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  شكس وثقدًس  

الحمد والشكس هلل سبحاهه وجعالى الري أهاز طسيقىا بالعلم وأزشدها إلى سبيل الخير 

 .ووفقىا في عملىا املحىاضع الري هى قطسة من بحس

أشكس من ساهدوي وأخر بيدي لالسحمساز زغم كل الصعىبات وساعدوي في كل خطىة 

 .من هره املركسة

 "قباًلي حىزية"كما أثىجه بالشكس إلى ألاسحاذة املشسفة 

 .وأشكس شميالجي جصيل الشكس على مساهدتهن لي وأثمنى لهن الحىفيق والىجاح

 "زيم.ل"وأثقدم بالشكس إلى مدًسة بىك الفالحة والحىمية السيفية وكالة سيدي لخضس
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  إهــــــــــــــــداء  
 صدق هللا العظيم" وقل زبي ازحمهما كما زبياوي صغيرا                 "

أهدي هرا العمل املحىاضع إلى الري جشحاق له زوحي ويحن له فؤادي، إلى من ًبقى دائما 

 سس صبري وقىجي في هره الحياة

 أبي الغالي زحمه هللا

إلى من دعائها سس هجاحي وثفىقي، إلى من علمحني أن الحياة كفاح وأن العلم سالح، إلى قسة 

 عيني  

 أمي الغالية حفظها هللا

إلى من أزثاح وأها بينهم وأزي السعادة في أعينهم فأشعس بها، إلى من شازكتهم ثفاصيل حياجي 

 بمسها وحلىها

 إخىجي وأخىاجي

 إلى جميع أشبال وفساشات العائلة الصغاز 

 "فضيلة، عائشة، أميىة"إلى صدًقاجي الىىاعم 
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  ثمهيــــــــــــــــــــــــد     

الخسؼُؽ مً ؤهم وؿابٍ ؤلاصاعة في ؤي وكاغ اُخصاصي ألن هجاح اليكاغ ؤو ًكله في              ٌلض 

ض واإلاؿبّ ألي كمل، والظي ًخظمً حمُم  ُّ جدُِّ ؤهضاًه ٌلىص إلى مؿخىي الخسؼُؽ ًاإلكضاص الج

ً اإلاؿؤولين في ؤلاصاعة مً عؾم ؾُاؾتهم وازخُاع ؤًظل 
ّ
البُاهاث واإلاللىماث وصعاؾتها وجدلُلها، ًمٕ

. البضابل اإلاؼغوخت كليهم واجساط ؤًظل الِغاعاث
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مفاهيم محعلقة بالحخطيط  االي :  املبح  ألاو 

الخسؼُؽ بمٌهىمه اللام ٌؿعى إلى جدضًض ٌُُٓت اؾخوال٘ اإلاىاص اإلاخاخت للميكإة، بما ًيها اإلاىعص اإلاالي 

ب كلى ؤلاصاعة اإلاالُت 
ّ
ٔاًت ؤهىاق اإلايكأث، ٓما عج الظي حلل مً ؤلاصاعة اإلاالُت جدخل ؤهمُت ٓبيرة في 

. مؿؤولُت مىاحهت ؿغوي ومىاٍُ جدؿم بالصلىبت والخلُِض

مفهوم  لحخطيط  االي :  اطلل  ألاو 

  ٓما هى ملغوي ؤن ؤخض اإلاؿؤولُاث التي جِم كلى كاجّ ؤلاصاعة هي إكضاص زؼؽ حُضة حؿاكض كلى 

اصة كضم الخإٓض باإلاؿخِبل . إهجاػ ألاكما٘ بٌلالُت ومىاحهت الخدضًاث اإلاؿخِبلُت بكٖل ؤًظل ومم ٍػ

ذ الحاطغ البض وؤن جخؼلب إكاصة الىـغ  ًئن ؤًظل الخؼؽ التي ًخم إكضاصها مً ُبل ؤلاصاعة في الُى

والخلضًل في اإلاؿخِبل، ألامغ الظي ًٌغض كلى ؤلاصاعة كىض إكضاصها للخؼؽ، مم ألازظ بلين الاكخباع 

. جمخم جلٗ الخؼؽ باإلاغوهت الٖاًُت لالؾخجابت إلى اإلاخوّيراث واإلاؿخجّضاث

ت في اإلايكإة، ؤي  غ ألاعطُت الصلبت لخىؿٍُ وحلبئت الجهىصؤلاصاٍع
ّ
ض للخسؼُؽ ًًى ُّ إن ؤلاكضاص الج

جسصُص اإلاىاعص إلهجاػ اإلاهام ألاؾاؾُت وحؿهل كملُت الُِاصة مً زال٘ جىحُه حهىص اإلاىعص البكغي 

اث كالُت مً الاهجاػ، ٓم ً ؤلاصاعة مً ا بالكٖل الظي ًظمً جدُِّ مؿخٍى
ّ
ؤن كملُت الخسؼُؽ جمٕ

ت لخصحُذ جلٗ  ابت لخدضًض الاهدغاًاجىاجساط ؤلاحغاءاث الظغوٍع الُِام بمهمت الؿُؼغة والُغ

 1.الاهدغاًاث

 

                                                           
1

، 2008عدنان تائه النعٌمً، أرشد فؤاد التمٌمً، التحلٌل والتخطٌط المالً، الطبعة العربٌة، األردن، دار الٌازوري العلمٌة للنشر، 

 167ص
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تألازغي، خُث يهخم بصُاهت ألاهضاي  لّغي الخسؼُؽ كلى ؤهه الخؼىة الخمهُضًت لللملُاث ؤلاصاٍع َو

ٍ الخسؼُؽ اإلاالي كلى ؤهه اللملُت التي جخظمً  مًٕ حلٍغ وجدضًض ٌُُٓت جدُِِها بكٖل ؤمثل، ٍو

 ً
ّ
الخدضًض الضُُّ إلاا مؼلىب جدُِِه، وألاؾالُب اإلاىاؾبت لخدُِّ ما هى مؼلىب، ومً ؤحل الخمٕ

ه ًخىحب كلى ؤلاصاعة اإلاالُت اؾخوال٘ اإلاىعص اإلاالي وجيؿُّ الجهىص 
ّ
اكلُت ًئه مً إصاعة اإلايكإة بٌٕاءة ًو

لخدُِّ ألاهضاي اللامت للميكإة، وكملُت الخيؿُّ جٖىن ٌؿيرة وممٕىت ًُما إطا جّم جسؼُؽ ؾُاُاث 

ً ؤلاصاعة اإلاالُت مً الُِام بما جِّضم هى . الٌلل اإلاؿخِبلي بكٖل مؿبّ
ّ
وؤن ألاؾلىب الظي ًمٕ

: الخسؼُؽ اإلاالي الظي ٌلغي كلى ؤهه الخسؼُؽ ألاوكؼت اإلاالُت للميكإة وطلٗ مً زال٘ الُِام بما ًلي

 .جِضًغ وجدضًض الحاحت إلى ألامىا٘-

 .جدضًض اإلاصاصع التي ًمًٕ اللجىء إليها للحص٘ى كلى ألامىا٘ اإلاؼلىبت                -

ذ اإلاىاؾب، ؤي كىض ؿهىع الحاحت إليها وؤن ًخم طلٗ بإُل ٔلٌت ممٕىت- ير ألامىا٘ بالُى  .اللمل كلى جًى

وؤزيرا وطم الخؼؽ اإلاالُت وطلٗ مً زال٘ صُاهت ٔل مً ألاهضاي، الؿُاؾاث، ؤلاحغاءاث، -

 .واإلاىاػهاث وبما ًخالءم مم الخؼؽ اللامت للميكإة

  

 

 

 

وحلض كملُت الخسؼُؽ بئػاعها الكامل حؼءا مخٖامال مم كملُت ؤلاصاعة والُِاصة، وؤنها لِؿذ مهمت 

ػاعبت ؤو ٓمالُت ؤو ًلالُت ًخم إهجاػها ووؿُانها، وإهّما هي حؼء ال ًخجؼؤ مً هـام مخٖامل ٌؿاهم في 
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ت ًخىّحب كليها ومثل ٔل ش يء ؤن جِّغع ما  ما هى ملغوي ؤن ؤي قٓغ ب ُغاعاتها، ٓو جىحُه ؤلاصاعة وجصٍى

ٍُ ًمًٕ لها بلىن ما  ض، ٓو ض جدُِِه، إلى ؤًً جٍغ ضالظي جٍغ  اإلاالي هى ؤؾلىب ٌلخمض غًالخسؼي. جٍغ

م اإلابني كلى جدلُل اإلااض ي واؾخِغاء اإلاؿخِبل  1.كلى الخٌٕير في اإلاؿخِبل والخُى

ً زؼؽ  ومً هىا ًالخسؼُؽ ًِىم كلى كملُاث جدضًض ؤهضاي اإلايكإة وعؾم الؿُاؾاث وجٍٖى

ض جٖىن الخؼت الغبِؿُت لخدُِّ ألاهضاي والخسؼُؽ ٌلخمض كلى الخيبؤ باإلاؿخِبل ألن  اللمل، ُو

ام اإلاداؾبُت اإلاسخلٌت والـغوي الاُخصاصًت الؿابضة ًدّضص ألاهضاي  الخيبؤ مً زال٘ ؤلاخصاءاجىألاُع

ؿاكض في عؾم الؿُاؾاث، والخسؼُؽ ُض ًٖىن لٌترة ُصيرة ؤُل مً  ؿمى بِصير ألاحل، 6َو  قهىع َو

ت الؿلُمت و  والخسؼُؽ مغجبؽ باألهضاي اإلايكىصة، وكلى طىء الخسؼُؽ ًخم اجساط الِغاعاث ؤلاصاٍع

ت، واإلاضًغ الىاجح هى الظي ًدّضص ؤهضاًا واضحت بغؾم  الاهخِا٘ إلى الىؿابٍ الخالُت مً اللملُت ؤلاصاٍع

 2.ؾُاؾاث مِبىلت له

بصٌت كامت ًئن الخسؼُؽ هى اللملُت اإلاثلى والتي ًخدضص بها وطم الىِاغ ألاؾاؾُت لؿير اللمل 

ٔان اللمل الخجاعي ؤو في ألامىع الشخصُت  باإلطاًت إلى ؤنها حلخبر ألاؾاؽ في هجاح اللمل ؾىاء 

ض  ت ما ؾُِىم بٌلله، ًبهظه اللملُت ًمًٕ جىٌُظ ما ًٍغ ً الشخص مً ملًغ
ّ
الحُاجُت، ًالخسؼُؽ ًمٕ

ض، ٓما ؤن  ًلله وجِلُل وؿبت خضور كىابّ ُض حلُِه ؤو حلؼُله كً الؿير ُضما لخىٌُظ ما ًٍغ

 .الخسؼُؽ في ألامىع اإلاالُت ٌلخبر مً ؤهم اإلاجاالث في الخسؼُؽ

                                                           

. 287 ، ص2015ؾىتصاع البضاًت لليكغ، الؼبلت ألاولى، كمان، كامغ كبض هللا،الخدلُل والخسؼُؽ اإلاالي اإلاخِّضم، 1

ت والخٕىىلىحُا الحضًثت، 2  1 ص، 2010ؾىت صاع ؤؾامت لليكغ، الؼبلت ألاولى، الاعصن، كصام هىع الضًً، إصاعة اإلالًغ
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ًبالخسؼُؽ اإلاالي للمكغوق ؤو اإلاؤؾؿت ًِىم ؤلاصاعي اإلاؿؤو٘ كً الِؿم اإلاالي بىطم الىِاغ التي 

جغجٕؼ كليها اإلاؤؾؿت مً هِاغ ُىة وهِاغ طلٍ باإلطاًت إلى ؤهه ًِىم بخدلُلها، ٓما ؤن اإلاضًغ اإلاالي 

ٌؿاكض ُؿم الخىحُه والخىٌُظ خين وطم الخؼؽ ألهه ًدضص ؤكما٘ اإلاؤؾؿت وجخطح الصىعة وجٖىن 

 .وؿبت الىجاح ؤكلى مً ألاكما٘ التي لم ًسؼؽ لها

: وهىاْ مجمىكخان مً اللىامل التي البض مً صعاؾتها ؤزىاء الُِام بلملُت الخسؼُؽ اإلاالي وهما

م ألصاء الاُخصاص الِىمي والـغوي التي : لعو مل  لخارجية-1
ّ
 وجخمثل في جُُِم اإلاؿخىي اإلاخُى

 .ؾخلمل ًيها اإلاىـمت وهل هي ؿغوي اػصهاع ؤم ؿغوي اهٕماف

ل، ؤلاهخاج والبُم، : لعو مل  لد خلية-2  وجخمثل في جدضًض حجم ٔل مً الاؾدثماع والخمٍى

 .الخ....... والخٖالٍُ واللمالت وألاؾىاَ 

 

  

 

 

 

 

أهمية  لحخطيط  االي :  اطلل  لثاني
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ؤلاكضاص الجُض للملُت الخسؼُؽ ًّىًغ ألاعطُت الغاسخت والصلبت لخلبئت الجهىص والؼاُاث اإلاخاخت 

ذ الحاطغ هدُجت للخوّيراث  ض جؼاًضث ؤهمُت الخسؼُؽ في الُى للميكإة وجىؿٌُها الخىؿٍُ ألامثل، ُو

لاث، الخؼّىعاث  الٕبيرة والىاؾلت التي قهضتها ٔل مً البِئت الخاعحُت منها بما جخظمىه مً حكَغ

الخٕىىلىحُت وحلِّضها، الالجإٓض في الاُخصاص اللالمي، والٖلٍ اإلاغجبؼت باالؾدثماع بالِىي اللاملت 

والبِئت الضازلُت التي جخظمً الٌٕاءة الدكوُلُت، الهُأل الخىـُمُت، . وػٍاصة الؼلب كلى عؤؽ اإلاا٘

ّغها  الخٕىىلىحُا اإلاؿخسضمت، الخىىق الحاصل في بِئت اللمل، ومً بين ؤهم اإلاؼاًا التي ًمًٕ ؤن ًًى

 : 1الخسؼُؽ بكٖل كام والخسؼُؽ اإلاالي كلى وحه الخصىص

يز ٌؿهل كلى اإلايكإة -1      ّغ له اإلاغوهت، إط ؤن التٓر ًى يز ٍو ت كلى التٓر مؿاهمخه في جدؿين ُضعة الكٓغ

ت خاحاث ػبابنها وعهباتهم وألاؾلىباألمثل لخلبُت جلٗ  ض كمله وجدضًض اخخُاحاجه وملًغ ت ما جٍغ ملًغ

. الحاحاث والغهباث

ه ًجلل للميكإة ؤٓثر ُضعة كلى جدُِّ اإلايزة الخىاًؿُت، كمل في جدؿين اججاهاث اٌ٘ؿاهم-2
ّ
، إط ؤه

جللها جبدث كً ٔل ما هى مخمّيز ىق في ًش الغطا كً الظاث، ٍو جىبها الُى . ٍو

ؿاهم في عبؽ -3 ض ًسلّ هغمُت ألاهضاي َو ُّ ًؤصي إلى جدؿين كملُت الخيؿُّ، ألن الخسؼُؽ الج

خم طلٗ مً زال٘ جيؿُّ حهىص  ت، ٍو اث الخىـُمُت للكٓغ ٔاًت اإلاؿخٍى ألاهضاي مم بلظها البلع في 

ألاًغاص، اإلاجمىكاث، ؤهـمت اللمل وبما ًظمً إطاًت مؿاهماث طاث ُُمت كالُت جسضم ؤهضاي 

ت بكٖل كام  .الكٓغ

                                                           

 170، ص 2008الؼبلت اللغبُت، ألاعصن، صاع الُاػوعي الللمُت لليكغ، ؾىتؤعقض ًؤاص الخمُمي، الخدلُل والخسؼُؽ اإلاالي، ،  الىلُميجابهكضهان 1
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ذ جدؿين-4 ذ والجهض، وبظلٗ ًئهه ٌؿاهم بئصاعة الُى غ الُى ذ، خُث ؤن الخسؼُؽ ًًى  إصاعة الُى

ما هى ملغوي ًئن ًىم اللمل هى كباعة كً مجمىكت مً البضابل والخُاعاث التي ًجب  بكٖل ؤًظل ٓو

تها وؤهمُتها ِت مثلى مً زال٘ جغجِب جلٗ البضابل والخُاعاث خؿب ؤولٍى . ؤن جؤصي بؼٍغ

ابت وػٍاصة ًاكلُتها -5 ابت، خُث ؤن الخسؼُؽ الجُض ٌؿاهم في حؿهُل كملُت الُغ حؿهُل كملُت الُغ

وطلٗ مً زال٘ جمُٕىه لإلصاعة مً ُُاؽ هخابج ألاصاء مم ما جم الخسؼُؽ له واجساط ؤلاحغاءاث 

. اإلاىاؾبت لخصحُذ الاهدغاًاث إن وحضث

يز كلى ألاهضاي بالضعحت ألاولى-6  1.الخلّغي كلى الاخخُاحاث اإلاؿخِبلُت والتٓر

جىمُت الخٌٕير اإلاؿخِبلي لضي اإلاؿؤولين في ؤلاصاعة، وجُُِم الؿُاؾاث واإلاِترخاث اإلاِّضمت مم -7

ل والاؾدثماع .  الخيؿُّ في اجساط ُغاعاث الخمٍى

ىق في اإلاٌاحأث، وبالخالي الاؾخلضاص إلاىاحهت الاخخماالث اإلاؿخِبلُت-8 . كضم الُى

ذ والجهض باإلطاًت إلى حؿهُل كملُت الاجصا٘ازخصاع-9 .  الُى
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ًدُذ الٌغصت للخلغي كلى الاخخُاحاث اإلاالُت اإلاؿخِبلُت والاؾخلضاص لها بكٖل مؿبّ ٓما الخسؼُؽ ي

ؼ اإلاالي وعبدُت اإلاؤؾؿت في اإلاؿخِبل مً ؤحل  ًدُذ ؤًظا الٌغصت للخلّغي كلى ما ؾُٖىن كلُه اإلآغ

 الخصحُدُت اطا اخخاج الامغ لظلٗ، ًلىضما ًخم الٕكٍ كً الحاحت الىِضًت في اخض اجساط ؤلاحغاءاث

ل و ازخُاع اوؿبها، ًُمًٕ الحص٘ى بظلٗ  ألاقهغ ًمًٕ للمضًغ اإلاالي ان ًٌٕغ بلضص مً بضابل الخمٍى

بكٖل ؤًظل مً خُث جٖلٌتها ومِضاعها، بِىما إطا لم ًخم اللجىء للخسؼُؽ اإلاالي ًلً ًخم كلى ألامىا٘ 

ض ًٖىن الخغوج مً هظه  ىق في طابِت مالُت ُو الٕكٍ كً مىكض هظه الحاحت وبالخالي ؾِخم الُى

ٍ وجٖالٍُ ؤٓبر مً الحالت ألاولى مّما ًٕؿب  ب مصاٍع
ّ
الظابِت ؤمغا لِـ بالؿهل، وهظا ؾيرج

ُلها  مُت هظه الحاحت ومّضتها وجُى ه ًدىا٘و جدضًض الحاحت لألمىا٘ ٓو
ّ
الخسؼُؽ اإلاالي ؤهمُت زاصت أله

ِت حؿضًضها . ومصضع حوؼُتها باإلطاًت إلى ػٍغ

لِض ؤزبدذ الخجغبت في اإلاؤؾؿاث الاُخصاصًت ؤّن كضم إجباق الخسؼُؽ اإلاالي ًؤصي إلى ًكل هظه 

. اإلاؤؾؿاث، ولِض اػصاصث ؤهمُت الخسؼُؽ هدُجت جىّؾم اإلاؤؾؿاث وحلِّض ؤكمالها

:  محطلملات  لحخطيط  االي  لجّيد:  اطلل  لثالح

: إن إكضاص زؼت مالُت ًّلالت ًخؼلب جىاًغ مجمىكت الاكخباعاث الخالُت

ٍ ٌٓاءة الخؼت اإلاالُت كلى مضي صُت الخيبؤ التي جِىم كليها الخؼت : لحنملؤدقة عملية -1              جخُى

خُث ٌلخمض الِابم بالخسؼُؽ كلى مصاصع كضًضة للمللىماث وكلى ؤؾالُب كضًضة للخيبؤ مثل الىماطج 

الاُخصاصًت التي جِىم بخدلُل الخٌاكل بين اإلاخوّيراث الاُخصاصًت اإلاسخلٌت، ٓما ُض ًخم الاكخماص كلى 

ُِت التي تهضي إلى صعاؾت  ألاؾالُباإلخصابُت التي جِىم بخدلُل الؿالؾل الؼمىُت كلى الىماطج الدؿٍى

ٔاًت الـغوي اإلادُؼت . ؾلْى اإلاؿتهلٗ ٓما جغحم صلىبت كملُت الخيبؤ إلى طغوعة وطم جصّىعا ٌكمل 

باإلاؤؾؿت مثل وؿبت الخطخم وملّضالث همى الاُخصاص الِىمي ومضي جىاًغ اإلاىاص الخام في اإلاؿخِبل 
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وطلٗ حىبا لجىب مم الـغوي الضازلُت للمؤؾؿت وكىض ُُام را٘.... وؤؾلاع اللمالث اإلاسخلٌت 

لت، خُث ؤن  لت والـغوي الوير مخُى اإلاسؼؽ اإلاالي بلملُت الخيبؤ البض مً صعاؾت ٔل الـغوي اإلاخُى

ل ومجاالث الاؾدثماع  جدلُل اإلاساػغ التي ًمًٕ ؤن جىاحهها اإلاؤؾؿت كىض اإلاٌاطلت بين مجاالث الخمٍى

 1.البضًلت ٌلخبر مً صمُم كمل الِاعا بالخيبؤ والخدلُل اإلاالي

ت حؿاكض اإلاضًغ : لوصوو إلى أفضل خطة مالية ممكنة   -2                ال ًىحض ختى آلان همىطج ؤو هـٍغ

ٔاًت  اإلاالي كلى جدضًض ؤًظل زؼت مالُت ممٕىت، لظلٗ ًجب كلى الِابم بالخسؼُؽ اإلاالي ؤن ًىاحه 

ه ال 
ّ
دّضص في طىئها ؤًظل البضابل اإلامٕىت، ًىجض كلى ؾبُل اإلاثا٘ ؤه لت ٍو اإلاكأل و الـغوي اإلاخُى

ٔان مً ألاًظل إحغاء جىػَلاث ٓثيرة لحملت ألاؾهم ؤو الاخخٌاؾ باألعباح  جىحض ُاكضة جدّضص ما إطا 

ل الظاحي للمؤؾؿت، ولًٕ كلى الغهم مً طلٗ ًئن كلى اإلاضًغ اإلاالي ؤن ًخسظ ُغاعا بكإن  ألهغاض الخمٍى

. ؾُاؾت الخىػَلاث اإلاثلى التي ًجب إجباكها في اإلاؤؾؿت التي ٌلمل ًيها

مً مخابلت الخيبؤاث التي جم بىاء الخؼت اإلاالُت في طىئها البض: االيةمر جعة ألامحابعة  لخطة -3              

لت، ٌلني البض مً ألازظ بلين الاكخباع الـغوي  زاصت في خالت خضور بلع الـغوي الوير مخُى

ًِض ًىدغي ألاصاء كً الخؼت التي . الاُخصاصًت اإلادُؼت باإلاؤؾؿت كىض جدُِّ ألاصاء مدّل الُِاؽ

خت مً الٕـ  .اصؾبّ إُغاعها هـغا بمغوع الاُخصاص الِىمي بمغخلت مُؤ
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  الخسؼُؽ اإلاالي ومغاخل جىٌُظهؤهىاق: اإلابدثالثاوي

ًمثل الخسؼُؽ اإلاالي حؼءا هاما مً كملُت الخسؼُؽ ؤلاحمالي، خُث ًترحم هضي اإلاؤؾؿت 

 وؾُاؾتها إلى زؼؽ كملُت ًخم جىٌُظها في اإلاضي الِصير، ٓظلٗ ملـم ؤصواث واؾتراجُجُتها

الخسؼُؽ اإلاالي الِصير ألاحل هي ؤصواث مالُت، ويهضي الخسؼُؽ اإلاالي إلى جدضًض الاخخُاحاث 

ل  لُت وجإمين ألامىا٘ الالػمت بكٖل مخىاػن مً مصاصع الخمٍى  .اإلاسخلٌتالخمٍى

أنو ع  لحخطيط  االي :  اطلل  ألاو 

ًدُذ الخسؼُؽ اإلاالي ًغصت الخلغي كلى الاخخُاحاث اإلاالُت اإلاؿخِبلُت والاؾخلضاص لها بكٖل مؿبّ 

ؼ اإلاالي، لظا ًىِؿم الخسؼُؽ اإلاالي الى  :ٓما ًدُذ الٌغصت للخلغي كلى ما ؾُٖىن كلُه اإلآغ

 ٌؿاكض هظا الىىق مً الخسؼُؽ اإلاؤؾؿت كلى وطم الؿُاؾاث : لحخطيط طويل  جل- 1                    

لت ألاحل بين  اإلاالُت التي في طىئها ًخم إكضاص الخؼؽ اإلاالُت ُصيرة ألاحل، وجتراوح الخؼؽ اإلاالُت ػٍى

ؾيخين إلى ككغ ؾىىاث، وجللب ػبُلت وكاغ اإلاؤؾؿت صوعا هاما في جدضًض الٌترة الؼمىُت التي حوؼيها 

ل ألاحل ٌوؼي ًترة زمـ ؾىىاث، ًئهه ًبضؤ بالخيبؤ ؤو  الخؼت اإلاالُت، وبٌغض ؤن الخسؼُؽ ػٍى

مجمىكت مً الاًتراطاث التي حوؼي ما ؾىي جٖىن كلُه الـغوي الاُخصاصًت اللامت، وؿغوي 

الصىاكت واإلاىار الُِاس ي زال٘ هٌـ الٌترة، ٓما ًجب ؤن ٌوؼي الخيبؤ ؤًظا بلع الىىاحي الهامت 

لت في  ألازغي مثل ؿغوي اللمالت وألاحىع وإمٖاهُت الحص٘ى كلى اإلاىاص ألاولُت والخويراث اإلاخُى

اث ألاؾلاع، ُىي اإلاىاًؿت واإلاؿخىي الخٕىىلىجي ، مؿخٍى وبالغهم مً ؤن . ؤؾلاعها، ؿغوي الؿَى

 ؤن هظا ال ًمىم مً اإلاداولت
ّ

. الخيبؤ ببلع هظه اإلاخويراث ُض ًٖىن صلبا وجىِصه الضُت الخامت، إال
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باإلطاًت إلى ما ؾبّ، ًئن الخيبؤ بـغوي ؾَى عؤؽ اإلاا٘ زصىصا ًُما ًخللّ باججاهاث ؤؾلاع 

ا، خُِِي ؤن حمُم اإلاخويراث الؿابِت ُض ال جؤزغ كلى  غ ألامىا٘ ٌلخبر ؤًظا طغوٍع الٌابضة ومضي جًى

ِت مباقغة ٓما ُض ًٖىن مً الصلب وحىص اعجباغ ُىي بين الـغوي الاُخصاصًت  وكاغ اإلاؤؾؿت بؼٍغ

اللامت وكملُاث اإلاكغوق، ومم طلٗ ًئن هظه الـغوي وؾابغ اإلاخويراث ألازغي لها جإزير هير مباقغ كلى 

ت بوع الىـغ كً هىق اليكاغ الظي جؼاوله ومً زم ًمىالظغوعي وطم  كملُاث ؤي مؤؾؿت ججاٍع

. مجمىكت مً الاًتراطاث اإلاخللِت بخإزيرها اإلاؿخِبلي كلى كملُاث اإلاكغوق

إن الخِضًغاث الؿابِت واإلاخللِت بالـغوي الاُخصاصًت اللامت جمثل ألاؾاؽ الظي ٌؿدىض كلُه اإلاضًغ 

اث للحص٘ى كلى الاخخُاحاث اإلاالُت الالػمت للمكغوق وإطا  اإلاالي في جدضًض ؤًظل اإلاصاصع وؤوؿب ألاُو

لخبر مً مؿؤولُت مغجِب الحؿاباث وهىا هجض مغة  ٔان هظا اللمل ًمثل صلب ومؿؤولُت اإلاضًغ اإلاالي َو

ؤزغي ؤن ٔل مً اإلاضًغ اإلاالي ومغاُب الحؿاباث ٌؿخسضم هٌـ اإلاللىماث كىض الُِام بلملُت 

إن الاخخُاحاث اإلاالُت ال ًمًٕ جدضًضها كلى ؤؾاؽ الخيبؤ بالـغوي الاُخصاصًت .الخسؼُؽ اإلاالي

اللامت ًدؿب، بل إّن ألامغ ًخؼلب طغوعة الخدضًض الخٌصُلي لبرامج اليكاغ اإلاغاص جىٌُظه، وهظا 

ل ألاحل، ٓما ؤن البرهامج الخٌصُلي لليكاغ  الخدضًض ًمثل الخؼىة الخالُت في كملُت الخسؼُؽ ػٍى

البض ؤن ًخظّمً الخيبؤاث البُلُت والؿلم الجضًضة اإلاِغع إطاًتها، الخىؾم في الؿَى الحالُت وألاؾىاَ 

ج الؿلعي، الحمالث ؤلاكالهُت ٔان هظا البرهامج ًخؼلب .الجضًضة واإلادخملت، الخوّير في اإلاٍؼ وإطا 

اصة في حجم الِى اللاملت ًئن الخدضًض الضُُّ ي اؾدثماعاث حضًضة في اإلالضاث الغؤؽ مالُت ؤو ٍػ

ت  في الخسؼُؽ اإلاالي الؿلُم، وفي هظه  اصاث في ألاحىع ًمثل زؼىة طغوٍع لحجم الاؾدثماع الالػم والٍؼ

اإلاغخلت ًبضو مغة ؤزغي الضوع الظي ًِىم به مغاُب الحؿاباث في كملُت الخسؼُؽ اإلاالي ًمً واُم 

البرهامج الظي ًدّضص ما ؾىي جِىم به اإلاؤؾؿت مً كملُاث، ًِىم مغاُب الحؿاباث بئكضاص اإلايزاهُاث 

لت ومنها ًمًٕ جدضًض الاخخُاحاث اإلاالُت ىابم الضزل اإلاخُى . اللمىمُت ُو
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ٍ الضُت في جدضًض الاخخُاحاث اإلاالُت كلى مؿخىي الضُت اإلاخبلت في إكضاص  ومً الؼبُعي ؤن جخُى

ىابم الضزل، والتي حلخمض بضوعها كلى مضي الٌلالُت في وطم البرهامج الخٌصُلي  اإلاىاػهاث اللمىمُت ُو

ل ألاحل كلى الىىاحي الخالُت ىصب في اللاصة الخسؼُؽ اإلاالي ػٍى : ليكاغ اإلاؤؾؿت، ٍو

ت- . ٌُُٓت جدضًض الخؼت الاؾدثماٍع

. البرامج وألابدار اإلاخللِت باإلاىخجاث الجضًضة-

. اإلاصاصع الغبِؿُت للحص٘ى كلى ألامىا٘-

. ٌُُٓت ؾضاص الِغوض اإلاسخلٌت-

ٔاث ؤزغي، ًالٕثير مً اإلاؤؾؿاث التي تهضي إلى الاهظمام ؤو الاهضماج مم -  إمٖاهُت الاهضماج مم قغ

بلع اإلاؤؾؿاث ألازغي ؤو إلى ؤي صىع الخّىؾم التي ال جضزل طمً اللملُاث اللاصًت ومثل 

. هظه ألامىا٘ ًيبغي ؤزظها في الحؿبان ألنها ؾىي جؤزغ خخما كلى الخؼت اإلاالُت

ت بين الخسؼُؽ ُصير ألاحل والخسؼُؽ :  لحخطيط قصير  جل- 2                  ال جىحض ًغوَ حىهٍغ

ض كً  ِت التي جدّبم في الحالخين، ًالخؼت ُصيرة ألاحل ال جٍؼ ل ألاحل مً خُث اإلاضزل ؤو الؼٍغ ػٍى

ت وؤٓثر جٌصُال لليكاغ اإلاؼكم الُِام به في مغخلت مِبلت حلخبر حؼءا مً اإلاغخلت 
ّ
مجغص حلبير ؤٓثر صُ

لت ألاحل، ؤّما الخؼت ُصيرة ألاحل حوؼي ًترة ؾىت ؤو بظلت ؤؾابُم، وفي حمُم  التي حوؼيها الخؼت ػٍى

لت ألاحل، وطلٗ لظمان ؤنها جإزظ في الحؿبان  الحاالث ًجب ؤن جبضؤ بلملُت إكاصة جُُِم للخؼت ػٍى

لت الاحل، و كاصة ما جإزظ الخؼؽ ُصيرة الاحل قٖل الخويراث في الـغوي التي بلض وطم  الخؼت ػٍى

ت التي حلخبر جغحمت مالُت ليكاغ اإلاؤؾؿت زال٘ ًترة الخسؼُؽ اإلاالي  1.اإلاىاػهت الخِضًٍغ

                                                           
1

 05: 16 على الساعة 07-03-2017 فً /show th Read http://www.stardz.com/forum الموقع
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  مغاخل كملُت الخسؼُؽ اإلاالي : اإلاؼلب الثاوي

ت وجىػَلها بين ألاوكؼت   ًخدّمل الخسؼُؽ اإلاالي مؿؤولُت جسصُص اإلاىاعص اإلاخاخت للكٓغ

ت في ؾَى ألاوعاَ اإلاالُت وفي  اإلاسخلٌت لخدُِّ ألاهضاي اإلاغحىة، التي جظمً حلـُم ُُمت الكٓغ

 :هظه الٌِغة ؾىي وؿخلغض بكٖل مىحؼ الخؼىاث ألاؾاؾُت للملُت الخسؼُؽ اإلاالي ٓما ًلي

 1:ثبليل  د ء  لسابق للشركة-1

حؿاهم هظه الخؼىة باكخباعها الخؼىة ألاولى في كملُت الخسؼُؽ اإلاالي في جدضًض هِاغ الِىة وهِاغ 

الظلٍ في ألاصاء اإلاالي للؿىت ؤو الؿىىاث الؿابِت، وآدكاي اللالُت بين كىاصغ الِىة والظلٍ 

. وبين اإلاخويراث اإلاالُت اإلاسخلٌت

: ثبليل  اس يا  لخشغيلية للشركة-2

جٌُض هظه الخؼىة في الخلّغي كلى اإلاؼاًا الدكوُلُت اإلاِاعهت، خُث ؤنها حؿعى إلى جدلُل اإلاىخىج ؤو 

ظلٗ جدلُل ألاؾىاَ التي حلمل طمً إػاعها، وجدلُل ػبُلت اإلاىاًؿت  ت، ٓو الخضمت التي جِّضمها الكٓغ

ٔامىت  ت طمً إػاعه، وؤزيرا جدلُل اإلاساػغ التي ًمًٕ ؤن جٖىن  الؿابضة في الِؼاق الظي حلمل الكٓغ

ل . في ٔل مً ُغاعاث الاؾدثماع والخمٍى

 

 

 

:  ألابد ئلهثبديد محطلملات الاسخثمار -3

                                                           

 .176-175ص مغحم ؾبّ طٓغه،  والخسؼُؽ اإلاالي، الخمُمي، الخدلُلؤعقض ًؤاص ،  الىلُميجابهكضهان 1
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ؼ همىها، ٓما ؤنها  ت وحلٍؼ اؾدىاصا لهظه الخؼىة ًخم جدضًض الاخخُاحاث اإلاالُت لخلبُت اؾدثماعاث الكٓغ

ت بها خؿب ألاولٍى ت اإلاخاخت وجبٍى . حؿاهم في جدضًض البضابل الاؾدثماٍع

:  ألانفقاتها لحنملؤ بئير د ت  لشركة -4

ت في مجا٘ الاؾدثماع ومِؿىم ألاعباح  حلخمض هظه الخؼىة كلى الغبؽ اإلاىطىعي بين ُغاعاث الكٓغ

م ؤن جتراًّ مم جلٗ ؤلاًغاصاث، وهظا ًخم كً  وبين ؤلاًغاصاث اإلاخّىُم جدُِِها والىٌِاث اإلاخُى

ت ّ إكضاص ُابمت الضزل الخِضًٍغ . ػٍغ

:   االيةثبليل  لملد ئل -5

ٔاًت البضابل اإلاالُت  ًِصض بهظه الخؼىة مً زؼىاث الخسؼُؽ اإلاالي ؤن جِىم ؤلاصاعة اإلاالُت بخُُِم 

ل طلٗ ًجب ؤن ؾىآءااإلاخاخت  ل ألاحل، ٔو ٔاهذ جلٗ البضابل في مجا٘ الاؾدثماع ُصير ألاحل ؤم ػٍى  

. ًخم طمً إػاع مدّضصاث الؿُاؾت اإلاالُت

:   مو و خحيار دألا ت  اناسملة لحوفير -6

ير ألامىا٘ لخوؼُت  ت اكخماصها لخًى خُث ًجب جدضًض ما هى مىاؾب مً ؤصواث ووؾابل ًمًٕ للكٓغ

ل البض ؤن ًخم ؤزظ ٔل مً الٖلٌت  ت، وكىض الُِام بخدضًض ألاصواث اإلاىاؾبت للخمٍى بضابلها الاؾدثماٍع

. واإلاساػغة بلين الاكخباع
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:   االيةثبليل  لعو قل  ابحملة للخطة 7-

ع كىه جؼبُّ الخؼت اإلاالُت مً كىاُب ؤو هخابج وطلٗ مً ؤحل جدضًض 
ّ
ؤي جدلُل ًمًٕ ؤن ًخمس

ت واؾخمغاعها كلى اإلاضي البلُض . اولٖاؾاث جلٗ اللىاُب والىخابج كلى بِاء الكٓغ

:   االيةثقييم درجة الانسجام في  لخطة -8

ت وؤنها  جظمً هظه الخؼت الخإٓض بإن الخؼت اإلاالُت جيسجم وجدىاهم مً الخؼت الاؾتراجُجُت للكٓغ

 .جخٖامل ملها وحؿاهم في جدُِّ ؤهضاي الخؼت الاؾتراجُجُت

ىا إلُه في الخؼىاث ؤو اإلاغاخل التي جمغ بها كملُت الخسؼُؽ اإلاالي، البض لىا مً الخظٓير  بلض ٔل ما جؼُغ

: هيزؼىاثبإن ؤخض اإلاغاحم اإلاالُت جظم جلٗ الخؼىاث ؤو اإلاغاخل طمً ؾخت 

. الخيبؤ باإلابُلاث-1

. تهُئت الِىابم اإلاالُت الخسؼُؼُت-2

3- ٘ ت لألصى . جدضًض اخخُاحاث الكٓغ

. جدضًض الحاحت إلى ألامىا٘-4

. اإلاؼابِت بين اخخُاحاث اإلايكإة لألص٘ى وبين اخخُاحاتها لألمىا٘-5

ؼ كلى الخويراث البُئُت-6 . جدضًض الاًتراطاث الاُخصاصًت التي جٓغ

ًمً زال٘ الاكخماص كلى هظه اإلاغاخل وجؼبُِها ًخم الحص٘ى كلى زؼت مالُت هاجحت جخجلى في 

: مجمىكت مً الخصابص
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همها ومً زم إمٖاهُت جؼبُِها بؿهىلت مً ُبل : لبساطة-1                وطلٗ مً ؤحل طمان إصعآها ًو

. اللاملين في ؤلاصاعة اإلاالُت وهيرها مً ؤُؿام اإلايكإة

خُث ؤن الخؼت اإلاالُت ًجب ؤن جإزظ بالحؿبان الٌىابض اإلاؿخدِت كلى :الاقحصادية-2                

ل اإلاِترض، ٔىنها جمثل مِاصًغ زابخت مً الخضًِاث الىِضًت الخاعحت كىض جصمُم هُٖل عؤؽ  الخمٍى

. اإلاا٘

ٔاي إلاىاحهت الالتزاماث : لسيولة-3                  إن الخؼت اإلاالُت ًجب ؤن جدغص كلى إصامت عصُض هِضي 

ذ اإلاىاؾبين  .اإلاالُت باإلاِضاع والُى

 ًخىحب مً الخؼت اإلاالُت ؤن جدٌف بالظآغة الاخخُاحاث إلى خُث:  لملصيرةبعد  لنظر أألا -4              

لت ألاحل وؤص٘ى ُصيرة ألاحل وؤن جبنى الخؼت  ألامىا٘ خالُا ومؿخِبال الؾدثماعاتها في ؤص٘ى زابخت ػٍى

. كلى ؤؾاؽ الخيبؤ بالخؼّىع الظي ُض ًدصل في ٔل مً الؼلب، الخٕىىلىحُا، والخويراث البُئُت ألازغي 

ٓما هى ملغوي ؤن الخؼت اإلاالُت ًجب ؤن جلبي الاخخُاحاث اإلاالُت ألوكؼت :  جلطوو -5               

ت   الكٓغ

 ؤّنها ًجب 
ّ

. حوٌل اخخُاحاتها كلى ألامض البلُضؤال صيرة ألاحل، إال

 اإلاالُت البض ؤن جظم في خؿابها ألاخضار الؼاعبت وهير اإلاىـىعة والتي ًمًٕ  ًالخؼت: اوقفة-6             

. ؤن جدضر بلض وطم الخؼت مىطم الخىٌُظ

 

 

 

ت حلمل طمً بِئت مخوّيرة، ألامغ الظي ًٌغض كلى الخؼت اإلاالُت ؤن جخمخم : ارألانة-7               إن الكٓغ

ٍ للخوّيراث التي ًمًٕ ؤن جدصل في الـغوي البُئُت ُّ . باإلاغوهت الٖاًُت التي ججللها ؤٓثر ُضعة كلى الخٕ
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 اإلاثالُت الخؼت اإلاالُت ؤن جضًم الِضعة كلى اإلاباصلت ما بين الغبدُت والؿُىلت، وؤن كلى:  اثالية-8             

غ ٔل مً الغبدُت واإلاالءة  ٔاي ًًى ّ إصامت عصُض  حلني الاؾخسضام ألامثل للمىاعص الىِضًت كً ػٍغ

. اإلاالُت

 أدألا ت  لحخطيط  االي: طلل  لثالح لم

ًمثل الخسؼُؽ اإلاالي حؼءا هاما مً كملُت الخسؼُؽ ؤلاحمالي، خُث ًترحم هضي اإلاؤؾؿت 

واؾتراجُجُتها وؾُاؾتها الى زؼؽ كملُت ًخم جىٌُظها في اإلاضي الِصير، ٓظلٗ ًان ملـم ؤصواث 

لُت،  الخسؼُؽ اإلاالي ُصير الاحل هي اصواث مالُت، ويهضي الخسؼُؽ اإلاالي الى جدضًض الاخخُاحاث الخمٍى

ل اإلاسخلٌت لظا ؾىضعؽ الخسؼُؽ اإلاالي مً . وجامين ألامىا٘ الالػمت بكٖل مخىاػن مً مصاصع الخمٍى

 :زال٘

 : لحنملؤ ثااالية-1    

ًدُذ الخيبؤ اإلاالي الٌغصت للخلغي كلى الاخخُاحاث اإلاالُت اإلاؿخِبلُت والاؾخلضاص لها مؿبِا، ٓما 

ؼ اإلاالي وعبدُت اإلاؤؾؿت في اإلاؿخِبل، واجساط  ًدُذ الٌغصت للخلغي كلى ما ؾُٖىن كلُه اإلآغ

 :ؤلاحغاءاث الخصحُدُت إطا لؼم الامغ، وهىاْ اللضًض مً ؤؾالُب الخيبؤ اإلاالي منها

ت للمبُلاث وجدلُل الاهدضاع-  .ؤؾلىب اليؿبت اإلائٍى

ت الىِضًت-  .اإلايزاهُت الخِضًٍغ

 

 

لت-  .الِىابم اإلاالُت اإلاخُى
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دُذ هظه الخيبؤ الٌغصت إلصاعة اإلاؤؾؿت  وحؿخسضم هظه ألاؾالُب في الخيبؤ باالخخُاحاث اإلاالُت، ٍو

ل اإلاؼغوخت  ل التي ًمًٕ الغحىق اليها كىض الحاحت زم صعاؾت بضابل الخمٍى للبدث كً مصاصع الخمٍى

 1.واإلاٌاطلت بُنهما

 : ايز نية  لنقدية  لحقديرية-2         

ابت والخسؼُؽ ٌلضان وحهان للملت واخضة وللُِام بهاجين الىؿٌُخين حلخمض اإلاؤؾؿت كلى  الُغ

ت هي زؼت جدىا٘و ٔل صىع  ت بالضعحت ألاولى، لظا ًمٕىىا الِ٘ى بان اإلايزاهُت الخِضًٍغ اإلايزاهُاث الخِضًٍغ

اللملُاث اإلاؿخِبلُت لٌترة مدضوصة ؤو بلباعة ؤزغي هي الخلبير كً ؤهضاي وؾُاؾاث، وزؼؽ وهخابج 

 .حلض مؿبِا بىاؾؼت ؤلاصاعة الللُا لٖل ُؿم مً ؤُؿام اإلاكغوق باكخباعه وخضة واخضة

ٍ ت كضة حلاٍع  :وللمىاػهت الخِضًٍغ

لخبرها البلع بمثابت بغهامج ػمني ًخم بمىحبه جدضًض - حلغي بإنها وؾُلت مً وؾابل الخسؼُؽ، َو

ام  مسخلٍ اليكاػاث اإلاؿخِبلُت وطلٗ باالكخماص كلى مؤقغاث ملُىت جخم باؾخسالص مً ألاُع

ام اإلاؿخِبلُت  2.والؿىىاث التي جم جدُِِها في الؿابّ، وحلخمض ٓإؾاؽ لبىاء ألاُع

ام ُض جٖىن في قٖل - ً الخؼؽ الخاصت لٌترة ػمىُت مِبلت مم الخلبير كنها بإُع وحلغي ٓظلٗ بإنها جٍٖى

مي ؤزغ  .مبالى مالُت، ؤو ؾاكاث كمل ؤو وخضاث إهخاج ؤو ؤي مُِاؽ ُع

 

 

                                                           
1

 60، ص 1999 محمد اٌمن عزت المٌدانً، اإلدارة التموٌلٌة فً الشركات، الطبعة األولى،عمان، سنة
2

 147 مؤٌدالفضل،مؤٌد عبد الحسٌن، تخطٌط ومراقبة اإلنتاج، السعودٌة، دار المرٌخ للنشر، ص 
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 :         وخُث جخمثل زصابص هظه اإلاىاػهت في

ظا جسصُص اإلاىاعص :جعملير كمي- ًخدُِّ البرامج ُصيرة آلاحا٘ ٌؿخضعي جغحمت ألاهضاي إلى ٓمُاث، ٓو

ت لخدُِِها بدُث ال جٖىن هظه اإلاىاعص إال في ؤقٖا٘ ٓمُت ومالُت  .الظغوٍع

ت :ثبدد في شكل برنامج عمل- ت ال حلض ًِؽ جِضًغا لألهضاي واإلاىاعص الظغوٍع اإلاىاػهت الخِضًٍغ

ّ بِغاعاث كملُت، ًهي تهضي كلى جدُِّ ألاهضاي اإلاؿؼغة ولِـ  لخدُِِها وإهما البض ؤن جًغ

ت ًِؽ توجيبؤ باإلاؿخِبل مً احل اإلالًغ  .ملًغ

ض جٖىنهظه الٌترة إما ؾىت :ثبدد لفترة زمنية مبددة- تلٌترة ػمىُت ملُىت، ُو جدضص اإلاىاػهت الخِضًٍغ

 .واخضة ؤو ؤُل، وهظا بازخالي وكاغ اإلاؤؾؿت وؤهضاًها

لت  خُث حلض اإلاىاػهت جغحمت ٓمُت لبرهامج اللمل، والتي هي حؼء جىٌُظي للمسؼؼاث مخىؾؼت وػٍى

ألاحل وهي مً اإلالاًير التي كلى ؤؾاؾها جخم مِاعهت الىخابج اإلادِِت واؾخسالص الٌغوُاث، ومً 

 1. الِغاعاث اإلاىاؾبتطزماجسا

لت ٓما ًدخىي كلى  ت كباعة كً ٓكٍ ًدخىي كلى ؤلاًغاصاث الىِضًت اإلاخُى ٓما حلخبر اإلايزاهُت الخِضًٍغ

ذ. اإلاضًىكاث الىِضًت اإلاخضًِت زال٘ ًترة ملُىت وجبُان ًابع ؤو عجؼ ؤلاًغاصاث كً اإلاضًىكاث  مٍو

جدظير اإلايزاهُت إما كلى ؤؾاؽ ؤؾبىعي، ؤو كلى ؤؾاؽ قهغي لخوؼُت مجمىكت ألاقهغ، ؤو كلى ؤؾاؽ 

 :ؾىىي، وكاصة ما جخدٕم في جدضًض الٌترة التي ؾخلض ًيها اإلايزاهُت الىِضًت مجمىكت مً اللىامل

ٔان كمل اإلاكغوق مىؾمُا ًيخج ؾللت مىؾمُت مثل إهخاج ملبىؾاث :طمليعة عمل  اشرألاع-  ًمثال إطا 

 .مىؾمُت، ًخدظغ اإلايزاهُت الىِضًت كلى ؤؾاؽ ٔل مىؾم

                                                           
1

، 2012 كوثر بوغابه، مذكرة لنٌل شهادة ماستر بعنوان دور الموازنة التقدٌرٌة فً تحسٌن أداء المؤسسة االقتصادٌة، ورقلة، 

 40ص
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ٔاهذ اإلاللىماث الخاصت باإلاِبىطاث ا ًئط: لفترة  لتي يمكن  لحصوو خاللها على معلومات دقيقة-  

ٔاهذ الٌترة التي  غة ومدضوصة ًخلض اإلايزاهُت كً جلٗ الٌترة ؾىاء  ت مخًى واإلاضًىكاث الىِضًت الخِضًٍغ

غ ًيها اإلاللىماث ؤؾبىق ؤو قهغ  1.جخًى

ًاإلاىاػهت الىِضًت جبين لً اإلاِضاع الظي ؾخٖىن كلُه الؿُىلت الىِضًت اإلاخبُِت في الصىضَو ؤو البىٗ في 

وهظا مم ألازظ بلين الاكخباع اإلاِبىطاث واإلاضًىكاث، ٓما ) ، قهغ، ؾىت، ًصلؤؾبىق (نهاًت ٔل ًترة

وتهضي اإلاىاػهت . جبين هظه اإلاىاػهت اإلابلى الىاحب جضبيره ؤو اُتراطه لؿض العجؼ الىِضي إن وحض

ت إلى جدضًض الٌابع الىِضي للمؤؾؿت واإلاىاُُذ التي ؾُدِّ ًيها هظا الٌابع، وهظا ما  الخِضًٍغ

ٌؿاكض اإلاؤؾؿت كلى جدضًض ؤوحه اؾخسضاماث هظا الٌابع الىِضي ُصير اإلاضي، وجبين لىا متى 

 .وؿخؼُم ؤن وؿخمغ في خالت الٌابع ومتى ًجب ؤن هِترض في خالت العجؼ

ٓما حلغي اإلاىاػهت بإنها زؼت مالُت للمؤؾؿت جخظمً جٌصُالث زاصت بٌُُٕت إهٌاَ ألامىا٘، و مً 

ٍ كلى ػبُلت  حهت ؤزغي جخظمً ٌُُٓت الحص٘ى كلى هظه ألامىا٘ و كلى هظا ألاؾاؽ ًاإلاىاػهت جخُى

ِت التي جؤصي بها اإلاؤؾؿت  ت هي كملُت الوغض منها جدؿين الؼٍغ اإلاؤؾؿت و الىاُم ؤن اإلاىاػهت الخِضًٍغ

ِت ممٕىت، و ًجب ؤال ًىـغ إلى  كملها، ٓما ؤنها كباعة كً حهىص مؿخمغة للُِام باللمل بإًظل ػٍغ

ت كلى ؤنها ؤصاة لىطم ُُىص كلى كملُت ؤلاهٌاَ، بل هي ؤصاة تهضي  اإلاىاػهت الخِضًٍغ

 

 

ت إكضاص   إلى اؾخسضام ؤص٘ى اإلاؤؾؿت بٌٕاءة كالُت و عبدُت مغجٌلت، و جخؼلب اإلاىاػهت الخِضًٍغ

اث ألاصاء و التي ًمًٕ مِاعهتها بالىخابج اإلاخدصل كليها، و ًؼلّ كلى هظه  مجمىكت مً ؤهماغ ؤو مؿخٍى
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اث التي ؾبّ  ابت و التي جخظمً مغاحلت و جُُِم ألاصاء كلى ؤؾاؽ اإلاؿخٍى اللملُت ألازيرة كملُت الُغ

ت مؼاًا ٓثيرة لغحا٘ ؤلاصاعة الللُا و عحا٘ ؤلاصاعة الىؾؼى  .جدضًضها، و جدِّ اإلاىاػهاث الخِضًٍغ

ٍ اإلاىاػهت بإنها جغحمت مالُت لخؼت ٓمُت حوؼي حمُم ؤوحه وكاغ                 وبالخالي ًمًٕ حلٍغ

غجبؼىن بها  ىاًّ كليها اإلاؿؤولىن اإلاىٌظون ٍو اإلاكغوق لٌترة مؿخِبلُت في صىعة قاملت ومخىاؾِت، ٍو

ابت كليها، ٓما جمًٕ ؤلاصاعة مً  ألنها جخسظ هضًا ًخم كلى ؤؾاؾه مخابلت هخابج الخىٌُظ الٌللي والُغ

 1.اجساط ؤلاحغاءاث اإلاصححت إلالالجت الاهدغاًاث والخىصل إلى الٌٕاًت الِصىي 

ل الاؾتراجُجُت الكاملت للميكإة إلى ؤًلا٘، وهي زؼت جٌصُلُت  الوغض ألاؾاس ي مً اإلاىاػهت هى جدٍى

ابت كلى الخٖالٍُ ًِؽ،  لت اإلاضي، ًاإلاىاػهت الىاجحت ال جِىم بالُغ لخدُِّ ؤهضاي اإلايكإة ُصيرة وػٍى

ت  وإهما حلمل كلى الخإٓض مً ؤن اللملُاث الُىمُت حؿير بكٖل صحُذ لخدُِّ ؤهضاي الكٓغ

 .اإلاؿخِبلُت

 :ثبلياللحعادو-3         

إن جدلُل الخلاص٘ مضزل مً مضازل جِضًغ ألاعباح، وهى ًِىم كلى ؤؾاؽ اللالُت بين الىٌِاث 

ِت اإلاضًغ اإلاالي مً صعاؾت الخإزير اللام إلاؿخىي الحجم  وؤلاًغاصاث وحجم اليكاغ، إط جمًٕ هظه الؼٍغ

كلى الضزل واليكاػاث مما ًـهغ جإزيره بكٖل واضح كلى ألاعباح، خُث ًبنى هظا الخدلُل كلى ما 

ؼت الخلاص٘  .ٌؿمى بسٍغ

وؿهغث ًٕغة الخلاص٘ بؿبب الخويراث التي ػغؤث كلى الخٖالٍُ هدُجت الخويراث في حجم اللملُاث ؤو 

اليكاغ، مم مالخـت وحىص كضة ؤهىاق مً الخٖالٍُ، ًئن مً ؤهىاق الخٖالٍُ ما ًخوير ٔلما حوير حجم 

اليكاغ لظا حؿمى بالخٖالٍُ اإلاخويرة، ومنها مً ال ًخوير مهما حوير حجم اليكاغ لظا حؿمى بالخٖالٍُ 
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ولِـ مً الؿهل صوما جصيٍُ كىاصغ الخٖلٌت إلى جٖالٍُ زابخت وجٖالٍُ مخويرة، ًبلع 1.الثابخت

كىاصغ الخٖلٌت لها زصابص الىىكين ًهىاْ جٖالٍُ زابخت ولها حؼء مخوير، ٓما ؤن هىاْ جٖالٍُ 

 .مخويرة ولها حؼء زابذ

لخبر جدلُل الخلاص٘ ؤصاة مهمت مً ؤصواث الخسؼُؽ اإلاالي خُث ًـهغ اللالُت بين ؤلاًغاصاث  َو

دضص جدلُل الخلاص٘ حجم ؤلاهخاج  اث ؤلاهخاج، ٍو والخٖالٍُ، وبالخالي الخؿاعة ؤو الغبذ كلى مؿخٍى

ت إلى الخٖالٍُ الٖلُت  .واإلابُلاث التي حوؼي إحمالي الخٖلٌت، خُث ًجلل ؤلاًغاصاث الٖلُت مؿاٍو
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الخسؼُؽ هى اللملُت اإلاثلى والتي ًخدضص بها وطم الىِاغ ألاؾاؾُت لؿير اللمل باإلطاًت إلى ؤهه ٌلخبر 

ت ما  ٔان كمل ججاعي ؤو اُخصاصي، ًبالخسؼُؽ ًمًٕ للشخص ملًغ ألاؾاؽ في هجاح اللمل ؾىاء 

لىا كً الؿير  ؾُِىم بٌلله، بهظه اللملُت هِىم بدىٌُظ ؤي كمل وجِلُل وؿبت خضور كىابّ ُض حلُغ

 .ُضما في اللمل

ؤما الخسؼُؽ في ألامىع اإلاالُت ٌلخبر مً ؤهم اإلاجاالث في الخسؼُؽ، ألهه ؤهلب ألاكما٘ التي ًِىم بها 

ًالخسؼُؽ اإلاالي للمكغوق ؤو اإلاؤؾؿت ًِىص ؤلاصاعي اإلاؿؤو٘ . الٌغص جابلت ألمغ ماصي ؤو باألخغي مالي

كً الِؿم اإلاالي إلى وطم الىِاغ التي جغجٕؼ كليها اإلاؤؾؿت مً هِاغ ُىة وهِاغ طلٍ، باإلطاًت إلى 

ؤهه ًِىم بخدلُلها، ٓما ؤن اإلاضًغ اإلاالي ٌؿاكض ُؿم الخىحُه والخىٌُظ خين وطم الخؼؽ ألهه ًدضص 

 .ؤكما٘ اإلاؤؾؿت،وجخطح الصىعة خُث جٖىن وؿبت الىجاح ؤكلى مً ألاكما٘ التي لم ًسؼؽ لها
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                                                                          ثمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

             تهضف اإلاجخمػاث الاكخصاصًت إلى جسصُص مىاعصها بغغض جدلُم أـػلى هفاءة اكخصاصًت، 

اهؼالكا مً مؼج غىاصغ ؤلاهخاج والحصٌى غلى أهبر إهخاحُت، خُث حػخبر هظه ألازيرة أهم هلؼت 

ت الاكخصاصًت  .للىفاءة في الىظٍغ

دخل مىطىع الخسؼُؽ في الػمل اإلاصغفي مىكػا هاما، وفي ظل الخؼىعاث ؤلاكلُمُت               ٍو

والضولُت غلى صػُض الػملُاث والخلىُاث وألاصواث وحضث هظه اإلاصاعف هفؿها في وطؼ ًدخم غليها 

اث، هشغغ أؾاس ي لىجاح غملها واإلادافظت غلى  الترهيز غلى الخسؼُؽ بشتى أهىاغه في مسخلف اإلاؿخٍى

 .وشاػها، ومً حهت أزغي اللضعة غلى اإلاىافؿت
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 ثلدًم  اؤصضة مبل  لدر صة:  املبح  الاو 

فُت إلى الخأكلم مؼ اإلاخغيراث الغاهىت التي ٌشهضها اللؼاع                  ٌؿعى بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

البىيي بصفت غامت في ظل الخؼىعاث الخىىىلىحُت والخضماث البىىُت الحضًثت، لخدلُم الخىمُت غً 

م حشجُؼ الاؾدثماع ؾىاء في اللؼاع الػمىمي أو الخاص ولهظا ؾىف هسصص هظا اإلابدث  ػٍغ

للحضًث غلى وشأة بىً الفالخت والخىمُت، والخؼغق إلى أهم الىظائف التي ًلىم بها، وهظا غغض الهُيل 

 .الخىظُمي للىوالت

 BADRوشأة بىك  لفالحة الا لتىمية  لريفية :           املطل  الاو 

ػض مً الشغواث طاث  ت، َو ت الجؼائٍغ فُت مً البىىن الخجاٍع                ٌػض بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ألاؾهم حػىص ملىُتها لللؼاع الػمىمي، جأؾـ هظا البىً هدُجت للؿُاؾاث التي جبىتها الضولت مً زالٌ 

، ووان الهضف 1982 ماعؽ 13 اإلاؤعر في 106-82إغاصة البىً الىػني الجؼائغي بمىحب مغؾىم عكم 

ل هُاول ووشاػاث  فُت، ووان ازخصاصه ًىصب طمً إػاع جمٍى غ اللؼاع الفالحي واإلاىاػم الٍغ جؼٍى

اف  .1اللؼاع الفالحي، الصىاعي، الغي، والصُض البدغي والحغف الخللُضًت في ألاٍع

 ت لىالًت مؿخغاهم، وجلؼ 10حػخبر الىوالت مً بين :  لتعريف بالوكالة ت الجهٍى  وواالث للمضًٍغ

ت في  م الىػني عكم 2هظه اإلاضًٍغ  الغابؽ بين مؿخغاهم وجيـ، وغلى 11 شاعع بً ؾلُمان الؼٍغ

 ولم مً مغهؼ الىالًت، هما أن مغهؼ الىوالت مً البىاًاث اإلاىعوزت غً الاؾخػماع، ووان 50بػض 

زم جدٌى إلى ملغ لىوالت بىً الفالخت والخىمُت  BNAفُما ؾبم ملغ للبىً الىػني الجؼائغي 

فُت  .الٍغ
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 غامل أغلبُتهم لهم ججغبت 22 خُث ٌػمل في هظه الىوالت 1983              جأؾؿذ هظه الىوالت ؾىت 

 . ؾىت مً الخضمت في هفـ الىوالت20ما ال جلل غً 

             هما ًضزل الهُيل الخىظُمي الػام للبىً طمً الخىظُم الىظائفي وهى ًخميز بجىصة هؼاق 

ؤلاشغاف خُث أن ؤلاشغاف والخسؼُؽ الجُض ًؤصي إلى جدلُم عكابت مً زالٌ جىؾُؼ الخىظُم 

 :غغطُا، وبالخالي ًمىً غغض أحؼاء الهُيل الخىظُمي للىوالت بالشيل الخالي
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  لهيكل  لتىظيمي لملىك  لفالحة الا لتىمية  لريفية الاكالة صيدي لخضر-1-3 لشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مً إغضاص الؼالبت اغخماصا غلى وزائم البىً:  اإلاصضع                                      

  ابطية  لوكالة  اجمع  لجهوي لالصتغالو

 لالصتغالو

  لرمس

  ماهة  ادًر

  لخطفي  اكتل   لتبويالت كملل  لو جهة مكتل

مصلحة رئيط  

الا لتوجيه  صتلملاو  

  لسبائً كضم

مصلحة رئيط  

  لصىدالاق  لرئيس ي

  لخدمة  لضريعة

  ادفوعات مباصملة

مصلحة رئيط  

 الاصائل  للرالاض

  لدفع

  لتجارة

  لخارجية
  اباصملة

  لشؤالان

  للاهوهية

  لشؤالان

  د رية
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  مهام الاالاظائف بىك  لفالحة الا لتىمية  لريفية: املطل  لثاوي

ت ًلىم بئؾالم الىصائؼ ومىذ  فُت هغيره مً البىىن الخجاٍع               بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 :اللغوض، لظا جخمثل مهام البىً فُما ًلي

 إغاصة الىصائؼ التي ًخللاها مً الؼبائً غلى شيل كغوض. 

 ًؼ بدؿب ما ٌؿمذ به البى  .حشجُؼ الاؾدثماع وإهجاػ اإلاشاَع

 جىفُظ ؾُاؾت الضولت في مجاٌ الائخمان اللصير واإلاخىؾؽ الاحل. 

 جىفير وؾائل الضفؼ الالػمت والشُياث والىمبُاالث، ووطػها جدذ جصغف الؼبائً وإصاعتها. 

 خفظ الىصائؼ للؼبائً وصُاهتها. 

 ؼ اإلاسصصت بها  .مىذ اللغوض ومخابػت جىظُفها في اإلاشاَع

 ًاللُام بجمُؼ الػملُاث اإلاصغفُت اإلاؼلىبت مً ػغف الؼبائ. 

 لت ألاحل ل بلغوض ػٍى  .مشاعهت اإلاؤؾؿاث اإلاالُت في الخمٍى

 ل اخخُاحاث الاؾخغالٌ والاؾدثماع لألغىان الاكخصاصًت في كؼاع الصىاغت والخجاعة  .جمٍى

  مىذ الائخمان الؼعاعي لللؼاع طاجُا مؼ اإلاؿاهمت في الغكابت لػضة وخضاث ؤلاهخاج الؼعاعي خُث

 .1982أؾىضث هظه اإلاهمت لهظا البىً الىػني الجؼائغي ؾىت 

  ًل حػاوهُاث الشباب وبالخالي اإلاؿاهمت في الحض م ًلىم في إػاع غملُاث حشغُل الشباب بخمٍى

 .البؼالت، وهظلً الىوالت لخضغُم وجغكُت الاؾدثماعاث

 ًفخذ خؿاباث ليل ألاشخاص الظًً ًغغبىن في طل. 
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فُت بىً أولي ٌؿخؼُؼ اللُام بيل الػملُاث البىىُت ػخبر بىً الفالخت والخىمُت الٍغ خُث جخمثل .       َو

 :زصائص هظا البىً في

 ل اللؼاع الفالحي وألاوشؼت اإلاسخلفت في الٍغف، وطلً بلصض :بىك متخصص  مهمخه جمٍى

غ هظا ألازير غبر أوشؼخه اإلاسخلفت  .جؼٍى

 أو جدضًض عأؽ اإلااٌ : بىك لطتىمية ً وطلً إلاىده كغوض مخىؾؼت آلاحاٌ تهضف إلى جيٍى

فُت، ًمىدها كغوض بشغوغ أؾهل غً  الثابذ، وهى ٌػؼي امخُاػ للمهً الفالخُت والٍغ

م ؾػغ فائضة أكل وطماهاث أخم مما ًفػله مؼ غيره  .ػٍغ

 ت مً أي شخص مػىىي أو ماصي، :بىك فالحي  ًخميز بأهه بىً وصائؼ ًلبل الىصائؼ الخجاٍع

لغض ألامىاٌ ألحاٌ مسخلفت، هما ٌػمل غلى حشجُؼ اللؼاع الفالحي وجغكُخه، أما مً  ٍو

ل اللؼاع الفالحي بػض أن وان هظا اإلاجاٌ كبل  ل فهى ميلف زصىصا في جمٍى حهت الخمٍى

 .BNA مدخىغ مً ػغف البىً الىػني الجؼائغي 1982
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  أهد ف بىك  لفالحة الا لتىمية  لريفية: املطل  لثالح

فُت بالضعحت ألاولى إلى جدلُم أغظم عبذ بدُث حغؼي هظه                     ٌؿعى بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 : هىا جخمثل أهضاف بىً الفالخت والخىمُت فينوم. ألاعباح ول الخيالُف بمسخلف أهىاغها

  غ وجصمُم اؾخػماٌ الخىىىلىحُا وؤلاغالم آلالي إغاصة جىظُم حهاػ ؤلاهخاج الفالحي بخؼٍى

 .وججضًض الثروة

 إشغان الؼعاغت وجىمُتها وطمها في مجاٌ ؤلاهخاج الىػني. 

  ل خؿب جغكُت اليشاػاث الفالخُت الحغفُت والفالخُت الصىاغُت وطمان هظا الخمٍى

 .اللىاهين اإلاػمٌى بها

 جىؾُؼ ألاعاض ي الفالخُت وجدؿين الخضماث. 

 ًاإلاىظفين للمػاملت الجُضة في مجاٌ هؿب الؼبائ ً م جيٍى  .الاكتراب مً الؼبائً غً ػٍغ

 عفؼ اإلاىاعص بأفظل الخيالُف. 

 ىت  .الػمل غلى الدؿُير الضكُم للخٍؼ

 وجدفيز هُئت اإلاىظفين ً  .جيٍى

 جدؿين ؤلاهخاج غلى مؿخىي غملُاث اإلاػالجت الُىمُت. 

فُت بػع الىلاغ اإلاهمت اإلاخمثلت في  :ولحض ألان خلم بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ت-  .أهه ٌػخبر البىً ألاٌو في جغجِب البىىن الخجاٍع

ت-  .اؾخػماٌ ؤلاغالم آلالي في حمُؼ الػملُاث الخجاٍع

 . ؾاغت24جغجِب اللغوض الىزائلُت في  -



 دراسة تطبيقية حول التخطيط المالي داخل بنك الفالحة والتنمية الريفية الثالث     الفصل
 

 
- 63 - 

م ألاهترهذ      -  .إمياهُت الفدص غً بػض لحؿاباث الؼبائً الشخصُت غً ػٍغ

ت وألامغ اإلاهم هى هُفُت جىػَؼ الخضماث         - بىً شامل وغالمي ًخضزل في حمُؼ الػملُاث الخجاٍع

ت غير فػالت وصػبت الخػامل مؼ الؼبائً، وبالخالي وحب غلى البىىن  البىىُت فؿُاؾت البىىن اإلاغهٍؼ

إوشاء وواالث مىػغت للخضماث غلى خؿاب مػاًير مدضصة مً ػغف البىً اإلاغهؼي وجيىن هظه الىوالت 

 .مصغغة للبىىن ألاصلُت، هما ًجب أن جيىن لها هفـ اإلاهام وألاهضاف
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  حوو  ايز هية  لتلدًرية لملىك  لفالحة الا لتىمية  لريفيةممفاهي:  املبح  لثاوي

ت،  ؾخسضمي                  فُت أؾلىبا جسؼُؼُا هاما أال وهى اإلاىاػهاث الخلضًٍغ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

وهى أؾلىب ًداٌو أن ًترحم ألاهضاف الخىفُظًت وزؼؽ ؤلاصاعاث إلى أشياٌ همُت ومالُت حػبر غم 

ت غالبا ما  ؾُدضر في اإلاؿخلبل وطلً لُيىن مغحؼ في اجساط اللغاعاث زالٌ فترة اإلايزاهُاث الخلضًٍغ

 .جيىن ؾىت

   عرض  ايز هية  لتلدًرية  االية: الاو   املطل             

  ايز هية  لتلدًرية  االية– 2-3                                              لشكل 

 2015ؾىت  2014ؾىت  2013ؾىت  

 أمىاٌ احخماغُت

 أمىاٌ شخصُت

 اخخُاػاث

21000 218000 225000 

 225000 218000 21000 رأش  ااو  لصافي

ت  هدُجت صافُت ؾىٍى

 كغوض بىىُت مدضصة

 كغوض أزغي مدضصة

269000 

1672000 

478000 

347000 

1003000 

478000 

395000 

669000 

478000 

 1767000 2046000 2630000 أمو و د ئمة
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 مً اغضاص الؼالبت اغخماصا غلى وزائم البىً :اإلاصضع                                                                          

     

          

 

 1290000 1720000 2150000 اؾدثماعاث

 كُمت غامت لالؾدثماع

 اهخالن

 

430000 

 

430000 

 

430000 

 860000 1290000 1720000 أصوو ثابتة

 907000 756000 910000 رأش  ااو  لعامل

 اإلاسؼوهاث

 الحلىق 

ىت  الخٍؼ

 حؿبُلاث بىىُت

 

 

910000 

 

 

1024000 

 

 

 

1253000 

 346000 268000 00  حتياجات رأش  ااو  لعامل

ل الظاحي  825000 777000 699000 كضعة الخمٍى

 2127000 2335000 2658000 ميز هية مالية
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 خملو ت إعد د  او زهة  لتلدًرية : لثاوي  املطل

 هظه ألاشُاء في شيل مالي مفصل والظي ناللُام بخدضًض ألاهضاف الخىفُظًت ًبلى الخػبير ع بػض         

ت، ولللُام بهظه ألازيرة همغ بسؼىاث ومغاخل مخخالُت جخمثل في    : ًضعى باإلاىاػهت الخلضًٍغ

اإلاىاػهاث بىاؾؼت عئِـ مجلـ  إلغضاص الضغىة جخم :لها لدعوة إلعد د  او زهات الا لتبضير -1         

ش ٌؿبم ؾىت الخؼت بفترة وافُت، وفي الغالب  أشهغ كبل ؾىت الخؼت وفي هظه اإلاغخلت 5ؤلاصاعة وفي جاٍع

ً إلى أهم ألاهضاف الخىفُظًت وإلى الصػىباث اإلاخىكؼ  ًلىم عئِـ مجلـ ؤلاصاعة بخىحُه هؼغ اإلاضًٍغ

 .مىاحهتها

إن هظًً الغكمين هما ألاهم في إغضاص اإلاىاػهاث، خُث أن غلى  :إلاهتاج لتيملؤ بحجم  امليعات أالا -2       

أؾاؾهما جبنى الخؼؽ الخىفُظًت ومىاػهاتها لظا مً الظغوعي جدضًض حجم ؤلاهخاج الظي مً اإلامىً 

 .إهخاحه

هلصض بئغضاص اإلاىاػهاث الػُيُت وطؼ الخؼؽ : إعد د  او زهات  لعييية على مضتوى  كضام-3       

واللىائم التي جدضص اإلاهام وألاوشؼت الخىفُظًت التي ؾخلىم بها ؤلاصاعة أو اللؿم في ؾىت الخؼت 

 .اللاصمت

اإلاىاػهت اإلاالُت هي الترحمت اإلاالُت للمىاػهاث : إعد د  او زهات  االية على مضتوى  كضام-4      

ت اإلاالُت لألكؿام غلى بىىص مػُىت أهمها ما ًلي  :الػُيُت، وحشمل اإلايزاهُت الخلضًٍغ
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 الدؿُير جيالُف               -

 جيالُف ألاحىع والػمالت                -

 جيالُف الخضماث               -

حػض هظه اللائمت بمثابت جيبؤ الجهاػ اإلاالي بما ًخىافغ  : لتلدًريةإعد د كائمة  لتدفم  لىلدي -5       

لضًه مً مػلىماث بيل مً اإلالبىطاث الىلضًت، واإلاضفىغاث الىلضًت وهظا مً زالٌ اإلاىاػهاث 

 .الؿابلت، هما ٌؿاغض طلً غلى الخػغف غلى أي فائع أو عجؼ في الخضفلاث الىلضًت

ت هظلً بدؿاب ألاعباح والخؿائغ  : لتلدًرية  لدخل كائمة-6       حؿمى كائمت الضزل الخلضًٍغ

ت والغغض مً هظه اللائمت الخيبؤ بيخائج ألاغماٌ أو الضزل  ت، أو كائمت هخائج ألاغماٌ الخلضًٍغ الخلضًٍغ

 .الىاحم غً الخؼت الخىفُظًت اللاصمت

ت مً حاهبين، حاهب ألاصٌى الظي  : لتلدًرية او زهة  لعمومية -7     جخيىن اإلايزاهُت الػمىمُت الخلضًٍغ

ٌػبر غً ممخلياث البىً، وحاهب الخصىم الظي ٌػبر غً اإلاصاصع التي ًمىً الاغخماص غليها في الحصٌى 

 .غلى ألامىاٌ

 دالار  او زهة  لتلدًرية في ثبضين عمطيتي  لتخمليط الا ثخاذ  للر ر  : املطل  لثالح

فُت بؼبُػخه إلى جدلُم أهضاف مػُىت، ولخدلُم هظه ألاهضاف ًلجأ  ٌؿعى بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

الؾخسضام الىؾائل والؼغق اإلاخاخت واإلافاطلت بُنها ػبلا إلاػاًير مػُىت، ومً بين أهم هظه الىؾائل 

ت التي حػخبر جغحمت همُت ومالُت لخؼؽ إصاعة البىً اإلاػضة لفترة مؿخلبلُت في صىعة  اإلاىاػهاث الخلضًٍغ
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مىً ؤلاصاعة مً اجساط  شاملت وميؿلت لُخسظ هضفا ًخم غلى أؾاؾه مخابػت هخائج الخىفُظ الفػلي، ٍو

 .ؤلاحغاءاث الخصحُدُت إلاػالجت الاهدغافاث والخىصل إلى أغلى عبدُت

ت وؾُلت أؾاؾُت لخلُُم ألاؾالُب البضًلت والىصٌى إلى الخؼت اإلاثلى لخدلُم            فاإلاىاػهت الخلضًٍغ

أهضاف البىً في الفترة اإلاؿخلبلُت، وحػخبر هظلً وؾُلت إلالاعهت ؤلاهخاج الفػلي باإلهخاج اإلاسؼؽ له، 

ت في الخسؼُؽ واجساط اللغاعاث صازل البىً، ألجها حؿاغض  والخظىا مضي اؾخسضام اإلاىاػهاث الخلضًٍغ

ؤلاصاعة غلى جدؿين وظُفت اجساط اللغاعاث بدُث ججػلها أهثر غلالهُت، وىن اجساطها ٌػخمض غلى 

ؿهل مً اجساطها في  اؾخسضام ألاؾالُب الػلمُت الحضًثت مما ًسفع جيالُف اجساط اللغاعاث، َو

ت بُاهاث عكمُت حػمل غلى جدؿين حىصة اللغاع، وحؿاغض  الىكذ اإلاىاؾب هما جلضم اإلاىاػهاث الخلضًٍغ

 .في غملُت ازخُاع البضًل اإلاىاؾب مً بين البضائل اإلاخاخت

ت صوعا فػاال في غملُت الخسؼُؽ، وطلً ألن الخسؼُؽ هى          ومً حهت أزغي جلػب اإلاىاػهت الخلضًٍغ

مداولت عؾم ما ؾُدضر في اإلاؿخلبل، وبهظا الصضص ًظؼ البىً لىفؿه أهضافا مدضصة وزؼىاث 

ت لخػبر غً هظه ألاهضاف وزؼىاث الػمل  لخدلُم هظه ألاهضاف، ومً هىا جأحي اإلايزاهُت الخلضًٍغ

ت ًجبر اإلاضًغون غلى  الخىفُظًت لها في شيل غُني ومالي وهلضي، والخىض في إحغاءاث اإلايزاهُت الخلضًٍغ

مماعؾت الخسؼُؽ في أوضح مػاهُه، فػلى ؾبُل اإلاثاٌ ًظؼغ هؤالء اإلاضًغون إلى الخفىير في مجاالث 

 :الخسؼُؽ الخالُت

 .الخيبؤ باإلابُػاث وحجم ؤلاهخاج اإلاخىكؼ زالٌ فترة زؼت اإلاىاػهت-1         

 .الخيبؤ باإلاشاول اإلامىً خضوثها في جىفُظ أعكام اإلايزاهُت-2        

 .صعاؾت بضائل الػمل للخىصل إلى أخؿنها-3        
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 .جدضًض مىاعص البىً واؾخسضامها بصىعة مثالُت-4        

 .جلضًغ هفلاث البىً زالٌ فترة اإلايزاهُت-5        

ت هي أصاة هامت مً أصواث الخسؼُؽ اإلاالي لضعحت أهه غىض          هالخظ إطا أن اإلايزاهُت الخلضًٍغ

داؾبىن غلى  ً، ٍو اإلاىافلت غلى هظه اإلاىاػهت جصبذ وزُلت أو زؼت الػمل التي ٌؿترشض بها ول اإلاضًٍغ

ت اإلاالُت للخػغف  جىفُظها بضكت، هما ًغجىؼ البىً في جدلُم أهضافه بشيل أؾاس ي غلى اإلاىاػهت الخلضًٍغ

غلى مضي الخلضم في ؤلاهجاػ أزىاء جىفُظ الخؼت أو لخلُُم هخائج الخؼت ولها، وجظم هظه اإلاىاػهاث 

أهضاف جىفُظًت في شيل عكمي أو مالي، وبما أن ؤلاصاعة جغغب في جدلُم هظه ألاهضاف اإلاسؼؽ لها لظا 

غليهم ول فترة ػمىُت أن ًجمػىا بُاهاث غً الخىفُظ الفػلي زم جخم ملاعهت البُاهاث الفػلُت غً الخىفُظ 

بالبُاهاث اإلاغاص جدلُلها، فئطا حؿاوث وجؼابلذ وان هظا صلُل غلى جىفُظ الخؼت بشيل مثالي، أما إطا 

ت وان هظا صلُال غلى غضم جدلُم  ذ البُاهاث الفػلُت غً البُاهاث أو اإلاػلىماث اإلاسؼؼت أو الخلضًٍغ
ّ
كل

 .ألاهضاف، وإطا ػاصث غنها وان طلً صلُال غً جفىق الخىفُظ غً الخؼت اإلاىطىغت

فُت  ت صازل بىً الفالخت والخىمُت الٍغ        ومً هىا ًظهغ لىا الهضف مً إحغاء اإلاىاػهت الخلضًٍغ

م ملاعهت ما  واإلاخمثل في الخيبؤ بالىخائج التي ؾخدلم مؿخلبال وفي الغالب ؾىت، وجخم اإلاخابػت غً ػٍغ

ت  .هى مدلم بهظه اإلايزاهُت الخلضًٍغ

ت ًلىم البىً باؾخسضام أؾلىب الخيبؤاث اإلاالُت وهظا مً          زالٌ فترة إغضاص اإلاىاػهت الخلضًٍغ

زالٌ الخيبؤ باإلابُػاث ألن مىاػهت اإلابُػاث هي أٌو مىاػهت ًلىم بها البىً خُث ٌؿدىض غليها باقي 

غاعى في إغضاصها الضكت لىُال جؤزغ غلى باقي اإلاىاػهاث  .اإلاىاػهاث ألازغي، ٍو
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خم الخيبؤ باإلابُػاث مً زالٌ جدضًض عكم ألاغماٌ اإلاغاص الخىصل إلُه زالٌ الؿىت  ن، هما +1         ٍو

ًخم الخيبؤ بمجمل الخيالُف أو ألاغباء التي مً اإلامىً أن جلؼ غلى غاجم البىً زالٌ مماعؾت وشاػه 

مً أحل الىصٌى غلى إًغاصاث مؿخلبلُت لخدلُم أكص ى عبذ ممىً، وجظم حمُؼ ألاغباء التي جضزل 

طمً اإلايزاهُت، مً بُنها جيالُف الدؿُير، جيالُف الاؾخغالٌ، الظغائب والغؾىم، وأحىع اإلاؿخسضمين 

 .وغيرها

ت والخيبؤاث اإلاالُت، فهما وحهان لػملُت واخضة             لظا ال ًمىً الفصل بين اإلاىاػهت الخلضًٍغ

ت ًجب اؾخسضام . هالهما ٌؿػُان إلى جدلُم ألاهضاف اإلاغحىة فمً الظغوعي إلغضاص ميزاهُت جلضًٍغ

الخيبؤ اإلاالي للؿىىاث اللاصمت باالغخماص غلى الؿىىاث اإلااطُت لخدلُم عكم أغماٌ ًخماش ى مؼ الخؼؽ 

 . اإلاػضة مؿبلا
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          ةـــــــــــــــــــــــــــــــــخالص                                                                  

فُت                ت وهظا ما جبِىه مغاخل جؼىع هظا ٌػض بىً الفالخت والخىمُت الٍغ  الغائض في البىىن الخجاٍع

البىً، والتي جبين هُف ًؼصاص حجمه وعكػخه مً زالٌ اػصًاص هُاوله ومىاهبخه للخىىىلىحُا الحضًثت 

مً مغخلت إلى أزغي، ومً زالٌ إصزاٌ شبياث حضًضة لخضمت الػمالء وأًظا ما ًسص ؤلاغالم آلالي، 

ت التي جىحه وجغشض  وجبرػ أهمُت هظا البىً في اؾخسضامه لؼغق خضًثت في إحغاء اإلايزاهُاث الخلضًٍغ

 .أغماٌ البىً، وجلىم بضوع فػاٌ في ول مً غملُتي الخسؼُؽ واجساط اللغاع
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 ثمهيــــــــــــــــــــد

ًلٌى بػؼ الفلهاء ؤن اجخاذ اللسازاث ًمثل حىهس وؤطاض ؤلادازة، وؤّجها الػمل ألاٌو والسئِس ي لللادة 

ت اإلاخخلفت في اإلاىظمت، بلى حاهب وىجها غملُت  ين، بذ ًلػب دوزا هاما في ممازطت الػملُاث ؤلاداٍز وؤلاداٍز

ت هامت في خد ذاتها ًيظب بليها مدي هجاح ؤو فشل الػمل ؤلادازي خُث ٌػسف اإلادًس الىاجح مً  بداٍز

دة، بِىما ٌػّبر اللساز الػػُف غً مدي حػّظس اإلادًس في الاؾالع بمهام وظُفخه اإلاخمثلت في  ُّ خالٌ كسازاجه الج

ت بالػمل ؤلادازي 
ّ
ً، ومً هىا ًخػّين غلى اإلادًس ؤن ًخخر اللسازاث اإلاخطل بهجاش ألاغماٌ مً خالٌ آلاخٍس

. وهى ٌعي آلازاز اإلاتّرجبت غليها
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  تماهيةث ثخاذث لقس زث:  املبحث ألاو 

ا باليظبت    مً ؤهثر ؤلاحساءاث خظاطُت في مجاٌ ؤلادازة اإلاالُت هى اجخاذ كساز مالي، كد ًيىن مطيًر

ها مهمت، فهىان حاهب بهفاق 
ّ
اث ول إلاظخلبل الػمل خاضت خين ًىؿىي غلى ؤهىاع مً اإلافاغالث بين ؤولٍى

غلى الاطدثماز كبل حني ألازباح، هرلً هىان حىاهب بهفاق غلى مخباًىاث ؤخسي جخػلم بىظام الػمل البد 

. مً مساغاتها

مفهومث ثخاذث لقس زث:  املطلث ألاو 

ًمىً اللٌى بإن اللساز هى غملُت غلالهُت جدبلىز في الاخخُاز بين بدائل مخػّددة ذاث مىاضفاث جدىاطب مؼ 

 1.ؤلامياهُاث اإلاخاخت وألاهداف اإلاؿلىبت

لطد بػملُت اللساز مجمىع الخؿىاث التي ًدّبػها ضاوؼ اللساز لُلىم باالخخُاز الفػلي للبدًل ألافػل مً  ٍو

.  بين مجمىغت مً البدائل اإلاخاخت

خمثل ؤطاض ضىؼ اللساز في اطخخدام السؤي والش يء اإلاثير في اإلاىغىع، ألن اللدزة غلى الخىم ؤو الاحتهاد  ٍو

دها الجخاذ كسازاجه وفي  ال ًمىً حػلُمها ألخد، واإلادًس هادزا ما ًدطل غلى وّل اإلاػلىماث التي ًٍس

مت ؤهدافه وغىامل  ُّ ألاخيًرػؿس الجخاذ كسازا بىاءا غلى خىمه الخاص والري ًخىكف بدوزه غلى خبرجه وك

م فيها، ؤي ؤن 
ّ
ما ازجفؼ اإلاظخىي ٌؤخسي مجهىلت ال ًمىً الخدى

ّ
الحتهاد دوز ؤطاس ي في ضىؼ اللساز وول

ما شادث همُت الاحتهاد اإلاؿلىبت
ّ
. الخىظُمي ول

 

                                                           
ت،داز ألاولى، الطتراجُجُت، الؿبػت ا الطيرفي، ؤلادازةمدمد 1   257-243  ص2008 الىفاء لدهُا الؿباغت واليشس، طىت ؤلاطىىدٍز
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خظي اإلاىهج الخدًث لإلدازة اإلاالُت همىهج الجخاذ اللسازاث باهخمام وامل مً كبل اإلاهخّمين واإلاخخطّطين 

والدازطين للفىس اإلاالي اإلاػاضس، ألامس الري حػل ذلً طلىوا دائما لإلدازة اإلاالُت في ميشأث ألاغماٌ 

اإلاػاضسة وزغم اطخلساز هرا اإلاىهج همدخل ؤوادًمي مخػازف غلُه ؤال ؤّن الجدًد فُه هى الظعي إلًجاد 

 ألامس الري حػل هرا ؤلاؾاز ،ؤطاض وهظام اللسازاث اإلاالُت ًػمً الخّىحه الاطتراجُجي لإلدازة بشيل خاص

 1.الاطتراجُجي هى مدىز الاهخمام لإلدازة اإلاالُت في الفىس اإلاالي اإلاػاضس

وغادة ما تهخم ؤلادازة اإلاالُت بخددًد حجم ألامىاٌ اإلاؿلىبت وهُف ًخم بخدار جىاطم فُما بين ميىهاث 

ؤضٌى اإلايشإة، بمػنى هُف ًخم جددًد حجم اإلاىحىداث اإلاخداولت والتي جىفل الاطخغالٌ ألامثل 

للمىحىداث الثابخت وما ًترجب غلُه حػظُم الخدفلاث الىلدًت الخازحت منها، بن هرا اإلاىهج في اللساز ٌػّبر 

غً حاهب ؾلب ألامىاٌ في اإلايشإة الري ًخىّشع بين ؾلبين غاًت في ألاهمُت هما الاطدثماز الػُني والاطدثماز 

ً ًمثالن مىهجا لإلدازة اإلاالُت لػمان جدلُم الىمى وحػظُم زسوة اإلاالن، والبد مً  اإلاالي وهال اللساٍز

ؤلاشازة بلى ؤن حجم ومدخىي هره اللسازاث ًدّدد ؤن جُاز ألازباح اإلاظخلبلُت وما ًسافلهما مً خؿس ألاغماٌ 

ها 
ّ
ب والخغّير باألوغاع الاكخطادًت وؤوغاع الظىق والطىاغت التي حػمل في ظل

ّ
والري ًيشإ غً الخلل

.  اإلايشإة

  

  

  

                                                           

 26-23 ص 2010داز حلِع الصمان لليشس والخىشَؼ،طىت ألازدن، طفُان خلُل اإلاىاضير، اللسازاث اإلاالُت، الؿبػت ألاولى، 1
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ت التي حػني بدازة وممازطت وظائف الخخؿُـ  لرا حػخبر اللسازاث حىهس غمل اللادة وكلب الػملُت ؤلاداٍز

ت غلى كساز، وول كساز ٌشخمل غلى حمؼ اإلاػلىماث والبدث  والخىظُم والسكابت، بذ جىؿىي ول غملُت بداٍز

. غً البدائل والاخخُاز مً بين البدائل لُيخهي ألامس باجخاذ اللساز السشُد اإلالبٌى واإلاىاطب

ت، بذ جخىكف فػالُت وهفاءة اإلاىظماث في الػطس  وجمثل الُىم اإلاػلىماث الػىطس الخُىي في الػملُت ؤلاداٍز

الخالي غلى مدي جىافس اإلاػلىماث الصخُدت التي حظدىد بليها ؤلادازة في زطم طُاطتها وبالخالي جدفػها بلى 

اجخاذ كسازاتها في شتى اإلاجاالث، باغخبازها الىطُلت السئِظُت للىضٌى بلى جدلُم ؤهدافها، وكد ؤخدزذ 

جلىُت جىفير اإلاػلىماث الخدًثت آزازا هائلت غير مددودة في الخىظُم ؤلادازي الخدًث مثل جخفُؼ حجم 

الجهاش ؤلادازي واخخطاز الىفلاث باالطخغىاء غلى ؤلادازة الىطؿى وجىطُؼ كدزة ؤلادازة الػلُا غلى 

. الخخؿُـ والسكابت

وبطدد البدث غً البدائل، فلِع مً الشً في ؤن غدم وحىد بدائل لالخخُاز مً بُنها ًىفي الخاحت بلى 

غملُت اجخاذ اللسازاث، ولىً اإلاشيلت الخلُلُت هي في دزحت الدشابً والخػلُد في الػىامل البُئُت 

واإلاظخلبلُت التي جدُـ باإلااطظت ومً هاخُت ؤخسي ًلصم ؤن جيىن البدائل اإلاخاخت في خدود كدزة ؤلاوظان 

 جىاكطذ اللدزة غلى اجخاذ اللساز، فةذا واهذ البدائل كلُلت للغاًت ؤو هثيرة 
ّ

غلى الاخخُاز دون جؿّسف، وبال

حدا فلً جيىن غملُت اجخاذ اللساز ٌظيرة، ولرلً فاإلاؿلىب هى بًجاد وجىفير البدائل مً هاخُت مؼ جػُِم 

 .1وخطس هره البدائل مً هاخُت ؤخسي 

  

                                                           

ت، طامي حماٌ الّدًً، ؤلادازة والخىظُم ؤلادازي، 1  .253 ص2004ماطظت خىزض الدولُت لليشس والخىشَؼ، طىت ؤلاطىىدٍز
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فبن غملُت اجخاذ اللساز جدبلىز في غّدة  1:  هرهس منهاحػاٍز
 

طاث حماٌ الّدًً ٌػّسفها-1                    ر اللساز لػٍى
ّ
 غلى ؤّجها غملُت الاخخُاز الخرز مً حاهب ؤلادازة ؤو مخخ

. لخطّسف مػين دون آخس مً بين ؤهثر مً جطّسف ًمىً اجخاذه

ف-2 بّن اجخاذ اللسازاث هي الػملُت التي جىلل وظُفت الخخؿُـ بلى الىاكؼ : " مدمد غبد الفخاح ًاغيحػٍس

 ً الػملي في اإلااطظت، والجخاذ اللسازاث لِع فلـ غىطسا مهما لىظُفت الخخؿُـ فلـ، بل هى الخدٍس

". وغيرها...... الفػلي لىظائف اإلادًس ألاخسي مً جىظُم وجىحُه وزكابت 

ػخبر اللساز الّسشُد حػظُم اهجاش ألاهداف في غىء اإلاظخجداث البُئُت التي جدُـ باللساز، وال ًلخطس  َو

ألامس غلى ذلً بل هُف هرهب لطىؼ كسازاجىا لغسع جدلُم ألاهداف وفي هرا الطدد ًسي الباخثين بإن 

 التي حظخلصم غملُت حمؼ آلازاء والخلائم واإلاػاًير ألاطاطُت ثالظلىهُااللسازاث الّسشُدة هي جلً 

ومفاغالتها بػد جددًد ألاهداف، ومً زّم جدغُمها بمىهجُت غلمُت جػاغف مً كُمت الىخائج اإلاخىخاة مً 

.  اللسازاث اإلاىىي اجخاذها

 

 

 

 

                                                           

 13 ص2015كادزي مرهسة لىُل شهادة ماطتر بػىىان ؤهمُت الخخؿُـ اإلاالي في جسشُد اللسازاث في اإلااطظت الاكخطادًت، وزكلت خىين 1
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 مس حلث ثخاذث لقس ز تث:  املطلث لثاني

  بّن الىاكؼ الػملي الري جمّس به غملُت ضىؼ اللساز ًخخلف باخخالف ؾبُػت اإلاظإلت مدل اللساز، 

ت التي برلذ بطدد جددًد اإلاساخل التي واحههوبدظب اإلاىكف الري   اللائد، ولرلً فةّن الجهىد الىظٍس

جمس بها غملُت اجخاذ اللسازاث ال جخفم خخما مؼ الىاكؼ الػلمي، ومؼ ذلً ٌظتهدف غلماء ؤلادازة مً 

ين بلى غسوزة ؤلاإلاام بيل حىاهب وؤبػاد اإلاشيلت مّما  غسع هره اإلاساخل مداولت لفذ اهدباه اللادة ؤلاداٍز

ٌظاغد غلى الخىّضل بلى ؤفػل كساز ًىاطب اإلاىكف اإلاؿلىب مػالجخه وزغم اخخالف الباخثين خٌى غدد 

 ؤهىا ًمىً ؤن هدّدد غىاضس الاجفاق بُنهم، خُث جخمثل اإلاساخل التي جمس 
ّ

وجسجِب مساخل ضىؼ اللساز، بال

: بها غملُت اجخاذ اللسازاث فػال فُما ًلي

جبدؤ غملُت ضىؼ اللساز مً مىؿلم بخظاض اإلادًس واهدباهه بلى هىان مشيلت :  لوعيثبااشكطة-1                 

خدلم الىعي باإلاشيلت مً  ؤو خاحت بلى اجخاذ اللساز، ومً زم ًيبػي الظعي بلى الخػّسف غليها وجددًدها، ٍو

خالٌ بػؼ ألاغساع ؤو اإلااشساث ؤو البىادز التي جخم غً وحىد مشيلت الفخت للىظس وكد جيىن هره 

اإلااشساث جللُدًت ؤو زوجُيُت، مػّدة مظبلا لخدرًس ضاخب طلؿت اجخاذ اللساز بىحىد اإلاشيلت مثل 

ت خٌى مػدالث الغُاب ؤو الخإخير ؤو ؤلاضاباث ؤو الاطخلاالث، وهرلً مػّدالث ألاداء  س ؤلاداٍز الخلاٍز

والخلّدم في جىفُر الخؿـ واإلالازهت بين هخائج الػمل في ؤلادازاث اإلاخخلفت وكد جخمثل هره اإلااشساث في 

مس في الىفىض وهره جخؿلب مً اإلادًس ملدزة خاضت غلى بدزاهها مً خالٌ 
ّ
ؤلاخظاض الػام والشػىز بالخر

 1.مالخظاث السئطاء ؤو اإلاسئوطين، وجدلُل اججاهاتهم الىفظُت ومدي زغائهم غً الػمل

 

   

                                                           
1

 257جمال الدٌن سامً، اإلدارة والتنظٌم اإلداري، مرجع سبق ذكره، ص
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ؤي دزاطت وافت اإلاػلىماث اإلاخطلت باإلاشيلت بيل دكت للخىّضل بلى : ثألاثبديدث اشكطةجشخيص-2               

جددًد واضح دكُم لها، وذلً بىغؼ ؤهثر مً حػٍسف وحشخُظ للمشيلت والخمُيز بين ألاغساع واإلاشاول، 

ألاطباب والىخائج، بذ ؤن هطف الخل وفػالُخه ًىمً في طالمت الدشخُظ ودكت اإلاػلىماث بغؼ الىظس 

غً ؤطلىب ولغت غسغها، فمً اإلااهد ؤن غملُت اجخاذ اللساز جخطل بإوغاع خدزذ في اإلااض ي، واهطسفذ 

. هخائجها بلى الخاغس في ضىزة مشيلت جخؿلب مىاحهت مىكف مػّين في اإلاظخلبل

ومً شإن غدم الخددًد الدكُم للمشيلت غلى هرا الىدى غُاع الىكذ والجهد وغدم فػالُت اللساز اإلاخخر 

في مىاحهت اإلاشيلت ألاضلُت ومً زم اطخمسازها وجفاكمها، ومً هىا جبدو ؤهمُت وحػلد هره اإلاسخلت لرا 

ًخػّين البدث والدزاطت والاطخؿالع للخىّضل بلى الباغث الّدافؼ في اإلاشيلت، غالوة غلى جددًد الهدف 

ألاطاس ي مً خل اإلاشيلت ومػالجت اإلاىكف اإلاترجب غليها زم وغؼ اللىاغد والىظم والػىابـ التي ًجب 

. الالتزام بها غىد الخىضل لخل ؤو كساز مػّين

فها وجددًد ؾبُػتها كبل الاهخمام : ثبطيلث اشكطة-3              بػد الخػّسف غلى ؤطباب اإلاشيلت ًخػّين حػٍس

ت بها واللىي اإلاازسة فيها، وذلً مً خالٌ هظم 
ّ
ها، وذلً بدطس الػىامل اإلادُؿت بها واإلاخغّيراث اإلاخطل

ّ
بدل

اإلاػلىماث اإلاخؿّىزة، وجطيُف هره اإلاػلىماث وجدلُلها جمهُدا للخػّمم والترهيز في الخفىير بشإجها وال ًجىش 

لللائد في هره اإلاسخلت ؤن ٌػخمد ولُا غلى خبراجه الشخطُت، وذلً لػػف الراهسة وظبُا وبلخاح الخاحت 

ً . بلى الاطخػاهت بمػلىماث وخبرة آلاخٍس

مً الىادز ؤن ًيىن للمشيلت خل وخُد دون غيره، ومً شإن : ثبديدث لحطووث لملديطةثلطمشكطة-4               

جدلُل ول طبب ؤو مظبب للمشيلت ؤن جخػدد البدائل ذاث الػالكت بها، وبالخالي ًخػّين خطس البدائل 

اإلاخاخت اإلامىىت  والاطخػاهت في ذلً بإطالُب بدىر الػملُاث والؿسق ؤلاخطائُت اإلاخؿّىزة 

 وبحساءغملُاجاإلغافت والاطدبػاد والخػدًل، بدُث هيخهي بلى جددًد وافت 
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فها غلى خدة، وخاضت مً خُث الىخائج  البدائل اإلامىىت جددًدا دكُلا ومً زم جلُُم ول منها وحػٍس

. اإلاسجبؿت بها طلبا وبًجابا في غىء اإلاػلىماث اإلاخطلت باآلزاز اإلاظخلبلُت ليل بدًل غلى خدة

ٌػلب جددًد البدائل مسخلت جلُُمها : ثقييمث لملد ئلثألا خحيازث نسلثمنها-5               

الخخُازألافػلىألامثل منها، وهى البدًل اإلاىاطب للمىكف الري ٌػالجه اللائد وذلً بخددًد مػاًير 

الخلُُم اإلاادًت منها وغير اإلاادًت ؤوال زم ًلي ذلً اخخُاز ول بدًل مً خُث مصاًاه وغُىبه وألاغساع التي 

 والىخائج اإلاترجبت غلى اخخُازه واخخماالث هجاخه، وول ذلً باإلالازهت مؼ ًؿلبهاًخدمها والخيالُف التي 

البدائل ألاخسي، بدُث ًخم اطدبػاد البدائل التي ال جلابل الخد ألادوى اإلاؿلىب بدظب اإلاػاًير اإلالسزة، زم 

وغؼ الخلدًس النهائي للبدائل الباكُت ول غلى خدة للمظاغدة غلى اإلالازهت والاخخُاز مً بُنها، وبالخالي 

. الخىّضل بلى ؤفػل هره البدائل ؤو ؤوظبها في ظل ظسوف مددّدة وخالٌ فترة شمىُت مػُىت

بػد اخخُاز البدًل اإلاىاطب مً اإلافترع وغؼ خؿت لخىفُر : ثنفيرث لقس زثألاثبطيلثنحائجث لحنفير- 6              

اللساز غلى خؿىاث، وججسبخه في مجاٌ مػين كبل حػمُمه في اإلاىظمت وكد ًيىن ألامس طهال في هثير مً 

م ألامس بمظائل طلىهُت ؤو فىُت هشساء آالث ؤو مػّداث مثال ؤّما في مشىالث 
ّ
ألاخىاٌ وخاضت غىدما ال ًخػل

ؤخسي مثل بغادة جىشَؼ اخخطاضاث الػمل ؤو حغُير مػاًيره ؤو لخل هصاع في اإلااطظت ؤو مىاحهت ضساع فيها 

فةن ألامس ًخخلف هثيرا، ولرلً ًلصم وغؼ بسهامج ًػّم خؿىاث الخىفُر وخىافص الاهجاش، وبغداد وطائل 

ؤلاشساف والسكابت غلى خؿىاث الخىفُر وجلُُم ول خؿىة كبل البدء في جىفُر الخؿىة الخالُت لها، بذ كد 

ًخؿلب ألامس بخدار حغُيراث في وطائل ؤو ؤطالُب الخىفُر، ؤو بغادة الدشخُظ في غىء اإلاػلىماث 

اإلاظخجدة ؤو مىاحهت مشيلت حدًدة جلىح ماشساتها غالوة غلى جىحُه اإلاسئوطين لخؿىاث الخىفُر 

. ومخابػتهم
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 أنو عث لقس ز تث:  املطلث لثالح

 ؤن هره اإلاداوالث 
ّ

خاٌو هثير مً غلماء ؤلادازة وغؼ جطيُف ألهم ؤهىاع اللسازاث باليظبت للمىظماث، بال

لم ًىخب ألي منها الشمٌى والىماٌ، وذلً الخخالف الظسوف التي جخخلف مً مىظمت ألخسي، باإلغافت بلى 

. ؤن لإلبداع والابخياز في هرا اإلاجاٌ ؤزسه الىاضح غلى ممازطت غملُت اجخاذ اللسازاث

ت ت وخاضت مً الىاخُت ؤلاداٍز :  ولرلً وشير فُما ًلي ؤهم جلظُماث اللسازاث ؤلاداٍز

:   لقس ز تثالاستر ثيجيةثألا لقس ز تث لحكحيكية: أألاال

اللسازاث الاطتراجُجُت هي جلً التي جخػلم بظُاطت ؤلادازة اججاه جدلُم ؤهداف اإلاىظمت وجخخر هره 

اللسازاث ؤطاطا بشإن الخؿـ وؾسق الػمل التي جمثل ؤهمُت للمىظمت هيل والتي مً شإجها خلم دزحت 

م بالبدائل ؤو 
ّ
غالُت مً الخؿابم بين زطالت اإلاىظمت وؤهدافها، ؤّما اللسازاث الخىخُىُت فهي جلً التي جخػل

. ألادواث التي حظخخدم لخدلُم ؤهداف اإلاىظمت

 : لقس ز تث ساسيةثألا لقس ز تث لسألاثينية: ثانيا

اللسازاث ألاطاطُت هي جلً التي جازس غلى ؤغماٌ اإلاىظمت بطىزة بػُدة اإلادي وذلً إلاػالجت مشاول 

طتراجُجُت خاضت، ومً زم جخؿلب مػالجت ؤو بغدادا خاضا، وجخميز امػلدة ؤوغير مخىسزة ؤو ذاث ؤهمُت 

. هره اللسازاث بإّجها جخخر غلى فتراث شمىُت مخباغدة بلى حاهب ؤجهاباهظت الخيالُف

د بشإجها 
ّ
ؤّما اللسازاث السوجُيُت فةّجها جخميز بةضدازها اإلاخىّسز ًىمُا ؤو ول فترة شمىُت مخلازبت، ولهرا ًخىل

ىت إلاػالجتها، وبالخالي ًخم اجخاذها غلى هدى مظبم الخددًد دون الخاحت بلى دزاطت  ُّ ؤطلىب وبحساءاث مػ

خُث ؤجها ال جدخاج بلى دزاطاث " اللسازاث اإلابرمجت"البدائل ؤو جلُُمها لرا ًؿلم غليها غلماء ؤلادازة اطم 
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ظهل  ً كبل بضدازها، خُث في الخاالث ألاولى جيىن اللسازاث بظُؿت َو وؤبدار ؤو اطدشازة اإلاظدشاٍز

ؤّما في الخاالث . اجخاذها خُث جلل جماما الػىامل الشخطُت والاغخبازاث غير اإلاىغىغُت لدي مخخر اللساز

الثاهُت فةهىا هىاحه اخخماالث مخباًىت جدخاج بلى خظً الخطّسف والخىم الشخص ي واللدزاث اإلاخمّيزة لدي 

 .اللسازمخخري 

:  لقس ز تث لحنظيميةث لعامةثألا لقس ز تث لشخصية: ثالثا

اللسازاث الخىظُمُت الػامت هي جلً التي جطدز في مىاحهت ؤفساد غير مددّدًً برواتهم ؤو خاالث غير مػُىت 

غلى وحه الخطىص، بدُث ًىؿبم اللساز غلى ول فسد ؤو خالت جخىافس فيها الشسوؽ اإلاددّدة في اللساز، 

وجدوز مىغىغاث هره اللسازاث خٌى وشاؽ اإلاىظمت وؤغمالها وجىظُم ألاداء فيها بغؼ الىظس غّمً ًباشس 

. هره ألاغماٌ

ؤّما اللسازاث الخاضت فةّجها جطدز في مىاحهت شخظ مدّدد ؤو مجمىغت مً ألافساد مػُّىت، بدُث ال ٌظسي 

اللساز وال ًيىن هافرا في خم غيرهم مً ألافساد ؤو الخاالث ختى ولى جىافسث بشإجهم هفع الشسوؽ ؤو 

. ؤخاؾذ بهم ذاث الظسوف

 : لقس ز تث لقياديةثألا لقس ز تثإلاد زية: ز بعا

 اللساز، فاللسازاث التي ًخم 
ّ
ًسجىص الخمُيز بين هره اللسازاث غلى اإلاظخىي ؤلادازي ؤو الىظُفي الري ًخخر

اجخاذها غلى اإلاظخىي ألادوى جيىن ذاث ؾابؼ بشسافي ؤو حشغُلي، وجدظم بإجها مبرمجت زوجُيُت وذاث جإزير 

مددود ؤو مػلىم ولى واهذ هثيرة الػدد، ؤّما غلى مظخىي ؤلادازة الىطؿى، فةن اللسازاث جيىن ؤكل غددا 

ولىّنها غير مبرمجت ؤو مخىّسزة، وجازس غلى مجاالث جىظُمُت واطػت وجيلفت الخؿإ في اجخاذ اللساز اإلاىاطب 
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وؤخيرا فةهه غلى مظخىي ؤلادازة الػلُا، جدظم اللسازاث بالؿابؼ . وضىؼ اللسازاث الظِئت جيىن غالُت

 .الاطتراجُجي وألاهمُت البالغت، بذ الغالب ؤّجها جمّع وشاؽ ومظخلبل اإلاىظمت هيّل 

:   لقس ز تث لفسديةثألا لقس ز تث لجماعية: خامسا

اللسازاث الفسدًت هي جلً التي ًىفسد باجخاذها في وافت مساخلها ؤو مػظمها شخظ واخد هى السئِع ؤو 

اإلادًس ؤو اللائد، ؤّما اللسازاث الجماغُت فهي التي ًخم اجخاذها بىاطؿت اللجان واإلاجالع، طىاء وان زؤي 

جان واإلاجالع ازي ألاغػاء فيها ملصما بطىزة جهائُت ؤم ؤّجها ذو ؾابؼ اطدش
ّ
، وجخػدد ؤطالُب الػمل في الل

 1: ومً ؤشهسها الُىم ألاطالُب الخدًثت وهي

 : لرهنيأسطوبث لعصفث-1           

ؼ غلى اإلاشيلت، بإن ًؿلم ألاغػاء ؤفيازهم بظسغت بلى ؤن  ػني هرا ألاطلىب الهجىم الخاؾف الظَس َو

هطل بلى الفىسة التي جطِب الهدف وجدّل اإلاشيلت، وذلً خالٌ فترة وحيزة وظبُا، اغخمادا غلى ؤّن 

خم هرا ألاطلىب بدغىة ول مً له خبرة في مىغىع  اإلافاحإة جثير الرهً بدّدة وجؿّىز الخلٌى بظسغت، ٍو

وبػدها ًلىمىن باكتراح مجمىغت مً . اإلاشيلت بلى الاحخماع، وولّما جىىغذ الخبراث وان ذلً ؤفػل

البدائل ومً زم ًخم جطيُف وجىلُت هره البدائل وجخىالى غملُاث الخىلُت بلى ؤن ًخم الخىّضل بلى البدًل 

. ألاوظب واخخُازه وجددًد ؤطلىب جىفُره

 

 

 

                                                           
1

 291جمال سامً الدٌن، اإلدارة والتنظٌم اإلداري، مرجع سبق ذكره ص
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 :أسطوبثدلفي-2           

دلفي هى اطم مػبد ًىهاوي ًىمه الىاض الطخجالب مػلىماث غً اإلاظخلبل، وبملخط ى هرا ألاطلىب ًخم 

لجإ اللائد بلى هرا  جددًد بدائل ومىاكشتها غُابُا ؤي بغير احخماع ًػم ألاغػاء للمىاحهت واإلاىاكشت ٍو

ألاطلىب بػد جددًد وحشخُظ اإلاشيلت والخإهد مً ؤّجها مػسوفت مظبلا، فُخم الاطخػاهت بالخبراء وذوي 

السؤي، وجطمُم كائمت باألطئلت ؤو الدظائالث غً بدائل خل اإلاشيلت وبزطاٌ اللائمت ليل منهم غلى خدة 

س مخخطس بيخائج الاحاباث ها، وبػد جللي ؤلاحاباث ًخم جدلُلها زم وغؼ جلٍس
ّ
ومً الىاضح ؤن هرا .وؾلب خل

 لخل اإلاشاول التي جخدّمل الاهخظاز، وللخيبا 
ّ

ه ال ًطلح بال
ّ
ل للغاًت ولرلً فةه ألاطلىب ًدخاج بلى وكذ ؾٍى

. بخغُيراث مظخلبلُت في البِئت الخازحُت

 دألازث لحخمليطث االيثفيث ثخاذث لقس ز ت:  املبحث لثاني

ٌػخبر اللساز حصءا ؤطاطُا مسجبؿا بيافت ألاغماٌ داخل اإلااطظت، هما ؤن غملُت اجخاذ اللساز جسجبـ ازجباؾا 

وزُلا ومباشسا بيافت وظائف ؤلادازة، ومً ؤهم هره الىظائف الخخؿُـ اإلاالي خُث هجد غالكت وزُلت 

 .جسبـ بين هرا ألاخير وغملُت اجخاذ اللساز

 عالقةث لحخمليطث االيثبالقس ز ت:  املطلثالاألاو 

ت وؤطاض ؤلادازة، وؤضبذ ملداز الىجاح الري جدلله ؤي  غملُت اجخاذ اللساز هي مدىز الػملُت ؤلاداٍز

ماطظت ًخىكف غلى كدزة وهفاءة كُادتها في اجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت، وبدون كسازاث ال ًمىً للىظائف 

ت لإلدازة ؤن جإخر مياجها، وؤن غملُت اجخاذ اللساز غملُت مظخمسة ومسجبؿت بالىظائف ألاطاطُت  الجىهٍس

اث لخدلُم ألاهداف اإلاسحىة ىن في وافت اإلاظخٍى  .لإلدازة، وؤجها حػخبر ؤهم ألادواث ٌظخخدمها اللادة ؤلاداٍز
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ل  هما ؤن اجخاذ اللساز ؤطاض في غملُت الخخؿُـ بشإن ألاهداف، الظُاطاث وؤلاحساءاث والخمٍى

توبسامج الػمل، والجداٌو الصمىُت والخيبا باإلاظخلبل والاطخػداد له، وؤطاض ؤًػا في  واإلاىاشهاث الخلدًٍس

ت الاخسي  ت .) الخىظُم، الخىحُه، السكابت (بااي الػملُاث ؤلاداٍز وهىان كسازاث اطتراجُجُت وكسازاث بداٍز

وكسازاث حشغُلُت ًخم مساغاتها غىد غملُت الخخؿُـ للماطظت، وجدبؼ اللسازاث خؿىاث وؤطالُب اجخاذ 

لت  لت الخللُدًت التي حػخمد غلى الخلالُد والػاداث والخبراث، والؿٍس لخين، الؿٍس اللساز ؤو ضىػه بالؿٍس

لت الػلمُت التي حػخمد غلى خؿىاث البدث الػلمي، وغىد اجخاذ اللساز في غملُت الخخؿُـ  الثاهُت الؿٍس

ًساعى الػىامل اإلاازسة في اجخاذ اللساز، والتي جخمثل في الػىامل ؤلاوظاهُت اإلاسجبؿت بالطفاث الشخطُت 

اث ؤلادازة والخىظُم اإلاخبؼ في  وغىاؾف ؤلاوظان وخبراجه، والػىامل الخىظُمُت التي جخػلم بمظخٍى

اإلااطظاث، باإلغافت بلى الػىامل البُئُت اإلادُؿت باإلااطظت وجخمثل بالبِئت الاحخماغُت والاكخطادًت، 

 .واإلاطلخت الػامت للسؤي الػام ومدي اطخلساز اللىاهين وألاهظمت بالدولت

ً التي جازس غلى اجخاذ اللساز، وغغىؽ الخىظُماث  هما هىان غىامل خازحُت جخمثل في غغىؽ اإلادًٍس

ت  1.الغير زطمُت، والسؤي الػام وألاحهصة السكابُت اإلاسهٍص

              بن الخخؿُـ ٌػني غملُت جددًد ألاهداف وزطم الخؿـ الالشمت لخدلُلها، وكد ًخؿلب الامس 

ظير  ً َو الخيبا باإلاظخلبل والاطخػداد إلاىاحهخه، هما ٌػد الخخؿُـ غمل ؤطاس ي وهام مً ؤغماٌ اإلادًٍس

ؾبلا للىاغد ومػاًير مػُىت جدىمه، هظسا ألن الخؿىاث التي ًخم بها الخخؿُـ جمس بالىثير مً اللسازاث 

ذاث الػالكت اإلاباشسة باألهداف والاطتراجُجُاث، والظُاطاث وؤلاحساءاث في اللىاغد وؤخيرا بإطلىب 

الخىفُر اإلاؿلىب للخؿـ اإلاىغىغت، وجمخد اللسازاث ختى جطل بلى بجمام هرا الخىفُر مً خالٌ اإلاخابػت 

 غملُت الخخؿُـ الدكُم مً اإلاخؿؿين في خالت مىاحهتهم للػدًد مً بدائل بوجخؿل. اإلاظخمسة للخؿـ

                                                           
1

 2012حسن أحمد الشافعً، عبد هللا الغضاب، التخطٌط والتخطٌط االستراتٌجً، الطبعة األولى، اإلسكندرٌة، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، سنة

 .57،56ص
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الخؿـ التي ًمىً ؤن حظخخدم وجدلم ألاهداف اإلاسغىبت، الاخخُاز الدكُم مً بين هره البدائل والخىضل 

 1.بلى ؤفػلها، ومً زم جطدز كسازاتهم مخمازلت مؼ هره ألافػلُت

وغلُه ًمىً اللٌى بإن غملُت الاخخُاز مً بين بدائل الخؿـ اإلاخاخت، والبدث الدائم غً الخؿت البدًلت 

ألاهثر مالءمت وكسبا مً اإلاىكف اإلاظخجد، هي في جهاًت ألامس غملُت اجخاذ اللساز الظلُم، وبالخالي ال ًىفطل 

الخخؿُـ غً غملُت اجخاذ اللساز بإي شيل مً ألاشياٌ، هما حػد غملُت اجخاذ اللساز هفظها حىهس 

 .الػملُاث الخخؿُؿُت

 دألازث او شنةث لحخمليمليةثفيث ثخاذث لقس ز:  املطلث لثاني

ف اإلاىاشهت بإجها جسحمت ألهداف اإلاشسوع في خؿت غمل مظخلبلُت حػخمد غلى غدة فسوع  ًمىً حػٍس

ت اإلاظاولت غً جىفُرها اث ؤلاداٍز لت بدازتها ًمىً ؤن . مػُىت، وجخؿلب مىافلت اإلاظخٍى فاإلاىاشهاث وؾٍس

ت في ضالح  ً وطلىههم، وألازس ؤلاًجابي ًادي بلى اجخاذ كسازاث بداٍز ًيىن لها ؤزس بًجابي غلى دافػُت اإلادًٍس

ت في غير ضالح اإلاشسوع  .اإلاشسوع في خين ؤن ألازس الظلبي ًادي بلى اجخاذ كسازاث بداٍز

مً حهت ؤخسي ال ًجب ؤن ًيىن بغداد اإلاىاشهت الخخؿُؿُت الهدف النهائي للمداطب، بل ًجب ؤن ًىظس 

جب ؤن ٌػمل اإلاداطب مؼ ؤلادازة غلى ؤن ًيىن هرا  ً وطلىههم، ٍو بليها وىطُلت للخإزير غلى دافػُت اإلادًٍس

الخإزير بًجابُا وفي ضالح اإلاشسوع وال ًجب ؤن ًسهص اإلاداطب فلـ غلى الىىاحي الفىُت واإلاُياهُىُت إلغداد 

ت، ومً الىاضح ؤن ؤزس هظام اإلاىاشهاث غلى اجخاذ اللساز ال ًإحي مً الىىاحي  اإلاىاشهت وحداولها الخلدًٍس

لت التي ٌظخخدم بها اإلاداطب وؤلادازة الػلُا بُاهاث الىظام  2.الفىُت اإلاداطبُت للىظام ولىً ًإحي مً الؿٍس

                                                           
1

 10: 18 على الساعة 2017-04-12فً  Read  http://www.ibtesamh.com/showthالموقع
2

 .189 ص2016مجموعة خبراء، األسالٌب الحدٌثة للتحلٌل المالً واعداد الموازنات ألغراض التخطٌط والرقابة، الطبعة الثالثة، القاهرة،

http://www.ibtesamh.com/showth%20??%2012-04-2017
http://www.ibtesamh.com/showth%20??%2012-04-2017
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جب غلى اإلاداطب الاهخمام بدزاطت الىىاحي الظلىهُت لىظام اإلاىاشهاث طىاء في مسخلت جطمُم الىظام  ٍو

ؤو مسخلت بغداد اإلاىاشهاث ؤو مسخلت الخىفُر ومسخلت السكابت ؤو جلُُم ألاداء، وباألخظ ًجب دزاطت ؤزس 

ً ودوافػهم ومظخىي ؾمىخاتهم وجدفيزهم، وما بذا وان الىظام  هظام اإلاىاشهاث غلى اخخُاحاث اإلادًٍس

ًادي بلى طلىن غير مسغىب فُه مً وحهت هظس اإلاشسوع هيل، ؤو ٌظاغد غلى اجخاذ اللساز في ضالح 

 هظام اإلاىاشهاث في الخؿبُم الػملي ٌػخمد حوهجا. اإلاشسوع، وبالخالي ٌظاغد غلى جدلُم ؤهداف اإلاشسوع

س الدوزٍت ً اإلاظاولين غً جىفُر اإلاىاشهاث لبُاهاث اإلاىاشهت والخلاٍز  .غلى مدي اطخخدام اإلادًٍس

ً الشخطُت مؼ  هما ًجب جطمُم هظام اإلاىاشهاث بشيل ٌظاغد غلى مىاءمت وجىافم ؤهداف اإلادًٍس

ؤهداف اإلاشسوع الػامت ختى ٌشػس اإلادًس ؤهه خلم ؤهدافه الشخطُت بخدلُم ؤهداف اإلاشسوع الػامت، 

جب ؤن ًطمم هظام  وللخطٌى غلى هرا الخىافم بين ألاهداف ًخؿلب ذلً اجخاذ كسازاث طلُمت، ٍو

اإلاىاشهاث هرلً مً كبل اإلاداطب وؤلادازة الػلُا لدشجُؼ السكابت الراجُت واجخاذها وىطُلت للسكابت 

ت في ضالح اإلاشسوع، ألن الاشتران في بغداد اإلاىاشهاث له آزاز بًجابُت حظاغد  وجىفُرها الجخاذ كسازاث بداٍز

غلى جدلُم ؤهداف اإلاشسوع، هما ًجب ؤن جيىن ؤهداف وجلدًساث اإلاىاشهت ومػاًيرها واكػُت وممىىت 

الخدلُم، هما ؤهه مً الػسوزي ؤن ٌػخلد اإلادًسون اإلاظاولىن غً جىفُر اإلاىاشهت بإجها ؤهداف ممىىت 

م الاشتران الجاد في بغداد اإلاىاشهت الخخؿُؿُت ووغؼ  الخدلُم وؤن ًلبلىا برلً، وهرا ال ًإحي بال غً ؾٍس

 .ألاهداف واإلاػاًير

س الدوزٍت، بل ًجب ؤن  هما ال ًجب ؤن جلخطس مهمت اإلاداطب غلى بمداد ؤلادازة الػلُا بالبُاهاث والخلاٍز

ت الىطؿى والدهُا للمشسوع وغدم ججاهلهم، بذ ؤن ججاهلهم وغدم  اث ؤلاداٍز جمخد هرلً بلى اإلاظخٍى

س والبُاهاث ًازس طلبا غلى اجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت  .بمدادهم بالخلاٍز
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سها الدوزٍت اطخخداما زشُدا مبني غلى الىعي بالسبدُت  وبالخالي غلى اإلادًس اطخخدام بُاهاث اإلاىاشهت وجلاٍز

وؤن جيىن هره البُاهاث ؤخد الػىامل التي حظخخدم في جلُُم ألاداء وال ًجب ؤن ًخلُد اإلادًس جلُدا خسفُا 

دغى هرا بدوزه بلى برٌ الىثير مً الجهد في  بإزكام اإلاىاشهت، ومً هاخُت ؤخسي ال ًجب ؤن ًخجاهلها، ٍو

ً وال شً  س الدوزٍت للمدًٍس اخخُاز اإلاداطب ؤلادازي بدُث ًيىن هاجخا في جىضُل بُاهاث اإلاىاشهت والخلاٍز

 .ؤن حدازة اإلاداطب في هرا اإلاجاٌ ٌػخبر ؤمسا مظاغدا لىجاح هظام اإلاىاشهاث في الخؿبُم الػملي

س هظمهم  ً وزهصوا في جؿٍى لت ؤزس اإلاىاشهاث غلى طلىن اإلادًٍس ومً الىاضح ؤن اإلاداطبين ججاهلىا إلادة ؾٍى

ت غير مسغىب فيها مً وحهت هظس اإلاشسوع،  غلى الىىاحي اإلاداطبُت الفىُت مما ؤدي بلى هخائج وكسازاث بداٍز

ً غً جىفُرها طىاء في مسخلت جطمُم  ومً هىا ًخطح لىا ؤن اإلاىاشهاث جازس جإزيرا مهما غلى طلىن اإلادًٍس

 .الىظام ؤو في مسخلت الخخؿُـ واجخاذ اللساز ؤو مسخلت السكابت وجلُُم ألاداء

ت جلدم  ت ًخمثل في اطخػداد ألافساد للبٌى طلؿت ؤلادازة وؤن اإلاداطبت ؤلاداٍز هما ؤن حىهس السكابت ؤلاداٍز

ت اإلاخخلفت بالبُاهاث التي حظاغد غلى اجخاذ اللسازاث  اث ؤلاداٍز هظاما للمػلىماث حهدف بلى بمداد اإلاظخٍى

 .في مسخلت الخخؿُـ، وحظخخدم وىطُلت لخدلُم ؤهداف اإلاشسوع

 1:مً هىا ًخطح لىا ؤهم مميزاث اإلاىاشهت الخخؿُؿُت هي

 .جلدم لإلدازة ؤداة للخخؿُـ الشامل وؤوشؿت اإلاشسوع                 -

اث ؤلادازة الدهُا في وغؼ خؿت اإلاشسوع                -  .حظاغد في بشسان اإلاظخٍى

 .حظاغد ؤلادازة غلى وغؼ ؤهداف وطُاطاث مدددة للمشسوع               -

 .جلدم لإلدازة ؤداة للسكابت غلى ؤوحه اليشاؽ اإلاخخلفت في اإلاشسوع              -
                                                           

 139مجمىغت خبراء، ألاطالُب الخدًثت للخدلُل اإلاالي واغداد اإلاىاشهاث ألغساع الخخؿُـ والسكابت، مسحؼ طبم ذهسه، ص1
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لت وكطيرة ألاحل        -  .حظاغد في زطم الخؿـ لػمان جدلُم ؤهداف اإلاشسوع ؾٍى

ت اإلاػالجت        - حظاغد في كُاض الاهدسافاث غً اإلاىاشهت وجددًد ؤطبابها الجخاذ اللسازاث ؤلاداٍز

 .واإلاصدخت

م دزاطت ومداولت خل       - حظاغد ؤلادازة غلى اطخلساز وشاؽ اإلاشسوع خالٌ فترة اإلاىاشهت غً ؾٍس

 .مشاول الخغيراث الدوزٍت والخغيراث الفطلُت كبل خدوثها

هما ًالخظ ؤن الخخؿُـ ًىؿىي غلى جيبااث حظدىد بلى كىاغد وؤطع إلاا طخيىن غلُه ألاخدار 

جب ؤن ًساعى في هره ألاطع واللىاغد الدكت، وبالخالي ًىدطس الدوز  الاكخطادًت في اإلاظخلبل، ٍو

 :الخخؿُؿي للمىاشهت في اججاهين

فاالججاه ألاٌو ًلىم غلى اغخباز ؤن اإلاىاشهت جلػب دوزا بازشا في مجاٌ الخخؿُـ، خُث ججبر بدازة         *

اإلايشإة غلى الخخؿُـ الشامل إلاخخلف ألاوشؿت واإلاىازد اإلاالُت في اإلايشإة، فاطخخدام اإلاىاشهت ٌظاغد 

في الىشف غً اإلاشاول اإلاخىكػت ودزاطتها وجدلُل ؤطبابها، واكتراح الخلٌى اإلاالئمت لها، هما ؤهه في 

ظل هدزة اإلاىازد الاكخطادًت اإلاخاخت إلدازة اإلايشإة فةن اإلاىاشهت غالبا ما جىؿىي غلى بحساءاث ًخم 

بملخػاها جلُُم الاطخخداماث البدًلت للمىازد اإلاخاخت، وهى ألامس الري ٌػني ؤن اإلاىاشهت باغخبازها 

خؿت اكخطادًت فةن اغدادها ًىؿىي غلى اخخُاز بدًل مً البدائل اإلاخاخت إلدازة اإلايشإة، وبالخالي 

لت هادفت لخجمُؼ الخلائم  اجخاذ اللساز ألامثل للىضٌى بلى خؿت اكخطادًت فػالت، هما ؤجها ؾٍس

 .وجدلُلها وجسهُبها في شيل بسهامج للىمى في اإلاظخلبل

ؤما الاججاه الثاوي فيري ؤن اإلاىاشهت هي مجسد ؤداة للخػبير اإلاالي غً الخؿت اإلاالُت الاكخطادًت         *

للميشإة، وؾبلا لهرا الاججاه فةن بحساءاث اإلاىاشهت طخيىن مخػللت بدىفُر خؿت اكخطادًت مػُىت، 
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اهد هرا الاججاه ؤن  ومً ومىه فةن اإلاىاشهت وفلا لهرا الاججاه بمثابت زابـ بين الخؿت وبين جىفُرها، ٍو

اغداد الخؿـ الاكخطادًت ًخؿلب دزاطاث الخخُاز بدًل مىاطب مً بين البدائل اإلاخاخت، هما ؤن 

 .وظُفت الخخؿُـ ؤشمل مً مجسد اغداد اإلاىاشهت والخػبير زكمُا غما جم الخىضل بلُه مً خؿـ

ػد هرا الخيبا ؤخد  وحػخبر اإلاىاشهت بمثابت خؿت حظدىد بلى الخيبا باألخدار الاكخطادًت اإلاظخلبلُت، َو

م الخظ ؤن اإلاىاشهاث جخدم وظُفت الخخؿُـ غً ؾٍس  :ألازوان السئِظُت لػملُت الخخؿُـ، ٍو

 .جىضُف ألاهداف في ضىزة همُت وجددًدها         -

 .جىغُذ الفسوع التي جلىم غليها هره ألاهداف ودزاطت الخيبااث         -

 .اإلافاغلت بين البدائل اإلاخاخت والخيظُم بين ؤلامياهُاث اإلاخاخت وألاهداف وججمُؼ اإلاىازد         -

 .وغؼ ؤهماؽ ؤو مػدالث لألداء وجددًد اإلاػاًير         -

 1.جددًد الىطائل الالشمت لخدلُم ألاهداف والخيظُم بُنها، مؼ جددًد خؿـ وطُاطاث الػمل         -

 

 

 أهميةث ثخاذث لقس زثد خلث اؤسسة:  املطملالثالح

                                                           
1

 2001محمد سامً راضً، وجدي حامد حجازي، المدخل الحدٌث فً إعداد واستخدام الموازنات، اإلسكندرٌة، الدار الجامعٌة للنشر والتوزٌع،

  15،14ص
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حػد اللسازاث وطُلت غلمُت وفىُت خخمُت هاحػت لخؿبُم الظُاطاث والاطتراجُجُاث للمىظمت في جدلُم 

ت  ا وفػاال في اللُام بيافت الػملُاث ؤلاداٍز ؤهدافها بطىزة مىغىغُت وغلمُت، هما جلػب دوزا خٍُى

 .والخخؿُـ والسكابت والخىظُم وغيرها

جادي غملُت اجخاذ اللساز دوزا مهما في ججظُد وجىُُف ألاهداف والاطتراجُجُاث الػامت في اإلااطظت، 

م اطخػماٌ وطائل غلمُت  ت غً ؾٍس باإلغافت بلى ؤجها حظاغد في ججمُؼ اإلاػلىماث الالشمت للىظُفت ؤلاداٍز

 .وجىىىلىحُت مخػددة ومخخلفت للخطٌى غلى اإلاػلىماث الالشمت

ين، وجىشف غً اللىي والػىامل  هما جىشف هره اللسازاث غً طلىن ومىكف اللادة والسئطاء ؤلاداٍز

الداخلُت والخازحُت الػاغؿت غلى مخخري اللساز، ألامس الري ٌظهل مهمت السكابت غلى هره اللسازاث 

 .والخدىم فيها والخػامل مؼ هره اإلاىاكف والػغىؾاث مظخلبال بطىزة خظىت

ين في اللُام  باإلغافت بلى ؤن اللسازاث حػخبر وطُلت الخخُاز وكُاض مدي كدزة اللادة والسئطاء ؤلاداٍز

ت اإلاؿلىب جدلُلها وبهجاشها بإطلىب غلمي وغملي  1.بالىظائف واإلاهام ؤلاداٍز

نها وما حظاهم فُه مً  بن غملُت اجخاذ اللساز هي غملُت دًىامُىُت ودًىامُىُتها جىمً في مساخل جيٍى

ً ول الجهاث داخل اإلااطظت لجػل هره الػملُت هاجخت وجخدم ؤهدافها هما حػلم اإلااطظاث . جدٍس

 .اإلاخخلفت ؤهمُت هبيرة غلى غملُت اجخاذ اللسازاث بظبب الخلُلت التي جلٌى بن اللساز الخاؾئ له جيلفت

 

 

                                                           
1

 .100، ص2010، المدخل لنظرٌة القرار، الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، سنة ز حسٌن بالعجو
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م حمؼ اإلاػلىماث وجدلُلها  وجىظب هره الػملُت ؤهمُت متزاًدة بظبب الخؿىزاث التي ؤدخلذ غً ؾٍس

نها وهي جدعى في مجملها بػملُت الاجطاٌ، ختى ؤضبدذ خدًث الظاغت في كاغاث  وجطيُفها زم جخٍص

 حربذ هره الػملُت اهخمام الػدًد مً ألاؾساف في مُادًً غملُت اهم. الخدَزع واإلااجمساث الػاإلاُت

ت الطخخدامها في الىضٌى بلى الخلٌى للمشاول التي جىاحهه  .مخػددة، اليل ًيخظس بلى اجخاذ اللساز مً شاٍو

وجسجبـ الػملُت اجخاذ اللساز ازجباؾا وزُلا ومباشسا بىظائف ؤلادازة والخخؿُـ والخىظُم، والخىحُه 

والسكابت فهي غملُت جخم في ول مظخىي جىظُمي، هما جخم في ول وشاؽ مً ؤوشؿت اإلااطظت فاإلادًس الػام 

اإلاشسف غلى الػماٌ ومدًسي ؤلادازة ؤو اإلاطالح ًىاحهىن ظسوفا جخؿلب منهم بغادة اجخاذ اللسازاث وغملُت 

دازة السئِظُت التي ٌظخخدمها اإلادًسون في الخخؿُـ وبااي الىظائف، 
ّ

اجخاذ اللساز، بهرا الشمٌى جمثل ؤلا

 .ختى ؤن هرا الشمٌى دفؼ بػؼ الىخاب بلى اللٌى بن ؤلادازة ما هي بال غملُت اجخاذ اللسازاث

ػخبر اجخاذ اللساز غسبلت إلاجمىغت مً البدائل اإلاخاخت واهخلاء ؤفػلها، فإهمُت اجخاذ اللساز جىمً في  َو

 .الفطل في اإلاشاول اإلاؿسوخت، فإهمُتها جسحؼ بلى الػسوزة اإلالخت في الىكذ الخاغس

ت، هما ذهسها فُما طبم ؤجها غملُت مخداخلت في حمُؼ وظائف  بن اجخاذ اللسازاث هى مدىز الػملُت ؤلاداٍز

ؤلادازة ووشاؾاتها، فػىدما جمازض ؤلادازة وظُفت الخخؿُـ فةجها جخخر كسازاث مػُىت في ول مسخلت مً 

مساخل وغؼ الخؿت طىاء غىد وغؼ الهدف ؤو زطم الظُاطاث ؤو اغداد البرامج، ؤو جددًد اإلاىازد اإلاالئمت 

واخخُاز ؤفػل الؿسق و ألاطالُب لدشغُلها، وغىدما جػؼ ؤلادازة الخىظُم اإلاالئم إلاهامها اإلاخخلفت وؤوشؿتها 

اإلاخػددة فةجها جخخر كسازاث بشإن الهُيل الخىظُمي، وهىغه وحجمه وؤطع جلظُم ؤلادازاث وألاكظام، 

والافساد الرًً جدخاج بليهم لللُام باألغماٌ اإلاخخلفت وهؿاق ؤلاشساف اإلاىاطب وخؿىؽ الظلؿت 

واإلاظاولُت، وغىدما ًخخر اإلادًس وظُفخه اللُادًت فةهه ًخخر مجمىغت مً اللسازاث طىاء غىد جىحُه 

مسئوطُه وجيظُم حهىدهم ؤو اطدثازة دوافػهم وجدفيزهم غلى ألاداء الجُد ؤو خل مشىالتهم، وغىدما 
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جادي ؤلادازة وظُفت السكابت فةجها ؤًػا جخخر كسازاث بشإن جددًد اإلاػاًير اإلاالئمت للُاض هخائج ألاغماٌ، 

والخػدًالث التي طىف ججسحها غلى الخؿت والػمل غلى جصخُذ ألاخؿاء بن وحدث، وهىرا ججسي غملُت 

ت هفظها  .اجخاذ اللساز في دوزة مظخمسة مؼ اطخمساز الػملُت ؤلاداٍز

هما ٌػخبر اللساز جطسفا هظامُا ووطُلت مً وطائل ؤلادازة لخدلُم ؤغساغها وؤهدافها خُث ًلىم اللساز 

ت والىطائل اإلاادًت الالشمين  ت، فاللساز هى الري ًامً اللىي البشٍس بدوز هبير في مجاٌ الػملُت ؤلاداٍز

ت، هما ؤن اللساز ًبلىز الخىحهاث والظُاطاث بلى ألامىز اإلادظىطت، هما ٌػدٌ ألاخؿاء  للػملُت ؤلاداٍز

ىشف الخلىق، لرا حػخبر غملُت ضىؼ اللساز مً الىظائف ألاطاطُت داخل  ىضح الالتزاماث ٍو اإلاىحىدة ٍو

 .اإلااطظت

باإلغافت بلى ؤن غملُت اجخاذ اللسازاث غملُت ؤطاطُت في ؤلادازة ذلً ؤن هره الػملُت جياد جيىن الػملُت 

الىخُدة التي جميز بين اإلادزاء واإلااطظاث، ومً هاخُت ؤخسي فةن غملُت اجخاذ اللساز جدخل في وشاؾاث 

ت، فلد ًخخر كسازا ًخػلم بىغؼ ألاهداف او  ول مدًس ووظائفه فاإلادًس ًخخر كساز في الػملُاث ؤلاداٍز

الظُاطاث او حػدًل الهُيل الخىظُمي للماطظت او حػُين مىظف، او جىحُه الػاملين وخل مشىالتهم هما 

كد جيىن اللسازاث غلى اهثر مً مظخىي، كد جيىن غلى مظخىي الافساد، وكد جيىن غلى مظخىي 

 .اإلاجمىغاث ، هما كد جيىن غلى مظخىي اإلااطظت

ت  وبن غملُت اجخاذ اللسازاث هما اجفم غليها الػدًد مً الػلماء البازشًٍ، حػد مدىز الػملُت ؤلاداٍز

ت غلى اجخاذ اللسازاث  وحىهسها، وبن هجاح اإلااطظت ًخىكف بلى خد هبير غلى كدزة وهفاءة اللُادة ؤلاداٍز

اإلاىاطبت، ومً هرا اإلاىؿلم ؤضبذ الخفىير في الػمل داخل اإلااطظت ًسهص بشيل هبير غلى غملُت اجخاذ 

 .اللسازاث ومىاهجها اإلاخبػت والػىامل التي جازس فيها
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وبػبازة ؤخسي فةن غملُت اجخاذ اللساز جبدؤ بخجمُؼ البُاهاث ومػالجتها واطخخالص اإلاػلىماث التي بىاءا 

 .غليها ًخم اجخاذ اللساز اإلاىاطب
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تها وبلائها غليها ؤن جلىم بهره  ٌػد الخخؿُـ اإلاالي هخاج جفاغل اإلااطظت مؼ بِئتها، وليي جػمً اطخمساٍز

الىظُفت غلى ؤهمل وحه، هما ؤن غملُت اجخاذ اللساز جػم غدة مساخل الخخُاز بدًل مىاطب مً بين غدد 

مً البدائل، ومىه فالخخؿُـ اإلاالي ٌظاهم في اجخاذ اللسازاث، وذلً مً خالٌ ؤدواجه ومً بُنها اإلاىاشهاث 

 .الخخؿُؿُت مً ؤحل اإلافاغلت بين البدائل اإلاخاخت، وفي ألاخير اجخاذ اللساز اإلاىاطب لرلً
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 خــــــــــــاثمــــــــــــــــــة

 

حعمل املؤسساث الاقخصادًت على ضسوزة الخماش ي مع املخغيراث الساهىت خاصت مع مخطلباث 

الخحىى والخنيف مع معطياث الخحسز الاقخصادي حتى جخمنً مً جأدًت وعائفها ألاساسيت 

 .مالخخطيط والسقابت واجخاذ القسازاث

فالخخطيط املالي ٌعخبر مً بين أهم العملياث التي جقىم بها املؤسست لهي جضمً الحفاظ على 

ضمً لها قسازاث سليمت  مىازدها املخاحت مً جهت واسخغاللها بشهل فعاى مً جهت أخسي، ٍو

ت والتي  ق أدواجه املخخلفت، ومً بين أهم هره ألادواث هجد املىاشهت الخقدًٍس وذلو عً طٍس

قت لميت، فال ًمنً للمؤسست الاسخغىاء عً  حعخبر لخطت ماليت جترجم أهداف املؤسست بطٍس

هره املىاشهت فهي حساهم في الخخطيط على املدي القصير، وحعمل على السبط بين املخططاث 

لت واملخىسطت  .الطٍى

ومً هىا اجضح لىا دوز القسازاث في جحقيق أهداف املؤسساث فالقساز هى صلب العمليت 

ت سىاء مان ذلو في جحدًد ألاهداف أو الىسائل املطلىبت لخحقيقها  .إلاداٍز

إن اجخاذ القسازاث ًمثل أحد ألاوشطت الاستراجيجيت في العمل إلادازي الشامل ويهدف إلى 

الحنم على ألامىز مً حيث اخخياز البدًل املىاسب واملالئم ألهداف املشسوع مً بين عدة 

بدائل مخاحت، ويهدف أًضا إلى إًجاد حلىى للمشامل التي قد حعترض الخىغيم سىاء ماهذ 

ت أو إهخاجيت  .هره املشامل ماليت، إداٍز

وعليه ًمنً القىى إن اخخياز بدًل مىاسب مً بين عدة بدائل، والبحث املسخمس عً خطت 

جدىاسب مع أهداف املؤسست املسطسة هى في نهاًت ألامس اجخاذ القساز السليم، لرا ال ًمنً 

فصل عمليت اجخاذ القسازاث عً الخخطيط بأي شهل مً ألاشهاى، ألن عمليت اجخاذ القساز 

 .حعخبر أساس العملياث الخخطيطيت
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ت هي خطت اقخصادًت فئن إعدادها ًخطلب جىفس معلىماث مافيت  وبما أن املىاشهت الخقدًٍس

ودقيقت، وملما ماهذ هره البياهاث صادقت ملما مان القساز املخخر قسازا سليما ًخىافق مع 

 .أهداف وأغساض املؤسست

وفي ألاخير ًمنىىا القىى بأن اجخاذ القساز هى جىهس العمليت الخخطيطيت وأساس لخحقيق 

أهداف املؤسست الاقخصادًت، لرا ًجب أن جبنى الخطت املاليت على معلىماث وبياهاث 

صحيحت ودقيقت حتى هخمنً مً اخخياز البدًل ألامثل الري ٌساعد على جحقيق ألاهداف 

 . املسجىة

 :اختبار الفرضيات

ق أدواجه املخمثلت في املىاشهت - للخخطيط املالي دوزا فعاال داخل املؤسست وذلو عً طٍس

ت، والخيبؤاث املاليت، وجحليل الخعادى وهرا ما ًىافق الفسضيت ألاولى  .الخقدًٍس

 .حعد الخيبؤاث املاليت أداة فعالت مً أدواث الخخطيط املالي وهرا ما ًىافق الفسضيت الثاهيت-

ت على اجخاذ القساز مً خالى املفاضلت بين عدة بدائل وهرا ما -  حساعد امليزاهيت الخقدًٍس

 .ًىافق الفسضيت الثالثت

 :النتائج

ت أدواث الخخطيط املالي للىصىى إلى ألاهداف املخطط لها مسبقا - حسخخدم البىىك الخجاٍز

ت والخيبؤاث املاليت  .ومً أهم هره ألادواث املىاشهت الخقدًٍس

ت ال جنفي وحدها لخحسين عمليت اجخاذ القسازاث، بل البد مً جىافس أدواث - املىاشهت الخقدًٍس

 .أخسي لترشيد القساز داخل املؤسست

ت فقط الجخاذ قسازاتها بل حعخمد - أن املؤسست محل الدزاست ال حعخمد على املىاشهت الخقدًٍس

 .أًضا على أسلىب الخيبؤاث املاليت
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 المقـــدمـــــة
 

حظعى أي ميشأة للحصىل على ألامىال بأكل جكلفت وبأفظل شسوط ممكىت، وال ًمكً أن 

جدلم هرا الىجاح ئال بخخطُط اخخُاحاتها املالُت ملدما وفي مدة شمىُت كافُت حظمذ لها 

بالخفاوض مع مىزدي هره ألامىال، وعلى العكع مً ذلك فان الصعىباث املالُت جغهس 

 .ملح ئلى ألامىال دون جىكع لهرا الاخخُاجخخُاج اببصىزة خطيرة عىدما جخفاحأ ئدازة امليشأة 

ولىجاح الخخطُط البد مً السكابت، ئذ مً خاللها جخم مساكبت ألاعمال املىجصة للخدلم مً 

طيرها خظب ما خطط طلفا، زم جلُُم هخائجها، وعلى أطاض هره الىخائج ًخم اجخاذ اللسازاث 

 .املىاطبت التي جإدي ئلى جدلُم ألاهداف املظطسة

وهغسا لظسعت همى اللطاع الاكخصادي وحعدد املإطظاث الاكخصادًت كما وهىعا أصبدذ هره 

املإطظاث ججد صعىبت في الحفاظ على مكاهتها وجلدًم اداءا حُدا، لرا اعخمدث كل مإطظت 

على ئجباع أطلىب معين لخلدًم أداء أخظً، ومً بين أهم هره ألاطالُب هجد الخخطُط املالي 

الري حعخمد علُه هره املإطظاث في اجخاذ كسازاتها املالُت مً خالل ئعداد خطت مالُت في 

 .شكل مىاشهاث جخطُطُت مما ٌظمذ لها بدزاطت ئمكاهُت جدلُم أهدافها املظطسة

عد أطلىب حُد لخىشَع املىازد  فالخخطُط املالي ًمثل الجاهب املالي للخخطُط الاكخصادي، َو

 .املخاخت واطخغاللها بشكل أمثل لخدلُم ألاهداف املظطسة للمإطظت

ومً حهت أخسي ٌعد الخخطُط وشاط جىغُمي ووطُلت مىهجُت مدظلظلت ومظخمسة حظعى 

املإطظت مً خاللها ئلى جددًد ألاهداف وجدلُلها باطخخدام الىطائل وإلامكاهُاث املخاخت، 

 .كما أهه ًخظمً دزاطت املىازد املالُت وجىشَعها على هفلاث املإطظت

حعخمد املإطظت بشكل أطاس ي على املىاشهاث الخخطُطُت، فهي حظمذ لها بخددًد وطعُتها 

ججاه ألاهداف املظطسة، خُث جلىم بملازهت هخائجها الفعلُت بما هى مخطط وفم املىاشهت ختى 
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جخمكً مً جصحُدها في املظخلبل لخلدًم أداء أفظل وجدلُم هخائج اًجابُت، كىنها حعخبر مً 

بين أهم أدواث الخخطُط املالي، خُث جمثل هغام لخىشَع ئمكاهُاث املإطظت على اطخخداماتها 

بشكل كفء وفعال، واملىاشهت الخخطُطُت هي جسحمت مالُت وكمُت ألهداف املإطظت التي 

 .جسغب في جدلُلها خالل فترة شمىُت معُىت

كما أن املإطظت الاكخصادًت جىاحه بشكل مظخمس الكثير مً املشاكل التي حعسكلها وحعُم 

ت في اجخاذ اللسازاث التي  العمل على جدلُم ألاهداف املسحىة، مً هىا جبرش املشكلت إلاداٍز

جددد كُفُت جىشَع املىازد املددودة على أوحه الاطخغالل وجددًد البدائل املخاخت جدذ جأزير 

 .عىامل خازحُت ال حظخطُع الخدكم فيها ئال في خدود الخخفُف مً أزازها

باإلطافت ئلى ذلك هره اللسازاث غالبا ما جكىن في عسوف جخصف بىلص املعلىماث وعدم 

الخأكد، وصعىبت السؤٍت املظخلبلُت مما ًخطلب طسوزة وحىد هغام فعال ومىاطب ٌظاعد 

املظير املالي على بىاء اخخماالث بصىزة صحُدت واجخاذ كسازاث طلُمت، أال وهى هغام املىاشهاث 

ت، باعخبازه ًدُذ الفسصت للخعسف على املشاكل التي حعترض خطط وبسامج املإطظت  الخلدًٍس

 .لدزاطتها واجخاذ اللسازاث الالشمت

وعلى هرا ألاطاض ًمكىىا طسح إلاشكالُت الخالُت التي طخكىن مدىز الدزاطت في هرا البدث 

 :على الىدى الخالي

ما مدى فعالية التخطيط املالي في اثخاذ القرارات داخل وكالة بنك الفالحة والتنمية 

 الريفية بسيدي لخضر؟
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 :الفرضيات

  ٌظاعد الخخطُط املالي على اجخاذ اللسازاث داخل املإطظت بىاططت أدواجه، ومً أهم هره

ت  .ألادواث املىاشهت الخلدًٍس

 ًدُذ الخيبإ املالي فسصت الخعسف على الاخخُاحاث املالُت املظخلبلُت للمإطظت. 

  ،حظاعد امليزاهُت الىلدًت في اجخاذ اللسازاث مً خالل املفاطلت بين البدائل املىحىدة

 .والخىصل ئلى أفظلها

 :رات اختيار املوضوعمبر

  ئن مىطىع الخخطُط املالي ودوزه في اجخاذ اللسازاث داخل املإطظت، ًخىافم مع الخخصص

 .املخبع أال وهى مالُت الىلىد والخأمُىاث

  السغبت في دزاطت الخخطُط املالي في املإطظاث الاكخصادًت والخعسف على حىاهبه املخخلفت

 .املعمىل بها

  ت ودوزها في معسفت مدي الاهخمام بأدواث الخخطُط املالي وباألخص املىاشهت الخلدًٍس

ت  .املإطظت الاكخصادًت الجصائٍس

 :أهمية املوضوع

 الخعسف على عمىمُاث الخخطُط املالي. 

 جىطُذ العالكت بين الخخطُط املالي واجخاذ اللسازاث. 

 دوز الخخطُط املالي في اجخاذ اللسازاث داخل املإطظاث. 
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 :الهدف من اختيار املوضوع

عملُت اجخاذ اللساز هي الهدف ألاطاس ي الري تهدف املإطظاث الاكخصادًت ئلى جدلُله مً 

س العمل داخل  ت املخخلفت، وبالخالي الىصىل ئلى كساز مىاطب لخطٍى خالل العملُاث إلاداٍز

 .املإطظت، أو ئلى خل مشكلت كد جىاحهها هره املإطظت

 :هيكل البحث

بهدف دزاطت هرا املىطىع وإلاحابت على إلاشكالُت املطسوخت طابلا، طِخم جىاول هرا 

 :املىطىع في زالر فصىل أولهما ملدمت وفي نهاًتهما خاجمت، وذلك على الىدى الخالي

  ٌعالج هرا الفصل جدذ عىىان عمىمُاث خىل الخخطُط املالي، والري :الففل  وو 

 :ًخظمً مبدثين هما

املبدث ألاول بعىىان مفاهُم مخعللت بالخخطُط املالي وبدوزه ًىلظم ئلى زالر -

خظمً املطلب الثاوي أهمُت  مطالب، ًمثل املطلب ألاول مفهىم الخخطُط املالي، ٍو

 .الخخطُط، أما املطلب الثالث ًخمثل في مخطلباث الخخطُط املالي الجُد

ىلظم ئلى               - املبدث الثاوي مدزج جدذ عىىان أهىاع الخخطُط املالي ومساخل جىفُره، ٍو

زالر مطالب، ًمثل املطلب ألاول أهىاع الخخطُط املالي، أما املطلب الثاوي ًدزض مساخل 

 .عملُت الخخطُط املالي، بِىما ًمثل الثالث أدواث الخخطُط املالي

 جدذ عىىان مدخل ئلى اجخاذ اللسازاث والري ًخظمً مبدثين هما:الففل الثاني : 

املبدث ألاول بعىىان ماهُت اجخاذ اللساز، ًخظمً زالر مطالب، املطلب ألاول ًمثل -

مثل  مفهىم عملُت اجخاذ اللسازاث، أما املطلب الثاوي ٌعالج مساخل اجخاذ اللساز، ٍو

 .املطلب الثالث أهىاع اللسازاث
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بعىىان دوز الخخطُط املالي في اجخاذ اللساز ًدخىي على زالر مطالب، املطلب املبدث الثاوي-

ألاول ًخظمً عالكت الخخطُط املالي باللسازاث، أما املطلب الثاوي ًمثل دوز املىاشهت 

مثل املطلب الثالث أهمُت اجخاذ اللساز داخل املإطظت  .الخخطُطُت في اجخاذ اللساز، ٍو

 جدذ عىىان دزاطت جطبُلُت خىل الخخطُط املالي داخل بىك الفالخت :الففل الثالث 

فُت بظُدي لخظس، خُث ًدخىي على مبدثين هما  :والخىمُت الٍس

 بعىىان جلدًم املإطظت مدل الدزاطت ًدخىي على زالر مطالب، :املبدث ألاول -

فُت، أما املطلب الثاوي ًخظمً  املطلب ألاول ًمثل وشأة بىك الفالخت والخىمُت الٍس

مهام ووعائف بىك الفالخت والخىمُت، واملطلب الثالث ًمثل أهداف بىك الفالخت 

فُت  .والخىمُت الٍس

فُت : املبدث الثاوي- ت لبىك الفالخت والخىمُت الٍس بعىىان مفاهُم خىل املىاشهت الخلدًٍس

ت املالُت، واملطلب الثاوي ٌعالج  ًخظمً زالر مطالب، املطلب ألاول ٌعسض لىا املىاشهت الخلدًٍس

ت في جدظين  ت، أما املطلب الثالث ًمثل دوز املىاشهت الخلدًٍس ئحساءاث ئعداد املىاشهت الخلدًٍس

 . هره املىاشهت بالخيبإاث املالُتةعملُتي الخخطُط واجخاذ اللساز وعالق


