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 ئهضاء
 لسخيم .بظم هللا السخمً ا

 " الحمد الري هداها لهرا وما هىا لنهدي لى ال أن هداها هللا"

 صدق هللا العظيم

الحمد والشىس هلل الري أعاوي ومىىني مً إهجاش هرا العمل اإلاخىاطع والصالة والظالم على خاجم 

 ألاهبياء واإلاسطلين أهدي حهدي وعملي هرا إلى ول مً :

في خياحي وأهازث دزبي وزطمذ الابدظامت في وحهي أػاٌ هللا في ـ أمي الغاليت "شهسة" التي طىداجني 

 عمسها .

ص "عبد اللادز" الري علمني هيف أثبذ وحىدي وظل في خياحي زمص ألامل زخمه هللا .  ـ إلى أبي العٍص

ـ إلى إخىحي الري جلاطمذ معهم زخم أمي إلى ول مً "خيرة" "وفاػمت" "مدمد" الرًً أجمنى لهم 

 الحياة . الىجاح في هره

 ـ إلى ول الرًً جدملهم ذاهسحي ولم جدملهم مرهسحي .
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 ٧لمت ق٨غ وج٣ضًغ
دهىم ولئن هفسجم إن عرابي شدًد " طىزة إبساهيم آلاًت  كاٌ هللا حعالى :" وإن جأذن زبىم  لئن شىسجم ألٍش

مت إلجمام دزاطتي.والحمد هلل الري وفلني إلهجاش هرا العمل اإلاخىاطع وألهمني اللىة والصبر و   العٍص

 فمً باب مً لم ٌشىس الىاض لم ٌشىس هللا

أجلدم بللب شاهس وبيل فخس وجلدًس إلى أمي "ًىوس ي شهسة" حصاها هللا خيرا وإلى ول أطاجرحي مً الؼىز 

الابخدائي إلى حامعت خاصت ألاطخاذة الشسفت "بً خليمت خيرة" وإلى ول عماٌ بىً الفالخت والخىميت 

فيت لى   والت طيدي لخظس وإلى ول عماٌ اإلاىخبت حامع عبد الحميد بً بادٌع .الٍس

ب أو بعيد خاصت أخىاحي  .هما أشىس ول مً طاعدوي مً كٍس
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ُٟت  بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

Banque de développement agricole et rural 
BADR 

ني الجؼائغي   البى٪ الَى

Banque Nationale d'Algérie 

 

BNA 

 لجىت أؾـ اإلاٗاًير الضولُت اإلاداؾبُت  

International Accounting standards committee  
IASCF 

 ال٣ىة التهضًضاث ، الٟغم، ال٠ًٗ،

Strong , Weakness, Opportunity, threat  

 

SWOT 

 

 

 
 

 

 

 

VIII 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلا٣ضمــــــــــــــــت الٗامــــــــت 
 

 

 

 

 

 



1 
 

 اإلالدمت العامت 

 

وِٗل في ٖهغ ًم٨ً أن هُل٤ ٖلُه ٖهغ اإلاٗلىماث، وأهم وما ًميزه هى حجم الاجهاالث التي جد٤٣ 

جهاالث وؾُلت الى٣ل اإلاٗلىماث مً حهت أزغي  لظل٪ هدض اإلاٗلىماث بين ألاٞغاص والكٗىب، وحٗض جل٪  الا

ُت زانت في آلاوهت ألازيرة في ٦ثير مً  ما٫ ٖامت واإلاإؾؿاث اإلاهٞغ اإلاالُت جدٓى باالهخمام مً مىٓماث ألٖا

هي الضو٫ الٗالم، ٞهي بظل٪ لم حٛب ًٖ ٖالم الدؿاب٤ الضائم خى٫ ج٨ىىلىحُت اإلاٗلىماث ألن ص٢تها وحىصتها 

ُت، وبالخالي ٞان اإلاٗلىماث  ألاؾاؽ التي جبني ٖليها ال٣غاعاث الهامت والتي جإزغ مباقغة ٖلى اإلاإؾؿاث اإلاهٞغ

اإلاالُت جلٗب صوع مهم في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي، ألجها حٗخبر الضواء الكافي لألصاء اإلاالي الظي ٌٗخبر مً اإلا٣ىماث 

غ هٓام مخ٩امل للم ٗلىماث الض٣ُ٢ت واإلاىزى٢ت بها إلا٣اعهتها م٘ ألاصاء الٟٗلي الغئِؿُت للمإؾؿاث خُث جٞى

ُت منها، وطل٪ مً زال٫ مإقغاث مدضصة لخدضًض الاهدغاٞاث ًٖ  ألوكُت اإلاإؾؿاث الخانت اإلاهٞغ

ألاهضاٝ اإلادضصة ؾاب٣ا  ٞاألصاء اإلاا٫ هى الؿبُل الىخُض للخٟاّ ٖلى الب٣اء والاؾخمغاع للمإؾؿاث زانت 

 البىى٥  

 لدزاطت:إشياليت ا

ني والظي ٌٗض  ا في صٖم الا٢خهاص الَى باٖخباع أن البىى٥ جمثل الغ٦يزة أؾاؾُت وصوعا هاما وخٍُى

ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه أي صولت  ٞهي حؿعى ئلى جٟاصي اإلاكا٧ل والخٛلب ٖلى ألاػماث مً زال٫ ج٣ُُم ألاصاء 

ير اإلاٗلىماث اإلاالُت بالجىصة الٗالُت خماص ٖلى جٞى ، ختى جخم٨ً مً ؤلاهداػ اإلاهام وجد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاالي بااٖل

ب اإلاإؾؿت الىنى٫ ئليها   التي جٚغ

 ومً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت 9

 ئلى أي مضي حؿاهم حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ؟

ُت 9  وجخٟٙغ هظه ؤلاق٩الُت ئلى أؾئلت ٖٞغ

 ؟ما صوعها في اإلاإؾؿت ماطا ه٣هض باإلاٗلىماث اإلاالُت و  -

 ماطا ه٣هض باألصاء اإلاالي وما هي  أهمُخه في اإلاإؾؿت ؟ -

 ُٞما ج٨مً اإلاإقغاث اإلاالُت التي حؿاٖض في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للمإؾؿت ؟  -

 فسطياث الدزاطت :

 ولإلحابت ٖلى هظه ؤلاق٩الُت ٢مىا بُغح الٟغيُاث الخالُت 9

جمذ مٗالجتها مً أحل اؾخسضامها في ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي وبالخالي  اإلاٗلىماث اإلاالُت هي في ألانل بُاهاث -

 ؛اجساط ال٣غاع الٟٗا٫ في الى٢ذ اإلاىاؾب 

 مإقغاث الخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي لضحها صوع ٞٗا٫ في ج٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت   -

   مىهج الدزاطت :

ُاث، اٖخمضها في صعاؾدىا هظه ٖلى اإلاىهج بٛغى ؤلاحابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت وازباث صخت الٟغي

خماص ٖلى اإلاىهج الخدلُلي في جٟؿير جل٪  الىنٟي في ٖغى اإلاٟاهُم واإلاٗلىماث الخانت بمدا٫ البدث م٘ الٖا

 اإلاٗلىماث وجدلُلها واؾخسالم الىخائج منها هظا في الجاهب الىٓغي أما في حاهب الخُب٣ُي ٞؿٝى هداو٫ 
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 اإلالدمت العامت 

 

خ ماص ٖلى اإلاىهج الخام بضعاؾت خالت بٛغى البدث اإلاٗم٤ واإلاٟهل  لخالت مُٗىت ٖلى أعى الٖا

 الىا٢٘ وئؾ٣اٍ هخائج الضعاؾت الىٓغ ٖليها  

 

 هييل الدزاطت :

 لضعاؾت هظا اإلاىيٕى ٢مىا بخ٣ؿُم البدث ئلى ٢ؿمين ٢ؿم هٓغي و٢ؿم جُب٣ُي  

ت وج٣ُُم ألاصاء اإلاالي خُث جم الخُغ١ في اإلابدث ألاو٫ 9 ًخمدىع مًمىهه خى٫ اإلاٗلىماث اإلاالُاللظم الىظسي 

ٖلى ٖمىمُاث خى٫ اإلاٗلىماث اإلاالُت مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاالُت باإلياٞت ئلى حىصة 

اإلاٗلىماث اإلاالُت و٦ظل٪ جهيُٟها وزهائهها وفي اإلابدث الثاوي جُغ٢ىا لجاهب الىٓغي للخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي 

زال٫ اإلاٟهىم وألاهمُت والخُىاث ومٗاًير، وباإلياٞت ئلى الغ٦يز ٖلى مإقغاث ألاصاء اإلاالي واإلابدث الثالث مً 

جم الخُغ١ ئلى أزغ حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً زال٫ الخُغ١ ئلى ٧ل مً ٢ُاؽ حىصة 

إزغة في جٟؿير اإلاٗلىماث واؾخسضامها و٦ظل٪ الٗىامل اإلاٗلىماث اإلاالُت وألاصاء اإلاالي باإلياٞت ئلى الٗىامل اإلا

 اإلاإزغة في ألاصاء اإلاالي باإلياٞت ئلى مهاصع اإلاٗلىمت وصوعها في اإلاإؾؿت  

9 زهو لضعاؾت مُضاهُت ًٖ وا٢٘ حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي لى٧الت أما اللظم الخؼبيلي

ُٟت بؿُض  ي لخًغ  بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 أهداف الدزاطت :

ت مً ألاهضاٝ أهمها 9  تهضٝ هظه الضعاؾت ئلى بلٙى مدمٖى

 ؛مداولت الخٗٝغ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاالُت وصوعها في اإلاإؾؿت  -

ت ٢ُاؽ ٧ل مً حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت وألاصاء اإلاالي -  ؛مداولت مٗٞغ

 ؛في طل٪ مداولت جدضًض مٗاًير ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي واإلاإقغاث اإلاؿخسضمت  -

ُت   -  جُب٤ُ اإلاإقغاث اإلاالُت في ئخضي اإلاإؾؿاث اإلاهٞغ

 أهميت الدزاطت :

ُٟت اإلاالُت  ً وزانت جل٪ الٟئت التي حكخٛل بالْى ٌٗخبر مىيٕى البدث طو أهمُت بالٛت لضي اإلاؿيًر

خماص ٖلى مٗاًير مإقغا ث التي ًم٨ً للمإؾؿت ٞهى ٌؿخٗمل اإلاٗلىماث اإلاالُت مً أحل ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي بااٖل

ُت و٦ظل٪ جد٤ُ٣ أهضاٞها    اؾخسضامها في ٖملُت الخ٣ُُم ألاوكُت اإلاالُت التي جماعؾها اإلاإؾؿاث اإلاهٞغ

باإلياٞت ئلى ٦ُُٟت جُب٤ُ هظه اإلاإقغاث ٖلى أعيُت الىا٢٘ للىنى٫ ئلى هخائج لدصخُو الىيُٗت 

 إلاٗالجتها اإلاالُت للمإؾؿت ومً زم جدضًض ه٣اٍ ال٣ىة لدصجُٗها وه٣اٍ ال٠ًٗ 

 أدواث الدزاطت :

ت مً ألاصواث الخالُت 9  اٖخمضها في هظه الضعاؾت ٖلى مدمٖى

 ؛اإلاإلٟاث الٗلمُت -

 ؛الغؾائل الجامُٗت -

 ؛ألاوعا١ البدثُت   -

-  
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 اإلالدمت العامت 

 

 ؛اإلاضازالث الٗلمُت   -

 ؛ال٣ىاهين واإلاغاؾُم   -

ت البى٪    -  وزائ٤ م٣ضمت مً مضًٍغ

 صعىباث الدزاطت :

 ىا بهظه الضعاؾت واحهخىا بٌٗ الهٗىباث أهمها ما ًلي 9أزىاء ٢ُام -

 ؛نٗىبت حم٘ اإلاٗلىماث في الى٧الت  -

 ٢لت اإلاغاح٘ زانت ُٞما ًسو حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت   -
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 الجاهب الىظسي  
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 الٟهل ألاو9٫ 

 اإلاٗلىماث اإلاالُت وج٣ُم ألاصاء اإلاالي
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:                                                                          الف  اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلااليصل ألاٌو

 

 ملدمت الفصل ألاٌو 

حٗض حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت مً الٗىامل ألاؾاؾُت التي ًخى٠٢ ٖليها هداح اإلاإؾؿاث في جد٤ُ٣ أهضاٞها 

لى مضي جد٨مها في ج ت اإلاخاخت لها وخؿً ئصاعتها ٖو ٣ُُم ألاصاء اإلاالي وحؿير مىاعصها اإلااصًت واإلاالُت والبكٍغ

 لٗال٢اتها م٘ مخٗامليها  

ٗها وخؿً اؾخٛاللها ٌك٩ل الٗامل ألاؾاس ي في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي، زانت اإلاٗلىماث  غ اإلاٗلىماث وجىَى ٞان جٞى

ان الؿير الخؿً للمإؾؿت ٢هض جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة اإلاالُت التي تهضٝ ئلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ويم

ما٫ وجدؿين ؾمٗت اإلاإؾؿت لضي  اصة ع٢م ألٖا وجد٤ُ٣ الغبذ ويمان الىمى أو الخىؾ٘ مً زال٫ ٍػ

ػبائنها   الخ  هظا ألامغ ًخُلب اجساط ال٣غاعاث التي ج٩ىن مبيُت ٖلى حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت الض٣ُ٢ت واإلاؿخٛلت 

ب وهظا خؿب اخخُاحاث اإلاإؾؿت، وهظا ٌٗني ئن اإلاإؾؿت جخٛلب ٖلى الهٗىباث التي ٢ض في الى٢ذ اإلاىاؾ

 جىاحهها باؾخسضام حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت  

 وؾِخم الخُغ١ في هظا الٟهل ئلى 9

 اإلابدث ألاو9٫ ٖمىمُاث خى٫ اإلاٗلىماث اإلاالُت  -

 اإلابدث الثاوي9 ٖمىمُاث خى٫ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي  -

 ث9 أزغ حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي  اإلابدث الثال -
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:                                                                          اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي  الفصل ألاٌو

: عمىمياث خٌى اإلاعلىماث اإلااليت.  اإلابدث ألاٌو

ٖهغها الخايغ مىعصا هاما وطو ٢ُمت ٦بيرة ال ٣ًل أهمُت ًٖ أي مىعص أزغ في اإلاإؾؿت مً حٗخبر اإلاٗلىماث في 

أحل اجساط ال٣غاعاث زانت اإلاٗلىماث اإلاالُت  ئال أن البٌٗ ٌؿخسضم لٟٔ البُاهاث اإلاالُت واإلاٗلىماث اإلاالُت 

زغ وهظا ما ؾٝى ًخم الخُغ١ للضاللت ٖلى هٟـ اإلاٟهىم، بِىما الىا٢٘ أن ٦ال مً اإلاٟهىمين مسخلٟين ًٖ ألا 

ئلُه في اإلاُلب ألاو٫ زم في اإلاُلب الثاوي ؾِخم الخُغ١ ئلى مٟهىم حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت التي هي مدل صعاؾت 

 وفي اإلاُلب الثالث ٞؿِخم الخُغ١ ئلى زهائو وجهي٠ُ اإلاٗلىماث اإلاالُت  

: مفهىم البياهاث واإلاعلىماث.   اإلاؼلب ألاٌو

البُاهاث واإلاٗلىماث للضاللت ٖلى هٟـ اإلاٟهىم، بِىما في الىا٢٘ أن ٧ل مً اإلاٟهىمين  ٌؿخسضم البٌٗ لٟٔ

 مسخل٠ ًٖ آلازغ، وهظا ما ؾخىضخه في هظا اإلاُلب  

ف البياهاث اإلااليت . : حعٍس  الفسع ألاٌو

ىماث، البُاهاث مهُلح قإ اؾخسضامه بهُٛت الجم٘، مٟغصه بُان، وهي اإلااصة الخام التي حكخ٤ منها اإلاٗل

وهي جمثل ألاقُاء والخ٣ائ٤ وألا٩ٞاع وآلاعاء وألاخضار والٗملُاث التي حٗبر ًٖ مىا٠٢ وأٞٗا٫ وجىن٠ هضٞا 

أو ْاهغة أو وا٢ٗا مُٗىا) مايُا، أو خايغا، أو مؿخ٣بال( صون أي حٗضًل أو م٣اعهت ًخم الخٗبير ٖنها )جمثُلها( 

 1ب٩لماث أو أع٢ام أو عمىػ أو أق٩ا٫  

هاث بأجها عمىػ مدغصة مً اإلاٗنى الٓاهغ وحٗخبر اإلااصة الخام التي ًم٨ً أن ج٩ىن ٦مُت ًم٨ً وحٗٝغ البُا

ايُا أو أن ج٩ىن ٚير ٦مُت )ونُٟت( مثل الٗاصاث والخ٣الُض   الخ جخُلب ئحغاء مٗالجاث  ٢ُاؾها وخؿابها ٍع

لها ئلى هخائج )مٗلىماث( باإلم٩ان الاؾخٟاصة منها بك٩ل أٞ  2ًل  مُٗىت مً أحل جدٍى

ت مؿخسضميها بما  وأًًا حٗٝغ البُاهاث ٖلى أجها الخ٣ائ٤ التي لى جغ٦ذ ٖلى خالها ٞان ج٠ًُ قِئا ئلى مٗٞغ

 3ال ًإزغ ٖلى ؾلى٦هم في اجساط ال٣غاع  

ير مٗضة  إ٦ض أزغ بأن البُاهاث اإلاالُت هي ٖباعة ًٖ خ٣ائ٤ وأع٢ام زام ًٖ أخضار مالُت مُٗىت ٚير مغجبت ٚو ٍو

خم حم٘ هظه البُاهاث الخخما٫ اؾخسضامها ُٞما بٗض ؤلاهخاج مٗلىماث الؾخسضام )بك٩   4لها الخالي(، ٍو

ير مغجبُت  وحٗٝغ ٦ظل٪ ٖلى أجها ٖباعة ًٖ الخغوٝ والجمل والٗباعاث وألاع٢ام والغمىػ ٚير اإلاىٓمت ٚو

غها مً زال٫ ٖملُاث ا لخدلُل والكغح ، بمىيٕى واخض والتي ال ٌؿخٟاص منها في الك٩ل الخالي ئال بٗض جٍُى

  5والتي ئطا ماٞغػث ونىٟذ وبىبذ وهٓمذ ٞان هظه البُاهاث جدىلذ ئلى مٗلىماث 

ومً زال٫ ما ؾب٤ أؾخيخج أن البُاهاث اإلاالُت هي خ٣ائ٤ مدغصة لِـ لها أي مٗنى أو صاللت وهي ج٩ىن في 

ير مغجبُت بمىيٕى واخض، ٦ما أجها حٗخبر اإلاا  صة الخامت للمٗلىماث اإلاالُتق٩ل أع٢ام أو عمىػ ٚير مىٓمت ٚو

 

                                                           
ت وإدازة اإلاعلىماث في عصس اإلاىظماث السكميتؾلُم خؿيُت ، "   1 "، الُبٗت  الثاهُت، مإؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘،  هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

  24، م 2006ٖمان، ألاعصن، 
تٖثمان ٦ُالوي وآزغون، "   2   04، م 1111"، صاع اإلاىهج لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  مدخل إلى هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز
ت، مهغ،  جصميم وحشغيل هظم اإلاعلىماث مداطبيتمدمض ال٣ىمي وآزغون، "    3   08، م 0888"، م٨خبت ألاقٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
ت مدامدمض مُغ ُُٖت وآزغون،    4 ، 0885"، صاع خىين لليكغ ، ٖمان، ألاعصن،  طبت واكخصاد معلىماث ؤلاػاز الفىسي وجؼبيلاجه العلميت" هظٍس

  11م 
5
بي   تئًمان ٞايل اإلاغاوي وهُثم مدمض الٚؼ   13، م 1111"، صاع نىٗاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان ، ،" هظم اإلاعلىماث الاداٍز
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:                                                                          اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي  الفصل ألاٌو

 .الفسع الثاوي: حعٍسف اإلاعلىماث اإلااليت

عة ؾىاء ٧اهذ جسُُُا، أو حٗض اإلاٗلىماث الٗىهغ ألاؾاس ي في مسخل٠ ألاوكُت التي جماعؾها ؤلاصا -

ملُت اجساط ال٣غاعاث ت في ٖملُت الاجها٫ ٖو  .جىُٓما أو جىحيها، أو ع٢ابت، وهي أًًا طاث أهمُت وخٍُى

 1حٗٝغ اإلاٗلىماث اإلاالُت بأجها اإلاٗلىماث التي جخٗل٤ بالىي٘ اإلاالي للمىٓماث   -

٨ـ أن اإلاٗلىماث اإلاالُت هي البُاهاث التي ٩ًىن له     غي هىضٍع ا نضي لضي مؿخ٣بلها وجإصي ئلى جسٌُٟ ٍو

ٖضم الخأ٦ض، وجىنل عؾالت ئلى مخسظ ال٣غاع ج٩ىن ٢ُمتها أٖلى مً ج٩لٟتها، ومً اإلادخمل أجها حؿخضعي 

 2اؾخدابت مخسظ ال٣غاع 

بِىما ًغي ٢اؾم اإلاٗلىماث ٖلى أجها البُاهاث التي جمذ مٗالجتها بك٩ل مالئم لخُٗي مٗنى ٧امل ًم٨ً مً  -

ت واإلاؿخ٣بلُت الجساط ال٣غاعاث اؾخسضمها ف  3ي الٗملُاث الجاٍع
٠ اإلاسخلٟت للمٗلىماث اإلاالُت ًدبين أن مٗٓمها ًخ٤ٟ ٖلى أن اإلاٗلىماث هي في    مً زال٫ اؾخٗغاى الخٗاٍع

ت مخسظ ال٣غاع  ض مً مٗٞغ ألانل بُاهاث جمذ مٗالجتها لخ٩ىن في نىعتها الخالُت، جخمخ٘ ب٣ُمت ٖالُت، وجٍؼ

٣لل مً خالت ٖضم الخأ٦ض اإلاهاخبت لٗملُت اجساط ال٣غاع والخيبإ باإلاؿخ٣بل وج٣ُُم ألاصاء اإلاالي، وجإزغ ُٞه وج

 ألامغ الظي ًى٨ٗـ ئًدابُا ٖلى ص٢ت وصخت ال٣غاعاث اإلاخسظة  

 اإلاؼلب الثاوي: مفهىم حىدة اإلاعلىماث اإلااليت.

ون مً أحل اٚخىام أي ٞغنت لخد٤ُ٣ حٗخبر حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت مً أهم الخهائو التي ًُلبها اإلاؿير

أهضاٞها، وفي هظا اإلاُلب ؾِخم الخُغ١ في الٟٕغ ألاو٫ ئلى مٟهىم الجىصة وفي الٟٕغ الثاوي ئلى مٟهىم حىصة 

 اإلاٗلىماث اإلاالُت  

 ٌ  حعٍسف الجىدة. :الفسع ألاو

م مً الاهخمام اإلاتزاًض بمىيٕى الجىصة ئال أن اإلاالخٔ أن هىا٥ ازخالٞا في ح ٣ا الزخالٝ بالٚغ ٠ الجىصة ٞو ٍٗغ

 وحهاث الىٓغ لل٨خاباث في هظا اإلاىيٕى منها ما ًلي 9
  4  حٗغب٠ الجىصة ٦ما ًغها حى حكغو٧ى في9 " ٖلى أجها جلبُت اخخُاحاث الٗمالء بأ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت " -

ها حىعان وحغوها9" ٖلى أجها مالئمت الاؾخٗما٫ وهظا ٌٗني أن الؿلٗت والخضماث ًدب أن  جلبي ٦ما ٌٗٞغ

  5اخخُاحاث اإلادخم٘ الظي ؾِخسظمها " 

اث ووْائ٠ اإلاىٓماث وحٗخمض  ٦ما حٗٝغ ٦ظل٪ ٖلى أجها مضزل قامل حهضٝ ئلى الخدؿين اإلاؿخمغ ٖلى مؿخٍى

اث اإلاىٓمت  ٖلى جسُُِ، جىُٓم وجدلُل ٧ل أوكُت اإلاىٓماث وحٗخمض ٖلى مكاع٦ت ومؿاهضة ٧ل مؿخٍى

 6اإلاخخابٗت 

 

                                                           
بض الغؤٝو خماصهت، "    1 "،  اإلاالُت الٗاإلاُت ٖلى ألاؾىا١ اإلاالُت للضو٫ الىامُت اإلاعلىماث اإلااليت في الحد مً أثس ألاشمت دوز هاػم مدمىص م٩اوي ٖو

  16م، 1118، ؤلاؾغاءصعاؾت في الؿى١ ٖمان اإلاالي، بدث م٣ضم إلاإجمغ ألاػمت الٗاإلاُت، حامٗت 
٨ؿً، "   2 ت اإلاداطبتصوهِـ هىضٍع ض، الُبٗت ألا  هظٍس   012م، 0881، صاع اإلاإل٠، ألاعصن، ولى"، جغحمت ٦ما٫ زلُٟت أبى ٍػ
  02م، 1112"، صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  هظم اإلاعلىماث اإلاداطبيت الحاطىبيتٖبض الغػا١ ٢اؾم، "   3
ؼ بً ؾُٗض،   4 ىُت، الؿٗىص "، الُبٗت ألاولى، م٨خبت مال٪ إدازة الجىدة الشاملت "زالض بً ؾٗض ٖبض الٍٗؼ   33م،0886ًت، ٞهض الَى
  34مهٟـ مغح٘ ؾاب٤،   5
ؿاثحما٫ الضًً الٗ  6   03، م 1112دضة، "، صاع هما للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخ الجىدة الشاملت تإداٍز"  َى
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          :  اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي                                                                الفصل ألاٌو
٦ما حٗٝغ ٦ظل٪ ٖلى أجها ٖملُت بىاءًت تهضٝ ئلى جدؿين اإلاىخج النهائي وال ًم٨ً اٖخباعها ٖملُت  -

حؿدىض ٞلؿٟت" أصواعص ًمىج" ؤلاصاعة زُالُت أو م٣ٗضة خُث حؿدىض ٖلى ؤلاخؿاؽ الٗام للخ٨م ٖلى ألاقُاء، و 

غح٘ طل٪ ئلى حكابه ٧ل مً ْغوٝ  الجىصة ٖلى يغوعة جدؿين ْغوٝ الٗمل ل٩ل الٗاملين صازل اإلاإؾؿت ٍو

ت    1 الٗمل وبِئت ؤلاصاٍع

٤ والهىضؾت والهىاٖت والهُاهت والظي  - ٦ما حٗٝغ ٦ظل٪ بأجها هاجج ًٖ جٟاٖل زهائو وكاَاث الدؿٍى

 2 ت خاحاث الٗمُل وعٚباجه بضوعه ًم٨ً مً جلبُ

ومً زال٫ ما ؾب٤ اؾخيخج أن ٧لمت الجىصة ال حٗني ألاًٞل أو ألاخؿً ٦ما ًًٓ البٌٗ، ألن لهظا  -

اإلاهُلح ٖضة مٟاهُم ٞمنها ما ًخٗل٤ بمضي مالئمت اإلاىخىج )الؿلٗت أو الخضمت( لالؾخٗما٫ و٢ض ٣ًهض بها 

باث اإلاؿخٗمل، و٢ض ٣ًهض بها ت ؾلٟا، و٢ض  مضي جد٤ُ٣ اإلاىخىج لٚغ مُاب٣ت اإلاىخىج للمىانٟاث اإلاىيٖى

 ًخٗل٤ ألامغ ب٩ل ما ؾب٤ ط٦غه مٗا 

 الفسع الثاوي: حعٍسف حىدة اإلاعلىماث اإلااليت. 

ئن اإلاٗلىماث الجُضة ًخ٨غع اؾخٗمالها باؾخمغاع ، أي أن هظه اإلاٗلىماث ج٩ىن طاث حىصة ئطا أجها حؿاٖض ٖلى  

ظل٪ ٖلى ج٣ُُم ألاصاء  ٞهي حٗٝغ ٖلى أجها زهائو التي جدؿم بها اجساط بٌٗ أهىإ ال٣غاعاث وحؿٗض ٦

ُت اإلاٗلىماث اإلاالُت   3اإلاٗلىماث اإلاالُت و٦ظا ال٣ىاٖض الىاحب اؾخسضامها لخ٣ُُم هٖى

٣ا إلاخُلباث ألاٞغاص واإلاؿخٗملين لها  ئن مً مٓاهغ حىصة اإلاٗلىماث أن ج٩ىن مغجبت ومدؿلؿلت ٞو

دٗل الترجِب  غ ٦ثيرا مً و٢ذ مؿخٗمليها زهىنا واخخُاحاتهم، ٍو اإلاٗلىماث طاث مٗنى و٢ُمت ٦ما أهه ًٞى

 4باليؿبت ئلى أولئ٪ الظًً ٣ًىمىن بخدلُل اإلاٗلىماث اإلاالُت بهضٝ اجساط ال٣غاعاث 

٩ًىن اإلاٗلىماث حىصة )٢ُمت( ا٢خهاصًت ب٣ضع الخ٣لُل مً اخخماالث اإلاساَغة بكٍغ أن ج٩ىن  -

ض اإلاًاٝ ٦ما جخدضص حىصتها بمضي ئم٩اهُت اؾخٗمالها في الى٢ذ الخالي أو الخ٩لٟت البًاٖت أ٢ل مً الٗائ

ٗالُت ال٣غاعاث اإلاخسظة بىاءا ٖلى جل٪ اإلاٗلىماث، وبالخالي ال٣ُمت  جى٢٘ اؾخٗمالها في اإلاؿخ٣بل و٦ٟاءة ٞو

لُه ًخم التر٦يز ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت الخٟ ايلُت اإلاًاٞت التي جدضثها  ٖلى مؿخىي ٧ل مغا٦ؼ ال٣غاع ٖو

ضزل في جدلُل طل٪ ٖامل الخ٩لٟت واإلاىٟٗت    5للمٗلىماث ٍو

 أحل مً اإلاؿيرون ًُلبها التي الخهائو أهم مً حٗخبر اإلاالُت اإلاٗلىماث ئن أؾخيخج ؾب٤ ما زال٫ ومً

اصة مً للمإؾؿت حؿمذ ٞغنت أي اٚخىام  وأهضاٝ جخٗاعى ال ٢غاعاث ئُٖاء أحل مً و٦ظل٪ ٢ضعاتها ٍػ

  اإلاإؾؿت

 
                                                           

اء للضهالجىدة الشاملت في ؤلادازة والخعليميت واإلادزطيت، " ئبغاهُمأخمض   1 ت، مهغ، "، الُبٗت ألاولى، صاع الٞى ، 1112ُا للُباٖت واليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

  06م 
   11، م 1115"، الُبٗت الثاهُت، صاع وائل لليكغ، ٖمان، ألاعصن، إدازة الجىدة الشاملت مفاهيم وجؼبيلاث "  حىصة،مدّٟى أخمض   2
، "، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر  واجخاذ اللسازاثالاكخصادًت  جأثير حىدة معلىماث اإلااليت في جلييم ألاداء اإلاالي للمؤطظاثٖانم ٖباس ي، "   3

لىم الدؿُير،في الٗلى ٧لُت  ت ٖو   27، م1101/ 1100ت، جسهو مالُت اإلاإؾؿت، حامٗت ٢هضي مغباح، وع٢ل م الا٢خهاصًت والخداٍع
تٞاًؼ هداع، "   4    18، م 1114"، صاع خامض، ٖمان، ألاعصن،  هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز
س ي،  5  ؤلافصاحفي ظل كىاعد  على جلدًس اإلاعلىماث اإلااليت عاليت الجىدة  entp آلابازمدي كدزة اإلاؤطظت الىػىيت لألشغاٌ "  هىاعي ؾَى

ى٫ هٓام اإلاداؾبي اإلاالي في مىاحهت اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت ومٗاًير الضولُت خ"، مضازلت يمً ملخ٣ى صولي  اإلاىصىص عليها في هظام اإلاداطبي اإلاالي

  1100صٌؿمبر  02 -00البلُضة ًىم  ، حامٗت ؾٗض خلب، Isaحٗتللمغا
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:                                                                          اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي الفصل  ألاٌو

  .اإلاؼلب الثالث: خصائص وجصييف اإلاعلىماث اإلااليت

ت مً الخهائو و٦ظا ال٣ىاٖض الىاحب اؾخسضامها لخهي٠ُ اإلاٗلىماث  جدؿم اإلاٗلىماث اإلاالُت بمدمٖى

اإلاالُت وهظا ما ؾِخم الخُغ١ ئلُه في هظا اإلاُلب، خُث ؾِخم الخُغ١ في الٟٕغ ألاو٫ خى٫ زهائو 

 اإلاٗلىماث اإلاالُت أما الٟٕغ الثاوي ؾِخم الخُغ١ ئلى جهيُٟها 

:  خصائص اإلاعلىماث اإلااليت.   الفسع ألاٌو

ير  اإلاٗلىماث اإلاُٟضة التي جلب - غ اإلاالُت هى جٞى ي مسخل٠ اخخُاحاث مؿخسضمي ئن أبغػ أهضاٝ الخ٣اٍع

اٖلُت في  غ ؾىاء ٧ان طل٪ صازل اإلايكأة أو زاعحها ول٩ي ج٩ىن اإلاٗلىماث اإلاالُت طاث ٦ٟاءة ٞو جل٪ الخ٣اٍع

 جد٤ُ٣ أهضاٞها، ال بض أن جخىاٞغ ٞيها الخهائو الخالُت9

I-  :ير  باٖخباعها ال٣اٖضة الٗامت، وأن جد٤ُ٣ طل٪ ًخُلبالخصائص الىىعيت للمعلىماث اإلااليت جٞى

خماص ٖلى اإلاٗلىماث،  زانخين أؾاؾِخين هما زانُت اإلاالئمت وزانت اإلاىزى٢ُت ختى ًدؿنى إلاخسظ ال٣غاع الٖا

  1ٞاطا ٣ٞضث اإلاٗلىماث اإلاالُت أي مً الخانِخين الغئِؿِخين ج٩ىن ٚير مُٟضة إلاؿخسضميها الغئِؿين 

I  الخيبإ حٗٝغ ٖلى أجها ال٣ضعة ٖلى ئخضار ا خاصيت اإلاالئمت: -1ــــ ً زخالٝ في ال٣غاع ؾىاء باإلاؿاٖضة ٖلى ج٩ٍى

 2 .أو جأ٦ض الخى٢ٗاث الصخُدت

ها خؿين بأجها جل٪ اإلاٗلىماث التي ؾخإزغ ٖلى ؾلى٥ مخسظ ال٣غاع، وجدٗله ًخسظ ٢غاع ًسخل٠ ًٖ طل٪  ٞغ ٖو

  3ال٣غاع، الظي ٧ان ًم٨ً اجساطه في خالت ُٚاب هظه اإلاٗلىماث  

ُت وهي ٧الخاليوختى ج٩ىن اإلاٗلىماث اإلاال  غ زالر زهائو ٖٞغ  :ئمت ًلؼم جٞى

ئن م٣ضعة اإلاٗلىماث اإلاالُت في جدؿين م٣ضعة مخسظ ال٣غاع ٖلى  خاصيت الليمت الخبؤٍت للمعلىماث اإلااليت:  أ 

ُت للمٗلىماث  الخيبإ بيخائج الخى٢ٗاث اإلاؿخ٣بلُت في يىء هخائج اإلااض ي والخايغ هي أخض الخهائو الٟٖغ

ت اإلاالئمت ـــ ٞاإلاٗل ىماث اإلاالئمت هي التي حؿاٖض ٖلى الخيبإ بالٗىائض اإلاغجبُت باليكاٍ اإلاؿخ٣بلي، ٞبضون مٗٞغ

ت هخائج ألاخضار اإلاايُت صون  ألاخضار اإلاايُت ًهٗب بها الخيبإ ؾخ٩ىن ٖلُه في اإلاؿخ٣بل، ٦ما أن مٗٞغ

 4 اهخمام باإلاؿخ٣بل ٌٗخبر ٖمال ٚير هاصٝ 

 ٢ُمت اإلاالُت اإلاٗلىماث جمخل٪(9 الخيبإاث صخت مً الخد٤٣ ئم٩اهُت ٖلى ال٣ضعة) الاؾترحاُٖت ال٣ُمت زانُت

 أهمُت ج٣ل ال وهي اإلاؿخ٣بلُت، أو  الخالُت الخى٢ٗاث جصخُذ أو حُٛير ٖلى ٢ضعة لها ٩ًىن  ٖىضما ئؾترحاُٖت

ت ال٣ُمت زانُت ًٖ  ،الؿاب٣ت جى٢ٗاجه صخت مضي ج٣ُُم في اإلاٗلىماث مؿخسضم وحؿاٖض للمٗلىماث الخيبٍإ

 5  الخى٢ٗاث هظه ٖلى جبنى التي ال٣غاعاث هخائج ج٣ُُم في اإلاٗلىماث ٌؿخسضم وبالخالي

 

 

 

                                                           
ت اإلاداطبتٖباؽ مهضي الكيراػي، "   1 ذ،  هظٍس   085م، 0881"، طاث الؿالؾل للُباٖت واليكغ، ال٩ٍى
ت اإلاداطبتمدمىص الؿُض الىاغي، "   2 ت اإلاىهىعة، مهغ، "، اإلا٨خبت ال اججاهاث معاصسة في هظٍس   78، م 1116ٗهٍغ
ت، ال٣اهغة الفىسي والىظم الخؼبيليت وؤلاػاز هظم اإلاعلىماث اإلاداطبيت مض خؿين ٖلي، " أخ  3   15، م0116، ، مهغ"، صاع الجامٗت اإلاهٍغ
س اإلااليت اإلايشىزة ألغساض اجخاذ اللسازاث وجلييم ألاداءٖبض الخمُض ماو٘ الهبذ، "   4 ت ٧لُ "، عؾالت ماحؿخير، أهميت اإلاالئمت والثلت في الخلاٍز

لىم الدؿُير، ت ٖو   45 م،0884/ 0883الٗغ١،  ، حامٗت مؿدىهغة، بٛضاص،جسهو حؿُير اإلاإؾؿت الٗلىم الا٢خهاصًت الخداٍع
  110ب٤ ط٦غه، مٖباؽ مهضي الكيراػي، مغح٘ ؾ  5



11 
 

                                                                          :  اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلااليالفصل ألاٌو

ئن خهى٫ مخسظ ال٣غاع ٖلى اإلاٗلىماث ٢بل أن ج٣ٟض ٢ضعتها ٖلى الخأزير خاصيت الخىكيذ اإلاىاطب )التزاما(: 

اصة اإلاالئمت  ٞاطا لم ج٨ً اإلاٗلىماث مخاخت ٖىض الخاحت ئ ليها، وأنبدذ في ال٣غاعاث، ٌٗض حاهبا مؿاٖضا في ٍػ

لت مً ألاخضار اإلا٣غع ٖنها، بدُث ج٩ىن لها ٢ُمت مؿخ٣بال، ٖىضئظ ج٩ىن ٚير مالئمت    1مخاخت بٗض ٞترة ٍَى

I ُت الغئِؿُت للمٗلىماث، وجخىاٞغ هظه  خاصت اإلاىثىكيت : 2ــــ حٗخبر  زانُت اإلاىزى٢ُت أخض الخهائو الىٖى

ُاع وخُاصًت وجخه٠ بأماهت الخٗبير، أي أجها زانُت جخٗل٤ الخانُت في اإلاٗلىماث ٖىضما ج٩ىن زالُت مً ألاز

خماص ٖلُه     2بأماهت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت وئم٩اهُت الٖا

ُت وهي ٧الخالي 9* ير زالر زهائو ٖٞغ  وختى ج٩ىن اإلاٗلىماث اإلاىزى٢ُت ًدب جٞى

ٗلىماث( وبين ٣ًهض بها وحىص صعحت ٖالُت مً الخُاب٤ بين اإلا٣اًِـ )اإلا خاصيت الصدق في الخعبير: .أ 

غ ٖنها والٗبرة هىا بهض١ جمثُل اإلاًمىن أو الجىهغ ولِـ مدغص الك٩ل  وزانت  الٓىاهغ اإلاغاص الخ٣ٍغ

ين مً أهىإ الخديز وهما9   3 الهض١ في الخٗبير وجخُلب مغاٖاة جدىب هٖى

 .الخديز في ٖملُت ال٣ُاؽ -0

 الخديز مً ٢بل ال٣ائم بٗملُت ال٣ُاؽ   -1

ئن هظه الخانُت جخدلى ٖىض خضور صعحت مً ؤلاج٣ان بين ٖضص مً ألاٞغاص  خاصيت اللابليت لخدليم: - ب

ال٣ائمين بال٣ُام، والظًً ٌؿخسضمىن هٟـ َغ١ ال٣ُاؽ،٦أن ًخىنل ٖضص مً اإلاغاحٗين اإلاؿخ٣بلين ئلى هٟـ 

الىخائج بسهىم ٞدو ال٣ىائم اإلاالُت  وئطا جىنلذ أَغاٝ زاعحُت حؿخسضم هٟـ َغ١ ال٣ُاؽ ئلى هخائج 

  4ٟت، ٞان ٢ىائم اإلاالُت ج٩ىن ٚير ٢ابلت للخد٤٣ وال ًم٨ً للمغاح٘ إلبضاء عأي ٞيها مسخل

غ في اإلاٗلىماث زانُت الخُاص، ال ًم٨ً اٖخباعها مٗلىماث أمُىت وال  خاصيت الحياد: - ج ٞٗىضما مال جخٞى

م٨ً ال٣ى٫ بأن زلى  خماص ٖليها ٦أؾاؽ لٗملُت اجساط ال٣غاعاث  ٍو اإلاٗلىماث مً الخديز ًم٨ً الىزى١ بها أو الٖا

ًد٤٣ لىا بهىعة جل٣ائُت خُاصة هظه اإلاٗلىماث ئال أهه ال ًم٨ً ال٣ى٫ أن ال٨ٗـ صائما صخُذ ألن خؿً 

خماص ٖليها     5الىىاًا ال ٌٗخبر ٧اُٞا لًمان خُضة اإلاٗلىماث، وبالخالي ئم٩اهُت الٖا

      II- :باإلطافت إلى الخصائص الىىعيت السئيظيت ًىحد  الخصائص الثاهىٍت للمعلىماث اإلااليت

 خصائص أخسي ذاث أهميت هبيرة ال جلل عً طابلاتها وهي واألحي :

إلاعلىماث اإلااليت كابلت للملازهت ًجب أن ًخىفس فيها شسػان وليي جىىن ا خاصيت اللابليت للملازهت: -1

  6الخاليان:

 ؛طهىلت العسض واطخخدام أطلىب واخد لللياض اإلاداطبي ٌظهل إحساء جلييم جلً اإلاعلىماث . أ

 الثباث في اللياض والعسض للمعلىماث مً فترة شمىيت ألخسي . . ب

 

                                                           
ش لليكغ، وئبغاهُم"، جغحمت زالض ٧احُجي  هظسة اإلاداطبت، " وآزغونقغوٍضع عحكاع    1 اى، الؿٗىصًت،  ولض مدمض ٞا٫، صاع اإلاٍغ    76، م 1115الٍغ
  110كيراػي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م الٖباؽ مهضي    2
  111هٟـ مغح٘ ؾاب٤، م    3
اى، اإلامل اإلاداطبت اإلاخىطؼتصوها لض٦ِؿى وحيري ًداهذ، "    4 ش لليكغ، الٍغ ٨ت الٗغبُت "، الجؼء ألاو٫، جغحمت أخمض خامض حجاج، صاع اإلاٍغ

  61، م1114الؿٗىصًت، 
   113ٖباؽ مهضي الكيراػي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م   5
  24، م 0885"، صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ لليكغ، صمك٤، ؾىعٍا،  هظم اإلاعلىماث اإلاداطبيتأخمض الهُٗض، "  ئبغاهُم  6
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                                      :  اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي                                    الفصل ألاٌو

هٟـ ألاؾالُب والُغ١ لىٟـ ألاخضار  9 ئن زانُت الثباث ج٣خط ي أن جُب٤ُ اإلاىٓمتخاصيت الثباث  

اإلاداؾبُت مً ٞترة مداؾبُت ألزغي، ٦ما أن هظه الخانُت ال حٗني بك٩ل مُل٤ في الثباث في خالت وحىص 

٣ت التي ج٩ىن مىاؾبت م٘ ؤلاٞهاح ًٖ الخٛير في  ٣ت حضًضة وأًٞل مً ال٣ضًمت  بل ٌٗني ئجبإ ٍَغ ٍَغ

 1ر ٞيها الخٛير ال٣ىائم اإلاالُت الخانت بالٟترة التي خض

 .الفسع الثاوي: جصييف اإلاعلىماث اإلااليت 

خباعاث  بها جبٗا اٖل م٨ً جهىٟها ٦ما ًلي9 ًسخل٠ جهي٠ُ اإلاٗلىماث اإلاالُت وجبٍى  ٖضًضة، ٍو

 2جهى٠ ٦ما ًلي9  مً خيث داللتها:-1

خيت .أ  إلااض ي ٧ال٣ىائم 9 وهي مٗلىماث جخٗل٤ ب٣ُاؽ ألاخضار والٗملُاث التي جمذ في الؼمً امعلىماث ماليت جاٍز

 اإلاالُت ) اإلايزاهُت الٗمىمُت، ٢ائمت الضزل،   الخ(

غاى الخسُُِ الغ٢ابت الضازلُت وجخٗل٤ باألهٓمت معلىماث ماليت خاليت .ب  9 وهي مٗلىماث ًخم ئٖضاصها أٚل

 الدكُٛلُت للمىٓمت  

غاى الخسُُِ والخيبإ معلىماث ماليت مظخلبليت .ج  ت ًخم ئٖضاصها أٚل باإلاؿخ٣بل  9 وهي مٗلىماث ج٣ضًٍغ

 ومؿاٖضة ؤلاصاعة اجساط ال٣غاعاث الؿلُمت 

 3 :جهى٠ ٦ما ًلي :مً خيث دزحت جىسازها -2

 9 وهي مٗلىماث ًخم ئٖضاصها وج٣ضًمها إلادخاحيها ٖلى ٞتراث صوعٍت مىٓمت معلىماث دوزٍت . أ

غاى زانت وج٩ىن الخاحت ئليها مدضصة معلىماث غير دوزٍت: . ب  وجخمثل في اإلاٗلىماث التي حؿخسضم أٚل

 .٦ضعاؾاث الجضوي الا٢خهاصًت

 4 جهى٠ ٦ما ًلي9 :مً خيث مصدزها -3

اث معلىماث ماليت داخليت   أ غ وال٨كٞى ت حٗبر ًٖ أخضار وو٢ائ٘ جمذ صازل اإلاىٓمت مثل الخ٣اٍع 9 وهي مدمٖى

خُاصًت للمىٓمت   الُىمُت   الخ أي ٧ل ما ًخٗل٤ بالٗملُاث الٖا

  الخ وجخًمً .9 وهي مٗلىماث ًخم الخهى٫ ٖليها مً مهاصع زاعحُت ٧الٗلماء واإلامىلينمعلىماث خازحيت   ب

غوٝ الؿى١    مٗلىماث ًٖ البِئت اإلادُُت ْو

 1مً خُث جى٢ُذ الخهى٫ ٖليها 9 جهى٠ ٦ما ًلي9 -4

٘ ومباقغ ٖىض الخاحت  معلىماث ماليت مخىفسة )حاهصة(: . أ وهي جل٪ اإلاٗلىماث التي ًخم الخهى٫ ٖليها بك٩ل ؾَغ

 ئليها، وج٩ىن مٗضة ومدهؼة مؿب٣ا، وهي بالخالي مُٟضة وبضعحت ٦بيرة في اجساط ال٣غاعاث الدكُٛلُت 

غة ٖىض معلىماث ماليت غير مخىفسة )غير حاهصة(: . ب الخاحت ئليها، مما ًُلب و٢خا أَى٫ في  وهي مٗلىماث ٚير مخٞى

 .ئٖضاصها وجدهيزها وجغجبِ ٖاصة بال٣غاعاث ؤلاؾتراجُدُت للمىٓمت

 

                                                           
٧لُت الٗلىم احؿخير،لىُل قهاصة اإلا جسغج "، مظ٦غة اللسازاثدوز اإلاعلىماث اإلااليت اإلاظخلبليت للشسواث في اجخاذ مهُٟى ًىؾ٠ ؾبس ي، "   1

لىم الدؿُير، ت ٖو   08، م 1100/ 1101خلب، البلُضة،  جسهو مداؾبت، حامٗت الا٢خهاصًت والخداٍع
ت وشسواثٖمغ خؿً،   2 ت، مهغ، "، صاع الجامٗاث اإلاهغ  الخأمين " جصميم الىظام اإلاداطبي مع دزاطت جؼبيليت على البىىن الخجاٍز ٍت، ؤلاؾ٨ىضٍع

  14، م 0888
  14إلاغح٘ ؾاب٤، مهٟـ ا  3
ت، مهغ،  جدليل وجصميم هظم اإلاعلىماث اإلاداطبيتحمٗه، "  وئؾماُٖلؾمير الهبان   4   16، م 0886"، الضاع الجامُٗت لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
1
  18، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م مهُٟى ًىؾ٠ ؾبس ي  
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                               :  اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي                                           الفصل ألاٌو

ت -5   9 وجهى٠ ٦ما ًلي9 مً خيث ازجباػها بالعمليت الاداٍز

وهي اإلاٗلىماث التي حؿاهم في صعاؾت وجدلُل البضائل اإلاسخلٟت إلادمٕى  معلىماث ماليت خاصت بالخخؼيؽ: .أ 

 اص جد٣ُ٣ها، واإلاٟايلت بُنها في نىعة مالُت ٦مُت وونُٟت  ألاهضاٝ اإلاغ 

وهي مٗلىماث جخٗل٤ بمخابٗت الخىُٟظ الٟٗلي وم٣اعهخه باألصاء اإلاسُِ،  معلىماث ماليت خاصت بالسكابت: .ب 

ت وا٦دكاٝ الاهدغاٞاث  ٣ا للخُِ اإلاغؾىمت والؿُاؾاث واإلاٗاًير اإلاىيٖى للخأ٦ض مً أن ألاصاء الٟٗلي ًخم ٞو

 ها وجدلُل

ت مً  معلىماث خاصت باجخاذ اللسازاث: .ج  وهي اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاخٗل٣ت بترقُض ومؿاهضة ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 .خُث جدضًض البضائل اإلا٣ترخت لل٣غاع وج٣ُمها

 91 جه٠ ٦ما ًلي9  مً خيث ازجباػها بالصمً -6

  لخٓت ػمىُت مدضصة مٗلىماث مالُت حامضة9 هي اإلاٗلىماث اإلاالُت التي حٗبر ًٖ ٢ُمت خضر مٗين في  . أ

مٗلىماث مالُت صًىام٨ُُت وهي اإلاٗلىماث التي حٗبر ًٖ خالت الخٛير التي خضزذ في ٢ُمت الخضر زال٫ ٞترة  . ب

 ػمىُت  

 92 جهى٠ ٦ما ًلي 9  مً خيث مخؼلباتها العمليت -7

   خ٤ 9 وهي مٗلىماث جخُلب مً مخل٣يها ئحغاءاث مُٗىت ٖلى الٟىع أو في و٢ذ ال معلىماث ماليت إحسائيت . أ

ملُاث جمذ في و٢ذ ؾاب٤ ال ًخُلب مً معلىماث ماليت غير إحسائيت . ب ت جىضح أخضار ٖو 9 وهي مٗلىماث زبًر

 مخل٣يها اجساط أي ئحغاء 

 اإلابدث الثاوي: عمىمياث خٌى جلييم ألاداء اإلاالي.

لُت اجساط ال٣غاعاث حٗخبر ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي أهمُت ٦بيرة في وكاٍ اإلاإؾؿت، ٞهي حٗخبر ٖملُت الخ٣ت لٗم

ش  والٛغى منها هى حصخُو الىيُٗت اإلاالُت لها مً زال٫ ٞدو اإلاغ٦ؼ اإلاالي والا٢خهاصي للمإؾؿت في جاٍع

ت مضي ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ اإلاهام وألاهضاٝ والتي حؿعى ئليها باؾخسضام اإلاإقغاث واليؿب  مٗين، وطل٪ إلاٗٞغ

ت مً زُىاث ال خماص ٖلى مدمٖى  خ٣ُُم ألاصاء اإلاالي، وهظا ما ؾٝى ًخم الخُغ١ ئلُه مً اإلاالُت وطل٪ بااٖل

وفي اإلاُلب الثاوي ؾِخم  زال٫ هظا اإلابدث الظي ًخم الخُغ١ في اإلاُلب ألاو٫ ٖلى مٟهىم ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي

ت أهمُت وزُىاث ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي وفي اإلاُلب الثالث ؾِخم ٖغى مٗاًير ومإقغاث ألاصاء اإلاالي   مٗٞغ

: مفهىم جلييم ألاداء اإلاالي.   اإلاؼلب ألاٌو

عاؾاث ًدخل ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي م٩اهه بالٛت في ٚالبُت ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت خُث ع٦ؼث ٖلُه ال٨ثير مً الض

وطل٪ بؿبب الىضعة اليؿبُت للمىاعص اإلاالُت التي حٗخمض ٖليها اإلاإؾؿت ومً زال٫ هظا اإلاُلب ؾِخم الخُغ١ 

 .ئلى حٍٗغ٠ ألاصاء اإلاالي وج٣ُُم ألاصاء اإلاالي

: حعٍسف ألاداء اإلاالي.  الفسع ألاٌو

ها في الاؾخسضاماث طاث ٌٗٝغ ألاصاء اإلاالي ٖلى أهه مضي ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى الاؾخٛال٫ ألامثل إلاىاعص 

ل وال٣هير مً أحل حك٨ُل زغوة   3ألاحل الٍُى

                                                           
  11م ،ُُٖت مُغ وآزغون، مغح٘ ؾب٤ ط٦غهمدمض   1
  11هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م  2
3
اث عبذ الغني دادان ومحمذ األميه كماسي"، األداء المالي مه منظور المحاكاة المالي"، المؤتمر العلمي الذولي حول األداء المتميز للمنظم  

 .304، ص2005والحكوماث ، جامعت ورقلت، 
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:                                                                          اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي  الفصل ألاٌو

ٌٗٝغ ألاصاء اإلاالي ٖلى أهه مضي مؿاهمت ألاوكُت في زل٤ ال٣ُمت أو الٟٗالُت في اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت  -

 1اإلاخاخت، مً زال٫ بلٙى ألاهضاٝ اإلاالُت بأ٢ل الخ٩ال٠ُ اإلاالُت 

ألصاء الكغ٧اث خُث ًغ٦ؼ ٖلى اؾخسضام مإقغاث مالُت ل٣ُاؽ مضي ئهداػ هى اإلاٟهىم ال٤ًُ  ألاداء اإلاالي: -

ٗبر ألاصاء اإلاالي ًٖ أصاء الكغ٧اث خُث أهه الضاٖم ألاؾاس ي لألٖما٫ اإلاسخلٟت التي جماعؾها  ألاهضاٝ، َو

ت في مُاصًً ألاصاء اإلاسخلٟت ؿاهم في ئجاخت اإلاىاعص اإلاالُت وجؼوٍض الكغ٦ت بٟغم اؾدثماٍع والتي  الكغ٦ت، َو

   2حؿاٖض ٖلى جلبُت اخخُاحاث  أصخاب اإلاهالح وجد٤ُ٣ أهضاٞهم 

ض مً الجهض بهضٝ جد٤ُ٣ هخائج ومٗاًير ألاداء اإلاالي  - 9 أصاة لخدٟيز الٗاملين وؤلاصاعة  في الكغ٦ت لبظ٫ اإلاٍؼ

  مالُت أًٞل مً ؾاب٣تها  

ألاهمُت وطل٪ إلاا ًسضم مسخل٠  ومً زال٫ ما ؾب٤ وؿخيخج بأن ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي هى ٖملُت بالٛت3 -

غاٝ التي لها ٖال٢ت باإلاإؾؿت اي آلُت جم٨ً مً ٞٗالُت حٗبئت واؾخسضام الىؾائل اإلاخاخت في اإلاإؾؿت  ألَا

 .بأخؿً نىعة، أي زٌٟ الخ٩ال٠ُ وعٞ٘ الٗىائض

 الفسع الثاوي : حعٍسف جلييم ألاداء اإلاالي .

ا ٖملُت الخ٣ت لٗملُت اجساط ال٣غاعاث الٛغى منها ٞدو اإلاغ٦ؼ ًىٓغ الباخثين ئلى ٖملُت ألاصاء اإلاالي ٖلى أجه

ش مٗين    4اإلاالي والا٢خهاصي للمإؾؿت في جاٍع

 

اإلاالي للمإؾؿت بأجها ج٣ُُم خ٨م ئصاعة اإلاىاعص الُبُُٗت واإلااصًت واإلاالُت اإلاخاخت  ٦ما حٗٝغ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء

باث أَغاٝ مسخلٟت، أي ٌٗخبر ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للمإؾؿت ٢ُاؽ للىخائج اإلاد٣٣ت  للمإؾؿت وطل٪ لخضمت ٚع

 5 .أو اإلاىخٓغة في يىء مٗاًير مدضصة مؿب٣ا

ا يُٟا بدُث أهه ًغ٦ؼ ٖلى اؾخسضام وؿب حؿىض ئلى مإقغاث مالُت ٌٗض مٟهىم الخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي مٟهىم

 6ًٟترى أجها ح٨ٗـ اهداػ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت للمإؾؿت  

ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي هى اؾخسضام وؿب مبؿُت باالؾدىاص ئلى مإقغاث مالُت ًٟترى أجها ح٨ٗـ اهداػ  -

ٗض ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي بأ هه ون٠ لىي٘ اإلاإؾؿت آهُا وجدضًض الاجداهاث ألاهضاٝ الا٢خهاصًت للمإؾؿت، َو

اإلاؿخسضمت للىنى٫ ئليها مً زال٫ صعاؾت اإلابُٗاث، ؤلاًغاصاث، اإلاىحىصاث، اإلاُلىباث ونافي الثروة باإلياٞت 

لت لها  ٨ٗـ ٦ٟاءة الؿُاؾت الخمٍى ل ٖلى عبدُت اإلاإؾؿت، َو  7ئلى أهه ًىضح أزغ الخمٍى

 

                                                           
ت بٖبض الىهاب صاصن وعقُض خٟص ي، "   1 لت الخدليل جدليل ألاداء اإلاالي للمؤطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت الجصائٍس الخميزي  العامليناطخخدام ػٍس

( ADE خالٌ فترة )13، م1103، "، مدلت الىاخاث والضعاؾاث، اإلادلض الؿاب٘، الٗضص الثاوي، حامٗت ٚغصاًت 2011 -2006  
، 1118خامض، ٖمان، ألاعصن،  "، الُبٗت ألاولى، صاع  العىامل اإلاؤثسة على ألاداء اإلاالي وأثسه على عىائد أطهم الشسواثمدمض مدمىص الخُُب، "   2

  37م
اى اإلامل٨ت ال ألاداء اإلاالي إلاىظماث ألاعماٌالؿُٗض ٞغخاث حمٗت، "   3 ش، الٍغ   26، م1111ٗغبُت الؿٗىصًت، "، الُبٗت ألاولى، صاع اإلاٍغ
٤ُ مدمض ٖبض اإلادؿً، "   4   12، م1113ع ال٨ٟغ الٗغبي، مهغ، "، صا جلييم ألاداء مدخل حدًد لعالم حدًدجٞى
  27ٞغخاث حمٗت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، مالؿُٗض   5
بضخؿً خؿني ٞالح   6 ض، "  الغخمان ٖو ليكغ، ٖمان، ألاعصن، "، الُبٗت الثاهُت، صاع وائل ل إدازة البىىن مدخل همي واطتراجيجي معاصسمٍإ

  111، م1115
  10، م1118، ألاعصن، البلضًتألاولى، صاع "، الُبٗت  مفاهيم خدًثت في إدازة البىىن، " وآزغونٖبض ال٣اصع ٖالء وُٗم   7
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:                                                                          اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي  الفصل ألاٌو

 ألاداء اإلاالي.  : أهميت وخؼىاث جلييموياإلاؼلب الثا

ٌٗخبر ألاصاء اإلاالي أهمُت ٦بيرة لضي اإلاإؾؿت ٞهى ٌؿاٖضها ٖلى جدضًض الى٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ لضًه              

 .٦ما أهه ًمغ بٗضة مغاخل وزُىاث وهظا ما ؾٝى ًخم الخُغ١ ئلُه مً زال٫ هظا اإلاُلب

: أهميت جلييم ألاداء اإلاالي.   الفسع ألاٌو

 الي:أهميت ألاداء اإلا -1

٣ت جسضم مؿخسضمي  م الكغ٧اث مً ٖضة ػواًا وبٍُغ وجيب٘ أهمُت ألاصاء اإلاالي بك٩ل ٖام في أهه حهضٝ ئلى ج٣ٍى

البُاهاث ممً لهم مهالح مالُت في الكغ٦ت لخدضًض حىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ في الكغ٦ت والاؾخٟاصة مً 

غها ألاصاء اإلاالي لترقُض ٢غاعاث اإلاالُت للمؿخس  ضمين البُاهاث التي ًٞى

وجدب٘ أهمُت بك٩ل زام في ٖملُت مخابٗت أٖما٫ الكغ٧اث وجٟدو ؾلى٦ها ومغا٢بت أوياٖها وج٣ُُم 

ٗالُخه وجىحُه ألاصاء هدى الاجداه الصخُذ واإلاُلىب مً زال٫ جدضًض اإلاٗى٢اث وبُان  اث أصائها ٞو مؿخٍى

٣ا لألهضاٝ أؾبابها وا٢تراح ئحغاءاث لخصخُدها وجغقُض الاؾخسضاماث الٗامت للكغ٧اث و  اؾدثماعتها  ٞو

ت والب٣اء واإلاىاٞؿت    1الٗامت للكغ٧اث واإلاؿاهمت في اجساط ال٣غاعاث الؿلمُت للخٟاّ ٖلى الاؾخمغاٍع

 9:2 جخمثل ُٞما ًليأهميت جلييم ألاداء اإلاالي -2

ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي حؿاٖض في جدضًض مؿإولي ًٖ الاهدغاٞاث بين ألاصاء اإلاسُِ وألاصاء اإلاالي  -

  ؛اإلاد٣٣ت 

 ؛ج٣ُُم ألاصاء ًٓهغ جُىع الظي خ٣٣خه اإلاإؾؿت زال٫ مؿيرتها ؾىاء هدى ألاًٞل أو ألاؾىأ -

غ مٗلىماث إلاسخل٠ مؿخ - غاى جسُُِ والغ٢ابت واجساط هٓام ج٣ُُم ًٞى ت في مإؾؿت أٖل اث ؤلاصاٍع ٍى

ُت   ؛ال٣غاعاث اإلاؿدىضة ٖلى خ٣ائ٤ ٖلمُت مىيٖى

ا٦دكاٝ حٛيراث التي لها جأزير في أوكُت اإلاإؾؿت وا٦دكاٝ ال٣غاعاث الخاَئت ٞىعا الجساط ؤلاحغاءاث  -

 الخصخُدُت في الى٢ذ اإلاىاؾب 

 .            الفسع الثاوي: خؼىاث جلييم ألاداء اإلاالي

 3 ًم٨ً جلخُو ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في الخُىاث الخالُت9 

ت وكائمت الدخل - 9 خُث ئن مً زُىاث ألاصاء اإلاالي ئٖضاص الحصٌى على مجمىعت اللىائم اإلااليت الظىٍى

ت اإلاخٗل٣ت بأصاء اإلاإؾؿاث زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت غ الؿىٍى   اإلاىاػهاث وال٣ىائم اإلاالُت والخ٣اٍع
 

 

                                                           
  35مىص الخُُب، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، ممدمض مد  1
"، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة حىدة اإلاعلىماث اإلااليت في جلييم ألاداء اإلاالي للمؤطظت الاكخصادًت وعمليت اجخاذ اللسازاث جأثيرؾامُت ٣ٌٗىب،"   2

ت ٖو اصٌـ، مؿخٛاهم، لىم الدؿُير، جسهو جض٤ُ٢ مداؾبي ومغا٢بت الدؿُير، حامٗت ٖبض الخمُض بً بماؾتر، ٧لُت ٖلىم الا٢خهاصًت والخداٍع

  35، م1105/ 1104
ل، "   3 "، عؾالت ماحؿخير،  2000 -1991 جلييم أداء الشسواث الصىاعيت اإلاظاهمت العامت في ألازدن باطخخدام معدٌ الفائدة للفترةمىس ى هٞى

لىم الدؿُير، جسهو حؿير اإلاإؾؿت الهىاُٖت،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخ ت ٖو                                                                                                                                     11، م ٤1110/1111، الاعصن، حامٗت آ٫ البِذ، اإلاٞغ داٍع
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9 وطل٪ باؾخسضام مسخل٠ اإلاإقغاث اإلاالُت للخىاػن اإلاالي ٧اخدؿاب اخدظاب ملاًيع مخخلفت لخلييم ألاداء -

٘ اإلاالي ووؿب الخىػَٗاث، وجخم باٖضاص وازخُاع ألاصواث اإلاالُت التي ًخم  الغبدُت، الؿُىلت، اليكاٍ، الٞغ

 .اؾخسضامها في ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في اإلاإؾؿت

ت جلييم اليظبدزاطت و  - 9 حٗضص صعاؾت اليؿب اإلاخٗل٣ت بخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي وبٗض اؾخسغاج الىخائج ًخم مٗٞغ

الاهدغاٞاث والٟغو٢اث ومىاًَ ال٠ًٗ باألصاء  اإلاالي الٟٗلي مً زال٫ م٣اعهخه باألصاء اإلاخى٢٘ أو م٣اعهخه 

 بأصاء اإلاإؾؿاث التي حٗمل في هٟـ ال٣ُإ  

م ألاصاء اإلاالي مً 9 ًوطع الخىصياث اإلاالئمت - خماص ٖلى ٖملُت ج٣ٍى خم وي٘ الخىنُاث اإلاالئمت وطل٪ بااٖل

ت أؾباب هظه الٟغو٢اث وأزغها ٖلى اإلاإؾؿاث الخٗامل مٗها ومٗالجتها، وختى  زال٫ اليؿب، بٗض مٗٞغ

ت مً الكغوٍ الخالُت9 ير مدمٖى  جخم٨ً ٖملُت الخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً جُب٤ُ أهضاٞها ًدب ٖليها جٞى

9 حٗخبر اإلاٗلىماث ألاؾاؽ في الخ٣ُُم، خُث ًدب ٖلى اإلاإؾؿت الخهى٫ ٖلى جىفير اإلاعلىماث اليافيت -

غ لضحها  .اإلاٗلىماث بمسخل٠ الُغ١ اإلاخاخت لضحها وطل٪ بمٗالجت اإلاُُٗاث اإلاخٞى

9 مً أحل حؿهُل ٖملُت اإلا٣اعهت ًدب ٖلى اإلاإؾؿت جدضًض اإلاؿإولُت جددًد معدالث ألاداء اإلاسغىب -

 هدغاٞاث اإلاىحبت واإلاؿإولُت الاهدغاٞاث الؿالبت  الا 

ٗني طل٪ أال  ج٣خهغ ٖلى ٞترة ػمىُت مُٗىت، بل ًدب أن جماعؽ َى٫ خُاة اطخمساز  عمليت الخلييم - 9 َو

لت وهظا خؿب َبُٗت اإلاىيٕى اإلاغاص ٢ُاؾه وج٣ُمه   لى ٞتراث ٢هيرة أو ٍَى  اإلاإؾؿت ٖو

 .اإلاؼلب الثالث: معاًير ومؤشساث ألاداء اإلاالي

ت                  ت مً اإلاٗاًير واإلاإقغاث مً أحل ج٣ُُم أصاء اإلاإؾؿت ومٗٞغ ٌؿدىض ألاصاء اإلاالي ئلى مدمٖى

 لضحها ومٗالجتها وهظا ما ؾِخم الخُغ١ ئلُه في هظا اإلاُلب  ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ

: معاًير ألاداء اإلاالي   .الفسع ألاٌو

ت                ئن الخىنل ئلى ع٢م مٗين ال ٌٗني قِئا للمدللين اإلاالين ما لم جخم م٣اعهخه بٛيره مً ألاع٢ام إلاٗٞغ

٤ اإلاالي للمهٝغ  وهىا٥ ٖضة مٗاًير للم٣اعهت أقاع ئ  ليها ٖضص مً ال٨خاب وهي ٦ما ًأحي 9اإلاٞى
خيت  - 9 حٗخمض هظه اإلاٗاًير ٖلى أصاء اإلاهٝغ للؿىىاث الؿاب٣ت، وأهمُت هظا اإلاُٗاع اإلاعاًير الخاٍز

حؿخمض مً ٞائضجه في ئُٖاء ٨ٞغة ًٖ الاجداه الٗام للمهٝغ وال٨ك٠ ًٖ مىاي٘ ال٠ًٗ وال٣ىة 

ت  ول٨ً ٌٗاب ٖلى هظا اإلاُٗاع ٖضم ٢ضعجه ٖلى وبُان ويٗه اإلاالي الخالي م٣اعهت بالؿىىاث الؿاب٣

 1اإلا٣اعهت بين وي٘ اإلاهٝغ اإلاالي وأويإ اإلاهاٝع ألازغي 

ُت في ال٣ُإ  اإلاعاًير اللؼاعيت )الصىاعيت(: ت مً اإلاإؾؿاث اإلاهٞغ حكير هظه اإلاٗاًير ئلى مٗض٫ أصاء مدمٖى

ت لها في الدجم وفي َبُٗت الىاخض، أي م٣اعهت اليؿب اإلاالُت للمهٝغ باليؿبت اإلاالُت للم هاٝع اإلاؿاٍو

ؿخٟاص وبضعحت ٦بيرة مً اإلاٗاًير ال٣ُاُٖت في ٖملُت الخدلُل اإلاالي ألجها مؿخمضة مً  ج٣ضًم الخضمت، َو

ت، ئال أهه   ال٣ُإ طاجه وهى ال٣ُإ اإلاهغفي الظي جىدس ي ئلُه اإلاهاٝع الخداٍع

 

 
                                                           

   66، م 0884"، الُبٗت الثاهُت، مغ٦ؼ ال٨خب ألاعصوي ٖمان، ألاعصن،  ؤلادازة اإلااليتٚغاًبت، " مدمض ًىوـ زان وهكام نالح  1
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بُٗت ألاوكُت زانت وأن ال٨ثير مً  ٌٗاب ٖلى هظا اإلاُٗاع ٖضم الض٢ت بؿبب الخٟاوث مً خُث الدجم َو

٘ في ج٣ضًم الخضمت للخ٣لُل مً اإلاساَغ اإلادخملت   1اإلاهاٝع أزظث بمبضأ الخىَى

وهي أ٢ل وأي٠ٗ مً اإلاٗاًير ألازغي مً خُث ألاهمُت، وحكير جل٪ اإلاٗاًير ئلى وحىص اإلاعاًير اإلاؼللت:  -

تر٦ت بين حمُ٘ اإلاهاٝع وج٣اؽ بها الخ٣لباث زانُت مخأنلت جأزظ ق٩ل ٢ُمت زابخت ليؿبت مُٗىت مك

الىا٢ُٗت، وعٚم اجٟا١ ال٨ثير مً اإلاالُين ٖلى ٖضم اإلاٗاًير اإلاُل٣ت في جدلُل اإلاالي ئال أن هىا٥ بٌٗ اليؿب 

  2( التي ما جؼا٫ حؿخسضم ٦مُٗاع مُل٤ 91 2اإلاالُت مثل) وؿبت الخضاو٫ حؿاوي 

خائج اإلااض ي م٣اعهت بالؿُاؾاث وؤلاؾتراجُدُاث واإلاىاػهاث، ٦ظل٪ هظه اإلاٗاًير حٗخمض ه اإلاعاًير اإلاظتهدفت:

الخُِ التي ج٣ىم اإلاهاٝع باٖضاصها، أي م٣اعهت اإلاٗاًير الخسُُُُت باإلاٗاًير اإلاخد٣٣ت ٞٗال لخ٣بت ػمىُت 

ؿخُٟض مً هظه اإلاٗاًير في  جدضًض اهدغاٞاث مً أحل أن حؿخُُ٘ اإلاهاٝع بٗض طل٪ الجساط  مايُت، َو

 3ءاث الخصخُدُت لها ؤلاحغا

 

 الفسع الثاوي: مؤشساث ألاداء اإلاالي )اليظب اإلااليت(. 

د٤ُ٣ أهضاٝ طوي اإلاهالح مً مؿاهمين ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاهاٝع مؿإولُت خماًت أمىا٫ اإلاىصٖين وج  

يرهم، مما ٌؿخضعي ٢ُام جل٪ اإلاهاٝع باؾخسضام ٖضص مً مإقغاث ألاصاء اإلاالُت التي  املين ٚو وصائىين ٖو

 4ح٨ٗـ الجىاهب ألاؾاؾُت لٗملها 

وهظه اإلاإقغاث ٖاصة ما ٌٗبر ٖنها باليؿب التي ح٨ٗـ أزغ حٗامل اإلاهٝغ والتي حؿخسضم في ج٣ُُم أصاء 

هٝغ وجدلُل مغ٦ؼه اإلاالي وعبدُخه  لظل٪ حٗض مإقغاث اإلاالُت مً ألاصواث اإلاهمت لخ٣ُُم أصاء اإلاهٝغ اإلاالي اإلا

ا واؾخسضاما هي  :اإلاهغفي وأ٦ثرها قُٖى

ئطا ٧اهذ ؤلاًغاصاث جإقغ ه٣ُت البضاًت لألصاء اإلاالي ٣ِٞ، ٞأن الغبدُت جإقغ الىدُدت وظبت السبديت:  - أ

، وهي اإلا٣ُاؽ ال٨لي لألصاء اإلاالي النهائُت لجمُ٘ الجهىص وألا   5وكُت ألصاء اإلاهٝغ

ٞالغبدُت هي جد٤ُ٣ ٖائض مالئمت إلاال٨ُه مً ألاهضاٝ ألاؾاؾُت في ٖمل اإلاهاٍع٠، ول٩ي ًد٤٣ اإلاهٝغ جل٪ 

٠ ألامىا٫ التي ًدهل ٖليها مً اإلاهاصع اإلاسخلٟت وأن ٣ًلل ه٣ٟاجه ما أم٨ً طل٪   6ألاعباح ٖلُه أن ًْى

وؿب الغبدُت ئخضي اإلاإقغاث الغئِؿُت التي ٌؿخسضمها اإلاؿدثمغون الخالُىن واإلاخى٢ٗىن لٛغى ئط حٗخبر 

جدضًض مؿاع اؾدثماعاتهم ، باٖخباع الغبدُت هي أ٦ثر اليؿب مهض٢ُت في جدضًض ٢ابلُت اإلاإؾؿت ًٖ جد٤ُ٣ ا 

 أعباح مً ألاوكُت الٗاصًت  
 

                                                           
1
ت اإلاىظمتزلُل مدمض خؿً الكمإ وخمىص زًُغ ٧اْم، "    ، 1116باٖت، ٖمان، ألاعصن، "، الُبٗت الثالثت، صاع اإلاؿير لليكغ والخىػَ٘ والُ هظٍس

  82م 
2
   82هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م   

3
ٟاث، "  ئبغاهُمزلضون      86، م 1110"، صاع وائل لليكغ، ٖمان، ألاعصن،  ؤلادازة والخدليل اإلااليالكٍغ

4
غ "، الُبٗت ألاولى، صاع الهٟاء لليك الحىىمت اإلاؤطظت واٌ؟أداء اإلاالي الاطتراجيجي للمصازفقُدان اإلاكهضاوي، "  وئًمانٖالء ٞغخان َالب   

  71م والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، 
5
ت، مهغ،  " اإلاداطبت والخدليل اإلاالي في الفىادقأمين الؿُض أخمض لُٟي،      87م ،1116"، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

6
، م 1114"، الُبٗت ألاولى، صاع وائل لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  الىلىد واإلاصازف مدخل جدليل وهظسي أ٦غم خضاص، مكهىعة هظلى٫، "   

036  
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 1ومً اليؿب الغبدُت ما ًأحي9 

ج٣اؽ هظه اليؿبت بهافي الضزل الظي ًدهل ٖلُه مؿاهمين في   اإلاىحىداث: وظبت العائد على   -0

ؿمى  ٗخمض ئلى خض ٦بير ٖلى م٣ضعة ا أعباح التي جخد٤٣ مً هظه اإلاىحىصاث  َو اإلاهٝغ مً اؾدثماع أمىالهم، َو

لت  ألاحل ، وأن هظا أًًا بالٗائض ٖلى الاؾدثماع ألهه اإلا٣ُاؽ لغبدُت ٧اٞت اؾدثماعاث اإلاهٝغ ال٣هيرة والٍُى

ت والدكُٛلُت                                                                            اعجٟإ هظه اليؿبت ًض٫ ٖلى ٦ٟاءة ؾُاؾاث ؤلاصاعة الاؾدثماٍع

ج٣اؽ وؿبت الٗائض ٖلى خ٤ اإلال٨ُت مما ًدهل ٖلُه اإلاال٩ىن مً وظبت العائد على خم اإلالىيت:  -1

، وأًًا اعجٟاٖها .  مىالهم مً وكاٍ اإلاهٝغاؾدثماعاتهم أل  واعجٟإ هظه اليؿبت ًض٫ ٖلى ٦ٟاءة ئصاعة اإلاهٝغ

ال مخدٟٓا  اصة الغاٞٗت اإلاالُت ، واهسٟايها ٌكير ئلى اٖخماص اإلاهٝغ جمٍى ٖلى اإلاساَغة الٗالُت الىاحمت ًٖ ٍػ

 بال٣غوى 

حؿخسضم هظه اليؿبت ل٣ُاؽ ٦ٟاءة اإلاهٝغ في جىلُض ألاعباح مً : وظبت العائد على ألامىاٌ اإلاخاخت -1

ًدهل  وجخمثل الخهىم في ألامىا٫ اإلا٣تريت والىصائ٘ التي .ألامىا٫ اإلاخاخت اإلاخمثلت بالخهىم والخ٣ى١ اإلال٨ُت

ت  ٖليها اإلاهٝغ لخضُٖم َا٢خه الاؾدثماٍع

ًم٨ً لهظه اليؿبت أن حؿخسضم ل٣ُاؽ ٦ٟاءة ئصاعة اإلاىحىصاث وؾُاؾت : وظبت اطخخدام اإلاىحىداث -1

ئصاعة مداٞٔ اإلاىحىصاث وجخأزغ هظه اليؿبت ب٨مُت اإلاىحىصاث اإلاضاعة للغبدُت واإلاىحىصاث يمً ئحما٫ 

ىض اعجٟإ اإلاىحىصاث  اإلاىحىصاث  اإلاغبدت اإلاخمثلت بال٣غوى طاث اإلاخدهالث الٗالُت جغجٟ٘ وؿبت جل٪ ٖو

 اإلاىحىصاث وجىسٌٟ باهسٟاى ٦مُتها 

9 ح٨ٗـ هظه اليؿبت مضي عبدُت ٧ل ؾهم مً أؾهم اإلاال٨ين في اإلاهٝغ أي ح٨ٗـ وظبت السبذ الظهم -2

الؿهم وهى الهضٝ الظي  واعجٟإ هظه اليؿبت ًض٫ ٖلى اعجٟإ عبدُت خهت الؿهم الىاخض مً أعباح اإلاخد٣٣ت 

ت وؿبت الىمى في اإلاهٝغ   ًهبى ئلُه اإلاؿدثمغون ، ٦ظل٪ ًم٨ً م٣اعهتها زال٫ الؿىىاث اإلاايُت إلاٗٞغ

ج٣اؽ وؿبت الٗائض ٖلى الىصائ٘ بمضي هداح ئصاعة اإلاهٝغ في جىلُض ألاعباح مً وظبت العائد على الىدائع:   -3

             الىصائ٘ التي خهل ٖليها                      

ُما ًلي ٦ُُٟت اخدؿاب هظه اليؿب باإلاٗاصالث آلاجُت  :ٞو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  70اإلاكهضاوي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م  ٞغخان َالب وئًمان الكُدان ٖالء  1
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                                            :  اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي                              الفصل ألاٌو

 . ( : وظب السبديت1ـــــــIزكم الجدٌو )

 مالخظت هيفيت الحظاب البياهاث

وؿبت الٗائض ٖلى 

 اإلاىحىصاث

بت  نافي الغبذ بٗض الًٍغ

 100X  %   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىحىصاثئحمالي اإلا

ئن اعجٟإ هظه اليؿبت ًض٫ ٖلى ٦ٟاءة 

ت والدكُٛلُت     ؾُاؾاث ؤلاصاعة الاؾدثماٍع

وؿبت الٗائض ٖلى 

 خ٤ اإلال٨ُت

بت  نافي عبذ بٗض الًٍغ

 X 100 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خ٤ اإلال٨ُت 

ئن اعجٟإ هظه اليؿبت ًض٫ ٖلى ٦ٟاءة ئصاعة 

 اإلاهٝغ  

وؿبت الٗائض ٖلى 

 ألامىا٫ اإلاخاخت

بت  نافي الغبذ الًٍغ

  100X%ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخهىم +خ٣ى١ اإلال٨ُت 

جخمثل الخهىم في ألامىا٫ اإلا٣تريت والىصائ٘ 

التي ًدهل ٖليها اإلاهٝغ لخضُٖم َا٢خه 

ت    الاؾدثماٍع

وؿبت اؾخسضام 

 اإلاىحىصاث

 غاصاث ئحمالي ؤلاً

 %  X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي اإلاىحىصاث

ٖىض اعجٟإ اإلاىحىصاث اإلاغبدت اإلاخمثلت 

جٟ٘ وؿبت بال٣غوى طاث اإلاخدهالث الٗالُت جغ 

 اإلاىحىصاث وجىسٌٟ باهسٟاى ٦مُتها  

 وؿبت عبذ الؿهم

بت  نافي الغبذ بٗض الًٍغ

 %   X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؾهم ٖضص ألا 

ئن اعجٟإ هظه اليؿبت ًض٫ ٖلى اعجٟإ عبدُت 

 الؿهم  

وؿبت الٗائض ٖلى 

 الىصائ٘

بت   نافي الغبذ الًٍغ

 %  X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي الىصائ٘ 

ج٣اؽ الٗائض ٖلى الىصائ٘ بمضي هداح ئصاعة 

اإلاهٝغ في جىلُض ألاعباح مً الىصائ٘ التي 

 جدهل ٖليها  
"، الُبٗت ألاولى، صاع الهٟاء لليكغ الحىىمت اإلاؤطظت وألاداء اإلاالي الاطتراجيجي للمصازف9 ٖالء ٞغخان َالب ئًمان اإلاكهضاوي، "اإلاصدز 

 ، بخهٝغ   2011،ٖمان، ألاعصن ،والخىػَ٘

ل حؼء مً أمىاله قبه الى٣ضًت وظبت الظيىلت:  .ب  ٌكير مٟهىم الؿُىلت ئلى ٢ضعة اإلاهٝغ الخداعي ٖلى جدٍى

ئلى ه٣ض بأ٢غب و٢ذ مم٨ً وأ٢ل زؿاعة حؿمذ بمىاحهت السخىباث، وئال ٞان الخٗغى لى٣و الؿُىلت 

ت ز٣ت اإلاىصٖين باإلاهٝغ  لظا ٖلى ا ٖؼ ت أن جدخٟٔ بدؼء مً أمىالها بضعحت ؾُإصي ئلى ٖػ إلاهاٝع الخداٍع

1مً الؿُىلت ٧اُٞت إلاىاحهت السخىباث الٗاصًت أو الٟدائُت لؼبائً اإلاهٝغ 
 

 2* ومً أهم اليؿب ألاؾاؾُت ل٣ُاؽ الؿُىلت هي9

اء بالتزاماجه اإلاالُت مترجبت ٖلُه  وظبت السصد الىلدي: -0 حكير هظه اليؿبت ئلى ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى الٞى

غة في الهىضو١ ولضي البى٪ اإلاغ٦ؼي                                               والىاحبت الضٞ٘ في مىاُٖض مدضصة مً الى٣ضًت اإلاخٞى
 

                                                           
   037أ٦غم خضاص ومكهىع هظلى٫، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م  1

 .73اإلاكهضاوي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م  وئًمانٖالء ٞغخان َالب   2
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                                                                          :  اث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالياإلاعلىمالفصل ألاٌو

ؿمى الاخخياػي اللاهىويوظبت  -1 9 جدخٟٔ اإلاهاٝع ٖاصة بغنُض ه٣ضي بضون ٞائضة لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي َو

اصة ما ٩ًىن البى٪ اإلاغ٦ؼي هى اإلادضص لهظه اليؿبت                                          باالخخُاٍ ال٣اهىوي وهى وؿبت مُٗىت مً الىصائ٘ ٖو

اؽ هظه اليؿبت اإلاىحىصاث الؿائلت لضي اإلاهٝغ ئلى ئحمالي 9ج٣وظبت الىلدًت إلى إحمالي اإلاىحىداث -2

اصتها أن هىا٥ أعنضة ه٣ضًت ٚير ٖاملت مما ٣ًلل الٗائض النهائي للمهٝغ   اإلاىحىصاث وحٗني ٍػ

٠ُ ألامىا٫ اإلاخاخت وظبت الخىظيف )الاطدثماز(:  -3 ح٨ٗـ هظه اليؿبت مضي ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى جْى

 الؼبائً مً ال٣غوى والؿل٠ اإلاخدهل مً الىصائ٘ لخلبُت خاحاث 

 ( : وظب الظيىلت. 2ــــIزكم الجدٌو )

 مالخظت هيفيت الحظاب البياهاث

وؿبت 

الغنُض 

 الى٣ضي

 أعنضة لضي اإلاهٝغ +الى٣ضي في البى٪ اإلاغ٦ؼي  +الى٣ضي في الهىضو١ 

  X 100 %ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي الىصائ٘                          

ئطا اعجٟٗذ ؾٝى ًى٨ٗـ 

ُت  ؾلبا ٖلى الٗىائض اإلاهٞغ

وطل٪ باؾخٛال٫ جل٪ ألامىا٫ 

 في اؾدثماعاث 

بذ ٖلى ًم٨ً أن جضًغ ع 

 اإلاهٝغ 

وؿبت 

الاخخُاَي 

 ال٣اهىوي

 الغنُض الى٣ضي لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي      

 X 100 %ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي الىصائ٘               

ئن اعجٟاٖها ٌٗني اعجٟإ 

٢ضعة اإلاهٝغ الخداعي ٖلى 

اء بالتزاماجه اإلاالُت في  الٞى

خُاصًت   ألاو٢اث ٚير  الٖا

وؿبت 

الى٣ضًت 

ئلى ئحمالي 

 اإلاىحىصاث

 اإلاؿخد٤ ٖلى اإلاهاٝع +الى٣ضًت      

 X 100 %ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي اإلاىحىصاث         

ئن ه٣و هظه اليؿبت ًٖ 

مٗضالتها ٌٗني مىاحهت 

اإلاهٝغ ألزُاع ٖضة مثل 

 السخب اإلاٟاجئ  

وؿبت 

٠ُ  الخْى

 ال٣غوى والؿل٠        

 X 100 %ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ٠ُ  ئحمالي الخْى

ئن اعجٟإ اليؿبت ًض٫ ٖلى 

٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى جلبُت 

ال٣غوى الجضًضة وفي هٟـ 

الى٢ذ ًض٫ ٖلى اهسٟاى 

اء بالتزاماجه  ٢ضعجه ٖلى الٞى

 اإلاالُت  
ف"الحىىمت اإلاؤط9 ٖالء ٞغخان َالب وئًمان قُسان الكهضاوي، "اإلاصدز ،صاع لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  1، ٍظت وألاداء اإلاالي الاطتراجيجي للمصاٍز

 بخهٝغ  2011ألاعصن،
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                                                                          :  اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلااليالفصل ألاٌو

ائ٠ التي ًم٨ً أن ًد٣٣ها، ٞهى ٌك٩ل ٢اٖضة 9 جدب٘ أهمُت عأؽ اوظب هفاًت زأض اإلااٌ -ج إلاا٫ مً الْى

إصي صوعا مهما في ٖملُت امخهام وحُُٛت أي زؿائغ ٚير مخى٢ٗت  ، ٍو للىمى والخُىع اإلاؿخ٣بلي للمهٝغ

بُٗت اإلاساَغ  ، ٞاإلاهاٝع التي لضحها ٢اٖضة عأؾما٫ جدىاؾب م٘ وكاَها وحجم َو ًم٨ً أن جىاحه اإلاهٝغ

٢ضعة أ٦بر ٖلى جدمل الخؿائغ وجداوػها الاؾخمغاع بخ٣ضًم الائخمان ئلى مسخل٠ التي جخٗغى لها جمخل٪ 

1 ال٣ُاٖاث  
 

 ج٣اؽ وؿب ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ مً زال٫ اليؿب آلاجُت9 *

9 ح٨ٗـ هظه اليؿبت مضي اٖخماص اإلاهٝغ ٖلى خ٣ى١ وظبت زأض اإلااٌ اإلامخلً إلى إحمالي اإلاىحىداث -0

ل ئحمالي اإلاىحىصاث،وئن اعجٟإ هظه اليؿبت ًد٤٣ ماًهبىا ئلُه البى٪ اإلاغ٦ؼي مً خماًت أمىا٫  اإلال٨ُت جمٍى

اإلاىصٖين ئال أن اعجٟاٖها بيؿبت أ٦ثر مً اإلاُلىب ًإصي ئلى اهسٟاى وؿبت الٗائض ئلى خ٤ اإلال٨ُت وهظا يض 

بت اإلاال٨ين، ًداو٫ اإلاهٝغ الاخخٟاّ بهظه اليؿبت ٖىض مٗضالتها الثابخت  2  ٚع

9 جبين هظه اليؿبت مضي اٖخماص اإلاهٝغ ٖلى الىصائ٘ ٦مهضع خلً إلى أحمالي الىدائعوظبت زأض اإلااٌ اإلام -1

ل وأًًا جبين مضي ٢ضعجه ٖلى عص الىصائ٘ التي خهل ٖليها مً ألامىا٫ اإلاملى٦ت له ٧لما ػاصث  مً مهاصع الخمٍى

ئ٘ والخؿاباث هظه اليؿبت ٧ان طل٪ مهضع أمان للمىصٖين وال٨ٗـ بال٨ٗـ واإلا٣هىص بالىصائ٘ هىا الىصا

ت بأهىاٖها مًاٞا ئليها مؿخد٤ ئحمالي اإلاهاٝع   3الجاٍع

9 جىضح هظه اليؿبت مضي ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى مىاحهت وظبت زأض اإلااٌ اإلامخلً إلى إحمالي اللسوض -2

اإلاساَغ اإلاخمثلت في ٖضم اؾترصاص حؼء مً ألامىا٫ التي جم اؾدثماعها، ح٨ٗـ هظه اليؿبت صعحت الخُغ اإلاخى٢٘ 

 4ٟٓت ال٣غوى في مد

9 ح٨ٗـ هظه اليؿبت مضي ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى وظبت زأض اإلااٌ اإلامخلً إلى الاطدثمازاث في ألاوزاق اإلااليت -3

  5اإلاىاحهت خالت الاهسٟاى في ال٣ُمت الؿى٢ُت لألوعا١ اإلاالُت  

لى جبين هظه اليؿبت ٢ضعة عأؽ اإلاا٫ ٖ وظبت زأض اإلااٌ اإلامخلً إلى اإلاىحىداث اإلاسجحت باإلاخاػس: -4

اء بالتزاماجه في اإلاىحىصاث الخُغة، واإلا٣هىص   مىاحهت مساَغ الاؾدثماع الىاقئت ًٖ اخخما٫ ٖضم الٞى

بالخُغة حمُ٘ اإلاىحىصاث مُغوح منها الى٣ض في الهىضو١ وفي اإلاهاٝع ألازغي وألاوعا١ اإلاالُت والؿىضاث  -5

 6الخ٩ىمُت 

ُما ًلي ٦ُُٟت اخدؿاب هظه اليؿب باإلاٗاصالث آلاجُت*  :ٞو
 

                                                           
ُت، "   1  "، صعاؾت ٢ضمذ ئلى احخمإ الؿىىي زالزىن إلادلـ  2جسجيباث ؤلاعداد لخؼبيم ملترح هفاًت زأض اإلااٌ باٌش لجىت  الٗغبُت للغ٢ابت اإلاهٞغ

ت ومإؾؿاث الى٣ض الٗغبُت والظي ٣ٖض في الجؼائغ في    32، م 1115ؾبخمبر  0مدٟٓي اإلاهاٝع اإلاغ٦ٍؼ
  162، م 1112"، الُبٗت الثاهُت، صاع وائل لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  اججاهاث معاصسة في إدازة البىىنعمًان ػاًض ومدّٟى حىصة، "   2
ت وؤلاطالميت إدازة اإلاصازف الظياطاث اإلاصسفيت جدليل كىائم اإلااليت حىاهب جىظيميتٖبض الٟٛاع خىٟي، "   3 ت، "، صاع الجامُٗ في البىىن الخجاٍز

ت، مهغ،    226، م1116ؤلاؾ٨ىضٍع
ت ومدخل اجخاذ اللسازاث"،ىالب إدازة،" هىضي ئبغاهُممىير   4 ت، مهغ، الُبٗت الثالثت ىن الخجاٍز ، م 1111، م٨خب الٗغبي الخضًث، ؤلاؾ٨ىضٍع

311  
٣و، "   5   058، م1111اليكغ للخىػَ٘، مهغ، "، صاع الجامُٗت، للُبٗت و  أطىاق اإلااليتٖبض الٟٛاع خىٟي وعؾُمت ٢ٍغ
ت وؤلاطالميتإدازة اإلاصازف الظياطاث اإلاصسفيت جدليل كىائم اإلااليت حىاهب جىظيميت في البىىن ٖبض الٟٛاع خىٟي، "   6 "، مغح٘ ؾب٤  الخجاٍز

    227ط٦غه، م
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 ( : وظب هفاًت زأض اإلااٌ .3ــــ Iزكم الجدٌو ) 

 ٦ُُٟت الخؿاب وؿب ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫

 وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ ئلى ئحمالي اإلاىحىصاث

 إلاا٫ اإلامخل٪عأؽ ا

 X 100 %ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي اإلاىحىصاث

 وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ ؤلاحمالي الىصائ٘

 إلامخل٪عأؽ اإلاا٫ ا

 X 100 %ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي الىصائ٘

 وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ ئلى ئحمالي ال٣غوى

 عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪

 X 100 %ـــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي ال٣غوى

وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ ئلى الاؾدثماع في ألاوعا١ 

 اإلاالُت

 عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪

 X 100 %ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١ اإلاالُتئحمالي الاؾدثماع في ألاوعا

وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ ئلى اإلاىحىصاث اإلاغجخت 

 باإلاساَغ

 عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪

 X 100 %ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلاىحىصاث اإلاغجخت باإلاساَغ
الُبٗت ألاولى، صاع نٟاء لليكغ  الحىىمت اإلاؤطظت وألاداء اإلاالي الاطتراجيجي للمصازف"،9 ٖالء ٞغخان َالب ئًمان قُدان اإلاكهضاوي، "اإلاصدز

 ٝ  ، بخهغ  2011والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن ،

ٞمً اإلاٗغوٝ ئن أي ٢غاع لالؾدثماع ًترا٤ٞ مٗه ش يء مً الال جأ٦ُض بكأن  وظبت اإلاخاػس الاطدثماز: . د

ت ما الظي ؾُدضر في اإلاؿخ٣بل بالًبِ  الىخائج اإلاخى٢ٗت مً طل٪ الاؾدثماع والالجأ٦ض هى ٖضم مٗٞغ

تهم الض٣ُ٢ت بالخٛيراث التي والالجأ٦ُض مىحىص في أٚلب ألامىع التي ٣ًىم بها مضعاء اإلاالُت بؿبب ٖضم مٗ ٞغ

بت، َلباث الؼبائً، الٓغوٝ الا٢خهاصًت ومٗضالث الٟائضة   1جدضر مثل ٢ىاهين الًٍغ

وعليه فئن مصؼلحي اإلاخاػسة والالجأهد ٌظخخدمان في أغلب ألاخيان للخعبير هفظه، إال أن هىان مً فسق 

جدليم اإلاخاػس اإلاظخلبليت أو عدم  بين هرًً اإلاصؼلحين مً خيث وحىد  اخخماالث مدددة عً إمياهيت

 وحىدها.

 ًم٨ً ج٣ؿُم اإلاساَغة ئلى زالزت أهىإ وهي9

٢خهاصًت والؿُاؾُت التي لها جأزير ٖلى هٓام الؿى١ جخٗل٤ جل٪ اإلاساَغ الٓغوٝ الااإلاىخظمت:  اإلاخاػس  -1

بك٩ل ٖام، ٧األػماث الؿُاؾُت وخاالث ال٨ؿاص الا٢خهاصي أو الايُغاباث، ٧ل هظا بالخأ٦ُض له جأزير ٖلى 

ت ولِـ هىا٥ أص٫ ٖلى طل٪ مً اهسٟاى أؾٗاع ألاؾهم  جظبظب أؾٗاع اإلاىحىصاث اإلادٟٓت الاؾدثماٍع

 2  1991اث في اإلاى٣ُت وزال٫ وئبان خغب زلُج ٖام والؿىضاث وألاعاض ي وال٣ٗاع 

                                                           
ت وجؼبيم، " وآزغونٖضهان جاًه وُٗمي  1    024، م 1116"، الُبٗت ألاولى، صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، ٖمان، ألاعصن،  ؤلادازة اإلااليت هظٍس

ىف   2 ت والخؼبيم، " وآزغونخؿين ٖلي خٍغ ل بين هظٍس   32، م 0888خىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ، صاع الؼهغان لليكغ وال" الاطدثمازاث والخمٍى
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 ومً هظه اإلاساَغ ما ًأحي9

9 ئن مساَغ ال٣ىة الكغائُت جخمثل في اخخما٫ أن جإصي الخٛيراث التي جدضر لألؾٗاع  مخاػس اللىة الشسائيت .أ 

اع ؾٝى جإصي ئلى هُل مً ال٣ضعة الكغائُت اإلاؿخ٣بلُت للٗىائض الىاجدت ًٖ الاؾدثماعاث، خين جتزاًض الاؾٗ

ْاهغة الخطخم في الا٢خهاص ئلى اهسٟاى ال٣ضعة الكغائُت، وبظل٪ ٞأن ألامىا٫ التي حكتري بها البًائ٘ 

 1والخضماث في اإلاؿخ٣بل هي أ٢ل مما ٌكتري به الُىم9 

اء بالتزاماجه في مخاػسة الائخماهيت .ب  9 هي جل٪ اإلاساَغ التي جيكأ ًٖ ٖضم ٢ضعة الُٝغ اإلاخٗامل مٗه ٖلى الٞى

 الى٢ذ اإلادضص  

م٨ً ٢ُاؽ اإلاساَغة الائخماهُت بخُب٤ُ اإلاٗاصلت آلاجُت9   2ٍو

 100 %ئحمالي اإلاىحىصاث(÷  9 ) اإلاىحىصاث اإلاغجخت باإلاساَغاإلاخاػس الائخماهيت X  

  X 100 %ئحمالي اإلاىحىصاث( ÷ 9 )ال٣غوى والؿل٠ اإلاخاػس الائخماهيتأو   

ت 9 جمثل مساَغ مٗض٫ المخاػس معدٌ الفائدة - ج ٟائضة خالت ٖضم الخأ٦ض خى٫ ٢ُم اإلادٟٓت الاؾدثماٍع

ت اليؿب التي ج٣ِـ  اإلاؿخ٣بلُت الىاجدت ًٖ خالت ٖضم الخأ٦ض ًٖ مٗضالث الٟائضة اإلاؿخ٣بلُت ٞهي مدمٖى

الخٛير في الٗىائض بؿبب الخٛير في أؾٗاع الٟائضة،ٞاعجٟإ أؾٗاع الٟىائض ٖلى اإلاُلىباث  ٌٗني اهسٟاى 

اصة الى٣ٟاث ؤلاًغاصاث وهظا ب     3ؿبب ٍػ

ان مً اإلاساَغ مٗض٫ الٟائضة مغجبُان باالؾدثماع في ألاوعا١ اإلاالُت وهما9  وهىا٥ هٖى

وهي اإلاساَغ الىاحمت ًٖ ٖضم ئم٩اهُت اؾدثماع ألاوعا١ اإلاالُت بىٟـ مٗضالث  مخاػس إعادة الاطدثماز: (0

خالت اهسٟاى مٗض٫ الٟائضة ٩ًىن مً الهٗب الٟائضة ومثا٫ ٖلى طال٪ ألاوعا١ اإلاالُت ٢هيرة ألاحل ألهه في 

 4 .ئٖاصة اؾدثماعها بىٟـ اإلاٗض٫ الؿاب٤

9 هي اإلاساَغ اهسٟاى ال٣ُمت الؿى٢ُت لألوعا١ اإلاالُت طاث الثابذ ٖىض اعجٟإ مٗضالث مخاػس الظعس (1

لت ألاحل التي حٗض أ٦ثر ٖغيت إلاساَغ الؿٗغ في اعجٟإ اإلا  ٗضالث الٟائضة الٟائضة، مثل ألاوعا١ اإلاالُت الٍُى

 5وللمساَغ ٚير اإلاىخٓمت مهاصع مخٗضصة منها اإلاساَغ الهىاُٖت و مساَغ ؤلاصاعة     

التي جإزغ ٖلى م٣ضاع الٗىائض اإلاخى٢ٗت إلايكأة مُٗىت صون ٚيرها  9 هي جل٪ اإلاساَغ اإلاخاػس غير اإلاىخظمت -1

٘ في الاؾدثماعاث أي الاؾدثماع في ٖضة مداالث، وهظه اإلاساَغة  ٤ الخىَى م٨ً جدىب جل٪ اإلاساَغ ًٖ ٍَغ ٍو

 6 مؿخ٣لت ًٖ مدٟٓت الؿى١ وئن مٗامل اعجباَها م٘ اإلادٟٓت ٌؿاوي نٟغا  

ير اإلاىخٓمت، وحكمل ٖلى 9 هي اإلاساَغ ااإلاخاػس ؤلاحماليت  -2 لتي جدم٘ بين مٓاهغ وأؾـ اإلاساَغ اإلاىخٓمت ٚو

٘ الدكُٛلي  ٘ اإلاالي، مساَغ الٞغ  7ماًلي9 مساَغ الٞغ

 

                                                           
  81قُدان، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م  وئًمانٖالء ٞغخان َالب   1
ل الدولي، " وآزغونمىس ى ؾُٗض مُغ   2   044، م 1117، "، الُبٗت ألاولى، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن جمٍى
  80٘ ؾب٤ ط٦غه، م قُدان، مغح وئًمانٖالء ٞغخان َالب   3
بض الؿالم الؿُضة، "   4   140، م 1111صاع الجامُٗت، مهغ، "،  مؤطظاث اإلااليت البىزصت والبىىن اإلااليتمدمض نالح خىاوي ٖو
5
اى، الؿٗىصًت، مايأؾ   غ لليكغ والخىػَ٘، الٍغ غ،" ٧ل ش يء ًٖ الاؾدثماع "، الُبٗت ألاولى، م٨خبت خٍغ   50،م 1116 ٞيًر

  51اإلاكهضاوي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م قُداوي وئًمانن َالب ٖالء ٞغخا  6
   82هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م   7
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                                                                          :  اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلااليالفصل ألاٌو

 اإلابدث الثالث: أثس حىدة اإلاعلىماث اإلااليت في جليم ألاداء اإلاالي. 

ي البىى٥ ألن ص٢تها وحىصتها هى لم حُٛب اإلاٗلىماث اإلاالُت ًٖ ٖالم الدؿاب٤ الضائم خى٫ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ف

ألاؾاؽ الظي جبنى ٖلُه ال٣غاعاث الهامت التي جإزغ مباقغة ٖلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ٞهي حٗخبر أخضي ألاصواث 

الهامت واإلاؿخسضمت في جدضًض ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ مً زال٫ اإلاغ٦ؼ اإلاالي للبىى٥  لظل٪ هدض اإلاٗلىماث 

ت مً اإلا ٣اًِـ التي حؿاٖض بضوعها ٖلى ٢ُاؽ ألاصاء اإلاالي وهظا ما ؾٝى ًخم اإلاالُت حٗخمض ٖلى مدمٖى

الخُغ١ ئلُه في اإلاُلب ألاو٫ وفي اإلاُلب الثاوي ؾِخم الخُغ١ ئلى مهاصع اإلاٗلىماث وصوعها في اإلاإؾؿت وفي 

إلاإزغة اإلاُلب الثالث ؾِخم الخُغ١ ئلى الٗىامل اإلاإزغة ٖلى جٟؿير اإلاٗلىماث واؾخسضامها و٦ظل٪ الٗىامل ا

 ٖلى ألاصاء اإلاالي  

: كياض حىدة اإلاعلىماث اإلااليت وألاداء اإلاالي.   اإلاؼلب ألاٌو

ت مً اإلاٗاًير التي ؾِخم الخُغ١  ئن ٢ُاؽ ٧ل مً حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت وألاصاء اإلاالي ٌٗخمضان ٖلى مدمٖى

ىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت وفي ئلى ٧ل منهما في هظا اإلاُلب، خُث ؾِخم الخُغ١ ئلى الٟٕغ ألاو٫ خى٫ ٢ُاؽ ح

 .الٟٕغ الثاوي ؾِخم الخُغ١ ئلى م٣اًِـ ألاصاء اإلاالي 

: كياض حىدة اإلاعلىماث اإلااليت.  الفسع ألاٌو

ئن ٢ُاؽ حىصة اإلاٗلىماث ًب٣ى وؿبي، ل٨ً أن ج٩ىن اإلاٗلىمت بدىصة ٖالُت أًٞل مً الحىصة، وهظه بٌٗ 

  1اإلاٗاًير ل٣ُاؽ الجىصة اإلاٗلىماث وهي9

هي اؾخسضام اإلاٗلىماث مً أحل مىٟٗت مُٗىت، وج٨مً حىصة اإلاىٟٗت في ٦مُت اإلاٗلىماث وؾهىلت عت: اإلاىف -1

 الخهى٫ ٖليها ٦ما ًم٨ً الخميز بين ٖضة أق٩ا٫ للمىٟٗت وهي ٦ما ًأحي9

 .جداوـ الك٩ل م٘ اخخُاحاث اإلاؿخسضم مىفعت شيليت: -

 9 الخهى٫ ٖليها و٢ذ الخاحت الؾخسضامها مىفعت شمىيت -

 9 ؾهىلت الخهى٫ ٖليها مياهيتمىفعت  -

 9 أهمُتها في ج٣ُُم ال٣غاعاث اإلاخسظة   مىفعت الخلييم )جصحيديت( -

ئن اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت ج٩ىن مهمت في الخ٣ُُم الض٤ُ٢ ألخضار ؾىاء في اإلاؿخ٣بل أو الخايغ أو الدكت:  -2

 اإلااض ي 

اإلاٗلىمت  ٧لما ٧اهذ اإلاٗلىمت مؿاٖضة ٖلى الخيبإ ٧لما ٧اهذ أ٦ثر حىصة، ألن مً بين أهم أهضاٝ الخيبؤ: -3

 اؾخسضام مٗلىماث خ٣ُ٣ُت مً اإلااض ي في الخيبإ بمٗلىماث مخى٢ٗت ًٖ اإلاؿخ٣بل 

هضاٝ والىخائج، أي مضي جد٤ُ٣ اإلاٗلىمت لألهضاٝ اإلاؿُغة ألحلها وطل٪ هي الٗال٢ت بين ألا  الفعاليت: -4

 بم٣اعهتها م٘ هخائج اؾخسضامها 

هي الٗال٢ت بين الاؾخسضام والىخائج، أي أن ج٩ىن اإلاٗلىمت بأ٢ل الخ٩ال٠ُ وبأ٦ثر مىٟٗت مً  الىفاءة: -5

 وعاءها 

 

 

 
                                                           

  28ٖانم ٖباس ي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م   1
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 الفسع الثاوي: ملاًيع ألاداء اإلاالي.

اليؿب اإلاالُت التي هي ٖباعة ًٖ ٖال٢ت بين البؿِ واإلا٣ام و٢ُم البؿِ واإلا٣ام هي  جخم باؾخسضام          

اإلاٗلىماث والبُاهاث وألاع٢ام التي حٗغيها اإلايزاهُت الهامت و٢ائمت الضزل،قٍغ أن ج٩ىن الٗال٢ت مغجبُت 

 1باألصاء ومٟؿغة له ومً أهم هظه اإلا٣اًِـ هي9

وهي التي جدؿاوي ٞيها الخ٩ال٠ُ ال٩لُت م٘ الٗائض مً اإلابُٗاث  عادٌ(:اإلالاًيع اإلاخعللت بالسبديت )هلؼت الخ -

ض حجم اإلابُٗاث ًٖ حجم الخٗض٫ ٞان  ىضما ًٍؼ أو ٩ًىن حجم اإلابُٗاث مؿاوي لدجم مبُٗاث الخٗاص٫، ٖو

اصة مؿخىي ألاصاء وال٨ٗـ هى ج٩لٟت الٗاَلت   الٟغ١ ٌؿمى عبذ مغصوصًت وهى مإقغ ًض٫ ٖلى ٍػ

مثل وؿبت نافي الغبذ ئلى ٢ُمت عأؽ اإلاا٫ واإلاؿدكغ وهى أهم اإلاإقغاث طدثماز: معدٌ عائد على الا  - ٍو

ت    اإلاؿخسضم في ج٣ُُم ألاصاء و٢ُاؽ مضي ٦ٟاءة ال٣غاعاث الاؾدثماٍع

غه واؾخسضامه مً َٝغ أخض م٩اجب الليمت اإلاظافت:  - وهي مً اإلا٣اًِـ ألاصاء اإلاالُت الخضًثت زم جٍُى

٨ُت  .الضعاؾاث ألامٍغ

 ؼلب الثاوي: مصادز اإلاعلىماث ودوزها في اإلاؤطظت.اإلا

ت مً مهاصع اإلاٗلىمت باإلياٞت ئلى صوعها في اإلاإؾؿت        مً زال٫ هظا اإلاُلب ؾِخم الخُغ١ ئلى مدمٖى

: مصادز اإلاعلىماث  .الفسع ألاٌو

وج٣ُُم جىحض مهاصع ٖضًضة للخهى٫ ٖلى جهي٠ُ اإلاٗلىماث، والتي حؿخسضم في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث  

 2ألاصاء اإلاالي وهي ٧اآلحي9

غة في م٩ان ما ًم٨ً الىنى٫ ئليها اإلاصادز ألاوليت للمعلىماث: إذا  -1 ٧اهذ اإلاٗلىماث التي هدخاج ئليها ٚير مخٞى

  والخهى٫ ٖليها بؿهىلت ٞاهه ًدب ٖلُىا جدمٗها باخضي الُغ١ الخالُت9

خم اإلاالخظت:  .أ  إن اإلاالخظت الدكيلت لظاهسة ما جمىىىا مً الحصٌى على أحىبت حصئيت للمشيلت اإلاالخظت، ٍو

 ججمعها بئخدي الؼسق الخاليت: 

لت للحصٌى على معلىماث لهره اإلاشيلت جخمثل فما ًلي:  فالؼٍس

م اإلاظتهلىين فيمىً مالخظت زدة إذ ا أزادث مؤطظت الحصٌى على معلىماث خاصت بمىخجاتها عً ػٍس

فعلهم على شاشاث أو وطع حسجيالث واطيذ في مدالث البيع للحصٌى على زدود أفعالهم زدود أفعالهم 

خظت أنها دون معسفت مظبلت عنهم، مما ًؤدي إلى ججميع معلىماث دكيلت عنهم، واإلايزة السئيظيت للمال 

لت زدود الفعل  جىفس معسفت أوليت عً اإلاشاول والعملياث وألاوشؼت مدل الاهخمام وجخجىب هره الؼٍس

 اإلاىجص .

خم  الخجسبت واإلاسح: في بعع ألاخيان جىطع مصادز اإلاعلىماث )أفساد، آالث، معداث( جدذ الخجسبت ٍو

 عت في ججميع اإلاعلىماث ألاوليت، وختى ًىىن إصدازهم بشأنها، أما اإلاسح فيعخبر أهثر اإلاصادز اطخعماال وطس 

                                                           
1
ص ي، "   "، مضازلت في ملخ٣ى الثاوي خى٫ ألاصاء اإلاخميز  اإلاصادز الخازحيت همدخل لخدظين أداء اإلاؤطظت الاكخصادًت عملياثمدمض نٛير ٢َغ

مبر 12 -11امٗت وع٢لت والخ٩ىماث، ح   14، م 1110 هٞى
2
تهاحغ ب٨غي، "    "، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت  مصداكيت معلىماث اإلاداطبيت ودوزها في اجخاذ اللسازاث ؤلاداٍز

لىم الدؿُير، جسه ت ٖو   17، م 1104/ 1103لخًغ، الىاصي،  خاهو جض٤ُ٢ اإلاداؾبي، حامٗت قهُض والخداٍع
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اإلاسح له مضلى٫ واضح و٧امل ٞهى ًدخاج ئلى جسُُِ حُض واضح وحؿلؿلي ٧األؾئلت و٦ظل٪ يغوعة ازخُاع  

ىاًت للخهى٫ ٖلى مٗلىماث خخمُت وصخُدت وص٣ُ٢ت   الُٗىت ب٩ل خظع ٖو

٤ الخبراءالخلدًس الشخص ي .ب  و٢ض ٩ًىن هإالء الخبراء مً صازل  9 ًخم الخهى٫ ٖلى الخ٣ضًغ الصخص ي ًٖ ٍَغ

ً أو زبراء أحاهب   اإلاإؾؿت ٦غؤؾاء ؤلاصاعاث أو ال٣ُاٖاث أو مً زاعج اإلاإؾؿت ٦مؿدكاٍع

ت للمعلىماث -2 ٩ل٠ أمىالا، وللخس٠ُٟ مً هظه اإلاصادز الثاهٍى 9 الخهى٫ ٖلى اإلاهاصع ألاولُت ٌؿخٛغ١ و٢خا ٍو

ت للمٗلىماث الخضة ٞان ٖلى اإلاإؾؿت بىاؾُت مؿخٗملي هظه اإلاٗل ىماث جلجأ ئلى اؾخسضام اإلاهاصع الثاهٍى

 ٦ما جُلب ألامغ ٦ظل٪ وحكمل هظه اإلاهاصع ما ًلي 9

9 في بٌٗ ألاخُان حٗخبر اإلاٗلىماث اإلاىحىصة في اإلاإؾؿت طاث أهمُت ٖالُت اإلاعلىماث اإلاىحىدة في اإلاؤطظت  أ 

غ ًخم ئٖضاصها ٖلى مؿخىي ؤلاصاعاث غ ٦مُت ٦بيرة مً  باليؿبت إلاضًغ الكغ٦ت، ٞالخ٣اٍع إلاسخلٟت بدُث ًدب جٞى

لت وال٣هيرة ألاحل، و٦ظل٪  اإلاٗلىماث ٦ملٟاث اإلاإؾؿت ٖلى الؿُاؾاث اإلاخبٗت وؤلاحغاءاث والخُِ الٍُى

 اإلاٗلىماث اإلادهل ٖليها مً َٝغ الٗاملين صازل اإلاإؾؿت 

غة لضحها  9 مً الًغوعي أن اإلاإؾؿاث جدخاج ئلى مٗلىماثشساء اإلاعلىماث مً خازج اإلاؤطظت  ب  ال ج٩ىن مخٞى

 ٞخلجأ ئلى اإلادُِ الخاعجي بهضٝ الخهى٫ ٖليها 

اث خى٫ اإلاٗامالث في  اليشساث:  ج  ٧اليكغاث واإلادالث في اإلاُضان الا٢خهاصًت والتي جدخىي ٖلى مىيٖى

ت والخ٩ىمُت   اإلاإؾؿاث الخداٍع

غ الى٧االث الخ٩ىمُت ٖلى حجم ٦بير مً اإلاٗلىماث هد  ص  ض مٗلىماث زانت باحمالي الى٧االث الخ٩ىمُت9 جخٞى

ني        الخ    الضزل الَى

 .الفسع الثاوي: دوز اإلاعلىماث في اإلاؤطظت

٢ُمت اإلاٗلىماث في اإلاإؾؿت جخدلى باٖخباعها اإلااصة ألاولُت أو الخام الجساط ال٣غاعاث ٦ما أجها حؿاٖض في جدٟيز 

مىما ٞان صوع اإلاٗلىماث في اإلاإؾؿت ً    ٨1مً ُٞما ًلي9الٗاملين والخيؿ٤ُ بُنهم ٖو

9 ٞهي حؿاٖض في الخسٌُٟ مً صعحت ٖضم الخأ٦ُض التي جىاحه مخسظ اإلاعلىماث أطاض اجخاذ اللسازاث -

 ال٣غاع 

ً ، ئهخاج  (، ًدب أن جؼوص باإلاٗلىماث ختى صاٌاج اإلاعلىمت عىصس - ُٟت صازل اإلاإؾؿت ) جمٍى 9 أي ْو

ًم٨ً جىُٟظها وال ٨ًٟي وحىص اإلاٗلىمت ول٨ً ًدب أن حؿخسضم للغبِ بين مسخل٠ أٞغاص وهُا٧ل اإلاإؾؿت 

 ٞهي حؿمذ للمإؾؿت بأن جب٣ى ٖلى اجها٫ صائم م٘ مدُُها 

ت أو في هٟـ اإلاؿخىي هظا 9 جباص٫ اإلااإلاعلىمت وطيلت جيظيم وفعاليت - اث ؤلاصاٍع ٗلىمت بين مسخل٠ اإلاؿخٍى

ائ٠ ُٞما بُنها والؿير  ٌؿمذ بخيؿ٤ُ بين مسخل٠ اليكاَاث، ٞاإلاٗلىمت بهظا الك٩ل جغبِ مسخل٠ الْى

 الخؿً لخض٤ٞ اإلاٗلىمت ٨ًؿب اإلاإؾؿت ٞٗالُت و٢ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت 

زل اإلاإؾؿت ٩ًىن في الٛالب مغجبِ بىحىص هٓام 9 اإلاىار الاحخماعي الجُض صااإلاعلىمت هعامل جدفيز -

ت وأهضاٞها  اجها٫ ٞٗا٫ وختى ًدؿنى للٟغص أن ًضمج في اإلاإؾؿت ًدب أن ٩ًىن ٖلى ٖلم بال٣غاعاث ؤلاصاٍع

غ ًٖ صعحت ٦ٟائتهم في أصاء الٗمل  اإلاغحىة وبٌٗ اإلاٗلىماث حٗض مهضع الخدٟيز ألاٞغاص ٞهي جؼوصهم بخ٣ٍغ

ض مً الجهض  هي أًًا حؿاٖضهم  في ال  خٗٝغ ٖلى هخائج ٢غاعاتهم مما ًضٞٗهم ئلى بض٫ اإلاٍؼ
                                                           

  08ٖانم ٖباس ي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م   1
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 .اإلاؼلب الثالث: العىامل اإلاؤثسة في اإلاعلىماث وألاداء اإلاالي

مً زال٫ هظا اإلاُلب ؾِخم الخُغ١ ئلى ٧ل مً الٗىامل اإلاإزغة في جٟؿير اإلاٗلىماث واؾخسضامها باإلياٞت ئلى 

 .الٗىامل اإلاإزغة في ألاصاء اإلاالي

: العىامل اإلاؤثسة على جفظير اإلاعلىماث واطخخدامهاا  .لفسع ألاٌو

أوضخذ بٌٗ الضعاؾاث أن همِ الظهني للٟغص مخسظ ال٣غاع جإزغ ٖلى ٖملُت جٟؿير واؾخسضام اإلاٗلىماث في 

اجساط ال٣غاعاث، وه٣هض بالىمِ الظهني ج٨ٟير وأ٩ٞاع الٟغص، ٦ما أن للٗىامل الصخهُت أهمُت ٦بيرة، والك٩ل 

 اه ًىضح الٗىامل التي جإزغ في جٟؿير واؾخسضام اإلاٗلىماث  أصه

 ( : العىامل اإلاؤثسة على اطخخدام اإلاعلىماث وجفظيرها1ـــIزكم الشيل )

 

 

 

 

 

 

ت: مدخل جدليلي9 ٧امل الؿُض ٚغاب و ٞاصًت مدمض حجاػي، " اإلاصدز ص، اإلامل٨ت الٗغبُت "، الُبٗت ألاولى، حامٗت اإلال٪ ؾٗى هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

  33، م 1997الؿٗىصًت، 

هي  ٦ما ًىضح الك٩ل أٖاله ٞان هىا٥ أعبٗت ٖىامل جإزغ بك٩ل مباقغ ٖلى جٟؿير  اإلاٗلىماث واؾخسضامها

1 ٧األحي9
 

٣ت التي ٌٗالج بها اإلاؿخسضم في الىطع الخىظيمي:  -1 ٣ًهض به م٩اهه ومى٢٘ مخسظ ال٣غاع في اإلاإؾؿت، ٞالٍُغ

٣ت التي ٌؿخسضمها اإلاؿإلىن  في هظه اإلاإؾؿت في  اإلاإؾؿت اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بٗمله جسخل٠ ًٖ الٍُغ

   جٟؿير ومىاحهت اإلاكا٧ل التي جىاحه ؤلاصاعة في هظه اإلاإؾؿت

٣ت ألاٞغاص جإزغ ٖلى جٟؿير اإلاٗلىماث التي ًخل٣ىجها، الىمؽ الفىسي إلاخخر اللساز -2 ٍغ 9 ئن ازخالٝ أ٩ٞاع َو

٣ت جسخل٠ مً آلازغ   ٧ل منهم ٣ًىم بخٟؿير اإلاٗلىماث اإلاخاخت لضًه بٍُغ

جإزغ الٗىامل الصخهُت في جٟؿير ألاٞغاص للمٗلىماث بك٩ل ٦بير، خُث جبين بٌٗ  العىامل الشخصيت: -3

الضعاؾاث أن مخسظي ال٣غاعاث ًٟؿغون اإلاك٨الث التي ًخٗغيىن ئليها بُغ١ مسخلٟت ختى لى ٧اهذ 

اإلاٗلىماث اإلاُلىب جٟؿيرها هٟؿها مً َٝغ ٖضة أٞغاص ُٞم٨ً مً زال٫ هٟـ اإلاٗلىماث ا٦دكاٝ 

 ٤ ل في الى٢ذ هٟؿه الظي ًخم ا٦دكاٝ مك٨الث في الدؿٍى  مك٨الث في الخمٍى

 
                                                           

اصًت مدمض حجاػي، "   1 ت مدخل جدليلي٦ما٫ الؿُض ٚغاب ٞو ، 0886مال٪ وؾٗىص، الؿٗىصًت، "، الُبٗت ألاولى، حامٗت  هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

  21م

 الٗىامل الصخهُت الىمِ ال٨ٟغي إلاخسظ ال٣غاع الىي٘ الخىُٓمي

 خصيت

 مك٩لت ال٣غاع

 خصيت

خســـضامجٟؿير واؾ  

 خصيت

 اإلاٗلىمـــــاث
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:                                                                          اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي  الفصل ألاٌو

اإلاك٩لت اإلاُغوخت أمام مخسظ ال٣غاع في جٟؿير اإلاٗلىماث اإلاخاخت لضًه، ٞاطا ٧اهذ 9 جإزغ مشيلت اللساز -4

اإلاك٩لت اإلاُغوخت جإزغ بك٩ل مباقغ ٖلى اؾخمغاع اإلاإؾؿت وب٣ائها، ٩ُٞىن هىا مخسظ ال٣غاع في مى٢٘ خغج 

 ألن ال٣غاع ًإزغ ٖلى مؿاع  خُاة اإلاإؾؿت ٧لها  

 داء اإلاالي للمؤطظت.الفسع الثاوي: العىامل اإلاؤثسة على ألا 

ائٟها،مما ًضٞ٘ جىاحه اإلاإؾؿت زال٫ ال٣ُام بيكاَها ٖضة مكا٧       ل ونٗىباث ٢ض حٗغ٢لها في أصاء ْو

ً ئلى البدث ًٖ مهاصع هظه اإلاكا٧ل وجدلُلها واجساط ال٣غاعاث الخصخُدُت بكأجها، وتهضٝ ٖملُت  باإلاؿيًر

ت أهم اإلاكا٧ل  الخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي للمإؾؿت خُث حٗمل ٖلى حصخُو الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت إلاٗٞغ

 1ولت ا٢تراح ٢غاعاث جصخُدُت، ومً أهم هظه الٗىامل  هدض 9والبدث ًٖ أؾبابها ومدا

هي التي جإزغ ٖلى أصاء اإلاإؾؿت والتي ًم٨ىا لخد٨م  العىامل الداخليت اإلاؤثس على ألاداء اإلاالي للمؤطظت: . أ

 ٞيها والؿُُغة ٖليها بالك٩ل الظي ٌؿاٖض ٖلى حُٗٓم الٗائض وج٣لُل الخ٩ال٠ُ ومً أهم هظه الٗىامل هدض 9

 ؛بت ٖلى الخ٩ال٠ُالغ٢ا -

 ؛الغ٢ابت ٖلى ٦ٟاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت   -

 الغ٢ابت ٖلى ج٩لٟت الخهى٫ ٖلى ألامىا٫    -

باإلياٞت ئلى جأزير زانت بالغ٢ابت خُث تهضٝ ئلى ع٢ابت اإلاهغوٞاث زال٫ الٟتراث اإلاالُت اإلاسخلٟت جدلُل مضي 

 أهم هظه اإلاإقغاث هدض9 أهمُتها اليؿبُت للمإؾؿت ومداولت جصخُدها، ومً

ت لألنى٫ اإلاىخدت 9 وجدؿب ٦ما ًلي9  *وؿبت الٟىائض اإلاضٖٞى

 X 100)ئحمالي الٟىائض + ئحمالي ألانى٫ اإلاىخدت (                 

 

خُث ئحمالي ألانى٫ اإلاىخدت = ئحمالي الٟغوى + الاؾدثماع في ألاوعا١ اإلاالُت والؿىضاث الخ٩ىمُت وجبرػ هظه 

اصة ألانى٫ اإلاىخدت ت و٢ضعتها ٖلى ٍػ  .اليؿبت ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى ع٢ابت ؾلى٥ هظه الٟىائض اإلاضٖٞى

ت ٖلى الىصائ٘ 9 جدؿب ٦ما ًلي 9  *وؿبت الٟىائض اإلاضٖٞى

 X 100)ئحمالي الٟىائض + ئحمالي وصائ٘ الٗمالء واإلاؿخد٣اث (       

ت ئلى حملت ألامىا٫ التي جدهلذ ٖليها اإلاإؾؿت مً اإلاهاصع  خُث جىضح هظه اليؿبت أهمُت الٟىائض اإلاضٖٞى

ٗبر ه٣و هظه اليؿبت ٖلى عبدُت اإلاإؾؿت    الخاعحُت )الىصائ٘ مً الٗمالء، اإلاؿخد٣اث( َو

ت مً الخٛيراث الخاعحُت حيت اإلاؤثسة على ألاداء اإلاالي للمؤطظتالعىامل الخاز  . ب 9 جىاحه اإلاإؾؿت مدمٖى

التي جإزغ ٖلى أصائها اإلاالي خُث ال ًم٨ً إلصاعة اإلاإؾؿت الؿُُغة ٖليها، وئهما ًم٨ً جى٢٘ الىخائج 

 ظه الٗىامل9اإلاؿخ٣بلُت لهظه الخٛيراث، ومداولت ئُٖاء زُِ إلاىاحهتها والخ٣لُل مً جأزيرها وحكمل ه

ُت الخضماث 9 -  الخٛيراث الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت اإلاإزغة ٖلى هٖى

 :ال٣ىاهين والخٗلُماث التي جُب٤ ٖلى اإلاإؾؿاث مً َٝغ الضولت و٢ىاهين الؿى١  -

 الؿُاؾاث اإلاالُت والا٢خهاصًت   -

                                                           
   27ؾُٗض ٞغخاث حمٗت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م  1
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                                                    :  اإلاعلىماث اإلااليت وجليم ألاداء اإلاالي                      الفصل ألاٌو

 

ـــــــل ألاٌو  ـــــمت الفصــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  خاجــــــــــــــــــــــــــــ

ُت والثاهُت جدىب  ً أخضهما اإلاىيٖى ًم٨ً ال٣ى٫ أن حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت ال ًم٨ً أن جد٤٣ ئال بأمٍغ

غح٘ الخديز ئلى ٖضة ألا  غ١ ٖغيها، ٍو ُت ٖضم الخديز في مٗالجت البُاهاث َو ٣هض باإلاىيٖى زُاء والتزوٍغ، ٍو

أؾباب هظ٦غ منها اإلاهلخت الصخهُت إلاٗالجت البُاهاث وصعحت جٟاؤله وحكاؤمه      الخ ، ألن أهمُت اإلاٗلىماث 

صة جل٪ اإلاٗلىماث التي ًدهلىن ٖليها اإلاالُت ال جم٨ً في ؾهىلت الخهى٫ ٖليها وخؿب بل جخٗضي ئلى حى 

غها ٖلال زانخين أؾاؾِخين وهما اإلاالئمت اإلاىزى٢ُت وهظا ختى جخم٨ً مً ٖملُت ج٣ُُم  وطل٪ مً زال٫ جٞى

 ألاصاء اإلاالي  

ٗالُت ألاصاء في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ التي حؿعى  أن ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ًم٨ىىا مً جدضًض ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ ٞو

ى جد٣ُ٣ها وال ًم٨ً أن ٩ًىن ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي حُض ئطا لم ًدؿً اإلاؿير مً اؾخسضام اإلاٗاًير اإلاإؾؿت ئل

خماص ٖلى حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت، وهظا مً أحل ئُٖاء نىعة  واإلاإقغاث و٢غاءتها ٢غاءة صخُدت بااٖل

ت ه٣اٍ ال٣ىة واضخت ًٖ وا٢٘ اإلاإؾؿت، لظل٪ هدض اإلاإؾؿت تهخم بخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً أحل م ٗٞغ

 وال٠ًٗ للمإؾؿت ومٗالجتها  
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 الجاهب الخُب٣ُي
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 الٟهل الثاوي9

صعاؾت مُضاهُت في و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت 

ُٟت بؿُضي لخًغ  الٍغ
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فيت بظيدي لخظسدزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخ               لثاوي:             الفصل ا  ىميت الٍس

 ملدمت الفصل الثاوي 

ش اؾخد٣ا٢ها، مً حهت   - ج٣اؽ الىيُٗت اإلاالُت ألي مإؾؿت بمضي ٢ضعتها ٖلى مىاحهت التزاماتها بخاٍع

غ وكاَها وبمضي وجىؾُٗه مً حهت أزغي ما ًًمً لها الب٣اء  ئم٩اهُت زل٤ ٖىائض مالُت حؿاٖضها في جٍُى

 ُٟها في اإلاإؾؿت  ْٗلىماث اإلاخدهل ٖليها مً مسخل٠ اإلاهاصع وجى والاؾخمغاع وطال٪ باؾخسضام اإلا

لُه في هظا الٟهل ؾِخم الخُغ١ ئلى صعاؾت مُضاهُت خى٫  - حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت في الخُغ١ ئلى ٖو

ت صوع حىصة اإلاٗلىماث  ُٟت بؿُضي لخًغ مً زال٫ مٗٞغ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي لى٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

خماص ٖلى أهم اليؿب واإلاإقغاث اإلاال ُت في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي باإلياٞت ئلى جدلُل الىيُٗت اإلاالُت للى٧الت بااٖل

 اإلاالُت 

لُه ؾِخم الخُغ١ في هظا الٟهل ئلى 9 -  ٖو

ُٟت -   اإلابدث ألاو9٫ ج٣ضًم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 اإلابدث الثاوي9 ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في الى٧الت   -

  ثالث9 اؾخسضام اإلاٗلىماث اإلاالُت في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في الى٧الت اإلابدث ال -
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فيت بظيدي لخظس  الفصل الثاوي:                            دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

فيت ) - : جلدًم بىً الفالخت والخىميت الٍس  ( بظيدي لخظس  BADRاإلابدث ألاٌو

الخُت بامخُاػ  هٓغ إلاا جخمخ٘ به مً زغواث ومىاعص َبُُٗت ٣ُٗخبر بلضًت ؾُضي لخًغ مىح ت ئؾتراجُدُت ٞو

اإلاخمثلت في اإلاىار والتربت    الخ  هظا ما صٞ٘ الضولت ئلى مؿاٖضة هظه اإلاى٣ُت في جُىع  والغقي، زانت في مدا٫ 

اث التي ُٟت  التي حٗخبر أخض ألاولٍى جغج٨ؼ ٖليها الضولت، لظل٪ ٢امذ باوكاء و٧الت لبى٪  الٟالخت والخىمُت الٍغ

غ هظا ال٣ُإ باإلياٞت ئلى مهام أزغي التي  ُٟت في هظه اإلاى٣ُت، مً أحل جغ٢ُت وجٍُى الٟالخت والخىمُت الٍغ

ج٣ضمها هظه الى٧الت، وهظا ما ؾِخم الخُغ١ ئلُه اإلاُلب ألاو٫، وفي اإلاُلب الثاوي ؾِخم الخُغ١ ئلى أهضاٝ 

 لى٧الت وفي اإلاُلب الثالث ؾِخم الخُغ١ ئلى مىاعص واؾخسضامها الى٧الت ووْائ٠ ا

فيت بظيدي لخظس . : جلدًم ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس  اإلاؼلب ألاٌو

ُٟت باإلياٞت ئلى اله٩ُل الخىُٓمي  مً زال٫ هظا اإلاُلب ؾِخم الخُغ١ ئلى وكأة بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 في البى٪  للى٧الت ومهام ٧ل مهلخت 

فيت ) : وشأة بىً الفالخت والخىميت الٍس  ( .BADRالفسع ألاٌو

ني الجؼائغي  ُٟت هى ٖباعة مً خهُلت ئٖاصة ه٩ُل البى٪ الَى بمىحب اإلاغؾىم BNAبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ـ ــ84والظي ٖض٫ بمغؾىم   1  1982ماعؽ13اإلاىا٤ٞ لـ 1402حماصي ألاو٫  17اإلاإعر في106/82الغئاس ي ع٢م

ل  30اإلاإعر في85 ت( طاث عأؾما٫ ٢ضعه مؿاهمت   وهى ٖباعة ًٖ قغ٦ت 1985أٍٞغ )شخهُت مٗىٍى

قإع ال٣ُٗض ٖميروف بالجؼائغ الٗانمت، خُث ًخمخ٘ 17صج   ل٩ائً م٣غها الغئِس ي بــ 33 000 000 000

ُٗض جاحغا م٘ الٛير، بضأ بى٪ لًُم في BNA مً َٝغ و٧الت مخىاػ٫ له ٖنها 140بــ  BADRباالؾخ٣ال٫ اإلاالي َو

ت   41و٧الت292 الى٢ذ الغاهً  ت حهٍى ٤ 7ومضًٍغ غ مؿخمغ ٞو اث ٖامت وهظه ال٨ثاٞت وػٍاصة وجٍُى و مضًٍغ

ني    ئؾتراجُدُت مً قأجها حٗل البى٪ أقمل ٖلى اإلاؿخىي الَى

ِب اإلاغ٦ؼ ألاو٫ في جغج 2001مً َٝغ ٢امىؽ مدلت البىى٥ َبٗتBADRوهٓغا ألهمُت الكب٨ت وهضٞها بى٪ 

 بى٪ م٠ً  4100 في الترجِب الٗالمي بين  668البىى٥ الجؼائغ واإلاغجبت 

ُٟت في ؾىت  بؿُضي لخًغ، أي جأؾؿذ م٘ جأؾِـ  1982خُث جأؾؿذ و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ُٟت وجدخل الى٧الت مى٢ٗا اؾتراجُدُا، خُث ج٣ىم الى٧الت بىٟـ ني الجؼائغي للٟالخت والخىمُت الٍغ  البى٪ الَى

ُٟت، و٢ض بلٜ ٖضص اإلاؿخسضمين ٞيها خالُا  ٞغصا  22  مهام بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 

 

 

 

 

                                                           
ضة الغؾمُت ، الٗضص اإلا 1982اإلاإعر في ماعؽ 106/82مغؾىم ع٢م   1 ُٟت ، الجٍغ   1982ماعؽ 16، 11خٗل٤ باوكاء بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ
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فيت بظيدي لخظس  الفصل الثاوي:                            دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

فيت   بظيدي لخظس الفسع الثاوي: الهييل الخىظيمي لىوالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 (9 اله٩ُل الخىُٓمي للى٧الت1ـــ IIع٢م الك٩ل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بؿُضي لخًغ  BADRبى٪  9 الىزائ٤ الضازلُت للى٧التاإلاصدز 

 

 

 

 

ت  ؾ٨غجاٍع

 

 اإلاضًغ

 م٨خب الىاحهت

 مكٝغ

 اؾخ٣با٫ وجىحُه

 م٩ل٠ بالؼبائً

الث  أماهت  ٢ُب جدٍى

 مغا٢ب ٖام عئِـ اإلاهلخت

ىت الٗامت  ال٣غوى وؾائل صٞ٘ زٍؼ

اث   جداعة زاعحُت اإلاداؾبت مداؾبت اإلاضٖٞى

ت  قإون ٢اهىهُت  قإون ئصاٍع
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فيت بظيدي لخظس  الفصل الثاوي:                            دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

ُٟت ٖلى جدضًض مهام ٧ل مهلخت خؿب صعحت  ٌٗخمض اله٩ُل الخىُٓمي للى٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 1 ال٨ٟاءاث وال٣ضعاث الصخهُت والجماُٖت وهظه هي مهمت ٧ل مهلخت في الى٧الت9 

 اإلاضًغة الى٧الت9 وجخ٩ل٠ باإلاهام الخالُت9  -

 ؛حكٝغ ٖلى حؿير الى٧الت   -

 ؛الح وج٣ؿُم الٗمل بين مسخل٠ اإلاه -

 ؛حؿهغ ٖلى الخىُٟظ الجُض للؿُاؾت اإلا٣غعة مً َٝغ اإلاهٝغ و  -

 .وجمثُل الى٧الت أمام الهُئاث الغؾمُت للىالًت ،      الخ  -

ت: - ض  طىسجاٍز ض الىاعص وئعؾا٫ البًر ت اإلاضًغة مؿاٖضة لها، ج٣ىم باؾخ٣با٫ البًر )مهلخت ألاماهت(9 حٗض ؾ٨غجاٍع

ل اإلا٩لماث الهاجُٟت ،     ا   لخالهاصع وجدٍى

٣ىم الهىضو١  اللظم الىاحهت: - ًًم الكبا٥ ٣ًىم بخل٣ي الىصائ٘ مً َٝغ الؼبائً ونٝغ الك٩ُاث، ٍو

ضاٖاث الى٣ضًت وصٞٗها ؾىاء ٧اهذ بالٗملت الهٗبت أو اإلادلُت ًباصاعجه، خُث ًىٓم أمين الهىضو١ باإل 

   وزال٫ جهاًت ٧ل ًىم ٣ًضم وزائ٤ السخب وؤلاًضإ ئلى ما وعاء الىاحهت

وهي اإلاؿإولت ًٖ ٖملُاث الخهضًغ والاؾخيراص، وحٗخبر هظه اإلاهلخت بمثابت  ت الخجازة الخازحيت:مصلح -

الث إللى  ملُاث البُ٘ والكغاء، ٦ما ج٣ىم هظه اإلاهلخت بالخدٍى ين وألاحاهب ٖو وؾُِ بين اإلاخٗاملين  الجؼائٍغ

خذ  خماصاثالخاعج ٞو  ت  اإلاؿدىضة للٗملُاث اإلاخٗل٣ت بالخداعة الخاعحُ الٖا

صعاؾت ملٟاث و  ج٣ىم هظه اإلاهلخت بالٗملُاث اإلاغا٢بت والدؿُير لٗملُاث ال٣غوى مصلحت اللسوض:  -

 الؼبائً الظًً ًُلبىن ال٣غوى  

ل واإلاإؾؿاث م٘ اإلاسُُاث مساكب عام - 9 ج٣ىم هظه اإلاهلخت ٖلى مغا٢بت مضي جداوـ خغ٦ت الخمٍى

 والبرامج اإلاخٗل٣ت بها  

 ٖلى ؤلاقغاٝ ٖلى الٗملُاث اإلاداؾبُت واإلاالُت وميزاهُاث أٖما٫ جهاًت الؿىت  9 ج٣ىم هظه اإلاهلختاإلاداطبت -

ت:  - ت واإلااصًت للى٧الت وخماًت ألامال٥ شؤون إداٍز ُٟت هظه اإلاهلخت في ئصاعة الىؾائل البكٍغ جخمثل ْو

 واإلاٗضاث و٦ظل٪ مىذ الُٗل 

هىهُت و٦ظا مخابٗت الخاالث اإلاخىإػ ج٣ىم هظه اإلاهلخت بمؿاٖضة الى٧الت مً الىاخُت ال٣اشؤون كاهىهيت:  -

لباث الخ٣ى١ وحُٗين اإلادامين الظًً ٣ًمىن بخمثُل البى٪ أمام اإلادا٦م    ٞيها، وصعاؾت الك٩اوي َو

وفي ألازير ًم٨ً ال٣ى٫ ًم٨ً أن الٗال٢ت التي جغبِ بين مهالح الى٧الت هي ٖال٢ت ج٩املُت وال ًإزظ جضازل 

 اإلاهالح ُٞما بُنهما  

 

 

 

 

                                                           
 بؿُضي لخًغ   BADRوزائ٤ م٣ضمت مً َٝغ مهلخت ال٣غوى لى٧الت بى٪   1
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فيت بظيدي لخظسالفص  ل الثاوي:                            دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 

فيت بظيدي لخظس .  اإلاؼلب الثاوي: وظائف وأهداف ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

ائ٠  ت مً الْى ُٟت بؿُضي لخًغ ئلى جد٤ُ٣ مدمٖى ألاهضاٝ التي حؿعى و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

  ؾِخم الخُغ١، ئليها مً زال٫ هظا اإلاُلب

 بظيدي لخظس . BADRالفسع ألاٌو : وظائف الىوالت بىً 

ائ٠ مً أهمها ما ًلي9 ت مً الْى  1  تهضٝ الى٧الت ئلى جد٤ُ٣ مدمٖى

 9 وجخمثل ُٞما ًلي 9 أوال: وظائف الخلليدًت -

ل ف كبٌى الىدائع: - ي الى٧الت وهي جدغم صائما ٖلى جىمُتها، ٦ما حصج٘ حٗخبر  الىصائ٘ مً أهم مهاصع الخمٍى

 ؛هظه الى٧الت ألاٞغاص ٖلى ؤلاًضإ لضحها 

ً هما  9الائخمانمىذ  - ٞاالئخمان ٌٗني حؿل٠ُ ما٫ الؾدثماعه في ؤلاهخاج الاؾتهال٥ وهى ٣ًىم ٖلى ٖىهٍغ

 الث٣ت واإلاضة  

ائ٠ التي ج٣ىم خلم الىلىد - ُٟت زل٤ الى٣ىص مً أهم الْى بها الى٧الت، ٦ما أجها لضحها جأزير ٖلى 9 حٗخبر ْو

 الا٢خهاص ال٣ىمي  

 9 وجخمثل ُٞما ًلي 9ثاهيا: الىظائف الحدًثت

ت - مإزغا أنبدذ الى٧الت حكتر٥ في ئٖضاص الضعاؾاث اإلاالُت اإلاُلىبت للمخٗاملين  9جلدًم خدماث اطدثماٍز

 مٗها لضي ئوكاء مكغوٖاتهم  

باصلت ٖملت بٗملت أزغي ٣ًخط ي وحىص وؿبت إلاباصلت هظه 9 مً الىاضح أن معملياث الصسف ألاحىبي -

ؿالٗملُت الٗملت، أو زمً لهظه الٗملت م٣اعهت بخل٪  ، وأهم ٖملُت في هظا مَو ى هظا الثمً بؿٗغ الهٝغ

  اإلادا٫ جم٨ً في بُ٘ وقغاء الٗمالث ألاحىبُت 

ل 9 حٗمل الى٧الت ٖلى جدهُل الك٩ُاث الىاعصة ئليها مً ٖمالئهجدصيل الشيياث - ٤ ٖملُت الخدٍى ا ًٖ ٍَغ

ت اإلا٣انت    مً زال٫ ٚٞغ

ت - ت هي أصواث الائخمان ٢هيرة ألاحل مً أهمها  :وخصمها جدصيل ألاوزاق الخجاٍز ألاوعا١ الخداٍع

 ال٨مبُالت ، ؾىض ألامغ       الخ  

ل الاؾخٛال٫ الؼعاعي  -  ؛جمٍى

 ؛مىذ ال٣غوى اإلاخٗل٣ت بال٣ُإ الؼعاعي  -

ل بٌٗ اليكاَاث الخدا - ت طاث أهمُت الباعػة جمٍى  ؛ٍع

ني   -  الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخىاػن في الا٢خهاص الَى

 

 

 

                                                           
1
 بسيذي لخضر. BADRوثائق مقذمت مه كرف مصلحت القروض لوكالت بنك   
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فيت بظيدي لخظس  الفصل الثاوي:                            دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 

فيت بظيدي لخظس .  الفسع الثاوي: أهداف ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

ت مً ألاهضاٝ مً أهمها تهضٝ و٧الت ُٟت ئلى جد٤ُ٣ مدمٖى  91 بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

هغهتها  - الم آلالي وجدضًض الثروة ٖو غ وحٗمُم اؾخٗما٫ ؤلٖا  ؛ئٖاصة جىُٓم حهاػ ؤلاهخاج الٟالحي بخٍُى

 الخٟاّ ٖلى خهخه في الؿى١ والخأ٢لم م٘ اإلاخٛيراث  -

 ؛ جدؿين حىصة الخضماث -

 ؛ جىؾُ٘ ألاعاض ي الٟالخُت -

ىت ؾىاء ٧اهذ بالٗملت الهٗبت أو بالضًىاع  -  ؛زل٤ صًىام٨ُت للخٍؼ

م ؾلى٦هم، ٚير أهه ال ًم٨ً لهظه ألاهضاٝ أن جخد٤٣ ما لم  - ٟين وج٣ٍى ً اإلاْى الا٢تراب مً الؼبائً وج٩ٍى

 ٌٗمل البى٪ ٖلى 9

٘ اإلاىاعص بأ -  ؛ ل الخ٩ال٢٠ُٞع

ىت  -  ؛الدؿُير الض٤ُ٢ للخٍؼ

ٟين - ً وجدٟيز هُئت اإلاْى  ؛ج٩ٍى

غج - ت الؿىصاء التي  ٍُى ٣ا إلاسُُاث الخىمُت زانت بٗض الٗكٍغ اٝ وجدؿين ْغوٝ الٗمل ٞيها ٞو ألاٍع

ٟي   ؛حؿببذ في التروح الٍغ

غ اإلاىخداث الٛظائُت  - اصة الاؾدثماعاث في اإلادا٫ الٟالحي م٘ جٍُى  ؛ٍػ

-  ً  ؛مؿاٖضة الٟالح ٖلى جهضًغ مىخىحت زاعج الَى

غ وجدؿين زضماث لجلب أ٦بر  -  ؛ٖضص مم٨ً مً الؼبائً  ئهخاج وجٍُى

ً أ٦ثر ٞٗالُت م٘ حمُ٘ اإلاىاعص للخهى٫ ٖلى زضماث أًٞل وحؿير  - حؿعى و٧الت ئلى ئًداص ؾُاؾت ج٩ٍى

 أخؿً 

غ  * ني وجٍُى باإلياٞت ئلى هظه ألاهضاٝ هىا٥ أهضاٝ أزغي اإلاخمثلت في اإلاؿاهمت في الخىمُت الا٢خهاصًت الَى

ير الؿُىلت التي حٗني ٢ضعة البى٪ اإلاىاحهت سخىباث اإلاىصٖين الٗمل اإلاهغفي ٢هض جد٤ُ٣ الغبذ، و٦ظل٪ ج ٞى

ومىاحهت َلب الٗمالء ٖلى ال٣غوى، و٦ظل٪ جد٤ُ٣ أ٦بر ٢ضع مً ألامان للمىصٖين الظي ٌٗخبر ٦أخض ألاهضاٝ 

ُٟت    الهامت للبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ؿُضي لخًغ  ب BADRوزائ٤ م٣ضمت مً مهلخت ال٣غوى لى٧الت بى٪  1
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فيت بظيدي لخظسدزاطت ميداهي               لثاوي:             الفصل ا  ت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 بظيدي لخظس . BADRاإلاؼلب الثالث: مىازد واطخخداماث ووالت بىً  

بؿُضي لخًغ مً خُث اإلاهاصع اإلاخدهل ٖليها، خُث جمثل هظه اإلاىاعص  BADRجدىٕى مىاعص الى٧الت بى٪ 

٣ت أو ال٨ُُٟت التي مً زاللها حكٛل الى٧الت اإلاىاعص اؾخسضاماجه ٞخخمثل في اأما التزام الى٧الت اجداه الٛير  لٍُغ

ىائض، وهظا ما ؾٝى ًخم الخُغ١ ئلُه    اإلاخاخت لضحها مً أحل جد٤ُ٣ أعباح ٖو

: مىازد ووالت بىً   بظيدي لخظس .  BADRالفسع ألاٌو

مً أهم هظه ٌٗغى البى٪ أهىاٖا مخٗضصة مً ؤلاًضاٖاث بهضٝ حظب أ٦بر ٖضص مً اإلاىصٖين وػٍاصة مىاعصه و 

 1 اإلاىاعص ما ًلي 9

 9 وهي ٧األحي 9ودائع جدذ الؼلب  0

9 ًخل٣ى هظا الخؿاب ٧ل ٖملُاث الضٞ٘ والسخب والٗملُاث طاث الُاب٘ الخداعي بٟخذ الحظاب الجازي   أ 

م٨ً أن ٩ًىن مضًىا، ال ًض ً ٍو   ٞىائض لهاخبه  ع لألشخام الُبٗين واإلاٗىٍى

دغي 9 ٌٗخبر حؼء مً وؾائل الضالحظاب الشيياث  ب  ٞ٘ ًٟخذ لألشخام الُبٗين زانت ؤلاحغاء منهم، ٍو

ت وال ًضع  الخٗامل به في أي و٢ذ صون ئقٗاع مؿب٤ للبى٪، وهى خؿاب حاعي ال ٣ًىم بالٗملُاث الخداٍع

  ٞىائض لهاخبه 

9 ٖباعة ًٖ وصائ٘ ًم٨ً لهاخبها أن ٌسخب منها في أي و٢ذ، ل٨ً ألاٞغاص ال ٣ًبلىن دفتر الادخاز البىيي  ج 

لسخب منها ألجها ٖاصة ما ج٩ىن اإلابالٜ ػائضة ًٖ اخخُاحاتهم، جٟغى ٖليها ؾٗغ ٞائضة مخٛير خؿب ٖلى ا

  الؿٗغ الؿائض في الؿى١ 

9 هي وصائ٘ ال ًم٨ً لهاخبها أن ٌسخب منها ئال بٗض مغوع مضة مُٗىت وهظه اإلاضة ج٩ىن مخ٤ٟ الىدائع ألحل -

ان 9ٖليها مؿب٣ا م٘ البى٪ وجمىذ ٖليها ٞىائض مخٛيرة خ ا وهي هٖى   ؿب اإلاضة ؾىٍى

أما في خالت سخب هظه الىصائ٘ جُب٤ ٖلى ناخبها ٖمىلت  ٖلى ق٩ل خؿاب وؾىضاث الهىضو١  لوصائ٘ ألح

 م٣ابل سخب أمىاله مً الى٧الت 

باإلياٞت ئلى مىاعص أزغي اإلاخمثلت في نىاص٤ً الؼبائً وهي ٖباعة ًٖ زضمت ٣ًىم بها البى٪ بدُث ٣ًىم *

ت  و٦ظل٪ ٣ًىم بخل٣ي الٗمىالث ىٍىضو١ مً أحل خٟٔ ٖلى أقُاء زمُىت أو طاث ٢ُمت مٗالؼبىن ب٨غاء نى

 والتي هي ٖباعة ًٖ مبالٜ م٣ابل زضماث م٣ضمت مً َٝغ البى٪ ٦ضعاؾت مل٠ الُلب ال٣غى      الخ  

ضًت و٦ظل٪ الىصائ٘ التي جخدهل ٖليها الى٧الت مً َٝغ اإلاإؾؿاث طاث الُاب٘ الٟالحي والهىاٖاث الخ٣لُ

والؿلُٟاث التي حؿخُُ٘ ئبغاػها و٦ظل٪ الدؿب٣ُاجه بغامج الخىمُت و٦ظل٪ ٧ل اإلادهىصاث وؤلام٩اهُاث اإلاالُت 

 ألازغي اإلاخدهل ٖليها في وكاَها  
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 خًغ بؿُضي ل BADRوزائ٤ م٣ضمت مً مهلخت ال٣غوى لى٧الت بى٪  
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فيت بظيدي لخظس  الفصل الثاوي:                            دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 بظيدي لخظس . BADRوي: اطخخداماث ووالت بىً الفسع الثا

ُٟت ُٞما ًلي9   1  جخمثل اؾخسضاماث و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

م٨ً جهيُٟها ئلى ألاهىإ الخالُتللسوضاأوال: *  9 وجمثل ال٣غوى أهم اؾخسضاماث الى٧الت إلاىاعصها ٍو

ك٩ل هظا الىٕى مً هي هٕى مً أهىإ ال٣غوى التي ال ًخداوػ كسوض كصيرة ألاحل:  - أحلها ؾىت،َو

اء بها  خم الٞى جهاًت الٗملُت التي ٖلى ال٣غوى الجؼء ألا٦بر مً أهىإ ال٣غوى التي ج٣ضمها الى٧الت، ٍو

لها له ٖضة نىع أهمها9   اؾتهضٞذ جمٍى

  ؛حؿهُالث الهىضو١  -

لهي ٖباعة ًٖ ٢غى ًمىذ ئلى الؼبىن إلاىاحهت الخاحت ئلى الؿُىلت اإلاُلىبت الىنل ال٣غوى  -  للخمٍى

 ؛اإلاىؾمي ها مإحلت ألؾباب زاعحُت اإلاالُت الٛالب ٩ًىن جد٣ُ٣ها قبه مإ٦ض ول٨نُت لالٗم

ض ٞترجه ًٖ ؾىت وج٣ل ًٖ زمؿت ؾىىاث 9 هظا كسوض مخىطؼت ألاحل -  الىٕى مً ال٣غوى جٍؼ

اث  ثاهيا: ألازصدة لدي البىىن ألاخسي  * ٩ىن طل٪ مً زال٫ زالر مؿخٍى  9 ٍو

- :  أعنضة لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي9  اإلاظخىي ألاٌو

٩ دب أال ٣ًل ًٖ وؿبت مُٗىت مً ى ٍو ن طل٪ في ق٩ل اخخُاَي الى٣ضي الظي ًىو ٖلُه ٢اهىن البىى٥ ٍو

  ٕى الىصائ٘ مدم

 9 أعنضة لضي البىى٥ ألازغي اإلادلُت  اإلاظخىي الثاوي -

 خُث جدخٟٔ الى٧الت بأعنضة لضي بًٗها البٌٗ لدؿهُل الخٗامل وحٗخبر هظه ألاعنضة مً الى٣ض الجاهؼ  

   9 أعنضة لضي البىى٥ ألاحىبُتاإلاظخىي الثالث

 ى٥ أحىبُت  ول٨نها مىصٖت لضي بى BADRوهي أعنضة حٗىص مل٨ُتها للى٧الت  

ت الضٞ٘ ٞترة بٗض 9 حٗخبر مً أًٞل أق٩ا٫ الاؾدثماع ال٣هيرة ألاحل، ٦ما أجها حؿخد٤ ثالثا: ألاوزاق الخجاٍز

٢هيرة ٞان البى٪ ًدض ٞيها وؾُلت لخدضًض ال٣غوى باؾخمغاع ًٞال ًٖ أجها ًم٨ً زهمها لضي البى٪ 

 اإلاغ٦ؼي ئطا أخخاج ئلى أمىا٫ في الخا٫  

ل أنل مٗين مً ألانى٫ وجى٣ؿم ئلى9 باإلياٞت ئلى ٢غوى  الخانت التي ج٩ىن مىحهت لخدٍى

ل مسؼون والخهى٫ ٖلى بًائ٘ ٦ًمان  ٣ًضم ٢غى ًٖ ٖباعة هىحظبيلاث على البظائع:   - للؼبىن لخمٍى

 لل٣غى 

   وهي طاث َاب٘ شخص ياإلالدمت لألفساد:  اللسوض -

ىت الىاحمت ب السح - على اإلاىشىف وهى عبازة عً كسض بىيي للفائدة الصبىن الري ٌسجل هلص في الخٍص

 أض اإلااٌ.عً هفاًت ز 
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فيت بظيدي لخظسدزاطت مي               لثاوي:             الفصل ا  داهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 اإلابدث الثاوي: جلييم ألاداء اإلاالي في الىوالت .

ُٟت وهظا ما  ٖملُت حٗخبر  الخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً أهم الٗملُاث التي ج٣ىم بها الى٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ت مً ٢ىاٖض واإلاغاخل وهظا ما أصلى به عئِـ اإلاهلخت اإلاؿخسضمين، إلاا لها أهم ُت ٦بيرة ٞهي جخُلب مدمٖى

ؾِخم الخُغ١ ئلُه في اإلاُلب ألاو٫ أما اإلاُلب الثاوي ؾِخم الخُغ١ ئلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي باؾخسضام الؿبب 

  اإلاالُتاإلاالُت وأهمُتها في الى٧الت أما في اإلاُلب الثالث ؾِخم الخُغ١ ئلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي باؾخسضام ال٣ىائم 

: كىاعد ومساخل جلييم ألاداء اإلاالي .  اإلاؼلب ألاٌو

ت مً ال٣ىاٖض واإلاغاخل مً أحل ج٣ُُم أصاء الى٧الت وهظا ما ٖجغج٨ؼ ٖملُت الخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي  لى مدمٖى

 ؾٝى ًخم الخُغ١ ئلُه زال٫ هظا اإلاُلب 

: كىاعد جلييم ألاداء اإلاالي .  الفسع ألاٌو

 1ٖلى ٖضة ٢ىاٖض أؾاؾُت أهمهاBADR  9صاء اإلاالي في الى٧الت جغج٨ؼ ٖملُت ج٣ُُم ألا 

9 مً اإلاإ٦ض أن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء ال جىحض ؤلا خُث جىحض أهضاٝ مدضصة وحىد أهداف مدددة مظبلا -

نىعة زُت أو ؾُاؾُت أو مُٗاع أو همِ أو ٢غاع ٞا للىصائ٘ اإلاالُت و٢ىاهين عبِ  فيمؿب٣ا، و٢ض ج٩ىن 

ت، أهضاٝ اإلاىاػهت وما جخًم ىه مً ٢ىاٖض ويىابِ، ٦ظل٪ الخ٩ال٠ُ الىمُُت ومٗضالث ألاصاء اإلاُٗاٍع

 مدضصة مؿب٣ا ًخم ٖلى أؾاؾها ج٣ُُم ألاصاء  

غه الىٓم اإلاداؾبُت  كياض ألاداء الفعلي: - خماص ٖلى ما جٞى ًخم ٢ُاؽ أو ج٣ضًغ ألاصاء الٟٗلي ٖاصة بااٖل

دب  ما٫ م٘ اؾخسضام وألاؾالُب ؤلاخهائُت مً بُاهاث ومٗلىماث ٍو ير ٖاملين مضعبين لل٣ُام بهظه ألٖا جٞى

ت ٖغى هخائج ال٣ُاؽ أو الخ٣ضًغ واجساط ال٣غاعاث الخانت  تىآلاالث اإلاؿخسضمت م ٧ان طل٪ مىاؾبا لؿٖغ

  بها 

9 ًخم م٣اعهت ألاصاء اإلاد٤٣ باإلاٗاًير لخدضًض الاهدغاٞاث ؾىاء ٧اهذ ئًدابُت  ملازهت ألاداء الفعلي باإلاعاًير -

ها ٗؾلبُت لخم٨ين ؤلاصاعة مً الخيبإ بالىخائج اإلاؿخ٣بلُت، أو ح أو  لها ٢اصعة ٖلى مدابهت ألازُاء ٢بل و٢ٖى

دب أن جغ٦ؼ الغ٢ابت ًٖ الاهدغاٞاث الهامتجدى٫ مً أحل اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت التي  ها، ٍو   صون و٢ٖى

خصخُذ اهدغاٝ ما ًخىز٤ ٖلى 9 أن اجساط ال٣غاعاث لاجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت لخصحيذ الاهدسافاث -

البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخاخت ًٖ ألاهضاٝ اإلادضصة مؿب٣ا و٢ُاؽ ألاصاء الٟٗلي، وم٣اعهت طل٪ ألاصاء اإلاد٤٣ 

٤ واجساط ال٣غاع اإلاىاؾب االهضٝ اإلاسُِ، لظل٪ ٞان الاهدغاٝ و بُان أؾبابه ٌؿاٖض ن ٖلى ج٣ضًغ اإلاٞى

خباع  حمُ٘ الظي ًدب أن ٩ًىن في الى٢ذ اإلاىاؾب، وم دضصا بىيىح هٕى الخصخُذ اإلاُلىب، أزظا في الٖا

 اع الٓغوٝ اإلادُُت بال٣غ 

وطل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ بأن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء هي هٟؿها في مإؾؿاث أزغي والهضٝ منها هى الخٗٝغ ٖلى مضي 

ت للخسُُِ الجُض ل ت لألهضاٞها و٦ظل٪ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الًغوٍع   لمؿخ٣بل جد٤ُ٣ الىخضاث ؤلاصاٍع
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فيت بظيدي لخظس               لثاوي:             الفصل ا  دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 . BADRالفسع الثاوي: مساخل عمليت جلييم ألاداء اإلاالي في ووالت 

 91 بٗضة مغاخل أهمها  BADRجمغ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في و٧الت 

9 وطل٪ مً زال٫ ال٣ىائم اإلاالُت اإلاخمثلت في اإلايزاهُت، حضو٫ لبياهاث واإلاعلىماث ؤلاخصائيتالحصٌى على ا -

غ اإلاالُت ئياٞت ئلى اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت  ٣ت بالخ٣اٍع الىخائج و٢ائمت الخض٤ٞ الى٣ضي وال٣ىائم ألازغي واإلاالخ٤ اإلاٞغ

  بالؿىىاث الؿاب٣ت، والبُاهاث اإلاخٗل٣ت بأوكُت البى٪ 

خماصًت في جدلُل وص - ير مؿخىي اإلاىزى٢ُت والٖا عاؾت البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باليكا9ٍ خُث ًخٗين جٞى

  هظه البُاهاث و٢ض ًخم الاؾخٗاهت ببٌٗ الُغ١ ؤلاخهائُت اإلاٗغوٞت لخدضًض مضي اإلاىزى٢ُت هظه البُاهاث 

الى٧الت، ٖلى أن حكمل الخ٣ُُم  باؾخسضام اإلاٗاًير ووؿب اإلاالئمت لليكاٍ الظي جماعؾه 9إحساء عمليت جلييم -

خماص ٖلُه   م٨ً الٖا  اليكاٍ الى٧الت والظي حهضٝ للخىنل ئلى خ٨م مىيىعي وص٤ُ٢ ٍو

9 وطل٪ بم٣اعهت هخائج الخ٣ُُم م٘ ألاهضاٝ اإلاسُُت للىخضة وأن الاهدغاٞاث التي خهلذ جددًد الاهدسافاث -

إلاٗالجت الاهدغاٞاث ٢ض اجسظث وأن الخُِ ٢ض  وأن الخلى٫ الالػمت،في وكاٍ ٢ض جم خهغها وجدضًض أؾبابها 

 ويٗذ للؿير هدى ألاًٞل في اإلاؿخ٣بل  

9 وطل٪ بتزوٍض هخائج الخ٣ُُم ئلى ؤلاصاعاث اإلاسخلٟت صازل مخابعت العملياث الخصحيديت الاهدسافاث -

 الىخضة لالؾخٟاصة منها في عؾم الخُِ ال٣اصمت وػٍاصة ٞٗالُت اإلاخابٗت والغ٢ابت  

 .اوي: جلييم ألاداء اإلاالي باطخخدام اليظب اإلااليت وأهميتها في الىوالتاإلاؼلب الث

حٗخبر اليؿب اإلاالُت مً أهم ٖملُت الخ٣ُُم التي حٗخمض ٖليها الى٧الت إلاالها أهمُت ٦بيرة في ٖملُت جدلُل 

 وهظا ما ؾٝى ًخم الخُغ١ ئلُه في هظا اإلاُلب   BADRالىيُٗت اإلاالُت للى٧الت بى٪ 

 .اإلاالي باطخخدام اليظب اإلااليت ألاداء ٌ: جلييم الفسع ألاو 

في جدلُل ٢ىائمها  BADR حٗخبر مإقغاث ألاصاء اإلاالُت مً أهم ألاصواث التي حٗخمض ٖليها ؤلاصاعة لى٧الت البى٪

ت مضي ؾالمت مغ٦ؼها اإلاالي وعبدُت اإلاإؾؿت، ومً بين هظه اإلاإقغاث هدض9   2اإلاالُت إلاٗٞغ

  اليؿبت مإقغاث ًٖ مضي ٢ضعة الى٧الت ٖلى جىلُض ألاعباح مً زال٫ اؾدثماعاتها 9 حُٗي هظهوظبت السبديت  0

اء بالتزاماتها لي ألاحل ال٣هير  وظب الظيىلت:  1 حٗني اإلاىحىصاث بالى٧الت والتي مً زاللها حؿخُُ٘ الى٧الت الٞى

  

٘ ٢ضعة وظب هفاًت زأض اإلااٌ:  2 ال٣ُإ اإلاهغفي  ئن اخخٟاّ الى٧الت بمؿخىي عأؽ ما٫ مىاؾب ًإصي ئلى ٞع

ؼ الث٣ت  ؿهم في حٍٗؼ   اؾخ٣غاع الىٓام اإلاالي ٩٦ل ٖلى خٟٔ الفي  ىبه وبالخالي هَو

 بٗينٖىض اجساط ٢غاعاث الاؾدثماع ٞاإلاؿدثمغ ال ًىٓغ ئلى الٗائض ٣ِٞ بل ًأزظ  الاطدثماز:وظب مخاػس   3

خباع صعحت اإلاساَغة اإلاغا٣ٞت لظل٪ الٗائض    الٖا
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فيت بظيدي لخظس                    لثاوي:        الفصل ا  دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 : ( : أهم اليظب اإلااليت التي حعخمد عليها الىوالت 2ــــII الجدٌو زكم: )

٣ت الخؿاب أهم اليؿب اإلاالي في الى٧الت  ٍَغ
 أمثا٫ ًٖ الى٧الت في

31/12/2017 

 وؿبت مخابٗت ألازُاع

 ٖت٢غوى مضٞى 

  X 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدمٕى ال٣غوى

1 .479 .150 .47.95 

 100X=96%ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82 529 093 542 1 

 اإلاساَغ الائخماهُت 

 ال٣غوى والؿل٠

  X 100  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي اإلاىحىصاث

1542093529,82 

 100X=20,88%ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 443 313 384 7 

 ٠ُ  وؿبت الخْى

 ال٣غوى والؿل٠

  X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي الىصائ٘

 82 529 093 542 1 

 100X=21,06%ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 391 370 321 7 

 وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ 

 ئحمالي الىصائ٘

 عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪

  X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الي الىصائ٘ئحم

87 049 943 62 

 100X=0,85%ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 394 370 321 7 

 وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪

 ئحمالي ال٣غوى

 عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ 

 100Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي ال٣غوى 

87 049 943 62 

 100X=4,08%ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82 29 0935 542 1 

 الٗمىالث         وؿبت الٗمىالث 

  100Xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕ اإلاىخىحاثمدمى 

 

12 5370349 

 100X=54. 12%ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 5370349 

 وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪

 ئلى ئحمالي اإلاىحىصاث

 عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪

  X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئحمالي اإلاىحىصاث

87 62943049 

  =52. 8%ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 6273 3443 
خماص ٖلى وزائ٤ م٣ضمت مً َٝغ و٧التصدز : اإلا  مً ئٖضاص الُالبت بااٖل

ُما ًلي جدلُل هظه اليؿب 9  ٞو

خباع  صعحت ئن اعجٟإ وؿبت مخابٗت ألازُاع صلُ - ل ٖلى أن الى٧الت ال جىٓغ ئال الٗائض ٣ِٞ بل جأزظ بٗين الٖا

أن الى٧الت ٢بل مىذ ال٣غى جضعؽ الىيُٗت اإلاكغوٕ و٦ظل٪ ٢ضعة  أياإلاساَغ اإلاغا٣ٞت لظل٪ الٗائض، 

  الؼبىن ٖلى حؿضًض ال٣غى 
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فيت بظيدي لخظسدزاطت ميداهيت في ووالت بىً الف               لثاوي:             الفصل ا  الخت والخىميت الٍس

اء بالتزاماجه  - ئن اهسٟاى وؿبت اإلاساَغ الائخماهُت عاح٘ ئلى ٢ضعة الُٝغ اإلاخٗامل م٘ الى٧الت ٖلى الٞى

 اإلاالُت في الى٢ذ اإلادضص  

اء بالتزاماتها اإلاالُت و٦ظل٪ في هٟـ الى٢ذ ًض٫  - ٠ُ صلُل ٖلى ٢ضعة الى٧الت ٖلى الٞى ئن اعجٟإ وؿبت الخْى

 ى ٖضم ٢ضعة الى٧الت ٖلى جلبُت ٢غوى الجضًضة وفي هٟـ الى٢ذ  ٖل

ئن اعجٟإ وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ ئلى ئحمالي الىصائ٘ عاح٘ ئلى اٖخماص الى٧الت ٖلى الىصائ٘ ٦مهضع مً  -

ل وأًًا جبين مضي ٢ضعة الى٧الت ٖلى عص الىصائ٘ التي خهل ٖليها مً ألامىا٫ اإلاملى٦ت له   مهاصع  الخمٍى

هسٟاى عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ ئلى ئحمالي ال٣غوى عاح٘ ئلى مضي ٢ضعة الى٧الت ٖلى مىاحهت اإلاساَغ ئن ا -

 اإلاخمثلت في ٖضم اؾترصاص حؼء مً ألامىا٫ التي جم اؾدثماعها  

ئن وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ ئلى ئحمالي اإلاىحىصاث ح٨ٗـ مضي اٖخماص اإلاهٝغ ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت في  -

ل ئحمالي اإلاىحىص  اث    جمٍى

 بظيدي لخظس . BADRالفسع الثاوي: أهميت اليظب اإلااليت في ووالت 

ألهمُت  وهظا هٓغا بؿُضي لخًغ وحضها الى٧الت تهخم ٦ثيرا باليؿب اإلاالُت BADRمً زال٫ صعاؾدىا في و٧الت

هٓغ اليؿب اإلاالُت مً وحهت هٓغ مؿخسضمي البُاهاث اإلاالُت ٞهي جخٟاوث أهمُخه اليؿب اإلاالُت مً وحهت 

٤ الٛغى مً اؾخسضام هظه اليؿبت، و٢ض جم ج٣ُُم ألاهمُت مً وحهت  اإلاٗلىماثمؿخسضمي  اإلاالُت وطل٪ ٞو

 1 هٓغ  اإلاؿخسضمين ئلى آلاحي 9 

9 خُث أن هإالء اإلاؿخسضمين حهخمىن بثالر أهىإ مً ألاهميت اليظبت اإلااليت مً وحهت هظس اإلالسطين  0

  جم وؿب الؿُىلت وزم وؿبا لغبدُت اليؿب اإلاالُت وهي بالترجِب وؿب اليكاٍ

1   ً خُث ئن هإالء اإلاؿخسضمين ٣ًضمىن ألاهمُت ال٣هىي  :أهميت اليظب اإلااليت مً وحهت هظس اإلاظدثمٍس

 ٖلى وؿب الغبدُت ٖلى خؿاب ٚيرهم زم وؿب ال٣ُم الؿى٢ُت زم وؿب الؿُىلت  

إالء اإلاؿخسضمين ٣ًضمىن ألاهمُت خُث أن ه :ألاهميت اليظبيت اإلااليت مً وحهت هظس اإلادللين اإلااليين  2

 ال٣هىي ٖلى وؿب الغبدُت ٖلى خؿاب ٚيرها زم وؿب اليكاٍ زم وؿب الؿُىلت  

م٨ً جلخُو أهمُت اليؿب اإلاالُت في الجىاهب الخالُت 9*  ٍو

ت  -  ؛جدضًض مضي ٢ضعة الى٧الت ٖلى مىاحهت الالتزاماث الجاٍع

 ؛ ٣ىة٢ُاؽ صعحت همى الى٧الت وال٨ك٠ ًٖ مىاًَ ال٠ًٗ وال -

ت   - ير البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت الجساط ال٣غاعاث وعؾم الؿُاؾاث وئٖضاص اإلايزاهُاث الخ٣ضًٍغ  ؛جٞى

 ؛٢ُاؽ الٟٗالُت التي جدهل ٖليها الى٧الت باؾخٛاللها إلاسخل٠ مىحىصاتها لخد٤ُ٣ الغبدُت -

  أصائها٢ُاؽ الٟٗالُت ال٩لُت للى٧الت ومؿخىي  -

 

 

 

 
                                                           

ت الى٧الت بى٪ وزائ٤ م  1  بؿُضي لخًغ   ٣BADRضمت مً َٝغ مضًٍغ



44 
 

فيت بظيدي لخظس                لثاوي:            الفصل ا  دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

م اإلاؼلب الثالث: جلييم ألاداء اإلاالي عً   .اطخخدام اللىائم اإلااليت ػٍس

حٗخبر ال٣ىائم اإلاالُت مً أهم ٖملُت الخدلُل اإلاالي التي حٗخمض ٖليها الى٧الت في ج٣ُُم أصائها اإلاالي وجدضًض 

خماص ٖلى مدمٕى مً ال٣ىائم اإلاالُت اهد غاٞاث مً زال٫ ألاصاء اإلاخد٤٣ ًٖ اإلاسُِ في الى٧الت، وطل٪ بااٖل

 91 الخالُت

ت مً اإلاٗلىماث اإلاالُت 9 (0  حضو٫ خؿاباث الىخائج9 الظي ًدخىي ٖلى مدمٖى

 2017/  31/12( : حدٌو خظاباث الىخائج في 1ـــ IIزكم الجدٌو )

 اإلابالٜ                                       البُاهاث                             

 ـــ مىخىج الاؾخٛال٫ البى٩ي

 ــــ ج٩ال٠ُ الاؾخٛال٫ البى٩ي

00،+720 000 000 

00،_ 73 000 000 

 000 000 47 +،00 مىخىج البى٪ الهافي

 ـــ ج٩ال٠ُ الدؿُير

 ـــ هدُدت الاؾخٛال٫ الخام

 ـــ مىخىج زاعج الاؾخٛال٫

 ــ جسهو الدؿضًضـ

 ـــ اؾترحإ الخسهُهاث 

00،_ 30 900 000 

00،+ 16 100 000 

00،+ 300 000  

00،_ 40 000 000 

00،+ 30 000 000 

 000 640 +،00 الىدُدت 
ت الى٧الت اإلاصدز:   بؿُضي لخًغ   BADRوزائ٤ م٣ضمت مً َٝغ مضًٍغ

ُٟت بؿُضي لخًغ خ٣٣ذ أعباح ج٣ضع بــ مً زال٫ هظا الجضو٫ اجطح لىا أن و٧الت بى٪ الٟالخت والخىم ُت الٍغ

ؿير مىاعصها و٦ٟاءة الٗما٫ حوهظا عاح٘ لٗضة أؾباب أهمها جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ وال٣ضعة ٖلى  000 00،640

ُت التي ج٣ضمها الى٧الت      الخ    الى٧الت وجدؿين الخضماث اإلاهٞغ

ٓت ػمىُت مُٗىت، وماله مً خ٣ى١ ٖلى الٛير) وهي ٖباعة ًٖ بُان ًىضح اإلاغ٦ؼ اإلاالي للبى٪ في لخ اإلايزاهيت: -1

 حاهب ألانى٫( وما ٖلُه مً التزاماث هدى الٛير) حاهب الخهىم( ٞهي جى٣ؿم ئلى 9 

ت - أ بدُث ًخم  92017 التي ج٣ىم بها اإلاإؾؿت ٢بل بضاًت اليكاٍ مثال ٢ُام بميزاهُت لؿىت اإلايزاهيت جلدًٍس

 2015بأٖما٫ ؾىت  2017مً أحل م٣اعهت أٖما٫ ؾىت  2016ــــ 2015مالخٓت اإلايزاهُت للؿيخين اإلاايِخين 

باء واإلاىخداث وج٣ضًغاث  1105و بدُث ٣ًىم بخ٣ضًغاث للخؿاباث اإلاٟخىخت خُث ًخم٨ً مً خؿاب ألٖا

 لل٣غوى اإلامىىخت  

باءاإلايزاهيت الحليليت:  - ب خم مً زاللها ج٣ُُم الخؿاباث اإلاٟخىخت وألٖا  ٣ًىم بها ٧ل قهغ أو ٧ل زالزت أقهغ ٍو

  واإلاىخداث 

ت ما جىنل ئلُه مً زال٫ اإلايزاهُت الخ٣ُ٣ُت   ميزاهيت خخاميت:  هي ٖباعة ًٖ مدمٖى

 

 

                                                           
 بؿُضي لخًغ    BADRوزائ٤ م٣ضمت مً َٝغ مضًغة الى٧الت بى٪  1
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فيت بظيدي لخظس  الفصل الثاوي:                            دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

مإقغاث مالُت طاث صاللت ومٛؼي للخ٨م ومً زال٫ ما ؾب٤ وؿخيخج أن الخدلُل اإلاالي هى وؾُلت للىنى٫ ئلى 

ٖلى أصاء اإلاهٝغ مً زال٫ جدلُل بىىص ال٣ىائم اإلاالُت اإلاخمثلت باإلايزاهُت الٗمىمُت وخؿاب ألاعباح والخؿائغ 

، وهى أًًا أصاة لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي  ت الىخائج اإلاخأهُت ًٖ أوكُت اإلاهٝغ و٢ائمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت إلاٗٞغ

وجبرػ أهمُت الخدلُل اإلاالي أًًا مً زال٫ جم٨ين ؤلاصاعة مً الاؾدثماع الٟغم اإلاخاخت والدكُٛلي للمهٝغ  

  9اإلاىضح في أق٩ا٫ الخالُت SWoTوالابخٗاص ًٖ التهضًضاث، مً زال٫ ما ٌٗٝغ بخدلُل

 SWoT( : همىذج 2ـــ  IIزكم الشيل )                                

 9ٍ حُٗٓم الى٧الت ه٣االفسص واللىة 

 ال٣ىة لالؾخٛال٫ الٟغم 

مٗالجت البى٪ ه٣اٍ ال٠ًٗ  الفسص والظعف:

 مً أحل اؾخٛال٫ الٟغم

 9 حُٗٓم الى٧الت اللىة والتهدًداث

 ه٣اٍ ال٣ىة إلاىاحهت اإلاىاٞؿين

 الى٧الت ه٣اٍ جدىب9 الظعف والتهدًداث

 ال٠ًٗ مً أحل جٟاصي جضزالث 
  9 مً ئٖضاص َالبت  اإلاصدز
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فيت بظيدي لخظس  الفصل الثاوي:                            دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 

 . BADRلىوالت بىً  اإلابدث الثالث: اطخخدام اإلاعلىماث اإلااليت في جلييم ألاداء اإلاالي

اجه، ٞال ًم٨ً  حٗض حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت مىعصا مً اإلاىاعص ألاؾاؾُت في ٖملُت ج٣ُُم وحؿير بمسخل٠ مؿخٍى

غ مٗلىماث    أن ًىحض جسُُِ صون مٗلىماث وال ًم٨ً اجساط ال٣غاع صون جٞى

ًٞال ًٖ أهمُتها وصوعها في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي، ٞهي حٗض بمسخل٠ أهىاٖها مً الىؾائل التي جلجأ ئليها 

غ اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاإؾؿت لخدؿين أصائها  ٞاإلاٗلىماث اإلاالُت ش يء يغوعي في ٖملُ ت ج٣ُُم وحؿير، ول٨ً جٞى

لِـ بالص يء ال٩افي بل ًدب ٖلى اإلاإؾؿت أن جخدهل ٖليها بالجىصة اإلاالُت وفي ألاو٢اث اإلاىاؾبت ٞاإلاٗلىماث 

غ ٖلى مدمٖى مً الكغوٍ وهظا ما ؾِخم الخُغ١ ئلُه في اإلاُلب ألاو٫ الظي ؾِخم  تاإلاالُت ًدب أن جخٞى

اث ألاؾاؾُت لجىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت وفي اإلاُلب الثاوي ؾِخم الخُغ١ ئلى مهاصع جدضر ًٖ قغوٍ واإلادضص

 في ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في الى٧الت   وأهمُتهااإلاٗلىماث 

 ٌ  : شسوغ وكيىد حىدة اإلاعلىماث اإلااليت .اإلاؼلب ألاو

ا لها أهمُت ٦بيرة إلااإلاالُت  ٢ُىص حىصة اإلاٗلىماثو مً زال٫ هظا اإلاُلب ؾٝى ًخم الخُغ١ ئلى ٧ل مً قغوٍ 

ُٟت      لضي الى٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 ٌ  : شسوغ حىدة اإلاعلىماث اإلااليت .  الفسع ألاو

91ئن اخترام هظه الكغوٍ ًإزغ باإلًداب ٖلى حىصتها وهظه هي أهم قغوٍ حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت
 

 ؛أن ج٩ىن اإلاٗلىماث مدضصة بض٢ت  الخددًد: -

ت ؤلاًها٫ للمٗلىماث لها صوع ج٩اٞإ الٟغم الؾخسضام اإلاٗلىمت ئالظسعت:  -  ؛ن ؾٖغ

 ؛ 9  ًدب أن ج٩ىن اإلاٗلىمت مترابُت ٞيها بُنها وقٛلت في ون٠ ألاخضار اإلاٗبرة ٖنهاشمىليت اإلاعلىمت -

 ؛ اثمالئمت اإلاٗلىمت هي اإلا٣ُاؽ ألاؾاس ي لجىصة اإلاٗلىم اإلاالئمت: -

س أو الخمثيل -  ؛ أن ًخُاب٤ بك٩ل اإلاٗلىمت م٘ ونٟها للخضر 9 ًدبالخىافم في الخصٍى

 ؛ًدب أن ج٩ىن اإلاٗلىمت اإلاٗضة مً أَغاٝ مسخلٟت جإصي ئلى هدُدت واخضة  الخأهيد: -

أو حُٛير  اإلاٗلىماث لٛغى الخأزير ٖلى  9٠ هظا الكٍغ ٌكير ئلى ُٚاب ال٣هض في جدٍغعدم الخديز -

 ؛اإلاؿخسضم للىنى٫ ئلى هدُدت مُٗىت 

 الكٍغ ئلى الضعحت التي ًدب أن ج٩ىن ٞيها اإلاٗلىماث زالُت مً الٛمىى   ٌكير هظا الىطىح: -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  بؿُضي لخًغ BADRوزائ٤ اإلا٣ضمت مً َٝغ مهلخت ال٣غوى في و٧الت بى٪   



47 
 

فيت بظيدي لخظس  الفصل الثاوي:                            دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 : الليىد ألاطاطيت لجىدة اإلاعلىماث اإلااليت .الفسع الثاوي

هىا٥ ُٞضًً أؾاؾين لخدضًض مدخىي اإلاٗلىماث اإلاالُت وهي 9 ألاهمُت  LASCFتها خؿب الضعاؾت التي أحغ 

 .اليؿبُت والخ٩لٟت 

لى ٚغاع اإلاإؾؿاث ألازغي ٞان بى٪ جإزغ ُٞه هظه ال٣ُىص التي وهي ٧الخالي 9  1ٖو

يها ٖلى 9 والتي ج٨مً أهمُت اإلاٗلىمت مً زال٫ ج٣ضًغ او٩ٗاؽ مضي ئهمالها أو ٖضم الض٢ت ٞألاهميت اليظبيت

٠ ال٣غاع وال٨ٗـ، ومً دمخسظ ال٣غاع،خُث أن اإلاٗلىمت اإلاهمت وؿبُا هي التي جإصي وؿُاجها أو ئهمالها ئلى ج ٍغ

ير هام وؿبُا وهظا هدُدت لىيُٗتها مً  زال٫ هظا هدض أن اإلاٗلىماث اإلاالُت جى٣ؿم ئلى ٢ؿمين هامت وؿبُا ٚو

تراٝ، أي اإلاٗلىمت الهامت وؿبُا ًدب ئصع  احها ومٗالجتها بك٩ل ص٤ُ٢ أما اإلاٗلىماث ٚير الهامت وؿبُا ٖخبت الٖا

 ٞال٨ٗـ صخُذ  

ٞائضة أو مىٟٗت الجساط ال٣غاع، ل٨ً اإلاؿخسضم ٩ًىن أمام ٢ُض هى د٤٣ ج هي التي 9 جيلفت اإلاعلىمت اإلااليت

م مً أن اإلاإؾؿت هي الت ًدىيهاثج٩لٟت الخهى٫ ٖليها م٣ابل الٟائضة التي  ي جخدمل مً اؾخسضامها، وبالٚغ

غاٝ  ج٩ال٠ُ ٖملُت اإلاٗالجت والٗغى للبُاهاث لخهبذ ٖباعة ًٖ مٗلىمت حاهؼة لالؾخٗما٫، ئال أن ألَا

الخاعحين هم الظًً ٣ًغعون مىٟٗتهم منها، ئن الٗال٢ت بين اإلاىٟٗت والخ٩لٟت جٓهغ ئق٩الُت اعجٟإ الخ٩ال٠ُ 

٠ اإلاغاحٗت، الخ ض٤ُ٢ التي جخدملها اإلاإؾؿت، ئال أن اإلاإؾؿت الخانت بمٗالجت ووكغ اإلاٗلىماث، و٦ظا مهاٍع

  ً هاع نىعة عا٢ُت ًٖ ويُٗتها اإلاالُت مً أحل ٦ؿب ز٣ت اإلاؿاهمين وأصخاب اإلاهلخت آلازٍغ  حؿعى إْل

باإلياٞت ئلى ٢ُىص أزغي ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ هدض الخدٟٔ وهى ٖباعة ًٖ ؾُاؾت الخُُت والخظع وهي هدُدت 

تراٝ لٗضم الخأ٦ض في بٌٗ ْغوٝ أو بؿ باب حٗضص َغ١ ال٣ُاؽ، ٧ل هظا جدٗل اإلاإؾؿت جخدٟٔ في الٖا

 والٗغى إلاٗلىماتها اإلاالُت في ال٣ىائم اإلاالُت اإلايكىعة  

  .في عمليت الخلييم ألاداء اإلاالي في الىوالت وأهميتهااإلاؼلب الثاوي: مصادز اإلاعلىماث 

ثر أهمُت هٓغ لخُىة ال٣غاعاث في هظا اليكاٍ، حٗخبر جىُٓم وجض٤ٞ اإلاٗلىماث وجضاولها في اليكاٍ اإلاهغفي أ٦

لظل٪ هدض الى٧الت ج٣ىم بدم٘ اإلاٗلىماث مسخل٠ اإلاهاصع ها وهظا عاح٘ ئلى الضوع ال٨بير في ٖملُت الخ٣ُُم 

 ألاصاء اإلاالي  وهظا ما ؾٝى ًخم الخُغ١ ئلُه مً زال٫ هظا اإلاُلب  

: مصادز معلىماث عمليت الخلييم ألاداء اإلا  الي في الىوالت .الفسع ألاٌو

كتٍر في اإلاٗلىماث  حٗخبر ٖملُت حم٘ اإلاٗلىماث أو٫ مغخلت مً مغاخل ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في الى٧الت َو

أن جخميز باإلاهض٢ُت اإلاىزى٢ُت وأن ج٩ىن في الى٢ذ اإلاىاؾب، أي ًدب أن ج٩ىن اإلاٗلىماث جخميز بالجىصة 

خمض ٖليها الى٧الت في ج٣ُُم أصائها اإلاالي، وجى٣ؿم هظه اإلاهاصع ئلى الٗالُت، ول٣ض حٗضث مهاصع اإلاٗلىماث التي حٗ

92 

م٨الخازحيت اإلاصادز -1 ً جهيُٟها 9 جخدهل الى٧الت ٖلى هظا الىٕى مً اإلاٗلىماث مً مدُُها الخاعجي، ٍو

ين مً اإلاٗلىماث 9  ئلى هٖى
 

                                                           
1
 ٣ضمت مً َٝغ مهلخت ال٣غوى بى٧الت بى٪  بؿُضي لخًغوزائ٤ م  

2
ت الى٧الت بى٪     بؿُضي لخًغ   BADRوزائ٤ م٣ضمت مً َٝغ مضًٍغ
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فيت بظيدي لخظس               لثاوي:             الفصل ا  دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

9 جخٗل٤ هظه اإلاٗلىماث بالخالت الا٢خهاصًت خُث جبين الىيُٗت الٗامت لال٢خهاص في العامت اإلاعلىماث - أ

 ٞترة ػمىُت مُٗىت  

 9 جخمثل في اإلاٗلىماث اإلاخدهل ٖليها مً البىى٥ ألازغي  اللؼاعيت اإلاعلىماث - ب

 ث في مسغحاث الىٓام اإلاداؾبي وهي 9جخمثل هظه اإلاٗلىمااإلاصادز الداخليت:   -2

غاُٞت لىيُٗت الى٧الت بى٪ اإلايزاهيت اإلاداطبيت:   أ  ػمً مٗين،  BADRحٗٝغ اإلايزاهُت ٖلى أجها نىعة ٞىجٚى

أي أجها جٓهغ مىاعص الى٧الت والتي حسجل في حاهب الخهىم واؾخسضاماث الى٧الت التي حسجل في حاهب 

 ألانى٫  

ئمت التي جٓهغ جٟهُالث ؤلاًغاصاث ًٖ مدمٕى اإلاهغوٞاث زال٫ الٟترة هى ال٣احدٌو خظاباث الىخائج:   ب 

وما ج٣ىص ئلُه مً عبذ أو BADR اإلاداؾبُت الىاخض، خُث حٗبر هظه ال٣ائمت ًٖ هدُدت الى٧الت بى٪ 

 زؿاعة  

اإلالخ٤ هى وز٣ُت قاملت جيكئها الى٧الت بهضٝ ج٨ملت وجىضح ٞهم اإلايزاهُت وحضو٫ خؿاباث اإلاالخم:   ج 

ج ٞهى ًم٨ً  أ٣ًضم اإلاٗلىماث التي جدخىحها اإلايزاهُت وحضو٫ خؿاباث الىخائج بأؾلىب آزغ وج٣ضم الىخائ

ين مً اإلاٗلىماث 9  هظه اإلاالخ٤ هٖى

 اإلاٗلىماث ال٨مُت أو الغ٢مُت اإلاىحهت لخ٨ملت وجٟهُل بٌٗ ٖىانغ اإلايزاهُت وحضو٫ خؿاباث الىخائج    -

 ث  اإلاٗلىماث ٚير الغ٢مُت وجخمثل في الخٗل٣ُا -

 . BADRاإلاعلىماث في جلييم ألاداء اإلاالي في الىوالت بىً  أهميتالفسع الثاوي: 

حٗخبر اؾخسضام اإلاٗلىماث في مدا٫ لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي ْاهغة ٖملُت مً ْىاهغ الخُاة في الٗهغ الخضًث، 

ً واإلادللين اإلاالُىن في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي والتي ج٣ىم  ٖلى حملت مً ؤلاحغاءاث ومهضع ٌٗخمض ٖلُه اإلاؿيًر

وال٣غاعاث مً أحل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ التي ٢امذ اإلاإؾؿت بدؿُيرها، ٞٗملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي هي ٖملُت 

حؿاٖض اإلاإؾؿت ٖلى ا٦دكاٝ ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣ىة و٦ك٠ الاهدغاٞاث ومداولت ٖالحها وحؿاٖض ٖملُت 

داولت ج٣ضًم هخائج وا٢تراخاث حؿاٖض ٖلى جدؿين الىيُٗت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في الخٗٝغ ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي زم م

اإلاالُت للمإؾؿت و٦ظل٪ ج٣ُُم أوكُتها في يىء ما جىنلذ ئلُه مً هخائج في جهاًت ٞترة مً الؼمً وتهضٝ 

ت مًجد٤ُ٣ ئلى  هظه الٗملُت  ا مً حهت و٢ُاؽ ٦ٟاءة البى٪ ؿب٣ألاهضاٝ اإلاسُُه واإلادضصة م مدمٖى

ت واإلااصًت اإلاخاخت مً حهت أزغي وئحغاء هظه الٗملُت ٌؿخىحب جد٤ُ٣ زالر مغاخل واؾخسضام اإلاىاعص الب كٍغ

 1وهي 9 

ت وبالجىصة الٗالُت  -  ؛حم٘ اإلاٗلىماث الًغوٍع

 ؛ ٢ُاؽ ألاصاء الٟٗلي وم٣اعهت م٘ ألاصاء اإلاسُِ -

 صعاؾت الاهدغاٝ وئنضاع الخ٨م ومداولت خل هظه اإلاكا٧ل   -

ً واإلادللىن اإلاالُىن في ازخُاع    ٦ما ال ًم٨ً أن ج٣ىم ٢ائمت للخ٣ُُم الجُض لألصاء اإلاالي ئطا لم ًدؿً اإلاؿيًر

 ٫ جدضًض الى٣اٍ الخالُت  واهخ٣اء اإلاٗاًير واإلاإقغاث اإلاالُت التي ح٨ٗـ ألاصاء اإلاالي للبى٪ مً زال

 ؛جدضًض ألاهضاٝ واإلاهام ألاؾاؾُت للبى٪  -
                                                           

 بؿُضي لخًغ   BADRوزائ٤ م٣ضمت مً مهلخت ال٣غوى و٧الت بى٪   1
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فيت بظيدي لخظس               لثاوي:             الفصل ا  دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

 ؛جدضًض ٖىامل الىداح  -

 ئًداص اإلاإقغاث التي حؿمذ بًبِ أو مغا٢بت ٖىامل الىداح   -

وفي ألازير وؿخيخج ان الخىُٓم وجض٤ٞ اإلاٗلىماث اإلاالُت وجضاولها في اليكاٍ اإلاهغفي أ٦ثر أهمُت هٓغا 

هظا اليكاٍ، ٞهي حؿاٖض الى٧الت في ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي لها ، مً زال٫ ال٣ىائم لخُىعاث و٢غاعاث في 

ت مً البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاالُت التي حؿاٖض اإلادللىن اإلاالُىن  غ اإلاالُت التي جدخىي ٖلى مدمٖى اإلاالُت والخ٣اٍع

يرهم مً أَغاٝ اإلاهخمت بأمغ الى٧الت في ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي     ٚو
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فيت بظيدي لخظس               لثاوي:             الفصل ا  دزاطت ميداهيت في ووالت بىً الفالخت والخىميت الٍس

  :خـــــــاجمــــــــــــــــــت الفصـــل الثاوي

ُٟت بؿُضي لخًغ اجطح ل حؿعى ئلى أن الى٧الت  ىامً زال٫ صعاؾدىا في و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

جدؿين أصائها مً ؾىت ئلى أزغي، مً زال٫ اؾخسضامها اإلاٗلىماث اإلاالُت مً أحل ج٣ُُم الاصائها اإلاالي مً 

زال٫ اٖخماصها ٖلى مإقغاث مالُت باإلياٞت ئلى جدلُل بٌٗ اليؿب والىخائج ٦يؿبت اؾخٗما٫ ال٣غوى 

 ووؿبت الٗمىالث واإلاغصوصًت  

غ اإلاالُت اؾخيخدوبٗض جدلُل ال٣ىائم اإلاال       ٗالُت لخدؿين  ىاُت والخ٣اٍع هظه اليؿب والىخائج طاث ٦ٟاءة ٞو

ألاصاء اإلاالي في الى٧الت وهي ٖباعة ًٖ هخائج جهائُت لخدضًض ٢ضعة الى٧الت وئم٩اهُتها مً أحل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ 

ير اإلاٗ ت وجدضًض ه٣اٍ ٢ىتها ويٟٗها و٦ظل٪ خل اإلاكا٧ل التي جىاحه الى٧الت مً زال٫ جٞى لىماث الًغوٍع

 إلاٗالجتها في الى٢ذ اإلاىاؾب  
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 الخاجمـــــــــــــــــــــت الٗامــــــــت
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 خاجمت العامت:ال

حٗخبر حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت في و٢خىا الخايغ زغوة هامت، ئطا أن الخد٨م والاؾخٛال٫ الجُض لها ًد٤٣ أعباخا 

لى ٢ُاؽ وهداخا للخُِ اإلاؿخ٣بلُت ويمان ل خماص ٖو ب٣اء واؾخمغاع، وطل٪ مً زال٫ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي، بااٖل

الىخائج اإلاد٣٣ت أو اإلاىخٓغة في يىء مٗاًير مدضص مؿب٣ا  بهضٝ ا٦دكاٝ الخٛيراث التي لها جأزير في أوكُت 

اإلاإؾؿت وا٦دك٠ ال٣غاعاث الخاَئت ٞىعا وجصخُدها في الى٢ذ اإلاىاؾب ٞهى بظل٪ ٌؿاهم في جؼوٍض 

 اإلاٗلىماث حاهؼة وصخُدت وبض٢ت وحىصة ٖالُت مً أحل اجساط ال٣غاعاث  ب

ُٟت اجطح أن حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت لها صوع ٦بير  ومً زال٫ صعاؾدىا في و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 ل٣غاعاث  ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي، ٞهي حٗخبر اإلااصة ألاولُت أو زام في ٖملُت الخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي واجساط ا

ملُت  غ١ ٖلمُت ٖو ت مً اإلاٗاًير واإلاإقغاث اإلاالُت وأصواث َو لُه ٞان ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ٌٗخمض ٖلى مدمٖى ٖو

يرها ٖلى  غها اإلاإؾؿت مً أحل ج٣ُُم أصائها اإلاالي بالٟٗالُت اإلاثلى، مً زال٫ جٞى ص٣ُ٢ت التي ًدب أن جٞى

ُٟت الخدلُل اإلاالي اإلاٗلىماث اإلاالُت وبالجىصة الٗالُت مً أحل جدضً ض ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ باٖخماصها ٖلى ْو

ت الى٣ائو ومٗالجتها    ل٣ىائمها ٢هض حصخُو خالتها اإلاالُت ومٗٞغ

 اخخباز صحت الفسطياث :

-  : خى٫ اإلاٗلىماث اإلاالُت التي هي في ألانل بُاهاث جمذ مٗالجتها مً أحل اؾخسضامها جخمدىز الفسطيت ألاٌو

ء اإلاالي وبالخالي اجساط ال٣غاع الٟٗا٫ في الى٢ذ اإلاىاؾب، وهظا ما جم جأ٦ُضه مً زال٫ هظه في ٖملُت ج٣ُُم ألاصا

الضعاؾت خُث حٗخبر اإلاٗلىماث اإلاالُت في ألانل بُاهاث التي جمذ مٗالجتها بك٩ل مالئم لخُٗى مٗنى ٧امل 

 ًم٨ً اؾخسضامها في ٖملُت الخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي 

٫ مإقغاث ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي التي لها صوع ٞٗا٫ في ج٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت خى جخمدىز الفسطيت الثاهيت:  -

غ اإلاالُت التي جىضح  للمإؾؿت، وهظا ما جم جأ٦ُضه في هظه الضعاؾت مً زال٫ جدلُل ٢ىائم اإلاالُت والخ٣اٍع

 .مضي هداح اإلاهٝغ في جد٤ُ٣ أهضاٞه

 هخائج البدث: 

 مً الىخائج أط٦غها ٖلى الىدى الخالي 9مً زال٫ هظه الضعاؾت جم الخىنل ئلى حملت 

اإلاٗلىماث اإلاالُت هي في ألانل بُاهاث مالُت جمذ مٗالجتها لخ٩ىن في نىعتها الخالُت وجخمخ٘ ب٣ُمت ٖالُت  -

 ؛خُث أن ٢ُمتها ج٩ىن أٖلى مً ج٩لٟتها 

غها ٖلى زانخين ئن حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت ال ج٨مل أهمُتها في الخهى٫ ٖليها ٣ِٞ بل  - جخٗضي ئلى جٞى

 ؛أؾاؾِخين وهما اإلاالئمت واإلاىزى٢ُت

ئن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي حؿدىض ٖلى اإلاٗاًير واإلاإقغاث التي جىضح مضي هداح اإلاإؾؿت في جد٤ُ٣ 

ُٟت   ؛ألاهضاٝ اإلاىحىصة مً مماعؾت هظه الْى

ؽ وئنضاع ألاخ٩ام ٖلى الىخائج اإلاد٣٣ت م٣اعهت ئن ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ما هى ئال ٖملُت مؿخمغة ومىٓمت ل٣ُا  -

 ؛م٘ ما جم جد٣ُ٣ه في اإلااض ي وما هى مُلىب جد٣ُ٣ه مؿخ٣بال 

حٗخبر ٖملُت الخدلُل اإلاالي أصاة مً أصواث اإلاغا٢بت ليكاٍ أي مىٓمت لظا ًدب ٖلى اإلاؿإولين اجساطها بٗين   -

خباع    ؛الٖا
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 خاجمت العامت:ال

اث ؤلاصاعة مً أحل ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في أن اإلاٗلىماث اإلاالُت هي وؾُلت اجها٫ وجيؿ٤ُ  - بين مسخل٠ مؿخٍى

 ؛الى٧الت

أن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في مدا٫ البى٪ تهضٝ ئلى ٢ُاؽ مضي ٦ٟاءتها في اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت لضحها  -

تها  ؛ومضي ٢ضعتها ٖلى جدضًض اخخُاَاتها وجد٤ُ٣ أهضاٞها ويمان اؾخمغاٍع

ملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً أحل جدضًض الاهدغاٞاث وجدضًض أؾبابها و٦ُُٟت ٖلى البى٪ اٖخماص ٖلى ٖ -

 ؛مٗالجتها وطل٪ مً زال٫ عؾم الؿُاؾاث اإلاىاؾبت لخدؿين مؿخىي ألاصاء اإلاالي في البى٪

ًدب ٖلى اإلاؿإولين وي٘ مٗاًير ل٣ُاؽ ألاصاء اإلاالي وطل٪ مً أحل يمان حؿُير الخؿً الٟٗا٫ في الى٧الت  -

ت والخُىع والغقيومً أحل   ؛الىنى٫ ئلى الهضٝ وهى جد٤ُ٣ الغبدُت ويمان الاؾخمغاٍع

ًم٨ً للبُاهاث أن ج٩ىن مٗلىماث مالُت ئطا ٧اهذ جسضم مخسظ ال٣غاعاث في ق٩لها ألاولي، ل٨ً في هٟـ  -

ً ٖلى ق٩لها الخالي، لظا ًدب مٗالجتها مً زال٫ ٖضة مغاخل  الى٢ذ ٢ض ج٩ىن ٚير هاٞٗت للمؿخسضمين آلازٍغ

٣ها   ؛لخهبذ مٗلىماث ًم٨ً بىاء ٢غاعاث ًٖ ٍَغ

 ؛حٗخبر اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلااصة ألاولُت في ٖملُت الخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي في الى٧الت  -

أن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي هي ٖملُت الخ٣ت لٗملُت اجساط ال٣غاعاث الٛغى منها هى ٞدو اإلاغ٦ؼ  اإلاالي  -

ش مٗين   ؛للى٧الت في جاٍع

 ؛ألاصاء اإلاالي ئلى مدمىٖت مً اإلاٗاًير واإلاإقغاث مً أحل ج٣ُُم أصاء الى٧الت ٌؿدىض  -

ٌٗخبر جىُٓم وجض٤ٞ اإلاٗلىماث اإلاالُت وجضاولها في اليكاٍ اإلاهغفي أ٦ثر أهمُت هٓغ للخُىعة ال٣غاعاث في هظا  -

 ؛اليكاٍ 

 ؛ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في الى٧الت  ئن اإلاٗلىماث الجُضة ًخ٨غع اؾخٗمالها باؾخمغاع في ٖملُت -

ال ٣ًخهغ  ٖلى ٞترة ػمىُت مُٗىت ٣ِٞ بل ًدب أن  BADRئن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في الى٧الت بى٪  -

لت وهظا خؿب َبُٗت اإلاىيٕى اإلاغاص ٢ُاؾه وج٣ُمه لى ٞتراث ٢هيرة أو ٍَى  ؛جماعؽ َى٫ خُاة اإلاإؾؿت ٖو

٤ ئصعاج  - الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلاإؾؿت وج٣ُضها في ٢ائمتي اإلايزاهُت وحضو٫ جيخج ال٣ىائم اإلاالُت ًٖ ٍَغ

 ؛خؿاباث الىخائج       الخ 

غ١ ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث وج٣ضًمها ًإزغ مباقغة ٖلى  - ئن الازخالٝ في ٖغى وئٖضاص ال٣ىائم اإلاالُت َو

 ؛مؿخسضميها 

ُٟت هى مإؾؿت مالُت جخٗامل باألم -  ىا٫  أن بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

وفي ألازير ًم٨ىىا ال٣ى٫ أن حىصة اإلاٗلىماث اإلاالُت في و٢خىا الخايغ حٗخبر زغوة هامت ئط أن الخد٨م 

والاؾخٛال٫ الجُض لها ًد٤٣ أعباخا وهداخا للخُِ اإلاؿخ٣بلُت ويمان لب٣اء واؾخمغاع اإلاإؾؿت ٞهي حؿاهم 

 الى٢ذ اإلاىاؾب  في ٧لُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً زال٫ اجساط ال٣غاع الٟٗا٫ في 
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 :كائمت اإلاساحع

 :اإلاؤلفاث العلميت 

  1996" ،صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ لليكغ، صمك٤، ؾىعٍا، هظم اإلاعلىماث اإلاداطبيتئبغاهُم أخمض الهُٗض،"   -1

اء لضهُا "، الجىدة الشاملت في ؤلادازة الخعليميت واإلادزطيتأخمض ئبغاهُم،"   -2 الُبٗت ألاولى، صاع الٞى

ت، مهغ ،    2003الُباٖت واليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت، هظم اإلاعلىماث اإلاداطبيت ؤلاػاز الفىسي والىظم الخؼبيليتأخمض خؿين ٖلي،"  -3 "، صاع الجامٗت اإلاهٍغ

  1997ال٣اهغة، مهغ ، 

غ لليكغ و ول ش يء عً الاطدثمازاؾماي ٞيربغ،"  -4 اى، اإلامل٨ت "، الُبٗت ألاولى، م٨خبت حٍغ الخىػَ٘، الٍغ

 2007الٗغبُت الؿٗىصًت، 

ف مدخل جدليل وهظسي أ٦غم خضاص مكهىص هظا لى٫،"  -5 "، الُبٗت ألاولى ، صاع وائل لليكغ الىلىد واإلاصاٍز

  2005والخىػَ٘، ٖمان ، ألاعصن ، 

تاإلاداطبت والخدليل اإلاالي الفىادقأمين الؿُض أخمض لُٟي،"  -6    2007، مهغ،"، الضاع الجامُٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

بي،"  -6 تأًمً ٞايل مغاوي وهُثم مدمض ٚػ "، صاع الهىٗاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

  1111ألاعصن 

   2001"، حامٗت الخدضي، ألاعصن،إدازة اإلاصازف مدخل وظيفيبكير ٖباؽ الٗالٝ،"  -8

٤ُ مدمض ٖبض اإلادؿً،"  -9   2004ال٨ٟغ الٗغبي، مهغ، "، صاع جلييم ألاداء مدخل حدًد لعالم حدًدجٞى

ؿاث،"  -10 "، صاع  هىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ؤلاماعاث الٗغبُت إدازة الجىدة الشاملتحما٫ الضًً لَٗى

     2003اإلاخدضة، 

ض،"  -11 بض الغخمان مٍإ "، الُبٗت إدازة البىىن مدخل هلي واطتراجيجي معاصسخؿً خؿني ٞالح ٖو

  2006صن، الثاهُت، صاع وائل لليكغ، ٖمان، ألاع 

ت والخؼبيمخؿً ٖلي خغبىف وآزغون، -12 ل بين الىظٍس "، صاع ػهغان لليكغ والخىػَ٘، " الاطدثماز والخمٍى

 1999ٖمان، ألاعصن، 

ؼ بً ؾُٗض،"  -13 اء لضهُا للُباٖت إدازة الجىدة الشاملتزالض بً ؾٗض ٖبض الٍٗؼ "، الُبٗت ألاولى، صاع الٞى

ت، مهغ،     2003واليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ٟاث،" زلضون ئب -14  2001" ،صاع  وائل لليكغ، ٖمان، ألاعصن ، ؤلادازة والخدليل اإلااليغاهُم الكٍغ

ت اإلاىظمتزلُل مدمض خؿين الكمإ وخمىص زًير ٧اْم،"  -15 " ،الُبٗت الثالثت، صاع اإلاؿير لليكغ هظٍس

  2007والخىػَ٘ والُباٖت، ٖمان، ألاعصن، 

داهض،"  -16 ش "، اإلاداطبت اإلاخىطؼتصو هالض ٦ِؿى وحيري ٍو الجؼء ألاو٫ جغحمت أخمض حامض حجاج صاع اإلاٍغ

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،    2005لليكغ، الٍغ

اصة ومدّٟى حىصة،"  -17 "، الُبٗت الثاهُت، صاع وائل لليكغ الاججاهاث اإلاعاصسة في إدازة البىىنعمًان ٍػ

  2011والخىػَ٘، ٖمان ، ألاعصن، 
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اى، داء اإلاالي إلاىظماث ألاعماٌألا الؿُٗض ٞغخاث حمٗت،"   -18 ش لليكغ، ٍع "، الُبٗت ألاولى، صاع اإلاٍغ

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

ت اإلاعلىماث وإدازاة اإلاعلىماث في عصس اإلاىظماث السكميتؾلُم خؿىت،"  -19 "، هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

   2006الُبٗت الثاهُت، مإؾؿت الىعا١ لليكغ  والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن ، 

"، صاع الجامُٗت لليكغ، جدليل وجصميم هظم اإلاعلىماث اإلاداطبيتالهبان وئؾماُٖل حمٗت،"  ؾمير  -20

ت، مهغ،    1997ؤلاؾ٨ىضٍع

دكاع وآزغون -21 ش هظسة اإلاداطبت،"  قغوٍض ٍو "، جغحمت زالض ٧احُجي وئبغاهُم ولض مدمض ٞا٫، صاع اإلاٍغ

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،     2006لليكغ، الٍغ

ت اإلاداطبتالكيراػي،" ٖباؽ مهضي  -22 ذ هظٍس   1990"، طاث الؿلؿل للُباٖت واليكغ، ال٩ٍى

"، صاع الث٣اٞت لليكغ  والخىػَ٘، ٖمان، هظم اإلاعلىماث اإلاداطبيت الحاطىبيتٖبض الغػا١ ٢اؾم،"  -23

   2003ألاعصن،

٘، مهغ، "، الضاع الجماُٖت للُباٖت واليكغ والخىػَأطىاق اإلااليتٖبض الٟٛاع خىٟي وعؾمُت ٢غبا٢و،"  -24

2000   

ف الظياطاث اإلاصسفيت جدليل اللىائم اإلااليت الجىاهب الخىظيميت ٖبض الٟٛاع خىٟي،"  -25 إدازة اإلاصاٍز

ت وؤلاطالميت ت، مهغ، في البىىن الخجاٍز   2007"، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

البلضًت "، الُبٗت ألاولى، صاع مفاهيم خدًثت في إدازة البىىنٖبض ال٣اصع ٖال وُٗم وآزغون،"  -26

    2009ألاعصن،

تٖثماوي ال٨ُالوي وآزغون،"  -27 "، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘ ٖمان، اإلادخل إلى هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

  2000ألاعصن، 

ت والخؼبيمٖضهان هاًه الىُٗمي وآزغون،"  -28 "، الُبٗت ألاولى، صاع اإلاؿيرة لليكغ ؤلادازة اإلااليت الىظٍس

  2007صن، والخىػَ٘ والُباٖت، ٖمان، ألاع 

"، الُبٗت الحىهمت اإلاؤطظيت وألاداء اإلاالي الاطتراجيجي للمصازفٖالء ٞغخان َالب وئًمان قبدان،"  -29

    2011ألاولى، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، 

ت وشسواث الخأمينٖمغ خؿين،"  -30 "، جصميم الىظام اإلاداطبي مع دزاطت جؼبيليت على البىىن الخجاٍز

ت، مهغ،  صاع الجامٗاث ت، ؤلاؾ٨ىضٍع   1999اإلاهٍغ

ت،" صاع الخامض، ٖمان، ألاعصن،  -20     2005ٞاًؼ الىداع ،" هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

اصًت مدمض حجاػي،"  -21 ت مدخل جدليلي٦ما٫ الؿُض ٚغاب ٞو "، الُبٗت ألاولى، هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

  1997حامٗت اإلال٪ ؾٗىص، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، 

"، الُبٗت الثاهُت، صاع وائل لليكغ، إدازة الجىدة الشاملت مفاهيم وجؼبيمحىصة،" مدّٟى أخمض  -22

  2006ٖمان ، ألاعصن ، 
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بض الؿالم الؿُضة،"  -23 "، الضاع اإلاؤطظاث اإلااليت البىزصت والبىىن اإلااليتمدمض نالح الخىاوي ٖو

  2000الجامُٗت، مهغ، 

ت امدمض ُُٖت مُغ  و آزغون،"  -24 إلاداطبت واكخصاد اإلاعلىماث ؤلاػاز الفىسي وجؼبيلاجه هظٍس

   1996"، صاع خىين لليكغ، ٖمان، ألاعصن، العمليت

"، م٨خبت ومُبٗت ؤلاقٗإ، جصميم وحشغيل هظم اإلاعلىماث اإلاداطبيتمدمض ٢ىمي وآزغون،"  -25

ت ، مهغ ،    1999ؤلاؾ٨ىضٍع

"، الُبٗت ألاولى، صاع الخامض، الشسواث ألاداء اإلاالي وأثسه على عىائد أطهممدمض مدمىص الخُُب،"  -26

  2009ٖمان ، ألاعصن ، 

"، الُبٗت الثاهُت، مغ٦ؼ ال٨خب ألاعصوي، ٖمان، ؤلادازة اإلااليتمدمض ًىوـ زان وهكام نالح ٚغاًبت،"  -27

  1995ألاعصن، 

ت اإلاداطبتمدمىص الؿُض الىاغي،"  -28 ت اإلاىهىعة، مهغ اججاهاث معاصسة في هظٍس "، اإلا٨خبت الٗهٍغ

2007  

ت مدخل اجخاذ اللسازاثمىير ئبغاهُم هىضي،"  -31 "، الُبٗت الثالثت، اإلا٨خبت الٗغبُت إدازة البىىن الخجاٍز

ت، مهغ ،   2000الخضًثت، ؤلاؾ٨ىضٍع

30-  " ،ً ل الدوليمىس ى ؾُٗض مُغ وآزٍغ  "، الُبٗت الثاهُت، نٟا لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،الخمٍى

2008   

   :السطائل الجامعيت 

 جأثير حىدة اإلاعلىماث اإلااليت في جلييم ألاداء اإلاالي إلاؤطظت الاكخصادًت عمليت اجخاذ٣ٌٗىب،" ؾامُت  -1

"، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر في ٖلىم الدؿُير، جسهو جض٤ُ٢ مداؾبي ومغا٢بت الدؿُير، اللسازاث

  1105/ 1104حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ، مؿخٗاهم، 

"، عؾالت ماحِؿتر،  جسهو حؿير مؤطظت الاكخصادًت كياض وجلييمألاداء اإلاالي للٖاص٫ ٖص ي،"  -2

   2002/ 2001مإؾؿاث الهىاُٖت، حامٗت بؿ٨غة ، 

س اإلااليت اإلايشىزة ألغساض اجخاذ اللسازاث ٖبض الخمُض ماو٘ الهبذ"،  -3 أهميت اإلاالئمت والثلت في الخلاٍز

  0883/0884دىهغة، بٛضاص الٗغا١ "، عؾالت ماحِؿتر، جسهو حؿير مإؾؿت حامُٗت اإلاؿوجلييم ألاداء

" جأثير حىدة اإلاعلىماث اإلااليت في جلييم ألاداء اإلاالي للمؤطظت اكخصادًت واجخاذ ٖباس ي، ٖهام -4

"، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة اإلااؾتر في ٖلىم الدؿُير، جسهو مالُت مإؾؿت، حامٗت ٢هضي اللسازاث

   2012/    2011مغباح، وع٢لت، 

" ،مظ٦غة جسغج وز اإلاعلىماث اإلااليت اإلاظخلبليت للشسواث في اجخاذ اللسازاثدمهُٟى ًىؾ٠ ؾبس ي،"  -5

  2011 ـــــ  2010لىُل صعحت اإلااحِؿتر ، جسهو مداؾبت، حامٗت خلب، البلُضة،

 

 

 



58 
 

 :كائمت اإلاساحع

ل" ، -6 جلييم أداء شسواث الصىاعيت اإلاظاهمت العامت في ألازدن باطخخدام معدٌ العائد للفترة مىس ى هٞى

 2001"، عؾالت ماحِؿتر ، جسهو حؿير اإلاإؾؿاث الهىاُٖت، حامٗت أ٫ البب اإلاٟغ١، ألاعصن،2000ــــ 1991

 /2002  

تهاحغ ب٩اعي"،  -7 "، مظ٦غة جسغج لىُل مصداكيت اإلاعلىماث اإلاداطبيت ودوزها في اجخاذ اللسازاث ؤلاداٍز

  2014/2015قهاصة ماؾتر، جسهو جض٤ُ٢ مداؾبي، حامٗت الكهُض خه لخًغ ، الىاصي، 

 : ألاوزاق البدثيت 

ُت، " -0 ٌ اللجىت الٗغبُت للغ٢ابت اإلاهٞغ ،صعاؾت ٢ضمذ " 2جسجيباث ألاداء لخؼبيم ملترح هفاًت زأض اإلااٌ باش

ت ومإؾؿاث الى٣ض الٗغبُت والظي ٣ٖض في  ئلى الاحخمإ الؿىىي الثالزىن إلادلـ مداٞٓي اإلاهاٝع اإلاغ٦ٍؼ

   2006الجؼائغ في ؾبخمبر 

ت صاصن وعقُض خٟص ي، "ٖبض الىهاب  -1 جدليل ألاداء اإلاالي للمؤطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت الجصائٍس

لت الخدليل العاملي الخميزي ) مدلت الىاخاث للبدىر  "،2011ــــ 2006( خالٌ فترة AEDباطخخدام ػٍس

  2014والضعاؾاث، مدلض الؿاب٘، الٗضص الثاوي، حامٗت ٚغصاًت، 

 اإلاداخالث العلميت : 

"، اإلاصادز الخازحيت همدخل لخدظين أداء اإلاؤطظت الاكخصادًت عملياثال٣َغل،" مدمض الهٛير  -0

مبر 23ـــ 22مضازلت في ملخ٣ى الثاوي خى٫ ألاصاء اإلاخميز والخى٦ماث، حامٗت وع٢لت،    2011، هٞى

بض الغؤٝو خماصهت، " -1 اإلايت دوز اإلاعلىماث اإلااليت في الحد مً أثاز ألاشمت اإلااليت العهاػم مدمىص مل٩اوي ٖو

"، بدث م٣ضم إلاإجمغ ألاػمت الٗاإلاُت، حامٗت على ألاطىاق اإلااليت للدٌو الىاميت دزاطت في طىق عمان اإلاالي

  2009ؤلاؾغاء ، 

، على جلدًم معلىماث ماليت عاليت ENTRمدي كدزة اإلاؤطظت الىػىيت لألشغاٌ آلاباز  هىاعي مىس ى،"  -2

"، مضازلت يمً اإلالخ٣ى الضولي الىظام اإلاداطبي اإلااليالجىدة في ظل كىاعد ؤلافصاح اإلاىصىص عليها في 

،  ZSAواإلاٗاًير الضولُت للمغاحٗت  LASAFRSخى٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في مىاحهت اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت 

  2011صٌؿمبر  13ــــ11حامٗت ؾٗض خلب البلُضة ًىم 

 : س  الخلاٍز

 لخًغ   بؿُضي BADRوزائ٤ م٣ضمت مً َٝغ الى٧الت بى٪  -1

 اللىاهين واإلاساطيم : 

ضة 1982،اإلاإعر في ماعؽ 82/ 106مغؾىم ع٢م  -1 ُٟت الجٍغ اإلاخٗل٤ باوكاء بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

  1982ماعؽ  11،16الغؾمُت الٗضص 
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 :اإلاالخم

 (: همىذج إلايزاهيت البىً ججازي. 1اإلالحم زكم )

 ٌ  اإلابالغ الخصىم  اإلابالغ ألاصى

 ألاصٌى الىلدًت:

 ـــ الىلدًت بالصىدوق 

 ـــ أزصدة لدي البىً

ـــ أزصدة مدهيت على 

 بىىن أخسي 

 ـــ كيم جدذ الخدصيل

XXX 

 الىدائع اإلاصسفيت

ت   ـــ ودائع ادخاٍز

 ـــ ودائع ألاحل

 

 

 

XXX 

 ألاوزاق اإلااليت:

 ـــ طىداث خىىميت

ىت  ـــ طىداث الخٍص

 همـــ أط

XXX 

 ألازصدق الدائىت البىىن ألاخسي:

 ـــ أزصدة دائىت للبىىن اإلادليت

ـــ أزصدة دائىت للبىىن واإلاساطلين 

 بالخازج 

  

XXX 

 الدظهيالث الائخماهيت:

ت  ـــ أوزاق ججاٍز

 مخصىصت

 ـــ كسوض ممىىخت

 ــ طىداث مخصىصت 

XXX 

 اإلابالغ اإلالترطت :

 ـــ كسوض مً البىً اإلاسهصي 

 مً بىىن أخسي ـــ كسوض 

XXX 

 ألاصى الثابخه:

 ـــ مباوي

 ــــ معداث 

 

XXX 

مخصصاث إلالابلت الالتزاماث 

 الخازحيت:

 ـــ مخصص الظسائب

ظاث اللظائيت  ـــ مخصص الخعٍى

XXX 

 أصٌى أخسي:

 ـــ إًساداث مظخدلت

 ـــ مصسوفاث الخأمين

ـــ ممخلياث ألذ ملىيتها 

 للبىً 

XXX 

 الخصىم ألاخسي :

 اث مدفىعت ملدماـــ إًساد

 ـــ مصسوفاث مظخدلت

 خظاباث زأض اإلااٌ:

 زأض اإلااٌ

 الاخخياػاث 

XXX 

 XXX اإلاجمىع XXX اإلاجمىع 
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 اإلاالخم:

 ( :اإلاظخفيدون مً الخدليل اإلاالي.2ملحم زكم )

 إدازة اإلاصسف -

 اإلاظاهمىن  )اإلاظدثمسون( -

 العاملىن  -

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 الؼبائً  -

 ىن الضائم   -

٠ اإلاىاٞؿت  -  اإلاهاٍع

ما٫ -  عحا٫ ألٖا

 قغ٧اث الخأمين -

 الى٣اباث -

 الباخثىن والضاعؾىن  -

 الضولت وألاحهؼة -                                                                                         

 

الخدلُل اإلاالياإلاؿخُٟضون مً   

 اإلاؿخُٟضون مً صازل اإلاهٝغ

زاعج اإلاهٝغإلاؿخُٟضون مً ا  
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 :لخصاإلا

                                                           

اليشاغ اإلاصسفي أهثر أهميت هظسا لخؼىزة اللسازاث وجداولها في الخىظيم والخدفم اإلاعلىماث اإلااليت ٌعخبر 

 في هرا اليشاغ.

اإلااليت في جلييم ألاداء اإلاالي مً خالٌ  مدي مظاهمت حىدة اإلاعلىماث عسفتمتهدف هره الدزاطت إلى إذ 

فيت بظيدي لخظس.  دزاطت خالت ووالت البىً الفالخت والخىميت الٍس

خالٌ هخائج البدث جىصلىا إلى أن اإلاعلىماث اإلااليت حظاعد أي مؤطظت في جلييم أدائها اإلاالي، وذلً مً 

س ا لتي جىفسها اإلاعلىماث اإلااليت، فهي برلً حظاهم في جلييم ألاداء اإلاالي مً خالٌ اللىائم اإلااليت والخلاٍز

 يت اإلااليت للمؤطظت.الري ًددد هلاغ اللىة والظعف وبالخالي إعؼاء صىزة واضحت عً وطع

  اإلافخاخيت : اإلاعلىماث اإلااليت ، حىدة اإلاعلىماث ، ألاداء اإلاالي ، جلييم ألاداء اإلاالي.اليلماث 

 

 

 

Abstract : 

 

Regulation and flow of financial information and their circulation in banking is more 

important given the seriousness of decisions in this activity. 

The aim of this study is to determine the contribution of the quality of financial information 

in the evaluation of financial performance through the case study of the Agricultural and 

Rural Development Agency in Sidi Lakhdar. 

The results of the research show that financial information helps any organization evaluate 

its financial performance through financial statements and reports provided by financial 

information. It contributes to the assessment of financial performance that determines the 

strengths and weaknesses and thus gives a clear picture of the financial situation of the 

institution. 

Keywords:  

 

financial information, quality of information, financial performance, financial performance 

assessment. 


