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كلية شكس وثلدًس 

 

. هللا الخمــض واإلاىـت ٖلى بهجاػ َظا الٗمل ٞهى ؤخ٤ ؤن ٌك٨غ

زم ق٨غ وج٣ضًغ بلى ألاؾخاط اإلاكٝغ الض٦خىع بغاَُمي ٖلى الخىجيهاث 

. والىهاثذ وؤلاعقاصاث ال٣ُمت التي ؤٞاصوي بها َىا٫ مضة بهجاػ َظا الٗمــل

م َظا الٗمــل . ٦ما ؤج٣ضم بالك٨غ للجىت اإلاىا٢كت التي ؾ٩ُىن لها الضوع في ج٣ٍى

ٟي اإلااؾؿت جىػَ٘ مىاص البىاء  ل الك٨غ لجمُ٘ مؿاولي ومْى ، EDIMCOوال ًٟىجني ؤن ؤج٣ضم بجٍؼ

. وزانت مؿاولي صاثغة اإلاالُت واإلاداؾبت إلاا ٧ان لهم مً مؿاٖضة في بهجاػ َظا الٗمـــــل

. ق٨ـــغ وج٣ضًــغ ل٩ل َاالء ول٩ل مً مض ًض الٗىن لي

٣ني في صعاؾتي وؤٖاهني ٖلى بجمام َظا الٗمل،  والخمض هلل حٗلى الظي ٞو

لمــني ما لم ؤ٦ً ؤٖلــم و٦ــان ًٞله ٖلي ُٖٓـما . ٖو

وفي ألازحر هددؿب َظا الٗمل هلل وال هؼ٧ي ٖلى هللا ٖمال 

مــا٫  عاجُــً مىه ؤن ًجٗله مً نــالح ألٖا

٤ الٗلم به . وؤن ًىٟ٘ به ٧ل مً ًلخمـ ٍَغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



إاـــــــداء 

 

ؤَضي َظا الٗمــل 

 

ً ـٍؼ . بلى ؤٖـؼ ما ؤمل٪ في َظا الىجىص والضهُا بلى الىالضًـً الٍٗؼ

 

. وبلى ٧ل ؤٞـغاص ٖـاثلتي ٧ل باؾمــه

 

 .وبلى ٧ل الؼمــالء وألانــض٢اء
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الصفحة                           اطم الجدول  زكم الجدول 
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الصفحة                           اطم الشكص  زكم الشكص 
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اإلا٣ـــــــــــضمت 

 الٗامـــــــــــــــــــت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ا الخلُت ألاؾاؾُت لليؿُج الا٢خهاصي ومغ٦ؼا مً     ٌٗخمض البىاء الا٢خهاصي ألًت صولت مً الضو٫، ٖلى اإلااؾؿت باٖخباَع

مغا٦ؼ ال٣غاع، والىخضة التي جلبي خاجاث وعٚباث اإلاؿتهل٨حن مً الؿل٘ والخضماث، مما جٗل ال٨ثحر مً الا٢خهاصًحن 

ىها بىجاح ماؾؿاتها الا٢خهاصًت . ًىلىن اَخماما ٦بحرا لها في جدلُلهم وصعاؾاتهم، ألن هجاح الضولت وجُىعَا وج٣ضمها مَغ

ا،     بن بوكاء اإلااؾؿاث واإلاغ٦باث الهىاُٖت ال ٌٗني جد٤ُ٣ الاػصَاع والخُىع بطا لم جد٤٣ ال٨ٟاءة والٟٗالُت في حؿُحَر

باؾخٗما٫ الخ٣ىُاث الخضًثت للدؿُحر وحُٗحن بصاعة ٣ٖالهُت حٗمل ٖلى حؿُحر اإلااؾؿت حؿُحرا مد٨ما، وحٗخبر اإلاغاجٗت 

.  وؾُلت حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ طل٪ في اإلااؾؿت

   وإلاا ٧اهذ اإلاٗلىماث وزانت اإلاالُت منها حك٩ل ألاؾاؽ الظي جبنى ٖلُه ال٣غاعاث في ؤًت ماؾؿت، ْهغث الخاجت بلى 

خه اإلاغاجٗت  الخإ٦ض مً ص٢تها وؾالمتها وهؼاَتها، ألامغ الظي اؾخضعى يغوعة وجىص مغاجٗت، زم بن الخُىع الظي ٖٞغ

ا ؤصاة ع٢ابُت واجساط ال٣غاعاث ًىحي بلى ألاَمُت ال٣هىي والضوع الٟٗا٫ الظي جلٗبه في جىجُه اإلااؾؿاث، خُح  باٖخباَع

ما٫ باإلااؾؿاث وحٗضص  ٧ان الخضًح ٣ِٞ ٖلى اإلاغاجٗت الخاعجُت ٢بل الخغب الٗاإلاُت الثاهُت، ل٨ً م٘ جىؾ٘ حجم ألٖا

اث ألاصوى، اػصاصث خاجت بصاعتها الٗلُا بلى  ٌ بٌٗ الؿلُاث بلى اإلاؿخٍى ا جٛغاُٞا، وم٘ جٍٟى ؤوجه اليكاٍ بها واهدكاَع

ت اإلاسخلٟت، ٞٓهغ بظل٪ هٕى ؤزغ مً اإلاغاجٗت  اث ؤلاصاٍع غى بقغاٞها ٖلى اإلاؿخٍى ؤصاة جضًضة إلخ٩ام الغ٢ابت ٞو

اٖلُت، وطل٪ مً زال٫ " املساحعة الداخلهة" ُٟتها الغ٢ابُت ب٨ٟاءة ٞو ٦يكاٍ ع٢ابي مؿخ٣ل ٌؿاٖض ؤلاصاعة في ال٣ُام بْى

ُت، خماًت ألانى٫ والخد٤٣ مً ص٢ت وا٦خما٫ السجالث اإلاداؾبُت،  ج٣ُُم مضي الالتزام بالؿُاؾاث وؤلاجغاءاث اإلاىيٖى

بل طَب الاَخمام باإلاغاجٗت الضازلُت بلى ؤبٗض مً طل٪ واحؿ٘ هُا١ اؾخسضامها، ٞإنبذ ٌٗخمض ٖليها في ج٣ُُم ٦ٟاءة 

ٗالُت الٗملُاث الدكُٛلُت للماؾؿت و٦ٟاءة وؤماهت الٗاملحن ٞيها، ٦ما ؤنبدذ حؿخٗمل ٦إصاة لٟدو وج٣ُُم مضي  ٞو

ظا ما ٌؿمذ لها  ٞاٖلُت ألاؾالُب الغ٢ابُت، ومض ؤلاصاعة الٗلُا بمٗلىماث طاث مهضا٢ُت ونالخت الجساط ال٣غاعاث، َو

. بالخد٨م ؤ٦ثر في اإلااؾؿت

اع الٗام اإلاخ٩امل بةُٖاء الهىعة     وفي بَاع الث٣ت والكٟاُٞت ٞةن اإلاغاجٗت الضازلُت هي الىؾُلت ألاؾاؾُت لخد٤ُ٣ ؤلَا

ُٟت اإلاغاجٗت  ُت ال٣ٗىص اإلابرمت، ْٞى ُت ونض١ خؿاباتها مً جهت ومً جهت ؤزغي قٖغ الخ٣ُ٣ُت للماؾؿت بازخُاع قٖغ

الضازلُت حٗخبر ٖملُت ع٢ابُت وؤصاة حؿُحر ٞٗالت جسضم اإلااؾؿت بك٩ل زام والا٢خهاص الضولت بك٩ل ٖام، وطل٪ ًٖ 

٤ حؿُحر وخماًت الاؾدثماعاث و٦ك٠ خاالث ؤلاؾغاٝ والازخالؽ والخالٖب وؾىء اؾخٗما٫ ألانى٫ الخانت  ٍَغ

 . باإلااؾؿت

  : ـ إلاشكالهة1

:    بُٛت ؤلاإلاام بهظا اإلاىيٕى والخىى ُٞه بهٟت ؤ٦ثر جٟهُال ؾىداو٫ َغح الؿاا٫ الخالي

فهيا ثكيً فعالهة املساحعة الداخلهة في جظهير املؤطظة الاكحصادًة؟ 

:   ـ ألاطئلة الفسعهة2

ُت الخالُت :    اهُال٢ا مً َظا ؤلاق٩ا٫ ًم٨ً َغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ما اإلا٣هىص باإلاغاجٗت وما هي مٗاًحر جُب٣ُها؟ 

 ما اإلا٣هىص باإلاغاجٗت الضازلُت وما َى صوعَا؟ 



 ما َى هٓام الغ٢ابت الضازلُت و٠ُ٦ ًخم جد٣ُ٣ه، وما َى صوع اإلاغاجٗت الضازلُت في طل٪؟ 

:  ـ الفسطهات3

ُت اإلاُغوخت ٢مىا بُغح جملت مً الٟغيُاث    : مداولت مىا ؤلاجابت ٖلى ألاؾئلت الٟٖغ

اإلاغاجٗت هي ٞدو ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث والخؿاباث والسجالث الخانت باإلااؾؿت بهضٝ  ـ

ت مً اإلاٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها؛  ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهدُجت اليكاٍ لٟترة مُٗىت وطل٪ باالؾخٗاهت بمجمٖى مٗٞغ

ت لجمُ٘ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت حؿاٖض ٖلى جدؿحن ألاصاء وجغقُض ال٣غاعاث،  ُٟت يغوٍع ـ اإلاغاجٗت الضازلُت هي ْو

ت مً اإلاٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها؛  خى٠٢ هجاخها ٖلى بجبإ اإلاغاج٘ إلاجمٖى ٍو

ـ ٌكمل هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖلى زُت جىُٓمُت حؿاَم في جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ال٨ٟاًت ؤلاهخاجُت، ٦ما حٗمل 

. اإلاغاجٗت الضازلُت ٖلى ا٦دكاٝ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في هٓام الغ٢ابت الضازلُت

:  ـ  طباب اخحهاز املىطىع4 

 ألاطباب املىطىعهة: 

ظا ال ًخد٤٣ بال مً زال٫ هٓام ـ  جىاجض اإلااؾؿت ببِئت ملُئت باإلاساَغ مما ؤوجب الاَخمام باإلاٗلىمت مً خُح ص٢تها، َو

ع٢ابت صازلُت ٞٗا٫ حؿهغ اإلاغاجٗت الضازلُت ٖلى ؾالمخه بض٢ت؛ 

؛ "مالُت ومداؾبت"له ٖال٢ت بمجا٫ جسههىا ـ 

لحن ؤال ـ  خماص ٖلى ؤشخام مَا جىجه اإلااؾؿاث هدى ا٢خهاص الؿى١ مما ًجٗلها ٖغيت للمساَغ، مما ؤوجب ٖليها الٖا

م اإلاغاجٗىن  . َو

 ألاطباب الراثهة: 

بت مىا الخٗٝغ ؤ٦ثر ٖلى مجا٫ ٖمل اإلاغاج٘ الضازلي وزانت في مجا٫ اإلاالُت و٢ضعجه ٖلى الخٗٝغ ٖلى جُب٤ُ هٓام     ٚع

. الغ٢ابت الضازلُت مً ٖضمه

:  ـ  اداف البحث5

: وؿعى مً زال٫ َظا البدح بلى جد٤ُ٣ جملت مً ألاَضاٝ هظ٦غ منها   

ُُٟت للمغاجٗت، وجبُان الضوع الظي جاصًه ٦مغخلت وؤصاة ع٢ابُت َامت؛ ـ  الاَخمام بالىىاحي الْى

غ ـ  البدح في اإلاغاجٗت الضازلُت و٦ظا هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً خُح ٦ٟاءجه، هٓغا إلاا ٣ًضمه اإلاغاج٘ الضازلي مً ج٣اٍع

خماص ٖليها لخدؿحن مؿخىي ؤصاء اإلااؾؿت . ًم٨ً الٖا

:  ـ  ايهة البحث6

ج٨مً ؤَمُت البدح في الخىنل بلى مضي مؿاَمت اإلاغاجٗت الضازلُت في جدؿحن ألاصاء صازل اإلااؾؿت، والخإ٦ض مً ـ 

الخُب٤ُ الٟٗا٫ ألهٓمت الغ٢ابت الضازلُت؛ 

ا الغ٦حزة وألاصاة ألاؾاؾُت في الخد٤٣ مً صخت البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، بياٞت بلى ـ  ؤَمُت اإلاغاجٗت جٓهغ باٖخباَع

ت ؾالمت  ت الٗامت هي ؤًًا جىلي ؤَمُت زانت للمغاجٗت مً ؤجل مٗٞغ اإلاىعصًً واإلاخٗاملحن م٘ اإلااؾؿت هجض ؤًًا اإلاضًٍغ

اصة ز٣تهم في مؿخىي ألاصاء صازل اإلااؾؿت، و٦ظا اجساط الٗضًض مً ال٣غاعاث مً َٝغ  ا اإلاالي والؿُىلت اإلاخاخت لٍؼ مغ٦َؼ

ل؛  ؤلاصاعة وزانت ٢غاعاث الخمٍى



ؤَمُت اإلاداٞٓت ٖلى ؤنى٫ الكغ٦ت؛ ـ 

. الاَخمام بإهٓمت الغ٢ابت الضازلُت ٌؿاَم في جدؿحن مؿخىي ألاصاء صازل اإلااؾؿت الا٢خهاصًتـ 

:  ـ حدود الدزاطة7

 الحدود املىطىعهة: 

مً زال٫ بل٣اء الًىء ٖلى " فعالهة املساحعة الداخلهة في جظهير املؤطظة الاكحصادًة"   ؾٝى هخُغ١ بلى مىيٕى 

هٓام الغ٢ابت الضازلُت باٖخباع اإلاغاجٗت ج٣ُُما له، م٘ التر٦حز ٖلى اإلاغاجٗت الضازلُت وما لها مً ؤَمُت في جد٤ُ٣ الدؿُحر 

. ألامثلت صازل اإلااؾؿت الا٢خهاصًت

 الحدود الصماههة واملكاههة: 

غى ٖمل اإلاغاج٘ الضازلي في     سُت للمغاجٗت والغ٢ابت الضازلُت مً خُح اليكإة ومغاخل جُىعَا، ٖو الضعاؾت الخاٍع

". EDIMCO"اإلاغاجٗت الضازلُت في ماؾؿت

:   ـ  دوات الدزاطة8

ال٨خب اإلاخسههت في مجا٫ اإلاغاجٗت؛ ـ 

؛ ـ  غوخاث والغؾاثل ألا٧اصًمُت اإلاغجبُت باإلاىيٕى ألَا

مىا٢٘ الاهترهِذ؛ ـ 

:  ـ مىهج الدزاطة9

خي ل٩ل مً اإلاغاجٗت واإلاغا٢بت     خي الخدلُلي لضعاؾت الخُىع الخاٍع إلاٗالجت جىاهب بدثىا اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الخاٍع

  .الضازلُت، و٦ظل٪ اٖخمضها ٖلى منهجي الاؾخ٣هاء والاؾخيخاج

:  ـ ثلظهم البحث10

ىا بلى زالزت ٞهى٫، ٞهالن ًمثالن الجاهب الىٓغي والٟهى٫ الثالح ًمثل الجاهب الخُب٣ُي . ل٣ض ٢ؿمىا مىيٖى

: الفصص ألاول 

الخ، و٦ظا ماَُت اإلاغاجٗت مً ...جُغ٢ىا في َظا الٟهل بلى مٟاَُم ٖامت خى٫ ماَُت الدؿُحر مً حٍٗغ٠، وزهاثو،   

ت اإلاغاجٗت وؤَم اإلاٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها و٦ظا ٧ىجها ؤصاة ع٢ابُت َامت . خُح ؤهىاٖها وبَاع هٍٓغ

جىاولىا في َظا الٟهل ماَُت اإلاغاجٗت الضازلُت وماَُت الغ٢ابت الضازلُت مً خُح الخٍٗغ٠ واليكإة : الفصص الثاوم

وؤلاجغاءاث ل٩ل واخضة ٖلى خضا، ومً زم بلى ؤَمُتهما وؤَضاٞهما، وفي ألازحر ٖغيىا ٦ُُٟت ٢ُام اإلاغاج٘ الضازلي بخ٣ُُم 

. َظا الىٓام مً زال٫ مسخل٠ ألاصواث والىؾاثل اإلاؿخسضمت لظل٪

: الفصص الثالث

ت ٖلى ؤعى الىا٢٘ مً زال٫ ماؾؿت     وطل٪ مً زال٫ ج٣ُُم " EDIMCO"و٢ض جم مً زالله ججؿُض الضعاؾت الىٍٓغ

هٓام لغ٢ابت الضازلُت والى٢ٝى ٖلى مسخل٠ الخُىاث واإلاغاخل التي جمغ بها ٖملُت اإلاغاجٗت الضازلُت، ومضي ٞٗالُتها في 

. جد٤ُ٣ الدؿُحر ألامثل صازل اإلااؾؿت

و٢مىا مً زاللها بٗغى الىخاثج اإلاخىنل بليها مً زال٫ الضعاؾت ٩٦ل و٦ظا ؤَم الا٢تراخاث والخىنُاث :   الخاثية

 اإلاخٗل٣ت بالضعاؾت الخُب٤ُ



إطاز : الفصص ألاول 

عام لخظهير 

 املؤطظة واملساحعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ثيههد

الدؿُحر الىاجح ؤنبذ يغوعة ملخت في الى٢ذ الخايغ بؿبب الخٛحراث الا٢خهاصًت و الاجخماُٖت و الخ٨ىىلىجُت التي 

واإلال٨ُت، جؼاًض اإلاىاٞؿت في " الدؿُحر"٦بر حجم اإلااؾؿت، الاهٟها٫ بحن ؤلاصاعة :ؤصث بلى بغوػ الٗضًض مً الٓىاَغ 

ت ؤو اإلااصًت ت للمىاعص ؾىاء البكٍغ  .  الخ .... ألاؾىا١ اإلادلُت والضولُت،الىضعة اإلالخْى

حر اإلاىاعص اإلاخاخت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت ٞهىا ٨ًمً ـ      ٞالٟغ١ بحن اإلاىٓماث الىاجخت والٟاقلت ال ٨ًمً في ٦ُُٟت جٞى

ت اإلاضي ؤو الخض الظي َب٣ذ مىه ال٣غاعاث والخىُٟظاث والخىنُاث اإلال٣اة ٖلى  إحي بٗضٍ ٖمل اإلاغاج٘ إلاٗٞغ صوع اإلاؿحر، ٍو

ً .  ٖاج٤ اإلاؿحًر

:                                                                                 ومىا٦بت ألاخضار الا٢خهاصًت للماؾؿت، ومً َظا اإلاىُل٤ جم ج٣ؿُم َظا الٟهل بلى زالر مباخح ٦ما ًلي

  ماَُت حؿُحر اإلااؾؿت : اإلابدح ألاو٫ 

 ماَُت اإلاغاجٗت : اإلابدح الثاوي 

 اإلاغاجٗت ٦مهىت وؤصاة ع٢ابُت َامت ومٗاًحر جُب٣ُها: اإلابدح الثالح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مااهة جظهير املؤطظة :املبحث ألاول 

ت اإلاالُت ٢هض جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغجىة ٣ت ٣ٖالهُت للخيؿ٤ُ بحن اإلاىاعص البكٍغ .    ٌٗخبر الدؿُحر ٍَغ

 

 مفهىم الخظهير:املطلل ألاول 

   الدؿُحر مٟهىم واؾم ازخل٠ جدضًضٍ مً ٢بل الا٢خهاصًىن، مما جٗل نٗىبت الىنى٫ بلى حٍٗغ٠ قامل له ًدىي ٧ل 

ٟه الكاجٗت اإلاٗغوٞت  :01جعسيف . 1اإلاٗاوي اإلاسخلٟت،وختى ًم٨ىىا ؤلاإلاام بمٗنى الدؿُحر ؾى٣ىم باؾخٗغاى بٌٗ حٗاٍع

ت مً آلالُاث ؤو اإلا٩ُاهحزماث اإلاىخجت لخدضًض مؿاع مىٓمت صون ؤن جدىاْغ َظٍ ألازحرة وؤَضاٞها  .     الدؿُحر مجمٖى

٣ت خؿب :02جعسيف  ت وألاَضاٝ اإلاؿُغة، وجخم َظٍ الٍُغ ٣ت ٣ٖالهُت للخيؿ٤ُ بحن اإلاىاعص البكٍغ  ٌٗخبر الدؿُحر ٍَغ

 .ؾحروعة الخسُُِ، ؤلاصاعة والغ٢ابت للٗملُاث

ت الاجخماُٖت:03جعسيف  ه اإلاىؾٖى ؤهه الٗملُت التي ًم٨ىىا بىاؾُتها    « Encyclopédie of the social science  »  حٗٞغ

جىُٟظ ٚغى مٗحن وؤلاقغاٝ ٖلُه ٦ما ٌٗٝغ الدؿُحر ؤًًا بإهه الىاجج اإلاكتر٥ ألهىإ وصعجاث مسخلٟت مً الجهض 

ؤلاوؿاوي الظي ًبظ٫ في َظٍ الٗملُت ومغة ؤزغي ٞةن ججم٘ َاالء ألاشخام الظًً ًبظلىن مٗا َظا الجهض في ؤي ميكإة 

 .  ٌٗٝغ باء صاعة اإلايكإة

حٗٝغ ؤلاصاعة ٖلى ؤجها ٖملُت الخسُُِ، اجساط ال٣غاع، الخىُٓم، ال٣ُاصة، الخدٟحز، والغ٢ابت التي جماعؽ ٢هض : 04جعسيف 

لها بلى مسغجاث ب٨ٟاءة لٛغى  ت واإلااصًت واإلاالُت واإلاٗلىماجُت، مؼجها وجىخُضَا وجدٍى خهى٫ اإلاىٓمت ٖلى اإلاىاعص البكٍغ

 .جد٤ُ٣ ؤَضاٞها والخ٠ُ٨ م٘ بِئتها

 بإهه ٖلم مبني ٖلى ٢ىاهحن و٢ىاٖض وؤنى٫ ٖلمُت ٢ابلت للخُب٤ُ ٖلى مسخل٠ اليكاَاث Taylorٖٝغ جاًلىع :05جعسيف 

 . ؤلاوؿاهُت

ت مً الٗملُاث اإلايؿ٣ت واإلاخ٩املت التي حكمل ؤؾاؾا الخسُُِ، الخىُٓم، الغ٢ابت، :06 جعسيف الدؿُحر َى جل٪ اإلاجمٖى

ها ى بازخهاع جدضًض ألاَضاٝ وجيؿ٤ُ جهىص ألاشخام لبلٚى   .الخىجُه َو

 ؤلاصاعة بإجها ؤؾلىب ًم٨ً بىاؾُخه جدضًض وجىيُذ Petersen et Ploumanٌٗٝغ بُتر ؾىن وبلىمان : 07 جعسيف

 .    ؤٚغاى وؤَضاٝ جماٖت بوؿاهُت مُٗىت

ان ؤلاصاعة Kimbol et Ds Kimbol ٦ُمبى٫ و٦ُمبى٫ الهٛحر: 08جعسيف   بهضص ٦المهما ًٖ بصاعة اإلايكإة الهىاُٖت  ٌٗٞغ

لها ووي٘  ٧ل اإلاٗضاث "٦ما ًلي اث٠ التي جخٗل٤ باء وكاء اإلايكإة مً خُح جمٍى حكمل ؤلاصاعة ٧ل الىاجباث والْى

ت وعؾم الك٩ل الٗام للخىُٓم الظي حؿخٗمل ُٞه اإلايكإة وازخُاع الغئؾاء الغثِؿُحن  .     الًغوٍع

 بإن الدؿُحر، ًٞ الخهى٫ ٖلى ؤ٢ص ى الىخاثج بإ٢ص ى جهض ختى ًم٨ً جد٤ُ٣ ٣ًJohn Meeى٫ جىن مي : 09جعسيف 

 . ؤ٢ص ى عواج وؾٗاصة ل٩ل مً ناخب الٗمل والٗملحن م٘ ج٣ضًم ؤًٞل زضمت للمجخم٘

 . ؤلاصاعة ٖلى ؤجها ٖمل ال٣ُاصة الخىُٟظًت Ralph Davisٖٝغ عال٠ صاِٞـ : 10جعسيف 
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ى ـ  الدؿُحر آلُاث الجساط بضًل جد٤ُ٣ الهضٝ بإؾٕغ و٢ذ "مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ًم٨ً اؾخيخاج حٍٗغ٠ واخضا َو

" وبإ٢ل ٧لٟت

 

 املبادئ العامة للخظهير :املطلل الثاوم 

 :   خؿب ال٣ٟهاء الظًً ًضعؾىن ٖلم ؤلاصاعة ؤو الدؿُحر، ٞةن اإلاباصت ألاؾاؾُت لهظا الٗلم هي

 . 2الخسُُِ، الخىُٓم، الخيؿ٤ُ، ال٣ُاصة وؤن ٧ل مبضؤ له ٖال٢ت باإلاباصت ألازغي 

 الحخطهط    :ـ املبد  ألاول 

٧لمت الخسُُِ مً ال٩لماث طاث اإلاٗنى الىاؾ٘، ُٞٗخبٍر البٌٗ انُالخا قامال له مىٟٗخه :ـ مفهىم الحخطهط1

ىا٥ مً ٨ًٟغ  خباعاث الٟلؿُٟت الىاؾٗت بلى الخٟانُل الض٣ُ٢ت اإلادضصة، َو اإلاا٦ضة والظي ًمخض مًمىهه الٗام مً الٖا

با ٣ًىم به الصخو  .      في الخسُُِ ٦يكاٍ مدضص، بِىما البٌٗ ألازغ ٌٗخ٣ض اهه جؼء مً ٧ل ش يء ج٣ٍغ

 :   وبن اهخ٣لىا بلى حٍٗغ٠ الخسُُِ هجض ٖضة حٗاٍع٠ هظ٦غ منها

ى مً ممحزاث الٗهغ، ٞالخسُُِ ٖباعة ًٖ :01 جعسيف الخسُُِ مً ؤ٦ثر اإلاهُلخاث اؾخٗماال في و٢خىا الخالي، َو

ضاص له واجساط الٗضة إلاىاجهخه، والخسُُِ ٖملُت ج٣ىم بها لدؿُحر الخ٣اث٤ التي ًخًمنها مى٠٢  الخ٨هً باإلاؿخ٣بل وؤلٖا

مً اإلاىا٠٢، وجدضًض الٗمل الظي ًخسظ ٖلى يىء َظٍ الخ٣اث٤ م٘ جٟهُل الخُىاث التي جدب٘ في بَاع اإلاهام اإلاى٧لت 

 .         إلايكإة مً اإلايكأث لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغؾىمت

غ ؾلٟا بما ًجب ٖمله، ٠ُ٦ ًخم ومتى ومً الظي ٣ًىم به:02 جعسيف  .الخسُُِ َى الخ٣ٍغ

الخسُُِ في الىا٢٘ ٌكمل الخيبا بما ؾ٩ُىن ٖلُه اإلاؿخ٣بل، م٘ الاؾخٗضاص لهظا  ؤن" ٣ًى٫ َجري ُٞى٫ :03 جعسيف

   . "اإلاؿخ٣بل

ما٫ اإلاؿخ٣بلُت لئلصاعة، ٞال ق٪ ؤن اإلاضًغ ٌٗٝغ :  ايهة الحخطهط- 2 الخسُُِ ٌك٩ل ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه ٧ل ألٖا

:                                                                                  ٧ل ألامىع آلاجُت

ىبت ؟ما هي ألاَضاٝ التي جدضص ؟ وما هي الىخاثج التي ًجب  -  ما هي الخُىاث التي ًجب اجساطَا لخد٤ُ٣ الىخاثج اإلاٚغ

.                                     الىنى٫ بليها ٞاإلاضًغ ٩ًىن مخإ٦ض لخض ٦بحر مً جد٤ُ٣ ال٨ثحر إلايكإة

ه مً ٖضم جإ٦ض وحُٛحر ًجٗل الخسُُِ : ٌؿاٖض الخسُُِ ٖلى الخٛلب ٖلى ٖضم الخإ٦ض والخُٛحر-  بن اإلاؿخ٣بل بما ًدٍى

اث .                                                                          يغوعة مً ؤَم الًغوٍع

غاى -  هٓغا ألن الخسُُِ ًىجه ٧له هدى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلايكإة ٞمجغص ال٣ُام بالخسُُِ ًاصي : جغ٦حز الاهدباٍ ٖلى ألٚا

 .                               ٖلى جغ٦حز الاهدباٍ ٖلى َظٍ ألاَضاٝ

ٌٗمل الخسُُِ ٖلى جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ بؿبب اَخمام ال٨بحر بالدكُٛل ال٠٨ء و : ا٦دؿاب الدكُٛل الا٢خهاصي- 

 .الخىاؾ٤ في ٖملُاث التي ًم٨ً عئٍتها بىيىح ٖىض مؿخىي ؤلاهخاج
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خباع ممحزاث : خطىات الحخطهط- 3 خباعاث منها ألازظ بٗحن الٖا بن ال٣اثم بٗملُت الخسُُِ ٌٗخمض ٖلى ال٨ثحر مً الٖا

باث ؤًٖاء ؤلاصاعة الٗلُا، الٓغوٝ اإلاُٗىت زاعج اإلايكإة والتي جازغ ٖلى ٖملُاتها، ٞٗملُت  وزهاثو اإلايكإة، ٚع

   :    الخسُُِ لِؿذ ؾهلت ٞدؿب، وبالخالي ٖلى اإلاسُِ ؤن ًدب٘ ؤؾؿا ؾلُمت ومضعوؾت ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي

                                                                                                       جدضًض ألاَضاٝ الىاجب جد٣ُ٣ها؛- 

   ـخىيُذ ؾماث الٗملُت؛   

حر وجم٘ اإلاٗلىماث وألاع٢ام الالػمت لظل٪؛ -  جٞى

جدلُل اإلاٗلىماث وجغجُبها؛ - 

مغاٖاة الدؿلؿل في خل٣اث الخسُُِ؛  - 

حُٗحن اإلاغاخل الؼمىُت ل٩ل مغخلت مً مغاخل الٗملُت؛ - 

مىاُٖض الخىُٟظ وبغامجه؛ - 

الحىظهم                                                                                                    :املبد  الثاوم

 :له الٗضًض مً الخٗاٍع٠ ؾىظ٦غ ؤَمها ؤو البٌٗ الكاج٘ منها:مفهىم الحىظهم- 1  

َى ب٢امت ٖال٢اث ٞٗالت للؿلُت بحن الٗمل وألاشخام وؤما٦ً الٗمل بٛغى جم٨حن الجماٖت مً الٗمل م٘ : 01جعسيف 

  "جىعج جحري "بًٗها ب٨ٟاءة 

ٌ Louis Allen ٣ًى٫ :02جعسيف  ، م٘ جدضًض وجٍٟى  ٌٗٝغ الخىُٓم َى ٖملُت جدضًض وججمُ٘ الٗمل الظي ًيبػي ؤصاٍئ

 .      اإلاؿاولُت والؿلُت وب٢امت الٗال٢اث لٛغى جم٨حن ألاشخام مً الٗمل بإ٦بر ٞاٖلُت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ

ُٟتها" َجري ٞاًى٫ :03جعسيف  مً اإلاىاص ألاولُت، عؤؽ اإلاا٫، : الخىُٓم َى بمضاص اإلايكإة ب٩ل ما ٌؿاٖضَا ٖلى جإصًت ْو

ُٟت الخىُٓم مً اإلاضًغ ب٢امت الٗال٢اث بحن ألاٞغاص بًٗهم ببٌٗ وبحن ألاقُاء بًٗها ببٌٗ  . ألاٞغاص، وحؿخلؼم ْو

   :عىاصس الحىظهم- 2

ُٟت -ؤ ت :الٟغص والْى ُٟت بإجها مجمٖى اث٠، حٗٝغ الْى ٟحن والْى ت مً اإلاْى بن ٩َُل ؤي جىُٓم بصاعي ًخ٩ىن مً مجمٖى

الث وقغوٍ مُٗىت . مً الىاجباث واإلاؿاولُاث التي جدضصَا الؿلُت اإلاسخهت وجخُلب ُٞمً ٣ًىم بها مَا

ُٟت إلًٟائها خ٣ى٢ها وواجباتها و٧لما اعجٟ٘ اإلاىهب جُلب مً قاٚله  ٣ىم بالْى ٠ ٞهى الصخو الظي ٌكخٛل ٍو ؤما اإلاْى

٠ في زُىاث  ُٟت واإلاْى الث وقغوٍ جدىاؾب م٘ اإلاؿاولُاث اإلاى٧لت بلُه، ٞالخىُٓم ٣ًىم بالخيؿ٤ُ بحن الْى مَا

جُت؛  جضٍع

ت- ب ً الىخضاث ؤلاصاٍع ً : ج٩ٍى ُٟت هي الخُىة ألاولى مً ٧ل جىُٓم بصاعي ٞةن الخُىة الثاهُت هي ج٩ٍى بن ٧اهذ الْى

٣ا إلا٣خًُاث وج٣ؿُم الٗمل؛  اث٠ اإلاخىاؾ٣ت ٞو الىخضاث الٗامت مً الٗضص اإلاىاؾب مً الْى

غاى ألانلُت التي ٢امذ مً ؤجلها : الهُئاث الغثِؿُت الخىُٟظًت- ج ت اإلاسخهت بخد٤ُ٣ ألٚا ه٣هض بها الجهاث ؤلاصاٍع

 اإلااؾؿت؛

جمل٪ َظٍ الهُئاث خضوص ازخهانها ؤن جهضع ال٣غاعاث، ٞهي بصاعة ٖامت، ال ج٣ضم زضماتها : الهُئاث الٟىُت اإلاؿاٖضة- ص

. للجمهىع مباقغة وبهما ج٣ضمها لدؿهُل ٖمل ؤلاصاعاث ألازغي صون ؤن تهخم بخدؿحن الٗمل صازل َظٍ ؤلاصاعاث



ت التي ج٣ىم ؤنال إلاؿاٖضة الهُئاث الخىُٟظًت الغثِؿُت، ٞمً َظٍ الىاخُت - و ت هي جل٪ الهُئاث ؤلاصاٍع الهُئاث الاؾدكاٍع

ضاص، الخدًحر، البدح  ُٟتها خُح ؤجها جىدهغ في ؤلٖا حكبه بلى خض ما الهُئاث الٟىُت اإلاؿاٖضة، ل٨ً جسخل٠ ٖنها في ْو

ت التي جهضع ال٣غاع . زم ج٣ضًم الىصح للجهاث ؤلاصاٍع

: فىائد الحىظهم - 3

ت ألاوكُت التي ٣ًىم بإصائها، ٞٗمل    - بن ؤَم ٞاثضة للخىُٓم هي جٗل ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء الخىُٓم ٌٗٝغ ما هي مجمٖى

اء بما َى مُلىب مىه، ٞالخىُٓم في َظٍ الخالت ًاصي بلى الخ٣لُل مً  ٧ل ًٖى مدضص، ومً زم ًم٨ىه التر٦حز ٖلى الٞى

. ؾىء الٟهم والخلِ باليؿبت إلاا ٣ًىم به

إحي َظا مً خ٣ُ٣ت ؤن الخىُٓم ٌٗمل ٖلى ب٢امت ومىاػهت  ت واإلااصًت ٍو د٤٣ الخىُٓم الٟٗا٫ اؾخسضام للُا٢اث البكٍغ ٍو

الٗال٢اث الؿلُمت بحن الٗمل اإلادضص وألاشخام ال٣اثمحن به والدؿهُالث اإلااصًت بدُح ًم٨ً الٟىػ بالخد٤ُ٣ الٟٗا٫ 

. والا٢خهاصي في الٗمل

الحيظهم                                                                       : املبد  الثالث

حن ال ًٟغ٢ىن بحن الخىُٓم و :ـ جعسيف الحيظهم1  ى ما جٗل البٌٗ مً ؤلاصاٍع َى الجاهب اإلاكٝغ للخىُٓم الخؿً َو

الخيؿ٤ُ وال ًًٗىن خاجؼا بُنهما إلاا لهما مً ألاَمُت اإلاىخضة ومىه ٞالخيؿ٤ُ َى ٧الٗملُت التي ًم٨ً للغثِـ بىاؾُتها 

. وي٘ جغجِب ًىٓم الجهض الجماعي إلاغئوؾُه ويمان وخضة الٗمل في ؾبُل الىنى٫ بلى ألاَضاٝ اإلاكتر٦ت

 :ـ  طع الحيظهم2

:    بن مهمت الخيؿ٤ُ ص٣ُ٢ت لظا البض مً بجبإ ٖضة زُىاث

٠؛  ـ جىيُذ ألاَضاٝ مً الٗمل الظي ٣ًىم به ٧ل مْى

٠؛  ـ جدضًض هٕى الٗمل ل٩ل مْى

ـ جىيُذ الهالخُاث لضي ٧ل ٞغص؛ 

ـ حؿهُل الاجهاالث بحن الٗىانغ طاث اإلاهام اإلاخ٣اعبت؛ 

ـ بًجاص جى ٖام مً الخٗاون والاخترام؛ 

ٟحن بضوع ٧ل واخض منهم ومؿاولُاجه في الٗمل اإلاىٍى به؛  ُت اإلاْى ـ جٖى

لها مً ٖىانغ جىُٟظًت بلى ٖىانغ ج٩امل؛  ـ الخٛلب ٖلى الخىا٢ًاث وآلاعاء الٟغصًت وجدٍى

ـ مغاجٗت الخىُٓم مً خحن بلى خحن، خُح ًهبذ الخيؿ٤ُ مً ؤنٗب ألامىع لى ؤزخل الخىُٓم في بصاعة مً ؤلاصاعاث؛ 

اللهادة : املبد  السابع

ت هي عوح ؤلاصاعة الٗامت في خُاة اإلاىٓمت ٦ما ٣ًى٫ ألاؾخاط :مفهىم اللهادة ؤن ال٣ُاصة ال جيبٗح " َىاًذ"ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت . مً اله٩ُل الظي ج٣ىم ٖلُه بل جخى٠٢ ؤوال و٢بل ٧ل ش يء ٖلى زهاثو بصاٍع

بن خؿً ال٣ُاصة ًخى٠٢ ٖلى مضي ٦ٟاءة الجهاػ ؤلاصاعي وصوع ال٣ُاصة ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى بنضاع ألاوامغ والخإ٦ض مً 

٢ُام اإلاىٓمت بىاجبها في خضوص ال٣اهىن، بل ًمخض بلى ال٣اثمحن بالٗمل خُح ًجب ؤن حٛغؽ في هٟىؾهم خب الٗمل با٢خىإ 

ت هاجخت . وعوح الخٗاون بالٗمل اإلاكتر٥، وبهظا ج٩ىن ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

"ً ". ٨ًٟغ البٌٗ في ال٣ُاصة ٦مهاعة ًم٨ً بُٖائها لآلزٍغ



بتهم ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ  ٤ُ ؤن ال٣ُاصة هي وكاٍ الخإزحر ٖلى الىاؽ ل٩ي ٌٗملىا بٚغ ٦ما ًغي الض٦خىع جمُل ؤخمض جٞى

ىبت . اإلاٚغ

 

خصائص الخظهير : املطلل الثالث

ض مً ـ 1 اث٠ حك٩ل م٘ بًٗها البٌٗ ٖملُت الدؿُحر ٞالدؿُحر وكاٍ ٍٞغ بن الدؿُحر َى وكاٍ بوؿاوي ًخ٩ىن مً ْو

ؿاٖض جغابِ اليكاٍ وقمىله ٖلى  سخل٠ ًٖ باقي ألاوكُت ؤلاوؿاهُت ألازغي ل٩ىهه ًخمحز بالكمى٫ والترابِ َو ه ٍو هٖى

اث٠ ؤو  اث٠ الدؿُحر، بن الىٓغ بلى اليكاٍ ؤلاصاعي ٦ٗملي حؿاٖض ٖلى جدلُله، جهيُٟه وونٟه في ْو ْهىع ما ٌٗٝغ بْى

. 3مهام جخىالَا جماٖت مً الىاؽ ًُل٤ ٖليهم اإلاؿحرون

ا جيخهي ٖىض ـ 2 ت جبضؤ بخدضًض ألاَضاٝ ؤي الخسُُِ وجيخهي بالغ٢ابت ٞال ًجىػ ؤن وٗخبَر ٌك٩ل الدؿُحر خل٣ت صاثٍغ

ت ؤو  الغ٢ابت، ٞالغ٢ابت البض ؤن ج٨ك٠ ًٖ وجىص اهدغاٞاث وجصخُذ َظٍ الاهدغاٞاث البض ؤن ًُلب بجغاء حٗضًالث جظٍع

ا مً الخُِ، بمٗنى ؤن الغ٢ابت حٗىص مً جضًض للخسُُِ  حَر . َُٟٟت ٖلى الؿُاؾاث وؤلاجغاءاث ٚو

جسخو ؤلاصاعة بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت جخ٤ٟ ٖليها جماٖت مً الىاؽ خُح ؤن الٗمل ألاؾاس ي للدؿُحر ؤو ؤلاصاعة َى ـ 3

جىجُه جهىص جماٖت مً الىاؽ ًجخمٗىن م٘ بًٗهم البٌٗ صون َضٝ ال ًخُلب وجىص بصاعة وبهما جهبذ ؤلاصاعة 

ها، ٞالبض ٞغص ما بخيؿ٤ُ وجىجُه جهىص ؤٞغاص الجماٖت وطل٪  ت م٘ وجىص ألاَضاٝ التي ٌؿعى اإلاجخمٗىن بلى بلٚى يغوٍع

ٍغ . َى ٢لب الٗمل ؤلاصاعي وجَى

جهاػ اإلااؾؿت، وبالخالي ٖملُت مىخجت ًخم بىاؾُتها الخهى٫ ٖلى الؿل٘، الخضماث، مىاٞ٘  (ؤلاصاعة)ٌٗخبر الدؿُحرـ 4

ت واإلاالُت للماؾؿت . والٟىاثٌ الا٢خهاصًت والاجخماُٖت، ابخضاء مً اإلاىاعص البكٍغ

ًخ٤ٟ ال٨خاب ٖلى ؤن ؤلاصاعة جسخو باإلوؿان في مى٢٘ الٗمل ؤو :  بن ؤلاصاعة جسخو بالٗىهغ ؤلاوؿاوي في الٗملـ5

ؤلاوؿان ٦ٗامل وؤن َضٞها َى بهجاػ الٗمل وعجا٫ ؤلاصاعة ًىٓغون بلى ؤلاوؿان ٨٦ُان صًىام٩ُي مخدغ٥ له صواٞٗه 

ظٍ الضواٞ٘ وؤلاقباٖاث هي التي جثحٍر وجخد٨م ُٞما ًٓهٍغ مً ؾلى٥، وؤلاصاعة جخٗامل م٘ َظا الؿلى٥ بل  وبقباٖاجه َو

. هي َٝغ ُٞه وال ًم٨نها الاهٟها٫ ٖىه

بن ؤلاصاعة جسخو بخىجُه ؤلاوؿان في مى٢٘ الٗمل ل٩ي ًدىاو٫ م٘ ٚحٍر :  بن ؤلاصاعة ال جٓهغ بال م٘ وجىص الٗمل الجماعيـ6 

مً بني ؤلاوؿان لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت ٚحر ؤهه بطا ٧اهذ َظٍ ألاَضاٝ ًم٨ً جد٣ُ٣ها بجهض ٞغص واخض ٞلِـ َىا٥ خاجت 

ما٫ وخضٍ ٞال ًىجض ٞغص واخض ًجم٘ بحن ٧ل  لئلصاعة، ول٨ً مً الىاصع ؤن ًخم٨ً ٞغص واخض مً بهجاػ ؤَضاٝ ألٖا

هبذ ٖمل ؤلاصاعة في َظٍ  الخسههاث اإلاُلىبت ألامغ الظي ًخُلب جهض جماٖت مً الىاؽ ًخماًؼون في جسههاتهم ٍو

. الخالت َى الخىجُه والخيؿ٤ُ بحن َظٍ الخسههاث

 ٌٗخبر الدؿُحر ٖلما ألهه ٣ًىم ٖلى اؾخسضام ألاؾلىب الٗلمي في مٗالجت اإلاؿاثل مٗخمضا في طل٪ ٖلى الخ٣ىُاث والُغ١ ـ7

ال٨مُت وما ًخُلب جُب٣ُها مً اؾخٗما٫ م٨ث٠ للخاؾىب ؾىاء حٗل٤ ألامغ بخسُُِ ؤلاهخاج، جسُُِ الاؾدثماع، 

. الخ.... صعاؾت الؿى١ ؤو جدلُل قب٩اث الى٣ل ؤو الخدلُل اإلاالي
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ٌٗخبر الدؿُحر ٞىا ألهه ًخُلب اللجىء بلى الخ٣ضًغ واإلادا٦مت الصخهُت ٢هض مٗالجت الجىاهب ٚحر ال٨مُت لٗملُت ـ 8

لى عؤؾها الجىاهب ؤلاوؿاهُت . الدؿُحر ٖو

الدؿُحر مهىت ألهه ًد٤٣ اإلاٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها ٦ترا٦م اإلاٗاٝع والخبراث ٖبر الؼمً وجدمل اإلاؿحر اإلامتهً   ٌٗخبرـ9

للمؿاولُاث الاجخماُٖت وجدلُه بإزال٢ُاث اإلاهىت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مااهة املساحعة: املبحث الثاوم

حٗخبر اإلاغاجٗت ٖملُت ٞدو خؿاباث وخضة ا٢خهاصًت ما للخإ٦ض مً صختها، وبخٗبحر ؤزغ اإلاغاجٗت هي ٞدو ؤهٓمت    

ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهدُجت  الغ٢ابت الضازلُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث والخؿاباث والسجالث الخانت باإلااؾؿت بهضٝ مٗٞغ

ت اإلاغاجٗت وؤهىاٖها ُٟت مداؾبُت وبَاع هٍٓغ . اليكاٍ لٟترة مُٗىت وججضع ؤلاقاعة بلى اإلاغاجٗت ٧ْى

 

جعسيف املساحعة وعالكتها  املحاطبة : املطلل ألاول 

جعسيف املساحعة : الفسع ألاول 

: حٗضصث الخٗاٍع٠ الخانت باإلاغاجٗت هظ٦غ منها ما ًلي   

٨ُت ُت اإلاخٗل٣ت : "   حٍٗغ٠ جمُٗت اإلاداؾبت ألامٍغ اإلاغاجٗت هي ٖملُت مىٓمت للخهى٫ ٖلى ألاصلت وال٣غاثً اإلاىيٖى

ت، وجىنُل هخاثجها  بالخإ٦ُض مً ألاخضار وألاوكُت الا٢خهاصًت، وجدضًض الاحؿا١ بحن َظٍ الخإ٦ُضاث واإلاٗاًحر اإلاىيٖى

غاٝ اإلاؿخسضمت لهظٍ اإلاٗلىماث . 4"أَل

ذ اإلاغاجٗت ٖلى ؤجها : "   حٍٗغ٠ مىٓمت الٗمل الٟغوس ي ٣ت مىهجُت م٣ضمت بك٩ل ميؿ٤ مً َٝغ منهي "ٖٞغ مؿعى ؤو ٍَغ

ت مً ج٣ىُاث اإلاٗلىماث والخ٣ُُم بُٛت بنضاع خ٨م مٗلل ومؿخ٣ل اؾدىاصا ٖلى مٗاًحر الخ٣ُُم  ٌؿخٗمل مجمٖى

ٗالُت الىٓام وؤلاجغاءاث اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم . 5"والخ٣ضًغ مهضا٢ُت ٞو

ذ اإلاغاجٗت ؤجها  ٞدو ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث والخؿاباث والضٞاجغ الخانت باإلااؾؿت "   ٦ما ٖٞغ

ٞدو اهخ٣اصي مىٓم، ب٣هض الخغوج بغؤي ٞني مداًض ًٖ مضي صاللت ال٣ىاثم اإلاالُت ًٖ الىي٘ اإلاالي لخل٪ اإلااؾؿت في 

غ لىخاثج ؤٖمالها  .6جهاًت ٞترة مُٗىت ومضي جهٍى

ذ ؤًًا اإلاغاجٗت بإجها ٞغ ُت "   ٖو ٣ت مىيٖى ٖملُت مىٓمت لخجمُ٘ ألاصلت وال٣غاثً ال٩اُٞت واإلا٣ىٗت وج٣ُُمها بٍُغ

ل ومؿخ٣ل إلبضاء عؤًه الٟني اإلاداًض ًٖ مضي جمثُل وجُاب٤ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بىخضة ا٢خهاصًت  بىاؾُت شخو مَا

" للىا٢٘ بضعجت م٣ٗىلت في يىء اإلاٗاًحر اإلادضصة

اؾدىاصا بلى ما جم ؾغصٍ في الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت، هالخٔ بإن َظٍ الخٗاٍع٠ ع٦ؼث ٖلى ه٣اٍ التي جخمدىع خىلها اإلاغاجٗت 

. 7وهي

٣هض به ٞدو البُاهاث والسجالث اإلاداؾبت للخإ٦ض مً صخت وؾالمت الٗملُاث التي جم حسجُلها وجدلُلها :ـ الفحص  ٍو

بها؛  وجبٍى

لى : ـ الححلهم ٣ًهض به الخ٨م ٖلى نالخُت ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت ٦إصاة للخٗبحر الؿلُم لىدُجت ؤٖما٫ اإلااؾؿت، ٖو

مضي جمثُل اإلاغ٦ؼ اإلاالي للىيُٗت الخ٣ُ٣ُت للماؾؿت في ٞترة ػمىُت مُٗىت؛ 
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غاٝ اإلاُٗىت ؾىاء ٧اهذ صازل اإلااؾؿت ؤو :ـ الحلسيس غ ٣ًضم بلى ألَا  ٣ًهض به بلىعة هخاثج الٟدو والخد٤ُ٣ في ق٩ل ج٣ٍغ

غ َى الٗملُت ألازحرة مً اإلاغاجٗت وزمغتها؛  زاعجها، وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ بإن الخ٣ٍغ

٣ت :"ومً زال٫ ما جم ج٣ضًمه ًم٨ً جبني الخٍٗغ٠ الخالي للمغاجٗت هي ٖملُت مىٓمت لخجمُ٘ وج٣ُُم ألاصلت وال٣غاثً بٍُغ

ُاء عؤًه ًٖ مضي صخت ومهضا٢ُت اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلا٣ضمت مً َٝغ  ل ومؿخ٣ل إٖل ُت مً ٢بل شخو مَا مىيٖى

غاٝ اإلاُٗىت ". اإلااؾؿت وجىنُل هخاثج َظا الخ٣ُُم بلى ألَا

 8عالكة املساحعة  املحاطبة :الفسع الثاوم

ت مً ال٣ىاٖض واإلاباصت التي ًم٨ً الاؾترقاص بها في     ًىجض اعجباٍ وز٤ُ بحن اإلاداؾبت واإلاغاجٗت ٞاإلاداؾبت هي مجمٖى

ا اإلاالي في  حسجُل وجغخُل وججمُ٘ وجلخُو الٗملُاث اإلاالُت للماؾؿت، زم ٖغى هخاثج جل٪ الٗملُاث وجدضًض مغ٦َؼ

ت مً اإلاٗاًحر التي ًم٨ً بىاؾُتها ال٣ُام بٟدو اهخ٣اصي للضٞاجغ  جهاًت اإلاضة، ؤما اإلاغاجٗت ٞهي ٖباعة ًٖ مجمٖى

والسجالث اإلاالُت للماؾؿت بهضٝ ببضاء الغؤي الٟني اإلاداًض في مضي حٗبحر ال٣ىاثم اإلاالُت ًٖ هدُجت ؤٖما٫ اإلااؾؿت مً 

ا اإلاالي في جهاًت اإلاُاٝ، مما ؾب٤ ًخطح ؤن مجا٫ اإلاداؾبت ومجا٫ اإلاغاجٗت َى ال٣ىاثم اإلاالُت  ً مغ٦َؼ عبذ ؤو زؿاعة ٖو

خمثل الازخالٝ بُنهما في الى٣اٍ الخالُت : للماؾؿت، ٍو

تهضٝ اإلاداؾبت بلى حسجُل الٗملُاث اإلاالُت بالضٞاجغ والسجالث بك٩ل ًم٨ً في النهاًت مً بٖضاص ال٣ىاثم : ـ الهض1ٝ

اإلاالُت، بِىما تهضٝ اإلاغاجٗت بلى الخإ٦ض مً صخت حسجُل َظٍ الٗملُاث في الضٞاجغ والسجالث وصخت بٖضاص ال٣ىاثم 

اإلاالُت في يىء مٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها؛ 

ٟا في اإلااؾؿت ًىٟظ الؿُاؾاث وال٣غاعاث التي جًٗها اإلااؾؿت، بِىما ٌٗخبر مغاج٘ : ـ الخبُٗت2 ٌٗخبر اإلاداؾب مْى

الخاعجي جهت مؿخ٣لت ًٖ بصاعة اإلااؾؿت ٣ًضم بٗمله باؾخ٣ال٫ وخُاص جام؛ 

ًبضؤ اإلاداؾب ٖمله مً بضاًت الؿىت ختى جهاًتها، وما ًدب٘ طل٪ مً حسجُل الٗملُاث، ؤي ؤن ٖمل : ـ جى٢ُذ الٗمل3

اإلاداؾب ٌؿخمغ َى٫ الٟترة اإلاداؾبُت، ؤما اإلاغاج٘ الخؿاباث ٞةن جى٢ُذ الٗمل لضًه ًبضؤ ٖىضما ًيخهي ٖمل اإلاداؾب؛ 

 

إطاز هظسية املساحعة  :املطلل الثاوم

لى طل٪ ٞةن     اث، ٖو غ ألاؾاؽ الالػم لخىُٓم ؤ٩ٞاع الٟغص ويبِ وجد٤ُ٣ ما ًترجب ٖلى طل٪ مً جهٞغ ت جٞى بن ؤي هٍٓغ

ت اإلاغاجٗت حؿاٖض ٖلى قغح وون٠ وجدضًض َبُٗت ال٣غاعاث التي ًجب ٖلى اإلاغاج٘ اجساطَا ٖىض جىُٟظ بغهامج  هٍٓغ

ت في مجا٫ اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت ب٩ل زُىة ؤو زُىاث ؤو مغاخل  مغاجٗخه، ؤي ؤن اإلاغاج٘ ٌٗخمض ٖلى َظٍ الىٍٓغ

. ٖملُت اإلاغاجٗت

ت اإلاغاجٗت ٖلى الخىالي اع الٗام لىٍٓغ  9والك٩ل الخالي ًىضح الٗىانغ الغثِؿُت التي ج٩ىن ؤلَا
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ت اإلاغاجٗت (: 1ـ1)الشكص زكم              (الٗىانغ الغثِؿُت)بَاع هٍٓغ

    

  

 

                   

  

 

 

  

 

 

، م :                               املصدز ا، مغج٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  33 دمحم الؿُض ؾٍغ

ٗني  ت اإلاغاجٗت وهي ٖىانغ مخخالُت، َو اع الٗام لىٍٓغ ـ ًىضح َظا الك٩ل الٗىانغ الغثِؿُت التي جخ٩ىن منها مجخمٗت ؤلَا

: طل٪ ؤن ٧ل ٖىهغ ًخدضص ٦ىدُجت مى٣ُُت للٗىهغ الؿاب٤ ٖلُه، ووٗغى ُٞما ًلي اإلاٟاَُم الغثِؿُت لهظٍ الٗىانغ

ًم٨ً حٍٗغ٠ الٟغوى بهٟت ٖامت ٖلى ؤجها مٗخ٣ضاث ومخُلباث ؤؾاؾُت ؾاب٣ت حٗخمض ٖليها ألا٩ٞاع :  ٞغوى اإلاغاجٗتـ1

ت اإلاغاجٗت بهٟت ٖامت ٖلى الٟغوى ألاؾاؾُت  واإلاٗخ٣ضاث واإلا٣ترخاث والخىنُاث وال٣ىاٖض ألازغي، وحٗخمض هٍٓغ

: الخالُت

ـ لِـ َىا٥ حٗاعى مخى٢٘ ؤو مدخمل في اإلاهالح بحن اإلاغاجٗحن ومٗضي البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاالُت؛                ؤ

ب ـ ًخهٝغ اإلاغاج٘ في ؤصاء ٖمله ٦مغاج٘ ٣ِٞ؛ 

ج ـ التزام اإلاغاج٘ بؿلى٥ و٢ىاٖض اإلاهىت اإلاخٗاٝع ٖليها والتي ال ًخم اؾخدضاثها مُل٣ا؛ 

م اإلايكإة جد٣ُ٣ها ًم٨ً ٞدهها ومغاجٗتها والخد٤٣ مً مضي نض٢ها، بمٗنى ًم٨ً  ص ـ الىخاثج الا٢خهاصًت التي جٖؼ

جض٣ُ٢ها؛ 

خماص ٖلى البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاخاخت؛  ٌ ـ جىاٞغ هٓم ع٢ابت صازلُت جُضة ٌٗني بم٩اهُت ؤ٦بر في الٖا

و ـ ما خضر في اإلااض ي ؾُدضر في اإلاؿخ٣بل مالم ٨ًً َىا٥ ال٨ٗـ؛ 

ػ ـ بن الٗغى الهاص١ والٗاص٫ لل٣ىاثم اإلاالُت ٌٗني يمىُا اؾخسضام اإلاباصت اإلاداؾبت اإلاخٗاٝع ٖليها واإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما 

ؤو ؤًت مٗاًحر ؤزغي م٣غعة واإلاخٗاٝع ٖليها؛ 

حٗني اإلاٟاَُم الٗامت ألا٩ٞاع ألاؾاؾُت ؤو ؤؾاؽ الخ٨ٟحر ال٣ٗلي ؤو الظَني، وجخمثل مٟاَُم اإلاغاجٗت : مٟاَُم اإلاغاجٗتـ 2

في الخٗمُماث اإلاؿخيخجت مً الٟغوى الؿاب٣ت، ومً هاخُت ؤزغي ٞةن َظٍ اإلاٟاَُم جمثل بضوعَا ألاؾاؽ لخدضًض 

: اإلاٗاًحر وألاَضاٝ وؤلاجغاءاث و٦ظل٪ جدضًض اإلاباصت ألاؾاؾُت للمغاجٗت والخض٤ُ٢ ُٞما ًلي

ؤ ـ الؿلى٥ ألازالقي؛ 

ب ـ الاؾخ٣ال٫؛ 

                  (العناصر الرئيسية)إطار نظرية ادلراجعة 

 ادلفاىيم    الفروض   ادلعايري     األىداف   اإلجراءات 



ج ـ الٗىاًت اإلاهىُت الىاجبت؛ 

؛ (ال٣غاثً)ص ـ ؤصلت ؤلازباث 

ٌ ـ الٗغى الهاص١ والٗاص٫؛ 

خباع ٖىض ألاصاء الٟٗلي: مٗاًحر اإلاغاجٗتـ 3 . اإلاٗاًحر هي ؤهماٍ ًلؼم جد٣ُ٣ها ؤزظَا في الٖا

لؼم اإلاغاج٘ بها ؤزىاء ؤصاء مهمخه اإلاهىُت، والق٪ ؤن مثل َظٍ اإلاٗاًحر هدُجت   ومٗاًحر اإلاغاجٗت هي التي ًجب ؤن ًغاٖيها ٍو

. َبُُٗت ومى٣ُُت للٟغوى ومٟاَُم الؿاب٣ت التي جضٖمها

خمثل الهضٝ الغثِس ي : ؤَضاٝ اإلاغاجٗتـ 4 جمثل ألاَضاٝ بهٟت ٖامت الٛاًاث اإلاغجى جد٣ُ٣ها مً وكاٍ مٗحن؛ ٍو

ظا الغؤي ًخم  (اإلاؿخ٣لت)للمغاجٗت الخُاصًت  في الخٗبحر الهاص١ ًٖ الغؤي في ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاٗضة ًٖ َظا اليكاٍ َو

ً َظا الغؤي ًلؼم جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاغاجٗت  لت اؾخيباَُت وؤخ٩ام مى٣ُُت ولٛغى ج٩ٍى الخىنل بلُه بٗض بجغاءاث ٍَى

: ألاؾاؾُت والتي جخلخو في جض٤ُ٢ والخد٤٣ مً الٗىانغ الخالُت

ؤ ـ ص٢ت وصخت ٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت؛ 

ُت وصخت الٗملُاث اإلاالُت التي جمذ زال٫ الٟترة؛  ب ـ قٖغ

ج ـ مل٨ُت ٖىانغ اليكاٍ اإلاسخلٟت؛ 

غ اإلاالُت؛  م ٖىانغ اليكاٍ في ال٣ىاثم والخ٣اٍع ص ـ ج٣ٍى

ٌ ـ الىجىص اإلااصي لهظٍ الٗىانغ اإلاملى٦ت؛ 

ا ٖلى ؤجها خل٣ت الىنل بحن مٗاًحر اإلاغاجٗت الؿاب٣ت وبجغاءاث اإلاغاجٗت الالخ٣ت،  حَر م٨ً الىٓغ بلى َظٍ ألاَضاٝ ٚو ٍو

. وبمٗنى ؤزغ جمثل َظٍ ألاَضاٝ الىؾُلت التي جخدى٫ بها مٗاًحر اإلاغاجٗت بلى بجغاءاث اإلاغاجٗت

اث واإلاماعؾاث : بجغاءاث اإلاغاجٗتـ 5 ما٫ والخهٞغ جمثل ؤلاجغاءاث بهٟت ٖامت الخُىاث التي جدضص م٣ضما ؤصاء ألٖا

. اإلادضصة والتي ًجب ال٣ُام بها لخد٤ُ٣ وجىُٟظ اليكاٍ اإلاٗحن

وبجغاءاث اإلاغاجٗت جخمثل في الخُىاث التي ًدضصَا اإلاغاج٘ م٣ضما في نىعة بغهامج مغاجٗت مدضص بض٢ت، وؤًًا جغجبِ 

اث وؾلى٥ اإلاغاج٘  الىاجب ؤصاءٍ، وجسخل٠ ؤلاجغاءاث ًٖ مٗاًحر اإلاغاجٗت التي جمثل ؤَضاٝ  َظٍ ؤلاجغاءاث بخهٞغ

ُت ؤو ٦ُُٟت ًجب اؾدُٟاءَا وجد٣ُ٣ها . همُُت وهٖى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هىاع املساحعة : املطلل الثالث

:   َىا٥ ؤهىإ اإلاغاجٗت ًم٨ً جىيُدها في الك٩ل اإلاىضح ؤصهاٍ

جهيُٟاث اإلاغاجٗت خؿب وجهاث هٓغ اإلاسخلٟت (: 1ـ2)شكص زكم 
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ُما ًلي جىيُذ مسخهغ لخل٪ ألاهىإ : 10 ٞو

 مً خُح ال٣اثم بٗملُت اإلاغاجٗت :الفسع ألاول 

حن ؤؾاؾُحن َما ٣ا لل٣اثم بٗملُت اإلاغاجٗت بلى هٖى : جى٣ؿم اإلاغاجٗت ٞو

. وهي اإلاغاجٗت التي جخم بىاؾُت َٝغ مً زاعج اإلااؾؿت خُح ٩ًىن مؿخ٣ال ًٖ بصاعة اإلااؾؿت: ـ املساحعة الخازحهة1
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 وهي ؤصاة مؿخ٣لت حٗمل مً صازل اإلااؾؿت للخ٨م وج٣ُُم لخضمت ؤلاصاعة في مجا٫ الغ٢ابت ًٖ :ـ املساحعة الداخلهة2

٤ مغاجٗت اإلاداؾبت واإلاالُت والٗملُاث الدكُٛلُت ؤزغي  . ٍَغ

مً حهث الالتزام : الفسع الثاوم

حن : جى٣ؿم اإلاغاجٗت مً خُح الالتزام بلى هٖى

 هي اإلاغاجٗت التي ًدخم ال٣اهىن ال٣ُام بها خُح ًلؼم اإلااؾؿت بًغوعة حُٗحن مغاج٘ إلاغاجٗت :املساحعة إلالصامهة ـ1

. خؿاباتها واٖخماص ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت لها

هي اإلاغاجٗت التي جخم صون بلؼام مٗحن ب٣اهىن ؤو بالثدت مُٗىت ؤي ج٩ىن بىاء ٖلى َلب ؤلاصاعة : ـ املساحعة الاخحهازية2

. بهضٝ مٗحن

مً حهث هطاق املساحعة : الفسع الثالث

حن : جى٣ؿم اإلاغاجٗت مً خُح هُا١ اإلاغاجٗت بلى هٖى

وهي اإلاغاجٗت التي جخًمً ٞدو وجض٤ُ٢ جمُ٘ الٗملُاث التي جمذ في اإلااؾؿت زال٫ الٟترة : ـ املساحعة الكاملة1

لجإ اإلاغاج٘ الخاعجي بلى بجبإ ؤؾلىب اإلاغاجٗت ال٩املت في الٛالب ٖىضما ج٩ىن هدُجت ج٣ُُمه لىٓام الغ٢ابت  اإلاداؾبُت، ٍو

ٚحر مغيُت مما ًجٗله ٚحر مُمئن جماما ل٣ىة َظا الىٓام ًُُٞغ بلى اؾخسضام ؤؾلىب اإلاغاجٗت ال٩املت لخىُٟظ بغهامج 

. ٖمله

وهي التي جخًمً مغاجٗت وجض٤ُ٢ بٌٗ الٗملُاث اإلاُٗىت في ق٩ل ُٖىاث ممثلت إلاسخل٠ ما جم مً : ـ املساحعة الجصئهة2

ا، ؤو ُٖىاث مً  ٖملُاث زال٫ الٟترة، ولخىُٟظ َظا ألاؾلىب ٢ض ًسخاع اإلاغاج٘ بٌٗ ال٣ُىص لبٌٗ الٗملُاث صون ٚحَر

ملُاث اإلاغاجٗت التي ًخىالَا اإلاغاج٘ اث ٖو . ٖملُاث ؤلاًغاصاث ؤو اإلاهغوٞاث، بلى ٚحر طل٪ مً ؤؾالُب مىيٖى

مً حهث مدي الفحص : الفسع السابع

حن ت مضي الٟدو الظي ٣ًىم به اإلاغاج٘ بلى هٖى : جى٣ؿم اإلاغاجٗت مً ػاٍو

 وهي التي جدىاو٫ جمُ٘ اإلاٟغصاث ؤو الٗىانغ التي ًلؼم الغجٕى بليها إلبضاء عؤي في ال٣ىاثم اإلاالُت، ٞةطا :ـ املساحعة الشاملة1

٧ان اإلاغاج٘ بهضص ٞدو خؿاباث الٗمالء ٞةن اإلاغاجٗت الكاملت جىهب ٖلى جمُ٘ ألاعنضة والٗملُاث التي ؤصث بليها 

. باليؿبت ل٩ل عنُض منها ٖلى خضٍ

 وهي التي جىُىي ٖلى جُب٤ُ بٌٗ ألاؾالُب الخانت بالُٗىاث إلجغاء ج٣ضًغ ٌٗمم ٖلى جمُ٘ :ـ املساحعة إلاخحبازية2

٤ ألاؾالُب ؤلاخهاثُت وبطا ٧ان  ٤ الخ٣ضًغ والخ٨م الصخص ي ؤو ًٖ ٍَغ اإلاٟغصاث ؾىاء ٧ان ازخباع َظٍ الُٗىاث ًٖ ٍَغ

. اإلاغاج٘ ًُب٤ اإلاغاجٗت ٖلى خؿاباث الٗمالء ٞةهه ٣ًىم بازخباع ُٖىت منها لضعاؾتها ٖلى ؤجها ممثلت لجمُ٘ الخؿاباث

مً حهث ثىكهد املساحعة : الفسع الخامع

حن ٣ا لهظا الخهي٠ُ بلى هٖى : جى٣ؿم اإلاغاجٗت ٞو

وهي اإلاغاجٗت التي ٣ًىم اإلاغاج٘ اإلااؾؿت في جىُٟظَا بٗض اهتهاء الؿىت اإلاالُت الخايٗت للمغاجٗت، ؤي : املساحعة النهائهة ـ1

ت وبٖضاص اإلاحزاهُت وال٣ىاثم اإلاالُت، مما ًدُذ للمغاج٘ ؤن ًدب٘ الٗملُاث اإلاداؾبُت مً ؤولها بلى  بٗض بجغاء ٢ُىص الدؿٍى

ظا الىٕى مً اإلاغاجٗت ًالثم اإلااؾؿاث نٛحرة ا، َو . ؤزَغ



خم الكغوٕ بدىُٟظَا مىظ : املساحعة املظحيسة ـ2 وهي اإلاغاجٗت التي ًؼوع ٞيها اإلاغاج٘ اإلااؾؿت ٖلى مضاع الؿىت اإلاالُت ٍو

ظا الىٕى مً اإلاغاجٗت ًالثم اإلااؾؿاث ال٨بحرة ٤ بغهامج ػمني مدضص، َو . ألاقهغ ألاولى للؿىت اإلاالُت الخايٗت للمغاجٗت ٞو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلاغاجٗت ٦مهىت وؤصاة ع٢ابُت َامت ومٗاًحر جُب٣ُها :املبحث الثالث

 خُٓذ اإلاغاجٗت باَخمام ٦بحر مً ٢بل مسخل٠ الهُئاث هًٓغا لُبُٗتها وؤَمُتها باليؿبت للماؾؿت والجهاث اإلاؿخُٟضة    ـ

لى اإلاغاج٘ ؤن ًلتزم بها . مً زضماتها، ولها مٗاًحر جد٨مها ٖو

 

املساحعة املحعازف علهه  معاًير: املطلل ألاول  

اع الٗام الظي مً زالله ٣ًىم اإلاغاج٘    ـ  حٗخبر مٗاًحر اإلاغاجٗت اإلاباصت التي جد٨م ؤًت ٖملُت مغاجٗت وبالخالي ٞهي ؤلَا

باؾخسضام ؤلاجغاءاث الىنى٫ لؤلَضاٝ الىاجب جد٣ُ٣ها، ٞاإلاُٗاع ًم٨ً اٖخباٍع بمثابت ال٣اٖضة اإلاىجهت ٖمل اإلاغاج٘، 

م٨ً جىيُدها في الك٩ل الخالي : ٍو

 مٗاًحر اإلاغاجٗت اإلاخٗاٝع ٖليها  (: 1 ـ 3)الشكص زكم                      

 

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                     

 

 

 

 

ب الٟني وال٨ٟاًت         بحؿا١ ال٣ىاثم م٘ اإلاباصت               جسُُِ الٗمل وؤلاقغاٝ ٖلى اإلاؿاٖضًً                 الخضٍع

 اإلاداؾبت اإلاخٗاٝع ٖليها                  الخهى٫ ٖلى ٞهم بالغ٢ابت الضازلُت                           الاؾخ٣ال٫                           

 زباث جُب٤ُ مباصت اإلاداؾبت                     الخهى٫ ٖلى ؤصلت بزباث ٦ٟاًت ونالخت            الٗىاًت اإلاهىُت الىاجبت          

 اإلاخٗاٝع ٖليها                                                                                                                                                    

   ٦ٟاًت ؤلاٞهاح                                                                                                                                                        

   الخٗبحر ًٖ الغؤي                                                                                                                                                       

 

 108، م 2006، الضاع الجامُٗت، مهغ، املساحعة  ين الىظسية والحطبهم ؤمحن الؿُض ؤخمض لُٟي، : املصدز

. 11املعاًير العامة: الفسع ألاول 

٣هض بها ؤن الخضماث اإلاهىُت ًيبػي ؤن ج٣ضم ٖلى  ً الصخص ي ال٣اثم بٗملُت اإلاغاجٗت، ٍو    جخٗل٤ َظٍ اإلاٗاًحر بالخ٩ٍى

لحن وجىن٠ ٖلى ؤجها ٖامت ألجها جمثل مُالب ؤؾاؾُت هدخاج بليها إلا٣ابلت  صعجت مً ال٨ٟاءة اإلاهىُت بىاؾُت ؤشخام مَا
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              GAASمعايري ادلراجعة ادلتعارف عليها 

معايري حمتوى )معايري إعداد التقرير 
  (تقرير ادلراجعة

معايري أداء )معايري العمل ادليداين 
(عملية ادلراجعة  

 
 
 
 

معايري شخصية )معايري عامة 
(وتأىيل ادلراجع  

 



غ بك٩ل مالثم، وحٗخبر شخهُت ألجها جدضص الهٟاث الصخهُت التي ًيبػي ؤن ًخدلى  مٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي وبٖضاص الخ٣ٍغ

ىضعج جدتها اإلاٗاًحر الخالُت : بها الصخو اإلاماعؽ لهظٍ اإلاهىت، ٍو

ـ ًجب ؤن ٣ًىم بالٟدو وباقي الخُىاث ؤلاجغاثُت ألازغي شخو ؤو ؤشخام ٖلى صعجت ٧اُٞت مً الخإَُل الٗلمي 

والٗملي في مجا٫ زضماث اإلاغاجٗت؛ 

ـ ًجب ٖلى اإلاغاج٘ ؤن ًبظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت اإلا٣ٗىلت ٖىض ال٣ُام بالٟدو وباقي الخُىاث ألازغي، و٦ظل٪ ٖىض بٖضاص 

غ اإلاغاجٗت؛  ج٣ٍغ

معاًير العيص املهداوم : الفسع الثاوم

   جخٗل٤ َظٍ اإلاٗاًحر بدىُٟظ ٖملُت اإلاغاجٗت، وجمثل مباصت اإلاغاجٗت التي جد٨م َبُٗت ومضي ؤصلت ؤلازباث الىاجب 

الخهى٫ ٖليها بىاؾُت بجغاءاث اإلاغاجٗت اإلاغجبُت باألَضاٝ الٍٗغًت الىاجب جد٣ُ٣ها ٖىض اؾخسضام َظٍ ؤلاجغاءاث 

: وجدخىي ٖلى زالزت مٗاًحر هي

جب ؤن ًخم ؤلاقغاٝ ٖلى ؤٖما٫ اإلاؿاٖضًً، بن  ـ ًجب ؤن جسُِ زُىاث الٗمل اإلاُضاوي جسُُُا مىاؾبا و٧اُٞا، ٍو

ٗالت؛  ٣ت مىاؾبت ٞو وجضوا بٍُغ

خماص ٖليها، وجدضًض  غ مضي الٖا مها بك٩ل مٟهل وواٝ ختى ًخم٨ً اإلاغاج٘ مً ج٣ٍغ ـ ًجب صعاؾت الغ٢ابت الضازلُت وج٣ٍى

ُت الازخباعاث الالػمت ٖىض جُب٤ُ بجغاءاث اإلاغاجٗت؛  هٖى

٤ الٟدو واإلاالخٓت الصخهُت والاؾخٟؿاعاث واإلاهاص٢اث  ـ ًجب الخهى٫ ٖلى ؤصلت وبغاَحن ٧اُٞت وم٣ىٗت ًٖ ٍَغ

ً ؤؾاؽ مىاؾب إلبضاء الغؤي في ال٣ىاثم اإلاالُت الخايٗت لٗملُت اإلاغاجٗت؛  بٛغى ج٩ٍى

 معاًير إعداد الحلسيس: الفسع الثلث

غ الظي ًخًمً عؤًه الٟني     َظٍ اإلاٗاًحر جغجبِ ؤو جدضص الخٍُى الٍٗغًت التي ٌؿترقض بها اإلاغاج٘ ٖىض بٖضاصٍ للخ٣ٍغ

اإلاداًض ُٞما ًخٗل٤ بال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت، خُح بجها حٗخمض بلى صعجت ٦بحرة ٖىض جُب٣ُها ٖلى الخ٣ضًغ الصخص ي وزم 

ىضعج  ٞةن مضي ؾالمت جُب٤ُ َظٍ اإلاٗاًحر ٌٗخمض ٖلى الخبرة اإلاهىُت للمغاج٘ الخاعجي التي ٨ًدؿبها مً مؼاولخه اإلاهىت ٍو

: 12جدتها ؤعب٘ مٗاًحر هي

غ ما بطا ٧اهذ ال٣ىاثم اإلاالُت ٢ض جم ٖغيها َب٣ا إلاباصت اإلاداؾبت اإلاخٗاٝع ٖليها ؤم ال؛  ـ ًجب ؤن ًظ٦غ الخ٣ٍغ

غ الٓغوٝ التي ًخم ٞيها جُب٤ُ جل٪ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ؤم ال؛  ـ ًجب ؤن ًدضص الخ٣ٍغ

ُت في ال٣ىاثم اإلاالُت حٗخبر ٧اُٞت بك٩ل م٣ٗى٫ بال بطا ط٦غ زالٝ طل٪ في  ـ ًجب ؤن ًخم الىٓغ بلى ؤلاٞهاخاث اإلاٗٞغ

غ؛  الخ٣ٍغ

غ بما ٖلى عؤي اإلاغاج٘ بسهىم ال٣ىاثم اإلاالُت ٩٦ل ؤو ٖلى جإ٦ُض بإهه ال ًم٨ً ببضاء الغؤي ٖلى  ـ ًجب ؤن ًدخىي الخ٣ٍغ

ال٣ىاثم اإلاالُت؛ 

 

 

                                                           
  102، 101أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص ص  12



طبهعة مهىة املساحعة : املطلل الثاوم

غ في    ت التي ًجب ؤن جخٞى غ ٖلى بَاع ٖام ًدضص قغوٍ اإلاماعؾت واإلاٗٞغ  بن مهىت اإلاغاجٗت و٦باقي اإلاهً الخغة ألازغي جخٞى

ؼله وألاحٗاب التي ًخل٣اَا م٣ابل ؤصاثه للمهمت  ٣ت حُِٗىه ٖو ٍغ اإلاماعؽ لها، باإلياٞت بلى جدضًض اإلاهام التي ٣ًىم بها َو

. 13واإلاؿاولُاث التي ًخدملها بمىاؾبت مماعؾت للمهىت

: الشسوط العامة مليازطة مهىة املساحعة ـ1

غاٝ اإلاؿخُٟضة مً زضماتها واإلا٩اهت الالث٣ت     هًٓغا ل٩ىن مهىت اإلاغاجٗت لها ؤَمُت ٦بحرة في اإلاجخم٘ مً زال٫ حٗضص ألَا

ت ٖلى جىُٓم اإلاهىت ؤو الؿلُاث الٗمىمُت جً٘  التي ًجب ؤن جل٣اَا بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘، ٞةن الجمُٗاث اإلاهىُت اإلاكٞغ

ب في مماعؾت اإلاهىت، و٢ض جسخل٠ مً بلض ألزغ، َظٍ الكغوٍ ٢ض جإزظ ٖضة ؤق٩ا٫  غ في ٧ل مً ًٚغ قغوَا ًجب ؤن جخٞى

ت  ً قغ٧اث مضهُت ؤو ججاٍع غ ؤلاجاػاث والكهاصاث اإلاُلىبت، وقغوٍ زانت بخ٩ٍى مثل الجيؿُت والؿً والؿلى٥ وجٞى

خماص إلاماعؾت اإلاهىت مً ٢بل الهُإة اإلاهىُت اإلاىٓمت للمهىت ؤو الؿلُاث  إلاماعؾت اإلاهىُت، باإلياٞت بلى الترزُو ؤو الٖا

. الٗمىمُت وطل٪ خؿب الىٓام اإلاٗمى٫ في البلض

ٗخبر الترزُو بمؼاولت اإلاهىت اٖتراٞا ٢اهىهُا باإلاهىت، خُح ؤن اإلاماعؾت صون الخهى٫ ٖلى الترزُو حِٗغى ناخبها  ـ َو

، ٦ما ؤن الخهى٫ ٖلى الترزُو بمؼاولت اإلاهىت ًترجب ٖلُه جمخ٘ ؤًٖاء اإلاهىت (اإلاؿاولُت الجؼاثُت)لل٣ٗاب ال٣اهىوي

بالٗضًض مً ال٣ىي والامخُاػاث التي ج٩ىن بمثابت خاًٞؼا لهم ٖلى الاَخمام بالهالح الٗام للمهىت واإلاجخم٘، وال ًم٨ً 

ت اإلاخسههت مٗا . الخهى٫ ٖلى الترزُو بال بٗض جد٤ُ٣ الكغوٍ الٗامت وقغوٍ اإلاٗٞغ

: شسط املعسفة املحخصصة مليازطة مهىة املساحعة ـ2

ت     ت اإلاخسههت إلاهىت اإلاغاجٗت ج٣خط ي الخهى٫ ٖلى جإَُل ٖلمي وجإَُل ٖملي، وحكمل قغوٍ اإلاٗٞغ ـ بن اإلاٗٞغ

: اإلاخسههت إلاماعؾت اإلاهىت زالزت ٖىانغ عثِؿُت وهي

ـ الخٗلُم للخهى٫ ٖلى الخإَُل الٗلمي؛ 

ب للخهى٫ ٖلى الخإَُل الٗملي؛  ـ الخضٍع

ً الؿاب٣حن؛  ـ الامخدان الخإَُلي لخ٣ُُم مضي ا٦دؿاب الُالب للٗىهٍغ

ت التي ًجب ؤن ًدهل ٖليها اإلاغاج٘ ومهاصع الخهى٫ ٖليها  :في ما ًلي جضو٫ ًىضح لىا ؤهىإ اإلاٗٞغ
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  مٗاٝع و٢ضعاث اإلاغاج٘ ومهاصع الخهى٫ ٖليها(:1 ـ 1)الجدول زكم 

مصادز الحصىل عليها                    هىاع املعسفة                    

ـ مٗاٝع ٖامت خى٫ اإلاغاجٗت  

ُُٟت الم آلالي : ـ ًٞاءاث ْو بُت وؤلٖا مغاجٗت الىٓم الًٍغ

ـ الهٗىباث والخ٣ُٗضاث اإلاداؾبُت    

  الجامٗت  

يُت    جغبهاث ج٩ٍى

  الخبرة   

يُت ـ مٗاٝع ٢ُاُٖت   (البٌٗ منها)  جغبهاث ج٩ٍى

  الخبرة 

ما٫    الخبرة ـ ز٣اٞت ألٖا

ت   الجامٗت خل اإلاك٩لت / ـ مٗٞغ

  الخبرة 

 

source : sourour AMMAR, la compétence de l’auditeur comptable vue par les experts comptables, 27ème 

congrès de l’association francophone de comptabilité, <comptabilité contrôle, audit et institution>Tunis, 

Mai 2006, page 6   

 

يُت، في خحن ؤن بٌٗ ؤلاجغاءاث الخانت بهظٍ     بن اإلاٗاٝع الٗامت في اإلاغاجٗت ج٨دؿب في الجامٗت وؤزىاء التربهاث الخ٩ٍى

ت ٢ض ج٩ىن وا٢ُٗت  ٤ اإلاماعؾت، ٦ما ؤن اإلاٗٞغ مثل  (مخٗل٣ت بدضر مٗحن)اإلاٗاٝع مثل ج٣ُُم زُغ الغ٢ابت جإحي ًٖ ٍَغ

ظا ٌٗني ؤن  م٨ً ؤن جخٗل٤ باؾتراجُجُاث زانت مثل ٦ُُٟت ج٣ُُم زُغ الغ٢ابت، َو ؤهىإ الغ٢ابت وؤَضاٝ الغ٢ابت، ٍو

يُت واإلاماعؾت  ت ًخم حٗلُمه في الجامٗت ول٨ً ٨ًدؿب بك٩ل ؤوؾ٘ ؤزىاء التربهاث الخ٩ٍى َىا٥ خضا ؤصوى مً اإلاٗٞغ

اإلاخسههت، ؤما ألاهىإ ألازغي مً اإلاٗاٝع التي جسو مُضان اإلاغاجٗت وهي الهٗىباث ؤو الخ٣ُٗضاث اإلاداؾبُت، اإلاٗاٝع 

٤ الخبرة، خُح ؤهه ٖىضما ًجغي اإلاغاج٘ مهمت في اإلااؾؿت جماعؽ  ما٫، ٞةجها ج٨دؿب ًٖ ٍَغ ال٣ُاُٖت وز٣اٞت ألٖا

ت ٖىضما ًماعؽ اإلاهمت في ماؾؿت جيخمي  وكاَها في ٢ُإ ٚحر مإلٝى باليؿبت له،ٞةهه ال ٩ًىن له هٟـ اإلاؿخىي مً اإلاٗٞغ

. 14ل٣ُإ وكاٍ مٗغوٝ ومإلٝى باليؿبت بلُه
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 SOUROUR AMMARA, la compétence de l’auditeur comptable vue par les experts comptables, 27
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Mai, 2006   



ت ٨ًدؿبها اإلاغاج٘ مً زال٫ الضعاؾت في الجامٗاث واإلاٗاَض اإلاسخهت،  وجلخُو إلاا ؾب٤، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاٗاٝع الىٍٓغ

ب، ؤما ما ًخٗل٤ باإلاكا٧ل الٗملُت التي جىاجه اإلاغاج٘ في اإلاُضان ٣ِٞ  ؤما اإلاٗاٝع الٗملُت ُٞدهل ٖليها مً زال٫ الخضٍع

با ٖملُا، ٞالخهى٫ ٖليها ًخم مً زال٫ الخبرة واإلاماعؾت اإلاُضاهُت ا ؤو جضٍع ىا هٍٓغ  .وال ًخل٣ى ٖنها ج٩ٍى

 

املساحعة كيسحلة و داة زكا هة اامة : املطلل الثالث

٤ جدضًض وجهمُم مغاخلها اإلاسخلٟت     ضاص الجُض لها ًٖ ٍَغ ت َامت ًخُلب ألامغ ؤلٖا ُٟت بصاٍع اصة ٞٗالُت الغ٢ابت ٧ْى ٍػ

بُٗت وكاٍ اإلاكغوٕ، والك٩ل الخالي ًىضح اإلاغاخل الغثِؿُت التي جمغ بها ٖملُت الغ٢ابت : 15بما ًخ٤ٟ َو

اإلاغاخل الغثِؿُت لٗملُت اإلاغا٢بت (: 1ـ4)الشكص زكم 

     

 

 

 

 

         

                      

 

 

، م :                                                                                            املصدز  25 الض٦خىع الؿُض ؾغاًا، مغج٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ا في ٧ل مغخلت ٖلى الىدى الخالي َغ : وجخًمً ٧ل مغخلت مً َظٍ اإلاغاخل الؿاب٣ت ٖىانغ عثِؿُت َامت ًجب جٞى

: وجخُلب َظٍ اإلاغخلت جىُٓم الٗىانغ اإلاسخلٟت اإلاغجبُت بٗملُت الغ٢ابت ومً ؤَمها ما ًلي: الحىظهم: املسحلة ألاولى

ت في اإلاكغوٕ ؤ٣ُٞا وعؤؾُا ُٞما ًخٗل٤ بضوع ٧ل مؿخىي بصاعي  اث ؤلاصاٍع بصاعة ؤو )ؤ ـ جدضًض الٗال٢اث اإلاسخلٟت بحن اإلاؿخٍى

في ٖملُت الغ٢ابت؛  (٢ؿم

ب ـ جدضًض صوع ٧ل ٞغص في ٧ل مؿخىي بصاعي في الخىُٓم في مجا٫ جىُٟظ ٖملُت الغ٢ابت وصوعٍ في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاُلىبت؛ 

ج ـ جدضًض وجهمُم مٗاًحر ألاصاء اإلاالثمت التي ًخم اجساطَا ؤؾاؽ للخ٣ُُم بٗض طل٪؛ 

ص ـ جدضًض واجباث وؾلُاث ومؿاولُاث ٧ل ٞغص في الخىُٓم؛ 

ًخطح مما ؾب٤ ؤن الخىُٓم الخام بٗملُت الغ٢ابت ًضوع خى٫ وي٘ بَاع ٖام وؤؾـ إلاداؾبت اإلاؿاولُت ل٩ل ٖىهغ مً 

. ٖىانٍغ

اصة ٞاٖلُت صوع الغ٢ابت بهٟت ٖامت: الحىحهه: املسحلة الثاههة : جخًمً َظٍ اإلاغخلت الٗىانغ الغثِؿُت الخالُت لٍؼ

ؤ ـ جىجُه ألاٞغاص وبعقاصَم ؤوال بإو٫ بهضٝ الىنى٫ إلاؿخىي ألاصاء اإلاثالي لؤلٖما٫ اإلاسخلٟت بما ًخ٤ٟ واإلاٗاًحر التي جم 

ا؛   ط٦َغ
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 مراحل عملية املراقبة                 

    ادلراجعة     التقييم     التقرير    
  والتدقيق     

    

 التنظيم التوجيو   



ب ـ مغاٖاة الاؾخسضام الؿلُم لٗىانغ الىٓام اإلاداؾبي اإلاُب٤ في اإلاكغوٕ والُغ١ اإلاداؾبُت اإلاالثمت لُبُٗت اليكاٍ؛ 

٣ا ل٩ل مً الضوعة اإلاؿدىضًت والضوعة اإلاداؾبُت الؿلُمت والتي ًخم  ج ـ الخىجُه اإلاداؾبي إلاسخل٠ الٗملُاث اإلاالُت ٞو

جىُٟظَا في مسخل٠ السجالث والضٞاجغ اإلاداؾبُت الخانت؛ 

ا؛  ب ؤي ؤزُاء ؤو اهدغاٞاث مىٗا لخ٨غاَع ص ـ بنضاع الخىجيهاث والخٗلُماث الضوعٍت وبهىعة مؿخمغة بهضٝ جهٍى

: وجخًمً َظٍ اإلاغخلت الٗىانغ الغثِؿُت الخالُت: املساحعة والحدكهم: املسحلة الثالثة

ؤ ـ ٞدو ومغاجٗت الٗملُاث اإلاالُت ؤوال بإو٫ وجض٣ُ٢ها بهضٝ الخإ٦ض مً مضي الالتزام بال٣ىاٖض واإلاباصت اإلاداؾبُت؛ 

ب ـ الخد٤٣ مً ألاصاء الٟٗلي وم٣اعهخه باألصاء اإلاسُِ وجدضًض الٟغو١ ؤو الاهدغاٞاث؛ 

ج ـ جدلُل َظٍ الٟغو١ لخدضًض َبُٗتها؛ 

ص ـ مٗالجت ؤؾباب َظٍ الاهدغاٞاث وبهٟت زانت الؿلبُت منها؛ 

٤ اإلاؿاولحن ًٖ اإلاغاجٗت الضازلُت والخاعجُت ٖلى الؿىاء،  والق٪ ؤن َظٍ الٗىانغ ًخم جىُٟظَا والالتزام بها ًٖ ٍَغ

حن في اإلاكغوٕ والظًً لهم ٖال٢ت مباقغة بهظٍ الٗىانغ . بياٞت بلى مٗاوهت بٌٗ اإلاؿاولحن مً ؤلاصاٍع

ا م٨ملت للمغخلت الؿاب٣ت الٗىانغ الغثِؿُت الخالُت: الحلههم: املسحلة السابعة : جخًمً َظٍ اإلاغخلت باٖخباَع

ت واإلااصًت؛  ؤ ـ ج٣ُُم ألاصاء في مؿخىي مسخل٠ ٖىانغ اليكاٍ البكٍغ

ب ـ جدلُل هخاثج الخ٣ُُم لخدضًض ؤلاًجابُت والؿلبُت وؤؾبابها؛ 

جدضًض الاهدغاٞاث الؿلبُت وؤؾبابها؛  ج ـ

ص ـ جدضًض اإلاؿاولُت ًٖ َظٍ الاهدغاٞاث؛ 

غ صوع اإلاغاجٗت لخخدى٫ بلى مغاجٗت جدلُلُت بلى جاهب ٧ىجها ٖملُت  ٌ ـ اؾخسضام ؤؾالُب الخدلُل اإلاسخلٟت في بَاع جٍُى

٤ اإلاغاجٗت الضازلُت ؤو اإلاغاجٗت الخاعجُت؛  دو، وؾىاء ٧ان طل٪ ًٖ ٍَغ جض٤ُ٢ ٞو

حٗخبر َظٍ اإلاغخلت الخُىة ألازحرة في ٖملُت الغ٢ابت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها جمثل اإلاغآة التي  ح٨ٗـ : الحلسيس: املسحلة الخامظة

غ ًىضح الىخاثج النهاثُت لهظٍ الٗملُت، وفي َظا اإلاجا٫ ًجب مغاٖاة الٗىانغ  هدُجت اإلاغاخل الؿاب٣ت مً زال٫ بٖضاص ج٣ٍغ

: الخالُت

غ بالك٩ل الظي ٌؿاٖض ٖلى ببغاػ َظٍ الىخاثج النهاثُت؛  ؤ ـ بٖضاص الخ٣ٍغ

غ مً خُح الك٩ل واإلادخىي؛   ب ـ ًجب مغاٖاة اإلاؿخىي ؤلاصاعي اإلاىجه له الخ٣ٍغ

غ باٖخباٍع ؤهه وؾُلت اجها٫ ًم٨ً الاؾخٟاصة منها في ؤ٦ثر مً مؿخىي بصاعي؛  ج ـ الاَخمام بالخ٣ٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: خالصة الفصص

مً زال٫ اهٟها٫ اإلال٨ُت ًٖ الدؿُحر الظي ٌٗخبر ٖملُت م٣ٗضة جدخاج بلى مؿحر هاجح و٠٦ء والظي بضوعٍ ًدخاج بلى    

ت حؿاٖضٍ في ٖملُت الدؿُحر واجساط ال٣غاع في اإلااؾؿت ٖلى زالٝ ما ٧ان ؾاب٣ا وبالخالي لم ٌٗض للمال٪ ؤي  ؤصواث حؿُحًر

ا ومغا٢بخه بدُح جٗله ال ًخُل٘ بك٩ل مباقغ و٧افي ٖلى وا٢٘ اإلااؾؿت الخ٣ُ٣ي  صزل في اإلااؾؿت مً هاخُت حؿُحَر

و٦ظل٪ وجهت عؤؽ ماله اإلاؿاَم به في اإلااؾؿت، ٦ما ؤن الخُىع في مجا٫ الٗال٢اث الا٢خهاصًت وجىؾُ٘ هُا١ اإلاباصالث 

ُئاث لها مهالح بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في  ت وحكاب٨ها جٗل اإلااؾؿت جخٗامل م٘ ٖضة ؤَغاٝ مسخلٟت َو الخجاٍع

ُٟت اإلاغاجٗت صازل ٩َُلها الخىُٓمي، حؿمذ لها بةباٙل ٧ل َاالء اإلاخٗاملحن ب٩ل  اإلااؾؿت مما ؤوجب ٖلى اإلااؾؿت جبني ْو

. الخُىعاث صازل اإلااؾؿت و٦ظا اليكاَاث التي ج٣ىم بها

   ُٞجب ٖلى اإلاغاج٘ ؤن ًغاج٘ مسخل٠ ؤوكُت اإلااؾؿت الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت مثل بُ٘ قغاء، صٞ٘ ٢بٌ، 

ظا ما  و٦ظا خغ٦ت اإلاسؼون والاؾدثماع وجدهُل الخ٣ى١ ألن الدؿُحر ألامثل ٌٗني مٗلىماث ص٣ُ٢ت ومهاصع مىزى٢ت َو

ٍغ اإلاغاجٗت . جٞى

وال بض ٖلى اإلاغاج٘ ؤزىاء جإصًخه إلاهامه ؤن ًدترم اإلاٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها للمغاجٗت، ٞبضون ؤي ق٪ ٞاخترام جل٪ اإلاٗاًحر 

 . ٌؿهل للمغاج٘ ال٣ُام بمهمت اإلاغاجٗت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الٟهل الثاوي

ٞٗالُت اإلاغاجٗت 

الضازلُت في ج٣ُُم 

هٓام الغ٢ابت 

 للماؾؿت
 

 

 

 

 

 

 



: ثيههد الفصص

   حهخم صاثما مؿاولي اإلااؾؿت بالخد٨م في اليكاٍ والٗملُاث التي ج٣ىم بها وللخد٨م في َظٍ ألازحرة جُضا ًجب وي٘ 

ؤهٓمت وبجغاءاث للغ٢ابت الضازلُت وطل٪ الؾخسغاج وا٦دكاٝ في الى٢ذ اإلاىاؾب ٧ل ألازُاء والاهدغاٞاث اإلاخٗل٣ت بهظٍ 

ظا بهضٝ الخ٣لُل مً الخُغ اإلاخٗل٤ بها وحٗخبر . ألاوكُت والٗملُاث وم٣اعهتها باألَضاٝ اإلاؿُغة مً َٝغ اإلااؾؿت َو

ؼ الغ٢ابت الضازلُت، وجغقُض  ُٟت اإلاغاجٗت الضازلُت ؤَم ؤصاة ًم٨ً لئلصاعة في اإلااؾؿت ؤن حٗخمض ٖليها في مخابٗت وحٍٗؼ ْو

ألاصاء وجدؿحن ٞٗالُت اإلااؾؿت وطل٪ مً زال٫ ج٣ُُم الؿُاؾاث والخُِ وؤلاجغاءاث، ج٣ُُم ٞٗالُت الىؾاثل الغ٢ابُت 

. اإلاسخلٟت و٦ظا ج٣ُُم ٦ٟاءة ؤصاء الٗملُاث وألاوكُت ٖلى مؿخىي الىخضاث وألا٢ؿام الخىُٓمُت

ٟٞي َظا الٟهل ؾىداو٫ ؤن هخُغ١ بلى ماَُت اإلاغاجٗت الضازلُت، و٦ظا ماَُت الغ٢ابت الضازلُت، ومً زم الغ٢ابت 

 .   الضازلُت مجا٫ لٗمل اإلاغاجٗت الضازلُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مدخص إلى املساحعة الداخلهة : املبحث ألاول 

ظا للضوع الظي     ُٟت اإلاغاجٗت الضازلُت في ٩َُلها الخىُٓمي ؤنبذ مؿإلت مهمت وملخت، َو بن يغوعة جبني اإلااؾؿت لْى

مه وجصخُده . جلٗبه في ج٣ُُم الىٓام الدؿُحري واإلاؿاَمت في ج٣ٍى

 

وشأة وجعسيف املساحعة الداخلهة : املطلل ألاول 

: 16ـ وشأة املساحعة الداخلهة1

ْهغث اإلاغاجٗت الضازلُت مىظ خىالي زالزحن ٖاما، وبالخالي ٞهي حٗخبر خضًثت باإلا٣اعهت باإلاغاجٗت الخاعجُت، و٢ض ال٢ذ ـ 

اإلاغاجٗت الضازلُت ٢بىال ٦بحرا في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، وا٢خهغث اإلاغاجٗت الضازلُت في باصت ألامغ ٖلى اإلاغاجٗت اإلاداؾبُت 

للخإ٦ض مً صخت حسجُل الٗملُاث اإلاالُت وا٦دكاٝ ألازُاء بن وجضث، ول٨ً م٘ جُىع اإلاكغوٖاث ؤنبذ مً الًغوعي 

غ اإلاغاجٗت الضازلُت وجىؾُ٘ هُا٢ها بدُح حؿخسضم ٦إصاة لٟدو وج٣ُُم مضي ٞاٖلُت ألاؾالُب الغ٢ابُت ومض  جٍُى

ت اإلاسخلٟت  اث ؤلاصاٍع ؤلاصاعة الٗلُا باإلاٗلىماث، وبهظا جهبذ اإلاغاجٗت الضازلُت ؤصاة جباص٫ مٗلىماث واجها٫ بحن اإلاؿخٍى

وؤلاصاعة الٗلُا، واو٨ٗـ الخُىع الؿاب٤ ٖلى ق٩ل بغهامج اإلاغاجٗت، ٣ٞض ٧ان البرهامج في الؿىىاث ألاولى لٓهىع اإلاغاجٗت 

ًغج٨ؼ ٖلى مغاجٗت الٗملُاث اإلاداؾبُت واإلاالُت ول٨ً بٗض جىؾُ٘ هُا١ اإلاغاجٗت ؤنبذ بغهامج اإلاغاجٗت ًخًمً ج٣ُُم 

. هىاحي اليكاٍ ألازغي 

غ اإلاغاجٗت الضازلُت :    ومً الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى جٍُى

ـ الخاجت بلى وؾاثل ال٦دكاٝ ألازُاء والٛل؛ 1

ـ ْهىع اإلايكأث طاث الٟغوٕ اإلاىدكغة جٛغاُٞا؛ 2

ُا؛ 3 ـ الخاجت بلى ٦كٝى صوعٍت ص٣ُ٢ت خؿابُا ومىيٖى

ـ ْهىع البىى٥ والكغ٧اث الخإمحن ؤصي بلى ْهىع الخاجت للمغاجٗت الضازلُت ل٩ي ج٣ىم بمغاجٗت الٗملُاث ؤو٫ بإو٫؛ 4

تراٝ باإلاغاجٗت الضازلُت ٦مهىت بلى  جب ؤن ًخمخ٘ اإلاغاج٘ الضازلي باالؾخ٣ال٫ اليؿبي في مباقغة مهامه، وؤصي الٖا    ٍو

 م، و٢ام َظا اإلاٗهض بىي٘ اإلاٗاًحر الالػمت به ٖىض 1941بوكاء مٗهض اإلاغاجٗحن الضازلُحن في الىالًاث اإلاخدضة ٖام 

. مماعؾت مهىت اإلاغاجٗت

: 17ـ مفهىم املساحعة الداخلهة2

.    حٗخبر اإلاغاجٗت الضازلُت مً ؤَم الىؾاثل والُغ١ التي حؿخسضمها ؤلاصاعة لٛغى الخد٤٣ مً ٞاٖلُت الغ٢ابت الضازلُت

" بخضي خل٣اث الغ٢ابت الضازلُت حٗمل ٖلى مض ؤلاصاعة باإلاٗلىماث اإلاؿدثمغة"وحٗٝغ اإلاغاجٗت الضازلُت ٖلى ؤجها 

ٗٝغ البٌٗ اإلاغاجٗت الضازلُت ٠ باإلايكإة بسالٝ جل٪ التي ٣ًىم بها اإلاغاج٘ الخاعجي"َو " هي التي ٣ًىم بها مْى

ٟحن لخماًت "وحٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤجها  ٣ىم بها ٞئت مً اإلاْى جد٤ُ٣ الٗملُاث وال٣ُىص بك٩ل مؿخمغ في بٌٗ ألاخُان ٍو

ألانى٫ وزضمت ؤلاصاعة الٗلُا ومؿاٖضتها في الخىنل بلى ال٨ٟاًت ؤلاهخاجُت ال٣هىي والٗمل ٖلى ٢ُاؽ مضي نالخُت 

" الىٓام اإلاداؾبي
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ها البٌٗ بإجها  ت "٦ما ٌٗٞغ ت مً ؤلاجغاءاث التي جيكإ صازل الكغ٦ت لٛغى الخد٤٣ مً جُب٤ُ الؿُاؾاث ؤلاصاٍع مجمٖى

" واإلاالُت

ُٟت ج٣ُُمُت مؿخ٣لت جيكإ صازل الخىُٓم اإلاٗحن بٛغى ٞدو وج٣ُُم ألاوكُت التي ٣ًىم بها َظا "وحٗٝغ ؤًًا بإجها  ْو

" الخىُٓم

ت مً ؤوجه اليكاٍ اإلاؿخ٣لت صازل اإلاكغوٕ جيكئها ؤلاصاعة "و٢ض ٢ام البٌٗ بخٍٗغ٠ اإلاغاجٗت الضازلُت ٖلى ؤجها  مجمٖى

لل٣ُام بسضمتها في جد٤ُ٣ الٗملُاث وال٣ُىص بك٩ل مؿخمغ لًمان ص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت وؤلاخهاثُت وفي الخإ٦ض مً 

ٟي اإلايكإة للؿُاؾاث والخُِ  ٦ٟاًت الاخخُاٍ اإلاخسظ لخماًت ؤنى٫ وؤمىا٫ اإلايكإة وفي الخد٤٣ مً بجبإ مْى

ت اإلاغؾىمت لهم، وؤزحرا في ٢ُاؽ نالخُت جل٪ الخُِ والؿُاؾاث وجمُ٘ وؾاثل اإلاغا٢بت ألازغي في  وؤلاجغاءاث ؤلاصاٍع

" ؤصاء ؤٚغايها وا٢تراح الخدؿِىاث الالػمت بصزالها ٖليها وطل٪ ختى ًهل اإلاكغوٕ بلى صعجت ال٨ٟاًت ؤلاهخاجُت ال٣هىي 

ؤصاة للخ٨م والخ٣ُُم حٗمل مً صازل " م ٢ام مجم٘ اإلاداؾبحن بخٍٗغ٠ اإلاغاجٗت الضازلُت ٖلى ؤجها 1957ؤما في ٖام 

٤ ٞدو وازخباع مضي ٦ٟاًت ألاؾالُب اإلاداؾبُت واإلاالُت والدكُٛلُت في  اإلاكغوٕ جسضم ؤلاصاعة في مجا٫ الغ٢ابت ًٖ ٍَغ

. َظا اإلاجا٫

ومً ؤ٦ثر الخٗاٍع٠ اإلا٣بىلت واإلاخٗاٝع ٖليها َى ؤزغ حٍٗغ٠ ٢ضمه مجم٘ اإلاغاجٗحن واإلاداؾبحن الضازلُحن بالىالًاث 

٨ُت وهي  ا "اإلاخدضة ألامٍغ حَر وكاٍ ج٣ُُمي مؿخ٣ل زال٫ جىُٓم مٗحن حهضٝ بلى مغاجٗت الٗملُاث اإلاداؾبُت واإلاالُت ٚو

". وطل٪ ٦إؾاؽ لخضمت ؤلاصاعة

 

 ايهة و اداف املساحعة الداخلهة : املطلل الثاوم

 :18  ـ  اداف املساحعة الداخلهة

٤ اإلاغاجٗت الضازلُت جخم مغاجٗت جمُ٘     اإلاغاجٗت تهضٝ بالضعجت ألاولى بلى زضمت ؤلاصاعة في جد٤ُ٣ ؤٚغايها، ًٞٗ ٍَغ

الٗملُاث اإلاالُت في اإلاكغوٕ وطل٪ لٛغى مؿاٖضة ؤلاصاعة الٗلُا في الخىنل بلى ؤ٢ص ى ٦ٟاًت بهخاجُت مم٨ىت ولخد٤ُ٣ 

: طل٪ ًخم الخإ٦ض مما ًلي

ت مً ؤلاصاعة الٗلُا للمكغوٕ وج٣ُُمها وببضاء الغؤي خُالها 1 ُت والؿُاؾاث بصاٍع ـ الخد٤٣ مً جىُٟظ الخُِ اإلاىيٖى

وجدلُل الاهدغاٞاث ًٖ َظٍ الخُِ وج٣ضًم الا٢تراخاث لخجىب الاهدغاٞاث مؿخ٣بال وؾض الثٛغاث التي جاصي بلى يُإ 

غ صوعٍت ًٖ ج٣ُُمهم للخُِ اإلاىٟظة؛  ىا ٣ًىم اإلاؿئىلىن ًٖ اإلاغاجٗت الضازلُت ب٨خابت ج٣اٍع ؤمىا٫ اإلاكغوٕ، َو

ظا ًخُلب 2 ـ الخإ٦ض مً ؤن اإلاٗلىماث اإلاٗغويت ٖلى ؤلاصاعة ص٣ُ٢ت و٧اُٞت وؤجها مً وا٢٘ مؿدىضاث صخُدت وؾلُمت َو

ٞدو جمُ٘ ٖملُاث اإلاكغوٕ التي ًخسللها ٢بٌ للى٣ىص والٗملُاث التي ًخسللها نٝغ للى٣ىص، و٢ُام اإلاغاجٗت الضازلُت 

ؼ الث٣ت في الضٞاجغ والسجالث، و٦ظل٪ في البُاهاث واإلاٗلىماث؛  بهظٍ اإلاهام ًاصي بلى حٍٗؼ

. ـ الخد٤٣ مً وجىص خماًت ٧اُٞت ألنى٫ اإلاكغوٕ يض ال٣ٟض والؿغ٢ت3

ت الىاجخت؛ 4 خماص ٖلى البُاهاث اإلاداؾبُت وؤلاخهاثُت واجساطَا ٦إؾاؽ لل٣غاعاث ؤلاصاٍع ـ الخ٨م ٖلى بم٩اهُت الٖا

ـ ج٣ُُم ٖمل ألاٞغاص ومضي ٢ضعتها ٖلى جدمل اإلاؿاولُت؛ 5
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ـ ج٣ُُم ٦ٟاءة اؾخسضام اإلاىاعص وألانى٫ مً هاخُت الا٢خهاصًت؛ 6

غاى الهامت و الخإ٦ض مً جدهُل ؤلاًغاصاث؛ 7 ـ الخد٤٣ مً ؤن اإلاهغوٞاث ال جى٤ٟ بال في ألٚا

حٗض ؤَمُت اإلاغاجٗت الضازلُت ل٩ىجها ؤصاة ع٢ابُت ٞٗالت حٗمل ٖلى زضمت الٟئاث التي حؿخسضم ال٣ىاثم اإلاالُت : ب ـ ألاايهة

: وحٗخمض ٖليها في عؾم الؿُاؾاث واجساط ال٣غاعاث ؤلاؾتراجُجُت ومً َظٍ الٟئاث هجض ٧ل مً

وحٗخبر اإلاؿخُٟض ألاو٫ مً ٖملُت اإلاغاجٗت، ٞهي جُلٗها ٖلى الى٣اثٌ اإلاىجىصة في هٓام الغ٢ابت : بصاعة اإلااؾؿت ـ

الضازلُت، واجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت ٖلى يىء مُُٗاتها؛ 

جم٨نهم هخاثج اإلاغاجٗت مً اجساط ٢غاعاتهم بكإن الاؾدثماع في اإلااؾؿت ؤو ٖضم اإلاٛامغة بإمىالهم؛ : ـ اإلاؿدثمغون

تهم مضي ؾالمت : ـ البىى٥ والضاثىىن آلازغون غ اإلاغاج٘ مغجٗا َاما إلاسخل٠ الضاثىحن للماؾؿت مً زال٫ مٗٞغ ٌٗخبر ج٣ٍغ

اإلاغا٦ؼ اإلاالُت للماؾؿت وصعجت الؿُىلت الجساط ال٣غاع اإلاىاؾب في ٦ُُٟت الخٗامل م٘ اإلااؾؿت؛ 

بت بىاء ٖلى خهُلت اإلاغاج٘ الظازلي؛ : ـ بصاعة الًغاثب اء الخ٣ُ٣ي الخاي٘ للًٍغ ت حجم الٖى ظا إلاٗٞغ َو

 

معاًير املساحعة الداخلهة : املطلل الثالث

غ مهىت اإلاغاجٗت الضازلُت مً ٢بل ال٣اثمحن ٖلى َظٍ اإلاهىت مً جهاث عؾمُت، ول٣ض ؤنضعث     ال جؼا٫ الجهىص جبظ٫ لخٍُى

٨ُت، خُح جم ج٣ؿُم 1978مٗاًحر اإلاغاجٗت الضازلُت ؾىت   م مً ٢بل مٗهض اإلاغاجٗحن الضازلُحن بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

مٗاًحر اإلاغاجٗت الضازلُت بلى زمؿت ؤ٢ؿام حُٛي الجىاهب اإلاسخلٟت للمغاجٗت الضازلُت في ؤي جىُٓم وجخمثل جل٪ 

. 19ألا٢ؿام في الاؾخ٣اللُت،الٗىاًت اإلاهىُت، هُا١ الٗمل، ؤصواث ؤٖما٫ اإلاغاجٗت وبصاعة ٢ؿم اإلاغاجٗت

اث٠ :ـ الاطحلاللهة1  ًجب ؤن ٩ًىن اإلاغاج٘ الضازلي مؿخ٣ال ًٖ ألاوكُت التي ٣ًىم بمغاجٗتها، ؤي مؿخ٣ال ًٖ باقي الْى

ظا ًخُلب يغوعة ؤن ٩ًىن الىي٘ الخىُٓمي ل٣ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت ًخمخ٘ باؾخ٣اللُت ٧اُٞت  اإلاخىاجضة في اإلااؾؿت، َو

ُا في ؤصاثه لٗمل اإلاغاجٗت ت بها، ٦ما ًجب ؤن ٩ًىن اإلاغاج٘ مىيٖى . بما ٌؿمذ بإصاء اإلاؿاولُاث اإلاىَى

ظا ما ًخُلب: ـ العىاًة املهىهة2 : 20ًجب ٖلى اإلاغاج٘ الضازلي ؤن ًاصي مهامه بما ًخ٤ٟ والٗىاًت اإلاهىُت الالػمت َو

: ًجب ال٣ُام بما ًلي:   ـ  اليظبة للظم املساحعة الداخلهة

ـ ؤن ًخإ٦ض اإلاؿئى٫ ًٖ ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت ؤن اإلاغاجٗحن الضازلُحن لضحهم الخإَُل الٗلمي والٗملي اإلاىاؾبحن لل٣ُام 

بٗملُت اإلاغاجٗت في نىعتها الصخُدت؛ 

ت، اإلاهاعاث وألانى٫ الالػمت ألصاثه إلاؿاولُاث اإلاغاجٗت؛  ـ ًجب ؤن ٩ًىن لضي ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت اإلاٗٞغ

ـ ًجب ؤن ًخإ٦ض اإلاؿئى٫ ًٖ ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت مً جىاٞغ ؤلاقغاٝ ال٩افي ٖلى جمُ٘ ؤٖما٫ اإلاغاجٗت الضازلُت؛ 

غ ما ًلي: ب ـ  اليظبة لليساحع الداخلي : ًجب جٞى

ًجب ٖلى اإلاغاج٘ الضازلي الالتزام بمٗاًحر ؾلى٥ اإلاهىت؛  ـ

غ لضي اإلاغاج٘ الضازلي اإلاهاعاث الخانت بالخٗامل م٘ ألاٞغاص وال٣ضعة ٖلى الاجها٫ بٟاٖلُت؛  ـ ًجب ؤن ًخٞى
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٤ الخٗلم اإلاؿخمغ؛  اصة مً جإَُله الٟني والٗملي ًٖ ٍَغ ـ ًجب ٖلى اإلاغاج٘ الضازلي الخٟاّ والٍؼ

ما٫ اإلاغاجٗت؛  ـ ًجب ٖلى اإلاغاج٘ الضازلي بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت الالػمت في ؤصاثه أٖل

ظا ما ؾ٣ُٟض اإلاغاجٗت     بن ٖضم بظ٫ الٗىاًت ال٩اُٞت مً قإهه بيٗاٝ مهضا٢ُت مسغجاث هٓام اإلاغاجٗت الضازلُت َو

ت اث ؤلاصاٍع . الضازلُت مضلىلُتها، بل وجهبذ ؤصاة مهضمت ال مدؿىت ومغقضة إلاخسظي ال٣غاعاث اإلاسخلٟت في مسخل٠ اإلاؿخٍى

اٖلُت هٓام الغ٢ابت : ـ هطاق العيص3 ًجب ؤن ًخًمً هُا١ ٖمل اإلاغاجٗت الضازلُت ٞدو وج٣ُُم مضي ٦ٟاًت ٞو

الضازلُت صازل جىُٓم مٗحن والخإ٦ض مً جىصة ألاصاء ٢ُما ًخٗل٤ باإلاؿاولُاث اإلاسخلٟت، ولخد٤ُ٣ طل٪ ًخٗحن ٖلى اإلاغاج٘ 

: 21ال٣ُام بما ًلي

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلاالُت والدكُٛلُت والىؾاثل اإلاؿخسضمت للخٗٝغ ٖلى َظٍ اإلاٗلىماث وجهيُٟها  ـ مغاجٗت بم٩اهُت الٖا

زم اٖخماصَا في اجساط ال٣غاعاث اإلاسخلٟت؛ 

ت للخد٤٣ مً الالتزام بخل٪ الؿُاؾاث، الخُِ، ؤلاجغاءاث، ال٣ىاهحن واللىاثذ؛  ـ مغاجٗت الىٓم اإلاىيٖى

ـ مغاجٗت الىؾاثل واإلاداٞٓت ٖلى ألانى٫، والخد٤٣ مً وجىص َظٍ ألانى٫ ٧لما ٧ان طل٪ مم٨ىا؛ 

ـ ج٣ُُم مضي ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت في اؾخسضام ألانى٫؛ 

ت؛  ـ مغاجٗت الٗملُاث ؤو البرامج للخد٤٣ مً ما بطا ٧اهذ الىخاثج مخماقُت م٘ ألاَضاٝ اإلاىيٖى

ما :    ٖلى يىء ما ؾب٤ ٞةهىا وؿخُُ٘ خهغ هُا١ اإلاغاجٗت الضازلُت في بٗضًً ؤؾاؾُحن َو

ما٫؟، ومىه ٞةن َظا اإلاُٗاع جاء لخدضًض مؿاولُاث اإلاغاجٗحن  ماطا ًجب ٖلى اإلاغاج٘ الضازلي ٖمله، وؤًً ًاصي جل٪ ألٖا

. الضازلُحن في اإلااؾؿت ب٩ل ص٢ت

ًجب ؤن جخًمً ؤٖما٫ اإلاغاج٘ ٧ل مً الخسُُِ لٗملُت اإلاغاجٗت، ٞدو وج٣ُُم اإلاٗلىماث : ـ  دوات عيص املساحعة4

غ ًٖ الىخاثج ومخابٗت الخىنُاث، بط ًخًمً جسُُِ اإلاغاجٗت يغوعة وي٘ ؤَضاٝ للمغاجٗت وهُا١ للٗمل  والخ٣اٍع

ً زلُٟت ًٖ ألاوكُت التي ؾٝى جخم مغاجٗتها وجدضًض اإلاىاعص الالػمت ألصاء ٖملُت  والخهى٫ ٖلى مٗلىماث ٧اُٞت لخ٩ٍى

اإلاغاجٗت والاجها٫ ب٩ل مً ج٩ىن له ٖال٢ت بٗملُت اإلاغاجٗت اإلاُٗىت، زم ال٣ُام بمسح ألاوكُت، اإلاساَغ وؤلاجغاءاث 

الغ٢ابُت وطل٪ لخدضًض جل٪ الجىاهب التي جدخاج اَخمام ؤ٦بر ؤزىاء ٖملُت اإلاغاجٗت وؤزحرا الخهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞت مً 

اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت ٖلى زُت ؤٖما٫ اإلاغاجٗت، خُح ًخًمً ٞدو وج٣ُُم اإلاٗلىماث يغوعة ٢ُام 

ا وجىز٣ُها لخضُٖم هخاثج اإلاغاجٗت، وجخم ٖملُت ٞدو وج٣ُُم اإلاٗلىماث ٖلى  اإلاغاج٘ بخجمُ٘ اإلاٗلىماث وجدلُلها وجٟؿحَر

: 22الىدى الخالي

ـ ججمُ٘ اإلاٗلىماث التي جخٗل٤ بمىيٕى اإلاغاجٗت بما ًخ٤ٟ م٘ ؤَضاٝ وهُا١ ٖملُت اإلاغاجٗت وطل٪ بضعاؾت الٗال٢ت بحن 

حر اإلاالُت واإلا٣اعهت بحن ألاصاء الٟٗلي وألاصاء اإلاسُِ له؛  اإلاٗلىماث اإلاالُت ٚو

حر ؤؾاؽ ٢ىي ًم٨ً الاؾدىاص بلُه في الىنى٫  خماص ٖليها، مالثمت ومُٟضة لخٞى م٨ً الٖا ـ ًجب ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث ٧اُٞت ٍو

ىب ٞيها؛  بلى الىخاثج والخىنُاث اإلاٚغ
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غ جإ٦ُضا ٧اُٞا للخٟاّ ٖلى  ا، وجىز٣ُها بما ًٞى حر ؤلاقغاٝ ال٩افي ٖلى ٖملُت ججمُ٘ اإلاٗلىماث، جدلُلها، جٟؿحَر ـ ًجب جٞى

ُت اإلاغاجٗت؛  مىيٖى

ـ ًجب بٖضاص ؤوعا١ الٗمل لخىز٤ُ ٖملُت اإلاغاجٗت مً ٢بل اإلاغاج٘، م٘ مغاجٗت َظٍ ألاوعا١ م٘ اإلاكٝغ ٖلى بصاعة ٢ؿم 

اإلاغاجٗت الضازلُت؛ 

غ ًخًمً هخاثج الٟدو والخ٣ُُم و٢ض ٌٗض اإلاغاج٘ ؤًًا     ٣ًىم اإلاغاج٘، بٗض اهتهاثه مً ٖملُت اإلاغاجٗت، بةٖضاص ج٣ٍغ

غ ما٢خت زال٫ ٖملُت اإلاغاجٗت، وفي جمُ٘ ألاخىا٫ ًجب ؤن ٩ًىن مى٢ٗا ٖلُه مً ٢بل اإلاغاج٘، خُح ٣ًىم َظا  ج٣اٍع

ٍغ النهاجي اإلاىجه لئلصاعة الٗلُا  الخبحر بمىا٢كت الىخاثج التي جىنل بليها م٘ اإلاؿخىي ؤلاصاعي اإلاىاؾب ٢بل بنضاع ج٣ٍغ

. للماؾؿت

ظا مً  ت اإلاسخلٟت َو اث ؤلاصاٍع    هالخٔ مً َظا اإلاؿخىي مضي الضوع الظي جلٗبه اإلاغاجٗت الضازلُت في مؿاٖضة اإلاؿخٍى

. ؤجل اجساط ال٣غاعاث والخضابحر الهاثب زم اإلاؿاٖضة ٖلى مخابٗت ال٣غاعاث وؤلاجغاءاث اإلاخسظة

مٗاًحر اإلاغاجٗت الضازلُت بًغوعة ؤن ًضًغ مكٝغ مٗحن مً ٢بل ؤلاصاعة الٗلُا ٢ؿم  ج٣خط ي: ـ إدازة كظم املساحعة5

٣ت مىاؾبت بدُح : 23اإلاغاجٗت الضازلُت وطل٪ بٍُغ

اث التي اٖخمضتها ؤلاصاعة الٗلُا و٢بلها ؤلاصاعة؛  ـ غاى الٗامت واإلاؿخٍى جد٤٣ اإلاغاجٗت ألٚا

اٖلُت؛  ـ حؿخسضم اإلاىاعص اإلاخاخت ل٣ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت ب٨ٟاءة ٞو

ـ جخماش ى جمُ٘ ؤٖما٫ اإلاغاجٗت م٘ مٗاًحر اإلاماعؾت اإلاهىُت الضازلُت وختى ًخم٨ً اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت 

غ ما ًلي : مً ٚضاعة ال٣ؿم بما ًد٤٣ جل٪ ألاَضاٝ الٗامت ًجب جٞى

 ج٩ىن لضي اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت الثدت بإَضاٝ، ؾلُاث ومؿاولُاث ال٣ؿم؛ 

 ٣ًىم اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت بىي٘ زُِ لخىُٟظ مؿاولُاث ال٣ؿم؛ 

 غ اإلاكٝغ ٖلى ال٣ؿم ؾُاؾاث وبجغاءاث م٨خىبت ج٩ىن مغقضا للٗاملحن مٗه في ال٣ؿم؛  ًٞى

 ت في ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت ؛ غ اإلاىاعص البكٍغ  ًً٘ اإلاكٝغ ٖلى ال٣ؿم بغهامجا الزخُاع وجٍُى

 ٣ًىم اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم اإلاغاجٗت بالخيؿ٤ُ بحن جهىص ٧ل مً ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت واإلاغاجٗت الخاعجُت؛ 

٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى وجىب ؤن ًدٓى ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت بدىُٓم مد٨م ًخًمً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغجىة مً زلُت 

. اإلاغاجٗت، مما ًضٞ٘ مخسظي ال٣غاع بلى الىزى١ بمسغجاث َظٍ الخلُت
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مدخص إلى السكا ة الداخلهة : املبحث الثاوم

اث٠ وكاَها في ق٩ل     بن حٗضص ؤنىاٝ اإلااؾؿاث و٦بر حجمها واحؿإ ع٢م وكاَها وجىٕى ٖملُاتها ؤصي بلى ج٣ؿُم ْو

اث٠ مُٗىت بط باوسجامها وجًاٞغ جهىصَا حؿخُُ٘ اإلااؾؿاث حؿُحر بؾتراجُجُاتها ومخابٗت  اث حُٛي ٧ل منها ْو مضًٍغ

خماص ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت . جىُٟظَا، بما ًد٤٣ َضٞها بضؤن جىُٟظ ما ؤحى بُاهه ٩ًىن بااٖل

 

مفهىم هظام السكا ة الداخلهة وعىامص وشأثه : املطلل ألاول 

 وشأة السكا ة الداخلهة: 

ٌٗخبر الؿبب الغثِس ي لٓهىع هٓام الغ٢ابت الضازلُت في اهٟها٫ اإلال٨ُت ًٖ الدؿُحر، و٦ظا ٦بر حجم اإلااؾؿاث وح٣ٗضَا 

اصة الاَخمام بىٓام الغ٢ابت الضازلُت الغ٢ابُت، ٦ما ؤنبذ ؤمغا خخمُا ج٣خًُه ؤلاصاعة الخضًثت  الص يء الظي ؤصي بلى ٍػ

. للمداٞٓت ٖلى اإلاىاعص اإلاخاخت وجد٤ُ٣ ؤَضاٞها

وجلٗب الغ٢ابت الضازلُت صوعا َاما في خل٣ت الخٛظًت اإلاغجضة إلصاعة اإلاساَغ، بدُح ًخم بًها٫ اإلاٗلىماث الهاصعة ًٖ 

ٖملُت اجساط ال٣غاعاث وطل٪ مً زال٫ الخإ٦ُض ٖلى ص٢ت ا٦خما٫ وبعؾا٫ جل٪ اإلاٗلىماث في خُنها ل٩ي ًخم٨ً ٦ال مً مجلـ 

ؤلاصاعة مً اإلاٗالجت الٟىعٍت لكاون الًبِ ٖىض وعوصَا، لظل٪ بطا ٢امذ اإلااؾؿت بغبِ آلُاث يبُها الضازلي بةصاعة 

. 24اإلاساَغ، ًهبذ بةم٩ان الغ٢ابت الضازلُت جدضًض اإلاساَغ اإلاخب٣ُت وبٖالم ؤلاصاعة بها

   ٟٞي باصت ألامغ ٧اهذ ال جىجض ؤَمُت ٦بحرة لىٓام الغ٢ابت الضازلُت هًٓغا لٗضم وجىص ٞهل بحن اإلال٨ُت وؤلاصاعة، خُح 

ا ؤ٦ثر ؤنى٫  ٧اهذ ع٢ابت اإلاال٪ ؤو ما ٌٗٝغ بالغ٢ابت الصخهُت، واهدهغ مٟهىم الغ٢ابت في خماًت الى٣ضًت ٣ِٞ باٖخباَع

والظي ٌٗني ج٣ؿُم الٗمل وجدضًض 25اإلااؾؿت جضاوال، وبٗض طل٪ احؿ٘ هُا٢ها لِؿخسضم مغاصٝ للًبِ الضازلي

٠ ما بٗملُت ٧املت ولظل٪ ٌٗٝغ هٓام الًبِ الضازلي بإهه ٤ ٢ُام مْى : الؿلُاث واإلاؿاولُاث والٟهل بُنهما ًٖ ٍَغ

٣ت جل٣اثُت " ت مً الىؾاثل واإلا٣اًِـ وألاؾالُب التي جًٗها ؤلاصاعة بٛغى يبِ ٖملُاتها ومغا٢بتها بٍُغ مجمٖى

ضم خضور ألازُاء ؤو الٛل ؤو الخالٖب ؤو ختى الازخالؽ في ؤنى٫ اإلااؾؿت  ومؿخمغة لًمان خؿً ؾحر الٗمل ٖو

. 26"وسجالتها وخؿاباتها

ت، اإلاالُت والخىُٓمُت، ؤصي بلى اٖخباع هٓم الغ٢ابت الضازلُت ؤمًغا    ٦ما ؤن ٦بر حجم اإلااؾؿاث وح٣ٗض هىاخيها ؤلاصاٍع

ما٫ وخضور  خخمُا لئلصاعة الخضًثت للمداٞٓت ٖلى مىاعصَا اإلاخاخت، ٦ما ؤن بصزا٫ هٓم اإلاٗلىماجُت وح٣ٗض ٖالم ألٖا

ٍغ وجدؿحن ٞٗالُت لُخماش ى م٘ اإلاؿخجضاث  الًٟاثذ اإلاالُت ؤصث بلى بٖاصة الىٓغ في هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً ؤجل جٍُى

. الخالُت

 مفهىم هظام السكا ة الداخلهة: 

ٟاث لٗضة جهاث مً وجهت  ٖىض الخدضر ًٖ مٟهىم ؤو حٍٗغ٠ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞةهىا هجض ؤهٟؿىا ؤمام ٖضة حٍٗغ

ٟاث ما ًإحي : الىٓغ الخانت ب٩ل منهم مً َظٍ الخٍٗغ
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٩ي للمداؾبحن ال٣اهىهُحنCOSO   مً ٢بل لجىت خماًت اإلاىٓماث   الٗملُت : " ٖلى ؤجهاAICPA) ( اإلاىبث٣ت مً اإلاٗهض ألامٍغ

حر يمان م٣ٗى٫ بما ًخٗل٤ بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت  ً مً ؤجل جٞى ٟحن آلازٍغ اإلاخسظة مً َٝغ مجلـ ؤلاصاعة واإلاْى

غ اإلاالُت والتزام بال٣ىاهحن و الىٓم خماص ٖلى الخ٣اٍع ظا بااٖل ٗالُت و٦ٟاءة الٗملُاث، َو " ٞو

زُت جىُٓمُت و٧اٞت الُغ١ وألاؾالُب التي جدبٗها اإلااؾؿت مً ؤجل خماًت "    حٍٗغ٠ وكغة مٗاًحر اإلاغاجٗت الضولُت

خماص ٖلى بُاهاتها اإلاداؾبُت، وجىمُت ال٨ٟاءة الدكُٛلُت وحصجُ٘ الالتزام  ؤنىلها، والخإ٦ض مً ص٢ت وبم٩اهُت الٖا

ت . بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ٌكحر هٓام الغ٢ابت الضازلُت بلى هٓام ًخًمً مجم٘ ٖملُاث مغا٢بت : "   حٍٗغ٠ مٗهض اإلاداؾبحن ال٣اهىهُحن باهجلترا

 ".مسخلٟت مً اإلاالُت ومداؾبُت ويٗتها ؤلاصاعة لًمان خؿً ؾحر الٗمل في اإلايكإة

 والخام بخ٣ضًغ اإلاساَغ والغ٢ابت الضازلُت ٖلى ؤن هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٦400ما هو اإلاُٗاع الضولي للمغاجٗت ع٢م 

ى بصاعة الٗمل : "ٌكمل ٧اٞت الؿُاؾاث وؤلاجغاءاث اإلااؾؿت إلاؿاٖضتها ٢ضع ؤلام٩ان في الىنى٫ بلى َضٝ ؤلاصاعة َو

بك٩ل مىٓم و٠٦ء واإلاخًمىت الالتزام بؿُاؾاث ؤلاصاعة وخماًت ألانى٫، مى٘ وا٦دكاٝ الاخخُا٫ والخُاء، ص٢ت وا٦خما٫ 

". 27السجالث اإلاداؾبُت وبٖضاص اإلاٗلىماث اإلاالُت مىزى٢ت في الى٢ذ اإلاىاؾب

بجغاءاث وؤؾالُب جىي٘ لًمان ؾحر الٗمل، ومً ؤجل : "   ومما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الغ٢ابت الضازلُت هي ٖباعة ًٖ

٤ اإلاٗاًحر والىٓم الصخُدت ". خماًت ألانى٫، واإلاداٞٓت ٖلى ال٣ضعة الى٣ضًت واإلاداؾبُت ٞو

 

 ايهة و اداف هظام السكا ة الداخلهة : املطلل الثاوم

 في بضاًت الخضًح ًٖ هٓام الغ٢ابت الضازلُت اؾخيخجىا ؤن َضٝ َظا الىٓام ًخمثل :  اداف السكا ة الداخلهة

في خؿً بصاعة اإلااؾؿت ويمان ؾحر الٗمل وبصاعة اإلاساَغ، جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة والٟاٖلُت في الدكُٛل، جد٤ُ٣ 

الض٢ت في اإلاٗلىماث اإلاالُت وطل٪ لالؾخٟاصة ال٣هىي مً ٧ىجها ؤخض اإلا٩ىهاث هٓام الخٛظًت اإلاغجضة، وحصجُ٘ 

ت مً ٖمل ؤلاصاعة  .الالتزام بالىٓم والؿُاؾاث والخٗلُماث اإلاىيٖى

: ومً َظٍ ألاَضاٝ الغثِؿُت وؿخُُ٘ ؾغص ٖضة ؤَضاٝ في ٖضة ه٣اٍ مدضصة ٖلى الىدى الخالي

 ٤ : الخد٨م في اإلااؾؿت دضر َظا ًٖ ٍَغ ٗخبر مً ؤَم ؤَضاٝ مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿاولحن الخىُٟظًحن، ٍو َو

 .الخىُٟظ الهاعم والض٤ُ٢ إلاسخل٠ الخٗلُماث وؤلاجغاءاث وال٣ىاهحن

 ٕىا جى٣ؿم الخماًت بلى : خماًت ؤنى٫ اإلاكغو ٣هض بها خماًت اإلااؾؿت ألنىلها وسجالتها خماًت ٞٗلُت َو ٍو

جؼثحن خماًت ماصًت وهي مثل الؿغ٢ت والخل٠ والخماًت اإلاداؾبُت وجغجبِ بالدسجُالث للخغ٧اث الٟٗلُت 

ا حَر  .لؤلنى٫ ٚو

  ا اإلاٗلىماث غ للماؾؿت ؤو لٛحَر ال١ خُح ًٞى ٗخبر ؤَم ألاَضاٝ ٖلى ؤلَا يمان الض٢ت وجىصة اإلاٗلىماث َو

 .الصخُدت والض٣ُ٢ت ًٖ اإلااؾؿت مما ًاصي بلى اجساط ٢غاعاث ناثبت
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 ٟاث الؿاب٣ت ٖلى ال٨ٟاءة ؤلاهخاجُت التي هي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى : جدؿحن وعٞ٘ ألاصاء خُح ع٦ؼث ٧ل الخٍٗغ

٣هض به جد٤ُ٣ اإلااؾؿت ؤَضاٞها بإ٢ل الخ٩ال٠ُ م٘ اإلاداٞٓت  الىنى٫ للهضٝ الظي خضصجه والٟٗالُت ٍو

ُت  .ٖلى هٟـ الجىصة والىٖى

 ٌٗخبر وجىص هٓام ؾلُم للغ٢ابت الضازلُت بميكإة ما ؤمغ مهما باليؿبت ل٩ل مً :  ايهة هظام السكا ة الداخلهة

 :بصاعة اإلايكإة واإلاغاج٘ ٞباليؿبت لئلصاعة هجض ؤجها تهخم بىٓام الغ٢ابت الضازلُت لؤلؾباب الخالُت

٦بر حجم اإلايكأث وحٗضص ٖملُاتها جٗل مً اإلاخٗظع ٖلى ؤلاصاعة اإلايكإة الخٗٝغ ٖلى ؤوجه وكاَها اإلاسخل٠  .1

خماص ٖلى  ٤ الاجها٫ الصخص ي الظي ؤنبذ لؼاما ٖلى ال٣اثمحن بةصاعة اإلايكإة والٖا وهخاثج ؤٖمالها ًٖ ٍَغ

ه  غ وال٨كٝى ؤلاخهاثُت وما جدٍى وؾُلت ؤزغي جم٨نهم مً بصاعة اإلايكإة بصاعة ؾلُمت و٢ض وجضوا في الخ٣اٍع

مً بُاهاث مداؾبُت زحر وؾُلت حُٗنهم ٖلى عؾم الخُِ ومخابٗت جىُٟظَا ول٩ي جاصي َظٍ الىؾُلت 

ا مً ؤي زُإ  غ وال٨كٝى مً بُاهاث وؤع٢ام وزلَى ه َظٍ الخ٣اٍع ؤَضاٞها البض مً الخإ٦ض مً صخت ما جدٍى

٤ وي٘ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖلى الخؿاباث والضٞاجغ  .ؤو ٚل وطل٪ ًٖ ٍَغ

اػصًاص اإلاؿاولُاث والازخهاناث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ بصاعة اإلايكإة مثل مؿاولُت خماًت ؤنى٫ اإلايكإة مً  .2

 ٌ الؿغ٢ت ؤو الًُإ ؤو ؾىء الاؾخٗما٫ ومؿاولُت وجىص سجالث مداؾبُت ؾلُمت ؤصي بلى ٢ُامها بخٍٟى

اث وؤلاصاعة اإلاالُت ُت ٦ةصاعة اإلاكتًر الخ وختى جُمئن ؤلاصاعة ....بٌٗ ازخهاناتها بلى بٌٗ ؤلاصاعاث الٟٖغ

 .بلى خؿً ؾحر الٗمل بهظٍ ؤلاصاعاث ٖليها ؤن جً٘ مً ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت وما ٨ًٟل لها طل٪

حٗضص الجهاث الخ٩ىمُت التي جدخاج بلى بُاهاث ص٣ُ٢ت وبهىعة صوعٍت في مىاُٖض مدضصة ًٖ وكاٍ اإلايكإة  .3

اء  مثل مهلخت الكغ٧اث والجهاػ اإلاغ٦ؼي للمداؾباث ووػاعة الخسُُِ وختى جُمئن ؤلاصاعة بلى الٞى

بالتزاماتها ججاٍ جل٪ الجهاث مً خُح ص٢ت البُاهاث التي ج٣ضمها لها اػصاصث ٖىاًتها بإهٓمت الغ٢ابت 

 .الضازلُت

م مً ؤن وي٘ هٓام مد٨م للغ٢ابت الضازلُت ٌٗخبر مؿاولُت بصاعة اإلايكإة بال ؤن َظا  وباليؿبت للمغاج٘ هجض ؤهه بالٚغ

: الىٓام ٌٗخبر مهما باليؿبت له إلاا ًلي

جغجب ٖلى احؿإ حجم اإلايكأث وحٗضص ٖملُاتها ؤهه ؤنبذ مً اإلاخٗظع ٖلى اإلاغاج٘ ال٣ُام بمغاجٗت جٟهُلُت  .1

لجمُ٘ الٗملُاث اإلاثبخت بالضٞاجغ والسجالث وبالخالي جدىلذ ٖملُت اإلاغاجٗت مً مغاجٗت جٟهُلُت بلى مغاجٗت 

خى٠٢ حجم الُٗىاث وهُا١ الازخباعاث الظي ؾُٗخمض ٖلُه اإلاغاج٘ في  ت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الُٗىاث ٍو ازخُاٍع

ٞدهه للضٞاجغ والسجالث ٖلى مضي ٢ىة ومخاهت هٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٤ باإلايكإة ٞةطا ٧ان هٓام الغ٢ابت 

ا ؤم٨ً للمغاج٘ ؤن ٤ًًُ ازخُاعاجه وال٨ٗـ بطا ٧ان هٓام الغ٢ابت الضازلُت يُٟٗا خُح ًجب  الضازلُت ٢ٍى

 ٖلُه ؤن ًىؾ٘ هُا١ ازخباعاجه؛

٣ًىم اإلاغاج٘ بىاء ٖلى ٞدو لىٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٤ باإلايكإة بخهمُم بغهامج اإلاغاجٗت الظي ؾِؿحر  .2

 ٖلُه في ٖمله؛

ًخم٨ً اإلاغاج٘ في يىء ٞدهه لىٓام الغ٢ابت الضازلُت مً الخٗٝغ ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ ؤو الثٛغاث التي ًدخىحها  .3

الىٓام وبباٙل ؤلاصاعة بها ُٞما ٌؿمى بسُاب ؤلاصاعة م٘ ا٢تراح الخىنُاث بكإن ٦ُُٟت الخٛلب ٖلى جل٪ الى٣اٍ 



لى طل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن هٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٤ باإلايكإة مدل اإلاغاجٗت  والٗمل ٖلى بخ٩ام الغ٢ابت ٖو

 .ٌٗخبر ه٣ُت البضاًت باليؿبت لٗمل اإلاغاج٘
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لى جد٤ُ٣     بن ؤي ٢هىع في اإلا٣ىماث ؤو ٖىانغ الغ٢ابت الضازلُت ًازغ بالؿلب ٖلى ؤصاء هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖو

غث َظٍ اإلا٣ىماث والٗىانغ بالك٩ل الؿلُم والٟٗا٫ ٧لما اػصاصث ٞاٖلُت صوع الغ٢ابت الضازلُت في  ؤَضاٞه، ٩ٞلما جٞى

.  جد٤ُ٣ ؤَضاٞها صازل اإلاكغوٕ

: ومً م٣ىماث الغ٢ابت الضازلُت

ٌٗخبر الىٓام اإلاداؾبي الجضًض مً اإلاخُلباث الالػمت إلمضاص ؤلاصاعة بهٟت ٖامت بالبُاهاث : الىظام املحاطبي املحكامص

ما٫ واجساط ال٣غاعاث باٖخباٍع هٓام للمٗلىماث . 28واإلاٗلىماث اإلاُلىبت لخدلُل ألٖا

و٧ان الىٓام اإلاداؾبي في اإلااض ي مجغص ؤصاة لبُان َبُٗت الٗملُاث طاث الُاب٘ اإلاالي التي ًماعؾها اإلاكغوٕ وحسجُل َظٍ 

٤ ال٣ىاٖض اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها، ول٨ً ؤنبذ ًىٓغ بلُه في الخايغ واإلاؿخ٣بل بلى جاهب ٧ىهه ؤصاة  الٗملُاث ٞو

غ ألاؾاؽ اإلاُلىب الجساط ال٣غاعاث  ٞى ت للٗملُاث ٖلى ؤهه هٓام إلهخاج اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الالػمت ٍو للدسجُل الضٞتًر

غ مخابٗت صوعٍت، حؿاٖض بضوعَا ٖلى جد٤ُ٣ ع٢ابت ٞٗالت ؿاٖض في بٖضاص ج٣اٍع . َو

غث له  ؼصاص الضوع الظي ًم٨ً ؤن ًاصًه الىٓام اإلاداؾبي في مجا٫ الغ٢ابت الضازلُت ٦إخض م٣ىماتها بطا ما جٞى    ٍو

: الخهاثو واإلا٣ىماث الخالُت

 

 

:   ـ ثىافس معاًير البظاطة واملىفعة

 ُٞيبػي ؤن ج٩ىن البؿاَت هي الؿمت الغثِؿُت للىٓام اإلاداؾبي في اإلاكغوٕ بدُح ال : مٗاًحر البؿاَت

يبػي ٖىض جهمُم اإلاؿدىضاث مغاٖاة البؿاَت  ًخًمً سجالث ؤو صٞاجغ لِـ لها ؤَضاٝ مدضصة، ٍو

ضص  ش والخى٢ُٗاث وألاع٢ام اإلاؿلؿلت ٖو والىيىح وبن ًغاعى ٞيها ؤؾـ الغ٢ابت الضازلُت مً جىيُذ للخاٍع

ا؛  اليسخ و ٚحَر

 ًجب ؤن جغجبِ البُاهاث اإلاالُت التي ٣ًضمها الىٓام اإلاداؾبي بإَضاٝ مدضصة ومُلىبت، : مُٗاع اإلاىٟٗت

٩ىن َىا٥ صلُل ٖلى ٞاثضتها في مجا٫ جدضًض اإلاؿاولُت ومخُلباث ؤلاصاعة؛  ٍو

: ألاعيال وألاوشطة ب ـ ثىطهح هحائج

خُح ًخٗحن ؤن حٗض الخؿاباث وال٣ىاثم اإلاداؾبُت بك٩ل ًىضح الىخاثج اإلاالُت والا٢خهاصًت لؤلٖما٫ وألاوكُت التي جم 

ا جىيُدا ٧امال . بهجاَػ

: ج ـ وطع دلهص محاطبي مىحد
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غاى إلاسخل٠ اإلاكغوٖاث، ٞالق٪ ؤن اخخُاجاث  لِـ َىا٥ همِ مداؾبي وخُض ًم٨ً ؤن ًٟي باخخُاجاث جمُ٘ ألٚا

: اإلاكغوٖاث جسخل٠ مً مكغوٕ بلى ؤزغ لظل٪ ًجب ؤن ًخًمً ؤي صلُل الٗىانغ الخالُت

 ا؛  ؤلاجغاءاث الخىُٓمُت لئلصاعة اإلاالُت ب٩اٞت ٖىانَغ

 ٣ت بٖضاص اإلاىاػهاث والخؿاباث والسجالث؛  ٍَغ

 ملُت الخ٣ُُم النهاثُت للىخاثج؛ غ ٖو ٣ت بٖضاص الخ٣اٍع  ٍَغ

 مٟاَُم وؤؾـ الغ٢ابت الضازلُت لٗىانغ ألانى٫ والخهىم؛ 

ومما الق٪ ُٞه ؤن وجىص صلُل مداؾبي بهظٍ الهىعة ًم٨ً اؾخسضامه ٦مغقض للٗاملحن في اإلاجا٫ اإلاالي مً الىاخُت، وفي 

غ ألاؾـ للمغاجٗت وج٣ُُم الضوعي للٗملُاث اإلاداؾبُت . مجا٫ الغ٢ابت الضازلُت والخاعجُت مً هاخُت ؤزغي، ٦ما ًٞى

 جغج٘ ؤَمُت الًبِ الضازلي بلى اخخما٫ حٛحر الغ٢ابت الضازلُت ٖبر الؼمً ما لم جىجض آلُت : الظبط الداخلي

للمغاجٗت اإلاؿخمغة، بدُح ًيس ى ألاٞغاص ٖاصة ؤو ال ًدبٗىن ؤلاجغاءاث ٖمضا، ؤو ًهابىن بٗضم الا٦ترار ما لم 

ٟاث ٚحر  ًخم شخو ما باإلاخابٗت وج٣ُُم ؤصائهم، باإلياٞت بلى طل٪ ًىجض اخخما٫ لى٢ٕى الٛل ؤو الخدٍغ

 .اإلاخٗمضة، بٌٛ الىٓغ ًٖ جىصة الغ٢ابت

ت مً ؤلاجغاءاث والترجِباث الخانت التي ًخم ويٗها  مثل الًبِ الضازلي ؤخض م٣ىماث هٓام الغ٢ابت الضازلُت مجمٖى ٍو

ظٍ  غ اإلاؿخمغ في ؤصاء الٗمل مً هاخُت ؤزغي َو ٟاث والٛل مً هاخُت، والخٍُى بٛغى مى٘ وا٦دكاٝ ألازُاء ؤو الخدٍغ

. 29(٢ىاٖض وؤؾـ الًبِ الضازلي)الترجِباث وؤلاجغاءاث هي ما ًم٨ً ؤن ًُل٤ ٖلُه 

:  كىاعد و طع الظبط الداخلي

ت مً ؤلاجغاءاث الخانت بالخإمحن ٖلى ألانى٫ التي َبُٗتها زانت :   ـ الحأمين على ألاصىل  خُح ًخم وي٘ مجمٖى

. ٣٦ابلُت حٗغيها للؿغ٢ت ؤو الازخالؽ ؤو الخل٠ ؤو الًُإ مثل الى٣ضًت واإلاسؼون

وجخمثل الغ٢ابت الخضًت في وي٘ خضوص لخضعج الؿلُت في مجا٫ : ب ـ اطحخدام  طلىب السكا ة الحدًة والسكا ة املصدوحة

ت الٗلُا اث ؤلاصاٍع ت الضهُا بلى اإلاؿخٍى اث ؤلاصاٍع ذ بٗملُت مُٗىت وجؼصاص َظٍ الؿلُت م٘ الهٗىص مً اإلاؿخٍى . الخهٍغ

. ؤما الغ٢ابت اإلاؼصوجت ٞخٗخمض ٖلى اقترا٥ ؤ٦ثر مً شخو إلهجاػ ٖملُت مُٗىت مثل ؤَمُت وجىص جى٢ُٗحن لله٩ى٥

: في بٌٗ اإلاكغوٖاث ًخم بوكاء ٢ؿم زام بالخٟخِل للخإ٦ض مً: ج ـ هظام الحفحيش

 خؿً ؾحر الٗمل؛ 

 ٖضم مسالٟت ألاهٓمت وؤلاجغاءاث؛ 

 الالتزام ب٣ىاٖض الغ٢ابت الضازلُت اإلاٗمى٫ بها؛ 

ت في اإلاكغوٕ باليؿبت ل٩ل مؿخىي ٖلى خضة : د ـ ثحدًد الاخحصاصات اث ؤلاصاٍع جدضص الازخهاناث في مسخل٠ اإلاؿخٍى

ضم جًاعبها، ٦ما ًجب مغاٖاة  اث، وبك٩ل ًاصي بلى ج٩امل الجهىص اإلابظولت ٖو وباليؿبت ل٩ل ٞغص صازل َظٍ اإلاؿخٍى

اؾخ٣ال٫ شخو واخض بإصاء ٖملُت مُٗىت بإ٦ملها وطل٪ بخ٣ؿُم الٗملُت بلى ٖضص مً الخُىاث الجؼثُت التي ًى٧ل ل٩ل 
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٠ ؤزغ، مما ٌؿاٖض ٖلى جدضًض اإلاؿاولُت ًٖ ؤي  ٠ لغ٢ابت مْى ٠ واخض منها لخىُٟظَا وفي بزًإ ٖمل مْى مْى

. زُاء ًدضر

 وي٘ ؤلاجغاءاث الخٟهُلُت التي جدضص الخُىاث الخىُٟظًت الالػمت ألصاء ٧ل ٖملُت مً الٗملُاث :ٌ ـ وطع إلاحساءات

ضص الٗاملحن في اإلاكغوٕ والخىُٓم ؤلاصاعي  بُٗت اليكاٍ ٖو اإلاسخلٟت التي ٣ًىم بها اإلاكغوٕ، والق٪ ؤن حجم اإلاكغوٕ َو

كتٍر لىجاح  ضصَا ومضي ح٣ُٗضَا، َو ُٞه ٧لها ٖىامل جازغ بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ٖلى َبُٗت َظٍ ؤلاجغاءاث ٖو

غ الىىاحي الخالُت : ؤلاجغاءاث في مجا٫ الغ٢ابت جٞى

 هم الٗاملحن لهظٍ ؤلاجغاءاث؛  بصعا٥ ٞو

 مغاٖاة بن ج٩ىن مغهت ج٣بل الخٗضًل ؤو الخُٛحر جدذ ؤي ْغوٝ؛ 

 ج٣ُُم مضي ٞاٖلُتها في مجا٫ جد٤ُ٣ الغ٢ابت الضازلُت بهٟت مؿخمغة؛ 

  اثضتها بك٩ل صوعي؛ ًجب مغاجٗت مضي ٞاٖلُتها ٞو

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



السكا ة الداخلهة مجال لعيص املساحعة الداخلهة : املبحث الثالث 

حهخم صاثما مؿئىلي اإلااؾؿت بالخد٨م في اليكاٍ والٗملُاث التي ج٣ىم بها، وللخد٨م في َظٍ ألازحرة جُضا، ًجب وي٘    

ؤهٓمت وبجغاءاث للغ٢ابت الضازلُت وطل٪ الؾخسغاج وا٦دكاٝ في الى٢ذ اإلاىاؾب ٧ل ألازُاء والاهدغاٞاث اإلاخٗل٣ت بهظٍ 

ظا بهضٝ الخ٣لُل مً الخُغ اإلاخٗل٤ بها، وحٗخبر  ألاوكُت والٗملُاث وم٣اعهتها باألَضاٝ اإلاؿُغة مً َٝغ اإلااؾؿت َو

ؼ ٖملُت  ُٟت اإلاغاجٗت الضازلُت ؤَم وؾُلت وؤصاة ًم٨ً لئلصاعة الٗلُا في اإلااؾؿت ؤن حٗخمض ٖليها في مخابٗت وحٍٗؼ ْو

.  الغ٢ابت الضازلُت

 

 ثلههم فعالهة السكا ة الداخلهة : املطلل ألاول 

   مً واجب اإلاغاج٘ ؤن ٣ًىم بٟدو الغ٢ابت الضازلُت في اإلااؾؿت، زانت الغ٢ابت اإلاالُت ٞهي جمثل مُٗاًعا عثِؿُا مً 

. مٗاًحر ٖمله اإلاُضاوي

ها البٌٗ بإجها خ٤ ٢اهىوي ًسى٫ ناخبه ؾلُت بنضاع ال٣غاعاث الالػمت إلهجاح مكغوٖاث     ٞالغ٢ابت اإلاالُت ٌٗٞغ

. الخُت

ً عؤًه ًٖ  ت إلاؿاٖضجه في ج٩ٍى    وؤزىاء ٢ُام اإلاغاج٘ بٟدهه ٣ًىم باؾخُإل وؾاثل وبجغاءاث الغ٢ابت الضازلُت ؤلاصاٍع

هب اَخمامه في َظا اإلاجا٫ ٖلى : 30الغ٢ابت ٧ىخضة واخضة ٍو

ت واجباث ؤًٖاء اإلااؾؿت وخضوص ازخهاناتهم؛     ـ مٗٞغ

ت مضي بم٩اهُت جىنل ٧ل ٖامل في اإلااؾؿت بلى ممخل٩اجه بضون ع٢ابت؛     ـ مٗٞغ

غ اإلاالُت لهظا الٗمل؛  ال٢ت ؾالمت الخ٣اٍع ت مضي ٖمل ٧ل ٞغص في اإلااؾؿت ٖو    ـ مٗٞغ

   ـ ا٦دكاٝ بم٩اهُت خضور زُإ ومضي بزٟاثه مً ٦كٟه؛ 

ىض بجغاء ج٣ُُمه لىٓام الغ٢ابت الضازلُت ال بض مً جد٤ُ٣ : ٖو

غ حٗضٍ اإلااؾؿت؛     ـ الخهى٫ ٖلى ون٠ جٟهُلي للغ٢ابت الضازلُت اإلاخبٗت في ق٩ل ج٣ٍغ

    ـ اؾخسضام ؤصواث الاؾخ٣هاء للخ٨م ٖلى ٞٗالُت الغ٢ابت؛ 

ـ ازخباع الخُب٤ُ الٟٗلي للغ٢ابت؛ 

ًجب ؤن ًخم الخهى٫ ٖلى ٞهم ٧اٝ لىٓام الغ٢ابت الضازلُت لخسُُِ ٖملُت اإلاغاجٗت باإلياٞت بلى جدضًض َبُٗت 

ا، بن ٢ُام اإلاغاج٘ بازخباع هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٌٗخبر مغخلت َامت  وجى٢ُذ وهُا١ الازخُاعاث التي ًجب ؤن ًخم ؤصاَئ

ألن ٖمل اإلاغاج٘ ٌٗخمض بضعجت ٦بحرة ٖلى ٞٗالُت و٦ٟاءة هٓام الغ٢ابت الضازلُت، وحهخم اإلاغاج٘ بىٓام الغ٢ابت الضازلُت 

: لخد٤ُ٣ َضٞحن َما

 ،اإلاؿاَمت في جسُُِ اإلاغاجٗت 

 ٣ا للخُىاث الخالُت  :ج٣ُُم مساَغ الغ٢ابت الضازلُت و٢ض ؾب٤ الخُغ١ بلُه والظي ًخم ٞو

                                                           
، مذكرة ادلاسرت، ختصص التدقيق احملاسيب ومراقبة التسيري، كلية العلوم مدى فعالية املراجعة الداخلية يف تسيري املؤسسة االقتصاديةعلواش إميان،  30

   66، ص 2012االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة مستغامن، 



، ٌؿخسضم اإلاغاج٘ اإلاٗلىماث التي ًدهل ٖليها مً زال٫ (الخ٣ُُم اإلابضجي)في اإلااؾؿت لٛغى جسُُِ اإلاغاجٗت          * 

غاى آلاجُت : مداولخه ٞهم هٓام الغ٢ابت الضازلُت لخد٤ُ٣ ألٚا

 جدضًض ؤهىإ البُاهاث التي ًخى٢٘ ؤن جدخىي ٖلى الٛل وؤي ؤزُاء َامت؛ 

 صعاؾت الٗىامل التي جازغ ٖلى مساَغ وجىص الٛل؛ 

 جهمُم ازخباعاث الخد٤٣ الخٟهُلُت للٗملُاث وازخباعاث اإلاغاجٗت الخدلُلُت؛ 

ضة واإلاؿاٖضة لالخخٟاّ باإلاٗلىماث*  . السجالث اإلاداؾبُت والىزاث٤ واإلاؿدىضاث اإلاٍا

ا ٖلى الخؿاباث  البض ٖلى اإلاغاج٘ مً ج٣ُُم ٧ل الُغ١ وؤلاجغاءاث والخٗلُماث اإلاٗمى٫ بها ٢هض الى٢ٝى ٖلى ؤزاَع

: وال٣ىاثم اإلاالُت، ًيبػي الخإ٦ض َىا ٖلى يغوعة ج٣ُُم َظا الىٓام وج٨مً َظٍ الًغوعة في ألاؾباب الخالُت

م مً مغاجٗت ٧ل الدسجُالث، وال ًخإ٦ض     ـ لِـ في اؾخُاٖت اإلاغاج٘ الخإ٦ض مً ؤن الدسجُالث ح٨ٗـ ٧ل الٗملُاث بالٚغ

مً طل٪ بال بٗض ج٣ُُم الىٓم الجؼثُت؛ 

   ـ ال ًم٨ً للمغاج٘ ٖملُا جض٤ُ٢ ٧ل الخؿاباث ول٨ً جؼء منها ٣ِٞ، وختى ًد٨م ٖلى صخت ال٩ل ٖلُه الخإ٦ض مً 

غ١ الٗمل اإلاخبٗت؛  ت ؤلاجغاءاث َو اؾخمغاٍع

   ـ ٣ًىم اإلاغاج٘ بمغاجٗت مؿدىضًه، ٞال بض ٖلُه مً صعاؾت اإلاؿدىضاث اإلابرعة للٗملُت وزانت اإلاٗضة صازل اإلااؾؿت ًٖ 

٤ جض٣ُ٢ها ٖبر مسخل٠ اإلاغاخل التي جمغ بها، واإلاداٞٓت ٖليها في ألاعق٠ُ، َظا ًجٗله ًخإ٦ض مً ؤجها جبرع جؼثُا ؤو ٧لُا  ٍَغ

. الٗملُاث اإلاسجلت ؤو ؤجها ال جبرعَا

خإزغ طل٪  ٖلى اإلاغاج٘ ؤن ًىز٤ جٟانُل الضعاؾت التي ٢ام بها لىٓام الغ٢ابت الضازلُت والىٓام اإلاداؾبي للماؾؿت ٍو

بُٗتها، ٟٞي اإلااؾؿاث الهٛحرة ج٨ٟي مظ٦غة الخىز٤ُ، ٞدحن ؤهه في اإلااؾؿاث ال٨بحرة  بحجم وصعجت ح٣ُٗض اإلااؾؿت َو

. ٣ٞض ًدخاج اإلاغاج٘ الؾخسضام زغاثِ الخض٤ٞ وال٣ىاثم الاؾخ٣هاء وجضاو٫ ال٣غاعاث

ٗالُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت طاث ٖال٢ت مباقغة بُبُٗت وجى٢ُذ وهُا١ ازخباعاث الخد٤٣ ألاؾاؾُت، و٦ثحرا مً     ٞو

اإلاغاجٗحن ًالخٓىن الٗملُت اإلاالُت مً زال٫ ؤؾلىب ٌكاع بلُه ٞدو ؾحر الٗملُت للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث مباقغة ًٖ 

دهل اإلاغاج٘ ٖلى ٞهم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً  ٦ُُٟت ٖمل الىٓام اإلاداؾبي والىٓم الغ٢ابت الضازلُت بالٟٗل، ٍو

: زال٫

٤ الٗمُل ؤو اإلاغاج٘ مكخملت ٖلى زغاثِ الخؿاباث  إل ٖلى ون٠ لىٓام الغ٢ابت الضازلُت ًخم بٖضاصٍ ًٖ ٍَغ    ـ ؤلَا

وصلُل الؿُاؾاث وؤلاجغاءاث؛ 

ٟي الخؿاباث؛  حن ومْى ٟي الٗمُل قامال ؤلاصاعة واإلاكٞغ    ـ ٖمل اؾخٟؿاعاث مً مْى

.    ـ ٞدو اإلاؿدىضاث والسجالث

ت والٛل والخدٍغ٠ وؾىء الٗغى في جإ٦ُضاث  ٍغ ٗني ج٣ُُم ٞٗالُت الغ٢ابت الضازلُت مى٘ ؤو ا٦دكاٝ ألازُاء الجَى َو

خم جىُٓم َظا الخ٣ُُم مً زال٫ جإ٦ُضاث ال٣ىاثم اإلاالُت، ٟٞي خالت  ال٣ىاثم اإلاالُت باؾخسضام صوعاث الٗملُاث، ٍو

الؿُاؾاث وؤلاجغاءاث الغ٢ابُت اإلاٗغوٞت ب٠ًٗ ٞٗالُتها في مى٘ وا٦دكاٝ ألازُاء ًخم جدضًض اإلاؿخىي اإلاسُِ إلاساَغ 

ىا ال ٣ًىم اإلاغاج٘ بازخباعاث ع٢ابُت ٖلى جل٪ الؿُاؾاث (الخض ألا٢ص ى للمساَغة)الغ٢ابت ٖىض ؤٖلى مؿخىي  ، َو

. وؤلاجغاءاث الغ٢ابُت بط ال جضوي منها



ً :    ؤما في خالت الؿُاؾاث وؤلاجغاءاث الغ٢ابُت التي جبضو ؤجها ٞاٖلت ٞةن اإلاغاج٘ ًخسظ واخضا مً ال٣غاٍع

  بطا ٧ان اإلاغاج٘ ٌٗخ٣ض ؤن بجغاء ازخباعاث الخد٤٣ الخٟهُلُت لىخضَا وبهىعة م٨ثٟت ؾ٩ُىن : اللساز ألاول

ؤ٢ل ج٩لٟت مً الجم٘ بحن ازخباعاث الخد٤٣ الخٟهُلُت وازخباعاث الغ٢ابت ٞةهه ًدضص اإلاؿخىي اإلاسُِ مً 

 .مساَغ الغ٢ابت ٖىض ألا٢ص ى وال ٣ًىم بإي ازخباعاث ع٢ابُت بل ٣ًىم بازخباعاث الخد٤٣ الخٟهُلُت

 بطا ٧اهذ الؿُاؾاث وؤلاجغاءاث الغ٢ابُت جبضو ٞاٖلت و٧ان اإلاغاج٘ ٌٗخ٣ض ؤن الجم٘ بحن بجغاءاث : اللساز الثاوم

ازخباعاث الغ٢ابت في هُا١ مسٌٟ ؾ٩ُىن ؤ٢ل ج٩لٟت مً بجغاء ازخباعاث الخد٤٣ الخٟهُلُت ٞةهه ًدضص 

جم٘ بحن ازخباعاث الغ٢ابت وازخباعاث  مساَغ الغ٢ابت الضازلُت اإلاسُِ ٖىض مؿخىي ؤ٢ل مً الخض ألا٢ص ى، ٍو

 .الخد٤٣ الخٟهُلُت

 

مساحص ثلههم هظام السكا ة الداخلهة : املطلل الثاوم

٤ هخاثج َظا الٗغى والخ٣ُُم، ًخم٨ً     بن صعاؾت وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٌٗخبر ؤمغا بالٜ ألاَمُت، بط ًٖ ٍَغ

ت ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ والثٛغاث، بمٗنى ؤهه ًخم٨ً مً جدضًض اإلاساَغ اإلادض٢ت باإلااؾؿت ؾىاء  اإلاغاج٘ مً مٗٞغ

ت لٗملُت الخسُُِ وبٖضاص  ٍغ ظٍ ؤمىع جَى حٗل٣ذ َظٍ اإلاساَغ بمساَغ الخماًت ؤو ؤًًا بمساَغ الٟغنت اإلاًاٖت، َو

 بن اإلاغاج٘ الضازلي 31.بغهامج اإلاغاجٗت الؾُما جدضًض هُا١ ازخباع الٗملُاث وصعجت الٗم٤ والخٟهُل في جل٪ الٟدىناث

ٌٗمل ٖلى صعاؾت وج٣ُُم بجغاءاث هٓام الغ٢ابت الضازلُت، ل٨ً لِـ بٛغى جدضًض حجم الازخباعاث التي ؾُجغحها مثل ما 

َى الخا٫ باليؿبت للمغاج٘ الخاعجي، وبهما ٦هضٝ ٌؿعى مً وعاثه بلى الخإ٦ض مً مُاب٣ت ألاصاء الٟٗلي للىٓم التي 

ت ت اإلاسخلٟت بالؿُاؾاث واللىاثذ وال٣ىاهحن اإلاىيٖى اث ؤلاصاٍع . نممتها وويٗتها ؤلاصاعة، ومضي التزام اإلاؿخٍى

:  32وجخمثل ؤَم الخُىاث اإلاخبٗت لخ٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ُٞما ًلي

ىه إلالخهاث لها :   ـ حيع إلاحساءات ًخٗٝغ اإلاغاج٘ ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً زال٫ جمٗه لئلجغاءاث اإلا٨خىبت وجضٍو

حر اإلا٨خىبت) ٧ىجىص صلُل )، خُح ٌؿخٗحن في َظٍ الخُىة بما بالىزاث٤ اإلاىجىصة ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت (للم٨خىبت ٚو

ؿخسضم لهظا الٛغى  (بجغاءاث مثال ؤو ًخٗٝغ ٖلى جل٪ ؤلاجغاءاث مً زال٫ الخٗامل مباقغة م٘ مىٟظي الٗملُاث، َو

غ الىنٟي، زغاثِ الخض٤ٞ، ؤو ٢ىاثم ألاؾئلت اإلاٟخىخت)بخضي الىؾاثل  . (الخ٣ٍغ

وهي ازخباعاث لِـ الٛغى منها الخإ٦ض مً ؤن طا٥ ؤلاجغاء مُاب٤ بك٩ل : ب ـ إحساءات اخحبازات الفهم والحطا م

صخُذ، وبهما الٛغى منها َى الخد٤٣ مً وجىص طل٪ ؤلاجغاء في الىا٢٘ الٗملي، وهي زُىة حؿاٖض اإلاغاج٘ في جصخُذ 

 .ؤزُاء ٞهم جل٪ ؤلاجغاءاث

خماص ٖلى الخُىجحن الؿاب٣خحن، ًخم٨ً اإلاغاج٘ مً بُٖاء ج٣ُُم ؤولي لىٓام : ج ـ الحلههم ألاولي للسكا ة الداخلهة بااٖل

ُٖىب )وه٣اٍ ال٠ًٗ  (يماهاث حؿمذ بالدسجُل الجُض للٗملُاث)الغ٢ابت الضازلُت باؾخسغاجه مبضثُا لى٣اٍ ال٣ىة 

ؿخٗحن اإلاغاج٘ في َظٍ الخُىة في الٛالب ب٣ىاثم ؤؾئلت الغ٢ابت (ًترجب ٖنها زُغ اعج٩اب ؤزُاء ؤو ٚل ؤو ازخالؽ ، َو

حٗبر في ؤٚلب الخاالث " ال"ٞاإلجابت بـ )" ال"ؤو بـ " وٗم"ؤي ٢ىاثم جخًمً ؤؾئلت ٩ًىن الجىاب ٖليها بما بـ )الضازلُت اإلاٛل٣ت 
                                                           

   74 ، ص 2008، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري غري منشورة، ادلدرسة العليا للتجارة، اجلزائر،  انسجام معايري املراجعةمقراين عبد الكرمي، 31

 74 ـ 72، ص ص 2005، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيقحممد بوتني،  32



لخدضًض ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ ل٩ل ؤلاجغاءاث َبٗا في مٟهىمها، ؤي مً الىاخُت  (ًٖ ي٠ٗ في الىٓام اإلاضعوؽ

ت . (الىٍٓغ

 في َظٍ الخُىة ًخإ٦ض اإلاغاج٘ الضازلي مً ؤن ه٣اٍ ال٣ىة اإلاخىنل بليها في الخ٣ُُم ألاولي :د ـ اخحبازات الاطحيسازية

بن َظٍ الازخباعاث . للىٓام هي ه٣اٍ ٢ىة ٞٗال ؤي مىجىصة في الىا٢٘، ومُب٣ت بك٩ل صخُذ وبهٟت مؿخمغة وصاثمت

ت) طاث ؤَمُت ٢هىي م٣اعهت بازخباعاث الٟهم والخُاب٤، ألجها حؿمذ للمغاج٘ ؤن ٩ًىن ٖلى ٣ًحن  (ازخباعاث الاؾخمغاٍع

دضص اإلاغاج٘ ؤن حجم َظٍ الازخباعاث بٗض الى٢ٝى ٖلى . بإن ؤلاجغاءاث التي عا٢بها مُب٣ت باؾخمغاع وال جدمل زلال ٍو

ألازُاع اإلادخملت الى٢ٕى ٖىض صعاؾت الخُىاث الؿاب٣ت لها، ٦ما ؤجها حك٩ل صلُل بزباث ٢ىي ٖلى ٦ُُٟت ؾحر الٗمل زال٫ 

. الضوعة

ًجم٘ اإلاغاج٘ ٧ل الىخاثج التي جىنل بليها مً زال٫ الازخباعاث التي ؤجغاَا في وز٣ُت : ٌ ـ الحلههم النهائم للسكا ة الداخلهة

ًبحن ٞيها جىاهب ال٠ًٗ في ؾحر الٗمل الىاججت ًٖ ؾىء جُب٤ُ ه٣اٍ ال٣ىة   (Document de Synthèse )قاملت 

 ٤ ُت اإلاٗلىماث اإلاالُت، وجٞغ ا ٖلى هٖى ظا ل٩ي ٌؿخُُ٘ ُٞما بٗض جدضًض ؤزاَع ت و٦ظا ه٣اٍ ال٠ًٗ في اإلاٟاَُم، َو الىٍٓغ

ًغا خى٫ الغ٢ابت  َظٍ الىز٣ُت بخىنُاث وا٢تراخاث إلجغاء الخٗضًالث الالػمت، وجمثل وز٣ُت الخىنلت َظٍ في الٗاصة ج٣ٍغ

م٨ً جلخُو زُىاث ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت في الك٩ل ألاحي. الضازلُت ٣ًضمه اإلاغاج٘ بلى ؤلاصاعة : ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  مغاخل ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت(:2 ـ 5)الشكص زكم     

    

الخٗٝغ ٖلى بجغاءاث الغ٢ابت  

الضازلُت 

 

 

ازخباعاث الٟهم والخُاب٤ 

 

 

 

 

   

 ج٣ُُم ؤولي للغ٢ابت الضازلُت  

  

 

ت  ازخباعاث الاؾخمغاٍع

 

  

 

            

 

 

، عؾالت ماجؿخحر، ثصيهم إدازة املساحعة الداخلهة كأداة لححظين  داء وفعالهة املؤطظة ٧اعوؽ ؤخمض، :املصدز

ت، جامٗت الجؼاثغ،  لىم الخجاٍع لىم الدؿُحر ٖو  131، م 2010جسهو مداؾبت وجض٤ُ٢، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 

دوز املساحعة الداخلهة في عيلهة السكا ة الداخلهة : املطلل الثالث

ًم٨ً اؾخسضام الٗضًض مً الىؾاثل لخد٤ُ٣ الغ٢ابت في اإلااؾؿاث، ولٗل مً يمً َظٍ الىؾاثل الغ٢ابُت الضازلُت في    

الىمِ ؤلاصاعي، ؤَضاٝ الخىُٓم والؿُاؾاث واإلاٗاًحر وؤلاجغاءاث، ٞهي حٗبر ًٖ صعجاث مسخلٟت مً الخٟهُل في هٓام 

، خُح حٗخبر ؤلاجغاءاث ؤ٦ثر وؾاثل الغ٢ابت (جغجِب خؿب حؿلؿل الؿلُاث)الغ٢ابت الضازلُت وهي طاث َبُٗت جغجُبُت 

جٟهُال، بِىما ٌٗخبر الىمِ ؤلاصاعي ؤ٢لها جدضًضا، ؤي وجىص ٖال٢ت جغابِ وج٩امل بحن ٧ل مؿخىي للغ٢ابت واإلاؿخىي الظي 

دب٘  طل٪ جدضًض الؿُاؾاث، ٞمٗاًحر ألاصاء، وؤزحرا ؤلاجغاءاث  ًلُه، بط ؤن ؤلاصاعة هي التي جدضص ؤَضاٝ اإلااؾؿت، ٍو

 االستجواب وادلقابالتـ 
 الدليل العمليـ 
 خمطط السريـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            خمطط السري             

                                      
                                      

      

       وصف النظام

 الفحص التحليليـ 
الكشف عن مواطن القوة ـ 

 والضعف

متابعة بعض العمليات يف ادلؤسسة للتأكد 
 .من فهم جيد للنظام

 نقاط قوة مستخرجة نظريا نقاط ضعف مستخرجة نظريا

     اختبار    عجز يف التنفيذ عدم فهم إلجراءات النظام

 إعادة النظر يف برنامج ادلراجعةـ 
 توسيع نطاق الفحوص والتدقيقـ 

 نقاط قوة غري 
 مطبقة

 نقاط قوة 
 مطبقة

   مواطن قوة النظام  مواطن ضعف النظام

       تقييم هنائي للرقابة الداخلية



لى بلى ألاؾٟل في الٗملُت الغ٢ابُت ٖلى جد٤ُ٣ الخجاوـ بحن  الخىُٟظًت الخٟهُلُت، خُح ٌؿاٖض َظا الدؿلؿل مً ألٖا

اث الخىُٓمُت  ُٟت، الٗملُاجُت)اإلاؿخٍى . (ؤلاصاعة، الْى

اث وؾاثل  وهٓغا لهظٍ الُبُٗت الخ٩املُت لىٓام الغ٢ابت، ٞةن اإلاغاجٗحن الضازلُحن ٣ًىمىن ٚالبا بٟدو جمُ٘ مؿخٍى

م . الغ٢ابت، وبن ٧اهذ ؤلاصاعة الٗلُا هي اإلاؿاولت ٖاصة ًٖ ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت مً هاخُت ألاَضاٝ والىمِ ؤلاصاعي  وبالٚغ

مً ؤن ج٣ُُم ألاصاء ٌٗخبر جؼًءا ؤؾاؾُا في ؤًت هٓام ع٢ابت، بال ؤن اإلاغاجٗحن الضازلُحن ال ٣ًىمىن َم بخ٣ُُم ألاصاء وبهما 

م٨ً الخٗبحر ًٖ جل٪ الُغ١ ٖلى َُئت ؾُاؾاث،  جىدهغ مؿاولُتهم في جدضًض ما بن ٧اهذ َغ١ الخ٣ُُم مىاؾبت ؤم ال، ٍو

   33.ومٗاًحر وبجغاءاث

غ ؤي هٓام للغ٢ابت الضازلُت ًىُىي ٖلى ؤعبٗت مؿاولُاث وهي ا وهٓغا ألن جٍُى
ً
: بط

   ـ وي٘ ؤلاجغاءاث الغ٢ابُت؛ 

   ـ جُب٤ُ ؤلاجغاءاث الغ٢ابُت؛ 

   ـ ازخباع مضي الالتزام باإلجغاءاث الغ٢ابُت؛ 

    ـ ج٣ُُم ؤلاجغاءاث الغ٢ابُت؛ 

ٞةن مؿاولُت اإلاغاجٗت الضازلُت ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى ازخباع الالتزام باإلجغاءاث الغ٢ابُت وج٣ُُم َظٍ ؤلاجغاءاث وطل٪ ٦ما 

  :ًخطح في الك٩ل الخالي
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غ هٓام الغ٢ابت الضازلُت(:2 ـ 6)الشكص زكم                     .  مؿاولُاث جٍُى

 

. اإلاؿاولُاث التي ًىُىي ٖليها                                                   اإلاؿخىي ؤلاصاعي اإلاؿاو٫

غ هٓام الغ٢ابت الضازلُت .                                                                                                                                                                                                                                             جٍُى

 

 

   

                       

                         

     

          

  

   

 

       

 

 

 

 

 

، م :املصدز . 75 ٞخخي عػ١ الؿىاٞحري، ؾمحر ٧امل دمحم ومدمىص مغاص مهُٟى، مغج٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ُٟت اإلاغاجٗت الضازلُت حٗمل صازل اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ٞهي حؿعى صاثما لخضمت ؤلاصاعة مً زال٫ ٖملُت  اإلاا ؤن ْو    َو

الغ٢ابت ولظل٪ ًم٨ً ببغاػ صوع اإلاغاجٗت الضازلُت في ٖملُت الغ٢ابت الضازلُت مً زال٫ خهغ اَخمام اإلاغاج٘ الضازلي 

: بهظٍ الٗملُت وطل٪ في الى٣اٍ الخالُت

  ُت هي الخسُُِ والخىُٓم والخىجُه والخيؿ٤ُ اث٠ الٟٖغ ت مً الْى ت مً مجمٖى ُٟت ؤلاصاٍع جخ٩ىن الْى

اث٠  ا اإلاغاج٘ الضازلي يماها ألصاء الْى ُٟت الغ٢ابت للمضًغ والتي ٌكاع٦ه بٟاٖلُت في بهجاَػ والغ٢ابت وحٗخبر ْو

ُت ألازغي   34.الٟٖغ

  ٌكمل وكاٍ اإلاغاجٗت الضازلُت، مغاجٗت مالُت وؤزغي إلاغاجٗت مضي الالتزام بالؿُاؾاث واللىاثذ وال٣ىاهحن

ت، وزالثت مغاجٗت حكُٛلُت لؤلوكُت و٧اٞت ؤلاجغاءاث والٗملُاث للخد٤٣ مً ٦ٟاءتها ومضي اهخٓامها،  اإلاىيٖى
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        اإلدارة التكتيكية

        اإلدارة التنفيذية

 وضع اإلجراءات الرقابية

 تطبيق اإلجراءات الرقابية        اإلدارة التنفيذية

 املراجعة الداخلية      

         اإلدارة التنفيذية

 املراجعة الداخلية       

         اإلدارة التكتيكية

         اإلدارة التنفيذية

اختبار مدى االلتزام باإلجراءات 
 الرقابية

   تقييم اإلجراءات الرقابية



وعابٗت زانت بمغاجٗت هٓم اإلاٗلىماث مً خُح ا٦خمالها وصعجت ألامان اإلاهاخبت لها، ولظل٪ ٞةن ٢ُام اإلاغاج٘ 

 .الضازلي بخل٪ اإلاغاجٗاث بهما ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤلاصاعة ألَضاٞها

  ٘اؾخ٣اللُت اإلاغاج٘ الضازلي ًٖ ألاوكُت الدكُٛلُت صازل اإلااؾؿت الا٢خهاصًت اإلاُٗىت ًضٖم ٢ضعة اإلاغاج

الضازلي ٖلى جىجُه ؤلاصاعة هدى الغ٢ابت، ُٞاإلاا ؤن الغ٢ابت حٗمل ٖلى يبِ ألاصاء الٟٗلي في مىاجهت ألاصاء 

 .اإلاسُِ ٞةن طل٪ ًا٦ض ٖلى اٖخماص ؤلاصاعة ٖلى اإلاغاجٗت الضازلُت في جد٤ُ٣ ٖملُت الغ٢ابت

  َاإلاا ؤن اإلاغاج٘ الضازلي َى ؤخض الٗاملحن باإلااؾؿت الا٢خهاصًت ٞةن ٢غبه مً السجالث اإلاالُت ًجٗله ٖلى

صعاًت ٧املت وؿبُا باإلاك٨الث التي جالخ٤ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، ألامغ الظي ًضٞٗه بلى الخٗٝغ ٖلى ألاوكُت 

ت وبجمام ٖملُت الغ٢ابت اصة اإلاٗٞغ  .الدكُٛلُت اإلاغجبُت بهظٍ السجالث لٍؼ

خطح مً ألاصواع التي ًم٨ً ؤن ًلٗبها اإلاغاج٘ الضازلي م٘ ؤلاصاعة، ألن ؤلاصاعة حٗخبر بمثابت الٗمُل الغثِس ي للمغاجٗت     ٍو

ت في  ٗت ومخىامُت وم٣ٗضة، وؾىاء ٧اهذ هدُجت الخٛحراث الجظٍع اإلاا ؤن اخخُاجاث ؤلاصاعة جخُىع بهىعة ؾَغ الضازلُت، َو

ًا٠ٖ مً اٖخماص ؤلاصاعة ٖلى مجهىصاث اإلاغاجٗت الضازلُت ض ٍو . البِئت الضازلُت ؤو الخاعجُت ٞةن طل٪ ًٍؼ

 ومً ألامثلت الىاضخت التي جبرػ الخاجت بلى اإلاغاجٗت الضازلُت هي مى٘ وج٣لُل ألازُاء، ُٞاإلاا ؤن ؤلاصاعة جدخاج بلى 

ت ٧اُٞت وزبرة  مٗلىماث ٖلى صعجت ٖالُت مً الض٢ت وبك٩ل مؿخمغ، ٞمً اإلاخى٢٘ ؤن ٩ًىن للمغاجٗحن الضازلُحن مٗٞغ

ً في مداولت إلاى٘ والخ٣لُل مً ألازُاء، وؤًًا مً ألاَضاٝ  بةجغاءاث الغ٢ابت وج٣ضًم الىصح وؤلاعقاص اإلا٣بى٫ للمضًٍغ

التي حؿعى اإلاغاجٗت الضازلُت بلى جد٣ُ٣ها َى مؿاٖضة ؤلاصاعة ٖلى اؾخٗاص ؤؾباب ؤلاؾغاٝ والًُإ، خُح حٗمل 

اإلاغاجٗت الدكُٛلُت ٖلى جد٤ُ٣ الاؾخٛال٫ ألامثلت للمىاعص اإلاخاخت، طل٪ ؤن جُب٤ُ ألاصواث الغ٢ابُت ًدض مً ؤلاؾغاٝ 

ض مً ال٨ٟاءة والٟٗالُت، وبالخالي جد٤ُ٣ اإلاغصوصًت  ٍؼ اصة ألاعباح)والًُإ ٍو . وال٨ٟاءة ؤلاهخاجُت للماؾؿت (ٍػ

اصة     بن اؾدبٗاص ؤؾباب ؤلاؾغاٝ والًُإ ًإحي مً زال٫ الٗمل ٖلى ٖضم وجىص ي٠ٗ جىُٓمي، و٦ظل٪ الٗمل ٖلى ٍػ

جىصة ال٣غاعاث اإلاخسظة بىاؾُت بصاعة اإلااؾؿت الا٢خهاصًت وؤًًا الاؾخسضام ال٠٨ء للمىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت، 

اصة ٦ٟاءة ٖملُت الكغاء والخض مً الاؾتهال٥  ضم اإلاٛاالة ُٞما جخدمله اإلااؾؿت مً ؤجىع الٗاملحن، و٦ظل٪ مً زال٫ ٍػ ٖو

اصة ٞٗالُت ؾُاؾاث اإلاسؼون، والخض  الجاثغ للمىاص في ْل ُٚاب مٗاًحر ج٩لٟت ٖملُت مدضصة مؿب٣ا، وؤًًا الٗمل ٖلى ٍػ

مً ؾىء اؾخسضام اإلاىاعص ؤو ألانى٫ اإلاملى٦ت، و٦ظل٪ مً الؿغ٢ت والازخالؾاث واإلاسالٟاث الىاججت ًٖ ٞكل ؤلاصاعة في 

         35.مى٘ والخض مً ألازُاء وؤوجه الخالٖب اإلام٨ىت
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: خالصة الفصص

ت مً َٝغ بصاعة اإلااؾؿت، ٌؿمذ     بن ٖمل اإلاغاجٗت الضازلُت ٖلى جدؿحن وجصخُذ ؤلاجغاءاث الغ٢ابُت اإلاىيٖى

للمؿاولحن مً الخد٨م في الخُىعاث والخٛحراث اإلاؿخمغة في اإلادُِ الا٢خهاصي اإلاىاٞؿت، ٦ما حؿمذ ٦ظل٪ باجساط 

٘ ٞٗالُت اإلااؾؿت وجدؿحن ؤصائها، خماًت ؤنىلها  غ اليكاٍ، ٞدؿاَم بظل٪ مً ٞع ال٣غاعاث الالػمت لخدؿحن وجٍُى

وؤمىالها، ويمان صخت وص٢ت الىيُٗت اإلاالُت، ومؿاٖضة ؤًٖائها في جىُٟظ مهامهم ومؿاولُاتهم، وطل٪ ب٣ُام اإلاغاج٘ 

ت مً الخ٣ىُاث وألاصواث  الضازلي بٗملُاث الٟدو والخ٣ُُم لىٓام الغ٢ابت الضازلُت للماؾؿت باؾخٗما٫ مجمٖى

. وبُٖاء ههاثذ لئلصاعة وحٗال٤ُ خى٫ الٗملُاث التي جمذ مغاجٗتها

ىانغ ؤؾاؾُت وجملت مً اإلاٗاًحر اإلاخٗاٝع     و٦ما عؤًىا في َظا الٟهل ؤن ٖملُت اإلاغاجٗت الضازلُت جغج٨ؼ ٖلى صٖاثم ٖو

. ٖليها ٖاإلاُا

ت ؾى٣ىم في الٟهل الثالح وألازحر بةؾ٣اٍ َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤعى الىا٢٘ مً زال٫     بٗض اهتهاثىا مً الضعاؾت الىٍٓغ

ت ٦ُُٟت ؾحر اإلاغاجٗت الضازلُت ومضي مؿاَمتها في حؿُحر ماؾؿت مىاص البىاء  .     مداولت مٗٞغ

     

 

      

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: الٟهل الثالح

صعاؾت خالت 

ماؾؿت جىػَ٘ 

اإلاىاص البىاء 

EDIMCO 
  

 



: ثيههد الفصص

 إلاا جاء في الجاهب الىٓغي ألي بدح، وألجها ٦ظل٪ ٣ٞض زهو الباخح َظا الٟهل 
ً
   حٗخبر الضعاؾت اإلاُضاهُت بؾ٣اَا

". EDIMCO"لضعاؾت خالت جُب٣ُُت للماؾؿت الٗمىمُت 

لُه ٣ٞض جم ج٣ؿُم َظا الٟهل بلى مبدثحن عثِؿُحن وهي : ٖو

مً خُح وكإة وجُىع اإلااؾؿت،  ( EDIMCOاإلااؾؿت الٗمىمُت )ـ الخٗٝغ ٖلى اإلااؾؿت مدل الضعاؾت اإلاُضاهُت 

ُٟي، وكاَها ٟها، جىُٓمها الْى . الخ....حٍٗغ

مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى اإلا٩اهت الخىُٓمُت التي ًدخلها ٢ؿم اإلاغاجٗت EDIMCO ـ  صعاؾت اإلاغاجٗت الضازلُت باإلااؾؿت

 .  الضازلُت في اإلااؾؿت، ومهام ومؿاولُاث اإلاغاج٘ الضازلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EDIMCOهظسة عامة عً املؤطظة : املبحث ألاول 

٣ُت EDIMCO   حٗخبر اإلااؾؿت  ت وحؿٍى . ماؾؿت نىاُٖت ججاٍع

 

  واهكلها الحىظهيم"EDIMCO"وشأة املؤطظة : املطلل ألاول 

  وشأة املؤطظة : الفسع ألاولEDIMCO 

ش  (spia)   هي ماؾؿت طاث ؤؾهم  ، ًخمثل وكاَها في جلبُت 5280 باألمغ الىػاعي ع٢م 1984 ؾبخمبر 25ؤوكإث بخاٍع

ىُت مً مىاص البىاء م٘ الاؾترصاص، جدهلذ ٖلى اؾخ٣اللُتها بال٣غاع ع٢م   جاهٟي 25 اإلااعر في 02خاجُاث الؿى١ الَى

1995 .

   بن اهٟخاح الؿى١ الجؼاثغي في ؾىىاث الدؿُٗىاث والخدىالث الا٢خهاصًت التي ويٗذ اإلااؾؿت في جسل٠ ٦ما ٧ان مً 

٢بل ال٣ُإ الخام، مما ؤوجب ٖليها الخإ٢لم م٘ َظٍ الخٛحراث وألاويإ الجضًضة والاؾخ٣ال٫ والخدى٫ مً وي٘ 

. اخخ٩اعي بلى وي٘ جضًض للؿى١ 

: جخ٩ىن مً وخضجحن " EDIMCO" ؤنبدذ ماؾؿت 2006   ابخضاء مً ؾىت 

ت UR.B.T.Pـ  وخضة  .  للتر٢ُت ال٣ٗاٍع

. ـ  وخضة بهخاج وجىػَ٘ مىاص البىاء

٘ زاعج الىالًت،     اؾخٟاصث مً اإلاؿاخاث التي جمخل٨ها وخىلتها بلى وخضاث ؾ٨ىُت في مؿخٛاهم وقاع٦ذ في ٖضة مكاَع

: خُح اؾخُاٖذ جد٤ُ٣ ما ًلي

  وخضة ؾ٨ىُت بدُجضًذ؛240بىاء  

 وخضة ؾ٨ىُت بمؿخٛاهم؛126بىاء  

  وخضة ؾ٨ىُت بخي جُجضًذ؛64بىاء  

  ٖماعةG وخضة ؾ٨ىُت؛20 خُح جم بياٞت  

  حيTHLM وخضة ؾ٨ىُت40 وؾِ مضًىت مؿخٛاهم وبىاء . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDIMCOالههكص الحىظهيم ملؤطظة : الفسع الثاوم

  املؤطظة ألام"EDIMCO "

 ٩َُEDIMCOل جىُٓمي إلااؾؿت (: 3 ـ 7)الشكص زكم 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                                              ً ٘         جمٍى        حؿُحر اإلاكاَع

ت           اإلاىاص ألاولُت         التر٢ُت ال٣ٗاٍع

       مسُُاث البىاء        ٖملُت ؤلاهخاج

     الخٗامل م٘ الؼباثً                                                                                                                                                                    

     اإلاىعصًً                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزاث٤ زانت باإلااؾؿت :                          املصدز

( PDG) ٞةهه ًإحي ٖلى عؤؾها مضًغ ٖام EDIMCOمثلما َى مىضح في اإلاسُِ الخام باله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت ألام لـ 

ومهمخه ؤلاقغاٝ ٖلى خؿً ؾحر ٖمل اإلااؾؿت ٩٦ل خُح ًغا٣ٞه في ٖملُت ألاماهت الٗامت مض٤٢ الخؿاباث الظي ًدغم 

. ٖلى ؤن ج٩ىن الٗملُاث مض٣٢ت وبضون ؤزُاء

:    باالججاٍ بلى ؤؾٟل اله٩ُل هجض َىا٥ زالزت ؤ٢ؿام جدذ بمغة وبقغاٝ الؿُض اإلاضًغ الٗام وهي ٧الخالي

      األمانة العامة         ادلدير العام         مدقق حماسيب

مدير وحدة اإلنتاج 
 والتجارة

     قسم اإلدارة ادلالية    مدير اإلدارة التقنية

      اإلدارة وادلوارد البشرية       مصلحة ادلالية واحملاسبة

قسم اخلزينة 
 ادلالية

قسم 
احملاسبة 

 العامة

مصلحة 
دفع 

 األجور

مصلحة 
تسيري 

اإلداري 
واالجتماع

 ي

مصلحة 
الصحة 
 واألمن



ى بضوعٍ ًخىلى مهمت ؤلاقغاٝ ٖلى مهلخخحن َما: مدًس إلادازة واملالهة .1 ؤوال مهلخت ؤلاصاعة واإلاىاعص :َو

ت هي ت خُح حكمل زالر مهالح زاهٍى مهلخت الصخت وألامً، مهلخت صٞ٘ ألاجىع ومهلخت : البكٍغ

الدؿُحر ؤلاصاعي والاجخماعي زاهُا مهلخت اإلاالُت واإلاداؾبت، خُح جى٣ؿم بضوعَا بلى ٢ؿم اإلاداؾبت 

ىت اإلاالُت  .الٗامت و٢ؿم الخٍؼ

ت، مسُُاث : كظم إلادازة الحلىهة .2 ٘ التر٢ُت ال٣ٗاٍع خُح حهخم باألمىع الخ٣ىُت للماؾؿت ٦دؿُحر اإلاكاَع

 الخ...البىاء

ً، ؤي : مدًسية وحدة إلاهحاج والحجازة .3 ًخطح مً اؾمها ؤجها تهخم بٗملُت ؤلاهخاج التي جبضؤ مً ٖملُت الخمٍى

، ونىال بلى ٖملُت البُ٘ و٦ظا جىلي مهمت الخٗامل (بىاء الؿ٨ىاث)جلب اإلاىاعص ألاولُت مغوعا بٗملُت ؤلاهخاج 

 .م٘ الٗمالء ٧الؼباثً واإلاىعصًً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وحدة إهحاج وثىشيع مىاد البىاء: 

 الٟٕغ" EDIMCO"اله٩ُل الخىُٓمي الخام باإلااؾؿت (: 3 ـ 8)الشكص زكم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اء                                                بُ٘ مىاص البن  

 

 

 ؤلاؾمىذ                                                                                              وعقت الخجاعة

 وعقت الخهيُ٘ ال٣غمُض    

 وعقت جهيُ٘ الخغؾاهت الخضًض        

            

 

ت                                                                       الخكب            مىاعص مهىٗت مخىٖى

 وزاث٤ زانت باإلااؾؿت : املصدز                                 

ت " EDIMCO"   مثلما َى مىضح في اإلاسُِ الخام باله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت الٟٕغ لـ  ٞةهه ًإحي ٖلى عؤؽ اإلاضًٍغ

ُت وباالججاٍ بلى ؤؾٟل اله٩ُل هجض َىا٥ زالزت ؤ٢ؿام  الٗامت ومهمتها ؤلاقغاٝ ٖلى خؿً حؿُحر ٖمل اإلااؾؿت الٟٖغ

:  جدذ بمغة الؿُض اإلاضًغ الٗام وهي ٧الخالي

ت؛ .1  اإلاهلخت ال٣ٗاٍع

    ادلديرية العامة

       ادلصلحة العقارية     وحدة التجارة والبناء    وحدة توزيع مواد البناء

     مدير الوحدة

 مصلحة ادلستهلكني       األمانة

   مصلحة اإلنتاج    مصلحة جتارية   مصلحة األعمال

 شراء ادلواد واللوازم       اإلنتاج   شراء مواد البناء       التسويق

   ورشة اإلنتاج
 امني ادلخزن

   ادليكانيك

    كهربائي

   قطع غيار



 وخضة الخجاعة والبىاء؛ .2

وهي بضوعَا جخىلى مهمت ؤلاقغاٝ ٖلى زالزت مهالح، مهلخت ألاماهت الٗامت، مهلخت : وخضة جىػَ٘ مىاص البىاء .3

خحن َما مهلخت قغاء مىاص البىاء ومهلخت  ظٍ ألازحرة جًم مهلخخحن زاهٍى ت، َو اإلاؿتهل٨حن ومهلخت الخجاٍع

ظٍ ألازحرة مؿاولت ًٖ بُ٘ مىاص البىاء ؤلاؾمىذ، ال٣غمُض، الخضًض؛ ٤ َو  الدؿٍى

حن َما قغاء اإلاىاص واللىاػم وؤلاهخاج  .4 ، خُح َظٍ ألازحرة جخٟٕغ بلى (وعقت ؤلاهخاج)وخضة ؤلاهخاج خُح جخىلى ٖٞغ

 :زالر وعقاث ؤَمها

 وعقت الخجاعة؛ 

  ُ٘وعقت الخهي( مىاص البىاءparpa) ؛ 

 وعقت جهيُ٘ الخغؾاهت. 

ما٫ وهي بضوعَا جخىلى ٢ؿم ؤمحن مسؼن، ٢ؿم اإلا٩ُاه٩ُي، ٢ؿم ال٨هغباجي و٢ؿم ٢ُإ الُٛاع .5  .مهلخت ألٖا

 

 وظهفة املؤطظة وادفها والعىاصس املكىهة لىظامها : املطلل الثاوم

ُٟت اإلااؾؿت: الفسع ألاول  : ْو

ت وبُٗها بالخ٣ؿُِ؛ .1  بىاء اإلاؿا٦ً واإلادالث الخجاٍع

 ؛(الخ...ؤلاؾمىذ، البالٍ )بُ٘ جل مىاعص البىاء  .2

ا .3 حَر  .نى٘ مؿخلؼماث البُىث واإلادالث مً ؤبىاب وهىاٞظ زكبُت ٚو

ؤَضاٝ اإلااؾؿت  : الفسع الثاوم

1. ً ى التزوٍض بمؿخلؼماث؛: الخمٍى  َو

ل اإلاضزالث بلى بهخاج؛: ؤلاهخاج .2 ى جدٍى  َو

 .جهٍغ٠ اإلاىخجاث بلى الؼباثً: الخىػَ٘ .3

"  EDIMCO"الٗىانغ اإلا٩ىهت لىٓام اإلااؾؿت : الفسع الثالث

و٦ظل٪ الىؾاثل الخ٨ىىلىجُت واإلاٗلىماجُت؛  (آالث ومباوي)هي الىؾاثل اإلاؿخسضمت في الٗملُت ؤلاهخاجُت : اإلاىاعص اإلاالُت  ـ 

تب ـ  هي جل٪ اإلاىاعص اإلاخمثلت في الُا٢ت الٗملُت والظَىُت لٗما٫ اإلااؾؿت؛ : اإلاىاعص البكٍغ

ٗني الخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ الٗىانغ ألازغي اإلا٩ىهت للماؾؿت؛ : مغ٦ؼ ال٣غاعج ـ  ى اإلا٩ل٠ بدؿُحر ؤوكُت اإلااؾؿت َو َو

لد ـ  ل اإلاىاص ألاولُت بلى ؾل٘ ماصًت ؤو ٖىهغ الٗمل اإلابظو٫ لخ٣ضًم زضماث : الخدٍى ى الىاجج وكاٍ اإلااؾؿت لخدٍى َو

. ألاٞغاص ؤو الجماٖاث

 

 

 

 

 



 العناصر ادلكونة لنظام ادلؤسسة(: 3ـ  9): الشكص زكم 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                              زضماث                                                                                                                                                                                        ؾل٘ ماصًت    

 وزاث٤ اإلااؾؿت :املصدز

 

طهاطة الحىظهف لدي مؤطظة ثىشيع مىاد البىاء : املطلل الثالث

 املساحص ألاطاطهة لعيلهة الحىظهف:  وال: 

ى الٗىهغ البكغي الظي     ل٩ي جباقغ مسخل٠ اإلااؾؿاث ٖملها ٖلى ؤ٦مل وجه ًجب ؤن جدخىي ٖلى ٖىهغ ؤؾاس ي َو

ٌٗخبر الٗمىص ال٣ٟغي ل٩ل منها خُح ؤن هجاخها ٌٗخمض بضعجت ؤ٦بر ٖلى مضي هجاٖت َظا ألازحر، ولجلب َظا الٗىهغ 

٠ُ اعجإًً ؤن هإزظ  الخُىي واؾخ٣ُابه حٗخمض اإلااؾؿاث ٖلى َغ١ مسخلٟت في طل٪، وفي بدثىا َظا ًٖ ٦ُُٟت الخْى

. ٦مثا٫ ٖلى طل٪" EDIMCO"ماؾؿت

مً َظٍ اإلااؾؿت في  (عؾالت)   خُح حٗخمض َظٍ ألازحرة في َظٍ اإلاهمت ٖلى م٨خب حكُٛل الُض الٗاملت الظي ًخل٣ى َلب 

ت مً اإلاغشخحن لىُل َظا اإلاىهب،  ٠ مهما ٧اهذ نٟخه، بٗض طل٪ ٣ًىم َظا اإلا٨خب ببٗح مجمٖى خالت الاخخُاج بلى مْى

ت والتي ج٣ىم بازخُاع مً َاالء اإلاغشخحن  خُح ؤجهم ًىيٗىن جدذ الازخباع الظي حكٝغ ٖلُه عثِؿت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ا . ألاجضع بيُل َظا اإلاىهب، خُح ؤن الازخباع ٢ض ٩ًىن بما ٦خابُا ؤو قٍٟى

٠ اإلاىاؾب ًبٗح بغؾالت زاهُت بلى م٨خب حكُٛل الُض الٗاملت جخًمً اإلاٗلىماث الخانت  بٗض ؤن ًخم ازخُاع اإلاْى

٠ الجضًض ملؼما بةخًاع ملٟه الخام وج٣ضًمه بلى بصاعة اإلااؾؿت  باإلاغشح الىاجح في الازخباع وفي ألازحر ٩ًىن َظا اإلاْى

. مً ؤجل حُِٗىه ب٣ٗض مدضص اإلاضة

 عيلهة الحكىيً ومدة علد العيص: ثاهها: 

حن، خُح ج٩ىن " EDIMCO"    حٗخمض ماؾؿت ٟحن بصاٍع ٠ُ ٖلى ٣ٖىص مدضصة اإلاضة في خالت جلب مْى في ٖملُت الخْى

لٗما٫ مً الضعجت  (مضة اإلاكغوٕ)مضتها ابخضاء مً ؾىت وهه٠ ٦إ٢ل ج٣ضًغ، ؤو ج٩ىن ٖلى خؿب مضة الٗمل اإلاُلىب 

٠  (البىاء، الضَان)ألاولى  بما ٢ُما ًخٗل٤ بمىيٕى ججضًض ال٣ٗض مً ٖضمه ٞظل٪ ٌٗخمض ٖلى الؿلى٥ الظي ًخمخ٘ به اإلاْى

ؤو الٗامل ؤزىاء مضة ال٣ٗض، بياٞت بلى اإلاهاعاث التي ًمخل٨ها َظا ألازحر، خُح ًخم ججضًض ٣ٖضٍ في خالت الاهًباٍ وخؿً 

ت مً الُٛاباث  ٠ ٣ًىم بمجمٖى الؿلى٥ باإلياٞت بلى اإلاغصوص الجُض الظي ٣ًضمه للماؾؿت، وفي خالت ال٨ٗـ ألي مْى

 مغ٦ؼ ال٣غاع     
 ر

ت  مىاعص ماصًت             مىاعص بكٍغ

ل              جدٍى



ا والثاوي  ً ألاو٫ ٩ًىن قٍٟى والخإزغاث ٣ٞض ًٟسخ ٣ٖضٍ ٢بل ؤن ًيخهي وطل٪ ال ٩ًىن بهٟت مباقغة وبهما بمىده بهظاٍع

حن  ٦خابُا، وفي خالت ج٨غاع هٟـ الخُإ ٞةهه ًمغع بلى اإلاجلـ الخإصًبي الظي ًخ٩ىن مً ؤعبٗت ؤشخام ازىان منهم بصاٍع

 ،٠ ً ٞمً ه٣ابت الٗما٫ ومهمتهم الضٞإ ًٖ خ٣ى١ اإلاْى باإلااؾؿت ومهمتهم الضٞإ ًٖ خ٣ى١ اإلااؾؿت، ؤما آلازٍغ

٠ ؤو بم٩اهُت مىانلت ٖمله صازل  خُح ًخم صعاؾت ومىا٢كت ال٣ًُت للخغوج ب٣غاع جهاجي ٣ًط ي بما بة٢الت َظا اإلاْى

.  اإلااؾؿت

 ً البا ما ج٩ىن مضة َظا الخ٩ٍى ٟي ؤلاصاعة ٚو ً مْى  ؤًام في الكهغ، 5 ؤقهغ وبمٗض٫ 6   ٦ما ج٣ىم َظٍ ألازحرة بٗملُت ج٩ٍى

ً ٟحن باالؾخٟاصة مً َظا الخ٩ٍى . خُح ٌؿمذ ال٣اهىن للمْى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مظاز وآلهات عيلهة املساحعة الداخلهة في املؤطظة   : املبحث الثاوم

ٖلى اإلاىاهج الٗلمُت اإلاخٗاٝع ٖليها في ٖملُاث اإلاغاجٗت الضازلُت، ٦ما حؿعى ٢ضع ؤلام٩ان " EDIMCO"حٗخمض اإلااؾؿت     

بلى جُب٤ُ اإلاٗاًحر الٗاإلاُت للمغاجٗت الضازلُت، وجخم ٖملُت اإلاغاجٗت الضازلُت في اإلااؾؿت ٖبر آلُاث مدضصة يمً 

. ال٣اهىن الضازلي للماؾؿت

  

  مىهجهة عيلهة املساحعة الداخلهة: املطلل ألاول 

ـ الههكص الحىظهيم ملدًسية املساحعة الداخلهة 

ت اإلاغاجٗت الضازلُت، واٖخبٍر مىاؾبا للماؾؿت جىػَ٘ مىاص     ٤ اإلا٩ل٠ بهظٍ الضعاؾت ٨َُال جىُٓمُا إلاضًٍغ ا٢ترح الٍٟغ

: ألهه" EDIMCO"البىاء 

ـ ًخىا٤ٞ م٘ الخىُٓم ؤلاصاعي للماؾؿت؛ 

م مً بحن الٗاملحن باإلااؾؿت؛  ـ ًخُلب حك٨ُلت بؿُُت مً اإلاغاجٗحن، والظًً ٌؿهل ازخُاَع

ُت اإلاُلىبت في ٧ل مهمت مغاجٗت؛  ـ ًغج٨ؼ ٖلى الٗمل الجماعي الظي ًًمً صعجت اإلاىيٖى

ت حكمل جمُ٘ ؤوكُت ووْاث٠ اإلااؾؿت، بما ٞيها الجاهب اإلاالي واإلاداؾبي، وطل٪  ـ ٌؿمذ بدىُٟظ مهماث مغاجٗت مخىٖى

هاص١ ٖلُه مجلـ الخيؿ٤ُ باإلااؾؿت ت اإلاغاجٗت ٍو ٣ا إلاسُِ ؾىىي حٗضٍ مضًٍغ . ٞو

ت اإلاغاجٗت الضازلُت بماؾؿت (:3 ـ 10)الشكص زكم  " EDIMCO" مكغوٕ ٩َُل جىُٓمي إلاضًٍغ

 

 

 

 

 

   

 

ت :                                                                       املصدز ت اإلاىاعص البكٍغ  وزاث٤ صازلُت زانت بمضًٍغ

 

ت الظي ٌٗخبر جىاجضٍ عوجُيُا في ؤي ٩َُل جىُٓمي ألي مؿخىي بصاعي باإلااؾؿت، ٞةن ٩َُل     وباؾخثىاء مىهب الؿ٨غجاٍع

ت اإلاغاجٗت الضازلُت ًخ٩ىن مً زالزت ؤشخام  غي ؤًٖاء (مضًغ اإلاغاجٗت الضازلُت، واإلاغاجٗحن اإلاؿاٖضًً  )مضًٍغ ، ٍو

٤ اإلا٩ل٠ بضعاؾت َظا اإلاكغوٕ ؤن مثل َظا الٗضص لِـ مبالٛا ُٞه بالىٓغ بلى حجم اإلااؾؿت  غوٖها، " EDIMCO"الٍٟغ ٞو

ت  ً اإلاسخلٟت، والتي هي مىيٕى مهماث مغاجٗت مخىٖى مغاجٗت مالُت  )وبهما َى يغوعي لئلجابت ٖلى اوكٛاالث اإلاؿحًر

ا حَر ُت ٚو ٣ُت، مغاجٗت الىٖى .     (ومداؾبُت، مغاجٗت اجخماُٖت، مغاجٗت حؿٍى

ش     ًخم بٖضاص بغهامج ؾىىي قامل لجمُ٘ ٖملُاث اإلاغاجٗت، ٞخخدضص ؤَم الٗملُاث التي ؾٝى ًخم مغاجٗتها، والخىاٍع

التي ًجب ؤن جىٟظ َظٍ الٗملُاث ٞيها، خُح ًخم جدضًض اإلاهلخت التي ًدؿنى للمغاج٘ الغجٕى بليها إلاباقغة مهامه وازظ 

        مدير ادلراجعة الداخلية

   السكرتــارية

 (1)     مراجع مساعد  (2)      مراجع مساعد 



اإلاٗلىماث الالػمت لٗملُت اإلاغاجٗت، ٦ما جىجض َىا٥ ج٩ال٠ُ ؤو مهام اؾخثىاثُت ًخم جىُٟظَا جدذ َلب الغثِـ اإلاضًغ 

وفي ٧ل ألاخىا٫ ٞةهه . الٗام في ا٦دكاٝ بٌٗ ألازُاء ؤو وجىص اهدغاٞاث ؾىاء ٧اهذ ٦بحرة ؤو زُحرة ؤم ؾُدُت ٣ِٞ

م٨ً جلخُو آلُت ٖمل اإلاغاجٗت الضازلُت في  غ خى٫ اإلاهمت مهما ٧اهذ صعجت ؤَمُتها ٍو ًخم بٖضاص ج٣ٍغ

: في الخُىاث الخالُت" EDIMCO"اإلااؾؿت

غى ا٦بر ٢ضع مم٨ً مً     في بضاًت الؿىت ج٣ىم اإلااؾؿت بخدضًض بغهامج الٗمل الظي جغاٍ مىاؾبا لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها ٞو

٘ بغهامج الٗمل  الغ٢ابت، خُح ج٣ىم لجىت اإلاغاجٗت الضازلُت بخدضًض اإلاهام ب٩ل ص٢ت وجى٢ُذ ٧ل مهمت، لُخم بٗض طل٪ ٞع

بلى الغثِـ اإلاضًغ الٗام للمهاص٢ت ٖلُه، ٦ما ًم٨ً للغثِـ اإلاضًغ الٗام ببضاء مالخٓاث ؤو ا٢تراخاث ُٞما ًخٗل٤ ببرهامج 

الٗمل، خُح جإزظ لجىت اإلاغاجٗت الضازلُت َظٍ الا٢تراخاث في الىٓغ وج٣ىم بةجغاء الخٗضًالث الالػمت ٖلى بغهامج الٗمل 

٢بل بٖاصة َغخه مً جضًض للغثِـ اإلاضًغ الٗام جبضؤ ٖملُت اإلاغاجٗت مً زال٫ اٖخماص ؤو٫ مهمت يمً البرهامج الٗمل 

اإلاؿُغ، خُح جغؾل زلُت اإلاغاجٗت الضازلُت وع٢ت ٖمل للمهلخت اإلاٗىُت بٗملُت اإلاغاجٗت جدخىي ٖلى جمُ٘ الخٟانُل 

ٟىن اإلاٗىُىن : اإلاخٗل٣ت باإلاهمت مثل ش البضء باإلاهمت، ما هي اإلاهمت، ما هي ؤلاجغاءاث التي ؾِخم مغاجٗتها، مً َم اإلاْى جاٍع

ا مً الخٟانُل اإلاخٗل٣ت باإلاهمت حَر . بٗملُت اإلاغاجٗت ٚو

٣ٗض جلؿت مٟخىخت م٘ مؿاولي اإلاهلخت  ت اإلاهلخت التي ؾدخم ٞيها ٖملُت اإلاغاجٗت َو    ًظَب اإلاغاج٘ الضازلي بلى مضًٍغ

. ًخم زاللها مىا٢كت اإلاداوع الغثِؿُت اإلاخٗل٣ت باإلاهمت وابغػ ؤَضاٞها

ٟحن اإلاٗىُحن بٗملُت اإلاغاجٗت، خُح ٣ًىم بكغح جٟهُالث اإلاهمت وما هي  حكٕغ اإلاغاجٗت في اإلاهمت بالخىانل م٘ اإلاْى

. اإلاٗلىماث التي ٢ض ًدخاجها ؤزىاء مهمخه

ت صعجت اإلاساَغة التي جىاجهها اإلاهلخت، زم  ٣ًىم اإلاغاج٘ الضازلي بةجغاء ج٣ُُم لىٓام الغ٢ابت الضازلُت للمهلخت إلاٗٞغ

. البضا الٟٗلي في اإلاهمت

غ ٖلى  ٣ىم بٗغى َظا الخ٣ٍغ غ ؤولي خى٫ اإلاهمت التي ٢ام بها، ٍو بٗض الاهتهاء مً اإلاهمت ٣ًىم اإلاغاج٘ الضازلي ب٨خابت ج٣ٍغ

ذ ٞيها ٖملُت اإلاغاجٗت للمىا٢كت وبًًاح الى٣اٍ الٛامًت التي ٢ض جيكإ هدُجت ؾىء جٟاَم  ت اإلاهلخت التي ؤجٍغ مضًٍغ

ٍغ  ٟي اإلاهلخت، خُح ؤبضث الخجغبت ؤن اإلاغاج٘ الضازلي ٢ض ٌسجل بٌٗ ألازُاء في ج٣ٍغ بحن اإلاغاج٘ الضازلي ومْى

. لِؿذ مىجىصة ٖلى ؤعى الىا٢٘ ؤو ال٨ٗـ

غ النهاجي الظي ٌٗخبر زالنت جهض اإلاغاج٘ الضازلي، خُح ًىجه مباقغة بلى الغثِـ     جخمثل اإلاغخلت الخالُت في ٦خابت الخ٣ٍغ

خسظ ال٣غاعاث الالػمت بطا جُلب ألامغ طل٪ َىا ٣ًىم اإلاغاج٘ الضازلي بمخابٗت  غ ٍو اإلاضًغ الٗام الظي ٣ًىم بضعاؾت الخ٣ٍغ

جىُٟظ ال٣غاعاث ؤو الخىنُاث التي ويٗها الغثِـ اإلاضًغ الٗام والخإ٦ض مً خؿً جُب٣ُها، ؤما في خالت ٖضم جُب٤ُ 

غ خى٫ اإلاىيٕى لُخم بعؾاله بلى الغثِـ اإلاضًغ  ال٣غاعاث ؤو وجىص زلل ما في الخُب٤ُ ٣ُٞىم اإلاغاج٘ الضازلي ب٨خابت ج٣ٍغ

. الٗام الظي ؾٝى ًخسظ ؤلاجغاءاث اإلاالثمت خى٫ َظٍ ال٣ًُت
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غ اإلاغاجٗت الضازلُت مٟهىمت وواضخت وؾهلت الاؾخٗما٫ ويٗذ اإلااؾؿت    ت مً ال٣ُىص " EDIMCO"لجٗل ج٣اٍع مجمٖى

غ : ؤو الكغوٍ التي جخٗل٤ ب٨ُُٟت بٖضاص الخ٣اٍع



  غ اإلاغاجٗت الضازلُت ازغ ٧ل ٖملُت مغاجٗت ًجب ؤن ٌكمل ٖلى ٧ل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بمهمت بٗض ج٣ٍغ

غ ٖلى الخىنُاث التي . اإلاغاجٗت مً ؤَضاٝ، هُا١، مىهجُت، الىخاثج والخالنت ٦ما ٢ض ًدخىي الخ٣ٍغ

 تهضٝ بلى جدؿحن ؾحر اليكاٍ الخاي٘ لٗملُت اإلاغاجٗت؛

  غ ألاولي ًٖ ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت في اإلااؾؿت ل٣ُىم بالىٓغ ُٞه واإلاهاص٢ت ٖلُه في ٣ًضم الخ٣ٍغ

 آلاجا٫ اإلادضصة؛

  غ النهاجي للمغاجٗت الضازلُت مالخٓاث اإلاؿاو٫ ًٖ ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت، ٦ما ٢ض ًًم ًًم الخ٣ٍغ

الا٢تراخاث الٗملُت لخل اإلاك٩ل اإلاُغوح واإلا٣ضمت مً َٝغ اإلاؿاو٫ ًٖ ٢ؿم اإلاغاجٗت الظي ٌؿخُُ٘ 

ش مدضصة لخجؿُض الخلى٫ اإلاُغوخت؛  ختى ا٢تراح جىاٍع

  غ النهاجي آلاعاء الخانت باإلاغاج٘ الضازلي في خالت ٖضم اجٟا١ بحن َظا ألازحر ًجب ؤن ًًم الخ٣ٍغ

 واإلاؿاو٫ ًٖ زلُت اإلاغاجٗت الضازلُت؛

 ش اإلادضص يمً بغهامج الٗمل؛ غ النهاجي للمغاجٗت الضازلُت بلى الغثِـ اإلاضًغ الٗام في الخاٍع  ًىجه الخ٣ٍغ

  ًخدمل الغثِـ اإلاضًغ الٗام وخضٍ مؿاولُت جُب٤ُ جىنُاث وههاثذ اإلاغاجٗحن الضازلُحن واجساط

غ النهاجي؛  ؤلاجغاءاث الالػمت خى٫ الىخاثج اإلاخىنل بليها في الخ٣ٍغ

  ،ما٫ غ النهاثُت ٣ًضم اإلاؿاو٫ ًٖ ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت للغثِـ اإلاضًغ الٗام ألٖا باإلياٞت بلى الخ٣اٍع

ظا بك٩ل ملخو ًٖ  الا٢تراخاث والخىنُاث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلاغاج٘ الخاعجي َُلت ؾىت ٧املت َو

غ اؾخثىاجي؛  ٤ ج٣ٍغ  ٍَغ

  غ اإلالخو بك٩ل ؾىىي للغثِـ اإلاضًغ الٗام خُح ٣ًضم اإلاؿاو٫ ًٖ ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت الخ٣ٍغ

ما٫ اإلاىجؼة مً َٝغ زلُت اإلاغاجٗت الضازلُت، جضو٫ ػمني زام بخُب٤ُ  غ جمُ٘ ألٖا ًًم َظا الخ٣ٍغ

غ اإلالخو ؤَم الى٣اٍ اإلاخىنل  لى الٗمىم ًُٞم الخ٣ٍغ غ، ٖو الخىنُاث اإلاضوهت في مسخل٠ ؤهىإ الخ٣اٍع

غ الؿاب٣ت غ اإلالخو ًخم ٖغيه بك٩ل صوعي ٖلى مجلـ ؤلاصاعة؛. بليها في الخ٣اٍع  م٘ مالخٓت ؤن الخ٣ٍغ

  غ الهٗىباث والٗغا٢ُل التي واجهها في اإلاهلخت اإلاٗىُت بٗملُت اإلاغاجٗت ت في جضٍو للمغاج٘ الضازلي الخٍغ

غ بن ؤعاص َى طل٪؛  يمً الخ٣ٍغ

  ت اإلاغاجٗت ومغا٢بت الدؿُحر، بال ٣ا للىمىطج اإلادضص مؿب٣ا مً َٝغ مضًٍغ غ ٞو ًجب ؤن حٗض ٧ل الخ٣اٍع

غ ًًم  مىما ٞةن ق٩ل الخ٣ٍغ غ مً مهمت بلى ؤزغي خؿب مخُلباث اإلاهمت ٖو اهه ٢ض ًسخل٠ ق٩ل الخ٣ٍغ

، (ؤو نلب اإلاىيٕى)الٗىىان، اإلا٣ضمت، ؤَضاٝ اإلاهمت، وؾاثل وآلُاث الٗمل، الٗغى: اإلاداوع الخالُت

 اإلاالخٓاث، الخىنُاث، الىدُجت النهاثُت؛

  غ ؾىاءا ٧اهذ مبرمجت ؤم اؾخثىاثُت هٓغا ًجب ٖلى اإلاغاج٘ الضازلي ؤن ًدترم جمُ٘ مٗاًحر بٖضاص الخ٣اٍع

غ مً ججؿُض لجهض اإلاغاجٗت الضازلُت وجباًً ص٢ت وجٟاصي ٖمله مً جهت، ومً جهت  إلاا حؿمذ به الخ٣اٍع

غ مً مٗلىماث مالثمت إلاخسظي ال٣غاع؛  ؤزغي إلاا ج٣ضمه َظٍ الخ٣اٍع

ثلههم املساحعة الداخلهة لليؤطظة  : املطلل الثالث



جهضا ٦بحرا ؤزىاء ؤصائها إلاهامها مؿخُٗىت في طل٪ بةخضي مسخل٠ " EDIMCO"  جبظ٫ زلُت اإلاغاجٗت الضازلُت في اإلااؾؿت  

٤ بصعاجهم في صوعاث  ٟيها ًٖ ٍَغ ٘ مً ٦ٟاءة مْى ألاجهؼة مً خىاؾب وقب٩اث اجها٫ صازلي، ٦ما حٗمل ٖلى الٞغ

اٖلُت  يُت، بال اهه ٢ض جهىب زلُت اإلاغاجٗت الضازلُت بٌٗ الى٣اثو ؤو الدؿاَالث، وللى٢ٝى ٖلى مضي ٦ٟاءة ٞو ج٩ٍى

جم اؾخٗما٫ ؤصاة اإلا٣ابلت م٘ ؤخض اإلاغاجٗحن الضازلُحن في اإلااؾؿت " EDIMCO"ٖملُت اإلاغاجٗت الضازلُت للماؾؿت

:     و٧اهذ هخاثج َظٍ اإلا٣ابلت ٧األحي

 "EDIMCO"هخاثج م٣ابلت م٘ مغاج٘ صازلي في اإلااؾؿت (: 3 ـ 2)الجدول 

كا ص ألاطئلة 

للححظين 

ال وعم حهد ملبىل 

  طئلة عامة

 •    َل حٗخ٣ض ؤن اإلاغاجٗت الضازلُت ٢ُمت مًاٞت للماؾؿت 

   •  بك٩ل ٖام ٠ُ٦ ج٣ُم 

  طئلة ثحعلم  الههكص الحىفهري لليساحعة الداخلهة 

٠ُ٦ ج٣ُم مضي مالثمت اله٩ُل الخىُٓمي للمغاجٗت الضازلُت لخد٤ُ٣ 

الاؾخ٣اللُت   

 •    

٠ُ٦ ج٣ُم مضي جماش ي اله٩ُل الخىُٓمي لخلُت اإلاغاجٗت الضازلُت م٘ ما 

ًٟغى ٖليها مً مهام   

  •   

 •    َل حؿاَم اله٩ُلت الخالُت لخلُت اإلاغاجٗت الضازلُت في جدضًض اإلاكا٧ل  

 املساحعة الداخلهة (مهام) طئلة ثحعلم بعيلهات

ما مضي مالثمت هُا١ اإلاغاجٗت الضازلُت م٘ الاخخُاجاث الخالُت 

واإلاؿخ٣بلُت للماؾؿت  

  •   

٠ُ٦ ج٣ُم آلُاث اإلاؿخسضمت في اإلاغاجٗت الضازلُت مً جد٤ُ٣ الىخاثج 

اإلاغجىة   

  •   

   •  ٠ُ٦ ج٣ُم جىصة بغهامج الٗمل الؿىىي مً هاخُت الىيىح والض٢ت  

 •    َل جغ٥ بغهامج الٗمل بٌٗ الى٣اٍ الخؿاؾت صون حُُٛت 

  طئلة ثحعلم  ىظام السكا ة الداخلهة 

    • ٠ُ٦ ج٣ُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت في اإلااؾؿت 

ٟحن في مهلخت مغا٢بت الدؿُحر      • ٠ُ٦ ج٣ُم ٦ٟاءة اإلاْى

  طئلة ثحعلم  طاكم خلهة املساحعة الداخلهة 

    • ٠ُ٦ ج٣ُم صعجت اؾخ٣اللُت  َا٢م زلُت اإلاغاجٗت الضازلُت  

اٖلُت َا٢م زلُت اإلاغاجٗت الضازلُت باليؿبت للمهام     •  ٠ُ٦ ج٣ُم ٦ٟاءة ٞو



الٗضًت   

يُت مىاؾبت   •    َل ًدٟٔ َا٢م زلُت اإلاغاجٗت الضازلُت بضوعاث ج٩ٍى

    • ٠ُ٦ ج٣ُم ٦ُُٟت حٗامل اإلاغاج٘ الضازلي م٘ اإلاهام اإلا٣ٗضة 

                                                                                

 مً بٖضاص الُالبت : املصدز                                                                           

    مً زال٫ هخاثج َظٍ اإلا٣ابلت هالخٔ اهه ٖلى الٗمىم ٣ٞض هجخذ اإلاغاجٗت الضازلُت في ٢ضع مٗحن مً الىُٟٗت  

 للماؾؿت مً زال٫ جد٤ُ٣ هدُجت مًاٞت مما ًثبذ ؤن زلُت اإلاغاجٗت الضازلُت حؿخد٤ م٩اجها في اإلااؾؿت ب٩ل جضاعة، 

ؤما ُٞما ًسو ٩َُلت زلُت اإلاغاجٗت الضازلُت وجمىيٗها في اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت ٣ٞض ؤْهغث اإلا٣ابلت ؤن َظا 

ما٫  الخمىي٘ ال ًسضم بك٩ل ٦بحر اؾخ٣اللُت اإلاغاجٗت الضازلُت ٦ما ال ٌؿمذ بال بخد٤ُ٣ ال٣ضع الًغوعي ٣ِٞ مً ألٖا

ملُاث اإلاغاجٗت الضازلُت حؿحر ٖمىما ٖلى  واإلاهام صون بلٙى صعجاث ٖلُا مً ال٨ٟاءة والٟاٖلُت، بِىما ًبضو ؤن مهام ٖو

وجه م٣بى٫ ؾىاء حٗل٤ ألامغ بمضي مالثمت اإلاغاجٗت الضازلُت الخخُاجاث اإلااؾؿت ؤو مً خُح آلالُاث واإلاىاهج اإلاخبٗت 

في ٖملُت اإلاغاجٗت، بال ؤن بغهامج الٗمل ًب٣ى ٌٗاوي مً بٌٗ الى٣اثو التي ٢ض ج٩ل٠ اإلااؾؿت ال٨ثحر ٖلى اإلاضي 

غ الظي  ض مً الخدؿحن والخٍُى ُما ًسو هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞىجضٍ ًدخاج بلى اإلاٍؼ ل، ٞو اإلاخىؾِ، ال٣هحر ؤو الٍُى

مً قإهه ؤن ًس٠ٟ مً يِٛ اإلاهام اإلال٣اة ٖلى ٧امل اإلاغاجٗحن الضازلُحن، ٦ظل٪ مً زال٫ َظٍ اإلا٣ابلت اجطح لىا ؤن 

حر صوعاث  ض مً الخبراث واإلاهاعاث ل٨ً ٢ُام اإلااؾؿت بخٞى َا٢م اإلاغاجٗت الضازلُت ال ًؼا٫ في خاجت بلى ا٦دؿاب اإلاٍؼ

ٗالُتهم ؤزىاء ؤصائهم إلاهامهم اإلاسخلٟت ض مً ٦ٟاءتهم ٞو يُت َظا الُا٢م مً قإهه ؤن ًٍؼ . ج٩ٍى

مً زال٫ َظٍ اإلا٣ابلت ومً زال٫ ما وجضهاٍ صازل مهلخت اإلاغاجٗت الضازلُت وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن اإلاغاجٗت الضازلُت في 

ٟحن صازل َظٍ اإلاهلخت ـ مهلخت " EDIMCO"اإلااؾؿت  ال جغج٣ي بلى اإلاؿخىي اإلاثالي مً ٖضة جىاهب، بال ؤن اإلاْى

بر ؾٗيهم الضاثم للنهىى باإلااؾؿت وخماًتها مً ٧اٞت ؤهىإ الٛل والخالٖب ؾاَمىا وال ػالىا  اإلاغاجٗت الضازلُتـ ٖو

ا ٢ضع اإلاؿخُإ َغ . ٌؿاَمىن في النهىى باإلاغاجٗت الضازلُت في اإلااؾؿت وجغ٢ُتها وجٍُى
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ت ؤزغ اإلاغاجٗت ٖلى حؿُحر اإلااؾؿت بمسخل٠ َُا٧لها لجإها بلى ال٣ُام بُغح ؤؾئلت مباقغة ٖلى مسخل٠     مً ؤجل مٗٞغ

. اإلاهالح

 

هظام السكا ة و دوات املساحعة : املطلل ألاول 

:    ولضعاؾت هٓام الغ٢ابت الؿلُم ًم٨ً َغح بٌٗ ألاؾئلت

َل حٗخ٣ضون ؤن هٓام الغ٢ابت ؾلُم؟ *

ت وؤزغي مداؾبُت ٠ُ٦ ًخم الخد٨م في ٧ل ع٢ابت؟ * الغ٢ابت الضازلُت جى٣ؿم بلى ع٢ابت بصاٍع

؟ ٠ُ٦2017 ًغي مغاج٘ الخؿاباث هٓام الغ٢ابت الضازلُت لض٨ًم َظٍ الؿىت ؤي ؾىت *

ت، ٞمً     جخمثل الغ٢ابت الضازلُت في زُت الخىُٓم وؤلاجغاءاث اإلاخٗل٣ت بال٨ٟاءة الدكُٛلُت وؤلالؼام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

٣ت ٚحر مباقغة بالسجالث اإلاالُت وال٣ىاثم اإلاالُت وؤلازباجاث للٗملُاث اإلاالُت  َظا اإلاىُل٤ هالخٔ ؤن الغ٢ابت جغجبِ بٍُغ

والخُب٤ُ لل٣ىاهحن الضازلُت، وٗم ٞةن الىخضة لها هٓام ع٢ابت مد٨م، ٦ما ؤن ؤلاصاعة جً٘ زُت ؾُاؾُت مً ؤجل بلٙى 

ب الٗما٫ صعاؾت الى٢ذ  ت، ؤلاخهاء جضٍع ظا َمىح ٧ل ماؾؿت ٧اإلاىاػهت الخ٣ضًٍغ . بلخ....َضٝ مٗحن َو

ت في اليكاٍ ظا ٧له مً ؤجل الخٟاّ ٖلى ممخل٩اث الىخضة والاؾخمغاٍع .    َو

ُما ًسو الغ٢ابت اإلاداؾبُت ٨ًمً صوعَا في حسجُل الٗملُاث اإلاالُت خؿب الدؿلؿل الؼمني لخضوثها اٖخماصا ٖلى     ٞو

. البُاهاث و٢غاثً جثبذ الخىاصر اإلاالُت

اث الؿلُت وجدمل اإلاؿاولُت خؿب الهغم الخىُٓمي له ؤزغ في هٓام الغ٢ابت،     ؤًًا الخىُٓم ال٠٨ء الظي ًدضص مؿخٍى

٤ الؿلُت اإلامىىخت له . ؤي بمٗنى ؤن ٧ل مؿئىو٫ ًداؾب ٞو

 ؾىىاث في 10   ومً بجغاءاث الغ٢ابت اإلاداؾبُت ؤن ج٣ىم الىخضة بالخٟاّ ٖلى السجالث والضٞاجغ والبُاهاث اإلاالُت إلاضة 

. ألاعق٠ُ

   ٦ما ؤن الغ٢ابت الضازلُت مً وجهت هٓغ اإلاغاج٘ ج٩ىن ٖبر اإلاالخٓت وؾحروعة الٗمل ألهه في الىخضة ًىجض مداٞٔ 

غيها ٖلى اإلاجلـ الخىُٟظي  (مض٤٢)خؿاباث  ت في الخضزل في خالت وجىص اهدغاٞاث ٖو التي ج٩ىن له ٧امل الخٍغ

دمل اإلاؿاولُاث ٖلى  لالؾخٟاصة مً ألازُاء زانت الغ٢ابت اإلاداؾبُت، وهجض ؤن اإلاضًغ الٗام ناعم في جُب٤ُ ال٣ىاهحن ٍو

ظا ٢بل خلى٫ جهاًت الؿىت وخًىع مغاج٘ الخؿاباث إلاغاجٗت ؾحر  ت َو جمُ٘ عئؾاء اإلاهالح ٞخىُىي ٖلُه الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ٖمل الىخضة و٦مثا٫ ٖلى مضي مالخٓت مغاج٘ الخؿاباث لىٓام الغ٢ابت الضازلُت في بٌٗ ألاخُان ج٩ىن جغ٢ُت ؤو 

. اؾخدضار لٗامل جضًض، ٩ُٞىن ؾااله مىجه للمضًغ الٗام إلااطا ٌكخٛل َظا الٗامل في طل٪ اإلاىهب

 وبٗض ٖملُت اإلاغاجٗت لم ج٨ً َىا٥ مالخٓت ٖلى هٓام الغ٢ابت اإلاٟغويت في الىخضة، ولِـ اإلاك٩ل 2000   وزال٫ ؾىت 

في هٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاٟغويت ول٨ً اإلادُِ الخاعجي ًٟغى الىا٢٘ ٖلى الىخضة ٧اإلاىاٞؿت مً َٝغ الخىام 

ظا ما ؤصي بلى ٖضم اؾخ٣غاع هٓام الغ٢ابت  بالضعجت ألاولى، ٞهم ٌٗخمضون ٖلى ؾٗغ بُ٘ ؤ٢ل مً ؾٗغ بُ٘ الىخضة َو

ت التي لم حؿعى بلى جد٤ُ٣ الهضٝ اإلابخػى مىظ زالر ؾىىاث، صاثما ًىجض  الضازلُت زانت مً جاهب اإلاىاػهت الخ٣ضًٍغ

. اهدغاٝ ؾالب وحؿعى بصاعة الىخضة للخغوج مً َظٍ الىدُجت الؿالبت



 

امللازهة  ين املساحعة الداخلهة والسكا ة الداخلهة : املطلل الثاوم

:    بٗض َغخىا للؿاا٫ الخالي 

ً ٦ما ًلي : بغؤً٪، َل ًىجض ٞغ١ بحن اإلاغاجٗت الضازلُت والغ٢ابت الضازلُت؟ ٩ٞاهذ ؤلاجاباث مً َٝغ اإلاؿحًر

                 م٣اعهت بحن اإلاغاجٗت الضازلُت والغ٢ابت الضازلُت (: 3 ـ 3)حدول 

     

                الحكسازات 

إلاحا ة 

 %    اليظبــة الحكـــساز            

 44,5                   4                                وٗم 

 44,5                  4                              ال 

 11                  1                           ال ؤصعي 

 100                   9                           اإلاجمٕى 

 

 مً بٖضاص الُالبت :                                                                                                 املصدز

   بن ؤلاجابت اإلاؿاولحن ٖلى َظا الؿاا٫ جىػٖذ ٖلى الخُاعاث الثالزت  اإلاُغوخت في الجضو٫ الؿاب٤، خُح ؤ٦ض ؤعبٗت 

ً مً ؤنل حؿٗت وجىص ٞغ١ بحن اإلاغاجٗت الضازلُت والغ٢ابت الضازلُت، بِىما هٟى مثلهم باإلا٣ابل وجىص ؤي ازخالٝ  مؿحًر

. بحن َظًً اإلاٟهىمحن، في خحن ؤٞصح مؿحر واخض بإهه ال ٌٗلم بن ٧ان َىا٥ ٞغ١ بحن اإلاهُلخحن ؤو ال٨ٗـ

ً خى٫ َظًً اإلاهُلخحن، ٞهي جب٣ى ٚحر     وفي الىا٢٘، بن َظٍ الىخاثج وبن ٧اهذ في مجملها ح٨ٗـ ه٣ها في ز٣اٞت اإلاؿحًر

ً الظًً ؤ٦ضوا وجىص ازخالٝ بحن اإلاغاجٗت الضازلُت والغ٢ابت  ٧اُٞت، لهظا ٧ان البض مً َغح ؾاا٫ اؾخٟؿاعي ٖلى اإلاؿحًر

الضازلُت، ل٨ً َظٍ اإلاغة ٢هضٍ الباخح مٟخىخا، ختى ًدُذ لهم ٞغنت ؤلاٞهاح ٖلى ؤوجه الازخالٝ جل٪، لِؿخُُ٘ 

. بٗضَا ج٣ُُم مٗلىماتها خى٫ َظًً اإلاهُلخحن

ً ـ الظًً ؤجابىا بـ  في الؿاا٫ الؿاب٤ ـ الغ٢ابت الضازلُت بإجها مهمت جل٣اثُت إلاغا٢بت ٖمل " وٗم"ل٣ض ٖٝغ ؤٚلب اإلاؿحًر

٠ ؤزغ وطل٪ للخإ٦ض مً مضي جُاب٤ الٗمل اإلاىجؼ بال٣ىاٖض اإلادضصة له، وبهظا ججضَم ًا٦ضون  ٠ بىاؾُت مْى مْى

ٖلى ؤن الٟغ١ بحن الغ٢ابت الضازلُت واإلاغاجٗت الضازلُت ٨ًمً في ؤن ألاولى هي ٖباعة ًٖ ٖملُت جل٣اثُت جخم في ٧ل و٢ذ، 

. بِىما اإلاغاجٗت الضازلُت هي ٖملُت مىجهت ومبرمجت لٟترة مدضصة

، (الًبِ الضازلي الظي ٌٗخبر ؤخض ٖىانغ الغ٢ابت الضازلُت)   والخ٣ُ٣ت، بن َظٍ ؤلاجاباث وبن ؤنابذ في جاهب مٗحن 

غي وألاؾاس ي بحن َظًً اإلاهُلخحن، والظي ٨ًمً في ؤن  ٞةجها جب٣ى ي٣ُت ومدضوصة، ألجها ال حٗبر ًٖ الٟغ١ الجَى

ت مً ؤلاجغاءاث واللىاثذ والؿُاؾاث وألاؾالُب التي ويٗتها اإلااؾؿت  الغ٢ابت الضازلُت هي هٓام ٢اثم ٖلى مجمٖى

ٗالُت هٓام  ُٟت تهخم بٟدو وج٣ُُم مضي مالثمت ٞو للخد٨م في وكاَها بهٟت ٖامت، ؤما اإلاغاجٗت الضازلُت ٞهي ْو

. الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٤ باإلااؾؿت

 



 :خالصة الفصص

 اإلاسخهت في EDIMCO ل٣ض ٢مىا مً زال٫ َظا الٟهل بضعاؾت مُضاهُت لخالت اإلااؾؿت الٗمىمُت لخىػَ٘ مىاص البىاء    

ا مً مىخجاث، وطل٪ بالخٗغى بلى هٓغة ٖامت خى٫ اإلااؾؿت مً  حَر بهخاج مسخل٠ مىاص البىاء مً بؾمىذ و٢غمُض ٚو

ُٟي ووكاَها . بلخ....خُح وكإة وجُىع اإلااؾؿت، مهمتها، جىُٓمها الْى

 خُح ؤن جىاجضَا ٦EDIMCOما جم الخٗٝغ مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلا٩اهت التي جدخلها اإلاغاجٗت الضازلُت بماؾؿت 

. ٧ان ق٩لُا وما٢خا، ألهه لم ًخم جدضًض َبُٗت مهماث اإلاغاجٗت التي ؾدىٟظ

ت اإلاالُت واإلاداؾبت جدضًض ل٣ُمت الخضماث التي جدهل ٖليها اإلااؾؿت     ٦ما ؤن في اعجباٍ ٢ؿم اإلاغاجٗت الضازلُت بمضًٍغ

ُٟت ألن َظا الاعجباٍ بياٞت بلى ؤزٍغ الؿلبي ٖلى ؤَم ع٦ً مً م٣ىماث ؤًت مغاجٗت ٞٗالت والظي ه٣هض به  مً َظٍ الْى

ت  ُت اإلاغاج٘ باٖخباع ؤن َظا ألازحر جاب٘ لؿلُت بصاٍع ت اإلاالُت واإلاداؾبت)اؾخ٣ال٫ ومىيٖى هي مىيٕى بخضي  (مضًٍغ

مهماجه التي ًىٟظَا زال٫ الؿىت، ٞهى ٦ظل٪ اعجباٍ خهغ هُا١ اإلاغاجٗت الضازلُت في الىىاحي اإلاالُت واإلاداؾبُت ٣ِٞ، 

ُٟت  ٗا زانت في مجا٫ جُب٣ُها- ٖاإلاُا- َظا في الى٢ذ الظي حكهض ُٞه الْى       .   جُىعا ؾَغ

 

      

        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخاجمت الٗامت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ت ٞغيذ ٖليها     ٍغ ذ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت مىظ الثماهِىاث مً ال٣غن اإلااض ي بنالخاث وحٛحراث ٩َُلُت جَى ل٣ض ٖٞغ

ت قاملت حٗخمض ٖلى بم٩اهُاتها الضازلُت في مىاجهت الخدضًاث الجضًضة . الاَخمام الجضي بىي٘ بؾتراجُجُت جىمٍى

ا، بغػث  ىُت وجًمً ب٣ائها واؾخمغاَع    وؤمام خهى٫ مٗٓمها ٖلى الاؾخ٣اللُت، وختى جثبذ وجىصَا ٖلى الؿاخت الَى

خاجت بصاعتها بلى ؤصواث الدؿُحر خضًثت حؿاٖضَا ٖلى الخد٨م بك٩ل ؤًٞل في ؤوكُتها، وإلاا ٧ان َضٝ الب٣اء والاؾخمغاع 

َظا ًخُلب ٖلى ألا٢ل وجىص هٓام ع٢ابت صازلُت ٞٗا٫ باإلااؾؿت، ٞةهه البض مً بًجاص ؤصاة صازلُت حٗمل ٖلى ٞدهه 

وج٣ضًم الخىنُاث اإلاىاؾبت لخٗضًله،  (الازخالالث)وج٣ُُم ٞٗالُخه وخب٨خه وطل٪ مً زال٫ جدضًض هىاحي ال٣هىع ُٞه 

. ٩ٞان بظل٪ مُالص اإلاغاجٗت الضازلُت في بٌٗ اإلااؾؿاث

ُٟت اإلاغاجٗت الضازلُت ؤ٢ص ى مىٟٗت مً زضماتها وجداٞٔ ٖلى جىصة ألاصاء بما ًًمً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ     وختى جد٤٣ ْو

حر  ت اإلاسخلٟت ٖلى ال٣ُام باإلاؿاولُاث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ها، ٞةهه البض مً جٞى اث ؤلاصاٍع اإلاغجىة منها في مؿاٖضة اإلاؿخٍى

 ٘ ُٟت وجىُٓمها بالك٩ل الظي ًٞغ مدُِ حؿىصٍ ز٣اٞت الغ٢ابت واإلاغاجٗت الضازلُت، وألاَم مً طل٪ َى جهمُم َظٍ الْى

. مً ؤَمُتها و٢ُمتها في اإلااؾؿت

   ومً زال٫ جىاولىا إلاىيٕى ٞٗالُت اإلاغاجٗت الضازلُت في حؿُحر اإلااؾؿت، والظي ؤزظها ُٞه ٦ضعاؾت خالت مُضاهُت 

بمؿخٛاهم، خاولىا مٗالجت بق٩الُت البدح التي جخمدىع خى٫ مضي مؿاَمت جهمُم " EDIMCO "ماؾؿت مىاص البىاء 

ٗالُت اإلااؾؿت .  بصاعة اإلاغاجٗت الضازلُت في جدؿحن ؤصاء ٞو

ُت ا٢خط ى زالزت ٞهى٫ اإلا٣ضمت في َظٍ اإلاظ٦غة، خُح جىاولىا ٞيها مسخل٠  بن مٗالجت َظٍ ؤلاق٩الُت والدؿائالث الٟٖغ

ت للمٗالجت والخدلُل ًٞال ًٖ جبني ٞغيُاث ٧اهذ بمثابت  ألابٗاص ألاؾاؾُت لظل٪، باؾخٗما٫ اإلاىهج وألاصواث الًغوٍع

ا ٖلى مؿخىي اإلاىيٕى . ؤصاة جىجُه، جم ازخباَع

: هحائج اخحباز الفسطهات ـ 1

: ٞبٗض مٗالجخىا وجدلُلىا إلاسخل٠ جىاهب اإلاىيٕى في ٞهىله الثالزت جىنلىا بلى هخاثج زانت بازخباع الٟغيُاث

ُٞما ًسو اإلاغاجٗت ٞهي ٖملُت هٓامُت ومىهجُت، ج٣ُم ألاصلت وال٣غاثً بك٩ل مىيىعي لىخاثج : ـ الفسطهة ألاولى

غاٝ  ألاوكُت وألاخضار الا٢خهاصًت وطل٪ لخدضًض مضي الخىا٤ٞ والخُاب٤ بحن َظٍ الىخاثج واإلاٗاًحر اإلا٣غعة لخبلُٜ ألَا

اإلاٗىُت بيخاثج اإلاغاجٗت؛ 

ُٟت خخمُت لجمُ٘ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت حؿاٖض ٖلى : ـ الفسطهة الثاههة ُٞما ًسو ؤن اإلاغاجٗت الضازلُت هي ْو

ت مً اإلاٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها، جىنلىا بلى  خى٠٢ هجاخها ٖلى بجبإ اإلاغاج٘ ٖلى مجمٖى جدؿحن ألاصاء وجغقُض ال٣غاعاث، ٍو

ت مً اإلاٗاًحر التي ًجب ٖلى اإلاغاج٘ بجباٖها  حر مجمٖى ُٟت جابٗت لئلصاعة الٗلُا والبض مً جٞى ؤن اإلاغاجٗت الضازلُت هي ْو

مً ؤجل ؤن ًاصي مهمخه ٖلى ؤخؿً وجه، 

ُٞما ًسو الٟغيُت الثالثت واإلاخمثلت في ٢ُام اإلاغاجٗت الضازلُت با٦دكاٝ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ  ؤما: ـ الفسطهة الثالثة

في هٓام الغ٢ابت الضازلُت، ٞخىنلىا بلى ؤن اإلاغاج٘ الضازلي ٣ًىم بخ٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً زال٫ مغاخل مدضصة 

ت ٞٗالُخه و٢ىجه للىنى٫ في  جبضؤ بخ٣ُُم ٦ُُٟت جهمُم َظا الىٓام مً َٝغ ؤلاصاعة ونىال بلى ج٣ُُم النهاجي له ومٗٞغ

. ألازحر بلى ا٦دكاٝ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ ُٞه وببضاء الغؤي خىله

:  ـ عسض هحائج الدزاطة ككص2



  عسض هحائج دزاطة الجاهل الىظسي: 

:    بىاء ٖلى ما وعص في الضعاؾت الؿاب٣ت جم الىنى٫ بلى الىخاثج الخالُت

  ٟىن صازل اإلااؾؿت وجدىاو٫ ٞدها اهخ٣اصًا لئلجغاءاث والؿُاؾاث ُٟت ًاصحها مْى اإلاغاجٗت الضازلُت ْو

ت وبجغاءاث الغ٢ابت الضازلُت للخإ٦ض مً جُب٣ُها ومً ؾالمت  والخ٣ُُم اإلاؿخمغ للخُِ والؿُاؾاث ؤلاصاٍع

 م٣ىماث الغ٢ابت الضازلُت؛

  ٪ت في اإلااؾؿت، وطل اإلاغاجٗت الضازلُت طاث ؤَمُت بالٛت خُح حؿعى بلى جد٤ُ٣ ؤلاقغاٝ والغ٢ابت ؤلاصاٍع

ختى حؿاٖض  (بصاعة، ؤ٢ؿام، ٞغوٕ)بخ٣ُُم ٦ٟاءة ؤصاء الٗملُاث ٖلى مؿخىي الىخضاث الخىُٓمُت الضازلُت 

٣ت ٞٗالت؛  جمُ٘ ؤًٖاء ؤلاصاعة ٖلى جإصًت مؿاولُاتهم بٍُغ

  وكاٍ اإلاغاجٗت الضازلُت ٌكمل اإلاغاجٗت اإلاداؾبُت واإلاالُت، وؤزغي للخإ٦ض مً مضي الالتزام بالؿُاؾاث

ت، ومغاجٗت الٗملُاث لؤلوكُت و٧اٞت ؤلاجغاءاث والٗملُاث للخد٤٣ مً ٦ٟاًتها  واللىاثذ وال٣ىاهحن اإلاىيٖى

ومضي اهخٓامها، ٦ما ًم٨ً بياٞت مغاجٗت هٓام اإلاٗلىماث وصعجت ألامان اإلاهاخبت لها، ٣ُٞام اإلاغاج٘ الضازلي 

 بمسخل٠ َظٍ اإلاغاجٗاث ٩ًىن لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة مً َٝغ بصاعة اإلااؾؿت؛

  ت ؤلاجغاءاث التي جًٗها اإلااؾؿت وحٗمل جدذ مؿاولُتها بهضٝ يمان الخُب٤ُ الغ٢ابت الضازلُت هي مجمٖى

 م٘ ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض وجُب٤ُ الخٗلُماث التي جدضصَا ؤلاصاعة الٗامت للماؾؿت؛

  ٠ُ اإلاؿخمغ لئلَاع الىٓغي والخُب٣ُي ، ٖلى الٟهم الٗم٤ُ والخْى ًخى٠٢ هجاح اإلاغاج٘ في جإصًت ؤصواٍع

للمغاجٗت الضازلُت، ٖىض ٞدو وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت والخإ٦ض مً ؾالمت اإلاٗالجت للٗملُاث اإلاسخلٟت 

 التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت؛

  تهضٝ الغ٢ابت الضازلُت بلى يمان صخت البُاهاث اإلاالُت واإلاداؾبت للخ٨م ٖلى مضي صخت ألاصاء و٦ظا هخاثج

 ال٣ىاثم اإلاالُت واإلاغ٦ؼ اإلاالي؛

 هحائج محعللة  الدزاطة الحطبهلهة: 

 ": EDIMCO "٦ما ًم٨ً بياٞت هخاثج مخٗل٣ت بضعاؾدىا الخُب٣ُُت لـ    

  ت اإلاداؾبت واإلاالُت، مما ًجٗل اإلاغاج٘ بماؾؿت ُُٟا إلاضًٍغ  مؿاو٫ EDIMCOجدب٘ صاثغة اإلاغاجٗت الضازلُت ْو

ُُٟت ال ًم٨ً للمغاج٘  بهٟت مباقغة ؤمام اإلاضًغ اإلاداؾبت واإلاالُت، والىا٢٘ ؤهه في ْل َظٍ الٗال٢ت الْى

ُٟخه؛  الضازلي جد٤ُ٣ الاؾخ٣ال٫ اإلانهي اإلاُلىب في ْو

  ُت اإلاغاج٘، ٣ٞض خهغ مجا٫ بن َظا الىٕى مً الاعجباٍ بياٞت لخإزحٍر الؿلبي ٖلى ٧ل مً اؾخ٣اللُت ومىيٖى

مغاجٗت اإلاداؾبُت )جُب٤ُ اإلاغاجٗت الضازلُت باإلااؾؿت في الجىاهب اإلاداؾبُت واإلاالُت ليكاٍ اإلااؾؿت 

ا؛(واإلاالُت ظا بالُب٘ ًخٗاعى م٘ زانُت الكمى٫ التي جخمحز بها اإلاغاجٗت الضازلُت ًٖ ٚحَر  ، َو

  نها مً اإلاٟغوى لخخىلى مهام اإلاغاجٗت الضازلُت بها، ل٨ً الىا٢٘ ؤزبذ جمل٪ اإلااؾؿت ٦ٟاءاث ٖالُت جم ج٩ٍى

ت ؤزغي، مما ًاصي بلى يُإ ٞغنت اؾخٟاصة  اعاث هي مىػٖت خالُا ٖلى مىانب بصاٍع ٨ٖـ طل٪، ٞخل٪ ؤلَا

 .اإلااؾؿت مً زحراث َاالء في َظا اإلاجا٫



:  ـ الحىصهات والاكتراحات3

ت لخد٤ُ٣ اإلاؿعى اإلايكىص ؾاب٣ا، والتي     بىاًءا ٖلى ٧ل ما ؾب٤، ه٣ضم ُٞما ًلي جملت مً الخىنُاث التي وٗخ٣ض ؤجها يغوٍع

. حؿاَم في جدؿحن ؤصاء اإلاغاجٗت الضازلُت وجدؿحن صعجت الاؾخٟاصة منها

ُٟت اإلاغاجٗت الضازلُت بماؾؿت   EDIMCO   وجخًمً َظٍ الخىنُاث ٦ظل٪ ا٢تراخاث زانت بةٖاصة الىٓغ في م٩اهت ْو

 :

  يغوعة الاَخمام باإلاغاجٗت الضازلُت في الجؼاثغ مً زال٫ الٗمل ٖلى بعؾاء مٗاًحر وبجغاءاث ٖمل زانت بها

 وؤزغي جغجبِ بصخو اإلاغاج٘ الضازلي؛

  ِغ النهاجي للمغاجٗحن الضازلُحن، وػٍاصة بؿ يغوعة الاَخمام بالخىنُاث والا٢تراخاث التي جىضعج يمً الخ٣ٍغ

ٟحن، وجصخُذ هٓغتهم للمغاجٗحن الضازلُحن بإجهم مؿاٖضون ال ؤ٦ثر وال  َُبت اإلاغاجٗحن الضازلُحن بحن اإلاْى

 ؤ٢ل؛

  ٌٗض اؾخ٣ال٫ اإلاغاج٘ ؤَم ع٦ً في م٣ىماث ؤي مغاجٗت ٞٗالت، خُح جخدضص مً زالله ٢ُمت الخضماث التي

ُٟت اإلاغاجٗت الضازلُت  .جدهل ٖليها ؤًت ماؾؿت مً ْو

:  ـ  فاق البحث في املىطىع4

: بن ؤٞا١ البدح في اإلاىيٕى ماػالذ مٟخىخت ٞهي جدُذ اإلاجا٫ ؤمام بدىر ؤزغي جخٗل٤ بـ   

ُٟت اإلاغاجٗت الضازلُت في جد٤ُ٣ خى٦مذ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت وجدؿحن ؤصائها -  .صوع ْو

غ مىهجُتها - ُٟت اإلاغاجٗت الضازلُت وجٍُى  .ٞٗالُت اإلاٗاًحر الضولُت للمغاجٗت الضازلُت في ألاصاء الٟٗا٫ لْى

ُٟت اإلاغاجٗت في الدؿُحر الغقُض للماؾؿت -  .صوع ْو

٤ُ بال مً ٖىض هللا ّٖؼ وجل ، وما الخٞى ٣ىا في مٗالجت َظا اإلاىيٕى    . وفي ألازحر هإمل ؤن ه٩ىن ٢ض ٞو
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        كــــائية املـــساحع 

:  وال ـ املساحع  اللغة العسبهة

 الكحل: 

ت والخُب٤ُ، الضاع الجامُٗت، مهغ،  ـ 1  .2006ؤمحن الؿُض ؤخمض لُٟي، اإلاغاجٗت بحن الىٍٓغ

اع الىٓغي وؤلاجغاءاث الٗلمُت)خؿب ؤخمض صخضوح، خؿحن ًىؾ٠ ال٣اض ي، مغاجٗت الخؿاباث اإلاخ٣ضمت ـ  2 ، صاع (ؤلَا

. 2009الث٣اٞت، ألاعصن، 

ت مٗاًحر واإلاغاجٗت، جـ  3 . 2004، الضاع الجامُٗت، مهغ، 1َاع١ ٖبض الٗاص٫ خماص، مىؾٖى

ت والخُب٤ُ، ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘ ٖمان، الُبٗت ألاولى،  ـ 4 ، مغاجٗت الخؿاباث بحن الىٍٓغ ًىؾ٠ دمحم جغبٕى

 .   2008ألاعصن، 

اع الىٓغي، اإلاٗاًحر وال٣ىاٖض، مكا٧ل الخُب٤ُ )دمحم الؿُض ؾغاًا، ؤنى٫ و٢ىاٖض اإلاغاجٗت والخض٤ُ٢ الكامل  ـ 5 ؤلَا

ت، (الٗملي    .2007، اإلا٨خب الجامعي الخضًح، ؤلاؾ٨ىضٍع

اع الىٓغي واإلاماعؾت الخُب٣ُُت) دمحم التهامي َىاَغ، مؿٗىص نض٣ًي، اإلاغاجٗت والخض٤ُ٢ الخؿاباث ـ 6 ، صًىان (ؤلَا

اث الجامُٗت، الُبٗت الثاهُت، الجؼاثغ،  .  2005اإلاُبٖى

اث الجامُٗت، الجؼاثغ،  ـ 7 ت بلى الخُب٤ُ، صًىان اإلاُبٖى  .2005دمحم بىجحن، اإلاغاجٗت ومغا٢بت الخؿاباث مً الىٍٓغ

ت اإلاغاجٗت وآلُاث الخُب٤ُ، الضاع الجامُٗت، مهغ،  ـ 8  .2002/2003دمحم ؾمحر الهبان، هٍٓغ

ت واإلاماعؾت، الضاع الجامُٗت، مهغ، ـ  9 . 1997دمحم ؾمحر الهبان، ألانى٫ الٗلمُت للمغاجٗت بحن الىٍٓغ

ت واإلاماعؾت، م٨خبت الجالء الجضًضة، مهغ،  ـ 10 ٖبض الٟخاح ـ  11.          1998مدمىص الؿُض الىاغي، اإلاغاجٗت بَاع الىٍٓغ

ت، مهغ،  مال، ماؾؿت قباب الجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع .  1992دمحم الصخً، مباصت وؤؾـ اإلاغاجٗت ٖلما ٖو

ت، ال٣اَغة،  ـ 12 ، 2006ٖبض الٟخاح صخً وآزغون، الغ٢ابت واإلاغاجٗت الضازلُت، اإلا٨خب الجامعي الخضًح، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت،  ـ 13 . 1998ٖبض الٟخاح الصخً ودمحم ؾُض الؿغاًا، الغ٢ابت واإلاغاجٗت الضازلُت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

اث الجامُٗت، بً ٨ٖىىن، الجؼاثغ، ـ  14 . 2002ٖبض الغػا١ بً خبِب، ا٢خهاص وحؿُحر اإلااؾؿت، صًىان اإلاُبٖى

ٞخخي عػ١ الؿىاٞحري وآزغون، الاججاَاث الخضًثت في الغ٢ابت واإلاغاجٗت الضازلُت، الضاع الجامُٗت الخضًثت لليكغ ـ  15

ت، مهغ،  . 2002ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الٗلمُت، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، ـ  16  .2007زالض ؤمحن ٖبض هللا، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث الىاخُت الىٍٓغ

 املجالت والجسائد السطيهة : 

ت، مجلت البدح، مٗهض  ـ 17 مؿٗىص نض٣ًي، صوع اإلاغاجٗت في بؾتراجُجُت الخإَُل ؤلاصاعي للماؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

   .2002الخ٣ى١ والٗلىم الا٢خهاصًت، جامٗت وع٢لت، الٗضص ألاو٫، 

 ألاطسوحات والسطائص الجامعهة: 

ٗالُت اإلااؾؿت، عؾالت ماجؿخحر، جسهو ـ  18  ؤخمض ٧اعوؽ، جهمُم بصاعة اإلاغاجٗت الضازلُت ٦إصاة لخدؿحن ؤصاء ٞو

ت، جامٗت الجؼاثغ،  لىم الخجاٍع لىم الدؿُحر ٖو . 2010مداؾبت وجض٤ُ٢، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

بًمان ٖلىف، مضي ٞٗالُت اإلاغاجٗت الضازلُت في حؿُحر اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، مظ٦غة اإلااؾتر، جسهو الخض٤ُ٢ ـ  19 

ت، جامٗت مؿخٛاهم،  لىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع  .2012اإلاداؾبي ومغا٢بت الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

م م٣غاوي، اوسجام مٗاًحر اإلاغاجٗت، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في ٖلىم الدؿُحر، اإلاضعؾت الٗلُا للخجاعة، الجؼاثغ، ـ  20  ٖبض ال٨ٍغ

2008 .

: ثاهها ـ املساحع  اللغة الفسوظهة
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