
 بن باديس مستغاهماجامعت عبد الحميد 

 كليت العلوم الاقتصاديت والتجازيت وعلوم التسيير

 قسم العلوم املاليت واملحاسبت     

 

 

 

 ر أكاديميقدمت ضمن متطلباث هيل شهادة ماستمركسة جخسج م

 ومساقبت التسييرالتدقيق التخصص:                          املاليت واملحاسبت  الشعبت: 

 

 

 مقدمت من طسف الطالبت:

 زماس ي أميرة

 

 أعضاء لجنت املناقشت:

 عن الجامعت السجبت الاسم واللقب الصفت

 جامعت مستغاهم أستاذ محاضس "أ" مكاوي محمد ألامين زئيسا

 جامعت مستغاهم محاضس "أ" أستاذ بوظساف الجياللي مقسزا

 جامعت مستغاهم أستاذ محاضس "أ" يسعد عبد السحمان مناقشا

 

 

 

 8102/8102السنت الجامعيت: 

 املساجعت الداخليت لعناصس القوائم املاليت

 دزاست حالت شسكت صوداغسي 



 إلاهداء

فالحمد لك حتى جسض ى، والحمد لك إذا زضيذ، والحمد لك بعد السض ى أن وفقخني إلجمام هرا العمل 

املخىاضع الري أهدي ثمسجه إلى مً قال فيهما الحق حعالى:" واخفض لهما جىاح الرل مً السحمت وقل زب 

 ازحمهما كما زبياوي صغيرا."

 ذاث أعرب وأزق كلمت في الكىن، التي سهسث الليالي مً أجل جسبيتي.....أمي الغاليت إلى

 إلى مً كد وحعب..........أبي العصيص

 أمي وأبي حفظكما هللا وأدمكما قىدًال جىيران دزب حياحي

خالدًت ابدسام و سهيلت و فاطمت و خاصت صدًقاحي كما ال أوس ى أختي الغاليت شوبيدة وشوجي العصيص مىصىز، 

 .و خالتي الغاليالحبيبت و جدي  جدحيمشىازي الدزاس ي و كل مً  فيكان لها دوز مهم  التي

 إلى ألاساجرة الرًً حسصىا على حعليمي مً ألاساس ي إلى الجامعي.

 وإلى مً حضس في قلبي وغاب عً قلمي.

 إلى كل مً أحبهم ويحبىهني في هللا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شكر وعرفان

 لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبازكا فيه ولك الحمد كما ًيبغي لجالل وجهك الكسيم وسلطاهك العظيم. اللهم

 لك الشكس ًا زب أوال على ما أوعمخه عليىا مً قىة وصبر وعصيمت إلهجاش هرا البحث.

 أجقدم بالشكس الجصيل إلى الىالدًً الكسيمين

قسي عماز  أسخاذبىظساف الجياللى و كرا  ألاسخاذكل مً  ىإلكما ال جفىجني الفسصت بأن أجقدم بالشكس الخالص 

شسكت صىداغسي على حسً الاسخقبال و مىحى كل ما أحخاجه مً  مىظفى قامىا بهاو كرا  التيعلى املجهىداث 

 .معلىماث

 إلى كل مً ساعدوي مً قسيب أو بعيد.

 إلى مً أحبهم قلبي ولم ًكخبهم قلمي.

 

 

 

 



 محتوى الفهسس

 الصفحت املحتوى 

  إهداء

  شكس

  ملخص

  فهسس املحتوياث

  فهسس الجداول 

  فهسس ألاشكال

 د-أ مقدمت

 35-1 الفصل ألاول: إلاطاز النظسي للمساجعت الداخليت

 2 جمهيد

 11-3 املبحث ألاول: ماهيت املساجعت

 5-3 جعزيف املزاجعة وثطىرها املطلب ألاول:

 8-6 أهمية املزاجعة وأهدافها الثاني: املطلب

 11-8 أنىاع ومعايير املزاجعة املطلب الثالث:

 29-12 املبحث الثاني: إلاطاز املفاهيمي للمساجعت الداخليت

 14-12 ثطىر وجعزيف املزاجعة الداخلية املطلب ألاول:

 16-14 أهمية املزاجعة الداخلية وأهدافها املطلب الثاني:

 25-16 أنىاع املزاجعة الداخلية ومعاييرها الثالث: املطلب

 29-25 مكىنات كصم املزاجعة الداخلية ومنهجية عملها املطلب السابع:

املبحث الثالث: مساحل جنفير املساجعت الداخليت ومصؤولياث وصالحياث املساجع 

 الداخلي

30 

 33-33 ميثاق أخالكيات مهنة املزاجع الداخلي ومزاحل ثنفيذ املزاجعة الداخلية املطلب ألاول:

 34-33 مصؤوليات وصالحيات املزاجع الداخلي املطلب الثاني:

 35 خالصت الفصل ألاول 

 73-37 الفصل الثاني: إلاطاز املفاهيمي لقوائم املاليت

 37 جمهيد

 46-38 ألاول: إلاطاز العام للنظام املحاشبي املالي املبحث

 43-38 أشباب ومزاحل النظام املحاشبي املالي املطلب ألاول:

 44-43 إلاطار املفاهيمي للنظام املحاشبي املالي املطلب الثاني:

 46-44 مكىنات وأهمية النظام املحاشبي املالي املطلب الثالث:

 -47 الثاني: القوائم املاليت وفق النظام املحاشبي املالي املبحث



 53-47 ماهية اللىائم املالية املطلب ألاول:

 52-53 ملاييض الاعتراف واللياس لعناصز اللىائم املالية املطلب الثاني:

 56-53 حدود ومصحخدمى اللىائم املالية املطلب الثالث:

 57 الثالث: أنواع القوائم املاليت وفق النظام املحاشبي املالي املبحث

 63-57 كائمة املزكز املالي املطلب ألاول:

 63-63 جدول حصابات النحائج املطلب الثاني:

 66-63 جدول شيىلة الخزينة املطلب الثالث:

 69-66 جدول جغير ألامىال الخاصة وملحم الكشىف املالية املطلب السابع:

 73 خالصت الفصل الثاني

دزاشت ميدانيت لشسكت ذاث املصؤوليت املحدودة صودا غسي لبيع الفصل الثالث: 

 ألاشمدة واملعداث الززاعيت لواليت مصتغانم

71-93 

 72 جمهيد

 75-73 املبحث ألاول: نظسة عامت عن شسكت صودا غسي 

 73 ثلديم الشزكة ونشأتها املطلب ألاول:

 75-73 الهيكل الحنظيمي للمؤشصة املطلب الثاني:

 75 مهام وأهداف مؤشصة صىدا غزي  املطلب الثالث:

 93-76 املبحث الثاني: جحليل القوائم املاليت للمؤشصت

 78-76 ثحليل كائمة امليزانية للمؤشصة املطلب ألاول:

 83-78 : ثحليل جدول حصابات النحائجاملطلب الثاني

 48-83 الححليل املالي بىاشطة النصب ملؤشصة صىدا غزي  املطلب الثالث:

مصار عملية املزاجعة الداخلية بمؤشصة صىدا غزي والعىائم التي ثىاجه  املطلب السابع:

 املزاجع الداخلي

85-89 

 93 خالصت الفصل الثالث

 94-92 الخاجمت

 59 قائمت املساجع

  املالحق

 



 فهرس الجداول 

 الصفحة عنوان الجدول  الرقم

 5 التطور التاريخي للمراجعة 1-1

 7 مراحل تطور أهداف املراجعة 1-2

 10 تطور طبيعة املراجعة الداخلية 1-3

 25-23 تطور معايير املراجعة الداخلية 1-4

 77-78 تقييم املراجعة الداخلية ملؤسسة صوداغري  3-1

 



 فهرس ألاشكال

 الصفحة عنوان ألاشكال الرقم

 11 معايير املراجعة 1-1

 22 املستويات التنظيمية لدائرة املراجعة الداخلية 1-2

 22 خطوات عملية املراجعة الداخلية 1-3

 44 مكوهات النظام املحاسبي املالي 2-1

 44 الهيكل التنظيمي ملؤسسة صوداغري  3-1

 



 مـــقدمـــة عــــــامة

 

 أ 

 

 

 ثمهيد:

 

لقددددت الت ولت ددددادت  وتلدددديل و جولاعيةددددعو ج متويخعددددو اددددئ وللدددديل  ج  ي ددددو اددددئ و   و دددد    دددد    ددددا  

متطلبددددديت متلدددددتلت ميلددددديل للتةوعدددددو ىلتودددددت و ادددددبو مبددددددتت خرددددد  ول ليلعدددددو ج ولتودددددو ادددددئ معدددددتو  ول ادددددعدت   لو ت 

 جول ويوو.

جيتطلب هذو ولةهج و  ت ت من وملؤةاو  وتليل و ولتكعد  مدا ولود جت  تدم  لدون لة اد ي ولبقدي  ادئ        

هذو ومل عط ولذي  طبله وملخيط  ولشت تت ج و خات من وملاتقبل ن عجو  ن تدي  خرد  وللديل  و خدي فئ و لدل 

جممةبدد  جمددي  خيل دده مددن مةيجاددو مبدددتت    يدد  ولتجددي ت و خي معددو ججددتأ وملجدديث امدديو  ةدد خوي  ولدداط   و خددي  

 ود  وملؤةايت.

وملؤةاددو خ ددت ولدد من اددئ مجدديث وللدودديت  وتلدديل و ج اةددعا نطددي   شدد تنهجمددذو ولتطددا  ولكبدددت ولددذي  

وملبديلدت ولتجي يدو ج  ووط دي ملدل وملؤةادو  تليمدل مدا خدتت اطد وت مختل دو جهعاديت ل دي ملدي   يشد ل مبيشدد  

 وكنهدي مدن  وددل هدل هدؤد  خرد  وملؤةادو  ب دم ج ع دو مت دتت لو دل هع ل دي ولتةوع د   اج غدت مبيش  موي وجمب 

 وملتليملد  و ل ولتطا وت لو ل وملؤةاو.

جل دددق  قددداو ملهدددذل ومل ودددو خرددد  امودددل جمددده  جمدددب ا   تلددد  هدددذل ومل ودددو وودددد ت و  عددديل جوملا ددداخعو ادددئ  

أت ومل وملددو ملادديختت وملؤةاددو خردد   لبعددو هددذل   لدديث مختلدد  ولتقددي ي  ملددن رهو دد  ممدد   جمددن هددذو وملبددتا  شدد

 وملتطلبيت.

لقددت هددي  لو ددا  ولخددا ت وللددةيخعو لج  مبدددت خردد  م شددطو  وتلدديل و  عدد    ددت  مددن  دددث ون لدديث  

اددئ ىاددعدتهي  جد  تطلددا ولدد و  ومللكعددو خددن ول اددعدت خكدد  مددي هددي  وددت وي  عدد  لدد  مللددت ومليلدد  ل ددل اددئ وملؤةاددو

ةادو و  قعقدق  جمةده ا دبأ مددن وللد ج ي جمدال طد ت ديلد  م ي دت هاوةدطو و ةده ج ددد  مبيشد ت خرد  جوودا وملؤ 

   وملؤةاو لدطدع خليهي من امل وم شيت م طي  ج  ص ع  ي خن ط يق ومل وملو.

جلقددددت  طدددددا ت  مددددد و وت جخولعدددديت ومل وملدددددو ولتو لعدددددو مددددن اةددددديلعب ومل وملدددددو ولتقلعت ددددو و ددددد  اةددددديلعب  

و  ت خددو وملةقخقددو خددن و  ولعدديت ومل ةعددو ادد  ولاد دديت وملت ددتت جاج ج ددي ج ولتدد  مددن اهو ددي  خطددعط ج ة عددذ ا شددطو 

ومل وملو  و ع   ت    مد  م ال  لو ت ومل وملدو ولتو لعدو ن دا وملجديدت ممطدت  طدا ت جموت مهوعدو ولك دت  ادئ 

 ومل شأت.

عي تهدددددتت   ددددد  و  لددددداث خرددددد  ولقددددد و ن ومل  بطدددددو    ومل وملدددددو ولتو لعدددددو خولعدددددو مةتوودددددو مادددددتقلو  ادددددق

ويللةي   ولتولو خر  م دتو   وتلديل و ج قععو دي وط يقدو ما داخعو للد ك ولتأمعدت مدن ل مدو مادي  ت هدذل 

وللةي دد  للولددي دت وملا دداخعو ج  ا ددعل ي   دد  مطدد وت ومللةعددو مددن  دددث ج ددمل ولددتجي   ج ول دد دت ومل يةددقعو 

 خةي   هذل ولقاو   للاووا ول لرئ ل ي.ويمت ملهي وملؤةاو جولت قق من مت  مطيوقو ومل  بطو ويللولعيت ولت  

جمدددددن هةدددددي  تاددددد  لج  ومل ومدددددا ولدددددتو رئ وملتوخدددددل ادددددئ  تمدددددو  لو ت خدددددن ط يدددددق ولتأمدددددت مدددددن ا  ولةوددددديو 

  ومل يةب  م ئ يلعو  قت   وعينيت ةلعوو جلوعقو لإللو ت ج ذل   ةلدب ول دتت ول   يدل  للو ومدا ولدتو رئ خرد

 وم شيت جمةا م طي  جوللش ج ن  وت خن ولاعيةو وملا اخو.
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 إلاشكالية الرئيسية:

  رئ:  من  دث مي  قتو  وكن  عيغو  ش يلعو ول   اعو ملا اخةي موي      

 املراجعة الداخلية بعناصر القوائم املالية؟فعالية  ما مدى 

 ألاسئلة الفرعية:

هدددذو ول اددددي ث  وكدددن  ددددعيغو  شدددي ت   دددد  مجواخدددو مددددن ول ادددي دت م دددد   ولتددد   وكددددن ا   شدددتق ي جولتدددد   جخرددد 

 ىش ل  هتويميت م    وملتللقو ويملا اع منهي:

 ماذا نقصد باملراجعة الداخلية؟ .1

 هي الفائدة من مراجعة القوائم املالية؟ ما .2

 فرضيات الدراسة:

 نةطلق من ول   عيت ولتيلعو:خر  ول اي دت ولايوقو لإلميوو 

 ومل وملو ولتو لعو ج ع و ماتقلو ويملؤةاو. .1

  امت اهوعو موت لدلو   لي عو ملت  جي تت م وملو ولقاو   ومليلعو. .2

 أهمية الدراسة:

 كوددددن مهوعددددو اددددئ ا  ومل وملددددو ولتو لعددددو ج ع ددددو  ييلددددو لددددإللو ت  اددددقعي تهددددتت   دددد   ودددد و  نقددددي  ولقددددات ج 

 خطدددددي  ووتتو ددددديت للواددددددت ن مدددددن امدددددل  جدددددا ملو وت ج  ةدددددتلدث  م ادددددن لل ددددد   وللدددددل  ادددددئ وملؤةادددددو ج 

 وملتي و. 

 أهداف الدراسة:

 من مهتوت ولت  ملاع   ليهي ولب   هئ:

 م يجلو ولتط       لج  ج اهوعو ومل وملو ولتو لعو ائ خةي   ولقاو   ومليلعو. .1

 ولتل ت خر  و  اونب ول يمو آللعو ومل وملو ولتو لعو. .2

 ولتل ت خر  ولةويو ومل يةب  وملي ئ ج اه  م اني ه. .3

 م يجلو   ت ت  طي   ومل يهع   للقاو   ومليلعو  اب ولةويو ومل يةب  وملي ئ. .4

 أسباب اختيار املوضوع:

 ها  وملا اع  ت ل ائ  وع  ولتخلمل. .1

  غبو ولطيلب ج معاله ولشخصل  ائ  مليو وجاونب وملا اع. .2

 ولةو ي ج ولتطبعقق.ولتاةا ائ وملجيث  .3

 ولتل ت خر  اه  ومل يهع  ومل  بطو ويمل وملو ولتو لعو ج ولقاو   ومليلعو. .4

 منهج الدراسة:

جلإلميوو خن ول اي دت وملط ج و ج و تبي  ص و ول   عيت وملتقةيت وختوتني خر  وملةهج ولا  ق 

ولت لعرئ ولذي  وكةةي من ج   ج   لعل و  اونب ولةو يو للوا اع ويإل يجو     مةهج ل وةو و  يلو ولت  

لبعا  ي غ  عو ومل تجلت  الووت وملاؤجلم وكةةي من ولتلوق ائ وملا اع من  دث ول يي ت وملعتونعو ملؤةاو 

 مةوتت ج ومللتوت ول  وخعو لاد و ماتلين .
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 صعوبات الدراسة:

 ولو ومل وما ج  لا ي جعوي  تللق ويلةويو ومل يةب  وملي ئ. .1

 ولو ومل وما جولب ا  و  يملعو ائ مجيث ولقاو   ومليلعو ججق ولةويو ومل يةب  وملي ئ. .2

 ائ وملجيث ولتطبعقق. لا و و  لاث خر  وملللاميت ج  ي و  .3

 الدراسات السابقة.

هذل (: 2112دراسة لزعر محمد سامي التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي ) .1

جخلاو ول اعدت ميملو مةتا ي ولت وةو هئ  ةيلو ميماتدت مقتمو من هلعو ولللاو  وتليل و 

جهتجت هذل ولت وةو     آدي   طبعق ولةويو ومل يةب  وملي ئ خر  مجيدت جايليل ولت لعل  واةطعةو

وملي ئ للقاو   ومليلعو جوت ويو ولبي   وإم و  ل وةو معتونعو  خر  ماتا  مؤةاو  عتوث مو  ع  

ملي ئ للقاو    ا ل ا  ولقاو   ومليلعو ولت   ت   ختولهي ججق ولةويو ومل يةب  وملي ئ  ختو ولت لعل و

 ومليلعو   م تهتت هذل ولقاو        قت   مللاميت  اث ولا لعو ومليلعو.

دراسة سردوك فاثح دور املراجعة الخارجية للحسابات في النهوض بمصداقية املعلومات  .2

هذل ولت وةو هئ  ةيلو (: 2114املحاسبية، دراسة حالة الشرلة الجزائرية لألملنيوم باملسيلة )

هتت هذل ولت وةو     نجي  وملؤةاو  وتليل و ائ و خيم ولق و وت وملد وو  ائ  ل ت ميماتدت 

  ج مذل  وختويل وملؤةاو لةويو  ويوو ومل  لو  وتليل و و  يلعو م هاني ويملللاميت ومل يةقعو

لو لعو مةو  جم ك   لون ل ي   قعق مهتوت وملاط ت ائ  ل  لت وو ويإلم و وت ج ولاعيةيت 

 اط ت   ؤلي      ولتقلعمل من  و تويدت و خطأ ج وللش ج ولا وو.ومل

     قاع  ولب      :هيكل الدراسة: 

ول لل مجث من ولب   جومللةا  " طي  ولةو ي للو وملو ولتو لعو"  جوت واوةي هذو ول لل      

ميهعو ومل وملو" جيشول: ىل ي  ومل وملو ج  طا هي دددو مبي      اعو  ع   ط وةي ائ وملب   مجث     "

ائ وملطلب مجث  جوملطلب ولخي ق خر  اهوعو ومل وملو جاهتوج ي  امي وملطلب ولخيل  ج شول اناوع ومل وملو 

جا دتو ملي دت ومل وملو ائ وملطلب ول ويا. امي وملب   ولخي ق جولذي مي  خةاونه ب" طي  ومل يهع   للو وملو 

لعو" جشول ا بلو مطيلب  وملطلب مجث ها  طا  ج ىل ي  ومل وملو ولتو لعو  د  ولتط       اهوعو ولتو 

ومل وملو ولتو لعو جاهتوج ي  جائ وملطلب ولخيل  اناوع ومل وملو ولتو لعو ج ملي دتهي  جا دتو     م انيت وا  

م و ل  ة عذ ومل وملو ولتو لعو ج "ومل وملو ولتو لعو ج مةه عو خول ي. امي وملب   ولخيل  ج ي   اث 

ومل وما ولتو رئ" جشول ا بلو مطيلب  وملطلب مجث معخي  و دوعيت م ةو ومل وما ماؤجلعيت ج د عيت 

ولتو رئ  د  ولتط       م و ل  ة عذ ومل وملو ولتو لعو ائ وملطلب ولخي ق  جائ وملطلب ولخيل  ماؤجلعيت 

 ومل وما ولتو رئ ائ وملطلب ول ويا. ومل وما ولتو رئ  جا دتو  د عيت

دد  مبي    ججعوي  خمل ول لل ولخي ق جها:"  طي  ومل يهع   للقاو   ومليلعو"  جوت     قاعوه    

   اعو  ع   ةيجلةي ائ وملب   مجث     " طي  ولليو للةويو ومل يةب  وملي ئ" جشول: اةبيب ج م و ل ولةويو 

ب مجث  جوملطلب ولخي ق خر   طي  ومل يهع   للةويو ومل يةب  وملي ئ  ج امي وملطلب ومل يةب  وملي ئ ائ وملطل

ولخيل  ج شول م انيت جاهوعو ولةويو ومل يةب  وملي ئ. امي وملب   ولخي ق ج ولذي مي  خةاونه ب" ولقاو   

وملطلب مجث  جامي وملطلب ومليلعو ججق ولةويو ومل يةب  وملي ئ" جتط       ميهعو ولقاو   ومليلعو من  دث 



 مـــقدمـــة عــــــامة

 

 د 

 

ولخي ق جقت شول مقي     ختتوت جولقعيس للةي   ولقاو   ومليلعو  جا دتو  تجل جماتختما ولقاو   ومليلعو 

لخيل . امي ائ وملب   ولخيل  جم دت ج ي   اث "اناوع ولقاو   ومليلعو ججق ولةويو ومل يةب  وملي ئ" ائ وملطلب و

ب مجث وي وو ومل م  وملي ئ  جائ وملطلب ولخي ق متجث  ايويت ولةتي ج  جائ وملطلب جشول ا بلو مطيلب  وملطل

 ولخيل  متجث ةعالو و خ يةو  جا دتو متجث ىلدت مماوث و خي و جمل ق ولكشات ومليلعو ائ وملطلب ول ويا.

"ل وةو معتونعو لش مو موت امي ول لل ولخيل  ج ا و  ينب ولتطبعقق وملتوخل للب   هي  يلةاو : 

وملاؤجلعو ومل تجلت  ال وغ ي لبعا مةوتت ج ومللتوت ول  وخعو لاد و ماتلين ". جوت شول هذو م دت 

وغ ي"  جولذي    ولتط   جعه      قت   ولش مو ج  شأتهي     مجث "نو ت خيمو خن ش مو  المب خد   وملب

  جائ وملطلب ولخيل  م يو جاهتوت عه ول ع ل ولتةوع   للش موائ وملطلب مجث  ج وملطلب ولخي ق مي  ج

ولش مو  جامي وملب   ولخي ق جقت  ةيجث   لعل ولقاو   ومليلعو للش مو  جوت  ط وةي جعه       لعل وملد ونعو 

وملطلب ولخيل   ةيجلةي  ولخي ق  وميائ وملطلب    لعل متجث  ايويت ولةتي ج  ش مو ائ وملطلب مجث  جولليمو لل

ماي  خولعو ومل وملو ولتو لعو     ولتط      جعه ولت لعل وملي   واوةطو ول اب  جا دتو ائ وملطلب ول ويا 

 .لاو ق ولتم  اومه ومل وما ولتو رئملؤةاو  الوغ   ج ول

جمذو  جائ م دت نةه  هذو ولب   وخي وو خيمو و تات مجواخو من ولةتي ج   عط وجاونب ولب   

 مولو من ولتا عيت ج  وتتو يت. 
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 ملدمت الفصل ألاول 

،  اؾؿاثمً كبل اإلاَمُت اإلاغاحعت الضازلُت ؤللض اػصاصث  إنبدذ عباعة عً ؿفي مسخلف الضٌو

ا وعؿع هـاءتها ؤلاهخاحُت.ت، و هااؿت ألاوكُت والعملُاث ؿيوكاٍ جلُُمي لي َغ  هضؾ بلى جٍُى

ُـت اإلاغاحعت الضازلُت مهمت، ؿاإلااؾؿاث في وكخىا الخالي بؼٌ  الىٓغ عً حجمها هما حعخبر ْو

 جدخاج بلى مغاحعت صازلُت، هظلً ؿةن َظٍ اإلاهىت ال جإزظ بعحن الاعخباع َبُعت وكاٍ اإلااؾؿت، ؿغػم

ت بالضعحت ألاولى اإلااؾؿاث الهىاعُت اعخماص  ن اإلااؾؿاث الخضمُت هي هظلً جدخاج ؤ، بال عليها والخجاٍع

ُـت.  لهظٍ الْى

واإلاغاحعت الضازلُت ال جمـ ؿلِ الجاهب اإلاالي واإلاداؾبي هما ًٓىه البعٌ، وبهما ًدؿع هُاق 

ظا مً جُبُلها وألاَضاؾ اإلاغحىة منها باحؿاع ألاوكُت اإلاىحىصة في اإلااؾؿت، ما ٌؿمذ  بالخدىم بها، َو

 هبر عبذ وؿاثضة للماؾؿت.ؤؤحل جدلُم 

الخعغؾ على اإلاغاحعت الضازلُت مً زالٌ جلؿُمه  َظا الـهل ًًم، ولضعاؾت ؤعمم وؤهثر جـهُال

ى مـاَُم عل ًدخىي ؤما اإلابدث الثاوي بلى زالر مباخث خُث ؾيخعغى في اإلابدث ألاٌو بلى ماَُت اإلاغاحعت 

 ؤؾاؾُت خٌى اإلاغاحعت الضازلُت، 

ٌ ٍو لى مغاخل جىـُظ  اإلاغاحعت الضازلُت ومؿاولُاث ونالخُاث اإلاغاحع عاإلابدث الثالث  دىاو

 الضازلي وماَُت هٓام الغكابت الضازلُت.
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 اإلازاحعت ماهيتاإلابحث ألاول: 

حعخبر اإلاغاحعت بمثابت العحن الؿاَغة على مهالر اإلااؾؿت العامت بط ؤنبذ وحىصَا ال ػنى عىه، 

ؿهي وؾُلت للىنٌى بلى زضمت ؤَغاؾ عضًضة، هما تهخم بالبدث عً الًماهاث مً خُث هىعُت اإلاعلىماث 

 وجخسظ هإؾاؽ الجساط اللغاعاث اإلاسخلـت.

وللض وان لٓهىع الثىعة الهىاعُت ؤزغ هبحر على ألاوكُت الاكخهاصًت مً خُث جىُٓمها وعملها، 

بدُث ًٓهغ َظا حلُا مً زالٌ اهـهاٌ اإلالىُت عً الدؿُحر على زالؾ ما وان ؾابلا، وبالخالي لم ٌعض 

ا ومغاكبخه، بدُث حعله ال ًخُلع بكيل مباقغ ووافي على للمالً ؤي صزل في اإلااؾؿت مً هاخُت حؿُحَر

واكع اإلااؾؿت الخلُلي وهظا وحهت عؤؽ ماله اإلاؿاَم به في اإلااؾؿت، ومىه ؤنبذ مً الًغوعي وحىص 

على خالت اإلااؾؿت وفي هــ  اإلاخعاملحن بِىه وبحن اإلااؾؿت ًُلع مً زاللهَغؾ زالث آزغ مداًض کىاؾُت 

م اإلاغاحعت  لإلصاعة مً ؤحل جصخُذ ألازُاء والىكذ ًلضم الىصر  ظا عً ٍَغ الخالعباث التي كض جدضر َو

 التي ًلىم بها في اإلااؾؿت اإلاعىُت باالعخماص على وؾاثل بحغاءاث زانت.

 اإلاطلب ألاول: حعزيف اإلازاحعت وجطورها

مً الخعاٍعف لها لعضًض الخُىعاث اإلاؿخمغة لعملُت اإلاغاحعت وجىؾع مهامها وؤقيالها بلى ْهىع ا ثؤص

ٌ عغؾ خُث  ل اإلاغاحعت على ؤنها  حاعمى و بىهى ازخُاع جلني ناعم وبىاء بإؾلىب، مً َغؾ منهي مَا

ومؿخلل، بؼُت بعُاء عؤي معلل على هىعُت ومهضاكُت اإلاعلىماث اإلاالُت اإلالضمت مً َغؾ اإلااؾؿت، ، 

بها في الهىعة الهاصكت على اإلاىحىصاث وعلى مضي اخترام اللىاعض واللىاهحن واإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاعمٌى 

 .وفي الىيعُت اإلاالُت و هخاثج اإلااؾؿت

: "هي عملُت ججمُع وجلُُم ؤصلت ؤلازباث خٌى اإلاعلىماث مً ؤحل ؤنهاهظلً عغؿذ اإلاغاحعت على  

عؤي جدضًض صعحت اعجباٍ و امخثاٌ اإلاعلىماث للمعاًحر وألاؾـ اإلاخبعت وؤلابالغ عً هدُجت العملُت مً زالٌ 

جب ؤن منهي ل و مداًض  مداًض، ٍو  1.ًلىم باإلاغاحعت شخو هـا و مَا

ؿدو اهخلاصي ٌؿمذ بخضكُم اإلاعلىماث اإلالضمت مً َغؾ اإلااؾؿت والخىم اإلاغاحعت هي  ؤًًاو  

 .2لامت التي ؤهخجذ جلً اإلاعلىماثعلى العملُاث التي حغث والىٓم اإلا

ىُت هما ًلي" :اإلاغاحعت هي عملُت هٓامُت ومىهجُت لجمع و جلُُم  هما عغؿتها حمعُت اإلاداؾبت ألامٍغ

ألاصلت واللغاثً بكيل مىيىعي و التي جخعلم بيخاثج ألاوكُت وألاخضار الاكخهاصًت، وطلً لخدضًض مضي 

غاؾ اإلاعىُت بيخاثج اإلاغاحعت .  3الخىاؿم والخُابم بحن َظٍ الىخاثج واإلاعاًحر اإلالغعة وجبلُؽ ألَا

ف ال  ًخطر بإن عملُت اإلاغاحعت هي: تؿابلمً زالٌ الخعٍغ

                                                           
ُـت الخضكُم في مجاٌ خىهمت الكغواث لخجؿُض مباصت و معاًحر الخىمُت اإلاؿخضامت، مظهغة ملضمت لىُل قهاصة  - 1 ؿاجذ ػالب، جُىع صوع ْو

 .47، م:2010-2011إلااحؿخحر، العلىم الاكخهاصًت و علىم الدؿُحر، جسهو بصاعة ألاعماٌ الاؾتراجُجُت للخىمُت اإلاؿخضامت، ا
ت بلى الخُبُم، صًىان اإلاُبىعاث الجامعُت، الجؼاثغ،  - 2  .6، م:2003مدمض بىجحن، اإلاغاحعت و مغاكبت الخؿاباث مً الىٍٓغ
 .47ؿاجذ ػالب، مغحع ؾابم، م: -3
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  ؛ؤلاحغاءاث التي ًلىم بها اإلاغاحععباعة عً بحغاءاث مىٓمت، حعني الخُىاث و 

  ٌعني ؿدو ؤلاكغاعاث و جلُُم الىخاثج بضون جدحز يض ؤو مع الجهت هاو جلُُم ألاصلتعلى الخهٌى ،

 ؛التي ًلىم بمغاحعتها والتي خًغث َظٍ ؤلاكغاعاث

 ظٍ  ،جمثل ما جلضمه بصاعة الكغواث ؤو ألاشخام خُث الاكخهاصًتكغاعاث وألاخضار ؤلا َو

 ؛ؤلاكغاعاث هي مىيىع اإلاغاحعت

  ملُاؽ معحن، وهي الجهت التي بةميان اإلاضكم كُاؽ بكغاعاث ؤلاصاعة بىاؾُتها، َظا اإلالُاؽ عبما

الت ؿةن مهضٍع الضولت ؤو الجمعُاث اإلاهىُت طاث الازخهام ؤو اإلاىاػهاث اإلاالُت وفي َظٍ الخ

 ؛اإلالُاؽ َى اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلالبىلت كبىال عاما

  غ مىخىب، ًبحن صعحت يىن طلً بىاؾُت جلٍغ و مضي  ؤلاكغاعاثبحن  اإلاالثمتبًهاٌ الىخاثج، ٍو

 .مع اإلاباصت اإلاداؾبُت هاجُابل

 عىاصز اإلازاحعت -2

 هما ًلي: ؾاؾُت جغجىؼ عليها عملُت اإلاغاحعت هيؤَىان زالر عىانغ 

بها )ؿدو اللُاؽ -2-1 الـدو: الخإهض مً صخت كُاؽ اإلاعلىماث التي جم حسجُلها وجدلُلها وجبٍى

 اإلاداؾبي(.

الخدلم: بمياهُت الخىم على نالخُت اللىاثم اإلاالُت هخعبحر ؾلُم لىخاثج ألاعماٌ زالٌ ؿترة  -2-2

 معىُت.

غ مىخىب ً-2-3 لضم إلاؿخسضمي اللىاثم اإلاالُت ؤلابالغ: بلىعة هخاثج الـدو و الخدلُم و بزباتها بخلٍغ

واإلاغاحع الظي ًخىلى مغاحعت الخؿاباث َى مداؾب طو زبرة و مغزو و ًجب جمخعه بمخُلباث 

 ؤؾاؾُت لًمان هجاخه همغاحع ؤَمها:

 ؛جىؿحر الغػبت عىضٍ في امتهان اإلاغاحعت 

  ؛ىع ؿيهاؿهم لُبُعت وؿاثضة وؤَمُت اإلاداؾبت، وجلُُم اللُىص اإلاـغويت عليها وؤوحه الله 

  .معغؿت ؤؾالُب الخدلُم ألاؾاؾُت لعىانغ اإلاىحىصاث واإلاُلىباث 

 الخطور الخاريخي للمزاحعت -3

خي  للمغاحعت : ؿُما ًلي الجضٌو الخالي ًىضر الخُىع الخاٍع
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 ( الخطور الخاريخي للمزاحعت 1-1الجدول ركم ) 

 أهداف اإلازاحعت اإلازاحع آلامز باإلازاحعت اإلادة

 م ق 2000مً 

 م.1700بلى 

اإلالً، الامبراَىع، 

 الىىِؿت، الخيىمت.

معاكبت الؿاعق على  عحل الضًً، الىخاب.

ازخالؽ ألامىاٌ، خماًت 

 ألامىاٌ.

الخيىمت، اإلاداهم  م.1850م الى 1700مً 

ت واإلاؿاَمحن.  الخجاٍع

مىع الؼل، معاكبت  اإلاداؾب.

.  ؿاعلُه وخماًت ألانٌى

شخو منهي في  واإلاؿاَمحن.الخيىمت  م.1900م بلى 1850مً 

 اإلاداؾبت ؤو كاهىوي.

ججىب الؼل وجإهُض 

 مهضاكُت اإلاحزاهُت.

شخو منهي في اإلاغاحعت  الخيىمت واإلاؿاَمحن. م.1940م بلى 1900مً 

 واإلاداؾبت.

ججىب الؼل وألازُاء، 

الكهاصة على مهضاكُت 

اللىاثم اإلاالُت 

سُت.  الخاٍع

 الخيىمت، البىىن م.1970م بلى 1940مً 

 واإلاؿاَمحن.

شخو منهي في اإلاغاحعت 

 واإلاداؾبت.

الكهاصة على نضق 

وؾالمت اهخٓام اللىاثم 

سُت.  اإلاالُت الخاٍع

 ؤزغي الخيىمت، َُئاث  م.1990م بلى 1970مً 

 ومؿاَمحن.

شخو منهي في اإلاغاحعت 

 واإلاداؾبت والاؾدكاعة.

الكهاصة على هىعُت 

هٓام الغكابت الضازلُت 

واخترام اإلاعاًحر 

اإلاداؾبُت ومعاًحر 

 اإلاغاحعت.

الخيىمت، َُئاث ؤزغي  م.1990ابخضاء مً 

 ومؿاَمحن.

شخو منهي في اإلاغاحعت 

 واإلاداؾبت والاؾدكاعة.

الكهاصة على الهىعة 

الهاصكت للخؿاباث 

وهىعُت هٓام الغكابت 

الضازلُت في ْل اخترام 

اإلاعاًحر يض الؼل 

 العالمي.

 .7/8د صدًلي ، مزحع ضابم، ص، ص مطعو و اإلاصدر: محمد التهامي طواهز 
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 اإلاطلب الثاوي: أهميت اإلازاحعت وأهدافها

لها ؤَمُت اكخهاصًت هبحرة باليؿبت إلاخسظي اللغاعاث، ولىً  معلىماث اللىاثم اإلاالُت جخًمً

، لظلً هااقغ منمؿخسضمي َظٍ اإلاعلىماث اإلاالُت جىلههم الخبرة ؤو ًىحض ما ًمىعهم مً الخدلم بكيل مب

خُث ٌعخبر اإلاغاحع الخاعجي . هظلًؿان َظٍ العىامل جبحن مضي الخاحت بلى اإلاغاحعت الخاعحُت واإلاؿخللت 

عىهغا َاما للماؾؿت وللمؿخسضمحن للُامه بالعضًض مً ألامىع التي جخعلم بالخىهمت وؤلاكغاع اإلاالي، خُث 

غاؾ اإلاؿخـُضة مً اللىاثم اإلاالُت ًخىكعىن مً اإلا اؾؿت ؤن جؼوصَم بمعلىماث وؤال جلخهغ ؿلِ ؤن ول ألَا

ت اإلااؾؿت و خسضمحن معغؿت معلى اللىاثم اإلاالُت، ؿمثال ًخىكع حمهىع اإلاؿ ومضي ، امهضاكُتهضي اؾخمغاٍع

  1وحىص هٓام عكابت صازلُت ؿعاٌ . ىماث الجساط اللغاع، وهظلً عً هـاًت اإلاعل

 أهميت اإلازاحعت -1

ؤَمُت اإلاغاحعت في ؤنها جاصي صوعا مهما في ألاوؾاٍ اإلاالُت وألاوؾاٍ الخيىمُت وفي الاكخهاص  جىمً

ت ألي مجخمعبكيل عام، ؿاإلاعلىماث اإلاالُت التي حعخمض  ؿاإلاؿدثمغ ًخسظ كغاع الكغاء  ،عليها وجثم بها يغوٍع

بُت جلىم باخدؿاب الضزل والبُع الؾدثماعاجه، البىىن جخسظ كغاعاث بعُاء اللغوى، والؿلُاث الًٍغ

ً في قغواث الخًامً ومعغؿت مبلؽ الترواث  بت وصزٌى وزغوج قٍغ بت الضزل ومبلؽ الًٍغ الخايع لًٍغ

بت  ؤلاعر في خالت الىؿاة. ويٍغ

ً ا حعخمض على معلىماث حهؼث ؤو خًغث مً كبل آلازٍغ َظٍ الجهاث عبما  ،ول َظٍ ألامىع وػحَر

جخًاعب مهالخها مع مهالر الجهاث اإلاؿخـُضة مً َظٍ اإلاعلىماث ولهظا ؤوكإث الخاحت بلى زضمت اإلاغاحع 

غاؾ ألازغي بن واهذ َظٍ البُاهاث واإلاعلىماث اإلاالُت  اإلاؿخلل اإلاداًض، َظا الصخو ؾُلىم بةعالم ألَا

 2.زالٌ ؿترة ػمىُت معُىتجخمثل باعخضاٌ 

 زاحعتأهداف اإلا -2

عملُت اإلاغاحعت جُىعاث على مؿخىي الهضؾ اإلاغحى منها، خُث ؤن الـترة التي ؤعلبذ  ناخب

الثىعة الهىاعُت واهذ بمثابت هلُت الخدٌى التي اهبثم عنها ْهىع ماؾؿاث هبري حؼحر وكاَها عً ؾابلاتها 

 ،عً ؤلاصاعة ـهلتمً طلً اليكاٍ البؿُِ بلى قغواث طاث وكاَاث مخىىعت ووؾاثل مسخلـت وملىُت مى

هجلحزي في جلً الـترة صوع َام في جُىع ؤَضاؾ اإلاغاحعت، بط اجطر في َظٍ الـترة بإن هظلً وان لللًاء ؤلا 

                                                           
1
ؼ هٓام الغكابت الضازلُ -  ا في حعٍؼ ت وجسـٌُ عػضة ابغاَُم اإلاضَىن، العىامل اإلاازغة في العالكت بحن الخضكُم الضازلي والخاعجي في اإلاهاعؾ وازَغ

 .39، م 2014جيلـت الخضكُم الخاعجي، مظهغة ملضمت لىُل قهاصة ماحؿخحر ، حامعت ػؼة، ؿلؿُحن، 

2
ت والعلمُت، الُبعت الثاهُت، صاع واثل لليكغ، عمان ألاعصن، َاصي الخمُمي، مضزل بلى الخض -   .17، 18، م، م 2004كُم مً الىاخُت الىٍٓغ
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عىض  والخالعبالهضؾ ألاؾاس ي مً اإلاغاحعت لِـ اهدكاؾ الؼل وألازُاء ؿلِ، بل بْهاع َظٍ ألازُاء 

 1بمهىخه.  كُام اإلاغاحع

مىً جىيُذ طلً مً زالٌ الجضٌو الخالي:   ٍو

 (: مزاحل جطور أهداف اإلازاحعت2-1الجدول ركم)

الهدف من عمليت  الفترة

 اإلازاحعت

 أهميت الزكابت الداخليت مدى الفحص

اهدكاؾ الخالعب  م.1500كبل عام 

 والازخالؽ.

 عضم الاعتراؾ بها. بالخـهُل.

 

الخالعب  اهدكاؾ م.1500-1850

 والازخالؽ.

 عضم الاعتراؾ بها. بالخـهُل.

اهدكاؾ الخالعب  م.1850-1905

 والازخالؽ.

اهدكاؾ ألازُاء 

 الىخابُت.

ث ولىً ابعٌ الازخباع 

ألاؾاؽ َى اإلاغاحعت 

 الخـهُلُت. 

 عضم الاعتراؾ بها.

جدضًض مضي ؾالمت  م.1905-1933

غ اإلاغهؼ اإلاالي.  وصخت جلٍغ

اهدكاؾ الخالعب 

 وألازُاء.

بالخـهُل ومغاحعت 

ه  ازخباٍع

 اعتراؾ ؾُخي.

جدضًض مضي ؾالمت  م.1933-1940

غ اإلاغهؼ اإلاالي.  وصخت جلٍغ

اهدكاؾ الخالعب 

 وألازُاء.

همغاحعت   بضاًت في الاَخمام. .ازخباٍع

جدضًض مضي ؾالمت  م.1940-1960

غ اإلاغهؼ اإلاالي.  وصخت جلٍغ

همغاحعت   اَخمام وجغهحز. .ازخباٍع

 .5،ص 2003ؤلاضكىدريت،  ، هظزيت اإلازاحعت وآلياث الخطبيم، الدار الجامعيت،ميرض اإلاصدر:الصبان

                                                           
1
ت بمياهُتماػون، الخضكُم اإلاداؾبي مً مىٓىع اإلاعاًحر الضولُت ومضي  مدمض ؤمحن -  ػحر  جُبُلها في الجؼاثغ، مظهغة ماحؿخحر في العلىم الخجاٍع

 7، م 2010/ 2011الجؼاثغ، ، 3، حامعت الجؼاثغ ميكىعة
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غ اإلاالُت  عمىما ؿان الهضؾ الغثِس ي مً مغاحعت الخؿاباث َى بعُاء عؤي ؿني مداًض على الخلاٍع

بياؿت بلى ألاَضاؾ  اٌ الـترة اإلااؾؿت مدل اإلاغاحعت.حعبر بهىعة ناصكت عً اإلاغهؼ اإلاالي وهخاثج ؤعم

الخللُضًت الؿابلت للمغاحعت َىان ؤَضاؾ خضًثت، خُث اهخللذ اإلاغاحعت مً مجغص كیام مغاحع الخؿاباث 

بالخإهض مً صخت وصكت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاثبخت بالضؿاجغ والسجالث، واهدكاؾ ما كض ًىحض بها مً 

ت الضازلُت، وهظا الخغوج بغؤي ؿني مداًض ؤزُاء ؤو ػل وجالعب وؿدو إلاضي ؿاعلُت وكىة هٓام الغكاب

ا اإلاالي في نهاًت الـترة اإلاالُت، بلى ؤَضاؾ حاءث ولُضة الخُىع الاكخهاصي  ًبحن هدُجت اإلااؾؿت ومغهَؼ

عال  1الظي ٌكهضٍ عاإلاىا اإلاعانغ. ؿَغ

 :آلاحي ظهغ ًومً َظٍ ألاَضاؾ 

 ؛صون طلًىيع يىابِ وبحغاءاث جدٌى جللُل ؿغم اعجياب ألازُاء والؼل، ب 

 ؛َمإهت مؿخسضمي اللىاثم اإلاالُت وجمىُنهم مً اجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت الؾدثماعاتهم 

 بت الىاحب بي، ومً زم مبلؽ الًٍغ  مؿاعضة ؤلاصاعاث اإلاالُت للماؾؿاث في جدضًض الىعاء الًٍغ

 2ا؛صؿعه

 ؛مغاكبت الخُِ ومخابعت جىـُظَا 

  ؛عؿع مؿخىي الىـاءة والـاعلُت في اإلااؾؿاث جدذ اإلاغاحعت 

 .جدلُم ؤكص ى كضع ممىً مً الغؿاَُت ألؿغاص اإلاجخمع الظي حعمل ؿُه اإلااؾؿت 

بجباع اإلاغاحع الخاعجي ًجب وؤلازباجاث الالػمت؛ جدلُم ألاَضاؾ الؿابلت والخهٌى على ألاصلت  مً ؤحل

 ا:بحغاءاث معُىت زانت باإلاغاحعت هظهغ منه

 م الجغص  ؛الخدلم مً الىحىص الـعلي عً ٍَغ

 الع على مؿدىضاث اإلالىُت م الَا  ؛الخدلم مً اإلالىُت عً ٍَغ

 ش اإلاحزاهُت اهاث على ؤنىلها لهالر الؼحر في جاٍع  ؛الخدلم مً عضم وحىص َع

 ؛الخدلم مً الضكت اإلاداؾبُت 

 غ  ؛مغاعاة ألاخضار الالخلت لعمل اللىاثم اإلاالُت وكبل نضوع الخلٍغ

  ؛مغاعاة ؤلاؿهاح اليافي عً الخلاثم اإلاالُت 

 .اللُام باإلحغاءاث الخدلُلُت   

  اإلاطلب الثالث: أهواع ومعاًير اإلازاحعت

                                                           
 .50ؿاجذ ػالب، مغحع ؾابم، م  - 1
 .8مدمض ؤمحن ماػون، مغحع ؾابم، م - 2
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جباعها مً ؤحل جمىعت مً اللىاعض و اإلاعاًحر التي ًجب باإلاغاحعت عباعة عً علم ًخمثل فى م

 .اإلاهىت على ؤجم وحه مماعؾت َظٍ

 أهواع اإلازاحعت -1

الخهيُف وؾىىحؼ ؿُما ًلي ػواًا اإلاغاحعت مً واجب آلزغ وخؿب اإلاعاًحر اإلاعخمض عليها في  جسخلف

 الخهيُـاث الكاجعت في اإلاغاحعت:

 مجال أو هطاق اإلازاحعت  -1-1

في َظٍ اإلاغاحعت ًيىن هُاق العمل ػحر مدضص، وال جًع ؤلاصاعة ؤو الجهت التي حعحن  اإلازاحعت الكاملت:-1-1-1

اإلاغاحع ؤًت كُىص على هُاق الـدو والعمل الظي ًلىم به، ؿمثال اإلاغاحع الخاعجي ًخعحن علُه في نهاًت ألامغ 

واإلاـغصاث  لـدوببضاء الغؤي الـني عً مضي ؾالمت اللىاثم اإلاالي الخخامُت هيل بؼٌ الىٓغ عً هُاق ا

 1التي قملتها ازخباعاجه، خُث ؤن مؿاولُخه حؼُي حمُع جلً اإلاـغصاث ختى جلً التي لم جسًع للـدو .

هي التي ًلخهغ ؿيها عمل اإلاغاحع على بعٌ العملُاث اإلاعُىت، ؤو هي طلً الىىع  اإلازاحعت الجشئيت:-1-1-2

إلاغاحع بإي نىعة مً الهىع، وال ًيىن اإلاغاحع مً اإلاغاحعت التي جىيع ؿيها بعٌ اللُىص على هُاق ؿدو ا

مؿئىال في َظا الىىع عً ؤي ؤيغاع جيكا ؤو ًخم اهدكاؿها بالغحىع بلى صؿاجغ وخؿاباث ؤو مؿدىضاث معُىت 

 جيىن الخضوص اإلاـغويت على اإلاغاحعت كض مىعخه مً ؿدهها.

 من ساويت جوكيذ اإلازاحعت-1-2

خم عمل َظااإلازاحعت النهائيت:-1-2-1 الىىع مً اإلاغاحعت في نهاًت الـترة ؤي بعض اهتهاء الؿىت اإلاالُت وبعضاص  ٍو

ىاؾب َظا الىىع مً اإلاغاحعت اإلايكأث الهؼحرة واإلاخىؾُت الدجم.  الخؿاباث واللىاثم اإلاالُت الخخامُت، ٍو

ذ ملُت جمت وطلً ؾىاء واهذ جلً العؿهي التي جخم ؿيها عملُت الـدو ؤزىاء الؿىاإلازاحعت اإلاطخمزة:-1-2-2

لت مىخٓمت ؤو ػحر مىخٓمت زالٌ الـترة اإلاداؾبُت.  بٍُغ

ٌعمل َظا ألاؾلىب في اإلاغاحعت على اهدكاع العمل في مىخب اإلاغاحع على مضاع الؿىت ؤي ؤن العمل ؾُىػع 

لت حكؼل وكتهم ٌَى الؿىت بما ًجىب مكاول الاعجبان في نهاًت الؿىت ؤو  على اإلاؿاعضًً في اإلاىخب بٍُغ

با وهـاءة.الاؾخعا  2هت بمؿاعضًً ؤكل جضٍع

 من ساويت مدى الفحص أو حجم الاخخباراث-1-3

حمُع بط ًلىم اإلاغاحع في ْلها بـدو حعخبر اإلاغاحعت الكاملت هىعا جـهُلُا. اإلازاحعت الشاملت: -1-3-1

اللُىص والسجالث واإلاؿدىضاث والبُاهاث اإلاداؾبُت، والىاكع بن َظا الىىع كض ًيىن قامال باليؿبت بلى همِ 

معحن وكض ًيى ان قامال باليؿبت بلى حمُع عملُاث اإلااؾؿت على خؿب ما ًلًُه العلض اإلابرم ما بحن 

 ؤو اليل اإلاغاص مغاحعخه. اإلاغاحع و ؤصخاب اإلااؾؿت الظي ًىضر َبُعت وقيل اإلاغاحعت و الجؼء

                                                           
 21عبض الؿالم ؤبى ؾغعت، مغحع ؾابم، م - 1

تؤخمض هىع، مغاحعت الخؿاباث ماؾؿت قباب الجامعت،  - 2  18، م 1992، ؤلاؾىىضٍع
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ٌؿدىض َظا الىىع على الازخباع لجؼء مً اإلاـغصاث مً اليل مع حعمُم هخاثج َظا خخباريت:ؤلا اإلازاحعت -1-3-2

ی زانت في اإلااؾؿاث هبحرة الدجم الـدو اإلاـغصاث اإلاسخاعة على ول مجمىع اإلاـغصاث. بن َظا الىىع ًخجل

واإلاخعضصة العملُاث التي جهعب ؿيها اإلاغاحعت الكاملت ليل العملُاث. لظلً جٓهغ لىا ؤَمُت هٓام الغكابت 

الضازلُت في جدضًض حجم العُىت مً زالٌ جلُُم َظا الىٓام واهدكاؾ مىاًَ الًعف واللىة في ألاحؼاء 

 جدضًض مضي بمياهُت جُبُم َظا الىىع مً اإلاغاحعت.اإلايىهت له مً هاخُت ومً هاخُت ؤزغي 

 من ساويت الجهت التي جلوم باإلازاحعت-1-4

هي اإلاغاحعت التي جخم بىاؾُت َغؾ مً زاعج اإلااؾؿت بؼُت ؿدو البُاهاث اإلازاحعت الخارحيت:-1-4-1

مداًض خٌى  والسجالث اإلاداؾبُت، والىكىؾ على جلُُم هٓام الغكابت الضازلُت مً احل ؤبضاء عؤي ؿني

ونضق اإلاعلىماث اإلاداؾبُت الىاججت عً هٓام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت اإلاىلض لها، وطلً إلعُائها  صخت

غاؾ الخاعحُت زانت  والغض ياإلاهضاكُت ختى جىاٌ اللبٌى  لضي مؿخعملي َظٍ اإلاعلىماث مً ألَا

ً، البىىن(.  )اإلاؿاَمحن، اإلاؿدثمٍغ

ي مؿخلل ألاعماٌ إلاغاحعت العملُاث هسضمت لإلصاعة، وهي وؾُلت هي وكاٍ جلُُماإلازاحعت الداخليت:-1-4-2

ت حعمل على كُاؽ وؾاثل الغكابت ألازغي.  1عكابت بصاٍع

 معاًير اإلازاحعت -2

اإلاغاحع ؤزىاء ؤصاثه إلاهمخه، و التي حؿخيخج  حعخبر اإلاعاًحر مجمىعت مً ألاهماٍ التي ًجب ؤن ًخدلى بها

 مىُلُا مً الـغوى واإلاـاَُم التي جضعم عملُت اإلاغاحعت.

ي   ا مجمع اإلاداؾبحن اللاهىهُحن ألامٍغ ي و التي ؾىؾ وؿُما ًلي ؾِخم الخُغق للمعاًحر التي ؤنضَع

 :الخاليالجضٌو  فيهلخهها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 28مدمض التهامي َىاَغ، مؿعىص نضًلي، مغحع ؾابم م  - 1
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 اإلازاحعت (: معاًير 3 -1الشكل ركم )

 

 

م بلى علم اإلاغاحعت والخضكُم، صاع النهًت العغبُت، لُبُا، ألاوس ياإلاهضع: خاػم َاقم   111، م2003، الٍُغ
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 للمزاحعت الداخليت إلافاهيميااإلابحث الثاوي: ؤلاطار 

ؿًاثذ اإلاالُت في مىٓماث ألاعماٌ والىاججت عً عضم نضق اإلاعلىماث اإلاخعللت بالبُاهاث ْهغث 

اإلاالُت ؤصي بلى بؿالؽ هبري الكغواث وزانت الكغواث التي جلىم بعملُت اإلاغاحعت، مما ؤصي بلى الاَخمام 

ا  الىبحر باإلاغاحعت الضازلُت إلعُاء زلت ؤهبر ألصخاب اإلاكغوع واإلاؿخـُضًً مىه بإن ألاعماٌ ًخم بهجاَػ

خم وؿلا إلاا َى مسُِ وؤن ألاهٓمت واللىاهحن ًخم اخترامها، وؤن ؤنىٌ  والتزاماث اإلااؾؿت خلُلُت ٍو

 اإلاداؿٓت عليها.

ُـت اإلاغاحعت الضازلُت  خُث حعض اثف اإلاهمت في اإلاىٓماث الُىم هٓغا للخىؾع الىبحر في  ْو مً الْى

ت، وػٍاصة خضة اإلاىاؿؿت بحن  حجم ألاعماٌ، والخُىعاث الىبحرة التي جدضر في اإلاجاالث اإلاالُت وؤلاصاٍع

ت بها. اثف الغكابُت واإلاغاحعت اإلاىَى  اإلاىٓماث وبالخالي عضم كضعة وجـغغ ؤلاصاعة لللُام بالْى

ا ؤؾلىب علمي ؤو زُه حعضصث اإلاـاَ ُم وآلاعاء خٌى َبُعت اإلاغاحعت الضازلُت، ؿالبعٌ ٌعخبَر

ُـ ت خخمُت ووكاٍ علمي مؿخللجىُٓمُت، وآزغون ٌعخبرونها ْو  .ت بصاٍع

 اإلاطلب ألاول: جطور وحعزيف اإلازاحعت الداخليت

اصة مهامها ْهغث اإلاغاحعت الضازلُت هدُجت لخىؾع ألاوكُت الاكخهاصًت، وهبر حجم اإلااؾؿاث وػٍ

خُث حعخبر اإلاغاحعت الضازلُت بخضي  ،هام ؤلاصاعة زانت مً خُث الغكابتوؿغوعها، وهظلً حعلض م

ت الضازلُت للماؾؿت، والتي زضماتها لإلصاعة العلُا باإلااؾؿت ومؿاعضتها في اثف ؤلاصاٍع اجساص اللغاعاث  الْى

م الغكاب  التي جلىم بها. تعً ٍَغ

 جطور مفهوم اإلازاحعت الداخليت -1

خُث جم بوكاء معهض اإلاغاحعحن الضازلُحن  1941حعىص بضاًت الاَخمام باإلاغاحعت الضازلُت بلى عام 

ا الخُىة ألاؾاؾُت في مجاٌ الخجؿُض اإلانهي  ظٍ الخُىة ًمىً اعخباَع ىُت، َو في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

غ اإلاغاحعت الضازلُت واحؿاع هُاق الاهخـاع بسضماجه، للمغاحعت الضازلُت، خُث ؾاَم مىظ بوكاثه ف ي جٍُى

ا هاوكض عمل اإلاعهض على جضعُم َغ م بظٌ الجهىص اإلاسخلـت مً ؤحل اإلاط ي كضما بهظٍ اإلاهىت،  ًع وجٍُى ٍَغ

جم بصزاٌ  1957بنضاع ؤٌو كاثمت جخًمً مؿئىلُاث اإلاغاحع الضازلي. وفي عام  1947خُث جم في عام 

جم اعخماص صلُل حعٍغف اإلاغاحعت الضازلُت. وحعخبر ؤَم بهجاػاث معهض اإلاغاحعت  1964ي عام حعضًالث عليها وف

الضازلي هي كُامه بىيع مجمىعت مً معاًحر ألاصاء اإلانهي للمغاحعت الضازلُت، خُث جم حكىُل لجان عام 

اهتهذ اللجان  1979ي عام لضعاؾت واكتراح بَاع مخيامل إلاعاًحر ألاصاء اإلانهي في اإلاغاحعت الضازلُت، وف 1974
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ا مً ػالبُت مماعس ي  ظٍ اإلاعاًحر جم بكغاَع غا بيخاثج صعاؾتها وجم الخهضًم عليها، َو مً ؤعمالها وكضمذ جلٍغ

 اإلاهىت وعواصَا ممثلحن في معهض اإلاغاحعت الضازلُت والجهاث الخابعت له.

اإلاداؾبُت ومعاًحر اإلاغاحعت وفي ألاعصن ؤنضعث َُئت ألاوعاق اإلاالُت حعلُماث ؤلاؿهاح واإلاعاًحر 

، واإلاخًمً الاؾخجابت للمخُلباث الضولُت وؤًًا إلاىاهبت الخُىع في اإلاغاحعت 01/09/1996 للعمل بها مىظ

الضازلُت والُلب مً الكغواث اإلاؿاَمت لدكىُل لجان مغاحعت مً ؤعًاء مجلـ ؤلاصاعة جدكغؾ على 

إلاغاحعحن جم بنضاع صلُل ألزالكُاث مهىت اإلاغاحعت الهاصعة عً معهض ا 1998اإلاغاحعت الضازلُت. وفي عام 

م مً كبل معهض اإلاغاحعحن 1999الضازلُحن، زم جمذ نُاػت صلُل حضًض لخعٍغف اإلاغاحعت الضازلُت عام 

يي وجم حعٍغف وكاٍ اإلاغاحعت الضازلُت على ؤهه وكاٍ هىعي واؾدكاعي ومىيىعي مؿخلل  الضازلُحن ألامٍغ

 صازل اإلااؾؿت.

ف اإلاغاحعت جم نُاػت صلُل حضًض إلاماعؾت مهىت اإلا 2001في عام    غاحعت الضازلُت وجم حعٍغ

الضازلُت على ؤنها وكاٍ جإهُضي مؿخلل ومىيىعي، ووكاٍ اؾدكاعي مهمم إلياؿت كُمت للماؾؿت 

ى ٌؿاعض اإلااؾؿت على جدلُم ؤَضاؿها بةًجاص مىهج مىٓم وصكُم لخلُُم وجدؿحن  ولخدؿحن عملُاتها، َو

 1بصاعة الخُغ، الغكابت والخىحُه. ؿاعلُت عملُاث

ُـت خضًثت الاؾخعماٌ ؤو ختى خضًثت الاعتراؾ بها هيكاٍ ؤ ما في الجؼاثغ ؿُمىً اللٌى ؤن َظٍ الْى

مً  40عنها اإلاكغع الجؼاثغي بال في نهاًت الثماهِىاث مً زالٌ اإلااصة  وًىهؿلم  ،الاؾخؼىاء عىهال ًمىً 

ش  88/  01اللاهىن الخىحُهي للماؾؿاث عكم  ًخعحن  على ؤهه وًىهوالظي  1988 حاهـي 12الهاصع بخاٍع

على اإلااؾؿاث الاكخهاصًت العمىمُت جىُٓم وجضعُم َُاول صازلُت زانت باإلاغاكبت في اإلااؾؿت، وجدؿحن 

ا. ا وحؿُحَر  بهـت مؿخمغة ؤهماٍ ؾحَر

على ؤن اإلااؾؿاث الاكخهاصًت العمىمُت مضعىة إلكامت  91/01مً اللاهىن  40اإلااصة  ههذهما 

.  2وجضعُم هٓم صازلُت إلاغاحعت اإلااؾؿاث وجدؿحن َغق ؤصائها بكيل ملخّى

 اإلازاحعت الداخليت حعزيف -2

ـاثوعصث العضًض مً الخع وكاٍ جلُُمي صازل  بإنهاظهغ منها ًالتي جىاولذ اإلاغاحعت الضازلُت،  ٍغ

اإلاكغوع لخضمت بصاعجه و جلىم بها ؤلاصاعة صازل اإلااؾؿت حؿمى بصاعة اإلاغاحعت الضازلُت ، وحعض اإلاغاحعت 

الضازلُت ؤصاة مً ؤصواث الغكابت الضازلُت ؿهي حؿاعض ؤلاصاعة على مخابعت و مغاكبت واؿت عملُاث و ؤكؿام 

غ ؤو  غ ًلضم إلاجلـ ؤلاصاعة ؤو لجان اإلاجلـ مباقغة، و اللاثم ومغاهؼ و ؤوكُت اإلاكغوع، ومسغحاتها جلٍغ جلاٍع

                                                           
ت ألاعصهُت، مظهغة ملضمت لىُل قها - 1 صة ؤخمض مدمض مسلىؾ، اإلاغاحعت الضازلُت في ْل اإلاعاًحر الضولُت للمغاحعت الضازلُت في البىىن الخجاٍع

 47-48، م  2006/ 2007ماحؿخحر في علىم الدؿُحر، جسهو هلىص ومالُت، حامعت الجؼاثغ ولُت العلىم الاكخهاصًت وعلىم الدؿُحر، 

مغ على عبض الهمض، صوع اإلاغاحعت الضازلُت في جُبُم خىهمت اإلااؾؿاث، مظهغة ملضمت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في علىم الدؿُحر، جسهو ع - 2

ت وعلىم الدؿُحر، حامعت اإلاضًت،   41، م 2008/ 2009مالُت ومداؾبت، ولُت العلىم الاكخهاصًت والعلىم الخجاٍع
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خدلم َظا الاؾخلالٌ بدبعُت بصاعة اإلاغاحعت  ف باإلااؾؿت و اؾخلالله اؾخلالٌ جىُٓمي ؿلِ ٍو بها مْى

 1الضازلُت إلاجلـ ؤلاصاعة مباقغة .

ىُت   ُ بإنها وكض عغؿها مجمع اإلاغاحعحن الضازلُحن بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ـىن ْو ـت ًاصيها مْى

لإلحغاءاث و الؿُاؾاث والخلُُم اإلاؿخمغ للخُِ  ؤلاهخلاصيمً صازل اإلاكغوع، و جدىاٌو الـدو 

ت و بحغاءاث الغكابت الضازلُ  2.ت ؾلُمت و معلىماث صكُلت واؿُتوالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

مجمىعت مً ؤلاحغاءاث التي جيكإ صازل اإلااؾؿت، لؼغى  ؤنهااإلاغاحعت الضازلُت  هما عغؿذ

ت واإلاالُتالخدلم مً جُ  .بُم الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ـها ُـت جلُُمُت مؿخللت، جيكإ صازل الخىُٓم اإلاعحن بإنها ؤًًا وجم حعٍغ ، بؼغى ؿدو ًلىم ْو

 .بها َظا الخىُٓم

م الغكابت الضازلُت والخإهض مً وكاٍ يهضؾ بكيل ؤؾاس ي بلى مغاكبت وجلُُهما عغؿها آزغون بإنها  

ت  جُبُلها على ؤعى الىاكع، وجلضًم الاؾدكاعة للماؾؿت والخىنُاث اإلاسخلـت مً ؤحل جدؿحن وجلٍى

 3. ساَغ، للمؿاعضة في جدلُم ؤَضاؿهاؤهٓمت الغكابت الضازلُت لضيها و ؤهٓمت بصاعة اإلا

ـاث  ُـت اإلاغاحعت الضازلُت هوؿخيخج مما ؾبم مً الخعٍغ قمل مً مجغص مغاحعت ؤعم و ؤي بإن ْو

ت والدكؼُلُت، خُث حعض اإلاغاحعت الضازلُت وكاٍ  ،ومداؾبُت مالُت وبهما جمخض لدكمل اإلاجاالث ؤلاصاٍع

جلُُمي مىيىعي واؾدكاعي، مؿخلل ًخم مماعؾخه صازل اإلااؾؿت لخضمت ؤلاصاعة وجؼوٍضَا بخإهُضاث عً 

غ اإلاالُت والالتزام باللىاهحن وألاهٓ و  مت اإلاعمٌى بها،هـاءة العملُاث وؿاعلُتها، ومضي الاعخماص على الخلاٍع

   مىه حعخبر اإلاغاحعت الضازلُت هٓام قامل للغكابت و عهحزة ؤؾاؾُت لىـاءة و ؿعالُت هٓم الغكابت ألازغي.

 هميت اإلازاحعت الداخليت وأهدافهااإلاطلب الثاوي: أ

غاؾ طاث الهلت في اإلااؾؿت وزاعحها  ُـت اإلاغاحعت الضازلُت وؾُلت جسضم العضًض مً ألَا حعخبر ْو

مُا لياؿت ألاوكُت والعملُاث  وكض اػصاصث ؤَمُت اإلاغاحعت الضازلُت في وكخىا الخالي وؤنبدذ وكاَا جلٍى

غ َظٍ ألاوكُت وعؿع هـاًتها ؤلاهخاحُت ومً زالٌ َظا اإلاُلب ؾىق ًخم جىيُذ  ،في اإلااؾؿت بهضؾ جٍُى

 اإلاغاحعت الضازلُت. وؤَضاؾول مً ؤَمُت 

 أهميت اإلازاحعت الداخليت: -1

اثف اإلاهمت ألػغاى الغكابت واإلاؿاءلت اإلاداؾبُت،  ؤنبدذ ُـت اإلاغاحعت الضازلُت مً الْى ْو

ُـت اإلاغاحعت الضازلُت مً هاخُت،  وبالخالي ؤنبذ مً الًغوعي الخعغؾ على العىامل اإلادضصة جـاعلُت ْو

ٌ اإلاالي واؾخعغاى ألاوكُت الـىُت اإلاؿخسضمت في جىـُظ عملُت اإلاغاحعت الضازلُت بـعالُت في اإلاجا

                                                           
اب ههغ على و شخاجت، الغكابت و اإلاغاحعت الضازلُت الخضًثت في بِئت جىىىلىحُا اإلاعلىماث وعىإلات اؾىاق اإلااٌ ، الضاع الجامع - 1 ُت، عبض الَى

ت ، مهغ،   .496، م  2005/  2006ؤلاؾىىضٍع

ٌ مدمض الؿُض ؾغاًا ،  - 2 ت، ؤنى  .140، م2002، مهغ وكىاعض اإلاغاحعت والخضكُم ، صاع اإلاعغؿت الجامعُت، ؤلاؾىىضٍع

 .42عبض الؿالم عبض هللا ؾعُض ؤبى ؾغعت، مغحع ؾابم، م  - 3
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اصة ؤَمُت اإلاغاحعت الضازلُت  واإلاداؾبي واإلاجاٌ الدكؼُلي مً هاخُت ؤزغي، بن العىامل التي ؾاعضث على ٍػ

 :هي

ا حؼغاؿُا وعلى هُاق واؾع مما ؤصي بلى جباعض اإلاؿاؿت بحن ؤلاصاعة العلُا و بحن  جُىع حجم اإلااؾؿاث واهدكاَع

 1واؿت العاملحن.

 وعضالت  الجمعُت العمىمُت بلى معلىماث لؿالمت اؾدثماع ؤمىالها وصخت ْهىع الكغواث اإلاؿاَمت وخاحت

 ؤلاؿهاح عً البُاهاث واللىاثم والخؿاباث الخخامُت اإلايكىعة.

 ت في اإلااؾؿت، مما صؿع اث ؤلاصاٍع  الاؾخلالٌ الخىُٓمي لإلصاعاث يمً الهُيل الخىُٓمي وحعضص اإلاؿخٍى

ٌ الؿلُاث واإلاؿاولُاث و   مً زم خاحت ؤلاصاعة للخإهض مً ؾالمت اؾخعماٌ الؿلُاثباإلصاعة بلى جـٍى

 وجدمل اإلاؿاولُاث اإلالابلت وؿلا للؿُاؾاث والىٓم وؤلاحغاءاث اإلاعمٌى بها.

  غ وألحل الخإهض مً طلً ال بض مً ؾالمت خاحت اإلاجخمع بلى البُاهاث واإلاعلىماث اإلاثبخت في الخلاٍع

اإلاغػىب به،  مىاٌ اإلااؾؿت يض الؿغكت ؤو الاؾخسضام ػحر هٓام اإلاغاحعت الضازلُت، بن مؿاولُت خماًت ؤ

 2ؿغم اعجيابها جلع على ؤلاصاعة. بياؿت بلى مىع ألازُاء و الؼل و جللُل 

 اإلازاحعت الداخليت أهداف -2

زالٌ َظٍ ألاَمُت ًمىً جدضًض ؤَم ألاَضاؾ اإلاغحىة مً اإلاغاحعت الضازلُت مً حهت و ؤَضاؾ  مً

 ؤؿغاص بصاعة اإلاغاحعت الضازلُت مً حهت ؤزغي، بط البض ؤن همحز بحن َظًً الىىعحن مً ألاَضاؾ.

مً ؤن الغػم ؿةطا ؤعصها الخُغق بلى ألاَضاؾ اإلاغحىة مً اإلاغاحعت الضازلُت ؿُمىً اللٌى بإهه ب

صاثغة ؤو زلُت اإلاغاحعت الضازلُت في ؤي جىُٓم َى ؤلاؾهام في جدلُم ألاَضاؾ اليلُت الهضؾ الغثِس ي للؿم 

 3ؾُت بلى جدلُم ألاَضاؾ الخالُت: له ؿاإلاغاحعحن الضازلُحن ٌؿعىن بهـت ؤؾا

 أهداف الحماًت: -2-1

 خُث ًخم اللُام بإعماٌ الـدو و اإلاُابلت بحن ألاصاء الـعلي و اإلاعاًحر اإلاىيىعت مؿبلا ليل مً:

 ؛ؾُاؾاث اإلااؾؿت -

 ؛ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت -

 ؛هٓم الًبِ الضازلي -

                                                           
ً، الجمعُت العلمُت للمداؾبحن والىٓم واإلاغاحعت،  ببغاَُم - 1 عثمان قاَحن، الخإَُل العلمي والعملي للمغاحع الضازلي في اللغن الخاصي والعكٍغ

ت، مهغ،   .6، م 1994اإلااجمغ العلمي الثالث، ؤلاؾىىضٍع

 .17، م 1998، ألاعصن، 19صؿُهل الكىاوعة، ؿلؿـت ومُياهُىُت عمل الخضكُم الضازلي، مجلت ألاؾمضة العغبُت، عض -2  

اهلاػ ؤخمض، صوع اإلاغاحعت الضازلُت في صعم وجـعُل اللغاع صعاؾت خالت مجمع نُضاٌ، مظهغة ملضمت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر ، جسهو مالُت  - 3

 .49-47، م 2007ومداؾبت، حامعت عماع زلجي ، ألاػىاٍ ،
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 ؛سجالث اإلااؾؿت -

 ؛ؤنٌى اإلااؾؿت  -

 ؤوكُت الدكؼُل. -

 أهداف البىاء )الخطويز(: -2-2 

ُـت اإلاغاحعت  ُـت عكابُت عالحُت و بعقاصًتالتي حعًخمثل َظا الهضؾ في ْو بط ًخم اكتراح  ،ض ْو

الخُىاث الالػمت لخصخُذ هخاثج الـدو و اإلاُابلت و جلضًم الىصر لإلصاعة مً ؤحل اجساط كغاعاث ؾلُمت و 

ؿعالت، وعلى طلً ٌعمل اإلاغاحع الضازلي على ؿدو و مغاحعت ، جدبع و جدضًض و جدلُل الىخاثج ؤلاًجابُت و 

و ويع الخلٌى لها و اللُام بعملُت الدصخُو اإلامىىت، ؤًً ًخم جدضًض هلاٍ اللىة و الًعف و الؿلبُت، 

عؿع ول َظا بخىنُاث و ملترخاث بلى ؤلاصاعة، و باإلياؿت بلى مغاحعت العملُاث اإلاداؾبُت و اإلاالُت ًلىم 

 اإلاغاحع الضازلي ب:

 ؛عتجدلُم مضي الالتزام بالؿُاؾاث وؤلاحغاءاث و الخُِ اإلاىيى  -

-  ٌ  ؛الخدلم مً خماًت ألانى

غ وجدؿحن ألاصاء. -  اكتراح ما مً قإهه جٍُى

 اإلاطلب الثالث: أهواع اإلازاحعت الداخليت ومعاًيرها

للض واهب الخؼحر والخُىع الظي َغؤ على بِئت ألاعماٌ احتهاصاث هثحرة مً كبل اإلاهىُحن والباخثحن، 

ـيها اللُام به، إلاىاحهت َظٍ الخُىعاث بُغح عئي حضًضة بكإن ما ًجب على بصاعة اإلاغاحعت ال ضازلُت ومْى

الجضًضة، ؿبعض ؤن واهذ اإلاغاحعت اإلاالُت هي اإلاجاٌ الخللُضي للمغاحعت الضازلُت ؤنبدذ اإلاغاحعت 

وهيل ؤهىاع اإلاغاحعاث ألازغي ؿان  ،الدكؼُلُت مدل اَخمام اهبر وجمثل اإلاضي ألاوؾع للمغاحعت الضازلُت

ُـت اإلاغاحعت الضازلُت حعخمض على مجمىعت مً اإلاعاًحر جمثل ؤؾاؾا ٌعخمض علُه مً كبل اإلاغاحعحن  ْو

 الضازلُحن وجدضًض مؿاولُاتهم الـىُت ومخابعت ؤصائهم اإلانهي.

 ألهىاع اإلاغاحعت الضازلُت و اإلاعاًحر التي جبنى عليها  وؾِخم مً زالٌ َظا اإلاُلب الخُغق  

 أهواع اإلازاحعت الداخليت -1

مً الهعب ويع خضوص ؿانلت ألهىاع اإلاغاحعت الضازلُت بؿبب قمىلُت اإلاغاحعت لياؿت العملُاث 

م ؿعالُت وهـاءة العملُاث الدكؼُلُت ليكاٍ ما،  في ضؿها جلٍى لُت بلى: و جىلؿم اإلاغاحعت الضازاإلااؾؿت، َو
1 

                                                           
لم الخؿبان، الغكابت الضازلُت  -1  .6261، م 2009والخضكُم في بِئت جىىىلىحُا اإلاعلىماث، صاع الغاًت، ألاعصن، عُا هللا ؤخمض ؾٍى
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 : وهي التي يهضؾ مً زاللها اإلاغاحع الضازلي بلى الـدو اإلاىٓم لللىاثماإلازاحعت اإلااليت اإلاحاضبيت -1-1

 اإلاالُت لخدضًض مضي جُبُم اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخعاعؾ عليها مً خُث:

 ؛الخدلم مً جدبع اللُىص اإلاداؾبُت وجضكُلها خؿابُا ومؿدىضًا -

 إلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخعاعؾ عليها؛ؾالمت و مىاؿلت ألاهٓمت و الخعلُماث و ا الخدلم مً -

 ؛ٌى مً ؾىء الاؾخعماٌ ؤو الازخالؽالخدلم مً وحىص الخماًت اإلاىاؾبت لألن -

م لضعحت مخاهت الغكابت الضازلُت ومضي هـاًتها والاعخماص -  عليها . الخدلم مً الـدو والخلٍى

اثف اإلاسخلـت صازل الدشغيليت )ؤلاداريت(:اإلازاحعت الداخليت  -1-2 لهض بها اإلاغاحعت الكاملت الْى ٍو

اثف مً زالٌ: اإلااؾؿت  للخإهض مً هـاءة وؿعالُت َظٍ الْى

م و ازخباع  -  ت وهخاثج ألاصاءجلٍى  ؛اليكاَاث ؤلاصاٍع

م وؿدو قامل للعملُاث اإلاكغوعج -   ؛لٍى

ت وجلضًم الخىنُاث الالػمت للخدؿحن.جلُُم هـاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلااصًت واإلاىاع  -  ص البكٍغ

لدكمل  ،ؤما في وكخىا الخايغ ؿِكتٍر في اإلاغاحعت ؤن جلىم على الكمىلُت لياؿت عملُاث اإلااؾؿت  

ت و اإلاغاحعت ؤلاؾتراجُجُت الظي ًسخو  هُاق اإلاغاحعت اإلاالُت والالتزام اللاهىوي وهُاق اإلاغاحعت ؤلاصاٍع

َضاؾ بمعالجت اللهىع في الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي، والظي ًيخج عً عضم بمياهُت عبِ ؤهٓمت اإلاعلىماث بإ

 ،اإلاساَغة في عملُت الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي مما ًاصي بلى مساَغ اإلاعلىماث و الترهحز على مغاحعت، اإلااؾؿت

خُث ٌعخبر وحىص هٓام ؿعاٌ ، لخدضًض هلاٍ الًعف ؿيها مً ؤحل صعم ؿعالُت ؤلاصاعة العلُا للماؾؿت

 حاهبا مهما مً حىاهب عملُت اإلاغاحعت ؤلاؾتراجُجُت. للمعلىماث ؤلاؾتراجُجُت

 إحزاءاث اإلازاحعت الداخليت -2

ت في اإلااؾؿت  جُبم اإلاغاحعت الضازلُت في العضًض مً اإلاجاالث التي لها جإزحر على العملُت الدؿُحًر

مىً الىكىؾ على ؤَم الاهدغاؿاث الهاصعة منها والعمل على الؿُُغة عليها ؤو الخللُل منها، هما ؤن َظٍ  ٍو

لت اإلاجاالث جضع معلىماث ٌعخمض عليها في عملُاث نىع اللغاعاث، لظا وحب ؤن جيىن َظٍ اإلاعلىماث مَا

 باللضع اليافي الظي ًللل مً اخخماٌ الخُإ في اللغاعاث اإلاخسظة، جخجلى َظٍ اإلاجاالث ؿُما ًإحي:

 مزاحعت العملياث -2-1

لت مغاصؿت مما عملُاث" عاما لعضًض مً الىاؽ ٌعخبر انُالح "مغاحعت ال ًمىً ؤن ٌؿخسضم بٍُغ

الانُالح "مغاحعت صازلُت"، خُث حعخبر َظٍ الـئت ؤن ول ما ًلىم به اإلاغاحع الضازلي ٌعخبر مغاحعت 

عملُاث ؿُعمل على كُاؽ هـاءة ألاعماٌ بالىخضاث الدكؼُلُت الغوجُيُت منها و الخىخُىُت وؤلاؾتراجُجُت 

ل اإلاالي في جلُُم و مخابعت كغاعاث عضة، بن جلُُم الىـاءة هما ٌؿخسضم اإلاغاحع الضازلي ؤصواث الخدلُ

 ًخُلب ججمُع اإلاعلىماث الياؿُت على الخضؿلاث الخاعحُت والضازلُت التي جدذ اإلاغاحعت.
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ً عؤي خٌى الخىم على صعحت الـاعلُت  هما ًلىم اإلاغاحع الضازلي مً زالٌ مغاحعت العملُاث بخيٍى

ي جدلم ألاَضاؾ اإلاؿُغة و اإلاغػىب ؿيها، و ًمىً للمغاحع ؤن اإلااؾؿت، مً زالٌ مغاحعت مض صازل

غ ألاصاء.ٌؿخعحن بيخاثج اإلاغاحعاث الؿابلت و  ب و جلاٍع  1بغهامج الخضٍع

ومىه ؿةن مغاحعت العملُاث حكمل ؿدو و جلُُم ؤهٓمت الغكابت الضازلُت و حىصة ؤصاء جىـُظ 

اثف حكؼُل الخىُٓم، في َظا  الهضص ًـدو اإلاغاحعىن و ًلُمىا مسخلف اإلاؿاولُاث اإلاغجبُت بْى

م و الىلل و ؤلاهخاج و بصاعة اإلاسؼون و ألامً، و حكؼُل البُاهاث  اثف والدؿٍى ألاوكُت اإلاغجبُت بهظٍ الْى

عخبر ألاؾاؽ في ؿهم مغاحعت العملُاث  بىاؾُت الخاؾب آلالي وبصاعة ألاؿغاص و ؤلاصاعة اإلاالُت و اإلاداؾبُت. َو

ت الضازلُت في الخىُٓم، ؿمعٓم اإلاغاحعحن الضازلُحن ًىاؿلىن على اعخباع ؤن ؤَضاؾ و َى ؿهم ؤوحه الغكاب

 ؤهىاع و َغق الغكابت الضازلُت حؼُي واؿت عملُاث الخىُٓم.

 مزاحعت ألاداء - 2-2

للىكىؾ على مغاحعت ألاصاء و مـهىمها ًجب ؤن وعغج ؤوال على مـهىم هال مً الـاعلُت و الىـاءة، 

مـهىم الـاعلُت بلى مؿخىي جدلُم ألاَضاؾ ؤما مـهىم الىـاءة ؿحرجبِ باإلاىاعص اإلاؿخسضمت خُث ٌكحر 

 لخدلُم َظٍ ألاَضاؾ، و لظلً ؿةن اؾخسضام مىاعص بضعحت ؤكل ٌعني جدلُم هـاءة ؤهبر.

و ًخُلب اللُام بها يغوعة ويع معاًحر حكؼُلُت  وجغهؼ مغاحعت ألاصاء على الىـاءة و الـاعلُت،  

ملاًِـ لألصاء بال ؤنها هإَضاؾ ملبىلت جلاعن بها هخاثج ألاصاء الـعلي، و بطا واهذ الىـاءة و الـاعلُت  حعمل 

بمثابت بخالٌ ؤو بضًل الخلُُم ؤصاء ؤلاصاعة طاتها، بن ما جىؿٍغ جلُُماث اإلاغاحعت الضازلُت ٌعخبر  ال حعخبر

صاء، ؤي ؤن َظٍ اإلاعلىماث هي ؤخض العىامل التي اإلاعلىماث إلاؿاعضة ؤلاصاعة طاتها في عملُت جلُُم ألا  مهضعا

على ؤخيام ؤلاصاعة و التي ٌعخبر العضًض منها زايعا للخىم الصخص ي لإلصاعة، و على الجاهب آلازغ  جازغ

ؿاإلاغاحعت الضازلُت حعخمض في حؼء هبحر منها على ملاًِـ مىيىعُت لخىـُظ مغاحعت ألاصاء، و جلاؽ الىـاءة 

ت بحن اإلاعاًحر الدكؼُلُت و بحن ألاصاء الـعلي اإلالابل لها، هظلً جغجبِ مغاحعت ألاصاء هدُجت بحغاء ملاعه

 بمـهىم الـاعلُت بضعحت ؤهبر العجباَها باألَضاؾ.

ًغحع الىلض الظي وحه ؤخُاها بلى اإلاغاحعت الضازلُت بهـت عامت عبما بلى نعىبت اعخماصَا على 

و ؤن العىهغ الصخص ي ٌؿُُغ و يهُمً في الىثحر مً اإلاىاكف على اإلاغاحعحن الضازلُحن  ،معاًحر واضخت

بضعحت ؤهبر مً ؤصلت ؤلازباث اإلاخاخت، و بالُبع ًازغ َظا الخىم الصخص ي على اللغاع الخام بالخىم على 

ت الخلُُم ؿةن مضي ؿاعلُت ؤصاء الخىُٓماث مً كبل اإلاغاحع الضازلي، و على الغػم مً َظا الًعف في عملُ

بغامج جلُُم ألاصاء و الخىاؿؼ و صعاؾاث الخهت الؿىكُت كض جم جلُُم ؿاعلُتها في ْل بمياهُت يبِ و 

بُت، و على يىء ما ؾبم جخطر ؤَمُت الضوع الظي جلعبه اإلاغاحعت الضازلُت في  كُاؽ الـاعلُت بهىعة جلٍغ

 2ُت في جضعُم عملُت اجساط اللغاع.ازلجلُُم ألاصاء، ومً زم ًٓهغ حلُا مضي مؿاَمت اإلاغاحعت الض

                                                           
ت،  - 1  .122، م 2002ؿخخي عػق الؿىاؿحري و آزغون، الغكابت و اإلاغاحعت الضازلُت، صاع الجامعُت الجضًضة، ؤلاؾىىضٍع

 
 .130ؿخخي عػق الؿىاؿحري و ؤزغون، مغحع ؾابم، م  - 2
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 مزاحعت الالتزام بالطياضاث -2-3

تهضؾ مغاحعت الالتزام بالؿُاؾاث بلى جدضًض ما بطا وان الخىُٓم ًغاعي عملُت الالتزام بالؿُاؾاث و 

ر َبُعت ؤلاحغاءاث، اإلاعاًحر و اللىاهحن و الخعلُماث الخيىمُت باإلياؿت بلى جدضًض صعحت َظا الالتزام، و حعخب

مغاحعت الالتزام بالؿُاؾاث ؤهثر مىيىعُت باإلالاعهت بخُبُلاث اإلاغاحعت الضازلُت ألازغي و بهـت 

ت، و ًغحع الؿبب في طلً بلى يعف الخىم الصخص ي في َظٍ الىىعُت مً اإلاغاحعت زانت للمغاحعت ؤلاصاٍع

 مقاعنة باٌمعاجعاث اٌؤرعي.

ؤن يععؾ اٌمعاجع اٌصارٌي و بصقة ما وٌبنجاػ معاجعة اٌاٌثػام باٌؽياؽاث ينبغي 

اٌمعاييع اٌمٌٍوبة، حير غاٌبا ما ثنون معاني ٌطٌ  ٌي اٌؽياؽاث و اٌبجعاءاث و

موعة مؽثنصاث، و باٌثاٌي ثنون ٌطٌ اٌمؽثنصاث ٌي اٌنفاٍ اٌمٌٍوب اٌعنامع ؾي 

عقابثٌ، ؾمرٌا ثحصص موامؾاث اٌوّاتؾ اٌعتيؽية ؾي اٌمئؽؽة ؾي نثيباث 

صيص ما بطا نان موّؾو اٌثنّيم يحققون ٌطٌ اٌمثٌٍباث ؾبن اٌمعاجع عؽمية، و ٌثح

اٌصارٌي عٌيٌ ؾحم اٌموامؾاث اٌؾعٌية من ناحية و اٌنمٍية من ناحية رانية، و 

ثمبح عمٌية اٌؾحم ؽٌٌة نؽبيا بطا ؤعص ٌنٌ موّؾ مٌؾ رام بٌ، نما ثحثاج 

ؾي اٌثعنيػ و اٌثنّيم ثٌن اٌمعاجعة بٌي بجعاء مؽح فامٌ ٌؤوجٌ اٌعقابة اٌصارٌية 

عٌي بجعاء ارثباعاث ثؾميٌية، و يحصص ثقعيع اٌمعاجعة اٌصارٌية عاصة صعجة اٌاٌثػام 

اٌؾعٌية و يفيع بٌي عصص اٌعنامع اٌمحققة ٌٌطٌ اٌمثٌٍباث و نطٌن عصص اٌعنامع 

اٌثي ثمرٌ اؽثرناءاث، نما قص يفيع ثقعيع اٌمعاجعة اٌصارٌية بٌي ؤؽباب عصم 

ياؽاث، نما يمثص ؾحم اٌمعاجعين اٌصارٌيين بٌي اٌاٌثػام اٌاٌثػام باٌؽ

باٌثعٌيماث اٌقانونية و ببٌاغ اٌبصاعة عن ؤية مفانٌ ناثجة عن عصم اٌثٍابق و ؤن 

انثفاؾ اٌثجاوػاث واٌثمحيح اٌمبنع ٌٌا يؽاعص ؾي ثجنب اٌانثٌاناث اٌقانونية 

ٌمة اٌمعاجع اٌراعجي و ما يثعثب عٌيٌا من عقوباث و غعاماث و بن بنجاػ طٌن من م

 ٌثىييق نٍاق ؾحم اٌعقابة اٌصارٌية.

وٌقص ثٍوعث معاجعة اٌاٌثػام باٌؽياؽاث ؾي اٌوقث اٌحاىع ٌصعجة ؤنٌ ؤمبح  

اٌ اٌحنومي، حير ٌنان معاجعين مثرممين ؾي ٌطا اٌمجاٌ و بمؾة رامة ؾي مج

ة و اٌنواحي اٌثصعيب اٌواؽع و اٌصعجة اٌعاٌية من اٌناحية اٌؾني اثثٌٍب مٌنثٌم ٌط

 اٌثؾميٌية.

و اٌقواعص  اٌاٌثػام باٌؽياؽاث واٌبجعاءاث و اٌقوانين ةثثٌٍب معاجع 

بمن يفغٌ ٌطٌ اٌمٌنة اٌثععؾ عٌي اٌمعاييع و اٌؤصواث اٌٌاػمة ٌثجميع  اٌحنومية

اٌمعٌوماث و نيؾية اٌثعامٌ مع اٌبصاعة اٌعمٌ عٌي ثفجيع اٌعامٌين و ثحؾيػٌم عٌي 

 1يمة .حصور اٌمٍابقة اٌؽٌ

                                                           
 132و آزغون، مغحع ؾابم، م  ؿخخي عػق الؿىاؿحري  - 1
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 المراجعة المالية -2-4 

 يمثص ؾحم اٌمعاجعة اٌصارٌية بمصص ؤوجٌ اٌعقابة اٌصارٌية اٌماٌية بٌي مجاٌين:

 ؛عقابة اٌؤمواٌ - 

 عقابة عٌي اٌمحاؽبة عن اٌؤمواٌ. - 

ؤو معاجعة بصاعية، و  بمرابة معاجعة عمٌياثؤمواٌ اٌمئؽؽة عاصة ثعثبع معاجعة   

 عن ٌطٌ اٌؤمواٌ.ثٌثم اٌمعاجعة اٌماٌية بنٍاق ثصؾق اٌؤمواٌ و اٌمحاؽبة 

ؾيٌثم اٌمعاجع اٌصارٌي ؾي ٌطٌ اٌحاٌة باٌجوانب اٌعقابية اٌموىوعة ٌؤجٌ  

 ثحقيق ؤٌصاؾ اٌعقابة اٌصارٌية، و اٌثي ثثمرٌ ؾي:

 ؛حماية اٌؤموٌ اٌماٌية ٌٌمئؽؽة -

 ؛و اٌثنامٌ ؾي اٌمعٌوماث اٌماٌية ثوؾيع اٌرقة -

 اٌاٌثػام باٌمباصت اٌمحاؽبة اٌمقبوٌة قبوٌا عاما. -

نما يقوم اٌمعاجع بثقييم ؤنّمة اٌعقابة اٌماٌية من رٌاٌ معاجعة اٌوّاتؾ  

  اٌؾععية اٌمثنامٌة اٌثي ثفمٌ وّيؾة اٌبصاعة اٌماٌية ٌٌمئؽؽة.

اٌؾة اٌطنع، بٌا ؤنٌ و ؾي جاءث ٌطٌ اٌمعاجعة ٌثحقيق اٌؤٌصاؾ اٌعقابية اٌؽ

اٌمقابٌ يصوع ٌنان اؽثؾؽاع حوٌ اٌؽبب اٌطي من ؤجٌٌ يٌثم اٌمعاجعون اٌصارٌيون 

نثاتجٌ عن اٌؾثعة ، وبعصاٌة اٌقواتم اٌماٌية ؾي ثمريٌ اٌمعنػ اٌماٌي ٌٌمئؽؽة 

اٌمعصة ؾيٌا ثٌن اٌقواتم اٌماٌية، ٌاؽيما وؤن اٌمعاجعين اٌراعجيين ٌم اٌطين 

توٌون عاصة عن ببصاء اٌعؤي نحو مصي ثمريٌ اٌقواتم اٌماٌية ٌٌمعنػ يعثبعون مؽ

اٌماٌي و نثاتج اٌمئؽؽة، و يعجع اٌؽبب ؾي اٌعص حوٌ ٌطا اٌاؽثؾؽاع ؾي ؤن اٌمعاجع 

اٌراعجي مععى اٌؾفٌ ؾي انثفاؾ اٌؤرٍاء اٌٌامة نؽبيا، و ؤن انثفاؾٌا يثوقؾ 

، ٌطٌن يجب ؤن يثؤنص ؤيىا اٌمعاجع عٌي ثٍبيق معاييع اٌمعاجعة اٌمقبوٌة قبوٌا عاما

اٌصارٌي من رٌو اٌقواتم اٌماٌية من اٌؤرٍاء ؽواء نانث ٌامة ؤو غيع ٌامة نؽبيا من 

ناحية، نطٌن ؾبن ثقٌيٌ اٌؤرٍاء ؾيٌا يعٍي موعة ؤؾىٌ ٌعمٌية اٌؾحم اٌثي 

يجعيٌا اٌمعاجع اٌراعجي، و باٌثاٌي ثىييق نٍاق اٌؾحم ٌنّام اٌعقابة اٌصارٌية 

يرؾى من قيمة ؤثعاب اٌمعاجع اٌراعجي من ناحية رانية، و عٌياعثباع ؤن نّام  مما

اٌعقابة اٌصارٌية ٌٌمئؽؽة يعثبع بمرابة ؤحص مواعصٌ، و ٌطٌن ؾبن ثبصيص جػء من ٌطا 

اٌموعص وعٌي اعثباع اٌمعاجع اٌصارٌي ؤحص موّؾي اٌمئؽؽة يعمٌ عٌي اٌمحاؾّة عٌي 

 مواعص اٌمئؽؽة.

 معايير المراجعة الداخلية -3
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ثٌن اٌمقاييؽ واٌقواعص اٌثي يثم  "انٌا عاييع اٌمعاجعة اٌصارٌية عٌيثععؾ م

اٌاعثماص عٌيٌا ؾي ثقييم وقياؽ عمٌياث قؽم اٌمعاجعة اٌصارٌية، حير ثمرٌ 

اٌمعاييع نموطج مماعؽة اٌمعاجعة اٌصارٌية نما يجب ؤن ينون وطٌن وؾقا ٌما ثم 

 1 ."واعثماصٌ من قبٌ معٌص اٌمعاجعين اٌصارٌييناٌثومٌ بٌيٌ 

ثفمٌ اٌمعاييع اٌمٌنية اٌحصيرة ٌٌمعاجعة اٌصارٌية اٌماصعة من مجمع 

اٌمعاجعين اٌصارٌيين عٌي رمؽةمجموعاث من اٌمعاييع ثغٍي اٌنواحي اٌعتيؽية 

واٌوّاتؾ اٌعتيؽية ٌٌمعاجعة اٌصارٌية، ونٌ مجموعة من اٌمعاييع اٌؽابقة ثعثبع 

ابة قؽم يفثمٌ عٌي مجموعة من اٌبعفاصاث واٌثعٌيقاث طاث قيمة اٌمعاجعين بمر

 ععى ٌنٌ مجموعة من اٌمعاييع اٌؽابقة عٌي اٌنحو اٌثاٌي:ياٌصارٌيين. و

 2وثفثمٌ ٌطٌ اٌمعاييع عٌي عصص من اٌمعاييع اٌؾععية وٌي:معايير الاصثقلال: -3-1

 الاصثقلال -3-1-1

عن اٌؤنفٍة اٌثي يقوم بمعاجعثٌا، ويثحقق  ويعني اؽثقٌاٌ اٌمعاجع اٌصارٌي

اٌاؽثقٌاٌ عنصما يقوم اٌمعاجع اٌصارٌي بؤصاء عمٌٌ بحعية وبموىوعية ويؽمح طٌن 

اٌاؽثقٌاٌ بناء عٌي اٌوىع  ٌٌمعاجع اٌصارٌي ببعٍاء عؤي غيع مثحيػ ويثحقق

 اٌثنّيمي و اٌموىوعية. 

 الوضع الثنظيمي--3-1-2

اٌصارٌية وىع ثنّيمي يؽمح ٌٌا بؤصاء  يجب ؤن ينون اٌبصاعة اٌمعاجعة

 مؽئوٌياثٌا، ويجب 

ؤن يحمٌاٌمعاجعين اٌصارٌيين عٌي صعم من اٌبصاعة اٌعٌيا ومن مجٌؽ اٌبصاعة وطٌن ٌني 

 ينون اٌؤؾعاص اٌراىعين اٌمعاجعة مثعاونين بصون ؤي ثصرٌ.

ويجب ؤن يثمثع مصيع بصاعة اٌمعاجعة اٌصارٌية بؽٌٍة ٌني يحقق ٌٌ طٌن 

ٌاٌية وثوؽيع نٍاق عمٌ بصاعثٌ وثنؾيط ثومياث ٌطٌ اٌبصاعة، نما يجب ؤن اؽثق

ينون ٌمصيع بصاعة اٌمعاجعة اٌصارٌية اثماٌ مبافع مع مجٌؽ اٌبصاعة حثي يؽثٍيع 

 ثوميٌ اٌمعٌوماث ؾي اٌنواحي اٌمٌمة.

 الموضوعية -3-1-3

                                                           
ت آزغونؤخمض العمغي و  - 1 ، اإلاجلت ألاعصهُت في بصاعة ألاعماٌ، مجلض الُمىُت، مضي جُبُم معاًحر الخضكُم الضازلي اإلاخعاعؾ عليها في البىىن الخجاٍع

 .346، م 2006، ألاعصن، 3، العضص 2

 .527-501، مغحع هـؿه، م بض الىَاب ههغ شخاجتع - 2
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 ،اٌصارٌيةيجب ؤن ينون اٌمعاجع اٌصارٌي موىوعيا عنص ؤصاتٌ ٌوّيؾة اٌمعاجعة 

وثعثبع اٌموىوعية ؤمعاطٌنيا يجب ؤن يثحقق ٌصي اٌمعاجع اٌصارٌي ؤرناء ؤصاءٌ ٌعمٌٌ 

 بحير يجب ؤٌا ينون ثابع ٌٌغيع عنص ببصاتٌ ٌعؤيٌ ؾي ؤي ؤمع من ؤموع اٌمعاجعة.

 لمهنية لإدارة المراجعة الداخليةمعايير الحرفية ا -3-2

 اٌؾععية وٌي:وثحثوي ٌطٌ اٌمعاييع عٌي عصص من اٌمعاييع 

 ؛ة اٌصارٌية بحعؾية وبعناية مٌنيةيجب ؤن يثم ؤصاء اٌمعاجع -

يجب ؤن ثوؾع بصاعة اٌمعاجعة اٌصارٌية ثؤنيصا بؤن اٌثقنية واٌرٌؾية اٌثعٌيمية  -

 ؛ؽثوي مقبوٌ و مناؽب ٌؤصاء مٌامٌماٌمعاجعين اٌصارٌيين ؾي م

ٌٌحموٌ عٌي اٌربعة و اٌمٌاعاث يجب ؤن ثمثٌن ؤو ثؽعي بصاعة اٌمعاجعة اٌصارٌية  -

 ؛ء مؽئوٌياث ومٌام عمٌية اٌمعاجعةواٌنّم اٌمٌٍوبة ٌؤصا

يجب ؤن ثعٍي بصاعة اٌمعاجعة اٌصارٌية صعجة من اٌثؤنص اٌمناؽب حوٌ مصي مٌاتمة  -

 ؛ٌمعاجعة اٌصارٌية اٌثي ثم ؤصاتٌااٌبفعاؾ عٌي ناؾة ؤعماٌ ا

باٌمعاييع اٌمٌنية ٌٌؤصاء ويجب معاعاة ؤن يجب عٌي اٌمعاجعين اٌصارٌيين ؤن يٌثػموا  -

ٌطا اٌمعياع يفيع بٌي ىعوعة اٌثػام اٌمعاجع اٌصارٌي باٌمعاييع اٌمٌنية، باٌبىاؾة 

بٌي صؽثوع ؤرٌاقياث اٌمعاجعة اٌصارٌية اٌماصع عن معٌص اٌمعاجعين اٌصارٌيين واٌطي 

 ؛ٌوٌاءة مرٌ اٌؤمانة اٌموىوعية، ايفثمٌ عٌي مجموعة من اٌقيم اٌؤرٌاقي

مة ٌؤصاء مٌام اٌمعاجعة يجب ؤن ثنون ٌصي اٌمعاجعين اٌصارٌيين اٌربعة، واٌمٌاعاث اٌٌاػ -

 ؛اٌصارٌية

يجب ؤن ينون ٌصي اٌمعاجعين اٌصارٌيين اٌمٌاعاث ؾي اٌثعامٌ واٌاثماٌ باٌآرعين  -

بفنٌ ؾعاٌ . حير يجب ؤن ينون ؤن ينون ٌصيٌم اٌمقصعة عٌي ؾٌم اٌعٌاقاث اٌبفعية 

 ؛ة مع اٌؤؾعاص اٌطين يثم معاجعثٌمؾاّ عٌي عٌاقاث معىيواٌح

 ؛اٌمٌنية من رٌاٌ اٌثعٌيم اٌمؽثمعيجب ؤن يحاؾّ اٌمعاجع اٌصارٌي عٌي اٌنؾاءة  -

يجب ؤن يبطٌ اٌمعاجع اٌصارٌي اٌعناية اٌمٌنية اٌناؾية واٌمٌاتمة عنص ؤصاءٌ ٌمٌام  -

 اٌمعاجعة اٌصارٌية.

 الميداني( يير نطاق العمل )الفحصمعا -3-3

 وثفثمٌ ٌطٌ اٌمعاييع عٌي مجموعة من اٌمعاييع اٌؾععية وٌي:

 نطاق عمل المراجع الداخلي -3-3-1
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حير ؤفاع ٌطا اٌمعياع بٌي ىعوعة ؤن يفثمٌ نٍاق عمٌ اٌمعاجع اٌصارٌي عٌي 

ؾحم وثقييم مصي صقة وؾعاٌية نّام اٌعقابة اٌصارٌية اٌرام باٌفعنة و صعجة جوصة 

 يط اٌمٌام اٌمٌٍوبة.اٌؤصاء ؾي ثنؾ

وقص ؤفاع ٌطا اٌمعياع بٌي صوع اٌبصاعة اٌعٌيا ومجٌؽ اٌبصاعة ؾي بعٍاء بعفاصاث عامة  

اٌمعاجع اٌصارٌيٌثحصيص اٌؤنفٍة اٌثي يجب معاجعثٌا، نما حصص اٌٌصؾ اٌؤؽاؽي 

ٌٌمعاجع اٌصارٌي باعثباعٌ ؤنٌ اٌمحصص اٌؤؽاؽي ٌنٍاق ؾحمٌ وٌو اٌثؤنص من صقة 

 ٌ اٌعقابة اٌصارٌية.وؾعاٌية ٌين

 على المعلوماث نساهة وقابلية الاعثماد -3-3-2

يجب ؤن يثؤنص اٌمعاجع اٌصارٌي من نػاٌة وقابٌية اٌاعثماص عٌي اٌمعٌوماث 

اٌماٌية واٌثفغيٌية واٌوؽاتٌ اٌمؽثرصمة ؾي قياؽ وثمنيؾ واٌثقعيع عن ٌطٌ 

 اٌمعٌوماث.

ؾحم وثقييم نّام اٌمعٌوماث  وقص ؤٌػم ٌطا اٌمعياع اٌمعاجع اٌصارٌي بىعوعة

 ٌٌثؤنص من:

عٌي معٌوماث اٌؽجٌاث اٌماٌية واٌثفغيٌية ونطٌن اٌثقاعيع بطا نانث ثحثوي  -

 ؛نامٌة وصقيقة ومؾيصة

اٌعقابة عٌي عمٌية بمؽان اٌصؾاثع وعٌي عمٌية اٌثقاعيع ٌٌثؤنص من صقة وؾعاٌية  -

 ٌطٌ اٌعقابة.

 حماية المادية للأصولالالثسام بالقوانين واللوائح وال-3-3-3

 ويحثوي ٌطا اٌمعياع عٌي معياعين ؾععيين ٌما: 

يجب ؤن يثؤنص اٌمعاجع اٌصارٌي ؤن اٌؤنّمة اٌموجوصة ؾي اٌفعنة ثٌثػم باٌؽياؽاث  -

 من ؤن اٌفعنة مٌثػمةونطا عٌي عمٌياث اٌفعنة،  اٌثي ثئرعواٌبجعاءاث  واٌرٍٍ

 ؛بثنؾيط اٌؽياؽاث واٌرٍٍ و اٌبجعاءاث واٌقواعصاٌموىوعية

يجب ؤن يثحقق اٌمعاجع اٌصارٌي من وؽاتٌ اٌحماية اٌماصية ٌٌؤموٌ ومصي مٌاءمثٌا،  -

 .باٌبىاؾة بٌياٌثؤنص من وجوص ثٌن اٌؤموٌ

 ثخدام الفعال والاقثصادي للمواردالاص -3-3-4

اٌاقثماصية ؾي ثوّيؾ اٌمواعص، يجب ؤن يقيم اٌمعاجع اٌصارٌي مصي اٌؾعاٌية 

اٌبصاعة مؽتوٌة عن وىع معاييع ثفغيٌية ثحنم وثقيؽ  ويجب ؤن يٌاحّ ؤن

اٌاؽثرصام اٌاقثماصي واٌؾعاٌ ٌٌمواعص ؾيحين ؤن اٌمعاجع اٌصارٌي مؽئوٌ عن ؤعبعة 

 ؤموع ٌي:
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  ٌيجب ؤن يثؤنص اٌمعاجع اٌصارٌي من وجوص معاييع ثفغيٌية ٌقياؽ اٌاؽثرصام اٌؾعا

 ؛ٌاقثماصيوا

  ناٌثػام بٌطٌ ؤن اٌمعاييع اٌثفغيٌية اٌموىوعة مؾٌومة من جانب اٌعامٌين وٌنا

 ؛اٌمعاييع من جانبٌم

  ؤن ؤي انحعاؾاث عن اٌمعاييع اٌثفغيٌية يثم ثحصيصٌا وثحٌيٌٌا وثوميٌٌا ٌٌؤؾعاص

 ؛ٌمؽئٌين ٌاثراطاٌبجعاءاث اٌمحيحةا

  اثراطٌا.اٌثؤنص من ؤن ٌنان بجعاءاث ثمحيحية قص ثم 

 داف للعملياث الثشغيلية والبرامجوضع أه -3-3-5

يجب ؤن يقوم اٌمعاجع اٌصارٌي بؾحم اٌعمٌياث اٌثفغيٌية واٌبعامج وطٌن 

ٌٌثؤنص من ؤن اٌنثاتج ثثؾق مع اٌؤٌصاؾ اٌموىوعية، وٌٌثؤنص من ؤنٌ قص ثم 

 ثنؾيطٌا وؾقا ٌما ٌو مرٍٍ ٌٌ.

 الداخليةير أداء وظيفة المراجعة معاي-3-4

بن عمٌ اٌمعاجع اٌصارٌي ٌابص ؤن يفمٌ ثرٍيٍ عمٌية اٌمعاجعة اٌصارٌية، وؾحم 

وثقييم اٌمعٌوماث، وثوميٌ اٌنثاتج ونطٌن عمٌية اٌمثابعة. وثمرٌ ٌطٌ 

اٌمعاييع فعح ٌناؾة اٌمعاحٌ اٌمرثٌؾة ٌعمٌية اٌمعاجعة اٌصارٌية واٌثي ثبصؤ 

 وثفثمٌ ٌطٌ اٌمعاييع عٌي: بعمٌية اٌثرٍيٍ وثنثٌي بعمٌية اٌمثابعة.

 معايير إدارة قصم المراجعة الداخلية -3-4-1

يجب ؤن ثعمٌ بصاعة اٌمعاجعة اٌصارٌية بفنٌ ؽٌيم، حير ؤٌػم ٌطا اٌمعياع مصيع ٌطٌ 

 اٌبصاعة اٌصارٌية بىعوعة اٌقيام بما يٌي :

 ؛ث اٌثي واؾقث وثعغب ؾيٌا اٌبصاعةؤن يحقق عمٌ بصاعثٌ اٌؤٌصاؾ واٌمؽئوٌيا -

 ؛مواعص اٌاقثماصية اٌرامة ببصاعثٌاٌاؽثرصام اٌنؾء و اٌؾعاٌ ٌٌ -

  . اييع اٌمٌنية ٌٌمعاجعة اٌصارٌيةؤن عمٌ بصاعة اٌمعاجعة اٌصارٌية يثؾق مع اٌمع -

 (: ثطور معايير المراجعة الداخلية4 -1الجدول رقم)

 (2003خضًثا) (1993جللُضًا)

 اإلاعُاع عكم اإلاعُاع اإلاعُاع عكم اإلاعُاع

 معاًحر الؿماث  الاؾخلالٌ 100

 الؼغى والؿلُت و اإلاؿاولُت 1000 اإلاياهُت الخىُٓمُت 110
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 الاؾخلالٌ واإلاىيىعُت 1100 اإلاىيىعُت 120

 الاؾخلالٌ الخىُٓمي 1100 الىـاءة اإلاهىُت للعمل 200

ـُت 210  اإلاىيىعُت الـغصًت 1120 اإلاْى

 الاؾخلالٌ تهضًض 1130 والاهًباٍاإلاعغؿت واإلاهاعاث  220

 الىـاءة والعىاًت اإلاهىُت 1200 ؤلاقغاؾ 230

 الىـاءة اإلاهىُت 1210 الىـاءة اإلاهىُت للمغاحع الضازلي 22

 العىاًت اإلاهىُت 1220 ؤلاطعان إلاعاًحر الؿلىن 240

غ اإلانهي اإلاؿخمغ 1230 اإلاعغؿت ومهاعاث الاهًباٍ 250  الخٍُى

 جإهُض حىصة وبغامج الخدؿحن 1300 والاجهاالث  ؤلاوؿاهُتالعالكاث  260

 جلُُم بغامج الجىصة 1310 الخعلُم اإلاؿخمغ 270

غ عً بغهامج الجىصة 1320 العىاًت اإلاهىُت الالػمت 280  الخلٍغ

 الـدو باإلاعاًحر 1330 هُاق العمل 300

 ؤلاؿهاح عً عضم ؤلاطعان  1340 الثلت وهؼاَت اإلاعلىماث 310

 معاًحر ألاصاء  والخُِؤلاطعان لللىاهحن  320

330  ٌ  بصاعة ؤوكُت اإلاغاحعت الضازلُت 2000 خماًت ألانى

 الخسُُِ 2010 الاؾخسضام الاكخهاصي للمىاعص 340

 الاجهاٌ واإلاىاؿلت 2020 بهجاػ ألاَضاؾ اإلاىيىعت 350

 بصاعة اإلاىاعص 2030 ؤصاء عمل اإلاغاحع الضازلي 400

 وؤلاحغاءاثالؿُاؾاث  2040 جسُُِ اإلاغاحعت 410

 الخيؿُم 2050 ؿدو وجلُُم اإلاعلىماث 420

غ بلى اإلاجلـ وؤلاصاعة العلُا 2030 جىنل الىخاثج 430  الخلٍغ

 َبُعت العمل 2100 الخابعت 440

 بصاعة اإلاساَغ 2110 بصاعة كؿم اإلاغاحعت الضازلُت 500

 الغكابت 2120 ألاَضاؾ والؿلُت واإلاؿاولُت 510

 الخدىم 2130 الخسُُِ  520

 جسُُِ اإلاهمت 2200 وؤلاحغاءاثالؿُاؾاث  530
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ـحن 540 غ اإلاْى  اعخباعاث الخسُُِ 2201 بصاعة وجٍُى

 ؤَضاؾ اإلاهمت 2210 اإلاغاحعحن الخاعحُحن 550

 هُاق اإلاهمت 2220 جإهُض الجىصة 660

 جسهُو اإلاىاعص اإلاهمت 2230 

 بغهامج عمل اإلاهمت 2240

 ؤصاء اإلاهمت 2300

 الخدلُل والخلُُم 2310

 حسجُل اإلاعلىماث 2320

 ؤلاقغاؾ على اإلاهمت 2330 

 جىنُل الىخاثج 2340 

 معاًحر الخىنُل 2400

 الاجهاٌحىصة  2410 

 ؤلاؿهاح عً عضم ؤلاطعان للمعاًحر 2420

 وكغ الىخاثج 2430 

 بغامج اإلاغاكبت 2440 

 .42،  41، م اإلاهضع: مدمض عبض الـخاح ببغاَُم، مغحع ؾابم، م 

 اإلاطلب الزابع: مكوهاث كطم اإلازاحعت الداخليت ومىهجيت عملها

لت  ًخسظًلؿم عمله و  ؤن الضازلياإلاغحىة فى اإلااؾؿت على اإلاغاحع  ألاَضاؾبؼُت جدلُم  ٍَغ

  مبيُت على معاًحر اإلاغاحعت حؿهل علُت عمله .

 كطم اإلازاحعت الداخليت -1

ًخيىن كؿم اإلاغاحعت الضازلُت عاصة مً عضص كلُل وؿبُا مً اإلاغاحعحن طوي اإلاهاعاث العالُت، و 

ًلخهغ ألامغ على وحىص مغاحع صازلي واخض، هما ؤهه كض ًدؿع كؿم اإلاغاحعت الضازلُت في جىُٓماث ؤزغي 

ألازغي، وطلً  لُخًمً عضص هبحر مً اإلاغاحعحن ٌعملىن وخضَم جدذ جىٓیم هبحر مدىم بسالؾ اإلاهالر

اث مً  ىُىي كؿم اإلاغاحعت الضازلُت عاصة على زالزت مؿخٍى هٓغا لىبر حجم اإلااؾؿت و حعضص ؿغوعها . ٍو

 اإلاغاحعحن مماعس ي اإلاهىت وطلً هما ًخطر لىا في الكيل آلاحي:
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 (:اإلاطخوياث الخىظيميت لدائزة اإلازاحعت الداخليت5 -1الشكل ركم)

 

 .119زغون، مغحع ؾابم، م آالؿىاؿحري و اإلاهضع: ؿخخي عػق 

ً ؤؾاؾُحن َما:وعلى َظا ألاؾاؽ ًخدضص قيل و حجم اإلاغاحعت الضازلُت في ا  1إلااؾؿت بلى معُاٍع

ٌعخبر حجم اإلااؾؿت مدضصا ؤؾاؾُا لُبُعت اإلاغاحعت الضازلُت اإلاعخمضة ؿيها، ؿال حجم اإلاؤضطت: -1-1

ىُت ؤو الضولُت،  ًمىً في َظا اإلاجاٌ ؤن ههمم َُيل للمغاحعت الضازلُت مىخضا بحن اإلااؾؿت اإلادلُت، الَى

 ؿازخالؾ قيل و حجم اإلااؾؿت ًدخم بًجاص قيل مدضص للمغاحعت الضازلُت ؿمثال اإلااؾؿاث الهؼحرة و 

 الضازلُت بذجم كؿم ممازل في ماؾؿت طاث حجم هبحر. اإلاخىؾُت ال جدخاج بلى كؿم اإلاغاحعت

                                                           
1
م مؿعىصنضیلی، هدى بَاع مخيامل للمغاحعت اإلاالُت في الجؼاثغ على يىء الخجاعب الضولُت، ؤَغوخت صهخىعاٍ، ولُت العلىم الاكخهاصًت و على  - 

 .54، م 2003الدؿُحر،حامعت الجؼاثغ، 
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:بن هبر و حجم اإلااؾؿاث و احؿاعها حؼغاؿُا ًدخم وحىص َُاول كاعة حعتمزكشيت وال مزكشيت اإلازا -1-2

وؿبُا الدؿُحر ألاوكُت في مىاَلها بؼُت مماعؾت الغكابت على َظٍ الهُاول، ًىحض هىعحن مً اإلاغاكبت 

 الىيع َما: الضازلُت وؿلا لهظا

اعاث  جيىن مزاحعت داخليت مزكشيت:-1-2-1 ت واخضة للماؾؿت الىبحرة لخلىم ببرمجت الٍؼ باعخماص مضًٍغ

 اإلاسخلـت اإلاُضاهُت لـغوع اإلااؾؿت.

في ْل َظا الىىع َُاول اإلاغاحعت الضازلُت جيىن على مؿخىي ول مزاحعت داخليت ال مزكشيت: -1-2-2

 مىُلت وكاٍ، ؤي ًيىن على مؿخىي ول ؿغع ؤو جىخل حؼغافي معحن للماؾؿت.

 يت عمل اإلازاحعت الداخليتمىهج -2

ًجب على اإلاغاحع الضازلي ؤن ًلىم بخدبع مجمىعت مً الخُىاث مً ؤحل الىنٌى بلى ببضاء الغؤي 

 خٌى اللىاثم اإلاالُت وجخًمً ماًلي:

 ظير إلاهمت اإلازاحعت الداخليتالخطوة ألاولى: الخح -2-1

مً اإلاغاحع الضازلي كبل اللُام بدىـُظ ؤعماٌ اإلاغاحعت اللُام بالخدًحر الجُض للمهمت،  ًخُلب

 1وجخم عملُت الخدًحر للمهمت عبر مغخلخحن:

يىن على قيل وزُلت ألامز باإلاهمت:-2-1-1 ٌ التي حعُُه اإلااؾؿت للمغاحع الضازلي ٍو َى عباعة عً الخـٍى

 مىخىبت وكض ًيىن على قيل ؤمغ قـهي.

امت للمغاحع الضازلي إلهجاح مهمخه، خُث ًجبالدراضت والخخطيط:-2-1-2 ت َو  وحعخبر َظٍ اإلاغخلت يغوٍع

خم  اث مهمت اإلاغاحعت، بما ًخالءم مع ألاَضاؾ اإلاؿُغة. ٍو علُه ويع زُت مبيُت على اإلاساَغ، لخدضًض ؤولٍى

 2:ألاحيَظٍ اإلاغخلت مً زالٌ  جىـُظ

 :الع وحمع اإلاعلىماث الياؿُت و الالػمت،  خُث ًلىم اإلاغاحعؤلاطالع والفهم  هالتي جمىىالضازلي بعملُت ؤلَا

 ؛ؾ اإلاُلىب جدلُلها مً َظٍ اإلاهمتمً ؿهم اإلاىيىع مدل اإلاغاحعت مً ؤحل معغؿت ألاَضا

 :ُـت مدلخطت الخلارب اإلاغاحعت  وهي عباعة عً وزُلت جٓهغ في قيل حضٌو ًلىم بخلؿُم اليكاٍ ؤو الْى

لىم بةعضاص زُت الخلاعب مً زالٌ اإلاعلىماث بلى مجمىعت ؤعماٌ تي كام اإلاغاحع ال ؤولُت، ؾهلت اإلاالخٓت ٍو

 ؛الضازلي مً حمعها

 :لىم اإلاغاحع بخلُُم مضي مالثمت وؿعالُت بصاعة مساَغ اليكاٍ و ؤهٓجحدًد مواكع الخطز  ؛مت الًبٍِو

 :غ الخىحُهي ؤؾـ جدلُم مهمت اإلاغاحعت الخلزيز الخوحيهي دضص الخلٍغ  الضازلُت وهُاكه، هما ؤهه ٌعغىٍو

 ألاَضاؾ التي ٌؿعى اإلاغاحع الضازلي بلى جدلُلها.

                                                           
ت واإلاماعؾت اإلاهىُت ، الضاع الجامعُت ، مهغ،  - 1  278 ، م2004ببغاَُم َه عبض الىَاب، اإلاغاحعت الىٍٓغ

، عباصي مدمض ؤمحن، مؿاَمت اإلاغاحعت الضازلُت في جلُُم هٓام اإلاعلىماث اإلاداؾبُت، مظهغة ملضمت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في علىم الدؿُحر - 2

 .114-113، م 2003/  2004حامعت الجؼاثغ، 
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 مهمت اإلازاحعت الداخليت جىفيذالخطوة الثاهيت: -2-2 

وفي َظٍ الخُىة ًخم جىـُظ مهمت اإلاغاحعت الضازلُت وؿلا إلاسُِ اإلاغاحعت اإلاعض مؿبلا واإلاىاؿم 

 في ملـاث الخضكُم وجخم فيمً مضًغ اإلاغاحعت، على ؤن ًخم الازخباع و ججمُع ألاصلت الياؿُت و اإلاالثمت  علُه

 1زالر مغاخل هي:

خم علض احخماع :الافخخاحاحخماع -2-2-1 م  الاؿخخاحٍو في ملغ اليكاٍ الظي ؾِخم مغاحعخه، بحن الـٍغ

 ًخم بىاء ؤولى العالكاث بحن الُغؿحن، وهظلً التهُئتباإلاهمت ومؿئىلى اليكاٍ مدل اإلاغاحعت، وؿُه  اإلايلف

 اإلاُضاهُت لعملُت اإلاغاحعت والـدو.

م اإلاغاحعت وؿلا مخطط الخىفيذ:-2-2-2 ًلىم بغهامج اإلاغاحعت بخلؿُم ألاعماٌ بحن مسخلف ؤعًاء ؿٍغ

التهم ؿاعض على جدبع عم إلاَا ؿمذ للمغاحع بمعغؿت ؤصق الخـانُل عً مهمخه، َو ل اإلاغاحع وزبراتهم، َو

 الؿحر العاصي للمهمت زالٌ الؼمً وجدضًض اإلاغاخل التي جم الخىنل بليها. لًمان

إحي صوع َظٍ اإلاغخلت مباقغة بعض بعضاص بغهامج اإلاغاحعت و اعخماصٍ مً مضًغ العمل اإلايداوي:-2-2-3 ٍو

م اإلاغاحعت بخُبُم َظا البرهامج على الىاكع مً زالٌ بحغاء الا  اإلاغاحعت زخباعاث واإلالاعهاث خُث ًلىم ؿٍغ

ا مً جلىُاث اإلاغاحعت، مً ؤحل حمع ؤصلت ؤلازباث الياؿُت واإلاالثمت لخدلُم ؤَضاؾ اإلاهمت،  وػحَر

م اإلاغاحعت اللُام بخىزُم واؿت  والىكف عً ؤي مكاول ؤو مسالـاث كض جدضر، هما ًجب على ؿٍغ

ضة بمعلىماث و مؿدىضاث زبىجُت صاعمت لها.  ؤعمالهم بإوعاق عمل مٍا

 خلزيز عن مهمت اإلازاحعت الداخليتالخطوة الثالثت: ال-2-3

 2ؤعبعت مغاخل هي: حعخبر َظٍ الخُىة ألازحرة في بهجاػ اإلاهمت، وحكمل

خم بعضاصٍ مً زالٌ ؤوعاق جدلُل اإلاكاول التي جم بعضاصَا ؤزىاء جىـُظالخلزيز ألاولي للمزاحعت:-2-3-1  ٍو

غ ؤؾاؽ عخبر َظا الخلٍغ بعضاص  بغهامج اإلاغاحعت، والتي حكمل على واؿت اإلاكاول والاهدغاؿاث والخالعباث، َو

غ النهاجي.  الخلٍغ

م علض احخماع بحن ألاشخام اإلاغاحعحم الزد على ألاشخاص اإلازاحع أعمالهم: -2-3-2 يىن عً ٍَغ  ٍو

م اإلاغاحعت الظي كام بدىـُظ مهمت اإلاغاحعت الاحخماع عغى اإلاالخٓاث و  ، والهضؾ مً َظاؤعمالهم وؿٍغ

ضة لها، بياؿت بلى الخىنُاث اإلالترخت بكإنها وبعض الىخاثج التي جم الخىنل بليها و جيىن مضعمت باألصلت  اإلاٍا

 والخىنُاث. عغى الهضؾ ًخضزل ألاشخام اإلاغاحع ؤعمالهم بالغص على جلً اإلاالخٓاث

خم بعضاص الخلالخلزيز النهائي:-2-3-3 غ في نىعجه النهاثُت بعض اهتهاء الخضزل مً َغؾ ألاشخامٍو اإلاغاحع  ٍغ

خم بعؾاله ألَم  اإلاغاحعت والخىنُاث  اإلاعىُحن وؤلاصاعة مً ؤحل بعالمهم بيخاثج مهمت اإلاؿئىلحنؤعمالهم، ٍو

                                                           
 .245، م 2002لبىان، ، صاع اإلايكىعاث الخلىكُت، 2صاووص یىؾف نبذ، ، جضكُم البُاهاث اإلاالُت، الُبعت  - 1

 .521شخاجت الؿُض شخاجت، مغحع ؾابم، م  و عبض الىَاب ههغ  - 2
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جب ؤن غ النهاجي اإلالترخت إلاعالجت اإلاكىالث التي جم اهدكاؿها ؤزىاء عملُت اإلاغاحعت، ٍو واضر  ًيىن الخلٍغ

خم بعضاصٍ وجلضًمه في الىكذ اإلادضص.  ٍو

بعض اكتراح اإلاغاحع الضازلي إلاجمىعت مً الخىنُاث الىاحب اللُام بها مخابعت جىفيذ الخوصياث:-2-3-4

بدىـُظ  الالتزامعلى اإلاالخٓاث التي جم حسجُلها ؤزىاء اللُام باإلاهمت، ؿإهه ًلىم بمخابعت مضي  وبىاء

 الخىنُاث.

 

 (: خطواث عمليت اإلازاحعت الداخليت 6 -1الشكل ركم )

 

 

 67، مغحه ؾابم، م العمغي وآزغون :  ؤخمضاإلاهضع

 

 اإلابحث الثالث: مزاحل جىفيذ اإلازاحعت الداخليت ومطؤولياث اإلازاحع الداخلي

 بجباعفى  بَماٌمؿاولُت هبحرة جىيع على عاجله لخـاصي ول ػل و جؼوٍغ و  الضازليلضي اإلاغاحع 

هتها مع الىزاثم اإلاىحىصة  جدهل فى اإلااؾؿت و ملاع  علُه الخإهض مً ول العملُاث التي إلاعاًحر الخضكُم لضا

 مهمخه باختراؾ. لخىـُظ
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: میثاق ؤزالكُاث مهىت اإلاغاحع الضازلي و مغاخل جىـُظ اإلاغاحعت الضازلُت  اإلاُلب ألاٌو

 جخىؿغ ؿُه عضة نـاث و مباصت. ؤنعلُه  صازليختى ًيىن الصخو مغاحع 

 ميثاق أخالكياث مهىت اإلازاحع الداخلي -1 

ٌعخبر میثاق ؤزالكُاث اإلاهىت الثلاؿت ألازالكُت التي جدىم مهىت اإلاغاحعت الضازلُت خُث حعخبر 

ت و ؤؾاؾُت ليكاٍ اإلاغاحع الضازلي باعخباع ؤن مهىت اإلاغاحعت الضازلُت جلىم ؤؾاؾا على الثلت في  يغوٍع

مخض هُاق مباصت ؤزالكُاث اإلاهىت بلى ما َى جإ هُضَا اإلاىيىعي بكإن بصاعة اإلاساَغ والغكابت والخىهمت، ٍو

ً ؤؾاؾحن، َما هما ًلي:  ؤبعض مً حعٍغف مهىت اإلاغاحعت الضازلُت ليي ٌكمل ؤًًا عىهٍغ

 ؛هىت اإلاغاحعت الضازلُت ومماعؾتهااإلاباصت وزُلت الهلت بم-

 كىاعض الؿلىن اإلانهي التي جدضص اإلاعاًحر التي ًخىكع مً اإلاغاحعحن الضازلُحن مغاعاتها. -

وؿُما ًلي جىيُذ للىاعض الؿلىن اإلانهي الىاعصة في مُثاق ؤزالكُاث مهىت اإلاغاحع الضازلي، بدُث   

ل اإلاباصت بلى جُبُلاث عملُت، هما ؤن اإلا لهىص منها جىحُه حعض َظٍ اللىاعض بمثابت عامل مؿاعض في جدٍى

ؼ زلاؿت ؤزالكُت مدضصة جدىم مهىت اإلاغاحعت الضازلت  الؿلىن ألازالقي اإلاغاحعحن الضازلُحن، وبعؾاء وحعٍؼ

 وهي هما ًلي:

 :والتي مً قإنها بعؾاء صعاثم الثلت و َظا ما ٌكيل ألاؾاؽ لالعخماص على ؤعاء وؤخيام اإلاغاحع الاضخلامت

 ؿةن اإلاغاحع الضازلي علُه بجباع كىاعض الؿلىن اإلانهي الخالُت:الضازلي، ولخدلُم مبضؤ الاؾخلامت 

 ؛جزاَت والخغم والكعىع باإلاؿاولُتجإصًت ألاعماٌ ب -

الالتزام باللىاهحن اإلاعمٌى بها ومغاعاة ؤلاؿهاح عما ًخىؿغ لهم مً معلىماث في الخضوص اإلاخىكعت منهم، وؿلا  -

 ؛ىاهحن اإلاعمٌى بها و ؤنٌى اإلاهىتللل

هت في ؤي وكاٍ ػحر مكغوع ؤو اللُام بإي ؤؿعاٌ وجهغؿاث حس ئ بلى مهىت اإلاغاحعت ؤو بلى عضم اإلاكاع  -

 اإلااؾؿت.

 ؛اإلاؿاَمت في جدلُم ألاَضاؾ اإلاكغوعت و الؿلُمت للماؾؿت -

 :اث اإلاىيىعُت في حمع وجلُُم وجبلُؽ اإلاعلىماث  اإلاوطوعيت ًجب على اإلاغاحع الضازلي مغاعاة ؤعؿع مؿخٍى

ىه لغؤًه ؤو خىمه بمهالخه  جب علُه مغاعاة عضم الخإزغ في جيٍى اإلاخعللت باليكاٍ الظي ًلىم بمغاحعخه، ٍو

ً ولخدلُم مبضؤ اإلاىيىعُت ؿةن اإلاغاحع ال بأعاءالصخهُت ؤو  ضازلي علُه بجباع كىاعض ؤو جإزحراث آلازٍغ

 الؿلىن اإلانهي الخالُت:

كمل طلً عضم  - عضم اإلاكاعهت في ؤي وكاٍ ؤو عالكت كض حس ئ ؤو ًخىكع ؤن حس ئ بلى جلُُمه اإلاداًض، َو

 ؛اإلاكاعهت في ألاوكُت ؤو العالكاث التي كض جخعاعى مع مهالر اإلااؾؿت

 ؛جلضًٍغ اإلانهيعضم كبٌى ؤي ش يء مً قإهه ؤن ٌس ئ ؤو ًـترى ؤن ٌس ئ بلى  -
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ٍغ عً  - ه في جلاٍع ف ؤو حكٍى ججىب بزـاء بعٌ الخلاثم اإلااصًت والتي جيكإ عً عضم ؤلاؿهاح عنها، جدٍغ

 .ألاوكُت التي ججغي مغاحعتها

 :على اإلاغاحع الضازلي اخترام كُمت وملىُت اإلاعلىماث التي ًخللاَا ؤو ًُلع عليها، وعضم ؤلاؿهاح عً الطزيت

ٌ اإلاىاؾب الالػم، وطلً ما لم ًىً َىان التزام كاهىوي جلً اإلاعلىماث بضون ال خهٌى على ؤلاطن ؤو الخـٍى

ؤو منهي باإلؿهاح عنها، لظلً ؿةن علُه خماًت اإلاعلىماث التي ًدهل عليها في ؾُاق ؤصاء واحباجه وعضم 

 اؾؿت.اؾخسضامها لخدلُم ؤي مىـعت شخهُت ؤو على هدى مً قإهه مسالـت اللىاهحن ؤو ؤلاؾاءة بلى اإلا

 :ًجب على اإلاغاحع الضازلي اؾخسضام اإلاعغؿت واإلاهاعاث والخبراث الالػمت في ؤصاء زضماث اإلاغاحعت الكفاءة

 الضازلُت، مً زالٌ بجباع كىاعض الؿلىن اإلانهي الخالُت:

 ؛ؤصاء الخضماث التي جخىاؿغ لضًه اإلاعغؿت واإلاهاعة والخبرة الالػمت لها -

 ؛وؿلا للمعاًحر الضولُت اإلاهىُت إلاماعؾت اإلاغاحعت الضازلُتؤصاء زضماث اإلاغاحعت الضازلُت  -

 1 .العمل باؾخمغاع على جدؿحن مهاعاتهم و ؿاعلُت و حىصة الخضماث التي ًاصونها -

 مزاحل جىفيذ اإلازاحعت الداخليت -2

على مغاخل ؤؾاؾُت، ختى هـهم  مً ؤحل اللُام بعملُت اإلاغاحعت الضازلُت البض مً العمل بها

لت ؤصاء اإلاغاحعت الضازلُت بهُؼت ؤؿًل.  ٍَغ

وكبل ؤن ًلىم اإلاغاحع الضازلي بإصاء مهمت اإلاغاحعت الضازلُت البض له ؤن ًلىم بالخدًحر والخسُُِ 

 الجُض، ألنهما ٌعخبران الىلُت ألاولى مً ؤحل بضء عملُت اإلاغاحعت.

ىا ًغهؼ اإلاغاحع الضازلي على ا   2لعىانغ الخالُت:َو

 ؛صعاؾت الىخضة ؤو اليكاٍ مىيىع الىخضة -

 ؛الخلُُم ألاولي لىٓام الغكابت الضازلُت -

 ؛زُت عمل اإلاغاحعت -

 بغهامج اإلاغاحعت. -

 بعضَا ًيخلل اإلاغاحع الضازلي بلى اإلاغاخل اإلاىالُت:

 مزحلت الخحليم -2-1 

ويهضؾ الخدلُم بلى الخإهض مً مضي صخت العملُاث اإلاداؾبُت مً خُث الضكت اإلاداؾبُت 

الخىحُه اإلاداؾبي وحمع ألاصلت واللىاهحن التي جثبذ نضق ما جخًمىه السجالث، وما  واإلاؿدىضًت و ؾالمت

                                                           
 .31-30عػضة ببغاَُم اإلاضَىن، مغحع ؾابم، م - 1
  96ػعیً، مهُـي واصي، مغحع ؾابم، م  یىوـ - 2
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َعخبر الخدلُم عامال ًترجب علُه مً ؤماهت البُاهاث اإلاداؾبُت وبمياهُت الاعخماص عليها في اجساط اللغاعاث. و 

 1جـهُلُا ومؿخمغا على مضي العام. مكتروا بحن اإلاغاحعت الضازلُت والخاعحُت بال ؤهه ًخم

 مزحلت الخحليل -2-2

خمثل َظا العىهغ في عملُت الـدو ؤلاهخلاصي ت وبحغاءاث الغكابت الضازلُت  ٍو للؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ؿخسضم اإلاغاحع الضازلي العضًض مً ألاؾالُب لخىـُظ  غ لخدضًض هلاٍ الًعف ؿيها، َو والسجالث والخلاٍع

بًجاص العالكاث اإلاسخلـت بحن عىانغ الخدلُلُت َظٍ، منها ؤصواث الخدلُل اإلاالي، و اإلالاعهاث و  عملُت اإلاغاحعت

ُت في اإلااؾؿت، وجدلُل الىخاثج على مؿخىي ألاكؿام وجدلُلها على مؿخىي اإلااؾؿت لعضص مً اللىاثم اإلاال

 الؿىىاث بلى ػحر طلً مً ألاؾالُب.

 مزحلت الالتزام -2-3

خمثل َظا العىهغ في ؤلاحغاءاث التي ًًعها اإلاغاحع الضازلي في ؾبُل الخإهض مً مضي التزام  ٍو

ت اإلاغؾىمت، وؤصاء وجىـُظ العملُاث وؿلا للىٓم اإلاىيىعت واللغاعاث  العاملحن في اإلااؾؿت بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

لضازلُت، ؿمً خم اإلاغاحع اإلاخسظة في َظا اإلاجاٌ. وفي ؾبُل جىـُظ َظا العىهغ مً عىانغ اإلاغاحعت ا

الضازلي ؤن ٌؿخعحن عىض الخاحت ببعٌ اللاهىهُحن في اإلااؾؿت لضعاًتهم الياملت بالجىاهب اللاهىهُت 

 2والخىم على مضي الالتزام بها.

 مزحلت الخلييم-2-4 

خمثل الخلُُم في جدضًض مضي هـاءة وؿعالُت واكخهاصًت الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث التي حؿحر عليها  ٍو

لخط ي الخلُُم ججمُع البُاهاث  ٍغ ٍو الكغهت، وما لضيها مً حؿهُالث وؤؿغاص، بلهض جغقُض ألاصاء وجٍُى

 ظٍ آلاعاء والاكتراخاث.اإلاؿئىلحن واكتراخاتهم مع جلُُم َ بأعاءواإلاعلىماث و جلص ي الخلاثم والاؾخعاهت 

 مزحلت الخلزيز-2-5

غ ٌكمل عؤي اإلاغاحع في اللىاثم اإلاالُت  ظا الخلٍغ غ َى اإلادهلت النهاثُت لعملُت اإلاغاحعت، َو الخلٍغ

ت. والىخاثج  التي جىنل بليها وما ًبضو له مً مالخٓاث و اهدغاؿاث ؤو مسالـاث، والخىنُاث التي ًغاَا يغوٍع

غ عمىما  خًمً الخلٍغ زالزت ؤحؼاء، الجؼء ألاٌو ًدخىي على ملخو عً اإلاهمت والظي ٌؿمذ ٍو

ع على هخاثج اإلاغاحعت واإلاغاحع ٌكغح عؤًه بكيل عام، ؤما الجؼء الثاوي ؿىجض  الع الؿَغ إلصاعة اإلااؾؿت بااَل

غا مـهال للمهمت، بِىما الجؼء الثالث، ؿُخًمً الخىنُاث والتي حعض ي غ البضؿُه جلٍغ ت ألن الخلٍغ ؤن  غوٍع

          . قامالًيىن 

                                                           
ت،  ؾغاًا مدمض الؿُض، الغكابت واإلاغاحعت الضازلُت على اإلاؿخىي الىليو مدمض الصخً عُض الـخاح، - 1 والجؼجي، الضاع الجامعُت، ؤلاؾىىضٍع

 192-191، م  2003 / 2004،مهغ

 145مدمض الؿُض ؾغاًا، مغحع ؾابم، م - 2
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غ، جاعیش و ميان ؤلاعضاص، بمًاء  غ على بعٌ العىانغ کعىىان الخلٍغ هما ًجب ؤن ًدخىي الخلٍغ

ذ بغؤي اإلاغاحع بىيىح ؿُما كام اإلاغاحع، غ الخهٍغ اإلاهمت التي ولف بها اإلاغاحع، الجهت اإلاىحهت لها الخلٍغ

 ٍت.واإلاالخٓاث والخىنُاث التي ًغاَا يغوع بمغاحعخه، 

غ بلى ألاشخام اإلاعىُحن   ىحه الخلٍغ ، ) اإلاغاحع و ؤلاصاعة العامت (واإلاغاحع َىا ال ًخضزل في همؿئىلحنٍو

 1جُبُم الخىنُاث .

 اإلاطلب الثاوي : مطؤولياث وصالحياث اإلازاحع الداخلي

ُـخه بىـاءة وؿعالُت ًيبغي علُه ؤن ًيىن على علم  بيامل ختى ٌؿخُُع اإلاغاحع الضازلي ؤصاء ْو

 مؿاولُاجه ونالخُاجه، وطلً َبلا لللىاعض واإلاباصت واإلاعاًحر التي جضعم علمُت اإلاغاحعت الضازلُت.

 مطؤولياث اإلازاحع الداخلي -1

مهماث اإلاغاحعت الضازلُت َبلا لبرهامج اإلاغاحعت الضازلُت  جىـُظٌعخبر اإلاغاحع الضازلي مؿاوال عً 

  2 :اإلاعض لهظا الؼغى مً كبل مكغؾ اإلاغاحعت وعلُه ؿةن اإلاغاحع الضازلي ًلىم باإلاؿاولُاث الخالُت

 اللُام بإعماٌ اإلاسر اإلاُضاوي ألاٌو لليكاٍ الخايع لعملُت اإلاغاحعت لـهم وجدضًض ؤؾلىب العمل وويع 

 ؛عللت باخخُاحاث عملُت اإلاغاحعتخالخىنُاث اإلا

  ؛ضًض الـترة الالػمت ألصاء اإلاهمتويع زُت قاملت الىُاق وألاؾلىب وجد 

  بعملُت اإلاغاحعت هما َى مسُِ مغاحعت اإلاؿدىضاث واللُىص والسجالث والىزاثم اإلاسخلـت الالػمت لللُام

 ؛لها

 لىزاثم الالػمت وجدضًض الاخخُاحاثالخيؿُم مع بصاعة الجهت الخايعت للمغاحعت بسهىم الخهٌى على ا 

 ؛الالػمت لخىـُظ اإلاهمت

 ٍغ خىٌ اليكا  الدسجُل لجمُع اإلاالخٓاث والىخاثج والاؾخيخاحاث خٌى عملُت اإلاغاحعت إلعضاص الخلٍغ

 ؛الخايع لعملُت اإلاغاحعت الضازلُت

 ت الضازلُت؛جلُُم مضي ؿعالُت و هـاءة هٓام الغكاب 

 ؛زلُت وجىزُله خؿب ؾُاؾاث ؤلاصاعةالضا الاخخـاّ بملف ؤوعاق اإلاغاحعت 

   ؛العالكاث ؤلاوؿاهُت صازل اإلااؾؿتالخـاّ على 

 .اهدكاؾ ألازُاء اإلاىحىصة بيل ؤقيالها 

  صالحيت اإلازاحع الداخلي -2

                                                           
1
 145مدمض الؿُض ؾغاًا، مغحع ؾابم، م  - 

2
ت والخُبُم وؿلا إلاعاًحر الخضكُم الضازلي الضولُت، الىعاق لليكغ و الخىػَع ، عم -  ان، زلف عبض هللا الىاعصاث، الخضكُم الضازلي بحن الىٍٓغ

 268م 2006ألاعصن،
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في مؿاعضة حمُع ؤعًاء بصاعة اإلااؾؿت على جإصًت  غثِس ي مً اإلاغاحعت الضازلُتالؼغى الًخمثل 

غ صكُلت  م بمضاصَم بخدالُل مىيىعُت للبُاهاث اإلاعغويت عليهم وجلاٍع لت ؿعالت، عً ٍَغ اثـهم بٍُغ ْو

خمخع اإلاغاحع الضازلي بمجمىعت مً الهالخُاث جخمثل ؿُما ًلي:  1وصخُدت عً وكاٍ اإلااؾؿت. ٍو

 ؛لُض لجمُع ؤوكُت اإلااؾؿتالخم في الىنٌى ػحر اإلاكغوٍ ؤو اإلا 

 ؛الث ووزاثم اإلااؾؿت مدل اإلاغاحعتالخم في الخهٌى على سج 

 ؤَضاؾ  جدضًض هُاق عمل اإلاغاحعت بما ؿيها ازخُاع ألاوكُت وجُبُم ألاؾالُب و الخعلُماث اإلاُلىبت لخدلُم

اإلاغاحعت الضازلُت  اإلاغاحعت، خُث ًجب ؤن جيىن هُاق ؤعماٌ اإلاغاحعت الضازلُت ػحر ملُضة ٌعني ؤن بصاعة

 ؛جضزل اإلااؾؿت ن و صحغاءاث الغكابُت في الىٓام هيل جيىن لضيها الؿلُت التي جدخاحها إلاخابعت ؤلا 

 ؛ت مً زاعج اإلااؾؿت بطا لؼم ألامغالخم في َلب زضماث زان 

 ـي ـي اإلااؾؿت في واؿت كُاعاتها ؤي ؤن على حمُع مْى اإلااؾؿت  الخهٌى على اإلاؿاعضة اإلاُلىبت مً مْى

ت إلحابت  كُىص،  ن َلباتهم بضو مؿاعضة اإلاغاحعحن الضازلُحن، والخعاون معهم بكيل وامل وبعُاء ألاولٍى

 ؛مً اإلاغاحعت الضازلُت في اإلااؾؿتجدلُلا للـاثضة اإلاغحىة 

 ت لعملُت اإلاغاحعت  ؛خم َلب حمُع اإلاعلىماث والبُاهاث وؤلاًًاخاث الًغوٍع

  2 التزامها؛جدلُم مىحىصاث الكغهت و خم 

  لخًىع ؾلها ؤلاصاعة للمؿاَمحن لضعىتهم خم الخهٌى على نىع مً حمُع اإلاغاؾالث والبُاهاث التي جغ

وؤلاحابت على ؤي  الجمعُت العامت، هما له الخم في الخًىع وؤلاصالء بغؤًه ؿُما ًسو الىىاحي اإلاالُت

ٍغ اإلاغؿم باللىاثم اإلاالُت  ؛اؾخـؿاعاث خٌى جلٍغ

 وبؾاءة  وخم الامخىاع عً ببضاء عؤًه في اللىاثم اإلاالُت، وطلً في خالت العٌؼ الخعؿـي خم مىاككت عؼله

اث وألازُاء الىثحرة.  3لؿمعخه وله ؤن ًمخىع في ببضاء الغؤي في خالت الًؼَى

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت، مهغ،  - 1  .28، م1998عبض الـخاح مدمض الصخً، ؤنٌى اإلاغاحعت الضازلُت و الخاعحُت، ماؾؿت قباب الجامعت، الاؾىىضٍع
 .45، مغحع ؾابم، م اقدُىي م عبض الؿال  بصَعـ - 2
 125، م 1998زالض عاػب الخُُب، زلُل مدمىص الغؿاعي، ألانٌى العلمُت والعملُت الخضكُم الخؿاباث، صاع اإلاؿخلبل، عمان، ألاعصن ،  - 3
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 ألاول  خالصت الفصل

 

حعض اإلاغاحعت بمـهىمها الخضًث ؤصاة مً ألاصواث التي حؿاعض اإلااؾؿت على بلىغ ؤَضاؿها، خُث 

حعمل على جلُُم ؤصاء ؤوكُتها اإلاسخلـت اإلاداؾبُت واإلاالُت والدكؼُلُت، ألامغ الظي حعل مً اإلاغاحعت 

ْل الخُىعاث الغاَىت الضازلُت، جلعب صوعا مهما في مؿاعضة بصاعة اإلااصًت على مؿاولُتها اإلاسخلـت في 

ؤحجامها، ػاصث  ؾواإلالُئت بالـغم والتهضًضاث، وفي ْل ألاقياٌ اإلاسخلـت للماؾؿاث وجىىعها وعلى ازخال 

لت، َظٍ  اإلااؾؿتخاحت  ُـت اإلاغاحعت الضازلُت، هما جخىؿغ ؿيها مجمىعت مً اإلاعاًحر اإلاَا بلى اعخماص ْو

ُـت حؿاعض بصاعة اإلااصًت على جُبُم ؾُاؾاتها وبحغاءاتها وبلىغ ؤَضاؿها بـعالُت وهـاءة، ؿإنبدذ  الْى

هلاٍ اللىة،  ضًضت حؿخعملها في الىكف عً مىاًَ الازخالٌ، وجدؾؿغاحعت الضازلُت ؤصاة في ًض اإلاا اإلا

 .ت بما كض جىاحهه مً ؤزُاع وما ًخاح ؤمامها مً ؿغمؾؿوجىبُه بصاعة اإلاا 

اإلااؾؿت  قهضههومما ؾبم ًمىً اللٌى بإن اإلاغاحعت الضازلُت جُىعث هدُجت الخُىع الىبحر الظي 

ت وحكا بىها، ما حعل عبر الؼمً وهظا الخُىع في مجاٌ العالكاث الاكخهاصًت وجىؾُع هُاق اإلاباصالث الخجاٍع

ُئاث لها مهالر بكيل مبا قغ ؤو ػحر مباقغ في اإلااؾؿت، اإلااؾؿت جخعامل مع عضة ؤَغاؾ مسخلـت َو

ُـت حضًضة صازل َُيلها الخىُٓمي، حؿمذ لها بةبالغ ول َاالء اإلاخ ؾؿتؤوحب على اإلاا و  عاملحن بيل جبني ْو

ؤصاة خخمُت للغكابت واهدكاؾ ألازُاء وهظا اليكاَاث التي جلىم بها، ؿإنبدذ  ؾؿتالخُىعاث صازل اإلاا 

 والؼل والتزوٍغ... الخ.

، هما ؤن لها ؤصواث وؤؾالُب ٌعخمضَا اإلاغاحع مً ؾؿاثإلاغاحعت الضازلُت ؤهىاع في اإلاا ؤن ا ٍخطرو 

ؤحل اللُام بهظٍ اإلاهىت، ؿهظا الاؾخعماٌ الىبحر لها و الهام في اإلااؾؿاث خخم وحىص بعٌ اللىاهحن ؤو ما 

ُـت حض خؿاؾت ٌعغؾ باإلاع ا ْو اًحر اإلاهىُت، مً ؤحل اإلاماعؾت الخؿىت واإلاخلىت للمغاحعت الضازلُت باعخباَع

 .حعىـ الهىعة الهاصكت والجُضة للماؾؿت
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 ملدمت الفطل الثاوي

 

الخدىالث الا٢خهاصًت التي مغث بها الجؼاةغ مً زال٫ الاهخ٣ا٫ مً الا٢خهاص الاقترا٧ي ئلى  حٗض

غ الخجاعة الخاعظُت وصزى٫ الكغ٧اث مخٗضصة ، ا٢خهاص الؿى١  وما وا٦بها مً اهٟخاح ا٢خهاصي وجدٍغ

ت  ُٟهج٨ًخم٨ً مً  ل٩ي الجؼاةغي  اإلاداؾبيبخٗضًل الىٓام  يغوعة خخمُتله ، الجيؿُاث ئلى الؿى١ الجؼاةٍغ

ت هخج ٖنها ،هظه الخدىالث م٘  خُض بظلذ الجؼاةغ ظهىصا ٦بيرة لخٗضًله مً زال٫ ال٣ُام بانالخاث ظظٍع

 .2010نضوع الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الظي أنبذ ؾاعي الخُب٤ُ ابخضاء مً الٟاجذ مً ظاهٟي 

باٖضاص وج٣ضًم ٢ىاةم ، ًت ٧ل صوعةاإلاالي الٗضًض مً اإلاإؾؿاث في جهاول٣ض ألؼم الىٓام اإلاداؾبي 

وئًهالها  ج٣ضم فى جهاًت ٧ل صوعة مداؾبُت، ،ًخم ٞيها خىنلت وكاٍ اإلاإؾؿت فى ق٩ل وزاة٤ قاملت     مالُت 

غاٝ التي لها ٖال٢ت مباقغة أو ٚير مباقغة باإلاإؾؿت وهظا بهضٝ ٖغى مٗلىماث خى٫ اإلاغ٦ؼ اإلاالي و ، ئلى ألَا

 ظل اجساط ال٣غاع.أأصاءها وجض٣ٞاتها الى٣ضًت الضازلت والخاعظت منها مً 

ٖضاص ال٣ىاةم حؿب٤ ٖملُت ئ ،في الىٓام اإلاداؾبيحسجُل اإلاٗامالث و ألاخضار الا٢خهاصًت  أن٦ما 

و ٦ظا مباصب اإلاداؾبت التي حٗخبر هي  ، آلزغمً بلض جسخل٠  التيم٘ مغاٖاة اإلاٗاًير اإلاداؾبُت  ،اإلاالُت و ٖغيها

ت فيزغي يغو ألا  ح٣ُ٣ُت للىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت ُٖاء الهىعة الختى ًدؿنى لىا ئ ،ج٣ُُض هظه اإلاٗامالث ٍع

 و اله٩ُلت.أ

اع الٗام للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الخُغ١ ئلىؾِخم  مً زال٫ هظا الٟهل ج٣ضًم و ، ٦مبدض أو٫  ؤلَا

٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالياإلاال٣ىاةم  أهىإ ال٣ىاةم اإلاالُت وفي اإلابدض الشالض ؾِخم جىاو٫ ، ٦مبدض زاوي الُت ٞو

٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي.  ٞو
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 إلاطاز العام خىل الىغام املداطبي املالي: املبدث ألاول 

ئن الحاظت ئلى ئًجاص جىا٤ٞ صولي في اإلاجا٫ اإلاداؾبي أصي ئلى وظىص هٓام مالي ظضًض ًخىا٤ٞ م٘ 

ىخض بين  ،ٌٗمل ٖلى ج٣ضًم مٗلىماث مداؾبُت الؿُاؾاث اإلاداؾبُت إلاسخل٠ الضو٫ الخُىعاث الا٢خهاصًت ٍو

 .اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب  مالُت طاث مهضا٢ُت، حؿاٖض مؿخسضمي ال٣ىاةم اإلاالُت فيو 

 أطباب ومساخل الىغام املداطبي املالي: املطلب ألاول 

ني بُٛت مىا٦بت الخ  ُىعاث الا٢خهاصًت و الخٛيراث التي خهلذ، بضأث ه٩ُلت اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ت الضولُت.  و جبنى هٓام مداؾبي مالي ؿهل اإلاٗامالث الخجاٍع ً َو  ظضًض ًسضم اإلاؿدشمٍغ

ٞغنت لإلنالح وجبني هٓام  ٢خهاص الجؼاةغي ٖلى الٗىإلات جٟخذ الا ٌٗض: وشأة الىغام املداطبي املالي -1

ني اإلاٗخمض و اإلاُب٤، مداؾبي ظضًض مىظ  ًسل٠ الىٓام اإلاداؾبي ال٣ضًم الظي ًمشله اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ول٨ً لم ًخم٨ً مً الاؾخجابت ُٞما بٗض ، والظي ال هى٨غ أهه ججاوب بك٩ل ظُض م٘ الا٢خهاص اإلاىظه 1976

ً.الدؿاؤالث   1ومخُلباث اإلاهىُين و اإلاؿدشمٍغ

ضاص لىٓام مداؾبي ظضًض ًخماش ى والخُىعاث التي خضزذ ٖلى الا٢خهاص  2001ٟٞي ؾىت    بضأ ؤلٖا

ني مخبيُ الُا ويٗذ الجؼاةغ هٓاما مداؾبُا م 2007وفي أوازغ ؾىت  ،ا في طل٪ مٟهىم اإلاداؾبت اإلاالُتالَى

مبر  25اإلاإعر في  11-07بمىظب ٢اهىن   156-08والظي مً بين أخ٩امه اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  2007هٞى

 .2008ماي  26اإلاإعر في 

ئال أهه ، 2009و٢ض ج٣غع جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي بمىظب ال٣اهىن الؿاب٤ في أو٫ قهغ ظاهٟي   

لُت  24اإلاإعر في  02-08جأظل بمىظب ألامغ ع٢م   .2008واإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  2008ظٍى

بمىظب الخٗلُمت ، 2010وبظل٪ أنبذ هظا ال٣اهىن ؾاعي اإلاٟٗى٫ ابخضاء مً ألاو٫ مً قهغ ظاهٟي 

ش  02ع٢م  وبضزىله خيز الخىُٟظ ألغي ، خى٫ أو٫ جُب٤ُ للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي 2009أ٦خىبغ  29الهاصع بخاٍع

ل  29اإلاإعر في  37-75ألامغ ع٢م  والؾُما، تاإلاالي ٧ل ألاخ٩ام اإلاسالٟداؾبي الىٓام اإلا و اإلاخًمً  1975أٍٞغ

ني.  2اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ني في ْل الخىظهاث الا٢خهاصًت : طباب عهىز الىغام املداطبي املاليأ -2 أنبذ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ً، الجضًضة  3:وطل٪ ألؾباب الخالُت، ال ٌؿخجُب إلاخُلباث اإلاهىُين واإلاؿدشمٍغ

ئلى  الاهًمامٌٗخبر جبني اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت اؾخجابت إلاخُلباث الكغا٦ت م٘ ؤلاجداص ألاوعوبي ومكغوٕ  -

 ة؛مىٓمت الٗاإلاُت للخجاع 

                                                           
1
حواس صالح، التوجه الجدٌد نحو معاٌٌر اإلبالغ المالٌة الدولٌة و أثره على مهنة التدقٌق، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، كلٌة العلوم  - 

 .707، ص: 7002-7002االقتصادٌة و علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، 
2
صالح و بوقفة عالء، واقع البٌئة المحاسبٌة الجزائرٌة فً ظل إصالح النظام المحاسبً الوطنً، الملتقى الوطنً حول واقع و آفاق  حمٌداتو - 

ادي، النظام المحاسبً المالً فً المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة فً الجزائر، كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة الو

 .0، ص: 7002-00و  00ٌومً 
3
 .2جمال لعشٌشً، محاسبة المؤسسة و الجباٌة و فق النظام المحاسبً المالً، صفحات الزرقاء، الجزائر، ص:  - 
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ٖىض البدض ًٖ اإلاىاعص مالُت ظضًضة أنبدذ اإلاإؾؿاث ال ج٣خهغ ٖلى ألاؾىا١ اإلادلُت ٣ِٞ بل أنبدذ  - 

 ؛ألاؾىا١ اإلاالُت الضولُتلجأ ئلى ج

الظي ال ٌٗتٝر  جُلب جُىع اإلاإؾؿاث اخخُاظاث مٗخبرة مً اإلاىاعص اإلاالُت في ئَاع الا٢خهاص الٗالمي -

 ؛بالحضوص الجمغ٦ُت

باإلاٗاًير اإلاداؾبُت  الامخشا٫مً أًت زضمت ٧اهذ مً ألاؾىا١ اإلاالُت الضولُت  الاؾخٟاصةٌكتٍر ٖىض َلب  -

 ؛الضولُت

 ؛٢خهاصي مً َٝغ ٞٗا٫ ئلى صوع مىٓمصوع الضولت في اإلاُضان الخجاعي والا جدى٫  - 

 أنبذ اإلاسُِ اإلاداؾبي اإلاالي ال ًخماش ى والخىظه الا٢خهاصي الحالي للبالص. - 

اإلاسُِ  بضأث ئنالخاث خى٫  2001بضاًت مً الشالسي الشاوي لؿىت : مساخل إعداد الىغام املداطبي املالي -3

ني  و٢امذ ٖملُت جدضًض اإلاسُِ بخى٦ُل طل٪ ئلى ، والتي مىلذ مً َٝغ البى٪ الضولياإلاداؾبي الَى

ت مً الخبراء  ني اإلاداؾبتمجمٖى  2خُض مغث الٗملُت ٦ما ًلي،  1الٟغوؿُين ومجلـ الَى

ني وم٣اعهخه باإلاٗاًير اإلاداؾبُت: 1املسخلت -3-1 م٘ ئبغاػ ، الضولُت حصخُو خالت جُب٤ُ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ني  3: ت وي٘ زالر زُاعاث وهياإلاغخلهظه بدُض جم في جهاًت ، ه٣اةو اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ني بك٩له الحالي: الخياز ألاول  -3-1-1 وخهغ ٖملُت ؤلانالح في بٌٗ ، ؤلاب٣اء ٖلى اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ها اإلادُِ الا٢خهاصي وال٣اهىوي في ، الخٗضًالث الخ٣ىُت  الجؼاةغ.إلاؿاًغة الخٛيراث التي ٖٞغ

ني ببيُخه وه٩ُله: الخياز الثاوي -3-1-2 م٘  جىا٣ٞهوالٗمل ٖلى يمان ، ؤلاب٣اء ٖلى اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 الحلى٫ الخ٣ىُت التي أصزلتها اإلاٗاًير اإلاداؾبت الضولُت.

ني بك٩ل خضًض : الخياز الثالث -3-1-3  اؾدىاصاًخمشل في ئهجاػ وسخت ظضًضة مً اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 ال٣ىاٖض والحلى٫ التي أعؾتها هُئت اإلاٗاًير اإلاداؾبت الضولي.، اإلاٟاهُم، خُب٣ُاثلل

اع الخهىعي و ب٣ىاٖض ج٣ُُم :ئٖضاص مكغوٕ هٓام مداؾبي ظضًض خُض ًخًمً: 2املسخلت -3-2 ٠ باإَل الخٍٗغ

باء وؤلاًغاصاث مضوهت الحؿاباث، الخهىم، ألانى٫  ظضًضة ٢ىاٖض مالُت ، ٢ىاٖض ٖمل الحؿاباث، ألٖا

 .بمالخ٣ها و بخٟؿيراتها

ني خى٫ مىيٕى الخىخُض : املسخلت الثالثت -3-3 جم ئٖضاص مكغوٕ للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي و ال٣ُام بُىم ج٩ٍى

ت حكغح بغهامج الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي.، اإلاداؾبي  باإلياٞت ئلى ال٣ُام بخجمٗاث ظهٍى

الي بأعب٘ اؾخدضازاث عةِؿُت ًخميز الىٓام اإلاداؾبي اإلا: طخدداثاث السئيظيت للىغام املداطبي املاليإلا -4

  1:وهي

                                                           
1
 .02، ص: 7002، مكتبة الشركة الجزائرٌة، الجزائر، 0، جIFRS/ IASشعٌب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة  - 

2
و سعاد وردة، اآلثار اإلٌجابٌة من تطبٌق النظام المحاسبً المالً على المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة فً الجزائر، الملتقى  زكٌة محلوس - 

علوم الوطنً حول واقع و آفاق النظام المحاسبً المالً فً المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة فً الجزائر، كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و 

 .9، ص: 7002-00و 00معة الوادي، ٌومً التسٌٌر، جا
3
مدانً بلغٌث، أهمٌة اإلصالح النظام المحاسبً للمؤسسات فً ظل أعمال التوحٌد الدولٌة، أطروحة الدكتوراه غٌر منشورة، قسم العلوم  - 

 .022، ص: 7002االقتصادٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، 
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 ًمـ الازخُاع الضولي الظي ٣ًغب مماعؾدىا اإلاداؾبُت باإلاماعؾت الٗاإلاُت والظي ٌؿمذ: الاطخدداث ألاول -4-1

وئٖضاص مٗلىماث ص٣ُ٢ت ، للمداؾبت بأن حٗمل ٖلى ع٦يزة مغظُٗت ومباصب أ٦ثر مالةمت لال٢خهاص اإلاٗانغ

 نىعة ناص٢ت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿاث. ح٨ٗـ

الن بهٟت أ٦ثر ويىخا ًٖ اإلاباصب و ال٣ىاٖض : الثاوي الاطخدداث-4-2 لدسجُل لالتي جىظه ًخٗل٤ باإٖل

ألامغ الظي ؾِؿمذ بالخ٣لُل مً أزُاع الخالٖب ؤلاصاعي ، اإلاداؾبي اإلاٗامالث وج٣ُُمها وئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت

ير ؤلاصاعي   وحؿهُل مغاظٗت الحؿاباث.، بال٣ىاٖض الٗامتٚو

ً : الاطخدداث الثالث-4-3  خُض هو ٖلى أن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي أزظ ٖلى ٖاج٣ه اخخُاظاث اإلاؿدشمٍغ

ألامغ الظي ٌؿمذ لهم بالحهى٫ ٖلى مٗلىماث مالُت ميسجمت وم٣غوءة جسو ، الحالُت واإلاؿخ٣بلُت

 .واجساط ال٣غاعاثاإلاإؾؿاث وجم٨ً مً ئظغاء م٣اعهاث 

خلخو في ئم٩اهُت جُب٣ُها لىٓام مٗلىماث مبني ٖلى ، ًخٗل٤ بال٨ُاهاث الهٛيرة: الاطخدداث السابع-4-4 ٍو

 مبؿُت. مداؾبت

 وأهدافه  للىغام املداطبي املالي أملفاهيميإلاطاز : املطلب الثاوي 

ني ، مً زال٫ ٖملُت ؤلانالح اإلاداؾبي في الجؼاةغ للمداؾبت اإلا٩ل٠ بمهمت الخىخُض ٢ام اإلاجلـ الَى

ت مً اإلاٗاًير اإلاداؾبُت مؿخمضة مً اإلاٗاًير ، اإلاداؾبي باٖضاص الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الظي ًخًمً مجمٖى

ومسُِ خؿاباث ًخىا٤ٞ م٘ اإلاسُِ اإلاداؾبي الٗام الٟغوس ي الحالي ، الضولُت للمداؾبت واإلاٗلىمت اإلاالُت

ت مً اإلاباصب   اإلاداؾبُت.باإلياٞت ئلى مجمٖى

 ٌك٩ل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي زُىة هامت لخُب٤ُ اإلاٗاًير اإلاداؾبُت: مفهىم الىغام املداطبي املالي -1

ىإلات الا٢خهاصًاث باٖخباع أن هظه اإلاٗاًير حؿخجُب ، الضولُت في الجؼاةغ في ْل مخُلباث ا٢خهاص الؿى١ ٖو

ني للمد ت واإلاخُلباث الٗىإلات الا٢خهاصًت ٨ٖـ اإلاسُِ الَى ، ظباةُت اؾبي والظي ٌؿخجُب إلاخُلباث ئصاٍع

ً ٖلى أجها اإلاداؾبت اإلاالُت يعسف  مً الىاخيت الاكخطاديتٞهى  هٓام لخىُٓم اإلاٗلىمت اإلاالُت ٌؿمذ بخسٍؼ

غى ال٣ىاةم ح٨ٗـ نىعة ناص٢ت ًٖ الىيُٗت  مُُٗاث ٢اٖضًت ٖضصًت وجهيُٟها وج٣ضًمها وحسجُلها ٖو

ىتها في جهاًت الؿىت اإلاالُتوويُٗت ، اإلاالُت وممخل٩اث اإلاإؾؿت  2.زٍؼ

ت مً ؤلاظغاءاث والىهىم الخىُٓمُت التي جىٓم  مً الىاخيت اللاهىهيتو  اإلاداؾبت اإلاالُت هي مجمٖى

٣ا للمٗاًير اإلاالُت  ٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن و ٞو ما٫ اإلاالُت واإلاداؾبُت للمإؾؿاث اإلاجبرة ٖلى جُب٣ُه ٞو ألٖا

 3ٖليهااإلاداؾبُت الضولُت اإلاخ٤ٟ و 

خميز الىٓام   1اإلاداؾبي اإلاالي بٗضة زهاةو وهيٍو

                                                                                                                                                                                     
1
إدماج الحسابات فً ظل تطبٌق النظام المحاسبً المالً الجدٌد فً الجزائر، مذكرة الماجستٌر غٌر منشورة، تخصص محاسبة  زرموت خالد، - 

 .09، ص: 7000-7000، 2و تدقٌق، قسم العلوم التجارٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر
2
، ص: 7000، 0فً الجزائر، مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا، العدد  IFRS/ IASبً الموحد كتوش عاشور، متطلبات تطبٌق النظام المحاس - 

790. 
3
 - Mustapha Touil , Nouveau System de la Comptabilité financier en Algérie SCF, dar el hadith likitab, Alger, 

2006, P : 6. 
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اص٢ت ًٖ الىيُٗت ًغج٨ؼ ٖلى مباصب أ٦ثر مالةمت م٘ الا٢خهاص الضولي وئٖضاص مٗلىماث ح٨ٗـ نىعة ن -

 ؛اإلاالُت للمإؾؿت

الن - بهٟت أ٦ثر ويىخا وقٟاُٞت ًٖ اإلاباصب التي جدضص الدسجُل اإلاداؾبي للمٗامالث وج٣ُُمها وئٖضاص  ؤلٖا

 ؛وحؿهُل مغاظٗت الحؿاباث لخالٖبمما ٌؿمذ بالخ٣لُل مً ا، ال٣ىاةم اإلاالُت

ير مٗلىماث مالُت ميسجمت و م٣غوءة جم٨ً مً ئظغاء اإلا٣اعهاث  -  ال٣غاعاث. واجساطٌؿمذ بخٞى

 2ي: الىٓام وه هظا هىا٥ أهضاٝ حؿعى الضولت ئليها مًجطبيم مشسوع الىغام املداطبي الجديد:  أهداف -2

ني -  ؛ؾض الشٛغاث التي ٧ان ٌٗاوي منها اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 ؛٢ابلُت اإلا٣اعهت بين اإلاإؾؿاث ٖلى مؿخىي اإلادلي والضولي -

 ؛الاؾخٟاصة مً ججغبت الضو٫ اإلاخُىعة في جُب٤ُ هظا الىٓام -

ل ؤلاظغاءاث واإلاٗامالث اإلاالُت واإلاداؾبُت لى٢اًتهم مً - ً ألاظاهب مً زال٫ جضٍو مكا٧ل  ظلب اإلاؿدشمٍغ

 ؛ازخالٝ الىٓم اإلاداؾبُت، مً خُض ؤلاظغاءاث أو مً خُض ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت

 ؛جم٨ين اإلاإؾؿاث مً الاؾخٛال٫ الجُض للمٗلىماث اإلاخاخت في بِئتها -

 ظٗل ال٣ىاةم اإلاالُت واإلاداؾبُت وزاة٤ صولُت جدىاؾب م٘ مسخل٠ اإلاإؾؿاث ألاظىبُت. - 

ني الفسق بين املخطط املداطبي الىطني والىغام املداطبي املالي:  -3 ئن اإلاخٟدو للمسُِ اإلاداؾبي الَى

  3:ًلي زم للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ًالخٔ أن هظا ألازير ًسخل٠ ًٖ ألاو٫ ُٞما

٣ٞض ظاء الىٓام بمباصعة ظضًضة لم ج٨ً في الؿاب٤ منها : مداؾبت الالتزاماث، ال٣ابلُت املبادئ واملفاهیم: -3-1

اع اإلاٟاهُمي، الكٟاُٞت  للم٣اعهت، ال٣ابلُت للٟهم، أؾب٣ُت الك٩ل ٖلى اإلاًمىن، ومً خُض اإلاٟاهُم هجض ؤلَا

 للمداؾبت.في الٗمل اإلاداؾبي، الٗملُاث بالٗملت الهٗبت، اإلاؿ٪ آلالي 

ل٣ض أٖخبر الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ظضو٫ حٛيراث ألامىا٫ الخانت ئخضي ال٣ىاةم اإلاالُت، اللىائم املاليت: 3-2 

الظي اٖخبره مً الجضاو٫ اإلالح٣ت، وهظا إلاا لهظا الجضو٫ مً أهمُت بالٛت في ئْهاع ٢ضعة  | PCN ٖلى ٨ٖـ

ىاةضهم.اإلاإؾؿت ٖلى جؼوٍض مال٨يها باألمىا٫ الالػمت،   و٢ضعتهم ٖلى جغ٥ وؿب أعباخهم ٖو

                                                                                                                                                                                     
1
محاسبً كأحد متطلبات حوكمة الشركات و أثره على بورصة الجزائر، الملتقى الوطنً حول حسٌن عثمانً و سعاد شعابنٌة، النظام المالً ال - 

لوم التسٌٌر، حوكمة الشركات الكلٌة للحد من الفساد االداري و المالً، مخبر مالٌة، بنوك و إدارة األعمال، كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و ع

 .2، ص: 7007ماي  02و00جامعة محمد خٌضر، بسكرة، ٌومً 
2
، جامعة 0جودي محمد رمزي، إصالح النظام المحاسبً الجزائري للتوافق مع المعاٌٌر الدولٌة، مجلة األبحاث االقتصادٌة و اإلدارٌة، العدد  - 

 .22، ص: 7009محمد خٌضر، بسكرة، كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر، دٌسمبر 
3
مٌة اإلنتقال للمعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة و المعلومة المالٌة كإطار لتفعٌل حوكمة المؤسسات، مذكرة الماجستٌر غٌر حسٌانً عبد الحمٌد، أه - 

 .00، ص: 7000-7009، 2منشورة، تخصص محاسبة و تدقٌق، كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر
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ُما ًسو هظا ظضو٫ ٌٗخبر مً الجضاو٫ الجضًضة التي أياٞها الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، طيىلت الخصيىت: 3-3 ٞو

ض مً وؿبت  ألن اإلايزاهُت ال حٗبر بهض١ ًٖ ٧ل ألاخضار التي ٢امذ بها اإلاإؾؿت زال٫ ٧ل الؿىت، وهظا ما ًٍؼ

 ىض اٖخماصه ٣ِٞ ٖلى اإلايزاهُت.الخُأ للمدلل اإلاالي ٖ

ٞالجضًض هىا أن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي أزاع ئلى يغوعة جُب٤ُ اإلاٗاًير اإلاداؾبُت في املداطبيت:  املعايير3-4

الٗمل اإلاداؾبي وئن لم ًدضص هظه اإلاٗاًير، هل هي اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت بتر٢ُمها وحؿمُتها، أم ٖباعة ًٖ 

ت   مؿخمضة مً الضولت.مٗاًير ظؼاةٍغ

٣ا للىٓام ، ٣ًهض بمجا٫ الخُب٤ُ: مجال الخطبيم -4 جدضًض ال٨ُاهاث اإلالؼمت ٢اهىها بمؿ٪ مداؾبت مالُت ٞو

 وجخمشل في اإلاإؾؿاث اإلالؼمت بمؿ٪ مداؾبت مالُت، 111-07 والتي خضصها ال٣اهىن ، اإلاداؾبي اإلاالي الجؼاةغي 

ىن ،الخٗاوهُاث، ال٣اهىن الخجاعي  اإلاإؾؿاث الخايٗت ألخ٩ام 2هي الا و  ألاشخام الُبُُٗىن أو اإلاٗىٍى

ت ئطا ٧اهىا ًماعؾىن وكاَاث ا ير الخجاٍع ت ٚو ٢خهاصًت مبيُت ٖلى ٖملُاث اإلاىخجىن للؿل٘ والخضماث الخجاٍع

ين الخايٗين لظل٪ بمىظب هو ٢اهىوي أو جىُٓمي.و  مخ٨غعة  ٧ل ألاشخام الُبُُٗين واإلاٗىٍى

حؿدشني اإلاإؾؿاث مً مجا٫ جُب٤ُ خُض ههذ ال٣ٟغة  ٞهي لؼمت بالخُب٤ُاإلاٚير ال٨ُاهاث أما 

ىن الخايٗىن ل٣ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت 11- 07مً ال٣اهىن 02الشاهُت مً اإلااصة  م٨ً ، ألاشخام اإلاٗىٍى ٍو

ت ما٫ مجمٕى اليكاَاث الغةِؿُت والشاهٍى ضص  لل٨ُاهاث الهٛيرة التي ال ًخٗضي ع٢م أٖمالها ٌكمل ع٢م ألٖا ٖو

ن ٩ًىن ًجب أ ليكاٍ الخجاعي ل يؿبتٞبال3و الحضوص آلاجُت، الى٢ذ ال٩امل اإلاؿخسضمين الظًً ٌٗملىن يمً

ما٫ ال ًخٗضي  ع٢م  اليكاٍ ؤلاهخاجي والحغفيو  أظغاء 9ٖضص اإلاؿخسضمين ال ًخٗضي مالًين صًىاع و  10ع٢م ألٖا

ما٫ ال ًخٗضي   اليكاٍ الخضمي واليكاَاث ألازغي و  أظغاء 9ٖضص اإلاؿخسضمين ال ًخٗضي مالًين صًىاع و  6ألٖا

ما٫ ال ًخٗضي  ضص 6ع٢م ألٖا  أظغاء.  9اإلاؿخسضمين ال ًخٗضي  مالًين صًىاع ٖو

 4جخ٩ىن الٟغيُاث ألاؾاؾُت مً: مبادئ املداطبيت-5

ألاولى أن اليكاٍ ٌٗخبر مؿخمغ ، ًخم ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت اهُال٢ا مً ٞغيِخين: طخمسازيت الاطخغاللا5-1

 5والشاهُت أن اإلاإؾؿت ال جىىي ئ٣ًاٝ اليكاٍ أو جسٌُٟ و بهٟت مٗخبرة 

ني أؾاؾا ل٣ُاؽ ال٣ُمت إلاسخل٠ : مبدأ ثباث وخدة الىلد -5-2 حٗخمض اإلاداؾبت ٖلى وخضة الى٣ض الَى

ً، ألاخضار التي تهم اإلاداؾب ٟترى أن جخه٠ وخضة الى٣ض بالشباث وطل٪ لخ٩ٍى اإلاٗلىماث ال٣ابلت للم٣اعهت  ٍو

                                                           
1
لً بٌن االستجابة للمعاٌٌر الدولٌة و متطلبات التطبٌق، مذكرة الماجستٌر غٌر منشورة، تخصص محاسبة و رفٌق ٌوسفً، النظام المحاسبً الما - 

 .02، ص: 7000-7000تدقٌق، كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة تبسة، 
2
 - Ministère des finances, le système comptable financier, enag éditions, Alger, 2009, P9. 

3
 .00رفٌق ٌوسفً، مرجع سابقن ص:  - 

4
 .02: 07جمال لعشٌشً، مرجع سابق، ص ص:  - 

5
 .79-72، ص: 7000عبد الوهاب رمٌدي، علً سماوي، المحاسبة المالٌة وفق النظام المحاسبً المالً الجدٌد، بدون سنة النشر، الجزائر،  - 
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ُت وأن ال جخٛير بمغوع الؼمً أو بخٛير ألاويإ ، وال٣ابلت ؤلاظغاء الٗملُاث الحؿابُت بهىعة مىيٖى

 الا٢خهاصًت.

ؾخٗما٫ هٟـ َغاة٤ الخ٣ُُم اإلاداؾبي اًيبغي اإلاداٞٓت ٖلى : مبدأ الحفاظ على الطسائم املداطبيت -5-3

 الضوعاث اإلاداؾبُت. زال٫

ش الحُاػة.ئحسجُل الٗملُاث اإلاداؾبُت بخ٩لٟت قغا: مبدأ الخكلفت الخازيخيت5-4  ها أو ج٩لٟت الا٢خىاء ٖىض جاٍع

ال ًجب أن ج٩ىن م٣انت بين ألانى٫ و الخهىم أو بين ؤلاًغاصاث و الخ٩ال٠ُ وطل٪ : مبدأ عدم امللاضت5-5

 ل٩ي جٓهغ الحؿاباث في ال٣ىاةم اإلاالُت للضاللت ٖلى َبُٗتها.

كتٍر ال٣ُض اإلاؼصوط في ٧ل ٖملُت حسجُل حؿاوي مجمٕى اإلابالٜ اإلاسجلت في : مبدأ الليد املصدوج5-6 َو

غاٝ الضاةىت للحؿاباث ألاولى كتٍر ، ألَا غاٝ اإلاضًىت للحؿاباث الشاهُت َو ومجمٕى اإلابالٜ اإلاسجلت في ألَا

 الخىاػن الحؿاباث وطل٪ ل٩ل ٖملُت.

ٌٗخبر هظا اإلابضأ ظضًض في الجؼاةغ بدُض ًيبغي الخٗامل : شكل اللاهىويمبدأ حغليب الىاكع املالي على ال5-7

ٞمً زال٫ هظا اإلابضأ ، ال٣اهىوي م٘ الخٗامل م٘ ألاخضار الا٢خهاصًت خؿب الىا٢٘ اإلاالي ولِـ خؿب الٓاهغ 

 ًم٨ً حسجُل ٢غى ؤلاًجاع يمً ٖىانغ اإلايزاهُت.

غي مً خُض ؤلاًغاصاث أو مداؾبُت مؿخ٣لت ًٖ ألاز٧ل صوعة : مبدأ اطخلالليت الدوزاث املداطبيت5-8

باء  1ألٖا

جب ، هى التزام ظاهب الحُُت بٗضم اإلابالٛت في ألاعباح أو جدؿين اإلاغ٦ؼ اإلاالي: مبدأ الحيطت والحرز9_5 ٍو

خباع ٦أجها زؿا  2عة خ٣ُ٣ُت و ئهما٫ الغبذ اإلاخى٢٘ازظ الخؿاعة اإلاخى٢ٗت بٗين الٖا

ٗخبر الهىعة الهاص٢ت الهضٝ اإلايكىص مً اإلاداؾبت باٖخباعها هٓاما لخمشُل ح: مبدأ الطىزة الطادكت5-11

٤ مٗاًير مىخٓمت ومإ٦ضة مً ٢بل ، وا٢٘ اإلاإؾؿت وهي جل٪ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت واإلاالُت التي جم ئٖضاصها ٞو

 3اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت واإلاالُت ؾى١ 

٤ الىٓام اإلاداؾبي : جىغيم املداطبت -6 اإلاالي ٖلى جىُٓم جسً٘ له ٧ل اإلاإؾؿاث التي حؿدىض اإلاداؾبت ٞو

 1مؿ٪ اإلاداؾبت. وجخمشل ُٞما ًليج

                                                           
1
حاسبٌة فً الشركات متعددة الجنسٌات و التوحٌد المحاسبً العالمً، أطروحة الدكتوراه غٌر منشورة، قسم العلوم شعٌب شنوف، الممارسة الم - 

 .02، ص: 7002-7000االقتصادٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، 
2
 .72، ص: 7000ر و التوزٌع و الطباعة، األردن، ، دار المسٌرة للنش0علٌان الشرٌف و آخرون، مبادئ المحاسبة المالٌة، ج - 

3
 .702رفٌق ٌوسفً، مرجع سابق، ص:  - 
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ىُت اإلاخمشلت في الضًىاع الج -   ؛ؼاةغي ًخم مؿ٪ اإلاداؾبت بالٗملت الَى

غ الدسجُالث اإلاداؾبُت خؿب اإلا -   ؛بضأ ال٣ُض اإلاؼصوط و بضون م٣انتجدٍغ

 ؛جبرعهٖلى وز٣ُت مداؾبُت مإعزت  ٌؿدىض ٧ل حسجُل مداؾبي -

ىُت و ال٨ُُٟاث -  ؛اإلادضصة في اإلاٗاًير اإلاداؾبُت جدى٫ الٗملُاث اإلاضوهت بالٗملت ألاظىبُت ئلى الٗملت الَى

ًجب ٖلى ٧ل مإؾؿت زايٗت للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ئن جمؿ٪ صٞاجغ مداؾبُت حكمل صٞتر الُىمُت وصٞتر  -

ضاث اإلاهٛغة ج٩ىن أنى٫ وزهىم اإلاإؾؿاث م٘ مغاٖاة الترجِباث الخانت بالىخ، ألاؾخاط وصٞتر الجغص

ٖلى ، و ال٣ُمت مغة واخضة في الؿىت ٖلى ألا٢ل الخايٗت للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي مدل ظغص مً خُض ال٨م

 أؾاؽ ٞدو ماصي و ئخهاء للىزاة٤ الشبىجُت.

 مكىهاث وأهميت الىغام املداطبي املالي: املطلب الثالث

همُت ٦بيرة يراث ظضًضة م٣اعهت م٘ الىٓام الظي ؾب٣ه ؛أيٟى أحُٛ أياٝ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي

 للخٛيراث  الا٢خهاصًت .

 مكىهاث الىغام املداطبي املالي -1

 .مكىهاث الىغام املداطبي املالي: (1-2شكل )

 

 .11ص، مسحع طابم، طعاد شعابييت و أخظين عثماوي: املطدز

                                                                                                                                                                                     
1
كتوش عاشور، المحاسبة العامة ) أصول و مبادئ و آلٌات سٌر الحسابات وفق النظام المحاسبً المالً(، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  - 

 .72: 77، ص: ص: 7000الجزائر، 



 الفصل الثاني:                                                          اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية
 

 
45 

 

وهظا ، اإلاالي ًخ٩ىن مً ألاع٧ان الؿخت اإلاكاع ئلُهمً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ ًالخٔ أن الىٓام اإلاداؾبي 

نيما لم ًالخٔ في اإلاسُِ اإلاداؾبي ا اع الخهىعي 1أنُٞم٨ً ؤلاقاعة ئلى ، لَى ًخًمً الىٓام اإلاداؾبي  ؤلَا

الُت ٖلى ومضوهت خؿاباث حؿمذ باٖضاص ال٣ىاةم اإلا، اإلاالي ئَاعا جهىعٍا للمداؾبت اإلاالُت ومٗاًير مداؾبُت

ت الاؾخٛال٫، والؾُما مداؾبت الخٗهض،اإلاباصب اإلاداؾبُتأؾاؽ  ، اإلاهضا٢ُت، الضاللت، ٢ابلُت الٟهم، اؾخمغاٍع

سُت وأؾب٣ُت الىا٢٘ الا٢خهاصي ٖلى اإلآهغ ال٣اهىوي.، ٢ابلُت اإلا٣اعهت  الخ٩لٟت الخاٍع

لها و  ضاص اإلاٗاًير اإلاداؾبُت وجأٍو اع الخهىعي ًمشل صلُال إٖل ٣ت اإلاداؾبُت زخُاع ا٦ما أن ؤلَا الٍُغ

أن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي خضص ٖمل اإلاٗاًير بض٢ت وهى جدضًض ٧ل مً ٢ىاٖض ج٣ُُم وخؿاب  خُض ،اإلاالةمت لها

باء والىىاجج ومدخىي ال٨كٝى ال٣ىاةم اإلاالُت و ٦ُُٟت ٖغيها جدضص اإلاٗاًير اإلاداؾبُت  ألانى٫ والخهىم وألٖا

٢ىاةم اإلاالُت وملح٤ وهظه ال٣ىاةم هي  04الىو ال٣اهىوي ب  اهخضص التي ال٣ىاةم اإلاالُت، ًٖ الخىُٓم

ىت، خؿاب الىخاةج، اإلايزاهُت ج٣ضم هظه ال٣ىاةم اإلاالُت ، ظضو٫ حٛير ألامىا٫ الخانت، ظضو٫ ؾُىلت الخٍؼ

ىت وحؿمذ بال٣ُام بم٣اعهت مدخىاها لٗضة ٞتراث ، مٗلىماث مالُت خى٫ الىيُٗت اإلاالُت وجض٣ٞاث الخٍؼ

٦ظا اإلا٣اعهت بين اإلاإؾؿاث وحٗض في جهاًت ٧ل صوعة ؾىاء ٖلى مؿخىي الحؿاباث الٟغصًت ، للمإؾؿت هٟؿها 

غ مٗلىماث م٨ملت ًٖ، أو الحؿاباث اإلاجمٗت وملح٤ ًبين ال٣ىاٖض والُغ١ اإلاداؾبُت اإلاؿخٗملت ٞى اإلايزاهُت  ٍو

 2جوظضو٫ خؿاباث الىخاة

خُض ، حٗخبر هظه الى٣ُت مً اإلاداوع الجضًضة الحؿاباث اإلاجمٗت والحؿاباث اإلاضمجت باإلياٞت ئلى

ْهغث الحاظت ئلى جأَيرها ٖىض ئوكاء نىاص٤ً اإلاؿاهمت في بضاًت الدؿُٗىاث ، أهه باليؿبت للحؿاباث اإلاجمٗت

،  1999وجم مٗالجت ألامغ في ٢غاع وػٍغ اإلاالُت لؿىت ، 1996وجضٖم طل٪ بالكغ٧اث الٗمىمُت ال٣ابًت ؾىت 

 بمٗنى أن الىو الجضًض اٖخبر ألامغ ٖاصًا وظؼء مً اإلاداؾبت اإلاالُت.

خُض أقاع ال٣اهىن ئلى أن "اإلاإؾؿاث ، أما ه٣ُت الحؿاباث اإلاضمجت أو اإلاغ٦بت ظضًض في اإلاداؾبت

ت ا٢خهاص ني والتي حك٩ل مجمٖى ًت زايٗت لىٟـ ؾلُت ال٣غاع اإلاىظىصة صازل اإلاىظىصة ٖلى ؤلا٢لُم الَى

ني أو زاعظه جيكغ خؿاباث جضعى خؿاباث مغ٦بت ، صون أن جىظض بُنها عوابِ ٢اهىهُت مهُمىت، ؤلا٢لُم الَى

مً اإلاٗغوٝ باليؿبت للمسُِ  اإلاداؾبُت حُٛير الخ٣ضًغاث والُغ١ و ٦ظا  3"ؿت واخضة٦ما لى حٗل٤ ألامغ بمإؾ

زباث الُغ١ ئال أن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٣ًغ بام٩اهُت اإلاإؾؿت اللجىء ئلى حُٛير اإلاداؾبي أهه ًغ٦ؼ ٖلى 

ُت ال٣ىاةم اإلاالُت الُغ١  ج٣ىم ٖملُت حُٛير الخ٣ضًغاث خُض  4اإلاداؾبُت ٖىضما تهضٝ ئلى جدؿين هٖى

                                                           
1
 .02، ص: 7000القانونً للنظام المحاسبً المالً، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع، الجزائر، موسى بودهان، اإلطار  - 

2
 .02، ص: 7000محمد بوتٌن، المحاسبة المالٌة و معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ) دروس و تطبٌقات( صفحات الزرقاء، الجزائر،  - 

3
إشكالٌة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً اقتصاد غٌر مؤهل، مجلة األبحاث  مختار مسامح، النظام المحاسبً المالً الجزائري و - 

 .700، ص: 7009، كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، دٌسمبر2االقتصادٌة و اإلدارٌة، العدد
4
 - Ministère des finances, obit, P : P : 13 : 14. 
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التي حؿمذ أو ٖلى مٗلىماث ظضًضة و ، اإلاداؾبُت ٖلى حُٛير الٓغوٝ التي جخم ٖليها الخ٣ضًغ أو ٖلى ججغبت

جٟا٢ُاث اإلاباصب وال٣ىاٖض وألاؾـ والا بىظىص مٗلىماث أ٦ثر مىزى٢ُت. وحُٛير الُغ١ اإلاداؾبُت ًسو حُٛير

غى ال٣ىاةم اإلاالُت.  التي جُب٣ها اإلاإؾؿت ٖىض ئٖضاص ٖو

غها جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي: أهميت جطبيم الىغام املداطبي املالي في الجصائس -2 اإلاالي  جخمشل اإلاؼاًا التي ًٞى

 1:نغ الخالُتبالجؼاةغ في الٗىا

مٗاًير مداؾبُت مٗتٝر  ٖخماص ٖلىال ًإصي ئلى ا٢خهاص الجهض والؼمً والخ٩لٟت في ٖملُت ؤلانالح اإلاداؾبي با -

 ؛بها صولُا

ب مً ، الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي مخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًير الضولُت للمداؾبت واإلاٗلىمت اإلاالُت - وبالخالي ٞهى ٢ٍغ

 ؛ومخ٠ُ٨ م٘ الا٢خهاص الحضًض، الخُب٣ُاث اإلاداؾبُت الٗاإلاُت اإلاخُىعة

لؿض الشٛغاث الىٓام ال٣ضًم بىيٗه أصواث مالةمت لجم٘ اإلاُُٗاث  ظاءالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض  -

 ؛لخايٗت لل٣اهىن الخجاعي الجؼاةغي الدؿُير الكٟاٝ للمإؾؿاث ا أوؾ٘ لًمانوجدلُلها بك٩ل 

بما ٌؿهل مً ٖملُت الخد٤٣ مً ، م اإلاداؾبي اإلاالي بىيىح ٢ىاٖض الدسجُل اإلاداؾبي والخ٣ُُمٌٗٝغ الىٓا -

لى ٢ىاٖض ، الٟغيُاث والاجٟا٢ُاث، ٦ما ًدخىي ٖلى ئَاع جهىعي ًخًمً اإلاباصب، الحؿاباث و مغا٢بتها ٖو

ض مً الخىاؾ٤ وج٣لل مً ٖضم الٟهم ني للم٦ما ، واضحت جًمً مٍؼ   ؛داؾبت٧ان ٖلُه اإلاسُِ الَى

باالعج٩اػ ٖلى ٢ىاٖض ، ًإصي ئلى جغ٢ُت الخٗلُم اإلاداؾبي في اإلاضاعؽ والجامٗاث و٦ظل٪ الدؿُير في اإلاإؾؿاث -

إصي بالخالي ئلى جأهُل مهىت اإلاداؾبت في ا، مداؾبُت مدكابهت صولُا  ؛لجؼاةغ للٗمل في ألاؾىا١ الضولُتٍو

٤ُ، الجؼاةغ في الا٢خهاص الٗالميٌٗؼػ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي مً مؿاع اهضماط  - اإلاداؾبت في الجؼاةغ  بٗض جٞى

الخدىالث التي أنبدذ جٟغيها الٗىإلات بما ًخماش ى م٘ ، م٘ اإلاٗاًير الضولُت للمداؾبُت و اإلاٗلىمت اإلاالُت

 ؛وا٢خهاص الؿى١ 

ل للمإؾؿاث - هىع ؾى١ مالُت جًمً ؾُىلت عؤوؽ ألامىا٫ والخمٍى ًإصي ئلى بما ، ٌؿاٖض ٖلى ئوكاء ْو

ل الا٢خهاص. ني ٖلى خؿاب اخخ٩اع البىى٥ في جمٍى اصة صوع ألاؾىا١ اإلاالُت في الا٢خهاص الَى  ٍػ

                                                           
1
ني ، آزاع جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖلى بِئت اإلاإؾؿاث الهٛيرة واإلاخىؾُت في الجؼاةغ، بغبغي مدمض أمينو  ٨ُدل ٖبض ال٣اصع ب -  اإلالخ٣ى الَى

لىم الدؿُير ، وا٢٘ وآٞا١ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلاإؾؿاث الهٛيرة واإلاخىؾُت في الجؼاةغ ت ٖو ، ظامٗت الىاصي ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .3: م، 2013/ 05/ 06 -05ًىمي
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 اللىائم املاليت وفم الىغام املداطبي املالي: املبدث الثاوي

غى ال٣ىاةم اإلاالُت و ئًها٫  ت ٖلى ئٖضاص ٖو ئن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ألؼم بٌٗ اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ

غاٝ صازلُت أو زاعظُت.، ث اإلاداؾبُتاإلاٗلىما  التي ج٩ىن مُٟضة في اجساط ال٣غاع ؾىاء أَل

  ماهيت اللىائم املاليت: املطلب ألاول 

و مإؾؿت ٧ىجها ح٨ٗـ الهىعة اإلاالُت حٗخبر ٖملُت ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت ٖمل أؾاس ي في ٧ل قغ٦ت أ

 لها 

جٓهغ هخاةج اإلاداؾبت اإلاالُت   أجها هي التي اخىلها  هظ٦غ منه ل٣ض ازخلٟذ الخٗاٍع٠: حعسيف اللىائم املاليت -1

ت مترابُت مً ال٣ىاةم اإلاالُت ج٩ىن ٖلى ق٩ل ظضاو٫ جلخو وكاٍ اإلاإؾؿت زال٫ صوعة  في مجمٖى

خم ٖغيها بك٩ل ًم٨ً مؿخسضمي هظه ال٣ىاةم مً ، مداؾبُت ٠ ، و 1ب٣ىاةم الضوعاث الؿاب٣ت اعهتهام٣ٍو حٍٗغ

ٖلى ٖىانغ ال٣ىاةم  آلازاع اإلاالُت للٗملُاث وألاخضار ألازغي وحٗمل ٖلى ججمُٗها وجىػَٗها الخهىع  زاوي هي

٠ زالفي  جيء، ٦ما  2الُت جبٗا لخهاةهها الا٢خهاصًتاإلا أن ال٣ىاةم اإلاالُت وؾُلت لى٣ل نىعة مجمٗت  ضحٍٗغ

ن طل٪ أمغ اإلاإؾؿت ؾىاء ٧ا ًٖ مغ٦ؼ اإلاالي ومغ٦ؼ الغبدُت و٦ظل٪ اإلاغ٦ؼ الى٣ضي في اإلاإؾؿت ل٩ل مً حهمه

 .3مً صازل اإلاإؾؿت أو زاعظها

ن ال٣ىاةم اإلاالُت ٖباعة بُاهاث مداؾبُت جمذ مٗالجتها زال٫ الضوعة اومً هىا هسغط بمٟهىم ٖام 

غاٝ  زم بلىعتها، اإلاداؾبُت في ق٩ل ظضاو٫ ملخهت ًٖ الٗملُاث التي ٢امذ بها اإلاإؾؿت زم ئًهالها ئلى ألَا

 اجساط ال٣غاع. في للمؿاٖضة اإلاؿخُٟضة منها

، ججٗل اإلاٗلىماث الٓاهغة ٞيها مُٟضة للمؿخسضمين التيهي الهٟاث : الخطائظ الىىعيت لللىائم املاليت -2

 : وجخمشل في

أن مٗلىماث الٓاهغة بال٣ىاةم اإلاالُت ًجب ٢ابلُتها للٟهم اإلاباقغ مً ٢بل اإلاؿخسضمين : اللابليت للفهم2-1

ما٫ واليكاَاث الا٢خهاصًتلظل٪ ، لهظا الٛغى ت في ألٖا  ًٟترى لضي اإلاؿخسضمين مؿخىي م٣ٗى٫ مً اإلاٗٞغ

وفي هٟـ الى٢ذ ًجب ٖضم ، مً الٗىاًت ٦بير بت في صعاؾت اإلاٗلىماث ب٣ضع و أن لضحهم الٚغ، واإلاداؾبُت

                                                           
1
سالمً محمد الدٌنوري، قائمة التدفقات النقدي فً ظل اعتماد الجزائر معاٌٌر المحاسبة الدولٌة، مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة، تخصص  - 

 .22، ص: 7009-7002، محاسبة، كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة العقٌد الحاج لخضر، باتنة
2
غ اإلاالُت ، َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص -  ضاص والٗغى والخدلُل أؾـ :الخ٣اٍع  . 100م ، 2000، مهغ ، الضاع الجامُٗت، ؤلٖا

  43م ، 2009، مهغ ، الضاع الجامُٗت، مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت ، اخمض مدمض هىع  - 3
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حاظاث مخسظي ل تهامالةم ومضيزالها في ال٣ىاةم اإلاالُت ؾدبٗاص اإلاٗلىماث خى٫ اإلاؿاةل اإلا٣ٗضة التي ًجب ئصا

 1.ال٣غاعاث الا٢خهاصًت

ٟها ًم٨ً أن ًإزغ ، ج٩ىن اإلاٗلىماث طاث أهمُت وؿبُت: ألاهميت اليظبيت-2-2 ٖلى  ئطا ٧ان خظٞها أو جدٍغ

ألاهمُت اليؿبُت ٖلى ال٣غاعاث الا٢خهاصًت التي ًخسظها اإلاؿخسضمىن اٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت. و حٗخمض 

٠ الٓغوٝ الخانت للحظٝ اإلا٣ضع في يىء حجم البىض أو زُأ  2.أو الخدٍغ

٩ىن ؤلاٞهاح ًٖ الؿُاؾاث اإلاؿخسضمت في ال٣ُاؽ وفي ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت: إلافطاح-2-3 وؤلاٞهاح ، ٍو

 3.ال٣ىاةم اإلاالُت للٟتراث الؿاب٣تًٖ ألازغ الخٛير في جل٪ الؿُاؾاث وئْهاع 

وجمخل٪ اإلاٗلىماث ، أن ج٩ىن مالةمت لحاظاث مخسظي ال٣غاعاثلخ٩ىن اإلاٗلىماث مُٟضة ًجب : املالئمت-2-4

بمؿاٖضتهم في ج٣ُُم ألاخضار اإلاايُت ، زانُت اإلاالةمت ٖىضما جإزغ ٖلى ال٣غاعاث الا٢خهاصًت للمؿخسضمين

 4.جإ٦ض أو جصحح ج٣ُُماتهم اإلاايُت والحايغة واإلاؿخ٣بلُت أو ٖىضما

خماص ٖليها مً َٝغ ج٩ىن اإلاٗلىماث مىزى٢ت زالُ: املىثىكيت-2-5 م٨ً الٖا ت مً أزُاء اإلااصًت والخديز ٍو

٣ت جمشُلها ،اإلاؿخسضمين م٨ً أن ج٩ىن اإلاٗلىماث مالةمت ول٨ً ٚير مىزى٢ت بُبُٗتها أو ٍَغ لضعظت أن ، ٍو

تراٝ بها  6:ٗلىماث مىزى٢ت ًجب مغاٖاة ما ًليول٩ي ج٩ىن م،  5لًم٨ً أن ٩ًىن مًل الٖا

أن ج٣ضم اإلاٗلىمت وأن جخم اإلاداؾبت ٖنها َب٣ا لجىهغها وخ٣ُ٣تها  ًجب: الجىهس فىق الشكل-2-5-1

 الا٢خهاصًت ولِـ مجغص ق٩لها ال٣اهىوي لألنل.وأن ظىهغ اإلاٗلىمت لِـ مً الًغوعي أن ًخُاب٤ م٘ جل٪

ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ الخسلو مً ألانل ئلى َٝغ أزغ ًٟهم مىه ه٣ل ، الح٣ُ٣ت التي جٓهغ مً ق٩لها ال٣اهىوي

 ئال أن الاخخٟاّ اإلاإؾؿت بالٟىاةض اإلاؿخ٣بلُت. اإلال٨ُت

مً  البض مً أن ٩ًاٞذ مٗضي ال٣ىاةم اإلاالُت خاالث ٖضم الخأ٦ض اإلادُُت واإلاالػمت ل٨شير : الحرز-2-5-2

ٖضم الخأ٦ض مً زال٫ و لظل٪ ٌٗتٝر بمشل هظه مً ، ٓغوٝ مشل الضًىن اإلاك٩ى٥ ٞيها للخدهُلوال ألاخضار

                                                           
ت اإلاداؾبت اإلاالُت ، أخمض خلمي ظمٗت - 1  40م،  2010، ألاعصن، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘ ، الىمىطط الضولي الجضًضهٍٓغ

 . 95: م، مغظ٘ ؾاب٤، َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص - 2
جسهو مالُت ، مظ٦غة ماظؿخير ٚير ميكىعة ، صوع اإلاغاظٗت الضازلُت اإلاالُت في ج٣ُُم ألاصاء في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت، قضعي مٗمغ ؾٗاص - 3

لىم الدؿُير٧لُت الٗلى ، مإؾؿت ت ٖو   13م، 2009-2008، ظامٗت مدمض بى٢غة بىمغصاؽ، م الا٢خهاصًت والخجاٍع

 . 41م ، مغظ٘ ؾاب٤، أخمض خلمي ظمٗت - 4

ىهج جغظمت - 5 غ اإلاالُت الضولُت صلُل الخُب٤ُ، َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص: هُني ٢ان ظٍغ ، الضاع الضولُت لالؾدشماعاث الش٣اُٞت ف. م. م، مٗاًير الخ٣اٍع

 .6م،  2006، مهغ 

 44 -43م ، مغظ٘ ؾاب٤ ، أخمض خلمي ظمٗت  - 6
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٣هض بالحظع جبني صعظت ؤلاٞهاح ًٖ َبُٗتها ومض اها مً زال٫ مماعؾت الحظع ٖىض ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت. ٍو

تاختراؽ في مً الا  إلظغاء الخ٣ضًغاث اإلاُلىبت في ْل ٖضم الخأ٦ض بدُض ال ًيخج ٖنها ، جساط ألاخ٩ام الًغوٍع

 جطخُم لألنى٫ والضزل أو ج٣لُل لاللتزاماث واإلاهغوٞاث.

ٞاجها اإلاٗلىماث الىاعصة في ال٣ىاةم اإلاالُت ًجب أن ج٩ىن ٧املت يمً خضوص  لخ٩ىن مىزى٢ت: الاهخمال-2-5-3

جهبذ ٚير مىزى٢ت ، اإلااصًت والخ٩لٟت. خُض أن أي خظٝ في اإلاٗلىماث ًم٨ً أن ًجٗلها زاَئت مًللت وه٨ظا

 ويُٟٗت مً خُض مالةمت.

ضار ألازغي التي مً اإلاخى٢٘ أن ًجب جمشل اإلاٗلىماث بهض١ الٗملُاث اإلاالُت وألاخ: الخمثيل الطادق-2-5-4

وهظا ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ًجب أن ًمشل بُان اإلاغ٦ؼ اإلاالي بهض١ الٗملُاث اإلاالُت ، حٗبر ٖنها بك٩ل م٣بى٫ 

شاوألاخضار ألازغي التي جيكأ ٖنها مً أنى٫ و  ٣ا  وي٘ لتزاماث وخ٣ى١ اإلال٨ُت في اإلاإؾؿت بخاٍع غ ٞو الخ٣ٍغ

تراٝ  1.إلا٣اًِـ الٖا

ٌٗني ئم٩اهُت م٣اعهت ال٣ىاةم اإلاالُت للٟترة مالُت مُٗىت م٘ ال٣ىاةم اإلاالُت لٟترة أو : للملازهت اللابليت-2-6

ٞتراث أزغي ؾاب٣ت لىٟـ اإلاإؾؿت. أو م٣اعهت لل٣ىاةم اإلاالُت للمإؾؿت م٘ ال٣ىاةم اإلاالُت إلاإؾؿت أزغي 

 أزغي أي احؿا١ في جُب٤ُ جل٪ولىٟـ الٟترة. وج٣خط ي اإلا٣اعهت زباث الؿُاؾاث اإلاداؾبُت مً ٞترة ئلى 

 2.الؿُاؾاث

غى ال٣ىاةم اإلاالُت ، ٌٗني الحُاص أن ج٩ىن اإلاٗلىماث اإلاالُت ٚير مخديزة: الحياد-2-7 بدُض ال ًخم ئٖضاص ٖو

غاٝ ألازغي  أو لخد٤ُ٣ ٚغى أو ، لخضمت َٝغ أو ظهت مُٗىت مً مؿخسضمي ال٣ىاةم اإلاالُت ٖلى خؿاب ألَا

 3الٗام وصون جديز.ئهما لالؾخسضام ، هضٝ مدضص

 4: ج٨مً ألاهضاٝ التي حؿعى ئليها ال٣ىاةم اإلاالُت ُٞما ًلي: اللىائم املاليت أهداف-3

ىت - ير مٗلىماث هاٞٗت لخ٣ضًغ اخخما٫ جد٤٣ جض٣ٞاث الخٍؼ و ٞتراث خضوثها  و٦ظل٪ أهمُت هظا الخض٤ٞ، جٞى

 اإلام٨ىت؛

                                                           
 .96: م، مغظ٘ ؾاب٤، َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص - 1
، 2008اع واةل لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، ص، وؤلاباٙل اإلاالي الضولُت )الجىاهب اإلاالُت والٗملُت(، مٗاًير اإلاداؾبت، ظمٗذ خمُضاثو  مدمض أبى هانغ  - 2

 .9: م
 .10: م، هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ - 3

4
 - ً غ اإلاالي و أبٗاص ؤلاٞهاح و الكٟاُٞت، مىهىعي الٍؼ اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الىٓام اإلاداؾبي و اإلاالي في مىاظهت ، أهمُت اٖخماص اإلاٗاًير الضولُت للخ٣اٍع

ظامٗت ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُير، "الخدضي" IAS واإلاٗاًير الضولُت للخض٤ُ٢ للمغاظٗت IFRS - IAS مىاظهت اإلاٗاًير الضولُت للمداؾبت

 .11، 10م م ، 2011صٌؿمبر  14-13ًىمي ، الجؼاةغ ، ؾٗض صخلب البلُضة 
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ألاخضار و آزاع الٗملُاثالا٢خهاصًت و٦ظل٪ الالتزاماث و ص ٖغى الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت و زهىنا اإلاىاع  -

 ؛بلت للخُٛير اإلاىاعص والالتزاماثال٣ا

ل الاؾدشماعاث واججاه، جبين َغ١ اإلاإؾؿت في جد٤ُ٣ و ئهٟا١ الؿُىلت باججاه أوكُت الاؾخٛال٫ -  وجمٍى

اءٖىامل أزغي التي مً قأجها أن جأزغ ٖلى الؿُىلت و٢ضعة اإلا   ؛إؾؿت ٖلى الٞى

غ١ جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلادضصة مً َٝغ اإلاإؾؿت -  ؛ج٣ُُم اإلاٗلىماث ًٖ صعظت َو

 ؛ألاهضاٝ اإلاالُت ألوكُت اإلاإؾؿت -

خماص الخجضًضاث الخ٨ىىلىظُت في اإلاُاصًً ؤلاهخاط والدؿُير. -  الخ٨ىىلىظُا اإلاؿخٗملت وصعظت الٖا

 ئم املاليت ملاييع الاعتراف واللياض لعىاضس اللىا: املطلب الثاوي

 ٤ هو ئَاع الٗمل ٖلى أن ال٣ىاةم اإلاالُت ح٨ٗـ آلازاع اإلاالُت للٗملُاث وألاخضار ألازغي ًٖ ٍَغ

٣ا لخهاةهها الا٢خهاصًت اث ٖامت ٞو  ال٣ىاةم اإلاالُت. وهظه الخهاةو هي ٖىانغ ، ويٗها في مجمٖى

  عىاضس اللىائم املاليت  -1

 : هي ما ًلي أن الٗىانغ اإلاباقغة ب٣ُاؽ اإلاغ٦ؼ اإلاالي: امليزاهيت-1-1

تها ئلى جض٤ٞ  هي: الالتزاماث-1-1-1 خى٢٘ أن ًإصي حؿٍى التزاماث خالُت للمإؾؿت هاقئت مً أخضار مايُت ٍو

 1اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت زاعط اإلاإؾؿت.

ئلى  مىعص مغا٢ب مً َٝغ اإلاإؾؿت ًخى٢٘ أن جخض٤ٞ مىه مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مؿخ٣بلُتهي : ألاضىل -1-1-2

 2.اإلاإؾؿت

 3والتي جمشل ٢ُمت الح٣ُ٣ُت للمإؾؿت.، هدُجت الٟغ١ بين ألانى٫ و الخهىم هي: امللكيت خلىق -1-1-3

 : جخمثل عىاضس كائمت الدخل فيما يلي: عىاضس حدول خظاب الىخائج-1-2

اصة ا وهى: إلايساداث1-2-1 اصة في اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت أزىاء الٟترة اإلاداؾبُت ٖلى ق٩ل جض٣ٞاث صازلت أو ٍػ لٍؼ

اصة في خ٣ى١ اإلال٨ُت مٗ، ألانى٫ أو ه٣هان في الالتزاماثفي  ضا جل٪ اإلاخٗل٣ت بمؿاهماث مما ًيكأ ٖنها ٍػ

  .اإلاال٥

                                                           
1
 .2هٌنً قان جرٌوننج، ترجمة طارق حماد، مرجع سابق، ص:  - 

2 -Anne Lemanh ,Catherine Maillet ,MouhamedBenkaci, normes comptables internationnales IAS IFRS, éditions berti, Alger, 2009, P16. 
3
 - Wolfgang Dick Frank, MissonierPiera pearson, 2 édition, comptabilité financier en IFRS, éditions Pearson, 

France, 2009, P : 4. 
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الى٣و في اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت أزىاء الٟترة اإلاداؾبُت ٖلى ق٩ل جض٣ٞاث زاعظت أو  وهى: املطازيف1-2-2

خ٣ى١ اإلال٨ُت ٖضا جل٪ اإلاخٗل٣ت بمؿاهماث مما ًيكأ ٖىه ه٣هان في ، اؾتهال٥ في ألانى٫ أو ج٨بض التزاماث

 .اإلاال٥

اصاث ئ: حعديالث الحفاظ على زأطمال1-2-3 ن ئٖاصة ج٣ُُم أو ئٖاصة نُاٚت ألانى٫ والالتزاماث ًإصي ئلى ٍػ

أو ه٣هان في خ٤ اإلال٨ُت. ٞاجها ال جضزل في ظضو٫ خؿاباث الىخاةج اؾدىاصا ئلى مٟاهُم مدضصة مً الحٟاّ 

أؾما٫ أو  مً طل٪ ٞان هظه البىىص جضزل يمً خ٤ اإلال٨ُت ٦خٗضًاث للحٟاّ ٖلى ع وبضال ، ٖلى عأؾما٫

 1اخخُاَاث ئٖاصة ج٣ُُم.

لحضر ا٢خهاصي ما  هى ٖملُت ئصعاط الخأزيراث اإلاالُت لٗملُت ما او : معايير الاعتراف بعىاضس اللىائم املاليت -2

تراٝ وحٍٗغ٠ الٗىهغ غى طل٪ يمً ال٣ىاةم اإلاالُت للبىض الظي ًد٤٣ مٗاًير الٖا تراٝ ، ٖو وجخمشل الٖا

 2: ىانغ ال٣ىاةم اإلاالُت بما ًليبٗ
 اإلاغجبُت  وهظا لإلقاعة ئلى صعظت ٖضم الخأ٦ض مً جض٤ٞ اإلاىاٞ٘: اخخمال املىافع الاكخطاديت املظخلبليت-2-1

غة ٖىض ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت. و ًخم ج٣ُُم صعظت ٖضم الخأ٦ض اإلاالػمت اؾدىاصا ئلى أصلت ، ئلى اإلاإؾؿت اإلاخٞى

تراٝ بها  ل٨ً ٖىض وظىص ٖضص ، ٦أنلٞمشال ٖىضما ٩ًىن مً اإلادخمل جدهُل الظمم اإلاضًىت ٞمً اإلابرع الٖا

تراٝ بمهغوٝ ًمشل الى٣و في بالخالي ًخم ، ٦بير مً الظمم اإلاضًىت ٞهىا٥ اخخما٫ ٖضم جدهُل بًٗها الٖا

 اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت.

و ٖىض جدضًض ما ، أن للٗىهغ ج٩لٟت أو ٢ُمت ًم٨ً ٢ُاؾها بمىزى٢ُت )صٖىي ٢ًاةُت(: مىثىكيت اللياض-2-2

لُه ًهبذ ظضًغا اٖتراٝ به في ال٣ىاةم اإلاالُت خباع أن ، ئطا ٧ان البىض ًٟي بهظه اإلاٗاًير ٖو م٘ ألازظ بٗين الٖا

تراٝ به ٢ض ًخُلب ، غًد٤٣ الخهاةو ألاؾاؾُت للٗىه الظيالبىض  ول٨ىه ًٟكل في جد٤ُ٣ مٗاًير الٖا

 ؤلاٞهاح ٖىه.

تراٝ باألنل ٖىضما ٩ًىن مً اإلادخمل أن جخض٤ٞ اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت : الاعتراف باألضل-2-3 ًخم الٖا

 . وأن لألنل ج٩لٟت أو ٢ُمت ًم٨ً ٢ُاؾها بمىزى٢ُت، اإلاؿخ٣بلُت ٖلى اإلاإؾؿت

تراٝ بااللتزام ٖىضما ٩ًىن مً اإلادخمل أن جض٣ٞا زاعظا اإلاىاعص اإلاخًمىت : الاعتراف بااللتزام-2-4 ًخم الٖا

وال ، وأن اإلابلٜ حؿضًض ًم٨ً ٢ُاؾه بمىزى٢ُت، مىاٞ٘ ا٢خهاصًت أن ًىجم ؾٝى ًيخج ًٖ حؿضًض حٗهض خالي 

تراٝ بالخٗهضاث الىاظمت ًٖ ٣ٖىص ٚير مىٟظة.  ًخم الٖا

                                                           
1
تؤلاؾ، الضاع الجامُٗت ، 1ط، صلیل اؾخسضام مٗاًير اإلاداؾبت، َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص -   .47م ، 2009، ٨ىضٍع

كاويو  خؿين ًىؾ٠ ال٣اض ي - 2 غ اإلاالُت الضولُت )ٖغى البُاهاث اإلاالُت(، ؾمير مٗظي الَغ ت اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت مٗاًير ئٖضاص الخ٣اٍع ، مىؾٖى

 .86-85م ، 2012، ألاعصن، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ، 1ط 
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اصة في اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت اإلاؿخ٣بلُت حٗىص ئلى : عتراف بالدخلالا -2-5 تراٝ بالضزل ٖىضما جيكأ ٍػ ًخم الٖا

م٨ً ٢ُاؾها بمىزى٢ُت. اصة في ألانل أو ه٣و في الالتزام ٍو  ٍػ

تراٝ باإلاهغوٝ ٖىضما ًيكأ هىا٥ ه٣و في اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت : الاعتراف باملطسوفاث-2-6 ًخم الٖا

م٨ً ٢ُاؾها بمىزى٢ُت، اإلاؿخ٣بلُت اصة في التزام ٍو ٠ ًجغي ، ٌٗىص ئلى ه٣و في أنل أو ٍػ تراٝ باإلاهاٍع ًخم الٖا

اصة في الا تراٝ بٍؼ  ٫.1 لتزاماث أو ه٣و في ألانى بك٩ل متزامً م٘ الٖا

  :كياض عىاضس البياهاث املاليت -3

في  ال٣ىاةم اإلاالُت والتي ؾخٓهغ  ال٣ُاؽ هى ٖملُت جدضًض ال٣ُم الى٣ضًت للٗىانغ التي ؾُٗتٝر بها في

خًمً طل٪ ازخُاع أؾاؽ مدضص ل٣ُاؽ ولضعظاث مسخلٟت.  ال٣ىاةم اإلاالُت. ٍو

  2:ألاؾـ حكمل ماًلي و هظه

شحسجل ألانى٫ بمبلٜ ه٣ضي الظي صٞ٘ أو ما ٌٗاصله : الخكلفت الخازيخيت-3-1 وحسجل  ،الحهى٫ ٖليها في جاٍع

اإلاؿخلمت م٣ابل الضًً أو بٌٗ الٓغوٝ )مشل يغاةب الضزل( بمبلٜ الى٣ض أو ما لتزاماث بمبلٜ اإلاخدهالث الا

 وان ًضٞ٘ لؿضاص الالتزام يمً الؿُا١ الٗاصي لليكاٍ. ، ٌٗاص٫ الى٣ض اإلاخى٢٘

حسجل ألانى٫ بمبلٜ الى٣ض أو ما ٌٗاص٫ الى٣ض والظي ًٟترى صٞٗه للحهى٫ ٖلى هٟـ : الخكلفت الجازيت-3-2

وحسجل الالتزاماث باإلابلٜ ٚير اإلاسهىم مً الى٣ض أو ما ٌٗاص٫ الى٣ض ، في الى٢ذ الحايغ ألانل أو ما ًمازله

 اإلاُلىب لؿضاص الضًً في الى٢ذ الحايغ.

حسجل ألانى٫ بمبلٜ الى٣ض أو ما ٌٗاصلها الظي ًم٨ً خهى٫ ٖلُه في الى٢ذ : الليمت اللابلت للخدلم-3-3

٣ت مىٓمت أي باإلابالٜ ٚير مسهىمت ، ب٣ُم ؾضاصها  الالتزاماثوحسجل ، الحايغ م٣ابل بُ٘ ألانل بٍُغ

 أو ما ٌٗاص٫ الى٣ضًت التي مً مخى٢٘ أن جضٞ٘ لؿضاص الالتزاماث يمً الؿُا١ الٗاصي لليكاٍ. ، الى٣ضًت

التي ، حسجل ألانى٫ بال٣ُمت اإلاسهىمت الحالُت لهافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاؿخ٣بلُت: الليمت الحاليت-3-4

مً اإلاخى٢٘ أن ًىلضها ألانل يمً الؿُا١ الٗاصي لليكاٍ. وحسجل الالتزاماث بال٣ُمت اإلاسهىمت الحالُت 

 3خى٢٘ أن ًدخاط ئليها لؿضاص الالتزاماث.اإلالهافي الى٣ضًت الخاعظت اإلاؿخ٣بلُت التي مً 

 

 

                                                           
1
 .00معاٌٌر المحاسبة، مرجع سابق، ص: طارق عبد العال حماد، دلٌل استخدام  - 

ت، الضاع الجامُٗت، اإلاداؾبت الضولُت )الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُت( ، أمين الؿُض أخمض لُٟي - 2  .491م ، 2004، ؤلاؾ٨ىضٍع
3
 .62: م، مغظ٘ ؾاب٤، أخمض خلمي ظمٗت - 



 الفصل الثاني:                                                          اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية
 

 
53 

 

 اللىائم املاليت مظخخدمى خدود و : املطلب الثالث

التي ًخم ٖغيها في ال٣ىاةم اإلاالُت والتي حؿاٖضهم في جغقُض ٢غاعاث التي ًخٗضص مؿخسضمى البُاهاث  

  1 .م منها بؿبب جىٕى وحٗضص ٢غاعاتهمو٦ظل٪ حٗضص خاظاته، ًخم اجساطها مً ٢بلهم بىاء ٖلى هظه اإلاٗلىماث

 اللىائم املاليت مظخخدمى -1

ً الحالين ال٣ىاةم اإلاالُت مً بُنهم حؿخسضم هىا٥ الٗضًض مً الجهاث التي حٗخبر  خُض اإلاؿدشمٍغ

ت مً أ ت باالؾدشماع في مإؾؿت و  هم ال٣غاعاث التي ًخم اجساطها ال٣غاعاث الاؾدشماٍع جخٗل٤ ال٣غاعاث الاؾدشماٍع

ا وصزى٫ ٞهم مٗىُىن بغبدُت اإلاإؾؿت و٢ضعتها ٖلى جىػَ٘ ألاعباح والىمى ٞيه، ما و ما ًدُِ بظل٪ مً مساَغ

ً بما ،ألاؾىا١ اإلاالُت الضولُت  ٞيهم اإلاؿاهمين الحالين واإلاخى٢ٗين جىظهاتهم التي جترظم ول٩ل مً اإلاؿدشمٍغ

ٟىن  ،ٖلى ق٩ل ٢غاعاث مؿدىضة ئلى ما ج٣ىم اإلاإؾؿاث بٗغيه مً مٗلىماث مالُت يؿبت لهم بالٞ، اإلاْى

مالها تهاخُض جبني ٖليهم اؾخمغاٍعمىعص هام في اإلاإؾؿت  الُت هيال٣ىاةم اإلا ٌكٗغهم باألمً بما ، وأصاءها أٖل

ُُٟين ٞلظل٪ ٞهم مٗىُىن ب٨ٟاءة اإلاإؾؿت وجد٣ُ٣ها ألهضاٞها وهمىها وػٍاصة مبُٗاتها و ، والغيا الْى

خٗضي طل٪ ئلى ج٣ُُم هٓام الخ٣اٖض، ووظىص هٓام أظىع وعواجب وخىاٞؼ ٞٗا٫، أعباخها ومىاٞ٘ ما بٗض ، ٍو

  . الخ٣اٖض التي ًم٨ً للمإؾؿت أن ج٣ضمها

ل ألاظل ٞهي اإلا٣غيىن  و ٦ظا ل الخاعجي للمإؾؿت والظي ٩ًىن في الٛالب ٍَى وما حهم ، مهضع الخمٍى

لي للمإؾؿت خماص ٖلى ، وؿب اإلاضًىهُت، اإلا٣غيين ؾىاء ٧اهىا خالُين أو مدخملين هى اله٩ُل الخمٍى ومضي الٖا

اإلاىعصًً ٦ظل٪ ،وزضمت ال٣غوى أًًا أي ٧ل ما مخٗل٣اث ال٣غاعاث الاةخماهُت، اإلاخاظغة بأمىا٫ الٛير

ىن  ل والاةخمان ٢هير ألاظلٞ والضاةىىن الخجاٍع خُض جخٗل٤ اهخماماتهم ب٣ضعة ، خٗخبر هظه الٟئاث مهضع للخمٍى

و٦ظل٪ وكاٍ اإلاإؾؿت ووؿب اإلاخٗل٣ت للخأ٦ض مً ، اإلاإؾؿت ٖلى الؿضاص مً زال٫ وؿب الؿُىلت و الخضاو٫ 

ت اإلاإؾؿت و٦ٟاءتها باإلياٞت ئلى عبدُت اإلاإؾؿت.  اؾخمغاٍع

اؾدُٗاب ألاًضي خلٟت باإلاإؾؿاث منها ما ًخٗل٤ باهخماماث مسخُض له  الجمهىع  باإلياٞت ئلى

ومنها ما ًخٗل٤ بالؿلى٥ الجمهىع ، ومنها ما ًخٗل٤ بضوع اإلاإؾؿاث الاظخماعي والخىمىي ، الٗاملت و حكُٛلها

ير طل٪ لى ظىصة مسغظاتها مً الؿل٘ والخضماثئ الاؾتهال٧ي اؾدىاصا  .  الٗمالءو ، ٚو

تهخم بخىػَ٘ اإلاىاعص و ٦ما تهخم باإلاٗلىماث مً أظل جىُٓم  يٞه تالح٩ىمت بأظهؼتها اإلاسخلٟ وأزيرا

ني...الخ، وكاَاث اإلاإؾؿاث بُت و٦أؾاؽ إلخهاءاث الضزل الَى  1جدضًض الؿُاؾاث الًٍغ

                                                           
غ اإلاالُت الضولُت ، زالض ظما٫ ظٗغاث  - 1  .44- 42م م ، 2008، ألاعصن، ئزغاء لليكغ والخىػَ٘، ( IFRS&IAS) 2007مٗاًير الخ٣اٍع
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  2:جٓهغ أهمُت ال٣ىاةم اإلاالُت ُٞما ًلي: أهميت اللىائم املاليت-2

جىنُل عؾالت مٟهىمت وواضحت إلاؿخٗمل اإلاٗلىماث ال٣ىاةم اإلاالُت في هظا اإلاجا٫  ٞمهمت: جطالأداة لال-2-1

 : اإلاداؾبُت ًٖ وكاٍ اإلاإؾؿت والىخاةج اإلاترجبت ٖلُه ٞهي بظل٪

 ٞيهاجها وؾُلت ً  ؛ا٫ بين اإلاإؾؿت واإلاؿدشمٍغ

 ؛إلاىعصًً والبىى٥ والٗمالء... الخوؾُلت لغبِ الٗال٢اث بين ا 

 ير اإلاٗلىماث إلاسخل٠ ألا٢ؿام اإلا٩ىهت للمإؾؿت  .اإلادللين والباخشين، الٗما٫، وؾُلت لخٞى

ت : وطيلت لخلييم ألاداء-2-2 جدذ في ج٣ُُم أصاء ؤلاصاعة والح٨م ٖلى ٦ٟاءتها واؾخٗما٫ اإلاىاعص اإلاىيٖى

ها  : وحؿخٗمل في الح٨م ٖلى جهٞغ

 ؛اإلاغ٦ؼ اإلاالي للمإؾؿت 

 ؛الخ٣ضم في جد٤ُ٣ أهضاٝ اإلاإؾؿت مضي 

 .٦ُُٟت اؾخسضام مىاعص اإلاإؾؿت 

غاٝ اإلاخٗاملت : جخاذ اللسازاث الالشمتوطيلت ال-2-3 اع حؿاٖض ال٣ىاةم اإلاالُت ؤلاصاعة ومسخل٠ ألَا وفي هظا ؤلَا

 : ال٣غاعاث الالػمت خُض اجساطم٘ اإلاإؾؿت في 

  ؛ب٨ُُٟت نٝغ اإلاىاعص في اإلاؿخ٣بل ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت اجساطحؿخٗمل في  -

غاٝ ألازغي التي جغبُها ٖال٢ت مباقغة باإلاإؾؿت - جىظُه  الٗمالء والبىى٥ في، اإلاىعصًً: حؿخٗمل مً ألَا

ال٢تهم مٗها.  اإلاؿخ٣بل ٖو

٢اعب  ال٣ىاةم اإلاالُت ٖغيت لبٌٗ ال٣ُىص التي ج٣ل مً ٞاةضتها ئط لم ًأزظها :خدود اللىائم املاليت-3

 : م اإلاالُت في خؿباهه ٖىض جٟؿير أو جدلُل اإلاٗلىماث الىاعصة ٞيها ومً أهم ال٣ُىص ما ًليال٣ىاة

                                                                                                                                                                                     
1
ِل -  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ، جسهو مداؾبت، مظ٦غة ماظؿخير ٚير ميكىعة، مداؾبت اإلاسؼون آزغها ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للمإؾؿت، مدمض بٚغ

 .8: م، 2010-2009، باجىت، ظامٗت ال٣ُٗض الحاط لخًغ، ٢ؿم ٖلىم الدؿُير، و ٖلىم الدؿُير
جسهو صعاؾاث مالُت ، مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة اإلااظؿخير ٚير ميكىعة، صوع وأهمُت ال٣ىاةم اإلاالُت في اجساط ال٣غاعاث ، مكغي خؿىاء - 2

ت، ومداؾبُت مٗم٣ت  .68-67م، 2008-2007، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ ، ٧لُت الٗىم الا٢خهاصًت والٗلىم الدؿُير، ٢ؿم الٗلىم الخجاٍع
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ٞتراى زباث ال٣ىي اًخم ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت ٖلى : افتراع ثباث اللىي الشسائيت لىخدة الىلد-3-1

جخٛير في خ٣ُ٣ت  ٞتراى مسال٠ بهىعة واضحت للىا٢٘ خُض أن وخضة الى٣ضوهظا الا ، الكغاةُت لىخضة الى٣ض

لظل٪ ًجب ٖلى مؿخسضمي ال٣ىاةم اإلاالُت أن ٩ًىهىا ٖلى ٖلم ، ألامغ م٘ مغوع الى٢ذ بؿبب حٛيراث ألاؾٗاع

 بىظىص حٛيراث ألاؾٗاع. 

للخىنل ئلى الض٢ت ال٩املت في اؾخسغاط هدُجت أي مكغوٕ مً عبذ أو زؿاعة : الحكم والخلديس الشخص ي-3-2

ى جهاًت اإلاكغوٕ وألن هظا ألامغ ٚير ٖملي لظل٪ ج٣ىم اإلاداؾبت ٖلى اٞتراى ألامغ ًخُلب الاهخٓاع خت ٞان

م مً الض٢ت الٓاهغة في ال٣ىاةم ، ئم٩اهُت ج٣ؿُم خُاة اإلاكغوٕ ئلى ٞتراث مالُت ٖاصة ما ج٩ىن ؾىت لى الٚغ ٖو

ض مً الح٨م والخ٣ضًغ  1.ًٖ ٞترة مالُت ئال أجها بُبُٗت الحا٫ مإ٢خت و ٚير جهاةُت وجخُلب اإلاٍؼ

ُت ئال أجهم ًًُغون ئلى الخ٣ضًغ ، ئال أن اإلاداؾبين خاولىا جُب٤ُ أ٢ص ى صعظت مم٨ىت مً اإلاىيٖى

الصخص ي في بٌٗ ألاخُان لخدضًض م٣اصًغ الهامت ٖلى ٖىانغ ال٣ىاةم اإلاالُت مشل ج٣ضًغ الٗمغ ؤلاهخاجي 

 هخال٦ها ومسؼون الؿلعي ... الخئلألنى٫ الشابخت و 

جمل٪ ؤلاصاعة ال٣ضعة ٖلى مًمىن : الخأثير على مدخىي ومػمىن اللىائم املاليتكدزة املؤطظت في -3-3

م٨ً مً زال٫ ٣ٖض بٌٗ اله٣ٟاث ، ال٣ىاةم اإلاالُت في خضوص مُٗىت وطل٪ باؾخسضام أوكُت جهاًت الٟترة ٍو

ٖلى الٗىانغ أن ًدضر جأزير ، أو مؼاولت أوكُت مُٗىت ٢بل جهاًت الٟترة التي ًخم ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت ٖنها

ً أو جمشل أهمُت زانت ، والبىىص الىاعصة في ال٣ىاةم اإلاالُت والتي جل٣ى اهخماما زانا ل٩ل مً صاةىين واإلاؿدشمٍغ

لت ألاظل لخدؿين  باألوكُت اإلاالُت للمإؾؿاث ومً جل٪ ألامشلت جل٪ ألاوكُت قغاء بًاٖت ب٣غوى ٍَى

 وؿبت الخضاو٫.

ًم٨ً للىٓام اإلاداؾبي أن ٌسجل ظمُ٘ مٓاهغ وكاٍ اإلاإؾؿت والتي  ال : البىىد التي ال حسجل مداطبيا-3-4

ت واخضة مً جل٪ الٗىامل الهامت لىجاح ، ًم٨ً جمشل ٖىامل هامت لىجاح اإلاإؾؿت وحٗض اإلاىاعص البكٍغ

وعٚم طل٪ ال جٓهغ في اإلايزاهُت ، خُض جمشل ؤلاصاعة والٗمالت في بٌٗ ألاخُان أهم أنى٫ اإلاإؾؿت، اإلاإؾؿت

ُت مىاؾبت جخُلبها اإلاباصب ، اإلاإؾؿت بدُض جدضص ال٣ىاةم اإلاالُت بالٗىانغ التي ًم٨ً ٢ُاؾها بمىيٖى

 اإلاداؾبُت.

ًىظه اإلاداؾب في ٧ل مك٩لت مداؾبُت الٗضًض مً : مسوهت اخخياز الطسق والظياطاث املداطبيت-3-5

سخاع مً ، بضاةل التي جل٣ى ٢بى٫ ٖاما ؾىاء مً هاخُت الٗلمُت أو الٗملُتال بُنها الُغ١ والؿُاؾاث التي ٍو

زخُاع بين هظه البضاةل ئلى جىاؾب بٌٗ ألاويإ والٓغوٝ الا٢خهاصًت التي جمغ بها اإلاإؾؿت. وجإصي ٖملُت الا 

                                                           
1
 .09-02، ص ص: 7000طارق عبد العال حماد، التقارٌر المالٌة، الدار الجامعٌة، مصر،  - 
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ما٫ و  غاٝ و الخض٣ٞاث الى٣ضًت و ال٣غاعاث التي جخسظ بمٗ غ٦ؼ اإلاالياإلاأزاع مسخلٟت ٖلى هدُجت ألٖا ت ألَا ٞغ

 باإلاإؾؿت. اإلاسخلٟت 

خي لألخضار والٗملُاث التي جدضر زال٫ : يل الخازيخيالدسج-3-6 ٣ا ألؾاؽ الخاٍع حٗض ال٣ىاةم اإلاالُت ٞو

مشل الدسجُل اإلاداؾبي خضوصا ٖلى، الٟترة البا ما ًخم اؾخسضامها لخى٢٘ اإلاؿخ٣بل. ٍو ٢ُمتها في طل٪  ٚو

 1الخهىم.

 

 أهىاع اللىائم املاليت وفم الىغام املداطبي املالي: املبدث الثالث

ج٣ضم ال٣ىاةم اإلاالُت للمؿخسضمين مٗلىماث ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي للمإؾؿت وألاصاء اإلاالي والخض٣ٞاث 

الى٣ضًت وطل٪ مً زال٫ ج٣ضًم مٗلىماث ًٖ ألانى٫ والالتزاماث وخ٣ى١ اإلال٨ُت وؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث 

  والضزل والخٛيراث ألازغي في خ٣ى١ اإلال٨ُت والخض٣ٞاث الى٣ضًت. 

 أو امليزاهيت كائمت املسهص املالي: املطلب ألاول 

ت   .ٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت بضاًت بخدًير اإلايزاهُت اإلاإؾؿت ويُٗتها اإلاالُت جبضأ با بُٛت مٗٞغ

ومخضاولت  هي ٖباعة ًٖ ٦ك٠ ولِـ خؿابا جبين ممخل٩اث اإلاإؾؿت مً أنى٫ مٗمغة: حعسيف امليزاهيت-1

يرها في الجهت ٣ًابلها م٘ اإلاإؾؿت مً  خؿاباث ألانى٫ في  خُض ج٩ىن ، لتزاماث لهاخب اإلاإؾؿت وللٛيراٚو

ت الالتزاماث و  ان. وبالخاليخ٣ى١ اإلال٨ُت في الجاهب ألازغ ظاهب ومجمٖى  ٩ً2ىن الجاهبان مدؿاٍو

ًمشل مىظىصاث  يالظ الجاهب ألاًم3ًحكخمل ٢اةمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ٖلى ظاهبين هما: مكىهاث امليزاهيت -2

ين مً  ير اإلاخضاولتاإلاإؾؿت و أنىلها مبىبت بك٩ل ًبين هٖى ب لهظه ألانى٫  ،ألانى٫ اإلاخضاولت ٚو ٩ىن الخبٍى ٍو

ل ألانل ئلى الى٣ضًت زم ًلُه ألانل الظي ٩ًىن أ٢ل مىه نٗىبت وه٨ظا ًخم جغجیب  ،خؿب نٗىبت جدٍى

باتها ُلخًمشل زهىم اإلاإؾؿت و م الجاهب ألايظسا ،أمولت والٛير اإلاخضاولت بهظا الك٩لٖىانغ ألانى٫ اإلاخضا

لت والا لتزاماث التي ج٩ىن ٖليها مبىبت بىٟـ الترجِب الؿاب٤ خُض جبضأ بد٣ى١ اإلال٨ُت زم ال٣غوى الٍُى

 ألازغي. لتزاماث اإلاخضاولتألاظل و الا

                                                           
اص ٖاقىع  - 1 ٣ا للمُٗاع، ٖشمان ٍػ اإلاداؾبي  مضي التزام الكغ٧اث الهىاُٖت اإلاؿاهمت الٟلؿُُيُت بمخُلباث ؤلاٞهاح اإلاداؾبي في ٢ىاةمها اإلاالُت ٞو

ل، مظ٦غة اإلااظؿخير ٚير ميكىعة، 1الضولي ع٢م  .62: م، 2008، الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚؼة، ٧لُت الخجاعة، جسهو مداؾبت و جمٍى
 . 68م ، 2007، ألاعصن ، صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘ و الُباٖت، م٣ضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت اإلاٗانغة، صعیضکامل آ٫ قبِب - 2

3 - ٠  .252م، 2000، ألاعصن، لليكغ والخىػَ٘ و الُباٖت صاع اإلاِؿغة، مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت ، أخمض ظُٗضيو  ٖلُان الكٍغ
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 1هىعين مًوجخكىن ألاضىل : ألاضىل -2-1

وهي جل٪ ألانى٫ التي ج٣خىيها اإلاإؾؿت بهضٝ  الخشبُخاث اإلااصًت ًوجخ٩ىن م: ألاضىل غير الجازيت-2-1-1

اصة ال ًخم ا٢خىائها لٛغى ئٖاصة بُٗها مشل  ،مؿاهمتها في ٖملُاث ؤلاهخاط لت ألاظل ٖو أو ج٣ضًم زضمت ٍَى

لى مضي ؾىىاث  ،ألاعاض ي واإلاباوي وآلاالث التي جخه٠ بُى٫ ٖمغها ؤلاهخاجي ًخى٢٘ أن جد٤٣ ٖىاةض ٖو

جخميز بُى٫ ٞترة  ،هي اإلابالٜ اإلاؿدشمغة في ألانى٫ و الأ الخشبُخاث اإلاالُتلى ،باإلياٞت ئ٣اصمت مىهمخٗضصة ال

التي ٖمغها أ٦ثر مً ؾىت و أًًا مشل ؾىضاث ي،ؾدشماعاث ألازغ خُاػتها ٧االؾدشماع في اإلاإؾؿاث ال٣ابًت والا 

ت الخشبُخاث ، وأزيراالخؼان وهي جل٪ ألانى٫ التي ال ًم٨ً إلاؿها أو وػجها ٦ما ال ًم٨ً اؾخسضامها  اإلاٗىٍى

 2لتزاماث اإلاإؾؿت.الؿضاص 

ل ئلى ؾُىلت ه٣ضًت ٖال: ألاضىل الجازيت-2-1-2 ُت زال٫ الضوعة هي جل٪ ألانى٫ التي ج٩ىن ٢ابلُتها للخدٍى

ت مً وجخًمً ، اإلاالُت للمإؾؿت ت لخلبُت و  ،اإلاخضاولت ؾُىلتى أ٦ثر ألانى٫ ٞه ى٣ض٧ال3 الٗىانغمجمٖى ظاهٍؼ

ت كمل ظمُ٘ ألاعنضة الى٣ضًت للمإؾؿت ؾىاء أ٧ان هظ، مخُلباث ٖملُاث الدكُٛل الجاٍع ا الغنُض في َو

اإلابالٜ اإلاؿدشمغة في ألاوعا١ اإلاالُت التي جخميز ب٣ابلُتها  يٞه ؾدشماعاث ال٣هيرة ألاظلالا  ،الهىضو١ أو في البى٪

حكمل أعنضة اإلاضًىىن وأوعا١  التي الظمم اإلاضًىت، و ٦ظا والؿىضاث ٢هيرة ألاظلعي ٧األؾهم للبُ٘ الٟى 

وهىا٥ خؿابين ًغجبُان به مسهو الضًىن اإلاك٩ى٥ ، ؾىت ال٣بٌ التي حؿخد٤ للمإؾؿت بٟترة أ٢ل مً

 ٞيهم ومسهو الخهم اإلاؿمىح به.

جامت الهى٘ ومسؼون مً  ًخًمً اإلاىاص ألاولُت والبًاٖت جدذ الهى٘ وبًاٖت يالظ اإلاسؼون ٦ظل٪  

ت م٣ضماى لباإلياٞت ئ ،٢ُ٘ الُٛاع ًخم في بٌٗ الحاالث صٞ٘ ٢ُمت البًاٖت أو  خُض،اإلاهغوٞاث اإلاضٖٞى

اؾدىٟاطها زال٫ الؿىت م٣ضما ٢بل الحهى٫ ٖليها مشل ئًجاع مضٕٞى مؿب٣ا أو ٢ؿِ  خضمت اإلاخى٢٘ال

 الخأمين.

 4: وجخ٩ىن الخهىم مما ًلي: الخطىم-2-2

لت ألاظل وواظبت الؿضاص زال٫ ٞترة ػمىُت أ٦ثر مً ؾىت وهي الا: الخطىم غير الجازيت-2-2-1 لتزاماث ٍَى

لت ألاظل والضًىن اإلاؿخد٣ت واؾدئجاع ٣ٖاعاث : مالُت أو صوعة حكُٛلُت واخضة وحكمل ما ًلي  ال٣غوى ٍَى

لت ألاظل و٧لٟت الهُاهت والخهلُذ... الخ.   ٍَى

                                                           
1
ض ٧امل آ٫ قبِب -   .75: 74: م: م، مغظ٘ ؾاب٤، صٍع

 .36م ، مغظ٘ ؾاب٤ ، مدمض بىجين- 2
3 - ٠  .235م ، 2000، ألاعصن، صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘ و الُباٖت،  2ط ، مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت، ٞاة٤ قٟير، الكٍغ
4
ض -   .61: 60: م: م، 2013، ألاعصن، صاع الغاًت لليكغ و الخىػَ٘، أؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت، خؿين ممض ؾالمت و ٖبض الغخمان صوعي مٍإ
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اء بالتزاماث الخطحُ: الخطىم الجازيت-2-2-2 اث بمىاٞ٘ الا٢خهاصًت مدخمل خضوثها في اإلاؿخ٣بل للٞى

ت الىاججت ًٖ ٖملُاث ؾاب٣ت و جخمشل هظه الخطحُاث في ه٣ل أنى٫ اإلاإؾؿت أو ج٣ضًم ، اإلاإؾؿت الجاٍع

لت ، أوعا١ الضٞ٘ ، زضماث للٛير في اإلاؿخ٣بل مً بين خؿاباث الضاةىين  ت للضًىن ٍَى الاؾخد٣ا٢اث الجاٍع

بت ، جأمُىاث م٣ضمت مً الٗمالء، جىػَٗاث ألاعباح اإلاؿخد٣ت ،ألاظل اإلاهغوٞاث اإلاؿخد٣ت ويٍغ

 1.اإلابُٗاث...الخ

 2خ٣ى١ اإلال٨ُت هي الحهت اإلاخب٣ُت مً أنى٫ اإلاإؾؿت بٗض َغح التزاماتها.: خلىق امللكيت-2-2-3

٤ أؾـ : جبىيب امليزاهيت-3 ب ٢اةمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ٞو  3: هيو٢ض ظغث الٗاصة ٖلى جبٍى

خُض ًخم البضء في ظاهب ألانى٫ باألنى٫ الشابخت ٚير اإلالمىؾت : خظب ضعىبت جدىيلها إلى هلديت-3-1

 ٦كهغة مدل زم ألانى٫ الشابخت ٧األعاض ي زم ألانى٫ اإلاخضاولت ٧البًاٖت ٞاإلاضًىين ٞاألوعا١ اإلاالُت.

لت ألاظل زم الخهىم ٢هيرة  أما في ظاهب الخهىم ٞخٓهغ خ٣ى١ اإلال٨ُت في البضاًت ًليها الخهىم ٍَى

 ألاظل.

ًليها ألانى٫  الى٣ضًتظاهب ألانى٫ باألنى٫ اإلاخضاولت و ًخم البضء في : خظب طهىلت جدىيلها إلى هلديت-3-2

١ اإلال٨ُت ُٞخم البضء مً الخهىم وخ٣ى أما ظاهب الخهىم ، الشابخت اإلالمىؾت ٞاألنى٫ الشابخت ٚير اإلالمىؾت

لت ألاظل زم خ٣ى١ اإلال٨ُت.  ٢هيرة ألاظل زم الخهىم ٍَى

غ خُض ًخم البضء : على شكل جلسيس-3-3 ًمُل اججاه الحضًض في اإلاداؾبت ئلى ٖغى اإلايزاهُت في نىعة ج٣ٍغ

لت   4ظل و أزيرا خ٣ى١ اإلال٨ُت. ألا باألنى٫ اإلاخضاولت ٞاألنى٫ الشابخت زم اإلاُلىباث اإلاخضاولت ٞاإلاُلىباث ٍَى

الخٗٝغ ٖلى ،اإلاداؾبُت في لحٓت ػمىُت مُٗىت الى٢ٝى ٖلى الحالت اإلاالُت للىخضة هظ٦غ منها5: ميزاث امليزاهيت-4

ل الا  لي الالػمت لخمٍى ُاء نىعة ناص٢ت ٖاصلت ًٖ مضي ، و ؾخسضاماثاله٩ُل الخمٍى ير مٗلىماث مُٟضة إٖل جٞى

 ٢ىة اإلاغ٦ؼ اإلاالي للمإؾؿت. 

                                                           
 .76م ، مغظ٘ ؾاب٤، صعیض کامل قبِب - 1
 . 36م ، مغظ٘ ؾاب٤، ؾالمي مدمض الضوعي - 2

اء نُام و ٖبض الىانغ ئبغاهُم الىىع  - 3 صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘ و الُباٖت ، أنى٫ اإلاداؾبت اإلاالُت، خؿام الضًً مهُٟى الخضاف، ولُض ػ٦ٍغ

 .279م ،  2005، ألاعصن 

 
 .280: م، مغظ٘ ؾاب٤، وآزغون بغاهُم الىىع ئٖبض الىانغ  - 4
اث  2مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت ، ٖبض الىانغ مدمض ؾُض صعوَل  - 5 ، 2010، ألاعصن، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، وؤلاٞهاح اإلاداؾبي ( تالجغ صً)الدؿٍى

 .334م 
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سُت لٗىانغ  حٗض ٢اةمت اإلاغ٦ؼ اإلااليأن  ج٨مً في ٣اٍ ال٠ًٗ في اإلايزاهُتما هأ ٖلى أؾاؽ ال٣ُم الخاٍع

 1بك٩لها الحالي ال حٗبر ًٖ ال٣ُمت الحالُت لٗىانغ اإلايزاهُت. ألانى٫ والخهىم وخ٣ى١ اإلال٨ُت ٞاجها

 اإلاضًىين الظي ًخأزغومشا٫ طل٪ نافي ، ًخضزل ٖىهغ الخ٣ضًغ في جدضًض ٢ُم بٌٗ ٖىانغ ألانى٫  

مجملها  والتي جخأزغ بالخ٣ضًغ الصخص ي و٦ظل٪ اخدؿاب وهىا٥ ٖىانغ أزغي جإزغ في، بالضًىن اإلاك٩ى٥ ٞيهم

ُت اإلاُلىبت ج٣خط ي بٌٗ اإلاباصب اإلاداؾبُت ، ٦ما غ اإلايزاهُت مٗبرة خ٣ا ًٖ الىا٢٘لجٗل ٖىان ،ٖلى اإلاىيٖى

وباإلياٞت ئلى ٖضم ج٣ُُم الٗىهغ ، ٢ُاؾها بت ج٣ُُمها أواإلاخٗاٝع ٖليها ٖضم ئْهاع بٌٗ اإلاىظىصاث لهٗى 

 مضًغ مالي ظُض. البكغي اإلاخميز في اإلاإؾؿت مشل وظىص

خُض جخم زال٫ الؿىت ٖملُاث ، ن ال٣اةمت ال ح٨ٗـ نىعة الح٣ُ٣ُت لجمُ٘ ألاخضار اإلاإؾؿتئ 

ملُاث  ٢تراىا ملُاث جيخهي هظه اوؾضاص لهظه ال٣غوى ٖو ألانى٫ ٢بل ئٖضاصها وال ٢خىاء لبٌٗ أنى٫ ٖو

ت لبٌٗ ألانى٫ الشابخت لخهل ٢ُمتها للهٟغ بِىما ج٩ىن ، جٓهغ ُٞه هىا٥ ٞغ١ ٖملي بين ال٣ُمت الضٞتًر

 َا٢خه ؤلاهخاظُت ٖالُت وال جؼا٫ مؿاهمتها في الٗملُت ؤلاهخاظُت م٣بىلت.

 ظضو٫ خؿاباث الىخاةج: اإلاُلب الشاوي

ٖملُت حؿُير اإلاإؾؿت و ٦ظا جدضًض اإلاجامُ٘  مُٟضة فيخؿاباث الىخاةج وؾُلت ظض و٫ ٌٗخبر ظض 

 الا٢خهاصًت .

"٨ٌٗـ هظا الجضو٫ ٧ل مً ؤلاًغاصاث والٗىاةض و٦ظل٪ الى٣ٟاث اإلاإؾؿت : ظضو٫ خؿاباث الىخاةج حٗغی٠-1

البا ما ج٩ىن هظه اإلاضة ؾىت واخضة ، و أعباخها وزؿاةغها اإلاخد٣٣ت زال٫ الٟترة إلاضة مدضصة مً الؼمً ٚو

اها جهبذ هظه اإلاضة هه٠ ؾىت بل بًٗها ًيكغ ال٣ىاةم اإلاالُت ٖلى أؾاؽ عب٘ ؾىىي اؾخجابت لل٣ىاهين وأخُ

 2َٗاث الح٩ىمُت."والدكغ 

 3: ث ظضو٫ خؿاباث الىخاةج ُٞما ًليجمشل م٩ىها: م٩ىهاث ظضو٫ خؿاباث الىخاةج -2

اصة ؤلاظمالُت في ألانى٫ أو الى٣و : ؤلاًغاصاث-2-1 ؤلاظمالي في الخهىم أو ٧ليهما مٗا الىاججت ٌٗٝغ بأهه الٍؼ

ى م٘ اإلاباصب اإلاداؾبُت ًٖ الٗملُاث ؤلاعاصًت للمإؾؿت و التي جإزغ في خ٣ى١ أصحاب اإلاإؾؿت و بما ًخمص 

                                                           
ل جدلُل ، مدمض الؿُٗض ٖبض الهاصي - 1  .74م، 2008، ألاعصن، صاع الحامض لليكغ والخىػَ٘، مالُت الضولُت  أؾىا١ؤلاصاعة اإلاالُت )اؾدشماع جمٍى

 
 .66: م، 2012، ألاعصن، لليكغ و الخىػَ٘صاع واةل ، 2ٍ، ؤلاصاعة اإلاالُت، أؾٗض خمُض الٗلي - 2
 .76-74م م ، 1996، بيروث ، ، صاع النهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ، اإلاداؾبت اإلاخىؾُت، و آزغونظمٗت زلُٟت الحاس ي  - 3
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ج٣ضًم الخضماث الؿماح ، بُ٘ الؿل٘: وهدُجت لظل٪ ٞان ؤلاًغاص مً الىاخُت اإلاداؾبُت ًخمشل في ، اإلا٣بىلت

 اإلاإؾؿت مشل ؤلاًجاع و الٟىاةض وبُ٘ ألانى٫ الشابخت ... الخ.للٛير باؾخسضام مىاعص 

٦ما  ،ماث في ؾبُل الحهى٫ ٖلى ؤلاًغاصج٩لٟت اؾخٗما٫ أو اؾتهال٥ الؿل٘ و الخضٌٗٝغ بأهه : اإلاهاٍع٠-2-2

اصة ؤلاظمالُت في الخهىم أو ٦الهما مٗا الىاججت ًٖ  ٌٗٝغ اإلاهغوٝ بأهه" الى٣و ؤلاظمالي في ألانى٫ أو الٍؼ

 أصحاب اإلاإؾؿت َب٣ا للمباصب اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها". الٗملُاث ؤلاعاصًت للمإؾؿت التي جإزغ في الح٣ى١ 

غى ظضو٫ خؿاباث الىخاةج وهما: إعداد حدول خظاباث الىخائج-3 ٣خان في ئٖضاص ٖو  : هىا٥ ٍَغ

 في الٗغى وؾهىلت أبغػ ما جخميز هظا الجضو٫ هى البؿاَت: حدول خظاباث الىخائج خظب الطبيعت-1 -3

ًغاصاث لُٓهغ نافي الضزل خُض ًخم ئٖضاصها ًٖ َغح ئظمالي اإلاهغوٞاث مغة واخضة مً ئظمالي ؤلا ، ٞهمه

 1للٟترة.

٣ت هدخاط ئلى اإلاغوع ٖبر ٧ل اإلاغاخل الخالُت ٣ا لهظه الٍُغ  2: ومً أظل خؿاب الىدُجت النهاةُت ٞو

وهي جمشل الىاجج الهافي مً الٗملُاث الدكُٛلُت التي ٢امذ التي ٢امذ بها : الىديجت العملياجيت-3-1-1

ً ت أي ٖملُاث الخمٍى  ؤلاهخاط والبُ٘. ، اإلاإؾؿت مً زال٫ مماعؾت ألاوكُت الجاٍع

باء اإلاالُت مً : الىديجت املاليت-3-1-2 ٤ َغح ألٖا خم خؿابها ًٖ ٍَغ  اإلاالُت. اإلاىخجاثٍو

خم الحهى٫ ٖليها اهُال٢ا مً الىدُجت الٗملُاجُت: ػسائبالىديجت الجازيت كبل ال-3-1-3 وطل٪ باياٞت ، ٍو

ت للمإؾؿت.، الىدُجت اإلاالُت مشل الىدُجت الٗاصًت "اإلاد٣٣ت ٖلى ئزغ ألاوكُت الجاٍع  ٍو

باء : الىديجت الاطخثىائيت-3-1-4 خم خؿابها مً وألٖا باء الاؾخصىاةُت .ٍو هي الٟغ١ الهافي للمىخجاث وألٖا

 ً خىاصر أو مٗامالث واضحت الخميز ًٖ اليكاٍ الٗاصي للمإؾؿت.الىاظمت ٖ

باء لخل٪ الؿىت جاث ومجإلاىخوحؿاوي الٟغ١ بين مجمٕى ا: الىديجت الطافيت للظىت املاليت-3-1-5 مٕى ألٖا

ت ٢بل الًغاةب،اإلاالُت. خم خؿاب الىدُجت اهُال٢ا مً الىدُجت الجاٍع ئط جُغح منها الًغاةب ٖلى ألاعباح ، ٍو

 وجًاٝ ئليها الىدُجت الاؾخصىاةُت.، والًغاةب اإلاإظلت

                                                           
1
٣ا إلاٗاًير اإلاداؾبت اإلاالُت، ٦ما٫ الضًً الضهغاوي  -  ت، اإلا٨خب الجامعي الحضًض، اإلاداؾبت اإلاخىؾُت ٞو  . 66: م، 2009، ؤلاؾ٨ىضٍع

غ مدمض ؾامي -- 2 ٤ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، لٖؼ ٢ؿم ٖلىم ، جسهو ؤلاصاعة اإلاالُت، مظ٦غة اإلااظؿخير ٚير ميكىعة ، الخدلُل اإلاالي لل٣ىاةم اإلاالُت ٞو

 .50-47 م م، 2012-2011، ٢ؿىُُىت ، ظامٗت مىخىعي ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُير ، الدؿُير
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باء : حدول خظاباث الىخائج خظب الىعيفت -3-2 ٣ىم ٖلى م٣اعبت جدلُلُت للمإؾؿت بدُض جغجب ألٖا ٍو

اة٠ اإلاإؾؿت اة٠ اإلاإؾؿت صون ، خؿب ْو و هظا ما ٌؿمذ بالحهى٫ ٖلى ج٩ال٠ُ التي ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الْى

٣ت ًٖئٖاصة مٗالجت اإلاٗلىماث ألا  في ٦ُُٟت خؿاب الىدُجت الٗملُاحي خُض ألاولى  ؾاؾُت وجسخل٠ هظه الٍُغ

، مً زال٫ مماعؾت وكاَها الجاعي  ،ًمشل الىاجج الهافي مً الٗملُاث الدكُٛلُت التي ٢امذ بها اإلاإؾؿت1أهه

خم الخىنل ئلُه بٗض أن  واؾدبٗاص ٧ل مً  ،جاث الٗملُاجُت ألازغي ٌٗض٫ هامل الغبذ ؤلاظمالي باإلاىخٍو

ت باء ، الخ٩ال٠ُ الخجاٍع تألٖا باء الٗملُاجُت ألازغي. ؤلاصاٍع  وألٖا

ألاعباء -الخكاليف الخجازيت  -جاث العملياجيت ألاخسي + املىخ إلاحماليالىديجت العملياجيت = هامش السبذ 

 ألاعباء العملياجيت ألاخسي.  -إلادازيت 

ما٫. : ًمشل الهامل الغبذ ؤلاظمالي  وهى ًيخج ًٖ َغح ٧لٟت اإلابُٗاث مً ع٢م ألٖا

  2: ويخميز بما يلي : ميزاث حدول خظاباث الىخائج -4

ما٫ ًٖ الٟترة اإلاالُت اإلاىتهُت مً عبذ أو زؿاعة - ٖلى  وجدضًض ال٣ضعة اإلاإؾؿت، الخٗٝغ ٖلى هدُجت ألٖا

 ؛ال٨ؿب

٢هيرة  التزاماتهاو ٢ضعتها ٖلى ؾضاص ، هاخُتجدضًض مضي ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى ئظغاء جىػَٗاث أعباح مً  -

لت ألاظل مً هاخُت أزغي وأٖباء الض، ألاظل  ؛ًىن ٍَى

بت  - بت ٖلى الضزل ونافي الضزل بٗض الًٍغ بت وم٣ضاع الًٍغ  لالؾخٟاصةجدضًض الغبذ الخاي٘ للًٍغ

  ؛منها في أٚغاى الخدلُل اإلاالي

ير مٗلىماث مُٟضة للخٗٝغ ٖلى نافي اإلابُٗاث - اث وج٩لٟت البًاٖت اإلاباٖت جٞى وج٩لٟت  ونافي اإلاكتًر

يرها.  البًاٖت اإلاخاخت للبُ٘ ٚو

 اٞتراياثٌُٗبه بٌٗ أوظه ال٣هىع بؿبب أجها ح٨ٗـ : أوحه كطىز ومددداث حدول خظاباث الىخائج -5

 3: وجخمشل بًٗها ُٞما ًلي، مداؾبُت و ج٣ضًغاث واظتهاصاث شخهُت جضزل في ٢ُاؽ الضزل

 بؿبب ٖضم الخم٨ً مً ٢ُاؾها؛، بىىص ئًغاصاث ال جضعط في هظه ال٣اةمت هىا٥-

                                                           
غ مدمض ؾامي  - 1  .52م ، مغظ٘ ؾاب٤، لٖؼ
2
 .220عبد الناصر محمد سٌد دروٌش، مرجع سابق، ص:  - 

اء نُامو  نالح الضًً مهُٟى الحضاف - 3 م ، 1998، ألاعصن ، صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘ و الُباٖت، 2ٍ، ، أنى٫ اإلاداؾبت اإلاالُت، ولُض ػ٦ٍغ

326 
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  ؛ؿتجخأزغ أع٢ام الضزل بالُغ١ والؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاخبٗت مً ٢بل اإلاإؾ -

جخأزغ بٌٗ م٩ىهاث الضزل بأؾالُب جد٨مُت واظتهاصاث شخهُت وج٣ضًغاث جسخل٠ هخاةجها بازخالٝ أعاء  -

 ؛غوٞاث ومؿخىي الخدٟٔ الظي ًبضوههصاث واإلاهمً ٣ًىمىن ب٣ُاؽ بىىص ؤلاًغا

والتي ال حٗض مالةمت الجساط ال٣غاعاث ، ج٣ِـ ٢اةمت الضزل هخاةج أوكُت اإلاإؾؿت ًٖ ٞترة مالُت مايُت -

سُت ةمت الجساط ال٣غاعاث في خين أن ال٣ضعة ٖلى الخيبإ باألصاء اإلاؿخ٣بلي هي ألا٦ثر مال ، بهٟتها بُاهاث جاٍع

  ؛اإلاؿخ٣بلُت

 جخمشل في جض٣ٞاث ال حٗبر ٢اةمت الضزل ًٖ مضي ظىصة ألاعباح التي جٟصح ٖنها بؿبب ان بٌٗ بىىصها ال  -

 ؛ه٣ضًت خ٣ُ٣ُت

باث ؤلاصاعة في ئصاعة ألاعباح.  -  ًخأزغ نافي الضزل اإلاٟصح ٖىه بٚغ

 حدول طيىلت الخصيىت: املطلب الثالث

ُىلت اإلاخاخت لضي إلاٗلىماث بكأن اؾخسضام الؿلخ٣ُُم مضي ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جىلُض ألامىا٫ و ٦ظا ا

ىت.اإلاإؾؿت ٖليها ئ  ٖضاص ظضو٫ ؾُىلت الخٍؼ

في  وهي ٖباعة ًٖ ٦ك٠ جدلُلي لحغ٦ت الخٛيراث الى٣ضًت التي خهلذ: حعسیف حدول طيىلت الخصيىت-1

اصة أو الى٣هان والخٗٝغ ٖلى أؾباب هظه الخٛيراث بمٗنى اإلاٗامالث جهىیغ إلاجمٕى  مإؾؿت ؾىاء بالٍؼ

 1 ٕ اإلاٗامالث الى٣ضًت الخاعظت.الى٣ضًت الضازلت ومجمى 

ير مٗلىماث ًٖ اإلاخدهالث: أهداف حدول طيىلت الخصيىت-2  ئن الٛغى الغةِس ي مً ال٣اةمت هى جٞى

اث الى٣ضًت للىخضة زال٫ ٞترة مُٗىت ير مٗلىماث ٖلى أؾاؾا، واإلاضٖٞى ت لها جٞى  لى٣ضي  ومً ألاهضاٝ الشاهٍى

لُت للمإؾؿت. وجخمشل أهضاٞها فيًٖ  ت والخمٍى  2: ألاوكُت الدكُٛلُت والاؾدشماٍع

 ؛خض٣ٞاث ه٣ضًت مىظبت في اإلاؿخ٣بلالح٨م ٖلى ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جىلُض نافي ال -

اء بخٗهضاتها - ل٢ضعتها ٖلى ؾضاص الخ، الح٨م ٖلى ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى الٞى  ؛ىػَٗاث اإلاٗلىت وخاظتها للخمٍى

                                                           
ض - 1  .66: م، مغظ٘ ؾاب٤، ٖبض الغخمان الضوعي مٍإ
ىجاهذ جغظمت  و صوهالض کؿؿى  - 2 ش لليكغ، 2ٍ، 2ط ، اإلاداؾبت اإلاخىؾُت ، أخمض خامض حجاط: ظيري ٍو ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، صاع اإلاٍغ

 .1226م، 1999
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اث - ى٣ضًت اإلاخٗل٣ت به مً ال الح٨م ٖلى ؾبب وظىص ٞاع١ بين نافي الضزل مً هاخُت واإلاخدهالث واإلاضٖٞى

 هاخُت أزغي؛

ير الى٣ضًت زال٫ الٟترة ٖلى مغ٦ؼ اإلاالي - ل والاؾدشماع الى٣ضًت ٚو  للمإؾؿت. الح٨م ٖلى أزغ اله٣ٟاث الخمٍى

 1: ىلديت فيما يليجكمً أهىاع الخدفلاث ال :أهىاع الخدفلاث الىلديت -3

جخًمً أوكُت الدكُٛل خُاػة وبُ٘ اإلاىخجاث في : الخدفلاث الىلديت الىاججت عً أوشطت الدشغيل-3-1

ما٫ الٗاصًت ٧الخض٣ٞاث ، جخمشل أهىإ الىمىطظُت مً البىىص اإلاظ٧ىعة في هظه ال٣اةمت الى٣ضًت، ؾُا١ ألٖا

ظاهب  مبُٗاث الؿاب٣ت التي جم ؾضاصها باألظل ئلى الى٣ضًت صازلت مً اإلابُٗاث للٗمالء وجدهُل الى٣ضًت مً

و جخمشل الخض٣ٞاث الى٣ضًت الخاعظت الىاظمت مً أوكُت الدكُٛل في ٖملُاث قغاء  ،الٟىاةض وألاعباح اإلاؿخلمت

اث ل٣اء الى٣ٟاث الدكُٛل ، البًات٘ اإلاٗضة للبُ٘ أو ٖملُاث قغاء اإلاىاص مٗضة لخهيُ٘ اإلاىخجاث واإلاضٖٞى

اث اإلاؿخد٣ت والٟاةضة ٖلى اث ل٣اء الخضماث واإلاضٖٞى  للًغاةب. الضًىن واإلاضٖٞى

جخًمً الخض٣ٞاث الى٣ضًت الىاظمت ًٖ أوكُت : الخدفلاث الىلديت الىاججت عً أوشطت الاطدثماز-3-2

الاؾدشماع الخض٣ٞاث الى٣ضًت الضازلت مً بُ٘ اإلامخل٩اث واإلاهاو٘ واإلاٗضاث وبُ٘ ألاوعا١ اإلاالُت الخانت 

اث ال٣غوى .وجخًمً الخض٣ٞاث الى٣ضًت الخاعظت ٖملُاث الكغاء  واؾخالمث ألازغي باإلاإؾؿا مضٖٞى

ملُاث قغاء ألاوعا١ اإلاالُت وظٗل ال٣غوى  . ومً مدخمل أن ٧اؾدشماعاثللممخل٩اث واإلاهاو٘ واإلاٗضاث ٖو

الٟاةضة ٖلى جهى٠ ال٣غوى اإلاخهلت بك٩ل مباقغ ببُ٘ اإلاىخجاث أو زضماث ٦أوكُت حكُٛل .وجهى٠ أًًا 

 ال٣غوى اإلاضعظت ٦يكاٍ اؾدشماع ٦خض٣ٞاث ه٣ضًت هاظمت ًٖ أوكُت الدكُٛل .

جخًمً الخض٣ٞاث الى٣ضًت الىاظمت ًٖ أوكُت : الخدفلاث الىلديت الىاججت عً أوشطت الخمىيل-3-3

ل الخض٣ٞاث الى٣ضًت الضازلت مً بُ٘ ألاؾهم أو مً ئنضاع ؾىضاث اث وجخًمً أًًا ئؾهام، حكُٛل الخمٍى

ل ألاظل. وجخًمً الخض٣ٞاث الى٣ضًت الخاعظت مً أوكُت  اإلاال٨ين والا٢تراى مً البىى٥ ٖلى أؾاؽ ٍَى

ل ألاوعا١ الى٣ضًت اصة قغاء ألاؾهم )أؾهم الخؼاهت و حؿضًض  الخمٍى اث الى٣ضًت إٖل و الؿىضاث و اإلاضٖٞى

 ألاعباح(.

 2أهميت حدول طيىلت الخصيىت-4

 ج٣ُُم ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جض٣ٞاث ه٣ضًت في اإلاؿخ٣بل جسضم أٚغاى ئٖضاص اإلاىاػهاث بأهىاٖها الدكُٛلُت -

 ؛والغأؾمالُت

                                                           
ت، هٓا٫ مدمىص الغخمي - 1  .360: 361: م: م، 2013، ألاعصن، صاع ال٨ٟغ لليكغ و الخىػَ٘، اإلاداؾبت ؤلاصاٍع
2
 .484، م: 2007، صاع واةل لليكغ و الخىػَ٘، مهغ، 4مدمض مُغ، مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت، ٍ - 
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ئط أن اإلاٗلىماث التي ح٨ٗؿها هظه ال٣اةمت أ٦ثر مهضا٢ُت مً جل٪ التي ح٨ٗؿها ، ج٣ُُم عبدُت اإلاإؾؿت -

غ مإقغاث ظُضة  ٢اةمت ُت أو ظىصة أعبالضزل ئط جٞى  ؛اح اإلاإؾؿتخى٫ هٖى

 وصعظت ؾُىلتها أي بٗباعة ج٣ُُم مضي م٣ضعة اإلاإؾؿت ٖلى حُٛير، ج٣ُُم ٧ل مً مغوهت اإلاالُت للمإؾؿت -

٣ا للٓغوٝ ٚير اإلاخى٢ٗت التي ؾخىاظهها في اإلاؿخ٣بل ى٫ مضة الؼمىُت، أهماٍ جض٣ٞاتها الى٣ضًت ٞو الالػمت  َو

ل أنىلها ئلى الى٣ضًت والتي حٗخبر صال  ؛اإلاإؾؿت ٖلى زل٤ الى٣ض. ت إلا٣ضعةلخدٍى

ل والاؾدشماع.  ئن -  أبغػ ما ج٣ضمه هظه ال٣اةمت مً مٗلىماث التي جخٗل٤ بٗملُاث الخمٍى

ضاص ٢اةمت الخض٣ٞ: إعداد حدول طيىلت الخصيىت-5  اث الى٣ضًت جأحي مً زالرئن اإلاٗلىماث اإلاُلىبت إٖل

 1: مهاصع

 والالتزاماث باإلايزاهُت جىضح م٣ضاع الخٛيراث في ألانى٫  أن اإلاٗلىماث اإلاىظىصة: امليزاهياث امللازهت -5-1

 جهاًت الٟترة. ئلىوخ٣ى١ اإلاؿاهمين مً بضاًت 

 أن اإلاٗلىماث اإلاىظىصة في هظه ال٣اةمت حؿاٖض ٖلى جدضًض: حدول خظاباث الىخائج عً الفترة الحاليت-5-2

 الٟترة .  أزىاءمبلٜ الخض٣ٞاث الى٣ضًت الىاججت أو اإلاؿخسضمت بىاؾُت الٗملُاث 

 أن هظه اإلاٗلىماث ؤلاياُٞت حكمل بُاهاث ًٖ ٖملُاث ج٩ىن مُلىبت لخدضًض: معلىماث إغافيت -5-3

 الخض٣ٞاث الى٣ضًت الىاججت أو مؿخسضمت أزىاء الٟترة.

 2 هماذج حدول طيىلت الخصيىت-6

٣ت اإلاباقغة -6-1 ٤ الٍُغ ىت ٞو ُل٤ ٖلى هاجه:ظضو٫ ؾُىلت الخٍؼ ٣ت خؿاباث ٍو ٣ت أًًا ٍَغ ، الىخاةج الٍُغ

اث الى٣ضًت اإلاغجبُت  ٩ىن ، بأوكُت الدكُٛلخُض ًخم بمىظبها جدضًض ٧ل مً اإلاخدهالث الى٣ضًت و اإلاضٖٞى ٍو

خم ؤلاٞهاح ئما مً زال٫ السجالث ، الٟغ١ بُنهما هى نافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاغجبُت بظل٪ اليكاٍ ٍو

٤ حٗضًل اإلابُٗاثًٖ ، اإلاداؾبُت الخانت باإلاإؾؿت و٦ظل٪ باقي بىىص خؿاباث الىخاةج ، ج٩لٟت اإلابُٗاث، ٍَغ

  :بما ًلي

 ؛الضاةىين مً الٗملُاث الدكُٛلُتالخٛيراث زال٫ الٟترة في اإلاسؼون واإلاضًىين الؼباةً و  -

 ؛و زؿاةغ ال٣ُمت، اإلاإوهاث، البىىص ٚير الى٣ضًت ألازغي مشل مهغوٞاث ؤلاهخال٥ -

                                                           
 .576م ، 2009، ألاعصن ، ئزغاء لليكغ والخىػَ٘، مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت، مؿٗض مدمىص الكغ٢اوي  - 1
غ مدمض ؾامي - 2  .58م ، مغظ٘ ؾاب٤، لٖؼ
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لُت. البىىص ألازغي ا - ت أو الخمٍى  لتي ٩ًىن أزغها الى٣ضي مغجبِ بالخض٣ٞاث الى٣ضًت لألوكُت الاؾدشماٍع

اث: حدول طيىلت الخصيىت وفم الطسيلت غير املباشسة-6-2 ٤ُ أو الدؿٍى ٤ الخٞى خُض جبضأ ، وجيكأ ئليها بٍُغ

مغجبُت بأوكُت بهافي هدُجت الؿىت اإلاالُت مً وا٢٘ خؿاباث الىخاةج وجدىله ئلى نافي جض٣ٞاث ه٣ضًت 

اث ٖلى الىدُجت الهاُٞت باليؿبت ، الدكُٛل ٣ت ٚير اإلاباقغة جىُىي ٖلى ئظغاء حٗضًالث أو حؿٍى أي أن الٍُغ

 : وجًم هظه البىىص ما ًلي، للبىىص التي أزغث ٖلى الىدُجت الهاُٞت ول٨نها لم جإزغ ٖلى الى٣ضًت

 ؛مً الٗملُاث الدكُٛلُتوالضاةىين الخٛيراث زال٫ الٟترة في اإلاسؼون واإلاضًىين  -

ل ، الًغاةب اإلاإظلت، اإلاسههاث، البىىص ٚير الى٣ضًت ٧اؾتهال٥ اإلاىظىصاث الشابخت - م٩اؾب وزؿاةغ جدٍى

البىىص التي حٗخبر آزاعها  وبا١، وألاعباح ٚير اإلاىػٖت مً مإؾؿاث ػمُلت أو خ٣ى١ أ٢لُت ، الٗملت ٚير اإلاد٣٣ت

ت أالى٣ضًت زانت با لُتألوكُت الاؾدشماٍع  ؛و الخمٍى

خم هىا ظم٘ نافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت بين مسخل٠ ألاوكُت وهى ما ًجب أن ًدؿاوي م٘ الخٛير في   ٍو

 الى٣ضًت وما ٌٗاصلها .خُض ًجم٘ الغنُض ئلى الى٣ضًت وما ٌٗاصلها. 

 ًم٨ً الخٛلب ٖلى بٌٗ: دوز حدول طيىلت الخصيىت في الخغلب على هلاط غعف في اللىائم املاليت -7

غ ٢اة مت الخض٤ٞ الى٣ضي و ًخمشل ه٣اٍ ال٠ًٗ الىاعصة في ٧ل مً ٢اةمتي الضزل واإلاغ٦ؼ اإلاالي مً زال٫ جهٍى

 1: في

ٟاء ل٩اٞت أنى٫ اإلاإؾؿت -   ؛جدضًض الٗىانغ اإلاهغوٞاث ٚير الى٣ضًت وبك٩ل زام الاؾتهال٥ و ؤلَا

زالٞا إلاا جٓهغه ، وزال٫ الؿىت اإلاالُتئْهاع الٗملُاث الى٣ضًت إلاسخل٠ اليكاَاث التي جمذ صازل اإلاإؾؿت  -

ئْهاع نافي الخٛير في الى٣ض في بضاًت الٟترة وفي جهاًتها ، ٢اةمخين واللخان ًٓهغان ألاعنضة ٣ِٞ لهظه اليكاَاث

وطل٪ مً زال٫ أهه ًٓهغ ، وهى ما ال ًم٨ً ئْهاعها في ال٣اةمخين، وجىػَ٘ بىىص الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاترابُت

ي ٢اةمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي و٦ظل٪ ًٓهغ عنُض اإلابُٗاث في ٢اةمت الضزل ول٨ً مً زال٫ ٢اةمت عنُض اإلاضًىين ف

 بىض اإلابُٗاث ؤلاظمالُت والى٣ضًت اإلاخدهلت مً اإلابُٗاث. ئْهاع الخض٤ٞ الى٣ضي ًخم 

 حدول حغير ألامىال الخاضت وملحم الكشىف املاليت: املطلب السابع

همُت ٦بيرة خى٫ ملح٤ ال٨كٝى اإلاالُت مً ئُٖاء مٗلىماث طاث أت و ٦ظا ًم٨ً ظضو٫ حٛير ألامىا٫ الخان

 الىيُٗت الح٣ُ٣ُت للمإؾؿت.

                                                           
1
 .20: 27، ص: ص: 7002عبد الهادي، اإلدارة المالٌة االستثمار و التموٌل، دار حامد للنشر و التوزٌع، األردن،  محمد سعٌد - 
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 حدول حغير ألامىال الخاضت-1

هي ٢اةمت جبين الخٛيراث التي َغأث ٖلى خ٣ى١ أصحاب اإلاإؾؿت زال٫ مضة ػمىُت مُٗىت الغبذ : حعسيف -1-1

٣ل بم٣ضاع ا، وؤلاياٞاث لغأؾما٫ خُض ًؼصاص عأؾمالها لخؿاةغ واإلاسحىباث والخسًُٟاث لغأؾما٫ خُض ٍو

 1. في خ٣ى١ اإلال٨ُت في جهاًت الٟترةجبين نا

 2:لي٨مً مً مؼاًا هظا الجضو٫ ُٞما ًوج: مصايا حدول حغير ألامىال الخاضت-1-2

 ؛م٣ضاع خ٣ى١ اإلال٨ُت وبىىصها و أي جٟهُالث أزغي ٖنها ٖلى الخٗٝغ -

  ؛جدضر لح٣ى١ اإلال٨ُت زال٫ الٟترة الخٗٝغ ٖلى الخٛيراث التي -

تراٝ بها مباقغة في خ٣ى١ اإلال٨ُت - والخؿاةغ ب مشل اإلا٩اؾ، الخٗٝغ ٖلى بىىص اإلا٩اؾب والخؿاةغ التي جم الٖا

 اإلاخٗل٣ت ببُ٘ الاؾدشماعاث اإلاخاخت. 

 3: وجخمشل ُٞما ًلي: ألاهداف ألاطاطيت مً املعلىماث املخعللت حدول حغير ألامىال الخاضت-1-3

 اججت ًٖ أوكُت اإلاإؾؿت زال٫ ٞترة؛جدضًض مجمٕى الىخاةج الى - 

ال١ و  - خي ؤلٚا  ؛الظي ًبين بهٟت ٖامت هظه الىدُجتحٛير ألامىا٫ الخانت بين جاٍع

 : و اإلاخمشلت في الخٗا٢ضاث م٘ اإلاؿاهمين و هي، حٛيراث ألامىا٫ الخانت ٚير اإلاغجبُت بالىدُجت -

 : حٛیيراث عأؽ اإلاا٫ الاظخماعي اإلادغع مً زال٫ ما ًلي - 

 اصة الغأؾما٫  ؛الى٣ضي اإلاخخالي ًٖ ئنضاع الؿهم ٍػ

   ل الالتزاماث ألؾهم  ؛جدٍى

 ؛ؤلاصماط و اإلاؿاهماث، ٖالواث ؤلانضاع 

 اصة عأؽ اإلاا٫ الى٣ضي ل الالتزاماث، ٖالواث ؤلانضاع الىاججت ًٖ ٍػ  ؛أو ًٖ جدٍى

                                                           
1
 .392: م، 2012، ألاعصن، م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ و الخىػَ٘، 1ط، مباصب اإلاداؾبت اإلاالُت، مهُٟى ًىؾ٠ ٧افي- 

م - 2 ٤ اإلاٗاًير اإلاداؾبت الضولُتج٠ُُ٨ ال٣ىاةم اإلاالُت ، قىاي ٖبض ال٨ٍغ ت ٞو جسهو ، مظ٦غة اإلااظؿخير ٚير ميكىعة، في اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ

 .56م ، 2009-2008، ظامٗت ال٣ُٗض الحاط لخًغ باجىت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الدؿُير و الخجاعة، ٢ؿم ٖلىم الدؿُير، اإلاداؾبت

 .84م ، مغظ٘ ؾاب٤، مدمض بىجين - 3
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  ئطا ٧اهذ هظه، بان ج٩ال٠ُ الخٗا٢ض الخانت باألمىا٫ الخانت ًجب ئه٣انها مً ألامىا٫ الخانت 

اإلاهغوٞاث مغجبُت مباقغة بالخٗا٢ض و ئطا ٧ان باإلم٩ان جٟاصحها بضون هظا الخٗا٢ض. هظه اإلاهغوٞاث 

 .تبِىما ج٩ال٠ُ الخٗا٢ض جدمل ٖلى ألامىا٫ الخان، جدمل لٗالوة ؤلانضاع

ٖلى  مً أظل ئٖضاص ٢اةمت حٛيراث ألامىا٫ الخانت ًجب الخأ٦ُض: حدول حغير ألامىال الخاضتإعداد -1-4

 .الاخخُاَاث والىدُجت، ٞاع١ ئٖاصة الخ٣ُُم، ٞاع١ الخ٣ُُم، ٖالوة ؤلانضاع، عأؾما٫ اإلاإؾؿتخمشلت فى بىىص اإلا

 1: الخانت ُٞما ًلي اإلاٗامالث التي جدضر زال٫ الٟترة و جإزغ ٖلى أعنضة خؿاباث ألامىا٫ جخمشلو 

ج٣ىم بٌٗ اإلاإؾؿاث باظغاء حُٛير : الخغييراث في الظياطاث املداطبيت وجصحيذ ألاخطاء الهامت-1-4-1 

٣ت الا  ٣ت مداؾبُت ئلى أزغي مشل حُٛير ٍَغ أما ، هال٥ أو جصحُذ أزُاء في الخ٣ضًغاث اإلاداؾبُتؾتمً ٍَغ

 وال٣ىاٖض واإلاماعؾاث، و الاجٟا٢ُاث، حُٛيراث اإلاباصب وألاؾـُٞما ًسو حُٛيراث الُغ١ اإلاداؾبُت جخمشل في 

ضاص وج٣ضًم ٢ىاةمهاالخهىنُت التي جُب٣ها أي مإؾؿت  ٣ت مداؾبُت ئال خو ال ٌٗ، اإلاالُت إٖل مض ئلى حُٛير ٍَغ

ظضًض أو ٧ان ٌؿمذ بىٕى مً الخدؿين في ٖملُت ج٣ضًم ال٣ىاةم ئطا ٧ان هظا الخُٛير مٟغويا في ئَاع جىُٓم 

خم حٗضًل أعنضة خؿاباث ألامىا٫ الخانت في أو٫ زُىة ٖىض ئٖضاص ٢اةمت ، إلاالُت للمإؾؿت اإلاٗىُتا ٍو

 حٛيراث ألامىا٫ الخانت بأزغ الخٛيراث في الؿُاؾاث اإلاداؾبُت. 

هاع اإلاٗامالث التي جإزغ ٖلى أعنضة ألامىا٫ الخانت هي: مكاطب وخظائس إعادة جلييم الخثبيخاث-1-4-2  إْل

جدذ ، والتي جغخل مباقغة ئلى خؿاباث ألامىا٫ الخانت، أو الخؿاةغ ًٖ ئٖاصة ج٣ُُم الخشبُخاثاإلا٩اؾب 

 وال ًخم ئْهاعها في خؿاباث الىخاةج. ، خؿاب الخام باٖاصة الخ٣ُُم

بىىص اإلاٗامالث التي جإزغ ٖلى أعنضة خؿاباث ألامىا٫ الخانت هي الىدُجت الهافي : الىديجت الطافيت-1-4-3

 الىخاةج .وج٩ىن مىظبت ئطا ٧ان نافي عبذ و ؾالبت ئطا ٧اهذ زؿاعة.الحؿاباث 

 : وحكمل ما ًلي: املعامالث مع املالن والخدىيالث بين خظاباث ألامىال الخاضت

اصة بضون ٖالوة ٞخٓهغ جدذ ٖمىص: شيادة زأض املال -1-4-4  مً زال٫ ئنضاع أؾهم ظضًضة و٢ض ج٩ىن الٍؼ

اصة ب اصة جدذ ٖمىص عأؽ اإلاا٫ أما ٢ُمتعأؽ اإلاا٫ و ٢ض ج٩ىن الٍؼ الٗالوة ٞخٓهغ  ٗالوة ئنضاع ٞخٓهغ ٢ُمت الٍؼ

 جدذ ٖمىص ٖالوة ئنضاع. 

اإلاضعظت  ألعباح أو الخؿاةغ ٚير، وجٓهغ بالؿالب جدذ ٖمىص الاخخُاَاث و الىخاةج: الحطظ املدفىعت -1-4-5

 في الحؿاباث في خؿاب الىخاةج. 

                                                           
1
 .00محمد سامً، مرجع سابق، ص:  لزعر - 
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 امللحم الكشىف املاليت -2

٤ م٘ ال٣ىاةم اإلاالُت أنلُت: حعسيف امللحم الكشىف املاليت-2-1 ًخم مً زاللها ، وحكمل ال٣ىاةم ئياُٞت جٞغ

بها اإلاالخٓاث الهامكُت.ئُٖاء جٟانُل ًٖ بٌٗ البىىص الىاعصة بال٣ىاةم اإلاالُت والتي   1ال حؿخٖى

 : وجٓهغ ما ًلي

ألانى٫ ٚير اإلاخضاولت  البىىص التي لم جغص في اإلايزاهُت و٢اةمت الضزل مشل ط٦غ مٗلىماث جٟهُلُت ًٖ جىيُذ -

 ماعها و ؤلاياٞاث ئليها أو ال٨ٗـ؛٦يؿب اؾتهال٦ها و أٖ

غوٝ ٖ -   ؛ضم الخأ٦ض التي جإزغ ٖلى اإلاإؾؿتؤلاٞهاح ًٖ اإلاساَغ ْو

تراٝ بها ف التزاماثجىيُذ أي مىاعص أو  ضاص ، ي اإلايزاهُتلم ًخم الٖا مشل ألاخضار ٚير اإلاٗضلت الالخ٣ت ؤلٖا

ير طل٪ال الالتزاماثاإلايزاهُت و   ؛ُاعةت وألانى٫ الُاعةت ٚو

اإلاالُت أو  وجٟهُالث في ألاوعا١، جىيُذ زُِ اإلاإؾؿت وزانت ما ًخٗل٤ بالخىؾٗاث واإلاإؾؿت الؼمُلت -

نها ووكاَاتهاه اإلاإؾؿاث الاؾدشماعاث في اإلاإؾؿاث الؼمُلت وأؾماء هظ ىاٍو  ؛ٖو

  ؛جابٗت أو ٢ابًت أو ػمُلت لألزغي  ٖال٢ت اإلاإؾؿت باإلاإؾؿاث ألازغي ٩٦ىجها مإؾؿت -

 اؾم اإلاإؾؿت وون٠ لُبُٗت أوكُت، ظيؿُتها، ؤلاٞهاح ًٖ الك٩ل ال٣اهىوي للمإؾؿت وم٣غها الغةِس ي -

 2.اإلاإؾؿت الغةِؿُت

 اإلاٗلىماث أ٢ل ئياٞتًخم اؾخٗما٫ اإلاالخٓاث الهامكُت للخىيُذ أو جٟؿير أو : املالخغاث الهامشيت-2-2

م٨ً أن جدخىي  أهمُت ومخٗل٣ت بٗىانغ ال٣ىاةم اإلاالُت والتي ال ًم٨ً ئْهاعها في نلب ال٣ىاةم اإلاالُت. ٍو

 3:حؿخسضم اإلاالخٓاث في ؤلاٞهاح ًٖوبك٩ل ٖام ًم٨ً أن ، اإلاالخٓاث ٖلى مٗلىماث ٦مُت أو ونُٟت

ش اإلايزاهُتؤلاٞهاح ًٖ ألا -  ؛خضار الالخ٣ت لخاٍع

 ؛ت ؤلاٞهاح ًٖ الح٣ى١ والالتزاماثؤلاٞهاح ًٖ الُغ١ واإلاباصب اإلاداؾبُت اإلاخبٗ -

 .ؤلاٞهاح ًٖ الالتزاماث اإلادخملت-

                                                           
ض - 1  .584: 585: م: م، 2005، مهغ، ئًترا٥ للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘، اإلاداؾبت الضولُت، مدمض اإلابرو٥ أبى ٍػ
 .50: م، مغظ٘ ؾاب٤، ٖبض الىهاب عمُضي - 2
ض - 3  .584م ، مغظ٘ ؾاب٤، مدمض اإلابرو٥ أبى ٍػ
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 الثاوي خالضت الفطل

 

اإلاغج٣ب للمىٓمت  اهًمامهاالجؼاةغ لال٢خهاص الٗالمي وجٟخدها ٖلى الٗىإلات مً زال٫  مىا٦بت بُٛت

 ا ال٢خهاص الؿى١ ال٣ُام بانالخاثخاولذ الجؼاةغ ومىظ جسليها ًٖ الا٢خهاص اإلاىظه وجبىيه ،الٗاإلاُت للخجاعة

ني ، ٢خهاصًتا والتي مؿذ ٖضة ظىاهب مً بُنها ئنالح الىٓام اإلاداؾبي باٖاصة ه٩ُلت اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 .مٗاًير اإلاداؾبت الضولُتواٖخماص مكغوٕ هٓام مداؾبي مالي ًخىا٤ٞ م٘ 

اة٠ في جىُٓم اإلاإؾؿت ئط ئجها حؿاٖض اإلاإؾؿت في اؾخسغاط ، حٗض ال٣ىاةم اإلاالُت مً أهم الْى

مها لها اإلاٗلىماث طاث مً زال٫ ج٣ضً، اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت التي حؿٗضها في جد٤ُ٣ أهضاٞها اإلاؿُغة

حُٗي مٗلىماث مالُت ًٖ اإلاإؾؿت ل٩ل ٞئاث اإلاجخم٘ وجل٪ اإلاٗلىماث جخسظ  أزغي ومً هاخُت ، اإلاهضا٢ُت

لظا ٞان أؾـ ئٖضاص جل٪ ال٣ىاةم ًدٓى بأهمُت ٢هىي الزخالٝ الىخاةج ، أخض أهم بىىص ج٣ُُم أصاء اإلاإؾؿت

لت مما بازخالٝ ألاؾـ اإلاخبٗت ٞخجاهل أزغ الىخاةج ٖلى ال٣ىاةم ًجٗل ألاع٢ام الىاعصة في جل٪ ال٣ىاةم مًل

  .ًلح٤ الًغع بمؿخسضميها ٖلى ازخالٝ ٞئاتهم
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 مقدمت الفصل ألاول 

 

ت لهزا البدث، ههىم في هزا الكطل باظهاؽ الجاهب الىظشي غلى الىانؼ، خُث        بػذ الذساظت الىظٍش

بزلَ ئبشاص الجىاهب اإلاخػلهت بمىغىع أخزها مإظعت مً اإلاإظعاث يمُذان إلحشاء هزه الذساظت، مداولين 

 دساظدىا اإلاشاحػت الذاخلُت لػىاضش الهىاةم اإلاالُت.

ئن بدشىا هزا هى مشل أي بدث غلمي ًخؿلب جدذًذ ؤلاؾاس اإلانهجي للذساظت اإلاُذاهُت، ؾاإلاا أن هزا 

 ؤلاؾاس  ٌػخبر أظاط جىظُم ألاقٍاس واإلاػلىماث، مً أحل البدث غً الخهاةو والىضُى ئلى الىخاةج اإلاشحىة.

أما اإلابدث  ششيت ضىدا ؾشي  هظشة غامت غًنعمىا الكطل ئلى مبدشين   اإلابدث ألاُو ًخػمً  ولهذ     

 ُ  .جدلُل الهىاةم اإلاالُت للششيت الشاوي ًدىاو
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 املبدث ألاول: هظزة عامت عً شزلت صىدا غزي 

       ُ هزا اإلابدث جهذًم غام إلاإظعت ضىدا ؾشي لبُؼ ألاظمذة واإلاػذاث الضساغُت، وفي هزا  ًدىاو

ل و الهٍُل الخىظُمي وأهذاف مإظعت ضىدا ؾشي.  اإلابدث ظيخؿشم للخػٍش

 جقدًم الشزلت و وشأتها املطلب ألاول:

و اإلاذخالث الضساغُت  ضىدا حػذ مإظعت   ويزا اإلاػذاث الخاضت بمجاُؾشي مخخططت في حعٍى

وبذأث جخؿىس في أوشؿتها مً خالُ ئدخاُ غملُاث اظخيراد ألاظمذة و اإلاىخجاث  8002الضساغت، جأظعذ ظىت 

  الىباجُت ومػذاث الشي.

مجاُ الضساغت بطكت غامت وفي اإلاذخالث الضساغُت  فى معاهمين روي يكاءة غالُت 3ًخىلى حعُيرها     

 مهىذط. 38إلاهىذظين وجهىُين ًبلـ غذدهم مؼ مجمىغت مً اإلاىظكين روي الخبرة بطكت خاضت 

ًاقت أسحاء الىؾً مً خالُ قخذ مٍاجب للبُؼ ًشأظها مإظعت ضىدا     ؾشي ؾىسث شبٍاث الخىصَؼ غبر 

 .مضاسغين ومشانبت مداضُل مداضُلهامهىذظين صساغُين معإولين غً الذغم اإلادلي لل

ث وواخذ بمىؿهت ظىم اللُل، حعهل ًت ظيرامخاصن، ازىان منهما ببلذ 3لذي ششيت ضىدا ؾشي     

ًامل التراب الىؾني.  غملُت الخىصَؼ مً أحل جىقير اإلاىاد وألاظمذة في ونتها اإلادذد غبر 

دج في حىان 00000000دج، في الاسجكاع ئلى 00000000ًخمشل سنم ألاغماُ لششيت ضىدا ؾشي ب  

 دج.080000000لُطل ئلى  8002

ت مبيُت مؼ اإلاىسدًً مً خالُ جؿىسها ي خلو غالنؾشي فجمٌىذ ششيت ضىدا   للمىخجاث غبر اث ججاٍس

ًامل الىؾً وهزا غاةذ ئلى مهىذظيها الضساغُين ويُكُت حػاملهم مؼ اإلاىسدًً ويزا حىدة مىخجاتها ويزا ئسظاُ 

يُت خاسج البالد مً أحل جد و ألاظمذة،مىظكيها في قتراث جٍٍى ش  غملُت حعٍى وبالخالي مً خالُ  عين وجؿٍى

لىكعها مٍاهت مشمىنت في هزا ىؼ راتها وجخلو أن جطؾشي اظخؿاغذ جهىداث اليي جهىم هها ششيت ضىدااإلا

 اإلاجاُ.

 املطلب الثاوي: الهيكل الخىظيمي للمإسست

 وقُما ًلي ظِخم جىغُذ الهٍُل الخىظُمي إلاإظعت ضىدا ؾشي: 
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 اإلاطذس: اإلاطلخت اإلاالُت

 أوال: شزح الهيكل الخىظيمي

 منها:وهزيش  

 ًمشل اإلاذًش أغلى ظلؿت في الهشم الخىظُمي ومً مهامه:املدًز الزئيس ي: 

 حعُير الششيت وؤلاششاف غنها؛ -

 مخابػت اإلاطالح وألانعام اليي جهؼ جدذ ظلؿخه؛ -

ش  -  الىاسدة مً اإلاطالح وألانعام واجخار الهشاساث الهامت واإلاىاقعت؛ جدلُل الخهاٍس

 ومشانبت سؤظاء اإلاطالح الخابػت إلداسة الىخذة. حعُير  -

جخٍىن مً مجمىغت مً  الشةِس يوجأحى جدذ ظلؿت اإلاذًش : الدسييرمصلحت الخدقيق و مزاقبت 

 الششيت. فيمشاحػت ًل اإلاطالح اإلاىحىدة  ن الذاخلُين و اإلاذنهين ًخخطىن فياإلاشاحػي

ً اإلاخػاوهين: و هم مجمىغت مً اإلاهىذظين   ،مػظم والًاث الىؾً الضساغُين مخىاحذًً فياإلاعدشاٍس

و اإلاػذاث  باألظمذةو جضوٍذهم  ئسشادهممهمتهم الخىاضل مؼ اإلاضاسغين و مخابػت مداضُلهم و 

 الضساغُت.

: و هم مجمىغت مً الخهىُين يهخمىن بهعم الشبٍاث و مصلحت الخدماث الخقىيت و جطىيز الشبكاث

 هظم الاجطاُ مً مهامهم:

ش بِئت ش - ت الػمل غلى مذاس العاغت؛جؿٍى  بٌُت مخؿىسة ًمًٌ الاغخماد غليها، وغمان اظخمشاٍس

ت؛ جىقير البِئت اإلاىاظبت اليي -  حعهل اإلاػامالث الخجاٍس

ش الىظم الالٌتروهُت للبُؼ غً بػذ. -  جؿٍى

ت في مإظعت  اإلاعئىلتوهي  مصلحت إلادارة املاليت:  - غً اإلاطلخت اإلاالُت وحػخبر هزه ألاخيرة مشيٍض

 اؾشي.ضىد

 المدير الرئيسى

 مصلحة القسم التجارى مصلحة االدارة المالية
مصلحة الخدمات التقنية 

 و تطوير الشبكات

 المستشاريين المتعاونين

مصلحة التدقيق و 
 مراقبة التسيير
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و و التروٍج و  :الخجاري مصلحت القسم  جخخظ هزه اإلاطلخت بٍل ما ًخػلو بػملُت الدعٍى

 إلاىخجاتها و مػذاتها. ؤلاشهاس 

 ثاهيا: هطاق العمل في شزلت صىدا غزي 

جهىم هزه الششيت بىظُكخين أظاظِخين وهما غملُت ششاء ألاظمذة واإلاػذاث ووغػها في 

مىخجاتها مً أمايً مخخلكت في الػالم مً بُنها ئًؿالُا،  حعخىسداإلاخاصن زم ئغادة بُػها، خُث 

 ئظباهُا، أإلااهُا واإلاؿشب .

ًخىلى الهُام ههزه اإلاهمت مجمىغت مً اإلاىظكين خُث ٌعهشون غلى الهُام بجمُؼ ؤلاحشاءاث  

لها اهؿالنا مً وضُى اإلاىاد واإلاػذاث ئلى مُىاء معخؿاهم ودقؼ الػشاةب الخاضت خيى جدمُلها ووضى 

ئلى اإلاخاصن ، لذيها مٌخب خاص الٍاةً بىهج بشجي غماس ًشأظه مذًش مجمىغت أخشي مً اإلاىظكين مً 

بُنهم مذنو داخلي ومداظب وظٌشجيرة وأسبػت مىظكين ًخىلىن ًل الىزاةو اإلاخػلهت باإلداساث 

 والبىىى. 

 

 مهام وأهداف مإسست صىدا غزي  املطلب الثالث:

الزبذ و لىصىل هذا الهدف عليها القيام  مثلها مثل أي شزلت هدفها ألاساس ي شزلت صىداغزي  

 بىظائفها على ألمل وحه.

 أوال: مهام املإسست       

 جخمشل مهام اإلاإظعت قُما ًلي:    

 ششاء ألاظمذة واإلاػذاث وئغادة بُػها؛ -

 اظخيراد اإلاىخجاث مً غذة أمايً مخخلكت؛ -

 غلى ًل الىخذاث الخابػت لها ناهىها. وغؼ الهىاهين والبرامج وئششاقها -

 ثاهيا: أهداف املإسست        

 ًمًٌ جلخُطها قُما ًلي: ألاهداف الاقخصادًت:  -

و اظخؿالُ ًل الؿاناث  -1 الػمل غلى جدهُو غاةذ مىاظب غلى سأظماُ اإلاعدشمش غً ؾٍش

 الفىيت للعمال؛ ؤلاهخاحُت واإلاهاساث

  الػمل غلى الذخُى في ألاظىام الػاإلاُت؛  -8

و اهجاص ؾلباتهم في أنل قترة ممٌىت؛ -3  الػمل غلى جلبُت سؾباث الضباةً غً ؾٍش

 جخمشل قُما ًلي: ألاهداف الاحخماعيت: -

نهم؛ -1 و قخذ قشص غمل لهم وجٍٍى  سقؼ مً اإلاعخىي اإلاػِش ي للػماُ غً ؾٍش

 سقؼ معخىي اإلانهي للػماُ. -2

 

 

 



 اسة ميدانية لشركة صوداغرىدر                                                     صل الثالث: الف
 

76 

 

 املبدث الثاوي: جدليل القىائم املاليت للمإسست

يزا اإلاشاحؼ الذاخلي و اغها إلسشاداث اإلاإظعت و جهذمها و اصدهاسها في ؾالب ألاخُان ئلى أجبًشحؼ جؿىس 

اإلاشاحؼ الخاسجي وبالخالي ظىداوُ مً خالُ الاغخماد غلى حملت مً الهىاةم اإلاالُت اليي جخظ زالر ظىىاث 

ًاهذ جىضُاث اإلاشاحؼ الذاخلي جأخز بمدمل مً الجذاُو مً ؾشف   اإلاإظعت مدل الذساظت .لشؤٍت قُما ئرا 

 املطلب ألاول: جدليل قائمت امليزاهيت للمإسست

مً خالُ اؾالغىا غلى اإلايزاهُت اإلاهذمت لىا مً ؾشف ئداسة اإلاإظعت جىضلىا ئلى مجمىغت مً اإلاالخظاث            

 اليي ًمًٌ جلخُطها قُما ًلي :

 ألاصىل  -1

ناننظت اننإلاننيزاننهننُاثننالللللخثتيخاثلل الللللعيييت :لل -1-1 ن 8002،8000اننإلاننهذمننت لننعىت  مننً خننالُنن دننسن نخننظىا أننن  8002ون الن

8اننننلننننخشعُخاثنننن اننننلننننػُيُت لننننلمإظعت فنننني اننننهننننخكاعنننن مننننعخمش خننننُث ًنننناهننننذ فنننني ظىت  0 0 ننن بننننمبلـ  2  ئننننحننننمالننننيجننننهذسن

ننثننن بنننمبلـ  8000دنننجننن ئنننمنننا فننني ظىت 03082400 نن ب 30302242قنننهذسن دنننجننن لنننخىخكؼ أنننيننن ر بنننهُمت جنننهذسن

مًٌ جلخُظ ظعب هزا الاهخكاع ئلى جذهىس ف 8002دج ظىت 80322020 .ٍو  ي نُمت ألاضُى

 فيلخىخكؼ  8002دج خالُ ظىت 302842220الخظىا أن نُمت اإلاخضون نذسث ب   حغير املخزون:-1-2

ادة حجم اإلابُػاث قهذ اصداد غذد الضباةً غلى ؾلب 800030042بهُمت  8000ظىت  دج و هزا ساحؼ ئلى ٍص

 ألاظمذة و اإلاػذاث الضساغُت.

نحنىدنن مننشٍل غننلى 303222082بننمبلـ ًننهذسن بنن  8002ونجننشجننكؼ منشةنن أننخنشينن فنني ظىت  ن رننلنَ بننععب ون دننجن ون

غً مخابػت بُؼ ألاظمذة قهذ خذدث غليهم يمُاث ال ًجب ججاوصها في العىت و  اإلاعئىلتمعخىي ؤلاداسة 

 ئال حعلـ غليهم غهىباث وخُمت.

دج ظىت 208884030دج لترجكؼ بمبلـ 203330304ًاهذ  8002هالخظ أن نُمت الضباةً في  الزبائً:-1-3

و هزا داللت غلى اسجكاع وعبت اإلابُػاث خُث ئرا نمىا بمهاسهت سنم ألاغماُ هجذه أًػا اسجكؼ خالُ  8000

نػىدن منشةن أنخنشينن ئنلنى الانهنخكاعن خنالُن ظىت   هنزهن انلنعىت،ن دنجن ون رنلنَ لننىكغ 203030284بنهُمت  8002وَن

 ُػت الخاُ اهخكؼ مػه سنم ألاغماُ.الععب العابو الزي ريشهاه في حؿير اإلاخضون و بؿب
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ًاهذ ظىت   الخزيىت:-1-4 ىت   8000دج و اهخكػذ ظىت 88020222جهذس ب  8002هالخظ أن نُمت الخٍض

 دج مً أحل حؿؿُت اخخُاحها.02002400بمبلـ ٌعاوي 

دنج وهزا غاةذ ئنلى بؿبُػت الخاُ ئلنى سقؼ الششيت منً 20003228وحػىد لالسجكاعن بهُمت يبيرة جبلـ 

النها ون يزان ئنلنؿاء سنخنظ الانظخيرادن فني هنزه انلنعىت ون بما أننن هنزه انلنششينت مػظم ظلػتها  حنعخىسندن منً سأنظم

 الخاسج غشنلذ وشاؾاتها بطكت يبيرة.

 الخصىم-2

لألل لل -2-1 نأننظمالننها مننً   اللملللاللل اللمللزصىدلل:للرل ناننإلاننػذاننثنن اننلنضسنناننغننُت بننشقننؼ سن نظمذةنن ون نننامننذ مننإظعت ضىدننانن ؾننشين لننبُؼ ألان

دج ورلَ ساحؼ ئلى غذم جهعُم ألاسباح ؾير اإلاىصغت 00000000ئلى  8000و 8002دج خالُ ظىت 00000000

ادتها في سأظماُ الششيت.  مً ؾشف اإلاعاهمين الشالر و ٍص

بمبلـ 8000دج لترجكؼ خالُ 042020223ب  8002نذسث نُمتها خالُ ظىت   القزوض والدًىن املاليت:-2-2

ػىد مشة أخشي ئلى الاهخكاع بهُمت جهذس ب803800302 دج و هزا ساحؼ بؿبُػت الخاُ ئلى 020824200دج َو

ل راتها بطكت يبيرة و الابخػاد غً الهشوع البىٌُت نلُال.  سقػها لشأظمالها مما حػلها نادسة غلى جمٍى

مً خالُ اإلايزاهُاث اإلاهذمت لىا الخظىا أن الذًىن اإلاخخلكت ألاخشي غلى اإلاإظعت جخخلل   دًىن أخزي :-2-3

ساحؼ ئلى مذي اخخُاحها لألمىاُ مً أحل حؿؿُت عجض ما أو مً أحل جذغُم مً ظىت ئلى أخشي وهزا الاخخالف 

ننضلذ فننني ظىت  ننن أننننننن غنننلى انننإلانننإظعت منننجمىغنننت منننً انننلنننذًنننىنننن ون نننمًٌ انننلنننهُى نٍن ننه  8002حنننضءننن منننػين ون ئنننلنننى منننبلـ ننننذسن

 دًىاس حضاةشي . 880822020

ئلى مبلـ ًهذس دج واسجكػذ نلُال لخطل 020323033ًاهذ  8002هالخظ أن نُمتها خالُ ظىت   املىردون:-2-4

نادنةن ونشاؽن انإلاننإظعت ونبنذانًنت جنىظؼ سنننػتها انلننجؿشانقنُت غنير ًناقنت انلنتراننب 022402202بن  دنجن ونهنزان ًنشحنؼ ئننلنى صٍن

نهننخكاعنن مننشةنن أننخننشينن فنني ظىت  ناننإلاننػذاننثنن لننخػىدنن فنني الان ننادنناننثنن فنني يننمُت اننظخيرانندنن اننإلاننىانندنن ون ناننلننٍض بننهُمت  8002اننلننىؾننني ون

 دج و هزا ٌػىد ئلى جشاحؼ وعبت اإلابُػاث.000000002
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و رلَ ساحؼ ئلى اهخكاع في سنم ألاغماُ أي اهخكاع في  8002اهخكػذ خالُ ظىت   يجت الصافيت:الىد-2-5

نةنن اننإلاننخخطت بنندعُير و  ندنناننسن ن يننزانن ئننلننضاننمنن ؤلان نجنن ون نظمذةنن مننً اننلننخاسن نخننظ اننظخيرانندنن ألان اننلننٌمُاثنن بننععب جننأخننش اننظخالمنن سن

 ؤلاششاف غلى هزه اإلاىاد بػشوسة الخهُذ بالٌمُت اإلاىحىدة في الشخطت قهـ.

نخنيرةنن خننُث  اننظت غنىاضش اننإلانيزاننهننُت بنشٍل مننكطل ًنخ حسن منً خننالُن دنن  أنننن هننىاىن جننشاننبنـ يننبير بنين هننزهن ألان

 جإزش هزه الخؿيراث غلى الهٍُل اإلاالي الػام للميشأة ويزا حجم اإلابُػاث للمإظعت.

 املطلب الثاوي: جدليل حدول خساب الىخائج 

ننن خنننعابننن انننلنننىخاةنننج إلانننإظعت ضىدننناننن ؾنننشيننن انننلنننزيننن ٌنننػخبر   نُن ننانننظت حنننذون نن دنننسن ننؾنننالعننن ون حنننذ منننهم لنننخدلُل  بنننػذ الان

 الىغػُت اإلاالُت ألي ششيت جىضلىا ئلى مجمىغت مً اإلاالخظاث هزيش منها:

 جدليل استهالك السىت املاليت-1

ننل  ٍن نناثنن اننلنبػاتننؼ اننإلاننباغننت وناننظتهالىنن أننخننشينن ون يننزانن مننطاسن ن مننشتًر نةنن غننً منجمىعنن ؤلاننهننخاجنن اننإلانشعذ ون هنى غننباسن

نيننزانن اننلنن ن غننذةنن خننذمنناثنن أننخننشينن أننينن اننلننخذمنناثنن اننإلاننعلمت مننً اننلننؿير ون نشهاسن ن ؤلان ن اننلننخخكُػاثنن ون ننالثنن ون خعىمنناث اننلننختًز

اث وأنعاؽ الخأمُىاث، الذساظاث و ألابدار و الىهالث و اإلاهماث و الاظخهباالث.  اإلاخدطل غليها مً اإلاشتًر

دج وحػىد ئلى 0330402000بمبلـ ًهذس ب  8000دج ليرجكؼ خالُ ظىت 220232200ب  8002نذسث ظىت 

 دج 0804024022بهُمت حعاوي  8002الاهخكاع مشة أخشي ظىت 

 فائض الاسخغالل احمالي -2

ن اننلننشظىمنن و  ن اننلننػشاننةننب ون نةنن غننً اننلننهُمت اننإلاننػاقننت لننالظخؿالُنن مننؿشوننحنن منننها أننغننباءنن اننإلاننعخخذمننين ون هننى غننباسن

قاةؼ الاظخؿالُ في الىظام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ ًخخلل غً  ازلت و اإلاالخظ هىا هى ئحمالياإلاذقىغاث اإلام

ننظخؿالُننن فننني انننإلانننخؿـ انننإلانننداظب نن لنننم ًنننػل هننندُجت الان نننل انننإلانننالنننُت ون نٍن ي انننلنننىؾنننني انننلنننهذًنننم هنننظشاننن لنننٍىهنننه ًنننؿشحننن انننإلانننطاسن

، خُث أوحذ الىظام اإلاداظبي الجذًذ معخىٍين اإلائىهاثهخالى و داث اإلاالُت و لم ًؿشح مخططاث ؤلا ؤلاًشا

غننلى 8002ون8002،8000حنذًنذًنً هنما انلنىدُجت انلنػملُاجنُت ون اننلنىدُجت انإلانالنُت ون ًنهذسن خنالُن انلننعىىانثن انلنخالنُت:ن

 دًىاس حضاةشي .22040202و 32200002،30202004ب الخىالي 

 الىديجت العملياجيت:-3
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نةنن غننً ئننحننمالنني ن مننؿشوننخننا مننىه  هنني غننباسن نخننشينن ون نظخؿالُنن مننػافنن ئننلننُه اننإلاننىخجاثنن اننلننػملُاجننُت ألان قنناةننؼ الان

ًاث و غباء الػملُاجُت و يزا مخططاث ؤلا ألا  و خعاسة الهُمت مػاقا ئلُه اظترحاع غلى خعاةش  اإلائىهاثهخال

 .اإلائىهاث

و مً خالُ حذُو خعاب الىخاةج اإلاهذم مً ؾشف اإلاإظعت هالخظ أن الىدُجت الػملُاجُت اهخكػذ 

نثنن نننُمتها بنن 8002ظىت  نهننت بننعىت 0000320خننُث نننذسن اننلننيي بننلؿذ غننلى اننلننخىاننلنني ب  8002ونن 8000دننجنن مننهاسن

 دًىاس حضاةشي  و رلَ بعب اسجكاع في مخططاث الاهخالى و خعاسة في الهُمت.4400220و  4400220

 الىديجت املاليت-4

هنني اننلننىدُجت اننلننيي جننم جنندهُهها مننً خننالُنن اننلننػملُاثنن اننإلاننالننُت اننلننيي جننم اننلننهُامنن هننها خننُث جننمشل اننلننكشمنن بننين 

اإلاىخجاث اإلاالُت و ألاغباء اإلاالُت، و اإلاالخظ أن الىدُجت اإلاالُت مىحبت خالُ العىىاث الشالر، و هزا ًذُ غلى 

ننثننن ظىت  أنننننننل منننً انننإلانننىخىحننناثننن تأننننننن أنننغنننباءننن  انننإلانننالنننُت لنننلمإظع دنننجننن و 4820028بننن   8002انننإلانننالنننُت خنننُث ننننذسن

 دًىاس حضاةشي . 00230020ًاهذ حعاوي  8002أما ظىت  8000دج خالُ ظىت 08823200

 الىديجت العادًت-5

ًالخالي:  هي مجمىع ًل مً الىدُجت الػملُاجُت و الىدُجت اإلاالُت ظىهىم بخىغُدها 

 دج  02202200= 4820028+ 4288020=  8002الىدُجت الػادًت لعىت 

 دج 88000222= 08823200+  4400220=  8000الىدُجت الػادًت لعىت 

 دج 80222280=  00230020+  0000320=  8002الىدُجت الػادًت لعىت 

 صافى هديجت السىت املاليت:-6

و نذسث ى هكعه الىدُجت الػادًت الطاقُت للعىت اإلاالُت هالىدُجت  ،في هزه اإلاإظعت مدل الذساظت

دًىاس 80222280دج و أخيرا 88000222دج، 02202200غلى الخىالي ب  8002ئلى  8002مً  ابخذاءنُمتها 

 حضاةشي.

نن خننعابناثنن اننلننىخاةننج أنخننذ اننلننهىاننةنم اننإلاننالننُت   ُن نظاظُتٌنػذ حننذون ن  لننألغننباءننمنً خننُث أننهننه بننُانن  ألان ننشانندنناننثون  ؤلاًن

حنخخُظ  فنيىخاةنج بؿشعن اظخخذانمها اإلاندههت خالُن النذوسنة ون انإلاهاسنهت بنُنهما مً أنحل انظخخالص منخخلل انل
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 الزيقاةؼ الاظخؿالُ  يحمالئهش أيبر نذس مً الىخاةج مشل ظهه حاء أي ر جكطُال بدُث ًأ ئالالىغػُت اإلاالُت، 

ًاث  فيال ًذخل   اإلاعخىي اإلاىالى )الىدُجت الػملُاجُت(. فيجأخز بػين الاغخباس  اليي واإلائىهاثخعابه الاهخال

ن   ننل ون ٍن ن يننزانن اننإلاننطاسن ننشانندنناننثننون ًن خننعابنن اننلننىدُجت اننإلاننالننُت،نن يننما أننهننه ًنندخىينن غننلى  فننيجننذخننل  اننلننيياننإلاننالننُت  ؤلان

ل هزا مً شأهه  ضىسة  ئغؿاءمػؿُاث الذوسة الخالُت و العابهت، مما ًمًٌ اإلاهاسهت و اظخيخاج الىخاةج، ًو

خذور  ىئلأدث  اليي  والػىاملوغىخا غً الىغػُت اإلاالُت للمإظعت ومذي نذستها غلى جدهُو ألاسباح  أي ر 

نؾننشاننفنن اننلننذاننخننلُت أننو  ناننثنن اننلننعلُمت بننشأننن اننإلاننإظعت ظىاننءنن مننً ألان نةنن غننلى أننخننز اننلننهشاننسن اننلننخعاةننش،نن مننما ٌننػنى اننلننهذسن

 الخاسحُت وهزا ؾبػا باألخز بػين الاغخباس الٌشىف اإلاالُت ألاخشي.

 غزي  اليسب ملإسست صىدا املطلب الثالث: الخدليل املالي بىاسطت

لى خذ ما ألظلىب الخدلُل الشأس ي، ئر جخم قُه مهاسهت ألاسنام في ٌػخبر الخدلُل اإلاالي باليعب مشادقا ئ

نهننت وننعبت مننالننُت،نن جننمًٌ اننإلانندللين اننإلاننالننُين مننً اننظخخذاننمننها  نجننٍىننن خننطُلت هننزهنن اننإلاننهاسن اننلننهىاننةننم اننإلاننالننُت هننكعها ون

ًاث و أوحه وشاؾاتها اإلاخخلكت.  يمإششاث في جهُُم أداء الشش

 وههىم بالخدلُل . 8002و 8000هأخز غلى ظعُل اإلاشاُ غُىت مً دوسجين 

 FRNGوسب جدليل امليزاهيت بىاسطت  -1

 

 

 

 

02204230- 80320822 =08084202  

 مىحب؛ 08084202هالخظ أن سأظماُ الػامل الطافي ؤلاحمالي 

 

 

 

 

438248234- 230808200 =800204834. 

FRNG مئىهاثاسترحاع  –= مىاد بضاعت 

BFR  أصىل الثابخت  -= أمىال دائمت 
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 820308002- 880842000  =82033000 

 

 

 

08083202 +80020483 =82033000 

ىت الطاقُت مىحبت و جهذس ب  BFRهالخظ أن  دج و هزا ما ًدهو 82033000مىحب و وعخيخج أن الخٍض

 الخىاصن اإلاالي للمإظعت.

 

 

 

02204220 ÷80322020  =2,6%  

و هزا ما ٌعمذ للمىاسد الشابخت بخؿؿُت الاظخخذامناث  %2,6وعبت جمىٍل الاظخخذاماث الشابخت جهذس ب 

 الشابخت أي اإلاإظعت باظخؿاغتها ششاء جشعُخاث و مػذاث.

 

 

 

 

0920824240 +880822420 ÷00000000 =8 ,92% 

اإلانإظعت في خنؿش مالني ون ؾير منعخهلت مالنُا ألنن منىاسندهنا النشابنخت أضؿش بنٌشير مً انلذًنىنن النؿىٍلت ألانحنل و 

 نطيرة ألاحل و ههزا لِعذ معخهلت مالُا.

 جدليل وسب املزدودًت  -2

 

ATN خزيىت الخصىم –= خزيىت ألاصىل 

 

TN =FRNG  +FR 

 

 اسخخداماث ثابخت ÷جمىيل الاسخخداماث الثابخت= مىارد ثابختوسبت 

 ÷= دًىن ماليت ثابخت + خزيىت الخصىم  وسبت الاسخداهت املاليت

 الخمىيل الخاص      

 رؤو  ألامىال  ÷ئب املاليت = الىديجت العادًت قبل الضزا املزدودًت

 



 اسة ميدانية لشركة صوداغرىدر                                                     صل الثالث: الف
 

82 

 

 

 

 80220280 ÷ 00000000  =0 ,45% 

 مً سؤوط ألامىاُ و هي وعبت مهبىلت . %02هالخظ أن الىدُجت الػادًت نبل الػشاةب جمشل 

 

 

 

 

 

22240202 ÷ 02404220  =0 ,84 

 مً اإلاىاسد الشابخت و هي وعبت مؿمئىت للمإظعت . 84%قاةؼ الاظخؿالُ ًمشل  هالخظ أن ئحمالي

 جدليل مإشزاث جطىر وشاط املإسست: -3

 

 

 

1390293900- 0080004280 ÷0080004280 =0 ,025  

 أي هى في جشاحؼ  %2,5ًخذوى بيعبت  8002و  8000هالخظ أن حؿير سنم ألاغماُ ما بين 

 

 

 

 

 

1211344715- 40288020  =0,32 

نن هننى منننػذُنن حنننُذ  38%بننن  8002ئننلننى  8000أنننننن ونننعبت حننؿير انننلننهُمت اننإلانننػاقننت فننني جننضانننًننذ مننعخمش منننً  هننالخننظ ون

 للمإظعت.

 

 

 

 املىارد الثابخت÷فائض الاسخغالل  املزدودًت الاقخصادًت = ئحمالي

 

 Can_1÷ (Can   -    Can_1 )وسبت حغير رقم ألاعمال خارج الزسم =

 

 Van_1÷   ( VAn – Van_1)وسبت حغير القيمت املضافت = 

 

 RNC=  (RNCn – RNCn_1)÷RNCn_1وسبت حغير الىديجت الصافيت 
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80220280- 88000222 ÷88000222  =0,058 

 5,8%هالخظ أن حؿير الىدُجت الطاقُت اهخكػذ ب 

 2017لسىت  CAFخساب قدرة الخمىيل الذاحي 

 

 

 

 

80222280  +4302200  =30880822 

ل الزاحي مىحبت و هى مبلـ مهبُى ٌعمذ لها بخلبُت خاحُاتها.  هالخظ أن نذسة الخمٍى

 جدليل وسب مسخىياث الىخائج  -4

 

 

 

 

083030302 ÷0340803400  =0 ,087%  

 مً سنم ألاغماُ و هى مػذُ غئُل حذا  %7 ,8هالخظ أن الهُمت اإلاػاقت لالظخؿالُ جمشل 

 وعبت ججضةت الهُمت اإلاػاقت:

 

 

 

 

 

03224230 ÷080843420  =0 ,36 

مً الهُمت اإلاػاقت لالظخؿالُ و هى مػذُ مشجكؼ ألهه وعبت يبيرة  30%هالخظ أن أغباء اإلاعخخذمين جمشل 

 مً الهُمت اإلاػاقت.

 

+الىديجت  68هخالماث  ح/قدرة الخمىيل الذاحي = مخصصاث إلا 

 الصافيت 

 

 رقم ألاعمال÷معدل إلادماج = القيمت املضافت لالسخغالل 

 

 ق.م. لالسخغالل÷= أعباء املسخخدمين للمسخخدمين باليسبت 

 

 ق.م.لالسخغالل÷باليسبت للدولت = الضزائب و الزسىم 
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04000000 ÷080843400 =0 ,16 

 مً الهُمت اإلاػاقت لالظخؿالُ و هى مػذُ غادي  00%هالخظ أن الػشاةب و الشظىم جمشل 

 

 

 

 

22040202 ÷080843400 =0,47 

 مً الهُمت اإلاػاقت و هى مبلـ مشجكؼ هىغا ما . 02%ئحمالي قاةؼ الاظخؿالُ ًمشل 

نغػُت اننإلاننإظعت   ن يننزانن  جنندلُل غننىاضش اننلننهىاننةننم اننإلاننالننُت أننننن ون وننعخيخج مننً خننالُنن خننعابنن هننزهنن اننلننيعب ون

ن مننػشقننت مننخخلل  ناننظدىا لننهزهنن اننإلاننيشأةنن ون ن لننًٌ بنناظخؿاغننتها جنندعين هننٍُلها اننإلاننالنني،نن قنندعب دننسن ن بننأطنن هننها ون اننإلاننالننُت الن

 وشاؾاتها جىضلىا ئلى بػؼ الانتراخاث هزيش منها:

ؼ ضُاؾت ئحشاءاث حعُير مٌخىبت  - مطادم غليها مً حهاص الدعُير للمإظعت تهذف ئلى الععي مً أحل الدعَش

 في الخطُى غلى سخظ انخىاء ألاظمذة ظىاء اإلادلُت منها أو الخاسحُت أي  اليي حعخىسد مً الخاسج؛

نةنن اننلننػلُا اننإلاننخخطت فنني مننىذ هننزه  - جننٍلُل مننىظننل خنناصنن يننهخم بننمخابننػت جننأخننش اننظخالمنن اننلننشخننظ غننلى مننعخىينن ؤلانندنناننسن

 ألاخيرة؛

 لخكؼ نلُال مً أغباء اإلاعخخذمين باغخباسها جمشل وعبت يبيرة مً الهُمت اإلاػاقت لالظخؿالُ؛ا -

 الابخػاد غً الخػامل مؼ اإلاىسدًً الزًً ٌعاهمىن في جأخش وضُى العلػت و ال ًلتزمىن باإلاىغذ اإلاخكو غلُه؛ -

ًامل والًاث الىؾً.  -  مداولت الخىظؼ أي ر و قخذ مٍاجب قشغُت في 

ل الللللعىاللئللق اللللل ي جللىاللحلله اللملللزاللحللع  اللملللطلب ل عللمليت اللملللزاللحللعت الللللداللخللليت بللمإسست صىدللالل غللزيلل ول الللللزاللاللع:لل مللسارل

 الداخلي

 ق.م.لالسخغالل÷فائض الاسخغالل ليسبت إلحمالي فائض الاسخغالل = ئحمال ي با
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نرننلننَ إلاننا لننها مننً قنناةننذةنن فنني ضالننح اننإلاننيشأةنن و   حننػخبر غننملُت اننإلاننشاننحننػت اننلننذاننخننلُت مننهمت حننذانن فنني اننإلاننإظعت ون

 بؿبُػت الخاُ هزا ٌػخمذ غلى يكاءة و خبرة اإلاشاحؼ الذاخلي .

 حعت الداخليتمسار عمليت املزا -1

حعير غملُت اإلاشاحػت غبر أظالُب و خؿىاث مدذدة غمً الهاهىن الذاخلي للىخذة و أُو خؿىة ًهىم 

هها اإلاشاحؼ الذاخلي هي الخخؿُـ قكي بذاًت ًل ظىت جهىم اإلاإظعت بخدذًذ بشهامج غمل الزي جشاه مىاظبا 

انحننؼ انلنذاننخنلي بننخدػير انلننىزناةننو انلننالصنمننت لنخدهُو أنهننذانقننها ونقننشعن اننينبر نننذسن مننمًٌ منً انلننشننابننت،ن خننُث ًنهىمنن انإلاننش 

خ اإلاشانبت، لُخم سقؼ بشهامج الػمل ئلى الشةِغ اإلاذًش الػام للمطادنت غلُه و غىذ  للهُام باإلاشانبت وجدذًذ جاٍس

مباششة غملُت اإلاشاحػت ًهىم اإلاشاحؼ بخهُُم هظام الشنابت الذاخلُت اليي هي مدل الخذنُو إلاػشقت اإلاخاؾش اليي 

إلاطلخت خُث ؾالبا ًهىم هزا ألاخير باإلاشانبت قجأة و رلَ بأمش مً اإلاذًش الػام، و جٍىن اإلاشاحػت جىاحه هزه ا

 في الكترة اليي ًدذدها هزا ألاخير.

ن ًبين قنُه أهنم ما ظُهىمن بنه   غىذ ننُام انإلاشانحؼ انلذانخنلي بػملُت انلخخؿُـ إلانهامه ًنهىم بنىغؼ حنذُو

نأننخننيرانن ًننهذمنن مننالخننظاثنن غننً ًننالننىظننُكت اننلننيي ظِخم مننشاننحننػتها،نن اننلننهذفنن مننً غننملُ ننخ اننإلاننشاننحننػت،نن ون ٍن ت اننإلاننشاننحننػت،نن جنناسن

الػملُت، وأزىاء الهُام بػمله ًدشص غلى أداةه ورلَ وقو مهاًِغ ومبادب مخػاسف غليها ويزا خبرة اإلاشاحؼ 

الذاخلي في اإلاُذان بدٌم أن لذًه ججشبت في الششيت ورلَ بالخيعُو مؼ ؤلاداسة، خُث غىذ أغذاده لبرهامج 

 هىم بػشغه لإلداسة ورلَ بؿُت اإلاشاوسة.اإلاشاحػت ً

ونبنػذ ننُامننه بناغنذانندن بنشهنامننج انإلانشاننحنػت ًنأحني دننونسن اننلنػمل انإلانُذاننوني لنخؿبُو اننلنبرهنامنج اننإلانػذ ظابنها،نن ونرنلننَ  

بخؿبُهه غلى مخخلل وظاةل الششيت مؼ مشاغاة الػملُاث اليي جدخاج ونذ أي ر للمشاحػت، ورلَ للخأيذ مً 

ن  ننت ون ٍن ندنناننسن ناننلننىظنناةننل ؤلان نحننشاننءنناننثنن و أننننن اننإلاننهامنن ون ن ؤلان نرننلننَ ؾننبها لننلعُاظاثنن ون نهننا بننكاغننلُت،نن ون اننإلاننداظعُت ًننخم اننهننجاصن

 الخػلُماث اإلاػخمذة في الششيت بما ًخىاقو مؼ أهذاف الششيت.

ش اإلاشاحؼ الذاخلي، خُث ًبين قُه أهم ما جىضل ئلُه مً خالُ نُامه باإلاشاحػت،   ومً زم ًأحي جهٍش

للمطلخت اإلاػىُت وهزا ؾبها وقها للبراهين و ألادلت اليي جبرس  ويزا جهذًم ؤلاسشاداث و الانتراخاث و الخىضُاث
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في ؤلاداسة بيخاةج الكدظ الزي نام به ، و ما جىضل ئلُه مً أساء و  اإلاعئىلينرلَ، و ًهىم بابالؽ اإلاىظكين 

 جىضُاث بؿشع الخدهو مً اجخار ؤلاحشاءاث الالصمت إلاػالجت ما جبين مً ههاؽ غػل.

ننش اننإلاننشاننحنؼ   نأنًننه اننإلاننداًننذ غننً قننػالننُت ًنٍىننن جننهٍش ن ظذاننس نني أننون ظىىينن اننلننزينن ًننخػمً سن اننلننذاننخننلي ئننمننا زنالسنني أننون

هظام انلشنابنت الذانخلُت وينزا النىغػُت اإلاالنُت وجنهُُم ألادانء اإلانالي في انلششيت ًنهىم بخهذًنم الى ح ون ؤلاسنشاد 

 لإلداسة الػلُا قُما ًخظ هزا ألاداء ويزا جدعِىه ورلَ ب:

ن بننػذ   جللدزيللز  جللقزيللز أللولللللى:لل - أ ننش خننُث جننطذسن نثنن غننً عخت مننا يننخب فنني اننلننخهٍش نالن ن اننلنندعاؤن ناننثنن ون نظخكعاسن نرننلننَ لننؿشحنن الان ون

ُ اجكام بين اإلاشاحؼ الذاخلي و  ش بلؿت بعُؿت و مكهىمه غىذ الجمُؼ. معئى  اإلاطلخت يما ًجب أن ًٌخب الخهٍش

ش النهاتي غلى أهم الكدىضاث اليي نام هها الخقزيز النهائي: - ب وأهم الىخاةج اليي جىضل ئليها،  ويزا  ٌعخىفى الخهٍش

نةنن الننجننخار  ندنناننسن ن مننجلغ ؤلان ننت اننلننػامننت ون ن ٌننػشعنن غننلى اننإلاننذًننٍش ندنناننءنن،نن ون نشادنناننثنن بننؿُت جنندعين ألان نسن ن ؤلان جننهذًننم اننلننىطاةننذ ون

 ؤلاحشاءاث الالصمت.

و البدث غً أظباب الاهدشاقاث ظُذقؼ باإلاشاحؼ الذاخلي ئلى ئًجاد بذاةل و خلىُ خهُهُت بطكخه 

نمننشاننحننؼ فنني ًننل ينن نةنن اننلننششيننت منندهو ون نن غننلى ئنندنناننسن ن اننلننخلُى نانننننتراننحنن هننزهنن اننلننبذاننةننل ون نغاعنن،نن ون نضؿيرةنن لننخكعير ألاننون بيرةنن ون

 ظدعاهم في جدعين ألاداء اإلاالي للششيت، ومذي ضذم الهىاةم اإلاالُت .

ننرنننلنننَ منننً أنننحنننل انننلنننخأينننذ منننً أننننننن انننلنننخىضُاث   نننش جنننأحنننى منننشخنننلت انننإلانننخابنننػت ون ننخنننير بنننػذ جنننهذًنننم انننلنننخهٍش نن فننني ألان ون

حؼ الذاخلي نذ أخزث بالخعبان و ظىف ًخم ههاؽ الػػل اليي جىضل والانتراخاث اإلاهذمت مً ؾشف اإلاشا

 ئلُه.

 غزي  جقييم املزاحعت الداخليت ملإسست صىدا -2

، لنلىننىفنن غنلى مننذين ينكاءننةن اننإلانشانحننػت انلننذانخنلُت نننمىا بناحننشانءنن منهابنلت مننؼ انإلاننشانحنؼ اننلنذاننخنلي لنلششيننت ضىدنانن ؾنشينن 

 :الخاليالجذُو  فيبػؼ الىخاةج نمىا بخلخُطها  ئلىجىضلىا و 
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 الخػلُو ال وػم ألاظئلت

ونننننننػم حنننننننػخبر منننننننىاظبت ًنننننننجب جننننننندذًنننننننذهنننننننا   * هل قترة اإلاشاحػت حػخبر مىاظبت؟

 خعب هىع اإلاهمت.

هننل حننػخهذ أننننن اننإلاننشاننحننػت اننلننذاننخننلُت نننُمت مننػاقننت 

 للمإظعت؟

انننننإلانننننشانننننحنننننػت انننننلنننننذانننننخنننننلُت لنننننه هنننننكػُت  ونننننػم  *

لننننننننلمإظعت مننننننننً خننننننننالُنننننننن جنننننننندهُو نننننننننُمت 

مػاقت مما ًشعذ أن اإلاشاحػت الذاخلُت 

 اإلاإظعت. فيحعخدو مٍاهتها بٍل حذاسة 

اإلاشاحػت الذاخلُت جدهو  فياإلاؿبهت  آلالُاثهل 

 الىخاةج اإلاىحىدة؟

نننننننن اننننإلاننننشاننننحننننػت حننننػخمذ غننننلى   *  آننننلننننُاثوننننػم الن

 حعاغذه أداء مهمخه بٍل دنت.

و اإلاطلخت  الذاخليهل هىاى حػاون بين اإلاشاحؼ 

 اإلاػىُت باإلاشاحػت؟

نرننلننَ مننً  أنننننًننجب   * نننن ون ًننٍىننن هننىاىنن حننػاون

نن جننندهُو  أنننحنننل حنننعهُل منننهمت انننإلانننشانننحنننػت ون

 اإلاعؿشة. ألاهذاف

ن الانننننتراننخنناثنن   اننلننييهننل جننخم مننشاننحننػت اننلننخىضُاثنن ون

ش ؟ فيًهذمها اإلاشاحؼ   الخهٍش

نننننرننننننلننننننَ خننننننعب   * ننننننش  أننننننهننننننمُتوننننننػم ون اننننننلننننننخهٍش

 نشاساث مىاظبت. ئلىللىضُى 

بننخبراننءنن قننىُين مننً  اننلننذاننخننليهننل ٌننعخػين اننإلاننشاننحننؼ 

 خاالث جىكُز اإلاهام؟ فيداخل اإلاإظعت 

اغؿش  ئراال ٌعخػين ههم مً الذاخل و  * 

 قاهه ٌعخػين بخبراء مً الخاسج.

ش  أن الذاخليهل ٌعخؿُؼ اإلاشاحؼ  ًهىم بشقؼ جهٍش

 غً ظىء اظخخذام اإلاىاسد والدعهُالث؟

ٌعخؿُؼ مً احل مىؼ الؿش قهى بذوسه   *

 ًهىم بٌشل ًل الخالغباث.

هل ًمًٌ الاغخماد غلى هخاةج اإلاشاحػت الذاخلُت 

ننةانننإلانننإظعت إلانننػشقنننت منننذيننن ينننكاءنننةننن هنننظامننن  فننني نندنننانننسن  ؤلان

 ؟ألاداءوجهُُم 

وػم ألن اإلاشاحػت الذاخلُت حعاغذ غلى   *

 جهُُم أداء اإلاإظعت

ًهىم اإلاشاحؼ بالخدهو مً ًل الذقاجش و   * أنننننبننننالننننخأيننننذ مننننً  اننننلننننذاننننخننننليهننننل ًننننهىمنننن اننننإلاننننشاننننحننننؼ 
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نننن انننننلننننندشؿُلُت جننننندخىيننننن غنننننلى  انننننلنننننةجالثننننن انننننإلانننننالنننننُت ون

مننننػلىمنننناثنننن عخُدت حننننعاغننننذهنننن غننننلى جننننهُُم أنننندنننناننننء 

 اإلاإظعت؟ في ألاوشؿت

ننن اننننإلاننننعدىذاننننثنننن و  ننن اننننلننننىزنننناةننننو ون اننننلننننةجالثنننن ون

 مً عختها. للخأيذمهاسهتها 

 
 ؾشي  إلاإظعت ضىدا الذاخليالؿالبت مهابلت مؼ اإلاشاحؼ  ئغذاداإلاطذس: مً 

نظخعُاننن   نأننًننىا أننننن مننإظعت ضىدننانن اننلننزيننمننً خننالُنن هننزانن الان جننؿبُو اننإلاننشاننحننػت  ئننلننىجننؿمذ  ؾننشينن  نننمىا بننه سن

ن بننشهننامننج  نرننلننَ مننً اننحننل اننلنندعُير اننلننخعً لننلمإظعت،نن قننخػخبر قننترةنن اننإلاننشاننحننػت مننىاظبت ون اننلننذاننخننلُت بننطىسننةنن حننُذةنن ون

نننن مننشترىنن بننين اننإلاننشاننحننؼ  ظىىينن  نونناننكح خننُث هننىاىنن حننػاون نن ون ن اننإلاننطلخت اننإلاننػىُت اننلننذاننخننليمننهبُى  أننمننابنناإلاننشاننحننػت،نن  ون

ش  ًهىم بنمىانشخه مؼ انإلاشاحنؼ  النزيمخخلل الخىضُاثن و الاننتراخاثن قُهذم اإلانذًش النػام  الزين  انلنهاتيالخهٍش

نشاساث مىاظبت، يما اهه ٌػخمذ غلى هخاةج اإلاشاحػت إلاػشقت يكاءة هظام اإلاإظعت و جهُُم  ئلىللىضىُ  الذاخلي

 .أدائها

 فى املإسست الداخليًىاحهها املزاحع  ال ياملشامل  -3

ًشي هخاةج أغماله  أنجأدًت مهامه بٍل قػالُت و يكاءة يبيرة خُث ًمٌىه  ئلى  الذاخليٌععى اإلاشاحؼ 

مهمخه و هزا ما  أداء  فيهزا ال ٌػنى اهه فى بػؼ ألاخُان نذ ًىاحه ضػىباث  أن  ئالأسع الىانؼ  فيمجعذة 

 : هياإلاإظعت  في الذاخليًىاحهها اإلاشاحؼ  ياليو مً بين اإلاشاًل  ألاخُانبػؼ  فيًكهذه جشييزه 

الاهخهاد الخاؾئ لنذي بػؼ اإلاىظكين خُث ًنىظشون للمشاحؼ غنلى اهه حاظىط داخنل اإلاإظعت قػىذ جأدًنت  -

 للىشاًت ههم؛ أخؿاءمهمخه ًبدث قهـ غً 

ًهىم بؿلب وزاةنو و ججالث مً أحل قندطها و  ألاخُاننبػؼ  فيجذنُو اإلاػلىماثن خُث  فنيالبـء الشذًذ  -

 الكترة اإلادذدة؛ في ئيمالهغمله و غذم  ئغانت ئلىرلَ ًخم بطىسة بؿُئت حذا و هزا ًإدي 

ًاقت  فيواخذ  داخليوحىد مشاحؼ  - و هزا ًجػله ًبزُ حهذ يبير  ألانعاماإلاإظعت و هى اإلاعإوُ غً مشاحػت 

 اةج.مً هخ ئلُهما ًطب  ئلىو ونذ مً احل بلىؽ 

 غزي  املإسست صىدا أداءجقييم  فيدور املزاحعت الداخليت  -4
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تجهُُم ألاداء مدىس الػملُت  ئن حمُؼ  فيًخىلذ غىه اجخار الهشاس و هزا ألنها غملُت مخذاخلت  الزي  ؤلاداٍس

قخخمشل  ؾشي  مإظعت ضىدا فيغملُت جهُُم أداء  فيباليعبت ألهمُت اإلاشاحػت  ئماووشاؾاتها،  ؤلاداسةوظاةل 

 :ًليقُما 

للمػلىماث الذنُهت و ال خُدت خُث جمًٌ مً جهُُم اإلاإظعت غلى  أظاظُاحػخبر اإلاشاحػت الذاخلُت مشحػا  -

 أظاط مخين؛

ت  -  ًهذمها إلاذًش اإلاإظعت، قخلُت اإلاشاحػت حػخبر باليعبت لها أداة معاغذة جلجأ لها؛ الييالخذماث الاظدشاٍس

نقننؼ نننُمت  اننلننذاننخننليًننىقننش اننإلاننشاننحننؼ  - ن سن ن جنندهُو اننلننشبننذ ون ننادننةنن اننلننخذقننو ون ٍن لننلمعخكُذًننً مننػلىمنناثنن حننعاغننذهننم غننلى صن

 اإلاإظعت؛

نةننحننعاغننذ غننلى اننإلاننشاننحننػت اننلننذاننخننلُت  - ن  ئنندنناننسن ن بننلىؽنن  ئننحننشاننءنناننتننهااننإلاننإظعت غننلى جننؿبُو ظُاظتها ون بننكػالننُت و  أننهننذاننقننهاون

 يكاءة؛

 اإلاإظعت؛الٌشل غً مىاؾً الاخخالُ مؼ مداولت ج خُدها و جدذًذ ههاؽ الهىة فى  فيٌعاهم  -

، ؾشي  حعخػين هها الششيت راث اإلاعإولُت اإلادذودة ضىدا اليي  ألاظاظُت  ألادواثحػخبر اإلاشاحػت الذاخلُت مً  -

نظخػاهننت  فنني ن هننخاةننج اننإلاننشاننحننػت اننلننذاننخننلُت  بننأغننماُننمننخخلل مننطالننخها خننُث ًننخم الان  أننوإلاننىاننحننهت مننخاؾننش مننػىُت  ئننمنناون

نحننشاننءنن ن ظالمنن إلن نرننلننَ إلاننىزننىنننُت اننإلاننػلىمنناثنن ون نسنن جنندعِىاثنن مننػُىت،نن ون ن اننلننذون ن مننطذانننننُتها ون ناننث  اننلننزيننتها ون نناسن جننلػبه اننلننٍض

ًنهذمنها إلانخخلل اننإلانطالنح خنيى ًنٍىنن غنلى دننسنانًنت جنامنت بنما ًنندذر  انلنييون انلننخىضُاثن  انلنذانخنليانإلانُذانهنُت لنلمشانحننؼ 

 داخل الششيت.

ششيننت  ئنننناننلنذاننخنلُت لنلمإظعت،نن خنُث  ؤلانحننشانءناننثنلننلعهش غنلى مننشانننبت مننذين جننىكُز  انلنذاننخنليٌنععى انإلاننشانحننؼ 

منإظعت لنذيها هنهاؽن غػل قهى هنهزان ًهىمن بنخدكيز انإلاىظنكين غنلى جدهُو ألانهنذانف  ؾنشي منشلها منشل أين ضىدان

 لها.  اإلاالي ألاداءاإلاعؿشة و جدعين 
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 خالضت الكطل الشالث

 

ناننظدىا لننلمشاننحننػت اننلننذاننخننلُت لننػىاضش اننلننهىاننةنن  ن جننجعُذهنن فنني اننلننىانننننؼ غننلى ششيننت مننً خننالُنن دننسن م اننإلاننالننُت ون

 :الىخاةج ًمًٌ جلخُطها قُما ًلي ػؼلى بضىاؾشي جىضلىا ئ

ولهزا ٌعدىذ أخذ أهم مطادس الشهت مً خُث الػمىمُاث اإلاشاحػت الذاخلُت يأداة حعُير قػالت جمشل  حػخبر  -

 غملُت جهُُم وغػُت اإلاإظعت؛ غليها في

ذ مً ظهىلت اإلاػلىماث بين مخخلل مطالح اإلاإظعت؛ -  ًجب جبنى هظام مػلىماث مخٍامل ًٍض

اد -  ُير هظشة اإلاىظكين هدىها؛همُت اإلاشاحػت الذاخلُت ًجب حؿة أمً أحل ٍص

 جىهظ مً يكاءجه. ها جخلهى الػذًذ مً الطػىباث الييال أنحػت أسؾم جىقش حمُؼ مهىماث اإلاشا -
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حعخبر اللىائم اإلاالُت الىطُلت لعىاصس اللىائم اإلاالُت، اإلاساحعت الداخلُت  ً خالٌ دزاطدىا إلاىطىعم

اإلاسهص اإلاالي للمؤطظت وأدائها اإلاالي  ألاطاطُت لإلبالغ اإلاالي عً اإلاؤطظت، خُث تهدف الى جىفحر معلىماث عً

مما ًجعلها  على حغحراث خلىق اإلالىُت الخعسفوجدفلاتها الىلدًت خالٌ فترة شمىُت مدددة وجمىً هرلً مً 

 جخاذ اللسازاث.االدعامت السئِظُت التي جلىم عليها عملُت 

واهؼالكا مً بدثىا وحدها أن اإلاساحعت الداخلُت هي جلً الىظُفت اإلاظخللت التي جمازض بيل 

ىن داخل الشسهت، مىطىعُت وفي حمُع مجاالث وظائف اإلاؤطظت،وهي عبازة عً وظُفت ًلىم بخأدًتها مىظف

 وجدىاٌو فدص اهخلادي لإلحساءاث والظُاطاث وجلُُمها.

ومىه فئن اإلاساحعت الداخلُت جبرش آلالُاث ألاطاطُت إلعؼاء الظمان إلاظخخدمي اللىائم اإلاالُت وذلً 

 .مً خالٌ السأي الفني اإلاداًد الري ًصدز عً مدي صحت ودكت وعدالت جلً اللىائم اإلاالُت

 الىخائج:

 ٌ ما دزطىا وما جم الخؼسق إلُه جىصلىا إلى الىخائج الخالُت:مً خال

ً أو اإلامازطحن ًلدمىن خدماث  - م مً اإلاظدشاٍز ًخضح مما جلدم أن اإلاساحعت الداخلُت هي إدازة أو فٍس

ت إلدازة اإلاؤطظت جصمم بغسض إطافت  مظخللت ومىطىعُت للمساحعت الداخلُت، أو خدماث اطدشاٍز

 ؛كُمت وجدظحن عملُاتها

هما وحظاعد خدماث اإلاساحعت الداخلُت اإلاؤطظت في جدلُم أهدافها بخىفحر مدخل مىظم ومىؼلي  -

الخلُُم وجدظحن فعالُت عملُاث إدازة اإلاخاػس والعملُاث السكابُت، هما أنها مظئىلت عً جدلُم أهداف 

 ؛اإلاالُتاللىائم  السكابت الداخلُت التي حشمل زكابت هفاًت وفاعلُت العملُاث، وصحت وطالمت

 ؛لىطعُت اإلاالُت الحلُلُت للمؤطظتحعخبر اللىائم اإلاالُت مسآة عاهظت ل -

 ؛ًجب أن جخىفس الخصائص واإلاخؼلباث ألاطاطُت في اللىائم اإلاالُت التي ًخم الاعخماد عليها -

 ؛ًجب أن ًيىن اللائم بمهمت اإلاساحعت الداخلُت ذو هفاءة عالُت وخبرة، ودزحت هبحرة مً الجزاهت -

اللىائم اإلاالُت حظمذ بخىفحر اإلاعلىماث الالشمت إلاا ًخعلم بالىُفُت التي مازطذ بها اإلاؤطظت وشاػاتها  -

 التي جم فيهااإلاخخلفت، وذلً مً خالٌ جدلُل جلً ألاوشؼت وجىطُذ هُفُت جدبحر أمىالها واإلاجاالث 

 ؛اطخخدام جلً ألامىاٌ

 ؛معلىماث مداطبُت حعخمد اإلاؤطظت على كىائمها اإلاالُت في الحصٌى على -

ٌ دزاطت معملت حظعى اإلاؤطظت إلى جسشُد كسازاتها اهؼالكا مً اللىائم اإلاالُت التي جصدزها مً خال -

م بعع اإلاؤشساث اإلاالُت التي جيىن أهثر داللت وجىضح العالكت  ةللمعلىماث اإلادخىا فيها وجدلُلها عً ػٍس
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مىاػً  واطخغاللها أخظً اطخغالٌ، وجددًد بحن مخخلف عىاصسها ،ختى ًدظنى لها اهدشاف هلاغ اللىة

 ؛الظعف

ل  ٌظاهم - الخدلُل اإلاالي لللىائم اإلاالُت في اجخاذ اللسازاث مً خالٌ معسفت كدزة اإلاؤطظت على جمٍى

اطدثمازاتها وعلى حلب اطدثمازاث حدًدة ومدي كابلُت أصىلها للخدٌى إلى هلدًت بأطسع ما ًمىً وبأكل 

 ؛الخيالُف عىد الحاحت ومدي مالئمت الهُيل اإلاالي في جدلُم ألازباح

عت الداخلُت في اهدشاف ما كد ًىحد في الدفاجس و السجالث مً أخؼاء و بالخالي الحصٌى حظاهم اإلاساح -

 ؛على معلىمت مداطبُت خالُت مً ألاخؼاء، هرلً حظاهم في مساحعت البُاهاث

عخبر هرا دوزا هاما  - حعمل اإلاساحعت الداخلُت على خماًت اإلاؤطظت مً عملُاث الخالعب والاخخُاٌ َو

اإلاساحع الخازجي اإلاظخلل ال ٌظخؼُع اهدشاف حمُع خاالث الغش والخالعب في  وزئِظُا، خصىصا وأن

اللىائم اإلاالُت؛ هظسا لعدم جىاحده بصىزة دائمت في اإلاؤطظت واعخماده على العُىاث ؤلاخصائُت بدال مً 

الفدص اليامل، وبالخالي أصبذ اإلاساحع الداخلي هى مً ٌظخؼُع أن ًدمي اإلاؤطظت التي ٌعمل بها مً 

عملُاث الخالعب باألصٌى وأهه لِع هىان مً هى أكدز مىه على ذلً وبالخالي الحصٌى على معلىماث 

 ذاث مصداكُت لألػساف الداخلُت أو الخازحُت.

 الخىصُاث:

مظخلل  ُتختى ًيىن اإلاساحع الداخلي مظخلال ومىطىعُا في عمله ًجب أن ًيىن كظم اإلاساحعت الداخل -

 عً ألاوشؼت التي ًساحعها؛

داء وزة جىعُت اإلاىظفحن مً كبل ؤلادازة العلُا، وذلً مً أحل حعاونهم مع اإلاساحع الداخلي،أثىاء أطس  -

 مهامه، وحغُحر هظستهم اججاهه؛

 لي ومداولت جؼبُلها كدز اإلاظخؼاع؛العمل بخىصُاث اإلاساحع الداخ -

على  ام بأداء مهامهاالعمل على جدعُم أزوان وملىماث اطخلاللُت اإلاساحعت الداخلُت ليي جخمىً مً اللُ -

 و جفعُل اللساز؛ أهمل وحه لظمان جؼبُم

ادة الاهخمام بىظُفت اإلاساحعت الداخلُت وجفعُل دوزها إلاا لها مً أثس إًجابي في دعم - إدازة  العمل على ٍش

 ؛اإلاؤطظت

مً خالٌ اإلاداطبُت  جفعُل آلُاث السكابت على إعداد وعسض اللىائم اإلاالُت، وبالخالي على إهخاج اإلاعلىماث -

 ؛التزام هؤالء باللُم ألاخالكُت الخأهُل اإلاىاطب للمساحعحن وخاصت على اإلاظخىي الداخلي مع طسوزة

س كدزاجه اإلاع - ول ما ٌظخجد سفُت واإلاهىُت بصىزة مظخمسة، إلاىاهبت طسوزة اهخمام اإلاساحع الداخلي بخؼٍى

س أداء مهامه بىفاءة وفعالُت مً مخؼلباث ومعاًحر وكىاعد جدىم طلىهه اإلانهي، وحعمل على جىمُت  ؛وجؼٍى
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ع الدوزاث - ت في جىمُت كدزاث اإلاساحعحن الداخلُحن مً خالٌ جىثُف وجىَى اإلاخعللت  واليشساث الاطخمساٍز

 ؛اإلاساحعتمجاٌ هم مهازاث مخجددة في إلهظاب

 لفت؛إلاالُت على اطخعمالها بأكل جيؤلافصاح عً اللىائم اإلاالُت بشيل حُد ٌظاعد مظخخدمي اللىائم ا -

 طسوزة ؤلاعالم بأهمُت الاطخعاهت بأطالُب وأدواث الخدلُل اإلاالي في عملُت اجخاذ اللساز. -
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ت، مصش،   .1998الاظىىذٍس

اء صُام، خعام الذًً مصؼفى الخذاػ، أصىل اإلاداظبت  .23 عبذ الىاصش إبشاهُم الىىس و ولُذ صهٍش

 . 2005اإلاالُت، داس اإلاِعشة لليؽش والخىصَع و الؼباعت ألاسدن ، 

اث الجش دًت وؤلافصاح  2عبذ الىاصش مدمذ ظُذ دسوَؾ ، مبادا اإلاداظبت اإلاالُت  .24 )الدعٍى

 .2010والخىصَع، ألاسدن، اإلاداظبي(، داس صفاء لليؽش 

عبذ الىهاب سمُذي، علي ظماوي، اإلاداظبت اإلاالُت وفم الىظام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ، بذون ظىت  .25

 .2011اليؽش، الجضابش، 

عبذ الىهاب هصش على و شحاجت، الشكابت و اإلاشاحعت الذاخلُت الحذًثت في بِئت جىىىلىحُا اإلاعلىماث  .26

ت ، مصش، وعىإلات اظىاق اإلاال ، الذاس ا  . 2005/  2006لجامعُت، ؤلاظىىذٍس

لم الحعبان، الشكابت الذاخلُت والخذكُم في بِئت جىىىلىحُا اإلاعلىماث، داس الشاًت،  .27 عؼا هللا أخمذ ظٍى

 .2009ألاسدن، 

، داس اإلاعيرة لليؽش و الخىصَع و الؼباعت، 1علُان الؽٍشف و آخشون، مبادا اإلاداظبت اإلاالُت، ج .28

 .2000ألاسدن، 

علُان الؽٍشف وأخمذ حعُذي، مبادا اإلاداظبت اإلاالُت ، داس اإلاِعشة لليؽش والخىصَع و الؼباعت،  .29

 .2000ألاسدن، 

ت،  .30 فخحي سصق العىافيري و آخشون، الشكابت و اإلاشاحعت الذاخلُت، داس الجامعُت الجذًذة، ؤلاظىىذٍس

2002. 
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لحعاباث وفم الىظام اإلاداظبي هخىػ عاؼىس، اإلاداظبت العامت ) أصىل و مبادا و آلُاث ظير ا .31

 .2011اإلاالي(، دًىان اإلاؼبىعاث الجامعُت، الجضابش، 

همال الذًً الذهشاوي، اإلاداظبت اإلاخىظؼت وفلا إلاعاًير اإلاداظبت اإلاالُت، اإلاىخب الجامعي الحذًث،  .32

ت،   .2009ؤلاظىىذٍس

ت )الجىاهب اإلاالُت مدمذ أبى هاصش وحمعذ خمُذاث، معاًير اإلاداظبت، وؤلابالغ اإلاالي الذولُ .33

 .2008والعملُت(، داس وابل لليؽش والخىصَع، ألاسدن، 

ل جدلُل أظىاق مالُت الذولُت ، داس الحامذ  .34 مدمذ الععُذ عبذ الهادي، ؤلاداسة اإلاالُت )اظدثماس جمٍى

 .،2008لليؽش والخىصَع، ألاسدن، 

ت، مصش،  مدمذ العُذ ظشاًا ، .35 أصىل وكىاعذ اإلاشاحعت والخذكُم ، داس اإلاعشفت الجامعُت، ؤلاظىىذٍس

2002. 

مدمذ الصحً عُذ الفخاح،وظشاًا مدمذ العُذ، الشكابت واإلاشاحعت الذاخلُت على اإلاعخىي الىلي  .36

ت، مصش  2003 / 2004،والجضةي، الذاس الجامعُت، ؤلاظىىذٍس

ذ، اإلاداظبت الذولُت، إًتران للؼباعت و اليؽش و الخىصَع، مصش،  .37  .2005مدمذ اإلابرون أبى ٍص

مدمذ بىجين، اإلاداظبت اإلاالُت و معاًير اإلاداظبت الذولُت ) دسوط و جؼبُلاث( صفداث الضسكاء،  .38

 ..2010الجضابش، 

ت إلى الخؼبُم، دًىا .39 ن اإلاؼبىعاث الجامعُت، مدمذ بىجين، اإلاشاحعت و مشاكبت الحعاباث مً الىظٍش

 .2003الجضابش، 

ل، داس خامذ لليؽش و الخىصَع، ألاسدن،  .40 مدمذ ظعُذ عبذ الهادي، ؤلاداسة اإلاالُت الاظدثماس و الخمٍى

2008. 

 .2007، داس وابل لليؽش و الخىصَع، مصش، 4مدمذ مؼش، مبادا اإلاداظبت اإلاالُت، غ .41

 .2009إزشاء لليؽش والخىصَع، ألاسدن ، مععذ مدمىد الؽشكاوي، مبادا اإلاداظبت اإلاالُت،  .42

، مىخبت اإلاجخمع العشبي لليؽش و الخىصَع، ألاسدن، 1مصؼفى ًىظف وافي، مبادا اإلاداظبت اإلاالُت، ج .43

2012.  

مىس ى بىدهان، ؤلاػاس اللاهىوي للىظام اإلاداظبي اإلاالي، داس الهذي للؼباعت و اليؽش و الخىصَع،  .44

 .2010الجضابش، 

ذ عبذ الشخمان دوسي و خعين ممذ ظالمت، أظاظُاث ؤلاداسة اإلاالُت، داس الشاًت لليؽش و الخىصَع،  .45 مٍؤ

 .2013ألاسدن، 

ت، داس الفىش لليؽش و الخىصَع، ألاسدن،  .46  .2013هظال مدمىد الشخمي، اإلاداظبت ؤلاداٍس
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ت والعلمُت، الؼبعت الث .47 اهُت، داس وابل لليؽش، هادي الخمُمي، مذخل إلى الخذكُم مً الىاخُت الىظٍش

 .2004عمان ألاسدن، 

ش اإلاالُت الذولُت دلُل الخؼبُم، الذاس  .48 ىهج جشحمت: ػاسق عبذ العال خماد، معاًير الخلاٍس هُني كان حٍش

 .2006الذولُت لالظدثماساث الثلافُت ػ. م. م، مصش ، 

 مذكرات التخرج:

الذولُت للمشاحعت الذاخلُت في البىىن أخمذ مدمذ مخلىف، اإلاشاحعت الذاخلُت في ظل اإلاعاًير  .49

ت ألاسدهُت، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة ماحعخير في علىم الدعُير، جخصص هلىد ومالُت، حامعت  الخجاٍس

 .2006/ 2007الجضابش ولُت العلىم الاكخصادًت وعلىم الدعُير، 

صُذال، مزهشة ملذمت اهلاص أخمذ، دوس اإلاشاحعت الذاخلُت في دعم وجفعُل اللشاس دساظت خالت مجمع  .50

 .2007،لىُل ؼهادة اإلااحعخير ، جخصص مالُت ومداظبت، حامعت عماس زلجي ، ألاػىاغ

خعُاوي عبذ الحمُذ، أهمُت ؤلاهخلال للمعاًير الذولُت للمداظبت و اإلاعلىمت اإلاالُت هئػاس لخفعُل  .51

اإلاؤظعاث، مزهشة اإلااحعخير ػير ميؽىسة، جخصص مداظبت و جذكُم، ولُت العلىم الاكخصادًت و  خىهمت

ت و علىم الدعُير، حامعت الجضابش  .2010-2009، 3الخجاٍس

خىاط صالح، الخىحه الجذًذ هدى معاًير ؤلابالغ اإلاالُت الذولُت و أزشه على مهىت الخذكُم، أػشوخت  .52

 2008-2007علىم الاكخصادًت و علىم الدعُير، حامعت الجضابش، دهخىساه ػير ميؽىسة، ولُت ال

سػذة ابشاهُم اإلاذهىن، العىامل اإلاؤزشة في العالكت بين الخذكُم الذاخلي والخاسجي في اإلاصاسف وازشها  .53

ض هظام الشكابت الذاخلُت وجخفُع جيلفت الخذكُم الخاسجي، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة ماحعخير ،  في حعٍض

 .2014ػضة، فلعؼين، حامعت 

سفُم ًىظفي، الىظام اإلاداظبي اإلاالي بين الاظخجابت للمعاًير الذولُت و مخؼلباث الخؼبُم، مزهشة  .54

ت و علىم الدعُير،  اإلااحعخير ػير ميؽىسة، جخصص مداظبت و جذكُم، ولُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍس

 .2011-2010حامعت جبعت، 

ظل جؼبُم الىظام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ في الجضابش، مزهشة صسمىث خالذ، إدماج الحعاباث في  .55

ت، ولُت العلىم الاكخصادًت و علىم  اإلااحعخير ػير ميؽىسة، جخصص مداظبت و جذكُم، كعم العلىم الخجاٍس

 .2011-2010، 3الدعُير، حامعت الجضابش

ر اإلاداظبت الذولُت، ظالمي مدمذ الذًىىسي، كابمت الخذفلاث الىلذي في ظل اعخماد الجضابش معاًي .56

ت و علىم الدعُير، حامعت  مزهشة ماحعخير ػير ميؽىسة، جخصص مداظبت، ولُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍس

 .2009-2008العلُذ الحاج لخظش، باجىت، 
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ؼذسي معمش ظعاد، دوس اإلاشاحعت الذاخلُت اإلاالُت في جلُُم ألاداء في اإلاؤظعت الاكخصادًت، مزهشة  .57

ت وعلىم الدعُير، حامعت ماحعخير ػير م يؽىسة ، جخصص مالُت مؤظعت، ولُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

  .2009-2008مدمذ بىكشة بىمشداط، 

ؼعُب ؼىىف، اإلاماسظت اإلاداظبُت في الؽشواث مخعذدة الجيعُاث و الخىخُذ اإلاداظبي العالمي،  .58

العلىم الاكخصادًت و علىم الدعُير، حامعت أػشوخت الذهخىساه ػير ميؽىسة، كعم العلىم الاكخصادًت، ولُت 

 .2007-2006الجضابش، 

ت وفم اإلاعاًير اإلاداظبت الذولُت،  .59 م، جىُُف اللىابم اإلاالُت في اإلاؤظعاث الجضابٍش ؼىاي عبذ الىٍش

مزهشة اإلااحعخير ػير ميؽىسة، جخصص اإلاداظبت، كعم علىم الدعُير، ولُت العلىم الاكخصادًت و الدعُير و 

 .2009-2008حامعت العلُذ الحاج لخظش باجىت،  الخجاسة،

عبادي مدمذ أمين، معاهمت اإلاشاحعت الذاخلُت في جلُُم هظام اإلاعلىماث اإلاداظبُت، مزهشة ملذمت  .60

 .2003/  2004لىُل ؼهادة اإلااحعخير في علىم الدعُير، حامعت الجضابش، 

اد عاؼىس، مذي التزام الؽشواث الصىاعُت اإلاعاهمت الف .61 لعؼُيُت بمخؼلباث ؤلافصاح عثمان ٍص

، مزهشة اإلااحعخير ػير ميؽىسة، جخصص 1اإلاداظبي الذولي سكماإلاداظبي في كىابمها اإلاالُت وفلا للمعُاس 

ل، ولُت الخجاسة، الجامعت ؤلاظالمُت ػضة،   .2008مداظبت و جمٍى

اإلاؤظعاث، مزهشة ملذمت لىُل  عمش على عبذ الصمذ، دوس اإلاشاحعت الذاخلُت في جؼبُم خىهمت .62

ت  ؼهادة اإلااحعخير في علىم الدعُير، جخصص مالُت ومداظبت، ولُت العلىم الاكخصادًت والعلىم الخجاٍس

 .2008/ 2009وعلىم الدعُير، حامعت اإلاذًت، 

فاجذ ػالب، جؼىس دوس وظُفت الخذكُم في مجال خىهمت الؽشواث لخجعُذ مبادا و معاًير الخىمُت  .63

ت، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة اإلااحعخير، العلىم الاكخصادًت و علىم الدعُير، جخصص إداسة ألاعمال اإلاعخذام

 .2010-2011الاظتراجُجُت للخىمُت اإلاعخذامت، 

لضعش مدمذ ظامي، الخدلُل اإلاالي لللىابم اإلاالُت وفم الىظام اإلاداظبي اإلاالي، مزهشة اإلااحعخير ػير  .64

ت، كعم علىم الدعُير، ولُت العلىم الاكخصادًت و علىم الدعُير ، حامعت ميؽىسة ، جخصص ؤلاداسة اإلاالُ

 .2012-2011مىخىسي ، كعىؼُىت ، 

مدمذ أمين ماصون، الخذكُم اإلاداظبي مً مىظىس اإلاعاًير الذولُت ومذي إمياهُت جؼبُلها في الجضابش،  .65

ت ػير ميؽىسة، حامعت الجضابش   .2010/ 2011ابش، ، الجض 3مزهشة ماحعخير في العلىم الخجاٍس

مدمذ بشػِؾ، مداظبت اإلاخضون آزشها على اللىابم اإلاالُت للمؤظعت، مزهشة ماحعخير ػير ميؽىسة،  .66

جخصص مداظبت، ولُت العلىم الاكخصادًت و علىم الدعُير، كعم علىم الدعُير، حامعت العلُذ الحاج 

 .2010-2009لخظش، باجىت، 
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اإلاداظبي للمؤظعاث في ظل أعمال الخىخُذ الذولُت، أػشوخت مذاوي بلؼُث، أهمُت ؤلاصالح الىظام  .67

الذهخىساه ػير ميؽىسة، كعم العلىم الاكخصادًت، ولُت العلىم الاكخصادًت و علىم الدعُير، حامعت الجضابش، 

2004. 

صذیلی، هدى إػاس مخيامل للمشاحعت اإلاالُت في الجضابش على طىء الخجاسب الذولُت، أػشوخت  مععىد .68

 .2003ولُت العلىم الاكخصادًت و علىم الدعُير،حامعت الجضابش،  دهخىساه،

مؽشي خعىاء، دوس وأهمُت اللىابم اإلاالُت في اجخار اللشاساث ، مزهشة جخشج لىُل ؼهادة اإلااحعخير  .69

ت، ولُت العىم الاكخصادًت  ػير ميؽىسة، جخصص دساظاث مالُت ومداظبُت معملت، كعم العلىم الخجاٍس

 .2008-2007حامعت فشخاث عباط ظؼُف ،  والعلىم الدعُير،

 املجالت و املؤثمرات:

70.  ،ً إبشاهُم عثمان ؼاهين، الخأهُل العلمي والعملي للمشاحع الذاخلي في اللشن الحادي والعؽٍش

ت، مصش،   .1994الجمعُت العلمُت للمداظبين والىظم واإلاشاحعت، اإلاؤجمش العلمي الثالث، ؤلاظىىذٍس

ت أخمذ العمشي و آخشون،  .71 مذي جؼبُم معاًير الخذكُم الذاخلي اإلاخعاسف عليها في البىىن الخجاٍس

 .2006، ألاسدن، 3، العذد 2الُمىُت، اإلاجلت ألاسدهُت في إداسة ألاعمال، مجلذ 

حىدي مدمذ سمضي، إصالح الىظام اإلاداظبي الجضابشي للخىافم مع اإلاعاًير الذولُت، مجلت ألابدار  .72

ت، الع ت و علىم 6ذد الاكخصادًت و ؤلاداٍس ، حامعت مدمذ خُظش، بعىشة، ولُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍس

 .2009الدعُير، دٌعمبر 

، 19فُصل الؽىاوسة، فلعفت ومُياهُىُت عمل الخذكُم الذاخلي، مجلت ألاظمذة العشبُت، عذد .73

 .1998ألاسدن، 

في الجضابش، مجلت اكخصادًاث  IFRS/ IASهخىػ عاؼىس، مخؼلباث جؼبُم الىظام اإلاداظبي اإلاىخذ  .47

لُا، العذد   .2006، 6ؼمال إفٍش

مخخاس معامذ، الىظام اإلاداظبي اإلاالي الجضابشي و إؼيالُت جؼبُم اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت في  .75

ت، العذد ت و 4اكخصاد ػير مؤهل، مجلت ألابدار الاكخصادًت و ؤلاداٍس ، ولُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍس

 .2009ر، حامعت مدمذ خُظش، بعىشة، دٌعمبرعلىم الدعُي

 امللتقيات:

عبذ اللادس  وبشبشي مدمذ أمين، آزاس جؼبُم الىظام اإلاداظبي اإلاالي على بِئت اإلاؤظعاث  بىُدل .76

الصؼيرة واإلاخىظؼت في الجضابش، اإلالخلى الىػني واكع وآفاق الىظام اإلاداظبي اإلاالي في اإلاؤظعاث الصؼيرة 

ت وعلىم الدعُير ، حام / 05/ 06 -05عت الىادي، ًىميواإلاخىظؼت في الجضابش، ولُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

2013  

خعين عثماوي و ظعاد ؼعابيُت، الىظام اإلاالي اإلاداظبي هأخذ مخؼلباث خىهمت الؽشواث و أزشه على  .77

بىسصت الجضابش، اإلالخلى الىػني خىل خىهمت الؽشواث اليلُت للحذ مً الفعاد الاداسي و اإلاالي، مخبر مالُت، 



 قائمة المراجع
 

ت و علىم الدعُير، حامعت مدمذ خُظش، بعىشة، بىىن و إداسة ألاعمال، ولُت العلىم  الاكخصادًت و الخجاٍس

 .2012ماي  07و06ًىمي 

ت في ظل إصالح الىظام اإلاداظبي  .78 خمُذاجى صالح و بىكفت عالء، واكع البِئت اإلاداظبُت الجضابٍش

خىظؼت في الىػني، اإلالخلى الىػني خىل واكع و آفاق الىظام اإلاداظبي اإلاالي في اإلاؤظعاث الصؼيرة و اإلا

ت و علىم الدعُير، حامعت الىادي، ًىمي   .2013-06و  05الجضابش، ولُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍس

صهُت مدلىط و ظعاد وسدة، آلازاس ؤلاًجابُت مً جؼبُم الىظام اإلاداظبي اإلاالي على اإلاؤظعاث  .79

اإلاداظبي اإلاالي في اإلاؤظعاث  الصؼيرة و اإلاخىظؼت في الجضابش، اإلالخلى الىػني خىل واكع و آفاق الىظام

ت و علىم الدعُير، حامعت الىادي، ًىمي  الصؼيرة و اإلاخىظؼت في الجضابش، ولُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍس

 .2013-06و 05

ش اإلاالي و أبعاد ؤلافصاح و الؽفافُت، اإلالخلى  .80 ً، أهمُت اعخماد اإلاعاًير الذولُت للخلاٍس مىصىسي الٍض

واإلاعاًير الذولُت للخذكُم  IFRS - IAS اإلاداظبي و اإلاالي في مىاحهت اإلاعاًير الذولُت للمداظبتالذولي خىل الىظام 

، ولُت العلىم الاكخصادًت و علىم الدعُير، حامعت ظعذ دخلب البلُذة ، الجضابش ، "الخدذي" IAS للمشاحعت

 .2011دٌعمبر  14-13ًىمي 

 املراجع باللغة ألاجنبية:

81. Anne Lemanh ,Catherine Maillet ,MouhamedBenkaci, normes comptables internationnales 

IAS IFRS, éditions berti, Alger, 2009. 

82. Ministère des finances, le système comptable financier, enag éditions, Alger, 2009. 

83. Mustapha Touil , Nouveau System de la Comptabilité financier en Algérie SCF, dar el hadith 

likitab, Alger, 2006. 

84. Wolfgang Dick Frank, MissonierPiera pearson, 2 édition, comptabilité financier en IFRS, 

éditions Pearson, France, 2009. 
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 امللخص

تهدف هذه الدراسة إلى ثىضيح املزاحعة الداخلية لعىاصز القىائم املالية حيث ٌعحبر وحىد املزاحعة  

ة باملؤسسة من شأهه أن ٌعشس من اعحبار أن القىائم املالية هي عبارة عن حداول  الداخلية الفعالة والقٍى

حم عزضها بشكل  ًمكن محخذي القزار من مقارهتها بقىائم ثلخص وشاط املؤسسة خالل الدورة املحاسبية، ٍو

الدورات السابقة، وهذا من أحل اسحخزاج مؤشزات ودالالت مالئمة جساعدهم في فهم الىضعية املالية 

 للمؤسسة ومزكشها املالي.

 الكلمات املفتاحية:

 املزاحعة الداخلية، القىائم املالية، الححليل املالي.  

 

Résumé: 

Le but de cette étude est de clarifier l’audit interne des éléments des états financiers, car il permet 

de vérifier que les états financiers sont des tableaux résumant l’activité de l’établissement au cours 

du cycle comptable et présentés de manière à ce que les décideurs puissent les comparer avec les 

listes de cours précédentes, Ceci afin d'extraire des indicateurs et des indications appropriés pour 

les aider à comprendre la situation financière de l'institution et sa situation financière. 

les mots clés: 

Audit interne, états financiers, analyse financière. 
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