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فً إَجاص ْزا انعًم  ًُفقٔٔ ًانزي قذسَ َٔسرعٍُّانحًذ ٔانشكش هلل ذعانى َحًذِ 

 انًرٕاضع ٔانصالج

ٔحثٍثُا انًصطفى يحًذ صهى هللا عهٍّ ٔسهى ٔاجًعُا يعّ  انًٓذآخٔانسالو عهى انشحًح 

 فً انفشدٔط األعهى،

فً كم خطٕج  نًسالحا  ذّفقذ اذخز يانصثش طٍهح يشٕاس ًحًذِ عهى إنٓايأكًا 

 أخطْٕا.

انعٌٕ يُّ فُعى انًٕنى. يفكاٌ نُا  

انعهى دٔاء انقهٕب انعهٍهح، ،َُٕٔسِ فً انظهًح ،         

ذقذو تانشكش انجضٌم ٔعظٍى االيرُاٌ إنى كم يٍ أْزا إال أٌ  ًضع تحثأ أَأ ًٔال ٌسعُ

فاطًح  يقٍذش>> ساعذًَ فً إعذاد ْزا انعًم خاصح إنى األسرارج انًششفح انفاضهح

 ٔيراتعرّ خطٕج تخطٕج ٔنى ذثخم عهً ً<< انرً ذفضهد تإششاف عهى تحثانضْشاء

 تانُصائح ٔانرٕجٍٓاخ انقًٍح.

،انرجاسٌح،ٔعهٕو االقرصادٌحانعهٕو ٔكًا َرٕجّ تجضٌم انشكش إنى كافح أساذزج كهٍح 

 انرسٍٍش.

  .يٍ قشٌة أٔ يٍ تعٍذ ًكًا َرقذو تانشكش ٔانعشفاٌ إنى كم يٍ ساعذَ

ْزا خانصا نٕجّٓ ٔيقثٕال عُذِ ً هللا عض ٔجم أٌ ٌجعم عًهً سأل ستأٔفً األخٍش 

صحاتّ أٔصهى هللا عهى سٍذَا يحًذ ٔعهى آنّ ٔ اذًحسُ ٌضاٍيفً  ًٔ ٔسفعا ألعًان

 انراتعٍٍ.
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 08 .أنىاع املراجعتاملطلب الثالث: 

 11 .أساسياث حول املساجعت الداخليتاملبحث الثاني: 
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 أ

 املقدمة

للد كان للخحىالث الظياطيت و الاكخصادًت التي شهدها الػالم خالل اللسن اإلااض ي أثاز مباشسة غلى 

 وجظاغف وجىىغها هاوشاطات اإلاحيط الاكخصادي والاحخماعي للمىظماث واإلائطظاث الاكخصادًت، وهظسالخػلد

 اإلاباشسة ألاطبابىا ًبغدادهادوزٍا،كاهموحب  اإلااليتالتي اإلاػلىماث ًخظاغف ال مماأدي.أحجامها

ت،اإلاادًت الىطائل وضخامت الدجم كبر اذمؼ.فيظهىزاإلاساحػتالداخليت  واإلااليتاإلاظخػملتًصػب البشٍس

خليت  البدمً أحياهالرا والخالغباث والاهحسافاث وألاخطاء اإلاخدفلت واإلاػلىماث الػملياث وجكثر الدظيير

اث طبيمج تراكب مديل  إلائطظتفي ا للمساحػتالداخليت  مجمىغت اإلاساكبتالداخليتاإلاخمثلتفي هظام محخٍى

اإلاػلىمت أصبحذ أطاض  والنؤلادازة. حػليماث وكرا بها إلاػمىل ل االػم وطسق  الداخليت،ؤلاحساءاث اللىاهين

اللسازاث  الجخاذاإلاىافظت ومصدز اإلايزة الخىافظيت هجد اإلائطظاث الاكخصادًت الػاإلايت حػخمد غليها كؤطاض 

س كل ألاهظمت السكابيت أهمها اإلاساحػت الداخليت التي حػخبر مً  الهامت.  وفي ظل هره الخؿيراث وحب غليىا جطٍى

.و بهرا حػخمد حميؼ اإلائطظاث غلى اإلاساحػت الداخليت كؤطلىب فػال أهم السكائص ألاطاطيت داخل اإلائطظت

اللسازاث بكفاءة وفػاليت ألن غمليت اجخاذ اللسازاث السشيدة حػخبر مً أصػب اإلاظئولياث داخل  الجخاذ

ت ولرلك فبن اجخاذ أي كساز ًخطلب شخص مئهل ومػلىماث مىثىق  اإلائطظت كىهه محىز الػمليت ؤلاداٍز

برش دوز وأهميت اإلاساحػت الداخليت في جسشيد اللساز كىنها اإلاصدز السئيس ي الري ٌػخمد غليه صاوعي منها،وهىا ً

مخخلف اللسازاث في مخخلف  الجخاذاللساز للخصىل غلى اإلاػلىماث اإلائكدة والصائبت والتي حظخػمل الحلا 

تها. ت وذلك لخحليم أهداف اإلائطظت وطمان اطخمساٍز اث ؤلاداٍز  اإلاظخٍى

 لىة الن هلاط يلرا هحاول مً خالل هره الدزاطت مػسفت مدي اغخماد واهميت اإلاساحػت الداخليت في جبي      

ت كمىبؼ مىثىق للمػلىماث  الاكخصادًت و الظػف في  اإلائطظاث اللسازاث السشيدة في وكتها  الجخاذالجصائٍس

 .ظخىي غالي مً الكفاءة و الفػاليتاإلاىاطب و بدكت وم

 هطسح ؤلاشكاليت الخاليت : ما طبموغليه ومً خالل 
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 إلاشكالية :

 ؟إلى أي مدى ًمكن للمساجعة الداخلية أن جساهم في ثسشيد القساز داخل املؤسسة وثحقيق أهدافها 

 ألاطئلت الفسغيت الخاليت: باالطخيخاجوغليه كمىا 

 وماأهميتهافياإلائطظت؟؟ماهياإلاساحػتالداخليت 

 مااإلالصىدباجخاذاللساز؟وماهيمساحله؟ 

  ؟دوز اإلاساحػت الداخليت في جسشيد اللسازما 

 

 إلاػالجت ؤلاشكاليت اإلاطسوحت والدظاإالث الفسغيت هحاول بىاء الفسطياث الخاليت:

  :تاحػت الداخليت بملىماتها ألاطاطيػخمداإلائطظت غلى اإلاس حالفسضيةالاولى 

 داخل اإلائطظت  اثداخليت بشكل كبير في حظيير واجخاذ اللساز ال: حظاهم اإلاساحػت الفسضية الثاهية

 .ألاهدافوجحليم 

 خلدًم اإلاػلىماث الكافيت و الىصائح إلاخخري اللساز داخل بجلىم اإلاساحػت الداخليت :الفسضية الثالثة

 .اإلائطظت

 آلاجيت: الاغخبازاثهرا اإلاىطىع الى  اخخياز حػىد أطباب أسباب إخحياز املوضوع:

 جسجبط هره الاغخبازاث بشخصيت الباحث وهي فيما ًلي:أسباب الراثية: 

  حاولت الخػمم في دزاطت اإلاساحػت الداخليت بصفت غامت و خاصت. 

  الػمل غلى الخحصيل الػلمي الجيد واإلائهل للباحث وجىميت اللدزاث اإلاػسفيت  فيما ًخص مهىت اإلاساحػت

 .الداخليت 

  اطيؼ الى حاهب أهه طمً الخخصص السؾبت واإلايىل إلاثل هره اإلاى. 

 أسباب موضوعية: 

 وهي: اغخبازاثان اخخيازها لهرا اإلاىطىع زاحؼ لػدة 

  اإلاتزاًد باإلاساحػت الداخليت مً كبل اإلاهىيين والباحثين إلًجاد أفظل الطسق لخطبيم مساحػت  الاهخمامان

ة وفػاليت في ظل الخؿيراث في حميؼ اإلايادًً أدث بالباحث الى الخطسق لهرا اإلاىطىع مً اءداخليت بكف

 .أحل جحدًد دوزها وأهميتها 

  ت ، جحاول  اجخاذهظسا ألهميت غمليت اتها ؤلاداٍز اللساز في حياجىا اليىميت وفي اإلائطظت بمخخلف مظخٍى

، وجحدًد البدائل اإلامكىت لخلها، ومحاولت ادازتها جفػيل هره اللسازاث مً حيث الخػسف غلى اإلاشكلت 

 .اخخياز أفظلها ، ومحاولت اًجاد أحظً الطسق لخىفيرها وجطبيلها حتى حظخطيؼ اإلائطظت بلىؽ أهدافها 

  الاكخصادًتالبحث اإلانهجي والػلمي والخطبيلي للمساحػت الداخليت وغمليت اجخاذ اللساز في اإلائطظت 

ت واإلامثلت في  اإلائطظت الىطىيت لخؿرًت ألاوػام. الجصائٍس
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ت  

 هدف الدزاسة:

 مػسفت مدي وعي اإلائطظاث بدوز و أهميت اإلاساحػت الداخليت كمصس أطاس ي الجخاذ اللسازث

 أهمية الدزاسة:

ن دوزها في جسشيد يحظليط الظىء واشالت الؿمىض في مىطىع مهم  للمساحػت الداخليت وجبيوالتي جكمً في 

 في اإلائطظت واإلاظاهمت في جحليم أهدافها. اثاللساز 

 :املنهج وألادوات املسحخدمة في الدزاسة

جخطلب طبيػت مىطىع الدزاطت اطخخدام مىهج الىصفي و الخحليلي ، لهرا ًكىن اإلاىهج وصفيا في الجىاهب 

التي جخص اإلادخل الىظسي للمساحػت الداخليت،كما ًكىن جحليليا في الجىاهب اإلاخػللت بالسبط وابساش  الػالكت 

اإلاصج بين اإلاىهج الىصفي والخحليلي في  التي جكىن بين اإلاساحػت الداخليت وغمليت اجخاذ اللسازاث ، كما جم

الدزاطت اإلايداهيت إلائطظت الىطىيت لخؿرًت ألاوػام  أًً جمذ الاطخػاهت كرلك بمىهج دزاطت الخالت، لىكشف 

مً خالله ألابػاد اإلايداهيت للمساحػت الداخليت، ، والدزاًت الخامت لهرا اإلاصطلح أكثر، إلادي الاطخفادة مً 

 .ؤداة لترشيد اللسازاث اإلاساحػت الداخليت ك

 

 الدزاسات السابقة:

 املساجعة الداخلية كآلية لحفعيل للطالبت  حفيظ هاحس كلثىم جحذ غىىان  شهادة لىيل ماطتر أكادًمي

 مبادئ حوكمة املؤسسات.

تهدفهرهالدزاطتالىخبييىدوزاإلاساحػتالداخليتكآليتمىآلياجخطبيلحىكمتاإلائطظاث،وكراطبلخفػيلهافي 

طخيخجذ  أن االجصائس. ف

غمالإلاساحػتالداخليتًسجكصغلىثالثتغىاصسأطاطيتغلىؤطاطهاًخحدددزحتجؤثيرهافيحىكمتاإلائطظاجىاإلاخمثل

 ةفيماًلي:أهليتاإلاساحػالداخلي،اطخلالليتومىطىغيتاإلاساحػالداخلي،حىدةأداءغمالإلاساحػالداخلي.

  اخلية مهمتها مساهمتها املساجعة الدشهادة لىيل ماطتر أكادًمي لطالب لطفي شػا هبي جحذ غىىان 

تهدف هره الدزاطت الى  في ثحسين جسيير املؤسسة.

ابساشأهميتاإلاساحػتالداخليتباإلائطظتباغخبازهاأداةفػالت.  محاولت اظهازألاغمااللخيخلىمبها 

 اإلاساحػتالداخليتومدًمظاهمتهافيخللالليمت اإلاظافت في اإلائطظت.

  دوز الحدقيق الداخلي في ثفعيل القسازشهادة لىيل ماطتر أكادًمي لطالبت فاطمت بػىج جحذ غىىان 

تهدف هره الدزاطت الى الخػٍسف بالخدكيم وبػمليت اجخاذاللساز،ابساش مدي جؤثير زأي اإلادكم الداخلي غلى 

ً ،محاولت اظهاز كيفيت اجخاذ اللساز باإلغ آلازاء س اإلادكم الداخلي اإلاخخرة مً طسف اإلاظييًر خماد غلى جلاٍز

 واكتراحاجه.

  أهمية الركاء إلاستراثيجي في عملية شهادة لىيل ماطتر أكادًمي لطالب لػالًميت محمد غلي جحذ غىىان

الخػسفػلىمدًممازطتالركاءؤلاطتراجيجي باإلائطظت،والكشف غً الىلائص اإلاىحىدة بها فيما   إثخاذ القساز
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ولت مػسفت طيروزة غمليت اجخاذ اللساز باإلائطظت.الخػسف غلى اإلافاهيم ًخػلم بهرا البػد وكرا محا

 السئيظيت لركاء ؤلاطتراجيجي.

 ثقسيمات البحث:

ىالثالثػبازة غً دزاطت   كظمىامىطىغبحثىاالىثالثتفصىل، الفصل ألاولىالثاوي خصصنهما لجاهب الىظٍس

حالت في مئطظت الىطىيت لخؿرًت ألاوػام حيث جظمىالفصالألول 

فها وأهميتها كما ذكسها أًظا ؤلا  للمساحػتالداخليتبداًتمىماهيتاإلاساحػتالداخليت وجبين حػٍس الى طازالىظٍس

س اإلاساحػت بخدمت مخخلف  اإلاخاطس اإلاحيطت بها وغالكتها مؼ هظام السكابت الداخليت وذكس كيف ًلىم جلٍس

للساز أهىاغه ومساحل طيره والػىامل التي ألاطساف أما الفصل الثاوي فخطسكىا الى ماهيت اللساز وبيىا حػٍسف ا

اللساز ودوزها داخل  اجخاذججػل اللساز فػاال وفي ألاخير بيىا الػالكت التي جسبط بين اإلاساحػت الداخليت وغمليت 

اإلائطظت. أما الفصل الثالث فخصص لدزاطت اإلايداهيت والتي كاهذ باإلائطظت الىطىيت لخؿرًت ألاوػام حيث 

جطسكىا الى غسض غام حىل اإلائطظت محل الدزاطت اما اإلابحثالثاوي فخظمً مىهجيت اإلاساحػت الداخليت في 

س اإلاساحؼ الداخلي الخاص باإلائطظت ا لىطىيت لخؿرًت ألاوػام .و في ألاخير كمىا بمػالجت مشكلت اإلائطظت وجلٍس

س وبيىا أثس اإلاساحػت الداخليت   جسشيد اللساز داخل  اإلائطظت . فيمً الخلٍس
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 جمهيد

ىا في الٌصلحن العابِحن للجاهب الىـشي، ظىدا٘و خال٘ هزا الٌصل ججعُذ الىاُم اللملي   بلذ جؼُش

اإلالِص ي والُِام بذساظت جؼبُُِت مً شإنها ؤن حعاكذها كلى جدذًذ وببشاص مذي مؼابِت مىطىق بدشىا للىاُم 

ت، هزا مً خال٘ بظِاغ دساظدىا كلى كُىت مً هزه اإلااظعاث واإلاخمشلت في  داخل اإلااظعاث الجضاثٍش

ماظعت حوزًت ألاولام بمعخواهم خُض ظيخؼَش في هزا الٌصل بلى مبدشحن ًخظمً ألا٘و جِذًم اإلااظعت 

 ؤزشهاكلىلذاخلُت ودوسها و مدل الذساظت، ؤما اإلابدض الشاوي ًُخظمً دساظت جؼبُُِت للملُت اإلاشاظلت ا

 جششُذ الِشاس في اإلااظعت.
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 .املبدث ألاول: عمىمياث خىل املؤسست

هبزة كً  بكؼاءدا٘و ؤن هبحن الىـشة الشاملت و اإلالمت للماظعت مدل الذساظت والخلشي كليها مً خال٘ ىظ

 خوزًت ألاولام.اإلااظعت الىػىُت ل

 .ظلدوائ راطاا اظىي   لا و املطلب ألاول: وشأة املؤسست 

 اظيشأة :-1

مً الىخذاث الازني والشالزحن اإلاىسزت كً اللهذ الاظخلماسي واإلاىصكت كبر  هاالذًىان الىػني الِىمي ٌلخبر -

 الىػً.

ت ؤلاظباهُت  1952جم جإظِغ هزه الىخذة ظىت - ًىان وسممذ مً ػشي الذ « makala »مً ػشي الشٓش

بششاي وصاسة الٌالخت والصُذ البدشي بشٖل ماظعت  وهزا جدذ04/04/1969الِىمي ألهزًت ألاولام بـ 

ضها الشثِس ي الجضاثش اللاصمت.  كمىمُت راث وشاغ بهخاجي ألهزًت ألاولام مٓش

سؤط ما٘ بظمالي ُذس بـ هدُجت ؤلاصالخاث الاُخصادًت راث  مشث هزه اإلااظعت بلذة جدىالث-

ضي وظمُذ ب 7.000.000.000 خُض ؤدمجذ ًيها  ONABـ دط خُض ؤصبدذ ماظعت راث حعُحر المٓش

 اإلااظعاث الشالر:

ORAVIO وOREVI وORAC  ٔاث في ٔاهذ هزه الشش  .ONABخالت انهُاس وبًالط ًِشسث خُض 

ت ومىـمت واخذة جدذ ُُادتها خُض ظاهمذ بشؤط ما٘ - ٔاث  %80 بيعبتدمجهم لُصبدىا شٓش والشش

خ ماي  %20الشالر ألاخشي ظاهمذ بـ ٔان هزا ٔله بخاٍس  وخىلذ: 1998مً سؤط اإلاا٘ و

 ORAVIO  بلىGAO وجِم في هاخُت الوشب. 

 OREVI  بلىGAE  َ  .وجِم هاخُت الشش

 ORAC  خىلذ بلىGAC وجِم هزه ألاخشي في الىظؽ. 

ت الِابظت - ت الشٓش ٍض ت اإلآش ل هزه الىىاحي جخلامل مم اإلاذًٍش مدل الذساظت هي  UABالىخذة  ONABٔو

دط 7.000.000.000بشؤط ما٘ ُذسه 19/01/1998ة بـإوشإوالزً GAO-ORAVIOم جشبُت الذواظً للوشب مجم

 كامل. 86معخواهم وجىؿٍ خالُا بدط مِشها 07.003.000.00واسجٌم بلى 

ت - اإلاخىاظذة  ORAVIOخابلت للماظعت ألام الًِخصش كمل الىخذة كلى ؤلاهخاط والبُم واإلاذًٍش

ت كليها زا اإلاصذسة لألوامش  .بصالمىذسمعخواهم وحلخبر العلؼت اإلاشًش ٓما ؤنها اإلاعاولت واإلاخدٕمت باألظلاس ٓو

في بهخاط مىخىط ملحن ؤو حوُحره وهي معاولت كً ظحر الىخذة مدل الذساظت وملالجت ؤي ػىاست ٓما ؤنها 

 جخدمل الىدُجت.

بم وخذاث ًشكُت: وهشان، معخواهم، جلمعان، ظُذي بللباط، هزه الىخذة جيخمي بلى الوشب وجظم ظ-

ٔاث والخلامل ًٖىن مم بلظها البلع وهزا  جُاسث، بشاس، البُع، وظخت مشآض لتربُت الذواظً بشٖل شش

ت والخباد٘ اإلاشتْر للمىاد ألاولُُلعذ خاظ  ت.اتها الظشوٍس
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 :دوائ  إلاراطاا اظىي   ظ -2

ب البُاهاث اإلاالُت ومً زم بكذاد ُُىد الُىمُت املداسبت واملاظيتدائ ة-1.2 :هى الِعم اإلاخخص بخجمُم وجبٍى

 جخٖىن مً زالر مصالح وهي: ت و كذاد الِىاثم التخامُل والترخُالث 

 :ؤُعام  زالزت  : حشملمصلخت املداسبت اظعامت-1.1.2

 ًاإلاصالح اإلالىُت للىخذة مشل : ًخم كلى معخىي هزا الِعم اظخِبا٘ ًىاجحر الششاء مً ُبل كسم املىادي

ً وجٖىن مصحىبت بةرن الؼلب وبرن ؤلاظخالم وجشاُب هزه الىزاثّ مً ػشي سثِغ  مصلحت الخمٍى

اث زم حعلم مً هزه الىزاثّ وسخ  اإلاصلحت وبلذ الخإٓذ منها ًمظيها وحسجل في الُىمُت التاصت باإلاشتًر

 لى.بلى مصلحت اإلاالُت واإلاحزاهُت ؤًً حعذد ًُه ُُمت اإلابا

 :ًِت بةرن التشوط  كسم اظزبائ وبرن الاظخالم بلى مصلحت اإلاداظبت اللامت مً جشظل وسخ الٌىاجحر مًش

ت ؤًً ًِىم اإلاداظب بمشاُبتها وحسجُلها في الُىمُت بالضبىن وفي آخش اإلاؼاي حعلٗ  ػشي اإلاصلحت الخجاٍس

 بلى مصلحت اإلاالُت واإلاحزاهُت للخدصُل.

 ت ٔل شهش بىطم مزٓشة ألاظىس التاصت باللما٘ التي جد٘ى مً : جِىم مصلحت اإلاكسم ألاح ة ىاسد البشٍش

 مصلحت اإلاداظبت اللامت وجشاظم مً ػشي اإلاداظب زم حسجل كلى ُعمحن هما:

 :ٌعخِبل شُٖاث الضباثً وحسجل في دًاجش ؤلاًشاداث والىٌِاث وجىظه بلى مصلحت  كسم خاص باظبىك

ها في دًتر الىٌِاث وؤلاًشاداث وفي ألاخحر جشظل بلى البىٗ ًٖىن الخىصَم التي جِىم بخجمُله وبلذ حسجُل

هىاْ اجصا٘ شهشي بحن اإلاصلحت والبىٗ الظخخشاط الٕشٍ البىٖي للماظعت لخإٓذ مً صحت 

ت.  حسجُالتها الذًتًر

  دط وهزا لذًم ؤظىس  5000: البذ ؤن جدخىي كلى مبلى اخخُاػي ُذسه كسم خاص باظصىدوق

ذ ظلشها كً حعذًذ زمً اإلاخمشهحن، عخلمل ؤًظا لششاء ُؼم الوُاس التي ال ًٍض دط  1500ششاء الؼىابم َو

جب  ت اللامت كلى كلم بالىطلُت اإلاالُت ؤظبىكُا. ؤنٍو  جٖىن اإلاذًٍش

 ًِخصش كمل هزه ألاخحرة خعب ٔلٌت الششاء اإلاادة ألاولُت وظلش الخٖلٌت. مصلخت مداسبت املادة:-2.1.2

 بت اإلااظعت والعهش كلى خماًت اإلامخلٖاث اللمىمُت مً ؤي اظتهذاي داخلي: مً مهامه مشاُألامً-3.1.2

 ؤو خاسجي.

جِىم بتزوٍذ  اللملُت ؤلاهخاظُت مىاإلاىاد اإلاخضهتو هىالِعم الزي ًلبي خاظُاجالضباثً  حسيير املخزون:دائ ة-2.2

ؼم الوُاس  زا معخلضماث الصُاهت ُو ت للمداًـت ُؼاق ؤلاهخاط باإلاىاد الالصمت )ػلبُاث(، ٓو واللىاصم الظشوٍس

ت اللملُاث ؤلاهخاظُت.  كلى الؼاُت ؤلاهخاظُت وطمان اظخمشاٍس

ت إلاِابلت الاخخُاظاث ضاء واإلالذاث ٓما حعاكذ كلى جدُِّ الخىاصن في جذًّ اإلاىاد ألاولُت وألاظ- الظشوٍس

ذ اإلاؼلىب و الدشوُلُتٓما بالٕمُاث اإلاؼلىبت إلاِابلت الجذا٘و جِذم اإلاخاصن لداسة ؤلاهخاط اإلاىاد في الُى

اث ذ مً ألاُو ٓما ،الضمىُت اإلاىطىكت و جٖىن كلى اظخلذاد لخلِي الٕمُاث الجاهضة الخامت الصىم في ؤي ُو

باإلاِابل مً واظب بداسة ؤلاهخاط ؤلاكالم كً .جٖىن معاولت كً اظخالم مخلٌاث ؤلاهخاط ؤو بىاقي الصىاكت
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ادة ؤو جخٌُع الٕمُاث ظمُم الخوحراث ؤو الخلذًالث في  ظذا٘و ؤلاهخاط وخاصت كىذما ٌعخذعي ألامش ٍص

 .اإلاخضهت

ذ اظخحرادها اث ألاظاظُت التي ُالحاظ وهى الِعم الزي ٌعاهُم في جدذًذدائ ة اظخمىيً و اظىلل:-3.2 هٍش

 ،
ً
حرها داثما  مً اللمل الشثِس يحلخباإلاىاد ألاولُت التي  مثل:وجًى

ً
دشُص ل ُر ُظضءا ٔاث، ٍو ِّ لشش كلى جؼبُ

حرها في الىخذة جىِب ُخذور ؤي هٍِص باإلاخؼلباث ألاظاظُت التي ًجُب جًى
َ
عاهُم في ج

ُ
 ،الاظتراجُجُاث التي ح

ت ُّ ِّ وجضوٍِذ ؤُعام اإلااظعت بداظاتها ألاول اإلاىاد  ،ٓما جدشُص كلى الخإِٓذ ِمً ظىدةٌلمُل كلى جيعُ

 
ً
اث اإلاؼلىبت ُبل البذء باظخخذامها ًللُا شتًر

ُ
حرِ ا،واإلا  كلى جًى

ُ
ىاظبت للمىاد اإلا إلاداًـت

ُ
خصصت الٕمُِت اإلا

 :وهي كماأنها جخف ع إلى ثالثت أكسام ائيسيت.لإلهخاِط في اإلاخاصن 

ٔاًت اإلا هى الِعم: شترياثامل مِكس-2.1.3 ؼلىبت ظىاًء الزي يهخُم بششاِء 
ُ
يُت اإلا ٔاهذ مىاد ىاد الخمٍى

ت  بهخاظُت، ؤو  ت، ؤلاداٍس ُّ عخخذم في الىؿاثٍ اإلإخب
ُ
ت.مىاد ح ُّ  ؤو في ألاكما٘ اإلاُذاه

خابم :خابعتامل مِكس-2.3.2 ًُ خإُٓذ ِمً الحص٘ى كلى  هى الِعُم الزي   بذاًتها ختى نهاًتها، ٍو
ُ
كملُت الششاء مىز

 في ؤلاهخاط. 
ً
 ٔاًِت اإلاىاد اإلاؼلىبت ِمً ؤظل جضوٍذها للمخاصن، ؤو الظخخذامها مباششة

 ا مِكس-3.3.2
ُ
ِّ اإلاه : هى الِعُم الزي ًخإٓذ احعتمل ً بخدُِ ٔاًت ؤُعاِم وؿٌُت الخمٍى ام اإلاؼلىبت ِمً هجاح 

ِّ كليها ُ  للملاًحر والتؼؽ اإلاخٌ
ً
ِا .ًو

ً
 ظبِا

ِها جدِّ اإلايشإة دائ ة إلاهخاج: -4.2 جللب بداسة ؤلاهخاط دوسا ؤظاظُا في اللملُت ؤلاهخاظُت للىخذةوكً ػٍش

ت فيخُض .ؤهشاطها ألاظاظُت  :جظم بداسة ؤلاهخاط مجمىكت مً اليشاػاث اإلاشآس

 الخصمُم. 

   تاؿهاس  .) اإلاىاسد )اللخاد واإلاا٘ والبشٍش

 الجذولت. 

 .جشظُم اليشاػاث ؤلاهخاظُت 

 .مشاُبت وشاػاث ؤلاهخاط 

 .جدذًذ خصاثص اللملُاث 

 ًخال٘: بًصا٘ اإلاىخجاث اإلاؼلىبت لللمالء ورلٗ م 

م.- أ  ؤلاهخاط بٕمُاث جدىاظب مم الؼلب اإلاخُى

ذ اإلاىاظب لل- ب  .ضباثًجِذًم اإلاىخجاث اإلاؼلىبت في الُى

بهخاط اإلاىخجاث )ظللت ؤو خذمت( بمعخىي الجىدة اإلاشهىب به مً ُبل اللمالء.هذًها هى الىص٘ى ألداء -ج

وهي الجضءاإلاعاو٘ كً ٔل .الضباثً ختى اإلامىهحن ؤخعً لليشاػاث بالخدعحن اإلاخىاصل لعلعلت اإلاعاساث مً

لها اججمُم وتهُئت اإلاذألاوشؼت اإلاخللِت مباششة بةهخاط اإلاىخجاث. وكً  خالث اإلاؼلىبت وملالجتها ومً زم جدٍى

 للمىخجاث اإلاشهىب ًيها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86
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اسة الللُا، مجلغ ؤلاداسة وحلمل هزه اإلاصلحت كلى معاكذةؤلاددائ ة حسيير املىااد اظبش يت: -5.2

ت، وفي جدُِّ الخٖامل بحن ؤظاظا،ًُ اإلاىاسد  بظتراجُجُتخدذًذ العُاظاث اإلاشجبؼت باإلاىاسد البشٍش

ت  .اإلااظعت في الىمى والخؼىس  ىبظتراجُجُتوالبرامج البشٍش

 .وجدذًذ مىاُلها وػبُلتهاالخلشي كلى اإلاشأل اإلاخللِت باألًشاد -

 .مخابلت اإلاعاس اإلانهي للمىؿٍ مً بذاًت بلى نهاًت الخىؿٍُ -

 :حعُحر ملٌاث اإلاعخخذمحن خعب آلاحي -

 اهجـاص ُشاساث التربص. 

  ُشاساث الخشبُذاهجـاصاث. 

 لت اإلاذي  .اهجـاص ُشاساث اللؼل اإلاشطُت الؼٍى

 الاهخذاب ،الخٌٕـل، الشؼب. 

 ـت ـت اللادًـت ؤو ؤلاداٍس ّ الحٓش ـالث كً ػـٍش  .الخدٍى

 ؤلاظـاصاث واللِىبـاث. 

 ُـت بلى مىاصب كلُـا  .الخإهُـل والتُر

  ت بلى هاًت :واإلا لجمُم اإلاعخخذمحن الاظمُتاهجاص الِىاثم ًى  .دٌعمبر مً ٔل ظىت 31ُى

  َ  .ملٌاث الخِاكذ كلى معخىي الصىذو

ابت اإلاالُتوجبلُى الِشاساث - ظمُم اللملُاث العابِت الزٓش ملـمها ًخظم للخإشحرة مً ُبل مصالح الُش

 .اإلااششة بلى مصالح الىؿٌُت اللمىمُت

 اهجاص خصُلت الشول. 

 ٍُمخابلت اإلاعاس اإلانهي للمىؿٍ مً بذاًت بلى نهاًت الخىؿ. 

 :جخٖىن مً كذة مشاخلدائ ة م اكبت اظىىعيت:-6.2

ٔان مشٖل في هىكُتها ال أمين مخزن -1 : ًِىم بخٌِذ اإلاىاد اإلاعخىسدة وهىكُتها ُبل الالخداَ باإلاخاصن ًان 

نها   .ٌعمذ بخخٍض

ولُت جمش الحمىلت كلى اإلاحزان وبلذ رلٗ جخضن في اإلاخاصن : بلذ كملُت مشاُبت اإلاىاد ألا على امليزان -2

 .معخىدكاث )مؼامحر( وبلذها جىصن الشاخىت ًاسهت للحص٘ى كلى الىدُجت صاًُت 

ىا بلُه ظابِا وله كالُت باإلاصلحت حعُحر اإلاخضون ٓما م اكب الجىدة واظىىعيت-3 : مهمخه مشاُبت ٔل ما جؼُش

.( للحص٘ى كلى اإلاىخىط اإلاؼلىب .. ًىظٌاث-رسي -اإلاِادًش اإلاىاظبت )صىظا ًشاُب كملُت الخصيُم بذاًت بةجباق

 .ٔلى،وبلذها جىصن الحمىلت خعب الؼلبُت للضباثً 50بلذ كملُت الخصيُم جىطم في ؤُٓاط راث 

 



إلااظعت الىػىُت لخوزًت ألاولامالٌصل الشالض                                       دساظت خالت ا  

 

 
54 

 

 .املطلب اظثاوي: اظهيكل اظخىييمي ظلمؤسسـت

 :حلني ٔلمت الخىـُم الخجذًذ وهى ٌشٖل ؤلاػاس الزي ًجب ؤن حلمل اإلااظعت طمىه  حع يف اظخىييم

مًٕ حلُحن الجهاث اإلالىُت به ًُما ًلي:  ٍو

 :وؿٌُتهم  خُض مهامهم وطم ألاهذاي والعُاظاث سئظاء ؤلاداسة واإلاصالح املدي  اظعام واملساعدون

 جىدصش طمً جؼبُّ جلٗ الِشاساث التاصت بةهجاص ألاهذاي والعُاظاث اإلاعؼشة.

 :وظُلت دة بحن اإلاصالح ٓما ؤهه ؤخعهى مخؼؽ ًمشل مجمىق هُأل اإلااظعت اإلاىظى  اظهيكل اظخىييمي ً

بحن ملـم اإلاهام اإلااد لإلكالم الذاخلي ألهه ًِىم بترجِب وطلُت ٔل كامل في ػشي اإلاصالح اة مً اإلااظعت ٍو

مخاص بعشكت الخىٌُز وبالبعاػت والعهىلت.  وألاشتاص ًهى ًللب دوسا هاما في اإلااظعت ٍو

 :ت اللامت للىخذة كلى مشاُب اإلاصالح ومشاُب اإلاحزاهُت وؤماهت  اظهيكل الخاص باظىخدة جدخىي اإلاذًٍش

 بحن في الهُٖل آلاحي:اإلاذًش وجخٖىن هزه ألاخحرة مً ظخت دواثش وجخٌشق بذوسها بلى مصالح ٓما هى م
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 الهُٖل الخىـُمي للماظعت: (01-03اظشكل اكم )

 .وزاثّ اإلااظعتاملصدا:

 

  
 المديرية

 يزانيةمراقب الم مراقب المصالح األمانة عامة

دائرة 

تسيير 

 المخازن

دائرة 

 نتمويال

 والنقل

دائرة 

 ستلالاال

 دائرة

مراقبة 

 النوعية

 دائرة

 العامة

دائرة 

الية الم

 والمحاسبة

 

 األمن

مصلحة 

اإلنتاج 

والمواد 

 األولية

 مصلحة

 تموينال

 مصلحة

 نتا اإل

مراقبة 

المواد 

 األولية

 تسيير

الموارد 

 البشرية

 مصلحة

حاسبة الم

 العامة

مصلحة 

قطع 

 الليار

مصلحة 

 النقل

 مصلحة

 صيانةال

 مصلحة

 صيانةال

ةمصلح

محاسبة 

 المادة

مصلحة 

 التجارية

مصلحة 

 الخدمات

مراقبة 

المنتجات 

 التامة

مصلحة 

المالية 

 والميزانية
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ّ الخِعُم خعب - مً خال٘ دساظت الهُٖل الخىـُمي لىخذة معخواهم ًخطح ؤن هزا الهُٖل وطم ًو

 ًخطح وظىد هىق مً الخيعُّ بحن مخخلٍ ألاُعام. الىؿاثٍ ٓما

لهم ورلٗ كامل مىصكحن خعب ؤكما 154بن حجم هزه الىخذة مً الىىق اإلاخىظؽ خُض ًبلى كذد كمالها -

 :ما ًـهشه الجذ٘و الخالي

 % كذد اللما٘ البُان

 57 88 ؤلاداسة

 16 25 ألامً

 27 41 كمااللهخاط

 100 154 اإلاجمىق

عدد اظعمال املىزعين خسب مهمتهم.(01 -03)حدول   

األمً في ًًمشلىن  16مً كما٘ هزه الىخذة ًمشلىن ؤلاداسة ٓما ؤن  57هالخف بن ألاهلبُت اإلاِذسة ب اظخدليل:

ؤن وعبت كما٘ ؤلاهخاط حلخبر ُلُلت ما و ما ُمىا بمالخـخه هى ًِؽ.  27 جِذس بخحن ؤن كما٘ ؤلاهخاط وعبتهم 

لذد ٓبحر مً اللما٘ ختى جٖىن لذًىا مىخجاث راث لًدخاظٔىن ؤن ُعم ؤلاهخاط  دامذ هزه الىخذة بهخاظُت

 .ظىدة كالُت  

 املطلب اظثاظث:الجاهباإلستراجيجي ظلمؤسست.

 للماظعت ظاهب اظتراجُجي ًبحن ٔل خؼىاث كملها مً خُض ما ًلي.

 هزه الىخذة جيخج زالر ؤهىاق مً ألاهزًت اإلاىظهت لألولام .عدد املىخىحاث: -1

 .الىىق ألا٘و مىظه للذظاط اإلاىخج للبُع -

 .الىىق الشاوي مىظه للذظاط الزي ٌعتهلٗ -

 .الىىق الشالض مىظه بلى اإلاىاش ي -

 هىعيت املىخىج . -2

داث معاولي الىخذة ًان مىخىظهم ًخمحز بجىدة كالُت مِاسهت بمىخىط الِؼاق التاص. وهزا  بىاء كلى جصٍش

ُبت اإلاىخىط .هدُجت للىىكُت الجُذة للمىاد ألاولُت  زا اخترام اإلاِاًِغ اللملُت في جٓش  اإلاعخىسدة مً التاسط ٓو

 راطبيعت اظزبائً و أبعاد اظسىق . -3

زا اإلااظعاث اللمىمُت مشل- ٓما جيشؽ الىخذة في  ORAVIOالضباثً مخلذدون وهم الخلاوهُاث واإلاشبُحن ٓو

 ي و خصتها جتزاًذ وعبُا .العَى الجهى 

 :وهم ماظعاث كمىمُت وػىُت ؤهمها راطبيعت املىاديً:-4

لششاء العلم واإلاىاد ألاولُت مً التاسط واظخِبالها وجىصَلها كلى  ONABوخذة اإلاُىاء والتي خصصها  -

ض هزه في مىؼِت وهشان.  الىخذاث وجخمٓش

ت  - ب ألادٍو ُب ألاهزًت .CMVمٓش  بخلُالث مهمتها صىم الٌُخامُىاث التي جذخل في جٓش

 ENOFام اإلااظعت الىػىُت للشخ -
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 ENAPALاإلااظعت الىػىُت للىسَ اإلاِىي  -

 ETIQUETTE) –اإلاؼبلت )البؼاُاث -

 البُم ًخم مباششة خعب الؼلبُت . هىعيت راط ق اظبيع: -4

ل تٌٌُت( وكملُت ؤلاهخاط جِىم كلى الصىاكاث الوزاثُت )الصىاكاجال حشملهىعيت اظخصييع: -5 كملُت الخمٍى

 و ؤلاهخاط ٌلخمذ كلى الؼلبُاث .

 الىخذة جذخل طمً العلعلت اإلاخىظؼت مً خُض حجم ؤلاهخاط . إلاهخاج:حجم  -6

 :جِذس مذة دوسان ؤلاهخاط بعاكت واخذة خُض اللمل هزا هى ؤٓثر مً مدة دوا إلاهخاج و داحت جلىياجه -7

 ُذوي.كمل

 الىخذة مخىظؼت الحجم . حجم املؤسست: -8

 ًىظذ مىاًعحن اإلاشبُحن التىاص الزًً ًيخجىن ؤهزًت ؤولامهم بإهٌعهم و ًبُلىن الٌاثع . املىافست: -9

- 

 الىالًاث وخذاث حوزًت ألاولام بالوشب

 معخواهم وخدة مسخغاهم

 معخواهم وخدة بً ياحي

 وهشان وخدة واد جليالث

 جلمعان وخدة امش ي

 جُاسث وخدة اظ خىيت

 البُع وخدة بىكطب

 بشاس وخدة عبادظت

 ظُذي بللباط وخدة سيد  إب اهيم

 ًبحن جىصَم وخذاث حوزًت ألاولام بالوشب خعب الىالًاث.(:20-03الجدول اكم )

 .: داللي ظهام سثِعت ُعم اإلاالُت واإلاداظبتاملصدا

جصىم اإلاادة ألاولُت مً ػشي هزه الىخذاث الشماهُت التي ظبّ رٓشها في الجذ٘و ؤكاله و جىظه بإًظلُت بلى -

SPA    " واإلاخمشلت في ًشوقGAO-ORAVIOبت و هزا بدىىق الحاظُاث  " وحلخمذ ُذساث بهخاط ألاهزًت اإلآش

ش اإلاجمم صُوت مً الىىق الجُذ الوزاثُت للحُىاهاث خعب صىٌها و  ظنها واإلاىخىط اإلاشاد اظخخشاظه منها، ًًى

دـى باهخم ٖىن الوذاء كلى شٖل خبِباث ٍو ام ٓبحر في خؼت اإلاذي اإلاخىظؽ ألهه اإلاىاظب إلاخؼلباث اإلاشبحن ٍو

بت للحُىان ألآثر اظخلماال كاإلاُا في مجا٘ الخوزًت الحُىاهُت وله ًىاثذ ٓشحرة  ٌشٖل صُوت لألهزًت اإلآش

ما حلذ  اًت مً ألامشاض ٓو ٖىن هزا مً خُض جدعحن الشهُت والهظم والُى مِاسهت بالوزاء بشٖل دُُّ ٍو

ِت لحٌف هزه اإلاىاد وهزا  لخدعحن معخىي الاظتهالْ وهىكُت الوزاء مم جخٌُع جٖالٍُ اإلاىاد ؤخعً ػٍش

ِها بهذي الخلٍشٍ بهاألن ملـم الىخذاث الخابلت للمجمم جملٗ آالث لصىم هزه ألاهزًت   .وصٍادة حعٍى
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ل  2000" ػبلت ISO-9001وجإُٓذ لىـام حعُحر الىىكُت "- ًُه ًخم جمذًذ شهادة  2004اإلادصل كلُه في ابٍش

ل الىىكُت ف ىا بالخدٕم  PREMIXباليعبت للماظعاث  2007ي ؤبٍش للشَش والوشب إلاذة زالزت ظىىاث كًش

 الجُذ في ػَش الصىم, التزمذ وخذاث ؤهزًت ألاولام بذوسها بمششوق في معاس الىىكُت .

ت لتربُت الذواظً  TRADE ONABوالُىم جخٌٕل اإلااظعت بدعُحر ًشوق منها ماظعت -  وزالزت مجملاث ظهٍى

جملٗ ُذساث بهخاظُت ٓبحرة مما ًجللها جدخل كامل و  75000كذد اإلاىؿٌحن  ًبلى PREMIXو ًشكحن للمضط  

تها اإلا ت ًهي حششي كلى اليشاغ بىاظؼت شٓش خٖلٌت الصذاسة في مُذان جشبُت الذواظً ؤما اإلاجملاث الجهٍى

ٔاث للمزابذ ٓما جِىم بدعُحر  باللحم و البُع بلى ظاهب بت باشش اإلازالزت شش ليشاغ صىم ألاهزًت اإلآش

 ( .U.A.B)وخذاث حوزًت ألاولام 

ت إلاىخجاجه بدُض ٌشترغ  ONABت الىىكُت ًدععى اإلااظعت ألام مجمم بؤما كً مشاُ- لكؼاء ؤهمُت ظىهٍش

اث اهؼالَ مً اإلاىاد ألاولُت ختى اإلاىخىط ا ٔاًت اإلاعخٍى لنهاجي وصٍادة كلى مشوسها بشبٕت مشاُبت الىىكُت كلى 

حلخبر هزه الىخذة  TRADE ONABاة في الىخذاث اإلاُىاثُتووخذاث ؤلاهخاط والىاُلت في مِش ًشق ُبت اإلااداإلاشا

زا للتىاص، ض ؤداء التذماث بىخذاث اإلاجمم ٓو  وجٕمً مهمت هزه الىخذة في مشاُبت:التاصت باإلاخبر مٓش

 .اإلاىاد ألاولُت ؤلاطاًُت اإلاعخىسدة 

 . ألامضظت اإلاعبِت 

  جدالُل اإلاىخىظاث التي هي مىطم اخخجاط.الُِام بمشاُبت 

  و جإهُل كما٘ مخابش ووخذاث ؤلاهخاط لٌشوق اإلاجمم ً  . ONABجٍٖى

 ٔاًت اإلاجاالج  تاصت منها هىكُت الالخيعُّ الذاخلي لٌٕاءاث وخبراث اإلاخىاظذة كبر 

 اإلاىخجاث وجدعحن الِذساث الخِىُت والاُخصادًت لخمٕحن خلّ ؿشوي جمىذ الخِذم في 

 اإلاىاًعت .

  الاظدشماس في مُادًً هامشُت للٌشق مشل البُم بالخجضثت كبر شبٕت مً هِاغ البُم و جىمُت جشبُت دظاط

ً في بػاس كالُاث الششآت .  اللحم و الخمٍى

  ش و جدعحن مىخجاث الخوزًت الحُىاهُت ال ظُما ألا و رلٗ  هزًت اإلادببت و مىخجاث ظذًذة ؤخشي جؼٍى

 .بلصشهت مصاوم ؤلاهخاط 

  و ؤخحرا البدض كً الششآت و هزه ؤلاظتراجُجُت جشمي في ألاخحر بلى ظلل مىخجاث اإلاجمم في معخىي

ت ٓما تهذي بلى جششُذ بًجابي للجهذ الاُخصادي  اإلاِاًِغ الذولُت مم ؤظلاس مؼابِت للملاًحر ظاٍس

شوكه . ش لذي اإلاجمم ًو  اإلاخًى
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 اظداخليت في املؤسست.يت امل احعت لاملبدث اظثاوي:مىهجيت سير عم
ش اإلاذُّ الذاخلي كملُت اإلاشاظلت الذاخلُت في خؼىاث في هزا اإلابدض  بدساطظىدا٘و - اإلااظعت وجدلُل جٍِش

 للىخذة.

 امل احعت اظداخليت في وخدة حغذيت ألاوعام. خطىاثاملطلب ألاول:

وخذة حوزًت ألاولام حلخمذ-

لليهاًُلملُاجالخذُُِالذاخلي،ٓماحعلىِذسبمٖاهةلىخؼبُِاإلالاًحراللاإلاُت  كلىاإلاىاهجالللمُتاإلاخلاًس

شاظلت ىمىهجُتمدذدةطمىالِاهىهالذاخلُلتلُتاإلامشاخل ،وجخململُتالخذُُِالذاخلٌُُاإلااظعتخعبللمشاظلت

شامللجمُللملُاجاإلااظعت،ًُالذاخلُت ُخماإلاشاظلتًخمةكذادبشهامجعىَى  ،ًخخدذدؤهماللملُاجالخِعًى

خمشاظلتها شاظم ،خُشِخمخدذًذاإلاصلحتالخُِدعيىللمهزه اللملُاث التي ًجب ؤهدىٌزوالخىاٍس

 لملُتٓماجىظذهىآمهاماظخصىاثُتًخمخىٌُزهاجدخؼلبللالصمتلواخزاإلاللىماجامهامه  الذاخلُالشظىكةليهاإلاباششة

ٌالشثِغ اإلاذًش اللام في خالت آد عىاء ًاحاخؼاءؤووظىداهدش األ يهاؤوبلظشاًلملُاجمشٖٓى

مٕيششخألُتكأل ٔاهخٕبحرةؤوخؼحرةؤمعؼدُتًِؽ،ًُٕال ٔاهخذسظتؤهمُتهاٍو شخىالإلاهمتمهما خىالٌانهُخمةكذادجٍِش

 :ًُالتؼىاجالخالُتىخذة حوزًت ألاولام ًُشاظلت الذاخلُتمالإلا

اإلاٖلٍ بالخذُُّ في اإلااظعت مً ُبل مشاظلت ًخم وطم بشهامج ظىىي لل:خدكيم اظداخلياظوضعبرهامج-1

دذد ًٖل زالمدل الذاسظت ًٖىن مِعمةلى ز تاإلاسي الزُاث ٍو خم جِعُم ٔل ز التي  ذًٍش سي بلى الًخم جذُُِها ٍو

دذد في ٔل ؤظبىق ؤي ًشق خم ؤًظا جِعُم ٔل شهش بلى ؤظابُم ٍو  ؤشهش جدذد ًُه ؤي مصلحتجذُّ ٍو

 .بشهامج بلى اإلاذًش اللام للمجمم للمىاًِت كليها وبسظاً٘خم جذُُِها، تٌوؿُؤو وشاغ ؤو 

 :اساظتمهمتاظخدكيم-2

للخذُُِالذاخلُِخمةسظالشظالتجخظمىإمشالبذءبمهمتاإلاشاظلتورلٕدعبماهىمدذدتبلذاإلاىاًِ كلىالبرهامجالعىٍى

 ًُالبرهامج .

ً ٌعاكذاهه في بلذ جلِي ؤمش البذء باإلاهمت ًِىم اإلاذُّ الذاخلي باخخُاس مىؿ :اظخدكيماخخياالجىت-3 ٌحن آخٍش

ٔاملت  ت وآخش ًٖىن مىؿٍ باإلاصلحت اإلابرمج جذُُِها خُض ًٖىن كلى دساًت  هزه اإلاهمتؤخذهما مذًش اإلاذًٍش

ٖىن مً اخخُاس اإلاذُّ الذاخلي بذون جذخل مً اإلاذًش.  بٖاًت ًشوكخلٗ اإلاصلحت ٍو

 اسخبيان:إعداد 4-

في  يالذاخللباسةكىذلُلُدبلهاإلاذُِإزىاءكملُتالخذُُِالاظخبُاوظئلت،ًهزاأل ًخمةكذاداظخبُاهِخظمىمجمىكتمىا

 .01امللخم اكم ٓما هى مبحن في الجذ٘و اإلاىالي بىاءا كلى  اإلااظعت

 

 

 

 

 

 



إلااظعت الىػىُت لخوزًت ألاولامالٌصل الشالض                                       دساظت خالت ا  

 

 
60 

 

 

 يبين عيىت مً أسئلت إلاسخبيان.:(03-03)حدول اكم:

ت مدل  باالهخِاًِ٘ىم اإلاذُّ الذاخلي  الاظخبُانبلذ اخخُاس لجىت الخذُُّ وبكذاد :اظعمالمليداوي-5 بلى اإلاذًٍش

ٔان  ذ وللخدذًذبرا   ِخم:خُش خلٗ اإلاصلحت ًشوقلالخذُُّ وبالظبؽ بلى مصلحت مبرمجت في رلٗ الُى

 والىزاثّ.ظت اإلاعدىذاث ا٘ مِابلت اإلاعاولحن كً اإلاصلحت، ودس الًهم اللملُاث مً خ 

 ابت الذاخلُت في اللملُاث ومِاسهتها مم ؤًظل ش ٌٕاًت بظمذً جدذًذ  ماسظاث.اإلااءاث الُش

  ابت الذاخلُت اإلاؼبِت واإلاعاهمت في جدُِّ ألاهذاي اإلاشظىة دساظت مذي ًلالُت و ٌٓاءة بظشاءاث الُش

 مً جلٗ اإلاصلحت.

 لها.وخل٘ى مىاظبت  مداولت خل اإلاشأل مً خال٘ جِذًم مِترخاث 

اإلاذُّ : اظخل ي  ألاوليإعداد6- شألاولُللخذُُِالذاخلُدُصُظمىٕالإلاالخـاجالخُلىخـخمىؼًش ًخمةكذادجٍِش

ش ًخم ملالجت اإلاشأل و  الذاخلي و ؤًظا حسجل ًُه اإلاشأل التي ًىاظهها مدل الخذُُّ.وبىاءا كلى هزا الخٍِش

ت  .ؤخز بمالخـاث التي ؤشاس بليها و ًمًٕ ملالجتها كلى معخىي الٌشق ؤو اإلاصلحت ؤو اإلاذًٍش

 :إعدادجل ي اظخدكيلاظداخلياظنهائي7-

تاإلالىُت بالخذُُّ)مدل الخذُُّ(  شالخذُُِالذاخلُالنهاثُىالزًِخظمجردوداإلاذًٍش لخٍِش بلذاهتهاءمىٖلمهمتًخمًش

ش ألاولي  خظمً اإلاشأل التي لم ًخم خلها بىاءا كلى الخٍِش اث ؤن ًِىم بملالجتها ًُخم و ٍو ال ًمًٕ إلاذساء اإلاذًٍش

ش النهاجي خُض ًخم جِعُم الىِاغ التي جم مالخـتها ؤزىاء كملُت الخذُُّ الذاخلي بلى كذة  لها في الخٍِش ًس

 :ؤهىاق

 ال وعم ألاسئلت

م الدعلعلي 1- م الدعلعلي لىصل الاظخالم ًدىاظّ مم الُش هل الُش

 للٌاجىسة ؟

+  

  + الٕمُت اإلاىظىدة في الٌاجىسة؟هل الٕمُت اإلاعخلمت مخىاظِت مم 2-

مي للٌاجىسة ُبل 3- هل ُعم اإلاداظبت ًِىم بمشاُبت الدعلعل الُش

 حسجُل ؤي كملُت ؟

+  

ىت بلى مشاُبت دوسٍت لمٖاهُت هل 4- ت خعاباث التٍض جخظم خٓش

 هحر ػبُعي؟  وطمبٓدشاي ؤي 

 + 

  + هل ٔل ػلبُت مشخصت ُبل ٔل جىٌُز؟5-

  + مصادَ كليها ؟هل ظلش اإلاىخىظاث 6-

دعذًذاث الضباثً جشاُب التاصت ب اإلاداظبُت الُىمُت الىزاثّ هل7-

 ؟دوسيبشٖل 

 + 
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 ابت الذاخلُتءاجةظشاهِاػالظلٌٌُخصمُم  .الُش

 بخؼبُِالىـامالذاخلُةراوظذثااللتزامهِاػلذم. 

 اإلاؼبِتًُخلٖاإلاصلحتاءاجؤلاظش هِاػلذمٌلالُت. 

  خـاثال إلداسةاللامتبهذًملالجتاإلاليهىجِذًمخىصُاجىمِترخاجؤبكؼاءس. 

شبلىاإلاذًشاللامللماظعت-  :ٍخظمىملٌالخذُُِالىزاثِالخالُتو بسظااللخٍِش

 .)مشباإلاهمتألا ( سظالتالبذءباإلاهمت -

الٌشكاإلالىِبالخذُُِىالتذماجالخُِِذمهاو مِذمت -  تذمت.ٓلث وبظشاءاهُلباسةكىىزُِتحلًش

 .خـتالخُِِذمهااإلاذُِللىزلٖالعاا٘ال اظخبُاهُىضحةظاباجمىؿٌُاإلاصلحتوم -

للخذُُّ و اإلاشأل واإلاالخـاث وزُِتجىضحاظماإلاذُِالذاخلي،التذمتالخِخمخذُُِها،الجهتالتاطلت -

 التي جخص جلٗ الجهت.

 دلُاللخذُُِالذاخلي. -

 .مضمىن جل ي  املدكم اظداخلي في وخدة حغذيت ألاوعام : املطلب اظثاوي 

ىي ولى بجضء بعُؽ كلى واُم وخُِِت كملُت اإلاشاظلت  ظىي هدا٘و مً خال٘ هزه الذساظت اإلاُذاهُت الُى

والزي مً خالله ُام اإلاذُّ  02/10/2016معخواهم  (UAB)الذاخلُت كلى معخىي وخذة حوزًت ألاولام 

ش الىِاغ الخالُتبٌدص مجمىكت مً الىؿاثٍ ا  :للملُاجُت للىخذة.ًىضح الخٍِش

 ملخص اظخدكيم:

  ش العابِت ً.خُض هزه الحالت رٓشث في الخِاٍس هِص ملحىؾ في ما ًخص الىـاًت في ؤمآً الخخٍض

 ولم جإخذ بلحن ؤلاكخباس.

  ٘ش كلى ؤخخام معحر اإلاخضوهاث، ؤمحن اإلاخضن ومعاو بلع الىزاثّ ٔىصل الذخ٘ى مشال ال ًخًى

ىؤلالتزام مداظبت اإلاىاد وكلُه ُمىا بخِذًم حللُماث صاسمت بلى اإلاعاو٘ مً ؤظل جصحُذ ألاوطاك

 .بالظشاءاث الصاثبت

 ؤُٓاط بالظخُٕت(.ػَش خٌف جِلُذًت اظخلما٘خُض ًخم الخامت الصىم هحر مدمُت اإلاىخجاث( 

 .بهبلظبؼاُاجالجشدجخظمىإخؼاءخعابُت 

 -ت هزه .والٕمُتاإلاباكتهُاب اإلاالثمت بحن الٕمُت اإلادىلت كىذ ٔل كشض  الٌشوُاثخُض ًجب حعٍى

 .وػلب للمادة ألاولُت

  م  2210ؤظلاس اإلاىخىط كىذ مشاظلت ظلش بلع اإلاىاد اإلاصىلت جبحن كذم جإُٓذ الزي ًدمل ًاجىسة ُس

خ  361 للىخذة بذ٘ مً جؼبُّ ظلش      دط3347.00هىؼبّ ن ؤن العلش اإلاحخُض جب 01/08/2016بخاٍس

ت الىطلُت وجٕملت بُاهاث الٌاجىسة بىاءا كلى ُشاس اإلاجمم  3552.00 دط للىخذة.لزا ًجب حعٍى

خ   .19/06/2016الصادس بخاٍس

  ًُما ًخص اإلاىاد ألاولُت اإلاعتهلٕت )ً كذم الخيعُّ بحن اإلاصالح )مصلحت ؤلاهخاط ومصلحت الخخٍض

 ىزاثّ لزا وظب الدسجُل إلالالجت الٌشوُاث.المً اإلاصلحخِىٌي  ًٕمُت هحر مبِىت وهحر مصشخت
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  سجل مخابلت اإلاىاد ألاولُت ال ًبحن الٌدص والذساظت لللُىاث الزي ًجب ؤن ًٖىن كىذ ٔل كملُت

ٔاهذ صالحت ؤم ال. ذ ما برا   ششاء ورلٗ مً ػشي مشاُب الجىدة لُِىم بٌدصها والخصٍش

 هِؼت بُم "واد زاهُت" ؤهلِذ. :هِص في هِاغ البُم مشال 

 ىد ًخم مً ػشي مصلحت الىِل ومصلحت ُؼاق الوُاس جبحن ؤهه ال ًىظذ ؤي  ًُما ًخص حعُحر الُى

اخخُاغ مً اإلاادة اإلاعتهلٕت واإلاشبخت،مم هُاب بلع اإلابرساث التي جخص بلع اإلاهام مم كذم بخترام 

 .سألاوامش وهُاب الىـاًت خاصت كلى معخىي مخضن ُؼاق الوُا

 جلييم هيام اظ كابت اظداخليت:

ش كلى هـام داخلي - ت اللامت  مدٕم اإلااظعت جخًى مم بجباق بةطاًت بلى زِاًت ظماكُت مً ػشي اإلاذًٍش

 مخخلٍ الخللُماث والخىصُاث وكلُه لم وسجل ؤي اخخالالث ؤو مشأل في هزا الجاهب. 

ىاثم مىذ اإلاشدودًت الٌشدًت جم لدعُحر ؤلاداسي ًةن اإلاشاظلاث اإلاخللِت مً هاخُت ا- باالُخؼاكاث كلى ألاظىس ُو

 الخإٓذ مً ؤنها جدمل بمظاءاث و ال حسجل ؤي مخالٌاث ؤو ججاوصاث هحر ُاهىهُت.

مً خال٘ كملُت الٌدص واإلاشاظلت جبحن ؤن ظمُم الٌىاجحر اإلادشسة ووصل الؼلبُاث ال ًدملىا ؤي ججاوصاث -

 .هحر ُاهىهُت 

 .اللمل وألاوشؼت داخل اإلااظعتمشأل في جىـُم -

)مىصٌاث لمىصبلجبحن ؤن حلُحن بلع اللما٘ في اإلااظعت ال جدىاظب مم مخؼلباث الىؿٌُت وهحر ماهلحن -

 اإلاىصب،الشهاداث،التبرة.....(.

 طشوسة الخيعُّ بحن اإلاصالح و ألاُعام ؤزىاء اللمل في اإلااظعت.-

ت للماظعت حعل-  م ًِؽ ألشتاص الخابلحن لها.طشوسة الحٌاؾ كلى الىزاثّ العٍش

ٔان الٌدص ٌشمل مجمىكت مً إلادااة اظعامت واملىااد اظبش يت: ت  كلى معخىي ؤلاداسة اللامت واإلاىاسد البشٍش

ت والتي الذًاجش الِا  في: ضجمشلهىهُت والسجالث ؤلاظباٍس

 ظذ٘و الشواجب.-

ت.-  سجل اللؼل العىٍى

 سجل خىادر اللمل.-

اًت اللامت و -  ألامً و اإلالذاث الصىاكُت.سجل الُى

 سجل ألاظىس.-

 سجل اإلاعخخذمحن ألاظاهب.-

 سجل بشلاساث الخىٌُز.-

اث اللمل جبحن ؤن هىاْ هِص وكذم - باليعبت لبلع اللما٘ لزا  اخترامهاًُما ًخص هـام حسجُل ؤُو

َ  كِىباث مشذدة اججاه اللما٘ اإلاهملحنًشض ًجب  ش الىـام واظخلما٘ الؼش  .ؤٓثر خذًشتمشاُبت  مم جؼٍى

ت جبحن ؤن اإلااظعت حلخمذ كلىباليعبت للملٌاث ؤو السجالث ؤلا - األظاظُت ػَش الخِلُذًت في خٌف الىزاثِ داٍس

 بلى طُاكها. في بلع ألاخُان مما ًادي للماظعت
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وصشح بظشوسة ُدـى بىـام آمً ًجب ؤه 2016لعىت ألا٘و  ش اإلاذُّ واإلاؼابّ والتاص بشالسيجٍِشبىاءا كلى 

حن..حن  ملىُللحعلُم الىزاثّ   (...بإمش)معاولحن،بداٍس

 

 

 

 املاظيت واملداسبت:

 .2015دًتر الجشد ظذد في نهاًت -

خ -  .30/06/2016دًتر الُىمُت ؤههي بخاٍس

ىت والتي شملذ- خ :جإُٓذاث خعاباث التٍض وبمبلى ُذسه  30/06/2016همىض في ؤسصذة البىٗ بخاٍس

اث في الحعدط،ال  4571329.22 بما ًيها  2016باث البىُٕت التي ػلب حلذًلها في نهاًت ظىان اجىظذ ؤي حعٍى

ٌت   .2015عىت لالشُٖاث اإلاُى

خ-  . دط4353.50واإلاِذمت بشصُذ ُذسه 30/06/2016همىض في خعاباث الصىذَو في جاٍس

 مذاخُل الشالسي و والىزاثّ اإلادِِت هي جشبذ ؤن هىاْ ججاوصاث وؤخؼاء الخالُت:-

 دط495147.00مىسدو اإلاخضوهاث والتذماث ًبحن دًىن ظابِت ًجب ملالجتها والتي جِذس بمبلى  401خعاب-

اث حًب 3014984.85مىسدو الٌىاجحر التي لم جصل بلى صاخبها ًدخىي كلى مبلى ُذسه 408خعاب - كً ن مشتًر

 الىطلُت.مىسد التي ًجب جصحُدها بةكخماد كلى خعاباث ومللىماث مداظبُت لخدِّ مً  23

 دط.559121.37ُذسث ب  2015صباثً مىذ ظىت  ؤسصذةًبحن  419خعاب -
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ىي ولى بجضء  املبدثاظثاظث:خاظت ميداهيت ظىخدة أغذيت ألاوعام. ش اإلاذُّ الُى ظىي هدا٘و مً خال٘ جٍِش

مً  شٖلتمبعُؽ كلى واُم وخُِِت كملُت اإلاشاظلت الذاخلُت للماظعت مدل التربص مداولت ملالجت 

ش   .اإلاشاظلت الذاخلُت كلى جششُذ الِشاس وجدعِىه داخل اإلااظعت  ورٓش ؤزش الخٍِش

 .419املطلباألول:دااستخاظت خساب اظزبائً اظدائىىن ح/

بالٌدص الزي ٌشمل السجالث اإلاداظبُت ومشاُبت ألاص٘ى و الخدِّ مً ًخخص بن وشاغ اإلاشاظم الذاخلي 

اسة الٌشوق هـشا لبلذها كً  ش وجـهش ًاكلُت اإلاشاظلت الذاخلُت في اإلااظعت ٔىن ؤن اإلاشاظم ًِىم بٍض الخِاٍس

ت للماظعت خُض هزه ألاخحرة  ٍض ض الشثِس ي و ؤلاداسة اإلآش و البُاهاث  حلخمذ بلى خذ ٓبحر كلى اإلاللىماثاإلآش

ش لدعُحر الىىاحي الدشوُلُت واجخار الِشاساث الششُذة في اإلااظعت،  ألن اإلاشاظلت الذاخلُت الىاسدة في الخٍِش

 .وصاثبت لزلٗؤدواس مهمت في ٔل خؼىة مً خؼىاث كملُت اجخار الِشاساث ًهي جِذم مللىماث ماهلت جللب 

ما داخل اإلااظعت ال ًمًٕ ؤن ًخم بال بالٌدص اإلاعخمش للىطم الذاخلي و التاسجي زم  بن جدذًذ ؤي مشٖلت-

 جدبم هخاثج ومشاُبت الِشاس اإلاخخز بشإن جلٗ اإلاشٖلت.

ش اإلاذُّ جم بىاءا كلى ما ظبّ ًمٕىىا دساظت خالت اإلااظعت الىػىُت لخوزًت ألاولام بمعخواهم وبىاءا- كلى جٍِش

اإلاشأل  آدشاياإلاشاظلت هي مصذس  بِعم اإلاالُت واإلاداظبت.ٔىن ؤن ثًِاث الضباحعبُ مشٖل آدشاي

ش اإلاصالح ٓمصذسؤظاس ي إلاذخالث اإلاشاظلت وكلُه صشح  باالكخماداظعت إلابا واإلاخىاظذة اإلادُؼت كلى جِاٍس

ت خعاب الضباثً الذاثىىن ح/ خُض  دط 559121.37الزي ًدمل مبلى بظمالي ُذسه  419اإلاذُّ بظشوسة حعٍى

الجذ٘و ًبحن حعبُِاث مجمىكت مً الضباثً  2015جخص الحعاب مىز ظىت لم ًخم مباششة ؤي بظشاءاث 

شه ؤن ؤسصذة زالر صباثً(02أهي  امللخم) ذ رٓش في جٍِش التي حشمل ؤٓبر زالزت مبالى في الدعبُِاث والتي  ُو

 :في الجذ٘و اإلاىالي ٓما هى مبحنًهي جمشل ُُمت باقي الضباثً  32%مً مجمىق الحعاب ؤما وعبت 68%جمشل 

 

 

 اظيسبت املئىيت املبلغ اظزبىن  اسم

 45% 250700.00 اظزبىن عبده

 15% 86290.27 اظزبىن حعف 

 اظزبىن راطاه 

 زبائً أخ ي 

46242.00 

175889.2 

%8 

%32 

 حعبِاث الضباثً(:04-03الجدول اكم )

 مً بكذاد الؼالبت باالكخماد كلى وزاثّ اإلااظعتاملصدا:
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 داثشة وعبُت لدعبٌُاث ٔل صبىن.:(02-03)اظشكل اكم 

 .(02):مً بكذاد الؼالبت بالكخماد كلى اإلالحّاملصدا

ت الحعاب بمعاكذة  وظبلزا - ت )ُعماإلاحعٍى .ألن اإلاعاو٘ كً اجخار الِشاساث (االظخوال٘صلحت الخجاٍس

والخىصُاث ًهى معخِل في جىٌُز مهام الخصحُدُت في اإلااظعت هى اإلاعحر ًاإلاذُّ معاو٘ كً ؤلاُتراخاث 

وؿٌُخه وال ًملٗ ظلؼت بكؼاء ألاوامش بصٌت داثمت.وكلُه جخم ملالجت هزه اإلاشٖلت بالجباق ؤلاظشاءاث 

 الخالُت:

وسجل مداظبُا  (3أهي  امللخم اكم) )بشُٗ بىٖي(دط86290.27دًم الضبىن ظلٌش إلااظعدىا مبلى ُذسه -

 اإلابلى ظللت مِابل رلٗ ًإخزٓدعبُّ ألهه لم 

 :فخعالج مداسبيا كاظخالي

 

 

512 

 

 

41920 

 

 اظبىك

 زبائً دائىىن 

 اكم...... شيك

86290.27 

 

 

86290.27 

 

45 

15 

8 

32 

 الزبائن الدائنون

 الزبون عبده

 الزبون جعفر

 الزبون طاهر

 زبائن اخرى

20.. /../ .. 
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ٔاملت وبلذ الُِام باإلاشاظلت جبحن ؤن خعاب الضباثً الذاثىىن ح/- م خًلم  419بلذ بهِظاء ظىت مالُت 

ت رلٗ ُام مذًش اإلاصلحت وبىاءا وؿهش في اإلاحزاهُت شصُذه ج كلى مالخـاث وجىصُاث اإلاذُّ بظشوسة حعٍى

 بالظشاءاث الخالُت:

خ بسظا٘ أوال: ًِىم مذًش اإلاصلحت بةسظا٘ بظخذكاء لضبىن الزي ًخظمً بظم وكىىان الضبىن وجاٍس

 (.04أهي  امللخم اكم )الاظخذكاء

 :وعليه مدي  املصلخت يخخذ ك ااايً هما

 .جِىم اإلااظعت بدعلُم البظاكت لضبىن مِابل مبلى الدعبُّ :كدوم اظزبىن  في خاظتاظل اا ألاول :

جخم كملُت البُم في وخذة حوزًت ألاولام بمعخواهم خعب ُىاكذ وؤظعِاهىهُت ورلٗ للدعُحر ألامشل -

 للماظعت.

ّ بًذاق ملٍ مصلحت البُم لخلبُت الؼلب، واإلالٍ   اإلاخٖىن مً:بن كملُت بُم اإلاىاد الخامت للضبىن جخم كً ػٍش

  بؼاُت ًالح. 

 .السجل الخجاسي 

 .البؼاُت الجباثُت 

 .ت خعب اإلاهىت اإلاىظهت بلُه  شهادة بُؼٍش

 .(05أهي  امللخم اكم)ًىدق الؼلبُت لخلبُت خاظخه في اإلاصلحت 

حر الجى اإلاالثم للضبىن ورلٗ بةجباكه خؼىة بخؼىة اججاه اإلاصالح خُض -  جِذم لهجِىم مصلحت البُم بخًى

ل اإلاىاد ألاولُت بلى مىخىط مصىم.(06أهي امللخم اكم)وصل حعلُم البظاكت  ختى جِىم اإلاصلحت بخدٍى

ِت بالىزاثّ اإلالمىلت مً ػشي الضبىن لخِىم في النهاًت بلملُت وصن الحمىلت - ً مًش زم جِىم مصلحت الخخٍض

زم جِىم مصلحت ألامً الذاخلي (07أهي  امللخم اكم)اإلاىخجت زم جِىم مصلحت البُم بةكذاد ًاجىسة للضبىن 

ش ٔل ما ًىصق مً اإلااظعت.  بخدٍش

 خالي:اظمعالجت هذه الخاظت مداسبيا ك جخم
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 لام ألهه ٌعاكذ اإلااظعت كلى بلىنؤلاظشاء هى ؤلاظشاء العاثذ واإلاخبم في وخذة حوزًت ألاو اهزعلما أن: -

ادة مبُلاتها  عب زِت الضبىن مً ظهت ؤهذاًها مً خال٘ ٍص  .ؤخشي مً ظهت ٓو

 :الضبىن كلى  ؤصش ا بلع اإلااظعاث وهي في خالت ما هجدبلها وجؼبِ ؤنهىاْ خالت اخشي ًمًٕ مالخيت

كلما ؤن اإلااظعت ال حلمل بهزا  بظترظاق مبلى الدعبُّ جِىم اإلااظعت بدعلُمه شُٗ بُِمت الدعبُّ

 وحعالج مداسبيا كاظخالي: إلاح اء

 

 

419 

 

 

512 

 

 اظزبائً اظدائىىن 

 اظبىك

 شيك اكم....

  

 

 

 في خاظت عدم كدوم اظزبىن.اظل اا اظثاوي:

ؤشهش بلم ٌعخجُب  3مذة  اهِظاءبلذ الشاوي  الاظخذكاءألا٘و ًِىم مذًش اإلاصلحت بةسظا٘  الاظخذكاءبلذ-

ؤشهش ؤًظا بلذ جؼبُّ ظمُم  3مذة  تهاءالشاوي ًِىم بةسظا٘ اظخذكاء زالض و ؤخحر بلذ به الاظخذكاءالضبىن 

ت والِاهىهُت وبلذ دساظت  اظخخذامؤلاظشاءاث الالصمت و  لجىت ملٌه بشٖل ؤدَ،ججخملٔل وظاثل ؤلاكالم ؤلاداٍس

ٔالًشاد اإلالىُِىاإلااظعت بشثاظت مذًشيها وبدظىس  شاس هى اكخباس مبلى الدعبُّ  ت  ُو لإلجخار الِشاس بشإن الدعٍى

 وحعالج هذه الخاظت مداسبيا باظط يلت اظخاظيت:.للماظعت 

 

419  

78 

 اظزبائً اظدائىىن 

إلاسترحاعاث عً خسائ  اظليمت و 

 املؤوهاث
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 هخائج عمليت اظخدكيم واث ها على ك اااث اظىخدة:املطلب اظثاوي:.

 ،الخُدعخلُىبها وخذة حوزًت ألاولامٌُمخخلٌمصالحهاألاساسيتحلخبراإلاشاظلتالذاخلُتمىاألدواث

ًللىمعخىًٕلتلُتًخماالظخلاهتبإكمالىهخاثجاإلاشاظلتالذاخلُتبماإلاىاظهتمخاػشملُىتؤوللمبادسةًُخجعُذخؼىا

اسة اإلاذُّ للمصالح حعاهم بشٖل ٓبحر في كملُت اإلاخابلت وجششُذ الِشاس داخل  ث جصحُدُت ألن ٍص

وهزا بةطاًت بلي دوسها اإلااظعت

ابي ُتالزًُِىمبلملًُهُ،الُش تالخىسٍذالذاثمىاإلاىخـمللجهاجاإلالىُتًُاإلااظعتخعبٖلمعخىًةداإلاصذسألآثرمىزُى

باإلاللىماجاإلااهلتالجخارالِشاساجالعلمُتوهزابظماوششكُتاإلاللىماجالصادسةمىخلُتاإلاشاظلتالذاخلُتوظالمتها و اٍس

للىمذًمعاهمتخلُتاإلاشاظلتفي اإلااظعتًُلملُتمصذاُُتها ًى  الِشاساجاإلاخخلٌتجششُذ وللُى

 : اخترهابلظالِشاساجالخِعاهمخٌيهاوجصحُدها

  الىزاثّ ألاظاظُت ٓبؼاُت  ؤي وبكؼاء ؤهمُت للىزاثّ اإلاٖىهت للملٍ الضبىن  ملٌاث الضباثًُشاس ًدص

مما ٌعهل كملُت مم اإلالٍ بالكالم آلالي  ها مِاسهتهاالٌالح، السجل الخجاسي ،بؼاُت الجباثُت وجصحُد

ابت  آدشاي جم ؤي.الخىاصل مله في اإلاعخِبل ؤن ظبب اإلاشٖل ساظم بلى كذم اخترام بظشاءاث الُش

 الذاخلُت.

  ش  كلى بؼاُت خاصت بىطلُت الضباثً لزا ٔاهذ الجًى ُشاس ملالجت ؤلاهما٘ الٕبحر إلالٌاث الضباثً والتي 

 بُترح اإلاذُّ اظخدذار خالت جِاسب لىطلُاث الضباثً في نهاًت ٔل شهش ؤو زالسي كلى ألآثر.

 حماًت لؤُٓاط مىاظبت و راث  بهاء ؤو  ىطم اإلاىخجاث فيخُض صشح ب مشاُبت الىىكُتاإلاخللِبِعم  ِشاس ال

 ؤٓثر و اجباق ػَش مخؼىسة لحٌف مىخجاث بذ٘ وطلها في ألآُاط البالظخُٕت. 

 ِت الخِلُذًت لللما٘ ُشاس اظخخذم هـام الدسجُل ؤلالٕترووي ش وظاثل  )ؤلامظاءاث(بذ٘ الؼٍش ورلٗ لخؼٍى

اث اللمل الِاهىهُت. مشاُب  ت اللما٘ لاللتزام بإُو

  ُشاس ًصل اإلاهام ألاظاظُتالزي ًخصىطم الصتص اإلاىاظب في اإلاٖان اإلاىاظب ؤي ٔل كامل ًىطم في

 اإلاىصب الزي ًخالءم مم ماهالجه وخبرجه.

  ىد الزي ًخص مصلحت الىِل ومصلحت ُؼاق الوُاس ظشوسة وظىدبخخُاغ إلاىاظهت ورلٕب ُشاس حعُحر الُى

 .في اإلااظعت مم جدعحن وطم الىـاًت كلى معخىي مخضن ُؼاق الوُاس اظخصىاثُتؤي خاالث 

 ىيؤو  خضاهاث مٌِلتورلٗ بإلظخلاهتب جصحُذ ُشاس ػَش خٌف وزاثّ وسجالث اإلااظعت ِت ًس  ٓؼٍش

 آمىت ؤٓثر. مىـمتو 

  جىظُم هِاغ البُم التاصت باإلااظعت ورلٗ للبُم ؤٓثر وال َ  .خخال٘ مٖاهت في العى

  ّ جؼبُّ بظشاءاث و كِىباث صاسمت لخؼبُّ الىـام الذاخلي مً ػشي اللما٘ وبخترامه ورلٗ كً ػٍش

ابت ًلالت.  ؤلاهزاساث الٕخابُت و بظخخذام ػَش ُس

 - ة وظىد شتص مٖلٍ بهزه اللملُت وهى مشاُب س ُشاس ًدص كُىاث اإلاادة ألاولُت كىذ ٔل ششاء وطشو

ٖىن   جابم للماظعت.الجىدة ٍو
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 :جدليل لاسخبيان

ابت اإلاىظىدة في  ش اإلاذُّ الزي ٌعخؼُم ؤن ًِذم خٕم مىطىعي و مدذد كلى هـام الُش بىاءا كلى جٍِش

ألاولام بمعخواهم ُمىا بإخذ كُىت مً ؤظئلت  حوزًتمً ؤظل الُِام بخُُِمه كلى معخىي وخذة و اإلااظعت 

ابت الذاخلُت و  "ال"كً الحالت الاًجابُت ؤم "بىلم "الاظخبُان خُض جىضح الاظابت  حلني اخخما٘ طلٍ الُش

 مً الُِام بالخذُُّ اإلاُذاوي ًهى ًزلٗ ٌعهل كمله و مىه وعخخلص الخدلُل الخالي :  اإلاذُّ مً جم ًخمًٕ

 :يجابيتهلاط إلا 

م الدعلعلي لىصل ؤلاظخالم ًدىاظّ مم الٌاجىسة - ش ٔل مً مضدوط ٌع آليباالكخماد كلى هـام الُش مذ بخدٍش

ذ.  وصل الاظخالم و الٌاجىسة بىٌغ اإلالؼُاث و في هٌغ الُى

 الٕمُت اإلاعلمت للضبىن هي الٕمُت اإلاباكت و جذون في  الٌاجىسة لحـت الاظخالم .-

خ ختى جٖى  بزباثحسجُل مداظبي ًخؼلب وزاثّ إي هب- ن لذًىا مللىماث مداظبُت حعلعلُت خعب الخىاٍس

 مىـمت.صحُدت و 

 ُبل الخىٌُز. كليها كملُت البُم بلذ الخإٓذ مً وظىد الٕمُت اإلاؼلىبت ًلال مم الترخُصجخم -

ت و رلٗ كىذ ٔل حوُحر -  ججذًذ. ؤو جخم اإلاصادُت كلى ؤظلاس بُم اإلاخىظاث مً ُبل اإلاذًٍش

 :سلبيتهلاط اظ

ت - ىت خعاباثال جخظم خٓش ذ اإلادسجُل الدوسٍت بل جشاُب كىذ بلى مشاُبت  التٍض داظبي ورلٗ لظُّ الُى

ثرة ألاوشؼت ٓما ؤنهم ٌلخمذوا كلى اإلاذُّ في هزه   كملُت.ٓو

شاُب كىذ الدسجُل ًِؽ ورلٗ لٕثرة اللملُاث الُىمُت جدعذًذاث الضباثً ت التاصت باإلاداظبُ الىزاثّ -

 وهزا ما ًادي بلى خذور ؤخؼاء في بلع ألاخُان.

 

ىا بلُه ظابِا في - ما بةكخماد كلى ما جؼُش

ساجالهامتًُاإلااظعتالىػىُت ىالخؼى ًخصالِشاساجىجذؤهاإلاشاظلتالذاخلُتُذجمٕىخمىةطٌاءاللذًذمىالخدعِىاج

ها في لخوزًت ألاولام،وهزابٌظلذوسهاالٌلالٌُالخإزحركلىمخخزًالِشاسداخالإلااظعتبماٌعمدبخدُِِإهذاً

 .واإلاعخِبلؤؤوججاوصاإلاشألعىاءاحللِاألمشبالحاطش ألاخحر 
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 اظفصل الصتخ
اهؼالُا مً دساظدىا اإلاُذاهُت التي ُمىا بها في وخذة حوزًت ألاولام جبحن لىا ؤن هزه اإلااظعت حلخمذ كلى 

اإلاشاظلت الذاخلُت لخٌلُل ُشاساتها، ورلٗ مً خال٘ مشاُبت ؤلاظشاءاث اإلاخخلٌت إلاصالحها، خُض جِىم بٕشٍ 

ت هِاغ الِىة والظلٍ كلى الشوشاث و ألاخؼاء و اإلاشأل التي جادي باإلااظعت  بلى طشس مً خال٘ ملًش

ض معاولُت، ومً خاللها حعخؼُم الخدٕم في حعُحر اإلااظعت وجُُِم ؤداءها واللمل كلى  معخىي ٔل مٓش

ذ اإلاىاظب.  جدعِىه مً خال٘ اجخار الِشاساث اإلاىاظبت وفي الُى
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 جمهيد
بغشع فدظ وجلُُم معخللت جيشا داخل الخىكُم اإلاهحن  جلُُمُهجمثل اإلاشاحهت الذاخلُت وقُفت 

لللُام فشاد داخل الخىكُم لخىكُم وتهذف اإلاشاحهت الذاخلُت بلى معانذة ألاأوشؿت التي ًلىم بها هزا األا

م جىفحر الخدلُل،الخلُُم،الخىضُاثلُاث اإلاىىؾوأباإلاعاأ  حن بها بذسحت نالُت مً الىفاءة ورلً نً ؾٍش

جلىم بذوس  مشاحهتالذاخلُتللؤه همامشاحهتها.بوشؿت التي جخم واإلاهلىماث التي جخهلم باأل

شهمالشكابتالذاخلُتوالهملهلىاهكخفهُل ُلههلىهاجلهفهال أ.خؿٍى

أمباخث:زالزت لى ٌو بسجاًىا وكعمىا الفطل ألاأودوسها ب همُت اإلاشاحهت الذاخلُتوبالىكش بلى ؤ-

:ماهُت اإلاشاحهت الذاخلُتاألأاإلابدث أٌو

أظاظُاث خٌى اإلاشاحهت الذاخلُتاإلابدث الثاوي:ؤ

 اإلابدث الثالث:نالكاث وجؿبُلاث اإلاشاحهت الذاخلُت
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:ماهيت املساحػت املبدث لا   .الداخليتٌو

ةال ن اإلاشاحهت الذاخلُت جماسط وىقُفت داخل الخىكُماث اإلاخخلفت لهذة كشون مػخنلى الشغم مً ؤ

دي لانتراف وؤ ،خالٌ الخمعحن ظىت اإلااغُت فلـ لاهدشاسأاف بها همهىت خذًثت كذ بذا في نترأن لاأؤ

لىم مههذ اإلاشاحهحن الذاخلُت ،وشاء مههذ بىغو مهاًحر إلاهىت اإلاشاحهت همهىت بلى بباإلاشاحهت الذاخلُت  ٍو

بُت والخهلُم االذاخلُحن ؤ إلاعخمش في ؤهداء الهالم ،للذ ؤدث جلً ًػا بهلذ الهذًذ مً الىذواث والبرامج الخذٍس

ادةة وفشونه في الذٌو اإلاخخلفت بالىالًاث اإلاخدذها مههذ اإلاشاحهحن الذاخلُحن بالجهىد التي ًلىم ب نػاء ؤلى ٍص

و باالخترام والثلت في ول مً الجهاث الخيىمُت والخىكُماث اإلاخخلفت إلاا خاإلاشاحهت جخم ن مهىتهما ؤاإلاههذ 

ومىه كمىا بخلعُم اإلابدث بلى أالخىكُماث.وشؿت جلً الجهاث وأُم مىغىعي ألجلُ،جدلُلىأجلذمه مً فدظ

 ظاظُت وهي ؤوال اإلافهىم واليشإة زاهُا ألاهذاف وؤهمُت زالثا ألاهىام. ؤمؿالب  زالر

ٌ املط  .ووشأتهامفهىماملساحػت :لباألو

فجلذًم ؤهم الخهاإلاؿلب ظىداٌو في هزا املفهىم:1-  و هي:الذاخلُت إلاشاحهت االتي جخط اٍس

: مً ؾشف لاجداد ألاوسوبي لخبراء لاكخطاد  م1977للذ جّم وشش حهٍشف اإلاشاحهت ظىت الخػسيف لاٌو

ُت آلخش بّن هذف اإلاشاحهت مً الىاخُت اإلاالُت هى الخهبحر نً سؤي برا ما واهذ هزه الىخاثج اإلاال "واإلاداظبت 

خلُلُت نً ؤنماٌ اإلااظعت مو الخإهذ مً جؿبُم ؤلاحشاءاث و اللىاهحن العىت حهؿي ضىسة ضادكت وأ

أ اإلاهخمذة في اإلااظعت"

بإظلىب  مبنياإلاشاحهت نلى ؤنها:اخخباس جلني ضاسم وأ« Banmoult » et « Germond»و نّشف الخػسيف الثاوي:

هىنُت و مطذاكُت اإلاهلىماث اإلاالُت اإلالذمت  و معخلل بغُت بنؿاء سؤي مدلل نً فني مً ؾشف منهي، ماهل

نلى مذي اخترام الىاحباث في بنذاد هزه اإلاهلىماث في وّل الكشوف و نلى مذي اخترام وأمً ؾشف اإلااظعت، 

اإلاداظبُت اإلاهمٌى بها في الخهبحر نً الطـىسة الطــادكت للمىحـىداث و الىغهُت اإلاالُت  اللىاهحن و اإلابادت

 اإلااظعت.وهخاثج 

فالخػسيف الثالث: اإلاشاحهت مً الىاخُت الىقُفُت ؤنها وقُفت جلُُمُت معخللت جيشإ داخل الخىكُم ًمىً حهٍش

ابُت في خذمت ؤلاداسة بدُث حهمل نلى بغشع فدظ وجلُُم ألاوشؿت التي ًلىم بها الخىكُم،فهي وظُلت سك

 1.كُاط فانلُت هكم الشكابت اإلاخخلفت

ت الىكش فيها  واخخلفذمهما حهذدث الخهاٍسف - سهضث نلى هانإهالخك،نلى الخهاٍسف العابلت واظدىاداصاٍو

أ.الخلسيسى الفدص،الخدليل:وهي ظاظُت الخالُتالىلاؽ ألاأ

بها،جصخت وظالمت الهملُاث التي جم حسجُلهاهذ مً فدظ السجالث و البُاهاث لخإ:الفدص -أ أ.دلُلها وجبٍى

 اظعتو ًلطذ به بمياهُت الخىم نلى ضالخُت اللىاثم الخالُت النهاثُت هخهبحر ظلُم ألنماٌ اإلا الخدليم: -ب

أاإلاالي في نهاًت جلً الفترة. انً فترة مالُت مهُىت و هذاللت نلى وغهه

                                                           
ت،-،ولُت الخجاسةالسكابت واملساحػت الداخليتنبذ الفخاح الصخً،1  219،ص.2006ؤلاظىىذٍس
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ببذاء سؤًه  نلىومعانذجه  هما جمىحن اإلاذكممترابؿخان ًلطذ بالخدلُم وقُفخان وهىزا فةن الفدظ وأ-

إلاهامالث اإلاالُت كذ ؤفػذ بلى بزباث ضىسة نادلت لىدُجت ؤنماٌ اإلاداًذ فُما برا واهذ نملُاث كُاط ا الفني

 اإلاالي. اومشهضهاظعت اإلا

ش ًلذم بٍلطذ به بلىسة هخاثج الفدظ و الخدلُم و هملُت وحىهشهاوأالخش ؤهىأ الخلسيس : -حـ لى بزباتهما في جلٍش

في  وبمىغىنُت ًبحن فُه اإلاذكم سؤًه الفني اإلاداًذ خحرأفي ألاأخاسحها ، خُثمً يهمه ألامش داخل اإلااظعت وأ

شها إلاشهض اللىاثم اإلا  1بطىسة ظلُمت و نادلت.  إلااظعت وبُان نملُاتهااالُت هيل مً خُث جطٍى

 40 الثماهِىاجمىخالالإلاادةشي في نهاًت ها اإلاششم الجضاثهظ نليفلذ:سابؼالخػسيف ال

خ88/01شكم مىاللاهىهالخىحيهُللماظعاج  1988 حاهفي 12 الطادسبخاٍس

وجدعُيبط،ًخهُىهلىاإلااظعاجالهمىمُتلاكخطادًتجىكُمهُاولذاخلُتخاضتباإلاشاكبتفُاإلااظعت"الزًِىطهلىإهه

 "هافتمعخمشةؤهماؾعحرهاوحعُحرأ

 بهاإلااظعاث "جػم40ًخُث هظ اإلاادة 90/10نُذ الىظ نليها مً خالٌ كاهىن الىلذ واللشع وؤ-

 2"لهمىمُتلاكخطادًتمذنىةإلكامتوجذنُمىكمذاخلُتإلاشاحهتاإلااظعاجىجدعِىؿشكإداءهابشيلملخىفا

ًلىم بمهىت اإلاشاحهت شخظ ًذعى "اإلاشاحو"ًجب ؤن ًخدلى بمجمىنت مً الطفاث حػسيف املساحؼ:-1.1

لت الصخُدت ألنها مهمت ضهبت جخؿلب معاولُت  والخطاثظ ختى ًلىم بإداء اإلاهىت نلى ؤهمل وحه وبؿٍش

اإلاشاحهت بهملُتداًذنىذكُامهٍيىن مدترفىأاإلاعخلل مخطصواإلاشاحههبحرة  

أماظعت.بُتبيلشفافُتومىغىنُتإلاىُؿلبخذماتهمىاظالهملُاجاإلادوأ ببذاءسؤيههىصختاللىاثماإلاالُتوأ

أ:وجأدًبيتن املساحؼ مسؤوٌ مسؤوليت مدهيت ،حىائيت هما أ-1.1.1

الغحر وجخهلم هزه اإلااظعت والهاملحن فيها واججاه  اججاهبن اإلاشاحو معاوٌ مسؤوليت مدهيت:-1.1.1.1

أ:في خالتاإلاعاولُت بهمله 

 .خالت بهماٌ اإلاشاحو في كُامه بإداء نمله ونذم بزٌ الهىاًت اإلاهىُت الالصمت 

  في بهػاألخؿاء ؤزىاء مشاحهخه.خالت وكىم اإلاشاحو 

ولزلً كذ ًخهشع اإلاشاحو هدُجت هزا ؤلاهماٌ للمعاولُت خُث ٌعإٌ نً ؤي ؤخؿاء ٌعحرة ؤو هبحرة وكذ 

أاظعت.ؤو لفذ الىكش مما كذ ًػؿشه للخشج ؤمام اإلاعاولحن في اإلا لخدزًشأًيىن نشغت 

مخالفخه لبهؼ هطىص كاهىن الهلىباث ًجذ اإلاشاحو هفعه معاوال حىاثُا نىذ مسؤوليت حىائيت:1.1.1.1

 مثال:

  ٌونذم جػمحن اظعت بهؼ اإلاعاولحن في اإلا اسجىبهاالتي  لاهدشافاثاإلاشاحو وحغاغُه نً بهؼ بغفا

شه رلً   .خىفا نلى مطالخه الصخطُت دون مطلخت باقي ألاؾشاف في اإلااظعتجلٍش

  ٌكشاساث مهُىت في قاهشها ؤنها في مطلخت اإلااظعت ولىً في  اجخارجأمش اإلاشاحو مو مجلغ ؤلاداسة في مجا

أخلُلتها فيها غشس بمطلخت اإلااظعت ؤو اإلاعاهمحن.

                                                           
أ10ص.09ص. 2005، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت املساحػت و جدكيم الحساباثمدمذ تهامي ؾىاهش، معهىد ضذًلي ، 1
أ08، ص.12/01/1988 اإلااسختفي 02 ،سكمالجسيدة السسميتللجمهىزيتالجصائسيت2
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ههػى ًجب ؤن ًلىم  بىاحباجه خعب ما جىظ نلُه كىانذ  بانخباسهاإلاشاحو مسؤوليت جأدًبيت: -1.1.1.1

ُت بإماهت وؤخالكُاث اإلاهىت ومً ؤمثلت وجخهلم هزه اإلاعاول الجمهُاث و الىلاباث اإلاهىُت التي ًىدعب بليها ،

أ1:رلً

 ف في اإلاعدىذاث ؤو السجالث  الذفاجش. بخفاء ؤي جالنب ؤو جدٍش

  شه ول  التي هشف ننها. لاهدشافاثبرا لم ًخػمً جلٍش

هلىم في  ة املساحػت:وشأ-1

خُتخىالإلاشاحهتوجؿىسمفهىمهانبرالهطىس،خُثدعخمذمهىتاإلاشاحهتوشإتهامىداحتؤلاو هزااإلاؿلببخلذًمىبزةجاٍس

ىالخإهذمىمؿابلتالبُاهاجفُالىاكو،وللذقهشتهزهالخاحكشاساتهظاهةلىالخدللمىصختالبُاهاجالخُِهخمذنليهافُاجخار

خُتنلىإهديىماج ِىىالُىهاهياهخدعخخذماإلاشاحهُىللخإهذمىصةلذًالخياماللذامى،خُثخذاللىزاثلالخاٍس لذماءاإلاطٍش

 .ختالخعاباجالهامت

 : ميالدي 1500 كبل :أوال

خيامىاإلاششوناجالهاثلُت األأبهمهىتاإلاشاحهتفُخليالخلبت واهدخلخطشنلى

والخُياهختهخمخاضتبجشداإلاخضوهالعلعي،خُثخيىنهزهالهملُتمخىشسةنذةمشاث 

 فُالفترةالىاخذة،والهذفمنهاهىالىضىإللىالذكتإلاىهإًخالنبإوغشللذفاجش.

 15001581 -الفترةاملمخدةمابين :ثاهيا

افُىالإلاجاالجدُثكهشلاهفطااللفهلُل لهألهمماًمحزهزهالفترةبضوغبىادسقهىسالثىسةالطىانُتالخُإخذزدخغحراحزٍس

أ.ملىُتاإلااظعتنىاإلداسةوصٍادةالخاحتللمشاحهتواإلاشاحهحن

تاللُذاإلاضدوحفُالىكاماإلاداظبي،خخىىلىإلاخىىبطىسةمخؿىسةهماهه ماجخمحزهزهالفترةبكهىسجؿبُلىاظخهمالىكٍش

 .وومعخهملخالُا،وقهىسهىنمىالشكابتالذاخلُتنلىاإلاشاَس

 1850-1905الفترةمابين :ثالثا

ىىخذاجاكخطادًتومنهىابذؤاهخماما،بهذقهىسالثىسةالطىانُتخطلخغُحرشاملللمجخمو وبالخالُكهشجالخاحتبلىخيٍى

بدسجُلهملُاجطاخبالىخذةفبهذهزهالخؿىساجإضبداإلاجاالهخمامإلاداظبتبدسجُلهملُاجالىخذةلاكخطادًتولِع

 .بهاال ٌعتهاهاإلافخىخاؤماماإلاشاحهتلخطبدىمهىتمهمت

 : إلىيىمىاهرا 1905 الفترةاملمخدةمابين :زابػا

ىالبهذ ماًمحزهزهالفترةهىقهىسالششواجالىبرًزاجالفشون

تإلاهشفتماًخممىمهامالجفُالفشونالخابهتوالخإهذمىإهالهملُخمىفلالل نىاإلداسةواإلاشهضالشثِعُإدًةلىالخاحتالػشوٍس

ظُاظاجىاللىانذاإلاىغىنتبىاظؿتاإلاشهضالشثِس ي،وبالخالُخدخاحاإلداسةبلىاالؾمئىاوهلىعالمتالهملفُخليالفشونهى

لةًجادهكامللمشاحهتالذاخلُتٌغؿُفشوناإلايشأجاإلاىدششةوأ َعانذؤلاداسةفُػماهفشغشكابتهانلىخليالفشونىماجؾٍش

محزتهزهالفترةؤًػابكهىساإلايشأجاإلاالُتالىبحرةوالبىىوىششواجالخإمُىىماًخؿلبهزليالىىنمىاإلايشأجةلىمشاحهتمعخمشة

                                                           
،دًىان اإلاؿبىناث املساحػت ومساكبت الحساباث مً الىظسيت إلى الخطبيممدمذ بىجحن،1

أ34،ص. 21/12/2016،21:35بىجحن،-مدمذ-لألظخار-اإلاشاحهت-/هخابfr.scribd.com/doc/54604117الجامهُت،/
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ؤٌو ودكُلت

دخاحةلىخخطُطةداسةمعخللتللمشاحهتللخإهذميعالمودكتها،فةبإولىكبلىبهذخذوزالهملُاجللخإهذميعالمتها هاألمٍش

أ.ةالهملُاجخطىضاوؤهالىكىنفُإًتؤخؿاءؤوجالنبفُمثلهزهاإلايشأجُازشنلىعمهتها

أهما أن هرا الخطىز السسيؼ للمساحػت زاحؼ إلى الػىامل الخاليت:-1.1

 ادةحجماإلاششوناجمىدُثالهملفيهاووشاؾاتها  .ٍص

 ػالعلؿاجللغحراكخطادًا  .جفٍى

 أ1.قهىسششواجاألمىاإلاماؤدًةلىفطالإلالىُتنىاإلداسة

 .الثاوي:أهداف املساحػت وأهميتها املطلب

نشع اللىاثم اإلاالُت  صختفي مذي الشؤي ن الهذف الهام إلاشاحهتاللىاثم اإلاالُت هى ببذاءبهداف املساحػت:أ-1

وهخاثج نملُاتها وجذفلاتها الىلذًت في غىء اإلابادت اإلاداظبُت اإلالبىلت  مىكمتالتي حهبر نً اإلاشهض اإلاالي لل

ش نً اإلاهلىماث اإلاالُت هما ؤن اإلاشاحو ًدذد بنذاد نً حسجُل وجشخُل وجلخُظ وأ تمعاولفاإلداسة  جلٍش

أألاهذاف اإلاشاد جدلُلها مً اإلاشاحهت وجخلخظ هزه ألاهذاف في :

ت الكاهشة في جضنم ؤلاداسة ؤن حمُو خعاباث ألاضٌى ولالتزاماث وخلىق اإلالىُالىحىد أو الخدلم:-1.1

شاداث واإلاطشوفاث وألاسباح والخعاثش الكاهشة في كاثمت الذخل كذ ًوؤن حمُو ؤلاأىحىدة ،زاهُت الهامت محاإلا

أؤن ًيىن مىحىدا فهال..وجضنم نلى دساظت اإلاخضون جدللذ خالٌ العىت التي حغؿيها اللىاثم اإلاالُت

اإلاحزاهُت  زاماث الكاهشة فيؤضٌى وؤنها مذًىت بااللتىكمت جمخلً :جضنم ؤلاداسة ؤن اإلاامللىيت واملدًىهيت-1.1

ثىحن ؤلاداسة ؤن الىخذة لها خم ششعي غحر مخىاصم نلُه في اإلاخضون وؤن خعاباث الذا فمثال جذعيالهاّمت

أمعخدلت فهال ألؾشاف ؤخشي.

وخلىق اإلالىُت وؤلاًشاداث  ولالتزاماثاللىاثم اإلاالُت حشمل نلى حمُو ألاضٌى الشمىليت أوالىماٌ:-1.1

أؤي نىاضش غحر مسجلت مً اإلاخضون ؤو الخعاباث الذاثىت وؤن حمُو اإلابُهاثفمثال جضنم ؤلاداسة ؤهه ال جىحذ 

أن جيىن قاهشة في اللىاثم اإلاالُت.ًجب ؤ التي جدللذ الدشغُلُتو اإلاطشوفاث  

قاهشة في اللىاثم اإلاالُت باللُم اإلاالثمت،وهي  تزاماثجضنم ؤلاداسة ؤن ألاضٌى ولال:أو الخخصيصالخلييم -1.1

ظاط جيلفت نلى ؤ اإلادضوهاثناما.فمثال جلُُم للمبادت اإلاداظبُت اإلالبىلت كبىالأاللُم التي جخدذد ؾبلا  جلً

أالىاسد ؤوال الطادس ؤوال.

بها بطىسة ظلُمت جضنم ؤلاأ:ىإلافصاحالػسط-8.1 داسة ؤن اللُم الكاهشة في اللىاثم اإلاالُت جم جطيُفها وجبٍى

أ2.الصخُدت واإلالبىلت خؿلبها اإلابادت اإلاداظبُتجوؤن ؾشق ؤلافطاح جخمص ى مو جلً التي 

 ًظا إدزاج بػع لاهداف جخلخص فيماًلي:وغلى طىء ما سبم ًمىً أ-

                                                           
دساظت خالت اإلااظعت الىؾىُت لطىانت اليىابل الداخليت للمؤسست الاكخصادًت،دوز املساحػت في جلييم أداء هظام السكابت نضوص مُلىد،1

ولُت الهلىم -ظىُىذة-1955ؤوث  20الىهشباثُت،مزهشة لىُل شهادة ماحعخحر جخطظ بكخطاد وحعُحر اإلااظعاث،حامهت 

ت ونلىم الدعُحر، أ4ص. 3ص. 2007ؤلاكخطادًت،الخجاٍس
ت ،،أصٌى املساحػتمدمذ الفُىمي ونىع لبِب 2  . 88ص.1998اإلاىخب الجامعي الخذًث ؤلاظىىذٍس
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  اإلاالُت لىدُجت ألانماٌ واإلاشهض اإلاالي وفلا للمبادت اإلاداظبُت ببذاء سؤي فني مداًذ نلي ضذق حهبحر اللىاثم

 ماجمليهاإلاشاحهتاللُامبفدطىالخدلُلمىالهىاضشالخالُت:ةؾاس وفُاإلاخهاسف نليها واإلالبىلت كبىال ناما.

 .الخدللمىاإلحشاءاجىالؿشكاإلاؿبلت-

 .مشاكبتنىاضشألاضىلىالخطىم -

 .الخإهذمىالدسجُاللعلُمللهملُاث -

 .األنباءوالىىاججالخِخخطالعىىاجالعابلتحمُه مًهذالخإ -

 .هشفإهىانالغش،الخالنبىألاخؿاء-

  بن مً واحباث اإلاشاحو فُه، بمذاد بداسة الششهت باإلاهلىماث نً هكام الشكابت الذاخلُت وبُان ؤوحه اللطىس

م الخىضُاث نً ؤي كطىس ؤو خلل في هكام الشكابت  الذاخلُت مً ؤحل جدعحن ؤن ًبحن إلداسة الششهت نً ؾٍش

 ؤداء هزا الىكام.

  و الذاثىحن والبىىن والذواثش الخيىمُت اإلاهىُت بالبُاهاث اإلاالُت ً بمذاد معخخذمي اللىاثم اإلاالُت مً اإلاعدثمٍش

ش ما  وباالخخطاس مشاحهت الخؿش العىىي بىاء نلى ىن في مىذ حعهُالث للششهت ؤم ال ،واهىا ًشغببرا ورلً لخلٍش

ش اإلاالُت  .اإلاالُت وجىكُو مشاحو الخعاباث الخاسجي اإلاعخللالبُاهاث  وجىكُو مشاحو الخعاباث بن ضذوس الخلاٍس

ذ دسحت لانخماد نليها. ذ الثلت بها هما ًٍض أ1نليها ًٍض

 :املساحػت أهميت-1

قهشجالخاحتللمشاحهتالذاخلُتبطىسةؤهثرحذًتخالالألصمتلاكخطادًتوبهذالخشبالهاإلاُتهدُجتإلفالظالهذًذمىال

وجدمإلداساتهزهالششواجاإلاعاولُتنىزلىفػالنىداحتبداساث ، ششواث

لألامشالزًذفههابلىةوشاءوقُفتاإلاشاحهتالذاخلُتلخيىهالذيهاهزهالششواجلمخابهتمذًفانلُتؤهكمتالشكابتالذاخلُت

جلُُملجمُهإوحهىمجاالجاليىأجدلُلىأنُىالعاهشةلهافُفدطىجلُُمفهالُتحمُهإهكمتالشكابتالهجاصمهامهامىخدلل

هي حضء مً الشكابت  شاؾىالخؿؿىألاهذافالخُدعهىهزهالششواجةلىخدلُلها،بانخباسؤهىقُفتاإلاشاحهتالذاخلُت

 لهزه. الذاخلُت 

ل بلىخدٍى
ً
خُث .مىىقُفتسكابُتفُاإلاىكمتبلىمهىتاإلاىكماجاإلاهىُتاإلاداظبُتالذولُتهاالىقُفتؤهمُتممحزةظهُا

ههذف نهاجي مُيُيهذفباألظاظةلىةغافتاللُمتللششهتووغههاإلاههذإىالخظدشاٍسابذوسأًلىم ؤهاإلاشاحهالذاخلي

أ.تالذاخلُواظتراجُجي لىقُفت اإلاشاحهت

شاحو اإلاحهخمذ انخماد هبحرا نلى البُاهاث اإلاالُت التي ٌهخمذها جخذم حهاث نذًذة ن وقُفت اإلاشاحهتهما ؤ-

أوهزه الجهاث هي:

أ

                                                           
 .98ص. مرجع نفسه،1
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أ
 .ًبِىإهمُتاإلاشاحهت:(11-11) الشيلسكم

أ.شحونخماد نلى اإلاالأبا مً بنذاد الؿالبتاملصدز:

حهخمذ بداسة اإلاششوم نلى البُاهاث اإلاداظبُت التي ًخم انخمادها مً كبل اإلاشاحو اإلاداًذ إدازة املشسوع:-1.1

ذ دسحت  ذ الثلت في البُاهاث،هما ًٍض ؤهةداسة اإلاششوم كذ  إلزباثوظُلت نليها،هما ؤنها  لانخمادواإلاعخلل مما ًٍض

أماسظذ ؤنمالها بىجاح.

اإلاشاحو وهى الصخظ الزي ًؿمئن اإلاعاهمحن ووىهه بعبب هبر اإلااظعاث جؿلب حهُحن  املسدثمسون:-1.1

هؿى مهلىماث صخُدت بإن ؤمىالهم ظىف ال جخهشع لالخخالط والعشكت هدُجت كُام  معخلل ومداًذ َو

 .اإلاشاحو بمشاكبت جطشفاث ونملُاث بداسة الششهت

و بؿلب الخطٌى نلى كشوع مً البىىن واإلااظعالبىىن:-1.1 ؤلاكشاع،وكبل ؤن اث جلىم مهكم اإلاشاَس

ىىن نلى مىذ اللشوع فةنها جلىم بفدظ وجدلُل اإلاشهض اإلاالي وهدُجت ألانماٌ لخلً اإلاششوناث جىافم هزه الب

و نلي ظذاد ألاورلً لػما  .كعاؽ بفىاثذهان كذسة هزه اإلاشاَس

حهخمذ ؤحهضة الذولت نلى البُاهاث التي جطذسها اإلاششوناث في الهذًذ مً الدولت )الجهاث الحىىميت(:-1.1

ولت اللُام بخلً ألانماٌ دون وال ًمىً للذالػشاثب، ؤو فشع  لاكخطاديمشاكبت اليشاؽ منها ألاغشاع 

أ1بُاهاث مىزىق فيها .

أ

أ

أ

أ

                                                           
 8ص. 2000ماظعت الىساق لليشش والخىصَو، نمان الؿبهت ألاولى،، مساحػت الحساباث بين الىظسيت الخطبيم ًىظف مدمذ حشبىم1

أ9ص.

بالنسبة إلدارة 
 املشروع 

لبنوكا  

لةلدوا  

 املسثثمرون
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 .هىاع املساحػت:ألثالثاباملطل

داظبُت ظبت الزي ًشاد جىلُذ مىه مهلىماث اإلالىكام اإلاداهم الىظاثل اإلالىمت إحهخبر اإلاشاحهت الذاخلُت مى

ر اللشاساث وان جيىن مهبرة نً الىغهُت الخلُلُت للماظعت ومالثمت الجخاصخُدت وراث مطذاكُت جامت 

يىألزا فةن جبني هىم   هذاف اإلاشحىة فعىف هخؿشقأن مالثم  مً شإهه ٌعمذ لخدلُم ألاأمهحن مً اإلاشاحهت ٍو

أاإلاشاحهت هخالي:هىانوباخخطاس همحز بحن مخخلف ؤفي هزا اإلاؿلب 

ت وملضمت نلى بهؼ الششواث هششهت لصام اللاهىوي:مً شاويت إلا-1 ةلى ؤهاإلاشاحهت بحباٍس ًىكش اإلاششم الجضاثٍش

هششهت اإلاعائلُت اإلادذودة و ششهت الخػامً وفي هزا الهىطش همحز  آخشوناإلاعاهمت هما انها غحر ملضمت نلى 

أهىنحن:

لضم لتي ًدخما:هي املساحػت إلالصاميت-1.1 حهحن  بلضامُت"خُث هظ اإلاششم الجضاثشي نلى اللاهىن اللُام بها ٍو

ف اإلاخىخاة غُت الىضٌى بلى ألاهذاخالٌ اللاهىن اإلاهمٌى به، و هزا باثف اإلاىىؾت له مً مشاحو ًلىم بالىق

باليعبت بلى ششواث اإلاعاهمت  ظِغُحن مىذوب الخعاباث في كاهىن الخإنلى غشوسة حه وؤًػا."مً اإلاشاحهت

أمىاٌ(.)ألاأ

هي التي جخم بؿلب مً ؤصخاب اإلااظعت ؤو مجلغ ؤلاداسة ، ففي الششواث ًمىً املساحػت الاخخيازيت: -1.1

ظاط هزه إلاالي.ألن باألأنلى صخت اإلاهلىماث اإلاداظبُت واإلاشهض ا لاؾمئىانبخذماث اإلاشاحو بغُت  لاظخهاهت

ألخدذًذ خلىق الششواء.اإلاهلىماث جخخز هإظاط 

هم اإلادذداث التي جفشص هىنحن مً بحن ؤ :ٌهخبر هؿاق ومجاٌ اإلاشاحهت مًمً شاويت مجاٌ أو هطاق املساحػت-1

أاإلاشاحهت وهما:

ؾاس غحر مدذد للهمل الزي ًادًه،بر ًلىم مً اإلاشاحهت ًخٌى للمشاحو ب هزا الىىماملساحػت الياملت:-1.1

اإلاهلىماث  كطذ ببذاء سؤي فني مداًذ خٌى صخت مخشحاث هكاماإلاثبختلبُاهاث والسجالث واللُىد ابفدظ 

اث اإلاشاحهت اإلاخهاسف نليها.وفي قل جطيُفاثشاحهت ال بذ ؤن جخلُذ بمهاًحر وأاإلا فهملُتاإلاداظبُت هيل  معخٍى

بغُت  التي ًلىم اإلاشاحو بفدطهااإلافشداججبني ؤظلىب الهُىت في اخخُاس  الػشوسيأاإلااظعت وهبر حجمها باث مً 

ال نلى  اإلافشداثحمُو اإلافشداث مما ٌهىغ ضشاخت معاولُت اإلاشاحو نلى ضذاس سؤي فني مداًذ خٌى حمُو ب

أنُىت التي شملتها اخخباساجه.

لى بن ًىول في اإلاشاحهت الخاسحُت ،هإهثر جؿبُلاألاهىام اإلاشاحهت الذاخلُت مً بحن ؤحهخبر املساحػت الجصئيت:-1.1

شاحهت بىذ مهحن مً مجمىم البىىد همشاحهت الىلذًت ؤو الذًىن ؤو الخلىق، اهدششهزا الىىم بعبب ملمشاحو ل

أوجبها إلاا ظبم ًجب جلُذ هزا الىىم مً اإلاشاحهت بالهىاضش الخالُت: مشاحهخهالشيىن في الهىطش اإلاشاد 

 .وحىد نلذ هخابي ًىضح هؿاق نملُت اإلاشاحهت 

 هماٌ في اإلاشاحهت بهؼ الهىاضش.وؤلاأ بشاء رمت اإلاشاحو في اللطىسأب 

 أ1ي مجاٌ اإلاشاحهت ؤو في البىذ اإلاههىد نلُه.خطش معاولُت اإلاشاحو ف

                                                           
أ22ص.مشحو ظبم رهشه املساحػت و جدكيم الحساباث، ،مدمد تهامي طىاهس، مسػىد صدًم1
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ودة والغحر ي هىان اإلادذهىطش هىم اإلاشاحهت مً خُث الىكذ ؤًخظ هزا ال:مً شاويت جىكيذ املساحػت-1

لى كُل ظيخؿشق ب غىء ما ىن اإلادذودة نادة ما جيىن في نهاًت الذوسة اإلاداظبُت.ونلاإلادذودة الىكذ نلما ؤ

أهىنحن :

ت نلى  هزا ًلىم اإلاشاحو فياملساحػت املسخمسة:-1.1 الىىم مً اإلاشاحهت بفدظ وبحشاء لاخخباساث الػشوٍس

لت مىخكمت وأرظبُت نلى العىت اإلاالُت للماظعت،باإلافشداث اإلادا مػبىؽ رهامج وفلا لبنادة ما ًخم رلً بؿٍش

عخجُب بلى ؤلامياهاث اإلاخاخت،والىاكو ؤن هزا الىىم مً اإلاشاحهت ًطلح اإلااظعاث الىبحرة. أمعبلا َو

 ٍاثاإلاشاحو بهذ اهتهاء مً الدعىأما ًيىن في نهاًت العىت اإلاالُت بر ٌهُى هزا الىىم نادة :النهائيت املساحػت-1.1

كاثمت اإلاشهض اإلاالي،والىاكو ؤن هزا الىىم ًيىن في اإلااظعاث الطغحرة الن نادة جدػحر الخعاباث الخخامُت وأوأ

أاإلاشاحو ٌعخؿُو الخدىم في الىغهُت في قل مدذودًت مذة اإلاشاحهت.

أظىاء داخلُت ن هبر حجم اإلااظعاجىحهذد نملُاتهاب:الاخخبازاثمً شاويت مدي الفدص أو حجم -1

زه اإلااظعت وخاضت مً هاخُت دكت الخاسحُتخلم ضهىبت في الفدظ الهملُاث التي ًلىم بها مىقفي هوأؤ 

لى لً اششها بلزاللشاساث.ظاط الجخار ر جخخز هزه اإلاهلىماث هإلخلُلُتبحهبحر اإلاهلىماث لىغهُت اإلااظعت اوأ

أهىنحن مهمحن وهما:

لطذ بها:)املفصلت(املساحػت الشاملت-1.1 شاحو في قلها بفدظ ر ًلىم اإلامفطل ب ي جخم بشيلاإلاشاحهت التٍو

يىن هزا البىذ شاملالسجالث ،الذفاجشحمُو اللُىد  باليعبت لجمُو  ، اإلاعدىذاث والبُاهاث اإلاداظبُت،ٍو

أصخاب اإلااظعت.ه الهلذ اإلابرم ما بحن اإلاشاحو وؤنلى خعب ما ًلػًُػا نملُاث اإلااظعت وؤ

ي الجضء مً اليل ؤ خاسة مً اإلافشداث اإلاشاد فدطها:ٌعدىذ هزا الىىم نلي الهُىت اإلاخازيتخباملساحػت الاخ-1.1

خُث هزا الىىم ًخجلى خاضت في اإلااظعاث الىبري واإلاخهذدة الهملُاث التي  مو حهمُم هخاثج هزا الفدظ

همُت هكام الشكابت الذاخلُت في جدذًذ الهُىت مً خالٌ ؤ وبىغىحلزلً جكهش لىا جطهب فيها اإلاشاحهت،

ض هلاؽ اللىة ًجب نلى اإلاشاحو اللُام  رهشها.وبىاء نلى ما  الخلُُم واهدشاف مىاؾً الػهف ودنم وحهٍض

أبالخؿت الخالُت:

 ظاط الخلذًش.اإلاهاًىت نلى ؤ 

 ظاط اللبٌى ؤو الشفؼ.اإلاهاًىت نلى ؤ 

 .اإلاهاًىت لاظخىشافُت 

 ألى الخىم الطادس نً الهُىت.في ألاخحر ؤلاشاسة ب

ت بلى هىنحن هما: زاويت الجهت التي جلىم باملساحػت:من-5 أًمىً جلعُم اإلاشاحهت مً هزه الضاٍو

 ةجخم هزه اإلاشاحهت بىاظؿت شخظ مدترف مً خاسج الششهت معخلال نً بداسأ :خازحيتاملساحػت ال-1.8

والًشبؿها ؤي نلذ نمل ظابم مو اإلاشاحو الخاسجي، خُث جلجإ بلُه الششهت لللُام بفدظ خعاباجـها وببذاء 

ن اإلاشاحو الخاسجي ٌهخمذ نلى خٌى مذي صخت ونذالت كىاثمها اإلاالُت. ووشحر بلى ؤوبمىغىنُت سؤي فني مداًذ 

كذسجه وخاحخه للىضٌى بلى سؤي مداًذ، هما ؤهه معاوٌ ؤمام اإلاعاهمحن ؤو اإلاالن، وؤن هؿاق نمله ًخم 

أوالهشف العاثذ ومهاًـحر اإلاشاحهت اإلاخهاسف نليها. لاجفاقخعب 
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ومهالجتها باإلغافت بلى سفو  األخؿاء والغشاهدشافنلى  تهخم وجلىمهي اإلاشاحهت الخُاملساحػت الداخليت:-1.8

الصمت لإلداسة الظخخذامها لالىفاًت ؤلاهخاحُت ومدى ؤلاظشاف والػُام، وؤلاششاف نلى جلذًم البُاهاث اإلاالُت ا

أ.1في الخخؿُـ واجخار اللشاساث

أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ًبىإهىاناإلاشاحهت:(11-11) الشيلسكم

 .مىةنذادالؿالبتبةنخمادنلىاإلاشحو:املصدز

 

 

 

 

 

 

                                                           
 23شحو هفعه،ص.اإلا1

 أهىاع املساحػت

مً شاويت 

 إلالصاماللاهىوي

مً شاويت أو هطاق 

 املساحػت

شاويت جىكيذ مً 

 املساحػت

مً شاويت مدي 

فدص أو حجم 

 إلاخخبازاث

مً شاويت الجهت 

التي جلىم 

 باملساحػت

 لصاميتإلا

 الخخيازيتاوأ

 الياملت 

 الجصئيتو 

 املسخمسة

 لنهائيتاو

 الشاملت

 ازيتالاخخبو

 الداخليت

 الخازحيتو 
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 .ساحػتأساسياث خٌى املاملبدث الثاوي:
خؿشق في هزا اإلابدث بلى مجمىنت مً الهىاضش الهامت بدُث اإلاؿلب ألاٌو جػمً فشوع اإلاشاحهت ظي

اإلاخاؾش اإلادُؿت بهملُت ؤما اإلاؿلب الثالث فخػمً  والىقاثف لخطاثظا ومهاًحرها ؤما اإلاؿلب الثاوي

 .اإلاشاحهت 

ٌ  املطلب  ومػاًيرها.املساحػت الداخليت فسوض:لاو

منها بؾاس هكشي ًمىً  ًخخزت نلى حملت مً الفشوع جلىم اإلاشاحهت الذاخلُفسوض املساحػتالداخليت:-1

 همها:وظىىسد ؤلُه في نملُاجاإلاشاحهت الشحىم ب

 .كابلُت البُاهاث للفدظ 

  وؤلاداسةنذم وحىد حهاسع خخمي بحن مطلخت اإلاشاحو. 

 خؿاء خلى اللىاثم اإلاالُت وؤًت مهلىماث جلذم للفدظ مً ؤًت ؤ. 

 .وحىد هكام ظلُم للشكابت الذاخلُت 

 ىاظب للمبادت اإلاداظبُت.الخؿبُم اإلا 

 .الهىاضش واإلافشداث التي واهذ صخُدت في اإلااض ي ظىف جيىن هزلً في اإلاعخلبل 

 حو فلـااباث ًضاٌو نمله همشأمشاكب الخع. 

 كابليت البياهاث للفدص.-1.1

جخمدىس اإلاشاحهت نلى فدظ البُاهاث واإلاعدىذاث اإلاداظبُت بغُت الخىم نلى اإلاهلىماث اإلاداظبُت الىاججت 

أ1الهىاضش الخالُت:نً الىكام اإلاىلذ لها.لػمان مطذاكُت اإلاهلىماث اإلالذمت جخمثل هزه اإلاهلىماث في 

  اإلاهلىماث.مالثمت 

  .أكابلُت الفدظ

 .نذم الخدُحز في الدسجُل 

 .دازةػازض خخمي بين مصلحت املساحؼ وإلا غدم وحىد ح-1.1

خحرة بمهلىماث جمذ هزه ألاأ مذاد،مً خالٌ ببحن اإلاشاحو وؤلاداسة الزي ًيىنأ ًلطذ به جبادٌ الهالكت والهمل

ضاثبت،والهىغ صخُذ باليعبت للمشاحو بدُث ظاظها كشاساث مً ؾشف اإلاشاحو بغُت اجخار نلى ؤ مشاحهتها

 ًه الفني اإلاداًذ الطاثب.نؿاء سؤبمهلىماث اللُمت التي ٌعخؿُو نلي ؤظاظها جمذه ب

 .ًت أخطاءوأًت مػلىماث جلدم للفدص مً أخلى اللىائم املاليت -1.1

م بزٌ الهىاًت اإلاهىُت الالصمت،  خؿاء الىاضختاهدشاف ألاأشع معاولُت اإلاشاحو نً ًثحر هزا الف نً ؾٍش

أ.خؿاء والخالنباجالتي جم الخىاؾا فيها ألاأ اهدشافنً  معاولُخهومذي 

أ

 

                                                           
ت، لاسس الػلميت ملساحػت الحساباثمدمذ ظمحر الطبان،نبذاللههالٌ،1 أ30،ص.1998،الذاس الجامهُت ؤلاظىىذٍس
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 وحىد هظام سليم للسكابت الداخليت.-1.1

ىً مً الخللُل مً خذور ألاخؿاء اظعت ًمبن وحىد هكام ظلُم و كىي للشكابت الذاخلُت داخل اإلا

أ.و نملُتؤهثر  صح خزفها،هما ًجهل اإلاشاحهت اكخطادًت بمهنى ؤوأالخالنباث ؤوأ

 الخطبيم املىاسب للمبادئ املداسبيت-8.1

ت اإلاخفم نليها،بر ٌهخبر ًُلىم هزا الفشع نلى ؤن اإلاهلىماث اإلاداظبُت كذ جم بنذادها وفلا للمبادت اإلاداظب

الخخامُت ونً مذي جمثُل هدُجت وشاؽ خلُلُا للخىم نلى ضالخُت اللىاثم اإلاالُت لالتزام بها ماششا 

ألها. اإلااظعت بلى اإلاشهض اإلاالي والخلُلي

 الػىاصس واملفسداث التي واهذ صحيدت في املاض ي سىف جىىن هرلً في املسخلبل.-1.1

حشاءاث ظلُمت ن جيىن كذ جمذ بطفت صخُدت وفم بؤ ن الهملُاث التي جمذ في اإلااض ي ًجبؤًلطذ به 

ذ مً الهىاًت اإلاهىُت  وغمً هكام سكابت ضاثب لزا وحب نلى اإلاشاحو في خالت خذور الهىغ ؤن ًبزٌ اإلاٍض

أ1لىشف مىاؾً الػهف وجصخُدها.

ًلىم اإلاشاحو بهمله اليامل واإلافشوع وخعب ما جىضخه ب الحساباث ًصاٌو غمله همسحؼ فلط.مساك-1.1

ت بمهاًحر اإلاشاحهت واهم نىطش فيها لاجفاكُت اإلابرمت ما بِىاإلااظعت واإلاشاحو نلى ؤن ال جخالف لاجفاكُ

ععى لخدلُم  اظخلاللُت اإلاشاحو في نملت،وشحر هزلً في بؾاس اإلاشاحهت ؤن ًلتزم اإلاشاحو بىقُفخه اإلادذدة َو

 ؤهذاف اإلاشحىة مً نملُت اإلاشاحهت.

 مػاًير املساحػت-1

اإلاشاحو بمهاًحر اإلاشاحهت اإلالبىلت والىاضخت واإلاىطىص نليها  نىذ اللُام بهملُت اإلاشاحهت ًجب ؤن ًلتزم

جب نلى اإلاياجب  ىؿىي هزا اإلاشاحهت اإلاعخللت ٍو ؤن جلتزم بهزه اإلاهاًحر فُما جلىم به مً نملُاث مشاحهت ٍو

أنلى وغو بحشاءاث لشكابت حىدة نملُاث اإلاشاحهت. لالتزام

والتي ًخبىاها اإلاشاحو  و لإلحشاءاث ولألهذاف التي ًجب جدلُلهامهاًحر اإلاشاحهت فهي ملاًِغ لجىدة ؤداء اإلاشاح

ًلىم به اإلاشاحو ،وجخمحز  الهمل الزي ج ؤو الىمـ الزي ٌعخخذم للخىم نلىفي الفدظ،فاإلاهاًحر هي الىمىر

اليعبي فهي هادسا ما جخغحر خُث ًمىً ؤن ًدذر هزا فلـ بةضذاس مهاًحر سظمُت حذًذة مً الجهاث  بالثباث

أاإلاخخطت بزلً.

ىُحنضذسها اإلاداظبحن اللاهىهحن وجخيىن مهاًحر اإلاشاحهت التي ؤ- مً نششة مهاًحر كمىا بخلعُمها نلى  ألامٍش

أخعب الشيل اإلاىالي: زالر نىاضش ؤظاظُت

أ

                                                           
أ32مشحو هفعه،ص.1
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أ
أ.ًبِىمهاًحراإلاشاحهت:(11-11)الشيلسكم

أ.مىةنذادالؿالبتباالنخمادنلىاإلاشحواملصدز:

أ

 جخهلم هزه اإلاهاًحر بماهالث اإلاشاحو وحىدة ما ًلىم به مً ؤنماٌ وحشمل زالر مهاًحر:املػاًير الػاّمت:-1.2

  ءة املهىيت:الخأهيل الػلمي والػملي والىفا مػاًير -1.1.1

ت والخبرة الهملُت مُاإلاشاحهت ًجب ؤن جخم بىاظؿت شخظ لذًه اإلاهشفت الهلًىظ هزا اإلاهُاس نلى ؤن 

هني هزا اإلاهُاس ؤن اإلاشاحو ًجب ىوال ؤن ًخمخو باإلاهشفت الهلمُت فاءة اإلاهىُت التي جاهله للهمل همشاحو َو

أاإلاهىُت.اليافُت في مجاالث اإلاداظبت والػشاثب واإلاشاحهت وغحرها مً اإلاجاالث اإلاشجبؿت باإلاماسظت 

ب ؾىاٌ م ماسظخه للمهىت لُكل معخهذا بغافت بلى رلً ًجب ؤن ٌعخمش اإلاشاحو في مىاضلت الخهلُم والخذٍس

كل معخهذا الهدعاب اإلاهشفت في اإلاجاالث الجذًذة. وختى لخغحراث والخؿىساث الخذًثت في جلً اإلاجاالث ،ٍو

لذماإلاشاول اإلاشاحو ؤن ًفهم حُذا  ٌعخؿُو أ1ثبت.خلٌى وجىضُاث ضا ٍو

ٌهني هزا اإلاهُاس ؤن اإلاداظب ًجب ؤن ًدافل نلى اظخلالله في حمُو ألامىس اإلاخهللت مػياز الاسخلالٌ:-1.1.1

شمل هاخُخحن هما: أفي الىاكو و في الكاهش. لاظخلالٌباإلاشاحهت.َو

في الىاكو وهى ٌهني ؤن اإلاشاحو ًجب ؤن ًيىن معخلال مً خُث الىغو ؤو الخالت الزهىُت في ول  لاظخلالٌ-

أحشاء بدث و بشهامج اإلاشاحهت ؤو بألامىس اإلاشجبؿت باإلاهام اإلاهىُت وان ال ًخهشع لػغىؽ ؤو لشكابت الغحر في وغ

ش.  ؤو بنذاد الخلٍش

الظخلالٌ اإلاشاحهىهزا ًخؿلب نذم ي اللىاثم اإلاالُت دسان معخخذمظخلالٌ الكاهش وهى مشجبـ بىكشة وبلاأ-

فمثال ؤن ًيىن اإلاشاحو ًخىلى نملُت اإلاشاحهت .في الىخذة التي ٌهمل مشاحها لهاوحىد مطلخت مادًت للمشاحو 

                                                           
 39ص. مسحؼ سابم ذهسه،، أصٌى املساحػت،مدمذ الفُىمي،نىع لبِب1

العامة المعايير  

 معيار التاهيل العلمي•
 معيار اإلستقالل•
 املهنية العناية معيار•

  العمل معايير
 الميداني

 معيار كفاية التخطيط واإلشراف•
 معيار إمكانية مدى اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية•
 معيار كفاية األدلة•

التقرير معايير  

 معيار اإلشارة إىل التجانس والتماشي مع املبادئ احملاسبية•
 معيار التحقق من مدى مالئمة اإلفصاح•
 معيار إبداء الرأي يف القوائم املالية•
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وفي هفغ الىكذ نػى في مجلغ ؤلاداسة فةن معخخذمي اللىاثم اإلاالُت كذ ٌهخبرون ؤن هزه لاصدواحُت جخلم 

أ.طالح ًػش اظخلالٌ اإلاشاحوحهاسع في اإلا

خالكُت هاًحر الفىُت وألاأإلاٌهني هزا اإلاهُاس ؤهه ًجب نلى اإلاشاحو ؤن ًلتزم بامػياز الػىاًت املهىيت:-1.1.1

أاإلاهىُت بإفػل ما ًيىن. بمعاولُاجهه وان ًلىم خذماجلخدعحن هفاءة وحىدة  باالظخمشاسأتهذ ًجوؤن للمهىت،

في الهمل اإلانهي هى حىهش بزٌ الهىاًت اإلاهىُت.وجخؿلب الهىاًت اإلاهىُت ؤن ًلىم  لامخُاصأٌهخبر البدث نً جدلُم 

فػل بإداء الخذماث اإلاهىُت بإ اإلاهىُت بىفاءة واحتهاد وهي جفشع نلُه التزاما بمعاولُاجهنػى اإلاهىت 

ادي اهلُت اإلاهىت ججاه اإلاجخمو ،وأمو معاأمطلخت ممىىت إلاً ًلذم بليهم الخذماث وبما ًدعم  دعاب ٍو

أبعهىلت وبشانت ورواء. ة بلى جمىُىه مً جلذًمالخذماث اإلاهىُتاإلاشاحو للىفاء

وهزه اإلاهاًحر مدذدة بذسحت ؤهبر مً ، اإلاشاحهت وجىفُزجخهلم هزه اإلاهاًحر بخخؿُـ مليداوي:مػاًير الػمال-1.1

ذ سؤًه اإلاهاًحر  والتي ًدطل نليها مً فدظ الهاّمت،و هي جلذم بسشاداث للمشاحو بطذد ججمُو ألادلت التي جٍا

أ1اللىاثم اإلاالُت والهملُاث اإلاالُت.

أوجخيىن مً زالزت مهاًحر،وهشع فُماًلي ول منها باخخطاس:

 إلاشساف:هفاًت الخخطيط ومػياز -1.1.1

م اإلاشاحو ُاكوأهما ؤن ًخؿلب الخخؿُـ العلُم لهملُت اإلاشاحهت وهني به اللُام باإلاشاحهت وفم خؿت مالثمت،

ن جدعم هزه الخؿت هكام الشكابت الذاخلُت هما ًجب ؤ بِئت اإلاشاحهت وجشهحز بطفت خاضت نلى دساظتبذساظت 

الػشوسي جخؿُـ جفاضُل الهمل ليل خالت  هما مًباإلاشوهت بدُث جيىن كابلت للخهذًل ولما جلذم الفدظ،

نً جلعُم الهمل  ومً هاخُت ؤخشي ٌهخبر اإلاشاحو معاوال ؤلاؾاس الهام للمهمت هيل.نلى خذة في غىء 

جدلُم وؤلاششاف نلى اإلاعانذًً وجىحُه حهىدهم لخدلُم ؤهذاف الفدظ ،وجلُُم ؤدائهم بىاء نلى مذي 

هخمذ مذي ؤلاششاف اإلاالثم في ول خالت  نلى نذة نىامل منها دسحت حهلذ اإلاهمت وضهىبتها ألاهذاف َو

أوماهالث ألافشاد اللاثمحن بها.

 :هظام السكابت الداخليت الاغخماد غلى مػياز جلييم مدي إمياهيت-1.1.1

هكام الشكابت الذاخلُت اللاثم بالىخذة مدل هزا اإلاهُاس ؤهه ًجب نلى اإلاشاحو ؤن ًلىم بذساظت وجلُُم ٌهني 

حشاءاث اإلاشاحهت ذي اإلاؿلىب مً لاخخباساث لىغو باإلاشاحهت هإظاط لإلمياهُت لانخماد نلُت ولخدذًذ اإلا

الىخذة لػمان ؤن الهملُاث  حعخخذمهاكابت الذاخلُت هي الخؿـ وؤلاحشاءاث التي اإلاالثمت.هما ًلطذ بالشأ

ت وهي ال هملُت الخاضت باجخار اللشاس اإلاالُت كذ جم حسجُلها بذكت ،وحشمل الشكابت الذاخلُت نلى الشكابت ؤلاداٍس

أالزًُادي بلى جشخُظ بالهملُاث اإلاالُت.

ؤهمُت ألن مذي ماًلىم به اإلاشاحو مً فدظ ًخىكف نلى مذي كىة  هما ٌهخبر هزا اإلاهُاس مً اإلاهاًحر ألاهثرأ

الهُىب  الهدشافلً لزًشهض ويهخم  لذس الىبحر وؤنلوغهف هكام الشكابت الذاخلُت ،هما ًجب ؤن ًماسط وبا

أنليها هكام الشكابت الذاخلُت. ًىؿىيأوهلاؽ الػهف التي 

أ

أ
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 :مػياز هفاًت لادلت-1.1.1

ًجب نلى اإلاشاحو ججمُو ألادلت اليافُت واإلاالثمت التي جمىىه مً ببذاء سؤًت في اللىاثم ذ بهزا اإلاهُاس ؤهه طًل

اإلاالُت،ورلً مً خالٌ الفدظ واإلاالخكت ولاظخفعاساث واإلاطادكاث ختى ًخىفش لذًه ؤظاظا مهلىال لشؤًت في 

أاللىاثماإلاالُت مىغو الفدظ.

 :مػاًير الخلسيس-1.1

ش اإلاشاحهت وحشملتهخم هزه اإلاجمىنت مً اإلاهاًح سبهت هزه اإلاجمىنت نلى ؤ ر بؿبُهت ومدخىي جلٍش

أع مػمىن ومدخىي ول نىطش:شأمهاًحر،وظىف وه

 :مؼ مبادئ املداسبيت امللبىلت الخماش يمػياز إلاشازة إلى -1.1.1

ش ما برا واهذ اللىاثم اإلاالُت كذ جم بنذادها ٌهني هزا اإلاهُاس ؤن اإلاشاحو  ونشغها ؾبلا ًجب ؤن ًبحن في جلٍش

أ1للمبادت وكىاهحن اإلاداظبت اإلالبىلت واإلاهترف بها.

أ:مػياز إلاشازة إلى الخجاوس في جطبيم املبادئ املداسبيت امللبىلت-1.1.1

ش جلً الكشوف التي ؤًجب ؤ دث بلى الخشوج نً مهُاس الخجاوغ في جؿبُم اإلابادت اإلاداظبُت ن ًدذد الخلٍش

أباليعبت للمهاًحر التي واهذ مؿبلت في الفترة العابلت. اإلالبىلت في الفترة الخالُت ورلً

ووهني بهزا ؤهه ًفترع هفاًت ومالثمت ؤلافطاح مً اللىاثم مػياز الخدلم مً مدي مالئمت إلافصاح:-1.1.1

ش نلى خالف رلً.  اإلاالُت ما لم ًىظ الخلٍش

 مػياز إبداء السأي في اللىائم املاليت هىخدة واخدة:-1.1.1

ش نلي سؤي اإلاشاحو في اللىاثم اإلاالُت وىخذة واخذة وفي خالت نذم اظخؿانت اإلاشاحو ؤن  ًجب ؤن ٌشخمل الخلٍش

وفي حمُو الخاالث التي ًىكو فيها ٌهبر نً سؤًه في اللىاثم اإلاالُت ًجب نلُه جىغُذ ألاظباب التي ؤدث بلى رلً.

ش بشيل واضح و كاؾو ؾبُهت الفدظ الزي كام به اإلاشاحو  اإلاشاحو نلى اللىاثم اإلاالُت ًجب ؤن ًبحن الخلٍش

مىً ؤن ًإخز الشؤي الزي ًطذسه اإلاشاحو ؤي مً ألاشياٌ آلاجُت: أودسحت اإلاعاولُت التي جلو نلى ناجله.ٍو

شه ؤهه كذ اجبو مهاًحر اإلاشاحهت اإلاىطىص نليها في ي الىظيف:السأ-1.1.1.1 ؾبلا لهزا الشؤي ًبحن اإلاشاحو في جلٍش

،وؤهه ًشي ؤن اللىاثم اإلاالُت كذ جم بنذادها ونشغها بطىسة نادلت وواضخت وضاثبت  اللُام بهملُت اإلاشاحهت

أفي غىء اإلابادت اإلاداظبُت اإلالبىلت.

أًىحذ ظببان ؤظاظُان ًذفهان اإلاشاحو بلى ببذاء سؤًت في جدفل: السأي املخدفظ:-1.1.1.1

-: بحشاءاث اإلاشاحهت الالصمت ،مثال هإن ال ؤهه كذ جىحذ قشوف جمىو اإلاشاحو مً اللُام بجمُو السبب لاٌو

ٌ فلذ فةراوان اإلاخضون ًمثل حضءا هاّما مً بحمالي ألاضىأ ًخِعش للمشاحو مالخكت الخطش اإلاادي للمخضون

ا مخدفكا بعبب نذم هفاًت هؿاق اإلاشاحهت.ًيىن مً الىاحب ؤن ًبذي اإلا ًّ أشاحو سؤ

لُاث الفدظ ؤن اإلاداظب اجبو ؤظالُب مداظبُت مهُىت كذ ٌعخيخج ؤزىاء اللُام بهمؤهاإلاشاحو السببالثاوي:-

ًخؿلب  اإلاالُت، مماال جخماش ى مو اإلابادت اإلاداظبُت اإلالبىلت ؤو ؤهه ال ًىحذ بفطاخا مىاظبا في اللىاثم 

 .الخدفل في الشؤي
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 إلامخىاع غً إبداء السأي:-1.1.1.1

اإلاشاحو ؤن ًطذس ؤي سؤي في اللىاثم في بهؼ الخاالث كذ ًيىن هؿاق الفدظ غحر وافي بدُث ال ٌعخؿُو 

اإلاشاحو نً  زحر هبحر نلى اللىاثم اإلاالُت بدُث ًشفؼإكشوف نذم الخإهذ جاإلاالُتوفي خاالث ؤخشي كذ ًيىهل

الىىم وبىاء نلى رلً فةن هزا . لًظباب التي دنخه بلى راإلاشاحو ألاأومً الػشوسي ؤن ًىضح ببذاء الشؤي فيها 

ؤو وحىد دسحت  جاما بهذم هفاًت مجاٌ الفدظ اكخىانااسه بال برا وان اإلاشاحو ملخىها الشؤي ال ًجب بضذ مً

أإنها بضذاس سؤي مخدفل.ة مً نذم الخإهذ بدُث ال ًىخفي بشهبحرأ

:برا اظخيخج اإلاشاحو هدُجت ألدلت اإلاشاحهت التي كام بخجمُهها ؤن اللىاثم اإلاالُت السأي املػاهس -1.1.1.1

ًخم بنذادها ونشغها بطىسة صخُدت ؾبلا للمبادت اإلاداظبُت اإلالبىلت فةن الشؤي  وىخذة واخذة لم

اإلاهاهغ ًيىن مالثما في هزه الخالت ،فمثال ًمىً ؤن ًطذس اإلاشاحو سؤًا مهاهعا في خالت كُام اإلاداظب 

ًطذس هزا ما ؤن ًمىً للمشاحو ؤن ه.بلُمت ملذسة بذال مً الخيلفت الثابختبدسجُل حضءا هبحرا مً ألاضٌى 

فلـ ؤن الخشوج نً اإلابادت اإلاداظبُت اإلالبىلت ٌهخبر خشوحا خؿحر حذا بدُث ال ًىفي  انخلذؤي برا شأال

أباليعبت له بضذاس سؤًا مخدفكا.

 ووظائف املساحػت. خصائص املساحػتاملطلب الثاوي: 

أ:1جمخاصاإلاشاحهتالذاخلُتبجملتمىالخطاثطىهي :خصائص املساحػت-1

فهُخؿبلفُاإلااظعاجىفُىاللىقاثف،خُثدىطبهلىيلىقاثفاإلااظعت بهذف :املساحػتالداخليتوظيفتشاملت-1.1

أة.خذمت ؤلاداسأ

خُثخخػهمخخلفالىخذاجىاإلاطالخالخابهتلهالهملُاجالفدطىالخلُُم  :املساحػتالداخليتوظيفتدوزيت-1.1

لت مفطلت وبطفتمعخمشة. أوالخدلُم بؿٍش

بال ؤن  سغمإهاإلاشاحهتالذاخلُتوقُفتمىىقاثفالىقاثفاألخشي، :الاسخلالليت-1.1

والذكت والشفافُت.هما ؤن  نلىاإلاشاحهإهُيىهمعخلالخخىُدعمهملهباإلاىغىنُت

 :هىاهخطاثطإخشًللمشاحهتالذاخلُتجخمثلفي

 اإلايشإة.جخخطىقُفتاإلاشاحهتالذاخلُتبمهمتفدصجمُهاألوشؿتفُ -

تؤهثرمنه -  جىفُزًت.اوقُفتاإلاشاحهتالذاخلُتوقُفتاظدشاٍس

ت،بمافيها- أالذاخلي.شكابتاإلاداظبُت،والػبؿالًمخذوشاؾاإلاشاحهتالذاخلُتبلىجمُهالشكاباجاإلداٍس

 .اإلاداظبُتحهملهلىخلُُمالشكابت-

ش اإلاعخمش واإلاىكم للخدلم مً جىفُز :وظائف املساحػت-1 بن الىقُفت الشثِعُت للمشاحهت الذاخلُت هي الخلٍش

مالعُاظاث  خإحى رلً نً ؾٍش تواإلاالُت ٍو  :ؤلاداٍس

ت التي حهشع نلى بداسة اإلايشإة وهزلً 1- الخإهذ مً ظالمت ودكت البُاهاث واإلاهلىماث اإلاداظبُت وؤلاداٍس

 الجهاث الخاسحُت.

                                                           
مهمشظهاد،1 دساظتخالتظىهلغاص،مزهشةملذمتلىُلشهادةاإلااحعخح،دوزاملساحػتالداخليتاملاليتفيخلييماألداءفياملؤسستالاكخصادًتشذٍس

 54ص. 2008/2009 س،حامهتؤمدمذبىكشه ، بىمشداط،
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 جلُُم هكم الػبـ بهذف الخإهذ مما ًلي:2-

  للهمل بحن اإلاىقفحن وبحن ؤلاداساث الخإهذ مً ؤن هكام الػبـ الذاخلي ٌهخمذ نلى بحشاء الخىصَو العلُم

 وألاكعام اإلاخخلفت.

 والىكام اإلاداظبي ورلً بهذف بحشاء الخدعِىاث 1*بنؿاء الخىضُاث بخطىص هكام الػبـ الذاخلي

 اإلاؿلىبت.

  ت ولالتزام بالعُاظت التي وغهتها ؤلاداسة مو الترهحز نلى هلاؽ الخإهذ مً جؿبُم اللىاثذ اإلاالُت وؤلاداٍس

 هكام الشكابت الذاخلُت ورلً بهذف اكتراح الخدعِىاث ؤو الخهذًالث الالصمت.الػهف في 

  اث ألاداء ملتزمت بالخؿـ اإلاعتهذفت، ولزلً فةن ؤنباء ش نما برا واهذ معخٍى جلىم اإلاشاحهت الذاخلُت بالخلٍش

 اإلاشاحهت الذاخلُت جتزاًذ وبالخالي جدخاج بلى جخططاث فىُت ؤخشي مً غحر اإلاداظبحن.

 ش الالصمت وجدذًذ هىم اإلاهلىماث اإلاؿلىبت فهىان مهلىماث تهذف بلى جدلُم الشكابت اإلاالُت،  بنذاد الخلاٍس

ش، فمً  وؤخشي جفُذ في كُاط الىفاًت ؤلاهخاحُت، هما ًخهحن جدذًذ اإلاعخىي الىقُفي الزي ًلذم له الخلٍش

ت ل ش إلاً ال ٌعخفُذ به.هما جىحذ وقاثف ؤخشي زاهٍى ألمشاحهت الذاخلُت جخمثل في:الػُام ؤن ًلذم جلٍش

ب اإلاىقفحن الجذد واللذامى. -  جذٍس

 حعهُل نمل اإلاشاحو الخاسجي. -

 اللُام بهمل البدىر الخاضت التي جؿلبها ؤلاداسة. -

 الخإمحن نلى ممخلياث اإلايشإة غذ ألاخؿاس الهامت. -

ل الغمىع الزي  مما ظبم ؤن اإلاشاحهت الذاخلُت عخيخجو- وقُفتها ألاظاظُت خذمت ؤهذاف ؤلاداسة، وهزا ًٍض

كذ ًخهشع له بضالح اإلاشاحهت الذاخلُت والزي انخبره البهؼ كاضشا نلى فدظ دكت السجالث اإلاالُت، ووان 

هدُجت رلً ؤن هثحر مً اإلايشأث لم حعخفذ بالخذماث التي ًمىً ؤن جلذمها اإلاشاحهت الذاخلُت، ولزلً فةن 

همم مفهىم هزه الىقُفت.التره أ2حز نلى دوس وؤهمُت اإلاشاحهت الذاخلُت إلداسة اإلايشإة مً شإهه ؤن ًىظو َو

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ألانماٌ وفلا هى مً ألادواث الشكابُت و هى مجمىنت ؤلاحشاءاث والترجِباث التي ًخم وغهها بهذف الخإهذ مً جىفُز  الظبط الداخلي:1

ألللىانذ واإلابادت اإلاهمٌى بها وهشف ألاخؿاء و جصخُدها.
-دساظت خالت وخذة حغزًت ألاوهام،فػاليت املساحػت الداخليت بين خماًت املمخلياث وجدليم أهداف اكخصادًت شهُذة ًىظف اإلاهذي ،2

أ22،ص.2015/2016بإدٌغ،مزهشة لىُل ماظتر ؤوادًمي في الهلىم اإلاالُت،حامهت نبذ الخمُذ ابً -معخغاهم
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 املطلب الثالث:املخاطس املديطت بػمليت املساحػت.

يهذف اإلاشاحو مً خالٌ جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت ومً خالٌ بنذاد خؿت مالثمت لجمو ؤدلت اإلاشاحهت -

أخاؾش اإلاخهللت بةبذاء سؤًت بخطىص اللىاثم اإلاالُت وهما:ؾمئان هدى هىنحن مً اإلالخدلُم بهؼ ؤلاأ

أ

  ت في السجالث اإلاداظبُت. ؤخؿاءمخاؾش وحىد  حىهٍش

 .مخاؾش اخخماٌ نذم هفاًت اخخباساث اإلاشاحهت الهدشاف جلً ألاخؿاء 

ت ؤو ؤي  الؾمئىانخُث ٌهخمذاإلاشاحو بلى دسحت هبحرة نلى هكام الشكابت الذاخلُت - بهذم وحىد ؤخؿاء حىهٍش

أمخالفاث في السجالث اإلاداظبُت خُث هجذ:

واإلاخالفاث بلى خذها ألادوى برا ما واهذ ملىماث ونىاضش هكام الشكابت  هزهاألخؿاءوحىد  خخماًٌللالأ-1

ت وكادسة نل أى جىفحر بُاهاث مداظبُت ًمىً لانخماد نليها.الذاخلُت اإلاخخلفت ظلُمت وكٍى

 جىفُزمجاٌ  اإلاشاحو في اهدشاف اإلاخاؾش والخؿاء نلى دسحت الهىاًت اإلاهىُت اليافُت والتي ًدبههاًخىكف -1

دعً بحشاءاث الفدظ ،لزلً ًجب نلى اإلاشاحو ؤن ٌهذٌ هؿاق اخخباساث الهملُاث وأمً ؾبُهت وجىكُذ  ٍو

ؼ مىاؾً الػهف التي  ذ فدطه لىكام الشكابت اإلاشاحو نى اهدشفهااإلاداظبُت وؤسضذة اللىاثم اإلاالُت لخهٍى

أ1الذاخلُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 161.ص،مرجعسبقذكره ،الرقابةوالمراجعةالداخلية،عبد الفتاح الصحن1
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 .املبدث الثالث:غالكاث وجطبيلاث املساحػت
ش وهُف ٌعانذ مخخلف ألاؾشاف الهذًذ  ظيخؿشق في هزا اإلابدث و ظيبحن في اإلاؿلب ألاٌو ؤهمُت ودوس الخلٍش

 ونالكتها بىكام الشكابت الذاخلُت.ؤما اإلاؿلب الثاوي ظيبحن فُه نالكت اإلاشاحهت الذاخلُت باإلاشاحهت الخاسحُت 

:الىيفيت التي ًخدم بها جلسيس املساحػت الداخليت لاطساف املخػددة أ.املطلب لاٌو

ش اإلاشاحهت. لاخخفاقباالخخُاحاثًجب نلى اإلاشاحو الذاخلي  أ1اإلاخخلفت لهذة مجمىناث نىذ ججهحزه جلاٍس

 هيف ًخدم الخلسيس املساحؼ:-1

 ش اإلاشاحو جطاٌ فهالت مو الذاخلي نلى جىضُل الغشع والىؿاق وهخاثج نمل اإلاشاحهت ووىظُلت ا ٌهمل جلٍش

 ؤلاداسة.

  ش دلُال ؤظاس ي  نلى ما كام به اإلاشاحو مً ؤنماٌ خالٌ جىفُز نملُت اإلاشاحهت.ٌهخبر الخلٍش

 ش نلى ببذاء سؤي اإلاشاحو هدى الخدعِىاث اإلاؿلىبت ألمىس الهامت أ.ٌهمل الخلٍش

  م بُت ألنػاء فٍش اجه وهُفُت ضُاغتها ٌهمل نلاإلاشاحهت، ؤخذ الىظاثل الخهلُمُت والخذٍس  ىفاإلؾالم نلى مدخٍى

ادة واهدعاب مهاساث اإلاشاحهحن  ٍص

 ش في خذه راجه ؤداء إلاخابهت نملُت اإلاشاحهت ودلُل نلى ؤداء الهمل.ٌهخ  بر الخلٍش

 هيف ًخدم الخلسيس إلادازة الدشغيليت:-2

  ش فدظ معًمثل  لل هادف للهملُاث مً ؤشخاص مذسبحن ماهلحن نلى الترهحز نلى ألاوشؿت الشكابُتخالخلٍش

  ش دوسا  هاّما  .ؤلاداساث الدشغُلُت في جدفحز الهاملحن فيًادي الخلٍش

  ً ش بمثابت هافزة للمذٍس  لإلفطاح نً آسائهم وؤنمالهم. الدشغُلُحنٌهخبر الخلٍش

 ش لِغ ؤداة لدشغُل بل ؤ  .داة للخلُُم ألاداء ؤًػاالخلٍش

 هيف ًخدم الخلسيس إلادازة الػليا:-3

 ش اإلاشاحهت الذ ث وؤوحه الشكابت والتي حهخبر مفُذة وهامت لإلداسة اخلُت مهلىماث جفطُلُت نً الهملُاًىفش جلٍش

 الهلُا.

  اإلاشاحهت.وظُلت بخباس ؤلاداسة الهلُا بيخاثج اإلاشاحهت الذاخلُت نً ألاوشؿت ونً ألاشخاص مدل 

 .ٌعانذ نلى جىفُز  وجدفحز ماخؿؿذ له ؤلاداسة الهلُا 

  ادةفانلُت نملُت الشكابت ،فاإلاشاحهت الذاخلُت حضء مً هكام الشكابت الذاخلُت هذفها جىغُذ الهمل نلي ٍص

 هلاؽ الػهف و اإلاخاؾش وؤلاسشاد نً ألانماٌ الخصخُدُت.

  ش اإلاشاحهت وظُلت لؿمإهت ؤلاداسة  و بقهاس الخجاوصاث.اللىانذ  الهلُا نلي جؿبُمٌهخبر جلٍش

 

 

 

 

                                                           
أ.111،ص.ىفسهمسحػالـ1
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 هيف ًخدم الخلسيس املساحؼ الخازجي:-1

ش اإلاشاحهت الذاخلُت مطذسا للمشاحو الخاسجي إلللاء الػىء نلى الهملُاث ومعانذجه في  ًمثل جلٍش

جي ًلضمه سأالخانملُاث الفدظ الزي كام به اإلاشاحو الذاخلي ؾاإلاا ؤن اإلاشاحو الذاخلي ؾاإلاا ؤن اإلاشاحو 

الفدظ الزي ًلىم اإلاشاحهت الذاخلُت ًىضح للمشاحو جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت لخدذًذ مذي 

أسجي مىاؾم اإلاشاول داخل اإلاششوم.الخا

ش اإلاشاحو الذاخلي ًمىً ؤهُفُذ طساف أخسي:لا هيف ًخدم الخلسيس -8 ؾشاف ؤخشي بخالف ألاأفخلٍش

و اإلاشاحو الخاسجي،هما هى الخاٌ في الهُئاث واإلاطالح الخيىمُت ،خُث  اإلاشاحهحن الذاخلحن وؤلاداسة الهلُا

ش الىثحر مً اإلاهلىماث التي جفُذ في خاالث الجزام  بحن اإلاششوم وهزه ألاؾشاف.  ًىضح مثل هزا الخلٍش

 املطلبالثاوي:غالكت املساحػت الداخليت باملساحػت الخازحيت.

مىً اللٌى ؤن هىان فىاثذ جيشإ وقُفت اإلاشاحو الذاخلي  مو ألانماٌ التي ًلىم بها اإلاشاحو الخاسجي اإلاعخلل،ٍو

بذاء اإلاشاحهت بطفت معخللت كادس نلى ب زىاء كُامه بهملُتالؿشفحن،خُث ؤن اإلاشاحو الخاسجي ؤمخبادلت بحن 

والتي كذ ًيىن  سؤًه في مذي ظالمت وصخت هكامالشكابت الذاخلُت،ومذي مالثمت العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاخبهت

بطشاخت ووغىح باإلغافت ؤن اإلاشاحو الذاخلي اإلاشاحو الذاخلي كذ ؤغفل ننهاؤو لم ٌعخؿو ببذاء سؤًه فيها 

اإلاشاحو الذاخلي وبالخالي ًشفو هفاءجه و خبرجه ؤما الخذماث التي ًلذمها الخاسجي  خبرة اإلاشاحو  ٌعخفُذ مً

أفُمىً بُانها فُماًلي:للخاسجي اإلاعخلل 

 ش التي ًشفههااإلاشاحو الذاخلي إلداسة اإلاششوأالخلا ش مالُت  هزهم ظىاء واهذ ٍس ؤو مصدخت  اهخلادًتالخلاٍس

ً فىشة ظلُمت نً مذي كىة  جفُذ اإلاشاحو الخاسجيفهي لإلحشاءاث اإلاخبهت   هكام الشكابت الذاخلُتفي جيٍى

 ومذي فهالُت اإلاشاحهت الذاخلُت في جدعحن جلً الىكم.

  ػاخاث ؤلاحشاءاث ومىه جلذم ؤلاًظالُب الهمل وؤودساًت بهملُاث وأما لها مً خبرة بًمىً اإلاشاحهت الذاخلُت

 .بهملُت اإلاشاحهت زىاء كُامه الياملت  للمشاحو الخاسجي ؤ

 اسة حمُو هزه الفشومفي نملُت الجشد خطىضا في اإلايشأث راث الفشوم،كذ ال ٌعخؿُو اإلاشاحو ال  خاسجي ٍص

  اخلُت نملُاث الجشد فيها في وكذ واخذ،ولهزا فهى ٌهخمذ في رلً نلى دكت ؤنماٌ بداسة اإلاشاحهت الذ حشاءبؤوأ

كشاس للمشاحو الخاسجي بلُامها بهملُاث الجشد وان جلً الهملُاث واهذ بنؿاء التي جلىم بهزه اإلاهمت مو ب

 .1صخُدت مً خُث ؤلاحشاءاث ؤو الىخاثج

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت الخؿبُم،ًىسف مدمىد حسبىع 1 أ129ص.،مشحو ظبم رهشه، مشاحهت الخعاباث بحن الىكٍش
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 الداخليت والخازحيت سيبين في الجدٌو الفسوق بينهما:وهظسا ألهميت املساحػت 

 املساحػت الخازحيت املساحػت الداخليت مػياز الخفسيم

م الخإهذ مً  الهذف-1 خذمت ؤلاداسة نىؿٍش

ٍلذم ان الىكام اإلاداظبي هفء وأ

بُاهاث ظلُمت ودكُلت لإلداسة و 

ًيىن الهذف هشف ومىو الخؿاء و 

أؤلاهدشاف نً العُاظاث اإلاىغىنت

م  خذمت مالن اإلااظعت نً ؾٍش

أببذاء سؤي فني بهذالت اللىاثم اإلاالُت.

مىقف مً داخل الهُئت الخىكُمُت  هىم اللاثم-2

هحن بىاظؿت ؤلاداسة. أللىخذة َو

شخظ منهي معخلل مً خاسج 

الىخذة ؤلاكخطادًت ٌهحن مً ؾشف 

 .مالن اإلااظعت

ًخمخو باظخلالٌ نً بهؼ ؤلاداساث  دسحت ؤلاظخلالٌ-3

ل بداسة الخعاباث اإلاالُت ولىً مث

ًخذم سغباث و خاحاث ؤلاداسة 

أحمُهها.

ًخمخو باظخلالٌ وامل نً ؤلاداسة في 

م وببذاء  نملُت الفدظ والخلٍى

أالشؤي.

معاوٌ ؤمام ؤلاداسة ومً زم ًلذم  اإلاعاولُت-4

شه بيخاثج الفدظ والذساظت بلى  جلٍش

ت الهلُا. اث ؤلاداٍس أاإلاعخٍى

اإلاالن،ومً زم ًلذم معاوٌ ؤمام 

شه نً الىخاثج الفدظ و سؤًه  جلٍش

أالفني في اللىاثم اإلاالُت لذيهم.

جدذد ؤلاداسة هؿاق الهمل فبملذاس  هؿاق الهمل-5

اإلاعاولُاث التي حههذ للمشاحهت 

أالذاخلُت ًيىن هؿاق نملها.

ًدذد ؤمش الخهُحن خعب اإلاهاًحر 

اإلاهىُت العاثذة والتي جىظ نليها 

أألاهكمت. اللىاهحن وأ

ًخم الفدظ بشيل معخمش نلى  جىكُذ الخذكُم-6

أمذاس العىت اإلاالُت

ًخم الفدظ مشة واخذة نهاًت العىت 

اإلاالُت وؤخُاها خالٌ فتراث مخلؿهت 

أ.

ٌ ال  الفشق  بحن اإلاشاحهت الذاخلُت و الخاسحُت.: (11-11)زكم جدو

،ؤلاؾاسالىكشي املخلدمت مساحػت الحساباث:خعحن ؤخمذالذخذوح،خعحن ًىظف اللاض ي،املصدز

أ52.،ص2009افت ليشش والخىصَو،نمان،ألاسدن،وؤلاحشاءاث الهملُت،داس الثل
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 .خليتاملطلبالثالث:غالكت املساحػت الداخليت بىظام السكابت الدا

واصدًاد حجم اإلايشأث واهدشاسها حغشافُا بلى خاحت ؤلاداسة الهلُا  لاكخطادًتؤدي الخىظو الىبحر في ألاوشؿت -

ؼ ضالخُتها ومعاولُاتها بلى ا اث اإلاخخلفت داخل اإلايشإة بلى جفٍى مما ؤدي بلى الخاحت بلى جىفحر الشكابت إلاعخٍى

ت اإلاخخلفت بىاحباتها وفلا للخهلُماث اإلاىغىنت .وبه اث ؤلاداٍس زا قهشث الدجت  اليافُت للخإهذ مً كُام اإلاعخٍى

أبىفاءة نالُت وفانلُت.داسة لللُام بىقاثفها الذاخلُت يهذف بلى معانذة ؤلاأبلى وحىد هكام للشكابت 

هي مجمىم الخؿـ الخىكُمُت وحمُو الىظاثل واإلالاًِغ وؤلاحشاءاث التي حػسيف هظام السكابت الداخليت:

دكت البُاهاث اإلاداظبُت ودسحتلانخماد نليها  حهذها بداسة اإلايشإة بهذف اإلادافكت نلى ؤضىلها،والخإهذ مً

ت اإلاشظىمت. ولالتزام،وجدلُم ؤهبر كذس مً الىفاًت ؤلاهخاحُت في نملُاتها  أبدىفُز العُاظاث ؤلاداٍس

أ:خيث وسخيخج مً الخػسيف السابم لاهداف السئيسيت للسكابت الداخليت والتي جخمثل في ماًلي

 اإلادافكت نلى ؤضٌى اإلااظعت. 

 .الخإهذ مً دكت البُاهاث اإلاداظبُت ودسحت لانخماد نليها 

 .جدلُم ؤهبر كذس مً الىفاًت ؤلاهخاحُت في الهملُاث 

 .ت اإلاشظىمت  1ؤلالتزام بدىفُز العُاظاث ؤلاداٍس

اإلاشاحهت الذاخلُت حهخبر ؤداة مً ؤدواث الشكابت الذاخلُت الفسق بين السكابت الداخليت واملساحػت الداخليت:

ش بلى ؤلاداسة نً هلاؽ اللىة هكمت و ؤلاحشاءاث اإلاخبهت لخإهذ مً دكت وفهالُت ألاأمنها االغشع  وسفو جلاٍس

 .والػهف وؤلاهدشافاث.تهذف اإلاشاحهت الذاخلُت بلى كُاط مذي هفاًت ؤهكمت الشكابت الذاخلُت

هكام الشكابت الذاخلُت ظاط الهالكت بحن مً الػشوسي جدذًذ ؤؤنه:بينهما جىمً في الػالكتومىه وسدىج أن  

واإلاشاحهت نلى ؤظاط ؤن اإلاشاحهت تهخم بلُاط مذًفانلُت الشكابت الذاخلُت في جدلُم ؤهذافها الشثِعُت 

ألاضٌى واإلاىاسد ومً حاهب ؤخش يهخم اإلاشاحو بمذي جإهذه مً بمياهُاث  والدشغُلُت والخاضت في مجاٌ خماًت

ت ؤو جالنب  ؤظالُب وؤدواث الشكابت الذاخلُت في مىو خذوأ  شهاشاف ؤماهد في اللىاثم اإلاالُت ؤوأر ؤخؿاء حىهٍش

بله اإلااظعت وهزلً نلى في الىكذ اإلاىاظب.وفي الغالب ٌهخمذ اإلاشاحو نلى هكام الشكابت الذاخلُت الزي جؿ

بذسحت مهلىلت مً ؤماهت  للخإهذباإلحشاءاث الشكابُت التي جم وغهها مً كبل،ورلي اللتزاماساث لهخاثج اخخب

بها ؾبلا للمبادت اإلاداظبُت اإلاخهاسف بها،ورلً بعبب اسجفام  نشع ؤسضذة اللىاثم اإلاالُتواإلاالخكاث اإلاشفلت

أ2ألاظاظُت للمشاحهت ليافت الهملُاث اإلاالُت التي جلىم بها اإلااظعت. لاخخباساثجيلفت بحشاء

 

 

 

 

 

                                                           
ب املساحػت واملساكبت الداخليت1 ش اإلاىاهج، اإلاملىت الهشبُت ،اإلااظعت الهامت للخهلُم الفني والخذٍس اإلانهي،ؤلاداسة الهامت لخطمُم وجؿٍى

أ45ص. book-free-ebooks.com/1505-pdf-internet-http://download،19/12/2016،16:36العهىدًت،
أ156ص.،مشحو ظبم رهشه ، الرقابةوالمراجعةالداخلية،نبذ الفخاح مدمذ الصخ2ً

http://download-internet-pdf-ebooks.com/1505-free-book
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 خالصت الفصل

اإلاشاحهت و اظدُهاب  جىا نلى فهم ؤهم الهىاضش التي بُيخلىا وظانذللذ جؿشكىا في هزا الفطل بلى 

 لاكخطادًتنلُه آلان وان ؤمشا خخمُا وضهبا في قل الخؿىساث  ماهيجؿىسها ووضىلها بلى ن ألأالذاخلُت 

ت اإلاهلىماث وجىىىلىح أُت اإلاهلىماث والخؿىس الىبحر واإلاىافعت اإلادلُت والذولُتوالخؿىس الهاثل في هكٍش

أظالُب ؤلاداسة واجخار اللشاساث. ؤفي 

م مً صخت وضذق البُاهاث اإلاداظبُت واإلاالُت ومذي جمثُلها للمشهض مً اإلاشاحهت ًخمثل في الخدلفالهذف -

م ببذاء سؤي فني مداًذ  وبمىغىنُت خٌى جلً مً ؾشفها ، اإلاالي للماظعت والىدُجت اإلاسجلت هزا نً ؾٍش

ي ٌشترؽ فُه ؤن ًيىن معخلال نً اإلااظعت ورو هفاءة اإلاشاحو ، والزمً ؾشف البُاهاث التي جم فدطها 

لبٌى الهام واإلاىهجُت التي وغهذ لخىكُم الهزا في بؾاس اإلاهاًحر و اإلابادت اإلاداظبُت التي جدكى ب.وأمهىُت وخبرة

 .اإلاهمت هزه اإلاهىت

 

 

أ

أ

أ

أ
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 جمهيد 
هالخػلمةالؤجهمىالـػبخػلمالهدزةغلىاجخاذالهسازاجال بالسؾممىةمٍاهُتايدظابالٌثحرمىاملهازاحػىوٍس

ىاجخاذالهسازاجُىمُا،ولىجسجبػلىرلٌبػلاألخواء،قػدماجخاذالهسازهىؤطىؤلاأ ؿائبت،وؤهاإلوظاهملصمبالخدًس

بهاجخاذ وهدىىهىمبدالملؼٌالجىاجخاذالهسازاجكٍُلُىم، .خواءًلها

اث الهسازاتهُػم ِىكٌُالملظخٍى تقُاإلدازة،ولهراقهُخهػػلىػاجهالهادةإلاداٍز الخىظُمُت لُتحىهٍس

توحىهسها،بذًخىنكػلىمدًىجاخهاهجاخاملاطظتفي والهسازاج خمثلـلبالػملُتإلاداٍز

املسحىة جدهُههالؤلهداق

تحػىُةدازةوممازطتوظائكالخخوُوىالخىظُمىالسنابتوالخىحيهكةهٍلػملُتمنه رهالػملُوخُثإهالػملُتإلاداٍز

لهساز ٌؼخملػلىجمػالبُاهاجىالبدثػىالبدائل،واخخُازؤقللهاقاجخاذالهسازاث  ػلىهسازاث،ًو اجدىوَى

كُالهُامبىظائكاإلدازة أ .لِظخىظُكتقُراتها،وبهماوطُلتالهائدإلاداٍز

أوؿػىبتها نمىا بخهظُم الكـل بلى زالر مباخث: الهسازاثاجخاذ  ؤهمُتوبالىظس بلى -

: ماهُتاملبدث أاجخاذ الهساز. األُو

أاجخاذ الهساز. الثاوي: ؤطاطُاثاملبدث

 .الداخلُت ومٍُاهحزماث اجخاذ الهساز الثالث: املساحػتاملبدث 
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 .املبحث ألاول: ماهيت اجخاذ القساز
ًجمؼ غلماء إلادازة غلى ؤن مكهىم الهساز ًيسخب غلى الػملُت املػهدة التي جخم الخخُاز الخل  -

ًاهذ هبُػُت هره املؼٍلت.وان هره الػملُت جخدخل قيها  ت مػُىت مهما  املالئم ملؼٍلت بداٍز

غىامل مخػددة هكظُت واحخماغُت وجىظُمُت وقىُت وبُئُت،وفي اغخهادها اهه ًمًٌ بُان ماهُت 

ماًلي ملُت اجخاذ الهسازاث مً خالُ جددًد الـكاث املمحزة لهره الػملُت والتي هجملها قُما غ

أ1غلى ؤجها:

 .غملُت نابلت لترػُد 

  واحخماغُت.بوظاهُتجخإزس بػىامل ذاث ؿبؿت 

 .غملُت جمخد في املاض ي و املظخهبل 

 .غملُت جهىم غلى حهىد احخماغُت مؼتريت 

 .  غملُت جخـل بالػمىمُت والؼمُى

 .غملُت دًىامٌُُت مظخمسة 

  ؤخُاهاغملُت مهُدة وجدظم بالبى. 

 غملُت مػهدة وؿػبت. 

 

 أهميخه. مفهىم القساز املطلب ألاول: 
 

 :مفهىم القساز -1

مً  ؤيثرأالبدائل مً بحن ازىحن ؤو  ألخدالاخخُاز الخرز والدنُو « :Tannenbaumعسفه"جاهيباوم" -

أ . » مجمىغاث البدائل الظلىيُت

مظاز قػل ًخخازه مخخر الهساز باغخبازه ؤوظب وطُلت مخاخت ؤمامه « :كخاب إلادازة العسبعسفه بعض -

   » الهجاش الهدف ؤو لاهداف التي ًبخؿيها

الهساز ًمثل جـسقإومجمىغت مً الخـسقاث ًخم اخخُازها مً غدد مً البدائل املمٌىت ،وند ال جٍىن -

هت  مباػسة ،ولًٌ بمط ي الىنذ قةن الهساز ًترجب غلُه الخـسقاث واضخت ؤو نابلت للمؼاهدة بوٍس

بػم الخـسقاث امللمىطت في ػٍل نىاغد ؤو طُاطاث ؤو ؤوامس ؤو حػلُماث ؤو حؿحراث ؤو ؤًت ؤخدار 

أ2ملمىطت.

                                                           
،الوبػت لاولى/إلاؿداز  2007 دازالثهاقتلليؼسوالخىشَؼ،لازدن،،،اجخاذالقسازاث الادازيتبيىالىظسيتوالخطبيقهىاقٌىػان1

أ.87الظابؼ،ؾ
،الداز الجامػُت ليؼس  جقييم ألاداء-بحىر العملياث-إلادازيت ئجخاذ القسازاثاملحاطبت د.ؤخمد هىز و قخحي الظىاقحري ،2

ت  أ.18ؾ1996والخىشَؼ،الاطٌىدٍز
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ٌػني مكهىم الهساز ؤهه إلاخخُاز لبدًل واخد مً بحن بدًلحن ؤو ؤيثر،ؤما غملُت اجخاذ الهساز  قدؼحر غلى -

بنى غلى الدزاطت والخكٌحر املىكىعي للىؿُى بلى نساز مػحن ؤي إلاخخُاز بحن البدائل الػملُت التي ج

ٍىن اجخاذ الهساز غبازة غً  قاألطاض في اجخاذ الهساز هى اخخُاز جـسف مػحن بػد دزاطت و جكٌحر،ٍو

أ.اخخُاز مىكىعي

بؼٍل  » املدزى والىاعي بحن البدائل املخاخت في مىنل مػحن الاخخُازأ« :Nigro" هيجسو "غسقهيما ؤو هى 

أ1.تُو الىخائج املولىبهالتي جهىد لخد دم اخخُاز مىكىعي بحن البدائل املخخلكتؤ

لهساز هى إلاخخُاز املدزى بحن البدائل املخاخت في مىنل مػحن ؤو هى غملُت املكاكلت بحن احعسيف شامل :

أمػُىت واخخُاز الخل لامثل مً بُنها.الخلُى بدًلت ملىاحهت مؼٍلت 

 في القساز: زكىيىأطاطيينًجب جىفس 

  ؤن ًٍىن هىاى ؤيثر مً بدًل مخاح بشاء مىنل مػحن ،وجٌكي ختى هٍىن بـدد نساز ؤن ًٍىن

 هىاى بدلحن يدد ؤدوى وؤن ًٍىن الصخف ملصما باإلخخُاز بُنهما.

  ملىاحهت املىنل قالهسازاث جٍىن مهـىدة ؤن ًخخاز الصخف وبةدزاى بحن البدائل املخاخت

ت.  وػػىزٍت قهي ال ًمٌىان جٍىن غكٍى

هى الهدزة غلى الخهلُل بـىزة مىوهُت قػالت.وهى الهساز الري ًامً الخد حعسيف القساز السشيد:

لانص ى في جدهُو ؤهداف الخىظُم كمً مػوُاث البِئت التي ٌػمل بها ولرلَ قةن لاهداف ووطائل 

 ؤن جٍىن مػسوقت. جدهُهها ًجب

أٍل بدًل املدخملت ل هى ذلَ الكسد إلانخـادي الري ٌظخوُؼ جددًد الىخائجحعسيف مخخر القساز:

 ها باليظبت له وألهداف الخىظُم زمجِب جلَ الىخائج جبػا ألهمُت ًل منؤو جـسف مىحىد ؤمامه وجسأ

أ2اخخُاز البدًل لاقلل جبػا لخهدًساجه ومػسقخه وخبرجه.

هي إلاحساءاث التي ٌظخخدمها لاقساد في البدث واملىانؼت غىدما ًولب اطتراجيجياث القساز:حعسيف 

.يما حػسف ؤًلا بإجها مخخالُت مً الػملُاث املػسقُت و الظلىيُاث منهم إلاخخُاز بحن غدة بدائل مخخلكت

أ.3ؿاوؼ الهساز املؼٍلت املىحىدة وهسم الىؿُى بلى خلها التي مً خاللها ًدزى

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           
أ.14لازدن،ؾ.-،داز شهسان لليؼس والخىشَؼ،غمانهظسيت القسازاث إلادازيتهادزة ؤًىب ،1
أ.21،الوبػت لاولى،ؾ.2006غمان،-ىشَؼ،لازدن،داز يىىش املػسقت لليؼس والخئدازة اجخاذ القساز إلادازي د.خلُل مدمد الػصاوي،2
أ73،الوبػت لاولى،ؾ.2010،بجساى للوباغت و اليؼس و الخىشَؼ،الهاهسة،أطاليب القيادة وصىع القسازد.مدمد طػد مدمد،3
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 أهميت القساز:-2
داء وؼان ما لم ًخخر بـدده نساز،قةجخاذ الهسازاث هي ؤطاض غمل املدًس،والتي ًمًٌ مً ال ًمًٌ ؤ

ت ما لم ً ـدز بـددها نساز خاللها بهجاش ًل ؤوؼوت املىظمت،وجددًدمظخهبلها،ؤو ؤداء ؤي وظُكت بداٍز

 1:الخالُتًددد ذلَ لهرا بهولهىا وطيبحن ؤهمُت الهساز في الىهان 

لُىمُت وهىاُ ا ًمازض إلاوظان اجخاذ الهسازاث في خُاتهااجخاذ القسازاث عمليت مظخمسة:-1.2

ًان هرا  ت وخاطمت،وبذا  خُاجه،مثال ماذا ًإًل؟ بلى ؤًً ًرهب؟ ومً الىنذ ألخس ًىاحه نسازاث مـحًر

مجاُ الػمل في املىظماث ما هى بال مجمىغت مظخمسة ومخىىغت مً  قةن الػاديهى مىنل إلاوظان 

و والخىظُم ولاقساد،وهدىها. ًاإلهخاج والدظٍى ت في مخخلل املجاالث   الهسازاث إلاداٍز

لٍل ذي مهىت ؤداجه التي ٌظخخدمها في غمله قاملدًس ؤداجه في اجخاذ القسازاث أداة املدًس في عمله:- 2.2

 خُث ًهسز ما ًجب غمله؟ومً الري ًهىم به  الػمل إلادازيأبؼإن الهسازاث  غمله الُىمي هى اجخاذ

ًهىم به؟ومتى ًخم الهُام به؟ وغلُه ًلما ازجكػذ ندزاث املدًس في اجخاذ الهسازاث ًلما ازجكؼ مظخىي 

 .ؤدائه إلادازيأ

ل في املالقسازاث إلاطتراججيت جحدد مظخقبل املىظمت:-3.2 ظخهبل.ومثل جسجبى الهسازاث باملدي الوٍى

حدًد بؼان ػَ ؤن اجخاذ نساز هره الهسازاث ًٍىن لها جإزحرا يبحرا غلى هجاح املىظمت ؤو قؼلها.قالأ

ًاث الُاباهُت لظُازاث ؿؿحرة مًٌ الؼسيت مً  مثالأحدًد  بهخاج  ًٍىن مىد ؤمد بػُد مثال يةهخاج الؼس

ٌُت غلى مىاقظتها.يما ؤن قؼل ػسيت  ىالىجاح بل ًاث الامٍس في اجخاذ  IBMحاهب غدم مهدزة الؼس

ًاث املىاقظت ألحهصة الٌمبُىجس الصخص ي بخٍلكت مىخكلت،ؤدي  نسازاث قػالت في مىاحهت بهخاج الؼس

مهددة،وهرا الخاُ ًىوبو جماما غلى وؤؿبدخبلى قهدان الؼسيت لـدازتها في الظىم 

أ.لػب الهسازاث إلاطتراججُت دوزا هاما في مـحرها ومٍاهتها بحن الدُو الػالمالؼػىب،خُث جىألامم

بن الدوز إلادازي في وظائل املىظمت ًدخىي غلى اجخاذ القسازاث أطاض إلدازة وظائف املىظمت:-4.2

مجمىغت مً الهسازاث الخاؿت بةدازة الجىاهب املخخلكت لهره الىظائل.مثال وظُكت إلاهخاج جىوىي غلى 

و به مجم ىغت الهسازاث الخاؿت بخددًد ماذا جيخج؟ما هي قترة الخوت إلاهخاحُت ،يرلَ وؼان الدظٍى

ي تثلت اللتروٍج وهدىها،بلى ؾحر ذلَ مً لامغدد مً الهسازاث الخاؿت بخخوُى الظىم و الدظػحر و ا

 جىوبو غلى الىظائل لاخسي.

اجخاذ الهسازاث هى حىهس وظُكت الخخوُى ًسي البػم ؤن هس العمليت إلادازيت:اجخاذ القساز حى -5.2

ا هسي ؤن اجخاد وىي غلى طلظلت مً الهسازاث،ولٌىىهظسا ألن الػدًد مً وؼان وظُكت الخخوُى ًى

ت لاخسي مً جىظُم و جىحُه وزنابت ،ألن يال مً هره الىظائل  الهسازاث هى حىهس ًل الىظائل إلاداٍز

ت الخا ىضح الؼٍل الخالي مجاالث اجخاذ الهسازاث في جىوىي غلى مجمىغت مً الهسازث إلاداٍز طمت.ٍو

ت املخخلكت أ.الىظائل ؤو الػملُاث إلاداٍز

 

                                                           
ت،اجخاذ القساز بين العلم و الابخكازد.ؤخمدماهس،1 أ34،ؾ.2007/2008،داز الجامػُت،إلاطٌىدٍز
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ت.(:21-22الشكل زقم)  اجخاذ الهساز حىهس الػملُت إلاداٍز

ت،اجخاذ القساز بين العلم و الابخكازؤخمد ماهس،املصدز: أ.35،ؾ2007/2008،داز الجامػُت،إلاطٌىدٍز

 

باملىظمت الخاؿت  الاطتراجُجُاثًخم اجخاذ نسازاث بـدد ؿُاؾت السطالت و  الخخطيط مجاُ قكي-

ت. الخىكُرًتؤخسي خاؿت بخوى إلادازاث والخوى  ونسازاث أ1و حداُو الػمل و املحزاهُاث الخهدًٍس

الهُاًل حػدًالث غلى هره  وؤيقُخم اجخاذ الهسازاث التي جمع الهُاًل الخىظُمُت، الخىظيم ؤما مجاُ-

يما ًخم حجم الظلواث و ؿالخُاث ًل وظُكت جددد هىع و  الىظائل ونسازاثهسازاث جمع وهىاي

أجمع إلاحساءاث و الهىاغد و الظُاطاث و هظم الػمل. التيمً الهسازاث  جهائياجخاذ غدد ال 

جمع هسم الاجـاالث بحن  الػاملحن ونسازاثنسازاث جمع ؤطالُب جدكحز  جاخرالخىحيهوفي مجاُ -

اث الخىظُمُت املخخلكت،يما  الػاملحن وبحن هت  جاخراملظخٍى نسازاث ؤخسي جمع بىاء قسم الػمل و هٍس

أجاخر نسازاث جمع هسم الخيظُو بحن ؤحصاء املىظمت. ؤغلائها. يماغملها و الخيظُو بحن 

أماػساث إلاهخاحُت  الىظائل و حىهسهم جاخر نسازاث جمع جددًد إخسأهُوأالسقابت وفي مجاُ-

                                                           
 63.املرجع نفسه،ص1

 .هُاًل الخىظُم•

 الىظائل•

 الظلوت•

 الخىظُم و الاحساءاث•

 الخدكحز•

 الاجـاالث•

 الخيظُو•

  قسم الػمل•

الخوى الاطتراجُجُت، •

ت، الخىكُدًت  .الاداٍز

                 حداُو الػمل•

 .و املحزاهُاث   

ماػساث الاهخاحُت و •

 .الاداء

 .جهُُم ؤداء الػاملحن•

 .الجىدة•

ؤهداف الادازاث و •

 .الانظام
 الخخوُى السنابت

 الخىحُه الخىظُم

إتخاذ 
 القرار
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 غالحها ونسازاثوؤطالُب  الاهدساقاثنسازاث جمع السنابتولاداء و مػاًحر الجىدة املظخخدمت في 

هت الخـسف في خالت وحىد  في ؤداء الػاملحن ؤو ختى في خالت  اهدساقاثجمظالسنابت غلى الػاملحن و هٍس

 وحىد بهجاشاث بًجابُت.

أ

 ومساحله. أهىاع اجخاذ القساز املطلب الثاوي:

 اهىاع القساز:-1

ت هبها ملػاًحرأ ؤهم مػاًحر  قُما ًليمخػددة وػاملت وطىػسق  ًـىل غلماء إلادازة الهسازاث إلاداٍز

بسمجتها  إلمٍاهُتووقها ألهمُت الهسازاث،ووقهاباملىظمت،جـيُل الهسازاث وقها للىظائل لاطاطُت 

أ1حدولتها،ووقها لظسوف اجخاذها.ؤوأ

مًٌ جـيُكها بلى :ووفقا للىظائف ألاطاطيت باملىظمت:جصييف القسازاث -1.1  ٍو

ىاُو مـادز الخـُى غلى املىظكحن الهسازاث التي جد وجخلمً البشسي:قسازاث جخعلق بالعىصس -1.1.1

ب  مػالجت  والترنُت يُكُتدقؼ لاحىز والخىاقص  الػاملحن وؤطعوهسم إلاخخُاز والخػُحن ويُكُت جدٍز

 الؼٍاوي والخإخحر والؿُاب ودوزان الػمل.

الىاحب  وإلاحساءاثاملساد جدهُهها،الهسازاث الخاؿت باألهداف إلادازيت:قسازاجدخعلق بالىظائف -2.1.1

بهم  بجباغها ً وجدٍز  .املػاًحر السنابُتوأ والاجـاُالخدكحز  وؤطالُبوبسامج الػمل،ونىاغد اخخُاز املدًٍس

مىنؼ املـىؼ و ؤهىاع آلاالث  باالخخُازأوجخلمً الهسازاث الخاؿت أ:باإلهخاجقسازاث جخعلق -3.1.1

هت إلاهخاج ،ومـادز الخـُى غلى املادة املظخخدمت ،ووطائل  ويُكُت الخـُى غليها ،وهٍس

نها.هسم لاولُتوأ أجخٍص

هره املجمىغت مً الهسازاث جلَ الخاؿت بىىغُت الظلػت التي  : وحؼملبالدظىيققسازاث جخعلق -4.1.1

ولاطىام التي طِخم الخػامل مػها ،ووطائل الدغاًت وإلاغالن الىاحب وؤوؿاقها،طِخم بُػها 

و ووطائل الىهل وخدماث البُؼ. أاطخخدامها لتروٍج الظلػت ،وبدىر الدظٍى

ل زؤض املاُ الالشم والظُىلت وهسن الخاؿت بحجم ًالهسازاث بالخمىيل:قسازاث جخعلق -5.1.1 الخمٍى

أومػدالث لازباح املولىب جدهُهها ويُكُت جىشَػها.

ًالخالي:تها:جصييف القسازاث وفقا ألهم-2.1 أوند ؿىكذ الهسازاث وقها لهرا املػُاز بلى زالر ؤهىاع وهي 

ازاث التي جخػلو بٌُان وهي التي جخخرها إلادازة الػلُا وهي نسأالقسازاث إلاطتراججيت)الحيىيت(:-1.2.1

الخىظُم إلادازي و مظخهبله و البِئت املدُوت به.وجخمحز الهسازاث إلاطتراججُت بالثباث اليظبي وبضخامت 

الاطدثمازاث ؤو إلاغخماداث املالُت الالشمت لخىكُرها ،وبإهمُت آلازاز و الىخائج التي جددثها في مظخهبل 

مالُت  واحخماغُت....وهظسا خاؿت وجدلُالجؤلبػادانخـادًتوأال الخىظُم وبما ًخولبه اجخاذها مً الػىاًت

ت مظخهبلها،قةن الاخخـاؾ في وأألهمُت آزاز و هخائج الهسازاث إلاطتراججُت غلى خاكس املىظمت إلاداٍز

ت  اهمخيهااجخاذها ًٍىن مىىها باإلدازة الػلُا ،ذلَ ألن نُمتها و  اث إلاداٍز جخخلل بدظب املظخٍى

قاإلدازة الػلُا جـدز نسازاث زئِظُت و هامت مً هىع مػهد وجخولب حهد والىعي ومظخىي غالي مً 

                                                           
 052.ص،،اجخاذالقسازاث الادازيتبيىالىظسيتوالخطبيقهىاقٌىػان1
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الكهم.ًلاف بلى ذلَ ؤن ازجبان الهسازاث إلاطتراججُت بمؼٌالث خوحرة ًخولب مً مخخرحها الاطخػاهت 

ً و املظاغدًً و  املخخــحن مثال جلَ الهسازاث الخاؿت بخددًد بأزاء ومهترخاث وخبراث املظدؼاٍز

أبلخلاهداف،بالخىمُت الاحخماغُت....

وهره الهسازاث ًخخرها في الؿالب زئطاء لانظام ؤو إلادازاث ؤو ما ٌظمى القسازاث الخكخيكيت:-2.2.1

س الىطائل املىاطبت لخدهُو لاهدا ف وجسحمت باإلدازة الىطوى ، وؾالبا ما تهدف هره الهسازاث بلى جهٍس

الخوى ،ؤو بىاء الهٍُل الخىظُمي ،ؤو جددًد مظاز الػالناث بحن الػاملحن وبُان خدود الظلوت 

م الـالخُاث ،ونىىاث الاجـاُ يما ؤن مثل هره الهسازاث جخػلو بٌُكُت  ؤوجهظُم الػمل ،ؤو جكٍى

ت  ًاهذ مـادز مالُت ؤو بؼٍس بما ًدهو ؤغلى مػدُ اطخؿالُ املىازد الالشمت لالطخمساز في الػمل طىاء 

أمً لاداء.

هي الهسازاث التي جخػلو بمؼٌالث الػمل الُىمي وجىكُره واليؼان الجازي القسازاث الخىفيرًت:-3.2.1

في املىظمت وحػخبر هره الهسازاث مً اخخـاؾ إلادازة املباػسة ؤو الخىكُرًت في مػظم لاخُان.يما ؤن 

د مً الجهد والبدث مً نبل مخخرها ،بل ًخم اجخاذها في هره الهسازاث جخمحز بإجها ال جدخاج بلى امل ٍص

كىء الخبراث والخجازب الظابهت ،يما ؤن اجخاذها ًخم بـكت قىزٍت جلهائُت ألجها جخٌسز باطخمساز مثال 

و ،ؤغباء الػاملحن...  ً ،الدظٍى أالهسازاث املخػلهت باألطػاز ،الخخٍص

ت بلى هىغحن ًـى:اجخاذهاوفقا ألطاليب جصييف القسازاث -3.1 ل بػم غلماء إلادازة الهسازاث إلاداٍز

ت أ.......نسازاث يُكُت وؿكُت ونسازاث يمُت مػُاٍز

الهائمت ًخم اجخاذ هره الهسازاث اغخمادا غلى لاطالُب الخهلُدًت القسازاث الكيفيت الىصفيت:-1.3.1

 و الخهائو املسجبوت باملؼٍلت  لآلزاءغلى الخهدًس الصخص ي للمدًس مخخر الهساز وخبرجه وججازبه ودزاطخه 

ت الراجُت مثل لاخاطِع  باالغخبازاثومً هىا قةن مثل هره الهسازاث جخإزس ، واججاهاث  وبدزاىالخهدًٍس

وخلكُت املدًس مخخر الهساز الري ًهىم باجخاذها بىاءا غلى الخهدًساث الراجُت التي جدٌمها غىامل 

أال مً الخل املثالي ؤو السػُد.بد التي جادي بلى اجخاذ الخل املسض يشخـُت 

ًخم اجخاذها بىاءا غلى السػد والػهالهُت ملخخرها ،والاغخماد غلى القسازاث الكميت املعيازيت:-2.3.1

لاغل غائداث وؤزباح املىظمت  د ٍو الهىاغد ولاطع الػلمُت التي حظاغده غلى اخخُاز الهساز الري ًٍص

كترق في اجخاذ م ثل هره الهسازاث وكىح لاهداف مً بحن البدائل املخاخت ٍو

ومػهىلُتها،ومىكىغُتمخخرحها،ويكاًت املػلىماث املولىبت ودنتها،وجىقس الخبراث وجكهم الػىامل و 

أاملخؿحراث املازسة في غملُت اخخُاز البدًل املىاطب.

ـىل بػم يخاب إلادازة الهسازاث وقها لهرا املػُاز جصييف القسازاث وفقا لظسوف اجخاذها:-4 بلى ٍو

أهىغحن نسازاث جخخر جدذ ظسوف الخإيد ونسازاث جخخر جدذ ظسوف غدم الخإيد.

وهي الهسازاث التي جخخر بػد جىقس املػلىماث املولىبت القسازاث التي جخخر جحذ ظسوف الخأكد:-1.4.1

جب ؤن ًٍىن مخخر  خم ا الهسازأغً املؼٍلت مدل الهساز،ٍو خخُاز ؤمامه غدد مً البدائل املخاخت ٍو

أًل الري ًدهو ؤغلى غائد وجخمحز هره الهسازاث بظهىلت اجخاذها والاهمئىان بلى هخائجها.البد

ومثل هره الهسازاث ال جخىاقس ملخخرها ًل املػلىماث القسازاث التي جخخر في ظسوف عدم الخأكد:-2.4.1

ل الاخخماالث املولىبت غً املؼٍلت مدل الهساز،ؤو ختى ال جخىاقس له ؤًت مػلىماث غً املؼٍلت،مما ًجػ
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نسازا ؾاملا وؾالبا ما جكسق  املسجبوت باألخدار املخىنػت غً هره املؼٍلت ؾحر مػسوقت قُخخر املدًسأ

اكُت وإلاخـائُت لخددًد وظبت  ظسوف غدم الخإيد غلى مخخر الهساز اجباع بػم لاطالُب الٍس

أاخت.الاخخماالث  املخىنػت مً هخائج الهسازاث،والىؿُى بلى ؤخد البدائل املخ

أوؿىكذ بلى نسازاث طُاطُت ،انخـادًت  ،احخماغُت.جصييف القسازاث بحظب مجالها:-5.1

 والتي جسجبى بالظُاطت الػاّمت للدولت.قسازاحظياطيت:-1.5.1

 .جسجبى باملظائل املالُت واللسائب وؾحرهاقسازاث اقخصادًت:-2.5.1

 1.جسجبى باألقساد وزقاهُتهم ومػِؼتهمقسازاث احخماعيت:-3.5.1

 

 مساحل التي جمس بها عمليت اجخاذ القسازاث:-2

 
 

 ًبحن مساخل غملُت بجخاذ الهساز.:(22-22الشكل)

أ.بةغخماد غلى املسحؼمً بغداد الوالبت املصدز:

 

 .)جددًد املؼٍلت)الخػسف غلى املؼٍل وجددًده 

                                                           
 052.املرجع نفسه،ص1

تحديد 
 المشكلة

مرحلة البحث 
 عن المشكلة

مرحلة تقييم 
 البدائل

 

مرحلة االختيار 
 بين البدائل االمثل

 

مساحل اجخاذ 

 القساز
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 .)مسخلت البدث غً املؼٍلت)حمؼ املػلىماث غً املؼٍلت 

 .)مسخلت جهُُم البدائل)جددًد البدائل املخىقسة للمؼٍلت 

 .)مسخلت إلاخخُاز بحن البدائل لامثل)اخخُاز البدًل 

،وبمػنى ؤخس جددًد الخالت  وجدسي ؤطبابها الخهُهت حػني دزاطت الخالت الٍائىتجحدًد املشكلت:-1.2

جب غلى املدًس  د الخخلف منها ،ٍو ٍس لرلَ ًهؼ غلى الخدسي،التي ال ًسض ي غنها املدًس في الجهاش إلادازي ٍو

مً له طلوت اجخاذ الهساز واحب الاطخػاهت بإهل الخبرة الكىُت ؤو املخخــت والخوإ في جددًد 

ؤي ًجب الخػسف غلى مؼٌالث الهساز إلادازي لها ، املؼٍلت ًادي بلى ؤخواء في حمُؼ املساخل الخالُت

اث لخل املؼٌالث ،بغادة ؿُاؾت املؼٍلت. أ1وكؼ لاولٍى

حػني البدث غً الخلُى واملظالَ املخخلكت لخل املؼٍلت الهائمت مسحلت البحث عً البدائل:-2.2

جب ؤن ًلؼ مخخر الهساز وجخولب مً املدًس  ًاملخخــحن ٍو حمُؼ البدائل الاطخػاهت بأزاء الؿحر 

ظخوُؼ الخػسف غليها مً خالُ:  املمٌىت َو

 . و خبراجه الظابهت في املىانل املمازلت  غً هٍس

   .ه وقػالت  ؤن  ٌػمل املدًس ندز هانخه بلى الىؿُى بلى البدائل وخلىُ ابخٍاٍز

ُُم البدائل املخاخت وحب غلُه بػد ذلَ ؤن ًهىم بخهغىدما ًخضح للمدًس مسحلت جقييم البدائل:-3.2

أًل بدًل في ههان:

 .ت الالشمت لخىكره  بمٍاهُت جىكُر البدًل ومدي جىاقس إلامٍاهُاث املادًت والبؼٍس

 .جٍالُل جىكُر البدًل ومدي الٌكاًت التي ًدههها مً خُث إلانخـاد والظسغت وإلاجهان 

 .ؤزاز جىكُر البدًل غلى الػمل داخل املىظمت ؤو خازحها في املجخمؼ يٍل 

 ُت والاحخماغُت للبدًل.آلازاز الىكظ 

 .مىاطبت الىنذ والظسوف لخبني هرا البدًل 

 لبدًل و الصمً الري ٌظخؿسنه جىكُر البدًل.اطخجابت املسئوطحن ل 

ومً الوبُعي ؤن هجاح املدًس في جهُُمه للبدائل ؤمس ًخىنل غلى مدي ؿدم وخدازت البُاهاث -

املىنل املىاطب نبل بؿداز  التي ًجب ؤن ًدان بها وغلى مدي وؿىُ هره املػلىماث في

 .الهساز

وجخم بمهازهت البدائل مً خُث املصاًا والػُىب زم اخخُاز البدًل مسحلت الاخخياز بين البدائل:-4.2

غلى يكاءة ونىة  الاخخُازألاقلل ولاخظً هبها للىىاحي التي ذيسث في مسخلت الخهُُم ،وجىنل 

خولب هرا خبرة شخـُت وندزجه غلى الخـسف الظلُم ،وخالخه الىكظ ُت والظسوف املدُوت بالػمل ،ٍو

أودزاطت غلمُت.

 

 .املطلب الثالث:خصائص القساز

                                                           
 24، مسحؼ طبو ذيسه ؾ.  ئدازة اجخاذ القساز إلادازي ، خليل محمد العصاوي 1
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جخمثل النهاًت بلى غملُت اجخاذ الهساز. وجادي في ػمببػلهاهىاى غدة خـائف مػُىتللهساز جخػلو -

أ1ي:هره الخـائف السئِظُت ف

  بالىؿُى بلى الخد املػهُى ولِع بن غملُت اجخاذ الهساز جخـل بالىانػُت خُث ؤجها جهبل

 الخد لانص ى.

 املىبثهت غً طلىيُاث الصخف الري ًهىم  بن غملُت اجخاذ الهساز جخإزس بالػىامل إلاوظاهُت

 باجخاذ الهساز ؤو لاشخاؾ الرًً ًهىمىن باجخاذه.

  امخداد مً الخاكس بلى املظخهبل ألن مػظم الهسازاث بن ؤي نساز بدازي هى البد وؤن ًٍىن

ت  باملىإلاأ  ظماث  هي امخداد واطخمساز للماض ي.داٍز

  بن غملُت اجخاذ الهساز هي غامت وهرا ٌػني ؤجها حؼمل مػظم املىظماث غلى اخخالف

اث جخــاتها وػاملت خُث حؼمل حمُؼ املىاؿب ت في املىظماث. واملظخٍى  إلاداٍز

 .بجها غملُت جخٍىن مً املجمىغت خوىاث مخخابػت 

 لػىامل البُئُت املدُوت بها.بجها غملُت جخإزس با 

 .بجها غملُت حؼمل غدة وؼاهاث ولرلَ زبما ند جىؿل بػم لاخُان بالهـد 

  تجخـل غملُت اجخاذ الهساز أىباطخمساز.ؤخسً ؤي ؤجها جمس مً مسخلت بلى مسخلت باالطخمساٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ.اجخاذ القساز الثاوي: أطاطياثاملبحث 

                                                           
أ21،ؾ.2013لازدن،-داز شهسان لليؼسوالخىشَؼ،غمانهظسيت القسازاث إلادازيت، غلي خظحن،1
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الهسازاث بهاجخاذ-

اجالخىظُمُت، ِىكٌُالملظخٍى تقُاإلدازة،ولهراقهُخهػػلىػاجهالهادةإلاداٍز  هُػملُتحىهٍس

توحىهسها،بذًخىنكػلىمدًىجاخهاهجاخاملاطظتقُخدهُههالؤلهداقاملقالهسازاج خمثلـلبالػملُتإلاداٍز

 ؤطالُبموالب مهمت ؤوال قاغلُت الهساز وأ وغلي كىء ما طبو طيبحن في املبدث زالر.وؼىدة

أزاهُا هماذج اجخاذ الهساز زالثا وظائل الهساز. اجخاذه 

 القساز وأهميت املعلىماث في اجخاذه. ألاول: فاعليتاملطلب 

طيبحن وطيخوسم في هرا املولب بلى الػىامل والػىاؿس التي ججػل الهساز قػاُ ودوز وؤهمُت 

 املػلىماث ويُل حظاغد مخخر الهساز في اخخُاز البدًل الـائب.

بلى جدهُو لاهداف التي  اُػر الهساز الكغلُت الهساز مىكىع ههاغ وحدُ ٌؼحقا حػدالقساز: فاعليت-1

ظخوُؼ جدهُو دزحت الخىاطب التي ًمًٌ مً خاللها جدهُو الخىاشن بحن حظعى املىظمت بلى جدهُهها ،َو

 1هدقىوطُلت نساز ما وقو مػوُاث مػُىت وحؼمل:

  لؤلؾساق ذلَ الهساز.مظخىي دنت ويكاًت املػلىماث املخاخت 

 .ت و الخدلُلُت املخإجُت مً الخبرة و إلادزاى لـاوعي الهسازاث  مظخىي املهدزة إلاداٍز

  الخدظب  قيها وبمٍاهُتالهساز مً البِئت التي ؿىؼ  ًىحههادزحت إلانالُ مً املـاغب التي

 .لخلَ البِئت

و املاطظاث لخدهُو  يما ؤن هىاى مجمىغت مً الىهان التي ًجب ؤن جهىم بها املىظماث-

أ:ما ًليمخولباث الهساز الكػاُ و التي حؼمل 

 البُاهاث و املػلىماث و املػوُاث املخػلهت باملؼٍلت. حمؼ 

 .الخدظع و الُهظت ألمىز املظخهبل 

  املخىنػت. الاخخماالثخظاب 

 .املسوهت الػالُت لدي ؿاوعي ومخخري الهساز 

 البـحرة و الؼػىز بالصجاغت. 

الدزاطاث غلى كسوزة تهُئت املهىماث لاطاطُت مً نبل املىظماث لٍي ًٍىن الهساز ؤػازث بػم -

 قػاال و التي حؼمل ما ًإحي:

 .جىاقس املػلىماث و الىنذ وغدم الدظسع 

  ومػاًحر صخُدت و دنُهت.لالخخُازأجىاقس غدة بدائل 

 بدخمُت الخؿُحر. الاغتراف 

  ملخابػت آلازاز الىاججت غً الهسازاث وحىد هظام الخخُاز الهسازاث نبل جىكُرها وهظام

 املخخلكت.

                                                           
ب واليؼس،املعلىماث ودوزها في دعم و ئجخاذ القساز إلاطتراجيجيد.الظػُد مبروى ببساهُم،1 مدًىت -املجمىغت الػسبُت للخدٍز

ل -الهاهسة-هـس  200،ؾ.2012مـس،ؤقٍس
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أوالتي ًجب ؤن جخػلمها الهُادة هىاى وطائل ؤخسي لخدظحن الىؿُى بلى نسازاث قػالت و ؿائبت ،-

وحظخخدمها بؼٍل مىوهي لخهىد بلى ؤخظً خل بإنل ندز والػملُت الكػالت الجخاذ الهسازاث هي التي 

أجىفي بهره املػاًحر:

  الجىاهب املهمت.ؤن جسيص غلى 

 .ؤن جٍىن مىوهُت 

 .ؤن حػترف بالػىامل الراجُت و املىكىغُت مػا ،وججمؼ بحن الخدلُلي و الخدس ي 

  املكُدة و الخـُى غلى آلازاء املخخــت.ؤن حصجؼ غلى حمؼ املػلىماث 

  غليها. الاغخماد،ًمًٌ الاطخخدامؤن جٍىن مسهت،بظُوت،طهلت 

املػلىماث ؤهم مهىماث اجخاذ الهسازاث ،خُث جخىنل هىغُت :أهميت املعلىماث في اجخاذ القساز-2

غخبازه طلظلت وبذا هظسها بلى اليؼان البؼسي بامً مػلىماث، ُوأللمظاأالهساز غلي هبُػت ما ًخىاقس 

أمخـلت مً الهسازاث قةهىا هدخاج بلى املػلىماث في املساخل السئِظُت الخالُت:

 . إلدزاى الظسوف املدُوت بىا 

 ًوسؤ غلى جلَ الظسوف مً حؿحر.دزاى ما إلأ 

 .الخػسف غلى طبل الخػامل مؼ هرا الخؿُحر 

 للمىنل. جددًد البدائل املىاطبت 

 .مخابػت هخائج الخىكُر 

 .يكالت ناغدة مػسقُت غٍسلت لخل املؼٌالث 

 .جىقحر بدائل لخل املؼٌالث وخد منها مظخهبال 

 .زقؼ يكاءة وقػالُت لاوؼوت في مخخلل الهواغاث 

 اثكمان نسا  1زاث طلُمت في حمُؼ الهواغاث وغلى مخخلل مظخٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 575ص.ه،مرجع نفس1
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 .أطاليب اجخاذ القسازاملطلبالثاوي:

ًخخر إلاوظان في خُاجه طلظلت مً الهسازاث التي جخكاوث في ؤهمُتها ودزحت حػهُدها وجإزحرها غلى 

خلؼ الهساز لخإزحر غدد يبحر مً مخؿحراث  ً،ٍو واملىكىغُت بما في الراجُت مظخهبله ومظخهبل آلاخٍس

ذلَ املخؿحراث التي جخػلو بالدواقؼ والخـائف الصخـُت.جوسم يثحر مً الباخثحن بلى ؤطالُب 

مخخلكت الجخاذ الهسازاث،ولم ًجسي بغادة ؿُؿتها وقو مسحػُتها ،لرا ًسي الباخث كسوزة جهظُم 

الجخاذ الهساز ،ؤما الثاوي الكسع لاُو لاطالُب الخهلُدًت  ؤطلىب بجخاذ  الهسازاث بلى قسغحن:جلمً

أ1قِؼمل لاطالُب الػلمُت والىمىذحُت الجخاذ الهساز.

 الخقليدًت الجخاذ القسازبألاطالي-1

لاطالُب الخهلُدًت غلى "الخبرة واملؼاهدة والخجسبت".وبالخالي هره املـادز حظاغد املدًس في جىـب 

أاجخاذ الهسازاث،وطِخم مىانؼتها يما ًإحي:

جت مً حػامله مؼ املؼٌالث الظابهت لُوبهها غلى املؼٌالث ٌظخخدم املدًس خبرجه الىاجالخبرة:-1.1

آلاهُت املؼابهت لها.وبن الخلُى التي ؤجبػذ ؤمع ًمًٌ ؤن جدبؼ الُىم ؤًلا يما ًمًٌ ؤن جوبو هره في 

ٌخكي املدًس قيها بخوبُو ناغدة ؤو طُاطت حػمل بها مىظمخه ت املخٌسزة ،ٍو وال جخولب  الهسازاث الجاٍز

في مهازهت بحن البدائل املخاخت مً خُث هدُجت ًل بدًل واخخُاز واخد منها.يما ؤن هىاى غُىب يثحرة 

خولب جدلُل وحمؼ املػلىماث مً مـادزها  هرا لاطلىب لػدم جوابو املؼاًل الهدًمت مؼ الجدًدة،ٍو

هت ؤقلل مىالظُاناث الهدًمت يما ًجب  ؤن الخبرة جخولب جىمُت لاولُت بؿسق خل املؼٍلت بوٍس

 . املهازاث وبحساء غملُت الخجدًد

حػداملؼاهدة مً لاطالُب التي ٌظخخدمها املدًسون الجخاذ الهسازاث بـدد خل املشاهدة:-2.1

والتي ًدـلىن غليها مً خالُ شمالءهم ؤو مً مىظماث اخسي ،جدمل املؼاهدة هكع ؤطلىب  مؼاًلهم

ت ؤخسي .وهرا لاطلىب ند ًبهى املدًس زحال جهلُدًا لِع لدًه الخجسبت وال جخالءم مؼ مؼاًل مىظم

ً جكاوجا يبحرا بظب  زؾبت في جدمل املخاهس والخوىز مؼ لاطالُب الجدًدة.جخكاوث الثهاقاث غىد املدًٍس

ت وهىاحي إلاهخمام لٍل واخد منهم.بن الهسازاث التي ًـىػها إلاخخالف في إلادزاى و الخلكُت الثهاقُ

ج مً الخكاغالث املخخلكت للجىاهب إلا إلاوظان هي ًالػهالهُت والػاهكُتوأمٍص إلادزايُت والخظُت وظاهُت،

،قةن الخهُُد بإطلىب املؼاهدة طىف لً ًيخج نساز مخٍامال ،ولً ًكي بالؿسق املولىب ،ومؼ حػهُداث 

أالبِئت التي ًخكاغل مػها الهساز.

مت التي اطخخدمذ في اجخاد الهسازاث في بداًت ٌػخبر ؤطلىب الخجسبت مً لاطالُب املهالخجسبت:-3.1

لاغماُ وماشاُ مخبػا.ًىاحه املدًسون مؼٍلت مػُىت ،قُلػىن لها خال بىاءا غلى ججازب واخخبازاث 

ها مً غدمه لخل املؼٍلت. ًبرش مً ؤطلىب وبُان بمٍاهُت اطخخداممسوا بها طابها زم ًهىمىن بخهُُمها 

اطتهالى املىازد وقهدان الىنذ وبػثرة الجهىد لٍىجها ال جإحي بدل الخجسبت الٌثحر مً الػُىب حؼمل 

أحرزي ولٌنها حػوي لصخف الهائم بها الهدزة غلي الخػلم مً ؤخوائه.

                                                           
 .28مسحؼ طبو ذيسه،ؾ ،هظسيت القسازاث إلادازيتهادزة ؤًىب ،1
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حػبر غً ًخخلل خدض إلاوظان غً باقي ؾسائصه لاطاطُت والتي جمثل هبُػت مػهدة،وأدض:الح-4.1

ت ،حظاهم الؿسائس في  بىاء وجوىز خدطىا وجـىؽ جـسقاجىا،جسػد هره لازحر لاطاس ي لخوىز البؼٍس

الؿسائص إلاوظاهُت ًل شخف لخكظحر لامىز بظسغت والخـسف وقو مخولباث املىنل،وحػوي بمٍاهُت 

جوىزث الهدزاث الخدطُت لهدللػىاؿس الهُادًت ؤن جـىؼ نسازاتها ومػالجت مؼاًلها وقو هرا لاطلىب.

ها غليها قكانذ الخكاغل مؼ الوبُػت ؤزىاء مسانبت غملُت مؼ جوىز الثىزاث الػلمُت وجإزحرأئلوظان ل

لالخخماُ والتي جخم غً وعي ،ؤو جٍىن ؤيثر اطخئثازا املظبو  الاخخُازأاجخاذ الهسازاث. خُث حػد غملُت 

،مبيُت بؼٍل همىذجي غلى الخدض ختى مؼ اخخماُ ؤن ًٍىن الخُاز النهائي مبيُا غلى 

هتحصء ؤالخدلُل.قاألخاطِع والػىاهل  أ1بدزايىا واجخاذها للهسازاث. طاس ي مً هٍس

 ألاطاليب العلميت و الىمىذحيت الجخاذ القساز-2

اجخاذ الهساز غلى مىهجُت مىكىغُت نىامها الخكٌحر املىوهي ؾحر املخدحز ٌػخمد لاطلىب الػلمي في -

خلمً خوىاث غلمُت مدددة  ل املؼٍلت وجددًد الهدف وجيخهي بالخل لامثل.ججسي  ٍو جبدؤ بخػٍس

ي لػىاؿسها.لرا غملُت اجخاذ الهساز  باإلػساف ماطظت جخمحز بهىتها الخىظُمُت و الكىُت و الخوىز الظلًى

قةن مىانؼت لاطالُب الػلمُت وهماذج ؿىؼ الهسازاث في غـس زىزة املػلىماث ؤؿبدذ الؼؿل 

خم مً الؼاؾل للمىظماث إلاأ ت.خُث ًبنى الهساز الػلمي غلى هماذج نُاطُت ؤو ػبه نُاطُت ،ٍو داٍز

خاللها جددًد املساخل الخاؿت باملؼٍلت ،وبةػساف هُئت مخٍاملت مً ؿىاع الهساز.وغلى كىء هرا 

ألاطلىب بسشث هماذج مخخلكت منها:

ًهىم هرا الىمىذج غلى قٌسة طلىى إلاوظان إلانخـادي السػُد الري ًخدسي همىذج السشد:-1.2

هت غلمُت  ؤيثر وأالدنت في الخـُى غلى مػلىماث و حصخُف املؼٌالث وخـس الخلُى زم اخخُاز بوٍس

أغهالهُت.

ٌػخمد هرا الىمىذج غلى قٌسة املىظمت الػلمُت يىظام زػُد للػمل همىذج إلاكدشاف الراحي:-2.2

جب ؤن   .هخػاٌؽ مؼ زؤي املىظمت يىظام احخماعي وجساعى قُه السؾباث الػىاهل إلاوظاهُتٍو

ت زم ججسي بػم الىمىذج التراكمي املخدزج:-3.2 ٌػخمد غلى بسامج والظُاطاث و إلاغخماداث الظاٍز

 . الخػدًالث غلى ؤطاض  الهبُى بمؼسوغُت البرامج و الظُاطاث

 وجخلمىماًلي:ازة الحدًث:بعض الىماذج التي بسشث في علم إلاد-4.2

ًخلمً طلظلت مً الخوىاث الػلمُت التي ٌػخمدها لاقساد والجماغاث قالوي:الع الىمىذج-1.4.2

بدازاث املىظماث للمان مىوهُت وغهالهُت الهساز وقو ؤطع غلمُت طلُمت ومخِىت.ًكسح الهساز 

امليؼىدة آخرا بػحن إلاغخباز املددداث التي  لؤلهدافالػهالوي املجاُ ؤمام ؿاوػه ببلىؽ ؤنص ى النهاًاث 

أند حػترق جىكُر الهساز.

بن ؤُو مً هادي بهرا الىمىذج هى غالم إلادازة "طُمىن" ؤخد زواد همىذج العقالهيت املقيدة:-2.4.2

ند ذيس الػالم غدة مصاًا غً هرا الىمىذج ًىهه  ،إلادازة املددزحن في الىـل الثاوي للهسن املاض ي 

                                                           
 .02مرجع نفسه،1
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ػٌع ؿىزا مً غملُاث ؿىاغت الهسازاث املخػددة خالُ ممازطت ًبرش مد دداث غهالهُت في الكسد،َو

 .لاغماُ ،وبن هرا الىمىذج ٌػٌع مُل لاقساد بلى اخخُاز البدًل الري ًىقس مظخىي مػحن مً السض ى

هت ؿىاغت واجخاذ الهساز بالؼٍل و لاطلىب الري الىمىذج الظياس ي:-3.4.2 ًدخىي هرا الىمىذج هٍس

ً غلى  املظخكرونأٌػخمدها  الخإزحر و الظُوسة غلى وؼان نسازاث  بخدارمً ؤصخاب املـالح ،والهادٍز

مازض ؿاخب الىكىذ والهىة الخإزحر والظُوسة  ت في مىظمت ما،ٍو ً،ؤو بػم لانظام إلاداٍز لاقساد آلاخٍس

ألاوؼوت.ىددًد وبدزاى املؼٍلت واخخُاز الهدف وجددًد الخلىُ املىاطبت،وجددًد لاقػالغلى ج

أ
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 وظائف القساز املطلب الثالث:

مٍىهاث غملُت بجخاذ الهسازاث هي في مجملها غبازة غً وظائل إلجخاذ الهساز و الىظُكت حؼحر بلى حصء 

واخد مً مجمىغت ؤحصاء مترابوت حظاهم في جدهُو الػمل ؤو الكػل لايبر.ؤما وظائل بجخاذ الهساز 

أ1آلاحي:  خظب الؼٍلقهي طخت وظائل 

أ

أ

أ
أًبحن وظائل الهساز.(23-22)الشكل زقم

أ.بةغخماد غلى املسحؼمً بغداد الوالبتاملصدز:

أ

أ

أ

أ

                                                           
أ33ؾ.،مسحؼ طبو ذيسه،إلادازي ئدازة اجخاذ القساز ،،د.خليل محمد العصاوي 1

 وضع األهداف اإلدارية

 البحث عن البدائل

 مقارنة وتقييم البدائل

 إقرار الخيار

القرار تنفيذ  

 المتابعة و الرقابة
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ت وضع ألاهداف إلادازيت:-1 بن لاطاض في غملُت بجخاذ الهسازاث هي ندزتها غلى جدهُو لاهداف إلاداٍز

ت هي الىظُكت لاولى في  غملُت و الخىحهاث التي ًخبىاها الخىظُم وذلَ هالخظ ؤن وكؼ لاهداف إلاداٍز

بجخاذالهساز،وبهجاش لاهداف ًمثل نمت الرزوة ؤوالؿاًت لاطمى في بغواء غملُت بجخاذ الهساز املػنى 

 ولاهمُت.يما ؤن لاهداف هي املػاًحر لاطاطُت للػمل وهي جمثل إلالتزام هدى الكػل والتي حظعى بلى

بدون لاهداف والتي حػخبر املػاًحر جدهُو زطالت املىظمت بذ ال ًمًٌ نُاض هجاح غملُت بجخاذ الهسازاث 

 الخهُهُت للهُاض. 

في غملُت بجخاذ الهسازاث البدث غً البدائل ًخلمً مسح الػىامل البُئُت البحث عً البدائل:-2

الداخلُت والخازحُت للمىظمت مً ؤحل جىقحر املػلىماث املالئمت وحػسف املػلىماث املالئمت ؤجها 

 لى ػٍل بدائل حظعى بلى بهجاش لاهداف ؤو هي املػلىماث التي جخدم املػلىماث التي حؼٍل ؤو جـاؽ غ

ألاهداف.

هي وظُكت لاخسي في غملُت اجخاذ الهساز وؾالبا ما جسجبى غملُت البدث غً مقازهت وجقييم البدائل:-3

البدائل بػملُت جهُُم ًل بدًل مً جلَ البدائل لخددًد ؤوظبها يما ؤهه غلى مخخر الهساز ؤن ًخىنؼ 

هخائج البدائل و التي مً املدخمل ؤن جدهو لاهداف مظخهبال و ذلَ بىاطوت املخابػت و السنابت بػد 

أاخخُاز الهساز الري جم وكػه وجىكُره.

الهساز غىدما ًخخاز مخخر الهساز  الجخاذالخُاز هى غبازة غً لخظت في غملُت مظخمسة ئقساز الخياز:-4

هت غمل ؤو منهاج غمل مً غدة بدائل مىكىغت. ٌػخبر بنساز الخُاز ههوت مخهدمت وغالُت في اجخاذ هٍس

ت.ومهما جًٌ  اجخاذالهساز يما ان الهساز هكظه ٌػخبر بلىؽ الخد لانص ى في غملُت  الهسازاث إلاداٍز

 ىخائج قةهه نساز واخد ًجب ؤن ًـىؼ.ؤو الاملؼٍلت ؤو البدًل وختى مدغماث الهساز 

ٍىن ذلَ غىدما ًخم جوبُو مىهج الػمل قػلُا في جىفير القساز:-5 حؼحر غملُت الخىكُر  املىظمت يماٍو

ل الخُاز بلىالهساز  الجخاذبلى لخظت في الػملُت الٍلُت  أش يء موبو غلى ؤزق الىانؼ. غىدما ًخم جدٍى

الىظُكت الخإيد مً ؤن هخائج الهساز املوبو جيسجم مؼ لاهداف التي جخولب هره املخابعت و السقابت:-6

 1وكػذ مظبها.وللخإيد مً طالمت وقػالُت الهسازاث وندزتها غلى جدهُو ؤهداف الخىظُم.
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 املبحث الثالث:املساحعت الداخليت وميكاهيزماث اجخاذ القساز.
وغً الـػىباث و  الػىامل املازسة في اجخاذ الهسازأطيخوسم في هرا املبدث بلى مىانؼت والخػسف غً -

حن دوز املساحػت الكػاُ في يبطخلُت ؤزىاء غملُت اجخاذ الهساز،وأاملػىناث التي جىاحه املساحػت الدا

أغملُت اجخاذ الهساز.

 .املطلب ألاول:العىامل املإزسة على اجخاذ القساز

أالىدىالخالي: غدة غىامل مازسةفي غملُت اجخاذ الهساز وهي غلىهىاى 

هت ؾحر مباػسة وهي:العىامل البيئيت الخازحيت:-1 هـد بها الػىامل التي جازس غلى الهساز إلادازي بوٍس أٍو

ىد :الاقخصادًتىامل الع-1.1 أو الٌظاد الانخـادي،والسخاء الانخـاديوهي الػىامل املخػلهت بالًس

و املظاغداث املالُت التي  الاطدثمازأوهل هىاى حصجُؼ غلى  الانخـادًتو مدي دغم الخٍىمت للىىاحي  

أالخٍىمت للهواع الخاؾ. جمىدنها

وهي الػىامل املخػلهت باألخىاُ الظُاطُت الظائدة في الدُو مثل العىامل الظياطيت و الخىظيميت:-2.1

وغالنتها بالدُو اطخهساز الخٍىمت في دولت ما و يرلَ اللىائذ والهىاهحن التي جدٌم هره الدولت 

أاملجاوزة.

اث العىاماللثقافيت:-3.1 وهي الػىامل املخػلهت باللؿت و الدًً، الػاداث و الخهالُد و الخلازة ومظخٍى

أاملػِؼُت في هرا البلد.

 ووطائل والتي جخمثل في مدي الخهدم الخٌىىلىجي في دولت ومدي الوسمأالعىامل الخكىىلىحيت:-4.1

أ..ث.املظخػملت مً ؤحهصة واجـاالأ

أ1وهره الػىامل هي التي جازس مباػسة وهي:العىامل الداخليت:-2

 .حجم املىظمت 

 .الهىاهحن و اللىائذ في هره املىظمت 

 .ت للمىظمت  املىازد املالُت و البؼٍس

 الػالنت ما بحن مدزاء لانظام ؤو إلادازاث. 

هت مباػسة في بػم  وهرا الػامل مً الػىامل املهمت ألهه ًازسأجأزير مخخر القساز: -3 غلى الهساز بوٍس

لاخُان وؾحر مباػسة في الىىاحي ؤخسي.وهرا ٌػخمد غلى هبُػت الهساز ومدي ازجباهه شخـُا بهرا 

 املدًس)مخخره( ومً هره الػىامل هجد:

 .الػىامل الظٍُىلىحُت الداخلُت مثل الصخـُت و الدواقؼ وإلادزاى و املىنل و إلاججاهاث 

  املجخمؼ والػائلت والهُم والػاداث...بلخًالػىامل املازسة في مخخر الهساز. 

 

 

                                                           
 03ص.،رجع سبق ذكرههظسيت القسازاث إلادازيت، ،علي حسيند. 1
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املدُوت بالهساز و ند نظمذ البِئت املدُوت بالهساز بلى  وهره الظسوف البُئُتجأزير حاالث القساز:-4

أؤزبػت ؤهىاع هي:

البُئُت املازسة بظُوت وهره البِئت جمخاش بإن الػىامل البيئت البظيطت املظخقسة )حالت الخأكد(.-1.4

أنلُلت. ىنأٍجوؾحر مخؿحرة وأ

:)مابحن املخاهسة وغدم الخإيد( وجخمحز هره البِئت بإن غدد الػىامل البيئت البظيطت املخغيرة-2.4

البُئُت نلُل ويرلَ بظُوت ولٌنها جخؿحر مً قترة بلى ؤخسي ويرلَ الهسازهىا ًخؿحر مً خالت جإيد ؤي 

 .الىكىحالىكىح بلى خالت غدم 

وال جخؿحر مً قترة بلى قترة اخسي وهىا الػىامل البُئُت يثحرة ولٌنها بظُوت البيئت املعقدة املظخقسة:-3.4

لرلَ قهي بلى خدما واضخت ولًٌ هىاى بػم املخاهسة وخاؿت للٌثرة الػىامل البُئُت وغدم الخإيد 

 مً املػلىماث.

ت البُئُت قةن الػىامل يثحرة وؿػبت وؾحر واضخت وهي وفي مثل هره الخالالبيئت املعقدة املخغيرة: -4.4

أجخؿحر مً قترة بلى ؤخسي و هرا ما ٌػهد الاخخماالث ومً هىا طمُذ بػدم الخإيد.

 

 صعىباث املساحعت الداخليت في صىع القسازاملطلب الثاوي:

اث-  جلػباملساحػتالداخلُتدوزاهاماقُػملُتاجخاذالهسازقُاملاطظتوقُجمُػاملظخٍى

تاملخخلكت الػادًت بالؤجهراالدوزندًٍىهمددوداؤومىػدمابالسؾممىاإلحساءاجإلاداٍز

والظلُمتللمساحػتالداخلُت،وغلىلىءالػىامالملازسةغلىػملُتاجخاذالهسازوالخُهدجوسنىابليهاطابها،بمٌىإ

 1.هىهكػلىػدةغىائهخازسغلىدوزاملساحػتالداخلُتقُػملُتاجخاذالهساز

 : املسكصيتالشدًدةوعدمالخفىيض-1

اجاإلداٍزاألوجىنساهُهخـبالريسهىاالىمواإلداٍز الكسدًالرًُهىماملدًسقيهباجخاذنسازاتهدوهالسحىغةلىاملظخٍى

خدزحهراالىمواألوجىنساهُكِؼدتهبُي ًاألوجىنساهُاملدظلوإوألاوال مثلًظلىيحن ةلاخسي،ٍو املخدٌم لظلى

 اؤم

ًاألوجىنساهُاملخػامؤلواللبو،ومهماجكسغخإهىاغالىمواألوجىنساهُكهدبُيخالدزاطاجالػلمُتؤهمخخرا لثاهُالظلى

لاالخخـاؿاجىالـالخُاج يماجخمحزالللهُاداث،ًالهسازقُظلهراالىموخخىلدلدحهمدالتمىػدمالسؾبتقُخكٍى

للمىانؼت نسازاجكيهراالىموبإجهاجخإجىمىاألغلىةلىاألطكل،وهُؿحرنابلت

ٍىو اجاإلداٍزجمُػملساحػتالداخلُتقُظلهرالاطلىبمهخـسغلىالخإيدمىالظحرالػادًلليؼاهكُػمالٍو املظخٍى

ة،والًمٌىللمساحػتالداخلُتالوػىكُالهسازاجاملخخرةوالجهُُمها،خُثُامىاملظحروهكُظلهراالىموبالدوزالخه

كِؼاوهالدظُحروماػابهلُدًللمساحػتالداخلُتوالخمثلكُاملـادنتغلىماهىظاهسقُالهىائماملالُتدوهالخدخل

 .ها

                                                           
ا،غبد الىاخد مدمد،1 ًادًمي في الػلىم الداخليت ودوزها في اجخاذ القسازاملساحػتبلىاخدشيٍس ،مريسة جخسج لىُل ػهادة ماطتر ؤ

ت،جخـف مداطبت ومالُت،حامػتمىخىزي  أ56،ؾ.2011نظىوُىت،الخجاٍز
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-

يمابجدزبالريسؤًلاؤهالىموالهُادًالدًمهساهُالٌؼٍلدائماالبِئتاملثلىالخُدظمدللمساحػتالداخلُتبالخدخ

 لكُػملُتاجخاذالهساز،وهراماؤزبتهالباخثان

جىزأ" مىخالملجمىغتمىالدزاطاجدىلدزحتاملؼازيتقُظاللىموالدًمهساهُدُثخىؿالبلىمج"جاهباومىمايجٍس

 : ماذحىريسمنهامىغتمىالى

 :الىمىذحاألول -1.1

والبمىمسئوطيهاملؼازيتقُاجخاذالهسازاجكُخلٍالخدودقهى  .هىهمىذحاملدًسالرًُلعخدودامػُىتٍو

 :الىمىذحالثاوي-2.1

دُدلمسئوطيهكسؿتاملؼازيتقُاجخاذاله ًهىماملدًسبخهدًممؼسوغهسازوزنتغملهابلتللخػدًؤلوخخىاإللؿاء،ٍو

 ..زازمىخالالطخوالغاملدًسآلزائهمىزدودقػلهمدىلهراالهسازنبؤلهُـبدنهائُا

 : ضغىطاملدًسيً-2

 , ًخإزسمخخرالهسازبػىاملىمخؿحراجىابػتمىالبِئتالداخلُتوالخازحُتللماطظت

ًاهىىغهاوندؤزبدخب ىكُاملاطظاجاملخخلكتؤًا ، وؼاههاؤوحجمها،ػلالدزاطاجإهاملدًٍس

مسدود ًخػسكىهللؿىهػدًدةجازسبؼٌؤلوبإخسغلى

قبالسؾممىإداءخلُتاملساحػتالداخلُتلػملهاغلىإخظىىحهىوقهالجمُػاملخولب،كُاجخاذالهسازاجالظلُمتًتهم

مٌىخهظُمهرهاللؿىهةلى، دةاجةالؤهمظاهمتهاقُػملُتاجخاذالهسازاجخدتهرهالظسوقظىقخٍىهمددوأ  1: ٍو

 .اللؿىهالداخلُت -

أ.اللؿىهالخازحُت -

 غلى هدى آلاحي:  جيؼااللؿىهالداخلُتقُاملاطظت: الضغىطالداخليت-1.2

 ضغىطالسؤطاء-1.1.2

 , بهاملدًسالرًالٌػسقددودطلوتهإوالًخىاللظلوتالٍاقُتمجرئطائهؿالباماًحجمػىاجخاذالهسازاجالخاطمت:

 وهىايػدةؤطبابخدغىاملدًسمخخرالهسازلاللتزامبظلوتزئِظه

داملدًسأ, هُلمىالخـىلػلىمىاقهتزئِظهػلىهسازاتهىمىجهتؤخسًكاهالسئِظػادةماٌظخؿلظلوتهالؤقمىجهتًٍس

ت واطػ

لظلوخىأوخبرتهالٌبحرةالنتراحخلىل قسكهاغلىاملدًسبؼٌؤلوبأخس،ًلاقةلىرلٌإهبػلالسئطاءالًمُلىهلخكٍى

 . هملمسئوطيهم

 : ضغىطالخىظيماحغيرالسطميت-2.1.2

حؼٍللؿىهاغ،طمُتسأندجىحدقُاملاطظتججمػاحؿحرزطمُتحؼٍلمسايصنىًكػلُتومخخلكتغىمسايصالهىًال

بػلالدزاطاجإهإؾلبُتالهُاداحؿحرالسطمخلىاملدًسمخخرالهسازوجازسقُخىحيههسازاتهإوجددمىكاغلُتها،خُثٌؼك

ىإوخخىػدمخىكُرها،وهراميؼاجهإهِؼٍلػامللًتقُاملاطظاجخىحهإغلاءمجمىغتهابلىمػازكتنسازاجامل دًٍس

أ.ؾودهُهُػلىاملدًسمخخرالهساز

                                                           
1

 75مرجع نفسه،ص.



املساحػت الداخلُت واجخاذ الهساز         الكـل الثاوي                                           

 

 
44 

 

 : ضغىطداخليتأخسي -3.1.2

 اللؿىهالداخلُت

ًاقُتللخـىلػلىاحؼمل لُهالىنخلدًاملدًسؤواكوسازهةلىاجخاذنسازاجخدخظسوقمػُىت،خُثالجٍىجهىايكسؿت

ا يم غىالبدائلىدزاطتها،ٍاقُتملػلىماجال

اللؿىهالداخلُتجلٍالخاؿتبةمٍاهُاجاملاطظتاملالُتومدًهدزتهاغلىخىقحرالظُىلتالالشمتملىاحهتغملُاتهاؤه

تؤومظخلصماجمادًت ًاهخػىاؿسبؼٍس  . وجىقحرإلامٍاهُاجالالشمتطىاءا

 : الضغىطالخازحيت-2.2

 جخمحزاللؿىهالخازحُتبإجهامكسوكتغلىجمُػاملاطظاجمهمااخخلكحجمهاؤووؼاهها

 : لـمنهاومىاألمثلتغىاللؿىهالخازحُتهجدخُثمىالـػبالخخ

 : ضغىطالسأًالعام-1.2.2

ىجهػلىاقُاملجخمػىلرلٌ هالهسازالرًٍُىهكػاالقُىنخإوقُمىوهتمػُىتنكةجكسكلؿىهالسؤًالػامػلىاملدًًس

 قهدحػازكمثالبػلكئاجالسؤًالػام , دالًٍىهكػالقُىنخإوقُمىوهتؤخسيأ

ًاهتهرهاألكسازبظُوتؤوؾحرمباػسةهىاي  , هسازاجخػىدباألكسازولى

 .مثاللهسازاجالخاؿتبسقػإطػازبػلالظلػإوالخدماث

 , جخمثالللؿىهاالنخـادًتقُداالجالخضخمىالاهٌماػإوالخؿحرقُيظبالكىائد: الضغىطاالقخصادًت-2.2.2

الخربربكُإطػازالػمالجىخاالجالػسكىالولباملخخلكتوؾحرهامىالػىاماللخِخازسجإزحرامباػساغلىهدزةاملاطظوأ

 . ةقُخدهُهإهداقهايماجىػٌظإزازهاغلىالهسازاجكخددمىكاغلُتها

 : ضغىطالعالقاجاالحخماعيتوالشخصيتللمدًسخازحىطاقالعمل-3.2.2

 , ػملخلػبدوزابازشاقُخىحيههسازاجهالػالناجالصخـُتللمدًسخازحىوانالؤه ؤوضخخالدزاطاث

وخاؿتقُالدواللىامُتخُثدؼٍلهرهالػالناججملتمىاللؿىهاجالخِخبرشبؼٍلىاضخػىدإلاغالوػىىظائكؼاؾ

أالخػاندغلىاإلوؼاءاجإوالخىزٍداث،بحساءخسيتالترنُاجإوالخىهالث , زة

أغادةماجٍىجهرهاللؿىهاجمىإشخاؿِظخمدوهالخهكُاللؿومىمسايصزطمُت،وؾحرها

أمثال. ئاجلهاهابعخاؿٍالىهاباجاملهىُتواملالُتؤومنهُ

 : الاطخقالليتاملحدودةللمساحعتالداخليت-3

تاملالُتللماطظتمماٌػسكإهداقاملساإبهمىإيثرلامىزخوىزةقُاملساحػتالداخلُتهُ هخٍىهمسجبوتمػاملدًٍس

 , حػتالداخلُتبلىالبحرونساهُتبلىالىػدمخدهُهاألهداقبالٍامل

إهخٍىهدائسةاملساحػتالداخلُتمظخهلتبماًٌكُؤلداءاملظاولُاجاملىىهتبها ًاهمىاللسوٍز  , منهىا

خحن  :بالؤهالخوبُهاجالػملُتؤزبدخاجهكُإًداملىاألخىالالًمٌىإهخٌخمالطخهاللُتاملساحػالداخلُىهرامىخاللصاٍو
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 : شاويتجىظيميتزطميت-1.3

ُ وأمظاأوهىأ , بهاملساحػالداخليهىؤوالوؤخحرامىظكداخالملاطظت

غىإغمالهإماممجلظاإلدازةالػلُاوهجدذلٌمىخاللخمىكػاملساحػتالداخلُتقُالهٌُاللخىظُمُللماطظتوقه

أ:1ألحياللؼٌال

 

 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 

 

 

 جمىكؼ املساحػت الداخلُت في الهٍُل الخىظُمي للماطظت. (:24-22الشكل زقم)

ًاملمدمد،د.قخدحرشنالظىاقسي،د.د:املصدز  الاججاهاجالحدًثتمدمىدمسادمـوكى،.طمحر

ت،فيالسقابتواملساحعتالداخليت أ.10،ؾ 2002 ،دازالجامػتالجدًدةلليؼس،إلاطٌىدٍز

أ

-

هالخظمىخالاللؼٌئلهٌُكُتجمىكعخلُتاملساحػتالداخلُتداخاللهٌُاللخىظُمُللماطظتحاءلُػملػلىالخ

قاظػلىإداءمهمتاملساحػتالداخلُتبػُداغىجمُػإهىاغاللؿىهاجىوؼإةاملـالخبُنهاوبُيبانُالىظائككُاملاأ

اغلىةزكاءإلادازةالػلُا, طظت ػملكوٍس  , وبمابهاملساحػالداخليهىمظاوألماماإلدازةالػلُاقهَى

ًاهخاإلدازةالػلُاهُالجهتاملظاولتغن ًاهتهىايهسازاجخماجخاذهاؤوبحساءاجخمظنهاوػسغكُدىكُرهاو ها قةذا

ًهىم بخوبُهها قهى قال ٌظخوُؼ الوػً قيها ؤو  قاهاملساحػالداخلي

ددمىاالطخهاللُتاملولىبتللمخهؼإجهاؤي،قمػُتاملساحػتالداخلُتلئلدازةالػلُاجىظُمُابالخالُكاهدباهخهادها.وأ

 . زاحػتالداخلُتداخالملاطظتخخىخمازطمهامهابػُداغىجمُػاللؿىهاث

أ

أ
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أإلادازة الػلُا

أإلادازة الىطوىأخلُت املساحػت الداخلُت

أإلادازة الدهُا
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 :شاويتغيرزطميت-2.3

تالثاهُتوالخُمىاملمٌىإهيىظسمنهابلىمددودًتاطخهاللُتاملساحػتالداخلُتداخالملاطظتوالخِظخازسأ ؤماالصاٍو

 , لباقُدزحتمظاهمتاملساحػتالداخلُتقُػملُتؿىػالهسازط

أىالػماُ وهُإهالخىاحداملظخمسللمساحػالداخلُكُاملاطظتًيؼاغالناحؿحرزطمُتبُنهىبُيبانُاملىظكُى

 قُالدوائسواملـالخاألخسيأ

 , هرهالػالناحؿحرالسطمُتجخمثلكُبروشهىغمىاملـالخاملؼتريتبِىاملىظكُىىاملساحػالداخلي.

ساملػدةخىلػملُاجمػُىت  وبالخالُخازسقُمظازالهسازاجالخِظىقخخخر , جازسطلباغلىالخهاٍز

ُـبداملساحػالداخلُِخؿاكىػلىبػلاألخواءالخُهامبهاشمالئهاملىظكُىدخىالًخماجخاذنسازاجـازمتجلسبيإه

 ,مسيصهمالىظُكي

بِىاملساحػالداخلُىبانُاملىظقبرلٌىالخظإجهراالىىغمىالهسازاجهدٌظهمبهدزيبحرقُةبواالالطخهاللُتالهائمت

أ.الهسازاجاملخخرةجسػُد همبهاملساحػتالداخلُتفياوبالخالُُازسذلٌكُالدوزالرًدظ , قحن

 املطلبالثالث:دوز املساحعت الداخليت في عمليت اجخاذ القساز

اد الهسازاث بدُث حظاغد غلى جإهُل الداخلُت دوزا هاما في غملُت اجخ جلػب املساحػت

ًاملت ، لُخم اطخػمالها في غملُت اجخاذ الهساز. ولخىكُذ الدوز  املػلىماجلخٍىنأ حُدة و ذاث مىاؿكاث 

ت مً مساخل غملُت اجخاذ في ًل مسخله شأالري جلػبه املساحػت الداخلُت في غملُت اجخاذ الهسازههىم بةبسا

 1:ما ًليوطيبحن ذلَ الهساز 

 : دوز املساحعت الداخليت في جحدًد املشكلت-1

غملُت اجخاذ الهساز هى وحىد مؼٍلت جخولبه وحىد خل و لخددًد ؤي مؼٍلت ما ٌػخبر ؤؿل 

للماطظت للٌؼل غً خاالث  يداخالملاطظت ًجب ؤن ًخم الكدف املظخمس للىكؼ الداخلي و الخازج

ًائً وما ًجب ؤن ًٍىن داخل املاطظت املساحػت الداخلُت حػمل ق.غدماالجكام ؤو الخىاشن بحن ما هى 

ماطظت اجخاذ إلاحساءاث الالشمت ختى ًدظيىللوأاطظت مً املؼاًل و الخيبا بها نبل ونىغها غلى وناًت امل

ا الخوس ؤو املؼٍلت غلى املاطظت مؼ دزحت لازس الري ًمًٌ ؤن ًخلكه هرخددًد ،يما ؤجها جهىم ب

 .جىكُدإنظام ؤو مـالح املاطظت املػىُت بهره املؼٍلت و مىاملدظبب السئِس ي بها

 : عت الداخليت في ئًجاد البدائلدوز املساح-2

بن وحىد مؼٍلت داخل املاطظت ًهخط ي جباًً الخلُى و آلازاء خىلها ذلَ الن املؼٍلت التي لِظلها خل 

واخد ال حػد مؼٍلت بل وانؼ مكسوق البد مً الدظلُم به خُث جوسح مخخلل البدائل للىهاػى ًخم 

حػد الخلُى ؤو البدائل مجمىع  .لايثر مالئمت وأ دزاطتها و جهُُمها ختى ًخم اخخُاز الخل لاقلل

إلامٍاهُاث املخاخت ملخخر الهساز مً ؤحل وكؼ خدللمؼٍلت خُث ؤن هره الخلُى ؤو البدائل الىطائل و

، و هىا ًإحي دوز املساحػتالداخلُت في جىقحر  الظابهتالخدلُل للمػلىماث و هي هدُجت الخدـُؤلأ

                                                           
مىخدي املساحػحن الداخلُحن ،دوز املساحعت الداخليت في اجخاذ القساز"،"هالت غىق غبد السخماه1ً

 https://www.arabinternalauditors.com/vb/showthread.php?p=878 ،03 /03/2017،00:53،الػسب

https://www.arabinternalauditors.com/vb/showthread.php?p=878
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 .ي الهساز ختى جمٌنهم مً بًجاد حمُؼ الخلىألو البدائل للمؼٍلت املػلىماث الظلُمت و الدنُهت ملخخر

 : دوز املساحعت الداخليت في جقييم البدائل-3

بن جهُُم البدائل ٌػد مً ؤهم املساخل التي ًجب بغوائها ؤهمُت يبحرة نبل اجخاذ ؤي نساز، ذلٌؤلن 

ًان الخل املخبؼ طِىجح ؤم الأ طِخمخددًد  ؤي في املظخهبل ،جهُُم البدائل هى الري طُددد ما بذا 

الري وأؤبػاد ًل بدًل  طلبُاجه و اًجابُاجه في خل ذلَ املؼٍل ًي ًدظنى اخخُاز البدًل املىاطب 

ًبرش دوز املساحػت الداخلُت في هره الخوىة في ؤجها حػمل . طُػوي ؤقلل الىخائج بإنل خظازة ممٌىت

ا بػد دزاطت املؼٍلت، خُث حػخبر هره البدائل غلى جهدًم و انتراح البدائل التي جساهامىاطبت و هر

س  .املهترخت اخد ؤهم مخسحاث هظاماملساحػت الداخلُت في املاطظت و جٍىن غادة في ػٍل جهاٍز

 : دوز املساحعت الداخليت في اخخياز البدًل ألافضل-4

ًهىم مخخر  بن هدف مخخر الهساز في جهاًت املواف هى الىؿُى بلى نساز ًمٌىه مً بلىؽ الهدف ، هىا

الهساز باخخُاز الخل مً بحن غدة خلُى مهترخت ؤو مخاخت، مظخػُىافي ذلَ بمجمىغت مً املػاًحر، 

وحػخبر هره املسخلت ؤدم املساخل حمُػا ألن الاخخُاز ٌػني قُدهُهت لامس خظم املىنل و الىؿُى بلى 

خاج بلى ندز يبحر مً الٌكاءة و الخبرة املدـلت النهائُت للجهد املبرُو في املسخلت الظابهت، وهرا لامس ًد

في غملُت اخخُاز البدًل لامثل و ًمًٌ دوزها هىا و الهدزة الراجُت ملخخر الهساز غلى الاخخُازالظلُم، 

س املساحػت  هرا مً خالملداوالث إلانىاع املظخمسة غلى اخخُاز البدًل املهترح و املدون في جهاٍز

أمسودًتهظم خُى البدًل الري ًٍىن ؤيثر قػالُت و الما ٌظدؼحر  الداخلُت،خُث ؤن مخخر الهساز غادة

 :جىفير القساز و  دوز املساحعت الداخليت في مخابعت-5

مؼ بن املاطظاث الىاجخت جلتزم بالهُام بهُاطاث دوزٍت للىخائج التي ًخم الخىؿل بليها و مهازهتها 

الخِخٌكل جدهُو الخىاشن و ذلَ وحد اهدساف قُجب بحساء بػم الخؿُحراث لاهداف املسحىة بن 

بةغادة الىظس بلى حمُؼ مساخل غملُت اجخاذ الهساز و الخإيد مً الخوبُهى الظحر الجُد لٍل مسخلت مً 

 .مساخله

ًصداد دوز املساحػت الداخلُت و هرا بوبُػت غملها السنابي، بدُث حػمل غلىخدبؼ جىكُر في هره املسخلت 

س جهائي هرا مىجهت، و مً الهسازاث املخخرة و جهُُمها، لترأ قؼ بػد ذلَ هخائج هرا الخهُُم في ػٍل جهٍس

حهت ؤخسي و بدٌم مؼازيت املساحػت الداخلُت في حمُؼ مساخل غملُت اجخاذ الهساز ميؼإهه ؤن ًجػل 

نظم املساحػت الداخلُت طاهسا غلى الخوبُو الجُد للهسازاث املخخرة و مـدزا ؤطاطُاللمػلىماث 

أالهساز.جىكُر هرا املخػلهت بٌُكُت 
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 خالصت الفصل 

أ

ت ومدىزها قهي  حػخبر غملُت اجخاذ الهساز حىهس الػملُت إلاداٍز

 , اهوالنامىخددًداملؼٍلتمداللدزاطتوؿىالبلىمخابػتجىكُرالهساز،جمسبمجمىغتمىاملساخاللهامتبدوزها

 . خخىخٍىهالهسازاجاملخخرةذاججىدةوقاغلُت،وجدخاحػملُتاجخاذالهسازبلىمػلىماجراجمىاؿكاجمػُىت

 وهىاًإجُدوزاملساحػتالداخلُتيإخدؤهماملـادزاملىزىنبهااملىخجتللمػلىماجراجاملـدانُتوالؼكاقُتالػالُت

التي حظاغد  والانتراخاثو بغواء في ؤخحر مجمىغت مً الخلُى ,

اث امليماؤهدوزاملساحػتالداخلُتالًهخـسقهوػلىتزوٍدمخخرًالهسازأاملاطظت، ػلىماث في مخخلل املظخٍى

ت  إلاداٍز

 اجهمىالـػبػلىمخخرالهسازؤهِخخرنسازاحػلىدزحتغالُتمً.بلُخػدًرلٍلِؼملجمُػمساخلػملُتاجخاذالهساز،

قمىجهتهىا.للهسازاثؾمالػىهالٌبحرالرًخهدمهاملساحػتالداخلُتللمظاولُىإزىاءاجخاذهمزأوالكػالُتةاءالٌك

الهسازؤومىكرًه ومىجهتؤخسًىجدؤهاملساحػتالداخلُتجخػسكهُاألخسًةلىالػدًدمى،يػدةغىاملخإزسغلىمـدٍز

هظم املساحػت الداخلُت طاهس دائما غلى هب.املػىناجالخِخهكدوهمظاهمتهاقػلُاقُػملُاجاجخرالهساز

 املاطظت ؤهداقها.جبلـ الخوبُو الجُد للهسازاث املخخرة ختى 

أ
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 عامةخاثمة
    املساحعت الداخليت لها جلدم على ما كسازاث،بىاءا  واجخاذ وزكابت جخطيط مً أهدافها لخحليم املإشصت حصعى

 الكفيلت املعلىماث إلهخاج املصخعملت البياهاثو  ًدكتها على حعخمد  التي ألاخيرة وهخائج،هره معلىماث مً

املإشصت و ألاطساف املحيطت بها، ئن دزاشدىا حىل املساحعت الداخليت ودوزها في اجخاذ اللساز،  أهداف لخحليم

ت ومً زم وبفضل الدزاشت  أخرجىا ئلى معالجت حميع حىاهب هرا املىضىع والبحث في مخخلف هىاحيه الىظٍس

 ً إلالهام بجميع الىىاحي العمليتىطىيت لخؼرًت ألاوعام بمصخؼاهم جمكىا مامليداهيت التي كمىا بها في املإشصت ال

ً صىزة شاملت وعلى دزحت معخبرة  والخطبيليت لهرا املىضىع. ومً خالل كل هره املجهىداث اشخطعىا جكٍى

 مً الىاكعيت حىل دوز املساحعت الداخليت في جسشيد اللساز في املإشصت الاكخصادًت .

 اختبار الفرضيات:

  ت هظام املساحعت الداخليت مىر فترة كصيرة وصبيا صحت  ئزباثجم الفسضيتالاولىخدبنى املإشصاث الجزائٍس

 ئال أن هرا الىظام ٌصيرهحى ألافضل ًىما بعد ًىم.

  الفسضيت الثاهيت والتي جمثل بمصاهمت املساحعت الداخليت بشكل كبير في جسشيد اجخاذ صحت  ئزباثجم

حعت الداخليت جبين هلاط اللىة والضعف الخاصت بىظام السكابت الداخليت املىضىع اللساز باملإشصت فاملسا

مً طسف املإشصت وجلىم بخلدًم املعلىماث الكافيت لإلدازة العليا حتى جصل الى جحليم أهداف املإشصت 

ت البييت الهيكليت لها.  و جلٍى

  كيام املساحعت الداخليت باعطاء هصائح جصحيحيت ملخخري اللساز هى  الفسضيت الثالثت و جم ئزبار صحت

باملإشصت، فهره جأحي كىديجت بعد جلييم املساحع الداخلي كىن أن املساحعت الداخليت جلىم باجباع عمليت 

 على جحخىي  املعىيين للمصإولين سٍجلس  شكل على الخلييم هرا هخائج ٌصلمألههاجخاد اللساز خطىة بخطىة، 

 امللترحت. الخحصيىاث مً مجمىعت

 

 :النتائج العامة

 نظريا :

  أداة للىكاًت و إلاهراز عً كل ما ًمكً أن ًمض  بل هي ، فلط  أداة للدصيير  ليصذالسكابت الداخليت

م الخحكم في املخاطس وحعدًل ئحساءاث الدصيير في الىكذ املىاشب.  باشخلساز املإشصت، ذلك عً طٍس

  ضمان صحت البياهاث التي شخأخر كأشاس للحكم على  هى الهدف ألاشاس ي للمساحعت الداخليت جبين أن

مدي صحت ألاداء مً حهت وعلى الىخائج التي شخظهسها اللىائم املحاشبيت وكرا املسكز املالي ئلى حاهب 

 حماًت املمخلكاث مً حهت أخسي.

  ت في املإشصت.عمليت ئجخاذ  اللساز  تهمل أزاء حميع زؤشاء املصالح إلا  داٍز

 ثطبيقيا:

  ت الى بلىغ أهداف و ػاًاث جخالئم بما لحصعى مإشصت حؼدًت ألاوؼام مً  هامثل باقي املإشصاث الجزائٍس

 امكاهياث،فخحاول جىفير  حىا زكابيا صازما كما حصعى الى جبني الطسق الحدًثت في ذلك.



 خاتمة عامة

 

 
17 

  ت  بصفت ًلىم مجمع حؼدًت الاوعام  بخفعيل املساحعت الداخليت و حعلها أداة حصاعده في العمليت الدصييًر

 عامت و عمليت اجخاذ اللسازاث بصفت خاصت.

  حعاوي املإشصت مً مشاكل فيما ًخص حصبيلاث الزبائً لدي حصعى باالعخماد على املساحعت الداخليت

 باجخاد كساز  زشيد لحلها .

  حفظها مما ٌعسكل في عمليت اجخاذ  طسق كالشيكيت في دزاشت ملفاث الزبائً و طسق لاعخماد املإشصت

 اللساز ألامثل.

 س كل كاس ًخىلى عمليت امل لت وصبيا.   3بت مساكب داخلي ًلدم جلٍس  أشهس وهي فترة طٍى

 ثوصيات:

 .وضع هظام معلىماحي حدًث إلجخاذ اللساز ألامثل ومىاحهت املخاطس 

 .س مً طسف املساكب الداخلي  جلليص فترة جلدًم الخلٍس

 ت و ألاحىبيت مً أحل الخبادل في الخبراث والكفاءاث. جطىز العالكاث  بين املإشصاث الجزائٍس

   ت في املإشصت. اث لساز الئجخاذًجب  على ضىء أزاء حميع زؤشاء املصالح إلاداٍز

  خلم لجىت للمساحعت على مصخىي مجلض إلادازة ، وهرا بصدد الخحصين ومخابعت مهماث املساحعت

 باملجمع.

 ت كل مً حهت و  فىزا مً أحل جحليم أهداف املإشصت خص الزبائً ج التيشاكل امل العمل على حصٍى

س املدكم مً اكتراحاث و كصب زلت  الزبائً مً حهت اخسي و ذلك باالعخماد على كل ما حاء في جلٍس

 جىصياث و بالخالي اجخاد كسازاث زشيدة .
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