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 شــكـس و عسفان

الحمد هلل و الصالة و الصالم على الحبيب املصطفى شيدها و هبيىا محمد صل هللا عليه و شلم و صدق 

: حبيب هللا حين قال

" من لم يشكس الىاس لم يشكس هللا، و من أشدي معسوفا فكافئىه، فإن لم حصخطيعىا فادعىا له" 

. وشكس هللا و هحمده حمدا كثيرا و مبازكا على هره الىعمت الطيبت و الىافعت، وعمت العلم و البصيرة

على مجهىداتها و "  مقداد"يشسفني أن أجقدم بجزيل الشكس إلى أشخاذحي املشسفت على هرا العمل

الخىجيهاث التي قدمتها و الثقت التي مىحخني إياها إلجمام هرا العمل املخىاضع، وإلى كافت ألاشاجرة و 

. إطازاث جامعت بمصخغاهم، وأخص بالركس أعضاء لجىت املىاقشت

حساث "كما هخقدم بالشكس الجزيل لعمال الشسكت الىطىيت للخأمين وهخص بالركس مديس الىكالت الصيد      

 ".قادة

  و لى بابدصامت صادقت. و الى كل من شاعداوي في هرا العمل    

                                                                                                                                                             

ن والحمد هلل زب العاملي                                                                                                                                                                           



 هــداءاإى

إلى سيدها و حبيبىا محمد زسىل هللا صل هللا عليه و سلم 

إلى من زعخني بعطفها و غمسجني بحبها وجأملت أللمي، وفسحت لفسحي مىبع الحىان والحب أمي أطال هللا في 

. عمسها

إلى من الخىي بلسعاث الدهيا من أجل أن وعيش معصشين مكسمين، ومن حعلمت مىه معنى الحياة والصمىد 

أطال هللا " بن عماز شازف"والخحدي، وحعب ألجلي و علمني و كان بمثابت الضىء الري ًىير لي طسيقي أبي العصيص

. في عمسه

أمل شوجي العسبي      إلى الري حمله قـلبي وذاكسحي إلى السوح التي سكىت زوحي ملن جطلع لىجاحي بىظساث

 قسيش ي محمد 

. شهساشاد و اوالدها و اختي حىان و اخي قادة و بن ذهيبت : إلى أخىاحي

 إلى جدحي وأعمامي وعماحي وخاالحي و باألخص  خالي الغالي وشوجخه شوبيدة و اوالدها و الى  عصيصة و 

اكسام * شيماء*جمعيت * ، سليمت: إلى من ضاقت السطىز في ذكسهم فىسعهم القلب صدًقاحي وشميالحي 

* سميت * حليمت *وزدة *

"  و إلى من ساعدوي و اجبع عمليأعضاء لجىت املىاقشتو كل من ألاسخاذ ة " مقيدش "إلى أسخاذحي الفضيلت

 . للخأمينوالئيتمدًس الىكالت ال:"حساث قادة 
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ٌعخبر الخدليل املالي طسوزة كصىي للخسطيط املالي الظليم، والري اشدادث أَميخه في ظل حعلد وجىطع      

 أوؼطت

املإطظاث الاكخصادًت خيث أصبذ الشما على املدلل املالي الخعسف على املسهص املالي للمإطظت كبل الخفىير في 

ا اللىائم املاليت الخخاميت  وطع الخطط املظخلبليت وهديجت لخطىزاث الاكخصادًت لم حعد الىخائج التي جظهَس

ا بأداة أو أهثر مً أدواث الخدليل املالي للمإطظاث كادزة على َص  .جلدًم صىزة مخياملت عً اليؼاط دون حعٍص

ا َرٍ اللىائم لم حعد كادزة على جلدًم صىزة واضحت عً الىطعيت املاليت  هما أن ألازكام املطللت التي جظهَس

دف دزاطت هجاخها أو فؼلها وبيان ٌ والخدليل بقوالخدقيخص  البياهاث للفزةوزللمإطظاث لرا البد مً ض

 ..عف فيهاضاللىة واٌ حىاهب

ت العمىميت منها والخاصت  في اكخصاد الظىق بيل ما ًدمله َرا الىمط .......ومع اطخعداد املإطظت الجصائٍس

ي على َرٍ املإطظت أن حظعى للخأكلم مع املديط الجدًد، فالخدليل املالي لم طسوزجددًاث، باث مً اٌ مً

اليظب املاليت ومإػساث ألاداء فلط فهي جبلى غير وافيت ملىاحهت مخطلباث الدظيير في ظل  ٌعد ًلخصس على

الىخائج الاًجابيت ولىً جدليلها بأهثر فعاليت مع طمان اطخمساز املإطظت في ق املىافظت، فاألَم ليع جدلي

ان َرا   السبذ فدظب ولىً الاطخمساز في الظىق، ولىق جدلي غاًت املظخلبل، ففي ظل املىافظت لم حعد اٌ

ً  ان ًجب اثاٌ جيٍى الدظيير والىظسة إلاطتراجيجيت للخدليل املالي  هظسة ئطتراجيجيت حدًدة على ول مظخٍى

ىت الىازدة في الىظام  جخطلب اعخماد الخدليل الدًىامييي الؼامل الري ٌعخمد على حداٌو جدفلاث الخٍص

 .املداطبي املالي

ا ومً ثم أصبذ الشما على املدًس املالي ئحساء  أصبدذ عمليت جلييم أداء املإطظاث الاكخصادًت امسا طسوٍز

 جدليل

لللىائم املاليت التي جدىي على عددا ضخما مً ألازكام التي ججمع ًىميا في دفاجس مداطبيت، بديث ًجب عليه 

كيليت للمإطظت، والاطخفادة لحوجفظير َرٍ ألازكام ختى ًخمىً مً معسفت الىطعيت املاليت ا دزاطت وجدليل

ت را طبعا ما ٌظعى الخدليل املالي للىصٌى اليه ومً  منها في اجساذ اللسازاث الاداٍز الٌ َرا فان رلالشمت َو

 الظإاٌ الري هداٌو إلاحابت عىه في بدثىا

              الاشكالية 

"  saaػسهت الىطىت الخامين ملإطظت ا هيف ٌظاَم الخدليل املالي في السفع مً اداء 

:    ملعالجت َرٍ إلاػياليت جمذ الاطخعاهت باألطئلت الفسعيت الخاليت     

ماهي الىثائم املظخعملت في الخدليل املالي وما مدي كدزجا على حشخيص الىطعيت املاليت للمإطظت؟ - 1

هيف ًمىً مً زالٌ الخدليل املالي الىؼف عً الخىاشن املالي للمإطظت ؟ - 2

  ؟ saaهيف ًمىً اطخعماٌ الخدليل املالي لسفع الاداءفي املإطظت  دزاطت خالت ػسهت الىطىيت للخامين - 3

: فرضيات الدراسة ●
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لإلحابت على الدظاٌؤ املؼاز ئليه طابلا جم وطع فسطياث الخاليت 

اطخعماٌ أدواث الخدليل املالي جمىً مً الىؼف عً هلاط اللىة والىطعف في املإطظت الاكخصادًت - 1

. ومىه اجساذ اللسازاث الصائبت

ل املإطظت و -2 ًخم جدليل الهييلت املاليت للمإطظت و ذلً بهدف كياض خصت و هخائج الاطخداهت مً احل جمٍى

هرلً معسفت َل الخىاشن املالي الادوي مدلم و َرا بعد الليا بعمليت امللازهخت بين دزحت طيىلت الاصٌى مع 

دزحت اطخدلاكيت الخصىم  

م جدليل مإػساث السبذ و السبديت املإطظت ًمىً اطخعماٌ الخدليل املالي لسفع مً اداء-3   عً طٍس

:  موضوع البحث●

دزاطت "دوز  الخدليل املالي في زفع مً  أداء املإطظت الاكخصادًت"ًدىاٌو َرا البدث الري ًأحي جدذ عىىان

الىطعيت املاليت للؼسهت الىطىيتللخامين  للخدليل وأَم أدواث الخدليل املالي املظخسدمت في جلييم أداء 

املإطظت مً أحل الىصٌى ئلى هؼف عً خليلت الىطع املالي للمإطظت وبالخالي اجساذ اللسازاث الالشمت في 

الىكذ املىاطب وملعسفت مدي مظاَمت َرٍ ألادواث في هؼف عً خليلت الىطع لها ومً ثم اكتراح 

. إلاحساءاث الخصحيديت التي هساَا مىاطبت

:  أسباب اختيار املوضوع●

. معسفت هيفيت عمل الخدليل املالي  في املإطظت ومدي كدزجا على الخدىم في املإطظت - 

عىملت الاكخصاد والتي جخطلب جىييف ألاهظمت املداطبيت املاليت مع مسخلف املعاًير الدوليت، ومىطىع  جىيف -

. الخدليل املالي  الري أصبذ طسوزة ال ًمىً ججاَلها

. وىن املىطىع  مً بين املىاطيع الجدًدة والتي لم ًخطسق ئليها هثيرا مع الخدٌى ئلى الىظام املالي- 

: أهمية البحث ●

ت- . جىمً أَميت املىطىع  في اهه ًخعسض ملىطى ع مهم باليظبت للمإطظت الجصائٍس

ٌعخبر مً أَم وطائل التي ًخم بمىحبها جدليل هخائج املإطظاث الاكخصادًت عً طسي جدليل اللىائم املاليت، -

ظهس الخدليل املالي ول  املعلىماث بىلاط  ًُ ا كاعدة معلىماجيت حظاعد على جلييم أداء املإطظاث بديث  باعخباَز

ومدي طالمت أوطاعها املاليت مً زالٌ زطمها ليؼاطها وجيىن عىن لها في جسػيد  كىة وطعف املإطظت،

. كسازاجا 

:  أهداف البحث●

. ئبساش أَميت الخدليل املالي وىهه جلىيت مً جلىياث عمليت اجساذ اللساز- 
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. ئبساش مدي فعاليت وأَميت َرٍ الخلىيت- 

ت-  . عسض ألادواث املظخعملت في الخدليل املالي وجطبيلاجا في املإطظت الجصائٍس

. ابساش أَميت الخدليل املالي هأداة لخلييم ألاداء-

ت املىدظبت و ئطلاطها على اخالت الخطبيليت-  . الحصٌى على اهبر كدز اث مً املعازف الىظٍس

. saaالخعسف على خليلت الىطع املالي للمإطظت مدل الدزاطتالؼسهت الىطىيت للخامين -

 :منهج البحث ●

اعخمدها في بدثىا َرا على املىهج الىصفي والخدليلي خيث اطخعملىا املىهج الىصفي في الجاهب الىظسي و 

لخىطيذ مسخلف املفاَيم أما املىهج الخدليلي فلد اطخسدمىاٍ في الجاهب الخطبيلي وذلً لخدليل املعلىماث 

. والىثائم وللد جم الاعخماد في َرٍ الدزاطت على مسخلف املساحع املخعللت باملىطىع الدزاطت 

: ثقسيمات البحث ●

 ٌ : لإلحابت على إلاػياليت التي طسخىاَا طابلا و للخدم مً الفسطياث جم جلظيم البدث ئلى ثالثت فصى

فصلين هظسي وآزس جطبيلي، فخىاولىا في الجاهب الىظسي بداًت الفصل ألاٌو الري كظمىاٍ ئلى ثالثت مباخث  

 ٌ جظمً مدزل ئلى الخدليل املالي أما الثاوي فلد جطسكىا فيه ئلى اطاليب  الخدليل املالي وا لثالث  دوز :  ألاو

الخدليل في جدظين  الاداء املالي  

ا الفصل الثاوي الري ًخظمً عمىمياث عً الاداء  و جلييم الاداء في املإطظت الاكخصادًت والري كظم ما

ألاٌو ًخظمً الاداء في املإطظت والثاوي ًخظمً جلييم الاداء في املإطظت الاكخصادًت : بدوزٍ ئلى ثالثت مباخث 

جلييم الاداء املالي للمإطظت الاكخصادًت  .والثالث ًخظمً ماَيت 

أما فيما ًسص الجاهب الخطبيلي جىاولىا فيه فصل واخد الري خاولىا فيه ئطلاط ما جم الخطسق ئليه في 

مً البطاكت الفىيت  للؼسهت الىطىيت للخامين والثاوي ضألاٌو ًذ: الىظسي، وجم جلظيمه ئلى مبدثين الجاهب

  الىطعيت املاليت للمإطظت و جلييم جطسكىا فيه ئلى جدليل 

 صعوبات الدراسة 

 صعىبت الخىفيم بيذ اعداد املرهسة ودزاطت امللاًيع - 

ت مً طسف املإطظت -  صعىبت الحصٌى علي الىثائم الظسوٍز

  : حدود الدراسة 

  بمظخغاهم  saaللد جمذ َرٍ الدزاطت في املإطظت الىطىيت للخامين :الحدود املكانية 



 المقدمة العامة 

 ث

كمذ زالٌ َرٍ الدزاطت بخدليل و جلييم الاداء املالي للمإطظت الىطىيت للخامين مظخغاهم :الحدود الزمانية 

  باطخسدام الىثائم املداطبيت 2019زالٌ فترة 

 املحاسبي النظام وفق ةیالدال للقوائم الدالي لیالتحل2012  سامي محمد لزعر دراسة: الدراسات السابقة

 ةیاملاٌ لللىائم املالي ٌیالخدل ئحساء ةیفین على الخعسف ئلى الدزاطت ذٌٍي يهدف فلد ز،یماحظذ مرهسة املالي

 وكد لي،یالخدل الىصفي املىهج اعخماد جم ،وكد املالي املداطبي الىظام جبني بعد ةیالجصائس ةیالاكخصاد للمإطظاث

ٌ  زییالدعا جىدف أنها :ةیالخاٌ الىخائج ئلى الدزاطت لخصذ  مظاعدة ئلى ةیالداٌ الدعلىمت و للمداطبت ةیالدو

ٌ  نیاملظدثمس  مىثىق  و ػفافت ةیماٌ معلىمت زیبخىف ةیالعالد ةیاملاٌ ألاطىاق في الاطدثماز كسازاث اجساذ في نییالدو

ٌ  للملازهت كابلت و بها،  ةیاملاٌ لللىائم الدالي ٌیالخدل أن هرلً الدؤطظاث، في ألاداء و ةیالداٌ ةیالىطع عً ایدو

ٌ  لغسض ةیالخازج ألاطساف و إلادازة بىاططت اطخسدامها هًمي التي املهمت ألادواث أخد  و معلىماث على الحصى

  مجسد مً ةیاملاٌ باللىائم زةٌالظا ألازكام ٌیجدى قیطس عً اللسازاث دیجسغ ةیعمل في حظاعد ةیئطاف مإػساث

. ٌامدلىال اٌٌ أزكام ئلى دالالث أي بدون  مطللت أزكام
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جمهيد   

٘هى يهذٗ الى حشخُق و جدلُل الىلُّت ,       ٌّخبر الخدلُل اإلاالي جٝىُت مً جٝىُاث الدعُحر اإلاالي

و , اإلاالُت في اإلاإظعت بٕشك جدذًذ هٝاه الٝىة مً أحل الّمل ِلى جدعُنها و حّلها أ٠ثر ٜىة

ا هٝىت بذاًت , ال٢ؽٚ ِلى هٝاه المّٚ و الّمل ِلى جصخُدها و الخخلق منها و ًم٢ً اِخباَس

ت اججاَه أو الخيبإ به , ألي ظُاظت معخٝبلُت و َزا مً خال٥ دساظت و جُُٝم وؽاه اإلاإظعت و مّ٘ش

ل ئلى اَمُت َزٍ الخٝىُت التي ظىٝىم بذساظتها بفٙت مٙفلت في َارًً اإلابدثحن   :و مىه هخـى

مدخل عام للخدليل  االي :ل املدح  ألاول

لأشاليب  لخدليل  االي:ل  املدح  لثاني
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مدخل عام للخدليل  االي  :ل املدح  ألاول

مذخل ِام للخدلُل اإلاالي ٌّخبر الخدلُل اإلاالي مً اإلاىالُْ الهامت التي جدىاولها الذساظاث 

و ِادة ٘ان وبُّت الخدلُل اإلاالي , ألهه لشوسة جمُل لها مخىلباث الخخىُي اإلاالي العلُم, الاٜخفادًت

ت و أظباب ٌهىسَا  هي ِباسة ًِ دساظت جٙفُلُت للبُاهاث و الٝىاةم اإلاالُت إلاّ٘ش

  :ادت جاريخيت عن  لخدليل  االي ألا أشملاب نشأجه:ل امللب  ألاول .

  ل1 :أألاال ادت جاريخيت عن  لخدليل  االي

خُث اظخّملذ البىٟى و اإلاإظعاث اإلاالُت اليعب اإلاالُت  ,19نهاًت الٝشن  لٝذ وؽأ الخدلُل اإلاالي في

اء بذًىنها ا اإلاداظبُت, التي جبحن أظاظا مذي ٜذسة اإلاإظعت ِلى ال٘ى و ل٢ً , و رل٤ اظدىادا الى ٠ؽ٘ى

ىاث مً َزا الٝشن بّن الذساظاث اإلابيُت ِلى  مْ جىىس الفىاِت و الخجاسة و ٌهىس في بذاًت الّؽٍش

خُت .الّذًذ مً اإلاإظعاث و مً اليعب اإلاخخلٙت  1933-1929و لٝذ ١ان لألصمت الاٜخفادًت الخاٍس

ألجىت .م.م أظعذ في الى1933٘ٙي ظىت , أزشا مّخبرا في جىىس جٝىُاث الدعُحر و خاـت الخدلُل اإلاالي

ادة البىاء دوس ٠1945ما ١ان لٙترة ما بّذ الخشب الّاإلاُت الثاهُت ما بّذ ظىت  .لألمً و الفٗش  إِل

ُىن و اإلاٝشلىن الهامىن اَخمامهم , َام في جىىس جٝىُاث الخدلُل اإلاالي في ٘شوعا خُث ٌهش الف٘ش

و بخىىس اإلاإظعاث و بالخالي وظاةل . بخدذًذ خىش اظخّما٥ امىالهم و بفٙت أ٠ثر دٜت و خضم

ل في العخِىاث مً َزا الٝشن  و ,  لجىت ِملُاث البىسـاث1968و ٜذ ج٣ىهذ في ٘شوعا ظىت , الخمٍى

ا الؽش١اث و التي حعاَم  التي خذد َذ٘ها بخأمحن الاخخباس الجُذ و جأمحن اإلاّلىماث اإلاالُت التي جيؽَش

في خلٞ هٍشة حذًذة للخدلُل اإلاالي الزي جدى٥ مً جدلُل ظا٠ً الى جدلُل دًىام٣ُي و أـبذ 

أخذَما ٢ًمل آلاخش 

 . أشملاب نشأجه:لثانيا 

 َىاٟ ِذة ِىامل عجلذ في ٌهىس الخدلُل اإلاالي ٠ٝاِذة الخدلُل و جُُٝم أداء الؽش١اث خُث 

 2ًم٢ىىا جلخُفها في 

                                                           
 10.ؿ2005, ,ألاسدن2,الىبّت , داس واةل لليؽش, مدخل في صناعت  للر ر ث:ل لخدليل  االي, و آخشون, مىحر ؼا٠ش مدمذ 1

 .22ؿ2004, ,الااسدن, مإظعت الىساٛ لليؽش و الخىصَْ, جلييم  د ء ألا جنملؤ بالفشل:ل لخدليل  االي, خمضة مدمىد الضبُذي 2
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 الفىاُِت و ٌهىس الؽش١اث ال٢بحرة مما هخج ِىه ٌهىس ؼش١اث ِمالٜت خاـت منها  الثىسة 

و الزي ١ان مً المشوسة , و التي ٣ًىن ٘يها اهٙفا٥ بحن الاداسة و اإلاالٟ, اإلاعاَمت الؽش١اث

ً مً مخابّت هخاةج الؽش١اث التي ٌعدثمشون ٘يها أمىالهم  .اًجاد وظُلت جم٢ً اإلاعدثمٍش

 حر ٜذسة مً ألامان : الخذخل الخ٣ىمي في ٠ُُٙت اهجاص الٝىاةم اإلاالُت بت الخ٣ىمت في ج٘ى ٔس

ً ّاث التي جٝخض ي بالمشوسة أن جٝىم  للمعدثمٍش خُث ٜامذ بىلْ الٝىاهحن و الدؽَش

ب ٜىاةمها اإلاالُت و ِشك بُاهاتها اإلاالُت بؽ٣ل ٌعمذ للمعاَمحن و ألاوشاٗ  اإلاىٍماث بدبٍى

 .الخاسحُت ألاخشي بالخّٗش ِلى هخاةج اإلاإظعت

 أ في ٘ترة الثالزِىاث مً الٝشن اإلااض ي و الزي عجل بالبدث ًِ .م.ظاد الى: ال٢عاد ال٢بحر

أداة جشاٜب و جخيبأ باإلاعخٝبل اإلاالي للؽش١اث 

 . ل ل و البىٟى اإلاٝشلت: ٌهىس الاةخمان ٠مفذس للخمٍى جم بؽ٣ل ē خُث أن ؼش١اث الخمٍى

ل مً ِذمه أظاس ي بّملُت بىاء ِلى اإلاإؼشاث التي حّىُه هخاةج الخدلُل , اجخار ٜشاس الخمٍى

اإلاالي 

 . ئن ٜىاهحن البىسـت جٝخض ي بالمشوسة أن جٝىم : ٌهىس البىسـاث الخاـت باألوساٛ اإلاالُت

اظمها لال٠خخاب بأن حّشك و بؽ٣ل مىٙفل ٜىاةمها اإلاالُت التي  الؽش١اث التي جىشح

ت  ً مً اجخار ٜشاستهم الاظدثماٍس ًم٢ً للمعدثمٍش

  مفهوم ألا خصائص  لخدليل  االي:ل امللب  لثاني

ظٗى هخىٛش مً خال٥ اإلاىلب بخُُٝم الخدلُل اإلاالي ب٢ٙشة مبعىت و رل٤ مً خال٥ الخّٗش          

  .ِلُه و ِلى خفاةفه

 مفهوم  لخدليل  االي:لأألاال:  

ً و هز٠ش منها  لٝذ حّذدث حّاٍسٚ الخدلُل اإلاالي باخخالٗ اإلا٢ٍٙش

o  دٗ الخفى٥ ِلى مّلىماث  ًهمّالجت مىٍمت للبُاهاث اإلاخاخت"ٌّخبر الخدلُل اإلاالي ِلى أهه

 1و الخيبإ باإلاعخٝبل, جُُٝم أداء اإلاإظعت في اإلااض ي و الخالش, حّمل في ِملُت اجخار الٝشاس

o ِباسة ًِ ِملُت ًخم مً خاللها اظخ٢ؽاٗ أو اؼخٝاٛ : "و ٌّذ الخدلُل اإلاالي ِلى اهه

ُت خى٥ وؽاه اإلاؽشوُ الاٜخفادي حعاَم في  ت مً اإلاإؼشاث ال٢مُت و الىِى مجمِى

                                                           
ْ, الاججاهاث  اعاصرة في  لخدليل  االي, لُذ هاجي الخُالي 1  21.ؿ2004, ,ألاسدن1,الىبّت , مإظعت الىساٛ لليؽش و التٌز

ى٥ الّلمُت و الّملُت: لخدليل  االي,لمدمد عملد  لرخماا  للكنزل, ـابش جاج 2  ,الىاة1ٚ,الىبّت , خىاسصم الّلمُت للىمش و الخىصَْ,  الـا

 .ؿ2015,
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و رل٤ مً خال٥ مّلىماث , جدذًذ أَمُت و خىاؿ ألاوؽىت الدؽُٕلُت و اإلاالُت للمؽشوُ

اظخخذام َزٍ اإلاإؼشاث في  حعخخشج مً الٝىاةم اإلاالُت و مفادس أخشي و رل٤ ل٣ي ًخم 

 1جُُٝم أداء الؽشوُ بٝفذ اجخار الٝشاساث 

o ٌّخبر حشخُفا ؼامال و جُُٝما للخالت اإلاالُت لٙترة صمىُت مالُت : "و ٌّٗش أًما ِلى أهه

ٗى ِلى الجىاهب الاًجابُت و العلبُت مً العُاظت , مُّىت مً وؽاه اإلاإظعت و الٜى

و ٌّخبر مهمت , باظخّما٥ أدواث و وظاةل جدىاظب مْ وبُّت ألاَذاٗ اإلاشاد جدُٝٝها, اإلاخبّت

ولْ البرامج و الخىي  مً مهام الدعُحر اإلاالي و الش٠حزة التي ٌعدىذ ِليها اإلاعحر اإلاالي في 

 "اإلاالُت اإلاعخٝبلُت

o .مذخل أو هٍام لدؽُٕل البُاهاث الظخخالؿ مّلىماث حعاِذ : "ٌّٗش أًما ِلى أن

 2الٝشاساث الخّٗش ِلى :مخخزي 

o    اإلاعخٝبل الخيبإ باألداء اإلاالي للمإظعت في  .خُٝٝت الىلْ اإلاالي و الاٜخفادي للمإظعت.  

جُٝم أداء ؤلاداس              

ِباسة ًِ دساظت الىلُّت أو الخالت : "و ًم٢ً ئِىاء مٙهىم ؼامل للخدلُل اإلاالي ِلى أهه

و رل٤ للخفى٥ ِلى مّلىماث حعخّمل في اجخار , اإلاالُت للمإظعت خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت

ت و الفىاُِت في اإلااض ي و الخالش   الٝشاس و جُُٝم اإلاإظعاث الخجاٍس

ما  .ِمىمُاث الخدلُل اإلااليI  01لؽ٣ل ٜس

 

 

 

ل

ل

 ,للنشر الألازل مجد ,جململيلاتها ألا معاصرة در شت , االي  لخدليل " :صادق خصني : اصدر

ل65 ص , 200 ,الاردا .

ل

ل

ل

لل

                                                           
 

 03.ؿ, حامّت اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت, معلوماث  اداشملت ألا دألارها في أشو ق  شهم, الجمُّت العّىدًت للمداظبت 2

 15ؿ2000, ,الاسدن2,الىبّت , داس اإلاعخٝبل لليؽش و الخىصَْ, ملدمتفي الاد رة ألا  لخدليل  االي, مٙلح مدمذ ِٝل2
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 االي  لخدليل خصائص:ثانيا : 

 1 ًلي ُ٘ما اإلاالي الخدلُل خفاةق جخمثل

 اإلاإظعت في معخمش وؽاه َى,  

 اث ١ل ِىذ ألاوؽىت ١ا٘ت ٌؽمل ت اإلاعخٍى  اإلاالي اليؽاه ٘ٝي لِغ و الاداٍس

 الذخل ٜىاةم و اإلاحزاهُت الى ًمخذ بل مدذودة مالُت بُاهاث ِلى ًٝخفش ال 

 الٝشاساث اجخار ِملُت في اإلاعاِذة اإلاّلىماث و البُاهاث مً ١ل بحن ًمحز.  

ل

ل

ل

ل

ل

ل: االي  لخدليل ألاظائف ألا خملو ث : لثالح  امللب

 : االي  لخدليل خملو ث :     أألاال

ٝا اإلاالي الخدلُل ِملُت جخم ل2 آلاجُت للخىىاث ٘و

ا اإلاشجٝب الاظدثماس ِملُت خذود و مضاًا ابشاص وٍشٞ ًِ رل٤ و :الخفيُٚ مشخلت .1  .اهجاَص

ل ٘شؿ ِلى البدث مً الاداسة مجلغ جم٢ً خُث:اإلاٝاسهت مشخلت .2  .ا٘مل جمٍى

 اإلاش٠ض ِلى الخ٢م و أظباب ًِ بالبدث اإلادلل ًٝىم اإلاٝاسهت و الخىفُٚ بّذ :الاظخيخاج مشخلت .3

 .الاٜتراخاث جٝذًم و للؽش٠ت اإلاالي

 : االي  لخدليل ألاظائف :      ثانيا

اةٚ ِذة َىاٟ  3 خى٥  مجملها في جشج٢ض ٌو

 ِلى حّىد التي الٝشاساث أخعً الجخار الٝشاس مخخزي جىحُه هي و :الٝشاس الجخار اإلاعدثمش جىحُه .1

 الخاسحُت البِئت مْ الخأٜلم مداولت الى باإللا٘ت ,َذ٘ها جدُٝٞ بٙشك ,الٙاةذة أو بالشبدُت اإلاإظعت

 .اإلاالي الخدلُل ظُاظاث جدذدَا التي الٝشاساث مً ,الاظخٝشاس بّذم جخمحز التي

ا  اهجا اإلاشجٝب الاظدثماس ِملُت خذود و مضاًا ابشاص وٍشٞ ًِ رل٤ و :الاظدثماس ٜشاس اجخار .2 َص

ل ٜشاس اجخار .3 ل ٘شؿ ِلى البدث مً الاداسة مجلغ جم٢ً خُث :الخمٍى  ,أ٘مل جمٍى

ابت و الخخىُي ٜشاس اجخار .4 ابت و جىحُه احل مً :اإلاالُت الٜش ا ٜس  .اإلاالُت الّملُاث مخخلٚ ٜس

 

                                                           
 

شان لليؽش و الخىصIFRSَْ, الخدلُل اإلاالي وبٞ اإلاّاًحر الذولُت لإلبآل اإلاالي, ؼُّب ؼىىٗ 1  , اإلامل٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت1,الىبّت , داس َص

 2013ؿ ؿ . 44-45.ظىت 

ت 2  .ؿ2005, ,البلُذة, حامّت ظّذ دخلب, جخفق اداسة أِما٥, مز٠شة في ؼهادة اإلااحعخحر, الخدلُل اإلاالي, مدمذ الفالح ِىاؼٍش
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م الؽ٣ل اةٚ الّام اإلاخىي I :( 02 ) ٜس اإلاالي  الخدلُل لٌى

 

 
 

ٙاث ابشاَُم خلذون  : اصدر  96 ؿ , 2001 ,الجضاةش ,لليؽش واةل داس ,اإلاالي الخدلُل و الاداسة ,ؼٍش
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 :حعليم

 و أال للمإظعت الشةِس ي الهذٗ جدُٝٞ مً اإلاالي اإلادلل ًخم٢ً ل٣ي أهه الٝى٥  ًم٢ً اإلاخىي خال٥ مً

اةٚ الُٝام ِلُه اإلاإظعت أصخاب زشوة حٍُّم َى  1 الخالي بالٌى

لها و اإلاالُت البُاهاث جدلُل خال٥ مً رل٤ و :اإلاالي الخخىُي و الخدلُل .1  ًم٢ً مّلىماث الى جدٍى

ذاد اظخخذامها  .اإلاعخٝبل في اإلاؽشوُ جخق التي اإلافاٍسٚ و باإلًشاداث اإلاخّلٝت اإلاىاصهاث إِل

ى٥  مً ١ل في الاظدثماساث حجم جدذًذ خُث مً :اإلاؽشوُ أـى٥  ٣َُل جدذًذ .2  و الٝفحرة ألـا

لت ى٥  باظخخذام الخىحُه ٠زل٤ و ,ألاحل وٍى   اإلاالةم الثابخت ألـا

ج جدذًذ ًجب ار :للمؽشوُ اإلاالي اله٣ُل جدذًذ.3 ل مً مالةمت ألا٠ثر و ألامثل اإلاٍض  و ٜفحر جمٍى

ل  الاٜتراك وٍشٞ ًِ أو مل٢ُت ١اهذ ظىاء اإلاؽشوُ دًىن  وبُّت جدذًذ ٠زل٤,وٍى

 

 

  االي  لخدليل  هد ف ألا أهميت :ر بع و  امللب

ل2 الخالُت الىٝاه في اإلاالي الخدلُل أَمُت جخمثل     االي  لخدليل أهميت :أألاال

 الاٜخفادي اليؽاه إلاضاولت الخىي اِذاد بالخالي و ألاَذاٗ سظم في الاداسة ٌعاِذ,  

 ادة ّ٘الت أداة ٌّخبر   ,الخذُٜٞ ِملُت لٍض

 للمإظعت اإلاالُت الخالت حشخُق.  

 اء و الاٜتراك ِلى اإلاإظعت ٜذسة جدذًذ   ,بالذًىن  ال٘ى

 اإلاإظعت اداسة مذي ِلى الخ٢م,  

 اإلاإظعت داخل اإلاالُت العُاظت ـالخُت مذي ِلى الخ٢م.  

 : االي  لخدليل أهد ف  ثانيا

ل دوس  ًلّب اإلاالي الخدلُل  ِلى وٗش ١ل ٌّمل خُث الؽش٠ت مْ اإلاخّاملت ألاَذاٗ مخخلٚ بحن الـى

ت جدُٝٞ   3أَمها ألاَذاٗ مً مجمِى

 أحل مً الٝشاس مخخز ِليها ٌعدىذ التي ألاظغ أَم مً اإلاالي الخدلُل هخاةج حّخبر :للؽش٠ت باليعبت 1-

 يهذٗ اإلاالي الخدلُل ٘ان بالخالي و ,ألا٘مل الاظدثماس جدُٝٞ ٜذس و ؤلاداسة ٠ٙاءة مذي ِلى ِلى الخ٢م

 :ئلى

 بها  أظبا حشخُق مْ الؽش٠ت أداء جخللذ التي الاهدشا٘اث مخخلٚ جدذًذ 

                                                           
ٙاث 1  9.ؿ, مشحْ ظابٞ ر٠ٍش, خلذون ابشاَُم ؼٍش
مذاخلت لمً أِما٥ (, " نعكاشاث جململيم  لنظام  اداشبي  االي على  لدشخيص  االي للمؤشصت", ِبذ الٝادس دؼاػ, داوي بلُٕث 2

 ( و اإلاّاًُحر الذولُت للمشاحّتISA) ( :الىٍام اإلاداظبي اإلاالي في مىاحهت اإلاّاًحر الذولُت للمداظبت الخدذي"اإلالخٝى العىىي خى٥ 

,"(IFRS بجامّت وسٜلت2011 دٌعمبر 13-14اإلاىّٝذ في( 
جخفق اداسة , مز٠شة في ؼهادة اإلااحعخحر في ِلىم الدعُحر,  انهج  لحديح للخدليل  االي  شاس ي في جلييم  د ء, بً مال٤ ِماس 3

 1.ؿ2011, ,حامّت مىخىسي ٜعىىُىت, مالُت
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 للؽش٠ت الىٝذي و اإلاالي الىلْ جُُٝم,  

 ُت و ال٢مُت للمّلىماث مفذس اإلاالي الخدلُل ٌّخبر   ,الٝشاس إلاخخزي الىِى

 ا ًم٢ً التي و الؽش٠ت أمام اإلاخاخت الٙشؿ جدذًذ   ,اظدثماَس

 ل ألاحل في الؽش٠ت مالةمت جُُٝم  .الٝفحر و الىٍى

 اإلاالي الخدلُل وساء مً أَذاٗ لها الؽش٠ت مْ اإلاخّاملت ألاوشاٗ :الؽش٠ت مْ للمخّاملحن باليعبت2.

 تهذٗ الى   خُث  للؽش٠ت

 ما٥ خى٥  مالخٍاث ئحشاء   بها الؽش٠ت في اإلاُذان اإلاالي جٝىم التي ألِا

 ام جدذًذ بىاظىتها و اإلاالُت الىلُّت جُُٝم   ,للمشاةب الخالّت ألاٜس

 ن أو اإلاىا٘ٝت   .الٝشك مً الاظخٙادة أحل مً ,الؽش٠ت ولب ِلى ال٘ش

 

 

 

 

 : االي بالخدليل  اهخمت الاطر ف ألا  اجاالث , نو ع : لخامض  امللب 

 : االي  لخدليل أنو ع :أألاال

 :اإلاالي الخدلُل اهىاُ ًىضح الخالي الؽ٣ل   

م الؽ٣ل       :اإلاالي الخدلُل أهىاُ I :( 03 ) ٜس
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خماد الىالبت ئِذاد :اصدر   ميؽىساث مً ,اإلاالي الخدلُل في الخذًثت الاججاَاث ,الخُالي هاجي ولُذ ِلى بااِل

 31 ؿ , 2007 ,الذاهماٟس في اإلاٙخىخت الّشبُت ألا١ادًمُت .

 

 

 

 

 

 1  االي  لخدليل يصخعمل : االي  لخدليل مجاالث :ثانيا

                                                           
بي 1  173.ؿ2000, ,الاسدن, داس اإلا٢ٙش للىباِت و اليؽش و الخىص1َْ, الىبّت ,إلاد رة ألا  لخدليل  االي, ًثم مدمذ الِض

ت, الذاس الجامُّت, الاد رة  االيت, ِبذ الٕٙاس خىٙي 2  69.ؿ1990, ,مفش, حامّت الاظ٢ىذٍس

 128.ؿ1998, ,ألاسدن, د لليؽش و الخىصĐَْداس ا,  اداشبيت,ل لخدليل  االي, ـادٛ الخعني 3

ش مدمذ ظامي 4 جخفق مالُت هٝىد و , مز٠شة هُل ؼهادة اإلااحعخحر,  لخدليل  االي لللو ئم  االيت ألافم  لنظلم  اداشبي  االي, لِض

 .ؿ2010, ,ٜعىىُىت ,حامّت مىخىسي, بىٟى
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 .اإلاالي الخخىُي -

 .ألاداء جُُٝم جدلُل -

 .ؤلاهخماتي الخدلُل -

 .الاظدثماسي  الخدلُل -

  االي بالخدليل  اهخمت  طر ف :ثالثا

 مدىت حّله للمإظعت اإلاالُت الىلُّت حشخُق في اإلاالي الخدلُل ًلّبه الزي الّٙا٥ الذوس  ان    

ٚ ِلى ٌّمل ألهه اإلاإظعت مْ اإلاخّاملت ألاوشاٗ مً ل٢ثحر اَخمام  ولُّتها و اإلاالُت لزمتها ٠لي ـو

 :في به اإلاهخمت ألاوشاٗ جخلخق و الاظخٕاللُت الذوسة خال٥

 1 أَمها هز٠ش  :الذاخلُت ألاوشاٗ .1 :

 اإلاعخٝبل في العلُم الخخىُي في ٠أداة اإلاالي الخدلُل حعخّمل :اإلاإظعت ئداسة,  

  للّاملحن اإلاُٙذة اإلاؽشوِاث في اإلافلخت راث الاوشاٗ بحن مً َم و :2اإلاإظعت في الّاملىن  

ت  أزش له ٣ًىن  ٜذ التي و الامىا٥ ئداسة ظالمت مً الخأ٠ذ و الُه ًيخمىن  الزي اإلاؽشوُ اإلاالي اإلاش٠ض مّ٘ش

 .الّمل مىاـب ٠زل٤ و ألاحىس  في الخُٕحر ِلى ٠بحر

  ٙت الاٜخفادًت الىخذة في اإلاعاَمىن  يهخم :اإلاعاَمىن  ألامىا٥ ِلى بالّاةذ أظاظُت ـو

ت في اإلاعاَم اإلاالي الخدلُل ًُٙذ و ,اإلاعخٝبلُت و الخالُت  اإلاعدثمشة  َزٍ جُُٝم و مّ٘ش

 .الجىاهب

 3حؽمل و :الخاسحُت ألاوشاٗ .2 :

  اإلادخمل أو باإلاؽشوُ الخاـت العىذاث في ا٠خدب الزي الشخق بالذاةً ًٝفذ :الذاةىىن 

  ؼشاةه

 ِلى بالخّٗش ِامت بفٙت يهخمىن  ٘هم ,مالُت مإظعاث أو بى٣ا الذاةً ٣ًىن  ٜذ و ,اإلافذسة للعىذاث

اء اإلاؽشوُ ام٣اهُت مذي خ ِىذ بالٝشوك ال٘ى  الاظخدٝاٛ جاٍس

  اإلاالُت الاولاُ اظخٝشاس و لّمالةه اإلاالُت اإلاشا٠ض ظالمت مً بالخأ٠ذ اإلاىسدون  يهخم :اإلاىسدون.  

 ا التي البُاهاث اظخخذام وٍشٞ ًِ رل٤ و اإلاإظعت لّمُل ًم٢ً  :الّمالء  و اإلاىسد ًيؽَش

ت  ,مىا٘عه ٠زل٤  الاةخمان ٘ترة في خاـت ِليها ًدفل التي الؽشوه ١اهذ ئرا ما مّ٘ش

 الٝىاةم باظخخذام اإلاٝاسهاث َزٍ جخم و لّمالةه َى ًمىدها ٘ترة مْ جىابٞ و ,لٕحٍر ٠مىدهاله

 .الاةخمان ٘ترة مخىظي لخعاب اإلاالُت

 ابُت الهُئاث  رل٤ باِخباس العابٝت الخىت هخاةج لذساظت اإلاالي الخدلُل احهضة حعخخذم :الٜش

ذاد  خىىة  وظاةل مً وظُلت باِخباٍس ّ٘الت ٠أداة اإلاالي الخدلُل جخخز و حذًذة خىت إِل

ابت  .الاٜخفادًت الىخذة في المّٚ و الٝىة هٝاه ِلى الخّٗش في واإلاعاِذة الاداة ِلى الٜش

  اإلاّلىماث ِلى للخفى٥  واضح بؽ٣ل اإلاالي بالخدلُل اإلافلخت َزٍ جم                
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 اء جدذًذ بالخالي و اإلادٝٝت بالىخاةج :المشاةب مفلخت بي الِى  ١اهذ ارا صخُذ بؽ٣ل المٍش

 .للذْ٘ لمان ج٣ىن  حُذة للمإظعت اإلاالُت الىلُّت

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



  الٙفل الاو٥                    الاواس الىٍشي الىٍشي للخدلُل اإلاالي  

 

16 
 

ل

ل

ل

ل

  االي  لخدليل أشاليب : لثاني  املدح

 حعخّمل انها  بل للمإظعت اإلاالُت للىلُّت الجُذ الخدلُل إلاخىلباث حعخجُب ال اإلاداظبُت اإلاحزاهُت ئن

ها و اإلاإظعت رمتد لخدذي ٠أداة  للخدلُل ٠أداة الظخّمالها ٜابلت ٔحر ًجّلها ما َزا و الٕحر ِلى خٜٝى

لها بّذ ئال اإلاالي  الىاحبت الخّذًالث ببّن هٝىم ظٗى اإلاالُت الؽشوه ٘يها جخدٝٞلمحزاهُت ئلى جدٍى

 .الىخاةج حذو٥  ئلى اإلاداظبُت اإلاحزاهُت مً لالهخٝا٥

  لنخائج خصاب  دألاول ألا  اداشبيت  اين نيت  ألاول  امللب

ٛ  ظٗى  .الىخاةج خعاباث حذو٥  ئلى زم اإلاداظبُت اإلاحزاهُت ئلى اوال هخىش

  : اداشبيت  اين نيت .1

ت ما  ِلى اإلاداظبُت اإلاحزاهُت حّٗش         ذ مّحن ًمثل نهاًت ١ل ظىت إلاجمِى انها ٠ؽٚ جٝىم به في ٜو

ٛ  و خفىم ؼ٣ل في أمىا٥ مً ِليها ما ل٣ل و أـى٥  ؼ٣ل في أمىا٥ مً جمل٢ه  الىدُجت ًمثل بُنهما الٙش

 1خعاسة او سبذ ١اهذ ان للذوسة ظىاء الفاُ٘ت

و ,اإلاإظعت إلامخل٣اث الخاـت الُٝم الظخّشاك حذو٥  ًِ ِباسة"انها  ِلى اإلاحزاهُت حّخبر ٠ما          

خ   ِلى اإلاحزاهُت حذو٥  ًدخىي  في نهاًتها و أو اإلاالُت العىت بذاًت في جىٍم ما ِادة و مّحن التزاماتها في جاٍس

 2"الِعشي  الجهت حؽٕل و بالخفىم خاـت الثاهُت و الُمنى الجهت .حؽٕل و باألمىا٥ ألاولى ,خاهخحن

ِلى انها مشاة ًى٢ّغ ِليها الىلْ اإلاالي خُث انها جدخىي ِلي ملخق وؽاه اإلاإظعت و  حّٗش        

ٛ  و مىحىداث ِلى جدخىي  هي جىىسَاو و جٝذمها ٜىتها و مذي ىتها  اإلاإظعت خٝى  أخشي  حهت مً و ,ٜو

ى٥  جىٍم ٜاةمت أو حذو٥  ؼ٣ل في اإلاحزاهُت سظم ٘ىُا اـىلح لٝذ و التزاما و مىالبها  اإلاىحىداث أي ألـا

 3"الخفىم حعمى و اإلاإظعت التزاماث و مىلب الجاهب ألاٌعش في أما ,ألاًمً الجاهب في

ذ في اإلاإظعت لىلْ ـىسة هي اإلاداظبُت اإلاحزاهُت أن العابٝت الخّاٍسٚ مً الاظخيخاج ًم٢ً         ٜو

ى٥  ِىاـش في جخمثل التي اإلاإظعت رمت جٍهشنها أ أي ما  و ,مىحبت ِىاـش الخفىم ِىاـش و ,ألـا

ت ألاًمً حاهبه في ًٍهش اإلاحزاهُت و ظالبت ِىاـش ى٥  مجمِى ت ألاٌعش الجاهب في و ,ألـا  مجمِى

حن حعاوي  ِلى ًداَ٘ خُث اإلاإظعت جمخل٢ها التي الخفىم  .الى٘ش

 : اين نيت في عنها إلافصاح يجب  لتي  اعلوماث    

                                                           
 17.ؿ, مشحْ ظابٞ ر٠ٍش, مباٟس لعلىط 1

مؾ 2 اث الجامُّت, أشض  اداشملت  لعامت, ابشاَُم ألِا  6.ؿ1999, ,الجضاةش, دًىان اإلاىبِى

ّٝىب 3 م بَى اث الجامُّت, أصوو  اداشملت  لعامت, ِبذ ال٢ٍش  19.ؿ1999, ,الجضاةش, دًىان اإلاىبِى

ت 4 ذة الشظمُت للجمهىسٍت الجضاةٍش  2.ؿ2009,ماسط 19 ,25الّذد , الجٍش
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 1ٌو و اإلاحزاهُت في ئدساحها ًجب ادوى ٠دذ مدذدة ِىاـش ِشك اإلاالي اإلاداظبي الىٍام ٜشك

 صوول :  

ت الخثبُخاث-  .اإلاّىٍى

 .الُّيُت الخثبُخاث -

 .اإلاعاَماث -

ى٥  -  .اإلاالُت ألـا

بُت أـى٥  -  ,اإلاإحلت المشاةب جمُحز مْ المٍش

ى٥  و آلاخٍشً اإلاذًىحن و الضباةً - معبٝا  مثبخت أِباء اإلامازلت ألاخشي  ألـا

ىت - ىت مّادالث و الاًجابُت ألامىا٥ خٍض  .الاًجابُت الخٍض

 ل : لخصوم

خ ِٝب اإلاٝترخت أو اإلاٝشسة الخىصَْ ِملُاث ٜبل الخاـت ألامىا٥ سؤوط -  جمُحز مْ ,الاٜٙا٥ جاٍس

 .ألاخشي  الّاـش و اإلاالُت للعىت الفاُ٘ت الىدُجت و الاخخُاواث و الفادس اإلاا٥ سأ ط 

ت ٔحر الخفىم -  ,٘اةذة جخممً التي الجاٍس

 ,آلاخشون الذاةىىن  و اإلاىسدون  -

بت خفىم -  اإلاإحلت  المشاةب جمُحز مْ المٍش

ىت - ىت مّادالث و العلبُت ألامىا٥ خٍض  ,العلبُت الخٍض

 اإلالخٞ في أو اإلاحزاهُت في جٍهش أخشي  مّلىماث الى باإللا٘ت: 

- ٚ  ,الاخخُاواث في اخخُاه ١ل مىلُى و وبُّت ـو

 ,اإلاذًىت الخعاباث و الذاةىت للخعاباث مىاظبت الا٠ثر خفت -

 ,الاظخالم و للذْ٘ مبالٖ -

 ,ألام اإلاإظعت -

 ,الٙشوُ -

  اإلاجخمْ في اإلاعاَمت اإلاإظعاث -

ً , معاَمحن مشجبىت اخشي  حهاث -  .معحًر

 ,أظهم ٘ئت ١ل احل مً و ,الامىا٥ سؤوط مإظعاث ئواس في -

١لُا  مدشسة ٔحر ,الفادسة ,اإلاشخفت ألاظهم ِذد -

و نهاًت العىت  بذاًت بحن ألاظهم ِذد جىىس 

اظمُت  ُٜمت ألاظهم ج٢ً لم ئرا الّٙل أو لألظهم الاظمُت الُٝمت

 ,اإلاإظعت جمل٢ها التي ألاظهم ِذد -
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 ,اإلاؽتر٠ت اإلاإظعاث و ٘شوِها -

ذاس اخخُاواث ؼ٣ل في ألاظهم -  ,البُْ ِٝىد أو خُاساث اواس في لإـل

-  ٛ  .باألظهم مخّلٝت مدخملت جخُٙماث و امخُاصاث و خٝى

 اإلاالُت العىت في الخعاباث في اإلاذسحت ٔحر الامخُاص خفق مبلٖ ,اإلاٝترخت الخفق جىصَّاث مبلٖ

ٚ التزاماث ,مجمُى الاظخالم  أو الذْ٘ في اإلاعاَمحن بّن ئصاء أخشي  مالُت ـو

 اداشبيت  اين نيت عرض :  

ب ًخم ٝا اإلاحزاهُت خعاباث جبٍى اث زالزت لمً اإلاالي اإلاداظبي للىٍام ٘و  جخممً خُث .سةِعُت مجمِى

ى٥  :لمً اإلاخخلٙت البىىد ى٥  جىٍُم ًخم و .الخاـت ألامىا٥ و الخفىم ألـا  اإلاحزاهُت في الخفىم و ألـا

ت ِىاـش لمً ىاـش حاٍس ت ٔحر ِو ٝا حاٍس ٞ جشجُبها ًخم و الضمُىت اإلاذة مُّاس أبشصَا لؽشوه ٘و  ٘و

 .الخالُت  اله٣ُلُت البيُت

 

 

 

م الجذو٥             ى٥  محزاهُت مدخىي  :I ( 01 ) ٜس  31 في اإلاٝٙلت اإلاالُت العىت ألـا

ذة/ امخال١اث N احماليالاصوو  االيت                  لN أـس

لل ( لجاريت غير)  اثبخت  صوول

 ٛ ل     207ل(or good will) الؽشاء ٘اس

ت الخثبُخاث     اإلاّىٍى

 و 291 و 282 و 281 229 خاسج 22 و 21 الُّيُت الخثبُخاث

292 

ا الجاسي  الخثبُخاث   23  اهجاَص

   اإلاالُت الخثبُخاث

ت العىذاث  265 اإلاّادلت مىلْ اإلاىلِى

 

 

 الخعاباث ألاخشي  اإلاعاَماث

 اإلالخٝت الذاةمت

  269 و 265 خاسج 26

    العىذاث الاخشي اإلاثبخت

ى٥ اإلاالُت   الٝشوك ألـا

ت   ٔحر الجاٍس

  

   مجموع  صوو غير  لجاريت

   صوو  لجاريت 



  الٙفل الاو٥                    الاواس الىٍشي الىٍشي للخدلُل اإلاالي  

 

19 
 

 اإلاخضوهاث و اإلاىخجاث ُٜذ الفىْ

الاظخخذاماث –الخعاباث الذاةمت 

 اإلامازلت

الضباةً  

  

   اإلاذًىىن الاخشون

ت الاخشي  ى٥ الجاٍس    الـا

  اإلاىحىداث و ما ًمازلها 

ت   ُٙاث و اـى٥ مالُت حاٍس   جٌى

ىت    اـى٥ جالخٍض

ت  ى٥ الجاٍس    مجمُى الـا

   مجمُى الّام لالـى٥ 

                    

ذة الشظمُت للجمهىسٍت:  اصدرل ت، الّذد  الجٍش .  12ؿ2009,ماسط 19, 25الجضاةٍش

 

  nمدخوى مين نيت  لخصوم  لصنت  االيت  الفلت في02لI : لجدألاو ركم

 Nالخفىم  

 سؤو ط الامىا٥ الخاـت 

 108 101ساط  اإلاا٥ الفادس او الخعاب اإلاؽخٕل  

 109ساط اإلاا٥ الٕحر مىلىب  

 106 104الّالواث و الاخخُاواث اإلاذمجت  

 105٘اٛس اِادة الخُُٝم  

 107٘اٛس اإلاّادلت  

  12الىدُجت الفاُ٘ت خفت اإلاجمْ 
سؤوط الامىا٥ الخاـت الاخشي جشخُل مً 

حذًذ  

11 

 خصت  لشرهت  ادمجت  

  خصت ذألاز الاكليت 

  اجموع  

  لخصوم  لغير  اريت  

 17 16الٝشوك و الذًىن اإلاالُت  

ذ لها    155 134المشاةب اإلاإحلت و اإلاـش
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 لنخائج  خصاباث  دألاول

ل: لنخائج خصاب  دألاول حعريف .أ

 ,اإلاالُت العىت خال٥ اإلاإظعت مً اإلاىجضة الىخاةج و لألِباء ملخق بُان َى        1 الىخاةج خعاب حذو٥ 

خ الخعاب في ًأخز ال و خ أو الخدفُل جاٍس  للعىت الفاُ٘ت الىدُجت بحن الخمُحز ًىضح ,السخب جاٍس

 الخعاسة أو الشبذ اإلاالُت

 ,ظىت أٜفاَا مهلت خال٥ ًفذس و ,اإلاإظعت معحري  معإولُت جدذ ًمبي الىخاةج خعاب حذو٥        

خ الخالُت ألاؼهش ا ًٝىم التي ألاخشي  اإلاّلىماث ًِ مخمحزا ٣ًىن  و ,اإلاالُت العىت لخاٍس  جىضح ًخم و ,بيؽَش

ٝت آلاجُت اإلاّلىماث  2,دُٜٞ بىٍش

م ,الخجاسي  الاظم ,الؽش٠ت حعمُت - اث مٝذمت ,للمإظعت الخجاسي  السجل ٜس  ,اإلاالُت لل٢ؽ٘ى

 مش٠بت خعاباث أو مذمجت خعاباث أو ٘شدًت خعاباث اإلاالُت ال٢ؽٗى وبُّت -

                                                           
1 Georges Deppalens, jean pierre, Gestion Financière de l'entreprise, 2009, p110. 

EricDumalaéde, comtabilité générale, bertiédition, Alger, 2009, p 222.2. 

  

ت    229الذًىن الاخشي الٕحر حاٍس

اإلاإوهاث و اإلاخضوهاث اإلاذسحت في 

الخعاباث ظلٙا 

 13و 155) 131خاسج  15

 مجموع  لخصوم غير  لجاريت  

  لخصوم  لجاريت  

 409 خاسج 40اإلاىسدون و الخعاباث اإلالخٝت  

 447و445و 444داةً المشاةب 

 

الذًىن الاخشي  

 خاسج44 (و 43و 42 [داةً 509و 

 444 ئلى447 )45 و46و 48]

ا مً الذًىن 419   خزينت  لخصوم    52و 51 و ٔحَر

 مجموع  لخصوم  لجاريت  

  اجموع  لعام للخصوم  

ذة الشظمُت: اصدرا                            20.ؿ, هٙغ الّذد, الجٍش
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خ -  ,الاٜٙا٥ جاٍس

  بها   ًٝىم التي الّملت - 

الىوني  بالّملت احباسي  الىخاةج خعاب حذو٥  جٝذًم ًخم و

ش ٠ما  .العابٝت العىت مْ بمٝاسهاث حعمذ التي اإلاّلىماث ال٢ؽٗى ج٘ى

ل

 1 لنخائج خصاب  دألاول أهميت .ب

ش ٘هى ,اإلاالُت الٝىاةم بحن مً أَمُت ألا٠ثر ٌّخبر الىخاةج خعاب ئن  ِملُاث هجاح ًِٝغ الزي الخٍٝش

 .مً جيبْ الٝاةمت َزٍ أَمُت ٘ان ِلُه و ,الضمً مً لٙترة مدذدة اإلاإظعت

 ,اإلاعخٝبل في اإلاإظعت لذخل دُٜٞ بؽ٣ل بالخيبإ حعاِذ -

 ,هٝذًت إلابالٖ الؽشوُ اظخالم إلم٣اهُت ألا٘مل الخُُٝم في حعاِذ -

 .وحه أ٘مل مْ اظخخذامها جم ٜذ الاٜخفادًت اإلافادس مً الخأ٠ذ في حعاِذ -

ل: لنخائج خصاباث  دألاول أهد ف .ج

 ,الاظخٕال٥ خاسج هدُجت ,الاظخٕال٥ هدُجت ,اإلاما٘ت الُٝمت ,ؤلاحمالي الهامؾ الىخاةج حذو٥  في ًلخق

 2للمإظعت ٌعمذ للىخاةج الخفيُٚ َزا و ,اإلاالُت العىت هدُجت و الاحمالُت  الىدُجت

 ,الاهخاجي اليؽاه و الخجاسي  اليؽاه بحن     الخمُحز-

 .باالظخٕال٥ جشجبي ال التي جل٤ و ,الّادي اليؽاه مً جىبثٞ التي الّادًت الىدُجت بحن     الخمُحز -

 الُٝمت مٙهىم وٍشٞ ًِ اليؽاه لىٙغ اإلاىخمُت ألاخشي  اإلاإظعاث مْ اإلاإظعت معخىي  مٝاسهت -

 ,اإلاما٘ت

 .الىوىُت اإلاداظبت وٍشٞ ًِ الىوني الاٜخفادي الخُُٝم في الىخاةج بّن اظخّما٥ -

ل

ل

ل: لنخائج خصاباث لجدألاول  الونت  لعناصر .د

الٝعم  و للخ٣الُٚ العادط الٝعم خفق ٘ٝذ الخعاباث مً الىخاةج خعاباث حذو٥  ًخ٣ىن 

  .إلاىخىحاث الثامً الٝعم و لإلًشاداث العابْ

 اظدىٙار أو خشوج ؼ٣ل في اإلاداظبُت الٙترة أزىاء الاٜخفادًت اإلاىاْ٘ في هٝفان هي : عملاء .1

ى٥  ُٜم  التي جل٤ بخالٗ ,الخاـت ألامىا٥ في هٝفان الى جإدي التي التزاماث خذور  أو,ألـا

 23سأط اإلاالي  في اإلاعاَمحن بخىصَّاث جشجبي

                                                           
1
اث الجامُّت, اإلابادب ألاظاظُت للمداظبت الّامت, خالق ـافي ـالح   52.ؿ2003, ,الجضاةش, دًىان اإلاىبِى

 
2
مز٠شة لىُل ؼهادسة د٠خىساٍ في الّلىم , مداألالت جلييم  للو ئم  االيت في ظل جململيم  لنظام  اداشبي  االي,لظُّذي ِبذ الخلُم  

ت  219.ؿ2015, ,حامّت مدمذ خُمش بع٢شة, جخفق مداظبت, الخجاٍس

 
اث الجامُّت, اإلابادب ألاظاظُت للمداظبت الّامت, خالق ـافي ـالح 3  1.ؿ1997,الجضاةش , دًىان اإلاىبِى



  الٙفل الاو٥                    الاواس الىٍشي الىٍشي للخدلُل اإلاالي  

 

22 
 

باء جخ٣ىن   و ت مً ألِا  ِباسة هي التي و للمإظعت الُىمي و الّادي باليؽاه اإلاخّلٝت اإلافاٍسٚ مجمِى

 و ,الاظخٕال٥ دوسة اإلاعخّملت الخذماث و العلْ ١ل و اللىاصم و ألاولُت اإلاىاسد و اظتهالٟ البماتْ ًِ

 مثل و اإلاالُت اإلافاٍسٚ و الّما٥ مفاٍسٚ و الشظىم و المشاةب مثل اإلاشجبىت بهزٍ الذوسة اإلافاٍسٚ

 1اإلاإوهاث و لالمخال١اث اإلاخففت اإلافاٍسٚ ٠زل٤ .اإلاشجبىت اإلافاٍسٚ و الشظىم و المشاةب

 الاهخاج و البماتْ ٠مبُّاث الاظخٕال٥ مىخجاث اي الذوسة مىخجاث حمُْ مً جخ٣ىن  و :الاير د ث. .2

ل و اإلاٝذمت الخذماث الى باإللا٘ت ,اإلاخضن  و الاهخاج اإلاباُ  ٠زل٤ و الاظخٕال٥ و الاهخاج ج٣الُٚ جدٍى

الاظخٕال٥  خاسج هىاجج

ادة في جخمثل : لنو جج. .3 ى٥  في جضاًذ أو دخى٥  ؼ٣ل في ,الذوسة خال٥ الاٜخفادًت اإلاىاْ٘ ٍص  أو ,ألـا

ادة ِنها ًترجب التي و الخفىم،  في جىاٜق ادة ًِ الىاججت الخاـت ألامىا٥ سؤوط في ٍص  في الٍض

اإلاعاَماث 

ت حؽمل و    الىدُجت ئلى جفل أن ئلى جىصَّها ٠ُُٙت و الجذو٥  ٌّىيها التي الىظىُت الىخاةج مجمِى

 2 الفاُ٘ت

 : لململيعت خصب  لنخائج خصاباث  دألاول-

اث، الاظتهال١اث، :رل٤ مثا٥ وبُّتها بدعب اإلافشو٘اث ِشك خالله مً ًخم  أولُت، مىاد مؽتًر

اةٚ ِلى جىصَّها ئِادة ًخم ال اِالن و مفشو٘اث و ِاملحن مضاًا مفشو٘اث هٝل،  داخل اإلاخخلٙت الٌى

ٝت سبما َزٍ اإلاإظعت، ب  ئِادة ئلى جدخاج ال جىبُٝها ا في ظهلت ج٣ىن  الىٍش   .جبٍى

  لململيعت  خصب  لنخائج خصاباث  دألاول :( 03 ) ركم  لجدألاول

    البُاهاث 

ما٥ م ألِا  ٜس

 حٕحر اإلاخضوهاث اإلافىّت و اإلاىخجاث ُٜذ الخفيُْ

 الاهخاج اإلاثبذ

ئِاهاث الاظخٕال٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     نخاج  لصنت  االيت1-

اث اإلاعتهل٢ت  اإلاؽتًر

الخذماث الخاسحُت و الاظتهال١اث ألاخشي 

   

     شتهالن  لصنت  االيت2-

    1 – 2 لليمت  اظافت لالشخغالو 3-

 أِباء اإلاعخخذمحن

اث اإلاؽا  ةđالمشاةب و الشظىم و اإلاذِ٘ى

  لفائع الا مالي عن الاشخغالو4-

   

                                                           
 .ؿ, مشحْ ظابٞ ر٠ٍش, ُِذي ِبذ الخلُم 1
 4.ؿ, مشحْ ظابٞ ر٠ٍش, خالق ـافي ـالح 2



  الٙفل الاو٥                    الاواس الىٍشي الىٍشي للخدلُل اإلاالي  

 

23 
 

 اإلاىخجاث الّملُاجُت ألاخشي 

باء الّملُاجُت ألاخشي   ألِا

 اإلاخففاث لالظتهال١اث و اإلاإوهاث و اظخئىاٗ

 ًِ خعاةش الُٝمت و اإلاإوهاث

   

     لعملياجيتل لنديجت5-

 اإلاالُت اإلاىخىحاث

با  اإلاالُت ألِا

   

   ل االيتل لنديجت6-

    5-6ل) لظر ئبلكمللل لعاديتل لنديجت7ل-

 مجمُى الّادًت الىخاةج ًِ دّ٘ها المشاةبالىاحب

 الّادًت الىخاةج خى٥   حٕحراث  اإلاإحلت المشاةب

 الّادًت ألاوؽىت مىخجاث مجمُى

 الّادًت ألاوؽىت أِباء مجمُى

   

   ل لعاديتللألنشملتل االيتل لنديجت8-

  بُانها  بىلب  اإلاىخىحاث – اإلاالُت ٔحر الّىاـش

 بُانها بىلب أِباء – الّادًت ٔحر الّىاـش

   

   ل لعاديتلغيرل لنديجت9-

     االيتلللصنتل لصافيتل لنديجت10-

ت الؽش١اث خفت  في اإلاّادلت مىلْ اإلاىلِى

 الفاُ٘ت الىدُجت

   

    1ل ادمجلللمجموعل لصافيتل لنديجت11-

 ألاٜلُت روي  خفت منها و

 اإلاجمْ خفت

   

ت، الّذج ، : اصدرلللللل ذة الشظمُت للجمهىسٍت الجضاةٍش ماسط 25الفادسة في 46/19الجٍش

 30.ؿ2009،

ل: دألاو خصاباث  لنخائج خصب  لوظيفت-
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 الخ٣الُٚ و و البُْ و الخىصَْ ج٣الُٚ و الؽشاء ج٣الُٚ مً الخ٣الُٚ مخخلٚ بحن الخمُحز مّىاٍ

ت، ُٙت خعب اإلاىٍىس  َزا ٌّخبر خُث الاداٍس خىلب لِغ و اخخُاس الٌى ا،ٍو  اإلاداظبت هٍام ولْ احباٍس

 1 الىوني اإلاداظبي اإلاخىي في مّذوم ؼبه ١ان الزي  اإلاإظعت في الخدلُلُت

  لوظيفت خصب  لنخائج خصاباث  دألاول ,I 4 )ركم  لجدألاول

 

 N N+1 اإلاالخٍاث     البُاهاث 

                  ْ ما٥ ٘س  ألِا

 البُاهاث ١لٙت                   

 

 

 

 

 

 

    الاحمالي الشبذ َامؾ

 ِملُاجُت أخشي  مىخجاث

ت الخ٣الُٚ  الخجاٍس

باء ت ألِا  الخجاٍس

 ِملُاجُت أخشي  أِباء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الّملُاجُت الىدُجت

باء جٙاـُل جٝذًم   الىبُّت خعب ألِا

 اإلاخففت اإلاعخخذمحن ـاٍسٚ

 لالظتهال١اث

 مالُت مىخجاث

باء  اإلاالُت ألِا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    المشاةب ٜبل الّادًت الىدُجت

المشاةب الىاحبت ِلى الىخاةج 

 الّادًت

 المشاةب اإلاإحلت ِلى الىخاةج الّادًت

الخُٕحراث 

 

 

 

 

 

 

الىدُجت الفاُ٘ت لألوؽىت الّادًت 

باء ٔحر الّادًت  الِا

 اإلاىخجاث ٔحر الّادًت

 الىدُجت الفاُ٘ت للعىت اإلاالُت

   

                                                           
1
ُٞ حىادي  ٞ اإلاّاًحر اإلاداظبُت الذولُت, ج٘ى الح , اـالح الاواس اإلاداظبي في الجضاةش و ج٢ُُٚ الٝىاةم اإلاالُت ٘و مإؼش ِلمي خى٥ الـا

و 29اإلاىا٘ٞ ٥ , وسٜلت, حامّت ٜاـذي مشباح, مالُت ألاظىاٛ و مالُت اإلاإظعت, آلُت الّلىم الاٜخفادًت و ِلىم الدعُحر, الّلمي في الجضاةش

مبر 30  .ؿ2011,ه٘ى
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ت مىلْ  خفت الؽش١اث اإلاىلِى

 اإلاّادلت

 1الىخاةج الفاُ٘ت

 1الىدُجت الفاُ٘ت للمجمُى اإلاذمج

 1و منها خفت في روي ألاٜلُت

 اإلاجمْ خفت 

، ؿ: اصدرللللللللللللللللللللل ت، مشحْ ظابٞ ر٠ٍش ذة الشظمُت للجمهىسٍت الجضاةٍش  12الجٍش

ل

  اخخصرة  االيت  اين نيت : لثاني  امللب

ٛ  ظٗى  الخمثُل ألاخحر في و ٣َُلها ِلى هخّٗش زم اإلاخخفشة اإلاحزاهُت حٍّشٚ ئلى اإلاىلب َزا في هخىش

 .البُاوي

ل: اخخصرة  االيت  اين نيت حعريف

ى٥  :ؼٝحن رو حذو٥  هي ى٥  جترجب خُث الخفىم، و ألـا  خعب الخفىم و العُىلت دسحت خعب ألـا

ت في أَمُتها ج٢مً و الاظخدٝاُٜت، دسحت  معاِذة في ٠بحر دوس  لها و للمإظعت اإلاالُت الخالت مّ٘ش

 1 الٝشاساث وأخعً أ٘مل ئجخار في اإلاالي اإلادلل

  االيت للمين نيت  لنموذجي  لشكل :( 05 ) ركم  لجدألاول

اإلابالٖ  الخفى م  اإلابالٖ  الاصوول

 :أصوو  لثابخت

ل

  لليم  لثابخت

 الاظدثماساث

ت  ُٜم مّىٍى

 ُٜم زابخت

 :ُٜم زلبخت أخشي 

 مخضون الامان

 ظىذاث اإلاعاَمت

ت ل٠ٙاءاث مذِ٘ى

ل

 : مو و  لد ئمت 

الامو و  لخاصت  

 سأط ما٥ الؽش٠ت

 ٘ٛش ئِادة الخٝذًش

باء و الخعاةش  مإوهت ألِا

 ديوا طويلت ألا مخوشملت

   ل

 دًىن الاظدثماساث

ُت   ٜشوك مف٘ش

 

 ل مجموع الاماو  لد ئمت  مجموع الاصوو   لثابخت

                                                           
1

 .15ص, ذكره سابق مرجع, االستغالل تحليل و المالي التحليل في المنير, بوعالم بوشاشي
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للللللللللل

،  : اصدرلللللللللللللللللللل  هاـش دادي ِذون، جٝىُاث مشاٜبت الدعُحر الخدلُل اإلاالي، مشحْ ظابٞ ر٠ٍش

ل

  االي  لخو اال مؤشر ث : لثالح  امللب

خماد ًجب اإلاالي الخىاصن  لذساظت  :في جخمثل سةِعُت مإؼشاث زالر ِلى الِا

الّامل  ما٥ سأط- 

 الّامل ما٥ سأط اخخُاحاث – 

ىت –      الخٍض

ل f r   لعامل ماو رأس  :أألاال

 : لعامل ماو رأس حعريف .1. 

 . سأط اًما ِلُه ًىلٞ و اإلاخذاولت ألامىا٥ في اإلاعدثمشة ألامىا٥ مجمُى الّامل ما٥ سأط ًمثل 

 1  الدؽُٕلي اإلاا٥ ما٥

 اإلاذي ِلى للخىاصن  اإلاإؼش رل٤ َى و ,اإلاالي الخىاصن  مإؼشاث أَم مً الّامل ما٥ سأط ٌّخحر 

ل   الٝفحر ئلى الىٍى

 ٠2زل٤ أظٙلها مً و اإلاحزاهُت أِلى مً جٝعُمه ًخم و .

 .الثابخت ألامىا٥ – الذاةمت ألامىا٥= الّامل ما٥ سأط : اين نيت أعلى منللل 

ى٥  : اين نيت أشفل من    لألاحل ٜفحرة دًىن  – اإلاخذاولت ألـا

 

 : لعامل ماو رأس أنو عل.        2

 .الخاؿ الّامل ما٥ سأط -

الذاةم   الفافي الّامل ما٥ سأط -

 .الاحمالي الّامل اإلاا٥ سأط -

 .ألاحىبي الّامل ما٥ سأط -

الؽ٣ل اإلاىالي ًىضح وٛش خعاب أهىاُ سأط اإلاا٥ الّامل 

 

 

 

 

                                                           
 .ؿ  ,مشحْ ظابٞ ر٠ٍش ,مىحر ؼا٠ش مدمذ و آخشون 1
جخفق  ,مز٠شة هیل ؼھادة ماظتر ,الخدلیل اإلاالي ٠أداة الجخار الٝشاسث في اإلاإظعاث البترولیت في الجضاةش ,صخشي حما٥ ِبذ الىاـش 2

 ,مالیت اإلاإظعت

 .ؿ2013, ,وسٜلت ,حامّت ٜاـذي مشباح
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لطرق خصاب أنو ع رأس  ااو  لعاملI06  لجدألاو ركم

ل

لطرق خصاب  نو ع رأس ماو  لعاملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 رأس  ااو  لعامل

  لخاص

 

 رأس  ااو  لعامل

  لصافي

 رأس  ااو  لعامل

 ز إلا ماو

 رأس  ااو  لعامل

   نبي

 :و ًدعب ٠ماًلي

 سأط اإلاا٥ الّامل

 الامىا٥= الخاؿ 

ى٥ – الخاـت  ألـا

 الثابخت

 :و ًدعب أًما

ى٥ اإلاخذاو٥  لألـا

لمجمُى الذًىن 

 :و ًدعب ٠ماًلي

 سأط اإلاا٥

 )الذاةم(الّامل الفافي 

  الامىا٥ اإلاخذاولت =

لالذًىن 

 :ًدعب ٠ماًلي

 سأط اإلاا٥ الّامل

 مجمُى= ؤلاحمالي 

ى٥ اإلاخذاولت  ألـا

 :و ًدعب أًما

للد+ س م ُ ؿ 

ق    

 :و ًدعب ٠ماًلي

 سأط اإلاا٥ الّامل

سأط ما٥ –ؤلاحمالي 

 الخاؿ الّامل

 :و ًدعب أًما

 – مجمُى الخفىم

 .ألامىا٥ الخاـت

ل

خماد ِلى اإلاشاحْ العابٝت.ل                                      لصدر   لمً اِذاد الىابت بااِل

 : لعامل ماو رأس خاالث.3

 1 في جخمثل خاالث زالر الّامل اإلاا٥ سأط ًأخز

 مً أ٠بر الذاةمت الامىا٥ أي اإلاعخدبت الىلُّت هي و الفٙش مً ا٠بر الفافي الّامل اإلاا٥ ساط 

 الثابخت الامىا٥

                                                           
مز٠شة هُل ؼهادة اإلااحِعخحر في الّلىم . شخخد م  لخدليل  االي جلييم أد ة  اؤشصاث الاكخصاديت ألا جرشيد كر رها : ًمحن ظّادة 1

ت  6.ؿ2009, ,باجىت ,حامّت الخاج لخمش, الخجاٍس
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 حعاوي  الذاةمت الامىا٥ اي لالهخٝاد ٜابلت ولُّت الفٙش ٌعاوي  الفافي الّامل اإلاا٥ سأط 

ى٥   الثابخت ألـا

 اي الخىصَْ إلاإظعاث باليعبت خاـت و خىحرة ولُّت الفٙش مً اـٕش الّامل اإلاا٥ سأط: 

ى٥  مً اٜل الذاةمت الامىا٥  .الثابخت الـا

  : لعامل ماو رأس أهميت. .4

 العُىلت جأمحن و اإلاحزاهُت معاس ِلى ًٍهش جأزحٍر و اإلاالي الخىاصن  مإؼشاث مً الاظاس ي اإلاإؼش ٌّخبر

ل و للمإظعت الىٝذًت  و ,للّمالء الاةخمان مىذ و للمؽشوُ الالصم اإلاخضون مً اإلاىلىب الادوى الخذ جمٍى

 1 ُ٘ماًلي جلخُفها ًم٢ً

 اإلاإظعت ِىذ العُىلت ًِ الىاضخت الفىسة ٢ٌّغ 

 ش ذ ً٘ى   ,الخدفُل و البُْ ِملُت في للمإظعت الٜى

 ا ِىذ اإلاإظعت اخخُاه   ,الدعذًذ ًِ عجَض

 اإلادُىت اإلاخاوش اإلاإظعت ًجىب    

  لعامل ماو رأس  خخيا اث :ثانيا

 : لعامل  ااو رأس  خخيا اث حعريف. 1

 رل٤ أي .ألامثل الّامل اإلاا٥ سأط انها ا ِلى الّامل اإلاا٥ سأط مً الاخخُاحاث حٍّشٚ ًم٢ً

جىاصنها   للمإظعت ًممً الزي و ,اإلاخذاولت ألامىا٥ مً لجضء اإلامى٥  الذاةمت ألامىا٥ مً الجضء

ى٥  مٝاسهت ِىذ الاخخُاحاث َزٍ جٍهش و , ,المشوسي  اإلاالي  ًممً الزي و ,اإلاخذاولت ألـا

ى٥  للمإظعت  مْ اإلاخذاولت جىاصنها اإلاالي المشوسي و جٍهش َزٍ الاخخُاحاث ِىذ مٝاسهت  ألـا

 2 .ألاحل الٝفحرة اإلاالُت اإلاىاسد

 3  ٠ماًلي الّامل اإلاا٥ سأط اخخُاج خعاب ًم٢ً :

ل 

ل  لدألاريت مصادر –  لخمويل  خخيا اث=  لعامل  ااو رأس  خخيا اث           

 

ل اخخُاحاث أن خُث ت جشجبي الذوسٍت الخمٍى ى٥  ِىاـش دوسان بعِش  الذًىن  في ٘خمثل اإلاخذاولت ألـا

ىت بخفىم ٌّٗش ما او الاحل ٜفحرة خ بّذ ًفل لم التي الخٍض  جدذًذ ًم٢ً و اظخدٝاٜها جاٍس

  :الخالُت بالّالٜت الّامل اإلاا٥ سأط اخخُاحاث

 

                                                           
 45.ؿ1996, ,حامّت الجضاةش, داس اليؽش و الخىص1َْ,الىبّت ,  لدصيير  االي ألا  لخدليل  االي, ِثمان ًخلٚ, خعحن لهُبي 1
2
 . ص2010, ,انجسائر, ديوان انمطبوعات انجامعية, انتسيير انماني حسب انبرنامج انرسمي انجديد, بوشنقير ميهود, زغيب مهيكة 

3
 5ص, مرجع سابق, زغيب مهيكة 



  الٙفل الاو٥                    الاواس الىٍشي الىٍشي للخدلُل اإلاالي  

 

29 
 

 
 

 1 ُ٘ماًلي جخمثل و : لعامل  ااو رأس  خخيا اث ممين ث        

ٛ  خش٠ت و اإلاخضون خش٠ت ًِ هاججت  مخزبزبت الّامل اإلاا٥ سأط اخخُاحاث خش٠ت ًِ و حهت مً الخٝى

 و اظخٕال٥ دوسة ١ل ًِ جخ٢شس  الّامل اإلاا٥ ساط اخخُاحاث أخشي  حهت مً ألاحل ٜفحرة الٝشوكَانأل

تث   اخخُاحا و الذوسة مىاسد ًِ هاجج َزا  مإؼش جىىس  ًِ حّبر الّامل اإلاا٥ سأط اخخُاحاث اظخمشاٍس

م في اإلاخمثل اإلاإظعت وؽاه ما٥ ٜس  .الاهخاج  حجم و ألِا

ل

ل2  ااو رأس  خخيا اث حغير ث

ل: او ملت  لعامل  ااو رأس  خخيا اث حغير ث .أ

 و ,اإلاالُت للعىت الذوسة اخخُاحاث مً أ٠بر الخالُت للعىت الذوسة اخخُاحاث ج٣ىن  الخالت َزٍ مثل في

ادة َزٍ  :في اإلاخمثلت الذوسة مىاسد ئلى جشحْ الٍض

ت ُحٕااس -   .الّمالء دوسان ظِش

ت اهخٙاك -     .اإلاىسدًً دوسان ظِش

 

 

 لصالملت   لعامل  ااو رأس  خخيا اث حغير ث .ب

 َزا و ,الخالُت للعىت الذوسة اخخُاحاث مً أ٠بر اإلاالُت للعىت الذوسة اخخُاحاث ج٣ىن  الخالت َزٍ في

ذ بأظُش اإلاىاسد جدفُل في اإلاخمثلت الٝشاساث لبّن اإلاإظعت جخار ا ئلى ٌّىد ما  حعذًذ حعخىُْ ل٣ي ٜو

  .اإلادذد الاحل معخدٝا في

 : لخزينت :ثالثا

  لخزينت حعريف .1

ىت  3اإلاإظعت جفٗش جدذ التي العُىلت مجمُى هي الخٍض

ىت حٍّشٚ ًم٢ً  ها جدذ ج٣ىن  التي الامىا٥ ِلى انها مجمُى اإلاإظعت خٍض  ,الاظخٕال٥ دوسة خال٥ جف٘ش

ىت حٍّشٚ ًم٢ً  ـافي حؽمل  مً ّ٘ال ُ٘ه الخفٗش حعخىُْ ما اي الجاَضة الُٝم ا ِلى اإلاإظعت خٍض

ىت اإلاإظعت اخخٙاً أن ظاةلت مبالٖ  دوسة في معخخذمت ٔحر العُىلت حامذة ًجّل الالصم مً أ٠ثر بخٍض

اء لٕشك بالعُىلت الاخخٙاً أن و ,الاظخٕال٥  اإلاإظعاث ان ,مذًىيها ٠عب محزة مً اإلاإظعت ًدشم ال٘ى

ٛ  في ىت ُٜمت هٝق بِىما ,البُْ حعهُالث بىاظىت الّمالء مً ٠عب احل مً جدىا٘غ العى  مّىاٍ الخٍض

                                                           
. ؿ2010,  ,الجضاةش, داس َىمت لليؽش و الخىصَْ, الدعُحر و اإلاالُت الدعُحر اإلاالي للمإظعت, خمِس ي ٘خُدت 1
 .ؿ, مشحْ ظابٞ ر٠ٍش, مباٟس ظلىط 2
الم 3  .ؿ, بذون ظىت لليؽش, الجضاةش, داس َىمت لليؽش و الخىصَْ, اإلاىحر في الخدلُل اإلاالي و جدلُل الاظخٕال٥, وؼاش ي بِى
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ُٚ ٘ملذ أن اإلاإظعت ادة بالخالي و حامذة ابٝاءَا بذ٥ الاظخٕال٥ دوسة في العُىلت جٌى  1 الشبدُت ٍص

اء باالخخٙاً ضخذ ل٢نها  ١اهذ ٣٘لما .ظلبُت اجباُِاث َزا ًِ ًيخج ٜذ و ,اإلاعخدٝت بالذًىن  بال٘ى

ىت جٝترب  خُث ,مٙمال ١ان ٘ٝي الالصمت بالعُىلت اإلاإظعت ا٠خٙذ و ,وحهت م بُٝمت الفٙش مً الخٍض

ٞ  احلها   اهٝض ى التي اإلاعخدٝاث حعذًذ و الاظخٕال٥ دوسة الجاَضة في العُىلت بحن ج٘ى

 

ىت جدعب  2 الخالخحن الّالٜخحن باخذي الخٍض

 

 
ىت ٘مٙهىم      ىت حؽمل الجاَضة الُٝم أن ئر ,الجهضة الُٝم مٙهىم ًِ ًخخلٚ الخٍض  اليها مماٗ الخٍض

ُت الٝشوك ىت ًم٢ً و ,اإلاف٘ش  ئلى جدخاج ال اإلاإظعت أن خالت في َزا و الجاَضة الُٝم حعاوي  ان للخٍض

ُت الٝشوك  .هاإلاالي جىاص ِلى للخٙاً اإلاف٘ش

 :للخزينت  املنت  لحاالث .2

ى٥  مً ا٠ثر الذاةمت اإلاىاسد ج٣ىن  : او ملت  لخزينت  اإلاا٥ سأط في ٘اةن َىاٟ بالخالي و ,الثابخت ألـا

 .ظُىلت ؼ٣ل في الٙاةن َزا ًٍهش و ,الّامل اإلاا٥ سأط في باالخخُاج مٝاسهت الّامل

 اإلاإظعت ج٣ىن  َىا ,الّامل اإلاا٥ سأط في الاخخُاج مً اٜل الّامل اإلاا٥ سأط ٣ًىن  : لصالملت  لخزينت

 .اليؽاه اظخمشاس احل مً اإلاتزاًذة الاخخُاحاث لخٕىُت مالُت مىاسد  ئلى بداحت

ل

ل

ل

 

 : االي للخدليل هأد ة  االيت  لنصب : لر بع  امللب

 لخدُي اإلاالُت اليعب جخّذد خُث للمإظعت اإلاالي ألاداء جُُٝم في ٠بحر دوس  له باليعبت اإلاالي الخدلُل ئن

ش هٍشا نها ال ا بمخخلٚ  اليعب َزٍ حّخبر و ,اإلاإظعت نها حىاهب ا ٠ما ِليها حّخمذ التي اإلاّلىماث لخ٘ى

 .اليعب َزٍ مفذاُٜت ِلى ًذ٥ مما الباخث بزاجُت جخّلٞ خعا ٌعهل ٠مُت مإؼشاث

ل: االيت  لنصب مفهوم  ألاال

 حّٗش في جخل التي البىىد جخىاحذ ٜذ و .اإلاالُت الٝىاةم بىىد مً ا٠ثر او بىذًً بحن جشبي ِالٜت انها 

 ٜاةمخحن ِلى البىىد َزٍ جخىاحذ ٠ما هٙعها اإلاالُت الٝاةمت ِلى اإلاالُت اليعبت بااؼخٝاٛ اإلاالُت اليعب

                                                           
ش مدمذ ظامي 1  .ؿ, اإلاشحْ العابٞ,  لِض

 6ؿ,  هٙغ اإلاشحْ العابٞ  2
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 َزان و الذخل ٜاةمت ِلى منها ١ل ًخىاحذ بىذًً بحن الّالٜت جمثل مثال الشبذ مجمل ٘دا٘ت .مالُخحن

 1 اإلابُّاث ـافي ,الشبذ مجمل :َما البىذان

محن بحن ِالٜت   حّٗش  خُث ِليها مخّلٞ أخشي  بيعبت ٜىسن ئر ئال له ُٜمت ال اإلاٝاسهت َزٍ هاجج و ٜس

 ئليها ًيخمي التي الفىاِت وعبت أو اإلاشحُّت باليعبت ِليها اإلاخّلٞ اليعبت َزٍ بأنها حعمى أًما

 2اإلاؽشوُ

 :الخالُت بالخفاةق جدعم التي هي الجُذة اإلاالُت اليعب و

 ,بىىدَا اظخخشاج ظهىلت -

 ,واضخت داللت راث -

جٙعحر  ٌعهل -

 ,الٝشاساث اجخار في أو اإلاؽشوُ ولُّت ِلى الخ٢م في حعاِذ -

 ,أظبابه جدذًذ و اليعبت في الخٕحر جٙعحر ٌعهل أن -

 .أحله مً اخدعبذ الزي الٕشك مْ ووُذة ِالٜت لها ٣ًىن  أن -

ل:بالنصب  لخدليل أشض :ثانيا

 لمبي رل٤ و اليعب باظخخذام اإلاالي الخدلُل في اجباِها ًخىحب التي ألاظغ مً الّذًذ َىاٟ       

 3ماًلي الاظغ َزٍ مً و ,منها اإلاشحىة الٕاًت ًدٝٞ الزي ؤلاواس لمً ئبٝائها :و الخدلُل ِملُت

 المشوسي  مً ٘اهه ,اإلاالُت اليعب مً ٠بحر ِذد لىحىد هٍشا :اإلاالي الخدلُل ألَذاٗ الىاضح الخدذًذ -

 ِلى الخفى٥  مً جُٙذ التي اإلاالُت اليعب بّن ٘ٝي اخخُاس ًخم ل٣ي ,اإلاالي الخدلُل مً الهذٗ جدذًذ

 الخخالٗ ـّب امش َى الخدلُل مً الهذٗ جدذًذ أن ئال ,اإلادٝٞ الهذٗ ِلى بىاء اإلاىلىبت اإلاّلىماث

 اليؽاه ِىاـش بحن اإلاؽتٟر الخأزحر بعبب ٠زا و ,جدُٝٝها ئلى اإلاإظعت حععى التي ألاَذاٗ

 ,الاٜخفادي

ٝت اليعبت بتر٠ُب الُٝام - ت َىاٟ و :مىىُٝت بىٍش  ِىذ ِليها الاسج٣اص الىاحب ألاظغ مً مجمِى

 :الخالي الىدى ِلى جلخُفها ًم٢ً و اإلاالُت اليعب اظخخشاج

                                                           
 3.ؿ2006, ,ألاسدن2,الىبّت , داس واةل لليؽش, الاججاهاث  لحديثت في  لخدليل  االي ألا الانخمائي, مذ مىش 1
-306.ؿ ؿ1999, ,ألاسدن2,الىبّت , داس اإلاعحرة للؽجر و الخىصَْ و الىباِت, أصوو  اداشملت  االيت, ِبذ الىاـش ابشاَُم هىس و آخشون 2

305 
3
 . ص ص1, 2011,انطبعة , مكتبة ا انعربي نهنشر و انتوزيع, مقدمة في االدارة المالية و التحليل المالي, مفهح محد عقم 
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ٝت اإلاالُت اليعبت جش٠ُب  الاظدثماساث ئلى الذخل ٠يعبت ,مُّىت اٜخفادًت ِالٜت ًِ حّبر ججّلها بىٍش

 و دساظت في جُٙذ ًجّلها الزي بالؽ٣ل اإلاالُت اليعب اِذاد و بىاء ًخم أن ًجب ,جدُٝٝها في ظاَم التي

 .ألاخشي  الاٜخفادًت اإلاإؼشاث بّن مْ الّالٜت جدلُل

 بىىد جفيُٚ أظاط ِلى اإلاالُت ليعب إلاإؼشاث البذاتي الخٙعحر ٜام :اإلاالُت لليعب العلُم الخٙعحر -

ام ئلى اإلاالُت الٝىاةم ام و حُذة أٜس ذ ظِئت أٜس  خحن في ,الّاةذاث و اإلاىحىداث ,الجُذ لمً ـىٙذ ٜو

 .اإلافشو٘اث و الذًىن  ,الس يء لمً ـىٙذ

ل: االيت  لنصب  نو ع :ثالثا

 و آخش ٔلى معخّمل مً أَمُتها جخخلٚ و اَمها اخخُاس ًجب لهزا اإلاالُت اليعب مً ِذًذة أهىاُ َىاٟ

 .الخدلُل مً اإلابخغى الهذٗ

اإلاىالي  الجذو٥  في اإلالخفت و اليعب َزٍ أَم جىاو٥  ظِخم لهزا

 

ليت ااو  لنصب أنو ع I :( 07 ) ركم  لجدألاول

  

 مجا٥ 

 الُٝاط  

 ٠ُُٙت الُٝاط    ُٜمت اإلاإؼش  اظم اإلاإؼش         

 

 

 

 

 

 

 العُىلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى٥ اإلاخذاولت  وعب الخذاو٥                         الـا

 الخفىم اإلاخذاولت 

 

 حٕىُت دسحت اليعبت َزٍ جمثل

ى٥  اإلاخذاولت  للخفىم اإلاخذاولت ألـا

 وعب العُىلت

ّت   العَش

 

ى٥ اإلاخذاولت  اإلاخضون  –الـا

 الخفىم اإلاخذاولت     

 

 

 ِلى اإلاإظعت مٝذسة اليعبت َزٍ ٌهش

ى٥  اإلاخذاولت الخفىم مٝابلت باأـل

خماد دون  اإلاخذاولت اإلاخضون   ِلى الِا

        وعبت الىٝذًت               

 

 

 

ى٥ الىٝذًت و ؼبه الىٝذًت   الـا

ت   الخفىم الجاٍس

 ما و الىٝذًت حجم اليعبت َزٍ جِٝغ

 ألاوساٛ في اظدثماساث ًمازلها

 جدذ اإلاىحىدة اإلاذي ٜفحرة اإلاالُت

اإلاإظعت  جفٗش
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وعبت                         

َامؾ            

         الشبذ    

 ـافي الشبذ بّذ الٙىاةذ 

 ـافي اإلابُّاث         

 و الزي الشبذ اليعبت َزٍ جِٝغ

 في ٠ٙاء  مذي و اإلاإظعت جدٝٝه

 و ٜذس الاًشاداث مً مدذد معخىي 

 اإلافشو٘اث ١ا٘ت حٕىُت بّذ اإلابُّاث

 .الدؽُٕلُت

                                                

وعبت الّاةذ ِلى 

 اإلاىحىداث 

 سبذ ـافي بّذ الٙىاةذ و

ى٥    مجمُى الـا

 ٠بر ِلى دلذ اليعبت اسجّٙذ ١لما

اإلاإظعت  ٠ٙاءة و ألاسباح حجم

(%4 

وعب الّاةذ ِلى خٝٛى  

اإلال٢ُت خٝٛى 

اإلاعاَمحن  

 ـافي سبذ بّذ الٙىاةذ و 

 خٝٛى اإلال٢ُت           

ٛ  ِلى الّاةذ اليعبت َزٍ جِٝغ  خٝى

 و الّام أسباح و اإلاا٥ سأط مً اإلال٢ُت

 هي و ,اإلادخجضة الاخخُاواث

 بحن ِلُه اإلاخّاٗس خعب %5 حّاد٥

 .الؽُٕلُت الفىاِاث

                                               

وعبت الذًىن  الى 

خٝٛى اإلاعاَمحن   

 خٝٛى اإلال٢ُت    

 مجمُى الالتزاماث  

 مجمُى خٝٛى اإلال٢ُت       

ت ًخم ل  وعبت مّ٘ش الخمٍى

ٛ  و اللتزاماث  والخّاٗس ,اإلال٢ُت خٝى

   الذًً وعبت جمثل ئر ِلُه

ٛ  مً %50    اإلال٢ُت خٝى

 ئحمالي وعبت 

 ئحمالي ئلى الذًىن 

ى٥   ألـا

اإلاىحىداث 

 

 مجمُى الالتزاماث      

ى٥             مجمُى الـا

 

 

 

 مذي اليعبت َزٍ          جِٝغ

 في الذاةىحن و اإلاٝشلحن معاَمت

ل اإلاىحىداث ِملُت  .جمٍى

خذود  في ج٣ىن  ان ًجب

 )زلث مٝذاس %33

 ال رل٤ ًِ صادث ولى اإلاىحىداث

  .مجذدا الاٜتراك اإلاإظعت حعىُْ
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 وعب ٣َُل ساط اإلاا٥

 

 وعبت الذًىن 

 اإلاىحىداث

 حملت الذًىن 

 حملت اإلاىحىداث

 ٜذسة مذي اليعبت َزٍ جِٝغ

لت التزاما  حعذًذ ِلى اإلاإظعت  وٍى

 .ألاحل

                                     

 مّذ٥ دوسان

ى٥        ئحمالي ألـا

 

 

 مّذ٥ دوسان

ى٥ الثابخت  ألـا

 

 

ما٥            م الِا  ٜس

ى٥              احمالي الـا

 

ما٥        م الِا  ٜس

ى٥ الثابدخت              الـا

 ِذد  َزٍ اليعبت مً اليعب

 الخدلُلُت اإلاهمت لبُان مذي الّالٜت

بحن اإلابُّاث الفاُ٘ت و حجم 

ى٥   داخل اإلاإظعت ألـا

 

 

 

ى٥   ١لما اسجْٙ مّذ٥ دوسان ألـا

 الثابخت مٝاسهت باإلاُّاس اإلاعخخذم في

 ِملُت اإلاٝاسهت ١لما صادث ال٢ٙاءة

ت  .ؤلاداٍس

 

ى٥   مّذ٥ دوسان الـا

اإلاخذاولت  

 

 

 

 

 

 

 

ما٥                   م الِا  ٜس

ى٥ اإلاخذاولت                 الـا

 ٌؽحر َزا اإلاّذ٥ ئلى مذي ٠ٙاءة

ى٥  اإلاإظعت في اظخخذام ألـا

ما٥ اإلاخذاولت م ألِا  .في جىلُذ ٜس

 ٣٘لما صادث ِذد مشاث الذوسان

 ١لما صادث ئهخاحُت الذًىاس الىاخذ

ى٥ اإلاخذاولت في خلٞ  اإلاعدثمش في ألـا

 .اإلابُّاث

 الاهخٙاك في مّذ٥ الذوسان ٌّني

ى٥ اإلاخذاولت  .لّٚ في اظخٕال٥ ألـا

 

 

 

 مّذ٥ دوسان اإلاخضون 

 

 ج٣ا٘ت البماتْ اإلاباِت            

ُذ                                  ـس

التي  حّبر َزٍ اليعبت ًِ ِذد اإلاشاث

ًخدى٥ ٘يها اإلاخضون خال٥ العىت الي 

اإلابُّاث  



  الٙفل الاو٥                    الاواس الىٍشي الىٍشي للخدلُل اإلاالي  

 

35 
 

  اإلاخضون العلعي

 

 

 

الزمم  مّذ٥ دوسان 

 اإلاذًىت

 اإلابُّاث                 

اوساٛ الٝبن       +الّمالء   

 ١لما صاد مّذ٥ الذوسان ١لما

 د٥ ِلى ٠ٙاءة ؤلاداسة و ال٢ّغ

صخُذ 

 

 360                    ٘ترة الخدفُل  

 مّذ٥ دوسان الخعاباث اإلاذًىت 

ادة ٘ترة الخدفُل ًِ ٘ترة  ٍص

الاةخمان التي جمىدها اإلاإظعت 

٣ُ٘ىن مإؼش ِلى وحىد في  للّمالء

جدفُل الزمم اإلاذًىت أو جبحن  ٘ترة

 مؽا١ل

خاسحُت مشجبىت بالّمالء و ًبحن 

وحىد ٠عاد ِام أو جذوي  ظلّت 

مُّىت 

 مّذ٥ دوسان

خعاباث الزمم 

 

اث           اإلاؽتًر

 ٜبن اوساٛ  و اإلاىسدًً   

 ٌّخبر مإؼشا مً مإؼشاث

 .العُىلت

 ًِٝغ مذي ٠ٙاءة ؤلاداسة في

  .الدعذًذ

 

٘ترة العذاد  

 

                         360    

 مّذ٥ دوسان الزمم              

 بها اإلاذة التي جمش بحن ٘ترة ًٝفذ

 .العذاد و ٘ترة الخدفُل

 مهمت حذا للمإظعاث راث

 .اإلاخضون اإلاشجْٙ

 ٣٘لما اسجّٙذ ٘ترة العذاد ١لما

 د٥ رل٤ ِلى جباهء في الدعذًذ

ل٣ُىن الاهخٙاك ُ٘ما مإؼش ,

في العُىلت  للخدعً
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ت مً اإلاشاحْ:  اصدرلللللللللللللللللللللللللللل خماد ِلى مجمِى  .مً ئِذاد الىالبت بااِل

 

ل

ل

ل املدح  لثالح   دألار  لخدليل  االي في جدصيا الاد ء  االي 

ش ِامت حؽّل  ج٢دس ي ِملُت جُُٝم الاداء اَمُت ٠بحرة للؽش١اث خُث هجذ ان ألبُتها جفذس جٝاٍس

ٜاةمت اإلاش٠ض اإلاالي و ٜاةمت اإلاش٠ض اإلاالي و ٜاةمتالذخل و الخذ٘ٞ الىٝذي بااللا٘ت الي بّن الخٙاـُلى 

ض م٣اهتها في العٛى مً حهت و  اليعب  اإلاالُت و اإلاٝاسهاث و التي حؽشح وبُّت وؽاوها بهذٗ حٍّض

ً في ؼشاء اظهمها مً حهت اخشي لزي ًم٢ً اِخباس الخدلُل اإلاالي الاظاس ي  اداث  خُث اإلاعدثمٍش

  َامت جٝشب اإلادلل اإلاالي و اإلاعدثمش في اظهم الؽش١اث مً خُٝٝت الاولاُ اإلاالُت العاةذة ٘يها

ل1مددد ث  شخخد م مؤشر ث  لخدليل  االي في جلييم الاد ء  امللب الاألاو   

ل لفرع الاألاو  مؤشر ث  لخدليل  االي في جلييم الاد ء 

    ٌؽ٣ل الخدلُل اإلاالي  اظلىبا خاـا بّملُت جُُٝم اداء  الؽش٠ت للخشوج بالُٝمت الّادلت للعهم 

خُث حعخخذمه الاداسة او اوشاٗ اخشي لخُُٝم و جٙعحر ادائها خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت و ٌعدىذ رل٤ 

ت مً مفادس و اإلاّلىماث اإلاخخلٙت والتي ًٝذمها الىٍام اإلاداًبي للؽش٠ت خُث ان الؽ٣ل  ِلى مجمِى

اإلاىالي ًىضح الاواس الّام إلاٙهىم الخدلُل اإلاالي  و الّىاـش اإلاخخلٙت لٕشك ُٜاط الاداء باظخخذام  

مّاًحر مُّىت جخق العٛى او وؽاه مدذد  ُ٘م٢ً ُٜاط الاداء  في لىء مّاًحر خاـت بالؽش٠ت و 

العٛى  او بالخّامل الذولي ٠ما ان هخاةج َزا الُٝاط هي مىحهت للمعخخذم الذاخلي الجخار الٝشاس 

 او اإلاعخخذم الخاسجي الزي له ِالٜت باإلاإظعت و بيخاةج جُُٝم ادائها ٠ما ًلخفه الؽ٣ل الخالي 

  ِالٜت اإلاإظعت بخُُٝم الاداء         I      08  لشكل ركم

 

لالا لملابالبابابا

لث

ل

ل

ل

لل

ل

ل

ل

                                                           
ت مفش   . لملعد الاشسر جييي لخلييم الاد ء  اخو االمدذ مدمىد ًىظٚ  1  8ؿ2006الذاس الجامُّت الاظ٢ىذٍس

معايير خاصة بالتعامل  معايير خاصة بالشركة 

 الدولي         

معايير خاصة بالسوق 

 المحلي             

 

 قياس االداء في الضوء    

 التحليل المالي         

 مستخدم خارجي   مستخدم خارجي   

 الميزانية       
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ل

ل

ل

ل

ت .الذاس الجامُّت .البّذ الاظتراجُجي لخُُٝم الاداء اإلاخىاصن .مدمذ مدمىد ًىظٚ  : اصدر  ل8 ؿ 2005الاظ٢ىذٍس

ل

ل

ل

ل

ل

  مددد ث  شخخد م  لخدليل  االي لفرع  لثاني 

ان ٌهىس الّذًذ مً الُٝىد و اإلادذداث ِىذ اظخّما٥ الخدلُل اإلاالي ٜذ ًادي الي ـّىبت اظخّماله 

في خالت الخداو٥ الي ُٜاط الاداء ال٢لي للؽش٠ت للخشوج بالُٝمت  الّادلت  الظهمها  و ُ٘ما ًلي اَم 

 َزٍ  اإلادذداث 

  1اظدىاد الخدلُل اإلاالي الى بُاهاث جاسخُت 

  اِخماد الخدلُل ِلي ُٜم خذدث باظغ و ظُاظاث مُّىت 

  خباس ٌشوٗ الخىش و ِذم الخا٠ذ ِىذ ُٜاط الاداء  ِذم الاخز بّحن الِا

  خباس ازش الّىامل الخاسحُت  ِذم الاخز بّحن الِا

  ل الاحل  الخدلُل اإلاالي ًخّامل مْ الاَذاٗ في احل ٜفحر دون وٍى

  الخدلُل اإلاالي ٌُٕب البّذ الاظتراجُجي 

  ما٥ اَما٥ ِىاـش الخذاخل بحن مداوس ُٜاط الاداء ال٢لي في الخدلُل اإلاالي لبِئت الِا

 الخذًثت 

مما ظبٞ وعخخلق ان ِملُت جُُٝم الاداء للؽش٠ت جلّب دوسا َاما مً احل الخشوج بالُٝمت 

ت مً اإلاّاًحر ج٣ىن ٠مثابت اإلاىحهت  الّادلت لعهمها خُث جدبْ مىهجُت مُّىت جدخىي ِلي مجمِى

خماد ِلي مٝاٌغ لالداء بؽ٣ل مىٙشد و معخٝل بل ًاخز بّحن  لخل٤ الّملُت الٚ الي رل٤ ِذم الِا

خباس الخٕحر اإلاعخمش في بِئت َزٍ الؽش٠ت و ٠زا جىلّاتها الاظتراجُجُت ارا ًجب البدث ًِ مذخل  الِا

للخُُٝم ًخم الخىٛش ُ٘ه الي ١ل اإلاداوس التي ٜذ حعاَم في اداسة َزا الاداء و الزي ٌّخمذ ِلي الُٝم 

 اإلاما٘ت بؽ٣ل اظاط

ل

 طرق جدليل مؤشر  لربذ ألا  لربديت  : امللب  لثاني  

                                                           
1
 16محمد محمود يوسف ص  

 الدخل          التدفقات النقدية     

 حقوق المساهمين    
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ختى جخم ِملُت جُُٝم ألاداء بؽ٣ل أدٛ، ًخىحب ِلى اإلادلل اإلاالي أن ٌعخخذم الشبذ              

ج مً  اإلاداظبي و الزي َى ِباسة ًِ الشبذ الزي ًٍهش في الٝىاةم اإلاالُت، و ل٢ً َزا الشبذ َى مٍض

و ل٢ً اإلاخخفحن ٌّخٝذون أن الشبذ " سبذ د٘تري، سبذ ئخخ٣اسي، سبذ ِذم الخأ٠ذ"ِذة مفادس 

خماد ِلُه باِخباس أن الخجاسب الّملُت أ٠ذث أن  ُا أو ًم٢ً ؤلِا اإلاداظبي ال ًم٢ً أن ٣ًىن مىلِى

ادة في ألاسباح  ْ ١اهذ ٜىاةمها اإلاالُت جٍهش وحىد أسباح و أن َزٍ الٝىاةم ٜذ جٍهش ٍص ٠ثحرا مً اإلاؽاَس

ْ آخزة في الخذَىس و ٜذ جنهاس مثل َزٍ  مً ظىت ئلى ظىت أخشي، ئلى أن الخُٝٝت جٍهش أن َزٍ اإلاؽاَس

ْ ٘جأة و بذون ظابٞ ئهزاس ، لزا ٘ان الشبذ الزي ًيبغي أن ًإخز به َى الشبذ ؤلابخ٣اسي و  اإلاؽاَس

الزي ًيخج ًِ ؤلابخ٣اساث أو ؤلاختراِاث أو الخجذًذاث التي جإدي ئلى جخُٙن الخ٣لٙت الخُُٝٝت 

للىخذة مً العلْ و الخذماث التي جيخجها الؽش٠ت أو جبُّها، و حجم ألاسباح اإلاىلٝت في الخُٝٝت ال 

ما٥ التي ًماسظها اإلاؽشوُ و ل٢ً ٠زل٤ جخّلٞ بحجم ألاوؽىت ؤلاٜخفادًت  ًخّلٞ ٘ٝي بىدُجت ألِا

ذ أن  ألاخشي، لزا ١لما ئصداد حجم اإلابُّاث في اإلاؽشوُ ١لما ئصداد حجم ألاسباح اإلاىلٞ، و ِىذما هٍش

و الزي َى في الخُٝٝت ًمثل " الشبدُت " هُٝم ألاوؽىت اإلاخخل٤ٙ ٘اهىا وعخخذم اإلاإؼش اليعبي 

الّالٜت بحن ألاسباح الفاُ٘ت خال٥ ٘ترة مُّىت و حجم اإلابُّاث أو ؤلاهخاج خال٥ هٙغ الٙترة و مّبرا 

ت، ئرا مإؼش الشبدُت ٌّخبر أخذ اإلاإؼشاث ؤلاٜخفادًت اإلاهمت لخدذًذ ٠ٙاءة ألاداء  1.ِنها بيعبت مئٍى

ل:ل و بفىسة ِامت ًخممً بشهامج جدلُل الشبدُت الخىىاث الخالُت

 ِلي اظاط َذٗ الخدلُل جم جدذًذ الخىىاث الالخٝت و جدديد  لهدف من  لخدليل .1

 اإلاٝفىد بهذٗ الخدلُل َى جدذًذ 

ى٥ مثال او سبدُت العهم :موطوع  لخدليل - ...  ماَم مىلُى الخدلُل ؟َل َى جدلُل سبدُت الـا

زا ًشجبي بالىٗش اإلاعخُٙذ مً الخدلُل خُث ان ١ل جدلُل له ادواجه  : غر ض  لخدليل  - َو

واظالُبه الخاـت به وبالزي ًخخلٚ باخخالٗ 

ِملُت ئخخُاس أظالُب و أدواث الخدلُل حّخمذ ِلى اإلادلل اإلاالي  : إخخيار أشاليب ألا أدألا ث  لخدليل. 2

الُت  له ئلى هخاةج حُذة ٘ٝذ ٌعخخذم الىٛش الخٝلُذًت أو الىٛش الٍش و اإلاىهج التي ٌّخٝذ انها ظخـى

أو ؤلاخفاةُت أو حمْ َزٍ الىٛش مّا 

" و ًخم جدذًذ اإلاىهج ِلى أظاط مٝاسهت الىخاةج الّٙلُت مْ اإلاخىىت  : جدديد منهج  لخدليل  3 . 

ت ا مً اإلاىاهج الخذًثت التي ظبٞ ؤلاؼاسة ئليها في " الثابذ" أو مىهج الخدلُل الشأس ي " اإلاّماٍس أو ٔحَر

 .الٙفى٥ العابٝت

لدألار أدألا ث  لخدليل  االي في جلييم  د ء: امللب  لثالح  

ظيخىٛش في َزا اإلاىلب ئلى أدواث الخدلُل اإلاالي اإلاّخمذة في جُُٝم ألاداء اإلاالي للمإظعت 

 .ؤلاٜخفادًت

 أدألا ث  لخدليل  االي:ل لفرع  ألاو 

                                                           
 84مز٠شة لىُل  ؼهادة في ِلىم الدعُحر ؿ . اهد  لحديح للخدليل  االي في جلييم الاد ء.بً مال٤ ِماس  1
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  دألاو  رصدة  لوشيمليت للدصيير-1

 حعريف  دألاو  رصدة  لوشيمليت للدصيير

ذة ً أخذَما ًمثل ؤلاًشاد و آلاخش ًمثل الخ٣لٙتحّبر ًِ ث   هي أـس ُذ الٙٛش بحن ِىفٍش ِني بالـش

ما٥، ظابها الىدُجت، وح مشاخل حؽ٣ل م ألِا ا مهم للخٙعحر وجدذًذ اإلاؽ٣ل ِىذ مشخلت مُّىت ٜس

اإلاما٘ت، مفاٍسٚ اإلاعخخذمحن، اإلافاٍسٚ اإلاالُت، اإلافاٍسٚ  مّذ٥ الهامؾ الخجاسي، الُٝمت

ُذ ُٜمت حعاِذ ِلى جدلُل الىدُجت أ٠ثر  .الخاسحُتول٣ل ـس

 در شت  دألاو  رصدة  لوشيمليت للدصيير

ذة الىظُىُت للدعُحر َى ئِىاء ـىسة واضخت خى٥ معاَمت ١ل دوسة  ئن الهذٗ مً حذو٥ ألاـس

ما٥ والىدُجت  مً الذوساث م ألِا ذة التي جخىظي ٜس اليؽاه في جدُٝٞ الشبذ أو الخعاسة، ٘األـس

خم تهاجِٝغ ٜذسة اإلاإظعت ِلى حٍُّم ئًشادا الفاُ٘ت حّذ بمثابت مإؼشاث ا والخد٢م في ج٣الُٙها، ٍو

ذة الىظُىُت للدعُحر ٠ما ل: ًلي دساظت حذو٥ ألاـس

  اث اإلاباِت– مبُّاث البماتْ = الهامؾ الخجاسي لج٣الُٚ اإلاؽتًر

ت، : إلانخاج ُٕب في الٝىاِاث الخجاٍس  هجذ َزا اإلاإؼش في خعاباث الىخاةج للمإظعاث الفىاُِت َو

خم خعابه ِلى الىدى آلاحي  خمثل في ئحمالي اإلاىخجاث اإلافىّت باخخالٗ اظخخذامها، ٍو : ٍو

  ئهخاج اإلاإظعت لىٙعها+ ؤلاهخاج اإلاخضن +  ؤلاهخاج اإلابا ُ= ؤلاهخاج 

 حّبر ًِ الُٝمت التي ٜذمتها اإلاإظعت مً خال٥ وؽاوها :  لليمت  اظافت3. 

خم نهاألاظاس ي وحّٗش مً اإلاىٍىس الخجاسي ِلى أ  الٙٛش اإلابُّاث والخ٣الُٚ اإلاباؼشة لؽشائها، ٍو

: ا ِلى الىدى آلاحي بهاخعا

 اث مً اإلاىاد ألاولُت–ئهخاج الذوسة+الهامؾ الخجاسي = الُٝمت اإلاما٘ت الخٕحر في –اإلاؽتًر

 إلافاٍسٚ الخاسحُت ألاخشي – مخضون مً اإلاىاد ألاولُت

َى مإؼش ٌّبر ًِ الٙٛش بحن ؤلاًشاداث اإلادفلت أو التي ظٗى  :  لفائع إلا مالي لإلشخغالول4.  

ب واإلافاٍسٚ اإلاعذدة أو التي ظدعذد في ألاحل الٝفحر، أي أهه ًِٝغ الثروة  جدفل في ألاحل الٍٝش

خم خعابه ِلى الىدى آلاحي  ٞ اليؽاه ألاظاس ي، ٍو : اإلاالُت اإلادٝٝت ًِ وٍش

  اهاث+الُٝمت اإلاما٘ت = الٙاةن ؤلاحمالي لالظخٕال٥  ؤلِا

ُذ دوسة ؤلاظخٕال٥، وحّبر الٙٛش بحن ئًشاداث ؤلاظخٕال٥ ومىاسدَا،٠ما  : نديجت إلاشخغالول5ل.  َى ـس

خم خعا حّبر ً الثروة ؤلاحمالُت للمإظعت، ٍو ِلى بهاًِ ٜذسة اإلاإظعت ِلي جىلُذ الٙىاةن وج٣ٍى

: الىدى آلاحي

 لشاةب وسظىم واٜخىاِاث ممازلت- 

 مفاٍسٚ اإلاعخخذمحن واإلافاٍسٚ الاحخماُِت- 

ى٥ اإلاخذاولت ومخاوش ؤلاظخٕال٥-   مخففاث مإوهاث جذوي ُٜم ألـا

ئًشاداث ؤلاظخٕال٥ ألاخشي + 

 مفاٍسٚ ؤلاظخٕال٥ ألاخشي - 

 الٙاةن ؤلاحمالي لالظخٕال٥= هدُجت ؤلاظخٕال٥ 
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ى٥ الثابخت+   مخففاث ؤلاَخال٥ ومإوهاث جذوي ُٜم ألـا

ى٥ الثابخت -  ئظترحاُ ؤلاَخال١اث ومإوهاث جذوي ُٜم ألـا

ُذ الّملُاث اإلاالُت الىاججت ًِ ِملُت ؤلاظخذاهت واإلاخمثلت في اإلافاٍسٚ : لنديجت  االيت   هي ـس

 اإلاالُت

خم خعا ُٙاث اإلاالُت، ٍو ا ِلى بهااإلاشجبىت بّملُاث ؤلاٜتراك وؤلاًشاداث اإلاالُت اإلاخىلذة ًِ الخٌى

 الىدى آلاحي

خم  :  لنديجت  لجاريت كملل  لظريملت7 . هي مجمُى ١ل مً هدُجت ؤلاظخٕال٥ والىدُجت اإلاالُت، ٍو

  : الىدى آلاحي خعابها ِلى

  بت ت ٜبل المٍش  ًت الىدُجت اإلاا٥+ هدُجت ؤلاظخٕال٥ = الىدُجت الجاٍس

 هي الٙٛش بحن ؤلاًشاداث واإلافاٍسٚ راث الىابْ ؤلاظخثىاتي وجخممً مخخلٚ :  لنديجت إلاشخثنائيت.8

خم خعا ا بهاالّملُاث التي لم ًخم جفيُٙها لمً ِملُاث ؤلاظخٕال٥ وؤلاظدثماس والّملُاث اإلاالُت، ٍو

 : الىدى آلاحي ِلى

بت  :  لنديجت  لصافيت9 . ت ٜبل المٍش هي ِباسة ًِ وشح أو حمْ خعب الخالت للىدُجت حاٍس

 والىدُجت

خم خعا  : ا ِلى الىدى آلاحيبهاؤلاظخثىاةُت، ٍو

  بت = الىدُجت الفاُ٘ت ت ٜبل المٍش المشاةب ِلى – الىدُجت ؤلاظخثىاةُت + الىدُجت الجاٍس

 ألاسباح

 معدو  لنمو

ت وال٢ؽٚ ِنها مً خال٥ اظخخذام مإؼش الىمى الزي ٌّبر ًِ  ًم٢ً جدلُل العُاظت ؤلاظدثماٍس

 جىىس 

 ٞ الاظدثماساث في اإلاإظعت بحن الٙترجحن أي ظىت اإلاٝاسهت وظىت ألاظاط، ًخم خعاب مإؼش الىمى ٘و

 الفُٕت الخالُت 

  لنصب  االيت

ٌّخبر الخدلُل اإلاالي بىاظىت اليعب اإلاالُت مً أَم وأٜذم ألادواث اإلاعخخذمت في جدلُل اإلاحزاهُت 

والخ٢م ِلى هجاخها، وحؽمل اليعب اإلاالُت حىاهب مخّذدة مً وؽاه  اإلاداظبُت للمإظعت

ما اإلاإظعت ومً بحن َزٍ اليعب ظجر٠ض ِلى لُت َو  : وعبخحن لخُُٝم العُاظت الخمٍى

  نصب  لخمويل.1

ل أوؽىتها ل دسحت اِخماد اإلاإظعت ِلى أمىا٥ الٕحر في جمٍى ٢دعب اإلاذي الزي  .جِٝغ وعب الخمٍى ٍو

ئلُه اإلاإظعت في الاٜتراك أَمُت خاـت مً حىاهب ِذًذة أَمها الخأزحر ِلى ١ل مً الّاةذ  جزَب

ل اإلاٝترلت، ٘ان  .والخىش ولٕشك جُُٝم ألاداء اإلاشجبي بمذي اِخماد اإلاإظعت ِلى مفادس الخمٍى

 .الّذًذ مً اإلاإؼشاث اإلاالُت، وظٗى هخىٛش ُ٘ما ًلي ئلى أَمها اإلادلل اإلاالي ًلجأ ئلى

ل الخاسجي وعبت ؤلاٜشاك   وعبت الخمٍى

ل الخاؿ  : وعبت الخمٍى
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  نصب  اديونيت.2

ل اظدثماسالجِٝغ لىا َزٍ ا ت مً اليعب مذي اِخماد اإلاإظعت في جمٍى ا ِلى مىاسدَا اإلاالُت جهمِى

لى ل الاظدثماساث،  الزاجُت ِو ألامىا٥ ألاحىبُت، ِلى اِخباس أن ألامىا٥ الخاـت ال ج٢ٙي ِادة لخمٍى

خماد ِلى الذًىن بؽ٣ل مبالٖ ُ٘ه ًم٢ً أن ًإدي باإلاإظعت ئلى ؤلا٘الط والخشوج مً  ٠ما أن الِا

ما٥ هدُجت ِذم جم٢نها مً  . حعذًذ معخدٝاث الذاةىحن داةشة ألِا

  اردألاديت

 رل٤ الاسجباه بحن الىخاةج و الىظاةل التي ظاَمذ في جدُٝٝها خُث جدذد نهاحّٗش اإلاشدودًت ِلى ا 

 .مذي معاَمت سأط اإلاا٥ اإلاعدثمش في جدُٝٞ الىخاةج اإلاالُت

ت وجل٤  يت إلاكخصاديتل اردألاد: 1  اإلاشدودًت ؤلاٜخفادًت باليؽاه الشةِغ، وحعدبّذ ألاوؽىت الثاهٍى

دوسة ؤلاظخٕال٥ ممثلت بىدُجت ؤلاظخٕال٥ مً حذو٥ تها راث الىابْ الاظخثىاتي، خُث جدمل في م٣ىها

م٢ً خعابها بالّالٜت الخالُت  ى٥ ؤلاٜخفادًت مً اإلاحزاهُت، ٍو  15:خعاباث الىخاةج وألـا

ً هدُجت ؤلاظخٕال٥، أي  ى٥ الاٜخفادًت في ج٣ٍى وجِٝغ اإلاشدودًت الاٜخفادًت مذي معاَمت ألـا

ً هدُجت ؤلاظخٕال٥  1.خعاب معاَمت ١ل وخذة هٝذًت معدثمشة ٠أـى٥ في ج٣ٍى

  اردألاديت  االيت : 2

ا ١ا٘ت الّىاـش والخذ٘ٝاث اإلاالُت، جهجم اإلاشدودًت اإلاالُت باحمالي أوؽىت اإلاإظعت وجذخل في م٣ىها

م٢ً 16خُث هأخز الىدُجت الفاُ٘ت مً حذو٥ خعاباث الىخاةج وألامىا٥ الخاـت مً اإلاحزاهُت،  ٍو

: ا بالّالٜت الخالُت بهاخعا

  ألامىا٥ الخاـت  /الىدُجت الفاُ٘ت = اإلاشدودًت اإلاالُت

ل

 دألار أدألا ث  لخدليل  االي في جلييم  د ء لفرع  لثاني 

ٌعخّحن اإلادلل اإلاالي خال٥ الُٝام بّمله بمإؼشاث حعاِذٍ ِلى الُٝاط وهي ٠ثحرة، وجخم ِملُت 

 ٛ وجٝىُاث ِذًذة ٜذ جخخلٚ خعب الهذٗ مً الذساظت والخدلُل اإلاالي مً بُنها  الخُُٝم بىش

 .الٝشاس باِخباٍس أداة لخُُٝم ألاداء وئجخار

ا في  ٍهش الخدلُل اإلاالي ٠أداة لخُُٝم ألاداء داخل اإلاإظعت اهىالٜا مً أوحه مخخلٙت ًم٢ً خفَش ٍو

 :الىٝاه الخالُت

 . خُث حؽمل الىدُجت مخخلٚ أوؽىت اإلاإظعت:جلييم  د ء ألا لنديجت -ل

ل التي ٜذ  : جلييم  د ء ألا لخمويل-ل ٝت التي ًم٢ً مً خاللها للمإظعت ئدساٟ ُٜىد الخمٍى الىٍش

 .جىاحهها

خباس ١ل :جلييم  د ء ألا اردألاديت -ل  َزا اإلاإؼش ٌعاِذ في ألاداء اإلاالي للمإظعت، ئر ًأخز بّحن الِا

 مً

ل ؤلاٜخفادي مً وٗش اإلاإظعت لخدُٝٞ َزٍ الىدُجت ُمت سأط اإلاا٥ وألـا  1الىدُجت ٜو

                                                           
1
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 :الخالُت الىٝاه اظخخالؿ ًم٢ً : لفصل خالصت

خىا في خاـت و للمإظعاث حذا مهم و ,اإلاالُت لإلداسة لشوسي  أـبذ اإلاالي الخدلُل        ألهه الخالش ٜو

 .ِىه الاظخٕىاء الفّب مً و خذًثت وظُلت  أـبذ

ل ِملُت َى اإلاالي الخدلُل         حعخّمل مّلىماث ئلى اإلاالُت الٝىاةم في الىاسدة اإلاالُت البُاهاث جدٍى

ض أحل مً ,الٝشاساث الجخار ٠أظالُب  الخاوئت اإلاماسظاث بّن إلاّالجت و الاًجابُت الاججاَاث حٍّض

ْ الىٝق مّالجت :مثل  .العُىلت في اإلاخٜى

ى٥  أحل مً اإلاالُت اإلاإؼشاث و اليعب ِلى ٌّخمذ اإلاالي الخدلُل        ,دٜت أ٠ثر مّلىماث ئلى الـى

ا  ِلى ًإ٠ذ مما دُٜٝت مّلىماث ِليها جبنى التي اإلاّلىماث و ,اإلاإظعت حىاهب بمخخلٚ جدُي باِخباَس

 اإلاالي الخدلُل مفذاُٜت
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 : جمهید 

ً مً أحل جدذًذ مذي  ً و املعيًر ًدظى مىغىع جلُُم ألاداء للمإظعت باَخمام العذًذ مً املفىٍش

هجاح املإظعت في جدلُم أَذافها الشئِعُت و ئداسة مىاسدَا بىفاءة و فعالُت ، ألامش الزي ٌعخذعي 

جدلُال شامال ملخخلف أوشؿتها لخلُُم أدائها الىلي ظىعالج في َزا الفطل إلاؾاس الىظشي لخلُُم 

ألاداء في املإظعاث غمً زالر مباخث أظاظُت ، املبدث ألاٌو ظِخم فُه ئدساج عمىمُاث خٌى 

فه و ميىهاجه و أهىاعه و مً زم جدذًذ أَم العىامل  ألاداء في املإظعت مً خالٌ الخؿشق ئلى حعٍش

فه وفىائذٍ زم ًلُه أَذافه  املإزشة فُه ، أما املبدث الثاوي فعِخم الخؿشق ئلى جلُُم ألاداء على حعٍش

و ششوؽ هجاح عملُت جلُُم ألاداء في املإظعت ومً زم أظغ و أَم مشاخله ، أما املبدث الثالث 

هخؿشق فُه ئلى جلُُم ألاداء املالي للمإظعت مً خُث مفهىمه زم أَم ألاَذاف املالُت للمإظعت 

 . الاكخطادًت و في ألاخير هخؿشق ئلى أَم مطادس املعلىماث الالصمت لخلُُم ألاداء
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  . الاد ءثفيث اؤضطتثالاقخصادیت:  املدحث ألاو 

ً هظشا ألَمُخه          ٌعخبر ألاداء مً ابشص املفاَُم التي جدض ى باالَخمام مً ؾشف الباخثين و املفىٍش

ت هما ٌشمل َزا املفهىم و باإلداسة و  في جدلُم ألاَذاف الشئِعُت للمإظعت والبلاء و الاظخمشاٍس

ت وعلُه فىخؿشق في َذا املبدث ئلى أَم مفاَُم ألاداء في املإظعت مً خُث  . باملىاسد البشٍش

 الخعٍشف و ألاهىاع وهذسط العىامل املإزشة في ألاداء

 مفهومث د ء:  اطلبث ألاوث

ًشجبـ مفهىم ألاداء ب شيل وزُم باإلداسة إلاظتراحي حُت ألهه ٌعمل على جلُُم أداء ئداسة املإظعت 

لت ألاحل باظخخذام مجمىعت مً املإششاث   1.املالُت و ػير املالُت كطيرة و ؾٍى

ألاداء على أهه اهجاص أو جأدًت عمل ٌعاعذ املإظعت على جدلُم أَذافها  : Akherkhen وعشف 

الخعٍشف وعخيخج أن ألاداء ًذٌ على اللُام باألوشؿت و ألاعماٌ التي جدلم  املعؿشة مً خالٌ َزا 

 2 .ألاَذاف الشئِعُت للمإظعت

هما ٌعشف ألاداء على أهه املخشحاث و ألاَذاف التي حععى املىظمت ئلى جدلُلها لزا فهى مفهىم 

الىظائل الالصمت لخدلُلها، أي أهه مفهىم ًشبـ بين أوحه اليشاؽ وبين  ٌعىغ هال مً ألاَذاف و 

 3 .ألاَذاف التي حععى جذ ئلى كُلها داخل املإظعت

الجىدة، الىكذ و الخيلفت و َىان مً ًػُف )هما جم حعٍشف ألاداء وفم معاًير الىفاءة و الفعالُت 

وكذ جبن أن َزٍ املعاًير ال ًمىً جدلُلها معا، الن مً  (الخ ... املشوهت وظشعت سد الفعل، إلابذاع 

الخللُل مً الفعالُت و لخدلُم الىفاءة ألاعلى،  املدخمل أن ًإدي ئلى حعظُم الجاهب الاكخطادي ئلى 

4وهزلً مً املدخمل أن ًيىن َىان ئهفاق اهبر
 

شحع ظبب جىىع وحعذد حعاٍسف ألاداء ملفهىمه شامل الاظخعماٌ وبىاءا على ما ظبم  .  ًمىً اللٌى : ٍو

أن ألاداء َى مذي بلىغ ألاَذاف املشحىة باالظخخذام ألامثل للمىاسد، باعخباٍس هظاما شامال ومخيامال 

ودًىاميي 

                                                           
1 Jean-pierre-Evalùationdela performance Dune PME :Le casdùne entreprise Aùvergnate confe rence 

Francophonede Modilation et simùlation organisation et conduite dactivites dans l industrie et les services France 
ت ملفهىم ألاداء ، مجلت الباخث ، العذد العابع ، الجضائش ، ، 2  218.ص 2009االشُخ الذاوي ، جدلُل ألاظغ الىظٍش

 3. ص 2003.2004لعالم حذًذ، داس الفىش العشبي ، مطش ، ،...جىفُم مدمذ عبذ املدعً ، جلُُم ألاداء مذخل حذًذ  - 3
ذ عبذ الشخمان ، ئداسة البىىن مذخلىمي و ئظتراجُجي معاضش، داس وائل لليشش، الؿبعت الثاهُت  -4 فالح خعً الحعني و مٍإ

 222.عمان، ص 2006،،
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  .مكوناثث د ء:  اطلبث لثاني

ًخيىن ألاداء مً زالر ميىهاث سئِعُت َما الفعالُت والىفاءة وإلاهخاحُت، أي أن املإظعت التي جخميز 

ما بشيل حُذ، وعلُه ظيخؿشق ملفهىم َزٍ  بأداء أفػل هي التي ججمع بين َزٍ العىامل وحعيَر

العىامل 

 ًشي الباخثىن في علم الدعُير ئلى مطؿلح الفعالُت على أهه أداة مً أدواث مشاكبت : لفعاليتث.1 

الدعُير في املإظعت ، وحعخبر الفعالُت هي معُاس ٌعىغ دسحت جدلُم ألاَذاف املعؿشة، وججذس 

إلاشاسة مً حهت أخشي ئلى أهه جىحذ ئظهاماث هثيرة مخخلفت خاولذ جدذًذ ماَُت َزا املطؿلح ، 

وظيخؿشق ئلى جدلُل َزا املطؿلح 

ا اللذسة على جدلُم جهاًىظش الياجب ئلى الفعالُت على أ  plauchet Vincentحعزيفث لفعاليتثخطب- 

 1الىضٌى ئلى الىخائج املشجلبت   اليشاؽ املشجلب و 

 2هلطذ بالفعالُت مذي كذسة ملإظعت على جدلُم أَذافها: . حعزيفث لفعاليت -

فين العابلين وعخيخج أن الفعالُت حعبر عً دسحت بلىغ املإظعت ألَذافها املعؿشة،  مً خالٌ الخعٍش

ما ألاَذاف املخؿؿت التي حععى املإظعت ئلى جدلُلها و  ً َو مما ًذٌ على امللاسهت بين عىطٍش

  : ألاَذاف املىجضة فعلُا وجلاط الفعالُت باليعبت الخالُت

Rp / Rm   الفعالُت خُث

:Rm كُمت املخشحاث الفعلُت

:Rp3كُمت املخشحاث املخىكعت 

   :  لكفاءة 2 . 

                                                           
 21.لشُخ الذاوي ، مشحع ظبم رهٍش ، ص  1
ت، دساظت مُذاهُت بششهت إلاظمىذ  2 عين الخىجت  (ئلهام ًدُاوي ، الجىدة همذخل لخدعين ألاداء إلاهخاجي للمإظعاث الطىاعُت الجضائٍش

  ،ص46 2007- ، باجىت ،مجلت الباخث ، العذد الخامغ، وسكلت)
 21.شُخ الذاوي ، مشحع ظبم رهٍش ،ص  3
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الىفاءة حعني اللذسة على اللُام بالعمل املؿلىب بللُل  : plauchet Vincent حعزيفث لكفاءةثخطب

ى اليشاؽ ألاكل جيلفت  مً إلامياهُاث و اليشاؽ الىفء َو

مً خالٌ .  الاظخخذام ألامثل للمىاسد املإظعاجُت بأكل جيلفت ممىىتجهاهما حعشف الىفاءة على أ

فين العابلين ًخطح لىا أن الىفاءة حعني هُفُت اظخخذام املإظعت ملذخال مً املىاسد ملاسهت تهاالخعٍش

ش الىفاءة في حعظُم الىاجج و جذهُه الخيالُف، وجلاط الىفاءة بالعالكت الخالُتتهابمخشحا خمثل حَى  ٍو

  :  

 Mr / Rm     =خُث        الىفائت : Rm ث               املخشحاmr. املذخالث

 

 

ا همُاث وهي حعخعمل جهاحعشف إلاهخاحُت بأ : ثثثإلانخاجيت  هفاءة اظخخذام املىاسد مً هاخُت اعخباَس

 1 .عىاضش إلاهخاج املخخلفت لخباًً مذي هجا املإظعت في اظخخذام 

ل اجهاحعخبر إلاهخاحُت ملُاط للىفاءة التي حعمذ : حعزيفثأخزثلإلنخاجيت  املإظعت في عملُت جدٍى

املذخالث ئلى مخشحاث وبالخالي هي حعبر عً همُت إلاهخاج امليعىبت لعىطش أو عذة عىاضش مً إلاهخاج 

 2خالٌ فترة صمىُت مدذدة

 أنو عث د ء:  اطلبث لثالحث  

بعذ أن جؿشكىا ملفهىم ألاداء هلىم بخطيُفه خعب املعاًير الخالُت 

خطبثمعيارث لشموليتث  1 : 

 3ًطىف ألاداء خعب َزا املعُاس ئلى ألاداء الىلي و ألاداء الجضئي

خمثل ألاداء الىلي للمإظعت في الاهجاصاث التي ظاَمذ في جدلُلها حمُع عىاضش  :  د ءث لكلي ٍو

املإظعت أو وظائفها 

و ًخدلم ألاداء الجضئي للمإظعت على معخىي الىظائف و ألاهظمت الفشعُت في  :  د ءث لجشئي

املإظعت 

                                                           
 

ذس الىاخذ و هاضش دادي عذون ، مشاكبت الدعُير و ألاداء في املإظعت الاكخطادًت  1 ت (عبذ اهللا كٍى ، داس ) املإظعت العمىمُت الجضائٍش

 1.املدمذًت ، الجضائش ،ص 
م ألاداء باظخخذام اليعب املالُت، داس املىاهج لليشش و الخىصَع ، ألاسدن ، ،  2  . ص2007مجُذ الىشخي ، جلٍى
عادٌ عش ي ،جلُُم ألاداء املالي للمإظعت الاكخطادًت ، سظالت ماحعخير ، ولُت الحلىق و العلىم الاكخطادًت ، حامعت مدمذ خُػش  3

 . بعىشة ،ص
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 1خطبثمعيارث اصدر  2 .

ما ألاداء الذاخلي و ألاداء الخاسجي  ًىلعم ألاداء وفلا لهزا املعُاس ئلى هىعين َو

ت : د ءث لد خلي 1-2 .  ت ، واملالُت و الخلىُت الػشوٍس ى ألاداء الىاجج عً ول مً املىاسد البشٍش  َو

شمل ألاداء الذاخلي ماًلي  لدعُير وشاؽ املإظعت َو

ى أداء ألافشاد داخل املإظعت مً خالٌ ضىع اللُمت املػافت ، وجدلُم :  د ءث للشزر . أ َو

 تهم و خبراتهمألافػلُت باظخخذام مهاسا

خمثل كذسة املإظعت على اظخعماٌ اظدثماسا:  د ءث لخقني- بث .   بشيل فعاٌ تهمٍو

ىمً ألاداء املالي في فعالُت حعبئت واظخخذام الىظائل املالُت املخاخت :  د ءث االي. ج -  ٍو

ىان :  د ءث لخارجي 2-2 .  َى ألاداء الىاجج عً الخؼيراث الحاضلت في املدُـ الخاسجي للمإظعت ، َو

 .عذة مخؼيراث جىعىغ على أداء املإظعت

 

 

: خطبثمعيارث لطمليعت3  

 2 جبعا لهزا املعُاس ًمىً جلعُم ألاداء ئلى أداء اكخطادي، احخماعي ، جىىىلى جي ، و أداء ئداسي 

 ٌعخبر ألاداء الاكخطادي املهمت ألاظاظُت التي حععى املإظعت الاكخطادًت : د ءثالاقخصادر 1-3 .

لاط  خمثل في الفىائؼ الاكخطادًت التي ججىيها املإظعت هدُجت حعظُم هىاججها ، ٍو ئلى بلىػها ٍو

ألاداء الاكخطادي عادة باظخخذام ملاًِغ الشبدُت بأهىاعها املخخلفت 

ٌعذ ألاداء الاحخماعي ألي مإظعت أظاظا لخدلُم املعإولُت الاحخماعُت :  د ءثالاجخماعي 2-3 . 

طعب كُاط ألاداء الاحخماعي بامللاًِغ الىمُت املخاخت، ولخدذًذ مذي معاَمت  داخلها ، ٍو

اتها  الاحخماعُت التي جشبـ بُنها وبين الجهاث التي جخأزش املجاالث  املإظعت في

ًخمثل ألاداء الخىىىلىجي للمإظعت في جدذًذ أَذافها الخىىىلىحُت أزىاء  :  د ءث لخكنولوجي 3-3 .

عملُت الخخؿُـ، و في أػلب ألاخُان جيىن ألاَذاف الخىىىلىحُت التي جشظمها املإظعت أَذاف 

ئظتراججُت هظشا ألَمُت الخىىىلىحُا 

                                                           
عادٌ عش ي ،جلُُم ألاداء املالي للمإظعت الاكخطادًت ، سظالت ماحعخير ، ولُت الحلىق و العلىم الاكخطادًت ، حامعت مدمذ خُػش  1

 6بعىشة ،ص
 7.عادٌ عش ي ، مشحع ظبم رهٍش ، ص  2
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لت راث هفاءة و  :  د ءثإلاد رر 3- 4. خمثل في ألاداء إلاداسي للخؿـ والعُاظاث و الدشؼُل بؿٍش ٍو

فعالُت، ولخلُُم ألاداء إلاداسي ًمىً اظخخذام ألاظالُب املخخلفت لبدىر العملُاث 

 :خطبثمعيارث لوظيفت 4 . 

 ًطىف ألاداء خعب معُاس الىظُفت وفلا لىظائف املإظعت و املخمثلت في ول مً الىظُفت املالُت ، 

ش ، أداء وظُفت ألافشاد  ً ،وظُفت البدث والخؿٍى م ، وظُفت الخمٍى ... وظُفت إلاهخاج، وظُفت الدعٍى

 الخ.

ًخمثل في مذي جدلُم املإظعت ألَذافها املالُت ، هخدلُم الخىاصن املالي  : أد ءث لوظيفتث االيت 1-4. 

 ا ، وجدلُم املشد ودًتجه، جىفير العُىلت لدعذًذ التزاما

ًخمثل ألاداء إلاهخاجي للمإظعت في جدلُم معذالث ئهخاج مشجفعت و : أد ءث لوظيفتثإلانخاجيتث .2-4

 بجىدة عالُت مع جذهُت الخيالُف

ش بىاءا :أد ءثألاظيفتث لملدحثألا لخطويزث3.4.  مإششاث عذة منها علي  ًخم دساظت وظُفت البدث والخؿٍى

ع وكذسة املإظعت على ئهخاج مىخجاث حذًذة ، و هزلً كذس  على الاختراع والابخياس تهاالخىَى

ًخمثل أداء الفشد في كُامه باألوشؿت واملهام املخخلفت التي ًخيىن منها عمله  : أد ءثألاظيفتث فز د.4.4

  مهامه بىجاح وجمىىه مً اهجاٍص و أداء

 

 

 لعو ملث اؤثزةثفيث د ءث:  اطلبث لز بعث

ًخأزش ألاداء بالعذًذ مً العىامل املخخلفت منها ماَى رو ؾبُعت داخلُت ًمىً للمإظعت الخدىم       

فيها ، ومنها ماَى ضادس عً املدُـ الخاسجي ًطعب الخدىم فُه و بالخالي على املإظعت الخىُف 

معها ، وهفطل ول مً العىامل الذاخلُت والخاسحُت فُما ًلي 

جخمثل العىامل الخاسحُت املإزشة في املإظعت في مجمىعت مً املخؼيراث  1  لعو ملث لخارجيت 1-

ا كذ جيىن في شيل فشص ، هما  واللُىد التي جخشج عً هؿاق الخدىم في املإظعت ، وعلُه فان أزاَس

جطىف العىامل الخاسحُت ئلى عىامل اكخطادًت ، احخماعُت و زلافُت ،جىىىلىحُت ، ظُاظُت و 

 كاهىهُت

 جإزش َزٍ العىامل بشيل هبير على املإظعت الاكخطادًت ، خاضت : لعو ملثالاقخصاديتث 1-1 . 

الطىاعت منها ، وهظشا  لؿبُعت وشاؽ املإظعت مً حهت ،ومً حهت زاهُت ليىن البِئت الاكخطادًت 
                                                           

1
 14.ص 2001زهير ثابث ،كيفية جقييم أداء الشركات و العاملين ،دار النهضة العربية ،مصر ،، - 



                                                                                 الفصل الثاني           عموميات عن  االداء و تقييم االداء في المؤسسة االقتصادية   
 

47 
 

ا على أداء املإظعت تهاهي مطذس ملخخلف مىاسد املإظعت واملعخلبل ملخخلف مىخجا  ، وجىعىغ أزاَس

في املذي اللطير 

 جخػمً العىامل الاحخماعُت و الثلافُت همارج الحُاة : لعو ملثالاجخماعيتثألاث لثقافيتث 2-1 . 

ت للمجخمع الزي جخىاحذ فُه املإظعت ، وكذ حشيل َزٍ العىامل  واللُم ألاخالكُت والفىُت والفىٍش

عائلا أمام جدعين أدائها 

جظهش َزٍ العىامل عمىما في الاظخلشاس العُاس ي وألامني  :  لعو ملث لطياضيتثألاث لقانونيت 3-1 . 

، الخ ... للذولت ، مثل ؾبُعت الىظام العُاس ي للذولت ، العالكاث مع العالم الخاسجي ، اللىاهين 

 وحشيل َزٍ العىامل فشص حعخفُذ منها املإظعت لخدعين أدائها ، هما ًخأزش أداء املإظعت 

بالعُاظاث الخاسحُت املخبعت مً كبل الذولت والعالكاث الذولُت و هىعُتها 

وجخمثل َزٍ العىامل في الخؼيراث و الخؿىساث التي جدذثها الخىىىلىحُا  : لعو ملث لخكنوثلوجيت 4-1 . 

هاًجاد ؾشق إلاهخاج و هعب الىكذ 

جيخج َزٍ العىامل عً جفاعل مخخلف العىاضش الذاخلُت للمإظعت ، لزا 1 : لعو ملث لد خليت 2- . 

فهي خاغعت لحىم املإظعت و حشمل مخخلف املخؼيراث التي جأزش على أداء املإظعت ظىاء ظلبا أو 

 ئًجابا و ًطىف ئلى عذة عىاضش هزهش منها

ٌشيل العىطش البششي أَم مىسد في املإظعت ، فىمى جىافعُت وجؿىس  :  لعنصزث للشزر  1-2 :

ىن بمذي اظخلؿا ت مخميزة في مهاسجهااملإظعت مَش على الاوسجام تها ومعاسفها وكذستهاا لعىاضش بشٍش

 معها ، هما حعمل على بزٌ حهذ أهبر و جدلُم أداء أفػل  جهافي الجماعت ، ومذي حعاو

ئن لإلداسة معإولُت هبيرة في جخؿُـ وجىظُم وجيعُم وكُادة و سكابت حمُع املىاسد التي  : إلاد رة2 -2

ا فهي بزلً جإزش على حمُع ألاوشؿت في املإظعت ومىه فهي تها وظُؿش جلع غمً هؿاق معإولُاتها

 .معإولت بيعبت هبيرة عً ص ًادة معذالث ألاداء داخل املإظعت

ٌشمل الخىظُم جىصَع و جدذًذ املهام و املعإولُاث وفلا للخخططاث على العماٌ  :  لخنظيم2-3 

الخاضت ، هما أن دسحت الخىظُم تهمم و ئمياهُاجهداخل املإظعت أي جلعُم العمل عليهم وفم مهاسا

جإزش على أداء املإظعت ، لزا وحب أن جيىن ألي مإظعت مشوهت دًىامُىُت في أي جىظُم بشيل 

 .ججعله كابال للخؼُير وفم املعخجذاث الحالُت 

وحشير ئلى مذي أَمُت العىاضش املدُؿت بالفشد أزىاء جأدًخه لىظُفخه ، وان عذم  : بيئتث لعمل2-4 

 .اهخظام في العمل و الاوسجام و الؼُاباث ٌعذ ظببا سئِعُا في ظلبُت بِئت العمل 

                                                           
ير زابذ مشحع  1  . 15العابم، صَص
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حشير ئلى أَمُت الىظُفت واملىطب الزي ٌشؼله الفشد و مذي ملذاس فشص الىمى  : طمليعتث لعمل2-5 

ادة دافعُخه  و التركُت املخاخت أمامه ، خُث ولما صادث دسحت جىافم الفشد و وظُفخه أدي رلً ئلى ٍص

وخبه للعمل و والئه للمإظعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جقییمث د ءثفيث اؤضطتالاقخصادیت : ث املدحث لثاني

 ٌعمل جلُُم ألاداء في املإظعاث الاكخطادًت على ئًجاد وافت الثؼشاث و الىلائظ باملإظعت ، 

 . مخابعت جىفُز امللترخاث و الخىضُاث الالصمت لعالج رلً وجدذًذ ؾشق عالحها و
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هما أن هجاح املإظعاث الاكخطادًت ًخىكف على وحىد معاًير عالُت لخلُُم ألاداء و َزا ٌعاعذ على 

 . و جدعين أدائها كُاط وشاؽ املإظعت

و ظيخؿشق في َزا املبدث ئلى مفهىم جلُُم ألاداء و فىائذٍ و أَذاف وأبعاد و ششوؽ هجاح عملُت 

عملُت حُذة و راث فىائذ على املإظعت هما هىضح أظغ واَم مشاخل  جلُُم ألاداء التي ججعل مىه

 . عملُت جلُُم ألاداء

 . مفهومثجقييمث د ءثألاثفو ئده:  اطلبث ألاوث

 .مفهومثجقييمث د ء:  لفزعث ألاوث

سػم جلاسب وحهاث هظش الباخثين خٌى ألاداء بىضفه مفهىما عاما ٌعىغ مذي هجاح أو فشل 

ئُت ملفهىم جلُُم ألاداء بشيل جها م لم ًخفلىا على وغع ضُؼت ٌأَذافها ، ئال أ املإظعاث في جدلُم

الاث التي حععى املإظعت الي جلُُم ادائها  ملجمدذد و دكُم ، بعبب جىىع ا

  ٌعشف الخلُُم على أهه اليشاؽ الزي حهذف للُا ط أو الحىم على كُمت املعاَمت اليعبُت

 1للعامل في املإظعت

ا عملُت الخلت لعملُت اجخار اللشاس، و الؼشع ههًىظش الباخثين ئلى عملُت جلُُم ألاداء على أ

خ معين هما في اظخخذام أظلىب  منها َى فدظ املشهض املالي والاكخطادي للمإظعت في جاٍس

 2. الخدلُل املالي و املشاحعت الذاخلُت

 - ف كُاط الىخائج بهذ ٌعشف أًػا بأهه ألاداة التي حعخخذم للخعشف على وشاؽ املششوع

بؼُت الىكىف على الاهدشافاث و حشخُظ معببتها  املدللت ، و ملاسهتها باألَذاف املشظىمت

ماَى  مع اجخار الخؿىاث الىفُلت لخجاوص جلً الاهدشافاث و ػالبا ما جيىن امللاسهت بين

 3.اًت فترة صمىُت معُىت هي العىت في الؼالب مخدلم فعال و ماَى معتهذف في

و مً خالٌ الخعاٍسف العابلت وعخيخج أن جلُُم ألاداء َى عملُت كُاط اهجاصاث املإظعت 

ملاسهتها بالىخائج امللذسة ، مما ٌعمذ للمإظعت باجخار  بمإششاث حعبر عً هخائج ألاداء الفعلي و

 . إلاحشاءاث الالصمت لخصحُذ الاهدشافاث

  . فو ئدثجقييمث د ء:  لفزعث لثانيث

ا فُماًلي  4: لخلُُم ألاداء فىائذ هىحَض

 ٌعخبر جلُُم ألاداء مً أَم الشوائض التي جبنى عليها عملُت املشاكبت و الػبـ ؛ •

ًفُذ جلُُم ألاداء بطىسن مباششة في حشخُظ املشىالث و خلها ، ومعشفت مىاؾً اللىة  •

 . و الػعف في املإظعت

ش أو  • ًفُذ في جضوٍذ إلاداسة باملعلىماث الالصمت الجخار اللشاساث الهامت ظىاء للخؿٍى

                                                           
1 Benoit Ndi zambo.L’Evaluation performance :Aspects conceptuels ;Sèminairesur ;L’Evaluation de la 

performance le Développement de secteur puplic ; Banjul (Gambie )26-30MOI2003 P2 
،ص  - 2  3.جىفُم مدمذ عبذ املدعً ،مشحع ظبم رهٍش
ذ عبذ الشخمان، مشحع ظبم رهٍش ،ص - 3  31. فالح خعً الحعني ،مٍإ

 6. جىفُم مدمذ عبذ املدعً ، مشحع ظبم رهٍش ،ص 4
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ت ؛ الاظدثماساث أو عىذ ئحشاء حؼيراث ٍش  حَى

 ٌعخبر مً أَم مطادس البُاهاث الالصمت للخخؿُـ ؛ •

ٌعخبر جلُُم ألاداء مً أَم دعائم سظم العُاظاث العامت ، ظىاء على معخىي املإظعت  •

 . أو على معخىي الذولت

 . أهد فثألاثشزألاطثنجاحثعمليتثجقييمث د ء:  اطلبث لثانيث

 1. أهد فثجقييمث د ء:  لفزعث ألاوث

ٌشمل الهذف العام لعملُت جلُُم ألاداء في الخأهذ مً أن ألاداء الفعلي ًخم وفلا للخؿـ املىغىعت، 

ىان أَذاف أخشي   : لعملُت جلُُم ألاداء وجخمثل أَذافه فُما ًلي َو

جخفُؼ معذٌ مخاؾش ألاخؿاء عىذ وغع الخؿـ ؛              •

 جدذًذ مشاخل الخىفُز و مخابعت الخلذم في الخؿـ و الاظتراجُجُاث ؛  .  

 جىحُه الجهىد الالصمت لخىفُز الخؿـ ؛ •

الىكىف على معخىي اهجاصاث املإظعت و ملاسهتها بأَذافها املعؿشة  •

العمل على الحطٌى على أفػل عائذ و دفع خشهت الخىمُت خُث أن جدلُم الخىمُت ًخم عادة مً  •

ادة و كذسة و هفاءة املىظماث املىحىدة و  خالٌ الخىظع و ئكامت املىظماث الجذًذة ، باإلغافت ئلى ٍص

 2اللائمت فعال ؛ 

 الخأهذ مً ظيروسة الخؿىساث الاكخطادًت ، والاحخماعُت ؾبلا لألَذاف املشظىمت ملذما ؛ •

 جدلُم الخعاون بين الىخذاث و ألاكعام التي حشاسن في الخىفُز ؛ •

دف وغع بهالىشف عً مىاؾً الخلل و الػعف في وشاؽ املإظعت و ئحشاء جدلُل شامل لها،  •

 وجصحُدها ؛ الحلٌى املىاظبت لها

لت سشُذة •  . الىكىف على مذي هفاءة اظخخذام املىاسد املخاخت بؿٍش

 .شزألاطثنجاحثعمليتثجقييمث د ء:  لفزعث لثاني           

مً أحل أن جخمىً عملُت جلُُم ألاداء مً جدلُم ألاَذاف املعؿشة وليي جإدي دوسَا بىجاح     

ا على الىدى الخالي  3: ًجب أن جخىفش أو جخدللفيها مجمىعت مً الششوؽ ًمىً أن هىحَض

جدذًذ العىاضش و الطفاث التي ظِخم بىاءا عليها الخلُُم بشيل واضح ودكُم ومفهىم خُث   -

 املشؤوظين فهمها بشيل ظهل و حُذ ؛ ٌعخؿُع الشؤظاء و

ًجب وغىح ألاَمُت اليعبُت لعىاضش جلُُم ألاداء ليل وظُفت مع مشاعاة بعؼ العىاضش املشترهت،  -

 الىظائف جخفاوث كُمتها اليعبُت مً وظُفت ألخشي؛ في جلُُم عذد مً

غشوسة جأًُذ ؾبلت إلاداسة العلُا لعملُت جلُُم ألاداء فيلما واهذ اججاَاث إلاداسة اًجابُت هدى  -

                                                           
 ،مزهشة لىُل املاحعخير ،ولُت الخجاسة جقويمثأد ءثبننثفلطططيث اددألادثباضختد مثبطاقتث لقياصث اخو سي مدمذ أبى كمش، -  1

 23. ص 2009،الجامعت إلاظالمُت ،ػضة ،،
ت ،- 2 املإظس ي ،الشاسكت ،إلاماساث العشبُت قياصثألاجقييمث د ءثكمدخلثلخدططيثجودةث د ءثاملىظمت العشبُت للخىمُت إلاداٍس

 8.ص 2009املخدذة،،
 131.املشحع العابم ، ص - 3
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 واهذ فشضت هجاخها و جدلُم أَذافها أهثر؛ عملُت الخلُُم ، ٌعني ولما

ًجب أن ًيىن جلُُم املششفين للمشؤوظين كائما على أظغ مىغىعُت و على إلاداسة العلُا أن  -

مىغىعا في جلُُمه ملشؤوظُه وأهه لم ًىً مخديزا لىاخذ أو أهثر مً  جخأهذ مً أن املششف وان

العاملين ؛ 

أن ال ًلخطش َذف جلُُم ألاداء على هشف الاهدشافاث فلـ بل ًجب أن ًمخذ ئلى جدلُل و دساظت 

 اكتراح وظائل الخصحُذ املىاظبت ؛ ا مً أحلبهأظبا

وحىد هظام لخلُُم ألاداء ٌعخمذ فعالُخه مً خالٌ جىفش بعؼ الخطائظ والشمٌى و الىغىح و  -

ت العشعت و الخيامل مع  1العملُت إلاداٍس

 . أضظثألامز خلثعمليتثجقييمث د ء:  اطلبث لثالحث

 . 2 ضظث لعامتثلخقييمث د ء:  لفزعث ألاوث

 : جترهض عملُت جلُُم ألاداء على مجمىعت مً ألاظغ العامت أَمها

ليل مإظعت أَذاف حععى ئلى جدلُلها ، لزلً ًيبغي أوال جدذًذ َزٍ  :جدديدثأهد فث اؤضطتث -

الخدلم مً واكعُتها ، هما ًجب جشجِب َزٍ ألاَذاف خعب أَمُتها ، وجخدذد  ألاَذاف و دساظتها و

أوحه وشاؽ َزٍ الىخذاث ، وجخمثل أَذاف  الث وملجاأَذاف املإظعت على أظاط عذد مً ا

ت ، م ، الشبدُت ، البلاء و الاظخمشاٍس  .املإظعت عادة في إلاهخاج و الدعٍى

ًخمثل َزا ألاظاط في غشوسة وغع خؿـ جفطُلُت  : ألاضعث لخططث لخفصيليتثلخدقيقث هد ف -

وغع خؿت أو أهثر ليل مجاٌ مً : و ًلطذ بالخؿـ الخفطُلُت . اليشاؽ ليل مجاٌ مً مجاالث

في مجاٌ معين في الفترة املدذدة  مجاالث اليشاؽ في املششوع لخدذًذ ؾشق جىفُز ألاَذاف املدذدة

 . له

جخؿلب عملُت جلُُم ألاداء غشوسة جدذًذ مشاهض املعإولُت املخخلفت والتي  : جدديدثمز كشث اطؤألاليت-

الخىظُمُت املخخطت بأداء وشاؽ معين ، ولها اجخار اللشاساث الىفُلت بدىفُز َزا  جخمثل في الىخذاث

جطشفها وجخؿلب عملُت جلُُم ألاداء ئًػاح  اليشاؽ و في خذود املىاسد إلاهخاحُت املىغىعت جدذ

ببعػها البعؼ  اخخطاضاث ول مشاهض املعإولُت ، وهىع العالكاث الخىظُمُت التي جشبـ َزٍ املشاهض

،. 

حعخبر خؿىة جدذًذ املعاًير التي على أظاظها جلُُم أداء املإظعت ،  : جدديدثمعايطرثأد ءثللنشاط -

على معخىي مشاهض املعإولُت فيها مً أَم الجىاهب في عملُت الخلُُم ، و  بأهملها ، أو جلُُم ألاداء

 . املعاًير و املإششاث املىاظبت ملعخىي ألاداء بالخالي جخعذد املعاًير و املإششاث املخاخت لزا ًجب اهخلاء

جخؿلب عملُت جلُُم ألاداء غشوسة وحىد حهاص للشكابت  : جوفزثجهاسثمناضبثللزقابتثعلىث لخنفيذ -

عخمذ  ًخخظ بمخابعت و مشاكبت الخىفُز ت َو الفعلي و حسجُل الىخائج الظخخذامها في ألاػشاع إلاداٍس

  . حهاص الشكابت أَمُخه مً الاسجباؽ الىزُم بين فعالُت الشكابت ومذي دكت البُاهاث املسجلت

 مز خلثعمليتثجقييمث د ء:  لفزعث لثانيث

                                                           
ب للؿباعت ، مطش ، ،- 1  . ص1988-1989اعلي العلمي ، إلاداس ة العامت ،داس ػٍش

ت ،مشحع ظبم رهٍش ،ص - 2  17. املىظمت العشبُت إلاداٍس
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حمع املعلىماث : جمش عملُت جلُُم ألاداء بأسبع مشاخل مىملت لبعػها البعؼ وهي على الخىالي      

ت لعملُت جلُُم ألاداء ، كُاط ألاداء الفعلي ، ملاسهت ألاداء الفعلي باألداء املعُاسي ، دساظت  الػشوٍس

. الاهدشافاث و ئضذاس الحىم عليها 

 1 .جمعث اعلوماثث لضزألاريت:  ازخلتث ألالىث               

جخؿلب عملُت جلُُم ألاداء جىفش املعلىماث التي حعذ مىسدا أظاظُا في عملُت الدعُير بمخخلف 

ا لِغ بالش يء اليافي بل ًجب أن جخميز بالجىدة العالُت و أن جيىن في الىكذ  اجه ئال أن جىفَش معخٍى

 :املىاظب و َىان زلث مطادس جخدطل املإظعت مً خاللها على املعلىماث و هي 

 لخقزيزثأألاث- و جخمثل في وحىد املالخظين في املُذان و مالخظت ما ًجشي فُه  :  االخظتث لشخصيت- 

 .جخمثل في ظلعلت املدادزاث و الللاءاث التي جخم بين الشئِغ و مشؤوظُه  :  لمليايث لشفور 

 لخا... .و جخمثل في امليزاهُت و حذٌو خعاباث الىخائج و الُىمُت  :  لخقاريزث لكخابيت- 

 2.قياصث د ءث لفعليث:  ازخلتث لثانيتث            

ا جهجمىً َزٍ املشخلت املإظعت مً كُاط هفاءا ؤششاث و لما و فعالُتها ، و رلً مً خالٌ اخخُاَس

شمل كُاط ألاداء بجاهبُه الىمي و الىىعي   .معاًير ، َو

. و علُه فان كُاط ألاداء حهذف ئلى الدشخُظ و ًمىً أن ًبين لىا الاهدشافاث 

بث مقارنتث د ءث لفعليثباألد ءث ازغو: ازخلتث لثالثتث               

في َزٍ املشخلت جلىم املإظعت بملاسهت ألاداء الفعلي  املدلم باألداء املشػىب جدلُله فُما ئرا وان 

َىان جؿابم بُنهما أم َىان اخخالف و ٌعخمذ في عملُت امللاسهت على ول مً عامل الضمً و على أداء 

 الىخذاث و ألاَذاف

 در ضتثالاندز فثألاإصد رث لحكم:  ازخلتث لز بعتث                

َزٍ العملُت هي الخؿىة ألاخيرة في عملُت جدذًذ الاهدشاف وهىع َزا الاهدشاف ظىاء وان اهدشاف 

 مىحب أو ظالبي ، اهدشاف معذوم و أما ئرا وان الاهدشاف مىحب فُيىن لطالح املإظعت ، أما ئرا 

هدشاف ظالب ًيىن غذ املإظعت أما الاهدشاف معذوم ال ًإزش على هخائج املإظعت لزا فعلى االان

 و معالجخه املعإولين جدلُل الاهدشاف و جدذًذ أظباب َزا الاهدشاف 

 .ماهیتثجقییمث د ءث االيثفيث اؤضطتثالاقخصادیتث:  املدحث لثالح 

بعذ أن عشفىا ألاداء و هُفُت كُاظه و جلُُمه بطفت عامت في املإظعت، ظيخعشع في َزا املبدث ئلى 

لُه جدذًذ أبشص  جلُُم ألاداء املالي و رلً مً خالٌ الخؿشق ملفهىمه ، و أَم مطادس معلىماجه ، ٍو

 . مإششاث جلُُم ألاداء املالي للمإظعت الاكخطادًت

 . مفهومثجقييمث د ءث االيثفيث اؤضطتثالاقخصاديت:  اطلبث ألاوث   

كبل أن هخؿشق لخعٍشف جلُُم ألاداء املالي ، البذ مً أن وشير ملفهىم ألاداء املالي ، بدُث ٌعبر َزا 

مً خالٌ جدعين املشد ودًت ، و ًخدلم رلً بخذهُت الخيالُف و حعظُم  ألاخير عً حعظُم الىخائج

                                                           
ت ،مشحع ظبم رهٍش ،ص - 1  . 22املىظمت العشبُت إلاداٍس

ت  2 غ زابذ عبذ الشخمان واملشس ي حماٌ الذًً مدمذ ، إلاداسة إلاظتراجُجُت ، مفاَُم و همارج جؿبُلُت ، الذاس الجامعُت ، الاظىىذٍس ئدَس

 4.ص 2006، ،
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ل ،بؼُت جدلُم ول مً التراهم في الثروة و  إلاًشاداث بطفت معخمشة جمخذ ئلى املذي املخىظـ والؿٍى

 1الاظخلشاس في معخىي ألاداء

ا عملُت الخلت لعملُت اجخار اللشاساث ، الؼشع ههًىظش الباخثين ئلى عملُت جلُُم ألاداء املالي على أ

خ معين منها فدظ املشهض املالي و  2. الاكخطادي للمإظعت في جاٍس

ت و املالُت و _ هما ٌعني جلُُم ألاداء املالي للمإظعت جلذًم خىم رو كُمت خٌى ئداسة املىاسد البشٍش

  3. املادًت

ٌعمل جلُُم  ألاداء في املإظعاث الاكخطادًتعلى ئًجاد وافت الثؼشاث والىلائظ  باملإظعت، وجدذًذ 

 . ؾشق عالحها ومخابعت جىفُز امللترخاث والخىضُاث الالصمت لعالج رلً

 

 

 

ث طز فث اطخفيدةمنثجقييمث د ءث II 9  لشكلثرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ش ي ، الدعُير املالي إلاداسة املالُت  ، الؿبعت الثاهُت ، داس وائل لليشش ،ألاسدن 1   6.ص 2006لُاط بً ظاس ي ،ًىظف كَش
 . جىفُم مدمذ عبذ املدعً ، مشحع ظبم رهٍش ،ص 2

  4. ص 2006دادن عبذ الؼني ، كشاءة في ألاداء املالي و اللُمت في املإظعاث الاكخطادًت،مجلت الباخث ،الجضائش ،العذد الشابع  3 

ًت الاؾشاف الذاخل  

الاداسة         -  

الجهاص املالي   -  

        املعاَمين-

الخاسحُت   الاؾشاف

املإظعاث املالُت -

 املىسدًً       –

املىافعين          

 محلل

 الداخلي     

محلل        

 خارجي

 

المؤسسة 

موضع 

 التقييم 
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ص 2006الذاس الجامعت .حماٌ الذًً املشس ي و اخشون الاداسة املالُت مذخل الجخا  اللشاس  :ثث اصدرث

98 

 

 . ثللمؤضطتثالاقخصاديتثجقييمثالاد ءث االيثفيث هد ف :  اطلبث لثاني

ئن عملُت جدذًذ معاًير و مإششاث ألاداء املالي جخؿلب جدذًذ العذًذ مً الىلاؽ الىاحب معشفتها و 

الخىاصن : ألاَذاف املالُت للمإظعت ، و ًمىً خطش َزٍ ألاَذاف في ماًلي  مً بين َزٍ الىلاؽ هجذ

 .العُىلت و الِعش املالي ، ئوشاء املإظعت  املالي ، همى وشاؽ املإظعت ، املش دودًت و الشبدُت ،

ٌعخبر الخىاصن املالي الهذف ألاظاس ي الزي حععى املإظعت لبلىػه ألهه ًمغ   : لخو سيث االي1- 

ا املالي ، و ًخمثل الخىاصن املالي في لحظت معُىت الخىاصن بين سأط املاٌ الثابذ و ألامىاٌ  باظخلشاَس

ل ألاضٌى ملذة ال جلل عً مذة بلاء  الذائمت ، و ًخؿلب الخىاصن املالي ئبلاء املىاسد املعخخذمت في جمٍى

الاظدثماساث لخفادي الاغؿشاباث التي كذ جدذر في عىاضش امليزاهُت ألكل مً ظىت ، ولخدلُم رلً 

 1.ًيىن سأط املاٌ العامل مىحب  ًجب أن

 تها على مىاحهت التزاماتهاجلِغ العُىلت باليعبت للمإظعت مذي كذس:  لطيولتثألاث ليطزث االي2 -

ل بعشعت ألاضٌى املخذاولت و املدضوهاث ، اللُم تهاحعني كذس كطيرة ألاحل ، أو بمعنى آخش على الخدٍى

الِعش املالي فهى ًخمثل في كذسة املإظعت  اللابلت للخدلُم ئلى أمىاٌ مخاخت في الىكذ املىاظب ، أما

خ اظخدلاكها ههعلى حعذًذ دًى لت و املخىظؿت ألاحل في جىاٍس  .ا الؿٍى

حعخبر الشبدُت و املش دودًت مطؿلح وعبي ، ٌعبر عً العالكت اليعبُت التي   . ازثدألاديتثألاث لزبديت3 -

حعخبر مً ألاَذاف ألاظاظُت التي حععى  جشبـ ألاسباح بشكم ألاعماٌ في املإظعت الاكخطادًت و

املإظعت لخدلُلها ، و هي همفهىم عام ًذٌ على كذسة الىظائل على جدلُم الىدُجت والىظائل التي 

حعخعملها املإظعت جخمثل في سأط املاٌ الاكخطادي و َزا ٌعىغ املشد ودًت الاكخطادًت و سأط املاٌ 

املشد ودًت املالُت ، و بطفت عامت ًىطب اَخمام املإظعت على املشد ودًت الاكخطادًت  الخاص ٌعىغ

 .و املشد ودًت املالُت 

ٌعخبر ئوشاء اللُمت للمعاَمين ٌعني كذسة املإظعت على جدلُم مشد ودًت  .إنشاءث لقيمتث4 -

 التي ودًت املشد عً جلل ال التي جلً هي اليافُت معخلبلُت وافُت ألامىاٌ املعدثمشة خالُا و املش دودًت

ٌ  املعاَمين باميان  ًخمىً لم فارا ، ممازل خؿش معخىي  راث أخشي  اظدثماساث شيل في عليها الحطى

م ً فٍش ً فان اللُمت ئوشاء مً املعيًر   .ودًت مشد أهثر أخشي  جىظُفاث ئلى ًخىحهىن  املعدثمٍش

ٌعخبر همى املإظعت عامال أظاظُا مً عىامل حعظُم كُمتها ، و لهزا فان كشاساث   اؤضطت نمو5- 

ٌعخبر وظُفت ئظتراجُجُت حذ َامت للمإظعت الاكخطادًت  ا كشاساث ئظتراجُجُت فالىمىههالىمى جخميز بأ

الخاسحُت أو باألَذاف البعُذة و  جم بالعالكاثثا إلاظتراجُجُت ، ظىاء جلً التي جه، وىهه هدُجت للشاسا

 اجهمً زم فان الىمى في املإظعت الاكخطادًت ٌعخبر ظاَشة حعىغ مذي هجاح و هجاعت ئظتراجُجُا

 ئظتراجُجُت وظُفت الىمى اعخباس ًمىً وبزلً ، الاظخمشاس و البلاء ، الخىظع و الخؿىس  بجاهب املخعللت

 حشيلها
                                                           

1
 . الياس بن ساسي ،يىسف قريشي ،مرجع سبق ذكره ص 
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ل ظُاظاث َُيل و ألاسباح جىصَع ظُاظاث و الاظدثماساث لحجم املدذدة العُاظاث  جدذد و الخمٍى

  1 .للمإظعت املخاخت اليلُت الؿاكاث ئهماء في الىمى هجاخاث

 

  . االي  د ء جقييم عمليت معلوماث مصادر   لثالح  اطلب

ٌ  املعلىماث حمع عملُت حعخبر         أن املعلىماث في ٌشترؽ و ، ألاداء جلُُم عملُت مشاخل مً مشخلت أو

 التي املعلىماث مطادس حعذدث للذ و ، املىاظب الىكذ في جيىن  أن و املىزىكُت و باملطذاكُت جخميز

 كؿاعُت و عامت ، خاسحُت أخشي  و داخلُت مطادس ئلى املطادس َزٍ جىلعم و ، ألاداء جلُُم عليها ٌعخمذ

  .باملإظعت خاضت أخشي  و

 :   لخارجيت  اصادر1- 

 مً هىعين ئلى جطيُفها ًمىً و ، الخاسجي مدُؿها مً املعلىماث مً الىىع َزا على املإظعت جخدطل

  :املعلىماث

 لالكخطاد العامت الىغعُت جبين خُث الاكخطادًت بالحالت املعلىماث َزٍ جخعلم :  لعامت  اعلوماث أ-

را الىىع مً املعلىماث َى جأزير هخائجها بؿبُعت الحالت اَخمام املإظعت  وظبب ، معُىت صمىُت فترة في

الخ  ... الاكخطادًت للمدُـ والخطخم و الخذَىس الاكخطادي

 2.هما حعاعذ َزٍ املعلىماث على جفعير هخائجها و الىكىف على خلُلتها 

فهزا الىىع مً املعلىماث على العمىم جخدطل علُه املإظعت مً ئخذي  . اعلوماثث لقطاعيت- ب

ش: ألاؾشاف الخالُت   ملجالثاملىظماث الاكخطادًت و الذولُت ، اليششاث الاكخطادًت ، ا جلاٍس

خُث ًخم ججمُع املعلىماث و  دف ئحشاء مخخلف الذساظاث املالُت و الاكخطادًت ،جهاملخخططت 

 3.جدلُلها و اظخخشاج وعب كؿاعُت بىاءا عليها ًخم ئحشاء امللاسهت 

 

 : اصادرث لد خليتث2- 

 .جخمثل َزٍ املعلىماث في مخشحاث الىظام املداظبي وهي امليزاهُت ، حذٌو خعاباث الىخائج ،املالخم 

فىجىػشافُت لىغعُت املإظعت في  ضىسة  جهاحعشف امليزاهُت املداظبُت على أ:أث اطز نيتث اداضليتث-

ألاضٌى املطادس و عىاضش الخطىم   جظهش رمت املإظعت التي جخمثل في عىاضشجها صمً معين ، أي أ

 4.ظخخذاماثالا

و حعبر امليزاهُت عً مجمىعت املطادس املالُت للمإظعت  خطىمها  و ما جملىه املإظعت مً وظائل 

دي معين ، و عادة ما ًخم ئعذاد امليزاهُت في   5 ًت  الاظخؼالٌ.اًت الذوسةههأضىلها  ، ورلً بضمً جاٍس

                                                           
 2.عادٌ عش ي مشحع ظبم رهٍش ،ص  1
 . ص2004ظلىط مباسن الدعُير املالي ، دًىان املؿبىعاث الجامعُت ، الجضائش ، ، 2

3 Jossette peyrad ; Analyse Financiér ,Librarie Vùbret – 8e édition paris 1999 p10-11 
 1.ص 1999مدمذ بىجين ،املداظبت العامت للمإظعت ، دًىان املؿبىعاث الجامعُت ، الجضائش ، ، 4
 1.ص 1991هاضش دادي عذون هىاضش مدمذ فخحي ، دساظت الحاالث املالُت ، داس ألافاق ،الجضائش ،، 5
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ا و لها كُمت اكخطادًت  حشخمل عىاضش ألاضٌى على حمُع املىاسد التي جمخلىها املإظعت أو حعخأحَش

 . عىاضش الخطىم فدشخمل على ألامىاٌ الخاضت و الذًىن  معخلبلُت ًمىً كُاظها ، أما

 : عناصزث صوو 1 -

جمثل ألاضٌى املىحىداث فهي مىافع معخلبلُت مدخملت و بالخالي هي مملىهت للمإظعت أو  :  صوو  -

ا ظائلت ههالخعبير عً َزٍ ألاضٌى بالىخذاث الىلذًت و أَمُتها جأحي في وى ا و ًمىًجهخاغعت لعُؿش

ع أو ل العَش ب  هلذًت  في بعؼ بىىدَا و كابلت للخمٍى أو البعُذ و البؿيء ئلى هلذًت في املعخلبل اللٍش

اظخخذاماث ألامىاٌ  ا جلىم بخدلُم ئًشاداث معخلبلُت للمإظعت و حعبر ألاضٌى بمجمىعها عًههأ

 1. وجىلعم ئلى أضٌى مخذاولت وأخشي ػير مخذاولت زابخت

 :  لخصوم2 -

أما فُما ًخظ الخطىم فخىصع ئلى عذة عىاضش جشجب جىاصلُا خعب دسحت اظخدلاكها مً ألامىاٌ 

 ٌ  . مذة و ألاكطش مذة بىحىدَا في املإظعت الخاضت زم الذًىن ألاؾى

عت  هما حعخبر الخطىم مىافع اكخطادًت جػحي ىحذ بعؼ َزٍ الخطىم ظَش ا املإظعت ، ٍو

ل الاظخدلاق في ألاحل اللطير ، و  . بعػها بؿُئت الاظخدلاق في ألاحل الؿٍى

لت ألاحل   2. و جخيىن الخطىم مً ألامىاٌ الخاضت و الذًىن ، الاظخدلاكاث ؾٍى

 :  اطز نيتثالاقخصاديت- ب

حعبر امليزاهُت الاكخطادًت عً مجمىع الاظخخذاماث املىحهت لذوسة الاظخؼالٌ الاظدثماساث الطافُت و 

ل َزٍ الاظخخذاماث ألامىاٌ الخاضت و الاظخذاهت الاخخُاج في سأط املاٌ العامل  ومطادس جمٍى

 3الطافُت  و الشيل املىالي ًبين بيُت امليزاهُت الاكخطادًت

 

 

 

 

 

 

بنيتث اطز نيتثالاقخصادرث II   10  لشكلثرقم                                      

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

ت و الخؿبُم ،داس املِعشة ،عمان ،ألاسدن ،الؿبعت الثاهُت ،، 1  . ص2008عذهان جاًه الىعُمي ،إلاداسة املالُت الىظٍش
  5ص2002بً سبُع خىُفت ، الىاضح في املداظبت العامت للمإظعت ، دًىان املؿبىعاث الجامعُت ، داس َىمت ،الجضائش، 2
ش ي ، مشحع ظبم رهٍش ، ص 3     157   155  .الُاط بً ظاس ي ،ًىظف كَش

الاظدثماساث الطافُت       الامىاٌ الخاضت       

  
الاخخُاج في ساط املاٌ  الاظخذاهت  الطافُت   

 العامل  
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ش ي مشحع ظبم رهش ص : اصدثر  156 الُاط بً ظاس ي ًىظف كَش

 

 :  لنخائج خطاباث جدألاو  -ج

 املداظبُت الفترة خالٌ املطشوفاث مجمىع عً إلاًشاداث جفطُالث جظهش التي اللائمت َى : حعزيفه

إلاًشاداث عً مجمىع املطشوفاث فخيىن هدُجت املإظعت الطافُت  مجمىع صاد ئرا  بدُث الىاخذة

  1. سبدا و العىغ جيىن الىدُجت الطافُت خعاسة للذوسة املداظبُت

حعبر َزٍ اللائمت عً هدُجت املإظعت و ما جلىد ئلُه مً سبذ أو خعاسة ، فهي كائمت حعشع فيها 

ًلابلها مً الخيالُف و الىفلاث التي اظخخذمذ لخلم جلً إلاًشاداث  حمُع ئًشاداث املإظعت و ما

اث  : لىخائجه و هي خالٌ فترة صمىُت معُىت ، و ًىضح الجذٌو خمعت معخٍى

ت التي ًلخطش وشاؾها على ششاء و  :  لهامشثإلاجمالي - ٌعخخذم الهامش إلاحمالي باملإظعاث الخجاٍس

ى الفشق بين مبُعاث  بُع البػائع الجاَضة هما ٌعخخذم هزلً باملإظعاث التي وشاؾها ضىاعي ، َو

  2. البػائع و البػائع املعتهلىت

اللُمت التي جم ئهخاحها بىاظؿت مخخلف عىامل إلاهخاج فهي جمثل   بها هلطذ:  لقيمتث اضافت -

اظتهالهه ، و جدعب هزلً هماًلي  الفشق بين ما جم ئهخاحه و ما جم

 

  خذماث + ولىاصم مىاد– الذوسة ئهخاج + إلاحمالي الهامش = اللُمتاملػافت

 

 وجدعب ملإظعت بها كامذ الزي الاظخؼالٌ وشاؽ عً الىاجج الشبذ في وجخمثل:الاضخغالو نديجت-

 : بالعالكتالخالُت

 

ل مخخلفت هىاجج + اللُمتاملػافت = هدُجتالاظخؼالٌ  مطاٍسف  -الاظخؼالٌ جيالُف وجدٍى

إلاَخالن و  مخططاث + مخخلفت مطاٍسف + مالُت مطاٍسف + سظىم و غشائب + املعخخذمين

املإوهاث  

 

عبر: الاضخغالو نديجتخارج -  : الخالُت بالعالكت عنها َو

 

الاظخؼالٌ  خاسج مطاٍسف – الاظخؼالٌ خاسج هىاجج = الاظخؼالٌ هدُجتخاسج

                                                           
 
1
 7.ص 2006 ،عمان ،الؿبعت الثاهُت ،،الاد رةث االيتث لنظزيتثألاث لخطمليقث،د رث ايطزةعذهان جاًه الىعُمي وأخشون ، 

 . هاضش دادي عذون ،هىاضش فخحي ، مشحع ظبم رهٍش ص 2

 الاضٌى الاكخطادًت     ساط ماٌ العامل       
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 . الاظخؼالٌ وهدُجتخاسج هدُجتالاظخؼالٌ بين الجبري  الجمع هدُجت وهي : نديجت لدألارة

 

 

 

 :  االخق -د

دف جىملت و جىغُذ فهم امليزاهُت و حذٌو خعاباث جه امللحم َى وزُلت شاملت جيشئها املإظعت

املعلىماث التي جدخىحها امليزاهُت و حذٌو خعاباث الىخائج بأظلىب آخش و  الىخائج فهى ًمىً أن ًلذم

 : جلذم َزٍ املالخم هىعين مً املعلىماث

 املعلىماث الىمُت أو الشكمُت املىحهت لخىملت و جفطُل بعؼ عىاضش امليزاهُت و حذٌو خعاباث -

 . الىخائج

املعلىماث ػير الشكمُت و جخمثل في الخعلُلاث  -
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 خالصت لفصل

ًدخىي َزا الفطل على مفاَُم أظاظُت خٌى ألاداء باملإظعاث ، خُث جم الخعشع في املبدث 

الىفاءة، بؼُت  ألاداء خُث عشف على أهه الاظخعماٌ العلالوي ملىاسد املإظعت ألاٌو ئلى جدذًذ مفهىم

أهىاعه وفم عذة معاًير منها معُاس الشمىلُت ، معُاس  زم جدذًذ بلىغ أَذافها املعؿشة  الفعالُت

املإزشة فُه خُث ضىفذ  و مً زم جدذًذ أبشص العىامل. الؿبُعت ، معُاس املطذس ، و املعُاس الىظُفي 

 .العىامل الخاغعت لخدىم املإظعت و أخشي ػير خاغعت لخدىمها:  َما  ئلى مجمىعخين

أما املبدث الثاوي فلذ خطظ لخلُُم ألاداء ، خُث جم الخؿشق فُه أوال ئلى مفهىمه و فىائذ جلُُم 

 .جلُُم ألاداء ،و زالثا ئلى أَذاف جلُُم ألاداء و ششوؽ هجاح جؿبُله ألاداء ، و زاهُا ئلى مشاخل

و في املبدث الثالث جم الخؿشق ئلى ألاداء املالي مً خالٌ جدذًذ مفهىمه و ألاَذاف املالُت التي حععى 

و في الخخام  الخىاصن املالي ، و الِعش املالي ، املشدودًت ، ئوشاء اللُمت املػافت  املإظعت ئلى جدلُلها

 . املالي جم الخؿشق ئلى جدذًذ مطادس معلىماث جلُُم ألاداء
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قغواث الخأمين هي هٕى مً اإلاؤؾؿاث الخضمُت اإلاالُت التي جماعؽ صوع مؼصوج فهي مؤؾؿت للخأمين 

جلضم  الخضمت الخأمُيُت إلاً ًُلبها هما أنها مؤؾؿت مالُت جدهل ٖلى ألامىاٌ مً اإلاؤمً لهم لخُٗض 

لت غير مباقغة لت مباقغة أو ٍَغ ويهضف هظا الفهل .اؾدثماعها في ملابل ٖابض ٌكاعوىن فُه وطلً إما بٍُغ

ىُت للخأمين  ش الخأمين في الجؼابغ، و  بخلضًم الكغهت الَى  SAAإلى إللاء الًىء ٖلى جاٍع

ىُت للخأمين  : املبحث ألاول  SAAٖمىمُاث خٌى الكغهت الَى

ىُت للخامين  : املبحث لثاوي  saaجدلُل و جلُُم الاصاء للكغهت الَى
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لSAA1عمومياثثحووث لشزلتث لوطىيتثللخأمينث:ل املبحث ألاول

هملذةثجاريخيتثعنث لخأمينثفيث لجش ئزث: اطلبث ألاوث

ت 1963/05/27أؾـ كُإ الخأمين في الجؼابغ بمغؾىم وػاعي مؤعر في   مً َغف الحيىمت الجؼابٍغ

ش   ت وبخاٍع بفًل 100%  أمم كُإ الخأمُىاث وأنبذ مؿيرا طاجُا1966/05/07والحيىمتاإلاهٍغ

ت للخأمين مدخىغة مً َغف الضولت 122/66.اللاهىن  وكض هخج ًٖ نضوع هظا ألازير جأؾِـ قغواث حؼابٍغ

ت وهي : الجؼابٍغ

ت لخأمين الىلل  ، - وازخهام جأمين هلل البًاة٘ ٖلى متن البازغاث، CAATالكغهت الجؼابٍغ

. الخ...الكاخىاث،والُابغاث

وازخهانها جأمين ألاعاى ي الفالخُت، الحُىاهاث ، CNMAالهىضوق الجهىي للخٗاون الفالحي  ، -

. بجمُٗأنىافها والٗخاص الفالحي

ىُت للخأمين ، - وازخهانها جأمين وؾابل الىلل والؿُاعاث والكاخىاث جأمين ، SAAالكغهت الَى

. اإلاهاو٘ وجأمُىاألشخام واإلامخلياث

في بضاًت الدؿُٗىاث بضأث الجؼابغ جدًغ للضزٌى في مجاٌ اكخهاص الؿىق مما أحبر قغواث الخأمين 

حى للمىافؿت مً أحل جلضًم أخؿً وأفًل الخضماث للؼبىن اإلاؤمً له، مما أصي إلى فخذ حمُ٘  ٖلى زلم

مجاالث الخأمُىفي ول الازخهاناث وجفاصًا للخؿابغ اإلادخملت لكغواث الخأمين، أؾؿذ فُما بُنها قغهت 

اصة الخأمُىلخؤمً هفؿها   ىُت إٖل ىُت للخأمين 1996ومؤزغا وفي ؾىت  1993ؾىت  CCRَو ْهغث الكغهت الَى

 CCIX.ٖلى  الاؾخيراص والدؿُير

لSAAحعزيفث لشزلتث لوطىيتثللخأمين:ل اطلبث لثاويث

: حعزيفث لشزلتث لوطىيتثللخأمين1-

ت للخأمين بكغاهت م٘ مهغ في   بغأؾماٌ ملؿم 1963صٌؿمبر  22جأؾؿذ الكغهت الجؼابٍغ

ت في الجاهب الخلني، ألن الجؼابغ واهذ حٗاوي كلت 49% للجؼابغ و 51%بيؿبت إلاهغ خُث جمثلذ اإلاؿاهمت اإلاهٍغ

اعاجىالهُاول اللاٖضًت ت في ٖملُاث الخأمين ابخضاءا مً فُفغي  .في ؤلَا وهظا 1964اهُللذ الكغهت الجؼابٍغ

ت، إال أن هظا الىي٘ لم ٌؿخمغ هثيرا وهظا بٗض ْهىع  ضٖاملت كاٖضًت حؼابٍغ ين ٍو في جأَير مهٍغ بمْى

ت في اإلاؤؾؿت وكض اٖتريذ الكغهت في ؾىىاتها  الهغاٖاث واإلاكاول التي أصث إلىىحىب إًجاص خلٌى حظٍع

ت ووخضاث  اث حهٍى ، أوكأث مضًٍغ ألاولى ليكاَها ٖضة مكاول ولظلىؿٗذ هظه ألازيرة إلى إًجاص خلٌى

. ووواالث

                                                           
1

 مصلحة المحاسبة  
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ت وجخمخ٘ باالؾخلالٌ  ىُت للخأمين مؤؾؿت ٖمىمُت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى أنبدذ الكغهت الَى

ل ، 30اإلاؤعر في  80/85اإلاالي ،وحٗض جاحغة في ٖالكتها بملخٌ ي اإلاغؾىم   ًل٘ ملغها بالجؼابغ 1985أفٍغ

. الٗانمت

:ل لخىظيمث لخجاريثللشزلت2-

جسً٘ الكغهت للخأمُىاث التي جبُٗها، وبالخالي فئن ٖلض الخأمين ٌٗخبر همىخىج جلىم بئهخاحه زم 

خم طلً باالجفاق بين الُغفين فاألٌو ًلضم الًماهاث  بُٗه،فٗملُت البُ٘ هىا جخم بين الكغهت وألاشخام ٍو

والثاهُِلضم ألامىاٌ ًغح٘ إليها في خالت وكٕى خاصر واإلاخفم ٖلُه في ٖلض الخأمين وبالخالي فهي جلضم زضمت 

حُضة 

 1.للمىاًَ

:لمهامثألاأهد فث لشزلتث لوطىيتثللخأمين3-

: جخمثل مهام وأهضاف وخضة مىػاًت فُما ًلي

لها- . إوكاء ٖلىص الخأمين وحؿٍى

. صج في مسخلف الحاالث35.000إبغام الٗلىص التي جفىق  -

. مغاكبت وكاٍ الىواالث الخابٗت لها-

غ كُإ الخأمين باؾخسضام ول الخضابير هتركُت وكاٍ الخأمين- . اإلاؿاهمت في الحضوص اإلاؿمىح ا في جٍُى

. اإلاؿاهمتفي وكغ زلافت الخأمين-

جأمين ألازُاع اإلاخٗللت باألشخام والخأمين ٖلى الحُاة، الحىاصر، وهظا الخأمين ٖلى ألازُاع -

اإلاهىُت، 

ت والؿىً . الهىاُٖت، الخجاٍع

. صع ؾت اكتراح ٖلى الخضابير والاخخُاَاث للخؿابغ اإلاخىكٗت

ت خُث أنها جىلل - اث اإلاغهٍؼ للىخضة صوع إٖالمي ليىنها جدخل مىكفا وؾُا بين الىواالث واإلاضًٍغ

ت وفي اإلالابل جىلل ؤلاخهابُاث والاوكغاالث واإلاكاول إلى اإلاغاهؼ اث اإلاغهٍؼ . الىهىنىالخىُٓماث مً اإلاضًٍغ

ل

ل
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ل

ل

ل

 

ل1 لدألا ئزثإلاهخاجيتثفيث لشزلتثألامهامها: اطلبث لثالحث

:لياثمديز1-

ألهه ًلىم بدؿُير ول الضوابغ اإلاىبثلت ًٖ هظه "وخضة مىػاًت " ًمثل اإلاضًغ الؿلُت آلامغة ٖلى الكغهت

لىم هظلً بترحمت اللىابذ اللاهىهُت إلى أوامغ ًلىم بئنضاعها، هما ًلىم  ت والخدىم فيها، ٍو اإلاضًٍغ

هظلً 

م  باإلاهاصكت ٖلى مسخلف الىزابم واإلاؿدىضاث والتي ال ًخم الٗمل ا إال بمىافلخه وطلً ًٖ ٍَغ

.. هما أهه ًلىم باإلاؿاٖضة، الحث، الدصجُ٘، اإلاغاكبت وإصاعة اليكاَاث اإلاماعؾت.الخىكُ٘ ٖليها

:"ل لطنزجاريت"لقطمث ماهت3-

فين فاألماهت الٗامت  ٗخبر هظا اللؿم بمثابت خللت ونل بين اإلاضًغ واإلاْى غأؾها مضًغ اإلاؤؾؿت َو ٍو

جلٗب 

ماٌ اإلاخٗللت باليكاٍ  صوعا هاما في اإلاؤؾؿت واإلاخمثل في مؿاٖضة اإلاضًغ ٖلى جأصًت أٖماله وجىفُظ ألٖا

. للمؤؾؿت والدؿُير ؤلاصاعي للمهالح الُىمي

:لد ئزةثإلاد رةثألا االيت4-

ماٌ واإلاهام الخابٗت لهظه الضابغة هخىحُه  ًلىم بئصاعتها عبِـ الضابغة، وصوعه ؤلاقغاف ٖلى حمُ٘ ألٖا

ماٌ وجصحُذ ألازُاء اإلادخمل الىكٕى فيها زالٌ كُام هظه اإلاهالح باإلاهام  الٗماٌ،والخأهض مً يبِ ألٖا

: اإلايلفت بها وفيهظه الضابغة هجض زالر مهالح هي

.لمصلحتث اباضملتثألا االيت4-1ل

. التي جلىم بيل الٗملُاث الحؿابُت واإلاالُت الخانت بالىخضة

.لمصلحتث اطخخدمين4-2ل

                                                           
مهلحت اإلاداؾبت  1
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التي جلىم بيل ما ًخٗلم باإلاؿخسضمين، وبالخىُٓماث الخانت م أي فُما ًخٗلم بالخغُباث، 

ُفاث،ؤلاحاػاث، الُٗل وألاحىع  ين وهما فٕغ حؿُير اإلاؿخسضمين .الخْى لىم هظا ألازير بدىُٓم :وحكمل فٖغ ٍو

الث ما بين الىواالث، الٗالواث، التركُاث، إٖضاصاللىاهين  ُف، الخىلالث الخدٍى فين في مجاالث الخْى اإلاْى

اإلاسخلفت لًبِ ٖالكاث الٗمل هما جىمً مهمخه في مغاكبت جهغفاث الٗماٌ فُما ًسو 

ً ؾىاء وان  ً والخىزُم والضي ًلىم هظا الفٕغ بئعؾاٌ الٗماٌ للخيٍى الغُاب والخأزغ وفغ ٕ الخيٍى

ً ىاقامال أو إيافُا وهىان بغهامج ًغؾل مً ملغ اإلاؤؾؿت وهى زام بالخيٍى . جيٍى

 

: مصلحتث لوضائلث لعامتثألا لشؤألانثالاجخماعيت3-4 

 ومهمتها اللُام بتهُئت الجى واإلايان الالػمين للٗامل زالٌ أصابه لٗمله وطلً بخىفير حمُ٘ الاخخُاحاث

. الخ...التي ًخُلبها مُضان الٗمل مً مياجب وأوعاق وبُاهاث وأحهؼة

ين وهما فٕغ  هما جلىم هظه اإلاهلحت بأٖماٌ الهُاهت والخهلُذ، وحكمل هظه اإلاهلحت ٖلى فٖغ

فىن في الىخضة   الىؾابل الٗامت والاؾدثماعاث والضي ًلىم بخىفير حمُ٘ الىؾابل التي ٌؿخسضمها اإلاْى

مالهم، هٗلىص الخأمين، آلاالث الحاؾبت والحاؾىباث وآلاالث الغاكىت  والىواالث الخابٗت لها أزىاء جأصًتهم أٖل

وختى أٖماٌ نُاهت آلاالث وحسجُل ول ما صزل وزغج مً اإلاسؼن في صفاجغ اإلاؤؾؿت، هما ًلىمهظا الفٕغ 

لىم هظا الفٕغ بخلضًم:والفٕغ الاحخماعي " بىاء وواالث ووخضاث حضًضة" بالخىفل بالبىاءاث ؤلاحاػاث اإلاغيُت  ٍو

. للٗماٌ في الىخضة وختى الىوالت الخابٗت لها

:"ل لدطويق"لد ئزةث لخجارة5 -

خم هظا بالخلاء ألاشخام"ٖلض الخأمين " جلىم هظه الضابغة بٗملُت زلم اإلاىخىج له وبُٗه ٍو  وحؿٍى

ماٌ التي ًلىم بها الٗىن الخجاعي  ُتهم ومً أهم ألٖا : وهٖى

. الخدضر م٘ الؼبابً-

. الٗغى الصحُذ للمىخىج-

. اإلاغاكبت الصحُدت للمىخىج-

. خفٔ ملفاث الؼبابً خؿب الؼمً-

ت بدُث ًلاعن اإلاىخىحاث اإلاباٖت زالٌ الؿىت  غير أن ٖمله الغبِـ ي ًخجلى في اإلاىاػهاث الخلضًٍغ

غا مفهال إلى الكغهت ول زالزت أقهغ  لضم جلٍغ لىم بئعؾاٌ الىىاجج اإلاباٖت ٍو ت باليؿبتللؿىت الحالُت، ٍو الفاَع

: هما حكمل هظهالضابغة ٖلى مهلحخين هما
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:لمصلحتث لدر ضاثثألاإلاحصائياث1-5

لها وهظلً اللُام ببرامج وحضاٌو ؤلاهخاج"ٖلىص الخأمين " والتي جلىم بٗملُت جلضًغ اإلاىخىحاث  وحؿٍى

ت وألامالن الخابٗت للضولت وجلضًم  "اللُإ الٗام " واللُام بخصحُذ أعكام ؤلاهخاج وهظا إخهاء اإلادالث الخجاٍع

غ قهغي مفهل ًٖ هظه اليكاَاث  جلٍغ

: مصلحتث امليعاث5-2ل

 ومهمتها الؿهغ ٖلى جيكُِ اإلابُٗاث والحهٌى ٖلى أهبر ٖضص ممىً مً الؼبابً وجدؿين وإوٗاف ول

هما جلىم هظه اإلاهلحت  .مً جأمُىاث ألامالن والؿُاعاث وجىيُذ اإلالىُت اإلاخٗللت ببُ٘ الخأمين والخيؿُم

لض الهفلاث1باللُام  ت مً أحل البدث ًٖ  بدؿُير الخأمُىاث الىبري وؤلاقغاف ٖلى الىواالث ٖو الخجاٍع

. ٖلىص جأمين حضًضة

: د ئزةث لحو دثثألا اىاسعاث6ل-

اث بمثابت الٗمىص الفلغي للىخضة خُث جلىم بٗضة ٖملُاث منها : حٗخبر صابغة الحىاصر واإلاىاٖػ

ًاث ضحاًا خىاصر اإلاغوع- . حؿضًض حٍٗى

ت واللاهىهُت اإلاخٗللت بالخأمُىاث أو باألخغي الؿهغ ٖلى جُبُم ههىم ٖلىص - حؿُير الكؤون ؤلاصاٍع

: الخأمين وجدخىي هظه الضابغة ٖلى مهلحخين هما

:لمصلحتث لحو دثث لجطماهيت1-6

ش  88/31جلىم هظه اإلاهلحت بخُبُم كغاعاث مغؾىم ألامغ   الهاصع بخاٍع

والخانتبالخأمُىاث الجؿماهُت اإلاىجغة ًٖ خىاصر اإلاغوع فلِ، فئن أنِب الصخو اإلاؤمً 1988/07/18

ٌ ماصي ٌؿاٖضه في ٖالحه في خالت العجؼ اإلاؤكذ  له في خاصر مغوعبعجؼصابم أو مؤكذ، فؿُدهل ٖلى حٍٗى

ٌ اإلااصي ؾُلضم لظوي خلىق  أو ٌؿاٖضهفي عجؼه في خالت العجؼ الضابم، أما في خالت الىفاة فئن الخٍٗى

ين فٕغ حؿماوي وفٕغ ؤلاصاعة . اإلاؤمً له،وجخألف هظه اإلاهلحت مً فٖغ

: مصلحتث لحو دثث ااديتثألا خطارث اخخلفت2-6

ٌ الحىاصر التي جىجغ ٖىه زؿابغ ماصًت، والتي لم حؿبب أي  جلىم هظه اإلاهلحت بخٍٗى

ٌ ألازُاع اإلاسخلفت الخانت باإلاباوي ، اإلادالث " خاصحؿماهُىما جلىم هظه اإلاهلحت بخٍٗى اإلاىاٌػ

ت ". الخ...الخجاٍع

: وجخألف هظه اإلاهلحت مً الفغوٕ الخالُت
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. فٕغ ؤلاصاعة-

. فٕغ ألايغاع اإلاسخلفت-

. فٕغ الحىاصر اإلااصًت-

م- . فٕغ مغاهؼ الخلٍى

باء اإلادلفين في  وهظا مً مهام هظه الضابغة الاخخفاّ باإلالفاث اإلاؿضصة وحُٗين اإلادامين وألَا

. الجؿماهُت الحىاصر

 

.لد ئزةثإلاهخاج7-

ٌٗخبر هظا الفٕغ الغبت التي جدىفـ بها الىخضة، أي أنها اإلاهلحت اإلايلفت باؾخلباٌ أهبر ٖضص ممىً 

: مىالؼبابً كهض ٖلض نفلاث جأمين ألامالن مٗهم ،ومً بين هظه ألامالن هجض

. ألامالن اإلااصًت

. ألامالن الصخهُت-

بٗض إجمام الهفلت مً واحب هُئت الخأمين أن جمىذ اإلاؤمً له ٖلض الخأمين وهى اجفاق ًخٗهض 

 ٌ وهى هُئت الخأمين أن ًضف٘ إلى شخو ما مبلغا مُٗىا مً اإلااٌ في خالت وكٕى "اإلاؤمً " بملخًاهالُغف ألاو

ُٗي كؿم ؤلاهخاج  زُغ مُٗىسالٌ مضة مٗلىمت أكل وؿبُا مً اإلابلغ الظي ًخٗهض الُغف ألاٌو ٖىض الضف٘ َو

دخفٔ باليسخت الثاهُت خؿب الترجِب الؼمني ىام، ألاقهغ، ألاًام " وسخت مً ٖلضالخأمين للمؤمً له ٍو ألٖا

أما باليؿبتللمٗلىماث الخانت باإلاؤمً فخدفٔ في طاهغة الىمبُىجغ لدؿخسغج ٖىض الحاحت ومً أهضاف هظه "

: الضابغة جخجلىفي ججمُ٘ مبُٗاث الىواالث الخابٗت لها بدُث

. جهىف اإلابُٗاث إلى حؼبين هما هى مسُِ في صابغة ؤلاهخاج-

. حسجُل اإلابُٗاث في صفاجغ زانت خُث ًيىن ليل إهخاج صفتر زام به-

. جغؾل إلى ملغ الكغهت ول الىىاجج اإلاباٖت زالٌ قهغ وهظا زالٌ زالزت أقهغ-

ىحض بهظه الضابغة مهلحخين هم : ٍو

مصلحتثجأمينث مالكث1-7

هي التي جلىم بخأمين وخماًت ممخلياث ألاشخام يض مسخلف ألازُاع التي ًمىً أن ًخٗغى 

ت واإلاىاٌػ يض الؿغكت، جأمين الكغواث  لها،هخأمين الؿُاعاث يض خىاصر اإلاغوع، جأمين اإلادالث الخجاٍع
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أو  م الىلل ؾىاءا الىلل الجٍى يضالحغابم وهظلً حغُُت اإلاؿؤولُت اإلاضهُت إيافت إلى جأمين البًاة٘ ًٖ ٍَغ

 1.الىلل البدغي أو الىلل البري 

: صلحتثجأمينث شخاص2-7

وجلىم هظه اإلاهلحت بىكاًت الصخو لالخخُاٍ مً أي زُغ حؿماوي كض ًخٗغى له، وهظلً 

ت " مغاكبتالٗلىص اإلابرمت ٖلى الىواالث واللُام بالخيبؤاث وؤلاخهابُاث ت، الثالزُت، الؿضاؾُت، الؿىٍى الكهٍغ

غى ٖلىص الخأمين ٖلى ألاشخام  " ٖو

 

 لللللللل saaث لهيهلث لخىظيميثللشزلتث لوطىيتثللخامينث لوحدةثالامث III 11 شهلثرقم : اطلبث لز ةعث

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 مصلحة المحاسب  

رئيس المدير العام 

ئبث اديزث لعامث اهلفثان

باإلد رةث االيتثألا اباضبيتث
مديريات جهوية نائب المدير المكلف 

التقتية باألمور 

مساعد المدير العام 

قسم المحاسبة و النظام -1
 المعلوماتي

مديرية النزعات العامة -1
 والتنظيم

 

 

 

 وكاالت  وكاالت 

ت و  كؿم اإلاىاعص البكٍغ

 اإلامخلياث 

 كؿم ازُاع الحُاة 

كؿم ازُاع الاشخام و 

 اإلاهً 

 كؿم اإلاغاكبت و الخضكُم 

م و الاخهاء  كؿم  ازُاع اإلاؤؾؿاث  كؿم الدؿٍى
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ل

ل

ل

ل

خماص ٖلى وزابم مؤؾؿت : اصدر لمً إٖضاص الُالب بااٖل

ل

ىُت  للخامين مؿخغاهم عمؼ  :حعزيفث لوحدةث ت للكغهت  2203 الكغهت الَى ت الجهٍى الخابٗت للمضًٍغ

ىُت للخامين و هغن جل٘ في ٖىىان  ؼاهفُل - قاع ٕ قُساوي مدمض 10الَى متر جاؾؿذ 70جلضع مؿاختها –ٍع

فين في مهلحت 1986ٖام  فين و مهلحت اإلاداؾب و مهلحت الحىاصر و مْى جخيىن مً مضًغ الىوالت و مْى

 الاهخاج و ٖاملت هٓافت و خاعؾين 

ا الي 35جدلم اهخاحُت جلضع ب  صًىاع ًامً لضيها ٖضة قغواث و مؤؾؿاث مثل 40 ملُىن صًىاع ؾىٍى

فُت بضع نىضوق الًمان الاحخماعي و مغهؼ اإلاخسهو في اٖاصة التربُت  و مغهؼ  بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 الخ ....الاؾدكفاةي لالمغاى الٗللُت 

ل

ل لهيهلث لخىظيميثللوحدةثث12للIIIشهلثرقمث

ل

ل

ل

ل

ل

لللللل

ل

ل

ل

كؿم ازُاع مٗضاث 

 الىلل 

 مضًغ الىخضة     

مصلحة 

 المحاسب  

 مصلحة االنتاج 

      كؿم 

 اإلاالُت  

مهلحت جامين  كؿم اإلاداؾبت 

 الاشخام

مهلحت جامين 

  الامالن

 مصلحة الحوادث 

 قسم الحوادث المالية  قسم الحوادث الجسمانية 
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ل

ل

خماص ٖلى وزابم مؤؾؿت : اصدر لمً إٖضاص الُالب بااٖل

ل

ل

ل

ل) ألامالتثمطخغاهمSAA ( ثجقييمث د ءث االيثلشزلتث لوطىيتثللخأمينجبليلثألاث: املبحث لثاويث

 saaللشزلتث لوطىيتثللخامينث لخبليلث االيث اطلبثالاألاوثث

ىُت للخامين حٗغف بدؿب الاكؿاٍ 2203ان الاهخاحُت  لىوالت الخامين مؿخغاهم عمؼ    للكغهت الَى

ت مً َغف الؼبابً في جامين ممخلياتهم بلُمت   صج بكيل هلي ًىلؿم ٖلي خؿب 39665291.44اإلاضفٖى

ُت الخامُىاث التي جلضمها الىوالت فىجض فُما ًسو جامين الؿُاعاث خللذ الكغهت كُمت مبلغ ًلضع ب  هٖى

 بِىما هجض جامُىاث اإلاخٗللت بالبُاهاث و الكغواث صج3485721.38

 2017 ثثثثلشفث ايز هيتث االيت13لIIIجدألاوثرقمث

 املالغث لخصومث املالغثثالاصووثث

ألصووث لثابختث

ت    كُم مٗىٍى

أعاض ي 

 ججهيزاجئهخاج  

ججهيزاث احخماُٖت 

ث كُض الخىفُظ عا اؾدثما

 خلىق الاؾدثماعاث  

 صًىن الكغواء والكغواث الحلُفت

 

55305159.09 

29569958.76 

1525335998.15 

53819412.11 

414330015.64 

16067920887.69 

4495673.05 

  : مو وث لد ئمت

ألامىاٌ الجماُٖت  

الاخخُاَاث 

 فغق إٖاصة جلُُم 

 مؤوهاث جلىُت 

 هخابج كُض الخسهُو  

مؤوهاث الخؿابغ والخيالُف  

مهاٍعف إٖضاصًت  

ديونثطويلتثآلاجلثث

 صًىن الاؾدثماعاث

 

31000000000.00 

122250157 

47535963.31 

612534262.99 

401120400.11 

493907161.65 

(1543427.86) 

 

235601077074 

 

 مجموعثالامو وث لد ئمتثث مجموعثالاصووث لثابختث

 صووث اخد ألالتث

:لقيمثالاضخغالو

 ديونثقصيرةثآلاجل 

الحؿاباث الضابىت لألنٌى 

 

119393.23 
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مىاص ولىػ 

 

 

 

 

 

 

 صًىن جلىُت

 صًىن اإلاسؼون

 محجىػاث للغير

 صًىن الاؾخغالٌ

صًىن ججاه اإلاؤمً لهم 

 وقغواجئٖاصة الخامين

 حؿبُلاث بىىُت

 

10346495461.15 

3281996.45 

3964315862.55 

496211773.86 

569394178.41 

60025798.88 

 ل 71325259.50لاإلاجمٕى 

قيمثمبققتثث

الحؿاباث اإلاضًىت للخهىم  

خلىق جلىُت  

خلىق اإلاسؼون 

 حؿبُلاث لحؿاب 

 حؿبُلاث الاؾخغالٌ 

  صًىن ٖلى الؼبابً

 

 

2993909.96 

151699477.64 

962504.39 

564615964.45 

7705607170.21 

285381029.53 

 ل

   1776213603.18 اجموعث

  

 ل

  3059064360.87قيمثجاهشةثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

  

 ل

 15412844464.54مجموعثديونثقصيرةثالاجلث 2153445299.55مجموعثالاصووث لخد ألالتثث

 20304222404.10 اجموعثث 20304222404.10 اجموعثث

ل

لل2018لشفث ايز هيتث14للللللIIIجدألاوثرقمثثث

 املالغثث لخصومثث املالغثثالاصووثث
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الاصووث لثابختث

ت  كُم مٗىٍى

أعاض ي 

ججهيزاث إهخاج 

ججهيزاث احخماُٖت 

اؾدثماعاث كُض الخىفُظ 

خلىق الاؾدثماعاث 

صًىن الكغواء والكغواث 

لالحلُف

 

53399274.30 

30019958.76 

1683281690.67 

51430031.65 

292300587.54 

15772662026.32 

ل80493

ل : مو وث لد ئمت

لألمىاٌ الجماُٖت  

الاخخُاَاث 

 فغق إٖاصة جلُُم  

مؤوهاث جلىُت 

 هخابج كُض الخسهُو  

مؤوهاث الخؿابغ والخيالُف 

مهاٍعف إٖضاصًت 

ديونثطويلتثآلاجلثث 

لصًىن الاؾدثماعاث

 

31000000000.00 

39518773.74 

47535963.31 

676115562.14 

520663269.51 

180729023.80 

(1012487.85) 

 

256237929.85 

 

 مجموعثالامو وث لثابختثث

ل

لمجموعثالامو وث لد ئمتثث

ألصووث اخد ألالتث

  :ثقيمثالاضخغالو

 مىاص ولىاػم  

ل

ل

ل

 

 

 

81543055.26 

 

 

 

 

ديونثقصيرةثآلاجلثث

الحؿاباث الضابىت 

لألنىلضًىن جلىُت صًىن 

اإلاسؼون  

محجىػاث للغير 

 صًىن الاؾخغالٌ 

 صًىن ججاه اإلاؤمً لهم 

وقغواث  إٖاصة الخامين 

ل حؿبُلاث بىىُت

 

 

23022.12 

 

 

2757674855.90 

 304799078.71  

527915173.65 

 157646386 

ل  81543055.26 اجموعثث

 قيمثمبققت

 الحؿاباث اإلاضًىت للخهىم

 خلىق جلىُت

 خلىق اإلاسؼون

 حؿبُلاث لحؿاب

 حؿبُلاث الاؾخغالٌ

صًىن ٖلى الؼبابً 

 

1175568.86 

152508942.39 

219428.26 

623790295.27 

722919805.41 

302534968085 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لل 1803149009.05اجموعثثا

لل 323294496.15اللُم الجاهؼة  
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ل15271472586.90مجموعثديونثقصيرةثالاجلثث 220798656.46مجموعثالاصووث اخد ألالتثث

ل اجموعث

 

 20091260621.70ل اجموعث 20091260621.70

ل

ل

ل

للمهلحت اإلاداؾبتمصدرث

ل

ل

ل

ل

لجبليلثعنثطزيقثمؤشز ثث لخو سنث االي

لجبليلثعنثطزيقثر صثماوث لعاملثث-1

 الثابخت ألامىاٌ – الضابمت ألامىاٌ=    الٗامل ماٌ عأؽ 

   -13259399165      2017عاؽ ماٌ الٗامل 

       30314606279       2018   عاؽ ماٌ الٗامل 

        

انغغ مً الهفغ و يُٗت اإلاؤؾؿت ويُٗت اإلاؤؾؿت زُيرة 2017هالخٔ ان عاؽ ماٌ الٗامل لؿىت 

لو زانت باليؿبت للمؤؾؿاث الخىػَ٘ اي الامىاٌ الضابمت اكل مً الانٌى الثابخت 

 هالخٔ ان اهبر مً الهفغ و يُٗت اإلاؤؾؿت مؿخدبت اي الامىاٌ الضابمت اهبر مً 2018اما في 

 الامىاٌ الثابخت 

لجبليلثعنثطزيقث حخياجاثثر صث ااوث لعاملثل-2

  ل = اخخُاحاث عاؽ ماٌ الٗامل  مهاصع الضوعٍت –اخخُاحاث الخمٍى

لحؿبُلاث بىىُت +    صًىن كهيرة الاحل –كُم حاهؼة  +كُم الاؾخغالٌ 
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 3070383821.51 2017اخخُاحاث عاؽ اإلااٌ الٗامل 

 -14866635035 2018اخخُاحاث عاؽ اإلااٌ الٗامل 

 

 للؿىت الضوعة اخخُاحاث جيىن  الحالت هظه مثل في مىحبت  2017هالخٔ ان اخخُاحاث عاؽ اإلااٌ الٗامل 

اصة هظه و ,اإلاايُت للؿىت الضوعة اخخُاحاث مً أهبر الحالُت  :في اإلاخمثلت الضوعة مىاعص إلى جغح٘ الٍؼ

ت ٕحغااع -   .الٗمالء صوعان ؾٖغ

ت اهسفاى -     .اإلاىعصًً صوعان ؾٖغ

 اخخُاحاث مً أهبر اإلاايُت للؿىت الضوعة اخخُاحاث جيىن  الحالت هظه في ؾالبت 2018                   اما في 

 وكذ بأؾٕغ اإلاىاعص جدهُل في اإلاخمثلت اللغاعاث لبٌٗ اإلاؤؾؿت جساط ا إلى ٌٗىص ما هظا و ,الحالُت للؿىت الضوعة

 1اإلادضص الاحل مؿخدلا في حؿضًض حؿخُُ٘ ليي

ل

ل

لجبليلثعنثطزيقث لخشيىت-ل3

  ىت     ا خخُاحاث عاؽ اإلااٌ الٗام –عاؽ ماٌ الٗامل = الخٍؼ

ىت     -163229782987 2017                               زٍؼ

ىت     45181241314 2018                              زٍؼ

 

ىت 2017 هالخٔ في ؾىت   هىا ,الٗامل اإلااٌ عأؽ في الاخخُاج مً اكل الٗامل اإلااٌ عأؽ ,ة  اي ان الؿاٌ الخٍؼ

 .اليكاٍ اؾخمغاع احل مً اإلاتزاًضة الاخخُاحاث لخغُُت مالُت مىاعص  إلى بداحت اإلاؤؾؿت جيىن 

ىت الخ2018اما في  ٌ  مً اهثر الضابمت اإلاىاعص اإلاىحبت ٍػ  الٗامل اإلااٌ عأؽ في فابٌ هىان بالخالي و ,الثابخت ألانى

 .ؾُىلت قيل في الفابٌ هظا ًٓهغ و ,الٗامل اإلااٌ عأؽ في باالخخُاج ملاعهت

ل

 ث االيتثجقييمث د ءث االيثعنثطزيقثوطبلل:للثاويث اطلبث و

 2017اٖخماصا ٖلى البُاهاث التي جم الحهٌى ٖليها مً قغهت الخأمين والتي اهدهغث في اإلايزاهُت اإلاالُت ٌ   ب

م خؿاب اليؿب اإلاالُت2018. ل ؾِخم جلُُم ألاصاء اإلاالي لكغهت ًٖ ٍَغ

:  ضبث لطيولتجقييمثالاد ءثعنثطزيقثن
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أنىلها اإلاخضاولت أو  للهيرة ألاحل باؾخٗماٌ ااوهههي اليؿب التي جلِـ مضي كضعة اإلاؤؾؿت ٖلى مىاحهت صي

 في تهابالتزاما اللُمت اللابلت للخدلُم، بمٗنى آزغ فان هظه اليؿب حؿمذ بمٗغفت كضعة اإلاؤؾؿت ٖلى الىفاء

خماص ٖلى ما هى جدذ جهغفها لاإلاضي اللهير بااٖل

لحطااثوطبث لطيوولل15لIIIمث لجدألاوثررل

لت خؿابها  اليؿب    2018    2017      ٍَغ

 %14.47 %13.97ا  .ق.ص/الانٌى اإلاخضاولت وؿبت الؿُىلت الٗامت  

 %2.12 %2089ا .ق.ص/اللُم الجاهؼة وؿبت الؿُىلت الاجُت  

 %209.13 %200.23الانٌى ؾابلت  /اإلائىهاث الخلىُت اإلاؤمىاث الخلىُت لالنٌى الؿابلت  

  

 اإلاالُت  تها هالخٔ أن الكغهت ال جخىفغ ٖلى الؿٌُى الالػمت للىفاء بالتزاما08 مً زالٌ الجضٌو عكم  

ًاث، غير أن جؼاًضث مً اإلاخٗللت  هما هالخٔ أن2018ؾىت ، 209.132017 %إلى 200.23 %بالخٍٗى

 20171ملاعهت بيؿبت 2018أنٌى اإلاخضاولت ٖلى حغُُت الضًىن كهيرة ألاحل ػاصث ؾىت   كضعة

 :جقييمث د ءث االيثعنثطزيقثوطبث لهيهلت

 جهىف الىيُٗت اإلاالُت للمؤؾؿت في وكذ مُٗىت فهي جفؿغ الٗالكاث اإلاىحىصة بين الٗىانغ :وؿبت الهُيلُت

 : بٗضا ًٖ أهمُت ول ٖىهغ مً ٖىانغ اإلايزاهُت وجخمثل فيبهاألانٌى والخهىم وخؿا

ل

 حطااثوطبث لهيهليت15لIII  لجدألاوثرقم

لت خؿابها  اليؿبت    2018 2017ٍَغ

 %22.17 22.93%مجمٕى الخهىم  /الامىاٌ الخانت الاؾخلاللُت اإلاالُت   

 %56 %51مجمٕى الخهىم  /الضًىن الخلىُت الضًىن الخلىُت   

ُفاث   ُفاث الخْى  %78.5 %79.14مجمٕى الانٌى  /الخْى

 

ملاعهت 2018هالخٔ أن وؿب الاؾخلاللُت اإلاالُت قهضث اهسفاى في ؾىت  09مً زالٌ الجضٌو عكم

هما هالخٔ أن الكغهت جمخلً وؿب . هٓغا العجفإ مجمٕى الخهىم الىاحم ًٖ اعجفإ الضًىن 2017بيؿبت 

ُفاجىبيرة ملاعهت بمجمٕى ألانٌى مما ٌٗني أن الكغهت حُٗض اؾدثماع أمىالها الىاحمت ًٖ ألاكؿاٍ  جْى

ت . اإلاضفٖى
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 :وطملتث االءةث االيت        

 مٕى مىاعصهاجلِـ وؿبت اإلاالءة اإلاالُت وؿبت اإلاؿاهمت أمىاٌ قغهت الخأمين الخانت مً ا

خؿاب وؿبت اإلاالءة اإلاالُت  III 17الجضٌو عكم

لت خؿابها اليؿبت   2018 2017ٍَغ

اإلاؤوهاث الخلىبت +اإلاؤوهاث + عاؽ اإلااٌ هامل اإلاالء  

الضًىن الخلىُت  +

35.89% 33.86% 

ًاث  /الامىاٌ الخانت هفاًت الامىاٌ الخانت    %33.48 %36.45احمالي الخٍٗى

 %28.93 %28.97الاوعاق اإلاالُت اإلاؿدثمغة  /الامىاٌ الخانت  

ػماتها هالخٔ أن الكغهت حٗخمض ٖلى أمىالها الخانت، وهي كاصعة وؿبُا ٖلى حغُُت الذ  زالٌ الجضٌو عكم     

 اطا ماحٗغيذ الكغهت  بهم بمىالها الخانت، مما ًىٗىـ ٖلى زلت اإلاؤمً لهم في ؾضاص الازُاع التي جلحم

 1هامل الامان مٗخبر بدُث ًًمً مىاحهت الخُغ  ي هالخٔ ان الكغهت جخىفغ ٖل .مالُت الػماث

ل saaمعاييرثجقييمثالاد ءثللمؤضطتث لوطىيتثللخامينث:مطلبث لثالحث

حٗخبر زُىة جدضًض مٗاًير الاصاء و التى ٖلي اؾاؾها ًخم جلُُم الاصاء اإلاالي للمؤؾؿت باهملها و مً -

اهم حىاهب ٖملُت جلُُم حٗض اإلاٗاًير و اإلاؤقغاث الىخاخت الصاء اإلاؤؾؿت و بٗض اللُام بهظه لٗملُت هلىم 

 بضعاؾت الاهدغافاث و انضاع الحىم ٖلي اإلاؤؾؿت 

ىُت للخامين -  مؿخغاهم جخمخ٘ الكغهت saaبٗض اللُام بٗملُت الخدلُل و و جلُُم الاصاء للكغهت الَى

بالخىاػن اإلاالي وهظا لىحىص  

ىت مىحبت زالٌ فترة الضعاؾتؾىت -  هالخٔ ان الكغهت كامذ 2017بٗضما واهذ مىحبت في 2018زٍؼ

ىُت للخأمن  مؤقغاث الخىاػجدلُل هما جىنلىا في  صعاؾدىا مً زالٌ  بخغُُت العجؼ   ًًاإلاالي لكغهت الَى

 2018بدؿاب عاؽ ماٌ الٗامل فىحضها ان اإلاؤؾؿت في ويُٗت مؿخدبت  بٗض اعجفاٖه في ؾىت - 

  اي ان الامىاٌ الضابمت اهبر مً الامىاٌ الثابخت 2017بٗضما وان انغغ مً الهفغ في 

 اخخُاحاث جيىن  الحالت هظه مثل في مىحبت  2017هما الخٓىا ان اخخُاحاث عاؽ اإلااٌ الٗامل -

اصة هظه و ,اإلاايُت للؿىت الضوعة اخخُاحاث مً أهبر الحالُت للؿىت الضوعة     اما في الضوعة مىاعص إلى جغح٘ الٍؼ

 و ,الحالُت للؿىت الضوعة اخخُاحاث مً أهبر اإلاايُت للؿىت الضوعة اخخُاحاث جيىن  الحالت هظه في ؾالبت 2018

 حؿضًض حؿخُُ٘ ليي وكذ بأؾٕغ اإلاىاعص جدهُل في اإلاخمثلت اللغاعاث لبٌٗ اإلاؤؾؿت جساط ا إلى ٌٗىص ما هظا

اإلادضص  الاحل مؿخدلا في

 اإلاالُت  تهاهالخٔ أن الكغهت ال جخىفغ ٖلى الؿٌُى الالػمت للىفاء بالتزاما جلُُم اصاء اإلاؤؾؿت مً زالٌ   

ًاث اإلاخٗللت أنٌى اإلاخضاولت ٖلى حغُُت الضًىن كهيرة ألاحل ػاصث ؾىت   كضعة هما هالخٔ أن بالخٍٗى
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هالخٔ أن الكغهت حٗخمض ٖلى أمىالها الخانت،  و مً زالٌ خؿاب وؿب اإلاالبمت 2017 ملاعهت بيؿبت 2018

مىالها الخانت، مما ًىٗىـ ٖلى زلت اإلاؤمً لهم في ؾضاص الازُاع التي ابػماتها وهي كاصعة وؿبُا ٖلى حغُُت الذ

هامل الامان مٗخبر بدُث ي هالخٔ ان الكغهت جخىفغ ٖل . اطا ماحٗغيذ الكغهت الػماث مالُت بهم جلحم

 ًًمً مىاحهت الخُغ  

 

 

 

 

 

 

لخالصتث لفصلث

ًخم مً زاللها كُاؽ مضا صواث  التي   الا أهم مً ومٗاًير جلُُم الألصاء اإلااليالخدلُل اإلاالي ٖخبر ي

 و مٗغفت هلاٍ اللىة و اإلاؿُغة وفم اؾتراجُجُت اإلاخبٗت لضي اإلاؤؾؿت  كضعة اإلاؤؾؿت ٖلئ جدلُم ألاهضاف

ان  ًلٗبصاء  الخلُُم الا الخدلُل اإلاالي و ومً هىا ًًهغ لىا أنهلاٍ الًف و هكف الاهدغافاث و مٗالجتها 

ىُت وطالً مً زالٌ اُٖاء نىعة واضحت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت للكغهت  قغواث الخأمينفي صوع هام  الَى

غاف اإلاهخمت بجاهب اإلااليٌ  و جدؿين الىيُٗت اإلاالُت جساط كغاعاث صحُدتباللكغهت  لخأمين هما ًمىً ألَا

 للمؤؾؿت 
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 الخاثمة العامة               

مً خالل َرا البدث اجضح لىا ان الخدليل املالي َى عام وواطع و مخعدد الخعاٍزف فهى ًخخلف                          

فه باخخالف الاكخصادًين و املدللين و مظخعملي  و َرا زاحع الي اَميت و دوز في كل مإطظت صىاعيت ٌفي حعٍس

ت و ختي خدماجيت َرا مً حهت  ومً هاخيت اخسي جبين لىا ان الخدليل املالي َى اداة فعالت في . كاهذ او ججاٍز

لت فعالت مً خالل دزاطدىا و جففدصىا للىطيفت  ًد الادازة املاليت ملعسفت ػسق و الياث حظيير املإطظت بؼٍس

ً هي عالكت جكامل فللىكىف على  املاليت و الخدليل املالي في املإطظت اجضح ان العالكت بين َرًً العىصٍس

الحالت املاليت املفصلت للمإطظت البد للمدلل املالي الاعخماد على ادواث الخدليل للمظاعدة في جدليل امليزاهيت 

م خظاب اَم الخىاشهاث املاليت املخمثلت  في واض  املاليت للمإطظت الاكخصادًت كيد الدزاطت و ذلك عً ػٍس

ىت مً خالل َرٍ الادواث املهمت ًمكً الىكىف علي  مال العامل باهىاعه اخخياحاث زاض مال العامل و الخٍص

اخد الادواز الاطاطيت للخدليل املالي في اي مإطظت لرا فالخدليل املالي ٌعخبر مً اوظب الىطاةل والادواث 

للخدليم الاَداف و الؼاًاث في حشخيص هلاغ اللىة و جددًد اًجابياتها و كرالك في الىكىف علي هلاغ 

م  الظعف و جددًد مظبباتها و اًظا في اكدشاف الفسص و التهدًداث التي جىاحه ميشاة الاعمال عً ػٍس

جلييم الاداء املالي لها مً خالل عمليت جلييم الاداء املالي ًمكً للمدلل املالي الخيبإ ملظخلبل املإطظت و جفادي 

طاَسة الفشل املالي باعخباٍز اخؼس الظىاَس التي تهدداملإطظاث الاكخصادًت باالخالص و الخصفيت و جخم 

م معسفت اطباب اوحه و مساخل و ختي ًمكً املدلل املالي مً الخىفيم في شعمليت الخيبإ بالف ل املالي عً ػٍس

عمليت الخيبإ البد له مً الاعخماد علي بعع الىماذج لكميت  و العمليت التي و طعها الباخثىن و املدللىن 

 .املاليىن  

ت الىظس اليه  ت لالداء هلىل بان مفهىم الاداء ًخخلف باخخالف شاٍو و علي طى ء ما وزد ذكٍس في الدزاطت الىظٍس

و باخخالف وحهت هظس الباخثين في َرا املفهىم كل خظب جخصصه فيىظس الصباةً الي اداء املإطظت في كدزتها 

علي جىفير الظلع و الخدماث التي حشبع زػباتهم باطعاز معلىلت و ًىظس املهىيين او املظفين اليه في كدزة 

ت العمل و في حى مالةم و جىظس الدولت اليه في كدزة املإطظت علي جدليم هخاةج  املإطظت علي طمان اطخمساٍز

ً الي الاداء في  ادة الدخل اللىمي و ًىظس املظيًر ماليت حيدة و َرا لسفع خصيلت الظساةب و املظاَمت في ٍش

 املإطظت علي الكفاةت و الكفاةت في املإطظت هي كدزتها علي جدليم الىخاةج بادوي جكاليف و الفعاليت هي كدزة 

 بلىغ الَداف املظؼسة و مً خالل َرا الؼسض ًمكً الحكم علي الفسطياث امللدمت

 اختبار الفرضيات 
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  الا أَم مً ومعاًير جلييم الألداء املاليبعد الدزاطت التي كمىا بها اجضح ان الخدليل املالي  : الفرضية الثانية

املظؼسة وفم اطتراجيجيت املخبعت  ًخم مً خاللها كياض مدب كدزة املإطظت علئ جدليم ألاَدافدواث  التي 

  و معسفت هلاغ اللىة و هلاغ الظف و كشف الاهدسافاث و معالجتها لدي املإطظت 

م جدليل املالي داءالازفع مً اَى الطخعمال الخدليل املالي الهدف مً ا الفرضية الثاني  في املإطظت عً ػٍس

 مإشساث السبذ و السبديت

صفه عامت الًمكً اخخصاز مكاهت الخدليل واَميخه في حشخيص الىطعيت املاليت للمإطظت في الىكىف على  ٍو

. فهرٍ الخلىياث ال جكفي في عمليت الدشخيص. خالت الخىاشن املالي باطخعمال زؤوض ألامىال العاملت واليظب

م اطخعمال يلرا مً الظسوزي جدعيم َرا الدشخيص بعمليت جلي م الاداء املالي والخيبإ بالفشل املالي عً ػٍس

الىمادج الكميت التي حعخبر مً الىطاةل املظخددزت والتي أزبدث فعاليتها في ئبساش مىاػً إلاخخالل في طياطت 

املإطظت وئطخعمال َرٍ ألادواث املعاصسة التي حعخبر مً الخىصياث التي البد ان جأخد بعين إلاعخباز ػير أن 

عسطها في شكلها الىظسي دون الخعمم فيها مً خالل دزاطت جؼبيليت وميداهيت وجدليل الىخاةج املخىصل ئليها 

س ألاداء املالي للمإطظت إلاكخصادًت وفي ألاخير أزجئيىا ئدزاج بعع الىخاةج والخىصياث في  مما ًفيد في جؼٍى

  الدراسة  نتائج : الىلاغ الخاليت

 الخدليل املالي َى مإشس َام بين لىا مدي فعاليت وكفاءة الاداء املالي في املإطظت-

للخدليل املالي اَميت في املإطظت و ذلك لليام بخددًد الىطعيت املاليت و اكدشاف الاهدسافاث املسجبؼت -

 باالداء 

لت فعالت -  حعخمد الادازة املاليت عً الخدليل املالي ملعسفت ػسق و الياث حظيير املإطظت بؼٍس

 اطخعمال املإطظت لؼسق الخلبيدًت في الخيبإ مما ًإزس على طياطت املاليت للمإطظت -

 الاقتراحات  

الاػالع على البرامج العالحيت لحاالث الفشل املالي لالطخعداد له - 

وحب خصس هلاغ طعف في املإطظت و ئكدشافها مبكسا ملداولت جفاديها او الخلليل منها  - 

الليام بعمليت جلييم ألاداء املالي بصىزة دوزٍت و في كل وظيفت على خدي لخدليم ألاداء ألامثل -

وحب الاػالع على الؼسق و الخلىياث املظخددزت و التي جخعلم بالىماذج الكميت للخيبإ اطخعدادا ألي ظسف - 

ػازب ًإدي ئلى طعف مسدودًت املإطظت  

  : الدراسة أفاق 
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و هلترح مً خالله على الؼلبت  .أمل اهىا كد اخؼىا و لى بجصء بظيؽ بهرا املىطىع الري ًخميز بدظاطيت

امللبلين على ئعداد الدزاطاث و البدىر الخؼسق ئلى دزاطت جفصيليت على مدي مظاَمت الخدليل املالي في 

 الحد مً الفشل املالي في املإطظاث الاكخصادًت
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. 
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 2011, ,حامعت مىتىسي كعىطيىت, جخفق اداسة ماليت, التعيير

 ،مزهشة لىيل جقتوم أداء بنن فلسطيز املحدود باالاتخدام بطاقت القياس املتتاسز محمذ أبى كمش، 

 2009املاحعتير ،وليت التجاسة ،الجامعت إلاظالميت ،ػضة ،،
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