىيت -1

ت الهلمُت و الُ٘اءة اإلاهىُت التي جاهله إلضضا ع ألاخٙام نً الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿاث الخاغهت لضًه اإلاهَغ

لهملُت الخضُْٔ ، ونلى هظا ألاؾاؽ  نلى  اإلاضْٔ ؤن ٌؿخمغ في مىاضلت الخهلُم و الخضٍعب ؾىاٛ مماعؾخه 

ت في مجاالث  كل مؿخهضا إلٖدؿاب اإلاهَغ للمهىت ، وؤن ًكل ملما بالخؿىعاث الحضًثت في جلٚ اإلاجاالث ، ٍو

 حضًضة.

 

                                                             
 .31ٌهٓىب ولض الشُش مدمض ولض ؤخمض بىعة ، مغحو ؾابٔ ، ص  1
2
 .25،ص1999، 1، صاع الىعاّ لليشغ ، نمان ،ؽ أصاصياث الخدكيم في ظل املعاًير ألامريىيت و الدوليت "خؿحن الٓاض ي ، خؿحن صخضوح،"  
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 :  صخلالٌمعاًير إلا  -2

ٌهني هظا اإلاهُاع ؤن ًداَل اإلاضْٔ نلى بؾخٓاللُخه في حمُو ألامىع اإلاخهلٓت بالخضُْٔ ولٓض ؤمً٘ جدضًض 

 1زالر ؤبهاص إلؾخٓالله  هي :

 . ُْٔبؾخٓاللُت في بنضاص بغهامج الخض 

 .ؤلاؾخٓاللُت في مجاٛ الُدظ 

 . غ  ؤلاؾخٓاللُت في مجاٛ بنضاص الخٍٓغ

 بن خاالث التي جاصي بلى ؤلاغغاع بغؤي اإلاضْٔ هي : 

 . وحىص مطلحت مالُت مباشغة في اإلااؾؿت 

 . ت  مً الضعحت الثالثت بإي َغص ًدخل مىطبا هاما في اإلااؾؿت  نالْت ؤؾٍغ

اإلاضْٔ في ٗل خالت َةهه ًجب نلُه ؤن ًماعؽ  خُث ؤهه مً الطهب وغو ْىانض مدضص لخدضًض مضي بؾخٓالٛ

 ْضعا ٖبحرا مً ألاماهت و الػمحر  في حمُو اإلاجاالث .

 :  معاًير العىاًت املهىيت  -3

ًجب نلى اإلاضْٔ ؤن ًلتزم باإلاهاًحر الُىُت وألازالُْت للمهىت وؤن ٌؿهغ نلى جدؿحن زضماجه ، وؤن ًٓىم 

الهىاًت اإلاهىُت ؤن يهخم اإلاضْٔ بخدُٓٔ ؤَػل مطلحت  بمؿاولُاجه اإلاهىُت نلى ؤخؿً وحه ، وجخؿلب

ب و الخؿىٍغ  مم٘ىت إلاً ًٓضم بليهم زضماجه ، ولٙي ًبٓى مداَكا نلى الُ٘اءة نلُه ؤن ًلتزم بٓىانض الخضٍع

 اإلانهي ؾىاٛ مماعؾخه إلاهىخه.

ا ًٓىمبه ، و بن لم ًً٘ جخؿلب الهىاًت اإلاهىُت ؤًػا ؤن ًخُهم اإلاضْٔ حُضا ؾبُهت الهمل الظي ًٓىم به ، وإلااط

مخإٖضا مً ؤي حؼء مً هظا الهمل نلُه باإلؾدشاعة ، ٖما جٓخط ي الهىاًت اإلاهىُت ؤن ًٓضم اإلاضْٔ زضماجه 

 بضون ؤزؿاء وبضْت و بهخمام.

 زاهيا : معاًير العمل امليداوي : 

ملُت الُدظ مثل : حمو ألاصلت حهخبر  مهاًحر الهمل اإلاُضاوي بمثابت ؤلاعشاصاث الالػمت لُٓام اإلاضْٔ بةحغاءاث ن

 و الٓغاثً وجخمثل في زالر مهاًحر وهي :

 :  معيار إلاشراف و الخخطيط -1

خمثل ً خؿلب هظا اإلاهُاع ؤن ًٓىم مضْٔ الحؿاباث بهملُت الخسؿُـ إلاا ؾٍى ًٓىم به نىض البضء في نمله ، ٍو

ل بليهم مً ؤنماٛ نليهمالخسؿُـ اإلاالثم بخسطُظ  الهضص اإلاىاؾب مً اإلاؿانضًً و ؤلاشغاٍ  ، ومخابهت ما ًٗى

ذ مب٘غ ْبل نهاًت الؿىت اإلاالُت  وللُٓام بهملُت الخسؿُـ و ؤلاؾخُاصة منها بُػل حهُحن مضْٔ الحؿاباث في ْو

للهمُل ، خُث ؤهه ٌؿانض في ؤن جٙىن الُ٘اءة ؤَػل لضي اإلاضْٔ، ونملُت الخسؿُـ التي ًجب ؤن ًٓىم بها 

ظلٚ الخدٓٔ مً ؤضٛى اإلاضْٔ ًمً٘ ؤن حشمل جس ابت الضازلُت ، ٖو ؿُـ ومخابهت نملُت جُُٓم هكام الْغ

ظلٚ ْاثمت هدُجت ؤنماٛ اإلااؾؿت.  وزطىم اإلااؾؿت و الُدظ اإلاؿدىضي ٖو

 1هالخل ؤن مهُاع ؤلاشغاٍ و الخسؿُـ ْض اػصاصث ؤهمُخه في الىْذ الحاغغ لهضة ؤؾباب منها : 

                                                             
 .11، ص 2004"، مظٖغة هُل شهاصة اإلااحؿخحر ، حامهت الجؼاثغ ،  " دور املراجعت في جفعيل الركابت داخل املؤصضتيىالي مدمض بشحر ،  1
 .42،ص 2006،صاع اإلاؿحرة لليشغ و الخىػَو ، الؿبهت ألاولى ، ألاعصن ،  " جدكيم الحضاباث املعاصر"يؿان َالح اإلاؿاعهت ،   1
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 ابت الضازلُت نىض ُْامه بهمله .ؤن اإلاضْٔ ٌهخمض بضعحت ؤٖبر في الىْذ ا  لحالي نلى هكام الْغ

 . ؤلانخماص اإلاتزاًض نلى بؾخسضام ؾّغ اإلاهاًىت ؤلاخطاثُت 

 . ٗاهذ نلُه في الؿابٔ مثل بؾخسضام الخضُْٔ اإلاؿخمغ  حًحر ؤؾالُب ومُاهُم الخضُْٔ نما 

 .ُْٔالخًحر في هكم حشًُل  البُاهاث اإلاؿخسضمت في اإلايشإث مدل الخض 

 :   يم هظام الركابت الداخليتجلي   -2

ابت  الضازلُت اإلاؿخسضم في ماؾؿت الهمُل ،   ًدث هظا اإلاهُاع نلى ؤن ًجغي اإلاضْٔ صعاؾت وجُُٓم لىكام الْغ

ابت الضازلُت ألاؾاؽ الظي ًدضص  مضي الازخباعاث التي ؾىٍ ًؿبٓا اإلاضْٔ ألن ْىة ؤو  خُث ٌهخبر هكام الْغ

ظلٚ   مضي  الُدظ اإلاؿلىب لخلٚ  ألاصلت غهِ هظا الىكام ًازغ نلى حجم  وؾبُهت ؤصلت ؤلازباث ، ٖو

 باإلغاَت بلى ؤهه ًازغ نلى جدضًض الىْذ اإلاالثم للُٓام بالخضُْٔ .

 هجض ؤن هظا اإلاهُاع ًاصي بلى جدُٓٔ يغغحن هما :

   ؤلانخماص نلى الىكام هُؿه ، خُث ؤن اإلاضْٔ ال ٌؿخؿُو بناصة بوشاء سجالث مداؾبُت لدسجُل

ؤهه نىض وحىص هكام للماؾؿت ، ؤما في خالت غهِ هظا الىكام َةهه حمُو الهملُاث التي جمذ ، خُث 

 ًخؿلب بظٛ حهض ٖبحر مً اإلاضْٔ عبما ال ٌهىع هظا الػهِ .

  ابت الضازلُت ًدضص مضي ؤلازخباعاث التي ؾُٓىم بها مضْٔ الحؿاباث ختى ًطل بلى بن صعاؾت هكام الْغ

 الٓىانت الٙاَُت بمضي نضالت ْىاثم اإلاالُت .

ابت  الضازلُت الظي ًٓىم به اإلاضْٔ في زالر زؿىاث :ًمغ جُٓ  ُم هكام الْغ

ٔ  اإلاخابهت و ؤلاؾالم و ؤلاؾخٓطاء. الخطىة ألاولى ابت نً ؾٍغ  : ؤلاإلاام بالىكام اإلاىغىم للْغ

: جدضًض صْت ومالثمت ؤلاحغاءاث اإلاىغىنُت باإلآاعهت بالىمىطج  ألامثل  لخلٚ ؤلاحغاءاث مو ؤزظ  الخطىة الثاهيت

 الكغوٍ الىاْهُت بهحن ؤلانخباع .

ا ول٘ىه  الخطىة الثالثت : جدضًض الُُُ٘ت  التي ٌهمل بها الىكام، خُث ؤهه مً اإلامً٘ ؤن ًٙىن الىكام حؿلُم هكٍغ

 يحر  مؿبٔ بؿبب نضم ؤلاإلاام مً ْبل الهاملحن به .

 :  هفاًت أدلت وكرائً إلازباث -3

ٗاَُت مً زالٛ ُْامه بالُدظ و اإلاالخكت  غاثً  و بعؾاٛ   ًىظ هظا اإلاهُاع  نلى غغوعة خطٛى اإلاضْٔ نلى ؤصلت ْو

 اإلاطاصْاث ختى ٌؿدىض بليها إلبضاء الغؤي في الٓىاثم اإلاالُت .

غاثً ؤلازباث نلى ٖمُتها وهىنُتها وحىصتها، وؤن ًٙىن  ًجب نلى مضْٔ الحؿاباث ؤن ًخدٓٔ مً ؤصلت ْو

و اإلاخاخت لضًه  الضلُل طاث نالْت مباشغة بالهىطغ مدل الُدظ، ٖما ًجب ؤن ًدل نلى ألاصلت الٙاَُت

 1وبال وحب ؤن ًخمخو نً ببضاء الغؤي نىض نضم بٖخماٛ  ألاصلت لهىطغ مهحن.

 

 

 

 

                                                             
 .43يؿان َالح اإلاؿاعهت ، مغحو ؾابٔ، ص   1
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 زالثا : معاًير إعداد الخلرير :

غ مضْٔ الحؿاباث اإلاىخج النهاجي لهملُت جضُْٔ الٓىاث م اإلاالُت الخخامُت، وهى ؤصاة لخىضُل  الغؤي ٌهخبر جٍٓغ

ٙي  للمداؾبحن الٓاهىهُحن ؤعبهت   CPA)  (AIالُني اإلاداًض خىلها ،  و جدُٓٓا لظلٚ َٓض خضص اإلاههض ألامٍغ

غ، خُث ؤنها حهخمض بضعحت ٖبحرة نىض جؿبُٓها نلى الخٓضًغ  الصخص ي إلاضْٔ  مهاًحر جد٘م بنضاص هظا الخٍٓغ

َةن ؾالمت  جؿبُٓها ٌهخمض نلى الخبرة اإلاهىُت للمضْٔ و التي  ً٘دؿبها مً مؼاولت الحؿاباث  ومً زم  

غ َُما ًلي :  2مهىخه .  وجخمثل مهاًحر بنضاص الخٓاٍع

   ٓا للمباصت ٗاهذ الٓىاثم اإلاالُت ْض جم بنضاصها ونغغها َو غه ما بطا  ًجب نلى اإلاضْٔ ؤن ًبحن في جٍٓغ

 ٛ  ْبىال ناما . اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها واإلآبى

  غه بلى مضي الثباث و الخجاوـ في جؿبُٔ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع ًجب ؤن ٌشحر مضْٔ الحؿاباث في جٍٓغ

 نليها مٓاعهت بالُتراث الؿابٓت .

 . ٓت مهٓىلت ٗاَُت بؿٍغ غ بلى زالٍ  طلٚ َةن اإلاهلىماث الىاعصة بالٓىاثم اإلاالُت حهخبر   ما لم ٌشغ الخٍٓغ

  غ نلى عؤي اإلاضْٔ بشإن  الٓىاثم اإلاالُت ٗىخضة واخضة  ًجب ؤن ًدخىي الخٍٓغ

وفي الحاالث التي ال ًمً٘ َيها ببضاء الغؤي في الٓىاثم اإلاالُت ٗىخضة واخضة ًجب نلى اإلاضْٔ ؤلاشاعة  بلى     

غ زطاثظ الخضمت التي ًٓىم بها اإلا ضْٔ وؾبُهتها مو ألاؾباب التي ؤصث بلى طلٚ ، ٖما ًجب ؤن ًىضح الخٍٓغ

 ؤلاشاعة بلى خضوص اإلاؿاولُت التي جٓو نلى ناجٓت هدُجت ؤصاء هظه الخضمت .
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 ٗل هظه اإلاهاًحر في الشٙل الخالي : جلخُظ ًوفي ألازحر ًم٘     

 

 : معاًر الخدكيم  املخعارف عليها. ( - 2 )الشيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .108، ص:2006،  حالٛ للؿبانت ، صون بلض وشغ " املراجعت بين الىظريت و الخطبيمؤمحن ؤخمض لؿُي، " صدر :امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معايير التدقيق المتعارف عميها
 

معايير إعداد  معايير العمل الميداني معايير عامة
 التقارير

 الكفاءة المهنية  - 
 االستقالل و الحياد  -
بذل العناية المهنية  -

 الالزمة

 اإلشراف  و التخطيط -
فحص وتقييم نظام الرقابة  -

 الداخمية 
        جمع أدلة اإلثبات الكافية -

 و الالزمة

إعداد قوائم المالية وفق  -
لممبادئ المحاسبية متعارف 

 عميها 
الثبات في تطبيق المبادئ  -

 المحاسبية المتعارف عميها
 اإلفصاح الكافي ومتناسب  -
إبداء الرأي الفني في القوائم  -

 المالية كوحدة واحدة 
 



  ٌ  إلاطار الىظري للخدكيم املحاصبي و ألاداء في املؤصضت                                    الفصل ألاو

 

 
24 

 : ماهيت ألاداء في املؤصضت الثالث  املبحث

و الضعاؾاث  دىر ٌهخبر ألاصاء الٓاؾم اإلاشتٕر لجمُو. الجهىص اإلابظولت مً ْبل الاصاعة والهاملحن ، َمهكم الب          

ت ؤلا  هخبر في مجاٛ هكٍغ ت الٓاصعة نىض الخؿبُٔ َو اث ؤلاصاٍع صاعة و اإلااؾؿت تهضٍ الى بًجاص الالُاث و الىماطج والىكٍغ

ألاصاء اإلاالي مً مجمىنت ألاصاءاث الهامت في اإلااؾؿت الازخطاضُت، ّٗىن هظا ألازحر ٌؿاهم في مسخلِ ألاصاءاث 

ت اإلااؾؿت ، ؾٍى هخهغع في اإلابدث الى مسخ و الخهٍغ نلى ألاصاء اإلاالي    لِ اإلاُاهُم لالصاءاإلاخىىنت في اؾخمغاٍع

 .ومسخلِ زؿىاث جُُٓمه في اإلااؾؿت

 مفهىم ألاداء : ٌو املطلب ألا 

نماٛ سضامه نلى هؿاّ واؾو في مُضان ألا وهظا هكغا الؾخ،مً الطهب بنؿاء حهٍغِ بؿُـ ومدضص ألاصاء             

 .صاءىام مسخلُت لأل ؤهزغي مما هخج نً طلٚ قهىع ؤلُه مً حهت بً حهت ولخهضص الؼواًا التي جىكغ م

 ت وحهني ؤهجؼ نمال ضخما ْام بىقُُت ؤو مهمت  toperform ًٓطض ألاضل اللًىي لٙلمت ألاصاء الى الٙلمت الاهجلحًز

 .1مهُىت ؤصي واحبا 

  ٖال مً ًٓطض بمُهىم ألاصاء اإلاسغحاث ؤو ألاهضاٍ التي ٌؿعى الىكام الى جدُٓٓها ولظا َهى مُهىم ٌه٘ـ

ي اهه مُهىم ًغبـ بحن ؤوحه اليشاؽ وبحن
َ
ألاهضاٍ التي حؿعى هظه  ألاهضاٍ و الىؾاثل الالػمت لخدُٓٓها ا

 .2لى جدُٓٓها صازل اإلاىكمت بألاوشؿت 

 هه نباعة نً الىخاثج اإلاخدٓٓت هدُجت جُانل الهىامل الضازلُت نلى ازخالٍ ؤهىانها إونٍغ ألاصاء ؤًػا ب

 .3واؾخًاللها مً ْبل اإلااؾؿت في جدُٓٔ ؤهضاَها والخإزحراث الخاعحُت 

  : ٗاَت وجىحيهها هدى جدُٓٔ ؤهضاَها 4ٖما نٍغ ألاصاء نلى اهه مدؿت ْضعة اإلااؾؿت في اؾخًالٛ مىاعصها 

ٗاَت،َاألصاء  وهى اإلاغؤة التي حه٘ـ وغو اإلااؾؿت مً حىاهبها اإلاسخلُت وهى الُّهاٛ  ،هى صالت ألوشؿت اإلااؾؿت 

ؼه وبالخالي َةن ألاصاء ٌه٘ـ هجاح ؤو َشل اإلااؾؿت ومضي ْضعتها نلى الظي حؿعى ؤؾ غاٍ اإلااؾؿت لخهٍؼ

  .جدُٓٔ ؤهضاَها 

 :وهىإ مطؿلحاث طاث الهالْت بمُهىم ألاصاء     

 و طلٚ مً زالٛ اؾخسضام ،في اإلاىاعص اإلاخاخت للمىكمت  ؼي الٓضعة نلى زُؼ ؤو جحجُم الُاث: حهن الىفاءة

ٔ اإلاهاًحر مدضص للجضولتاإلاىاإلاىاعص بالٓضع  و الجىصة ( هخاج ؤو مسغحاث في ػمىا مدضصالٓضعة نً ؤلا  ) ؤي اؾب َو

 .و الخٙلُت 

                                                             
1 Beirut . libraries Oriental .Dictionary.MONGED.english –arabic.1997.p619. 

ُٔ مدمض نبض اإلادؿً  2  .03،ص.  2013-2012، صاع الُ٘غ الهغبي ص،اع النهػت الهغبُت جلييم ألاداء مداخل جدًدة لعالم جدًد ،جَى
ـ ؾاهغ مىطىع الًالي ، 3  نمان ، 1، صاع ؤواثل لليشغ ،ؽاصاصياث ألاداء وبطاكت الخلييم املخىازن واثل ضبُحي اصَع

ْ
 .39، ص. 2009عصن ،الا

عصن، 1، صاع الىعاّ لليشغ و الخىػَو ،ؽإدارة ألاداء باصخخدام بطاكت ألاداء املخىازن ابغاهُم الخلىٍ اإلالٙاوي ، 4
ْ
 .30،ص.  2009 نمان. الا
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َ
لى ألاهضاٍ اإلاؿؿغة مً زالٛ اؾخسضام مىاعص اإلاىكمت اإلاخاخت بشٙل امثل ًخؿلب. بلىى بي الىضٛى ؤ

دؿً اؾخًالٛ اإلاىاعص اإلاخاخت صون   1.هضاع بالُ٘اءة وػٍاصتها ٍو

 .ُْمت اإلاسغحاث/جٙلُت اإلاضزالث -وجدؿب بالهالْت الخالُت : الُ٘اءة

 جخمثل في الٓضعة نلى جدُٓٔ ؤهضاٍ اإلاىكمت مً زالٛ خؿً اصاء ألاوشؿت اإلاىاؾبت بمهنى ازغ هل  الفعاليت:

ٔ الهمل و اإلاضًغون اصاء ما ًجب ان ًاصي الى جدُٓٔ ألاهضاٍ ام هىإ ؤوشؿت ازغي  ًدّؿً الهاملىن َو

 .جاصي صون صاٍم ؤو مبرع

 .وجدؿب بالهالْت الخالُت : الُهالُت = ؤلاهجاػ الُهلي/ؤلاهجاػ اإلادضص            

  هاإلاهخاجيت هَغ بإنها جغبـ  male :جخمثل في الهالْت بحن الىخاثج اإلادٓٓت َهال و الىؾاثل اإلاؿخسضمت لبلىيها َو

  .خؿً اؾخسضام اإلاىاعص بًُت بلىى هظه ألاهضاٍ بحن الُهالُت في الىضٛى ألاهضاٍ و الُ٘اءة في

 :ي هىإ ؤجدُٓٓه زالٛ َترة ػمىُت مدضصة  نها حهبحراث مدضصة نً ما جغيب اإلاىكمت فيؤحهٍغ نلى  ألاهداف

 .2زغي مغخلُت ؤو ْطحرة اإلاضي ؤبهُضة اإلاضي اؾتراجُجُا و ؤهضاٍ ؤهضاٍ 

 :املطلب الثاوي : ألاداء املالي في املؤصضت  

ت التي ًىكغ لى مُهىم ألاصابن ٗل باخث ًىكغ ؤصاء اإلاالي ، ّٗىن ضمت لأل حهضصث اإلاُاهُم اإلآ         ء اإلاالي خؿب الؼاٍو

 3ْضمذ الهضًض مً الخهاٍعِ منها:  ليها وهدُجت لظلٚب

خدضة، ومضي ْضعة اصاعة صاعة اإلاىاعص الؿبُهُت واإلااصًت واإلاالُت مبجٓضًم خ٘م طو ُْمت خٛى "      الي هى :ن ألاصاء اإلاب

 "م مىاَو وعيباث اؾغاَها اإلاسخلُتاإلااؾؿت نلى بشبا

ت مضي ْضعتها نلى اوشاء ُْمت. ومجابهت.          هٍغ ؤًػا نلى اهه : حصخُظ الصحت اإلاالُت للماؾؿت إلاهَغ َو

ً٘ ال حضوي مً طلٚ مً زالٛ الانخماص نلى اإلاحزاهُاث ، حضٛو خؿاباث الىخاثج. و الجضاٛو اإلالحٓت ول اإلاؿخٓبل 

بطا لم ًازظ الكٍغ الاْخطاصي و الٓؿام الظي جيخمي الُه اإلااؾؿت اليشؿت في الضعاؾت ، ونلى هظا ألاؾاؽ َةن 

 حصخُظ ألاصاء ًخم مهاًىت اإلاغصوصًت الاْخطاصًت للماؾؿت ومهضٛ هٙى ألاعباح .

همت ألاوشؿت في زلٔ الُٓمت ؤو الُهالُت في وهىإ مً الباخثحن مً ًغي ان ألاصاء اإلاالي هى : مضي مؿا          

 14.اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت مً زالٛ بلىى ألاهضاٍ اإلاالُت بإْل الخٙالُِ اإلاالُت

ِ نلى الاؾخًالٛ ألامثل إلاىاعص اإلااؾؿت وجدُٓٔ ؤْص ى              اما مُلخىن َغصًان َحري ان : ألاصاء اإلاالي ًخْى

 .ناثض ممً٘

 ًمً٘ ان ٌهٍغ ألاصاء اإلاالي مً زالٛ الهىامل الخالُت :  وؤًػا          

                                                             
 .415،ص.  2002صاع وشغ ،مطغ، صون ،دارة البشر ] ألاصىٌ و املهاراث إاخمض ؾُض مطؿُى،  1
عصن،  1صاع الحامض، ؽ اصتراجيجيت الدضىيم مدخل همي وجحليلي،مدمض حاؾم الطهُضي، 2

ْ
 .28،ص2002،نمان، الا

 34،ص 2001اإلااحؿخحر ، حامهت وعْلت ، خُص ي عشُض ، جُُٓم ألاصاء اإلاالي للماؾؿاث اإلاطًغة ، مظٖغة لىُل شهاصة  3
4
٘غة ، بً زلُُت خمؼة ، صوع ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت في جُُٓم ألاصاء اإلاالي للماؾؿت ، مظٖغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر ، حامهت مدمض زُػغ ، بؿ  

 64،ص2013
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 الهىامل اإلاازغة في اإلاغصوصًت اإلاالُت. 

   ازغ الؿُاؾاث اإلاالُت اإلاهخمضة مً ؾٍغ اإلاؿحر نلى مغصوصًت ألامىاٛ الخاضت. 

  مضي مؿاهمت مهضٛ همى اإلااؾؿت في بهجاح الؿُاؾت اإلاالُت مً زالٛ جدُٓٔ َىاثؼ مالُت. 

َغْون ؤن ألاصاء اإلاالي ال ًٙىن َهال الا مً زالٛ حصخُظ الصحت         ًَ وهدُجت لظلٚ ، َةن مهكم الباخثحن 

 بوشاءوطلٚ مً زالٛ الىْىٍ نلى هٓاؽ الٓىة و الػهِ في اإلااؾؿت ومضي ْضعتها نلى ، اإلاالُت للماؾؿت

الُٓمت مً زالٛ الانخماص نلى اإلاحزاهُاث ، حضٛو خؿاباث الىخاثج ، حضٛو اإلالحٓت ... الخ مو ألازظ بهحن 

 .الانخباع الكغوٍ. الاْخطاصًت و اإلاالُت اإلادُؿت باإلااؾؿت

ِ ، اهه ال ًىحض             مً الباخثحن خٛى مُهىم ألاصاء اإلاالي َٙل  بحماموما ًمً٘ مالخكخه مً الخهاٍع

ت ؾ ٍغ ٌهٍغ بما ًسضم مطالحه ، َاإلاؿاهم ٌؿعى لخهكُم زغاثه ، بِىما بصاعة اإلااؾؿت حؿعى هدى الاؾخمغاٍع

و  بلىو البٓاء و الُض الهاملت حؿعى  ت ،  ألاحىع َع نؿل مضَىنت ألاحغ ، بِىما الضولت  بلى باإلغاَتو الحىاَؼ اإلاًٍغ

بي حؿعى الى بنهاء خطُلتها  بُت و اإلامثلت في الجهاػ الػٍغ  .الػٍغ

هىص ؾبب جباًً مٓاعباث جدضًض مُهىم ألاصاء نمىما ،   اإلاالي زطىضا لهضة ؤؾباب مً بُنها :  وألاصاءَو

 ازخالٍ عئي الباخثحن خٛى جدضًض مُهىم صُْٔ للىقُُت اإلاالُت. 

   ت اإلاالُت ال٘الؾُُ٘ت ت اإلاالُت اإلاهاضغة هدُجت لخؿىع اإلاخًحراث ؤلاْلُمُت بلىجؿىع الىكٍغ و الاججاهاث  الىكٍغ

 .الاْخطاصًت الحضًثت 

  1ماشغاث مالُت و اْخطاصًت  بلىجؿىع اإلااشغاث اإلاداؾبُت 

ال ًمً٘ الحضًث نً ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الاْخطاصًت صون الحضًث نً ألاهضاٍ اإلاالُت التي حؿعى اإلااؾؿت 

 لخدُٓٓها وبطُت نامت ًمً٘ خطغ جلٚ ألاهضاٍ في ما ًلي : 

 الُٓمت بوشاء. 

  اإلاغصوصًت. 

   الؿُىلت و الؿحر اإلاالي. 

 الخىاػن اإلاالي. 

ت للُٓام مس بلىالخهغع  بلى باإلغاَت          خلِ اإلاطاصع اإلاؿخهملت في اإلااؾؿت لجلب اإلاهلىماث التي حهخبر غغوٍع

 .بهملُت الخُُٓم اإلاالي

 :اوال : ألاهداف املاليت للمؤصضت الاكخصادًت 

 : اوشاء الليمت -1

وهني بةوشاء الُٓمت ، ْضعة اإلااؾؿت نلى اوشاء ُْمت للمؿاهمحن مً زالٛ جم٘نها مً جدُٓٔ مغصوصًت ألامىاٛ  

ٗاَُت وال جٓل نً اإلاغصوصًت.  اإلاؿدثمغة جُّى جٙلُت مسخلِ مطاصع الخمىٍل ، خُث ًجب ان جٙىن هظه اإلاغصوصًت 

 .2م في مشغوناث ازغي طاث مؿخىي زؿغ ممازلالتي ًمً٘ للمؿاهمحن الحطٛى نليها مً زالٛ اؾدثماع امىاله

                                                             
 35خُص ي عشُض ، مغحو ؾابٔ ،ص  1
2
 35، ص2009، صاع خامض لليشغ و الخىػَو ، نمان ،  عىائد أصهم الشرواثألاداء املالي وأزره على مدمض مدمىص الخؿُب ،  
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 : الضيىلت و الضير املالي -2

ش اؾخدٓاْها بما جمخل٘ه  ت نىض جاٍع اء بالتزاماتها اإلاالُت الجاٍع حهني بالؿحر اإلاالي ؤو الؿُىلت ، ْضعة اإلااؾؿت نلى الَى

لها الى هٓضًت زالٛ َترة ػمىُت ْطحرة  1.وؿبُا  مً ؤمىاٛ حاهؼة و ؤضٛى ازغي ، ًمً٘ جدٍى

 الخىازن املالي :  -3

ىت ،خُث جمٛى ألاضٛى الثابخت باالمىاٛ الضاثمت ،اط ٌؿخىحب ببٓاء اإلاىاعص  ًٓطض به جدُٓٔ الُاثؼ في الخٍؼ

ل حؼء مً  اإلاؿخسضمت في جمىٍل ألاضٛى إلاضة ال جٓل نً مضة بٓاء الاؾدثماعاث ، مما ًخػمً نضم اللجىء الى جدٍى

الؿُىلت إلاىاحهت مسخلِ الالتزاماث ، وجدُٓٔ حًؿُت ألامىاٛ الضاثمت ألاضٛى الثابخت ، وهظا ما ٌؿخىحب الخهاصٛ 

اإلاضَىناث ، وبالخالي َةن الخىاػن اإلاالي مهم حضا للماؾؿت َهى ٌؿاهم في جىَحر الؿُىلت والؿحر بحن اإلآبىغاث و 

 .اإلاالي 

 املردودًت : -4

حهخبر مً ألاهضاٍ الىثِس ي للماؾـ الاْخطاصًت ، خُث انها جمثل اخض الهىاضغ اإلادضصة إلاؿخىي اصائها، خُث ًغي 

peter drucker جاالث الثماهُت التي ًجب نلى اإلااؾؿت ان جدضص َيها ؤهضَها وهي نلى بإنها هضٍ مً ألاهضاٍ ؤو اإلا

ً ، اإلاؿاولُت الاحخمانُت  ُت، ؤصاء اإلاؿحًر الخىالي ٖما ًلي : ؤلاهخاحُت ، اإلاغصوصًت ، اإلاىاعص اإلاالُت ، الحطت الؿْى

اثُت .   لألَغاص ، اإلاىاعص الُحًز

َاإلاغصوصًت ٖمُهىم حهٍغ نلى انها : طلٚ الاعجباؽ بحن الىخاثج و الىؾاثل التي ؾاهمذ في جدُٓٓها ، خُث         

جدضص مؿخىي مؿاهمت عؤؽ ماٛ اإلاؿدثمغ في جدُٓٔ الىخاثج اإلاالُت ، ؤو ْضعة الىؾاثل نلى جدُٓٔ الىخاثج مً 

ي مً زالٛ اإلاغصو 
َ
 12.صًت اإلاالُت و الاْخطاصًت مها اؾخهماٛ الغؤؽ ماٛ الاْخطاصي و اإلاالي مها، ا

 :زاهيا : مصادر معلىماث املؤصضت الاكخصادًت 

 23.وجخمثل في مطاصع زاعحُت ومطاصع صازلُت

 :  املصادر الخارجيت -1

غها اإلاالُت ناصة البغاػ  ما ْامذ به الىخضة الاْخطاصًت مً وشاؽ زالٛ  جٓىم اإلااؾؿت الاْخطاصًت بيشغ جٓاٍع

مضة ػمىُت مهُىت زاضت اإلاضعحت منها في البىعضت، َهي حؿخهمل هظه اإلاهلىماث في نملُت جُُٓم ألاصاء اإلاالي، 

جٙىن هظه الازحرة مخهلٓت  خُث ًمً٘ ان ًٙىن مطضع اإلاهلىماث زاعجي و اإلاخمثل في مهلىماث نامت ، خُث

بحن َُه الىغهُت الهامت لالْخطاص ، ؤو اإلاهلىماث الٓؿانُت مً زالٛ وشغها، لدؿخُُض بالكٍغ الاْخطاصي ج

في بحغاء صعاؾاث اإلاالُت و الاْخطاصًت مً زالٛ ججمُهها في خؿاباث مجمهت واؾخسالص  ؤزغي منها ماؾؿاث 

 .. يالبا في مهكم الضٛو الىامُت بنضاصهمنها وؿب ومهلىماث ْؿانُت وهظا ما ًخم 

 

 

 

                                                             
ش لليشغ ، الٍغاع ، الؿهىصًت ، ألاداء املالي ملىظماث الاعماٌالؿهُض َغخاث حمهت ،  1  247،ص  2000، صاع اإلاٍغ
2
 36مدمض مدمىص الخؿُب، مغحو ؾابٔ،ص 

3
 38خُص ي عشُض ، مغحو ؾابٔ ،ص  
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 املصادر الداخليت:  -2

نملُت الخُُٓم اإلاالي  بحغاءالتي حهخمض نليها ٖثحرا في هلىماث َهي اإلاطاصع الضازلُت ، و اما اإلاطضع الثاوي للم       

للماؾؿاث ، وجخمثل نمىما في اإلاهلىماث التي جٓضمها مطلحت اإلاداؾبت و اإلامثلت في اإلاحزاهُت الهمىمُت ، حضٛو 

غ لليشغ. خؿاباث الىخاثج ، اإلاال   خٔ وجٓاٍع

جٓىم اإلاُضاهُت بخٓضًم مهلىماث مخهلٓت بمطاصع ألامىاٛ و ؤوحو اؾخسضامها ، وطلٚ في ػمً مهحن ناصة ما       

 ًٙىن في نهاًت الؿىت وحهٍغ نلى انها : 

ش مهحن وجىٓؿم.          حاهبحن هما : ألاضٛى  بلىحضٛو مغجب ومٓىم لهىاضغ اإلاىحىصاث ومؿالب اإلااؾؿت في جاٍع

ٛ و الخطىم ،   .ججمو بىىص مخهلٓت بدّٓى اإلااؾؿت وما جمل٘ه  َاألضى

ٗاهذ  بلى باإلغاَتً ؤمىاٛ في شٙل ؤضٛى زابخت ؤو مخضاولت وهٓضًت حاهؼة ، م خؿاباث الدؿىٍت في خاٛ ما بطا 

الخطىم َهي ججمو البىىص اإلاخهلٓت بااللتزاماث  ؤماهدُجت الضوعة زؿاعة، وجغجب هظه الهىاضغ جبها إلاضة الاؾخهماٛ ، 

ل  بليهاالتي هي نلى ناجٔ اإلااؾؿت و التي جخمثل في ألامىاٛ الخاضت ، ًػاٍ  مسخلِ الٓغوع اإلادطل نليها لخمٍى

ت وم ٗاهذ هدُجت الضوعة سخلِ اإلااعهاث اإلاىحهت للمساؾغ و الهملُاث الاؾدثماٍع الخٙالُِ وخؿاباث الدؿىٍت في خاٛ 

ش اؾخدٓاْها عبذ و   .جغجب بىىصها جبها لخاٍع

حضٛو خؿاباث الىخاثج. َُٓىم بخٓضًم ملخظ نً وشاؽ اإلااؾؿت صوعٍا ، في شٙل جٙالُِ وبًغاصاث  ؤما          

ض خضص الىكام اإلاداؾبي اإلاالي  ُُُت حشٙلها زالٛ صوعة مهُىت ،ْو التي ؾاهمذ في جدُٓٔ هدُجت وشاؽ اإلااؾؿت ٖو

 ؤلاحمالي: مؿخىي الهامش هدُجت الضوعة واإلامثلت في بلىٛ مؿخىٍاث نضة للىخاثج، بًُت الىضى مً زالٛ هظا الجضٛو 

ػاَت ،مؿخىي هدُجت الاؾخًالٛ)الاْخطاصًت( مؿخىي هدُجت زاعج الاؾخًالٛ ،مؿخىي هدُجت 
ُ
مؿخىي الُٓمت اإلا

ش  .الضوعة ، والتي حهبر نً اليشاؽ الحُٓٓي للماؾؿت في جاٍع

ام و اإلاهؿُاث اإلاىحىصة في الىزاثٔ اإلاال  ؤما           خٔ َهي ججمو ٗل اإلاهلىماث ؤلاغاَُت التي حشغح وجُطل جلٚ ألاْع

خٙىن اإلالحٔ ناصة مً وزاثٔ  ) الحؿاباث الؿىىٍت، حضاٛو الخمىٍل، حضٛو جسطُظ الىدُجت،  ؤزغي اإلاداؾبُت ، ٍو

غ الدؿُحر والتي حهخبر بضوعها م٘مال  للىزاثٔ اإلاداؾبُت الشاملت، َهي جبحن وحهؿي جُؿحراث حغص الُٓم اإلاخضاولت ، جٓاٍع

خٛى البُاهاث اإلاهغوغت ، وحهغع ٖظلٚ آَاّ جؿىع اإلااؾؿت و اإلاساؾغ وبهؼ الخىضُاث ،ٖما ٌهؿي مهلىماث 

ابت ،  ٓت الدؿُحر في  بلى باإلغاَتنً اإلاؿاهمحن ومدضصاث الْغ ت وؾٍغ مهلىماث مخهلٓت بدؿُحر اإلاىاعص البشٍغ

 .اإلااؾؿت

 :ملطلب الثالث :خطىاث جلييم ألاداء املؤصس ي و املاليا

حهخمض اإلااؾؿت في نملُت الخُُٓم التي جٓىم بها نلى مجمىنت مً زؿىاث ؾىاء في جُُٓم ألاصاء اإلااؾس ي         

 .و اإلاالي 

ٗالخالي بن ُاءجه وهي   1: جُُٓم ألاصاء اإلااؾس ي ًمغ بإعبو مغاخل ؤؾاؾُت وضىال بُانلُت الخُُٓم ٖو

                                                             
 .65ص .2012الٓاهغة مطغ ،  1ؽ ، جلييم ألاداء املؤصضاث في ظل معاًير ألاداء املخىازن املجمىعت العربيت للخدريب، عغىان مدمض نبض الُخاح  1
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 اإلاهاًحر هي مُٓاؽ صُْٓت ومدضصة مٓابلت لىخاثج ؤلاهجاػ اإلاؿلىب غىء ألاهضاٍ  جأصيط معاًير إلاهجاز :

ت  لخىُُظ جُُٓم ألاصاء في  ألاولىالخىكُمُت ومُغصاث الخىضُِ الىقُُي وجطمُم اإلاهاًحر هى الخؿىة الجىهٍغ

ت وباألزظ في اإلاؿخىي الىقُُي و اإلاؿخىي   ؤلاهخاجالخىُُظي الهاملحن في زؿىة  مسخلِ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاٍع

ض جخػمً نىاضغ مخىىنت مثل  بخطاثُتؤَغاص ومجامُو نمل هظه اإلاهاًحر ْض جٙىن ٖمُت ؤو  ؤو يحر ٖمُت ْو

 .ؤلاهخاج:الىْذ،و الخٙلُت،وحجم 

 

   كياش إلاهجاز الفعلي  : 

اإلاهماث التي جم جىُُظها مً ْبل و   وهي نملُت جدضًض الىخاثج اإلادٓٓت في بهجاػ ألاوشؿت الىقُُُت و الىاحباث

حن  الخىُُظًحنألاَغاص الهاملحن باؾخسضام ؤصواث ٖمُت وهىنُت وال جسلى ؤًػا مً الخٓضًغاث اإلاضعاء  و اإلاشَغ

ت اإلاسخلُت  .نلى بهجاػ الخؿـ و البرامج ؤلاصاٍع

  ملارهت إلاهجاز الفعلي باملعاًير  : 

ٗاهذ دغاٍ وىة هى الخىضُِ الضُْٔ لالهالهضٍ مً هظه الخؿ ألازؿاء التي خضزذ في نملُت ؤلاهجاػ اطا 

هىإ اهدغاَاث يحر مٓبىلت ّنً اإلاهاًحر اإلاىغىنُت لالهجاػ ًخم الخىحُه هدى الخؿىة الخالُت اما في خالت 

ابت نىض  نىض  ؤيجيخهي نىض اؾترحام اإلاهلىماث  ؤلاصاعةجىأَ الىخاثج مو اإلاهاًحر اإلاىغىنُت َةن ؾلؿلت الْغ

 .خؿىةجلٚ ال

  جصحيح ألاخطاء وحعدًل الاهحرافاث  : 

ت   ؤلاهخاجيمغخلت مً مغاخل صوعة خُاة الىكام  ؤيومٙان الخلل ومهالجخه في  ؤؾبابجخم في هظه اإلاغخلت مهَغ

ًخم حهضًل ألازؿاء وصَو اإلاهلىماث الخاضت بظلٚ الى الاصاعة اط البض مً غمان نضم ج٘غاع  ؤنؾبها ال ًُ٘ي 

  ؤو ألازؿاء مغة زاهُت. هُـ اإلاشاٗل

 1:ًٓىم جُُٓم ألاصاء اإلاالي نلى مدىعًٍ ؤؾاؾحن ًخمثالن في اليؿب اإلاالُت وجدلُل الٓىاثم اإلاالُت          

 :  اليضب املاليت -1

ًمحز اليؿب في الخدلُل اإلاالي هى حهضصها ال٘بحر الا اهه ًمً٘ خطغ ؤهمها اهؿالْا مً هضٍ الضعاؾت والخدلُل 

  : اإلاالُت اإلاؿخسضمت لخُُٓم ألاصاء في اإلااؾؿت ما ًليَهي اليؿب 

 وضب الهييلت املاليت :  

هي وؿب تهضٍ للح٘م نلى الحالت اإلاالُت للماؾؿت وطلٚ اهؿالْا مً جُُٓم اإلاحزاهُت الى وضٛى وزطىم وصعاؾت 

  2:ٗل منها وجخمثل هظه اليؿب في آلاحي

-  ٌ  :  وضب هييلت ألاصى

ٌؿعى اإلادلل اإلاالي الى َدظ الىؾاثل اإلاؿخهملت صازل اإلااؾؿت مً احل الُٓام بيشاؾها زالٛ الضوعة و     

 اؾخمغاعها إلاا بهض طلٚ ومً بحن اليؿب هُٙلت ألاضٛى هجض : 

 

                                                             
ض عايب الىجاع  1  .. ص2004،مطغ ،الٓاهغة ،و الخدريب     املدًر املالي املعاصر جىميت املهاراث املاليت و الخعامل مع البىرصاث بين الادارة لالصدشاراث ،ٍَغ

274 
2
  Jock fourget. Analvse financiére . édition. D’organisation.paris.2005.p.102. 
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 ًمً٘ خطغ هظه اليؿبت في آلاحي : وضبت هييلت الخصىم -

 

 

ٗاهذ الهالْت بًجابُت ٗلما صٛ طلٚ نلى وحىص اعجباؽ غهُِ بحن اإلااؾؿت وممىليها واله٘ـ صحُذ         .ٗلما 

 

  وضب الضيىلت  : 

ؼ  الاهخماجي و الظي ٌهبر ناصة ّنً مضي ْضعتها في الىَاء بالتزاماتها حؿخسضم وؿب الؿُىلت ٖإصواث. لخُُٓم اإلاٖغ

 : الٓطحرة ألاحل وجخمثل وؿب الؿُىلت في

ٔ اضىلها  وضبت الضيىلت عامت : - جِٓـ هظه اليؿبت مضي حًؿُت اإلااؾؿت اللتزاماتها في اإلاضي الٓطحر نً ؾٍغ

ٗاهذاإلاخضاولت وحهبر هظه اليؿبت نً جىَغها هامش ألامان في خال  . 1ً ماٖبر  ت ما اطا 

 

 

 جِٓـ هظه اليؿبت مضي ْضعة اإلااؾؿت في حؿضًض التزاماث اإلاؿخدٓت في اإلاضي  وضبت الضيىلت املخخصرة :

ٔ الُٓم الٓابلت للخدطُل والُٓم الجاهؼة   .الٓطحرة ّنً ؾٍغ

 

 

 جِٓـ هظه اليؿبت مضي حًؿُت اإلااؾؿت اللتزاماتها. ْطحرة ألاحل بالُٓم الجاهؼة  وضبت الضيىلت الجاهسة :

 .َٓـ

 

 

 مً٘ جٓؿُمها الى زالزت ؤْؿام وضبت املردودًت  1 : :ٍو

 :وؿبت مغصوصًت صوعة الاؾخًالٛ : وهي حشمل اليؿب آلاجُت  -

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Jeam louis amellom. Iessentiel a commaitre engestion financiere .MAXIMA.Paris.3e edition .2002.p98. 

ٗاث  اإلاتراٖمت ألاضٛى الخابثت ؤلاحمالُت صعحت الاهخالٕ وؾاثل الاهخاج = الاهخال

 وؿبت الاؾخٓاللُت اإلاالُت = عؤؽ اإلااٛ الخاص /مجمىم الضًىن 

 ) وؿبت الؿُىلت الهامت =ألاضٛى اإلاخضاولت )الضًىن ْطحرة ألاحل

 ْطحرة ألاحل اإلاسخطغة = )الُٓم الٓابلت للخدطُل + الُٓم الجاهؼة (/ الضًىن وؿبت الؿُىلت 

 .وؿبت الؿُىلت الجاهؼة =الُٓم الجاهؼة / الضًىن الٓطحرة ألاحل 

بت م الانماٛ زاعج الػٍغ  الهامش الاحمالي = الهامش الخجاعي / ْع

بت  م الانماٛ زاعج الػٍغ م  -الهامش الاحمالي = )ْع جٙلُت شغاء البػانت اإلابانت ( / ْع

بتالانماٛ زاعج  الػٍغ  
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الٓؿام َهي حؿمذ ومً زالٛ هظه. اليؿب ًمً٘ مٓاعهت اصاء اإلااؾؿت مو اإلااؾؿاث الازغي و الهاملت في هُـ    

ؼها الخىاَس ي وهظا مٓاعهت بمىاَؿيها  .بخُُٓم بهخاحُت اإلااؾؿت وجُُٓم مٖغ

 

 

ن َهالُت الُض الهاملت جدىاؾب ن٘ؿا مو هظه اليؿبت خُث جتزاًض َهالُت الُض الهاملت مو جىاْؼ هظه اليؿبت ب   

 .جدىاْؼ مو جؼاًض هظه اليؿبت و 

 :اإلاغصوصًت اإلاالُت و اإلاغصوصًت الاْخطاصًت  وؿب -

D = الضًىن               =RE  ٛهدُجت الاؾخًال=i                   مهضٛ الُاثضة=P                     الخطىم    =CP ٛألامىا

 : الخاضت

 

 

 

 

  : اللىائم املاليت -2

ت ٖما ْض ال  حؿخسضم       الٓىاثم اإلاالُت اإلآاعهت الن الٓاثمت اإلاالُت الىاخضة ال حه٘ـ الكغوٍ الحُُٓٓت للشٖغ

اصة ؤو الىٓظ بحن  ت لظلٚ ًمً٘ الانخماص نلى اججاه الٓاثمت اإلاالُت. بالٍؼ جكهغ الٓىة اإلاالُت ؤو الػهِ اإلاالي للشٖغ

 .ؾيخحن ؤو نضص مً الؿىىاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بت م الانماٛ زاعج الػٍغ  الهامش الطافي /صوعة الاؾخًالٛ = هدُجت الاؾخًالٛ /ْع

بت م الانماٛ زاعج الػٍغ  وؿبت الخٙالُِ اإلاالُت = الخٙالُِ اإلاالُت / ْع

ػاَتَ
ُ
هالُت الُض الهاملت = جٙالُِ اإلاؿخسضمحن / الُٓمت اإلا  

  Re=P / re/(CP+D)= هدُجت الاؾخًالٛ / الخطىم   Ve اإلاغصوصًت الاْخطاصًت

 

 CP/(i*D)-REإلاغصوصًت اإلاالُت = الىدُجت الطاَُت / ألامىاٛ الخاضت ا
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 :الفصلخالصت 

ت بن           غ مً احل اجساط  الُدظ ،نملُت الخضُْٔ اإلاداؾبي هي اخض الُغوم اإلاهَغ و الخدُٓٔ و الخٍٓغ

صاء ال بخدؿحن ألا ب وال ًمً٘ جدُٓٔ جلٚ ألاهضاٍ ،حىةوعؾم الؿُاؾاث بًُت جدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاغ  ،الٓغاعاث

ؾها اعجباؾا وزُٓا وهىإ ؤًػا مً ًٓىم هم مهامها وطلٚ هكغا العجباؾه بيشاؤصازل اإلااؾؿت الظي ٌهخبر مً 

ُه بل جم الخىضل لال اهه وخؿب ٗب،باإلهخاحُت  وهىإ مً ًغبؿه،وهىإ مً ًغبؿه بالُهالُت ،بغبؿه بُ٘اءة 

خم جُُٓم ألاصاء وطلٚ مً زالٛ اؾخهماٛ مجم،هخاحُت مها صاء ٌشمل الُ٘اءة و الُهالُت وؤلا َان ألا  ىنت مً ٍو

 .ياؾس ي ؤو اإلاالإلاا الخؿىاث ؾىاء في جُُٓم

ابت ٌؿعى مً زاللها اإلآُم ٖشِ الىٓاثظ                 وجُُٓم ألاصاء ٌهخبر ٖهملُت مؿانضة وحؼء مً نملُت الْغ

 .ختى ًخم جُاصيها مؿخٓبال ؤؾبابهاومداولت جدلُلها و البدث نً 



دوز الخدكيم املداطبي في جلييم ألاداء في املؤطظت                             الفصل الثاوي   
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 :ملدمت الفصل

ابت        ئن املُهىم الهام للخذُْٔ املداظبي هى َدظ الحعاباث للخأٖذ مً صحتها أو هى َدظ أهكمت الْش

 الصحُدت أو املطادْت املإظعت . الذاخلُت و البُاهاث و املعدىذاث بشٙل ٌهؿي  الطىسة

ذ قهشث مهىت الخذُْٔ  هدُجت لحاحت إلاوعان ئلى الخدُٓٔ  مً البُاهاث املداظبُت ـ وجؿىسث  املهىت هكشا       ْو

ُل  ٗاث ألامىاٛ ، مما ًذنى أن ًٙىن  املذْٔ في هزه الحالت ٖو الاشبام  اليشاؽ  الاْخطادي وقهىس شش

ش للمعاهمحن ملشاْبت أنماٛ إلا                  داسة ، ومً املهشوٍ أن نملُت الخذُْٔ املداظبي حشمل الُدظ و الخٍٓش

وقُُخان مترابؿان ًم٘ىىا مذْٔ  الحعاباث مً ئبذاء سأًه خٛى الهملُاث املالُت  بانخباسهماالخدُٓٔ و 

 وجُُٓم أدائها . الاْخطادًتللمإظعت 

ٗاهذ الذساظت في هزا الُطل َُما ًلي :   َٓذ 

 نباسة نً مإهالث مذْٔ الحعاباث .لترشُذ ألاداء في املإظعت . بدث ألاٌو :امل

 نباسة نً ئحشاءاث الخذُْٔ املداظبي في املإظعت . املبدث الثاوي :

 دوس الخذُْٔ املداظبي في جدعحن ألاداء املالي للمإظعت . املبدث  الثالث :
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 مؤهالث مدكم الحظاباث لترشيد ألاداء  املبدث ألاٌو :

ي ًلهب ئن ملذْٔ الحعاباث دوسا هاما وخاظما في خماًت املجخمو و الحشص نلى جىمُت الاظدشماس الز

و الا ا ًخمخو بها دوس الشاَهت التي جَش ْخطاد الىؾني ، خُث أن خؿىسة هذا الذوس حهلذ للمذْٔ خْٓى

 اعيحخمخاةج مماسظخه لذوسه الا هٓذث معإولُخه نً هاوٓابلها واحباث نلُه الُٓام بها وئال ، ج

ت معخىي ألاداءالاو  .ْخطادي وخذماث ًٓىم بها ملهَش

 املطلب ألاٌو : صفاث مدكم الحظاباث .

 ٌشترؽ في مىا ًؿلب جشخُطا ملضاولت املهىت أن ًٙىن :

 حضاةشي الجيعُت  -

 ًخمخو باألهلُت الٙاملت . -

 أن ال ًٙىن مدٙىما نلي بجىاًت أو بجىدت مخلت باألخالّ أو ألاماهت . -

 ًجب أن ًٙىن خاضال نلى أخذ املإهالث الهلمُت الخالُت : -

 .شهادة حامهُت جخطظ مداظبت 

 .شهادة ٗلُت مجخمو ) الذًبلىم( جخطظ مداظبت 

  شهادة حامهُت في أي مً الخخططاث داث الهالْت باملهىت نلى أن جخػمً الحذ

خم جدذًذ هزه الشهاداث و الحذ ألادوم ألا  دوم مً املىاسد املخهلٓت باملداظبت ٍو

 املؿلىب بمٓخط ى هكام مضاولت مهىت املداظبت الٓاهىهُت.

  شهادة في املهىت مً املهاهذ املهىُت للمداظبحن الٓاهىهُحن أو ما ًمازلها و املخهٍش بها

ٗان خاضال نلى شهادة مً الهُئت الهلُا بمىحب حهلُماث جطذسها لهزه الً اًت ئر 

 حامهُت

أن ٌعخ٘مل  مخؿلباث الخذٍسب املىطىص نليها في هزه الٓاهىن وهكام مضاولت مهىت مداظب  -

 الٓاهىهُت الطادسة بمٓخػاه .

ه لجىت الترخُظ بما في رلٚ الا أن ًخخاس الامخدان  الزي ج - هاث الجضاةٍشت جٍش مخدان بالدشَش

 راث الهالْت املهىُت .

باإلغاَت للششوؽ العابٓت الىاحب جىاَشها َُمً ًشيب بمضاولت مهىت الخذُْٔ املداظبي ًجب 

 أن ًٙىن ملما بما ًلي :

اث املداظبُت وجؿبُٓاملبادب و الكٍش و  -         الٓاهىن الخجاسي ئداسة ألانماٛ و ها والاْخطاد و الىكٍش

ىاهحن أخشي مخخلُت .  و املذوي ، ْو

ت .إلاملام الهام بمداظبت  -  الخٙالُِ و املداظبت الجضاةٍش

 أن ًٙىن املذْٔ مخابها لٙل ما هى حذًذ  في الهلىم العابٓت . -

شه في قشوٍ يحر مالةمت للميشأة .أن ال ًٓىم باً -  ذاء مالخكاث في جٍٓش
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اسة أن ًٙىن  - ٔ الُٓام بالٍض ملما باملهلىماث الُىُت الخاضت بامليشأة مدل الُدظ نً ؾٍش

و إلاهخاج و الخذ ٔ املخخطحن .ملْى  ماث إلاهخاحُت و الحطٛى نلى املهلىماث الُىُت نً ؾٍش

أن ًٙىن مخابها للحطٛى للحاالث الخؿبُُٓت وما حشبه الهُأة و الجمهُاث الهلمُت الذولُت في  -

ش نً جؿبُٓاث املماسظت الُهلُت .  جٓاٍس

ش في املذْٔ باإلغاَت ئلى العابٓت ضُاث م٘دعبت ظىاء أزىاء مما - سظت لىاحب ًجب أن ًخَى

 املنهي، ومً هزه الطُاث التي ًجب أن جخجلى بها مذْٔ الحعاباث هي ألاحي :

  ، أن ًٙىن ئلى حاهب ما ًخدلى به مً نمٔ مهلىماجه في املداظبت .مخبها الججاتها  الحذًشت

 مخُهما للخذُْٔ و أضىله .

 اتها ، وأن ال أن ًٙىن ٖخىما و أمىا ًدخُل باألظشاس املششوناث التي ًٓىم بخذُْٔ خعاب

 ٌعخخذم مما ًؿلو نلُه مً أظشاس لُاةذة أي مإظعت أخشي .

  هاث املخطلت بهمله مشل الٓىاهحن أن ًٙىن مدشبها بالشوح الهملُت ملما بالٓىاهحن و الدشَش

ٗاث و الػشاةب   .1املىكمت للمهىت و الٓاهىن الشش

 . اتها  أن ًٙىن نلى نلم جام بأضٛى املشاحهت وهكٍش

  ذ املىاظب في مخخلِ ألاؾشاٍ ختى ُذ ئبذاء الشأي بأن ًٓذم في الْى ًجب مشاناة جْى

 2ًمً٘ حهكُم الاظخُادة مىه .

  ش الخذُْٔ بأن ٌهذ ًجب مشاناة الخُطُل و ئًجاص في ٖخابه و ئنذاد الشأي مً خالٛ جٍٓش

ل نىذ الشأي " بخُػُل يحر ممل و باًجاص يحر مخل " أي أهه ال ًجب أن ًبهث نلى املل

شاءجه الشةِس ي مىه وهى ئقهاس الىخاج الهامت لهملُت الخذُْٔ .  دساظخه ْو

 . أن ًٙىن أمُىا و واْهُا و أن ًٙىن معخٓال في سأًه 

 . أن ال ًٓبل نمل ألي نمُل ئال بهذ أن ًخُهم ؾبُهت وشاؽ الهمُل و أن ًٓخىو بصحخه 

 ٗاهذ مشجبؿت أن ًٙىن نمله في مجاٛ ئخخطاضه أن ًٓذم الىطُدت نىذما جؿل ب مىه ئر 

 بهمله .

 . ًجب أن ًخطٍش بالطبر ألن أٖبر حاهب في نمله رو ؾبُهت سوجُيُت 

 . أن ال ًخشج نً داةشة ئخخطاضه 

  أن ًٙىن را غمحر في غالخه إلاخالص في نمله مو الخمعٚ بأداء ظلٕى املهمت و أن ًٙىن

خابت بٙل وغى   ح و اْخذاس .مخم٘ىا مً لًخه ْادس نلى الخهبحر  بها جدذزا ٖو

                                                             
 .383، ص1002، داس واةل لليشش و الخىصَو ـ نمان، ألاسدن ، الخدكيم والسكابت  في البىىنخالذ أمحن  نبذ هللا،    1
ت ، 2، ؽ ، املساحعت الخازحيتمدمذ الطبان   2  .292، ص2991، بذون داس وشش ، ئظ٘ىذٍس



دوز الخدكيم املداطبي في جلييم ألاداء في املؤطظت                             الفصل الثاوي   

 

 
37 

  أن ًٙىن في معخىي ئحخماعي وزٓافي هطاسم ملعخىي أنػاء مجلغ  إلاداسة نلى أْل جٓذًش

لٙي ًٙىن ممخلٙا لخلٚ الصخطُت التي جإله مىاْشتهم مىاْشت الىذ للىذ ، بدُث ال ًٓو 

دا   .بأًت ضىسة مً الطىس جدذ ظُؿشجم أو هُىرهم  وئن  ًٓٛى سأًه خاضا وضٍش

 خلىق املدكم و واحباجه : املطلب الثاوي :

 أوال : خلىق املدكم :

جٓادي املىكم مل للذَاجش و السجالث ئلى الُدظ إلابهذ أن جؿىسث مهىت الخذُْٔ مً الُدظ الشا

ُب و الشاعي  بأداء الشأي  املهني املداًذ لىخاةج الُدظ للح٘م نلى مذي ظالمت أداء إلاداسة لٙىهه الْش

أة لزلٚ و للُٓام بخلٚ املهمت ًجب أن ًخمخو مذْٔ الحعاباث ببهؼ لحّٓى ألاؾشاٍ املهىُت بامليش

مً٘ رٖش أهم خّٓى مذْٔ الحعاباث نلى الىدى الخالي :  1الحّٓى التي جم٘ىه بالُٓام بزلٚ ٍو

  : خٔ إلاؾالم 

ذ ،  ًدٔ ملذْٔ الحعاباث الخاسجي  إلاؾالم نلى دَاجش امليشأة  وسجالتها ومعدىذاتها في ٗل ْو

شمل رلٚ      حمُو الذَاجش و السجالث املداظبُت ويحر املداظبُت ومدػش حلعاث مجلغ إلاداسةَو

ٗاث ، ٖزلٚ ٌهني  و الهُئت الهامت للخأٖذ مً مذي الخُٓذ  بىكام  امليشأة ومخؿلباث ْاهىن الشش

ذ ودون اخؿاس  اسة امليشأة لإلؾالم نلى دَاجشها ومعدىذاتها في أي ْو هزا أهه مً خٔ املذْٔ ٍص

ٗان هىإ شٙىي ئلى املذْٔ نً خاالث الخالنب أو يش  ولشأي أهه مً الكشوٍ معبٔ  خاضت ئر 

اسة مُاحئت ، أما في خالت نذم وحىد الشٚ َُٓىم  مذْٔ الحعاباث بابالى امليشأة  بالُٓام  بٍض

ذ املالةم ختى ال ٌهؿل أنماٛ امليشأة ، ولُخمً٘  اسجه إلخخُاس الْى معبٓا و ئجُاّ نلى مىنذ ٍص

 قُحن  بخجهحز الذَاجش و املعدىذاث لهملُت الُدظ .املى 

  : خٔ ؾلب البُاهاث و الاًػاخاث 

ًدٔ ملذقي الحعاباث ؾلب البُاهاث و الاًػاخاث مً إلاداسة خاضت بامليشأة التي ًٓىم بُدظ 

خعاباتها للُٓام بمهىخه بالشٙل املىاظب ، ٌهخمذ الح٘م نلى مذي غشوسة البُاهاث و إلاًػاخاث 

ش  ؼ مً ؾٍش ئداسة امليشأة  لخٍٓش املذْٔ الصخص ي ومذي اسجباؾها بهملُت الخذُْٔ وفي خالت الَش

ت ملذْٔ الحعاباث َاهه ًدٔ ئبالى مجلغ إلاداسة نً ئمخىام  حر البُاهاث و إلاًػاخاث الػشوٍس وجَى

شه الطشاخت أما ئرا جمً٘ مً حر هزه البُاهاث ،ورلٚ ألن املذْٔ ًزٖش في جٍٓش  املىقُحن نً جَى

ت ألداء مهمخه .  الحطٛى نلى املهلىماث و البُاهاث الػشوٍس

  : خٔ الىضٛى نلى ضىسة مً ئخؿاساث املشظلت للمعاهمحن 

مً خٔ املذْٔ دنىة الجمهُت الهامت للمعاهمحن في خالت خذور خالت ؾاسةت بامليشأة إلحخمام ، 

ى  ضها املالي و اظخٓشاسها مشل : الخطٍش ، إلاداسة ، ٍو حذ خاالث ئيشاّ خؿحرة  جإزش خُث تهذد مٖش

                                                             
 .47،ص1009، 2، حامهت البتراء ، ؽ مخعملت في جدكيم الحظاباثدزاطت مدمذ َػل  معهذ ،    1
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بما ًدطل داخل امليشأة مً خلل و مشاٗل  نلى معخٓبل امليشأة و أمىالهم ورلٚ  إلخاؾتها نلما

 ختى ًخلي معإولُخه .

 :خٔ مىاْشت ئْتراح نضله 

نضله نً ؾٍشٔ مزٖشة خؿُت جشظل ئلى امليشأة ٖزلٚ  ًدٔ ملذْٔ الحعاباث مىاْشت ئْتراح 

ُه أمام الجمهُت الهمىمُت للمعاهمحن  ، ًٓش  ًدٔ له مىاْشت نضله و الذَام و الشد نً  مْى

هزا الحٔ أخذ  الػىابـ التي جدٛى دون  نٛض  مذْٔ الحعاباث  نٛض حهعُُا  أو ئظخخذام 

 هزا الحٔ للخأزحر نلى مذْٔ الحعاباث 

  ه لألوساّ و املعدىذاثخٔ اخخجاص: 

ختى ًدطل نلى اجبانه ًدٔ ملذْٔ الحعاباث ْاهىهُا أن ًدخجض ألاوساّ و املعدىذاث ملؿالبت  

ٗاملت وال ًٓىم بشدها ئلى امليشأة ختى ًدطل نلى أحهابه وجٙالُِ اظخخشاج  أحهابه و الحطٛى نليها 

 جلٚ املعدىذاث .

  : ذ الجشد  جدذًذ  ْو

ش  ذ الجشد ملمخلٙاث امليشأة و ئلتزامها ختى ًخدٓٔ مً نذالت جطٍى ًدٔ ملذْٔ الحعاباث جدذًذ ْو

الٓىاةم املالُت لىاْو امليشأة ، وئن ًخم هزا الجشد جدذ ئششاَه أو بدػىس مً ًىىب  نىه وئال مً 

 خُت ئن ال ٌهخمذ نلى ٖشٍى الجشد التي جمذ دون أن  جٙىن جدذ ئششاَه.

 واحباث املدكم: ثاهيا :

ًخمشل َُما ًجب أن ًٓىم املذْٔ ب مً أنماٛ مخخلُت إلهجاص بشهامج جذْٓه نلى أٖمل وج وبشٙل 

هاٛ ومً أهم هزه الىاحباث ما ًلي :  1مىغىعي َو

 إعداد الخلازيس:  -1

ش ئلى  جب أن ًٓذم هزا الخٍٓش ش الىاحب ألاٛو مً واحباث مذْٔ الحعاباث ٍو ٌهذ ئنذاد الخٓاٍس

 ن ويحرهم مً ألاؾشاٍ روي الهالْت ، خُث ًجب نلى املذْٔ:                                       املعاهمح

 الىٓذًت مو الخدُل وبُان أظباب هزا  املطادْت نلى محزاهُت ألاسباح و الخعاةش وجذَٓاتها

ت .  الخدُل و أزشه املالي نلى الشٖش

  الخعاةش وجذَٓاتها الىٓذًت وسدها ئلى مجلغ نذم املطادْت نلى املحزاهُت وخعاب ألاسباح و

ػه الخىضُت نلى املحزاهُت .  إلاداسة وبُان ألاظباب املىحبت لَش

 خظىز إحخماع الهيئت العامت للمظاهمت : -2

ش و الخأٖذ  ًجب نلى املذْٔ خػىس احخمام الهُئت الهامت للمعاهمحن ختى ًخمً٘ مً مىاْشت الخٍٓش

ٓىم مذْٔ الحعا اجه ، ٍو ض املالي و الحعاباث الخخامُت  ملىاْشتها و مً مدخٍى باث بهشع ْاةمت املٖش

زلٚ املىآَت نلى اْتراح جىصَو ألاسباح الزي زم مً ْبل ئداسة امليشأة ، لزلٚ  َٓذ  الخطذًٔ نليها ٖو

                                                             
 .48،ص1،2999،ؽ، نمان ، ألاسدن   مإظعت الىساّ ، أطاطياث الخدكيم في ظل املعاًير ألامسيىيت و الدوليت ،خعحن دخذوح  وخعحن الٓاض ي  1
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م  298هطذ املادة  ٗاث ْس ت أن ًضود  مذْٔ  2994ظىت  11مً الشش نلى مجلغ ئداسة الشٖش

ت ونلى مذْٔ الحعاباث أو مً الحعاباث بيسخت نً الخ ش لحػىس احخمام الهُئت الهامت للشٖش ٓاٍس

 ًمشله خػىس هزا إلاحخمام

سبما ال ًخمً٘ مذْٔ الحعاباث مً خػىس الاحخمام بىُعه لكٍش ما نىذةذ ًم٘ىه أن ًشظل  -

في الحػىس نلى أن ًٙىن املعانذ ممً ْامىا بهملُت الخذُْٔ  مً ًخىب نىه مً معانذًه

مً الشد نلى الاظخُعاساث التي مً املمً٘ أن جؿشح مً أنػاء  لىُغ امليشأة ختى ًخمً٘ 

 الجمهُت .

 خُث نىذ خػىس املذْٔ أو مً ًىىب  نىه ًجب نلُه أن ًخأٖذ مً ألامىس منها : -

 ُو نلى املداغش العالُت الزٖش مو سة  ِغ الجمهُت وظ٘شجحرها.الخْى

 .صحت ئحشاءاث الذنىة لإلحخمام 

 .مداغش ئحخماناث الجمهُت في سجل خاص ً  الخأٖذ مً جذٍو

 .ٖزلٚ الخدٓٔ مً صحت إلاحخمام 

 الخدكيم و الخدليم في أصٌى وخصىم الشسهت: -3

مذْٔ الحعاباث ورلٚ ٗىهه مؿالبا بابذاء سأًه الُني املداًذ خٛى  ٌهذ هزا الىاحب مً ةاحباث

نذالت الٓىاةم املالُت ومذي جمشُلها لحُٓٓت وغو امليشأة . ولٙي ًٓىم باداء سأًه بهذالت واظخٓاللُت 

 البذ وأن ًٓىم بالُدظ والخدٓٔ مً أضٛى امليشأة وخطىمها.

 مساكبت طير أعماٌ الشسهت وجدكيم خظاباتها: -4

ت و الخدٓٔ مً مذي اهخكام الذَاجش و  مً واحباث مذْٔ الحعاباث أن ًٓىم بمشاْبت أنماٛ الشٖش

ٗاث في املادة ) ذ هظ ْاهىن الشش ( الُٓشة )أ( أهه مً واحباث مذْٔ الحعاباث مشاْبت 293السجالث ْو

ت.  أنماٛ الشٖش

 الالتزام بأصٌى املهىت : -5

ت الخذُْٔ و أن ًشاعي مطالح الهمُل لزلٚ ًجب نلى املذْٔ الحعاباث أن ًلتزم بأضٛى مهى 

م )17َٓذ هطذ املادة ) ذ ْس ، نلى أن ًٓعم مٓذم 1003( لعىت 43( مً الٓاهىن الهام املْإ

بل مىده ئحاصة املضاولت، أمام سةِغ الهُئت الهلُا  أو مً ًيخذ الؿلب بهذ املىآَت نلى ؾلبه، ْو

" أْعم باهلل الهكُم أن أْىم بىاحباث به مً أنػائها بدػىس الشةِغ ، الُمحن الخالُت : 

و أماهت دون جدحز وأن أجُٓذ بالٓىاهحن و ألاهكمت والخهلُماث املهمٛى بها وأن     مهىتي بشٍش

ىانذها." آدابهاأخاَل نلى أظشاس املهىت و   ْو

 فدص ألاهظمت املاليت و إلادازيت للشسهت: -6

زلٚ  ت مدل الخذُْٔ والىكام إلاداسي ٖو مً واحباث املذْٔ أن ًٓىم بُدظ ألاهكمت املالُت لشٖش

ابت الذاخلُت ومذي مالةمخه، خُث ًجب نلى مذْٓي الحعاباث مجخمهحن أو مىُشدًً الُٓام  هكام الْش
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ت وأهكمت املشاْبت املالُت الذاخلُت لها والخأ ت للشٖش ٖذ مً مالةمتها بُدظ ألاهكمت املالُت و إلاداٍس

ت واملداَكت نلى أمىالها .  لحعً ظحر أنماٛ الشٖش

 املطلب الثالث: خدماث التي ًلدمها املدكم املداطبي في املؤطظت :

ش خىلها ًبحن سأًه خٛى  لخذماث التي ًٓذمها املداظب املالي الٓاهىوي ئما خذماث ًٓىم بخٓذًم جٍٓش

 ً ْبل ؾٍش أخش أو نذم نذالتها ومً أهم الخذماث ما ًلي:نذالت البُاهاث املالُت املدػشة و املٓذمت م

 .َدظ البُاهاث املالُت 

 .إلاؾالم 

 .إلاحشاءاث املخُٔ نليها 

 : 1فدص البياهاث املاليت  -1

مشل جذُْٔ البُاهاث املالُت ألحل ئنؿاء سأي خٛى نذالتها وهزا الىىم مً الخذُْٔ ٌشمل   ٍو

خُت والتي نلى ئْشاساث إلاداسة .  الحطٛى نلى الٓشاةً خٛى البُاهاث املالُت الخاٍس

 إلاطالع : -2

شمل الاظخُعاساث مً ئداسة املإظعت و الخدالُل للبُاهاث املالُت ،  وإلاؾالم أْل دسحت مً  َو

ش الخذُْٔ الهباسة الخالُت : ) البُاهاث املالُت  جمشل بهذالت وخعب املبادب  شمل جٍٓش الخذُْٔ َو

 املداظبُت  املخهٍش نليها " املبادب املداظبُت الذولُت ".

ش الاؾالم ًىظ نلى : ) لم ًأحي ئلى نلمىا أًت مهلىماث مادًت جخؿلب الخهذًالث في ال بُاهاث أما جٍٓش

 ألحل أن جؿابٔ املبادب املداظبُت املخهاٍس نليها(..

هزا الىىم مً الخذماث جٓىم  بها املإظعاث التي جٓىم بالخذُْٔ ألهه أٖثر ٗلُت ،أو جٓىم بها 

 املإظعاث باليعبت ئلى البُاهاث املشخلُت .

 املخفم عليها :  إلاحساءاث -3

لى رلٚ الُٓام بخذُْٔ خعاب ألاسباح و وهي خذمت ًخُٔ نليها الهمُذ و املذْٔ ، ومشاٛ ن

ش خىله .  الخعاةش َٓـ ، وجٓذًم جٍٓش

شا  أما الخذماث التي ًٓىم بخٓذًمها املداظب الٓاهىوي بد٘م جأهُله الهلمي و التي ال ًٓذم جٍٓش

 بشأجها وهي :

 . خذماث معٚ السجالث 

 .بُت  الاظدشاساث الػٍش

 .ت  الاظدشاساث إلاداٍس

 

 

                                                             
ت ،خاجم مدمذ الشِشني  1  .30.32،ص1004، أظاظُاث املشاحهت ، مذخل مهاضش ،، ٗلُت الخجاسة ، حامهت الؿىؿا ، امل٘خبت املطٍش
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 1خدماث مظً السجالث : - أ

املداظب الٓاهىوي سبما ًؿلب مىه الهمُل الُٓام بخذماث معٚ الذَاجش ، أي  

الدسجُل  في الُىمُت الهامت أو الُىمُاث املعانذة وجشخُلها ئلى سجل ألاظخار الهام ، 

أو سجالث ألاظخار املعانذ ولًاًت جدػحر البُاهاث املداظبُت ، ونلمىا أن بهؼ 

هىُت جمىو املداظب الٓاهىوي مً الُٓام بهزه ملإظعاث الحٙىمُت أو الجمهُاث امل

 .الخذمت . مشل هُئت ألاوساّ املالُت في الىالًاث املخدذة.

 الاطدشازاث الظسيبيت :  - ب

بُت ألحل   اث ئلى هُئاث الػٍش ٗاث نليها جٓذًم ٖشَى ألاشخاص و املإظعاث و الشش

بت وخعب الٓاهىن املداظبىن الٓاهىهُحن مإهلىن للُٓام بهزه  الخذمت ،  دَو الػٍش

وفي بهؼ ألاْؿاس جمشل هزه الخذماث اليشاؽ ألاٖبر مٓاسهت بالخذماث ألاخشي ، ألن 

بُت ْاهىن هزه البلذان ٌعمذ للمداظب ا لٓاهىوي جمشُل الهمُل أمام العلؿاث الػٍش

. 

 الاطدشازاث إلادازيت : - ث

ٗادًمُت و ئن املداظب الٓاه   الهلمُت للُٓام بهزه املهمت.ىوي ٌعخهمل مإهالجه ألا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 12،ص إلى الخدكيم من الىاخيت الىظسيت و العلميتهادي الخمُمي ،  1
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 إحساءاث الخدكيم املداطبي لخلييم ألاداء: املبدث الثاوي :

ةً الذالت نلى ألاخذار إلاْخطادًت مىخكمت للحطٛى نلى الٓشاٌهخبر الخذُْٔ املداظبي نملُت          

التي ْامذ  بها املإظعت باجبام أظلىب منهجي واظخخذام أدواث ُُٖلت للىضٛى ئلى سأي مداًذ حٛى 

مذي داللت الٓىاةم املالُت للمإظعت ونلُه َان املذْٔ ملضم باجبام مجمىنت مً إلاحشاءاث في معاس 

 بي  واجبام مجمىنت مً  املشاخل الهامت لهملُت الخذُْٔ .نملُت  الخذُْٔ املداظ

 املطلب ألاٌو : جدكيم اللىائم املاليت :

              جمشل الٓىاةم املالُت جشحمت ملٙىهاث أًت مإظعت مالُت خُث وهشع أضٛى وخطىم جلٚ املإظعت        

                   ومطشوَاتها وبهباسة أخشي ًمً٘ حصخُظ ْذسة املإظعت مً خالٛ اظخهشاع جلٚ ألاضٛى  و ئًشادتها

ذستها نلى مىاضلت نملها في املُذان إلاْخطادي ، خُث   اء بالتزاماتها مً حهت ْو و الخطىم للَى

ضها املالي بحن املإظعاث وهدُجت وشاؾها مً سبذ أو خعاسة .  حصخظ مٖش

 ىعيت لللىائم املاليت :خصائص الى -1

 املالئمت :  -

متى جٙىن املهلىماث املداظبُت مالةمت بمذي جأزحرها نلى ْشاس املعخخذم ،وجٙىن يحر مالةمت 

ش َيها غهِ رلٚ الخأزحر نلى رلٚ الٓشاس وختى جٙىن هزه املهلىماث مالةمت ًجب أن ًخَى

ذ، الٓذسة نلى الخيبإ، و الٓذسة نلى الخُُٓم  الخطاةظ الُشنُت الخالُت : املالةمت في الْى

 الاسجذادي.

 إمياهيت إلاعخماد ) الىثىق( :  -

مً٘         شة ومطذاُْتها ، وبالخالي ئمٙاهُت إلانخماد نليها ، ٍو ٓطذ بها الشٓت باملهلىماث املخَى ٍو

شث  ش باملهلىماث املٓذمت للمعخخذم ئر جَى ت الخالُت : لهزه الخاضُت أن جخَى بها الخطاةظ الشاهٍى

وهي ئمٙاهُت الخدٓٔ مً املهلىماث ، الطذّ في الخهبحر نً الكىاهش و ألاخذار إلاْخطادًت ، 

 1خُادًت املهلىماث .

 كابليت املعلىماث امللازبت :  -

ش هزه الخاضُت  ئلى ئحشاء املٓاسهاث في امليشأة الىاخذة لعىىاث  ٌععى املعخخذم مً خالٛ جَى

امليشأث إلحشاء املٓاسهاث بحن الىخذاث و  مخهذدة أمال في سضذ الخًحراث وجُعحرها ، ٖما ٌععى

 .املخخلُت في ْؿام واخذ لخُُٓم أدائها و الخهٍش نلى مىاغو الػهِ و الٓىة َيها 

 

 

 

                                                             
إلاشاسة ئلى خاالث الخٓاسب مو إلاؾاس ، مو ألاطع و املبادئ املداطبيت في الىظام املداطبي و املالي الجصائسي ظهذ بىصاوي، مذاخلت بهىىان،   1

ت  الُ٘شي ، ملخٓم دولي خىٛ الىكام املداظبي املالي في قل املهاًحر املداظبُت الذولُت ججاسب جؿبُٓاث و أَاّ مههذ الهلىم إلاْخطادًت و  الخجاٍس

ض الجامعي بالىادي ،ًىمي   .1028حاهُي  28-24ونلىم الدعُحر ، املٖش
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 الخباث:  -

شث م٘ىذ املعخخذم مً ئحشاء  مٓاسهاث في امليشأة  وحهٍش أًػا بالخمازل وهي خاضُت ئن جَى

ٓطذ بالخمازل و الشباث جؿبُٔ هُغ الؿّش و ألاظالُب  الىاخذة أو بحن امليشأث املخهذدة ٍو

 املداظبُت في امليشأة الىاخذة لعىىاث مخهذدة .

 كابليت للفهم : -

ًٓطذ بالٓابلُت للُهم خلى البُاهاث مً الًمىع ، بدُث ٌعهل َهمها لخدُٓٔ الُاةذة منها ،  

بمهنى البُاهاث املهبر ننها بالٓىاةم املالُت ًجب أن جٙىن بعُؿت و واضحت وخالُت مً الخهُٓذاث 
1. 

 عسض اللىائم املاليت :  -2

ش  العىىي  العذاس ي والشالسي، وحشمل نلى جٓىم مهكم املإظعاث بيشش الٓىاةم املالُت خالٛ الخٍٓش

ىت،حذٛو حًحراث ألامىاٛ الخاضت ،ملحٔ بحن الٓىانذ  املحزاهُت، خعاب الىخاةج وحذٛو ظُىلت الخٍض

 والؿّش املداظبُت املعخهملت .

 :كائمت املسهص املالي 

ش مهلىماث مُٓذة نً مذ  ي ْىة حهخبر املحزاهُت املشأة الهاٖعت للىغو املالي للمإظعت ٖما جَى

ض املالي للمإظعت لخبحن لهزه ألاخحرة ما لذحها مً ممخلٙاث أو مىحىداث وما نليها مً التزاماث  املٖش

املالٕ أو اججاه  الًحر ،وجكهش أزش هدُجت الهملُاث مً سبذ أو خعاسة مً خالٛ الُترة  ظىاء مً ْبل 

 املداظبُت نلى نىاضش ألاضٛى و الالتزاماث وخّٓى امللُ٘ت .

 ظاب الىخائج :كائمت خ 

جبنى ْاةمت الذخل نلى أظاط مُهىم الاظخدٓاّ لألسباح ، وهى ٖشِ ئحمالي لألنباء و املىخجاث  

التي أهجضتها املإظعت خالٛ مذة صمىُت مهُىت وجبرص الىدُجت الطاَُت لهزه املذة ،ٖما ٌعمذ 

و الخٙالُِ نىذ خذور املبُهاث ولِغ  بخدذًذ مشدودًت املإظعت ، ئر ًخم إلانتراٍ باالًشاداث

 نىذ  جدطُل الىٓذ نىذ الضباةً.

  : كائمت حدٌو طيىلت الخصيىت 

                         املذَىناثلى املٓبىغاث ) مطادس العُىلت( و الًشع ألاظاس ي منها هى جدذًذ مهلىماث ن

ة ، ٖما تهذٍ هزه الٓاةمت ) املخططاث الىٓذًت( للمإظعت التي جإزش نلى الخذَٓاث خالٛ الُتر 

ٗاهذ حشًُلُت أو  ئلى ئقهاس  الخذَٓاث الىٓذًت الذاخلت و الخاسحت لأليشاع املخخلُت ظىاء 

لُت . ت أو جمٍى  اظدشماٍس

  : كائمت حغيراث ألامىاٌ الخاصت 

                                                             
س ي ، بذس ا  1 همىذج ملترح لخلييم مظخىي حىدة املعلىماث املاليت امللدمت من جطبيم الىظام لضمان خمٓاوي ، مذاخلت بهىىان ، هىاسي ظَى

مبر  30-19، ملخٓم الهلمي الذولي خىٛ إلاضالح املداظبي في الجضاةش ، ْاضذي مشباح وسْلت ، ًىمي املداطبي املالي   ،01،ص122هَى
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ٗاث التي أزشث في الُطٛى املشٙلت لشؤوط ألامىاٛ الخاضت في  ٌشٙل هزا الجذٛو جدلُال للحش

ٛ العىت املالُت ، ٖما حهٍش نلى أجها نباسة نً ْاةمت جىضح مخخلِ الخًحراث التي املإظعت خال

جؿشأ نلى خّٓى امللُ٘ت ، خُث جػم هزه الٓاةمت مخخلِ املهلىماث املخهلٓت بالىدُجت الطاَُت 

ل نىاضش الىىاجج و ألانباء و ألاسباح و الخعاةش املخهلٓت باألمىاٛ الخاضت .  للُترة ٗو

 ئم املاليت : مالخم اللىا 

شمل ملخطا لعُاظاث املداظبُت  جخػمً مهلىماث ئغاَُت ملا جم نشغه في الٓىاةم املالُت َو

ت أخشي جخهلٔ ببىىد الٓىاةم املالُت ئغاَت ئلى رٕ إلاَطاح ن ً إلالتزاماث                 ومالخكاث جُعحًر

ض املالي و ألاضٛى الؿاسةت و  وهدُجت ألانماٛ وباألخظ جىغُذ أي بىىد أخشي جخهلٔ بدُٓٓت املٖش

ىت  ت املٙلُت مً أحل َهم أخعً للمحزاهُت خعاب الىخاةج وحذٛو جذَٓاث الخٍض املهلىماث الػشوٍس

 وحذٛو حًحراث ألامىاٛ الخاضت .

مً٘ نشع أخذ ألامشلت للٓىاةم املالُت املٓاسهت في الجذٛو الخالي:         ٍو
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 : اللىائم املاليت امللازهت : (  -   1  )الجدٌو زكم 

 البيان

 

31/12/1997 

% 

31/12/1998 

% 

31/12/1999 

% 

31/12/2000 

% 

31/12/2001 

% 

ألاضٛى الىٓذًت و أوساّ 

 الٓبؼ

5 5 6 5  

 24 24 23 23 24 ضافي خعاباث الٓبؼ

 25 24 21 19 20 املخضون

ت  55 53 50 47 49 ئحمالي ألاضٛى الجاٍس

 ٛ  76 79 84 88 85 الشابخت ألاضى

ٗاث  31 32 34 35 34 حجم إلاهخال

 45 47 50 53 51 ضافي ألاضىوٛ الشابخت

 ٛ  %100 %100 %100 %100 %100 ئحمالي ألاضى

الخطىم وسأط املاٛ و 

 أوساّ الذَو

8 9 11 15 18 

 13 13 14 15 14 الػشاةب املعخدٓت

ت  31 28 25 24 22 الخطىم الجاٍس

لت ألاحل الٓشوع  10 9 7 4 7 ؾٍى

 10 10 9 9 8 ئخخُاؾي املهاشاث

 51 47 41 37 37 إلاحمالي

 24 28 34 39 44 سأط املاٛ

 25 25 25 24 19 ألاسباح املدخجضة

 49 53 59 63 63 خّٓى املالٕ 

 %100 %100 %100 %100 %100 إلاحمالي
ب واليشش ، ؽ املؤطظاث في ظل معاًير ألاداء املخىاشن جلييم ألاداء املطذس : مدمىد نبذ الُخاح سغىان ،  ، الٓاهشة ، 2، املجمىنت الهشبُت للخذٍس

 .11، ص:  1023 -  1021مطش ، 
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 خل العمليت لخدكيم املداطبي :ا: املس  اوياملطلب الث

ئن الخذُْٔ املداظبي ٌهخبر نملُت مىخكمت جخم مً خاللها خمعت مشاخل مخخابهت بشٙل مىؿٓي 

 وجدىي ٗل مجمىنت مً الخؿىاث التي ًدبهها املذْٔ في أداء واحبه نلى الىدى الخالي :،

 مسخلت إلاحساء ألاوليت :  -1

في قل الكشوٍ املشلى ئن ًخطل الهمُل باملذْٔ ْبل جهاًت العىت املالُت املؿلىب جذُْٓها 

ذ الٙافي لٓبٛى هزه أم ال . َػال نً جخؿُـ الهملُت بشٙل  ورلٚ ختى ًٙىن للمذْٔ  الْى

ٓت ُٖاءة ، أما أهم الخؿىاث املخبهت هجذ  :1مىاظب ألامش الزي ٌعمذ ًاجمام املهمت بؿٍش

ٗالخه ، والخأٖذ مً نضله .إلاجطاٛ بامل - ت أظباب ججذًذ و  ذْٔ العابٔ في خالت وحىده ملهَش

الخأٖذ مً ظالمت الخهُحن وجدذًذ مجاٛ الهمل و الخهلُماث التي ًجب نلُه إلالتزام بها لهذم  -

 مخالُتها .

ت الشاملت للهمُل مدل الخذُْٔ ختى ًخمً٘ مً وغو الخؿت امل - الةمت التي جشض ي الجزنت املهَش

اساث مُذاهُت ، ىُتامله ٗاإلؾالم نلى الىزاةٔ و املعدىذاث ، الُٓام بٍض ، باظخهماٛ نذة جٓىُاث 

 ئحشاء مٓابالث .

جدذًذ  أهذاٍ نملُت الخذُْٔ ورلٚ ئهؿالْا مً ئملامه باملهلىماث الشاملت نً املإظعت  -

 مدل الخذُْٔ .

 مسخلت دزاطت وجلييم هظام السكابت : -2

ابت الذاخلُت املؿبٔ في املإظعت باظخهماٛ ًٓىم مذْٔ الحعاباث بُدظ هك  ام الْش

ٔ خؿىاث مىهجُت ،ورلٚ للخأٖذ مً صحت وظالمت جؿبُٔ الىكام  مجمىنت مً الىظاةل َو

ابت الذاخلُت بهذ هٓؿت  ت هٓاؽ ْىجه وغهُه ،ونلُه َان دساظخه وجُُٓم هكام الْش مو مهَش

وجدذًذ حجم وهىنُت الاخخباساث و أدلت إلاهؿالّ التي ًشج٘ض نليها املذْٔ نىذ ئنذاده للبرهامج 

إلازباث التي ظٍى ًدطل نليها أما الخؿىاث التي ًدبهها مذْٔ الحعاباث في دساظت وجُُٓم 

ابت الذاخلُت ٖما ًلي :  2هكام الْش

ابت الذاخ - ابت الُهم الجُذ  لهُٙل هكام الْش لُت مً الىكام املداظبي املؿبٔ وأظالُب الْش

 املهخمذة 

ت مىاؾً الٓىة و الػهِ لدسجُلها  - ابت لٙي ًخمً٘ املذْٔ مً مهَش جدذًذ مخاؾش الْش

 وجىزُٓها مو أوساّ .

اخخباساث الالتزام جطمم مً ؾٍش املذْٔ  للخأٖذ مً جىُُزها لدعمذ بخطىس وظُلت َهالت  -

 للُدظ.

                                                             
 38مشحو ظابٔ ،ص خالذ أمحن نبذ هللا ،  1
 .127،122يعان َالح  املؿاسهت ، مشحو ظابٔ ،ص  2
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 مسخلت إعداد بسهامج الخدكيم:  -3

ٌهخبر بشهامج الخذُْٔ الحعاباث خؿت مشظىمت نلى هزه الىخاةج التي جىضل ئليها املذْٔ بهذ 

هالُت مو  ابت الذاخلُت ، ورلٚ بهذٍ الخىُُز بٙل ُٖاءة َو دطه  لىكام الْش دساظخه َو

 .1الىضٛى ئلى ئبذاء سأي َني ظلُم 

مشل هزا البرهامج ملخطا ملا ًيبغي الُٓام به مً ْبل أن ًٓخىو جماما املذْٔ بأن  حمُو               ٍو

شمل ٖزلٚ نلى ْاةمت الخهلُماث الخُطُلُت للمعانذًً  هىاحي  البُاهاث املالُت ْذ جم َدطها ،َو

ٔ الخذْ ُٔ  بًُت جدُٓٔ ، أما وغو وجطمُم بشهامج جذُْٔ الحعاباث بطُخه خؿت نمل لٍُش

 :نذًذة منها أهذاٍ

ٔ الخذُْٔ وجدذًذ دوس ومعإولُت ٗل منهم. -  جُُٓم الهمل بحن أنىان ٍَش

ل خؿىة. - خه ٗل نملُت ٗو ذ الزي اظخًْش  جدبو نملُت جذُْٔ الحعاباث وجدذًذ الْى

 مسخلت جىفير عمليت جدكيم الحظاباث :  -4

ً ئبذاء سأًه حهذ مشخلت جىُُز نملُت جذُْٔ الحعاباث مً أهم املشاخل التي  جمً٘ املذْٔ م

الُني املداًذ خٛى ضذّ ونذالت الٓىاةم املالُت ، وجٓىم املشخلت أظاظا نلى َدظ الهملُاث 

التي جىجضها املإظعت والخدٓٔ مً نىاضش ْىاةمها املالُت ،وجٓىم املشخلت أظاظا نلى َدظ 

هزه  الهملُاث التي جىجضها املإظعت و الخدٓٔ مً نىاضش ْىاةمها املالُت ،أما أهم خؿىاث

 املشخلت َهي باخخطاس ٖما ًلي :

إلاخخباساث ألاظاظُت املىحهت هدى الخأٖذ مً صحت ُْم ألاسضذة وظالمت الهملُاث وخذوثها  -

وحىدها ،وجىدطش في الُدظ الخدلُلي ،جُاضُل الهملُاث املداظبُت وألاسضذة املعخخشحت 

 لٙل الحعاباث .

ٓت مداًذة دون  - جدحز مً أحل الىضٛى ئلى ئبذاء سأي َني أظالُب جىُُز نملُت الخذُْٔ بؿٍش

 مداًذ .

 مسخلت إعداد جلسيس املدكم:  -5

ش  ئن الهذٍ مً نملُت الخذُْٔ هى ئبذاء الشأي خٛى صحت الٓىاةم املالُت مً خالٛ نشع جٍٓش

ش الزي ٌهذ املىخج  شامل نً نملُت الخذُْٔ إلجخار الٓشاساث العلُمت ، أما مُهىم الخٍٓش

هى "ملخظ م٘خىب ًبذي َُه املذْٔ سأًه  الُني املنهي املداًذ نً صحت  النهاتي لهمل املذْٔ

الٓشاساث مً ؾٍش روي البُاهاث الىاسدة في الٓىاةم املالُت ، والتي ًمً٘ الانخماد نليها في اجخار 

 2الهالْت بمشل هزه البُاهاث "

 

                                                             
 .232أخمذ خلمي حمهت ، مشحو ظابٔ ،ص  1
 .227يعان َالح مؿاسهت ، مشحو ظابٔ ،ص   2
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ش خعب املهاًحر  أما الهىاضش ألاظاظُت  التي          ش و  ًجب أن ًخػمنها الخٍٓش الذولُت  للخٍٓش

 1:الخذُْٔ هجذ

الهىىان املىاظب ، الجهت املشظل لها ، الُٓشة الاَخخاخُت التي جخػمً البُاهاث والُٓشة التي  -

 حًؿيها .

ُت  -  َٓشة الىؿاّ التي جطِ نملُت الخذُْٔ املىجضة للحطٛى نلى أٖبر دسحت مً املىزْى

َٓشة ئبذاء الشأي في العاخت املخططت للمذْٔ إلبذاء سأًه الُني املداًذ للٓىانذ املالُت مدل  -

ُو املذْٔ املٙلِ باملهىت املعدىذة  ش املٓذم للجهاث املهىُت ، مو جْى ش الخٍٓش خ جدٍش الخذُْٔ .جاٍس

 ئلُه.

 : إلاحساءاث امليداهيت للخدكيم املداطبي : املطلب الثالث

و  الٓىاةم املالُت والحعاباث ئن إلاحشاءاث ا ملُذاهُت الخاضت بالخذُْٔ املداظبي جىدطش في حشَش

املٙىهت لها ، ٖما جزٖش أن َهم إلاحشاءاث الهملي وجؿبُٓه بىجاح ًٓخط ي أن جٙىن ملما بالجاهب 

 الىكشي ظابٓا .

ٍى نلى املهلىماث راث دسح ت مً ًخمحز جذُْٔ نىاضش الٓىاةم املالُت بهذة خطاٛ بًُت الْى

 املالُت الحُُٓٓت للمإظعت . املطذاُْت لخهبر نً الىغهُت 

 إحساءاث جدكيم خظاباث امليزاهيت :  -1

ل هزه املىاسد )  حهخبر املحزاهُت ٖشِ مً املىاسد املخاخت لذي امليشأة أو املإظعت ومطادس جمٍى

الحّٓى الالتزاماث( في هٓؿت صمىُت نُىت جخٙىن املحزاهُت مً حاهبُحن ألاضٛى و الخطىم 

 2مدٓٓت الخىاصن املالي .

 خظاب ألامىاٌ :  1-1

هى ٗل ما ًخمشل في سضُذ  2923لعىت  AICPAٌهٍش ألاضل خعب لجىت املطالحاث املداظبُت 

مذًً ًلضم جشخُله للذوسة الٓادمت بهذ ئُْاٛ الحعاباث ؾبٓا للٓىانذ أو املبادب املخهاٍس 

نليها ،ورلٚ بانخباس أن را الشضُذ املذًً املشخل ٌهبر نً ُْمت مهُىت أو ممخلٙاث أو 

 3مطشوَاث مإحلت جخظ دوساث الخٓت 

 جذُْٔ خعاباث ألاضٛى الخالُت : 

جذُْٔ خعاباث ألاضٛى الشابخت امللمىظت : الُٓام بالجشد الُهلي ، الخأٖذ مً ملُ٘ت ألاضل ،  -

 الخأٖذ مً صحت الخُُٓم .

                                                             
ذ ، املداطبت همهىت مخلدمتابشاهُم شاهحن ،   1  .12.ص2990، مجلغ املداظبىن ،الهذد الشابو ، الٍٙى
2
 .08،ص1008، يشهاؾت لليشش و الخىصَو ، الجضاةش  لعامت، املداطبت اخىاط ضالح   

3
 .182، ص 1009، نمان ، ألاسدن ، 2، داس الشٓاَت ، ؽ جطىز الفىس املداطبيسغىان خلىة ،   
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جذُْٔ خعاباث ألاضٛى الشابخت يحر امللمىظت : الُٓام بؿلب ٖشٍى جُطُلُت مً إلاداسة ،  -

ألاضٛى ، الخأٖذ مً أن ألاضٛى الُٓام باإلؾالم نلى املعدىذاث الذالت نلى امللُ٘ت امليشأة لهزه 

ت أو إلاظمُت ْذ ُْمذ خعب ألاضٛى املشنُت و املبادب املخهاٍس نليها بحن أنػاء املهىت  املهىٍى

. 

 : جدكيم خظاباث ألاصٌى املخداولت 

جذُْٔ خعاباث املخضون : الخأٖذ مً ظالمت الجشد الُهلي ، وبُو ، الحطٛى نلى شهاداث  -

ُمتها.ممً جىدم لذحهم بػانت مملى  خ ئنذاد املحزاهُت جُُذ وحىدها ْو  ٖت للميشأة في جاٍس

مً٘ للمذْٔ الخدٓٔ مً بىىد  - جذُْٔ خعاباث الىٓذًت : حشمل بىىد الطىذّو و البىٚ ٍو

ُام املذْٔ بهملُت  الىٓذًت مً خالٛ جؿبُٔ إلاحشاءاث املخهلٓت بخذُْٔ الحعاباث الىٓذًت ْو

الىٓذًت خعابُا ، جذُْٔ معدىذي لذَتر الىٓذًت الجشد الُهلي مو الذَاجش ، جذُْٔ دَتر 

الخاضت بالٓبؼ و الطٍش مً الىاخُت الشٙلُت و املىغىنُت ، الحطٛى نلى ٖشِ مُطل 

 لحعاب البىٚ .

ئحشاءاث جذُْٔ  ألاوساّ املالُت : جدلُل الهملُاث التي جمذ نلى خعب الاظدشماساث ، الخدٓٔ مً  -

اس البىسضت ، الُٓام بالجشد الُهلي نً ؾٍشٔ حشد صحت ظهش البُو أو الششاء بخذُْٔ أظه

مدُكت الاظدشماساث والحطٛى نلى جأًُذ باملطذاُْت مً ؾٍش جالث،الخأٖذ مً ظالمت الدسجُل 

 بالذَاجش والخأٖذ مً امللُ٘ت .

 خظاب الخصىم :  1-2

ت  ٗاَت الالتزاماث املدٓٓت نلى املششوم ٖصخطُت مهىٍى ئن الخطىم جخػمً في املداظبت 

ض املالي ، َاهه مً الػشوسي الخأٖذ مً أن أسضذة خعاباث  خ ئنذاد ْاةمت املٖش معخٓلت في جاٍس

خ ئنذاد املحزاهُت ال أٖثر وال  الخطىم حهبر نً ٗل إلالتزاماث الُهلُت املدٓٓت نلى املششوم وجاٍس

 1أْل في غىء املبادب املداظبُت املخهاٍس نليها.

  ، ٛت : َدظ إلاغاَاث و املدعىباث التي جؿشأ نلى سأط املا جذُْٔ خعاباث ألامىاٛ اململٖى

جذُْٔ خعاباث الىٓذًت املدطلت بالطىذّو و البىٚ ،جذُْٔ دَاجش احخماناث مجالغ إلاداسة 

ي ًلضم ئخؿاسها بخهذًل سأط ماٛ ، جذُْٔ والجمهُاث الهامت ، الخأٖذ مً أخؿاس الجهاث الت

 2املعدىذاث ئلى جخهلٔ بشأط املاٛ ، الخدٓٔ مً ظالمت وزباث ئقهاس سأط ماٛ باملحزاهُت .

  لت ألاحل التي جذُْٔ خعاباث الالتزاماث: جخٙىن الالتزاماث أو الذًىن مً ضىُحن التزاماث ؾٍى

خ اظخدٓاْها دوسة مالُت و املخمشلت نمىما في العىذاث و الٓشوع ، أما الشاوي هي  ًُّى جاٍس

خ اظخدٓاْها دوسة مالُت واخذة هجذ منها خعاباث  التزاماث ْطحرة ألاحل التي ال جخهذي جاٍس

                                                             
 .24،28،ص ص :1007، نمان ـ ألاسدن ، 1، داس واةل لليشش ،ؽ ، علم جدكيم الحظاباث الىاخيت العمليتخالذ أمحن نبذ هللا   1
 .219-218،ص ص : 1022، نمان ، ألاسدن ،2، داس صمضم لليشش ،ؽ أصىٌ املساحعتخامذ ؾلبت مدمذ أبى هُبت ،   2
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الذاةبحن أوساّ الذَو ئًشاداث مدطلت معبٔ ،ونلُه ئحشاءاث الخذُْٔ جخخلِ مً ضىِ ألخش 

خ الاظخدٓاّ .  خعب جاٍس

 

 إحساءاث  جدكيم خظاباث الدظيير :  -2

مً جذُْٔ الهىاضش املٙىهت للمحزاهُت ٌششم املذْٔ في مُشداث املطاٍسِ و الاًشاداث ،  بهذ إلاهتهاء

نلما أن هزه الحعاباث جخمحز نً ظابُٓتها لٙىجها خعاباث مخىاقشة وجُخذ نً بذاًت ٗل دوسة 

مداظبُت وجُٓل في جهاًتها ، ولٙي ًذلي املذْٔ بشأًه خٛى ضذّ هزه الحعاباث بهذ التزامها 

 ب املداظبُت ًجب ئجبام الخؿىاث الخالُت :باملباد

 جدكيم خظاباث املصازيف :  2-1

ٗاَت ألاظالُب الُىُت املخهاٍس نليها مً جذُْٔ خعابي ومعدىذي ومٓاسهاث . -  ئظخخذام 

الخدٓٔ مً دساظت ألاخذار الالخٓت لخأٖذ  مً ظالمت بهؼ البُاهاث أو الخىاضل ئلى خُٓٓت  -

هذ خالٛ اث التي ْو  .العىت  بهؼ الخطَش

 الخأٖذ  مً خعاب جٙلُت العلو املعتهل٘ت مو َدظ بؿاْاث املخضون ومٓاسهتها مو الجشد املادي . -

الخأٖذ مً الخذماث املٓذمت بُدظ معدىذاث إلازباث مو الحُاف نلى مبذأ الاظخٓاللُت الخمحز  -

 الُهلي بحن مطاٍسِ الاظخًالٛ وسأط املاٛ التي جدمل نلى ألاضٛى .

الخأٖذ مً حذًت إلاهُاّ وصحخه بىحىد معدىذ إلزباث مبذأ مىحه للمإظعت وجخظ الذوسة  -

ٙىن أضله يحر وسخت أو ضىسة ، َهلُا يحر وهمُا ، ولم ٌعخهمل ألٖثر مً ٗل  املالُت املهُىت ، ٍو

 الاْخؿاناث الالصمت .

ذ و الدعذًذ ملخخلِ الػشاةب و الشظىم املخهلٓت بٙل دوس  -  ة مالُت مذْٔ َيها .الخأٖذ مً الخطٍش

حن . -  إلاؾالم نلى َىاجحر الششاء الىاسدة مً الًحر مو إلاؾالم نلى املشاظالث املخبادلت بحن الؿَش

ٓت خعابها بمشاحهت البؿاْاث  - ت وؾٍش ٗاث العىٍى نلى املذْٔ الخأٖذ مً أْعاؽ الاهخال

ُاًتها لألض  ل املٙىن لها .الاظدشماساث املخهلٓت بها ، ٖما ًخم الخأٖذ مً املإوهاث ٖو

 جدكيم خظاباث إلاًساداث :  2-2

 ئحشاء دساظت مٓاسهت لهىاضش وبىىد إلاًشاداث الحالُت مو جلٚ املخهلٓت بالهام املاض ي. -

 الُٓام بذساظت ألاخذار الالخٓت وهي ألاخذار التي جٓو في بذاًت العىت الخالُت لعىت الُدظ. -

ٗاَت الىظاةل الُىُت املخهاٍس ن - شاةً مً جذُْٔ خعابي الُٓام باجبام  ليها للحطٛى نلى  أدلت ْو

 ،معدىذي.
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  1ئحشاءاث جذُْٔ خعاباث الىخاةج : -3

 الخأٖذ مً الهامش إلاحمالي الزي ٌهبر نلى الىدُجت ألاولُت املدٓٔ مً اليشاؽ الخجاسي . -

 الخأٖذ مً صحت خعاب الُٓمت املػاَت . -

هدُجت اليشاؽ الهادي للمإظعت لخدٛى ئلى هدُجت  الخأٖذ مً هدُجت الاظخًالٛ املهبرة ننها -

 الذوسة.

لها للىدُجت  - الخأٖذ مً هدُجت خاسج الاظخًالٛ هدُجت اليشاؽ يحر الهادي للمإظعت جم جدٍى

 إلاحمالُت .

هخبر املذْٔ معإوال  -  را ضادّ نليها .‘الخأٖذ مً هدُجت الذوسة نلى أجها خُٓٓت ولِغ ضىسٍت ،َو

 ب نلى ألاسباح الزي ًخًحر باظخمشاس خعب ْىاهحن املالُت.الخأٖذ مً مهذٛ الػشاة -

 الخأٖذ مً الهامش إلاحمالي الزي ٌهبر نلى الىدُجت ألاولُت املدٓٓت مً اليشاؽ الخجاسي. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 287، ص:1003، دًىان املؿبىناث الجامهُت ، الجضاةش  املساحعت ومساكبت الحظاباث من الىظسيت إلى الخطبيممدمذ بىجحن ،   1
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 املبدث الثالث : دوز الخدكيم املداطبي في جدظين ألاداء املؤطظت :

ة أؾشاٍ بأيشاغهم املخخلُت ، َهي حهخبر بمشابت غمان ئن نملُت الخذُْٔ املداظبي  جخذم نذ        

زلٚ  حعانذ في ئجخار الٓشاساث وجششُذ  ئغافي ملشاْبت حىدة املهلىماث ومً زم جٓلُل الخؿش ، ٖو

 ألاداء.

 : املطلب ألاٌو : مظاهمت الخدكيم الداخلي في جدليم فعاليت ألاداء في املؤطظت 

ٗان اٖدشاٍ الًش                           ٗان الخذُْٔ الذاخلي ًخم بهذ جذُْٔ الهملُاث املداظبُت خُث 

             و ألاخؿاء وغبـ البُاهاث ًمشل الهمل ألاظاس ي للخذُْٔ الذاخلي ، أي الخدٓٔ مً ظالمت السجالث

و البُاهاث واملداَكت نلى أضٛى املإظعت ،بهذها خذر جؿىس مىؿٓي لىقُُت الخذُْٔ الذاخلي ، 

َهى وشاؽ  الخُُٓم ملعانذة ألاداء في خ٘مها نً ألاداء في املإظعت ونً ُُُٖت الخىُُز ألاوشؿت 

قهشث  املخخلُت ورلٚ مً خالٛ جأظِغ بشهامج للخذُْٔ الذاخلي مً خالٛ اظخٓالله الخىكُمي لزلٚ

طلح وال  ضىسة حذًذة للمذْٔ الذاخلي ججاه ألاَشاد الزًً ًشاحو  أنمالهم ، َهى ًىصح وال ًأمش ٍو

زلٚ جىضُل املهلىماث ئلى إلاداسة الهلُا  ش وجدعحن أنمالهم ٖو عانذهم في جؿٍى              ًُطح ، َو

 هاٍس نليها .وإلاسشاد بالىظاةل وألادواث املخ و الخىحُه

اث الخىكُم لِغ لٓذ جبرأث وق - ُُت الخذُْٔ مٙاهت باسصة في مهكم املإظعاث ،واسجبؿذ بأنلى معخٍى

ٗاَت ألاوشؿت و الهملُاث املخخلُت بهذٍ  دظ  ابُت َدعب بل ٖيشاؽ جُُٓمي لخذُْٔ َو ٖأداة ْس

ٗاهذ لخبلٌ هزه املٙاهت الخىكُمُت لىال جكاَش الهذًذ  شها وجدُٓٔ أْص ى ُٖاًت اهخاحُت منها، وما  جؿٍى

 أهمُتها. ً الهىامل التي ظانذث نلى همىها وجؿىسها وصٍادم

اتو املاغُت ، وئوشاتي لِشمل الخأٖذ مً  - اتي مً خالٛ جذُْٔ ألاخذار و الْى هخبر الخذُْٔ ْو َو

 وشاؽ مً أوشؿت املإظعت ورلٚ مً خالٛ وغو بشهامج الخذُْٔ 

هالُت أي أهه ٌععى ئلى ئن الخذُْٔ الذاخلي في حىهشه حهذٍ ئلى جدُٓٔ أهذاٍ املإظعت بُ٘ - اءة َو

ٗاهذ الهلُا أو الذهُا ،ورلٚ مً خالٛ الخدلُالث  اث ظىاء  جدعحن ألاداء ورلٚ في حمُو املعخٍى

ً والهاملحن في املإظعت َالخذُْٔ الذاخ لي ًٓىم والخىضُاث واملشىسة التي ًٓذمها ملخخلِ املعحًر

 والتي ًمً٘ جلخُطها َُما ًلي :   ألاظغنلى مجمىنت مً الٓىانذ و

 . الخأٖذ مً مذي إلالتزام بعُاظاث املإظعت  وخؿؿها  وئحشاءاتها 

 .الخأٖذ مً مذي وحىد الحماًت الٙاَُت ألضٛى املإظعت مً حمُو الخعاةش 

 . ت  الخأٖذ مً ئمٙاهُت الانخماد أو الىزّى نلى البُاهاث إلاداٍس

  املعإولُاث التي ٗلِ الهاملىن الُٓام بها وجٓذًم الخىضُاث  جدعحن هىنُت ألاداء املىُز نلى معخىي

شها .  املىاظبت لخدعحن نملُاث املإظعت وجؿٍى

 . ب ٔ الخذٍس و الُ٘اءة الاهخاحُت نً ؾٍش  َس
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  ًجٓص ي وجدذًذ أظباب املشاٗل التي جدذر في املإظعت وججىب ألاغشاس الالصمت ننها واْتراح ما م

 خٓبال .شأهه مهالجتها ومىو خذوثها  مع

  ئحشاء الاخخباساث والذساظاث الخاضت بىاءا نلى ؾالب لإلداسة 

 . مٓاسهت ُْمت الخذُْٔ الذاخلي هزا الهام مو هخاةج ألانىام العابٓت 

 .ئن الخُُٓم ٌشمل أوحه اليشاؾاث املخخلُت باملإظعت وال ًٌُل شِئا ننها 

 ُت ومً زم َهى ٌه٘غ ما ًجشي داخل ئن الخُُٓم ًخم نلى أظاط الذساظت الُطلُت والبُاهاث املُذاه

 1املإظعت .

 املطلب  الثاوي : أهميت املدكم الداخلي في طبط ألاداء:

ئن أي مإظعت حهمل نلى جدُٓٔ أهذاٍ وأيشاع مدذدة وللُٓام بخدُٓٔ هزه ألايشاع            

هىإ واحباث ومعإولُاث لٙل وقُُت جدذد مً خالٛ إلاداسة ،وجىاحه  إلاداسة بؿبُهت املاٛ قاهشة 

 اء الُهلي و ألاداء املشيىب َُه .ألاد وحىد ئخخالٍ بحن 

ة بخدلُل هزه الكاهشة بهذٍ الخهٍش نلى أظبابها مً خالٛ لزلٚ جؿلب ألامش أن جٓىم إلاداس           

الخذُْٔ الذاخلي ل٘شِ ألاخؿاء و الخالنب والخأٖذ مً مذي معاًشة الهاملحن باملإظعت للعُاظاث 

ت املىغىنت   .2والخؿـ وإلاحشاءاث إلاداٍس

 مظاهمت املدكم الداخلي في جلىيم ألاداء الىلي: -1

ش نً َهالُت هكام ٌهخبر الهذٍ الشةِس ي ليشاؽ الخذْ ُٔ الذاخلي هى ُْاط وجُُٓم وجٓذًم الخٓاٍس

ابت الذاخلُت  ٖهملُت معاهمت في الاظخخذام ألامشل  ملىاسد املإظعت ، َخؿبُٔ هكام الخذُْٔ  الْش

 الذاخلي ٖمذخل لخُُٓم ألاداء ال٘لي للمإظعت ًدٓٔ مضاًا هامت لإلداسة منها ما ًلي :

ئن الخُُٓم ًخم نلى أظاط الذساظت الُهلُت والبُاهاث املُذاهُت ومً زم َهى ٌه٘غ خُٓٓت ما  -

 ًجشي داخل املإظعت .

ألاْعام ٗل في املجاٛ الزي  ئن هزا ألاظلىب ًمً٘ جؿبُٓه بىاظؿت مذًشي إلاداساث أو  -

 .ًخطه

ٗان ًىضح أًػا هٓاؽ الػهِ والخمحز َيها ومً زم ٌعانذ ن - لى جدذًذ ئن الخُُٓم وئن 

اث إلاضالح و الهالج   3.أولٍى

 مىاْشت الجهت مدل الخذُْٔ بًشع جدعحن ألاداء وئنادة املىاسد وجصحُذ املعاساث املؿبٓت . -

 مٓاسهت َُٓمت الخذُْٔ الذاخلي هزا الهام مو هخاةج ألانىام العابٓت . -

                                                             
 .213،ص2990، داس البشحر ، نمان ، طاز الىظسي و املدخىي الظلىوياملساحعت الداخليت إلا الهمشان أخمذ ضالح ،   1
 .213الهمشان أخمذ ضالح، املشحو هُعه ،ص  2
3
ت  الاججاهاث الحدًثت للياض وجلييم أداء املىظفينأخمذ أبى العهىد مدمذ ،   212،211ص - ،ص1007،ميشأة املهاٍس الاظ٘ىذٍس
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ابت ُت أي الْش ابت العلٖى هخبر الخذُْٔ الذاخلي أًػا أداة مً أدواث الْش ٙىن  َو مً خالٛ ألاَشاد ،ٍو

الخذُْٔ الذاخلي  في املإظعت مً خالٛ الهمل نلى جدػحر ألاَشاد في املإظعت نلى جدُٓٔ  جأزحر 

ألاهذاٍ املشيىبت وجٓلُذًا اهخم املذْٓحن الذاخلُحن بالىىاحي املالُت واملداظبت ،زم امخذ هؿاّ 

َان السجالث املداظبُت  ش أو يحر مباشش الخذُْٔ الذاخلي لِشمل الىىاحي الدشًُلُت خُث ٌشٙل مباش

 حه٘غ ألاوشؿت الدشًُلُت .

جب  جب أن ًخهامل املذْٔ بشٙل مخىاصن ومعخٓل مو ٗل مً الىىاحي املالُت والىىاحي الدشًُلُت ،ٍو ٍو

و ئًجاد نالْاث بحن ٖال مً الىىاحي الدشًُلُت  أن ًدٓٔ املذْٔ الذاخلي مىاَو ومضاًا مً وساء  الشبـ

 و الىىاحي املالُت .

 املدكم الداخلي ودوزه في جدظين ألاداء إلادازي : -2

 طبيعت الخدكيم إلادازي : 2-1

ض و في الهادة حشمل خؿت الخذُْٔ الذاخلي مشاْبت الخىكُم إلاداسي في       الُشوم ووشاؽ الهاملحن املٖش

ت الطادسة نً املذًش الهام وجىضُاث اللجان املخخطت  َُه و ئهخاحاتهم ومخابهت جىُُز الٓشاساث إلاداٍس

ا لخىكُم الهمل َُه  ،ودساظت الخىكُم الذاخلي واْتراح أي حهذًل أو جدعحن ًٙىن مُُذا أو غشوٍس

ُاءجه في ظبُل رلٚ جٓىم داة شه وصٍادة َهالُخه ٖو  شة الخذُْٔ بما ًلي : وجؿٍى

مشاْبت وجذُْٔ خعً جؿبُٔ هكام املىقُحن والخهلُماث املخهلٓت بزلٚ والظُما مً خُث  -

ت املمىىخت و الهؿل املشغُت وهُٓاث املهالجت الؿبُت التي جخجملها املإظعت  الهؿل إلاداٍس

ت املشجبؿت بشإون الهاملحن في املإظعت .  ويحرها مً ألامىس إلاداٍس

ٗان مىصم بالخٙاَإ بحن املىقُحن ، وهل هىإ جأخحر  مذي ئهخكا - يها  ئرا  م الهمل في ألاْعام َو

 في ئهجاص الهملُاث وهل ٌهىد ئلى الخٓطحر أو إلاهماٛ أو الىٓظ في الجهاص .

زلٚ دساظت  - مذي جُٓذ املىقُحن بالخهلُماث الىاَزة وجأدًتهم لىاحباتهم نلى أٖمل وحه، ٖو

ي . وشاؽ الهاملحن واهخاحُتهم ُاءتهم وخبرتهم ووحذاتهم العلٗى  ٖو

 مذي اهػباؽ املىقُحن وجُٓذهم بالدعلعل الىقُُي . -

مشاْبت ظالمت جىُُز ْشاساث مجلغ إلاداسة واللجان املخخطت والخأٖذ مً أن هزه الٓشاساث  -

ذ املىاظب   .1هُزث في الْى

خىكُمي للمإظعت أو أخذ الخذُْٔ إلاداسي هى أداة جخخبر وجُدظ بطىسة  بىاءة الهُٙل ال       

شمل الُدظ واخخُاس الخؿـ املىغىنت بما جدٓٓه  أْعامها أو إلاداساث داخل الهُٙل الخىكُمي ،َو

ت و املادًت ورلٚ  بٓطذ جششُذ مً أهذاٍ وؾّش و أظالُب جىُُز الهملُاث ، واظخخذام املىاسد البشٍش

مً أخؿاء في الهىاضش  مدل الُدظ ْشاساث إلاداسة نً ؾٍشٔ ٖشِ هىاحي الٓطىس وما ًترجب نليها 

 ،زم ئْتراح إلاحشاءاث الخصحُدُت املىاظبت .

                                                             
 .273،ص2998داس الىاةل ، ألاسدن ،  السكابت في البىىن ،الخدكيم و خالذ أمحن نبذ هللا ،   1
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ٗالخالي :         ومً الخهٍشِ الشامل ًخطح أن ؾبُهت الخذُْٔ إلاداسي جخمشل في هاخُخحن ،هما 

نملُت َدظ وجدلُل وجُُٓم جىطب نلى إلاداسة ولِغ نلى الذَاجش والسجالث أو الٓىاةم  -

 املالُت .

ٔ بُان هٓاؽ الػهِ تهذٍ  - نملُت الُدظ والخدلُل ئلى جششُذ ْشاساث إلاداسة نً ؾٍش

واْتراح الحلٛى املىاظبت للمشاٗل التي جىاحهها ئداسة املششوم وبالُُُ٘ت التي جدىاظب مو 

ذ املىاظب ٖما أجها حععى ئلى ئبذاء الشأي في مذي ُٖاءة إلاداسة في  ئمٙاهُت إلاداسة ،وفي الْى

 ا .أداء و وقاةُه

 أهداف الخدكيم إلادازي : 2-2

ت ئلى جدُٓٓها :   هىإ نذد مً ألاهذاٍ  حععى للمشاحهت إلاداٍس

ت واملادًت ( بأَػل  - ٗاهذ إلاداسة ْذ اظخخذمذ املىاسد املخاخت ) البشٍش ئًذاء الشأي  َُما ئرا 

ٓت مم٘ىت ،وجمً٘ مً جدُٓٔ أْص ى الىخاةج في غىء أهذاٍ املإظعت .  ؾٍش

ٔ اٖدشاٍ أوج الٓطىس ، املشاٗل ، ألاخؿاء واْتراح مهاوهت إلادا - سة في جششُذ ْشاساتها نً ؾٍش

إلاداسة بهذٍ املهلىماث لًشع معانذتها في جدعحن وظاةل الخصحُذ املالةمت ، زم ئمذاد 

 ُٖاءة ئهجاصها في املعخٓبل .

 مهام املدذدة .جُُٓم أداء ألاَشاد داخل ألاْعام املخخلُت مً خالٛ مخابهت الخىُُز الُهلي لل -

ابت املعخخذمت . - ابت مً خالٛ اخخُاس وجُُٓم أهكمت الْش  21معانذة إلاداسة في ئهجاص وقُُت الْش

 هطاق الخدكيم إلادازي و أهميخه : 2-3

ئقهاس مىاؾً الػهِ ونذم الُ٘اءة في ُٖاًت أوشؿت ونملُاث املإظعت ورلٚ لخصحُدها  -

 إلاْخطادًت .والٓػاء نليها بًشع جششُذ املىاسد 

ُُُت جىُُزها و العُاظاث املىغىنُت لخىُُز  هزه ألاهذاٍ  - جذُْٔ أهذاٍ املإظعت ٖو

 2.بًشع اْتراح أخذار وأوعب الىكم والاحشاءاث الالصمت لخىُُز هزه ألاهذاٍ 

ابت املعخخذمت  - ابُت مً خالٛ َدظ واخخباس هكم الْش معانذة إلاداسة في ئهجاصها لىقُُتها الْش

ابُت .  واْتراح ما ًصحح الشًشاث في الىكم الْش

 وجشاحو أهمُت إلانخماد نلى حهاص الخذُْٔ إلاداسي الذاخلي ئلى ما ًلي :              

  ٍادة َهالُت الهمل إلاداسي ، مما ًجهل دوسه ئن الخذُْٔ إلاداسي حهذٍ ئلى جدعحن الُ٘اءة وص

 الشةِس ي هى خذمت إلاداسة .

خاحت إلاداسة ئلى حهىد الخذُْٔ الذاخلي في الاوشؿت الهذدًت في قل ٖبر حجم املإظعت وحهذد َشونها 

. 

                                                             
ت ،هظسيت املساحعت وألياث الخطبيممدمذ ظمحر الطبان ، 1  .721-722 ص – ،ص1002،الذاس الجامهُت ،إلاظ٘ىذٍس
ت ،ضش  املساحعت الخازحيت مىطىعاث مخخصصتنبذ الُاجذ الصحً وأخشون ، 2  .27، ص1002، الذاس الجامهُت ، إلاظ٘ىذٍس
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ٔ الُدظ و الخُُٓم  ابت الزاجُت نً ؾٍش ئن الخذُْٔ الذاخلي ٖجهاص داخلي ٌعاهم في جدُٓٔ الْش

ومىاْشت املشاٗل وأظبابها مو املعإولحن ننها ، مو مداولت ئًجاد  الحلٛى ولً٘ لخدُٓٔ املعخمش 

 .الخذُْٔ الاداسي بطىسة َهالت

عدىذ هزا الشأي  ئلى أن املذْٔ      ًخؿلب ُْام حهاون بحن املذْٔ الذاخلي واملذْٔ الخاسجي ، َو

م٘ىه ئًذاء سأً ٗامل نً الاداسة ٍو ه الُني املداًذ نً مذي ُٖاءة إلاداسة في الخاسجي  ًخمخو باظخٓالٛ 

 اظخًالٛ املىاسد املخاخت .

 

ت مً خُث ئقهاس هٓاؽ الػهِ في      أما املذْٔ الذاخلي َعٍى ٌهمل نلى جششُذ الٓشاساث إلاداٍس

الهُٙل الخىكُمي  و الخؿـ والعُاظاث واْتراح أَػل العبل لحلها وما ٌعانذ املذْٔ الذاخلي نلى 

 1.داخل الهُٙل الخىكُمي ولذًه مً املهلىماث ال٘شحر نً املإظعاث التي ٌهمل َيها  أهه ٌهمل رلٚ

 جأهيل املدكم الداخلي في املؤطظت : -3

ت ومالُت وئْخطادًت ، َان  ألن املذْٔ الذاخلي ًٓىم بهمل له ؾبُهت خاضت ججمو بحن هىاحي ئداٍس

جأهُله ًخؿلب أن ًٙىن رو ؾبُهت جخالءم مو الهمل الزي ظُٓىم به ٖمذْٔ ئداسي بدُث ًجب أن ٌهذ 

ٓت جم٘ىه  مً الٓذسة نلى َهم ألاخذار واملخًحراث املإزشة في أوشؿت املإظعت ،َال بذ نىذ جأهُله بؿٍش

ابت وأدواث أن ًذسط مشاٗل ألانماٛ واجخار الٓشاساث و الخخؿُـ إلاداسي والىكم املد اظبُت والْش

 وأظالُب إلاجطاٛ ...الخ.

ب نلى جٓذًم خذمت الخذُْٔ إلاداسي غشوسي الظخ٘ماٛ مٓىماث املذْٔ إلاداسي ،وهزا  ٖما أن الخذٍس

ب ًخم في مٙاجب مخخططت ألنماٛ الخذُْٔ ،ٖما أن الخهلُم املعخمش  اث الخذٍس واملعخدذر مً الىكٍش

 2.لى جدذًث مهلىماجه بطىسة معخمشة ألاظالُب غشوسي لٙي ٌهمل املذْٔ ن

 ًٓىم الخذُْٔ الذاخلي  بمعانذة إلاداسة في جدمل معإولُاتها بخٓذًم الخذماث الخالُت :

  ابت الذاخلُت في املإظعت : جٓىم إلاداسة بخخؿُـ وجىكُم هالُت هكام الْش               جدذًذ ُٖاءة َو

ش غمان مهٓٛى بأن ألاهذاٍ ٓت جَى  والًاًاث ظٍى ًخم جدُٓٓها . و إلاششاٍ بؿٍش

  ْابلُت املهلىماث إلانخماد نليها : ًجب أن جٙىن املهلىماث  املالُت والدشًُلُت املٓذمت لإلداسة

ذ املىاظب ،ختى ًمً٘ لإلداسة  إلانخماد  ٗاملت ومُُذة ، وأن جٙىن ْذمذ في الْى دُْٓت ، و

 نليها في ئجخار الٓشاساث املىاظبت .

 ت خماًت ألاضٛى : ًٖإ ذ املذْٔ الذاخلي نلى غشوسة بدث الخعاسة الىاججت نً العْش

اث يحر الٓاهىهُت في ممخلٙاث املإظعت . ٔ، والخطَش  والحٍش

                                                             
 .711مدمذ ظمحر الطبان ، مشحو ظابٔ،ص 1

2
 .10-29ص  -نبذ الُخاح الصحً ،مشحو ظابٔ،ص  
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  الالتزام  بالعُاظاث وإلاحشاءاث املىغىنُت : بخدُٓٔ الخذُْٔ الذاخلي مً مىدعبي املإظعت

وإلاحشاءاث وألاهكمت ئجبام العُاظاث والخؿـ ‘ًٓىمىن بما هى مؿلىب منهم الُٓام به مً 

 لٚ َهلى املذْٔ جدذًذ أظباب رلٚ.والخهلُماث ،وفي خالت نذم ئلتزام املىقُحن بز

 

 أثس الخلسيس مدكم الحظاباث على أداء املؤطظت.املطلب الثالث: 

نملُت الخذُْٔ حهخمذ نلى اليشاؽ الُهلي و ألاهذاٍ التي حععى  ئن الىخاةج النهاةُت نىذ ئهتهاء          

ابت َهى   ٌعانذ إلاداسة نلى مخابهت  املإظعت ئلى جدُٓٓها ،َالخذُْٔ الذاخلي أداة مً أدواث الْش

ش جٓذم ملجلغ  ٗاَت الهملُاث وألاْعام وأوشؿت املإظعت ومخشحاتها مً خالٛ جٓشي أو جٓاٍس ومشاْبت 

الخذُْٔ ، َهذٍ املذْٔ الذاخلي هى معانذة ألاَشاد نلى أداء معإولُاتهم بُ٘اءة ، إلاداسة أو لجان 

ش لهم الخدلُل والخُُٓم والخىضُاث واملشىسة التي جخهلٔ باألوشؿت التي جم  لخدُٓٔ هزه الًاًت ًَى

 جذُْٓها .

هالُت ألاداء، ًٓىم ْعم الخ         ذُْٔ الذاخلي ونلُه جخػمً هؿاّ الخذُْٔ َدظ وجُُٓم ُٖاءة َو

بُدظ وجُُٓم ألاداء بمٓاسهت ألاداء الُهلي بالخؿـ وباملهاًحر و ألاهذاٍ والعُاظاث املىغىنُت 

هخبر هزا الىىم مً جذُْٔ ألاداء هى "  ابُت خُث حهخبر ٗل العُاظاث والخؿـ ،َو جذُْٔ إلاحشاءاث الْش

ابت الذاخلُت ،ومً هاخُت أخشي حعخخذم مشاحهت  ألاداء ٖجضء مً نملُت جُُٓم أحضاء مً هكام الْش

ألاداء ال٘لي الزي جٓىم به إلاداسة ، وختى ًخمً٘ الخذُْٔ الذاخلي مً هذَه في مجاٛ جُُٓم ألاداء 

َاهه ًخهحن نلى املعإولحن نىه أن ًدعم باملىغىنُت والاظخٓاللُت في حمُو مشاخل نملُت الخذُْٔ 

داسة هي املعإولت نً هكام اظخخذام جلٚ ،وجمخذ ْاةمت معإولُاث الخذُْٔ الذاخلي للخُُٓم إلا 

 1املىاسد.

خؿلب الُٓام به وغو أهذاٍ مٓبىلت جٓاسن بها هخاةج ألاداء نلى الُ٘اءة و شج٘ض جذُْٔ ً     الُهالُت ٍو

 ألاداء الُهلي .

 َالخذُْٔ الذاخلي ٌهخمذ نلى حضء ٖبحر مً املٓاًِغ املىغىنُت لخىُُز مشاحهت ألاداء.    

 الداخلي لالطدشازاث إلادازيت :خدماث املدكم  -1

ػال نً خبرجه في جُعحر  هكش لخبرة املذْٔ الذاخلي هدُجت جذُْٓه لهذة نملُاث مخخلُت َو

وجدلُل البُاهاث املالُت ،َاهىا هجذ أن الؿلب نلى خذماث املذْٔ في مجاٛ الاظدشاساث 

ت في جضاًذ معخمش وحشمل هزه الخذماث جدلُل الىكم وجدعحن جؿٍى ش الىكم املىحىدة إلاداٍس

 خالُا .

 جخهلٔ هزه الخذماث باملجاالث الخالُت :

                                                             
ت ، السكابت الداخليت و املساحعتنبذ الُخاح الصحً ، سصّ  ظىاَحري،  1  .128-124ص-،ص1004،الذاس الجامهُت ،الاظ٘ىذٍس
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هصح إلاداسة وجٓذًم املشىسة لها بخطىص جدلُل وجخؿُـ وجىكُم وسْابت الىقاةِ املخخلُت  -

 بالخىكُم .

ت وئنذاد الخىضُاث . -  الُٓام ببهؼ الذساظاث الخاضت مشل الجىاهب املداظبُت وإلاداٍس

 جٓذًم املعانذة لخىُُزها .ئْتراح الخؿـ والبرامج و  -

ش املٓترح للعُاظاث  -  وإلاحشاءاث والهالْاث الخىكُمُت .جُُٓم أو باألخشي ئنادة الىكش في الخؿٍى

 جٓذًم ألاَٙاس واملُاهُم الحذًشت لإلداسة . -

 جُهم اخخُاحاث املإظعت وجٓذًم خذماث الخذُْٔ الذاخلي لخلبُت الاخخُاحاث . -

 باملهاًحر وإلاحشاءاث املهىُت ،واملهاًحر ألاخالُْت للمهىت. حصجُو إلالتزام -

ت التي جػمً لها الٓذسة نلى  ًجب أن حعاهم مهىت الخذُْٔ معاهمت ٖبحرة في هزه الخذماث إلاظدشاٍس

ٗاألحي : ت وهي   الهمل في نذد مً ألاوشؿت املخهلٓت باالظدشاساث إلاداٍس

 جطىيس املؤطظت و وطع طياطاتها:  1-1

ً وجىكُم أي َىكش لخبر  ة املذْٔ ٌعخؿُو أن ًدذد هىاحي الػهِ والٓىة وجٓذًم مشىسة بشأن جٍٙى

 وقُُت في املإظعت .

 إدازة إلاهخاج :  1-2

وهزا ٌعخؿُو املذْٔ جدذًذ ألازاس املالُت للهملُاث الٓاةمت وجخؿُـ إلاهخاج وظُاظاث املخضون 

ابت نلُه.  والْش

 هظم املعلىماث إلادازيت ومعالجت البياهاث :  1-3

َىكش أن بشهامج الخذُْٔ ًخؿلب الٓذسة نلى اخخُاس الجىاهب الخىكُمُت في الىكم واملهذاث الخاضت 

ت في  ش َُه الٓذسة واملهَش زلٚ إلاملام ال٘بحر بالهملُاث املداظبُت ألن املذْٔ جخَى ملهالجت البُاهاث ٖو

ُاءة في اخخُاس الهاملحن ئداسة املىقُحهزا املجاٛ . ن والخهُِىاث :ٌعخؿُو املذْٔ أن ٌعاهم بُهالُت ٖو

ت وهكام دَو  ش العُاظاث الهامت والخاضت بالٓىي البشٍش في الحعاباث ٖما ٌعخؿُو إلاظهام في جؿٍى

 ألاحىس والشواجب.

 مساخل الخطىاث الاطدشازيت إلادازيت : -2

 جددًد املشيلت :  2-1

ت إلداسة وهي  وحهخبر الخؿىة ألاولى التي ًٓىم بها املذْٔ الذاخلي نىذ جٓذًم الخذماث الاظدشاٍس

هت والهمل الزي ًيبغي ئهجاصه.  جدذًذ املشٙلت والهذٍ مً جٓذًم الخذمت والىخاةج املخْى

 إهجاش املهمت أو الخدمت الاطدشازيت :  2-2

 :والىاْو  حهخم ئجبام املشاخل الُشنُت الخالُت 
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جٓص ي الحٓاةٔ: ئن الخؿىة املخهلٓت بخٓص ي الحٓاةٔ ججىص نلى حاهب ٖبحر مً ألاهمُت ،  -

ورلٚ هكشا ألن املذْٔ ًخأٖذ مً خاللها مً صحت أو خؿأ البُاهاث ألاولُت ،وئدخاٛ الخهذًالث 

. 

جدلُل الحٓاةٔ:  وجدخىي هزه الخؿىة نلى جؿبُٔ الحٓاةٔ وجدلُل الهالْاث وألاظباب  -

 ٓاسهت وبأن ًدعم املذْٔ بالجمو بحن الهىاضش .وئحشاء امل

ضُايت الحلٛى واملٓترخاث : وجمشل هزه الخؿىة في ضُايت الحلٛى وؾشخها نلى الجهت  -

خؿلب ئًجاد الحلٛى البذًلت واخخُاس الحل املىاظب ،لزلٚ ًجب  املعإولت بأظلىب مىؿٓي ٍو

 ةل املىاظبت .أن ًخمخو املذْٔ بالخبرة وإلابذام والٓذسة نلى ُْاط البذا

الخىُُز : وحهذ  الخؿىة ألاخحرة وجمشل جىصَو الهمل وجدذًذ الضمً والخٙلُت لٙل نمُل ،  -

حر املعانذة لهم   .1وئبذام الىصح والخىحيهاث ئلى مىقُي املإظعت وجَى

حز نلى الهذٍ  الهام لخدعحن ألاداء ،  ت حعمذ إلداسة الخذُْٔ الذاخلي بالتٖر ئن الخذماث الاظدشاٍس

هاٛ للخذماث املهىُت ، أي أن الخذماث جدٓٔ  ٖما حعانذ ئداسة الذاخلي الىضٛى  ئلى أداء ِٖء َو

ت ألْعام الخذُْٔ الذاخلي واملذْٓحن الذاخلُحن ومىكمات م ورلٚ للخدعحن املعخمش همىاَو حىهٍش

 لخذماتهم.

ت      ْذ أدي اخخالٍ دوس و هىإ نالْت وزُٓت بحن ئداسة الخذُْٔ الذاخلي وجٓذًم الخذماث إلاظدشاٍس

اث الخذُْٔ الذاخلي ئلى ئبخهاد الخذُْٔ الذاخلي نً وقُُت الخذُْٔ املالي  ومشاحهت مذي  معخٍى

ٓا  ت َُي بذاًت وشأة الخذُْٔ الذاخلي َو ابت الذاخلُت أي أن الخذماث الاظدشاٍس إلالتزام بىكم الْش

داسة ،ومو رلٚ َان املهُاس ألاخحر ٗان هذَها هى جلبُت مخؿلباث إلا  2974لٓاةمت املعإولُاث لعىت 

ٗان ْذ خذد أن املذْٓحن الذاخلُحن ظٍى ًىكش  2990الخاص بمعإولُاث املذْٔ  الذاخلي ظىت 

اهُت  ل ألاحل وهى الَش ً في ئهجاص أنمالهم ورلٚ لخدُٓٔ هذٍ ؾٍى ٔ ئداسي ٌعانذ ألاخٍش ئليهم ٍُٖش

املإظعاث مً خذماث و وقُُت الخذُْٔ الشاملت للمإظعت وسبما ٌعانذ نلى جدُٓٔ ما تهذٍ ئلُه 

 .الذاخلي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ت ، الحدًثتالسكابت و املساحعت الداخليت نبذ الىهاب  هطش نلي وشحاجت العُذ،   1  .219-101ص  -،ص 1002، الذاس الجامهُت ،إلاظ٘ىذٍس
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 :الفصل خالصت

 ج٘دس ي وقُُت  الخذُْٔ املداظبي دوسا مهما في غبـ الىكام املداظبي للمإظعت إلاْخطادًت        

ش خٛى مذي جمشُل الٓىاةم املالُت  ابت الذاخلُت زم الخٍٓش ٔ َدظ وجُُٓم هكام الْش ورلٚ نً ؾٍش

ش جٙىن ظلمُت مً خالٛ الخهبحر الذُْٔ  ض املالي والىغهُت الحُُٓٓت للمإظعت وهزه الخٓاٍس للمٖش

اءاث والعلُم للحعاباث الخخامُت والتي ًٓذمها املذْٔ الذاخلي للمإظعت ورلٚ باجخار  الاحش 

ٗان رلٚ ًخظ جصحُذ ألاخؿاء أو جٓذًم الحلٛى مً أحل جُادي إلاَالط  الخصحُدُت الالصمت ظىاء 

 والًش ، وهزه ألاهذاٍ ٗلها حععى لخدعحن هخاةج املإظعت وجدعحن أدائها .
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 :ملدمت الفصل

ت إلى الخذكُم اإلاداظبي النخباسه أداة و وظُلت ال ًمىً الاظخغىاء ننها             جم الخؿشق  في الذساظت الىكٍش

هكشا إلاا ًلذمه للمؤظعت مً مهلىماث وخذماث  نً مذي هدىمها  في الهملُاث  اإلاداظبُت التي جلىم بها 

كشي جم جذنُم هزا البدث بذساظت وهزلً إلى دوسة في جدعحن ألاداء ، و تهذف إزشاء ما حاء في اللعم الى

، ومً أحل الىضٌى إلى  هى هكشي وما هى مىحىد  في الىاكومذي جؿابم ما  جؿبُلُت ورلً مً أحل  مهشفت 

الهذف كمىا بدعلُـ  هزه الذساظت نلى مؤظعت مُىاء معخغاهم إلاهشفت  دوس الخذكُم اإلاداظبي في جششُذ 

أ.داء اإلاؤظي ي واإلاالي في اإلاؤظعتألاأ

أولذاسظت  رلً بشيل مً الخفطُل ظِخم دساظت هزا الفطل مً خالٌ الهىاضش الخالُت :     

أجلذًم مؤظعت مُىاء معخغاهم . املبحث ألاول :  

أالخذكُم اإلاداظبي في مؤظعت مُىاء معخغاهم . املبحث الثاني :

ش اإلاذكم اإلاداظبي وأزشه نلى أداء  اإلاؤظعت . املبحث الثالث : أجلٍش

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 املبحث ألاول : جلدًم مؤطظت ميناء مظخغانم .

ٌهخبر مُىاء معخغاهم حضء أظاس ي مً البيُت الخدخُت الخاضت بالىلل ، فهى غشوسي للهذًذ مً الطىاناث    

ت وخذماث  الىبري التي حشاسن في الخجاسة الذولُت مً خالٌ جلذًم الهذًذ مً الخذماث والخذماث الخجاٍس

أالطُذ البدشي. 

 

 .  مظخغانم ميناء بمؤطظت الخعسيف:  ول ألا  املطلب

أأاإلاُىاء وشأة  لىإ اإلاؿلب هزا في ؿشقأِخم الخظ             ،أأباإلاؤظعت الخهٍشف،أأمعخغاهم مُىاء مؤظعت وشأة،

أوممحزاتها وهُيلها الخىكُمي .

 النشإة الجغسافيت للميناء. -1

ا خلُجُا وان ألهه - ألطالمىذس البدشيأ طأالشأ بحن ًمخذ خادا صخٍش  اظخخذمه،  لخشوبت البدشيأ طأالشأ و،

أأالغىائم الكدعام اللشاضىت  اإلاذًىت ظمُذم ب "مشس ى الغىائم" ومنها  1883 كبل معخغاهم مُىاء ظمي،

 ". معخغاهم"

ٌأأ أاوش 1848في ظىت  - ٌأ للمُىاء سضُف و ٌأ 325  لىإ امخذاده لُطل م80 بؿى  . 1881 ظىت بدلى

ٌأأ اهؿلم - ٌأأ بمُالد اهتهذ م 1882 ظىت في اإلاُىاء لتهُئت مششوم و  .للمُىاء خىع و

 ؾىله بشضُف الثاوي الخىع  اوشاء م جم 1941ظىت للمُىاء الغشبُت الجىىبُت مىاجألاأ واظشة بىاء بهذ -

 م430

 وهى اإلاىؿلت مخؿلباث  مو ًخماش ى بما اإلاُىاء جؿىٍش ًخم الخحن رلً مىزم  1959 وبذاًت  م 1955 نهاًت  

 . الذولُت الخجاسة في حشاسن التي الىبريأ الطىاناث مً للهذًذ باليعبت غشوسيأ

 مخهذدة هلل سوكتأ غحر  النهائُحن اإلاعخلمحن مً اإلالشبت الخذماث مً مجمىنت اظخدذار ٌصجو اهه رإ

 . هماؽألاأ

 :  مظخغانم مؤطظت نشإة  -2 

ت الخذماث مً هىنحن  معخغاهم  مُىاء  ًلذم  حعُحره نلى حششف و البدشيأ الطُذ خذماث و الخجاٍس

 شأثأو EPA/EPM/SPA اظهم راث ششهت،أأاكخطادًت نمىمُت مؤظعت وهي معخغاهم مُىاء مؤظعت

خ  الطادس 287-82 سكم الخىفُزي شظىماإلا بملخض ى  الجضائشيأ اإلاُىائي الىكام ضالحإ اسإؾ في بخاٍس

 . 1982وثأ14

 الخاضت جلً هزلً و OPMاإلاىدل للمىاوئ الىؾني بالذًىان الخاضت الخجهحزاث و الخذماث 

غ و للصخً الىؾىُت بالششهت أ(SONAMA.)أًػا الىدلت الخفَش

   CNANللمالخت  الىؾىُت للششهت كبل فُما اإلاىوىلت اللؿش مهام أخشيأ حهت مً اليها ظىذثإ هما              

  : ًلي بما مىىؾا دوسوها ضبذأف
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 .امليناء جنميت و اطخغالل و الخاصت نشاءاثإلا و املينائيت الدوليت ؤمالن حظيير -1

 الخفسيغ و الشحن خدماث احخكاز -2

لها معخغاهم مُىاء مؤظعت شلذ 1989فُفشي  29في   التي اإلاؤظعاث   غشاس نلى الاظخلاللُت هدى ؾٍش

أأاإلاالُت وغهُتها في اظخلشاس نً هشفذ لها جم خحن،  ؾابو راث نمىمُت ششهت مً مىزم نلذ بمىحب جدٍى

أأاكخطادًت نمىمُت ششهت إلى احخماعي  الخُاصة زمً دج 0000.2500  ط مالهاأسأ أظهم ؾابو راث ششهت،

     B -  88 -01  سكم الخجاسيأ السجل جدمل SOGEPORTS"  اإلاىاوئ"  الذولت معاهماث حعُحر لششهت الياملت

خ الطادسة 88 04-88و  03-88و   01-88 اللىاهحن ألخيام ؾبلا اإلاذوي و الخجاسيأ لللاهىنأ جخػو و  12 بخاٍس

 للمشظىم ؾبلا و  للمشظىم ؾبلا و للمؤظعاث الاظخلاللُت الخىكُمُت الىطىص اإلاخػمىتوأ1988 , حاهفي

خ الطادس 88-101 خ  119-88واإلاشظىم  .  1988حاهفي 11 بخاٍس  177-88واإلاشظىم  1988ماي  16الطادس بخاٍس

خ  أ.1988ظبخمبر  28الطادس بخاٍس

 :  باملؤطظت الخعسيف -3

ف اًجاص ًمىً  :  الخالُت  الىلاؽ في معخغاهم مُىاء حهٍش

 معخغاهم مُىاء مؤظعت:  اإلاؤظعت اظم  . 

  اظهم راث ششهت،أأاكخطادًت نمىمُت مؤظعت،أأللمؤظعت اللاهىوي الىكام . 

   الذولت معاهماث حعُحر لششهت الياملت الخُاصة جدذ دج500.000.00   الاحخماعي اإلااٌ ساط  "

 SOGEPORTS   .1982"اإلاىاوئ

 خ  م.1988 فُفشيأ 29:  اإلاؤظعت اظخلاللُت جاٍس

 خ  1982أوث  14 : الخأظِغ جاٍس

  م نلى:  الاحخماعي اإلالش  .27000معخغاهم 131بـــ :     ضالمىذس لىإ الشئِي ي الؿٍش

 شماال  056و   035 خؿي بحن اسصٍى لخلُج الششكُت الجهت في معخغاهم مُىاء ًلو:  الجغشافي اإلاىكو

 ششكا . 005و  000وخؿي ؾٌى 

 ومميزاجه : مظخغانم ميناء ؤهداف املطلب الثاني : 

 العهش و الخماًت،أأالىىنُت،أأالضمىُت اإلاذة خُث مً البػائو لهبىسأ الكشوف عًخ جأمحن  . 

  و مهالجت و نبىسأ ظائل و)  خلُلُت حعهُالث جلذًم ً  (.  نالُت هفاءة راث جخٍض

  : مظخغانم ميناء مميزاث  -

 هام  اظتراجُجي حُى مىكو . 

  ىاكالث البدىس ، العىش ، الخمىس وهاكالث الضفذ .ل خططذ سظى مدؿاث 

 كذساث ً  .  مغؿاة وغحر  مغؿاة جخٍض

 وبػائلل حُذة خماًت  . 

 (.  الخ...الاسض ي الؿشقأ،أأأالخذًذًت العىت)  البػائو حعلُم ؾشقأ جىىم 

 الاكخطادًحن اإلاخهاملحن ؾمىح وفم ججهحزاث و  فىكُت يُتب  . 

  غ و الصخً نملُاث نلى مذسبىنأ و مهُؤون نماٌ و ؾاساثإ  .  الخفَش
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  أًام . 07ظا و  24ظاناث نمل مخىاضلت 

ىاء معخغاهم  في مىؿلت فالخُت بحن وهشان وأسصٍى والجضائش الهاضمت ، فهى ٌهخبر مً حهت مىفزا ُبىحىد م -

 ؾبُهُا لهذة والًاث : معخغاهم ،شلف ـ غلحزان ، مهعىش ، جُاسث ، حعُمعُلذ ، ظهُذة ...الخ .

حهت أخشي ٌهخبر ملخلى ألهم الؿشق اإلاؤدًت إلى الجىىب الجضائشي ) ألاغىاؽ، غشداًت، بشاس، نحن  -

الطفشاء( هزلً فئن مُىاء معخغاهم ًلو في مدىس جخلاؾو فُه اهم شبياث اإلاىاضالث )ؾشق مهبذة 

و ال اها خُىٍا لخىمُت اإلاشاَس طىانُت وظىً خذًذًت( مً إلى مخخلف مىاؾم الىؾً والتي حهخبر شٍش

م العىت الخذًذًت معخغاهم   ت فهى مىضٌى بشبىت العىً الخذًذًت نً ؾٍش  -اإلادمذًت-والخجاٍس

)مدؿت الفشص( هما أهه ًىفش إمياهُت الىضل بالشبىت الخذًذًت مو والًت جُاسث دون اإلاشوس باإلادمذًت بما 

ش إلى غاًت جمجراظذ( وهزا ًػهه في اجطاٌ مباشش مو مىؿلخه الخلفُت ) الجىىب والجىىب الغشبي للجضائ

مً أحل هلل مخخلف العلو والخجهحزاث اإلاىحهت إلى الششواث الىؾىُت وألاحىبُت اإلاخخططت في الخىلُب 

نً البتروٌ إلى جيشُـ في الجىىب الجضائشي ، ومً ؤلامخُاصاث ألاخشي التي جمحز مُىاء معخغاهم هي وحىد 

م بؿٌى  بؿه مباششة بالؿشق الىؾىُت لششق وغشب وحىىب متر خؿي داخل اإلاُىاء جشأ 4885شبىت ؾٍش

 الجضائش وهزا دون  اإلاشوس بىظـ مذًىت معخغاهم .

غ ، كطش  - ألاداء الجُذ واإلاخىاضل للخذماث اإلاُىائُت مً خُث الاهخاحُت اإلاشدودًت،مهذالث الصخً والخفَش

فعش اخخُاس مُىاء معخغاه م مً كبل نذد ؾبحر مً مذة اإلايىن في اإلاُىاء واإلادافكت الجُذة للبػائو ٍو

 اإلاخهلمحن الاكخطادًحن ومجهضي العفً في مخخلف الجيعُاث .

 معىكاث امليناء:   -3

  م. 8،22مدذودًت نمم ألاسضفت 

 . ً  نذم هفاًت ؾٌى ألاسضفت ومعاخت الهبىس والخخٍض

 الجذٌو الخالي ًىضر ؾٌى ألاسضفت ونذد مدؿاث ؤلاسظاء . -

 : طىل ألازصفت وعدد محطاث السطى ( – 1 )زكم الجدول 

نذد 

مدؿاث 

أؤلاسظاء

ؾٌى 

أألاسضفت

اإلاهاًحر 

أاإلاخفم نليها

كُمت 

أالىلظ

معاخت 

 ً جخٍض

أالخالُت

اإلاهاًحر 

أاإلاخفم نليها

كُمت 

أالىلظ
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ت مؤظعت مُىاء معخغاهم. أاإلاطذس : مطلخت اإلاىاسد البشٍش

  م اإلاخطظ إلاهالجت اإلاىاسد الخؿحرة  ) مسجل في اإلاخؿـ الخىمىي .................(.غُاب  مشأب الخٍش

 . مشيل التزاوج بحن اليشاؽ الخجاسي والطُذ البدشي 

أ: إلانعكاطاث الظلبيت

غ.   ؾٌى اإلايىر اإلاؤدي أخُاها إلى مهل إغافُت للصخً والخفَش

فاث شخً    إغافُت . Surcoutsجخفُف خمىلت العفً الطخمت في اإلاىاوئ ألاخشي مما ًؤدي إلى حهٍش

فاث إغافُت للصخً والىلل .  ً معؤولت نلى جىلُذ حهٍش  ضهىباث نلى معخىي الخخٍض

ت وأوشؿت الطُذ البدشي .   اخخىاق مُىائي هاحم نً التزاوج بحن ألاوشؿت الخجاٍس
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 الخنظيمي العام ملؤطظت ميناء مظخغانم :املطلب الثالث : الهيكل 

 : العامت املدًسيت   -1

اث حمُو وجشاكب جشجب للمؤظعت، عًلخا حروالع الخىكُم، اكبت،إلاشأا ،حرالدعُ وقُفتها  مذًٍش

 .نليهم ظلؿتها وجفشع ؤظعتإلاا

 نام مذًش سئِغ  : 

ٌأألاأ اإلاعؤوٌ و للششهت وياللاهىأ الىخُذ مثلهى اإلا  نلى شفٌش خُث للمؤظعت اللاهىوي الهشم شيل في و

 ُيله في دسحت هًطغشوه والزًً  ىفزًًإلاا ذساءإلاا شاسهتمب ؤظعتإلاا بهام جلىـ التي اٌألانم ُوحم

أ.  ؤظعتإلاا

 

  نام مذًش معانذ  : 

 ول وفي ىاظبتإلاا اللشاساث 1-2 رجخاا في ٌعانذه خُثام اله للمذًش وياللاهىأ عدشاسإلاا ٌهخبر خُث

 .  باإلاؤظعتلها ضلت  التي اٌألانم

  الذاخلي ألامً معانذ  : 

ٌأا الصخظ ىهوأ  نلى نأٌششفىأ هومهاوهُ  للششهت ؤظعاحياإلا الخشم داخل متوالعالأ ألامً بدفل كاهىها إلاخى

ت دًتإلااا ألاخؿاس مً الخفل  .اإلادخملت ألاخؿاس ليل وجطذي  والبشٍش

 الهام الخيعُم مىخب  : 

 إلاشاظالث ا جبلُغ في مثلتإلاخوا ،هإلُ مالها ذًشإلاا هاًطذسأ التياٌ ألانم ُوحم ىًخىل الزي الصخظ ىهوأ

اثإلاا ُوحم مو الذاخلُت ت والعىُىت عًلخا حرالدعُ نلى فافلخوا ذًٍش  . ألاحاهب ٌى دخ ومىو للمذًٍش

  الخذكُم خلُت  : 

 وهزلً حرالدعُ إحشاءاثرام اخت مً الخأهذ في مهامها وجخمثل الهامت باإلداسة مباششة كتنال نلى لُتلخا زهه

 .  للمؤظعت خخلفتإلاا وألاوشؿت الهملُاث وفدظ جذكُم

 : الصيانت و ألاشغال مدًسيت -2

تإلاا يهوأ                ألاحىاء حرجىف شانها مً التياٌ ألانم ول اٌباألشغ ني ووه والطُاهتاٌ باألشغ خخطتإلاا ذًٍش

 ألاخؿاس وإصالت الىكافت، ُاول،لها بىاء ،شق الؿ حهبُذ ؤلاهاسة، حرجىف في خمثلتإلاوا للهمل عًلخا حرللع إلاالئمتا

 اٌ.للهم متالعالأ تهذد التي

هت مىخكمت بطفت الهمل جىفُز نلى حعانذ وآالث نخاد خلًجم الششهت نأ بهاأما الطُاهت ًلطذ   وظَش

 نألىأهمؤأ اٌنمم فُلىأ لهؿب، حهشغها خالت في حإضالأ نملُتى إل خاججد كذ آلاالث زهه نفئ هونلُ

أ. آلاالث لخلً حؤلاضالأ بهملُت

 الصيانت كظم  : 

 ومىاولت سفو هذاثم حوإضالأ وضُاهت فلـ أوشؿت ُوحم ومشاكبت وجطمُم بخيعُم الطُاهت كعمم ًلىأ

 .  ياهُىُتإلاا هذاثإلاوا العُاساث ومىفم البػائو،

أ آلاالث مشغلي نمل بدىكُم الهخاد مطلخت تهخم:  الهخاد مطلخت -  . ىاولتاإلا مهذاث ومشاكبت وجىفذ 
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و ومشاكبت بدىفُز اٌألاشغ كعم يهخم:  ألاشغاٌ كعم - خيىأ الطُاهتاٌ وأنم ُىاءإلاا وتهُئت جؿىٍش مشاَس ن ٍو

 .  وضُاهت اٌأشغ مطلخت مً

 .  ٌى اإلاؤظعتأض ضُاهت اٌأنم جىفُز نلى طلختإلاا زهه شفحش:  الطُاهت و ألاشغاٌ مطلخت -

ت -3  : اإلاُىاء كُادة مذًٍش

                  ذودلخا حنوجأم(  آخش ىإل هاسظىأ مشهض مً ىٍلهاجد خشوحها، العفً،ٌى دخ)  ختإلاالأا خشهت حنجأم        

أ:  حندائشج مً نأجخيىأ و ، ُىائُتإلاا

 ألاوامش بدىفُز نألضمىأإلاوالها  حنالىائب البداسة ُوحم نلى مباششة شفحش التي دائشة يهوأ:  اإلاالخت دائشة 

ً،إلاا معئىليهم شفؾ مً مله الطادسة ل باشٍش   جبرص بشهاداث حنمخمخه البداسة ؤالءن هًيىأ نأضم ٍو

 ًخىلىا البداسة ؤالءله ىًًم ال الشهادة زهه نأبذوأ خُث الخطيُف سحت ود خذة نلى بداس ول هفاءة

 .  خذة نلى بداس ول ثهالأمؤأ جدىىم يهوأ ؤظعتإلاا في مهامهم

  إلاهام ا لخىفُز هل مغادستها نىذ ظىاء اللاؾشةىف لىك فهلُا اإلايان اإلاخطظ ىهوأ:  اللاؾشة وكىف

 أخشيأ ظفُىت أي نلى باجا ىوًم بل ىصأًج ال خُث ،م هاإلاا زهه جىفُز مً الهىدة وأزىاء بها ؿتإلادُا

ٌأ نائم ٌشيل هأله لللاؾشة اإلايان اإلاخطظ  في جخىكف نأ هىنها نوا مهما  لهاأنما جىفُز نليها ًخى

لت  .   ظلُمت بؿٍش

  إسشاد ظفُىت ىفلىك فهلُا طظإلاخا إلايانا ىهوأ:  ؤلاسشاد ظفُىت وكىف (pilatine  ) اإلاخططت

مً اإلاُىاء بانخباسه  هاخشاحأزىاء ول مهمت ظىاء وان رلً نىذ إدخاٌ العفً أو إ (le pilote)لىلل 

 . الهملُت اإلاعؤوٌ ألاٌو نلى نملُت إدخاٌ وإخشاج العفً وبذوهه ال ًمىً أن جخم

 حشيل أن شانها مً التي ألاخؿاس ول باألمً نيحه و ألامً، خفل في خخطتإلاا الذائشة يهوأ:  ألامن دائسة 

 اٌ.الهم خُاة نلى مباششا تهذًذا

 ٌأدخ حعبم التي الهملُت نلى مباششةشف ٌش الزي الصخظ هىوأ:  امليناء ضابط  اإلادملت ةالباخشأ ى

م نً للمُىاء بالبػائو  خُث مً بالعفُىت اضتلخا هلىماثإلاا حمُو  ألخز العفُىت نبشبااٌ الاجط ؾٍش

 .  اإلادملت ىادإلاا هىنُت

أ:م بــــــ جلىـ و:  الخجازي  الاطدثماز مدًسيت -4

   ُغ ، الصخً)  البػائو بهبىسأ شجبؿتإلاا الهملُاث حرحع ً ، الخفَش  (. الخخٍض

   ُُىائُتإلاا الذولت نأمال حرحع. 

    اإلاؤظعت  داخل فهالُت إلدماحها ىاظبتإلاا الىظائل نً والبدث الاظدثماس جلىُاث جؿىسأمخابهت  .

 إلى :  وجخفشم

غ و الصخً دائشة - غ الصخً نلى مهامها جلخطش:  الخفَش ً والخفَش  دراظتوؤلاأ الخطذًش نملُاث أما والخخٍض

 : حنمطلخخ مً نأجخيىأ

o غ و الصخً مطلخت غ والخفَش الصخً نملُاث ُوحم نلى ششفتإلاوا خخطتإلاا الذائشة يه:  الخفَش

غ الصخً نملُت وجخؿلب للشظى اهدوسأ جيخكش التي أو ُىاءإلاا شفأمب الشاظُت للعفً  ًذ والخفَش

 نملُت وحهبر يشىد،إلاا الهمل لخىفُز وسافهاث آالث جخؿلب هما لتهمؤأ حروغ لتهمؤأ ناملت
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غ الصخً  والبػائو العلو مىنتمج ثلجم وىنها الخجاسيأ اليشاؽ م مفهىأ في نملُت مهأ يه الخفَش

غها شخنها جخؿلب التي  . وجفَش

 ةحرأخؿ بػانت وىنها اهمطذسأ جىىمفي  جخمحز هما الهملُت، أزىاء اطترأوالاخ والطشامت الهىاًت مً حرالىث زٌب

هت أو  أهبر بذجم البػائو لخفَشغ طظمخ مُىاء هأه ىه هممعخغا مُىاء حزًم وما الثمً كتهبا أو الخلف ظَش

أ.  الصخً نىذ

 : الخخصين مصلحت

م الاظخخذا نلى حعهش هما للدعلُم هذةإلاا جلً وهزلً البىاخش مً فشغتإلاا البػائو ناجلها نلى جأخز    

ً هذةإلاا للمعاخاث ويالهلال ً معدىذاث وجشظل وجشاكب للخخٍض أحر.الفىاج مطلخت ىإل الخخٍض

 :  الحاوياث مصلحت 

اث ا نلى اليامل افؤلاششأ نلى اإلاعؤولت طلختإلاا يهوأ اتهامد ومهشفت ، ُىاءاإلا داخل اإلاىحىدة لخاٍو  خٍى

أ.اهوفشصأ

أ: الخجاسيأ الفشم 

 ئخمانالاأ ظلم وجؿبُم جشحمت نلى حعهش خخططت،إلاا وؤلاوشاءاث نألامال ،حرالفىاج مطلختم مها ًىكم 

ت الاظدثماس  اإلاهمٌى به هما ًىكم مهام مطلخت ؤلاخطائُاث التي جلىم  بئنذاد ؤلاخطائُاث وجػم مذًٍش

أالخجاسي لخالًا الخالُت :

ت ؿؿاثمخ بئنذاد م ىأجل التي لُتلخا يهوأ:  الخخؿُـ و الذساظاث خلُت   فيها جىضر وظىىٍت شهٍش

 ذًذجدوأ ، جل الفترة  ٌخال الشاظُت العفً نذد إخطاء ومو شهش، ليل الخجاسيأ اليشاؽ وعبت

ٌأخ ملاسهت ووغو خذة نلى ظفُىت ول ىلتخم هىنُت  مو ملاسهتأو ظىت    شهش ليل اليشاؽ وعبت ى

 ه أو العىت اإلاىالُت .ًلُ الزي الشهش

مال خلُت    جلىم بالخهٍشف باإلاُىاء ودوسه الجُىاظتراجُجي وىهه همضة وضل   التي لُتلخا يهوأ:   دعٍى

 بحن الغشب الجضائشي ومىؿلت الىظـ والجىىب الجضائشي.

مو  خلُت اإلاىاصناث : وهي الخلُت اإلاخخطت في اإلاىاصناث ظىاء واهذ مخهللت بئخالء أخذ اإلاخهاملحن 

اداث اإلاالُت أو أي  الششهت بالتزاماث  أو هاججت نً انتراع هزا اإلاخهامل نلى قشوف الهمل أو الٍض

أ.إشياٌ أخش

       : املحاطبت و املاليت مدًسيت  -5

تإلاا يهوأ           م نً ورلً للششهت الُتإلاا الىغهُت حربدعُ يلفتإلاا ذًٍش         ليل مدذدة محزاهُاث وغو ؾٍش

، إخطاء ول الهملُاث اإلاالُت التي هفزث خالٌ العىت  عؿشةإلاا هذافللأ مؿابلتها مذي وظىت واخذة 

ت اإلابحن لليشاؽ الخجاسي. أ     الىاخذة ، إمعان الذفاجش الخجاٍس

 :  تاملحاطب كظم  

اإلاالخكاث الالصمت  ووغو  ؤظعتإلاا بها مجلىأ التي للهملُاث الُىمُت خابهتاإلاب حعمذ الهامت اإلاداظبت نإ

م نً ورلً بيشاؾها الخاضت ٌأوحذ حزاهُتإلاا ووغو للخعاباث الُىمي الخىفُز ؾٍش أ. الىخائج خعاباث و

 بها كامذ التي ُتبظاإلادا هملُاثال ُوحم نلى مباششةشف حش التي طلختإلاا يهوأ:  اإلاداظبت مطلخت 

 أو مطشوفاث واهذ ظىاء الهملُاث زهه كُذ في وجخمثل الخجاسيأ اليشاؽ نملُاث نً تججوالىا الششهت
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ت، الذفاجش في أسباح أو إًشاداث ٌأألاض هشفتإلاوأ العىىٍت حزاهُتإلاا وإنذاد الخجاٍس  الششهت له،وأمطىألخوا ى

ش وإنذاد خعائش، أو أسباح خللذ أ.ظىىيأ جلٍش

 :  الخحصيالث مصلحت 

ؾشف اإلاخهاملحن أو جأخحر في  جدطُل أمىاٌ الششهت التي لم ًخم جدطُلها  مً نلى اإلاششفت طلختإلاا يه

 حعذًذ وسفو كػاًا في خالت سفػهم الدعذًذ.

 :  البشسيت املىازد مدًسيت -6

 م وجلىأ اإلاؤظعت بيُت وامل اهججا نملها جىكم أنها هما جيىًٍ مً هإلُ ًدخاحىنأ وما اٌبالهم تهخم

أ.  هامُجىك أنها اٌ هما الهم وجفخذ بخؿىٍش

 مىذ مً الهمل اٌ وجيالُفالهم أحىسأ دفو نلىشف حش التي طلختإلاا يهوأ  : الخكاليف و ألاحس مصلحت -

ٌأوؾ الىاخذ الشهش خالٌ هب مىنأًلىأ الزي الهمل جػحر وميافئاث   جىاحذه مذة ى

ت زاثالخجهح ششاء نلى شفحش التي طلختإلاا يهوأ:  العامت ائلمصلحت الىط -  وآلاالث والهخاد الػشوٍس

  ظفً . خلفمخب غُاس وكؿام

 نالػما مطالر لذياإلاعؤولت نً جأمحن الهامل  طلختإلاا يهوأ:  الاحخماعيت الخدماث مصلحت -

 والخهىٍػاث اإلاشغُت ليي ًلىم الهامل بهمله وهى مؤمً مً ول ألاخؿاس التي كذ جطِبه .  الاحخماعي

ورلً  : ًىدطش دوسها في إدخاٌ  أخذر الخلىُاث الخىىىلىحُا في ؤلاظخغالٌ مصلحت إلاعالم ألالي -

 لدعهُل الهمل .

 ول حربخىف وجلىم  اسجلخا في للخيىًٍ إلاششخحنا ألاشخاص ُلهجأ وإنادة بخيىًٍ تهخم:  الخكىين مصلحت -

 . عخلضماثإلاا

اغُت ألاوشؿت ُوحم نلى مباششةشف حش التي طلختإلاا يهوأ:  الثلافيو  السياض ي النشاط مصلحت -  الٍش

أ
 
  اٌ.والهماٌ الهم أبىاء لطالر الىاخذة العىت اٌؾىأ جخم التي فيهُترأوالت

 :  املخخصصت املنشأث

 الضفذ نبىسأ و اظخلباٌ وخذاث : 

 NAFTAL :  ؾً 4200 ب جلذس احمالُت ظهت راث(  اخىاع) اونُت بثالر مجهضة . 

SARL BITAMS OUEST  :ؾً 5000 ب جلذس احمالُت ظهت راث( خىغُحن)  بىناءًً مجهضة . 

SARL HA.CE   :أ.ؾً 5000ب  جلذس احمالُت ظهت راث(  خىغُحن) بىنائُحن مجهضة

 : وخذاث اظخلباٌ ونبىس الخبىب 

UCA.O.A.I.C  ؾً مً الخبىب / ظانت ليل  300ؾً ، وهي مجهضة بمطخخُحن بمهذٌ ضخ  30.000: ظهتها

أمنهما

 الاخمش العىش نبىسأ و اظخلباٌ وخذاث   : 

Spa Comption du Maghrel أؾً 18000إحمالُت جلذس بـــــ : مجهضة  بثالزت ضىامو راث ظهت

SPA SORA SUCRE Groupe quest Import :اإلاىغب غحر العىش مً ؾً 1600  ب جلذس اظخلباٌ ظهت 

ا 150000   الى جطل الهبىسأ وكذسة  .ؾً ظىٍى
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 :  املينائيت الدظهيالث

ت كُادة اإلاُىاء بثالزت ظفً كُادة وصوسقي  إسظاء . ظا 24إسشاد العفً :  جؤمىه ٌ   أمذًٍش

ت لُال ونهاسا باظخخذام كاؾشة  أخطان . 1700راث كىة  ISSER 2كؿش العفً : جلؿش العفً الخجاٍس

أكذساث الاظخلباٌ ومهالجت البىاخش :

  1830واظشة ألامىاج : بؿٌى. 

  م . 12م و نمم  100اإلاذخل البدشي للمُىاء : شمالي غشبي بهشع 

 :  ألاخىاع 

  م ) ًدخىي  8،17و  6،77هىخاس ونمم ًتراوح بحن  14الخىع ألاٌو : بمعاخت مائُت جلذس بــــ

 مدؿاث سظى ( . 6نلى 

  م ) ًدخىي  8،22و  6،95هىخاس ونمم ًتراوح بحن  16الخىع الثاوي : بمعاخت مائُت جلذس بــــ

 مدؿاث الشظى ( .  04نلى 

  متر خؿي  ملعمت هما ًلي : 1296مدؿاث  سظى بؿٌى هلي ًطل إلى   10ألاسضفت : جدىي 

 (أ،0متر خؿي ) اإلادؿت   117الشضُذ الشمالي الششقي :  -

 (.1،2،3متر خؿي ) اإلادؿت   412سضُف اإلاغشب :  -

 ( .2و1متر خؿي  ) اإلادؿت الجذًذ  217الشضُف الجذًذ :  -

 ( .5و4متر خؿي ) اإلادؿت  270سضُف الاظخلباٌ :  -

 (7و  6متر خؿي ) اإلادؿت  280الجىىبي الغشبي :  الشضُف -
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أ

أ

أ

أ
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 : الهيكل الخنظيمي ملؤطظت ميناء مظخغانم (  - 1  )الشكل

أ
 املصدز  : وثيلت  ملدمت من طسق مؤطظت ميناء مظخغانم 
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 املبحث الثاني: الخدكيم املحاطبي في مؤطظت ميناء مظخغانم :

حهخبر مؤظعت  مُىاء معخغاهم هكام مهلىماث خالها خاٌ اإلاؤظعاث ألاخشي خُث جخم الدسجُالث لجمُو      

الخذفلاث اإلاالُت التي جدذر بطفت ًىمُت ودائمت لزلً وحب وحىد خلُت جذكُم إلاهالجت اإلاهلىماث 

أاإلاداظبُت بذكت وإًذاء سأي فني مداًذ.

 ملحاطبي في املؤطظت :املطلب ألاول : هيفيت إنجاش مهمت الخدكيم ا

مخه في اإلاؤظعت باجبام مىهجُت مهُىت ،وهزا جفادًا للىكىم في ألاخؿاء هًلىم اإلاذكم اإلاداظبي بئهجاص م   

إلى نشع هزه اإلاىهجُت فُما  ظِخم الخؿشقأووعخؿُو اللٌى أن هزه اإلاىهجُت مخمازلت لذي مخخلف اإلاذكلحن 

أًلي :

 :على املؤطظت الخعسف -1

بُتالخعاباث بجمو ول الخلائم الخل مذكمشخلت ًلىم اإلاخالٌ هزه            ت،اللاهىهُت،الػٍش      ىُت،الخجاٍس

مثل في اللىائم خواإلاؤظعت اإلازه هلىخج النهائي اإلانلى  هخىمزا ختى ًخمىً مً إضذاس هوأالاحخمانُت  و 

مى ، لُتااإلاهم معخغاؤظعت مُىاء مباإلاخهللت  شخلت مً خالٌ الىلاؽ اإلاذكم بهزه اإلاً جلخُظ هُفُت كُام ٍو

أالخالُت: 

ؤظعت مُىاء مبهللت خاإلاؤلاؾالم نلى الىزائم الخاسحُت  ُؿها مً خالٌمدمً الخهشف نلى  هلٌعمذ مما 

أالخهشف نلى: هم معخغا

أ.العىقأؤظعت في اإلامياهت والخهشف نلى ، ه بمحزاث الخاضت باللؿام الزي جيشـ واإلاوالخىكُماث  حناللىاه -

خي للمؤظعت  - أ.ا هلػو جخُيلت واللىانذ اللاهىهُت التي هوالالخؿىس الخاٍس

حن ومع معؤولحن الخهشف نلى  - طالر مو إحشاء خىاس مههم ومو مً ظِشخغل مههم أهثر مً اإلا مخخلف ٍش

اساث مُذاهُت ًخهشف مً  هأدائم أزىاء حرهغ أؤظعت. اإلاا نلى أماهً هخاللللمهمت،هما ًلىم بٍض

أ.وؤلاداسة حرأالدعُعخخذمت في ألاوشؿت وهزا في اإلامهشفت الىظائل والخلىُاث  -

أعخلبلُت، اإلااجُجُاث وآلالُاث شأؤلاظ الخهشف نلى العُاظاث الهامت للمؤظعت:  -

خهللت اإلا،ًبذأ بدىفُز ألاشغاٌ ه فُهمل ٌؤظعت واإلادُـ الزي اإلاالخعاباث نلى  مذكمبهذ حهشف         

التي هلىماث اإلالف الذائم أًً ًجمو باإلاؤظعت،خُث ًلىم بئنذاد ما ٌعمى اإلا  زهه في همهمخماسظت مب

ت اليعبُت والتي  بهُذ،هىكام الشكابت الذاخلُت للمؤظعت،اللىائم  نيصمنلى أظاط  حرأجخغجخطف باالظخمشاٍس

ش  مجالغ ش احخماممداغر العىىاث العابلت،اللاهىن الخأظِي ي للمؤظعت،لثالأالُت اإلا  حنذكلاإلاؤلاداسة،جلاٍس

الخعاباث للملف الذائم ًيىن كذ حهشف نلى ول الهىامل التي  مذكملخ، فبهذ إنذاد االعابلت .... حنالخاسحُ

ا ألاهثر نشغت هللم خؿش باليعبت جخؤظعت والتي مً شأنها اإلا للهملُاثى جدذًذه إلجؤزش نلى أوغام باإلغافت 

أر فيها ألاخؿاء. رأىتجهحز نلى الهىاضش التي رأوالتللخؿش 

أ
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 :فحص وجلييم نظام السكابت الداخليت للمؤطظت -2

همٌى بها في اإلاالخعاباث بخلُُم ول ؾشق الهمل وؤلاحشاءاث والخهلُماث  مذكمشخلت ًلىم اإلاه هزخالٌ    

أ.الُتاإلاؤظعت كطذ الىكىف نلى آزاس نلى الخعاباث واللىائم اإلا

يبغي الخأهُذ  خم جلُُم  للمذكم فدظ الخعاباث. نىًدعختى  زا الىكام ورلًهنلى غشوسة جلُُم  ىاهٍو ٍو

أوهي والخالي : ؤظعت مً خالٌ خمعت خؿىاث،اإلاإحشاءاث هكام الشكابت الذاخلُت في 

  ظعت  والتي ًىظ نليها ؤأاإلازه ههمٌى بها في اإلاخلف ؤلاحشاءاث مخجمو والخهشف نلى بالخعاباث مذكم ًلىم

 .بها هكام الشكابت الذاخلُت الخاص

  ؿبم ورلً مً خالٌ اإلاالخعاباث فهم هكام الشكابت الذاخلُت  مذكمًداٌو  خلف ؤلاحشاءاثمخبهذ حمو

 .ا هله جلخُطوأخعً ه أحضائفهم ول  ه أهباخخباساث أي ًخأهذ مً  هكُام

 خم اظخهماٌ في لاؽ الػهف وه  لىلاؽ اللىة هزا مً خالٌ اظخخشاحهزا الىكام وأهل ي إنؿاء جلُُم أول ٍو

أ .زه الخؿىة _في الغالب_اظخماساث مغللت ،أي اظخماساث جخػمً أظئلت ًيىن الجىاب نليها إما بىهم أو اله

 زا ما ٌعمى هوأخىضل إليها فهال مؿبلت في الىاكو وبطفت معخمشة ودائمت، اإلاذكم مً أن هلاؽ اللىة اإلا ًخأهذ

ت   .باخخباساث الاظخمشاٍس

  حره ظػهف وظىء الهلاؽ نىذ  خلُُم نهائي لىكام الشكابت الذاخلُت  مً خالٌ الىكىف بذكم اإلاًلىم

ت،  .أو نذم جؿبُم هلاؽ اللىة  جؿبُمظىء  هاهدشافنىذ  رلًوأ بانخماده نلى اخخباساث الاظخمشاٍس

 :جنفير مهمت الخدكيم في مؤطظت ميناء مظخغانم -3

دذد الهملُاث  همهمخذكم اإلاشخلت ألاولُت،ًخؿـ اإلاهلىماث اإلادطل نليها في اإلاشخلت ونلى أظاط اإلازه هفي   ٍو

جذكُم أهبر، مو مشاناة الىكذ وامخذاد خذود الخدلم مو اخخباس الخلىُاث  جدخاج إلىىاؾً الخعاظت التي واإلا

أ: ىإلذكم اإلاثاٌ كذ ًلجأ اإلاالئمت، فهلى ظبُل اإلاوالىظائل 

  مخؿؿاث العحر.إنذاد  حنهىُاإلااظخجىاب ألافشاد 

   أي  الذاخليفبهذ الخلُُم النهائي لىكام الشكابت  خكاث الهُيُت،الأواإلاالهُىاث ؤلاخطائُت  ىإلاللجىء

في خالت ظالمت  همى، ٌهاد الىكش في بشهامج الخذخل ،بدزف أحضاء  ػهفالو ة  لىأالاظخخشاج هلاؽ 

ما ًلي  ىإلىً ؤلاشاسة مًت وحىد هلاؽ غهف .و الىكام أو بئغافت أحضاء أخشي و اخخباساث مذنمت في خال

 : 

واف و ال بذ مً  حرأغ ه،لىىثل دلُال نلى صخت الخعاباث مًفي خالت وحىد هكام سكابت داخلي كىي فهزا  -أأ

ش مباشش للخعاباث و اللىائم  أذكم بالخأهذ مً :اإلازه الخالت ًىخفي هالُت ،و في اإلاجلٍش

 .نذم اسجياب أخؿاء أو أنماٌ غش  -

م ؾلباث جؿاإلاكُام - - أخشي ،و هزا  ىمً دوسة إللباث جؿىسها ذكم بالخذكُم الخدلُلي التي جخم نً ؾٍش

م الفدظ اإلا أؤظعت .ادي لىحىد اإلااللُام باخخباساث  و نً ؾٍش
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م : ،و رلً  هذكم جىظُو بشهامج جذخلأما في خالت غهف هكام الشكابت الذاخلُت نلى اإلا -أب أنً  ؾٍش

  أ .جذنُم الاخخباساث التي وان ًخىكو اللُام بها

  . أإغافت اخخباساث مخممت لالخخباساث العابلت

أحن:خؿىجشخلت في اإلازه هجىجض 

أ:آزاس جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت و اللُام باخخباساث  جدذًذ

فالىكام الجُذ ٌهفي  : جدذًذ آزاس جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت في مُىاء مؤظعت معخغاهم الخطىة ألاولى

اإلاذكم مً اإلاشاكبت اإلاباششة لشمىلُت وخلُلت الدسجُالث هما أن الىكام اإلاليء بالهُىب كذ ًؤدي به إلى 

أاظخدالت اللُام بفدظ الخعاباث وإنؿاء سأي خىلها.

اوغ و ججزا الىىم مً الاخخباساث للمذكم الخدلم أوال مً مذي هٌعمذ  ::الخجاوغ و الخؿابم الخطىة الثانيت

ىا في اهدشاف فُما إرا وان هذف هالىجضة ،و ًىمً اإلاهلىماث خٌى الهملُاث اإلاهلىماث اإلاداظبُت و اإلاجؿابم 

أى مىفز. هى مسجل وما  هما  حنمابشاف هداان هى

 إعداد الخلسيس: -4

خمحز باإلاجىاحذه  رةفتخالٌ  هبا كام إلاى نباسة نً ملخظ هوأ  ش بالشمىلُت والذكت مو هؤظعت،ٍو زا الخلٍش

أؤظعت. اإلاهلىماث في اإلاذكم فُما ًخظ هكام اإلانشع ول ألادلت واللشائً التي جثبذ خىم وسأي 

ش                 ش ًىشف اإلاهمت الخذكُم،إر لِغ مً إلاىخج النهائي اإلاٌهخبر الخلٍش مىً جطىس مهمت جذكُم دون جلٍش

خالفاث وألاخؿاء اإلاذًذ جد،ؤظعت،ورلً بدطش مىاؾً اللىة والػهف اإلاذكم خٌى وغهُت اإلانً خىم 

أمىىت. اإلااخاث رأوالاكتا ًػو الخىضُاث هىدشفت، التي مً خاللاإلا

ش ،وبهذ خطٌى  هفُبهذ الاحخمام النهائي الزي جم                  مىاكشت حمُو الىلاؽ التي ظخزهش في الخلٍش

ش النهائي مسظمي،ًيل غ ؤلاداسة بشمجلذكم نلى إحابت مً اإلا . ًخخلف إنذاد هلذهمخىً للمذكم هخابت الخلٍش

ش خعب  ش مفطل ومؿٌى ٌشمل نلى ز بحن الخذكُم،فىمحذف هالخلٍش ش الخطُلت للوغام بطفت نامت،وجلٍش :جلٍش

ش وزُلت سظمُت ومطذسا م،ًذكم.لىً وبطفت نامت اإلادوساث وفطٌى خعب هىنُت جذخالث  ثل الخلٍش

ش ما ًلي: هزا ًخم جىغُذ في هً نلى خذ ظىاء،ونلى حًرعواإلا حنللمذكلخبر أداة نمل للمهلىماث،هما ٌه أزا الخلٍش

 جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت. 

 أالىشف نً ألاوغام العائذة،مو وحىد ألادلت واللشائً اليافُت للخىم النهائي نليها

ش نلى الىدى  ًبني ما أما نً الشيل النهائي فهمىما  أ:ليالخاالخلٍش

 ٌضفدت أو معدىذ ؤلاسظا. 

 فهشط،ملذمت،خالضت. 
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  ش خُث  غ ؤلاداسة، لمج:نشع الىخائج،الخىضُاث وأحىبت أنػاء هجذ فُه هظ الخلٍش

 أالخم.واإلات،خؿت الخدلُم والخذخالث جمالخا

 آلياث بسنامج الخدكيم الداخلي في املؤطظت: املطلب الثاني : 

أ:  يالخالىً جىغُذ آلُت بشهامج الخذكُم الذاخلي نلى الىدى مً      

  بشهامج خاص ليل مهمت جذكُم بدذ راتها   الأإلإنذاد بشهامج جذكُم شامل باإلغافت. 

  ًخػمً جلذًش الىكذ ليل حضء مً أحضاء الخذكُم لِعانذ في غبـ ومشاحهت وعبت وهىنُت

 .اص في مهمت الخذكُم  هجالاأ

  مثال في ًخم إنذاد بشهامج، البرهامج ًخم جدذًذ  ، ىألاولأو العىت  ىألاولهمت اإلاالخذكُم ألاٌو

 ذًث الذساظت. جدوأهؿُاث الجذًذة اإلادوسٍا أو ظىىٍا نلى غىء 

  هخبر البرهامج مبذئي  ىألاولُذاوي اإلاسر اإلاًخم إنذاد بشهامج جذكُم نادة بهذ أولي   ذئيبم ىأولَو

بي وهى  خاغو للخهذًل ؾىاٌ معاس الخذكُم أي خالٌ وختى اهخماٌ الخذكُم،نلى غىء ججٍش

 .هؿُاث التي جخىفش خالٌ نملُت الخذكُماإلا

  ًعخجذة خالٌ أنماٌ الخذكُماإلاً حهذًل بشهامج الخذكُم نلى غىء مهؿُاث الخذكُم مى. 

  لخذكُم اإلادذدة همت اإلاذة معبلا وحهذًلها نلى بشهامج جذكُم خاص هاإلاإنادة دساظت البرامج

 .ومىاظب لخىكُذ وميان ومىغىم الخؿبُم

  ًجب الخطٌى نلى مىافلت مذًش أو مششف الخذكُم نلى الخهذًالث نلى بشامج الخذكُم. 

   مت نلى البرامج مىخىبت،واضخت نلى شيل هاال الث والخغحراث ًخهذوالًجب أن جيىن الخهذًالث

زهشاث حضء مً ملف الخذكُم وأوساق اإلازه هضخت لزلً وجيىن ىأاإلازهشاث مو بُان ألاظباب م

 .الهمل

   همت اإلاهذلت هفعها ،نلى مهمت جذكُم حذًذة فلـ،في خاٌ واهذ اإلاًخم اظخخذام البرامج

 .ذاف وبىفغ الػىابـهألاأالجذًذة جخم لىفغ 

  م همت مهشفت والاؾالم ،ومىاكشت بشهامج اإلاالخذكُم الزي ظُلىم بدىفُز  ًجب نلى فٍش

 أمش أظاس ي. زاه،وأالخذكُم 

أ

أ

أ

أ

أ
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 :نمىذج لبرنامج جدكيم لنشاط الخدكيم على العملياث  :  (  – 2 )الجدول :  -

اث  أ بسنامج  الخدكيم على املشتًر

 ألاهداف:

أاث، شتًراإلاذف مً الخذكُم نلى هالإن 

 .ىان هكاما للشكابت مىاظبا)الاهخماٌ(هما إرا وان  -

 .الخأهذ مً الالتزام باألهكمت والخهلُماث )الىحىد(  -

أ.الخدلم مً الىفاءة والفهالُت )الخلُُم( -

أ

 النطاق:  

أ.ة ترأالفا خالٌ هإنذادًلُم الخذكُم نلى أوامش الششاء التي جم 

أ

أ إلاحساءاث:

 الخطىة ألاولى: 

،للخطٌى نلى خخلفتاإلاهلىماث راث الهالكت باليشاؽ للخذكُم مً مطادسه اإلاحمو  -

 :ا ًليمبفهم لؿبُهت اليشاؽ 

  .ش وملفاث الخذكُم العابم  جلاٍس

 لىماث نً الجهت الخاغهت للخذكُم. هاإلا حرجىف 

  همتاإلااليشاؽ الخاغو للخذكُم لخىغُذ  يمعؤولالاحخمام الافخخاحي مو. 

  خهللت باليشاؽ. اإلاالعُاظاث،الخؿـ،ؤلاحشاءاث،الخهلُماث والاجفاكاث. 

 الخىكُمي والىضف الىقُفي.  ُيلهال 

 ت،ىاصهت اإلا أالُت مً اليشاؽ. اإلاهلىماث واإلا الخلذًٍش

أ

 ام السكابت الداخليت(. ظالخطىة الثانيت: )جلييم ن

  همىرج الخلُُم(.اإلافدظ وجلُُم هكام الشكابت الذاخلُت(  همٌى

 هكام الشكابت جدعحن زا الىكام،لخلذًم الخىضُاث بهذف هذًذ هلاؽ الػهف في جد

 .خعب ما ًلي: 

ىً جفاديها مً خالٌ هكام مًشاكبت التي اإلاذاف هبأخهللت اإلاخاؾش اإلاخذد أهىام  -

 .مشاكبت فهاٌ.

 حنللمعخخذمىحهت اإلاؤلاحشاءاث والخهلُماث  شاكبت بىاظؿت فدظاإلاخذد نملُاث  -

 .هىنها جدذًذ خاؾش التي جم اإلامً  هالخىبُلابالث بهذف اإلاوهزلً مً خالٌ 

ه لعحر نذد مً زا الفدظ مً  خالٌ سظىم بُاهُت أو خٍشؿت جدبههوزم هخائج  -

أالهملُاث داخل الىكام.

 إًصال النخائج:   

 كُذ هدُجت الخذكُم . -1

مو إداسة اليشاؽ الخاغو للخذكُم  جخارهاالبدث نً الىخائج والخىضُاث اإلادخمل ا -2

أ



    (ميناء مظخغانم) لدوز الخدكيم املحاطبي في جسشيد ألاداءدزاطت جطبيليت               الثالثالفصل   

 

 املصدز : خليت الخدكيم مؤطظت ميناء مظخغانم .

أ: للمؤطظت الداخلي الخدكيم ًلدمها التي الخدماثالثالث : دوز   املطلب

أًلي :للخذكُم الذاخلي نذة خذماث ًلذمها للمؤظعت والتي جخلخظ فُما        

 وؤلاششاف والخىكُم بالخخؿُـ ؤلاداسة جلىم :للميشأة الذاخلُت الشكابت هكام وفهالُت هفاًت جدذًذ -1

لت ٌأ غمان جىفش بؿٍش  ونملُاث أهكمت حمُو فئن ولزلً،ًخم جدلُلها  ظىف والغاًاث ذافهألاأ بأن مهلى

أ..الذاخلي الخذكُم لخلُُم خاغهت يشأةاإلا وأوشؿت

 دكُلت،وواملت لإلداسة ذمتلاإلا والدشغُلُت الُتاإلا هلىماثاإلا جيىنأ أن ًجب: نليها لالنخماد اإلاهلىماث كابلُت  -2

أ.  ىاظبتاإلا اللشاساث ارجخا في نليها الانخماد لإلداسة ًذهً ختى.ىاظباإلا الىكذ في كذمذ جيىنأ ومفُذة،وان

ٌأ خماًت  -3 م،والخطشفاث العشكت نًججت الىا الخعائش بدث غشوسة نلى الذاخلي ذكماإلا ًؤهذ:ألاضى  والخٍش

ٌأ اظخخذام ظىء وجمى الجُذة الدشغُلُت الشكابت فئن شأة،ولزلًياإلا خلياثمم في اللاهىهُت حرغ  وخماًت ألاضى

ٌأ أ. خاؾشاإلا زهه غذ نليها حنالخأم خالٌ مً ورلً اإلادخملت خاؾشاإلا مً ألاضى

 ًلىمىنأ يشأةاإلا مىدعبي خالٌ مً الذاخلي الخذكُم ًخدلم : اإلاىغىنُت وؤلاحشاءاث بالعُاظت الالتزام   -4

 نذم خالت والخهلُماث،وفي وألاهكمت وؤلاحشاءاث والخؿـ العُاظاث إجبام مً هب اللُام منهم مؿلىب ىه امب

 جؿبُلها ًذهً وال خاؾئت ؤلاحشاءاث جيىنأ كذ إر. لًر أظباب ذًذجد ذكماإلا فهلى بذلً حنىقفاإلا التزام

ٌأاإلا ولِغ م هي وما فلـ، ىقفاإلا دلً نً عئى أ. اإلادذدة باإلحشاءاث حنالهامل التزام جدلم التي الؿٍش

ٌأ  -5 لىم ؤلاداسة كبل مً الشكابت وإحشاءاث والغاًاث ذافهألاأ وغو ًخم : والغاًاث ألاهذاف إلى الىضى  ٍو

 ذافهألاأ وغو معؤولُت وجلو اليشأة، وغاًاث ذافهأ مو مخىافلت واهذ إرا فُما بخدذًذ الذاخلي ذكماإلا

 هما هفزث كذ الهملُاث أو البرامج أن مً الخأهذ ذكماإلا ونلى ؤلاداسة، لغمج أو الهلُا ؤلاداسة ناجم نلى

أ. اهل خؿـ

 نالُت،وإنالم اؾشخل جخػمً التي وألاوشؿت ىاؾماإلا ذًذجد الذاخلي ذكماإلا نلى :الخؿش مىاؾً جدذًذ  -6

خم للخذكُم إخػانها ألامش جؿلب فُما لخدذًذ ننها ؤلاداسة  العابلت ذكماإلا خبرة مً الخؿش مىاؾً ذًذجد ٍو

 وكبل هخابت

ش -3  معىدة الخلٍش

شأ -4 ش  جدٍش  ذكم. اإلامعىدة جلٍش

ش جل -5 ش.ى إلذًم معىدة الخلٍش  الشئِغ الخىفُزي للخلٍش

ش نلى مذًش إداسة اليشاؽ الخاغو للخذكُم. -6  جىصَو معىدة الخلٍش

ش مو إداسة اليشاؽ الخاغو،ًجب أن ًيىن اإلا-  -7 ذكم نىذ اهخماٌ بدث معىدة الخلٍش

ش النهائي وأن ؤلاحاباث والخهلُماث التي وضلذ مً إداسة  كادسا نلى هخابت الخلٍش

ش النهائي اليشاؽ اإلا ش،ٌعلم الشئِغ الخىفُزي الخلٍش أ.هىُت كذ أدخلذ في الخلٍش

 

أ
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 مً أو للخذكُم الخاغهت للميشأة همشاب وشاؽ راث أخشيأ مطادس مً تلمعخل مهلىماث مً أو يشأة،اإلا في

أ.  الهامت هومهشفخ  ذكماإلا خبرة

 ذكماإلا ونلى يشأةاإلا إداسة نلى والاخخُاٌ الغش مىو معؤولُت جلو : والاخخُاٌ الغش واهدشاف مىو  -7

 الغش،ولِغ وكىم دونأ للخُلىلت ؤلاداسة كبل مً ؿبلتاإلا ؤلاحشاءاث وفهالُت هفاًت وجلُُم فدظ  الذاخلي

 اخخماالث و بؿشقأ وافُت مهشفت هلذً ًيىنأ إن هنلُ ولىً الغش اهدشاف الذاخلي ذكماإلا معؤولُت مً

 هكش في غهف هاهدشاف نىذ ذكماإلا والاخخُاٌ،ونلى الغش خذور أماهً جدذًذ نلى كادسا لُيىنأ  الغش

 ًيىنأ إن ًجب اهى إال،أالاخخُاٌ و الغش خذور نذم مً للخأهذ إغافُت اخخباساث نمل الذاخلُت الشكابت

أ.  أخشيأ حهاث مو شاسهتاإلا أو الغش في الخدلُم هباظخؿانخ

 نلى ًجب ال ،إري نهاإلا الشً بانخباس الخذكُم أنماٌ وجىفُز ؿُـجخ الذاخلي ذكماإلا نلى ًجب : اإلانهي الشً -8

 رلً مً ؿللت،وبذالاإلا ألاماهت اعترأاف هل لِغ للخذكُم،هما الخاغهت للجهاث ألاماهت نذم اعترأاف ذكماإلا

 بأط فال وحذث إن التي وألاخىاٌ بالكشوف خمامهالاأ هونلُ ىغىنُت،مب الخذكُم كشائً جلُُم ذكماإلا نلى

 .الخذكُم إحشاءاث في والخزس الخُؿت أخز خُث هنلُ

أ
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أالثالث : جلسيس املدكم املحاطبي وؤثسه على ؤداء املؤطظت : املبحث

ش اإلاذكم الذاخلي هأداة لخلُُم لذساظت أزش الخذكُم اإلاداظبي نلى أداء اإلاؤظعت جم إنخماد نلى         جلٍش

جدعحن ي مً شأنها الىغهُت اإلاالُت للمؤظعت مً خالٌ إنؿاء مجمىنت مً الخىضُاث وؤلاكتراخاث الت

أوجششُذ أداء اإلاؤظعت :

أ: املاليت للمؤطظت ىضعيتالاملطلب ألاول :حشخيص 

مً الىلائظ، والتي جخخلظ في الىلاؽ  مهحنؤظعت جخطف بهذد إلاالُت نلى معخىي اإلاالىغهُت ا إن      

أالخالُت:

 نظمت: ملا   -1

اجُجُت التي الاظترأؤظعت بهُذة نً ول  اإلاضت بلخاُاول الها شفخؿؿاث الخىكُمُت كذ جم وغهها مً ؾإلاا

 وحعُحرأذ بطفت نامت مطالر الدعىٍم هجؤظعت، ففي خالت مطلخت الىظائل الهامت اإلا هذافُب أجج

ت، اإلاإلداسة  جابهىنأخضوهاث إلاا ؤظعاث الاكخطادًت هما جىحذ  خاالث إلازا ًىحذ في ول إداساث اوهىاسد البشٍش

أزه الىغهُت: هأخشي جؤهذ لىا 

 غحرأمذًش ( ًبلى  إلىسئِغ مطلخت إلى ظ الدعلعل الهمىدي إلداسة ) مً الهامل ًخالخيىًٍ فُما  ُيله  -

أواضر. 

خهللت  بيلخا إلاهام اإلاالُت واإلاداظبت ال جشجىض نلى أي مىؿم مً ااإلامُت مشجبؿت بئداسة ؤلانالألُت لخا -

أؤظعت.   اإلاهلىماحي في اإلاخؿـ اإلازا ًىضر غُاب وه، إلاطلخخحنا

أفي مؤظعت. تها اـ بأهمل واحبم ىاصناث اللاهىهُت ال جلىأإلاُت اخل -

 ُيل الخىكُمي ال ٌهخبر هأداة دًىامىُت لهمً حهت أخشي ا  -

 وحىد إحساءاث الخىظيف: عدم  -2

ؤظعت ال جشجب إلاا أنًشاحو مً وكتها، خُث  الزي لم ًصدر أوأ 1995في ماسط  نلُه قالخىقُف مطاد 

لت   .دكُلت وواضختإحشاءاث الخىقُف بؿٍش
 النلل والخفسيغ: سق نلص في ضبط ف -3

غ   ت وألاهثر حهلُذا في البرأإلايلفت في نملُاث اإلامً أهثر نملُاث ا هينملُاث الىلل و الخفَش ت مجُىاء البدٍش

ت إلاشاكبت مً أحل مخابهت الىلل البدشي و سفو اإلاالخىكُم، ا والث مداهم مباششة في إلازا مً الهشدودًت البدٍش

غ  م لىلل وجفَش ىلىلت أو إلالشسة للهىاضش التي جشهبها ؾبُهت البػانت اإلالىماث للهملُاث اإلاا وحهُحنجىكُف فٍش

أعخهمل وششوؽ الهمل.إلاا، إمياهُت الهخاد اججهحزهفشغت وؾبُهت إلاا

 :ؤطظتملنلص تهيئت الكشف: ا   -4

ىطب وصٍادة الخأهذ مً إلامخؿلباث ا جالئمشخاص والُذ الهاملت التي لل عبا جدجػو هشف ن أب دائما ًج 

أالخىىىلىجي في الهمل. م الخلذ

أ

أ

أ
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 : الخكىين مىحىد ههيكل وليع هعمل   -5

اضت لخمىطب الهمل أو الذساظاث ا ىإلخخُاج بالىكش الاأ اليشاؾاث ألاظاظُت مشجبؿت بالذساظاث نلى خعب  

الخلُُم ألاداء ال ًخىفش نلى  نأ ىحنالاززًً  لهخللي إلاالخدلُل ا نأُئت راجُت، خُث ه ىإلباالخخُاحاث بالىكش 

أالزاحي . لخيىًٍبىذا ل 17 ًىحذ حهاكذ ًخػمً   هأهاهب البششي مو لجا

غ وا هفُا مبأظاظُت داخل الهمل البدشي الخيىًٍ أهمُت          داخل  نأًخيىأالهامل  هأهشيل إلاالىلل والخفَش

أي: هنليها  اإلاترجبتبالهمل  والىخائج  هكُاموأزىاء  هنمل نميا

 حر.ؿلخوا  اؾئلخالهمل ا  

  اؾئ للمهذاث والعيئ.لخا اٌالاظخهم 

   خىشسة. إلاؤلاضاباث ا 

 أشهباث. إلاخىشسة في البػانت واإلاوا حرة الىبعائش لخا

ت والخالبدشي لخفادي ا اٌفي اإلاجلها لهما وشامالأجىفش جيىًٍ مهما  نأب ًجؤظعت إلاا ادًت لِغ إلاعائش البشٍش

شدودًت مً أحل إهخاج أخعً للمؤظعت، في هفغ إلابشفو ام ًلىأ نأىً ًمهم هم ًيلف الخيىًٍ ولىً هُف إلاا

الخيىًٍ لخؿىٍش مهاساتهم وهزلً جيىًٍ  اٌ جدذخابهت الهمإلا ئحن هفُجػو أشخاص  نأؤظعت إلاالىكذ نلى ا

م مً الهم حر وجأؾ أ:بها.   نأًيلفىأهماث والهملُاث التي إلاهلىماث مخفلت خاضت بامب اٌ اإلاؤهلحن فٍش

أاكبت الذاخلُت: ًخأهذ مً إلاشأوا حرأالدعُهلىماث ومؤششاث إلاا  -6

  ت. اإلالىخت اللُادة في وقُفت  ورذخغُاب  ىاسد البشٍش

 ت معبب لغُاب الاوهياظاث نلى هىم وؾبُهت اإلاهلىماث م اإلاغُاب هكاـ للاة إلاخااإلاهلىماث ىاسد البشٍش

ً.وخاضت الخ  مٍى

    هفئ للمشاكبت الذاخلُت. حر غم هكاـ ىإلؤلاداسي الزاحي ًلىد  حرأالدعُادة إلا نأيىأم اإلاهكاغُاب 

لت الهلمُت للهُيلت:إلات الجهااإلا  -7  أىغىنُت بالؿٍش

شخاص ما نذا الشواجب جأخز بهُذ الانخباس ووحىد للؤلاداسي  حر الدعُدة م إلااهكانلى رجب ًتُيل ال لها 

ت وألجهاا للمحذ حرةهببعُـ مىمل بجضئُت  يألجؿبُم  ا أسشُف في لهحىدة لِغ اإلاىأ هلىماثاإلات الُذٍو

أالزاهشة ؤلاغافُت.

 الحظاباث : املطلب الثاني : جلسيس مدكم  

أالخالُت:  : اإلاهام بم كامذكم خعاباث حرة ألاخمغ ظىىاث لخا ٌمً خال     

 جدكيم نلل وجىشيع البضائع: -1

 :ى الخأهذ مً هزا الخذكُم همً الهذف  

أت والخأظِغ.لجهاإلات نملُاث امجبشأ   -

أبها. ٌى همإلاا حرةللدعه  ث الىلل مشخطت وفلامهامالأول   -

أؾبُهت ؤلاخطائُاث مشجبؿت بأداء مُىاء.   -

أعىبت.مدُىاء إلاششاث الشئِعُت ألداء اإلاؤأا  -
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أ:عسوفتامل نلاط الضعف ألاطاطيت -1-1 

 جدخىيأ ؤظعت وأاإلا  شفمىهت مً ؾإلاخلف اللشوع احر مخفىاجخىي نلى جدالىزائم اإلادطل نليها  

  حره.جأشمل دائما نلى جدشاث نلى صوائذ هىاكظ ومهلىماث خاؾئت وال إلافي بهؼ ا

غ  اٌنم   بعىذ مىخىب مً أحل أفػل اٌ نً الهمل هكشا لىلظ الخيىًٍ في اإلاج نأًخىكفىأالخفَش

 مشدود. 

ىاث إلانذـ وحىد دساظاث مهملت    الهمل  مجاٌ داخلإلاهىُحن شخاص اللىاضب الهمل و الخيٍى

غ. إلاا  ُىائي شخً و جفَش

همت إلاؤششاث اإلاؤظعت لِعذ معخهملت بىُفُت مىخكمت وبهؼ اإلاا شفؤششاث اإلادعىبت مً ؾإلاا  

 عىبت.مدلِعذ 

غ مىحىدة في بشهامج اإلاداظبت     ولم ًخم  1995ظىت  ىإلها خالزي ٌهىد جاسب PRI/PRوجحرة الخفَش

 ا مىذ رلً الىكذ.  هذًذججفيها أو الىكش 

 :و الخىصياث مللترحاثا - 1-2

  نلى الىلاؽ الخالُت:جدخىي  : يرالدظيإعداد إحساءاث   1-2-1

  ىخىبت. إلاالهملُت وؤلاحشاءاث ا هذافألاأ حن بالخيعُم 

 ماث.اهإلاالخخؿُؿُت ووضف ام الشظىأ 

  الىاسدة وجيعُلها.هلىماث إلاؾبُهت ا 

  فخاخُت للمشاكبت الذاخلُت، الهملُاث وؤلاحشاءاث.إلاالىلاؽ ا 

  خهللت بالخخطظإلاخلف الىقائف ألاخشي ابمخكت مو الهال. 

 هم حذا بالخهٍشفإلاوكىانذ الخىكُم، مً احر الدعُ: ألظباب  علىماثملإنشاء وصيانت وطائل ا  1-2-2

لت واضخت ودكُلت، ؾبُهت وشيل خشهت وظائل  فئُت إلاشأافلت لهملُاث وؤلاحشاءاث اإلاشأالخىزُم ابؿٍش

 حرالدعُفي إؾاس إحشاءاث 

اث فاجىسة مفخاخُت للىفاءة والخىافعُت للمؤظعت ورلً مً جحرأالىأزه له  للخفسيغ: يراثوجإنشاء  -  1-2-3

 .حنخهاملإلاالخجاس وا شفىاولت مً ؾإلاأزش ظهش اٌ خال

 الخأهذ مً:  هًزا الخذكُم همً  لهذفا  لاولت الشحن و الخفسيغ:ملجدكيم  -2

  لت حُذا باليعبت للخجاس ومجخمىاؾم ً بؿٍش ً العلو والخخٍض اث  دترمٍض ت للىانذ وألامً للمدخٍى

 ليل هىم مً العلو.  

   للخجاس مػمىهت.حرة للدعهظُىلت 

    ف.  نأػهىأًخ لخاسحُحن أو ا حن الذاخلُول الخجاس  للدسجُل والخهٍش

  لذيهم  فاجىسة. حنعخهملإلاول نشوع ا 

 سوفت: ملعنلاط الضعف السئيظيت ا -2-1

لت ا - غ لِعذ لخاالؿٍش  مىهج لىخابت ؤلاحشاءاث. لهاضت لخىفُز نملُت الصخً و الخفَش

 غهف في دساظت مىاضب الشغل.   -



    (ميناء مظخغانم) لدوز الخدكيم املحاطبي في جسشيد ألاداءدزاطت جطبيليت               الثالثالفصل   

 

 و الخىصياث:    امللترحاث  2-2

 . غ ًلخل هلظ في مطادس نلى مؤششاث  لخعاب كُاظها  اظخهماٌ مىاؾم للصخً والخفَش

  في إؾاس ههج شامل ومخيامل.  حرأالدعُإنذاد إحشاءاث 

  ُت الخىغُذ همأمً  هأله، حرالدعُهلىماجُت في إؾاس إنذاد إحشاءاث إلاث االىاكالأإوشاء وخفل

لت دكُلت وواضخت، ؾبُهت وشيل خشهت وظائل الخىزُم ا افلت لهملُاث وؤلاحشاءاث إلاشأبؿٍش

 إلاشفئُتا

 :نغماى همت هإلازه اهمً لهذف ا  :دكيم وظيفت السفعج -3

 .ذة للؿلب.لجُاُم الزمت جدل -

ت.إلاللىظائل ا وينلال حر وحعُجىفش    -  .ادًت والبشٍش

فت ا  -  .خفم نليها.إلاجأهُذ وجىزُم الفاجىسة وفم الخهٍش

 نلاط الضعف السئيظيت:   3-1

 أخُاها  مل جدوأىغىم إلاف الفلت باإلاإلاشألىماث اإلاهمل دائما اجدهللت باألحهضة ال إلاخىخذة اإلاا حرأالفىاج

 .صوائذ

 نادة ما ال ًىحذ خعاب دكُم لزلً. ه لُلي الزي حهمل فُلخعاب الىكذ الخ. 

   اكخطادًت. ػو لذساظت جىىىأجخة أو وظائل خاضت ال ششاء مهذاث حذًذ 

 الانخباس الىكذ وفئاث آلاالث  حنألاخز به م خُت ألاحهضة، ونذجىافش ملُاط مذي جىافش وضالأم نذ

 غلتعخإلاا

 الخىصياث: و مللترحاث ا – 3-2

لف إلااٌ مىنت مهلىماث مً  خالمجمل جد نعخأحشة أإلاألحهضة ا حرأخاالث الفىاج نخدعً مشاكبت وغماٌع   -

أصوائذ. خمله ـذم ون لها ىغىمإلاا

 ذٌ اظخهماٌ وغو مه ٌمً خال ههىُت ًيبغي خعابإلاألاحهضة ا هلُلي الزي حهمل فُلخعاب الىكذ اخ -  

 ألاحهضة. 

 م:فإ العاملس ا مجال في لوظيفت اطخغال جدكيم -4

 نلاط الضعف السئيظيت:    -4-1

 جدلُلها . مهلت  رامباختخهللت إلاهشوفت واإلاىىخت واإلامشفئُت اإلاهلظ في مخابهت ؤلامخُاصاث ا -
 بها. ٌى مهم حرأغاالث خاضت مجُاول اإلادملت جدبو لهخؿـ الخىكُمي للمؤظعت اإلافي ا -
 .هلىماثإلاهلظ في همُت ا -
 :و الخىصياث امللترحاث  4-2

ض و جيشُـ ا  -  ذًذ بذكت جدوأووغو جؿبُلاث خاضت  م الها اٌُاول اإلادملت في اإلاجلهٌعخدعً حهٍض

 ىاضب الشغل. م إلانالُل جدهماث في إؾاس إلاووغىح ؾبُهت ا
 لخدلُم إمخُاصاث مشفئُت.م االث الخلذلخمً الػشوسي مشاكبت ومخابهت دكُلت    -
 اإلاهىُحن .جأهُذ ألاشخاص وأؤظعت نليها مشاكبت اإلا   -
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أ:   املطلب الثالث : جلييم ألاداء املالي عن طسيم الخحليل املالي

إلاهاًحر لهذًذ مً اليعب وام اىً اظخخذاـًملمؤظعت ونىذ جلُُم ألاداء فيها ل الي اإلاشهض اإلا جدلُل نىذ 

لت الظخخذاـهىان ،لىً خخلفتإلاا أظعت : إلاؤألُل نملُاث وأوشؿت اجدزه اليعب في م هأهثر مً ؾٍش

 :  ليي والخاهنىاضش أظاظُت وأ زالثزه الخلىُت هحعخهمل  : الخدلُل اإلاالي بىاظؿت الخىاصهاث اإلاالُت  -1

هامش  جخىفش نلى نؤظعت أإلاب نلى اًجالهامل مىحب أي  اٌسأط م نأًيىأ: FRسأط ماٌ الهامل 1-1

 كت الخالُت: بالهالعب جد،و  لهافاحئت التي جخهشع إلالابلت الطهىباث اإلا، و رلً نماألاأ

أ(1467-1220ألاضٌى الثابخت ) –( 580-2106سأط ماٌ الهامل = ألامىاٌ الذائمت ). 

بهذ  مىاسد الذوسة  الذوسة  وهى الفائؼ الىاجج نً اظخخذاماث   :BFRاحخياحاث زؤض مال العامل  1-2

 التي خان مىنذ اظخدلاكها جدعب بالهالكت الخالُت :

أ.987-(434دًىن كحرة أحل ) –( 1397+ كُمت البُهت 24) كُمت الاظخغالٌ 

ىت اإلاؤظعت مىحبت وبلُم هبحرة فئن ٌهاب نلى اإلاؤظعت  بأنها ال   :TRالخصينت  1-3 وحىد فائؼ خٍض

 كت الخالُت :  بالهالعب جدا في شيل ظُىلت مخاخت ،و همُذججا بل جفػل لهأمىاحعدثمش 

 .479(=987اخخُاحاث سأط ماٌ الهامل ) –( 1467ماٌ الهام ) سأط .

 :الخحليل بىاططت النظب املاليت  -2

لُل جدالُت ودساظتها و إلافي سبـ اللُم ا إلااليلُم و اإلادلل اإلابها ا حنٌعخهعخهملت والتي إلاالخلىُت الثاهُت ا 

أصمت. الالأر اللشاساث جخاواهخائجها 

 نظب الدظيير:   2-1

زا ختى جخمىً مً هوألم دوما إهخاحا اكخطادًا أهبر مً مطاٍسف معخخذميها  جد نأؤظعت إلاب نلى اًج

ٌأطاٍسف، واإلاحغؿُت باقي ا أًىضر هُفُت خعابها:   يالخال لجذو

 :نظب الدظيير . (   – 3 )زكم حدول 

 N 1-N الصيغت النظب

ائخمان اليعب -1

أالهمالء

الث الهمالء أجمٍى

أ/سكم ألانماٌ خاسج الشظم 360

أًىم 22أًىم 19

وعبت جيالُف -2

أاإلاىقفحن

أجيالُف اإلاىقفحن /سكم ألانماٌ

أخاسج الشظم

أ0،40أ0،38

أ0،42أ0،41أجيالُف اإلاىقفحن / اللُمت اإلاػافتأوعبت هفاءة الهمل-3

 املصدز : خليت الخدكيم مؤطظت ميناء مظخغانم

 أًام . 3وعبت ائخمان الهمالء: سجلذ فترة جدطُل الهمالء جدعً بفاسق  -

ادة جيالُف اإلاىقفحن . -  جيالُف اإلاىقفحن :  جؿىس سكم ألانماٌ ًبرص الخفاف نلى اإلاعخىي بالشغم مً ٍص

هفاءة الهمل واليعبت، خُث جضداد فهالُت الُذ الهاملت   حنبكت نىعُت نال وعبت هفاءة الهمل : هىان 2-2

لم دوما إهخاحا جد نأؤظعت إلازه اليعبت، فُجب نلى اهزه اليعبت ، وجدىاكظ مو جضاًذ هو جىاكظ م

ف معخخذميها ،  فإلازا ختى جخمىً مً حغؿُت باقي اهوأاكخطادًا أهبر مً مطاٍس أ.طاٍس
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والزي ٌهبر نادة نً مذي  ويالائخماشهض إلاوعب العُىلت هأدواث لخلُُم ام وعب العُىلت : حعخخذـ 2-3

ٌأألاحل، وا حرةكطكذستها نلى الىفاء بالتزاماتها  أًىضر هُفُت خعابها:    ي الخال لجذو

 

 الظيىلت : نظب (–4 ) زكمالجدول 

أ. هممعخغااإلاطذس : خلُت الخذكُم مؤظعت مُىاء 

م حر اللطذي إلاؤظعت اللتزاماتها في اإلازه اليعبت مذي حغؿُت اهوعبت العُىلت الهامت: جلِغ  - نً ؾٍش

في  وهي اإلاؤظعت 1في خالت ما إرا واهذ أهبر مً   نألاماامش هزه اليعبت نً جىفش هخذاولت وحهخبر إلاا الهأضىأ

أ.1اليعبت أهبر مً  نأخالت حُذة بانخباس 

 اإلاذيعخدلت في إلاؤظعت في حعذًذ التزاماتها اإلازه اليعبت مذي كذسة اهوعبت العُىلت اإلاخخطشة : جلِغ  -

م اللُم اللابلت للخدطُل واللُم نحر اللط أضة.هالجاً ؾٍش

أضة فلـ.هالجاألاحل باللُم  حرةاللطضة: جلِغ مذي حغؿُت اللتزاماتها هالجاوعبت العُىلت   - 

كا مً جلعُم اهؿالالُت للمؤظعت ورلً اإلاالت لخاللخىم نلى ذف ي وعب تههوعب الهُيل اإلاالي:  2-4 

ٌأحزاهُت، واإلاا أ.ًىضر هُفُت خعابها لجذو

 نظب الهيكل املالي :(  - 5 )الجدول زكم

أ هم.لُت الخذكُم مؤظعت مُىاء معخغااإلاطذس : خ

 

 

 

 

 N 1-N الصيغت النظب

ٌأألاضأوعبت العُىلت الهامت-1 أ3.51أ  4.71أأحلحرة كط نأدًىأخذاولت / إلاا ى

وعبت العُىلت  -2

أشةخخطإلاا

حرة كط نأدًىأضة/هالجاكُم كابلت للخدطُل+ كُم 

أألاحل    

أ3.53أ4.65

وعبت العُىلت  -3

أضةهالجا

أ3.24أ  4.41أحلحرة ألاأكط نأدًىأ/ حاهضةكُم 

 N 1-N الصيغت النظب

ٌأالذائمت / أض اٌألامىأأاليعب الخمىٍل الذائم   -1 أ1.45أ1.73أزابخت ى

أ1.82أ2.08أنأالذًىأمىم مجاص/لخا اٌسأط مأالُتإلالُت االاظخلالوعب  -2

لت أحل / أمىأ نأدًىأأنأالذًىأوعب نلى معخىي   -3 أ0.54أ0.53أدائمت اٌمخىظؿت وؾٍى

أ0.76أ0.78أالذائمتاٌ اضت /أمىألخا اٌأمىأأإلااليا ٌوعب الاظخلال -4

ٌأمىم ألاضمج/  نأمىم الذًىأمجأنأوعبت الذًىأ -5 أ0.36أ0.51أى
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لً جمهامل للمؤظعت مىحب أي أنها الماٌ سأط  ننلى أ زٌهزا ًف 1كُمت هزه اإلاؤظعت أهبر مً    -

ل أضىأ نأما امش  ه  ذاولت. إلاخا لهالخمٍى

ادة وعبت الاظخلال   -  .نألذًىأا حماليحغؿُت مػانفت إلأ هىان نالُت جؤهذ نلى أإلالُت اٍص

ادة ؾفُفت ملاسهت بالها -  لىنها ماصالذ الىدُجت مشغُت باليعبت 1  ا أكل مًأنه ىإل حرأاض ي حشم اإلاٍص

 للمؤظعت.

 نمشغُت باليعبت للمؤظعت. اٌزه اليعبت ال جضأه 0،50أهثر مً  -

ادة  ىزه اليعبت وضلذ إلهكُمت زابخت  وكابلت للخدلُم،  %42بالشغم مً أن وعبت   - نلى  هلؿت  15بــــ ٍص

 .N- 1م ملاسهت بالها نأمعخىي الذًىأ

ل وجفاكم ألاصمت إلاا ٌى وعب اإلاشدودًت ) الشبدُت(: مو ضهىبت خط 2-5  هالاكخطادًت،فئه ؤظعت نلى الخمٍى

ؤظعت إلاشدودًت حهذ بهذا في اإلاىٍل اخخُاحاتها فاجمجىفش فىائؼ هلذًت مً أحل  نؤظعت أإلامً واحب ا

ت للمؤظعت.امؤشش نلى هفاءتها، وغإلاللمؤظعت وا هذف ثلجم أ.ن الظخمشاٍس

أالجذٌو الخالي ًىضر هُفُت خعابها :

 نظب املسدودًت : ( - 6 )الجدول زكم 

 N 1-N الصيغت النظب

ٌأمىم ألاضمجهدُجت الطافُت / أوعب الشبدُت الاكخطادًت -1 أ0.12أ0.18أى

أ0.19أ0.26أاضتلخا اٌهدُجت الطافُت / ألامىأألُتإلااوعب الشبدُت ا -2

ت  الطافُت    -3 أ0.29أ0.31أاٌهدُجت الطافُت / سكم ألانمأوعب الشبدُت الخجاٍس

 نم .خليت الخدكيم مؤطظت ميناء مظخغااملصدز : 

ت الطافُت حسجل حغحر إًجابي مخىظـ بــــ - هزا الخلذم  %6وعب الشبدُت الاكخطادًت واإلاالُت والخجاٍس

 ًبرص جدعً في الىدُجت الطافُت.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 : الفصل خالصت

إلاا ًلهبه مً دوس مهم في جدلُم  ظخغاهمظبي أهمُت بالغت في مؤظعت مُىاء للخذكُم اإلادا                

وجدعحن فهالُت ألاداء للمؤظعت وانخباسه وظُلت وكائُت وهكام مهلىماحي ٌعانذ نلى جششُذ اللشاساث ورلً 

ش مخػمً إلاهلىماث مىزىكت وراث  مً خالٌ نملُاث الخذكُم الذاخلي التي ًلىم بها اإلاذكم في جلذمه لخلٍش

ى معخىي ؤلاحشاءاث الهامت بخهذًلها ، والهلل نلى جؿىٍش ألاداء مطذاكُت بخذاسن الىلائظ اإلاىحىدة نل

أباظخمشاس بها بخماش ي وألاهذاف اإلاشاد جدلُلها . 

ومً خالٌ هزه الذساظت ًخطر أن خلُت الخذكُم في مؤظعت مُىاء  معخغاهم  إلى  مذكم ألاداء                

ىت ، وبالخالي الخطٌى نلى الخذكُم اإلاداظبي لخغؿي أهبر حجم ممىً مً نملُاث الخذكُم نلى مذاس الع

ألاداء اإلاؤظعت وجدلُم أهذافها واإلادافكت نليها  مما  والخذكُم الذاخلي وجذكُم ألاداء مما ًؤدي إلى جششُذ 

ت . أٌعمذ لها بالبلاء والاظخمشاٍس
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ت والخطبيليت للخدكيم اإلاداطبي أجضح لنا أن له دوز أطاس ي في الشسكاث             من خالل الدزاطت النظٍس

ص  م حعٍص وحعظيم واإلاؤطظاث العامت والخاصت ،خاصت فيما ًخعلم بالجمهىز اإلاظدثمس والدابنين عن طٍس

مصداكيت اللىابم اإلااليت اإلانشىزة الخاصت بأعمال اإلاؤطظت ، وجلدًم جأكيد بخلك اإلاصداكيت إلى مظخخدمي 

 جلك اللىابم اإلااليت .

وختى ًدظنى لها ذلك البد من الليام بخصميم هظام زكابت داخليت فعال ،ًخظمن لها الخدكم في           

ليت جخىلى الخدكيم ، وجخىفس على مىظفين جدعيم هياكلها بخليت جخىلى الدظيير إطافت إلى  جدعيم هياكلها بخ

الخدكيم ، وجخىفس على مىظفين ذو كفاءة ومؤهلين ٌعملىن على اإلاساكبت مخخلف العملياث اإلااليت 

ت ومساجعتها بئشساف من ؤلادازة ،كما أن وجىد خليت الخدكيم اإلاداطبي في اإلاؤطظت ًظمن لها  والدظييًر

ظمن لها كرلك الخطبيم الفعلي والظليم إلاخخلف إجساءاث الخدكيم ،وكرا جدليم فعال يت ألاداء فيها ٍو

 الخلليل من ألاخطاء ومظاهس الغش وؤلاخخالطاث .

حعخمد ؤلاكخصادًت على الخدكيم اإلاداطبي من أجل اجخاذ اللسازاث اإلاناطبت والصحيدت التي ًظمن لها     

ت واإلادافظت على كيانها  وشٍادة في زأض مالها ، لهرا ًدض ى الخدكيم اإلاداطبي مكاهت هامت وبالغت في ؤلاطخمساٍز

م الخدماث اإلالدمت من طسف اإلادكم التي ًدزجها على  اإلاؤطظت من خالل جسشيد ألاداء في اإلاؤطظت عن طٍس

س مع إعطاء ؤلاكتراخاث والخىصياث التي حعخمد عليها اإلاؤطظت لخلييم ألاداء هدى اجخاذ كسا زاث شكل جلٍس

 صحيدت .

 إختيار الفرضيات :

جم ازباث صحتها خيث  الخدكيم اإلاداطبي هى الفدص ؤلاهخلادي إلاعلىماث اإلاؤطظت التي ًخم  :الفرضية ألاولى

جنفيرها من طسف شخص منهي مظخلل بغيت إعطاء زأي مداًد مصداكيت اللىابم اإلااليت واخترام اإلاعاًير ،زم 

 .جىصيل هخابج إلى ألاطساف اإلاعنيت 

جم إزباث صحتهاخيث تهدف اإلاؤطظت من خالل كيامها بعمليت جلييم ألاداء إلى الخدلم من   :لثانيةالفرضية ا

 ؤلاطخخدام ألامثل إلاىازدها اإلاخخلفت هرا من جهت ،ومن جهت أخسي جخأكد من مدي جدليلها للكفاءة والفعاليت

س اإلادكم الداخلي ٌعخبر أداة طغط لخفعيل أداء اإلاؤطظت  :الفرضية الثالثة جم إزباث صحتها خيث أن جلٍس

 .على مظخىي ميناء مظخغاهم لخصحيذ ؤلاهدسافاث وبالخالي جدظين أدائها

 نتائج الدراسة:

 خلصذ الدزاطت إلى مجمىعت من النخابج جخلخص في:   

 النتائج النظرية: -أ

ٌظاهم الخدكيم اإلاداطبي في جسشيد أداء اإلاؤطظت من خالل جدكيم اللىابم اإلااليت التي حعد وطيلت  -

لخلييم ألاداء ، ودوز الخدكيم اإلاداطبي الداخلي في جدليم فعاليت ألاداء بما ًلدمه من خدماث التي 

 حظاعد اإلاؤطظت في بلىغ أهدافها .

 دماث ًلىم بها .للمدكم خلىق ًخمخع بها ،كما عليه واجباث وخ -

إن إعخماد الخدكيم على فسوض ومبادا من شأنها أن حظاهم في جلىٍم هظام اإلاعلىماث اإلاداطبيت  -

 إطافت اإلاصداكيت على مخسجاجه ،وإبداء زأي فني مظخلل؛
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 النتائج التطبيقية : -ب

_ إن جدكيم الحظاباث أصبذ إخدي ألادواث الخدليليت التي ججعل كل مؤطظت تهخدي إليها لخصحيذ 

 ؤلاخخالالث وؤلاهدسافاث؛

ًمثل صعىبت مأكدة إلامازطت  ىظيفت اإلاداطبت على مظخىي مؤطظت ميناء مظخغاهم_إن الخنظيم الحالي ل

 وظيفت الخدكيم اإلاداطبي .

س مدكم الداخلي ٌعخبر أداة - طغط لخفعيل ألاداء في اإلاؤطظت من خالل اكدشاف ألاخطاء والغش  جلٍس

 والخالعب مع الخىصياث وؤلاكتراخاث التي حعخمد عليها اإلاؤطظت لخصحيذ ؤلاهدسافاث وبالخالي جدظين أدائها .

 

 التوصيات : الاقتراحات و 

_ الاهخمام بىظيفت الخدكيم اإلاداطبي من خالل جطبيم ؤلاجساءاث بدكت والخأكد من اخترام اإلاعاًير واللسوض 

 واإلابادا التي جنظم هره الىظيفت ؛

 خطىزاث الخكنىلىجيا وؤلاكخصادًت ؛_ جعل عمليت الخدكيم اإلاداطبي جخأكلم مع ال

 ؛ًخم الخجاوب بين العمال واإلادكم اإلاداطبي _ جىعيت عمال اإلاؤطظت الاكخصادًت بمغصي الخدكيم لكي 

 ._ الاهخمام أكثر بمؤشساث ألاداء اإلاالي 

 آفاق الدراسة :

أداء في  لدزاطاث وبدىر أخسي طىاء في مجال الخدكيم اإلاداطبي أو ًمكن إعخباز هره الدزاطت بداًت  في ألاخير 

 اإلاؤطظت لرا هلترح اإلاىاطيع آلاجيت:

 جكنىلىجيا اإلاعلىماث وؤلاجصال في اإلاؤطظت ؛ ال_الخدكيم في طل إطخعم

 _ جلييم ألاداء الكلي في اإلاؤطظت باطخعمال بطاكت ألاداء اإلاخىاشي؛

 _مدي مظاهمت معاًير الخدكيم الدوليت في جطىٍس مهنت الخدكيم في اإلاؤطظت؛

 الفعاليت في اإلاؤطظت.الخدكيم ؤلادازي من أدواث جدليم _ 
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 الكتب :  -1 

سدن ،ط  -
ْ
 2احمذ حلمي حمعت ، املذخل الى التذكُم الحذًث ، داس الصفاء لليشش و التىصَع ،عمان ، الا

،2002 ، 

ذ ساغب الىجاس ،املذًش املالي املعاصش جىمُت املهاساث املالُت و   - التعامل مع البىسصاث بين الاداسة فٍش

ب ،اللاهشة ،مصش ،  .2002لالظتشاساث و التذٍس

ت إلى التطبُم ، دًىان املطبىعاث الجامعُت ،   - محمذ بىجين ، املشاحعت ومشاكبت الحعاباث مً الىظٍش

 .2002الجضائش 

ت املشاحعت وألُاث التطبُم،الذاس الجامعُت ،إلاظىىم  - ت ،حمذ ظمير الصبان ، هظٍش  .2002ذٍس

مىصىس احمذ البذًىي شحاجت العُذ شحاجت ، دساظاث في الاججاهاث الحذًثت في امللشاحعت مع   -

ت و الذولُت ،الذاس الجامعُت، مصش،   . 2002 - 2002جطبُلاث عملُت على معاًير املشاحعت املصٍش

سد  -
ْ
 . 2002 ،2ن ،الطبعت هىاف محمذ عباط الشماحي، مشاحعت املعلىماث املالُت، داس الصفاء الا

 2ابشاهُم الخلىف امللياوي ،إداسة ألاداء باظتخذام بطاكت ألاداء املتىاصن، داس الىساق لليشش و التىصَع ،ط -

سدن، 
ْ
 ، 2002عمان. الا

ت  - أحمذ أبى الععىد محمذ ،الاججاهاث الحذًثت للُاط وجلُُم أداء املىظفين ،ميشأة املعاسف الاظىىذٍس

2002. 

  2002مصطفى، إداسة البشش ] ألاصٌى و املهاساث [،بذون رهش داس وشش ،مصش،  احمذ ظُذ -

اض ، الععىدًت ، - خ لليشش ، الٍش  . 2000الععُذ فشحاث حمعت ، ألاداء املالي ملىظماث الاعماٌ ، داس املٍش

 2220عمان ، العمشان أحمذ صالح ، املشاحعت الذاخلُت إلاطاس الىظشي و املحتىي العلىوي ، داس البشير ، -

نز ،حُمغ لىبان ،"املشاحعت مذخل متيامل"،  جشحمت محمذ عبذ اللادس الذٌعطي. مشاحعت  - ألفين أٍس

خ ،الععىدًت ،بذون ظىت وشش   .احمذ حامذ دحاج ،داس املٍش

النهضت  جلُُم ألاداء مذاخل حذًذة لعالم حذًذ، داس الفىش العشبي د،اس  ،جىفُم محمذ عبذ املحعً -

 ، 2022-2022العشبُت 

حاجم محمذ الشِشني، أظاظُاث املشاحعت ، مذخل معاصش ،، ولُت التجاسة ، حامعت الطىطا ، املىتبت  -

ت،  ،2002املصٍش

 2022، عمان ، ألاسدن ،2حامذ طلبت محمذ أبى هُبت ، أصٌى املشاحعت ، داس صمضم لليشش ،ط -

ىُت و الذولُت " ، داس الىساق حعين اللاض ي ، حعين دحذوح،" أظاظُاث  - التذكُم في ظل املعاًير ألامٍش

 ،2222، 2لليشش ، عمان ،ط
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ىُت و الذولُت ، مؤظعت  - حعين دحذوح  وحعين اللاض ي ، أظاظُاث التذكُم في ظل املعاًير ألامٍش

 .2222،2الىساق ، عمان ، ألاسدن ،ط

 ،2002ع ، الجضائش حىاط صالح ، املحاظبت العامت ، غشهاطت لليشش و التىصَ -

 .،2002خالذ أمين  عبذ هللا، التذكُم والشكابت  في البىىن ، داس وائل لليشش و التىصَع ـ عمان، ألاسدن ، -

ت ،داس وائل لليشش و التىصَع ، عمان  - خالذ أمين عبذ هللا ،علم جذكُم الحعاباث، الىاحُت الىظٍش

 .2222،ألاسدن،

ت وجطبُله ، داس الصفاء لليشش و التىصَع ، خلف عبذ هللا ، الىاسداث و التذ - كُم الذاخلي بين الىظٍش

 ،  2000،2عمان ،ط

لاث ، علم جذكُم الحعاباث الىظشي ،داس  - سأفت ظالمت محمىد ، احمذ ًىظف ولبىهت، عمش محمذ ٍص

سدن ،ط
ْ
 . 202202معيرة ،الا

 ، 2002سدن ، ، عمان ، ألا 2سضىان حلىة ، جطىس الفىش املحاظبي ، داس الثلافت ، ط -

سدن  -
ْ
ظامي محمىد الىكاد ، لؤي محمذ الىدًان ،جذكُم الحعاباث ، مىتبت املجتمع العشبي ، الا

  202002،ط

ت ، الذاس الجامعُت ، عبذ الفاجح الصحً وأخشون ، املشاحعت الخاسحُت مىضىعاث متخصص -

ت  .2002 مصش،إلاظىىذٍس

ت ، عبذ الفتاح الصحً ، سصق  ظىافيري،الشكابت -  .2002الذاخلُت و املشاحعت ،الذاس الجامعُت ،الاظىىذٍس

املشاحعت ". الذاس الجامعُت ، مصش "عبذ الفتاح الصحً ، محمذ ظمير الصبان ، ششفً علي حعً  -

2002  ، 

 . 2222عبذ الفتاح صحً ، " مبادئ و أظغ املشاحعت علما وعمال " ، مؤظغ الشباب ،مصش،  -

ت ، مصش ،ط عبذ الفتاح محمذ صمذ ، -  .2200،2أصٌى املشاحعت ، املىتب الجامعي الحذًث ، الاظىىذٍس

عبذ الىهاب  هصش علي وشحاجت العُذ، الشكابت و املشاحعت الذاخلُت الحذًثت ، الذاس الجامعُت  -

ت ،  ،2002،إلاظىىذٍس

" جذكُم الحعاباث املعاصش" ،داس املعيرة لليشش و التىصَع ، الطبعت ألاولى ، ألاسدن  غعان فالح املطاسهت ، -

 ،2000،  

ت ، 2محمذ الصبان ، املشاحعت الخاسحُت ، ط -  .2220، بذون داس وشش ، إظىىذٍس

سدن،  2محمذ حاظم الصعُذي، اظتراجُجُت التعىٍم مذخل همي وجحلُلي، داس الحامذ، ط -
ْ
،عمان، الا

2002، 
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ت ، - ت املشاحعت وألُاث التطبُم،الذاس الجامعُت ،إلاظىىذٍس  .2002محمذ ظمير الصبان ، هظٍش

محمذ ظمير العُان ، عبذ الىهاب هصش علي "املشاحعت الخاسحُت : املفاهُم الاظاظُت والُاث التطبُم  -

 ، 2002الذاس الجامعُت ، مصش  .،  "وفلا للمعاًير املتعاسف و املعاًير الذولُت

محمذ عبذ الفتاح سضىان جلُُم ألاداء املؤظعاث في ظل معاًير ألاداء املتىاصن املجمىعت العشبُت  -

 .2022اللاهشة مصش  2للتذٍسب ط

 ،2002، 2محمذ فضل  مععذ ، دساظت متعملت في جذكُم الحعاباث ، حامعت البتراء ، ط -
لششواث ، داس حامذ لليشش و التىصَع ، محمذ محمىد الخطُب ، ألاداء املالي وأثشه على عىائذ أظهم ا -

 .2002عمان ، 

محمذ مصطفى ظلُمان ، " أظغ العلمُت و العملُت لعملُت املشاحعت " ، الذاس الجامعُت ، مصش ،  -

2002.، 

مصطفى ًىظف وافي،" جذكُم الحعاباث في ظل البِئت الالىتروهُت واكتصاد املعشفت " ،مىتبت املجتمع  -

سدن ،ط
ْ
 .2022. 2العشبي الا

وائل صبُحي ادَسغ طاهش مىصىس الغالي ،اظاظُاث ألاداء وبطاكت التلُُم املتىاصن، داس أوائل لليشش  -

 عمان ، 2،ط
ْ
 ، 2002سدن ،الا

 قائمة املزاجع باللغة ألاجنبية :  -2

- Bomault l’germond .’’ Audit Et Financies ‘’.3 éme Edition . Paris. 1990. 

-  Beirut . libraries Oriental .Dictionary.MONGED.english –arabic.1997. 
-   Jock fourget. Analvse financiére . édition. D’organisation.paris.2005. 
- Jeam louis amellom. Iessentiel a commaitre engestion financiere .MAXIMA.Paris.3e edition 

.2002. 

 : مذكزات ورسائل جامعية -3

بً خلُفت حمضة ، دوس كائمت التذفلاث الىلذًت في جلُُم ألاداء املالي للمؤظعت ، مزهشة لىُل شهادة  -

 ،2022املاحعتير ، حامعت محمذ خُضش ، بعىشة ، 

بىظىت حمضة ، " دوس التذكُم املحاظبي في جفعُل الشكابت على إداسة ألاسباح" ، مزهشة لىُل شهادة  -

 2022املاحعتير ، حامعت فشحاث عباط ، ظطُف ،
حفص ي سشُذ ، جلُُم ألاداء املالي للمؤظعاث املصغشة ، مزهشة لىُل شهادة املاحعتير ، حامعت وسكلت ،  -

2002 . 
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حعت املحاظبُت في املؤظعت إلاكتصادًت" ، مزهشة لىُل شهادة املاحعتير ، حامعت حىلي محمذ " املشا -

 ،2002الحاج  لخضش، باجىت،
غىالي محمذ بشير ، " دوس املشاحعت في جفعُل الشكابت داخل املؤظعت "، مزهشة هُل شهادة املاحعتير ،  -

 .2002حامعت الجضائش ، 

ٌعلىب ولذ الشُخ محمذ ، ولذ أحمذ ًىسي ، التذكُم املحاظبي في املؤظعاث العمىمُت ، مزهشة لىُل  - 

 .2022شهادة الذهتىساه ، حامعت بىبىش اللاًذ ، جلمعان ، 

 : مداخالت علمية  -4

املعلىماث هىاسي ظىَس ي ، بذس الضمان حملاوي ، مذاخلت بعىىان ، همىرج ملترح لتلُُم معتىي حىدة  -

املالُت امللذمت مً جطبُم الىظام املحاظبي املالي ، ملتلى العلمي الذولي حٌى إلاصالح املحاظبي في الجضائش 

 .2022هىفمبر  20-22، كاصذي مشباح وسكلت ، ًىمي 

ظعذ بىصاوي، مذاخلت بعىىان، ألاظغ و املبادئ املحاظبُت في الىظام املحاظبي و املالي الجضائشي ، مع  -

شاسة إلى حا تث التلاسب مع إلاطاس الفىشي ، ملتلى دولي حٌى الىظام املحاظبي املالي في ظل املعاًير إلا 

ت وعلىم التعُير ، املشهض  املحاظبُت الذولُت ججاسب جطبُلاث و أفاق معهذ العلىم إلاكتصادًت و التجاٍس

 .2022حاهفي  22-22الجامعي بالىادي ،ًىمي 

 :لجالت   ) امل ألاوراق البحثية -5

 .2220ابشاهُم شاهين ، املحاظبت همهىت متلذمت ، مجلغ املحاظبىن ،العذد الشابع ، اليىٍت ،   -

 املواد القانونية : -6

 .2222ظىت  22مً كاهىن الششواث سكم  222املادة  -

 .2002ظىت  22مً اللاهىن العام املؤكت سكم  22املادة  -

خ الصادس  222-22املشظىم التىفُزي سكم  -  .2222أوث  22بتاٍس

خ  222-22املشظىم  -  .2222ظبتمبر  22الصادس بتاٍس

 



 :  ملخص

 

 

 امللخص باللغة العربية :

في  تهدف الدزاسة  إلى معسفة الدوز الري ًلعبه التدقيق املحاسبي في ثسشيد ألاداء في املؤسسة إلاقتصادًة   

الجزائس ، وبالضبط في مؤسسة ميىاء مستغاهم حيث ثم القيام بئجساء عدة مقابالت مع املدقق الداخلي 

عسف  التدقيق  املحاسبي خالل السىىات ألاخيرة ثطىزا كبيرا فلم ٌعد ثلك العملية املحدودة للمؤسسة،حيث 

من ذلك حيث  أصبح اليىم وظيفة ال  التي ثقتصس على ثدقيق القيىد املحاسبية والقىائم املالية ، بل وصل

 ٌستغنى عنها ، بئعتبازه وظيفة حيىٍة ثقىم عليها جميع أوشطة املؤسسة .

اللية واملىضىعية التامة وثم ًتسم باإلستقوكان من أهم الىتائج الدزاسة أن التدقيق املحاسبي باملؤسسة     

 الي للمؤسسة .ن التدقيق املحاسبي ٌساهم في ثحسين ألاداء امللى أإالتىصل 

   

 كلمات املفتاحية :  

 ألاداء املالي التدقيق املحاسبي، ألاداء، 

 امللخص باللغة الفرنسية :

  Au cours des dernières années, l’audit comptable est devenu un développement majeur: ce 

processus limité, limité à l’audit des documents comptables et des états financiers, n’est plus une 

fonction indispensable, mais une fonction vitale de toutes les activités de l’institution. 

    L’étude vise à comprendre le rôle de l’audit comptable dans la rationalisation de la performance 

de l’institution économique algérienne, et plus particulièrement à la Fondation Moustaghanem où 

nous avons mené plusieurs entretiens avec l’auditeur interne de l’institution. 

    L’un des principaux résultats de l’étude est que l’audit comptable de l’institution se caractérise par 

son indépendance et son objectivité, et nous avons conclu que l’audit comptable contribuait à 

améliorer la performance financière de l’institution. 

   Mots clés   :  

Audit de comptabilité - Performance - Performance financière  
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