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ت.. وصلت رحلخىا  الجامعيت إلى نهايتها بعد حعب ومشقَّ

ت ووشاط، هخخم بحث جخزُّجىا هحنوها   بكل همَّ

 ،تنُّ لكل من كان له فضل في مسيرجىاموه

 ولى باليسير، وساعدها

لين.. بجَّ
ُ
 ألابىين، وألاهل، وألاصدقاء، وألاساجذة امل

 نهديكم بحث جخزُّجىا

 أن ُيطيل في أعماركم، ويزسقكم بالخيراث. -وجلَّ عشَّ  -داعًيا املىلى 
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اصبت فمن هللا وحده . إلهجاسها , فان اخطأت فمن هفس ي , و ان  

و اثىجه بالشكز و الحقدًز الى الاساثذة الكزام اسأل هللا جعالى ان ًىفقهم الى الخير و ًلبسهم ثىب 
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ان الرقابةةم  ةةو ايعااةةام اليا ةةم لةةو  الاةةر الذلةةعن ا الوةةم  لةةي اساةةا العناعةةم ال ةة    ةةا   لةةو    ةةم  قةةع  

  ةةةةةةو  ةةةةةةتا اي ؤلةةةةةة  ا ي ةةةةةة  اي   ةةةةةةاة  الضةةةةةةرل ة ةةةةةةت ةةةةةةةتص   ةةةةةةيعواة  ااةةةةةةا اقي ةةةةةةا  م  ال اا ةةةةةةام  ايالاةةةةةةم 

 ايجي ذةةةاة لذ لاةةةم الرقابةةةم بوةةةر هةةةعل ا  هاةةةواليا باةي ال ةةةا ه ةةةت العنةةةا    الذ اهةةةر ا ا ةةةام لةةةو    ةةة ن 

    ا ر  فذالام ا الص الذا م 

  ذةةةةت الالاةةةةرالاة ايالاةةةةم  ةةةةو اييةةةةان اسيع روةةةةم  العنةةةةا   ا ا ةةةةام ال ةةةة   الاةةةةعن  اةةةةا  ي ةةةةت الالاةةةةرال ف الاةةةةتال 

قةةتلص  اعةةاتص  ي ةةت الالاةةرال  في ةةس للالاةةرالاة ايالاةةم  ا ةةالا   ال جةةاا الةةتق   الاالاةةس اي   ةةم  يعقةة  ة ةةت  ةةت 

ا لذةةةت احةةةرات  لا ةةةم  ذ الاةةةم للالاةةةعا   ايالاةةةم فةةةالالارالاة ايالاةةةم  ،فيةةةع س ط ةةةيؤام ا  ةةةا  اق قةةةرال  ةةةا و ،ا  ا  ةةةا

 ا ةةا اساةةا ، ةر    ال  ااةةا  ااالاةةا ب ذضةةيا الةة ذي فةمل   ةةيؤام اي   ةةم ا ةةصد ال   ن  حةةع    ةتل   ةةعو و  ةةالو

 س   ةةيؤام  عم ةةم الدةةاا   ن  حةةع   ،س   ةةيؤام اليؤةةعل لةةو  وةةاايا  ال  ةةع   ن موةةا ص ا ةةصد الاة   ع ةةاذيا

  الداا  افام   الاالايا  و خملل ا صد الاتاا

و   ا لةةم   ةةا ل يةةان بج اةةم حعا ةة   عاةةع    ةةا  م الرقابةةم ايالاةةم لةةو  راةةات الالاةةرالاة ايالاةةم ه    يلةة  لةة 

 تاة اير  ؤم  اا   ص ا ل بالتلا م قات ال  ث ارا ااوالام اليالام :ايعا ا   احرا

 اشكالية الدراسة : – 1

  و خملل  ا       كو هااغم ااوالام الر ي ام اليالام :

 ؟الام لو  راات الالارالاة ايالام ا  ت    ا  م الرقابم اي 

 اليالام :ب اتا ة ت ااوالام الر ي م    هااغم ا ئلم العرةام 

  ا ايالا ع  بالرقابم ايالام   ا ا  اتاا ؟

 فا ا  ي در  راات الالارالاة ايالام ؟

 ؟الام لو  راات الالارالاة ايالام ا  ت  فذالام الرقابم اي

 ة ت  ا ا  ذي ت اي   م   ر التلا م لو ا  ا  قرالاتاا ايالام ؟

 طرح الفرضية : – 2

  عا  ا : الاعن ال  ث ة ت فراام ل ي ام 

 ايالام   ار لو  راات الالارالاة  ان   هن للرقابم ايالام   ل فذال   

 الفرعية:الفرضيات  – 3

  ذةةةةت  ةةةو ه ةةةة  الع ةةةةا ر  ،ايراحذةةةةم  ح ةةةم ايذلع ةةةةاة  اييالذةةةةم م ايالاةةةةم لةةةو ال ةةةة   يةةةةع ت الع ةةة    الرقابةةة

  ا  اة ال     اةت ة ت ااصواف اخؤات  ا  رافاة 

  لاة ايالام ا وان الرقابم ةليااالالارا يض و  راات 

  الام لو  راات الالارالاة ايالامالرقابم اي ألحيزص عحت   ل  ي  

    ذي ت اي   م   ر التلا م لو ا  ا  قرالاتاا ايالام ة ت الالاعا   ايالام

 أهداف الدراسة : – 4

   عت  ته التلا م ا ت   الاا  ا تاف اليالام :

  لذ س الرقابم ايالام للحعاظ ة ت  عال  ا ايالام   راات الالارالاة ايالام  ابرام الت ل التق

 اليذرف ة ت ا  ام ال الغم لتراات الالارالاة ايالام 
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 عاةةةةاف ااعاةةةةم ايراق ةةةةم ة ةةةةت الالاةةةةرالاة ايالاةةةةم لةةةةو اي   ةةةةم ليعةةةةا ق ا  رافةةةةاة  اخؤةةةةات اسي ةةةةا م ال ةةةة  قةةةةت 

 ابام  يذرض الياا احيزص  اليائاة الرق

  عااف ايجاسة ال    ذ ر ةلياا الرقابم ايالام لعس م   يغا   

 اهمية الدراسة : – 5

 ي  ةةةل التلا ةةةةم بب  اةةةم ا  ةةةةرص  ةةةةو خةةةملل ايعاةةةةع  الةةةةتق طذاسيةةةس  الةةةةتق  يذلةةةة  بتراةةةات الالاةةةةرالاة ايالاةةةةم 

  ا الا  الرقابام ايي ذم   ك و  ته ا  ام لو الذ الاة اليالام :

 ال الغم ال     ظى  اا الالارالاة ايالام    ل ا لو اليبا ر ة ت  يغ راة النواط اقي ا ق لل    م ا  ام 

 طذيبر  راات الالارالاة ايالام   ا وان الرقابم ةلياا  و الؤرق اسياتص لي   ن ا يغملل ايعال  

   راةات الالاةرالاة ايالاةم  ةو  عا و ام اة ة ت اقي ا  ة ت اي   ةم   ةا ط ةيعح  اةؤةات ا  اةم بالغةم سيا ة

 خملل هرا م احيزص الرقابام لو   يل  اليائاة الذلاا ال     عليا اي   م ليته الذ لام 

 املوضوع:أسباب اختيار  – 6

  ب  اخياال ا ليتا ايعاع   ظرا لوع س  تخر لو ااال الي    

 ال  اط ايعاع  بالعاقم اقي ا ق لل    م 

 ليتا ايعاع     له ا جابي لو  واط اي   م ا  ام ال الغم 

 الاةةةت   ااةةةافم لةةةو  ةةةتا ايجةةةال  ةةةو خةةةملل  عاةةةاف الذملقةةةم بةةة ن ة لاةةةم الرقابةةةم ايالاةةةم   راةةةات الالاةةةرالاة ايالاةةةم 

  موا ص الرهات ايذرلو  اارات ايوا   ب در  ته ايعااام 

 حدود الدراسة : – 7

 ارام  ل  م ال ا ر لعس م   يغا      يع      التلا م ة ت  ايوا ام:اسحت   

  و   ي   اير فبرا ر ا ت غا م اير حعان اسحت   الز ا ام :     التلا م 

 منهج الدراسة : – 8

يذاسيةةم  ةةته ااةةوالام ا  ذ ةةا ايةة ال العهةةعي الةةتق   ا ةة  ةةةرض   ةةر   عةةا ا  ةةةو الرقابةةم ايالاةةم لةةو 

الالاا  ةةةةةم ة ةةةةةت ايمل ظةةةةةم اي ااةةةةةرص  ايالاةةةةةابملة  ا  اة   يلعةةةةةم لغاةةةةةةم  راةةةةةات الالاةةةةةرالاة ايالاةةةةةم لذةةةةةرض التلا ةةةةةم 

 ا صاذاب ااال ال ظرق  اليؤ االاي باإلاافم ا ت ايذلع اة ايكيبام  ايتاراة   اا   خاهم باي   م 

 البحث:صعوبات  – 9

 قلم التلا اة ال ابالام 

 قلم ايراحم الملم م 

 السابقة:الدراسات  – 11

  ل الرقابم ايالام لو  راات ال عالاةاة الذ ع اةم ر لا ةم  الةم  ، ا لو   بالم خ اط ام لا م ا ا م  – 1

  (  ن س يك ال  يؤل اة  ار ايا ص  ا تر ا ا  م  رل ، تارص  الات م ،الرقابم ايالام لعس م  ب م(

 عا  ةا موةا ص ال عالاةاة  يا ج التلا م  ذيبر ال عالااة الذ ع ام ا اص لو  ت الت لم  ان  ص م الت لم  اا م  الام 

 لو فترص الك ا  اقي ا ق    عاضيا لو فترص ا يذاش ألحر   الاا  ا تاف اقي ا  م  احي اةام 

طذيبر  راات ا عاق الذ ع ي ال بار للخر ج  و  وولم ال تلص  شح اي تل الي عور باةي ةاله  ضة    عالاةاة 

  جي م الذ ع ام  ا وان الرقابم ةلياا   ا طذظ  الرفا ام لل
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 الدراسة:ثقسيمات  – 11

 الع ةر و ل  ل ل ي ةام  اةث  ة   الا ةا ة ت اةعت  ةا  ة   ق  ةا بيالا ةا   ةته التلا ةم ا ةت اةمل  ف ةع 

ه ةا  ه ةالاهاا اي  ةث الدةا ي ه ةعا  الرقابةم ايالاةم  ،الرقابةم ايالاةم عيةعن ا ل لذ ةعان    ةثا ت املاةم   ا ةث اي

ق  ةةةا بيالا ةةا س ا ةةةت    ا ةةا الع ةةةر الدةةا يا الوةةم ة ةةةت   عاةةت ايعام ةةم الذا ةةةمالرقابةةةم اي  ةةةث الدالةةث  فا ةةا   ةة 

لذ ةةةعان  راةةةات الالاةةةرالاة ايالاةةةم   ةةةو خمللةةةس  ةةة  اليذةةةرف ة ةةةت الالاةةةرالاة ايالاةةةم   راةةةات الالاةةةرالاة  البذةةةم   ا ةةةث

 ر اسخا  م  لو اخ  ،لعس م   يغا  لو ارام اسحلا  ايالام ا ا الع ر الدالث     التلا م اياتا ام 
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 ثمهيد :

للوقوووولىػتووودىمفهووووهىقابوووواىيل قلتوووخىيمللووووخىيل ووو ىم ووويىقوفووووغىتفابووولى توووهىقووو ىمفهووووهىقابوووواىيل قلتوووخى

قوفووووغىىبشوووعاىػووولاى م  ىمىقووو ىمووومىمفهووووهىقابوووواىيل قلتوووخىيمللووووخىياوووود ىقووو ى وووودىيل قلتوووخىمل وووول ىل وووهى  وووث 

قوو ى  وومىيمشووتي ىيل وو ى وولالقىيلاتوو ىيل وول ولكىمى قحاوولا ى لوو ى  ىمفهوووهىىمفهوووهىقابووواىلل قلتووخىقشووعلخ

قؼنىىقفهاى مى مالقىػتدىقابواىميحهىماطلحىيل قلتخى ق ىق ىيلاوؼوةخىتولل  مىقو ىيلحؼولدملتىيمحؼوها ىيل و ى

يلدىيسوحؼمللىقاوطلحىيل قلتول ىتوه ىقو ىقاوطلحى تىىبهلىدجللىيلات ىيل ل ولكىمى قحالا ى ىقملىالؽىبؼضبمى

 يل قلتخى.
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 مفهوم الزقابة املالية. ألاول:املبحث 

حواىيمطلو ىىسوبنبلمل ىػولا مىيلحوول ى قحاولاوخىبشوعاىىلل قلتخىيمللووخىامدى ولاىمىتولديىحواىحوول ىيم س ول 

 قبلاىيل قلتخىيمللوخ.ىيلاللث:مىحاىيمطل ىىيمللوخ   هيلىيل قلتخىىيلاللك:حاىيمطل ىىتؼ ملتىيل قلتخىيمللوخ ىىألامل:

 جعزيف الزقابة املالية. ألاول:املطلب 

 مىىيلحوجووو  تؼنوو ىملموووخىيل قلتووخىحوواىيللغووخىقؼووللكىػوووه ىللوو ىتؼنوو ىقووو ى مىسوولطخىىلغووخ:جعزيففف الزقابففة  أوال:

 مىيميحظووووووخى مىيلح يسووووووخى مىىيل ووووووب  مىموووووولتكىيوووووو ل ىتمؼنووووووىىى خحثوووووولد ألاقوووووو ىمىيوووووواىتؼنوووووو ىيم يجؼووووووخىمىيلحاحوووووو  ى مى

 يمفللظخى مى  حظلدى مىيل  ه.

مىقوو ى سووملاىحىيلح ووونىىيل قووو ىمى ووووىيلحووللعىيلووو  ى ى غووو ىػبوو ىيلروووة اىمىل ووهىمداىلاوووعىيل قلتووخىحووواى

 يبي و يب ن و تٌت هللا اعبدواها قلت لهن اال ها أهرتٌي به أى سودىػه ىحاىيل  ي ىيلت ملمىقنهلىقوللىتؼوللدى:ى 

(ى ىقوللىتؼوللدىىعليهن شهيدا ها دهت فيهن فلوا تىفيتٌي تٌت أًت الرقيب عليهن و أًت على تل شيء شهيد

اًوي  ايتقبوىااًي عاهل سىف تعلووىى هوي ييتيوه عوياز ي ويوه و هوي بوى توا ز و  ويا قىم اعولىا على ه اًت ن:ى 

 (.هع ن يقيب ( , قال تعالى )ها يلفظ هي قىل اال لديه يقيب عتيد

تؼ ملتىيل قلتخىي طيحلى:ىل هىمثلونوقىتؼ ملاول ىيلتحوللىلل قلتوخىيلودىيلحوهىيلو  ىومتو ىقؼو ىيل وولىىثانيا :

 ىي وو ى ىوعوولاىوحاوونىيمبوول ىػتوودىتؼ ملووتىميحووهى ىمقووهىيا ى ووؼوةخىمفهوووهىقابووواىقؼوو  ىمىقفووهاىماووطلحىيل قلتووخى

لووووهضىبؼضووووبمىيلوووودىي ىويفمووووويىػوووو ىتؼ ملووووتىقابووووواىيل قلتووووخى ىت يموووو ىمىي ىولح  ووووويىيلوووودىل ووووجح ى م ووووللى خوووو ضىمى

 1.....ىيلختؼ ملا ىػ ىط ملنىيلؼبل  ىيل  ىوحعو ىقنهلى ىمللبهلىق ى  هىيل قلتخى ى مىتؼ ملابلى

 ثالثا: الزقابة املالية :

يل قلتووخىل ووهىتؼووها ىتؼ ملال هوولىيوواىألاخوو ضىمىقوو ى قوولىػوو ىتؼ ملووتىيل قلتووخىيمللوووخىيل وو ىتؼووهى وػوولىقوو ى  ووويغى

  هىيلحؼ ملال ى نهلى:ى ىألالشطخىيل  ىم يزىػتدىمفهوهىيمحف نىمىق لد تهلىتلم ططىحواىسوجواىحاو ىيلا مقول ىمى

 مفهوهى  ف يلل ىمىيلوقولىػتدىيسثلبهلىمىيقتريحىقؼللفتهلى(.

 يل قلتووووخىيل ووووو ىت ووووتههلىفوووومل ىسوووويقخىيلحاوووو لل ىيمللوووووخىمىيلتشوووووتىىتلنهوووول:يموووولىػ لووووقىيل قلتووووخىيمللوووووخى

 يلعلقاىػ ى  ف يلل ىمىقهضىقطلت خىيلحا لل ىيمللوخىقؽىيل وي   ىمىيل ويػهىيلبلل  .

مىيوو ل ىػ لووقىيل قلتووخىيمللوووخىتلنهوولى:ى ىمطثووونىيمؼلوقوول ىيمفلسووجوخىبغوو  ىيلحبظووومىمىيخحثوولدىمىق لد ووخىمىػوو  ى

 ي ىيلؼيقوووخىم ووولػه ى ايد ىحووواىمفوووؽىيل ووو يدي ىيلييقوووخىلحباوووو ىمىلئوخىقووو ىجمووووؽىيل وووفي ىيمؼلوقووول ى حاووو

 2يج ياىيلؼماى(.

 

 

 

                                                           
1
جاسم الزبٌدي أستاذ القانون المالً و التشرٌع الضرٌبً كلٌة الحقوق جامعة الموصل , كتاب المالٌة العامة و األستاذ الدكتور عبد الباسط علً  

, دار الكتب و 36945/4436فٌذها, الطبعة األولى, دار النشر: المكتب الجامعً الحدٌث, رقم االٌداع: الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تن

 .465 -464, ص4436الطبعة: األولى سبتمبر الوثائق القومٌة, تارٌخ 
2
 .469نفس المرجع السابق الذكر ص 
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مى فووو ى حاووونىقوووؽىتؼووولدملتىيمووو مم ىيلؼ توووكىألاملىلل قلتوووخىيمللووووخىي ىػ لبووولىػتووودىينهووولى ىقوووب  ىػل ووو ى ووولقاىوحطلووو ى

ايدملخى ى ههلىيلودىيلحليوهىقو ىيمفللظوخىػتودى قوويلىيلحعلقاىمى  حملاىت  ىقال ومى قحالاوخىمىيمفلسجوخىمى  

هىيمبموخىجبوليىق وح اىيلؼلقخىمىدلؽىيالا ىيسح هيقبلىمىمف ونىيلاؼللووخىحواىيلبحولئملىيمحف  وخىػتودى  ىو وواىبهو 

لطخىيلنش يؼوخىمى  رىخلفؽىلل لطخىيلحباو وخ(ى ىحوثى  يىيلحؼ ملتى وماىيم لمقول ىألاسلسووخىوبولىػ ىيل 

بلجحخىو ؼاىقبمخىيل قلتخىق ىجبليىوبوولىػو ىيل ولطخىيلنشو يؼوخى ىمى  ورىخلفوؽىلل ولطخىيلحباو ووخىلل قلتخىيل

اىيلحاول ىػتودىيموللىيلؼولاىلف و ىمىو حاو ى و يىيلحؼ ملوتى وهلىيل قلتوخىحو  يىقو ىجبوخى ىمىقو ىجبوخى خو ضىلومى

ح هيقبلىمىمف ووووونى وووووىقوووولى ؼوووو لىتلل قلتووووخىيلح لوهوووووخى ىتوووواىجؼوووواىقوووو ى  ووووهيلىيل قلتووووخى وضوووولى وووووىدلووووؽىياوووولا ىيسوووو

 1يلالػلوخىحاى ل ى ىمى وىقلى ؼ لىتلل قلتخىتمابوقبلىيلحهوث.

 أهداف الزقابة املالية. الثاني:املطلب 

لوومى ؼووهىقابووواىيل قلتووخىو حاوو ىػتوودىيمابووواىيلح لوووه ىيلوو  ى ؼنوو ىيلثفووثىػوو ىألاخطوولاىمىيلحف وونىقوو ى  ى

يل وول و ى ىل ووهى  ووث ىقابووواىيل قلتوخىوثفووثىػوو ىسووثاىدلووؽىىحوهماعوووقكى مىلشوول ى ايد ىوموولد ىحوواىيلنشول ىيلح

ياولا ىيلفبوليى ايد ىمىمفا وعهىػو ىط ملونىيتو ييىيلفوي و ى و لتووخىحواىػملو ىمىي ى و يىيلنشول ىومولد ىب و ػخىمى

 للػلوخىمىحاىحهماىيل ل و ىيوضلى.

يواىيل و ىمفاو ىامد ولىمىىي ىحويلزىيل قلتخىل  قىملبلىسلثوخىمىي ملىقهىمعو ىيو لتووخى ىللل قلتوخىيل ولثوخ

  ووهيلبلىحوواىق وو اىقؼللفووخىألاخطوولاى قوولىيل قلتووخى و لتوووخىلحمحووهىيلوودىقوولى وووى بؼووهىقوو ى لوو ىتللؼموواىػتوودىمف وو  ى

ظ ملىياياىيلؼماى ايد ىمىم لوا ىق ىيمؼوقل ىمىم وملمىيالا ىياياىيلؼلقل  ىمىتشفوؽىيم تهوهو ىقونهمىتلووخى

ثؼوووهى خووو ىقووو ىػملووووخىيل قلتوووخى ىللل قلتوووخىت ل ووو ى نهووولىم وووحو ىللووو ىيوضووولىحوووويلزىحووواىقحبووولملى ايد ىمى ووو يى ووووىيل

 جملخىق ى  هيلىمىياىيملىوتاى:ىمفا عى ىمىقملىم هاىوحضحى  ىيل قلتخىيمللوخى ههلىيلدىمف ون

يلحف نىق ى  ىجموؽى و ياي ىيلؼلقوخىحواىيلهملوخىقوهىحاولقىمى اخلوقىحواى قتهولىمل ولىلل ووي   ىمىيللوويئ ىمىى– 1

   ظمخىيل لدملخى.

لفوووويىمىمووووهقونىقؼوووولقي ى  اوووولقىيلؼوووولاىللحليووووهىقوووو ىسوووويقتهلىمىػووووهاىم وووولميى ػحموووولاي ىيم وووو د ىلبوووولىحوووواىى– 2

يم ااخىلبلىمىػهاىحاولى هدىمىمث و ى مىسواىماو لىلههولىيمويي خى ىمىيسح هياىألاقويلىيلؼلقخىحاىألا  ي ى

 مىم وملمىق اماي هل.

دقلتخىم وملمى اياىيل  ىو اوهىبهولى وتيىقو ى  وعللىيل قلتوخىو يوزىػتودىمفلوواىيلبحولئملىيل و ىمومىيلحو واىيلههولىى– 3

قووو ىيلفبوووواىيمث ملوووخىمللوووخىبهوووهلىيلوقوووولىػتووودىقوووهضىمف وووونى  وووهيلى ايد ىتلسوووح هياىيموووويداىيمحلحوووخى لضووواى

توووخىم ووووملمى اياىقووو ى  ووومىقووولى هوووهلىيلوووو ىيسوووح هياى ىمىم  ووووهى ايد ىحووواىيػوووهياىيلةطوووطىيم وووح ثلوخ.ىمىتؼوووهىدقل

يل قلتووخىحووهوالىمى هووهلىيلوودىيلحف وونىقوو ىياوولا ى اياىمىياوولا ىألاحعوولاىيل ل و وووخىمىألا ظمووخىمىيلحؼلوموول ىمىقوولىحوواى

 حتمبلى ىمىيلحليهىق ى  ىيلحباو ىوحمىتلقصةىىادجخىق ىيلتالا ىق ىام ى  ىيس يلى مىفولغ.

يػحملا ووولىاو ووووخىػووو ىيلحوووهماىيل ووو ىمفوووؼتهلىيل ووولطخىيلنشووو يؼوخىػبوووهىيلحليوووهىقووو ىػوووهاىخووو منىيل ووولطخىيلحب – 4

 2للمويي خىيلؼلقخىللهملخ.

                                                           
1
 .:46نفس المرجع السابق الذكر ص  

2
 .484-;47نفس المرجع السابق الذكر ص  
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يلوقوووووولىػتووووودىيمشوووووتي ىمىيلؼ ثووووول ىمىيمؼوقووووول ىيل وووووو ىتؼتووووور ىػمووووواى ايد ىمىيلؼمووووواىػتووووودىقؼللفوووووخى وووووو هى – 5

 .يمشتي ىمىيييلخىمل ىيمؼوقل 

مىيلحوووهيت رىلفووويى  ظموووخىيل قلتوووخىيلهيخلووووخىممسووولئلبلىمى سوووللوتهلىمىموجوووو ىيلوحوووهي ى ايدملوووخىمى قحاووولاوخىى– 6

 يل  ىو  ىيم ل  لىلوفؽى ظمىق يقثخىايخلوخىمحاتىتللتالا .

يو لاىيلبولماىيلحبظوموخىمى ايدملخىيل لاد ىػتدىقوييثخىيلحطودي ى قحاولاوخىيل و ىممحلو ىيم م وخىيلعللووخىى– 7

حاىم طوطىمىموييوؽىألاػموللىيمحلحوخىتولجبز ىيلهملوخىمىفومل ى اياى لضواىلل ولطخىيلحباو ووخىحواىمباوو ىيل ولسوخى

 يلؼلقخىللهملخ.

قحاووولا ىيموووللاىحووواىيلهملوووخىػووو ىط ملووونىقووولىما وووحىػبووو ى جبوووز ىموووول رىقؼلوقووول ىاقو وووخى جبوووز ىيلح طووووطى ى– 8

 يل قلتخىػلههل.ىتإج يايل قلتخىيمللوخىيلؼلولىحاىم  مل  لىػ ىيلوحهي ىيل  ىم واى

لتوووو ى وووو هىيل قلتووووخىػتوووودىيلوووو  مىقموووولىمف  وووو ىقوووو ىقبووووللؽىوحؼوووو  ى  ى ىمح وووولميىحووووهمايىقؼوبووووخىمى ىػ قلووووقى

تووو ل ىمةووول ى ػتوودىقللووووخىيلهملوووخىل وووطىتووواىػتووودىلشووولطبلىيعوووا.ىي ىيلنشوول ىيموووللاىمى ووولقىح يوووخىألاجبوووز ىمى ووولد ى

و وو ىمفليووة ىمتوو يدى مىييامينى ػمووللىيل قلتووخىسوووياىمل ووقىقوو ىقثوواىيلفبووليىيل قوولتكىيلويحووهى اىقوو ى جبووز ىيل قلتووخى

مىىيمحؼها ى ىي ى  ىتؼهاىألاجبز ىيل قلتووخىلو مىقحطلثولى سلسوولىقو ىقحطلثول ىموهػومىلؼللوتهولىلوللؼرر ىحواىيل قلتوخ

ملوووو ىألاجبووووز ىلوووو مىتحؼووووهاى جبز هوووولى مىتحؼ ووووهىيج ياي هوووولى مىتنبوووووغى ظمبوووولىمىي موووولىتحفهوووووهىيلغلوووووخىقنهوووولىموووومىمفهوووووهى

يلضووو مدملخىيل ووو ىسوووو بل ىبهووولىقملدسووووتهلىحووواىيطوووولدىقحعلقووواى ىلحؼووووهاىألاجبوووز ىيل قلتوووووخىماوووث ىتوووويىقؼنوووىىقوووولىلووومىوتوووو ى

 وو ىألاجبووز ىيل وو ىم يقوو ىمىي موولىيوضوولىحوواىيسووح هيقبلىجموؼوولىوووحمىحوواى طوولقى ووهلىميسووحىيمؼووللمىلوو مىل ووطىحوواى 

 1   ىيل لئم  ىػتدى ق ىيلؼماىيم تههلىبه هىيل قلتخ.

 املطلب الثالث : مهام الزقابة املالية.

 مملمت ىحا  لىحاىيلب ل ىيلحللوخ:

يلحليوهىقو ىقوولاىجمووؽىيموهو ملل ىمىألاق ولاىتل ػموللىمى جو ياي ىيمللووخىمى ايدملوخىتللشوعاىيل وحو ى ىمىمل وولىى-

 يلح طوطىمىيلحؼلم ىيلهملا.لل وي   ىمىألا ظمخىمىيلنش يؼل ىيل  ىمفتمىيلؼماىحاىمييد ى

 ل .يلحف نىمىيلحليهىق ىصحخى  ولوخىيل في ىمىيلوملئنىمىيم نبهي ىمىيملاى-

دلوووؽىيلح وووولدمل ىيمللوووووخىمى ايدملووووخىت اوووودى حوووولئملى ػمووووللىيلوحووووه ىللفبووول ىيمؼبوووووخىبشووووعاىامد ى ىمىملموووولىاػووووقىى-

 يلحلجخ.

يج ياى تفلثىمىاديسل ىخل خىبؼماىيلوييد ىلحطومل ىيلؼماى ىتفووثىووحمىيلتشوتىػومىيم للاول ىمىيلح ولميي ىى-

 ماوملتهلى مىمررو  لىحللىمقوػبل.يمللوخىمى ايدملخىقثاىمقوػبلىقلى قت  ىمىيلحليهىق ى

يلحف نىق ى  ىيموياىقهىممىمفاولبلىحاىقويػوه لىمىمومو بلىتلل وفي ىيلةل وخىبهول ىمىيسوح هيقبلىحواىألامجو ىى-

 2يم ااخىلبل.

 

 

 

                                                           
 

1
 .484-نفس المرجع السابق الذكر ص  

 
2
 .-374ه. ص 3657 –م 4436االدارة المالٌة العامة, االكادٌسٌون للنشر و التوزٌع, عمان االردن,  كتابحسن محمد القاضً ,  
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يلح وحوفوخىيلوويدا ىتح ولدمل ىمحوه ىيل قلتوخىيمللووخىىتولجج ياي قحلبؼخىقولاىق حلتىيموهو ملل ىمى ق ولاىيلووييد ىى-

 ايدملخ.مى  

 مطومل ى  ظمخىيل قلتخىيمللوخىمى ايدملخىمىيلؼماىػتدىياخللىمسلئاىفثطىمىمهقونىجهوه ىمىقحطود ى.ى-

 ى1اديسخىيل  يدي ى ايدملخىمىيمللوخ ىللحليهىق ىيل فلقبلىقؽىيلنش يؼل ىمىيل وي   ىيمؼمولىبهل.ى-

 املبحث الثاني: أنواع الزقابة املالية و أساليبها.

يمللوووخى  ووويغىقحبوػووخىمىقووهى ووباقىيلوودى دتؼووخى  ووبللىمىسووبنبلملىحوواىيمطلوو ىألاملىيل قلتووخىيمللوووخىلل قلتووخى

ق ىحوثىيلزق ى ىمىحاىيمطل ىيلاللكىيل قلتخىيمللوخىق ىحوثىيموفوغى ىيمطل ىيلاللوثىيل قلتوخىيمللووخىقو ىحووثى

 ملدسبلى.يلوظواخى ى قلىيمطل ىيل يبؽىيل قلتخىيمللوخىق ىحوثىيلفبخىيل  ىم

 املطلب ألاول: الزقابة املالية من حيث الشمن.

مب  ومىقبوولاىيل قلتوخىيمللوووخىػتوودىيلبا ول ىيلؼلقووخىقو ىحوووثىمقووقىقملدسوتهلىتللن ووثخىيلودىمباووو ىيلؼملووول ى

يمللووووخىيلةلفوووؼخىلل قلتوووخ ىيلووودىميموووخى  وووويغىميووواىيل قلتوووخىيل ووولت خىػتووودىيلحباوووو ى ىيل قلتوووخىيمتعيقبوووخىقوووؽىيلحباوووو ى ىمى

  قلتخىيليح خىػتدىيلحباو ى ىمى  يىقلىسبنبلمل ىلوملىولتكى:يل

 أوال : الزقابة السابقة على الحنفيذ:

محماوواى وو هىيل قلتووخىحوواىيجوو ياىػملووول ىيم يجؼووخىمىيل قلتووخىقثوواىيلاوو لى ىي ى ىو ووويىمل وولىلبوو يىألاسوولولى

يلحاووولىػتوودىقويل ووخىيلفبووخىيم حاووخى ىمى وووخىمحووه ىمباو وووخى دمثوول ىتوول لتعياى ى مىيل ووولاىتووهلؽى  ىقثلوو ىقثوواى

لبووو يىللووو ىت ووو ىىتلل قلتوووخىيلوقلئووووخى ىمىقوووهىمحوووولدى ووو يىيلبووووغىقووو ىيل قلتوووخىيايد ىايخلووووخى ى مىجبوووليىخووولد اىيمووولى ووووى

 يلحللىحاىيمملتخىيمحفه ىمىيوطللولىمىتلفوعلى ىمىملخ ىيل قلتخىيل لت خىػتدىيلا لى  عل ىػه ىيا:

 ول ىقؼوبخىق ىيلبلحوخىيل ل و وخىمىقثاىمقوغى  يى دمثل .يق يدىقثهئكىت حخىػملى–ى1

  ق يدىتل ى دمثل ىو ؽىحاىحهماى مالقىيم  دىيملىمى وػل.ى–ى2

 ق يدىيلنهلئكىػبهىالؽىيمثل ىػبهىمباو ى لتعياىللحليهىق ىي ىيلؼماىيل  ىيماونىػلوو ىقوهىمومىمل ولىمولى ووىى–ى3

 قطلولىػتدىيل لؼخى مىيلةهقخ.

ي حموقى ػي ول ىمىيمبظمول ىيلهملووخىيلةل وخىتلل قلتوخىيمللووخىبهو يىيلبووغىقو ىيل قلتوخىمى يوه ىػتودى قوهمى

 ىي ىيل قلتووخىيل وولت خى قوو ىى1777فوو مدم ى ىحوووثىجوولاىحوواىيػووي ى لوموول(ىبشوول ىيمثوولا ىألاسلسوووخىلل قلتووخىيمللوووخى

ق ى و ول ىيل قلتوخىيمللووخىيلؼلوولىمعوو ى ي ىىف مد ىق ىيجاىيايد ىألاقويلىيلؼلقخىيايد ىسلومخىمىػبهىقملدستهل

للئه ىمى ل ىلعونهلىقلاد ىػتدىقبؽىيم للاوخىقثواىمقوػبولى(.ىلتو ىيلفل و ىيل ولث ىوحماواىتحؼ ووهىمطثوونىيلؼمواى ى

مىفوووووولغىيم ووووو ملوخىيل ووووو ىوفتمبووووولىيل ووووول و ىيلؼووووولا.ىتووووووهىي ىيلحطثوووووونى ووووو يىيلبووووووغى ؼحموووووهىػتووووودىيلوفوووووؽىيل ووووول ولكى

يمحطلثول ىيلةل ووخىتوو ل ىيلثلووه.ىمقووهىجوولاىحواىمو ووول ىيموو مم ىيلووهملاىألاملىل جبووز ىيلؼلووولى( intosai للظو ملىمى

 )لوملىو يىيل قلتخىيمللؼخى يل لت خ(ى.ى1753يمبؼ هىحاى  للل ل(ىسبخىى 2لل قلتخىيمللوخ

 

 

 

                                                           
1
 .375ص  ه3657 –م 4436االدارة المالٌة العامة, االكادٌسٌون للنشر و التوزٌع, عمان االردن,  كتابحسن محمد القاضً ,  

2
عبد الباسط علً جاسم الزبٌدي ,نفس المرجع السابق الذكر ص ابة على تنفٌذها , المؤلف كتاب المالٌة العامة و الموازنة العامة للدولة و الرق  

46;-474. 
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 ثانيا : الزقابة املتزامنة للحنفيذ:

يل قلتووخىيمتعيقبووخىم ووؽىحوواى مبوولاىػملوووخىيلحباووو ىمىىي يىمل ووقىيل قلتووخىيل وولت خىم ووؽىقثوواىػملوووخىيلحباووو ىلوول 

محماوواى وو هىيل قلتوووخىتلمحلبؼووخىيل ووو ىم  رهوولى جبووز ىيل قلتوووخىيم حاووخىحووواىيلهملووخىػتوودىلشووولطل ىيل وولطخىيلحباو ووووخى

يمحؼل خىتللبا ل ىيلؼلقخىيلويدا ىحاىقويي خىيلهملخى.ىمىملخ ى عاىيلف اىمىيلزمللدي ىيلحاح شووخى مى  و يلىػلههولى

مىوحم ووعى وو يىيلبوووغىقوو ىيل قلتووخىتل سووحم يدىمىيلشوومولىحوووثىوثووه ىقووؽىمباووو ىألاػمووللىمىوحوولبؽىخطوووي ىيلحباووو ىمىى 

يوووووو ل ىتلل ووووووهد ىػتوووووودىيينشووووووللىيلةطوووووولىمى  مووووووللىحووووووللىمقوػوووووو ىل  وووووولػهىػتوووووودىيم وووووول ىقوووووولىولووووووزاىقوووووو ىيجوووووو ياي ى

 ىقو ىيمحؼو دىمي واىيلبحولئملىيل ولثوخىيل و ىم حوفوخ ىمىتؼهىيمحلبؼخىحاى مبلاىيلحباو ىحاىيم ل  ى ايدملخىيل  ىوعو 

 وترم ىػتدىي ف يلبلى مىيل اودىحاىيايئهل.

 قلىػ ىيلفبخىيل و ىممولد ى و هىيل قلتوخىل وهىمعوو ىقو ىيلوهيخاىيلوحوه ى ايدملوخى ى مىقو ىيلووييد ىيمشو لخى

يلثول ووول ىمىيلح ووولدمل ىػتوودى ػموووللىيلوحووهي ىيلحباو ووووخى ىمىم حلووتىق وووحوملل ى وو هىيل قلتوووخىمىيالا هوولىح ووو ىملوو  ى

 يمللوخىيل حوفخىيلييقخى ىمىسبولخىيلحاولىػلههلىحاىيلوققىمىيلتواوخىيمطلوةخ.

 قوووولى فوووو ىلبؼوووو لبم ىيل قلتووووخىيمتعيقبووووخىتلنهوووولى ىيل قلتووووخىيل وووو ىمثووووه ىقووووؽىتهيوووووخىػملوووووخىيلحباووووو ىمىمتووووعيق ىقووووؽى

قؼللفتهولى( ىمىحواىديوبولى  ىيل قلتوخىيمتعيقبوخىى ىللوقولىػتدى مج ىيل اودىم خطوي ىيلحباو ى ىمىمنثؼبلىح ىىي تهلئهلى

مفحلنىيلدىقيكىمظواكىسةمىمحلبؼخىماىيج ياي ىػملووخىيلحباوو ىقمولىوو ا ىيلودىيملولا ىنفومىيلبا ول ىمىتؼ ووهى

 1يج ياي ىيلحباو ى.

 : الزقابة الالحقة:ثالثا

يلح ووللىيلةحوولقكىللهملووخىمىيوواىيل قلتووخىيل وو ىمثووه ىبؼووهىي تهوولاىيل ووبخىيمللوووخىمىقاوواىيلح وولتل ىمىيسووح  ينى

تشوووووماى ووووو هىيل قلتوووووخىيلبا ووووول ىمى وووووو ياي ى ىمىمحضوووووم ى ووووو هىيل قلتوووووخىيم يجؼوووووخىيلح ووووولتوخىمىيم ووووونبهوخىلعللوووووخى

يلؼلقووخى ىمىمموولد ى وو هىيل قلتووخى ايد ى ي هوولى وولحثخىيلحاوو لىيمىقووهىىتوول قويليلؼملوول ىيمللوووخىلتشووتىيلحيػوو ى

قلتخىتحيحواىمواىيلؼووولىيموجبوخىيلودىيل قلتوخىق و اىػملووخىت وفواىمولدمل اىمملدسبلى و خىق ح لخى ىمممحليى  هىيل  

 ىيمىيمووولى ؼووو لىتمفووولمدي ىيلاووومىللووو ىت وووفواىيم للاووول ىبؼوووهىمقوػبووولىمىماوووح ىيم وووللىللمفووولمد ىتووو  ىيلفبووول ى

 2يم يقثخىمىيلفبل ى ايدملخ.

 املوضوع:الزقابة املالية من حيث  الثاني:املطلب 

لشوول هلىيلودىق وو اىدقلتووخىم لوهووخىػتوودىيلبا وول ىيلؼلقوخى قوولىحوواىيلوقوقىيلحلفوو ىلح وو ىمل وقىيل قلتووخىحواىق وو ى

  هىيل قلتخىيلدىدقلتوخىقشو مػوخىمىدقلتوخىقفلسوجوخىمىدقلتوخىيقحاولاوخ ىملومىمظبو ى و هىيلاوودىقو ىيل قلتوخىالؼوخى

 ميحه ىتاىق  ىتم يحاىيا ر ىق ىيلحطودي  ىمى  يىقلىسنحلمل ىلوملىولتك:

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .474, نفس المرجع السابق الذكر ص كتاب المالٌة العامة و الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تنفٌذها  

2
 .475-474نفس المرجع السابق ذكره ص المالٌة العامة و الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تنفٌذها  كتاب  
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 ة املشزوعية:أوال الزقاب

 ووووىقطوولتنىلل وول و ى ىمىػلووو ىلوول ى جوو ياي ىمىيلحاوو لل ىيل ووو ىىتؼوو لىيمشوو مػوخىػتوودىينهوولى وواخىموواىقوول

مح و  لىيل وولطخىيلحباو ووخى ىمحمحووؽىتفملووخىيل وول و ىمى ىمعوو ىلبوولى  ىقوموخى ىقوولىلومىمتوو ىقحويل وخىقووؽىيل ويػووهى

ي ىم وواىتول ىػمواىقول ولكىيمىقولا ى ىمل ولىلل ول و ىى–م ىمل قىق للاوخىى–ىلإلايد  ىو ويىيلبلل  ىتمؼنىىيخ ى

يمىتح وملوواىقبوو .ىقموولىم ووهاىومتببوولىتؼ ملووتىيل قلتووخىيمشوو مػوخىتلنهوولى ىيوواىدقلتووخىقووهضىقطلت ووخىماوو لى ايد ىقووؽى

مىىيل ووووول و ىتمابوقوووووو ىيلؼووووولاىيلويسووووووؽ( ىمىمحاووووو لىيل قلتووووووخىيمشووووو مػوخىيلوووووودىيلحاووووو لىيمووووووللاىقووووو ىحوووووووثىيلبا وووووول 

  و ياي .

 ثانيا الزقابة املحاسبية :

يووووواىيل قلتووووووخىيلح لوهوووووووخىيل وووووو ىم حاووووو ىػتوووووودىق يجؼووووووخىيلح وووووولتل ىمىمباووووو ىيمويي ووووووخىللوووووو ىق يجؼووووووخىح وووووولتوخى

ق نبهوخىتفحخىت اهىيلحف نىق ىي ىيلبا ل ىيلؼلقخىقهىممقىمل لىلثبوواىيػحملا ولىمىحواى  و ي ىيم ااوخى

تم نبهي ىسلومخىقؼحموه ىمل ولىلل ووي   ىمىيللوويئ ىيمللووخىلبوهلبلى ووىيلحليووهىلبلى ىمىينهلىقهى  لقىم حف ههلى

 ق ىسيقخى ج ياي ىمىصحخىق نبهي ىيلا لى.

 ثالثا الزقابة الاقحصادية:

ياىمل ىيل قلتخىيل  ى ىو حا ىػتدىيلفل  ىيلح ولتكى مىيلحليووهىقو ىقشو مػوخىػمواى ايد ىلتنهولىمح ولميى

لحعوووقكى ا وو ى ىللوو ىمثفووثىػوو ىقووهضىمف ووونىي ووهيلىيمويي ووخىمىتللحووللاىقووهضىمف ووونى لوو ىيلوودىم وووملمىيلنشوول ىي

  وووهيلى قحاووولاوخىمى جحملػووووخىللم حموووؽى ىيمووولى هوووهلىيل قلتوووخى قحاووولاوخىحووواىاديسوووتهلىللتشوووتىػووو ىقوووهضى

مىيل قلتووووخىياووولا ىيلوحوووهي ى ايدملووووخىممفوووؽىيم ترحوووول ىيل ووو ىقووووهىم ي ووولىفووو مدملخىليدماوووولغىبهووو هىيلتاوووولا ى ايدملوووخ ى

 قحاوولاوخىمحضووم ىدقلتووخىيلتاوولا ىيل وو ىتؼنوو ىمف ووونىييروورىقووهدىقمتوو ىقوو ىيلبحوولئملىتلقوواىقووهدىقمتوو ىقوو ىيلفبووواى

 1ميلحعللوتىمىي ل ىتؼن ىدقلتخىللػلوخ ىيل  ىتؼن ىيل قلتخىػتدىقهضىمف ونىيلبحلئملىيم جو .

 املطلب الثالث : الزقابة املالية من حيث الوظيفة.

يل قلتوووخىيمللووووخىم  ووومىيل قلتوووخىيمللووووخىقووو ىحووووثىسووولطتهلى ىيمىيلاووواخىيل ووو ىممووولد ىبهووولىيل قلتوووخىيلووودى ووووػ  ى

 يل قلتخىيمللوخىيل ضلئوخى ىمى  يىقلىسبنبلمل ىلوملىولتك: ايدملخى ىم 

 اوال الزقابة املالية الادارية:

 ىمىيل وو ىمباوو ىػتوودىيلبلحووووخىايدملوووخىلوومىو اووهىبهوو يىيلبووووغىقوو ىيل قلتووخىملوو ىيل قلتوووخىوطلوونىػتوودىيل قلتووخى  

 ايدملخىلحتشتىػ ىيلاغ ي ىيل  ىتؼتر ىيلبظمىمىيل وي   ىمىيللويئ ىمىيل  يدي ى ايدملوخىمىقولىوعوو ىقوهى وحملىػو ى

مطثو بلىق ىق للال ىيايدملخى ىمىيقتورحىمسولئاىيلؼوينىتواىو اوهىبهولىي ى و هىيل قلتوخىممولد ىتاواخىيايدملوخى ىػتودى

  يسنشلدملخ(ىىقييقخ ىمىمعو ىلههلى حلئملىيل قلتخى  رىياىمىللػلوتهلىيمياقخىمىم واى ا

سووووياىقوووهققىيل ووولطل ىيلؼلوووولىحووواىيلهملوووخىياىيلووودىيلفبووول ىقوفووووغىيل قلتوووخ ىمىوحضوووم ىم  ملووو ىيلحبجوووو ىػتووودى

 خطوولاىمىيلتشووتىػوو ىق لاوول ىمىطلوو ىيم وول ى جوو ياي ىبشوولنهلىمىقووهىوموولد ى وو هىيل قلتووخىقوو ى جبووز ىيلؼلووولى

  لل قلتخىيل  ىمحمحؽىتللااخىيل ضلئوخىمىيلااخى ايدملخىقؼل
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 ثانيا الزقابة املالية القضائية:

يلطوووولبؽىيل ضوووولئكىمىمحووووولدىىملخوووو تؼوووو لىيل قلتووووخىيل ضوووولئوخىتلنهوووولىملوووو ىيل قلتووووخىيل وووو ىمحو  وووولىيجبووووز ىيايدملووووخى

ثووؽىيل ووولطخىيلنشووو يؼوخى ىيمووولى ووووىقملدسووخى ووو هىيل قلتوووخىػووولا ىيجبووز ىدقلتوووخىقللووووخىػلوووولىحوواىيلهملوووخىمى للثووولىقمووولىون

يلحللىحاىقفتمخىيمفلسثل ىيلا ل وخ ىمى وطللوخىمىيلثلفوتوخىمىاووي ىمىق للمىيمفلسثل ىيلؼ ةوخىحاىلثبول ى

مىيمغ لىمىمولمىمىيلفزيئ ى ىي ى خحالدىيل ضلئكىلل قلتخىيمللوخىوبفا ىحواىيلحتومىػتودىيلح ولتل ىيلؼلقوخىمى

يلؼلقووخ ىمىقوولىووجوو ىيلوودى وو هىيل قلتووخىقوو ىىتوول قويللا  ىحوواىيلحاوو لل  ىيمللوووخىيلةل ووخىيلحتوومىتللغ يقووخىػتوودىيم وول

  ووهىينهووولىمفتوومىػتووودى ػموووللىيمللوووخىبؼوووهىي تهلئهووولىلوو ل ىلووول ى ووو يىيلبوووغىقووو ىيل قلتوووخى ىوحضووم ىدقلتوووخىسووولت خىيمى

يلبا ل ىيلؼلقوخى ىػتودىيلو  مىق يل خ ىمى ف ى  ضىي ىيل قلتخىيمللوخىيل ضلئوخىتؼهىق ىيلضاىي ويغىيل قلتخىػتدى

لت ىػتدىيل  مىق ى ل ىوث وىىيلضواىقو ىي ى  يىيلبوغىق ىيل قلتخىقبح هىلعو  ى شماىيل قلتخىيليح خىل طى.ى

يل قلتووخىيمللووووخى ايدملووخى  ىيلتشوووتىػوو ىيم للاوووخىدةموولى ى ؼنووو ى وو  لىتللن وووثخىم متثههوول ىمى ووووىحوواىي لووو ى حوووويلى

 1يسثللىيم للاخىمىقفلسثخىيمن ج ىلههلى.ىتإييلخئاىيلتاولخىػللمىبهلىقلىلمىمالحث ىيلوسل

 الزقابة املالية من حيث الجهة التي ثمارسها: الزابع:املطلب 

مل ووولىلبوووو يىيلح  وووومىم  وووومىيل قلتوووخىيمللوووووخىػتووودىيلبا وووول ىيلؼلقوووخىقوووو ىخووويلىيلفبووووخىيل ووو ىمموووولد ىػملوووووخى

 :ىولتكيل قلتخىيلدىدقلتخىخلدجوخىمىدقلتخىايخلوخىمى  يىقلىسبنبلمل ىلوملى

 اوال الزقابة الخارجية :

خىخلدجووخىػوو ى ايد ىقووهىمموولد ىيل قلتووخىقوو ىايخوواى ايد ىيل وو ىم ووواىتللحاوو لىيمووللاىمقووهىموونه ىبهوولىجبوو

تؼوووو لىتلل قلتووووخىيلةلدجوووووخىمىيل وووو ىتؼوووو لىتلنهوووولى دقلتووووخىيل وووولطخىيلنشوووو يؼوخىػتوووودىيل وووولطخىيلحباو وووووخ(ى.ىمىىميوووواىقوووول

قوو ىصووحخىيلؼملووول ىىيلحليووهػ لووقىيوو ل ىػتوودىينهوولى لشوول ىم وو وو ىق ووح اىػوو ىيل وولطخىيلحباو وووخى هووهلىيلوودى

يمللووووووخ ىمىيلثول ووووول ىيمفلسوووووجوخىمىقشووووو مػوتهل ىمىيلحف ووووونىقووووو ىياووووولا ىللػلووووووخىياياى جبوووووز ىيلحعوقووووووخى ىحووووواىي  وووووليى

 ي هيلبلىمىت يق بلىمىتش يؼبل(.

 الداخلية:ثانيا الزقابة 

تؼوووو لىيل قلتووووخىتلنهوووولى لشوووول ىم وو وووو ىق ووووح اىايخوووواىيمبظمووووخى ايدملووووخىتؼموووواىقوووو ىيجوووواىلفوووويىيلبوووووي اى

يمفلسوووووجوخىمىيلؼملوووووول ى خووووو ضىبهوووووهلىخهقوووووخى ايد ( ىمىػ لوووووقىيووووو ل ىتلنهووووولى ق موػوووووخىيلوووووبظمىمىيلحؼلومووووول ىمى

 2حاىيلوحه ى ايدملخىمىيل  ىتؼماىق ىيجاىحملوخىيمللىيلؼلاى( ىيقلىل ػملليل  يدي ىمىيللويئ ىيمبظمخى

هوولى ىيل قلتووخىيل وو ىمثل وو  لىيل وولطخى فوو ىلبحاوونىقووؽىقوولىجوولاىحوواىتؼ ملووتىيل وووهىلب وو ىقفمووواى ووت  ىي ىػ لبوولىتلن

يلحباو ووووخىػتووودىيجبز هووولىمى ووو يىقووولى ووووىق اوووواىقووو ىيل قلتوووخىيلهيخلووووخى ىحووووثى ىو حاووو ىػمووواى ووو هىيل قلتوووخىػتووودى

 ق  اىيلافيى ىيلح وومىيملىجلاىحاىيلحؼلدملتى خ ض.ىمىمملد ىيل قلتخىيلهيخلوخىتلحهىيلط قى موخ
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 الزئاسية:الزقابة  – 1

يل وو ىوملدسووبلىميملوو ىيمللوووخىيمىدئوو مىيلفمبودملووخى ولتووخىػوو ىيل وولطخىيلحباو وووخىيمىدقلتووخىيلوو ئ مىىيوواىيل قلتووخ

 ايد ىيمثل ووو ىمىيلووودىجل ووو ى لووو ىموجوووهىدقلتوووخىمييد ىيمللووووخىي ىممووولد ى ووو هىيلووووييد ىي وووويغىقووو ىيل قلتوووخىحووواىح تووواى

قلتووووخىمىح وووو ىمباووووو  لىلل وووووي   ىمىيلبا وووول ىمى ووووو ياي ى ىقبمتهوووولىيلحليووووهىقوووو ىيلحاوووو لل ىيمللوووووخىيلةلفووووؼخىلل  

  ظمووووخىمىيلحؼلوموووول ى ىمىػ لووووقىيل وووولطخىيل ئلسوووووخىتلنهوووولى ىيل وووولطخىيل وووو ىومتوووو ىللوووو ئ مى ايد ىتم حضوووول لىي ى

ولغووواىيمى ؼوووهلىبؼووو ى ػموووللىيل ل و ووووخىيلاووولاد ىػووو ىمووولبؼ  ىيمثل ووو مل ( ىل وووهىجووولاى ووو يىيلحؼ ملوووتىل شوووماىمووواى

اىقو ىيل قلتوخىيلهيخلووخ ىحووثى ىباو وخىػتودىيجبز هولىمى و يىقولى ووىق اوو  ودىيل قلتخىيل  ىمملدسبلىيل لطخىيلح

 و حا ىػماىيل قلتخىيلهيخلوخىػتدىق  اىيلافيى ىمىملخ ى  هىيل قلتخىيم ل   ى ملى:

 دقلتخىقوفوػوخىيمىقعل وخىتؼن ىي ح للىيل ئ مىيلدىقوقؽىيلؼماىلوهقنىحاىيػمللىيلفبخىيمؼبوخ.ى–ى1

دقلتووووخىق وووونبهوخىمىتؼنوووو ىلفوووويىيلوووو ئ مى ػمووووللىق امسووووو ىقوووو ىخوووويلىيلح وووولدمل ىمىيلوموووولئنىيل وووو ىم سوووواىيلوووودىى–ى2

 يل ئ مىقثل   .

 الزقابة الذاثية : – 2

ياىيل قلتخىيل  ىمملدسوبلىيلفبوخىيمباو  ىللؼمواى ا وبلىتلػحثلد ولىيم و ملخىػو ىيلحباوو ىمى لو ىللحليوهىقو ى

 ىمىممحووليىيل قلتووخىيل يموووخىتوول ىقملدسووههلى ؼ شووو ىايخوواى ايد ىيمىيلفبووخىي ىيلؼموواى  وو رىمل وولىموولى وووىق طووطىلوو ى

 1يلةلفؼخىلل قلتخىل  حطوؼو ىي ىويحظويىيمج ىيلح ا رىػ ىيا ى.

 املبحث الثالث : الزقابة الادارية على ثنفيذ املواسنة العامة.ى

ممووولد ىيل قلتوووخى ايدملوووخىايخووواىيلوحوووه ى ايدملوووخىقووو ىقثووواىيل ووولطل ىيل ئلسووووخىحووواىيطووولدىيل ووولمىيلووووظواكى

تللوحووه ىيمىقوو ىقثوواىمييد ىيمللووووخىػوو ىط ملوونىقوووهو ملل هلىيمح ااووخىيمىقوو ىقثوواىقوظاههووولىيلحوولبؼ  ىلبوولى ىمى هوووهلى

خطوولاىقثوواىمقوػبوولى ىللوو ىيل وو ىمملدسووبلى وو هىيل قلتووخىيلوودىيلحبجووو ىلفموووؽىيم للاوول ىلل ويػووهىيمللوووخىمىيينشووللى  

يل وولطخىيلحباو وووخىػتوودىيػمللبوولىمىلبوو يىوطلوونىػلههوولىت ووموخىيل قلتووخىيل يموووخ.ىلل ووهىق وومبلى وو هىيل قلتووخىيلوودىموويثى

يمطلووو ى ملى:ىيل قلتوووخىيل ووولت خىػتووودىيلحباوووو ى ىيمللؼوووخىيمىيلوقلئووووخ(ى ىيمطلووو ىيلاوووللكى:ىيل قلتوووخىيم يل وووخىقطللووو ى

 2يمطل ىيلاللثىلحط قبلىيلدىيل قلتخىيليح خىػتدىيلحباو .ىللحباو ى قل
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 املطلب الاول : الزقابة السابقة على الحنفيذ )املانعة او الوقائية(:

تؼووهىيل قلتووخىيل وولت خىػتووودىيلحباووو ىدقلتووخىمقلئووووخىمىتؼوو لىتلنهوولى:ى يل قلتووخىيل ووو ىمنبوولملى سلسوولى دمثلطووول ى

دياىحووووواىحوووووهماىمظووووولئابمى ميووووواى هوووووهلىبؼوووووهاىيل وووووملحىتاووووو لىي ىقثووووولل ىمل ووووولىلبووووو هىيمللووووووخىيل ووووو ىوووووو ةطىبهووووولىيلووووووي 

يمللوووووخىمىقطلت وووولى ػحمووولاي ىيلووووويدياىحوووواىيمويي ووووخ(.ىمىػ لووووقىيوضوووولىتلنهوووولى دمثلطووول ى ىي يىموووول ىقطلت وووولىلل ويػووووهى

ػملووول ىيم يجؼووخىمىيل قلتووخىقثوواىيلاوو لىمىيل وو ى ىو ووويىتموجتهوولى  ىمحووه ىمباو وووخى دمثوول ىتوول لتعياى مىالووؽى

خىيل ولت خى  ىقثل ىقثاىيلحاولىػتدىقويل خىيلفبخىيم حاخىتلل قلتخىقثاىيل  وت.ىمىومتو ىيل وولىتول ىيل قلتو

يووواى خووو ىقويل وووخىيلفبوووخىيم حاوووخىتلل قلتوووخىػتووودىيمؼووولقي ىيمللووووخىقثووواىيلاووو لىمىمعوووو ىقل ووو  ىػتووودىيلبا ووول ى

يلؼلقووخىام ى ووو ياي ىػتوودى سوول ى  وو ىقوو ىيم ووحفواىقملدسووخىدقلتووخىسوولت خىػتوودىيووو ياي ىقثوواىمفاووولبلىمى ؼووهى

وموووواىيلوووودىيل وووولطخىيلحباو وووووخىلل ووووولاىتوووو ىمىبؼوووو ىيلتحووووللىيل قلتووووخىيل وووولت خى ووووتيىقوووو ى  ووووعللىيلؼموووواى ايد ىيم

وحؼلوونىبؼموواىقوو ى ػمووللى ايد .ىمىقوو ىيو لتووول ىيل قلتووخىيمللوووخىىتووإج ياورووردم ى لوو ىتعووو ى وو هىيل قلتووخىقبوطووخى

مىيل لت خىػتدى  القىينهلىتؼماىػتدىميحاى خطلاىيمللوخىقثاىمقوػبلىمىمفوولىام ى سو يلىحواى  اولقىيلؼولاى

ممبوؽىمقووغى  فو يلىحواىيلؼملوول ىيمللووخى مبولاىي  وليى و هىيلؼملوول ى ىقمولى  ول مىحواىيلح اووتىىىي ل ىحاىمونهل

قووو ى وووو هى  ف يلووول ىيل وووو ىقوووهىوعووووو ىماووووملتهلىبؼووووهىمقوػبووولىلوووو مىتلل وووبولخىيل وووو ىمحوووول ىحوووواىحوووللىمجووووواىيل قلتووووخى

 1يل لت خى.

 الزقابة املزافقة للحنفيذ. الثاني:املطلب 

ؼملووووول ىيمحلبؼووووخىيل وووو ىم  رهوووولى جبووووز ىيل قلتووووخىيم حاووووخىحوووواىيلهملووووخىػتوووودىلشوووولطل ىمىمحماوووواى وووو هىيل قلتووووخىب

يل ووولطخىيلحباو وووووخىيمحؼل ووووخىتللبا ووول ىيلؼلقووووخىيلووووويدا ىحووواىقويي ووووخىيلهملووووخى ىمىيووواىػوووولا ىقوووولىملخووو ى ووووعاىيلح وووولدمل ى

 حلاووووخ ىمىوووووحمىيلشووووب ملخى مىيلااوووولوخى مىيل ووووبوملخىحووووولىسوووو رىػملووووول ى  اوووولقىيلؼوووولاىحوووواىيايد ىمى جبووووز ىيلهملووووخىيم

تويسووطخى وو هىيل قلتووخىقطلت ووخىيلةطوووي ىيل وو ىم ووواىبهوولىيل وولطخىيلحباو وووخىمى جبز هوولىقووؽىيلةطووخىق ووث لى ىمىيوواى

يمويي خىيلؼلقخىللهملخىلوملىوحؼلنىتللبا ول ىيلؼلقوخىػتودىمجو ىيلةاوودى.ىمىممولد ى و هىيل قلتوخىىقلىمعو   للثلى

ايخوووواىيلوحووووه ى ايدملووووخى ي هوووولىمىقوووو ىقثوووواىيلوووووييد ىيمشوووو لخىػتوووودى ػمووووللىيلوحووووه ىيلحباو وووووخىمىقوووو ىقثوووواىألاجبووووز ى

 يل قلتوخىيمح ااخ.

ؼلوقووول ىاقو وووخىحوووولىياياىيلوحوووه ى ايدملوووخىحووواىمى ؼحموووهى ووو يىيلبووووغىقووو ىي وووويغىيل قلتوووخىيمللووووخىػتووودىموووول ىق

 2.ىتلج القيلؼملول ىيمللوخىمى ل ىلحيحاىحهمثى  ف يلل ىمى خطلاىحاىيلؼملول ىيمللوخىيمحؼل خى

 الزقابة الالحقة على الحنفيذ. الثالث:املطلب 

خىمقااىيلح ولتل ىمىيسوح  ينىتؼ لىيل قلتخىيليح خىتلنهلى يل قلتخىيل  ىمثه ىػلا ىبؼهىي تهلاىيل بخىيمللو

قوو ىقووهضىقطلت ووخىيلحباووو ىقووؽىىللحليووهيلح ووللىيلةحوولقكىللهملووخىمى لوو ىقوو ىخوويلىمووهقونىيلوموولئنىمىيم وونبهي ى

 ػحملاىيلويداىحواىيمويي وخى( ىيمولىػ لوقىيوضولىتلنهولى ىيل قلتوخىيل و ىوعوو ىيلغو  ىقنهولىيػوهياىيلح وللىيلةحولقكىمى

 لوووووقىتلنهوووووولى ىق يجؼووووووخىمىلفووووويىيمؼوووووولقي ىيلح ووووولتوخىمىيمللوووووووخىمىي ىلشوووووول ىم هومووووو ىيلوووووودىيلررمووووول ى( ىمىيوووووو ل ىػ

ػملوووووخىمباووووو ى وووو هىيمؼوووولقي (.ىقوووو ىخوووويلىيلحؼوووولدملتىوحضووووحىتوووول ىيل قلتووووخىىجمموووولايقحاوووولا ىحوووواىيلاتوووور ىيليح ووووخى

                                                           
1
.485-484ص كتاب المالٌة العامة و الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تنفٌذها  الذكر,نفس المرجع السابق    
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ى يثوور يليح وخىيوواىيجوو ياىػي واىوحماوواىتم يجؼووخىق ونبهي ىيلاوو لىمىيل وووواىيلح ولتوخىيلةحلقوووخىيموولىقوهىماوواى

 ق ى ل ىيؼهاىم لميىيلا لىليػحملاي ىيموجوا ىحاىيمويي خىمىيلحاولىػتدىقويل خى و خىيل قلتخىيل لت خى

مىقووهىماوواىػتوودىيلاوو لىمىقووهىماوواىيلوودىدقلتووخى اياىمىقووهضىقويل ووخى و ووخىيل قلتووخىيل وولت خىػتوودىيلاوو لى

يلووووودىدقلتوووووخى اياىمىقوووووهضىيالووووووخىيلفبوووووخى ايدملوووووخىحووووواىيسوووووح هياى ا ل هووووولىيلؼلقوووووخى ىمىيووووو ل ىيلحليوووووهىقووووو ىي ى

 و ياي ىيلؼلقخىقهىممىجثلوتهلىيمىمفاولبلىمل لىلل ل و ىمىيل  ىوا ىحاىنهلوخىيمطوللىحواىخزي وخىيلهملوخ.ى

مقوػبوولى ىمى وو يىتووهمدهىووو ا ىيلوودى ووهدىيمووللىمىو خوو ىػتوودىيل قلتووخىيليح ووخىينهوولى ىمتشووتى خطوولاى ىبؼووهى

يلؼلاىيمىسواىيسح هيق  ىلضيىػ ىي ىيل قلتخى ايدملوخىيواىدقلتوخى يمووخى  ىيواىدقلتوخىيل ولطخىيلحباو ووخى

م يقووو ى ا وووبلىتبا وووبلى ىمىىلوووإلايد ػتووودىيػمللبووولىلووو لىللووو ىدقلتوووخىفوووؼواخىمى  ووورىحليقوووخىب وووج ىمووو كى قووو ى

قو ىىيلح اووتل قلتوخىيليح وخى ىي و ى ىومتو ىي اوللىي موتهولىلوومت ىتلل  مىق ىمجوواى و هىيملخو ىػتودىي

إج يا ووووولىمىلووووو  ىيلؼ وةووووول ى ووووو هىيلؼووووووولىتنبظوووووومىاقوووووونىلؼملووووووخىقملدسوووووخى ووووو هىيل قلتوووووخىملل ووووو ػخىحووووواى

ووخىيمبلسوثخىتفوونىق متثو ىيم للاول ىيمللوووخ ىمىػوهاىيقحاولدىيلؼ وةوول ىػتودى قوويلىيل وو ى ىمتاوكىحوواىيلفزيئ

 ىمىيسوووبلاى ػموووللى ي ىيلطثوؼوووخىيمللوووووخىيلووودى م ىيلةرووور ىمى خحاووولد.ىمىػتووودىيووووخىحووووللىقؼظووومى حوووول ى

وتموواىبؼضوو ىيلووثؼ ىمىي ىيلفمووؽىتونهموولىوف وونىيل قلتووخىيلهيئمووخىمىلوول ى  ووويغىيلايمووخىلل قلتووخىيلهيخلوووخى

خويلىقولىىيلهملخىقو ىجبوخىيخو ضىمىقو ىتلقويليم حم  ىػتدى  القىيلؼلاىق ىجبخى ىمىوفولىام ىيلؼثثى

 :قلىولتكيمدا لهىق ىقلخ ىمىيو لتول ىلعاىقنهل ىلومت ىقؼللفخىقوفوغىيل قلتخىتلمثلغى

  ىوعووووو ىػووووهاىيموووووظا  ىق وووولممللىت ووووهدى ػمووووللىيموملووووخىيلووووههمىمىمووووهدملتهمىػتوووودىقبوووولقبم ىمىيخضوووولػبمىى–ى1

 و يقثونهل.لبظلاى لداىق ىحوثىيم  ملوخىمىيلؼماىػتدىيػطلئهمى سح يلىػتدى ايدي ىيل  ى

 مفهوهىقبلاىمى يحول ىيلفبل ىيمبا  ىبشعاىاقونىمميسح.ى–ى2

  سلسوخى.ىتل قود ي ىمعو ىيل قلتخىس يؼخىلوملىوحؼلنىى–ى3

جؼاىيل قلتخىيليح وخىقل و  ىػتودى ػموللىمىيل و يدي ى ي ى حولئملىمطثو ووخىمولىسوثنىم  ملو هىمىق يقثوخىى–ى4

  سلس .

حاىيم ل ىيل  يدىمىيلحباو ىلت ىقؽىمطثونىدقلتوخىقنشوها ى ىمىقيح وخىيم وللا  ىىلإلايد يػطلاىيلح ملخىى–ى5

 يلؼلجلخ.ىل قود مىقؼلقثتهمىتللن ثخى

 1ت بواىمسلئاىيلؼماىفم ىق  ملول ىمحهدنىيلدىيػتدىيم حوملل ىمىحاىق حلتىيلضمل ل ى.ى–ى6

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 خالصة الفصل الاول:

حوووثى نهوولىمحماواىحوواىيلحليووهىقوو ىسوويقخىمباووو ىىيل قلتووخىيمللوووخػتودىقابووواىقو ىخوويلى وو يىيلااوواىيلحؼوو لى

يمويي خىح  ىقلىيق مو ىيل ولطخىيلنشو يؼوخىلو ل ىللو ىق موػوخىقو ى جو ياي ىيل و ىموفوؽىللحليوهىقو ىقطلت وخى

يلحباو ىيلاؼتاىللةططىيموفوػخىمىاديسخى سثللى    يلىحاىيلحباو ىح ىىومت ىػوينى ووي اىيلضوؼتى.ىيمولى

يل قلتووووخى هووووهلىيلوووودىيلحف وووونىقوووو ىيلتووووعياىيمب وووو و ىتوووولل وي   ىمىيلحبظوموووول ىمىيقحاووووللبمىل ويػووووهىيلن ووووو رىديوبوووولىي ى

ميووواىحووواى سلسوووبلىدقلتوووخىمقلئووووخى هوووهلىإلووودىفووومل ىيل ووولومىمىقفوووللظتهمىػتووودى قوووويلىيموفووووػخىمفوووقىماووو لبمى

مىيم يسووومىمىىيل وووي   ىيموولىينهوولىم ووواىػتوودىيحعوولاىتشوو يؼوخىمحماوواىحوواىق موػووخىقوو .يمشوو مػوخىماقووخىيلح وولتل 

 ى  ميق ىيل  ىمبظمىػماى جبز ىيل قلتوخ.



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني
دور الرقابة املالية في 

 اثخاذ القرارات املالية
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 جمهيد:

جللب كملُت اجخار الِشاس دوسا اظاظُا في اي ماظعت وحلخبر مً اإلاهام الاظاظُت ألي مذًش في اإلااظعت 

اجخار الِشاس اإلاالي ان حىهش كملُت  بدُث ومً اهم هزه الِشاساث هجذ الِشاساث اإلاالُت، كلى اخخالي اهىاكها ،

ٍ ملين ًخللّ بالجاهب  هى اخخُاس اخذ الخل٘ى اإلامٕىت لخمثل مىطىق ملين او جدُِّ هشض ما إلاىاحهت مُى

 اإلاالي للماظعت .

لالُت ًهي بداحت الى جدعين وحلذًل  ت مذي بلىن اهذاًها بٌٕاءة ًو ولخخمًٕ اإلااظعت مً ملًش

ابت باظخخذام اإلاللىماث ظىاء  ُشاساتها اإلاالُت ٔاهذ مً داخل اإلااظعت او خاسحها، وهىا جٕمً معاهمت الُش

 الِشاساث اإلاالُت  مً خال٘ مشاخلها اإلاخخلٌت . جخارااإلاالُت في 

ىي كلى هزه الىِاغ ظِخم الخؼَش الحها في هزا الٌصل مً خال٘ اإلاباخث الخالُت:  وللُى

٘ اإلابدث   ماهُت كملُت اجخار الِشاس ألاو

 ػبُلت الِشاساث اإلاالُت  اإلابدث الثاوي:

 اهىاق الِشاساث اإلاالُت اإلابدث الثالث : 

ابت ااإلابدث الشابم: دوس  إلاالُت في جٌلُل الِشاساث اإلااليالُش
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 ماهيت عمليت اجخاذ اللساز  املبحث ألاول:

ان كملُت اجخار الِشاس هي حىهش الخُاة بشمتها، وكىذما هىـش مً مىـاس حضجي كلى معخىي اإلااظعت ًصبذ 

خه في الخٌٕير في خل اإلاشأل واجخار الِشاساث  الِشاس حىهش الخُاة الللمُت، لزلٗ ًِط ي اإلاذًش اهلب ُو

 جدُِّ اهذاي اإلاعؼشة. ألحلاإلاىاظبت لها 

 وأهميخه  اجخاذ اللساز حعسيف عمليت : ألاول ؼلب امل

س هى اظاس ي باليعبت للماظعت والزي ًخم مً م ًخخز ُشاس بشإهه، ًاجخار الِشاال ًمًٕ كمل اي وشاغ ما ل

ٔاًت  ُما ًلي ظىلشض كملُت اجخار الِشاس وؤهمُخه. ،ؤوشؼتهاخالله اهجاص   ًو

 أوال: حعسيف عمليت اجخاذ اللساز 

ٍ خالِشاس  التي جىاولها اللذًذ مً اإلاالٌين ومً بين هزه الًىحذ اللذًذ مً الخلاٍسٍ للملُت اجخار  لاٍس

 ماًلي:

حلشي كملُت اجخار الِشاس باجها "الاخخُاس الِاثم كلى اظاط بلع اإلالاًير لبذًل واخذ مً بين بذًلين  -

 1مدخملين او آثر "

ٍ ما، ورلٗ بلع الٌدوحلشي اًظا "اصذاس خٕم ملين كما ًجب  - ص ان ًٌلله الٌشد في مُى

 2الذُُّ للبذاثل اإلاخخلٌت التي ًمًٕ ازباتها"

الى الِشاس اي مجمىكت الخؼىاث اللملُت اإلاخخابلت في ظبُل كلى اجها "اللملُت التي جِىد  وحلشي ٓزلٗ -

 3"وألاًظلالىص٘ى الى اخخُاس الِشاس الاوعب 

هذي او مجمىكت مً وحلشي اًظا كلى اجها "كملُت اخخُاس بذًل مً بذًلين مدخملين او آثر لخدُِّ  -

الاهذاي خال٘ ًترة صمىُت ملُىت في طىء ملؼُاث ٔل مً البِئت الذاخلُت والخاسحُت واإلاىاسد اإلاخاخت 

  4للمىـمت"

 

 

 

                                                           
1   ،ُّ ت، الذاس الجاملت ادازة الاعمال مدخل وظيفيحمُل اخمذ جًى   4 0 9 ،ص 9111 ،ؤلاظٕىذٍس
اوي،   2 ت، ، داس الجالعمليت الادازيتكلي الشُش  921،ص 2002املت الجذًذة ، ؤلاظٕىذٍس
 33، ص1002هظسيت اللساز اث وأطاليب هميت محظىبت، داز وائل لليشس  الؼبعت ألاولى، عمان،  هاثب واخشون ،ابشاهُم كبذ الىاخذ  3

تداس الجاملت الجذًذة،  اطاطياث الخىظيم والادازة، كبذ العالم ابى ُدٍ،  4   922، ص 2002 ،ؤلاظٕىذٍس
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ٔالخالي:  ومً خال٘ هزه الخلاٍسٍ ًمًٕ حلٍشٍ كملُت اجخار الِشاس 

حماكت الزًً لذًه العلؼت الشظمُت آثر  مً ُبل ًشد او  هى كملُت اخخُاس البذًل الاًظل مً بين بذًلين او

ورلٗ كلى طىء اإلاللىماث  بشإجهاالتي ٌعخىحب اجخار الِشاس  اإلامىىخت مً احل خل اإلاشٖلت او اإلاعإلت

 اإلاخدصل كلحها واإلاىاسد اإلاخاخت للماظعت.

 مليت اجخاذ اللساز ثاهيا: اهميت ع

 1ًمًٕ جىطُذ اهمُت كملُت اجخار الِشاس في الىِاغ الخالُت:

لت ػىا٘ خُاجه اساث كملُت معخمشة، خُث ًماسط ؤلااجخار الِش  - وعان اللادي اجخار الِشاساث الؼٍى

ت، وال ًخخلٍ الامش كً  الُىمُت ًمً ُشاساجه هىاْ العهلت والبعُؼت وهىاْ الخاظمت واإلاصيًر

ت في مخخلٍ اإلاجاالث   ٔاإلهخاجاإلااظعت ًهي مجمىكت معخمشة ومخىىكت مً الِشاساث الذاٍس

ّ وا  وهيرها . وألاًشادلدعٍى

داسي خُث ًِشس ما ًجب هي التي بىاظؼتها ًماسط اللمل ؤلا اث اداة اإلاذًش في كمله، و اجخار الِشاس  -

وكلُه ٔلما اسجٌلذ ُذساث اإلاذًش في اجخار الِشاساث ٔلما ًلله؟ ومً ًِىم به؟ ومتى ًخم الُِام به ؟...

 اسجٌم معخىي اداثه الاداسي.

ٓبيرا  جإزيراظتراجُجُت ًدذد معخِبل اإلااظعت خُث مثل هزه الِشاساث ًٖىن لها اجخار الِشاساث الا  -

 كلى هجاح اإلااظعت او ًشلها.

ٔالِشاساث اإلاخللِت  إلداسةاظاط  اجخار الِشاساث - ّ او اإلاىاسد  باإلهخاجوؿاثٍ اإلااظعت  او الدعٍى

زا الِشاساث الخاصت  ل ٓو ت او الخمٍى  ساط اإلاا٘ واظخخذاماجه. بةداسةالبشٍش

ت م - ن ٓال مً هزه الىؿاثٍ ً جخؼُؽ وجىـُم وجىحُه وسُابت، أل اجخار الِشاس حىهش  اللملُت الاداٍس

ت الخاظمت.جىؼىي كلى مجمىكت مً الِشاساث ؤلا   داٍس
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 املؼلب الثاوي: جصييف اللسازاث

 جصييف اللسازاث وفلا للىظائف الاطاطيت:اوال: 

 الِشاساث الى:جىِعم هزه 

جخظمً هزه الِشاساث مصادس الخص٘ى كلى اإلاىؿٌين وػَش كسازاث مخعللت بالعىصس البشسي:  - أ

زلٗ كالُت الاخخُاس  ب اإلاؼلىبت، اظغ دًم الاحىس والخىاًض واإلاٖاًأث، ٓو والخلُين، هىكُت الخذٍس

 ششي.اإلااظعت باالجدادًاث والىِاباث اللمالُت واإلااظعاث راث اللالُت باللىصش الب

شبها مً معخلضماث : باإلهخاجكسازاث مخعللت  - ب جخظمً الِشاساث الخاصت باخخُاس مىاُم اإلاصاوم ُو

ابت والعُاظت الخاصت به، ومصادس الخص٘ى كلى اإلاىاد الخام والخخؤلاهخاج، وحجم  ،ؤلاهخاج ً والُش ٍض

 هخاج وحىدجه.كلى ؤلا 

العللت التي ظِخم بُلها ومىاصٌاتها، هي الِشاساث اإلاخللِت بىىق  كسازاث مخعللت بالدظىيم: - ث

ىىاث الخىصَم، والخلبئت والخولٍُ والدعلير والتروٍج.  وألاظىاَ التي ظِخم الخلامل ملها، ُو

هي الِشاساث التي ًدذد مً خاللها الهُٖل الخىـُمي للماظعت،  :إلادازيتكسازاث مخعللت بالىظائف  - ث

تاإلاىاصب  وبظىاد ىاكذ اخخُاس اإلاذًش  ،ؤلاداٍس جهم ومشاُبتهم.ُو  ًٍ وجذٍو

ل اإلااظعت ٓذجم ساط اإلاا٘ الالص  كسازاث مخعللت بالخمىيل: - ج م هي ُشاساث جخص ػَش جمٍى

 .سباح للماظعت، ٌُُٓت ووعبت جىصَم ألا 

 1جصييف اللسازاث حظب الخكسازثاهيا: 

 " الِشاساث خعب دسحت الخٕشاس الى ُعمين:Simonصىٍ "

هي ُشاساث مخٕشسة واحشاثُت الى خذ اهه ًمًٕ اخشاج احشاء مدذد مً ملاملتها،  اللسازاث املبرمجت: - أ

اجخار الِشاس هىا مدذدة بشٖل  ًةحشاءاثبدُث ال ًجب ان حلامل ٓإجها حذًذة في ٔل مشة جدذر، 

الى ان الِشاساث اإلابرمجت حشبه الِشاساث الدشوُلُت او الشوجُيُت، خُث جِىم  وؤشاس معبِا، واضر 

 بشهامج مدذد زم جصبذ بلذ ًترة راث ػبُلت سوجُيُت مخٕشسة حلالج مشأل مخٕشسة. بةجباق

ِصذ بها الِشاساث الوير مخٕشسة الخذور، والتي ًخؼلب الُِام بها ببز٘ اللسازاث الغير املبرمجت:  - ب ٍو

ت لوشض اجخاره، ٓما اجها هالبا ما ىباث جشجبؽ باللذًذ مً الخٖالٍُ او الصل الجهىد اللِلُت والٌٍٕش

 التي جٕخىٍ خذوثها.

 

                                                           
ش اإلاىظىي،  23، ص9111كمان، الاسدن،  ،الؼبلت الاولى ، داس الُاصوسي الللمُت،مدخل هميدازيت اجخاذ اللسازاث الا  مىلم صمٍش 1  
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 1جصييف اللسازاث وفلا ملدي جىفس حجم املعلىماث:ثالثا: 

 وجخظمً ماًلي:

ٔاملت كً  الكامل: الخؤهدفي حالت  - أ ت ان لذي اإلاذًش مخخز الِشاس مللىماث جامت و جٌترض هزه الىـٍش

 مً هخاثج ٔل بذًل مً البذاثل اإلاخاخت. مخإٓذالىخاثج الخاصت بالِشاس واإلاذًش 

تفي حالت املخاػسة:  - ب ان مخخز الِشاس ٌللم اخخماالث خذور الىخاثج لٕىه ال ٌللم  جٌترض هزه الىـٍش

 اي مً هزه الىخاثج ظىي جدذر.

داسة الللُا كىذما جشظم اهذاي اإلاششوق جِىم ؤلا  ي الِشاساث التي هالبا ماوه: الخؤهدفي حالت عدم  - ث

ًحها معبِا امٖان خذور اي مً اإلاخويراث او حللم  اللامت وظُاظخه وجٖىن الاداسة في ؿشوي ال

م وحىدها بلذ اجخار الِشاس، ورلٗ بعبب كذم جىاًش اإلاللىماث والبُاهاث الٖاًُت  الـشوي اإلاخُى

مًٕ خذوثها، ولًٕ ال حلشي وبالخالي صلىبت الخيبا بها، ًهي ارا ُشاساث جخخز في ؿل ؿشوي مً اإلا

 خذوثها. خخما٘ادسحت 

 2اللسازاث وفلا للمشازهت في اجخاذها:جصييف زابعا: 

ِا لهزا اإلالُاس الى:  جىِعم الِشاساث ًو

 هى الِشاس الزي ًخخز مً حاهب ًشد واخذ ًِؽ . اللسازاث الفسدًت: - أ

لخِذ الٕثير مً ألا ،ؤٓثرهى الِشاس الزي ًخخز مً حاهب ًشدًً او اللسازاث الجماعيت:  - ب شخاص ان َو

 جدِّ الٌىاثذ الخالُت: وبجهاًظل خاصت الِشاساث الجماكُت هي ألا 

 جٖامل اإلاللىماث في اجخار الِشاساث الجماكُت  -

 في اجخار الِشاس الجماعي جىىق الخُاساث بعبب جىىق خُاساث اإلاعاهمين -

وبين كذد اسجٌاق كذد البذاثل الن هىاْ كالُت شبه ػشدًت بين كذد اإلاعاهمين في اجخار الِشاس  -

 البذاثل اإلاِترخت.

ًساث الجماكُت جمخاص باحعاق ُاكذة ُبىلها مً ُبل اإلاىٌزًً لها الِشا -  بها. واإلاخإزٍش

 معخىي الِشاساث الجماكُت واوسجامها مم الِىاكذ الخاصت بالذًمِشاػُت. سجٌاقا -

 

 

 
                                                           

ت لليشش والخىصَم،الؼبلت  ،إلادازي ادازة اجخاذ اللساز  خلُل مدمذ اللضاوي،     1 22-29، ص2003كمان، ، ألاولىداس ٓىىس اإلالًش
ذ لليشش، الؼبلت  طاليب الكميت في اجخاذ اللساز،ألا ، وآخشونكلي كالوهت   2 ض ًٍض   922-922، ص2003كمان، الاسدن،  ،ألاولىمٓش
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 1دازيت:حظب املظخىياث إلا جصييف اللسازاث خامظا: 

 اهىاع اللسازاث في املظخىياث الادازيت2-1الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جخميز الِشاساث الاظتراجُجُت بخىحهها اإلاعخِبلي واخخىائها كلى دسحت ٓبيرة مً  :الاطتراجيجيتاللسازاث  - أ

خؼلب اجخار الِشاس الاظتراجُجُت اظاظا ووطم الاهذاي  اإلادذدة للماظعت والخؼؽ  الومىض، ٍو

لت الاحل للىص٘ى الى هزه  كلى هزه الاهذاي الِشاساث اإلاخللِت بمصادس سؤط  وألامثلت ألاهذاي،ػٍى

 لِشاساث الخاصت باإلاىخجاث الالصم اهخاحهااإلاا٘ وا

 

 

                                                           
عاث،   1  213-211، ص 1002الادازة وعمليت اجخاذ اللساز، مسهص ًصيد لليشس، الؼبعت الاولى، عمان، ألازدن،  حما٘ الذًً للَى

 
دازيتهىاع اللسازاث في املظخىياث إلا أ  

املظخىي 

علىألا   

 املظخىي املخىطؽ

دوىألا املظخىي   

طتراجيجيتكسازاث إ  

دازيتكسازاث إ  

 كسازاث حشغيليت

عاث،اإلاصذس:   211، ص 1002الادازة وعمليت اجخاذ اللساز، مسهص ًصيد لليشس، الؼبعت الاولى، عمان، ألازدن،  حما٘ الذًً للَى
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الِشاساث اإلاخخزة كلى اإلاعخىي ٌلني اجخار الِشاساث الخٕخُُٕت بخؼبُّ اللسازاث الخكخيكيت:  - ب

لٗ الِشاساث التي حشمل د لخدُِّ اهذاي اإلااظعت، ومثا٘ رظتراجُجي وجخظمً جخصُص اإلاىاس ؤلا 

 هخاج وحذولت ؤلا  اإلايزاهُت وجخصُصجصمُم اإلاصاوم والِشاساث باللاملين 

لظمان احشاء الخىٌُز بٌٕاءة حلني الِشاساث الدشوُلُت بدىٌُز مهام مدذدة  اللسازاث الدشغيليت: - ث

اث الاداسة الذهُا، والِشاساث الدشوُلُت  ين في اإلاعخٍى وبٌاكلُت، جخخز هزه الِشاساث مً ُبل اإلاشًش

ين في هزا ال ألهشاضهالبا ما جٖىن مبرمجت خعب ملاًير معبِت  ً واإلاشًش م مً اإلاذًٍش خُى خىٌُز، ٍو

اإلاعخىي الاداسي اجخار الِشاساث لظمان الخىٌُز خعب ملاًير ملذة ظلٌا، والامثلت كلى هزه 

ع الِشوض  الِشاساث حشمل ُب٘ى او ًس

 في عمليت اجخاذ اللساز املؤثسة العىاملالصعىباث و املؼلب الثالث: 

 1الصعىباث املؤثسة في عمليت اجخاذ اللساز أوال:

ٔاهذ جلٗ هىاْ اللذًذ مً الصلىباث التي جىاحه مخخز الِشاس كىذ اجخاره لِشاس ما ، ظىاء 

 والتي ًمًٕ جلخُصها في الىِاغ الخالُت:الصلىباث داخلُت او خاسحُت، 

 الاججاهاث واإلاُ٘ى لذي الاشخاص مخخزي الِشاس -

، مما ٌلُّ الِذسة كلى وؤلاداسةُذ ًٖىن هىاْ اخخالي في وحهاث الىـش بين مخخزي الِشاس  -

 اُىاق هزه الاخيرة بِشاسه.

 مً بين البذاثل اإلاخاخت. بذًل مدذد اإلادُؼت واإلاازشة في اخخُاس  باألمىس كذم اخاػت الاداسة  -

 للمشٖلت اإلاخخز الِشاس بشإجها. وطىح الجىاهب اإلاخخلٌت كذم -

 كً اجخار الِشاس. التي ُذ جيخج الخخىي مً الازاس الجاهبُت -

ً للخوُير الزي ًدذزه الِشاس اإلاخخز. -  الخخىي مً مِاومت الاخٍش

 2العىامل املؤثسة في عمليت اجخاذ اللساز :ثاهيا

في الُىم الىاخذ ًان اللىامل اإلاازشة في  التي ُذ ًخخزها اإلاذًشكلى الشهم مً حلذد الِشاساث 

ذ جِىد هزه اللىامل اخُاههزه  ذ مً صلىبتها، ُو ا الى الِشاساث الخاػئت، لزلٗ اللملُت جٍض

، واهم هزه اللىامل التي كلُه جإزش ٌعخلضم مً الاداسة الخٌٕير في اللىامل التي  جخار اي ُشاس ًال

ٔالخالي: اى كل  جإزش   جخار الِشاس هي 

                                                           
 .41، ص 2090داس الِىذًل لليشش والخىصَم، كمان، الاسدن،  اجخاذ اللسازاث الادازيت،كلى خلٍ حجاحجت،   1
  23، ص2000داس الخماد لليشش والخىصَم، كمان، الاسدن، هظسيت اللسازاث الادازيت )مفاهيم وػسائم هميت(،ٔاظش هصش اإلاىصىس،  2



املاليت اللسازاث اجخاذ في املاليت السكابت دوز                                                       الثاوي الفصل  

 

24 
 

الِادمت مً البِئت اإلادُؼت  وجخمثل هزه اللىامل في الظوىغ الخاسحُت عىامل البيئت الخازحيت: - أ

والتي ال جخظم لعُؼشة اإلااظعت بل ان اداسة اإلااظعت جخظم  التي حلمل في وظؼها اإلااظعت

 لظوىػها، وجخمثل هزه اللىامل ًُما ًلي: 

 الـشوي الاُخصادًت واإلاالُت والعُاظُت العاثذة في اإلاجخمم. -

الاوشؼت التي جِىم كلحها  وألاظغللِىاكذ  باإلطاًتالخؼىساث الخِىُت والخٕىىلىحُت،  -

 .ُخصادًتالا

 الِؼاكُت مثل: اإلاىاًعين، اإلاىسدًً، اإلاعتهلٕين. الـشوي الاهخاحُت -

لاث والِىاهين  - اللىامل الخىـُمُت الاحخماكُت والاُخصادًت مثل: الىِاباث اللمالُت، الدشَش

 اللام والعُاظت اللامت للذولت، وششوغ الاهخاج. والشؤيالخٖىمُت، 

- .   دسحت اإلاىاًعت التي جىاحه اإلااظعت في العَى

 بال جشهب في اجخارها، وكلى الشهم مً رلٗ  ان هزه اللىامل جشجب كلى اإلااظعت ُشاساث ال

ين ًِىمىن بذساظت كمُِت للمعاثل واإلاشأل ورلٗ باظخخذام  ان مخخزي الِشاس الاداٍس

 مً الىص٘ى الى اظخيخاحاتهم .مىـمت جمٕجهم احشاءاث 

 عىامل البيئت الداخليت: - ب

 وجخمثل في اللىامل الخىـُمُت وخصاثص اإلااظعت هزٓش اهمها ٓماًلي:

 كذم وحىد هـام للمللىماث داخل اإلااظعت ًٌُذ مخخز الِشاس بشٖل حُذ -

 .وألاُعام وؤلاداساثاللالُاث الخىـُمُت بين الاًشاد كذم وطىح  -

ت، وحجم اإلااظعت ودسحت اهدشاسها الجوشافي )اي ًشوق اإلااظعت(دسحت  - ٍض  اإلآش

ت والٌىُت  - دسحت وطىح الاهذاي الاظاظُت للماظعت ومذي جىاًش اإلاىاد اإلاالُت والبشٍش

 للماظعت.

ت  - اث الاداٍس ـهش  ،ألاخشي الِشاساث الصادسة مً اإلاعخٍى  بىىاحي كذًذة جشجبؽ بماًلي: جإزشهاٍو

o خخز الِشاس الـشوي اإلادُؼت بم 

o جازير الِشاس كلى الاًشاد في اإلاىؼِت 

o .ت والٌىُت اإلاخاخت امام الاداسة  اإلاىاسد اإلاالُت والبشٍش
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 1العىامل الشخصيت والىفظيت: - ث

جخللّ بصخصُت مخخز الِشاس ومِذسجه،وهىاْ الٕثير مً هزه اللىامل العىامل الشخصيت:  -

الٌشدًت والصخصُت التي جازش في كملُت اجخار الِشاس، ًالِشاس ٌلخمذ كلى ٓثير مً مميزاث 

بهم كامل مهم في هىكُت  للٌشد التي جؼىسث مله، وكلُه حشٖل كملُاث اخخُاس الاًشاد وجذٍس

 الِشاس  اإلاخخزة في اإلااظعت

الذاخلُت للصخص، ومجها  وألاظبابًخللّ بالذواًم  هزه اللىامل مجها ماىامل الىفظيت: الع -

زش في مخخز الِشاس،وبالخالي ًان لٖل مً اللاملين ا اإلادُؽ الزي ًخصل به بخإزير ًخللّ  ما

شخلت اخخُاس البذًل اإلاىاظب طمً مجمىكت مً البذاثل في مكملُت اجخار الِشاس خاصت 

 اإلاخاخت 

 عىامل ظسوف اللساز:  - ث

ذ اإلاىاظب مما ٌلذ التردد في اجخار الِشاس مً اللىامل التي حلُّ اصذاس الِشاساث  العلُمت في الُى

لالُت خالها، وظبب التردد في اجخار الِشاس هى كالُت الِشاس في اإلاعخِبل الزي  ًازش كلى اإلاشٖلت ًو

مما ًادي الى اجخار الِشاساث في ؿشوي  ًخميز بلذم الِذسة كلى جدذًذ ما ظُدذر ًُه بشٖل دُُّ،

 او جدذ دسحت اإلاخاػشة. الخإٓذاو في ؿشوي  الخإٓذكذم 

 2عىامل اخسي: - ج

ٌشٖل كىصش الضمً مخؼؼا ٓبيرا كلى مخخز الِشاس، ًٖلما صادث الٌترة  عىصس الصمً: جؤثير  -

والىخاثج  ،ؤٓثراهذ البذاثل اإلاؼشوخت ٔمخخز الِشاس  الجخار ُشاسه ٔلما الضمىُت اإلاخاخت امام 

لما  ؤٓثر الخدلُل للمللىماث مخاخت  وبمٖاهُتاُشب الى الصىاب  اإلاذة الضمىُت ُصشث ٔو

اإلاخاخت امام مخخز الِشاس ٔلما جؼلب مىه العشكت في بذء الِشاس مما ًِلل البذاثل اإلاخاخت 

 امامه

ٔلما صادث اهمُت الِشاس اصدادث طشوسة حمم اإلاللىماث الٖاًُت كىه، اهميت اللساز : جؤثير  -

بالِشاس ودسحت  ًخإزشونٓلذد الاًشاد الزًً وجخللّ الاهمُت اليعبُت لٖل ُشاس بلذة كىامل 

ٔاهذ الخٖالٍُ الىاشئت كىه الخإزيرهزا  ، ٔلٌت الِشاس واللاثذ، خُث جضداد اهمُت الِشاس ٔلما 

م الخ ذ الالصم الجخاره، او اللاثذ اإلاخُى ص٘ى كلُه هدُجت هزا الِشاس مشجٌلا، ًجب الُى

ت باللىامل  ذ اػ٘ى لٕعب الخبرة واإلالًش ًٖلما اصدادث اهمُت الِشاس صادث الخاحت لُى

 اإلاخخلٌت اإلاازشة كلى الِشاس.

                                                           
  23ٔاظش هصش اإلاىصىس، مشحم ظبّ رٓشه، ص 1

  21-21ٔاظش هصش اإلاىصىس، مشحم ظبّ رٓشه، ص   2
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 املبحث الثاوي: ػبيعت اللسازاث املاليت

ّ اإلاىهج الخذًث ًٕمً في ُُامه كلى اجخار الِشاساث ورلٗ باكخباسها هِؼت  ان حىهش كمل الاداسة اإلاالُت ًو

حلخني  ألجهابالوت،  بإهمُتالاهؼالَ لجمُم الاوشؼت داخل اإلاىـمت، ٔىن هزه الِشاساث اإلاالُت جدـى 

 بالىطلُت اإلاالُت للماظعت ، ًمارا هِصذ بالِشاساث اإلاالُت

 ماهيت اللسازاث املاليت :ول ألا املؼلب 

 حعسيف اللسازاث املاليت: أوال:

حلشي الِشاساث اإلاالُت كلى اجها اخخُاس البذًل الامثل مً بين اللذًذ مً اإلاىاٍُ اإلاالُت  -

ُت للماظعت خال٘ ًترة صمىُت ملُىت خُث ًِىم  ادة الُِمت العُى والزي ًترجب كلُه ٍص

ش اإلاالُت والبدث كً اإلاللىماث اإلاداظبُت اإلادلل اإلاالي )اإلاذًش اإلاالي(  بخدلُل الِىاثم والخِاٍس

 1وجدلُلها وحلذًلها لدعاكذه كلى اجخار الِشاساث اإلاالُت

الِشاس اإلاالي هى ُشاس ًىاصن بين الخص٘ى كلى الامىا٘ وامخالْ اص٘ى )ػبُلُت، مالُت( بدُث  -

ل الاظدثماساث  كلى سبذ وبالخالي حلـُم ُُمت مم جدُِّ اتهذي الِشاساث اإلاالُت الى جمٍى

 2اإلااظعت.

 3ثاهيا: خصائص اللسازاث املاليت:

-  ٍ ت باليعبت للماظعت ار ان هجاح او ًشل اإلااظعت مخُى ان بلع الِشاساث اإلاالُت مصيًر

 كل جلٗ الِشاساث.

ل مما ًادي الى صلىبت  - ذ ػٍى ان هخاثج الِشاساث اإلاالُت ال جخم بعشكت، بل حعخوَش ُو

ٔاهذ الِشاساث خاػئت  الخؼإاصالح   ارا 

الِشاساث اإلاالُت ُشاساث ملضمت للماظعت في اهلب الخاالث، لزا ًجب الخزس الشذًذ كىذ  -

 اجخار هزه الِشاساث.

 

 

                                                           
ت، مصش،،  اطاطياث الخمىيل والادازة املاليتكبذ الوٌاس خىٌي  1  202، ص 2002، الذاس الجاملُت ، الاظٕىذٍس

2  Pierre Conso, Farouk Hemici, Gestion financière de l’entreprise, 9eédition, dunod, paris, 1999, p438 -440     
صساُت اهخصاس، ازش الِشاس اإلاالي كلى اهذاي اإلااظعت الاُخصادًت، مزٓشة ماظتر جخصص مالُت واُخصاد دولي، حاملت مدمذ خُظش بعٕشة،   3

  20، ص2092الجضاثش، 
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 املؼلب الثاوي: اهداف اللسازاث املاليت

 جخمثل اهم اهذاي الِشاساث اإلاالُت ًُما ًلي:

ير ألا  - ٔافي.طمان جًى  مىا٘ كلى هدى دوسي و

ٔافي خُث ظُلخمذ رلٗ كلى حجم الشبدُت  - طمان جىصَم كىاثذ كلى اإلاعاهمين كلى هدى 

لاث اإلاعاهمين. باإلطاًتوالعلش العىقي للعهم   الى جُى

، اي متى جم جخصُص الامىا٘ ًخلين اظخخذامها كلى هدى لألمىا٘طمان الاظخخذام الامثل  -

 ًظمً حلـُم اللىاثذ راث الصلت وكىذ ادوى جٖلٌت

حىد خماًت لالظدثماس بملنى اهه ًجب ان ًخم اظدثماس الامىا٘ في مششوكاث امىت طمان و  -

 ٔافي. ختى ًمًٕ ان ًخم جدُِّ ملذ٘ كاثذ

ُبت ساط اإلاا٘ ظلُمت وواضخت بدُث  - ل ظلُم، خُث ًجب ان جٖىن جٓش جخؼُؽ هُٖل جمٍى

)خَِى  ًخم الخٌاؾ كلى مىاصهت مالثمت بين ساط ما٘ اإلاِشض وساط اإلاا٘ مً اإلاعاهمين

 اإلالُٕت(.

 املبحث الثالث: اهىاع اللسازاث املاليت 

اإلاالُت التي جخخز في اػاس وؿاثٌها الشثِعُت جخمثل في زالر ُشاساث هي: ُشاس  لإلداسةان الِشاساث الاظاظُت 

ل  ، ُشاس جىصَم الاسباحُشاس الاظدثماس ،الخمٍى

 طدثمازالا كساز  :ألاول املؼلب 

 كساز الاطدثماز مفهىم :أوال

 هىاْ كذة حلاٍسٍ لِشاس الاظدثماس ظىِخصش في هزه الخالت كلى ما ًلي:

ت باجها جلٗ الِشاساث اإلاخللِت بخىؿٍُ سئوط الامىا٘ اإلاخاخت في  - حلشي الِشاساث الاظدثماٍس

ت ًٖىن ًحها الٌَش الضمني اإلامخذ بين كملُت الاهٌاَ وجدصُل الاًشاداث  ًشص اظدثماٍس

لت   1اػ٘ى مً ظىت .اإلاخُى

لشي ٓزلٗ كلى اهه: هى ُشاس ًادي الى جٖالٍُ زابخت اطاًُت وبمجشد جىٌُزه ال - ًمًٕ  َو

ذة الخذور. م جدُِّ اسباح معخِبلُت، ولٕجها هير مٓا  2الشحىق ًُه خُث ًخُى

                                                           
  223، ص 9112، داس الجهظت الوشبُِت للؼباكت واليشش، بيروث، الادازة املاليتهىس الذًً خبابت،   1
، مزٓشة ماظتر جخصص مالُت ماظعت، حاملت ُاصذي مشباح وسُلت، دزاطت الجدوي املاليت في اجخاذ اللساز الاطدثمازي  دوز خٌصت صبشاس،   2

  29، ص 2092لجضاثش، ا
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ذ   - شير مصؼلر ُشاس الاظدثماس بصٌت كامت الى ُشاس جخصُص مجمىكت مً اإلاىاسد في الُى َو

 ل جدُِّ كىاثذ ظىي جدِّ كلى مذاس كذة ًتراث صمىُت مِبلت.الخاطش كلى ام

 وكلُه حلخبر ُشاساث الاظدثماس اصلب الِشاساث التي جخخز لعببين سثِعُين هما:

o  ٌلخمذ ٔلُا كلى الخيبااث ان الِشاس  الاظدثماسي. 

o ًوشؼت اإلااظعت، وؤهذاًها وظُاظتهاذ مخماشُا مم امشاكاة ان الاظدثماس الجذ. 

 خصائص اللسازاث الاطدثمازيتثاهيا: 

 1ًىؼىي الِشاس  الاظدثماسي كلى كذة خصاثص هزٓش مجها ماًلي:

 اهه ُشاس اظتراجُجي ًدخاج الى اداة جمذ البصش الى اإلاعخِبل. -

 ان الِشاس الاظدثماسي ًترجب كلُه جٖالٍُ زابخت لِغ مً العهل حلذًلها او الشحىق ًحها. -

ًدُؽ بالِشاس الاظدثماسي كذد مً الـشوي التي مً الظشوسي الخولب كلحها، مثل ؿشوي  -

ل  الخإٓذكذم  وحوُير ُُمت الىِىد ومشأل كذم ُابلُت بلع اإلاخويراث للُِاط الٕمي، ٔو

 هزه جدخاج الى اظغ كلمُت للخلامل ملها.

ؽ هالبا بذسحت ملُىت مً ًمخذ الِشاس الاظدثماسي داثما الى اوشؼت معخِبلُت وبالخالي ًشجب -

 اإلاخاػش .

لت، بدُث ان هزه الخُِِت حلني  - هخاثج الاظدثماساث جترحم في اإلاذي البلُذ وحعخمش لٌترة ػٍى

 ان مخخز الِشاس ًٌِذ الٕثير مً مشوهخه.

 الفسع الثاوي: اهىاع كسازاث الاطدثماز

 طاطيت للساز الاطدثمازاهىاع و امللىماث ألا  :أوال

ت جىِعم ُشاساث الاظدثماس في طىء البلذ الضمني لللىاثذ اإلاخى وفي اللادة  ُم جدُِِها الى ُشاساث اظدثماٍس

لت الامذ ٓماًلي:  ت ػٍى شاساث اظدثماٍس  2ُصيرة الامذ ُو

 

 

 

                                                           
ت، مصش،  الذاس الجاملُت، اطاطياث الادازة املاليت،مدمذ صالح الخىاوي واخشون،   1   . 292، ص 2099الاظٕىذٍس
  20-31، ص 2004داس الىساَ لليشش والخىصَم، كمان، الاسدن،  ،املخلدمتالادازة املاليت خمضة مدمىد صبُذي،   2
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 مداللسازاث الاطدثمازيت اللصيرة ألا  - أ

ت  جذوس هزه اإلاجمىكت مً الِشاساث خ٘ى الاظدثماس في مىحىداث اإلاخذاولت والتي حشٖل حضءا مهما مً خٓش

ٔاث ألا الاظدثماس الذاخلي  داسة اإلاالُت ًىدصش في جدذًذ ٓبر مً معاولُاث ؤلا كما٘ بل ان الجضء ألافي شش

ِشاتها الشثِعُت مثل الىِ خت حجم الاظدثماساث في اإلاىحىداث اإلاخذاولت ًو والزمم ذ والاظدثماساث اإلاُا

ت في جدُِّ وحلـُم  سجباغال واإلاخضون العلعي  اإلاذًىت ت الذوسة الدشوُلُت وبِذسة الشٓش هزا الجضء بدٓش

زي ًظمً الدجم كىاثذها وفي جدذًذ طمان العُىلت اإلاؼلىبت لزلٗ ًالِشاس العلُم هى الِشاس ال

 اإلاخذاولت.مثل لدجم الاظدثماس في اإلاىحىداث ُخصادي ألا ؤلا

 مد: اللسازاث الاطدثمازيت ػىيلت ألا  - ب

ل الامذ واإلاخمثل باالظدثماس في اإلاىحىداث  باإلهٌاَتهخم هزه اإلاجمىكت مً الِشاساث  الاظدثماسي الؼٍى

ٌُُت الاهٌاَ زم مِابلت كىاثذ الاظدثماس  الثابخت وحشمل مثل جلٗ الِشاساث كملُت اخخُاس اإلاىحىداث ٓو

لت في اإلاعخِب ذ ًٖىن الاظدثماس مخمثل في ؤلا  ل مم اإلابالى اإلاىٌِت كلى جلٗ اإلاىحىداثاإلاخُى هٌاَ كلى ُو

ادة الِذسة الاهخاحُت  اإلاىحىداث الخالُت مً خُث جدعُجها وجىظُلها او ششاء مىحىداث حذًذة لوشض ٍص

 الخالُت او اطاًت خؼىغ اهخاحُت حذًذة

 طاطيت للساز الاطدثمازثاهيا: امللىماث ألا 

 1الِشاس الاظدثماسي الىاجر كلى مِىماث اظاظُت وهي:ًِىم 

اإلاعدثمشة ضخمت ًاهه ًجب اخخُاس  بما ان الامىا٘حعدد الخيازاث الاطدثمازيت:  مبدأ -

عخدعً ان ال ًِل كذدها كً زالزت، وهزا لُٕدعب مخخز الِشاس اللذًذ مً البذاثل  َو

 مشوهت ججلله ًخخز ُشاس صاثب.

اي ًجب ان ًخىاًّ اإلاششوق الاظدثماسي اإلاخخاس مم الامٖاهاث اإلاالُت اإلاىحىدة  املالئمت: مبدأ -

 لذي اإلااظعت.

ش لذي اإلاعدثمش اإلااهالث الالصمت  الخبرة والكفاءة: مبدأ - ختى ًىجر اإلاششوق البذ ان جخًى

ش  إلداسةوالخبرة الٖاًُت  ً جخًى اإلاششوق، والا الاظخلاهت والاكخماد كلى مخخصين ومعدشاٍس

 حهم الششوغ اإلاؼلىبت.ً

                                                           
، حاملت ُاصذي  ، مزٓشة ماظتر جخصص مالُت ماظعتاثس الهيكل املالي على اللسازاث املاليت في املؤطظاث الصغيرة واملخىطؼتلضهم ظمُت،   1

  23، ص  2092مشباح وسُلت، الجضاثش،
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ت ما ًادي الى جخٌُع  جىىيع املخاػس الاطدثمازيت: مبدأ - مً خال٘ الادواث الاظدثماٍس

 ، بدُث ان الخعاسة في اداة ملُىت ٌلىطها الشبذ في اداة اخشي.الخؼش

 املؼلب الثاوي: كساز الخمىيل

 حعسيف كساز الخمىيل  :أوال

ل لٌ - ج مىاظب  ،ؤمثل: الخص٘ى كلى الامىا٘ بشٖل بإههشي ُشاس الخمٍى اي جدذًذ مٍض

ل بالذًً،  ل باإلالُٕت او الخمٍى ل الاحل، والخمٍى ل ُصير الاحل وػٍى ل ًخٖىن مً جمٍى للخمٍى

الزي ًجلل جٖلٌت الامىا٘ في خذها الادوى وبما ٌلـم زشوة اإلاعاهمين، اي حلـُم ُُمت 

لي ًجب  اس داسة اإلاالُت وبالخالي ًان اي ُش اإلااظعت، وهى الهذي الاظاس ي لٖل ُشاساث الا  جمٍى

ت والذساًت  ان ًداًف كلى الاُل ت للماظعت، وهزا ًخؼلب اإلالًش كلى الُِمت الجاٍس

    1اإلاالُت التي ًخم مً خاللها الخص٘ى كلى الامىا٘  باألظىاَ

ل  - كلى ُت التي جدصل بها اإلااظعت الِشاس الزي ًبدث في الٌُٕ بإجهاحلشي ُشاساث الخمٍى

ت لالظدثماس ، ًهل ًجب كلحها اصذاس اظهم حذًذة او اللجىء لالظخذاهت.ألا   2مىا٘ الظشوٍس

لي لذي البلع الاخش  - رلٗ الِشاس الزي ًدخل اإلاعاخت  بإههٓما هجذ ان الِشاس الخمٍى

ج اإلاىاظب  ل اإلاخخلٌت الاظاظُت الثاهُت في الاداسة اإلاالُت ًىجذه ًخظمً اإلاٍض إلاصادس الخمٍى

اإلاِترطت، اي اهه ًمًٕ اإلااظعت مً اظخخذام مصادس  وألامىا٘اإلامخلٕت  باألمىا٘ذعى التي ج

لي الزي جشاه مىاظب  بال رلٗ  ًإحيمخخلٌت في رلٗ وحلـُم الثروة وال  ج الخمٍى مً خال٘ اإلاٍض

 3لزلٗ.

 ثاهيا: اهىاع اللساز الخمىيل

ل زالر اهىاق سثِعُت مً الِشاساث: وؼي ُشاس الخمٍى   4َو

 الهُٖل اإلاالي، اي الخىصَم بين الامىا٘ اإلاِذمت مً ػشي اإلاعاهمين والذًىن اإلاالُت. اخخُاس  - ؤ

سباح )اخخجاص الاسباح(، وبين جىصَم ألا بين اكادة اظدثماس الىدُجت  خخُاس الا اي  ،ألاسباحظُاظت جىصَم  - ب

 كلى اإلاعاهمين .

                                                           
 .23-23، ص 2092داس واثل لليشش والخىصَم، كمان، الاسدن، الادازة املاليت الحدًثت،  مدمذ كلي ابشاهُم اللامشي،  1
، سظالت مِذمت ٓجضء مً مخؼلباث هُل شهادة اإلااظتر في الللىم اإلاالُت واإلاداظبت، اللىائم املاليت ودوزها في اجخاذ اللسازاث املاليتخامذي هىح،  2

  43، ص2092-2099داظبي، حاملت مدمذ خُظش، بعٕشة، جخصص جذُُّ م
ٔاظب الخششت،  3 اظين    923، ص 2002، داس اإلاِعشة لليشش والخىصَم، كمان، الاسدن،اطاطياث في الادازة املاليتكذهان جاًت الىلُمي ٍو
شة ماظتر جخصص مالُت ماظعت، حاملت ُاصذي ، مزٓاثس الهيكل املالي على اللسازاث املاليت في املؤطظاث الصغيرة واملخىطؼتلضهم ظمُت،  4

   44، ص2092مشباح وسُلت، الجضاثش، 
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ل  - ث ل الزاحي(، والخمٍى ل الذاخلي )الخمٍى  الخاسجي.الاخخُاس بين الخمٍى

ّ حلـُم ُُمت اإلااظعت  وحععى اإلااظعت مً خال٘ اجخار هزا الِشاس الى حلـُم زشوة اإلاالٕين كً ػٍش

 مصادز الخمىيل الداخليت:ثالثا: 

ل، وهز ش للماظعت اللذًذ مً البذاثل في مصادس الخمٍى ل مً  ا ماجخًى صلب ؤًجلل اجخار ُشاس الخمٍى

ل ًُما ًلي:   الِشاساث وظيخؼَش إلاصادس الخمٍى

 الخمىيل الراحي: - أ

 هى اكادة اظدثماس الٌاثع اإلاالي ٔله او بلظه في اكما٘ اإلااظعت وبزلٗ جخٌادي هزه الاخيرة

ادة ساط مالها ظىاء مً  ، وهزا ألهشاض الخىظم في اإلااظعت وما ًترجب صخابها او مً الويرؤٍص

ٔاهل اإلااظعت. كً رلٗ مً مشأل ومصاٍسٍ  1جثِل 

ل الزاحي مً خال٘ مىـىسًٍ مباشش وهير مباشش: خدذد مٌهىم الخمٍى  2ٍو

ل الزاحي خاصل الٌَش بين الخذًِاث  مً خال٘ هزااملىظىز املباشس:  - اإلاىـىس ًمثل الخمٍى

كخباس الخذًِاث الٌللُت دون الىهمُت في ؤلا  ًإخزاي اهه  اإلاِبىطت والخذًِاث اإلاذًىكت،

ٔاث، اإلااوهاث(ؤلا )  هخال

ل الزاحي هىا ٓخذًّ ًللي جدِِه اإلااظعت.املىظىز الغير املباشس: -  ًـهش الخمٍى

 هخالن: إلا  - ب

جي الزي ًدذر بصىسة  ع الىِص الخذٍس ت اإلاخصصت لخلٍى ٌلشي كلى اهه جلٗ اإلابالى العىٍى

ت كلى كىاصش الاظدثماس التي جخذهىس ُُمتها مم مشوس الضمً هدُجت  الاظخلما٘ او ًللُت او ملىٍى

 الخلٍ او الخِادم الخٕىىلىجي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت، مصش،   1 م، الاداسة اإلاالُت والخخؼُؽ اإلاالي، مٕخبت كين الشمغ، الاظٕىذٍس ض كبذ الٍٕش   13، ص9113مدمذ كبذ اللٍض
ش ي، الدعُير اإلاالي )الاداسة اإلاالُت(، ج  2 ىظٍ َُش  .231، ص 2099، داس واثل لليشش، كمان، الاسدن، 2،غ9الُاط بً ظاس ي ٍو
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 املؤوهاث:  - ث

حلشي كلى اجها مٖىن مالي مً امىا٘ اإلااظعت ًدخجض لوشض مىاحهت خعاثش مدخملت، او اكباء 

ممٕىت الخذور في اإلاعخِبل، خُث جبِى مجمذة داخل اإلااظعت الى خين جدِّ الخؼش او 

 اإلااوهاث، او صوا٘ الخؼش اإلادخمل.هذ او خصصذ مً احله هزه اللبء الزي ٔى 

 زباح املحخجصة: ألا  - ث

ل الذاخلي باإلالُٕت باليعبت للماظعت الاُخصادًت الخاصت الصويرة  حلخبر اإلاصذس الىخُذ للخمٍى

ل بؼشح  لألظىاَمجها واإلاخىظؼت والتي ال حعخؼُم اللجىء  ظىذاث،  ظهم او ؤاإلاالُت بوشض الخمٍى

ت  سباح اإلادخجضة فيخُث جخمثل ألا  الىدُجت الصاًُت التي جدِِها اإلااظعت مً كملُاتها الجاٍس

ت والتي لم جِم ها او في صىسة  خخُاػاثٔابخىصَلها، ار جدخٌف بها  والاظدثماٍس جبِى جدذ جصًش

 هخاثج سهً الخخصُص، بهذي جلبُت اخخُاحاث الخىظم والىمى ومىاحهت الؼىاست 

   مىا٘ الالصمت لدعُير اوشؼتها مً مصادس داخلُت ومما جِذم هالخف ان اإلااظعت جدصل كادة كلى الا

ً ظلُا لخخٌُع الخٖلٌت  وؤخشي  خاسحُت، لهزا ًخىحب كلحها ازىاء اإلاٌاطلت بين هزًً اإلاصذٍس

 1اللىامل الخالُت:بلين الاكخباس  جإخزاإلاشجخت لشاط مالها اإلاعدثمش الى الخذ الادوى اإلاىاظب،ان 

ل، اي  -  جٖلٌت الىخذة الىِذًت الىاخذة مً ٔل مصذس .جٖلٌت اإلاصادس اإلاخخلٌت للخمٍى

ل مالثم - ا للمجا٘ الزي حعخخذم ًُه هزه كىصش اإلاالثمت بملنى ان ًٖىن مصذس الخمٍى

 مىا٘.ألا 

الُِىد التي ًٌشطها اإلاِشض كلى اإلااظعت اإلاِترطت، والتي جخلبّ كادة بالظماهاث اإلاِذمت،  -

ل ألا او بالُِىد كلى مصادس  ،ألاسباحاو ظُاظاث جىصَم     خشي.الخمٍى

  مصادز الخمىيل الخازحيتزابعا: 

بذوسها الى مصادس مىا٘ التي ًخم الخص٘ى كلحها مً مصادس خاسج اإلااظعت وجىِعم وهي جلٗ ألا 

ل ُصيرة ألا  لت ألا جمٍى   :حلحل وػٍى

 حل: مصادز الخمىيل كصيرة ألا  - أ

ل الاظدثماساث  ل الزي ٌعخخذم لخمٍى ِصذ بها رلٗ الىىق مً الخمٍى ت ُصيرة الاحل وجىحذ ٍو الجاٍس

 2 له كذة مصادس ًمًٕ احمالها في هىكين هما:

                                                           
، داس واثل لليشش، كمان، الاسدن، الاججاهاث الحدًثت في الخحليل املالي والائخماوي )الاطاليب والادواث والاطخخداماث العمليت(مدمذ مؼش،   1

 . 222ص، 2090، 2غ
ىظٌي ظاظُت،  2 م ٍو مزٓشة ماظتر جخصص مالُت ماظعت، دوز حدول الخمىيل في اجخاذ اللسازاث املاليت في املؤطظت الاكخصادًت،  وكلى مٍش

هحاملت اخمذ   .24،ص 2093ادساس، الجضاثش،  داٍس
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خمثل  الائخمان الخجازي: - أ ل ُصير الاحل جدصل كلُه اإلااظعت مً اإلاىسدًً، ٍو هى هىق مً الخمٍى

اث الاحلت للعلم التي جخاحش ًحها او حعخخذمها في اللملُت الصىاكُت.  في ُُمت اإلاشتًر

ه  - خ ظذاد  ،ألاولُتالٌترة الٌاصلت بين ششاء البظاجم او اإلاىاد  بإههوهىاْ مً ٌلًش وبين جاٍس

 ُُمتها.

ِصذ به الِشوض ُصيرة الاحل التي جدصل كلحها اإلااظعت مً البىْى  الائخمان املصسفي: - ب ٍو

ل الخٖالٍُ اإلاخجذدة  ، والتي حعخدّ كادة كىذما جدصل  لإلهخاجبهذي جمٍى ومخؼلباث الصىذَو

 مبُلاث مىخجاتها. اإلااظعت كلى كىاثذ

  - ث

 مصادز الخمىيل ػىيلت الاحل: - ب

لت  لخلبُت  او ،ألاحلوهي جلٗ اإلاصادس التي جٌَى مذتها العىت، وحعخخذم في الاظدثماساث الؼٍى

 1ص٘ى اإلاخذاولت وجىِعم بذوسها الى:خخُاحاث الذاثمت لبلع ألا ؤلا 

لت الاحل جمثل معدىذهي كباسة كً اوساَ مالُطهم العادًت: ألا  - ث ملُٕت، له ُُمت اظمُت  ت ػٍى

ُت. ُمت ظُى ت، ُو  دًتًر

ٔاهذ جخخلٍ كً العهم اللادي طهم املمخاشة: ألا  - ج ولهزا ًمثل العهم اإلامخاص معدىذ ملُٕت وان 

ُت مثل العهم اللادي  ُمت ظُى ت ، ُو هه ًخخلٍ كً العهم ؤ بالاإلاعدىذ ُُمت اظمُت دًتًر

ت للعهم اإلامخاص كً  ت للعهم اإلامخاص كً اللادي في خعاب الُِمت الذًتًر خعاب الُِمت الذًتًر

ت للعهم اللادي.  خعاب الُِمت الذًتًر

لؼي لخامله الخّ في الخص٘ى كلى الظىداث:  - ح ًمثل العىذ معدىذ مذًىهُت جصذسه اإلااظعت، َو

خ الاظخدِاَ، ٓما ٌلؼه الخّ اًظا في الخص٘ى كلى كاثذ دوسي ًخمثل  الُِمت الاظمُت في جاٍس

ت مً   الُِمت الاظمُت.في وعبت مئٍى

لت الاحل والتي جمىذ مباششة مً الجهاص  حل:اللسوض املصسفيت ػىيلت ألا  - خ حلذ اخذي اإلاصادس ػٍى

اإلاصشفي جٖىن مذتها آثر مً ظىت، وجمىذ مثل هزه الِشوض مً البىٗ وماظعاث الامىا٘ 

خم جدذًذ مبلى الِشض ِت الذًم باإل الذاخلُت والخاسحُت، ٍو جٌاَ مم وظلش الٌاثذة، وػٍش

زلٗ   كادة اإلابلى اإلاِترض.بظلىب ؤاإلاِترض ٓو

 

 

                                                           
 . 29ص ،2001، داس الللىم لليشش والخىصَم، الجضاثش، الاكخصادًت امليشآثجمىيل  اخمذ بىساط،  1
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 : جصييفاث مصادز الخمىيل1-1زكم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، )الاطاليب والادواث والاطخخداماث العمليت(الاججاهاث الحدًثت في الخحليل املالي والائخماوي مدمذ مؼش،  باالكخماد كلى   اإلاصذس: مً اكذاد الؼالبت

 . 222، ص2090، 2داس واثل لليشش، كمان، الاسدن، غ

 

 

 

 

 

 

 

ل  مصادس الخمٍى

 مصادس داخلُت

ل راحي  جمٍى

ٔاثؤلا  هخال  

 اإلااوهاث

سباح اإلادخجضةأل ا  

 مصادس خاسحُت

مصادس خاسحُت 

 ُصيرة الاحل

 الاثخمان الخجاسي 

اإلاصشفي ثخمانالا   

مصادس خاسحُت 

لت الاحل  العىذاث ػٍى

ظهم اإلامخاصةألا   

ظهم اللادًتألا   

الِشوض 

لت  ُت ػٍى اإلاصًش

 الاحل
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 زباحاملؼلب الثالث: كساز جىشيع ألا 

لذ مً  ل هىق زالث مً الِشاساث اإلاالُت هي ُشاساث جىصَم الاسباح َو شاساث الخمٍى ًصاخب ُشاساث الاظدثماس ُو

لؼُهابشص الِشاساث التي ًخخزها  َم الاسباح كلى اإلاعاهمين جىص  اهمُت خاصت بشان اإلاٌاطلت بين  اإلاعير اإلاالي َو

م مجذًت  وبين اخخجاص جلٗ الاسباح بوشض اكادة اظدثماسها في مشاَس

 زباح:حعسيف طياطت جىشيع ألا  :أوال

 :بإجها سباحًمًٕ حلٍشٍ ظُاظت جىصَم ألا 

اظدثماسها في اإلااظعت، وجخمثل  إلكادةمظمىن الجخار ُشاس بخىصَم الاسباح او اخخجاصها  -

العُاظت اإلاثلى للخىصَلاث في جلٗ التي حلمل كلى اإلاىاصهت بين الخىصَلاث الخالُت والاسباح 

 1والتي ًيخج كجها حلـُم ظلش العهم.اإلاعخِبلُت 

هي مجمىكت الادلت والاسشاداث التي حلخمذ كلحها الاداسة اإلاالُت كىذ اجخار ُشاساث جىصَم  -

 2احالاسب

ًِشاس جىصَم الاسباح ٌلني جىصَم صافي الذخل او حضء ًِؽ مً الشبذ الزي جدِِه اإلااظعت  -

كلى اإلاعاهمين، ًهى ٌلخبر اخذ اهم الِشاساث اإلاالُت في اإلااظعاث هـشا للالُخه اإلاباششة بين 

اإلاعاهمين واولٖاظاجه كلى ظلش العهم في العَى اإلاالي، مً خُث الخىصَم او الاخخجاص ، 

خِشاس الخىصَلاث او همىها، الخىصبم الىِذي او بالعهم.ًِشاس جىصَم الاسباح كلى اإلاعاهمين اظ

 3 .او اخخجاصها له طشوسجه واهمُخه الخاصت

 زباحىاع الظياطاث املخعللت بخىشيع ألا ثاهيا: اه

 4هىاْ ظُاظاث كذًذة هزٓش مً بُجها ماًلي: 

 

 

 

                                                           
1
 .412، ص 2002واتخاذ القرارات، الدار الجامعية، االسكندرية،  محمد صالح الحناوي وجالل ابراهيم العبد، االدارة المالية مدخل القيمة  

2
 .33لزغم سمية، مرجع سابق الذكر، ص  

3
 .23، ص2013االردن،  محمد علي ابراهيم العامري، االدارة المالية الحديثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،  

، سظالت مِذمت ٓجضء مً مخؼلباث هُل شهادة ماظتر في الللىم اإلاالُت واإلاداظبت، اللىائم املاليت ودوزها في اجخاذ اللسازاث املاليتخامذي هىح،   4

  39،ص2092-2099،بعٕشة،  جخصص جذُُّ مداظبي، حاملت مدمذ خُظش
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جِىم هزه العُاظت كلى اظاط ان اإلاعدثمش ًٌظل ُُام اإلااظعت طياطت فائع الخىشيعاث:  - أ

ٔان اللاثذ الزي جدِِه اإلااظعت كلى الاسباح  باخخجاص الاسباح بذال مً احشاء الخىصَلاث، ورلٗ ارا 

كىذ معخىي  لألمىا٘اظدثماسه  بةكادةاإلالاد اظدثماسها ًٌَى اللاثذ الزي ًمًٕ ان ًدِِه اإلاعدثمش 

 ممازل للخؼش.

ادة اليعبت  ،ألاسباحالتي جىؼىي كلى جىصَم وعبت زابخت مً و الخىشيعاث الثابخت:  - ب  بال وال جِىم الاداسة بٍض

ٔاهذ لها سئٍت واضخت كً معخِبل اسباح اإلااظعت.  ارا 

دوى مً الخىصَلاث ؤخذ  بةحشاءوالتي جىؼىي كلى ُُام اإلااظعت  طياطت الحد الادوى شائد الفائع: - ث

 بةحشاء جىصَلاث اطاًُت.ًحها اسباخها جِىم  جشجٌمالتي  الثابخت، وفي الٌتراث

حشير ججضثت الاظهم الى الخصشي الزي بمِخظاه جِىم  :أطهمججصئت الاطهم والخىشيعاث في صىزة  - ث

ادة الاظهم اإلاصذسة، وهالبا ما ًادي رلٗ الى جخٌُع ظلش العهم، بِىما حشير كملُت  اإلااظعت بٍض

الى ُُام اإلااظعت بذال مً دًم جىصَلاث هِذًت كلى اإلاعاهمين احشاء الخىصَلاث في صىسة اظهم 

 جِىم بذًم اظهم اطاًُت.

 1زباحثا: محدداث ػبيعت طياطت جىشيع ألا ثال

لُا، وإلاارا؟ ًمً  ا ام ُشاس جمٍى ٓثيرا ما هدعاء٘ هل ظُاظت جىصَم الاسباح في اإلااظعت، حلذ ُشاسا اظدثماٍس

الهين ًهي جدمل في مظمىجها  باألمش اإلاالخف ان ظُاظت جىصَم الاسباح في اإلااظعت الاُخصادًت ِٓشاس لِغ 

م في طىء الهذي الزي حععى مشٖلت مضدوحت وملِذة، وكلُه ًان إلالالجت هزه العُاظت ًجب ان جخ

 معدثمشة. ٓإمىاٌ٘لشي بخلـُم ُُمت اإلااظعت  اإلااظعت الى جدُِِه وهى ما

 زباح هلساز اطدثمازي:طياطت جىشيع ألا  - أ

ا ارا ما اكخمذث الِشاساث الخاصت بها كلى اإلاصذس  حشير ظُاظت جىصَم الاسباح الى ٔىجها ُشاسا اظدثماٍس

 ٘ ٍ ُذ ًمخذ ازاس هزه الِشاساث وهى الىِذًت الىاججت كً كملُاث الدشوُل ،ألاو ، وفي مثل هزا اإلاُى

هىا ُذ ٌلٕغ  باألسباحكلى ًشص الاظدثماساث اإلاخاخت للماظعت، ومً زم ًان ُشاس الخىصَم الخاص 

ٍ الخاص بها اجخار ُشاس طشوسي إلالالجتها. ت ًدخم اإلاُى  مشٖلت اظدثماٍس

ت ُذ ًٌشض كلى اإلااظعت ان جيخـش لعُاظت جىصَم ألا ن البدث كً خل٘ى ا سباح ٓمشٖلت اظدثماٍس

ت اإلاخاخت، واظخخذام رلٗ الجضء اإلاخبِي مً الىِذًت الىاججت كً  ختى جِشس اخخُاس الٌشص الاظدثماٍس

ٔاًت مخؼلباث الاظدثماس في اإلااظعت.    الدشوُل في كملُت جىصَم الاسباح ورلٗ بلذ اظدٌُاء 

                                                           
، مجلت الباخث، اللذد الثامً، طياطت جىشيع الازباح في املؤطظاث الاكخصادًت املظعسة في البىزصتاثس الاهخخاب العام على مدمذ صسُىن،   1

 .  13، ص2090حاملت ُاصذي مشباح وسُلت، الجضاثش، اوث 
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 زباح هلساز جمىيلي:جىشيع ألا طياطت  - ب

ورلٗ لخجىب  ،ألاسباحُذ جلجإ اإلااظعت في بلع الخاالث الى الاكخماد كلى مصذس خاسجي في جىصَلاث 

ت الىاحمت كً اظخخذام الىِذًت اإلاترجبت كً كملُاث الدشوُل الذاخلُت، وفي مثل  اإلاشٖلت الاظدثماٍس

ٍ ُذ ٌلٕغ ُشاس جىصَم الاسباح باظخخذام الامىا٘ الخاسحُت )الِشوض او الاظهم الجذًذة(  هزا اإلاُى

ل اإلاىاظب في اإلااظعت، وهزا ٌلني  ٔان هزا ظُازش كلى هُٖل الخمٍى لُت، خاصت ارا ما  مشٖلت جمٍى

ل كملُت جىصَم الاسباح، البذ وان ًخم  بالذسحت الاولى ان الاججاه هدى اظخخذام اإلاصذس الخاسجي لخمٍى

ل، اي بما الجخؼُؼه في طىء مدذداث الهُٖل ا ًخل بهذي حلـُم ظلش العهم  إلاىاظب للخمٍى

 .الىاخذ الى اُص ى خذ ممًٕ )حلـُم زشوة اإلاالْ( 

شاساث الاظدثماس  - ل جبذو واضخت مً خال٘  ان الاسجباغ بين ظُاظت جىصَم الاسباح ُو والخمٍى

 اللالُت الخالُت:

ل الخاسحُت(جىصَلاث الاسباح =)الىِذًت الىاججت كً الدشوُل + مصادس  الامىا٘  -الخمٍى

 اإلاؼلىبت لالظدثماس.

 وهزه اللالُت جىضر لىا ان كملُت جىصَم الاسباح في اإلااظعت ما هي الا مدصلت للٌَش بين ما

جدخاحه مً امىا٘ للملُت  خاسحُت وبين ما هى مخاح لهزه اإلااظعت مً هِذًت داخلُت او

ٔاهذ الىِ ٔاًُت لخوؼُت مؼالب الاظدثماس، ورلٗ مم مالخـت اهه ارا ما  ذًت الذاخلُت 

ٔاج ذ كجها، ًال خاحت اصال للخص٘ى كلى الامىا٘ الخاسحُت  ل كملُت الاظدثماس او جٍض جاه لخمٍى

 .جىصَم الاسباح

 زباحعىامل املؤثسة في عمليت جىشيع ألا زابعا:ال

ت جخخاس العُاظت التي حلٕغ ملخِذاث  ،ألاسباحىا الى اهىاق ظُاظاث جىصَم ُبلذ ان جؼش  هجذ ان الشٓش

ت الخىصَلاث التي جشي اجها آثر واُلُت باليعبت لها اخزا في الخعبان اللىامل الخالُت:  1الاداسة خ٘ى هـٍش

 الليىد املفسوطت على الخىشيعاث: - أ

جٌَى وعبت الخىصَلاث، وعبت  ؤال في هزه الخالت ًجب ض املال: أشسوغ عدم الاطساز بس  -

الاسباح اإلادخجضة داخل اإلااظعت وهزا بهذي جذكُم اإلاشآض اإلاالُت للماظعت مً حهت، 

 وخماًت الذاثىين مً حهت اخشي.

                                                           
ت، ص  اطاطياث الخمىيل والادازة املاليت،كبذ الوٌاس خىٌي،   1 ؼت، الاظٕىذٍس  .224-222داس الجاملت الجذًذة، الاصاٍس
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الخىصَلاث،  إلحشاءخُث هجذ ان جىاًش العُىلت الىِذًت ششػا اظاظُا  جىافس الظيىلت: -

شها ٌلني الخذ مً الخىصَلاث والبذًل ُ  ذ ًٖىن في الاُتراض.ًلذم جًى

 املخاحت:  طدثمازيتالا الفسصت  - ب

ٔان لذي اإلااظعت كذد ٓبير مً مششوكاث : السأطماليفسص الاطدثماز  - ِا لزلٗ ًاهه ارا  ًو

في هزه الخالت جلجإ الى جخٌُع وعبت الخىصَلاث، مِاسهت  ًةجهااإلاِبىلت  الشؤظماليالاهٌاَ 

ٔان لذحها كذدا مدذودا مً اإلاششوكاث اإلاِبىلت  ادة وعبت  ًةجهابما ارا  جخجه آثر الى ٍص

 الخىصَلاث.

خُث جدذد دسحت او امٖاهُت  :السأطماليمللترحاث الاهفاق  الخؤخير مدي امكاهيت الدظسيع او  -

م او   إلاِترخاث في حلذًل ظُاظت الخىصَم اإلاالثمت والتي جخٌّ مم الهذي.لهزه ا الخإخير الدعَش

 جكلفت املصادز البدًلت للحصىل على الامىال: - ث

ٔان لذي اإلااظعت الِذسة كلى ملدزة املؤطظت على اطدبدال اللسوض بحلىق امللكيت:  - ارا 

ادة خادر في الخٖلٌت، حلذًل  ُذ جدبنى ظُاظت الخىصَلاث  ًةجهاوعبت اإلاذًىهُت بذون ٍص

 ظخذاهت اإلاخويرة.سباح مً خال٘ اظخخذام ملذ٘ ؤلا ألا الىِذًت الثابخت ختى في ؿل جِلب 

ابت ٔلما ٔلما صاد ؤلا دزحت السغبت في الظيؼسة والسكابت على الشسهت:  - داسة كلى كملُاث الُش

ظها اصذاس وبُم الاظهم الجذًذة، وبالخالي مُلها الى حجض وعبت آبر مً  ادي رلٗ الى ًس

ادة سهبت اإلاعاهمين في خصىلهم كلى جىصَلاث كالُت  خؼلب رلٗ جبني الاسباح في خين ان ٍص ٍو

ادة ألا   باح.س ظُاظت ٍص
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 السكابت املاليت في جفعيل اللسازاث املاليت. مظاهمت: املبحث السابع

ٍ هجاح اي ماظعت ط اإلاا٘ والِىي اللاملت، وللل ؤوس  ،ؤلاداسة كلى وحىد زالزت كىاصش اظاظُت هي ًخُى

وبالِذس الزي جٖىن  ،ألاخشي اللىصش الآثر اهمُت هىا هى الاداسة باكخباسها اإلادْش واإلاىـم واإلاخؼؽ لللىاصش 

لا هدى الىجاح، خؼؽ والِشاساث ًُه  ابت ظلُمت، ًٖىن همى وجؼىس اإلااظعت ظَش ومً هىا ًما هى دوس الُش

 اإلاالُت في اجخار الِشاساث اإلاالُت؟

 اث املاليتدوز السكابت املاليت في مساحل اجخاذ اللساز  :ألاول املؼلب 

ابت اإلاالُت دوسا هاما داخل اإلااظعت ًخلمل كلى معاكذتها في الخدٕم الذاخلي لللملُاث وجدعُجها،  جللب الُش

اث وشاغ اإلااظعت، وللش  خُث ًمغ هزا الذوس  ُابت اإلاالُت دوس في ٔل خؼىة مً خؼىاث اجخار حمُم معخٍى

ٔالخالي: ا  1لِشاس، وهي 

 جحدًد املشكلت:  - أ

جب كلى اإلاذًش  التي ال وحلني جدذًذ اإلاشٖلت او الخالت ذ الخخلص مجها، ٍو ٍش ًشض ى كجها اإلاذًش ٍو

 بإهللزلٗ ًِم كلى مً له ظلؼت اجخار الِشاس واحب الاظخلاهت  بشإجهاالخدشي كً العبب الشثِس ي 

اي الخبرة الٌىُت واإلاخخصصت والخؼإ في جدذًذ اإلاشٖلت ًادي الى اخؼاء في حمُم اإلاشاخل الخالُت لها 

اث لخل اإلاشٖلت  ى اإلاشٖلت اإلاالُتًجب الخلشي كل  صُاهت اإلاشٖلت. وبكادةووطم اولٍى

ابت اإلاالُت في جدذًذ اإلاشٖلت مً خال٘ اإلاعاكذة في آدشاي اإلاشٖل اإلاالي  - ًٕمً دوس الُش

ابت اإلاالُت  ها مىاحهتها ُبل الخٌاجئ اإلاخىاحذ في اإلااظعت ختى ًدعنى ل بها، بملنى ان الُش

ٔاهذ مً الخاسج او  حعاكذ اإلااظعت في جدذًذ الاخؼاس التي مً اإلامًٕ مىاحهتها مً اي حهت 

ِت الخصشي ملها.      الذاخل، ٓما اجها جدذد ػٍش

 اًجاد البدائل:  - ب

ٔان لها خل وا آلاساءفي خُِِت الامش ان وحىد مشٖلت ما ًِخط ي حلذد وجباًً  خذ ًلً خىلها، وان 

ش لذًه،  جٖىن هىاْ مشٖلت اجخار الِشاس الن مخخزه ظُٖىن مشهما كلى جبني الخل الىخُذ اإلاخًى

ً في ظُاَ بدثهم كً بذاثل لخل اإلاشٖلت ًلجاون الى البذاثل اإلالشوًت ظلٌا،  واإلاالخف ان اإلاذًٍش

 لخل٘ى اإلاخخلٌت.ا إلًجادبخٖاسي بت لجاوا الى الخصىس والخٌٕير ؤلا هير مىاظ بإجهاما ؿهش  ًةرا

                                                           
  911، ص2092، داس اظامت لليشش والخىصَم، الؼبلت الاولى، كمان، هظسياث الادازة الحدًثت ووظائفهاهاوي خلٍ الؼشاوهت،   1
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ابت اإلاالُت هىا ًٕمً في اًجاد  -  البذاثل في شٖل اُتراخاث بلذ جدذًذ اإلاشٖلت.ودوس الُش

 جلييم البدائل: - ث

، ًجذ اإلاذًش هٌعه امام طشوسة جُُِمها الخخُاس البذًل اإلاىاظب اإلاخاختخين الاهتهاء مً وطم البذاثل 

ورلٗ الن اي خل مً هزه الخل٘ى ًخظمً كذة مضاًا وكُىب، ار ال جدعاوي الخل٘ى حمُلا مً خُث 

 ُذسها كلى جدُِّ الهذي 

ان كملُت اإلاٌاطلت بين البذاثل لِعذ كملُت ظهلت وواضخت داثما ار ان البذاثل كادة ما جخظمً 

ذ اإلاخاح امام مخخز ىامل هير ملمىظت ك ًصلب وطم ملاًير دُُِت لُِاظها، ًظال كً طُّ الُى

لت لٖل بذًل.  الِشاس الٓدشاي الىخاثج اإلاخُى

ابت اإلاالُت في هزه الخؼىة في اجها حلمل كلى جِذًم واُتراح البذاثل التي جشاها  - ًبرص دوس الُش

ابت  اإلاالُت، لىالخف اهه ًخم جِذًم الاُتراخاث الٌلالت مىاظبت، ًلى هدبم اليعّ اللام للُش

 واإلاىاظبت للىطم اإلاذسوط.

 فظل: اخخياز البدًل ألا  - ث

 .وألاخعًًظل ًا واللُىب زم اخخُاس البذاثل ألا جخم اإلاِاسهت بين البذاثل مً خُث اإلاضا

ابت اإلاالُت  - ذ دوس الُش وهزا مً خال٘  ،ألاًظلفي كملُت اخخُاس البذًل وفي هزه الخؼىة ًٍض

جم دساظخه مً حمُم الىىاحي، وان  ألههاإلاعخمشة كلى اخخُاس البذًل اإلاِترح هزا  الاُخىاكاث

ُب اإلاالي خ٘ى البذًل الزي مخخز الِشاس  كىذ اجخار ُشاساث مالُت في اللادة ٌعدشير اإلاشا

 ٓثر مىطىكُت وؤًظل خل.ؤًٖىن 

 جىفير ومخابعت جىفير اللساز: - ج

جٖىن مشخلت اجخار الِشاس ُذ  الاًظل مً البذاثل ًصل الى مشخلت الخىٌُز وهىا ال بلذ جدذًذ البذًل

والخدِّ مً ان الِشاس اإلاخخز اهتهذ ولًٕ جـل مشخلت اخشي هامت وهي جُُِم هخاثج جؼبُّ الِشاس 

 ًدِّ الىخاثج اإلاشحىة.

ابت اإلاالُت وهزا لٖىن ػبُلت كملها  - ابي بدُث وفي هزه الخؼىة بالزاث ًضداد دوس الُش الُش

حلمل كلى جدبم جىٌُز الِشاساث اإلاخخزة وحلمل كلى جُُِم جىٌُز الِشاساث اإلاخخزة ، وبدٕم 

ابت اإلاالُت في حمُم مشا ت الُش ن ًجلل ُعم ؤهه إخل وخؼىاث الِشاساث اإلاالُت مً شمشآس

ابت اإلاالُت ان حعهش كلى الخؼبُّ الجُذ للِشاساث وحلمل كلى الخىسٍذ اإلاخىاحي  للمللىماث الُش

 خ٘ى هزه الِشاساث اإلاخخزة.
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 املؼلب الثاوي: اهميت السكابت املاليت في اجخاذ اللسازاث املاليت

ش   ٍ كلى جًى متى جٖىن ُشاساث الاداسة صاثبت وصخُدت؟ وهل ًٌترض اجها داثما ٓزلٗ؟ ٌلخِذ الن رلٗ ًخُى

 %10بان اجخار ُشاس حُذ ٌلخمذ بيعبت ، ًِا٘ اإلاللىماث العلُمت والصخُدت وجبنى كلى اظاظها الِشاساث

ٔاء  %90كلى اإلاللىماث و  ، ًٖل الِشاساث جخؼلب مللىماث مً احل اظخخذامها للىص٘ى الى وؤلالهامكلى الز

ابت اإلاالُت في اجخار الِشاساث اإلاالُت  الِشاساث وجىٌُزها وجثبُتها، واهؼالُا مً هىا ًمٕىىا الِ٘ى ان اهمُت الُش

 1جٕمً ًُما ًلي: 

 جلدًم املعلىماث املحاطبيت الجخاذ اللساز:  - أ

ت ير وجِذًم جيشا الخاحت الى اإلاللىماث اإلاداظبُت مً هِص اإلالًش ، وبزلٗ ًان الهذي مً جًى

اإلاللىماث اإلاداظبُت في جخٌٍُ خالت الِلّ التي جيخاب معخخذمي جلٗ اإلاللىماث الظُما 

زلٗ  ت، خ إلمذادهممخخزي الِشاساث، ٓو ذ مً اإلالًش ت اما بمٍض شة اإلاللىماث الظشوٍس ُث ان ًو

ت اإلاعبِت إلاا ظُدذر معخِبال، او جِلُل حجم الخباًً في الخُاساث، ورلٗ  ادة اإلالًش جادي الى ٍص

 كىذما ٌعخخذم مخخزو الِشاساث جلٗ اإلاللىماث ٓيعب اخخمالُت لالخخُاس بين البذاثل اإلاخاخت

 اإلاللىماث للمذًش مخخز الِشاس: وهزه بلع اإلاىاًم التي ًمًٕ ان جخدِّ هدُجت لخىاًش 

، والخُاساث التي كلى الاًادة مً اإلاللىماث الصخُدت اإلاخاختجىمُت ُذسة مخخز الِشاس  -

  جدِِذ مً الخُاساث العابِت

ش كلى طىء ما هى مخاح مً  جششُذ وجيعُّ ما - ًبزله اإلاذًش مً حهذ في البدث والخؼٍى

 مللىماث.

ير بذاثل  - شٕالث واخخُاساث جٌٕل الخذ مً هزه اإلاشٕالث في خذًثت لخل اإلا وؤظالُبجًى

 اإلاعخِبل.

ٌاءة اليشاػاث التي جِىم بها اإلااظعت  - م معخىي ًلالُت ٓو  ًس

 والاهم مً ٔل ما ظبّ طمان الِشاساث العلُمت في حمُم اُعام اإلااظعت .   -

 

 

 

                                                           
  232-233، ص 9111، داس الثِاًُت لليشش والخىصَم، الؼبلت الاولى، كمان، الاسدن، هظم املعلىماث املحاطبيت واملىظمتخٕمذ اخمذ الشاوي،   1
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 :املاليتصلت في اجخاذ اللسازاث جلدًم معلىماث حىل دخل الشسهت لدظاعد الاػساف ذاث ال - ب

ابت اإلاالُت باليعبت  ت في جِذًم اإلاللىماث الصخُدت  لألػشايجٕمً اهمُت الُش راث الصلت بالشٓش

ت ملُىت، وكلى وحه الخدذًذ جدخاج واإلاالثمت جٌي باخخُاحاتهم كىذ اجخار ُشاساث  جخللّ بشٓش

ت في اإلاعخِبل كلى م ُذسة الشٓش ادة جذًّ  الاػشاي الخاسحُت الى مللىماث حعاكذهم كلى جٍِى ٍص

ٔاف اء بالتزاماتها اإلاالُت كىذ يهِذي اًجابي  ت جىصَله للًى ، بملنى اخش جذًّ هِذي مً اإلامًٕ للشٓش

ومم رلٗ  ،ؤكمالهااظخدِاُها بما في رلٗ جىصَم الاسباح كلى اصخاب ساط اإلاا٘ دون جِلُص حجم 

ٔافي جٌُذ  له الى جذًّ هِذي  ت كلى جدُِّ الذخل وجدٍى ًان اإلاللىماث التي جخللّ بمِذسة الشٓش

شه  ،ؤلاُشاضالاػشاي الخاسحُت كىذ ُشاس الاظدثماس او  ض في جٍِش ولزلٗ ًان اإلاشاُب اإلاالي ًجب ان ًٓش

ت ومذي اسجباػه باخخُاحاتها مً   الخذًِاث الىِذًت.كلى اإلاللىماث التي جخللّ بذخل الشٓش

 في اجخاذ اللسازاث:  وأثسهاجىفير معلىماث عً املىازد الاكخصادًت للشسهت  - ث

ٔاث،  ت بويرها مً الشش حععى الاػشاي الخاسحُت التي جشهب في الاظدثماس كادة الى مِاسهت اداء الشٓش

ظاط وعبي، ولِغ كلى اظاط مؼلّ، بملنى ان ؤاإلاِاسهاث في ملـم الاخُان كلى  وججشي هزه

ت ُبل احشاء اإلاِاسهاث، وبىاءا كلى رلٗ ًان  الذخل ًيعب كادة الى صافي اإلاىاسد اإلاخاخت للشٓش

ت ومصادس  الاػشاي راث الصلت حهخمىن باإلاللىماث الصخُدت  اإلاخللِت باإلاىاسد الاُخصادًت للشٓش

ساط اإلاا٘ ومً زم ًان هزه اإلاللىماث جضود  جلٗ اإلاىاسد اي الاص٘ى والخصىم وخَِى اصخاب

ت ومٖىهاتها خال٘ ًترة صمىُت  باألظاطالاػشاي راث الصلت  م دخل الشٓش الزي ٌعخخذم لخٍِى

ت وخصىمها وخَِى  ش  اإلاشاُب اإلاالي ًِذم اإلاللىماث كً اص٘ى الشٓش ملُىت، ولزلٗ ًان جٍِش

 اصخاب.

 اذ اللساز:صعىباث السكابت املاليت في اجخ :املؼلب لثالث

شاػي للعلْى الاداسي وهزا الىمؽ ًخذسج في شذجه بين هِؼخين ًمثل  هخص بالزٓش هىا الىمؽ الاوجُى

شاػي  شاػي اإلادعلؽ او اإلاخدٕم وجمثل الىِؼت الثاهُت العلْى الاوجُى اخذهما العلْى الاوجُى

ين بين الىمؼ اإلاخلامل او اللبّ، ٓما ًخىظؽ هاجين الىِؼخين ظلىْ ًٖاد ًٖىن وظُؽ في شذجه

شاػي الصالر او ا ٔالخالي:العابِين، وهزا العلْى هى العلْى الاوجُى  1لخير وهي 

 

 

 

 

                                                           
، جخصص مالُت ومداظبت،ٔلُت الللىم ماحعخير، مزٓشة دوز املساحعت الداخليت في دعم وجفعيل اللساز دزاطت مجمع صيدالاخمذ هِاص،   1

  933-.934، ص2002-2003،حاملت كماس زلجي، الاهىاغ،  الاُخصادًت وكلىم الدعُير
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 وجىكساػي مخؼسف: أالسكابت في ظل همؽ ادازي  - أ

ابت اإلاالُت  شاػي اإلاخؼشي هير اإلاِخىم بالُش ابُت في اإلااظعت  ٓإداةًٌي ؿل الىمؽ الاوجُى ُس

حهضة راث الىمؽ الللمُت ان الُِاداث في ألا ساظاث ، ُذ بُيذ الذ آلخش لعبب او 

شاػي ًترجب كلُه كذ ع الاوجُى والصالخُاث  خخصاصاثالا م سهبت هزه الُِاداث في جٌٍى

شاػي اإلادشذد ٓما ًـهش الاظلىب ألا  ،ؤلاداسي للُِاداث في الصٍ الثاوي مً العلم  و ؤوجُى

ٖىن  ،ألاظٌلكلى الى مً ألا  جإحي بإجهااإلاخؼشي في اجخار الِشاساث  وهي هير ُابلت للمىاُشت، ٍو

مً العير اللادي ليشاغ، وال ًمًٕ  الخإٓذكمل اإلاشاُبت اإلاالُت في ؿل هزا الاظلىب في 

 بإيخز ألا  ًخم هه الؤ باإلطاًت، للمشاُب اإلاالي الؼلً في الِشاساث اإلاخخزة وال ًمًٕ جُُِمها

ابت ًِؽ. شه، ًهزا الىىق مً الُِاداث مامً بالذوس الخِلُذي للُش  اُتراح ًبذًه في جٍِش

 كساػي صالحالسكابت في ظل همؽ ادازي اوجى  - ب

شاػي الصالر او الخير اًً ًخصٍ اإلاذًش ًُه  ِت  بإههان الىمؽ الاوجُى ًثّ في هٌعه ػٍش

ض اهخماماجه في جدُِّ معخىي اداء مشجٌم ف ٓش ل وجبذوا اداثه لللمل ٍو ي الاحل الِصير والؼٍى

ذ هىان ًىٌزه مم كذم خلّ اشُاء لذي  مهاساجه الشثِعُت في خمل مىؿٌُه كلى جىٌُز ما ًٍش

 مشئوظُه.

ت في اجخاره الِشاساث، ولى  اما في اجخار الِشاساث ال ًامً اإلاذًش مً هزا الىمؽ ٓثيرا باإلاشآس

ت في بلع  ًان وظُلخه في رلٗ جشوٍجه لِب٘ى  ،ألاخُانًخذ باب الظخخذام اإلاشآس

ًذْس مِذما ان بلظا مً مشئوظُه ُذ  ألههمشئوظُه لِشاساجه ُبل اكالجها صشاخت، ورلٗ 

ٌلاسطىن ُشاسه، ولزلٗ ًهى ًدا٘و ان ًبين لهم الٌىاثذ التي جترجب كلى هزا الِشاس ان 

ىضر لهم مضاًا  ٔان ً ،بصذاسهاجخز، ٍو شاػي الخير وان  بذو كادال ومىصٌا ًاإلاذًش الاوجُى

ان اججاهه  بال في اجخار ُشاساجه اخُاها في حلامله مم مشئوظُه في اششآهم بشٖل مدذود 

ٔان ًٌظل  ظدبذادياومُىله  ّ بشٖل كام ًهى وان  ان ًخلامل مم مشئوظُه كً ػٍش

ه الخير هدىهم كلى اهه هىق مً اإلاىاوسة  بال ُىاق اخُاها ؤلا ان اإلاشئوظين ًىـشون الى ظلٓى

 جإ الحها لخدُِّ اهذاًه وسهباجه.ًل

شاػي الخير سهم جىاُص شذجه  ه ًبِى داثما خذا ؤه بالان الىمؽ او العلْى الاداسي الاوجُى

ابت اإلاالُت  ت في صىم الِشاس، هزا وختى ان لجإ الى الُش  ٓإداةمً الخذود التي جِلل اإلاشآس

 .ٌعخلملها في اإلاشاُبت والدعُير وشاغ اإلااظعت
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 : في ظل همؽ ادازي مخعاملالسكابت  - ث

شاػي اإلاخلامل او شاػي  اما في ؿل الىمؽ الاوجُى ه الاوجُى هه ؤ بالاللبّ ًان اإلاذًش سهم ظلٓى

ًخميز بلباُخه في الخلامل مم مشئوظُه واكخماده كلى اجصاالجه الصخصُت ملهم الهجاص 

ساث ٌلخمذ اإلاذًش وخل اإلاشأل التي جىاحهه، وفي اجخاره للِشااللمل، ومشوهخه في ملالجت 

ت مشئوظُه له في اجخار ُشاساجه وظُلت هير كملُت وهير مجذًت،  شاػي اللبّ ان مشآس الاوجُى

ىهه دون ان  ولزلٗ ًهى ًدا٘و في ٔل مشة خلّ الاخعاط لذي مشئوظُه باجهم ٌشأس

ت لذي مشئوظُه. ً الاخعاط باإلاشآس لخمذ في جٍٖى هم ًلال،َو  ٌشٓش

 ظل همؽ دًملساػي شكلي: السكابت في - ث

ان الذساظاث الهامت ٓشٌذ كً دسحاث العلْى الذًمِشاػي للمذًش جلٗ التي ُام بها 

جىس" والتي جىصلى"جاهباوم  ت في بًحها  " و"مآجٍش لى بلع الىمارج التي جبين دسحاث اإلاشآس

 1ؿل الىمؽ الذًمِشاػي وهي: 

ت في  :ألاول الىمىذج  ؼلب مً مشئوظُه اإلاشآس هى همىرج اإلاذًش الزي ًظم خذودا ملُىت ٍو

مش بمثابت اإلاثبؽ واإلاِلل إلاا ًمًٕ لٗ الخذود ًِؽ، ًهىا ًٖىن هزا ألا اجخار الِشاساث في ج

ابت اإلاالُت في اجخار الِشاساث.  ان حعاهم به الُش

ذًل او ختى الالواء ارا ما صالذ : ًِىم اإلاذًش بخِذًم مششوق ُشاس  ُابال للخلالىمىذج الثاوي

ت في صىم  ،بصذاسهؿشوي  دُذ الٌشصت إلاشئوظُه للمشآس الِشاس مً خال٘ اظخؼالكه ٍو

اًلالهم هدى هزا الِشاس ُبل ان ًصبذ جهاثُا، ومم ٔل رلٗ ًدخٌف اإلاذًش وسدود  ألسائهم

كخباسه اساء في ا ًإخزًدخٌف اإلاذًش لىٌعه بعلؼت جدذًذ واجخار الِشاس الجهاجي دون ان 

 مشئوظُه او سدود اًلالهم.

ابت اإلاالُت في كملُت اجخار الِشاس  -  وفي هزا اإلاؼلب هالخف ان هزه الاهماغ جُِذ وجدذد الُش

ابت اإلاالُت مدذود الى ابلذ الخصىساث ًال جلِي الاُتراخاث  وفي هزا الىىق مً الُِادة ًٖىن دوس الُش

ش الجهاثُت . م في الخِاٍس  التي جًش

ابُت، وهي   ش الُش اجه بالخِاٍس ابي ًخلامل في جصًش كٕغ الُِادة التي حلخمذ ٔلُت كلى اظلىب ُُادي ُس

ابت اإلاالُت دوسا ٓبيرا حذا، وجصبذ بمثابت الُذ الُمنى للُِادة التي ًخم مً  في هزا الىىق ًٖىن للُش

اث اللملُاث داخل اإلااظعت.  خاللها الخدٕم في مجٍش

 

  

                                                           
 .292، ص 2003، داس الثِاًت لليشش والخىصَم، كمان، اجخاذ اللسازاث الادازيت بين الىظسيت والخؼبيمهىاي ٓىلان ظالم،  1
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  الخاجمت: 

حلخبر كملُت اجخار الِشاس  اإلاشخلت الخاظمت في كملُت صىم الِشاس والتي ًخم مً خاللها الِظاء كلى ٔل خاالث 

التردد التي ُذ حلترض مخخز الِشاس في ظبُل اجخار ُشاس ملين، ظىاء حللّ رلٗ بِشاساث مالُت او هيرها مً 

ش ح الِشاساث، وختى جٖىن هزه الِشاساث آثر سشذا هجذ اإلااظعت ابت اإلاالُت، ٔىن ان لهزه لخمذ كلى جِاٍس الُش

وظُلت جبعُؽ للشض البُاهاث الىاسدة في  ٓبيرة الجخار الِشاساث اإلاالُت باكخباسها وبظهاماثخيرة اهمُت ألا 

ُذس ٓبير مً  ظخيخاجال ى اهىاكها،خُث حعاكذ معخخذمحها اإلاعدىذاث والذًاجش والسجالث اإلاداظبُت بشت

  جخار ُشاساث مالُت الششُذة.اإلاللىماث الصخُدت ال
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 جمهيد:

ٌو جىاولىا فُه مفاهُم غامت خٌى خالٌ الفصل لاأ بػدما كمىا بػسض الجاهب الىظسي مً الدزاطت مً

جدغُما ملا  ،املالُت، اطافت الى الفصل الثاوي جؼسكىا الى دوز السكابت املالُت في جسشُد اللسازاث السكابت املالُت

دزاطت خالت لدوز السكابت املالُت في اجخاذ  جىاوله مً خالٌ الفصلين الظابلين، جمذ مداولت اغداد جم

ت وهي ملبىت الظاخل لىالًت مظخغاهماللسازاث املالُت في اخدي ا ف بها ملإطظاث الجصائٍس ، والتي طِخم الخػٍس

 .اثمً خالٌ هرا الفصل خظب ما جم جىفسه مً مػلىم

:املبدث  أGIPLAIT:  جلدًم وخدة  لاٌو

أبمظخغاهم GIPLAITالسكابت املالُت في مإطظت : املبدث الثاوي

أدوز السكابت املالُت في جسشُد اللسازاث املالُت في املإطظتاملبدث الثالث: 
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 GIPLAITجقديم وخدة  ول: املبدث لا 

الام الخعزف بالشزكت لاول:املطلب   

 6987اما الاهؼالكت الفػلُت واهذ اًً واهذ املإطظت مجسد مشسوع  6986طىت  وشأ حُبليجمؼ م

ً في ادازة واخدة 6997في طىت ،  و526 444.444ًلدز بــ:   بسأطماٌ ب املسه )  اهدمجذ حمُؼ الدواٍو

، وحػخبر مً اهم  ( الىاكؼ  ملسه بدظين داي بالجصائس الػاصمتGIPLAITالحلُب ومشخلاجه  إلهخاجالصىاعي 

املإطظاث التي جصود طيان املىؼلت طىاء غلى املظخىي املدلي او الجهىي للشماٌ الغسبي للجصائس بالحلُب 

أومشخلاجه.

 GIPLAITالشيل الخالي ًىضح الشسهت الام للمإطظت 

أالام GIPLAITفسوع املإطظت  6-3الشيل 

أأ

 

 

 

 

 

 

 املصدز: مً الىثائم السطمُت للمإطظت

 

 

 

 

املجمؼ الصىاعي للحلُب ومشخلاجه 

GIPLAIT 

 بجاًت

 مظخغاهم

 طػُدة جُازث بىدواو كظىؼُىت بير خادم

 مػظىس بشاز غىابت باجىت طؼُف

 طُدي بلػباض غين الدفلى جلمظان
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ملبىت الساخل بمسخغاهم املطلب الثاوي: الخعزف بمؤسست   

م   GIPLAIبمظخغاهم الخابػت ملجمؼ  ملبىت الظاخل وهي غبازة غً مإطظت ذاث ػابؼ  ال صىهًُالىاكػت بؼٍس

دج واملىبثلت غً غملُت اغادة هُيلت  29448444بــ :  هازاض مالصىاعي ججازي في اػاز كاهىوي ًلدز 

ذاث اطهم وحػخبر هرلً كؼب هام مً خُث اهخاج  ن حػخبر املإطظتولاأ 6997للمإطظاث الػمىمُت لظىت 

أالحلُب ووافت مشخلاجه لجهت الغسب الجصائسي.

:واألحيلتر ًىمُا مىشغت  644444جلدز ػاكت الاهخاج ًىمُا بدىالي    

 لتر خلُب مجفف. 624444 -

 لتر مً اللبن. 7444 -

 لتر مً السائب. 7444 -

 لتر خلُب البلس وامل الدطم 2444 -

 لتر خلُب البلس منزوع الدطم2444 -

 لتر مً الحلُب منزوع الدطم حصئُا. 2444 -

لتر ًىمُا جىشع غلى مظخىي ازبػت والًاث وهي: مظخغاهم، وهسان، غليزان،  644444وهره الىمُت املىخجت 

م شاخىاث جابػت للدولت وهرلً شاخىاث الصبائً  م هره املىخجاث غً ػٍس مػظىس، خُث ًخم حظٍى

أمؼ امللبىت. املخػاكدًً

ت ومصالح ا خم مساكبت هره الىمُاث املىخجت واملظىكت مً ػسف مدًٍس هم لخجازة الخابػت لهره الىالًاث، وأٍو

،   ONILش يء في هره الؼاكت الاهخاحُت هى جصوٍد امللبىت بالحلُب املجفف مً ػسف الدًىان الىػني للحلُب

 649جظم امللبىت خىالي ،وأملخػاكدًً مؼ امللبىتاما بخصىص خلُب البلس فُخم شساءه مً ػسف الفالخين ا

أ واألحي ولاكظامغامل مىشغين غلى حمُؼ املصالح 

 غماٌ 8الادازة  -

 غماٌ  6مصلحت املداطبت  -

-  ً  غماٌ 3مصلحت الخمٍى

 غامل 6 ولامًمصلحت الىظافت  -

 غماٌ 64مصلحت الصُاهت  -

 غامل 56مصلحت الاهخاج  -
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 غماٌ 6املخبر  -

 غامل 64 مصلحت الىلل -

أالهُيل الخىظُمي لىخدة الحلُب ومشخلاجه بمظخغاهم  2-3الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 المصدر: الوثائق الرسمية للمؤسسة.

 

 مصالح ملبىت الساخلاملطلب الثالث: مهام 

 املديز العام: 

 اجخاذ اللسازاث. -

 مً الاهخاج زطم طُاطت -

 مساكبت وشاغ الىخدة -

 .حظُير وجىحُه زؤطاء املصالح ملظاغدتهم غلى جىفُر مهامهم -

أ

ت الػامت  املدًٍس

 الاماهت الػامت

 املخبر

كبت كظم املسا

 والخدكُم

مساكبت مصلحت 

 الدظُير 

هخاجكظم الاأ دازة مصلحت الاأ مصلحت الخجازة 

الػامت وحظُير املىازد 

ت   البشٍس

 

 كظم الفالخت

كظم املداطبت 

 واملالُت

ً  مصلحت الخمٍى

 وحظُير املخاشنأ

 مصلحت الصُاهت

مصلحت الىظافت 

 ولامً

 مصلحت الىلل
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 قسم املزاقبت والخدقيق:

 ًىمين كبل املساكبت. بإشػازهاوذلً مساكبت مصالح املإطظت  -

س التي جصله مً املصالح. الخأهد -  مً صحت الخلاٍز

 الػلُا. لإلدازةجلدًم اكتراخاث وجىصُاث  -

 مزاقبت الدسيير: قسم 

أوجخمثل مهامه في: 

 مساكبت الدظُير الحظً للػمل والاغالم غً اي مشيل -

ت مً زؤطاء املصالح وملازهتها مؼ الخلدًساث املظؼسة وخظاب  بإزطاًٌلىم  - س شهٍس جلاٍز

 الاهدسافاث 

 واملالُت.مساكبت الخيالُف الحصص الاكخصادًت  -

 ومن مهامها:  واملديزياث الفزعيتالعام  الاماهت العامت: هي خلقت الىصل بين املديز 

د الىازد  - د الصادز والبًر  حسجُل البًر

 اطخلباٌ الصواز مللابلت املدًس  -

 لدظهُل غملُت البدث غنها باإلدازةجسجِب وخفظ املظدىداث والىثائم الخاصت  -

 املدًس إلمظاءجدظير الىثائم الخاصت  -

  املىحىدة غلى مظخىي الاماهت.اوشاء ملف ًجمؼ فُه مخخلف ول الىثائم والسجالث  -

 املخبر :

هىغان مً الخدالُل وهما  مً امللادًس، وهىا ًجسيأ والخأهدجدلُل جسهُب الحلُب ومدي صالخُخه  -

 اطاطُان ليل وخدة اهخاحُت

خظمً الخدالُل مظخىي الحمىطت، همُت املادة الدطمت، الىثافت. .6  فيزو هُمُائي ٍو

 ماًىسو بُىلىجي  .2
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 قسم الاهخاج: 

ً املىاد الاولُت -  جخٍص

 مخابػت مساخل الاهخاج -

) خلُب مبظتر، زائب، لبن، شبدة.( وهمُت الحلُب حسجُل املػؼُاث التي جخص املىاد املىخجت  -

أاملظخػملت 

ل املادة الاولُت الى مىخج نهائي  -  .جدٍى

 قسم الفالخت:

 حمؼ الحلُب مً غدة مساهص للفالخين. -

 الىخدةاغادة جدلُل الحلُب املظخلم في  -

 مصلحت الادارة العامت وحسيير املىارد البشزيت:

 الخىفل بدظُير الشإون الداخلُت للمإطظت. -

 مصلحت الخجارة:

 .جىشَؼ وبُؼ الحلُب ومشخلاجه -

 مصلحت الصياهت:

 مساكبت وصُاهت مػداث الاهخاج. -

 مساكبت وشاغ املصالح التي حشملهم مظإولُاتها -

 مخاػسجؼبُم صُاهت وكائُت لخجىب الىكىع في  -

 قسم املداسبت: 

 مؼابلت الىثائم املداطبُت مً مصاٍزف واًساداث. -

 الحسص غلى امالن املإطظت ومخابػت الػلىد. -

 الػمل غلى اطتهالن املىاد في وكتها واملػسفت الحلُلُت لظير الىخدة. -

 قسم املاليت:
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ل الالشمت وحظُيرها بشيل امثل -  البدث غً مصادز الخمٍى

 املخزوهاث: قسم الخمىين وحسيير 

ً الىخدة باملىاد التي حظخػمل في اهخاج الحلُب ومشخلاجه )املدلُت واملظخىزدة(. -  جمٍى

 مصلحت الىظافت والامن: 

 وغلى وطائل الػمل الامً غلى الىخدة -

م. -  جإمً الصُاهت واملدافظت غلى الىطائل طد الحٍس

 مساكبت دخٌى وخسوج الػماٌ والبظائؼ املدملت. -

 مصلحت الىقل: 

 مساكبت الشحىاث التي جىلل الحلُب -

 ىشَؼ الحلُب غلى املىاػم املدددة مً ػسف مصلحت الخجازة.ج -

 جىفير وطائل الىلل للىخدة -

أبمسخغاهم GIPLAITالزقابت املاليت في مؤسست  املبدث الثاوي:

 :ادواث ووسائل الدراستاملطلب الاول 

 ادواث حمع البياهاث .1

ًدظى بها الجاهب املُداوي لىجاح واهجاش اي دزاطت ، فلد اطتهدفىا مً  هظسا لألهمُت الػلمُت والػملُت التي

خالٌ هرا املؼلب اغؼاء فىسة جىطُدُت ألهم الىطائل املظخخدمت في حمؼ البُاهاث واملػلىماث املخػللت 

داوي .بالجاهب املُ  

 امللابلت الشخصُت. -

 حمؼ املالخظاث  -

خٌى السكابت ة ملابالث جمدىز الحىاز فيها بإحساء غد: خُث في هرا الصدد كمىا املقابلت الشخصيت - أ

املالُت واللسازاث املالُت هما جمدىز الحىاز اًظا خٌى املإطظت والخػسف بيها .........الخ، خُث خاولىا 

خمثلىن في:   اطخلساء ازاء ووحهاث هظس مخخلف الاػساف الفاغلت في اجخاذ اللساز املالي داخل الشسهت ٍو

  املساكب املالي -

 املدًس  -
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 املىظفين -

ازاث املُداهُت التي كمىا بها سجلىا املالخظاث الخالُت: املالخظاث: - ب  مً خالٌ الٍص

 غدم امخالن للمػلىمت التي هبدث غليها مً كبل اكظام الادازة الظفلى -

ازاث التي كمىا بها باغخبازهم املإهلين لإلحابت غلى اطئلخىا  -  غُاب املظإولين اًام الٍص

ازاث هدُجت اوشغاالتهم غدم اطخلبالىا -  اًام الٍص

 ٌغلب غلى الاحاباث غدم الدكت والىطىح. -

 مخغيراث الدراست  .2

ٌأامل - أالسكابت املالُت  :خغير لاو

 املخغير الثاوي: اللسازاث املالُت -

 خدود الدراست:  .3

ذ فُه الدزاطت، الحدود الزمىيت:  - مظمىن وهخائج الدزاطت املُداهُت مسجبؼان بالصمً التي احٍس

الى  2424خُث اطخغسكذ هره الدزاطت املُداهُت خىالي شهس بالخددًد مً مىخصف شهس فُفسي 

   2424غاًت مىخصف شهس مازض

 اكخصسث أفساد الػُىت غلى مىؼلت الجغسافُت الخالُت: والًت مظخغاهمالحدود املكاهيت:  -

ً غلى  الحدود البشزيت: - اطدىدث هره الدزاطت ألزاء الػاملين في مجاٌ املداطبت واملالُت والحائٍص

 مإهل غلمي 

اهخمذ هره الدزاطت باإلحابت غلى املىطىع الىظسي للبدث الري جمثل في  الحدود املىضىعيت: -

 مظاهمت السكابت املالُت في جسشُد اللسازاث املالُت.

والصػىباث والػساكُل التي واحهخىا في مساخل كُامىا بهرا البدث، وغدم الخمىً مً وهدُجت للمشاول 

أػاهت بدزاطاث طابلت.الحصٌى غلى الاحاباث لجمُؼ حظاؤالجىا ، زاًىا ان هخىحه الى الاطخ

 في املؤسست : مهام املزاقب املالياملطلب الثاوي

أمً صحت ومصداكُت املػلىماث التي جصله وذلً هماًلي: للخأهدًلىم املساكب املالي بمساكبت مصالح املإطظت 

  لدمها للمساكب  املصلحت  بالخدلم مً صحتكظم املداطبت: ًلىم زئِع املػلىماث امللدمت الُه ٍو

مً هره املػلىماث، مثاٌ: ًساكب اذا وان هىان خؼا في خظاباث  بالخأهدهرا الاخير ًلىم ا املالي م

املخصوهاث، الخيالُف، الخثبُخاث، وحدٌو الحظاباث الُىمُت هػملُاث الشساء والبُؼ التي جخم 

 ،مصاٍزف الىلل.......الخ.
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 ث كظم املالُت: ًخخص في حسجُل ومساكبت وافت الػملُاث املالُت التي جلىم بها املإطظت مً مدخالأ

م البُؼ والخيالُف التي جىفم مثل: هىاجج مدصل غليها  غملُت ما مثل احىز الػماٌ،  ألحلغً ػٍس

ميزاهُت املالُت الاطبىغُت وهصف  بإغدادشساءاث مخخلفت مثل مػداث، وادواث، ججهيزاث، ًلىم 

ت وهرا   مىاهبت الخؼىزاث الىاججت في املإطظت. ألحلشهٍس

 اكبت جؼابم املخصوهاث املداطبُت مؼ الىمُاث املىحىدة في مصلحت مساكبت الدظُير: ميلف بمسأ

ت.  س ًىمُت، شهسة، فصلُت، طداطُت، وطىٍى  املخصون اطافت الى اغداد جلاٍز

  داث ت والخصٍس ت والشهٍس داث الظىٍى مصلحت املظخخدمين: ًلىم بخدظير ًىمُت الاحىز، والخصٍس

 الجبائُت.

 ملؤسست: خطىاث الزقابت املاليت في ااملطلب الثالث

أ1جخم غملُت السكابت املالُت هماًلي:

في ول طىت ًخم وطؼ خؼت للسكابت املالُت مً كبل املساكب غلى اطاض مجمىغت الخخطيط للزقابت:  .1

مً مػاًير املمازطت املهىُت للمساحػت جصمم في حدٌو جخظمً املصلحت التي ًلىم بمساكبتها، ال جخم 

لت مفاحئت خُث ًلىم   بُىمين او ثالثت اًام مً كبل.املصلحت  بإغالممساكبتها بؼٍس

خؼت املساكبت ًلىم املساكب بؼلب املظدىداث  بػد املصادكت غلىاملاليت:  الزقابتجىفيذ عمليت  .2

وسجل الػملُاث ًخظمً ول الػملُاث التي جلىم بها ول مصلحت ليراحػها وهرا لِظهل غلُه غمله 

   واًظا لسبذ الىكذ ثم ًظػه في حدٌو ًخظمً هخائج السكابت.

س  جأحيبػدما ًلىم املساكب بدىفُر مساخل مهمخه اعداد جقزيز:  .3 ًخظمً :  مسخلت هخابت الخلٍس

الىطػُت املالُت للمإطظت، البدث غً اطباب الاهدسافاث واًجاد بدائل وخلٌى لها، واكتراخها غلى 

 الى جلدًم الىصائذ والازشاداث. باإلطافتالادازة 

 

 

 

 

 
                                                           

1
، المراجعة الداخلية على نظام الرقابة الداخلية؛مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديمي بطاهر محمد امين، مدى تاثير  

  10ص 7102مستغانم   تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير،،جامعة عبد الحميد ابن باديس، تخصص
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 دور الزقابت املاليت في جزشيد القزاراث املاليتاملبدث الثالث: 

 التي جىاحه الزقابت املاليت في املؤسستالعىائق املطلب الاول: 

الصػىباث و زغم الػساكُل  كدز ممىً مً الىفاءة والفاغلُت بأهبرأمهامه في املإطظت  ألداءٌظعى املساكب 

أ:ما ًليهرهس منها 

  :تهقص املىارد د مً  حػاوي خلُت السكابت مً هلص املىازد البشٍس هرا الىلص مً شاهه ان ًٍص

ادة الػماٌ في خلُت مظإولُت املساكب مما  د الظغىغ غلى املساكب املالي، خُث وان مً الاخظً ٍش ًٍص

 السكابت مما ٌظمذ بخخصُص وجىشَؼ امثل ملهام وزبذ الىكذ.

  :هىان طػف في هظام املػلىماث املىحىدة في اكظام املإطظت  والري هقص درحت سيىلت املعلىماث

ًلدم املساكب املالي غلى مساكبت بػع السجالث  ًيخج غىه بؼئ في خسهت املػلىماث، خُث اهه غىدما

او دفاجس خاصت بمصلحت مػُىت ًخم مساطلت جلً املصلحت وابالغها بظسوزة اخظاز هره الدفاجس او 

لت وبالخالي برٌ حهىد  السجالث فان ذلً ٌظخغسق وكخا، مما ًظؼس املساكب لالهخظاز لفتراث ػٍى

 مهامه في الىكذ املددد. ألداءمظاغفت 

  :ان افخلاز املإطظت لىظام حصائي صازم ًدفؼ بػع املىظفين عدم جطبيق جىصياث املزاقب املالي

لػدم اخترام الخىصُاث، وبرلً طُىاحه املساكب هفع املشاول والاخؼاء الظابلت مما ًإدي الى 

مخه اثىاء كُامه أبمهامه اخباػه، وهرا الخللُل مً غٍص

في جزشيد القزاراث املاليت من خالل مهام املزاقب املالي في دور الزقابت املاليت املطلب الثاوي: 

       GIPLAITمؤسست

 للسكابت املالُت دوز مهم حدا في جسشُد اللسازاث املالُت في املإطظت

فمثال فُما ًخص املساكب وامليلف بمساكبت الػملُاث املالُت للشسهت ًجب اوال ان جيىن لدًه  -

 حساءاث املالُت املػمٌى بها مما  دزاًت واملت وغامت وشاملت غلى الاأ

ًلىم املساكب املالي جدبؼ حمُؼ الػملُاث املدوهت في مسخلت ما وذالً جأهُدا مىه انها طلُمت  -

 وصحُدت

 ًلىم بمساكبت الىثائم السطمُت التي جبرز حمُؼ الػملُت املالُت في املإطظت  -

 .ًلىم بمساكبت اللُىد املداطبُت التي جظبؽ الػملُت املالُت -

ت( جثبذ صحت او خؼأ غملُت ما وذلً لإلدازة  - ت ،فصلُت او طىٍى س مداطس دوزٍت )شهٍس جدٍس

أالػامت )املدًس الػام وهرلً املدًس املالي( 
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دوز هام وفػاٌ في اغؼاء مػلىماث مالُت صحُدت للمدًس وهرا ما ٌظهل غلُه اجخاذ كسازاث مالُت ليل هرا  وأ

 صحُدت وزشُدة

املقابلت: هخائج املطلب الثالث  

   س الدوزٍت التي ٌػدها املساكب املالي حظمذ باهخاج مػلىماث صادكت وواضحت وطهلت الفهم، والتي جلاٍز

ادة في املػامالث  د الثلت التي حظىد بين املخػاملين في طىق زاض املاٌ، مما ًإدي الى ٍش مً خاللها جٍص

 املالُت.

 س  التي ٌػدها املساكب املالي حظهل غلى امل  ظدثمس كساز اطدثمازه.الخلاٍز

 اطها ًخددد مظخلبل هره الاخيرة.حػخبر اللسازاث املالُت مً اهم الػىاصس في املإطظت اذ غلى اط 

  املخخر زشُدا ولما ادي هرا الى الىصٌى الى الاهداف املساد جدلُلها مً ػسف املالي  اللسازأولما وان

 املإطظت

  إثس اخداها غلى الاخسأ فُما بُنها  مخياملتاملالُت اللسازاث ل ًددد لىا حجم وهىع  ٍو ، اذ ان كساز الخمٍى

كساز الاطدثماز الري طدخخره، وهرا الاخير ًددد لىا طُاطت جىشَؼ الازباح املخبػت مً خالٌ الىخائج 

  والازباح التي ًدللها.

 

أًىضح دوز السكابت املالُت في جسشُد اللسازاث املالُت 43-43الشيل زكم 

أ

 

  

 

 

 

 

أ

أباالغخماد غلى الىثائم السطمُت للمإطظت املصدز: مً اغداد الؼالبت

 

معلىماث ماليت  قزاراث ماليت رشيدة

 صحيدت

سجالث ودفاجز  رقابت ماليت

 مداسبيت

جدقيق اهداف املؤسست 

 )حعظيم الارباح(
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 خاجمت الفصل:

ان السكابت املالُت هي اخدي  الحلُب  بمظخغاهم إلهخاجالظاخل  في ملبىت للد جبين مً خالٌ الدزاطت

ًخصىز  الػملُاث والىظائف املهمت في املإطظت خُث جدخل مىكؼ اطتراجُجُا بالغ الاهمُت وهي غلى غىع مما

البػع فهي جدبؼ الخىفُر خُث جىلي اهخمامها الهدشاف الاخؼاء والاهدسافاث مما ًخىلد غنها كسازاث مالُت 

املإطظت لخدلُم اهدافها  حهصحُدت وهرا ما ًىأ  

 

 

أ



 امللخص:

هدفت ههد اهدرفسد ددىهدلدعهدرعلد اهدوددعهدردفلسهدردد قهبةلاداهدر في دىهدذيرلددىهاد هدبلدي هدركدد دسد هدذيرلدىهل ردد ه 

التسددياهدرتفدد هدر يبددد هه دديرعدلد هلداعددفدمهدذفيتسدددىهة دديهمتدد ه يذت سدددىهرة اددي  قهدوددعهتل دددل هفل   دديهدرسدددتفلىه

 در في ىهدذيرلى.لدذحيت ىهدةي ي،هلالهي كنهدنهيعحكقهه دهالاهدنهط يقه

لةددددنهاهدددد هدقدددداداهدر في ددددىهدذيرلددددىهدر ددددلهبكعاددددتلهدرعلالدددد هةددددنهةسددددتلرلي هدذةاددددي هادددد هالامدسقهةددددنه دددد  ه

دذ دفاددددىهدذيرلددددىهرةاددددمل  هلمتدددديب هدذت سددددىهلب دددد ل هالا صددددياهلالادح دتددددي هلبكددددفي هدرف ددددي  هلالاس دددديمد هادددد ه

 درعك ي هة يهيكفاهةلةتةي ه د هدا هذسعلفةي ي.

 هدرتظددي  هدر ددلهدوددعهدمدسقهدذت سددىهبددتي هدر دد سهاليرادديه دد هد ةلددىهدبلددي هدركدد دسهذدديهرادديهةددنهلدجددفهةددنهدهدد

اددددديهفددددد دسد هايسهددددديهفددددد دسد هد دددددم دبلجلىهلةدددددنهده بدددددكبد هعادددددد هدودددددعهة دددددد هدذت سدددددىه ي دددددىهدركددددد دسد هدذيرلدددددىهالدع

حدددد اقهةسددددفعهدرتظلاددددىهدذيرلددددىهالا ددداا يسهلدرع تيددددعهلبتاحدددد هالاسمدددديالهدر ددددلهبع دددددبه دددديالفم دنهلالا ددددع  هتل دددديه ل  دددديهة

 دذعجسفها هتل ل هدركل ىهدرستفلىهرة ت سى.

لركددددمهبددددع كنهدذت سددددىهةددددنهدبلددددي هفدددد دسد هةيرلددددىه ددددفيفقها ددددينهددعكددددياهدت ددددعهدراددددفد ع،هال ددددفهرادددديهةددددنه

الادع دديمهدوددعهدذلةتةددي هدذعتدقددفقهادد هبك يدد هدذ دفددتهدذدديل هدر ددلهبع دددبه دديرملتمقهلدرففددىهلدرتبددتالهل ردد هةددنهدقددعه

 ةتغهغيي  ي.ههه 

در في دددددىهدذيرلدددددى،هدبلدددددي هدركددددد دسد ،هدبلدددددي هدركددددد دسد هدذيرلدددددى،هفددددد دسدهالا ددددداا يس،هفددددد دسههالكلمااااافتااملة:ف  ااااا :

 درع تيعهف دسهبتاح هالاسميال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

This study aimed to identify the role that financial control plays in making financial decisions, in 

order for the present time to be marked by change and intense competition, which prompted the 

institution to persevere in maximizing and maintaining its market value and this can only be 

achieved through financial control. 

Among the most important parts of financial control that require mitigating the responsibilities of 

files in the administration through financial control of records and books of the institution, 

correcting errors and deviations and providing advice and guidance in the report, which provides 

useful information to its users. 

We find among the most important jobs that the institution’s management must be cautious about 

it is the decision-making process because it has a great impact on the fate of the institution, 

especially financial decisions, as it is strategic decisions, the most important of which are 

investment, financing and profit distribution decisions that are characterized by pairing and mixing 

among them, resulting in the endeavor of the financial function embodied in maximizing the 

institution's market value. 

In order for the institution to be able to make sound financial decisions about selecting the best 

alternatives, it must rely on the information contained in the financial controller's report, which is 

characterized by quality, precision and clarity, in order to achieve its goal. 

Keywords: financial control, decision making, financial decision making, investment decisions, 

financing decision, dividend decision. 
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ؼهررررررالحقرررررررةحمن هذرررررررحتغيررررررررةحورررررررًحسرررررريمحميط ررررررراح  يررررررررملح ذيرررررررةح   يررررررررةح و  ررررررر   رحقررررررةحو ررررررر غحم    ررررررررح

ورررًح ارررذحمختررر لحوتتهرررلحميهرررام ملحيه   تؽررررح  ررر حبه  مررر حياق بررررحم  ي ررررحب حالاقت ررر  فرحتاعررراح هتمررر حالاست ررر  

،حمياق بررحم  ي رر احب يريح م ت ام يرحوش ظه ح وًحبينحم طهوو لحميك يرةح م تتهفرحميتر حخ ت اهر حم    ررحهتر 

 ميت حفتمحالا ت   ح هتم حوًحظافحإ م ةحم    رحب تتهلحو رتوي هم حالا رارمخ ة رح ميتكت ك ررح مي شر  ه رحورًح

 ارررذحو   يررررحووم ذررررحميت يررررملحمي ررر لتةحقرررةحم  ررر غح ميترررلقهمحوطهررر حب ختررر لحوتتهرررلحميهرررام ملحم تطههررررحب  عررراح

ميذر ص ينحملحم  ي رحالا ارمخ ة ر،ح ميت حخرمحص راس حورًحظرافحم فكرايًح  م    رح و تهذهه حغ صرحونم حميهام  

 كذحو حفتطهر حهم ر ح ليرسحص رهح اهررحهؽراحورىكيحميتفكيررحمن رتفاحيري م ةحم  ي ررحورًح ارذح طؽر مح را ةححم  ي ين

  .م    رح  طؽ محق  تم 

ياق بررحم  ي ررحقرةحخالر تح وًحغاللح  م  ى حيهيمحم وعوعحص  يىر حم عر ححصوصرهرحلر وهرحصرولحو ر س رحم

،ح حليرسحعطرتحخيمفرتح س  تمر حقرةحهؽر  حميت يررحميتر حخ  رذح  مةحيترتغذحقرةحا  ريحم ةر  لح م  ر  فًح،ميهام ملحم  ي رر

غيرح ههح برتحورًحميهرام ملحم  ي ررح ليرسحورًحغراللحوتعاقىر حقرةحووعرو ى ح تهرمح  ف ررحخالر تحميهرام ملحورًحقذرذحح

ميهع  ررر لحيت ه ررر ح سرررتمفحم    ررررح ررراح هرررهحخرررتمحمياق بررررحم  ي ررررح  ررر حوتتهرررلحصح،ميه ئررر لحم ةهفررررحب ىف ررريس 

 ب  يازمو لحم تطت ة.  

ح،وررًحمغعرر عحكررذحوامصررذحميتىف رريحقررةحم    رررحمارر حمياق برررحيعرر  نحمخترر لحميهررام ملحمي رر   ريهرريمح حبررتح

 خ  ذحمياق برحوطنىحالالامفح ميف  ح م اماطرحيكشلحتغع حح م ت يف لحقذذحصرت هم حورًح ارذحخف   مر ح  ح

وتطررت ةحص رراحتاعرراحترر نايملاح عررطاح اهرريةح ق ب رررحح،عطررتحصررت هم حةق ورررحم  رر حيرحميه هوه رررح  رر حوررًحم خك مرر 

 وةهررررررسحم    ررررررذرحح، رررررروواحغاليهرررررر  ق برررررررحوعرررررر  فرحفعرررررر نم حم امقررررررهحم رررررر اةحيهط ه رررررر لحم  ي رررررررح م    ررررررهحميط

 حح .ط ورحيه  ي رحعطتحالاهتم ححونم م ف ش رحمي  
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 ر الفرضيات:اختيا

 نحيهاق بررحم  ي ررح   حتطر لح سر  ح ور  احقرةحورًححر رحسريلحميفاعر رحتب  تذر  ححميتل تميفاع رحالا ا :حخمح

 ليررررسح  رررر ى  حوتترررريحميهررررام ح  رررر حمياق برررررحم  ي رررررحقررررةحكررررذحوامصررررذح  ه رررررحمخترررر لحميهررررام ححتم  ي رررررخالرررر تحميهررررام ملح

  غ صرحقةحميهام ملحم  ي رح قتحمخضححليسحقةحميف ذحمي  وا.

ةحميتر حختروا حميف ر ح م ت عطررح م اماطررحهرمياق بررحم  ي ررحتحب يي ذرحيهفاع رحمي  ه رحميتر حه راح  ر حمن:

تحقرررتحخرررمح  طرررتحورررًح سرررمحميو ررر لذح الا  ملحميتررر ح  ررر  تح  ررر حم  شررر فحالاغعررر حح الاه امتررر لح،ا ررريحم طهووررر ل  

  ط رذح  ر حم  شر فححيري م ةميتوصذحما حح رحسيمحالاتارمضحقةحميف ذحالا لحمع ترحما حمنم حخ  ذحم مةح ق ب رح

 ميطه  .حيي م ةم    رحته ح ط ذح   حخهتفمحميتوص  لح الاقارمص لحالاغع حح ميتال ذ لحقةح

ب يي ررذرحيهفاعرر رحمي  ي ررر:حميترر حه رراح  رر حمنحتخهرر  ياحم امقررهحم رر اةحخررت مح  ه رررحمخترر لحميهررام ملحم  ي رررح

وررررًحوطهوورررر لححورررر حخهتوررررهالاتارررررمضححرررر  قح نحمياق برررررحم  ي رررررحوررررًحغرررراللححسرررريم»مي رررر صذحقررررةحو   رررررحوهذىرررررح

 قةحميتهاياحي  سمحقةحميوصولحما حقام ملحو ي رحم ثرحت  ه رح مص برحح   ر

 النتائج املتوصل اليها:

 .منحمياق برحم  ي رح طتبرحم هوبحو  اةحيل ف ػح   حم  لحميط   -

منحمياق برحم  ي رحهمتفحما حميت ه حوًح ف حةحالا محح  ف حةحالاصة  حميه هوه رح الاهؽ ررحح -

 .  ارحوًحميكف حةحبلقص ىوًحمنحميتىف يحفتمحح ميتل ت ميتطه   ل،ح

 ميوقررررروفح  ررررر حم شررررركاللححورررررًح ؼررررر للحمياق بررررررحم  ي ررررررحم  شررررر فحالاغعررررر حح الاه امتررررر ل، -

 . ميطهذ لح ميط ذح   حوط ناتم 

 .سى كحم خذ طح  القرحقويرحبينحمياق برحم  ي رح   ه رحمخت لحميهام ملحم  ي ر -

 ررر اةح  ررر حوطهووررر لحك ت ررررحيال ت ررر  ح هتمررر حقرررةحمختررر لحخ ترررولحميتهررر  ياحميتررر حيطرررتس حم امقرررهحم -

 .ميهام ملحم  ي ر

  طت تحو   رحوهذىرحمي  صذحب  ت  همح   حميته  ياحميت حيطتس حم امقهحم  اة. -

وطهوورررررر لحلملحح ف ترررررر رحخهايرررررراححم امقررررررهحم رررررر اةحب    رررررررحوهذىرررررررحمي رررررر صذحب  ررررررت  همح  رررررر -

    رحقةحمخت لحميهام ملحم  ي ر.و تمق رحو  حفةطههحو ت ح ليس  ح طت تح ه هحم 

 التوصيات:

 .يه وؼفينحميه ل ينحب يط ه رحمياق ب رح ميتلس  ةعا  ةحمياتيحوًحم  توىحميطهم ح -

 ح .عا  ةحالا ت   ح   حغبرمححوتت ينحقةح عيحميىؽ  حمياق با -

وت يررررةحعرررا  ةحمنحخ  رررمحمياق بررررحم  ي ررررحب  ا هررررحعشرررةذحكررر قة،ح نحم    ررررح ط رررذحقرررةحؼرررذح ومورررذح -

  ب يت اةحفت تمحمنحختك لحويحسيلحميطوموذ.

 .عا  ةحالاست   حب يتوص  لح الاقارمص لحميت حخىت جحع ًحميتهاياحمينم ئا -

 .وًحوط نارحم ومقلحميت حختعههحقام ملحصطذرحي ت كىوموتتيلحميهام ملححخلس ذ -

 .لحميهام ملحم  ي ر    حخه  ياحم امقهحم  اةحقةحمخت حبلس  رعا  ةحخو  رحوتتيلحميهام ملح -
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    حم    رحمنح طت تح   حم طهوو لحم توماتةحقةحخه  ياحم امقهحم  اة. -

 افاق الدراسة: 

وررًحغرراللح  م رر ى حيررت  حمياق برررحم  ي رررحقررةحخالرر تحميهررام ملحم  ي رررح بطررتحم تتالصررى حيهىترر ل ،حهرراىحمهررهحو رميررراح

 صهرح خت  ذحقةحالا ا:عطضحميىه طحف كًحميتعاقحميتم ح خةونحم    حيذ وثح  

 م احميهام ملحم  ي رح   حالاستمفحالاقت   فرحيه    ر. -

 .   حمياق برحم  ي رحقةح شخ  حميوعط رحم  ي رحيهشا ر -

    حمياق برحم  ي رحقةحمخت لحقام ملحميت ويذ. -

 



املساجع:املصادز و  قائمت    
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 : الكتب

كضتت ي كليةقتتحلدق شتتب لألاستتذ الدكتتر ذبدلالتترلدكل ستتسلااتتبلد ستتتلدكالقتترنلاستتذ الدكشتت  ب لد تت  بل دك  تت   لد -1

دددلدكن ت :لل،دكطلعتحلألا  تال، ذت  لد  كقتحلدكع متحل د بد  تحلدكع متحلكةر كتحل دك ل  تحلااتال   قت   ل،د معحلد بصل

:لألا  تتتتال تتتت ديطلدكطلعتتتتحل،دددلدككذتتتتجل دكب تتتت يةلدكشبمقتتتتحل،14703/2014دلتتتتتلع تتتترد :لل،د كذتتتتجلدقيتتتت مثبلدق تتتتر  

 ،2014سبذمبرل

–م2014ل،  لعدد امتتل،عي ديستتقب لكةن تت ل دكذب  تت ل،عدددةلد  كقتتحلدكع متتحل ذتت  ،لدكش ضتت كحستتملمدمتترل -2

 ،ه1435

 ،ل1999،لدكرددلدقي معحلإلاسك رديح،لادازة الاعمال مدخل وظيفيدمقللدحمرل بفقة،ل -3

 ،ل2002،لدددلدقي معحلدقير رة،لإلاسك رديح،لالعمليت الادازيتاابلدك  ل  ن،ل -4

هظسيةةت الاةةساز اث ويبةةاليب حميةةت مارةةائت  داز وائةةل للي ةةس ال  عةةت  د تت د قتلالتترلدكبدحتترل  يتتجل د تت   ، -5

   1002ألاولى  عمان  

 ،ل2003دددلدقي معحلدقير رة،لإلاسك رديح،للابابياث التىظيم والادازة  د بللدف،الرلدكسالمل -6

 ،2008دكرددلدقي معحلعسك رديح،لبتكاز  اجخاذ الاساز بين العلم والا لدحمرلم   ،  -7

،لدددلدكقتت   دنلدكعةمقتتح،لدكطلعتتحلع  تتا،لامتت  ،لدازيةةت مةةدخل حمةةياجخةةاذ الاةةسازاث الا  متت عتل م يتت لد بستتبن، -8

 ،ل1998عدد ،ل

لللدكطلعتتتتتتحلألا  تتتتتتا،لدددل  تتتتتتبدلد ع فتتتتتحلكةن تتتتتت ل دكذب  تتتتت ،ادازة اجخةةةةةةاذ الاةةةةةساز  داز     ةقتتتتتللمدمتتتتتترلدكعتتتتتاد ن، -9

 ،ل2006ام  ،ل

م  تتتتال ايتتتترلكةن تتتت ،لدكطلعتتتتحلألا  تتتتا،لامتتتت  ،للألابةةةةاليب الكميةةةةت  ةةةةا اجخةةةةاذ الاةةةةساز ااتتتتبلاال  تتتتحل   تتتت   ،ل -10

 ،لل2006عدد ،ل

      الادازة وعمليةةةةةت اجخةةةةةاذ الاةةةةةساز  مسحةةةةةص وصيةةةةةد للي ةةةةةس  ال  عةةةةةت الاولةةةةةى  عمةةةةةان  دمتتتتت يلدكتتتتتر ملكعب ستتتتت  ، -22

 1006ألازدن  

 ،2010دددلدكش ر للكةن  ل دكذب   ،لام  ،لعدد ،للاجخاذ الاسازاث الادازيت ااال ةفلحي حيح،ل -12

دددلدق متتتت دلكةن تتتت ل دكذب  تتتت ،للهظسيةةةةت الاةةةةسازاث الادازيةةةةت ئمفةةةةا،يم و سائةةةة  حميةةةةت  ي ستتتت ل ملتتتت لد  ملتتتتبد،ل -13

 ،ل2000ام  ،لعدد ،

 ،ل2002،لدكرددلدقي معقح،لعسك رديح،لممل ،   ابابياث التمايل والادازة املاليتالرلدكغ  دلح  ي -14

   

 ،ل1997كةطل احل دكن  ،ل ير  ،للحدكغ لق بدلدكر مل ل  ح،لعدددةلد  كقح،لدددلدكنهضحل -15
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 ل،2011عسك رديح،لممل ،لل،مدمرلصالحلدق    نل د    ،لدس سق  لعدددةلد  كقح،لدكرددلدقي معقح -16

 ،ل2004،لدددلدكبدد لكةن  ل دكذب   ،لام  ،لعدد ،لد ذشرمححماةلمدمبدل لقرن،لعدددةلد  كقحل -17

،ل2013دددل ديتتتللكةن تتت ل دكذب  تتت ،لامتتت  ،لعدد ،لالادازة املاليةةةت ايثدو ةةةت   مدمتتترلااتتتبلد تتت د قتلدكعتتت م ن، -18

 ،ل2012-2011 د د سلح،ل خملصل رلقةلمد س ك،لد معحلمدمرل قض ،لبسك ة،ل

،لدددلد يستت ةلكةن تت ل دكذب  تت ،لابابةةياث  ةةا الادازة املاليةةتاتتر   ل   تتحلدك عقيتتكل ي ستتي لي ستتجلدق   تتح،ل -19

 ل،2007ام  ،لعدد ،

الرلدكعايالالرلدكك يت،لعدددةلد  كقحل دكذخطقسلد ت  ب،لمكذلتحلاتي لدك تمس،لعستك رديح،لمملت ،للمدمر -20

 ،ل1995

،لدددل ديتتتتتللكةن تتتتت ،لامتتتتت  ،ل2،ط1دكقتتتتت سل تتتتتملس قتتتتت كل يبستتتتتفلل  الاتتتتت ك،لدك ستتتتتقيرلد تتتتت  بل عدددةلد  كقتتتتتح ،ل  -21

 ،ل2011عدد ،ل

اوي ئالابةةةةاليب والادواث والابةةةةتخداماث الاججا،ةةةةاث ايثدو ةةةةت  ةةةةا التاليةةةةل املةةةةالا والائتمةةةةمدمتتتترلمطتتتت ،ل -22

 .ل277،لص2010،ل3،لدددل ديللكةن  ،لام  ،لعدد ،لطالعمليت 

 د ختتتتتت الدكشتتتتتت ددد ،لدكتتتتتترددللصتتتتتت قالدق  تتتتتت  نل دتتتتتتاليلد تتتتتت د قتلدكعلتتتتتتر،لعدددةلد  كقتتتتتتحلمتتتتتتر للدكشقمتتتتتتحلمدمتتتتتتر -23

 ،ل2006دقي معقح،لعسك رديح،ل

 ،ل2013 ر ثح،لدددل ديللكةن  ل دكذب   ،لام  ،لعدد ،لاابلد  د قتلدكع م ن،لعدددةلد  كقحلدقلمدمر -24

 دددلدقي معحلدقير رة،لع دديطح،لعسك رديح،للابابياث التمايل والادازة املاليت الرلدكغ  دلح  ي،ل -25

،لدددلدستتت محلكةن تتتت ل دكذب  تتت ،لدكطلعتتتتحلع  تتتتا،لهظسيةةةةاث الادازة ايثدو ةةةت ووظائف ةةةةا تتت خيل ةتتتتفلدكط د  تتتح،ل -26

 ام  ،ل

،لدددلدكثش فقتحلكةن ت ل دكذب  ت ،لدكطلعتحلع  تا،لهظم املعلاماث املااببيت واملىظمتحكمتلدحمرلدك د ن،ل -27

 ،ل1999ام  ،لعدد ،ل

،لدددلدكثش فحلكةن ت ل دكذب  ت ،لامت  ،لاجخاذ الاسازاث الادازيت بين الىظسيت والت  ي  بدفل  ع  لس كت،ل -28

 ،.ل2006

 خت  لمشرمتحلنتممللدكرد ةقتحلمت   ةد  ددعتحلدكرد ةقتحلااتال  ت ملدك ل  تحلل تث ير  ط   لمدمترلدمتي ،لمتر لل-29

مذطةلتتت  ل قتتتلل تتتر دةلم ستتتترلديتتت د يك،ل خملتتتصل تتترلقةلمد ستتت كل م دللتتتحلدك ستتتقير،،د معحلالتتترلدق مقتتترلد تتتمل

 .ل2017مسذغ  تللل  ديس،

 الكتب باللغت الفسوريت:

1- Pierre Conso, Farouk Hemici, Gestion financière de l’entreprise, 9eme édition, dunod, paris, 

 لللللللللللل1999
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 املرحساث:

،لمتتتتت   ةلم ستتتتتترل خملتتتتتصلم كقتتتتتحلدوز دزابةةةةةت اياةةةةةدوي املاليةةةةةت  ةةةةةا اجخةةةةةاذ الاةةةةةساز الابةةةةة  ماز  ح ملتتتتتحل لتتتتت دد،ل -

 ،ل2013مؤسسح،لد معحلل صرنلم ل حل دلةح،لدقيادي ،ل

،لمتتتت   ةلم ستتتتترل ةةةةا املتبرةةةةاث الصةةةةغي ة واملتابةةةة تاثةةةةس ال يكةةةةل املةةةةالا عاةةةةى الاةةةةسازاث املاليةةةةت كتتتاستلستتتتمقح،ل -

 ،ل2012 خملصلم كقحلمؤسسح،لد معحلل صرنلم ل حل دلةح،لدقيادي ،

،لدستتت كحلمشرمتتتحل  تتتابلمتتتملمذطةلتتت  ل قتتتللالاةةةاائم املاليةةةت ودوز،ةةةا  ةةةا اجخةةةاذ الاةةةسازاث املاليةةةت متتترنل تتتبح،لح -

 ، ر دةلد  سترلفبلدكعةبملد  كقح

،لمتتتت   ةلم ستتتتترلعاةةةةى الاةةةةسازاث املاليةةةةت  ةةةةا املتبرةةةةاث الصةةةةغي ة واملتابةةةة تاثةةةةس ال يكةةةةل املةةةةالا ستتتتمقح،للكتتتاست -

 ،ل2012 خملصلم كقحلمؤسسح،لد معحلل صرنلم ل حل دلةح،لدقيادي ،ل

دوز جةةةةدول التمايةةةةل  ةةةةا اجخةةةةاذ الاةةةةسازاث املاليةةةةت  ةةةةا املتبرةةةةت الاقتصةةةةادوت    ااتتتتالمتتتت يتل يبستتتت يلس ستتتتقح، -

 ،2016ددديحلددددد،لدقيادي ،لم   ةلم سترل خملصلم كقحلمؤسسح،لد معحلدحمرل

،لدستتت كحلمشرمتتتحل  تتتابلمتتتملمذطةلتتت  ل قتتتللالاةةةاائم املاليةةةت ودوز،ةةةا  ةةةا اجخةةةاذ الاةةةسازاث املاليةةةتح متتترنل تتتبح،ل -

-2011 تتر دةلم ستتترلفتتبلدكعةتتبملد  كقتتحل د د ستتلح،ل خملتتصل تترلقةلمد ستت ك،لد معتتحلمدمتترل قض ،بستتك ة،ل

 ،ل2012

،لم دستتتتذير،لمتتتت   ةلوجفعيةةةةل الاةةةةساز دزابةةةةت مجمةةةةع  ةةةةيدالدوز املساجعةةةةت الداخليةةةةت  ةةةةا دعةةةةم دحمتتتترل شتتتت  ،ل -

-2006د معتتتتحلامتتتت دل ةطتتتتب،لعستتتتبدط،لليةقتتتتحلدكعةتتتتبملعلذملتتتت د حل اةتتتتبملدك ستتتتقير،ل خملتتتتصلم كقتتتتحل مد ستتتتلح،

 ،ل2007

 ددلتتتحلد ذملتتت د،لد تتت لدكشتتت ددلد تتت  بلااتتتالد تتتردفلد ؤسستتتحلعلذملتتت د ح،لمتتت   ةلم ستتتترل خملتتتصلم كقتتتحل دلذملتتت دل -

 ،ل2013 لبسك ة،لدقيادي ،لد  ب،لد معحلمدمرل قض

متت   ةل ختت  لمشرمتتحلنتتممللد  ددعتتحلدكرد ةقتتحلااتتال  تت ملدك ل  تتحلدكرد ةقتتح ل تتث ير  طتت   لمدمتترلدمتتي ،لمتتر ل -

مذطةلتتت  ل قتتتلل تتتر دةلم ستتتترلديتتت د يك،ل خملتتتصل تتترلقةلمد ستتت كل م دللتتتحلدك ستتتقير،،د معحلالتتترلدق مقتتترلد تتتمل

 .ل2017مسذغ  تللل  ديس،

 املجالث:

الاحتتةةةةةاا العةةةةاس عاةةةةةى بيابةةةةت جاشتةةةةةع الازئةةةةاة  ةةةةةا املتبرةةةةاث الاقتصةةةةةادوت املرةةةةعسة  ةةةةةا اثةةةةس مدمتتتترل دلتتتتتب ،ل -

 ،ل2010،لم ةحلدكل ح ،لدكعردلدكث مم،لد معحلل صرنلم ل حل دلةح،لدقيادي ،لد  لال از ت

 

 


