
الفصل الخامس 

ٌّة الستخدام  األسس اإلقتصاد

الموارد



سنتعرف فً هذا الفصل على أهم األسس  

:االقتصادٌة فً استخدام الموارد

نتاج•  .نظريّة الإ

 .حقوق ملكيّة املوارد •

 .احملافظة عىل املوارد•

 .تمنية املوارد•

دارة املوارد•  .دراسات اجلدوى الاقتصادية و اإ



ٌّات المتعلقة به ٌستند  - إن علم االقتصاد بصفة عامة وكل النظر

ٌّةأساًسا على  .ندرة الموارد االقتصاد

ٌّة استخدام الموارد النادرة للحصول على فعلم االقتصاد ٌهتم  بكٌف

.أقصى عائد منها وبأقل تكالٌف ممكنة

ة اإلنتاجومن أهم تلك األسس  - ٌّ وما ٌتعلّق بها من نظرٌات  نظر

بٌن  وتخصٌص المواردمحل بعضها،  كإحالل الموارد

ٌّة المتعلقة  بالمحافظة استخداماتها المختلفة، باإلضافة إلى النظر
ة الموارد  كما أن نظام –. وتنمٌتها وإدارتها على الموارد ٌّ ملك

السائد فً المجتمع وحقوق التملك ٌؤثر ثأثًٌرا مباشًرا على 

استخدام الموارد و توزٌع عائداتها و دخلها و تخصٌصها بٌن 
.استخداماتها المتنافسة علٌها



ٌّة بتحلٌل - :تهتم هذه النظر

ٌّة 1. ٌّر الظروف االقتصاد ٌّة استجابة المنتج لتغ .كٌف

ٌّة 2. ٌّة استخدام موارده االقتصاد .وكٌف

وتحدٌد حجم إنتاجه أو منتجاته بحٌث ٌحصل منها على أقصى ربح 3.

.ممكن

وٌمكن حصر الطرق التً تتم من خاللها استجابة المنتج لمختلف  -

ٌّة اآلتٌة ٌّة فً العالقات الفن :المتغٌرات االقتصاد

.عالقة موارد اإلنتاج باإلنتاج  •

.عالقة موارد اإلنتاج بعضها ببعض •

.عالقة المنتجات بعضها ببعض •

ٌّة اإلنتاج نظر



:دالة اإلنتاج: أوالً 
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MP= 0

نقطة 

االنقالب
منحنى اإلنتاج الكلً

منحنى اإلنتاج الحدي

منحنى اإلنتاج المتوسط

منحنٌات اإلنتاج



مرحلة االنتاج األولى
[ Max APوذلك عند  AP=MP إلىالبداٌة من ] 

TP ٌزداد

 AP ٌزداد

 MP  موجب

ألن ما  Lمن األفضل زٌادة 

ٌضٌفه العامل فً المتوسط 

ٌتزاٌدلإلنتاج 

مرحلة االنتاج الثانٌة
 Max TPإلىMax APعند  AP=MPتمتد من ]

[ MP=0عند 

TP ٌزداد

 AP ٌتناقص

 MP  موجب

هذه هً المرحلة االقتصادٌة

مرحلة االنتاج الثالثة
[األخٌر  إلى MP=0وعندها MaxTPمن ] 

TP ٌتناقص

APٌتناقص

 MP  سالب

غٌر اقتصادٌة، ألن تخفٌض 
L  ٌؤدي الى زٌادة االنتاج

TP

مراحل اإلنتاج





المنحنى الذي ٌجمع فإن ( فً حالة انتاج أكثر من سلعة باستخدام موارد معٌنة)•

.بمنحنى إمكانات اإلنتاجبٌن النقاط المختلفة لمجموعات اإلنتاج ٌسمى 

كٌف نحدد حجم اإلنتاج األمثل الذي ٌحقق أقصى ربح؟•

  

بخط اإلٌراد وٌسمى هذا الخط الذي ٌجمع بٌن نقاط اإلٌراد المتساوٌة •

.،ماهو مٌله؟المتساوي

  

ا لمنحنى إمكانات اإلنتاج نتحّصل على • عندما ٌكون خط اإلٌراد المتساوي مماّسًّ

.الحجم األمثل لكل من السلعتٌن واللتان تحققان أقصى ربح ممكن





:  تعتمد إمكانٌة إحالل المورد على•

قابلٌة كل منها ألداء العمل نفسه أو الوظٌفة نفسها وان كان بكفاءة مختلفة 

.  مثل احالل اآللة إلنتاج سلعة محل العمل البشري، وبكمٌات متفاوتة

هو زٌادة من عملٌة إحالل الموارد بعضها مكان بعض الهدف األساسً 

.تخفٌض تكالٌف اإلنتاجباإلضافة إلى اإلنتاج و اإلنتاجٌة 

.طرق االنتاج تختلف من بلد آلخر•

.طرٌقة اإلنتاج تختلف من بلد آلخر•

طرٌقة اإلنتاج فً أي بلد من البلدان تعكس الندرة النسٌبة لموارده ألنها •

تعكس بدورها األسعار النسبٌة لتلك الموارد فاإلحالل طرٌقة من الطرق 

. التً تخفف مشكلة الندرة على مستوى المجتمع



أهداف : )ٌمكن حصر دوافع إحالل رأس المال محل العمل فٌما ٌلً

(:نظرٌة إحالل الموارد

.تخفٌض تكالٌف اإلنتاج •

.التطور المستمر فً رأس المال والتقنٌة•

االستفادة من اقتصادٌات الحجم والتً ترتبط ارتباطاً وثٌقاً •

.باستخدام رأس المال أكثر من استخدام العمل

ماذا لو استهدفنا زٌادة اإلنتاج باإلضافة إلى تخفٌض تكالٌفه؟•





:مبدأ تناقص معدل اإلحالل الحدي

.عملٌة اإلحالل بٌن الموارد لها حد معٌن•

.زٌادة رأس المال تؤدي إلى تخفٌض اإلنتاجٌة•

بما أن معدل اإلحالل الفنً متناقص باستمرار  •

.فسوف ٌساوي صفرا مع تزاٌد اإلحالل

 مرونة اإلحالل:

ُتعرف مرونة االحالل بأنها معدل التغٌر فً نسبة الموردٌن رأس المال والعمل 

.مقسوما على معدل تغٌر معدل اإلحالل الفنً

معدل تغٌر اإلحالل / معدل التغٌر رأس المال على العمل = مرونة اإلحالل 

الفنً 

هنالك حدود لإلحالل ال ٌتعداها وهو عند تساوي •

اإلنتاجٌة الحدٌة للمورد الذي ٌحل محل األخر صفرا و 

الخط الذي  ٌجمع بٌن النقاط التً تساوي فٌها اإلنتاجٌة 

الحدٌة للمورد المتزاٌد صفرا فً كل منحنٌات الناتج 

بخط حدود المتساوي الخاص بإنتاج السلعة و ٌسمً 

.اإلحالل



:  صحٌحوالعكس سهالًّ كانت المرونة اإلحالل عالٌة كان اإلحالل كلما 

عندما تكون مرونة منحنى الناتج المتساوي لموردٌن بدٌلٌن تامٌن 1.

(.اإلحالل بٌنهما تاماً )نهائٌة اإلحالل ال 

  

ال ٌحالن محل منحنى الناتج المتساوي لموردٌن مكملٌن لبعضهما . 2

صفر= اإلحالل بعض عندما تكون مرونة 

 



منحى الناتج المتساوي لموردٌن بدٌلٌن غٌر تامٌن عندما تكون مرونة . 3

(اإلحالل غٌر تام)∞ اإلحالل رقماً موجباً اكبر من الصفر واصغر من 

تحدٌد الكمٌات المثلى للموارد  :

العالقة لتحدٌد الكمٌات المثلى من الموردٌن المعنٌٌن باإلحالل فإن ذلك ٌعتمد على •

.والعالقة االقتصادٌةبٌن الموردٌن ، الفنٌة 

تتحدد الكمٌات المثلى للعنصرٌن عندما ٌكون خط التكالٌف المتساوٌة مماساً ألعلى •

:أي إن، منحنى ناتج متساوي فً الخرٌطة

مٌل خط التكالٌف المتساوٌة= مٌل منحنى الناتج المتساوي 

النسبة بٌن اسعار الموردٌن= معدل اإلحالل الفنً 





:  تخصٌص الموارد: ثالثاً 

ٌقصد بتخصٌص الموارد هو توزٌعها على استخداماتها المتنافسة علٌها و تأتً أهمٌة •
.  ذلك من ندرة الموارد االقتصادٌة و تعدد استخداماتها

ا فإن األنشطة اإلنتاجٌة التً تدفع ثمًنا • ًٌ للموارد تجذب  أعلىبما أن الموارد نادرة نسب

.المزٌد منها 
  

فً النظم االقتصادٌة التً ٌلعب فٌها القطاع الخاص الدور الرائد ٌقوم نظام األسعار •

. بعملٌة تخصٌص الموارد

من أهم وظائف نظام األسعار تخصٌص الموارد االقتصادٌة بٌن استخداماتها •

.  المختلفة

البد من إعادة تخصٌص الموارد بصفة ، لضمان استمرارٌة كفاءة االقتصاد كله •

.  مستمرة



مالمقصود من كفاءة االقتصاد ؟ •

الشروط التً ٌجب توافرها لكً ٌسهم أي مورد بأقصى ماٌمكن فً •
:  تحقٌق رفاهٌة المجتمع 

  إنتاجٌته الحدٌة Xسعر السلعة التً ٌنتجها  = قٌمة االنتاجٌة الحدٌة 

ٌكون ، ونعنً بذلك أنه عند التخصٌص األمثل لعنصر رأس المال مثالً 
:الشرط المطلوب للتخصٌص األمثل للمورد

تساوي القٌمة  Aالقٌمة االنتاجٌة الحدٌة لرأس المال فً الصناعة  

، وٌساوي فً الوقت  Bاالنتاجٌة الحدٌة لرأس المال فً الصناعة 

.نفسه سعر الوحدة من رأس المال



تتساوى قٌمة اإلنتاجٌة الحدٌة عندما ٌنتقل المورد من الصناعة ذات اإلنتاجٌة الحدٌة  •

حتى ٌكون المورد قد خصص ، األقل إلى الصناعة ذات اإلنتاجٌة الحدٌة األعلى

تخصٌصاً أمثل بٌن الصناعتٌن و ساهم بأقصى ما ٌمكن فً الناتج الوطنً و ٌصل 

.االقتصاد إلى أقصى حد من الرفاهٌة

:مثال تخصٌص مورد العمل* 



: تخصٌص الموارد عبر المكان

تنتقل الموارد من منطقة ألخرى ومن إقلٌم إلى آخر متى توافرت الظروف لذلك و •

التً أهمها اختالف اإلنتاجٌة الحدٌة للمورد بٌن منطقتٌن، فقد ٌنتقل العمل من دولة 

وقد ٌنتقل رأس المال عبر المناطق داخل . إلى أخرى نتٌجة الختالف األجور 

.  الدولة أو عبر الدول بحثاً عن عائدات أعلى
:تخصٌص الموارد بٌن منطقتٌن-



: تخصٌص الموارد عبر الزمن 
الخٌارات التً تواجه المجتمع بالنسبة الستخدام موارده المتاحه فً أي وقت  -

.من األوقات

:  مستوى التفضٌل الزمنً  -

.هو معدل االحالل الحدي بٌن االستهالك اآلن واالستهالك فً المستقبل

هو المعدل الذي بمقتضاه ٌضحً المجتمع باالستهالك اآلن من أجل االستهالك فً 

.  المستقبل 

استهالك كل المورد اآلن : الفترة الالحقة       ن : 2الفترة الحالٌة         ق:  1ق -  

   1فً ق

      2استهالك كل المورد فً الفترة الالحقة ق: جـ

.  صفر= الزمنً إذا كان مستوى التفضٌل  •



.أكبر من صفرإذا كان مستوى التفضٌل الزمنً  •



.أقل من الصفر إذا كان مستوى التفضٌل الزمنً  •



توازن السوق لمورد قابل للنضوب:

تخصٌص الموارد بٌن استخداماتها الراهنة دون األخذ فً االعتبار حقوق األجٌال  -

.  القادمة و خاصة بالنسبة للموارد القابلة للنضوب

.لكً ٌتم تخصٌص الموارد بكفاءة -

ًفٌصبح شرط كفاءة استخدام المورد القابل للنضوب كالتال:

(تكلفة االستنزاف + تكالٌف االستخراج الحدٌة = السعر )  

إذا تم تطبٌق الشرط السابق فإن المورد القابل للنضوب ٌكون قد خصص تخصٌصاً  -

.أمثل بمعنى أن توزٌع المورد بٌن الجٌل الحالً و القادم توزٌعاً أمثالً 



 :شرط بارٌتو للتخصٌص األمثل للموارد •

عند التخصٌص األمثل للموارد ٌستحٌل إعادة تخصٌصها أو }ٌنص على

.{استخدامها بطرٌقة أخرى دون أن ٌستفٌد بعض الناس على حساب أُناس آخرٌن

:تحقق نوعٌن من الشروطولتحقٌق الكفاءة فً شرط بارٌتو فانه البد من 

. الشروط الضرورٌة -١

.  التخصٌص األمثل للموارد بٌن استخداماتها المختلفة1)

سعر راس المال/ سعر العمل 

:  الحجم األمثل للمنتجات ( 2

 سعر السلعة ص/ سعر السلعه س

:  كفاءة االستهالك ( 3

.سعر السلعة ص/ سعر السلعه س 

:الشرط الكافً -٢

منحنى إمكانات االنتاج محدب بعٌداً عن . ان تكون تكلفة الفرصة البدٌلة متزاٌدة 

 .نقطة األصل 



 :فشل نظام السوق فً تخصٌص الموارد•

من أبرز األسباب التً تؤدي لفشل نظام السوق فً تخصٌص الموارد 

 :تخصٌص أمثل

 االحتكار -1

االحتكار      سعر اعلى      حجم انتاج أقل      هدر الموارد االقتصادٌة و قله 

.كفاءة استخدامها

: ـ صعوبة انتقال الموارد2

:  ألسباب 

عدم توافر معلومات كافٌة ألصحاب الموارد ومستخدمٌها عن أسعار وتكالٌف ( 1

 .وحجم كل مورد من الموارد

.قد الٌنتقل المورد من صناعه الى اخرى( 2            

.عدم توافر فرص التدرٌب وإعادة التدرٌب للعمال بالقدر الكافً( 3            

.تبعثر األسواق وبعدها عن بعضها البعض( 4            

: المؤثرات الخارجٌة -3

هً كل ما ٌقوم به شخص او عدة أشخاص وٌؤثر سلبا او إٌجاباً او ٌحدث تكلفة  

 .او منفعة بالنسبة لشخص او أشخاص اخرٌن 



 :السلع العامة -4

باستهالك اي فرد لها الٌقلل كمٌة استهالك ( 2.          استهالكها غٌر تنافسً( 1

.اآلخرٌن 

 غٌر قابلة للتجزئة( 3

التعلٌم والصحه واألمن والنظافة: مثل 

 :السلع القابلة لإلزدحام -5

 مواقع الصٌد -جسور  -كباري 

قد ال ٌستطٌع نظام السوق إنتاج مثل هذه السلع الن تكالٌف إنتاجها قد تكون اعلى 

من اٌراداتها

:توزٌع الدخل االبتدائً -6

.سٌؤثر على توزٌع السلع و الخدمات بٌن األفراد فً المجتمع



حقىقًهلكيتًالوىارد:ًرابعا ً•

وج١شا  ػٍٝ   ربث١شا  زمٛق ٍِى١خ اٌّٛاسد اٌزٟ رٕظّٙب ٚرسذد٘ب اٌمٛا١ٔٓ اٌغبئذح فٟ أٞ ِدزّغ رؤثش 

.ؽشق اعزخذاِٙب ٚ ػٍٝ ػبئذارٙب ثبٌٕغجخ ٌألفشاد ٚ ٌٍّدزّغ

:فٍّى١خ اٌّٛاسد لذ رىْٛ

.ٍِى١خ خبطخ أٚ ػبِخ أٚ ِض٠دب  ث١ٓ اٌٍّى١خ اٌخبطخ ٚاٌؼبِخ

.فيًالوىاردنظامًالولكيتًولعلًأهنًهايويزًالنظنًاالقتصاديتًالسائذةًفيًعالنًاليىمًويفرقًبينهاًهىً

 
االلزظبداد اٌشأعّب١ٌخ•

إٌظبَ االشزشاوٟ  •

إٌظبَ االلزظبدٞ اٌّخزٍؾ•

إٌظبَ االلزظبدٞ االعالِٟ  •
 



لذ رغُٙ فٟ عٛء اعزخذاَ اٌّٛاسد فٟ ظً ٔظبَ اٌغٛق ٕ٘بن ثالس لؼب٠ب ِشرجطخ ثبٌٍّى١خ إال أْ  •
:  إرا ٌُ رٛػغ ٌٙب اٌؼٛاثؾ اٌالصِخ ٟٚ٘

اٌّٛثشاد اٌخبسخ١خ اٌؼبسح•

عٛء رٛص٠غ اٌذخً•

.زمٛق االخ١بي اٌمبدِخ فٟ اٌّٛاسد•

ٚرٌه ألْ ششؽ اٌزخظ١ض األِثً ٌٍّٛاسد ٘ٛ 
]ثّٓ اٌّٛاسد= ل١ّخ اإلٔزبخ١خ اٌسذ٠خ ٌٍّٛاسد فٟ خ١ّغ االعزخذاِبد[

ٌٚىٕٗ ثبٌشغُ ِٓ أِث١ٍزٗ لذ ال ٠ىْٛ ِشػ١ب  ٌٍّدزّغ ألٔٗ ٠سذس ثبٌؼشٚسح وث١شا  ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ 
:ٌألعجبة اٌزب١ٌخرٛص٠غ اٌذخً ٚرٌه 

اٌؼًّ األلً )أخفبع عؼش اٌغٍؼخ اٌزٟ ٠ذخً فٟ أزبخٙب اٌّٛسد األوثش رٛافشا  ٔغج١ب  ِثً 1)
).ِٙبسح

.اٌّٛاسد األوثش ٚفشح ٔغج١ب  رمً إٔزبخ١زٗ اٌسذ٠خ ِمبسٔخ ثبٌّٛاسد اٌزٟ رز١ّض ثٕذسح ٔغج١ب   2)

٘زا إٌّٛرج ثبٌشغُ ِٓ ػذاٌزٗ اٌظب٘شح فٟ رٛص٠غ اٌذخً ػٍٝ اٌّٛاسد ثسغت إٔزبخ١خ وً ِٕٙب ( 3
.فئٔٗ ال ٠أخز فٟ االػزجبس زدُ ٚ ٔٛػ١خ اٌّٛاسد اٌزٟ رّزٍىٙب وً أعشح

.اٌّؤثشاد اٌخبسخ١خ اٌؼبسح رؤدٞ اٌٝ عٛء رٛص٠غ اٌذخً( 4

.ٌزأث١ش اٌٍّى١خ اٌخبطخ ػٍٝ زمٛق األخ١بي اٌمبدِخ فٟ اٌّٛاسد االلزظبد٠خ•

 

 

 



 ِٓ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌّضا٠ب إٌبردخ ػٓ ٔظبَ اٌسمٛق اٌٍّى١خ اٌفشد٠خ ٚ اٌزٟ رؼطٟ زبفضا  ٌٍّض٠ذ

ٚ ٌىٓ ٠ّىٓ . إال أْ ِغبٚئٙب اٌغبٌفخ اٌزوش رظً أُ٘ ِب ٠ؼ١ت ٘زا إٌظبَ, اإلٔزبج ٚ اإلثذاع ٚ االثزىبس

:اٌزم١ًٍ ِٓ ٘زٖ اٌّؼبس ثبعزخذاَ اٌغ١بعبد اٌزٟ رسذ ِٕٙب

.ِؼبس اٌّؤثشاد اٌخبسخ١خ -
.عٛء رٛص٠غ اٌذخً -
.اٌزغٛي ػٍٝ زمٛق األخ١بي اٌمبدِخ -

إٌظبَ االعالِٟ ٠أخز وً رٌه فٟ االػزجبس.
 

:حقىقًالولكيتًالفكريت:ًخاهسا ً•

.٠ؼذ أزذ ؽشق اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد -

.(WTO) ِٕظّخ اٌزدبسح اٌذ١ٌٚخ -
 



:اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد: عبدعب  

رؼٕٟ ػذَ ٘ذس٘ب ٚ اٌؼًّ ػٍٝ اعزّشاس٠زٙب إٌٝ أؽٛي صِٓ ِّىٓ ٚ رٌه •

ثزخظ١ظٙب رخظ١ظب  أِثً ث١ٓ اعزخذاِبرٙب اٌّزٕبفغخ ػ١ٍٙب زب١ٌب  ٚ 

.رٛص٠ؼٙب رٛص٠غ أِثً ػجش األخ١بي

 

..٠ّىٓ أْ ٠زُ رٌه ِٓ إٌبز١خ إٌظش٠خ ػٓ ؽش٠ك ٔظبَ اٌغٛق, ٌٚىٓ

اال٘زّبَ ثبٌّسبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد ٠ٕجغ أطال  ِٓ اال٘زّبَ ثسمٛق األخ١بي •

.اٌمبدِخ

.ػٍٝ اٌسىِٛبد أْ رٙزُ ثبٌّسبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد •

.اٌّمظٛد ٘ٛ االعزخذاَ اٌشش١ذ ٚ اٌزخظ١ض األِثً ٌٍّٛاسد ػجش اٌضِٓ•
  



:ؽشق اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد

ٕ٘بن ثالس ؽشق أعبع١خ رزجغ ٌٍّسبفظخ ػ١ٍٗ ٟٚ٘ ؽشق الزظبد٠خ ٚؽشق ف١ٕخ ٚ 

:ؽشق لب١ٔٛٔخ ِّب عٕششزٗ ف١ّب ٠ٍٟ

:  اٌطشق االلزظبد٠خ1)
:ِٓ أُ٘ رٍه اٌطشق االلزظبد٠خ ٔزوش ِب ٠ٍٟ

.٠دت أْ ٠ىْٛ عؼش اٌّٛسد رٛاص١ٔب  ( أ

ارجبع اٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ إٌمذ٠خ اٌّالئّز١ٓ ٌزم١ًٍ اعزٙالن اٌّٛاسد االوثش ٔذسح أٚ ( ة

. اٌمبثٍخ ٌٍٕؼٛة

فٟ زبٌخ ٚخٛد اٌّؤثشاد اٌخبسخ١خ إٌبفؼخ ِٕٙب ٚاٌؼبسح ٠دت رمذ٠ش٘ب ِب١ٌب  ٚ ( ج
. إدخبٌٙب فٟ زغبثبد اٌؼبئذاد ٚ اٌزىب١ٌف ثبٌٕغجخ ٌألفشاد

فٟ زبٌخ اٌخٛف ػٍٝ زمٛق األخ١بي اٌمبدِخ ٚ خبطخ ثبٌٕغجخ ٌٍّٛاسد اٌمبثٍخ ( د 

.ٌٍٕؼٛة
.ِٛاصٔخ رىب١ٌف اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد ِغ ػبئذارٙب فٟ اٌّغزمجً( ٖ

.رىغ١ش االززىبساد أٚ ِٕغ زذٚثٙب ألٔٙب ِٓ أُ٘ أعجبة ٘ذس اٌّٛاسد( ٚ



:الطرقًالفنيت(2ً

ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطشق اٌف١ٕخ اٌزٟ ٠ّىٓ ارجبػٙب ٌٍّسبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌمبثٍخ ٌٍٕؼٛة 

.  ِٕٙب ٚاٌّزدذدح

.ثبٌٕغجخ ٌٍغبثبد ٚإٌجبربد ٚاٌّشاػٟ•

.ِٓ اٌطشق اٌف١ٕخ اٌظ١بٔخ اٌّغزّشح ٚاعزخذاَ األخٙضح اٌزٟ رسذ ِٓ اإل٘ذاس•

.إٔزبج ا٢الد ٚ اٌّبو١ٕبد اٌزٟ رسذ ِٓ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ•

الطرقًالقانىنيت(3ً

ٚ فٟ وً االزٛاي ِّٚٙب وبٔذ اٌطش٠مخ اٌزٟ اعزخذِذ فئْ اٌّٙز١ّٓ ثبٌّسبفظخ •

:اٌمٛاػذ ا٢ر١خ ٌزدٕت ٘ذس اٌّٛاسدػٍٝ اٌّٛاسد ٠زفمْٛ ػٍٝ 

٠دت أال رسطُ أٚ رمٍض اٌطبلخ اٌٌّٛذح ٌٍّٛاسد اٌّزدذدح وبٌغبثبد ٚاٌّشاػٟ ( 1
.ٚاٌضساػخ ٚا١ٌّبٖ ٚاالعّبن

.اعزخذاَ اٌّٛسد اٌّزدذدح ثذال  ِٓ اٌّٛاسد اٌمبثٍخ ٌٍٕؼٛة ثمذس اٌّغزطبع( 2

اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌّؼذ١ٔخ اٌّزٛافشح ثىثشح لجً اٌجذء فٟ اعزخذاَ رٍه اٌّٛخٛدح ِٕٙب ( 3
.ثى١ّبد ألً ثمذس اٌّغزطبع

.إػبدح اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌمبثٍخ ٌٍٕؼٛة ثمذس اإلِىبْ( 4



:ر١ّٕخ اٌّٛاسد: عبثؼب  •

ٚ , رؼٕٟ ر١ّٕخ اٌّٛاسد ص٠بدح ِٕفؼزٙب ٚرٌه ثض٠بدح فبػ١ٍخ ٚوفبءح اعزخذاِٙب •
.  ص٠بدح زدّٙب ٚو١ّبرٙب ثبٌّض٠ذ ِٓ االوزشبفبدٚ رط٠ٛش٘ب

 .ِٓ ر١ّٕخ اٌّٛاسد ثّب ف١ٙب اٌّٛاسد اٌجشش٠خ٘ذف األفشاد •

.ِٓ ر١ّٕخ اٌّٛاسدرذف اٌسىِٛبد •

رشوض اٌمشاساد اٌخبطخ ثز١ّٕخ اٌّٛاسد ػٍٝ اعزّشاس اإلٔزبخ١خ االلزظبد٠خ أٚ •
.ص٠بدرٙب ِغ ِشٚس اٌضِٓ

ػٍٝ ِبرا رؼزّذ ر١ّٕخ اٌّٛاسد؟•



دساعبد اٌدذٜٚ االلزظبد٠خ:عبثؼب  

اخز١بس اٌّششٚػبد اٌزٟ رض٠ذ اٌشفب١٘خ اٌؼبِخ أوثش ِٓ  : اٌٙذف

.اٌجذائً اٌزٟ رٕبفغٙب ػٍٝ اعزخذاَ ِٛاسد ِؼ١ٕخ

ؽشق رسذ٠ذ اٌدذٜٚ االلزظبد٠خ فٟ زبٌخ اٌّٛاسد:

.فبػ١ٍخ اٌزىب١ٌف( 1
 Risk Analysis).)رس١ًٍ اٌّخبؽشح ( 2

.رس١ًٍ اٌزىب١ٌف ٚ اٌؼبئذاد( 3



-:تحليلًالعائذاثًوًالتكاليف

فال ثذ ِٓ , ثّب اْ اٌٙذف األعبعٟ ِٓ ر١ّٕخ اٌّٛاسد ٘ٛ رسم١ك ألظٝ ػبئذ ِٕٙب•

أٚال  ِٓ زظش خ١ّغ االززّبالد ٚ االخز١بساد اٌّخزٍفخ العزخذاَ رٍه اٌّٛاسد ٚ 

.رس١ٍٍٙب ِب١ٌ ب ٚ الزظبد٠ ب

:ٌششذ ؽش٠مخ رس١ًٍ اٌؼبئذاد ٚ اٌزىب١ٌف ٠ٍضَ ِؼشفخ ِب ٠ٍٟ•

.رؼش٠ف اٌّششٚع اٌّشاد اعزثّبس اٌّٛاسد اٌّزبزخ إلٔشبئٗ -

.رسذ٠ذ اٌٙذف ِٓ ل١بَ اٌّششٚع -

.زظش ٚ خّغ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ ٌزم١١ُ اٌّششٚع -

زغبة اٌؼبئذاد ٚ اٌزىب١ٌف اٌخبطخ ٚ االخزّبػ١خ أل١ّ٘زٙب فٟ اٌدذٜٚ  -

.االلزظبد٠خ



:رؼش٠ف اٌّششٚع -1•
٘ٛ خطخ أٚ خضء ِٓ خطخ رغزٙذف اعزثّبس ِٛاسد الزظبد٠خ ٚ ٠ّىٓ رس١ٍٍٙب  -

.ٚ رم١١ّٙب وٛزذح ِغزمٍخ

إال إرا , ٠ّىٓ رمغ١ُ اٌّششٚع إٌٝ أخضاء ِٕفظٍخ ٚ رس١ًٍ وً ِٕٙب ػٍٝ زذح -

.وبٔذ اخضاء اٌّششٚع ِزظٍخ ثجؼؼٙب اٌجؼغ

ٌؼّبْ ٔدبذ ٚ ٚالؼ١خ ػ١ٍّخ دساعخ اٌدذٜٚ االلزظبد٠خ ألٞ ِششٚع الثذ ِٓ  -

األخز فٟ االػزجبس اٌّششٚػبد اٌمبئّخ ٚ ِؼشفخ اٌزأث١ش اٌغٍجٟ أٚ اإل٠دبثٟ ٌم١بَ 

أٞ ِششٚع خذ٠ذ ػ١ٍٙب , ٌّبرا؟ 

:أٔٛاع اٌّششٚػبد -

.لذ ٠ىْٛ اٌّششٚع عٍؼ١ ب -

.ٚ لذ ٠ىْٛ اٌّششٚع خذ١ِ ب -

ب - .أٚ زى١ِٛ ب, وّب أْ اٌّششٚع لذ ٠ىْٛ خبط 



:اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ٌزم١١ُ اٌّششٚػبد_ 2•

إ٠شاداد ) ِٓ أُ٘ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ ٌزم١١ُ اٌّششٚع ٚ رس١ٍٍٗ ٟ٘  -

( .ٚ رىب١ٌف اٌّششٚع

خبطخ فٟ « االخزّبػ١خ»٠دت األخز فٟ االػزجبس ػبئذاد اٌّششٚع ٚ رىب١ٌفٗ  -

.زبٌخ ل١بَ اٌسىِٛخ ثبٌّششٚع

.ِٛلغ اٌّششٚع -

:اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ٌزم١١ُ ٚ رس١ًٍ اٌّششٚع االعزثّبسٞ•

.وً اإل٠شاداد اٌّزٛلؼخ ِٓ ث١غ ٚ إٔزبج اٌّششٚع -

.وً رىب١ٌف اٌّٛاسد ٚ اٌّٛاد اٌخبَ اٌّغزخذِخ فٟ اٌّششٚع -

.٠دت رمذ٠ش اٌزىب١ٌف ٚ خبطخ رىب١ٌف اٌزشغ١ً خالي اٌفزشح اٌض١ِٕخ ٌٍّششٚع•

ػٛاًِ ف١ٕخ ٚ ػٛاًِ : رزأثش رمذ٠شاد األعؼبس ٚ اٌزىب١ٌف ٚ اإلٔزبج ثؼذح ػٛاًِ•

.الزظبد٠خ ٚ ػٛاًِ إداس٠خ



:اٌؼٛاًِ اٌف١ٕخ•

رؤثش ػٍٝ رمذ٠شاد اإلٔزبج ٚ ِذخالرٗ ٚ ٠مَٛ ثزٌه اٌّزخظظْٛ اٌف١ْٕٛ فٟ  -

.اٌّششٚع

.إرا وبٔذ اٌزمذ٠شاد أػٍٝ ِّب ٟ٘ ػ١ٍٗ فٟ اٌٛالغ -

.اِب إرا وبْ اٌخطأ فٟ اٌزمذ٠ش فٟ اردبٖ رم١ًٍ ِذخالد اإلٔزبج اٌّزٛلؼخ -

اٌؼىظ طس١ر فٟ اٌسبٌز١ٓ ٌّبرا؟•

:اٌؼٛاًِ االلزظبد٠خ•

.رمذ٠شاد خبطخ ثبألعؼبس ٚ اٌزىب١ٌف خالي ػّش اٌّششٚع -

أٞ خطأ فٟ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد رؤدٞ إٌٝ لجٛي ِششٚع غ١ش ِدٍذ أٚ سفغ  -

.ِششٚع ِدذٞ الزظبد٠ب  

الثذ ِٓ األخز فٟ االػزجبس اٌزغ١شاد ٚ اٌظشٚف االلزظبد٠خ اٌزٟ لذ رطشأ  -

.خالي ػّش اٌّششٚع 

.الثذ ِٓ ارجبع ؽشق رس١ًٍ اٌّخبؽشح ٌزفبدٞ اٌخطأ فٟ اٌزمذ٠شاد -



:اٌؼٛاًِ اإلداس٠خ•

ِٓ أخطش اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤثش ػٍٝ رسذ٠ذ خذٜٚ اٌّششٚع ِٕز  -

اٌجذا٠خ,ٌّبرا؟

ا ِب رالصَ رم١١ُ اٌّششٚػبد فٟ اٌذٚي  - ٚ ٘زٖ اٌّشىٍخ وث١ش 

.إٌب١ِخ

٠ّىٓ اٌمٛي ثأْ وً ٘زٖ اٌؼٛاًِ اٌثالثخ لذ رؤدٞ إٌٝ ص٠بدح اإل٠شاداد أٚ •

ف١جذٚ اٌّششٚع أوثش خذٜٚ ِّب ٘ٛ ػ١ٍٗ فٟ , رخف١غ اٌزىب١ٌف أٚ و١ٍّٙب

.اٌٛالغ



  : رس١ًٍ اٌسغبع١خ -3•

ِٓ األفؼً اٌم١بَ ثزس١ًٍ اٌسغبع١خ ٚ رٌه ثبٌسظٛي ػٍٝ ثالثخ 

رمذ٠شاد , ألً رمذ٠شاد ِّىٕخ: رمذ٠شاد ٌإل٠شاداد ٚ اٌزىب١ٌف

.أػٍٝ رمذ٠شاد ِّىٕخ, ِزٛعطخ

:وّب ٠ّىٓ االعزؼبٔخ ثزمغ١ُ أٔٛاع اٌخطأ فٟ ػٍُ اإلزظبء

ػٕذِب ٔشفغ فشػ١خ وبْ ٠دت لجٌٛٙب : خطأ ِٓ إٌٛع األٚي

ٟٔػٕذِب ٔمجً فشػ١خ وبْ ٠دت سفؼٙب : خطأ ِٓ إٌٛع اٌثب

  : زغبثبد اٌزىب١ٌف ٚ اٌؼبئذاد االخزّبػ١خ -4•

وث١شا  ِب رمذَ دساعبد اٌدذٜٚ االلزظبد٠خ دْٚ أخز اٌزىب١ٌف أٚ 

اٌؼبئذاد االخزّبػ١خ فٟ االػزجبس ِبرا ٔزح ػٓ رٌه؟ 



:ِؼب١٠ش اٌدذٜٚ االلزظبد٠خ -5

.  طبفٟ اٌم١ّخ اٌسب١ٌخ -

.إرا وبٔذ أوجش ِٓ اٌظفش -     

.إرا وبٔذ ألً ِٓ اٌظفش -     

.ٔغجخ اٌؼبئذاد ٌٍزىب١ٌف -

.ِؼذي اٌؼبئذ اٌذاخٍٟ -

.فزشح اعزشداد سأط اٌّبي -



إدارةًالوىارد:ثاهنا ً

ٟ٘ و١ف١خ اعزخذاَ اٌّٛاسد  اٌّزبزخ ثسبٌزٙب اٌشإ٘خ•

.ِٓ أُ٘ ِمِٛبد إداسح اٌّٛاسد ٚ سطذ ٚإزظبء وً اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚااللزظبد٠خ وّب  ٚٔٛػب  •

تختلفًإدارةًالوىاردًالبشريتًفيًالقطاعًالعامًًعنهاًفيًالقطاعًالخاصًوخاصتًفيًاألسسً
(ً:Cayer)ًاآلتيتًحسبواًيريًكايرً

.ِٛظفٛ اٌمطبع اٌؼبَ ٠ؼٍّْٛ رسذ ل١ٛد ٚلٛا١ٔٓ وث١شح ثبٌّمبسٔخ ثبٌمطبع اٌخبص•

.ِٛظفٛ اٌمطبع اٌؼبَ ٍِضِْٛ ثخذِخ ِظبٌر اٌّدزّغ •

.رخزٍف إداسح اٌؼّبي فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ػٓ اٌمطبع اٌخبص •

.٠ٛثش اٌٛػغ اٌغ١بعٟ ػٍٝ ِٛظفٟ اٌمطبع اٌؼبَ أوثش ِّب ٠ؤثش ػٍٝ اٌمطبع اٌخبص•



أزٙٝ اٌّمشس ٚ هلل اٌسّذ

دػٛارٟ ٌىٓ ثبٌزٛف١ك  

.ٚاٌغذاد


