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عا جطىزا ألاخيرة آلاوهت في بأطسه العالم عسف              الظُاطُت، اإلاجاالث كافت في مرهال و طَس

 خُث مً جدىىع أخرث التي اإلاإطظاث الخطىز  هرا مع للد و .الاكخطادًت وكرا الاحخماعُت الثلافُت،

 و اإلاىافظت خدة اشخداد مع و الاطخغاللي، وشاطها ضمً جمازطها التي العملُاث و والشكل الحجم

 ئدازة في اإلاال زأض ألصحاب الجُد الخدكم حعرز مً به حظبب ما و ؤلادازة عً اإلاال زأض ملكُت اهفطال

س ئلى الضسوزة ألحذ ، مإطظاتهم  ذلك في بما اإلاإطظت داخل اإلاطبلت السكابُت ألاهظمت مخخلف جطٍى

 .الداخلُت اإلاساحعت

 داخل السكابُت ألاهظمت حملت عليها جلىم التي ألاطاطُت السكائص أخد الداخلُت اإلاساحعت حعخبر              

 الاطخلاللُت و العلمُت الخبراث و العلمي بالخأهُل جمخعىن  أشخاص جىظُف على حعمل خُث اإلاإطظت،

س ئعداد و آزائهم طسح في الخامت  بهدف بها اإلاعىُت لألطساف مباشس بشكل ئًطالها و لحلها اإلاخخلفت الخلاٍز

 .اإلاإطظت في اإلاطبلت ؤلاحساءاث و ألاهظمت فاعلُت و دكت مدي مً الخأكد

 خاضت اإلاإطظت في اإلاظإولُاث أضعب مً السشُدة و اإلاىاطبت اللسازاث اجخاذ عملُت حعخبر          

 مىثىق  معلىماث جىفير ئلى ًدخاج اللسازاث هره مثل اجخاذ على ؤلاكبال فان لرلك و .منها ؤلاطتراجُجُت

 أصحاب ئلُه ٌظدىد الري ألاطاس ي اإلاطدز كىنها اإلاإطظت في الداخلُت اإلاساحعت خلُت دوز  ًأحي هىا و منها،

 الخلا طدظخعمل التي و ، اإلاإطظت مطالح بمخخلف الخاضت اإلاإكدة اإلاعلىماث على للحطىل  اللساز ضىع

 الدظاؤل  ًكىن  أن ازجأًىا اإلاىضىع، حىاهب حمُع لإلإلاام و ألاطاض هرا على و .اللساز اجخاذ عملُت في

 : كالخالي عىه ؤلاحابت على طىعمل الري الجىهسي 

اث مخخلف في اللسازاث اجخاذ عملُت في الداخلُت اإلاساحعت مظاهمت مدي ما      ت اإلاظخٍى  داخل ؤلاداٍز

 ؟ اإلاإطظت

د و  : الخالُت الفسعُت الدظاؤالث اعخمدها الخفطُل مً للمٍص

 ؟ اإلاإطظت في أهمُتها و دوزها هى ما و ؟ الداخلُت اإلاساحعت هي ما -

 ؟ مماثلت خازحُت حهاث ئلى اللجىء دون  خدها و الداخلُت اإلاساحعت على الاعخماد ًمكً هل -

ت الاكخطادًت اإلاإطظت حعخمد هل -  ؟ كسازاتها اجخاذ في الداخلُت اإلاساحعت على الجصائٍس

ت الاكخطادًت اإلاإطظت في الداخلُت اإلاساحعت جطبم هل -  ؟ عليها اإلاخفم الىظم و للمعاًير طبلا الجصائٍس

 : الخالُت الفسضُاث هضع عنها الىاحمت الفسعُت الدظاؤالث و السئِظُت ؤلاشكالُت إلاعالجت و

 .السشُدة اللسازاث اجخاذ في كبير بشكل الداخلُت اإلاساحعت حظاهم -

 هدافألا  جدلُم في كبيرة بدزحت ٌظاهم أن شأهه مً ملىماتها بجمُع الداخلُت اإلاساحعت اعخماد ئن -

د كما منها اإلاسحىة  .الداخلُت اإلاساحعت فاعلُت مً الخازحُت الخبراث جىحيهاث جٍص
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ت الاكخطادًت اإلاإطظت حعخمد -  كسازاتها؛ اجخاذ في الداخلُت اإلاساحعت على الجصائٍس

 والىظم للمعاًير وفلا جطبُلها دون  جدىل  كثيرة ضعىباث و معىكاث ئلى جخعسض الداخلُت اإلاساحعت -

 .عليها اإلاخفم

 ألاطس و اإلافاهُم حمُع إلبساش مالئم كىهه الىضفي اإلاىهج جطبُم ئلى عمدها فلد للبدث كمىهج              

ت  اإلاىهج طيظخعمل كما . أخسي  حهت مً اللساز اجخر بعملُت و حهت مً الداخلُت باإلاساحعت اإلاسجبطت الىظٍس

 هخائج جدلُل و جفظير في كرا و اللساز اجخاذ عملُت على الداخلُت اإلاساحعت جأثير كُفُت ئظهاز في لخدلُلي

 .اإلاُداهُت الدزاطت

 الىظسي  ؤلاطاز عً بالحدًث ألاول  الفطل في فبدئىا ،فطلُين ئلى بدثىا مىضىع كظمىا              

 و اإلاساحعت خىل  عامت مفاهُم عسضىا خُث الداخلُت اإلاساحعت ماهُت مً بداًت الداخلُت للمساحعت

  مهمتها، و الخىظُم في كمىكعها الداخلُت اإلاساحعت جدكم التي الضىابط عً جكلمىا ثم الداخلُت، اإلاساحعت

 .الداخلُت اإلاساحعت جطبُلاث و عالكاث عً بالحدًث

 ئلى فخطسكىا اللساز اجخاذ عملُت في الداخلُت اإلاساحعت مظاهمت خىل  ًخمسكص الري و الثاوي الفطل في أما

  اللساز اجخاذ في الداخلُت اإلاساحعت أثس وضحىا ثم اجخاذه، أطالُب و اللساز خىل  عامت مفاهُم عسض

 .اللساز اجخاذ عملُت في الداخلُت اإلاساحعت جىاحهها التي الطعىباث و بالعىائم اهتهُىا

 شكل في الاكتراخاث بعض جلدًم و ئليها، اإلاخىضل الىخائج أهم بابساش اإلاركسة خخمىا كد و              

 خظب ألابجدي الترجِب خظب زجبىاها خُث اعخمادها جم التي اإلاساحع اطخعساض عملُت لخليها جىضُاث،

 هىامش في اإلاساحع هره ئلى ؤلاشازة عىد الاكخضاب مىهجُت اعخمدها بِىما بها، ضدزث التي اللغت

 للائمت ألاخسي  الخفاضُل جازكين اللائمت ضمً مإلفه زكم مع اإلاإلف اطم بركس اكخفُىا أًً الطفداث

 . اإلاركسة نهاًت في اإلاعسوضت اإلاساحع
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 جمهيذ :    

ذ               ت حًيراث الداخلُت اإلاساحهت نَس  هره ؤطهمذ ولٓد الُىم، ياًت بلى ممازطتها بداًت مىر حرٍز

س في ٖبير بشٙل الخًيراث  والهُئاث واإلااطظاث اإلاهىُين مً الهدًد اهخمام مدل ٗاهذ خُث اإلاهىت، هره جؿٍى

ٗان والباخثين، الحٙىمُت  حىاهبها، حمُو في ٖبيرة وشٙلُت هىنُت هٓلت اإلاساحهت بنؿاء في ال٘بير الُػل لهم و

 الاْخطادي، الىاْو في ٖبري  ؤهمُت الداخلُت إلاساحهت وؤضبدذ

 مً  ملحت خاحاث هىإ َٙاهذ خازحها، ومً اإلااطظت داخل مً متزاًدة خاحاث مً لها قهس إلاا وهرا      

ابي حى جبني بلى اإلااطظت داخل ُاءة، بُانلُت وشاؾها حظُير ًد٘م ْز  نالْت له مً لٙل خاحت هىإ ٗاهذ ٖما ٖو

د بلى باإلااطظت  .مهها الخهامالث مخخلِ بحساء نىد الشُاَُت مً مٍص

 التي بالشسوؽ جخهلٔ ٗاهذ طىاءا حىاهبها بٙاَت اإلاهىت هره وشاؽ طير خظً لخد٘م مهاًير ندة وغهذ ولٓد

سها ًجب   وشاؾه مصاولت ُُُٖت ؤو الداخلي اإلاساحو في جَى
ا
ٓت بلى وضىل س بنداد بها ًخم التي الؿٍس  النهاجي الخٍٓس

 .اإلاساحهت لهملُت
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 الذاخليت املزاحعت ماهيت املبحث ألاول: 

ابُت ألاهكمت ؤهم ؤخد الداخلُت اإلاساحهت حهخبر          ؤلادازة ْسازاث دنم في دوز  مً جلهبه إلاا اإلااطظت، داخل الْس

  .نليها اإلالٓاة اإلاظاولُت مً والخخُُِ

 هىم بىحىد وذلٚ اإلااطظت، داخل ًددر ما ٗل بىاطؿتها جساْب ؤلادازة بُد ؤداة الداخلُت اإلاساحهت حهد ٖما      

 ؤٖمل نلى مهمخه ؤداء في آلاخس مً ؾٍس ٗل ٌظخُُد بذ الخازحُت، واإلاساحهت اإلاساحهت الداخلُت بين الخٙامل مً

 .وحه

 املزاحعت حىل  املطلب ألاول : أساسياث

و الخؿىز  هدُجت اإلاساحهت وقُُت قهسث       ادة بلى ؤدي مما الاْخطادًت اإلااطظت مع الري الظَس  بلى الحاحت ٍش

ابُت ؤهكمت  .اإلااطظت ؤوشؿت إلاخخلِ الجُد الظير جدنُم نلى حهمل مد٘مت وخازحُت داخلُت ْز

 املزاحعت مفهىم الفزع ألاول: 

ُاث حهددث         ُ٘ت اإلاداطبت حمهُت لجان ؤخد حهٍسِ ولهل   باإلاساحهت، اإلاخهلٓت الخهٍس  ألاٖثر وهى ألامٍس

 ؤدلت وجٓدًم لجمو مىكمت نملُت A.A.A * نً نبازة هي اإلاساحهت'' :الخالي الىدى نلى اإلاساحهت حهٍس خُث اهدشاز،

اث خاضت بخإُٖداث جخهلٔ -مىغىعي بشٙل- بزباث ير بهدٍ اْخطادًت، وؤخدار بخطَس  وحىد نلى جإُٖد جَى

ها ٖما.  1اإلاهىُين اإلاظخخدمين بلى الىخاثج جلٚ وجبلٌُ اإلآسزة واإلاهاًير الخإُٖداث جلٚ بين جؿابٔ دزحت  حهَس

 '' :ًلي ٖما اإلاهىُت والجمهُاث اإلاهاهد

 بالحُاد ًخطِ ماهل شخظ جٙلُِ بىاطؿت جخم لها، مخؿـ ومىهجُت مىكمت نملُت هي اإلاساحهت      

ٛ  الالشمت الاخخبازاث بةهجاش الُٓام وجخػمً والاطخٓاللُت،  ببداء مً اإلاساحو جمً٘ التي لإلزباث ؤدلت نلى للحطى

 2اإلادْٓت اإلاالُت الٓىاثم في زؤًه

ُين هالخل     ا ْد الظابٓين الخهٍس  الجاهب بهماٛ مو للمساحهت واإلاداطبي اإلاالي للجاهب ؤطاس ي بشٙل جؿْس

 .اإلاساحهت بمهىت اإلاخهلٔ ؤلادازي 

 املزاحعت وأهذاف أهميتالفزع الثاوي: 

 .لخدُٓٓها اإلاساحهت حظعى التي ألاهداٍ ْدز نلى اإلااطظت غمً اإلاساحهت جلهبها التي ألاهمُت ْدز نلى     

 :املزاحعت أهميت .أ

مً٘ باإلااطظت اإلادُؿت والخازحُت الداخلُت ألاؾساٍ مخخلِ خاحاث جلبُت في هاما دوزا اإلاساحهت جلهب  ٍو

 3ًلي: ما خالٛ مً ؤهمُتها ججظُد

                                                           

* A.A.A : American Accounting Association. 
ت بين اإلاساحهت لؿُي، ؤخمد الظُد ؤمين.د  1 ت، الجامهُت الداز الخؿبُٔ، و الىكٍس  18. ص،2006 الٓاهسة، حامهت ؤلاط٘ىدٍز
ٔ ألالىس ي، هشام خاشم.د   2 ٛ  الجصء الخدُْٔ، و اإلاساحهت نلم بلى الؿٍس ا، اإلاساحهت :ألاو  36 ص 2003 ؾسابلع، اإلاُخىخت، الجامهت .هكٍس
 .32 -34 ص ص ،اإلاسحو هُظه ،ألالىس ي هشام خاشم ، 3
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 اإلااطظت، في اطدثمازاتهم طالمت نلى الاؾمئىان مً اإلاظاهمين ؤو اإلاالٕ جمً٘ -

ابت الخخؿُـ أليساع مساحهتها جمذ التي اإلاداطبُت البُاهاث مً الاطخُادة مً اإلااطظت جمً٘ -  ومخابهت والْس

 .اإلااطظت ؤنماٛ

 باإلااطظت، مخهلٓت مهلىماث مً الحٙىمُت الجهاث اخخُاحاث جلبُت -

دزتها اإلااطظت، ؤنماٛ طير خظً مً الخدٓٔ مً والهمالُت اإلاهىُت والجمهُاث الىٓاباث حظاند -  جدُٓٔ نلى ْو

 .اإلاظخمسة والهمالت الخىقُِ

ادة - ٛ  بمٙاهُت ٍش  جخمخو للماطظت اإلاالُت الٓىاثم ٗىن  ؤلاْساع، وماطظاث اإلاطاٍز مً الٓسوع نلى الحطى

 .اإلاطداُْت مً نالُت بدزحت

س - ٗاث بليها بداحت هم ألؾساٍ اإلادْٓت اإلاالُت الٓىاثم جَى  الخظاثس،الباجهين حهىٍؼ خالت في الخإمين ٖشس

ً ٗاء للماطظت، واإلاشتًر  .حدًد شٍسٚ اهػمام خالت في الشس

 :املزاحعت أهذاف .ب

 اإلاداطبُت البُاهاث  وصحت دْت مً بالخإُٖد الحظاباث مساحو ُْام في الظابٔ في اإلاساحهت نملُت ؤهداٍ جخمثل

خه الري الخؿىز  وهدُجت والسجالث، الدَاجس في اإلاثبخت  ألاخسي  هي اإلاساحهت ؤهداٍ جؿىزث َٓد اإلااطظت نَس

 1ًلي: ما لدشمل

 الخخماًت اإلاالُت الٓىاثم في الىازدة الهىاضس حمُو ؤن مً ًخدٓٔ ؤن اإلاساحو نلى ًجب :والخدٓٔ الىحىد -

 اإلاداطبُت، الىكام نً الىاججت اإلاهلىماث غمً مىحىدة

ٛ  نىاضس حمُو ؤن مً هىا اإلاساحو ًخإٖد :واإلادًىهُت اإلالُ٘ت -  الخطىم نىاضس وحمُو للماطظت مالٚ هم ألاضى

 نليها، دًً هي

را بالدَاجس اإلاثبخت اإلاالُت للبُاهاث باليظبت وذلٚ :الشمىلُت -  اإلااطظت، في اإلاخخلُت وألاْظام ألاوشؿت ٖو

ٓا اإلاداطبُت ألاخدار جُُٓم بلى هىا اإلاساحو يهدٍ :والخخطُظ الخُُٓم - ّ  َو ٛ  اإلاداطبُت للؿس  بها، اإلاهمى

را اإلاداطبي الىكام مخسحاث مطداُْت مً الخإٖد نلى اإلاساحو ٌهمل :الهسع- بهت الخؿىاث صحت ٖو  التي اإلاخ 

 اإلاخسحاث، هره نسع حظبٔ

 :الخالُت الهىاضس خالٛ مً وذلٚ :َني زؤي ببداء -

ّ  ؤلاحساءاث جُُٓم  اإلاؿبٓت، والؿس

 .ٖٙل والىكام اإلااطظت داخل ألاداء جُُٓم

                                                           
 و الاْخطادًت الهلىم ٗلُت دٖخىزاه، ؤؾسوخت الخجازب الدولُت، غىء نلى الجصاثس في اإلاالُت للمساحهت مخٙامل بؾاز هدى ضدًٓي، مظهىد.د  1

 23 -25 ص ص ، 3002-3002 الجصاثس، حامهت الاْخطادًت، الهلىم ْظم الدظُير، نلىم
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 .والخؿـ ألاهداٍ جُُٓم

  .الخىكُمي الهُٙل جُُٓم

ابُت ألاهكمت جُُٓم  .الْس

 املزاحعت أهىاع الفزع الثالث: 

هاث وجىىم بها اإلاٙلُت الجهاث بخهدد اإلاساحهت ؤهىام جخهدد  الطىانُت ألاوشؿت جىكم التي الدشَس

ت  :1ًلي ٖما ؤهىام بلى اإلاساحهت ْظمىا ولٓد الاْخطادًت للماطظاث والخدماجُت والخجاٍز

 :باملزاحعت جلىم التي الجهت حيث مً .أ

 :بلى الداخلُت اإلاساحهت جىٓظم

ابُت ؤحهصة - اث نادة الداخلُت اإلاساحهت جسجبـ :نلُا ْز  الاطخٓاللُت مىدها لًسع الدولت في الهلُا باإلاظخٍى

ابت لخدُٓٔ اإلاؿلىبت  .الهام الٓؿام ميشأث نلى الْس

ٓدمىن  خىاص الداخلُت اإلاساحهت ْظم ًمخلٚ :الخاضت اإلاٙاجب -  نليها ًخُٔ بإطهاز اإلاساحهت خدماث ٍو

ان  .الؿَس

 ألاهكمت وجُٓم َدظ بلى تهدٍ الهلُا، لإلدازة جابهت مظخٓلت خلُت نً نبازة :الداخلُت اإلاساحهت ؤْظام -

ابُت  .اإلااطظت في واإلاداطبُت الْس

 :إلالشاميت درحت حيث مً .ب

 :بلى الداخلُت اإلاساحهت جىٓظم

ت الداخلُت اإلاساحهت جٙىن  :بلصامُت مساحهت - هاث هطىص بمىحب بحباٍز  .الىاَرة والٓىاهين الدشَس

ت مساحهت -  .بحسائها بػسوزة بلصام ؤي هىإ ًٙىن  ؤن دون  اإلااطظت بدازة بزادة بمدؼ جخم :اخخُاٍز

 :املزاحعت هطاق حيث مً .ج

 :بلى هىا الداخلُت اإلاساحهت جخُسم

 .ًادًه الري للهمل مددد يير بؾاز اإلاساحو بةنؿاء حظمذ :الٙاملت اإلاساحهت -

 .اإلاساحهت مجاٛ ؤو هؿاّ نلى الُٓىد بهؼ وغو جخػمً :الجصثُت اإلاساحهت -

 :الفحص مذي حيث مً .د

 :بلى اإلاساحهت جٓظُم ًمً٘

 .وجُطُلي شامل بشٙل والدَاجس الُٓىد حمُو بمساحهت اإلاساحو ًٓىم هىا :الشاملت اإلاساحهت -

                                                           
 اإلاؿبىناث دًىان الخؿبُُٓت، اإلامازطت .و الىكسي  ؤلاؾاز :الحظاباث جدُْٔ و اإلاساحهت ضدًٓي، مظهىد.د ؾىاهس، التهامي مدمد.د  1

 .19 ص ،2006 الجامهُت،
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ت اإلاساحهت -  وخداث اإلااطظت مً وخدة ٗل مً نُىت اإلاساحو ًخخاز بدُث اطخهمال، ألاٖثر حهخبر :الاخخُاٍز

 .اإلااطظت وخداث حمُو نلى الىخاثج ٌهمم زم نليها، اخخبازاث إلحساء

 :املزاحعت جىفيذ في الشزوع جاريخ حيث مً .ٌ

 :بلى اإلاساحهت جٓظُم ًمً٘

 .الدوزة نهاًت وختى اإلاالُت الظىت مداز نلى جٙىن  :اإلاظخمسة اإلاساحهت -

 .اإلاالُت الٓىاثم بنداد بهد ؤي اإلاالُت الظىت نهاًت في جٙىن  :النهاثُت اإلاساحهت -

 :الذاخليت املزاحعت وجطىر  مفهىم املطلب الثاوي : 

ابُت وقُُت الداخلُت إلاساحهت حهخبر      ابُت الىقُُت مً وجيبو اإلاخخلُت اإلااطظاث في جمازض ْز إلدازة  الْس

 للحد تهدٍ وطُلت لٙىنها الداخلُت للمساحهت الحاحت قهسث ولٓد .بخؿىزها وجخؿىز  بإهداَها، وجخإزس اإلااطظت

 .اإلااطظت داخل الخداًل ؤو الًش ألاخؿاء، مً

 الذاخليت املزاحعت مفهىمالفزع ألاول: 

ٛ  الخهاٍزِ حهددث       ٛ  ؤحل ومً ؤخسي  بلى هُئت ومً ؤخسي  بلى مسخلت مً الداخلُت اإلاساحهت خى  بلى الىضى

ُاث هٓترح شامل حهٍسِ  :الخالُت الخهٍس

ُاث ؤواثل مً ٙي الداخلُين اإلاساحهين مههد نً الطادز الخهٍسِ ٌهد ’’I.I.A‘‘ * الخهٍس  :ؤن َُه حاء خُث ألامٍس

 واإلاالُت، اإلاداطبُت الهملُاث إلاساْبت ألانماٛ مىكمت في ًىحد مظخٓل جُُٓمي وشاؽ هي الداخلُت اإلاساحهت''

اثُت خدماث جٓدًم ؤحل مً ألاخسي، والهملُاث  اإلاىىؾت باإلاظاولُاث للُٓام الخىكُم داخل لإلدازة، ونالحُت ْو

ير ؾٍسٔ نً وذلٚ الُ٘اءة، مً نالُت بدزحت بها  التي واإلاهلىماث واإلاشىزة والخىضُاث والخُُٓم الخدلُل جَى

 1''مساحهتها جم التي باألوشؿت جخهلٔ

ها نلى حهٍس ٖما          مظاندة بلى الداخلُت اإلاساحهت وتهدٍ الخىكُم داخل جيشإ مظخٓلت جُُٓمُت وقُُت'' :ؤن 

ٔ نً وذلٚ الُ٘اءة مً نالُت بدزحت بها اإلاىىؾت باإلاظاولُاث للُٓام الخىكُم داخل ألاَساد ير ؾٍس  الخدلُل، جَى

 للمساحهت الُسوس ي اإلاههد ؤما 2مساحهتها جخم التي باألوشؿت جخهلٔ التي واإلاهلىماث اإلاشىزة الخىضُاث، الخُُٓم،

ابت ها َٓد*T.F.A.C.I الداخلُت والْس  الٙاَُت الػماهاث اإلاىكمت بنؿاء بلى يهدٍ مظخٓل وشاؽ'' :ؤنها نلى نَس

                                                           

* I.I.A : Institut of Internal Auditors. 
 .*/* ص ال٘تروهُت، مدوهت الداخلُت، اإلاساحهت الٓسا، مدمد ضالح  1

www.sqarra.wordpress/inaudit/ 
ابت في .الحدًثت الاججاهاث مطؿُى، مساد مدمىد.د مدمد، ٗامل طمير.د الظىاَسي، زشّ َخحي.د  2  الجامهت داز الداخلُت، اإلاساحهت و الْس

ت، لليشس، الجدًدة  55-56 ص ص ،2002 ؤلاط٘ىدٍز

* I.F.A.C.I : Institut Français de l’audit et du control interne. 
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 ٛ  ُْمت خلٔ في حظاهم التي الالشمت بالخدطِىاث الُٓام ؤحل مً هطاثذ وبنؿاء الهملُاث في الخد٘م دزحت خى

 .1مػاَت

 وهخبر بذ لها، شامال حهٍسِ وظخخلظ ؤن ًم٘ىىا الداخلُت للمساحهت اإلاخخلُت الخهاٍزِ هره خالٛ مً         

 للماطظت، جابهين ؤشخاص مجمىنت ؤو شخظ بها ًٓىم اإلااطظت، داخل مظخٓلت وقُُت الداخلُت اإلاساحهت

ت جطٍس جدذ اإلاىغىنت للىطاثل الدوزي الُدظ بهملُت الُٓام في الىقُُت هره وشاؾاث جخمثل خُث  مدًٍس

ٛ  ؤلاحساءاث ٗاهذ بذا َُما والخدُٓٔ اإلااطظت، طير مساْبت ؤحل مً وهرا اإلااطظت،  جخػمً بها اإلاهمى

ٓا حظير اإلااطظت داخل ألاوشؿت حمُو وؤن ضادْت واإلاهلىماث شسنُت الهملُاث وؤن الٙاَُت الػماهاث  َو

 .اإلاىغىنت للىكم

 الذاخليت للمزاحعت التاريخي التطىر الفزع الثاوي: 

خت مً ؤٖثر بلى ٌهىد الداخلُت اإلاساحهت قهىز  ؤن اإلاازخىن  ًسي   نلى دلُل بجىد ٌهخٓد خُث مػذ، طىت آلٍ ط 

ذ ذلٚ في حظخخدم ٗاهذ والخدٓٔ، لدسجُل زطمُت ؤهكمت هىإ ؤن ّ  مىكمت في الْى  الاهخمام وبدؤ ألادوى، الشس

 الىمى ومو للًش ٖثيرة خالث قهىز  هدُجت اإلاُالدي نشس الثامً الٓسن  في ؤوزوبا في ًصداد الداخلُت باإلاساحهت

 الٓسن  مً في ألازبهُيُاث اإلاخددة الىلًاث في اإلااطظاث وبَالض الُشل خالث وشٍادة ألانماٛ ؤوشؿت التزاًد

 مً جم٘نها التي مٓىماتها لها جٙىن  ٖمهىت الداخلُت باإلاساحهت الانتراٍ غسوزة هدى الاججاه بدؤ بلى ؤدي الظابٔ،

ُ٘ت اإلاخددة الىلًاث في الداخلُين اإلاساحهين مههد بوشاء جم خُث منها، اإلاسحىة ألاهداٍ جدُٓٔ  ،نام في ألامٍس

س بًسع وذلٚ  لهبذ الداخلُت اإلاساحهت2 1941 ؤن بلى ؤلاشازة وججدز بها، ٌهتٍر ٖمهىت الداخلُت اإلاساحهت جؿٍى

 ؤي- دوزها جؿىز  الصمً مسوز ومو اإلاالُت، والهملُاث ألاوشؿت مساْبت نلى ًٓخطس مددودا دوزا ألاولى مساخلها في

 َانلُت جُُٓم اإلاداطبُت، السجالث اٖخماٛ دْت مً الخدٓٔ الهاملين، ُٖاءة جُُٓم لِشمل -الداخلُت اإلاساحهت

ابُت ألاطالُب  .وييرها الْس

خي الخؿىز  خالٛ مً هالخل        في  ٖبيرا دوزا ًاهلها لخلهب ما لها ؤضبذ ألاخيرة هره ؤن الداخلُت للمساحهت الخاٍز

 .وشمىل دْت ؤٖثر ؤضبدذ التي مخسحاتها بىاطؿت وذلٚ الٓساز اجخاذ نملُت

 الذاخليت املزاحعت وأهذاف أهميتاملطلب الثالث: 

ابُت ٖإداة بليها الحاحت جصاًد مو الداخلُت اإلاساحهت ؤهمُت جصاًدث  مخخلِ ؤداء نلى اإلاظاولين حظاند ْز

 .اإلاخخلُت اإلاطالح ذوي  اخخُاحاث مً ممً٘ ْدز ؤٖبر بشبام لخدٓٔ جؿىزث ؤهداَها ؤن ٖما وقاثُهم،

 

 

                                                           
1  Institut français des auditeurs et contrôleurs internes, audit internequalité www.ifaci.fr__p4 
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 الذاخليت املزاحعت أهميت  الفزع ألاول:

اث بإنلى ازجبؿذ خُث اإلااطظت في بازشة مٙاهت الداخلُت اإلاساحهت لىقُُت ؤضبذ لٓد             الخىكُم، مظخٍى

ابت نلى جٓخطس حهد َلم دظ إلاساحهت جُُٓمي وشاؽ جمثل ؤضبدذ بل َدظب، الْس  الهملُاث مخخلِ َو

ابُت الىقُُت جدنُم في جادًه الري بالدوز  اإلاساحهت ؤهمُت وجددد واليشاؾاث  وجخطح اإلااطظت، إلدازة الْس

ابي ألاداء جدظين بػسوزة جىادي والتي ألاخيرة، الهشس الظىىاث خالٛ اإلاتزاًدة الاججاهاث مً خاضت بطىزة  الْس

مً٘ للماطظت ادة مثل نىامل لهدة هره الاججاهاث قهىز  هسحو ؤن ٍو  خُث وبَالطها، اإلااطظاث َشل خالث ٍش

ٛ  التي والبدىر الدزاطاث خلطذ  اإلاشٙلت هره وزاء السثِس ي الظبب ؤن اإلااطظاث هره انهُاز ؤطباب جدىاو

ابي ألاداء غهِ في ً٘مً  حىدة اهخُاع ؤو ؤلادازة مجلع اطخٓاللُت في ْطىز  وحىد هدُجت اإلااطظت داخل الْس

 . 1الداخلُت اإلاساحهت وقُُت يُاب ؤو اإلاساحهت لجان ؤداء

صث التي اإلااطظاث ملُ٘ت ؤوشؿت في ٖبيرة حًيراث ألاخيرة الظىىاث شهدث ؤخسي  هاخُت مً         ندد ًد في جٖس

ت اإلاىاضُاث في الخًُير بػسوزة هادوا الرًً اإلاظدثمٍسً مً ْلُل ابُت وألاطالُب وؤلاحساءاث ؤلاداٍز  بما الْس

س ولٓد حاء إلاطالحهم، الحماًت ًدٓٔ دواي لجىت جٍٓس  زيباث ؤي- زيباتهم جلبُت م 1987 طىت ؤضدز الري جٍس

س هظ خُث -اإلاظدثمٍسً انلت، مظخٓلت مساحهت لجان وحىد غسوزة نلى الخٍٓس  اإلاساحهت للجان دُْٔ وبشساٍ َو

 .2 الداخلُين واإلاساحهين الخازجي اإلاساحو مً ٗل اطخٓاللُت مً للخإٖد

د بةضداز السطمُت ويير السطمُت الهُئاث جٓىم الحين ذلٚ مىر                  س مً اإلاٍص  التي والخىضُاث الخٓاٍز

 ؤي- بليها الحاحت جبرش التي الىاضحت ألامثلت مً ولهل اإلااطظت، غمً داخلُت مساحهت خلُت وحىد ؤهمُت هكهس

م هي -الداخلُت للمساحهت ير خالٛ مً للماطظت الهلُا ؤلادازة مظخىي  نلى اإلاخخرة الٓسازاث وجسشُد جٍٓى  جَى

 .نليها جسج٘ص التي اإلاهلىماث لىىنُت الٓسازاث خظاطُت قل في خاضت الثٓت، نالُت دزحت نلى مهلىماث

 الذاخليت املزاحعت أهذافالفزع  الثاوي: 

ىا ما خالٛ مً بدُث  منها، اإلاسحىة ألاهداٍ ؤهم جددًد ًم٘ىىا الداخلُت للمساحهت ؤهمُت مً بلُه جؿْس

 مظاولُاتهم جإدًت نلى اإلااطظت بدازة ؤنػاء حمُو مظاندة هى الداخلُت للمساحهت السثِس ي الهدٍ وهخبر

ٓت س للبُاهاث، مىغىنُت بخدالُل بتزوٍدهم وذلٚ َهالت بؿٍس  نام بىحه اإلاشسوم وشاؽ نً صحُدت وبخٓاٍز

مً٘  :3ٗالخالي ؤْظام زالزت بلى اإلاساحهت ؤهداٍ جٓظُم ٍو

ٛ  ومساْبت اإلاداطبُت السجالث َدظ بلى الحالت هره في الداخلي اإلاساحو يهدٍ :الفحص .أ  مً والخدٓٔ ألاضى

س  .اإلاالُت الخٓاٍز

                                                           
 الظلٕى ْىاند و الداخلُت اإلاساحهت مهاًير مشسوم الٓاهىهُين، للمداطبين الظهىدًت الهُئت 1

www.socpa.org.sa، ،اع، الىؾىُت، َهد اإلالٚ م٘خبت اإلانهي  46 ص ،2004 حاهُي الٍس
 145 صالظابٔ، اإلاسحو آخسون، و الظىاَسي  زشّ َخحي  2
ابت هىز، ؤخمد.د الصحً، الُخاح نبد.د 3 ت، شباب ماطظت الحظاباث، مساحهت و الْس  32-30ص ص،1989 الجامهت، ؤلاط٘ىدٍز
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 جُُٓم زم َُه، والػهِ الٓىة هٓاؽ وبقهاز اإلااطظت داخل اإلاىغىم الىٓام نلى الح٘م ًخم :التلييم .ب

ت الدشًُلُت، الىىاحي مً ٖٙل اإلااطظت  .اإلاىاطبت الخهدًالث واْتراح واإلاداطبُت، ؤلاداٍز

دظ والظااٛ اإلاالخكت خالٛ مً الخىُُر مساْبت جخم :التىفيذ مزاكبت .ج  ْد الهمل ؤن مً والخإٖد السجالث َو

ت مً ألاهداٍ هره بلى وبالىكس له مسطىم هى ٖما جم  :1هما ْظمين بلى جٓظُمها وظخؿُو َةهىا ؤخسي  شاٍو

 :مً لٙل مظبٓا اإلاىغىنت واإلاهاًير الُهلي ألاداء بين واإلاؿابٓت الُدظ بإنماٛ الُٓام ًخم :الحماًت أهذاف .د

ٛ  اإلااطظت، سجالث الداخلي، الػبـ هكم اإلاداطبُت، ؤلاحساءاث اإلااطظت، طُاطاث  وؤوشؿت اإلااطظت ؤضى

 .الدشًُل

س البىاء ؤهداٍ جكهس :والتطىيز البىاء أهذاف .ٌ ابُت الىقُُت خالٛ مً والخؿٍى  التي وؤلازشادًت الهالحُت الْس

 وجٓدًم واإلاؿابٓت الُدظ هخاثج لخصحُذ الالشمت الخؿىاث اْتراح ًخم بذ اإلااطظت، في الداخلي اإلاساحو ًلهبها

هالت طلُمت ْسازاث اجخاذ ؤحل مً لإلدازة الىصح  .َو

 :الذاخليت املزاحعت معاًيراملطلب الزابع : 

س جبرٛ الجهىد جصاٛ ل  زطمُت حهاث مً اإلاهىت هره نلى الٓاثمين ْبل مً الداخلُت اإلاساحهت مهىت لخؿٍى

 بالىلًاث الداخلُين اإلاساحهين مههد ْبل مً م 1978 طىت الداخلُت الساحهت مهاًير ؤضدزث ولٓد زطمُت، ويير

ُ٘ت، اإلاخددة  اإلاخخلُت الجىاهب حًؿي ؤْظام خمظت بلى الداخلُت اإلاساحهت مهاًير جٓظُم جم خُث ألامٍس

 ؤدواث الهمل، هؿاّ اإلاهىُت، الهىاًت في الاطخٓاللُت، ألاْظام جلٚ وجخمثل جىكُم ؤي في الداخلُت للمساحهت

 :2اإلاساحهت ْظم وبدازة اإلاساحهت ؤنماٛ

 الاستلالليتالفزع ألاول: 

 الىقاثِ باقي نً مظخٓال ؤي بمساحهتها، ًٓىم التي ألاوشؿت نً مظخٓال الداخلي اإلاساحو ًٙىن  ؤن ًجب

 ًخمخو الداخلُت اإلاساحهت لٓظم الخىكُمي الىغو ًٙىن  ؤن غسوزة ًخؿلب وهرا اإلااطظت، في اإلاخىاحدة

 لهماٛ ؤداثه في مىغىنُا اإلاساحو ًٙىن  ؤن ًجب ٖما بها، اإلاىىؾت اإلاظاولُاث بإداء ٌظمذ بما ٗاَُت باطخٓاللُت

 .اإلاساحهت

 املهىيت العىاًتالفزع الثاوي: 

 :3ًخؿلب ما وهرا الالشمت اإلاهىُت والهىاًت ًخُٔ بما مهامه ًادي ؤن الداخلي اإلاساحو نلى ًجب

 :الذاخليت املزاحعت للسم باليسبت .أ

 :ًلي بما الُٓام ًجب

                                                           
 46 ص ،الظابٔ  اإلاسحو وآخسون، الظىاَسي  زشّ َخحي 1
ابت الظىاَسي، زشّ َخحي.د الظساًا، الظُد مدمد.د الصحً، الُخاح نبد.د 2 ت، الحدًث، الجامعي اإلا٘خب الداخلُت، .اإلاساحهت و الْس  ؤلاط٘ىدٍز

 207 ص،2006 الٓاهسة،
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د ؤن -
 
 اإلاىاطبين والهملي الهلمي الخإهُل لديهم الداخلُين اإلاساحهين ؤن الداخلُت اإلاساحهت ْظم نً اإلاظاوٛ ًخإٖ

 .الصحُدت ضىزتها في اإلاساحهت بهملُت للُٓام

ت، الداخلُت اإلاساحهت ْظم لدي ًٙىن  ؤن ًجب - ٛ  اإلاهازاث اإلاهَس  .اإلاساحهت إلاظاولُاث ألداثه الالشمت وألاضى

س مً الداخلُت اإلاساحهت ْظم نً اإلاظاوٛ ًخإٖد ؤن ًجب -  اإلاساحهت ؤنماٛ حمُو نلى الٙافي ؤلاشساٍ جَى

 .الداخلُت

 :الذاخلي للمزاحع باليسبت .ب

س ًجب  :ًلي ما جَى

 .اإلاهىت طلىٕ بمهاًير الالتزام الداخلي اإلاساحو نلى ًجب -

س ؤن ًجب -  .بُانلُت الاجطاٛ نلى والٓدزة ألاَساد مو بالخهامل الخاضت اإلاهازاث الداخلي اإلاساحو لدي ًخَى

ادة الحُاف الداخلي اإلاساحو نلى ًجب -  .اإلاظخمس الخهلم ؾٍسٔ نً والهلمي الُني جإهُله مً والٍص

 .اإلاساحهت ألنماٛ ؤداثه في الالشمت اإلاهىُت الهىاًت برٛ الداخلي اإلاساحو نلى ًجب -

 ما وهرا الداخلُت اإلاساحهت هكام مخسحاث مطداُْت بغهاٍ شإهه مً الٙاَُت اإلاهىُت الهىاًت برٛ ندم بن

 في الٓسازاث اإلاخخلُت إلاخخري ومسشدة مدظىت ل مهدمت ؤداة وجطبذ بل مدلىلُتها، الداخلُت اإلاساحهت طُُٓد

اث مخخلِ ت اإلاظخٍى  .ؤلاداٍز

 العمل هطاقالفزع الثالث: 

انلُت ُٖاًت مدي وجُُٓم َدظ الداخلُت اإلاساحهت نمل هؿاّ ًخػمً ؤن ًجب ابت هكام َو  الْس

 نًخعي ذلٚ ولخدُٓٔ اإلاخخلُت، باإلاظاولُاث ًخهلٔ َُما ألاداء حىدة مً والخإٖد مهين جىكُم داخل الداخلُت

 :1ًلي بما الُٓام اإلاساحو نلى

 اإلاهلىماث هره نلى للخهٍس اإلاظخخدمت والىطاثل والدشًُلُت اإلاالُت اإلاهلىماث نلى الانخماد بمٙاهُت مساحهت -

 .اإلاخخلُت الٓسازاث اجخاذ في انخمادها زم وجطيُُها

 الٓىاهين ؤلاحساءاث، الخؿـ، الظُاطاث، بخلٚ الالتزام مً للخدٓٔ اإلاىغىنت الىكم مساحهت -

لىاثذ
 
 .وال

، نلى واإلاداَكت الىطاثل مساحهت - ٛ  هره وحىد مً والخدٓٔ ألاضٛى لما ألاضى
 
 .مم٘ىا ذلٚ ٗان ٗ

ٛ  اطخخدام في الاْخطادًت الُ٘اءة مدي جُُٓم -  .ألاضى

 ما غىء نلى .اإلاىغىنت ألاهداٍ مو مخماشُت الىخاثج ٗاهذ بذا ما مً للخدٓٔ البرامج ؤو الهملُاث مساحهت -

 الداخلي اإلاساحو نلى ًجب ماذا :وهما ؤطاطُين بهدًً في الداخلُت اإلاساحهت هؿاّ خطس وظخؿُو َةهىا طبٔ
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 اإلااطظت في الداخلُين اإلاساحهين مظاولُاث لُددد حاء اإلاهُاز هرا َةن ومىه ؟، ألانماٛ جلٚ ًادي وؤًً نمله،

 .دْت بٙل

 املزاحعت عمل أدواثالفزع الزابع: 

س اإلاهلىماث وجُُٓم َدظ اإلاساحهت، لهملُت الخخؿُـ مً ٗل اإلاساحو ؤنماٛ جخػمً ؤن ًجب  والخٓاٍز

 للهمل وهؿاّ للمساحهت ؤهداٍ وغو غسوزة اإلاساحهت جخؿُـ ًخػمً بذ الخىضُاث، ومخابهت الىخاثج نً

 ٛ ً ٗاَُت مهلىماث نلى والحطى  ألداء الالشمت اإلاىازد وجددًد مساحهتها جخم طىٍ التي اليشؿت نً خلُُت لخٍٙى

 اإلاخاؾس ألاوشؿت، بمسح الُٓام زم اإلاهُىت، اإلاساحهت بهملُت نالْت له جٙىن  مً بٙل والاجطاٛ اإلاساحهت نملُت

ابُت وؤلاحساءاث ٛ  وؤخيرا اإلاساحهت نملُت ؤزىاء ؤٖبر اهخماما جدخاج التي الجىاهب جلٚ لخددًد وذلٚ الْس  الحطى

 وجُُٓم َدظ ًخػمً خُث اإلاساحهت، ؤنماٛ خؿت نلى الداخلُت اإلاساحهت ْظم نلى اإلاشٍس مً اإلاىآَت نلى

 وجخم اإلاساحهت، هخاثج لخدنُم وجىزُٓها وجدلُلها وجُظيرها اإلاهلىماث بخجمُو اإلاساحو ُْام غسوزة اإلاهلىماث

 :1الخالي الىدى نلى اإلاهلىماث وجُُٓم َدظ نملُت

 بدزاطت وذلٚ اإلاساحهت نملُت وهؿاّ ؤهداٍ مو ًخُٔ بما اإلاساحهت بمىغىم جخهلٔ التي اإلاهلىماث ججمُو -

 .له اإلاخؿـ والداء الُهلي ألاداء بين واإلآازهت اإلاالُت ويير اإلاالُت اإلاهلىماث بين الهالْت

مً٘ ٗاَُت اإلاهلىماث جٙىن  ؤن ًجب - ير ومُُدة مالثمت نليها، الانخماد ٍو  في بلُه الاطدىاد ًمً٘ ْىي  ؤطاض لخَى

 ٛ  .َيها اإلاسيىب والخىضُاث الىخاثج بلى الىضى

ير ًجب - س بما وجىزُٓها جُظيرها، جدلُلها، اإلاهلىماث، ججمُو نملُت نلى الٙافي ؤلاشساٍ جَى  ٗاَُا جإُٖدا ًَى

 .اإلاساحهت مىغىنُت نلى للحُاف

 نلى اإلاشٍس مو ألاوزاّ هره مساحهت مو اإلاساحو، ْبل مً اإلاساحهت نملُت لخىزُٔ الهمل ؤوزاّ بنداد ًجب -

س بةنداد اإلاساحهت، نملُت مً اهتهاثه بهد اإلاساحو، ًٓىم .الداخلُت اإلاساحهت ْظم بدازة  هخاثج ًخػمً جٍٓس

د والخُُٓم الُدظ س ؤًػا اإلاساحو ٌهد ْو خت جٓاٍز  ًٙىن  ؤن ًجب ألاخىاٛ حمُو وفي اإلاساحهت، نملُت خالٛ مْا

س ها ًٙىن  ؤن ًجب ٖما والىغىح اإلاىغىنُت مً نالُت دزحت نلى الخٍٓس  ًٓىم خُث اإلاساحو، ْبل مً نلُه مْى

سه بضداز ْبل اإلاىاطب ؤلادازي  اإلاظخىي  مو بليها جىضل التي الىخاثج بمىاْشت الخير هرا  اإلاىحه النهاجي جٍٓس

 مظاندة في الداخلُت اإلاساحهت جلهبه الري الدوز  مدي اإلاظخىي  هرا مً هالخل .للماطظت الهلُا َإلدازة

اث ت اإلاظخٍى  الٓسازاث مخابهت نلى زم اإلاظاندة الطاثب والخدابير الٓسازاث اجخاذ ؤحل مً وهرا اإلاخخلُت ؤلاداٍز

 .اإلاخخرة وؤلاحساءاث
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 املزاحعت كسم إدارة  الفزع الخامس:

 اإلاساحهت ْظم الهلُا ؤلادازة ْبل مً مهين مشٍس ًدًس ؤن بػسوزة الداخلُت اإلاساحهت مهاًير جٓخض ي

ٓت وذلٚ الداخلُت  :1بدُث مىاطبت بؿٍس

اث الهامت ألايساع اإلاساحهت جدٓٔ - بلها الهلُا ؤلادازة انخمدتها التي واإلاظخٍى  .ؤلادازة ْو

انلُت بُ٘اءة الداخلُت اإلاساحهت لٓظم اإلاخاخت اإلاىازد حظخخدم -  .َو

 نلى اإلاشٍس ًخمً٘ وختى الداخلُت اإلاهىُت اإلامازطت مهاًير مو اإلاساحهت ؤنماٛ حمُو جخماش ى -

س ًجب الهامت ألاهداٍ جلٚ ًدٓٔ بما الٓظم يدازة مً الداخلُت اإلاساحهت ْظم     اإلاشٍس لدي جٙىن  :ًلي ما جَى

 اإلاساحهت ْظم نلى اإلاشٍس ًٓىم .الٓظم ومظاولُاث طلؿاث بإهداٍ، لثدت الداخلُت اإلاساحهت ْظم نلى

س الٓظم. مظاولُاث لخىُُر خؿـ بىغو الداخلُت  جٙىن  م٘خىبت وبحساءاث طُاطاث الٓظم نلى اإلاشٍس ًَى

س لخخُاز بسهامجا الٓظم نلى اإلاشٍس ًػو .الٓظم في مهه للهاملين مسشدا ت اإلاىازد وجؿٍى  ْظم في البشٍس

 .الداخلُت  اإلاساحهت

 ٖما .الخازحُت واإلاساحو الداخلُت اإلاساحو ْظم مً ٗل حهىد بين بالخيظُٔ اإلاساحهت ْظم نلى اإلاشٍس ًٓىم      

 مً اإلاسحىة ألاهداٍ جدُٓٔ ًػمً مد٘م بدىكُم الداخلُت اإلاساحهت ْظم ًدكى ؤن وحىب بلى ؤلاشازة ججدز

ّ  بلى الٓساز مخخري ًدَو مما اإلاساحهت، خلُت  .الخلُت هره بمخسحاث الىزى
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 :الذاخليت للمزاحعت ألاساسيت املبحث الثاوي : الظىابط

ص في الداخلُت اإلاساحهت وقُُت نلى الحالُت ؤلادازاث مهكم حهخمد     ابت هكام حهٍص  وقُُت ؤن خُث لديها، الْس

 وجساحو اطخثىاء دون  الخىكُم ؤحصاء مخخلِ في ؤوشؿتها جمازض ؤضبدذ الحدًث بمُهىمها الداخلُت اإلاساحهت

ت الهملُاث ٗاَت  ٖبيرة وبُانلُت طلُمت بطىزة دوزها الداخلُت اإلاساحهت جادي ولٙي والدشًُلُت، واإلاالُت ؤلاداٍز

 .بها اإلاسابؿت للمهام الظلُم ألاداء جػمً التي الخطاثظ مً بمجمىنت جدكى ؤن ًجب

 :الذاخليت املزاحعت املطلب ألاول :  جىظيم

 وذلٚ الهلُا اإلاهازاث ذوي  اإلاساحهين مً وظبُا ْلُل ندد مً الداخلُت اإلاساحهت ْظم ًخٙىن  ما نادة      

د ألاخسي، ألاْظام مهكم مو باإلآازهت  ْد ٖما واخد، داخلي مساحو نلى الخىكُماث بهؼ في ألامس ًٓخطس ْو

ىؿىي  مساحو، مئت مً ؤٖثر لُخػمً ؤخسي  جىكُماث في الداخلُت اإلاساحهت ْظم ًدظو  الداخلُت اإلاساحهت ْظم ٍو

اث زالزت نلى نادة طح ٖما وذلٚ اإلاهىت ممازس ي اإلاساحهين مً مظخٍى  :آلاحي لشٙل مً ًخ 

 

 

 املشزف

 

 املذًزون

 

 أول  مزاحعىن 

 

 مبتذئىن  مزاحعىن 

 

 1الذاخليت املزاحعت كسم في ألاساسيت الىظائف: 1-1 شكل

 

 الخىحيهاث بةنؿاء ًٓىم خُث الداخلُت، اإلاساحهت لٓظم الهامت اإلاظاولُت اإلاشٍس ناجٔ نلى جٓو           

 حىدة مً للخدٓٔ بسامج ووغو الخازحُين اإلاساحهين مو والخيظُٔ بالٓظم، مهه الهاملين وبدازة الهامت،

ٛ  اإلاساحو ًخىلى ٖما اإلاخخلُت، اإلاساحهت ؤنماٛ بةدازة الداخلُت اإلاساحهت مدًس ًٓىم بِىما .اإلاساحهت  الجىاهب ألاو

ٓىمىن  اإلاساحهت ألنماٛ ؤلاشساَُت  اإلاساحهىن  ًخىلى خين في الخُطُلُت، الُهلُت ألانماٛ مً ال٘ثير بإداء ٍو
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خخلِ زابخت يير الداخلُت اإلاساحهت خلُت وحجم شٙل ٖما ؤن اإلاهٓدة، يير السوجُيُت ألانماٛ ؤداء اإلابخدثىن   ٍو

ٔ ؤخسي  بلى ماطظت مً ً َو  :1هما ؤطاطُين مهُاٍز

 :املؤسست حجم .أ

 ؤحجام َاخخالٍ اإلااطظت، في اإلاهخمدة الداخلُت اإلاساحهت لؿبُهت ؤطاطُا مدددا اإلااطظت حجم ٌهخبر           

 بداحت لِظذ واإلاخىطؿت الطًيرة اإلااطظاث ؤن خُث الداخلُت، للمساحهت مددد شٙل بًجاد ًدخم اإلااطظاث

 اإلااطظاث في اإلاىحىدة ألاْظام لخلٚ ممازل الداخلُت للمساحهت ْظم بلى

د السشاد ندم خالت بلى هرا ًادي ْد خُث ال٘بير، الحجم ذاث ٍص ابت نملُت جٙالُِ مً ٍو  ما مو باإلآازهت الْس

 .ٖٙل الخىكُم نلى مىاَو مً الداخلُت اإلاساحهت خلُت جدزه

 :املزاحعت مزكشيت وال مزكشيت .ب

 لدظُير وظبُا ْازة هُاٗل وحىد الىاطو الجًسافي الاحظام ذاث ال٘بيرة اإلااطظاث جخؿلب ما نادة           

 :الداخلُت للمساحهت الخالُت ألاهىام ؤخد جؿبُٔ بلى اإلااطظاث جلجإ خُث اهدشازها، مىاؾٔ في اإلاخخلُت ألاوشؿت

 :مزكشيت داخليت مزاحعت -

ت اإلاساحهت حهخمد ٍص ت نلى اإلاٖس ازاث ببرمجت جٓىم الداخلُت للمساحهت واخدة مدًٍس  اإلاخخلُت لٙاَت اإلاُداهُت الٍص

 .اإلااطظت َسوم

 :مزكشيت ال داخليت مزاحعت -

ت الداخلُت اإلاساحهت هكام ًىظ ٍص ً نلى الالمٖس  ؤو َسم ٗل مظخىي  نلى الداخلُت للمساحهت خلُت ؤو ْظم جٍٙى

 .للماطظت مهين حًسافي ج٘خل

 :مختلفت داخليت مزاحعت -

ت اإلاساحهت بين اإلاخخلُت الداخلُت اإلاساحهت ججمو       ٍص ت، واإلاساحهت اإلاٖس ٍص ً نلى جىظ خُث الالمٖس ت جٍٙى  مدًٍس

ت مظخىي  نلى الداخلُت للمساحهت  .وشاؽ مىؿٓت ٗل مظخىي  نلى لها َسوم وحهل للماطظت الهامت اإلادًٍس

ازاث ندد ُٖاًت ندم ججىب ألنها اإلاساحهت ؤهىام ؤَػل اإلاخخلُت الداخلُت اإلاساحهت وحهخبر  اإلاخابهت وندم الٍص

ت، اإلاساحهت في الحاٛ هى ٖما اإلااطظت َسوم إلاخخلِ آلاهُت ٍص  يُاب اإلاخخلُت الداخلُت اإلاساحهت ججىب ٖما اإلاٖس

ت الداخلُت اإلاساحهت هكام في ًددر ٖما اإلاساحهت ْظم َسوم بين الخيظُٔ ٍص  الخىكُم َةن ٖىدُجت .الالمٖس

دا ًػُي ؤن شإهه مً الداخلُت اإلاساحهت لٓظم الجُد والخد٘م اث ْبل مً الثٓت مً مٍص ت اإلاظخٍى  ؤلاداٍز

س، نلى اإلاخخلُت  في انخمادها بلى بهم ًادي مما اإلاساحهت نملُت خالٛ مً بليها اإلاخىضل والخىضُاث الىخاثج الخٓاٍز

 .ومالثمت مىاطبت ْسازاث اجخاذ
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 :إلاداري  التىظيم في الذاخليت املزاحعت املطلب الثاوي : مىكع

        ٛ اجي الخُُٓمي اإلاجاٛ اإلااطظت في الداخلُت اإلاساحهت وقُُت جدىاو ت الىىاحي زم ألضىلها والْى  بخٓدًم ؤلاداٍز

 ل َهى نملهم في الًير ًىحه ل ولً٘ الًير نمل الداخلي اإلاساحو ًُٓم خُث ألهكمتها، الخدظُيُت الاْتراخاث

 .نملهم ًساحو الرًً اإلاىقُين إلاجمىم مباشسة بسثاطت ًخمخو

 مً وهرا جامت  باطخٓاللُت جمخهه قل في ل ب اٖخماله هخطىز  ؤن ًمً٘ ل إلاهامه الداخلي اإلاساحو ؤداء بن     

 :1هما ؤطاطِخين هاخُخين

اث نمله وازجباؽ الىقُُي الخىكُم في مٙاهه -  في الاطخٓالٛ ًدٓٔ له ؤلادازة حهُٓد ؤن خُث الهلُا، باإلاظخٍى

ل ما وجدُٓٔ نمله  .نمل مً بلُه ًٗى

 ولهرا اإلااطظت ؤوشؿت لجمُو الخىُُر ومساْبت والخُُٓم الُدظ خُث مً بىقُُخه ًٓىم الداخلي اإلاساحو بن -

 .جىُُرًت ؤو حسجُلُت مهام بإي بلُه ٌههد ؤن ًجب ل

 بشٙل مسبىؾت جٙىن  وؤن جام بشٙل الداخلُت اإلاساحهت داثسة اطخٓاللُت مساناة خخمُت لىا ًدبين طبٔ مما        

 مً اإلادًس بدل ؤلادازة بمجلع مسبىؾت الداخلُت اإلاساحهت خلُت جٙىن  ؤن ًُػل ٖما الهلُا، ؤلادازة مو مباشس

 .الخىضُاث جىُُر غمان ألحل الهام

و جىغُذ ًمً٘        :الخالي الشٙل خالٛ مً للماطظت الخىكُمي الهُٙل في الداخلُت اإلاساحهت -خلُت - ْظم مْى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التىظيمي الهيكل داخل الذاخليت املزاحعت جمىطع: 2-1شكل 

 الانخباز بهين ؤخرها بذا ما ؤ ؤلادازة، بمجلع مباشسة الداخلُت اإلاساحهت خلُت ازجباؽ الشٙل هرا ًكهس     

ت ٍص  .اإلااطظت جىكُم داخل الداخلُت اإلاساحهت لخلُت مىاْو زالزت نلى هِٓ طٍى َةهىا الداخلُت اإلاساحهت مٖس

                                                           
ابت الصحً، الُخاح نبد.د الظساًا، الظُد مدمد.د 1 ت، .الجامهُت، الداز الداخلُت، اإلاساحهت و الْس  194 ص،1998 ؤلاط٘ىدٍز

 

 

 الداخلُت اإلاساحهت

 

 الىطؿى ؤلادازة

 

 الهلُا ؤلادازة

 

 ؤلادازة مجلع

 

 الخىُُرًت ؤلادازة
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ت الداخلُت اإلاساحهت همىذج ؤخرها َةذا            ٍص و ًٙىن  َظٍى اإلاٖس  الداخلُت اإلاساحهت خلُت مْى

 :ٗالخالي

 

 

 

 

 

 

 

 .1املزكشيت الذاخليت املزاحعت: 3-1شكل 

 الىقاثِ بُٓت نً الداخلُت اإلاساحهت لخلُت الخام لالهُطاٛ هكسا اطخٓاللُت ألاهىام ؤٖثر الىىم هرا ٌهخبر       

  .ألاخسي 

ت الداخلُت اإلاساحهت همىذج ؤخرها بذا ؤما         ٍص  ًٙىن  طٍى الداخلُت اإلاساحهت ْظم جمىغو َةن الالمٖس

 :ٗالخالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزكشيتالال  الذاخليت املزاحعت: 4-1الشكل 

 

                                                           
 54 ص،الظابٔ اإلاسحو ضدًٓي، مظهىد 1

 

 العامت املذًزيت

 

ت  الداخلُت اإلاساحهت مدًٍس

ت   ألاخسي  الىقاثِ مدًٍس

 

 ب اإلاىؿٓت ؤ اإلاىؿٓت

 

 ج اإلاىؿٓت

 

 ج اإلاىؿٓت ب اإلاىؿٓت ؤ اإلاىؿٓت

 

 العامت املذًزيت

 

 َسم

 اإلاساحهت

 الداخلُت

 َسم

 اإلاساحهت

 الداخلُت

 َسم

 اإلاساحهت

 الداخلُت

 باقي

 الىقاثِ

 

 باقي

 الىقاثِ

 

 باقي

 الىقاثِ
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و هرا في هالخل         مً مىؿٓت ٗل في الداخلُت للمساحهت ْظم وحىد ألن اطخٓاللُت دزحت في وظبي هٓظ الخمْى

  .الاطخٓاللُت دزحت ًػهِ مما اإلاطالح مً هىنا ًيشإ ؤن شإهه

و ًٙىن  خين في          ثل الثالث الىىم في الداخلُت اإلاساحهت ْظم جمْى  اإلاخخلؿت الداخلُت اإلاساحهت في واإلاخم 

 :ٗالخالي

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلطت داخليت مزاحعت : 5-1الشكل 

الداخلُت  اإلاساحهت َسوم ألن الثاوي الىىم في اإلاىحىدة مً ؤٖبر اطخٓاللُت هجد الخمىغو مً الىىم هرا في      

ت وضاًت جدذ حهمل مىؿٓت ٗل في اإلاخىاحدة ت الداخلُت اإلاساحهت مدًٍس  هىإ ؤن ٖما .الهامت الخابهت للمدًٍس

و ًطبذ خُث ،1اإلاساحهت بلجىت نلُه ًؿلٔ ما بوشاء هدى اإلااطظاث مً ال٘ثير في متزاًدة اججاهاث  خلُت مْى

 :ٗالخالي للماطظت الخىكُمي الهُٙل غمً الداخلُت اإلاساحهت

 

 

 

 

 
                                                           

 82 صالظابٔ،   اإلاسحو وآخسون، الظىاَسي  زشّ َخحي 1

 

 ج اإلاىؿٓت ب اإلاىؿٓت ؤ اإلاىؿٓت

 

 العامت املذًزيت

 

 َسم

 اإلاساحهت

 الداخلُت

 َسم

 اإلاساحهت

 الداخلُت

 َسم

 اإلاساحهت

 الداخلُت

 باقي

 الىقاثِ

 

 باقي

 الىقاثِ

 

 باقي

 الىقاثِ

 

ت  الداخلُت اإلاساحهت مدًٍس

ت   ألاخسي  الىقاثِ مدًٍس
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 املزاحعت للجىت وفلا التىظيمي الهيكل داخل الذاخليت املزاحعت جمىطع: 6-1- شكل

وجٙىن  ؤلادازة مجلع مً ؤنػاء مً جخٙىن  التي اإلاساحهت بلجىت مباشسة الداخلُت اإلاساحهت ْظم ًسجبـ      

ُت جىقُِ، نً مظاولت  وؤلاحساءاث اإلاهاًير الظُاطاث، ومساْبت الداخلُت اإلاساحهت ْظم مىقُي ومٙاَئت جْس

 .الٓظم مظخىي  نلى اإلاخخرة

 :الذاخليت املزاحعت املطلب الثالث : مهمت

 نلى جازس التي اإلاش٘الث وهىنُت اإلااطظت وشاؽ ؾبُهت لخخالٍ جبها الداخلُت اإلاساحهت مهمت جخخلِ         

 اخخُاز الجهت خالٛ مً الداخلُت اإلاساحهت مهمت وجخم بدازتها، نلُه حظير الري ؤلادازي  والىكام نملُاتها ؤداء

 .الداخلُت اإلاساحهت نملُت وبجمام بنهاء ألاخير وفي اإلاُداوي الهمل بداًت زم للمساحهت، الخاغهت

 للمزاحعت الخاطعت الجهت اختيارالفزع ألاول: 

خم اإلاساحهت، نملُت لها طخخػو التي الجهت ؤو اليشاؽ باخخُاز الداخلُت اإلاساحهت مهمت جبدؤ ٔ هرا ٍو  زالر َو

 ّ  : 1هي ؾس

 :املىظم الاختيار .أ

                                                           
مت جؿبُٔ في الداخلُت اإلاساحهت دوز  الطمد، نبد نلي نمس1  الدظُير، نلىم و الاْخطادًت الهلىم ٗلُت مرٖسة ماحظخير، اإلااطظاث، خٖى

        .23 ص،2009/2008اإلادًت، حامهت مداطبت، و مالُت جخطظ

 

 إلادارة مجلس اإلاساحهت لجىت

 

 الهلُا ؤلادازة

 

 الىطؿى ؤلادازة

 

 الخىُُرًت ؤلادازة

 

 الداخلُت اإلاساحهت
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ٓت في ت اإلاساحهت خؿت بلى اطدىادا للمساحهت الخاغهت الجهت ؤو اليشاؽ اخخُاز ًخم اإلاىكم الاخخُاز ؾٍس  الظىٍى

 .الظىت بداًت في وغهها ًخم التي

 

 

 :العليا إلادارة طلب على بىاءا الاختيار .ب

ٛ  بلى الهلُا ؤلادازة جدخاج ْد     ها ؤلادازة جسي  ما مشٙلت ؤو وغو بشإن مهلىماث نلى الحطى  خ٘م بلى بداحت ؤن 

ُو وشٚ نلى مدددة اجُاُْت مساحهت مثل َيها، زؤي ؤو  ُْمت لدَو جمهُدا الهمالء ؤخد خظاب مساحهت ؤو الخْى

 .ما َاجىزة

 :للمزاحعت الخاطعت الجهت طلب على بىاءا الاختيار .ج

هالُت ُٖاءة لخُُٓم الداخلي اإلاساحو مظاندة بلى "الدواثس مدزاء" اإلادزاء بهؼ ًدخاج ْد خُث        هكام َو

ابت  .إلدازتهم الخاغهت ألاوشؿت لبهؼ الداخلُت الْس

 الذاخليت للمزاحعت امليذاوي العملالفزع الثاوي: 

ٛ  بلى تهدٍ والتي اإلاساحهت لهملُت السطمُت الاهؿالْت اإلاُداوي الهمل ٌهخبر       لدظائلث لىخاثج وبحاباث الىضى

خم لخدماتها الؿالبين اإلااطظت مظيري   :1هي خؿىاث زالر خالٛ مً اإلاُداوي الهمل ٍو

 :املزاحعت عمل جخطيط .أ

 جىشَو بلى الدزاطت مسخلت بداًت مً ومٙاها شماها اإلاساحهت مهمت جىكُم نلى اإلاساحهت نمل جخؿُـ ٌهمل     

س،  .للمهمت اإلاىُرًً الداخلُين اإلاساحهين نمل في الخٓدم مدي إلاساْبت ٗىطُلت ٌهخبر َهى الخٍٓس

 :التغطيت وركت .ب

ذ هُع في حًؿي وزُٓت هي الخًؿُت وزْت      ٓت وضِ الْى  وببساش الخدٓٔ بسهامج في اإلاهٍس الهمل جىُُر لؿٍس

 اإلاُداوي والهمل الخدٓٔ بسهامج بين للسبـ وطُلت الخًؿُت وزُٓت حهخبر ؤًػا الخير هرا في اإلاظخخلطت الىخاثج

 .بيخاثجه مىه حصء ؤو لٓظم

 :املشاكل وجحليل إبزاس وركت .ج

 بمهمخه، ُْامه نىد الداخلي اإلاساحو لها ًخهسع التي اإلاُداهُت باإلاش٘الث اإلاشاٗل وجدلُل ببساش وزْت جسجبـ      

س حشُ٘ل ًمً٘ نىده ألاوزاّ وجسجِب وحمو مهين شٙل ًٓابلها وزْت ٗل  .اإلاهمت لهره النهاجي الخٍٓس

 الذاخليت املزاحعت مهمت إنهاءالفزع الثالث: 

خم مسخلت، آخس هي الداخلُت اإلاساحهت مهمت بنهاء بن          س وبنؿاء وغو َيها ٍو  بلى ٌظلم النهاجي الري الخٍٓس

مً٘ خدماتها، ؾالب  :1ًلي َُما اإلاسخلت هره خؿىاث جلخُظ ٍو
                                                           

 نلىم و الاْخطادًت الهلىم ٗلُت مرٖسة ماحظخير، اإلااطظاث، حظُير جدظين في مظاهمتها و مهمتها الداخلُت اإلاساحهت شهباوي، لؿُي  1

 .79 ص، 2004/2003الجصاثس، حامهت ألانماٛ، بدازة َسم الدظُير،
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 :التلزيز هيكل .أ

س هُٙل ًخٙىن   وزْت في اإلارٗىزة والىخاثج حهت مً اإلاشاٗل وجدلُل ببساش وزْت في اإلارٗىزة اإلاشاٗل مً الخٍٓس

س هُٙل ٌهخبر ٖما ؤخسي، حهت مً ؤلاًجابُت الىٓاؽ ًخظ َُما الخًؿُت س لخدػير ٖإطاض الخٍٓس  النهاجي الخٍٓس

 .اإلاهمت

 :النهائي العزض .ب

 اإلاظاولين ألهم وؤطاطُت هامت الداخلي اإلاساحو ًساها التي للمالخكاث الشُهي الهسع في النهاجي الهسع ًخمثل

 .اإلاساحهت مدل اإلاطالح في

 :الذاخليت للمزاحعت النهائي التلزيز .ج

س ًسطل  اإلاساحهت بيخاثج وهرا إلنالمهم الهلُا، ولإلدازة اإلاهىُين اإلاظاولين ألهم الداخلُت للمساحهت النهاجي الخٍٓس

ٓها ؤحل مً اإلاشاٗل ذٖس مو بمهامه، بالُٓام اإلاساحهت مدل الخىكُم بٓدزة اإلاخهلٓت هخبر جدظُنها، ؤو حظٍى  َو

س هرا  مطلحت ؤو خلُت جدػسها التي الىزاثٔ ؤهم مً الخٍٓس

 .الداخلُت اإلاساحهت

 :التحسين أعمال حالت .د

 نىد سجلها التي اإلاالخكاث مً اهؿالْا بها الُٓام الىاحب الخصحُداث مً إلاجمىنت الداخلي اإلاساحو اْتراح بهد

 الخصحُداث ٗل جدُٓٔ نىد اإلاسخلت هره وجيخهي الخصحُداث هره بخدبو الخير هرا ًٓىم بمهمخه، الُٓام

 .ؤلادازة نليها ضادْذ والتي اإلآترخت

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .80 صهُظه،  اإلاسحو شهباوي، لؿُي 1

. 
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 :الذاخليت املزاحعت وجطبيلاث املبحث الثالث : خالفاث

 بخىغُذ طىٓىم هرا ونلى الخازحُت واإلاساحهت الداخلُت إلاساحهت بلى اإلاساحهت ؤهىام في طابٓا ؤشسها لٓد        

ٗاثص ؤخد هي الداخلُت اإلاساحهت بإن طابٓا ْلىا ؤًػا بالخازحُت، الداخلُت اإلاساحهت نالْت  ًٓىم التي ألاطاطُت الس

ابت هكام نليها ّ  ألاخير وفي الداخلُت، واإلاساحهت ألاخيرة هرا بين الهالْت مدي وطىىضح الداخلُت الْس  بلى طيخؿس

 .اإلااطظت في الداخلُت اإلاساحهت جؿبُٓاث مخخلِ

 :الخارحيت واملزاحعت الذاخليت املزاحعت بين املطلب ألاول : العالكت

ٛ ألا  حصؤًً، بلى الخازحُت واإلاساحهت الداخلُت اإلاساحهت بين الهالْت جدلُل ًمً٘  جخخلِ التي الىٓاؽ َُه هىضح و

ين بين الخٙامل مدي َُه هىضح الثاوي والجصء الخازحُت مو الداخلُت اإلاساحهت َيها  .الؿَس

 الخارحيت واملزاحعت الذاخليت املزاحعت بين الاختالف أوحهالفزع ألاول: 

 :ًإحي َُما الىىنين بين الاخخالٍ هٓاؽ ؤهم جلخُظ ًمً٘

 :الاستلالل درحت حيث مً .أ

 وؤوامس لخهلُماث ًخػو الداخلي واإلاساحو اإلااطظت، بدازة نً اإلاساحو خاًدًت مدي بالطخٓالٛ ًٓطد

خلٓى لها جابو َهى بخهُِىه، جٓىم ألاخيرة هاجه ؤن ٖما ؤلادازة،  بإي جمخهه ندم هرا ٌهني ول الُىمُت، ألاوامس منها ٍو

 . 1الهلُا لإلدازة مباشسة الداخلُت ْظم اإلاساحهت جبهُت اإلااطظاث يالب في هجد بل الاطخٓالٛ، مً دزحت

هخبر مداًد شخظ َهى الخازجي اإلاساحو ؤما          .الُدظ مدل اإلااطظت بدازة نً جماما مظخٓال َو

 :العمل هطاق حيث مً .ب

 هؿاّ ًخددد بِىما الاْخطادًت اإلااطظت بدازة اخخُاحاث نلى بىاءا الداخلي اإلاساحو نمل هؿاّ ًخددد

ٔ الخازجي اإلاساحو نمل  2الظاثد اإلاداطبي والهٍس الٓاهىن  َو

 :املزاحعت مً الهذف حيث مً .ج

د هى الداخلُت للمساحهت ألاطاس ي الهدٍ بن
 
ابت ؤهكمت ْىة مً الخإٖ انلُتها،  ؤما الداخلُت الْس  َو

  اإلايشىزة الٓىاثم اإلاالُت جمثُل ْدزة هدى اإلاداًد الُني السؤي ببداء َهى الخازحُت اإلاساحهت مً ألاطاس ي الهدٍ

صها الاْخطادًت اإلااطظت ؤداء لىخاثج  .1اإلاالي ومٖس

                                                           
 48 صالظابٔ،  اإلاسحو وآخسون، الظىاَيري  زشّ َخحي 1
 48 ص ،الظابٔ اإلاسحو وآخسون، الظىاَيري  زشّ َخحي 2
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  :املزاحعت هذف لبلىغ املستخذم ألاسلىب حيث مً .د

 وال٘شٍى واإلاظدىداث والسجالث للدَاجس اإلاداطبي الُدظ ؤطلىب نلى الداخلي اإلاساحو ٌهخمد

 نلى الداخلي اإلاساحو ؤطلىب بلى باإلغاَت ٌهخمد الخازجي اإلاساحو ؤما شاملت، بطىزة اإلاالُت والٓىاثم الخدلُلُت

 صحت نلى الح٘م مً لخم٘ىه ؤٖبر بزباث ؤدلت حمو نلى للهمل جىغُداث بؿلب ًٓىم خُث الهُىاث، ؤطلىب

 .2الاْخطادًت اإلااطظت لدي وألازضدة الهملُاث

 :املزاحعت عمليت مً املستفيذ حيث مً .ٌ

 الخازجي اإلاساحو ؤما مطالحها، لدي مىقِ بانخبازه الداخلي اإلاساحو خدماث مً اإلااطظت دازة حظخُُد

، ؤخسي  ؤؾساٍ بلى باإلغاَت بها اإلاهىُين بانخبازهم اإلااطظت مالٕ خدماجه مً َِظخُُد  الهماٛ، ٗالبىٕى

 3 ،.......الحٙىمت الهمالُت، الىٓاباث

 الخارحيت واملزاحعت الذاخليت املزاحعت بين التكامل مذيالفزع الثاوي: 

ت مطلحت هىالٚ ؤهه بل طابٓا، اإلارٗىزة الاخخالَاث مً السيم نلى  اإلاساحهت بين ومخٙاملت مشتٖر

اث جدظين في الخٙامل هرا ٌظاهم والخازحُت، الداخلُت  ٖما الظىاء، نلى ؤو الخازجي الداخلي اإلاساحو ؤداء مظخٍى

 :4هي شواًا ندة مً ألاهمُت بالٌ في الخٙامل هرا ٌهد

 :الخارجي املزاحع ساويت مً .أ

ت مً الخٙامل ؤهمُت خطس ًمً٘  :الخالُت الىٓاؽ في الخازجي اإلاساحو شاٍو

ابت هكام نلى الخازجي اإلاساحو واؾمئىان زٓت -  الداخلُت اإلاساحهت ألن ذلٚ اإلااطظت، في اإلاهخمد الداخلُت الْس

 ْد الخيرة هره ألن الدَاجس في اإلاسجلت اإلاداطبُت البُاهاث دْت نلى اؾمئىاهه ؤًػا وجُُٓمه، مساْبخه نلى حظعى

 .الداخلُين اإلاساحهين ْبل مً َدطذ

را الخازحُت اإلاساحهت ٗلُت جٓلُل في ٖبير بشٙل الداخلُت اإلاساحهت حظمذ - ير ٖو ذ جَى  للمساحو الالشم الْى

 .الداخلُت اإلاساحو بسهامج ٌشملها لم التي وألاحصاء اإلاىاؾٔ في اإلاساحهت نملُت جىحُه احل مً الخازجي

 :الذاخلي املزاحع ساويت مً .ب

ت مً والخازحُت الداخلُت اإلاساحهت بين الخٙامل ؤهمُت جخجلى  اإلاساحهت ؤن ٗىن  في الداخلي اإلاساحو شاٍو

 بهؼ اٖدشاٍ الخازجي للمساحو جدُذ والتي الخازحُت، اإلاساحهت لهملُت اإلاىحهت آلالُاث ؤخد حهد الداخلُت

                                                                                                                                                                                     
 47 ص ،الظابٔ اإلاسحو وآخسون، الظىاَيري  زشّ َخحي  1

 47 ص الظابٔ اإلاسحو وآخسون، الظىاَيري  زشّ َخحي
 63 ص الظابٔ، اإلاسحو ضدًٓي، مظهىد  3
ابي، -ألاداء نلى الخازحُت و الداخلُت اإلاساحهت جٙامل اوهٙاض بساّ، مدمد ضدًٓي، مظهىد.د  4 ٛ  الدولي الهلمي اإلااجمس الْس  اإلاخميز ألاداء خى

 29 ص،2005 مازض، 0809 ،وزْلت حامهت الحٙىماث و للمىكماث
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 اٖدشاَها مً اإلااوهت الظباب نً البدث النهاًت في ًدُذ مما اٖدشاَها الداخلي اإلاساحو ٌظخؿو لم التي ألاخؿاء

 :ًلي َُما بًجاشها ًمً٘ والتي

 .الداخلُت اإلاساحهت مهاًير ُٖاًت ندم -

 .الداخلي اإلاساحو جإهُل ندم -

 .للمساحهت واضحت نملُت خؿىاث بلى الاطدىاد ندم -

ابت هكام غهِ -  .الداخلُت الْس

 :ؾٍسٔ نً ألاطباب هاجه واحهت الداخلُت للمساحهت ًمً٘

 .حدًدة ؤخسي  بوشاء ؤو اإلاهاًير حهدًل -

ّ  جىغُذ -  .الهمل ؾس

ابت هكام جُُِ٘ -  .الػهِ مىاؾً نلى بالٓػاء ٌظمذ بما الداخلُت الْس

ب -  .الداخلي اإلاساحو وجإهُل جدٍز

 :إلادارةاملؤسست  ساويت مً .ج

ت مً والخازحُت الداخلُت اإلاساحهت بين الخٙامل ؤهمُت جخمثل  :ًلي َُما ؤلادازة شاٍو

ير - الت الٓسازاث اجخاذ في حظاندها لإلدازة خُُٓٓت جُطُلُت مهلىماث جَى  والصمان اإلاٙان في الُه 

 .اإلاىاطبين

را اإلاُدىضت اإلاهلىماجُت ألاهكمت طالمت جإُٖد - ابت هكام مخاهت ٖو  .الداخلُت الْس

- ً س اإلاساحو، نمل ؤوزاّ ؾٍسٔ نً للمهلىماث بىٚ جٍٙى  .اإلاساحهت وملِ جٓاٍز

 .الهمل اشدواحُت واطدبهاد الىىنين بين الخٙامل ؾٍسٔ نً اإلاساحهت جٙالُِ جخُُؼ -

ت مً .د  :الخازحُت ألاؾساٍ شاٍو

ل
 
ت مً والخازحُت الداخلُت اإلاساحهت بين الخٙامل ؤهمُت جخمث  :في الخازحُت ألاؾساٍ هكس شاٍو

 .اإلاساحو ْبل مً نىه اإلاهبر السؤي نً ألاؾساٍ هالء اؾمئىان -

 .ؤمىالهم نلى اإلااطظت ؤصحاب اؾمئىان -

 الٓسازاث باجخاذ غىئها نلى لألؾساٍ ٌظمذ بما الُهلي الىغو نً حهبر والتي اإلاُدىضت باإلاهلىماث آلاوي الطخ -

لُت جٙىن  ْد التي اإلاخخلُت د ٗالبىٚ، جمٍى هه خظب ٗل بمهنى ...الػساثب، ٖمطلحت حباثُت جٙىن  ْو  في مْى

ٛ  ًم٘ىىا هىا مً للماطظت الخازحُت البِئت  والخازحُت الداخلُت اإلاساحهت بين الخٍُسٔ الطهب مً بإهه الٓى

 ندم في الشٚ مً الخٓلُل في بالىُو ٌهىد والري بُنهما الخٙامل مً الاطخُادة ًمً٘ ولً٘ ونُىب مصاًا منها َلٙل

 .اإلاخخرة الٓسازاث ضىاب
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 :الذاخليت والزكابت املزاحعت بين املطلب الثاوي : العالكت

ّ  ْبل ابت اإلاساحهت بين الهالْت بلى الخؿس ابت بخهٍسِ هٓىم الداخلُت، والْس  ؤهداَها، ؤهم وجىغُذ الداخلُت الْس

 .الهالْت إلبساش وهىد زم

 الذاخليت الزكابت مفهىمالفزع ألاول: 

ابت  خماًت ؤحل مً اإلااطظت داخل اإلاهخمدة وؤلاحساءاث وألاطالُب الخؿـ مجمىنت هي الداخلُت الْس

 لخهلُماث الامخثاٛ وغمان ألاداء جدظين نلى والهمل اإلاداطبت مً اإلآدمت اإلاهلىماث صحت مً والخإٖد ؤضىلها،

ابت لىكام ألاطاطُت ألاهداٍ وجخمثل ؤلادازة،  :1ًلي ما غمان في الداخلُت الْس

ُت -  .اإلاهلىماث وطالمت مىزْى

 .وألاهكمت ؤلاحساءاث الٓىاهين، الخؿـ، الظُاطاث، اخترام -

ٛ  نلى الحُاف -  .ألاضى

 .للمىازد والُ٘ا الاْخطادي الاطخخدام -

 .اإلاظؿسة والًاًاث الهداٍ جدُٓٔ -

 الذاخليت والزكابت الذاخليت املزاحعت بين العالكتالفزع الثاوي: 

ابت بهملُت الداخلي اإلاساحو اهخمام خطس ًمً٘  :الخالُت الىٓاؽ في الداخلُت الْس

ت الىقُُت جخٙىن  - ابت، والخىحُه والخىكُم الخخؿُـ هي الُسنُت الىقاثِ مً مجمىنت مً ؤلاداٍز  وحهخبر والْس

ابت وقُُت ه والتي للمدًس الْس  .ألاخسي  الُسنُت الىقاثِ ألداء غماها الداخلي اإلاساحو بهجاش في بُهالُت ٌشاٖز

 ًٙىن  بالظُاطاث، الالتزام ألاداء، الهملُاث، مساحهت) اإلاساحهت جؿبُٓاث بمخخلِ الداخلي اإلاساحو ُْام -

 .ؤلادازة ؾٍس مً اإلاظؿسة ألاهداٍ جدُٓٔ لًسع

ابُت باإلاهلىماث ؤلادازة بتزوٍد الداخلي اإلاساحو ُْام -  نً ألاوشؿت بالطخٓاللُت ًمخاش ألاخير هرا ن ؤ خاضت الْس

  اإلاخؿـ، ألاداء مو الُهلي ألاداء جؿابٔ مً ٖد ًخإ الداخلي َاإلاساحو اإلااطظت داخل الدشًُلُت

د ما وهرا  .2ألاداء لخدُٓٔ الداخلُت اإلاساحهت نلى اإلااطظت بدازة انخماد نلى ًٖا

                                                           
1  Lionel Collins, Gérard Valin, Audit et contrôle interne Principe, objectifs et pratique, Dalloz gestion finance, 3ème édition, 

1986.p36 
 102 ص اإلاسحو الظابٔ، الطمد، نبد نلي نمس 2
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 التي باإلاشاٗل وظبُا ٗاملت دزاًت ونلى اإلاالُت، السجالث مً ٍْسب ًجهله اإلااطظت داخل الداخلي اإلاساحو نمل -

 وبجمام السجالث بهره اإلاسجبؿت الدشًُلُت ألاوشؿت نلى الخهٍس بلى ًدَهه الري ألامس هرا اإلااطظت، حظمى

ابت نملُاث  1الْس

ىا ما ٗل مً وظخيخج        ابت بين الهالْت في بلُه جؿْس   هي ما ألاخيرة هره ن ؤ الداخلُت واإلاساحهت الْس
 
 مً ؤداة بل

ابت ؤدواث انلُت دْت مً ٖد الخإ منها الًسع ًٙىن  الداخلُت الْس بهت، وؤلاحساءاث ألاهكمت َو س وزَو اإلاخ   بلى الخٓاٍز

 تهدٍ ؤًػا والاهدساَاث، الػهِ هٓاؽ نً ؤلادازة

ابت ؤهكمت ُٖاًت مدي ُْاض بلى الداخلُت اإلاساحهت  .الداخلُت الْس

 :الذاخليت املزاحعت جطبيلاث املطلب الثالث : 

ت الهملُت نلى جإزير لها التي اإلاجالث مً الهدًد في الداخلُت اإلاساحهت جؿبٔ  اإلااطظت، في الدظُيًر

 :في الداخلُت اإلاساحهت جؿبُٓاث وجخمثل

 العملياث مزاحعتالفزع ألاول: 

ابت ؤهكمت وجُُٓم َدظ الهملُاث مساحهت حشمل  اإلاسجبؿت اإلاظاولُاث ؤداء وحىدة الداخلُت الْس

ٓىم ،2اإلااطظت حشًُل بىقاثِ ً الهملُاث مساحهت خالٛ مً الداخلي اإلاساحو ٍو ٛ  زؤي بخٍٙى  نلى الح٘م خى

 مً بمٙاهُت مو َيها، واإلاسيىب اإلاظؿسة ألاهداٍ جدٓٔ مدي مساحهت خالٛ مً اإلااطظت داخل الُانلُت دزحت

ب وبسامج الظابٓت اإلاساحهاث بيخاثج الاطخهاهت س الخدٍز  .ألاداء وجٓاٍز

 داءألا  مزاحعتالفزع الثاوي: 

ّ  ْبل   وهسج ألاداء، مساحهت بلى الخؿس
ا
نهما والُانلُت الُ٘اءة مُهىمي جىغُذ بلى ؤول

 
يزجين أل  الٖس

 .اإلاظؿسة ألاهداٍ جدُٓٔ مظخىي  بلى الُانلُت مُهىم َِشير ألاداء، إلاساحهت ألاطاطِخين

 ٌهني ؤْل، بدزحت مىازد اطخخدام ؤي ألاهداٍ هره لخدُٓٔ اإلاظخخدمت باإلاىازد َيرجبـ الُ٘اءة مُهىم ؤما

لب خُث ألاداء مساحهت بلى وهسحو .3ؤٖبر ُٖاءة جدُٓٔ
 
 حهمل حشًُلُت مهاًير وغو غسوزة بها الُٓام ًخؿ

 بمثابت حهخبر ل َةنها ألاداء مٓاًِع والُانلُت الُ٘اءة ٗاهذ وبذا الُهلي ألاداء هخاثج بها جٓازن  مٓبىلت ٖإهداٍ

 للمهلىماث مطدزا ٌهخبر الداخلُت اإلاساحهت جٓىُاث جٓدمه ما بن   ذاتها، ؤلادازة ؤداء لخُُٓم بدًل ؤو بخالٛ

 مساحهت لخىُُر مىغىنُت مٓاًِع نلى الداخلُت اإلاساحهت حهخمد ٖما ألاداء، جُُٓم نملُت في ؤلادازة إلاظاندة

 .ألاداء

 بالسياساث الالتزام مزاحعتالفزع الثالث: 

                                                           
 43 ص اإلاسحو الظابٔ،  الظىاَيري، زشّ َخحي 1
 240 ص ،اإلاسحو الظابٔ هىز، ؤخمد الصحً، الُخاح نبد 2
 246 ص  اإلاسحو الظابٔ،  هىز، ؤخمد الصحً، الُخاح نبد 3
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 بالظُاطاث الالتزام نملُت ًسعى الخىكُم ٗان بذا ما جددًد نلى بالظُاطاث الالتزام مساحهت تهدٍ

 مساحهت وإلهجاش1الالتزام هرا دزحت جددًد بلى باإلغاَت الحٙىمُت، والخهلُماث والٓىاهين واإلاهاًير وؤلاحساءاث

 اإلاؿلىبت، واإلاهاًير وؤلاحساءاث الظُاطاث هي ما وبدْت ٌهٍس ؤن الداخلي اإلاساحو نلى ًيبغي بالظُاطاث الالتزام

ددد س ٍو  اإلاخؿلباث لهره اإلادٓٓت الهىاضس ندد بلى وبشير الُهلُت الالتزام دزحت نادة الداخلُت اإلاساحهت جٍٓس

رلٚ س ٌشير ْد ٖما اطخثىاءاث، جمثل التي الهىاضس ندد ٖو  الالتزام ندم ؤطباب بلى الداخلُت اإلاساحهت جٍٓس

د بالظُاطاث،  مشاٗل ؤًت نً ؤلادازة وببالى الٓاهىهُت بالخهلُماث الالتزام بلى الداخلي اإلاساحو َدظ ًمخد ْو

ٗاث ججى ب في ٌظاند لها اإلاب٘س والخصحُذ الخجاوشاث اٖدشاٍ وبن الخؿابٔ، ندم نً هاججت  وما الٓاهىهُت الاهتها

 .ويساماث نٓىباث مً ننها ًتر جب

 املاليت الزكابت أوحه مزاحعتالفزع الزابع: 

ابت ؤوحه بطدد الداخلُت اإلاساحهت َدظ ًمخد ابت هما مجالين بلى اإلاالُت الْس  اإلاىاٛ جدَٔ نلى الْس

ابت وجطمم ألامىاٛ، هره نً واإلاداطبت ابُت ؤهداٍ زالزت جدُٓٔ ألحل اإلاالُت الْس  2هي  داخلُت ْز

ٛ  خماًت -  .للماطظت اإلاالُت ألاضى

ير -  .اإلاالُت اإلاهلىماث في والخٙامل الثٓت جَى

 .نمىما اإلآبىلت اإلاداطبُت باإلابادت الالتزام -

ابُت ألاهكمت هره بخُُٓم اإلاساحو ًٓىم ٖما         التي اإلاخٙاملت الُسنُت الىقاثِ مساحهت خالٛ مً اإلاالُت الْس

ابُت الهداٍ لخدُٓٔ اإلاساحهت هره حاءث ولٓد للماطظت، اإلاالُت ؤلادازة وقُُت حشمل  الرٖس،الظالُت  الْس

د ٖرلٚ
 
 َةن ٖرلٚ حهت، مً وظبُا هامت يير ؤو هامت ٗاهذ طىاء ؤلخؿاء مً اإلاالُت الٓىاثم خلى مً اإلاساحو ًخإٖ

 هؿاّ جؿبُٔ وبالخالي الخازجي، اإلاساحو ًجسيها التي الُدظ لهملُت ؤَػل ضىزة ٌهؿي َيها الخؿاء مً الخٓلُل

ابت لىكام الُدظ  .ؤخسي  حهت مً الخازجي اإلاساحو ؤحهاب ُْمت مً ًخُؼ مما الداخلُت الْس

ه الخُُت، ؤو منها الكاهسة ٗاهذ طىاءا مالُت آزاز لها اإلااطظت في الاْخطادًت ألاخدار حمُو ؤن بما       
 
 ًجب َةه

 مً طخٙىن  والتي اإلااطظت وزاثٔ نلى الكاهسة اإلاالُت اإلاهلىمت ودْت صحت نؤ الخإٖد الداخلُت اإلاساحهت نلى

اتها ؤلادازة نليها حهخمد التي اإلاسحهُت الىٓاؽ   .اإلاخخلُت الٓسازاث اجخاذ نملُت في اإلاخخلُت بمظخٍى

      

 

 

 

                                                           
 250 ص  اإلاسحو الظابٔ،  هىز، ؤخمد الصحً، الُخاح نبد 1

 252 ص اإلاسحو الظابٔ،  هىز، ؤخمد الصحً، الُخاح نبد  2
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 خالصت:

 بلىى في ألاخيرة هره حظاند ؤنها بذ اإلااطظت، جىكُم في الىقاثِ ؤهم مً الداخلُت اإلاساحهت وقُُت حهد     

 هامت بمٙاهت الداخلُت اإلاساحهت جدكى ٖما اإلاطداُْت، ذاث اإلاهلىماث لها جٓدًمها خالٛ مً اإلاظؿسة ؤهداَها

د إلنؿائها الهلُا لإلدازة مباشسة جابهت حهلذ البالًت ألهمُتها بذ اإلااطظت جىكُم في وبازشة  الاطخٓاللُت مً اإلاٍص

 جٙاملهما نً ًيخج بذ مهامه ؤداء نلى الخازجي اإلاساحو مظاندة في ٖبير بشٙل الداخلُت اإلاساحهت الىقاثِ باقي نً

 مدي بُٓاض الداخلُت اإلاساحهت حظاهم ٖما والُهالُت، الُ٘اءة مً نالُت بدزحت ألهداَها اإلااطظت جدُٓٔ مها

ابت هكام ُٖاءة  مهلىماث جٓدًم بلى خاللها مً حظعى شتى جؿبُٓاث الداخلُت للمساحهت ان ٖما الداخلُت الْس

 .ْسازاتهم اجخاذ في الٓساز ومخخري ؤلادازة حظاند والتي الخؿإ مً ؤْل دزحت ذاث
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 جمهيد :

ت فاللسازاث بذن بـدده كساز ًـدز لم ما اإلااطظت في وؼان ؤداء ًمىً ال       ُمل ؤطاض هي ؤلاداٍز

ائف و ؤوؼوت ول اهجاش خاللها مً ًمىً التي و اإلااطظت ُفت دلً في بما اإلااطظت ًو  فال الداخلُت اإلاساحِت ًو

 كبل مً اللساز ًـدز و ػاهه في الِلُا ؤلادازة مً كساز ًـدز ؤن دون  مً مهامه ؤداء الداخلي للمساحّ ًمىً

اث ول ُبر هدا و اإلااطظت في اإلادًٍسً ًُ ُبازة الٔالب في ًيىهىن  الدًً و اللساز مخخر ت اإلاظخٍى  وفم ؤلاداٍز

 . اللسازاث اجخاذ قي ٌظخِملىجها كد مخِددة ؤطالُب

 اإلاِلىماث هده ُلى ًدـل و اللسازاث اجخاذ ُملُت في ٌظخخدمها مِلىماث بلى اللسازاث مخخر ًدخاج    

 جدفم للمان و الخدًثت الخىىىلىحُاث ُـس قي ؤهىا بما و مِلىماث هٌم مً اإلااطظت ُلُه جخىفس ما خالٌ مً

 آلالُت اإلاِالجت بلى الداخلُىن  اإلاساحِىن  فُلجا اللساز اجخاذ لِملُت ماهلت مىاؿفاث جدمل مِلىماث

ُت و اإلاـداكُت ؿُٔت بكفاء مً لُخمىىىا الخاطىب ُبر للمِلىماث  هدا ٌظاُد مما اإلاِلىماث هده ُلى الؼُس

 . مساخلها حمُّ هبر اللسازاث اجخاذ ُملُت في

ت اللسازاث اجخاذ ُملُت جخإزس هما           اإلاساحِت ُملُت جىاحه هما الخازحُت و الداخلُت الِىامل مً بمجمُى

 في الخوسق  طِخم طبم ما ول لفهم و،اللسازاث اجخاذ ُملُت في مظاهمتها مً جللل ؿِىباث و ُىائم الداخلُت

ٌ  مدخل بلى الفـل هدا  ؤطالُب  ؤهىاُه بلى باالكافت ؤهمُخه و اللساز مفهىم كُه هبرش اللسازاث اجخاذ ُملُت خى

 جىاحهها التي بالـِىباث لخيخهي اللساز اجخاذ ُملُت قي الداخلُت اإلاساحِت دوز  ببساش بلى هخوسق  زم،اجخاذه

 .اللساز اجخاذ ُملُت في الداخلُت اإلاساحِت
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 اللساز اجخاذ عمليت حىل  مدخلاإلابحث ألاول : 

 اإلااطظت مظخىي  ُلى حصئي مىٌاز مً هىٌس ُىدما و بسمتها، الخُاة حىهس هي اللساز اجخاذ ُملُت بن      

 اللسازاث اجخاذ و اإلاؼاول  خل في الخفىحر في وكخه آلب اإلادًس ًلط ي لرلً الِلمُت، الخُاة حىهس اللساز ًـبذ

 اللساز مفهىم ًلي فُما طىِسق اللساز اجخاذ ُملُت هفهم ليي و اإلاسطىمت، ألاهداف جدلُم ألحل ػاجها اإلاىاطبت

 .اجخاذه ؤطالُب و ؤهىاُه اطخِساق بلى باإلكافت ؤهمُخه و

 : أهميخه و اللساز مفهىماإلاعلب ألاول : 

 مً ًمىً الري و اإلادًس ُمل ؤطاض هي اللسازاث فاجخاذ بـدده، كساز ًخخر لم ما وؼان ؤداء ًمىً ال

لُه اإلاىٌمت، ؤوؼوت ول اهجاش خاللها فه و اللساز اجخاذ ُملُت ماهُت باطخِساق ًإحي فُما طىلىم ُو  زم بخٍِس

ت اللسازاث اجخاذ ؤهمُت هبرش  . ؤلاداٍز

 اللساز اجخاذ عمليت ماهيتالفسع ألاول: 

الخل  الخخُاز جخم التي اإلاِلدة الِملُت مّ ًيسجم ؤلادازي  اللساز مفهىم ؤن ُلى ؤلادازة ُلماء ًجمّ ًياد

ت إلاؼيلت اإلاالئم  واالحخماُُت مخِددة ُىامل فيها جخدخل الِملُت هره وان هبُِتها، واهذ مهما مُِىت بداٍز

 لهره اإلامحزة الـفاث جددًد خالٌ مً اللساز اجخاذ ُملُت ماهُت بُان ًمىً اُخلادها وفي ...والفىُت، الثلافُت

 :1 ًلي فُما هىحصها والتي الِملُت

 ؤي في بدازي  كساز هىان لِع كىله في طُمىن  ؤهده ما وهرا واحخماُُت، بوظاهُت ؿُٔت ذاث بِىامل جخإزس ؤجها-

 ألاشخاؾ مً الِدًد جإزحر ًُ بُِدا ماطظت

 ؛ اإلاظخلبل و اإلااض ي في جمخد ُملُت ؤجها-

 ؛ للترػُد كابلت ُملُت ؤجها-

 ؛ اإلاؼترهت الجماُُت الجهىد ُلى جلىم ُملُت ؤجها-

 ؛ الؼمىلُت و بالِمىمُت جخـف ُملُت ؤجها -

 ؛ مظخمسة دًىامُىُت ُملُت ؤجها -

 . وؿِبت مِلدة ُملُت ؤجها -

 اللساز اجخاذ عمليت حعسيف الفسع الثاني: 

 اهخفُىا و ،(اللساز ؿىّ بِملُت اإلاساحّ بِم في حظمى) اللساز اجخاذ ُملُت ؤو لللساز حِاٍزف ُدة هىان

  .بِلها برهس

                                                           
ت اللسازاث اجخاذ هىِان، هىاف.د - 1 ت بحن ؤلاداٍز  87 ؾ ،2006 ُمان، الثلافت، داز الخوبُم، و الىٌٍس
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 الري البدًل ؤو الخـسف ؤو الخل ًمثل و احخماعي هابّ ذو مىولي واَ جـسف ؤو طلىن بإهه اللساز فُِسف     

ٌ  و بدائل ُدة بحن الفاكلت ؤطاض ُلى اخخُازه جم  بإهه اللساز حٍِسف بمىً و ،1 اإلاؼيلت لخل ممىىت خلى

ت مً  ؤهثر ؤو ازىحن بحن مً البدائل ألخد الدكُم و الخرز الاخخُاز  اجخاذ ُملُت حِسف هما 22 البدائل مجمُى

ٌ  مً ؤهثر ؤو خلحن بحن مً مِحن خل اخخُاز ُملُت ًُ ُبازة بإجها اللساز  ؤجها ؤي الِمل، بِئت في اإلاخاخت الخلى

 بخددًد اللساز مخخر ًلىم ذلً بِد زم البدائل اإلاخاخت، مً ُدد بحن مىاطب بدًل ؤو خل جفلُل بلى جيخهي

فاث هره مً 3 خلها و بدائلها جددًد زم اإلاؼيلت  :وهي اللساز لىحىد الالشمت الِىاؿس ؤهم وظخيخج الخٍِس

 اإلاخاخت؛ البدائل -

 اللساز؛ مدل اإلاؼيلت -

 .اإلاخاخت للبدائل الىاعي الاخخُاز -

 اللسازاث اجخاذ أهميت  الفسع الثالث:

 4 :الخالُت الىلان في اللسازاث اجخاذ ؤهمُت جىكُذ ىًًم

 فمً الُىمُت، خُاجه هىاٌ اللسازاث اجخاذ الِادي ؤلاوظان ًمازض خُث مظخمسة، ُملُت اللسازاث اجخاذ -

ت، و الخاطمت هىان و البظُوت و الظهلت هىان كسازاجه ت فهي اإلااطظت ًُ ألامس ًخخلف وال اإلاـحًر  مجمُى

ت و مظخمسة ت اللسازاث مً مخىُى م و واإلهخاج اإلاجاالث مخخلف في ؤلاداٍز  ؛ ٓحرها و ألافساد و الدظٍى

 مً و ؟ ُمله ًجب ما ًلسز  خُث ؤلادازي  الِمل ًمازض بىاطوتها التي هي و ُمله، في اإلادًس ؤداة اللسازاث اجخاذ -

لُه ...؟ به اللُام ًخم متى و ؟ به ًلىم  ؤدائه مظخىي  ازجفّ ولما اللسازاث اجخاذ في اإلادًس كدزاث ازجفِذ ولما ُو

 ؛ ؤلادازي 

 هجاح ُلى هبحرا جإزحرا لها ًيىن  اللسازاث هره مثل خُث اإلااطظت، مظخلبل ًددد ؤلاطتراجُجُت اللسازاث اجخاذ -

 ؛ فؼلها ؤو اإلااطظت

ائف إلدازة ؤطاض اللسازاث اجخاذ- م ؤو باإلهخاج اإلاخِللت واللسازاث اإلااطظت ًو ت اإلاىازد ؤو الدظٍى  ؤو البؼٍس

ل،  ؛ اطخخداماجه و اإلااٌ زؤض بةدازة الخاؿت اللسازاث هرا و الخمٍى

ت الِملُت حىهس اللسازاث اجخاذ - ائف هره مً هال ألن زكابت، و جىحُه و جىٌُم و جخوُى مً ؤلاداٍز  جىوىي  الًى

ت ُلى ت اللسازاث مً مجمُى  .الخاطمت ؤلاداٍز

                                                           
ت، الجامعي، الفىس داز دُمه، هٌم و ؤلادازي  اللساز الـحرفي، مدمد.د.ؤ  1  .13 ؾ،2007 الوبِت ألاولى، ؤلاطىىدٍز
 83 ؾ ،الظابم اإلاسحّ هىِان، هىاف .د  2

الم هٌام خظحن، بً هاجي  3  الاكخـادًت، الِلىم في اإلااحظخحر ػهادة لىُل ملدمت ؤهسوخت الاكخـادًت، اإلااطظت في اللسازاث اجخاذ و ؤلُا

ماٌ، بدازة فَس  12 ؾ ،1996 كظىوُىت، /1997حامِت الاكخـادًت، الِلىم مِهد ألُا
ت، الجامُِت، الداز الابخياز، و الِلم بحن ما اللساز اجخاذ ماهس، ؤخمد.د 4  34 ؾ ،2007 ؤلاطىىدٍز
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 : اللسازاث جصنيفاإلاعلب الثاني : 

 بمدي و اإلااطظت، داخل اللساز مخخر اإلادًس ٌؼٔله الري ؤلادازي  اإلاسهص باخخالف ؤلادازي  اللساز ًخخلف

 التي البِئت باخخالف ؤلادازي  اللساز ًخخلف ؤًلا بها، ًخمخّ التي الـالخُاث

ت اللسازاث في الىبحرة الاخخالفاث لهره وهدُجت اإلااطظت، كمنها حِمل  ُدة بلى ؤلادازة ُلماء ؿىفها فلد ؤلاداٍز

 .مخخلفت مِاًحر بلى اطدىادا ؤهىاَ

 اللانىنيت للناحيت وفلا اللسازاث جصنيفالفسع ألاول: 

 1 زئِظُت مِاًحر ؤزبِت بلى اللاهىهُت للىاخُت وفلا اللسازاث جىلظم .

 :ُمىمُخه و اللساز مدي مُِاز -أ

 :ًلي ما ُمىمُخه و اللساز مدي مُِاز ًخلمً

 الىاض؛ مً مددود ٓحر ُدد ُلى جوبم التي اإلالصمت الِلمُت باللىاُد اإلاخِلم الخىٌُمي اللساز-

 .مِحن الفسد بمخاهبت اإلاخِلم الفسدي اللساز-

ً مُِاز -ب  :اللساز جيٍى

ً اإلاُِاز خظب اللسازاث جىلظم  :ًلي ما بلى اللساز جيٍى

ّ كاهىوي وازس مظخلل هُان لها بظُى كساز -  ؛ طَس

 .ُدًدة مساخل ُلى جخم كاهىهُت ُملُت مً جخإلف مسهبت، كسازاث -

 :اللساز ُلى ألافساد ازس مُِاز-ج

 :ًلي ما بلى ألافساد ُلى اللسازاث ازس اإلاُِاز خظب اللسازاث جىلظم

ت ؤي ملصمت كسازاث -  ؛ الخوبُم بحباٍز

 .ملصمت ٓحر كسازاث -

م ؤو لإللٔاء اللساز كابلُت مُِاز -د  :الخٍِى

 :ًلي ما بلى الخِىٍم ؤو لإللٔاء اللساز كابلُت اإلاُِاز خظب اللسازاث جىلظم

م ؤو لإللٔاء كابلت كسازاث -  ؛ الخٍِى

م ؤو لإللٔاء كابلت ٓحر كسازاث -  .الخٍِى

  

                                                           
 15 ؾ ،اإلاسحّ الظابم  الـحرفي، مدمد د.ؤ  1
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 اللساز لعبيعت وفلا اللسازاث جصنيف الفسع الثاني: 

 1 بلى اللساز لوبُِت وفلا اللسازاث جلظم

 :السوجينيت واللسازاث ألاطاطيت اللسازاث -ا

 في وجيىن  باطخمساز جخىسز  ال التي اإلاؼىالث إلاِالجت اجخاذها كبل هثحرة بحساءاث جخولب ألاطاطُت اللسازاث

ماٌ إلاِالجت وجخخر باطخمساز مخىسزة فخيىن  السوجُيُت اللسازاث ؤما بطتراجُجُت، كسازاث الٔالب  اإلاخىسزة ألُا

 :الفسدًت اللسازاث و الخنظيميت اللسازاث -ب

ؤما  السطمُت، طلوت خالٌ مً اإلادًس كبل مً جخخر و ووؼاهها اإلااطظت بِمل جخِلم الخىٌُمُت اللسازاث

 .ًخخرها الري بالصخف جسجبى و زطمُت ؿفت لها فلِع الفسدًت اللسازاث

 اللساز لشكل وفلا اللسازاث جصنيفالفسع الثالث: 

حن بلى بؿدازها ػيل وفم اللسازاث جـىف   2 :هُى

 : الشفىيت اللسازاث و اإلاكخىبت اللسازاث -أ

ت اللسازاث ؤما مىخىبت، ؤوامس ؤو حِلُماث ؤو لىائذ ػيل في جيىن  اإلاىخىبت اللسازاث  ؿُٔت في فخيىن  الؼفٍى

 . اإلاىخىبت ولِع اإلاىوىكت اليلمت

 :الضمنيت اللسازاث و الصسيحت اللسازاث - ب

دت اللسازاث دت بإلفاي ُنها ٌِبر التي هي الـٍس  ُنها بـساخت ٌِبر فال اللمىُت اللسازاث ؤما وواضخت، ؿٍس

 . اإلادًس  اللساز مخخر طلىن مً حظخيخج وبهما

  

                                                           
 16 ؾ الظابم،  اإلاسحّ الـسفي، مدمد   1
 87 ؾ ،هفظه  اإلاسحّ حلدة، بوسض طلیم.د  2
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 للمإطظت ألاطاطيت للىظائف وفلا اللسازاث جصنيف  الفسع السابع:

ائف مُِاز خظب اللسازاث جـىف  :الخالُت ألاوكاَ بلى للماطظت ألاطاطُت الًى

ائف جخِلم كسازاث - ت بالًى   ؤلاداٍز

 ألافساد ؤو البؼسي  بالِىـس جخِلم كسازاث -

 باإلهخاج جخِلم كسازاث -

م جخِلم كسازاث -   اإلابُِاث و بالدظٍى

ل جخِلم كسازاث -  . بالخمٍى

 ألهميتها وفلا اللسازاث جصنيف الفسع الخامع:

 1: ؤهىاَ زالر بلى ألاهمُت إلاُِاز وفلا اللسازاث جـىف

 ؛ ؤلاطتراجُجُت اللسازاث -

 ؛ الخىخُىُت اللسازاث -

 .الخىفُرًت اللسازاث -

 : ؤلاطتراججيت اللسازاث -أ

ل اليظبي بالثباث جخمحز مظخلبلها و اإلااطظت بىُان ؤلاطتراجُجُت اللسازاث جخِلم  بطخامت و ألاحل هٍى

خماداث ؤو الاطدثمازاث اث في اللسازاث هده جـدز لخىفُرها، الالشمت اإلاالُت الُا ت اإلاظخٍى  هٌسا الِلُا ؤلاداٍز

 ألهمُتها

 :الخكخيكيت اللسازاث - ب

 بىُفُت جخِلم الخوى،هما وجسحمت ألاهداف لخدلُم اإلاىاطبت الىطائل جددًد بلى الخىخُىُت اللسازاث تهدف

اث في اللسازاث هده جخخر الِمل، في لالطخمساز الالشمت اإلاىاد اطخٔالٌ ت اإلاظخٍى  .الىطوى ؤلاداٍز

 :الخنفيرًت اللسازاث -ج

 مً وجخخر مدي بلـس جخمحز ،اإلااطظت في الجازي  اليؼان و الُىمي الِمل بمؼىالث الخىفُرًت اللسازاث جخِلم

اث ٌظمى بما ؤو اإلاباػسة ؤلادازة هسف ت باإلاظخٍى  . الظفلى ؤو الدهُا ؤلاداٍز

  

                                                           
 88 ؾ الظابم  اإلاسحّ حلدة، بوسض طلیم.د 1
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 اجخاذها ألطاليب وفلا اللسازاث جصنيف الفسع الظادض: 

حن بلى اجخاذها ؤطالُب مُِاز خظب اللسازاث جـىف   1 هما هُى

 (:الخلليدًت) الكيفيت اللسازاث -أ

خماد الىُفُت اللسازاث اجخاذ ًخم  اللساز مخخر للمدًس الصخص ي الخلدًس ُلى اللائمت جللُدًت ؤطالُب ُلى بااُل

لى  ججازبه و خبرجه ُو

 :(اإلاعيازيت)  الكميت اللسازاث - ب

ت ؤو الىمُت اللسازاث اجخاذ ًخم خماد اإلاُِاٍز  الِملُاث، بدىر مثل اإلاِسوفت الِلمُت وألاطع اللىاُد ُلى بااُل

اث  ...الاخخماالث، هٌٍس

 اجخاذها لظسوف وفلا اللسازاث جصنيف الفسع الظابع: 

 2 :ؤهىاَ زالر بلى اجخاذها ًسوف إلاُِاز وفلا اللسازاث جـىف 

 ؛ الخإهد خالت في اللسازاث -

 ؛ اإلاخاهسة خالت في اللسازاث -

 .الخإهد ُدم خالت في اللسازاث -

 :الخأكد حالت في اللسازاث -أ

ُتها الخٔحراث هبُِت في الخام الخإهد خالت في هىا اللسازاث جخخر  آزاز فان وبالخالي فيها، جإزس التي والِىامل وهُى

 . مظبلت بـىزة مِسفت جيىن  وهخائجه اللساز

 :اإلاخاظسة حالت في اللسازاث - ب

، مدخملت خاالث و ًسوف في جخخر التي اللسازاث هي اإلاخاهسة خالت في اللسازاث لُه الىكَى  مخخر ُلى فاهه ُو

ها اخخماٌ دزحت وهرا اإلاظخلبل في الخدور اإلادخملت واإلاخٔحراث الٌسوف ًلدز ؤن اللساز  وكُى

 : الخأكيد عدم حالت في اللسازاث -ج

 طُاطاجه و الِامت اإلاؼسوَ ؤهداف جسطم ُىدما ؤلادازة جخخرها التي اللسازاث هي الخإهُد ُدم خالت في اللسازاث

 و اإلاِلىماث جىفس ُدم بظبب هرا و اللساز اجخاذ بِد خدوثها اإلاخىكّ اإلاخٔحراث مظبلا فيها حِلم ال ًسوف في

 . بها الخيبا ؿِىبت وبالخالي اليافُت البُاهاث

 : اللسازاث اجخاذ أطاليباإلاعلب الثالث : 

ت و ُدًدة ؤطالُب وفم اللسازاث جخخر  فهىان به، اإلاِىُت ألاهساف و اإلاخخر اللساز ؤهمُت خظب مخىُى

 بجباَ ُلى جلىم وزٍاكُت همُت ؤطالُب وهىان الصخف، والخىم والخبرة الخخمحن ُلى حِخمد جللُدًت ؤطالُب

                                                           
 90 ؾ ،الظابم  اإلاسحّ ،الـحرفي مدمد د1
 91 ؾ ،هفع اإلاسح2ّ
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لُه الِلمُت، الوسق   والتي اللسازاث اجخاذ ُملُت في اإلاخبِت ألاطالُب ألهم ؤهثر بخفـُل طىِسق ًإحي فُما ُو

 . ُلمُت وؤخسي  جللُدًت ؤطالُب بلى جلظُمها ًمىً

 الخلليدًت ألاطاليبالفسع الاول: 

 اإلاىهج جدبّ وال الِلمي، الخمدُف و للخدكُم جفخلس التي جلً الىُفُت ؤو الخللُدًت باألطالُب ًلـد

 . اللسازاث اجخاذ في اإلاظخخدمت الخللُدًت ألاطالُب ؤهم ًلي فُما وطىِسق اللسازاث، اجخاذ ُملُت في الِلمي

 :الخبرة -أ

ت، إلاهامه ؤدائه ؤزىاء اإلادًس بها ًمس التي الِدًدة الخجازب بالخبرة ًلـد  مً طىاء بدزوض منها ًخسج والتي ؤلاداٍز

 الدًً آلاخٍسً خبراث مً الخِلم و الاطخفادة ًمىىه بل وخده اإلادًس ُلى الخبرة جلخـس وال فيها، فؼله ؤو هجاخه

ت اإلاؼىالث خل في وججازبهم شمالئه و طبلىه  1 الـائبت واجخاذاللسازاث ؤلاداٍز

 : الخجازب ئحساء - ب

خباز بِحن ؤخدا الخجازب بحساء بىفظه اللساز مخخر ًخىلى بان الخجازب بحساء بإطلىب ًلـد  الِىامل حمُّ الُا

 بلى الخجازب هده خالٌ ًخىؿل مً خُث اللساز مدل باإلاؼيلت اإلاسجبوت الاخخماالث و ملمىطت الٔحر و اإلالمىطت

 2الِلمُت خبرجه ُلى الاخخُاز مدا في مِخمدا ألافلل البدًل اخخُاز

 :الصخص ي الحكم -ج

ت ُلى اُخماده و الصخص ي لخىمه اللساز مخخر اطخخدام الصخص ي الخىم بإطلىب ًلـد  في بدحهُخه طُس

 الِمُم والفهم ألبِادها، الظلُم والخلدًس له، حِسق التي اإلاؼىالث و للمىاكف الهامت السئِظُت الِىاؿس بدزان

 الِللُت كدزاجه و اللساز مخخر شخـُت ؤطاض ُلى ألاطلىب هدا ًلىم و ،3 بها الخاؿت الخفاؿُل ليل الظائل و

 . الاحخماُُت و الىفظُت اججاهاجه و

 :جدلُلها و الاكتراخاث و آلازاء دزاطت -د

 التي و الاكتراخاث آلازاء دزاطت و البدث ُلى اللساز مخخر اُخماد هى جدلُلها و آلازاء دزاطت بإطلىب اإلالـىد

ً هسف مً له جلدم ٌ  الصمالء و اإلاخخـحن اإلاظدؼاٍز  اخخُاز مً كىئها ُلى لُخمىً جدلُلها، و اإلاؼيلت خى

س دوز  ألاطلىب هدا ٌؼبه و ،4 ألافلل البدًل  الخلا طجراه الري و الداخلي اإلاساحّ  به ًلىم الري الخلٍس

 .اإلاُداهُت الدزاطت) الثالث الفـل في بالخفـُل

  

                                                           
 182 ؾ الظابم،  اإلاسحّ هىِان، هىاف .د  1
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 العمليت طاليبالفسع الثاني: ألا 

 ؤؿبذ اإلاؼىالث، حِلد و الخالي الِمل في الخدًثت اإلااطظاث بدازاث ػهدجه الري الهائل الخوىز  ؤمام

 ألاطالُب اطخخدام بلى الخللُدًت ألاطالُب اطخخدام مً ًخدىلىا ؤن اللسازاث مخخري ُلى اللسوزي  مً

 اجخاذ ُملُت جسػُد احل مً اإلاوبلت الِلمُت ألاطالُب ؤهم ًإحي فُما طخِسق و اللسازاث، اجخاذ في الِلمُت

 .اللسازاث

 :العملياث بحىث -أ

 اإلادًٍسً جىاحه التي اإلاؼاول لخل الِلمُت الفىىن  و الوسق  و الىطائل جوبُم الِملُاث بدىر بإطلىب وِني

 بـىزة اللساز مدل اإلاؼيلت ؿُآت ُلى ألاطلىب اره جوبُم ٌِخمد و ،1 الىخائج ؤفلل جدلُم ًلمً بؼيل

اكُت هماذج  . ألافلل البدًل اخخُاز و البدائل بحن خظابُت ملازهت بحساء مً و ٍز

 :الاحخماالث نظسيت – ب

ت جلىم اكُت الىماذج لبىاء الاخخماالث فىسة اطخخدام ُلى الاخخماالث هٌٍس  مً الخخفُف طبُل في اخخُازه و الٍس

  ،2اإلاجاٌ هدا في ؤالشمت اإلاِلىماث بجمّ ؤلادازة كُام بِد اإلاخاهسة دزحت و الخإهد ُدم دزحت

 الاخخماٌ الصخص ي، الاخخماٌ هي اللسازاث اجخاذ مجاٌ في الاخخماالث للُاض اإلاظخخدمت اإلاِاًحر ؤهم مً و

 . الخىسازي  الاخخماٌ و اإلاىكىعي

 :اللسازاث شجسة أطلىب – ج

 إلاـولخاث البدًلت الاخخُازاث ًُ ٌِبر هى و اللسازاث، جدلُل في حظخِمل وطُلت هى اللسازاث شجسة ؤطلىب بن

خم ما، إلاؼيلت الخمدُف ُملُت ؤزىاء بليها الخىؿل ًمىً همُت ت اللسازاث مً طلظلت جمثُل ٍو  ػيل في الخُاٍز

د ػيل في اإلامىىت الالخلت الىخائج جمثل و فسوَ اث مً مٍص  اللساز اجخاذ ُىدها ًجب التي الاجـاٌ هلوت و الخفُس

 . 3زاللسا ُلد ٌؼمل

 :ؤلادازيت اإلابازياث نظسيت -د

اث ؤطلىب ًلىم ت اإلاباٍز ٌ  الري اإلاظبم اإلاىولي الخفىحر ؤطاض ُلى مبِىت افتراكاث ُلى ؤلاداٍز  ؤلاوظان بإن ًلى

 مىافظه ؤن و بدىمت، ًخـسف اهه و الخظازة مً كدز اكل مّ ألازباح مً ممىً كدز اهبر جدلُم بلى ٌظعى

ت هره طاهمذ كد و الخـسف، في الخىمت و الفهم مً اللدز هفع ُلى طُيىن   التي اإلاؼىالث خل في الىٌٍس

 هره مثل في ؤهه بذ اإلاىافظت، ًسوف و مىاكف في اللسازاث اجخاذ في حدواها زبدذ خُث مىافظت بىحىد جخِلم

                                                           
 71 ؾ ،الظابم  اإلاسحّ حلدة، بوسض طلیم .د  1
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 75 ؾ ،الظابم  اإلاسحّ حلدة، بوسض طلیم .د 3
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 اإلابازاة ؤن بذ ؤخسي  ماطظت جخخرها للسازاث اإلاىافظت بهاز في جخم اإلاخاخت البدائل ؤن اللساز مخخر ًجد اإلاىاكف

 1 آخس و مدخىس ؤو ماطظخحن بحن جيىن  كد اللسازاث اجخاذ في

 

 :الحدي الخحليل – ه

 بحن واإلافاكلت اللساز مخخر ؤمام اإلاوسوخت اإلاخِددة البدائل جدلُل و دزاطت بلى الخدي الخدلُل ؤطلىب حهدف

 ؤوحدها التي اللىاُد ذلً في مظخخدما البدائل هده مً اإلادللت اإلاىفِت ؤو الفائدة مدي إلاِسفت البدائل هده

 والِائد الخدًت الخيلفت هجد اللىاُد هده ؤهم ومً ،2 البدائل جلً بحن للمفاكلت هإطاض الخدي الخدلُل

 . الخدي

 :الخعيت البرمجت -ي

 بدُث مِحن مىكَى في اإلاازسة اإلاخٔحراث بحن خوُت ُالكت وحىد افتراق ُلى الخوُت البرمجت ؤطلىب ًلىم

ٌ  خلها ًخم خوُت مِادالث بؼيل اإلاازسة اإلاخٔحراث بحن اللائمت الِالكت ًُ الخِبحر ًمىً  اللُمت بلى للىؿى

 ؤكص ى لخدلُم ؤو ممىً خد ألدوى الخيلفت هخخفُم جدلُله مولىب واضح هدف وحىد ٌظخلصم وهرا ألافلل،

 .زبدُت
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 :اللسازاث اجخاذ في الداخليت اإلاساحعت اإلابحث الثاني : أثس

ت بدازي  مظخىي  ؤي وفي كساز ؤي ًمس  جخم ؤن ًمىً وال النهائي ػيله في خسوحه كبل اإلاساخل مً بمجمُى

 هَى ول خظب اإلاِلىماث بطخ اإلااطظت داخل اإلاِلىماث ؤهٌمت حِمل بذ ،مِلىماث بخىاحد بال الِملُت هده

 الـائبت، اللسازاث اجخاذ ُملُت في اطخخدامها لُخم الداخلُت اإلاساحِت ُملُت بفلل وهدا ؤفللها اهخلاء لُخم

 اإلاساحِت هبرش دوز  ذلً ًمد زم الداخلُت اإلاساحِت في آلالُت اإلاِلىماث هٌم دوز  جبُان بلى ًلي فُما وطيخوسق 

 . اللسازاث اجخاذ ُملُت ُلى اإلاازسة بالِىامل هيخهي و اللسازاث اجخاذ ُملُت في الداخلُت

 :الداخليت للمساحعت بالنظبت للمعلىماث آلاليت اإلاعالجت اإلاعلب ألاول : أهميت

 هٌام ُلى وِسج ؤن البد اللسازاث، اجخاذ ُملُت في الداخلُت اإلاساحِت جلِبه الري للدوز  الخوسق  كبل

 حظخلصم ماطظت ؤي بدازة الن الداخلُت اإلاساحِت بلى باليظبت للمِلىماث آلالُت اإلاِالجت دوز  وهبحن اإلاِلىماث

 اإلاِلىماث جىىىلىحُا مجاٌ في الساهىت الخوىزاث ًل وفي ،1 اللسازاث اجخاذ في الطخخدامها مِلىماث وحىد

ادة احل مً اإلاساحِت آلالُت بلى اللجىء الداخلُت اإلاساحِت ُملُت في اللسوزي  مً ؤؿبذ  في اإلاىزىكُت دزحت ٍش

ٌ  مفاهُم بِسق طىلىم ًلي فُما و اللسازاث، اجخاذ ُملُت في ُلُه ٌِخمد ؤطاطا ججِلها التي البُاهاث  هٌم خى

 . الداخلُت للمساحِت باليظبت للمِلىماث آلالُت اإلاِالجت ؤهمُت هبرش زم اإلاِلىماث وجىىىلىحُا اإلاِلىماث

 الداخليت باإلاساحعت وعالكاتها اإلاعلىماث وجكنىلىحيا نظم حىل  مفاهيمالفسع ألاول: 

ت بإجها اإلاِلىماث هٌم حِسف ً وجىشَّ وحؼُٔل ججمُّ جخلمً التي ؤلاحساءاث مجمُى  ووؼس وجخٍص

 2 اإلااطظت داخل والسكابت اللساز كّ ُملُاث جدُُم بهدف اإلاِلىماث واطترحاَ

 للمِاًحر ؤلادازة جإهُداث موابلت مً الخدلم بلى تهدف مىخٌمت ُملُت هي الداخلُت اإلاساحِت ُملُت بن

ت ُف اإلاىكُى  بخىحُه ميلف فاهه مددودة للمساحّ اإلاخاخت اإلاىازد واهذ وإلاا الِالكت، ذاث لألهساف الىخائج وجًى

 بدزاطت الاهخمام بدؤ لرلً اإلاىاطبت، بالىدُجت الخسوج مً جمىىه التي ألادلت لجمّ ؤفلل جىحيها اإلاددودة اإلاىازد

 فاألهٌمت ،3 فيها اإلاساحّ إلاظاُدة الداخلُت اإلاساحِت ُملُت في اإلاِلىماث جىىىلىحُا اطخخدام فِالُت مدي

ت اإلاداطبُت الوسق  و اإلاىاهج حٔحر لم الالىتروهُت  ولىً جخٔحر لم الداخلُت اإلاساحِت ؤهداف ؤن هما.وؤلاداٍز

 ُملُت في اإلاِلىماث جىىىلىحُا اطخخدام و حٔحرث، كد ألاهداف هده لخدلُم اإلاساحِىن  ٌظخخدمها التي ألادواث

 في حظاهم ؤجها هما.اإلاساحِحن كبل مً الصخص ي الخىم إلامازطت ؤفلل ؤطع جىفحر في ٌظاهم الداخلُت اإلاساحِت

 اإلاظخىي  بلى باإلاهىت الازجلاء في ٌظاهم مما ُام بؼيل ُملها جدظحن بلى ًادي مما اإلاساحِت ُملُت جيالُف حِلُل

 .وحه ؤخظً ُلى اإلاظخفُدة ألاهساف فُه جخدم الري

 

                                                           
 Hamini Allel، Le contrôle interne et l’élaboration du bilan comptable، Entreprise publique économique، Office des -ـ 1

Publications Universitaire، 1993.  P44. 
ت اإلاِلىماث هٌم طلوان، ببساهُم.د  2 ت، حامِت الخجازة، ولُت الىٌم، مدخل :ؤلاداٍز  021،ؾ2005ؤلاطىىدٍز
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 للمعلىماث آلاليت اإلاعالجت ظل في الداخليت اإلاساحعت أهميتالفسع الثاني: 

 :1الخالُت لألطباب هدا و الخاطىب اطخخدام دون  مهىخه ؤداء الداخلي للمساحّ ًمىً ال

 للبُاهاث الالىترووي الدؼُٔل هدُجت الداخلُت اإلاساحِت بحساءاث و مهام في اإلاظخمس الخوىز  -

 للمداطبت؛

 جخولب للمِلىماث آلالُت اإلاِالجت ًل في اإلاساحِت ؤن بما و .الداخلُت اإلاساحِت ُملُت ألداء الالشم الىكذ جىفحر -

 جـمُم في اإلاساحّ مؼازهت ألافلل مً فاهه الالىترووي الىٌام بـفت ودزاًت مِسفت اإلاساحّ لدي ًيىن  بان

 : ًلي ما جدلُم في ٌظاهم ما هرا و الىٌام

 وكّ إلمياهُت هٌسا الالىترووي باإلاداطب الخالُب و الخداًل اخخماٌ جللُل و الؼاذة ألامىز  اهدؼاف كمان -

  ؤفلل زكابُت هٌم

د و اللسائً و ألادلت لجمّ ؤفلل ؤطالُب اطخخدام مً اإلاساحّ جمىً -   الٔؽ و ألاخواء اهدؼاف اخخماٌ مً جٍص

 . اإلاساحِت مظاز جىافس ُدم و اإلاظدىدي الدلُل بفلدان اإلاخخلفت اإلاؼىالث مِالجت -

فان  بالخالي و .فيها الخِدًالث و الهامت اإلاداطبُت بالخوبُلاث اإلاخِللت البرامج ليل بيسخ اإلاساحّ جصوٍد -

ٌ  الىكذ جللُل في ٌظاُد اإلاخخلفت اإلاساحِت مجاالث في الخاطىب اطخخدام  ٌظاُد و اطخخدامه اإلابرو

 : الخالُت ألامىز  جدلُم ُلى الداخلي اإلاساحّ الخاطىب

 ؛ ُام بؼيل اإلاساحِت ُملُت حىدة جدظحن-

 اإلاساحِت في خدًثت) حدًدة ؤطالُب اطخخدام بمياهُت -

  طهىلت ؤهثر بدزحت اإلاِلدة اإلاساحِت ُملُاث بِم اهجاش بمياهُت -

ً ؤو الؼسواء كبل مً اإلاساحِحن ؤُماٌ مساحِت ُملُت حظهُل -  .اإلادًٍس

 :اللساز اجخاذ في الداخليت اإلاساحعت اإلاعلب الثاني : دوز 

 لخيىن  اإلاِلىماث جإهُل ُلى حظاُد بدُث اللسازاث اجداد ُملُت في هاما دوزا الداخلُت اإلاساحِت جلِب

ٌ  اللساز اجخاذ ُملُت في اطخِمالها لُخم وافُت، و واملت مىاؿفاث ذاث و حُدة  حىدة ذاث مِلىماث ُلى للخـى

 الداخلُت مساحِت دوز  بةبساش اللساز هلىم اجخاذ ُملُت في الداخلُت اإلاساحِت جلِبه الري الدوز  ولخىكُذ .فِالُت و

 2 :ًلي فُما اإلاخم و اللساز اجخاذ ُملُت مساخل مً مسحِت ول في

  اإلاؼيلت جددًد -

  البدائل بًجاد -

                                                           
 6ؾ للمِلىمت آلالُت اإلاِالجت ًل في اإلاساحِت فسحاوي، لوُفت  1

www.philadelphia.edu.jo/courses/accountancy/Files/Accountancy/207.doc 
د.د  2 ت، الِملُت في دوزها و اللُادة ُبىي، مىحر ٍش  157 ؾ ،2007 ألاولى الوبِت البداًت داز ؤلاداٍز
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م و جلُُم -   البدائل جلٍى

  ألافلل الخل ؤو البدًل اخخُاز -

  اللساز جىفُر -

م و اإلاخابِت -   الخلٍى

  اإلاشكلت جحدًد في الداخليت اإلاساحعت دوز  الفسع ألاول: 

 داخل ما مؼيلت ؤي لخددًد و خل وحىد جخولبه مؼيلت وحىد هى اللساز اجخاذ ُملُت ؤؿل ٌِخبر

 ُدم خاالث ًُ للىؼف للماطظت الخازج و الداخلي للىكّ اإلاظخمس الفدف ًخم ؤن ًجب اإلااطظت

 .اإلااطظت داخل ًيىن  ؤن ًجب وما وائً هى ما بحن الخىاشن  ؤو الخىاطم ؤو الاجفاق

 اإلاساحِت بان الخرهحر ًجب الدوز  لهرا الخوسق  كبل لىً اإلاؼيلت جددًد في هاما دوزا الداخلُت اإلاساحِت جلِب

ها كبل بها الخيبا و اإلاؼاول مً اإلااطظت وكاًت ُلى حِمل الداخلُت  ؤلاحساءاث اجخاذ للماطظت ًدظنى ختى وكُى

 ؤن ًمىً الري ألازس جددًد دزحت في فُخمثل اإلاؼيلت جددًد ُملُت في الداخلُت اإلاساحِت دوز  ؤما لخفادحها، الالشمت

 مً و اإلاؼيلت بهره اإلاِىُت اإلااطظت مـالح ؤو ؤكظام جىكُذ مّ اإلااطظت ُلى اإلاؼيلت ؤو الخوس هدا ًخلفه

 .بها السئِس ي اإلادظبب

  البدائل ئًجاد في الداخليت اإلاساحعت دوز  الفسع الثاني: 

ٌ  جباًً ًلخط ي اإلااطظت داخل مؼيلت وحىد بن  خل لهاى لِس  التي اإلاؼيلت الن ذلً خىلها آلازاء و الخلى

 و دزاطتها ًخم و للىلاغ البدائل مخخلف جوسح خُث به الدظلُم مً البد مفسوق واكّ بل مؼيلت حِد ال واخد

  .مالئمت ألاهثر ألافلل الخل اخخُاز ًخم ختى جلُُمها

ٌ  حِد      مدل للمؼيلت خد وكّ ؤحل مً اللساز إلاخخر اإلاخاخت ؤلامياهُاث و الىطائل مجمَى البدائل ؤو الخلى

ٌ  هره ؤن خُث الدزاطت  للمِلىماث الخدلُل ؤو الخدـُل هدُجت هي بهما و فساْ مً جإحي ال البدائل ؤو الخلى

 الظلُمت اإلاِلىماث جىفحر في الداخلُت اإلاساحِت دوز  ًإحي هىا و ،زطمُت ٓحر ؤو زطمُت مـادز مً اإلاخإجُت

ٌ  حمُّ بًجاد مً جمىنهم ختى اللساز إلاخخري والدكُلت  .الىلاغ مدل للمؼيلت البدائل ؤو الخلى

 البدائل جلييم في الداخليت اإلاساحعت دوز الفسع الثالث: 

 ألن ذلً كساز، ؤي اجخاذ كبل هبحرة ؤهمُت بُوائها ًجب التي اإلاساخل ؤهم مً ٌِد البدائل جلُُم بن

 ؤبِاد جددًد طِخم ؤهه بىِمى ،اإلاظخلبل في ال ؤم طِىجح اإلاخبّ الخل وان بذا ما طُددد الري هى البدائل جلُُم

 ؤفلل طُِوي الري و اإلاىاطب البدًل اخخُاز ًدظنى وي اإلاؼيل ذلً خل في – اًجابُاجه و طلبُاجه - بدًل ول

 . ممىىت خظازة بإكل الىخائج
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 هرا و مىاطبت جساها التي البدائل اكتراح و جلدًم ُلى حِمل ؤجها في الخوىة هره في الداخلُت اإلاساحِت دوز  ًبرش

 اإلااطظت في الداخلُت اإلاساحِت هٌام مخسحاث ؤهم اخد اإلالترخت البدائل هره حِخبر خُث اإلاؼيلت، دزاطت بِد

س ػيل في ُادة وجيىن   .جلاٍز

 ألافضل البدًل اخخياز في الداخليت اإلاساحعت دوز الفسع السابع: 

ٌ  هى اإلاواف جهاًت في اللساز مخخر هدف بن  اإلاؼيلت وخل الهدف بلْى مً ًمىىه كساز بلى الىؿى

ٌ  ُدة بحن مً الخل باخخُاز اللساز مخخر ًلىم هىا ،اللائمت ت ذلً في مظخُِىا مخاخت، ؤو ملترخت خلى  بمجمُى

ٌ  و اإلاىكف خظم ألامس خلُلت في ٌِني الاخخُاز ألن حمُِا اإلاساخل ؤدق اإلاسخلت هره وحِخبر اإلاِاًحر، مً  الىؿى

ٌ  للجهد النهائُت اإلادـلت بلى  الخبرة و الىفاءة مً هبحر كدز بلى ًدخاج ألامس هرا و الظابلت، اإلاسخلت في اإلابرو

 اخخُاز ُملُت في هاما الداخلُت دوزا اإلاساحِت جلِب ؤًلا هىا الظلُم، الاخخُاز ُلى اللساز إلاخخر الراجُت واللدزة

س في اإلادون  و اإلالترح البدًل اخخُاز ُلى اإلاظخمسة ؤلاكىاَ مداوالث خالٌ مً هرا و ألامثل البدًل  اإلاساحِت جلاٍز

ٌ  ز كظم ٌظدؼحر ما ُادة اللساز مخخر ؤن خُثة الداخلُت،  ختى مسدودًت و فِالُت ؤهثر ًيىن  الري البدًل خى

 .الداخلُت اإلاساحِت ٓحر ؤخسي  حهاث مً اكتراخها جم التي للبدائل باليظبت

 اللساز جنفير في الداخليت اإلاساحعت دوز الفسع السابع: 

 هى و الخىفُر، مسخلت بلى ًـل ن جلُُمها جم التي البدائل بحن مً ألافلل البدًل اللساز مخخر جددًد بِد

 ٌ  بلى ؤطاطا ٌِىد وهرا للىكذ، اطتهالوا اإلاساخل ؤهثر اإلاسخلت هره جيىن  كد و بدىفُره طُلىم مً بلى اللساز وؿى

 بكاُت بلى ًادي طىف اإلاولىب الىحه ُلى اللساز جىفُر ًخم لم بذا خُث اإلااطظت، ُلى الخىفُر وهخائج آزاز

 هيل، اإلااطظت وؼان ُلى طلبا جازس مخىكِت ٓحر هخائج بلى ًادي كد هما الظابلت الخوىاث في اإلابرولت الجهىد

لت مساُاة ًجب لرا  الداخلُت اإلاساحِت كظم بمظاُدة ذلً ًيىن  ؤن اإلامىً مً و اللساز هرا بها ًىفر التي الوٍس

اث حمُّ مّ حِاملها و وؼاهها هبُِت بدىم هرا و ت اإلاظخٍى  .اإلااطظت داخل ؤلاداٍز

 اللساز جنفير مخابعت في الداخليت اإلاساحعت دوز الفسع الخامع: 

 الىخائج مّ ملازهتها و بليها الخىؿل ًخم التي للىخائج دوزٍت بلُاطاث باللُام جلتزم الىاجخت اإلااطظاث بن

 الخىاشن  جدلُم جىفل التي الخُٔحراث بِم بحساء فُجب اهدساف وحد ما فةذا جدلُلها، اإلاسحى مً واهذ التي

 مً مسخلت ليل الجُد الظحر و الخوبُم مً الخإهد و اللساز اجخاذ ُملُت مساخل حمُّ بلى الىٌس بةُادة وذلً

  .مساخله

 ُلى حِمل بدُث السكابي، ُملها بوبُِت هرا و الداخلُت اإلاساحِت دوز  ًصداد بالراث الخوىة هره في        

س ػيل في الخلُُم هرا هخائج ذلً بِد لترفّ جلُُمها، و اإلاخخرة اللسازاث جىفُر جدبّ  مً هرا جهائي جلٍس



مظاهمت اإلاساحعت الداخليت في اجخاذ اللساز                                         الفصل الثاني   

 

 
46 

 ؤن ػإهه مً اللساز اجخاذ ُملُت مساخل حمُّ في الداخلُت اإلاساحِت مؼازهت بدىم و ؤخسي  حهت مً و حهت،

 للمِلىماث ؤطاطُا مـدزا و اإلاخخرة لللسازاث الجُد الخوبُم ُلى طاهسا الداخلُت اإلاساحِت كظم ًجِل

 .اللساز هرا جىفُر بىُفُت اإلاخِللت

 :اللساز اجخاذ عمليت على اإلاإثسة اإلاعلب الثالث : العىامل

ت اللساز اجخاذ ُملُت جخإزس  :1 واآلحي جىاولها ًمىً الِىامل مً بمجمُى

 ؤلاوظاهُت الِىامل -

 الخىٌُمُت الِىامل -

 .البُئُت الِىامل -

 : ؤلانظانيت العىاملالفسع ألاول: 

 ؤمام اإلاخاخت البدائل بحن الاخخُاز ُملُت ُىد اللساز اجخاذ ُملُت في اإلاازسة ؤلاوظاهُت الِىامل جٌهس      

ُت مىولُت، ٓحر و مىولُت ُىامل ُدة –اللساز مخخر ؤي – فُه جخفاُل خُث اللساز، مخخر  و مىكُى

 2 ًلي هما الصخـُت بالجىاهب جخِلم ؤخسي  و هفظُت ُىامل بلى ؤلاوظاهُت الِىامل جلظُم ًمىً و شخـُت،

 : النفظيت العىامل -أ 

 في اللساز اجخاذ ُملُت ُلى ؤزسها و الىفظُت الجىاهب ؤهمُت ببساش في الفلل طُمىن  لهازبسث وان للد      

ت اإلاىٌماث  وان فةذا لللساز، اجخاذه ؤزىاء اإلاظاوٌ الفسد طلىن في اإلاخدىم هى الىفس ي الجاهب حِل بذ ؤلاداٍز

 الِىامل ؤزسث بذا ؤما اإلاىوم، و الظالمت مً هبحر مظخىي  بلى اإلاخخر اللساز طُـل اًجابُا الىفس ي اللساز

 ُلى الٔالب الوابّ هى طُيىن  السػد ُدم و الخلل ؤن ذلً فمِنى اللساز مخخر ُلى طلبُا جإزحرا الىفظُت

ت و الىفظُت الخالت ؤن بلى ؤلاػازة ججدز هما اإلاخخرة، ؤو الـادزة اللسازاث  اإلاظاُدًً ُلى اإلاظُوسة اإلاِىٍى

 التي اإلاِلىماث و البُاهاث ُلى خاؿت و هبحرة، ؤهمُت له مساخلها بمخخلف اللساز اجخاذ ُملُت في واإلافىكحن

 .اللساز اجخاذ ُملُت في بِد فُما طدظخٔل والتي ًلدمىجها

 : الصخصيت والعىامل الجىانب - ب

في  الىٌس بِد و اللدزة له طدخىفس ؤهه ٌِني فهرا اإلاثلى اللُادًت الـفاث اللساز مخخر لدي ججمِذ بذا      

 مخخر ُىد اللُادًت الـفاث حاهب بلى وحد بذا الخجسبت ؤو الخبرة ُىـس ؤن هما ُىاًت، و بدكت ألامىز  ُلى الخم

ٌ  اطدبِاد في اإلااكُت الخجازب مً باالطخفادة له طدظمذ اللساز  اإلاؼاول خل في كبل مً فؼلذ التي الخلى

 – ؤهه ذلً فمِنى اللساز مخخر شخـُت كمً الظابلت الِىاؿس جىفسث ما فةذا البدث، مدل للمؼيلت اإلاؼابهت

 .الصخُدت اللسازاث إلؿداز ًيىن  ما ؤوظب هى – اللساز مخخر

                                                           
 312-265 ؾ ؾ اإلاسحّ الظابم، هىِان، هساف .د  1
 145 ؾ  اإلاسحّ الظابم، الـحرفي، مدمد د.ؤ 2
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 : الخنظيميت العىاملالفسع الثاني: 

 1 منها هرهس التي و الخىٌُمُت الِىامل بِم ؤًلا ًىحد ُسكها، طبم التي ؤلاوظاهُت الِىامل حاهب بلى

ت الاجـاالث -  ؤلاداٍز

م - ت و الخفٍى ت الالمسهٍص  .ؤلاداٍز

 : ؤلادازيت الاجصاالث -أ

ت الاجـاالث حِخبر ٌ  مً اللساز مخخر جمىً التي الهامت الىطائل مً ؤلاداٍز  اإلاِلىماث ُلى الخـى

ت اللسازاث طالمت فان هىا ومً اللساز، الجخاذ اإلاولىبت والبُاهاث  طالمت ُلى هبحرة بدزحت حِخمد زػدها و ؤلاداٍز

ٌ  اللساز مخخر ًجسحها التي الاجـاالث وفاُلُت  .اإلاِلىماث ُلى للخـى

 : ؤلادازيت الالمسكصيت و الخفىيض - ب

م ًُ ًيخج        ت مسئوطُه بلى طلواجه و اخخـاؿاجه لبِم اللساز مخخر اإلادًس جفٍى  اإلاصاًا مً مجمُى

م اللسازاث، اجخاذ ُلى الاًجابُت آزازها جىِىع  مجاٌ في اإلاسئوطحن كدزاث جىمُت ُلى حهت مً ٌظاُد فالخفٍى

م ٌظاُد ؤخسي  حهت مً و اللساز، اجخاذ ادة مّ خاؿت الهامت الللاًا ُلى الترهحز ُلى اإلادًس الخفٍى  حجم ٍش

م ًُ جترجب التي اإلاصاًا ؤهم مً هجد هرلً .وؼاهاتها و ؤُمالها حِلد و الخدًثت الخىٌُماث ت ؤو الخفٍى  الالمسهٍص

ت ت جدلُم هي ؤلاداٍز  هما .اإلاظخلبل في الِلُا للمىاؿب حدًدة كُادًت وىادز جىفحر و اللسازاث اجخاذ في الظُس

 : مثل اللساز اجخاذ ُملُت ُلى جازس التي الخىٌُمُت الِىامل كمً بدزاحها ًمىً التي الِىامل بِم هىان جىحد

 لخلها؛ اإلاخاح الىكذ و حِلدها دزحت و اللساز مدل اإلاؼيلت هبُِت -

اث حِدد مدي و – مسهصي  ٓحر ؤو مسهصي  – ؤلادازي  الىمى - ت اإلاظخٍى  وؤهمُخه اللساز هَى و ؤلاداٍز

 .اللساز مخخر اإلادًس جإهُل و خبرة و هفاءة دزحت -

 : البيئيت العىامل الفسع الثالث: 

ت هىان        اللسازاث فاُلُت ُلى جازس التي و باإلااطظت اإلادُوت البُئُت اللُىد ؤو الِىامل مً مجمُى

 :ؤهمها مً اإلاخخرة،

 الدولت؛ في الاكخـادي و الظُاس ي الىٌام هبُِت -

 الِام؛ الـالح مّ اللسازاث اوسجام مدي -

 الدًيُت؛ اللُم و الاحخماُُت الخلالُد -

ُِت، الىـىؾ -  الدؼَس

 .الخىىىلىجي الخلدم -

                                                           
ماٌ، بدازة و جىٌُم ؤطاطُاث كدف، ؤبى الظالم ُبد.د خىفي، الٔفاز ُبد.د 1 ت2004الجامُِت، الداز ألُا  .150 ؾ،2003 ،ؤلاطىىدٍز
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 : الدولت في الاكخصادي و الظياس ي النظام ظبيعت -أ

 اجخاذ ُملُت ألن ذلً اللساز، اجخاذ ُملُت ُلى مباػس بؼيل جازس فلظفخه و الظُاس ي الىٌام هبُِت بن        

ت ُلى الظُاس ي الىٌام ًفسكها التي اللُىد بمدي جخإزس اللساز  كسازاتها جىحُه ؤو اللساز، ؿاوِت اللُاداث خٍس

 كسازاث جيىن  ؤن ًجب بذ اللسازاث فاُلُت ُلى الاكخـادي الىٌام ًازس هما الىٌام، فلظفت مّ ميسجمت لخإحي

ت اللُاداث  .الدولت في الظائد الاكخـادي الاججاه مّ ميسجمت ؤلاداٍز

 : العام الصالح مع اللسازاث انسجام مدي -ب

 مدددة فئاث ؤهداف لِظذ و اإلاىاهىحن مجمَى ألهداف اللساز جدلُم مدي ًساعي ؤن اللساز مخخر ُلى       

 .الِام الـالح و اإلااطظت بحن اوسجام جدلُم برلً ًلمً ختى منهم،

 : الدًنيت الليم و الاحخماعيت الخلاليد -ج

 في الخإزحر خالٌ مً اإلاخخرة اللسازاث ُلى الدًيُت اللُم و اإلاىزوزت الِاداث و الاحخماُُت الخلالُد جازس        

 الخلالُد و اللُم هره جمثل ؤخسي  حهت مً و ،حهت مً هرا لللساز اجخاذه ُىد اللساز مخخر اججاه و طلىن

ت فحن باقي مً الخىفُر خظً لُلمً ًدترمها ؤن اللساز مخخر ُلى ًجب التي اللُىد مً مجمُى  في اإلاًى

 .وجىفُرها إلؿدازها هخمهُد اللسازاث مً بىثحر الجماهحر بكىاَ في فِاال ُامال الدًيُت اللُم حِخبر هما اإلااطظت،

 : الدشسيعيت النصىص -د

 بدىم اللساز مخخر اإلادًس ُلى مفسوكت زطمُت كُىدا حؼيل ولها الخِلُماث و اللىائذ و ألاهٌمت بن     

 الفساز مخخر اإلادًس ًيىن  لرا للدولت الِامت الظُاطت مً حصءا ؤلادازي  اللساز ٌِخبر خُث السطمي، مىـبه

خباز في ًإخر ؤن ملوسا  للماطظت، الِامت لألهداف اللساز مالئمت مدي باللىاهحن، وااللتزام ُىامل ُدة الُا

ٌ  اإلاداطبُت و اإلاالُت ألاهٌمت اخترام  ...بها، اإلاِمى

 : الخكنىلىجي الخلدم -و

اختراَ  ؤبسشها مً لِل و اللساز اجخاذ مجاٌ في فىُت جوىزاث خدور بلى الخىىىلىحُت الثىزة ؤدث للدث     

نها و البُاهاث ججمُّ في هاما دوزا ًلِب الري و ،الخاطىب  هرا و مىٌم، و دكُم بؼيل خفٌها و جدلُلها و جخٍص

اكُت ألاطالُب جوبُم  .اللساز اجخاذ ُملُت في اإلاظخخدمت الخدًثت الٍس
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 :اللساز اجخاذ عمليت في الداخليت اإلاساحعت صعىباثاإلابحث الثالث : 

اث حمُّ في و اإلااطظت في اللساز اجخاذ ُملُت في هاما دوزا الداخلُت اإلاساحِت جلِب       ت اإلاظخٍى  ؤلاداٍز

م مىِدما ؤو مددودا ًيىن  كد الدوز  هرا ؤن بال اإلاخخلفت  للمساحِت والظلُمت الِادًت ؤلاحساءاث مً بالٓس

 ُلى هلف ؤن بمىً طابلا، بليها جوسكىا كد التي و اللساز اجخاذ ُملُت ُلى اإلاازسة الِىامل كىء ُلى و الداخلُت،

 .اللساز اجخاذ ُملُت في الداخلُت اإلاساحِت دوز  ُلى جازس ُىائم ُدة

 : الخفىيض عدم و الشدًدة اإلاعلب ألاول : اإلاسكصيت

 دون  كسازاجه باجخاذ فُه اإلادًس ًلىم الري – الفسدي – ألاوجىكساهي ؤلادازي  الىمى هىا بالرهس هخف           

اث بلى السحَى ت اإلاظخٍى  بخداهما جمثل هلوخحن بحن ػدجه في ألاوجىكساهي الىمى هرا ًخدزج و ألاخسي، ؤلاداٍز

 هما اللبم، ؤو اإلاخِامل ألاوجىكساهي الظلىن الثاهُت الىلوت جمثل و اإلاخدىم ؤو اإلادظلى ألاوجىكساهي الظلىن

 ألاوجىكساهي الظلىن وهى الظابلحن الىموحن بحن ػدجه في وطوا ًيىن  ًياد طلىن الىلوخحن هرًً ًخىطى

ذ مهما و الـالح،  هرا ًل في اللساز مخخري ؤن الِلمُت الدزاطاث بُيذ فلد ألاوجىكساهي الىمى ؤهىاَ جفُس

بت ُدم مً خالت لدحهم جخىلد الىمى م في الٓس  مً الثاوي الـف في لللُاداث الـالخُاث و الاخخـاؿاث جفٍى

لى مً جخإحى بإجها الىمى هرا في اللسازاث جخمحز هما ؤلادازي، الظلم  ،1 للمىاكؼت كابلت ٓحر وهي ألاطفل، بلى ألُا

يىن   حمُّ في لليؼان الِادي الظحر مً الخإهد ُلى ملخـس ألاطلىب هرا ًل في الداخلُت اإلاساحِت ُمل ٍو

اث ت، اإلاظخٍى  ال ؤهه بلى باإلكافت جلُُمها ال و اإلاخخرة اللسازاث في الوًِ الداخلُت للمساحِت ًمىً ال و ؤلاداٍز

س في جبدًه اكتراح بإي ألاخر ًخم  الخللُدي بالدوز  الىمى هرا ًل في اإلاظحرون ًامً خُث اإلاخخلفت، الخلاٍز

 ما و الدظُحر ػاون في الخدخل دون  اإلاالُت اللىائم في ًاهس هى ما ُلى اإلاـادكت في الخمثل و الداخلُت للمساحِت

 للمساحِت حظمذ التي اإلاثلى البِئت دائما ٌؼيل ال الدًملساهي اللُادي الىمى ؤن ؤًلا بالرهس بجدز هما .ػابهها

جىز  و جاهباوم" الباخثان ؤزبخه ما وهرا اللساز، اجخاذ ُملُت في بالخدخل الداخلُت ت خالٌ مً "ماهجٍس  مً مجمُى

ٌ  الدزاطاث ت بلى جىؿال خُث الدًملساهي الىمى ًل في اإلاؼازهت دزحت خى  : منها هرهس الىماذج مً مجمُى

 :ألاول  النمىذج -أ

 الخدود جلً في اللسازاث اجخاذ في اإلاؼازهت مسئوطُه مً ًوالب و مُِىت خدودا ًلّ الري اإلادًس همىذج هى      

 .فلى

 :الثاني النمىذج - ب

 اإلاؼازهت فسؿت إلاسئوطُه ًدُذ و ؤلالٔاء، ختى ؤو للخِدًل كابلت – ُمل وزكت – كساز مؼسوَ بخلدًم اإلادًس ًلىم

ٌ  فِلهم زدود و آلزائهم – اإلادًس – اطخواَل خالٌ مً اللساز اجخاذ في  .جهائُا ًـبذ ؤن كبل اللساز هرا خى
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 ُملُت في الداخلُت اإلاساحِت دوز  ًددد و ًلُد ػىلي دًملساهي همى ًمثالن الظابلحن الىمىذححن ؤن هالخٍ    

 .اللساز اجخاذ

 : اإلادًسين اإلاعلب الثاني :  ضغىط

 بِىامل اللساز مخخر ًخإزس هُف زؤًىا ،اللسازاث اجخاذ ُملُت في اإلاازسة للِىامل جىاولىا خالٌ مً

ً ؤن الخوبُلُت الدزاطاث بِم ؤزبدذ وكد ،للماطظت الخازحُت و الداخلُت البِئت مً هابِت ومخٔحراث  في اإلادًٍس

ها وان ؤًا اإلاخخلفت اإلااطظاث  ُلى بإخس بؼيل ؤو جازس ُدًدة للٔىن ًخِسكىن  ،حجمها ؤو وؼاهها ،هُى

م ،الظلُمت اللسازاث اجخاذ في مسدودًتهم  وفلا و وحه ؤخظً ُلى لِملها الداخلُت اإلاساحِت خلُت ؤداء مً فبالٓس

 ختى ؤو مددودة جيىن  طىف الٌسوف هره جدذ اللسازاث اجخاذ ُملُت في مظاهمتها ؤن بال اإلاخولباث لجمُّ

 هره جلظُم ًمىً و،مىِدمت

 : بلى اللٔىن

 ؛ الداخلُت اللٔىن -

 . الخازحُت اللٔىن -

  الداخليت الضغىطالفسع ألاول: 

 : منها هجد و الثالث الِالم بلدان في ؤهثر مىدؼسة وهي ،داخلها ؤو اإلااطظت في الداخلُت اللٔىن جيؼا     

 : السؤطاء ضغىط -أ

ٌ  ال ؤو طلوخه خدود ٌِسف ال الري اإلادًس بن        ًُ ًحجم ما ٓالبا ،زئطائه مً اليافُت الظلوت ًخى

د حهت فمً ،زئِظه بظلوت لاللتزام اللساز مخخر اإلادًس جدُى ؤطباب ُدة هىان و ،الخاطمت اللسازاث اجخاذ  ًٍس

ٌ  ًلمً بن اإلادًس  ٌظخٔل طلوخه ما ُادة السئِع فان ؤخسي  حهت مً و كسازاجه ُلى زئِظه مىافلت ُلى الخـى

ٌ  الكتراح الىبحرة خبرجه و الىاطّ سها و خلى  بِم ؤن ذلً بلى ًلاف بأخس، ؤو بؼيل اإلادًس ُلى فسكها زم جبًر

م ًمُلىن  ال السئطاء  . إلاسئوطيهم طلوتهم لخفٍى

 : السطميت غير الخنظيماث ضغىط - ب

 اللىي  مساهص ًُ مخخلفت و فِلُت كىي  مساهص حؼيل زطمُت ٓحر ججمِاث اإلااطظت في جىحد كد      

 بِم هؼفت خُث فاُلُتها، مً جدد ؤو كسازاجه جىحُه في جازس و اللساز مخخر اإلادًس ُلى كٔىها حؼيل ،الظمُت

تها ؤُلاء جىحه اإلااطظاث في السطمُت ٓحر اللُاداث ؤٓلبُت ؤن الدزاطاث ً مِازكت بلى مجمُى  كسازاث اإلادًٍس

 .1 اللساز مخخر اإلادًس ُلى خلُلي كٔى .ُامل ٌؼيل ؤن ػاهه مً ما هرا و جىفُرها، ُدم ختى ؤو
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 : أخسي  داخليت ضغىط -ج

 مُِىت، ًسوف جدذ كسازاث اجخاذ بلى اكوسازه ؤو اإلادًس لدي الىكذ كُم الداخلُت اللٔىن مً ٌِخبر اهه     

ٌ  وافُت فسؿت هىان جيىن  ال خُث  اللٔىن مً ٌِخبر هما دزاطتها، و البدائل ًُ الىافُت اإلاِلىماث ُلى للخـى

 كدزتها مدي و اإلاالُت اإلااطظت بةمياهُاث الخاؿت جلً الداخلُت

ت ُملُاتها إلاىاحهت الالشمت الظُىلت جىفحر ُلى ت ُىاؿس ؤواهذ طىاءا الالشمت ؤلامياهُاث وجىفحر ،الجاٍز  ؤو بؼٍس

 . مادًت مظخلصماث

 الخازحيت الضغىطالفسع الثاني: 

 خُث ،وؼاهها ؤو حجمها اخخلف مهما اإلااطظاث حمُّ ُلى مفسوكت بإجها الخازحُت اللٔىن جخمحز      

 : هجد الخازحُت اللٔىن ًُ ألامثلت مً و منها الخخلف الـِب مً

 : العام السأي ضغىط -أ

 فان لرلً و ،مِه ًخِامل ؤن ُلُه و اإلاجخمّ في ُلىا وىهه اإلادًس ُلى الِام السؤي كٔىن جفسق     

 حِازق فلد ،ؤخسي  مىولت في ؤو وكذ في فِال ًيىن  ال كد مُِىت مىولت في ؤو وكذ في فِاال ًيىن  الري اللساز

 مثل ،مباػسة ٓحر ؤو بظُوت ألاكساز هره واهذ لى و باألكساز ُليها حِىد كد كسازاث الِام السؤي فئاث بِم مثال

 الخدماث ؤو الظلّ بِم ؤطِاز بسفّ الخاؿت اللسازاث

 : الاكخصادًت الضغىط - ب

 الخربرب هرلً ،الفىائد وظب في الخٔحر ؤو الاهىماغ و الخطخم خاالث في الاكخـادًت اللٔىن جخمثل     

كدزة  ُلى مباػسا جإزحرا جازس التي الِىامل مً ٓحرها و اإلاخخلفت الولب و الِسق خاالث و الِمالث ؤطِاز في

 . فاُلُتها مً فخدد اللسازاث ُلى ؤزازها جىِىع هما ؤهدافها جدلُم في اإلااطظت

 : العمل نعاق خازج للمدًس والصخصيت الاحخماعيت العالكاث ضغىط -ج

 في بازشا دوزا جلِب الِمل هواق خازج للمدًس الصخـُت الِالكاث بن الخوبُلُت الدزاطاث ؤوضخذ      

ٌ  في وخاؿت ،كسازاجه جىحُه  واضح بؼيل جبرش التي اللٔىهاث مً حملت الِالكاث هره حؼيل خُث الىامُت الدو

الن ُىد ائف ًُ ؤلُا  الخىزٍداث ؤو ؤلاوؼاءاث ُلى الخِاكد ،الخىلالث ؤو التركُاث خسهت بحساء ،ػآسة ًو

حرها  هُئاث مً ؤو زطمُت مساهص مً اللٔى في ٌظخمدون الخم ؤشخاؾ مً اللٔىهاث هره جيىن  ما ُادة ،ٓو

 . الخصبُت الخىٌُماث ؤو الدًيُت الهُئاث ،اإلاالُت و اإلاهىُت والىلاباث خاؾ هابّ لها

 : الداخليت للمساحعت اإلاحدودة اإلاعلب الثالث :  الاطخلالليت

ت مّ مسجبوت جيىن  بن هي الداخلُت اإلاساحِت في خوىزة ألامىز  ؤهثر مً بن        مما للماطظت اإلاالُت اإلادًٍس

 مً وان هىا مً ،باليامل ألاهداف جدلُم ُدم والى بل البحروكساهُت بلى الداخلُت اإلاساحِت ؤهداف ٌِسق
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 الخوبُلاث ؤن بال ،بها اإلاىىهت اإلاظاولُاث ألداء ًىفي بما مظخللت الداخلُت اإلاساحِت دائسة جيىن  ؤن اللسوزي 

خحن خالٌ هرا مً و الداخلي اإلاساحّ اطخلاللُت جىخمل ؤن ًمىً ال ألاخىاٌ مً خاٌ ؤي في اهه ؤزبدذ الِملُت  . شاٍو

  زطميت جنظيميت شاويتالفسع ألاول: 

ف ؤخحرا و ؤوال هى الداخلي اإلاساحّ بن  مجلع ؤمام ؤُماله ًُ مظاوٌ هى و ،اإلااطظت داخل مًى

 : ألاحي للؼيل وفلا للماطظت الخىٌُمي الهُيل في الداخلُت اإلاساحِت جمىكّ خالٌ مً ذلً هجد و الِلُا ؤلادازة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1للمإطظت الخنظيمي الهيكل في الداخليت اإلاساحعت وضع: 1-2شكل 

 

 للماطظت الخىٌُمي الهُيل داخل الداخلُت اإلاساحِت خلُت جمىكّ هُفُت بن الؼيل خالٌ مً هالخٍ        

 اإلاـالح وؼإة و اللٔىهاث ؤهىاَ حمُّ ًُ بُِدا الداخلُت اإلاساحِت مهمت ؤداء ُلى الخفاي ُلى لُِمل حاء

ائف باقي بحن و بُنها ا ٌِمل فهى الِلُا إلدازةت ؤمام مظاوٌ هى الداخلي اإلاساحّ بن بما و،اإلااطظت في الًى  فوٍس

 واهذ و جىفُرها في ػَس و طنها جم بحساءاث ؤو اجخاذها جم كسازاث هىان واهذ فةذا ،الِلُا ؤلادازة بزكاء ُلى

 ٓحر في ؤجها ؤو ؿائبت ٓحر اللسازاث هره ؤن زؤي بذا الداخلي اإلاساحّ فان ذٌ ًُ اإلاظاولت الجهت هي الِلُا ؤلادازة

 و ،ؤوجىكساهي ؤطلىب هى ؤلادازي اإلاىخهج ألاطلىب وان بذا خاؿت ،اهخلادها ؤو فيها الوًِ ٌظخوُّ ال فاهه مدلها

 للمساحِت اإلاولىبت الاطخلاللُت مً ًدد بن ػاهه مً ،جىٌُمُا الِلُا لإلدازة الداخلُت اإلاساحِت جبُِت فان بالخالي

 . اللٔىهاث حمُّ ًُ بُِدا مهامها جمازض ختى اإلااطظت داخل الداخلُت

 زطميت غير شاويتالفسع الثاني: 

ت ؤما           داخل الداخلُت اإلاساحِت اطخلاللُت مددودًت بلى منها هىٌس ؤن اإلامىً مً التي و الثاهُت الصاٍو

 الخىاحد ؤن هي و ،اللساز ؿىّ ُملُت في الداخلُت اإلاساحِت مظاهمت دزحت في طلبا طخازس التي و اإلااطظت
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 الدهیا ؤلادازة
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فحن باقي بحن و بِىه زطمُت ٓحر ُالكاث ًيؼا اإلااطظت في الداخلي للمساحّ اإلاظخمس ً الِماٌ و اإلاًى  في آلاخٍس

فحن اإلاؼترهت اإلاـالح مً هَى بسوش في جخمثل السطمُت ٓحر الِالكاث هره . ألاخسي  اإلاـالح و الدوائس  بحن اإلاًى

س ُلى طلبا جازس ،الداخلي واإلاساحّ ٌ  اإلاِدة الخلاٍز  طىف التي اللسازاث مظاز في جازس بالخالي و ،مُِىت ُملُاث خى

 ألاخواء بِم ُلى ًخٔاض ى الداخلي اإلاساحّ ًـبذ بدُث ُاهفي هابّ ذاث ُالكاث بسوش بلى باإلكافت ،جخخر

فحن شمالئه بها كام التي ُفي بمسهصهم جلس ؿازمت كسازاث اجخاذ ًخم ال ختى اإلاًى  ،هسدهم في جدظبب ختى ؤو الًى

 الداخلي اإلاساحّ بحن الاطخلاللُت اللائمت ببواٌ في هبحر بلدز ٌظهم كد اللسازاث مً الىَى هرا ؤن هالخٍ فبرلً

فحن باقي و  بن ذلً ،اإلاخخرة اللسازاث في الداخلُت اإلاساحِت به حظهم الري الدوز  في ذلً ًازس بالخالي و ،اإلاًى

ُت و الظلُمتت اإلاِلىم بًـاٌ ُلى ٌِمل لم الداخلي اإلاساحّ  اللسازاث اجخاذ له ًدظنى ختى ،اللساز إلاخخر الؼُس

ت اللساز اجخاذ ُملُت جمس .الظلُمت  وؿىال الدزاطت مدل اإلاؼيلت جددًد مً اهوالكا ،الهامت اإلاساخل مً بمجمُى

 اللسازاث جيىن  ختى ،مُِىت مىاؿفاث ذاث مِلىماث بلى اللساز اجخاذ ُملُت جدخاج و ،اللساز جىفُر مخابِت بلى

 .وفاُلُت حىدة ذاث اإلاخخرة
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 خالصت:

 اإلاـداكُت ذاث للمِلىماث اإلاىخجت بها اإلاىزىق  اإلاـادز ؤهم هإخد الداخلُت اإلاساحِت دوز  ًإحي وهىا      

اث في اللساز مخخري جصوٍد ُلى فلى ًلخـس ال الداخلُت اإلاساحِت دوز  ؤن هما ،الِالُت والؼفافُت  اإلاظخٍى

 .اللساز اجخاذ ُملُت مساخل حمُّ لِؼمل ذلً ًخِدي بل ،اإلاالئمت باإلاِلىماث اإلاخخلفت

م ،الفِالُت و الظالمت مً ُالُت دزحت ُلى كسازاث ًخخر ؤن اللساز مخخر ُلى الـِب مً اهه         الِىن  ٓز

 جإزس ُىامل  ُدة هىان حهت فمً ،لللسازاث اجخاذهم ؤزىاء للمظاولحن الداخلُت اإلاساحِت جلدمه الري الىبحر

 مً الِدًد بلى ألاخسي  هي جخِسق الداخلُت اإلاساحِت ؤن هجد ؤخسي  حهت ومً ،مىفرًه ؤو اللساز مـدزي  ُلى

 .اللساز اجخر ُملُاث في فِلُا مظاهمتها دون  جلف التي اإلاِىكاث

 

 



 سغغان مل العموميت لألشغال العموميت املؤسست حول  امليدانيت الدزاست :الثالث الفصل

 

 

 

 

 سغغان مل العموميت لالشغال العموميت للمؤسست عام جلدي 

 املؤسست في عملها واليت الداخليت املساحعت

 املؤسست داخل اللسازاث اجخاذ في الداخليت املساحعت اهميت
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 جمهيد :

ت اإلااؾؿاث ؤه  مى ؿخًام إلا الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت حهخبر          في الغاثض الجؼاثٍغ

 ًترهؼ والًاث، مى حاوعها وما مؿخًام  والًت مؿاق غمى اإلااؾؿت هظه وحهمل الهمىمُت، ألاشًاٌ مجاٌ

 الهطغمت الطُامت، ؤنماٌ وامجاػ ًخهلم ما ول في ؿخًام إلا الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت نشاؽ

 الؿُاعاث، ؾغق  ، ؤمىانها بمسخلف والؿغق  الخدخُت والبنى اللانضًت الهُاول مجاٌ في والبهاء الخسؿُـ

 ...الحضًضًت الؿىً مجاٌ في وختى اإلاؿاعاث ؾغق 

  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت في الضازلُت اإلاغاحهت مههت جبني ج  1998 ؾهت مهظ            

ت الهملُاث مسخلف في اإلاههت بهظه يهخمىن  فإضبدىا  الضازلُت اإلاغاحهت ؤضبدذ ؤًػا للماؾؿت، الدؿُيًر

اث حمُو في وهظا اللغاعاث اجساط وجغشُض جفهُل في نالُت بضعحت حؿاه  ت اإلاؿخٍى  وفي نامت بطفت ؤلاصاٍع

ت اإلاؿخىٍاث  في اللغاعاث اجساط في الضازلُت اإلاغاحهت مؿاهمت مضي ولغئٍت زاضت بطفت الهلُا ؤلاصاٍع

 مى للماؾؿت نام جلضً  بةنؿاء ؤوال مبضؤ ؤن اعجإًها ، ؿخًام إلا الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت

سها، خُث  في مىكهها زالٌ مى وهظا الضازلُت اإلاغاحهت زلُت نلى الترهيز ز  وآفاكها، الخهكُمي هُيلها جاٍع

 ضلب مضزل ز  طاتها، بدض الضازلُت اإلاغاحهت جلؿُ  نى طلً بهض لهلىم نملها، مههجُت ز  الخهكُ ،

 ؤه  مبرػٍى اإلااؾؿت في اللغاعاث اجساط في الضازلُت اإلاغاحهت جلهبه الظي الضوع  نى مخدضر ؤًى اإلاىغىم

 اإلاغاحهت مههت جىاحهها التي والهىاثم بالطهىباث لخوخهي اإلااؾؿت في ؤخضزتها التي والخًيراث الامجاػاث

 .اإلااؾؿت هظه في الضازلُت
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 :سغغان مل العموميت لألشغال العموميت للمؤسست عام جلدي املبحث ألاول : 

 ؤوال نلُها ًجب ، شاملت و نامت بطفت  مؿخًام ب الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت لخلضً       

فها اللُام  التي الامجاػاث مىضح وؤزيرا ، جلؿُماجه مسخلف شغح مو الخهكُمي هُيلها بلى مخؿغق  ز  بخهٍغ

 .مؿخلبال لها جخؿلو التي آلافاق و بها كامذ

 :سغغان مل العموميت لألشغال العموميت باملؤسست الغعسيفاملطلب ألاول : 

سُت إلادت بنؿاء بلى الخؿغق  نلُها ًجب   الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت باإلااؾؿت لخهٍغف           نى جاٍع

 .نملها ومجاٌ اللامىني، شيلها نى الحضًث ز  اإلااؾؿت

  : العموميت لألشغال العموميت املؤسست عن جازيخيت ملحتالفسع ألاول : 

 في اإلااعر 216/79عك  اإلاغؾىم بمىحب 1979 ؾهت  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت جإؾؿذ     

 الهمىمي اللؿام هُيلت بناصة بؾاع وفي . 1989 ماعؽ 6 في الاؾخلاللُت بلى امخللذ ،ز  1979مىفمبر 10

 لالمجاػ الهمىمُت اللابػت للشغواث جابهت  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت ؤضبدذ الاكخطاصي،

 الهمىمُت اإلااؾؿت لخطبذ جطفُتها، جمذ ألازيرة هظه امه بال 1997 ؾهت في وهظا الىبري  وألاشًاٌ

 شغهت إلالىُت (SINTRA ) ًىمها بلى 2002 ؾهت مهظ وهظا جابهت ؤزغي  مغة ؿخًام إلا  الهمىمُت لألشًاٌ

ىحض هظا الهمىمُت لألشًاٌ اإلاؿاهماث حؿُير  اإلاهؿلت في  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت ملغ ٍو

  خالُا الطهانُت

  :للمؤسست اللانوني الشكلالفسع الثاني : 

 ؤؾه ، طاث شغهت شيل خالُا الطهانُت اإلاهؿلت في الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت ؤزظث         

 :الخالي الشيل نلى ومىػم ؾه  100 بلى ملؿ  صج 2.000.000 كضعه بغؤؾماٌ نشاؾها وبضؤث

 اإلااٌ عؤؽ مى % 40 بوؿبت للبهاء مؿاهمت خطظ. 

 اإلااٌ عؤؽ مى % 30 بوؿبت الًظاثُت للطهاناث مؿاهمت خطظ. 

 اإلااٌ عؤؽ مى % 30 بوؿبت آلالي وؤلانالم الاجطاالث لاللىترومُاث، مؿاهمت خطظ. 

 صوعة وزالٌ نشاؾها بضاًت مى   الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت عؤؾماٌ جؿىع  وللض           

 :ألاحي الهدى نلى خُاتها
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 ٌ   اإلااؾؿت عؤؾماٌ جؿىع :  10 عك   الجضو

 

 

 0112 0111 0111 0111 0191 الؿهت

عؤؽ اإلااٌ 

 )صج(

0.111.111.11 11.111.111 90.111.111.111 111.111.111.11 0.011.111.111.11 

 للماؾؿت الضازلُت الىزاثم نلى باالنخماص ؾغفها مى بنضاصه ج  :اإلاطضع

  :املؤسست عمل ونطاق مجالالفسع الثالث : 

 ألاشًاٌ كؿام هي   خالُا الطهانُت اإلاهؿلت في  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت جوشـ    

 الخدخُت للبنى...الامجاػ، التهُئت، الخدضًث، الطُامت، ؤنماٌ في الغثِؿُت ؤشًالها جغجىؼ ؤًى الهمىمُت،

 في  مؿخًام  والًت يغاع نلى والًاث نضة نبر وهظا  ..الحضًضًت اإلاؿاعاث،الؿىً الؿغق، ؤمىانها إلاسخلف

  .ؤهغاؽ وؾىق  البىاقي ؤم مُلت، باجهت، :وهي خالُا الطهانُت اإلاهؿلت

 مهخجاث نضة بةمخاج خالُا الطهانُت اإلاهؿلت في  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت جلىم هما          

  :الخالُت الهلاؽ في اإلااؾؿت ومهام مهخجاث خطغ ًمىى نامت وبطفت

 .الهامت الحفغ بإشًاٌ اللُام-

 ما الخلُـ بمخاج اإلاسحىق، الحص ى الؿبُعي، الحص ى بمخاج ؤي وألاعضفت بالؿغق  ًخهلم ما ول بمخاج -

 .الؿؿحي الؿالء الؿغق، حهبُض في اإلاؿخسضمت الؿىصاء اإلااصة ؤي والاؾمهذ والغمل الحص ى بين

 ....اإلاُاه ضغف ؤمابِب وغو البالىناث، خفغ بإنماٌ اللُام ؤي الطحي الطغف كهىاث -

 .اإلاؿلحت الخغؾامت بمخاج -

 ....الحماًت خىاحؼ ؤلاشاعاث، ؤي الؿغق  بتهُئت اإلاخهللت باألنماٌ اللُام -

و ججهيز -  .والهخاص وآلاالث له الالػمت باإلاهضاث اإلاشاَع

 في اإلاؿخهملت الؿىصاء واإلااصة الحص ى بُو الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت جلىم هما              

 حهبُض

 شهاصة نلى جدطلذ فلض ولظلً ومهخجاتها، ؤنمالها مىاضفاث في بالجىصة اإلااؾؿت وجخميز الؿغق،

 مههجها احل مى 2004 ؾهت في الاًؼو  (2000/9001 وهظا الخىالي نلى 2010 و 2007 ؾهت في جخ  ( 150

 وألاشًاٌ، اإلاهام هظه ول ولخدلُم للخهكُ  الهالمي ألاؾلىب خؿب ؤشًالها ؤصاء في والهىعي الدؿُيري 
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 بوشاؾاتها لللُام وفهاٌ ومخؿىع  وامل نخاص نلى ؿخًام إلا الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت حهخمض

 ٌ  . ؤنمالها المجاػ اإلااؾؿت جملىها التي اإلااصًت اللضعاث ًبين الخالي والجضو

 

 

 ٌ   اإلااؾؿت في ؤلامخاحُت اللضعاث: 10 عك  الجضو

 اإلااؾؿت في اإلاؿخهملت والىؾاثل اللضعاث

 نضص الىخضاث   واإلاهضاث آلاالث مىم

 الحفغ آالث

 والحافالث الؿُاعاث طلً في بما الهلل مهضاث

 الؿىصاء اإلااصة بمخاج آالث

 اإلاداحغ )الحص ي سحم مدؿاث

 :الؿىصاء اإلااصة بمخاج مدؿاث

 الػًـ و السحم مهضاث

 الؿاكت مهضاث

 ؤزغي  مهضاث

79 

391 

30 

10 

03 

52 

52 

266 

 873 اإلاجمىم

 . للماؾؿت الضازلُت الىزاثم نلى باالنخماص ؾغفها مى بنضاصه ج  :اإلاطضع

ت اإلاىاعص ؤما          الطهانُت اإلاهؿلت في الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت نليها جخىفغ التي البشٍغ

ٌ  في جمثُلها فُمىى خالُا اث خؿب وهظا الخالي الجضو ت اإلاؿخٍى  ؤلاصاٍع

  .املؤسست في البشسيت املوازد 30  زك  الجدول 

ت اإلاؿخىٍاث   الهماٌ نضص ؤلاصاٍع

 

 الوؿبت

ى ؤلاؾاعاث) الهلُا ؤلاصاعة  ) واإلاضًٍغ

 (الضواثغواإلاطالح عئؾاء) الخىخُىُت ؤلاصاعة

 (الخهفُظًين واإلاىقفين الهماٌ) الخهفُظًت ؤلاصاعة

82 

470 

349 

%9 

%52 

%39 

 

 اإلاجمىم

 

901 %100 

 .للماؾؿت الضازلُت الىزاثم نلى باالنخماص ؾغفها مى بنضاصه ج  :اإلاطضع
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 :  العموميت لألشغال العموميت للمؤسست الغنظيمي الهيكلاملطلب الثاني : 

 خؿب مغاث نضة في الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت للماؾؿت الخهكُمي الهُيل هُيلت بناصة جمذ للض     

ت، الهمىمُت اإلااؾؿاث حمُو مؿذ التي الاكخطاصًت ؤلاضالخاث  الحالي الهُيل وخؿب الجؼاثٍغ

اث ؾبهت بلى ملؿمت الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت فاإلااؾؿت  :واألحي مضًٍغ

ت - ت مضًٍغ  .ججاٍع

ت -  .الامجاػ مضًٍغ

ت -  .ؤلامخاج مضًٍغ

ت - ت اإلاىاعص مضًٍغ  .البشٍغ

ت -  .واإلاداؾبت اإلاالُت مضًٍغ

ت -  .الدؿُير ومغاكبت اإلاغاحهت مضًٍغ

ت -  .اللىحِؿدُت اإلاضًٍغ
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 سغغان مل العموميت لألشغال العموميت للمؤسست الغنظيمي الهيكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للماؾؿت الضازلُت الىزاثم نلى باالنخماص ؾغفها مى بنضاصه ج  :اإلاطضع

 

 

 

 

 

 الهام اإلاضًغ الغثِـ

 

ت  الدؿُير ومغاكبت اإلاغاحهت مضًٍغ

 

 الىكاجي وألامى اإلالىُت مطلحت

 

ت  الؿىغجاٍع

ت ت اإلاضًٍغ  الخجاٍع

ت  مضًٍغ

 الامجاػ

 

ت  اإلاضًٍغ

 اللىحِؿدُت

 

ت  مضًٍغ

 ؤلامخاج

 

ت  مضًٍغ

 اإلاىاعص

ت  البشٍغ

 

 كؿب بصاعة

 الشغهت

 الىؾهُت

 بالؿىً للهلل

 الحضًضًت

(SNTF) 
 

 بصاعة

 كؿب
 غليزان

 بصاعة

 كؿب
 تلمسان

 بصاعة

 كؿب
 معسكر

 بصاعة

 كؿب

 اؾخًالٌ

 مهضاث

 والاث

 بصاعة

 كؿب

 ؾُلىؽ

 بصاعة

 كؿب

ت  اإلاضًٍغ
 

ت  مضًٍغ

 اإلاالُت

 واإلاداؾبت

 



ملسغغان  العموميت لألشغال العموميت املؤسست في امليدانيت الدزاست             :الثالث الفصل  

 

 
62 

 : ًلي هما الؿابم الشيل في اإلاىضح الخهكُمي الهُيل جلؿُماث مسخلف بشغح ؾهلىم

 :العام املديس السئيس -أ

 جدضًض مهامه مى ، اإلااؾؿت في ؾلؿت ؤنلى ًمثل و الهلُا ؤلاصاعة في الهام اإلاضًغ الغثِـ ٌهمل       

 مسخلف بين الهمل جوؿُم و جىحُه ؤًػا اإلااؾؿت، جدبهها التي الؿُاؾاث وغو و الاؾتراجُجُاث

اث ت، اإلاضًٍغ  .اإلااؾؿت نشاؽ مههجُت جدضًض شانها مى التي اإلاهمت اللغاعاث واجساط اإلاغهٍؼ

 :السكسجازيت -ب

ت مهمت لى ض ومهالجت واؾخهماٌ اؾخلباٌ في جخمثل الؿىغجاٍع  اؾخلباٌ ؤًػا للماؾؿت، الىاعص البًر

لها الهاجفُت اإلاياإلااث  .اإلاضًغ بلى وجدٍى

 :الوكائي وألامن امللكيت مصلحت -ج

 الكغوف وجىفير اإلااؾؿت، ممخلياث ؾالمت نلى الؿهغ في الىكاجي وألامى اإلالىُت مطلحت مهمت جخمثل      

 .اإلااؾؿت نشاؽ نغكلت شامه مى ؾاعت  ألي جفاصًا الالػمت الىكاثُت

 :التسيير ومساكبت املساحعت مديسيت -د

ت مهمت جخمثل      ت ؤلاحغاءاث مغاكبت في الدؿُير ومغاكبت اإلاغاحهت مضًٍغ  والحغص اإلااؾؿت، في الدؿُيًر

 .الضازلُت وؤلاحغاءاث واللىاثذ اللىامين ووغو جؿبُم نلى

 :الغجازيت املديسيت -ه

ت مهمت جخمثل        ت اإلاضًٍغ و، ومخابهت واإلاهاكطاث، الطفلاث ملفاث بنضاص في الخجاٍع  وصعاؾت اإلاشاَع

 .ألاؾهاع

 :البشسيت املوازد مديسيت -و

ت مهمت جخمثل     ت اإلاىاعص مضًٍغ  ؤحىع  هدؿُير وألاحىع  بالهماٌ اإلاخهللت الؿُاؾاث نلى الؿهغ في البشٍغ

ى، الاحخمانُت، الهالكاث الهماٌ،  .الهمل شغوؽ جىفير الخيٍى

 :واملحاسبت املاليت مديسيت -ش

ت مهمت جخمثل       ل مسؿؿاث اكتراح في اإلاداؾبت و اإلاالُت مضًٍغ  جىفير ؤًػا جهفُظها، ومخابهت الخمٍى

 اإلايزامُاث وبنضاص اإلاالي الخىاػن  نلى الحفاف نلى والهمل للماؾؿت الهاصي الؿير لػمان الالػمت الؿُىلت

 .اإلاداؾبت الدسجُالث ومسخلف ؤمىانها بمسخلف

 :اللوحيستيت املديسيت -ز

ت تهخ       مسخلف ؤصاء في اإلااؾؿت حؿخهملها التي الالػمت اإلاالُت اإلاىاعص جىفير بػمان اللىحِؿدُت اإلاضًٍغ

 .جيلفت وبإكل اإلاهاؾب الىكذ في وهظا ؤشًالها
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 :إلانغاج مديسيت -س

ت مهام جخمثل  إلنشاءاث الحؿى الؿير نلى والؿهغ الؿىصاء، اإلاىاص بمخاج الحص ى، بمخاج في ؤلامخاج مضًٍغ

 :هي ؤكؿاب زالزت نلى وحشغف والخًؿُت، بالخًلُف الخاضت ؤلامخاج

ت كؿب بصاعة -  ؛ مضًٍغ

 ؛ ؾُلىؽ كؿب بصاعة -

 .وآلاالث اإلاهضاث اؾخًالٌ كؿب بصاعة -

ت وجدلم  .اإلااؾؿت ؤنماٌ عك  مى % 50 ًلاعب ما ؤلامخاج مضًٍغ

 :الانجاش مديسيت -ص

ت مهمت جخمثل       و ومخابهت امجاػ في الامجاػ مضًٍغ  وبين اإلاهىب الخسؿُـ بين اإلالاعبت وبحغاء اإلاشاَع

و جدلُم  .اإلاشاَع

 :  العموميت لألشغال العموميت املؤسست وأفاق انجاشاثاملطلب الثالث : 

 فمثال نشاؾها، فترة زالٌ جدص ى وال حهض ال بامجاػاث  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت كامذ      

و منها مشغونا 180 بدىالي كامذ فلض ألازيرجين الؿوخين زالٌ م ؤي اللغن  بمشغوم زاضت مشاَع  الؿٍغ

 ؾهلىم هظا ول وإلاهغفت مؿخلبال، جدلُلها بلى جؿمذ وآفاق ؤهضاف للماؾؿت هما -يغب-شغق  -الؿُاع

و بهغع  .اإلااؾؿت آفاق بهغع ز  مازغا بها كامذ التي اإلاشاَع

  :العموميت لألشغال العموميت املؤسست انجاشاث أه :  الفسع ألاول 

 مشغونين، والًت ول مى ازترما  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت بها كامذ التي الامجاػاث لىثرة     

م، وان بطا ؾىله مىنه، ؤبغػما مشغوم ول في خُث  اؾخل  كض وان بطا ما وخالخه امجاػه، مضة جيلفخه، ؾٍغ

 .بهض ٌؿخل  ل  ؤو

 

 : سغغان مل العموميت لألشغال العموميت املؤسست أفاقالفسع الثاني : 

لُت خطتها جىؾُو في الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت جؿمذ         التي الىالًاث مؿخىي  نلى الدؿٍى

و ملظ قل في وهظا ، جمىشوذ نين ، شلف ، وهغان ،  مؿخًام  ؤي فيها جوشـ  زاضت اإلاهغوفت اإلاشاَع

 الجهاث جضزل اإلااؾؿت ؾلبذ فلض ولظلً الخاص، اللؿام مو اإلاهافؿت اشخضاص مو ألازيرة آلاومت في

و جىػَو جػمى كىامين مظ ؾلبذ ؤًػا الهمىمُت، للشغواث ألافػلُت بنؿاء احل مى الحيىمُت  اإلاشاَع

 في 2023 نام مى ابخضاء حضًضة ؤؾىاق مدى الخىؾو بلى اإلااؾؿت جؿمذ هما  ؤزمى مىنُت كانضة خؿب

 ب ًلضع ما الثالر الىالًاث هظه في ججني ؤن جخىكو خُث يليزان و مهؿىغ ، جلمؿان والًت مى ول
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ا/صج 1.500.000.000  .ؤنماٌ هغك  ؾهٍى

غ وؾِخ   :مظهغها مغاخل زالر  نبر  اإلااؾؿت  وجىؾُو جؿٍى

 احل مى مكام ووغو صج 300.000.000 نى جلل ال ؾىكُت خطت باؾخهاصة فيها جلىم ألاولى اإلاغخلت في -

 .الامجاػ وفتراث الخيالُف في الخدى 

 في الهلمُت الؿغق  ؤخضر واؾخهماٌ آلالي ؤلانالم بىؾاثل الدؿُير مكام بضن  جلىم الثامُت اإلاغخلت في -

و امجاػ  .الىبري  اإلاشاَع

غ احل مى الجهىص جىثُف بلى جؿمذ الثالثت اإلاغخلت في -  .اإلااؾؿت جؿٍى

 2010 ؾهتي مابين صًهاع ملُاع 02 ًلاعب ما اؾدثماع بلى  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت جؿمذ هما

 هما الؿىصاء اإلااصة الخلُـ إلمخاج وؤزغي  الحص ى إلمخاج واخضة .بمخاحُخين مدؿخين شيل نلى 2012 و

اصة بلى اإلااؾؿت جؿمذ ا % 05 بوؿبت الهماٌ نضص ٍػ  في53% .ب ؤنمالها مغصوصًت جغجفو بن وجخىكو ؾهٍى

   2014                 ؾهت
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 :  العموميت لألشغال العموميت املؤسست في عملها وآليت الداخليت املساحعتاملبحث الثاني : 

ف اللُام بهض        وهظا الضازلُت للمغاحهت جفطُلُت بضعاؾت ؾهلىم الضعاؾت، مدل باإلااؾؿت بالخهٍغ

 اإلااؾؿت في الضازلُت اإلاغاحهت نمل آلُت شغح ز  الخهكُمي، الهُيل في مىكهها وفم جلضًمها زالٌ مى

 .اإلااؾؿت في بظاتها الضازلُت اإلاغاحهت جلُُ  بلى وجوخهي

 :املؤسست في الداخليت املساحعت جلدي املطلب ألاول : 

ٌ  1998 ؾهت في الضازلُت اإلاغاحهت  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت انخمضث         ووامذ مغة ألو

 اإلاغاحهت زلُت ؤزبدذ انخماصها مى كلُلت ؾهىاث وبهض اإلاؿانض، الهام للمضًغ جابهت زلُت نى نباعة

ت الهىاحي مسخلف في ؤصزلتها التي الهامت ؤلاضالخاث مى خملت بهض الخهكُ  في ميامتها الضازلُت  الدؿُيًر

ت نى نباعة وجطبذ طلً بهض لترجلي للماؾؿت  مما الهام اإلاضًغ للغثِـ جابهت وؤضبدذ إلاغاحهت مضًٍغ

 الهُيل في اإلاغاحهت زلُت ميامت مىضح ألاحي الشيل وفي مهامها، ألصاء الؿابم مى اؾخلاللُت ؤهثر حهلها

 .جفطُل ؤهثر بطفت الخهكُمي،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .للماؾؿت الضازلُت الىزاثم نلى باالنخماص ؾغفها مى بنضاصه ج  :اإلاطضع

ت اإلاغاحهت   الدؿُير ومغاكبتمضًٍغ

 مغهؼي  مضًغ 01

 الضازلُت اإلاغاحهت زلُت

 صازلُين مغاحهين 02

 الهىنُت زلُت

 الهىنُت حؿُير نى مؿاوٌ 01

 مكام وجؿىع  بالخدى  ميلف 01

 الهىنُت حؿُير

 وحؿُير الخدلُل باللُاؽ، ميلف 01

 اإلالفاث
 

 الدؿُير مغاكبت كؿ 

 اللؿ  عثِـ 01

 حؿُير مغاكبين 02

 الهام اإلاضًغ الغثِـ

 

اث باقي  اإلاضًٍغ

ت  اإلاغهٍؼ
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ت نلى اإلااؾؿت انخماص مالخل الشيل مى      اعاث مسخلف ببرمجت جلىم واخضة مغاحهت مضًٍغ  الٍؼ

اث إلاسخلف اإلاُضامُت ت عؤًها وللض الهام، اإلاضًغ للغثِـ مباشغة جابهت وبنها ألازغي  وألاكؿام اإلاضًٍغ  مضًٍغ

  اإلاغاحهت

ٌ  الفطل في مؿبلا الهمـ هظا  بط الخهكُمي الهُيل في الضازلُت اإلاغاحهت مىكو نى جيلمها نهضما ألاو

ت اؾ  الهمـ هظا نلى ًؿلم ت، صازلُت مغاحهت ؤي اإلاغهٍؼ  اإلاغاحهت جيىن  ؤن اإلافغوع مى امه وعي  مغهٍؼ

 الهام اإلاضًغ للغثِـ جابهت ججضها  الهمىمُت ألاشًاٌ ماؾؿت في امه بال ؤلاصاعي  للمجلـ جابهت الضازلُت

 بن ؤًػا مالخل ومما الخىضُاث، جهفُظ غمان خُث مى الش يء بهؼ اؾخلاللُتها مى ًللل ما وهظا

ت  مغاكبت وكؿ  الهىنُت زلُت الضازلُت، اإلاغاحهت زلُت حامب بلى جػ  الدؿُير ومغاكبت اإلاغاحهت مضًٍغ

 .الدؿُير

  :التسيير ومساكبت املساحعت مديسيتالفسع ألاول : 

ت ًترؤؽ       لىم واخض مغهؼي  مضًغ الدؿُير ومغاكبت اإلاغاحهت مضًٍغ  واخضة زلُخين نلى باإلشغاف ٍو

همل ًلىم هما الدؿُير، مغاكبت كؿ  بلى باإلغافت للهىنُت، وؤزغي  للمغاحهت غ مهاكشت نلى َو  الخلاٍع

 .الهام اإلاضًغ والغثِـ ؤلاصاعة مجلـ مو مغاحهت نملُت ليل النهاثُت

 :الداخليت املساحعت خليتالفسع الثاني :

 وهظا الؿهىي  اإلاغاحهت بغمامج بخؿبُم ًلىمان ، صازلُين مغاحهخين مى الضازلُت اإلاغاحهت زلُت جخيىن 

اعاث مسخلف بةحغاء اث اإلاُضامُت الٍؼ غها الخىضُاث بىخابت ًلىمان هما واإلاطالح، وألاكؿام للمضًٍغ  وجدٍغ

غ شيل نلى  بالخدضًض نملها اإلاغاحهت نملُت في وؾتري  اإلاغهؼي، للمضًغ وجلضًمها جلاٍع

  النوعيت خليتالفسع الثالث : 

 جسخلف وال الخلُت، مهام بإصاء ميلفين ومؿانضًى الخلُت نى مؿاوٌ ؤشخاص، زالزت مى زلُت جخيىن 

 مهام حؿُير في والهىنُت ألاصاء بمغاحهت ًلىمىن  ؤنه  في بال الضازلُت اإلاغاحهت زلُت نى الخلُت هظه مهام

 .هيل اإلااؾؿت

  :التسيير مساكبت كس الفسع السابع : 

ين، ومغاكبين اللؿ ، عثِـ مى الدؿُير مغاكبت كؿ  ًخيىن  ت الجىامب ول مغاكبت مهمته  حؿُيًر  الدؿُيًر

 ول مغاكبت في الحم لضيه  ؤنه  في بال اإلاغاحهت زلُت ضالخُاث نى ضالخُاته  جسخلف وال للماؾؿت،

اث ألاكؿام  اإلاغاحهت لخلُت بالوؿبت الحاٌ هي هما ولِؿذ مؿخمغة، مغاكبت ؤي وكذ ؤي في واإلاضًٍغ

 .للمغاحهت الؿهىي  البرمامج خؿب ؤي .بليها اإلاىولت اإلاهماث خؿب مهامها جاصي ؤًى الضازلُت
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 :املؤسست في الداخليت املساحعت عمليت والياث مساز املطلب الثاني : 

 اإلاغاحهت نملُاث في نليها اإلاخهاعف الهلمُت اإلاهاهج نلى الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت حهخمض      

 اإلاغاحهت نملُت وجخ  الضازلُت، للمغاحهت الهاإلاُت اإلاهاًير جؿبُم بلى ؤلاميان كضع حؿعى ه  الضازلُت،

 .للماؾؿت الضازلي اللامىن  غمى مدضصة آلُاث نبر اإلااؾؿت في الضازلُت

 :الداخليت املساحعت عمليت منهجيت الفسع ألاول : 

 ًخ  ؾىف التي الهملُاث ؤه  فخخدضص اإلاغاحهت، نملُاث لجمُو شامل ؾهىي  بغمامج بنضاص ًخ          

ش مغاحهتها،  للمغاحو ًدؿنى التي اإلاطلحت جدضًض ًخ  خُث فيها، الهملُاث هظه جهفظ ؤن ًجب التي والخىاٍع

  .اإلاغاحهت لهملُت الالػمت اإلاهلىماث وازظ مهامه إلاباشغة بليها الغحىم

 اهدشاف خالت في الهام اإلاضًغ الغثِـ ؾلب جدذ جهفُظها ًخ  اؾخثهاثُت مهام ؤو جيالُف ههان جىحض هما

 ؤم زؿيرة ؤو هبيرة وامذ ؾىاءا امدغافاث وحىص ؤو ألازؿاء بهؼ قهىع  ؤو لِـ نليها وكو نملُاث

 ؾؿدُت

غ بنضاص ًخ  فامه ألاخىاٌ ول وفي .فلـ ٌ  جلٍغ مىى ؤهمُتها صعحت وامذ مهما اإلاهمت خى  آلُت جلخُظ ٍو

 :الخالُت الخؿىاث في الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت في الضازلُت اإلاغاحهت نمل

 وفغع ؤهضافها لخدلُم مهاؾبا جغاه الظي الهمل بغمامج بخدضًض اإلااؾؿت جلىم الؿهت بضاًت في            

 ول وجىكُذ صكت بيل اإلاهام بخدضًض الضازلُت اإلاغاحهت لجهت جلىم خُث الغكابت، مى ممىى كضع اهبر

 اإلاضًغ للغثِـ ًمىى هما نلُه، للمطاصكت الهام اإلاضًغ الغثِـ بلى الهمل بغمامج عفو طلً بهض لُخ  مهمت،

 هظه الضازلُت اإلاغاحهت لجهت جإزظ خُث الهمل، ببرمامج ًخهلم فُما اكتراخاث ؤو مالخكاث ببضاء الهام

 حضًض مى ؾغخه بناصة كبل الهمل بغمامج نلى الالػمت الخهضًالث بةحغاء وجلىم الهكغ في الاكتراخاث

ٌ  انخماص زالٌ مى اإلاغاحهت نملُت جبضؤ الهام اإلاضًغ للغثِـ  خُث اإلاؿؿغ، الهمل البرمامج غمى مهمت ؤو

 الخفاضُل حمُو نلى جدخىي  اإلاغاحهت بهملُت اإلاههُت للمطلحت نمل وعكت الضازلُت اإلاغاحهت زلُت جغؾل

ش :مثل باإلاهمت اإلاخهللت  ه  مى مغاحهتها، ؾِخ  التي ؤلاحغاءاث هي ما اإلاهمت، هي ما باإلاهمت، البضء جاٍع

 .باإلاهمت اإلاخهللت الخفاضُل مى وييرها اإلاغاحهت بهملُت اإلاههُىن  اإلاىقفىن 

ت بلى الضازلي اإلاغاحو ًظهب        هلض اإلاغاحهت نملُت فيها ؾدخ  التي اإلاطلحت مضًٍغ  مو مفخىخت حلؿت َو

 .ألاهضافها  وابغػ  باإلاهمت اإلاخهللت الغثِؿُت اإلاداوع  مهاكشت زاللها ًخ  اإلاطلحت مؿاولي

 بشغح ًلىم خُث اإلاغاحهت، بهملُت اإلاههُين اإلاىقفين مو بالخىاضل اإلاهمت في اإلاغاحهت حشغم

 .مهمخه ؤزهاء ًدخاحها كض التي اإلاهلىماث هي وما اإلاهمت جفطُالث
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 جىاحهها التي اإلاساؾغ صعحت إلاهغفت للمطلحت الضازلُت الغكابت لهكام جلُُ  بةحغاء الضازلي اإلاغاحو ًلىم

   اإلاهمت في الفهلي البضا ز  اإلاطلحت،

غ بىخابت الضازلي اإلاغاحو ًلىم اإلاهمت مى الامتهاء بهض        ٌ  ؤولي جلٍغ لىم بها، كام التي اإلاهمت خى  بهغع ٍو

غ هظا ت نلى الخلٍغ  الًامػت الهلاؽ وبًػاح للمهاكشت اإلاغاحهت نملُت فيها ؤحٍغذ التي اإلاطلحت مضًٍغ

 اإلاغاحو ؤن الخجغبت ؤبضث خُث اإلاطلحت، ومىقفي الضازلي اإلاغاحو بين جفاه  ؾىء مدُجت جوشا كض التي

غه في ألازؿاء بهؼ ٌسجل كض الضازلي  .الهىـ ؤو الىاكو اعع نلى مىحىصة لِؿذ جلٍغ

غ هخابت في الخالُت اإلاغخلت جخمثل  ًىحه خُث الضازلي، اإلاغاحو حهض زالضت ٌهخبر الظي النهاجي الخلٍغ

غ بضعاؾت ًلىم الظي الهام اإلاضًغ الغثِـ بلى مباشغة خسظ الخلٍغ  طلً ألامغ جؿلب بطا الالػمت اللغاعاث ٍو

 اإلاضًغ الغثِـ -وغهها– اكترخها التي الخىضُاث ؤو اللغاعاث جهفُظ بمخابهت الضازلي اإلاغاحو ًلىم هها

 فُلىم الخؿبُم في ما زلل وحىص ؤو اللغاعاث جؿبُم نضم خالت في ؤما جؿبُلها، خؿى مى والخإهض الهام

غ بىخابت الضازلي اإلاغاحو ٌ  جلٍغ  ًخسظ ؾىف الظي الهام اإلاضًغ الغثِـ بلى بعؾاله لُخ  اإلاىغىم خى

ٌ  اإلاالثمت ؤلاحغاءاث  .اللػُت هظه خى

  :املؤسست في الغلازيس إعداد معاييرالفسع الثاني : 

غ لجهل  الهمىمُت اإلااؾؿت وغهذ الاؾخهماٌ وؾهلت وواضحت مفهىمت الضازلُت اإلاغاحهت جلاٍع

غ بنضاص بىُفُت جخهلم التي الشغوؽ ؤو اللُىص مى الهمىمُت لألشًاٌ  :الخلاٍع

 غ بهض  اإلاخهللت اإلاهلىماث ول نلى ٌشمل ؤن ًجب مغاحهت نملُت ول ازغ الضازلُت اإلاغاحهت جلٍغ

غ ًدخىي  كض هما .والخالضت الهخاثج مههجُت، مؿاق، ؤهضاف، مى اإلاغاحهت بمهمت  الخىضُاث نلى الخلٍغ

  .اإلاغاحهت لهملُت الخاغو الوشاؽ ؾير جدؿين بلى تهضف التي

 غ ًلضم  في نلُه واإلاطاصكت فُه بالهكغ لُلىم اإلااؾؿت في الضازلُت اإلاغاحهت كؿ  نى ألاولي الخلٍغ

 .اإلادضصة آلاحاٌ

  غ ًػ  كض هما الضازلُت، اإلاغاحهت كؿ  نى اإلاؿاوٌ مالخكاث الضازلُت للمغاحهت لنهاجي الخلٍغ

 الظي اإلاغاحهت كؿ  نى اإلاؿاوٌ ؾغف مى واإلالضمت اإلاؿغوح اإلاشيل لحل الهملُت الاكتراخاث ًػ 

ش اكتراح ختى ٌؿخؿُو ٌ  لخجؿُض مدضصة جىاٍع  .اإلاؿغوخت الحلى

 غ ًػ  ؤن ًجب  هظا بين اجفاق نضم خالت في الضازلي باإلاغاحو الخاضت آلاعاء النهاجي الخلٍغ

 .الضازلُت اإلاغاحهت زلُت نى واإلاؿاوٌ ألازير

 غ ًىحه ش في الهام اإلاضًغ الغثِـ بلى الضازلُت للمغاحهت النهاجي الخلٍغ  بغمامج غمى اإلادضص الخاٍع

 .الهمل
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 واجساط الضازلُين اإلاغاحهين ومطاثذ جىضُاث جؿبُم مؿاولُت وخضه الهام اإلاضًغ الغثِـ ًخدمل 

ٌ  الالػمت ؤلاحغاءاث غ في بليها اإلاخىضل الهخاثج خى  .النهاجي الخلٍغ

 غ بلى باإلغافت  الهام اإلاضًغ للغثِـ الضازلُت اإلاغاحهت كؿ  نى اإلاؿاوٌ ًلضم النهاثُت الخلاٍع

 ،ٌبشيل وهظا واملت ؾهت ؾُلت الخاعجي اإلاغاحو ؾغف مى اإلالضمت والخىضُاث الاكتراخاث ألانما 

م نى ملخظ غ ؾٍغ   .اؾخثهاجي جلٍغ

 غ الضازلُت اإلاغاحهت كؿ  نى اإلاؿاوٌ ًلضم  الهام اإلاضًغ للغثِـ ؾهىي  بشيل اإلالخظ الخلٍغ

غ هظا ًػ  خُث ٌ  الضازلُت، اإلاغاحهت زلُت ؾغف مى اإلاهجؼة ألانماٌ حمُو الخلٍغ  زاص ػمني حضو

غ، ؤمىام مسخلف في اإلاضومت الخىضُاث بخؿبُم غ فُػ  الهمىم ونلى الخلاٍع  الهلاؽ ؤه  اإلالخظ الخلٍغ

غ في بليها اإلاخىضل غ ؤن مالخكت مو .الؿابلت الخلاٍع  مجلـ نلى صوعي بشيل نغغه ًخ  اإلالخظ الخلٍغ

 .ؤلاصاعة

 ت الضازلي للمغاحو غ في الحٍغ  بهملُت اإلاههُت اإلاطلحت في واحهها التي والهغاكُل الطهىباث جضٍو

غ غمى اإلاغاحهت  .طلً هى ؤعاص بن الخلٍغ

 غ ول حهض ؤن ًجب ت ؾغف مى مؿبلا اإلادضص للهمىطج وفلا الخلاٍع  اإلاغاحهت مضًٍغ

غ شيل ًسخلف كض امه بال ومغاكبتالدؿُير،  اإلاهمت مخؿلباث خؿب ؤزغي  بلى مهمت مى الخلٍغ

غ شيل فان ونمىما  والُاث وؾاثل إلاهمت، ؤهضاف اإلالضمت، الههىان، :الخالُت اإلاداوع  ًػ  الخلٍغ

 03 عك  اإلالحم ؤمكغ النهاثُت الهدُجت الخىضُاث، اإلاالخكاث، اإلاىغىم، ضلب ؤو الهغع الهمل،

 غ بنضاص مهاًير حمُو ًدترم ؤن الضازلي اإلاغاحو نلى ًجب  ؤم مبرمجت وامذ ؾىاءا الخلاٍع

غ به حؿمذ إلاا مكغا اؾخثهاثُت  نمله وجفاني صكت وجبُان الضازلي اإلاغاحو لجهض ججؿُض مى الخلاٍع

غ هظه جلضمه إلاا ؤزغي  حهت ومى حهت، مى  .اللغاع إلاخسظي مالثمت مهلىماث مى الخلاٍع

  :للمؤسست الداخليت املساحعت جليي املطلب الثالث : 

 إلاهامها ؤصائها ؤزهاء هبيرا حهضا الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت في الضازلُت اإلاغاحهت زلُت جبظٌ      

 مى الغفو نلى حهمل هما صازلي، اجطاٌ وشبياث خىاؾب مى ألاحهؼة مسخلف بةخضي طلً في مؿخهُهت

م نى مىقفيها هفاءة وُت، صوعاث في بصعاحه  ؾٍغ  بهؼ الضازلُت اإلاغاحهت زلُت جطىب كض امه بال جيٍى

 للماؾؿت الضازلُت اإلاغاحهت نملُت وفانلُت هفاءة مضي نلى وللىكىف الدؿاهالث، ؤو الهلاثظ

 ووامذ اإلااؾؿت في الضازلُين اإلاغاحهين اخض مو اإلالابلت ؤصاة اؾخهماٌ ج  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت

 :واآلحي اإلالابلت هظه مخاثج
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 ٌ  :   الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت في صازلي مغاحو مو ملابلت مخاثج  :04عك   حضو

 

 مى مهين كضع في الضازلُت اإلاغاحهت مجحذ فلض الهمىم نلى امه مالخل اإلالابلت هظه مخاثج زالٌ مى

 ميانها حؿخدم الضازلُت اإلاغاحهت زلُت ؤن ًثبذ مما مػافت مدُجت جدلُم زالٌ مى للماؾؿت الهفهُت

 الخهكُمي الهُيل في وجمىغهها الضازلُت اإلاغاحهت زلُت هُيلت ًسظ فُما ؤما حضاعة، بيل اإلااؾؿت في

 هما الضازلُت  اإلاغاحهت اؾخلاللُت هبير بشيل ًسضم ال الخمىغو هظا ؤن اإلالابلت ؤقهغث فلض للماؾؿت

 كابل لتألاؾئ

 للغحسين

 ال نع  حيد ملبول 

 

      نامت ؤؾئلت

  *    للماؾؿت مػافت كُمت الضازلُت اإلاغاحهت ؤن حهخلض هل

    *  جلُ  هُف نام بشيل

      الضازلُت للمغاحهت الخهفُظي بالهُيل جخهلم ؤؾئلت

     * الاؾخلاللُت الضازلُت لخدلُم للمغاحهت الخهكُمي الهُيل مالثمت مضي جلُ  هُف

    *  مهام مى نليها ماًفغع مو .الض.ال  لخلُت الخهكُمي الهُيل جماش ي مضي جلُ  هُف

   *   اإلاشاول جدضًض في الضازلُت اإلاغاحهت لخلُت الحالُت الهُيلت حؿاه  هل

      الضازلُت اإلاغاحهت مهام بهملُاث جخهلم ؤؾئلت

    *  للماؾؿت واإلاؿخلبلُت الحالُت الاخخُاحاث مو الضازلُت اإلاغاحهت مؿاق مالثمت مضي ما

    *  اإلاغحىة الهخاثج جدلُم مى الضازلُت اإلاغاحهت في اإلاؿخسضمت آلُاث جلُ  هُف

    *  والضكت الىغىح ماخُت مى الؿهىي  الهمل بغمامج حىصة جلُ  هُف

  *    حًؿُت صون  الحؿاؾت الهلاؽ بهؼ الهمل بغمامج جغن هل

      الضازلُت الغكابت بهكام جخهلم ؤؾئلت

     * اإلااؾؿت في الضازلُت الغكابت مكام جلُ  هُف

     * الدؿُير مغاكبت مطلحت في اإلاىقفين هفاءة جلُ  هُف

      الضازلُت اإلاغاحهت زلُت بؿاك  جخهلم ؤؾئلت

     * الضازلُت اإلاغاحهت زلُت ؾاك  اؾخلاللُت صعحت جلُ  هُف

    *  الهاصًت للمهام الضازلُت بالوؿبت اإلاغاحهت زلُت ؾاك  وفانلُت هفاءة جلُ  هُف

وُتمهاؾبت بضوعاث الضازلُت اإلاغاحهت زلُت ؾاك  ًدفل هل   *    جيٍى

     * اإلاهلضة اإلاهام مو الضازلي اإلاغاحو حهامل هُفُت جلُ  هُف
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 الىفاءة مى نلُا صعحاث بلىى صون  واإلاهام ألانماٌ مى فلـ الػغوعي  اللضع بخدلُم بال ٌؿمذ ال

ٌ  وحه نلى نمىما حؿير الضازلُت اإلاغاحهت ونملُاث مهام ؤن ًبضو بِهما         والفانلُت،  حهلم ؾىاء ملبى

 نملُت في اإلاخبهت واإلاهاهج آلالُاث خُث مى ؤو اإلااؾؿت الخخُاحاث الضازلُت اإلاغاحهت مالثمت بمضي ألامغ

 اإلاضي نلى الىثير اإلااؾؿت جيلف كض التي الهلاثظ بهؼ مى ٌهاني ًبلى الهمل بغمامج ؤن بال اإلاغاحهت،

ل، ؤو اللطير اإلاخىؾـ، ض بلى ًدخاج فهجضه الضازلُت الغكابت مكام ًسظ وفيها الؿٍى  الخدؿين مى اإلاٍؼ

غ  مى هظلً الضازلُين، اإلاغاحهين وامل نلى اإلاللاة اإلاهام غًـ مى ًسفف ؤن شلهه مى الظي والخؿٍى

ض اهدؿاب بلى خاحت في ًؼاٌ ال الضازلُت اإلاغاحهت ؾاك  ؤن لها اجطح اإلالابلت هظه زالٌ  الخبراث مى اإلاٍؼ

وُت صوعاث بخىفير اإلااؾؿت كُام لىى واإلاهاعاث ض ؤن شامه مى الؿاك  هظا جيٍى  وفانلُته  هفاءته  مى ًٍؼ

 .اإلاسخلفت إلاهامه  ؤصائه  ؤزهاء

ٌ  نؿخؿُو الضازلُت اإلاغاحهت مطلحت صازل وحضماه ما زالٌ ومى اإلالابلت هظه زالٌ مى          ؤن اللى

 مى اإلاثالي اإلاؿخىي  بلى جغجلي ال  مؿخًام ب الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت في الضازلُت اإلاغاحهت

 الضاث  ؾهيه  ونبر -الضازلُت اإلاغاحهت مطلحت-اإلاطلحت هظه صازل اإلاىقفين ؤن بال حىامب، نضة

 النهىع في ٌؿاهمىن  ػالىا وال ؾاهمىا والخالنب الًش ؤمىام وافت مى وخماًتها باإلااؾؿت للنهىع

غها وجغكُتها اإلااؾؿت في الضازلُت باإلاغاحهت  .اإلاؿخؿام كضع وجؿٍى

 لألشغال العموميت املؤسست في اللسازاث اجخاذ في الداخليت املساحعت أهميتاملبحث الثالث : 

 :  بمسغغان  العموميت

ت بلى  الهمىمُت لإلشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت في الهلُا ؤلاصاعة جلجا            الدؿُير ومغاكبت اإلاغاحهت مضًٍغ

 ؤن الخكها خُث الضازلُت اإلاغاحهت وججاعب زبراث مى لدؿخفُض وضًيرة هبيرة في للماؾؿت الخابهت

 في ختى الهصح لؿلب الضازلُت اإلاغاحهت كؿ  بلى شخطُا الحػىع  في ًخىانى ال الهام اإلاضًغ الغثِـ

 .اللغاع إلاخسظي بالوؿبت الضازلُت اإلاغاحهت ؤهمُت مى هةزباث .نؿبُا البؿُؿت اللػاًا

  :املؤسست في املغخرة اللسازاث على الداخليت املساحعت اثساملطلب ألاول : 

 لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت بها حؿخهين التي ألاؾاؾُت ألاصواث مى الضازلُت اإلاغاحهت حهخبر        

 الضازلُت اإلاغاحهت ومخاثج بإنماٌ الاؾخهامت ًخ  زلُت ول مؿخىي  فهلى .مطالحها مسخلف  في  الهمىمُت

 الضازلُت اإلاغاحهت جلهب هما مهُهت، جدؿُوُت زؿىاث ججؿُض في للمباصعة ؤو مهُهت مساؾغ إلاىاحهت بما

 ول في -الضازلُت اإلاغاحهت ؤي -جخضزل خُث اللغاع اجساط نملُت في هاما صوعا الغكابي صوعها بلى باإلغافت

 ؤو مىكف ول خؿب اللغاع، اجساط نملُت زؿىاث مى زؿىة
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 البضاثل ججمُو مهُهت، مشيلت مهال  جدضًض ؤو هشف في الضازلُت باإلاغاحهت ٌؿخهان فلض .مشيلت

 في -الضازلُت اإلاغاحهت ؤي-بها الاؾخهامت نى ماهًُ ألافػل الحل جدضًض في ؤو ما مشيلت لحل اإلامىهت

 نملُت في الضازلُت اإلاغاحهت زلُت مؿاهمت بلى الهكغ ًمىى هظلً .اإلاخسظة اللغاعاث ومخابهت جهفُظ نملُت

 حهخبر خُث ؤزغي، ػواًا مى بمؿخًام  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت صازل اللغاع اجساط

 في اإلاههُت للجهاث واإلاهخك  الضاث  الخىعٍض بهملُت ًلىم الظي مىزىكُت ألاهثر اإلاطضع الضازلُت اإلاغاحهت

 شغنُت بػمان وهظا الؿلمُت اللغاعاث الجساط اإلااهلت باإلاهلىماث بصاعي  مؿخىي  ول خؿب اإلااؾؿت

 ًمىى ال فامه ؤزغي  ماخُت ومى ومطضاكُتها وؾالمتها الضازلُت اإلاغاحهت زلُت مى الطاصعة اإلاهلىماث

اعاث جلهبه الظي الضوع  نى الخًاض ي  اجساط نملُت في اإلاطالح إلاسخلف الضازلُت اإلاغاحهت مهام ؤو الٍؼ

اعاث هظه به حؿمذ ما زالٌ مى اللغاع،  مؿاولي وجمىين اإلاخسظة لللغاعاث مُضامُت نملُت مخابهت مى الٍؼ

 اإلااؾؿت في ًجغي  بما الياملت الضعاًت مى  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت مطالح مسخلف

  .الخفاضُل وؤصق ؤلابهاص بمسخلف

هخبر       بأزغ ؤو بشيل الضازلُت اإلاغاحهت زلُت فيها ؾاهمذ التي اللغاعاث حمُو خطغ الطهب مى َو

 زلُت مؿاهمت مضي نلى وللىكىف وجدضصها، لخهىنها مكغا الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت صازل

 فيها ؾاهمذ التي اللغاعاث بهؼ ازترما اإلاسخلفت اللغاعاث اجساط نملُت في للماؾؿت الضازلُت اإلاغاحهت

 .هظا ًىمها وختى 1998 ؾهت نشإتها مهظ -الضازلُت اإلاغاحهت زلُت ؤي -الخلُت

 اإلاالُت إلاطلحت اإلاداؾبُت الضفاجغ مؿخىي  نلى اإلاخىاحضة اإلاالُت البُاماث بين اإلالاعبت نملُت فغع كغاع -

 اإلاالُت كؿ  بين اإلاالُت اإلاهؿُاث جىخُض في ؾاه  مما ألازغي، ألاكؿام ؤو اإلاطالح وبلُت واإلاداؾبُت

 .اإلااؾؿت في ألازغي  ألاكؿام وبلُت واإلاداؾبت

ت اإلاىاعص بمطلحت اإلاخهلم اإلاهام فطل كغاع -  وامذ التي ألاحىع  وحسجُل صفو خؿاب، نملُاث بين البشٍغ

 .اإلااؾؿت بإمىاٌ الخالنب بميامُت مى كلظ مما واخض، إلاىقف مىولت

ت مؿخىٍاتها بمسخلف اإلااؾؿت مطالح حمُو نلى اللامىمُت الُلكت فغع كغاع -  ؤي والخهفُظًت، ؤلاصاٍع

 اإلااؾؿت نشاؽ لؿير اإلاهكمت باللىامين اإلاخهللت مهلىماتها بخهُين اإلااؾؿت صازل ألاكؿام حمُو بلؼام

 .-اللغاعاث ضضوع  ؤي-بطضوعها ؤلابالى فىع  وهظا

 ألصاء مىخض مههج انخماص وبالخالي اإلااؾؿت فغوم حمُو بين الهملُاث وكىانض ؤلاحغاءاث جىخُض كغاع -

غ الىقاثف  .اإلااؾؿت في مؿبم ًىى ل  ما وهظا اإلاطالح، حمُو بين الىزاثم وجدٍغ

 نى الىشف بل باإلااؾؿت الخاضت الاحخمانُت للخضماث الخابهت الخهاومُت اإلادالث يلم كغاع -

 .الضازلُت اإلاغاحهت مهام بخضي ازغ ؤمىاٌ ازخالؽ نملُاث
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هاث لللىامين مىافم ًىى ل  خُث اإلااؾؿت، صازل اإلاؿبم ألاحىع  مكام في الهكغ بناصة  كغاع -   والدشَغ

 ٌ  البهؼ ؤحىع  في الخسفُؼ ؤو ؤلابلاء مو الىفاءاث بهؼ ؤحىع  عفو فخ  الىؾني، اإلاؿخىي  نلى بها اإلاهمى

 .آلازغ

 الاجطاٌ نلى جلىم ؤلاحغاءاث ؤيلبُت وامذ خُث اإلااؾؿت، في والهملُاث ؤلاحغاءاث حمُو جىزُم  كغاع-

 وعبـ جدضًض اإلاطالح مؿاولي نلى الطهب مى وان خُث اإلاسخلفت اإلاطالح مىقفي بين الشفهي

 .اإلاؿلىبت بالضكت اإلاؿاولُاث

 مطالح مسخلف بين اإلاهلىماث امخلاٌ بدؿهُل ؾمذ مما اإلااؾؿت في اإلاهلىماث مكام خىؾبت كغاع -

  .والىكذ الجهض جىفير وبالخالي اإلااؾؿت وفغوم

 مى الهضًض بغفاء مى جمىهذ كض الضازلُت اإلاغاحهت ؤن مجض اللغاعاث لهظه مالخكخها زالٌ مى      

غاث الخدؿِهاث  في الفهاٌ صوعها بفػل وهظا ،  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت في الهامت والخؿٍى

 ألامغ حهلم ؾىاءا اإلاشاول ججاوػ  ؤو ألاهضاف بخدلُم ٌؿمذ بما اإلااؾؿت صازل اللغاع مخسظي نلى الخإزير

 .اإلاؿخلبل آو بالحاغغ

 :املؤسست في الداخليت للمساحعت املواحهت العوائم:  املطلب الثاني

 مهامه ًاصي بان  بمؿخًام  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت في الضازلُت اإلاغاحهت ؾاك  ٌؿعى

 جإصًته  ؤزهاء الضازلُت اإلاغاحهت مطلحت نماٌ ٌؿخهين خُث والفانلُت، الىفاءة مى ممىى كضع بإهبر

 وحه ؤهمل نلى اإلااؾؿت اججاه واحبه  جإصًت احل مى اإلاخاخت وألاصواث والخلهُاث اإلاهاهج بإخضر إلاهامه 

 مى والحض حهىصه ى حشخت في جدؿبب ؤنها بما التي والطهىباث، الهغاكُل بهؼ جىاحهه  كض امه بال

ٌ  كض ؤنها ؤو إلاهامه ، ؤصائه  ؤزهاء فانلُته   .نمله  مى اإلاغحىة لألهضاف بلىيه  بميامُت نى نهاثُا جخدى

 املوازد نلص:  

ت اإلاىاعص في ملظ مى الضازلُت اإلاغاحهت زلُت حهاني  ؤن شامه مى الهلظ هظا -مغاحهين مى ؤي -البشٍغ

ض  مى وان خُث ألنماله ، ؤصائه  ؤزهاء ًته  مغصوص ملظ وبالخالي اإلاغاحهين نلى ألانماٌ هثافت مى ًٍؼ

اصة ألاحضع  مغصوصًت جدلُم وبالخالي للمهام ؤفػل وجىػَو بخسطُظ ٌؿمذ مما الضازلُت اإلاغاحهت ؾاك  ٍػ

 اإلااصًت اإلاىاعص بهؼ في الىفاءة نضم ؤو ملظ ههان ؤن هما ألانماٌ، بمسخلف اللُام نهض اهبر

 ألاخُان بهؼ في ًػؿغون كض الضازلُت اإلاغاحهت كؿ  مىقفي ؤن خُث الؿابهت، وآلاالث والحىاؾِب

غ ؤو اإلاهمت ألاوعاق بهؼ نسخ ؤو ؾبانت احل مى ألازغي  اإلاطالح بلى الخهلل بلى  ج  التي النهاثُت الخلاٍع

ت ؾغنت نلى ؾلبا ًازغ مما بليها، الخىضل  .اإلاغاحهت نملُت واهخماٌ وؾٍغ

 املعلوماث سيولت دزحت نلص:  
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 خغهت في بـء نهه ًوخج والظي اإلااؾؿت مطالح مسخلف نبر اإلاىحىصة اإلاهلىماث مكام في غهف ههان

دخاج مغاحهت، نملُت نلى الضازلي اإلاغاحو ًلضم نهضما امه خُث اإلاهلىماث،  ؤو سجالث بلى مثال فيها ٍو

 هظه بخػاع بػغوعة وبباليها اإلاغاحهت بهملُت اإلاههُت اإلاطلحت مغاؾلت ًخ  مهُهت، بمطلحت زاضت صفاجغ

ت بلى الاخخُاحاث   .الضازلُت اإلاغاحهت مضًٍغ

 لهضم مدُجت ؤو البالى، في اإلاضون  ألامغ بدهفُظ اإلاههُت اإلاطلحت لبـء بما هبيرا، وكخا ٌؿخًغق  طلً فان   

 ٌ لت لفتراث لالمخكاع بما الضازلي اإلاغاحو ًػؿغ مما اإلاههُت، الجهت ؤو للمطلحت ؤضال البالى وضى  ؾٍى

 ٌهمل ليي ؤزغي  بلى مطلحت مى ًوخلل امه وؤما لها اإلادضص وكتها في مهامه ألصاء مػانفت حهىص بظٌ وبالخالي

 فان الحالخين ولخا وفي اإلاغاحهت، بهملُت لللُام بليها بداحت هى التي والضفاجغ السجالث اهخماٌ نلى

 .إلاهامه ؤصاثه في بأزغ ؤو بشيل وؾُازغ نهه يها في هى مجهىص بظٌ بلى ؾُػؿغ الضازلي اإلاغاحو

 املوظفين بعض عند الداخليت املساحعت أهميت دزحت ضعف:  

 مو حهاونه  صعحت ًػهف اإلاغاحهت مدل ؤنماله  جيىن  الظًى اإلاىقفين بين اإلاغاحهت ؤهمُت جضني بن

 مجهىصا ًبظٌ ان الضازلي اإلاغاحو نلى الػغوعي  مى فُطبذ إلاهامه ، ؤصائه  ؤزهاء الضازلُين اإلاغاحهين

ٌ  وكخا ٌؿخًغق  وان  .وؤهضاف مخاثج مى بلُه ًطبىا ما بلىى احل مى ؤؾى

 الداخليت املساحعت جوصياث جطبيم عدم:  

 جؿبُم نضم ختى ؤو الاؾخسفاف بلى اإلاىقفين مى البهؼ ًضفو ضاعم حؼاجي لهكام اإلااؾؿت افخلاع بن

 هي الضازلُت اإلاغاحهت وامذ التي اللغاعاث الن الضازلُت اإلاغاحهت كؿ  مى اإلاخإمُت والخىضُاث الهخاثج

 ضغح كض وان التي ألازؿاء آو اإلاشاول مفـ مىاحهت في الضازلي اإلاغاحو بظلً فُيىن  انخماصها، في ألاضل

مخه مى والخللُل اإلاغاحو بخباؽ في الؿابلت اإلاغة في بها  .بمهامه كُامه ؤزهاء نٍؼ

 املؤسست في الداخليت السكابت نظام ضعف:  

 اإلاغاحهت مؿاق جىؾُو بلى الضازلي اإلاغاحو ًػؿغ مما صازلُت عكابت بهكام اإلااؾؿت مطالح بهؼ جخميز

 وبالؿبو ألازؿاء مى ممىى كضع اهبر هشف بهضف الضازلُت الغكابت مكام في اإلاىحىص الهلظ لخًؿُت

 الهمل بغمامج في مؿبلا واإلادضص مهمخه المجاػ الضازلي اإلاغاحو ؤمام اإلاخاح الىكذ خؿاب نلى هظا ؾُيىن 

 .الؿهىي 

 املوظفين بين السائدة الاعغلاداث:  

 ًلىم شغؾي نى نباعة هى الضازلي اإلاغاحو بان اإلااؾؿت في اإلاىقفين بهؼ نهض بين الؿاثض الانخلاص بن

 بن هما عبدُت، اكل نمله الضازلي اإلاغاحو فُه ًاصي الظي الهام الجى ًجهل ؤن شامه مى جفخِش بهملُت

 اإلاؿاولين بلى وشاًت بهملُت لُلىم بال مهمخه ازغ ًإحي ل  الضازلي اإلاغاحو بان ٌهخلض كض آلازغ البهؼ
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 جؼوٍض نضم بلى ناصة اإلاىقفين ًضفو ما وهظا الخؿإ، في اإلادؿببت الجهت بمهاكبت بضوعه  ؾُلىمىن  الظًى

 نى الىشف زهاًاها في جدمل اإلاهلىماث هظه وامذ بطا زاضت .اليافُت باإلاهلىماث الضازلُين اإلاغاحهين

 .ألازؿاء بهؼ

 الداخليت للمساحعت املحدودة الاسغلالليت:  

 مى اإلاخسظة اللغاعاث في الؿهى ٌؿخؿُو ال امه خلُلت الضوام ونلى اإلااؾؿت في الضازلي اإلاغاحو ًىاحه

 اللغاعاث هظه مثل مجاعاث بلى -الضازلي اإلاغاحو ؤي -به ًاصي الظي آلامغ للماؾؿت، الهلُا ؤلاصاعة كبل

ٌ  مى وان خُث فيها، آزغ عؤي له وان وان ختى    اإلاغاحهت للجهت جابهت الضازلُت اإلاغاحهت كؿ  ًيىن  ؤن ألاو

ض مما  .اإلاىاكف هظه مثل في الضازلي اإلاغاحو مىغىنُت مى ؾيًز

ل اإلاضي نلى ألاهضاف مى مجمىنت لبلىى  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت حؿعى            الؿٍى

 ال وإلاا الؿىكُت خطتها نلى للحفاف الخاص اللؿام مى الشضًضة اإلاهافؿت ومجاعاث واللطير، اإلاخىؾـ

ت ماصًت، بميامُاث مى ليها ًخىفغ بما وطلً فيها، الخىؾُو  مغث التي الهُيلُت الخًيراث وحهخبر ومالُت، بشٍغ

ى في ؾاهمذ التي الهىامل ؤه  اخض اإلااؾؿت بها  نلى الىكىف مى ؾلمُت وبطىعة ًمىهه عكابي مكام جيٍى

 اإلاغاحهت لخلُت جبهيها هى اإلاجاٌ هظا في اإلااؾؿت امجاػاث ؤه  بين مى ولهل اإلااؾؿت صازل ًجغي  ما ول

ال وكخا حؿخًغق  ل  التي الضازلُت،  الدؿُير ؤحهؼة ؤهثر هإخض اإلااؾؿت صازل وصوعها ميامتها إلزباث ؾٍى

 الهخاثج زاضت -الضازلُت اإلاغاحهت ؤنماٌ نلى انخماصها مى اإلااؾؿت ػاصث خُث وفانلُت، جؿىعا والغكابت

اث حمُو نبر اللغاعاث اجساط نملُت في -والخىضُاث  بظلً لخطبذ وألاكؿام اإلاطالح ووافت اإلاؿخٍى

 الهلباث جلُين مى  الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت مىى مما وفانلُت حضوي  ؤهثر اإلاخسظة اللغاعاث

ٌ  زلت بيل اإلاؿخلبل بلى والهكغ لالمجاػاثة ؤفػل وجدلُم  وجفائ
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       :    زالضت الفطل

ت اإلااؾؿاث ؤه  مى ؿخًام إلا الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت حهخبر        مجاٌ في الغاثض الجؼاثٍغ

ل اإلاضي نلى ألاهضاف مى مجمىنت لبلىى اإلااؾؿت حؿعى هما الهمىمُت ألاشًاٌ  اإلاخىؾـ الؿٍى

 الخىؾُو ال وإلاا الؿىكُت خطتها نلى للحفاف الخاص اللؿام مى الشضًضة اإلاهافؿت ومجاعاث واللطير،

ت ماصًت، بميامُاث مى ليها ًخىفغ بما وطلً فيها،    ومالُت بشٍغ

 اإلاغاحهت نملُاث في نليها اإلاخهاعف الهلمُت اإلاهاهج نلى الهمىمُت لألشًاٌ الهمىمُت اإلااؾؿت حهخمض      

 اإلاغاحهت نملُت وجخ  الضازلُت، للمغاحهت الهاإلاُت اإلاهاًير جؿبُم بلى ؤلاميان كضع حؿعى ه  الضازلُت،

 للماؾؿت الضازلي اللامىن  غمى مدضصة آلُاث نبر اإلااؾؿت في الضازلُت
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ع إن دزاسدىا خىل املساحعت الداخليت ودوزها في إجخاذ اللساز ، أخرجىا إلى معالجت حميع  حىاهب هرا املىطى 

 . والبدث في مخخلف هىاخيه 

اسخطعىا جيىين صىزة شاملت  وعلى دزحت معخبرة من الىاكعيت خىل دوز  ومن خالل ول هره املجهىداث

 املساحعت الداخليت في عمليت اجخاذ اللساز  والخسوج بجملت من الىخائج أهمها :

  جخىكف دزحت مساهمت املساحعت الداخليت في عمليت صىع اللساز على مدي كىاعت املسخىياث إلادازيت

خليت هأداة حسيير فعالت جمثل أخد أهم مصادز املعلىماث التي يمىن املخخلفت بأهميت املساحعت الدا

 إلاعخماد عليها والىزىق بها في عمليت اجخاذ اللساز .

  حعخبر املساحعت الداخليت باإلطافت إلى وىنها إخدي أهم أهظمت السكابت الداخليت من بين الىسائل

للساز ملا جىفسه من دعم في ول خطىة من عمليت اجخاذ ا ألاهثر فاعليت املسخعملت في جىحيه وجسشيد

خطىاجه اهطالكا من مسخبت جدديد املشيلت وصىال إلى مخابعت جىفير اللساز ، هما جزيد فاعليت هره 

 املساهمت إذا وان هىان حعاون وجيامل بين املساحع الخازجي ومصلحت املساحعت الداخليت في املؤسست .

 ت زغم جىفسها على حميع امللىماث ألاساسيت إلى العديد من كد جخعسض املساحعت الداخليت في املؤسس

الظغىطاث التي جدىل دون مساهمتها الفعال في عمليت اجخاذ  اللساز ، سىاءا واهذ طغىطاث 

 داخليت واملسهزيت الشديدة أو خازحيت مثل الظغىط الاكخصاديت .

  ة وسبيا إال أن هرا الىظام يسير جدبنى املؤسساث الجزائسيت هظام املساحعت الداخليت مىر فترة كصير

 هدى ألافظل يىما بعد يىم .

طسوزة  الاسخعاهت باملساحعت الداخليت داخل املؤسست من هاخيت هأخد أخدر ألاهظمت السكابيت وأهثرها ومن 

هاخيت أخسي همصدز مىزىق به يسمذ بالخىزيد الدائم واملسخمس للمعلىماث ذاث الجىدة العاليت التي ال يمىن 

 خغىاء عنها في عمليت اجخاذ اللسازاث .الاس

 وأخيرا ومن خالل حميع ما سبم وسخطيع اكتراح مجمىع من الخىصياث املخعللت باملىطىع وهرهس منها :



 خاتمة

 

 
78 

 . طسوزة اعخماد هظام املساحعت داخليت فعال ملا يلدمه من كيمت مظافت للمؤسست 

 خليت املساحعت الداخليت طمن الهييل الخىظيمي للمؤسست الجزائسيت  يجب إعادة الىظس في جمىطع

 بما يىسب املساحعت الداخليت أهثر اسخلالليت .

  العمل على السفع من هفاءة مساكبت الدسيير بما يسمذ بخلليص هطاق املساحعت الداخليت  وجخفيف

 أفظل في عمليت املساحعت .العبء املللى على املساحعين الداخليين وبالخالي الىصىل إلى هخائج 

  طسوزة الاهخمام بالخىصياث والاكتراخاث التي جدزج طمن الخلسيس النهائي للمساحعين الداخليين

 وجصحيذ هظسة املىظفين هدىهم .

  من أحل السقي باملساحعت الداخليت في املؤسست الاكخصاديت في الجزائس وجدسين ظسوف عملها يجب

 املساحعت  الداخليت .العمل على جطبيم معايير 

  طسوزة جبني هظام معلىماث مخيامل ومخىاسم يزيد من سيىلت املعلىماث بين مخخلف مصالح

 املؤسست .



 قائمة املصادر واملراجع

 

 
79 

 :املراجع قائمة

 :العربية باللغة املراجع 1-

 :الكتب 1-1

 .2005إلاطكىدزيت، جامعت الخجازة، كليت الىظم، مدخل :إلادازيت املعلىماث هظم طلطان، إبساهيم .1

 .2007 إلاطكىدزيت، الجامعيت، الداز الابخكاز، و العلم بين ما اللساز اجخاذ ماهس، أحمد .2

 اللاهسة، جامعت إلاطكىدزيت، الجامعيت الداز الخطبيم، و الىظسيت بين املساجعت لطفي، أحمد الظيد أمين .3

2006 

 الجامعت .هظسيا، املساجعت :ألاول  الجصء الخدكيم، و املساجعت علم إلى الطسيم ألالىس ي، هشام حاشم .4

 2003 طسابلع، املفخىحت،

 2007 ألاولى الطبعت البداًت داز إلادازيت، العمليت في دوزها و الليادة عبىي، مىير شيد .5

 ألاولى، ألازدهيت، الطبعت الجامعت الساًت، داز الفعالت، إلادازيت اللسازاث اجخاذ أطاليب جلدة، بطسض طليم .6

2008 

 الجامعيت، الداز ألاعمال، إدازة و جىظيم أطاطياث كحف، أبى الظالم عبد.د حىفي، الغفاز عبد .7

 الجامعت، إلاطكىدزيت، شباب مؤطظت الحظاباث، مساجعت و السكابت هىز، أحمد.د الصحً، الفخاح عبد .8

1989 

 املكخب الداخليت، .املساجعت و السكابت الظىافسي، زشق فخحي.د الظساًا، الظيد محمد.د الصحً، الفخاح عبد .9

 2006 اللاهسة، إلاطكىدزيت، الحدًث، الجامعي

 و السكابت في .الحدًثت الاججاهاث مصطفى، مساد محمىد.د محمد، كامل طمير.د الظىافسي، زشق فخحي .11

 2002 إلاطكىدزيت، لليشس، الجدًدة الجامعت داز الداخليت، املساجعت

 املمازطت .و الىظسي  إلاطاز :الحظاباث جدكيم و املساجعت صدًلي، مظعىد.د طىاهس، التهامي محمد .11

 2006 الجامعيت، املطبىعاث دًىان الخطبيليت،

 إلاطكىدزيت، .الجامعيت، الداز الداخليت، املساجعت و السكابت الصحً، الفخاح عبد.د الظساًا، الظيد محمد .12

1998 

 2007 الطبعت ألاولى، إلاطكىدزيت، الجامعي، الفكس داز دعمه، هظم و إلادازي  اللساز الصيرفي، محمد .13

 2006 عمان، الثلافت، داز الخطبيم، و الىظسيت بين إلادازيت اللسازاث اجخاذ كىعان، هىاف .14

 :الجامعية الرسائل 2-1

 العلىم كليت مركسة ماجظخير، املؤطظاث، حىكمت جطبيم في الداخليت املساجعت دوز  الصمد، عبد علي عمس .15

 2009/2008املدًت، جامعت محاطبت، و ماليت جخصص الدظيير، علىم و الاكخصادًت

 كليت مركسة ماجظخير، املؤطظاث، حظيير جحظين في مظاهمتها و مهمتها الداخليت املساجعت شعباوي، لطفي .16

 2004/2003الجصائس، جامعت ألاعمال، إدازة فسع الدظيير، علىم و الاكخصادًت العلىم

 أطسوحت الخجازب الدوليت، ضىء على الجصائس في املاليت للمساجعت مخكامل إطاز هحى صدًلي، مظعىد .17

 الجصائس، /2004جامعت الاكخصادًت، العلىم كظم الدظيير، علىم و الاكخصادًت العلىم كليت دكخىزاه،

2003 



 قائمة املصادر واملراجع

 

 
80 

 شهادة لىيل ملدمت أطسوحت الاكخصادًت، املؤطظت في اللسازاث اجخاذ و إلاعالم هظام حظين، بً هاجي .18

 كظىطيىت، /1997جامعت الاكخصادًت، العلىم معهد ألاعمال، إدازة فسع الاكخصادًت، العلىم في املاجظخير

1996 

 :املؤثمرات 3-1

 املؤجمس السكابي، -ألاداء على الخازجيت و الداخليت املساجعت جكامل اوعكاض بساق، محمد صدًلي، مظعىد .19

 2005 مازض، 0809 ، وزكلت جامعت الحكىماث و للمىظماث املخميز ألاداء حىل  الدولي العلمي

 :الفرنيسة باللغة املراجع 2-

 :الكتب 1-2

20. Hamini Allel, Le contrôle interne et l’élaboration du bilan comptable, Entreprise publique 

économique, Office des Publications Universitaire, 1993. 

21. Lionel Collins, Gérard Valin, Audit et contrôle interne Principe, objectifs et pratique, Dalloz 

gestion finance, 3ème édition, 1986 

 :الانترنيت شبكة عبر مراجع  2-2

22. Institut français des auditeurs et contrôleurs internes, audit internequalité www.ifaci.fr 

23. www.sqarra.wordpress/inaudit/ 
24. www.socpa.org.sa 
25. www.philadelphia.edu.jo/courses/accountancy/Files/Accountancy/207.doc 

http://www.ifaci.fr/
http://www.sqarra.wordpress/inaudit/
http://www.socpa.org.sa/


  الملخص

 
56 

حعخبر مساجعت الداخليت وشاط جقييمي مسخقل وجد في مؤسساث ملساقبت العملياث محاسبت واملاليت           

لإلدازة وهرا هىع من مساجعت ًخعامل أساسا مع  والعملياث ألاخسي من أجل جقدًم خدماث وقائيت وعالجيت 

ألامىز املحاسبت واملاليت ولكىه قد ًخعامل بشكل ما بعض ألامىز ذاث ظبيعت حشغيليت وهرا ما ًجعلها ألاداة 

ألاكثر فاعليت ، كما أن هدف السئيس ي للمساجعت هى حماًت أصىل املؤسست من جميع أعمال الخالعب 

وسالمت العملياث املاليت من حاالث ألاخعاء والغش وهىا ًبرش دوز  لياتهاوإلاهمال ويضمن حسن سير عم

املساجع الداخلي املمثل في الخحسي على هقاط القىة أو هقاط  الضعف لىظام السقابت الداخليت  بعسيقت ججعله 

  املىجىدة في هظام السقابت داخليت واقتراح وسائل العالج بعسيقت سلميت . الثغساثًخمكن من كشف 

 لألشغال العمىميت املؤسست  .عمليت اجخاذ القساز   ,السقابت داخليت    ,مساجعت الداخليت   : املفخاحيت الكلماث

 

Summary : 

The Internal Audit Is An Independent Evaluative Activity Found In Institutions To Monitor Accounting, 

Financial And Other Operations In Order To Provide Preventive And Curative Services To The 

Administration. This Is A Type Of Audit That Deals Mainly With Accounting And Financial Matters, But 

It May Deal In Some Way With Some Matters Of An Operational Nature And This Makes It The Most 

Effective Tool, As The Main Objective Of The Audit Is To Protect The Assets Of The Institution From 

All Acts Of Manipulation And Neglect And To Ensure The Smooth Running Of Its Operations And The 

Safety Of Financial Operations From Cases Of Errors And Fraud. Internal Oversight And Suggesting 

Treatment Methods In A Peaceful Manner. 

Keywords: Internal Audit , Internal Control , Decision-Making Process . 
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