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 التشكساث



 التشكساث@

قبل كل ش يء وشكس هللا عص وحل وهدمده الري زشقىا العقل ومن املعسفت ما لم هكن وعلم ووهبىا من القىة 

 والصبر ما هدتاحه للىصىل إلى هرا املظتىي وإجمام دزاطتىا وعملىا املتىاضع هرا، هفعىا هللا به وإًاكم.

ل إلى الري جفضل باإلشساف على هرا ال بدث ألاطتاذ مخالدي ًحي فجصاه هللا عني خيرا وأوحه بالشكس الجٍص

 وله مني كل التقدًس والاخترام .

لم ًبخلىا ولم ًدخسوا أي حهد في  وأشكس كل مىظفي املكتبت بجامعت عبد الحمُد ابن بادٌع خسوبت الرًن

 جىفير كل املساحع الاشمت إلهجاش هرا العمل.

 و الامتىان إلى كل أطاجرة الرًن جلقُىا العلم على أًديهم. شكس بال كما هتقدم

لتىشَع وبُع مىاد البىاء الري أجاح لي املجال لتطبُق مىضىعي ودزاطتي مُداهُا، وهخص  DMCوأشكس شسكت 

   بالركس الري أشسف علي بن عمسة مدمد. 
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 : مقدمة عامة

سف اللسن املاض ي جطىزاث كبيرة في مخخلف املجاالث خاضت في الجىاهب الحُاة الكخطادًت غ

طسق الدظُير وأدواث السكابت غلى الػملُاث التي للمؤطظاث طىاء حػلم ألامس بالخكىىلىحُا وأطالُب إلاهخاج أو 

 جلىم بها جلك املؤطظاث .

إن الدظُير الجُد للمؤطظاث وخاضت إلاهخاحُت منها في ظل الخىحهاث الاكخطادًت الجدًدة ًخىكف 

بالدزحت ألاولى غلى الخدكم في اطخػمال غىاضس إلاهخاج بكُفُت زشُدة، مما ًىػكع إًجابا غلى الاكخطاد في 

 ىفلاث )جكالُف(، كما أن بُاهاث املػخمدة حظاغد غلى جدظين كفاءة املظير في اجخاذ اللسازاث الطاببت. ال

كما هالخظ مً ججازب املؤطظاث الفاشلت أن أبسش أطباب حػثرها هى اللطىز والىلظ في جطبُم 

ت جىفير املىاد ألاولُت مبادا الدظُير الحدًثت، خُث ال ٌػخبر الفسق بين املؤطظاث الفاشلت والىاجحت وكُفُ

ولكً ًكمً في كُفُت الىضىل إلى مصج مالبم للمىاد املخاخت الىضىل إلى جدلُم الهدف امليشىد املخمثل في 

  بكفاءة وفػالُت جدلُم أهداف املؤطظت

ومً أحل جدلُم كل هرا جسجكص غلى حهىد كل مً مهىدطين ومظيري وخبراء مؤطظت غلى جطىٍس 

خم اللجىء إلُه خظب مخطلباث إلادازة وهجد في ألاطالُب وأدواث مخخل فت الطخخدامها في إدازة مؤطظاث ٍو

جلك ألادواث املداطبت الخدلُلُت التي حػخبر هظام مػلىماث ٌظاغد غلى جدلُل البُاهاث واملػلىماث وإغطاء 

 ضىزة ضادكت وواضحت للمؤطظت غً أدائها للدظُير.

دلُل الكمي لالطخغالل فُما تهخم هره الخلىُت بمػالجت بئغافت إلى أنها حػخبر كئخدي أطالُب الخ

ملؤطظت وأخر اللسازاث ألاغباء والىىاجج بكُفُت حظمذ بخدلُل املػطُاث الداخلُت والخازحُت لليشاط ا

 .املىاطبت

املداطبت الخدلُلُت، مً طسق الخكالُف الكاملت، بدُث ًخم جدىىع طسق املداطبُت املػخمد في إطاز 

الخكالُف مهما كاهذ طبُػتها ومطدزها مً أحل خظاب إحمالي جكالُف الفترة واملػبر غنها إدماج مخخلف 

ت للمؤطظت  إلى طسق  مداطبُا بظػس الخكلفت، والري ًكىن ألاطاض املػخمد في بىاء الظُاطت الدظػيًر

 .الخكالُف الجصبُت، أًً ًخم خظاب هخابج مسخلُت في شكل هىامش ختى الىضىل إلى هدُجت الدوزة

 : شكاليةلا 

 هرا غمً الظؤال الخالي:ضُاغت إشكالُت غامت لبدثىا  أكثر ًمكًدُجت ملا طبم ومً أحل إزساء هرا املىغىع ه

ت في املؤطظت الاكخطادًتأن جكىن ػالجت الخكالُف مل كُف ًمكً  ؟ أداة الجخاذ اللسازاث الاطدثماٍز
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 ولإلحابت غلى هرا الظؤال هلىم بطسح ألاطئلت الخالُت :

 ما هى مفهىم مداطبت الخكالُف وأهدافها ؟  - أ

 كُف ًخم خظاب مخخلف الخكالُف وطػس الخكلفت للىضىل إلى الىدُجت الخدلُلُت ؟ - ب

  ما ملطىد بػملُت اجخاذ اللسازاث وما هي ألاطالُب املظخخدمت في ذالك؟ - ث

  : الفرضيات

 بغسع إلاحابت غلى ألاطئلت املطسوخت فئهه ًخم الاهطالق مً الفسغُاث الخالُت: و 

ًمكً ملداطبت الخكالُف إذا ما أطخخدمذ بشكل غلالوي أن جكىن أداة فػالت للخدكم في حظُير   - أ

  واجخاذ اللسازاث في املؤطظت الاكخطادًت.

   همية اختيار املوضوع:أ

 أهمُت املىغىع في: جكمً

  اخخُازها لهرا املىغىع هابؼ مً ألاهمُت التي جكدظبها املداطبت الخدلُلُت في إدازة إلاهخاج إن

والاهخمام الخاص بهرا املجال وبغُت املظاهمت في الجهىد املبرولت في هرا إلاطاز إلبساش مخخلف 

 حىاهب اطخخداماث املداطبت الخدلُلُت .

 كثر في هرا املفهىم.هىع الخخطظ الري هدزض فُه وبغُت مىا الخػمم أ 

  ت هدُجت جخليها غً اطخػمال املداطبت خاالث إلافالض التي حػاوي منها املؤطظاث الجصابٍس

أجم اطخػمال والتي مً أهم الخلىُاث الىاحب اطخخدامها في الخدكم ألامثل في الخدلُلُت غلى 

 الدظُير .

  جمكً املداطبت الخدلُلُت )الخكالُف( مً مظاغدة كل مً له طلطت اجخاذ اللساز غلى جلُُم

 وجدلُل املىازد الاكخطادًت ملازهت مؼ ألاهداف التي ًسحى بلىغها. 

  اهخلال الجصابس مً الىظام اكخطادي مسكصي مىحه إلى هظام اكخطاد الظىق الري ًلخض ي

 . بدوزه إغادة مساحػت وجىظُم مؤطظاتها
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 : الهدف من البحث

  إبساش الطىزة الحلُلُت للدوزة وألاهمُت التي جلىم بها املداطبت الخدلُلُت وما جدخله مً مكاهت في

 إدازة املؤطظت .

  ت املؤطظت وجدلُم إظهاز مدي أهمُت مداطبت الخكالُف في حظُير الجُد والحظً لػمان اطخمساٍز

 هخابج اًجابُت .

 غلى هره الخلىُت. غخماداللسازاث باال  إظهاز كُفُت اجخاذ مداولت  

 : املنهج املتبع

فكان اطخخدامه غبر كامل فطىل البدث خظب ما  ملػالجت هرا البدث اغخمدها غلى املىهج الىضفي الخدلُلي

جلخض ي به مسخلت املػالجت وذالك بغسع الخػمم في فهم وجبُان الػىاضس املكىهت للمىغىع. وجدلُل مخخلف 

بخددًد أزازها وخاضت فُما ًخػلم بالجىاهب املخخلفت لها للىضىل إلى اطخيخاحاث جمكىىا مً الػالكاث 

 إلاحابت غلى إلاشكالُت وإلاملام بجمُؼ حىاهب املىغىع.

 البحث : صعوبات

ت منها باإلغافت إلى حشابهها، وإن وحدث حػخبر كدًمت  مً بين ضػىباث التي وحهتها كلت املساحؼ خاضت الجصابٍس

 هىغا ما أما الجدًدة خظب املخطط املالي املداطبي الجدًد فهي كلُلت حدا.

 :حدود الدراسة

 "مؤطظت إهخاج وجىشَؼ مىاد البىاء، الىاكػت ب طُدي العجال.DMCفي مؤطظت" دزاطدىا جمدىزث 

ل 41إلى  9142حاهفي 41كاهذ دزاطتي بين فترحي   .9142أفٍس

ل   .9142أما حداول امللدمت لي كاهذ ل شهس أفٍس

 العام للدراسة : لاطار 

ت في املؤطظت الاكخطادًت غلى ٌشمل مىغىع الدزاطت  مػالجت الخكالُف كأداة الجخاذ اللسازاث الاطدثماٍز

ين باإلغافت إلى فطل جطبُلي كل منها  ملظم إلى ملدمت زالزت مداوز أطاطُت جمذ مػالجتها في فطلين هظٍس

 فطل ومباخث ومطالب وفسوع وغىاضس وخالضت لكل فطل.
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لت جخدم الغسع واملىغىغُت، فلد  اغخمدها في هره الخطت غلى جسجِب وحظلظل املداوز بهرا الشكل بطٍس

 جىاولىا في: 

مً خالله في املبدث ألاول غلى ماهُت الخكالُف  وحػسفىا" كخطادًتالخكالُف في املؤطظت الا ": الفصل ألاول 

ف الخكالُف  جمذ مػالجخه في زالزت مطالب املخفسغت إلى غدة فسوع ففي املطلب ألاول ذكسها فُه وشأة وحػٍس

خي أما املطلب الثاوي جىاولىا فُه أهداف الخكالُف املداطبُت  و املبدث الثالث جكلمىا غً وجطىزها الخاٍز

كالُف، وحػسفىا مً خالل املبدث الثاوي غلى جطيُف الخكالُف في املؤطظت الاكخطادًت وظابف مداطبت الخ

وجسجِب ألاغباء ففي املطلب ألاول حػسفىا غلى جطيُف جكالُف املؤطظت الاكخطادًت أما املطلب الثاوي 

ؤطظت فخططىاه للخكلم غً جسجِب ألاغباء، أما املطلب الثالث فخػسفىا غلى مػالجت الخكالُف في امل

 الاكخطادًت كىاهين ومساخل مػالجت الخكالُف في املؤطظت الاكخطادًت .

ت في املؤطظت الاكخطادًت  هرا الفطل حػسفىا في:  الفصل الثاني جمذ مػالجخه  غلى أهم اللسازاث الاطدثماٍز

ت في زالزت مباخث زأًىا في املبدث ألاول غلى  أما املطلب ألاول حػٍسف كساز واجخاذ ماهُت اللسازاث الاطدثماٍز

اللساز وغملُت اجخاذ اللساز والفسع الثاوي جطيُف الاطدثمازاث، أما املطلب الثاوي خطابظ اللساز الاطدثمازي 

ت  و الػىامل املدفصة غلى الاطدثماز  أما املطلب الثالث فخططىاه لخددر غً أهىاع اللسازاث الاطدثماٍز

الاطدثمازي ومساخل اجخاذ اللساز الاطدثمازي، أما املبدث الثاوي فخطسكىا إلى جمىٍل  وامللىماث ألاطاطُت للساز 

ل ومفهىم الخمىٍل، أما  املطلب  الاطدثمازاث في املؤطظت الاكخطادًت، غالجىا في املطلب ألاول ماهُت الخمٍى

ل،  ل و أهىاع الخمٍى ل في املؤطظت فُه أما املطلب الثالث جىاولىا الثاوي فخطسكىا إلى أهمُت الخمٍى كسازاث الخمٍى

اللسازاث املالُت في املؤطظت الاكخطادًت ففي املطلب ألاول  الاكخطادًت، ففي املبدث الثالث جكلمىا غلى

جطسكىا إلى ماهُت اللساز املالي، أما املطلب الثاوي فخكلمىا غلي الهُكل املالي مفهىمه والػىامل املؤزسة غلى الهُكل 

 ما املطلب الثالث فخكلمىا غلى اخخُاز الهُكل املالي املىاطب للمؤطظت.املالي ومددداجه، أ

: جم الخطسق إلى الجاهب الخطبُلي والري جم فُه املداولت في جطبُم بدثىا غلى ألازع الىاكؼ الفصل الثالث

الخىظُمي  بدُث جطسكىا إلى حػٍسف ووشأة املؤطظت وهُكلها  DMCوهرا في مؤطظت إهخاج وجىشَؼ مىاد البىاء 

، أما املبدث الثاوي فخطسكىا إلى خظاب جكالُف والىدُجت الخدلُلُت في مؤطظت للمؤطظت في املبدث ألاول 

DMC   ...التي جسبظذ فيها     

 

 

 



 

  

 

 ٌ  الـطل ألاو
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  جمهيد:

ًدخاج معيرو اإلااظعاث داثما بلى ؤدواث همُت جمىنهم مً دساظت وجدلُل ظشوؾ الاظخؼالٌ، وهزا     

على اإلاعخىٍين الخاسجي والذاخلي. ؿعلى اإلاعخىي الخاسجي جدخاج اإلااظعت ألن جخعشؾ على مىكعها في العىق 

 ا حعلم بالخيالُف وألاظعاس.ظتراجُجُت اإلاثلى للمىاحهت، خاضت مومىه جدذًذ ؤلا وبالخالي مشهضها الخىاؿس ي، 

ؤما على اإلاعخىي الذاخلي ؿُخؿلب ألامش الذساظت وجدلُل اليشاؽ كطذ الخعشؾ على معخىي ألاداء 

خاضت مً هاخُت معخىي ؤلاهـاق واإلاعبر عىه بالخيالُف الىاججت عً مخخلف ألاوشؿت، وهزا اإلاشدودًت 

ُجُاث ووغع العُاظاث اإلاىاظبت وحعخبر اإلاداظبت اإلادللت، واعخماد مثل هزه اإلاعؿُاث في جطمُم الاظتراج

 الخلىُت التي حعخمذ لهزا الؼشع. الخدلُلُت واخذة مً ألادواث 

 

بخلعُمه الخؿشق بلى الخيالُف في اإلااظعت الاكخطادًت وألحل رالً كمىا خالٌ هزا الـطل ظِخم  ومً

 :بلى زالزت مباخث الخالُت

 الخيالُف . ماهُتألاول :  ملبحثا

 في اإلااظعت الاكخطادًت وجشجِب ألاعباء. جطيُف الخيالُفاملبحث الثاوي : 

 .معالجت الخيالُف في اإلااظعت الاكخطادًتاملبحث الثالث :  
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 ألاول : ماهيت الخكاليف بحثامل

 

 1وشأة وجطور الخكاليفالطلب ألاول : 

خذًثا برا ما كىسن باإلاداظبت اإلاالُت. ؿلذ بذا الاهخمام بهزا الخلل بن مداظبت الخيالُف حعخبر علما 

خ  ً. وكبل رالً الخاٍس ؤي ما كبل الثىسة الطىاعُت وكبل عطش آلاالث مً خلٌى اإلاداظبت بذاًت اللشن العشٍش

لت بعُؿت وؤولُت و  وان ؤلاوعان ًلىم بإعماله الطىاعُت بشيل ًذوي ووان ًلىم بدعاب الخيلـت بؿٍش

ثُت. لىً بعذ الثىسة الطىاعُت بذؤ الاهخمام الجذي بذساظت مداظبت الخيالُف وبذا هزا الخلل الهام و بذا

الخُىي مً خلٌى اإلاداظبت بالخؿىس لزالً ٌعخبر خلل مداظبت الخيالُف خلل خذًث الخؿىس هىعا ما في 

 اإلاداظبت

داسة ل ومً هاخُت الثاهُت برا ما هظشها بلى مداظبت الخيالُف، ؿةهىا هشي ؤن مداظبت الخيالُف هي 

ورالً إلاعاعذتها الجخار اللشاساث الششُذة و الخىُمت و التي تهذؾ بلى جللُل الخيلـت اإلاىخج لهزه  اإلاششوع

ؤي ميشإة ؤو ششهت ضىاعُت لىً ال  الششهت ؤو جلً و بالخالي حعظُم ألاسباح التي هما رهشها ظابلا هى هذؾ

 ًخعاسع هزا مع اإلاىخج النهاجي.

اصدادث ؤهمُت مداظبت الخيالُف ودساظت الخيالُف مع مشوس ألاًام ؿـي العىىاث ألاولى لهزا الخلل مً 

مداظبت وان الاهخمام ًىطب الترهيز ًىطبىا على الخيلـت ؤلاهخاحُت في اإلاطىع ؿلـ ورالً لخلُُم خلٌى 

الخاغش ؿلذ اصداد الاهخمام في هزا في اإلاخاصن وهزالً لخدذًذ الععش و الشبدُت. لىً في الىكذ  البػاعت

ت وجيالُف البُع والخىصَع وهزالً ػؿى هزا الخلل اإلاهم مً خلٌى  الخلل لُخػمً الخيالُف ؤلاداٍس

ت توهزالً جدذًذ الخيلـت لخذمت ألاػشاع ؤلا  اإلاداظبت اإلاىاصهاث و الخيالُف اإلاعُاٍس  اإلاخخلـت. داٍس

 

 

 

                                                              : مفهوم محاصبت الخحليليت

 :جىحذ العذًذ مً الخعاٍسف للمداظبت الخدلُلُت، ؿمنها

 ".                                                                      اإلاداظبت الخدلُلُت جلىُت جدلُل ألاعباء والىىاجج إلااظعت ماالخعريف ألاول: "  

بالغاؿت ، اإلاخدطل عليها مً اإلاداظبت العامت اإلاداظبت الخدلُلُت ؤداة معالجت اإلاعلىماث"الخعريف الثاوي: 

ت باليشاؽ بلى مطادس ؤخشي جدلُلها كطذ الىضٌى بلى هخاثج ًخخز على غىئها اإلاعير اللشاساث اإلاخعلل

الاظخؼاللي ؤو الاظدثماسي هما جمىً مً دساظت اإلاشدودًت، ومشاكبت اإلاعاولُاث وجدذًذها، ظىاء على اإلاعخىي 

 ."الخىـُزي ؤو معخىي اللشاس

ـين ول منهما ًشهض على حاهب معين، ؿاألٌو ًشي في اإلاداظبت الخدلُلُت ؤداة دساظت     ؿهزًً الخعٍش

شاؽ اإلااظعت، وهزا الىخاثج اإلاترجبت عىه. ؤما الثاوي ؿهى ؤعم وؤشمل بدُث وجدلُل ألاعباء الىاججت عً و

                                                             
م والخىسٍذاث، ص 1 ذ، اإلاداظبت ؤلاظالمُت، الؿبعت الثاهُت، الششهت العشبُت اإلاخدذة للدعٍى  . 20ؤ. د. ًىظف، د. خالذ عٍى
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با. بر ٌشير إلاطادس الخطٌى على اإلاعلىماث، العمل على دساظتها وجدلُلها مً  اهه ًلم بيل الجىاهب جلٍش

اؽ احل معشؿت ؾبُعت الىخاثج اإلادللت، والتي عليها جبنى حملت اللشاساث التي جخخز ظىاء في مجاٌ اليش

 تمشد ودًالاظدثماسي ؤو الاظخؼاللي. بالغاؿت بلى ؤهه ؤي اإلاداظبت الخدلُلُت حعمل مً ؤحل الخعشؾ على 

 2 .على الىخاثج مهما واهذ ؾبُعتها اإلاعئىلتاليشاؽ وجدذًذ الجهت 

 

 3هما حعشؾ ؤًػا:

بخيلـت ؤلاهخاج ؤو "بن اإلاداظبت الخدلُلُت امخذاد للمداظبت اإلاالُت جمذ ؤلاداسة الخعريف الثالث: 

 بُع الىخذاث مً ؤلاهخاج ؤو الخذماث التي جلذمها للؼير."

ؿشع مً ؿشوع اإلاداظبت تهخم بخلذًش، ججمُع، حسجُل،  مداظبت الخيالُف " بنالخعريف الرابع: 

ت، وهي ؤداة هادؿت ؿيل  جىصَع، جدلُل، وجـعير البُاهاث الخاضت بالخيلـت الطىاعُت، البُعُت وؤلاداٍس

التي بحشاء مً بحشاءاتها يهذؾ بلى حؼؿُت خاحت مً خاحاث ؤلاداسة. ؿهي حعمل على مذ ؤلاداسة بالبُاهاث 

ت حعخخذم في خل اإلاشاول حعخمذ عليها في ؤلا  ت هإداة بداٍس ششاؾ على جىـُز اإلاهام، هما ؤنها غشوٍس

 اإلاخخلـت التي جخعشع لها بداسة اإلاششوع ًىما بعذ ًىم".

هما حعشؾ مداظبت الخيالُف ؤًػا ؤنها ججمُع وجخطُظ وجدلُل جيلـت ؤلاهخاج، ؤو اليشاؽ لخىؿير 

ش الخاسحُتاإلاعلىماث ألا  ت والجخار اللشاساث صمت في بعذاد الخلاٍس ، وللخخؿُـ والشكابت على لألعماٌ الجاٍس

 4الخاضت.

  

  : حعريف الخكاليف

ـاث للخيالُف هما ًلي:   ًمىً جلذًم عذة حعٍش

"حعشؾ الخيلـت عادة بإنها جطخُت بمجمىعت مً اإلاىاسد الاكخطادًت الىادسة، اللابلت  5:خعريف ألاول ال

الىلذي ألػشاع اإلاداظبت اإلاالُت لخدلُم هذؾ معين ؤو ػشع معين، وهى ألامش الزي ٌعني ؤهه    لللُاط اإلاالي

 باهخـاء الؼشع ؤو الهذؾ ًيخـي وحىد الخيلـت في خذ راتها".

"الخيلـت هي مجمىعت ألاعباء اإلاخعللت بمشخلت معُىت ؤو مىخج مادي معين، ؤو  6:خعريف الثاويال

مىعت خذماث، ملذمت في مشخلت معُىت كبل اإلاشخلت النهاثُت، ؤي كبل مجمىعت مىخجاث ؤو خذمت ؤو مج

 وضىلها بلى البُع".

"الخيلـت هي مجمىع ألاعباء اإلادعىبت خالٌ ؿترة صمىُت معُىت، واإلاشجبؿت بىظُـت ما  7:الخعريف الثالث

 .ؤو بمجمىعت وظاثف ؤو بمىخج ما ؤو خذمت، ورلً كبل اإلاشخلت النهاثُت، ؤي مشخلت البُع"

                                                             
ً(، الؿبعت ألاولى، الجضاثش، داس الهذي للؿباعت واليشش والخىصَع،  2  .9 -8،  ص0202بذٌس ي ؿهُمت، اإلاداظبت الخدلُلُت )دسوط وجماٍس
م، اإلاداظبت الخدلُلُت، الؿبعت الشابعت، بً عىىىن الجضاثش، دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت،  3  . 8- 7،ص0222بى ٌعلىب عبذ الىٍش
ت، اإلاىخب الجامعي الخذًث لليشش،  2   . 00، ص0999مدمذ، مدمذ الـُىمي. ؤضىٌ مداظبت الخيالُف، الؿبعت ألاولى، ؤلاظىىذٍس

 .08، ص 0222مدمذ ظامي ساض ي. مبادت مداظبت الخيالُف، الؿبعت ألاولى، الجضاثش، الذاس الجامعُت،  5
، ا 6  . 02، ص 0999لؿبعت ألاولى، الجضاثش، داس اإلادمذًت العامت، هاضش، دادي عذون، اإلاداظبت الخدلُلُت. الجضء ألاٌو



 الخيالُف في اإلااظعت الاكخطادًت:  الفصل ألاول 
 

 
10 

ُت ما ؤو وظُـت )ششاء، جطيُع ؿالخيلـت هي ما ًىـم مً ألامىاٌ، في شيل ؤعباء ومطاٍسف، لهجاص عمل

لخ(، وهزا خالٌ ؿترة معُىت مً اإلاذة الضمىُت اإلادذدة لإلهجاص هخيلـت الششاء واإلاشجبؿت بإداء وظُـت الششاء ...ا

 .مثال

 الخيالُف اإلاداظبُت: ؤهذاؾ الثاوي املطلب 

برا وان هظام مداظبت الخيالُف اإلاؿبم ؿعال في اإلااظعت على دسحت عالُت مً الىـاءة و الـعالُت ؿةهه 

ت خُث حعخخذم هزه  اث ؤلاداٍس ظىؾ ًىؿش جذؿم اإلاعلىماث في الىكذ اإلاىاظب و بشيل معخمش لياؿت اإلاعخٍى

هذاؾ الـشعُت إلاداظبت اإلاعلىماث لخدلُم ؤهذاؾ مخخلـت، مما ظبم ًمىً خطش ألاهذاؾ الشثِعُت وألا 

 وظىؾ هدىاٌو هزه ألاهذاؾ بص يء مً الخـطُل : الخيالُف 

 :قياش الخكلفت-1

عاعذ هزا في:  وهي مجمىعت ألاظالُب والخؿىاث الالصمت لخدذًذ الخيالُف بعذ وكىعها ؿعال، َو

 اإلاعاهمت في جدذًذ ظعش البُع الىخذة ؤلاهخاج . ( ؤ

 مع الشكم اإلاعُاسي لخيلـت الىخذةاإلاعاعذة في غبـ الخيالُف مً خالٌ ملاسهت الشكم الـعلي  ( ب

همُت ؤلاهخاج واإلابُعاث التي جخدلم عىذها ؤؿػل سبدُت ممىىت في ظل .ٌعاعذ في جدذًذ  ( ث

 الظشوؾ وؤلامياهاث اإلاخىؿشة .

 الخيالُف .اإلاعاعذة في دساظت اججاهاث  ( ر

بعذاد كىاثم هخاثج ألاعماٌ وجلُُم اإلاخضون العلعي مً الىخذاث الخامت  معاعذة اإلاداظب اإلاالي في  ( ج

 واإلاىخجاث جدذ الدشؼُل .

ت مىغع الخؿـ الالصمت لخدػير اإلاىاصهاث الخلذظاظا ث الـعلُت اإلاعخخشحت حعخبر ؤالبُاها ( ح ًٍش

 .الخاضت والذخٌى في العؿاءاث

 : الرقابت على الخكاليف-2

مً خعً ظير العمل وؿلا لألهذاؾ و البرامج اإلادذدة ملذما وكُاط الاهدشاؿاث عً الخؿت  الخدلم

 اإلاىغىعت زم جدلُل هزه الاهدشاؿاث خعب اإلاعبباتها واجخار ؤلاحشاءاث اإلاصدخت مً ؤهىاعها:

 أ.الرقابت املاوعت :

دة ظلـا وعذم ججاوص الىكىع في ألاخؿاء وغمان الالتزام بدذود الخيالُف اإلادذ كذستها على جـادي

 الخيالُف الـعلُت لها .

 ب.الرقابت املصححت : 

 هخاج بملاسهت الخيالُف الـعلُت بالخيالُف اإلادذدة ظلـا .الاهتهاء مً ؤلا  وجخم بعذ

 

                                                                                                                                                                                              
 .00، 00بذٌس ي، ؿهُمت. هـغ اإلاشحع العابم، ص ص 7
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 جرشيد القراراث إلادارة و املضاعدة في رصم الضياصاث :-3

اجخار اللشاساث ؤو سظم العُاظاث حعخبر مً الىظاثف الهامت التي جلىم بها ؤلاداسة وجمثل عطب  عملُت

ت .  8الىظُـت ؤلاداٍس

ت .-4  معاعذة ؤلاداسة في جدذًذ الخيالُف اإلاعخلبلُت وبعذاد اإلاىاصهاث الخلذًٍش

    9الخىاؿض .وألاكعام وألاوشؿت وجدعين خؿـ  ألاؿشاد جلُم ؤداء -5 

  

 الثالث :  وظائف محاصبت الخكاليف املطلب

مداظبت الخيالُف اللُام بمجمىعت مً الىظاثف الشثِعُت وهي معخخلطت مً حعٍشف مداظبت  على

  الخيالُف:

 وظاثف مداظبت الخيالُف : 1-1الشكل

 

 

 

 

 

 

 

ت والخؿبُم، داس الخامذ لليشش وجىصَع، عمان، : باملصدر تي،مداظبت الخيالُف بين الىظٍش ظماعُل ًخي الخىٍش

 .00، ص0221-0201الؿبعت ألاولى، 

                                                             
ت)بؾاس الىظشي و العملي(، الؿبعت ألاولى، ألاسدن، عمان، داس صهشان لليشش  8 ضالح الشصق، عؿا هللا خلُل وساد، مداظبت الخيالُف معُاٍس

 . 20-20، ص0222وجىصَع، 
بظماعُل حجاصي، ؤ.معالُم ظعاد، مداظبت الخيالُف خذًثت)مً خالٌ ؤوشؿت(، الؿبعت ألاولى، ألاسدن، عمان، داس ؤظامت لليشش و د. 9

 . 00، ص0202جىصَع، 

   

جدلُم هذؾ 

 اإلايشإة

اظخخذام ؤمثل 

 للمىاسد

 الىظُـت الدسجُلُت 

ت                   الىظُـت الخدـيًز

ت  الىظُـت الشكابُت  الىظُـت الخدلُلُت   الىظُـت ؤلاخباٍس
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 الدسجيليتالوظيفت  (1

خي لألخذار  زباثؤلا راث الؿابع الخيالُـي والتي وعخخشحها مً الىزاثم و اإلاعدىذاث وجخم الـعلي ؤو الخاٍس

 عملُت ؤلازباث في السجالث والذؿاجش الخيالُـُت .

 الوظيفت الخحليليت : (2

الخعامل مع البُاهاث واإلاعلىماث الخيالُـُت الظخخالص الىخاثج وجـعير ألاخذار الخيالُـُت  حعىغ

ؿهي جخىلى ؿدظ و مخابعت ول عىطش مً عىاضش ؤلاهـاق وجدذًذ ؾبُعت وهىع اظخخذام وهمـ 

 ظلىهه واسجباؾه بىظاثف اإلاششوع ؤو ؤلاهخاج ؤو مبُعاث .

ت و إلاخباريت :  (3  الوظيفت الخفضيًر

ش جىغع ؤمام  م بطُاػتاللُا هخاثج عمله )ؤزىاء الدسجُل و الخدلُل و الشكابت ( في شيل كىاثم وجلاٍس

ـعش لها جـعيرا علمُا مذلٌى هزه الىكاجع .ؤلاداسة بما   10خذر مً وكاجع جيالُـُت ٍو

 

 : جصييف الخكاليف وجرجيب ألاعباء ومعالجتها محاصبيا: وي الثااملبحث 

 الخكاليف املؤصضت الاقخصادًت :جصييف :  املطلب ألاول 

 عً وشاؽ اإلااظعت مجمىعت مً الخيالُف و التي ًمىً جشجُبها خعب عذد مً اإلاعاًير هزهش منها :  ًيخج

 الخيالُف بلى جيالُف مباششة و جيالُف ػير مباششة. جطىف املعاًير املحاصبيت:

 ملعاًير الاقخصادي أو معيار العالقت بحجم اليشاط :ا

 الخيالُف بلى جيالُف زابخت و جيالُف مخؼير . جطىف

خعب هزا اإلاعُاس جخمثل الخيالُف في عىاضش اإلاجمىعت العادظت في اإلاخؿـ الىؾني معيار طبيعت الخكلفت : 

 s.c.f اإلاداظبي و هزا الىظام اإلاداظبي اإلاالي

توؿلمعيار فترة الحضاب :  ت . ا لهزا اإلاعُاس جطىف الخيالُف بلى خلُلُت، ومعُاٍس  ؤو جلذًٍش

وجيالُف وظُـت  جيالُف وظُـت الششاء، جيالُف وظُـت ؤلاهخاججطىف الخيالُف بلى  املعيار الوظيفي :

 الخىصَع.

 

                                                             
 .22-20ضالح الشصق، عؿا هللا خلُل وساد، هـغ مشحع العابم،ص 10
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 11املطلب الثاوي: جرجيب ألاعباء

ألاعباء خعب ؾبُعتها ؿىظام الخيالُف ًلىم ؤظاظا على الـطل بين ألاعباء راث ؾبُعت مباششة و  جشجب

 ألاعباء راث ؾبُعت ػير اإلاباششة .

 ألاعباء املباشرة : أ.

في ألاعباء التي جخظ جيلـت معُىت وجدمل مباششة بلى جيلـت ؤلاهخاج ؤو بلى ظعش الخيلـت دون ؤي  وجخمثل

 :مشيل، وحشمل ؤظاظا

اإلاىاد ألاولُت اإلاعخعملت، مثل اإلاىاد ألاولُت ألاظاظُت في شيلها الخام ؤو الىطف مطىع ؤو اإلاىاد الاظتهالهُت، -

 والتي حعخعمل بشيل معاعذ للمىاد ألاولُت ألاظاظُت، مثل الؼشاء، اإلاعامير في وسشت الىجاسة .

اإلاىاد ألاولُت بلى مىخىج جام، ؤي جدذًذ وكذ الُذ العاملت اإلاباششة، جدذد بلُمت العمل اإلابزٌو لخدىٍل -

  : العمل اإلاعخؼشق في العملُت ؤلاهخاحُت ورالً خعب العالكت الخالُت

 

 

 

ؿمثل هزه ألاعباء جخظ جيلـت ؤلاهخاج، وجدمُلها بلى ظعش الخيلـت ال ًخؿلب ؤي عملُت خعابُت وظؿُت، برا 

 مل مباششة على ظعش الخيلـت .جد

 ب.ألاعباء غير املباشرة :

في ألاعباء التي ال جدمل مباششة بلى ظعش الخيلـت،ألنها جخعلم بمجمىعت مً ألاوشؿت وبالخالي بمجمىعت  وجخمثل

ت،  مً الخيالُف مثل مطاٍسف الطُاهت، الىهشباء...الخ، ؤو باليشاؽ العام للماظعت، مثل اإلاطاٍسف ؤلاداٍس

ف الششاء ػير بلى  حاهب مطاٍسف ػير مباششة ألاخشي، والتي جيىن مىصعت خعب مشاخل اليشاؽ ؤي مطاٍس

ف الخىصَع ػير اإلاباششة، ؿمثل هزه اإلاطاٍسف جخؿلب  اإلاباششة، مطاٍسف ؤلاهخاج ػير اإلاباششة، مطاٍس

دذد باإلاتر اإلاشبع اإلاشؼٌى معالجتها اإلاداظبُت جىصَع ؤولي لها بىاظؿت مـاجُذ الخىصَع)معذالث ؤو وعب مئىٍت جخ

مً كبل اللعم ملاسهت باإلاعاخت ؤلاحمالُت، عذد العاملين باللعم بلى العذد ؤلاحمالي ...الخ( كبل جدمُلها 
                                                             

 .002:بذٌس ي ؿهُمت، هـغ اإلاشحع العابم،ص 11

 جيلـت العمل اإلاباششة = وكذ العمل * ألاحش .
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لخيالُف)جيلـت الششاء، جيلـت ؤلاهخاج، جيلـت الخىصَع( ومً زمت بلى ظعش الخيلـت، وحشمل بعؼ اإلاطاٍسف 

 ػير اإلاباششة، ومطاٍسف العامت)ؤلاًجاس، اهخالن آلاالث...الخ(.مثل الؿاكت والىهشباء، الُذ العاملت 

 12املطلب الثالث: مرالس الخحليل

اإلااظعت الاكخطادًت ملعم بلى مشاهض الخدلُل، ؤًً ججمع ألاعباء ػير اإلاباششة كبل جدمُلها، علما بإن  وشاؽ

 مشاهض الخدلُل جخمثل في:

عشؾ بمشهض العمل، - مثل الىسشت، اإلاخضن...الخ، وهزا خعب جلعُم الهُىلي كعم خلُلي مً اإلااظعت، َو

 للماظعت.

ت...الخ.-  كعم الىهمي مً اإلااظعت،  مثال ؤلاداسة العامت، الدعُير اإلاالي، حعُير اإلاىاسد البشٍش

ؿاألعباء الؼير مباششة كذ ًيىن مطذسها مشهض جدلُل واخذ، خُث ؤن مشهض الخدلُل ؤو اللعم 

ي الخمازل بين ألاكعام اإلايىهت للماظعت، وؿلا للهُيل الخىظُمي في الدسجُل اإلاخجاوغ)مطؿلح ججاوغ ٌعن

على معخىاها ألعباء ػير مباششة( هى بمثابت مشهض مداظبت وهزا مشهض معاولُت، ؤي وخذة حعير، مثال 

مطاٍسف هلل اإلابُعاث ال حعني ظىي مشهض جدلُل واخذ هى كعم الخىصَع، وكذ ًيىن مطذسها مجمىعت مشاهض 

لخدلُل، ؿمثال سواجب و ؤحىس العاملين بالداسة العامت و مطذسه اليشاؽ العام للماظعت، وعلُه ؿاإلاطشوؾ ا

با ول ألاكعام التي ًخيىن منها الهُيل الخىظُمي للماظعت .  يهم جلٍش

 ألاعباء ػير اإلاباششة عادة ما ًطعب كُاظها لزا حعخخذم وخذاث اللُاط، وهي عباسة عً ماششاث ؤو معاًير 

مداظبُت للُاط اليشاؽ على معخىي ألاكعام ألاظاظُت، واإلاخمثلت في ألاكعام التي ال ًمىً الاظخؼىاء عنها 

مثل كعم الخمىًٍ، كعم ؤلاهخاج، كعم الخىصَع، بر بىاظؿتها ًخم جدذًذ الىخذة التي على ؤظاظها جدمل 

شيل وعب مئىٍت وهإمثلت عً وخذاث ألاعباء ػير مباششة بلى ظعش الخيلـت. وجيىن وخذاث اللُاط، عادة في 

 اللُاط هزهش:

جيىن الىمُت )اللُمت( اإلاشتراة ؤو اإلاعخخذمت مً اإلاىاد ألاولُت ؤو اإلاىخجاث  لُاطالوخذة قضم الخمويً:

 )هطف مطىعت، جامت...الخ(.

 وخذة كُاط كذ جيىن همُت )كُمت( اإلاىاد اإلاعخعملت، ظاعت ًذ عاملت، ظاعت عمل آلالت،قضم إلاهخاج:

 الىخذاث اإلاىخجت...الخ.

 اللُاط كذ جيىن جيلـت ؤلاهخاج اإلاباع، سكم ألاعماٌ، الىخذاث اإلاباعت...الخ. وخذة قضم الخوزيع:

                                                             
12

 .000مشحع العابم، ص بذٌس ي ؿهُمت، هـغ  
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ؿبعذ جدذًذ هىع ؤو ؾبُعت وخذة اللُاط، وهزا خعب وشاؽ ول كعم، ًخم جدذًذ عذد الىخذاث 

والتي جمثل اإلااشش الزي بىاظؿخه جدمل اللُاط،والتي حعخمذ لخدذًذ الخيلـت وخذة اللُاط )ث.و.ق (، 

ػير اإلاباششة اإلادعىبت على معخىي ول كعم مً ألاكعام ألاظاظُت بلى ظعش الخيلـت. وجدعب جيلـت  ألاعباء

 13وخذة اللُاط مً العالكت الخالُت :

 

  

 

 

ؤما ألاعباء ػير مباششة واإلاسجلت على معخىي ألاكعام اإلاعاعذة، واإلاخمثلت في ألاكعام التي جلذم خذماث 

إلاعاعذة ألاكعام ألاظاظُت، وجبلى راث ؤهمُت لدعُير اإلااظعت مثل كعم الطُاهت، كعم الؿاكت و الىهشباء، 

جىصع على ألاكعام ألاظاظُت خعب مـاجُذ كعم مً ألامً...الخ، ؿلبل جدمُلها بلى ظعش الخيلـت 

 الخىصَع)وعبت مئىٍت(جدذد على ؤظاط معذٌ اظخـادة ول كعم ؤظاس ي مً خذماث اللعم اإلاعاعذ اإلاعني.

 آلياث جوزيع ألاعباء الغير مباشرة أو طريقت ألاقضام املخجاوضت :

 14القضم املخجاوط:

مداظبي ججمع ؿُه عىاضش الخيالُف و ؤظعاس  دلُل اإلاداظبت العامت اللعم اإلاخجاوغ بإهه هظام ٌعشؾ

الخيلـت ملذما، زم جدمل هزه العىاضش على مخخلف ألاكعام باظخخذام وخذاث اللُاط اإلاعُىت ؤو اليعب 

 اإلائىٍت حعؿى كطذ جىصَع عىاضش هزه الخيالُف .

جاوغ واللعم اإلاخجاوغ هى مشهض عمل خلُلي مً مشاهض اإلااظعت ًخيىن مً مجمىعت وظاثل حعمل بخ

 لخدلُم هذؾ مشترن.

 ًمىً كُاظها بىـغ الىخذة وعميها"وخذة العمل".

 

                                                             
 .002بذٌس ي ؿهُمت، هـغ مشحع العابم، ص  13
ت، بً عىىىن، الجضاثش، دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت لليشش و الؿباعت، 14 م، اإلاداظبت الخدلُلُت، الؿبعت الثالثت، العاخت اإلاشهٍض  عبذ الىٍش

 .92، ص 0222

 

 

 

 =  جيلـت وخذة اللُاط

 

 اجمالي التكاليف الغير المباشرة الخاصة بالقسم

 عدد الوحدات
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 ًمثل مـاجُذ الخىصَع لألعباء الؼير اإلاباششة . (:1-1الجدول رقم)

 الخمىًٍ             همُت ؤو اللُمت اإلاىاد اإلاعتهلىت

 همُت ؤو كُمت اإلاىاد اإلاعتهلىت

 وكذ الُذ العاملت

 وكذ آلالت

وخذة اإلاىخىج : العذد، الىصن، الدجم، 

 اإلاعاخت، والؿٌى 

 ؤلاهخاج

 على ؤظاط ولـت ؤلاهخاج

 على ؤظاط سكم ألاعماٌ

 الىخذاث اإلاىخجت

 الخىصَع و ؤلاداسة

ت، بً عىىىن،املصدر :  م، اإلاداظبت الخدلُلُت، الؿبعت الثالثت، العاخت اإلاشهٍض  بى ٌعلىب عبذ الىٍش

 .92،ص0222الؿباعت،  اإلاؿبىعاث الجامعُت لليشش والجضاثش، دًىان 

 

 جوزيع الخكاليف الغير املباشرة بين ألاقضام املخجاوضت:

لت ألاكعام  آلُاث الخىصَع التي حعخمذ مداظبُا لخىصَع وجدمُل ألاعباء ػير اإلاباششة، ؤو ما ٌعشؾ بؿٍش

جي و   جبادٌ الخذماث. اإلاخجاوعت جخمثل ؤظاظا في ؤلُتي الخىصَع الخىاصلي ؤو الخذٍس

 

 ًمثل جىصَع الخيالُف الؼير مباششة بين ألاكعام اإلاخجاوعت (:2-1حدول)

 

اصم 

 الحضاب

املبلغ 

 املوزع

 الخوزيع إلانهاء الخحضير  الخمويً الصياهت إلادارة 

اث  املشتًر

 املضتهلكت

Xxx Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% 

الخدماث 

 الخارحيت

Xxx Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% 

أعباء 

 املضخخدمين

Xxx Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% 

الضرائب 

 والرصوم

Xxx Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% 

 %Xxx Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% Xxألاعباء 
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العملياجيت 

 ألاخرى 

ألاعباء 

 املاليت

Xxx Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% 

املخصصاث 

الاهخالك 

واملؤوهاث 

وخضائر 

 القيمت 

Xxx Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% Xx% 

مجموع 

الخوزيع 

 ألاولي

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 

 

العضاصي مدمذ، وبً لعىس بى عالم، الدعُير اإلاداظبي اإلاالي، الؿبعت ألاولى، الجضاثش، الذًىان املصدر : 

 .029ص  0202-0200الىؾني للمؿبىعاث اإلاذسظُت، 

 

 أ(الخوزيع الخىازلي الخدريجي:

لت على جىصَع اإلاطاٍسف الؼير اإلاباششة لألكعام الـشعُت على ألاكعام الشثِعُت في  جلىم هزه الؿٍش

ـه ال  اججاه واخذ، وال جشاعي جبادٌ الخذماث بين ألاكعام الـشعُت، بمعنى ؤن اللعم الـشعي التي جىصع مطاٍس

   15ألاخشي. ٌعاد جدمُله مً ألاكعام الـشعُت

 

مش با  16لخؿىاث الخالُت:ٍو

حذٌو جىصَع ألاعباء، وهى حذٌو لدسجُل وجىصَع ألاعباء ػير اإلاباششة ػلى ول كعم مً  وغع:  الخطوة ألاولى

ألاكعام ألاظاظُت واإلاعاعذة ورالً بىاظؿت مـاجُذ الخىصَع، ؿالجذٌو ًدىي عذد مً ألاظؿش بلذس عذد 

معخىي ول  ألاعباء، وعذد مً ألاعمذة بلذس عذد ألاكعام ؤو مشاهض الخدلُل، مجمىع ألاعباء اإلاسجلت على

 كعم ٌعمى بمجمىع الخىصَع ألاولي.

ورالً بىاظؿت ’ ألاعباء ػير اإلاباششة لألكعام اإلاعاعذة على ألاكعام ألاظاظُت جىصَع الخطوة الثاهيت :

معذالث ؤو وعب مئىٍت)مـاجُذ الخىصَع( خعب اظخـادة ول كعم ؤظاس ي مً الخذماث اإلاعاعذة خُث ًخم 

                                                             
م، هـغ اإلاشحع العابم، ص 15  .021ٌعلىب عبذ الىٍش
 .002-002ؿهُمت، هـغ اإلاشحع العابم، ص.ص بذٌس ي  16
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عباء ػير  اإلاباششة اإلاسجلت معخىاها، ولهزا جخخـي ألاكعام مداظبُا، بؿشاغ ألاكعام اإلاعاعذة مً ألا 

عشؾ بالخىصَع الثاهىي .  واإلاجمىع اإلادطل علُه ًيىن على معخىي ألاكعام ألاظاظُت ؿلـ، َو

باالعخماد على ؾبُعت وخذاث اللُاط ليشاؽ ول كعم مً ألاكعام ألاظاظُت ًخم جدذًذ عذد وخذاث -

خدذًذ جيلـت وخذة اللُاط، بىاظؿت وخذة اللُاط جدمل الخيالُف ػير اإلاباششة ليل اللُاط، والتي حعخمذ ل

 كعم ؤظاس ي بلى جيلـت  معُىت )جيلـت الششاء، جيلـت ؤلاهخاج، جيلـت الخىصَع( زم بلى ظعش الخيلـت.

مىً الخعبير عً آلُت الخىصَع الخىاصلي بشيل عام مً خالٌ الخمثُل البُاوي الخالي:  ٍو

 

جي (:2-1الشكل)  ًمثل آلُت الخىصَع الخىاصلي ؤو الخذٍس

 

ً(، الؿبعت ألاولى، الجضاثش، داس الهذي للؿباعت  بذٌس ياملصدر :  ؿهُمت، اإلاداظبت الخدلُلُت)دسوط وجماٍس

.02،ص 0202واليشش والخىصَع،   

 الخوزيع الثاهوي:

 في جىصَع ؤعباء اإلاشاهض اإلاعاعذة على اإلاشاهض ألاظاظُت وؿم مـاجُذ الخىصَع مدذدة، هميز بين هىعين مىه: مثلخً

 األعباء حسب طبيعتها

 أعباء غير مباشرة 

 أقسام مساعدة أقسام أساسية

 أعباء مباشرة

التكلفة )سعر التكلفة 
(الكاملة  
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جي (3-1الجدول رقم: )  : ًمثل آلُت الخىصَع الخىاصلي ؤو الخىصَع الخذٍس

  اإلابلؽ  ؤكعام ؤظاظُت ؤكعام معاعذة

 إلاىصع

 ألاكعام

 

  البُان

ً الخدػير ؤلانهاء  الخىصَع  ؤلاداسة  الطُاهت الخمٍى

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx  مجمىع الخىصَع ألاولي 

 الخىصَع الثاهىي  

Xx%  

Xx% 

Xx% 

Xx% 

   Xx% 

Xx% 

Xx% 

Xx% 

Xx% 

100%- 

 ؤلاداسة  -100%

 الطُاهت

، الذًىان  : العضاصي مدمذ، وبً لعىس بى عالم، الدعُير اإلاداظبي و اإلاالي، الؿبعت ألاولى، الجضاثش املصدر 

.029، ص 0200الىؾني للمؿبىعاث اإلاذسظُت،   

 17الخوزيع الخبادلي)املخبادل( أو جبادل الخدماث :

لت الخىصَع الخبادلي على مبذؤ جبادٌ الخذماث واإلاىاؿع، ؿلذ ٌعخـُذ كعم ما مً خذماث ألاكعام  جلىم الؿٍش

 ألاكعام .الـشعُت ألاخشي، وكذ ًلذم هزا اللعم باإلالابل خذماث لخلً 

لخين الخالُخين:  لخدذًذ ملذاس الخذماث التي ًلذمها ول كعم آلخش، ًمىً بجباع بخذي الؿٍش

ت.-)ؤ( لت الجبًر  الؿٍش

ت.  لت الخيلـت الىظٍش  )ب(ؾٍش

ت:  الطريقت الجبًر

لت باعخباس  اإلاجهٌى هى مجمىع مطاٍسف ول كعم بدُث ًخػمً الخذماث اإلاخبادلت، وعىذ  حعخمذ هزه الؿٍش

العملُاث الخعابُت اإلاخعللت بها ٌعخمذ على اؿتراع) (و ) ( ، هما كُم جيلـت وخذة العمل في كعمين  بحشاء

 ًدبادالن الخذماث ؿُما بُنهما .

 

 

                                                             
م، هـغ اإلاشحع العابم، ص 17  .000بى ٌعلىب عبذ الىٍش
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 ًمثل آلُت الخىصَع الخبادلي )اإلاخبادٌ( ؤو جبادٌ الخذماث  (:4-1الجدول رقم )

  اإلابلؽ  ؤكعام ؤظاظُت ؤكعام معاعذة

 إلاىصع

 ألاكعام

 

  البُان

ً الخدػير ؤلانهاء  الخىصَع  ؤلاداسة  الطُاهت الخمٍى

Xxx 

 

 

Xx% 

Xx% 

Xxx 

 

 

Xx% 

Xx% 

Xxx 

 

 

Xx% 

Xx% 

Xxx 

 

 

Xx% 

Xx% 

 

Xxx 

 

 

Xx% 

-100% 

Xxx 

 

 

-100% 

xx% 

مجمىع الخىصَع  

 ألاولي

 الخىصَع الثاهىي:

 ؤلاداسة

 الطُاهت

الؿبعت ألاولى، الجضاثش، الذًىان الىؾني , الدعُير اإلاداظبي اإلاالي ,لعىس بى عالم العضاصي مدمذ، وبً املصدر :

.022ص 0202-0200مؿبىعاث اإلاذسظُت، لل  

 18الطريقت الىظريت :

مىً حعذًلها دوسٍا  هزه بت مً الىاكع الدشؼُلي للماظعت، ٍو ت كٍش لت ؤظاظها هى جدذًذ كُمت هظٍش الؿٍش

خعب الخؼيراث التي جدذر في ظشوؾ الاظخؼالٌ وجازش على ألاعباء ػير اإلاباششة لللعم، جيخج عً هزه 

لت ؿىاسق جاخز هعىطش مً عىاضش الىدُجت، ورالً خعب ؾبُعتها )ؤي مىحبت ؤو ظ البت(، ؤو جددعب الؿٍش

 غمً ؤعباء اللعم خالٌ الذوسة اللادمت .

 19مساًا طريقت الخدماث املخبادلت :

لت الخذماث اإلاخبادلت ؤدق الؿشق اإلاعخخذمت في جىصَع ألاكعام الـشعُت على ألاكعام الشثِعُت ألنها  حعخبر  ؾٍش

 جدلم ما ًلي :

 خـُذة .الخخطُظ العادٌ للخيالُف الثاهىٍت على حمُع مشاهض اإلاع-

 جدذًذ الخيلـت الخلُلُت ليشاؽ ول كعم .-

 ًمىً للماظعت بكامت هظام ظلُم للشكابت .-

 طريقت ألاعباء الثابخت و املخغيرة :

                                                             
 .002بذٌس ي ؿهُمت، هـغ اإلاشحع العابم، ص  18
م، هـغ اإلاشحع العابم، ص  19  .002بى ٌعلىب عبذ الىٍش
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مذخل الخيالُف الجضثُت جطىف الخيالُف ؤو ألاعباء الىاججت عً اليشاؽ الاظخؼاللي و الاظدثماسي بلى  خعب

 ؤعباء  زابخت ؤو هُيلُت، ؤعباء مخؼيرة و ؤعباء مخخلؿت، ؤو ما ٌعشؾ باألعباء الشبه زابخت ؤو الشبه مخؼيرة .

 : ألاعباء الثابخت

, زابذ جم ؤلاهخاج، جبلى مبالؼها زابخت بذون حؼُير ؤو جلٍشبهي جيالُف جخدملها اإلااظعت بطشؾ الىظش عً ح

     20.مهما بلؽ معخىي اليشاؽ مثل : ؤلاًجاس، مخططاث ؤلاهخالن وؿىاثؼ اللشوع

ؿُمثل مبلؽ ألاعباء وهى خُث ؤن جمثل ألاعباء زابخت للـترة، ؤما b =yباء الثابخت بذاللت اإلاعادلت ٌعبر عً ألاع

يىن جمثُل ألاعباء الثابخت هما في الشيل اإلاىالي.عباسة عً كُمت زابخت.     21ٍو

 املخغيرة : ألاعباء

ادة الىمُت جخ ذ بٍض ؼير الخيالُف اإلاخؼيرة بخؼير معخىي وشاؽ اإلااظعت، وهي مخىاظبت مع حجم اليشاؽ، جٍض

اث اإلاىاد ألاولُت، اظتهالن  الؿاكت اإلاىحهت اإلاىخجت، وجىلظ عىذ اهخـاغها مثل ؤحىس العماٌ اإلاباششة، مشتًر

  22لإلهخاج، عمىلت الباجعىن.

مىً الخعبير   ألاعباء اإلاخؼيرة جخؼير في مجملها مع حؼُير حجم اليشاؽ، وجبلى زابخت باليعبت للىخذة الىاخذة، ٍو

 عً رالً بذاللت اإلاعادلخين الخالُخين:

  y=ax معادلت ألاعباء اإلاخؼيرة:

 جمثل بحمالي ألاعباء اإلاخؼيرة: yخُث ؤن: 

 a .جمثل هطِب الىخذة مً ألاعباء اإلاخؼيرة : 

 x:  جمثل حجم اليشاؽ 

  Y= ax / x y= ax. 

 اإلاخؼيرة للىخذةمعادلت ألاعباء 

    

                                                             
م، هـغ اإلاشحع العابم، ص  20  .022بى ٌعلىب عبذ الىٍش
 .022بم، ص بذٌس ي ؿهُمت، هـغ اإلاشحع العا 21
م، هـغ اإلاشحع العابم، ص  22  .022بى ٌعلىب عبذ الىٍش
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 ألاعباء إلاحماليت

والتي كذ حعشؾ باألعباء اإلاخخلؿت، هي ألاعباء اإلايىهت مً ألاعباء اإلاخؼيرة وألاعباء الثابخت اإلاسجلت خالٌ الـترة، 

ألاعباء ؤلاحمالُت هىان ألاعباء ؤلاحمالُت هىان ؤعباء مخخلؿت هي التي حعشؾ باألعباء شبه مخؼيرة ؤو بلى حاهب 

 شبه زابخت

 :الخكاليف املعياريت

ت ًجب ؤن ًشجىض على هىاحي زالر الخالُت: نب حعريف طريقت الخكاليف املعياريت:   ؤي حعٍشف للخيالُف اإلاعُاٍس

 الهذؾ الخخؿُؿي والشكابي للمعاًير وبزالً, ثالثا: واكعُت اإلاعاًير, ثاهيا: اإلاعاًيرألاظلىب العلمي في : أوال

ت بإنها جيالُف مدذدة بطىسة معبلت، جبين ما ًجب ؤن جيىن علُه الخيلـت  ًمىً ف الخيالُف اإلاعُاٍس حعٍش

انها، وحعذ اظدىادا على دساظاث لجىت مشترهت اإلاالـت مً مهىذظين واكخطادًين ين ومداظبين  ؤزىاء ظٍش وبداٍس

ليل عملُت بهخاحُت، ؤو مشخلت مً مشاخل الطىع على خذي، ورالً جدذ ظشوؾ الىـاًت ؤلاهخاحُت الىاكعُت 

واإلامىىت، بؼُت جدذًذ هىع وحجم الاهدشاؿاث عً الهذؾ اإلاعُاسي ختى جخمىً ؤلاداسة مً اجخار اللشاساث 

  23الخصخُدُت الاصمت.

حعاوي الخيالُف الثابخت واإلاخؼيرة التي جدملها اإلااظعت مع حجم وشاؾها، وهىان ًخدلم  هياملردودًت :  عخبت

 الخعادٌ ؤي ال سبذ وال خعاسة، جبذؤ ألاسباح عىذ عخبت اإلاشدودًت وجذعى هزالً :

 .هلؿت الخىاصن  -

 هلؿت الخعادٌ. -

 هلؿت الطـش. -

 حضاب عخبت املردودًت : 

 

 عدد الوحداث الازمت للوصول إلى هقطت الخعادل: = 

      

 

 

                                                             
ت:الشكابت وازباث"، الؿبعت الشابعت، عمان، داس الثلاؿت لليشش  23 حبراثُل حىصٍف هدالت، وسغىان خلىة خىان، "مداظبت الخيالُف اإلاعُاٍس

 . 08، ص 0200وجىصَع، 

 الخيلـت اإلاخؼيرة = الخيالُف الثابخت هامش

 الخيالُف الثابخت  

 ًشاد الخذيؤلا 
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 : معالجت الخكاليف في املؤصضت الاقخصادًت الثالثاملبحث 

 24مكوهاث الخكاليف:املطلب ألاول : 

  :وجخيىن مما ًلي

 املىخج(:جكاليف الخصييع )جكاليف  ( أ

ت ؤو  جىحذ الخيالُف في ول ؤهىاع اإلاىظماث ظىاء التي تهذؾ للشبذ ؤو التي ال تهذؾ للشبذ، الخذمُت ؤو الخجاٍس

 الطىاعُت. وجخيىن جيالُف بهخاج ؤي مىخج مً عىاضش الخالُت:

 املوارد املباشرة: (1

مىً جدبعها بخيالُف  وهزه حشمل جيالُف اإلاىاد التي جذخل مباششة في جيىًٍ الىخذاث اإلاىخجت ٍو

بعُؿت. وهي بزلً حشمل الخشب لطىاعت ألازار والخذًذ لطىاعت العُاساث، وصٍذ البتروٌ الخام 

ً، والخُىؽ لطىاعت ألاكمشت، وألاكمشت لطىاعت اإلاالبغ...  لطىاعت البنًز

مىً جدذًذ جيلـت اإلاىاد اإلاعخخذمت في ؤلاهخاج على الىدى الخالي:  ٍو

جدذًذ جيلـت اإلاىاد اإلاعخخذمت في ؤلاهخاج  (:5-1):حدول رقم          

 جيلـت اإلاخضون ؤٌو اإلاذة مً اإلاىاد الخام

  

*** 

اث  *** ًػاؾ بلُه: جيلـت اإلاشتًر

 *** ًؿشح مىه: جيلـت مخضون اإلاىاد في آخش اإلاذة

 

 *** جيلـت اإلاىاد اإلاعخخذمت في ؤلاهخاج

 

ل اإلاىاد ألاولُت بلى مىخج نهاجي. وهزا عباسة عً جيلـت العمل الزي  العمل املباشر: (1 اظخخذم مباششة في جدٍى

ن بلىخذاث اإلاباششة هما ًمىً اللٌى وبعباسة ؤخشي هي جيلـت العمل التي ًمىً جدبعها ووعبتها مباششة بلى ا

 جيلـت العمل اإلاباشش جخؼير بخؼير الىخذاث اإلاىخجت في شيل عالكت مباششة ؾشدًت.

هي العىطش الثالث لخيلـت اإلاىخج وحشمل على ة )جكاليف الصىع إلاضافيت(: الخكلفت الصىاعيت الغير مباشر 

حمُع الخيالُف الطىع في ماعذا اإلاىاد اإلاباششة وألاحىس اإلاباششة. ؿهي حشخمل على جيلـت اإلاىاد الؼير اإلاباششة 

                                                             
م بى ٌعلىب، مشحع ظبم رهشه، ص  24  .09، 08عبذ الىٍش



 الخيالُف في اإلااظعت الاكخطادًت:  الفصل ألاول 
 

 
24 

لت مىاظبت وألاحىس الؼير اإلاباششة وحمُع الخيالُف الطىاعُت ألاخشي التي ال ًمىً وعبتها ؤو جدمُله ا بؿٍش

ت والخإمُىاث و  هخيلـت الخذؿئت وؤلاغاءة اإلاىخجت ومعلىلت بلى الىخذاث هخالن آالث الطىع اوالػشاثب العلاٍس

  والطُاهت وؤلاضالح وجيالُف الدشؼُل ألاخشي في ألاكعام الطىاعُت في الششهت

الخيالُف التي ال جشجبـ حشمل عىاضش الخيالُف ػير الطىاعُت على واؿت ب( الخكاليف غير الصىاعيت: 

ت هي عباسة عً مجمىع جيالُف  ت. والخيالُف الخجاٍس بخطيُع اإلاىخج وهي بزلً حشخمل على الخيلـت الخجاٍس

ت في ؤي ميشإة جخيىن مً العىاضش الخالُت: ت والعامت. بمعنى ؤن الخيالُف الخجاٍس م والخيالُف ؤلاداٍس  الدعٍى

والبُع على الخيالُف الالصمت لخىـُز ؾلبُاث العمالء  الدعىٍم حشخمل جيالُفجكاليف الدضويق أو البيع:  (0

وجىضُل العلع ؤو الخذماث لهم. ؿخيالُف الدعىٍم جخعلم باالجطاٌ بالعمالء لخدلُم سػباتهم لزلً ٌشاس 

 بليها على ؤنها جيالُف الخطٌى على الؿلبُت وجيلـت جىـُز الؿلبُت. 

م وؤلاعالن والىلل وشخً اإلابُعاث وعمىلت اإلابُعاث وسواجب سحاٌ  ومً ألامثلت على جيالُف الدعٍى

البُع. ومً الجذًش بالزهش ؤن واؿت اإلايشأث جخدمل جيالُف البُع والدعىٍم بؼؼ الىظش عً ؾبُعت عملها ؤي 

ت ؤو خذماجُت.  ظىاء واهذ جماسط ؤعماال ضىاعُت ؤو ججاٍس

ت الخكاليف العامت وإلاداريت: (0 ول الخيالُف ألاخشي التي ال ًمىً جطيُـها  حشمل الخيالُف العامت وؤلاداٍس

ف هخيالُف الطىع ؤو البُع، وهي بزلً حشمل جيالُف ؤلاداسة العامت، وجيالُف البدث والخؿىٍش، وجيالُ

 لخ.االعالكاث العامت، والخبرعاث...

 معالجت الخكاليف في املؤصضت إلاهخاحيت  املطلب الثالث:

 يت :  ب ( فئذا حعلق ألامر بمؤصضت إلاهخاح 

 حعريف:

لت ؤلاهخاج.  هي الخيلـت اإلادطل عليها بعذ عملُاث جدىٍل اإلاىاد ألاولُت خعب ؾٍش

 عىاصر جكلفت إلاهخاج:

3)  

 

لها بلى مىخجاث  جامت زم بُعها، ؿةن الخيالُف التي والتي جماسط وظُـت الششاء للمىاد ألاولُت، جدٍى

 جددعب جخمثل في :

 (0جيلـت الششاء، للمىاد ألاولُت اإلاعخعملت في وسشاث ؤلاهخاج.....)-

 جيلـت ؤلاهخاج = جيلـت اإلاىاد اإلاعتهلىت + مطاٍسف مباششة+ مطاٍسف بهخاج ػير مباششة.
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ف الطىع، وجخمثل في الُذ العاملت اإلاباششة والؼير اإلاباششة، اإلاطاٍسف ألاخشي اإلاخعللت - مطاٍس

ل.....)  (0بعملُت الطىع ؤو جدٍى

 (0( +)0جيلـت ؤلاهخاج =)-

ً اإلاىخجاث الخامت، مطاٍسف الصخً والىلل وؤلاسظاٌ، - ف جخٍض جيلـت الخىصَع، وجخمثل في مطاٍس

 مطاٍسف الذعاًت، عمىالث الباجعين...الخ.

 

 ًىضح ضىسة عً مشاخل خعاب الخيالُف باإلااظعت ؤلاهخاحُت . ( :3-1الشكل رقم )

 

 

ً(، الؿبعت ألاولى، الجضاثش، داس الهذي  املصدر : بذٌس ي ؿهُمت، اإلاداظبت الخدلُلُت)دسوط وجماٍس

 للؿباعت واليشش

 

ًخم خعاب ظعش الخيلـت بعذ اهتهاء عملُتي ؤلاهخاج والبُع، وبالخالي اهتهاء الذوسة حعريف صعر الخكلفت: 

ـاث مخعذدة لع مىً جلذًم حعٍش  عش الخيلـت هما ًلي:الاظخؼاللُت، ٍو

بيع 
المنتوجات 

  التامة

تخزين 
المنتجات 

 التامة

التحويل أو 
 التصنيع

 التخزين
شراء 
المواد 
 األولية

 الششاء جيلـت جيلـت ؤلاهخاج جيلـت الخىصَع
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"ظعش الخيلـت هى مجمىعت الخيالُف التي ًخدملها مىخج معين ؤو خذمت ملذمت )ؤو  25حعريف ألاول:

مجمىعت مً اإلاىخجاث اإلاادًت ؤو مجمىعت خذماث في مشخلت بُعها(، ابخذاء مً اهؿالق عملُت 

 بعذادها بلى ػاًت وضىلها بلى اإلاشخلت النهاثُت وجدعب ؿيها جيالُف البُع".

ـت على اهتهاء عملُتي ؤلاهخاج والبُع للمىخج النهاجي، خُث ًػم ول ٌعبر ظعش الخيل" 26حعريف ثاوي:

ت ألاخشي بلى خين بعذاد اإلاىخج وبُعه".  اإلاطاٍسف مً ششاء اإلاادة ألاولُت واإلاىاد الػشوٍس

ٌعشؾ ظعش الخيلـت على ؤهه مجمىع الخيالُف الخاضت باإلاىخىج، ظلعت ؤو خذمت، " 27حعريف ثالث:

ت ؤي مشخلت البُع". ؿععش الخيلـت هى عباسة عً مجمىع ما ًىـم مً ؤحل ورلً في اإلاشخلت النهاثُ

بهخاج وبُع ظلعت ؤو خذمت، ؿهى ًمثل مجمىع بهـاكاث الـترة اإلادذدة لالظخؼالٌ، ؤي دوسة الاظخؼالٌ 

ً... ؤو ظىت(، بما ؿيها  )اإلاذة الضمىُت لهجاص اليشاؽ وخعاب الىدُجت اإلاداظبُت، كذ جيىن شهش شهٍش

ُف اإلاخعللت بعملُت بًطاٌ اإلاىخىج للضبىن، ختى خذماث ما بعذ البُع جددعب غمً ظعش الخيال

 الخيلـت.

خعاسة.     ن جدلم ال سبذ وال ت ظعش ألادوى الزي ًمىً للماظعت بن جبُع به اإلاىخىج دون بًمثل ظعش الخيلـ

خم خعابه وؿلا للمشاخل اإلاىالُت لخعاب مخخلف الخيالُف:                                                            ٍو

 جكلفت الشراء: -

عملُت الششاء جمثل ألاٌو مشخلت في اليشاؽ الاظخؼاللي للماظعت، وجددعب لها جيلـت حعشؾ بخيلـت الششاء، 

ت، وجيلـت ششاء اإلاىاد ألاولُت واللىاصم باليعبت  وجخمثل في جيلـت ششاء البػاجع باليعبت للماظعت الخجاٍس

 للماظعت ؤلاهخاحُت، وجدعب وؿم العالكت الخالُت:

 

   

  

 خُث ؤن زمً الششاء = عذد الىخذاث )الىمُاث( اإلاشتراث * ظعش الششاء للىخذة

هـاق اإلاخعللت بعملُت الششاء ؿخخمثل في مخخلف ؤوحه ؤلا  وهى عباسة عً عبئ رو ؾبُعت مباششة، ؤما مطاٍسف

الؿلبُاث، الاجطاٌ عذاد والخدػير مباششة( ومطاٍسف ؤلا الششاء مثل: مطاٍسف الصخً والىلل )مطاٍسف 

 لخ )مطاٍسف ػير مباششة(.باإلاىسدًً ...ا

 

 

                                                             
 .02هاضش دادي عذون، مشحع ظبم رهشه، ص  25
 .28، ص 0990على ساخل، ظعش الخيلـت واإلاداظبت الخدلُلُت، الجضاثش، دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت،  26
 هـغ اإلاشحع العابم، ص بذس ي ؿهُمت،  27

 تكلفة الشراء = ثمن الشراء + مصاريف الشراء
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 جكلفت إلاهخاج: -

خاج والتي جمثل جيلـت ؤلاهخاج ال حعني بال اإلااظعاث ؤلاهخاحُت ؤو الطىاعُت، وهزه الخيلـت مشجبؿت بمشخلت ؤلاه

 زاوي مشخلت في اليشاؽ الاظخؼاللي للماظعت ؤلاهخاحُت وجدعب وؿم العالكت الخالُت:

   

  

 

خُث ؤن جيلـت الششاء جخمثل في جيلـت ششاء اإلاىاد اإلاعخعملت في العملُت ؤلاهخاحُت، وهي اإلاىاد )ؤو اإلاىخجاث 

ت( التي جم ششائها )بهخاحها( زم راث  ؾبُعت معُىت: مىخجاث هطف مطىعت، مىخجاث وظؿُت، مىخجاث حاٍس

نها، ؿةخشاحها مً اإلاخاصن ووسشاث ؤلاهخاج  .جخٍض

ف الطُاهت ؤما مطاٍسف ؤلاهخاج ؿخخمثل في الُذ العاملت )مباششة وػير مباششة(، ظعاث ح شؼُل آلاالث، مطاٍس

 لخ....ا

 

 جكلفت الخوزيع :

ف التي جخدملها اإلااظعت في نهاًت مشخلت اليشاؽ الاظخؼاللي،  جخمثل جيلـت الخىصَع في مخخلف ألاعباء واإلاطاٍس

، وجخمثل في مجمىعت ألاعباء اإلاخعللت بعملُت الخىصَع ؤو البُع، ؤو خعب ول وجدمل مباششة لععش الخيلـت

 مىخىج على خذي ؤو خعب الـشوع الجؼشاؿُت .

الخىصَع، التي حعذ جيلـت خاسج اليشاؽ ؤلاهخاجي، هىالً ؤعباء ومطاٍسف ؤخشي خاسج  بالغاؿت بلى جيلـت

ت .  اليشاؽ بهخاجي و جدمل مباششة لععش الخيلـت، وجخمثل في اإلاطاٍسف العامت، ؤي اإلاطاٍسف ؤلاداٍس

 ظعش جيلـت الخىصَع ًخم خعابه خعب العالكت الخالُت :وعلُه ؿان 

 

 

ل ؤو جىثُف اإلاىاد و العلع اإلاشتراة وؿم سػباث  ؤي ؤن اإلااظعت الطىاعُت ؤو ؤلاهخاحُت حعمل على جدٍى

 يلـت و الزي كُمت نهاثُت للمىخىج،واخخُاحاث اإلاعتهلً، خُث ًيخج عً عملُت جدىٍل ؤو جىُُف ظعش الخ

 والتي جخمثل في : ظلعت ؤو خذمت،

 كُمت الخطٌى على اإلاىاد اإلاىملت للمىخىج . -

 كُمت اإلاػاؿت بـعل عمل اإلااظعت . -

 = تكلفة الشراء + مصاريف اإلنتاج اإلنتاجتكلفة 

ت اإلاالُت .  ظعش الخيلـت = جيلـت ؤلاهخاج + جيلـت الخىصَع + اإلاطاٍسف ؤلاداٍس
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 و الهذؾ مً خعاب الخيالُف ؤو اللُمت اإلاػاؿت وظعش الخيلـت هى مً ؤحل :

 جدذًذ ظعش البُع . -

 جدذًذ الىدُجت الخدلُلُت. -

 : خُث ؤن ظعش البُع ًمىً خعابه مً العالكت الخالُت

  

 

 

خُث ؤن : هطِب الىخذة اإلاىخجت و اإلاباعت مً بحمالي جيالُف الـترة = هطِب الىخذة اإلاىخجت و اإلاباعت مً 

 ظعش الخيلـت )ظعش الخيلـت الىخذوي(

الىخذة اإلاىخجت و اإلاباعت مً هامش = سبذ الىخذة اإلاىخجت و اإلاباعت ؤو هامش الىخذة )الهامش ؤما : هطِب 

 الىخذوي(

 

 

 

عً وعبت مئىٍت مً ًددعب اعخمادا على ظعش الخيلـت مػاؿا له هامشا ًيىن عباسة  ؿععش البُع برن، 

ؾ، والزي ٌعبر عً مشدودًت ؤو وعبت حعمذ اإلااظعت بلى جدذًذها وحعمل على بلىػها هشبذ معتهذ ظعش الخيلـت

وظُـت ؤلاهخاج،  لىاجج عً وغُـت ما )وظُـت الششاء، وهىان الهامش ؤلاحمالي والزي ًمثل الشبذ ا العاثذ،

 . وظُـت الخىصَع(

 الخالُت : ؿُدذد مً العالكت

 

 

 

  

 

 

ؤما ألاعماٌ والزي ًمثل حجم اإلابُعاث ؤو حجم اإلاذاخُل مً اإلابُعاث خالٌ ؿترة الاظخؼالٌ ؿُدعب مً 

 العالكت الخالُت: 

 

 

 

= هطِب الىخذة اإلاىخجت واإلاباعت مً بحمالي جيالُف الـترة +هطِب الىخذة اإلاباعت  ظعش البُع

 مً الهامش .

هطِب الىخذة مً ظعش الخيلـت  –= ظعش بُع  هامش الىخذة

. 

جيلـت ؤلاحمالُت ما )جيلـت الششاء، جيلـت ؤلاهخاج،  –الهامش ؤلاحمالي= سكم ألاعماٌ 

 جيلـت الخىصَع( .

 البُع للىخذةسكم ألاعماٌ = عذد وخذاث اإلاباعت * ظعش 
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 عماٌ وظعش الخيلـت ٌعؿُىا الىدُجت الخدلُلُت ؤلاحمالُتاإلالاسهت بين سكم ألا 

 ورالً وؿلا للعالكت :

 

 

سبذ ؤو خعاسة،  ؤما الىدُجت الخدلُلُت الطاؿُت ؿخمثل هدُجت اليشاؽ خالٌ دوسة الاظخؼالٌ، والتي كذ جيىن 

ف التي لم جددعب لعبب ؤو ألخش غمً ظعش الخيلـت .  وهزا بعذ اكخؿاع ول ألاعباء واإلاطاٍس

 وجدعب وؿم العالكت الخالُت :

 

 

 

 

 28مكوهاث صعر الخكلفت:

 ًخيىن مً مجمىع ؤعباء اإلااظعت الخاضت بذوسة الاظخؼالٌ والخاضت بخاسج دوسة الاظخؼالٌ وجىلعم بلى:

  :(les charge incorporables)أو املحملت  ألاعباء املعخبرة -1

مً بين ألاعباء التي جدعب غمً جيالُف اإلاداظبت العامت، هىان حضء منها ؿلـ ًدعب غمً جيالُف 

هزا الجضء الزي ٌعمى ألاعباء اإلاعخبرة ؤو اإلادملت، ؿهزه عباسة عً ؤعباء الاظخؼالٌ التي اإلاداظبت الخدلُلُت 

جخماش ى واليشاؽ العادي وجيخج عً اليشاؽ الاظخؼاللي، وبالخالي جددعب غمً الـترة اإلاداظبُت لخعاب 

 الخيالُف وظعش الخيلـت، هي مشترهت بين اإلاداظبت العامت واإلاداظبت الخدلُلُت. 

 : (les charge non incorporables) ألاعباء الغير املعخبرة  -2

هي ألاعباء التي جددعب غمً جيالُف اإلاداظبت العامت، وال جددعب غمً ظعش الخيلـت )ال جإخز بعين 

الاعخباس غمً جيالُف اإلاداظبت الخدلُلُت(، وهي جمثل ؿشوكاث مداظبُت ؤو ؿشوق جدمُل، جإخز الخلا مً 

ب هدُجت اإلاداظبت العامت والخدلُلُت، ومً هزه ألاعباء ًمىً رهش ألاعباء خاسج الاظخؼالٌ، هزهش  ؤحل جلٍش

 منها:

 ت.ؤعباء لم جيخج عً دوسة الاظخؼالٌ العادًت ؤو الخالُ -

 ظخثىاثُت )الاهخالواث واإلااوهاث( .مخططاث ا -

 دًىن ػير مدطلت. -

 مطاٍسف بعذاد الالؿخاث. -

 ىاحهت بعؼ ألاخؿاس.مىذ اظخثىاثُت مثل مىذ الخإمُىاث إلا -

                                                             
 .02، 07بذس ي ؿهُمت، هـغ اإلاشحع العابم، ص ص: 28

 ظعش الخيلـت . –الىدُجت الخدلُلُت ؤلاحمالُت = سكم ألاعماٌ 

ف و ؤعباء لم  –الىدُجت الخدلُلُت الطاؿُت = الىدُجت الخدلُلُت ؤلاحمالُت  مطاٍس

 جددعب  غمً ظعش الخيلـت
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 :(les charge supplétives) ضافيتإلا عىاصر ألاعباء أو ال -3

ألنها ال جمثل مطاٍسف مذؿىعت، بال ؤنها جددعب غمً  هي عباسة عً ؤعباء ػير مسجلت في اإلاداظبت العامت

 ظعش الخيلـت في اإلاداظبت الخدلُلُت وحعخبر ؿشوق جدمُل وجخمثل هزه العىاضش في:

ساجب مالً ومعير اإلااظعت ال ًمثل عبئا، وفي اإلاداظبت العامت ًلخؿع مً ألاسباح ػير راجب مالك املؤصضت:  -

ا ؤو وهمُا( ًػاؾ لععش الخيلـت.  ؤن اإلاداظبت الخدلُلُت حعخبره عبئا )هظٍش

اإلااظعت ألمىاٌ خاسحُت، في شيل دًىن ؤو  عىذ اظخخذامالفائدة املحضوبت على الرأصمال الخاص:  -

شوع، جذؿع ؿىاثذ جددعب غمً جيالُف اإلاداظبت العامت، ؤما عىذ اظخعمالها لشؤظماٌ خاص ؿال جذؿع ك

 ؿىاثذ ومع رلً جددعب غمً ظعش الخيلـت في اإلاداظبت الخدلُلُت.

ؿـي هزه الخالت ولخا الخالخين حعخبر هزه ألاعباء وهمُت ولِعذ خلُلُت، على اعخباس ؤن اإلااظعت الخاضت لم 

عبئ ؤو جذؿع ؤي مطشوؾ، بال ؤنها جددعب اإلاطشوؿين غمً ظعش الخيلـت للماظعت اإلاعيرة مً جخدمل ؤي 

كبل معير ًخلاض ى ؤحشا )ماظعت عمىمُت مثال( وجلترع ؤمىالا مً ماظعاث مالُت، وظعش الخيلـت الزي 

 جددعبه، مً باب جمازل العىاضش اإلايىن لععش الخيلـت.

مىً خعاب ؤعباء اإلاداظبت الخدلُلُ  ت بذاللت ؤعباء اإلاداظبت العامت مً العالكت الخالُت:ٍو

 

 

 

ًلذم ضىسة جىغُدُت للعالكت بين اإلاداظبخين العامت والخدلُلُت مً خُث خعاب : (6-1الجدول رقم )

 الخيالُف.

 أعباء املحاصبت الخحليليت  املحاصبت العامتأعباء 

 ؤعباء ػير معخبرة. ؤعباء ػير معخبرة.

 ؤعباء ػير معخبرة. ؤعباء معخبرة.

 عىاضش بغاؿُت. 

 

ً(، الؿبعت ألاولى، الجضاثش، داس الهذي املصدر:  بذٌس ي، ؿهُمت. اإلاداظبت الخدلُلُت )دسوط وجماٍس

 0202واليشش والخىصَع،  للؿباعت

 

ألاعباء غير  -ضافيت اء املحاصبت العامت + العىاصر إلا أعباء املحاصبت الخحليليت = أعب

 . املعخبرة
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 الفصل ألاول: خالصت

مً ؤهم اإلاداظباث التي جدبعها اإلااظعت ختى وبن واهذ ػير ملضمت كاهىهُا بال ؤن ألاخز  اإلاداظبت الخدلُلُت هي

م مجمىعت مً  بها ٌعاعذ اإلااظعت على جدعين وغعُتها اإلاالُت وجمىنها مً معشؿت مخخلف جيالُـها عً ؾٍش

، هما حعخبر هزه ألاخيرة ؤهم هلؿت مً اإلاداظبت الخيالُف هزهألاظالُب والخلىُاث اإلاعخعملت في خعاب 

لت مً الؿشق جم الخؿشق بليها جيخهج مبذؤ حعخمذ علُه للىضٌى بلى جدذًذ  الخدلُلُت خُث ؤن ول ؾٍش

عها ولخدلُم هزا الهذؾ ًجب على ول  الخيالُف وظعش الخيلـت بؼُت حعظُم هامش الشبذ، بهجاص مشاَس

ل  ت التي جخماش ى مع ؾبُعت وشاؾاتها.ماظعت ؤن حعخمذ على ؾٍش

ؿاإلاداظبت الخدلُلُت تهخم بخدذًذ الخيالُف ورالً مً خالٌ خعابها لععش الخيلـت معخخذمت عذة ؾشق منها 

 .الخللُذًت والخذي

لت اإلاداظبُت التي كذ جدبعها اإلااظعت مً ؤحل جدلُل الاظخؼالٌ ومشاكبت ظشوؾ العمل  ؿمهما اخخلـذ الؿٍش

هُـُت خعاب مخخلف  الخاسحُت، ؿان الهذؾ ًبلى واخذ ؤال وهى العمل على جدذًذ الذاخلُت وختى

الخيالُف، ظعش الخيلـت والىدُجت الخدلُلُت. واعخماد مثل هزه اإلااششاث اإلاداظبُت في مشاكبت والخلذًش وهزا 

ت، برا حعاعذ ؤلاداسة العلُا في جخؿُـ وبشمجت مخخلف ألاوشؿت، ال ششاء، بهخاج، بىاء العُاظاث الدععيًر

 بُع...الخ، وهزا اجخار اللشاساث اإلاىاظبت .



 

  

 الٌصل الثاوي
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  :  جمهُد

 

ل مً ؤهم الِشاساث ؤلاداسة  اإلاالُت والوالب في هزه الِشاساث ؤن ؤلاداسة   حلخبر ُشاساث الاظدثماس  و الخمٍى

ت إما في خلّ ؤص٘ى اإلاالُت مثل الىِذ والاظدثماساث ُصيرة ألاحل ؤو اإلاالُت حععى  الظخخذام ؤمىالها الاظدثماٍس

ل اإلاخاخت ؤي ؤن  ل جدذد حشُٕلت الخمٍى في خلّ اظدثماساث كُيُت مثل اإلاخضون العلعي, ؤما ُشاساث الخمٍى

 ٘ ٌُُت الحصى  كليها . هزه الِشاساث تهخم باإلاصادس الخمىٍلُت اإلاىاظبت و مبالوها ٓو

باإلاٌاهُم ألاظاظُت لذساظاث الجذوي الاُخصادًت وجُُِم للل الخإمل في الخدلُالث الخاصت 

ت, ًٕشٍ الىِاب كً ؤن ؤي جلٗ الذساظاث هي الِاكذة التي ًخم كلى ؤظاظها صىاكت  اإلاششوكاث الاظدثماٍس

ت  يها ومً زم ًئن هزا الٌصل ظُدا٘و في ٔل اإلاجاالث الخؼبُُِت العابّ ؤلاشاسة إلواجخار الِشاساث الاظدثماٍس

ؤن ٌلشي الِاسا باإلاِصىد بالِشاس الاظدثماسي الششُذ ومشاخل دساظاث الجذوي وجُُِم اإلاششوكاث الجخار 

ت   1.الِشاساث الاظدثماٍس

 

ت ومالُت ومً ؤحل رالٗ ُمىا بخِعُمه إلى زالزت خالومً  ٘ هزا الٌصل ظِخم الخؼَش إلى ُشاساث الاظدثماٍس

 مباخث الخالُت: 

ت . :ماهُت الِشاساث الاظدثماٍس  اإلابدث ألا٘و

ل الاظدثماساث في اإلاؤظعت الُخصادًت.  اإلابدث الثاوي:جمٍى

 اإلابدث الثالث: ُشاساث اإلاالُت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ت, الؼبلت ألاولى, الابشاهمُت 1 ت, الذاس الجاملت ػبم-كبذ اإلاؼلب كبذ الحُٕم, دساظاث الجذوي الاُخصادًت الاجخار الِشاساث الاظدثماٍس -ؤلاظٕىذٍس

 . 73, ص 2002جىصَم, -وشش
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تاإلابدث  : ماَُت اللسازاث الاطدثماٍز  ألاٌو

ت. اإلاؿلب ألاٌو : مفهىم   كسازاث الاطدثماٍز

:  حهٍسف اللساز:       الفسم ألاٌو

فه ومً بين َرٍ الخهاٍزف  اَخم الىخاب وباخثىن في فىس ؤلادازي بمفهىم اللساز وازخلفىا خٌى حهٍس

 هجد :

بين ندد مً البدائل مً خُث كدزجه نلى ٌهسف اللساز بأهه :"نملُت ازخُاز البدًل ألافػل مً 

 .2جدلُم أهبر مجمىنت مً الىخائج اإلاسغىبت وأكل مجمىنت مً الىخائج غير اإلاسغىبت"

ونسف اللساز أًػا نلى أهه " ازخُاز بدًل مً البدائل الىثيرة اإلامىىت ألحل الىضٌى ئلى الهدف, 

 3خل اإلاشيلت, اهتهاش الفسضت .

أوظب ولِع أمثل البدائل اإلاخاخت أمام اللساز إلهجاش الهدف أو ألاَداف هرالً بأهه ازخُاز ٌهسف 

 4اإلاىحىدة, أو خل اإلاشيلت التي جيخكس الخل اإلاىاطب

 حهٍسف اجساذ اللساز :

 .5اطخسدام بهؼ اإلاهاًير اإلاىغىنُت الزخُاز بدًل ما مً بين بدًلين مدخملين أو أهثر 

 حهٍسف اللساز ؤلادازي :

مثل الخل أو جطسف أو بدًل الري ًخم ازخُاٍز َى طلىن أو جطسف  مىؿلي ذو ؾابو اكخطادي ٍو

هد َرا البدًل أهثر  هفاءة  نلى أطاض اإلافاغلت بين ندة بدائل وخلٌى ممىىت ومخاخت لخل مشيلت, َو

 6 وفهالُت مً بين جلً البدائل اإلاخاخت إلاخسر اللساز. 

 

 حهٍسف نملُت اجساذ اللساز :

اللائم نلى أطاض بهؼ اإلاهاًير مثل: اهدظاب خطت أهبر في الظىق, جسفُؼ  هي الازخُاز 

ادة حجم اإلابُهاث وؤلاهخاج,  وحهخبر َرٍ الهملُت مهلدة ألنها جسجبـ بالخلائم الخيالُف, جىفير الىكذ, ٍش

ز, َرا , وهرالً الجى الهام الري جمذ فُه نملُت اجساذ اللساواإلاهلىماث اإلاخىفسة والىخائج غير اإلاخىكهت

ٌهني أن َرٍ الهملُت جخمدىز خٌى اإلافاغلت والازخُاز بين الىطائل التي حظاند اإلاإطظت نلى جدلُم 

 7ة.ص ى كدز ممىً مً الفانلُت و الىفاءأَدافها بأك

 

ت:مفهىم اللسازاث الاطدثما      ٍز

                                                             
ُت والِشاساث ؤلاظتراجُجُت, داس صٌاء لليشش وجىصَم, كمان  2 ت العُى ألاسدن, -كالء ًشخان ػالب الذكمي, ًاػمت كبذ كلي ظلُمان اإلاعلىدي, اإلالًش

 .271, ص 2022
احعخير في كلىم الدعُير, ٔلُت بً خشوي حلُلت, دوس اإلاللىماث اإلاالُت لخُُِم ألاداء اإلاالي للمؤظعت واجخار الِشاساث, مزٓشة مِذمت لىُل شهادة اإلا  3

 .23, )كمل هير ميشىس(, ص 2002كلىم الاُخصادًت وكلىم الدعُير, حاملت بىمشداط, الجضابش, 
ت  4 مي, مؤظعت شباب الجاملت, ؤلاظٕىذٍس ت الِشاس: مذخل إداسي ٓو  .  202, ص 2002مصش, -خعين بلعجىص, هـٍش
ت, مىصىسةؤخمذ مدمذ هىُم, إداسة ألاكما٘, اإلإخبت ال  5  .222, ص 2002مصش, -لصٍش
ت  6 ض شُخت, ؤصى٘ ؤلاداسة اللامت, ميشإة اإلالاسي, ؤلاظٕىذٍس  .742, ص 2227مصش, -إبشاهُم كبذ اللٍض
 .227خعين بلعجىص, هٌغ اإلاشحم العابّ رٓشه, ص  7
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ٌعدىذ مٌهىم الِشاس الاظدثماسي الششُذ كلى مبذؤ الششادة الاُخصادًت الزي ًِىم كلُه كلم الاُخصاد 

ؤظاظا خُث مً اإلاٌترض ؤن مخخز الِشاس الاظدثماسي ؤن ًدعم بالِذسة كلى خعً الخصشي في اإلاىاسد الىادسة 

خخذام ممًٕ والتي ًٖىن لها اإلاخاخت ؤي كملُت البدث في ٌُُٓت اظخخذام اإلاىاسد الاُخصادًت ؤخعً اظ

واظدثماس جلٗ اإلاىاسد في وشاغ ؤو مششوق الزي ٌلؼي ؤٓبر كابذ اظخخذاماث كذًذة, بدُث ًصل إلى جىؿٍُ 

 ممًٕ كلى الاظدثماس ؤخذا في الاكخباس  جٖلٌت الٌشصت البذًلت ؤو الظاةلت واإلاظحى بها .

 جصيٍُ الاظدثماساث: :  الثاوي 

ِا للذة ملاًير هزٓش منها:ًمًٕ جصيٍُ الاظدثماساث   ًو

وهي التي جخللّ باالظدثماساث خعب الخصيٍُ اإلاداظبي, وجخمثل ًُما  .الاظدثماساث خعب الؼبُلت:2

 8ًلي:

ٖىن لذيها وحىد ًللي مثل: البىاًاث,   الاظدثماساث اإلاادًت:-ؤ وهي اإلاخللِت بإدواث ؤلاهخاج في اإلاؤظعت ٍو

 آالث, الىِل,...الخ.

وهي ألاص٘ى اإلالىىٍت والتي ال ًٖىن لذيها وحىد مادي ولًٕ لذيها جٖلٌت  هير اإلاادًت: الاظدثماساث-ب

ت, البدث والخؼىٍش, البرامج...الخ.  مثل: اللالمت الخجاٍس

 باألص٘ى اإلاالُت, والتي حعاهم بها في اإلاؤظعت, ألاظهم, ششاء ظىذ...الخ. وجخهلمالاظدثماساث اإلاالُت: -ج

 9ي ؤو الوشض : هجذ في هزا الصىٍ مً الاظدثماساث ما ًلي:.الاظدثماساث خعب الهذ2

هزه الاظدثماساث جخم بهذي الحٌاؾ كلى الؼاُت ؤلاهخاحُت هٌعها, مً خال٘ ؤ( الاظدثماساث ؤلاخاللُت : 

 إخال٘ آالث حذًذة بذ٘ ألاخشي الِذًمت.

جىآب الخؼىساث ب( اظدثماساث الخدذًث ؤو الخجذًذ: وهي جخم مً خاللها الاكخماد كلى آالث 

 الخٕىىلىحُت.

 الظُؿسة نلى الخيالُف ؤلاهخاج. وتهدف أطاطا ئلىج( اظدثماساث ؤلاهخاحُت: 

 

ادة الؿاكت ؤلاهخاحُت.  د( اطدثمازاث الخىطو: جىىن َرٍ الاطدثمازاث مً أحل ٍش

ت(:دثمازاث الخدظين )الاطدثمازاث الا ث( اط ً ًخم مً زاللها اهدظاب جىىىلىحُا حدًدة مبخياٍز

  أحل جسهُب وبُو مىخجاث حدًدة في أطىاق خالُت أو الجدًدة.

 ر( اطدثمازاث اطتراجُجُت : هجد فيها:

( الاطدثمازاث الهجىمُت: وحظعى مً زاللها اإلاإطظت ئلى ئًجاد أطىاق ووغهُاث اطتراجُجُت 1-ر

 حدًدة, ملازهت بمىافظيها.

الىىم ئلى الخفاف نلى وغهُتها  ( الاطدثمازاث الدفانُت: تهدف اإلاإطظت مً زالٌ َرا2-ر

 الخىافظُت في طىق جخميز باإلاىافظت الشدًدة.

                                                             
في كلىم الدعُير, ٔلُت   ٓشة مِذمت لىُل شهادة اإلااحعخير بخشوب حلُلت, "دوس اإلاللىماث اإلاالُت لخُِم ألاداء اإلاالي للمؤظعت واجخار الِشاساث", مز8

ت وكلىم الدعُير , حاملت بىمشداط, حضابش,    . ,)كمل هير ميشىس(2002الللىم الاُخصادًت والخجاٍس
س ي, جُُِم اإلاؤظعت ودوسه في اجخار الِشاس في إػاس  الخدىالث الاُخصادًت للجضابش, ؤػشوخت مِذمت  9 شهادة الذٓخىساه في كلىم لىُل هىاسي ظَى

 , )كمل هير  ميشىس(.2002الدعُير, ٔلُت الللىم الاُخصادًت وكلىم الدعُير, حاملت الجضابش, 
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 مً خال٘ جىىَم وشؼاث اإلاؤظعت )اظتراجُجُت الخىىَم(.َم: ( اظدثماساث الخىى 7-ر

غسغها الاحخماعي, بدُث ال جسجبـ  الاطدثمازاث جفسغها الكسوف أو الدولت: فهرٍ ح( الاظدثماساث

   10ت.باليشاؽ ألاطاس ي للمإطظ

ا في زالزت أهىام هي ( جطيُف الاطدثمازاث خظب نالكتها ببهػها3  :11: هرهَس

 و( اإلاظخللت مشسونين أو أهثر مظخللين ئذا وان جىفُر واخد   ًىىن  : الاطدثمازاث )مشاَز

و ال ًإزس نلى جىفُر آلازس, أي أن هال اإلاشسونين لِع طببا في ؤلازاداث التي  مً اإلاشاَز

 12ًدطل نليها اإلاشسوم آلازس.

  الاطدثمازاث اإلااوهت جبادلُا : ًىىن مشسونين ماوهين جبادلُا ئذا وان ازخُاز اإلاشسوم ألاٌو

 اإلاشسوم آلازس.ًلغي ازخُاز 

  الاطدثمازاث اإلاىملت : هلٌى نً مشسونين أنهما مخياملين ئذا وان ال ًمىً جىفُر اإلاشسوم

 ألاٌو ئال بدىفُر اإلاشسوم الثاوي.

 .الاطدثمازي نلى اإلاؿلب الثاوي: زطائظ والهىامل اإلادفصة  

 زطائظ اللساز الاطدثمازي ::   ألاوال 

 أَمها :ًىؿىي نلى ندد مً الخطائظ لهل مً 

 

 أداة جمد البطس ئلى اإلاظخلبل .ئن اللساز الاطدثمازي َى كساز اطتراجُجي ًدخاج ئلى  (1

ئن اللساز الاطدثمازي ًترجب نلُه جيالُف زابخت مظخغسكت لِع مً الظهل حهدًلها أو  (2

 السحىم فيها .

, ًدُـ باللساز الاطدثمازي ندد مً اإلاشىالث و الكسوف التي مً الػسوزي الخغلب نليها (3

مثل قسوف ندم الخأهد وحغير كُمت الىلىد ومشاول ندم كابلُت بهؼ اإلاخغيراث لللُاض 

 الىمي وولها جدخاج ئلى أطع ومىهجُت نلمُت للخهامل مهها. 

ئهه كساز غير مخىسز خُث أن ول اإلاجاالث الخؿبُلُت لدزاطاث الجدوي ولها ال ًخم اللُام  (4

 بها ئال نلى فتراث شمىُت مخباندة .

للساز الاطدثمازي دائما ئلى أوشؿت مظخلبلُت وبالخالي ًسجبـ غالبا بدزحت مهُىت مً ًمخد ا (5

 13اإلاساؾسة.

 الثاوي : الهىامل اإلادفصة نلى الاطدثماز: 

مىً جلخُطها فُما ًلي:  14ٍو

 .السغبت في السبذ 

 .  الظلىن الىفس ي للفسد و اإلاخهلم بالدشاؤم و الخفاٌؤ
                                                             

ّ كذهان, كبذ الجابش الحميري, هٌغ مشحم العابّ, ص  10  .21مًى
ٔامل آ٘ شِب, هٌغ اإلاشحم العابّ,ص   11 ذ   .262دٍس
 .230هٌغ اإلاشحم ظبّ رٓشه,  12
 .72كبذ اإلاؼلب كبذ الحمُذ, هٌغ اإلاشحم العابّ رٓشه, ص   13
ٔامل آ٘ شِب, هٌغ مشحم العابّ, ص  14 ذ   .233دٍس
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  الاحظام والخلدم الخىىىلىجي.مىاحهت الؿلباث اإلاتزاًدة مو 

  جىفس ألامً والاطخلساز الظُاس ي والاكخطادي, وهرالً جىفس اإلاىازد البشسي اإلااَس و اإلاخسطظ 

  ادة  الاطدثمازاث, وبالخالي الخىمُت الاكخطادًت.جىىًٍ زأض ماٌ احخماعي ًإدي ئلى ٍش

 وول ما ًدخاحه اإلاظدثمس. البيُت الخدخُت الالشمت لالطدثماز: مً زالٌ جىفس البِئت اإلاالئمت 

مىً أن هػُف هرالً :  ٍو

  أطهاز الطسف الهمالث, وهرا أطهاز الفائدة, ئذا َما مً أَم اإلاخغيراث التي جإزس نلى

 الاطدثماز.

  الظُاطاث الخىىمُت: مً زالٌ الظُاطخين اإلاالُت و الىلدًت, بدُث جلهب الخىىمت دوزا

 الاطدثماز في الدولت .أطاطُا في جدفيز 

  مهدٌ الخضخم : بدُث ولما اهسفؼ مظخىي الخضخم أدي َرا ئلى حشجُو الاطدثمازاث

ا.  واشدَاَز

 

ت :: اإلاؿلب الثالث    15أهىام اللسازاث الاطدثماٍز

  

اث الاظدثماس  خم اجساذ اللساز الاطدثمازي في َرٍ الخالتُشاساث جدذًذ ؤولٍى مً بين ندد مهين  : ٍو

طبذ اإلاظدثمس أمام نملُت ازخُاز  ت اإلادخملت و اإلامىىت لخدلُم هفع ألاَداف ٍو مً البدائل الاطدثماٍز

البدًل ألافػل بىاء نلى مدي ما ٌهىد نلُه مً نائد أو مىفهت زالٌ فترة شمىُت مهُىت, ومً جم ًلىم 

اَخماماث ول مسخلت فاذا انخبر أن الهائد نلى ؾبلا لألولىٍاث التي ًدددَا و  بترجِب أولىٍاث الاطدثماز 

ت ؾبلا لهرا اإلادزل, فان وان  الاطدثماز َى الري ًدىم جفػُالجه فاهه طُلىم بترجِب البدائل الاطدثماٍز

والبدًل % 15%  والبدًل)ب( الري ًدز نائد 30أمام اإلاظدثمس زمع بدائل هي البدًل)أ( الري ًدز نائد 

%, فان 35% والبدًل )ٌ( الري ًدز نائد 12لبدًل )د( الري ًدز نائد% وا20)ج( الري ًدز نائد 

ترجب باقي البدائل نلى َرا ألاطاض, فُىىن البدًل الخالي َى  اإلاظدثمس في َرٍ الخالت ًسخاز البدًل )ٌ( ٍو

أزر كسازا بالبدء في جىفُر اإلاشسوم )ٌ( نلى أن ًإحل باقي البدائل ئلى الخىكُذ  )أ( زم )ج( زم )د( ٍو

  طب  في اإلاظخلبل ئذا زغب في ذالً.اإلاىا

ًل واخد الطدثماز أمىاله كسازاث كبٌى أو زفؼ الاطدثماز : وفي َرٍ الخالت ًىىن اإلاظدثمس أمامه بد

را اللساز ًجهل فسص الازخُاز أمام اإلاظدثمس مددودة في وشاؽ مهين أو الاخخفاف بها دون اطدثما ز, َو

ى ًسخلف نً الىغو الظابم    الري ًخميز بىحىد فسص وبدائل هثيرة وواهذ اإلاشيلت هيحدا َو

اجساذ كساز بهؼ وغو أولىٍاث, أما في َرا الخالت فاإلاظدثمس نلُه أن ًلبل البدًل الاطدثماز الري 

الجدوي الخفطُلُت أو ًسفػه لهدم ئمياهُت الخىفُر, ومً َىا جطبذ مظاخت اهخملذ وجمذ له دزاطت 

 ازاث جددًد ألاولىٍاث .الازخُاز أغُم بىثير مً كس 

                                                             
 .41-47كبذ اإلاؼلب كبذ الحمُذ, هٌغ اإلاشحم العابّ رٓشه, ص   15
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كسازاث الاطدثماز اإلااوهت جبادلُا :  وفي َرا الخىىم مً اللسازاث جىحد الهدًد مً الفسص الاطدثماز 

ولىً في خالت ازخُاز اإلاظدثمس ئخدي َرٍ الفسص في وشاؽ آزس, فاليشاؽ ًمىو جبادلُا اليشاؽ آلازس, 

وشاغ آخش ًاليشاغ مً ازخُاز  اإلاظدثمس ال ًمىً  فان جم ازخُاز الاطدثماز في مشسوم ضىاعي فان ذالً

ًمىم جباد٘ اليشاغ آلاخش, ًئرا جم اخخُاس الاظدثماس في مششوق صىاعي ًئن رالٗ ال ًمًٕ اإلاعدثمش مً اخخُاس 

 وشاغ آخش  ًاليشاغ ًمىم جبادلُا اليشاغ آلاخش.

ت في ؿشوي الخإٓذ و اإلاخاػش وكذم الخإٓذ : .2 ًمًٕ ؤن جخخز الِشاساث خُث  الِشاساث الاظدثماٍس

جخم كملُت اجخار  في ؿشوي الخإٓذ خُث جٖاد جىلذم اإلاخاػش, ؤو جِشب مً الصٌش ومً زم

ٔاملت ولذًه دساًت  الِشاس الاظدثماسي, بعهىلت وبعاػت خُث جٖىن لذي مخخز الِشاس مللىماث 

ت جامت باإلاعخِبل وهخابجه وهى وطم ًٖاد ال ًدذر إال ُلُال ًُما ًخللّ بالِشا ساث الاظدثماٍس

 . RISKألنها دابما مصحىبت بذسحت ملُىت مً اإلاخاػش

ت التي حلخمذ كلى جدلُل الىصٌي الخدلُل الٕمي : خُث ًمًٕ ؤن هجذ  .2 الِشاساث الاظدثماٍس

ت حلخمذ كلى جدلُل الىصٌي ًِؽ وهزه ُلُلت الحذور في كالم الُىم ؤو  ُشاساث اظدثماٍس

لـ وهي أًػا لِظذ بالىثيرة الخدور ولىً الىاكو حهخمد نلى الخدلُل الىمي فُشاساث 

ت فُه,  ألازر بالخدلُل الىضفي و الىمي مها .  الهملي ٌغلب نلى اللسازاث الاطدثماٍز

 

 ًىضح ؤهىاق الِشاساث خعب الـشوي التي جخخز ًيها. (:1-2الشيل:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د هىزجل, أ.ئلهام بىغلُؿت,  اإلاهسفت  هىىش اللسازاث, الؿبهت ألاولى, داز  الاجطاٌ واجساذاإلاطدز:د.فٍس

 .167, ص 2010لليشس والخىشَو, نمان,

 

  اإلاِىماث ألاظاظُت لِشاس الاظدثماس:ؤوال :  الثاوي : 

 16ًلىم اللساز الاطدثمازي الاطتراجُجي الىاجح نلى ملىماث أطاطُت وهي :
                                                             

 .223, ص2002مدمذ صالح الحىاوي, وآخشون, ؤظاظُاث ؤلاداسة اإلاالُت, الذاس الجاملُت, مصش,   16

 ؤهىاق الِشاساث
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ت  .1 ألامىاٌ اإلاظدثمسة ضخمت فاهه ًجب ازخُاز الهدًد مً : بما أن مبذؤ حلذد الخُاساث الاظدثماٍس

را لُىدظب مخسر اللساز مسوهت ججهله ًخسر  ظخدظً أن ال ًلل نددَا نً زالزت, َو البدائل َو

 كساز ضائبا.

ؤن ًخىاًّ اإلاششوق الاظدثماسي اإلاخخاس  مم ؤلامٖاهُاث اإلاالُت اإلاىحىدة لذي أي ًجب مبذؤ اإلاالبمت:  .2

 اإلاؤظعت.

ش لذي اإلاعدثمش اإلاؤهالث الالصمت والخبرة  .7 مبذؤ الخبرة والٌٕاءة: ختى ًىجح اإلاششوق ال بذ ؤن جخًى

ً جخىًش ًيهم الششوغ  الٖاًُت إلداسة اإلاششوق, وإال الاظخلاهت والاكخماد كلى مخخصين ومعدشاٍس

 اإلاؼلىبت. 

ت .4 ت: مً خال٘ جىىَم ألادواث الاظدثماٍس ما ًؤدي إلى جخٌُع الخؼش,  مبذؤ جىىَم اإلاخاػش الاظدثماٍس

  بدُث ؤن الخعاسة في ؤداة ملُىت ٌلىطها الشبذ في ؤداة ؤخشي.

 زاهُا: مشاخل اجخار الِشاس الاظدثماسي:

 17ال ًذ ؤن جمش كملُت اجخار الِشاس الاظدثماسي باإلاشاخل الخالُت:

o  :م ؤو الٌٕشة ألاولُت للمششوق هزه اإلاشخلت باألهذاي اإلاعؼشة مً ُبل  جخللّمشخلت جدظير اإلاشاَس

م كباسة كً ؤًٖاس ؤولُت حععى لخدُِّ ألاهذاي  اإلاعدثمش والتي ًشهب في جدُِِها, بدُث جٖىن اإلاشاَس

ااإلاشهىب ًيها   لخ(.دة الؼاُت ؤلاهخاحُت, الخىظم,...ا)ٍص

o  زا اللابذ اإلاخىُم مىه, بئطاًت  : ًخم في هزه اإلاشخلت مسخلت جلُُم اإلاشسوم جِذًم جٖلٌت الاظدثماس ٓو

إلى الخذًِاث الىِذًت الذاخلُت وخاسحُت مً اإلاششوق كلى مذي كمشه الاُخصادي, مً خال٘ 

 مخخلٍ اإلالاًير اإلاالبمت الخخُاس اإلاششوق الاظدثماسي ألامثل .

o وفي هزه اإلاشخلت ًخم اخخُاس البذًل ألامثل اكخمادا كلى مخخلٍ ػَش  :مسخلت ازخُاز اإلاشسوم

م, وجدذ مبذؤ اخخُاس الاظدثماس الزي ًدِّ مشدودًت سؤظما٘ ؤكلى مً جٖلٌت  اإلاٌاطلت بين اإلاشاَس

  18الاظدثماس, مم خذ ؤدوى مً اإلاشدودًت اإلاِبىلت.

o خم في هزه اإلاشخلت جىًير ٔل ما ًخؼ :مسخلت جىفُر اإلاشسوم اإلاششوق اإلاخخاس مً ؤمىا٘ وإكذاد لبه ٍو

بي  مخخلٍ اإلاىاصهاث اإلاخللِت به, بئطاًت إلى الىُذ الخىٌُز والاهتهاء ومشخلت الدشوُل الخجٍش

 للمششوق.

 

 جمىٍل الاظدثماساث في اإلاؤظعت الاُخصادًت:  اإلابدث الثاوي

 

ل  اإلاؼلب ألا٘و : ماهُت الخمٍى

 مٌهىم الخمىٍل:

ل وجؼىس  ا للخولب كلى جدذًاث اإلاخخلٌت التي جىاحهها ألاكما٘ ؿهش الخمٍى ٔان طشوٍس بشٖل ملحىؾ و

ت وسحا٘ ألاكما٘ إلى  البدث كً مصادس مخلذدة ومخىىكت. الاظدثماٍس

                                                             
ٔام  17 ذ   .262آ٘ شِب, هٌغ اإلاشحم العابّ, ص  لدٍس
 .232هٌغ اإلاشحم ظبّ رٓشه,ص  18
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 ومنها وعخيخج ؤن لٖلمت جمىٍل مٌهىمين :

 ل مجمىق وظابل الاُتراض التي جظمً للمؤظعت 19 مً خُث الىـشة الؼبُلُت : حلني ٔلمت الخمٍى

 اظخمشاس وشاػها .

  ل هى مجمل اللملُاث التي مً خاللها جِىم اإلاؤظعت بخلبُت ٔل مً خُث الىـشة الىاظلت : الخمٍى

مخؼلباتها مً ؤمىا٘ وصٍادة الخِت للِىد الِشوض بصٌت كامت ؤو ميشأث اإلاالُت واإلاعاهماث 

ىت اللامت, الجماك  اث اإلادلُت .اإلامىىخت بعىذاث باهـت ؤو جؼىكُت مً ػشي الذولت, الخٍض

  التي جخخزها اإلاالُت وحمُم الِشاساث مً خُث اإلالنى الاُخصادي : ٌلني مجمىق الؼَش و الىظابل

ؤلاداسة اإلاالُت لجلل اظخخذام ألامىا٘ اظخخذاما اُخصادًا بما في رالٗ الاظخخذاماث البذًلت, ًهى 

ٔاًُا  ٔان الخمىٍل  ٌلخبر كصب الحُاة الاُخصادًت التي ًمذها بالخذًِاث الىِذًت واإلاالُت ًٖلما 

 وعبت هجاح اإلاششوق ؤٓبر. 

ل  اإلاؼلب الثاوي : ؤهمُت و ؤهىاق الخمٍى

ل:الٌشق ألا٘و :   ؤهمُت الخمٍى

إن اإلاؤظعاث والذولت ومىـماث الخابلت لهما لها اظخخذام دابم لجمُم مىاسدها اإلاالُت ًهي جلجا كىذ  

الحاحت إلى مصادس خاسحُت لعذ خاحاتها ظىاء مً العجض في الصىذَو ؤو لدعذًذ الالتزاماث, مً هزا 

ل ؤهمُت ٓبيرة   20جخمثل في:اإلاىؼّ ًمًٕ الِ٘ى بإن للخمٍى

 .ذ مً الذخل الىػني م اإلالؼلت و ؤخشي حذًذة و التي جٍض  ٌعاكذ كلى اهجاص مشاَس

 .ٌعاهم في جدُِّ ؤهذاي اإلاؤظعت مً ؤحل اُخىاء ؤو اظدبذا٘ اإلالذاث 

 . لت حعخخذمها اإلاؤظعت للخشوج مً خالت العجض اإلاالي ل ٔىظُلت ظَش  ٌلخبر الخمٍى

 ًِها الىخذاث الاُخصادًت  حلخمذ آلُت الخمىٍل كادة كلى حملت م الحىاًض التي حلمل كً ػٍش

ُت والحُىٍت الالصمت  راث الٌابع إلى الىخذاث الاُخصادًت راث العجض, وهزا ألامش ٌلؼي الحٓش

اهُت ت لخدُِّ وجيرة الىمى الاُخصادي وجىمُت شاملت ومً زم جدُِّ الًش والاصدهاس  و الظشوٍس

 للمجخمم.

 وخماًتها مً زؿس ؤلافالض والخطفُت.نلى طُىلت اإلاإطظت  اإلادافكت 

  ًظهل اهخلاٌ الفىائؼ الىلدًت واللىة الشسائُت م جبرش أَمُت الخمىٍل في هىهه ًإمً َو

الىخداث الاكخطادًت ذاث الفائؼ ئلى وخداث الاكخطادًت ذاث العجص اإلاالي, ومً اإلاهلىم 

د ئهفاكها مً الظلو والخ دماث نً دزلها, في خين أن َرٍ ألازيرة هي جلً الىخداث التي جٍص

د دزلها نً ما جىفله مً طلو وزدماث.  أن الىخداث ذاث الفائؼ ًٍص

ل:    الثاوي : ؤهىاق الخمٍى

ل ُصير ألاحل :-2  الخمٍى

                                                             
ت 19 ُت الاُخصادًت, ٔلُت الللىم الاُخصادًت وكلىم الدعُير و الللىم الخجاٍس ل بالِشوض اإلاصًش ,  ُعم الهام بً شُخ و آخشون, دوس البىىْ في جمٍى

ت, حاملت مدمذ بى طُاي,,اإلاعُلت, الجضابش,   .                                                            21,ص 2003الللىم الخجاٍس
ل والاظدثماس في صىاكت العُاخُت, داس اليشش والخىصَم الىساَ, الؼبلت ألاولى, كمان,  20 ّ كذهان كبذ الجباس الحميري, ؤظاظُاث الخمٍى , 2020مًى

 .                                                                            71 40ص



ت في اإلاإطظت الاكخطادًت  الفطل   الثاوي: أَم اللسازاث الاطدثماٍز
  

 
41 

ل جلٗ ؤمىا٘ التي جخدصل كليها اإلاؤظعت مً الوير وجلتزم بشدها خال٘ ًترة  ذ كلى ًِصذ بالخمٍى ال جٍض

 حهت ليشاغ الاظخوال٘.اللام كادة, وجٖىن جلٗ ألامىا٘ مى 

والتي ال  هى اإلاِصىد بيشاػاث الاظخوال٘ هي ٔل اللملُاث التي جِىم بها اإلاؤظعت خال٘ ًترة ُصيرة

شهشا, ومً مميزاث هزه اليشاػاث ؤنها جخٕشس باظخمشاس ؤزىاء كملُت ؤلاهخاج ؤي  22جخلذ في الوالب 

 وشاغ.

 الابخمان الخجاسي :-

بإهه الابخمان ُصير ألاحل الزي ًمىده اإلاىسد إلى اإلاشتري كىذما ًِىم هزا ألاخير  21ٌلشي الابخمان الخجاسي 

دخاج اإلاشتري إلى الابخمان الخجاسي كىذما ال ٌوؼي سؤط ماله اللامل  بششاء البظاةم للشض إكادة بُلها ٍو

ُت, ومً حهت ؤخشي ًئن سهبت  ت, وكذم مِذسجه في الحص٘ى كلى ُشوض اإلاصًش في  الذابىينالحاحاث الخجاٍس

 مىذ هزا الىىق مً الابخمان ًخىٍُ كلى كىامل و هي:

  ضه اإلاالي ومذي زالٗ مٓش اللىامل الشخصُت : مثل سهبت الباةم في الخخلص مً مخضوهه العلعي ٓو

 جِذًش ألخؼاس الابخمان .

 دعىٍّ اللىامل اإلاخإجُت مً حشاء الخجاسة واإلاىاًعت, مثل الٌترة الضماهُت التي ًدخاحها اإلاشتري ل

ت .  العلم وػبُلت العلم اإلاباكت وخالت اإلاىاًعت ومىُم اللمالء والحالت الخجاٍس

ل ؤوشؼتها - ُت مً البىْى لخمٍى شوض اإلاصًش الابخمان اإلاصشفي : جدصل اإلاؤظعاث كلى حعهُالث ُو

ذ جٖىن مظمىهت بإص٘ى ؤو هير مظمىهت كلى ؤلاػالَ وجبلا  لزلٗ جخخلٍ ششوغ ُصيرة ألاحل, ُو

 ان اإلاصشفي وبالخالي جٖلٌخه وإمٖاهُت الحص٘ى كلُه طمً مبرساث.الابخم

ُت هالبا  ما جٖىن مخىًشة بعهىلت ؤٓبر وخاصت باليعبت اظخخذام الابخمان اإلاصشفي هى ؤن الِشوض اإلاصًش

للمششوكاث الصويرة, وفي ملـم الحاالث هجذ ؤن الابخمان اإلاصشفي ٌلخبر ؤُل جٖلٌت مً الابخمان 

اإلاؤظعت بداحت إلى هِىد بشٖل ػاسا وهير دابم ألظباب خاسج كً إسادتها مثل حلشطها  الخجاسي. ٓزالٗ

ّ...الخ.  لحٍش

ل مخىظؽ ألاحل:-2  الخمٍى

, وؤلاطاًاث  هى رالٗ الخمىٍل اإلاىحه لخمىٍل لجضء الذابم مً اظدثماساث اإلاؤظعت في سؤط ما٘ اإلاخذا٘و

ل اإلاششوكاث جدذ الخى خُث ًتراوح ٌُز والتي جمخذ إلى كذد مً العىىاث كلى مىحاث الثابخت, ؤو الخمٍى

 ظىىاث. 03مً ظىت إلى 

ل الخإحيري   22: ًىِعم إلى ُعمين ُشوض مباششة وجمٍى

o  ُشوض مخىظؽ ألاحل : ًمًٕ حلٍشٍ الِشض اإلاخىظؽ ألاحل بإهه رالٗ الِشض الزي جتراوح مذجه

الِشوض إال ؤنها ال حلذ  وكششة ظىىاث وكلى الشهم مً الؼ٘ى اليعبي ألحا٘ مثل هزهبين ظىت 

ّ إصذاس ألاظهم ؤو الىذاث, خُث حلخبر  ل الذابم الزي جدصلذ كلُه اإلاؤظعت كً ػٍش مصادس الخمٍى

ّ إصذاس الذابم مً سؤط اإلاا٘ اللامل وألاوشؼت اإلاخللِت  ل كً ػٍش جٖلٌتها ؤُل مً جٖلٌت الخمٍى

 ىٍلت ألاحل.بالبدىر وجىمُت اإلاىخجاث, ششاء ألاص٘ى الثابخت وظذ الِشوض ػ

                                                             
ت,  21 ل, الذاس الجاملُت, ؤلاظٕىذٍس  .                                                            227, ص 2222مدمذ صالح الحىاوي, ؤلاداسة اإلاالُت والخمٍى
ل 22  .727, ص2002وؤلاداسة اإلاالُت للمؤظعاث, داس الٌٕشي الجامعي,  كاػٍ ولُم ؤهذاوط, الخمٍى



ت في اإلاإطظت الاكخطادًت  الفطل   الثاوي: أَم اللسازاث الاطدثماٍز
  

 
42 

 جخميز هزه الِشوض بلذة خصابص مخمثلت في :

  للحص٘ى كليها هي الِىة الٕعبُت للمؤظعت.اإلالُاس الشبِس ي  

  جىحذ كالُت مباششة بين اإلاِشض واإلاِترض, خُث ؤن ؤػشاي الِشض هم الزًً ًدذدون صُوت

 الِشض, ؤي بىاظؼت الخٌاوض بُنها .

 . ًخم ظذاد الِشض كلى دًلاث 

o   الخمىٍل الاظدئجاس :  ؿهش هزا الىىق مً الخمىٍل في آلاوهت ألاخيرة اججاه اإلاششوكاث إلى اظدئجاس

ِض ي هزا الىىق مً الخمىٍل ملذاث اإلاصىم و آلاالث, ٓما امخذ إلى حمُم ألاص٘ى الثابخت  با, ٍو جٍِش

 دًم مبلى مبذةي .كذم امخالْ ألاص٘ى وإهما الُِام ًذًم إًجاس ظىىي, باإلطاًت في بلع ألاخُان 

ذ اجخز الخمىٍل باالظدئجاس كذة ؤشٖا٘ :  ُو

 البُم باالظدئجاس.-

  الخإحير الدشوُلي.-

لي.-  الخإحير الخمٍى

ل ػىٍل ألاحل :-7  الخمٍى

مخذ ؤٓثر مً  ل اللملُاث  3هى الخمىٍل الزي ًمىذ للمؤظعاث ٍو ظىىاث, خُث ًٖىن مىحها لخمٍى

لت ألاحل, ورالٗ  ت ػٍى هـشا لٖىن وشاػاث الاظدثماس هي جلٗ اللملُاث التي جِىم بها الاظدثماٍس

اإلاؤظعاث لٌتراث ػىٍلت بهذي الحص٘ى كلى وابل ؤلاهخاج ؤو اللِاساث ؤو ألاساض ي واإلاباوي وهيرها. 

وجىدصش مصادس الخمىٍل ػىٍلت ألاحل في ألاظهم اللادًت, ألاظهم اإلامخاصة, العىذاث, ألاسباح اإلادخجضة 

لت  ألاحل . والذًىن ػٍى

 : ألاظهم اللادًت 

ٌها بإنها خاصت ظىاء في دًم مِعىم  اثُِالتي جملٗ ؤي جٌصُالث ؤو ؤظب جلٗ ألاظهم 23ًمًٕ حلٍش

ألاسباح ؤو في خالت ؤلاًالط و الخصٌُت, وحلذ هزه ألاظهم ألاظاط لهذي اإلايشإة في حلـُم ُُمتها في 

ِذمه اإلاالٕين كىذ جإظِغ اإلايشإة, وهي التي جملٗ ٓما ؤنها جمثل سؤط ما٘ الزي ً العَى ألاوساَ اإلاالُت,

 خّ إداسة اإلايشإة .

ت اإلاعاهمت مً  -اإلاؤظعت-اإلالُٕت في اإلاششوق  ٘اؤو جمثل ألاظهم اللادًت ؤمى  خُث ًخٖىن سؤظما٘ الشٓش

ت حعمى وجمثل ألاظهم اللادًت اإلاصذس الشبِس ي الخمىٍل الذابم للمششوق خاصت في  كذة خصص مدعاٍو

ٔاث التي جٖىن في ؤ٘و مشاخل الدشوُل .  خالت الشش

 : ألاظهم اإلامخاصة 

ت الصا   ا وخّ الحص٘ى ًمثل خّ ملُٕخه لحامله في الشٓش دسة وله كابذ مدذد ًىصق مً ألاسباح ظىٍى

اللادًت, واللابذ الثابذ ٌعاوي وعبت مً كلى هصِب مً اإلامخلٖاث كىذ الخصٌُت ُبل خملت ألاظهم 

 24طمً ألاظهم اإلامخاصة .

                                                             
 .222, 223مدمذ صالح الحىاوي, هٌغ اإلاشحم العابّ, ص 23

ت,   24 لي, الؼبلت ألاولى, مٕخبت ؤلاشلاس الٌىُت, ؤلاظٕىذٍس ض, الخإحير الخمٍى  .31, ص 2002ظمير مدمذ كبذ اللٍض
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ادة مىاسد ألامىا٘ اإلاخاخت  ت إلى إصذاس ألاظهم اإلامخاصة وؤهمها ٍص هىاْ كذة ؤظباب جذًم إداسة الشٓش

للمؤظعت, اإلاخاحشة باإلالُٕت واظخلما٘ ؤص٘ى الوير بذون إششآهم في ؤلاداسة, إرا لم ًخدصل خاملىا 

ألاظهم اإلامخاصة ًئنهم إرا ألاظهم اللادًت كلى ؤسباح هزه العىت ًئنها جضو٘ في العىت اإلاىالُت كٕغ خامل 

 ا ًمًٕ للمؤظعت ؤن جِىملم ًخدصلىا كلى ؤسباح هزه العىت ًئنها ججمم إلى العىت اإلاىالُت ن ٓم

بخخٌُع كذد هزه ألاظهم ورالٗ بئكادة ششائها ؤو اظخذكاء خامليها إلكادة هزه ألاظهم مِابل الىِذي 

 والزي ال ًٖىن إلى في خالت وحىد هص ُاهىوي خاص بزالٗ.

  : ألاسباح اإلادخجضة 

ل اخخُاحاث اإلاؤظعت ػىٍلت ألاحل, وجمثل الجضء  جمثل ألاسباح اإلادخجضة مصذسا داخلُا هاما لخمٍى

مً ألاسباح الزي ًخم الاخخٌاؾ به لوشض إكادة اظدثماسه, حعخخذم ألاسباح اإلادخجضة في خالت 

اإلاؤظعت التي حلاوي مً مشأل مالُت ٓخلٗ التي جشهب في جخٌُع دًىنها ؤو جلٗ التي جىاحه ؿشوي 

ت في العُؼشة, اُخصادًت مخِلبت, "ٓما ًخم الا  ذ واإلاشآس ادة خَِى الخصٍى كخماد كليها  لخجىب ٍص

 )في خالت إصذاس ؤظهم ؤو لخجىب ألاكُاد الثابخت التي جترجب كلى بُم ألاوساَ اإلاالُت(".

 : العىذاث 

ل ألاحل جلتزم بمىحبه  , وهي جمثل كِذ ػٍى حلشي بإنها : ؤوساَ مالُت راث دخل بِابلُت الخذا٘و

اظخخذام ألامىا٘ إطاًُت إلى ؤصل إلاً  دًلاث دوسٍت مً الٌىابذ, التي جمثل ٔلٌت اإلايشإة بدعذًذ:

 ًدمل العىذ .

مًٕ  لي دون باقي اإلاصادس ٍو وهىاْ كذة ؤظباب ججلل اإلاؤظعت حعخخذم العىذاث ٓمصذس جمٍى

 خصشها ًُما ًلي :

ل الاخخُاحاث اإلاتزاًذة إلى ؤمىا٘ دون ا- ادة وعبت اللجىء إلى هزا الىىق مً ؤحل جمٍى للجىء إلى ٍص

ادة كذد ألاظهم .  حجض ألاسباح ؤو ٍص

ادة ملذ٘ الٌابذة, في خالت الِذسة كلى الاظخلما٘ ُشض جٖلٌخه - % اللابذ كلى اإلاششوق 20ٍص

 % ٓلابذ صافي .1% ًئهه في هزه حلخبر 21اإلاعخخذم ًُه 

  الح٘ى كليها بعذاد ٔل مً ؤحل الذًىن ػىٍلت ألاحل : وهي جمثل مً الِشوض التي جلضم اإلاؤظعت كىذ

خ ملين, وجخظم كملُت الاُتراض في هزه الحالت لششوغ الاجٌاَ ما  الِشض و الٌابذة اإلاعخدِت في جاٍس

خ الاظخدِاَ و ؤظلىب العذاد, جتراوح ًترة  بين اإلاؤظعت واإلاِترض ورلٗ ًُما ًخللّ بملذ٘ الٌابذة, جاٍس

ٔاث كلى هزا الىىق مً الِشض مً  ؤلاُشاض كادة بين زالزت إلى خمعت كششة كام وجدصل الشش

ٔاث الخإمين ؤو بلع الهُئاث اللامت. , شش ٔالبىْى  اإلاؤظعاث اإلاالُت اإلاخخلٌت 

 

ل في اإلاؤظعت  اإلاؼلب الثالث : ُشاساث الخمٍى

ل ألامثل الزي ًظمً  حلخبر هزه الِشاساث مً ؤهم ما ًجعذ دوس ؤلاداسة اإلاالُت في صىاكت هُٖل الخمٍى

ير ألامىا٘ حجم  الاظدثماس الزي حلمل في طله ؤلاداسة اإلاالُت, وجذوس هزه الِشاساث خ٘ى مصادس جًى

ُت للعهم.  وجدذًذ ألاهمُت اليعبُت لذوس ٔل مصذس وبالشٖل الزي ٌلظهم الُِمت العُى
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يرها: ذ ؤن ألامىا٘ ًمًٕ جًى  25إن مظمىن ُشاساث الخمىٍل ًجب ؤن ًٓؤ

ذ اإلاىاظب.   في الُى

 ىُت مىاظبت.خال٘ ًترة صم 

 بإُل ٔلٌت ممٕىت. 

 وؤًظا اظدثماسها في اإلاجاالث ألآثر ًابذة . 

ل, حشير بىطىح إلى ؤن هزه الِشاساث ال حلمل بشٖل مً ًشان.وإهما هىاْ  إصاء جباًً مظمىن ُشاساث الخمٍى

ي ُذستها مجمىكت مً اللىامل الذاخلُت والخاسحُت والتي جؤزش بشٖل ومظمىن هزه الِشاساث وبالخالي جؤزش ف

 26في جدُِّ الهذي الزي حعترشذ به وهى الهذي حلـُم الُِمت العىُُت لألظهم, ومً ؤبشص هزه اللىامل:

 . ٘الشٖل الِاهىوي إلاؤظعت ألاكما 

 .ألاهـمت التي جظلها الذولت ُُام مؤظعت ألاكما٘ بلملها وجىـُم كالُتها باإلاجخمم 

 .حجم اإلاؤظعت وػبُلت كملها 

  اإلادُؼت.الخؼىساث الاُخصادًت 

 .الخطخم 

 اث اإلاالُت.ألاظىاَ واإلاؤظع 

 .مذي اهٌخاح اإلاؤظعت كلى اللالم اظخيراد وجصذًش 

ًهزه اللىامل حشٖل البِئت الدشوُلُت التي جماسط ًيها ؤلاداسة اإلاالُت ُشاساتها اإلاالُت ظلُا لخدُِّ هذًها مما 

 بهزه اللىامل . ًجلل اسجباغ ٔل ُشاس مم الهذي, مخإزشا بشٖل مباشش ؤو هير مباشش 

 الِشاساث اإلاالُت اإلابدث الثالث: 

مً الهملُاث اإلاهمت في اإلاإطظت لرالً حهؿى لها أَمُت بالغت وجأزر  حهخبر نملُاث اجساذ اللساز اإلاالي

  بهىاًت وطيخؿسق في َرا اإلابدث ئنؿاء هكسة شاملت خٌى اللساز اإلاالي.

:  ماهُت اجخار الِشاس اإلاالي اإلاؼلب ألا٘و

ا في خُاة ٔل شخص, وال ًمًٕ للمؤظعت ؤن جىمى وجداًف كلى بِائها إال مً ٌلذ  الِشاس ؤمشا طشوٍس

خال٘ اجخار مجمىكت مً الِشاساث التي بدىٌُزها حعخمش اإلاؤظعت. وفي هزا ظىي هخؼَش للخلٍشٍ باجخار 

ٍ بالِشاساث اإلاالُت.  الِشاس بصٌت كامت جمهُذا للخلٍش

 حلٍشٍ الِشاس اإلاالي: أوال :

 ندة حهاٍزف لللساز اإلاالي هرهس منها بهؼ الخهاٍزف الشاملت الخالُت : َىالً

) ؾبُهُت, مالُت (, حهٍسف ألاٌو : َى ول كساز ًىاشن بين الخطٌى نلى ألامىاٌ وامخالن أضٌى 

بدُث تهدف َرٍ اللسازاث اإلاالُت ئلى الخمىٍل الاطدثمازاث مو جدلُم أنلى زبذ وبالخالي حهكُم كُمت 

    27اإلاإطظت .
                                                             

ّ كذهان كبذ الجباس الحميري, ؤظاظُاث  25 ل والاظدثماس في صىاكت العُاخُت, الؼبلت ألاولى, داس اليشش والخىصَم الىساَ, كمان, مًى , 2020الخمٍى

 .71ص 
ّ كذهان كبذ الجباس الحميري, هٌغ اإلاشحم العابّ, ص   26  .26مًى
لللىم اإلاالُت واإلاداظبت, ٔلُت الللىم ظمُت لضهم, ؤزش الهُٖل اإلاالي كلى الِشاساث اإلاالُت في اإلاؤظعاث الصويرة واإلاخىظؼت, مزٓشة ماظتر في ا 27

ت وكلىم الدعُير, جخصص مالُت مؤظعت, حاملت وسُلت,   . 22, ص 2022الاُخصادًت والخجاٍس
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ف الثاوي  ئج اإلاخىكهت مً ول : اللساز اإلاالي َى ازخُاز أفػل البدائل اإلاخاخت بهد دزاطت الىخاحهٍس

ا في جدلُم ألاَداف اإلاؿلىبت.  28بدًل و أزَس

ف الثالث : اللساز اإلاالي َى الازخُاز اإلادزن بين البدائل اإلاخاخت في مىكف مهين, أو نملُت  حهٍس

   29اإلافاغلت بين الخلٌى البدًلت إلاىاحهت مشيل مهُىت.

 30ومً زالٌ اطخلساء نملُت اجساذ اللساز ؤلادازي هسي أنها جخألف مً الهىاضس الخالُت :

را ٌهني أن ًجد اإلاظير أمامه  -  مشيلت مدددة جخؿلب خال.وحىد مشيلت : َو

ا. -  جىفس بدائل مسخلفت : أي َىان ؾسكا مسخلفت أمام اإلاظير لُيخلي منها أحدَز

مثل ذالً الهدف جدلُم أكص ى نائد أو أكل جيلفت. وحىد َدف -  : ٌظعى ئلُه مخسر اللساز ٍو

دزاطت جىفس الىعي وؤلادزان في ازخُاز البدًل : ئذا ال ًمىً أن هخطىز البدًل اإلاسجح دون  -

 للىخائج اإلاخىكهت مً ول بدًل .

اللساز : أي الجى الري ًخم فُه اجساذ اللساز وما ًخػمىه مً انخبازاث  اإلاىار الري ًخسر فُه -

 منها : 

 . شخطُت مخسر اللساز 

 .ما طبم اجساذٍ مً كسازاث دازل اإلاىكمت 

  اإلاساؾسة أو  الكسوف التي جدُـ بهملُت اجساذ اللساز, هأن جىىن قسوف جدظم بالخأهد أو

 ندم الخأهد .

 أهىانها نىاضس ال ٌظخؿُو مخسر اللساز أن ًخدىم ما حشيل اإلاخغيراث البِئت بمسخلف ه

 فيها .

إزس  في نملُت اجساذ اللساز  ندة انخبازاث طىاء الىىنُت  أو الىمُت جخػمً الانخبازاث  ٍو

الىىنُت جلً الهىامل غير كابلت لللُاض مثل الخغيراث اإلادخملت في كىاهين الػسائب واللىاهين 

مىً  اإلاسخلفت بطفت نامت, أما الهىامل الىمُت فهي التي ًمىً كُاطها وجددًد كُمتها بدكت ٍو

اد نليها بدزحت هبيرة في نملُت اجساذ اللسازاث ومثاٌ نلى ذالً جيالُف البدًل اإلالترح الانخم

 مً اإلاىاد و الهمالت والخيالُف الطىانُت غير اإلاباشسة .

وختى جىىن اللسازاث فهالت ال بد مً أن ًخم اجساذَا بىاءا نلى فهم واضح ودكُم ليل َرٍ 

 ا .الكسوف والانخبازاث التي جإزس وجخأزس به

 فاهىا هالخل:وئذا هكسها ئلى وقائف ؤلادازة هكسة حصئُت 

o  ألاولى ًىىن زالضتها كساز ًخمثل في جددًد الخؿت نملُت الخسؿُـ : وهي نملُت حصئُت

 . امج اإلاىاطبهوؤلاحساءاث والبر 

o  نملُت الخىكُم : وهي الهملُت الجصئُت الثاهُت ًىىن زالضتها الهُيل الخىكُمي اإلاىاطب وجىكُم

 اإلاياجب .

                                                             
ت, داس الحىين  لليشش, كمان,  28 ابت ؤلاداٍس  .76, ص 2221مهذي خعً صولٍُ وؤخمذ الِؼامين, الُش
ض شُدا, ؤصى٘ ؤلاداسة اللامت, ميش 29 ت, إبشاهُم كبذ اللٍض  .742, ص 2227إة اإلالاسي, ؤلاظٕىذٍس

 . 76مهذي خعً صولٍُ وؤخمذ الِؼامين, هٌغ اإلاشحم العابّ رٓشه, ص   230
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o  نملُت الخىحُه : وهي الهملُت الجصئُت الثالثت ًىىن زالضتها الخدفيز الفهاٌ والاجطاٌ اإلاىاطب

 وألاطلىب اللُادي الجُد .

o . ٌنملُت اإلاساكبت : وهي الهملُت الجصئُت السابهت ًىىن زالضتها الىكام السكابي الفها 

ى ما ًىض  خه الشيل الخالي : فهملُت ضىو اللساز جخىطـ الىقائف ؤلادازة َو

 .دازة (: نالكت اللساز بالىقائف ؤلا 2-2الشيل زكم)

 ا

اع, اإلاطدز: , 1998مدمد مطؿفى الخسشىم, هبُل مدمد اإلاسس ى, ئدازة ألانماٌ, مىخبت الشسقى, الٍس

 .279ص

 

 

 : )ؾبُهت اللسازاث اإلاالُت( : زاهُا : مساخل نملُت ضىو اللساز 

 

نلى الخىلُفت مىخج / طىق, بدُث ومً  اللساز في اإلاإطظت َى في ألاٌو كساز ضىاعي وججازي, والري ًلىم

 31أحل اجساذ اللساز اإلاالي ال بد مً اإلاسوح مساخل الخالُت :

  32جمس نملُت ضىو اللساز بسمع زؿىاث أو مساخل زئِظُت : 

أي جددًد اللساز اإلاساد اجساذٍ, طىاء وان اللساز اطدثماز, جمىٍل, أو  مسخلت جددًد اإلاشيلت : -

 جىشَو أزباح.

و التي جىافم  - مسخلت البدث نً البدائل : فان وان كساز اطدثماز ًخم جددًد مسخلف اإلاشاَز

الؿلب, وان وان كساز جمىٍل فُخم فُه جددًد مسخلف مطادز الخمىٍل اإلامىىت, أما ئن وان كساز 

 زباح فُخم اجساذ كساز جىشَو ألازباح مً ندمه . جىشَو ألا 

                                                             
 . 70ظمُت لضهم, هٌغ اإلاشحم العابّ, ص   31  

 .220مدمذ مصؼٌى الخششىم, هبُل مدمذ مشس ي, هٌغ اإلاشحم العابّ, ص 32

 الخخؼُؽ

 صىم الِشاس

 الخىحُه

              الخىـُم

 

 

 اإلاشاُبت          
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 مسخلت جلُُم البدائل وازخباز الخل. -

 مسخلت جىفُر الخل. -

 مسخلت جلُُم الىخائج. -

 

 

 ( : مساخل نملُت ضىو اللساز  3 2-الشيل زكم)

 

 
 .281اإلاسحو الظابم, صاإلاطدز: مدمد مطؿفى الخسشىم, هبُل مدمد مسس ي, هفع 

 

 ؤهمُت اجخار الِشاس مً الىاخُت الللمُت و اللملُت : : زالثا

  33اللساز مً الىاخُت الهلمُت والهملُت : ًمًٕ جلخُص ؤهمُت

حهخبر اللسازاث وطُلت هاحهت لخؿبُم اطتراجُجُاث اإلاإطظت في جدلُم أَدافها بطىزة نلمُت  -

ت .  واللُام بيافت نملُاتها ؤلاداٍز

ت.  -  حظاَم في ججمُو اإلاهلىماث ألاشمت للىقُفت ؤلاداٍز

 أما ألاَمُت الهملُت لللسازاث فخخمثل في :

هشف طلىن زؤطاء وكادة اإلاإطظت, هما جىشف نً الػغىؾاث التي ٌهاوي منها مخسري  -

اللساز, ما ٌظهل مهمت السكابت نلى اللسازاث, ومهسفت هُفُت الخهامل مو َرٍ الظلىواث 

 ؾاث .غى والػ

كُاض مدي كدزة اللادة والسؤطاء في اللُام بمسخلف اإلاهام اإلاؿلىبت منهم بشيل نلمي ونملي  -

 مىاطب .

 الهُيل اإلااليمفهىم  اإلاؿلب الثاوي : 

 

                                                             
 .22ظمُت لضهم , هٌغ اإلاشحم العابّ, ص   33 

 جدذًذ اإلاشٖلت-2

 البدث كً البذابل -2

 جُُِم البذابل واخخُاس الحل  -7

 جىٌُز الحل-4

 جُُِم الىخابج -1

 إكادة الذوسة ٔلما اظخذعى ألامش
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ٌهخبر الهُيل اإلاالي مً أَم الجىاهب التي يهخم بها أصخاب اإلاطالح دازل اإلاإطظت مً اإلاظاَمين 

ً, إلاا لها مً جأزير نلى  اطخلساز اإلاإطظت مً الجاهب اإلاالي, وغمان ندم حهسغها لإلفالض, ومظيًر

 ونلُه في َرا اإلاؿلب طىف هخهسف نلى مفهىم ومىاهج الهُيل اإلاالي .

 حهٍسف الهُيل اإلاالي : 

ٌهسف الهُيل اإلاالي للمإطظت نلى أهه " َُيل مطادز الخمىٍل أو حاهب الخطىم والخلىق اإلالىُت 

  34ُت .في ٓشٍ اإلايزاهُت اللمىم

 

 حهٍسف الثاوي : 

ٌهسف أًػا بأهه ًخىىن مً حمُو أشياٌ وأهىام الخمىٍل طىاء ملىُت أو اكتراع, وأًػا طىاء مً 

, وبالخالي نسف الهُيل اإلاالي َىا نلى أطاض مطادز جمىٍل 35كطيرة ألاحل أو ؾىٍلت ألاحلمطادز 

 اإلالترغت واإلامخلىت .اإلاإطظت بها وشاؾها, مً أمىاٌ كطيرة وؾىٍلت ألاحل, وألامىاٌ 

 حهٍسف الثالث:

خمثل ذلً في ٌهسف نلى أهه  ًخهلم بىُفُت جمىٍل ئحمالي مىحىداث أو اطدثمازاث اإلاإطظت ٍو

الجاهب ألاٌظس للميزاهُت, أي حاهب اإلاؿلىباث وخلىق اإلاظاَمين الري ًبين وافت الىطائل الخمىٍل 

مُو أشياٌ وأهىام الخمىٍل طىاء ملىُت أو التي حظخسدمها اإلاإطظت, أي أن الهُيل اإلاالي ًمثل ح

   36 اكتراع, وطىاء واهذ مً مطادز كطيرة ألاحل أو ؾىٍلت ألاحل. 

 الفسم الثاوي : الهىامل اإلاإزسة نلى الهُيل اإلاالي :

ج  الخمىٍل  اإلاسغىب فُه جددد اإلاإطظت جسهُبت مظتهدفت لسأض اإلااٌ التي هي نبازة نً وظب مٍص

رٍ الترهُبت  مً كبل ؤلادازة التي ًخدلم نىدَا حهكُم كُمت طهم اإلاإطظت في الظىق اإلاالي, َو

 37جخأزس بهىامل اإلاخمثلت فُما ًلي:

 همى اإلابُهاث :  - أ

فما فىق( فان اإلاإطظت حظخؿُو 10 % )ئذا واهذ اإلابُهاث اإلاإطظت جصداد وجىمى بمهدالث نالُت

نائد اإلاظاَمين دون الخىف مً نىاكب جمىٍل َرا الىمى انخمادا نلى الدًً ألنها حظخؿُو حهكُم 

 جساحو اإلابُهاث.

 اطخلساز اإلابُهاث:  - ب

مباشسة بين اطخلساز اإلابُهاث وأزباح اإلاإطظت والخمىٍل بالدًً, فيلما واهذ اإلابُهاث جىحد نالكت 

وأزباح اإلاإطظت أهثر اطخلساز ولما اطخفادث اإلاإطظت مً زافهت الخمىٍل أهثر وبساؾسة أكل مما لى 

اإلابُهاث اإلاإطظت مخللبت, اإلابُهاث وألازباح جىطو الؿاكت الاطدُهابُت نلى الاكتراع واهذ 

مىنها مً جدمل وظب مدًىهُت أهثر .   38للمإطظت ٍو

                                                             
 . 742, ص 2002كذهان جابه الىلُمي, واسشذ ًؤاد الخمُمي, ؤلاداسة اإلاالُت اإلاخِذمت, داس الباصوسي الللمُت لليشش والخىصَم, ألاسدن,  34
اُص, ؤلاداسة اإلاالُت, الذاس الجاملُت, مصش,  35 ٔي ٍُش  .  07, ص 2002كبذ الوٌاس الحىٌي وسُُت ص
ٔاث, حاملت اإلالٗ ًهذ للبترو٘ و اإلالادن الـهشان, مدمذ ؤمين كضث اإلاُذاوي, ؤلاداسة الخمٍى  36  .116-111, ص2227لُت في الشش

37Aswath Damodaran, Finance D’entreprise : Théorie et pratique, 01.Edition.Groupede Boeck , Bruxelles, 2010, Page, 265.   
 .132-136مدمذ ؤًمً كضث اإلاُذاوي, هٌغ اإلاشحم العابّ, ص    38
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 دزحت اإلاىافظت :  - ث

ت أزباخها, فيلما اشدادث خدة   ئن دزحت اإلاىافظت التي حهمل بها اإلاإطظت حهخمد نلى اطخلساٍز

ت بين اإلاإطظا اإلاإطظت نلى ث ولما اهدظس َامش السبذ مما ًدد مً اطخؿانت اإلاىافظت الظهٍس

الاكتراع الهسفاع ملدزتها نلى زدمت الدًىن والتي مً اخد ملاًِظها ندد مساث حغؿُت ألازباح 

 للفائدة اإلادفىنت.

 بيُت اإلاىحىداث : - ر

جىحد نالكت بين بيُت اإلاىحىداث والؿاكت الاطخهابُت للدًً في اإلاإطظت, فالؿاكت الاطخهابُت  

مسجفهت وبالخالي لالكتراع جىىن اكل نىدما جىىن وظبت اإلاىحىداث الثابخت ئلى ئحمالي اإلاىحىداث 

زافهت  جخميز بدزحتوظبت الخيالُف الثابخت ئلى ئحمالي الخيالُف مسجفهت مما ٌهني أن اإلاإطظت 

 حشغُل نالُت وأن أزباخها شدًدة الخظاطُت ألي حغير ضغير في اإلابُهاث.

 مىكف ئدازة اإلاإطظت اججاٍ الخؿس: - ج

الشً أن مىكف اإلاإطظاث الخمىٍلُت ججاٍ الخؿس حهاقم الخؿس الخمىٍلي للمإطظت فهى 

إطظت وبالخالي الهامل ألاَم في جددًد وظبت اإلادًىهُت اإلاثلى للمإطظت, فالترجِب الائخماوي للم

ملدزتها نلى الاكتراع بشسوؽ مىاطبت حهخمد نلى وظبت الدًً في الهُيل اإلاالي للمإطظت 

ج الخمىٍلي اإلاىاطب ًخطدز اإلاىاكشاث واإلافاوغاث بين اإلاإطظت والبىىن أو  وازخُاز اإلاٍص

اإلاإطظاث الخمىٍل, وغالبا ما جلىم اإلاإطظت بخىضُاث الجهاث اإلالسغت في َرا الخطىص 

ص ملدزتها نلى الاكتراع بشسوؽ مِظسة.لخ   هٍص

 39مددداث الهُيل اإلاالي: 

الزخُاز الهُيل اإلاالي اإلاىاطب للمإطظت جىحد ندة نىامل منها ما َى همي وأزس هُفي, خُث جخهلم  

همُت  أطاطا بهالكت اإلافاغلت بين الخؿس ومسدود الهائد إلدازة اإلاإطظت, ئن َرٍ الهىامل جددد الؿاكت 

 أو هُفُت.

 جخمثل اإلاددداث الىمُت للهُيل اإلاالي فُما ًلي:أ (  

 أوال : السبدُت:

ا وغاًت ًخؿلو ئليها اإلاظدثمسون  السبدُت الهدف أطاس ي لجمُو اإلاإطظاث وأمس غسوزي لبلائها واطخمساَز

دازة في ومإشس يهخم به الدائىىن نىد حهاملهم مو اإلاإطظت, وهي أًػا أداة َامت للُاض هفاءة ؤلا 

بالدزحت  اطخسدام اإلاىازد اإلاىحىدة بدىشتها لرا هجد أن حهدا هبيرا مً ؤلادازة اإلاالُت في اإلاإطظت ًىحه

ألاولى هدى اطخسدام ألامثل للمىازد اإلاخاخت بهدف جدلُم أفػل نائد ممىً ألصخابها ال جلل كُمخه نً 

 الهائد اإلامىً جدلُله نلى الاطدثمازاث البدًلت التي جخهسع لىفع الدزحت مً اإلاساؾس.

ال بد مً ؤلاشازة َىا ئلى أن َىان فسق بين مفهىم السبذ والسبدُت, فالسبذ ٌهني ضافي الدزل الري جكهٍس 

فها, أما السبدُت فهي حشير ئلى السبذ  كائمت  الدزل الري ًمثل الفسق بين ئًساداث اإلاإطظت وبين مطاٍز

 40ميظىبا ئلى بهؼ اإلاىىهاث مً اإلايزاهُت الهمىمُت أو كائمت الدزل.

                                                             
م, كمان, كبذ الحلُم ٓشاحت, كلي سبابلت, وآخشون, ؤلاداسة والخدلُل اإلاالي: ؤظغ, مٌاهُم, جؼبُِاث, الؼبلت الثاهُت, داس الصٌاء لليشش والخىصَ 39

 . 26, ص 2006
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 اهُا: العُىلت:ز

نً كدزة اإلاإطظت نلى مىاحهت التزاماتها اللطيرة ألاحل اإلاخىكهت منها وغير مخىكهت نىد  حهخبر الظُىلت

اطخدلاكها مً زالٌ الخدفم الىلدي الهادي الىاجج نً مبُهاتها وجدطُل ذممها بالدزحت ألاولى, ومً 

 ت.زالٌ الخطٌى نلى الىلد مً اإلاطادز ألازسي بالدزحت الثاهُ

ص الثلت باإلاإطظت مً كبل اإلاخهاملين مهها, وجمىنها مً الىفاء بدظدًد التزاماتها,  حظمذ الظُىلت بخهٍص

مىنها  ووحىد طُىلت في اإلاإطظت ٌهؿي لها اإلاسوهت في ازخُاز اإلاطدز اإلاالئم للخطٌى نلى اإلاىازد الالشمت ٍو

مىً الخطٌى نلى مً مجابهت مخؿلباث الىمى والخىطو ومىاحهت ألاشماث الؿازئت ن ىد وكىنها...الخ, ٍو

م أما بُو الظلو والخدماث اإلاىحىدة لدي اإلاإطظت هلدا, بُو أضل مً ألاضٌى هلدا,  الظُىلت نً ؾٍس

ادة زأض اإلااٌ  جدىٍل ألاضٌى اإلاخداولت ئلى هلد اطخهماٌ اإلاطادز الخازحُت للىلد واالكتراع وهرالً ٍش

  41نً ؾٍسم الاخخفاف باألزباح.

 اإلاىاشهت بين الظُىلت والسبدُت: 

ى حهكُم كُمت اإلاإطظت  ئن َدف الخالُت, وجخأزس بشيل هبير بيل مً الظُىلت والسبدُت, ؤلادازة النهائي َو

وجخدلم زبدُت اإلاإطظت مً زالٌ حشغُل أضٌى اإلاإطظت بىفاًت, أما الظُىلت فخدلم مً زالٌ 

دزة اإلاإطظت في الخطٌى نلى الخمىٍل اللطير ألاحل الىفاءة في ئدازة نىاضس زأض اإلااٌ الهامل وفي ك

 42والؿىٍل ألاحل.

 زالثا : الدزل اإلاخدلم:

ٌهخبر جدلُم أهبر كدز ممىً مً الدزل واخد مً ألاَداف السئِظُت للخسؿُـ اإلاالي في ازخُاز هىم 

ل وطُلت لسفو ألامىاٌ التي طدظخسدم في الهُيل اإلاالي, لرا هالخل أن اإلادًس اإلاالي للمشسوم ٌهمل بي

م اطخسدام أمىاٌ  ًؿلم نلى َرٍ الهملُت مفهىم  الغير , خُثمهدٌ الهائد نلى الاطدثماز نً ؾٍس

اإلاخاحسة باإلالىُت أو السافهت اإلاالُت, والتي جمثل الاطخهاهت بأمىاٌ الغير إلاظاندة زؤوض أمىاٌ أصخاب 

 43اإلاشسوم أي مالىُت في جمىٍل الاخخُاحاث اإلاالُت الالشمت لدظُير أوشؿخه الاكخطادًت اإلاسخلفت.

 زابها : الخؿس:

 مل اإلادددة مً مىكىزًٍ َما:ًىكس للخؿس في اإلاجاٌ الهىا

زؿس الدشغُل: ًسجبـ بؿبُهت اليشاؽ الري جمازطه اإلاإطظت والكسوف الاكخطادًت التي  -

د مً زأض اإلااٌ في الخاالث التي جىىن فيها  حهمل فيها, ًخىحب نلى اإلاإطظت أن حهخمد نلى اإلاٍص

مساؾس الدشغُل مسجفهت بدال مً الانخماد نلى الاكتراع, الن ندم اهخكام حجم اليشاؽ 

أنباء زدمت الدًً اإلاإطظت نلى زدمت دًنها وكد ًخهسع لإلفالض ئذا ما واهذ  طُإزس في كدزة

  44أهبر مً كدزتها.

                                                                                                                                                                                              
 .76كذهان جاًه ؤلىلُمي, هٌغ اإلاشحم العابّ, ص 40
ٔادًمي في كلىم بىشما٘  كبذ الواوي, جدلُل الهُٖل اإلاالي للمؤظعت ًشق الذساظت خ 41 ب الذواحً ظُٕٕذة, مزٓشة لىُل شهادة ماظتر ؤ الت مٓش

 .76ظُٕٕذة, الجضابش, ص 2211ؤوث  20الدعُير, ًشق إداسة ألاكما٘, جخصص مالُت اإلاؤظعت, حاملت 
 .21ص ,2001ؤًمً الشىؼي, كامش شِش, ؤلاداسة والخدلُل اإلاالي, الؼبلت ألاولى, داس البذاًت هاششون ومىصكىن, كمان,  42
 .200, ص2002كذهان هاشم العامشاحي, ؤلاداسة اإلاالُت: اإلاذخل الٕمي, داس صهشان لليشش والخىصَم, كمان,   43
 .723, ص 2006مِلم مدمذ كِل, مِذمت في ؤلاداسة والخدلُل اإلاالي, الؼبلت اللشبُت ألاولى, داس ؤحىادًً لليشش والخىصَم, كمان ألاسدن,  44



ت في اإلاإطظت الاكخطادًت  الفطل   الثاوي: أَم اللسازاث الاطدثماٍز
  

 
51 

 ب ( اإلاددداث الىُفُت للهُيل اإلاالي :

حشمل نىطٍسً َامين َما اإلاالئمت و اإلاسوهت, طِخم الخؿسق لهما بالخفطُل باإلغافت ئلى نىامل أزسي 

ا.هدزحت الخدفل, مهاًير اإلادًىهُت   الطىانُت, وغيَر

 

 

 أوال : اإلاالئمت 

ًلطد بهرا الهمل, َى مدي مالئمت مطادز ألامىاٌ اإلاظخسدمت مو ؾبُهت ألاضٌى التي طخمٌى مً َرٍ 

دخاج َرا الهمل ئلى ئًجاد ازجباؽ بين الخدفلاث الىلدًت اإلاخىكو الخطٌى نليها مً         اإلاطادز, ٍو

خازحُت لدظدًد الالتزاماث الىاشئت نً امخالن َرٍ اطخسدام ألاضٌى والخدفلاث الىلدًت ال

 45ألاضٌى .

اللاندة الهامت في الخمىٍل هي أن ًخم الخمىٍل اإلاىحىداث الثابخت مً مطادز ؾىٍلت ألاحل, هأمىاٌ 

اإلالىُت أو اللسوع الؿىٍلت ألاحل, أما مطادز اللطيرة ألاحل فهي مالئمت لخمىٍل ألاضٌى اللطيرة 

حظمذ بخدىٍلها بهد فترة كطيرة ئلى طُىلت هلدًت ت ألاضٌى اإلاخداولت ألاحل )خُث أن ؾبُه

 وظخؿُو منها أن وظدد اللسوع كطيرة ألاحل وفىائدَا.(

ت إلًجاد  وحهخبر نملُت اإلاالئمت بين ؾبُهت اإلاطادز وؾبُهت الاطخسداماث اللطيرة ألاحل نملُت غسوٍز

مً ألاضٌى اإلامىلت وحظدًد الالتزاماث ازجباؽ بين الخدفلاث الىلدًت اإلاخىكو الخطٌى نليها 

.   46الىاشئت نً اكخىاء َرٍ ألاضٌى

 مخؿلباث جدلُم نامل اإلاالئمت بين الخاحت لألمىاٌ وهىم اطخسدامها :

 جددًد ؾبُهت الخاحت لألمىاٌ وؾبُهت الاطخسدام والخىقُف لألمىاٌ اإلاؿلىبت . -

م جددًد حجم  -  الالتزاماث .جددًد حجم ألامىاٌ اإلاؿلىبت نً ؾٍس

 السبـ بين الخاحت لألمىاٌ وهىم ألامىاٌ اإلاخىفسة . -

 زاهُا: مسوهت 

ادة أو هلطان جبها للخغيراث السئِظُت في  مثل َرا الهامل ئمياهُت حهدًل ملداز مبلغ الخمىٍل بالٍص ٍو

جبدث  ملداز الخاحت ئلى أمىاٌ, فهىد الاكتراع مثال لخمىٍل ألاضٌى اإلاخداولت فان ؤلادازة اإلاالُت

ادة  نً مطدز جمىٍل كطير ألاحل, ئلى حاهب ذالً فهي حظخسدم اإلاطدز الري ٌهؿيها ئمياهُت ٍش

ت في الدظدًد حصء أهبر مً اإلابالغ  في خالت جىفس طُىلت غير ملداز الخمىٍل نىد الخاحت أو الخٍس

 اإلاظخسدمت لديها وذالً جبها للخللباث والكسوف اإلاىطمُت .

 ظت مسوهتها في الخاالث الخالُت :لىً ًمىً أن جفلد اإلاإط

ادة الالتزاماث اإلاترجبت نليها, ففي َرٍ الخالت ال حظخؿُو اإلاإطظت اللُام بهملُت  - نىد ٍش

 الاكتراع زغم جىفس ألامىاٌ الاكتراع في الظىق وبفائدة أكل .

                                                             
 .222هٌغ اإلاشحم العابّ,صسشاد اللصاس وآخشون,  45
 . 221مٌلح مدمذ كِل, هٌغ اإلاشحم العابّ, ص  46
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ندم اللدزة نلى جىفس غماهاث للسوع ئغافُت بىفع الػماهاث التي مىدذ لللسوع  -

را ما ًللل مً كدزة اإلاإطظت نلى الاكتراع .الظابلت   َو

كد جإدي بهؼ الشسوؽ اإلاىطىص نليها في الهلىد اإلااغُت مو الدائىين ئلى جلُُد كدزة  -

 اإلاإطظت الخالُت في الخطٌى نلى أمىاٌ ئغافُت .

 زالثا : الهىامل ألازسي 

بي . -  اإلاسهص الػٍس

 الخىكُذ . -

 دزحت الخدفل أو اإلاجاشفت . -

 والظُؿسة .ؤلادازة  -

 مهاًير اإلادًىهُت للطىانت . -

 الكسوف الاكخطادًت الهامت . -

 ؾاكت الاكتراع . -

    همـ الخدفم الىلدي ) اللدزة نلى الظداد ( . -

 

 :اخخُاس الهُٖل اإلاالي اإلاىاظباإلاؼلب الثالث :  

الهدًد مً الانخبازاث )مددداث التي جم الخؿسق ئليها طابلا(, مو  جسخاز اإلاإطظت َُيلها اإلاالي في غىء

حغير َرٍ الانخبازاث ًخغير الهُيل اإلاالي, غير أهه ًجب أن ًىىن لدي ئدازة اإلاشسوم دائما جطىز 

مددد لهُيلها اإلاالي في غىء َرٍ الخغيراث, فاذا واهذ اليظبت الفهلُت لألمىاٌ اإلالترغت بدازل 

لمإطظت أكل مً اليظبت اإلاظتهدفت فان أي جىطهاث زاضت باإلاإطظت حظخدعي الهُيل اإلاالي ل

ادة  خم ذالً مً زالٌ ئضداز طىداث أو الاكتراع مً البىىن ٍش الهُيل اإلاالي للمإطظت ٍو

واإلاإطظاث اإلاالُت, أما ئذا واهذ وظبت الدًً أنلى مً اليظبت اإلاظتهدفت فان الخمىٍل ؤلاغافي ًخم 

  47مً زالٌ أمىاٌ.

ج الخمىٍل اإلاسغىب به مً كبل ئدازة اإلاإطظت ئ ن الترهُبت اإلاظتهدفت لسأض اإلااٌ هي نبازة نً وظب مٍص

واإلاىىن مً ول مً الخمىٍل اإلالترع )الخطىم( والخمىٍل اإلامخلً)خلىق اإلالىُت(, والتي ًخدلم 

حاهب  في الظىق اإلاالي بمهنى آزس, فالخدًث َىا َى جسهُبتنىدَا حهكُم كُمت طهم اإلاإطظت 

في اإلايزاهُت للمإطظت, والري ًخم الانخماد نلُه في جمىٍل حاهب ألاضٌى الخطىم وخلىق اإلالىُت 

 48. مً جلً اإلايزاهُت

اإلاإطظت والخدود اإلاظمىح بها  ئن حهكُم زسوة أصخاب اإلاإطظت مسجبـ باللُىد اإلافسوغت نلى

م مجمىنت مً اليظب الهُيلُت, هما أن ألامس مسجبـ  لالطخداهت مً اإلاإطظاث اإلاالُت نً ؾٍس

أًػا بأَداف اإلاإطظت, فاذا واهذ َرٍ ألازيرة جبدث نً الاطخلاللُت اإلاالُت مً أحل اإلادافكت 

ت للخمىٍل الراحي زم الدًىن, ختى ال نلى طلؿت اإلاظاَمين السئِظين الخالُين, فانها طخهؿي ألاولىٍ

                                                             
 .402كاػٍ ولُم اهذساوط, ص 47
 .407كذهان جاًه الىلُمي, وآخشون, هٌغ اإلاشحم العابّ, ص  48
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د مً ندد اإلاظاَمين. أما ئذا واهذ اإلاإطظت جبدث نً اإلاسدودًت  اإلاالُت اإلاثلى ألمىالها جٍص

د مً الاطخداهت لالطخفادة اللطىي مً السفو اإلاالي.  49الخاضت, فانها طخلجأ للمٍص

واهذ َرٍ اليظبت غهُفت, فاهه نلى و جددد كدزة اطخداهت اإلاإطظت بيظب الهُيل وكدزة الدظدًد, فاذا 

اإلاإطظت أن جبدث نً وطُلت أزسي غير الاطخداهت. ولىً اإلاإطظت ًىحد حجم أكص ى لالطخداهت والري 

ي قسف أو خادر  ونلى ذالً ًطبذ الخىاشن اإلاالي للمإطظت مهدد بظبب أبهدٍ جطبذ ألازؿاء هبيرة, 

ج جمىٍلي مخىاطم مً الىاخُت اإلاالُت مو حجم جخهسع له. ومً ألاَمُت أن ٌشخمل الهُيل اإلاالي نل ى مٍص

ىا ًسي البهؼ. , َو  الاطدثمازاث في ألاضٌى

الراجُت بشيل هبير, ونلى الدًىن بشيل مددود ًػمً ألامان اإلاالي  أن الانخماد نلى مطادز الخمىٍل

كد جإدي ئلى للمإطظت, ئال أهه ال ٌظاند نلى جدلُم مظخىي زفُو مً السبدُت. وأن الخالت اإلاهاهظت 

ادة دزحت اإلاساؾس اإلاالُت . ادة السبدُت مو ندم جدلُم ألامان اإلاالي هدُجت ٍش  ٍش

وختى ًمىً جدلُم ألامان والخد مً اإلاساؾس اإلاالُت, ًجب جدلُم مهدٌ نائد نلى ألامىاٌ اإلاظدثمسة في 

ألاضٌى ًفىق مهدٌ الفائدة التي ًخم دفهها للدائىين, وئال وكهذ اإلاإطظت في دائسة الفشل اإلاالي. ئن 

ً ًجب أًػا أن هأزر في فلـ, لىازخُاز مطدز الخمىٍل ال ًجب أن ًإزر جبها للُىد الخىاشن اإلاالي 

  50الخظبان َدف اإلاسدودًت, ذالً أن مطادز الخمىٍل لها جأزيراث حد مسخلفت نلى اإلاسدودًت.

نلى اإلادي الؿىٍل كُمت اإلاإطظت   َىا ًجب نلى اإلادًس أن يهخم بخأزير مطادز الخمىٍل اإلاظخسدمت نلى

را ًخؿلب ازخُاز اإلاإطظت لهُيل مالي مىاطب,  والري ًىضح الهىاضس التي ًيبغي أن واإلاخىطـ, َو

حهخمد نليها اإلاإطظت في جمىٍل مىحىداتها, ووظبت ول نىطس فُه, مو أزر بهين الانخباز اإلاىاشهت بين 

الهائد واإلاساؾس الىاحمين نً الهُيل اإلاظتهدف, أي أن جىىن اإلاساؾس الىاحمت نً اطخسدام مطدز 

ادة السبدُت وبالخالي حهكُم  الخمىٍل مىسفػت الخيلفت, ومخىاشهت مو الهائد الري ًدلله, واإلاخمثل في ٍش

 كُمت اإلاإطظت .

را ًلخض ي كُاض  ولخدلُم َرا الهدف ًجب اإلافاغلت بين َُاول الخمىٍل البدًلت والازخُاز بُنها, َو

الهائد اإلاخىكو واإلاساؾسة في قل ول َُيل والهمل نلى جدلُم الخىاشن بُنهما, ول َرا ًإدي باإلاإطظت ئذا 

ا مىاطب ئلى حهكُم كُمتها في الظىق, وبطفت نامت جىؿىي طُاطت أي مإطظت بسطىص  وان ازخُاَز

د الانخماد نلى الاكتراع في الخمىٍل أوشؿت  الهُيل اإلاالي نلى جدلُم مىائمت بين الخؿس والهائد, فيًز

ًإدي مً هاخُت اإلاإطظت ًسفو مً مظخىي اإلاساؾس التي جخهسع لها اإلاإطظت ومً جم خملت ألاطهم فُما 

أزسي ئلى ازجفام مهدالث الهائد اإلاخىكهت, وجإدي مظخىٍاث الخؿس ألانلى ئلى اهسفاع أطهاز أطهم 

 أن مهدٌ الهائد اإلاخىكو ألانلى كد ًسفو َرا الظهس.اإلاإطظت غير 

 وجأطِظا نلى ما طبم فان الهُيل اإلاالي ألامثل ًجب أن ًدلم اإلاىاشهت بين الهائد والخؿس بشيل ٌهكم

    51مً كُمت طهم اإلاإطظت .

                                                             
ل اإلاؤظعاث الاُخصادًت: دساظت خالت مجمم الصىاعي اللمىمي للحلُب ومشخِاجه, اإلالخِى الذول  49 ي صهُب ملُٕت,هالب ولُمت, جدلُل ؤظالُب جمٍى

ل وؤزشها كلى الاُخصادًاث واإلاؤظعاث مبر  22-22دساظت خالت الجضابش والذ٘و الىامُت, بعٕشة,  -خى٘ ظُاظاث الخمٍى  .2, ص2006هًى
ٔاث اإلاعاهمت اللامت ألاسدهُت  ظلُمان   50 ٔاث ألاكما٘, خالت جؼبُُِت في شش شال٘, كلى البِىم, ظالم اللىن, اللىامل اإلادذدة للهُٖل اإلاالي في شش

 .2, ص2002, اللذد 22( اإلاىاسة, اإلاجلذ 2000-2223اإلاذسحت في ظَى كمان اإلاالي )
 .402كاػٍ ولُم اهذاسوط, هٌغ اإلاشحم العابّ, ص   51
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 خالصت الٌصل : 

ونلُه ًخم اجساذ اللسازاث  زالٌ َرا الفطل جؿسكىا ئلى أَم الىلاؽ مخهللت ب اللساز الاطدثمازي 

ًلىم بمسخلف أهىانها بهد اللُام بهملُت الخلُُم للىكىف نلى الىغو اإلاالي للمإطظت, ونلى أطاطه 

ً باجساذ كسازاث حدًدة جإزس نلى وغهُت اإلاإطظت في اإلاظخلبل ئًجابا أو طلبا, لرا ٌهخمد  اإلاظيًر

اغُت جخمثل في الؿسق وأطالُب  مخسر اللساز مً أحل وغو كساز ما نلى مجمىنت مً ألادواث الٍس

ف الخأهد ئلى نملُت حظاند نلى اجساذ اللسازاث في ؤلادازة, وذالً في قسوف مهُىت جدباًً مً قسو 

ندم الخأهد واإلاساؾسة, خُث جدُذ َرٍ الؿسق ندة مهاًير ًمىً الانخماد نليها وازخُاز الؿسق التي 

   جخالءم مو قسوف واإلاخغيراث اإلادُؿت في نملُت اجساذ اللساز. 
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 مقدمت الفصل:

ت في اإلاإظعت  بػذ دساظدىا لجاهب الىظشي  إلاىغىع مػالجت الخيالُف هأداة الاجخار  اللشاساث الاظدثماٍس

واخترها مإظعت راث ألاظهم وهي مإظعت وؾىُت  ،هزا اإلاىغىع أسع الىاكؼ وحب غلُىا أن وعلـ ،الاكخطادًت

هظشا  ،بىالًت معخغاهم لُيىن خلل بدثىا ودساظدىا الخؿبُلُت "  EDIMCOلإلهخاج وجىصَؼ مىاد البىاء مخخطشة في" 

ليىنها مإظعت اكخطادًت جيشـ في العىق الىؾني وهي مخػامل مهم حعاهم في خلم اللُمت اإلاػافت ئغافت غلى 

ألاًادي الػاملت و مىه حعاهم في جللُل مً البؿالت وظبب رالً وىن اإلاإظعت حشهذ الخلذم و رالً فهي حشغل 

 الخغحر مً ظىت ئلى أخشي والتي هي مدل دساظدىا الخؿبُلُت.

 

جىصَؼ مىاد البىاء معخغاهم ورالً مً خالٌ  وفي البذاًت فػلذ أن أكذم اإلاإظعت الاكخطادًت لإلهخاج و  

 ئغافت ئلى الهُيل الخىظُمي زم أهمُت اإلاإظعت وأهذافها. ،م بعمػت ومياهت اإلاإظعتجلذًم حػٍشف بعُـ ًلُ

 

 الفطل ئلى زالزت مباخث وهما:ظيخؿشق في هزا 

    DMC هظشة غامت غً مإظعت ئهخاج وجىصَؼ مىاد البىاء   املبدث ألاول :

 DMCخعاب الخيالُف والىدُجت الخدلُلُت في مإظعت :  املبدث الثاوي

 DMCمعاهمت اإلاداظبت الخدلُلُت في اجخار اللشاس داخل  الثالث : املبدث
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 EDMCO :املبدث ألاول : هظسة عامت عن املؤسست إهخاج و جىشيع مىاد البىاء

 

لزا ظيخؿشق في البذاًت الذساظت غلى الخػشف غلى مإظعت  ،ئن أهم ش يء في أي  الذساظت هى حاهب الخؿبُلي

 مىاد البىاء معخغاهم و الخػشف غلى الهُيل الخىظُمي و أهذاف و مهام اإلاإظعت . هخاج و جىصَؼلإل الىؾىُت 

 

 املطلب ألاول : جقدًم مؤسست إلاهخاج و جىشيع  مىاد البىاء:

 

خ و  إلهخاج و جىصَؼ مىاد البىاء الاكخطادًت مخخططت في  مإظعت الىؾىُتهي    25هي مإظعت أوشأث بخاٍس

ملشها الشئِس ي بىالًت معخغاهم  ،اإلاخػمً رالًو /م ع/5280وان هزا بملخط ى كشاس وصاسي سكم  ،1984ظبخمبر 

 دج. 250000000بشأظماٌ ًلذس ب 

rمىصغت غبر التراب الىؾني، واإلاخمثلت في غششة وخذاث واإلاعماة ظابلا (EDMCO)Entreprise Distribution  

Des  Matèriaux  De Contruction  ضذس كشاس الىصاسي بأن هزا الىىع مً  2010جلىم باإلهخاج وجىصَؼ، في ظىت

  Divindus / Spaاإلاإظعاث ًذمج مؼ اإلاإظعاث راث الطلت لُؿلم غليها اظم مجمؼ 

 

، اإلاإظعت ألام ملشها والًت ظؿُف، 2014أضبدذ مىذمجت فػلُا في مجمؼ الطىاغاث اإلادلُت مىز ظىت 

غامل في ظىت  170، غذد غماٌ فشع معخغاهم ملُاس دًىاس حضائشي  300ب : ما ًفىق  ًلذس سأط مالها الاحخماعي

 ششواء مىصغت غبر التراب الىؾني. 10، غذد ششوائها 2018

  

ووحىدها هاجج غً الىجاح الزي خللخه بخدىمها في  ،خبرة في مخخلف مجاالث البىاء 34جمخلً اإلاإظعت 

ت وكؿاع البىاء. وهزالً الىخائج اللُاظُت التي خل لتها في اهجاص و مػظم اليشاؾاث ظىاء واهذ ئهخاحُت أو ججاٍس

 سغاء خاحُاتهم وجؿلػاتهم .و حػمل غلى ئ ،ث دائمت مؼ الضبائًو حػمل اإلاإظعت غلى جبني غالكا اإلالاولت، 

 

م  1990و  1958جؿىٍش شبىت الخىصَؼ للششهت بىالًت معخغاهم و هزا مً خالٌ الفترة ما بحن وللذ جم  غً ؾٍش

ل مإظعت جىصَؼ مىاد البىاء  ،فخذ مىافز جأححر في غذة مىاؾم  لخأخز شيل ششهت راث ألاظهم وجم جدٍى

ذًش لحعً هشئِغ وللذ جم حػُحن العُذ م 17/01/1996و الطادس في  96/30بملخط ى الػلذ الخىزُلي سكم 

خ   والزي هظ كشاسه بزالً 27/04/2002مجلغ ئداسة بملخط ى مدػش اإلاجلغ ؤلاداسي اإلاىػلذ بخاٍس

 

لخىصَؼ مً وخذاث جخمثل فُما ًلي :                                                                       جخيىن مإظعت ئهخاج و ا

 وخذة الحذًذ    الطلب.                  

 وخذة الخػبأة و الخغلُف والخىصَؼ.

ت.  وخذة التركُت الػلاٍس

 وخذة الخجاسة.
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 املطلب الثاوي : مهام و أهداف مؤسست الىطىيت إلهخاج و جىشيع مىاد البىاء.

 مهام اإلاإظعت :  جخمثل فُما ًلي :

م مىاد البىاء ألادواث الصحُت          ،اإلاىخجاث الخشبُت ،الخشب ،) ؤلاظمىذ الطلبجخىلى اإلاإظعت مهام الدعٍى

 ؾاس اإلاخؿـ الىؾني للخىمُت الاكخطادًت و الاحخماغُت ئغافت ئلى : ورالً في ئ ،و مىخىحاث الخذفئت...(و البالؽ 

 الخىصَؼ . ،البُؼ ،ؤلاهخاج

 ميلفت باهخاج و جىصَؼ مىاد البىاء في ظشوف حُذة و بأكل جيلفت. 

 ؤلاهخاج و الخىصَؼ الىفء و اللادس غلى جلبُت اخخُاحاث العىق الىؾني.وغؼ ظُاظت لخؿىٍش هظام 

 ئغافت اللمعت اإلادلُت غلى اإلاىخىج و جشكُت ئلى اإلاىخىج الػالمي .

 ششافها غلى ول الىخذاث الخابػت لها كاهىها .وغؼ كىاهحن و البرامج و ئ

 

 أهداف املؤسست :

 :ألاهداف الاقخصادًت : ًمكن جلخيصها فيما ًلي 

م اظخغالٌ ول الؿاكاث ؤلاهخاحُت و اإلاهاساث  الػمل غلى جدلُم غائذ مىاظب غلى سأظماٌ اإلاعدثمش غً ؾٍش

 الفىُت للػماٌ .

 الػمل غلى الذخٌى في ألاظىاق الػاإلاُت .

م اهدعاب محزة جىافعُت جخمثل في ئسغاء الػمُل .  الػمل غلى جلبُت سغباث الضبائً غً ؾٍش

 .اإلاػاسبت في ألاظىاق الىؾىُت و الزي ٌػخبر الهذف ألاظاس ي وساء جأظِعهامداسبت الاخخياس و 

 

 ألاهداف الاحخماعيت : جخمثل فيما ًلي :

ظتراد مً الخاسج خاضت ئرا غلمىا أهه بالػملت الطػبت .               حاث العىق الىؾني واظخغىاء غً ؤلا جلبُت اخخُا

 سد للػملت الطػبت .الزي ًيىن بذوسه مى  ،ومً زم جطذًش الفائؼ

م فخذ فشص غمل لهم  سفؼ مً معخىي اإلاػِص ي للػماٌ نهمغً ؾٍش  وسفؼ معخىاهم اإلانهي  ،و جيٍى

 

 

 الهيكل الخىظيمي ملؤسست إهخاج و جىشيع مىاد البىاءاملطلب الثالث : 

 

و رالً جماشُا مؼ الخغحر الحاضل في بِئت  ،الهُيل الخىظُمي الحالي للمإظعت جم حػذًله في العىىاث ألاخحرة

اإلاإظعت خُث حعُحر هزه ألاخحرة وفلا لهُيل الخىظُمي جىدذس فُه العلؿت مً اإلاذًش لخطل ئلى ألاكعام 

 : الخىفُزًت مثلما هى مىضح في الشيل الخالي 
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  ملؤسست إهخاج و جىشيع مىاد البىاء( ًمثل الهيكل الخىظيمي 01-3شكل زقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DMCمعطاث من مؤسست إهخاج والخىشيع مىاد البىاء  : املصدز

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاذًش

 اإلاشاحؼ الذاخلي

 مذًش الخجاسي 

 ألاماهت الػامت

ئداسة اإلاىاسد  كعم اإلاداظبت
ت  البشٍش

مذًش  ؤلاداسة 

 اإلاالُت

كعم  اإلاذًش الخلني
 الجزاغاث

اإلاداظب 

 الػام

كعم  كعم البىاء

الخاص 

 باألحهضة

مىخب 

الىظافت 

 وألامً

 ألاماهت

كعم 

ريالخجا  

مىخب 

 ألاحىس 

ىت  خٍض

 اإلاإظعت

 كعم البُؼ
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 شسح الهيكل الخىظيمي : 

 ًمثل اإلاذًش أغلى ظلؿت في الهشم الخىظُمي ومً مهامه:املدًس : -1

 وؤلاششاف غليها .حعُحر الششهت 

 ت ألاكعام التي جلؼ جدذ ظلؿخه .مخابػت اإلاطالح

ش الىاسدة مً مطالح وألاكعام و اجخار اللشاساث الهامت و الىاظبت .  جدلُل الخلاٍس

 حعُحر و مشاكبت سؤظاء اإلاطالح الخابػت إلداسة الىخذة .

 غلذ احخماغاث و ظُاظاث و ؤلاحشاءاث الخاضت بيل مطلحت .

 لىم هزه ألاخحرة باإلاهام الخالُت : جألاماهت : 

 معاغذة اإلاذًش في جذبحر شإوهه و جىظُم أغماله .

ش مً اإلاطالح ئلى اإلاذًش . ل الخلاٍس  جدٍى

 بالغه بزالً .األشخاص اإلاخػاملحن مؼ اإلاذًش و ئغبـ الاظخلباالث الخاضت ب

 املساحع الداخلي : 

م الخأهذ مً أن الىظام ًلىم اإلاشاحؼ الذاخلي بفدظ وجلُُم هظام الشكابت  الذاخلُت لخذمت ؤلاداسة غً ؾٍش

 اإلاداظبي هفئ و ًلذم بُاهاث ظلُمت ودكُلت لإلداسة مً خالٌ مىؼ الغش والاهدشاف غً العُاظاث اإلاىغىغُت.

 

ت في اإلاإظعت جىصَؼ مىاد هى اإلاعئٌى غً اإلاطلحت  مدًس إلادازة املاليت : -2 البىاء اإلاالُت وحػخبر هزه ألاخحرة مشهٍض

 خُث جخفشع هزه اإلاطلحت ئلى :

 ألاماهت : جقىم بمساعدة مدًس إلادازة املاليت .

لىم بدل الجزاغاث اللاهىهُت .قسم املىاشعاث :   يهخم بالجاهب اللاهىوي للمإظعت ٍو

 ،الششاء: ًلىم اإلاداظب بمخخلف الدسجُالث اإلاداظبُت للػملُاث التي جلىم بها الششهت )غملُاث قسم املداسبت 

ٌ  ،لبُؼا ىلعم هزا   عاغذة خعب الحاحت ئليهاالدعذًذ ...الخ (  و هزالً ًمعً ًىمُاث م ،الخدطُل ،الخىاص ٍو

ىت خُث أن اإلاداظب ألاٌو في هزه اإلاإظعت ًلىم بالػمل الزي  ،اللعم ئلى فشغحن فشع مداظب الػام و فشع الخٍض

ىت .  ًلىم به اإلاداظب الػام و الػمل الزي ًلىم به فشع الخٍض

خيىن هزا اللعم مً:قسم إدازة املىازد :   تهخم بالجاهب البششي خُث أنها الجهت اإلاعإولت غً الػاملحن باإلاإظعت ٍو

 مكخب إلادازة و العالقاث الاحخماعيت : 

 هخم بػمان الاحخماعي للػامل وجذسط الىغػُت الصحُت اإلاخػللت بالػامل مً ًىم بذاًخه ئلى غاًت ًىم جلاغذه.ت

 مكخب ألاحىز :

 ًلىم بذساظت أًام الػمل ومجمىع الػماٌ و الغُاباث و ًدذد ألاحش  الالصم الزي ًذفػه ليل غامل .

 

 مكخب الىظافت و ألامن : 

اإلاإظعت و جلذًم مالبغ الػمل للػاملحن و اإلادافظت غلى ممخلياث الىخذة و مشاكبت خشهت يهخم هزا اإلاىخب بىظافت 

 اإلاىاد و البػائؼ . ،الػماٌ
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مدًس الخقني : -3   

و ًخفشع هزا اللعم ئلى :  ،اإلاعئٌى غً ممخلياث الىخذةهى   

 قسم البىاء :

اإلاىاد الاصمت للبىاء وهىان مىخب آخش ًلىم في هزا اللعم ًىحذ مىخب جلني يهخم بالخخؿُـ للمششوع أي همُت 

 بدىفُز ما كذ خؿـ له .

  قسم البيع :

 ميلف ببُؼ ما جم بىاؤه و ًلىم بششاء ألاساض ي مً أحل البىاء . ًىحذ به مىخب

 املدًس الخجازي : ًىحد به :-3

الخلني و أًػا ًلىم هزا اللعم ًلىم و بُؼ مىاد البىاء داخل اإلاإظعت ورالً ببُػها ئلى اإلاذًش القسم الخجازي :  

  بالبُؼ خاسج اإلاإظعت

 هخاج :إلا قسم 

 ًلىم هزا اللعم باإلهخاج 

 قسم الصياهت :

 ًخيلف بطُاهت آلاالث و اإلاػذاث التي حعخخذم في وشاؽ اإلاإظعت .

 

 DMCاملبدث الثاوي : خساب الخكاليف والىديجت الخدليليت في مؤسست

 

، مىخىج العحرامًُ،  الاظمىذ، الحذًذ ومً بحن هزه اإلاىخجاثجيخج مإظعت ئهخاج وجىصَؼ مىاد البىاء غذة مىخجاث 

ج، كشمُذ  وفي دساظدىا سهضها غلى مىخىج واخذ  سمله، أهابِب بالحجاسة...الخ،  ،الخشب، الحص ى، البالؽ، ضهٍش

 لحعاب هدُجخه الخدلُلُت الطافُت وهى باب خشبي هىع خشب ألاخمش:

" ئهخاج وجىصَؼ مىاد البىاء غلى ظُاظت الخمىًٍ باإلاىاد ألاولُت إلاضاولت وشاؾها بشيل غادي DMC" ػخمذ مإظعتح 

 وبأدوى معخىي مخضون.

اإلالحلت بػملُت الششاء مً أحا جدذًذ تهخم اإلاإظعت بمخابػت معخىي أظػاس اإلاىاد ألاولُت في العىق واإلاطاٍسف 

 أزاسها غلى الخيالُف.

ومن أحل خساب من أحل إهخاج هرا املىخج حسخعمل مؤسست مادجين أوليخين :" خشب ألاخمس "و "الغساء "  

  قدمذ لىا املعلىماث الخاليت: 2018جكاليف لشهس أفسيل من سىت 

 :مخصون أول الشهس -

 . mدج ل  510.5بخكلفت  m300 (M1املادة ألاوليت الخشب )

 .  kgدج ل440بخكلفت   kg 250(:M2املادة ألاوليت الغساء )

اث الشهس: -  مشتًر

 .mدج ل 300بسعس  m 1800(:M1املادة ألاوليت الخشب)

 . kgدج ل250بسعس  kg  2000(:Mاملادة ألاوليت الغساء)

 :مصازيف الشساء -
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 من زمن الشساء لكل مادة. %20املباشسة 

 مادة أوليت املشتراة. kgدج وطبيعت وخدة العمل هي 1900غير مباشسة : الخكلفت إلاحماليت ملسكص الخمىين 

 استهالكاث الشهس :    -

 1900kg ( منM1)kg2000  ( منM2). 

 أعباء إهخاج الخاليت :  2018جدملذ مؤسست إهخاج وجىشيع مىاد البىاء خالل شهس أفسيل 

 املادة ألاوليت املسخعملت: -

m800(من املادة ألاوليت خشبM1)  وkg 1300(من املادة ألاوليتM2)  400إلهخاج( وخدة من مىخجP1) 

 .كادز باب

m  1100( من املادة ألاوليت خشبM2و )kg 900  ( من املادة أوليتM2 إلهخاج )وخدة من املىخج  600

(P2. كادز هافدة ) 

و الباقي P1ساعت أهفقذ على املىخج  500دج للساعت منها 250ساعت ًد عمل مباشسة  بخكلفت  1200

 (.P2على املىخج )

 حدول جىشيع ألاعباء غير املباشسة اسخخسحىا مساكص إلاهخاج الخاليت : ( : من1-3الجدول ) 

 املساكص

 البيان

 2الىزشت  1الىزشت 

 70000 164000 مجمىع الخىشيع ألاولي

 وخداث املىخجت مادة أوليت مسخعملت طبيعت وخدة العمل

 

 مخصون أول الشهس للمىخجين:  -

 دج .77200( بخكلفت إحماليت 1Pوخدة من )100

 دج .48850( بخكلفت إحماليت P2وخدة من ) 80

 مبيعاث الشهس: -

 وخدة على الخىالي . 650وخدة و 460( هي P2( و)P1من مىخجين )

 

 : 2018باعذ مؤسست إهخاج وجىشيع مىاد البىاء خالل شهس ماي 

 دج للىخذة .920( بعػش P1وخذة مً ) 460

 دج للىخذة . 710( بعػش P2وخذة مً ) 650

 دج ليل وخذة مباغت5أغباء الخىصَؼ اإلاباششة 

العمل هي دج، طبيعت وخدة 16650أعباء الخىشيع غير مباشسة: مجمىع الخىشيع الثاهىي ملسكص الخىشيع 

 الىخداث املباعت.

 دج.9500دج أما ألاغباء ؤلاغافُت 2350بلغذ ألاغباء غحر مػخبرة 
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 جكلفت وخدة العمل في مسكص الخمىين( : 2-3حدول )

 املساكص

 البيان

 الخمىين

 مجمىع الخىشيع الثاهىي 

 طبيعت وخداث العمل

1900 

 مادة ألاوليت مشتراة

 3800 عدد وخداث العمل

 5 وخدة العملجكلفت 

قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:  

 

 املطلب ألاول : خساب كلفت شساء املىاد ألاوليت

 

  أوال: خساب جكلفت الشساء للمىخج( : 3-3حدول )

  

 (M ) املادة ألاوليت                     ( املادة ألاوليتM) البيان 

 

املبلغ1   الكميت الىخدة جكلفت املبلغ الكميت جكلفت الىخدة  

 أعباء املباشسة

 زمن الشساء

 مصازيف الشساء املباشسة

 ألاعباء غير مباشسة

 مسكص الخمىين

 

50000 

10000 

 

1000 

 

25 

0.2 

 

5 

 

2000 

50000 

 

2000 

 

54000 

10800 

 

9000 

 

30 

0.2 

 

5 

 

1800 

54000 

 

1800 

 جكلفت الشساء 1800 41 73800 2000 35 70000

قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:  

 جكلفت الشساء إلاحماليت/ الكميت املشتراة= الىخدة جكلفت الشساء

 41= 1800/  73800جكلفت الشساء الىخدة =   

 جكلفت الشساء = زمن الشساء + مصازيف الشساء

54000 +10800+9000=73800. 

 وإعداد خساب الجسد الدائم لها.خساب الخكلفت املخىسطت املسجحت للىخدة لكل من املادجين  -2

 

/ همُت مخضون أٌو مذة+ همُت جيلفت مخضون أٌو مذة+ جيلفت ؤلادخاالث جكلفت املخىسطت املسجحت =

 ؤلادخاالث 
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 (:M1: خساب الجسد الدائم للمادة ألاوليت "الخشب" )( 4-3)حدول 

 املبلغ ث.و الكميت البيان املبلغ ث.و الكميت البيان

 املدة مخصون أول 

 إلادخاالث

300 

1800 

51.5 

41 

15450 

73800 

 إلاخساحاث

 مخصون آخس املدة

1900 

200 

42.5 

42.5 

645050 

67900 

 712950 42.5 2100 املجمىع 89250 42.5 2100 املجمىع 

قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:  

 

 (:M1خساب جكلفت املخىسطت املسجحت للىخدة للمادة الخشب )

 

 

  

 

 

 (:M2 : خساب الجسد الدائم ملادة ألاوليت "الغساء" )( 5-3)حدول 

 البيان  الكميت ث.و املبلغ البيان الكميت ث.و املبلغ

79200 

1800 

36 

36 

2200 

50 

 إلاخساحاث

 مخصون أخس  املدة

11000 

70000 

44 

35 

250 

2000 

 مخصون أول املدة

 إلادخاالث

 املجمىع 2250 36 81000 املجمىع 2250 36 81000

قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:  

 

 (:2Mخساب جكلفت املخىسطت املسجحت للىخدة للمادة الغساء )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70000(+44*052) 

0222+052  

73800(+51.5*022) 

8221+022 

89250 

0022 

= 

81000 

0052 
= 36= 

42.5= 
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خساب الجسد الدائم: (: 6-3)حدول   

 البيان الكميت ث.و املبلغ البيان الكميت ث.و املبلغ

26312 

2288 

22.88 

22.88 

1150 

100 

 إلاخساحاث 

 مخصون آخس املدة

10000 

18600 

20 500 

750 

 مخصون أول املدة

 إلادخاالث

 املجمىع 1250 22.88 28600 املجمىع 1250 22.88 28600

قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:  

 

 املطلب الثاوي : خساب كلفت إلاهخاج

 DMC( إلاإظعت p2(و)p1ليل مً ) هخاجخعاب جيلفت ئ(: 7-3حدول)  

    

 البيان (P1املىخج)   (P2املىخج)  

  الكميت ث.و املبلغ الكميت ث.و املبلغ

46750 

32400 

175000 

 

80000 

42000 

42.5 

36 

250 

 

40 

70 

1100 

900 

700 

 

2000 

600 

34000 

46800 

125000 

 

84000 

28000 

42.5 

36 

250 

 

40 

70 

800 

1300 

500 

 

2100 

400 

 ( املسخعملتM1جكلفت شساء املادة )

 ( املسخعملتM2جكلفت شساء املادة )

 اليد العاملت املباشسة

 ألاعباء املباشسة

 1الىزشت

 2الىزشت

إلاهخاججكلفت  400  794.5 317800 600 626.91 376150  

قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:  

 

 خساب الخكلفت إهخاج الىخدة =

 

794.5 =317800   /400. 

 

 ( :P1خساب الخكلفت املخىسطت املسجحت للىخدة )

 

 

 

 

 

 

 

ؤلاهخاج ؤلاحمالُت / الىمُت اإلاىخجت جيلفت  

 
                  

 

007822+77022 

022+022  

= =7900 

395000 

500 



 " EDIMCOقخصادًت مؤسست الاب الخطبيقي "دزاست خالت الفصل الثالث: الجاه                        
  

 68 

 

 ( :P1د الدائم للمىخج )خساب الجس : (8-3)حدول 

 

 املبلغ ث.و الكميت البيان املبلغ ث.و الكميت البيان

 مخصون أول املدة

 إلادخاالث

100 

400 

772 

794.5 

77200 

317800 

 إلاخساحاث

 مخصون آخس مدة

460 

40 

790 

790 

363400 

31600 

 395000 790 500 املجمىع 395000 790 500 املجمىع

 قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:

 

 (:P2خساب الخكلفت املخىسطت املسجحت للىخدة )

 

 

 

 

 (:P2: خساب الجسد الدائم للمىخج )( 9-3)حدول 

 

 املبلغ ث.و الكميت البيان املبلغ ث.و الكميت البيان

 مخصون أول مدة

 إلادخاالث

80 

600 

610.62 

626.91 

48850 

376150 

 إلاخساحاث

 مخصون آخس مدة

650 

30 

625 

625 

406250 

18750 

 425000 625 860 املجمىع 425000 625 680 املجمىع

قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:  

أفسيل  لشهس  DMC( ملؤسستP2( و )P1لكل من مىخىحين )الخىشيع جكلفت وخدة العمل في مسكص  ( :10-3حدول) 

2018: 

 املساكص 

 البيان

 الخىشيع

 مجمىع الخىشيع الثاهىي 

 طبيعت وخدة العمل

16650 

 وخدة مباعت

 1110 عدد الىخداث

 15 جكلفت وخدة العمل

قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:  

 

 

 

 088852+07605 

80+ 600 

= =625 

425000 

680 
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 الىدُجت الخدلُلُتخعاب ظػش الخيلفت و املطلب الثالث : 

 خساب سعس الخكلفت :أوال : (: 11-3حدول ) 

 البيان (P1املىخج)   (P2املىخج)  

  الكميت ث.و املبلغ الكميت ث.و املبلغ

406250 

3250 

9750 

 

625 

5 

15 

 

650 

650 

650 

 

363400 

2300 

6900 

790 

5 

15 

460 

460 

460 

 جكلفت إهخاج املىخجاث املباعت

 املباشسةأعباء الخىشيع 

 أعباء الخىشيع غير مباشسة

 سعس الخكلفت 460  810 372600 650 645 419250

قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:  

 

 

 

 

 : DMC( ملؤسست P2( و)P1لالسخغالل للمىخجين )خساب الىديجت الخدليليت زاهيا :  (: 12-3حدول)

 

 البيان (Pاملىخج)   (P2املىخج)  

  الكميت ث.و املبلغ الكميت ث.و املبلغ

4615005 

645 

 

710 

645 

 

650 

650 

423200 

372600 

920 

810 

460 

460 

 زقم ألاعمال )سعس الخكلفت(

 سعس الخكلفت

الخدليليت لالسخغالل لكل الىديجت  460 110  50600 650 65 42250

 مىخج

قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظػش الخيلفت –= سكم ألاغماٌ  الىدُجت الخدلُلُت

 سعس الخكلفت = جكلفت إهخاج املىخجاث املباعت + أعباء الخىشيع املباشسة وغير مباشسة
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 :DMCخساب الىديجت الصافيت للمداسبت الخدليليت ملؤسست زالثا :  (: 13-3حدول)

 املبالغ البيان

 (P1الىديجت الخدليليت للمىخج )

 (P2الخدليليت للمىخج )الىديجت 

50600 

42250 

 الىديجت الخدليليت إلاحماليت 

 أعباء إضافيت

 أعباء غير معخبرة

 

92850 

9500 

2350 

 

 98000 الىديجت الصافيت للمداسبت الخدليليت
 

 قدم لىا من طسف مؤسست دًامس ي . املصدز:

 

 

 

 

 

 

 " إهخاج وجىشيع مىاد البىاء:DMCاملبدث الثالث : مساهمت املداسبت الخدليليت في اجخاذ القساز داخل مؤسست "

 

 قسازاث املاليت أوليت املخخرة :ألاول املطلب 

فشغذ ظشوف اإلاىافعت غلى اإلاإظعاث حػذًل ئظتراجُجُتها  فُما ًخظ جدذًذ ألاظػاس والخػامل مؼ أظػاس  للذ

الخيلفت، وبالخالي فان اإلاىؿم و اإلافهىم الخللُذي ًدذد ألاظػاس غلى أظاط أظػاس الخيلفت صائذ هامش الشبذ لم ٌػذ 

إلغافت فعه بلىة بفػل اإلاىافعت )أظػاس العىق( با، وآلان فشع مىؿم العىق هله مػنى في غالم ألاغماٌ الحذًثت

 ئلى غامل الجىدة وخذماث ما بػذ البُؼ .

البُؼ وأظػاس الخيلفت، فان الػالكت اوػىعذ بفػل مفهىم الخيلفت اإلاعتهذفت أي: وبخطىص الػالكت مابحن ظػش 

 .الشبذهامش  –الخيلفت اإلاعتهذفت= ظػش البُؼ 

اهؿالكا مً ظػش البُؼ اإلاعتهذف والزي غالبا ما ًيىن ظػش البُؼ اإلاؿبم هدُجت فُخم جدذًذ الخيلفت اإلاعتهذفت 

خم جدذًذه اهؿالكا مً دساظت العىق وكُمت اإلاىخج ئؾاس الباب وئؾاس الىافزة، وكذسة الضبائً غلى الذفؼ  اإلاىافعت، أٍو

 ملابل الىظائف التي ًإديها رالً اإلاىخج.

 وفلا إلاا ًلي: الخؿىاث اإلاخبػت لخدذًذ الخيلفت جيىن 

  :جددًد سعس البيع املستهدف - أ

ألاعباء  –الصافيت للمداسبت الخدليليت = الىديجت الخدليليت إلاحماليت+ ألاعباء إلاضافيت  الىديجت

 غير املدملت
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خم رالً بىاء غلى دساظت العىق فُما ًخظ اإلاىافعحن مً خُث الجىدة وألاظػاس  ٌػذ اإلاىؿلم لهزه الػملُت ٍو

اإلاؿبلت والضبائً مً خُث سغباتهم وجلُُمهم إلاىخجاتهم، وهزالً مً خُث ؾبُػت اإلاىخج والىظائف التي ًإديها 

ت اإلابُػاث اإلاخىكػت، باإلغافت ئلى أفاق جؿىٍش اإلاىخجاث ألاخشي لها هفغ الخطائظ للمىخج ودوسة خُاجه وهمُ

 اإلاػني.

 

 :جددًد السبذ املستهدف - ب

الخؿىة الثاهُت بىاءا غلى اظتراجُجُت اإلاإظعت اإلاخػللت باألسباح، أي الشبذ الزي جشغب اإلاإظعت في جدلُله مً  ٌػذ

 مىخجها اإلاػحن في جؿبُلىا.

 جددًد الخكلفت املستهدفت :  - ث

ً ظابلحن بؿشح الشبذ اإلاعتهذف مً ظػش البُؼ اإلاعتهذف،  للحطٌى غلى الخيلفت اإلاعتهذفت ًخم اظخخذام غىطٍش

وغادة ما جيىن هزه الخيلفت أهبر مً الخيلفت اإلاعمىح بها، وفي هزه الحالت ًلجأ ئلى ئحشاءاث البدث غً فشص 

ؿلم غلى هزه ؤلاحشاءاث هىذظت  اللُمت. الخخفُؼ جيالُف ؤلاهخاج، وهزا غلى وامل اإلاشاخل واليشاؾاث، ٍو

 

 جصميم أحصاء ومكىهاث السلعت بشكل ًدقق الخكلفت املستهدفت: - ر

الخؿىة ألاخحرة في اللُام بالذساظاث الاصمت والتي جخم في الغالب مً كبل اإلاهىذظحن في اإلاإظعاث للىضٌى ئلى  جخمثل

عتهذفت، و التي جم ألاحضاء و الػىاضش وأظلىب ؤلاهخاج اإلاىاظب الزي ًػمً جطيُؼ اإلاىخجاث بلُمت الخيلفت اإلا

 جدذًذها في خؿىة الثالثت.

ئلغاء مشاخل ؤلاهخاج التي ال جخػمً أي وجخؿلب هزه الخؿىة غىاًت خاضت بخدذًذ مشاخل وخؿىاث ؤلاهخاج إلاداولت 

 كُمت للعلػت، ورالً لخىفحر  جيلفت ألاوشؿت غذًمت اللُمت.

    

ئرن : حػاوي اإلاإظعت مً مىافعت شذًذة مً خُث العػش وبالخالي كشسث ئغادة الىظش في جيالُف ؤلاهخاج للعىت 

 اإلاىالُت . 

 الاسدثمازيت املخخرة  ثاملطلب الثاوي : القسازا

ل آلاحل  ٌػذ اللشاس الاظدثماسي مً اللشاساث الهامت التي جطذس بغشع جىفُز ئظتراجُجُت الششهت غلى اإلاذي الؿٍى

واإلاذي اللطحر آلاحل ويهذف ئلى جىلُذ الؿاكاث ئهخاحُت حذًذة أو جؿىٍش ؾاكاث خالُت وئخاللها وججذًذها أو 

خخز رالً اللشاس  بػذ دساظت الجذوي الاكخطادًت لليشاؽ بػذ الخىظؼ في خؿىؽ ئهخاج أو مششوغاث حذًذة ٍو

ل ومػشفت مخاؾش  ت وؾشق الخمٍى مػذالث الػائذ اإلاخىكػت مىه وهامش وكُاط  مىافعُهو  جلذًش الخيلفت الاظدثماٍس

 ألامان والشبدُت مً الاظدثماس.

 

لت ألاحل، وجخالءم اللشاساث ؾ ت وفم اإلاذي الضمني ئلى كطحرة وؾٍى ىٍلت ألاحل مؼ اللشاساث جطىف اللشاساث الاظدثماٍس

ؤلاظتراجُجُت وجخفم مػها في محزاهُتها وخطائطها. وجخمحز كشاساث ؾىٍلت ألاحل باسجباؾها بفتراث ؾىٍلت في اإلاعخلبل، 

مما ًؿبػها بؿابؼ الالجأهذ  واخخماالث الخغحر . وهزا ما ًجػل اإلاػلىماث التي ًدخاحها هزا الىىع مً اللشاساث ضػبت 
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كطحرة ألاحل بلطش مذاها واسجفاع دسحت الُلحن بها، وهزا ما الىفاًت والذكت، بِىما جخمحز اللشاساث  الخىفحر، وكلُلت

 ٌعهل الحطٌى غلى اإلاػلىماث التي هدخاحها، مما ًمىً مخخز اللشاس مً الخدىم بها .

   

ٍػاف ئلى رالً غامل ئن هجاح أي كشاس ٌػخمذ غلى هجاح جىفُزه، وهزا ال ًخدلم ئال بلبىله مً ؾشف اإلاىفزًً، و 

لت حذًذة في اجخار اللشاساث التي ًلترخها الخبراء في  آخش ٌعاهم في فػالُت اللشاس وهى الجىدة. والجىدة هي ؾٍش

ػخبرونها مثالُت، ئال أنها ال جيىن هزالً ئال ئرا كبل بها اإلاىفذون.  اإلاىظمت َو

 

ودسحت كبىله وحىدة اللشاس كبل اجخاره بىاءا غلى البذائل وفلا لهزا الخدلُل ًدذد مخخز اللشاس دسحت كبٌى مىخىحه 

 الخالُت:

  .كبٌى مىخفؼ حىدة مشجفػت 

 كبٌى مشجفؼ. ت حىدة مىخفػ

 كبٌى مشجفؼ. حىدة مشجفػت

 كبٌى مىخفؼ. حىدة مىخفػت

 

دعم في بمػني أن  الحالت الثاهُت بللت اللشاس ًمىً أن ًيىن مثالُت وغحر ملبٌى مً ؾشف الػماٌ في خالت ألاولى. ٍو

حىدجه ئال أهه ًيىن ملبىال مً كبل اإلاىفزًً. وهما خالخان وعبِخان ًخخاس مخخز اللشاس بُنهما بما ًخالءم مؼ الهذف 

، وهي اإلاشاد جدلُله. أما في خالخحن الثالث ت والشابػت فهما غلى ؾشفي هلُؼ ئخذاهما مثالُت مً خُث الجىدة واللبٌى

. الحالت اإلاثلى باليعبت  إلاخخز اللشاس، أما ألاخشي فللُلت الجىدة غذًمت اللبٌى

جمُل مػظم الخطيُفاث للفطل بحن اجخار اللشاس في خاالث الُلحن، الشً غذم الُلحن، وجمىً أهمُت الفطل بحن 

 . في اخخالف ألاظالُب التي ًخؿلبها ول هىع ثألاهىاع اإلاخخلفت مً اللشاسا

 

 القساز الاسدثمازي الري اجخرجه املؤسست: 

   في ظىق هما وهىغا. العػش وجىظؼ فهي جؿمذ في العىت اإلالبلت لخخفُؼبىاء غلى كشاس اإلاالي الزي اجخزجه اإلاإظعت 

 

 املطلب الثالث : قساز ي الخاص الري أهصح به املؤسست

ما هداٌو الهشوب مً اجخار كشاساث وخؿىاث كذ جدعبب في حغُحر خلُلي لحُاة ول مىا، ئما خىفا مً الفشل أو  هثحرا

فلذان الثلت، أو سبما الفشل ججشبت مشسها بها في اإلااض ي، أو سبما ألهىا لم وػخذ خىع الخجشبت وجدمل اإلاعإولُت أًا 

 واهذ الىخائج.

والخبراث التي جمش بجىاسن ها ئال أن ألازش الجاهبي مً هم الفشص الػائػت وغلى الشغم مً أهمُت الحشص في اخخُاس 

وأهذ جىظش لها ختى جطبذ حضء مً اإلااض ي دون ئغؿاء هفعً معاخت خلُلُت للذخٌى فيها لُخخلله حضء هبحر مً 

 الىذم أهثر مً جلً اللشاساث التي خػتها بالفػل ولم ًدالفً الحظ فيها.

جىكفىا فيها وحػاملىا مؼ اإلاىكف بذساظت خلُلُت جخالءم مؼ حجمه وكمىا بدىفُز الاخخُاساث  ولىً هم غذد اإلاشاث التي

 اإلاؿشوخت مً الىاكؼ اإلاخاح لىخشج بأفػل مىخج لهزه اإلاإظعت.
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خه الخاضت به والىاكؼ أن اإلافاهُم جخخلف مً شخظ ئلى ألخش ؾبلا لػىامل  هثحرة لزا وان ول مىا غاإلاه وسٍؤ

له والشغبت الحلُلُت اللابػت في هفعه، ولىً ًبلى الػامل اإلاشترن هى ئدسان كُمه جلً الذكائم والظشوف اإلاخاخت 

ً غلى هامش الحُاة ولم هطىؼ خياًدىا بػذ.   التي جمش وهدً ماصلىا غابٍش

 وول كشاس غلى أسجح به وعبت مً اإلاخاؾشة :

 البىاء:فأها أكذم وأهصح مإظعت مدل دساظتي "مإظعت ئهخاج وجىصَؼ مىاد 

م مىخجاتها ئؾاس الباب، ئؾاس الىافزة.  خمعت خؿىاث الجخار كشاساث هاجحت حعاغذها غلى حعٍى

 

 مىاحهت الخددًاث وجقليص عدد الاخخيازاث الخطىة أولى:

في خالت ؤلاكباٌ غلى اجخار اللشاس فان سد فػلً ًجب أن ًيىن خاظما جماما، مً اإلاهم أن جيىن  أن اجذسوى أن  غلُىم

الخؿىاث التي اجخزتها لها دوس حاد في الىخائج، لزا غلًُ أن جؿلم هظشة مً الخاسج العىق وهافعت العىق وهزا 

 ًدُذ لىم خؿىث زابخت في الاججاه الصحُذ .

 ت بين اخخياز الصحيذ والخاطئ جم الخفعيل وصحت جطبيقالفاصل : الخطالخطىة الثاهيت

أو خؿإه غالبا ما جيىن هدُجت إلاادة الاخخُاس هفعها لزا كبل اخخُاس اظتراجُجُت التي غلُىم ئجباغها وئغؿاء  صحت

 وعبت هجاح ألافػل زم جيخلل لىغؼ خؿت واملت بىاء غلى هزا اللشاس  وجخػامل مػه هأهه واكؼ فػال .

 أن جدؿاؽ بيافت اإلاػلىماث خٌى كشاسن وأن جخىكؼ الػلباث. وغلًُ أًػا

 

 

  الخىقيذ الخطىة الثالثت: 

ادة ألاغماٌ الخىكُذ فال بذ أن هخدذر غً الطبر وهزا بخدذًذ  خحن هخدذر غلى ما ًخمخؼ به أي هاجح خاضت في ٍس

خؿىة مً اجخار كشاس غلًُ أن ؟ وهُف؟ ومتى؟ وفي أزىاء ول وظىق الػمل، غلًُ أن حػؿي العإاٌ خله مً مارا

ت أهثر وغىخا.  جخشج بلائمت حذًذة للخؿىة الخالُت ختى جلىم بخيىًٍ ضىسة مجمػت جػمً ظحرا مشجبا وسٍؤ

 

 : املقاومتالخطىة السابعت

  غلًُ في هزه الخؿىة أن ججشب هزا ألامش، وال جلشأ إلاجشد اللشاءة بل لخؿبله لخىجح بهزا اإلاىخج

 صىاعت الاخخياز: الخطىة الخامست

ئلى لىلؿت ضىؼ كشاسن للخشوج بلىة بمىخىحً، ئنها هلؿت الاخخُاس للذ كمذ ببزٌ أكص ى حهذن وأهذ  ن وضلىاآلا  و 

 آلان معخػذ 

، ببعاؾه ًىحذ كشاس وغلًُ ففي هزه الىلؿت جدذًذا غلًُ أن حعحر بمبذأ ال ًىحذ كشاس صحُذ وكشاس خاؾئ 

جب أن جيىن لذًً الثلت و   هذوء خُاٌ  اخخُاسن.اجخاره، ٍو

ؾىاٌ الىكذ خىلىم ختى ألاسع جذوس خٌى هفعها وبالنهاًت ال ش يء ًبلى غلى خاله، أشُاء دائما ما جخغحر وجدبذٌ مً 

 وأهذ ال جلف غىذ أي ش يء 

  فلشاسن ش يء مهم فػلًُ جؿبُله غلى أسع الىاكؼ وخشوج مىخىحً بلىة
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 وغلى ئؾاس الىافزة، إلغافت حمالُت ججزب هظش الضبىن ئليها.مً سأي ئغافت صخشفت بعُؿت غلى ئؾاس الباب، 

 واظخػماٌ غشاء مً هىغُت الجُذة حذا اظخػماٌ خشبي .

 وئهثاس  في همُت غشاء ملاسهت مؼ همُت اإلاعخػملت ظابلا.
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 الفصل: خالصت 

ت في مإظعت ئهخاج وجىصَؼ مىاد البىاء "دًامس ي"  وجىضلىا  مً دساظدىا لخيالُف هأداة الجخار اللشاساث الاظدثماٍس

 لبػؼ الىخائج ًمىً جلخُطها فُما ًلي:

مً خالٌ مشاكبت وشاؽ اإلاإظعت واجخار اللشاساث الصحُدت الالصمت لخدلُم ألاهذاف اإلادذدة فاإلاداظبت الخدلُلُت 

أداة فػالت ودكُلت وافُت لخػشف مً خاللها الحالت اإلاالُت للمإظعت ومػشفت هلاؽ كىتها وغػفها، وبخالي مذي 

لألؾشاف اإلاخػاملحن مؼ مإظعت ئهخاج وجىصَؼ مىاد البىاء جىاظب خؿت الدعُحر وإلمياهُاتها اإلاالُت هما ٌػؿي هظشة 

 الاظدثماس في الخػامل مؼ اإلاداظب اإلاالي للمإظعت.والذائىحن، الضبائً، والبىىن، وأصحاب اإلاإظعت مً أحل 

 الىغػُت اإلاالُت اإلاداظبُت للمإظعت الىؾىُت إلهخاج وجىصَؼ مىاد البىاء هما خاولىا في هزا البدث الخػشف غلى واكؼ 

بخلذًم حػٍشف شامل له، باإلغافت ئلى مهام ومطالح والهُيل الخىظُمي إلاطالح اإلاداظبت زم غشغىا مداظبت 

ُلُت لالظخغالٌ و الخدلُلُت إلاىخج ئؾاس الباب وئؾاس الىافزة، جيلفت الششاء، ؤلاهخاج، ظػش الخيلفت، الىدُجت الخدل

مىً اللٌى أن اإلاإظعت ؾبلذ اإلاداظبت الخدلُلُت الطافُت وجمىىذ منها وأخزة  الىدُجت اإلاداظبُت الطافُت ٍو

 . كشاساث هاجحت لخؿىٍش وبُؼ مىخجاتها في العىق اإلاالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 الخاجمت العامت



 
75 

 :  الخاثمة العامة

جؼبُم هظام اإلاداسبت الخدلُلُت في اإلاؤسست بهدف خساب الخيالُف والخيالُف النهائُت للمىخىحاث،  ٌعخبر 

بصفت خاصت وهظام اإلاداسبت الخدلُلُت بصفت  الؼلبُاث، ألاوشؼت. أخد ألاهداف ألاساسُت لىظام الخيالُف

 عامت، بهدف اسخعمالها في أغساض الدسُير واجخاذ اللسازاث وجسشُد الدسُير داخل اإلاؤسست.

لت اإلاىاسبت لحساب الخيالُف مً كبل اإلاؤسست على عدة عىامل أهمها، الغسض مً اخخُاز  خم اخخُاز الؼٍس ٍو

لت هفسها، هما ًمىً لت ودكت الؼٍس لت في خساب الخيالُف و  الؼٍس للمؤسست أن حعخمد على أهثر مً ػٍس

الخيالُف النهائُت ختى جخمىً مً الاسخفادة مً اًجابُاث جلً الؼسق والىصٌى برالً إلى عامل الدكت في 

 الىخائج اإلاخدصل عليها.

إلًجاد أن جيخج بخيلفت نهائُت حسمذ لها بخدلُم هامش مىحب، وذالً  للد أصبدذ اإلاؤسست مجبرة على

مياهت إلاىخجاتها في السىق ههدف أٌو وجدلُم زبذ ههدف اكخصادي أساس ي والىصٌى إلى طمان همىها 

واسخمسازها في اليشاغ ههدف ثاوي. ولخدلُم هره ألاهداف ًبلى مشسوػا بمدي كدزة على الخدىم اإلاؤسست 

جدبع سلىن الخيالُف، مساكبت  في جيالُفها والتي حسمى اإلاداسبت الخدلُلُت خُث جمىنها هره ألاخيرة مً :

ت وذالً مً خالٌ جفسير الىخائج وؤلاحابت عً  اإلاسدودًت، جددًد اإلاسؤولُاث سىاء واهذ جىفُرًت أو إداٍز

 ألاسئلت ألازبعت الخالُت : هُف؟ إلااذا؟ متى؟ أًً؟ للىصٌى في أخير إلى اجخاذ اللسازاث السشُدة.

ت  في اإلاؤسست الاكخصادًت  معالجت الخيالُفومً خالٌ دزاسدىا إلشيالُت  هأداة الجخاذ اللسازاث الاسدثماٍز

 إلى أهم ؤلاشيالُاث العامت جىمً في ما ًلي: 

 ال بد مً وحىد هظام عام للمعلىماث داخل اإلاؤسست .

إن جؼبُم هظام اإلاداسبت الخدلُلُت ٌعني وطع هظام جيالُف ًخماش ي وػبُعت اليشاغ اإلاؤسست  -

 الىظام مً مؤسست إلى أخسي .وخصائصها، هما ًخخلف هرا 

وألاعباء اإلاؤسست، وغُابه الخام  جىمً فعالُت هظام اإلاداسبت الخدلُلُت في الخدىم في عىاصس الخيالُف

 ٌعني بالظسوزة فلدان السُؼسة والخدىم في هرا العىصس الهام.

اإلاسؼسة، وال إن وحىد اإلاداسبت الخدلُلُت داخل اإلاؤسست ال ٌعني أنها جدلم مً وزائها ول أهداف 

 ًخدلم هرا الهدف إال مً خالٌ الخفاعل بين حمُع العىاصس اإلايىهت للمؤسست.

فياهذ DMCأما فُما ًخعلم بأهم إشيالُاث جؼبُم اإلاداسبت الخدلُلُت مؤسست إهخاج وجىشَع مىاد البىاء 

 هما ًلي:
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التي لى إًجاباث ألاسئلت اغىاء الشسهت لىظام اإلاداسبت الخدلُلُت زغم هبر حجم الشسهت وهرا بئػالع ع

 أشسها إليها

جمىنها مً خالٌ دزاسدىا اجضح أن مؤسست إهخاج وجىشَع مىاد البىاء جخىفس على إمياهُاث مالُت ومادًت، 

مً وطع هظام للمداسبت الخدلُلُت ذو فعالُت هبيرة، وجىفس هرا الىظام ًدخلها في مىافست شدًدة وخادة 

 ولين.بخىفس زوح اإلابادزة مً ػسف اإلاسؤ 

ت وذالً  لت الخيالُف اإلاعُاٍز لت مساهص الخدلُل، هؼٍس جؼبُم حمُع ػسق خساب الخيالُف إلى حاهب ػٍس

 مً أحل

فُما بُنها بشيل مخيامل ختى جخمىً اإلاؤسست مً جددي الاهدسافاث وجددًد اإلاسؤولُاث، ملازهت الىخائج 

 واجخاذ اللسازاث اإلاالئمت في الىكذ اإلاىاسب.

ع اإلاىجصة أو ؤلاسساع في وطع  وإكامت هظام اإلاداسبت الخدلُلُت ًمىً على ألاكل مً خساب جيلفت اإلاشاَز

التي سىف جىجص للمساعدة على جدبع سلىن الخيالُف مع العلم أن الشسهت جدخىي على مصلحت للدسُير 

 اإلاداسبي، وأخسي للخدكُم الداخلي.

 حىة مً هرا البدث وفي ألاخير هأمل أن هيىن كد وفلىا في جدلُم ألاهداف اإلاس 

وساهمىا ولى بلدز طئُل بما ًفُد الدازسين واإلاهخمين بمجاٌ اإلاداسبت وخاصت اإلاداسبت الخدلُلُت، وكد 

فخدىا الىافدة للجىء إلى مىطىعاث خاصت بخؼبُم اإلاداسبت الخدلُلُت داخل اإلاؤسست مً خالٌ ػسق 

 أخسي لحساب الخيالُف السُما اإلاؼىزة منها.

  :نتائج البحث

 جىصلىا مً خالٌ دزاسدىا هره إلى بعع الىخائج والتي جخمثل في: للد

إن أهمُت اإلاداسبت الخدلُلُت جظهس مً خالٌ ول الؼسق اإلاىطىعُت واإلاخعازف عليها لحساب الخيالُف  -

 وجدلُلها وهرالً الامخُاشاث التي جلدمها لخدمت اإلاسير ومخخر اللساز

ت أو اإلاادًتجدلُم الىخائج الاًجابُت إلاؤسست ال جخد -  لم إال باالسخغالٌ ألامثل لعىاصس ؤلاهخاج سىاء بشٍس

ً الجخاذ اللسازاث اإلاخعللت  - ال ًمىً لىظام اإلاداسبت الخدلُلُت لىخده أن ًىفس اإلاعلىماث اليافُت للمسيًر

هظام فسع ًله دوزه في جدسين الدسُير، لىً أهمُت هظام اإلاداسبت الخدلُلُت  بمسخلبل اإلاؤسست، فيل

الخدالُل فُما ًخص اإلاعؼُاث التي ًدصل عليها مً ألاهظمت الفسعُت م رهب إلى أعمفي أهه ً جىمً

 ألاخسي، لرالً ال ًمىً له أن ٌسخغني عً آلالُاث ألاخسي مثل: اإلاداسبت العامت بل أهه ٌعخبر مىمل لها
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خدلُم مبادئه هغيره مً ألاهظمت ًدخاج هظام اإلاداسبت الخدلُلُت إلى أن ًبنى على أسس حسمذ له ب -

ألاساسُت اإلاخمثلت في اإلادخالث، اإلاعالجت واإلاخسحاث، هما حسمذ له بالخأكلم مع ول الخدىالث التي كد 

جفسض على اإلاؤسست واإلاىافست، الخؼىز الخىىىلىجي، ؤلاستراجُجُت، مسازاث العمل، أهىاع ألاوشؼت، هما 

دزة على حعدًل ول ما دعذ الظسوزة إلى الجمُع في جأسِسه، وإلى اللًدخاج هرا الىظام إلى مساهمت 

لت الدشغُل  .ذالً، وإلى اإلاسوهت في الاسخغالٌ وبساػت ػٍس

 ثوصيات الدراسة وآفاقها:

على مىاهبت اإلاسخجداث وذالً بدبني اإلاداسبت الخدلُلُت هأداة لخلىٍم ألاداء واجخاذ اللسازاث  العمل -

ت وذالً ًخىعُت ألافساد وجدسسيهم بأهمُتها مً خالٌ جيىٍنهم وزسيلتهم في هرا اإلاجاٌ  الاسدثماٍز

 ختى ًيىن الخؼبُم في اإلاُدان صحُذ.

ىماث ومداولت ؤلاإلاام بيل الخؼىزاث الحاصلت على الخيسُم بين اإلاؤسساث وحامعاث في مُدان اإلاعل -

ين.  اإلاسخٍى

عالُت مساكبت الدسُير في اإلاؤسست، جخىكف على فعالُت أدواتها والتي حعخبر اإلاداسبت الخدلُلُت إن ف -

عت، مالئمت وفي الىكذ اإلاىاسب.  أهمها، لرا ًجب أن جيىن اإلاعلىماث التي جيخجها دكُلت، سَس

ب والخدسين، فالىماٌ هللا وفي ألاخير هلٌى هرا  دخاج للخصٍى احتهاد بشسي وحهد إوساوي ًالشم الىلص ٍو

حعالى وللىله حل في عاله: )...وفىق ول علم علُم...(، فئن أصابىا فمً هللا وخده وإن أخؼأها فمً 

 أهفسىا...
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 : قائمة املراجع

 الكتب:

ت،   -  ض شُحا، أصٌى إلاداسة العامت، ميشأة املعاسف، إلاظىىذٍس  .143، ص 3991إبشاهُم عبذ العٍض

ض   - تإبشاهُم عبذ العٍض  .143، ص 3991مصش، -شُخت، أصٌى إلاداسة العامت، ميشأة املعاسف، إلاظىىذٍس

ت، مىصىسة  -  .322، ص 2002مصش، -أحمذ محمذ غىُم، إداسة ألاعماٌ، املىخبت العصٍش

ل املؤظعاث الاكخصادًت: دساظت حالت مجمع الصىاعي   - صغُب ملُىت،غالب وعُمت، جحلُل أظالُب جمٍى

ل وأثشها على الاكخصادًاث واملؤظعاثالعمىمي للحلُب ومشخ  -لاجه، امللخلى الذولي حٌى ظُاظاث الخمٍى

 .8، ص2002هىفمبر  22-23دساظت حالت الجضائش والذٌو الىامُت، بعىشة، 

م  - أ. د. ًىظف، د. خالذ عىٍذ، املحاظبت إلاظالمُت، الطبعت الثاهُت، الششهت العشبُت املخحذة للدعٍى

 . 02والخىسٍذاث، ص

ل باللشوض املصشفُت الاكخصادًت، ولُت العلىم الاكخصادًت ال - هام بً شُخ و آخشون، دوس البىىن في جمٍى

ت، جامعت محمذ بى طُاف ت،  كعم العلىم الخجاٍس ،املعُلت، الجضائش، ،وعلىم الدعُير و العلىم الخجاٍس

 .                                                            99،ص 2002

أًمً الشىطي، عامش شلش، إلاداسة والخحلُل املالي، الطبعت ألاولى، داس البذاًت هاششون ومىصعىن، عمان،  -

 .29، ص2009

ً(، الطبعت ألاولى، الجضائش، داس الهذي للطباعت واليشش  - بذٌس ي فهُمت، املحاظبت الخحلُلُت )دسوط وجماٍس

 .9 -8،  ص2031والخىصَع، 

م،  - املحاظبت الخحلُلُت، الطبعت الشابعت، بً عىىىن الجضائش، دًىان املطبىعاث بى ٌعلىب عبذ الىٍش

 . 8- 2،ص2009الجامعُت، 

ت:الشكابت واثباث"، الطبعت  - جبرائُل جىصٍف هحالت، وسطىان حلىة حىان، "محاظبت الخيالُف املعُاٍس

 28، ص 2033الشابعت، عمان، داس الثلافت لليشش وجىصَع، 

ت اللشاس: مذخل إداسي وهمي ،حعين بلعجىص  - ت ،مؤظعت شباب الجامعت ،هظٍش ، ص 2008مصش، -إلاظىىذٍس

303  . 

 ،ألاسدن ،الطبعت ألاولى ،محاظبت الخيالُف حذًثت)مً خالٌ أوشطت( ،أ.معالُم ظعاد ،د.إظماعُل حجاصي  -

 . 22ص ،2031 ،داس أظامت لليشش و جىصَع ،عمان

ذ وىسجل، أ.إلهام بىغلُطت،  -  الاجصاٌ واجخار اللشاساث، الطبعت ألاولى، داس هىىص املعشفت لليشش والخىصَع، د.فٍش

 2030عمان،

ظلُمان  شالٌ، على البلىم، ظالم العىن، العىامل املحذدة للهُيل املالي في ششواث ألاعماٌ، حالت جطبُلُت  -

، العذد 33املىاسة، املجلذ  (2000-3992في ششواث املعاهمت العامت ألاسدهُت املذسجت في ظىق عمان املالي )

 .3، ص2008



 
82 

ت)إطاس الىظشي و العملي( ،عطا هللا خلُل وساد ،صالح الشصق -  ،الطبعت ألاولى ،محاظبت الخيالُف معُاٍس

 . 12-13ص ،2001 ،داس صهشان لليشش وجىصَع ،عمان ،ألاسدن

ل وإلاداسة املالُت للمؤظعاث، داس الفىشي الجا -                .191، ص2003معي، عاطف ولُم أهذاوط، الخمٍى

ض لي ،ظمير محمذ عبذ العٍض ت ،مىخبت إلاشعاس الفىُت ،الطبعت ألاولى ،الخأجير الخمٍى  .29ص  ،2003 ،إلاظىىذٍس

اكص، إلاداسة املالُت، الذاس الجامعُت، مصش،  -   .  01، ص 2002عبذ الغفاس الحىفي وسكُت صوي كٍش

م - ت ،الطبعت الثالثت ،املحاظبت الخحلُلُت ،عبذ الىٍش دًىان املطبىعاث  ،الجضائش ،بً عىىىن  ،العاحت املشهٍض

 .91ص  ،2004 ،الجامعُت لليشش و الطباعت

ت، الطبعت ألاولى،  ،عبذ املطلب عبذ الحىُم - دساظاث الجذوي الاكخصادًت الاجخار اللشاساث الاظدثماٍس

ت، الذاس الجامعت طبع -الابشاهمُت  . 12، ص 2002جىصَع، -وشش-إلاظىىذٍس

عذهان جابه الىعُمي، واسشذ فؤاد الخمُمي، إلاداسة املالُت املخلذمت، داس الباصوسي العلمُت لليشش والخىصَع،  - 

 . 149، ص 2009ألاسدن، 

 .200، ص2009خىصَع، عمان، عذهان هاشم العامشاحي، إلاداسة املالُت: املذخل الىمي، داس صهشان لليشش وال -

 ،املعشفت العىكُت واللشاساث إلاظتراجُجُت ،فاطمت عبذ علي ظلُمان املععىدي ،عالء فشحان طالب الذعمي -

 .319ص  ،2033 ،ألاسدن-عمان ،داس صفاء لليشش وجىصَع

 .18، ص 3992على ساحل،  ظعش الخيلفت واملحاظبت الخحلُلُت، الجضائش، دًىان املطبىعاث الجامعُت،  -

لُت في الششواث، جامعت امللً فهذ للبتروٌ و املعادن الظهشان،  - محمذ أمين عضث املُذاوي، إلاداسة الخمٍى

  .992-999، ص3991

 .928-922محمذ أًمً عضث املُذاوي، هفغ املشجع العابم، ص  -

 .38، ص 2001الجامعُت، محمذ ظامي ساض ي. مبادئ محاظبت الخيالُف، الطبعت ألاولى، الجضائش، الذاس  -

ل ،محمذ صالح الحىاوي  - ت ،الذاس الجامعُت ،إلاداسة املالُت والخمٍى  .                                                            291ص  ،3999 ،إلاظىىذٍس

 .232، ص2003محمذ صالح الحىاوي، وآخشون، أظاظُاث إلاداسة املالُت، الذاس الجامعُت، مصش،  -
ت، املىخب الجامعي الحذًث  - محمذ، محمذ الفُىمي. أصٌى محاظبت الخيالُف، الطبعت ألاولى، إلاظىىذٍس

 . 23، ص3999لليشش، 

مللع محمذ علل، ملذمت في إلاداسة والخحلُل املالي، الطبعت العشبُت ألاولى، داس أجىادًً لليشش والخىصَع،  -

 .122، ص 2002عمان ألاسدن، 

ت، داس الحىين  لليشش، عمان، مهذي حعً  -  .12، ص 3999صولُف وأحمذ اللطامين، الشكابت إلاداٍس

ل والاظدثماس في صىاعت العُاحُت ،مىفم عذهان عبذ الجباس الحميري  - داس اليشش والخىصَع  ،أظاظُاث الخمٍى

 .19 82ص ،2030 ،عمان ،الطبعت ألاولى ،الىساق

داس  ،الطبعت ألاولى ،أظاظُاث الخمىٍل والاظدثماس في صىاعت العُاحُت ،مىفم عذهان عبذ الجباس الحميري  -

 .19ص  ،2030 ،عمان ،اليشش والخىصَع الىساق

، الطبعت ألاولى، الجضائش، داس املحمذًت العامت،  -  هاصش، دادي عذون، املحاظبت الخحلُلُت. الجضء ألاٌو

 . 31، ص 3999
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إلاداسة والخحلُل املالي: أظغ، مفاهُم، جطبُلاث، الطبعت الثاهُت،  عبذ الحلُم هشاجت، علي سبابعت، وآخشون،-

 . 22، ص 2002داس الصفاء لليشش والخىصَع، عمان، 

 مذكرات جامعية:

مزهشة ملذمت لىُل  ،دوس املعلىماث املالُت لخلُُم ألاداء املالي للمؤظعت واجخار اللشاساث ،بً خشوف جلُلت  -

 ،2009 ،الجضائش ،جامعت بىمشداط ،ولُت علىم الاكخصادًت وعلىم الدعُير ،شهادة املاجعخير في علىم الدعُير

 .92ص  ،)عمل غير ميشىس(

بخشوب جلُلت، "دوس املعلىماث املالُت لخلُم ألاداء املالي للمؤظعت واجخار اللشاساث"، مزهشة ملذمت لىُل  -

ت وعلىم الدعُير ، جامعت بىمشداط،    شهادة املاجعخير في علىم الدعُير، ولُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

  . ،)عمل غير ميشىس(2009جضائش، 

بىشماٌ  عبذ الغاوي، جحلُل الهُيل املالي للمؤظعت فشع الذساظت حالت مشهب الذواجً ظىُىذة، مزهشة  - 

أوث  20إداسة ألاعماٌ، جخصص مالُت املؤظعت، جامعت لىُل شهادة ماظتر أوادًمي في علىم الدعُير، فشع 

 .12ظىُىذة، الجضائش، ص 3999

ظمُت لضغم، أثش الهُيل املالي على اللشاساث املالُت في املؤظعاث الصغيرة واملخىظطت، مزهشة ماظتر في  -

ت وعلىم الدعُير، جخصص مالُ ت مؤظعت، جامعت العلىم املالُت واملحاظبت، ولُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

 . 29، ص 2033وسكلت، 

هىاسي ظىَس ي، جلُُم املؤظعت ودوسه في اجخار اللشاس في إطاس  الخحىالث الاكخصادًت للجضائش، أطشوحت  -

ملذمت لىُل شهادة الذهخىساه في علىم الدعُير، ولُت العلىم الاكخصادًت وعلىم الدعُير، جامعت الجضائش، 

 غير  ميشىس(. ، )عمل2008

 :ع بالغة الفرنسيةمراج

-Aswath Damodaran، Finance D’entreprise : Théorie et pratique،.Edition.Groupede Boeck 

Bruxelles، 2010، Page، 265.   

 



 

  

 امللخص



 ملخص:

جعد أداة من أدوات إلادازة الحديثة،  على محاسبة الحكاليف والتي  جاءت هره الدزاسة لخسلط الضىء

جساهم في ثحسين أداة املؤسسة وثحكم في جسييرها الداخلي والحأقلم مع محيطها الخازجي وبرالك أصبحد 

ثقنية بازشة لها دوز بالغ ألاهمية في اسحقساز املؤسسات الاقحصادية وثطىزها، فبعدما كان هدف املؤسسة من 

ية هى حساب مخحلف الحكاليف وسعس الحكلفة ألغساض ثقييم إلاهحاج ثطبيق ثقنية املحاسبة الححليل

العديد واملخصون، أصبح في الفترة ألاخيرة من خالل النحائج املححصل عليها يساعد إلادازة املؤسسة في القيام ب

للمؤسسة، ه يساهم في ثحسين ألاداء العام الحخطيط واثخاذ القساز والسقابة هرا كل من الىظائف من أهمها 

بصىزة غير عقالهية من خالل  خاصة إذا عسفد كيفية اسحغالل املعلىمات التي ثىفسها املحاسبة الححليلية

طسيقة ثحميل الحكاليف والحكاليف املعيازية إذا ال ثقىم في نهاية الدوزة بححديد الاهحسافات وبالحالي عدم 

اعد في قيام بىظيفة الحخطيط واثخاذ القسازات معسفة الدقيقة ألسبابها واملسؤول عنها، وهرا كله ال يس

   والسقابة في املؤسسات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص بالغة الفرنسية

La comptabilité analytique est un outil d’outil de gestion modernes, a contribué à améliorer 

de la performance ( prestation) l’entreprise et du contrôle le fonctionnement interne et la 

ipermission à l’environnement externe et ainsi devenu la  la technologie en vue ont un role 

très important dans le développement économique et la stabilité d’institution de la 

demande (l’application) de la comptabilité analytique technique est la dépense des couts 

divers et le prix du cout pour  l’évolution de production et le stock (l’inventaire), il est 

devenu dans la dernière période des résultats obtenus par l’aide de l’institution à beaucoup 

de postes, la planification de prise de décision la plus importante et le contrôle, tout ceci 

contribue à la performance (préstation ) , améliorée de l’entreprise, particulièrements si j’ai 

su faire l’utilisation abstract Analytical . 
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