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 :جمهُد .1

ْخطاصًت التي ؿاعنا بهض الخدىالث الؿُاؾُت وؤلاحخمانُت وزاضت ؤلالٓض جؿىعث بِئت ألانماٛ جؿىعا مد

ٗاث واإلاطاٍع  ةقاهغ  ئلى اهدشاع باإلغاَت  شهضها الهالم في الٓغن اإلااض ي، اإلاالُت املخالُاث  وجؼاًضحهثر الشغ

ٗاَ واملخاؾبُت حعي الخؿاباث غازبىث وجىعؽ بهؼ م ئلى تغاَباإل  ،خض ؾىاء ىنل والىامُت تالضٛو اإلاخٓضم تفي 

ٗاث مً مسلُاث ،و َُما  اإلاهلىماث  في اإلاالُتمؿخسضمي الٓىاةم  تَٓض زٓ ىوه٘ـ طلٚ نلأوؿب هظه الشغ

ٗان  املخاؾبُت ابتنمل صوع  بخُهُل وجدؿحن الاهخمام،لظا  وهى الخل اإلاخٙامل والُهاٛ لٙل هظه  تالضازلُ الْغ

ابت الضازلُتن للأالٓٛى ًمً٘ ،ومً هىا  الؿلبُاث مً  نالُت تصعح ىنل مالُتم ةْىاى صوع في الخطٛى نل ْغ

مً زالٛ ،صخاب الؿىضاث أو  مؿاهمحنصخاب اإلاطالر مً أل تزضمو  واإلاطضاُْتَطاح وؤلا  الشُاَُت

 .غاحهتنماٛ اإلاصاء اإلانهي أل ؾـ ألا أصاء اللجان التي جٓىم بىغو أمً  تمىكىم

 جضُْٔنضاص ئ ت،في الشٖغ جضُْٔمنها وحىص لجان اإلاالُت الٓىاةم  ةحىص ىنل نضًضة جإزغوهىإ نىامل 

ث في هكام غان حؿاهم في الخالنب بالٓىاةم ووحىص سًأمً٘ اإلامً والتي  املخاؾبُت اإلاهاًحر تخؿاباتها ومغوه

ابتال الخاعجي  غاْبجخهلٔ باإلاومهىُت  شخطُتوهىإ نىامل  اإلاالُتالٓىاةم  ةحىص ىنل ًإزغْض  تالضازلُ ْغ

  الٓىاةم اإلاالُت. ةحىص ىن جإزغ نلأممً٘ 

ابتال بهملُتالٓىاةم مً زالٛ نالْتها ة حىص ىلئونىض الىكغ  الٓىاةم  ظمخسى نل واوهٙاؾاتها ازلُتالض ْغ

ًمً  صوع  بحنالتي جىحض  تمً وحه هكغ الباخث في الهالْ ًدبلىع ن ٗل طلٚ اطلٚ َ ويحر مؿاهمحنو أ مؿدشمٍغ

ابت  اإلاالُت.الٓىاةم  ةحىص في جدؿحن الضازلُت الْغ

 إشيالُت الدزاطت .2

ابت الضازلُت في غبـ وجدؿحن الٓىاةم اإلاالُت  ؟ُِٖ ًخم جىقُِ الْغ

 أهمها:وبىاء نلى هظه ؤلاشٙالُت هؿغح نضة حؿاؤالث 

ابت الضاز ما - ابت الجا؟ وماهي ئحغ لُتهى هكام الْغ  ؟ ُضءاث هكام الْغ

ابت الضازلًٓىم هل  -  ُت ؟الٓىاةم اإلاال حنوجدؿ ُُمفي جٓ ُضالج ُتهكام الْغ

ابت نلالو  الُتاإلاالي لىخضه مً ئنضاء الٓىاةم اإلاًمً٘ للخدلُل هل  --   ؟ في البىٚ مدل الضعاؾت يهاْغ

 الدزاطتؿسطُاث  .3

 وغهىا الُغغُاث الخالُت:  ؤلاشٙالُت وألاؾئلت الُغنُتلإلحابت نلى أؾئلت 

 ابت الضازل  إؾؿتؤلاصاعي واملخاؾبي صازل اإلا كُمنلى الخى حؿانض كُمُتنباعة نً زؿت جى ُتهكام الْغ

ابت الضازل ًخمحزٖما  أضىله، ًتخما ٍٔنً ؾغ  في الخؿً  حرالؿ ًجػم لُتنم غاءاثباح ُتهكام الْغ

 . مإؾؿتلل قُُيالى كُم لخىا

 ابت الضازل ٌؿاهم اعاثالٍٔ نً ؾغ  ُتالٓىاةم اإلاال حنالُهاٛ في جدؿ ُتهكام الْغ  ؤلاصاعةْبت غاوم ٍتالضوع  ٍؼ

ىم في ألازؿاء والًش. لُتوالٓىاةم اإلاا  لخُاصي الْى

 ً٘اإلاالي اإلاخمشلت في  لُلأصواث الخد ٍٔوطلٚ نً ؾغ  ُتإلاالاإلاالي لىخضه مً ئنضاص ْىاةم ادلُل للخ ًم

 اإلاالُت.خالخه  خُظوحص مإؾؿتلل ُمتالؿل ُتإلنؿاء الىغه ُتواليؿب اإلاال اإلاإشغاث

 أهمُت البدث .4

 في:جبرػ أهمُت البدث مً الجاهب الهلمي 
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 العلمُت ألاهمُت  

الضازلي وهى  غاحومً وحهت هكغ اإلا اإلاالُتحىصة الٓىاةم جدؿحن  فياإلاغاحهت الضازلُت صوع  جبدثالضعاؾت 

    .الؿابٓت الضعاؾاثأي مً  ئلُهجخؿّغ  لم ما

 العملُت ألاهمُت  

ابت نملُتالخؿىع في  جأزحرجخمشل في مضي  الهمالء واإلاطاٍع ألازغي ومضي  بحنللمهامالث  الضازلُت الْغ

غحىصة   اإلاالي. والاؾخٓغاع الاْخطاصي نلى الىمى ٖبحر جأزحرالضازلي له  اإلاغاْباإلاهض مً ْبل  الخٍٓغ

 أهداؾ البدث .5

  ابت الضازلُت في غبـ وجدؿحن حىصة الٓىاةم اإلاالُت صعاؾت وجدلُل مضي مؿاهمت أصواث الْغ

  صازل البىٚ الىؾني الجؼاةغي.

 ابُت لخدُٓٔ  الخهٍغ نلى الىؾاةل والؿّغ التي حؿاهم في جدُٓٔ اؾخسضام ألاصواث الْغ

 للمإؾؿت. ألاهضاٍ اإلاغحىة

  ُٔغ اإلاالُت مً زالٛ جؿب الخهٍغ نلى الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث الالػمت لخدُٓٔ حىصة الخٓاٍع

ابت الضازلُت.  أصواث الْغ

 ت ابُت، جُُٓم  مهَغ ابُت ألاوشؿت الْغ ابُت الضازلُت )البِئت الْغ أزغ اؾخسضام ألاصواث الْغ

غ اإلاال  مالءمت اإلاهلىماث، الخمشُل الطاصّ،)ُت املخاؾغ، اإلاغاْبت الػبـ الضازلي( في حىصة الخٓاٍع

 الٓابلُت للُهم، الٓابلُت للمٓاعهت(.

 اإلاىطىعخخُاز إدواؿع  .6

 ئلى:زخُاع اإلاىغىم ئ ًغحو

o  وحهضص أَٙاعه(.اإلاىغىم  )ألهمُتصواَو مىغىنُت 

o  ت  )عيبتصواَو طاجُت  الهلمي(. وػٍاصة الغضُضفي اإلاهَغ

 البدث: صعىباث .7

 الىٓاؽ الخالُت:جخمشل ضهىباث البدث في 

  هاججت نً الخدُل في ئنؿاء الىزاةٔ واإلاغاحو الالػمت.هٓظ في اإلاهلىماث 

 ٗالت.لخدُل نلى بهؼ ؤلا ا  ًجابُاث نلى مؿخىي الى

 .يُاب ؤلاخطاةُاث الخضًشت خٛى اإلاىغىم 

 دازطاث طابلت .8

 :ًلي بمىغىنىا ٖماؾاث التي لها نالْت عابهؼ الض غُذجى ًمً٘  ،يهاؾلهىا نلاؾاث التي عاالض ومً زالٛ

  ابت الضازلُت في جدؿحن حىصة اإلاهلىماث املخاؾبُت م: صوع الْغ صعاؾت )ياشىث ناًضة، لٓطحر مٍغ

ٗاصًمي حامهت مىخىعي(مإؾؿت ؾىهلًاػ َغم حؿحر شب٘ت هٓل الًاػ  ، مظٖغة لىُل شهاصة ماؾتر أ

ابت الضازلُت نلى 2011-2010ْؿىؿُىت،  ٗاهذ ؤلاشٙالُت نلى الىدى الخالي: ما مضي جأزحر هكام الْغ  ،

الضعاؾت في حىصة اإلاهلىماث  ذ، جمشل؟حىصة اإلاهلىماث املخاؾبُت صازل اإلاإؾؿاث الاْخطاصًت 

ابت الضازلُت.  املخاؾبُت وئعجباؾها بُهالُت وهجاح هكام الْغ
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 غ اإلاالُت دمحم خُضع مىس ى شهذ: أ ابت الضازلُت نلى حىصة الخٓاٍع صعاؾت جؿبُُٓت نلى )زغ هكام الْغ

ٗاث اإلاؿاهمت الهامت اإلاضعحت في بىعضت َلؿؿحن ، مظٖغة لىُل صعحت ماحؿخحر في املخاؾبت (شغ

ل بٙلُت الخجاعة في الجامهت ؤلاؾالمُت بًؼة، ،جمشلذ ؤلاشٙالُت في ما أزغ هكام  2017-2016والخمٍى

ابت الض ٗاث اإلاؿاهمت الهامت اإلاضعحت في بىعضت َلؿؿحنالْغ غ اإلاالُت في الشغ ، ؟ازلُت نلى حىصة الخٓاٍع

غ اإلاالُت في  ابت الضازلُت و أزغه نلى حىصة الخٓاٍع جؿّغ ضاخب البدث ئلى الخهٍغ نلى هكام الْغ

ٗاث اإلاؿاهمت الهامت اإلاضعحت في بىعضت َلؿؿحن.  الشغ

 بض الغخمً دمحم، ؾمغ حماٛ الضًً نبض الغخمً، نبُحر ئبغاهُم ئؾالم زلُُت آصم نىع، ؾاحضة دمحم ن

صعاؾت )نلي الؿاهغ ،مىاع الطضًٔ دمحم ئبغاهُم: صوع اإلاغاحهت الضازلُت في جدؿحن حىصة الٓىاةم اإلاالُت

ل بٙلُت (جؿبُُٓت نلى بهؼ البىٕى الؿىصاهُت ،مظٖغة لىُل صعحت البٙالىعٍىؽ في املخاؾبت والخمٍى

ت في حامهت الؿىصان للهلىم والخ٘ىىلىحُا،الضعاؾاث الخجا ٗاهذ ؤلاشٙالُت نلى الىدى 2016-2015ٍع  ،

، جمشل هضٍ الباخشىن ئلى ؟الخالي: ما أزغ اإلاغاحهت الضازلُت نلى صْت الٓىاةم اإلاالُت في الٓؿام اإلاطغفي

 الخهٍغ نلى أزغ اإلاغاحهت الضازلُت نلى صْت الٓىاةم اإلاالُت في الٓؿام اإلاطغفي. 

 غ اإلاالُتدمحم ابت الضازلُت نلى حىصة الخٓاٍع ٗاث ) خامض الؿامغاوي: أزغ هكام الْغ صعاؾت جدلُلُت نلى شغ

ت ألاعصهُت اإلاضعحت في بىعضت نمان ،مظٖغة لىُل صعحت اإلااحؿخحر في املخاؾبت بٙلُت (ضىانت ألاصٍو

ْابت الضازلُت بأبهاصه ، جمشلذ ؤلاشٙالُت في ما أزغ هكام الغ 2016-2015ألانماٛ حامهت الشّغ ألاوؾـ،

ت ألاعصهُت في بىعضت نمان ٗاث ضىانت ألاصٍو غ اإلاالُت بأبهاصها في شغ ، هضٍ الباخث ؟نلى حىصة الخٓاٍع

ت  ٗاث ضىانت ألاصٍو غ اإلاالُت في شغ ابت الضازلُت نلى حىصة الخٓاٍع في هظه الضعاؾت هى جبُان أزغ هكام الْغ

 ألاعصهُت اإلاضعحت في بىعضت نمان.

 البدث مىهج .9

 :ؾِخم الانخماص نلى

  والشاوي(ألاٛو  )الُطلألاؾلىب الىضُي. 

  (.الشالث )الُطلألاؾلىب الخدلُلي 

 خؼت البدث: .10

 ْمىا بخٓؿُم مىغىم بدشىا ئلى زالزت َطٛى ج٘مً َُما ًلي:

 : ل مبدث زالر مباخثًخػمً الـصل ألاٌو  ًدخىي نلى: ٗو

:اإلابدث   ابت الضازلُت ألاٌو  ماهُت الْغ

ابت الضازلُتالثاوي: اإلابدث   مٓىماث وئحغاءاث وجُُٓم هكام الْغ

ابت الضازلُتاإلابدث الثالث:  غ هكام الْغ  أهضاٍ ومٙىهاث والهىامل اإلاؿانضة لخؿٍى

ل مبدثًخػمً  الثاوي:الـصل   نلى:ًدخىي  زالر مباخث ٗو

:  نمىمُاث خٛى الٓىاةم اإلاالُت اإلابدث ألاٌو

ٗأصاة لخُؿحر وجدلُل الٓىاةم اإلاالُت: الخدلُل الثاوياإلابدث   اإلاالي 

ابت الضازلُت بالٓىاةم اإلاالُتاإلابدث الثالث:    نالْت الْغ

ل مبدث زالر مباخثًخػمً  الثالث:الـصل   نلى:ًدخىي  ٗو
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 ٌ  BNA غي لبىٚ الىؾني الجؼاةا جُُٓم :اإلابدث ألاو

ابت الضازلُت والٓىاةم اإلاالُت الثاوي: اإلابدث   في البىٚواْو هكام الْغ

  الخدلُل اإلاالي للٓىاةم اإلاالُت في البىٚ اإلابدث الثالث:
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 ٛ  الُطل ألاو

ابت الضازلُت  نمىمُاث الْغ
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 جمهُد:

ابت ح ابت نىطغ مً نىاضغ وشاؽ ؤلاصاعة، خُث جؿىع مُهىم الْغ ابت ٖمُهىم ئصاعي بمهنى أن الْغ هخبر الْغ

اصة  اصة  الاْخطاصًتاإلاإؾؿاث  والبرامج صازلألاوشؿت  واحؿامهكغا لٍؼ ابت  الاهخمامأصي طلٚ ئلى ٍػ بالىكام الْغ

 شُلهامو الخأٖض مً مضي صختها وجم لُتواإلاا بُتاملخاؾ البُاهاثالخدٓٔ مً  الضازلُت الظي ٌؿعي بضوعه ئلى

ؼ اإلاالي   بُتاإلاىغىنت مً ؾٍغ ئصاعتها لخُاصي مسخلِ ألازؿاء املخاؾ حغاءاثؤلا  ُٔجؿب للمإؾؿت ومضيللمٖغ

 ومىو الًش والخالنب بأمالٖها. 

ابت الضاز ُهتَهم ؾب ًمً٘وختى  التي جطب في مجاٛ  ُاهُمأهم اإلاجىغُذ ال بض مً الؿلُم  لُتهكام الْغ

ابت، والتي حهخبر ٖم ها ُٓاؽالْغ ابت  لُتللخ٘م نلى مضي ُٖاءة َو ػ اإلآىماث غاحاهب ئب الضازلُت، ئلىهكام الْغ

ابت الضازل ألاؾاؾُت لدشًُلءاث غاوؤلاح حؿام في مً ٖبر الدجم والا اإلاإؾؿاث حشهضه، زاضت إلاا ُتهكام الْغ

 .واإلاهلىماجُت ىلىحُتلشىعة الخ٘ىفي قل ا هُتالخاؾباث ؤلال٘ترو ؾخسضامئ
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: ماه  الداخلُت.هظام السكابت  ُتاإلابدث ألاٌو

ابت الضازل ٗان أم ُهنل ُتماه وجؿىعها ووضىلها ئلى ُتئن قهىع الْغ اإلاإؾؿاث ، بؿبب جىؾو ُاخخم غاآلان 

اصةمو  اوقاةُه ضصوحه مً حاهب  إؾؿتاإلا ؿحرلد حناإلاىقُ غاْبتمً ضهىبت م ػاص ، ألامغ الظياحهٓضها وجُغنه ٍػ

 .لُتواإلاا ضًتالخضَٓاث الىٓ

: حعٍسف خصابص السكابت الداخلُت  اإلاؼلب ألاٌو

ف السكابت الداخلُت.    أوال: حعٍس

ابت الضازلُت في هجاح اإلاإؾؿاث   الهُئاث اإلاالُت باهخمامَٓض خكُذ  ،هدُجت للضوع ال٘بحر الظي جلهبه الْغ

ابت الضازلُت ئؾهذ  واملخاؾبُت التي  غ مُهىمهالى وغو حهاٍعِ مخهضصة للْغ  بشٙل مؿخمغ.  وجؿٍى

ابت الضازلُت هظٖغ منها: وهىإ ِ للْغ  نضة حهاٍع

ابت الضازلُت مً الىاخُت الىقُُُت ب - مي مؿخٓل صازل اإلايشأة بًغع ُ"وشاؽ جُٓأهه ًمً٘ حهٍغِ الْغ

   .1صاعة "ؾاؽ لخضمت ؤلا ألىىاحي الدشًُلُت للميشأة َٗدظ وجضُْٔ الىىاحي املخاؾبُت واإلاالُت ويحرها مً ا

ابت الضازلُت هى "جسؿُـ الخىكُم ؤلاصاعي للمإؾؿت وما ًغجبـ به مً وؾاةل ومٓاًِـ  - هكام الْغ

، وازخُاع صْت البُاهاث املخاؾبُت ومضي  نليها وجىمُت  الانخماصحؿخسضم صازل اإلاإؾؿت للمداَكت نلى ألاضٛى

ٓها اإلاغؾىم" ت في ؾٍغ  .2الُ٘اًت ؤلاهخاحُت وحصجُو الؿحر للؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ٍ ئلى تهضخؿب الخبراء الُغوؿُحن اإلاهخمضًً َهي "مجمىم الػماهاث التي حؿاهم في جىحُه اإلاإؾؿت و  -

ٍت وجضنُم جدؿحن غمان املخاَكت نلى ألاضٛى وهىنُت اإلاهلىماث وخماًتها مً حهت وجؿبُٔ الخهلُماث ؤلاصاع 

 .3" ؾخٓغاعهائألاصاء مً حهت أزغي، وجىبشٔ ؾّغ ٗل وشاؽ وئحغاءاجه مً صازل اإلاإؾؿت للمداَكت نلى 

ٙي - ابت الضازلُت Goverment Accountability O ffice) GAOنٍغ م٘خب املخاؾبت الهام ألامٍغ ( الْغ

ل الؿّغ الخاضت ب جهانلى أ ألاضٛى التي جمخل٘ها الىخضة واملخاَكت نليها ومغاحهت  ؾخهماٛا"زؿت للخىكُم ٗو

مضي صْت وجىزُٔ البُاهاث املخاؾبُت، وجدؿحن الهُٙل الخىكُمي والهمل نلى جدُٓٔ أهضاٍ الخؿت وؤلاهخاحُت، 

ت اإلاىاؾبت". واجساط، الُهالُت وحصجُو الخهاون بحن الهاملحن والاْخطاصالبرمجت، الُ٘اءة   الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ِ الؿابٓت ًمً٘ الخهٍغِ الخالي: زالٛومً   الخهاٍع

ُ٘حن (  Institute of Internal Auditors) IIAٌهخبر الخهٍغِ الظي أضضعه مههض اإلاغاحهحن الضازلُحن ألامٍغ

ُا شامال و ناما، خُث نٍغ اإلاغاحهت الضازلُت  صازل  اثهاؾخدضئ"وقُُت الخُُٓم اإلاؿخٓلت، التي ًخم  بأجهاحهٍغ

غ بما جم مً و اإلاالُت و ؤلا  الاْخطاصًتللهمل نلى َدظ و جُُٓم ألاوشؿت  خطاصًتالاْاإلاىكماث  و جٍٓغ ت و َع صاٍع

ٗان هىإ خاحت ئصاعة الهلُا للمىكمت لٙي جخسظ ما جغاه مىاؾبا مً ْغاعاث َدظ و جُُٓم لإل   .4لى طلٚ"ئطا 

ابت الضازلُت،   هإالء  ومً أهممً زالٛ ٗل هظه الخهاٍعِ وؿخيخج وحىص أؾغاٍ مهىُحن الؾخسضام الْغ

                                                           
ابت  شخاجت،شخاجت الؿُض  نلي،نبض الىهاب هطغ  1  وآلاَاّ، الضاعالىاْو  اٛاإلا ونىإلات أؾىاّالخضًشت في ج٘ىىلىحُت اإلاهلىماث  واإلاغاحهت الضازلُتالْغ

 .54ص  ،2006الجامهُت، مطغ، 
ابت اإلاالُتالؿُض دمحم، اإلاغاحهت  2 ت، مطغ ،والْغ  .  85، ص 2008، صاع ال٘خاب الخضًث، الاؾ٘ىضٍع

3 Lionel Collins, et gerard valine, audit et contrôle interne, 4 edition, Dollas, Paris, 1992, p 35. 
ت ئبغاهُم ؾه نبض الىهاب،  4  .21، ص 1999اإلاغاحهت، م٘خبت الجالء الجضًضة، مطغ ، ياإلاغاحهت وصعاؾاث مخٓضمت فهكٍغ
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 : 5اإلاؿخسضمحن هجض

 :ؤلادازةمجلع  •

ت مجلـ ؤلا   ابت الضازلُت مً مإؾؿت ًسخلِ مؿخىي مشاٖع الهامت  وجٓىم ؤلاصاعةلى أزغي، ئصاعة في الْغ

ت ب ابت الضازلُت الىاحب مغانابالى لجىت اإلاغاحهت نً اأو اإلاضًٍغ  مً ؾٍغ ثالخطاةظ ألاؾاؾُت لىكام الْغ

التي ًغاها  والُدظ واجساط ؤلاحغاءاثصاعة نلى ؾلؿخه للُٓام باإلاغاْبت ٌهخمض مجلـ ؤلا  ونىض الخاحت ألازحرة،

ٓىم مؿإوٛ اإلاغاحهت الضازلُت بدىكُم مطلخخه  مىاؾبت. غٍو أو ملخطاث صوعٍت ننها الى مجلـ  وعَو جٓاٍع

 ؤلاصاعة.

 دازة العامتؤلا  •

َهي مٙلُت بخدضًض الىكام ألاٖثر جُُ٘ا مو  ؤلاصاعة، حرصاعة الهامت بمشابت الؿلؿت الخىُُظًت لؿحهخبر ؤلا 

خم وغهُتها و  ُْامها  بهضٍنالمها بالىٓاةظ والخلل والطهىباث الخىكُمُت ئزطىضا مو وشاؽ اإلاإؾؿت، ٍو

 اإلاالةمت. الخصخُدُت ثباإلحغاءا

 اإلاساحعت الداخلُت •

ابت الضازلُت والهمل نلى  الخضًشت،وجمشل ْؿم مً الهُٙل الخىكُمي للمإؾؿت  َخٓىم بخُُٓم ؾحر الْغ

ٙىن ناصة بالخدؿِـ    .بطُت مباشغة في الىكام والخأؾحر وال جخضزلجدؿِىه ٍو

 اإلاغاحهت. صاعة الهامت نً الىخاةج ألاؾاؾُت لهملُت دبلٌُ ؤلا بو ًٓىم مؿإوٛ اإلاغاحهت الضازلُت 

  :أؿساد اإلاؤطظت •

ابت الضازلُت بالىكغ   ٓت نمل هكام الْغ لى ئٗل َغص أو مؿانض ًجب أن ًمخلٚ اإلاهلىماث الالػمت لؿٍغ

ابت الضازلُت  جدُٓٓها،ألاهضاٍ اإلاؿإوٛ نً  زاضت خالت اإلاؿإوٛ الدشًُلي اإلاغجبـ مباشغة مو هكام الْغ

ابت.الظًً ًلهبىن صوعا مهما في نملُت  وؤلاؾاعاث اإلاالُتلى اإلاغاْبحن الضازلُحن ئغاَت باإل    الْغ

  ُت.: خصابص هظام السكابت الداخلُاثاه

ابت الضازل ًمخاػ ىحض له مؿخلؼماث ً طمُمزاضا وهظا الخ مُماوالُهاٛ جطُض الج ُتهكام الْغ

 وهي: نخباعؤلا  نحنأن جأزظ في  ًيبغيومدضصة  ُىتومخؿلباث مه

ابت  اؾخسضامبها  ًٓطض :ُتالـعال .1  ؤلاهدغاَاثألازؿاء  ئٖدشاٍنلى  ًٓىمخؿىع، اإلاو  الجُضهكام الْغ

ذ مً ؾٍغ الٓاةم ىنها، ومهالجتها في اإلاؿخٓبل، بأْل جٙلُت مم٘ىت وأؾغم ْو بهظا الهمل، مً أحل  حنْبل ْو

 .  6َُهاإلاغيىب  ُٓٔجد

ٗان ٍتمً الهىاضغ البشغ  حرجخػمً ال٘ش ُتال شٚ أن ؤلاصاعة اإلاال :عُتاإلاىطى  .2 ، لً٘ مؿألت ما ئطا 

، ألن ألاصواث طُتث شخعانخبائزاغها ملخضصاث و  ًٙىن أن  وحُضة، ًيبغي ُمتؾل ٍٓتبهمله بؿغ  ًٓىماإلاغؤوؽ 

اب لُبوألاؾا ، ُمؾل يحر ًجهلهالخ٘م نلى ألاصاء، مما  فيطلٚ  ًإزغ، ُت، ال مىغىنُتنىضما جٙىن شخط ُتالْغ

غالخألن  لها مهنى  بُاهاثجخػمً  خُاصًت، ُتأن جٙىن مىغىن ًجبحو الخؿاباث ااإلآضمت مً ؾٍغ مغ  ٓاٍع

 . مإؾؿتلل ُتاإلاال ُتومضلٛى نً الىغه

                                                           
5 Institut Français d'Audit et Contrôle Interne, Le dispositif du contrôle interne, Mai 2006, www.IFACI.fr 

 . 137، ص 2003، م٘خبت صاع الشٓاَت، نمان ،الخدًثتدازة ؤلا  مبادانمغ ؾهُض وآزغون ، 6

http://www.ifaci.fr/
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ابي ْاصع نلى الخطٛى نلى مهلىماث ص ًٙىن أن  ًجب الدكت: .3 ٗاملت نً  ُْٓتوص خُدتالىكام الْغ و

ذ مً مطضع اإلاهلىماث   بُتاإلاسجلت، بالىزاةٔ والسجالث املخاؾ ُاهاث،مً زالٛ البألاصاء والخأٖض في هُـ الْى

ظا اإلاخابهت اإلاؿخمغة، في   .  7َاث غاهدألازؿاء وؤلا  ئٖدشاٍٖو

ابي هاجخا،  ًٙىن ختى  اإلاسوهت : .4 غ اإلاغوهت، أي الخ ًجبالىكام الْغ اإلاؿخجضة  اإلاخًحراثمو  ُِ٘أن جخَى

ِ  ًٙىن أن  جخؿلبَاث، مما غاهدما جدشابه اإلاشاٗل وأؾباب ؤلا  َىاصعا، ىكُمنلى الخ الخطٍغ مىاؾبا للمْى

غ  ًغونلى اإلاض  ،ُتألاهضاٍ والخؿـ اإلاىغىن الهمل ًجب حًُحرؾخجضث قغوٍ ئاإلاخسظ، َاطا   لضًهأن جخَى

اب ُبأؾال اث املخخلُت لجم ُتْع  . اإلاإؾؿت   اإلاشاٗل صازلُو مً أحل غبـ الخطَغ

غ هكام ؾل اإلاىاطب:ُذ الخىك .5 ذ اإلاىاؾب، ون ُمال بض مً جَى ٗاَت اإلاهلىماث في الْى نلى  ًجب لُهلخلٓي 

اب حنالٓاةم ذ زاضت الٓاةم مغاناث ُتبمسخلِ ألاوشؿت الْغ غبانضاص الخٓ حنالْى ذ ئًطالها  يهمهلَ اٍع في الْى

اةضتها حؼة املخضص، خُث طاث طا حهلٔ ألامغ باخضي اإلاىاْئ ٗلُا، َمشال وأ ُاجُٓض اإلاهلىماث اإلاخأزغة مهىاها َو

طا حاء بهض ئله ُْمت جخهلٔ بشغوؽ صزىلها في هظه اإلاىاْطت أمغ ال  ُدتصخالنلى اإلاهلىماث  إؾؿتٛ اإلاى وخط

.  ئهٓػاء  اإلاىنض املخضص للضزٛى

ابت هى الخض مً ؤلا  في الىـلاث: ىؿير الخ .6 نً الخؿت، وبالخالي الخض  َاثغاهدالهضٍ مً وحىص هكام الْغ

هكام  غاء، َمشال شلُِمغصوص الىكام أٖبر مً جٙا ًٙىن أن  ًجبمً الىُٓاث الػاتهت أو الخؿاةغ اإلاغجبؿت لظا 

ابال ُاثهملالالخؿىع مً أحل  ًضئل٘ترووي شض  . الخٙالُِبأْل  بؿُؿتأهكمت  باؾخهماٛغبؿها ًمً٘  ُتْغ

ت .7 ابي اإلآترح مو حجم  ئجُاّوحهني به  واإلاالبمت: الاطخمساٍز ابت  وؾبُهتالىكام الْغ اليشاؽ الظي جخم الْغ

ابي بؿ ًُػل ضًحرة   إؾؿتاإلا جٙىن ، َهىضما نلبه ٗان ، نلى ن٘ـ طلُٚـله أؾلىب ْع  اإلاإؾؿتحجم  َاطا 

  .ومالةمت ُضاهكام أٖثر حهٓ جخؿلب حرٖب

ا تهكمجٙامل ألا  ٌشحر الخيامل: .8 الخاضت بٙل  ًحراإلاها ُوم لجماهظه الىك بئؾدُهائلى غغوعة  بُتالْغ

اب وبحن ألاهكمتالخؿـ طاتها  بحنهىإ جٙامل  ًٙىن أن ًجب ، باإلغاَت ئلى أهه ىكُمُتالخؿـ الخ  ُتالْغ

 اإلاؿخسضمت. 

  الداخلُت.اإلاؼلب الثاوي: أهىاع هظام السكابت 

ابت الضازلُت في اإلاإؾؿت مً خُث مجاال  : 8لى ألاْؿام الخالُتئ تهاًمً٘ جٓؿُم الْغ

  .هظم السكابت املخاطبُت:1

ابت الضازلُت  ابت املخاؾبُت مً أهم الجىاهب في هكام الْغ ابت في  وجسخظ هظه للمإؾؿت،حهخبر الْغ الْغ

اث مشبىهت  والاحغاءاث اإلاىاؾبت ضُايت وجىُُظ الٓىانض ٖما  ويحر ْاهىهُت،لخماًت مىاعص اإلاإؾؿت مً أي جطَغ

ابت ًخدٓٔ  الٓغاعاث.الُت التي ٌهخمض نليها في نملُت اجساط جٓىم بخدُٓٔ الضْت في اإلاهلىماث اإلا هظا الىىم مً الْغ

ٔ الخأٖض مً:   نً ؾٍغ

 وغو هكام مداؾبي مخٙامل و ؾلُم ًخُٔ مو ؾبُهت وشاؽ اإلاإؾؿت؛  -

                                                           
ت  بالٛ، مباصبدمحم ئؾمانُل  7 ت، صاع الجامهت والخؼبُمؤلادازة: ببن الىظٍس  . 371، ص 2004، الجضًضة، ؤلاؾ٘ىضٍع

اث والعملُاث والىظابف الٓحروحي، مباصبدمحم ْاؾم   . 373، ص 2001، صاع ضُاء لليشغ والخىػَو، نمان ،ؤلادازة: الىظٍس
   .207، ص2006، ألاعصن ،والخىػَويؿان َالح اإلاؿاعهت، جضُْٔ الخؿاباث اإلاهاضغ، صاع اإلاِؿغة لليشغ  8
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ضها مً اإلاؿدىضاث  - أن الهملُاث التي حسجل بالضَاجغ نملُاث خُُٓٓت ْض خضزذ بالُهل ولها ما ًٍإ

 )وهى ما ٌهٍغ بالىحىص أو الخضور(؛ 

 الُٓم التي حسجل ا الهملُاث هي الُٓم الصخُدت )وهى ما ٌهٍغ بصخت الخُُٓم(؛  -

ٔ الٓىانض املخاؾبُت اإلاخهاٍع نلي -  ها؛ وغو هكام لجغص أضٛى اإلاإؾؿت َو

ً مغاحهت بشٙل صوعي للخدٓٔ مً صْت الدسجُالث اإلاالُت زالٛ َترة مهُىت؛  -  وغو مىاٍػ

ت:2    . هظم السكابت الاداٍز

واللىاةذ بالؿُاؾاث  والهاملحن َيهاجخمشل في حمُو الاحغاءاث الالػمت للخدٓٔ مً مضي التزام اإلاإؾؿت 

ل ما وأوشؿت اإلاإؾؿت،والٓىاهحن اإلاىكمت ألنماٛ  ب الهاملحن  مشل:هى اصاعي  ٗو غ  -بغامج جضٍع   ألاصاء.. الخجٓاٍع

خدٓٔ هظا  الىىم مً زالٛ الجىاهب الخالُت:  ٍو

ظلٚ ألاهضاٍجدضًض أهضاٍ اإلاإؾؿت الهامت  - ت؛  ٖو  الُغنُت نلى مؿخىي أْؿامها الاصاٍع

 هجانتها؛  والخأٖض مًوغو هكام إلاخابهت الخؿت الخىكُمُت للمإؾؿت  -

احغاءاث  –والبُو حغاءاث الشغاء ٗا للمإؾؿت،ءاث الخاضت بالهىاضغ الهامت حغاوغو هكام لإل  -

ُت للهاملحنالخىقُِ    باإلاىخىحاث.ؾُاؾاث الدؿهحر الخاضت  – والتْر

 : 9. هظم السكابت الراجُت )الظبؽ الداخلي(3

والُطل بحن  واإلاؿإولُاث، وجدضًض الؿلؿاث الهمل،ن حىهغ هكام الػبـ الضازلي هى جٓؿُم ئ

ت الىقُُت ؤلا  هكام الػبـ الضازلي بأهه "مجمىنت مً ألاؾالُب التي جػهها  ولظلٚ ٌهٍغ واملخاؾبُت.صاٍع

ٓت ثهملُاالغبـ  بًغعصاعة ؤلا  ونضم خضور  الهمل،خؿً ؾحر  ومؿخمغة لػمانجلٓاةُت  ومغاْبتها بؿٍغ

 " زخالؽ ألضٛى اإلاإؾؿتاختى  وجالنباث أوأزؿاء 

  الداخلُت.الثالث: وطابل هظام السكابت  اإلاؼلب

ابت الضازل  : 10نضة وؾاةل منها ُتحؿخسضم الْغ

  الخؼت الخىظُمُت: .1

ِ الؿابٓت نلى وحىص زؿت جىكُمُت حؿخجُب ئلى الٓغاعاث التي جخسظ مو مداولت جىحيهها  أحمهذ الخهاٍع

غة منها ونلى  بما ًسضم مطلخت وأهضاٍ اإلاإؾؿت، ئط جبنى هظه الخؿت نلى أغىاء جدضًض ألاهضاٍ اإلاخَى

هُطاٛ بحن الىقاةِ ئال أجها الاؾخٓالٛ الخىكُمي لىقاةِ الدشًُل، وبالغيم مً الاؾخٓالٛ الخىكُمي ًخؿلب الا 

 ٗاآلحي:حشحر ئلى أن الهىاضغ ألاؾاؾُت التي ًجب أن جٙىن في الخؿت الخىكُمُت هي 

 جدضًض ألاهضاٍ الضاةمت للمإؾؿت.• 

جدضًض الهُٙل الخىكُمي للمإؾؿت ومسخلِ أحؼاةه مو ئبغاػ الهالْت الدؿلؿلُت واإلاهىُت بحن مسخلِ • 

 ألاوشؿت.

ل شخظ.جدضًض اإلاؿإولُا•   ث باليؿبت ئلى ٗل وشاؽ ٗو

                                                           
ابت اإلاالُت  9 ت، صاع  واإلاغاْب اإلاالينبض الغؤٍو حابغ، الْغ  .  170، ص 2004، بحروث، لبىان ،الهغبُتالنهػت مً الىاخُت الىكٍغ

ٛ ؾه نبض  ئبغاهُمو  بُضن ؿحنخ ًخي 10  . 199، ص 2001، م٘خبت الجالء، اإلاىطىعة، مطغ ،حعتسااإلا الىهاب، أضى

 . 16، ص 2008، مطغ ،ٍتؤلاؾ٘ىضع  ُت، الضاع الجامهُتوالسكابت الداخل شؼُلُتالد وآزغون، اإلاغاحهتنبض الُخاح الصخً 
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ابت الضازلُت ًٙىن مً زالٛ:  ئال أن مؿاهمت الخؿت الخىكُمُت في جدُٓٔ أهضاٍ هكام الْغ

ُاءة الهملُاث الدشًُلُت. -  البدث نً َهالُت ٖو

ذ  - وحىص وخضاث ُْاؽ جمً٘ مً جدضًض هخاةج ألاحؼاء وألاوشؿت املخخلُت للمإؾؿت ؾىاء في ْو

 ئخطاتي أو مالي.

 الؼسق وؤلاحساءاث:  2.  

ابت   حهخبر الؿّغ وؤلاحغاءاث مً بحن أهم الىؾاةل التي حهمل نلى جدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاىخكغة مً هكام الْغ

بالؿُاؾاث  لتزامالضازلُت، َُهم وجؿبُٔ هاجحن الىؾُلخحن ٌؿانض نلى خماًت ألاضٛى ، الهمل بُ٘اءة والا

ل ما ًسظ  ٔ، جأصًت الخضماث ٗو ٓت الاؾخًالٛ، ؤلاهخاج، الدؿٍى ت اإلاغؾىمت، ئط حشمل الؿّغ نلى ؾٍغ ؤلاصاٍع

اث املخخلُت ألازغي ؾىاء مً حاهب جىُُظ ألانماٛ أو  ئصاعة اإلاإؾؿت باإلغاَت ئلى الؿّغ اإلاؿخهملت في اإلاضًٍغ

ٓت اؾخهماٛ الىزاةٔ نلى يحر طلٚ مً الؿّغ اإلا ؿخهملت ٖما ْض حهمل اإلاإؾؿت نلى وغو ئحغاءاث مً شأجها ؾٍغ

ابت  أن جىضر بهؼ الىٓاؽ الًامػت أو حًحر ئحغاءاث مهُىت بهضٍ جدؿحن أصاء اإلاإؾؿت وجمً٘ هكام الْغ

 الضازلُت مً جدُٓٔ أهضاَه اإلاغؾىمت.

 اإلالاًِع املخخلـت: 3. 

ابت الضازلُت مً جدُٓٔ أهضاَه اإلاىغىنت حؿخهمل اإلآاًِـ املخخلُت صازل اإلاإؾؿت لخم٘حن هكام الْغ

 في قل ئصاعة حهمل نلى ئهجاخه مً زالٛ ُْاؽ الهىاضغ الخالُت:

 .صعحت مطضاُْت اإلاهلىماث 

 .مٓضاع الىىنُت الخاضل مً الهملُاث الُهلُت 

 ابت أو ل ذ املخطظ ؾىاء لخدُٓٔ مغاخل الْغ  هىصة اإلاهلىماث اإلاؿابٓت.لاخترام الْى

ابت الضازلُت حشخمل نلى زأزحر وشحر ئلى وفي الا  ابت الضازلُت:   أر ال ن هكام الْغ  ضىاٍ مً الْغ

  ابت ؤلا ت؛ْع  صاٍع

  ابت  مداؾبُت؛ْع

  الػبـ الضازلي. 

ت: ؿهيالسكابت    - أ و ال ؤلاداٍز وحؿدىض ئلى  ،جبام الؿُاؾاث اإلاغؾىمتئهخاحُت و ُاءة ؤلا ٘زؿت حشمل وتهضٍ ئلى َع

غ اإلاالُت وؤلا  ت والضاعؾاث ؤلا جدػحر الخٓاٍع ت واإلاىاػهاث الخٓضًٍغ غ ؤلا صاٍع ب غاهخاج وبخطاةُت وجٓاٍع مج الخضٍع

 ويحر طلٚ.

وحهخمض هظ ، نخماص نليهازخُاع الضْت املخاؾبُت للمهلىماث ومضي الا اوتهضٍ ئلى  السكابت املخاطبُت:- ب

ابت نلى  ٓت الُٓض اإلاؼصوج وخُل خؿاباث مئلي و ل٘مشل للخاؾب اؾخسضام ألا االْغ حمالُت ئْبت غاجبام ؾٍغ

ً م  .11حهت صوعٍت ونمل الخضُْٔ الضوعي ويحرهاغاوججهحز مىاٍػ

ابت املخاؾبُت وؤلا ال زخوحه الا أوالجضٛو الخالي ًىضر  ابت ٍ بحن الْغ ت مً هاخُت ؾبُهت الْغ   وأهضاَها:صاٍع

                                                           
 . 216ةغ، بضون ؾىت، ص ؼا، الجالجامهُتاإلاؿبىناث  انصًى ، الجؼء الشاوي، ظُيرللد ، مضزلالؿُب ُٔدمحم َع 11
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ت.داٍزوؤلا  خاطبُتملؾ بً السكابت اال خخوحه الا أ: ًىضح   (I.01)   ٌ م زك حدو  

تالسكابت ؤلا   وحه اإلالازهتأ السكابت املخاطبُت داٍز

ُاءة أصاء الهملُاث ٖالخدٓٔ مً  -

 الدشًُلُت.

م بالٓىاهحن  زالتاالخدٓٔ مً  -

ءاث غاحوالؿُاؾاث  وؤلا ذ واللىاة

 ت.ٖالتي وغهتها ئصاعة الشغ 

ؽ ال زخضٛى مً الؿغنت والػُام والا خماًت ألا  -

 ؾخسضام.وؾىء الا 

الخدٓٔ مً صْت اإلاهلىماث اإلاالُت الىاعصة في  -

 الٓىاةم اإلاالُت

ابت   الهضٍ مً الْغ

الخدٓٔ مً جىُُظ وجؿبُٔ  -

ت.والؿُاؾاث  ؤلا ؤلاحغاءاث   صاٍع

ٓا  - الخدٓٔ مً جىُُظ نملُاث اإلاإؾؿت َو

ؼ الؿلؿت اإلا    تةمال لىكام جٍُى

 اإلاهخمض.ومً ؤلاصاعة 

جم  الخدٓٔ مً ان نملُت اإلاإؾؿت ْض -

ث ؾبٓا ال حسجُلها في الضَاجغ والسج

 للمباصب املخاؾبت اإلآبىلت ْبىا ناما.

ابت  ؾبُهت نملُت الْغ

ابت وا، شخاجت الؿُض شخاجت، الى اب هطغ نلي اإلاطضع: نبض اٛ " الىاْو   إلاؾىاّ اأهلىماث ونىمت إلاي ج٘ىىلىحُا افضًشت لخغاحهت الضازلُت ا إلاالْغ

 .62ص  ،2006، مطغالجامهُت، الضاع  ،َاّوآلا 

ت الظبؽ الداخلي:  – ج هخمض الػبـ  ،و الخلِأو الػُام أوحهضٍ ئلى خماًت اإلاىحىصاث مً الؿْغ َو

طل الى خُاث والا ال جدضًض الط و الضازلي نلى جٓؿُم الهمل خُث ٌؿحر ،حباث اإلاخهاعغت ازخطاضاث َو

ىُظ  اإلاهام املت مً بضاًتها ئلى ٗناث نضم ئهاؾت جىُُظ نملُت غامؿخمغة مو مو ث بطىعة جلٓاةُت ال الهمل ٍو

زؿاء  ؾحر الهمل ولخضإع ألا  متال زغ غماها لؿآحو نمله مً ْبل مىقِ غان ًأجهاًتها إلاىقِ واخض صون 

ابت  وؤلا ٙوجخأزغ بِئت الػبـ الضازلي بالهُ  .12صاعي للمىقُحن في اإلايشأةٍ ؤلا غاشل الخىكُمي للميشاة والْغ

 :آلاليؤلاعالم   . 4

ئن الدشًُل الال٘ترووي للبُاهاث ٌؿاهم ٖشحرا في ؾغنت وصْت ئهجاػ الهملُاث، ٖما أن زُؼ حجم 

مً٘ الانخماص نليها بضعحت أَػل، َهظا ما ًخم  الخضزل البشغي َُه ًإصي ئلى حهل هخاةجه أٖثر مىغىنُت، ٍو

ٔ الخطمُم للبرامج والىكام َان اخخماٛ قهىع أزؿاء  خؿابُت وئحغاةُت ٌهخبر غئُال حضا حشًُل البُاهاث َو

ُاءة الىكام املخاؾبي بطىعة نامت.  ونلُه َان الدشًُل الال٘ترووي للبُاهاث ًإصي ئلى صنم َهالُت ٖو

 ءاث وجلُُم هظام السكابت الداخلُت  ساحإملىماث و  الثاوي:اإلابدث 

ابت الضازلُت هى مضي الخؿبُٔ الُهلي للؿُاؾاث ئ ظا ٖو ، هضاٍ اإلاغحىةاإلاىغىنت وألا ن جُُٓم هكام الْغ

ت مضي  غ نلى نضة مٓىماث أىكام الوختى جخمم نملُت الخُُٓم ًجب نلى ، الهىاضغ هم بهظزاتلالامهَغ ن ًخَى

ض مً ئحغاءاث  مشل.ٓغاع ألا جساط الاوحؿانض في الىضٛى ئلى  ،ُاءجهٖ جٍؼ

                                                           
ابت الضازلُت والخضُْٔ في بِئت ج٘ىىلىحُا  نؿا هللاالضٖخىع 12 لم الخؿبان، الْغ  2009، ألاعصن، نمانالغاًت لليشغ والخىػَو،  اإلاهلىماث، صاعأخمض ؾٍى

   50-49ص
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:اإلاؼلب     ملىماث هظام السكابت الداخلُت ألاٌو

ابت الضازلُت نلى الىمىطج املخاؾبي مً شأهه أن ٌؿمذ لىكام اإلاهلىماث املخاؾبُت  ئن وحىص هكام ْىي للْغ

ً ٘ومً حهت زاهُت ًم ،لمإؾؿت مً حهتلىغهُت الخُُٓٓت المً جىلُض مهلىماث طاث مطضاُْت ومهبرة نً 

هضاٍ اإلاخىزاة مىه بالخالي ٌؿخؿُو هظا جدُٓٔ ألا  ،للمإؾؿت مً جدُٓٔ أهضاَها اإلاغؾىمت في الخؿت الهامت لها

ابت الضازلُت ألا ،  هالُت هظا الىكام ٘نمضة حهألا  آَىة هظ،نمضة صازل اإلابنى حهخبر مٓىماث هكام الْغ ـ ْىة َو

 صخُذ.  لظلٚ ؾيخؿّغ ئلى مٓىماجه في الهىاضغ الخالُت:   اله٘ـ

 ل الخىكُمي؛ ٙالهُ -

 هكام اإلاهلىماث املخاؾبُت؛  -

  جُطُلُت؛ءاث غاحئ -

 ُاء؛ ٖاإلاىقُحن ألا زخُاعا -

ابت ألا  -  صاء؛ ْع

 ُت.  آلالاَت الىؾاةل ٗؾخسضام ئ -

 :الىفء ل الخىظُمييالهُ – 1

ابتأ هى ي مىكمتأ ِء فيٖل جىكُمي ٌٙهخبر وحىص هُ ًخم َُه جدضًض اإلاؿإولُاث  بدث ،ؾاؽ نملُت الْغ

ِ ؾبُهت اله ،شخاص بضْت وبطىعة واضختث وألااصاع اَت ؤلا ٙوالؿلؿاث املخخلُت ل ل الخىكُمي نلى ُٙوجخْى

جب  ،الُغوم وأنضص الٓؿاناث باإلغاَت ئلى في لها غاالجً هدشاعاإلايشأة وحجمها ومضي الا  ل ٙىن لًٙ أنٍو

ُٓم أصاةه بٙشخظ في الهُ ل ْؿم مو ٙةـ جُطُلُت لغانضاص زئوغغوعة ، عغاؾخمال الخىكُمي عةِؿا ًخابهه ٍو

ومً هاخُت  ،ل باإلاغوهتٙن ًخطِ هظا الهُأ وبه أ الخىكُمي مو حًحر الكغوٍ املخُؿتل ٙاهُت لخًحر الهُٙمئوحىص 

ضٗنؿاء ئل نلى ٙن ٌهمل الهُأأزغي ًجب   أجه مو جؿبُٔ مبضعال َغص واحباث ومؿإولُاث مدضصة جدىاؾب ْو

 .13الُطل بحن اإلاهام املخخلُت

ابتٙونلُه جكهغ خؿاؾُت وصوع الهُ ن جطمُم أىن ٗ ،الضازلُت صازل اإلاإؾؿت ل الخىكُمي في بؿـ هكام الْغ

 عي َُه الهىاضغ الخالُت:  غال ًٙهظا الهُ

  اإلاإؾؿت؛حجم  -

 ؾبُهت اليشاؽ؛  -

 زخطاضاث؛ حؿلؿل الا  -

اث،جدضًض  -  اإلاضًٍغ

 جدضًض اإلاؿإولُاث وجٓؿُم الهمل؛ -

 البؿاؾت واإلاغوهت؛  -

اث )التي جٓىم بالهمل لِؿذ هي التي جدخُل با تالاؾخٓاللُناث غام - ٛ أل بحن اإلاضًٍغ ولِؿذ هي التي  ،ضى

(. جٓىم بمداؾبت ألا   ضٛى

                                                           
ت الجامهُت،صعاؾاث مخٓضمت في مغاحهت الخؿاباث وج٘ىلىحُا اإلاهلىماث، الضاع  شخاجت،نبض الىهاب هطغ نلي شخاجت الؿُض 13  ،2003 ،ؤلاؾ٘ىضٍع

  81 ص
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  املخاطبُت:هظام اإلاعلىماث  – 2

ابت الضازلُت الُهاٛخض اإلآىماث ألا أٌهخبر هكام اإلاهلىماث املخاؾبي الؿلُم  َىكام  ،ؾاؾُت لىكام الْغ

ٔ ؾّغ واضخت مىطىص نليها ْاهىها وحؿخجُب ئلى وغهُت وؾبُهت وشاؽ  اإلاهلىماث املخاؾبُت الظي ٌهمل َو

ث ال املت مً الضَاجغ والسجٌٙهخمض نلى مجمىنت مخ ،م َيها٘لُت اإلاخداإلاإؾؿت وغمً همـ اإلاهالجت آلا

 ،ىت ٘ثر صْت ممًٖ وبأْ٘ل حهض ممأالُت بنضاص الٓىاةم اإلائر ؿُحعى في جطمُمه حغااملخاؾبُت وصلُل للخؿاباث ً

ابُت نلى حن ؤلا ٘اَُت لخمٙالػمت واللن ًخػمً هظا الضلُل الخؿاباث اأبدُث ًجب  صاعة مً أصاء مهمتها الْغ

ت والىُٓاث الا حن املخاؾب مً الُطل بحن الهىاضغ اإلاخهلٓت بالىُٓاث الا ٘ولخم ،الهملُاث  ،ُتالٖؾتهؾدشماٍع

 ىن هكام اإلاهلىماث املخاؾبُت وؾُلت لخدُٓٔ ما ًلي:ًٙ نأهؿاْا مما ؾبٔ ًجب ئ

ابت نلى سج -  وصْتها؛ث جمشل البُاهاث ال السج هن هظأ الهملُاث، ئطث الدشًُل وجىُُظ ال الْغ

ب البُاهاث ووغو صلُل مبىب  -   للخؿاباث؛جبٍى

ٓت مىاؾبت ال جطمُم السج - ابت؛ث املخاؾبُت بؿٍغ   للْغ

ابت الضازلُت    :جُتًجب أن ًخىاَغ هكام اإلاهلىماث املخاؾبُت نلى الهىاضغ آلاوبًُت صنم هكام الْغ

  ما جىضر اإلاؿإولُاث ٖ ،َت أوحه اليشاؽٗاَُت لخًؿُت ٗاوحىص مؿدىضاث صازلُت 

  (؛ءاث والؿُاؾاث املخاؾبُت )ًىضر الؿّغ التي جدبو إلاهالجت الهملُاثغاحؤلا وحىص صلُل 

 جىُُظها؛مىاػهاث جسؿُؿُت جُطُلُت للهملُاث ومخابهت  نضاصئ  

 صاء الُهلي(. الُِ َهاٛ )لُٓاؽ ألا ٙوحىص هكام ج 

   :ءاث جـصُلُتساحإ – 3

مً أولها ئلى  ماُت شخظ واخض بهمل ٌؿخأزغال  ُثالضواةغ املخخلُت بد حنالىاحباث ب ُممغاناة جٓؿ ًجب

واخضة  ًضهظه اإلاغاخل في  حنن الجمو بواملخاؾبت ننها أل  يهاأي ئوشائها والاخخُاف باألضٛى اإلاترجبت نل ،أزغها

لها وحىص  جػمًالهمل بشٙل  َوجىػ  صاعةزؿغا نلى اإلاشغوم بىحىص جالنب أو ازخالؽ لظلٚ نلى ؤلا  ِشٙلؾ

ابت طاج ابت نلى مىقِ أزغ وه٘ظا جٓل  ًدٓٓهوطلٚ بىاؾؿت ما  ُتالهمل ُظفي أزىاء جىُ ةُتأو جلٓا ُتْع مىقِ ْع

 .َغص الخالنب والًش والخؿأ

   ووطعهم في مساهص مىاطبت: ـاءهاخخُاز اإلاىظـين ألا – 4

في  حنالهامل ٍبلىقاةِ اإلاشغوم املخخلُت، وبغهامج مغؾىم لخضع  ُٔصْ ُِطلٚ مً جىض ًخػمىهوما 

الاؾخُاصة مً  ًمً٘ووغو ٗل مىقِ او نامل في مٙان اإلاىاؾب له ختى  خُاعهمزاخؿً  ًخػمًمشغوم بما 

حزة هم  ُضًًالج حن، َاإلاىقُُمبىغو هكام اإلاهلىماث املخاؾبي الؿل ًٓىمىن  ًًالُ٘اءاث املخخلُت وهم الظ ٖع

ابت الضازل  ُت:نلى الهىاضغ الخال ًدخىي أن  ٍجبوالُهاٛ و  لُمالؿ ُتأؾاؾُت في هكام الْغ

تصائاعؾاث وحىب وحىص مم - بالىقاةِ والىاحباث لٙل  ُاممً الٓ حنالهامل حن، مً أحل جمُ٘متؾل ٍع

تصئوخضة   بشٙل َهاٛ حنولٙل نامل اٍع

ٗاهذ مؿخى  حنواضخت لجىصة ألاصاء ألنماٛ اإلاىقًُحر وحىص مها - ت،ؤلاص ٍاتهممهما  ن ًىحض أما ًجب  اٍع

ُاث ًشحر خماؽ الهاملحن ض مً ،هكام ناصٛ للخىاَؼ والتْر ٍؼ هخاحُت بًُت جدُٓٔ ُاءتهم ؤلا ٖ ٍو

 ل نام. ٙهضاٍ اإلاإؾؿت بشأ
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  :دازاث اإلاشسوع ومساخله املخخلـتإفي  داءزكابـت ألا  -5

أصاء مسؿـ لها  ٍاثمالخكخه غغوعة الالتزام بمؿخى  ًجبومما  ُهَ ُتُٖاءة نال ُٔوطلٚ لخدٓ

 ُلتصعاؾخه ووغو ؤلاحغاءاث الُ٘ ُجبَ ٍاثطا ما وحض أي اهدغاٍ نً هظه اإلاؿخى وئومغؾىمت 

ٗاؾخهماٛ  يحر ٍٓتبؿغ بخصخُده وجخم مغاْبت ألاصاء  ابت املخخلُت مشل اإلاىاػهاث أمباشغة  صواث الْغ

تالخٓ تاإلا لُِوالخٙا ضًٍغ  .وما شابه يالضازل ُْٔوالخض ًتالُ٘ا ٍغوجٓاع  هُاٍع

 آلالُت:اؿت الىطابل وطخخدام إ – 6

غمً نىاضغ الىكام املخاؾبي صازل اإلايشأة مً الهىاضغ الهامت في غبـ  اإلآىم اإلاؿخسضمتها وهٓطض ب  

همُت اؾخسضام الخاؾىب أًضث ؼاظلٚ جٖ ،ث نض الىٓضًت املخطلت وحسجُلهاآال في  اٛنماٛ ما هى الخهجاػ ألا ئو 

و أ نضاصهائهجاػ بهؼ زؿىاث الضوعة املخاؾبُت وجدلُل البُاهاث واإلاهلىماث ؾىاء بًغع ئترووي في ل٘الا

ابي للىكام املخاؾبي اإلاؿخسضأصواث مً شن الخىؾو في اؾخسضام هظ ألا ئو  ،َطاح ننهاؤلا     م.هه جضنُم الضوع الْغ

ابت أهه أمً ش ،ليم آلاال نؾخسضام ؤلا الت الخاؾبت وجأصًت الهمل املخاؾبي بؾخهماٛ آلائن ئ   ن ًضنم هكام الْغ

غ آلاأالضازلُت مً خُث   حي:ن هظ الخأصًت جَى

 اإلاهالجت؛وؾغنت صْت  -

 اإلاهلىماث؛ؾهىلت الخطٛى نلى  -

 مؿانضة؛مج غاضٛى بىحىص بخماًت ألا  -

ذ؛ - حر الْى  جَى

 ُاءة؛٘جضنُم الهمل ب -

 زُؼ ث لُت اإلاهالجت؛ -

 م في اإلاهلىماث.٘الخد -

 :الٛىن مً زٙلُت للبُاهاث ًمحن مؿاع اإلاهالجت آلاأن جئ

ٔ ؾّغ و لُت للبُاهاث ن ًخم مؿاع اإلاهالجت آلاأًجب  لخدام:ؤلا  - أ  ءاث مىؿُٓت مىكمت ومخجاوؿت.غاحئَو

اًت: -ب ابت لٙلُت للبُاهاث ئلى شن ًسػو مؿاع اإلاهالجت آلاأًجب  الْى زؿاء بًُت جضإع ألا  ،مىكم للْغ

 ػمت.ء الخصخُداث ألا غاحئوالًش و 

 حساءاث هظام السكابت الداخلُت إ: وياإلاؼلب الثا

ابت الضازلُت مً أحل ئخٙام الهمل املخاؾبي مً حهت، هكغا للىؾاةل اإلاخهضصة التي ٌؿخهملها هكام  الْغ

ا أن جضنم اإلآىماث جهوجدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاؿؿغة مً حهت أزغي، وحب نلُه ؾً حملت مً ؤلاحغاءاث التي مً شأ

ٗان البض مً اؾخدضار مجىنت مً ألاصواث والىؾاةل بًغع  له، للخغصألاؾاؾُت  نلى جؿبُٔ جلٚ الاحغاءاث 

ابت الضازلُت ومضي جُُٓم هكام ا  .ُٖاءجهلْغ

ت: .1  إحساءاث جىظُمُت وإداٍز

جسظ هظه ؤلاحغاءاث أوحه اليشاؽ صازل اإلاإؾؿت، َهىإ ئحغاءاث جسظ ألاصاء ؤلاصاعي مً زالٛ 

ظلٚ ئحغاءاث أزغي جسظ الجاهب  ،جدضًض الازخطاضاث، جٓؿُم الىاحباث، جىػَو وجدضًض اإلاؿإولُاث ٖو

ُو نلى  اإلاؿدىضاث مً ؾٍغ اإلاىقِ الظي ْام بانضاصها، غبـ الخؿىاث الىاحب الخؿبُٓي ٖهملُت الخْى
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إلنضاص نملُت مهُىت )خطغ اإلاؿإولُت، وجُاصي الخضازل في الطالخُاث(. و ؾيخؿّغ ئلى هظه ؤلاحغاءاث تها ئزبا

 :14مً زالٛ الهىاضغ آلاجُت

جدُٓٔ أهضاٍ اإلاإؾؿت ًٙىن خخما نبر جػاَغ الجهىص صازل أحؼائها، ٗل  جددًد الاخخصاصاث: -

نخماص جدضًض صُْٔ لالزخطاضاث صازل اإلاإؾؿت في ئؾاع ؾُاؾتها، اخؿب ازخطاضه، لظا باث مً الىاضر 

 هظا ما ًبِىه الهُٙل الخىكُمي للمإؾؿت.   و 

ا أو بهزل اإلاإؾؿت بمىهه لخػاع الخٓؿُم اإلاالةم للهمل ًضنم جدضًض الازخطاضاث صا جلظُم العمل: -

ت والخالنب، ٗىن هظا الخٓؿُم اإلاالةم اٖما أهه ًٓلل بضعحت ٖبحرة مً  جضازلها، ىم ألازؿاء، الؿْغ خخماالث ْو

 نخباعاث الخالُت:  للهمل ًٓىم نلى الا 

ذ بالهملُاث واإلاىآَت نليها، وقُُت جىُُظ الهملُاث، وقُُت  الُطل بحن الىقاةِ الخالُت: وقُُت الخطٍغ

، ووقُُت الدسجُل املخاؾبي )الضَتري(، ئط ًجب:  خخُافالا   باألضٛى

  ظا ألاضل؛  بهالُطل الخام بحن مً ًدخُل باألضل ومً ًٓىم بدسجُل الهملُاث اإلاخهلٓت 

   الُطل الخام بحن مً ًدخُل باألضل ومً ًٓىم باْغاع الخطٛى نلُه أو الخسلظ مىه؛ 

 ًًدخُل بالسجالث ومً ًٓىم بهملُت الدسجُل؛  الُطل الخام بحن م 

  جٓؿُم الهمل املخاؾبي: اهؿالْا مً نضم اهُغاص شخظ واخض بالُٓام بهملُت مهُىت مً بضاًتها ئلى اًتها

ابت صازلُت ًسلٓها هظا الخٓؿُم بمغاْبت نمل مىقِ مهحن بمىقِ آزغ ًٓىم  َاهه ٌؿمذ بانؿاء ْع

ض ٖظلٚ بالهملُت بهضه، لظلٚ ٌؿخؿُو هظا ال ٍؼ خٓؿُم الخٓلُل مً َغص ألازؿاء، الخالنب، التزوٍغ، ٍو

ىنها.   مً َغص ال٘شِ ننها خاٛ ْو

هظا ؤلاحغاء نلى الىغىح في جدضًض مؿإولُاث اإلاىقُحن، ئط ًمً٘ مً جدضًض  اإلاظؤولُاث: ًلىمجىشَع  -

ت خضوص  اث وألاشخاص اإلاؿإولحن، هظا ما ٌؿانض اإلاىقُحن مً مهَغ جبهُت الخؿأ، لظلٚ وحب جدضًض اإلاضًٍغ

ابت الضازلُت َهالُت أٖبر والجضًت والضْت في جىُُظ الهمتهأنمالهم ومؿإولُا غي م، ٖما ٌهؿي لىكام الْغ ل. ٍو

ابت ابىغىح الهالْت الخٙاملُت بحن ؤلاحغاءاث الشالزت الؿابٓت، والتي ب وسجامها جدٓٔ شؿغا ٖبحرا مً هكام الْغ

 الضازلُت الُهاٛ.

دت: - ناصة ما ٌشمل هظا ؤلاحغاء الجاهب الخىكُمي للمإؾؿت، ئط ًيبغي أن جٙىن  إعؼاء حعلُماث صٍس

دت مً اإلاؿإولحن صازل اإلاضًغ  ً مً الُهم الجُض للخهالُم  وهظا ماٍت ئلى اإلاىُظًً، الخهلُماث ضٍغ
ّ
جىُُظها و ًّم٘

غ َيها الهىاضغ   آلاجُت:نلى أخؿً وحه، ئط ًجب أن جخَى

  أن جٙىن الهبـاعاث اإلاؿخهملت ؾهلت ومخضاولت، ًُهمها ٗل الهـاملحن؛  والىغىحالُهم : 

  اء اإلاهام وألاوامغ؛زخُـاع في أصالطغاخت: بدُث ال جضم للهـامل مجـاال للشٚ أو الا 

 ؼ الؿلؿاث ًٙىن مً ألانلى ئلى ألاؾُل. ا ّن جٍُى
ّ
 خترام الؿلم الدؿلؿلي للىقاةِ: أي أ

ً إحساء خسهت الخىلالث بين العاملين:  -
ّ
ابت الضازلُت، ٗىهه ًّم٘ هظا ؤلاحغاء ًٙىن مً ضلب هكام الْغ

ت مً ٖشِ ألازؿاء و الخالنباث التي اعج٘بها اإلاىقِ زالٛ الُترة الت ّن خٖغ
ّ
ي ْػاها في مىطبه الؿابٔ، ٖما أ

                                                           
بً ن٘ىىن  ىناث الجامهُت،، مؿهىص ضضًٓي، اإلاغاحهت وجضُْٔ الخؿاباث ؤلاؾاع الىكغي واإلاماعؾت الخؿبُُٓت، صًىان اإلاؿبدمحم التهامي ؾىاهغ 14
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الخىٓالث بحن الهاملحن البض أن جٙىن مضعوؾت و مبيُت نلى أؾاؽ نلمي، و ال جخهاعع مو الؿحر الخؿً للهمل، 

 ٖخًُحر مىقِ مً مطلخت اإلاالُت ئلى مطلخت الؼباةً أو مطلخت البُو مشال.

ت صَهت واخضة و  طلٚ إلًجاص الُغضت إلاً ًٓىم بهمله أزىاء يُابه مً الػغوعة أزظ ٗل مىقِ ئحاػجه الؿىٍى

ذ اإلاىاؾب.ال ه في الْى  ٖدشاٍ أي زؿئ أو جالنب في طلٚ الهمل وجضاٖع

 حساءاث مداطبُت:إ .2

ابت الضازلُت الُهاٛ، لظلٚ  ٌهخبر هكام اإلاهلىماث املخاؾبُت مً بحن أهم اإلآىماث اإلاضنمت لىكام الْغ

ابت صاةمت نلى الهمل املخاؾبي مً زالٛ الدسجُل باث مً الىاضر ّؾً ئحغاءاث مهُىت  ً مً ئخٙام ْع
ّ
جّم٘

الُىعي للهملُاث، الخأٖض مً صخت اإلاؿدىضاث، ئحغاء مؿابٓاث صوعٍت، الُٓام بجغص مُاجئ ونضم ئشغإ 

 :15حغاءاث َُما ًلياإلاىقِ في مغاْبت نمل ْام به هُؿه. و جخمشل هظه ؤلا 

ٓت ًٙىن الدسجُل صُْٓا، في هُاصي جغاٖم اإلاؿدىضاث وغُانها، والدسجُل الُىعي للهملُاث: وهظا لخ - ظه الؿٍغ

إزغ ئًجابُا نلى مهالجت البُاهاث  وهى ما ٌؿانض نلى الؿغنت في جغجِب وخُل اإلاؿدىضاث املخاؾبُت، ٍو

 املخاؾبُت.

مً صخت اإلاؿدىضاث: حشخمل اإلاؿدىضاث نلى مجمىنت مً البُاهاث التي حّهبر نلى نملُاث ْامذ  الخأٖض -

 ا اإلاإؾؿت، لظلٚ ًيبغي مغاناة بهؼ اإلاباصب ألاؾاؾُت نىض جطمُم هظه اإلاؿدىضاث والتي جخمشل في: 

 البؿاؾت للمؿانضة نلى اؾخسضام اإلاؿدىض؛  -

حر البُاهاث -  الالػمت لم عاٖؼ اليشاؽ؛ نضص الطىع الالػمت ختى ًمً٘ جَى

حر ئعشاصاث نً ُُُٖت اؾخسضامها، وجىغُذ زؿىاث ؾحرها؛  -  غمان جَى

ابت.   - ام اإلادؿلؿلت نىضما هؿبو هماطج اإلاؿدىضاث، لدؿهُل نملُاث الْغ  ًجب اؾخهماٛ ألاْع

غ هظا جب أن ًخَى ألازحر  هظه اإلاباصب حؿهل نلى املخاؾب الخأٖض مً اإلاؿدىض والبُاهاث التي ًدخىحها، ٍو

ش الظي أحغي َُه الخهامل ... ئلخ.  نلى الشغوؽ الالػمت مً أنػاء اإلاؿإولحن اإلاإهلحن، الخاٍع

حهخبر مً بحن أهم ؤلاحغاءاث التي جُغع نلى الهمل املخاؾبي صازل : ئحغاءاث اإلاؿابٓت الضوعٍت -

به مً الىاْو، ألن الهمل املخاؾبي ٌهخمض أؾاؾا نلى اإلاؿدىضاث ال خاعحُت والضازلُت، والتي هي اإلاإؾؿت لخٍٓغ

حاء هظا ؤلاحغاء  الظ ،، وأي زلل في هظه اإلاؿدىضاث ًإزغ ؾلبا نلى هخاةج الخدلُلضًتمىغىم اإلاغاحهت اإلاؿدى

ٔ مٓاعباث صوعٍت بحن مسخلِ مطاصع اإلاؿدىضاث مً حهت، ومً حهت أزغي بحن  لٙي ً٘دشِ هظا نً ؾٍغ

ٗالجغص اإلااصي مشال.   اإلاؿدىضاث والخُٓٓت اإلاخمشلت أؾاؾا في الىاْ  و 

نضم ئشغإ اإلاىقِ في مغاْبت نمله: ئن أهضاٍ وأؾـ أي هكام ال ًمً٘ أن جخم نلى أٖمل وحه ئال ئطا  -

ابت الضازلُت ؾً ئحغاء ًٓط ي بهضم ئشغإ  غ الهىطغ البشغي الُهاٛ والجُض، لهظا وحب نلى هكام الْغ جَى

 هلىماث املخاؾبُت.مىقِ املخاؾبت مشال في مغاْبت نمله صازل هكام اإلا

 ؤلاحساءاث العامت: .3

جخمشل هظه الٓىانض في ؤلاحغاءاث و الترجِباث التي صٍ بطُت أؾاؾُت ئلى خماًت ألاضٛى مً هاخُت، و 

                                                           
 .113دمحم التهامي ؾىاهغ، مؿهىص ضضًٓي، هُـ اإلاغحو الؿابٔ، ص  15
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غ اإلاؿخمغ في أصاء الهمل مً هاخُت أزغي، و مً أهمها ما ًلي  :16الخؿٍى

بُهت زاضت حهغغها ئلى الخلِ أو الخأمحن نلى ألاضٛى غض حمُو ألازؿاع التي جخهغع لها، والتي لها ؾ -

ت أو الػُام؛   الؿْغ

اصة في حجم ونضص الهملُاث،  - ئصزاٛ ؤلانالم آلالي في أوشؿت اإلاإؾؿت بانخباع أهه ٌؿانض نلى: الٍؼ

 ؾدشاعة اإلاهؿُاث بؿغنت؛  االؿغنت في مهالجت البُاهاث، جسُُؼ وؿبت الخؿأ في اإلاهالجت، ئمٙاهُت الغحىم أو 

ض الىاعص والطاصع؛وغو ئحغاءاث جىكُ -  مُت ؾلُمت ومد٘مت باليؿبت لٙل مً البًر

ذ بهملُت  - ابت الخضًت واإلاخمشلت في وغو خضوص لخضعج الؿلؿت في مجاٛ الخطٍغ اؾخسضام أؾلىب الْغ

ت الهلُا؛ اث ؤلاصاٍع ت الضهُا ئلى اإلاؿخٍى اث ؤلاصاٍع  مهُىت، وجؼصاص هظه الؿلؿت مو الطهىص مً اإلاؿخٍى

ـابت اإلاؼصوحت باليؿبت للهملُـاث الهامت في اإلاإؾؿت، ئط ٌهخمض هظا ألاؾلـىب نلى  اؾخسضام - أؾلىب الْغ

ُهحن مهخمضًً للشُٙاث وطلٚ في خضوص مبالٌ مهُىت،  ئشغإ أٖثر مً شخظ في نملُت مهُىت، مشل وحىص جْى

ىت مو شخطحن مسخلُحن؛ ظلٚ وحىص مُخـاخحن للخٍؼ  ٖو

لتزام و نضم مسالُت اجئ ويحر صوعي للخأٖض مً خؿً ؾحر الهمل والاؾخسضام هكـام الخُخِش بشٙل مُا -

ابُت اإلاهمٛى  ت والْغ  في اإلاإؾؿت. بهاألاهكمت وؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 

 مؤطظتلل ُتءاث هظام السكابت الداخلساحإ: ( I.01)الشيل زكم 

 
نلى ممخلٙاث حن الخأم -

 اإلاإؾؿت

 ُاهتغض الخ حنالخأم -

ابت مؼصوحتا -  نخماص ْع

 ُاثالُىعي للهمل سجُلدال -

 الخأٖض مً صخت اإلاؿدىضاث - 

 ٍتء اإلاؿابٓاث الضوع غائح -  

 .نملهمغاْبت  ٕ مىقِ فيغاضم ئشن  -

 

 الازخطاضاث ًضجدض  -

 الهمل ُمجٓؿ -

 ُاثاإلاؿإول َوجىػ  -   

 ٍدتضغ  لُماثئنؿاء حه -    

ت الخىٓالث غاحئ -      بحنءاث خٖغ

 . حنالهامل 

 
 174، مغحو ؾابٔ، ص هللانبض  حناإلاطضع: زالض أم

                                                           
   120دمحم التهامي ؾىاهغ، مؿهىص ضضًٓي، مغحو ؾابٔ، ص  16
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   ُتهظام السكابت الداخل جلُُماإلاؼلب الثالث: 

ابت الضازلُت الخؿىة ألاولى في نملُت اإلاغاحهت خُث أهه مً زالٛ ما جم صعاؾخه في  ٌهخبر جُُٓم هكام الْغ

ابت  ، هالخل أن اإلاهُاع الشاوي مً مهاًحر الهمل اإلاُضاوي للمغاحهت ًدخم نلى اإلاغاحو جُُٓم هكام الْغ الُطل ألاٛو

ابت الضازلُت ٌ ٗأؾاؽ لخدُٓٔ هؿاّ الْغ ؿً للمغاحو مىاؾً الػهِ َيها مما ٌؿانض نلى الضازلُت لخخسظ 

 جٓضًم الىطاةذ وؤلاعشاصاث لإلصاعة. 

 خؼىاث جلُُم هظام السكابت الداخلُت .1

غ نً نملُت الخُُٓم،  ابت الضازلُت ًمغ نبر مسخلِ اإلاغاخل التي ًدبهها اإلاغاحو لىغو جٍٓغ جُُٓم هكام الْغ

 الخالُت:وجخمشل في الخؿىاث 

 عملُت جلُُم هظام السكابت الداخلُت: جىظُم -

جب  ، ٍو ابت الضازلُت، ًجب نلى اإلاغاحو الازخُاع بحن نضة ؾّغ ْبل البضء في نملُت جُُٓم هكام الْغ

مً٘ للمغاحو جىكُم  اإلاالخكت أن نملُت الازخُاع هظه حهخمض نلى ؾبُهت وحجم اإلاإؾؿت واليشاؽ الظي جؼاوله ٍو

 .17ّ الشالزت )الضوعاث، وخضاث اليشاؽ وبىىص الٓىاةم اإلاالُت(نملُت الخُُٓم جبها إلخضي الؿغ 

 حمع اإلاعلىماث والخلابم خٌى الىظام: -

ابت الضازلحن في اإلاإؾؿت وحمُو الىىاحي  ً هكغة شاملت خٛى هكام الْغ جخمشل هظه الخؿىة في جٍٙى

ُُُت حشًُله، وبهباعة أزغي هظه الخؿىة حهني حمو اإلاهلىماث،  الخغاةـ الخىكُمُت، صلُل اإلاغجبؿت به ،ٖو

ؤلاحغاءاث وزغاةـ الخضَٔ صازل اإلاإؾؿت، وهظه الخٓاةٔ واإلاهلىماث ًخدطل نليها اإلاغاحو مً مطاصع مخهضصة 

ػاٍ ئلى طلٚ مالخكاث اإلاغاحو ومىاْشت مو  غ الىضُي زغاةـ الخضَٔ، ْىاةم ألاؾئلت، ٍو مً بُنها الخٍٓغ

 . 18الهاملحن في اإلاإؾؿت

 د مً وحىده:   وصف الىظام والخأه -

ا اإلاإؾؿت، و طا الشأن َان اإلاغاحو ًم٘ىه بهئن وضِ الىكام ًمغ أوال بُهم مؿاع ٗل الهملُاث التي جٓىم 

، أن ٌؿخهمل مسخلُا لىؾاةل التي ًجضها مخاخت نلى مؿخىي اإلاإؾؿت )ئحغاءاث م٘خىبت، مؿبىناث مسجلت

جب أن ًدخىي الىضِ نلى الخهبحر الىافي اؾخجىاباث مو اإلاؿإولحن، ملُاث اإلاغاحهحن  الؿابٓحن،...الخ.(، ٍو

هبر نً هظا ئما بىٓاؽ أو بمىدىُاث الؿحر، ونلى اإلاغاحو  للهملُاث مىظ ضضوعها وختى اؾخٓغاعها النهاتي، َو

الضازلي أن ًخدٓٔ مً مؿابٓت وضِ الىكام مو الخُٓٓت نلى الىاْو، وهظا ما ٌؿمذ له مً ججىب مخابهت 

 نلى أؾاؽ زاؾئ، باإلغاَت ئلى الخأٖض مً أن ؤلاحغاءاث اإلا٘خىبت مؿبٓت مً ؾٍغ الهماٛ .أنماله 

 ؿدص عمل الىظام: -

ابت الضازلُت والخأٖض مً أن حشًُله ًخم  ًٓىم اإلاغاحو في هظه الخؿىة بازخُاع الخىُُظ الُهلي لىكام الْغ

ٔ ما هى مدضص، وبالخالي ٌهمل اإلاغاحو في هظه الخؿىة نلى الخه ٍغ نلى الدشًُل الُهلي لهظا الىكام ومضي َو

جماشُه مو الخٓاةٔ التي جىضل ئليها في الخؿىاث الؿابٓت، وحشمل هظه الخؿىة )َدظ نمل الىكام( نلى 

 هٓؿخحن هامخحن:

                                                           
 .59، ص 1996ئصَعـ نبض الؿالم الشدُىي، اإلاغاحهت مهاًحر وئحغاءاث، صاع النهػت الهغبُت للؿبانت واليشغ، بحروث، الؿبهت الغابهت،  17
 .235، ص 2005الخؿاباث، الضاع الجامهُت، مطغ ، والهملُت إلاغاحهت مطؿُا، ألاؾـ الهلمُت دمحم ؾمحر ضبان، دمحم 18
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 مجمىنت مً ازخباعاث مضي الالتزام.  -

ُذ اإلاىاؾبت لالزخباعاث.      -  مغاناة الخْى

ابت الضازلُت وصعحت ئصعإ َُما ًخهلٔ بالىٓؿت ألاولى، ٌهخمض اإلا غاحو نلى ازخُاع ُُُٖت حشًُل أهكمت الْغ

ابت الضازلُت ْض جم جؿبُٓها ٖما هى  لت ئليهم، والخأٖض مً أن ئحغاءاث الْغ الهاملحن لىاحبا م واإلاؿإولُاث اإلاٗى

 .19لضعاؾتمسؿـ لها في الىكام اإلاىغىم. أما باليؿبت للشاهُت َُٓطض ا أن الازخباعاث جٙىن أزىاء َترة ا

 الخلُُم الـعلي لىظام السكابت الداخلُت: -

ٓت حشًُله ًيخٓل ئلى  دظ ؾٍغ ابت الضازلُت، َو بهض ُْام اإلاغاحو بجمو اإلاهلىماث نً جطمُم هكام الْغ

ابت الضازلُت في اإلاإؾؿت، والظي ؾُإزغ نلى ئحغاءاث اإلاغاحهت التي  ُاءة هكام الْغ الخ٘م نلى مضي َانلُت ٖو

غ الظي ًخػمً ئبضاء الغأي خٛى صخت وؾالمت الٓىاةم اإلاالُت، ومً زالٛ ًٓىم ا اإلاغاحو م ً أحل ئنضاص الخٍٓغ

ابت الضازلُت، مو ئبغاػ مجمىنت  هظه الخؿت ًٓىم اإلاغاحو بابغاػ هٓاؽ الٓىة وهٓاؽ الػهِ في هكام الْغ

هملُاث املخخلُت التي الاْتراخاث والخىغُداث لخدؿحن هظه ألاهكمت ومهالجت الػهِ َيها ئلى يحر طلٚ مً ال

ؼ اإلاالي وهخاةج أنماٛ اإلاإؾؿت، وهدُجت  ًغي اإلاغاحو أن لها بالٌ ألازغ نلى نضالت الٓىاةم اإلاالُت، وجمشُلها للمٖغ

ٗاَت هىاحي الػهِ  ابت الضازلُت ًبحن في  غ زاص بىكم الْغ لهظا الخُُٓم الهملي ًٓىم اإلاغاحو بانضاص جٍٓغ

هظه  فيا أن جالجهئن وحضث، مو جىغُذ الخىضُاث وؤلاعشاصاث التي مً شا والهُىب في ؤلاحغاءاث املخخلُت

ىدُجت اًت لخُُٓم هظا الىكام ًٓىم اإلاغاحو بانضاص بغهامج  ابت الضازلُت. ٖو الهُىب وهٓاؽ الػهِ في هكام الْغ

ٓا إلاا أؾُغث نلُه نملُت الخُُٓم.  اإلاغاحهت للهملُاث املخخلُت َو

 أطالُب جلُُم هظام السكابت   .2

 خسابؽ الخدكُم: -

م  هي نغع بُاوي ليشاؽ مهحن أو لضوعة نملُاث مدضصة ئن هظه ؤلاحغاءاث جمً٘ اإلاضْٔ مً جٍٓى

ٓت مسخطغة وبُترة وححزة وؿبُا. ابت الضازلُت بؿٍغ  20ئحغاءاث هكام الْغ

ٓت ألاؾئلت  ٔ الخٓضًغ اٛ وضُي ونً ؾٍغ بأ ا جىضر زـ ؾحر الهملُاث بحن وجخمحز زغاةـ الخضُْٔ نً ؾٍغ

ا أو ألُا أو  ٓت بؿُؿت، ٖما جىضر الىؾاةل اإلاؿخهملت في ئصزاٛ البُاهاث واؾخسغاحها ًضٍو أحهؼة الىكام بؿٍغ

ئل٘تروهُا وأحهؼة ؤلاصزاٛ وؤلازغاج في خالت ألاهكمت آلالُت وؤلال٘تروهُت، وحؿخسضم في ئنضاص زغاةـ الخضَٔ 

   21ت إلنضاص زغاةـ ؤلاحغاءاث ٖما ًجب مغاناة ما ًلي نىض ئنضاص هظه الخغاةـ:وجسخلِ نً الغمىػ اإلاؿخسضم

   ؿت ؾهلت الُهم؛ ً زٍغ  ًجب اؾخهماٛ ال٘خابت بجاهب الغمىػ والغؾىم لخٍٙى

     اصة ؤلاًػاح؛ ؿت ئط لم جً٘ واضخت، وطلٚ لٍؼ  ئغاَت اإلاهلىماث أؾُل الخٍغ

   ؿت مطضع ٗل مؿدىض والجهت التي جغؾل ئليها. ًجب  أن ًىضر بالخٍغ

 الاطخبُان: -

ابت  مً أهم ؾّغ أو أؾالُب اإلاخهاٍع نليها بحن اإلاغاحهحن والتي ًمً٘ اؾخسضامها في جُُٓم الىكام الْغ

ه الٓاةمت الضازلُت في الجهت التي ؾُٓىم اإلاغاحو بخضُْٓها ما ٌهٍغ بٓاةمت الاؾخٓطاء أو ْاةمت الاؾخبُان، وهظ

                                                           
 . 235دمحم ؾمحر الطبان، دمحم اإلاطؿُا، مغحو ؾابٔ، ص  19
اعي، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص 20  .201زالض عايب الخؿُب، زلُل مدمىص الَغ
ت والخؿبُٔ، 21  .119، ص2000مإؾؿت الىعاّ، نمان ، الؿبهت ألاولى ، ًىؾِ دمحم حغبىم ،مغاحهت الخؿاباث بحن الىكٍغ
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 مجمىنت مً ألاؾئلت، الشاملت لهىاضغ اليشاؽ الظي جماعؾه الجهت مىغىم اإلاغاحهت.  ْاةمت جخػمًنباعة نً 

ٓىم اإلاغاحو بىغو هظه ألاؾئلت  ابت الضازلُت لخدضًض صعحت الانخماص نلُه في وغو بهٍو ضٍ جُُٓم هكام الْغ

 22جطمُم أؾئلت هظه الٓاةمت مغاناة الىىاحي الخالُت:

 أن جٙىن ألاؾئلت شاملت لجمُو نىاضغ اليشاؽ والهملُاث التي جماعؾها الجهت  ًجب

 اإلاؿلىبت ومغاحهتها وجضُْٓها؛ 

  أن جٙىن ألاؾئلت مطايت باللًت ؾهلت وبؿُؿت ومُهىمت لٙل مً جٓضم ئلُه ؤلاحابت

 نليها مً الهاملحن في هظه الجهت؛ 

 ٙل مً ًجُب نليها؛ أن جٙىن ألاؾئلت مسخطغة بدُث ال جبهث نلى اإلالل ل 

  أن جٙىن ألاؾئلت مباشغة باليؿبت لٙل نملُت أو وشاؽ مً ألاوشؿت؛ 

  ٔاث ومنها ما ًخهل أن جىغو ألاؾئلت بشٙل مجمىناث مخجاوؿت َمنها ما ًخهلٔ باإلاشتًر

 باإلابُهاث أو الغواجب وألاحىع أو ألاضٛى أو الخطىم وه٘ظا؛ 

 ئناصة ضُايت بهؼ ألاؾئلت في مىغىم أزغ مً مجمىنت أؾئلت الازخُاع مضي  ئمٙاهُت

 ؤلاحابت نً الؿإاٛ ألاضلي اإلاهاص ضُايخه؛  صْت وضضّ

  ت في ٗل ما وعص جتٕر الُغضت في أزغ الٓاةمت لٙل مً ًجُب نلى الٓاةمت إلبضاء عأًه بدٍغ

 َيها مً أؾئلت في شٙل مالخكاث نامت ً٘خبها اإلاؿخجُب بىُؿه؛ 

  بل نغع ألاؾئلت أن ٖخابت اؾم ًجب نلى اإلاغاحو أن ًظٖغ في بضاًت الٓاةمت ْو

ت ؤلاحابت نلى الؿإاٛ ما ًتٕر صون  اإلاؿخجُب )ازخُاعي( مىها لإلخغاج، وفي خالت نضم مهَغ

 ئحابت وطلٚ جِؿحر نلى اإلاغاحو نملُت جدلُل الىخاةج الاؾخٓطاء بهض ججمُو ؤلاحاباث املخخلُت.

س -   الىصـي:الخلٍس

ابت الضازلُت، وما ًدخىي نلُه مً  ٗامل لىكام الْغ غ الشامل لىضِ  ًٓىم اإلاغاحو بانضاص هظا الخٍٓغ

خم الخطٛى نلى هظه اإلاهلىماث بهجضَٔ اإلاهلىماث وجُُٓم ألانماٛ، وؾبُهت السجالث التي ًخم الاخخُاف  ا، ٍو

  مً زالٛ اإلآابالث مو الهاملحن والغحىم ئلى صلُل ؤلاحغاءاث.

ٗاهذ  غ نلى بهؼ اإلاؿإولحن صازل اإلاإؾؿت إلاغاحهت وئبضاء الغأي َُما ئطا  وناصة ما ًخم نغع هظا الخٍٓغ

اجه ضاةبت، وطلٚ ْبل ٖخابخه في ضىعجه النهاةُت.   مدخٍى

ٓا إلاا جكهغه نملُت اإلاغاحهت مً  غ َو وفي الضوعاث اإلاالُت الالخٓت ْض ًخؿلب ألامغ حهضًل هظا الخٍٓغ

غ الخًحراث في ؾ هه ؾُٙىن شامل، وؾُهغع لٙل نمُل نلى خضا مما ًيخج أحر الهملُاث، ومً مؼاًا هظا الخٍٓغ

ابت، مما ْض حعجؼ أًت وؾُلت أزغي. ٗامل مً حاهب اإلاغاحو ألهكمت الْغ  نىه ئإلاام 

غ ٌؿدىُظ ال٘شحر مً حهض ووْذ اإلاغاحو وزاضت نىض ئنضاصه للمغة ألاولى،  ومً نُىبه أن ئنضاص جٍٓغ

ظلٚ ْ ابت الضازلُت هدُجت الؿهى ألن اإلاهلىماث ٖشحرة ٖو ض ًخجاهل بهؼ الخٓاةٔ الهامت نً أهكمت الْغ

  23ومخضازلت.

                                                           
ٛ دمحم الؿُض  22 ىانض اإلاغاحهت والخضُْٔ الشامل ؾغاًا، أضى ت ،، ْو  .248، ص2007م٘خب الجامعي الخضًث، ؤلاؾ٘ىضٍع
ابتئؾمانُل ئبغاهُم،  23 ت ،، واإلاغاحهت الضازلُت مضزل هكغي وجؿبُٓي وآلازغون، الْغ  6، ص1996ؤلاؾ٘ىضٍع
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س هظامأهداؾ  الث:اإلابدث الث  ُتالسكابت الداخل ومىىهاث والعىامل اإلاظاعدة لخؼٍى

ابت الضازل ًبنى ٗاةؼ والتي مً زاللها  ُتهكام الْغ هظا الىكام  ٌؿخؿُونلى مجمىنت مً اإلاٙىهاث أو الغ

 في هظا اإلابدث: يهالئوالتي ؾٍى هخؿّغ  ُٓهاإلاؿخىي اإلاؿلىب جدٓ والىضٛى ئلىأهضاَه  ُٓٔجد

: أهداؾ هظام السكابت الداخل  ُتاإلاؼلب ألاٌو

ابت الضازلُت ئلى جدُٓٔ آلاحي:  حهضٍ هكام لْغ

 :. الخدىم في اإلاؤطظت1

 ئهخاحُت نىاضغ ؤلاهخـاج صازلهـا و في هُٓاتهـا و جٙالُُهائن الخد٘م في اإلاإؾؿت ًٙىن مً زالٛ الخد٘م في 

ونىاةضها و في مسخلِ الؿُاؾاث التي وغهذ بًُت جدُٓٔ ما جغمي ئلُه اإلاإؾؿت، ولً ًٙىن طلٚ الا مً زالٛ 

ابت نلى  ئعؾاء حملت مً ألاهكمت الُغنُت اإلاؿانضة نلى جدُٓٔ أهضاٍ اإلاإؾؿت و اإلاؿانضة نلى زلٔ ْع

 ضغ اإلاغاص الخد٘م َيها.مسخلِ الهىا

2 ٌ  :. خماًت ألاصى

ابت الضازلُت هى خماًت أضٛى اإلاإؾؿت مً  ِ الؿابٓت هضٕع بأن أهم أهضاٍ هكام الْغ مً زالٛ الخهاٍع

(، مً  زالٛ َغع خماًت ماصًت وخماًت مداؾبُت لجمُو نىاضغ ألاضٛى )الاؾدشماعاث، املخؼوهاث، الخّٓى

ظا ؾً حملت مً ؤلاحغاءاث الضانمت ألمً وخؿً اؾخهماٛ نخماص ؾّغ مداؾبُت واضخت وؾلازالٛ  ُمت، ٖو

.هظه ألا   ضٛى

 خماًت أصٌى اإلاشسوع -

ابت الضازلُت في اإلاشغومأجه املخخلُت هضَا عةِؿُا مً ٙاجمشل خماًت أضٛى اإلاشغوم وممخل  ،هضاٍ الْغ

:أو  ٙاالشأضٛى اإلاشغوم ألا  وجخسظ خماًت  ؾالُب مسخلُت ومخهضصة ًٓىم حمُهها خٛى

حر الخماًت الخامت  ت. .......أٍ غاؾو ؤلا أو الػُام أضٛى اإلاشغوم مً الخبظًغ أل جَى مئو الؿْغ ن أً ٘لخ ٍو

:ٔ  جخدٓٔ هظ الخماًت نً ؾٍغ

و أو يش أٍ مهحن غاهداب نىض مهالجت الهملُاث بٓطض ازُاء ٘التي ْض جغجخؼاء اإلاخعمدة: الىكاًت مً ألا  -أ 

ص يحر أمىاء نلى ما ًٓىمىن به مً غاَأن طلٚ ٌهخمض نلى جسؿُـ مؿبٔ ومهخمض مً ْبل أ ٚوال ش ازخالؽ،

غ َيهم ؾىء الىُت اإلابيُت مؿبٓا  نمل،  زؿاء.  مشل هظ ألا  العجٙابوجخَى

 زؿاء اإلاهخمضة ما ًلي:هظ ألا  تمشلأومً 

 ء ُْض مداؾبي مهحن؛غاحئحهمض  -

ومهه نضم وحىص حهاعع مو  والظي ًبضل ٙث بالشال ِ اإلآطىص في السجٍو الخدغ أنب ال الخ -

 الؿلُم للمباصب املخاؾبُت اإلاخهاٍع نليها؛ الخؿبُٔ

مو نضم وحىص ُْض ًىمُت  ،ؽ ما في الىٓضًتال حىع لخًؿُت ازخشىٍ ألا ٖؾماء وهمُت في أج عاصئ -

 .24حىع شِ ألا ٖحمالي إل مؿابٔ 

                                                           
ا الصخً،نبض الُخاح دمحم  - 24 ابت واإلا ،دمحم الؿُض ؾٍغ ت،٘ؾؤلا  ي،ٙالُل ويمؿبهت الخى  والجؼتي،لي ٘ؿخىي الحهت الضازلُت نلى اإلاغاالْغ   ىضٍع

   134,135ص، 1998
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زؿاء ناصة مً الخؿبُٔ الخاؾئ للمباصب والٓىانض وجيخج هظ ألا  خؼاء ػير اإلاعخمدة:الىكاًت مً ألا  -ب 

 الٓىانض نىض الهاملحن في املجاٛ املخاؾبي في اإلاشغوم.   هالجهل بهظ أو املخاؾبُت،

 زؿاء يحر اإلاخهمضة ما ًلي:  مشلت هظ ألا أومً 

م ألا  ،ؾماليأهه مطغوٍ ع أحسجُل مطغوٍ مهحن نلى  - اصة ْع اح وجطخم ُْمت بع مما ًإصي ئلى ٍػ

ٛ ألا   ؛ضى

م ألا  ئًغاصي،هه مطغوٍ أحسجُل مطغوٍ أعؾمالي مهحن نلى  - عباح مما ًإصي ئلى جسُُؼ ْع

 ؼ اإلاالي؛ ٖضٛى بُٓمتها الخُُٓٓت في ْاةمت اإلاغ قهاع ألا ئونضم 

و أ و هٓل املجمىم مً ضُدت ئلى أزغي أو الػغب أزؿاء الخؿابُت الخاضت بهملُاث الجمو ألا  -

 زغ؛ آمً سجل ئلى 

 ؾخاط.  و الترخُل ئلى خؿاباث صَتر ألا أء ُْىص الُىمُت غاحئزؿاء في أ -

هني طلٚ خماًت ألا  ض والظسكت والؼ::ال خخصٌى مً الا املخاؿظت على ألا  –ج  اث يحر َو  ضٛى مً الخطَغ

ت أ مشغونُتها والازخالؽابها مو الهلم بهضم ٙعجاوالتي ًخم  نامت،اإلاشغونت ويحر اإلآبىلت بطُت  و أو الؿْغ

ىغت ويحر مٓبىلتأالًش لها  ٓا لٓىانض  نىه،ص اإلاؿإولحن غاَي منها مؿاءلت ألا أخُث ًترجب نلى ، مىع مَغ و أَو

 و ؾبٓا للٓاهىن الهام للضولت.  أو لىاةذ زاضت إلاضازلت باإلاشغوم أْىاهحن 

اث التي جغجأومً  ت أؽ ال زخفي هؿاّ الا  ٘بمشلت الخطَغ  و الًش ما ًلي:أو الؿْغ

  خٔ؛ت صون وحه ٖمىاٛ الشغ أء نلى حاهب مً الؾدُؤلا  -

ٔ احٖضل مً أضٛى الشغ أيخطاب ئ -  ت؛ٖٕ الشغ مالصون نلم  ،ءاث مػللتغات نً ؾٍغ

ءاث مداؾبُت مهُىت غاجساط احابهض  ،ء نليهاالؾخت عيم خالتها الجُضة والا ٖبهؼ أضٛى الشغ  ج٘هً -

ا؛ ٖالهإل   ها صَتًر

ت)الؿُاعاثء نلى بهؼ أضٛى الؾدُالُٓام بهمل مىاْطاث وهمُت بًغع الا  -  حُضة؛بدالت  هي (والتيالشٖغ

ٓت مضعوؾت ومسؿـ لها؛ ال الخدٍغِ نىض الدسجُل في الضَاجغ والسج -  ث بؿٍغ

مغ وهى ألا  ،قهاع هخاةج يحر واْهُت ويحر خُُٓٓتئنب في حسجُل الهملُاث اإلاالُت بًغع ال صاعة الخحهمض ؤلا  -

 .25صاعي الظي ًؿلٔ نلُه الًش ؤلا 

 :طمان هىعُت اإلاعلىماث .2

بًُت غمان هىنُت حُضة للمهلىماث ًيبغي ازخباع صْت و صعحت الانخماص نلى البُاهاث املخاؾبُت في قل هكام  

مهلىماحي ٌهالج البُاهاث مً أحل الىضٛى ئلى هخاةج جخمشل في اإلاهلىماث، بُض أن ججهحز هظه البُاهاث ًخم نبر 

 :26هكام اإلاهلىماث املخاؾبُت الظي ًخطِ بالخطاةظ الخالُت

 ذ ممً٘؛حس  جُل الهملُاث مً اإلاطضع وفي أْغب ْو

 ئصزاٛ الهملُاث التي سجلذ ئلى البرهامج آلالي والخأٖض مً البُاهاث اإلاخهلٓت بها؛ 

 ب البُاهاث نلى خؿب ضىُها وزطاةطها في ٗل مغخلت مً مغاخل اإلاهالجت؛  جبٍى

                                                           
ا الصخً،نبض الُخاح دمحم  25   135,136ص  ،هغ ٖمغحو ؾبٔ ط  ،دمحم الؿُض ؾٍغ

26LIONEL. C & GERARD. V Op cit، page 41-42. 
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 أحل جٓضًم اإلاهلىماث خترام اإلاباصب املخاؾبُت اإلاخُٔ نليها والٓىانض الضازلُت للمإؾؿت مً ا

 املخاؾبُت؛ 

 .جىػَو اإلاهلىماث نلى ألاؾغاٍ الؿالبت لها 

ابت الضازلُت نلى اإلاهالجت آلالُت أئال أهه   ضبذ مً الىاحب ئؾٓاؽ البهض الاؾتراجُجي لىكام الْغ

اإلاطضاُْت نلى مسغحاث  اَتللبُاهاث اإلاغجبؿت باألخضار الاْخطاصًت التي جٓىم بها اإلاإؾؿت، وطلٚ إلغ

 اإلاهالجت.

 :. حصجُع العمل بىـاءة4

ابت الضازلُت في اإلاإؾؿـت ًم٘ـً مً غمان الاؾخهماٛ ألامشل والِ٘ء إلاىاعص اإلاإؾؿت،   ئن ئعؾاء هكام للْغ

 ومً جدُٓٔ َهالُت في وشاؾها مً زالٛ الؿعي نلى الخد٘م في الخٙالُِ بخسُُػها نىض خضوصها الضهُا.

ت. حصجُع 5  :الالتزام بالظُاطاث ؤلاداٍز

ت اإلاغؾىمت مً ْبل ؤلاصاعة ًٓخط ي مخشاٛ وجؿبُٔ أوامغ الجهت ا ئن الخىُُظ الجُض للؿُاؾاث ؤلاصاٍع

غ َُه الشغوؽ آلاجُت:   اإلاضًغة. مً أحل الخؿبُٔ ألامشل لألمغ، ًيبغي أن جخَى

 ًجب أن ًبلٌ ئلى اإلاىحه ئلُه؛  -

 ًجب أن ًٙىن واضخا )مُهىما(؛ -

 ًجب جىاَغ وؾاةل الخىُُظ؛ -

 ًجب ئبالى الجهاث آلامغة بالخىُُظ. -

اث الهماٛ نلى الالتزام بالؿُاؾاث في اإلاإؾؿت، مً شأهه أن ًُ٘ل  أن الهمل نلى حصجُو مسخلِ مؿخٍى

هالُت  .جدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاغؾىمت بأٖبر هجانت َو

 ُتإلاؼلب الثاوي: مىىهاث هظام السكابت الداخلا

ابت الضازلأ ُظوجىُ ُمجطم ًخؿلب هخمام بها البض مً الا  ُتزمـ مٙىهاث أؾاؾ غاناثم ُتي هكام للْغ

اب ُٓٔلػمان جد  :27ًلي ُماوجخمشل هظه اإلاٙىهاث َ ُتألاهضاٍ الْغ

ابت؛ -  بِئت الْغ

 املخاؾغ؛  جُُٓم -

ابت؛  -  أوشؿت الْغ

 والاجطاٛ؛ اإلاهلىماث -

 اإلاخابهت. -

ابت صازل وحهخبر اإلاٙىهاث اإلاظٗىعة ؾابٓا بمشابت  هالُت هُٙل الْغ مٓاًِـ ًخم نلى أؾاؾها جُُٓم ُٖاءة َو

 َُما ًلي ؾيخؿّغ لٙل نىطغ نلى خضي بطىعة أٖثر جُطُال. ،اإلاإؾؿت

 :بِئت السكابت 

ُ٘ت ) غ لجىت عناًت اإلاإؾؿاث ألامٍغ ابت بCOSOأنؿا جٍٓغ نخباعها ألاؾاؽ الظي ا( أهمُت ٖبحرة لبِئت الْغ

ابت جبنى نلُه باقي مٙىهاث هُٙ  الضازلُت.ل الْغ

                                                           
 . 12 ، صؾابٔزغون، مغحو آَخخي عػّ الؿىاَحري و  27
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صاعة و بهػها طاث ضلت بدىكُم والتي جخٙىن مً الهضًض مً الهىامل بهػها طاث ضلت مباشغة باإل 

 : 28و التي هىحؼها في الىٓاؽ الخالُتتها اإلاإؾؿت طا

: ًخم الخهٍغ نلى هؼاهت الاصاعة والُٓم ألازالُْت لها مً وحىص الةدت دازة واللُم ألاخالكُتهصاهت ؤلا  -

ٗاهذ م٘خىبت أو في ضىعة  ؼ نلى الجزاهت والُٓم ألازالُْت مو الخدٓٔ مً اجبام هظه الالةدت ؾىاء  للؿلٕى جٖغ

 زؿاب جغؾله الاصاعة للهاملحن باإلاإؾؿت بطُت صوعٍت. 

اث لألصاء صازل اإلاإؾؿت مو غمان ًخدٓٔ الالتزام  لتزام بالىـاءة:ؤلا - بالُ٘اءة مً زالٛ وحىص مؿخٍى

اث.  الاؾخمغاع بخلٚ اإلاؿخٍى

جلهب لجىت الخضُْٔ صوعا هاما في جضنُم اؾخٓالٛ دازة أو لجىت الخدكُم: دوز ومشازهت مجلع ؤلا  -

ً أو أنػاء مجلـ ؤلا   وجٙىن ىُُظًحن. صاعة يحر الخمضْٔ الخؿاباث الخاعجي، خُث جخٙىن هظه اللجىت مً اإلاضًٍغ

صاعة حاهبا هاما مً صاعة ومضْٔ الخؿاباث الخاعجي، وجمشل لجىت الخضُْٔ ومجلـ ؤلا أصاة الاجطاٛ بحن مجلـ ؤلا 

ابت في أي مإؾؿت.  بِئت الْغ

ٓطض صاعة وهمـ الدشًُل حؼء هام محهخبر َلؿُت ؤلا دازة وهمؽ الدشؼُل: ؿلظـت ؤلا  - ابت، ٍو ً بِئت الْغ

ٗاهذ لضحها الغيبت في الُٓام بهملُاث حشًُلُت ئصاعة مضي التزامها بخؿبُٔ اللىاةذ والٓىاهحن أو ما بُلؿُت ؤلا  طا 

 .جدؿم باملخاؾغة أم ال

ابت لخلٚ ألازحرة، ألهه ًخم الهُيل الخىظُمي:  - ًمشل الهُٙل الخىكُمي ألي مإؾؿت حؼءا هاما مً بِئت الْغ

ابت نليه ا مً زالٛ الهُٙل الخىكُمي، مو غغوعة صعاؾت الهُٙل الخىكُمي جسؿُـ وجىُُظ أنماٛ اإلاإؾؿت والْغ

ت نُىبه ومؼاًاه.  إلاهَغ

ابت في أي مإؾؿت بؿلؿاث ومؿإولُاث ألاَغاص التي  اإلاظؤولُت:جددًد وجىشَع الظلؼت و  - جخأزغ بِئت الْغ

ٔ الهُٙل الخىكُمي اإلاؿبٔ في   اإلاإؾؿت.ًخم جدضًضها َو

ت:  - ٓت جىقُِ طُاطاث وممازطاث ألاؿساد واإلاىازد البشٍس جخػمً جلٚ الؿُاؾاث واإلاماعؾاث ؾٍغ

ٓت جدضًض مغجبا ظلٚ ؾٍغ بهم والخُُٓم اإلاؿخمغ لهم، ٖو ُتهم أو جؿبُٔ التهالهاملحن وجضٍع  جؼاءاثم ُُُٖت جْغ

لؿلٕى ألازالقي في مماعؾاث نليهم والبض مً وغو ؾُاؾاث جخهلٔ بالهىامل اإلاظٗىعة ؾابٓا لخدُٓٔ الُ٘اءة وا

ابتئألاَغاص   .ط حهخبر جلٚ الؿُاؾاث حؼءا هاما مً بِئت الْغ

 جلُُم املخاػس: •

جخهغع أي مإؾؿت نىض مماعؾت وشاؾها الى الهضًض مً املخاؾغ، والبض مً جدلُل جلٚ املخاؾغ مً هاخُت 

وثها ومداولت الخٓلُل مً أزغها خض اخخماٛجدضًض املخاؾغ اإلاخهلٓت بخدُٓٔ أهضاٍ اإلاإؾؿت، والخهٍغ نلى 

اث مٓبىلت  .غمً مؿخٍى

 أوشؼت السكابت: •

غ جأُٖض مىاؾب مً أهه ْض جم جدُٓٔ أهضاٍ  ابت نلى الاحغاءاث والٓىانض التي جَى حشمل أوشؿت الْغ

ابت الضازلُت، وأهه ْض جم اجساط الاحغاءاث اإلاىاؾبت إلاىاحهت املخاؾغ التي ْض جخهغع لها اإلاإؾؿت  .الْغ

                                                           
ت و الخؿبُٔ، الضاع 28  .38، ص2006مطغ ، ،الجامهُت أمحن الؿُض أخمض لؿُي، اإلاغاحهت بحن الىكٍغ
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ابت نلى الالتزام، خُث جم ألاولى بخُُٓم ألاصاء في حمُو وجخهل ابت نلى الدشًُل والْغ ابت بالْغ ٔ أوشؿت الْغ

اث ؤلا  ت، اجاإلاؿخٍى ٓا للمىاػهاث الخٓضًٍغ ٔ ُْاؽ ألاصاء الُهلي ومٓاعهخه باألصاء املخؿـ َو ت نً ؾٍغ اط بهض سصاٍع

غ الدشًُل صازل ُتحغاءاث الخصخُدؤلا  ظلٚ مخابهت جٓاٍع ابت اإلاؿبٔ، ٖو ٔ هكام الْغ  .ٗل ْؿم َو

غ لجىت عناًت اإلاإؾؿاث) مهخاو مً حهت أزغي َٓض  ابت نلى أهكمCOSOجٍٓغ ت اإلاهلىماث في قل ( بالْغ

ابت نامت نلى الدشًُل ؤلا ل٘ترووي للبُاهاث، ؾىاءالدشًُل ؤلا ابت بغامج الخاؾب آلالي، ٗاهذ ْع ل٘ترووي أو ْع

ابت بالخماًت مً الاؾخس ظلٚ الْغ  .29ضام يحر اإلاطغح بهٖو

ابت نلى الخدٓٔ مً مضي ؤلاِ أوشغو  لتزام بالٓىاهحن و اللىاةذ التي جسػو لها اإلاإؾؿت، أي أن ؿت الْغ

 أوشؿت 

ابت جخػمً الُطل في اإلاهام بحن الدسجُل  ٛ وخُل الهملُت  والؿلؿت واإلاىآَت نلىالْغ  .ألاضى

 جصاالث:اإلاعلىماث و ؤلا •

صازل اإلاإؾؿت وطلٚ بشٙل وئؾاع ػمني صاعة و ئلى أؾغاٍ أزغي وئًطالها ئلى ؤلا ًجب حسجُل اإلاهلىماث 

ابت الضازلُت و اإلاؿإولُاث ألازغي وختى حؿخؿُو اإلاإؾؿت أن حهمل وجغاْب نملُا  تهاٌؿانضهم نلى الُٓام بالْغ

ذ اإلاىاؾب وطلٚ َُما ًخهلٔ بهنليها أن جٓىم باجطاالث مالةمت ًمً٘ الشٓت          باألخضار الضازلُتا وفي الْى

الخاعحُت، أما َُما ًخهلٔ باالجطاٛ َاهه ًٙىن َهاال نىضما ٌشمل جضَٔ اإلاهلىماث مً ألانلى ئلى ألاؾُل أو و 

ئغاَت ئلى ُْام ؤلاصاعة بالخأٖض مً وحىص اجطاٛ مىاؾب مو حهاث أزغي زاعحُت ْض  ،اله٘ـ أو بشٙل أَٓي

 .30هاًٙىن لها أزغ في جدُٓٔ اإلاإؾؿت ألهضاَ

 .اإلاخابعت: •

ابت الضازلُت للخدٓٔ مً بهًٓطض  ظا الجؼء اإلاخابهت اإلاؿخمغة والخُُٓم الضوعي ملخخلِ مٙىهاث هُٙل الْغ

ِ مضي ج٘غاع اإلاخابهت والخُُٓم نلى ؾبُهت أوشؿت اإلاإؾؿت ونلى هخاةج اإلاخابهت اإلاؿخمغة. خْى  ُٖاءجه ٍو

ابت الضازلُت وحىص  غ ئومً ألاصواث اإلاؿخسضمت إلاخابهت هُٙل الْغ صاعة للخضُْٔ الضازلي والتي ًجب أن جٓضم جٓاٍع

جب أن جخم الهملُت مً ؾٍغ أشخاص مإهلحن لظلٚبيخاةج اإلاخابهت الى مجلـ ؤلا   .صاعة أو لجىت الخضُْٔ ٍو

 ُتاإلاؼلب الثالث: العىامل اإلاظاعدة لخؼىز هظام السكابت الداخل

ئلى الخطىٛ  إؾؿتصازل اإلا ُتٍ الؿالبت للمهلىماث الىاججت نً هكام اإلاهلىماث املخاؾبغاحؿعى ألاؾ

هظه ل ُت، لظلٚ باث مً الػغوعي عبـ مطضآُُْتالخٓ ُتهاوحهبر نً وغه ُتمهلىماث طاث مطضاْ نلى

ابت الضازلفي اإلاهلىماث بٓىة ومخاهت  صاةم  ُُماملخاؾبي، والظي هي مدل جٓىمىطج الاإلاُغوع نلى  ُتهكام الْغ

ابت الضازل ُتوأهم ُتئن خؿاؾ، ْبتغامً ؾٍغ اإلا  ًضةبه في قل الهىامل الهض هخمامالا ملذ ئلى أ ُتهكام الْغ

 والتي هي: ،واإلاؿانضة نلى جؿىعه

 : للمؤطظاث ًدةألاصىاؾ العد -1

ذ اإلاإؾؿت أضىاَا نضة  ت ،ضىانُت ) هاوشاؾؾبُهت  ُتهاخ مًؾىاء  ُماث مسخلُتوجٓؿ نَغ ججاٍع

ضًحرة، مخىؾؿت، )حجمها  ُت( أو مً هاخزاضت، نمىمُت)هُت الٓاهى  ُتىاخالأو مً  (،َالخُت ،زضماجُت

                                                           
 . 43- 36شخاجت، مغحو ؾابٔ، ص وشخاجت الؿُضنبض الُخاح دمحم الصخً، دمحم الؿُج ؾغاًا  29

ابت الضازلُت هللا نؿا  30 لم الخؿبان، الْغ  .   51، ص 2009، ألاعصن ،والخىػَوبِئت ج٘ىلىحُا اإلاهلىماث، صاع الغاًت لليشغ  والخضُْٔ فيأخمض ؾٍى
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ٗاهذ هد(،ئن هظه ألا ٖبحرة ، لظلٚ أضبذ مً يهاؾدشماع َالا  ًؼصاصلخىىم وشاؾاتها والٓؿاناث التي  ُجتشٙاٛ 

 ُئتنمل اله ًخم جُُٓمٗل ألامىع اإلاخهلٓت باإلاإؾؿت و  َُه مجلـ ئصاعة جىاْش ًٍجٙى  حنالػغوعي نلى اإلاؿاهم

ىخاةج في شٙل ْىاةم للمهلىماث المً  حرةاإلاؿ ُئتاله ُهلئبمٓاعهت ما جىضلذ  ًٙىن  ُُملها، هظا الخٓ حرةاإلاؿ

شٍى جدل ومىاػهاث جبرػ بشٙل مُطل ٗل أؾىاع اليشاؽ صازل اإلاإؾؿت بما جم عؾمه في الخؿت  ُلُتٖو

ابت الضازل ُتهي مً الىؾاةل ألاؾاؾالتي  كُمُتالخى  .31ُتلىكام الْغ

 :ُاثحعدد العمل -2

، جيخج، حشًل، جب بدُثجٓىم اإلاإؾؿت بهضة وقاةِ  مً  قُُت، صازل ٗل و ُوأجها حؿدشمغ، حشتري، جدٛى

زغي ومً مإؾؿت ئلى أزغي، وفي ئؾاع هظه ألى ئ قُُتجخُاوث مً و  ُاثهظه الىقاةِ جٓىم اإلاإؾؿت بهضة نمل

ت نلى ٗل و  ُئتنلى الهًجب الىقاةِ  ا والتي هي مشبخت هبما هى مغؾىم في الخؿت الخاضت ب ُٓضن جخأ قُُتاإلاشَغ

ابت الضازلأب لُاخاًكهغ للمإؾؿت، مما ؾبٔ  ُتحمالؤلا  كُمُتفي الخؿت الخى مو  ُُِمؿالب بالخ٘ ُتن هكام الْغ

 . ُاثالخىىم في الهمل

 :  ُاثالظلؼاث واإلاظؤول َعجىش  -3

ٗاث اإلاخهضصة رافي للمإؾؿاث ؾىاء نلى التغاالجًئن الخىؾو  ه الشغ ب الىؾني أو الخىؾو الظي حهَغ

اثنلى اإلاض ُاثالؿلؿاث واإلاؿإول َوئلى غغوعة جىػ  ًضنى ُاثالجيؿ نماٛ ٗل ألا  ُُظبدى ٌؿمذبما  ُتالُغن ًٍغ

ذ واإلاٙان اإلاىاؾب الٓغاعاثواجساط  اثن جٙىن هظه اإلاضأ، نلى حنفي الْى أو الىخضاث اإلاخىاحضة في  ُتالُغن ًٍغ

تأمام اإلاض تاإلاىاؾٔ ألازغي مؿإول ا هولت نلى ٗل اليشاؾاث التي جٓىم بإ مؿ حرةالهامت، ٗىن هظه ألاز ًٍغ

اثأصاء اإلاض َُهأصائها بما  جُٓماإلاإؾؿت أمام مجلـ ؤلاصاعة الظي  مٓاعهت بما هى مغؾىم في الخؿت  نُتالُغ  ًٍغ

ابت الضازلغاوؤلاحؾخهماٛ ٗل الىؾاةل اوب كُمُتالخى  . ُتءاث التي جُ٘ل ألاهضاٍ اإلاخىزاة مً هكام الْغ

وخضوصها، ُه لئالىاحباث اإلاؿىضة  ٌهٍغفي اإلاإؾؿت ئن  حننلى ٗل شخظ مً الهامل ًجبوفي هظا ؤلاؾاع 

هه ئن أش اإلاالةم للهمل والىاحباث مً ؿُمالخٓ ، ئن هظاُخهله بالخطٍغ في خضوص ؾلؿخه ومؿإول ٌؿمذمما 

تصازل اإلاض زخطاضاثالا  حنالخػاعب ب ًمىذ اثالىاخضة أو نلى مؿخىي اإلا ًٍغ بٓضعة  ًٓللهه أألازغي، ٖما  ضًٍغ

ىم ألازؿاء، لظلٚ  اخخماٛؤلامٙان مً  اإلاالةم  ُمجٓؿ يهآىم نلًالتي  ُتث الخالعاالانخبا بحن محزئن ه ًمًْ٘و

 للهمل: 

 في صَاجغ اإلاإؾؿت.  ُلهأصاء الهمل وؾلؿت حسج بحنالُطل  -

 اإلاخهلٓت به. ُاثالهمل ُلباألضل وؾلؿت حسج خخُافؾلؿت الا  بحنالُطل  -

 .ُهالخطىٛ نل ٍغخخُاف باألضل وؾلؿت جٓغ ؾلؿت الا  بحنالُطل  -

 .نضة أشخاص حنالهمل املخاؾبي ب ُمجٓؿ -

 : الخاحت الدابمت للمعلىماث -4

نخباع اع بطُت زاضت، وبغاوزاعحها ئلى هكام الٓ إؾؿتهكام اإلاهلىماث لألهكمت ألازغي صازل اإلا حهضٍ

 ُتومهبرة نً الىغه ُتمسغحاث طاث مطضاْ ُضنلى جىل ٌهمل تيهكمت الألا أخض  ُتهكام اإلاهلىماث املخاؾب

ذ واإلاٙان اإلاىاؾب ُُٓتالخٓ ذ ُاهاث التي للب َهت ، مً زالٛ مهالجت ؾغ حنفي الْى حؿمذ باناصة َدطها في ْو

                                                           
 . 92ؾىاهغ دمحم التهامي وضضًٔ مؿهىص، مغحو ؾابٔ، ص 31



 :  عمىمُاث السكابت الداخلُت                                                                                                                         الـصل ألاٌو

17 

ؿخمغة للمهلىماث الىاججت اإلامهلىماث اإلاهبرة ننها، ئن الخاحت للئمضاص الجهاث املخخلُت نلى  ٌهملالخٔ، ٖما 

، زاضت إؾؿتاإلا ُتث ْض جإزغ نلى وغهاْغاع  يهاحهخبر ْانضة جبنى نل حرةنً اؾخهماٛ الضاةم لها ٗىن هظه ألاز

صخت اإلاهلىماث اإلآضمت لها ن جؿمأن نلى أ ٍضالتي جغ  إؾؿتئصاعة اإلا ُاثخاح ًسظمنها بشٓها الظي  ًخهلٔما 

ابت الضازلاب الٓغاعاثجساط ا ُتبً لمهلىماث جلٓا الٓبٛى مً ؾٍغ ل جدُذالتي  ُتؾخهماٛ وؾاةل هكام الْغ

 . يهامؿخهمل

ابت الضازل حزؾخهماٛ اإلاخمئن هظا ؤلا  مً زالٛ مداولت  ؿىع خفي الٗان نامل مؿانض  ُتلىؾاةل هكام الْغ

 ة.ظث اإلاخساع غاٍ الؿالبت لها وصْت مؿاهمتها في الٓالألؾغ الخ٘م نلى اإلاهلىماث اإلآضمت 

 :ؤطظتأصٌى اإلا ًتخما -5

في  والأوشاء خماًت ماصًت ومداؾبُت جخجلى ئ الٛل َهاٛ مً زٙحهمل اإلاإؾؿت نلى خماًت أضىلها بش

ت املخاَكت نلى ألا  ت اإلااصًت لهاأضٛى مً الهىامل الجٍى ػمت  ؾىاء نلى ئطا ًجب الُٓام بخأمُىاث ألا  ،و مً الؿْغ

و طلٚ باليؿبت ، خىحاث اإلاىٓىلت والتي هي نلى ناجٔ اإلاإؾؿتىو اإلاأو نلى البػاتو أ اإلاىاص اإلاخىاحضة في املخؼوهاث

ىت غض الخؿاعة ألا ئلى  هىطغ لو طلٚ باليؿبت ل ت،ماهْهت مً زُاهت ألا ى إلاخاضٛى الشابخت والخّٓى بما َيها الخٍؼ

حسجُل   الٛضٛى مداؾبُا مً زوجخجلى الشاهُت في خماًت ألا ، اإلاإؾؿتن ًيشأ زؿاعة جسظ أضٛى أهه أمً ش

)  الا ي نىطغ مً نىاضغ ألا أاث التي جمـ ٗالخدغ  الخّٓى ( حسجُا آهُا ًخُٓض  ،املخؼوهاث،ث عاؾدشماضٛى

ؿخجُب لش ابت الضازلُت.ٙبالىطىص املخاؾبُت َو  ل هكام الْغ

ابت  زالٛجدُٓٓها مً  ئلىإلاإؾؿت هضاٍ التي حؿعى اهم ألا أضٛى مً حهخبر خماًت ألا  هكام ؾلُم للْغ

 اعجٙابه اخخماٛو جٓلُل أزؿاء والًش صاعة مً مىو ألا اإلاؿإولُت اإلاترجبت نلى ؤلا  سليهه ًأمً شالظي الضازلُت 

 ْل.نلى ألا

تحعت ؤلا ساعخماد اإلاإ -6  : خخباٍز

ض ابت الضازلالا  ًٍؼ م الؿابٔ ى مً الى ٌؿدىضحو غاٗىن اإلاحهت، غافي هظا الىىم مً اإلا ُتنخماص نلى هكام الْغ

 ازخُاعفي  ُىاثاله ٍٓتؾخهماٛ ؾغ اطلٚ ب ٍٙىن حجم اإلاُغصاث اإلآضمت  و  فيمً الٙل  حنحهت نلى حؼء مهغامً اإلا

هخاةج هظا الُدظ نلى مجمىنت مُغصاث التي جمشل  ٌهمم حرحهت في ألازغااإلا يهابهؼ اإلاُغصاث التي ؾخجغي نل

ِالٙل،  ابت الضازل حربشٙل ٖب ُىتحجم اله ًضجدض ًخْى ، إؾؿتاإلاؿخهمل في اإلا ُتنلى صعحت مخاهت هكام الْغ

ابت الضازلٍغ حهت ٖهامل أؾاس ي في جؿى غانخماص هظا الىىم مً اإلاالىا  ًكهغجبها إلاا ؾبٔ  ألن مخاهخه  ُتهكام الْغ

بالجؼء الشاوي  ًخهلٔ َُمازاضت  حو في اؾمئىانغاحو ٖما ججهل اإلاغااملخخاعة مً ؾٍغ اإلا ُىتجخد٘م في حجم اله

 .32الازخباعمىغىم  ًً٘والظي لم 
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 خالصت:

ابت الضاز حغاءاث لُت ًخمشل في الؿهغ نلى جىُُظ ؤلا مً زالٛ صعاؾدىا لهظا الُطل وؿخيخج أن صوع الْغ

والخأٖض مً  اإلاإؾؿت بالُُُ٘ت الالػمت و الهمل نلى جدؿُنها و جصخُدهاصاعة ئاليشاؾاث اإلاؿؿغة مً ؾٍغ و 

جدُٓٔ ضٍ خماًت أضٛى و أمىاٛ اإلاإؾؿت و به،  مضي التزام الهاملحن  بها وبالخهلُماث والٓىاهحن واللىاةذ 

ٔ  أهضاَها اإلاغحىة غ جخػمً مجمىنت الىٓاةظ اإلاسجلت و ٖظا بهؼ الخىضُاثئ، و طلٚ نً ؾٍغ  ضضاع جٓاٍع

ابت الضازلُت في اإلاإؾؿت بهض ا لُٓام بهملُاث الُدظ و الخُُٓم التي حهبر نً أعاء مهىُت خٛى َهالُت هكام الْغ

اباب و ُؾخسضام مسخلِ الىؾاةل الْغ غ جَغ جساط الٓغاعاث الخصخُدُت اصاعة الهلُا مً أحل لى ؤلا ئت، هظه الخٓاٍع

 اإلاىاؾبت.
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الشاويالُطل   

ابت الضازلُت  جُُٓم هكام الْغ

 في جدؿحن الٓىاةم اإلاالُت
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 جمهُد:

ضج ضزاضت في  ُتزالٛ الهٓىص اإلااغ ُتاإلاالي للٓىاةم اإلاال خدلُلبال هخمامؤلا  ٍؼ حهاقم طلٚ  اإلاإؾؿاث، ْو

اإلاالُت إلصاعة لألاوشؿت الهامت  حنمً ب ياإلاالي للٓىاةم اإلاال لُللظا َٓض أغخى الخد حرةهخمام في الؿىىاث ألازؤلا 

في ٗىهه ئخضي أهم  ً٘مً ُتباإلصاعة اإلاال ُتاإلاالي للٓىاةم اإلاال لُلعجباؽ جؿىع الخدئئط هجض أن  ،إؾؿتفي اإلا

 ٍ.ؾغامً ألا  ًضمنها الهض ٌؿخُُضأصواتها التي 

بًغع  ُتاإلاال واليؿباإلاإشغاث ؾخسضام اب اإلاالُت وطلٚؾت الٓىاةم عااإلاالي نلى ص لُلالخد ًٓىمٖما 

ام لهظه عاو  تمسخلُأو جٙىن  ُتمخاخت بشٙل مباشغ بالٓىاةم اإلاالحر الخطٛى نلى اإلاهلىماث ي ء ػخمت ألاْع

 .الٓىاةم
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 ٌ    ُتاللىابم اإلاال ُتماه :اإلابدث ألاو

اإلاهلىماث ئلى ألاؾغاٍ الخاعحُت، ئن الٓىاةم اإلاالُت حهخبر الىؾُلت الغةِؿُت التي ًخم مً زاللها جىضُل 

اةمت حًحراث خّٓى  ؼ اإلاالي، ْاةمت الضزل، ْاةمت الخضَٓاث الىٓضًت، ْو وحشمل الٓىاةم اإلاالُت ناصة: ْاةمت اإلاٖغ

اإلالُ٘ت، ٖما حشمل أًػا اإلاالخكاث نلى الٓىاةم اإلاالُت والجضاٛو اإلالخٓت والتي حهخبر الجؼء اإلا٘مل للٓىاةم 

 اإلاالُت.
ٌ  اإلاؼلب    ُتخصابص اللىابم اإلاالو  ٍفحعس  :ألاو

 ُتمـهىم اللىابم اإلاال -أوال 

لها وجسخلِ َٓـ  ُتفي الهىاضغ ألاؾاؾ ُهال٘نها حشتٕر حم ُتمسخلُت للٓىاةم اإلاال ٍِهىإ نضة حهاع 

 صون آلازغ. هحننلى نىطغ م حزالتٖر خُثألالُاف اإلاؿخسضمت أو مً  خُثمً 

سػو ئنضاص الٓىاةم اإلاالُت  لٓىانض جىكُمُت ضاعمت، جلتزم بها اإلاإؾؿت لخىضُل اإلاهلىماث اإلاؿخسغحت ٍو

غ اإلاالُت،  ض جٓىم اإلاإؾؿت بخىضُل اإلاهلىماث ئلى ألاؾغاٍ الخاعحُت مً زالٛ الخٓاٍع مً الىكام املخاؾبي، ْو

غ اإلاالُت، نلى ؾبُل اإلاشاٛ  غ مجلـ ولِـ الٓىاةم اإلاالُت َدؿب، والتي حهخبر املخىع ألاؾاس ي للخٓاٍع هظٖغ: جٍٓغ

ظلٚ الخأزحر البُئي أو  هاث، ٖو ؤلاصاعة، الخيبإاث اإلاالُت، ألازباع طاث الطلت باإلاإؾؿت، ووضِ الخؿـ والخْى

غ اإلاالُت مُهىمها أشمل وأوؾو مً مُهىم الٓىاةم اإلاالُت، َهي جػُِ الا  حخماعي أنماٛ اإلاإؾؿت، أي أن الخٓاٍع

الٓىاةم اإلاالُت، ل٘نها مُُضة إلاؿخسضمي اإلاهلىماث اإلاالُت في اجساط ْغاعاتهم مهلىماث أزغي يحر مالُت التي جخػمنها 

 ْخطاصًت.الا

ئن مطؿلر ْاةمت في مُهىمه الهام ئنالن ًخهلٔ بشٙل مدضص ٌهخٓض مً ًٓضمه بصخت ما جم ؤلاشاعة ئلُه  - 

 َُه، 

 .م الىٓضًتباؾخسضام الٍُٓخم جىضُله ُت في أجها ئنالها ٌهخٓض بصخخه و بظلٚ جخمشل الٓىاةم اإلاالو  -

 ػبُعت اللىابم اإلاالُت: .1

ٓا للىىاحي اإلاالُت، و التي  ونىضما ٌهض املخاؾبىن جلٚ الٓىاةم اإلاالُت َاجهم ًطُىن زطاةظ اإلاإؾؿت َو

ٗاث نً 33ٌهخٓضون أجها حهبر بهضالت نً أوشؿت اإلاإؾؿت والهملُاث اإلاالُت،  ت للشغ و حهبر الٓىاةم اإلاالُت الؿىٍى

إلاالُت اإلاهضة لُترة ػمىُت مضتها نام، أما الٓىاةم اإلاالُت التي حهبر نً َتراث ػمىُت جٓل نً نام  )زالشت الٓىاةم ا

ت جلٚ الٓىاةم اإلاالُت و التي ضشهىع نلى ؾبُل اإلاشاٛ( ًؿلٔ نليها الٓىاةم اإلاالُت ال ت أو الضوعٍت، و جبضو نبٍٓغ َتًر

ٗاَ ت اإلاهلىماث التي جخػمنها مئاث أو آالٍ الطُداث التي جخٙىن يالبا ما حهض في ضُداث ْلُلت في أجها جلخظ 

 منها السجالث و الضَاجغ املخاؾبُت الخُطُلُت. 

ِ للٓىاةم اإلاالُت وهي: مً٘ ئنؿاء مجمىنت مً الخهاٍع  ٍو

ٗاملت مً الىزاةٔ املخاؾبُت واإلاالُت ويحر ْابلت للُطل َُما بُنها، وحؿمذ بانؿاء ضىعة  (1 ) حعٍسف مجمىنت 

 ضاصْت للىغهُت اإلاالُت، وألصاء ولخًحر الىغهُت اإلاالُت للمإؾؿت نىض ئُْاٛ الخؿاباث".

ف  حهخبر الٓىاةم اإلاالُت الىؾُلت ألاؾاؾُت لإلبالى اإلاالي نً اإلاإؾؿت، خُث ًىكغ للمهلىماث الىاعصة  :(2)حعٍس

ؼ اإلاالي للمإؾؿت وأصائها اإلاالي وجضَٓاتها الىٓضً مً٘ ٖظلٚ الخهٍغ نلى الخًُحراث فيَيها بأجها جٓخبـ اإلاٖغ  ت، ٍو

                                                           
م ضًحر 33 الدؿُحر، حامهت  ونلىمالهلىم الاْخطاصًت  ت، ٗلُماحؿخحر، مظٖغة معاًير املخاطبت الدولُتاللىابم اإلاالُت البىىُت في ظل مىح،  مٍغ
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ؼ اإلاالي وخّٓى اإلالُ٘ت، خُث أجها جمشل هخاج اليشاؽ في اإلاإؾؿت زالٛ َترة ػمىُت مهُىت، أو بهباعة أزغي هي  اإلاٖغ

ملخظ ٖمي للهملُاث وألاخضار اإلاالُت وجأزحراتها نلى أضٛى والتزاماث اإلاإؾؿت وخّٓى ملُ٘تها، وحهخبر أصاة 

 .مهمت في اجساط الٓغاعاث اإلاالُت

ف  َٓض وغو اإلاهُاع املخاؾبي الضولي ألاٛو  و ،(IASB)باليؿبت ئلى مجلـ مهاًحر املخاؾبت الضولي  :)3 (حعٍس

(IAS1)  لهغع الٓىاةم اإلاالُت، والظي ًبحن َُه أن الٓىاةم اإلاالُت هي نغع مالي هُ٘لي  1997اإلاهضٛ في نام

ؼ اإلاالي للمإؾؿت والهملُاث التي جٓىم بها، والهضٍ مً الٓىاةم اإلا الُت طاث ألايغاع الهامت هى جٓضًم للمٖغ

ؼ اإلاالي للمإؾؿت وأصائها وجضَٓاتها الىٓضًت مما هى هاَو لؿلؿلت نٍغػت مً اإلاؿخسضمحن  اإلاهلىماث خٛى اإلاٖغ

لت لها.  نىض اجساطهم ْغاعاث اْخطاصًت، ٖما جبحن الٓىاةم اإلاالُت هخاةج جىلي ؤلاصاعة لألنماٛ اإلاٗى

ف  جخمشل  خُثمداؾبت لبأجها " هي نباعة نً اإلاىخج النهاتي ل ُتالٓىاةم اإلاال ًػاَذ أومً حهت أزغي نغ  :)4 (حعٍس

 إؾؿتصازل وزاعج اإلا ًضةٍ نضغاواإلاهلىماث لطالر أؾ ُاهاثمً الب حراٖب عاأو ٖشٍى جلخظ ْض ٍغفي جٓاع 

 .ُىتث مهااع غ جساط ْابٓطض 

ُاث الؿابٓت ًمً٘ حهٍغِ الٓىاةم اإلاالُت بأجها مجمىنت مً الىزاةٔ جدمل مهلىماث  ومً زالٛ الخهٍغ

مالُت مخهلٓت باإلاإؾؿت، وفي أشٙاٛ مدضصة، وحهخبر الىؾُلت الغةِؿُت نلى أضٛى والتزاماث اإلاإؾؿت وخّٓى 

إلًطاٛ اإلاهلىمت اإلاالُت ئلى مسخلِ مؿخهمليها الضازلُحن  34 ,ملُ٘تها، وحهخبر أصاة مهمت في اجساط الٓغاعاث اإلاالُت

والخاعحُحن نىض ئُْاٛ الخؿاباث، أما الىزاةٔ املخاؾبُت و اإلاالُت التي جٙىن الٓىاةم اإلاالُت جخمشل في اإلاحزاهُاث 

ؼ اإلاالي، وؤلاًػاخاث وؤلا ْغاعاث ألازغي وبُاهاث الضزل أو خؿاباث ألاعباح والخؿاةغ، وبُاهاث الخًحراث في اإلاٖغ

واإلاىاص الخىغُدُت التي خضصث نلى أجها حؼء مً الٓىاةم اإلاالُت، وحهض الٓىاةم اإلاالُت وجيشغ ناصة مغة في الؿىت 

ت  غ مضْٔ الخؿاباث، ئن مهاًحر املخاؾبت الضولُت جؿبٔ نلى جلٚ الٓىاةم اإلاالُت أي شٖغ وجٙىن مىغو جٍٓغ

ٗاث ألانماٛ. ت أو ضىانُت أو شغ  ججاٍع

 خصابص اللىابم اإلاالُت -ثاهُا

هالُت في جدُٓٔ أهضاَها، َان هىإ حملت مً الخطاةظ التي ًجب أن  لٙي جٙىن اإلاهلىماث طاث ُٖاءة َو

 جخمخو بها اإلاهلىماث املخاؾبُت لخٙىن طاث حىصة، والتي ًمً٘ نغغها َُما ًلي:

 :اإلاالبمت أوال:

مً٘ جدُٓٔ هظه  ٓطض بها أن جٙىن اإلاهلىماث املخاؾبُت طاث ضلت أو اعجباؽ بالٓغاع اإلاؼمو ئجساطه، ٍو ٍو

ت مضي ئؾخُاصة مخسظ الٓغاع مً اإلاهلىمت املخاؾبُت، والخٓلُل مً البضاةل اإلاخاخت  الخاضُت مً زالٛ مهَغ

 :يأمامه ولها زالزت زىاص ه

ت - في الخىضل ئلى  اخخماالجه، وطلٚ إلاؿانضة مخسظ الٓغاع في جدؿحن أن جخمحز اإلاهلىماث بٓضعة جيبٍإ

 جيبإاث ضاصْت نً هخاةج ألاخضار؛

ابت والخُُٓم مً زالٛ الخًظًت  - ٔ الْغ هاث، وطلٚ نً ؾٍغ أن جخمحز اإلاهلىماث بامٙاهُت الخدُٓٔ مً الخْى

 اله٘ؿُت،

                                                           
هت حام ، مظٖغة ماحؿخحر، ٗلُت الهلىم ؤلاْخطاصًت ونلىم الدؿُحر،ias/ifrsبىىد اللىابم اإلاالُت وؿم معاًير املخاطبت الدولُت  دمحم، ُْاؽْىاصعي  34

ل   .47، ص 2010ُتؾهض صخلب البلُضة،حٍى
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ذ اإلاىاؾب َأحل الخطٛى نلى اإلاهلىمت ًٙىن نلى خؿ -   35 اب َاةضتها.أن جأحي في الْى

 ـهملثاهُا: اللابلُت ل

غها في اإلاهلىماث الىاعصة بالٓىاةم اإلاالُت في  ئن ئخضي الخطاةظ ألاؾاؾُت للمهلىماث التي ًجب جَى

ت ْابلُتها للُهم مً ْبل اإلاؿخسضمحن، ولهظا الًغع َاه ٗاَُت  هحاهٍؼ ًُترع بأن ًٙىن اإلاؿخسضم نلى صعاًت 

ت وؤلاْخطاصًت وباملخاؾبت، وأن جٙىن لضحهم الغيبت لضعاؾت اإلاهلىماث بهىاًت، ومو طلٚ َاهه ال  باألوشؿت الخجاٍع

ت  ًجىػ ئؾدبهاص أًت مهلىماث جخهلٔ بمؿاةل مهٓضة وحهخبر مالةمت لهملُت ئجساط الٓغاعاث ؤلاْخطاصًت بمهَغ

 .اإلاؿخسضمحن بذجت أهه ْض ًطهب نلى بهؼ اإلاؿخسضمحن َهمها

 ثالثا: اإلاىثىكُت

ت ختى جٙىن اإلا هخمضهلىماث مُُضة، ًجب أن جٙىن مىزْى ُت ئطا  َو نليها، وجملٚ اإلاهلىماث زاضُت اإلاىزْى

غث  ونلى هظا. والخدحزٗاهذ زالُت مً ألازؿاء الهامت  ُت ئال ئطا جَى ألاؾاؽ ال ًمً٘ أن جخمخو اإلاهلىماث باإلاىزْى

 َيها الخطاةظ الخالُت:

ت ًجب أن حهبر بطضّ نً الهملُاث وألاخضار ألازغي؛ :الخمثُل الصادق ـ1  ختى جٙىن اإلاهلىماث مىزْى

أن اإلاهلىماث اإلاالُت ًجب أن حهبر نً خُٓٓتها بمهنى حؼلُب الجهىد ؿىق الشيل اللاهىوي:  -2

 ملجغص شٙلها الٓاهىوي. ولِـؤلاْخطاصًت 

 بمهني أن جٙىن الٓىاةم اإلاالُت زالُت مً الخدحز.: الخُاد -3

أي الخدلي بالخظع نىض ئهجاػ الٓىاةم اإلاالُت زاضت في وغو الخٓضًغاث اإلاؿلىبت في  الخرز:الخُؼت و  -4

 .قل نضم الخأٖض مما ًجىب مجهؼحها الُٓام بخطخم ألاضٛى أو الخٓلُل مً ؤلالتزاماث

ٗاملت غمً  ؤلاهخماٌ )الشمىلُت(: ـ5  ألاهمُت خضوصبمهنى أن جٙىن اإلاهلىماث الىاعصة بالٓىاةم اإلاالُت 

ت و يحر   مالةمت.اليؿبُت و الخٙلُت، َدظٍ اإلاهلىماث ْض ًجهلها مػللت و يحر مىزْى

 :زابعا: اللابلُت للملازهت

ً واإلآغغحن بطُت زاضت َغضت ئؾدشماع  ًٙىن أمام مؿخسضمي الٓىاةم اإلاالُت بطُت نامت واإلاؿدشمٍغ

جب أن ًٙىن مؿخسضمىا غص ئْغاع مخهضصة، ٍو ً نلى ئحغاء مٓاعهاث للٓىاةم اإلاالُت  َو الٓىاةم اإلاالُت ْاصٍع

ؼ اإلاإؾؿت اإلاالي  لهضة َتراث ػمىُت مسخلُت لىُـ اإلاإؾؿت، ٖظلٚ لخدضًض بهؼ ؤلاججاهاث اإلاخهلٓت بمٖغ

ؼ اإلا ً نلى مٓاعهت الٓىاةم اإلاالُت ملخخلِ اإلاإؾؿاث، وطلٚ لخُُٓم اإلاٖغ الي وأصائها. ٖما ًجب أن ًٙىهىا أًػا ْاصٍع

ظا الخًحراثوألاصاء اليؿبي  ٓت الُٓاؽ والهغع لألزغ اإلاالي  ٖو ؼ اإلاالي لخلٚ اإلاإؾؿاث ومً زم َان ؾٍغ في اإلاٖغ

للهملُاث وألاخضار اإلادشابهت ًجب أن جٙىن مدؿٓت نلى مغوع الؼمً باليؿبت للمإؾؿت الىاخضة، ٖما ًجب 

ٓت مدؿٓت )مشاٛ مغجبؿت بمغحو مىخض  اًحر مداؾبُت( باليؿبت للمإؾؿاث املخخلُت. مه -ئنضاصها أًػا بؿٍغ

وأهم ما جخػمىه هظه الخاضُت هى ئبالى اإلاؿخسضمحن بالؿُاؾاث املخاؾبُت اإلاؿخسضمت في ئنضاص الٓىاةم اإلاالُت 

 .هظه الخًحراث وأًػا أزاعوأي حًحراث في هظه الؿُاؾاث 

 

 

                                                           
م ضًحر مىح، " 35  .13، ص2010"، مظٖغة ماحؿخحر، حامهت ؾهض صخلب، البلُضة، اللىابم اإلاالُت في ظل معاًير املخاطبت الدولُتمٍغ
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 اللىابم اإلاالُت ومىىهاث وعىاصس  اإلاؼلب الثاوي: أهداؾ

 أوال: أهداؾ اللىابم اإلاالُت  

 :للٓىاةم اإلاالُت نضة أهضاٍ منها

 اإلاىاعص اإلاخاخت؛ اؾخسضامجكهغ الٓىاةم اإلاالُت هدُجت أؾلىب ؤلاصاعة في  -

-  ٛ ّ  والالتزاماث، جكهغ الٓىاةم اإلاالُت مهلىماث زاضت نً اإلاإؾؿت خٛى ألاضى اإلاالٕ، الضزل  خٓى

 ؛والخضَٔ الىٓضيوالخؿاةغ ، حشمل الهىاةض واإلاطاٍعِ ٖما

 حؿانض اإلاؿخسضمحن في الخيبإ بالخضَٔ الىٓضي للمإؾؿت في اإلاؿخٓبل؛  -

ؼ اإلاالي للميشأة  - ؼ اإلاالي، وألاصاء والخًحراث في اإلاٖغ حر مهلىماث خٛى اإلاٖغ تهضٍ الٓىاةم اإلاالُت ئلى جَى

 جٙىن مُُضة إلاؿخسضمحن مخىىنحن في ضىو الٓغاعاث الاْخطاصًت؛

ٗاَت اإلاهلىماث جدُٓٔ الخاحاث ال - غ  هامت لًالبُت اإلاؿخسضمحن، ولً٘ الٓىاةم اإلاالُت نلى ٗل خاٛ ال جَى

 التي ًدخاحها اإلاؿخسضمحن لطىو الٓغاعاث الاْخطاصًت، ألن هظه الٓىاةم حه٘ـ ئلى خض 

غ بالػغوعة مهلىماث يحر مالُت.  ٖبحر آلازاع اإلاالُت لألخضار الؿابٓت وال جَى

   ُتإلاالمىىهاث اللىابم ا - ثاهُا

 :ُتمً الهىاضغ الخال ُتجخٙىن الٓىاةم اإلاال

 :(يزاهُتكابمت اإلاسهص اإلاالي )اإلا -1

 إؾؿتأضٛى اإلا ًخػمًَهى ْاةمت  مإؾؿتلل ُتللخالت اإلاال الُىجىيغاَُتحهخبر هظه الٓاةمت الطىعة 

ؼ اإلاالي مً أهم الٓىاةم اإلاال36حنمهٍش في جاع  هالتزاماج ًدٓٔ  خُثالبىٚ بانضاصها  ًٓىمالتي  ُت، حهخبر ْاةمت اإلاٖغ

 :37ُتالخال حزاثاإلا

 ٓماجه.زااللت إؾؿتخّٓى اإلا ُتمضي حًؿ ُُمج 

 ُىلتلضَو بىاؾؿت وؿب الخضاٛو والؿاماجه اإلاؿخدٓت زانلى ؾضاص الت إؾؿتالخهٍغ نلى مضي ْضعة اإلا . 

  لنلى الخمإؾؿت مضي انخماص اإلانلى الخهٍغ لأو الخ ػاخخجا ًخمألاعباح التي  ُمتالظاحي بٓ ٍى  مٍى

 .ُتماث نلى خّٓى اإلال٘زاالخاعجي بيؿبت الالت

 ٓبىاحباتها ووقاةُها. ُاممضي ْضعة ؤلاصاعة نلى الٓ ُُمج 

 ٓاإلاالي.  الخدلُل ُاثبهمل ُامحؿانض نلى ال 

 هاثوالد ىاهحنبالٓ إؾؿتاإلازام مضي الت حنجب  . ُتالضول بُتاملخاؾ ًحرواإلاها ُتاملخل شَغ

 خهنلى  مإؾؿتحهؿي ضىعة لل  . ُتأنضث نلى أؾاؽ الخطُ محزاهِخه، أو أن اؾخمغاٍع

  ت  .ُتجه اإلاالعااججاه اؾدشما إؾؿتاإلا ؾُاؾاثمهَغ

 كابمت الدخل: -2

أؾم ْاةمت  يهانل ًؿلٔنلى هظه الٓاةمت نضة أؾماء مسخلُت َبجاهب ْاةمت الضزل هىإ مً  ًؿلٔ

 ؤلاًغاصاثمً عبذ أو زؿاعة بهض مٓابلت  إؾؿتأنماٛ اإلا ُجتوهي ْاةمت جخػمً هد شًُلاإلاٙاؾب أو ْاةمت الد

 .38ُىتمه ُتوالخؿاةغ زالٛ َترة مال ٍعِواإلاٙاؾب باإلاطا

                                                           
 .117ؾاّع نبض الهاٛ خماص، مغحو ؾابٔ، ص 36
 114-113زالض حماٛ الجهاعاث، مغحو ؾابٔ، ص  37
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ؼ اإلاالي مُتأه ًٓلال  زاًضتمباهخمام  يهائل ًىكغحهخبر ْاةمت الضزل مً الٓىاةم التي بضأ  ئط  ،نً ْاةمت اإلاٖغ

 :ُتالخال حزاثاإلا خدُٓٔجٓىم ب

 مً عبذ وزؿاعة. إؾؿتماٛ اإلاأن ُجتالخهٍغ نلى هد 

 وضافي الضزل.  شًُليضافي الغبذ الد بحن ُحزالخم 

  ؿخسضمالخهٍغ نلى ُٖاءة ؤلاصاعة في أصائها اإلاالي  ألاصاء. ُاؽلٓ ُٓاؽالغبذ ٖم َو

 ُتمشل وؿب الغبد ُتبهؼ اليؿب اإلاال اخدؿاب. 

  بتالخهٍغ نلى مٓضاع  .39الضزل الىاحب صَهها غٍغ

 :ًتكابمت الخدؿلاث الىلد -3

وشؿتها أوطلٚ مً زالٛ  ُتخاؾباملزالٛ َترة  ًتث التي خطلذ نلى الىٓضًحراالخ جبحنهي ْاةمت 

لُت، والاؾدشماعي  شًُلُتالد مً٘ والخمٍى ؼ الىٓضي لل جبحنوضُها بأجها ْاةمت  ٍو ، ئط 40حنمه ٍشفي جاع  مإؾؿتاإلاٖغ

 :ُتالخال اإلاحزاثجدٓٔ هظه الٓاةمت 

 ؼ الىٓضي لل ت اإلاٖغ  .مإؾؿتمهَغ

 ت ْضعة اإلا غة. ُىلتماجه مً زالٛ الؿزاالت ًضنلى حؿض إؾؿتمهَغ  اإلاخَى

 ٓفي اإلاؿخٓبل. ًتجضَٓاث هٓض ُضنلى جىل إؾؿتْضعة اإلا ُُمج 

  41اإلاخضاولت واؾدبضالها يحرباألضٛى  ًخهلٔ َُما إؾؿتاإلا ؾُاؾتالخهٍغ نلى. 

 اإلاالخظاث: -4

ٓت بالٓىاةم اإلاال مىه وطلٚ ألجها جخػمً هىامش ومالخكاث  ًخجؼأ حؼء ال ُتحهخبر اإلاالخكاث اإلاَغ

ٓىاةم وبضون وحىص هظه اإلاالخكاث حهخبر اللُهم هظه  ٍتوالتي حهخبر غغوع  ُتإلاا جػمىخه الٓىاةم اإلاال غُداثوجى 

مً٘ ُتث بغشض ونٓالهاع غاالجساط الٓ ُماأن جٙىن أؾاؾا ؾل ًمً٘يامػت وال  ُتالٓىاةم اإلاال نغع هظه  ٍو

 :ُتالخال ُبلاإلاالخكاث بأخض ألاؾا

 ألاْىاؽ. حنب ُؿحراثالخ 

 ُتاإلاالخكاث الهامش. 

  غاَُتالجضاٛو ؤلا. 

 اإلاخهاعغت. ُهُتالخؿاباث الؿب 

 ُُٓمخؿاباث الخ . 

 ُتاملخاؾب ُاؾاثالؿ. 

 ُتعىاصس اللىابم اإلاال -ثالثا

وغهها  ٍٔوألاخضار ألازغي نً ؾغ  ُاثللهمل ُتحه٘ـ آلازاع اإلاال ُتهظ ئؾاع الهمل نلى أن الٓىاةم اإلاال

ٓا لخطاةطها  ض أشاع الى أن  ُتالاإلاوهظه الخطاةظ هي نىاضغ الٓىاةم  ًتْخطاصالافي مجمىناث نامت َو ْو

                                                                                                                                                                                     
 .121خماص، مغحو ؾابٔ، صؾاّع نبض الهاٛ  38
 .121-120 ؾابٔ، صزالض حماٛ الجهاعاث، مغحو  39
 .126هُـ مغحو ؾابٔ، ص  40

   129هُـ مغحو ؾابٔ، ص  41
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ؼ اإلاالي في اإلا ُاؽالهىاضغ التي جغجبـ مباشغة بٓ أما الهىاضغ  ُت،ماث وخّٓى اإلال٘زالتهي ألاضٛى وؤلا حزاهُتاإلاٖغ

ض جم حه ُاؽاإلاغجبؿت مباشغة بٓ  :42ًليهظه الهىاضغ ٖما  ٍغِألاصاء في ْاةمت الضزل واإلاطغوَان ْو

و ُتألخضار ماغ ُجتهد ُانال٘ َيها ًخد٘مألاضٛى هي اإلاىاعص  - خْى  ًتْخطاصئأن جخضَٔ منها مىاَو  ٍو

 . ُانلى ال٘ئ ُتمؿخٓبل

و ُتالىاشئت مً أخضار ماغ ُانلل٘ ُتخالالماث زالتؤلا - خْى و الى جضَٔ اإلاىاَ ٍتهاحؿى  ًإصيأن  ٍو

 .ُانزاعج ال٘ ًتْخطاصؤلا

 ؾم أمىاٛ خملت ألاؾهم(.اناصة ب )وحهٍغماث زالتهي ألاضٛى مسطىم منها ؤلا ُتإلال٘اخّٓى  -

اصاثالضزل هى  - لى الضازل أو جدؿً في ألاضٛى أو جىاْظ في ئفي ضىعة جضَٓاث  ًتْخطاصفي اإلاىاَو ؤلا ٍػ

اصةننها  لتزاماث، ًيخجؤلا خػمًالىاججت نً مؿاهماث اإلاالٕ(،  ٍاصاث)بسالٍ الؼ  ُتفي خّٓى اإلال٘ ٍػ الضزل  ٍو

 . ؤلاعاصي واإلاٙاؾب

هني اإلاطغوَاث - ضٛى أو ألا لى الخاعج أو هٓظ في ئفي ضىعة جضَٓاث  ًتالخىاْظ في اإلاىاَو الاْخطاص َو

 للمالٕ(.  َهاث)بسالٍ الخىاْظ بؿبب الخىػ  ُتننها جىاْظ في خّٓى اإلال٘ ًيخجماث زالتؤلا مخ٘بضاث

ٛ  ُتهىطغ الٓاةمت اإلااللٍ رانتالا  ًيبغي  ئطا: ُتلضزل اإلاطغوَاث( في الٓىاةم اإلاالا ُت، خّٓى اإلال٘)ألاضى

 أو مىه. ُانى ال٘ئلمغجبؿت بالبىض ؾٍى جخضَٔ  ُتمؿخٓبل ًتٗان مدخمال أن أي مىُهت اْخطاص 

 ْ ُتبمىزْى اؾهاُْ ًمً٘ ُمتٗان للبىض جٙلُت أو. 

 ًخمالتي  ًتاإلابالٌ الىٓض ًضجدض ُتبأهه نمل ُاس يؾاع الهمل الٓئٍ نٍغ راباالنت ًخهلٔ ُماَ حراوأز

بضعحاث مسخلُت  ُت، وأشاع ٖظلٚ مجمىناث حؿخسضم ألاؾـ الخالُتللبىض في الٓىاةم اإلاال واقهاعهابها الانتراٍ 

 :ُتنىاضغ الٓىاةم اإلاال ُاؽمخباصلت لٓ ُباثوبتٖر

 سُتالخٙلُت الخ  .اٍع

  ٍتالخٙلُت الجاع. 

 الٓابلت للخدٓٔ. ُٓمتال 

 ُت.الخال ُٓمتال 

ىٓؿم ئلىأطالُب اللىابم اإلاالُت:  -اإلاؼلب الثالث: أطالُب واعداد اللىابم اإلاالُت  أوال   :43ٍو

 أطلىب الخدلُل اإلاالي السأس ي لللىابم اإلاالُت )كىابم الخىشَع اليظبي(: - 0

ٓىم هظا ألاؾلىب نلى صعاؾت الهالْت بحن البىىص اإلاالُت املخخلُت بالٓاةمت اإلاالُت نً َترة ػمىُت  مدضصة، ٍو

ش ئنضاص الٓاةمت، بهضٍ جدضًض الىػن اليؿبي لٙل بىض مً البىىص الٓاةمت بالُٓاؽ ئلى مجمىم هظه  أو في جاٍع

ظا بالُٓاؽ ئلى باقي البىىص، أي ُْاؽ الهالْت   اليؿبُت للمُغصاث في ْاةمت واخضة.الٓاةمت، ٖو

 أطلىب الخدلُل ألاؿلي لللىابم اإلاالُت )جدلُل الاججاهاث والخؼيراث(:  - 1

ٓىم هظا ألاؾلىب نلى أؾاؽ جدلُل الٓىاةم اإلاالُت لهضص مً الُذ اعث اإلاالُت اإلاخهاْبت جمشل ؾلؿلت  ٍو

لُل الاججاهاث والخؿىعاث اإلاالُت اإلاطاخبت ػمىُت، مو ازخُاع واخضة مً جلٚ الُتراث لخٙىن ألاؾاؽ، بًغع جد

                                                           
ت العلمُت(، الدولُت املخاطبت والابالغ اإلاالي  خمیضاث، مهاًحردمحم أبى هطاع، حمهت  42  .8، ص2008، نمان، ألاعصن، صاع واةل لليشغ)الجىاهب الىظٍس
لهغبُت ا، صاع الىؾام للؿبانت واليشغ، الاماعاث ، هظم املخاطبت والسكابت وجلُُم ألاداء في اإلاصازؾ واإلاؤطظاث اإلاالُتضالح الضًً خؿً الؿِس ي 43

 .251، ص1998اإلاخدضة ،
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ظلٚ الخهٍغ نلى أؾبابها وطلٚ بهضٍ وغو الخؿـ  لبىىص هظه الٓىاةم، وجدضًض أوحه الٓىة والػهِ َيها، ٖو

ت اإلاىاؾبت.  والؿُاؾاث واجساط الٓغاعاث اإلاالُت وؤلاصاٍع

الخل أن الخدلُل ألآَي ًىضر )ضافي الخًحراث( التي ؾغأث نلى ٗل بىض مً بىىص اإلاحزاهُت زالٛ الُترة،  ٍو

اصة أو الىٓظ، ش ئنضاص اإلاحزاهِخحن ؾىاء بالٍؼ ض أضبذ شاتها ئصماج  أي الُّغ الظي ًكهغه هظا البىض في جاٍع ْو

ونلى الخًحراث في  الخدلُل ألآَي مو الخدلُل الغأس ي ختى ًمً٘ الخًلب نلى حجم الخًحراث في البىىص مً هاخُت،

 هاخُت أزغي. أهمُتها اليؿبُت، مً

 ٖظلٚ جػاٍ أؾالُب الخدلُل الخالُت:

 .أؾلىب الضعاؾت اإلآاعهت للٓىاةم اإلاالُت 

  .ٛت ألامىا  أؾلىب جدلُل خٖغ

سضمان الخدلُل ألآَي.    ٍو

  سضم الخدلُل  الغأس ي.أؾلىب اؾخسضام اليؿب اإلاالُت ٍو

 إعداد اللىابم اإلاالُت    -ثاهُا 

، البىٕى واإلاإؾؿاث اإلاالُت بدسجُل 23/07/2009اإلاإعر في:  04- 09مً الىكام  20لٓض ألؼمذ اإلااصة 

ٓا إلاضوهت الخؿاباث اإلالخٓت بالىكام، ٖما خضصث اإلااصة  اإلاإعر في:  05- 09مً الىكام  20نملُاتها املخاؾبُت َو

ٓا للىماطج اإلالخٓت غمىه، خُث جخٙىن هظه الٓىاةم اإلاالُت ال18/10/2009 اتها اإلاالُت َو ٓابلت ، نغع ٖشَى

ىت وحضٛو الخًحراث في  لليشغ مً: اإلاحزاهُت، زاعج اإلاحزاهُت، حضٛو خؿاباث الىخاةج، حضٛو الخضَٓاث الخٍؼ

 :   44ألامىاٛ الخاضت هظا ما ؾيخؿّغ له

 كابمت اإلايزاهُت: - 1

ججمو محزاهُت البىٕى اإلاالُت، ألاضٛى والخطىم مً خُث الؿبُهت وجٓضمها في جغجِب مىأَ لؿُىلتها 

 :ؾخدٓاْاتها اليؿبُت، وجأزظ غمً الجضٛو مهلىماث الؿىت الخالُت والؿىت الؿابٓت للمٓاعهت ئو 

 45ما ًجب مغاناجه في ْاةمت اإلاحزاهُت: ًجب أن ًكهغ في ْاةمت اإلاحزاهُت نلى ألاْل ما ًلي: 

ٛ  -أ  : حاهب ألاضى

 .ؼي ىت اججاه البىٚ اإلاٖغ  وغهُت ؾىضاث الخٍؼ

 ٌؼي. مبال ىت وآلازاع ألازغي اإلامً٘ جشبُتها اججاه البىٚ اإلاٖغ   ؾىضاث الخٍؼ

 .ُِؾىضاث الضولت وؾىضاث أزغي ممخل٘ت بهىىان الخىق  

 .الخىقُُاث لضي البىٕى ألازغي، الٓغوع والدؿبُٓاث اإلامىىخت للبىٕى ألازغي  

 .الخىقُُاث الىٓضًت ألازغي  

 .ُِؾىضاث الخىق  

 :حاهب الخطىم -ب 

                                                           
ت، الىكام:  44 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ ص ُت للبىٕى واإلاإؾؿاث اإلاالُت، الهض، اإلاخػمً ئنضاص ال٘شىٍ اإلاال18/10/2009 في:اإلاإعر  05-09الجٍغ

 .17، ص  76
ت، الٓغاع اإلاإعر في:  45 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ ، الظي ًدضص ْىانض الخُُٓم واملخاؾبت ومدخىي ال٘شىٍ اإلاالُت ونغغها 20/06/2008الجٍغ

ىانض ؾحرها، الهضص   .24، ص19ومضوهت الخؿاباث ْو
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  ت.الىصاتو   اإلاؿخلمت مً البىٕى الخجاٍع

 .الىصاتو اإلاؿخلمت ألازغي للؿّى الىٓضًت  

 .ً   اإلابالٌ اإلاؿخدٓت مً اإلاىصنحن آلازٍغ

 .شهاصاث ازباث الىصاتو  

 .الؿىضاث ألمغ، الؿُخجت، الخطىم ألازغي  

 .أمىاٛ أزغي مٓترغت  

 كابمت خازج اإلايزاهُت:    -  

ًٓطض بالهىاضغ زاعج اإلاحزاهُت، جلٚ " اليشاؾاث التي جخػمً التزاماث اخخمالُت، ْض جؿغأ مؿخٓبال، لً٘ ال 

 َالٓغوع اإلامىىخت جطىِ ،إلاباصب املخاؾبُت اإلاخهاٍع نليهاًمً٘ جطيُُها غمً ألاضٛى أو الخطىم، ؾبٓا 

لتزام ؾاعب ال ًكهغ في محزاهُت ئلً٘ الىنض بمىذ ْغع هى نباعة نً  ناصة غمً أضٛى البىٚ الخجاعي،

 .لتزاماث اإلامىىخت واملخطلت للبىٚٓاةمت ألازظ بٙل ؤلاالبىٚ ئال ئطا جدٓٔ، لظلٚ ًغاعي غمً هظه ال

 حدٌو خظاباث الىخابج:   - 1

ش الخدطُل أو  هى بُان ملخظ ملجمىم الىىاجج وألانباء زالٛ الؿىت اإلاالُت، وال ًأزظ في الخؿبان جاٍع

ش السخب، خ م جاٍع ( مً 02ُث ًبرػ الىدُجت الطاَُت للؿىت اإلاالُت، وجأزظ هظه الٓاةمت اإلاضوهت في اإلالخٔ )ْع

ضة الغؾمُت:  الجٍغ

  :ما ًجب مغاناجه في حضٛو خؿاباث الىخاةج 

 :46ًجب أن جكهغ ْاةمت حضٛو خؿاباث الىخاةج ما ًلي

  .مىخىحاث الُىاةض وما شابهها 

  .أنباء الُىاةض وما شابهها 

 اإلاؿخلمت.  الخطظ 

  والهمىالث اإلآبىغتألاحهاب. 

  .ألاحهاب والهمىالث اإلاضَىنت 

  منها(ٗل َئت  )خؿباإلاىخىحاث الطاَُت الىاحمت نً الخىاٛػ نً الؿىضاث. 

  .  ألانباء واإلاىخىحاث اإلاخهلٓت بهملُاث الطٍغ

  .مىخىحاث الاؾخًالٛ ألازغي 

  .زؿاةغ الٓغوع والدؿبُٓاث اإلامىىخت ويحر الٓابلت لالؾخحراص 

 أنباء ؤلاصاعة الهامت. 

  .أنباء الاؾخًالٛ ألازغي 

4 -  ٌ ىت: حدو  الخدؿلاث الخٍص

ىت الخضَٓاث اإلاالُت للُترة اإلاطىُت باألوشؿت الهملُاجُت ت ًمشل حضٛو الخضَٓاث الخٍؼ ، الاؾدشماٍع

لُت ،خُث أهه حهضٍ إلنؿاء مؿخسضمي الٓىاةم اإلاالُت أؾاؽ لخُُٓم مضي ْضعة البىٚ نلى جىلُض أمىاٛ  والخمٍى

                                                           
ت، الٓغاع اإلاإعر في:  46 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ الظي ًدضص ْىانض الخُُٓم واملخاؾبت ومدخىي ال٘شىٍ اإلاالُت ونغغها  26/06/2008الجٍغ

ىانض ؾحراجها الهضص   .25، ص 19ومضوهت الخؿاباث ْو
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ىت ومهضالتها وحًحراتها هظه الؿُىلت ،خُث حشمل  ؾخسضاماثئ، باإلغاَت ئلى مىدهم مهلىماث بشأن 47الخٍؼ

ىت نلى ُْمت ألامىاٛ في الطىضّو والىصاتو نىض ؤلا  ٗاَت ؾالم ،أما أوشؿت ؤلا أمىاٛ الخٍؼ ؾدشماع َهي حهبر نً 

ل، َمطضعها الخًحراث في ٗل مً  لت ألاحل والخىقُُاث ألازغي، وأوشؿت الخمٍى أؽ ع الخىاػالث نً ألاضٛى ؾٍى

 اإلااٛ اإلآضم 

مْتراغاث البىٚ، وجمشئو  ضة الغؾمُت03ل هظه الٓاةمت اإلاضوهت باإلالخٔ )ْع  :( مً الجٍغ

ىت: •  ما ًجب مغاناجه في حضٛو جضَٓاث الخٍؼ

 ىت.  حهخم  آزاع اإلاهامالث صون الخأزحر في الخٍؼ

ىت الهملیاجیت الؿابٓت أـى اإلاخهلٓت باالؾخًالٛ. اث )صزٛى وزغوج( أمىاٛ الخٍؼ  نضم الخىأَ أو حؿٍى

 ىت اإلا ل ٖال نلى خضةنغع جضَٓاث الخٍؼ  .48غجبؿت بأوشؿت الاؾدشماع أو الخمٍى

 الخاضت. •
ّ
 الخضَٓاث اإلاخهلٓت بالهملُاث مو اإلاإؾؿاث اإلاالُت

 .الخضَٓاث اإلاخهلٓت بالهملُاث مو الؼباةً •

 الخضَٓاث اإلاخهلٓت باألضٛى اإلاالُت بما َيها اإلاؿاهماث   •

  .الخضَٓاث اإلاخهلٓت بالهٓاعاث اإلاىقُت •

 .باألضٛى الشابخت اإلااصًت ويحر اإلااصًت الخضَٓاث اإلاخهلٓت •

 الخضَٓاث اإلاخأهُت أو اإلاىحهت للمؿاهمت. •

مؿخسضمي الٓىاةم اإلاالُت ألي بىٚ بالخهٍغ نلى الُُُ٘ت التي ٌهخمض نليها في جىلُض واؾخسضام   ثالخضَٓا

ٗاهذ هظه الىٓضًت حهخبر  الىٓضًت وما في خ٘مها، وطلٚ بطٍغ الىكغ نً ؾبُهت أوشؿتها، وبطٍغ الىكغ نما ئطا 

 .49ٖمىخج للبىٚ أم ال، ٖما هى الخاٛ في اإلاإؾؿاث اإلاالُت

خم مً زم وحب نلى  البىٚ ئنضاص ْاةمت للخضَٔ الىٓضي ونغغها ٖجؼء مخمم لٓىاةمها اإلاالُت لٙل َترة ٍو

ىت خؿب الؿبُهت الًحر اإلاباشغة اإلاخمشلت في 50نغع الٓىاةم اإلاالُت ننها هغع حضٛو الخضَٓاث ؾُىلت الخٍؼ ، َو

 :51جصخُذ الىدُجت مو ألازظ بالخؿبان ما ًلي

ل.ث الطاَُت ألازغي اإلاخأهُت مً أوشؿت  •  الخمٍى

 :52الخؼير في ألامىاٌ الخاصت - 5

ت ألامىاٛ الخاضت زالٛ الؿىت  ًٓضم الجضٛو الخًحر في ألامىاٛ الخاضت اإلاهلىماث الخُطُلُت نً خٖغ

ٗاث اإلاالُت زالٛ الُترة وجأزظ هظه الٓاةمت اإلاضوهت في اإلالخٔ  اإلاالُت، وهى حضٛو له أهمُخه في جدلُل هظه الخغ

م ضة 04)ْع  الغؾمُت:( مً الجٍغ

                                                           
47 C.Maillet-baudrier, A le Manh , op.Cit , p37. 

  83، ص  48
 . 30، ص  49
 .81، ص 2009، مظٖغة ماحؿخحر، حامهت الخاج لخػغ، باجىت ،، كابمت الخدؿلاث الىلدًت في ظل اإلاعاًير املخاطبُت الدولُتىىعي ؾالميدمحم الضی 50

ت، الىكام:  51 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ نضاص ال٘شىٍ اإلاالُت للبىٕى واإلاإؾؿاث اإلاالُت، ئ، اإلاخػمً 2009اٖخىبغ 18اإلاإعر في:  05-09الجٍغ

 الهضص 
تجؼبُم الخىخُد املخاطبي على اللىابم اإلاالُت للمؤطظت ؤلا هىي، ئوهٙاؾاثالخاج  52 حر، حامهت خؿِبت بً بىنلي، ، مظٖغة ماحؿخكخصادًت الجصابٍس

 ،الشلِ
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ٗاث اإلاغجبؿت  • مدخىي حضٛو حًحر ألامىاٛ الخاضت: ًغاعى في ْاةمت الخًحر في ألامىاٛ الخاضت قهىع الخغ

 بما ًلي:

 الىدُجت الطاَُت للؿىت اإلاالُت. 

  .حًحراث الؿّغ املخاؾبُت وجصخُداث ألازؿاء ألاؾاؾُت اإلاسجل جأزحرها مباشغة ٖغؤوؽ أمىاٛ زاضت 

  اإلاسجلت مباشغة ٖغؤوؽ أمىاٛ الخاضتالىىاجج وألانباء. 

  اصة أو الىٓطان وحؿضًض  ؽ اإلااٛ.عأنملُاث الغؾملت وهي ما ًخهلٔ بالٍؼ

  .جىػَو الىدُجت والخسططاث اإلآغعة زالٛ الؿىت اإلاالُت 
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 اإلابدث الثاوي: الخدلُل اإلاالي وأداة لخـظير وجدلُل اللىابم اإلاالُت

ٌهخبر الخدلُل اإلاالي حصخُطا لخالت أو لىقُُت مالُت في اإلاإؾؿت زالٛ صوعة ئهخاحُت مهُىت أو زالٛ 

ً بهضٍ ئقهاع ٗل الخًحراث للخالت صوعاث، وهظا إلاً لهم نالْت باإلاإؾؿت ٖغحاٛ ألانماٛ ، مؿدشمٍغ ، بىٕى

 وبالخالي الخ٘م نلى الؿُاؾت اإلاالُت اإلاخبهت واجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت الالػمت. ،اإلاالُت

: ماهُت الخدلُل اإلاالي  اإلاؼلب ألاٌو

ف الخدلُل اإلاالي   -أوال   حعٍس

جساط ْغاعاتها ئ ؾخُاصة مًحهخبر نملُت الخدلُل اإلاالي مً أهم الىقاةِ التي تهخم بها ؤلاصاعاث مً أحل ؤلا 

ه ٖما ًلي: مً٘ أن وهَغ  ٍو

ف   شخٓاّ مجمىنت مً اإلاإشغاث ال٘مُت و الىىنُت خٛى ئؾخ٘شاٍ أو ئهى نملُت ًخم مً زاللها  :01حعٍس

حؿاهم في جدضًض أهمُت وزىاص ألاوشؿت الدشًُلُت واإلاالُت للمشغوم وطلٚ مً  ْخطاصيوشاؽ اإلاشغوم ؤلا

ؾخسضام هظه اإلاإشغاث بهض طلٚ في ئزالٛ مهلىماث حؿخسغج مً الٓىاةم اإلاالُت ومطاصع أزغي وطلٚ لٙي ًخم 

 .53جساط الٓغاعئجُُٓم أصاء اإلايشأة بٓطض 

ف  ئن الخدلُل اإلاالي هى نملُت مهالجت مىكمت لبُاهاث اإلاخاخت بهضٍ الخطٛى نلى مهلىماث حؿخُاص  :02حعٍس

و ما ؾخٙىن نلُه في اإلاؿخٓبل للمؿانضة نلى  ت في اإلااض ي والخاغغ ،وجْى منها في جُُٓم أصاء اإلاإؾؿاث الخجاٍع

ؼه ونلى جساط الٓغاع وهى نباعة نً نملُت مىكمت بهضٍ الخهٍغ نلى مىاؾً الٓىة فئ ي وغو اإلاإؾؿت لخهٍؼ

 .54مىاؾً الػهِ لىغو الهالج الالػم لها

ُحن وؿخسلظ أ : هى نباعة نً حصخُظ الخالت اإلاالُت للمإؾؿت في صوعة أو نضة صوعاث نمً زالٛ الخهٍغ

مً وشاؾها وطلٚ بالضعاؾت الخُطُلُت للبُاهاث اإلاالُت إلجساط الٓغاعاث اإلاالةمت َُما ًخهلٔ بالخىحيهاث 

 ؿخٓبلُت.  اإلا

 أهداؾ الخدلُل اإلاالي: -ثاهُا 

 :55جخمشل أهضاٍ الخدلُل اإلاالي في

ؼ اإلاالي للمشغوم: وبُان مضي جىاؾٔ جىػَو ألامىاٛ اإلاخاخت نلى أوحه  -1 الخدٓٔ مً ؾالمت اإلاٖغ

ؾدشماعاث املخخلُت، ومضي ُٖاًت اؾخًالله لخلٚ ألامىاٛ بما ٌهىص نلى اإلاشغوم بهاةض مجؼي ٌصجو نلى ؤلا 

 ؾدشماع ألامىاٛ اإلاخاخت له في اليشاؽ الظي ًؼاوله. ا

ابت الخاعحُت  -2 ابت الضازلُت وجػؿلو بها ئصاعة اإلاإؾؿت طاتها الْغ ابت اإلاالُت بأشٙالها: الْغ جدُٓٔ الْغ

ٓىم بها مغاْبي الخؿاباث وهُئاث ألاؾىاّ، ومً أهم وؾاةلها: جدلُل الىؾاةل الخخامُت واإلاحزاهُاث الهمىمُت  ٍو

 ت. الضوعٍ

                                                           
،ص 2003، صاع واةل لليشغ والخىػَو، نمان، ألاعصن ،طخخداماث العامتوؤلا دواث بخماوي: ألاطالُب وألا ؤلا  ججاهاث الخدًثت في الخدلُلؤلا،دمحم مؿغ 53

3. 
ُت، البحرة، َلؿؿحن ،بخمان والدًىن اإلاخعثرةدازة ؤلا إدوزة في ،زغونوآلا  شاهحنهللا نبض  54  .2، ص 1998، مههض َلؿؿحن لضعاؾاث اإلاالُت واإلاطَغ

ت لليشغ، نمان ،، صاع ، ؤلادازة وجدلُل اإلااليعشاص الهطاع وآلازغون 55  .51، ص 2001البٖر
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ؼ اإلاالي للمشغوم في اإلااض ي والخالت التي وضل ئليها  -3 ت الخامت باإلاٖغ جدُٓٔ الخسؿُـ اإلاالي: نلى غىء اإلاهَغ

ٍى نلى الاججاهاث الهامت إلاطاصع ألامىاٛ واؾخسضاماتها بًغع وغو زؿت للمؿخٓبل نلى  في الخاغغ، للْى

 أؾاؽ نلمي ؾلُم. 

ٔ مٓاعهت هخاةج الخىُُظ الُه: الخسؿُؿُت جدُٓٔ اإلاخابهت لألهضاٍ اإلاىغىنت باإلاىاػهت -4 لي نً ؾٍغ

ذ اإلاىاؾب وجالَها بالخٓضًغاث اإلاىغىنت، لخطغ ؤلا  ت أؾبابها ومهالجتها في الْى هدغاَاث وجدلُلها، ومهَغ

 مؿخٓبال، وبظلٚ َان اإلاىاػهت الخسؿُؿُت حهض أخض أؾالُب الخ٘م نلى ُٖاءة ؤلاصاعة. 

مُت لخُُٓم أصاء اإلاشغوناث ومخابهت خُث ًخم وغو  :جدُٓٔ جُُٓم ألاصاء -5 مُت ٖو مٓاًِـ أو مهاًحر ْع

ت جػمً مإشغاث ال جسغج نً ٗىجها  ؼي للمداؾباث هكام جُُٓم أصاء اإلاطاٍع الخجاٍع أصائها ْض وغو الجهاػ اإلاٖغ

 جدلُل إلاحزاهُاث اإلاطاٍع وخؿاباث الىدُجت. 

 ت   طخعماالث الخدلُل اإلاالي لللىابم اإلاالُإاإلاؼلب الثاوي: 

 :56ٌؿخهمل الخدلُل اإلاالي في املجاالث الخالُتمجاالث الخدلُل اإلاالي لللىابم اإلاالُت:  -أوال 

  :الخخؼُؽ اإلاالي -

حؿدىض نملُت الخسؿُـ اإلاالي ئلى مىكىمت مهلىماث مالُت صُْٓت جطِ مؿاع الهملُاث الؿابٓت 

ٌؿخسضمها اإلاؿحرون للخغوج بضالةل جُُٓم أصاء للمإؾؿت، وهظه اإلاىكىمت مً اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاضعوؾت 

ؿدىض  ،إؾؿت، وجخيبأ بخدلُالث مؿخٓبلُتاإلا وهظه الخدلُالث ٌؿخسضمها املخؿـ اإلاالي نىض وغو الخؿـ، َو

 ئليها نىض وغو جٓضًغاجه اإلاؿخٓبلُت.

 جدلُل جلُُم ألاداء: -

 ،إؾؿاث إلاا لها مً ْضعة نلى جُُٓم عبدُت اإلاإؾؿتحهخبر أصواث الخدلُل اإلاالي أصواث مشالُت لخُُٓم أصاء اإلا         

ُاءتها في ئصاعة  ظلٚ مٓاعهت أصائها  مىحىصاتها، وجىاػجهاٖو اإلاالي، وؾُىلتها، والاججاهاث التي جخسظها في الىمى، ٖو

باإلاإؾؿاث ألازغي حهمل في هُـ املجاٛ أو في مجاالث أزغي، ومً الجضًغ بالظٖغ أن هظا الىىم مً الخدلُل تهخم 

ً واإلآغغحن.   به مهكم ألاؾغاٍ التي لها نالْت باإلاإؾؿت مشل ؤلاصاعة، اإلاؿدشمٍغ

 بخماوي: ل ؤلا الخدلُ -

و أن ًىاحها في نالْخه مو اإلآترع،  ًٓىم بهظا الخدلُل اإلآغع، وطلٚ بهضٍ الخهٍغ نلى ألازؿاع اإلاخْى

وحهخبر أصواث الخدلُل اإلاالي املخخلُت  ،ؾدىاصا ئلى هظا الخُُٓمئالهالْت  وجُُٓمها وبىاء ْغاعه بسطىص هظه

 جساط الٓغاع اإلاىاؾب. ئاإلآغع مً  ُهاٛ الظي ًمً٘باإلغاَت ئلى ألاصواث ألازغي ؤلاؾاع اإلاالةم وال

 طدثمازي:الخدلُل ؤلا  -

ئن مً أَػل الخؿبُٓاث الهملُت للخدلُل اإلاالي هي جلٚ اإلاؿخهملت في مجاٛ جُُٓم الاؾدشماع في أؾهم 

ٗاث، ومىذ الٓغوع، ولهظا ألامغ أهمُت ب ً مً أَغاصالشغ ٗاث ًىطب  الًت لجمهىع اإلاؿدشمٍغ نلى  هخمامهمئوشغ

ُاًت نىاةضها، وال جٓخطغ ْضعة ئؾالمت  بل جمخض  الخدلُل اإلاالي نلى جُُٓم ألاؾهم والؿىضاث َدؿبؾدشماعهم ٖو

ت التي جخدلى بها وؤلا هظه الٓضعة لدشمل جُُٓم اإلاإؾؿاث هُؿها والُ٘  ؾدشماعاث في مسخلِ املجاالث.اءة ؤلاصاٍع

 :جدلُل بعع الخاالث الخاصت -

                                                           
 .7مغحو ؾابٔ، ص، دمحم مؿغ 56
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هضماج هػمام وؤلا غع في خُاتها، الخطُُت وؤلا الخاضت التي جىاحه اإلاإؾؿت والتي ال جخ٘ مً الخاالث أو اإلاشاٗل

حن ًخمشل في الخُُٓم الشامل لجمُو  والشغاء والخُُٓم، وحمُو هظه الخاالث جخؿلب جدلُال مالُا صُْٓا للؿَغ

ؼ اإلاالي وؤلا اإلامخلٙاث، وألاضٛى والخطىم لٙل مإؾؿت، باإلغ  ةخماويدشماعي وؤلا ؾاَت ئلى جدلُل اإلاٖغ

والؿىقي لٙل مإؾؿت، إلاا ًترجب نلى هظه الخاالث الخاضت مً ازخُاء شخطُت بهؼ اإلاإؾؿاث وقهىع 

  شخطُاث حضًضة وحًُحر وجبضًل نلى الهُٙل اإلاالي ألاؾاس ي لٙل مإؾؿت. 

 ألاػساؾ اإلاظخعملت واإلاظخـُدة مً الخدلُل اإلاالي لللىابم اإلاالُت:  -ثاهُا 

ٓا ئجخهضص ألاؾغاٍ اإلاؿخُُضة مً الخدلُل، ٖما جدىىم أيغاع  ؾخسضاماتهم لخلٚ اإلاهلىماث، وطلٚ َو

لخىىم نالْاتهم باإلاإؾؿت مً حهت ولخىىم ْغاعاتهم اإلابيُت نلى هظه اإلاهلىماث مً حهت أزغي، ومً ألاؾغاٍ 

 :57اإلاؿخهملت واإلاؿخُُضة مً مهلىماث الخدلُل اإلاالي ما ًلي

1-  :ً  اإلاظدثمٍس

حهخم اإلاؿاهم أو ضاخب اإلاإؾؿت الُغصًت بالهاةض نلى اإلااٛ اإلاؿدشمغ، والُٓمت اإلاػاَت، واملخاؾغ التي 

ٗان مً ألاَػل ؤلا  خخُاف باألؾهم في جُُٓم هظه جىؿىي نليها الاؾدشماعاث باإلاإؾؿت ،لظلٚ َهى ًبدث نما ئطا 

ض ًسخلِ هظا ْلُال نً اإلاؿاهم اإلاغجٓب، والظي ًدا58الجىاهب ت هل مً ألاَػل باليؿبت له شغاء ، ْو ٛو مهَغ

ت واملخاؾغ التي حهغغذ لها وألاؾلىب الظي اجبو في  أؾهم اإلاإؾؿت أم ال، ئال أن ٗل منهما حهخم بماض ي الشٖغ

ل و في اإلاضي الٓطحر  والؿٍى  .59مهالجتها، زم البدث بهض طلٚ في الىمى اإلاخْى

 إدازة اإلاؤطظت: -2

التي ًخم بمىحبها جدلُل هخاةج ألانماٛ، ونغغها نلى مالٙي الىخضة أو  ٌهخبر الخدلُل اإلاالي أهم الىؾاةل

ت نلى اإلاإؾؿت في الٓؿام الهام، بدُث ًكهغ هظا الخدلُل مضي  ٗاث اإلاؿاهمت أو اإلاشَغ الهُئت الهامت في شغ

 ُٖاءة ؤلاصاعة في أصاء وقُُتها.

 :60الُت أو ٗلها مجخمهتَالخدلُل اإلاالي ٌؿانض ئصاعة اإلاإؾؿت في جدُٓٔ أخض الًُاعاث الخ

 جُُٓم عبدُت اإلاإؾؿت والهىاةض املخٓٓت نلى الاؾدشماع. •

 الخهٍغ نلى الاججاهاث التي ًخسظها أصاء اإلاإؾؿت. •

 الدابىىن: -3

ت أو املخخمل شغاؤه للؿىضاث اإلاطضعة  ًٓطض بالضاةً الصخظ الظي اٖخدب في الؿىضاث الخاضت للشٖغ

ض ًٙىن الضاةً بىٙا أو مإؾؿاث مالُت 61ْغاع ألامىاٛ للمإؾؿتأو الاٖخخاب في الٓغع الجضًض أو بطضص ئ ، ْو

 :62َالضاةً جسخلِ وحهت هكغهم في الخدلُل اإلاالي جبها لىىم الضًً

                                                           
 . 25دمحم مؿغ، مغحو ؾابٔ، ص 57
ت ،، ؤلا ، الضاع الجامهُتالخدلُل اإلاالي ودازطت الجدوي  خىُي، أؾاؾُاثنبض الًُاع  58  .53، ص 2004ؾ٘ىضٍع
 .42، ص 1997صاع اإلاؿحرة للؿبانت واليشغ والخىػَو ، في ؤلادازة اإلاالُت، الهماع، أؾاؾُاث ُضعغىان ول 59

 18مىحر شاٖغ دمحم وآلازغون، اإلاغحو ؾابٔ، ص 60
 170ص  نمان،، صاع البضاًت، والخدلُل اإلاالي شٓغ، ؤلاصاعةأًمً الشىؿي، نامغ  61
 .59نبض الًُاع خىُي، اإلاغحو الؿابٔ، ص  62
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لت ألاحل . أ ئن ما حهم الضاةىىن هىا هى غمان اؾترصاص أمىالهم وخطىلهم نلى َىاةض وبالخالي : الضًىن ؾٍى

ت ُاًتها في  َان اهخمامهم بالخدلُل اإلاالي ًخهلٔ بمهَغ الُٓمت الخُُٓٓت لألضٛى الشابخت، ومؿخىي الغبدُت ٖو

 .حًؿُت الُىاةض الؿىىي 

ش اؾخدٓاْه، لظا هجض : الضًىن ْطحرة ألاحل . ب أن ما حهم الضاةىىن هىا هى غمان ْبؼ مبلٌ الضًً في جاٍع

ؼ الىٓضي والؿُىلت في اإلاإؾؿت.   الضاةىىن حهخمىن بخدلُل عأؽ اإلااٛ الهامل واإلاٖغ

 اإلاىزدون: -4

ألاوغام اإلاالُت لهم، َالهمُل مً الىاخُت  حهخم اإلاىعص بالخأٖض مً ؾالمت اإلاغاٖؼ اإلاالُت لهمالةه،  وئؾخٓغاع

هني هظا صعاؾت وجدلُل مضًىهُت الهمُل في صَاجغ اإلاىعص ،وجؿىع هظه اإلاضًىهُت ،ونلى  الهملُت مضًً للمىعص، َو

ٗان ؾِؿخمغ في الخهامل مهه أو ًسُؼ مً هظا الخهامل وبظلٚ ٌؿخُُض اإلاىعص مً  غىء طلٚ ًٓغع اإلاىعص ما ئط 

ٗاهذ َترة الاةخمان التي ًمىدها لهمالةه البُاهاث التي ً يشغها الهمالء بطُت صوعٍت، َيهخم مشال الخهٍغ نلى ما ئط 

مً٘ للمدلل خؿاب مخىؾـ َترة الاةخمان اإلامىىخت للهمالء باؾخسضام  ممازلت لخلٚ التي ًمىدها اإلاىاَؿىن ،ٍو

 بُاهاث الٓىاةم اإلاالُت.

 العمالء: -5

ٗاهذ الشغوؽ التي باؾخسضام البُاهاث التي ًيشغها ا ت ئطا  ظلٚ مىاَؿُه، ًمً٘ للهمُل مهَغ إلاىعص ٖو

ةخمان ممازلت إلاا جمىذ لًحره، وجخؿابٔ مو َترة ؤلاةخمان التي ًمىدها هى لهمالةه، وجخم هظه ًدطل زاضت َترة ؤلا 

 اإلآاعهاث باؾخسضام الٓىاةم اإلاالُت بدؿاب مخىؾـ َترة الاةخمان.

 العاملىن في اإلاؤطظت: -6

 :63ٛى بطُت نامت، أن أهم ألاؾغاٍ طاث اإلاطلخت في اإلاشغوم هماًمً٘ الٓ

 اإلاؿاهمىن )اإلاالٕ(. •

 الهاملىن في اإلاإؾؿت. •

ٓت مباشغة )زُؼ الخىػَهاث أو ازخُائها(،  اصة ألاحىع مو زباث ؤلاهخاحُت ٌهني اهسُاع للمالٕ بؿٍغ ئن ٍػ

ل الضازلي( أو ئغهاٍ اإلا ٓت يحر مباشغة )نضم ُٖاًت الخمٍى ؼ اإلاالي ،ئطا ما جم صَو الخىػَهاث مً أو بؿٍغ ٖغ

ت في ألاعباح ئال ئطا ججاوػ ضافي الغبذ ؤلا  % 5خخُاؾاث، ولهظا الؿبب ال ًمً٘ للهاملحن في َغوؿا مشال اإلاشاٖع

اصة ؤلاهخاحُت وغمان خض أصوا مً الهاةض للمالٕ، ًضٛ هظا  باإلآاعهت بدٔ اإلالُ٘ت، بدُث ًٙىن صاَها لهم نلى ٍػ

ؼ اإلاالي للمإؾؿت التي ًيخمىن ئليها، والخأٖض مً ؾالمت ئصاعة ألامىاٛ.نلى أهه مً  ت اإلاٖغ  اإلاُُض للهاملحن مهَغ

 :الهُئاث الخىىمُت -7

بُت  ابُت بالضعحت ألاولى وألؾباب غٍغ ٌهىص اهخمام الهُئاث الخٙىمُت بخدلُل أصاء اإلاإؾؿاث ألؾباب ْع

 :64بالضعحت الشاهُت، باإلغاَت الى ألاهضاٍ الخالُت 

  .الخأٖض مً الخُٓض باألهكمت والٓىاهحن اإلاهمٛى بها 

 .ت ؼي للبىٕى الخجاٍع ابت البىٚ اإلاٖغ  جُُٓم ألاصاء ْٖغ

 .مغاْبت ألاؾهاع 

                                                           
 .19مىحر شاٖغ وآلازغون، اإلاغحو الؿابٔ، ص  63
 .172أیمً الشىؿي، نامغ شٓغ، اإلاغحو الؿابٔ، ص  64
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 .الًاًاث الاخطاةُت 

 ألاؿساد والجهاث اإلاخعاملت باألوزاق اإلاالُت:  -8

 ٌؿخُُض ؾماؾغة ألاوعاّ اإلاالُت مً الخدلُل اإلاالي لأليغاع الخالُت:

 ًٗاث في الؿّى اإلاالي.جدلُل الخ هت نلى أؾهاع ألاؾهم للشغ  حراث الؿَغ

 .مغاْبت ومخابهت ألامىاٛ اإلاالُت الؿاةضة وجأزحرها نلى الؿّى اإلاالي 

 ؾدشماع.ئؿاث التي جمشل شغاء أؾهمها أَػل جدلُل الؿّى اإلاالي وجدضًض اإلاإؾ 

 اإلاؤطظاث التي حعمل في مجاٌ الخدلُل اإلاالي:  -9

 في مجاٌ الخدلُل اإلاالي:  اإلاؤطظاث التي حعمل -7

ٍى نلى وغهها  حؿخهمل اإلاإؾؿاث اإلاخسططت في الخدلُل اإلاالي لًغع مؿانضة اإلاإؾؿاث في الْى

ُ٘ت ، ومً اإلاإؾؿاث الهاملت في هظا املجاٛ في الؿّى ألامٍغ ؼها اإلاالي ومٙاهتها في الؿّى  :ومٖغ

Bradstreet & dun-  

standart & poors-  

 وؿبت مالُت لهضص ٖبحر مً الطىاناث 14خدؿاب االتي جٓىم ب

 لخدلُل اإلاالي لللىابم اإلاالُتا أطالُب وأدواثاإلاؼلب الثالث: 

 أطالُب الخدلُل اإلاالي لللىابم اإلاالُت -أوال 

هىإ أصواث نضًضة حؿخسضم ناصة في مجاٛ جدلُل الٓىاةم اإلاالُت، وجُاوث هظه ألاصواث َُما بُنها أهما 

ظلٚ جُاوث في مجاالث اؾخسضام هخاةج الخدلُل، باإلغاَت ئلى جُاوث  ٌه٘ـ جُاوجا في صعحت الخدلُل اإلاؿلىبت ٖو

 65في:  اخخُاحاث مؿخسضمي الٓىاةم اإلاالُت وأهضاٍ املخلل اإلاالي وجخمشل

خي )الخدلُل الدًىامُيي(: - 0  الخدلُل ألاؿلي/ الخاٍز

ؼه نلى صعاؾت وخؿاب وجدضًض ؾبُهت الخًحراث التي جؿغأ نلى الهىاضغ الٓىاةم اإلاالُت نبر  والظي ًٖغ

خم طلٚ بمٓاعهت نىاضغ اإلاحزاهُت في لخكت مهُىت بهىاضغ لظاث اإلاحزاهُت في لخكت أزغي، َالخدلُل ألآَي  الؼمً ٍو

ٓت الخضَٓاث في جدلُل الىغهُت اإلاالُت للمإؾؿت مً زالٛ صعاؾت الخضَٓاث اإلاخهلٓت بهىاضغ ٌهخ مض نلى ؾٍغ

 اإلاحزاهُت لضوعة مهُىت ولجضٛو خؿاباث الىخاةج. 

خُث ، الُت مً َترة مالُت ألزغي حهخم الخدلُل الآَي بضعاؾت الخًحراث التي جدضر لهىاضغ الٓىاةم اإلا

ت في ُْمت الهىطغ  ًخػمً ضُايت ٗل نىطغ مً نىاضغ الٓاةمت اإلاالُت اإلاغاص جدلُلها أَُٓا بشٙل وؿبت مئٍى

ت مضي الىمى أو الشباث أو التراحو في طلٚ الهىطغ نبر ال ؿانض هظا هُؿه في الؿىت ألاؾاؽ وطلٚ إلاهَغ ؼمً َو

 الىىم في:

 ٖدشاٍ ؾلٕى اليؿبت.ئ -

.جُُٓم ئهجاػاث و  - ت في غىء هظا الؿلٕى  وشاؽ الشٖغ

 لُل العمىدي/ اإلاؼلم )الخدلُل اإلاالي الظاهً(:الخد - 1

                                                           
 .119، ص2001، صاع واةل لليشغ، نمان، ألاعصن ،وجدلُل اإلاالي الشضًُاث، أصاعةزلضون ئبغاهُم  65
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ًغج٘ؼ نلى صعاؾت الٓىاةم اإلاالُت مً زالٛ عبـ نالْاث بحن نىاضغها وأحؼائها في شٙل وؿب طاث صاللت 

ًمً٘ مً زاللها الخ٘م نلى الخىاػن اإلاالي والىغهُت اإلاالُت للمإؾؿت، وجخمشل هظه ألاصواث في أعؽ اإلااٛ الهامل 

ذ الخالي ،ٖما واإلاإشغاث اإلاالُت ،ٌؿمى أًػا بالخدلُل اإلاؿلٔ أو الغأس ي أله ه حهخم بخُُٓم أصاء اإلاإؾؿت في الْى

ًؿلٔ أًػا نلى هظه الىىم مً الخدلُل بالخىػَو اليؿبي لهىاضغ الٓىاةم اإلاالُت وحهخم الخدلُل الغأس ي بُٓاؽ 

ٗأؾاؽ لُٓاؽ الخىػَو  وؿبت ٗل نىطغ مً نىاضغ الٓاةمت اإلاالُت ئلى ُْمت أؾاؾُت في جلٚ الٓاةمت حؿخسضم 

 ضغ الٓاةمت اإلاالُت.اليؿبي لهىا

 هظا الخدلُل ٌهؿُىا َ٘غة نً أصاء اإلاإؾؿت ول٘ىه ال ًأزظ في الانخباع جؿىعها وأصاءها مو الؼمً مٓاعهت

 ت اليشاؽ نلى بهؼ اليؿب اإلاالي.باإلاىاَؿحن وجأزحر ؾبُه

 :الخدلُل اإلاالي لللىابم اإلاالُت أدواث -ثاهُا 

 :وجخمشل َُما ًلي

  الخىاشن اإلاالي الخدلُل بىاطؼت مؤشساث: 

 ض اإلااٌ العامل:أز  -أ 

ؿمى أًػا هامش ألامان وهى حؼء مً ألامىاٛ الضاةمت التي جُػل اهى مإشغ مً مإشغ  ث الخىاػن اإلاالي َو

جلجأ اإلاإؾؿت لخًؿُت  نً ألاضٛى الشابخت لى الجؼء مً ألاضٛى اإلاخضاولت اإلاًؿا بأمىاٛ صاةمت، َمتى ال

لت ألاحل ومً زالٛ هظا اإلاُهىم َان عأؽ اإلااٛ الهامل  ؾدشماعاثؤلا  بضًىن ْطحرة ألاحل جلجأ ئلى ألامىاٛ ؾٍى

 ّ  :66ًدؿب بهضة ؾغ

 ألاصٌى الثابخت.  –الخظاب مً أعلى اإلايزاهُت = زأض اإلااٌ العامل 

 دًىن كصيرة ألاحل. –ألاصٌى اإلاخداولت  –الخظاب أطـل اإلايزاهُت = زأض اإلااٌ العامل 

ه  هَغ  .67نلى أهه هامش أمان باليؿبت للمإؾؿت PATRICE VIZZANOVOَو

 :أهىانه -

 ض اإلااٌ العاملزأوظب  :(II.02) حدٌو زكم 

 اليظبت العالكت جـظير اليظبت

وان زأض اإلااٌ العامل الخاص أهبر مً الصـس  إذا

ًدٌ على أن ألامىاٌ الخاصت للمؤطظت حؼؼي 

 ألاصٌى الثابخت، والعىع إذا وان أصؼس مً الصـس.

مجمىم  –ضٛى اإلاخضاولت ألا 

 ٛ  ألاضى

عأؽ اإلااٛ الهامل 

 الخاص

ًجب أن ًىىن زأض اإلااٌ العامل الدابم ذو كُمت أهبر 

ولما واهذ ألاخؼاز هي جؤثس على ألاصٌى اإلاخداولت 

 أًظا 

صًىن ْطحرة  –ألاضٛى اإلاخضاولت 

 ألاحل

عأؽ اإلااٛ الهامل 

 الطافي )الضاةم(

مً دزاطت زأض اإلااٌ العامل ؤلاحمالي هى  الهدؾ

البدث عً كُمت اإلابالؽ التي مىلذ بها اإلاؤطظت 

ددد لىا ػبُعت وشاغ اإلاؤطظت  أصىلها اإلاخداولت، ٍو

ألاضٛى  –مجمىم ألاضٛى 

 اإلاخضاولت

عأؽ اإلااٛ الهامل 

 الاحمالي

                                                           
 .40، ص 1997الدؿُحر اإلاالي وجدلُل اإلاالي، الجؼء ألاٛو ، ، الظلظلت العلمُت في الخلىُاث الىمُت للشير،نلجُمي خؿً زلِ 66

67 partrice vizzanova, gestion financier, printed in algeria, prierre adition, 1995, p 292.  
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إذا وان زأض اإلااٌ العامل ألاحىبي أهبر مً الصـس 

ل  ٌعني أن اإلاؤطظت حعخمد بشيل على الدًىن لخمٍى

 إخخُاػاتها خاصت في اإلادي اللصيرة.

ألامىاٛ  –مجمىم الخطىم 

 الخاضت

عأؽ اإلااٛ الهامل 

 ألاحىبي

ت  5ؽئبغاهُم هىضي، ؤلاصاعة اإلاالُت مضزل جدلُلي مهاضغ، اإلا٘خب الهغبي الخضًث،  اإلاطضع: مىحراب ،46، ص2003ؤلاؾ٘ىضٍع  

 ( خاالث زأض اإلااٌ العاملFR:) 

 في:ؽ اإلااٛ الهامل زالر خاالث جخمشل عأًأزظ 

ؽ اإلااٛ الهامل أي أن ألامىاٛ الضاةمت جُُؼ نً ألاضٛى أع هظه الىغهُت جبرع حهٍغِ  مىحب:عأؽ اإلااٛ الهامل 

 ؤلاهخاحُت.الشابخت ئط ًجب جدُٓٓها زاضت في اإلاإؾؿت 

عأؽ اإلااٛ الهامل مهضوم: في هظه الخالت جٙىن اإلاىاعص الضاةمت حؿاوي ألاضٛى الشابخت وهظا ٌهني أن اإلاىاعص  -0

لت  اخخجاحاثالضاةمت حًؿي  اإلاالي مدٓٔ في هظه الخالت، ولً٘ ال ًدٓٔ أي  ألاحل، َالخىاػن اإلاإؾؿت الؿٍى

ل صوعة ؤلا َاةؼ في اإلاىاعص الؿ لت اإلاضي مً أحل جمٍى  الٓطحرة ألاحل(.  خخُاؾاثؤلا ؾخًالٛ )ٍى

عأؽ اإلااٛ الهامل ؾالب: نلى اإلاإؾؿت جُاصي هظه الخالت وهظا مً أحل الخُاف نلى جىاػجها اإلاالي وهظه  -1

ٗاملت اإلاؿخدٓاث نلى اإلاإؾؿت.الخالت حهني الؿُىلت ال حهؿي بط  ُت 

 :(B.F.Rض اإلااٌ العامل )زأإخخیاحاث -ب 

ُه نلى أهه عأؽ اإلااٛ الهامل الظي ًدخاج ئلُه اإلاإؾؿت َهال للمىاحهت بطُت خُُٓٓت  ًمً٘ حهٍغ

بطُت ناصًت،  ؾخًالٛؤلا صًىن ْطحرة ألاحل وجخػمً حؿُحر صوعة  اؾخدٓاّالؿُىلت نىض مىنض  خخُاؾاثئ

ل للضوعة أٖبر مً اإلاىاعص  خخُاؾاثئؾخًالٛ جترجب نلى َضوعة ؤلا  صوعٍت مخجضصة ًجب حًؿُتها بمطاصع الخمٍى

ٔ الهالْت  :68اإلاخىلضة مً هُـ الضوعة، هٓٛى في هظه الخالت أن البىٚ بداحت ئلى عأؽ اإلااٛ الهامل وجدؿب َو

 وظب إخخُاج زأض اإلااٌ العامل : (II.03)حدٌو زكم 

 اليظبت العالكت جـظير اليظبت

هني أن حؼء مً ألامىاٛ الضاةمت ًمٛى لجؼء مً  َو

ألاضٛى اإلاخضاولت والظي ًػمً للمإؾؿت جىاػجها اإلاالي 

 الػغوعي.

زطىم  –أضٛى مخضاولت 

 مخضاولت

ض اإلااٌ زأ ماليحإ

 العامل

ت، مظٖغة  ماحؿخحر، نلىم الدؿُحر، يحر ميشىعة، حامهت دمحم زُػغ، اإلاطضع: وهُمت شباح، صوع الخدلُل اإلاالي في جُُٓم ألاصاء اإلاالي باإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

 .69، ص2008-2007بؿ٘غة ،

 خاالث ئخخُاج عأؽ اإلااٛ الهامل: •

 في:ؽ اإلااٛ الهامل زالر خاالث جخمشل عأًأزظ ئخخُاج 

 ًضٛ نلى وحىص ئخخیاحاث لضوعة الاؾخًالٛ. مىحب:ؽ اإلااٛ الهامل عأئخخُاج  - .1

ًضٛ نلى أن اإلاإؾؿت ال جدخاج ئلى عأؽ ماٛ نامل ألهه ٗل  ؾالب:ؽ اإلااٛ الهامل عأئخخیاج  - .2

ل صوعة ؤلا   ؾخًالٛ.ؤلاؾدشماعاث وأن هظه الُٓمت نباعة نً َاةؼ ًجب جىحيهها لخمٍى

   اإلاإؾؿت في خالت جىاػن. مهضوم:ؽ اإلااٛ الهامل عأئخخیاج  - .3

ىت: -ج   الخٍص

                                                           
 .37، ص 2001ماحؿخحر مالُت، حامهت الجؼاةغ ، اإلاؤطظت، مرهسة، أهمُت الخدلُل اإلاالي في ػنؿىؽ أخمض 68
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ىت بأجها مجمىنت مً ألامىاٛ التي في خىػتها إلاضة صوعة ؤلاؾخًاللُت، وهي جمشل ضافي  ًمً٘ حهٍغِ الخٍؼ

وحهٍغ نلى أجها ٗل  69ؾخًالٛالُٓم الجاهؼة أي وؿخؿُو الخطٍغ َُه َهال مً مبالٌ ؾاةلت زالٛ صوعة ؤلا 

ٗاهذ نملُاث ؤلاؾخًالٛئالهملُاث التي جٓىم بها اإلاإؾؿت ًإصي  ىت ؾىاء  ، 70لى صزٛى أو زغوج مً أمىاٛ الخٍؼ

ل  .71الخىػَو أو ؤلاؾدشماع أو الخدٍى

 :ُتالخال ٍٓتبالؿغ  ٍىتخؿاب الخؼ ٍمً٘ و 

ىت( II.04)حدٌو زكم   : وظب الخٍص

 اليظبت العالكت جـظير اليظبت

هظه الهالْت جؿابٔ الجمو بحن اإلاىاعص الضوعٍت 

 واإلاىاعص الضاةمت.

ؽ اإلااٛ عأئخخیاج  –عأؽ اإلااٛ الهامل 

 الهامل  
ىت  الخٍص

 .35اإلاطضع: مبإع لؿلىؽ، الدؿُحر اإلاالي، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجؼاةغ، ص

ىت: •  خاالث الخٍؼ

ىت اإلاىحبت: جٙىن نىضما ًٙىن عأؽ اإلااٛ الهامل أٖبر مً ئخخیاج .1 عأؽ اإلااٛ الهامل هظا ًضٛ أن  الخٍؼ

ىت ٌؿخىحب جىقُُه أو  عأؽ اإلااٛ الهامل ًمٛى حؼء مً ئخخیاحاث الضوعة، والباقي نباعة نً َاةؼ في الخٍؼ

 ئؾدشماعه ختى ال جبٓا نباعة نً أمىاٛ مجمضة ال ٌؿخُاص منها.  

ىت ؾالبت: نىضما عأؽ اإلااٛ الهامل أْل مً ئخخیاج عأؽ اإلااٛ الهامل أي .2 أن اإلاىاعص ال حًؿي الا  الخٍؼ

ىت حهاوي مً هٓظ أو عجؼ في  حؼءا مً ئخخیاحاث الضوعة، وباقي ًمٛى بضًىن ْطحرة ألاحل، ومىه جبٓا الخٍؼ

ها أو أن حهمل  جب نلى اإلاإؾؿت مهالجت هظه الىغهُت الؿِئت أن جدطل خْٓى حؿضًض صًىجها الٓطحرة ألاحل ٍو

 نلى جسُُؼ مً أضىلها زابخت.

ىت مهضوم .3 ت: عأؽ اإلااٛ الهامل ٌؿاوي ئخخیاج عأؽ اإلااٛ الهامل هظا ًضٛ نلى أن هىإ حؿُحر الخٍؼ

أمشل، أو أجها الىغهُت اإلاشلى بدُث أن عأؽ اإلااٛ الهامل ًٌؿي ٗل ئخخیاحاجه وهظا ما ٌؿمى بغأؽ اإلااٛ الهامل 

 ألامشل.

 الخدلُل بىاطؼت اليظب اإلاالُت: -ثاهُا 

حهخبر اليؿب اإلاالُت أهم ألاصواث اإلاؿخهملت في الخدلُل اإلاالي لخُُٓم أصاء اإلاإؾؿت وحصخُظ وغهُتها 

 اإلاالُت ئهؿالْا مً اإلاحزاهُت وحضٛو خؿاباث الىخاةج.

حهٍغ نلى أجها الهالْت بحن ُْمخحن هامخحن حؿخؿُهان ال٘شِ نً مهؿُاث زاضت مشل  اليؿب اإلاالُت

ظلٚ اإلاهؿُاث ألاٖثر ئنضاص مشل عأؽ اإلااٛ الهامل أو الُٓمت اإلاػاَتاملخؼوهاث أو ئخضي اإلاغ   . 72اٖؼ ٖو

 أهىاعها: •

مً٘ بطُت نامت جٓؿُمها الى املجمىناث الخالُت:  هىإ نضص ال جهاتي مً اليؿب اإلاالُت ٍو

                                                           
ت صلُلت،  69  .37، ص 2005بىمغصاؽ ،، مظٖغة ماحؿخحر مالُت، اإلاالي في اإلاؤطظتلُل دوز الخدشٍى

 
ؼ الجامعي ،  ُتر مالح، مظٖغة ماحؿخًتكخصادأداء اإلاؤطظت ؤلا ُُماإلاالي ودوزه في جل لُلالخد، َس يزؿاب مىس ى، صع  71 ، اإلاٖغ  ، ص 2009-2008وبىٕى
 .88، ص 1997، صاع اإلاؿحر لليشغ ،ؤلادازة اإلاالُتٖىجى نبضو، ٖىجى ئبغاهُم،  72
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 ٛ ش  وؿب الؿُىلت: وهي مهمت مً أحل غمان اإلايشأة وهى جىاػن ؾغنت جدٛى ألاضى الشابخت ئلى هٓضًت مو جىاٍع

خم صعاؾت الؿُىلت مً ؤلا  ش ٍو ؾخدٓاّ الضًىن الٓطحرة ألاحل، والخىاػن هىا ٌهني جىاػن اإلابالٌ وجىأَ الخىاٍع

 زالٛ اليؿب الخالُت:

 : وظب الظُىلت( II.05)حدٌو زكم 

 اليظبت العالكت جـظير اليظبت

حشحر وؿبت الخضاٛو ئلى ْضعة اإلاإؾؿت نلى مىاحهت 

خم اخدؿاب هظه اليؿبت  الخطىم اإلاخضاولت ، ٍو

 بٓؿمت ألاضٛى اإلاخضاولت نلى الخطىم اإلاخضاولت

ٌ  ألاضٛى اإلاخضاولت / الخطىم اإلاخضاولت  وظبت الخداو

هظه اليؿبت ْضعة اإلاإؾؿت نلى مىاحهت  جىضر

اإلاؿلىباث اإلاخضاولت ألاٖثر ؾُىلت )مانضا املخؼون 

خم ججىب بىض املخؼون هكغا  ومضَىناث مٓضما(، ٍو

لٙىهه مً أْل نىاضغ ألاضٛى اإلاخضاولت ؾُىلت 

ذ ْطحر صون  ُه زالٛ ْو ظلٚ لطهىبت جطٍغ ٖو

 جدُٓٔ زؿاةغ.

املخؼون الؿلعي /  –أضٛى اإلاخضاولت 

 إلاؿلىباث اإلاخضاولتا

وظبت الظُىلت 

عت    الظَس

جِٓـ مؿخىي الهالْت بحن اإلاىحىصاث و اإلابُهاث 

ض ؾمُذ بيؿب الضوعان أو اليشاؽ ألجها جبحن  ْو

ل اإلاىحىصاث ئلى  الؿغنت التي ًخم مً زاللها جدٍى

 .مبُهاث

أضٛى الىٓضًت و شبه الىٓضًت / 

 زطىم اإلاخضاولت
 وظبت الىلدًت 

 .35، ص 2008اإلاالي، َلؿؿحن ، الشُش، الخدلُلاإلاطضع: َهمي مطؿُا 

: جىضر هظه اليؿب مضي الخىاػن بحن ؾُىلت ألاضٛى وئؾخدٓاُْت الخطىم وجدلُل وظب الهُيلت اإلاالُت -  ب

ٙىن الخدلُل بهظه اليؿب ٖما ًلي  :73الؿُاؾت اإلاخبهت مً ؾٍغ اإلاإؾؿت ٍو

 اإلاالُت: وظب الهُيلت ( II.06)حدٌو زكم 

 اليظبت اإلاعادلت جـظير اليظبت

ظخدظً أن جىىن هره اليظبت أهبر مً الىاخد ختى هلٌى أن  َو

اإلاؤطظت لها هام: أمان أي أن زأض اإلااٌ العامل للمؤطظت 

  مىحب.

ألامىاٛ الضاةمت / 

 .ألاضٛى الشابخت

ل  وؿبت الخمٍى

 الضاةم

هره اليظبت مدي حؼؼُت ألاصٌى الثابخت بىاطؼت ألامىاٌ  جبين

واهذ هره اليظبت أهبر مً الىاخد ٌعني أن اإلاؤطظت  وإذاالخاصت. 

ًمىً مً حؼؼي أصىلها الثابخت بىاطؼت أمىالها الخاصت، دون 

 اللجىء إلى دًىن خازحُت.  

ألامىاٛ الخاضت / 

 .ألاضٛى الشابخت

ل  وؿبت الخمٍى

 الخاص

 .44اإلاطضع: دمحم مؿغ، مغحو ؾابٔ، ص

                                                           
 71، ص2005، نمان، 2، صاع واةل لليشغ، ؽمدخل صىاعت اللسازاثمىحر شاٖغ دمحم وآلازغون، الخدلُل اإلاالي:  73
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: حؿخسضم هظه اليؿبت لخُُٓم مضي هجاح اإلاإؾؿت في ئصاعة اإلاىحىصاث واإلاؿلىباث ،أي وظب اليشاغ -  ت

أجها جِٓـ مضي ُٖاءتها في ئؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت للمإؾؿت في ئْخىاء اإلاىحىصاث ومً زم مضي ْضعتها في 

خٙىن مً: 74ئؾخسضام ألامشل لهظه اإلاىحىصاث  ٍو

 : وظب اليشاغ(II.07)حدٌو زكم 

 .17، ص2000، نمان، ألاعصناإلاطضع: نبض الخلُم ٖغاحت، وآزغون، ؤلاصاعة والخدلُل اإلاالي، صاع ضُاء لليشغ والخىػَو، 

: الغبدُت مٓاؽ وؿبي للىجاح َهي جإشغ مؿخىي اإلاىحىصاث اإلاؿلىبت إلؾدىاص الهملُاث السبدُتوظب  -  ث

تؤلا لظلٚ مإشغاث هظه املجمىنت صالت لُ٘اءة الٓغاعاث  اإلابُهاث،الدشًُلُت وجدُٓٔ  خٙىن  ؾدشماٍع لُت ٍو والخمٍى

 مً:

 وظب السبدُت :(II.08)حدٌو زكم 

 اليظبت العالكت جـظير اليظبت

هى ملُاض شامل لـعالُت ؤلادازة في جدلُم 

السبذ مً اإلاىازد اإلاخاخت، وعلُه ؿهى ًلِع 

 )كساز إهخاحُت الدًىاز اإلاظدثمس في اإلاىحىداث 

 .الاطدثماز ( 

بت /  الغبذ الطافي ْبل الػٍغ

 ٛ  مجمىم ألاضى

الهاةض نلى ئحمالي 

 اإلاىحىصاث

حظخخدم للُاض ملداز السبذ اإلاخدلم هيظبت 

ت مً   خلىق اإلاظاهمين العادًين.مئٍى

لِع أًظا هـاءة اإلاؤطظت في جىلُد ألازباح  ٍو

 مً ول وخدة مً خلىق اإلاظاهمين.

 الغبذ الطافي / خّٓى اإلاؿاهمحن
الهاةض نلى خّٓى 

 اإلاؿاهمحن  

 أن أزباح اإلاؤطظت حاءث مً اإلابُعاث. 
بت /  ضافي الغبذ ْبل الػٍغ

 اإلابُهاث

هامش الغبدُت نلى 

 اإلابُهاث  
 .106، ص2011صاع اإلانهل اللبىاوي،  يؿان الؿبالوي، الخدلُل اإلاالي وآلُاث ضىو الٓغاع،: اإلاطضع

                                                           
 .36دمحم مطر، مرجع سابق، ص  74

 اليظبت العالكت جـظير اليظبت

حعد هره اليظبت مً اليظب الخدلُلُت اإلاهمت لبُان 

مدي العالكت بين اإلابُعاث الصاؿُت وحجم ألاصٌى 

 اإلاظخخدم في خللها داخل اإلاؤطظت

 ٛ م ألانماٛ / مجمىم ألاضى  ْع
مهضٛ صوعان 

 ٛ  مجمىم ألاضى

ٌعخبر مً اإلاؤشساث الخدلُلُت اإلاهمت في جلُُم ألاداء 

الدشؼُلي وجىمً أهمُخه في كدزجه على كُاض هـاءة 

وإطخخدام ألاصٌى الثابخت  ؿاعلُت أدائها في إطخؼالٌ

 في خلم اإلابُعاث.

م ألانماٛ / ألاضٛى الشابخت   ْع
مهضٛ صوعان 

 ألاضٛى الشابخت

ًلِع هرا اإلاعدٌ مدة هـاءة اإلاؤطظت في إطخخدام 

 ألاصٌى اإلاخداولت في جىلُد اإلابُعاث.
م ألانماٛ / ألاضٛى اإلاخضاولت  ْع

مهضٛ صوعان 

 ألاضٛى اإلاخضاولت
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ل ئؾدشماعاتها نلى مىاعصها اإلاالُت وظب اإلادًىهُت -  ج : جِٓـ لىا مجمىنت مً اليؿب مضي ئنخماص اإلاإؾؿت في جمٍى

ل ؤلاؾدشماعاث، ٖما أن  الظاجُت ونلى ألامىاٛ ألاحىبُت، نلى ئنخباع أن ألامىاٛ الخاضت ال ج٘خُي ناصة لخمٍى

َالؽ والخغوج مً صاةغة ألانماٛ هدُجت ؤلا  ىؤلانخماص نلى الضًىن بشٙل مبالٌ َُه ًمً٘ أن ًإصي باإلاإؾؿت ئل

 :75نضم جم٘نها مً حؿضًض مؿخدٓاث الضاةىحن، وجٓاؽ مضًىهُت اإلاإؾؿت بمجمىنت مً اليؿب أهمها

 : وظب اإلادًىهُت(II.09)حدٌو زكم 

 اليظبت العالكت جـظير اليظبت

حهبر نً ئؾخٓاللُت اإلاإؾؿت اججاه الخطىم بمٓاعهت ألامىاٛ 

 0.5الخاضت باملجمىم الخطىم ًجب أن جٙىن اليؿبت أٖبر مً 

هظا مهىاه أن ألامىاٛ الخاضت ًجب أن جٙىن أٖبر مً الضًىن مما 

 .وؤلاْتراعٌهؿي لها الٓضعة الٙاَُت نلى الدؿضًض 

ألامىاٛ الخاضت / مجمىم 

 الخطىم

 وظبت

 طخلاللُت اإلاالُتؤلا 

ٗان طلٚ في ضالر اإلاإؾؿت،  ٗاهذ هظه اليؿبت مىسُػت،  ٗلما 

ؿخدؿً أن جٓترب  بدُث حهبر نً غمان أٖبر لضًىن الًحر، َو

ألن طلٚ ًيخج للمإؾؿت خكا أٖبر للخطٛى نلى صًىن  0.5مً 

 أزغي.

الضًىن / مجمىم  مجمىم

 الخطىم

وظبت كابلُت 

 الظداد

 .49، ص 2000الدؿُحر والخدلُل اإلاالي، صاع املخمضًت، حؼء الشاوي،  نضون، مغاْبتاإلاطضع: هاضغ صاصي 

توؿب اإلاغصوصًت: ئن الهضٍ مً هظه اليؿبت هى جٓضًغ ْضعاث اإلاإؾؿت نلى جدُٓٔ ألاعباح  -  ح غ  الاؾخمغاٍع وجؿٍى

 :وهي جخمشل َُما ًلي

 اإلاسدودًت : وظب(II.10)حدٌو زكم 

 اليظبت العالكت جـظير اليظبت

 حهبر نً مٓاعهت الىدُجت بأضٛى اإلاإؾؿت
الىدُجت ؤلاحمالُت/ مجمىم 

 ٛ  ألاضى
 ٌ  وظبت  مسدودًت ألاصى

حهخبر هظه اليؿبت الىؾُلت التي جمً٘ مً زاللها أن ًؿمئن 

اإلاؿاهمىن الظًً وغهىا أمىالهم جدذ جطٍغ اإلاإؾؿت 

ٓت حُضة ٖما حهبر نً مضة همى.  ألجها حؿدشمغ بؿٍغ

الىدُجت الطاَُت / ألامىاٛ 

 الخاضت

 وظبت مسدودًت

 ألامىاٌ الخاصت

ؼ نلى ما  جمشل الهاةض الىاجج نً نملُت ؤلاؾخًالٛ، َهي جٖغ

م ألانماٛ مً هخاةج.  ًٓضمه ْع
م ألانماٛ  وظبت مسدودًت اليشاغ الىدُجت / ْع

 .30-29، ص 2001نشمان ًسلِ، ملِ في الدؿُحر والخدلُل اإلاالي " ؾلؿلت الهملُت في الخٓىُاث ال٘مُت ليشغ، حامهت الجؼاةغ ،اإلاطضع: خؿحن لبُهي، 

 جدلُل اليظب اإلاالُت الخدًثت -ثالثا

 :اللُمت اإلاظاؿت ؤلاكخصادًت -أ

                                                           
 40ػيُب ملُ٘ت، مغحو ؾابٔ، ص  75
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ٗان هىنها بُهل نملُاث  َالُٓمت اإلاػاَت  ؾخًاللهائجمشل الثروة الخُٓٓت التي أغاَتها اإلاإؾؿت مهما 

ض  جترحم ما أغاَخه اإلاإؾؿت غمً وشاؾها، وحه٘ـ الُهالُت التي جم بها صمج نىاضغ ؤلاهخاج مً عأؽ ماٛ ٍو

للمإؾؿت وحشٙل أخؿً مهُاع لُٓاؽ حجمها وهمىها وجٙامل  ْخطاصيؤلاناملت ويحرها، َهي جِٓـ الىػن 

الىؾؿُت مً الؿلو والخضماث التي  ؾخسضاماتهائو هُٙلها ؤلاهخاجي، َالُٓمت اإلاػاَت جبحن ئهخاج اإلاإؾؿت 

نخماص نلى ؾاةلها ؤلاهخاحُت الخاضت، ألن ؤلا جدطلذ نليها مً الًحر، وحهخبر ُْاؾا هٓضًا إلاا أغاَخه إلاإؾؿت بى 

ٗاهذ الُٓمت اإلاػاَت ٖبحرة ،  م ألانماٛ في اإلاإؾؿت أو حجم ألاضٛى أو حجم الهمالت ْض ًٙىن مػلال، َاطا  ْع

وؾؿُت مدضوصة، أو ُْمت ؤلاهخاج  ثاؾخسضاماأن اإلاإؾؿت ْض جدطلذ نلى ُْمت ئهخاج ٖبحر مً َظلٚ ٌهني 

 .76املخضوص، وهظا ما ًضٛ نلى هجاح نملُت اإلاؼج بحن نىاضغ ؤلاهخاج

 :السبذ اإلاخبلي -ب 

ً صازل اإلاإؾؿت، مو ألازظ بالخؿبان  ٓىم الغبذ اإلاخبٓي بدؿاب زلٔ الُٓمت لًغع ئخخُاحاثً اإلاؿحًر

الخٙالُِ واإلاغصوصًت الضازلُت َٓـ ،لظلٚ َهى ٌؿانض نلى جىحُه ؾلٕى اإلاإؾؿاث اإلاخُغنت ألْؿام في قل 

ً طاث ألازغ الهام ض أٖض املخخطىن في مجاٛ الخىكُم نلى أن اإلاإؾؿاث 77الٓغاعاث اإلاخسظة مً ؾٍغ اإلاؿحًر ، ْو

ؼ ؾلؿت ئجساط الٓغاعاث ئلى اإلاؿخالتي جيخهج ؤلاججاه  ؼي في جىكُمها وجخىؾو في جٍُى ٍاث ألاصوا في الهُٙل ى الالمٖغ

ابت الضازلُت، وأن حهُض الخُ٘حر في هكم ُْاؽ ألاصاء والخىاَؼ ختى جػمً  الخىكُمي، ًجب أن جخًحر مً هكم الْغ

اصة في ُْمت  ، ألامغ الظي ًبرع الخاحت 78اإلاإؾؿتئجساط الٓغاعاث مً ْبل مضًغي نملُاث الدشًُل بما ًدٓٔ ٍػ

ذ قهىعه والهضٍ مً ئؾخهماله هى جيشُـ وجُهُل مغاٖؼ اإلاؿإولُت صازل  إلاإشغ الغبذ اإلاخبٓي في ْو

 .79اإلاإؾؿت

                                                           
 .114مىحر شاٖغ دمحم، مغحو ؾابٔ، ص 76

77RN.Anthony et J.Dearden, Management control systems: text and cases, in: A. Nabet ,Op.cit, P :89.   
 -2009، حامهت وعْلت 07نضص  -، مجلت الباخثدزاطت جدلیلیت إلاؤشازث كیاض أداء اإلاؤطظاث مً مىظىز خلم اللُمتهىاعي ؾىس ي، مضازلت في:  78
 .59، ص  79
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 اإلابدث الثالث: عالكت هظام السكابت الداخلُت في جدظين اللىابم اإلاالُت

ابت الضازلُت بخدؿحن الٓىاةم اإلاالُت للمإؾؿت ئعجباؾا وزُٓا َهما نىطغان م٘مالن  ًغجبـ هكام الْغ

ؿهُان بضوعهما ئلى جدُٓٔ هُـ ألاهضاٍ بًُت ئٖدشاٍ الىٓاةظ  لبهػهما البهؼ صازل اإلاإؾؿت، َو

لٓىاةم اإلاالُت ٌهخبر والشًغاث وئْتراح الخصخُداث والخؿـ اإلاؿخٓبلُت وئجساط الٓغاعاث الؿلمُت، َخدؿحن ا

ابت الضازلُت.    حؼء مً هكام الْغ

: عالكت السكابت الداخلُت بعملُت الخلُُم  اإلاؼلب ألاٌو

اث  ت ألاؾاؾُت اإلاؿلىبت نلى حمُو اإلاؿخٍى ابت الضازلُت حهخبر أخض الهملُاث ؤلاصاٍع ئن نملُت الخُُٓم والْغ

ت في أي مىكمت مً اإلاىكماث، وباليؿبت للمىكمت  ابت جٓىم ؤلاصاٍع ٖٙل َان هظه الهملُت الػمت للخدٓٔ مً أن الْغ

 .بالُهل باإلهجاػ ما جم جسؿُؿه مً أهضاٍ مً ْبل

ابت الضازلُت نلى مٓاعهت ألاصاء الُهلي بالىخاةج أو ألاهضاٍ اإلاغيىبت  هخمض حىهغ نملُت الخُُٓم والْغ َو

ت لإلصا حر الخًظًت اإلاغجضة مً اإلاهلىماث الػغوٍع عة الهلُا لخُُٓم الىخاةج، وئجساط الٓغاعاث جدُٓٓها زم جَى

اث الصخُدت اإلاىاؾبت ٗلما صنذ الخاحت لظلٚ.  والخطَغ

غها مً زالٛ الشٙل الخالي: ٓا لهظا اإلاُهىم ًمً٘ جطٍى ابت َو  ئن نملُت الخُُٓم والْغ

 اإلاؼلب الثاوي: جدظين اللىابم اإلاالُت مً خالٌ هظام السكابت الداخلُت   

ابت الضازلُت هى غمان هىنُت حُضة للمهلىماث التي ًيبغي ؤلانخماص ئن أهم ألاهضاٍ ا لغةِؿُت لىكام الْغ

حر هكام  نليها في البُاهاث املخاؾبُت للخماًت الىٓضًت وألاضٛى اإلااصًت للمإؾؿت، والتي جلجأ هظه ألازحرة ئلى جَى

 صاء وئجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت.مهلىماحي مداؾبي حُض ومالةم إلاؿخسضمي ؤلاصاعة، والتي حؿخًلها في جُُٓم ألا 

نلى هكام اإلاهلىماث املخاؾبُت َاهه ٌشٙل مطضعا أؾاؾُا لهضة مشاٗل حشًُلُت، التي  ًكهغَأي زلل 

يخج هظا الخلل في الىكام نً الشىاوي  جىاحه ٖشحر مً اإلاإؾؿاث، والتي جٙىن ناصة ؾببا في ئزخُاء البهؼ منها، ٍو

ذ اإلاىاؾب إلجساط الٓغاع، وهكغا إلنخماص ٖشحر مً التي جىضل اإلاهلىماث اإلاالُت ال هامت ،أو نضم جىضُلها في الْى

الٓغاعاث نلى اإلاهلىماث املخاؾبُت واإلاالُت، َان َشل هكام اإلاهلىماث املخاؾبُت واإلاالُت في جؼوٍض ؤلاصاعة بهظه 

ذ اإلاىاؾب، ًإصي ئلى نضم ُٖاءة أنماٛ اإلاإؾؿت، وبالخالي ئطا  وشأة اإلاشاٗل الدشًُلُت. اإلاهلىماث في الْى

اإلاهلىماث أخض نىامل املخاؾبُت صازل اإلاإؾؿت، ئط جضزل البُاهاث في شٙلها الخام، بهضها  نخباعئًمً٘ 

 .لالؾخهماٛجسػو هظه البُاهاث ئلى نملُت اإلاهالجت اإلاالُت لخسغج في شٙلها النهاتي ضالخت 

ِ هجاح هظه ألازحرة بضعحت ٖبحرة  جساطئَخهخبر اإلاهلىماث املخاؾبُت ألاصاة ألاؾاؾُت لهملُت  خْى الٓغاع، ٍو

 .80نلى مضي خطت ومطضاُْت اإلاهلىماث وصْتها في جمشُل الىاْو الظي ٌهخبر مً مدضصاث الٓغاع الؿلُم

ؼ اإلاالي  ولٙي جخطِ هظه اإلاهلىماث املخاؾبُت بالصخت واإلاطضاُْت والضْت وختى جٙىن مهبرة نً اإلاٖغ

مً٘  َاجها ًجب أن جٙىن مطاصّ نليها مً ؾٍغ مضْٔ  الٓغاعاث، جساطئليها في ن نخماصؤلا للمإؾؿت ٍو

غا  الخؿاباث، والظي بهض ُْامه بُدظ وجضُْٔ وعْابت أنماٛ اإلاإؾؿت وبهض ئجمام بغهامج الخضُْٔ َاهه ٌهض جٍٓغ

الخكاث نً مضي صخت وصْت مسغحاث املخاؾبت واإلاخمشلت أؾاؾا في اإلاحزاهُت وحضٛو خؿاباث الىخاةج ونً اإلا

ت   والخىضُاث التي جغاها غغوٍع

                                                           
، مظٖغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر، نلىم الدؿُحر، حامهت دمحم زُػغ ، دوز الخدكُم الداخلي في جلُُم ألاداء اإلاالي للمؤطظت ؤلاكخصادًتمجىذ نخُٓت 80

  83، ص 2006- 2005بؿ٘غة ،
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ابت الضازلُت  ابت  بخدؿحن الٓىاةم اإلاالُتومً هىا جخطر لىا نالْت الْغ في اإلاإؾؿت، َىحىص هكام الْغ

َهي هُؿها مضزالث  ،الضازلُت َهاٛ وحُض َاهه ًػمً مسغحاث ؾلُمت وصُْٓت للخؿاباث وللىكام املخاؾبي

اب ت الضازلُت ًػمً وحىص مإشغاث مالُت صخُدت وصُْٓت وهظا ما ؾىىضخه الخدلُل اإلاالي، َىحىص هكام الْغ

 في الشٙل الخالي:

 : ًىضح عالكت هظام السكابت الداخلُت باللىابم اإلاالُت( II.02)الشيل 

 
 

 .84اإلاطضع: هُـ مغحو الؿابٔ، ص
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 خالصت

ابت الضازلُت أخض أهم ؤلاحغاءاث التي جخسظها اإلاإؾؿت في مىاحهت املخاؾغ والخض منها،  ٌهخبر هكام الْغ

ابت الضازلُت ًمخاػ بالُ٘اءة والُهالُت ٌشٙل  خماًت للمإؾؿت مً املخاؾغ التي جىاحهها خُث أن وغو هكام الْغ

ٓلل اخخمالُت الخهغع لها ئلى أصوا خض ممً٘.  ٍو

خُث جم الخهغع مً زالٛ هظا الُطل ئلى مهلىماث خٛى الٓىاةم اإلاالُت والخدلُل اإلاالي وجىضلىا ئلى أن 

اإلاالي هى نباعة نً أصاة  لُلالخدمإؾؿت و لل ُتاإلاال ُتالىغه خُظحص لُتنباعة نً نمالٓىاةم اإلاالُت هي 

ابت الضازل ُت، بدُث ٌهملث واليؿب اإلاالغابىاؾؿت اإلاإش ُتالٓىاةم اإلاال لُلحؿخهمل في جد نلى  ُتهكام الْغ

ىم في ألا بُنهما أي وحىص نالْت جٙامل  ُتالٓىاةم اإلاال ُُموجٓ حنجدؿ  زؿاء.لخُاصي الْى
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الشالثالُطل   

البىً الىػني دزاطت خالت 

 الجصابسي بمظخؼاهم
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 جمهُد:

ت لهظا البدث واإلاخمشلت في الُطل  الشاوي ؾىٓىم في هظا الُطل باؾٓاؽ الجاهب بهض الضعاؾت الىكٍغ

خُث أزظها البىٚ الىؾني الجؼاةغي بمؿخًاهم ٖمُضان إلحغاء هظه الضعاؾت مداولت إلبغاػ  الىكغي نلى الىاْو،

ابت الضازلُت في جدؿحن الٓىاةم اإلاالُت صوع   بالضعاؾت، مً زالٛ ئحغاء صعاؾت مُضاهُت وؾلب الىزاةٔ اإلاخهلٓت الْغ

ابت الضازلُت وصوعها في جدؿحن الٓىاةم. ت هكام الْغ  في مداولت إلاهَغ
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: جلدًم للبىً الىػني الجصابسي    BNAاإلابدث ألاٌو

والخضماث ًدخل البىٚ الىؾني الجؼاةغي مٙاهت مهخبرة في الجهاػ اإلاطغفي الجؼاةغي إلاا له مً وقاةِ 

ٗالت مؿخًاهم نلى وشؿت مخىىنت، لظلٚ زطظ هظا اإلابدث وأ لضعاؾت البىٚ الىؾني الجؼاةغي بطُت نامت وو

ض جم الخؿّغ في هظا البدث ئلى مؿالب الخالُت  الخطىص التي هي مٙان التربظ،  ْو

  وشأة البىٚ الىؾني الجؼاةغيBNA. 

  وقاةِ البىٚ الىؾني الجؼاةغيBNA. 

  أهضاٍ البىٚ الىؾني الجؼاةغيBNA. 

: وشأة البىً ا  81BNAلىػني الجصابسي اإلاؼلب ألاٌو

وهى أٛو بىٚ ججاعي في  1966حىان  13اإلاإعر في  66/178جأؾـ البىٚ الىؾني الجؼاةغي بمىحب ألامغ 

ل الاشتراٗي في الٓؿام الؼعاعي مً حهت، ٗان ًإصي وقُُت ٖبىٚ َالحي ٖضنم للخدٍى بىٚ  الجؼاةغ اإلاؿخٓلت،  ٖو

مىذ الٓغوعججاعي ًخلٓا الىصاتو  مً حهت أزغي وبهض ئناصة هُٙلت الٓؿام اإلاطغفي في الجؼاةغي أو ٗلذ مهمت  ٍو

ل الٓؿام ألُالحي ئلى بىٚ الُالخت  ُُتجمٍى  .1982( ابخضاء مً ؾىت BADR) والخىمُت الٍغ

 ولإلشاعة َأهه جم جأمُم البىٕى ألاحىبُت وئصماج ٗل منها غمً البىٚ الىؾني الجؼاةغي هظه البىٕى هي:

 لُت 1عي الجؼاةغي والخىوس ي جم ئصماحه في الٓغع الهٓا  والخجاعي جمالٓغع الطىاعي .1966حٍى

لُت 01ئصماحه في  ُٓتالبىٚ الىؾني للخجاعة . 1976حٍى لُت 02في  والطىانت ؤلاٍَغ  .1968حٍى

  س ي  .1968ماي  والهىلىضي فيالبىٚ الباَع

  1968بىٚ الخطم بمهؿ٘غ في حىان. 

 4200000000عهِؿخى شُُُٓاعة بغأؽ ماٛ ْضعه أشاعم 8ًخىاحض البىٚ الىؾني الجؼاةغي بالهاضمت 

ٗاالث مً نضص وله ،ؾىت99مسجل بالسجل الخجاعي بالجؼاةغ وإلاضة   الىؾني. التراب نبر الى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 وزاةٔ صازلُت للبىٚ   81
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ــــــــــسي الهُيل الخىظُمــــي للبىــــــــــً :( III.03): الشيل زكم 82هُيل الىوالت السبِظُت   الىػىــــــــــي الجصابـــــــــــــــ

 
 .اإلاصدز : وثابم داخلُت للبىً 

 

 بمظخؼاهم 878: جلدًم الهُيل الخىظُمي للىوالت ثاوياإلاؼلب ال

ٗاالث الىؾً مما ًلي: ٗالت ٖباقي و  ًخٙىن الهُٙل الخىكُمي للى

 جخٙىن مً:مصلخت ؤلادازة: -1

ٗالت وله مهام جخمشل في: اإلادًس:-1.1  وهى اإلاؿإوٛ ألاٛو نلى الى

 .ٗالت  الؿهغ نلى جؿبُٔ الٓغاعاث الخىكُمُت والٓاهىهُت نلى مؿخىي الى

                                                           
 وزاةٔ صازلُت للبىٚ  82
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 .ٚمخابهت وغبـ جٙالُِ الدؿُحر واملخاَكت نلى ممخلٙاث البى 

 .ؼ  اؾخٓباٛ ؾلباث الٓغع ومىاْشتها زم اجساط الٓغاع بالٓبٛى او الَغ

ت ٖما ًٓىم بمخابهت  هابب اإلادًس :-2.1 وهى الظي ًىىب نً اإلاضًغ في خالت يُابه وهى مٙلِ بؿم الشإون ؤلاصاٍع

 اإلاىقُحن و الهمل نلى الدؿُحر و الخيؿُٔ ما بحن اإلاطالر 

ت :  -2 جٓىم باؾخٓباٛ و الغص نلى حمُو اإلاغاؾالث ئغاَت نلى خُل وججمُو الىزاةٔ مصلخت ألاماهت ؤلاداٍز

خذ الخؿاباث . بمسخلِ أهىانها منها  صَو الغواجب َو

جٓىم بٙل الهملُاث الخاضت بالخجاعة الخاعحُت مً ضٍغ الهمالث و يحرها مً  مصلخت الخجازة الخازحُت :-3

 الىزاةٔ الخاضت بالخجاعة الخاعحُت .

 الىثابم اإلاالُت منها :-3-1

  la facture profomatالـاجىزة الابخدابُت 

 :83بحن اإلاشتري و الباتو ونىض الُٓام بهملُت الخجؼةت جخؿلب الىزاةٔ الخالُت هظه الُاجىعة لها نالْت      

  الاؾم ونىىان الباتو 

  ش ونىىان جلٚ اإلااصة  جاٍع

  الثروة اإلاالُت 

  هىنُت اإلااصة 

  الاؾم ونىىان اإلاشتري 

  ش حؿضًض الؿلهت و هىنُت الدؿضًض  جاٍع

  ت ًخم الخهامل بها في الُىم ت )الغؾمُت(: وهي الىزاةٔ لها نالْت بالهملُت الخجاٍع الُاجىعة الخجاٍع

ا هظه الىزاةٔ آلاجُت :  خؿلب ئحباٍع  الظي ًخم ئعؾاٛ اإلاؿخىعص وضل الؿلب ،ٍو

  ؾم ونىىان ٗل مً الباتو ألاحىبي و اإلاؿخىعص ؤلا 

  َطالث وػن جلٚ الؿلهت 

 ظل  ٚ هىنُت الدؿضًض مبلٌ جلٚ الُاجىعة ٖو

 هىنُت الؿلهت 

ت جخػمً ٗل اإلاهلىماث الخاضت بالىزُٓت الابخضاةُت ئغاَت ئلى مهلىماث الُاجىعة       َالُاجىعة الخجاٍع

ُو َي والغؾمُت بالىزاةٔ   ا ئال ئطا جؿلب طلٚ في الهملُت الخاضت بالٓغع بالىزاةٔ هاالخْى   الخالُت: لِـ ئحباٍع

ت الخاضت بالباتو و التي جخم جدذ مغاْبت الُاالـاجىزة اللىصلُت:  جىعة اإلاؿخهملت وهي الُاجىعة الخجاٍع

  .الٓىطلُت

 وثابم الىلل :  -2.3
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و الجًغافي الظي جخمحز به الجؼاةغ ًجهلها جخهامل اْخطاصًا مو الضٛو : Billaf lndingالىلل البدسي  مْى

ٔ الىٓل البدغي ًخم بىضل ئًضام باليؿبت إلاضة الىٓل ووْذ  ألاوعوبُت َالخجاعة الخاعحُت جخهامل بها ناصة نً ؾٍغ

 هؿالّ البازغة.ئ

ٔ الؿاةغة :  LTAالىلل الجىي - َهظه الهملُت جٙىن نً  la lettre de transportَان هٓل الؿلهت ًخم نً ؾٍغ

ٔ الؿُاعاث   .ؾٍغ

 : ( نملُاث و هي 05وجٓىم بسمؿت ) مصلخت الصىدوق:  -4

ت._ عملُاث الدؿع:  4-1  مً ئًضاناث هٓضًت أو ئًضاناث الطٕٙى وألاوعاّ الخجاٍع

  ٗالهمىالثالبىٚ  مً خؿاباث الؼبىن لطالخه أو لطالر شخظ آزغ أو مً ْبل_ عملُاث السخب:  4-2

ل:  4-3  أي هٓل مبالٌ مً خؿاب لخؿاب في هُـ البىٚ أو ئلى خؿاب ببىٚ آزغ _ عملُاث الخدٍى

اإلآاضت مو البىٕى املخلُت،  نملُت واملخُكت باحغاءججغي في ْؿم اإلآاضت  :واملخـظت_ عملُاث اإلالاصت  4-4

ت واإلاالُت لخؿاب الؼبىن  ظا جدطُل الدؿبُٓاث وألاوعاّ الخجاٍع جضاٛو أوعاّ الضًً اإلاخٓابلت  ووهني اإلآاضتٖو

تبٓطض ئؾُائها  جغي بًَغ  اإلآاضت ببىٚ الجؼاةغ ًىمُا. ٍو

مً مخابهت  وؤلاخطاةُاث واإلاغاحهت: ًٓىم بها ْؿم الُىمُت وؤلاخطاةُاث واإلاغاحهت_ ئنضاص الُىمُاث  4-5

ٗالت وئنضاص ؤلاخطاةُاث الُىمُت ت. للهملُاث املخاؾبُت للى  وألاؾبىنُت والشهٍغ

 هي اإلاطلخت اإلاٙلُت بالٓغوع وجخٙىن مً ألاْؿام الخالُت: الخعهداث:_ مصلخت  5

 .وحؿضًضهاجٓىم بضعاؾت ملُاث الٓغوع بشتى أهىانها ومخابهت جىُُظها _ كظم أماهت الخعهداث:  5-1

جٓىم باشهاع أصخابها بالٓغوع، ئغاَت ئلى اإلاخابهت الٓػاةُت : واإلاىاشعاث_ كظم الشؤون اللاهىهُت  5-2

ت خؿاباث  .أزغي  وججمُض خؿاباث، ٖما جٓىم بُخذ خؿاباث حضص للؼباةً واإلآُىصًًألامىاث  وحؿٍى

ًٓىم هظا الٓؿم بضعاؾت أزؿاع الٓغوع بشتى حظُير الدزاطاث وجدلُل ألاخؼاز واليشاغ الخجازي: _  5-3

ٗالت واإلاؿاهمت في حلب الؼباةً الجضص وبالخالي اإلاؿاهمت في مىاحهت أهىانها، ئغاَت ئلى  الؿهغ نلى جىمُت الى

 اإلاىاَؿت.

 البىً الىػني الجصابسي  وأهداؾ : وظابفلثاإلاؼلب الثا

 أوال: وظابف البىً الىػني الجصابسي 

ت ألازغي ئال اهه ٌؿعى صاةما للخسطُظ والخُّى ومً أهم  للبىٚ الىؾني الجؼاةغي هُـ وقاةِ البىٕى الخجاٍع

 هظه الىقاةِ ما ًلي: 

  واإلاإؾؿاثجٓضًم زضماث مالُت لإلَغاص. 

 .و البىٙي الٓاةم والٓىانض الخاضت به  جدطُل الىصاتو البىُ٘ت الخاضت بالطٍغ والٓغع في ئؾاع الدشَغ

 الانخماص الُٓام بمسخل ٔ الثِ الهملُاث البىُ٘ت ؾىاء هٓضا أو نً ؾٍغ   والخدٍى

  بمٓابل.ئًجاع الطىاصًٔ الخضًضًت 

 .ل الخجاعة الخاعحُت  جمٍى

 .ت واإلاالُت  زطم ألاوعاّ الخجاٍع

  وألاؾهمالؿىضاث الهامت  والاٖخخاب فيجٓضًم زضماث الىؾاؾت في نملُاث الشغاء والبُو  



 دزاطت خالت البىً الىػني الجصابسي بمظخؼاهم                                                             :                       الثالثالـصل 

52 

 ل الُٓم اإلاىٓىلت  عهنها.او  حؿلُم وجدٍى

 ،ل أهىام الٓغوع الغهً الخُاػي وجدىالث الهملت  مهالجت ٗل نملُاث الخباصٛ نلى الخؿاب أو آلحل، ٗو

 ألاحىبُت.

 أهداؾ البىً الىػني الجصابسي ثاهُا: 

 : 84للبىٚ الىؾني الجؼاةغي حملت مً ألاهضاٍ أهمها ما ًلي

  ٗاالث في ٗل الىالًاث ض مً الى  الىؾىُت.مداولت الخىؾو ًُخذ اإلاٍؼ

  في قل الاضالخاث الىٓضًت  الخ٘ىىلىجي،إلاىاٖبت الخٓضم  ووؾاةل خضًشت،ئصزاٛ جٓىُاث 

  ُت ُت الهملُاث اإلاطَغ  الخ.... وحظب الىصاتوٖمىذ الٓغوع  املخخلُت،جْغ

 اإلاطغفي.خخالٛ مٙاهت ئؾتراجُجُت غمً الجهاػ ئ 

 ْخطاصًت.ؤلالهب صوع َهاٛ في ئخضار الخىمُت 

   للبىً  ُتلللىابم اإلاال ُتالثاوي: واكع هظام السكابت الداخل اإلابدث

اةئحغاءاث الخؿّغ ئلى مساؾغ  و  ِخممً زالٛ هظا اإلابدث ؾ ظلٚ هٓىم بهغع  ُتالْى للبىٚ ٖو

  .اإلاالي لها لُلوالخد حزاهُاثؾت اإلاعاهخاةجها، وص ُلاإلآابلت  وجدل

 للبىً    ُتءاث وكابساحإاإلاؼلب ألاٌو : مخاػس و 

   :  ُتخاػس البىىامل –أوال 

 بىٚ وهي:  للها ل ًخهغعزمؿت أهىام مً املخاؾغ التي ْض  ًضأهه مً اإلامً٘ جدض ًغي هىإ مً 

 : مخاػس ؤلابخمان -

 مساؾغ ؤلاةخمان ًِـخخماالث نضم الؿضاص وحهخمض مٓاو ئألاضٛى  ُتهظا الىىم مً املخاؾغ بىىن ًغجبـ 

 ئلى ئخخماالث نضم الؿضاص.    حرةبضعحت ٖب ًخهغعنلى اإلاهلىماث الخاضت بالٓغوع ألجها ألاضل الظي 

 : ُىلتمخاػس الظ -    

تها بأؾلىب َهاٛ جٙال لتزاماثوصَو ؤلا ُىلتحهنى نضم مٓابلت مخؿلباث الؿ  مساؾغ ًِـ مٓاؿحر ، وحُُهافي ْو

ظلٚ مضي مٓضعة ألاضٛى الؿاةضة نلى ؾضاص ؤلالت عرائلى ٗل مً ْضعة البىٚ نلى ئْت ُىلتالؿ ماث زاألامىاٛ ٖو

لهااإلاؿخدٓت مً زالٛ جد  وبؿغنت.   ًتئلى هٓض ٍى

  مخاػس طعس الـابدة: -

في ؾهغ الُاةضة  ًُحرفي مهضالث الُاةضة، َاألضٛى أو الخطىم الخؿاؾت للخ ًحرالخضَٓاث للخ ُتوحهنى خؿاؾ 

ذ و  حرهاحؿه ٌهاصهي التي  في الخضَٔ الىٓضي اإلاغجبـ بهظا  حًُحرهظه حهنى  حرناصة الدؿهئزالٛ َترة مً الْى

 الهطغ.  

 : لُاثمخاػس العم -
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ابت نلى الخٙ ُاؽوحهنى مضي الُ٘اءة في ْ  وطلٚ مً زالٛ  ُتوؤلاهخاح الُِجٙلُت وشاؽ البىٚ أي الْغ

اب ُبمجمىنت مً ألاؾال  صازل البىٚ.   ُتنلى اليشاؽ  وؤلاهخاح ُتالْغ

 : ض اإلااٌ أو ؤلاؿالضزأمخاػس  -

 ُمتأْل مً الٓ ُمتلألضٛى ئلى ْ ُتالؿْى ُمتع نىضما جطل الٓمغاؾخالبىٚ مً البٓاء أو ؤلا ًخمً٘ ال  خُث 

ماجه  وجطل الخؿاةغ ئلى أمىاٛ زاْاصع نلى صَو ئلت يحرالبىٚ  ًٙىن للخطىم، َُي هظه الخالت  ُتالؿْى

 . حناإلاىصن

ْبت غامً البىٕى وغو هكام للم ُت ٌؿخضعينلى ما ؾبٔ َٓض اجطر أن الخد٘م في املخاؾغ البى٘ ءاوبىا

 اإلاهخمضة.   هحنم الٓىاراختئءاث  و حغاؤلا  ُظجىُ ٍغاعيألاوغام و  ًالةم بدُث، ُتالضازل

 وجخمشل في: للبىً: ُتءاث الىكابساحإػسق  و  - ُاثاه 

  عالخى  :  َى

ومً الخى حرةبضعحت ٖب ُتؤلاةخماهأن جدؿم املخُكت  ٌهنيوهى   ؤلاةخمان في الٓؿاناث  حزونضم التٖر َى

مً٘ ُحنأو لضي الهمالء مهى ىُتمه وهظا الخى ُٔجؿب ٍو مً زالٛ وغو خض أْص ى لالةخمان لٙل وشاؽ  َى

 . ًضةحض ُتوالضزٛى في أؾىاّ بى٘ ُلأو نم

 البىٚ مشل:   ًتلخما ًحرأن جٓىم ئصاعة البىٚ بىغو مها 

  : camels   -  ؤشسم  

ت صعحت جطي ُٓتؤلاإلاام بدٓ َوهى نباعة نً مإشغ ؾغ  ِ اإلاالي ألي بىٚ ومهَغ أخض الىؾاةل  َهض، و ُُهاإلاْى

اب  .  ُضاوياإلا خِشالخُ ٍٔاإلاباشغة التي جخم نً ؾغ  ُتالْغ

 :   ض اإلااٌسأل ًتالخد ًتهـا  -   

بىىص  في مىاحهت الطضماث التي جىاحه ُتاإلاالؽ اإلااٛ ضالبت اإلاإؾؿاث غأل ًتالخض ًتث ُٖاغاجدضص مإش

مشل: مساؾغ  ُتالتي جىاحه اإلاإؾؿاث اإلاال ُتأهم املخاؾغ اإلاال نخباعؤلا  حنأجها جأزظ بهب ُتها، وج٘مً أهمإلاحزاهُتا

، ومساؾغ الاةخمان، مساؾغ أؾهاع الُاةضة.   أؾهاع الطٍغ

ابت نلى الىصاتو وخما ٍذوغو هكام ضغ  - هاٛ لْغ  .   ُتالاإلاخضور ألاػماث  ًمىومما  حناإلاىصن ًتَو

   بُاهاثحمع ال الُباإلاؼلب الثاوي: أدواث  وأط

 : ؼبُلُتؿترة الدازطت الخ -1

ذ .   ػُٔوطلٚ ل 2019/ 14/03لى ئ 10/03/2019مً  ًامءها زالٛ زمؿت أحغاجم ئ      الْى

 :  ػسق حمع اإلاعلىماث -2

واإلاهلىماث اإلاخهلٓت بالبىٚ  ُاثاإلاهؿ ُوأؾاؾا نلى أؾلىب اإلآابلت اإلاىحهت في حم نخماصلٓض جم ؤلا    

 أزغي جمشلذ في:    ُب، باإلغاَت ئلى أؾالمؿخًاهمةغي بؼاالج الىؾني

 اإلاالخكت اإلاباشغة .   -

 .  ُضاهُتؾت اإلاعاضال  -
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 املخخىي باإلنخماص نلى وزاةٔ البىٚ.   ُلجدل  -

 . ُلهاوجدل حنؾغح أؾئلت للمىقُ ٍٔنً ؾغ   -

 : باإلالابلت ساؾ اإلاعىُىن ألاػ -3

 باإلآابلت  هىُىن ٍ اإلاغاألاؾ: ( III.11)حدٌو زكم 

اثاإلا   بينحى ص اإلاظخاشخألا   واإلاصالح   دًٍس

ٗالت    ًغمض  ٗالت ًغْؿم مض - الى  - الى

 - ماث  زامطلخت ؤلالت  - ماث   زالتمطلخت ؤلا ةِـع  

تاإلاض  - ْؿم املخاؾبت    ةِـع    -    ُتواملخاؾبُت اإلاال ًٍغ
 اإلاطضع:  مً ئنضاص الؿالب

 :  اإلالابالث يروزةط -4

تها  خُثاإلآابالث مً  ؾحر ُُُٖت ًىضرالجضٛو الخالي       نضصها واإلاضة التي ئؾخًْغ

 اإلآابلت  حروعةؾ: ( III.12)حدٌو زكم 

اثمظخ عدد اإلالابالث     ُتاإلادة الصمى  ء اإلالابالث  ساإح ٍى

ٗالت   ًغمض 01   ص  15  الى

 ماث  زامطلخت ؤلالت ةِـع  03   ؾا   1

 ْؿم املخاؾبت   ةِـع  03   ؾا   1
 اإلاطضع: مً ئنضاص الؿالب

  

 : مداوز اإلالابلت -5

ابت الضازل ت صوع الْغ ُت الٓىاةم اإلاال حنصوعها في جدؿ ًٙىن  ُِٖو ُتٗاهذ مداوع اإلآابلت مىحهت هدى مهَغ

  للبىٚ.

 هخابج اإلالابلت    ُلالثالث: عسض وجدل اإلاؼلب

 بُٓيباإلاىغىم مً الجاهب الخؿ ُـللبدث خاولىا أن هد ٍتالجىاهب الىكغ  ُتبهض مداولخىا لخًؿ

 ضًغمو اإلا بمؿخًاهمةغي ؼاالج الىؾنيء مٓابالث في البىٚ غائح ٍٔنً ؾغ  ُتئؾخؿالن بضعاؾت مُضاهُت ُامبالٓ

   ؾت وخاولىا ؤلاحابت نلى مهكم ألاؾئلت اإلآضمت.عاعخبىا بالض ًًوالظ  ُتْؿم املخاؾبت واإلاال ةِـالهام وع 

 همىذج ألاطئلت اإلاؼسوخت  -

ٗاآلحي: عامً الض ًًلى بهضئلٓض ْؿمىا ألاؾئلت  ٗاهذ     ؾت و

: ابت الضازل البعد ألاٌو    ُتألاؾئلت الخاضت بىكام الْغ

ابت الضازل -1  ؟  ُتماطا هٓطض بىكام الْغ
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ْبت ؟  وما هى مؿخىي غاللم ُتالطالخ ًهمً الظي لض -2

ابت ؟   ُتزبرجه اإلاهى  في مجاٛ الْغ

ابت الضازل ُتْؿم زاص لهمل ً٘مهل لض -3  ؟  ُتالْغ

 ْبتها في البىٚ ؟  غاماهي الىزاةٔ التي جٓىمىن بم -4

ءاث اإلاخبهت حغامً اإلاؿإوٛ نً  وغو الخؿـ  وؤلا  -5

ابت الضازل ُتلهمل  ؟  ُتالْغ

هظه الخؿـ  ُظنلى جىُغاٍ باإلش ًٓىممً الظي  -6

 ومخابهتها؟  

ابت نمل ٍتصوع  ٍاعاثهل جىحض هىإ ػ  -7 البىٚ؟ مً  ُاثلْغ

 بها؟   ًٓىمالظي 

غماهي أهىام الخٓ -8 ابت الضازللل اٍع  نىضٖم؟     ُتْغ

 اإلاالي للبىٚ    ُلألاؾئلت الخاضت بالٓىاةم وجدل البعد الثاوي:

 لي للبىٚ؟  اإلاا ُلخٛى الٓىاةم وجدل ٍُ٘مهى حهغ  ما -1              

 ؟  ُتالٓىاةم اإلاال حنهل هىإ مداوالث لخدؿ-2

و الخٓ ٌؿخهحنفي البىٚ، وماهي اإلاهلىماث التي  ُُمالخٓ ُتبهملًٓىم مً  -3 غبها وإلاً جَغ  اٍع

 ؟  ُُمالخٓ ُتالخاضت بهمل

 هل هىإ لجىت إلآاعهت ألاصاء اإلاىجؼ وألاصاء الىاحب ئهجاػه غمً ألاهضاٍ والخؿـ-4          

 اإلاؿغوخت؟  

 ألاصاء اإلاالي؟    ُُمهىإ جٓ ًىحضهل -5

 همىذج ؤلاحاباث اإلالابلت:    -

   ُتالبعد ألاٌو : السكابت الداخل  

ابت الهمل -1ج         ابت صوع  ُىمُتال ُاثهي نباعة نً ْع  .  ٍتصازل البىٚ ،َهي حهخبر ْع

 .  ؾىت زبرة 20، ِؿاوـاإلاطلخت، نىن مإهل، مؿخىي اإلانهي ل ةِـؾاث أو ع عابها مٙلِ بالض ًٓىم -2ج        

ت ،بدُث ْؿم زاصحهم لض ِـل -3ج         ٗالت بل ًىحض نلى مؿخىي اإلاضًٍغ ٗل شخظ مٙلِ  في الى

ابت لض ْبها غاماث جزامطلخت مشل: مطلخت ؤلالت جغاْبْبتها بمهنى ٗل مطلخت غابم ًٓىمَغوم  ًهبالْغ

 .  ُتمطلخت الخجاعة الخاعح

مشل: مغاْبت ملُاث الٓغوع، مغاْبت الهملُاث املخاؾبُت ،مغاْبت  حمُو الىزاةٔ واإلالُاثوزاةٔ:  -4ج        

ٗالت.    الخجاعة الخاعحُت وهي أهم ش يء نلى خؿاب الى

ٗالت هى مٙلِ الغ  ًغءاث: مضحغابىغو الخؿـ وؤلا  ًٓىمالظي  -5ج          .   ُتبهظه الهمل ةِس يالى
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ٗالت وفي ي ًغالخؿـ ومخابهتها هى مض ُظجىُ نملُتنلى  ٌشٍغالظي  -6ج          ًغهاةب مض ًٓىم ُابهالى

ٗالت أو ع   ماث.  زاطلخت ؤلالتم ةِـالى

 جخمشل في:    ٍتث صوع ٍاعاػ  ًىحض -7ج       

ابت الضاز - اثجٓىم بها مض لُتالْغ تالج ًٍغ ابت هٍى ابت لض ضُْٔالتي تهخم بالخ بىهغان، للْغ  حهاوالْغ

 ْبت الىخاةج والىٓاةظ.  غامهمتها م ُتجٙىن َجاة ُاهاوأخ ٍتؾىى  عاثصو 

غأهىام الخ -8ج       ، ٗل زالزت أشهغ.    ٍت، شهغ ُتأؾبىن ٍغجخمشل في: جٓاع  ٓاٍع

  ُتالبعد الثاوي: اللىابم اإلاال

ت لُلالخد ُظالبىٚ بُدظ وحصخ ُامنباعة نً ْ ُتالٓىاةم اإلاال -1ج      مضي ْضعجه نلى زلٔ  اإلاالي  ومهَغ

 .  ُمتالٓ

 في البىٚ .   ُتالٓىاةم اإلاال حنهىإ مداوالث لخدؿ -2ج     

و ئلى اإلاض ًغمض خُُٓمهاب ًٓىم -3ج      ٗالت زم جَغ تالى  ةغي.  ؼاالج الىؾنيللبىٚ  ٍتالجهى  ًٍغ

الجهىي للبىٚ  ًغٗل ؾىت مو مض ًتهىإ لجىت جٓىم بمٓاعهت ألاصاء اإلاىجؼ والىاحب ئهجاػه جها ُضأٖ -4ج     

 .  الىؾني

و ئلى اإلاض خُُٓمٗل زالزت أشهغ جٓىم ب ًىحض ُضأٖ -5ج      بىغو  ًٓىمالجهىي الظي  ًغألاصاء اإلاالي للبىٚ وجَغ

غالخ و ئلى اإلاض ٓاٍع  ةغي.  ؼاالج ىؾنيالهام للبىٚ ال ًغزم جَغ

 عسض هخابج اإلالابلت:    -

ابت الضازل ُتالى الىخاةج الخالمً زالٛ ؾغح هظه ألاؾئلت جىضلىا   اإلاالي:    لُلوالٓىاةم وجد ُتفي هكام الْغ

ابت الضازلحغاءاأن الشٚ في أن وحىص ئ خُث هظه  ُٔلخؿب حرةٖب ُتئلى جطخ ًدخاج ُتث للْغ

ابت  ًؿبٔن البىٚ أ خسلطىاءاث وؾهىلت الخهامل مهها، َىحضها أهىا مً زالٛ اإلآابلت ئؾحغاؤلا  هكام الْغ

هالأنلى  ُتالضازل  ًىحضحاباث هظه اإلآابلت، ألهه ال ئؾت ال هشٔ في عاهه هدً أصخاب الضأ،ئال  ُتٖمل وحه َو

هاٛ  ٗامل َو ابت  ٗان الىكام ْىي ،هكام ْع هاٛ َالبض مً وحىص بهؼ الشً َمهما   ث التي جخسلله.  غاَو

الىخاةج املخٓٓت  بحنَهي تهخم بها بالشٙل الُهاٛ وطلٚ مً زالٛ مٓاعهت  ُتأما مً حاهب الٓىاةم اإلاال

ٔنً ؾ خت ونً ؾغ  ُتجیجراؤلاؾت ٍغ مىحهت  ٍغجٓاع  ًػاأ ٍٔمؿؿغة وهظا مً زالٛ وغو ئخخماالث مْإ

تللمض تالج ًٍغ  .   ٍتث صوع ٍاعاةغي وػ ؼاالج ىؾنيللبىٚ ال هٍى
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 الثالث: جدلُل اإلاالي لللىابم اإلاالُت في البىً اإلابدث

: الخلُُم اإلاالي   كخصاديوؤلااإلاؼلب ألاٌو

تهضٍ نملُت الخُُٓم اإلاالي والاْخطاصي للمشغوم الىضٛى ئلى جدضًض مضي ضالخُت اإلاشغوم مً نضمه، 

 وجدضًض ئمٙاهُت خطىله نلى الٓغع مً ؾٍغ البىٚ.  

 أوال: الخلُُم اإلاالي:

ْطض الُٓام بالخُُٓم اإلاالي للمشغوم والخهٍغ نلى مضي اؾخجابخه إلاهاًحر الخُٓـُم اإلاهغوَـت َـي صعاؾت 

ت الجضوي ؾىهخمض نلى الٓىاةم اإلاالُت التي وعصث في صعاؾت اإلاشغوم مشـل: اإلاحزاهُـت ؤلا  َخخاخُـت اإلاحزاهُاث الخٓضًٍغ

 وحضٛو خؿاباث الىخاةج الخٓضًغي زالٛ زمؿت ؾىىاث.  

 ؿخخاخُت إلاشسوع مصىع الخلُب.: ًىضح اإلايزاهُت ؤلا ( III.13)حدٌو زكم 

ٌ  اإلابلؽ الخصم اإلابلؽ  ألاصى

 طدثمازاث:ؤلا   أمىاٌ خاصت: 

 مؿاهماث شخطُت 82.071.760

 مطاٍعِ ئنضاصًت وصعاؾاث 12.134.760

 مباوي وئوشاءاث 42.240.000

 ججهحزاث ؤلاهخاج 110.943.840

 Auxiliaires 3.500.000 الدًىن: 

 ْغع بىٙي 191.500.775

51.759.208 Roulant 

800.000 Mobilier 

 املخصون: 

 مىاص أولُت 12.194.727

 اإلادًىىن: 

 مخاخاث 40.000.000

 املجمىع 273.572.535  273.572.535
 بمظخؼاهم. (BNA)اإلاصدز: دزاطت اإلاشسوع اإلالدمت إلى البىً الىػني الجصابسي 

ت وحضٛو خؿاباث الىخاةج الخٓضًغي(  بهض َدظ الٓىاةم اإلاالُت اإلاهغوغت في الضعاؾت )اإلاحزاهُاث الخٓضًٍغ

 جبحن لىا مجمىنت مً اإلاالخكاث هي:

ِ اإلاخهلٓت بشغاء الخجهحزاث اإلاؿخىعصة واإلاخمشلت في: (1  لىخل أن مجمىم مطاٍع

 صج 6.683.192مطاٍعِ هٓل     

 صج 1.550.479جأمُىاث             

 صج 5.874.985خّٓى الجمإع  

ُب / ازخباع    صج 13.348.479جٖغ

 صج 21.582.150املجمىع  

ِ في جٙلُت شغاء الخجهحزاث وهظا ما قهغ في اإلاحزاهُاث اإلآضمت ونلى اله٘ـ  لم ًخم ئصعاج هظه اإلاطاٍع

ٗاث.  َلٓض جم خؿابها في مبلٌ ؤلاهخال
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 ؾىىاث( ولم ًأزظ بهحن الانخباع َترة الؿماح. 5ئنضاص اإلاحزاهُاث نلى أؾاؽ َترة الٓغع ) جم (2

ت يحر صخُذ. (3 ىت( الىاعص في اإلاحزاهُاث الخٓضًٍغ  مؿخىي اإلاخاخاث )الخٍؼ

وبهض ألازظ بهحن الانخباع اإلاالخكاث ْمىا بانضاص الٓىام اإلاالُت بشٙل حضًض إلهجاػ نملُـت الخُٓـُم 

 اإلاؿلىبت.

I:خظاب كُمت ؤلاهخالواث ) 

اإلاالخكت الخاضت الانخباع الىاعصة في صعاؾـت اإلاشـغوم وألازـظ بهـحن  الاؾدشماعاثبهض ئناصة الىكغ في ُْمت 

ِ في جٙلُت ججهحزاث ؤلاهخاج، ٖما هي  ِ اإلاخهلٓت بشغاء الخجهحزاث اإلاؿخىعصة، ئط جم صمج هظه اإلاطاٍع باإلاطاٍع

 قاهغة في الجضٛو الخالي:

العملت: دًىاز              : ًخظمً كُمت ؤلاهخالواث لألصٌى الثابخت إلاشسوع مصىع الخلُب ( III.14)حدٌو زكم 

 حصابسي.

 البُان اإلابلؽ العمس ؤلاهخاجي كظؽ ؤلاهخالن/ؤلاػـاء

 مطاٍعِ ئنضاصًت وصعاؾاث 12.134.760 ؾىىاث 4 3.033.690

 وئوشاءاثمباوي  42.240.000 ؾىت 20 2.112.000

 ججهحزاث ؤلاهخاج 139.002.975 ؾىىاث 10 13.900.297

 Auxiliaires 3.500.000 ؾىىاث 10 350.000

 Roulant 51.759.208 ؾىىاث 5 10.351.841

 Mobilier 800.000 ؾىىاث 10 80.000

 املجمىع 249.436.943  29.827.828
 على معؼُاث دزاطت اإلاشسوع. اإلاصدز: مً إعداد الؼالب بىاءا

II:جلدًس إًساداث وجيالُف اإلاشسوع ) 

بىاءا نلى الضعاؾت اإلآضمت مً ؾٍغ ضاخب اإلاشغوم واإلاخػمىت الخٓضًغاث الخاضت باإلًغاصاث 

هت ليشاؽ اإلاشغوم لخمـ ؾىىاث الٓاصمت، ٖما هي قاهغة في حضٛو الىخـاةج الخٓـضًغي وهكغا  والخٙالُِ اإلاخْى

ِ اإلاالُت،للخهضًالث ا  َان الخٓضًغاث أضبدذ نلى الىدـى الخالي: لتي جمذ في خؿاب ؤلاهخالٕ واإلاطاٍع

: جم في الضعاؾت خؿاب اإلابُهاث اإلآضعة خؿب الؿاْت ؤلاهخاحُت للمشـغوم، وؾـهغ البُو ( باليظبت لإلًساداث1

 .%10جم جدضًضه نلى أؾاؽ ؾهغ الخٙلُت بهامش عبذ ًٓضع بـ 

 ؾهغ الخٙلُت ْض حًحر في الضعاؾت بهض الخهضًالث الجضًضة َان اإلابُهاث اإلآضعة ْض حًحرث لخطبذ ٖمـا ًلي: وألن

 : ًىضح جؼىز زكم ألاعماٌ إلاشسوع مصىع الخلُب ( III.15)حدٌو زكم 

الظىت 

 الخامظت

الظىت 

 السابعت

الظىت 

 الثالثت

الظىت 

 الثاهُت
 البُان الظىت ألاولى

11.550.000 10.972.500 10.395.000 9.240.000 8.185.000 
ٖمُت اإلابُهاث 

 اإلآضعة

 ؾهغ البُو  19,40  18,52  17,91  17,35  16,58
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م ألانماٛ  155.040.500  170.217.200 186.586.300  190.602.150 191.500.000   ْع

 اإلاطضع: مً ئنضاص الؿالب بىاءا نلى مهؿُاث صعاؾت اإلاشغوم

ئن خؿاب ؾهغ الخٙلُت للمىخىج ًأزظ بهحن الانخباع ٖـل الخ٘ـالُِ الخـي جدملهـا اإلاشغوم ( باليظبت للخيالُف: 2

 ٖما هي مبِىت في الجضٛو الخالي:  

 : ًخظمً هُـُت خظاب طعس الخيلـت وطعس البُع إلاىخىج مصىع الخلُب   ( III.16)حدٌو زكم 

الظىت 

 الخامظت
 الظىت السابعت

 الظىت

 الثالثت

الظىت 

 الثاهُت
 الخيالُف الظىت ألاولى

 مىاص أولُت مؿتهل٘ت 92.767.290 106.019.760 119.272.230 125.898.465 132.524.700

 زضماث 94.374 107.856 121.338 128.079 134.820

5.392.800 5.123.160 4.853.520 4.314.240 3.774.960 
 مطــــ اٍعِ

 اإلاؿخسضمحن

 مطاٍعِ مخىىنت 94.374 107.856 121.338 128.079 134.820

 مطاٍعِ مالُت 15.320.062 15.320.062 15.320.062 12.256.049,6 9.192.037,2

ٗاث 29.827.828 29.827.828 29.827.828 29.827.828 26.794.141  ئهخال

 الخٙالُِ مجمىم 141.878.888 155.697.602 169.516.316 173.361.661 174.173.318

 حجم ؤلاهخاج 8.085.000 9.240.000 10.395.000 10.972.500 11.550.000

 ؾهغ الخٙلُت 17,75 16,85 16,31 15,80 15,08

 هامش الغبذ 1,75 1,68 1,63 1,58 1,50

 ؾهغ البُو 19,30 18,53 17,94 17,38 16,58

 .اإلاصدز: مً إعداد الؼالب بىاءا على معؼُاث دزاطت اإلاشسوع

هت ًمً٘ الخطٛى نلى حـضٛو  ونلُه بهض الخهضًالث الجضًضة في خؿاب ؤلاًغاصاث والخٙالُِ اإلاخْى

 هضٛ ٖما ًلي:خؿاباث الىخاةج الخٓضًغي اإلا
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ت إلاشسوع مصىع الخلُب خالٌ خمع طىىاث. ( III.17)حدٌو زكم   : ًخظمً خظاباث الىخابج الخلدًٍس

الظـــــىت 

 الخامظت

الظىت 

 السابعت

 الظىت

 الثالثت

الظىت 

 الثاهُت
 طم الخظابإ الظىت ألاولى

زكـــم 

 الخظاب

 71 ئهخاج مبام 156.040.500 171.217.200 186.486.300 190.702.050 191.499.000

 61 مىاص أولُت مؿتهل٘ت 92.767.290 106.019.760 119.272.230 125.898.465 132.524.700

 62 زضماث 94.374 107.856 121.338 128.079 134.820

 81 اللُمت اإلاظاؿت 63.178.836 65.089.584 67.092.732 64.675.506 58.839.480

 63 مطاٍعِ اإلاؿخسضمحن 3.774.960 4.314.240 4.853.520 5.123.160 5.392.800

 65 مطاٍعِ مالُت 15.320.062 15.320.062 15.320.062 21256.049,6. 9.192.037,2

 66 مطاٍعِ مخىىنت 94.374 107.856 121.338 128.079 134.820

ئهخالٕ  مسططاث 29.827.828 29.827.828 29.827.828 29.827.828 26.794.141

 وئؾُاء

69,68 

 880 الىدُجت ؤلاحمالُت 14.161.612 15.519.598 16.969.984 17.340.389 17.325.682

 889 الػغاةب نلى ألاعباح     

 88 الىدُجت الصاؿُت 14.161.612 15.519.598 16.969.984 17.340.389 17.325.682

 .مً إعداد الؼالب بىاءا على معؼُاث الدازطت :اإلاصدز

ت بهض ألازظ بهحن الانخباع اإلاالخكاث الؿابٓت.  ٖما ًمً٘ أًػا ئنضاص اإلاحزاهُاث الخٓضًٍغ

ت إلاشسوع مصىع الخلُب خالٌ خمع طىىاث  :( III.18)حدٌو زكم   ًخظمً اإلايزاهُاث الخلدًٍس

 ألاصـــٌى :      

الظىت 

 الخامظت
 البُان الظىت ألاولى الظىت الثاهُت الظىت الثالثت الظىت السابعت

 طدثمازاث:ؤلا      

 مطاٍعِ ئنضاصًـت 9.101.070 6.067.380 3.033.690  

 وصعاؾاث

 مباوي وئوشاءاث 40.128.000 38.016.000 35.904.000 33.792.000 31.680.000

 ججهحزاث ؤلاهخاج 125.102.678 111.202.381 97.302.084 83.401.787 69.501.490

1.750.000 2.100.000 2.450.000 2.800.000 3.150.000 Auxiliaires 

 10.351.844 20.703.685 31.055.526 41.407.367 Roulant 
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400.000 480.000 560.000 640.000 720.000 Mobiliers 

 املخصون:     

 ؾلو 3.101.406 3.363.360 3.625.776 3.735.039 3.846.150

 اإلادًىىن:     

 نمالء 2.326.055 2.522.520 2.719.332 2.801.280 2.884.612

 مخاخاث 62.697.571 93.424.966 85.943.797 77.650.664 65.935.503

 املجمىع 287.734.147 289.092.133 252.242.364 214.312.614 175.997.755

 الخصــىم:

الظىت 

 الخامظت
 البُان الظىت ألاولى الظىت الثاهُت الظىت الثالثت الظىت السابعت

 أمىاٌ خاصت:     

82.071.760 82.071.760 82.071.760 82.071.760 82.071.760 
مؿــــاهماث 

 شخطُت

 الدًىن:     

 َغع بىٙي 191.500.775 191.500.775 153.200.620 141.900.465 76.600.310

17.325.682 17.340.389 16.969.984 15.519.598 14.161.612 
هدُجت 

 ضاَُت

 املجمىع 287.734.147 289.092.133 252.242.364 214.312.614 175.997.755
 نلى مهؿُاث صعاؾت اإلاشغوم بىاءا اإلاطضع: مً ئنضاص الؿالب

 اإلاؼلب الثاوي: الخدلُل اإلاالي إلاشسوع إهخاج الخلُب.

  .جدلُل هخابج الخىاشهاث اإلاالُت -1

ىت بهـض خؿاب ُْم ٗل  ت وغهُت الخٍؼ ٌهخمض هظا الخدلُل نلى جدلُل الهُٙل اإلاالي للمشغوم، والىضٛى ئلى مهَغ

ل اإلاحزاهُاث املخاؾبُت ئلى اإلاحزاهُاث اإلاالُت.  BFRو FRمً  ٔ جدٍى خم هظا نً ؾٍغ  . ٍو

ت إلاشسوع مصىع الخلُب خالٌ خمع طىىاث. ( III.19)حدٌو زكم   : ًخظمً اإلايزاهُاث اإلاالُت الخلدًٍس

 :  ألاصـــٌى

 البُان الظىت ألاولى الظىت الثاهُت الظىت الثالثت الظىت السابعت الظىت الخامظت

     
ؤلاطدثمازاث الثابخت 

 الصاؿُت:

  3.033.690 6.067.380 9.101.070 
مطاٍعِ ئنضاصًـت 

 وصعاؾاث

 مباوي وئوشاءاث 40.128.000 38.016.000 35.904.000 33.792.000 31.680.000
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 ججهحزاث ؤلاهخاج 125.102.678 111.202.381 97.302.084 83.401.787 69.501.490

1.750.000 2.100.000 2.450.000 2.800.000 3.150.000 Auxiliaires 

 10.351.844 20.703.685 31.055.526 41.407.367 Roulant 

400.000 480.000 560.000 640.000 720.000 Mobiliers 

103.331.490 130.125.631 159.953.459 189.781.287 219.609.115 
مجمىع ألاصـٌى 

 الثابخت

 ألاصٌى اإلاخداولت:     

 املخؼون 3.101.406 3.363.360 3.625.776 3.735.039 3.846.150

 نمالء 2.326.055 2.522.520 2.719.332 2.801.280 2.884.612

 مخاخاث 62.697.571 93.424.966 85.943.797 77.650.664 65.935.503

72.666.262 84.186.983 92.288.905 99.310.846 68.125.032 
 ٌ  مجمىع ألاصـى

 اإلاخداولت

175.997.755 214.312.614 252.242.364 289.092.133 287.734.147  ٌ  مجمىع ألاصى

 الخصــىم: 

الظىت 

 الخامظت
 البُان الظىت ألاولى الظىت الثاهُت الظىت الثالثت الظىت السابعت

 ألامـــــىاٌ الدابمت:     

 أمىاٛ زاضت 82.071.760 82.071.760 82.071.760 82.071.760 82.071.760

17.325.682 17.340.389 16.969.984 15.519.598 14.161.612 
هخــاةج عهــً 

 الخسطُظ

 ْغع بىٙي 191.500.775 191.500.775 153.200.620 141.900.465 76.600.310

175.997.755 214.312.614 252.242.364 289.092.133 287.734.147 
مجمىع ألامىاٌ 

 الدابمت

 كصـيرة ألاحل دًىن      

      

 املجمىع 287.734.147 289.092.133 252.242.364 214.312.614 175.997.755
 .اإلاصدز: مً إعداد الؼالب بىاءا على معؼُاث دزاطت اإلاشسوع

ٓت FRًخم خؿاب عأؽ اإلااٛ الهامل )  الخالُت:( بالؿٍغ

FR  ألاضٛى الشابخت الطاَُت –= ألامىاٛ الضاةمت. 

لت= ])ألامىاٛ  )ؤلاهخالٕ +  –ؾـدشماعاث ؤلاحمالُـت( ])ؤلا  –ألاحل + هدُجـت ضـاَُت([  الخاضت + ْغوع ؾٍى

 ئؾُاء([.

 خخُاج في عأؽ اإلااٛ الهامل َُدؿب ٖما ًلي : أما ؤلا 
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BFR  =ؾخًالٛ   = مسؼون + نمالءمىاعص ؤلا  –ؾخًالٛ ؾخسضاماث ؤلا ئ. 

 .0خُث : مىاعص الاؾخًالٛ = 

 الظىت ألاولى :

  68.125.032 =219.609.115– (191.500.757 + 14.161.612   82.071.760) =FR 

  5.427.461 = 2.326.055 + 3.101.406 = BFR 

T  =68.125.032 – 5.427.461  =621.697.57     

 الظىت الثاهُت : 

  99.310.846 = 189.781.287- (191.500.775 + 15.519.598 + 82.071.760) = FR 

  5.885.880 = 2.522.520 + 3.363.360 = BFR 

  93.424.966 = 5.885.880  -99.310.846 = T 

 الظىت الثالثت :  

  92.288.905 = 159.953.459 –( 153.200.620 + 16.969.984 + 82.071.760) = FR   6.345.108 = 

2.719.332 + 3.625.776 = BFR 

T  =92.288.905 -  6.345.108  =85.943.797   

 السابعت :الظىت 

  84.186.983 = 130.125.631 – (114.900.465 + 17.340.389 + 82.071.760) = FR   6.536.319 = 

2.801.280 + 3.735.039 = BFR 

T  =84.186.983  -  6.536.319  =77.650.664     

 الظىت الخامظت :

  72.666.262 = 103.331.490 – (76.600.310 + 17.325.682 + 82.071.760)= FR 

  6.730.762 = 2.884.612 + 3.846.150 = BFR 

T  =72.666.262  -  6.730.762   =65.935.500   

ىت  BFR,FRو َُما ًلي وهغع ُْم  للؿىىاث الخمؿت  (T)، الخٍؼ

 الٓاصمت :

 نىاضغ الخىاػهاث اإلاالُت إلاشغوم مطىو الخلُب.   : ( III.20)كمز الجدٌو 

  اللُم
زأض اإلااٌ العامل 

(FR) 

 (T)ؤلاخخُاج في زأض اإلااٌ العامل

(BFR) 
ىت    (T) الخٍص

  الظىىاث

 62.697.571 5.427.461 68.125.032 الؿىت ألاولى

 93.424.966 5.885.880 99.310.846 الؿىت الشاهُت

 85.943.797 6.345.108 92.288.905 الؿىت الشالشت

 77.650.664 6.536.319 84.186.983 الؿىت الغابهت
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 65.935.500 6.730.762 72.666.262 الؿىت الخامؿت
 اإلاصدز: مً إعداد الؼالب بىاءا على معؼُاث اإلاشسوع

 بىاطؼت اليظب اإلاالُت اإلاالي الخدلُل-2

 ًخظمً بعع اليظب اإلاالُت إلاشسوع مصىع الخلُب (III.21) الجدٌو زكم
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 بىاءا على معؼُاث  دزاطت اإلاشسوعاإلاصدز: مً إعداد الؼالب 

 طخخدام الخدؿلاث الىلدًت: ئالخدلُل اإلاالي ب -3

الىضٛى ئلُه  ًمً٘ ئحغاء الخُُٓم اإلاالي للمشغوم مً زالٛ جدضًض ضافي الخضَٓاث الىٓضًـت والـظي ًم٘ـً

 مً وحهخحن مسخلُخحن:  

ٗان الهضٍ هى الخُُٓم مً وحهت هكغ اإلاشغوم ٖصخطُت مؿخٓلت،  (1 ل ال جـإزغ في ئطا  ٓت الخمٍى َان ؾٍغ

ىاةضها غمً بىىص الخـضَٓاث  الىٓضًت. خؿاب الخضَٓاث الىٓضًت، بمهنى أهه ال ًخم ئصعاج الٓغوع وأْؿاؾها َو

ل ؾُٙىن لها جأزحر َـي (2 ٓت الخمٍى ٗان الهضٍ هى الخُُٓم مً وحهت هكغ مالٕ اإلاشغوم، َان ؾٍغ  ئطا 

ىاةضها غمً بىىص الخضَٓاث الىٓضًت.  خؿاب الخضَٓاث الىٓضًت، أي ؾِخم ئصعاج ا  لٓغوع وأْؿاؾها َو

ىت زـالٛ الؿىىاث الخمـ  ولغضض الخًحراث اإلاغجٓبت في وشاؽ اإلاشغوم والخهٍغ نلى جؿىعاث مؿخىي الخٍؼ

ىت.  الٓاصمت، وؿخهحن بجضٛو جضَٓاث الخٍؼ

      : ًىضح جلدًس الخدؿلاث مً وحهت هظس اإلاشسوع اإلالترح)مصىع الخلُب(   (III.22)حدٌو زكم 

 عملت : دًىاز حصابسي                      

الظىت 

 الخامظت  

 البُان   الظىت ألاولى   الظىت الثاهُت   الظىت الثالثت   الظىت السابعت  

 الىلدًت الداخلت   الخدؿلاث               

 ئًغاصاث اإلابُهاث   156.040.500   171.217.200   186.486.300   190.702.050   191.499.000

إحمالي الخدؿلاث الىلدًت  156.040.500   171.217.200   186.486.300   190.702.050   191.499.000

 الداخلت  

 الخدؿلاث الىلدًت الخازحت:                 

ت   96.730.998   110.549.712   124.368.426   131.277.783   138.187.140  جٙالُِ الدشًُل الؿىٍى

  

138.187.140 

ت   96.730.998   110.549.712   124.368.426   131.277.783    جٙالُِ الدشًُل الؿىٍى

 ْؿـ ؤلاهخالٕ   29.827.828   29.827.828   29.827.828   29.827.828   26.794.141  

 َىاةض الٓغع    15.320.062   15.320.062   15.320.062   12.256.049,6  9.192.037,2 

  

174.173.318 

إحمالي الخدؿلاث الىلدًت  141.878.888   155.697.602   169.516.316   173.361.661  

 الخازحت  

صافي الخدؿلاث الىلدًت  14.161.612   15.519.598   16.969.984   17.340.389   17.325.682  

 كبل الظسابب  

 الػغاةب                 

صافي الخدؿلاث الىلدًت  14.161.612   15.519.598   16.969.984   17.340.389   17.325.682  

 بعد الظسابب  

 + ْؿـ ؤلاهخالٕ   29.827.828   29.827.828   29.827.828   29.827.828   26.794.141  
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 اإلاطضع: مً ئنضاص الؿالب بىاءا نلى صعاؾت اإلاشغوم.

   

 ًىضح جلدًس الخدؿلاث الىلدًت مً وحهت هظس مالن اإلاشسوع )مصىع الخلُب(.   : ( III.23)حدٌو زكم 

 عملت : دًىاز حصابسي  

الظىت 

 الخامظت

الظىت 

 السابعت

الظىت 

 الثالثت

الظىت 

 الثاهُت

الظىت 

 ألاولى
 البُان

               
الخدؿلاث الىلدًت 

 الداخلت :

 ئًغاصاث اإلابُهاث 156.040.500 171.217.200 186.486.300 190.702.050   191.499.000  

  191.499.000   190.702.050 186.486.300 171.217.200 156.040.500 
إحمالي الخدؿلاث 

 الىلدًت الداخلت

               
الخدؿلاث الىلدًت 

 الخازحت:

  138.187.140   131.277.783 124.368.426 110.549.712 96.730.998 
الدشًُل  جٙالُِ

ت  الؿىٍى

 ْؿـ ؤلاهخالٕ 29.827.828 29.827.828   29.827.828   29.827.828   26.794.141  

 َىاةض الٓغع 15.320.062 15.320.062   15.320.062   12.256.049,6 9.192.037,2 

  174.173.318   173.361.661 169.516.316 155.697.602 141.878.888 
إحمالي الخدؿلاث 

 الىلدًت الخازحت

  17.325.682   17.340.389   16.969.984   15.519.598   14.161.612 
صافي الخدؿلاث 

 الىلدًت كبل الظسابب

 الػغاةب               

  17.325.682   17.340.389   16.969.984   15.519.598   14.161.612 
صافي الخدؿلاث 

 الىلدًت بعد الظسابب

 + ْؿـ ؤلاهخالٕ 29.827.828 29.827.828   29.827.828   29.827.828   26.794.141  

 أْؿاؽ الٓغع -       38.300.155   38.300.155  38.300.155 

 5.819.668  8.868.062   8.497.657   45.347.426   43.989.440 
صافي الخدؿم الىلدي 

cash flow 
 مً ئنضاص الؿالب بىاء نلى صعاؾت اإلاشغوم. اإلاطضع :

 

 + َىاةض   15.320.062   15.320.062   15.320.062   12.256.049,6  9.192.037,2 

 cashصافي الخدؿم الىلدي  59.309.502   60.667.488   62.118.874   59.424.267  53.311.860 

flow  
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ىت للمشسوع.   (III.24)حدٌو زكم   : ًخظمً جدؿلاث الخٍص

 اإلاطضع: مً ئنضاص الؿالب بىاءا نلى مهؿُاث صعاؾت اإلاشغوم.

 اإلاؼلب الثالث: جلُُم اإلاشسوع

 ( معاًير جلُُم اإلاشسوع:1

  DRطترحاع ػير املخصىمت: ( ؿترة ؤلا أ     

ٗالخالي:    لضًىا الخضَٓاث الىٓضًت اإلآضعة زالٛ الؿىىاث الخمؿت الٓاصمت 

ت  : (III. 25)حدٌو زكم   ًخظمً الخدؿلاث الىلدًت إلاشسوع مصىع الخلُب خالٌ خمع طىىاث جلدًٍس

 الظىت الخدؿلاث الىلدًت

43.989.440 = (29.827.828 + 14.161.612) 1 

45.347.426 = (29.827828 + 15.519.598) 2 

46.797.812 = (29.827.828 + 16.969.984) 3 

47.168.217 = (29.827.828 + 17.340.389) 4 

44.119.823 = (26.794.141 + 17.325.682) 5 
 اإلاطضع: مً ئنضاص الؿالب بىاءا نلى صعاؾت اإلاشغوم

الظىت 

 الخامظت

الظىت 

 السابعت

الظىت 

 الثالثت

الظىت 

 الثاهُت

الظىت 

 ألاولى
 البُان

 )+(هدُجت ضاَُت   14.161.612   15.519.598 16.969.984 17.940.389   17.325.685  

ٗاث   29.827.828   29.827.828 29.827.828 29.827.828   26.794.141    ئهخال

  44.119.823   47.168.217 46.797.812 45.347.426   43.989.440 
ل الراحي   اللدزة على الخمٍى

 =(CAF) 

  194.443   191.211   459.228 458.419   5.427.461 

(الخًحر في الاخخُاج في –)

اإلااٛ الهامل  عاؽ

∆BFR) ) 

  43.925.380   46.977.006 46.338.584 44.889.007   38.561.979 

ىت الىاجج عً  ؿابع الخٍص

عملُاث= الاطخؼالٌ 

(ETOG)  

 ؾدشماعاث  (جضَٔ ؤلا –) 49.436.943            

 (جىػَو ألاعباح  –)    14.161.612 15.519.598 16.969.984   17.340.389  

  26.584.991   30.007.022 30.818.986 30.727.395 210.874.964- 
الاهخـاض في الاطخداهت 

 الصاؿُت =  

 (ْغوع حضًضة   –) 191.500.775            

 )+(ؾضاص الٓغوع         38.300.155 38.300.155   38.300.155  

 )+(الخؼير في اإلاخاخاث -19.374.189 30.727.395 -7.481.169 -8.293.133 -11.715.164
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ت لـ: ؾترحام الالػمت لخٙلُت ؤلا َترة ؤلا   صج جدؿب ٖما ًلي:   273.572.535ؾدشماع اإلاؿاٍو

ت =  اإلاؿدشمغ  ؾـترحام عأؽ مـاٛئمما ًضٛ نلى أن َترة  صج. 227.422.718مجمىم الخضَٓاث الىٓضًت الؿىٍى

 جُّى الخمـ ؾىىاث.  

مً٘ خؿاب َترة  -  صج ٖما ًلي:   191.500.775ؾترحام مبلٌ الٓغع لىخضه وهى ئٍو

 = 8.197.880 + 47.168.217 + 46.797.812 + 45.347.426 + 43.989.440 

 صج.   191.500.775

ؾىىاث +  4أي:  با.   4شهغ = 12  ً جٍٓغ  ؾىىاث وشهٍغ

    VAN( اللُمت الخالُت الصاؿُت: ب

 وهى ًمشل ؾهغ َاةضة الٓغع.   %8ًخم خؿاب الُٓمت الخالُت الطاَُت للمشغوم بمهضٛ زطم 

 : ًخظمً خظاب اللُمت الخالُت إلاشسوع مصىع الخلُب خالٌ ؿترة خمع طىىاث   (III. 26)حدٌو زكم 

 الظىت الخدؿم الىلدي %8بمعدٌ الخصم  معامل اللُمت الخالُت

40.960.232 0,925 43.989.440 1 

38.862.744 0,857 45.989.440 2 

37.157.463 0,794 46.797.812 3 

34.668.639 0,735 47.168.217 4 

30.045.599 0,681 44.419.832 5 

 املجمىع   181.424.677
 نلى صعاؾت اإلاشغوم اإلاطضع: مً ئنضاص الؿالب بىاءا

 مً زالٛ الجضٛو ًدبحن لىا أن مجمىم الُٓم الخالُت ال ًٌؿي مبلٌ الاؾدشماع وال ختى مبلـٌ الٓـغع

  . (0>VAN 

 ؾالبت َبالػغوعة صلُل الغبدُت ؾُٙىن أْل مً الىاخض.   VANبما أن     IP( دلُل السبدُت :ج

 مجمىم الُٓم الخالُت للخضَٓاث الىٓضًت

                                        IP =   

 مبلٌ الاؾدشماع

IP = = 0,66 

لت 2       البىً:( جلُُم اإلاشسوع بؼٍس

ت جمغ باإلاغخل الخالُت:   ٓت اإلاهخمضة مً ؾٍغ البىٚ في جُُٓم اإلاشغوناث الاؾدشماٍع  ئن الؿٍغ

ت مً مداؾبُت ئلى مالُت.   (1 ل اإلاحزاهُاث الخٓضًٍغ  جدٍى

 .  TN BFR FR اإلاالُت:خؿاب ُْم نىاضغ الخىاػهاث  (2

غحو ازخُاعها لصخطُت ٗل بى٘ـي، ومًـ بـحن (3  خؿاب اليؿب اإلاالُت و التي حهخبر يحر مدضصة، ٍو

 ؾخهماال هظٖغ ما ًلي:   ئاليؿب ألاٖثر 
رأس المال العامل   

مخزونات حقوق
الديون ، 

األموال الخاصة
رقم األعمال،   

المخزونات
النتيجة   ،

األموال الخاصة
النتيجة   ،

رقم األعمال
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ل الظاحي ) (4  ( .  CAFخؿاب الٓضعة نلى الخمٍى

CAF  هخالٕ + اإلاإوهاث في شٙل اخخُاؾاث   = الىدُجت الطاَُت + ؤلا 

ٔ خؿاب اإلاهاًحر اإلاالُت مشل:  (5 ـل، َترة  VANجُُٓم مغصوصًت اإلاشغوم نً ؾٍغ  الاؾـترحام ، ٖو

( ًمً٘ Etude de demande de créditهظه الخؿىاث ملخطت في الىزُٓت اإلاؿـماة" صعاؾـت ؾلـب الٓـغع".)

م )  (.   فالغحىم ئليها   ي اإلالخٔ ْع

 مً بحن الهىاضغ التي ًىلي البىٚ لها أهمُت ٖبري أزىاء اجساط ْـغاعه بمـىذ الٓـغع هـي: 

في مىذ  وصعحت الخهامل مو البىٚ، وحشٙل مؿألت الػماهاث الجاهب ألاٖشـغ أهمُـتشخطُت الهمُل )اإلآترع( 

ل   وشاؽ الهمُل.     بهضها ًأحيالخمٍى

    اإلاالي:( هخابج الخلُُم 3

     الخالُت:مً زالٛ ما جٓضم ًمً٘ حسجُل الىخاةج 

غ نلى ع  • ـت،ؽ ماٛ نامل مىحب زالٛ الؿىىاث الخمـ أاإلاشغوم ًخَى ًدٓٔ َاةؼ  بمهىـا أهـه الخٓضًٍغ

هخبر هظا بمشابت هامش  اإلاخضاولـت،مً ألامىاٛ الضاةمت ٌؿمذ بخًؿُت أضىلها الشابخت باإلغاَت ئلى أضىلها  َو

   للمشغوم.أمان 

ىت مىحب ) • ت، T < 0مؿخىي الخٍؼ اإلاشغوم نلى  نـً ْـضعة وهظا ٌهبـغ( زالٛ الؿىىاث الخمـ الخٓضًٍغ

 جدُٓٔ َىاةؼ مالُت.  

 الخالي:الخدلُل باليؿب اإلاالُت ؾمذ لىا بال٘شِ نً مؿخىي أصاء اإلاشغوم وطلٚ نلى الىدى  •

ل الضاةم صاللت نلى وحىص عأؽ ماٛ نامل مىحب بيؿـبت الُـاةؼ مـًئئن  • ألاضٛى  عجُام وؿبت الخمٍى

  للؿىت ألاولى مشال(.  x 219.609.115 0.31الشابخت )

ل الخاص ئلى نضم ئم • ٙاهُت حًؿُت ألامىاٛ الخاضت لألضٛى الشابخت ئط أجها أْل مً حشحر وؿبت الخمٍى

  الىاخض، مما ًجهل اإلاشغوم ٌهخمض أٖثر نلى الضًىن )الٓغع(.

ـٔ عأؽ اإلاـاٛ • الهامل، والتي  حهبر وؿبت عأؽ اإلااٛ الهامل نً مٓضاع حًؿُت ألاضٛى اإلاخضاولت نـً ؾٍغ

ض نً ُْمت  اإلااٛ الهامل، الظي مـًحهخبر مغجُهت مما ًضٛ نلى ججاوػ الخض ألاْص ى لغأؽ  اإلاُغوع أن ال ًٍؼ

.   حًؿي مجمىم املخؼون + الخّٓى

ل أضىله اإلاخضاولت نلى عأؽ اإلااٛ الهامل بشٙل ٖلي وهظا ًإزغ ؾـلب • نلى أصاء ا اإلاشغوم ٌهخمض في جمٍى

ٔ بخٙالُِ َىاةض أٖبر مً  لت جَغ نلى  الانخماصاإلاشغوم ألن ألامىاٛ الضاةمت جدخىي نلى ْغوع آحالها ؾٍى

  أْل.ْغوع ْطحرة ألاحل جٙىن َيها جٙالُِ الُىاةض 

اإلاشغوم ال ٌؿخُُض  هالخكه في وؿبت صوعان املخـؼون، ئال أهـه باإلآابـل وهظا مامهضٛ صوعان املخؼن مغجُو  •

ل و التي ال جدخىي نلى َىاةض.  والتي حهخبرْغوع اإلاىعصًً مً    أخض اإلاطاصع الهامت في الخمٍى

  اإلاشغوم ًخمخو وؿبُا بمٓضعة نلى ؾضاص التزاماجه )أْؿاؽ الٓغع و الُىاةض(. •

 وؿبت الهامش الطافي جىضر الغبذ الطافي املخٓٔ مً ؾٍغ اإلاشغوم لٙل صًىاع بُو و هـي •

  صج.0.09
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ىـت،فجىاْظ  • ىت ئبخضاءا مً الؿىت الشالشت و هظا ما ًبِىه حـضٛو جـضَٓاث الخٍؼ غحو طلٚ  ي مؿخىي الخٍؼ ٍو

ىت ًبٓا صاةما مىحب.  ئلى أن اإلاشغوم ٌشغم في ؾضاص الٓغع ئبخضاءا مً جلٚ الؿـىت، ئال أن مؿـخىي    الخٍؼ

وعيم طلٚ  طـاصي للمشـغومضهىبت جؿبُٔ مهاًحر الخُُٓم اإلاهغوَت في هظا اإلاشغوم لًُاب الهمغ الاْخ •

  ؾترصاص عأؽ ماٛ اإلاؿدشمغ زالٛ زمـ ؾىىاث يحر مم٘ىت. ئَان ئمٙاهُت 

 كخصادي :   الخلُُم ؤلا (4

اث الخالُت :    اإلاشغوم ؾُدٓٔ مجمىنت مً اإلاؼاًا الاْخطاصًت مً زالٛ اإلاؿخٍى

 اإلاظخىي املخلي :   (0

 جلبُت الؿلب املخلي نلى مىخجاث الخلُب.   -

  ؾخٓغاع الؿٙان املخلُحن .ئالُض الهاملت مما ٌؿانض نلى  ؾخهماٛئ -

  اإلاظخىي الجهىي : (1

  اإلاؿاهمت في جىمُت مىؿٓت الجىىب . -

حر الؿلب نلى مىخجاث الخلُب في اإلاىؿٓت. -   جَى

  اإلاظخىي الىػني : (2

  صنم ئهخاج الخلُب ئط ًمشل ئخضي الطىاناث ألاؾاؾُت في الخأمحن الًظاتي. -

ت الؾخحراص الخلُب .   - حر الهمالث الطهبت مً زالٛ جٓلُظ الُاجىعة الؿىٍى   اإلاؿاهمت في جَى

ت. -   اإلاشغوم ًمشل ئخضي الاؾدشماعاث اإلاىخجت و الضانمت للؿُاؾت الخىمٍى

  زلٔ مىاضب شًل صاةمت.  -

ت ألازغي. - و الطىانُت و الخىمٍى   ئخضار جغابـ اْخطاصي احخماعي وزُٔ باإلاشاَع

  َىُت في مجاٛ الطىانت . زلٔ زبراث -

      ْخطاصي ًمً٘ الٓٛى بأن اإلاشغوم ًخمخـ م بمؼاًا مالُت وبطُت نامت و بالىكغ ئلى هخاةج الخُُٓم اإلاالي و ؤلا

 جساطئحخمانُت، ئال أهه ما ًإزظ نلى هظه الضعاؾت يُاب أَٔ ػمني ًمشـل خُـاة اإلاشغوم ٌؿانض نلى ئْخطاصًت و وئ

 الٓغاع بشٙل ؾلُم ومىغىعي.
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 خالصت

ابت الضازلُت للبىٚ الىؾني الجؼاةغي، نلى مسخلِ الجىاهب  ل اإلاغاخلبهض جىاولىا لىكام الْغ وصعاؾت  ٗو

باحغاء مٓابالث وجدلُلها وخؿاب اليؿب وجدلُل اإلاشغوم الظي ْضم ئلى  ،مضي جؿبُٔ وجدؿحن الٓىاةم اإلاالُت

ابت الضازلُت باإلاؿخىي اإلاؿلىب والُهليالبىٚ، جبحن لىا    .أهه ال ًؿبٔ هكام الْغ

وحىص مإشغاث  مً زالٛؾمذ لىا بال٘شِ نً مؿخىي أصاء اإلاشغوم وطلٚ اإلاالُت  باليؿب خدلُللا

 ًجابُت زاضت في ْضعة اإلاشغوم نلى جىلُض جضَٓاث هٓضًت مهخبرة حؿمذ بؿضاص الٓغع وجدُٓٔ هامش ماليئ

ت وصوعٍت ْطض غمان شغنُت وأمً وصخت الهملُاث في البىٚ زاضت مً باإلغاَت ئلى حُض،  ابت شهٍغ وحىص ْع

ت واملخاؾبُت.  .الىاخُت ؤلاصاٍع
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ابت الضازلعامً زالٛ ص ػ هظا الضوع غاخاولىا ئب، ُتالٓىاةم اإلاال حن وغبـفي جدؿ ُتؾدىا إلاىغىم صوع الْغ

ابت الخىُتالٓىاةم اإلاال حنفي جدؿ يها ألاهضاٍ التي جطب ئل ُٔالخؿـ اإلاىغىنت وجدٓ ُُظ، َهي التي حهمل نلى ْع

ظلٚ مٓاعهت جدل ت أؾباب ؤلاهدغاؾخسئمسؿـ له و  هى الُهلي مو ما ُلؤلاصاعة، ٖو َاث، غاج الُغوْاث ومهَغ

في الخيبإ باإلاؿخٓبل  َؿانضهامهها و  حنألاصاة الهاٖؿت ليشاؽ اإلاإؾؿت أمام ٗل اإلاخهامل ًمشلاإلاالي  لُلَالخد

 اإلاإؾؿت. ُتلىغه ُمتالؿل ٓبلُتث اإلاؿخغاعاجساط الٓئو 

ابت الضازل وألاصواث التي  ًِـٗىن أجها جخػمً ٗل اإلآا ،في اإلاإؾؿاث ٍتأصاة حض غغوع  ُتٖما حهخبر الْغ

غض ألازؿاع وغمان صْت  يهاأضىلها واملخاَكت نل ًتنضة أهضاٍ جخمشل في خما ُٔجدٓ ُاجػمً لإلصاعة الهل

اإلاىغىنت مً زالٛ ئنضاص  ؿُاؾاثلل ؾخجابتوغمان ؤلا  يهانل نخماصؤلا  ًمً٘ دُث، بُتواإلاال ُتاملخاؾب ُاهاثالب

 ٛ ججىب ألازؿاء والًش والخالنب.نلى هخاةج ألاوشؿت مً زال ٍتصوع  ٍغجٓاع 

 ُاثخخباز الـسطإ: 

 لى ئزخباع الُغغیاث :ئؾدىا جىضلىا عامً زالٛ ص

 جؿغأها: والتي ألاولى ُتالُغغ  ٛ ابت الضازل ،لها في الُطل ألاو هاٛ  ىه ُتالْغ ابي ْىي َو هكام ْع

 كُموجى ؿُـنلى جس ًٓىمصوع أؾاس ي في البىٚ، ٖما  اله كُمُتَهى نباعة نً زؿت جى حرةبضعحت ٖب

ت والخالنب،  ًتخما ٍٔئصاعي نً ؾغ  ابت الضازل ًخمحزأضىله مً الؿْغ  كُمُتجى باحغاءاث ُتهكام الْغ

ابت  ،ألاولى ُتصخت الُغغ ًشبذللبىٚ وهظا ما  قُُيالخؿً والى  حرجػمً الؿ حرهاوي ٍتصاع وئ الْغ

 .  كُمُتءاث جىاغ حالبىٚ بىاؾؿت ئ ًتلخما ٍتهي أصاة غغوع  ُتالضازل

 ابت الضازل الشاويُطل للؾدىا عامً زالٛ ص الشاهُت: ُتالُغغ  صغاألاَ ًلؼم ُتوحضها أن هكام الْغ

ابحغاباإل  نلى الُٓام  ُثخ ،لى ْىة ألاصاء اإلاالي بهائ جإصيمج َهالت بغااإلاىغىنت َهي حهخبر  ُتءاث الْغ

ابت الضاز ٌؿاهم  هُت،الشا ُتصخت الُغغ ًشبذوهظا ما  ُتالٓىاةم اإلاال حنالُهاٛ في جدؿ لُتهكام الْغ

ابت الضازل ٌؿاهم اعاثالٍٔ نً ؾغ  ُتالٓىاةم اإلاال حنالُهاٛ في جدؿ ُتهكام الْغ  ؤلاصاعةْبت غاوم ٍتالضوع  ٍؼ

ىم في ألازؿاء والًش. لُتوالٓىاةم اإلاا  لخُاصي الْى

اإلاالي ال  لُلوحضها أن الخد لث مدل الضعاؾتؾدىا في الُطل الشاعامً زالٛ ص الشالشت: غُتالُغ  -

ابت نلالللبىٚ و  ُتلىخضه مً ئنضاص الٓىاةم اإلاال ًمً٘ ٗاألصواث الخض يهاْغ  ًشتبل هىإ ؾّغ أزغي 

ابت الضازل ًػاأ ٍىحضاإلاػاَت والغبذ اإلاخبٓي و  ُمتواإلاخمشلت في الٓ التي حؿانض  ُتوالخاعح ُتهكام الْغ

ابت نلى الٓىاةم اإلاال ًػاأ ئنضاص الٓىاةم  ًخم ُثخ لشت،الشا ُتالُغغ ُؼهٓ ًشبذوهظا ما  ُتفي الْغ

ابت الضازل ٍْٔبتها نً ؾغ غام ٍخمو  ًشتووؿب خضُضًت ث ووؿب جٓلغابىاؾؿت مإش ُتاإلاال  ُتالْغ

 .  ُتوالخاعح

 :وجخمشل في الىخابج: 

ابت الضازل - ٗان له الضوع  ُضةح ٍٓتبؿغ  ٍتفي البىٕى الخجاع  ُتئطا ما ؾبٔ هكام الْغ ومىاؾبت 

هالت للىكام مً شأهه غاحئوحىص ْىانض و  ُابهاأما في ي ،ُتالٓىاةم اإلاال حنالُهاٛ في جدؿ ءاث ضاعمت َو
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  أهضاَه اإلاىاؾبت. َُٔشله ونضم ْضعجه نلى جدٓ لىئ جإصيأن 

 ُتث اإلاالغابىاؾؿت اليؿب واإلاإش ُتالٓىاةم اإلاال لُلاإلاالي أصاة مً أصواث جد لُلالخد ٌهخبر -

ت الىغ   للمإؾؿت. ُتاإلاال هُتإلاهَغ

ابت الضازل ًٓىم - ىم غائح ٍٔنً ؾغ  إؾؿتأصاء اإلا ُُٓمبخ ُتهكام الْغ ءاث حؿانض نلى مىو ْو

 ألازؿاء.

الخدلُل باليؿب اإلاالُت ؾمذ لىا بال٘شِ نً مؿخىي أصاء اإلاشغوم  أن ؾدىا وحضهاعامً ص -

 الؿابٓتؿىىاث ال 05 زالٛ يهااإلاخدطل نل بُاهاثمً زالٛ الىخاةج والوطلٚ 

ابت الضازل هُلوجُ ُتالٓىاةم اإلاال ؿحنلخد ضُاثلى مجمىنت مً الخى جىضلىا ئ ُلىابهض جدل  . ُتصوع الْغ

  صُاثالخى: 

 :   ُتالخال ضُاثح الخى رائْت ًمً٘نلى غىء الىخاةج الؿابٓت 

ابت الضازل هُلنلى ؤلاصاعة جُ ًجب - الظي حهخبر ضمام أماجها في  في أي مإؾؿت، ُتهكام الْغ

أصائها  ؿحنوالخُاف نلى أضىلها وخؿً ئصاعتها للخطٛى نلى أَػل الىخاةج وجد شًُلُٖاءة الد

ابت.باؾخسضام أصواث   الْغ

 . ؾيهمألنماٛ مغؤو  حنْبت اإلاشَغغاالضْت الالػمت في م -

 اإلاهلىماث   ُلفي جدل ُتلمج آلارانلى صْت الب أُٖضالخ -

 ئیطاٛ اإلاهلىمت الى اإلاىقِ املخخظ بؿهىلت.  -

 خُذألازؿاء وجص باالٖدشاٍ ٌؿمذمً ؾىت ألزغي  إؾؿتهخاةج اإلا ُُموغو بغهامج لخٓ غغوعة -

 . الاهدغاَاث

 منها: بُٓيالتي جسظ الجاهب الخؿ ضُاثالخىضل مً زالٛ البدث ئلى مجمىنت مً الخى  وأًػا ًمً٘

يُتث الخعاالضو  ٍاصةوػ  ُِج٘ش -  الٓضاما لجهلهم نلى ُحنزاضت اإلاىق ُتوالتربطاث اإلاهى ٍٙى

ً. جضًضوج خًُحربال ًدؿمصاةم ومخىاضل بٙل مؿخجضاث نالم البىٕى الظي  الاؾالم  اإلاؿدشمٍغ

ٗالت ئن حشًل مٓىماتها ؤلا  ًجب - ابي مخ ُتواإلاال ُتواملخاؾب ٍتصاع نلى الى  حنمً أحل بىاء هكام ْع

 ما زؿـ له.  ٍدٓٔو  ةِس يمو أهضاٍ اإلآغ الغ  ًخٙاملوضلب 

ابت الضازل الهمل -  ُتأهكمخه الُغن ٍغللبىٚ أٖثر جٙامال مً زالٛ جؿى  ُتنلى حهل هكام الْغ

 .هُاجهمٙاوئوشاؾه  ُهتمو ؾب ُتوحهلها مخماش ُتواإلاال ُتواملخاؾب ٍتاإلاخهلٓت بالجىاهب ؤلاصاع 
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 .اإلالخص

ابت الضازلُت في جدؿحن وغبـ الٓىاةم اإلاالُت،  بها هظه الضعاؾت ئلى جٓضًم الُُُ٘ت التي حؿاهم تهضٍ      الْغ

ظا ؾبل جُهُلها في اإلاإؾؿاث  ت مً ئْخطاصًت، ولخدُٓٔ هظا الهضٍ ؤلاٖو  ال٘خبنخمضها نلى البُاهاث الشاهٍى

ابت الضازلُت، باإلغاَت ئلى الخؿّغ  اإلاغاحوو  لى ٗل ما ًخهلٔ بالٓىاةم اإلاالُت مً ئخٛى ؤلاؾاع الىكغي للْغ

اإلاهلىماث اإلاخػمىت لها و ؾّغ نغغها مضنمت ببُاهاث أولُت جمشلذ في وزاةٔ ومٓابالث مو مؿإولحن في مطلخت 

ابت  .  البىٚ الىؾني الجؼاةغي الضازلُت نلى مؿخىي  الْغ

ض زلطذ الض ابت الضازلُت، و اإلاخمشلت في ُٖاءة ْو عاؾت ئلى الهىاضغ ألاؾاؾُت الىاحب جىاَغها في هكام الْغ

ابت الضازلُت نلى مسغحاث ئو  ؾخٓاللُت ومىغىنُت اإلاغاحو الضازلي ،َهملُت َدظ و جُُٓم أصاء هكام الْغ

وطلٚ مً زالٛ  مطضاُْتلى نغع ْىاةم مالُت ناصلت و طاث ئالىكام املخاؾبي و الخأٖض مً َهالُخه ، ًإصي 

ابت الضازلُت و جدلُل الٓىاةم اإلاالُت ابت الضازلُت وحىص نالْت ئعجباؾُت بحن آلُاث الْغ  وهظا ما ًضٛ نلى أن الْغ

  جأزغ نلى الخدلُل للٓىاةم اإلاالُت الخاضت باإلاإؾؿاث وطلٚ لخدؿحن أصائها اإلاالي.

   الُت، ؿدص و جلُُم.اليلماث اإلاـخاخُت: السكابت الداخلُت، اللىابم اإلا  
 

 

Résumé. 
 L'objectif de cette étude est de présenter comment le contrôle interne contribue à l'amélioration et 

au contrôle des états financiers, ainsi que les moyens de les activer dans les institutions 

économiques, en s'appuyant sur des données secondaires d'ouvrages et de références sur le cadre 

théorique du contrôle interne. Les informations qui y figurent et sa présentation sont étayées par 

des données préliminaires, telles que des documents et des entretiens avec des responsables du 

service de contrôle interne au niveau de la Banque nationale d'Algérie. 

L’étude a conclu en indiquant les éléments de base à respecter dans le système de contrôle interne, 

à savoir l’efficacité, l’indépendance et l’objectivité de l’auditeur interne: le processus d’examen et 

d’évaluation de la performance du système de contrôle interne sur les produits du système 

comptable et l’assurance de son efficacité conduisent à la présentation d’états financiers crédibles 

et fidèles. Il existe certes une corrélation entre les mécanismes de contrôle interne et l'analyse des 

états financiers, ce qui indique que le contrôle interne a affecté l'analyse des états financiers des 

institutions en vue d'améliorer leur performance financière. 

  Mots-clés: contrôle interne، les états financiers، d'examen et d'évaluation. 
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COMPTE     DE RÉSULTATS 

 

 

Au 31 /12/ 2017 

INTITULE             Déc-17                      Déc-16 

+ Intérêts et produits assimilés 115 094180 129 177 236 

- Intérêts et charges assimilées -39 130 790 -27 955 586 

+ Commissions (produits) 2 107 888 2 685 271 

- Commissions (charges) -42 708 -81 443 

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers 

détenus à des fins de transaction 
14 35 

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers 

disponibles à la vente 
16 994 -468 723 

+ Produits des autres activités 236 245 214 322 

- Charges des autres activités 
 

-12 287 

PRODUIT NET BANCAIRE  78 281 823 103 558 825 

- Charges générales d'exploitation -21 334 309 -22 787 304 

- Dotations aux amortissements et aux 

pertes de valeurs sur immobilisations 

incorporelles et porelles 

-1 550 437 -1 415 820 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 55 397 077 79 355 701 

- Dotations aux provisions, aux pertes de 

valeurs et créances irrécouvrables 
-45 735 249 -56 431 055 

+ Reprises de provisions, de pertes de valeur 

et récu ération sur créances amorties 
31 702 679 20 965 730 

RESULTAT D'EXPLOITATION 41 364 507 43 890 376 

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs 
  

+ Eléments extraordinaires (produits) 
  

- Eléments extraordinaires (charges) 
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BILAN 

 

 

Au 31 /12/ 2017 

ACTIF Déc-17 Déc-16 

Caisse, banque centrale, trésor public, centre 

de chèques postaux, 
298 863 421 

305 734 845 

Actifs financiers détenus à des fins de 

transaction 
250 238 

Actifs financiers disponibles à la vente 
265 053 415 788 082 331 

Prêts et créances sur les institutions financières 
277 338 267 166 797 057 

Prêts et créances sur la clientèle 1 622 181 004 1 384 912 137 

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 
194 819 14 043 819 

Impôts courants - Actif 11176286 
10 929 186 

Impôts différés - Actif 
611 969 715 320 

Autres actifs 38 681 034 78 034 835 

Comptes de régularisation 75 010 175 49 986 094 

Participations dans les filiales, les co-

entreprises ou les entités associées 
23 741 477 22 813 283 

Immeubles de placement 
  

Immobilisations nettes corporelles 21 791 299 21 150 516 

Immobilisations incorporelles nettes 140 856 171 517 

RESULTAT AVANT IMPOT  41 364 507 43 890 376 

-Impôts sur les résultats et assimilés -11 377 760 
-12 470 480 

RESULTAT NET  29 986 747 31 419 896 
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Ecart d'acquisition 
  

TOTAL DE L'ACTIF  2 828 633 272 2 843 37117 

PASSIF Déc-17 Déc-16 

Banque centrale 
 

340 355 168 

Dettes envers les institutions financières 158 992 098 195 741 959 

Dettes envers la clientèle 1 834 455 739 1 673 844 881 

Dettes représentées par un titre 16 428 533 14 245 846 

Impôts courants - Passif 11 273 229 12 418 096 

Impôts différés - Passif 536 812 535 633 

Autres passifs 110 962 924 140 671 583 

Comptes de régularisation 104 668 088 79 065 313 

Provisions pour risques et charges 30 045 156 38 172 236 

Subventions d'équipement-autres subventions 

d'investissements 

  

Fonds pour risques bancaires généraux 102 041 054 92 063 068 

Dettes subordonnées 194 000 000 14 000 000 

Capital 41 600 000 41 600 000 

Primes liées au capital 
  

Réserves 178 987 219 155 567 323 

Ecart d'évaluation -5169 755 -6155 252 

Ecart de réévaluation 14 122 289 14 122 289 



 

85 

 

 

Report à nouveau (+/-) 5 703139 5 703139 

Résultat de l'exercice (+/-) 29 986 747 31 419 896 

TOTAL DU PASSIF 

 
2 828 633 27 2843 371 17 


