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 إلاهضاء 
٣ني في بجمام هظا ؤق٨غ هللا الٗلي ال٣ضًغ الظي وهبني ٢ضعة الٗلم ومخابٗت الخٗلم،  ٞو

ٓمت قإهه  الٗمل املخىاي٘ ؤمام ظاللخه ٖو

 ؤهضي ٖهاعة ٨ٞغي وزمغة ظهضي

مىمت بلى اليي مغيذ ملغي ي وؾهغث لؿهغي وجإملذ ملٗاهاح،،بلى اليي وبن ٠ُٗ ولا بلى عمؼ الخىان وال

 طعة مً ٦ٟاخها ألظلي...بلى الخبِبت بلى ؤٚلى ما في الضهُا ٞٗلذ ما ٞٗلذ لً ؤعص لها 

 بلى مً بىظىصها ؤها ؤِٖل ؤَـــــــــــــــــا٫ هللا في ٖمغها

اء،بلى مً ؤُٖاو،بلى عمؼ لابىة بلى الظي عباو، وؤخؿً جغبُي  ي،بلى الظي ؤلبؿني عصاء ال٨بًر

 خيى ؤٞاى ٦إؽ الُٗاء،بلى ؤخ٤ الىاؽ بالك٨غ ،بلى مً لم ًبسل ُٖا خيى ولى بظعة

 ؤب، الخبِب ؤَا٫ هللا في ٖمغه

ؼاء الل ا٫"بلى ٧ل بزىح، لٖا ٣ت في وخكيي وهىعا في ْلميي وزانت املضللت "ٍٞغ  ظًً ٧اهىا ٞع

ضا مً الخ٣ضم بلى ال٨خ٩ىث "خؿام"الٛالي ؤَل هللا في ٖمغهم٘  جمىُاح، لها بالىجا  ح ومٍؼ

٪ ٖمغي مضي الخُاة  بلى مً ؾاهضو، في الخُاة وقاع٦ني الضهُا  بدلىها ومغها بلى قٍغ

 "زالض "و٧ل ٖاثلخه ػوجي

وزانت  الظًً قاع٧ىو، مكىاعي الضعاس ي والجامعيمنهم بلى ٧ل الهض٣ًاث صون ؤن ؤوس ى واخضة 

 ال٫ مىهىعٍت بىظ

 بلى ٧ل َلبت جسهو جض٤ُ٢ مداؾبي.و 



 

 

ان     الك٨غ والٗٞغ
٣ىا في بهجاػ هظا الٗمل املخ         ىاي٘ ؤن ٩ًىن مغظٗا ٌؿخٟاص بهالخمض والك٨غ هلل الظي ٞو

 ؤما بٗض

جض٤ُ٢ مداؾبي هخ٣ضم بٟاث٤ الك٨غ والخ٣ضًغ بلى ٧ل ؤؾاجظة وص٧اجغة ٢ؿم املالُت واملداؾبت جسهو   

غ "بىقُخي بىخىم"ومغا  ٦ما ال ؤوس ى لاؾخاط "بلمىمً ؤخمض "٢بت الدؿُحر وزانت لاؾخاط املَا

 ٦ما ال ًٟىجىا ؤن وك٨غ ظمُ٘ ٖما٫ وخضة ؤٚظًت لاوٗام وجغبُت الضواظً بمؿخٛاهم       

 وزانت املض٤٢ الضازلي"ًىؾ٠ قهُضة"الظي لم ًبسل ٖلُىا باملٗلىماث.          
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 مقدمــــــــة عامــــــــــة                                                                                  
 

1 
  

لُـــه ًجــــب ؤن بن املاؾؿـــاث الُـــىم جىاظـــه جدـــضًاث ٦بحـــرة جمشــــل ازخبـــاعاث خ٣ُ٣ُـــت           ل٨ُانها،وؤٞغاصهـــا ٖو

ت واملدخملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب٣ا ٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخٛحراث  جخىاٞــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘ املخٛحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث الٗاملُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت املدؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٖع

ت،الا٢خهاصًت،الاظخماُٖت،والش٣اُٞت،الؿُاؾـــُت والخ٨ىىلىظُـــت،اليي ٢ـــض جدخاظهـــا وجـــازغ فـــي ؤهٓم هـــا خُـــض  إلاصاٍع

ة وصوع هام فـي ٖملُـت الخىمُـت الا٢خهـاصًت هجض مً بحن هظه املاؾؿاث الهٛحرة واملخىؾُت اليي لها ؤهمُت ٦بحر 

خجلى طل٪ مً زال٫ اهخمام الضولت والجهاث الخ٩ىمُت بهظا ال٣ُإ.  زانت في آلاوهت لازحرة ٍو

اث ال اعظُـــــت والـــــخد٨م فـــــي مىاعصهـــــا هٓـــــغا      غظـــــ٘ هـــــظا الـــــضوع بلـــــى ٢ـــــضعة املاؾؿـــــاث ٖلـــــى مىاظهـــــت الًـــــَٛى ٍو

ل ؾـى  خماصها في ؤٚلب لاخُان ٖلى الخمٍى ـل زـاعجي،وفي ْـل هـظه الخدـىالث اٖل ـل طاحـ، ؤو جمٍى اء ٧ـان هـظا الخمٍى

الٗاملُت الجضًضة ؤلـؼم مؿـحري املاؾؿـت مـً اه هـاط َـغ١ ظضًـضة ملىا٦بـت هـظه الخٛحـراث وهـظا مـً زـال٫ بخـضار 

 جإزحر  ظظعي في ال٨ٟغ  الدؿُحري إلخضار خلى٫ ٖاظلت للخ٠ُ٨ م٘ الىي٘ الغاهً.

ُٟــت ظضًـــضة فــي ه٩ُلهـــا الخىُٓمي،و ـــي ومــً زـــال٫ هــظه الخٛحـــراث وا     لخُــىعاث وظـــب ٖلـــى املاؾؿــاث جبنـــي ْو

ٗخمـض هـظا لازحـر فـي  ُٟت الخض٤ُ٢  ؤو بما حؿمى بمهىـت الخـض٤ُ٢ لُُٛـ، ازـخالٝ خاظـاث ؤٞـغاص املجخمٗـاث ،َو ْو

 الُت.ظىهغ ٖمله ٖلى ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت و٢ىتها في ببضاء الغؤي الٟني املداًض ًٖ ٖضالت ال٣ىاثم امل

خُـــض ًخٟـــٕغ الخـــض٤ُ٢ بلـــى ٖـــضة ؤهـــىإ منهـــا، الخـــض٤ُ٢ الـــضازلي الـــظي ٌٗـــض ٖىهـــغا هامـــا مـــً ٖىانـــغ الغ٢ابـــت     

ــاصة الٗاثــض،٦ما ٌٗــض وؾــُلت ع٢ابُــت  الضازلُــت ألهــه ًمشــل وكــاٍ اؾدكــاعي مؿــخ٣ل وجإ٦ُــض مىيــىةي لهــضٝ بلــى ٍػ

ت ٌٗمل ٖلى ٢ُاؽ وج٣ُُم ٞٗالُت وؾاثل الغ٢ابت لازغي.  بصاٍع

 ومً زال٫ هظا املىُل٤ ًم٨ً َغح إلاق٩الُت الخالُت :   

 أًً ًىمً دوس الخذكُم الذاخلي في حعُير املإظعاث الاكخصادًت؟                         

 ولئلظابت ٖلى هظه إلاق٩الُت هخٟٕغ بلى لاؾئلت الخالُت :  

 ما امل٣هىص بالخض٤ُ٢ الضازلي ؟ وما ي ؤهم املٗاًحر اليي جد٨مه ؟ -

 ما ي الٗال٢ت اليي جغبِ بحن الخض٤ُ٢ الضازلي وهٓام الغ٢ابت الضازلُت ؟ -

 هل للخض٤ُ٢ الضازلي ؤزغ في حؿُحر املاؾؿت ؟ -

 الفشطُاث :

 إلظابت ٖلى الدؿائالث الؿاب٣ت ويٗىا الٟغيُاث لاجُت :

ت لجمُ٘ املاؾؿاث الا٢خهاصًت ٌؿاٖض ٖلى جدؿحن وجغقُض - ُٟت يغوٍع ال٣غاعاث  الخض٤ُ٢ الضازلي ْو

ت مً املٗاًحر املخٗاٝع ٖليها . خى٠٢ هجاخه ٖلى اجبإ املض٤٢ ملجمٖى  ٍو

 ٌٗمل الخض٤ُ٢ الضازلي ٖلى ا٦دكاٝ وببغاػ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ لىٓام الغ٢ابت الضازلُت . -
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 صوع ٞٗا٫ في حؿُحر املاؾؿت .للخض٤ُ٢ الضازلي  -

 دساظاث ظابلت :

  مىيٕى إلاق٩الُت اليي جىاولها بدشىا ومً بحن هظه الضعاؾاث هظ٦غ : ٢لت مً الضعاؾاث الؿاب٣ت خى٫ ا٢تربذ 

قٗباو، لُٟ، ، املغاظٗت الضازلُت مهم ها ومؿاهم ها في جدؿحن حؿُحر املاؾؿت الا٢خهاصًت ، مظ٦غة  -1

لىم الدؿُحر ، جسهو  ت ٖو جسغط يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي ، في الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

ما٫ ، بجامٗت الجؼاثغ ، صوعة بص ، خُض جضوع بق٩الُت البدض خى٫ : ُٞما ج٨مً ٞٗالُت 2003/2004اعة لٖا

 ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً َٝغ املغاظ٘ الضازلي ؟

ت مً الىخاثج ؤهمها ؤن املغاظٗت    ت جابٗت لئلصاعة وازخخمذ صعاؾت الباخض بمجمٖى الضازلُت حٗخبر ؤصاة بصاٍع

غ وجدؿحن ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت وخيى جخد٤٣ هظه الٗامت  ل لماؾؿت ،بدُض حٗمل هظه لازحرة ٖلى جٍُى

غ الكغوٍ اليي حؿمذ لها بإصاء مهامها بٟٗالُت ومً ؤهم هظه الكغوٍ هظ٦غ : ُٟت ال بض مً جٞى  الْى

 حُُٛت املغظٗت الضازلُت لجمُ٘ وكاَاث ووْاث٠ املاؾؿت . - 

ُٟ، لل - مغاظٗت الضازلُت في اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت ، مما ًجٗلها مؿخ٣لت ًٖ باقي جدضًض املى٢٘ الْى

غ املٗضة مً  ُت والخُاص في الخ٣اٍع اث٠ لازغي وهظا لًمان املىيٖى ًمً ٖضم جضازلها م٘ الْى اث٠ ٍو الْى

 َٝغ مهلخت املغاظٗت الضازلُت .

ُٟت املغاظٗت الضا - زلُت ٖلى صعظت ٦بحرة مً الجزاهت وإلاملام ًجب ؤن ٩ًىن الص و امل٩ل٠ بإصاء مهمت ؤو ْو

، ؤزغ الخض٤ُ٢ الضازلي ٖلى ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت في املاؾؿت ، مظ٦غة جسغط م٣ضمت يمً  باملُضان .

 هُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي بالٗلىم

ت  -2 ٍؼ لىم الدؿُحر ، ًؼةٞا  خٍغ ت ٖو  .2012/2013الا٢خهاصًت والخجاٍع

 لبدض خى٫ :"ماهى ؤزغ الخض٤ُ٢ الضازلي في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ؟"خُض جضوع بق٩الُت ا  

ت مً الىخاثج ؤهمها : ؤن املض٤٢ الضازلي له صوع ٦بحر في املاؾؿت   و٢ض ازخخمذ صعاؾت الباخشت بمجمٖى

ٟحن بالؿُاؾاث وإلا ال٦دكاٝ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في الىٓام و٦ظا  ظغاءاث ج٣ُض ومضي التزام املْى

ُت.املى   يٖى

ٞاَمت بٗىط ، صوع الخض٤ُ٢ الضازلي في جُٟٗل اجساط ال٣غاع، مظ٦غة جسغط م٣ضمت يمً مخُلباث هُل  -3

لىم الدؿُحر ، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر، جسهو ٞدو ًقهاصة املاؾتر ؤ٧اص ت ٖو مي ، بالٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

لخض٤ُ٢ الضازلي في جُٟٗل اجساط هى صوع ا ق٩الُت البدض خى٫ : "ماب، خُض جضوع  2014/2015مداؾبي ،

ت مً الىخاثج ؤهمها :  ال٣غاع باملاؾؿت مدل الضعاؾت ؟" ، خُض ازخخمذ صعاؾت الباخشت بمجمٖى
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ج٣ُُم  مسخل٠ ا ؤؾالُب  ًلٗب الخض٤ُ٢ الضازلي ؤهمُت ٦بحرة ٖلى املؿخىي الضازلي ،بط ًخم مً زالله -

   . الغ٢ابُت اليي جماعؾها املاؾؿت في اجساط ٢غاعاتها
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 جمهُذ :

بن جىؾُ٘ حجم املاؾؿاث وحٗضص ؤوكُ ها ٣ٖض مً مهام إلاصاعة زانت مً خُض حؿُحر املاؾؿت          

غ ٖملُت الدؿُحر لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها ويمان واؾخمغاعها وهظا ما ظٗلها جغ٦ؼ  والخالي لجإث هظه لازحرة بلى جٍُى

 ٣ت به .زانت ٖلى املباصت ال انت بالدؿُحر واملضاعؽ املخٗل

ولهظا جُغ٢ىا في هظا الٟهل بلى ما ٌؿمى بدؿُحر املاؾؿت و٢ؿمىا ٞهلىا هظا بلى زالزت مباخض و٧ل مبدض    

 جُلب زالزت مُالب .

 املبدث لاٌو : عمىمُاث خٌى الدعُير .   

 املبدث الثاوي : مذخل خٌى املإظعت    

 املبدث الثالث : مجاالث الدعُير في املإظعت .  
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 املبدـــــــــــــــــــث لاٌو : عمىمُاث خٌى الدعُير

اث ؤصاء مدّضصة ،           ب ن ٖملُت الدؿُحر لها ؤهمُت بالٛت في جغظمت الخىظه املؿخ٣بلي للماؾؿت بلى مؿخٍى

ىبت .  خُض ًخُلب طل٪ بصاعة هاٞظة ، ٢اصعة ٖلى ازخُاع ؤؾالُب الدؿُحر املىاؾبت لخد٤ُ٣ لاهضاٝ املٚغ

ت .    ٠ بالدؿُحر وزهاثهه ، ؤهمُخه وؤهضاٞه ، ؤهم املضاعؽ الدؿُحًر لُه زههىا هظا املبدض للخٍٗغ  ٖو

ف الدعُير ، خصائصه  املؼلــــــــــــب لاٌو : حعٍش

ف الدعُير  الفـــــــــــشع لاٌو : حعٍش

ه        ت الخضًشت ، خُض ٖٞغ ٪ جاًلىع"ٖلى  الٗالم"ل٣ض حٗضصث حٗاٝع الدؿُحر بخٗضص الخُاعاث ال٨ٍٟغ ضٍع ٍٞغ

  1ؤهه : "ٖلم مبني ٖلى ٢ىاهحن و٢ىاٖض وؤنى٫ ٖلمُت ٢ابلت للخُب٤ُ ٖلى مسخل٠ اليكاَاث إلاوؿاهُت "

ؤما هجري ٞاًى٫ "ؤن ج٣ىم باإلصاعة مٗىاه ؤن جخيبإ وجسُِ وؤن جىٓم وؤن جهضع لاوامغ وؤن جيؿ٤ وؤن    

٤ ظهىص ؤما ظىن م، "٣ٞض ٖٝغ الدؿُحر بٗب  2جغا٢ب" اعة بؿُُت ظضا و ي:"ؤهه جىُٟظ لاقُاء ًٖ ٍَغ

ُٟت ٖلى لا٢ل بلى مؿاولُخحن هما الخسُُِ والغ٢ابت ." ً وجى٣ؿم هظه الْى  3ؤش ام آزٍغ

ومً هظه الخٗاٝع ًم٨ً اؾخسالم حٍٗغ٠ قامل وهى:"الدؿُحر هى ٖملُت جدضًض لاهضاٝ والخيؿ٤ُ بحن    

ت املخاخت م ت املخمشلت في املىاعص املاصًت والبكٍغ اث٠ الجىهٍغ ً ؤظل بلٙى لاهضاٝ املغظىة مً زال٫ الْى

 .4الخسُُِ ، الخىُٓم، إلاصاعة ، الغ٢ابت 

 الفــــــــــــــــــشع  الثاهـــــــــــــــي : خصائص الدعُِــــــــــــــش

ه واليي ًم٨ً ط٦غها ُٞما ًلي:      5حٗضصث زهاثو الدؿُحر بخٗضص حٗاٞع

ً  الدؿُحر  -1  بطا ٧ان هىا٥ ٖمل ظماةي بحن ٧ل املؿحًر
ّ
ٖمل ظماةي خُض ال ًخد٤٣ الٟٗا٫ للماؾؿت بال

مىخاتهم الص هُت . باتهم َو  لخد٤ُ٣ لاهضاٝ املؿُغة والخيؿ٤ُ ُٞما بُنهم وبحن ٚع

ت ؤهضاٝ املؿُغة والخيؿ٤ُ ٞيها ٞهى وؾُلت ولِـ  -2 الدؿُحر ٖمل هاصٝ ألهه ًىظض ؤؾاؾا لخد٤ُ٣ مجمٖى

خباع في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث . ٚاًت  ٦ما ؤهه ٌٗمل في ْل املخٛحراث والٗىامل بٗحن الٖا

                                                           
ت )املفاهُم والخؼبُلاث(الدعُير العملي والامىحر هىعي ،  - اث الجامُٗت صً،  ، الجؼاثغ ، ص.ٍجصاالث إلاداٍس .   10، م 2015،ىان املُبٖى 1  

اء عاٌـ  - 2 ت والخؼبُم (،ٞو ،  الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘ صاع الُاػوعي لاعصن ،   ، 01ٍ  ، هظام الدعُير باألهذاف في املإظعاث العامت )بين الىظٍش

 .  12، م  2016
، مظ٦غة جسغط م٣ضمت يمً مخُلباث هُل املاؾتر ، جسهو جض٤ُ٢  فعالُت الخذكُم املداظبي في حعُير املإظعت الاكخصادًتت بلهاقمُت ، آمى -3

لىم الدؿُحر ، ظامٗت   مؿخٛاهت،مداؾبي ومغا٢بت الدؿُحر ، ت ٖو  ، ٖبض الخمُض بً باصٌـ  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .91،ص9111رة األعمال، مصر، دار الجامعة المصرٌة،جمٌل أحمد توفٌق،إدا 4 
تمىحر هىعي، - 5  .22 -21،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،م،م:الدعُير العملي والاجصاالث إلاداٍس
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الدؿُحر له الهٟت الخىُٓمُت ٞهى ٖمل مىٓم بُٗض ٧ل البٗض ًٖ الٗكىاثُت ٞهى ٌٗخمض ٖلى الخسُُِ  -3

 الض٤ُ٢ والابخٗاص ًٖ ؾُاؾت الخجغبت وال ُإ ؤو الغ٧ىن بلى الهضٞت .

غة ومهضع اؾخمغاع وب٣اء املاؾؿاث في زضمت املدُِ خُض ٌؿعى بلى بقبإ املجخم٘ الدؿُحر ٖملُت مؿخم -4

مً الؿل٘ وال ضماث بإهىاٖها املسخلٟت و ي ؤصاة حؿاٖض املاؾؿاث ٖلى بلٙى ؤهضاٞها واَالٖها بمؿاولُاتها 

 ججاه املجخم٘.

ؿعى بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ امل -5 اؾؿت مً زال٫ بهجاػ الدؿُحر وكاٍ بوؿاو، خُض ًخٗامل م٘ الجماٖت َو

غاٝ.  املهام،الىياث٠ ولاصواع في ْل ال٣ىاٖض ولٖا

مىخاجه والخٛحراث  -6 ًخه٠ الدؿُحر بالخٗبحر هٓغا لخٛحر املدُِ،والٗىهغ البكغي وحٗخبر خاظاجه َو

 الخ٨ىىلىظُا ٖليها بن هظه الخٛحراث .

 وأهــــــــــــــــــذاف الدعُِــــــــــــــش املؼلـــــــــــــــب الثاهــــــــــــــــــــي :أهمُـــــــت

 الفــــــــــــشع لاٌو : أهمُــــــــــــت الدعُِـــــــــــــــش

 جخمشل ؤهمُت الدؿُحر ُٞما ًلي :       

الدؿُحر هى لاصاة لاؾاؾُت في حؿُحر الٗمل صازل املاؾؿاث ٞهى الظي ٣ًىم بخدضًض لاهضاٝ وجىظُه  -1

حر م٣ىماث إلاهخاط وجسهُو املىاعص وجىػَٗها ٖلى اؾخسضاماتها البضًلت لاٞغاص  بلى جد٣ُ٣ها ، و٦ظل٪ جٞى

 1وبػالت الٛمىى في املدُِ ؛

حر اخخُاظاث املاؾؿت مً املىاعص  -2 الدؿُحر مؿاو٫ ٖلى جد٤ُ٣ الخ٩امل ال اعجي بحن املدُِ واملاؾؿت وجٞى

ل ومؼط هظه املىاعص ل ومؼط هظه املىاعص م٘ بًٗها البٌٗ  املسخلٟت مً املدُِ وجدٍى املسخلٟت مً وجدٍى

 لخلبُت خاظاث املدُِ مً ؾل٘ وزضماث ؛

ت املاؾؿت ؛ -3  الدؿُحر له ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ املخٛحراث ال اعظُت للمدُِ للمداٞٓت ٖلى ب٣اء واؾخمغاٍع

 الدؿُحر ًخدمل مؿاولُت بخضار الخُٛحر والاؾخ٣غاع ؛ -4

اصة ٦ٟاءتهم في لاصاء ؛  ٌؿاهم الدؿُحر  -5 ت لٍؼ ب لاٞغاص ٖلى لاؾـ واملباصت إلاصاٍع  في جضٍع

٣ت  -6 ًاصي الدؿُحر بلى مؿاهمت الٗاملىن في املاؾؿت في جلبُت الخاظاث الاظخماُٖت للمجخم٘ ؾىاء بٍُغ

  2مباقغة ؤو ٚحر مباقغة مً زال٫ الاؾخٛال٫ لامشل للمىاعص ؛

 

                                                           
1 ت )املفاهُم والخؼبُلاث( مىحر هىعي  - . 23 -22، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م ، م : ، الدعُير العملي والاجصاالث إلاداٍس 1  

اء عاٌـ  - ت والخؼبُم (، هظام الدعُيٞو . 14م مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  ، ر باألهذاف في املإظعاث العامت )بين الىظٍش 2  
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 اهـــــــــــــــــي : أهـــــــــــــذاف الدعُِــــــــــــشالفـــــــــــــــــــشع الث

 1جخمشل ؤهضاٝ الدؿُحر ُٞما ًلي :    

ًخمشل هضٝ الدؿُحر لاؾاس ي في زل٤ املىاٞ٘ والٟىاثض اليي جٓهغ ٖىضما ج٩ىن ال٣ُمت الا٢خهاصًت للؿل٘  -1

  ىاعص املخاخت للماؾؿت ؛ؤ٦بر مً ج٩ال٠ُ بهخاظها ٞهى ٌؿهل الخهى٫ ٖلى املىاٞ٘ بضا مً امل

٣ت مُٗىت بدُض ًخم اؾخٛال٫ املىاعص إلاهخاظُت  -2 ٌٗمل الدؿُحر لخد٤ُ٣ الىخاثج ب٨ٟاءة ٖالُت ؤي الٗمل بٍُغ

 املخاخت بال٩امل صون يُإ ؤو بؾغاٝ ؛

٣ت املالث -3  مت ؛ٌؿعى الدؿُحر لخد٤ُ٣ لاهضاٝ بٟاٖلُت ؤي ٖمل لاقُاء الصخُدت في الؼمً املىاؾب بالٍُغ

 حٗخبر جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة والٟٗالُت هضٞحن مهمحن للدؿُحر ؛ -4

ت بلُه ؛ -5 غ٦ؼ ٖمله واهخمامه في ؤصاء املهام املىَى  ج٣ؿُم الٗمل وطل٪ بةوكاء ٖمل ل٩ل ٞغص خيى ًدهغ ٍو

 ًيهئ لاؾلىب الظي ًخم به اؾخ٣با٫ وبعؾا٫ ال٣غاعاث مً ٢مت الهغم الخىُٓمي بلى ٢اٖضجه ؛  -6

همُُت ألصاء ٧ل ٖامل ، وطل٪ لخماًت الٗاملحن مً ٖبء جدضًض هظه إلاظغاءاث في ٧ل مّغة  وي٘ ؤؾـ -7

 ًؼاولىن ٞيها ؤي وكاٍ ؛

ًىضح هٕى الاجهاالث الغؾمُت بحن مسخل٠ ؤظؼاء املاؾؿت مما ٌؿهل ٖملُت الخباص٫ للمٗلىماث إلجساط  -8

  ال٣غاعاث؛

ـــــــــــتاملؼلــــــب الثالـــــــــــــث :املـــــــــ  ــــــذاسط الدعُيًر

 2الفشع لاٌو : املذسظت الىالظُىُت 

اث    اث جسخل٠ في جٟانُل مىهجُ ها املخبٗت للىنى٫ بلى الىٍٓغ اث وهٍٓغ جًم هظه املضعؾت ٖضة جٟٖغ

ت ول٨نها جخ٤ٟ في اٞتراياتها خى٫ ماهُت الٟغص .  واملباصت إلاصاٍع

لت في ٌٗخبر "ٞ ملاسبت إلاداسة العلمُت :  -1 ٪ جاًلىع" مً ؤبغػ ممشليها وجمشلذ ؤ٩ٞاعه بٗض ججغبت ٍَى ضٍع ٍغ

املُضان الٗلمي خُض ٖهاعة صعاؾخه ؤن لاظغ املاصي هى املدغ٥ الغثِس ي الىخُض واملازغ ال٣ىي ٖلى ؾلى٥ 

ما٫ املى٧لت بلُه .     الٟغص ؤي ججٗله م٣بال ٖلى لٖا

هه ال حٗاعى بحن مهالح الٗما٫ وإلاصاعة ، بل بال٨ٗـ ٞةن ٦ما اٖخبر الٗامل ٦إصاة مً ؤصواث إلاهخاط وؤ   

مهالخهما مكتر٦ت وطل٪ بمىذ الٗامل ؤظغا مغجٟٗا وبامل٣ابل جد٤ُ٣ ؤعباح ٖالُت ألصخاب عؤؽ املا٫ .خُض 

٣لل مً ج٩ال٠ُ بهخاط الىخضة .   ٧لما جًاٖٟذ لاظىع ػاص املجهىص املبظو٫ وبالخالي ًؼصاص إلاهخاط ٍو

                                                           
تمىحر هىعي ، - . 24م مغظ٘ ؾب٤، ، الدعُير العملي والاجصاالث إلاداٍس 1  

. 55، م  2002/  2001الضاع الجامُٗت ، ال٣اهغة، ،  ، إلاداسة مبادئ  ومهاساثؤخمض ماهغ 2  



تسييــــز المؤسسة                                                                           األول الفصل  
 

9 
 

خه ٖلى ٞغيِخحن هما :وبهظا ٩ًى       ن عاثض هظه املضعؾت ٢ض اؾدىض في بىاء هٍٓغ

اصة إلاهخاظُت . -  جُب٤ُ لاؾالُب  الٗلمُت في الٗمل ًاصي بلى ٍػ

اصة إلاهخاظُت . -  جُب٤ُ الخدٟحز الى٣ضي ًاصي بلى ٍػ

ت بالضعظت لاولى ٖلى الخىاٞؼ املاصًت باٖخباع ؤن إلاوؿان عقُ     ض بُبٗه ًسخاع ؤؾهل ول٣ض ع٦ؼث هظه الىٍٓغ

ها لخد٤ُ٣ طل٪ .   الُغ١ وؤؾٖغ

 مبادئ إلاداسة العلمُت : -2

 1ل٣ض ٢ضم جاًلىع ؤعبٗت مباصت لئلصاعة الٗلمُت للٗمل وجخمشل ٞما ًلي :    

  ٣ت البضاثُت بمٗنى ؤنبذ جُب٤ُ لاؾالُب ٣ت الٗلمُت في جدضًض ٖىانغ الٗمل مدل الٍُغ بخال٫ الٍُغ

ت اليي ٌٗخمض ٖلى زبرة الٟغص ، ؤو بٗباعة ؤزغي بخال٫ الٗلمُت بضال مً لاؾا لُب الخ٣لُضًت وال٣ىاٖض الخ٣ضًٍغ

الخ٣ضًغ الٗلمي ل٩ل ظؼء مً ؤٖما٫ إلاوؿان ، هظه الىؾاثل الٗلمُت حٗخمض ٖلى مالخٓت وجهي٠ُ وجدلُل 

 ٗاملحن ؛لاوكُت صازل الخىُٓم جم جبؿُِ هظه لاوكُت مً خُض الخغ٧اث املُلىبت وحٗمُمها ٖلى ال

  غ لهم املٗلىماث بهم ٖلى ؤؾـ ٖلمُت ؾلُمت ، خُض ًترجب ٖلى إلاصاعة ؤن جٞى ازخُاع الٗما٫ وجضٍع

وإلاعقاصاث الخٟهُلُت مً ؤظل جإصًت ؤٖلى مؿخىي مً الٗمل ، بدُض ًهبذ ل٩ل ٞغص في املهى٘ ٖمل مدضص 

ؿخٛغ١ ٧ل و٢خه ، لامغ الظي ًم٨ً مٗه ٢ُاؽ هجاح الٗامل ؤو   ٞكله في لاصاء ؛ ٣ًىم به َو

  ب لاٞغاص ٖلى ؤؾـ ٖلمُت ، بياٞت بلى ؾُاصة عوح الٗمل الجماةي وطل٪ بخٗاون إلاصاعة جىمُت وجضٍع

٣ت ٖلمُت ؾلُمت وهظا الخٗاون ًخم ملبضؤ املىٟٗت املخباصلت ؛ ما٫ بٍُغ  م٘ الٗما٫ لًمان بهجاػ لٖا

  والٗما٫ بك٩ل ٖاص٫ ، بدُض ً ًخدمل املضًغون مؿاولُت الخهمُم ، ج٣ُُم املؿاولُاث بحن املضًٍغ

ُٟت ، حؿدىض بلى الٗامل الظي ٣ًخهغ صوعه ٖلى الخىُٟظ ؤي ؤن  لخىُٓم الٗمل والخسُُِ املٟهل ل٩ل ْو

 جاًلىع َالب بالٟهل بحن الخسُُِ واملٗلىماث ؛ 

 أظغ إلاداسة العلمُت : -3

٘ ؤظىعهم ؤو ال وفي ا - مل٣ابل ًُالب الٗما٫ بخسٌُٟ ًُالب الٗما٫ ٢بل ٧ل ش يء ؤعباب الٗمل بٞغ

 الخ٩ال٠ُ؛

 ًجب ؤن ٌُٗى للٗامل ؤٖلى مؿخىي مً الٗمل ًىاؾب ٢ضعجه وخالخه الجؿمُت ؛ -

 ٧ل ٖما٫ مُالب بخ٣ضًم ؤ٦بر ٦مُت مً الجؿمُت ؛ -

 ًمُل الٗما٫ بُبُٗ هم بلى ؤزظ لامىع بالدؿاهل والخ٩امل ؛ -

                                                           
 ، ٠ . 37، م  2000، الضاع الجامُٗت  ال٣اهغة، ،، ص ٍ عاصشةإلاداسة املٖلي قٍغ 1  
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٣ت ًم٨ً بىاؾُت صعاؾت الى٢ذ ، الخهى٫ ٖلى ؤظىع م - غجٟٗت وج٩ال٠ُ ٖمل مىسًٟت ، وؤن ؤؾٕغ ٍَغ

٤ الى٢ذ الىمُ، ؛  لخىُٟظ ؤي ٖمل جخم ًٖ ٍَغ

ؤن ما ًجب ٧لما ؤم٨ً بٖٟاء عئؾاء الٗما٫ مً الٗملُاث طاث الُبُٗت ال٨خابُت ، ألن واظبهم هى الخإ٦ض مً  -

 .جم هى مُاب٤ ملا هى مُلىب 

ت جاًلىس: -4  الاهخلاداث املىحه لىظٍش

م     مً ؤن ؤعاء جاًلىع ؤخضزذ زىعة ٖلمُت ٦بحرة في قاون إلاصاعة مً م٣ىماث إلاصاعة الغقُضة ، مً  بالٚغ

 ٞلؿٟت واضخت وؤ٩ٞاع ٖلمُت بال ؤهه لها ّٖضة اهخ٣اصاث :

٣ت حٗخبر ؤخؿً الُغ١ ألصاء هٟـ الٗمل ، ٚحر ؤن هظه ال٨ٟغة جخجاهل ؤهمُت  - ٌٗخ٣ض جاًلىع ؤن هىا٥ ٍَغ

٣ت جىُٟظ الٗمل املدضصة في الازخالٞاث الٟغصًت  ت لخ٠ُُ٨ ٍَغ للٗما٫ ولهظا ًجب ؤن ًتر٥ ل٩ل ش يء مً الخٍغ

بُٗخه ؛  خضوص جخ٤ٟ م٘ بم٩اهِخه َو

ُٟ، واٖخبرث ؤن  - ٘ ٦ٟاًت الٗاملحن وجد٤ُ٣ عزائهم الْى ت في ٞع ت جماما ؤزغ الخىاٞؼ املٗىٍى ججاهلذ الىٍٓغ

لى بقبإ خاظاث ؤزغي مسخلٟت ًٖ الخاظاث اليي لاظغ هى الخاٞؼ الىخُض للٗمل وؤن الٗامل ٌؿعى ب

 حؿ هضٝ لاظغ ؛

٣ت مشلى ألصاء الٗمل  - ٣ت ؤصاء الٗمل بِىما ٌكحر الىا٢٘ بلى ؤهه لِـ ٍَغ  جغ٦حز جاًلىع ٖلى ؤهه هىا٥ ؤًٞل ٍَغ

 ملاسبت إلاداسة العملُت )الخىظُمُت ( :  -5

ل الىعقاث واه هذ صعاؾخه بةعؾاء ؤؾـ ٖملُت في عؤًىا ُٞما ؾب٤ ؤن" جاًلىع" اهخم بٗىهغ الٗمل صاز     

جدضًض مسخل٠ لاوكُت ووي٘ هٓام لاظىع في الى٢ذ طاجه ٧ان "ٞاًى٫" الظي ٌٗض مً ؤواثل الباخشحن في 

ت إلاصاعة ومً عواص إلاصاعة املكهىعًٍ والظي صاثما ٣ًترن اؾمه باؾم جاًلىع في مجا٫ إلاصاعة  ؤؾـ هٍٓغ

بمىهج مسخل٠ ًٖ الظي ؾل٨ه جاًلىع، واملؿخ٣ى مً ج٣لضه لٗضة مىانب في  الٗملُت بيكغ ججاعبه ل٨ً

ُُٟت للماؾؿاث ، ولم ج٨ً املباصت اليي اٖخ٣لها ٞاًى٫  إلاصاعاث الٗلُا ٞاهخم بالجىاهب الخىُٓمُت والْى

ًلىع ، لتزاخم مباصت مباصت جاًلىع بل بال٨ٗـ خُض ٧اهذ مالٟاث ٞاًى٫ ، ظهىصه وؤبدازه مدؿمت ملا ؤحى به جا

ماله ومؿاولُاجه  ٦مضًغ مؿاو٫ في امليكأث الهىاُٖت ، جيبه بلى ؤن ٧ل  ٨ٞالهما جىاو٫ الىاخُت الخدلُلُت أٖل

بُٗت ؤٖماله ،  ٣ت الٗملُت ، ٚحر ؤن ؤوظه الازخالٝ ج٨مً بالضعظت لاولى بلى ازخالٝ زبرجه َو منهما َب٤ الٍُغ

اث الغثِؿُت والؿلُت في املهى٘ صٞٗذ جاًلىع بلى البدض في مؿخىي إلاصاعة املباقغ  ة خُض بضا مً ؤ٢ل املؿخٍى

 بلى ؤٖمالها ، ؤما ٞاًى٫ ٞتر٦ؼث ؤبدازه خى٫ إلاصاعة الٗلُا ووُْٟت املضًغ إلاصاعي زم جضعط مً ؤٖلى بلى ؤؾٟل
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 1مبادئ إلاداسة العملُت : -6

  : ع ؤ٦بر مً الٗمل ولهضٝ ٞاًى٫ بهظا املبضؤ الخهى٫ مً الٟغص ٖلى ٢ضالخخصص وجلعُم العمل

 . هٟـ الجهض الظي ًبظله

 : ًغي ٞاًى٫ ؤن الؿلُت واملؿاولُت مغجبُخان ، خُض جىظض ٖال٢ت وز٣ُت بُنهما  العلؼت واملعإولُت

جخمشل في ؤن املؿاولُت جدب٘ الؿلُت وجخض٤ٞ مً مغ٦ؼ املضًغ والؿلُت ٦ما ًغاها ٞاًى٫  ي مؼط بحن الؿلُت 

 ًغ والؿلُت الص هُت الىاججت مً نٟاث ٖضًضة ٧الظ٧اء وال٣ضعة ٖلى ال٣ُاصة.الغؾمُت املىبش٣ت مً مغ٦ؼ املض

 ٗني هظا ؤن الٗامل ًجب ؤن ًخل٣ى الخٗلُماث ولاوامغ مً عثِـ  وخذة لامش أو العلؼت آلامشة : َو

واخض ٞاإلزال٫ بظل٪ ٌٗغى املاؾؿت لٗضم الاؾخ٣غاع ، ٦ما ؤن الاػصواط بؿبب ال غاب والًُإ ٦ما ٌؿاٖض 

 لى ٚغؽ بظوع الخ٣ض بحن الٗاملحن .ٖ

  ًغي ٞاًى٫ في هظا املبضؤ ؤن الىٓام هى اخترام الىٓم ، واللىاثذ ولاوامغ بكٍغ ؤن ج٩ىن الىظام :

ً ٖلى  خُلب طل٪ صاثما وظىص عئؾاء نالخحن و٢اصٍع ٖاصلت ، ٞبضون الىٓام ال ًم٨ً للماؾؿت ؤن جؼصهغ ٍو

اث .  مسخل٠ املؿخٍى

 ٖلى املهلخت جُغى ؤن املهلخت الٗامت بمٗنى للمصلحت العامت : ئخظاع املصلحت الخاصت 

خُلب طل٪ الٗؼم وال٣ضوة الُُبت مً  ٤ بُنهما ٍو الص هُت وفي خالت الخًاعب ًجب ٖلى إلاصاعة ؤن جٞى

 الغئؾاء .

  : ع املعخخذمين م٩اٞإة لاٞغاص زمىا ملا ًبظلىهه مً زضمت ،لظل٪ وظب جىاٞغ  حٗخبرامليافأة أو حعٍى

ًاث وامل٩اٞأث بك٩ل ًد٤٣ ؤ٢ص ى عيا مم٨ً امل ٩اٞأث الٗاصلت ٖلى ٢ضع إلام٩ان ، بدُض جخم الخٍٗى

غجبِ طل٪ بخ٩ال٠ُ املِٗكت وجىاٞغ ؤو ُٚاب ال٣ىة الٗاملت  للٗاملحن وؤصخاب الٗمل ٖلى خض ؾىاء ٍو

ًاث وامل٩اٞأث .  والٓغوٝ الٗامت لؤلٖما٫ وؤن ًغاةى في طل٪ الخٍٗى

  : باعة ًٖ الؿلُت اليي جىضح زِ الؿلُت ، ابخضاءا مً ؤٖلى الغجب بلى نهاًت و ي ٖجذسج العلؼت

 الؿلُت . 

 : ى٣ؿم هظاالترجِب  املبضؤ بلى ٢ؿمحن : ٍو

 جغجِب ماصي لؤلقُاء ، جغجِب بظخماةي . -            

 جغجِب وهٓام ماصي لؤلقُاء ،جغجِب اظخماةي . -           

 ؤظل ججىب يُإ املىاص وحؿهُل الخهى٫ ٖليها. جغجِب وهٓام ماصي لؤلقُاء مً -   

 : ُٟت جالثم ٦ٟاءاجه و٢ضعاجه . جشجِب وهظام احخماعي لألفشاد  بمٗنى ؤن ٩ًىن ل٩ل ش و ْو

 : اثٟها  املعاواة ٤ املؿاواة ، الٗض٫ والٗاَٟت ٌصج٘ املضًغون ال٣ىة الٗاملت في ؤصاء ْو ًٞٗ ٍَغ

 . بإ٢ص ى َا٢اتها و٢ضعاتها مً الىالء وإلازالم
                                                           

، مظ٦غة جسغط م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة املاؾتر ؤ٧ا صم، ، جسهو حؿُحر  ، فعالُت الدعُير في املإظعت الاكخصادًتزحرة خاط ٖشمان  -  1

  . 06ـــ  05،م  ، م ،م 2013/  2012،، ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم اؾتراجُجي صولي ،
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 : في هظا املبضؤ الغئؾاء ٖلى الخطخُت بٛغوعهم الص ص ي ، لٛغى جىمُت وحصجُ٘ عوح  سوح الابخياس

 الابخ٩اع في املاؾؿت بما ٌٗىص ٖليها بال حر بلى الٛحر .

 : هظا املبضؤ الخاظت بلى الٗمل الجماةي ، ؾُاصة عوح الجماٖت والاجداص طل٪ ؤن جىاٞغ عوح  الخعاون

حن لاٞغاص في املاؾؿت حٗخبر ٢ىة ٦بحرة لها لظل٪ ًخُلب لامغ ؤن ًخم الٗمل ٖلى هُئت الاجداص والاوسجام ب

. ٤  ٍٞغ

 وظائف إلاداسة :  -7

دخاط بلى م٣ضعة ٞىُت (؛أوشؼت فىُت :  -  و ي ٖملُاث إلاهخاط )وكاٍ ٞني مخٗل٤ باإلهخاط ٍو

ت :  - ت .و ي ٖملُاث الكغاء ، البُ٘ والخباص٫ وجدخاط بلى مأوشؼت ججاٍس  ٣ضعة ججاٍع

ما جهل بلُه باملداٞٓت ٖلى املمخل٩اث ولاٞغاص ، ٧ل ماؾؿت  ي ٖغيت  و ي أوشؼت الظمان والىكاًت : -

 للمساَغ ٞالبض جامً الخُاة للٗما٫ واملمخل٩اث .

 واملخمشلت في حسجُل الخ٩ال٠ُ ، لاعباح ، ال هىم املسخلٟت .أوشؼت املداظبت :  -

ت :  -  في الخسُُِ ، الخىُٓم ، بنضاع لاوامغ ، الخيؿ٤ُ ، الغ٢ابت .  مخمشلتأوشؼت ئداٍس

iالفشع لاٌو : مذسظت العالكاث إلاوعاهُت 

ت بسهىم بصاعة املاؾؿاث وعٚم طل٪ ٞلم      مؤلث خغ٦ت الٗال٢اث إلاوؿاهُت ال٨شحر مً الٟجىاث في املٗٞغ

ت ظضًضة لئلصاعة ، ول٣ض ٢ا٫ ؤصخاب هظه املاؾؿت هض ٝ إلاصاعة الٗلمُت لاؾاس ي هى حؿخُ٘ زل٤ هٍٓغ

جد٤ُ٣ ال٨ٟاًت . جغ٦ؼ هظه املضعؾت ٖلى لاٞغاص باٖخباعهم ٣ًىمىن بمسخل٠ لاوكُت ٞهي جغي ؤهه مً 

الًغوعي صعاؾت ؤهماٍ ؾلى٦هم والٗال٢اث الص هُت املخضازلت ، و٦ظا صعاؾت الىىاحي الٟهمُت والاظخماُٖت 

 ازغة بالضعظت لاولى ٖلى بهخاظُ هم .لؤلٞغاص ألنهم مً املخٛحراث لاؾاؾُت وامل

 دساظاث وججاسب هاوزىسن : -1

٨ُت      ؤما ًٖ هظه الخجاعب والضعاؾاث اليي ؤظغاها الغاثض "ماًى" في بلضة"هاوزىعن" بالىالًاث املخدضة لامٍغ

اٖاث ، اؾ هضٞذ هظه الخجاعب صعاؾت ازغ مخٛحراث مُٗىت مشل ؾ 1932بلى  1927وطل٪ مً زال٫ الٟترة مً 

 الٗمل ، ٞتراث الغاخت ، مؿخىي إلاياءة ، مؿخىي لاظىع ٖلى إلاهخاظُت . 

 و٢ض جمذ هظه الخجاعب ٖلى ؤعبٗت مغاخل :    

 صعاؾت جإزحر الًىء ٖلى إلاهخاظُت .املشخلت لاولى :  -

غوٞه ٖلى إلاهخاظُت .املشخلت الثاهُت :  -  صعاؾت ؤزاع ؾاٖاث الٗمل ْو

 عاؾت قاملت الججاهاث الٗما٫ ومكاٖغهم .صاملشخلت الثالثت :  -



تسييــــز المؤسسة                                                                           األول الفصل  
 

13 
 

 مداولت لخدضًض وجدلُل الخىُٓم الاظخماةي .املشخلت الشابعت :  -

 هخائج الذساظاث : -2

ت للٗامل ، وبهما الىيُٗت الىٟؿُت والاظخماُٖت . ال      بن بم٩اهُت الٗمل ال جدضص َب٣ا للُا٢ت الًٍٗى

ؿاهضه  ا ٦إٞغاص مىٗؼلىن وبهما باٖخباعهم ؤًٖاء في ظماٖاث .ًخهٝغ الٗما٫ وال ًىاظهىن إلاصاعة َو

ُما     جلٗب الخىُٓماث ٚحر الغؾمُت صوعا هاما في جدضًض ؾلى٥ لاٞغاص ومىا٢ٟهم باليؿبت للخىُٓم الغؾمي ٞو

ًلي ؤهم الا٢تراخاث اليي ويٗها ؤههاع خغ٦ت الٗال٢اث إلاوؿاهُت والؿلى٦ُت لٗلماء الىٟـ والاظخمإ وصٖىا 

وعة جٟهم صوع الٟغص مً َٝغ املاؾؿت بالخدٟحز املخٗضص الجىاهب وحصجُ٘ ٖمل الٟغص واملكاع٦ت في بلى يغ 

ب املؿئىلحن في خ٣ل الٗال٢اث إلاوؿاهُت .  اجساط ال٣غاعاث ، بياٞت بلى جٟهم ؾلى٥ الجماٖاث الهٛحر وجضٍع

 الاهخلاداث املىحهت لحشهت العالكاث إلاوعاهُت : -3

ث إلاوؿاهُت ٖلى ؤهمُت الضواٞ٘ الاظخماُٖت باٖخباعها الضاٞ٘ الغنُض الظي ًٟؿغ ع٦ؼث خغ٦ت الٗال٢ا  -

ؾلى٥ لاٞغاص ومخجاهلت باقي الضواٞ٘ لازغي واليي ج٣ل ؤهمُت ، ٞالضواٞ٘ لازغي واليي ج٣ل ؤهمُت ، 

اصة إلاهخاظُت وال ًم٨ً بظمالها ٧لُا ٣ٞض ٌؿخمخ٘ لاٞغاص بجماٖت  "ٞالضواٞ٘ الا٢خهاصًت ًلٗب صوعا هاما في ٍػ

 1الٗمل ول٨ً بطا ٧ان مؿخىي لاظغ مىسًٟا ٞةن مٗض٫ صوعان الٗمل وجغ٥ الٗمل ؾُٓل مغجٟٗا .

اهخمام خغ٦ت الٗال٢اث إلاوؿاهُت بالخىُٓماث ٚحر الغؾمُت ، واٖخباعها ؤؾاؾُت في البىاء الخىُٓمي م٘  -

 وظىص الخىُٓماث ٚحر الغؾمُت . الخجاهل الخام للخىُٓماث الغؾمُت اليي، حٗخبر مهمت ؤؾاؾُت في

الاهخمام بالٗال٢اث إلاوؿاهُت صون الاهخمام باإلوؿان هٟؿه خُض ؤزبدذ الخجاعب ؤن ٢ىة ٞاٖلُت الجماٖت  -

ب الٟغص هٟؿه بلى الاهخماء بليها ؤوال .  في بخضار الخإزحر ٖلى ؾلى٥ الٟغص الًخد٤٣ بال بطا ًٚغ

 الفشع الثالث : املذسظت العلىهُت

خبر الاهخ٣اصاث املىظهت بلى مضعؾت الٗال٢اث إلاوؿاهُت ال٣اٖضة الغثِؿُت اليي ًبحن منها صعاؾاث املضعؾت حٗ    

الؿلى٦ُت واليي حٗض بضوعها امخضاص ملضعؾت الٗال٢اث إلاوؿاهُت ، ل٨ً جهي٠ُ هظه املضعؾت الؿاب٣ت ًجُض 

هظه املضعؾت في صعاؾت ؾلى٥ الٟغص ٖلى ٞهم خ٣ُ٣ت ما مً ؤظل الخإزحر ٖليها إلعياء الٗامل . خُض اٖخمضث 

 2زالزت مضازل :

 ًضعؽ ؾلى٥ الٟغص ، بك٩ل ، ومً ؤهم ٞغوٖها ما ًلي :مذخل علم الىفغ :  -1

ًضعؽ ؾلى٥ الٟغص صازل املاؾؿت اليي ٌٗمل ٞيها وما هى جإزحر الٟغص في املاؾؿت علم الىفغ الخىظُمي :  -

 وجإزحر هظه لازحر ٖلُه .

                                                           
.57،م1989الضاع الجامُٗت ،ال٣اهغة،  ،ص ٍ،،ئداسة لاعماٌٖبض الٟٛاع خىٟ،  - 1  

ض الصخً - .80،م1999/2000الضاع الجامُٗت ،ال٣اهغة،  ،ص ٍ،،مبادئ إلاداسةمدمض ٍٞغ 2  
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ت و٠ُ٦ جخم ٖملُت الخإزحر املباقغ حخماعي : علم الىفغ الا  - ت البكٍغ ٌٗالج ؾلى٥  الٟغص واعجباَه باملجمٖى

 لؤلٞغاص والجماٖاث ٖلى الؿلى٥ .

نها  ٌٗالج ؾلى٥ مذخل علم الاحخماع : -2 اث وج٩ٍى اث بياٞت بلى َبُٗت هظه املجمٖى الٟغص في بَاع املجمٖى

 ؿت وؤزغها في لاٞغاص والخىُٓماث .وؤزغها في إلاوؿان والخىُٓم الغؾمي في املاؾ

في ؾلى٥ الٟغص البُئي وامل٨دؿب ؾىاء ٧ان ؾلى٥ ٞني ؤو ؾلى٥ اظخماةي له  ًبدض مذخل علم لاحىاط : -3

 ٖال٢ت بالخًاعة والبِئت .

م٨ً ج٣ؿُم ؤ٩ٞاعها مً زال٫      اث املٟؿغة للضاٞ٘ ٍو وؾٝى هدىاو٫ ؤ٩ٞاع هظه املضعؾت مً زال٫ الىٍٓغ

 ملازغة في الضواٞ٘ : ٖىامل صازلُت وزاعظُت الٗىامل ا

ت العىامل الذاخلُت :  -1  هظٍش

ؤصخاب هظا الاججاه ًغون ؤن الضواٞ٘ جخإزغ بٗىامل صازلُت هابٗت مً الٟغص طاجه وال ٖال٢ت ألي ٞغص آزغ     

ت :  بالؿلى٥ الظي ٌؿل٨ه هظا الٟغص وؾيكحر في هظا بلى هٍٓغ

ت جذسج الحاحاث  - بن إلاوؿان له خاظاث وعٚباث ًبدض ًٖ بقباٖها وؤن الخاظاث اليي لم :  Maslowهظٍش

 ٌؿخُ٘ بقباٖها جازغ ٖلى ؾلى٦ه .

جُا وؤن الٟغص ٌؿعى صوما بلى بقبإ خاظاث جٓهغ بٗض بقبإ خاظت ٢بلُت      بن الخاظاث مغجبت جغجِبا جضٍع

اث مخضعظت ٦ما ًلي :   و٢ض ٢ؿم ماؾلى الخاظاث بلى زمـ مؿخٍى

  ىلىحُت :الحاحاث و ي الخاظت الىاظب بقباٖها للمداٞٓت ٖلى خُاة الٟغص واؾخمغاعه ٧األ٧ل ،  الفيًز

 الىىم ، الهىاء ، املاء ...

  : والاؾخ٣غاع والخماًت مً املساَغ الصخُت واملاصًت والخضهىع  الخاظت بلى لامًالحاحاث لامىُت

 الا٢خهاصي خيى ٌؿخ٣غ الٟغص وؿبُا واظخماُٖا .

 إلاوؿان ٧اثً اظخماةي ال ٚنى له ًٖ الجماٖت اليي ٌِٗل مٗها وبالخالي  اعُت )الاهخماء ( :خاحاث احخم

ً وهظا إلقبإ خاظخه لالهخماء  ً نضا٢اث وبوكاء ٖال٢اث م٘ لاٞغاص و٦ؿب عيا لازٍغ  جٓهغ خاظخه بلى ج٩ٍى

 . : خدهل ٖليها الٟغص خاظت الٟغص بلى الاخترام  ي خاظت باَىُت ٍوالحاحت ئلى الخلذًش والاخترام

ً ُٞيخابه قٗىع بالش٣ت وامل٩اهت الاظخماُٖت و٦ؿب  مله ٖلى ؤن ٩ًىن ؤهمُت باليؿبت لآلزٍغ باخترامه لىٟؿه ٖو

. ً  اخترم آلازٍغ

  : جمشل الخاظت الٗلُا ولازحرة اليي ٌٗمل الٟغص ٖلى جد٣ُ٣ها ، ٞش٣خه الحاحت ئلى جدلُم الزاث

س حر ٢ضعاجه بك٩ل بًجاب، ًجٗله ٌؿعى بلى جدؿحن ؤصاءه ومً زمت بىٟؿه وبمغ٦ؼه واؾخٛالله لص هِخه وح

اصة إلاهخاط .  ٍػ

 



تسييــــز المؤسسة                                                                           األول الفصل  
 

15 
 

 الاهخلاداث املىحهت لهشم ماظلى :

٤ هظا الترجِب الظي ويٗه ماؾلى ، ٦ظل٪ ًخٗل٤ بقبإ الخاظاث     ًم٨ً ؤن ال ٩ًىن بقبإ الخاظاث ٞو

 بةصعا٥ الٟغص وجهىعه لها .

٣ت مسخلٟت .٧ىن لاٞغاص ًسخلٟىن ُٞما بُن -  هم ؤي ؤنهم ٌكبٗىن خاظاتهم بٍُغ

 ازخالٝ ٞغم بقبإ الخاظاث اليي جهاصٝ الٟغص . -

بت في بقبإ الخاظت . -  ٦ظل٪ ٖامل الؼمً الظي ٌٛحر الٚغ

٢ىة هظه الخاظاث وقضتها ج٩ىن بدؿب لاخىا٫ والٓغوٝ املدُُت بالٟغص وم٩اهخه صازل املىٓمت وفي خحن  -

حن في ؤوط خاظاتهم بلى الؿلُت وه٨ظا .٩ًىن الٗما٫ في ؤؾـ ا  لخاظت لئلهخماء ٩ًىن بٌٗ املكٞغ

ت العىامل الخاسحُت :  -3-2  هظٍش

ت       اث بلى هٍٓغ ت ؤن ؾلى٥ الٟغص ًخإزغ بضواٞ٘ زاعجي وهىا ًم٨ً ج٣ؿُم الىٍٓغ ت  xجغي هظه الىٍٓغ  yوهٍٓغ

ت الىطج / ٖضم الىطج .،   هٍٓغ

ت أوال :  ت :ًىظض زالزت ٞغي  xهٍٓغ ض هظه الىٍٓغ  ُاث جٍا

داو٫ جٟاصًه وججىبه ٢ضع إلام٩ان . -  قٗىع الٟغص بال٨غاهُت املخإنلت اججاه ٖمله ٍو

البض مً بظباعه ٖلى ؤصاء ٖمله والبض مً جىظيهه ومغا٢بخه باؾخٗما٫ ٧اٞت الُغ١ ولاؾالُب مً ؤؾالُب  -

ُض ، ال هضًض وال٣ٗاب ٧لما صٖذ الًغوعة بلى طل٪ لً ض والٖى  مان الىنى٫ بلى ؤهضاٝ املاؾؿت .الٖى

ًًٟل مٗٓم لاٞغاص جل٣، الخٗلُماث والخىظيهاث بالخٟهُل مً عئؾائهم لخجىب بل٣اء املؿاولُت ٖلى  -

 ٖاج٣هم بٛغى يمان ب٣ائهم واؾخ٣غاع هم في الٗمل خيى وبن ٧ان ٖلى خؿاب َمىخاتهم الٟغصًت .

ت  ت ٖلى لاؾـ الخا yزاهُا : هظٍش  لُت :جغج٨ؼ هظه الىٍٓغ

إلاوؿان الٗاصي الٌكٗغ بال٨غاهُت اججاه ٖمله وبهما ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ ٞهى بداظت بلى الٗمل ٦ما هى  -

ايت   بداظت بلى الغاخت والٍغ

ض لً ٩ًىها الؿبُل املغظ٘ واملىاؾب لضٞ٘ الٗامل هدى  - ٣حن بإؾلىب، الٖى الغ٢ابت والخىظُه ال اعظُحن املٞغ

 جد٤ُ٣ ؤهضاٝ املاؾؿت .

م الٟغص بخد٤ُ٣ ؤهضاٝ املاؾؿت جهُدبه م٩اٞأث بإمل الٟغص في الخهى٫ ٖليها ومً ؤهمها بقباٖه بلؼا -

مىخاجه الٟغصًت وجد٣ُ٣ه لظلخه .  لخاظاجه َو
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لى الخهىع والابخ٩اع مً ؤظل بًجاص  - مٗٓم لاٞغاص في املاؾؿاث ًمخل٩ىن ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام ال٨ٟغ ٖو

 الخلى٫ ملكا٧ل هظه املاؾؿاث .

ت الىضج / عذم الىضج :زالث  ا : هظٍش

ىطج     ت َبُُٗت هدى الىمى والىطج مشله مشل الُٟل الهٛحر الظي ٨ًبر ٍو َغـ ؤن إلاوؿان لضًه هٖؼ ًغي ؤٚع

َغـ بحن ؾبٗت مغاخل في اهخ٣ا٫ الٟغص مً خالت ٖضم الىطج بلى خالت الىطج . محز ؤٚع  ، ٍو

 جابُت مً اليكاٍ ٦ةوؿان عاقض .اهخ٣ا٫ الٟغص مً الخالت الؿلبُت بلى الخالت الاً -

خماص ٖلى الٛحر بلى خالت الاؾخ٣ال٫ اليي جمحز إلاوؿان البالٜ؛ -  ًيخ٣ل الٟغص مً خالت إلٖا

 ًيخ٣ل الٟغص مً ٖالم نٛحر مدضوص بلى ٖالم واؾ٘؛ -

 ًخٛحر املىٓىع الؼمني للٟغص مً مجغص بصعا٥ الخايغ بلى بصعا٥ املاي ي والخايغ واملؿخ٣بل؛ -

 ل الٟغص مً خالت الخبُٗت بلى وي٘ الخٟى١ والخ٩اٞا؛ًيخ٣ -

 ًيخ٣ل الٟغص مً مغخلت ٖضم ال٣ضعة والؿُُغة ٖلى طاجه بلى مغخلت الؿُُغة ٖلى الظاث وبصعا٦ها؛ -

 الفشع الشابع : املذاسط الحذًثت

ت ٢اثمت بظاتها ول٨ً ال٨ٟغ إلاصاعي الخضًض لم ًخى٢     ٠ ٖىض هظا بن املضاعؽ الؿاب٣ت جمشل مضاعؽ ٨ٍٞغ

ت إلاصاعة و٢ض جمدٌ ًٖ  ت ؤ٦ثر قمى٫ لىٍٓغ الخض بل صوام البدض ًٖ عئي ظضًضة جدب٘ ٞهمها ؤوضح ومٗٞغ

ت املى٢ُٟت وه٨خٟ، بضعاؾت لاولى ٣ِٞ . ت لاهٓمت والىٍٓغ  هظا الاججاه مىٓىعًٍ خضًشحن هما هٍٓغ

ت لاهظمت :  - ت مً هظٍش لاظؼاء املخضازلت اليي جيخمي بلى  بن املىٓمت خؿب هظه لاهٓمت ٖباعة ًٖ مجمٖى

ُٟخه و٧ل لاظؼاء جخإزغ وجإزغ وجخٟاٖل م٘ بًٗها البٌٗ .   1الىٓام خُض ٧ل ظؼء ًاصي ْو

 ًخ٩ىن الىٓام مً الٗىانغ الخالُت :عىاصش الىظام :  -

ت ، خُض ًدهل الىٓام ٖلى املىاعص اليي ًدخاظها مً البِئت ال اعظُت ، مشل املىاعص البكٍغاملذخالث : .1

 املالُت ، املاصًت ، املٗلىماجُت .

ل : .2 ل عملُاث الخدٍى خُض ٣ًىم الىٓام باؾخسضام الىىاحي الٟىُت والخ٨ىىلىظُت اليي ًمل٨ها لخدٍى

 املىاص املخدهل ٖليها بلى ؾل٘ وزضماث .

ُت جخًمً الؿل٘ وال ضماث اليي ٣ًضمها الىٓام بلى البِئت ، ٦ما جخًمً الىماطط الؿلى٦املخشحاث :  - 3

 للىٓام ولاعباح اليي ًد٣٣ها ؤو ال ؿاثغ اليي ًخدملها .

                                                           
  .12. م 2012/2013 مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،  ، ، فعالُت الدعُير في املإظعت الاكخصادًتخاط ٖشمان زحرة  - 1
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 ي املٗلىماث اليي جغجض مً البِئت بلى الىٓام اليي جىضح عص ٞٗل البِئت ال اعظُت ُٞما املعلىماث املشجذة : -

اث الىٓام واليي ًم٨ً ؤن جازغ ؾلبُا ؤو بًجابُا ٖلى ٢ضعة  ًخٗل٤ بالؿل٘ امل٣ضمت وال ضماث ووؾاثل جهٞغ

 الىٓام ٖلى الخهى٫ ٖلى مىاعص ؤو مضزالث ظضًضة ًبضؤ بها صوع ؤزغ وه٨ظا ،  

ت لاهٓمت ال اعظُت مشل الىٓام الؿُاس ي والخًاعة وال٣اهىن والٟىُت والا٢خهاصًت البِئت : -  ي مجمٖى

بُٗت املضزالث والٗملُاث واملسغظاث .  وجازغ ٖلى ق٩ل َو

 ــــــٌى املإظعــــــــــتاملبدـــــــــــث الثاهـــي : مذخل خـــ

بن املاؾؿت الا٢خهاصًت مهما ٧ان حجمها ؤو َبُٗت وكاَها ٞةنها جيكإ لٛغى جد٤ُ٣ ٚاًت مُٗىت ؤو     

ُت اليي جهب في مؿاع الهضاٝ الغثِس ي .  هضٝ عثِس ي ، ًخم جد٣ُ٣ه ٖبر ظملت مً لاهضاٝ الٟٖغ

اثٟها وؤهضاٞها .ومً زال٫ هظا املبدض ؾىدىاو٫ حٍٗغ٠ املاؾؿت وزهاثه     ها ، جهيُٟاتها ، ْو

ف املإظعت وخصائصها  املؼلـــــــــــــــــــــب لاٌو : حعٍش

ــــــــــــــــــــــــف املإظعــــــــــــــــــــت الاكخصــــــــــــــادًت  الفـــــــــــــــــــشع لاٌو : حعٍش

 ل٣ض حٗضصث حٗاٝع للماؾؿت هظ٦غ منها :       

ت واملاصًت الالػمت إلهخاط ( :" 01ٍشف )حع املاؾؿت  ي الىخضة الا٢خهاصًت اليي جخجم٘ ٞيها املىاعص البكٍغ

  1الا٢خهاصي ."

ف ) بهخاجي مٗحن ، الهضٝ مىه هى بًجاص ٢ُمت ؾى٢ُت مُٗىت ....، مً زال٫  جىُٓم املاؾؿت  ي( :"02حعٍش

الؿى١ لخد٤ُ٣ الغبذ املخدهل مً الٟغ١ بحن إلاًغاص الجم٘ بحن ٖىامل بهخاظُت مُٗىت ، زم جخىلى بُٗها في 

 ال٨لي ، الىاجج مً يغب ؾٗغ الؿلٗت في ال٨مُت املباٖت منها وج٩ال٠ُ إلاهخاط .

ف ) ها م٨خب الٗمل الضولي : " ي ٧ل م٩ان ملؼاولت وكاٍ ا٢خهاصي ولهظا امل٩ان ( :03حعٍش املاؾؿت ٦ما ٖٞغ

 سجالث مؿخ٣لت ."

ا ما ، جازظ ٞيها  حٗٝغ ٦ما( : "04حعٍشف ) ؤًًا ٖلى ؤنها :"مىٓمت ا٢خهاصًت واظخماُٖت مؿخ٣لت هٖى

المُت بُٛت زا١ ٢ُمت مًاٞت خؿب لاهضاٝ  ت ، املالُت ، املاصًت ،وإلٖا ال٣غاعاث خى٫ جغ٦ُب الىؾاثل البكٍغ

  2.في هُا١ ػماو، وم٩او،

ت واملاصًت لليكاٍ وحٗٝغ  ؤًًا :"الىخضة اليي ججم٘ ٞيها وجيؿ٤ الٗىانغ ا(:  05حعٍشف ) لبكٍغ

 3الا٢خهاصي."

                                                           
اث الجامُٗت  الجؼاثغ،  ، 05ٖمغ ص غي ،ا٢خهاص املاؾؿت ، ٍ - 24،م  2000، صًىان املُبٖى 1  

اث الجامُٗت ،   الجؼاثغ،ٖبض الغػا١ بً الخبِب ،ا٢خهاص وحؿُحر املاؾؿت ، - 25، م  2000صًىان املُبٖى 2  

09، م  1998،صاع املدمضًت  الجؼاثغ، ، 01هانغ صاصي ٖضون ، ا٢خهاص املاؾؿت ، ٍ - 3  
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 الفــــــــــــــــــشع الثاوي:خصائص املإظعت الاكخصادًت

ت مً ال هاثو مً بُنها :      جخمحز املاؾؿاث الا٢خهاصًت بمجمٖى

ل :  -1 ل املىاعص )املضزالث بلى مىخجاث املإظعت مشهض للخدٍى بن املاؾؿت  ي طل٪ امل٩ان الظي ًخم ُٞه جدٍى

 الهى٘ )ؾل٘ وزضماث ( وجخمشل املىاعص في املىاص لاولُت ، عئوؽ لامىا٫ ، املٗلىماث ، لاٞغاص .جامت 

حٗخبر املاؾؿت امل٩ان الظي ًخم ُٞه ج٣ؿُم وجىػَ٘ لامىا٫ املخإجُت مً بُ٘ الؿل٘ املإظعت مشهض للخىصَع :  -2

ىان الا ٢خهاصًت اليي ؾاهمذ في الٗملُت وال ضماث وطل٪ جدذ ؤق٩ا٫ مسخلٟت لِؿخُٟض منها مسخل٠ لٖا

 إلاهخاظُت مشل:

 لاظىع اليي جىػٕ ٖلى الٗما٫ لاظغاء . -

 لاعباح ومضازُل ؤزغي اليي جىػٕ ٖلى املال٥ الظًً زاَغوا بغئوؽ ؤمىالهم ؾاب٣ا . -

 مؿخد٣اث إلاًجاع ال ام بامل٣غعاث واملٗضاث ال انت باملاؾؿت  . -

ًا لؤلمىا٫ امل٣تريت .الٟىاثض اليي جضٞٗها املاؾؿت  -  للبىى٥ حٍٗى

 صٞ٘ مؿخد٣اث املىعصًً . -

 حؿضًض الًغاثب والاقترا٧اث في الًمان الاظخماةي . -

حٗخبر املاؾؿت م٩ان ًخم في الٗمل ظماُٖا مً ؤظل الىنى٫ بلى  املإظعت مشهض للحُاة الاحخماعُت : -3

 ترام ال٣ىاٖض و٢ُم املاؾؿت .جد٤ُ٣ ؤهضاٝ املاؾؿت ، وطل٪ بالخٗاون والخيؿ٤ُ في بَاع اخ

املاؾؿت صوعا مهما في الا٢خهاص باٖخباعها مغ٦ؼا لل٣غاعاث  جلٗب املإظعت مشهض اللشاساث الاكخصادًت : -4

 الا٢خهاصًت اليي جسو : هٕى املىخجاث ، ٦مُت املىخجاث ، لاؾٗاع ، الخىػَ٘ ، الخهضًغ ، الاجها٫ ....الخ .

اجساط ال٣غاعاث الغقُضة  ًخُلب مٗلىماث مً مهاصع مسخلٟت )صازلُت  بناملإظعت شبىت للمعلىماث : -5

لها بلى  وزاعظُت ًٖ املاؾؿت(،وبالخالي ًجب ٖلى املاؾؿت بٖضاص ؤهٓمت ٢اصعة ٖلى بهخاط املٗلىماث وجدٍى

ُىي امل٣غعًٍ مً ؤظل  بهجاػ املهام ٖلى ؤ٦مل وظه،وحٗخبر الكب٨ت املٗلىماجُت والاجهالُت بمشابت الٗىهغ الخ

 للماؾؿت.

بن املاؾؿت مٗغيت لل ُغ باؾخمغاع خُض ًم٨ً ؤن جىدهغ ظؼء ؤو ٧ل املإظعت مشهض للمخاػش: -6

حؿب٣ُاتها املالُت واملاصًت في خالت الٟكل،وجغجبِ هظه املساَغ بهٗىباث الدؿُحر ويِٛ املىاٞؿحن ومخُلباث 

 الؼباثً.
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 املؼلب الثاوي: جصيُفاث املإظعت الاكخصادًت:

م٨ً خهغها ُٞما ًلي:          ًم٨ً جهي٠ُ املاؾؿاث خؿب مٗاًحر مسخلٟت ٍو

I.  :م٨ًخعب املعُاس اللاهىوي  ُٞما بلى ماؾؿاث زانت وؤزغي ماؾؿاث ٖمىمُت : جهيُٟها ٍو

حن ؤؾاؾحن هما : ماؾؿاث ٞغصًت وقغ٧اث املإظعاث الخاصت:     -1  و ي بضوعها جى٣ؿم بلى هٖى

اليي ًمخل٨ها ش و واخض ولهظا الىٕى مً املاؾؿاث ٖضة مؼاًا  ؾؿاثاملا  و ياملإظعاث الفشدًت:  –أ 

ُىب املخمشلت في:  ٖو

 ناخب املاؾؿت هى املؿاو٫ لاو٫ ولازحر ًٖ هخاثج ؤٖما٫ املاؾؿت ؛ -مؼاًا :

 الؿهىلت في الخىُٓم ؤو إلاوكاء. -       

 ملاؾؿاث املالُت ؛٢لت عؤؽ املا٫ ونٗىبت الخهى٫ ٖلى ال٣غوى مً ا -ولها ُٖىب جخمشل في:

 خهغ وظهت الىٓغ وي٠ٗ ال برة لضي املال٪ الىاخض، مما ٌٗغى املاؾؿت ملكا٧ل ٞىُت  -                     

الىٕى مً املاؾؿاث اليي جخٟٕغ بلى ٖضة ؤ٢ؿام ًخىػٕ ٞيها الخىُٓم وعؤؽ  هظا في :مإظعاث الششواث  –ب 

ُاباهُحن " ٢اهىن خمى عاب، " ولضي الٗغب ؤًًا " قغ٧اث املا٫ ٖلى ؤ٦ثر مً ش و ْهغث بظوع بًٗها ٖىض ال

 لاش ام " مغوعا بالُىهاهُحن والغومان وجى٣ؿم هظه الكغ٧اث بلى :

اٖخباعها بٖاصة بهخاط لٗضص مً املاؾؿاث الٟغصًت خُض حؿمذ بخجمُ٘  ًم٨ًششواث لاشخاص :  .1

 1عئوؽ لامىا٫ ؤ٦بر  وجخ٩ىن مً :

لاش ام بط ٣ًضم ٞيها الكغ٧اء خهها ٢ض جسخل٠ ؤو جدؿاوي  ؤهم قغ٧اثمً  وحٗض: ششهت الخظامً: 1-1

٪ بلى آزغ في ال٣ُمت ؤو َبُٗت الخهت خُض هظه لازحرة ق٨ال ه٣ضًا ؤو ُٖيُا.  مً قٍغ

حن مً وجخ٩ىن : ششهت الخىصُت البعُؼت :  2 -1 مؿاولىن ًٖ صًىن الكغ٦ت  وهم مخًامىحن قغ٧اء،  َٞغ

مل٩ىن باإلياٞت بلى خهههم في عؤؽ املا٫ وقغ٧اء مىنىن جخدضص مؿاولُت ش هُت بم٣ضاع ما ً

حن مً قغ٦ت الخىنُت :  مؿاولُاتهم ب٣ضع خهههم وهىا٥ هٖى

 قغ٦ت الخىنُت البؿُُت خُض الكغ٧اء املىنحن ٞيها ًم٨نهم جضاو٫ خهههم. -

وفي هظه  قغ٦ت الخىنُت باألؾهم خُض جخسظ ٞيها خهو املىنحن َبُٗت لاؾهم و ي ٢ابلت للخضاو٫  -

٪ املىص ي ؤن ٣ًىم بةصاعة الكغ٦ت ٦ما ًٓهغ اؾمه  ٞيها.  الكغ٦ت ال ًم٨ً للكٍغ

جٓهغ ؾىي ٢2ض باليؿبت لؤلهىإ لازغي خُض  الكغ٦ت ؤ٢ل هظه حٗخبر: ششهت راث معإولُت مدذودة :   3 -1

و٢ض ازخلٟذ في  1925في ؤملاهُا الخجاعي زم ؤصزلذ في ال٣اهىن الٟغوس ي ؾىت  1892ؤي  19في نهاًت ال٣غن 

جدضًض م٩ان هظا الىٕى مً الكغ٧اث ٞمنهم مً ًًٗها يمً قغ٧اث لاش ام ومنهم مً ًًٗها يمً 

                                                           
ت، ، املإظعت اكخصادٖمغ ص غي،  - اث الجامُٗت،إلاؾ٨ىضٍع .25،الجؼاثغ،م2003صًىان املُبٖى 1  

.56" مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  املإظعت اكخصادهانغ صاصي ٖضون ،"   -  2  
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قغ٧اث لامىا٫ هٓغا للدكابه  الظي ًىظض بُنهما وخؿب ال٣اهىن الخجاعي الجؼاثغي ٞةن هظه الكغ٦ت جاؾـ 

 بحن قغ٧اء ال ًخدملىن ال ؿاثغ بال في خضوص ما ٢ضمىه مً خهو .

ت مً لاش ام الظًً ٣ًضمىن خهها في   ي: ششهت سؤوط لامىاٌ :  4 -1 قغ٦ت جخ٩ىن  مً مجمٖى

ؿحر بها املؿاهمىن ٖىض الخإمحن ؤو بىاؾُت  ت و٢ابلت للخضاو٫ َو عؤؾمالها ٖلى ق٩ل ؤؾهم وج٩ىن ٢ُمهم مدؿاٍو

مدضوصة بم٣ضاع هظه  الا٦خخاب  الٗام ، واملؿاهم ال ًخدمل ال ؿاعة بال بم٣ضاع خهخه ؤي ج٩ىن مؿاولُت

 لاؾهم ،٦ما ًخ٣اي ى ؤعباخا م٣ابلها جخٛحر خؿب حُٛحر الىخاثج املد٣٣ت .

الىٕى مً املاؾؿاث ًىدكغ في الضو٫ الغؤؾمالُت زانت ؤعوبا بٗضة ؤؾباب  هظااملإظعاث العمىمُت :  -2

٩ىن الدؿُحر ٞيها  بىاؾُت ش و ؤو و ي حٗخبر ًٖ ماؾؿاث عؤؾمالها جاب٘ لل٣ُإ الٗام ؤي الضولت ٍو

جب الخمُحز بحن همىطظحن مً هظه املاؾؿاث :  لاش ام ٍو

ىُت وجإزظ ؤحجاما مٗخبرة و ي جسً٘ للمغ٦ؼ مباقغة :مإظعاث جابعت للىصاساث: 1 -2 وجضةى باملاؾؿاث الَى

 ؤي إلخضي الىػاعاث.

ؤو ججم٘ بحن البلضًاث وجخ٩ىن هظه املاؾؿاث في البلضًت، الىالًت جابعت للجماعاث املدلُت:  مإظعاث : 2-2

 ؤو الىالًاث ؤو بُنهما مٗا، وج٩ىن ٖاصة طاث ؤحجام مخىؾُت ؤو نٛحرة.

  19ال٣غن  ْهغث هظه الكغ٧اث ؤو٫ مغة في ؤملاهُا في ل٣ض:مإظعاث هصف عمىمُت " مخخلؼت " : 3 -2

 ي مداولت  واق هغث ُٞما بٗض لخ٣ضم ؤعوبا وبٌٗ الضو٫ لازغي ومً لاؾباب لاؾاؾُت لهظه املاؾؿاث

حن  مغا٢بت بٌٗ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت والخد٨م ٞيها مً َٝغ الضولت خُض جخ٩ىن هظه املاؾؿاث مً َٞغ

 لاو٫ وهى الضولت واملخمشل في الىػاعاث ؤو ماؾؿت ٖمىمُت والشاهُت جخمشل في املاؾؿاث ال انت .

II. وجهى٠ بلى: الحجم معُاس خعب جصيُفها: 

جهي٠ُ املاؾؿاث الا٢خهاصًت بلى مخىؾُت ونٛحرة  ؤزظ ل٣ضت والىبيرة: املإظعاث الصغيرة واملخىظؼ –أ 

مً ظهت وماؾؿاث ٦بحرة مً ظهت ؤزغي، احؿاٖا  في الاؾخٗما٫ في مسخل٠ املجخمٗاث وهى جهي٠ُ م٣ُض في 

 ٖضة مجاالث:

 :ٖامال  500واليي ٩ًىن ٞيها ٖضص الٗما٫ ؤ٢ل مً  املإظعاث الصغيرة واملخىظؼت 

  1ٖامال. 500ًٟى١ ٖضص ٖمالها ؤ٦ثر مً  واليية: املإظعاث الىبير 

 

III.  :بلى وجهى٠جصيُفها خعب املعُاس الاكخصادي: 

حن وحكتر٥ ٧لها في زانُت إلاهخاط: جى٣ؿماملإظعاث الصىاعُت:  –أ   بلى هٖى

 ماؾؿاث الهىاٖاث الش٣ُلت ؛ 

 . ماؾؿاث الهىاٖاث ال ُٟٟت 

                                                           
. 62-61، مهٟـ املغظ٘ الؿاب٤  - 1  
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اصة بهخاظُت لاعى واؾخهالخها وج٣ضًم مىخجاث :  ي املاؾؿاث اليي تهخم   الفالخُت املإظعاث – ب بٍؼ

 هباجُت وخُىاهُت وؾم٨ُت .

ت:  –ج  خمشل وكاَها في ه٣ل الؿل٘ وجىػَٗها   ياملإظعاث الخجاٍس املاؾؿاث اليي تهخم باليكاٍ الخجاعي، ٍو

 مً ؤما٦ً الخهيُ٘ بلى ؤما٦ً الاؾ هال٥ .

 كاَاث املالُت ٧البىى٥، ماؾؿاث الخإمُىاث...الخ. ي املاؾؿاث اليي ج٣ىم بالياملإظعاث املالُت:  –د 

ض واملىانالث. مإظعاث الخذماث:  –ي   املاؾؿاث اليي ج٣ضم زضماث مُٗىت ٧الى٣ل والبًر

 املؼلب الثالث:وظائف وأهذاف املإظعت الاكخصادًت 

:وظائف املإظعت الاكخصادًت  الفشع لاٌو

ُٟت إلا     ُٟت املاؾؿاث الا٢خهاصًت مً ْو ت و٦ظا جخٗضص ْو ٤ ووُْٟت املىاعص البكٍغ ُٟت الدؿٍى هخاط بلى ْو

م٨ً خهغها ُٞما ًلي: ل ٍو ُٟت الخمٍى  ْو

م: -1  وظُفت الدعٍى

وحكمل ظمُ٘ لاوكُت املخٗل٣ت بًمان جض٤ٞ املسغظاث)ؾل٘،زضماث( مً ؤما٦ً إلاهخاط بلى ؤما٦ً     

 .الاؾ هال٥ مًاٞا بليها ٖملُاث صعاؾاث الؿى١،زضماث ما بٗض البُ٘

ت: -2  وظُفت املىاسد البشٍش

حر الُض الٗاملت املاهلت واملدٟؼة لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ املاؾؿت.      وحكمل ظمُ٘ لاوكُت الهاصٞت بلى جٞى

ل: -3  وظُفت الخمٍى

٣ت مىاؾبت  نها بٍُغ حر املىاص ال ام ومؿخلؼماث إلاهخاط،و٦ظا جسٍؼ ت لخٞى وحكمل ظمُ٘ لاوكُت الًغوٍع

ً املىا ُٟت باإلياٞت بلى جسٍؼ ص الخامت الهى٘ بلى خحن بُٗها وم٘ احؿإ الؿى١ واملىاٞؿت ؤنبدذ هظه الْى

ً هٓغا لخإزحرها املباقغ ٖلى الخ٩لٟت والؿٗغ وظىصة املىخج وحجم املبُٗاث  اث٠ اليي حكٛل املؿحًر مً ؤهم الْى

ً الؿهغ ٖلى ما ًلي:  مما ًجبر هاالء املؿحًر

 ُبازخُاع ؤخؿً املىاص لاول ً  ت اليي جًمً للماؾؿت جد٤ُ٣ ظىصة املىخجاث.ظىصة الخمٍى

 . ؤخؿً لاؾٗاع م٘ مغاٖاة اليؿبت لاؾاؾُت ؾٗغ/ظىصة 

 .ً ت الازخُاع ما بحن مسخل٠ املىعصًً،الاؾخٛال٫ ٞغم املاؾؿت وجٟاصي الاخخ٩اع وال٣ُإ الخمٍى  خٍغ

ش: -4 اؾاث والبدىر في وجخًمً ٧ل لاوكُت اليي حؿاٖض ٖلى الاؾخٟاصة مً الضع وظُفت البدث والخؼٍى

ُٟت بلى:  الاعج٣اء بجىصة ما ج٣ضمه املاؾؿت مً ؾل٘ وزضماث وتهضٝ هظه الْى
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 .صعاؾت اخخُاظاث الؿى١ للمىخج 

 .غ  ج٣ضًغ  ؾٗغ البُ٘ للمىخج في خالت الخٍُى

 .البدض ًٖ مسخل٠ لاصواث وآلاالث الالػمت لٗملُت إلاهخاط 

 .وي٘ املسُُاث 

  ُٟت ٣ُت مً خُض املىاٞؿت،بغاٖاث الازترإ،ال٣ىاهحن  صعاؾت الؿى١ بالخيؿ٤ُ م٘ الْى الدؿٍى

ٗاث الهاصعة مً َٝغ الضولت...الخ.  والدكَغ

 .جدضًض الخ٨ىىلىظُا املؿخٗملت مً َٝغ املاؾؿت 

 وظُفت إلاداسة: -5

ت الالػمت لخد٤ُ٣ الهضٝ امليكىص مً َٝغ املاؾؿت مً جىُٓم وجد٨م     وجًم مسخل٠ املهام إلاصاٍع

 ومغا٢بت.

 ظُفت إلاهخاج:و  -6

اث٠،وجىهب ٖلى خؿً الخضبحر في اؾخسضام إلام٩اهُاث وال٣ضعة املخاخت بما ًاصي بلى  حٗخبر ؤهم الْى

٘ إلاهخاظُت خؿب لاهضاٝ املؿُغة.   1الاؾخٟاصة منها ٢ضع إلام٩ان في ٞع

 الفشع الثاوي:أهذاف املإظعت الاكخصادًت

ؾؿاث ٖامت ؤو زانت بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ مسخلٟت ٌؿعى ؤصخاب املاؾؿاث الا٢خهاصًت ؾىاء ٧اهذ ما    

م٨ً جل ُهها  ت خؿب َبُٗت ووكاٍ املاؾؿت،وجب٣ى هظه لاهضاٝ مترابُت ومخضازلت ُٞما بُنها ٍو ومخىٖى

 ُٞما ًلي:

 لاهذاف الاكخصادًت: (1

مً لاهضاٝ الا٢خهاصًت اليي حؿعى املاؾؿاث الا٢خهاصًت بلى جد٣ُ٣ها:الغبذ،جد٤ُ٣ مخُلباث 

 ٣لىه إلاهخاط.املجخم٘،ٖ

 

 لاهذاف الاحخماعُت: (2

 .يمان مؿخىي م٣بى٫ مً لاظىع 

 .جدؿحن مؿخىي مِٗكت الٗما٫ 

 .٘الٗمل ٖلى حُٛحر همِ اؾ هال٥ املجخم 

 .الضٖىة بلى جىُٓم وجماؾ٪ الٗما٫ 

 .حر جإمُىاث للٗما٫  جٞى

                                                           
م الخذماث املصشفُتٖىى بضًغ الخضاص،-1  13،م1999خىػَ٘،،البُان لليكغ وال1،ٍحعٍى
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 جخمشل هظه لازحرة في:لاهذاف الثلافُت: (3

 .يهُت حر وؾاثل جٞغ  جٞى

 ب الٗما٫ امل  بخضثحن.جضٍع

 .ايت  جسهُو ؤو٢اث الٍغ

 لاهضاٝ الخ٨ىىلىظُت:حؿعى هظه املاؾؿاث بلى جد٤ُ٣ هظه لاهضاٝ مً زال٫ ماًلي: (4

 .البدض والخىمُت 

  الخٗاون م٘ املاؾؿاث البدض الٗلمي مشل:الجامٗاث واملاؾؿاث الا٢خهاصًت لازغي لل٣ُام بٗملُاث

غ املاؾؿاث.  البدض الٗلمي لخٍُى

جخمشل في وي٘ ؤهٓمت زانت للمداٞٓت ٖلى البِئت وطال٪ باؾخسضام آلُاث لخهُٟت لاهضاٝ البُئُت:و  (5

،خُض ؤنبدذ ملؼمت ٖلى املؿاهمت في جد٤ُ٣ 14000الٛاػاث املىبٗشت مً الى عقاث وجُب٤ُ هٓام إلاًؼو 

املُا.   1الخىمُت املؿخضامت مدلُا وب٢لُمُا ٖو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
٣ُت خغوف -1  .34-33،م.م: 2013قغ٦ت صاع لامت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،الجؼاثغ،   ،1،ٍ،اكخصاد وحعُير املإظعتٞع
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 ملإظعتاملبدث الثالث:مجاالث الدعُير في ا

ومؿاولُخه  مً زال٫ هظا املبدض ؾى٣ىم بةبغاػ مٟهىم املؿحر وؤهم الؿماث اليي ًخمحز بها وؤهمُخه وصوعه   

اث٠  ت في املاؾؿت و٦ظال٪ الٗال٢ت اليي جغبِ ْو ت ومماعؾت مهاعاجه إلاصاٍع اث٠ الدؿُحًر ٖىض ٢ُامه بالْى

اث٠ الدؿُحر.  املاؾؿت بْى

ف املعير وظما :حعٍش  جهاملؼلب لاٌو

ف املعير :حعٍش  الفشع لاٌو

ف    لبُت ول٨ً :01حعٍش ٣ًى٫ صعو٦غ بإن  املؿحر هى:" ه٩ُل املجخم٘  خُض ؤن هظا لازحر ال ًخدضص باأٚل

حر الجى  لبُت بدُض ٌؿاهمىن في جٞى ً هم ٞئت ٢لُلت حكحر لٚا بال٣ُاصاث،وخؿً هظا الخٍٗغ٠ ٞةن املؿحًر

٣ت مشلى،لامغ الظي ًاصي بلى جدؿحن وجىُٓم  املىاؾب الظي ًخم ُٞه اؾخٛال٫ إلام٩اهُاث املخاخت بٍُغ

 1إلاظغاءاث في ٖضة مجاالث.

ف  املؿحر هى الٟغص الظي ٌؿحر عؤؽ املا٫ ال٨ٟغي باٖخباعه ؤهم مىعص اؾتراجُجي،وبالخالي لهخم ب٨ُُٟت : "02حعٍش

اصة الخض٣ٞاث الى٣ضًت املؿخ٣بلُت،وجد اصة م٣ضاعه و٢ضعجه ٖلى ٍػ ؿحن الغبذ الا٢خهاصي حؿُحره بهضٝ ٍػ

 2وا٦دؿاب محزة جىاٞؿُت مؿخضامت

ً ومً زاللهم ٣ًىمىن بدص ُو املىاعص الىاصعة إلهجاػ :" 03حعٍشف املؿحرون هم اللظًً ٌٗلمىن آلازٍغ

ُاب ؤي ٖامل مً هظه الٗىامل ٌٗني ؤهه ال جىظض خاظت بلى الدؿُحر".   لاهضاٝ ٚو

خج بإن:" املؿحر هى طال٪ الص و الظي ٌؿخُُ٘ ال٣ُام ومً زال٫ هظه الخٗاٝع وؿخيالخعٍشف الشامل:

ً لبلٙى ٚغى  ً ٞهى مسُِ وميكِ ومغا٢ب وميؿ٤ لجهىص آلازٍغ ما٫ وبهجاػ املهام مً زال٫ آلازٍغ باأٖل

ما٫،والبض مً ؤن ج٩ىن للمؿحر ؾلُت  لُه ٌٗخبر مً الىاخُت لانىلُت مؿحر هى ٧ل مؿاو٫ ًٖ لٖا مكتر٥،ٖو

خدى٫ ٖملُا بلى مىٟظ ٞدؿب". مُٗىت الجساط ال٣غاعاث  وبال ٣ًٟض نٟخه ٦مؿحر ٍو

 الفشع الثاوي: ظماث املعّير

غ في الى٢ذ الخايغ ؾماث مشالُت ًم٨ً ؤن ًخدلى بها املؿّحر،٩ٞل مى٠٢ ًىاظهه ًخُلب همىطط    ال ًخٞى

م مً طال٪ هىا٥ بٌٗ الؿماث اليي ًخٗحن ٖلى املؿحر مد اولت مٗحن للص هُت وؾلى٥ ًخإزغ بها وبالٚغ

 ا٦دؿابها و ي:

  :ت بالخٗلم املعشفت ت ؤًا ٧ان مهضعها،ٞاملؿّحر الظي ٨ًدؿب املٗٞغ ًجب ؤن ًبدض املؿّحر ًٖ املٗٞغ

ت في الخ٨ٟحر الظي ٌؿاٖضه ٖلى ا٦دؿاب  ٣ِٞ ال ج٨خمل له ؤؾباب الىجاح بهما ًجب اؾخٛال٫ هظه املٗٞغ

                                                           
٤ قىقي، - .26.م1994،مهغ، ،ص ٍالعلىن اللُادي وفعالُت إلاداسةٍَغ 1  
2
ة والمتوسطة ، مذكرة مقدمة لنٌل متطلبات شهادة الماستر ، نذٌرة بوزٌد ، دور المسٌر فً تسٌٌر الكفاءات البشرٌة بالمؤسسات الصغٌر - 

تخصص تسٌٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ، ورقلة، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ، جامعة قاصدي مرباح ، 

 ،باالعتماد على : 1999/1991
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ت مً الخٗلم واملماعؾت  ت وحؿخمض املٗٞغ ً املٟاهُم واملباصت املهاعاث الدؿُحًر ومً زم حؿاٖضه ٖلى ج٩ٍى

ُت في مىاظهت املىا٠٢. اث اليي جاصي بهاخبها بلى املىيٖى  والىٍٓغ

 :ٌالخُا 

اصي هظا الخسُل بلى الىا٢٘ وال٣ضعة ٖلى الخسُل جُلب  ًجب ؤن ًخدلى املؿّحر بال٣ضعة ٖلى الخدمل والترظمت ٍو

ب ال٨ٟغ   ٖلى الخمحز بحن الخ٣ُ٣ت والىهم.ؾٗت لا٤ٞ وهظه ال ج٨دؿب بال بٗض جضٍع

 :املخاػشة 

ًجب ٖلى املؿحر ؤن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى املساَغة وجدمل هخاثجها واملساَغة جىُىي ٖلى ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر الٗملي 

خماص ٖليها  ضم الٖا ألن الخ٨ٟحر الٗملي ٌؿاٖضه ٖلى وي٘ الٟغوى واملىاػهت بحن بم٩ان الٟغوى واملساَغ ٖو

 لخدلُل والخ٣ُُم وبنضاع لاخ٩ام.٦ما ٌؿاٖضه ٖلى ا

 :الحعم 

ًجب ؤن ًدؿم املؿحر بالخؿم في الى٢ذ املىاؾب وهظه الؿمت جٓهغ ؤهمها في إلا٢ضام ٖلى اجساط ال٣غاع 

ٞٗىضما جخطح له هىاحي ال٣ىة وال٠ًٗ في الىخاثج ؤي ال٣غاع وجٓهغ له اخخماالث ال بض له مً خؿم املى٠٢ 

 لىٓغ في ؤمغ.٦ما ٖلُه ؤن ًٟهم بإن بٖاصة ا

ً  الفشع الثالث: معخىٍاث املعيًر

اث ٦ما ًدبحن في الك٩ل الخالي:      1ًم٨ً الخمُحز بحن زالزت مً املؿخٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
٤ُ الُُب، (مدمض ٞع اث الجامُٗت،صالجؼاثغ،   ،03،ٍمذخل للدعُير)الجضء لاٌو .23،م،2015ًىان املُبٖى 1  
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ً 1-1الشيل سكم)                                                           (:معخىٍاث املعيًر

                        

 ئداسة             

   علُا                

  

 ئداسة                 

 وظؼى              

 

   كاعذًت ئداسة       

٤ُ الُُب، :   املصذس (مدمض ٞع اث الجامُٗت،03،ٍمذخل للدعُير )الجضء لاٌو  24-23،م.م:2015،صًىان املُبٖى

ا٥ بصاعة ٖلُا وبصاعة وؾُى وبصاعة ٢اٖضًت ول٩ل بصاعة مؿاو٫ ًمشلها ومً زال٫ هظا الك٩ل هالخٔ ؤن هى  

م٨ً ببغاػ ما ًلي:  ٍو

اث املعيرون اللاعذًً:  -1   لى اؾخٗما٫ املىاعص في ؤصوى املؿخٍى ٣ًىمىن باإلقغاٝ ٖلى املؿخسضمحن،ٖو

جغي اهخ٣ائهم ٖاصة بالىٓغ ل برتهم ومهاعاتهم الخ٣ىُت خُض ًخٟى٢ىن ٖلى ػمالئهم مً خُض  الخىُٓمُت،ٍو

خؿً لاصاء،ؤما مهم هم ٞخخمشل في الخإ٦ض مً ؤن املهام املى٧لت ملغئوؾهم جىٟظ بالك٩ل املىاؾب مً خُض 

 ال٨م وال٠ُ٨ والخى٢ُذ وهم ٣ًًىن ؤو٢اتهم م٘ هاالء املغئوؾحن بٛغى الىصح وإلاعقاص.

ًً ال٣اٖضًحن مً ظهت وإلاصاعة ًلٗبىن صوع الىؾُاء بحن املؿحر املعيرون لاوظاغ)إلاداسة الىظؼى(: -2

خمشل صوعهم في جىُٓم اؾخٗما٫ ومغا٢بت املىاعص للخإ٦ض مً خؿً ؾحر الخىُٓم  الٗلُا مً ظهت ؤزغي ٍو

غ وخًىع الاظخماٖاث وبظغاء الاجهاالث وجإمحن الخهى٫ ٖلى  ٣ًًىن مٗٓم ؤو٢اتهم في ٦خابت الخ٣اٍع

ت وجىػَٗها ٖلى الجهاث املٗىُت   م٘ ج٣ضًم الكغوح وإلاًًاخاث.املٗلىماث الًغوٍع

٣ىمىن بغؾم املؿاع الٗام للميكإة إلاداسة العلُا: -3 ًماعؾىن املؿحرون هىا مهامهم في ٢مت الهغم الخىُٓمي ٍو

ؤما ٖملهم لاؾاس ي ُٞخمشل في الخسُُِ وعؾم الؿُاؾاث الٗامت وجيؿ٤ُ ؤوكُت إلاصاعة الىؾُى والخإ٦ض 

ً مً إلاصاعة الىؾُى وزانت مً مً ؾالمت املسغظاث النهاثُت في مؿخ ىي ال٣اٖضة ججغي جغ٢ُت هاالء املؿحًر

ل والبُ٘.  1الخسههاث لاؾاؾُت في إلاهخاط والخمٍى

                                                           
٤ُ الُُب، -1  ،24،مؾب٤ ط٦غه  غظ٘ممدمض ٞع

مدير بحوث       مدير البيع مدير اإلعالن

 السوق

 مدير عام

 مدير التوظيف مدير التمويل مدير التسويق مدير اإلنتاج 

ل منطقة مسؤو   مسؤول منطقة  مسؤول منطقة  

 مسؤول وحدة  مسؤول وحدة  مسؤول وحدة 
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 املؼلب الثاوي:وظائف وأدواس املعير داخل املإظعت الاكخصادًت

:وظُفت املعير داخل املإظعت الاكخصادًت   الفشع لاٌو

 وظُفت الخخؼُؽ: -1

ا    ُٟت جسخو بها الخسُُِ مً الْى ت وظىب النهىى بها ٧ْى ث٠ املهمت في إلاصاعة ٖلى ٖاج٤ ال٣ُاصة إلاصاٍع

ُٟت بال بخد٤ُ٣ الهضٝ مً زال٫ وكاَاث إلاصاعة اليي حٗمل بدىُٟظ  إلاصاعة الٗلُا و ال جيخهي  هظه الْى

 1ال ُت.

 وظُفت الخىظُم: -2

ت واملاصًت مً زال٫ ه٩ُل ٩ًىن الخىُٓم بحن الٗال٢اث وبحن لاوكُت والؿلُاث و ي     صمج املىاعص البكٍغ

 عؾمي بحن املهام والؿلُاث.

ُٟت ٩ًىن مً واظب   وظُفت الخىحُه: -3 جىظُه الىاؽ باججاه جد٤ُ٣ لاهضاٝ الخىُٓمُت وفي هظه الْى

 املضًغ جد٤ُ٣ لاهضاٝ املىٓمت مً زال٫ بعقاص املغئوؾحن وجدٟحزهم.

 وظُفت اللُادة: -4

اعة ًٖ حٛحر ؾلى٥ لاٞغاص في اججاه جد٤ُ٣ لاهضاٝ للماؾؿت ولاٞغاص مٗا وؤن مداولت ال٣ُاصة  ي ٖب   

ام ًسغط ًٖ هُا١ ال٣ُاصة.  اؾخسضام ال هضًض ؤو إلاٚع

 وظُفت الشكابت: -5

ُت ومً ؤهم م٩ىهاث هظه     ُٟت ٣ًىم املضًغ بمغا٢بت لاوكُت ل٩، ٌؿاًغ ال ُِ املىيٖى مً زال٫ هظه الْى

ُٟت ٢ُاؽ   الىخاثج الٟٗلُت وم٣اعه ها م٘ املسُِ.الْى

 الفشع الثاوي أدواس املعير في املإظعت 

اث٠ املخٗاٝع ٖليها مً جسُُِ وجىُٓم وجىظُه وع٢ابت بال ؤنهم ٣ًىمىن     ً ال ًاصون الْى وظض ؤن املؿحًر

اث والك٩ل الخالي ًىضح هظه لاصواع.  2بخمشُل ؤصواع مُٗىت نىٟها في زالر مجمٖى

 

 

 

                                                           
.28،هٟـ املغظ٘،م،اكخصاد املإظعتٖمغ ص غي  - 1  

٤ُ الُُب-2 (مدمض ٞع   .27،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،م.م:،مذخل للدعُير،)الجضء لاٌو
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 (:أدواس املعّير2-1)الشيل سكم                                        

    

 

 

 

 

 

 

٤ُ الُُب،املصذس:  .28-27مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،م.م:(،01مذخل للدعُير )الجضء مدمض ٞع

مً زال٫ الك٩ل ؤٖاله ًم٨ً بإن للمؿحر ّٖضة ؤصواع ٣ًىم بها في ٖمله لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ املاؾؿت ؾىاء ٧اهذ  

٣هض بهظه لاصواع ما ًلي:هظه امل  اؾؿاث زانت ؤو ٖامت ٍو

 جإمحن ؾحر الٗمل بهىعة مىخٓمت وحكمل هظه لاصواع ما ًلي: حؿ هضٝلادواس العالئلُت : -1

 :بإهه ؤي مؿحر هى املمشل ؤو ناخب لامغ في وخضجه ؤو صاثغجه.الىاحهت ً  الظي ٣ًهض مىه بٞهام آلازٍغ

 :املغئوؾحن وهصخهم وجىظيههم. ُٞخمشل هظا الضوع في جىظُهاللائذ 

 :مً صازل  الشابؽ ً ً واملؿاولحن آلازٍغ خُض ًمشل املؿحر صوع وهمؼة الىنل بحن وخضجه وبحن املؿحًر

 الخىُٓم وزاعظه.

 حؿ هضٝ الخهى٫ ٖلى املٗلىماث وبًهالها بلى الجهاث املٗىُت وحكمل:لادواس إلاعالمُت:  -2

 حر قاون وخضجه.: املٗلىماث اليي جُٟضه في حؿُامللخلؽ 

 اث لامىع.املىصل  : حٗٝغ املغئوؾحن ٖلى مجٍغ

 م٘ الجهاث الغؾمُت ؤو ؤصخاب الىٟىط في الضازل ؤو ال اعط.املخدذر : 

ت:  -3 ٍش  جخمشل هظه لاصواع في اجساط ال٣غاعاث وحكمل:لادواس الخلٍش

 :غ وػٍاصة إلا املعخدذر  هخاظُت.خُض ٣ًىم املؿحر باملباصعاث الالػمت للخ٠ُ٨ والخٍُى

 :٣ىم بمٗالج ها ٖىضما ج٣٘. معالج للمشاول ها،ٍو  ًخٟاصي املك٨الث ٢بل و٢ٖى

 :دضص لاش ام املٗىُحن باملهام وباؾخٗما٫ الىؾاثل. مىصع املىاسد  ٞهى ًىػٕ املهام والىؾاثل ٍو

 المنصب الرسمي

 األدوار العالئقية

واجهة  -  

قائد  -  

رابط -  

 األدوار اإلعالمية

ملتقط  -  

موصل  -  

متحدث  -  

 األدوار التقريرية

مستحدث  -  

معاجل املشاكل -  

مفاوض  -  

_ 
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 :٣ضم الخىاػالث املفاوض ٣بل الالتزاماث ٍو  هى الظي ًبرم ال٣ٗىص ٍو

اع الؿاب٣ت جسخل٠ جبٗا الزخهام املؿحر ؤو املؿاو٫ ٞمضًغ البُ٘ مشال:ًغ٦ؼ ٖلى بن هظه لاهمُت اليؿبُت لؤلصو 

المُت. ت،ؤما املؿدكاع ٞحر٦ؼ ٖلى لاصواع إلٖا ٍغ  1لاصواع الٗالث٣ُت بِىما ًغ٦ؼ مؿاو٫ إلاهخاط ٖلى لاصواع الخ٣ٍغ

 املؼلب الثالث:عالكت وظائف املإظعت بىظائف الدعُير

ْاث٠ ؤؾاؾُت  ي:الخسُُِ،الخىُٓم،الخىظُه،الغ٢ابت،وؤًًا ؤن للماؾؿت ؤعبٗت عؤًىا ؤن للدؿُحر ؤعب٘ و   

ل. ت،الخمٍى ٤،املىاعص البكٍغ اث٠ ؤؾاؾُت ج٣لُضًت  ي:إلاهخاط،الدؿٍى  ْو

اث٠ املاؾؿت.   اث٠ إلاصاعة )الدؿُحر( بْى  وهىا وؿإ٫ ما  ي ٖال٢ت ْو

 ٫ مٗالجت.املاؾؿت ٦ىٓام مٟخىح ألنها جخإزغ وجازغ ٖلى املدُِ مً زال-1

 مضزالث              مسغظاث              حٛظًت ٨ٖؿُت.

هٓام الدؿُحر مٟخىح:ألن ال٣غاعاث اليي ًخسظها املؿحرون واملماعؾت الُىمُت في الدؿُحر لكاون املاؾؿت  -2

حر مباقغة باملدُِ املٗني ؤو لابٗاص الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت  ٣ت مباقغة ٚو جخإزغ بٍُغ

 الخ٨ىىلىظُت وال٣اهىهُت...الخ.و 

اث٠  -3 ً وباٖخباع ْو ما٫ مً زال٫ آلازٍغ اث٠ الدؿُحر طاث َاب٘ بصاعي ٣ًىم ٖلى بهجاػ لٖا الدؿُحر:بن ْو

اث٠ الدؿُحر ؾٝى ج٣ىم بةصاعة الجىاهب املسخلٟت  املاؾؿت طاث َاب٘ ٞني جىُٟظي جسهص ي وبالخالي ٞةن ْو

اث٠ املاؾؿت. ُٟت مً ْو  ل٩ل ْو

ُٟت إلاهخاط ؾٝى ًخم بصاعتها وحؿُحرها مً زال٫ جسُُِ إلاهخاط،جىُٓم وكاٍ إلاهخاط،جىظُه مشال:ْو

اث٠ املاؾؿت لازغي.  الٗاملحن في إلاهخاط،ع٢ابت إلاهخاط وه٨ظا باليؿبت لْى

 العالكت بين وظائف املإظعت ووظائف الدعُير ( :01الجذٌو سكم) 

 الشكابت  الخىحُه  الخىظُم  الخخؼُؽ  وظائف

 سكابت إلاهخاج  جىحُه إلاهخاج  جىظُم إلاهخاج  جخؼُؽ إلاهخاج  إلاهخاج 

م  م  الدعٍى م   جخؼُؽ الدعٍى م  جىظُم الدعٍى م جىحُه الدعٍى  سكابت الدعٍى

املىاسد 

ت   البشٍش

 سكابت املىاسد  جىحُه املىاسد جىظُم املىاسد  جخؼُؽ املىاسد 

ل ل  جىظُم املىاسد  الخخؼُؽ املالي  الخمٍى  الشكابت املالي  جخؼُؽ  الخمٍى

  LMDمدايغاث في م٣ُاؽ حؿُحر املاؾؿت الؿىت الشاهُت  نىهُه ٦ُالو،املصذس:   

                                                           
٤ُ الُُب،املغظ٘ هٟؿه،م - 1  .28مدمض ٞع
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 خالصت:

وؿخيخج مً زال٫ هظا الٟهل ؤن للدؿُحر ؤهمُت بالٛت في خُاة املجخمٗاث ٖامت واملاؾؿاث زانت،ألنها      

ء ٧اهذ هظه الٗملُاث جسو الجاهب املالي ؤو الجاهب إلاهخاجي حٗخمض ٖلُه بالضعظت لاولى،لدؿُحر ٖملُاتها ؾىا

لخد٤ُ٣ مخُلباث املجخم٘ بهٟت ٖامت وجد٤ُ٣ ؤهضاٞها بهٟت زانت،ٞالدؿُحر ٌٗخبر لاصاة الغثِؿُت في 

ت ؤو جدؿحن ؤصاء املاؾؿاث ؾىاء ٧ان هظا لاصاء ًسو ؤصاء  املاؾؿت مً زال٫ حؿُحر مشال ال٨ٟاءاث البكٍغ

 ء بصاعي.امالي ؤو ؤص
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 جمهُذ:

ت ٖبر بن     الخُىع الظي قاهضجه املاؾؿاث ومسخل٠ املجاالث الا٢خهاصًت،وجىؾُ٘ هُا١ املباصالث الخجاٍع

الؼمً،الظي ؤصي بضوعه بلى ٦بر  حجمها وحكٗب ؤٖمالها ووْاثٟها مما هخج ٖىه ٞهل املل٨ُت ًٖ الدؿُحر 

ُٟت ظضًضة  في اله٩ُل الخىُٓمي حؿمذ لها مغا٢بت ؤو ٞدو صوعي وطال٪ مما خخم ٖلى املاؾؿاث جبني ْو

ت  الٗامت ٢هض حؿُحر املاؾؿت، ومغا٢بت   ٧ل الىؾاثل  ت جدذ جهٝغ بصاعة ؤو املضًٍغ للىؾاثل املىيٖى

ت وطال٪ لخدضًض الاهدغاٞاث ولازُاء اليي هخجذ ًٖ ٦ثرة  بإهىاٖها ؾىاء ٧اهذ ماصًت ؤو مالُت ؤو بكٍغ

خض٣ٞت،ولظال٪ جبيذ هظه لازحرة بما ٌؿمى بالخض٤ُ٢ الضازلي للماؾؿت ملغا٢بت الٗملُاث واملٗلىماث امل

وجض٤ُ٢ مهالح املاؾؿت وج٣ُُم ؤصاء ٧ل ؤ٢ؿام املاؾؿت ولهظا جىاولىا في هظا الٟهل زالر مباخض و٧ل 

 مُالب ٖلى الىدى الخالي:3مبدض جُلب 

:  ماهُت الخذكُم املبدث لاٌو

 املبدث الثاوي:الخذكُم الذاخلي

 املبدث الثالث:عالكت الخذكُم الذاخلي بدعُير املإظعت 
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:ماهُت الخذكُم    املبدث لاٌو

خي وما  ي ؤهمُخه وؤهضاٞه وؤهىاٖه. لهضٝ          هظا املبدض بلى الخٗٝغ ٖلى الخض٤ُ٢ وجُىعه الخاٍع

خي :مفهىم الخذكُم وجؼىسه الخاٍس  املؼلب لاٌو

:مفهىم الخذكُ  م الفشع لاٌو

ل٣ض حٗضصث وازخلٟذ حٗاٝع الخض٤ُ٢ خؿب ازخالٝ وحٗضص وظهاث هٓغ املسخهحن ومً ؤبغػ هظه    

:  الخٗاٝع

ف  الخض٤ُ٢ هى ٖملُت مىخٓمت للخهى٫ ٖلى ال٣غاثً املغجبُت بالٗىانغ الضالت ٖلى لاخضار :01حعٍش

ُت لٛغى الخإ٦ض مً صعظت مؿاًغة هظه الٗىا ٣ت مىيٖى ُت،زم الا٢خهاصًت وج٣ُُمها بٍُغ نغ للمٗاًحر املىيٖى

غاٝ املٗىُت.  1جىنُل هخاثج طال٪ بلى لَا

ف  الخض٤ُ٢ هى ٞدو مىخٓم ومؿخ٣ل للبُاهاث وال٣ىاثم والسجالث والٗملُاث والٟٗالُت )املالُت :02حعٍش

حر املالُت(ألي ميكإة وؤن ٣ًىم املض٤٢ بجم٘ لاصلت وال٣غاثً وج٣ُُمها وببضاء الغؤي الٟني مً زال٫ ج٣غ   2ٍغه.ٚو

ف  هى ٞدو وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت وظمُ٘ صٞاجغ والسجالث والبُاهاث املداؾبُت ٞدها :03حعٍش

خؿابُا والخد٤٣ مً هدُجت ؤٖما٫ املكغوٕ مً الغبذ وال ؿاعة والخإ٦ض مً ؾالمت املغ٦ؼ املالي لل غوط بغؤي 

 3ىت وحكمل ٖملُت الخض٤ُ٢:ٞني مداًض ومؿخ٣ل خى٫ صخت ال٣ىاثم املالُت زال٫ ٞترة مالُت مُٗ

بها.الفدص: -أ  الخإ٦ض مً صخت ٢ُاؽ الٗملُاث اليي جم حسجُلها وجدلُلها وجبٍى

ما٫ زال٫ ٞترة مُٗىت.الخدلُم: -ب  بم٩اهُت الخ٨م ٖلى نالخُت ال٣ىاثم املالُت ٦خٗبحر ؾلُم لىخاثج لٖا

ش: -ج غ م٨خىب ٣ًضمالخلٍش  ملؿخسضم، ال٣ىاثم. بلىعة هخاثج الٟدو والخد٤٣ وبزباتها بخ٣ٍغ

ومً زال٫ َهِظِه الخٗاٝع للخض٤ُ٢،وؿخيخج ؤهه طال٪ الٗمل الظي ٖني بالًغوعة الٟدو والخد٤ُ٣      

م٨ً جىيُذ طال٪ في الك٩ل املىالي: غ ٍو  والخ٣ٍغ

                     

 

                                             

                                                           
1
اث الجؼاثغ،   ،ص ٍ،مشاحعت وجذكُم الحعاباث إلاػاس الىظشي واملماسظت الخؼبُلُت٣ً، ،مؿٗىص نض-مدمض ال هام، َغاهغ -  صًىان املُبٖى

 .09،م 2003الجامُٗت ،
ت(ٚؿان ٞالح املُاعهت، - 2  .14صاع املؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت ،مٖمان،   ،2،ٍجذكُم الحعاباث املعاصش )الىاخُت الىظٍش
 .19.م2012صاع املؿحرة لليكغ والخىػَ٘،ٖمان،  ،1ٍ علم جذكُم الحعاباث العملين،عؤٞذ ؾالمت مدمىص وآزغو - 3
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 (:عملُت الخذكُم 1 -2الشيل سكم )                                                    

 

 

 

 

 

خماص:عؤٞذ ؾالمت مدمىص وآزغون،املصذس: صاع املؿحرة لليكغ والخىػَ٘ للُباٖت، ٖمان،  ،1ٍ علم جذكُم الحعاباث العمليمً بٖضاص الُالبت بااٖل

 .11،م2011لاعصن،

خي للخذكُم   الفشع الثاوي:الخؼىس الخاٍس

٤ُ ٧لمت مكخ٣ت مً اللٛت الالجُيُت وحٗني الص و الظي ًخدضر بهىث ٖا٫ خُض وكإث مهىت الخض٢   

الخض٤ُ٢ مىظ ال٣ضًم بط هجض ؤن الخًاعاث ال٣ضًمت ٢ض ماعؾذ هظه املهىت ول٨ً بُغ١ جسخل٠ ٖلى ما هى 

ُٟت الخض٤ُ٢ خُض ؤن ال ل ُٟت ٖمغ بً الخا٫ ٖلُه آلان ٦ما هجض ؤهه في الٗهغ إلاؾالم، ٢ض جمذ مماعؾت ْو

ال ُاب عي ي هللا ٖىه ظٗل مىاؾم الدج ٞغنت لٗغى خؿاباث الىالة وجض٣ُ٢ها والٛغى الغثِس ي ٧ان 

 1ا٦دكاٝ الٛل وال ُإ.

٦ما هجض ؤن الٟغاٖىت في مهغ وإلامبراَىعٍاث ال٣ضًمت في بابل والُىهان والغومان ٧اهذ جماعؽ هظه    

ُٟت،ٟٞ، الٗهغ الغوماو، ٧اهذ جىٟظ مً ٢بل ٟحن مسخهحن هم ال٣ًاة م٩لٟحن مً ٢بل إلامبراَىع  الْى مْى

ا لهضٝ ٖاصة لٟغى  غ قٍٟى ت م٣ضمحن في نهاًت املهمت ج٣ٍغ ُت والخجاٍع بالخض٤ُ٢ في مسخل٠ اليكاَاث الخٞغ

 ٣ٖ2ىباث.

ً وهظا الخُىع عاظ٘ بلى    ُٟت الخض٤ُ٢ ٖبر الٗهىع وزانت مىظ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ول٣ض جُىعث ْو

 ُت:الٗىامل الخال

هىع الشىعة الهىاُٖت. -     جُىع ا٢خهاص الؿى١ ْو

هىع الشىعة الهىاُٖت. -    اصة حجم املكغوٖاث ْو  ٍػ

ٗاث. -  نضوع بٌٗ ال٣ىاهحن والدكَغ
                                                           

ت والعملُت، هاصي الخمُمي، - .18،م2006صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ،لاعصن،   ،1ٍ مذخل ئلى الخذكُم مً الىاخُت الىظٍش 1  

 .12-11،م،م:2012لليكغ والخىػَ٘ ،صاع واثل ٖمان،   ،1ٍ،جذكُم الحعاباث،إلاػاس الىظشي،بلهاب هٓمي وآزغون-2

 الفحص التحقيق عملية التدقيق

 التقرير
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ً مً الخالٖب بإمىالهم. -  خماًت املؿدشمٍغ

 املؼلب الثاوي:أهمُت وأهذاف الخذكُم

:أهمُت الخذكُم   الفشع لاٌو

غاٝ طاث املهلخت في امليكإة وزاعظها وال حٗخبر ٚاًت بدض طاتها ٌٗخبر الخض٤ُ٢ وؾُلت ج    سضم الٗضًض مً لَا

خُض ؤن ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ ًجب ؤن جسضم الٗضًض مً الٟئاث اليي ججض لها مهلخت في الخٗٝغ ٖلى 

غاٝ:  1ٖضالت املغ٦ؼ املالي للميكإة ومً هظه لَا

ة املكغوٕ خُض ؤن اٖخماص إلاصاعة في ٖملُت الخسُُِ واجساط ٌٗخبر الخض٤ُ٢ مهما إلصاع أ( ئداسة امليشأة:

ال٣غاعاث الخالُت واملؿخ٣بلُت والغ٢ابت  ٖلى الخض٤ُ٢ ًجٗل مً ٖمل املض٤٢ خاٞؼا لل٣ُام بهظه املهام ٦ظال٪ 

 ًاصي جض٤ُ٢ ال٣ىاثم املالُت اليي جىظه الاؾدشماع ملشل هظه امليكإة.

ت والصى ٌٗخبر الخض٤ُ٢ طاث ؤهمُت زانت ملشل هظه املاؾؿاث ٖىض َلب اعُت:ب(املإظعاث املالُت والخجاٍس

ل املكغوٕ خُض ؤن جل٪ املاؾؿاث حٗخمض في ٖملُت اجساط ٢غاع مىذ ال٣غى ؤو  الٗمُل ٢غى مٗحن ؤو جمٍى

٤ الصخُذ والظي ًًمً خهىلها ٖلى ؾضاص  ٖضمه ٖلى ال٣ىاثم املالُت املض٣٢ت بدُض جىظه ؤمىالها بلى الٍُغ

 وى في املؿخ٣بل.جل٪ ال٣غ 

غاى مشل:الغ٢ابت ج(الجهاث الحىىمُت: حٗخمض الجهاث الخ٩ىمُت ٖلى ال٣ىاثم املالُت املض٣٢ت في ال٨شحر مً لٚا

 والخسُُِ،ٞغى الًغاثب،مىذ ال٣غوى لبٌٗ اليكاَاث.

ملاؾؿاث ٌؿاٖض مض٣٢ى الخؿاباث املؿخ٣لىن ٖلى املداٞٓت ٖلى ؤماهت و٦ٟاءة البُاهاث املالُت امل٣ضمت بلى ا-

 املالُت وطال٪ ٦ضٖم ظؼج، لل٣غوى وخاملي الاؾم للخهى٫ ٖلى عؤؽ املا٫.

ؿاهمىن باؾخٛال٫ مىاعص  - ٌٗمل املضعاء املالُىن الخىُٟظًىن في إلاصاعاث املالُت املسخلٟت في املاؾؿاث َو

 املاؾؿاث بٟٗالُت و٦ٟاءة.

بي. ٌؿاٖض زبراء الًغاثب في بىاء الش٣ت وال٨ٟاءة ٖىض الخُب٤ُ -   الٗاص٫ للىٓام الًٍغ

ت الؿلُمت. -  ٌؿاٖض في وي٘ ال٣غاعاث إلاصاٍع

 الفشع الثاوي:أهذاف الخذكُم 

حن ؤؾاؾِخحن    م٨ً جدضًض ؤهضاٝ بمجمٖى جُىعث ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ هدُجت ٖىامل ٖضة في الٟترة لازحرة ٍو

م٨ىىا بًًاخها ٦ما ًلي:  هما:الخ٣لُضًت والخضًشت املخُىعة ٍو

                                                       

                                                           
1
ت – جذكُم الحعاباث املعاصشٚؿان ٞالح املُاعهت ، -   .20-19،مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه،م.م:الىاخُت الىظٍش
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 ( ًىضح أهذاف الخذكُم 2 -2الشيل سكم)                                                

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى ٦خاب :املصذس :   .22 -21مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م م  ،علم جذكُم الحعاباث العمليعؤٞذ ؾالمت مدمىص وآزغون ، مً بٖضاص الُالبت باإٖل

          

بالخمًٗ في الك٩ل ؤٖاله هجض ؤن هىا٥ الهضٝ مهمت لٗملُت الخض٤ُ٢ خُض جم جهيُٟها بلى ؤهضاٝ      

ُٟت خُض هجض ؤن خضًشت وؤهضاٝ ج٣لُضًت وبظال٪ وؿخيخج بإن ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ ٢ض جُىعث بخُىع هظه ال ْى

ت ؤما لاهضاٝ الخضًشت ؤو ما ًُل٤ ٖليها  لاهضاٝ الخ٣لُضًت ٢ض اه٣ؿمذ بضوعها بلى ؤهضاٝ عثِؿُت وزاهٍى

يها بياٞت بلى الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ٖضة ؤهضاٝ ؤزغي  باألهضاٝ املخُىعة ٣ٞض قملذ لاهضاٝ الخ٣لُضًت بىٖى

 مً بُنها جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٦ٟاًت بهخاظُت مم٨ىت.

 

 

 جللُذًت 

 

 الفشعُت  الشئِعُت

    الحذًثت 

مً صخت وص٢ت الخد٤٣  -

ونض١ البُاهاث املداؾبُت 

خماص  املشبخت بالضٞاجغ ومضي الٖا

 ٖليها 

ببضاء عؤي ٞني مداًض ٌؿدىض  -

ت ًٖ مضي  ٖلى ؤصلت ٢ٍى

مُاب٣ت ال٣ىاثم املالُت للمغ٦ؼ 

 املالي.

ا٦دكاٝ ما ٢ض ًىظض بالضٞاجغ  -

 والسجالث مً ؤزُاء ؤو ٚل.

ج٣لُل ٞغم اعج٩اب لازُاء بىي٘  -

 يىابِ وبظغاءاث جدى٫ صون طال٪ 

غ وعؾم  - اٖخماص إلاصاعة ٖليها في ج٣ٍغ

ت واجساط ال٣غاعاث  الؿُاؾاث إلاصاٍع

 خايغا ومؿخ٣بال.

مٗاوهت صاثغة الًغاثب في جدضًض 

 مبلغ الضريبة.

مغا٢بت ال ُت ومخابٗت  -

جىُٟظها ومضي جد٤ُ٣ 

لاهضاٝ وجدضًض الاهدغاٞاث 

غ١ مٗالج ها .     –وؤؾبابها َو

٣ا  ما٫ ٞو ج٣ُُم هخاثج لٖا

 –لؤلهضاٝ املغؾىمت .         

جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٦ٟاًت بهخاظُت 

 مم٨ىت.

 أهداف التدقيق

 ٌق
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 ب الثالث:أهىاع الخذكُم املؼل

م٨ً بًجاػها ُٞما ًلي:     1جخٗضص ؤهىإ الخض٤ُ٢ خؿب املجاالث ؤو املٗاًحر ٍو

 الخذكُم مً خُث الىؼاق: -1

ما٫ نٛحرة الدجم ٧ان الخض٤ُ٢ ًخم مً زال٫ ٞدو ٧امل جذكُم وامل: -أ ىضما ٧اهذ لٖا في الؿاب٤ ٖو

مىه مً بُاهاث ؤي جض٤ُ٢ ٧امل وهدُجت لخُىع مُاصًً املؿدىضاث والىزاث٤ والسجالث املداؾبُت وما جً

٘ و٦بر حجمها وحٗضص بياٞت مجاالتها ؤنبذ الخض٤ُ٢ ال٩امل مً  الخجاعة والهىاٖت وما عا٣ٞها مً حٗضص املكاَع

قبه املؿخدُل بياٞت ل٩ىهه م٩لٟا ومًُٗت للى٢ذ وطال٪ ملا ًخُلبه مً ظهض وه٣ٟاث،مً هىا جُىع 

اصة الاهخمام بإهٓمت الغ٢ابت  الخض٤ُ٢ مً جض٤ُ٢ ٧امل بلى جض٤ُ٢ ازخُاعي و٢ض ؾاٖض هظا الاججاه ٖلى ٍػ

الضازلُت ووي٘ لاهٓمت الض٣ُ٢ت لها وم٘ هظا ٞةن الٟغ١ بحن الخض٤ُ٢ ال٩امل والخض٤ُ٢ ال٩امل الازخُاعي 

 الٗال٢ت.٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى هُا١ الخض٤ُ٢ وال ًمخض ؤبضا بلى لانى٫ واملباصت واملٗاًحر املداؾبُت طاث 

هظا الخض٤ُ٢ ٖباعة ًٖ الٗملُاث اليي ٣ًىم بها املض٤٢،وج٩ىن مدضوصة الهضٝ ؤو مىظهت جذكُم حضئي: -ب

 هدى هضٝ مٗحن مشل:طال٪ ٞدو الٗملُاث الى٣ضًت زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت ، بظغاء ٞدو لخؿاباث

غ م خًمً ال ُىاث اليي اجبٗذ و املسؼون ؤو ظغص املسؼون و لهضٝ هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ الخهى٫ ٖلى ج٣ٍغ

 الىخاثج اليي ؤؾٟغ ٖنها الٟدو .

 2:  الخذكُم مً خُث الخىكُذ – 2

و ٖمل محزان املغاظٗت  و هى الظي ًبضئه املض٤٢ ٣ٖب اه هاء الكغ٦ت مً ب٢ٟا٫ خؿاباتهاجذكُم نهائي :  –أ 

غ املحزاهُت الٗمىمُت و في املغاظٗت النه اثُت ال ًبضؤ املض٤٢ ٖمله بال بٗض ؤن وبٖضاص الخؿاباث ال خامُت و جهٍى

 جيخهي بصاعة الخؿاباث بالكغ٦ت نهاثُا مً ٖملها .

: و هظا ٌٗني ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ و الٟدو بهٟت مؿخمغة و طل٪ مً زال٫ ٢ُام  الخذكُم املعخمش –ب 

اصاث صوعٍت للميكإة زال٫ الؿىت املالُت لخض٤ُ٢ و ٞدو البُاهاث املغّخلت  بلى الضٞاجغ و السجالث املض٤٢ بٍؼ

 املداؾبُت .

 3الخذكُم مً خُث الالتزام :  – 3

هى طل٪ الخض٤ُ٢ الظي هو ال٣اهىن ٖلى وظىب ال٣ُام به ٞإنبذ بلؼامُا و ٌكاع بلى الخذكُم إلالضامي :  –أ 

 هظا الىٕى ؤخُاها بالخض٤ُ٢ ال٣اهىو، و ال ًصح ؤن ٩ًىن هظا الخض٤ُ٢ بال جض٣ُ٢ا ٧امال .

                                                           
. 23-22م -، م 2010صاع البضاًت هاقغون و مىػٖىن ،  ٖمان،  ، 01، ٍ  علم جذكُم الحعاباثػهحر الخضعب ،   1  

  2 24-23م -، م 2014الضاع الجامُٗت ،  مهغ،  ،ص.ٍ ، ت و العملُت ملشاحعت الحعاباثلاظغ العلمُمدمض مهُٟى ؾلُمان ،  

  3 16، م  2012صاع ػهغان لليكغ و الخىػَ٘ ، لاعصن، ، 01، ٍ جذكُم الحعاباثؾٗىص ٧اًض ،  



 الفصل الثاني                                                                           التدقيق الداخلــــي
 

39 
 

امليكإة صون بلؼام ٢اهىو، ٖلى وظىب ال٣ُام به و ٢ض  : هى طل٪ الظي ًُلبه ؤصخاب ُم الاخخُاسي الخذك –ب 

حن  بت ؤصخاب امليكاة و ٦ما مىضح بال٣ٗض الظي ًبرم بحن الُٞغ ٩ًىن جبٗا لظل٪ ٧امال ؤو ظؼثُا خؿب ٚع

 املض٤٢ و الٗمُل .

 :  الخذكُم مً خُث الشمىلُت – 4

ما ؾب٣ذ إلاقاعة بلُه مً ؤهه ٞدو البُاهاث املشبخت بالسجالث و الضٞاجغ و الخإ٦ض الخض٤ُ٢ الٗاصي : و هى  –ؤ 

ما٫ و املغ٦ؼ املالي و ببضاء عؤي املض٤٢ املداًض خى٫ طل٪ .  مً صخت ال٣ىاثم املالُت و مضي صالل ها لىدُجت لٖا

ت و الىنى٫ بلى الٟدو لٛغى مٗحن : و ٩ًىن هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ بهضٝ البدض ًٖ خ٣اث٤ مُٗى –ب 

هخاثج مدضصة ٌؿ هضٞها الٟدو و ٢ض ج٩ىن الخؿاباث و البُاهاث مىيٕى الخض٤ُ٢ ٢ض ؾب٤ جض٣ُ٢ها جض٤ُ٢ 

ما٫ و مً لامشلت ٖلى الٟدو لٛغى مٗحن "  ٖاصي بهضٝ ال غوط بغؤي مداًض خى٫ املغ٦ؼ املالي و هخاثج لٖا

 خالؽ مٗحن ؤو ٚحر طل٪ . ٞدو السجالث بهضٝ ا٦دكاٝ ٚل ما ؤو الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب از

و ًجب ؤن ال جباصع لؤلطهان ؤن هىا٥ ؤي حٗاعى بحن وظىص مغاظٗت ٖاصًت و وظىص الٟدو لٛغى مٗحن ألن 

 ٦1ال منهما لهضٝ بلى ٚغى مسخل٠ .

 الخذكُم مً خُث الجهت التي جلىم به :  – 4

حن هما: الخض٤ُ٢ الضازلي وال خض٤ُ٢ ال اعجي،ٞهظا لازحر لهضٝ ؤما مً خُض الهُئت اليي ج٣ىم به ،ٞىجض هٖى

غ ؤن البُاهاث املالُت )املحزاهُت الٗمىمُت والخؿاباث ال خامُت لازغي(، جمشل الىي٘  بك٩ل ؤؾاس ي بلى ج٣ٍغ

مشل هظا الخض٤ُ٢ الغؤي املداًض املؿخ٣ل .  ما٫ امليكإة ؤو املاؾؿت زال٫ الٟترة املالُت ٍو  الخ٣ُ٣، أٖل

  2غ١ بلُه في املبدض املىالي بالخٟهُل ؤما الخض٤ُ٢ الضازلي ٞؿيخُ   

                                       

 

                                                                       

 

 

 

                                                           
. 24-23 م-، م 2012صاع واثل لليكغ ، ٖمان،  ، 01، ٍ الخذكُم و الشكابت في البىىنزالض ؤمحن ٖبض هللا ،   1  

. 26، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  علم جذكُم الحعاباثػهحر الخضعب ،  - 2
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 (:أهىاع الخذكُم 3 -2الشيل سكم)                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً بٖضاص الُالبتاملصذس :                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهىاع الخذكُم

مً خُث 

 الىؼاق

  مً خُث 

مً خُث الجهت  الخىكُذ

جلىم بهالتي   

مً خُث 

دسحت الالتزام 

مً خُث  االلتزام

 الشمىلُت

 ث نهاج،

 ت مستمر

 ت اختٌاري ت إلزامً

ث ٖاصي   

الٟدو 

 لٛغى مٗحن

 ث زاعجي

 ث صازلي

 ت جزئً ت  كامل
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 املبـــــــــــــدث الثاهــــــــــــي : الخذكُـــــــــــــــــــم الذاخلـــــــــــــــــــــــــي

٠ بالخض٤ُ٢ الضازلي، جُىع     ه، وزهاثهه وؤ٢ؿامه وؤهمُخه وؤهضاٞه ؾىسهو هظا املبدض بلى الخٍٗغ

 و٦ظا مٗاًحره.

ف،جؼىس،خصائص الخذكُم الذاخلي  املؼلب لاٌو : حعٍش

ف الخذكُم الذاخلي  الفشع لاٌو : حعٍش

ه البٌٗ ٖلى ؤهه :"وكاٍ ج٣ُُمي مؿخ٣ل مً      ل٣ض حٗضصث وازخلٟذ حٗاٝع الخض٤ُ٢ الضازلي خُض ٖٞغ

  1م لٗملُاث املاؾؿت وصٞاجغها وسجالتها ومؿدىضاتها."زال٫ جىُٓم مٗحن،بمٗنى ؤهه ٞدو مىٓ

ت الخامت     ٝغ ؤًًا ٖلى ؤهه:"هى الخض٤ُ٢ الظي ج٣ىم به مهلخت مخىاظضة ٖلى مؿخىي ماؾؿت،لها الخٍغ ٖو

،وهى بظل٪ ٖمل صاثم ٧ىهه ًىٟظ مً َٝغ مهلخت صاثمت  في الخ٨م وجخمخ٘ باالؾخ٣اللُت في الخهٝغ

 2باملاؾؿت."

ٝغ ؤًًا     غ جإ٦ُضاث لئلصاعة الٗلُا ومجلـ إلاصاعة،وفي هٟـ الى٢ذ ٞهي ًجب ؤن لهضٝ بلى ٖو  ٖلى ؤهه:"جٞى

٤ زضماث اؾخصىاثُت."  3جدؿحن الٗملُاث ًٖ ٍَغ

٩، للمداؾبحن ال٣اهىهُحن بإهه:"مغاظٗت الٗملُاث وال٣ُىص اليي جخم بك٩ل     ه ؤًًا املٗهض لامٍغ ٦ما ٖٞغ

٤ قغوٍ زانت ."'مؿخمغ خحن جخم مً ٢بل ؤش ام ٌُٗ  4ىىن ٞو

ومً الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت وؿخيخج حٍٗغ٠ قامل وهى:"الخض٤ُ٢ الضازلي هى وكاٍ جإ٦ُضي اؾدكاعي مؿخ٣ل    

ومىيىةي مهمم إلياٞت ٢ُمت للميكإة وجدؿحن ٖملُاتها . وهى ٌؿاٖض امليكإة ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها بةًجاص 

 5ة ال ُغ، الغ٢ابت والخىظُه."مىهج مىٓم وناعم لخ٣ُُم وجدؿحن ٦ٟاءة ٖملُاث بصاع 

خي للخذكُم الذاخلي  الفشع الثاوي : الخؼىس الخاٍس

جُىع الخض٤ُ٢ الضازلي بخُىع الخُاث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت للمجخمٗاث اليي تهضٝ بلى جلبُت خاظُاث    

 لاٞغاص وؤصخاب املهالح .

حن و    ُىهان ، خُض ًغظ٘ بضاًت الخض٤ُ٢ الضازلي ال و٢ض ْهغث هظه الخاظت ؤوال لضي خ٩ىماث ٢ضماء املهٍغ

 لا٦ُضة واملىز٣ت بلى ٖهض ؾُضها ًىؾ٠ ٖىضما َلب الخض٤ُ٢ في عخل بزىاهه لُخإ٦ض مً وظىص نإ املل٪ .

                                                           
. 47، م 2012، صاع املؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ، ٖمان ،  01،ٍ علم جذكُم الحعاباث العمليعؤٞذ ؾالمت مدمىص ، وآزغون ،  1  

2 - HAMI  Nallet  ,'' Laudit , comptable et financier'' ,BERTI  edition , Alger , 2002 , p07 . 

ت ، مهغ ،  -، ص ، دساظاث مخلذمت في املشاحعت وخذماث الخأهذؤمحن الؿُض ؤخمض لُٟ،  - .  462،م 2010ٍ ، الضاع الجامُٗت  إلاؾ٨ىضٍع 3  

  4 129، م 201، ٖمان ،  ٍ ، م٨خبت املجخم٘ الٗغب، لليكغ والخىػَ٘ -، ص ، مفاهُم خذًثت في الشكابت املالُت والذاخلُتال ُُب زالض عاٚب  -

. 44،م 2014، ماؾؿت الىع١ لليكغ والخىػَ٘ ، لاعصن ، 01، ٍ، دلُل الخذكُم الذاخلي وفم املعاًير الذولُت زل٠ ٖبض هللا الىاعصاث  - 5
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ُٟت ، خُض     اصة الُلب ٖلى هظه الْى زم جىؾ٘ هُا٢ه ،خُض ؤؾهمذ الٓغوٝ الا٢خهاصًت املخ٣لبت في ٍػ

ب الاهدغاٞاث ويبِ الخ٩ال٠ُ .ٌٗمل الخض٤ُ٢ الضازلي ٖلى ال٨ُٟ  ُت اليي جضاع بها املكغوٖاث باججاه جهٍى

لُه ًم٨ً جىيُذ املغاخل اليي مغ بها الخض٤ُ٢ الضازلي مً ٖهض ؾُضها ًىؾ٠ بلى ًىمىا هظا في الجضو٫     ٖو

 الخالي:

                                               ٌ  ها الخذكُم الذاخلياملشاخل التي مش ب: (1 -2سكم )  الجذو

ـــــض           الفخـــــــــــــشة                        هىاحي الترهُـــــــــــــــــــــــــــ

ــــاب ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  لاظبــــــــــ

 1950 -عهذ ًىظف

1950- 1960 

1960- 1970 

1970- 1980 

1980- 1990 

  

1990- 2000 

 

2000- 2013 

التر٦حز ٖلى الؿغ٢اث و ا٦دكاٞها  -

. 

 التر٦حز ٖلى الٟاٖلُت . -

غ املالُت . -  التر٦حز ٖلى ص٢ت الخ٣اٍع

التر٦حز ٖلى ص٢ت الغ٢ابت الضازلُت  -

. 

التر٦حز ٖلى ؾلى٦ُاث مجا٫  -

غ املالُت . ما٫ وؤزُاء الخ٣اٍع  لٖا

التر٦حز ٖلى الخىظيهاث هدى مجا٫  -

ما٫ .  لٖا

التر٦حز ٖلى املساَغ مً زال٫  -

 جض٤ُ٢ الٗملُاث .

ٖضم وظىص ؤؾباب ع٢ابُت  -

 وإلاصاعة بىاؾُت املل٪ .

 هخاثج الخغب الٗاملُت . -

الخدى٫ بلى املل٨ُت الٗامت  -

. 

 جضزل لاظهؼة الخ٩ىمُت . -

جٟص ي لازُاء والانهُاع في  -

ما٫.  مجا٫ لٖا

البدض ًٖ ؤؾالُب  -

 ظضًضة مشل الٗىملت .

 جٟص ي لازُاء وانهُاعاث . -

 

خماص ٖلى ٦خاب: زل٠ ٖبض هللا الىاعصاث املصذس:  44، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م دلُل الخذكُم الذاخلي وفم املعاًير الذولُت، مً بٖضاص الُالبت بااٖل

، 

 الفشع الثالث : خصائص الخذكُم الذاخلي

ت مً ال هاثو هظ٦غ منها:مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت الظ٦غ للخض٤ُ٢ الضازلي ًدبحن      ؤن له مجمٖى

مخمشال في ٖملُاث الٟدو املىيىةي ألصلت إلازباث بٛغى الخىنل بلى ج٣ُُم مؿخ٣ل إلصاعة جىهُذي :  -1

ٗالُت هٓام الغ٢ابت والخى٦مت ، ومً لامشلت ٖليها مهماث الخض٤ُ٢ ٖلى املٗامالث املالُت ، ولاصاء  املساَغ ٞو

ث امليكإة وؤهٓمت الخماًت ولامً والٗىاًت املهىُت املبظولت مً ٢بل الٗاملحن في والالتزام بإهٓمت وحٗلُما

 امليكإة
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ت مً زال٫ الخىنُاث اليي مً قإنها بياٞت ٢ُم اظدشاسي :  -2 مً زال٫ ج٣ضًم ال ضماث الاؾدكاٍع

ت ٖلى املض٤٢ الض ازلي ومً لامشلت وجدؿحن ٞٗالُت الخى٦مت وبصاعة املساَغ والغ٢ابت صون وظىص مؿاولُت بصاٍع

بُت .  ٖليها الاؾدكاعاث والضعاؾاث والخدلُالث والضوعاث الخضٍع

ؤي ؤن الخض٤ُ٢ مؿخ٣ل ًٖ ب٣ُت اليكاَاث والٗملُاث اليي جسً٘ لٟدو املض٤٢ الضازلي معخلل :  -3

ت في جدضًض هُا١ الخض٤ُ٢ وبًها٫ هخاثج وجىنُاث املض٤٢ الضازلي وم ضي ،وهظا الاؾخ٣ال٫ ٌٗض حجؼ الؼاٍو

خماص ٖليها .  مالثم ها ومضي ٢بىلها والٖا

ُت خالت طهىُت حؿمذ للمض٤٢ الضازلي بإصاء مهمت الخض٤ُ٢ بجزاهت ،وجخُلب  مىطىعي : -4 وحٗخبر املىيٖى

. ً ُت بإن ٩ًىن عؤي وؤخ٩ام املض٤٢ الضازلي ٚحر زايٗت لخإزحرها ٖلى آلازٍغ  املىيٖى

م٨ً جىيُذ هظه ال هاثو في الك٩ل املىال     ي:                                                                                                      ٍو

 :خصائص الخذكُم الذاخلي) 4 -2الشيل سكم )                                       

 

 

 

 

خماص ٖلى ٦خاب: زل٠ ٖبض هللا الاملصذس:    34، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  دلُل الخذكُم الذاخلي وفم املعاًير الذولُتىاعصاث ، مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 ملؼلب الثــــــــــاوي : أهمُـــــت وأهـــــــــذاف الخذكُم الذاخليا

 الفشع لاٌو : أهمُت الخذكُم الذاخلي

املاؾؿاث وطل٪ ملا ؤزبدخه مً ا٦دؿبذ مهىت الخض٤ُ٢ الضازلي ؤهمُت ٦بحرة خُض ؤنبذ لها صوعا هاما في    

يبِ للمسالٟاث والاهدغاٞاث ًٖ لاهضاٝ اليي حؿعى إلاصاعة لخد٣ُ٣ها . ومً الٗىامل اليي ؾاهمذ في 

غ الاهخمام بالخض٤ُ٢ الضازلي  ي:   1جٍُى

  ٦بر حجم املاؾؿاث وحٗضص ٖملُاتها وح٣ُٗضها ؤصي بلى ٣ٞضان الهلت املباقغة بحن إلاصاعة والٗاملحن

 ل٠ املىا٢٘ ولا٢ؿام ؛في مسخ

  بقغاٝ الضولت املتزاًض ٖلى املاؾؿاث ظٗل مً الًغوعي الخإ٦ض مً صخت وص٢ت البُاهاث واملٗلىماث

ٗاث املسخلٟت بالضولت و اليكاَاث ؛  وزانت بٗض ْهىع اللىاثذ وال٣ىاهحن والدكَغ

                                                           
. 127، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م، مفاهُم خذًثت في الشكابت املالُت زالض عاٚب ال ُُب  - 1

  

الخذكُم الذاخلي 

  

 معخلل مىطىعي اظدشــاسي  جىهُــــــذي
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 اث إلاصاٍع ت في امليكإة مما صٞ٘ الاؾخ٣ال٫ الخىُٓمي لئلصاعاث يمً اله٩ُل الخىُٓمي وحٗضص املؿخٍى

٣ا للؿُاؾاث والىٓم وإلاظغاءاث  باإلصاعة للخإ٦ض مً ؾالمت اؾخٗما٫ الؿلُاث وجدمل املؿاولُاث امل٣ابلت ٞو

 املٗمى٫ بها ؛

  ًٖ ضالت إلاٞهاح ْهىع الكغ٧اث املؿاهمت وخاظ ها للمٗلىماث لؿالمت اؾدشماعها ؤمىالها وصخت ٖو

 مُت امليكىعة ؛البُاهاث وال٣ىاثم و الخؿاباث ال خا

  غ وألظل الخإ٦ض مً طل٪ البض مً ؾالمت هٓام خاظت املجخم٘ بلى البُاهاث واملٗلىماث املشبخت في الخ٣اٍع

 الخض٤ُ٢ ؛

  الخإ٦ض مً ص٢ت لاهٓمت الغ٢ابُت وطل٪ مً زال٫ الخد٤٣ مً مضي الالتزام بالؿُاؾاث وإلاظغاءاث

اث إلا  ت .واملؿاثل الغ٢ابُت املهغح بها مسخل٠ املؿخٍى  صاٍع

 الخد٤٣ مً مضي ال٨ٟاءة اليي ًخم بها الخىُٟظ الٟٗلي للمهام صازل ٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام املاؾؿت ؛ 

1الفشع الثاوي : أهذاف الخذكُم الذاخلي
 

 ٌؿعى الخض٤ُ٢ الضازلي بلى جد٤ُ٣ ّٖضة ؤهضاٝ ؤهمها :      

 الخد٤٣ مً مضي الالتزام بؿُاؾاث وبظغاءاث الغ٢ابت الضازلُت ؛ -

ٗالُت لاصاء صازل بصاعة وؤ٢ؿام املاؾؿت؛ال -  خد٤٣ مً مضي ٦ٟاءة ٞو

 ولخد٤ُ٣ هظًً الهضٞحن ٖلى املض٤٢ الضازلي ؤن ٣ًىم ٧اآلح،:    

ٗالُت وحؿاء٫ الغ٢ابت الضازلُت في املاؾؿت. -  ج٣ُُم مضي ٦ٟاءة ٞو

 الخد٤٣ مً خماًت ممخل٩اث وؤنى٫ املاؾؿت. -

 2ؿاولُت في املاؾؿت.ج٣ُُم لاصاء ٖلى مؿخىي مغا٦ؼ امل -

 باإلياٞت بلى لاهضاٝ ؾاب٣ت الظ٦غ جىظض ؤهضاٝ ؤزغي جضعط ُٞما ًلي:

غ. -   مؿاٖضة إلاصاعة الٗلُا ٖلى خل املك٨الث املهمت وججاوػ الغوجحن الظي ال بض مىه في هٓام الخ٣اٍع

 ها بالىؾاثل الٗاصًت.الى٢ٝى ٖلى الخجاوػاث واملك٨الث املهمت اليي ال ج٣ضع إلاصاعة الٗلُا ٖلى ٦كٟ -

غ املالُت ال٨شحرة واليي جخض٤ٞ باججاه إلاصاعة الٗلُا. -  الخإ٦ض مً ص٢ت الخ٣اٍع

غ  - ت جٞى ب الالػم لغظا٫ إلاصاعة املؿخ٣بلحن خُض ًدهل هاالء املخضعبىن ٖلى مٗٞغ التزوص بإعيُت ظُضة للخضٍع

 1ي ًخُلب ويٗها في الخىُٟظ.لهم في بم٩اهُت امل٣اعهت إلاهخ٣اصًت لؤلؾالُب والخٗلُماث الي

                                                           
1994،  الضاع الجامُٗت مهغ ،  ، والعملُت (، أظغ املشاحعت )لاظغ العلمُت  ٖبض الٟخاح الصخً وآزغون -
1
  

،   1،ٍ مشاول الخؼبُم العملي، املعاًير واللىاعذ –أصٌى وكىاعذ املشاحعت والخذكُم الشامل إلاػاس الىظشي ؾغاًا مدمض الؿُض ،" -

ت  .126،م 2007امل٨خب الجامعي الخضًض ،إلاؾ٨ىضٍع 2  
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 املؼلب الثالث : أكعام ومعاًير الخذكُم الذاخلي

                                                                                                                           ي                 الفشع لاٌو : أهىاع الخذكُم الذاخل

 2لخض٤ُ٢ الضازلي بلى ّٖضة ؤ٢ؿام ؤؾاؾُت ؤهمها:ًى٣ؿم ا 

 جذكُم الالتزام : -1

امل٣هىص به هى مجغص يبِ الى٢ذ واخترام  املىاُٖض وجىُٟظ ال٣ىاهحن وما حكابه مً طال٪ وعٚم ؤن هظه    

 لامىع جخضزل َبُُٗا في صاثغة الالتزام اظخماُٖا وؾلى٦ُا.

الخإ٦ض مً التزام إلاصاعاث بال٣ىاهحن ولاهٓمت والخٗلُماث في ؤصاءها ٣ًهض بخض٤ُ٢ الالتزام ٖملُت الخد٤٣ و  -  

ٗالُت والى٢ٝى ٖلى هىاحي ال٣هىع  ٤ ال ُِ املىيىٖت ب٨ٟاءة ٞو لٗملها لخد٤ُ٣ لاهضاٝ املغؾىمت ٞو

ضم ج٨غاعها.  وال ُإ ومً زم الٗمل ٖلى ٖالظها ٖو

ُل٤ ٖلُه البٌٗ جض٤ُ٢ إلاطٖان وهى ٖباعة ًٖ مغاظٗت -    ويىابِ لاوكُت والٗملُاث الدكُٛلُت وما  ٍو

له ٖال٢ت بال٣ىاهحن والخىُٓماث لخدضًض مضي الالتزام باملٗاًحر وللخإ٦ض مً مُاب٣ ها م٘ ما هى مىيٕى و مٗا 

م٨ً ؤن ٩ًىن هظا الخض٤ُ٢ بمشابت الخض٤ُ٢  مؿب٣ا ومضي الالتزام بهظه ال٣ىاهحن والخىُٓماث املٗمى٫ بها،ٍو

 إلاصاعي.

م -ُم الدشغُلي :الخذك -2 ٖٝغ الخض٤ُ٢ الدكُٛلي بإهه الىُا١ الظي حُُٛه الغ٢ابت مً خُض ازخُاع وج٣ٍى

اصة ٖما جخُلبه ٖملُت الخض٤ُ٢ الخ٣لُضًت.  اليكاَاث ؤو الىخضاث املسخلٟت ٍػ

م الكامل لٗملُاث املكغوٕ بٛغى بٖالم إلاصاعة -      ٗٝغ الخض٤ُ٢ الدكُٛلي ؤًًا بإهه " الٟدو والخ٣ٍى  َو

ُت واملخٗل٣ت مباقغة بإهضاٝ إلاصاعة  ٖما بطا ٧اهذ الٗملُاث املسخلٟت ٢ض هٟظث َب٣ا للؿُاؾاث املىيٖى

م بظغاءاث مسخل٠  ت،باإلياٞت بلى ج٣ٍى م ٦ٟاءة اؾخسضام املىاص املاصًت والبكٍغ ،٦ما ٌكمل الخض٤ُ٢ ج٣ٍى

جب ؤهه ًخًمً الخض٤ُ٢ ؤًًا الخىنُاث الالػمت ملٗالجت امل اصة ال٨ٟاءة الٗملُاث،ٍو كا٧ل والُغ١ لٍؼ

 والغبدُت.

خًمً الخض٤ُ٢ الدكُٛلي ؤهضاٝ ٖضًضة منها:       ٍو

 الخد٤٣ مً ال٨ٟاءة والٟٗالُت والا٢خهاصًت في لاوكُت املغاص جض٣ُ٢ها. -

 مؿاٖضة إلاصاعة ٖلى خل املكا٧ل بخ٣ضًم جىنُاث مجضًت مً ؤظل ؾلى٥ ههج ٖمل وا٢ُٗت. -

 

                                                                                                                                                                                     
ىُت، والذولُت ،خؿحن صخضوح  خؿحن ال٣اي ي- -201،م،م:1999، ماؾؿت الىعا١لاعصن،  ،1ٍ  ، أظاظُاث الخذكُم في ظل املعاًير لامٍش

202. 1
  

. 243 -234، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م ، م : ، دلُل الخذكُم الذاخلي وفم  املعاًير الذولُتزل٠ ٖبض هللا الىاعصاث   2  
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 الخذكُم املالي : -3

ت مً املباصت والؿُاؾاث واملٗاًحر الٗملُت،واملكخ٣ت مً املٟاهُم والٟغوى  -      ٌٗٝغ بإهه " مجمٖى

ٗالُت الخض٤ُ٢ في بَاع  املدؿ٣ت،م٘ َبُٗت الٗملُاث الالػمت لل٣ُام بٗملُت املغاظٗت واليي جد٨م مضي ص٢ت ٞو

 لاهضاٝ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للمجخم٘.

ٗٝغ جض٤ُ٢ الخؿاباث -    ه صٞاجغ  َو ؤًًا" الخد٤٣ الا٢خهاصي املىخٓم ألصلت و٢غاثً إلازباث ملا جدٍى

وسجالث امليكإة مً بُاهاث في بَاع مباصت مداؾبُت مخٗاٝع ٖليها مً زال٫ بغهامج مدضص م٣ضما بهضٝ 

غ. غ املالُت ل٣غاء ومؿخسضم، هظه الخ٣اٍع ضالت الخ٣اٍع  ببضاء الغؤي الٟني املداًض في نض١ ٖو

ؿعى ه    ت منها: ظا لازحرَو  بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ مخىٖى

اث املالُت،و بجبإ ال٣ىاهحن  - خماًت لامىا٫ والخشبذ مً مالثمت ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت وؾالمت الخهٞغ

 واللىاثذ ولاهٓمت.

 ال٨ك٠ ًٖ املسالٟاث املالُت. -

  بُان ؤوظه الى٣و ؤو ال٣هىع في ال٣ىاهحن واللىاثذ وا٢تراح وؾاثل ٖالظها. -

ٗالُت. - ٣ت ا٢خهاصًت وب٨ٟاءة ٞو  ج٣ُُم ؤصاء الجهاث ال ايٗت للغ٢ابت والخد٤٣ مً اؾخسضام املىاعص بٍُغ

 جذكُم هظم املعلىماث : -4

٣ًهض بالخض٤ُ٢ إلال٨تروو، "ٖملُت جُب٤ُ ؤي هٕى مً لاهٓمت باؾخسضام ج٨ىىلىظُا املٗلىماث ملؿاٖضة  -     

 ؤٖما٫ الخض٤ُ٢. املض٤٢ في الخسُُِ والغ٢ابت وجىز٤ُ

ٞالخض٤ُ٢ في بِئت املٗالجت املدؿىبت للمٗلىماث والبُاهاث املالُت،ظم٘ وج٣ُُم وجدضًض ُٞما بطا ٧ان  -    

ا٦ض ؾالمت املسغظاث في هظا الىٓام.  اؾخسضام الخاؾىب وهٓام املٗالجت آلالُت ٌؿاهم في خماًت امليكإة ٍو

ت     ؿعى هظا لازحر بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ مخىٖى  :َو

 : ت املؿخ٣لت في زُىة فصل املهام ًاصي الدكُٛل آلالي للٗملُاث املضمج ٦شحر مً الٗملُاث الُضٍو

ًها  اصة في املساَغ ًم٨ً بؿهىلت حٍٗى واخضة مما ًاصي ي٠ٗ الغ٢ابت الىاججت ًٖ ٞهل املهام وهظه الٍؼ

 بةظغاءاث ع٢ابُت بضًلت.

 : إلازباجاث الىع٢ُت لٗملُاث الدكُٛل جسخٟ، في بِئاث الخاؾب آلالي اخخفاء معاس الخذكُم

ت جخمخ٘ بةزباجاث وع٢ُت ل٩ل ٖملُت مً الٗملُاث وبالخالي وظىص مؿاع وصلُل  املسخلٟت،ُٞما ٧اهذ البِئت الُضٍو

 واضح ملغاخل ؾحر الٗملُت . 
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   : ج٨ٟل بِئت الخاؾب آلالي الاحؿا١ والشباث في حكُٛل الٗملُاث بما حشغُل مىخذ للعملُاث

ت والخؿابُت. وفي امل٣ابل ٞةن بِئت الخاؾب آلالي ج٩ىن ٍٖغًت وبك٩ل ؤ٦بر مً ًًمً ازخٟ اء لازُاء البكٍغ

ت لؤلزُاء في ٖمل الىٓام ٩٦ل وطل٪ بؿبب زُإ مشال في بىاء البرامج .  البِئت الُضٍو

 : ٣ًىم الخاؾب باملباقغة بدىُٟظ الٗملُاث صون الخاظت للمىا٣ٞت مباششة الحاظب آلالي بالعملُاث 

ت .  املؿب٣ت ٦ما هى الخا٫ في البِئت الُضٍو

ٌٗٝغ جض٤ُ٢ لاصاء ٖلى ؤهه جدؿحن الا٢خهاصًت وال٨ٟاءة والٟٗالُت اليي جاصي بها  جذكُم لاداء : -5   

ت مً الؿُاؾاث وإلاظغاءاث واملماعؾاث  اث٠ الخىُٓمُت ٦ما ؤهه ٞدو وازخباع مجمٖى لاوكُت والْى

غ الٗم ٗالُت .الٗملُت للجهت بهضٝ جٍُى  لُاث وظٗلها ؤ٦ثر ا٢خهاصًت و٦ٟاءة ٞو

٠ الؿاب٤ ًم٨ً ج٣ؿُم جض٤ُ٢ لاصاء بلى زالزت ٖىانغ و ي:         ومً الخٍٗغ

  :وحٗني الخهى٫ ٖلى املؿخلؼماث بال٨مُت املالثمت ومً امل٩ان املالثم وفي الى٢ذ املالثم الاكخصادًت

 وبالخ٩لٟت املىاؾبت .

 : صة مً إلام٩اهُاث املخاخت وال٨ُُٟت اليي جم بها اؾخسضام املىاعص .الاؾخٟا وحٗني مضي الىفاءة 

  وحٗني مضي جد٤ُ٣ الىخاثج والٟىاثض املغظىة مً البرامج واملكغوٖاث .الفعالُت : 

ٌٗٝغ ؤهه وكاٍ ج٣ُُمي ٣ًىم ٖلى ٞدو لاصاء البُئي للىخضة الا٢خهاصًت بٛغى  الخذكُم البُئي: -6

م٘ الترجِباث البُئي املسُُت وجدضًض آزاعه ٖلى ال٣ىاثم املالُت للىخضة الخد٤٣ مً ٞٗالُخه وجىا٣ٞه 

 الا٢خهاصًت .

ٝغ ؤًًا ؤهه:"ٞدو مىيىةي وصوعي لؤلصاء البُئي بىاؾُت ؤٞغاص مخسههحن مً صازل ؤو زاعط        ٖو

ت البُئُت وج٣ُُم ٞٗالُ ت الىخضة الا٢خهاصًت للخإ٦ض مً الالتزام بال٣ىاهحن والؿُاؾاث إلاصاٍع ت البرامج إلاصاٍع

غاٝ املهمت بها .  وجىنُل الىخاثج اليي ًخم الخىنل بليها بلى لَا

 ومً بحن ؤهضاٝ هظا لازحر هظ٦غ:   

 ٞدو وج٣ُُم مىيىةي وصوعي لؤلصاء البُئي للمىٓمت . -

اء باملخُلباث ؤو الالتزاماث البُئي اليي جٟغيها ال٣ىاهحن ؤو الىاججت ًٖ ؾلى٥  - بصاعي واةي الخد٤٣ مً الٞى

 للمىٓمت.

غاٝ طوي الٗال٢ت . - غ ًٖ لاصاء البُئي بلى لَا  الخ٣ٍغ

ٞدو وج٣ُُم الخىُٟظ الٟٗلي وم٣اعهخه باملٗاًحر ولاهضاٝ والبرامج وال ُِ والخبلُٜ ًٖ الاهدغاٞاث في  -

 س٠ُٟ آزاعها .الى٢ذ املىاؾب ومٗالجخه مداولخه الخيبا بمساَغ البُئي املدخملت والاؾخٗضاص إلػال ها ؤو ج

م٨ً جل ُو ؤهىإ الخض٤ُ٢ الضازلي في الك٩ل الخالي:     ٍو
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 : أكعام الخذكُم الذاخلي ) 5 -2سكم ) الشيل                            

 

 

 

 

 

 

 مً بٖضاص الُالبت . املصذس:                                                                

 املعاًير للمماسظت املهىُت للخذكُم الذاخلي ثاوي :الفشع ال

ؼ ٖملُت الخض٤ُ٢ الضازلي . ٦ما حٗض املٗاًحر مخُلباث     غ بَاعا وحٍٗؼ جغج٨ؼ املٗاًحر بلى ٖضص مً املباصت وجٞى

  1بلؼامُت وهظه املٗاًحر  ي :

 معاًير الصفاث :  -2

غها    ت املٗاًحر اليي جدضص الهٟاث الىاظب جٞى في ٧ل مً ؤصاعة ؤو ٢ؿم الخض٤ُ٢ الضازلي في  و ي مجمٖى

 امليكإة ؤو ال٣اثمحن بمماعؾت ؤوكُخه وجخًمً هظه املٗاًحر ماًلي:

  ًخُلب جدضًض ؤهضاٝ ، نالخُاث ومؿاولُاث وكاٍ الخض٤ُ٢ الصالخُت واملعإولُت :  –لاهذاف

لى الغثِـ الضازلي بىز٣ُت عؾمُت جيسجم م٘ مٟهىم الخض٤ُ٢ الضازلي وؤزال٢ُاث املهىت   واملٗاًحر ٖو

 الخىُٟظي للخض٤ُ٢ الضازلي مغاظٗت وز٣ُت الخض٤ُ٢ صوعٍا وؤزظ مىا٤ٞ ؤٖلى ؾلُت .

  : ًخمخ٘ املض٣٢حن الضازلُحن باالؾخ٣اللُت في ؤصاء واظباجه ، وله نالخُت  الاظخلاللُت و املىطىعُت

لى بضء ؤًت بظغاءاث واهجاػ ؤًت ؤٖما٫ والخبلُٜ ًٖ ؤي ٖمل ، ٧لما عؤي ط ا ملماعؾت ازخهاناجه ٖو ل٪ يغوٍع

ُحن في ٢ُامهم بٗملهم ، وؤن ال ًخإزغوا بالبِئت اليي ٌٗملىن بها وؤن ٩ًىن  املض٣٢حن الضازلُحن ؤن ٩ًىهىا مىيٖى

الٗمل بٟٗالُت ومهىُت وبضون جدحز ، ٦ما ٖليهم وؤن ًخ٣ُضوا باملٗاًحر للخض٤ُ٢ بالؿلى٥ املنهي وبال٣ىاهحن 

 وبظغاءاث امليكإة.والخىُٓماث وؤهٓمت 

 : ت  البراعت وبزٌ العىاًت املهىُت ًخٗل٤ هظا املُٗاع بما ًخىظب ٖلى املض٣٢حن الضازلُحن امخال٥ املٗٞغ

ت امخال٥  لى وكاٍ الخض٤ُ٢ الضازلي ٦مجمٖى واملهاعاث وال٨ٟاءة املُلىبت لاليُإل بمؿاولُاتهم الٟغصًت ٖو

                                                           
. 170ـــ  167، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م ُم الذاخلي وفم املعاًير الذولُت، دلُل الخذكزل٠ ٖبض هللا الىاعصاث  - 1

  

دقيق تال

 الداخلي
 -ت

 البيئـــي

الالتزام -ث  
حشغُلي -ث  

مالــي -ث  

لاداء -ث هظم  -ث 

 املعلىماث
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ت واملهاعاث وال٨ٟاءاث لا  زغي املُلىبت لاليُإل بمؿاولُاتهم. وبظ٫ الٗىاًت واملهاعة ؤو الخهى٫ ٖلى املٗٞغ

 املخى٢ٗت مً ش و ٖاصي ٖا٢ل ، ومض٤٢ صازلي ٦ٟا . ال ًخًمً بظ٫ الٗىاًت املهىُت الٗهمت مً ال ُإ .

 :ًخُلب مً الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢ الضازلي ؤن ًً٘ بغهامجا  الشكابت الىىعُت وبشامج الخدعين

 للغ٢ابت 

ُت  وبغامج الخدؿحن والظي ٌُٗ، ظمُ٘ ؤٖما٫ الخض٤ُ٢ الضازلي . الىٖى

 معاًير لاداء : -2

ُت اليي ًم٨ً ؤن ٣ًاؽ ؤصاء الخض٤ُ٢      ٞهي جه٠ َبُٗت ؤوكُت الخض٤ُ٢ الضازلي وجً٘ امل٣اًِـ الىٖى

إ الضازلي بىاؾُ ها بط جه٠ َبُٗت زضماث الخض٤ُ٢ الضازلي ، ٦ما حُٗ، ونٟا لخُب٤ُ مٗاًحر في ؤهى 

ت اليي ٣ًىم بها املض٣٢حن  ٤ اليكاَاث الخإ٦ُضًت والاؾدكاٍع مُٗىت مً مهام الخض٤ُ٢ الضازلي ًٖ ٍَغ

 الضازلُحن و ي جخًمً ٦ال مً املٗاًحر الخالُت:

 ًجب ٖلى الغثِـ الخىُٟظ الخض٤ُ٢ الضازلي وي٘ زُِ مبيُت ٖلى وشاغ الخذكُم الذاخلي:  ئداسة

اٍ الخض٤ُ٢ واملىاعص املُلىبت ، مخًمىت الخٛحراث املغخلُت الهامت ٖلى ؤؾاؽ املساَغة لخجضًض ؤولىٍاث وك

إلاصاعة الخىُٟظًت ومجلـ إلاصاعة لئلَإل واملهاص٢ت ، ٦ما ؤهه ٖلُت إلاٞهاح ًٖ ؤزغ ؤًت ٢ُىص ٖلى املىاعص 

 ٖليها .والخإ٦ض مً ؤن مىاعص الخض٤ُ٢ الضازلي مىاؾبت ، ٧اُٞت ومؿخٛلت بٟٗالُت الهجاػ ال ُت املىا٤ٞ 

 :٣ًىم وكاٍ الخض٤ُ٢ الضازلي بخ٣ُُم واملؿاهمت في جدؿحن ؤهٓمت الخى٦مت بىاؾُت  ػبُعت العمل

 ج٣ُُم 

 وجدؿحن هظه الٗملُت مً زال٫ :             

الن ٖنها . -1              وي٘ ال٣ُم ولاهضاٝ وإلٖا

 الخإ٦ض مً ٞٗالُت لاصاء ومؿاثلت إلاصاعة . -2           

 ٫ مالخٓاث الخض٤ُ٢ .بًها -3

  :جب الخخؼُؽ للمهمت ًدضص هظا املُٗاع املباصت لاؾاؾُت لخسُُِ ٖملُت الخض٤ُ٢ الضازلي ٍو

ً زُت )بغامج جض٤ُ٢ ل٩ل مهمت مخًمىت لاهضاٝ والىُا١ والى٢ذ وجىػَ٘ املهاصع .  وبن   )وي٘ وجضٍو

ٟحن ، ولا  خًمً هُا١ املهمت اٖخباعاث لاهٓمت ، ال٣ُىص ، املْى  نى٫ امللمىؾت . ٍو

 : مٗلىماث ٧اُٞت  جىفُز املهمت ً ًجب ٖلى املض٣٢حن الضازلُحن حٍٗغ٠ ، جدلُل ، ج٣ُُم وجضٍو

 لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ املهمت .

 : ًجب ٖلى املض٣٢حن الضازلُحن بًها٫ هخاثج املهمت مباقغة ، وبن ًخًمً بًها٫  ئًصاٌ الىخائج

 خاثج املالثمت ، الخىنُاث وزُِ بهجاػ الخىنُاث .الىخاثج ؤهضاٝ املهمت والىُا١ باإلياٞت بلى الى
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 : ًجب ٖلى الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢ املداٞٓت ٖلى هٓام ملغا٢بت ومخابٗت  سصذ مشاخل إلاهجاص

غ ٖنها لئلصاعة .  الىخاثج اليي جم الخ٣ٍغ

ت بلى املضي املخ٠ ٖ ٖلى - لُه م٘ الجهت وكاٍ الخض٤ُ٢ الضازلي مغا٢بت اؾدبٗاص هخاثج املهماث الاؾدكاٍع

 املؿخُٟضة .

  : ٖىضما ٌٗخ٣ض الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢ ؤن إلاصاعة ٢ض ٢بلذ مؿخىي مً كبٌى إلاداسة للمخاػش

املساَغة ٚحر م٣بى٫ للميكإة ، ٖلُه مىا٢كت لامغ م٘ إلاصاعة الخىُٟظًت بطا لم ًخم خل هظه املؿاثل املخٗل٣ت 

غ ًٖ طل٪ ملجلـ إلاصاعة إلًجاص الخل .باملساَغة ، ٞٗلى الغثِـ الخىُٟظي للخض٤ُ٢   وإلاصاعة الخىُٟظًت الخ٣ٍغ

ـــــــز : معاًُــــــــــــــــــــــش -3  الخىفُــــــــــــــ

 ٞهي جُب٤ُ ٧ل مً مٗاًحر ال ىام ومٗاًحر لاصاء في خاالث :   

 ازخباعاث الالتزام . -         

 غ٢ابت  الخ٣ُُم الظاح، لل -الخد٤ُ٣ مً الٛل والا -

 املبدث الثالث : عالكت الخذكُم الذاخلي بدعُير املإظعت

غ املض٤٢ الضازلي . ؾىدىاو٫      ال٢خه بالغ٢ابت الضازلُت وج٣ٍغ  في هظا املبدض صوع الخض٤ُ٢ الضازلي ٖو

 املؼلب لاٌو : دوس الخذكُم الذاخلي في حعُير املإظعت

ت الىاظب جُب٣ُها مً ؤظل خؿً ؾحر الٗمل خؿب بما ؤن الخض٤ُ٢ الضازلي ٌٗخبر مً إلاظغ     اءاث الًغوٍع

ٟحن واملضعاء ٣ًىمىن بىاظباتهم يمً  لاهضاٝ املغظىة ويمً الخضوص ال٣اهىهُت ومً ؤظل الخإ٦ض مً ؤن املْى

الخضوص املؿمىح بها و٦ما ًملُه الىٓام الضازلي للماؾؿت هظا مً هاخُت ومً هاخُت ؤزغي ٞةن بظغاء جض٤ُ٢ 

ث ٌٗخبر ٦سُىة ؤولُت ًجب بجباٖها مً ٢بل املاؾؿاث والكغ٧اث امللؼمت بةظغاء جض٤ُ٢ لخؿاباتها ٢بل الٗملُا

ونى٫ املض٣٢حن ال اعظُحن ، طل٪ ٧ىن ٖملُت الخض٤ُ٢ الضازلي ؾٝى حؿاٖض ٖلى ٦ك٠ ؤي ٢هىع في هٓام 

املض٤٢ ال اعجي مً مىذ  الغ٢ابت الضازلُت ؤو ؤي مكا٧ل مداؾبُت ٢ض حٗثر ٖملُت الخض٤ُ٢ ال اعجي ؤو جمى٘

  1املاؾؿت عؤًا مؿاهضا لبُاهاتها املالُت .ومً بحن ال ضماث اليي ٣ًضمها الخض٤ُ٢ الضازلي لئلصاعة :

م مؿخ٣ل ملا ٖلُه و٦ٟاًت بصاعة  ٞدو مىيىةي لؤلصلت  يخذمت الخأهُذ املىطىعي :  -1 حر ج٣ٍى بٛغى جٞى

ملُاث الخى٦مت لئل   صاعة.املساَغ ولاهٓمت الغ٢ابُت ٖو

                                                           
، مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث هُل قهاصة املاؾتر في الٗلىم املالُت واملداؾبُت ،، دوس الخذكُم الذاخلي في جفعُل اجخار اللشاسٞاَمت بٗىط  - . 

ٖخماص ٖلى:    باال  لىم ال٧لُت البؿ٨غة،  جسهو : ٞدو مداؾبي ،  ت ٖو ، 84 -83، م م  2015-2014دؿُحر ، ٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع  1  
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ت :  -2 و ي ٖملُاث املكىعة اليي ج٣ضم لىخضاث جىُٓمُت صازل املاؾؿت ؤو زاعظها الخذماث الاظدشاٍس

وجدضص َبُٗت هُا١ هظه الٗملُاث باالجٟا١ م٘ طل٪ الكغ٧اث ، والهضٝ منها بياٞت ٢ُمت للىخضة وجدؿحن 

 ٖملُاتها . 

 ض٤ُ٢ الضازلي و ي :باإلياٞت لهاجحن ال ضمخحن هىا٥ زضماث ؤزغي ٣ًضمها الخ   

 جؼوٍض إلاصاعة بالخىظيهاث والىهاثذ املخٗل٣ت باألصاء والىٓام الضازلي؛ 

 ج٣ُُم بطا ما ٧اهذ إلاظغاءاث املخبٗت جخ٤ٟ م٘ ؾُاؾاث املاؾؿت؛ 

 ت ًخم بجباٖها وجُب٣ُها في املاؾؿت؛  ج٣ُُم ما بطا ٧اهذ الؿُاؾاث املىيٖى

٨ُت ،  ول٣ض خضصث مٗاًحر الخض٤ُ٢ الضازلي الهاصعة ًٖ مٗهض املض٣٢حن الضازلُحن في الىالًاث املخدضة لامٍغ

هضٝ الخض٤ُ٢ الضازلي الغثِس ي ًخمشل في مؿاٖضة ظمُ٘ ؤًٖاء املاؾؿت ٖلى جإصًت مؿاولُاتهم بٟٗالُت ، 

وطل٪ مً زال٫ جؼوٍضهم بالخدلُالث والخىنُاث واملٗلىماث اليي تهم لاوكُت اليي ًخم مغاظٗ ها ، هظا 

 بلى ماًلي :   باإلياٞت

  حر اصة ٢ُمت املىٓمت وجدؿحن ٖملُاتها مً زال٫ مكاع٦ت إلاصاعة في جسُُِ الاؾتراجُجُاث وجٞى ٍػ

 املٗلىماث اليي حؿاٖضها في جىُٟظ الاؾتراججُاث ؛

 م وجدؿحن ٞاٖلُت بصاعة املساَغ ؛  ج٣ٍى

 م وجدؿحن ٞاٖلُت الغ٢ابت ؛  ج٣ٍى

 م وجدؿحن ٞاٖلُت ٖملُاث جىظُه ؤوكُت ا  ملاؾؿت ومغا٢ب ها ؛ج٣ٍى

 املؼلب الثاوي : الخذكُم الذاخلي هأداة سكابُت في حعُير املإظعت

ف الشكابت الذاخلُت  الفشع لاٌو : حعٍش

ت إلاظغاءاث امل٨خىبت في ق٩ل زُت مدضصة تهضٝ بلى خماًت ( :01حعٍشف ) "جخمشل الغ٢ابت الضازلُت مجمٖى

اث ٚ ىب ٞيها وجد٤ُ٣ ص٢ت البُاهاث واملٗلىماث املالُت مىاعص وممخل٩اث وؤنى٫ املكغوٕ مً عؤي جهٞغ حر مٚغ

٣ت مشلى في هُا١ الالتزام بالؿُاؾاث  ت بٍُغ اليي ًيخجها الىٓام املداؾبي املالي في املكغوٕ املاصًت والبكٍغ

  1وال٣ىاهحن واللىاثذ اليي جد٨م َبُٗت الٗمل صازل املاؾؿت."

ف) الُغ١ اليي جدبٗها املىٓمت لخماًت ؤنىلها ؤو بُٖاء بُاهاث  "حٗٝغ الغ٢ابت الضازلُت ال ُت ؤو  ( :02حعٍش

ومٗلىماث ص٣ُ٢ت ٌٗخمض ٖليها،و٦ظال٪ لخدؿحن الٟٗالُت الدكُٛلُت ويمان الالتزام بال٣ىاهحن واللىاثذ 

ت. 2إلاصاٍع   

                                                           
، 2006امل٨خب الجامعي الخضًض ،مهغ،   ،1،ٍالشكابت واملشاحعت الذاخلُتٖبض الٟخاح مدمض الصخً وآزغون، - 1  

مت ٖلي الجىهغ وآزغون،-2  ت ميكى ال٣اهغة،   ص ٍ،الخذكُم والشكابت الذاخلُت  على املإظعاث،٦ٍغ عاث املىٓمت الٗغبُت للخىمُت إلاصاٍع

 .39،م201،
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 ٣ًهض بالغ٢ابت الضازلُت ٧ل الىؾاثل وإلاظغاءاث اليي حؿخسضمها امليكإة لخماًت ؤنىلها(:" 03حعٍشف )

٘ ال٨ٟاءة إلاهخاظُت في امليكإة  ومىظضاتها وللخإ٦ض مً صخت وص٢ت البُاهاث املداؾبُت وإلاخهاثُت  ولٞغ

 1وجد٤ُ٣ الٟٗالُت".

 الفشع الثاوي:أهذاف وعىاصش الشكابت الذاخلُت 

ض جىيُذ هظه    ىانغ الغ٢ابت الضازلُت مً خماًت وص٢ت بلى ال٨ٟاءة والالتزام ولهظا هٍغ جخٗضص ؤهضاٝ ٖو

                                                2 هضاٝ والٗىانغ في الك٩ل الخاليلا 

 وعىاصش الشكابت الذاخلُت(:أهذاف 6 -2الشيل سكم)                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، الشكابت و املشاحعت الذاخلُت على املعخىي الىلي و الجضئي . املهضع : ٖبض الٟخاح الصخً ، مدمض الؿُض ؾغاًا                          

ت مً الك٩ل ًخطح لىا ؤن هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًد٤٣ ؤهضاٞه لاع     بٗت مً زال٫ ظاهبحن هما الغ٢ابت إلاصاٍع

 واملداؾبُت.

 

 

                                                           
ت والخؼبُم وفلا ملعاًير الخذكُم الذاخلي الذولُتزل٠ ٖبض هللا الىعصاث، - 1 الىعا١، ٖمان، ماؾؿت  ،1،ٍالخذكُم الذاخلي بين الىظٍش

 .123،م2006

 الىفاءة الذكت الحماًت

 ة

 إلالتزام

 الشكابت الذاخلُت

 حكمل ع٢ابت وج٣ُُم :

ال ُت الخىُٓمُت. -  

الؿُاؾاث وإلاظغاءاث.-  

ت. - مضي ؾالمت اجساط ال٣غاعاث إلاصاٍع  

ما٫ ولاوكُت اليي ًماعؾها  مضي ٦ٟاءة لٖا

 املكغوٕ.

ؤهضاٝ الخىُٓم -  

. 

 الشكابت املداظبُت

حكمل ع٢ابت وج٣ُُم:   

الدسجُالث وخماًت لانى٫ للمكغوٕ. -  

ت - البُاهاث املالُت وال٣ُىص الضٞتًر  

مضي جُب٤ُ ال٣ىاٖض املداؾبُت  -

خٗاٝع ٖليها.امل  

مضي ؾالمت حسجُالث الٗملُاث املالُت  -

 للمكغوٕ.

 أهداف وعناصر الرقابة الداخلية
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ت  أوال:الشكابت إلاداٍس

كمل هظا الجاهب ع٢ابت الؿُاؾاث الضازلُت وإلاظغاءاث الؿاب٤ ويٗها مً زال٫ ال ُت الخىُٓمُت اليي     َو

ت وزٍُى الؿلُت واملؿاولُت هظا بلى ظاهب ؾالمت ال٣غاعاث  اث٠ إلاصاٍع اث والْى اليي جم جبحن املؿخٍى

ما٫ ولاوكُت اليي جماعؾها ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن  اجساطها مً َٝغ إلاصاعة و٦ظال٪ ج٣ُُم مضي ٦ٟاءة ؤصاء لٖا

غ ؤهٓمت الغ٢ابت املداؾبُت.  1هظا الجاهب مً الغ٢ابت لخ٣ٍغ

 

 ًخًمً هظا الجاهب ع٢ابت البُاهاث املداؾبُت في صٞاجغ وسجالث لانى٫ املسخلٟتزاهُا:الشكابت املداظبُت 

دو إلاظغاءاث وال٣ىاٖض  ومغاظٗت ال٣ُىص اليي جم حسجُلها في صٞاجغ الُىمُت وجغخُلها بلى صٞتر لاؾخاط ٞو

والُغ١ املداؾبُت وؤؾالُب خماًت لانى٫ مً الًُإ وؤزحرا ج٣ُُم مضي الالتزام بال٣ىاٖض املداؾبُت 

٤ هُا١ ٖملُت املغاظٗت ؤما بطا ٧ان املخٗاٝع ٖليها ٞةطا ٧اهذ هٓام الغ٢ابت ظُض ٌؿاٖض املغاظ٘ ٖلى جًُِ

 ال٨ٗـ جهٗب ٖملُت املغاظٗت وبالخالي جىؾُ٘ هُا١ ٖملُت املغاظٗت.

ما لهم املغاظ٘ هى صعاؾت وجدضًض مضي مالثمت هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٦إؾاؽ لخدضًض مضي الازخباعاث    

خىنل بليها مً ٖملُت الخ٣ُُم والٟدو اليي ؾخ٩ىن مجاال لخُب٤ُ ٖملُت املغاظٗت،وو٤ٞ الىدُجت اليي ً

ٌؿخُُ٘ املغاظ٘ جدضًض مضي الٗم٤ املُلىب في ٞدو جل٪ لاصلت باإلياٞت بلى الى٢ذ املالثم لل٣ُام 

 باإلظغاءاث للمغاظٗت. 

 الفشع الثالث : الذوس الشكابي للمذكم الذاخلي

بت الضازلُت الٟٗالت بإهىاٖها ٌكحر الباخشىن بلى ؤن الخض٤ُ٢ الضازلي حٗض ؤخض ؤهم ٖىانغ مىٓىمت الغ٢ا    

ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي لِـ ٣ِٞ ظؼًءا مً هٓام  كحر بلى ؤن ْو املسخلٟت الهاصٞت واملاوٗت واملصدخت ،َو

الغ٢ابت الضازلُت ول٨نها جمشل باعة التر٦حز باليؿبت له ونمام لامان زهىنا بٗض جدىلها بلى مهىت مٗتٝر بها 

في هظا املجا٫ في ازخباع مضي الالتزام باإلظغاءاث ومغا٢بت مضي جىاٞغ  صولُا ،وصوع املض٤٢ الضازلي ًىدهغ 

م٣ىماث هٓام الغ٢ابت الضازلُت الؿاب٤ ط٦غها ، والك٩ل الخالي ًىضح مى٢٘ الخض٤ُ٢ الضازلي مً الغ٢ابت 

 الضازلُت

 

 

 

 

                                                           
ت،   ص ٍ،لشكابت واملشاحعت الذاخلُت ،في ا الاججاهاث الحذًثتٞخخي الؿىاٞغي عػ١،مدمض ؾمحر ٦ما٫،مهُٟى مدمىص مغاص، -9 الضاع إلاؾ٨ىضٍع

  .36،م2002الجامُٗت ،
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 الذاخلي ت( :مىكع الخذكُم الذاخلي مً الشكاب7-2) الشيل سكم                                      

 

  

 

 

 

  

 

ت ، مزهشة ال الذاخلي ودوسه في كُادة و جفعُل  هظام الشكابت الخذكُم، أمُىت مىاد                              ذاخلُت في املإظعت الجضائٍش

       . 2014/2015جخشج ملذمت طمً مخؼلباث هُل شهادة ماظتر أوادًمي ، حامعت عبذ الحمُذ بً بادٌغ ، معخغاهم ، 

ش املذكم الذاخلي  : املؼلب الثالث  جلٍش

: ش املذكم الذاخلي الفشع لاٌو  حعٍشف وأهىاع جلٍش

ش املذكم الذاخلي: -1     ف جلٍش ٟه ٖلى ؤهه"وز٣ُت م٨خىبت ناصعة ًٖ ش و منهي إلبضاء عؤي  حعٍش ًم٨ً حٍٗغ

ن املٗلىماث الا٢خهاصًت بمٗىاها املنهي ٞني مداًض بهضٝ بٖالم مؿخسضم، املٗلىماث خى٫ صعظت الخُاب٤ بح

 املخٗاٝع ٖلُه.

غ وؾُِ ؤو وؾُلت اجها٫ وه٣ل البُاهاث والخ٣اث٤ والىخاثج والغؤي بك٩ل واضح ومٟهىم       ٌٗض الخ٣ٍغ

ت هامت. ُٟت بزباٍع غ ًاصي ْو  1وجىيُدها ملؿخسضميها اللظًً لهمهم لامغ،بطا وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ بإن الخ٣ٍغ

ٝغ ٖلى ؤهه"وؾُلت لى٣ل املٗلىماث والبُاهاث وال٣غاعاث بحن الجهاث املسخلٟت،بما قٟهُا ؤو ٌٗ : 02الخعٍشف

ت لالجها٫ ولضتها الخاظت لضي ؤو٫ مضًغ وظض ؤن الٗمل ٢ض ال ٩ًىن مم٨ىا  ا وبالخالي ٞهي وؾُلت بصاٍع ٍغ جدٍغ

ت ؤن ٌٗمل مغئوؾُه جدذ بهغه مباقغة لظال٪ ٧ان ال بض مً وؾاثل اجها ٫ بضًلت لى٣ل البُاهاث باؾخمغاٍع

لى للخىُٓم ال٣اثم. اث لٖا اث لاصوى بلى املؿخٍى  مً املؿخٍى

غ  ي البُاهاث واملٗلىماث اليي ًجمٗها املض٤٢ مً ٖملُت املغوع واملالخٓت واملداؾبت وجباص٫ آلاعاء     ٞالخ٣اٍع

٤ الاجها٫ الص ص ي بال٣اثمحن بالخىُٟظ،ومً زال٫ الىظىص الٟٗلي في مىا٢ ٤ ًٖ ٍَغ ً ٍَغ ٘ الخىُٟظ ٖو

                                                           
.83،م2012صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ،لاعصن،   ،1ٍإلاػاس الىظشي،–،جذكُم الحعاباث هاو، الٗؼب–بلهاب هٓمي  - 1  

 سكابت داخلُت

 مداظبُت

ت  سكابت داخلُت ئداٍس

مشاحعت داخلُت 

 مداظبُت

مشاحعت داخلُت 

ت  ئداٍس

 الخذكُم الذاخلي

 الشكابت الذاخلُت

يالظبؽ الذاخل  
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ت ؤو عؾاثل مً املغئوؾحن ًٖ  غ ؤنها جبلُٛاث  قٍٟى املىاظهت املباقغة للمىا٠٢ واملكا٧ل لظال٪ ٞإنل الخ٣اٍع

 1ؾحر الخىُٟظ ومى٢ٟه.

ش:-2  أهىاع الخلٍش

غ الخض٤ُ٢ واملخمشلت ُٞما ًلي:     هىا٥ ٖضة ؤهىإ لخ٣ٍغ

ش العام:-1 غ مً َٝغ االخلٍش ت ًخم بٖضاص هظا الخ٣ٍغ ملض٤٢ للمهاص٢ت ٖلى الخؿاباث الؿىٍى

خًمً ما ًلي:  2للماؾؿت،ٍو

ش حُٗحن املض٤٢ مً َٝغ املاؾؿت. -  الخظ٦حر ب٨ُُٟت وجاٍع

 الخٗٝغ ٖلى املاؾؿت وصوعة مىيٕى الخض٤ُ٢. -

غ. -  الىزاث٤ املالُت اليي زًٗذ للخض٤ُ٢ واليي ًجب ؤن جمض ى بالخ٣ٍغ

 ها ومضي اخترامها في هظه املهمت.الخظ٦حر بمٗاًحر لاصاء املنهي وؤهضاٞ-

 ٖغى لؤلزُاء امل٨دكٟت ب٩ل ويىح م٘ ط٦غ ؤزاعها باألع٢ام ٖلى الىدُجت. -

املهاص٢ت ٖلى املٗلىماث امل٣ضمت مً َٝغ مجلـ إلاصاعة وال الٞاث املدخمل ؤن ج٩ىن خى٫ املٗلىماث -

 إلاياُٞت اليي َلبها مً هظا املجلـ.

ش الخاص :  -2  الخلٍش

خًمً ٨ًخب      غا زام خى٫ الاجٟا٢ُاث اليي ؤبغم ها املاؾؿت م٘ الٛحر املىهىم ٖليها ٢اهىهُا ٍو املض٤٢ ج٣ٍغ

    3ماًلي :

 الاجٟا٢ُاث املبرمت واملؿخُٟضًً منها . ٢اثمت - 

 وعؤًه خى٫ هظه الاجٟا٢ُاث . ابغامها قغوٍ -

ش وأسواهه الشيلُت   الفشع الثاوي : أهذاف الخلٍش

ش  -1  4:أهذاف الخلٍش

 إلاباٙل ًٖ املالخٓاث والخىنُاث الىاججت ًٖ ؤٖما٫ الخض٤ُ٢ ؛ 

                                                           
 .604ممشحع ظبم رهشه ،   ،IIA،دلُل الخذكُم الذاخلي وفم املعاًير الذولُت الصادسة عًزل٠ ٖبض هللا الىعصاث -2
ت ئلى الخؼبُممدمض بىجحن،   2 اث الجامُٗت،03ٍ،املشاحعت ومشاكبت الحعاباث مً الىظٍش  .48،م2008،صًىان املُبٖى

ت والخؼبُممدمض ظغبٕى ًىؾ٠ ،  - . 268،م  2000ماؾؿت الىعا١ ،  ٖمان، ، 01، ٍ مشاحعت الحعاباث بين الىظٍش 3
  

ت والخؼبُم،ازل٠ ٖبض هللا الىاعصاث  - . 293، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  لخذكُم الذاخلي بين الىظٍش 4  
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 الخُٛحر لؤلًٞل ؛ 

 ما٫ اليي ٢ام بها ؤًٖاء الخض٤ُ٢ الضازلي ؛  جدضًض لٖا

 غ ؛  ب٢ىإ ال٣اعت بىظهت الىٓغ اليي ظاءث في الخ٣ٍغ

 غ بظغاءاث الٗمل ؛  ببضاء الخىنُاث الالػمت باليؿبت لخٍُى

 باصلها ؛ه٣ل لا٩ٞاع واملٗلىماث وج 

ش: -2 لاسوان الشيلُت للخلٍش  

غ املض٤٢ ٖضص مً الٗىانغ واليي جخمشل ُٞما ًلي:      1ًجب ؤن ًخًمً ج٣ٍغ  

ش : - غ املض٤٢ الضازلي عىىان الخلٍش غ)ج٣ٍغ ًجب ؤن ٩ًىن ٖىىان املض٤٢ الضازلي بهظه الٗباعة في ؤٖلى الخ٣ٍغ

غ املالُت وإلا  حرها .املؿخ٣ل( وطل٪ لخمُحزه ًٖ باقي الخ٣اٍع ت اليي حٗضها بصاعة املاؾؿت ٚو صاٍع  

ش :  - و ي الجهت اليي ؤنضعث للمض٤٢ لامغ بال٣ُام بإٖما٫ الخض٤ُ٢ ، ٞهي بما بصاعة الجهت املىحه ئليها اللٍش

 املاؾؿت ؤو مؿاهمي املاؾؿت املؿاهمت .

ش  - غ ٖلى ماًالفلشة الافخخاخُت للخلٍش لي :: ًجب ؤن حكمل ال٣ٟغة الاٞخخاخُت للخ٣ٍغ  

ؤن ًظ٦غ املض٤٢ ال٣ىاثم املالُت اليي ص٣٢ها باالؾم والٟترة اليي حُٛيها مشل : خؿاب الىدُجت ، املحزاهُت ،  -1

ش ال٣ىاثم املالُت .  ٢اثمت الضزل وجاٍع

بن بصاعة املاؾؿت  ي املؿاولت ًٖ بٖضاص ال٣ىاثم املالُت وطل٪ إلػالت ؤي ق٪ ؤو ٚمىى ًٖ الظي ٢ام  -2

ىاثم .بةٖضاص هظه ال٣  

٣ا للمباصت املداؾبُت املخٗاٝع ٖليها وامل٣بىلت  -3 بن مؿاولُت املض٤٢  ي ٣ِٞ ببضاء الغؤي الٟني ٖليها ٞو

. 
ً
 ٢بىال ٖاما

قفلشة الىؼا -  

٣ا للمٗاًحر الضولُت للخض٢ ل٣ض ٧ان جض٣ُ٢ا -1 ٤ُ؛ٞو  

لى جإ٦ُضاث م٣ٗىلت بإن بن جل٪ املٗاًحر جخُلب مىا ال٣ُام بخسُُِ وبهجاػ ٖملُت الخض٤ُ٢ للخهى٫ ٖ -2

ت ؛  ال٣ىاثم املالُت ال جدخىي ٖلى ؤزُاء ظهٍى

ت مما ٌٗؼػ املبالٜ والاٞهاخاث الىاعصة بال٣ىاثم املالُت . -3 ٞدو ؤصلت إلازباث ٖلى ؤؾـ ازخباٍع  

ج٣ُُم املباصت املداؾبُت املؿخسضمت والخ٣ضًغاث اليي ويٗ ها بصاعة املاؾؿت . -4  

                                                           
ت والخؼبُممدمض ظغبٕى ًىؾ٠  -    256، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ،م  ، مشاحعت الحعاباث بين الىظٍش

1
  



 الفصل الثاني                                                                           التدقيق الداخلــــي
 

57 
 

غ لض -5 ًىا ؤؾاؾا م٣ٗىال إلبضاء عؤًىا ٖلى جل٪ ال٣ىاثم .بن ٧ل ما ؾب٤ ًٞى  

فلشة الشأي : -  

/ن ،وؤن ٢اثمت الضزل جبحن بىيىح هخاثج 31/12وفي عؤًىا املحزاهُت حٗبر بهض١ ًٖ املغ٦ؼ املالي للماؾؿت في  -

غ١ اجٟا٢ها في هٟـ ال٣ٟغة.  ؤٖمالها وؤن ٢اثمت الخض٤ٞ الى٣ضي جبحن َغ١ جدهُل لامىا٫ َو

٣ت مخجاوؿت مً ٞترة بلى ؤزغي .بن امل - اؾؿت جُب٤ الُغ١ واملباصت املداؾبُت بٍُغ  

ش :  - خ الخلٍش ش ب٦ما٫ ٖملُت الخض٤ُ٢. وبما ؤن مؿاولُت املض٤٢  ي جاٍس غ بخاٍع ًجب ٖلى املض٤٢ ؤن ًاعر الخ٣ٍغ

غ خى٫ البُاهاث املالُت املٗضة وامل٣ضمت مً إلاصاعة ، لظا ًجب ٖلى املض٤٢ ٖضم ش  ج٣ضًم ج٣ٍغ غه بخاٍع بنضاع ج٣ٍغ

ش جى٢ُ٘ ومىا٣ٞت إلاصاعة ٖلى جل٪ البُاهاث . 1ٌؿب٤ جاٍع  

غ اؾم مى٢٘ مدضص ، وهى ٖاصة املضًىت اليي ًضًغ ٞيها املض٤٢ م٨خبه عىىان املذكم :  - ًجب ؤن ًخًمً الخ٣ٍغ

 املؿاو٫ ًٖ ٖملُت الخض٤ُ٢ جل٪.

غ باؾم ماؾؿت الخض٢جىكُع املذكم :  - ٤ُ ؤو باالؾم الص ص ي للمض٤٢ ؤو ٦الهما مٗا ًجب ؤن ًى٢٘ الخ٣ٍغ

 وخؿب ماهى مىاؾب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ،م  ، جذكُم الحعاباث املعاصشٚؿان ٞالح مُاعهت  - 1
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ش املذكم (:8 -2)الشيل سكم  العىاصش  لاظاظُت لخلٍش  

  

ش املذكم                                                                                 العىىان    جلٍش  

 ئلى الجهت املىاظبت 

٣ت الفترة الخمهُذًت /ن،                  31/12"في   للماؾؿت" ن  :ل٣ض ٢مىا بخض٤ُ٢ املحزاهُت املٞغ

ش وؤن جل٪ ال٣ىاثم  و٢اثمت الضزل و٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً الؿىت املالُت املى هُت في طل٪ الخاٍع

بصاعة املاؾؿت، وؤن مؿاولُ ها جخمشل في ببضاء الغؤي ًٖ هظه ال٣ىاثم املالُت  املالُت حٗخبر مؿاولُت

 اؾدىاصا بلى الخض٤ُ٢ الظي ٢مىا به 

ل٣ض ٢مىا بالخض٤ُ٢ بىاءا ٖلى مٗاًحر الخض٤ُ٢ املخٗاٝع ٖليها ، جل٪ املٗاًحر جخُلب ؤن فلشة الىؼاق : 

٣ى٫ بسهىم ما بطا ٧اهذ ال٣ىاثم ه٣ىم بخسُُِ وبظغاء ٖملُت الخض٤ُ٢ للخهى٫ ٖلى جإ٦ُض مٗ

ت . بن ٖملُت الخض٤ُ٢ جخًمً ٞدو ٖملُت ج٣ُُم املباصت  ٟاث الجىهٍغ املالُت زالُت مً الخدٍغ

ت اليي ٢امذ بةظغائها إلاصاعة ، باإلياٞت بلى ج٣ُُم الٛغى  املداؾبُت املؿخسضمت والخ٣ضًغاث الجىهٍغ

غ ؤؾاؾا م٣ٗىال إلبضاء عؤًىا.  الكامل لل٣ىاثم املالُت ، وفي اٖخ٣اصها ؤن جض٣ُ٢ى فلشة الشأي : ا ًٞى

ت . ؤن عؤًىا ال٣ىاثم املالُت املكاع بليها ؤٖاله ٖغيذ بٗضالت ونض١ في ٧اٞت الىىاحي الجىهٍغ  

/ ن وهخاثج ؤٖمالها وجض٣ٞاتها الى٣ضًت للؿىت املى هُت في طل٪ 31/12املغ٦ؼ املالي للماؾؿت املاعر في

٣ا للمٗاًحر امل ش ٞو داؾبُت املخٗاٝع ٖليها .الخاٍع  

 

خ      املذكم                                                                                                       الخاٍس

               العىىان                                                                                                    

الخىكُع                                                                 

                                                                                                                                                                                            

122املهضع : ٚؿان ٞالح مُاعهت ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م   
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:خالصت  

ٖملُت الدؿُحر مً ؤهم ٖملُاث املاؾؿت  ألنها حٗخبر ه٣ُت البضء والاهُال١ للماؾؿت ألن بضون حؿُحر حٗخبر 

ضه مً جد٤ُ٣ ظُض ال وظىص لخد٤ُ٣ ؤهض اٞها،ٞهى ٌك٩ل الغ٦حزة لاؾاؾُت للماؾؿت،لىجاخها وجد٤ُ٣ ما جٍغ

ؤهضاٝ ومً هىا ْهغ الخض٤ُ٢ الضازلي ملؿاٖضة املاؾؿت في ؤصاء ٖملها بهىعة ظُضة جل٤ُ بها وباملجخم٘ الظي 

غاعاتها جيكِ ُٞه بدُض ٌؿاٖضها في بًجاص الشٛغاث وا٢تراح الخلى٫ املم٨ىت ٦ما ٌؿاٖضها ٖلى جىُٟظ ٢

ٗالُت لهظه ال٣غاعاث، لامغ الظي ظٗل الخض٤ُ٢ الضازلي ؤصاة مؿاٖضة في حؿُحر  املخسظة ،بما ًًمً ٦ٟاءة ٞو

غث امل٣ىماث لاؾاؾُت  املاؾؿت، ؤي ؤن وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن الخض٤ُ٢ الضازلي وحؿُحر املاؾؿت بطا جٞى

 للخض٤ُ٢ الضازلي.
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 جمهُذ:

بُٗت اليكاٍ وعٚم هظا الازخالٝ ٞاملاؾؿت صوع جسخل٠ املاؾؿاث م    ً خُض الك٩ل ال٣اهىو،،الدجم َو

هام في ا٢خهاص الؿى١،ول٩، جداٞٔ املاؾؿت ٖلى م٩اه ها في الؿى١ املدلُت والضولُت ٖليها ؤن حؿعى ظاهضة 

بت صازلي بلى يمان الؿحر الخؿً ملسخل٠ ٖملُاتها وال ًخد٤٣ هظا بال مً زال٫ امخال٥ املاؾؿت لىٓام ع٢ا

 ٞٗا٫ ٌٗمل ٖلى مؿاٖضتها في الخٟاّ ٖلى ؤنىلها ويمان خؿً اؾخسضامها.

ومً زال٫ هظه الضعاؾت وجُب٣ُها في الىا٢٘ ازترها ماؾؿت ؤٚظًت لاوٗام وجغبُت الضواظً بمؿخٛاهم       

ٟهل بلى مبدشحن لخ٩ىن مدل الضعاؾت املُضاهُت ومضي جُب٣ُها والتزامها بالخض٤ُ٢ الضازلي وجُغ٢ىا في هظا ال

 وهما:

:  جلذًم املإظعت مدل الذساظت املبدث لاٌو

ش املذكم الذاخلي   املبدث الثاوي:وشاغ املإظعت ومشاخل إلاهخاج فيها وجلٍش
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: جلذًم املإظعت مدل الذساظت  املبدث لاٌو

بلى ؤهم  مهالح املاؾؿت والضوع في هظا املبدض ؾيخُغ١ بلى وكإة املاؾؿت واله٩ُل الخىُٓمي لها ٦ما ؾيخُغ١   

 الظي ج٣ىم به الضواثغ املىظىصة بها.

:  وشأة املإظعت وجؼىسها املؼلب لاٌو

   .ً ني ال٣ىم، ٌٗخبر مً الىخضاث ؤالزني والشالزحن املىعزت ًٖ الٗهض الاؾخٗماعي واملىػٖت ٖبر الَى  الضًىان الَى

" وعممذ مً َٝغ الضًىان ال٣ىم، Makala"إلاؾباهُت م مً َٝغ الكغ٦ت  1952جم جإؾِـ هظه الىخضة ؾىت     

ظًت لاوٗام  وهظا جدذ بقغاٝ وػاعة الٟالخت والهُض البدغي بك٩ل ماؾؿت ٖمىمُت طاث  م04/04/1969بأٚل

ظًت لاوٗام مغ٦ؼها الغثِس ي الجؼاثغ الٗانمت.  وكاٍ بهخاجي أٚل

صط 700000000طاث عؤؽ ما٫ بظمالي ٢ضع ب مغث هظه املاؾؿت بٗضة جدىالث هدُجت إلانالخاث الا٢خهاصًت   

خُض ؤصمجذ ٞيها املاؾؿاث الشالر   ONABخُض ؤنبدذ ماؾؿت طاث حؿُحر ال مغ٦ؼي وؾمُذ ب

ORAVIO وOREVI  وORAC   خُض ٧اهذ هظه الكغ٧اث في خالت انهُاع وبٞالؽ ٣ٞغعثONAB   صمجهم لُهبدىا

  %20والكغ٧اث الشالر لازغي ؾاهمذ ب  %٢80ضعه قغ٦ت ومىٓمت واخضة جدذ ٢ُاصتها خُض ؾاهمذ بغؤؽ ما٫ 

ش ماي   وخىلذ بلى: 1998مً عؤؽ ما٫ و٧ان هظا ٧له بخاٍع

 ORAVIO بلى GAO وج٣٘ في هاخُت الٛغب؛ 

 ORAEVI  بلىGAE  وج٣٘ في هاخُت الكغ١؛ 

 ORAC  بلىGAC .ِوج٣٘ هظه لازغي في الىؾ 

ت )الك ت املغ٦ٍؼ  (. ONABغ٦ت ال٣ابًت:و٧ل هظه الىىاحي جخٗامل م٘ املضًٍغ

بغؤؽ 19/10/1998والظي ؤوكإ ب GAO-ORAVIOمدل الضعاؾت  ي مجم٘ جغبُت الضواظً للٛغب  UABالىخضة    

٠ خالُا 703000000صط واعجٟ٘ بلى 7000000000ما٫ ٢ضعه   ٖامال.144صط م٣غها مؿخٛاهم وجْى

ت جابٗت للماؾؿت     املخىاظضة بهالمىضع،مؿخٛاهم  ORAVIOلام ٣ًخهغ ٖمل الىخضة ٖلى إلاهخاط والبُ٘ واملضًٍغ

ت ٖليها ٦ما ؤنها املؿاولت واملخد٨مت باألؾٗاع و٦ظا املهضعة لؤلوامغ في بهخاط مىخىط ؤو حُٛحره و ي  وحٗخبر الؿلُت املكٞغ

مؿاولت ًٖ ؾحر الىخضة مدل الضعاؾت ومٗالجت ؤي َىاعت ٦ما ؤنها جخدمل هدُجت الؿىت.هظه الىخضة جيخمي بلى 

ُت:وهغان،مؿخٛاهم،جلمؿان،ؾُضي بلٗباؽ،جُاعث،بكاع،البٌُ،وؾخت مغا٦ؼ لتربُت الٛغ  ب وجًم ؾب٘ وخضاث ٖٞغ

ت والخباص٫ املكتر٥ للمىاص  الضواظً بك٩ل قغ٧اث والخٗامل ٩ًىن م٘ بًٗها البٌٗ وهظا لؿض خاظاتها الًغوٍع

 لاولُت.
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 املؼلب الثاوي:الهُيل الخىظُمي للمإظعت 

م٨ً حُٗحن حٍٗغ٠ الخىُٓم:   اع الظي ًجب ؤن حٗمل املاؾؿت يمىه ٍو حٗني ٧لمت الخىُٓم الخدضًض وهى ٌك٩ل إلَا

 الجهاث املٗىُت به ُٞما ًلي:

 .املضًغ الٗام واملؿاٖضون:مهامهم وي٘ لاهضاٝ والؿُاؾاث 

 هم جىدهغ يمً جُب٤ُ جل٪ ال٣غاعاث ال انت بةهجاػ لاهضاٝ والؿُاؾا ُٟ ث عئؾاء إلاصاعة واملهالح:ْو

 املؿُغة.

  ًاله٩ُل الخىُٓمي:هى مسُِ ًمشل مجمٕى هُا٧ل املاؾؿت املىظىصة بحن مسخل٠ املهالح ٦ما ؤهه ؤخؿ

بحن مٗٓم املهام املاصاة مً  وؾُلت لئلٖالم الضازلي ألهه ٣ًىم بترجِب ويُٗت ٧ل ٖامل في املاؾؿت ٍو

ت مخاػ بؿٖغ  الخىُٟظ وبالبؿاَت والؿهىلت. َٝغ املهالح ولاش ام ٞهى ًلٗب صوعا هاما في املاؾؿت ٍو

  ت الٗامت للىخضة ٖلى مغا٢ب املهالح ومغا٢ب املحزاهُت وؤماهت اله٩ُل ال ام بالىخضة:جدخىي املضًٍغ

 املضًغ وجخ٩ىن هظه لازحرة بلى ؾخت صواثغ وجخٟٕغ بضوعها بلى مهالح ٦ما هى مبحن في اله٩ُل آلاح،: 

 (:الهُيل الخىظُمي للمإظعت1 -3م )الشيل سك
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ت للذوائش  املؼلب الثالث:الذساظت الىظٍش

I. :جدخىي ٖلى مهلخخحن هما:دائشة حعُير املخضون 

 أ/مصلحت إلاهخاج الخام واملىاد لاولُت:    

ها مً َٝغ املاؾؿت :جسؼن في هظه لازحرة ظمُ٘ املىاص اليي جم قغائمخاصن املىاد لاولُت-1  

ً بةٖضاص َلب لكغاء ال٨مُت  ىض ا٢تراب هٟاط هظه املىاص ج٣ىم مهلخت الخسٍؼ مشل:الظعي،ال٣مذ،الهىظا...الخ ٖو

ً بكغاء ال٨مُت املُلىبت.  الالػمت وج٣ىم مهلخت الخمٍى

 ًَ مً الهىظا. 7000ًَ مً الظعي و 1000:ال ٣ًل مسؼون لامان في هظه املاؾؿت ًٖ مالخظت

جسؼن ٞيها املىخجاث الخامت املخمشلت في ؤٚظًت للضواظً ولاب٣اع وج٣ىم هظه املهلخت بةزغاط صن املىاد الخامت:مخا-2

ت وهظا م٘ بٖضاص ونل ال غوط وحؿلم وس ت مىه ل٩ل مً  املىخجاث جامت الهى٘ بىاءا ٖلى َلب مً املهلخت الخجاٍع

ً.مهلخت املداؾبت الٗامت ومداؾبت املىاص ومهلخت الخىػَ٘   ومهلخت الخسٍؼ

 ب/مصلحت كؼع الغُاس:

ت. ىض الخاظت بليها جغؾل بطن َلب بلى املهلخت الخجاٍع ً الُٛاع بمؿخد٣اث املاؾؿت ٖو  ج٣ىم هظه املهلخت بخسٍؼ

II. :والىلل ً  وجخٟٕغ بلى زالر مهالح دائشة الخمٍى

٣هض بها حُُٛت خاظاث املاؾؿت مً املىاص لاولُت في خالت ه٣هها ً:ٍو ُٞدغع َلب مً عثِـ  مهلخت الخمٍى

ُت الالػمت مً املاصة املغاص قغائها   املهلخت بكغاء املاصة الالػمت خُض ٩ًىن م٣ُض هظا الُلب بال٨مُت والىٖى

 مهلخت الى٣ل:جخ٩ل٠ هظه املهلخت بى٣ل املىخجاث الخامت بلى الؼباثً في َلبىا طال٪ وه٣ل املاصة لاولُت مً املىعصًً.

 ت وؾاثل الى٣ل واملداٞٓت ٖليها في اؾخسضامها ؤ٢ص ى مضة مم٨ىت.مهلخت الهُاهت:صوعها نُاه

III. :ٌجخ٩ىن مً زالر مهالح و٧ل مهلخت مغجبُت باألزغي:دائشة الاظخغال 

ُت املُلىبت مً الؼباثً.مصلحت إلاهخاج: -1  جهى٘ في هظه املهلخت ؤٚظًت لؤلوٗام والضواظً خؿب ال٨مُت والىٖى

امذ املهلخت بةعؾا٫ َلب ملهلخت حؿُحر املساػن حٗتن ًٖ ه٣هها لخلبي هظه ٧لما ٧ان ه٣و في املاصة لاولُت ٢ -

 املهلخت لازحرة َلبها وحؿضص خاظاتها بكغائها للماصة لاولُت.

ت: -2 ُٟ ها بُ٘ املىخجاث الخامت خُض جإزظ مً الؼبىن الكُ٪ وبطا َلب وحؿلمه ونل السخب املصلحت الخجاٍس ْو

خم حسجُل ٧ل املٗلىماث ال انت بالؼبىن والىٕى املغاص قغاثه م٘ ال٨مُت خُض ًخىظه الؼبىن بلى مهلخت إلا  هخاط ٍو

اث اليي ٢ام  و...الخ زم بٗضها ًخىظه بلى مهلخت حؿُحر املسؼون وحؿلمه هظه لازحرة ونل حؿلُم وبطا بةزغاط املكتًر

ت لِؿلمها ونل إلازغاط وحُُٗه بضو  عها الٟاجىعة قٍغ ؤن ج٩ىن ٞيها ٧ل بكغائها زم ٌٗىص الؼبىن بلى املهلخت الخجاٍع

 املٗلىماث ال انت باملىخىط املكتري وج٣ضم منها وس ت بلى املداؾبت الٗامت ٢هض حسجُلها.
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غ مصلحت الصُاهت:-3 ٘ ج٣اٍع ًخم ٞيها نُاهت ججهحزاث إلاهخاط واملدغ٧اث ال٨هغباثُت ...الخ ج٣ىم هظه املهلخت بٞغ

ت بلى مهلخت املداؾبت جخًمً ج٩الُ ٠ الكغاء ل٣ُ٘ الُٛاع وج٩لٟت الُض الٗاملت ومهاٍع٠ بصزا٫ حٛحراث ٖلى قهٍغ

 آلاالث. 

IV. :دائشة مشاكبت الىىعُت 

  مهم ها الخإ٦ض مً ظىصة املىاص لاولُت الضازلت للماؾؿت واملىخجاث الخامت ؤزىاء ٖملُت إلاهخاط وبٗضها.

 العامت:  إلاداسة

لى مهلخخح ُٟ ها جدخىي ٖلى ٢ؿم الكاون الاظخماُٖت ٖو ت ومهلخت ال ضماث ؤما ْو ن هما :حؿُحر املىاعص البكٍغ

ٞخخمشل في حؿُحر ملٟاث املؿخسضمحن وجدًحر سجالث لاظىع والٗالواث وإلاهظاعاث وملٟاث الخ٣اٖض والًمان 

الاظخماةي و٦ظال٪ صٞ٘ الاقترا٧اث واملىذ الٗاثلُت ٦ما ج٣ىم بدسجُل خىاصر الٗمل ولامغاى املهىُت والُٗل 

ت املؿخد٣ت الؿ  ىٍى

V. :جخ٩ىن مً زالر مهالح و ي:دائشة املالُت واملداظبت 

 :وحكمل ؤ٢ؿام زالر:مصلحت املداظبت العامت-1

:ًخم ٖلى مؿخىي هظا ال٣ؿم اؾخ٣با٫ ٞىاجحر الكغاء مً ٢بل املهالح املُٗىت للىخضة مشل:مهلخت كعم املىسدًً -أ

ً وج٩ىن مصخىبت بةطن الُلب وبطن الاؾخالم وج غا٢ب هظه الىزاث٤ مً َٝغ عثِـ املهلخت وبٗض الخإ٦ض منها الخمٍى

اث زم حؿلم مً هظه الىزاث٤ وسخ بلى مهلخت املالُت واملحزاهُت ؤًً حؿضص  ًمًيها وحسجل في الُىمُت ال انت باملكتًر

 ُٞه ٢ُمت املبالٜ.

٣ت بةطن إلازغاط وبطن الاؾخالم بلى مهلخت كعم الضبائً:-ب   املداؾبت الٗامت مً َٝغ جغؾل وسخ الٟىاجحر مٞغ

ت ؤًً ٣ًىم املداؾب بمغا٢ب ها وحسجُلها في الُىمُت بالؼبىن وفي آزغ املُاٝ حؿلم بلى املهلخت املالُت  املهلخت الخجاٍع

 واملحزاهُت للخدهُل.

ت ٧ل قهغ بىي٘ مظ٦غة لاظىع ال انت بالٗما٫ اليي جدى٫ مً مهلخت كعم لاحشة: -ج  ج٣ىم مهلخت املىاعص البكٍغ

 املداؾبت الٗامت وجغاظ٘ مً َٝغ املداؾب زم حسجل في الُىمُت.

 :جدخىي ٖلى ٢ؿمحن هما:مصلحت املالُت وامليزاهُت-2

ٌؿخ٣بل ق٩ُاث الؼباثً وحسجل في صٞاجغ إلاًغاصاث والى٣ٟاث وجىظه بلى مهلخت الخىػَ٘ اليي كعم خاص بالبىً:-أ

صاث وفي لازحر جغؾل بلى البى٪ ٩ًىن هىا٥ اجها٫ قهغي بحن ج٣ىم بخجمُٗه وبٗض حسجُلها في صٞتر الى٣ٟاث وإلاًغا

ت   املهلخت والبى٪ الؾخسغاط ال٨ك٠ البى٩، للماؾؿت لخإ٦ض مً صخت حسجُالتها الضٞتًر

ص ط وهظا لضٞ٘ ؤظىع املخمغهحن حؿضًض  5000البض ؤن ًدخىي ٖلى مبلٜ اخخُاَ، ٢ضعه كعم خاص بالصىذوق:-ب

ؿخٗمل ؤًً ض ؾٗغها ًٖ زمً قغاء الُىاب٘ َو ت  1500ا لكغاء ٢ُ٘ الُٛاع اليي ال ًٍؼ جب ؤن ج٩ىن املضًٍغ ص ط ٍو

ُا   الٗامت ٖلى ٖلم  بالىيُٗت املالُت ؤؾبٖى

 هظه لازحرة ٖلى خؿاب ٧لٟت الكغاء املاصة لاولُت وؾٗغ الخ٩لٟت. ٣ًخهغ ٖملمصلحت مداظبت املادة: -3
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VI. :ًاملمخل٩اث الٗمىمُت مً ؤي اؾ هضاٝ صازلي ؤو  مً مهمخه مغا٢بت املاؾؿت و الؿهغ ٖلى خماًتلام

 زاعجي.

ش املذكم الذاخلي  املبدث الثاوي:وشاغ املإظعت وجلٍش

ت للماؾؿت،وما جلٗبه مً صوع لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها مً زال٫ ؤصاء     في هظا املبدض جُغ٢ىا بلى ؤهم اليكاَاث الًغوٍع

ى صوع املض٤٢ الضازلي في طال٪ مً زال٫ ا٦دكاٝ لازُاء مهامها بك٩ل ًل٤ُ بالؼباثً والبِئت اليي حٗمل ٞيها،وما ه

 وببغاػ ؤهم املساَغ املدُُت بها.

:وشاغ املإظعت ومشاخل إلاهخاج فيها   املؼلب لاٌو

 وشاغ املإظعت ومهامها -1

 وشاغ املإظعت:

٤ بغهامج حؿهغ املاؾؿت ٖلى جىُٟظ مهلخخحن مهمخحن هما:مهلخت البُ٘ ومهلخت إلاهخاط اليي ًخم ٞيها جُبُ

ل املىاص لاولُت بلى مىخجاث جامت ٖلى ٨ٖـ لاولى اليي مً زال٫ يمان الؿحر  إلاهخاط الظي ًخًمً جدٍى

 الخؿً للمىخجاث وجىػَٗها ٖلى ٖمالئها مً الؼباثً،زىام،املاؾؿاث الٗمىمُت،حٗاوهُاث...الخ.

 مهام املإظعت:

وجد٤ُ٣ لاهضاٝ اليي ؤوكإث مً ؤظلها املاؾؿت في بَاع مؿاٖضة الخٗاوهُاث املخسههت في جغبُت الضواظً 

ُت إلاهخاط ٢امذ املاؾؿت باملهام الخالُت: غ وبقهاع هٖى  وفي مُضان جٍُى

 ت ال انت بالضواظً؛ حر املىاص البٍُُغ  جٞى

 حر ٖىامل إلاهخاط)الٗخاص( للخٗاوهُاث؛  جٞى

 ٤ وظم٘ ٖىامل إلاهخاط؛  حؿٍى

 ٤ اللخىم بجمُ٘ ؤهىاٖها؛  بهخاط وحؿٍى

 خ٣اث جغبُت الضواظً؛وكغ مك 

  مؿاهمت املاؾؿت في إلاقهاع وجغبُت الضواظً وبقٗا٫ البدىر بلى ظاهب مىٓماث مسخهت في هظا

 الىٓام؛

 .مؿاولت ًٖ الؿحر الخؿً للىخضاث الخابٗت لها 

 مشاخل عملُت إلاهخاج في املجمع: -2 

 املىاد لاولُت لاظاظُت: -2 -1 

خىم ٞةن الكغ٦ت حؿخىعص ال٨خا٦ُذ املىخجت للضظاط املىظه لهظا الٛغى هٓغا ُٞما ًسو ٖملُت بهخاط البٌُ والل -أ

 لى٣و الخ٨ىىلىظُا الخضًشت)هظه ال٨خا٦ُذ حٗخبر املاصة لاولُت في ٖملُت إلاهخاط(.

ظًت،ٖلى الكغ٦ت ؤن جخدهل ٖلى اخخُاظاتها مً املىاص لاولُت وؤهم مىعصلها: -ب  ُٞما ًسو ٖملُت بهخاط لٚا
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 (؛%90ىظا: مُىاء وهغان )الاؾخحراص مً ال اعط بيؿبت الظعة والؿ 

 ىُت للخبىب ومكخ٣اجه مؿخٛاهم؛  الىسالت: املاؾؿت الَى

 ت والُٟخامُىاث بخلُالث؛ ت والُٟخامُىاث:مغ٦ب لاصٍو  لاصٍو

 (ىُت للملح  (؛enasefال٩لـ:املاؾؿت الَى

 (ب:املاؾؿت للملح  (؛enaselامللح وامللح الَغ

 ( لا٦ُاؽ( sac à papier( ىُت للىع١ امل٣ىي  (.enapacاملاؾؿت الَى

 عملُت إلاهخاج في وخذاث التربُت:2-2 

ظًت و ي:        ت مً لٚا  جيخج هظه املجمٖى

  (ؤٚظًت الضظاط املىخج poulette reproductrice)؛ 

 (ٌُؤٚظًت الضظاط املىخج للبpoulette pondeuse؛) 

 (ؤٚظًت الضظاط املىخج للخىمpoulette chair ؛) 

 ٚظًت ؤزغي)الب٣غ الخلىب(.ؤ 

 عملُت إلاهخاج في وخذاث التربُت: -3-2    

ٕغ بهخاط البٌُ.        حن هما:ٕٞغ بهخاط اللخىم ٞو  جى٣ؿم ٖملُت إلاهخاط بلى ٖٞغ

ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الكغ٦ت ال ػالذ جابٗت لل اعط في ٖملُت إلاهخاط وطال٪ عاظ٘ لى٣و ال برة والخ٨ىىلىظُا في     

حن. الخهى٫ ٖلى   ٦خا٦ُذ اليي حٗخبر زُىة ؤولى وؤؾاؾُت في ٖملُت إلاهخاط ل٨ال الٟٖغ

 :ؤؾبٕى ٦18سُىة ؤولى جىظه ال٨خا٦ُذ املؿخىعصة بلى مغ٦ؼ التربُت،ؤًً ًخم جغبُ ها ملضة فشع ئهخاج اللحىم

.ً  وهدهل ٖلى الضظاط )ط٦غ،ؤهثى(ًضةى لابٍى

 :مً املجمٕى  %10اللخىم،خُض ًمشل الظ٧ىع  ًىظه الضظاط بلى مغ٦ؼ التربُت بهخاطاملشخلت لاولى

صظاظاث،وطال٪ للخهى٫ ٖلى بٌُ مسهب ًىظه 10ال٨لي بمٗض٫ صً٪ واخض ل٩ل 

 ؤقهغ زم ًىظه بلى املىخج.10للخدًحن،لهظا الضظاط املىخج للبٌُ املسهب ًب٣ى في ال ضمت ملضة 

 :ضةى)ًىم ؤًً ًدهل ٖلى ٦خا٦ُذ ج20ًىظه البٌُ املسهب ملضة املشخلت الثاهُتPOUSSIN 

CHAIR.) 

 :جىظه ال٨خا٦ُذ بلى وخضة الضظاط املىخج للخىم،ؤًً جىي٘ في مغا٦ؼ الخٛظًت املشخلت الثالثت

 ًىم،ؤًً هدهل ٖلى صظاط للخىم البًُاء. 49ال انت ملضة 

 :ي آزغ مغخلت ؤًً ًىظه بلى املظبدت لىدهل ٖلى:املشخلت الشابعت  

 صظاط ظاهؼ لالؾ هال٥. -                

 مىخجاث مٗالجت)مغجضلت،٧اقحر(. -                

 :٦ظال٪ جىظه ال٨خا٦ُذ املؿخىعصة واملسههت لهظا الٟٕغ بلى مغ٦ؼ التربُت،ؤًً جغبى ملضة فشع ئهخاج البُع

 ؤؾبٕى لىدهل ٖلى صظاط )ط٦غ،ؤهثى(.18
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 :ظاظاث ص 10في هظه املغخلت جىي٘ ط٧ىع وبهار الضظاط،بمٗض٫ صً٪ واخض ل٩ل املشخلت لاولى

لىدهل ٖلى بٌُ مسهب للخدًحن،هظا الضظاط املىخج للبٌُ املسهب ًب٣ى في ال ضمت ملضة 

 قهغ زم ًىظه بلى املظبذ.12

 :ًىم،ؤًً جدهل ٖلى ٦خا٦ُذ جضةى 21ًخم خًً البٌُ املسهب ملضةاملشخلت الثاهُت

 بال٨خا٦ُذ الىلىصة.

 :هخاط البٌُ ال ام باالؾ هال٥،ؤًً جىظه ال٨خا٦ُذ بلى وخضة الضظاط الجاهؼ إل املشخلت الثالثت

 ؤؾبٕى ٖلى صظاط بٌُ.18جضوم جغبُ ها ملضة 

 :ب٣ى هظا الضظاط املشخلت الشابعت ًىي٘ هظا الضظاط في وخضة بهخاط البٌُ املىظه لالؾ هال٥،ٍو

 قهغ. 14في ال ضمت ملضة

هبذ ظاهؼ إلهخاط البٌُ ٞةهه في ٕٞغ بهخاط البٌُ،هجض ؤن الضظاط ٖىضما ًبلٜ املغخلت الشالشت مالخظت:          ٍو

 ًبإ لل ىام،ؤي ؤن املغخلت الغابٗت لِؿذ مً ازخهام الكغ٦ت

ش املذكم الذاخلي )  ـــــ معخغاهم (  UABـــــ  19/11/2015املؼلب الثاوي :جلٍش

 حاهب املالُت واملداظبت : -1

غ ظم - ت ، ها٦ض جٞى  ُ٘ املخُلباث ال٣اهىهُت وجىُٓمها .بٗض ٖملُت الخد٤٣ مً ظمُ٘ الىزاث٤ ٖلى مؿخىي املضًٍغ

ٚحر مغنض بؿبب زُإ في خؿاب الدؿُحر ،ومغاظٗت الخؿاب جمخض في املُضان ؤزىاء  CMV Anti Stress  38ح/ -

 وظىصها .

٣ُها في  -   31/10/2015الدسجُالث املداؾبُت جم جٞى

٣ُه في  - غ الٗام جم جٞى   31/10/2015الخ٣ٍغ

٣ُه في  -   01/12/2014سجل الجغص جم جٞى

. هظا الٟغ١ ٧ان  31/10/2015جسخل٠ ًٖ جل٪ زال٫  31/12/2014ًجضع إلاقاعة بلى ؤن بٌٗ ال٣ُم زال٫ ٞترة  -

مبر  ت في هٞى  . 2015مىيٕى املالخٓت املكاع بليها مً َٝغ مد٤٣ الخؿاباث زال٫ ٞترة ٖمله باملضًٍغ

٤ ًىم  -  172500صط وبامل٣ابل عنُض  172500ُض ب٣ُمت ٌكحر بلى عن 19/11/2015املدًغ ال ام بالهىضو١ واملٞى

 ًخًمً الخٟهُل الخالي :

 صط1000x  1         =100000وع٢ت   -                                     

 صط500x    1           =50000 وع٢ت - 

 صطx   1           =20000 200 وع٢ت - 

 صط x  1          =2000  20  وع٢ت - 
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 صطx   1           =5000 50وع٢ت  - 

ـــــــــٕى          =  -                                      ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  صط172500املجمـ

 الجاهب إلاداسي : -1

ت ال٣اهىهُت واملُلىبت واملىٓمت .    غ السجالث إلاصاٍع  ٖلى مؿخىي الىخضة لىخٔ جٞى

ت ًىم في سجل الخى٢ُٗاث ، ج - اصة مٟدل الٗمل ٖلى مؿخىي املضًٍغ  .29/10/2015م حسجُل ٍػ

٠ بىزاجم مدمض ًىم  -  .11/03/2015في سجل ؤخضار الٗمل ، جم حسجُل خاصزت ٖمل للمْى

ٟحن )الٗما٫( ًىم  - اعة الُبُت ألظل املْى ب الٗمل ،جم حسجُل الٍؼ  .27/02/2015في سجل لامً َو

ٟحن ، جم حس - ٠ُ في سجل خغ٦ت املْى اعة مٟدل الٗمل ًىم  04جُل جْى  29/10/2015ٖما٫ بياٞت بلى ٍػ

ٟحن لاظاهب ال ًدخىي ؤي مالخٓاث . -  سجل املْى

ت ماهى مُلىب. -  سجل الُٗل الؿىٍى

 مالخظاث أخشي : -

ُٟت عثِـ املغ٦ؼ ٖلى  ٠ ٖلى ؤؾاؽ م٣غع بهٟت ٖىن ول٨ً في الىا٢٘ ًماعؽ ْو الُض بً ٖلُىة ؾُض ؤخمض . مْى

 بً ًاحي . UABمؿخىي 

 حاهب الاظخغالالث الخلىُت : -3 

 حعُير املخضوهاث : -       

لىخٔ ٖلى مؿخىي الىخضة ؤن مىهب املهلخت ٌؿحر مً َٝغ مؿاو٫ الىخضة في ْل ُٚاب عثِـ ال٣ؿم 

 )املهلخت( لدؿُحر املسؼون .

 جخم حؿٍى ها بؿبب : 2و 1بٌٗ الاخخُاَاث ال انت بالشالس، 

 غا٢بت املسؼون .جدضًض السجالث م -

غ خالت الاؾخٗما٫ الخ٣ُ٣، )الاؾخٛال٫( مً َٝغ الىخضجحن ، وخضة حؿُحر املسؼون ووخضة الخهيُ٘ . -  ُٚاب ج٣اٍع

 سجالث مغا٢بت حؿُحر املسؼون )صزى٫ وزغوط( في خالت ؾِئت ومخإزغة . -

اث٠ . - ت للْى غ الكهٍغ  الخإزغ في بعؾا٫ الخ٣اٍع

ٟ، الىخضة مً ؤظل الؿحر  في هظا لامغ، جم خًىع املضًغ  ٩ل٠ مْى بًغوعة حُٗحن مؿاو٫ ٌؿهغ ٖلى الىخضة ٍو

 الخؿً للمسؼون خؿب املُلىب .
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 و٦ظا الؿهغ ٖلى الخىُٓم الجُض لظل٪ . -

 مغا٢بت وؾالمت املٗضاث ال انت باملسؼون . -

غ الجغص للشالس، الشالض   هدغاٞاث .، َلب مً املضًغ بعؾا٫ الجغص م٘ جٟهُل الا  2015ُٞما ًسو ج٣ٍغ

 مشاكبت الجىدة : -     

 املسهو للمسؼون . َلب مً املؿاو٫ ًٖ الجىصة بالخغم ٖلى ؾالمت امل٩ان

 مصلحت كؼع الخبذًل :

ت والخًحرة( . - ً ال٣ُ٘ و٦ظا ؾالمت امل٩ان املسهو )املضًٍغ  في هظا املجا٫ ، جم مالخٓت اخترام وجىُٓم وجسٍؼ

 الخغ٦ت )صزى٫ وظغوط( ظض مىخٓمت بلى ًىمىا هظا .السجالث واللىاثذ ال انت بمخابٗت  -

   -  : ً  حعُير البنًز

ً ٌؿحر مً َٝغ مهلخت ٢ُ٘ الخبضًل . -  حؿُحر البجًز

ً للشالس، الشالض  -  ال جٓهغ ؤي مسالٟت . 2015سجالث مخابٗت الاؾ هال٧اث للبجًز

 سجالث املخابٗت في خالت مىخٓمت . -

 املإوهت والىلل : -  

 جم مٗالج ها ُٞما ًسو : 2015: ٖلى مؿخىي هظه الىخضة ، الخٓىا ٧ل لازُاء واملسالٟاث للشالس، الني  املإوهت -1

 ؾالمت وخؿً ؾحر سجالث مخابٗت املاوهت والى٣ل . -

 ازخالٝ جى٢ُٗاث بالسجالث للدؿحر . -

 : الىلل -1

 في هظا املجا٫ لىخٔ الؿحر الجُض لخغ٦ت الى٣ل والخىُٓم في هظه املهلخت.

 مغاظٗت امللٟاث الىا٢ليي جم ٦ما ًلي : -3

حن ) -  و الىا٢ل ( ملضة ؾىت . ٣ٖUABض الى٣ل جم بحن الُٞغ

ً الؿل٘ مدضص بــ  - ّمِ
َ
 صط120000مبلٜ الخإمحن ًا

ت املصلحت ال  خجاٍس

 في هظه الىخضة جم مالخٓت ماًلي :  
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الؼباثً وجُاب٣ها م٘ ؤوعا١ ملٟاث الؼباثً لم جغاظ٘ ال انت بدالت وؾحروعة ملٟاث  2015لـــ  2و 1الاخخُاٍ بالشالس،  -

ت هظه الىزاث٤ . ت الخغم ٖلى حؿٍى لب مً عثِـ املهلخت الخجاٍع
ُ
 ٩٦ل . و٢ض َ

 جمذ مً زال٫ لاوامغ. 2015ٞىاجحر البُ٘ املٗاِلجت للشالس،  -

ما٫  - ــــــ   01/07/2015ع٢م الٖا ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ  صط200304234.12هى  01/01/2015ـ

 صط162480898.20صازل املجم٘ =         

 صط37823335.92زاعط املجم٘ =         

 الاظخدلاكاث)املذًىىن( : وطعُت -

 ( ػباثً 06حكمل الىخضة ) -

 صط1047438936.83املضًىىن باملبلٜ إلاظمالي :  -

 صط 124496660.41زاعط املجم٘ : 

ما٫ وويُٗت الاؾخد٣   ت ويُٗت ع٢م لٖا ت واملداؾبت جخم حؿٍى ا٢اث ) املضًىىن (٧ل قهغ مً َٝغ املهلخت الخجاٍع

 الٗامت .
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 :خالصت

ظًت لاوٗام وجغبُت الضواظً حٗض        ٕٞغ مً املجم٘ الٛغب،   ORAVIOاملاؾؿت الا٢خهاصًت الٗمىمُت طاث ؤؾهم أٚل

GAO  ولها ٖضة وخضاث جابٗت لها.وكاَها لاؾاس ي املخمشل في بهخاط ؤٚظًت لاوٗام وجغبُت الضواظ ً 

ت مً إلاظغاءاث الضازلُت وال اعظُت،حٗض ٦ضلُل منهجي ٌؿحر ٖليها الٗما٫ ٖىض ؤصاءهم لؤلٖما٫       للماؾؿت مجمٖى

ت بهم،والخُب٤ُ الؿلُم ٌؿمذ لها باملداٞٓت ٖلى ؤنى٫ املاؾؿت وػٍاصة ٖاثضها.  املىَى

غ ولهظا جىلي املاؾؿت اهخماما ٦بحرا ومتز         اًضا للخض٤ُ٢ الضازلي،خُض لهضٝ هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ بلى جٍُى

ؿاٖض هظا الخض٤ُ٢ ٖىض  وجدؿحن الٗملُاث والدكُٛل بإ٦ثر ٦ٟاءة وهظا با٢تراح بظغاءاث حكُٛل ؤ٦ثر ٦ٟاءة َو

 اؾخسضامه في املاؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ٖضة مىاٞ٘ ؤهمها:

حر مٗلىماث ص٣ُ٢ت ًٖ الدكُٛل وفي الى٢ذ امل-       ىاؾب.جٞى

 خماًت لانى٫ مً ؾىء الاؾخسضام. -    

 اؾخسضام املىاعص بك٩ل ا٢خهاصي  وبإ٦بر ٢ضع مً املىاٞ٘ ؤي الاؾخسضام لامشل للمىاعص. -  

٣ت ا٢خهاصًت ؾىاء ٧اهذ هظه املىاعص  - الخإ٦ض مً ؤن املاؾؿت خهلذ ٖلى املىاعص الالػمت بٍُغ

 ."ؤٞغاص،ؤظهؼة،٣ٖاعاث،ؤمىا٫...الخ
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 مت :عاخاجمت 

ً زال٫ صعاؾدىا لهظه املىيٕى خاولىا مٗالجت بق٩الُت واليي جضوع خى٫ ٞٗالُت الخض٤ُ٢ الضازلي في م    

حؿُحر املاؾؿت الا٢خهاصًت ، ومً زال٫ الٟهى٫ اليي صاعؾىاها لهظه املظ٦غة واهُال٢ا بلى املاؾؿت بهٟت 

لىا بلى الدؿُحر بهٟت زانت ، زهاثهه لازغي ، ومنها صزٖامت ، زهاثهها ، جهيُٟاتها وبٌٗ الجىاهب 

اث٠ اليي ٣ًىم بها املؿحر وبٌٗ الجىاهب ا ؤزغي . ت له وؤهم الْى  وؤهم املضاعؽ الدؿُحًر

بٗضها جم جىاو٫ مىيٕى الخض٤ُ٢ الضازلي والخىؾ٘ ُٞه ؤ٦ثر ، خُض ٌٗخبر هظا لازحر وكاٍ اؾدكاعي    

اصة الٗاثض وجدؿحن ٖ ملُاث املاؾؿت ، ٞهى ٌؿاٖضها في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها مؿخ٣ل وجإ٦ُض مىيىةي بٛغى ٍػ

٣ت مىهجُت مىٓمت لخ٣ُُم  وجدؿحن ٞٗالُت ٖملُاث بصاعة املساَغ والغ٢ابت والؿُُغة ، ٞالهضٝ مً زال٫ ٍَغ

الغثِس ي للخض٤ُ٢ الضازلي هى ج٣ضًم زضماث مخٗضصة والخد٤٣ مً مضي الالتزام بؿُاؾاث وبظغاءاث الغ٢ابت 

 الضازلُت .

ت مً ال٣ىاٖض واملباصت اليي ًجب ٖلى املض٤٢ ؤما ب     اليؿبت ملٗاًحر الخض٤ُ٢ الضازلي ٞهي ٖباعة ًٖ مجمٖى

 الضازلي الالتزام بها ٖىض ال٣ُام بالٗمل املىٍى به .

  اخخباس الفشطُاث :

 ازخباع الٟغيُلذ اليي اهُل٣ىا منها في بضاًت بدشىا ٦ما ًلي :٨ً ًم

ت لجمُ٘ املاؾؿا٤ُ٢ الضازلي باليؿبت للٟغيُت  لاولى : "الخض ُٟت يغوٍع ث الا٢خهاصًت ٌؿاٖض ٖلى ْو

ت مً املٗاًحر املخٗاٝع ٖليها"، جىنلىا بلى  خى٠٢ هجاخه ٖلى اجبإ املض٤٢ ملجمٖى جدؿحن وجغقُض ال٣غاعاث ٍو

ُٟت جابٗت ت مً املٗاًحر اليي ًجب ٖلى ؤن الخض٤ُ٢ الضازلي ْو غ مجمٖى  لئلصاعة الٗلُا لظل٪ البض مً جٞى

املض٤٢ الضازلي ؤن ًخه٠ بها ،جخٗل٤ بمُضان ٖمله وبظاجه مً ؤظل ؤن ًاصي مهمت ٖلى ؤ٦مل وظه .)وبالخالي 

 (.صخت الٟغيُت

"الٗال٢ت اليي جغبِ بحن الخض٤ُ٢ الضازلي وهٓام الغ٢ابت الضازلُت"، خُض ؤن باليؿبت للٟغيُت الشاهُت :

وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت في املاؾؿت  الخض٤ُ٢ الضازلي وؾُلت وؤصاة ًخم مً زاللها مغا٢بت

 الا٢خهاصًت.)وبالخالي الٟغيُت الخالُت(.

ؤما بسهىم الٟغيُت الشالشت ولازحرة :"للخض٤ُ٢ الضازلي صوع ٞٗا٫ في حؿُحر املاؾؿت " خُض ٣ًىم هظا 

لاهضاٝ والٛاًاث لازحر بمؿاٖضة إلاصاعة في جدمل مؿاولُاتها بخ٣ضًم زضماث ٦دماًت لانى٫ ، الىنى٫ بلى 

 بلى ٚحر طل٪........، مى٘ وا٦دكاٝ الٛل والاخخُا٫ 
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 املخىصل ئليها : الىخائـــــــــــــــــــــج

ت مً لاهضاٝ جُىعث ٖبر الؼمً م٘ جُىع مٟهىمه وؤهمُخه صازل الخض٢ُ ٣ًىم - ٤ الضازلي ٖلى مجمٖى

 ىاء ٖىه ؛املاؾؿت بلى ؤن ؤنبذ ٖىهغ مهم في املاؾؿت ال ًم٨ً الاؾخٛ

ت جابٗت لئلصاعة الٗلُا للماؾؿت ؛ٌٗ -  خبر الخض٤ُ٢ ؤصاة بصاٍع

ؤن ًخمخ٘ املض٤٢ الضازلي بجملت مً املباصت ولازال٢ُاث ونالخُاث اليي خضصها ال٣اهىن له ، وهى  ًجب -

غ اليي ٣ًىم بةٖ ُاء مهضا٢ُت خى٫ الخ٣اٍع ضاصها ملؼم بخُب٤ُ مٗاًحر الخض٤ُ٢ الضازلي املخٗاٝع ٖليها إٖل

ت الٗامت للماؾؿت ؛  للمضًٍغ

ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الضازلي الىؾُلت املشلى في ا٦دكاٝ لازُاء والاهدغاٞاث و٧ل ؤهىإ الٛل ، ومداولت   -

   مٗالج ها وجصخُدها في الى٢ذ والخٟاّ ٖلى ممخل٩اتها وؤنىلها املالُت ؛ 

  الخىصُاث :

مً ؤظل مؿاٖضة مؿحرلها لخدؿحن ؤصائها  جب ٖلى املاؾؿت ؤن جسهو مهلخت الخض٤ُ٢ الضازليً -

 والٗمل ٖلى جٟاصي الى٢ٕى في لازُاء ؛

املاؾؿت حٗخبر الخض٤ُ٢ الضازلي ٖلى ؤهه ؤخض ؤهٓمت الغ٢ابت لظا مً لاًٞل ؤن حٗخمض ٖلى هٓام  بن -

 الخض٤ُ٢ الضازلي ٞٗا٫ ملا ٣ًضمه مً ٢ُمت مًاٞت للماؾؿت ؛

ً مض٣٢حن صازلُحن في املضاعؽ ج -  الخابٗت زانت بها وجبؿُِ مٗاًحر الخض٤ُ٢ الضولُت ؛٩ٍى

ت للمض٣٢حن الضازلُحن مً ؤظل زل٤ عوح املؿاولُت ٞيهم وصٞٗهم بلى ج٣ - ضًم الخدٟحزاث املاصًت واملٗىٍى

 إلاخؿاؽ بإهمُت صوعهم في املاؾؿت ؛

حر املىاعص املاصًت ولاصواث املسخلٟت اليي بةم٩انها مؿاٖضة املض٣٢حن الضازج - لُحن في ؤصاء مهامهم بهضٝ ٞى

 الىنى٫ بلى ؤًٞل الىخاثج ؛
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 ص :لخامل

اث٠ لاؾاؾُت في املاؾؿت اليي حٗخمض ٖليها إلاصاعة الٗلُا ومسخل٠ بن الخض٤ُ٢      الضازلي ٌٗض مً الْى

هىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن  ح ولا٢ؿام ٦مهضع للمٗلىماث والبُاهاث اليي جخمحز باملهضا٢ُت والجىصة . ومًاملهال

ت صوع الخض٤ُ٢ الضازلي في حؿُحر املاؾؿت الا٢خهاصًت ، باٖخباع ؤن الدؿُحر ٖملُت  الضعاؾت تهضٝ بلى مٗٞغ

ت ، ٞهى ه٣ُت البضاًت ألي وكاٍ في ج٣ىم بها إلاصاعة الٗلُا وطل٪ بك٩ل صاثم ألهه ٌٗخبر ؤؾاؽ ؤٖما٫ املاؾؿ

خطح صوع الخض٤ُ٢ الضازلي في بيٟاء املهضا٢ُت للمٗلىماث والبُاهاث اليي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؾها  املاؾؿت ، ٍو

ٖملُت حؿُحر املاؾؿت خُض ًدخل الخض٤ُ٢ الضازلي ؤهمُت ٦بحرة ٖلى املؿخىي الضازلي بط ًخم مً زالله 

اثٟها . الييج٣ُُم مسخل٠ لاؾالُب الغ٢ابُت   جماعؾها املاؾؿت في حؿُحر ْو

زلهذ الضعاؾت بلى ؤن الخض٤ُ٢ الضازلي ٌؿاٖض في زل٤ الش٣ت بحن مهالح املاؾؿت وإلاصاعة الٗلُا       

 باٖخباع ؤن الخض٤ُ٢ هى املغظ٘ لاؾاؾيي للمٗلىماث والبُاهاث الض٣ُ٢ت لدؿحر املاؾؿت . 

 ماؾؿت ا٢خهاصًت . ض٤ُ٢ صازلي ،الدؿُحر ،ج اليلماث املفخاخُت :

Résumé : 

      L’audit  interne des fonctions de base de l’entreprise dont ils de pendent la direction générale et 

les différents départements et divisions comme une Source d’information et des donnés qui se 

caractérisées par la crédibilité et la qualité , et le but de cette étude est savoir le rôle de l’audit 

interne effectué de la gestion dans l’entreprise  économique . comme le gestion dans l’entreprise 

processus-faire effectuée par la haut direction (décideur) et de façon permanente , car il est basé 

sur le travail de la fondation , il est le point de départ pour tout activité dans l’entreprise de début , 

et effacer le rôle de l’audit interne pour donner de la crédibilité à l’information et les données sur 

les quelles processus de gestion dans l’entreprise . ou audit interne occupe une grande importance 

à l’échelle nationale si à travers lequel différentes méthodes de contrôle pratiquées par la fondation 

dans son évaluation des gestion fonctions.      

                                                           
 
 
 


