
 الجمهوزيت الجصائسيت الديمقساطيت الشعبيت

 وشازة الخعليم العالي و البحث العلمي 

 حامعت عبد الحميد بن باديس مسخغاهم 

 كليت العلوم الاقخصاديت و الخجازيت و علوم الدسيير 

 قسم علوم املاليت و املحاسبت 
 

 

 مركسة جخسج  مقدمت ضمن مخطلباث هيل شهادة ماستر أكاديمي

 علوم املاليت و املحاسبت: الشعبت

 جدقيق محاسبي ومساقبت  الدسيير: الخخصص

 جحذ عنوان 

 

 

 

 

 : جحذ إشساف الاسخاذ  :مقدمت من طسف الطالب 

 بن حمو عبد هللا  حادل منصوزيت

 أعضاء لجنت املناقشت  

 عن الجامعت السجبت الاسم و اللقب  الصفت

 حامعت  مسخغاهم أسخاذ محاضسبن شيدان ياسين  زئيسا

 حامعت مسخغاهم أسخاذ مساعد بن حمو عبد هللا مقسزا

 حامعت  مسخغاهم أسخاذ مساعد بلعياش ي بومدين غوحي مناقشا

 2016/2017:السنت الجامعيت 

 دور وظيفة التدقيق في تقييم نظام مراقبة التسيير

مؤسسة الجزائرية للمياه  :دراسة حالة   

 

 



 

 

 

 

أشكس املىلى العلي الري أهاز لىا دزب العلم وأعاهىا على ما من خير ومىحىا 

القدزة على التفكير والتفاوي في إهجاش هرا العمل وقدزها على إتمامه فألف حمد 

. وشكس ًا زب

وأتقدم بالشكس إلى كل من ساهم من قسيب أو بعيد بمساعدتي في إعداد هرا 

. العمل

الري لم ًبخل " بن حمى عبد هللا"كما أتقدم بالشكس الخالص إلى ألاستاذ 

عليىا بمساعدته أثىاء إهجاش العمل، وإلى كل أساترة الرًن أعاهىن في امليدان 

. الدزاس ي

                                                      لكم خالص الشكس 

 



 

 

 

 

: نهدي هذا العمل إلى

الوالدًن الكزيمين حفظهما هللا، وسأل هللا أن ًطيل في عمزهما على الطاعت 

وأن ًمتعهما بالصحت والعافيت وأن ًجعل عاقبتهما جىت عزطها السمواث 

وألارض، وان ًكتب أجز هذا العمل في ميزان حسىاتهما ًوم العزض على رب 

. العاملين

. إلى إخواوي وأختي شهيىاس  وسوجها وكل ألاهل وألاقارب وألاصدقاء

. إلى كل ألاساجذة الذًن جتلمذها على أًدهم

إلى رفقاء الدرب في الدراست أخص بالذكز ليلى التي كاهت لي السىد طيلت مدة 

. الدراست

 

 



 
I 

: الفهرس  

 شكر وثقدير

 إلاهداء

I ..........................................................................................................................................................................الفهرس  
 

V ..............................................................................................................................................................قائمة ألاشكال  

VI ...........................................................................................................................................................قائمة االداولل  

1.................................................................................................................................................................مقدمة عامة   

4....................................................................................................................................وظيفة الحدقيق:لالففص ألاولل  

5.....................................................................................................................................ماهية الحدقيق:لااملدح ألاولل  

5.....................................................................................................مفاهيم والحملىر الحاريخي الحدقيق:لااملطل ألاولل  

5...............................................................................................................................أوال ـ الحعاريف ااخحطفة لطحدقيق  

6..................................................................................................................................ثانيا ـ الحملىر الحاريخي لطحدقيق  

8.....................................................................................................................أهمية الحدقيق وأهدافه:لااملطل الثاني  

8....................................................................................................................................................أوال ـ أهمية الحدقيق  

9.................................................................................................................................................ثانيا ـ أهداف الحدقيق  

11..............................................................................................................الفروض العطمية لطحدقيق:لااملطل الثالح  

13....................................................................................................مملادئ الحدقيق وأنىاعه ومعاييره:لااملدح الثاني  

13..................................................................................................................................مملادئ الحدقيق:لااملطل ألاولل  

13........................................................................................................................أوال ـ ااملادئ اارثململة بركن الفدص  

ل14........................................................................................................................ثانيا ـ ااملادئ اارثململة بركن الحقرير  

14...................................................................................................................................أنىاع الحدقيق:لااملطل الثاني  

15..............................................................................................................................................أوال ـ من خيح ااحدود  



 
II 

16..................................................................................................................................ثانيا ـ من خيح مدي الفدص  

16...........................................................................................................................................ثالثا ـ من خيح الحىقيد  

17..............................................................................................................................رابعا ـ من خيح إلالزام القانىني  

18..............................................................................................................خامصا ـ من خيح القائم بعمطية الحدقيق  

20..............................................................................................................................شادشا ـ الحدقيق خصل الهدف  

21.................................................................................................................................معايير الحدقيق:لااملطل الثالح  

22....................................................................................................................................................أوال ـ ااعايير العامة  

23......................................................................................................................................ثانيا ـ معايير العمص اايداني  

24......................................................................................................................................ثالثا ـ معايير الحقرير لطنحائج  

27..........................................................................................................................................................خالصة الففص  

 

28............................................................................نظام مراقملة الخصيير وعالقحه بىظيفة الحدقيق:لالففص الثاني  

29..............................................................................................................ماهية نظام مراقملة الخصيير:لااملدح ألاولل  

29..............................................................................مفهىم والحملىر الحاريخي لنظام مراقملة الخصيير:لااملطل ألاولل  

29......................................................................................................................................أوال ـ مفهىم مراقملة الخصيير  

ل31.....................................................................................................................ثانيا ـ الحملىر الحاريخي اراقملة الخصيير  

32..........................................................................................................أهداف ومهام مراقملة الخصيير:لااملطل الثاني  

32....................................................................................................................................أوال ـ أهداف مراقملة الخصيير  

34.......................................................................................................................................ثانيا ـ مهام مراقملة الخصيير  

35......................................................................................................................أنىاع مراقملة الخصيير:لااملطل الثالح  

37..........................................................................................................مصار وأدوات مراقملة الخصيير:لااملدح الثاني  

37...............................................................................أنماط الارثملاط الهرمي افااح مراقملة الخصيير:لااملطل ألاولل  



 
III 

40........................................................................................................................مصار مراقملة الخصيير:لااملطل الثاني  

43.....................................................................................................................أدوات مراقملة الخصيير:لااملطل الثالح  

43................................................................................................................................................أوال ـ أدوات الحقطيدية  

45................................................................................................................................................ثانيا ـ أدوات ااحديثة  

48..............................................................................عالقة نظام مراقملة الخصيير بىظيفة الحدقيق:لااملدح الثالح  

48..................................................................................................................الحدقيق ومراقملة الخصيير:لااملطل ألاولل  

48............................................................................................................................................أوال ـ ااراجعة والحنصيق  

48...............................................................................................................................ثانيا ـ الحدقيق ومراقملة الخصيير  

49...................................................................................................ااراجعة إلادارية ومراقملة الخصيير:لااملطل الثاني  

51..........................................................................................................................................................خالصة الففص  

 

52.......................................................................................دراشة خالة ـ مؤشصة االزائرية لطمياه ـ:لالففص الثالح  

53.....................................................................................ثقديم عام خىل مؤشصة االزائرية لطمياه:لااملدح ألاولل  

53......................................................................ادة ثاريخية وجعريف عن مؤشصة االزائرية لطمياه:لااملطل ألاولل  

53....................................................................................................أوال ـ ادة ثاريخية عن مؤشصة االزائرية لطمياه  

54...................................................................................................................ثانيا ـ جعريف مؤشصة االزائرية لطمياه  

لل54.....................................................................................................مهام وإمكانيات االزائرية لطمياه:لااملطل الثاني

54.......................................................................................................................................أوال ـ مهام االزائرية لطمياه  

54................................................................................................................ثانيا ـ إمكانيات مؤشصة االزائرية لطمياه  

56.........................................................ثقديم وشرح الهيكص الحنظيمي لطمؤشصة االزائرية لطمياه:لااملطل الثالح  

62.....................................................................دور وظيفة الحدقيق في ثقييم نظام مراقملة الخصيير:لااملدح الثاني  

62..............................................................................................الحدقيق ومراقملة الخصيير في ااؤشصة:لااملطل ألاولل  



 
IV 

62.................................................................................................أوال ـ الحعريف بمفلحة الحدقيق ومراقملة الخصيير  

63..............................................................................................................ثانيا ـ مراخص وظيفة الحدقيق في ااؤشصة  

63.............................................................................طريقة ثقييم نظام مراقملة الخصيير في ااؤشصة:لااملطل الثاني  

64.............................................................................................................................................أوال ـ اايزانية الحقديرية  

65..................................................................................................................................................ثانيا ـ ثدطيص النحائج  

67..........................................................................................................................................................خالصة الففص  

68......................................................................................................................................................................ااخاثمة  

71.............................................................................................................................................................قائمة ااراجع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V 

:قائمة ألاشكال  

 رقم الفصل ـ رقم الشكل العنوان الصفحة

1     ـ      أنواع التدقيق  15 I 

2     ـ      ملخص ملعايير جدقيق الحساباث املتعارف عليها  21 I 

1     ـ      مفهوم نظام مراقبت التسيير  30 II 

2     ـ      أهداف مراقب التسيير   33 II 

3     ـ      مراقبت التسيير مرجبطت مباشرة مع املديريت العامت 38 II 

4     ـ      مراقبت التسيير مرجبطت بمديريت وظيفيت 38 II 

مراقبت التسيير جرجبط مع املديريت العامت مباشرة عن  39

 طريق جقارير

5     ـ      II 

6     ـ      مسار نظام مراقبت التسيير  42 II 

الهيكل التنظيمي للمؤسست العموميت الجزائريت للمياه   57

 وحدة مستغانم

1     ـ      III 

   

 



 
VI 

: قائمة الج اول  

   قة لفصصة ة  قة الجاول ةةةة لعنو ن ةةة لصفحم

1     ـ      التطور التاريخي للمراجعة وأهدافها 7 I 

2     ـ      أهداف التدقيق التقليدية والحديثة 10 I 

3     ـ      التمييز بين املراجعة الداخلية والخارجية 19 I 

1     ـ      التسيير 54 III 

2     ـ      املنشئات القاعدية 55 III 

3     ـ      املوارد املائية 55 III 

4     ـ      التفصيل في إلامكانيات البشرية 56 III 

امليزانية التقديرية في املؤسسة محل الدراسة لسنة  65

2016 

5     ـ      III 

 



 مقدمة عامة
 

 
1 

س وجدظين وجسشيد        في ظل الخؼيراث والخدىالث الاقخصادًت التي ٌشهدها العالم اليىم، أصبذ جؼٍى

ت ومخؼىزة جمكنها مً املدافظت على وحىدها،  ت قٍى ألاداء في املإطظاث أمسا ملخا إلًجاد أهظمت زقابيت وئداٍز

وحظاعدها في الاطخخدام الاقخصادي والكفء للمىازد املخاخت مما ًكظبها ميزة جىافظيت، ػير أن إلادازة مهما 

أوجيذ مً مهازاث وقدزاث فهي ال حظخؼيع أن جلم بكافت الىىاحي املخخلفت لليشاغ خصىصا باليظبت 

 . للمإطظت الكبيرة

ت التي حعخمد عليها املإطظت الخخياز  ومً هىا حاءث الخاحت لىظيفت الخدقيق التي حعخبر أداة إلاداٍز

مدي الالتزام باإلحساءاث السقابت وجقييمها، كما جلعب وظيفت الخدقيق دوزا هاما في جدقيق الخقدم والىمى 

للمإطظت، ملا جظيفه مً ثقت على املعلىماث التي جىفسها إلادازة للمهخمين بشإون املإطظت، كما طاهمذ 

وظيفت الخدقيق بقدز كبير في مظاعدة املإطظت على بلىغ أهدافها مً خالل الخدقق مً البياهاث املداطبيت 

واملاليت ومدي صختها وجمثيلها للمسكص املالي والخأكد مً أن الظياطاث والخؼؽ وإلاحساءاث املىطىعت مً قبل 

ت جخابع مً خاللها الظير  املإطظت قد جم جؼبيقها بصىزة حيدة، كما طاعدتها على جبني أهظمت زقابيت قٍى

العادي ألوشؼتها ومخابعت ألاداء داخلها، في مداولت مً املإطظت الىصىل ئلى أداء فعال وكفء بما ًخدم 

                                                                                                                                                            .ػاًاتها

ومساقبت الدظيير التي عسفذ جؼىزا مً خيث املفهىم و ألاهميت باليظبت للمإطظاث الاقخصادًت     

ت أو خدميت، أو كاهذ خاصت أم عمىميت أو  بمخخلف أهىاعها وأحجامها، طىاء كاهذ مإطظاث صىاعيت، ججاٍز

مإطظت كبيرة أو صؼيرة ومخىطؼت، فهي بداحت ئلى وطاةل وأدواث حظخخدم في عمليت السقابت والتي شهدث 

كرلك جؼىزا مالشما ملظخىي وشاغ املإطظت وظسوف البيئت املىحىدة بها، مً خيث املظخىي الخكىىلىجي 

 .                                                                                                وطسعت الخبادل وقىة املىافظت وحعدد زػباث الصباةً ئلى ػير ذلك

في الىقذ الساهً مكاهت هامت داخل املإطظاث، باعخبازها مً أهم  جدخل  مساقبت الدظيير    وبالخالي أصبدذ

ت للدظيير، مع جمكينها مً جقييم وشاػها  الىظم السقابيت الفعالت، وملا جظيفه مً جؼىز في ألاطاليب إلاداٍز

والكشف عً مدي كفاءة عملياتها وهجاعت عمليت الدظيير فيها، للخقلص مً دزحت الاهدساف وجفادي املخاػس 

ق طمان القدزة على الظير في املظاز الصخيذ                           .مظخقبال لخدقيق ألاهداف املسحىة وذلك عً ػٍس

                 

:إلاشكاليت السةيظيت الخاليت هؼسح    وبىاءا على ما طبق  

 كيف يمكن لوظيفة الحدقيق أن جساهم في ثقييم هظام مراقبة الخسيير داخل املؤسسة؟
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: وجخفسع جدذ هره إلاشكاليت ألاطئلت الفسعيت الخاليت    

  ـ ما هي آلياث ومساخل وظيفت الخدقيق داخل املإطظت؟1

ـ ما هى إلاػاز املفاهيمي املددد ملساقبت الدظيير؟2  

؟ كيف ًمكً أن حظاهم وظيفت الخدقيق في جقييم هظام مساقبت الدظيير باملإطظت مدل الدزاطت ـ3  

ملعالجت وجدليل إلاشكاليت املؼسوخت ًمكً عسض بعع الفسطياث كاحابت أوليت على الدظاؤالث    

               :الفسعيت، وهي على الشكل الخالي

:فرضيات البحث    

 ـ جخمثل آلياث ومساخل وظيفت الخدقيق في املإطظت في حسجيل كل املعلىماث والبياهاث عً هظام داخلي، 1

الخأكد مً صخت املعلىماث الىازدة، اكدشاف هقاغ قىة وهقاغ طعف في هظام السقابت الداخليت، ثم ئعداد 

س النهاتي لقياض دزحت الكفاءة التي ًخم بها جىفير الىظاةف                                                                                   .الخقٍس

ت جىضخه مبادةه 2  ـ   ئن إلاػاز املفاهيمي املددد ملساقبت الدظيير ٌظدىد ئلى حملت مً املسجكصاث الفكٍس

                                                                                                                                                                               .واطخخداماجه

 حظاهم وظيفت الخدقيق في جقييم هظام مساقبت الدظيير مً خالل اكدشاف الاهدسافاث وزفعها للمظإولين  ـ3

                                                                                                                                                 .الجخاذ إلاحساءاث الخصخيديت

:أهداف البحث                                                                                  

  مداولت ئبساش دوز وظيفت الخدقيق في املإطظت الاقخصادًت باعخبازها أداة فعالت في جقييم هظم السقابت

 فيها؛

 مداولت معسفت جقييم هخاةج ألاعمال وفقا لألهداف املسطىمت داخل املإطظت؛ 

 معسفت مدي فعاليت مساقبت الدظيير كأداة لترشيد القسازاث داخل املإطظت. 

:  أهمية البحث

 ئبساش أهميت العالقت بين وظيفت الخدقيق وهظام مساقبت الدظيير داخل املإطظت؛ 

 ت وفعاليت املإطظت؛  ئظهاز أهميت مساقبت الدظيير في طمان اطخمساٍز

 ئبساش مظاهمت وظيفت الخدقيق في جدظين ألاداء الدظييري للمإطظت؛ 

 جقدًم ئػاز معسفي هظسي ًمكً الاعخماد عليه مظخقبال إلعداد دزاطاث أوطع وأكثر دقت. 
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:مبررات اخحيار املوضوع  

: ئن اخخيازها ملىطىع البدث كان له أطباب مىطىعيت وأخسي ذاجيت وهي كالخالي    

 الخداثت اليظبيت للمىطىع على مظخىي البدث العلمي في املإطظاث الاقخصادًت؛ 

 الاهخمام املتزاًد بمىطىع الدزاطت مً قبل الباخثين؛ 

 شعىزها بأهميت املىطىع في ظل قصىز مهىت الخدقيق في الجصاةس؛ 

  امليل الشخص ي للباخث في هرا املىطىع والسػبت في إلاػالع على كل ما هى حدًد فيما ًخص

 .املىطىع

: حدود البحث

ت للمياه بمظخؼاهم، وذلك ملعالجت ئشكاليت البدث املخمثلت : الحدود املكاهية كاهذ الدزاطت بمإطظت الجصاةٍس

. في دوز وظيفت الخدقيق في جقييم هظام مساقبت الدظيير

. 2017/ 04/ 19 ئلى ػاًت 2017/ 04/ 04امخدث فترة الدزاطت امليداهيت مً : الحدود الزمنية

: منهج البحث وألادوات املسحخدمة

جماشيا مع ػبيعت املىطىع وإلاشكاليت املؼسوخت ازجأًىا الاعخماد على املىهج الىصفي ملداولت الىصىل     

ئلى معسفت مظاهمت وظيفت الخدقيق في جقييم هظام مساقبت الدظيير داخل املإطظت، ومىهج دزاطت الخالت مً 

ت للمياه)خالل ئطقاغ الجاهب الىظسي على واقع املإطظت املدزوطت  بمظخؼاهم مظخعملين  (مإطظت الجصاةٍس

 .أداحي املقابلت الشخصيت واملالخظت

: هيكل البحث

مً أحل إلاحابت على أطئلت املىطىع، وطعيا لخأكيد صخت الفسطياث املىطىعت في هره الدزاطت جم     

: جقظيم هيكل املىطىع كما ًلي

وقد جمدىز خىل وظيفت الخدقيق ئذ وضخىا في املبدث ألاول املفاهيم ألاطاطيت للدظيير :الفصل ألاول 

. بيىما في املبدث الثاوي جؼسقىا ئلى مبادب الخدقيق وأهىاعه، ومعاًيره

أما الفصل الثاوي كان بعىىان هظام مساقبت الدظيير جىاولىا في مبدثه ألاول ماهيت مساقبت الدظيير بيىما 

املبدث الثاوي مظاز ومكاهت مساقبت الدظيير وأدواجه،أما املبدث الثالث عالقت وظيفت الخدقيق بىظام مساقبت 

. الدظيير

أما الفصل الثالث وهى الفصل الخؼبيق، حاء عبازة عً دزاطت جؼبيقيت جىدزج جدتها مىهجيت البدث 

. والدزاطت الخؼبيقيت، مجخمع الدزاطت وخصاةص العيىت

 .وطىخخم هره الدزاطت بخاجمت عامت، طىعسض فيها أهم الىخاةج املخىصل ئليها    
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:ثمهيد    

بن الخؿىع الىبير الظي شهضجه اإلااؾؿت غبر الؼمً وهظا الخؿىع في مجاٌ الػالكاث الاكخطاصًت     

ت وحشابىها حػل اإلااؾؿت جخػامل مؼ غضة ؤؾغاف مسخلفت وهُئاث لها مطالح  وجىؾؼ هؿاق اإلاباصالث الخجاٍع

بشيل مباشغ ؤو ؾير مباشغ في اإلااؾؿت مما ؤوحب غلى اإلااؾؿت جبني وظُفت حضًضة صازل هُيلها الخىظُمي، 

                                  .حؿمذ لها بةبالؽ ول هاالء اإلاخػاملين بيل الخؿىعاث صازل اإلااؾؿت وهظا اليشاؾاث التي جلىم بها

وليي جلىم بهظه غلى ؤهمل وحه، وحب هظه اإلاهمت بطفت الحُاص واإلاىغىغُت في بًطاٌ مسخلف     

غ إلاً يهمهم ألامغ، وغلى هظا ألاؾاؽ وشإ الخضكُم إلاؿاغضة اإلااؾؿت غلى جلبُت هظه اإلاخؿلباث                                       .الخلاٍع
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ماهية الحدكيم:ااملدح ألاول     

ت وضاع له ؤهمُت في ؤعع الىاكؼ، وبضؤ ًىدس ي      ؤضبذ غلم الخضكُم ًدخل مؿاخت في الػلىم ؤلاصاٍع

جي هدُجت للتراهم الحاضل في الخلىُاث اإلاؿخػملت في الخضكُم والخبراث الحاضلت في  ؾابؼ اإلاهىُت بشيل جضٍع

                                                                    .                                                                                                                        هظا اإلاجاٌ

مفاهيم والحملىر الحاريخي لطحدكيم: ااملطل ألاول   

سُت خٌى وشإة               ؾيخؿغق زالٌ هظا اإلاؿلب بلى الخػاٍعف اإلاسخلفت خٌى الخضكُم بةغافت بلى إلادت جاٍع

غه                                                                                                          .هظا اليشاؽ ومسخلف الهُئاث التي ؾاغضث غلى جؿٍى

 أوالـ الحعاريف ااخحطفة خىل الحدكيم

للض حػضصث حػاٍعف الخضكُم ولىنها واهذ حمُػها جغجىؼ غلى بُان الهضف منها ومجاٌ غملها صون             

ت التي حػمل غلى ؤؾاؾها                                                                                                                             :جدضًض لؿبُػتها والىظٍغ

 الخضكُم وبطىعة عثِؿُت فدظ اإلاػلىماث ؤو البُاهاث اإلاالُت مً كبل شخظ مؿخلل ومداًض (:1)جعزيف

ىُين  ألي ماؾؿت بؿؼ الىظغ غً هضفها ؤو حجمها ؤو شيلها اللاهىوي، وكض غغف بجداص اإلاداؾبين ألامٍغ

بحغاءاث مىظمت ألحل الحطٌى غلى ؤصلت اإلاخػللت باإلكغاعاث الاكخطاصًت وألاخضار وجلُُمها )الخضكُم بإهه 

1. (بطىعة مىغىغُت، لخدضًض صعحت الػالكت بين هظه ؤلاكغاعاث وملُاؽ مػين وبًطاٌ الىخاثج بلى اإلاؿخفضًً  

 الخضكُم بمػىاه اإلانهي،ٌػني غملُت فدظ مؿدىضاث وصفاجغ وسجالث اإلايشإة فدطا فىُا بهخلاصًا (:2) جعزيف  

غ اإلاالُت للميشإة مػخمضا في طلً غلى كىة  مداًض للخدلم مً صحت الػملُاث وببضاء الغؤي في غضالت الخلاٍع

                                                                                                                                                2.ومخاهت هظام الغكابت الضازلُت

غ غً مضي الخىافم بين (:3)جعزيف م ؤصلت ؤلازباث وجدضًض وبغضاص الخلاٍع  اإلاغاحػت هي غملُت ججمُؼ وجلٍى

جب ؤن جخم غملُت اإلاغاحػت بىاؾؿت شخظ فني مداًض. اإلاػلىماث ومػاًير مدضصة ملضما                               3.ٍو

 4:ومً زالٌ اإلافاهُم الؿابلت ًمىً جلخُظ مغاخل الخضكُم في اإلاغاخل الخالُت              

بها، ؤي فدظ اللُاؽ :الفدص  الخإهض مً صحت وؾالمت الػملُاث التي ًخم حسجُلها وجدلُلها وجبٍى

                                                                                                                                                                                       .الحؿابي

لطض بها الحىم غلى ضالخُت اللىاثم اإلاالُت الخخامُت هخػبير ؾلُم ألغماٌ اإلااؾؿت غً فترة : الحدليم ٍو

                                                                                                                                                                                .مالُت مػُىت

                                                           
ت والػلمُت،: مضزل بلى الخضكُم هاصي الخمُمي،1  20:ص ،2006 غمان، صاع واثل لليشغ و الخىػَؼ، الؿبػت الثالثت، مً الىاخُت الىظٍغ

7:، ص2005 ؤخمض خلمي حمػت، مضزل بلى الخضكُم الحضًث،الؿبػت الثاهُت، صاع ضفاء لليشغ و الخىػَؼ، غمان، 2   
ت لليشغ والخىػَؼ، مطغ، :خاجم مدمض الشِشُني، ؤؾاؾُاث اإلاغاحػت3   15:،ص2007مضزل مػاضغ، الؿبػت ألاولى، اإلاىخبت الػطٍغ

4 Essentielle pour la pratique : edition par eladib, Alger ; 2005 , p :11  
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غ ًلضم بلى مً يهمه ألامغ صازل اإلااؾؿت ؤو : الحلزيز ًلطض به بلىعة هخاثج الفدظ و الخدلُم وبزباتهما في جلٍغ

                                                                                                                                 .زاعحها وهى آزغ زؿىة في غمل اإلاضكم

:ثاهياـ الحملىر الحاريخي لطحدكيم  

    Audire Audit   مشخم مً اليلمت الالجُيُت  ٌؿخمض مطؿلح الخضكُم بمػىاه اللفظي                    

م ". ٌؿخمؼ" ومػىاه  ين و ؤلاؾٍغ ش بلى كضماء اإلاطٍغ ألن الحؿاباث واهذ جخلي غلى اإلاضكم، خُث ٌشير الخاٍع

والغومان واهىا ٌسجلىن الػملُاث الىلضًت زم ًضكلىنها للخإهض مً صحتها، وواهذ هظه الػملُت كاضغة غلى 

الحؿاباث اإلاالُت الحيىمُت خُث واهذ حػلض حلؿت اؾخماع غامت ًخم فيها كغاءة الحؿاباث بطىث مغجفؼ، 

لت بضاثُت، وجدؿيذ  غهم،  مؼ مالخظت ؤن غملُت الدسجُل واهذ جخم بؿٍغ وبػض الجلؿت ًلضم اإلاضكلين جلاٍع

لت اإلاؼصوحت التي اهدشفها الػالم                    غملُاث الدسجُل والخضكُم بػض الخىظُم الحؿاباث غلى ؤؾاؽ الؿٍغ

LUCA PACIOLO           1  .1494ووشغها في هخابه الظي ظهغ في اللغن الخامـ غشغ  غام    ؤلاًؿالي لىوا باشُلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24:، ص2015ؤخمض خلمي حمػت، اإلاضزل بلى الخضكُم والخإهُض، الؿبػت الثاهُت، صاع ضفاء لليشغ والخىػَؼ، غمان،   1  
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خي للمغاحػت وؤهضافها(: 1 ـ  الخؿىع الخاٍع I  الجدول ركم(  

 اادة ألامز باازاجعة اازاجع أهداف اازاجعة

مػاكبت الؿغاق غلى ازخالؽ 

.ألامىاٌ،  خماًت ألامىاٌ  

.عحل الضًً، واجب  اإلالً، بمبراؾىع، 

. الىىِؿت، الحيىمت  

كبل 2000مً 

 1700اإلاؿُذ بلى  

.مُالصي  

مىؼ الؿش، ومػاكبت 

 ٌ .فاغلُه،خماًت ألاضى  

.اإلاداؾب الحيىمت، اإلاداهم  

ت واإلاؿاهمين .الخجاٍع  

بلى  1700مً   

1850.  

الؿش وجإهُض مطضاكُت 

ججىب. اإلايزاهُت  

شخظ منهي في اإلاداؾبت 

.ؤو كاهىوي  

.الحيىمت واإلاؿاهمين   بلى1850مً  

1900.  

ججىب الؿش و ألازؿاء، 

الشهاصة غلى مطضاكُت 

سُت . اللىاثم اإلاالُت الخاٍع  

شخظ منهي في اإلاغاحػت 

.و اإلاداؾبت  

.الحيىمت واإلاؿاهمين بلى 1900مً    

1940.  

الشهاصة غلى ضضق وؾالمت 

اهخظام اللىاثم اإلاالُت 

سُت .الخاٍع  

شخظ منهي في اإلاغاحػت 

.و اإلاداؾبت  

الحيىمت، البىىن 

.واإلاؿاهمين  

بلى 1940مً   

1970.  

الشهاصة غلى هىغُت هظام 

الغكابت الضازلُت واخترام 

اإلاػاًير اإلاداؾبت ومػاًير 

.اإلاغاحػت  

شخظ منهي في اإلاغاحػت 

 و اإلاداؾبت

. و الاؾدشاعة  

الحيىمت، هُئاث ؤزغي 

.واإلاؿاهمين  

بلى 1970مً   

1990 

الشهاصة غلى الطىعة الطاصكت 

للحؿاباث وهىغُت هظام 

الغكابت الضازلُت في غل 

اخترام اإلاػاًير غض الؿش 

.الػالمي  

شخظ منهي في اإلاغاحػت 

 واإلاداؾبت

. و الاؾدشاعة  

الحيىمت، هُئاث ؤزغي 

.و اإلاؿاهمين  

1990ابخضاء مً   

 

 

 

 

 

7:، ص2006مدمض التهامي ؾىاهغ، مؿػىص ضضًلي، اإلاغاحػت وجضكُم الحؿاباث، صًىان اإلاؿبىغاث، الجؼاثغ،  :ااصدر             
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   Roxonati             جإؾؿذ 1581وللض ظهغث ؤٌو مىظمت مهىُت في ميزان الخضكُم في فُيؿُا بةًؿالُا غام 

يُت بجاهب الىجاح في الامخدان الخاص لُطبذ الصخظ زبير مداؾبت، وواهذ جخؿلب ؾذ   ولُت ؾىىاث جمٍغ

ت هظه اليلُت في غام  شغؾا مً شغوؽ مؼاولت مهىت الخضكُم، زم اججهذ الضٌو 1669وكض ؤضبدذ غػٍى

ؿاهُا فػل الؿبم في هظا الخىظُم خُث ؤضبدذ غملُت جضكُم . ألازغي بلى جىظُم هظه اإلاهىت وكض وان لبًر

ؿاهُا غىضما ؤوشئذ حمػُت اإلاداؾبين اللاهىهُين بإصهبرة غام  بالغؾم . 1854الحؿاباث مهىت مؿخللت في بٍغ

.                                                       .                                                        1773مً ؤن اإلاهىت وشإث هىان كبل طلً بىثير

ً مً جالغب  1862وكض حاء كاهىن الشغواث غام                 ًىظ غلى وحىب الخضكُم بلطض خماًت اإلاؿدثمٍغ

الشغواث بإمىالهم، وكض صفؼ هظا اللاهىن بمهىت الخضكُم بسؿىاث هامت بلى ألامام خُث ؾاغض غلى الاهخمام 

، 1881ؤما الضٌو الخالُت في هظا الؿُاق فياهذ فغوؿا غام . بها واهدشاعها بؿبب الحاحت التي وشإث مً حؼاثه

ىُت غام  يي للمداؾبين اللاهىهُين  )، 1882 والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  1896وؤإلااهُا غام  (1916اإلاػهض ألامٍغ

، وهىظا ختى ؤضبذ الػالم ال ًسلى منها بلض في غاإلاىا 1911، وفلىضا غام 1904، واؾترالُا غام 1902وهىضا غام 

                                                                                                                                                                                       1.الحاغغ

غ الخضكُم      2:   ؤهم الػىامل التي ؾاغضث غلى جؿٍى

اصة حجم اإلاشغوغاث 1 .ـ ٍػ  

.ـ ظهىع شغواث ألامىاٌ اإلاؿاهمت 2  

بت الضزل و الؿىق اإلاالُت 3 ػاث مثل كاهىن غٍغ .ـ ضضوع بػؼ اللىاهُين و الدشَغ  

ً مً الخالغب بإمىالهم 4 .ـ خماًت اإلاؿدثمٍغ  

ؼ الؿلؿاث للؿير اكخطاصًا 5 .ـ جفٍى  

أهمية الحدكيم وأهدافه: ااملطل الثاوي  

: ؾىداٌو في هظا البدث بلى الخؿغق ألهمُت الخضكُم وؤهضافه    

:أوال ـ أهمية الحدكيم  

م اللىاثم اإلاالُت اإلاضكلت وحػخمضها في      الخضكُم مهم في هظا البدث للظًً لهم ًض في اإلاشغوع غً ؾٍغ

 :اجساط كغاعاتها وعؾم ؾُاؾتها، فالخضكُم ًسضم الفئاث مخػضصة وهم غلى الىدى الخالي

ً، البىىن، عحاٌ اإلااٌ، الحيىمت، اإلاؿاهمين، ومً ٌػمل في الشغهت 1 .ـ اإلاؿدثمٍغ  

.ـ بصاعة اإلاشغوع حػخمض غلى البُاهاث اإلاداؾبُت 2  

.ـ البىىن حػخمض غلى هُئت فىُت زاعحُت ؤو مداًضة غىض فدطها للمغهؼ اإلاالُت 3  

                                                           
ت، الؿبػت ألاولى، صاع واثل لليشغ والخىػَؼ، غمان،:  زالض ؤمين غبض هللا، غلم جضكُم الحؿاباث 21 ـ 20 :،ص ـ ص 1999 الىاخُت الىظٍغ 1 

14 :، ص2014 ، جضكُم ومغاحػت الحؿاباث، الؿبػت ألاولى، صاع و مىخبت الىىضي لليشغ و الخىػَؼ، غمان،   وآزغون جىفُم مطؿفى ؤبى عكبت 2  
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بت 4 1.ـ مً ؤحل الػٍغ  

 2:فاإلاضكم مهم بلى ول ؾاثفت حؿخسضم اللىاثم اإلاالُت و منهم     

.                                الجساط كغاعاتهم مً جسؿُـ وجىفُظ: أ ـ اادراء  

.   لخىحُه اؾدثماعاتهم لخدلُم ؤهبر غاثض ممىً مً جدلُم الحماًت إلامخلياتهم: ب ـ ااطخثمزون  

. لفغع الػغاثب ، وجدضًض ألاؾػاع،  زم جدضًض الضغم لبػؼ الؿلؼ والخضماث:ج ـ الحكىمة   

إلافاوغاث مؼ ؤلاصاعاث لخدضًض ألاحىع واإلاشاعهت في ألاعباح وما شابه، بال ؤهه ًمىً اللٌى ؤن : د ـ الىلابات

    .الخضكُم هم ؤخض فغوع اإلاداؾبت وكض ؤضبذ غلما ًسضم فئاث اإلاجخمؼ اإلاسخلفت

:ثاهيا ـ أهداف الحدكيم  

خي ألهضاف الخضكُم ومػمىهه اإلانهي ؤن ًالخظ الخؿير الهاثل الظي      ٌؿخؿُؼ الباخث في الخؿىع الخاٍع

فلضًما واهذ غملُت الخضكُم مجغص وؾُلت الهدشاف ما كض ًىحض في . ؾغؤ غلى ألاهضاف وبالخالي اإلاػمىن 

ت الػلمُت للخضكُم حؿيرث غىضما كغع  الضفاجغ والسجالث مً ؤزؿاء ؤو ؾش وجالغب وجؼوٍغ، ولىً هظه  الىظٍغ

ؤن اهدشاف الؿش والخؿإ لِـ هضفا مً ؤهضاف غملُت الخضكُم وؤهه  1897اللػاء الاهجليزي ضغاخت غام 

ا جب غلى اإلاضكم ؤن ال ًبضؤ غمله وهى ٌشً . لِـ مفغوغا في اإلاضكم ؤن ًيىن حاؾىؾا ؤو بىلِؿُا ؾٍغ ٍو

بيلب الحغاؾت ال بيلب البىلِس ي " فُما ًلضم بلُه مً بُاهاث وهىظا ًمىً حشبُه اإلاضكم وهى ًاصي مهىخه 

                                                                                                                                                                       ".الظي ًخػلب اإلاجغمين 

ه مً      هظلً وان هضف الخضكُم كاضغا غلى الخإهض مً الضكت الحؿابُت للضفاجغ والسجالث وما جدٍى

.  ومؿابلت اللىاثم اإلاالُت مؼ جلً الضفاجغ والسجالث صون ببضاء عؤي فني مداًض خٌى ؤهثر مً طلً. البُاهاث

ولىً هظا الهضف ؤًػا كض حؿير، خُث ؤضبذ مً واحب اإلاضكم اللُام بمغاحػت بهخلاصًت مىظمت للضفاجغ 

غه الظي ًلضمه للمؿاهمين  ؤو مً ًلىم بخػُِىه غً  )والسجالث، وبضضاع عؤي فني مداًض ًػمىه في جلٍغ

                                                                                                                                                                           3.(هدُجت فدطه

 : الػطغوهىضح بةهجاػ ما واهذ غلُه ألاهضاف الخللُضًت للخضكُم، وما جؿىعث بلُه في هظا    

 

 

 

                                                           
15:، مغحؼ ؾبم طهغه، صوآزغون جىفُم مطؿفى ؤبى عكبت  1  

28:، ص2012  ؾػىص واًض، جضكُم الحؿاباث، الؿبػت ألاولى، بضون صاع اليشغ، ألاعصن،  2  

14  :زالض ؤمين غبض هللا، مغحؼ ؾبم طهغه، ص  3  
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ؤهضاف الخضكُم الخللُضًت والحضًثت(: 2 ـ  I )الجدول ركم   

 ألاهداف الحلطيدًة   ألاهداف الحدًثة 

اهخمذ باألهضاف الخللُضًت وحػضصث هظه ألاهضاف 

بةغافت بلى مهام حضًضة لػملُت جضكُم الحؿاباث 

:هي  

الخإهض مً صحت وصكت البُاهاث اإلاداؾبت اإلاثبخت في 

ضة  (اإلاؿدىضاث)الضفاجغ والسجالث اإلاداؾبُت و اإلاٍا

. للػملُاث  

اشخماٌ ؤهضاف جضكُم الحؿاباث غلى جضكُم 

ألاهضاف اإلاسؿؿت، واللغاعاث اإلاخسظة لخدلُم هظه 

ألاهضاف، وؤًػا اإلاػلىماث التي اجسظث غلى ؤؾاؾها 

.   اللغاعاث  

اهدشاف ما كض ًىحض مً ؾش وؤزؿاء و جالغب 

وجؼوٍغ في الػملُاث وألاخضار اإلاسجلت، وجللُل فغص 

. اعجيابها  

اشخماٌ ؤهضاف غلى جضكُم وافت ألاخضار والىكاجؼ 

، ؤي للىظام اإلاداؾبي (ؾير اإلاالُت)اإلاالُت و

باغخباع ؤن الىخضاث  (اإلاالي و ؤلاصاعي )بشلُه

.  الاكخطاصًت حػمل صازل الهُيل الاكخطاصي للضولت  

الحطٌى غلى عؤي فني مداًض ًلىم غلى مؿابلت 

اللىاثم اإلاالُت إلاا هى ملُض بالضفاجغ والسجالث،غلى 

غىء ؤصلت وكغاثً بزباث، مخػاعف غليها في مهىت 

.  الخضكُم الحؿاباث  

جلُُم ؤصلت و كغاثً ؤلازباث و ازخباع اإلاىغىعي منها، 

.الخإهض و الخدلم مً غضالت اللىاثم اإلاالُت  

 

جدٌى ؤؾلىب جضكُم الحؿاباث مً جضكُم 

الحؿاباث خٌى الحاؾب بلى جضكُم الحؿاباث مً 

.زالٌ الحاؾب ؤلالىترووي  

 

جلُُم ؤصلت و كغاثً وؤلازباث وازخباع اإلاىغىعي منها، 

.  الخإهض والخدلم مً غضالت اللىاثم اإلاالُت  

 

 

جدلُم ؤكص ى كضع ممىً مً الىفاًت ؤلاهخاحُت، غً 

م مدى ؤلاؾغاف وطلً مً زالٌ جؿبُم جضكُم  ؾٍغ

. الحؿاباث باؾخسضام مػاًير الجىصة  

 

مدمض فػل مؿػض، زالض عاؾب زؿُب، صعاؾت مخػملت في جضكُم الحؿاباث، الؿبػت ألاولى، صاع هىىػ اإلاػغفت الػلمُت لليشغ :    مصدر

  2009والخىػَؼ،غمان،

ًغجبـ بإهضاف جضكُم الحؿاباث الحضًثت، وهى جدلُم  (خضًث)ًػاف بلى ما جلضم ؤن هىان جؿىع     

ٌ )ؤفغاص اإلاجخمؼ الظي حػمل فُه الىخضة الاكخطاصًت، وطلً جماشُا مؼ  (الغفاهُت)ؤكص ى كضع ممىً مً  (جدى

                                                                               1.ؤهضاف الىخضاث الاكخطاصًت بلى اإلاشاعهت عفاهُت اإلاجخمؼ التي حػمل فُه

                                                           
 :ص ،2009 غمان، صاع الىىىػ اإلاػغفت الػلمُت لليشغ و الخىػَؼ، الؿبػت ألاولى، ، صعاؾت مخػملت في صعاؾت الحؿاباث،وآزغون مدمض فػل مؿػض 

221  
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الفزوض العطمية لطحدكيم: ااملطل الثالح  

وحؿخسضم في خل    الفغوع بإهه كاغضة جدظى بلبٌى غام، وحػير غً الخؿبُم الػملي،   Kohler   ٌػغف               

  .هىع مػين مً اإلاشاول ؤو جغشُض الؿلىن 

   :1وفُما ًلي ؤهم الفغوع التي حؿدىض بليها غملُت جضكُم الحؿاباث وهي    

الىاحب ألاؾاس ي للمضكم الحؿاباث هى ببضاء الغؤي في اللىاثم اإلاالُت وؤنها جمثل : ـ فزض اضحلالل اادكم 1

غه إلاؿخسضمي جلً اللىاثم اإلاالُت وبما ؤن . بطىعة ضاصكت وغاصلت الىغؼ اإلاالي الحلُلي للميشإة وجلضًم جلٍغ

غمل اإلاضكم هى اللُام بػملُت الخضكُم بدُاصًت واؾخلاللُت وببضاء الغؤي صون الخديز ٌػني طلً غضم وحىص 

، ولىً ال ٌػني ؤن ًيىن غضم وحىص (اللاثمين بخجهيز اإلاػلىماث اإلاالُت)حػاعع بين غمل اإلاضكم وؤلاصاعة 

الخػاعع صاثم ؤو خخمي ألهه عبما ًيىن هىان حػاعع بين مطلحت ول ؾغف هإن جسفي ؤلاصاعة بػؼ 

في النهاًت ًجب ؤن ًيىن اإلاضكم ؾغفا مداًضا باليؿبت ألصحاب اإلايشإة . اإلاػلىماث طاث ألاهمُت للمضكم

                                                                                                                                                                                        2.وؤلاصاعة

 ٌػني ؤهه ًجب ؤن ًيىن هىان بمياهُت لفدظ البُاهاث : ـ فزض إمكاهية فدص ااعطىمات ااالية واللىائم2

واإلاػلىماث اإلاالُت اإلاػضة مً كبل ؤلاصاعة، ألهه في خالت غضم بمياهُت فدطها فةهه ال ًيىن هىان غغوعة 

 وختى ًخمىً اإلاضكم مً فدظ اللىاثم اإلاالُت فةهه ًجب ؤن ًخىافغ في هظه اللىاثم. لىحىص الخضكُم

                                                                                                                                    :مجمىغت مً اإلاػاًير مثل (اإلاػلىماث)

ًجب ؤن جيىن اإلاػلىماث اإلاداؾبُت اإلاػضة واإلالضمت للمضكم مالثمت إلاؿخسضميها وجفي باخخُاحاتهم، : ـ ااالئمة

                                                                                                                                         .ومغجبؿت بالفترة اإلاالُت الخاضت بها

 ؤن ًخم بغضاص اإلاػلىماث والبُاهاث اإلاالُت صون جديز ألي ؾغف، بمػنى ؤن حػىـ الحلاثم :ـ الملعد عن الحديز

                                                                                                                                                                                       .اإلاىحىصة

 ؤن جيىن اإلاػلىماث اإلاالُت كابلت لللُاؽ الىمي والخػبير غنها عكمُا ختى جيىن مفُضة لألؾغاف :ـ اللياص الكمي

                                                                                                                                                                               .طوي الػالكت

ؤن جيىن اإلاػلىماث اإلاالُت كابلت للفدظ وؤن ًخم الىضٌى لىفـ الىخاثج بطا ما جم اللُام : ـ اللابطية لطفدص

                                                                                                                                     3.بالفدظ مً كبل ؤهثر مً شخظ

 ًثير هظا الفغع مؿاولُت :خطى اللىائم ااالية وأًة معطىمات ثلدم لطفدص من أًة أخملاء و ثىاطئية  ـ 3

م بظٌ الػىاًت اإلاهىُت الالػمت، وغضم مؿاولُخه غً اهدشاف ألازؿاء  غً اهدشاف ألازؿاء الىاضحت غً ؾٍغ

                                                      4.والخالغباث التي جم الخىاؾا فيها زاضت غىض جلُضه بمػاًير اإلاغاحػت اإلاخفم غليها

                                                           
20 : ؤخمض خلمي حمػت، مضزل بلى الخضكُم الحضًث، مغحؼ ؾبم طهغه، ص 1  

20 :،ص2006 ؾؿان فالح اإلاؿاعهت، جضكُم الحؿاباث اإلاػاضغ، الؿبػت ألاولى، صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَؼ،  2  

21:، صهفـ مغحؼ الؿابم  3  

14:،ص2006 ، اإلاغاحػت وجضكُم الحؿاباث، صًىان اإلاؿبىغاث، الجؼاثغ، وآزغون مدمض التهامي ؾىاهغ 4  
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بن وحىص هظام ؾلُم وكىي للغكابت الضازلُت صازل اإلااؾؿت ًمىً :  ـ وجىد هظام ضطيم لطزكابة الداخطية4

مً الخللُل مً خضور ألازؿاء و الخالغباث بن لم هلل خظفها نهاثُا، هما ًجػل اإلاغاحػت اكخطاصًت وغلمُت 

ت بضال غً الخفطُلُت                                                                                                                     1.بدبني اإلاغاحػت الازخُاٍع

 ـ الحململيم ااىاضل لطمملادئ ااداضبية ااحعارف عطيها ًؤدي إلى ضالمة ثمثيل اللىائم ااالية لطمزكش 5

الظي ٌؿخسضم للحىم غلى مضي ؾالمت " اإلاػُاع"حػخبر اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها : ااالي وهحائج ألاعمال

ػني هظا الفغع ؤن مغاكبي الحؿاباث ٌؿترشضون باإلاباصت . جمثُل اللىاثم اإلاالُت لىخاثج ألاغماٌ واإلاغهؼ اإلاالي َو

اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها هماشغ للحىم غلى ؾالمت اإلاىاكف اإلاػُىت،وفي الىكذ هفؿه جيىن لهم ؾىضا 

شبه طلً ما جلخبؿه اإلاغاحػت مً مباصت بخطاثُت فُما ًخػلم باإلاػاًىت ؤلاخطاثُت. لخػػُض آعائهم                 .َو

وهخدفظ باليؿبت لهظا الفغع فىلٌى ؤهه ختى آلان ال جىحض كاثمت مدضصة باإلاباصت اإلاداؾبُت     

ذاإلاخػاعف غليها، وما ًثيره الخؿبُم الػملي لها مً مشاول وآعاء جدخاج بلى خؿم   .                      ضٍغ

ثير هظا الفغع مشيلت جدضًض مؿاولُت اإلاغاحؼ غىضما جيىن هظه اإلاباصت كاضغة ؤو ؾير مىحىصة    . ٍو

                                                                                                                          2.وهدً هغي ؤهه في هظه الحالت ؾىف جيىن ألاخيام شخطُت بلى خض هبير

 هجض ؤن هظا : ـ العىاصز و اافزدات التي كاهد صحيدة في اااض ي ضىف ثكىن كذلك في ااطحلملل6

ػني هظا الفغع ؤن مغاكب . الفغع مؿخمض مً ؤخض فغوع اإلاداؾبت وهى فغع اؾخمغاع اإلاشغوع َو

الحؿاباث بطا اجطح له ؤن بصاعة عشُضة في جطغفاتها ـ غىض شغاء ؤخض ألاضٌى مثالـ وؤن الغكابت الضازلُت 

ؾلُمت، فةهه ًفترع ؤن ٌؿخمغ الىغؼ هظلً في اإلاؿخلبل بال بطا وحض الضلُل غلى غىـ طلً، والػىـ 

، ؤو ؤن الغكابت الضازلُت . صحُذ فةطا اجطح للمغاكب ؤن بصاعة اإلاشغوع جمُل بلى الخالغب في اللُم ألاضٌى

يىن في خغص منها في الفتراث اللاصمت ومً هاخُت ؤزغي فةهه . غػُفت، فةهه ًجب ؤن ًإزظ طلً في الاغخباع ٍو

                                                               3.بضون هظا الفغع جطبذ غملُت اإلاغاحػت مؿخدُلت بن لم جىً ؾير ممىىت

عؾم حػضص الخضماث التي ٌؿخؿُؼ مغاكب الحؿاباث ؤن :  ـ مزاكل الحطابات ًشاول عمطه كمزاجع فلط7

ًاصيها لػمُله، فةهه غىضما ًؿلب مىه ببضاء الغؤي في ؾالمت اللىاثم اإلاالُت، فةن غمله ًجب ؤن ًلخطغ غلى 

شبه هظا الضوع بلى خض هبير صوع اإلادامي الظي ٌؿخؿُؼ ؤصاء الػضًض مً الخضماث . هظه اإلاهمت صون ؾيرها َو

ت اإلاؿللت              .للجمهىع، ولىً غىضما ًخىلى الضفاع في كػُت مػُىت، فةهه ًيىن ملُضا بها، ولِـ لضًه الحٍغ

ثير هظا الفغع مىغىع  مثل اؾخلالٌ مغاكب . مغاكب الحؿاباث في ؤصاء غمله" اؾخلالٌ " ٍو ٍو

ومً زم ًلطض مىه الخللُل مً هظا الاؾخلالٌ ًجب ؤن . الحؿاباث ؾىضا ؤؾاؾُا لحُضة غملُت اإلاغاحػت

  4.ًضعؽ بجضًت

                                                           
14:،ص مدمض التهامي ؾىاهغ وآزغون، مغحؼ ؾبم طهغه   1  

ت اإلاغاحػت وآلُاث الخؿبُم، بضون ؾبػت، 22:،ص2003صاع الجامػُت، مطغ،  مدمض ؾمير الطبان، هظٍغ 2  

22: ص هفـ مغحؼ الؿابم،  3  

35:،ص2005،ألاؾـ الػلمُت والػملُت إلاغاحػت الحؿاباث، بضون ؾبػت، صاع الجامػُت، مطغ،  وآزغون مدمض ؾمير الطبان 4  
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هجض ؤن هظا الفغع لم :  ـ ًفزض اازكش اانهي ازاكل الحطابات التزامات مهىية ثخىاضل وهذا اازكش8

ًىغؼ جدذ الضعاؾت الشاملت، ومؼ طلً فةن الالتزاماث اإلاهىُت التي ًفغغها مغهؼ مغاكب الحؿاباث كض جم 

اث  .                                                                  اإلاغاحػت اإلاخػاعف غليها (مػاًير )الاغتراف بها بلى خض ما بلبٌى مؿخٍى  

وبىاء غلى هظا الفغع، ًمىً جدضًض اإلافهىم اإلانهي للػىاًت اإلاؿلىبت مً مغاكب الحؿاباث غىض     

يىن هظا الفغع مؼ الفغع الؿابم لخدضًض مؿاولُت مغاكب الحؿاباث ججاه اإلاجخمؼ، . مؼاولخه للمهىت ٍو

                                  1. غملُه، وججاه ػمالثه، ومً اإلاخىكؼ ؤن ًؼصاص الاهخمام بهظا الفغع مؿخلبال وججاه

مملادئ الحدكيم وأهىاعه ومعاًيره: ااملدح الثاوي  

هخؿغق في هظا اإلابدث ؤوال بلى مباصت الخضكُم وطلً بخدضًض ؤعوانها وبػض طلً ؾيخػغع بلى مسخلف     

ؤهىاع غملُاث الخضكُم وطلً بالىظغ بليها مً غضة ػواًا، ليي ٌؿهل لىا جبؿُـ مفهىمها وجدضًض مسخلف 

                  .الحضوص والؿاًاث التي جطب بليها، وؤزيرا هخؿغق بلى مسخلف الػىابـ و ؤلاحغاءاث التي جدىم مهىت الخضكُم

ًممملادئ الحدق: ااملطل ألاول   

غ    وهلؿم هظه اإلاباصت بلى عهىين هما الفدظ والخلٍغ

:أوال ـ ااملادئ اازثململة بزكن الفدص  

 2:وهظه اإلاباصت هي

 ؤلاصعان الغكابي ٌػني اإلاػغفت الخامت بؿبُػت ؤخضار اإلايشإة وؤزغها الفػلُت اإلادخملت غلى : ـ مملدأ الحكامل1

                                                                                                                                                                                             .هُانها

ٌػني ؤن ٌشمل مضي الفدظ حمُؼ ؤهضاف اإلايشإة الغثِؿُت و :  ـ مملدأ اللمىل في مدي الفدص  خحملاري 2

غ غ اإلاالُت اإلاػضة بىاؾؿت اإلايشاة مؼ مغاغاة ألاهمُت اليؿبُت لهظه الخلاٍع              .الفغغُت وهظلً حمُؼ الخلاٍع

حشير بلى غغوعة ؤلاكالٌ بلى ؤكص ى خض ممىً مً الخلضًغ الصخص ي وطلً :  ـ مملدأ ااىطىعية في الفدص3

ض عؤي اإلاضكم وجضغمه زطىضا اججاه الػىاضغ واإلافغصاث  باالؾدىاص بلى الػضص اليافي مً ؤصلت ؤلازباث التي جٍا

                                        .التي حػخبر طاث ؤهمُت هبيرة وؿبُا هخلً التي ًيىن اخخماٌ خضور الخؿإ ؤهبر مً ؾيرها

وشير بلى وحىص فدظ هفاًت ؤلاوؿاهُت في اإلايشإة بجاهب فدظ :  ـ مملدأ فدص مدي الكفاًة إلاوطاهية4

ً الغؤي الصحُذ لضي اإلاضكم غً ؤخضار اإلايشإة وهظه الىفاًت هي  الىفاًت ؤلاهخاحُت إلاا لها مً ؤهمُت في جيٍى

                                                           
35: ، صمدمض ؾمير الطبان وآزغون،مغحؼ ؾبم طهغه  1  

، صوع وظُفت الخضكُم الضازلي في اإلااؾؿت اكخطاصًت،  مظهغة جسغج لىُل شهاصة ماؾتر في الػلىم اإلاالُت، ولُت الػلىم الاكخطاصًت  ضىلي  فخحي

.21: ، ص2012وغلىم الدؿُير، حامػت غبض الحمُض بً باصٌـ، مؿخؿاهم ،  2  
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ه اإلايشإة مً هظام لللُاصة ؤو الؿلؿت والحىافؼ والاجطاٌ  ماشغ للمىار الؿلىوي لها وهي حػبر غً ما جدخٍى

                                                                                                                                                                                      .واإلاشاعهت

:ثاهيا ـ ااملادئ اازثململة بزكن الحلزيز  

 1:هظه اإلاباصت هي    

غ مضكم الحؿاباث ؤصاة لىلل ؤزغ :  ـ مملدأ كفاًة  ثصال1 غ ؤو جلاٍع شير هظا اإلابضؤ بلى مغاغاة ؤن ًيىن جلٍغ َو

الػملُاث الاكخطاصًت للميشإة لجمُؼ اإلاؿخسضمين لها بطىعة خلُلُت جبػث غلى الثلت بشيل ًدلم 

غ                                                                                                                                       .ألاهضاف اإلاغحىة مً بغضاص الخلاٍع

شير هظا اإلابضؤ بلى مغاغاة ؤن ًفصح اإلاضكم غً ول ما مً شإهه جىغُذ مضي جىفُظ :  ـ مملدأ إلافصاح2 َو

ألاهضاف للميشإة، ومضي جؿبُم للمباصت وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت والخؿير فيها، وبظهاع اإلاػلىماث التي جازغ غلى 

غ اإلاالُت، وببغاػ حىاهب الػػف ـةن وحضث ـ في ؤهظمت الغكابت الضازلُت واإلاؿدىضاث والضفاجغ  صاللت الخلاٍع

                                                                                                                                                                                    .والسجالث

غ اإلاالُت مىطفت : ـ مملدأ إلاهصاف3 غ اإلاضكم، وهظا الخلاٍع اث جلٍغ شير هظا اإلابضؤ بلى مغاغاة ؤن جيىن مدخٍى  َو

                                                                                           .لجمُؼ اإلاغجبؿين واإلاهخمين باإلايشإة ؾىاء صازلُت ؤو زاعحُت

غ جفؿيرا واضحا ليل جطغف ؾير غاصي ًىاحه :  ـ مملدأ الطملبية4 شير هظا اإلابضؤ بلى مغاغاة ؤن ٌشمل الخلٍغ َو

                                                                 .به اإلاضكم، وؤن جبنى جدفظاجه وملترخاجه غلى ؤؾباب خلُلُت ومىغىغُت

وما هى حضًغ بالظهغ ؤن اإلابضؤ غباعة غً هخاثج ؤو حػمُماث مشخلت مً مفاهُم وبضيهُاث ومطاصعاث     

اإلاجاٌ وؤن جيىن مدؿلت مؼ هظه اإلالىماث، هما ؤنها جيىن كاصعة غلى جفؿير ؤلاحغاءاث والؿغق اإلاداؾبُت 

ت وهظه اللػاًا كض جيىن كػاًا  اإلاخبػت فػال في الخؿبُم الػملي، هما ًجب ؤن جطاؽ في شيل كػاًا جفؿيًر

                                                                                                                                                                                           .ؾاثبت ؤو ؾببُت

أهىاع الحدكيم: ااملطل الثاوي  

جب ؤن ًلىم بالخضكُم شخظ منهي مداًض مؿخلل طاث      الخضكُم ؤؾاؾا هى وظُفت ؤو ؤصاة فدظ ٍو

ب وغغع اإلاػلىماث وألاخضار اإلاالُت التي جمذ في اإلايشإة وهل  هفاءة إلبضاء عؤًه خٌى غملُت كُاؽ وجبٍى

ب وغغع جلً اإلاػلىماث بشيل غام ًمىً غغع . جلتزم اإلايشاة باإلاباصت واإلاػاًير اإلاداؾبُت غىض كُاؽ وجبٍى

ب الخضكُم غلى الىدى الخالي                  2:جبٍى

                                                                                                                                        

                                                           
53 ـ 52 : ؤخمض خلمي حمػت، اإلاضزل بلى الخضكُم والخإهُض، مغحؼ ؾبم طهغه، ص ـ ص 1  

24: مغحؼ ؾبم طهغه، ص جضكُم الحؿاباث اإلاػاضغ،ؾؿان فالح اإلاؿاعهت، 2 
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I  ؤهىاع الخضكُم(: 1 ـ  )اللكل  ركم  

ب الخضكُم مً خُث    جبٍى

   

  

 مضي الفدظ       خضوص الخضكُم      الهضف مً الفدظ     الخىكُذ      اللاثم بػملُت الخضكُم   ؤلالؼام

 

  

       الخضكُم اليامل        الخضكُم الجؼجي   الخضكُم النهاجي   الخضكُم اإلاؿخمغ   الخضكُم      الخضكُم

الضازلي     الخاعجي                                                                                                    

  

 جضكُم                جضكُم     الخضكُم     جضكُم     جضكُم       جضكُم      الخضكُم    الخضكُم    الخضكُم

 جفطُلي             ازخباعي        ؤلاصاعي     الخيالُف   الػملُاث   اإلاالي        ألؾغاع      ؤلالؼامي  ؤلازخباعي 

 زاضت                   

                                         24: ، ص2006  ؾؿان فالح اإلاؿاعهت، جضكُم الحؿاباث اإلاػاضغ، الؿبػت ألاولى، صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَؼ، غمان،: مصدر 

:أوال ـ من خيح الحدود  

%  ًدطل في     100ًلىم اإلاضكم بمىحب هظا الىىع بفدظ اللُىص والسجالث بيؿبت : الحدكيم الكامل

 . Detalailed audit ؼ الطؿيرة وما ٌؿمى جضكُلا وامال جفطُلُا  اإلاشاَع

ؼ والشغواث الطؿيرة بلى ما ٌؿمى جضكُلا وبمىحب هظا      وكض جؿىع الخضكُم اليامل مؼ جىؾؼ اإلاشاَع

ا اللُىص والسجالث واإلاؿدىضاث التي test-check auditالىىع ًلىم اإلاضكم بفدظ غُىاث مً    وامال ازخباٍع

جدىاؾب مؼ ؤهظمت الغكابت الضازلُت جىاؾب غىؿُا، وال ًجىػ الحض مً ؾلؿت الخضكُم بخدضًض حجم هؿاق 

                                                                                                                   1.الخضكُم في ول مً الخضكُم اليامل و اليامل الازخباعي 

هى الػملُاث التي ًلىم بها اإلاضكم وجيىن مدضوصة الهضف ؤو مىاحهت لؿغع مػين، :  ـ الحدكيم الجشئي2

هفدظ الػملُاث الىلضًت زالٌ فترة مػُىت ؤو فدظ غملُاث البُؼ الىلضي ؤو آلاحل زالٌ فترة مدضصة ؤو 

                                                                                                          .فدظ خؿاباث اإلاساػن ؤو الخإهض مً حغص اإلاسؼون

                                                           
37:، ص2011الىظغي، الؿبػت ألاولى، صاع اإلاؿيرة لليشغ و الخىػَؼ والؿباغت، غمان،:  عؤفذ ؾالمت مدمىص وآزغون، غلم جضكُم الحؿاباث 1  
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غ مخػمىا الخؿىاث التي اجبػذ والىخاثج التي جىضل بليها      ويهضف هظا الىىع بلى الحطٌى غلى جلٍغ

الفدظ وال يهضف بلى الحطٌى غلى عؤي فني مداًض غً مضي غضالت اللىاثم اإلاالُت ومضي صاللتها للمغاهؼ 

جب غلى اإلاضكم في الخضكُم الجؼجي، الحطٌى غلى غلض . اإلاالُت وهدُجت ألاغماٌ هما هى في الخضكُم اليامل ٍو

                                                     1.هخابي ًىضح اإلاهمت اإلاؿلىب كُامه بها  وهؿاكها لُدمي هفؿه وال ًيؿب بلُه جلطيره في ألاصاء

: ثاهيا ـ من خيح مدي الفدص  

2:الخضكُم خؿب الازخباعاث، هالخظ هىغين هما غىض جطيُف                   

وحػني اإلاغاحػت الشاملت ؤو الخفطُلُت ؤن ًلىم اإلاغاحؼ بمغاحػت حمُؼ :  ـ الحدكيم اللامل أو الحفصيلي1

ومً . اللُىص والضفاجغ والسجالث والحؿاباث واإلاؿدىضاث، ؤي ؤن ًلىم بمغاحػت حمُؼ اإلافغصاث مدل الفدظ

اإلاالخظ ؤن هظه اإلاغاحػت جطلح للميشأث ضؿيرة الحجم، خُث بهه في خالت اإلايشأث هبيرة الحجم ؾُاصي 

اصة ؤغباء غملُت اإلاغاحػت وحػاعغها مؼ غاملي الىكذ والخيلفت التي ًدغص  اؾخسضام هظه اإلاغاحػت بلى ٍػ

                                                                                                                            . اإلاغاحؼ الخاعجي غلى مغاغاتهما باؾخمغاع

وفي هظه الحالت ًلىم اإلاغاحؼ بمغاحػت حؼء مً اليل، خُث ًلىم بازخُاع غضص مً : الحدكيم  خحملاري   ـ2

ليي جسػؼ لػملُت الفدظ مؼ مغاغاة غغوعة حػمُم هخاثج هظا الفدظ غلى مجمىغت  (غُىت)اإلافغصاث 

وللض ؤصي هبر حجم اإلاشغوغاث الاكخطاصًت وحػضص غملُاتها . (اإلاجخمؼ)اإلافغصاث التي جم ازخُاع هظا الجؼء منها 

بطىعة هبيرة واهخمام جلً اإلاشغوغاث بإهظمت الغكابت الضازلُت بلى غغوعة كُام اإلاغاحؼ الخاعجي بفدظ 

خىكف جدضًض حجم الػُىت غلى غضة اغخباعاث، مً . غُىت مً هظه الػملُاث، صون بحغاء مغاحػت شاملت لها ٍو

ؤهمها ما ًظهغه فدظ وجلُُم اإلاغاحؼ الخاعجي ألهظمت الغكابت الضازلُت اإلاخبػت صازل اإلايشإة مً هاخُت، 

ت مً هاخُت ؤزغي                                                                                .  ومضي بميان جؿبُم بحغاءاث اإلاغاحػت الازخباٍع

:ثالثا ـ من خيح الحىكيد  

ًيلف به اإلاضكم:  ـ الحدكيم النهائي1  

  ـ بػض اهتهاء الفترة اإلاالُت التي صكلذ1  

اث النهاثُت وجدػير الحؿاباث الخخامُت وكاثمت اإلاغهؼ اإلاالي2     ـ بػض بحغاء الدؿٍى

3. ـ بػض بكفاٌ الحؿاباث3    

:من عيىب هذا الحدكيم  

  ـ الفشل في اهدشاف ألازؿاء و الؿش في خالت وكىع الػملُت 1  

غ اإلاضكم2     ـ جإزير جلضًم جلٍغ

                                                           
  1 23 ـ 22:،ص ـ ص2009الىظغي والػلمي،الؿبػت ألاولى، صاع اإلاؿخلبل لليشغ والخىػَؼ، :  ،غلم جضكُم الحؿاباث وآزغون زالض زؿُب

  2  49 ـ 48:  ، مغحؼ ؾبم طهغه، ص ـ ص وآزغون مدمض ؾمير الطبان

37: مغحؼ ؾبم طهغه، صالىظغي،:  غلم جضكُم الحؿاباث عؤفذ ؾالمت مدمىص وآزغون، 3  
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ش الػمل في مىخب اإلاضكم واإلايشإة مما ًاصي بلى بعبان في الػمل في مىخب اإلاضكم والػمُل3   1 . ـ حشَى  

اعاث مخػضصة للميشإة :  ـ الحدكيم ااطحمز2 ًلىم اإلاضكم بهظا الىىع مً الخضكُم بشيل مؿخمغ مً زالٌ ٍػ

       :مً زالٌ زؿت و بغهامج جضكُم شامل، بال ؤن هىان بػؼ الػُىب التي جازظ غلى هظا الىىع مً الخضكُم

   ـ اخخمالُت حؿُير ألاعكام مً كبل اإلايشإة بػض ؤن كام اإلاضكم بخضكُلها

  ـ حػؿُل ؤغماٌ كؿم اإلاداؾبت وطلً هظغ للخىاحض اإلاؿخمغ للمضكم وخاحخه باؾخمغاع بلى السجالث 

                                                                                                                   .والبُاهاث التي ًلىم كؿم اإلاداؾبت بةغضاصها

  ـ اخخمالُت وشىء غالكت مضًت بين مضكم الحؿاباث ومىظفي اإلايشإة مما ًازغ بشيل ؤو بأزغ غلى اؾخلاللُت 

                                                                                                                                                                        .مضكم الحؿاباث

ل غملُت الخضكُم مً غمل جدلُلي بلى غمل عوجُني 2.  ـ كض جاصي غملُت الخضكُم اإلاؿخمغ بلى جدٍى  

:رابعا ـ من خيح إلالشام اللاهىوي  

 3:ًىلؿم الخضكُم مً خُث الالتزام اللاهىوي بلى

ػاث اللاهىوي فهى بحباعي ملغون بػلىباث :  ـ ثدكيم إلشامي1 ًخم وفم إللؼام كاهىوي ؤي جفغغه الدشَغ

وحؼاءاث كاهىهُت للمسالف إلاىاصه، وطلً غماها وخماًت لحلىق الهُئاث والجهاث اإلاهخمت بلىاثم اإلايشإة 

.                    اإلاالُت، هخضكُم شغواث الخىضُت باألؾهم واإلادضصة اإلاؿاولُت واإلاؿاهمت الػامت وألاحىبُت الػامت   

ًلطض به الظي ًخم بةعاصة اإلاالن ؤو ؤلاصاعة مً ؾير بلؼام كاهىوي لظلً مثل اإلااؾؿت :  ـ ثدكيم اخحياري 2

                                                                                                                  .الفغصًت، وشغهت الخػامً والخىضُت البؿُؿت

ا في بضًاجه زم ما لبثذ الشغواث ؤن صعحذ غلى حػُين مضكلين لحؿاباتها بطا      وكض وان الخضكُم ازخُاٍع

لت ومؼ ظهىع اإلايشأث الىبيرة وزاضت الشغواث اإلاؿاهمت بغػث الحاحت بلى  ؤضبدذ غغفا ؾاثضا لفترة ؾٍى

ػاث بسطىص بلؼامُت الخضكُم في بػؼ ؤهىاع الشغواث  خماًت خملت ألاؾهم وؾيرهم فظهغث الدشَغ

وحصجُػا لظلً ضضعث كىاهُين الػغاثب بػضم كبٌى اللىاثم اإلاالُت بال بػض جضكُلها مً مضكم خؿاباث 

                                                   .مغزظ

 

 

 

                                                                                   

                                                           
38: ، صالىظغي، مغحؼ ؾبم طهغه: عؤفذ ؾالمت مدمىص وآزغون، غلم جضكُم الحؿاباث  1  

24:، ص2012ؤلاؾاع الىظغي،الؿبػت ألاولى،صاع واثل لليشغ والخىػَؼ، :  ، جضكُم الحؿاباث وآزغون بيهاب هظمي 2  

35 ـ 34:  غمان، ص ـ ص،2011 الػملي، صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَؼ والؿباغت،:  عؤفذ ؾالمت مدمىص وآزغون، غلم جضكُم الحؿاباث 3  
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:خامطا ـ من خيح اللائم بعمطية الحدكيم  

ىلؿم الخضكُم خؿب هظا الخلؿُم بلى      1:ٍو

هى وشاؽ جلُمي مؿخلل زالٌ جىظُم مػين، يهضف بلى جضكُم وفدظ الػملُاث واللُىص :  ـ ثدكيم داخلي1

ت جماعؽ للُاؽ وجلُُم فػالُت  واإلاؿدىضاث بشيل مؿخمغ هإؾاؽ لخضمت ؤلاصاعة، فهى بمثابت عكابت بصاٍع

ؤؾالُب الغكابت ألازغي بمػنى ؤهه فدظ مىظم لػملُاث اإلايشإة وصفاجغها مسجالتها ومؿدىضاتها بىاؾؿت 

                                                                                                         .هُئت صازلُت ؤو مضكلين جابػين همىظفين في اإلايشإة

 ألاضملاب الزئيطية لحملىر الحدكيم الداخلي

شمل الخضكُم مً وامل جفطُلي بلى وامل ازخُاعي 1   . ـ َو  

ت وخاحتها بلى الخإهض مً صكت وصحت هظه 2    ـ اغخماص ؤلاصاعة غلى البُاهاث اإلاداؾبُت وىؾُلت عكابت بصاٍع

                                                                                                                                                                                        .البُاهاث

 ـ خاحت ؤلاصاعة لخلُُم وجدلُل غملُاث اإلايشإة الضازلُت بهضف جدلُم ؤهثر هفاًت بهخاحُت ممىىت الشخضاص 3  

                                                                                                   .  اإلاىافؿت وجطيُف هامش الغبذ بين اإلايشأث اإلاسخلفت

 ـ مؿاولُت ؤلاصاعة اججاه هُئاث الغكابت الحيىمُت والتزامها بدىفُظ حػلُماتها وكغاعاتها وجؼوٍضها بالبُاهاث 4  

غ  التي جؿلبها مما ؤصي اغخماص ؤلاصاعة ولُت غلى الخضكُم الضازلي للخإهض مً صكت وصحت البُاهاث والخلاٍع

                                                                                                                                                                                         .اإلاؿلىبت

ت والػبـ الضازلي     شمل الخضكُم الضازلي ؤهظمت الغكابت الضازلُت اإلاداؾبُت وؤلاصاٍع . َو

ؿلم غلُه ؤخُاها جضكُم اإلاؿخلبل، وهى الفدظ ؤلاهخلاصي اإلاىظم ألهظمت الغكابت :  ـ ثدكيم خارجي2 ٍو

غ ًدخىي عؤي  الضازلُت والبُاهاث اإلاداؾبُت اإلاثبخت بالضفاجغ والسجالث ومفغصاث اللىاثم اإلاالُت إلغضاص جلٍغ

                       .فني مداًض غً غضالت اللىاثم اإلاالُت ومضي الاغخماص غليها للضاللت غلى اإلاغهؼ اإلاالي وهخاثج ألاغماٌ

. وعؾم ازخالف الخضكُم الضازلي غً الخضكُم الخاعجي بال ؤن مجاٌ الخػاون بُنهما هبير    

: في ألازير ؾىميز بين الىىغين الؿابلين مً اإلاغاحػت في الجضٌو آلاحي    

 

 

 

 

 

                                                           
40 ـ 39: ، ص ـ ص2010، الؿبػت ألاولى، مىخبت اإلاجخمؼ الػغبي لليشغ والخىػَؼ، غمان، (1) ، جضكُم الحؿاباث  وآزغون ؾامي مدمض الىكاص 1  
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الخمُيز بين اإلاغاحػت الضازلُت والخاعحُت(: 3 ـ  I   )الجدول ركم 

اازاجع الخارجي      اازاجع الداخلي    المليان 

:الهضف الغثِس ي  

م الخإهض مً ؤن  زضمت ؤلاصاعة، غً ؾٍغ

لضم  هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت هفء ٍو

بُاهاث ؾلُمت وصكُلت ؤلاصاعة، وبظلً 

ًىطب الهضف الغثِس ي غلى اهدشاف 

ومىؼ ألازؿاء والؿش والاهدغاف غً 

.  الؿُاؾاث اإلاىغىغت  

: ـ الهضف الغثِس ي1  

م  (اإلاالن)زضمت ؾغف زالث غً ؾٍغ

ببضاء الغؤي في ؾالمت وضضق اللىاثم 

اإلاالُت التي حػضها ؤلاصاعة غً هدُجت 

.ألاغماٌ واإلاغهؼ اإلاالي  

: ـ الهضف الثاهىي 2  

اهدشاف ألازؿاء والؿش في خضوص ما 

غ واللىاثم اإلاالُت .جخإزغ به الخلاٍع  

  ـ الهضف ؤو ألاهضاف1

مىظف مً صازل الهُيل الخىظُمي 

ػين بىاؾؿت ؤلاصاعة . للمشغوع َو  

شخظ منهي مؿخلل مً زاعج اإلاشغوع 

.ٌػين بىاؾؿت اإلاالن  

 ـ هىغُت مً ًلىم 2

 باإلاغاحػت

ًخمخؼ باؾخلالٌ حؼجي، فهى مؿخلل غً 

بػؼ ؤلاصاعاث ولىىه ًسضع عؾباث 

.وخاحاث ؤلاصاعاث ألازغي   

ًخمخؼ باؾخلالٌ وامل غً ؤلاصاعة في 

.غملُت الفدظ والخلُُم وببضاء الغؤي  

 ـ صعحت الاؾخلالٌ 3

في ؤصاء الػمل وببضاء 

.الغؤي  

غ   مؿاوٌ ؤمام ؤلاصاعة ومً زم ًلضم جلٍغ

اث  بيخاثج الفدظ والضعاؾت بلى اإلاؿخٍى

ت الػلُا .ؤلاصاٍع  

مؿاوٌ ؤمام اإلاالن، ومً زم ًلضم 

غه غً هخاثج الفدظ وعؤًه الفني  جلٍغ

. غً اللىاثم اإلاالُت بليهم  

  ـ اإلاؿاولُت4

 

جدضص ؤلاصاعة هؿاق غمل اإلاغاحؼ الضازلي 

فُلضع اإلاؿاولُاث التي حػهض بها ؤلاصاعة 

. للمغاحؼ الضازلي، ًيىن هؿاق غمله  

ًدضص طلً ؤمغ الخػُين والػغف الؿاثضة 

ومػاًير اإلاغاحػت اإلاخػاعف غليها، وما 

جىظ غلُه اللىاهين اإلاىظمت ألغماٌ 

. اإلاغاحػت الخاعحُت  

  ـ هؿاق الػمل5

ًخم الفدظ بطىعة مؿخمغة غلى مضاع 

.ؤًام الؿىت  

ًخم الفدظ ؾالبا مغة واخضة في نهاًت 

الؿىت اإلاالُت وكض ًيىن في بػؼ 

ألاخُان غلى فتراث مىلؿػت زالٌ 

. الؿىت  

  ـ جىكُذ ألاصاء6

35 ـ34: ، ص ـ ص2006مدمض التهامي ؾىاهغ، مؿػىص ضضًلي، اإلاغاحػت وجضكُم الحؿاباث، صًىان اإلاؿبىغاث، الجؼاثغ،:     مصدر  
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:ضادضا ـ الحدكيم خطل الهدف  

خػلم هظا الىىع مً الخضكُم بفدظ ؤهظمت:    ـ الحدكيم اااليFinancial Audit 1   الغكابت في اإلاشغوع ٍو

 باإلغافت لفدظ السجالث اإلاداؾبُت واإلاؿدىضاث مً ؤحل الىضٌى بلى عؤي مؿخلل ومداًض مبِىا مضي 

صاللت البُاهاث اإلاالُت اإلاسخلفت للمغهؼ اإلاالي وؤغماٌ اإلاشغوع زالٌ جلً الفترة اإلاالُت التي زػػذ فيها 

                                                                                                                                                                                       1.للخضكُم

  ـ الحدكيم إلاداري Management Audit 2 ؤمىاٌ اإلاشغوع ًخمؤي جضكُم الىفاءة ؤلاهخاحُت لإلصاعة ؤي ؤن: 

خػمً هظا   ضغفها بشيل اكخطاصي، بدُث ًخم الحطٌى غلى ؤخؿً وؤفػل زضمت بإكل جيلفت ممىىت ٍو

ت ومً الغكابت اإلاالُت غليها                                                    2.الخضكُم ؤًػا الخإهض مً مضي صحت ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

  ـ ثدكيم ألاهدافEftectiveness Audit  3  بطا وان اإلاشغوع كضويهضف هظا الىىع مً الخضكُم بلى الخػغف: 

 خلم ألاهضاف التي جإؾـ مً ؤحلها وحػني بالخضكُم اللاهىوي هى جإهض اإلاضكم مً ؤن اإلايشإة ؾبلذ 

فمثال غلى مضكم الحؿاباث الخإهض مً جؿبُم الشغواث . الىطىص اللاهىهُت وألاهظمت التي جطضعها الضولت

باإلغافت غلى اإلاضكم الخإهض مً جلُض الشغهت بىظامها .  وحػضًالجه1964 لؿىت 12للاهىن الشغواث عكم 

                                                                                                                                                          3.الضازلي وغلض جإؾِؿها

وألاهضاف الػامتبن الخإهض مً ؤن اإلايشإة كض خللذ ؤهضافها الخاضت :  Social Audit 4ـ الحدكيم  جحماعي  

فاإلاشاعهت مؿاهمت مثال حؿعى بلى جدلُم ألاعباح وفي هفـ الىكذ غليها مغاغاة . اججاه البلض التي حػمل به

                                                                          4.جدلُم الغفاهُت الاحخماغُت والصحُت للمجخمؼ الظي حػمل لخضمخه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21: ، ص2010 ػهير الحضعب، غلم جضكُم الحؿاباث، الؿبػت ألاولى، صاع الباصًت هاشغون ومىػغىن، غمان،  1  

21:  هفـ مغحؼ الؿابم، ص 2  

21: ، مغحؼ ؾبم طهغه، ص وآزغون زالض زؿُب 3  

21:  هفـ مغحؼ الؿابم، ص 4  
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معاًير الحدكيم: ااملطل الثالح   

جمثل اللىاغض الػامت إلاضكم الحؿاباث والخضكُم ألاؾاؽ الظي جلىم غلُه هظه الػملُت، وؤلاؾاع     

الػام الظي ًجب ؤن جلتزم به ول مً ٌػمل في مجاٌ هظه اإلاهىت الهامت والحؿاؾت في هفـ الىكذ ومً هاخُت 

ؤزغي ًمىً الىظغ بلى هظه اللىاغض غلى ؤنها مػاًير لػملُت الخضكُم خؿاباث اإلاؿلىب مغاغاتها والالتزام بها 

                                                                                                                                                               1.ختى جدلم هظه الػملُت ؤهضافها

: وهظا الشيل ًىضح لىا مجمىغاث الثالزت اإلالؿمت بليها    

ملخظ إلاػاًير جضكُم الحؿاباث اإلاخػاعف غليها(: 2 ـ  I )اللكل ركم   

 مػاًير جضكُم الحؿاباث اإلاخػاعف غليها

 

 

  

 

  

 

 

: ، ص2009مدمض فػل مؿػض، زالض عاؾب زؿُب، صعاؾت مخػملت في جضكُم الحؿاباث، صاع الىىىػ اإلاػغفت الػلمُت لليشغ والخىػَؼ، : مصدر   

100  

 

 

                                                           
175: الػملي، مغحؼ ؾبم طهغه، ص:  عؤفذ ؾالمت مدمىص وآزغون، غلم جضكُم الحؿاباث 1  

    

   اإلاػاًير الػامت
  

غ للىخاثج    الػمل اإلاُضاوي   الخلٍغ

 ـ مضي اجفاق اللىاثم 7

اإلاالُت مؼ مباصت 

 اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها

 ـ مضي زباث الخؿبُم 8

إلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػاعف 

 غليها

 ـ مضي هفاًت ؤلافطاح 9

 ؤلاغالمي

 ـ ببضاء الغؤي ؤلاحمالي 10

 في اللىاثم اإلاالُت     

ب 1  ـ الخػلُم والخضٍع

 والخبرة

 ـ اؾخلالٌ اإلاضكم في 2

 مماعؾت اإلاهىت

 ـ بظٌ الػىاًت اإلاهىُت 3

 الالػمت

 

 

 

 

 

 

 ـ الخسؿُـ الؿلُم 4

للخضكُم وؤلاشغاف 

 الضكُم غلى اإلاؿاغضًً

 ـ فدظ وجلُُم هظام 5

 الغكابت الضازلُت

 ـ الحطٌى غلى ؤصلت 6

 ؤلازباث اليافُت
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 أوال ـ ااعاًير العامة

ىه     : وهي اللىاغض التي هبػذ مً شخطُت اإلاضكم وجيٍى

الكفاءة ااهىية الالسمة: اللاعدة ألاولى  

مما الشً فُه ؤن الىفاءة اإلاهىُت همػُاع مً مػاًير اإلاغاحػت والخضكُم حػخبر مً اللىاغض الهامت التي 

ًجب جىافغها في ول مً شخظ اإلاغاحؼ ؤو اإلاضكم وماؾؿت اإلاغاحػت ؾىاء واهذ في شيل مياجب مغاحػت 

                                                                                                                        .مخسططت ؤوفي شيل ؤحهؼة خيىمُت غامت

ومً الؿبُعي ًطػب جىافغ زطاثظ الىفاءة اإلاهىُت الياملت في شخظ اإلاغاحؼ مىفغصا، لظلً ًيبغي     

م اإلاغاحػين الظي ؾِخىلىن مهام اإلاغاحػت والخضكُم في وخضة ؤو ماؾؿت  جىافغ هظه الخطاثظ في فٍغ

ؤو حهاػ  (مىخب مغاحػت كاهىوي زاص)اكخطاصًت مػُىت، ؾىاء كامذ بهظه اإلاهمت ماؾؿت زاضت للمغاحػت 

                                                                                                                                                                                  .عكابي خيىمي غام

: وجضوع هظه الخطاثظ باليؿبت للىفاءة اإلاهىُت الالػمت واإلاخياملت خٌى الػىاضغ الخالُت    

.حػضص مجاالث الىفاءة اإلاهىُتـ   

.ازخالف ؤهىاع هظه الىفاءة اإلاهىُتـ   

1.مضي غمم هظه الىفاءة اإلاهىُت ومضي الحاحت بلى طلًـ   

  ضحلالل والحياد: اللاعدة الثاهية

بن اؾخلالٌ اليامل للمغاحؼ الخاعجي ؤو ماؾؿت اإلاغاحػت الخاعحُت ؤو الجهاػ الحيىمي اإلاىىؽ بػملُت     

اإلاغاحػت والخضكُم مً اإلاػاًير الػامت للمغاحػت ٌػخبر مً ؤهم اللىاغض الػامت التي ًجب جىافغها ختى جخم 

غملُت الفدظ و اإلاغاحػت بجضًت جامت وصون ؤي غؿىؽ مً ؤي ؾغف غلى اللاثم بهظه الػملُت، ومً هاخُت 

ؤزغي فةن الاؾخلالٌ اإلانهي خلُلت وكىاغت طهىُت عاسخت في هفـ اإلاغاحؼ ًجب ؤن ٌشػغ بها بالطىعة التي 

جلىػه بػضم جديزه بشيل ؤو بأزغ للجهت التي ًلىم بمغاحػت وجضكُم خؿاباتها وكىاثمها، بل ًيىن جديزه 

                                                                                                                  .بالضعحت ألاولى للىاغض وآصاب وؾلىهُاث اإلاهىت

ومً هظا اإلاىؿلم ًمىً اللٌى ؤن اؾخلالٌ وخُاص اإلاغاحؼ ًمثل اللاغضة ألاؾاؾُت التي ًلىم غليها     

        2  .مفهىم وؤؾلىب اإلاغاحػت

بذل العىاًة ااهىية: اللاعدة الثالثة     

لطض باإلاػُاع الثالث مً اإلاػاًير الػامت      ، التزام اإلاغاحؼ بمؿخىي ؤصاء مػين غىض (الصخطُت)ٍو

ػاث اإلاسخلفت التي جدضص  دضص هظا اإلاؿخىي الػضًض مً الػىامل منها ما جىظ غلُه الدشَغ مماعؾخه للمهىت، ٍو

اإلاؿاولُت اللاهىهُت والتي جمثل الحض ألاصوى للػىاًت اإلاهىُت اإلاؿلىبت مً اإلاغاحؼ، هظا باإلغافت بلى ما جىظ 

                                                           
169ـ 168:  ، ص ـ ص2007 مدمض الؿُض ؾغاًا، ؤضٌى وكىاغض اإلاغاحػت والخضكُم الشامل، الؿبػت ألاولى، اإلاىخب الجامعي الحضًث، مطغ،  1  

170 ـ 169: ، ص ـ صهفـ مغحؼ الؿابم  2  
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غلُه اللىاغض واإلاػاًير التي جطضعها الهُئاث اإلاهىُت لؿغع اإلادافظت غلى مؿخىي ؤصاء مميز إلاؼاولي اإلاهىت ؾىاء 

غ وببضاء الغؤي النهاجي في اللىاثم اإلاالُت مدل الفدظ                           .غىض ؤصاء الازخباعاث اإلاؿلىبت باليؿبت إلغضاص الخلاٍع

ومً اإلاالخظ ؤهه لخدلُم الفاثضة اإلاغحىة مً هظا اإلاػُاع، ًخؿلب ألامغ الخدضًض الىاضح إلاؿخىي      

الػىاًت اإلاهىُت اإلاؿلىب وببغاػ اإلالطىص مً هظا اإلاؿخىي، ؾىاء مً خُث جدضًض مؿاولُت اإلاغاحؼ ججاه 

اللىاثم اإلاالُت وألازؿاء التي ًىدشفها، ؤو مً خُث مضي وصعحت اإلاهاعة والخبرة اإلاؿلىبخين في اإلاغاحؼ والتي 

ومً الجهىص التي بظلذ في هظا الطضص جدضًض مفهىم الػىاًت اإلاهىُت مً . جخسظ هإؾاؽ لخفؿير هظا اإلاػُاع

خين، ألاولى جدضًض مػمىن اإلاغاحؼ  الحىُم والثاهُت ؤلافطاح غً الػىاًت التي غً  (مؼاٌو اإلاهىت)زالٌ ػاٍو

لها ؾىف جاصي اإلاهام اإلاؿلىبت مً اإلاغاحؼ في ظل الظغوف البُئُت اإلاخػضصة                                                                     1.ؾٍغ

 ثاهيا ـ معاًير العمل اايداوي

ًجب غلى اإلاغاحؼ ؤن ًيىن ملما بمػاًغ الػمل اإلاُضاوي بدىفُظ مهمت اإلاغاحػت، وؤن ًلتزم بها ؤزىاء     

جىفُظه للمهمت،وطلً ختى ٌؿخؿُؼ جلضًم غمله بالجىصة اإلاؿلىبت وجخمثل مػاًير الػمل اإلاُضاوي في زالزت مػاًير 

    :2وهي

الحخمليط وإلاشزاف: اللاعدة الزابعة   

ًخػمً جسؿُـ غملُت اإلاغاحػت ؤلاؾتراجُجُت بمػنى الغئٍت والخؿت التي ؾُدبػها اإلاغاحؼ غىض كُامت     

جب غلى اإلاغاحؼ في نهاًت هظه الخؿىة ؤن ًلىم بةغضاص بغهامج اإلاغاحػت مؿخفُضا في طلً  .بإغماٌ اإلاغاحػت ٍو

باإلاػلىماث التي خطل غليها زالٌ فترة الخسؿُـ،ومؼ مغاغاة بمياهُت حػضًل بػؼ ؤلاحغاءاث التي ًخػمنها 

وليي ًخمىً اإلاغاحؼ مً الخسؿُـ . بغهامج اإلاغاحػت غىض الحطٌى غلى مػلىماث بغافُت حؿخىحب الخػضًل

الؿلُم والفاغل لػمله، فةن غلُه ؤن ًفهم ؾبُػت الػمل وجىظُمه وؾغكه، ألن هظا ًمىىه مً جلضًغ ألازغ 

                                                                                                                 .اإلادخمل لألخضار والػملُاث غلى اللىاثم اإلاالُت

ؤما ؤلاشغاف فةهه ًخػمً جىحُه اإلاؿاغضًً اللاثمين غلى جىفُظ وجدلُم ؤهضاف الفدظ واإلاغاحػت،     

ػض وحىص ؤلاشغاف اإلاالثم ؤمغا .وجدضًض ما بطا واهذ هظه ألاهضاف كض جدللذ في نهاًت الػمل اإلاُضاوي ؤم ال َو

ا في اإلاغاحػت خُث ؤن الػضًض مً ؤوشؿت الػمل اإلاُضاوي كض ًخم جىفُظها بىاؾؿت مؿاغضًً زبراتهم  غغوٍع

                                                                                                                                                                        .الػملُت مدضوصة

وزالضت ما ؾبم فةن الخسؿُـ لػمل اإلاغاحػت ًجب ؤن ًىػىـ غلى الخسؿُـ الؿلُم للىة الػمل     

   3.اإلاخاخت، وهظلً جدلُم ؤلاشغاف الؿلُم غليها ومخابػت ؤصاء اإلاهام الظي ًخجؿض مً زالٌ جلُُم هظا ألاصاء

 

  

                                                           
  1  81 ـ 80:  مدمض ؾمير الطبان، مغحؼ ؾبم طهغه، ص

  2  54:، ص2014 مدمض مطؿفى ؾلُمان، ألاؾـ الػلمُت والػملُت إلاغاحػت الحؿاباث، بضون ؾبػت، الضاع الجامػُت، مطغ، 

55  ـ 54: ، ص ـ صهفـ اإلاغحؼ الؿابم  3  
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فدص وثلييم هظام الزكابة الداخطية: اللاعدة الخامطة  

ًجب صعاؾت وجلُُم ؤؾالُب الغكابت الضازلُت " ًلض ي اإلاػُاع الثاوي مً مػاًير الفدظ اإلاُضاوي بإهه     

وغلى  ".اإلاؿبلت هإؾاؽ لالغخماص غليها، ولخدضًض مضي الازخباعاث اإلاؿلىبت، والتي ؾىف جدضص بؾاع اإلاغاحػت 

ه مغاحؼ الحؿاباث لىظام الغكابت الضازلُت ًخدضص هؿاق الفدظ الظي  غىء هدُجت الخلُُم الظي ًجٍغ

ه، ومضي وهىع ؤلاحغاءاث التي ًجب بجباغها، وؾبُػت ومضي غمم  ؤصلت اإلاغاحػت الىاحب حمػها   .                ًجٍغ

ومً اإلاػغوف ؤن غمل مغاحؼ الحؿاباث فُما ًخػلم بخلُُم هظام الغكابت الضازلُت ؾُػخمض بلى خض     

                                                                                                            1.هبير غلى الحىم والخلضًغ الصخص ي إلاغاحؼ الحؿاباث

الحصىل على أدلة إلاثملات الكافية: اللاعدة الطادضة  

ًجب الحطٌى غلى ؤصلت وافُت ومالثمت مً "ًلض ي اإلاػُاع الثالث مً مػاًير الفدظ اإلاُضاوي بإهه    

ً ؤؾاؽ مػلٌى إلبضاء الغؤي في اإلاالُت مىغؼ الفدظ، زالٌ واإلاالخظت والاؾخػالم واإلاطاصكاث ". لخيٍى

م الفدظ واإلاالخظت والاؾخػالم واإلاطاصكاث  وصلُل اإلاغاحػت غباعة غً مػلىماث ًخم الحطٌى غليها غً ؾٍغ

ىت غلى ؾالمت  ً ؤؾاؽ  (ؤو غضم ؾالمت)لخىفير كٍغ الخطغفاث وؤلاحغاءاث بميشإة الػمُل وطلً بهضف جيٍى

مىً ـ بلى خض ما ـ الىظغ  .مػلٌى إلبضاء الغؤي اإلانهي في مضي ضضق وؾالمت اللىاثم اإلاالُت مدل الفدظ ٍو

                                                                                                                 2.للمغاحػت غلى ؤنها غملُت مىظمت ومخياملت لخجمُؼ ألاصلت

 ثالثا ـ معاًير الحلزيز لطىحائج

غ مغاكب الحؿاباث مؼ ؤلاشاعة بلى مىكف الهُئاث اإلاهىُت      هدىاٌو آلان اإلاػاًير اإلاهىُت ألغضاص جلٍغ

ػاث اإلاسخلفت مً هظه اإلاػاًير : 3والدشَغ

مدي اثفاق اللىائم ااالية مع مملادئ ااداضبية ااحعارف عطيها : اللاعدة الطابعة  

هىص ؤن وشير بلى ؤن هظا اإلاػُاع ال ٌػني ؾغص اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها، ولىً ًخػمً ؤًػا     

م ببضاء الغؤي فُما بطا واهذ اللىاثم اإلاالُت كض ؤغضث ؾبلا  الؿغق التي ًخم بها جؿبُم هظه اإلاباصت غً ؾٍغ

وبطا لم ًخمىً مغاكب الحؿاباث مً الحطٌى غلى اإلاػلىماث التي جمىىه مً ببضاء الغؤي فُجب . لهظه اإلاباصت

غه جدفظا بهظا الخطىص                                                                                                                             .غلُه ؤن ًظهغ في جلٍغ

غ مغاكب      ب اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها مً وحهت هظغ اإلاػُاع ألاٌو إلغضاص جلاٍع مىً جبٍى ٍو

                                                                                                                                                                    :الحؿاباث بلى زالر مجمىغاث

: ـ مملادئ عامة وأهمها1  

.ب ـ مبضؤ الاؾخمغاع.                       ؤ ـ مبضؤ الىخضة اإلاداؾبُت  

.ص ـ مبضؤ وخضة اللُاؽ.                       ج ـ مبضؤ الفترة اإلاداؾبُت  

                                                           
40:، ص2000 غبض الفخاح مدمض الصحً وآزغون، ؤضٌى اإلاغاحػت، بضون ؾبػت، صاع الجامػُت لليشغ والخىػَؼ والؿباغت، مطغ، 1  

42ـ 41: ، ص ـ صهفـ مغحؼ الؿابم  2  

ت، مطغ، :  ، اإلاغاحػت الخاعحُت وآزغون مدمض ؾمير الطبان : ، ص2002اإلافاهُم ألاؾاؾُت وآلُاث الخؿبُم، بضون ؾبػت، الضاع الجامػُت، ؤلاؾىىضٍع

833  
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: ـ مملادئ كىائم الزبذ وأهمها2   

.ب ـ مبضؤ ملابلت ؤلاًغاصاث واإلاطغوفاث.                   ؤ ـ مبضؤ جدلم ؤلاًغاص  

.ج ـ مبضؤ فطل ألاعباح والخؿاثغ ؾير الػاصًت غً جلً جمثل اليشاؽ الػاصي للمشغوع  

 

:وهي (اايزاهية) ـ مملادئ كائمة اازكش ااالي 3  

سُت هاكطا الاؾتهالن . ؤ ـ مبضؤ الخيلفت الخاٍع  

1.ب ـ مبضؤ اللُمت اإلاىخظغ جدلُلها مؿخلبال  

مدي ثملات الحململيم املادئ ااداضبية ااحعارف عطيها : اللاعدة الثامىة   

تها مً ؾىت ألزغي وؤزىاء الؿىت هفؿها     وهىا ًجب غلى . وهظا ٌػني اؾغاص جؿبُم اإلاباصت واؾخمغاٍع

غه زباث اؾخػماٌ اإلاباصت ؤو واكػت اؾدبضاٌ مبضؤ مخػاعف غلُه بمبضؤ آزغ مخػاعف  اإلاضكم ؤن ًظهغ في جلٍغ

غ غغوعي  ت في الحؿاباث اإلاػىُت ومثل هظا الخدفظ في الخلٍغ غلُه ولما جغجبذ غلى هظا الاؾدبضاٌ آزاع حىهٍغ

ليي ٌػلم مً ًؿلؼ غلى الحؿاباث بإن حؿُيرا ؾغؤ غلى اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاؿخػملت، وألن غضم ؤلافطاح غً 

خضور الخؿُير كض ًاصي بلى اجساط كغاعاث زاؾئت مً حاهب الظًً ٌػخمضون في كغاعاتهم غلى جلً البُاهاث 

.   اإلاداؾبُت

جىمً في بغؿاء الخإهُض اليافي إلالاعهت اللىاثم اإلاالُت للمشغوع مً ؾىت  (الثباث)وفاثضة هظا اإلاػُاع     

ؼ اإلامازلت ؤًػا      2.ألزغي، وبِىه وبين ؾيره مً اإلاشاَع

مدي كفاًة إلافصاح إلاعالمي: اللاعدة الحاضعة  

غ غلى ؤن ًخدلم اإلاضكم مً ؤن ؤلافطاح في اللىاثم اإلاالُت      ًىظ اإلاػُاع الثالث مً مػاًير بغضاص الخلٍغ

غه بال في خالت وىن ؤلافطاح ؾير واف بضعحت مػلىلت،  وافي ومالثم، وال ًلىم اإلاضكم باإلشاعة بلى طلً في جلٍغ

غه                                                                                                              .خُث ؤهه ًجب ؤن ٌشير اإلاضكم في هظه الحالت في جلٍغ

وال ًلطض باإلفطاح اليافي فلـ هىع اإلاػلىماث في اللىاثم اإلاالُت وبهما ًخػمً هظلً ؤؾلىب غغع     

بها وجطيُفها في اللىاثم اإلاالُت، هظلً اإلاطؿلحاث اإلاؿخسضمت للخػبير غً الػىاضغ  هظه اإلاػلىماث وجبٍى

                                                                                                                                                                         .اإلاىحىصة في اللىاثم اإلاالُت

: ًغي بػؼ ؤن الحىم غلى مالثمت ؤلافطاح ًخم وفلا لالغخباعاث الخالُت   

. ـ ؤن ؤلافطاح اإلاالثم ًسضم اإلاطلحت الػامت للمشغوع1  

. ـ ؤن غامل ألاهمُت ًلػب صوعا ؤؾاؾُا في غملُت ؤلافطاح وىهه مغجبـ باإلاطلحت الػامت2  

ل ؤو الشً 3 ذ وال ًدخمل الخإٍو اث اللىاثم اإلاالُت بشيل ضٍغ  ـ هظلً ؤن ؤلافطاح اإلاالثم ٌػبر غً مدخٍى

                                                                                                                                                                                     .للمؿدثمغ

 ـ ؤن غضم ؤلافطاح في بػؼ ألاخُان ٌػخبر مبرعا زاضت في خالت جػاعب اإلاطالح، وؤن ؤلافطاح ٌػىص 4

                                                                                                 1.بالػغع غلى اإلاشغوع وال ٌػىص بالفاثضة اليافُت غلى الؿير

                                                           
86 ـ 85: مغحؼ ؾبم طهغه، ص ـ ص ، وآزغون مدمض ؾمير الطبان 1  

83 ـ 82: ، ص ـ صطهغهزالض ؤمين غبض هللا، مغحؼ ؾبم   2  
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الحعملير عن رأي اادكم: اللاعدة العاشزة  

غ عؤي اإلاضكم في اللىاثم      غ غلى ؤهه ًجب ؤن ًخػمً الخلٍغ ًىظ اإلاػُاع الغابؼ مً مػاًير بغضاص الخلٍغ

اإلاالُت وىخضة، ؤو جىغُذ ؤؾباب غضم بمياهُت الخػبير غً هظا الغؤي، وكض جخػمً ؤؾباب الامخىاع غً ببضاء 

                                                                                                                                                                                             :الغؤي ما ًلي

ا غلى بحغاءاث الفدظ وغضم بمياهُت بحغاء الفدظ بشيل  لت جازغ حىهٍغ   ـ جدضًض هؿاق غمل اإلاضكم بؿٍغ

                                                                                                                                                                                                .وافي

  ـ خالت غضم الخإهض والظي ًازغ بشيل حىهغي غلى اللىاثم اإلاالُت وىخضة والظي ًجػل اإلاضكم ٌػخبر ببضاء 

                                                                                                                .الغؤي مخدفظ ال ٌػض مىاؾبا بؿبب غضم الخإهض

.  ـ غضم اؾخلالٌ اإلاضكم غً الػمُل والظي ًاصي بلى غضم جمىىه مً ببضاء الغؤي  

. ًمىً ؤن ٌػبر اإلاضكم غً عؤًه في اللىاثم اإلاالُت بإن ًبضي ؤخض ألاشياٌ الخالُت مً آلاعاء

.الظي ال ًخػمً جدفظاث:   ـ الغؤي الىظُف  

.الظي ًخػمً بػؼ الخدفظاث:   ـ الغؤي اإلالُض  

.غضم ببضاء عؤي في اللىاثم اإلاالُت:   الغؤي الؿلبي  

.ؤن اللىاثم اإلاالُت ال حػبر بطىعة صحُدت وضاصكت غً اإلاغهؼ اإلاالي وهخاثج ؤغماٌ اإلايشإة:   ـ الغؤي اإلاػاعع  

غه الظغوف البُئُت واللىاهُين      وفي النهاًت ًجب غلى مضكم الحؿاباث ؤن ًغاعي غىض بغضاص جلٍغ

                                                                                                                                   2.والخػلُماث اإلاؿبلت في اإلايشإة التي ًضكم ؤغمالها

       

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
ت، الؿبػت الثاهُت، صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَؼ والؿباغت، غمان، ألاعصن، :  ؾؿان فالح اإلاؿاعهت، جضكُم الحؿاباث اإلاػاضغ ، ص ـ 2009الىاخُت الىظٍغ

48 ـ 47: ص 1  

49 ـ 48: ، ص ـ صهفـ مغحؼ الؿابم  2  



وظيفة الحدكيم                                  الفصل ألاول                                                                      

 

 
27 

:خالصة الفصل  

ًمىً اللٌى ؤن وظُفت الخضكُم غملُت مىظمت تهخم بةغفاء الثلت واإلاطضاكُت غلى اللىاثم اإلاالُت     

التي ؤغضتها اإلااؾؿت اإلاخػللت بإخضار ولخطغفاث الاكخطاصًت مً ؾغف شخظ مؿخلل وماهل إلبضاء عؤًه 

غ لخىضُل الىخاثج بلى ألاؾغاف طاث اإلاطلحت،ؤي ؤن الؿغع مً  الفني اإلاداًض وجلضًم هظا الغؤي غلى شيل جلٍغ

وظُفت الخضكُم ًخمثل ؤؾاؾا في بظهاع هخاثج اإلااؾؿت بطىعة ؾلُمت،وببغاػ اإلاغهؼ اإلاالي الؿلُم لها هما ؤنها 

حشمل الػضًض مً ألاهىاع ٌػمل ول واخض منها لخدلُم ؾغع مػين،ومنها وغُفت الخضكُم الضازلي التي 

ىحض مجمىغت مً الفغوع واإلاباصت و اإلاػاًير  ؤضبدذ مً اإلاهً ألاؾاؾُت لحؿً ؾير غمل ؤي شغهت،ٍو

اإلاخػاعف غليها حػخبر مً اإلالىماث ألاؾاؾُت للمماعؾت غمل ؤي شغهت ، وبالخالي فهي هفُلت بػبـ اإلاماعؾت 

اإلاهىُت لهظه الىظُفت، باإلغافت بلى هظه اإلاػاًير وغػذ الجهاث اإلاىظمت للمهىت مجمىغت مً اللىاغض الػامت 

التي حػبر غً آصاب وؾلىن اإلاهىت واؾخجب غلى مً ًسل بها مؿاولُت جسخلف بازخالف الجهت التي جطضعها 

                                                                                                                                                 .     فلض جيىن حؼاثُت ؤو مضهُت
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:ثمهيد  

ئن أَمُت البالؿت التي جٌظبها مسانبت الدظُير داخل اإلاإطظت جٌمً في جدهُو ألاَداف اإلاسحىة وذلَ     

و طمان ندزة الخدٌم والظير في اإلاظاز الصخُذ مؼ جهدي الىصاةذ وؤلازشاداث الالشمت والٍاقُت  غً ػٍس

لخجىب الاهدساقاث الظلبُت التي حػُو الخدهُو جلَ ألاَداف وغلُه طيخؼسم في َرا الكصل ئلى مدخل 

 .                                                                            زالر مباخثإلاسانبت الدظُير مؼ ألادواث اإلاظخػملت قيها والري نظمىاٍ ئلى 
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ماهية هظام مزاقبة الخطيير:لااببح  وول  

هظسا للخؿيراث التي ٌػسقها اإلادُؽ الداخلي والخازجي للمإطظت حػخمد َرٍ ألاخيرة غلى الدظُير لللل

بأبػادٍ اإلاخخلكت الخخؼُؽ، الخىظُم، الخيظُو، الخىحُه، السنابت، وذلَ مً أحل الخٌُل مؼ َرٍ اإلاخؿيراث 

                                                                                         .مً خالُ الخدٌم في مدُؼها الداخلي ومظاًسة مدُؼها الخازجي

قىجدَا حػخمد غلى الىناًت ًىظُكت َامت لظمان الخدٌم في مىازدَا مً أحل حػلها أيثر قػالُت     

                                                                                                                                       .ومالةمت مؼ ألاَداف التي حظعى ئلى جدهُهها

مفهىم والحملىر الحاريخي ازاقبة الخطيير:لااملطل  وول  

خي  هالخظ أنها مسيبت مً مصؼلخين      و " اإلاسانبت"نبل الخػسض إلاكهىم مسانبت الدظُير وجؼىزَا الخاٍز

                                                                                                              .لرا هىد حػٍسل ًل مصؼلح غلى خدي" الدظُير"

، أي ًل (اإلاسادة)حػنى ًلمت اإلاسانبت وطؼ ما ٌػني الهدزة غلى الخدٌم قُه وجىحيهه للىحهت اإلاسحىة :لاازاقبة

مسانبت تهدف ئلى نُاض الىخاةج لكػل ما ومهازهت َرٍ الىخاةج مؼ ألاَداف اإلادددة مظبها إلاػسقت الخىاقو مً 

                                                                                                                                            1.(أي الخباغد أو الاهدساف)غدمه 

َى مجمىغت مً الػملُاث اإلايظهت واإلاخٍاملت التي حشمل أطاطا الخخؼُؽ، الخىظُم، الخىحُه :لالخطيير

ى باخخصاز جددًد ألاَداف وجيظُو حهىد ألاشخاص لبلىؾها                                                                   2.والسنابت َو

:أوال ـ مفهىم مزاقبة الخطيير  

ل:ئن إلاسانبت الدظُير الػدًد مً الخػاٍزل واإلاكاَُم هريس منها

Antoony وداًسدن  Dearden                                              هي ؤلاحساءاث مسانبت الدظُير) ٌػسف أهخىوي : (1)جعزيف   

خم اطخػمالها بكػالُت   (باليظبت لألَداف)التي ًخأيد مً خاللها اإلاظيرون أن اإلاىازد جم الخصُى غليها ٍو

                                                                      3.وذلَ لخدهُو أَداف اإلاإطظت (باليظبت للىطاةل اإلاظخػملت)وقاغلُت 

A .Khemakhem  لظمان الخيشُؽ بأنها غملُت ًخم جىكُرَا داخل يُان انخصاديل"ل غسقها (:ل2)جعزيف   

َ الكػاُ والداةم للؼاناث واإلاىازد اإلاخاخت، لخدهُو الهدف مً ذلَ 4" والخدٍس  

                                                           
5: ، ص2011مػساج ، مصؼكى الباهي، مدخل ئلى مسانبت الدظُير، بدون ػبػت، دًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت،الجصاةس،  َىازي   1  

ت، مصس،  جىقُودم حمُل أح 9:، ص1970 ، ئدازة ألاغماُ، بدون ػبػت، داز الجامػاث اإلاصٍس 2  

، ص 6:   َىازي مػساج ، مصؼكى الباهي، مسحؼ طبو ذيٍس 3  
4 A.khemakhem, La Dynamique du contrôle de Gestion, Dunod, Paris, France, 1976, p : 16.                                                                                           
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مسانبت الدظُير هي الخأيد مً أن الىخاةج اإلادههت جؼابو وجىاقو جلَ اإلاسطىمت مً نبل (:ل3)جعزيف 

والاهدساقاث غً َرٍ الىخاةج اإلاسطىمت ًخم ايدشاقها قخخخر في الخاُ ؤلاحساءاث الالشمت لخصخُدها وفي 

                                           1.الشٍل الري ًخظمً غىدة ألاهظمت ئلى الظير في اإلاخؼؽ لها وبالخالي جدهُو ألاَداف

الري مً خالله ًهىم مظئىلي اإلاإطظاث بظمان اطخؿالُ اإلاىازد اإلاخاخت بأنل لهي الدظلظل(:ل4)جعزيف 

                                                                                     2.الخٍالُل وأيثر قػالُت وهجاغت، للىصُى ئلى ألاَداف اإلاظؼسة

مًٌ الهُى بأن مسانبت الدظُير جهىم غلى زالر مكاَُم أطاطُت وهي       3:ٍو

. وحػني مهازهت الىخاةج النهاةُت مؼ ألاَداف اإلاظؼسة:الفعالية  

.مهازهت الىخاةج النهاةُت بالىطاةل الٌمُت:لالىجاعة  

.ًهصد بها مسانبت ؤلامٍاهُاث اإلاىحىدة في اإلاإطظت مؼ ألاَداف اإلاسطىمت مظبها:لااالئمة  

: يما ًمًٌ أًظا جمثُل مكهىم هظام مسانبت الدظُير يما ًلي            

مكهىم هظام مسانبت الدظُير(:ل1 ـ  II )الشكل رقم   

 

 حظاغد غلى اجخاذ الهساز                                                     

 

  حظاغد غلى الكػالُت                                                     

   

                    حظاغد غلى الىظامُت  

 

 

8: ، ص2011مػساج ، مصؼكى الباهي، مدخل ئلى مسانبت الدظُير، بدون ػبػت، دًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، الجصاةس، َىازي ل:لمصدر     

                                                           
ت  ت، مريسة جخسج لىُل شهادة ماطتر في غلىم الدظُير، ًلُت الػلىم الانخصادًت والخجاٍز سة بىغصة ، دوز وظُكت مسانبت الدظُير في البىىى الجصاةٍس   َش

6:،ص2012غلىم الدظُير، حامػت غبد الخمُد بً بادٌع، مظخؿاهم،  1  
2   Entony Manargerial, contrôle système , edition wood, 1997, p :10    

ت غلىم الدظُير ،   يماُ قازض، مسانبت الدظُير لدي البىىى، مريسة جخسج لىُل شهادة ماطتر في غلىم الدظُير، ًلُت الػلىم الانخصادًت والخجاٍز

7:، ص2012حامػت غبد الخمُد بً بادٌع، مظخؿاهم،  3  

                      هظام ؤلاغالم في نُاض  

 اإلاسانبت              ما جم جدهُهه

 

 

 

 

 

 

 المراقبة           ما تم تحقيقه

 مسانبت الدظُير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألاَداف        

                    ؤلاطتراجُجُت غلى 

ل  الىطاةل              اإلادي الؼٍى
 

الػملُاث           ًل اليشاػاث اإلادي   

اإلاخىطؽ و الهصير                                   
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 ثاهيا ـ الحملىر الحاريخي ازاقبة الخطيير

ل   1: لهد جؼىز مكهىم مسانبت الدظُير ئلى أن أصبذ هظاما مخٍامال غبر اإلاساخل ألاطاطُت الخالُت الريس    

:لـ ظهىر ااباضبة وثملىرها1لل  

ًاهذ البىادز ألاولى إلاداطبت الخٍالُل في مصىؼ اليظُج باًؼالُا في الهسن الخامع غشس، بػدَا في لللل

                                                                                                                                            .مؼبػت قسوظُت في الهسن الظادض غشس

ٍي ًدعىفي الهسن الخاطؼ غشس اهدشسث الصىاغاث الخدًدًت وصىاغت اإلاػادن،     ًان مظير أمٍس   

Carnegie ًُدخكظ بأوزام جدمل بُاهاث دنُهت خُى الخٍالُل، مً أحل جهُُم أداء زؤطاء ألانظام والػما  

 .                                            وقدص هىغُت اإلاىخجاث ويرا مسانبت جسيُبت اإلاىاد

ٌُت جصاًدا َاةال في الُد الػاملت ومً أحل      غسقذ نهاًت الهسن الخاطؼ غشس بالىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ادة ؤلاهخاحُت وزقؼ يكاءتهم، زم وطؼ مػاًير لإلهخاج، ووطؼ هظام اإلاٍاقأة والػالواث ومً أحل  م لٍص جدكيَز

ت                                                             .جدظين ألاداء وزقؼ ؤلاهخاحُت، والري هخج غىه قُما بػد اطخخدام الخٍالُل اإلاػُاٍز

: ـ ظهىر واهخشار مزاقبة الخطيير2لل  

ًان ظهىز مسانبت الدظُير مسجبؽ باإلاسخلت الصىاغُت في أواخس الهسن الخاطؼ غشس وبداًت الهسن لللل

ً، خُث أن أولى اإلابادب وػسم مسانبت الدظُير ظهسث بين  ٌُت  1910و  1850الػشٍس في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ًان وأوزوبا، جُا خظب اخخُاحاث جؼبُهها و طىت   TAYLORئذ بدأث مؼ أواةل الدزاطاث ُ.  اإلاإطظاثجدٍز

 Saint خُى الخٍالُل اإلاخػلهت بالهٍُل، ودزاطاث 1915طىت  Gantt خُى مسانبت ؤلاهخاحُت، وبدىر 1905

Gabain ًاهذ مسانبت الدظُير جسجبؽ أطاطا بىظُكت ؤلاهخاج لٌنها  الخاصت بالخهظُم الهٌُلي، ختى َرٍ الكترة 

 .لم جًٌ ند أخدث َرا الاطم بػد

ٍي وصل وهظس جؼبُو مسانبت الدظُير، Anthony R .Nأغخبر                 والتي بدأ جىكُرَا أُو أُو حامعي أمٍس

ىاث مً الهسن اإلااض ي في مإطظت  مسة في  وجمذ مصاولتها قُما بػد في الػدًد General Motorsأواةل الػشٍس

ٌُت وألاوزوبُت والدولُت ما بين   .1960 و 1920مً اإلاإطظاث ألامٍس

س أدواث خظابُت               ه بالدوز الٌبير للخسب الػاإلاُت الثاهُت التي طاغدث غلى جؼٍى يما ًجب الخىٍى

                                                                                                                                                                                         .ًالبرمجت الخؼُت

ًاهذ يبري اإلاإطظاث الكسوظُت جدبنى هظاما إلاسانبت الدظُير شبُه              ختى بداًت طبػُىاث الهسن اإلااض ي 

ٌُت                                                                                                                                                    .بىمىذج اإلاإطظاث ألامٍس

                                                           
ججازب همىذحُت لخؼبُو آلُاث مسانبت الدظُير في حظُير اإلاإطظاث الانخصادًت، مدىز اإلاشازيت في ملخهى الظادض، حامػت طُدي    مدمد بً طػُد،

ـ .                     5 ـ 4: بلػباض، ص ـ ص 1  
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را غلى اإلادي البػُد واإلاخىطؽ،              والري ًهىم غلى غملُت الخخؼُؽ، حظير اإلاىاشهاث، مسانبت اإلاىاشهاث َو

باالغخماد غلى جىظُم ٌَُلي مهظم غمىدًا ئلى مسايص مظإولُت وهظام للهُادة مً خالُ غالنت ألاَداف 

                                              .(أي ئمٍاهُت الخصُى غلى مػلىماث خُى الىخاةج حظمذ بخػدًل الػملُاث)بالىطاةل 

ً، صممذ مسانبت الدظُير في ئػاز حظُير جاًلىزي، ًسجٌص غلى الاطخهساز                قمىر بداًت الهسن الػشٍس

                    .الصمني، البدذ غً جخكُع الخٍالُل غلى اغخباز أن جٍالُل ؤلاهخاج حشٍل الهظم ألايبر إلحمالي الخٍالُل

خُث شٍلذ مسانبت الدظُير همىذحا لهُاض ومسانبت ؤلاهخاحُت الصىاغُت وباألخص ئهخاحُت الػمل               

ًاهذ طىت   مؼ ئوشاء اإلاػهد 1939اإلاباشس ججدز ؤلاشازة ئلى أن اليشأة السطمُت لىظُكت مسانبت الدظُير 

ٌُت ٍي للمسانبين بالىالًاث اإلاخددة ألامٍس                                                                                                                                    .ألامٍس

: ـ مزاقبة الخطيير لفترة ضبعيييات القزن العشزي3ً  

غسقذ بداًت الظبػُىاث اطؼساباث داخلُت وخازحُت أزسث غلى اإلاىظماث، هدُجت جىاصل الخؿيراث               

ًان البد غلى   الانخصادًت مً خدة في اإلاىاقظت، الخؼىزاث الخٌىىلىحُت اإلادظازغت، جىىع اإلاىخجاث، 

ػت  اإلاإطظاث طسغت الخأنلم مؼ اإلادُؽ اإلاخهلب، مً خالُ امخالى اإلاػلىماث الدنُهت لىطؼ الهسازاث الظَس

                                                                                                                                                                                        .والكػالت

يادازة الهُمت، ئدازة الخؿُير، ئدازة الٌكاءاث، مما اطخىحب طسوزة : ظهسث مكاَُم حدًدة في الدظُير            

                                                       .ئغادة الىظس في همىذج مسانبت الدظُير قُما ًخػلو بأَداقه، آلُاجه، واطخػماالجه

س أدواث وجهىُاث إلاىايبت َرٍ الخددًاث، خُث شهدث َرٍ الكترة اهدشاز الػدًد مً               خُث جم جؼٍى

مسانبت الجىدة الشاملت، خظاب الخٍالُل غلى أطاض ألاوشؼت، لىخت الهُادة اإلاخىاشهت، خُث : ألادواث منها

                                                                                 .بدأ الاَخمام بمخابػت ألاداء ونُادة اإلاإطظت هدى جدهُو أَداقها

أهداف ومهام مزاقبة الخطيير:لااملطل الثاوي  

لهد غسف هظام مسانبت الدظُير جؼىزا واطػا في مهامه مً اإلاهمت اإلاداطبُت ئلى شمىلُخه لجمُؼ للللللللللللللل

. الىظاةل دون اطخثىاء، قأصبذ له دوز قػاُ في ًل مً الػملُاث الخخؼُؼُت وئدازة ألاقساد في اإلاإطظت

                                                                                                               .طِخم الخؼسم في َرا اإلاؼلب ئلى أَداف ومهام مسانبت الدظُير

:أوال ـ أهداف مزاقبة الخطيير  

ت للمظإولين الػملين، لللللللللللللل مً خالُ طعي مسانبت الدظُير ئلى طمان هجاغت وقػالُت الهسازاث الدظُيًر

                                                                                                            1:بجد أن مسانبت الدظُير حظعى ئلى جدهُو ألاَداف الخالُت 

  ـ جدلُل الاهدساقاث التي جٍىن هاججت بين اليشاغ الخهُهي واليشاغ اإلاػُازي وئبساش ألاطباب التي أدث ئلى 

ت و اإلايزاهُاث الخهدًٍس                                                                                                 .َرٍ الاهدساقاث وذلَ ًخم غً ػٍس

.  ـ جدهُو الكػالُت ووػني بها جدهُو ألاَداف التي وطػذ مهازهت باإلاىازد اإلاخاخت  

                                                           
 WWW.rr4ee.net   1              6 : ، مسانبت الدظُير في اإلاإطظت، شبٌت ألابدار والدزاطاث الانخصادًت، ص وآخسونمدمد خلُل
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س دًىامٍي ألهظمت اإلاػلىماث ختى هخمًٌ مً حمؼ اإلاػلىماث في             ومً أحل جدظين الكػالُت ًخؼلب جؼٍى

 .                                                       الىنذ والدجم اإلاىاطبين ئطاقت ئلى طسوزة مػسقت ئًساداث وجٍالُل اإلاإطظت

          . ـ الىنىف غلى ههاغ الظػل التي حػاوي منها اإلاإطظت لخصخُدها واطخيخاج ههاغ الهىة للترييز غلى جدغُمها

ت الىُىيالطٌُُت مً الاطخػماُ الػهالوي والسشُد إلاىازد    ـ جدهُو الكاغلُت ٌػخبر اإلابدأ ألاطاس ي في الىظٍس

ت زم مهازهت بين ما خؼؽ له وما جم جدهُهه و وطؼ ميزاهُاث جهدًٍس خم جدهُو ذلَ غً ػٍس          .اإلاإطظت ٍو

  ـ جدهُو اإلاالةمت أي الخأيد مً أن ألاَداف اإلاظؼسة جخمش ى مؼ الىطاةل اإلاخاخت وذلَ بدبني ئطتراجُجُت 

مدزوطت وحظُير أمثل لألقساد ئذ أن بهرًً الػاملين ًخمش ى الدظُير الكػاُ لىطاةل الاطخؿالُ وبالخالي جدهُو 

                                                                                                                                                             . ألاَداف بأنل جٍالُل

: ًمًٌ جىطُذ أَداف مسانبت الدظُير في الشٍل اإلاىالي              

أَداف مسانبت الدظُير(:ل2 ـ  II )شكل رقم او  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

يماُ قازض، مسانبت الدظُير لدي البىىى، مريسة جخسج لىُل شهادة ماطتر في غلىم حظُير، ًلُت الػلىم الانخصادًت غلىم الدظُير،  :ااصدر

14:، ص2012حامػت غبد الخمُد بً بادٌع، مظخؿاهم،   

 

 

(زةِظُت) أَداف غامت   

  حظاغد في اجخاذ الهساز         

          ً   باليظبت للمظيًر

 

 

 

 

 

 

(جكصُلُت)أَداف مخكسنت                        

ـ مػالجت اإلاػلىماث الجخاذَا يهاغدة في          

اجخاذ الهساز               

ـ الخخؼُؽ ووطؼ الهسازاث             

ـ الخىظُم والخيظُو                  

ـ اإلاسانبت                      
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 ثاهيا ـ مهام مزاقبة الخطيير

 1:هلخص أَم اإلاهام قُما ًلي           للل

إلاسانبت الدظُير دوز في الهُادة جظؼ جدذ جصسف ألاغىان الػملُين هظام :ل ـ فهم هظام ااعطىمات والقيادة1

:اإلاػلىماث ٌظمذ بخهدًس أدائهم لخدغُم غالناتهم وحلب اإلاػؼُاث لخىطُذ نسازاتهم، قىظام اإلاػلىماث زالر  

    ـ هظام غالج اإلاػلىماث

    ـ هظم اإلاظاغدة في الهسازاث

    ـ هظام اإلاسانبت

في ًل مظخىي اطتراجُجي، جٌخٍُي أو مىؼهي ٌػخبر جىاحد َرٍ ألاهظمت طسوزي غلى شٍل مػلىماث            

ونسازاث مىحهت مً وئلى مسايص اإلاظإولُت، ًل الهسازاث حػخمد غلى مجمىغت مىظمت مً اإلاػلىماث مأخىذة 

مً اإلاإطظت ومدُؼها غلى شٍل خام جيظو وجىظم وحػالج في ألاهظمت الظابهت الريس يىمىذج مظاغدة غلى 

اجخاذ الهساز، ًخٍىن مً اإلاخؿيراث الداخلُت أي اإلاػؼُاث اإلاظخهبلت مً هظام اإلاػلىماث، زم مً هظام ألامثلُت 

ًاهذ نسازاث ئطتراجُجُت أو جٌخٌُُت أو غملُت                 .الري ًمثل مػالجت اإلاخؿيراث ومخؿيراث الخسوج طىاء أ

ًان مسانبا، قمسانبت الدظُير في خد ذاتها ًجب أن جدخىي             ًل نساز صادز ال ًمًٌ أن ًٍىن هاجخا ئال ئذا 

                              .غلى مجمىغاث مً وطاةل الهُاض، َرا ما ٌظخلصم وحىد مػاًير ٌػخمد غليها لخدهُو اإلاسانبت

ت للمسانبت خُث جخؿري             مخؿيراث الخسوج لىظام مسانبت الدظُير جبرش الهسازاث اإلاأخىذة والتي حػخبر ئحباٍز

غلى مخؿيراث الىظام اإلاظاغد غلى اجخاذ الهسازاث، بدُث جٌمل اإلاػلىماث ألاولُت وجدزحها في هظام اإلاػلىماث 

جدلُل خظب الصبىن، خظب )قهى ٌظمذ باغؼاء ناغدة مػؼُاث جخدم الاججاَاث الانخصادًت ألخر الهساز 

                                                                                                                                                      .(اإلاىخىج وخظب اإلاظإولُت

س الدظُير اإلاظخػمل: ـ جعزيف مزاكش ااطؤوليات2 : ٌػخبر حَى  

س الىخاةج .   ـ هظام الهُادة الدظُيري ٌظمذ بخهٍس  

.   ـ هظام الىهل ولىخاث الهُادة الطخػماُ اإلاىازد ومهازهتها باألَداف اإلاظؼسة  

: ًمًٌ اطخخالص أزبػت أهىاع مً مسايص اإلاظإولُاث             

ًاالث، الكسوع والىخداث: أ ـ مسايص السبذ مثل .الى  

                                                           
ت  وغلىم  غبد الهادز بىشٍد ، أَمُت مسانبت الدظُير في اإلاإطظت الانخصادًت، مريسة جخسج لىُل شهادة اإلااطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت والخجاٍز

23 ـ 22: ، ص ـ ص2012الدظُير ، حامػت غبد الخمُد ابً بادٌع، مظخؿاهم، 1  
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.ب ـ مسايص الخٍالُل الكػلُت  

.ج ـ مسيص الخدماث الػامت  

.د ـ مسايص الخدلُل  

: ـ إعداد الحيبؤات3  

وهي مً اإلاهام السةِظُت إلاسانبت الدظُير جخمثل أَمُتها في اإلاظاغدة وجىحُه الخدلُل ؤلاطتراجُجي،            

                                                                                            ..                                     الخخؼُؽ وئحساءاث اإلايزاهُاث والخيبإاث اإلاخػلهت بالظىم 

ًبدأ بالدزاطت والخدلُل الخاص للخؼىز اإلادخمل للمدُؽ والػىامل اإلاخخلكت للدظُير الري جيخهجه اإلاإطظت، 

نبل أن جأخر في الخظبان الخؼىاث التي جخص نؼاغاث اليشاغ، اإلاخؼؽ، اإلايزاهُاث وألاَداف قهي 

ت مهازهت بالخيبإاث الخؼىزٍت للهؼاع                                                                                                    .خؼىاث ئداٍز

الخيبإاث جصبذ أَداف مىخظسة غىدما جٍىن اإلايزاهُت ممثلت مؼ مخابػتها :ل ـ مزاقبة وثبطيل الاهبزافات4

مًٌ أن هجد غدة أطباب  والخدهو مً بلىؽ ألاَداف أم ال، والبدث غً ألاطباب التي أدث ئلى الاهدساقاث ٍو

: أَمها

 ألاطباب الداخلُت وهجدَا في اإلاإطظت. 

 الخػدًالث : ألاطباب الخازحُت والتي جأحي مً خالُ الخدىالث التي جؼسأ غلى اإلادُؽ وألاطىام مثل

 .(...الجباةُت، مىاقظين حدد 

 اهدساقاث الخيبإ وهي هاججت غً طىء الخؼابو بين ألاَداف والىطاةل. 

 أخيرا اهدساقاث الخىكُر وهي هاججت غً طىء الخؼابو بين الىطاةل والىخاةج .

أهىاع مزاقبة الخطيير:لااملطل الثالح  

 1:الصمً، الخىظُم، اإلاصدز، الشمىلُت: ًمًٌ جصيُل مسانبت الدظُير خظب مػاًير مخخلكت منهاللللللللللل

:ئن وظُكت السنابت جخؼلب نُاض ألاداء الكػلي طىاء نبل أو أزىاء أو بػد الخىكُر، وهجد:لمً حيح الشمً  

ٌػخمد َرا الىىع مً اإلاسانبت غلى الخأيد مً جىقس مخؼلباث ئهجاش الػمل نبل البدء : (الهبلُت)اإلاسانبت الظابهت 

في الخىكُر أي أن مسانبت وناةُت، خُث ًهلل مً شدة الاهدساقاث بين الىخاةج اإلاخىنػت والكػلُت، يما حظاغد 

                                                                                                               .في مىاحهت اإلاشاًل اإلاظخهبلُت التي حػسنل الػمل

                                                           
ت   قاػمت وػمان، دوز مسانبت الدظُير في جدظين أداء اإلاإطظت الانخصادًت، مريسة مهدمت لىُل شهادة اإلااطخير، ًلُت الػلىم الانخصادًت الخجاٍز

17 ـ 16:، ص ـ ص2013وغلىم الدظُير، حامػت غبد الخمُد أبً بادٌع، مظخؿاهم،  1  
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َرا الىىع مً اإلاسانبت حػخبر مسانبت ئصالخُت أو غالحُت أزىاء غملُت إلهجاش أي أهه : (آلاهُت)اإلاسانبت أزىاء ؤلاهجاش 

ًخم جصخُذ ألاخؼاء والاهدساقاث ئذا خدزذ أزىاء جىكُر الػمل والخأيد مً أهه طِخم ئهجاٍش باإلاىاصكاث 

را الىىع مً السنابت له يرلَ جأزير في جكادي ونىع الاهدساقاث. اإلاؼلىبت                                                                  .َو

جخم َرٍ اإلاسانبت بػد الاهتهاء مً جىكُر اليشاػاث ومهمتها مساحػت ما جم ادخاٍز : (البػدًت)اإلاسانبت الالخهت 

ومهازهتها مؼ ما َى مخىنؼ ومً زم اطخخساج ألاخؼاء أو الاهدساقاث ئن وحدث ومداولت ئهجاش وطاةل 

                                                                                                                                                                                    .جصخُدها

:  خظب َرا اإلاػُاز َىاى زالزت أهىاع اإلاسانبت هي:لمً حيح الحىظيم  

را مً أحل ايدشاف ألاخؼاء : اإلاسانبت اإلاكاحئت جخم َرٍ السنابت بشٍل مكاجئ وبدون ئهراز مظبو َو

خم ذلَ بجىالث جكخِشُت إلاػسقت مدي اهظباػهم ومدي حظُير  والاهدساقاث والخمًٌ مً جهُُم أقساد ٍو

                                                                                                                                                  .أغمالهم وقو الخؼت اإلاظؼسة

ت وذلَ بىطؼ بسامج : اإلاسانبت الدوزٍت جخم َرٍ اإلاسانبت غلى شٍل دوزاث غادة ما جٍىن أطبىغُت أو شهٍس

                                                        .اإلاسانبت الدوزٍت التي ًخم جىكُرَا مظبو والهدف منها َى وناتي أيثر مىه غالجي

جٍىن غبر ػُى أًام، أي داةمت ولِع غلى قتراث مخهاػػت وذلَ إلاخابػت غملُاث الخىكُر : اإلاسانبت اإلاظخمسة

را باطخخدام سجالث الدوام الُىمُت إلاسانبت الاهظباغ في  باطخمساز والهُام بػملُت الخهُُم الداةم لألداء َو

                                                                                                                                                                                           .الػمل

:خظب َرا اإلاػُاز َىاى هىغان مً مسانبت الدظُير:لمً حيح ااصدر  

هصد بها اإلاسانبت الراجُت، أي جخم داخل اإلاإطظت غلى حمُؼ ألاوشؼت واإلاهام والؿسض : اإلاسانبت الداخلُت ٍو

ت مخخصت في  ت في اإلاإطظت للىصُى ئلى ألاَداف اإلاسطىمت وجهىم بها وخدة ئداٍز منها َى طبؽ ألاغماُ الجاٍز

                                                                                                 .مسانبت الدظُير

َرٍ اإلاسانبت جهىم بها حهاث مخخصصت ومظخهلت غً اإلاإطظت جٍىن جبػُتها ؾالبا لجهاش : اإلاسانبت الخازحُت

الدُو يمسانبت مجلع اإلاداطبت للػملُاث اإلاالُت غلى الدواةس الخٍىمُت، ومسانبت مدنهين الخظاباث إلايزاهُاث 

                                                                                                                                                                                   .اإلاإطظاث

:جىهظم مسانبت الدظُير خظب َرا اإلاػُاز ئلى زالر أهىاع:لمً حيح شمىليتها  

جهىم َرٍ اإلاسانبت بالترييز غلى أداء ألاقساد ألغمالهم والخػسف غلى طلىى ألاقساد : اإلاسانبت غلى مظخىي ألاقساد

را باطخخدام غدة مإشساث منها الٌكاءة، ؤلاهخاحُت، مػدُ الخأخس والؿُاب                                     .أزىاء الػمل َو

ً، ؤلاهخاج، : وحشمل ًل الىظاةل وأوشؼت اإلاإطظت مثل: اإلاسانبت غلى ألاوشؼت الىظُكُت و، الخمٍى الدظٍى

ت، وجهىم بأداء ًل منها بمإشساث                                                                                                          .ئدازة اإلاىازد البشٍس
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را غً : اإلاسانبت غلى ألاداء الٌلي للمإطظت مً خاللها ًمًٌ جهُُم ألاداء الٌلي للمإطظت خالُ قترة شمىُت َو

و مػاًير ومإشساث حظخخدم في َرا الخصىص منها  مػدُ ؤلاهخاحُت، مػدُ السبدُت، الخصت الظىنُت : ػٍس

را مً أحل مػسقت مدي يكاءتها في جدهُو ألاَداف اإلاظؼسة          .للمإطظاث وئلى ؾير ذلَ مً اإلاإشساث، َو

مطار وأدوات مزاقبة الخطيير:لااببح الثاوي   

جهىم مسانبت الدظُير غلى قٌسة أطاطُت هي أن جدٌم اإلاظإولين الػملُين في أدائهم الدظُيري مسجبؽ للللللللللل

سجٌص َرا الخدٌم في الدظُير  بتزوٍدَم بمجمىغت مً الىطاةل التي جمٌنهم مً الىصُى ئلى ألاَداف، ٍو

يخج مً ذلَ أن َىاى هىغين مً أدواث  اإلاظخمد مً مظاز مسانبت الدظُير غلى مجمىغت مً ألاطع، ٍو

مسانبت الدظُير، ألاولى تهخم بالهُادة ألامامُت لألداء، والثاهُت جهىم بهُادة متزامىت مؼ ألاداء، وحظمذ بهُادة 

خلكُت تهدف ئلى ئًجاد مىنؼ للمإطظت في الظىم، مً أحل الهدزة غلى الخأزير غلى اإلاخؿيراث ألاطاطُت 

                                                                                                                                                                                        .للمدُؽ

أهماط الارثباط الهزمي اصالح مزاقبة الخطيير:لااملطل  وول  

دُى التي جدصل غليها ئلى للللللللللل مسانبت الدظُير َى غملُت ججمُؼ اإلاػلىماث، خُث ٌظخهل، ٌػالج، ًدلل ٍو

ت، لًٌ مٍاهخه داخل الخهظُم  ً لالطخكادة منها، ئذ مٍاهخه في قظاء اإلاإطظت خهُهت مإيدة وطسوٍز آخٍس

الىظُكي للمإطظت ٌػخبر مشٍلت مىر الهدم وما ًجب قهمه غمىما َى أن مٍان مسانبت الدظُير له غالنت 

                                                                                                                                                                                                1:وػُدة بما ًلي

  هت حظُير اإلاإطظت  ؛(حظُير مسيصي أو ال مسيصي )ػٍس

 حجم اإلاإطظت؛ 

 ألاَداف اإلاظؼسة مً ػسف ؤلادازة الػامت؛ 

 دزحت اإلاىاقظت اإلاىحىدة في مدُؽ اإلاإطظت؛ 

 اإلاظإولُاث اإلادددة إلاسانبت الدظُير والىطاةل اإلاخاخت. 

ذ مجمىغت مً الدزاطاث غلى خاالث مسانبت الدظُير في الهٍُل الخىظُمي وند جم جددًد             وند أحٍس

 2:زالر وطػُاث مخخلكت في الهٍُل الخىظُمي

:مزاقبة الخطيير ثزثبط مباشزة مع اادًزية العامة:ل ـ الحالة  ولى1  

 

                                                           
  غبد السخمان َباج، أزس مسانبت الدظُير غلى السقؼ مً مظخىي ألاداء اإلاالي، مريسة جخسج لىُل شهادة اإلااطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت وغلىم 

  1 37: ، ص2012الدظُير، حامػت ناصدي مسباح، وزنلت، 

ت وغلىم   مدمد بصؿير، أَمُت مسانبت الدظُير في اإلاإطظت الانخصادًت، مريسة جخسج لىُل شهادة اإلااطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت والخجاٍز

24 ـ 23:، مً ص ئلى ص2013الدظُير،حامػت غبد الخمُد بً بادٌع، مظخؿاهم،  2  
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ت الػامت: (3 ـ  مسانبت الدظُير مسجبؼت مباشسة مؼ اإلادًٍس II )الشكل رقم   

 

 

 

 

 

مدمد بصؿير، أَمُت مسانبت الدظُير في اإلاإطظت الانخصادًت، مريسة جخسج لىُل شهادة ماطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت وغلىم ل:ااصدر   

ت، حامػت غبد الخمُد بً بادٌع، مظخؿاهم،   23: ،ص2013الدظُير والػلىم الخجاٍز

:    في َرٍ الخالت قان مسانبت الدظُير جخميز ب

 جدض ي بأَمُت يبيرة؛ 

 جدصل غلى اإلاػلىماث اإلاثلى خُى الخىحيهاث ؤلاطتراجُجُت؛ 

 جمخاش باالطخهاللُت؛ 

 جدخل اإلاىنؼ ألامثل لخدظير وئغداد مسانبت الدظُير. 

.للمزاقبة الخطيير مزثبط بمدًزية وظيفية:ل ـ الحالة الثاهية2

ت وظُكُتل(:4 ـ II)الشكل رقم  ل.مسانبت الدظُير مسجبؽ بمدًٍس

 

 

 

 

 

 

مدمد بصؿير، أَمُت مسانبت الدظُير في اإلاإطظت الانخصادًت، مريسة جخسج لىُل شهادة اإلااطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت  ل:ااصدرللل

ت وغلىم الدظُير، حامػت غبد الخمُد بً بادٌع، مظخؿاهم،   23: ، ص2013والخجاٍز

 

ت الػامت    اإلادًٍس

  مسانبت الدظُير

ت 1 اإلادًٍس ت      2اإلادًٍس ت   3 اإلادًٍس  

ت الػامت   اإلادًٍس

ت  1 مدًٍس ت   2 مدًٍس ت   ت اإلاالُت أو ؤلاداٍز  مدًٍس

  مسانبت الدظُير مداطبت غامت
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: أما َرٍ الخالت قخخميز بللل

 اوػصاُ اإلاداطبت الػامت ومسانبت الدظُير؛ 

 اث الػملُاث؛  حظمذ باجصاُ أقظل مؼ مدًٍس

 جىقس وجهسب اإلاػلىماث اإلاالُت واإلاداطبت؛ 

 ت الػامت؛  غدم الازجباغ اإلاباشس باإلادًٍس

 مددودًت الاشتراى في اإلاىانشاث خُى الخىحيهاث الاطتراجُجُت للمإطظت. 

ل.مزاقبة الخطيير ثزثبط مع اادًزية العامة مباشزة عً طزيق ثقاريز:ل ـ الحالة الثالثة3 

س(:ل5 ـ IIل)الشكل رقم  و جهاٍز ت الػامت مباشسة غً ػٍس ل.مسانبت الدظُير جسجبؽ مؼ اإلادًٍس

  

 

  

 

 

أو 

 

 

 

 

  

 

مدمد بصؿير، أَمُت مسانبت الدظُير في اإلاإطظت الانخصادًت، مريسة جخسج لىُل شهادة اإلااطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت وغلىم ل:ااصدر   

 24: ، ص2013مظخؿاهم، , الدظُير، حامػت غبد الخمُد بً بادٌع

:    في َرٍ الخالت مسانبت الدظُير جخميز ب

 ؼ للمػلىماث اإلاداطبُت؛  ئمٍاهُت ئزطاُ وجدلُل قػاُ وطَس

 ٌػؼي خل وطؽ بين الخالخين الظابهخين؛ 

 ًىقس بىاء هظام مػلىماث مخجاوع؛ 

 اث الػملُت؛  خىاز مدغم بين اإلادًٍس

ت الػامت   اإلادًٍس

ت  1 اإلادًٍس ت   2 اإلادًٍس اإلاداطبت الػامت+ مسانبت الدظُير   

ت الػامت  اإلادًٍس  

مداطبت + مسانبت الدظُير

 غامت

ت    ت  1اإلادًٍس 2 اإلادًٍس ت   3 اإلادًٍس  
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 وحىد قجىة بين اإلاداطبت الػامت ومسانبت الدظُير. 

وبكػل الخؼىزاث الخدًثت، قان غلى اإلاسانب أن ًٍىن خازج الظلم الخىظُمي وزبؼه مباشسة باإلادًس            

ختى ًهىم بمهامه غلى أيمل وحه، قهى . الػام للمإطظت، مما ٌػؼي للمسانب مً طلؼت جدخل أيثر أَمُت

هت غمله مؼ اإلادُؽ الري ًيشؽ مً خالله، أي  ت، أًظا ًهىم بخٌُل ػٍس ٌظخؿل ًل الىطاةل اإلاالُت والبشٍس

ت، وأخيرا ًجب أن ًدمج ماض ي  ًان ًساَا طسوٍز ًٌُل جىظُم اإلاإطظت بخػدًالث وحؿيراث ًهترخها، ئذا 

خها، زهاقتها وهىغها وباخخصاز ًل ما ًجظد ػابػها ألاصلي . اإلاإطظت، جاٍز

مطار مزاقبة الخطيير  :لااملطل الثاوي

ٌشمل هظام مسانبت الدظُير حملت مً ألاوشؼت اإلاخخابػت والتي ًمًٌ ججمُػها في أزبػت مساخل أطاطُت لللللللللللل

 جكسض جىقس اإلاػلىماث (boucle)قهى اإلاظاز وخلهت . الخخؼُؽ، اإلاخابػت، والخدلُل وأخيرا الخصخُذ: وهي

خػلو ألامس بدلهت  جُت ٍو ب بصكت جدٍز ل. Demingوالخدٍز

اث جىظُمُت وبالخالي مظإولُاث مخخلكت ئطاقت ئلى اطخخدام              حظخلصم َرٍ اإلاساخل جدخل غدة مظخٍى

وطاةل غدًدة جخخلل خظب ػبُػت اإلاسخلت والىدُجت اإلاىخظسة مً َرا اإلاظاز، جدهُو نُادة حُدة للػملُاث 

ت الخاصت، مما ٌظمذ بخدهُو ألاَداف  1:وجخمثل َرٍ اإلاساخل في. الدظُيًر

الحخمليط :ل ـ اازحطة  ولى1

لت ألاحل، ًهىم للللللللللل خم مً خاللها جددًد ؤلاطتراجُجُاث وألاَداف الؼٍى ههؼت الاهؼالم لهرٍ اإلاظاز ٍو

ظاغد  مسانب الدظُير في َرٍ اإلاسخلت بتزوٍد ئدازة اإلاإطظت باإلاػلىماث الٌمُت الالشمت للخكٌير ؤلاطتراجُجي، َو

. بػدَا اإلادزاء غلى الترحمت الػملُت للظُاطاث اإلاخخازة، أي ئيظابها الصُؿت الانخصادًت

خم بػدَا الخهظُم الخؼت ؤلاطتراججُت ئلى اإلادي اإلاخىطؽ             را داةما بمظاغدة  (5 ـ 3)ٍو طىىاث، َو

مسانبت الدظُير مؼ بسمجت الىطاةل الالشمت لخدهُو جلَ ألاَداف وجبدأ بػدَا مسخلت ئغداد اإلايزاهُاث والتي 

، حظمذ َرٍ ألاخيرة بخدهُو ألاَداف الهصير ألاحل، مً الظسوزي، أن (أنل مً طىت)جىاقو اإلادي الهصير 

. جٍىن ميزاهُاث مخىاطهت ومسجبؼت بمخخلل مصالح اإلاإطظت

الحىفيذ  :ل ـ اازحطة الثاهية2

را اهؼالنا مً الاخخبازاث ؤلاطتراجُجُت، جأحي مسخلت للللللللللل بػدما جم الخخؼُؽ إلاا ٌشسع في جىكُرٍ، َو

الخىكُر، أي الهُام بخؼؽ الػمل التي جم ئغدادَا بخدهُهها في اإلاُدان، وغلى أزض الىانؼ، ججظد َرٍ 

. اإلاسخلت غملُت جدهُو ألاَداف وحػخبر برلَ ؾاًت الػمل الدظُيري 

 

                                                           
، ص ـ ص 41 ـ 40:  غبد السخمان َباج، مسحؼ طبو ذيٍس 1  
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ااحابعة والحبطيل :ل ـ اازحطة الثالثة3

ًخم أزىاء طير الػملُاث الىنىف دوزٍا غلى الخىكُر، بهُاض الىخاةج الجصةُت اإلادههت، بدُث ال ًمًٌ للللللللللل

الخأزير غلى اإلااض ي بل ًمًٌ الترييز َىا غلى قهم أطباب جلَ الىخاةج والخىصل ئلى ما ًمًٌ قػله لخصخُذ 

. الظير أو الخػدًل

إلاجزاءات الحصحيبية :ل ـ اازحطة الزابعة4

جإدي اإلاسخلت الظابهت مىؼهُا ئلى صُاؾت مجمىغت مً الخلُى إلاىاحهت نصىز ألاداء والتي ًخم  اخخباز              

، أو بالخىكُر ؾير الظلُم 1أخظنها، ند حػىد الخصخُداث غلى غملُاث الهُاض التي ند جٍىن ؾير صخُدت 

ت التي ند جٍىن ؾير مؼابهت لإلطتراجُجُت 2للػملُاث  ، ند جسحؼ إلاسخلت ئغداد اإلاىاشهاث وألاَداف الظىٍى

، يما ند جسحؼ الخصخُداث غلى الخؼؽ مخىطؼت ألاحل وختى ؤلاطتراجُجُت هكظها لػدم وانػُتها 3اإلاخخازة 

، وأخيرا ند ًٍىن مصدز الخلل ألاَداف الػامت وؾاًاث اإلاإطظت، التي 4أو غدم مالءمتها لىطػُت اإلاإطظت 

. 5حظخدعي ئغادة الىظس قيها 

ىا هريس أن دوز مسانب الدظُير في َرٍ اإلاسخلت ًهخصس قهؽ غلى انتراح حػدًالث وجهدًم جىصُاث،             َو

وال ًمًٌ له بأي خاُ مً ألاخىاُ اجخاذ نسازاث بهرا الشأن، ألن َرٍ ألاخيرة مً صالخُاث اإلاظإولين 

را ًإيد غلى أن مظاز مسانبت الدظُير يهدف ئلى جدظين حىدة ألاداء الدظُيري في  الػملُين اإلاسجبؼين بها، َو

ب أو الخػلم الىاجج غً جدلُل أطباب ألاخؼاء الظابهت .  الترييز غلى الخدٍز

مً الىاحب اخترام ًل َرٍ اإلاساخل غىد وطؼ واطخؿالُ هظام مسانبت الدظُير قأي خرف أو ئَماُ            

قأخُاها ججد . ألخدي َرٍ اإلاساخل، ًجػل َرا الىظام ؾير صالح بالخالي لً ًظمً الخدٌم الدظُيري اإلايشىد

ا جسجٌص غلى اإلاسخلت ألاولى والثاهُت غلى خظاب اإلاسخلت الثالثت والسابػت وهي  اإلاإطظاث الصؿيرة أزىاء قترة همَى

بهرا حػُد باطخمساز هكع ألاخؼاء ألن أَمُتها مىصبت أيثر غلى الخخؼُؽ والخدلُل دون مخابػت ألاداء 

. والخهُُم

: والشٍل الخالي ًبين َرٍ اإلاساخل            
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لمظاز هظام مسانبت الدظُير (:ل6 ـ II)  الشكل رقم 

غبد السخمان َباج، أزس مسانبت الدظُير غلى السقؼ مً مظخىي ألاداء اإلاالي، مريسة جخسج لىُل شهادة ماطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت ل:ااصدرللل

ل42: ، ص2012وغلىم الدظُير، حامػت ناصدي مسباح، وزنلت، 

     اإلاسخلت                         اإلاظاز                     اإلاظإولُاث                                                   الىطاةل

     اإلادي 

ل       الؼٍى

 

+                            ؤلادازة

    الخخؼُؽ  

    ؤلاطتراجُجي                     

+                         مسانب الدظُير

                        

                       مجلع ؤلادازة 

الحخمليط   

+    اإلاخؼؽ الػملي     مسانب الدظُير

                     اإلاظإولىن الػملُىن 

 

   الخيبإ  

+    اإلايزاهُاث          مسانب الدظُير

ت       اإلاظإولىن الػملُىن     الخهدًٍس

    اإلاػاًير

      الحىفيذ 

  

                  

         مسانب الدظُير 

  ااحابعة    مداطبت جدلُلُت  

 والحبطيل   لىخاث الهُادة 

+                       مسانب الدظُير  

                   اإلاظإولىن الػملُىن 

  

                  اإلاظإولىن الػملُىن           

الحصحيح                                                                         اإلادي                                                                                                        

    الهصير

 حصخُص اإلادُؽ حصخُص داخلي للمإطظت

 ألاَداف ألاطاطُت للمإطظت

ؤلاطتراجُجُت أَداف 

لت ألاحل  ػٍى

بسامج الػمل وأَداف  

لت ألاحل  ػٍى

خؼؽ الػمل وأَداف 

 نصيرة ألاحل

 ثىفيذ ااهام

 نُاض الىخاةج

 خظاب وجكظير الىخاةج

 ئحساءاث الخصخُدُت
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مً خالُ مظاز مسانبت الدظُير هجد أهه ال ًمًٌ الخدًث غً ؤلادازة أو الدظُير وبالخالي مسانبت الدظُير            

ئال طمً السبؽ بين اإلادي الصمني الخالي أو الهصير ألاحل اإلاسجبؽ باإلاىاشهاث الري بدوزٍ ًصدز مً البرهامج 

. الظىىي اإلاخىطؽ  واإلاخؼؽ ؤلاطتراجُجي ألحل َرا هجد أن مسانبت الدظُير جخىاحد نبل وأزىاء وبػد ألاداء

أدوات مزاقبة الخطيير :لااملطل الثالح 

. حػخمد مسانبت الدظُير غلى مجمىغت مً أدواث مػالجت اإلاػلىماث الىازدة مً مصادز داخلُت وخازحُتللللللللللل

ً أليبر ندز مً اإلاػلىماث  جؼىزث َرٍ ألادواث خظب جؼىز اإلاإطظاث وحؿيراث مدُؼها ويرا خاحت اإلاظيًر

خُث أصبدذ الخاحت ال جهخصس غلى خظاب الخٍالُل ومسانبتها وئهما الخاحت ئلى هظام مخٍامل . الدنُهت

. للهُادة، واجخاد الهساز وجدهُو ألاَداف ؤلاطتراجُجُت

أوال ـ  دوات الحقطيدًة 

ئن مً أَم ألادواث الخهلُدًت إلاسانبت الدظُير، هظام اإلاػلىماث، اإلاداطبت الػامت، اإلاداطبت الخدلُلُت،            

ت . جؼىزث َرٍ ألادواث جبػا لخاحت اإلاإطظاث ألداء وظاةكها ؤلاداٍز

ل1: ـ هظام ااعطىمات1

غسف هظام اإلاػلىماث بأهه مجمىغت مً اإلاٍىهاث أو الػىاصس اإلاترابؼت واإلاخكاغلت مػا، والتي جخىلى مهام            

ً وجىشَؼ اإلاػلىماث الالشمت لدغم غملُاث اجخاذ الهسازاث والخيظُو والسنابت  حمؼ أو اطترحاع، حشؿُل، جخٍص

. في اإلاىظمت

وظخيخج مً َرا أن هظم اإلاػلىماث لها أَمُت يبري للمىظماث اإلاػاصسة بدُث أصبدذ مسجبؼت            

ت للهُام بمخخلل الػملُاث وألاوشؼت مً جخؼُؽ وجىكُر  بخٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاُ، يما أنها طسوٍز

لرا قان هظام اإلاػلىماث ًٍىن مالةما . واجخاذ نسازاث في طىء ئطتراجُجُت اإلاإطظت التي جهىم بخدلُلها وقهمها

مخاش بظسغت والخددًث  لدجم اإلاإطظت، وذا مصدانُت ألهه ًمثل الرايسة التي جكُد في غملُت السنابت، ٍو

ػمل غلى الخيظُو بين اإلاسايص، يما ٌػالج  والكػالُت،ألهه ٌػالج اإلاػلىماث اإلاخػلهت بىانؼ اإلاإطظت الخالي َو

. اإلاػلىماث اإلاترابؼت باإلاظخهبل اإلاإطظت والتي جبنى غليها الهسازاث اإلاخخلكت

. وشير أًظا ئلى أن هظم اإلاػلىماث لها أشٍاُ مخػددة جٍىن بدظب خاحت اإلاىظمت ويُكُت جؼبُهها           

ٌرا،  ت َو هي، اإلاالي واإلاداطبي، اإلاىازد البشٍس قدظب وظاةل اإلاإطظت هجد هظام اإلاػلىماث ؤلاهخاجي، الدظٍى

ت هجد هظام اإلاػلىماث ؤلاطتراجُجي، الدشؿُلي، وهظام اإلاػلىماث ؤلادازاث  اث ؤلاداٍز وخظب اإلاظخٍى

.  الىطُؼُت، ولٍل مظخىي ئدازي مػلىماث ونسازاث مىاطبت

 

                                                           
ت وغلىم الدظُير، حامػت ناصدي 1 كت زقاع ، مؼبىغت دزوض في مسانبت الدظُير، ًلُت الػلىم الانخصادًت والخجاٍز ش ي ، شٍس  مدمد الصؿير نَس

96 ـ 95: ، ص ـ ص2015مسباح، وزنلت،    
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ل1: ـ ااباضبة العامة2

ًاث اإلاخخصصت لللللللللللل هي غبازة غً قً الدظُير اإلادٌم واإلاظبىغ اإلاخمثل في مخابػت ومػاًىت ًل الخس

لالطدثماز داخلُا وخازحُا، والتي جمٌىىا مً مػسقت الخالت اإلاالُت للمإطظت في مدة مػُىت، مؼ جددًد الىدُجت 

. مً خُث السبذ أو الخظازة

: جخمثل أَداف اإلاداطبت الػامت في            

. ـ مػسقت هخاةج اليشاغ

. ـ مػسقت مد جؼىز الرمت

ت بالبُاهاث الالشمت . ـ جصوٍد اإلاداطبت الخدلُلُت واإلاداطبت الخهدًٍس

. ـ جمثل اإلاداطبت الػامت ناغدة لٍل جدلُل مالي

: َرٍ ألاَداف خاصت باإلاإطظت أما باليظبت للؿير قهي            

ـ حػسف اإلاداطبت الػامت غلى أنها هظام ئغالمي وباإلطاقت ئلى جصوٍد مظئىلي اإلاإطظت بالبُاهاث الالشمت، قانها 

ل الهُئاث ألاخسي )جصوٍد ًل مً ًخػامل مؼ اإلاإطظت  . (الصباةً، اإلاىزدون، اإلاظاَمىن، الخىاص، البىىى، ًو

. (دخل ميزان اإلادقىغاث)ـ جصوٍد اإلاداطبت الىػىُت غلى مظخىي ألامت بما جدخاحه مً أحل الخخؼُؽ 

. ـ جصوٍد مصلخت الظساةب بالبُاهاث، مما ٌظمذ باإلاسانبت وقسض الظساةب اإلاخخلكت غلى اليشاغ وألازباح

ل2:ـ ااباضبة الحبطيطية3

الخدلُلُت هي هظام اإلاػلىماث داخلي ٌػخمد غلى الخهىُاث لجمؼ وقدص جٍالُل اإلاإطظت مً  اإلاداطبتلللللللللللل

: حهت وجدلُل مٍىهاث الىخاةج مً حهت أخسي، تهدف ئلى

. ـ اإلاظاغدة غلى جددًد طػس غادي أو مسض ي قُما ًخص الظلؼ اإلاباغت مً ػسف اإلاإطظت

. ـ اإلاظاغدة غلى جددًد الخد ألادوى لخخكُع ألاطػاز

. ـ جددًد اإلاىخجاث التي حػىد غلى اإلاإطظت بالسبذ أو التي حشٍل خظازة

. ـ مسانبت اإلاخصوهاث

. ـ جهُُم اإلاخصوهاث

                                                           
ت وغلىم  ادة مظخىي أداء اإلاإطظت، مريسة جخسج لىُل شهادة ماطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت و الخجاٍز  َىازي بخيرة، أَمُت مسانبت الدظُير في ٍش

41 ـ40: ، ص ـ ص2013الدظُير، حامػت غبد الخمُد بً بادٌع، مظخؿاهم،  1  

، ص ـ ص 11 ـ10:  مدمد بً طػُد، مسحؼ طبو ذيٍس 2  
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. ـ الٌشل غً الظُاع، الخبرًس والاخخالطاث

. ـ طمان الترابؽ مؼ الخظاباث اإلاالُت

ً مػلىماث داخلُت لخددًد اإلاظإولُاث خظب ًل مسيص،              حػخبر اإلاداطبت الخدلُلُت أداة جىقس للمظيًر

. وبالخالي اإلاظاغدة غلى اجخاذ الهسازاث وذلَ باالغخماد غلى مبادب وػسم إلاخابػت غىاصس الخٍالُل وجدلُلها

للمسوز مً اإلاداطبت الػامت ئلى اإلاداطبت الخدلُلُت البد مً ئغادة جسجِب ألاغباء والىىاجج خظب ػبُػتها ئلى 

ا . جسجِب لألغباء خظب اججاَها والىىاجج خظب مصادَز

ادة الىدُجت أو خكظها، قبػد جدلُل              جىقس اإلاداطبت الخدلُلُت بُاهاث غً اإلاىخجاث التي حظاَم في ٍش

ادة أو الاهخكاض ٌظخؼُؼ اإلاظير اجخاذ ؤلاحساءاث الخصخُدُت، حظمذ البُاهاث غً الخٍالُل التي  أطباب الٍص

. جهدمها اإلاداطبت الخدلُلُت باحساء مهازهت مؼ جٍالُل مإطظاث ممازلت في هكع الصىاغت

ثاهيا ـ   دوات الحدًثة 

لهد جؼىزث أدواث مسانبت الدظُير جبػا لخاحت اإلاإطظاث، وحؿيراث مدُؼها وطيخؼسم لبػع أَم لللللللللللل

ل:ألادواث الخدًثت إلاسانبت الدظُير

  :ل ـ الحبطيل ااالي 1

ا الطخخالص              ٌػني الخدلُل اإلاالي ئًجاد اليظب اإلاالُت للبىىد اإلاخىاطهت في الهىاةم اإلاالُت الخخامُت  وؾيَر

، ئذ أن السنم اإلاالي في أي ناةمت ال جظهس أَمُت  اإلاػلىماث التي حػؼي صىزة واضخت غً جهدم اإلاشسوع وهمٍى

جب أن هىظس ئلُه في غالنخه مؼ ؾيٍر مً ألازنام اإلاسجبؼت به،  وال جخطح داللخه ئذا هظسها ئلُه بشٍله اإلاؼلو، ٍو

لُػؼي صىزة لها مدلىلها الخاص ومكهىمها الىاضح،بل أن داللت ألازنام اإلاؼلهت مشٍىى في صختها والاغخماد 

 1.غليها ؾالبا ًإدي ئلى هخاةج ال ًمًٌ الاغخماد غليها

 2:حظخخدم اإلاإطظت الخدلُل اإلاالي مً أحل جدهُو غدة أَداف أَمها ماًلي            

س اإلاالُت التي حػدَا في الظابو . ـ مػسقت دزحت أداء اإلاإطظت مً خالُ الخهاٍز

. ـ الهُام بالدزاطاث الخكصُلُت للبُاهاث اإلاالُت الخاصت بها 

. ـ ايدشاف ؤلاًجابُاث والظلبُاث في الظُاطت اإلاالُت اإلاؼبهت خالُ قترة مػُىت

ل . ـ اجخاذ الهسازاث اإلاالُت التي جخمثل في نسازي الاطدثماز ومصادز الخمٍى

                                                           
، ص 44:  َىازي بخيرة، مسحؼ طبو ذيٍس 1  

45 ـ 44: ، ص ـ ص(بخصسف) هكع مسحؼ طابو  2  
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. ـ ئغالم الؿير ًإدي ذلَ ئلى جدالُل مالُت جبػا لظُاطتها اإلاالُت اججاٍ الظىم اإلاالُت

ل1 : ـ ااىاسهة الحقدًزية2

ت بأنها حػبير زنمي لخؼت شاملت ألوحه وشاغ اإلاإطظت اإلاسؾىب جىكُرَا              حػسف اإلاىاشهت الخهدًٍس

مظخهبال، وحػخبر َرٍ الخؼت بمثابت اإلاظاز الري ًجب غلى الجمُؼ اإلاظاَمت في وطػه واخترامه لبلىؽ الهدف 

. اإلايشىد، يما أنها حػخبر هظاما للمػلىماث ٌظاغد غلى اجخاذ الهسازاث، اإلاسانبت وجهُُم ألاداء

ت في الىهاغ الخالُت             : باالطدىاد ئلى الخػٍسل الظابو ًمًٌ خصس خصاةص اإلاىاشهت الخهدًٍس

. أو يمُاث (مبالـ مالُت)ـ ًخم الخػبير غً اإلاىاشهت باألزنام َرٍ ألاخيرة جٍىن في شٍل نُم 

ت بالشمىلُت لٍىنها جظم حمُؼ أوحه وشاغ اإلاإطظت . ـ جخميز اإلاىاشهت الخهدًٍس

. ـ جخػلو بكترة شمىُت مظخهبلُت

ـ جهىم غلى مبدأ الخهدًس َرا ألاخير ٌػخمد غلى مػؼُاث ئخصاةُت للكتراث اإلااطُت ويرلَ غلى دزاطت 

. الاججاَاث في اإلاظخهبل

ت وختى ٌظاغد ذلَ في جدهُو  ا اإلاىكر للمىاشهت الخهدًٍس ت في ئغدادَا باغخباَز اث ؤلاداٍز ـ مظاز ًل مظخٍى

. أَداف اإلاىاشهت

. الري ًجب غلى الجمُؼ اخترامه غىد الخىكُر (الدلُل)ـ بمثابت مظاز 

. ـ هظاما للمػلىماث

. ـ وطُلت الجخاذ الهسازاث

. ـ أداة قػالت للسنابت وجهُُم ألاداء

ل قسد ودوزٍ في جىكُر الخؼت ألن  ت ًخؼلب " ـ جددًد مظإولُت ًل نظم ًو جؼبُو هظام اإلاىاشهاث الخهدًٍس

را ما ًمٌىىا  جىظُم ئدازي جٍىن قُه مسايص اإلاظإولُت واضخت ختى هخمًٌ مً زابؽ اإلاىاشهاث بخلَ اإلاسايص، َو

  .مً جددًد اإلاظإولُت وجهُُم ألاداء

ا             ت غلي جدهُو أَداف اإلاإطظت باغخباَز  2:حظاغد اإلاىاشهت الخهدًٍس

 

 

                                                           
6 ـ5:  وػُمت ًدُاوي، طلظلت مداطساث في مهُاض مسانبت الدظُير،ًلُت الػلىم الانخصادًت وغلىم الدظُير، حامػت الخاج لخظس، باجىت، ص ـ ص 1  

، ص ـ ص 12 ـ11:  مدمد بً طػُد، مسحؼ طبو ذيٍس 2  
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 :لأداة ثخمليط

ًان بأنهما ًخػلهان           ئن ئغداد اإلاىاشهت ٌظخىحب الهُام بػملُت الخخؼُؽ، ألن الخخؼُؽ واإلاىاشهت ٌشتر

ت حػخبر وطُلت حُدة ًخددد مً خاللها مهدما يمُت اإلابالـ الالشمت ومتى جخم  باإلاظخهبل، قاإلاىاشهت الخهدًٍس

. الخاحت ئليها

:لأداة الحيطيق

اإلاىاشهت شاملت لجمُؼ أوشؼت ومسايص اإلاإطظت، وبرلَ حظخخدم يأداة جيظُو بين ألاوشؼت في حمُؼ             

. ألانظام ووخداث اإلاإطظت

:لأداة لطزقابة

ًخم اطخخدام اإلاىاشهت يأداة زنابُت مً خالُ مهازهت الىخاةج اإلادههت مؼ ألاَداف اإلادددة بمىاشهت ًل             

، مما ٌظمذ بخهُُم ألاداء وجدلُل الاهدساقاث والخػسف غلى أطبابها ومػالجتها .  مظئُى

:لثبدًد ااطؤوليات

ع الجُد للصالخُاث، خُث ًمًٌ لسةِع اإلاسيص أن لللللللللللل حظاغد اإلاىاشهت غلى جددًد اإلاظإولُت والخكٍى

.  ًخصسف في اإلاىازد اإلاخصصت له دون اهخظاز مىاقهت الهُئت ألاغلى مىه

:ل ـ لىحة القيادة3

هي غبازة غً حداُو ًخم قيها غسض مجمىغت مً مإشساث بشٍل ملخص وبظُؽ، جىقس مػلىماث لللللللللللل

للمظإولين بصىزة واضخت ومىظمت بهدف مسانبت وشاػاث اإلاإطظت، وهي حػخبر وطُلت زبؽ واجصاُ بين 

 1.مسانب الدظُير واإلاظإولين

 2:ومً بين اَم الخصاةص لىخاث الهُادة            

. ـ لٍل مظإوُ غملي لىخت الهُادة

. ـ ًسيص قيها غلى أَم الىهاغ التي حظمذ بمخابػت ألاداء والتي جدبؼ ؤلاطتراجُجُت

و بالخداوز خُى هخاةج أدائهم . ـ ٌػبر غنها بلؿت مشتريت حظمذ لجمُؼ أغظاء الكٍس

. ـ حظمذ بٌشل الخلل والخػدًل قيها إلاؼابهت اخخُاحاث اإلاظئىلين

.     ـ حظمذ بخددًد ؤلاحساءاث الخصخُدُت  في الىنذ اإلاىاطب

                                                           
ت وغلىم  م خماوي، جهُُم هظام مسانبت الدظُير مً خالُ لىخاث الهُادة، مريسة جخسج لىُل شهادة ماطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت والخجاٍز مٍس

8: ، ص2013الدظُير، حامػت ناصدي مسباح، وزنلت،    1  

، ص 61:  غبد السخمان َباج، مسحؼ طبو ذيٍس 2 
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 1:ومً بين أَم أدواث لىخت الهُادة            

ين اويمُين :  ـ اليظب1 قهرٍ اليظب ختى جإدي دوزَا جهُُمي .وهي غبازة غً غالنت بين مجمىغخين او غىصٍس

ن حػبر غً خهُهت وجٍىن بظُؼت وطهلت الاطدُػاب أوالهُادي ألابد 

وهي غبازة غً أشٍاُ َىدطُت مػبرة لبػع اليظب أو الجداُو وهي أداة أيثر طهىلت : البُان  ـ الخمثُل2

.  لالطدُػاب

3 ُ . (أغمدة وصكىف)وهي غبازة غً جسجِب اإلاػلىماث في شٍل حداُو :  ـ الجداو

لالحدقيقعالقة هظام مزاقبة الخطيير بىظيفة :لااببح الثالح

رٍ ألاخيرة لللللللللللل ئن وظُكت الخدنُو مبيُت غلى مكهىم اإلاسانبت والخماًت مخخلكت يثيرا غلى مسانبت الدظُير، َو

ل                            .اإلابيُت غلى الاطدثماز واإلاظاغدة الداةمت للمظإولين الػاملين مً أحل الخدٌم الجُد للدظُير

ثدقيق ومزاقبة الخطييراو:لااملطل  وول  

لأوال ـ اازاجعة والحيطيق  

ت لللللللللللل ت ئلى الظلؼت الخىكُرًت خُث ًخم الخيظُو بين اإلايزاهُاث الخهدًٍس حظلم جهدًساث اإلايزاهُاث الخهدًٍس

اإلاخخلكت، زم جساحؼ َرٍ اإلايزاهُاث ؤلاحمالُت لدزاطت مدي ئمٍاهُت الشسيت جىكُرَا غملُا، وند جإدي غملُت 

اإلاساحػت ئلى ئظهاز خاحت الشسيت ئلى ئدخاُ حػدًالث حدًدة بػد اطدشازة اإلاخخصين قاذا بهُذ بػع 

ت لدزاطتها واجخاذ الهساز بشأنها                                             .اإلاشاًل قاهه ًيبغي غسطها غلى لجىت اإلايزاهُت الخهدًٍس

ت              وأزىاء َرٍ الكترة ًخم أًظا ئغداد اإلاىاقهاث والهىاةم ؤلاحمالُت، ومنها اإلايزاهُت الػامت الخهدًٍس

ت                                                                                                                                      2.وخظاب ألازباح والخظاةس الخهدًٍس

الحدقيق ومزاقبة الخطييرثاهيا ـ   

ان مػا، ئذ أن صخت مسانبت ألاداء جسجٌص أطاطا غلى صدم مخخلل  ـ َما هىغان مً السنابت مخٍامالن وطسوٍز

اإلاػلىماث واإلاسانبت والخأيد مً َرا الصدم ٌػخبر  مً مهام اإلادنو اإلاداطبي و اإلاالي باإلطاقت أًظا ئلى أن 

مسانبت الدظُير تهخم بمسانبت مالةمت اإلاىاشهاث ومهازهتها بالىخاةج، قهي ئذن جهىم بمهازهت ومىاشهت الكدص 

. اإلاداطبي و اإلاالي مؼ الىخاةج التي خههتها وذلَ لخهُُم أدائها

ما مػا لظمان مػلىماث ذاث يكاءة وحىدة في الاطخػماُ،  ما وجىقَس ـ قهاجان الىظُكخان ئذن البد مً جظاقَس

. وزبذ الىنذ

                                                           
، ص  62: غبد الخمان َباج، مسحؼ طبو ذيٍس 1  

ت وغلىم الدظُير، 2  بً مدمد لُلُا، دوز مسانبت الدظُير في جدظين أداء اإلاإطظت، مريسة جخسج لىُل شهادة اإلااطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت والخجاٍز

38: ، ص2012حامػت غبد الخمُد ابً بادٌع، مظخؿاهم،    
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ـ ئن خسص الخدنُو الداخلي غلى طالمت البُاهاث الىازدة في مخخلل الىزاةو والدقاجس ًظمً طالمت مخسحاث 

اإلاداطبت وبالخالي دنت الىخاةج اإلاخدصل غليها، َرٍ الىخاةج التي تهخم مسانبت الدظُير بمسانبتها بػد ذلَ ومً 

. زم جددًد الاهدساقاث بدنت وجهُُم حُد لألداء

: قان غملُت الخدنُو حظمذ ب            

 جدظين حىدة اإلاػلىماث اإلاظخخدمت في هظام اإلاداطبي؛ 

 طمان اخترام ؤلاحساءاث والهىاهين اإلاػمُى بها في اإلاإطظت؛ 

  ًجهُُم مدي قػالُت ألادواث السنابُت اإلاخىاحدة باإلاإطظت، قالخدنُو َى مسانبت ألاهىاع ألاخسي م

.     السنابت

ىا ًهىم اإلادنو بمظاغدة مسانب الدظُير مً خالُ جىقير مػلىماث ذاث حىدة مىاطبت، يما ًظمً               َو

هىم بمػاًىت اإلاػلىماث اإلاخىاحدة في مخخلل اإلايزاهُاث،  اإلادنو اخترام ؤلاحساءاث اإلاػمُى بها في اإلاإطظت، ٍو

ىحه غمل اإلادنو، يما ٌظاَم مسانب  وفي الجهت اإلاهابلت ًهىم مسانب الدظُير بٌشل ألاخؼاء في الػمل ٍو

 1.الدظُير في ئغداد اإلايزاهُت الخاصت بىظُكت الخدنُو الداخلي باإلاإطظت

 راازاجعة إلادارية ومزاقبة الخطيي:لااملطل الثالح  

ا ئلى جكدص الظىابؽ وألاداء لللللللللللل ئن ؤلادازة الخدًثت حػمل في ظل ألاهظمت مػهدة ومدشػبت مما ًظؼَس

ى اإلاكهىم . الكػلي باإلاإطظت يٍل قباإلطاقت ئلى زؾبتها في الخأيد مً الظىابؽ اإلاالُت اإلاىطىغت لخظاباتها، َو

، جداُو ؤلادازة الخدًثت ئًجاد الؼسم الٌكُلت بمساحػت الظىابؽ في حمُؼ مجاالث (اإلاساحػت)الخهلُدي للكظ 

 2:ؤلادازة ألاخسي بؿسض الىصُى ئلى ؤلادازة اإلاثلى للػملُاث والخدظين في الظُاطاث وؤلاحساءاث

كها بأنها الكدص الشامل لخىظُم اإلاإطظت ولألَداف والظُاطاث              ت الػامت ًمًٌ حػٍس قاإلاساحػت ؤلاداٍز

وأطالُب السنابت والػمل، والهدف ألاطاس ي مً اإلاساحػت َى ئظهاز وجدلُل الخلل في الىظام والخخلص مً 

وغلُه قان دزاطت وجدلُل أطالُب الدظُير جخظمً قدص . ذلَ الخلل بخصخُذ ألاوطاع الظاةدة في الىظام

: ما ًلي

ـ ألاَداف اإلاىطىغت؛ 

ـ الظُاطاث؛ 

ع الظلؼاث؛  ـ جكٍى

. ـ اإلاػاًير وؤلاهجاشاث التي جدههذ

وجددد مدي يكاءة ؤلادازة غلى أطاض مدي مؼابهت ألاداء الكػلي لألداء اإلاهصىد والري بىِذ غلى             

واإلاكهىم الػلمي للخهُُم ًخظمً يشسغ أطاس ي مبدأ الهُاض لخددًد ما ئذا . أطاطه الظُاطاث وؤلاحساءاث

                                                           
ت وغلىم 1  َاحس بىبصلت، دوز وظُكت الخدنُو في جهُُم هظام مسانبت الدظُير، مريسة جخسج لىُل شهادة ماطتر، ًلُت الػلىم الانخصادًت والخجاٍز

13 ـ12: ، ص ـ ص2014الدظُير، حامػت ناصدي مسباح، وزنلت،    

، مً ص ئلى ص كت زقاع، مسحؼ طبو ذيٍس ش ي، شٍس 54 ـ 52:  مدمد الصؿير نَس 2  
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ًاهذ ألاَداف والظُاطاث وهظم وأطالُب الػمل وؤلاحساءاث جدىاطب والىطؼ الػام للمإطظت وئلى أي خد 

ت الػامت. جم الالتزام بها را َى غمل بسهامج اإلاساحػت ؤلاداٍز وبػد ججمُؼ اإلاػلىماث الٍاقُت وجدلُلها ًمًٌ . َو

لبرهامج اإلاساحػت أن ًهدم اإلاهترخاث الٌكُلت بخصخُذ الاهدساقاث بالخؿُير الالشم في ألاَداف أو الظُاطاث أو 

ت والدشؿُلُت . ؤلاحساءاث أو أطالُب الػمل أو أي غىصس مً غىاصس الػملُاث ؤلاداٍز

ت اإلاظخمسة جدهُو غدة مىاقؼ منها             : ًمًٌ مً خالُ اإلاساحػت ؤلاداٍز

ـ الٌشل غً العجص في الىظم السنابُت؛ 

ـ جدظين جكهم ألاقساد لألَداف والظُاطاث ومدي مظإولُت اإلاسايص وؤلادازاث اإلاخخلكت في ئطهامها في جدهُو 

؛ (ؤلادازة باألَداف)َرٍ ألاَداف 

ـ ئغادة جىظُم غملُت الدظُير غلى أطع غلمُت جظمً قػالُت الخىظُم في جدهُو ألاَداف؛ 

. ـ وطؼ مػاًير لألداء أيثر وانػُت

ت ًخٍىن مً غدة أحصاء منها             خؼلب جدهُو َرٍ اإلاىاقؼ جؼبُو بسهامج مػين للمساحػت ؤلاداٍز : ٍو

للخأيد مً أن اإلاػاًير السنابُت وػسم نُاض وجهُُم ألاداء جدىاطب :لأ ـ قياص وثقييم فعالية مزاقبة الخطيير

وػبُػت الػملُاث والخؼؽ باإلاإطظت، وئال حسجل الخىصُاث الالشمت لخددًث ؤلاحساءاث وحػلها أيثر مالةمت 

. للػملُت السنابُت الصخُدت أو جٍىن َىاى خاحت لخؿُير اإلاػاًير واإلاهاًِع السنابُت

ئن مً أَم مظبباث طػل اإلاىظماث َى طىء الخىظُم ؤلادازي أو غدم الاَخمام :لب ـ دراضة ثىظيم ااؤضطة

به، مما ًىلد مشاًل في جداخل الاخخصاصاث أو في جىشَؼ الظلؼاث أو في جهظُم ألاوشؼت، وبالخالي قان 

ت ًخظمً ئخظاع الهٍُل الخىظُمي للدزاطت اإلاخأهُت لٌشل ههاغ الظػل وحػدًلها . بسهامج اإلاساحػت ؤلاداٍز

ت غملُت جهُُم يُكُت وطؼ ألاَداف :لج ـ ثقييم  هداف والطياضات ٌشمل بسهامج اإلاساحػت ؤلاداٍز

اث  والظُاطاث ودزاطت مدي جىاطبها والػملُاث في الىظام ومدي الالتزام بهرٍ الظُاطاث في حمُؼ اإلاظخٍى

ت ومدي جكهم وجهبل ًل اإلاظإولين لألَداف والظُاطاث اإلاىطىغت . ؤلاداٍز

:  جخدهو أَداف اإلاإطظت مً خالُ ألاداء الجُد للػملُاث الدشؿُلُت اإلاخخلكت مثل:د ـ ثقييم العمطيات

را ٌػني اطخػماُ وطاةل السنابت الخدًثت غلى َرٍ الػملُاث، وجدلُل  ا، َو ً وؾيَر و والخمٍى ؤلاهخاج، الدظٍى

ودزاطت ًل غىاصس الػملُاث في اإلاإطظت ومهازهت ألاداء الكػلي باألداء اإلاػُازي وجدلُل الاهدساقاث 

. وجصخُدها

ًخظمً بسهامج اإلاساحػت أًظا جهُُم طُاطاث الخىظُل وجهُُم يكاءة ألاقساد وجددًد :لٌ ـ ثقييم  فزاد

ت لألقساد باإلاإطظت، وبسامج  ههاغ الهىة والظػل قيهم، باإلطاقت ئلى جكدص أخىاُ الػمل والسوح اإلاػىٍى

ً، والخدماث وػسم جهُُم الىظاةل، ومدي مؼابهت ؤلاحساءاث للهىاغد والهىاهين الخٍىمُت في َرا  الخٍٍى

.   اإلاجاُ

ل
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:لخالصة الفصل 

مً خالُ دزاطدىا لهرا الكصل والري جظمً اإلاكهىم الػام إلاسانبت الدظُير وظخخلص أن َرٍ الخيرة             

ت  تهدف ئلى ججىُد الؼاناث والهدزاث مً أحل الاطخػماُ الكػاُ واإلاالةم للمىاد اإلاخاخت في اإلاإطظت الخجاٍز

الصىاغُت والخدماجُت مً أحل بلىؽ ألاَداف اإلاظؼسة وقها إلطتراجُجُت اإلاإطظت يما حظمذ بمهازهت 

ألاَداف بالىخاةج اإلادههت ويرلَ الاهدساقاث واطخخساج الكسوناث واجخاذ الهسازاث والخدابير الخصخُدُت 

را باألخر بمخخلل أدواث اإلاسانبت ٌ لخكادي الىنىع في مثل َر الخدلُل اإلاالي، )الاهدساقاث مظخهبال َو

ت والسنابت غليها (ئلخ...اإلاداطبت الػامت، اإلاداطبت الخدلُلُت . ئلى حاهب َرٍ ػسم ئغداد اإلايزاهُاث الخهدًٍس

يما جؼسنىا في َرا الكصل ئلى غالنت وظُكت الخدنُو بىظام مسانبت الدظُير الري ٌػخبران هىغان مً            

ان . امؼ السنابت مخٍامالن وطسوٍز
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:ثمهيد   

ت ألاؾاؾُت إلاىطىق الخدلُل اإلاالي، لىً الىـغي      اؾخؼلىا ختى آلان أن هجمم حمُم اللىاصغ الىـٍغ

ٌؿخضعي طلً  ،اللىخضه ال ًىفي الؾدُلاب هظه الخلىُت، وختى ًيىن مىطىق صعاؾدىا مخيامال و أهثر شمى

ت  جغحمت ول ما حاء في الجاهب الىـغي ئلى لغت ألاعكام و طلً لخىطُذ الغؤٍت و جبؿُؽ بلع اإلافاهُم الىـٍغ

 .التي كض جبضو للىثحر غامظت

ا كلي اعض الىاكم بضعاؾت مُضاهُت لىخضة الدؿُحر و        جىػَم اإلاُاه ؾىؼبم ئطن ول ما أوعصهاه هـٍغ

ً كلى هفـ اإلاىهجُت اإلاخبلت باجباق زؼىاث EGEMOبمؿخغاهم      الخدلُل اإلاالي اإلاخمثلت في ججمُم البُان مغجىٍؼ

، (2003، 2002، 2001)اإلاداؾبُت اإلاخمثلت في اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت و حضاٌو خؿاباث الىخائج لفترة الخدلُل 

ل اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت ئلى اإلاحزاهُاث اإلاالُت، جمىً مً الاهؼالق في جدلُل الىطلُت اإلاالُت للمإؾؿت  ومً جدٍى

.                  الخىاػهاث اإلاالُت و عؤوؽ ألامىاٌ و اليؿب اإلاالي :مدل الضعاؾت باؾخسضام أهم أصواث الخدلُل اإلاالي       
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ثقديم غام خوو املؤسسة الجشائزية للمياه:لاململدث  ألاول  

ملدة ثاريخية ألاجػزيف غن مؤسسة الجشائزية للمياه:لاململلل  ألاول  

 أألاالـ ملدة ثاريخية غن مؤسسة الجشائزية للمياه

 شغهت وػىُت في الؿبلُىاث وان اإلاؿإوٌ الغئِس ي و الىخُض في حؿُحر اإلاُاه كبر ول جغاب الىػً     

 ، وهظه في ئػاع جىمُت اإلاُاه الصالحت للشغب في ؿل الاكخصاص اإلاسؼؽ والىـام " SONADE " "صىهاص"

 هـغا لللبء الثلُل الظي وان كلى كاجم هظه الشغهت في مجاٌ الخيلف لىخضها بمهام جىػَم ولىً.  الاشتراوي

                                             .فأوحب ألامغ ئلى ئًجاص خل لهظه اإلاشيلت اإلاُاه الصالحت للشغب كبر ول جغاب الىػً،

 هظه الشغهت و كؿمىها ئلى مجمىكت خلففي بضاًت الثماهِىاث،كام ممثلى الحيىمت آهظان ئلى     

ت، مإؾؿاث " أوبُمى" مإؾؿت مً بحن هظه اإلاإؾؿاث. و هظا في ؿل هفـ الىـام الاكخصاصي حهٍى

"EPEMO" مإؾؿت أهخاج وحؿُحر وجىػَم اإلاُاه الصالحت للشغب إلاؿخغاهم، وهظا وفلا للمغؾىم الىػاعي عكم ،

 .1983 ماي 14، 338 ـ 83

مؿخغاهم،  ":ئلى حؿُحر وخضاث جابلت لها بالىالًاث الخالُت " EPEMO" ووان ًمخض وشاغ مإؾؿت 

 بىالًت الشلف جدذ ؾلؼت والًت مؿخغاهم" EPEMO"، ووان ملغ مإؾؿت "غلحزان، الشلف وكحن الضفلى

ئال أن كبر مغوع الىكذ اهدشف أن أصاء هظه اإلاإؾؿت لم ًىً في اإلاؿخىي اإلاؼلىب مثلها مثل  .ؾابلاإلاا طهغها  

                                                                    .بلع اإلاإؾؿاث لم ًىً شانها هظلً، فاصعى ألامغ إلًجاص لهظه اإلاشيلت

    بمؿخغاهم وجىػَلها وجم ئوشاء مإؾؿت حؿُحر اإلاُاه" EPEMO"  ففي نهاًت الثماهِىاث جم خل مإؾؿت  

."                                                                                                                                           EGEMO "  بمؿخغاهم حؿمى ب   

 1987 هىفمبر 23 خؿب سجلها الخجاعي، وزظىكها لللغاع الىػاعي اإلاشترن اإلاإعر في 1988في حاهفي    

ش   واإلاخظمً ئوشاء هظه 1987 ؾبخمبر02باإلاضاولت الصاصعة كً اإلاجلـ الشلبي الىالئي بمؿخغاهم بخاٍع

 .اإلاإؾؿت وهظا في ؿل الىـام الغأؾمالي والاكخصاص الحغ

  هظه اإلاإؾؿت أي مإؾؿت حؿُحر اإلاُاه اإلاجزلُتو بلضًت بمؿخغاهم، 22وجدىم هظه اإلاإؾؿت     

 .        هي اإلاإؾؿت الباكُت ئلى وكخىا الحالي بمؿخغاهم والتي هي مُضان صعاؾدىا " EGEMO"والصىاكُت والخؼهحر  
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 ثاهياـ جػزيف مؤسسة الجشائزية للمياه  

ت جلم في زؼان      ت للمُاه بمؿخغاهم وهي مإؾؿت اكخصاصًت ججاٍع حلغف خالُا باإلاإؾؿت الجؼائٍغ

 مؿخغاهم وحلخبر مً أهم اإلاإؾؿاث الحؿاؾت التي لها صوع فلاٌ في الاكخصاص 528ب. ؾُضي بً خىي ص

الىػني وهظلً حلخبر باليؿبت للمجخمم أهم عهحزة الؾخمغاع الحُاة فلض كملذ اإلاإؾؿت بيل جلىُاتها لبضٌ 

                                                                                . مجهىص إلًصاٌ اإلاُاه إلاىاٌػ اإلاىاػىحن وحمُم اإلاإؾؿاث الخاصت واللامت

ت جسظم في كالكتها بالضوع لجمُم      خُث جخمحز اإلاإؾؿت بيىنها مؿخللت مالُا وطاث الشخصُت اإلالىٍى

ت للمُاه وحلخبر ألاهم وهي جصفُت مُاه  ت ومً أهم الخغُحراث التي وصلذ ئليها الجؼائٍغ اللىاكض والىـم ؤلاصاٍع

                                                                                           . البدغ وجىلُتها لجللها صالحت للشغب لخىػَلها كلى الؿيان

مهام ألاإمكاهيات الجشائزية للمياه بمسحغاهم: اململلل الثاوي  

مهام مؤسسة الجشائزية للمياه-لأألاال  

 - جىفُظ الؿُاؾت الىػىُت إلاُاه الشغب كلى وامل التراب الىػني؛         

نها وججضًض الهُاول اللاكضًت الخابلت لها  ـ حؿُحر كملُت ئهخاج مُاه الشغب وهلصها وجىػَلها وملالجتها وجسٍؼ

 وجىمُتها كبر مسخلف البلضًاث؛   

 - مغاكبت هىكُت اإلاُاه اإلاىػكت؛ 

ل والخىػَم؛   - جدؿحن فلالُت شبياث الخدٍى

 - ئصزاٌ ول جلىُت للمدافـت كلى اإلاُاه؛ 

ً واإلالالجت . ومً مهامها ؤلاهخاج والخىػَم والخسٍؼ - 

 ثاهياـ إمكاهيات مؤسسة الجشائزية للمياه ألاخدة مسحغاهم 

 أـ إمكاهيات املادية

الدؿُحر(:ل1 ـ  III )الجدألاو رقم   

  غدد المللديات املسيرة  32

  هوع الخسيير  جسير كلي ألامشدألاج

 غدد سكان الوالية  ساكن800441

 غدد السكان املسحفيدين  ساكن643491

باالكخماص كلى وثائم اإلاإؾؿت:لاملصدر  
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اإلايشئاث اللاكضًت(:ل2 ـ  III )الجدألاو رقم   

1461  km الؼٌى ؤلاحمالي للشبىت 

 كضص الخؼاهاث 112

276600 m3 ًكضعة الخسٍؼ 

 كضص آلاباع اللمُلت واللُىن  65

 كضص مدؼاث الضخ 28

 مدؼت ملالجت اإلاُاه 01

25000 m3/j كضعة اإلالالجت 

 مدؼت جدلُت اإلاُاه البدغ 01

200000 m3/j كضعة الضخ 

 

باالكخماص كلى وثائم اإلاإؾؿت:لاملصدر  

  

اإلاىاعص اإلاائُت(:ل3 ـ  III )الجدألاو رقم   

1472  10³m³ اإلاُاه الباػىُت 

5676  10³m³ اإلاُاه الؿؼدُت 

35548 10³m³  (جدلُت)مُاه البدغ  

 اإلاغصوص الخلني 96%

 اإلاغصوص الخجاعي  65%

 اإلاغصوص ؤلاحمالي 62%

 كضص الدؿغباث اإلاصلحت 10246

باالكخماص كلى وثائم اإلاإؾؿت:لاملصدر  
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إمكاهيات البشزية-لب  

  الجشائزية للمياه ألاخدة مسحغاهم  مؤسسةغدد غماو في

  .  كامل منهي820كضص اللماٌ الىلي ـ 

. كلض صائم غحر مدضوص اإلاهلت784ـ   

  .كلض صائم مدضوص اإلاهلت 316ـ 

ت(:ل4 ـ  الخفصُل في ؤلامياهُاث البشٍغ III )الجدألاو رقم   

  اإلاهىت  اللضص

 ( cadre supérieur)ئػاع كام   01

 (les cadres ) ئػاعاث 114

 (maitrise) مؿحر   141

 (exécution) جىفُظ 553

 (agent sécurité) أكىان ألامً  291

باالكخماص كلى وثائم اإلاإؾؿت:لاملصدر  

مثقديم ألاشزح الهيكل الحىظيمي للمؤسسة الجشائزية للمياه بمسحغان: اململلل الثالث  
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ت للمُاه وخضة مؿخغاهم(:ل1 ـ  الهُيل الخىـُمي للمإؾؿت اللمىمُت الجؼائٍغ III )الشكل رقم   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

باالكخماص كلى وثائم اإلاإؾؿت:لاملصدر  

هساعذ هكلف باألهن وحفظ 

 الذهن

 إطار وكيل دعاوي وتصىيز

 هذيز الىحذة

 األهانت

 هساعذ هكلف بالوناسعاث 

 خليت اإلعالم األلي هساعذة قانىنيت

 هزكش التحليل

 

هصلحت 

 الوحاسبت 

هصلحت الويشانيت 

 والواليت

هصلحت 

الوحاسبت 

 والتسييز

 هصلحت 

التسييز 

 الشخصي 

 هصلحت األجىر 

 هصلحت التكىين 

هصلحت 

الىسائل العاهت 

(التوىيل)  

هصلحت 

اإلدارة 

والعالقاث 

 الخارجيت 

دائزة 

الواليت 

 والوحاسبت

دائزة 

الوىارد 

 البشزيت

دائزة اإلدارة 

 والىسائل 

دائزة 

 التجاريت

 هصلحت الفىتزة

 هصلحت التغيطت

هصلحت كبار 

 الوستهلكين 

هصلحت عالقاث 

 الشبائن 
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  شزح مخحلف مصالح الهيكل الحىظيمي

:مديز الوخدة-ل1  

هى اإلاؿإوٌ واإلاؿحر للمإؾؿت ججضه كلى عأؽ اإلاسؼؽ الهُىلي الخىـُمي للمإؾؿت والظي له الحم في             

اجساط اللغاعاث وئصضاع ألاوامغ ومً مهامه الخمخم بالؿلؼت التي جمىىه باللُام بمؿإولُخه الياملت لخدلُم 

                                                                                                                                                                                      .  ألاهضاف

ل: ماهة-ل2  

ىمً صوعها في حسجُل الغؾائل لللللللللللل وهي الىؾُؽ بحن اإلاؿإوٌ واإلاصالح الضازلُت والخاعحُت للمإؾؿت ٍو

ل                                            .  واؾخلباٌ الؼواع وهظلً اؾخلباٌ هىاجف اإلاضًغ ولها صوع فلاٌ في خفف أؾغاع اإلاهىت

:املساغد املكلف باملىاسغات-ل3  

حلخبر مً أهم اإلاصالح اإلاىحىصة لضي اإلاإؾؿت بصفتها الىاحهت اللاهىهُت التي جظمً هُبت اإلاإؾؿت             

                                                                                                                     .ؾىاء مم الؼبائً أو اإلاخلاملحن هما الخىـُم الهُىلي

هما أن اإلاصلحت حلخبر همؼة وصل بحن ول اإلاصالح وجلىم بضعاؾت ملفاث صًىن الؼبائً بدُث جيىن             

م اكخظاعه  ت وطلُخه بصفت وصًت كً ػٍغ همىطج )صعاؾت ول ملف كلى خضي ومً ثم اؾخضكاء الؼبىن لدؿٍى

م صفم بالخلس ي (كً وثُلت اكخظاع .                                     .         غهما أن اإلاإؾؿت جلضم حؿهُالث وهظا كً ػٍغ

.                                  همىطج كً حلهض شغفي للضفم بالخلؿُؽ والاكتراف بالضًً ـ   

همىطج الاكتراف بالضًً وئطا لم ٌؿخجُب الؼبىن لالؾخضكاء أو لم ًخم الخىصل ئلي هدُجت فان اإلالف ًداٌ ـ 

                                                                                                                                             .مباشغة ئلى اللظاء للفصل فُه

:املساغدة القاهوهية-ل4  

: مً مهامها             

.ئكالم مىاػىِىا وؤلاهظاع باللؼم-   

.جىاوب كً اإلاإؾؿت في اإلاجالـ اللظائُت-   

:إطار ألاكيل دغاألاي ألاثصويز-ل5   

لىم بؼبم الصىع وهخابت مدظغ كليها لدؿلم للمضًغ             غ كملُت ؾغكت اإلاُاه ٍو . ًلىم بخصٍى
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:املساغد املكلف باألمن ألاخفظ الذمم-ل6  

وهى اإلاؿإوٌ كً جىفحر ألامً وكً أكىان ألامً والحغاؽ واإلادافـت كلى ول ما هى ملً للشغهت مً      

                                                          .ملضاث وججهحزاث أي ول ممخلياتها بصفت كامت لخىفحر الـغوف ألامىُت وشغغ الىكاًت

:خلية إلاغالم آلالي-ل7  

.   جلىم بخصلُذ الاكؼاب الحاصلت في مسخلف اإلاصالح     

:مزكش الحدليل-ل8  

شغف كلُه عئِـ خُث ًلىم بمغاكبت وجدلُل اإلاُاه للخأهض مً ؾالمتها مً الجغاثُم اإلاإطًت بالصحت لللللللللللل َو

وطلً مً أحل ئًصاٌ مُاه صالحت للشغب للمىاػً ومغاكبت هىكُت اإلاُاه اإلاىػكت كبر الشبياث مً آلاباع 

                                                                                                                                                                        :والخؼاهاث فهىان

ائُت . ـ مسبر الخدالُل الفحًز  

.ـ مسبر الخدالُل الىُمائُت  

. ـ مسبر الخدالُل اإلالاصن  

:الدائزة الحجارية-ل 9 

ت حشغف كلى الشإون              بما أن اإلاإؾؿت جدمل ػابم ججاعي وصىاعي فاهه ٌؿخلؼم وحىص صائغة ججاٍع

ت هما جلىم بمخابلت اإلالفاث ومغاؾالث مؿتهليي اإلااء ومً مهامها ت في اإلاضًٍغ ـ :                        الاكخصاصًت والخجاٍع

.  اللُام بلملُت بُم اإلااء باإلالابلـ 

.                                                ـ وطم ئؾتراجُجُت للمإؾؿت  

ت أعبلت مصالح جخمثل في             :   وجظم الضائغة الخجاٍع

                                         :مصلحة الفوثزه-لأ 

هظه اإلاصلحت مدل الضعاؾت بىؾائل ؤلاكالم آلالي بدُث حؿهل لها كملُت الفىجغة التي جخم كلى             

                                                                                                                        . مؿخىاها خؿب اإلاىاكُض اإلادضصة ليل ثىائي أو ثالثي

:للمصلحة الحغملية-لب  

.  وهي التي جلىم بخغؼُت ومخابلت صًىن اإلاإؾؿت للمؿتهلىحن الظًً لم ًخم حؿضًض فىاجحرهم            
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:للمصلحة كملار املستهلكين-لج  

وهي الشغواث واإلاإؾؿاث وؤلاصاعاث ومدالث واإلاؼاكم أي ول ما هى ججاعي ٌؿتهلً اإلااء وجيىن لللللللللللل

                                                                                                                                                     .اإلاىاكُض اإلادضصة فيها ثىائُت

:مصلحة غالقات الشبائن-ل د  

وهي اإلاصلحت ألاولى التي حؿخلبل الؼبىن وجظم كالكت بحن اإلاإؾؿت والؼبىن وجلىم باؾخلباٌ اخخُاحاث             

                                                                                                                                                                        .الؼبائً وملالجتها

:دائزة إلادارة ألاالوسائل-ل  10 

:  وجظم            

ل:(الحموين)مصلحة الوسائل الػامة -ل أ  

فهي مؿإولت كً اإلاىاص واللىاػم وجلىم بخلضًم وؾائل اؾدثماعها في سجالث عؾمُت لضي الهُئاث             

                                                                                                                                                                                      .اللظائُت

   :مصلحة إلادارة ألاالػالقات الخارحية-لب   

أي أن هظه ؤلاصاعة جلىم بشغاء ول ما جدخاحه وطلً بابغام صفلاث وهي حشغف كلى جىػَم ول ما             

 .ججلبه

:دائزة املوارد البشزية ألاالحكوين-ل   11 

ل                :وهظه اإلاصلحت جظم أعبلت مصالح وهي واألحيلللللللللللل

:مصلحة املسحخدمين-ل أ  

وهي اإلاصلحت ألاولى التي ًخصل بها اللامل وجلىم بمخابلت اإلاؿاع الىؿُفي ليل كماٌ اإلاإؾؿت مً             

                                                                                                                              .صزىلهم ئلى غاًت الخلاكض والحفاؾ كلى خلىكهم

:  ومً الىثائم التي جىجؼ كلى مؿخىي هاجه اإلاصلحت هظهغ              

.ـ همىطج وثُلت ؾىض كؼلت  

.  ـ همىطج وثُلت مماعؾت اإلاهىت  
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:لمصلحة  حورل-لب  

ا وهشف الغواجب ليل كماٌ في اإلاإؾؿت             . وهي اإلاصلحت التي جلىم باكضاص ألاحىع شهٍغ

:لمصلحة الحكوين-لج  

ً ئحباعي كلى ول كامل وهىان              يىن هظا الخيٍى ً اللماٌ في مجاٌ كملهم ٍو وهي اإلاؿإولت كلى جيٍى

ً هما ً للخيٍى                                                                                                                                                                                  :مغهٍؼ

ً بخحزي وػو زاص بالخلىُحن . ـ مغهؼ الخيٍى  

حن ً بلؿىؼُىت زاص باإلصاٍع .ـ مغهؼ الخيٍى  

:لمهام دائزة املوارد البشزية ألاالحكوين  

  .الخيؿُم بحن اإلاغاهؼ الخابلت للىخضة وختى اإلاصالح ألازغي ـ 

نهمـ  .جغكُت اللماٌ وجيٍى  

  .الحغص كلى الفدىصاث الؼبُتـ 

  .حىع اللماٌأجدضًض ـ 

  .صعاؾت ملفاث الخىؿُفـ 

  .جدضًض مىاصب اللملـ 

  .صعاؾت ملفاث الخىؿُفـ 

                .جدضًض مىاصب اللملـ 

:دائزة املداسملة ألااملاليل-11  

  :وجظم مصلحخحن وهما             

ل:مصلحة املداسملةأ ـ    

ؿهاع وافت البُاهاث واإلاللىماث وجدلُل ئجلىم هظه اإلاصلحت بملالجت حمُم اللملُاث اإلاداؾبُت و            

ت للمإؾؿتئقالىخائج و   .   صاص اإلاحزاهُت الؿىٍى
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ل.مصلحة املاليةل-ب  

.صضاع الشُياث ومغاكبت ؤلاًغاصاث والىفلاث إلالغفت وطلُتها اإلاالُتئصاعة الشإون اإلاالُت بئجخىفل ب           

دألار ألاظيفة الحدقيق في ثقييم هظام مزاقملة الخسيير:لاململدث الثاوي  

مً أحل صعاؾت صوع وؿُفت الخضكُم في جلُُم هـام مغاكبت الدؿُحر اكخصغها كلى صعاؾت صوع هظه لللللللللللل

ت، اإلاىحىصة في اإلاإؾؿت لخىطُذ أهمُت وؿُفت الخضكُم في الخلُُم  الىؿُفت في جلُُم أصاة اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

 .هـام مغاكبت الدؿُحر في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت، مً زالٌ أصاة الغكابُت اإلاىحىصة فيها

الحدقيق ألامزاقملة الخسيير في املؤسسة:لاململلل  ألاول  

   أألاال ـ الحػزيف بمصلحة الحدقيق ألامزاقملة الخسيير

هي زلُت جابلت للمضًغ  اللام مباشغة هضفها هى اإلاغاكبت والخلُُم باؾخلماٌ جلىُاث وملاًحر الخضكُم لللللللللللل

ألكماٌ مصالح اإلاإؾؿت بهضف الدؿُحر ألاخؿً وجىلؿم ئلى مصلحتي الخضكُم واإلاالُت، فاألولى جلىم بمغاكبت 

مصلحت اإلاداؾبت واإلاالُت والثاهُت جلىم بمغاكبت ػغق اإلالالجت اإلاداؾبُت والخأهض مً اخترام كىاكض اإلاداؾبت 

 .اإلاخفم كليها

:            وجخمثل مهام هظه اإلاصلحت في ما ًلي  

 الؿهغ كلى خؿً جىـُم اإلاإؾؿت وطمان ؾحر وشاػاتها؛ 

 ت جترحم ػبُلت اللملُاث باإلاإؾؿت؛ ت وؾىٍى غ شهٍغ  وطم جلاٍع

 الىكىف كلى جلضم أكماٌ اإلاإؾؿت باهخـام؛ 

 مخابلت ول اللغاعاث وؤلاحغاءاث اإلاخسظة؛ 

 غ اإلاضكم  .حمم اإلاللىماث اإلاخلللت بيل وشاغ ومغاكبتها وفم جلٍغ

            هما الخـىا أهه ال ًىحض وؿُفت مؿخللت لىـام مغاكبت الدؿُحر في اإلاإؾؿت، والتي جخمثل مهمتها في 

اإلاؿاكضة كلى اجساط وجغشُض اللغاعاث بخىفحر مسخلف اإلاللىماث اإلاؿاكضة كلى طلً، مما ٌلني أنها اإلاؿإولت 

 .كً جلُُم ألاصاء الفللي للمإؾؿت ملاعهت مم ما جم جلضًغه

مىً أن هظم أهم أبلاص وشاغ هـام مغاكبت الدؿُحر في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت وفلا إلاجمىكت              ٍو

 :الىلاغ الخالُت

 ت في اإلاإؾؿت؛  الخدبم الُىمي إلاسخلف اللملُاث الجاٍع

 الخأهض مً صحت اإلاللىماث اإلالضمت مً كبل مسخلف ؤلاصاعاث باإلاإؾؿت؛ 

 البدث كلى هلاغ كىة وطلف اللملُاث؛ 

 اإلاؿاكضة في اجساط اللغاع بخلضًم اإلايشىعة الالػمت؛ 
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 وطم الخؼؽ ؤلاؾتراجُجُت؛ 

 مغاكبت كملُت الدؿُحر. 

للثاهيا ـ مزاخل ألاظيفة الحدقيق في املؤسسة

ل:ئن أهم اإلاغاخل التي ًمغ بها اإلاضكم الضازلي في اإلاإؾؿت زالٌ ئهجاػه إلاهمخه ماًليلللللللللللل

ًخم زالٌ هظه اإلاغخلت ئحغاء خىاع مم اإلاىؿفحن ومؿإولي اإلاصالح كً ول ئحغاءاث اللمل :ل ـ مزخلة الحوار1

ً جلً اإلاالخـاث كلى أوعاق اللمل  .وهُفُت ؾحر وجضفم اإلاللىماث والىثائم، خُث ًلىم اإلاضكم الضازلي بخيٍى

بلض حسجُل ول اإلاللىماث كً هـام اللمل الضازلي، ًخم ئكضاص زغائؽ الخضكُم :ل ـ إوشاء خزائط الحدقيق2

ع وجىػَم الؿلؼاث ان اإلاللىماث والىثائم وجفٍى  .التي جمثل حلبحرا شيلُا كً جضفم وؾٍغ

تهضف هظه اللملُت ئلى الخأهض مً صحت اإلاللىماث الىاعصة كلى السجالث وجخمثل في أزض كُىت :ل إحزاء السير3

 .منها ثم صعاؾتها وئحغاء اإلالاعهت الالػمت والخغوج في ألازحر بيخائج حلمم كلى ول اإلاجخمم اإلاضعوؽ

اهؼالكا مً اإلالاعهت الؿابلت ًمىً اهدشاف هلاغ كىة وهلاغ :ل ـ اسحخزاج هقاط قوة ألاهقاط الضػف4

 .طلف في هـام الغكابت الضازلُت أو  أي أزؼاء أو هلائص ًخم مالخـتها

بلض الاهتهاء مً ئحغاءاث الخضكُم اإلاخلاعف كليها وئجباق الىلاغ الىاعصة في بغهامج :لإغداد الحقزيز النهائي   ـ5

غ النهائي الظي ًظم مالخـاث اإلاضكم، خُث ئطا واهذ هظه اإلاالخـاث ؾلبُت ؾىف  اإلاهمت، ًخم ئكضاص الخلٍغ

غ في ملغ  خم ئكضاص هظه الخلاٍع ًليها ؾغص الخىصُاث الالػم جؼبُلها في هـغ اإلاضكم لخفاصي مثل هظه الىلائص ٍو

مصلحت الخضكُم الضازلي والىـم لضي مإؾؿت خُث ًخم ؤلاػالق كلُه مً ػغف عئِـ الضائغة الظي ًبضي 

لت أصاء اإلاهمت ووطم اإلاالخـاث ثم ًصاصق كلُه، هما ًخم اإلاصاصكت كلُه مً ػغف مضًغ اإلاالُت  عأًه في ػٍغ

واإلاداؾبت والاخخفاؾ بيسخت إلاضًغ اإلاالُت واإلاداؾبت، عئِـ صائغة الخضكُم والىـم، مصلحت الخىثُم 

ت الىاخُت التي زظلذ للملُت  وألاعشُف وأكظاء فغكت الخضكُم الضازلي، هما جغؾل وسخت ئلى مضًٍغ

 .الخضكُم

لطزيقة ثقييم هظام مزاقملة الخسيير في املؤسسة:لاململلل الثاوي

   جخمثل اإلاهمت ألاؾاؾُت إلاغاكبت الدؿُحر في اإلاإؾؿت بمؿاكضة اإلاؿإولحن اللملُحن وؤلاصاعة اللامت 

كلى الخدىم بشيل حُض في حؿُحر وشاػاتهم وجدلُم أهضافهم مً زالٌ ؾحروعة اللملُاث اللائمت وزؼؽ 

اللمل بغغض جدلُم أهضاف همُت ومدضصة، هما ًلىم مغاكب الدؿُحر أو اإلاضكم الضازلي باليؿبت للمإؾؿت 

مدل الضعاؾت بمخابلت الاهدغافاث ومؿاكضة اإلاؿإولحن كلى شغح أؾبابها ومً ثم اجساط ؤلاحغاءاث 

 .الخصحُدُت اإلاىاؾبت
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ؾىداٌو مً زالٌ هظا اإلاؼلب أن هلىم بلغض هُفُت جلُُم أصواث مغاكبت الدؿُحر في اإلاإؾؿت لللل

ت اإلاؿخسضمت في اإلاإؾؿت، كبر جدلُل الاهدغافاث التي  مدل الضعاؾت مً زالٌ الخلُُم أصاة اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

 . خضثذ في أعكام في هظه ألاصاة

لأألاال ـ امليزاهية الحقديزية

ت للمُاه في مغخلخحنلللل ت في مإؾؿت الجؼائٍغ ألاولى جخللم : جخمثل آلُت كمل هـام اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

بخدظحر اإلاحزاهُت والثاهُت جخللم باحغاءاث مغاكبتها،  وحؿمذ كملُت مغاكبت اإلاحزاهُت بخدضًض الاهدغافاث واجساط 

ب الىخائج الحلُلُت للخىكلاث اإلاىخـغة  .ؤلاحغاءاث الخصحُدُت التي تهضف ئلى جلٍغ

     ئن فلالُت أصاء اإلاإؾؿت ال ًمىً أن جيىن ئال في ؿل وحىص جدىم حُض في اؾخغالٌ ؤلامياهُاث 

اإلاخاخت مً مىاعص وػاكاث وهظا لخدلُم ألاهضاف والبرامج اإلاؿخمضة مً ؤلاؾتراجُجُت اللامت، وهـغا ألهمُت 

ت للمُاه جىلي لها أهمُت هبحرة ئط أنها حؿمذ  ت ومخابلت جىفُظ البرامج هجض اإلاإؾؿت الجؼائٍغ  :]اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

 مماعؾت اإلاغاكبت اإلاؿخمغة واإلالغفت الخامت لجمُم كىاصغ وشاػاث اإلاإؾؿت؛ 

  جدضًض وبضكت مصاصع الغبذ أي اإلاغاهؼ  اإلاغبدت وجدضًض أؾباب الخؿاعة مً زالٌ ئحغاءاث كُاؽ

 الاهدغافاث وجدلُلها؛

 طمان جىفُظ البرامج وألاهضاف الجؼئُت لإلؾتراجُجُت اللامت؛ 

 جدضًض الىطلُاث اإلاخلللت بالجاهب اإلاالي والجىاهب ألاخغي في الىكذ اإلاىاؾب. 

ت للمإؾؿت باليؿبت لؿىت   :2016    وفُما ًلي كغض اإلاحزاهُت الخلضًٍغ
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ت في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت لؿىت (:ل5 ـ IIIل)الجدألاو رقم  ل2016اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

 مدقق الاهدزاف %

2016 

 مقدار

2016 

 الػىاصز

 عكم ألاكماٌ 812313   1008482 196169  %24

 

اث 339575 331131 - 8444  - %2,48  اإلاشتًر

 

 الخضماث 44380 18917 - 25463 - %57,37

 

 اللُمت اإلاظافت 428358 658169 229811 %54

 

 مصاٍعف اإلاؿخسضمحن 574824 580790 5966 %1

 

 الظغائب والغؾىم 14000 26553 12533 %90

 

اإلاسصصاث لالهخالواث  26000 21900  - 4100 - 76, %15

 واإلاإوهاث 

 هدُجت الضوعة - 182486 23397  205883 %13

 

4باالكخماص كلى اإلالحم عكم :لاملصدر  

 

 ثاهيا ـ ثدليل الىحائج

ت للمإؾؿت، ًخضح لىا أن مبلغ عكم ألاكماٌ كض     :ل ـ رقم  غماو1 مً زالٌ كغاءة ألاعكام اإلاحزاهُت الخلضًٍغ         

% والظي خلم هى 812313 ألن مبلغ اإلاخىكم هى  24,1، وطلً بيؿبت جلضع ب 196169خلم اهدغافا مىحبا   

اصة في ؤلاهخاج  الظي فغض كلى الىخضة ببُله، ولم جدؿب مً (جدلُت مُاه البدغ) ًغحم هظا ئلى الٍؼ 1008482  

.                                                                                                                                                                      كبل في اإلاحزاهُت  

اث ب :ل ـ املشتريات2  واإلابلغ 339575بما فيها الؼاكت و اإلاىاص الىُمُائُت واهذ اإلاإؾؿت جخىكم كُمت اإلاشتًر

% 2,48 – وطلً بيؿبت جلضع ب 8444-  وبالخالي خللذ اهدغاف ؾالب  331131الظي خلم زالٌ الؿىت هى   

اث .                                                                                                                               وهظا عاحم ئلى هلص في همُت اإلاشتًر  



املؤسسة الجشائزية للمياه ـ دراسة خالة ـ الفصل الثالث                                                       

 

 
66 

ت، الخـىا أن اإلابلغ اإلاخىكم جدلُله هى :ل ـ الخدمات3  أما اإلابلغ اإلادلم هى  44380مً زالٌ اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

غحم هظا ؤلاهسفاض ئلى  %  ٍو 57,37- وطلً بيؿبت جلضع ب 25463 – أي أنها خللذ اهدغاف ؾالب  18917  

اإلااٌ )الخدىم في الىفلاث واإلاُل ئلى ؾُاؾت الخلشف خؿب ما جفغطه الضولت كلى اإلاإؾؿاث اللمىمُت 

.                                                                                                                                                                                          (اللام  

ت للمإؾؿت، كُمت :ل ـ مصاريف املسحخدمين4 خللذ مبالغ مصاٍعف اإلاؿخسضمحن مً زالٌ اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

% وجخمثل هظه اليؿبت في اإلاىذ اإلالؼاة لبلع اللضص الللُل مً    1 ، بيؿبت جلضع ب 5966اهدغاف جلضع ب 

ً في خالت جلاكض .                                                                                                                                           اللماٌ اإلاغاصٍع  

التي مً زاللها وؿخؼُم ملغفت كضعة اإلاإؾؿت في جدمل لىفلاتها وفي هظه الحالت هجض    :ل ـ القيمة املضافة5

اصة اإلافغوطت كلى اإلاإؾؿت  غحم طلً ئلى الٍؼ % (الىخضة)   ٍو ل54اإلاإؾؿت كض خللذ وؿبت اهدغاف جلضع  ب   

.                                                                                                                                        (جدلُت اإلاُاه)مً ئهخاج مُاه البدغ   

، مما ٌلني أن اإلاإؾؿت جدملذ اعجفاق في ل % 90خللذ وؿبت اهدغاف مىحب ًلضع :لالضزائل ألاالزسوم   ـ6 

اصة في عكم ألاكماٌ ًجغ هظا بالظغوعة ئلى  وؿبت الظغائب والغؾىم اإلاؼبلت في جلً الؿىت، وهظا عاحم ئلى ٍػ

.                                                   اعجفاق مؿخىي الظغائب والغؾىم، وبالخالي وان ؾلبُا ولِـ في مصلحت اإلاإؾؿت  

، وطلً عاحم لخأزحر 4100 – خللذ مبلغ اهدغاف ؾالب ًلضع ب : ـ مخصصات الاهحالكات ألااملؤألاهات7

.                                                               اكخىاء كخاص، وهاحغاء جصحُحي كلى اإلاإؾؿت ئصعاحها في الؿىىاث اللاصمت  

لهدُجت ئلى ئطافت جلىُت جدلُتل % 13ملاعهت بحن اإلالضع واإلادلم، فلض خللذ اهدغافا بيؿبت :لهخيجة الدألارة   ـ 8 

.مُاه البدغ التي لم جىً في الحؿبان  

 : مً زالٌ هظه الىخائج وؿخيخج ماًلي

ت  ٌلمل الخضكُم الضازلي كلى جدلُم الىفلُت للمإؾؿت مً زالٌ جدؿحن أصاءها وجفلُل الغكابت ؾىاء ؤلاصاٍع

واإلاالُت والحفاؾ كلى أصٌى اإلاإؾؿت مً زالٌ ملغفت هفاءة ؤلاصاعة في ئصاعة أصىلها وهفاءتها في اؾخسضام 

م اؾخسضام ألاصواث الغكابُت الخسؼُؼُت وجلُُم  اإلاىاعص اإلاخاخت للحصٌى كلى أفظل الىخائج وهظا كً ػٍغ

ألاصاء ملاعهت ألاصاء الفللي مم ما هى مسؼؽ واؾخسغاج الفغوق وجدلُل الاهدغافاث واللمل كلى جصحُدها، 

ت والخأهض مً جؼبُلها فلال خُث ٌلؼي اإلاضكم وحهت هـغه خٌى  ومغاكبت جىفُظ الؿُاؾاث اإلاالُت وؤلاصاٍع

ئمياهُت جدؿحن ألاصاء وجصحُذ الازخالٌ وطلً هدُجت كُامه بفدص وصعاؾت أوحه اليشاغ اإلاسخلفت 

باإلاإؾؿت وملغفت هلاغ الظلف فيها واكتراح الحلٌى اإلاالئمت إلالالجتها، ومً ثم ئكؼاء اإلايشىعة لإلصاعة كً 

 .هفاءة ألاصاء وفلالُخه، هما ٌؿاهم جغشُض ؤلاصاعة هدى ألاصاء أفظل الىخائج واجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت

 : غحر أهه ًمىً مالخـت ما ًلي

  ًغُاب وؿُفت مؿخللت إلاغاكبت الدؿُحر في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت، مم صمجها في وؿُفت الخضكُم طم

 .مصلحت جماعؽ الخضكُم والغكابت
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ل:خالصة الفصل

ت للمُاه والتي وان الهضف منها جؼبُم   مً زالٌ كُامىا باحغاء الضعاؾت الخؼبُلُت في مإؾؿت الجؼائٍغ

ماجم الخىصل له في الجاهب الىـغي وازخباع مضي جؼابله مم الىاكم الللمي، جبحن مً زالٌ هظه الضعاؾت 

الخؼبُلُت أن الخضكُم الضازلي ٌلخبر مً أهم آلُاث باليؿبت للمإؾؿت والتي حؿخلمل لظمان وحىص هـام 

مغاكبت الدؿُحر وفلالُخه، وطلً بخلُُمه ومضي هفاًخه، واهدشاف الاهدغافاث واجساط اللغاعاث الخصحُدُت 

 .لخضكُم هلاغ اللىة وجصحُذ هلاغ الظلف
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جلىم اإلاإطظاث الاكخطادًت باـعاء أَمُت كبيرة لحماًت ممخلكاتها فهي حظعى للحفاػ ـليها خاضت     

ا، وختى جلىم اإلاإطظت  مق كبر حجمها وحشفب أـمالها، وبالخالي ًإدي ذلك ئلى ضمان بلاءَا واطخمساَز

بمخابفت كل أوشعتها ومهامها فهي أضبدذ جىلي أَمُت خاضت بالخدكُم ومساكبت الدظُير، خُث حفخبران 

وطُلت التي حظاـد ئدازة اإلاإطظت ـلى جعبُم طُاطاتها وئحساءاتها وبلىك أَدافها بففالُت وكفاءة، مً خالل 

ما  اطخغالل  واء مً أخغاٌٌواجلذالكشف ـً مىاظً الاخخالل، وجددًد هلاط اللىة وجىبُه ئدازة اإلاإطظت 

. ًخاح أمامها مً فسص لظير ـملُاتها وطالمت الفملُاث اإلاداطبُت والىزائم اإلاالُت

لى مظاَمتها في جلُُم هؽام      وكد خاولىا مً خالل َرا  اإلاىضىؿ الخفسف ـلى وؼُفت الخدكُم ـو

مساكبت الدظُير وذلك ـبر ؤلاحابت ـً الدظاؤالث التي جمثل ئشكالُت البدث، ولإلحابت ـليها كمىا بخلظُم بدثىا 

ين وكظم جعبُلي ألاول الجاهب الىؽسي الري جعسكىا فُه ئلى دوز وؼُفت الخدكُم في  ئلى كظمين هؽٍس

اإلاإطظت وكرا مفاَُم خىل هؽام مساكبت الدظُير باإلضافت ئلى الفالكت التي جسبغ وؼُفت الخدكُم بىؽام 

مساكبت الدظُير، أما اللظم الخعبُلي فخطظ لدزاطت الخعبُلُت فلد أزدها دـم مضمىن َرا البدث 

ت للمُاٍ إلهجاش اوالخفمم في  شكالُخه وؤلاخاظت بها مً حىاهبها اإلاخخلفت مً خالل دزاطت خالت مإطظت حصائٍس

 .َرا الجاهب

ت مً الىخائج مق  فبفد مفالجخىا وجدلُلُىا إلاخخلف حىاهب اإلاىضىؿ في فطىله الثالزت، جىضلىا إلاجمـى

ت مً الاكتراخاث                                                                                                                                                           :مجمـى

:نتائج الدراسة  

  ًس أهؽمت السكابت الداخلُت، خُث ٌفخبر وطُلت للخأكد م الخدكُم الداخلي ٌفمل ـلى جدظين وجعٍى

ـدم وحىد اهدسافاث وكرا كشف ألاخعاء والغش في الدفاجس اإلاداطبُت، والفمل ـلى جصحُدها 

ظاـد ـلى جلُُم ألاداء؛  َو

  َدف الخدكُم ًخمثل في الخدلم مً صحت وضدق البُاهاث اإلاداطبُت واإلاالُت ومدي جمثُلها اإلاسكص

 اإلاالي للمإطظت؛

  ظاـد هؽام مساكبت الدظُير َى مظاز دائم للخفدًل ٌظمذ بالخدخل كبل، خالل وبفد ألاداء َو

 اإلاظإولين ـلى الخدكم في أدائهم؛

  هؽام مساكبت الدظُير يهدف ئلى ججىُد العاكاث واللدزاث مً أحل الاطخفمال والففال واإلاالئم للمىاد

 اإلاخاخت في اإلاإطظت؛ 

  هؽام مساكبت الدظُير ٌظمذ باإلاخابفت الدكُلت إلهجاشاث اإلاإطظت ومداولت الخيظُم بين مخخلف

 أوشعت ألافساد في اإلاإطظت مً أحل الخعبُم الجُد لإلطتراجُجُت؛

  ًلىم هؽام مساكبت الدظُير ـلى مجمىؿ مً ألادواث التي جدكم ـلى ألاداء الكلي للمإطظت واإلاسكص

 اإلاالي والتي حظاـد ـلى جدلُم ألاَداف؛

  ،وؼُفت الخدكُم وهؽام مساكبت الدظُير مفهىمان مترابعان ال ًمكً جفظير أخدَما بمفصل ـً آلاخس

ا اإلاالي؛ مثالن حجس ألاطاض باليظبت للمإطظت ـىد جلُُم مسكَص  ٍو
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 ت؛  الخدكُم الداخلي ٌفمل ـلى اخخباز مدي الالتزام بالظُاطاث واللىائذ واللىاهين اإلاىضـى

  ساكب مظخىي ألاداء ودزحت الالتزام شسف ـلى ـملُاتها، ٍو ًدافؾ الخدكُم ـلى أضىل اإلاإطظت، َو

 بدىفُر كسازاتها؛

 ٌفمل الخدكُم الداخلي ـلى مىق وجللُل خدور ألاخعاء مً خالل جلُُمه لىؽام مساكبت الدظُير؛ 

 ًلىم الخدكُم ـلى اكدشاف هلاط اللىة والضفف للمإطظت؛ 

 حظاَم وؼُفت الخدكُم في ـملُت ضىق اللساز ؤلاطتراجُجي لدي اإلاإطظت  .

:اختبار الفرضيات  

ا     :  للد كامذ دزاطدىا ـلى زالر فسضُاث، التي فُما ًلي طِخم اخخباَز

جخمثل مساخل وؼُفت الخدكُم داخل اإلاإطظت في جددًد اإلاخاظس التي ًىاحهها اإلاظإولين أزىاء : الفرضية ألاولى

س ًدخىي ـلى الاهدسافاث التي جىضل ئليها اإلادكم مق ذكس  جىفُرَم للمهام اإلاىكلت ئليهم ووضفها في جلٍس

س الىخائج الففلُت لظير الفملُاث واللسازاث الطائبت  ألاطباب لُفعي في ألاخير الاكتراخاث كما ًخضمً الخلٍس

را ما ًثبذ صحت الفسضُت س للكل مً اإلادًس الفام واإلادًس اإلاالي َو                                              .اإلاخخرة وزفق الخلٍس

اإلاخمثلت في أن ؤلاظاز اإلافاَُمي اإلاددد إلاساكبت االدظُير ٌظدىد ئلى حملت مً اإلاسجكصاث  :الفرضية الثانية

ت مً الاطخيخاحاث ت جىضح مبادئه واطخخداماجه، جىضلىا ئلى مجمـى :الفكٍس  

  (الىخائج)ًسجكص هؽام مساكبت الدظُير ـلى السكابت وذلك للىكىف والحكم ـلى ألاداء اإلادلم. 

  ًلىم مساكب الدظُير باإلاظاـدة في اجخاذ اللسازاث وذلك باهخاج اإلافلىماث مً خالل كُامه بفدة

ت واإلاداطبت: أوشعت  .اإلايزاهُاث الخلدًٍس

  ئن مً أَم الفىامل التي حظاـد ـلى كُادة اإلاإطظت هدى جدلُم أَدافها َى الاطخفمال الجُد

إلاساكبت الدظُير وئن الاطخفمال ألامثل وألاوظب لألدواث وجلىُاث مساكبت الدظُير التي طدظمذ بتزوٍد 

ت للخدكم في طير اإلاإطظت اإلاداطبت الفامت ولىخاث اللُادة ومظاَمتها في : اإلافلىماث الضسوٍز

 .جدظين هؽام مساكبت الدظُير

را ما ًثبذ صحت الفسضُت  .َو

حظاَم وؼُفت الخدكُم في جلُُم هؽام مساكبت الدظُير مً أحل ئبساش ففالُخه وذلك مً  :الفرضية الثالثة

خالل الخأكد مً صحت وطالمت اإلافلىماث الىازدة في السجالث واكدشاف هلاط اللىة والضفف وئـعاء بفض 

 : الحلىل اإلاىاطبت ـً ظٍسم

 اكدشاف الاهدسافاث وجددًد أطبابها وأخر ؤلاحساءاث الخصحُدُت؛ 

 الىضىل ئلى مفلىماث وجدلُالث واكفُت ـً طير الفمل مً أحل جسشُد اللسازاث والظُاطاث الفامت؛ 

 جلُُم ألاداء وجدلُل الىخائج وألاطباب واجخاذ ؤلاحساءاث؛ 

 زبغ الخعغ والبرامج باإلاداوز ؤلاطتراجُجُت للمإطظت. 
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را ما ًثبذ صحت الفسضُت أًضا  .                                                                                                                                     َو

:الاقتراحات  

ت الخدلُلُت  ومفسفت دوز وضُفت الخدكُم في      بىاءا ـلى الىخائج اإلاخىضل ئلُه مً خالل الدزاطت الىؽٍس

ت للمُاٍ جلُُم هضام مساكبت الدظُير بمإطظت  هلدم حملت مً الاكتراخاث التي ًمكً الاطخفادة منها الجصائٍس

                                                                                                                                                                       :الاكتراخاث ما ًلي

 

  ا أدواث زكابُت شاملت ضسوزة اـخماد اإلاإطظت ـلى اإلاداطبت الخدلُلُت ،الخدلُل اإلاالي باـخباَز

 حظاـد ـلى اجخاذ اللسازاث؛

 ق بشكل ـلمي ودكُم لألـمال اإلاساد اللُام بها؛  دزاطت اإلاشاَز

 ت؛ لمُت في ئـداد لىح اللُاد ة اإلاىاشهت الخلدًٍس  اطخفمال ظسق ئخطائُت ـو

 س النهائي للمدكلين الداخلُين؛  ضسوزة الاَخمام بالخىضُاث والاكتراخاث التي جىدزج ضمً الخلٍس

  عاء هؽسة واكفُت ضسوزة وضق مإشساث حفخمد ـليها اإلاإطظت ـىد اللُام باـداد لىخت اللُادة إـل

 .خىل ألاداء واإلاظاـدة ـلى اجخاد اللسازاث والخيظُم والسكابت ـلى الفملُاث

: آفاق البحث

:    وفي خخام البدث هلترح بفض اإلاىاضُق التي ًمكً مفالجتها مظخلبال إلكمال ـلى طبُل اإلاثال

 دوز وؼُفت الخدكُم في جلُُم ألاداء اإلاالي اإلاإطظاث الاكخطادًت؛ 

 دوز اإلادكم الداخلي في جسشُد كسازاث اإلاإطظت؛ 

 س أداء اإلاإطظت . الخدكُم الخازجي ومظاَمخه في جعٍى
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 :ملخص

ٌعحبر الحدقُق ومراقبة الخسُير من بين أهم آلُات التي جساعد املؤسسة على بلىغ أهدافها والححكم في  

أدائها الخسُيري، من خالل إبراز الدور الرقابي في املؤسسة للىصىل إلى معلىمات وثحلُالت واقعُة عن سير 

عمل الحدقُق الداخلي على منع وثقلُل حدوث ألاخطاء  العمل من أجل ثرشُد القرارات والسُاسات العامة، َو

من خالل ثقُُمه لنظام مراقبة الخسُير، أًضا وجدها أن الحدقُق الداخلي ٌعمل على اكخشاف هقاط قىة 

 .وضعف في أداء املؤسسة، كما جساهم وظُفة الحدقُق في عملُة صنع القرار إلاستراثُجي لدي املؤسسة

ة: الكلمات املفتاحية  .ثدقُق، مراقبة الخسُير، ميزاهُة الحقدًٍر

:Résumé  

Il vérifie et le suivi de la gestion entre les mécanismes les plus importants qui aident votre 

organisation à atteindre ses objectifs et de contrôler leurs performances Aeltsiara, en mettant en 

évidence le rôle de supervision dans l'organisation d'avoir accès à l'information et l'analyse et des 

progrès réalistes vers la rationalisation des décisions et des politiques publiques, et les travaux de 

vérification interne pour prévenir et minimiser les erreurs de lors de l'évaluation du système de 

contrôle de la gestion, nous avons également constaté que les travaux d'audit interne pour 

découvrir les forces et les faiblesses de la performance de l'organisation, et de contribuer à la 

fonction d'audit dans le processus de prise de décision stratégique de l'institution.                                    

Mots-clés: audit, gestion de contrôle, le budget prévisionnel. 

 : Abstract 

Audit and control of governance are among the most important mechanisms that help the 

institution to achieve its objectives and control its performance by highlighting the supervisory role 

in the institution to obtain realistic information and analysis on the progress of work in order to 

rationalize decisions and public policies. The internal audit works to prevent and reduce errors 

from In its evaluation of the governance system, we also found that internal audit works to identify 

strengths and weaknesses in the performance of the organization, and the audit function 

contributes to the strategic decision-making process of the institution.                                                            

Keywords: Audit, Steering Control, Budget Estimate. 
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