
 

 

 

 ننغاتهس باديس بن الحويد عبد جاهعة

 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 الوحاسبة و  الواليةالعلوم  قسن

 

 

 مظ٦غة جسغج م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر أ٧اصًمي

 اؾبي و مغا٢بت الدؿُحرالخسهو : الخض٤ُ٢ املخ                                و املخاؾبت الٗلىم اإلاالُتالكٗبت : 

 

 

 

 

 تحث اشراف :                                        ممدمة من  طرف الطلبٌن :

 المرٌح رضا                                             االستاذ بوزٌان الجعال           

 علً شرٌف بوعسرٌة      

 

 أعضاء لجنة المنالشة : 

 عن الجامعة  الرتبة   االسم و اللمب الصفة

 مستغانم أ أ. محاضر د.حسٌن برٌاطً رئٌسا

 مستغانم أأ. محاضر  د. بوزٌان العجال ممرر

 مستغانم أأ. محاضر  د. بن زٌدان ٌاسٌن منالش

 

 2019/2020السنة الجامعٌة:  

 في مؤؾؿت الاكخطاصًت ا املالي ين الاصاء ؿصوع الخضكُم الضازلي  في جد

  «GIPLAIT »مؿخٛاهم- مكخ٣اجه و الخلُب إلهخاج خلالؿا ملبىتخالت ؾت اصع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هسحغاًن باديس الحويد بي جاهعة عبد

 الحسيير وعلىم والحجارية يةاالقحصاد العلىم كلية

 العلىم الوالية و الوحاسبة قسن

 

 مظ٦غة جسغج م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر أ٧اصًمي

 الخسهو : الخض٤ُ٢ املخاؾبي و مغا٢بت الدؿُحر       الٗلىم اإلاالُت و املخاؾبتالكٗبُت : 

 

 

 

 

 جحث اشراف :                                ممدمة من  طرف الطالبٌن :

 عجالالاالسحاذ بىزياى                                       المرٌح رضا                         

  علً شرٌف بوعسرٌة

  

 أعضاء لجنة المنالشة : 

 عن الجامعة  الرتبة  االسم و اللمب  الصفة

 مستغانم أ أ. محاضر ٌن برٌاطًسحد. رئٌسا

 مستغانم أ. محاضر أ د. بوزٌان العجال ممرر

 مستغانم أأ. محاضر  د. بن زٌدان ٌاسٌن منالش

  

 

 2019/2020السنة الجامعٌة: 

 في مؤؾؿت الاكخطاصًت املاليين الاصاء ؿصوع الخضكُم الضازلي  في جد

  « GIPLAIT » ممؿخٛاه  - مكخ٣اجه و الخلُب إلهخاج الؿاخل ملبىتخالت ؾت اصع 



 

 

 إىداء
 .البحث ىذا إلتمام عونو و منو على وجل عز هللا أحمد

 لنيل األمام نحو قدما يدفعني كان من إلى آمالو، لو أحقق حتى يملك ما كل وىبني الذي إلى
ت  بتضحيا تعليمي على سير الذي إلى قوة، بكل اإلنسانية إمتلك يالذ اإلنسان إلى المبتغى،

 الحياة، في األولى مدرستي إلى للعلم، تقديسو في مترجمة جسام
 عمره؛ في هللا أطال ق لبي على الغالي أبي

 التي شيء، كل على صبرت التي إلى الحنان، و العطاء كل كبدىا ف لذة وىبت التي إلى
 خطوة تتبعتني بالتوفيق، لي دعواىا كانت و الشدائد، في سندي كانت و رعّايةال حق رعتني
 مالك أعز أهي الحنان نبع وجيي في ابتسامتيا تذكرت كلما ارتحت من إلى عملي، في خطوة

 الدارين؛ في الجزاء خير عني هللا جزاىا العين و الق لب على
 خىجي إ إلى سعادةال من شيئا ق لبيما على أُدخل ليك المتواضع العمل ىذا أىدي إلييما

 ؛ الحياة عبء معي تق اسموا الذين خىاجي أ و
 الطريق تظلمت كلما الذي لعجابىزياى ال:الدكتور الكريم ألستاذي جيدي ثمرة أىدي كما

 كلما و قدما ألسير األمل فيا زرع نفسي في اليأس دب كلما و لي ف أنارىا إليو لجأت أمامي
 من بالرغم لي وفره الثمين قتو و من كمية طلبت كلما و بيا زودني معرفة عن سألت

 التسيير؛ علوم و اإلقتصادية العلوم قسم أساتذة كل إلى المتعددة؛ مسؤولياتو
 في تكون أن قبل أنفسنا في و ذواتنا في ىي التغيير نجاح بذور بأن يؤمن من كل إلى و

 ...أخرى أشياء
 ...."بأًفسهن ها ايغيرو ححى بقىم ها يغير ال هللا إى : " تعالى هللا ق ال

 الرعد سورة من 11 اآلية
 العمل ىذا أىدي ىؤالء كل إلى
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 :عرف ان و شكر
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 "هللا يشكر لم الناس يشكر لم من"
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 الملخص:
 

 

تهدف هذه الد ا رسة إلى معرفة الدور الذي ٌلعبه التدلٌك الداخلً فً تحسٌن األداء المالً فً 
رف على أهم الجوانب التدلٌك الداخلً واألداء المالً المؤسسة   إلتصادٌة وذلن من خالل التع

وطبٌعة العاللة بٌنهما ومن خالل اإلستعانة بدراسة حالة فً ملبنة الساحل إلنتاج الحلٌب و 

، تم التوصل إلى جملة نتائج مفادها أن التدلٌك الداخلً وظٌفة «   GIPLAIT» مستغانم -مشتماته 

راراتها  وسٌاساتها وبلوغ أهدافها بكفاءة وفعالٌة بحٌث تكون تساعد إدارة المؤسسة على تطبٌك اج
المعلومات مؤهلة ماٌجعلها سببا فً عملٌة صنع المرارات، وهذه المرارات تعكس لوة المؤسسة 

 ماٌساهم فً تحسٌن آداءها المالً.
 الكلمات المفتاحٌة: التدلٌك، التدلٌك الداخلً، األداء المالً.

 

Summary: 

 

This study aims to know the role that internal audit plays in improving the financial performance in 

an economic institution, by identifying the most important aspects of internal audit, financial 

performance and the nature of the relationship between them and through the use of a case study 

in Al-Sahel dairy to produce milk and its derivatives - Mostaghanem «GIPLAIT» , A total of results 

were reached to the effect that internal audit is a function that helps the organization's 

administration to implement its policies and policies and achieve its goals efficiently and effectively 

so that the information is qualified, which makes it a reason for the decision-making process, and 

these decisions reflect the strength of the institution, which contributes to improving its financial 

performance. 

Key words: audit, internal audit, financial performance.



 م٣ضمت ٖامت

  أ
 

 :العامت امللضمت

ُت ٢ٟؼة الخالي و٢خىا ٖٝغ  في ٖاإلاُا الكغ٧اث أ٦بر ٞبانهُاع الا٢خهاصي  املجا٫ منها هظ٦غ ٖضًضة، مجاالث في هٖى

 ًٖ مؿخ٣لت ج٩ىن  ع٢ابُت ئلى أصواث باللجىء اإلاإؾؿاث أٚلب ئهخمذ ؤلا٢خهاصًت، ألاػماث وب٨ثرة الخالي ال٣غن 

اة٠ ال٣ُام في حؿاٖض ؤلاصاعة ٗالُت، ب٨ٟاءة ؾؿتاإلاإ  بْى  الدسجُالث ص٢ت مً الخد٤٣ زال٫ مً وطل٪ ٞو

 ئلى ئيُغها مما اإلاىخهجت، و ؤلاحغاءاث بالؿُاؾاث الالتزام مضي مً والخأ٦ض للٗملُاث ومُاب٣تها املخاؾبُت

خماص  .الضازلي الخض٤ُ٢ في جخمثل والتي الخض٤ُ٢ بٗملُت ج٣ىم صازلُت زلُت ًٖ والبدث ؤلٖا

ت زليالضا الخض٤ُ٢ قهض  جىحُه في ًلٗبه الظي الٟٗا٫ والضوع  ال٣هىي  ألاهمُت ئلى ًىحي خُث ث،احٛحر  مجمٖى

ت، وؤلاحغاءاث بالؿُاؾاث الالتزام مضي ج٣ُُم زال٫ مً وطل٪ اإلاإؾؿاث  واإلامخل٩اث ألانى٫  خماًت اإلاىيٖى

٨ؿها اإلاالُت ال٣ىاةم نض١ ومضي املخاؾبُت السجالث ئ٦خما٫ مً والخد٤٣  هخدضر أهىا وبما الُتاإلا للىيُٗت ٖو

 اإلاالُت الىيُٗت ح٨ٗـ مغأة ًٖ اعةٖب هى الظي اإلاالي  ألاصاء مىيٕى ط٦غ مً البض للمإؾؿت اإلاالُت الىيُٗت ًٖ

ت باؾخسضام للمإؾؿت  والخىاػهاث اإلاغصوصًت اإلاالُت اليؿب في مخمثلت الخ٣لُضًت اإلاإقغاث منها ألاصواث، مجمٖى

حرها اإلاًاٞت الؿى٢ُت وال٣ُمت اإلاًاٞت الا٢خهاصًت ال٣ُمت في مثلتمخ الخضًثت،  واإلاإقغاث اإلاالُت  ...ٚو

 :الغةِؿُت ؤلاق٩الُت نُاٚت ًم٨ً ج٣ضم ما زال٫ ومً

 .للمؤؾؿت اليامل ألاصاء جدؿين في الضازلي الخضكُم صوع  هى ما

 :الخالُت الدؿاؤالث هُغح الغةِؿُت ؤلاق٩الُت ٖلى ولإلحابت

 ٦ٟاءجه؟ ٖضم ًٖ ةغ اإلاىج املخاَغ وماهي زلي،الضا بالخض٤ُ٢ إلا٣هىص ما 1-

 الضازلي؟ اإلاض٤٢ ٖمل لىجاح اإلاٗخمضة اإلاىهجُت ماهي 2-

 ل٣ُاؾه؟ ألاؾالُب وماهي ،الياإلا ألاصاء ماهُت 3-

غ جأزحر ما هى 4-  ؟ا٢خهاصًت إلاإؾؿت اإلاالي ألاصاء ٖلى الضازلي اإلاض٤٢ ج٣ٍغ

 

 :الضاعؾت فغغُاث

 :ًلي ٦ما وهي عؾتاللض مىُل٤ ج٩ىن  التي ٞغيُاث حملت وي٘ ًم٨ً وختاإلاُغ  ؤلاق٩الُت ٖلى لإلحابت

ُٟت الضازلي الخض٤ُ٢ 1- ت ْو  اإلاالي ألاصاء جدؿحن ٖلى ٌؿاٖض والهىاُٖت الا٢خهاصًت اإلاإؾؿاث لجمُ٘ يغوٍع

 .ثاعاال٣غ  وجغقُض

ت اإلاض٤٢ ًدب٘ 2-  .للمإؾؿتالي اإلا ألاصاء ٖلى باإلًجاب ح٨ٗـ والتي ٖليها اإلاخٗاٝع اإلاٗاًحر مً مجمٖى

ه أ ئبضاء بُٛت واملخاؾبُت اإلاالُت اإلاٗلىماث ب٩ل ئإلاام مً جم٨ىه إلاىهجُت اإلاض٤٢ ئجبإ 3-  الٟجي ٍع

 .املخاًض

 :املىغىع أهمُت

 أن الا٢خهاصًت  باٖخباع للمإؾؿت ليالا ألاصاء جدؿحن في الضازلي الخض٤ُ٢ صوع  ئْهاع في اإلاىيٕى أهمُت ج٨مً

 .اإلاإؾؿت مهالح في جهب التي ا ال٣غاعاث اجساط في ٌؿاهم أن قأهه مً الضازلي الخض٤ُ٢

 :الضاعؾت أهضاف

 :مً ٧ل صاعؾت الى البدث هظا يهضٝ

 .الا٢خهاصًت للمإؾؿاث الياإلا ألاصاء جدؿحن في وأهمُخه الضازلي الخض٤ُ٢ صوع  1-



 م٣ضمت ٖامت

  ب
 

 .الضازلي اإلاض٤٢ ٖمل مؿاع 2-

 .الياإلا ألاصاء جدؿحن في حؿاهم التي ليالضاز اإلاض٤٢ بها ٣ًىم التي واإلاهام الخضماث 3-

 :للمىغىع ازخُاعي  أؾباب

 :الخالُت ألؾبابع هٓا اإلاىيٕى هظا ازخُاع جم

 .والخض٤ُ٢ حٗتامغ  للخسهو اإلاىاؾبت اإلاىايُ٘ يمً ًىضعج عؾتاالض مىيٕى 1-

ت اإلاإؾؿاث خاحت 2-  .الياإلا ألاصاء جدؿحن ٢هض الضازلي الخض٤ُ٢ ئلى الجؼاةٍغ

 ألاؾئلت ٖلى وؤلاحابت اإلاك٩لت أبٗاص وجدلُل اإلاىيٕى حىاهب بمسخل٠ ؤلاخاَت و ؤلاإلاام أحل مً :تعؾاالض مىهج

ت الٟغيُاث صخت ازخُاع و اإلاُغوخت ت للضاعؾت اإلاىا٤ٞ الخدلُلي الىنٟي اإلاىهج اجبٗىا اإلاىيٖى  ؾتاصع  و الىٍٓغ

 .ؿخٛاهمم -«  GIPLAIT» ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه  مإؾؿت خالت

 :في هىحؼها ؾاثاع الض ببٌٗ بدثي في اؾخٗىذ البدث هظا إلهجاح لؿعي :الؿابلت الضاعؾاث

 جسهو ماؾتر ةغ مظ٦ ،الاكخطاصًت املؤؾؿت في املالي الاصاء جدؿين في الضازلي الخضكُم صوع  ، غاما٦ ٢ؿُمت 1-

 :الى الضاعؾت هظه وتهضٝ ، 2016 ة،غ بؿ٨ مداؾبي، ٞدو

ُٟت جلٗبه لظيا الضوع  ٖلى الخٗٝغ-  .للمإؾؿت اإلاالي ألاصاء جدؿحن في الضازلي الخض٤ُ٢ ْو

 .إلاهمخه أصاء أزىاء الضازلي اإلاض٤٢ ًدبٗها التي وؤلاحغاءاث الىؾاةل ٖلى الخٗٝغ-

 .الضازلي الخض٤ُ٢ مهمت ؾحر حٗغ٢ل التي الهٗىباث ٦ك٠-

 :اليها اإلاخىانل الىخاةج أهم ومً

ُا مؿخ٣ال الضازلي اإلاض٤٢ ٩ًىن  ختي-  التي ألاوكُت ًٖ مؿخ٣ل الضازلي الخض٤ُ٢ ٩ًىن  ان ًجب ٖمله في ومىيٖى

 .ًض٣٢ها

 .اإلاالي ألاصاء جدؿً ناةبت اجساط ٢غاعاث ٖلى ؤلاصاعة حؿاٖض أؾاؾُت وؾُلت اإلاالي الخدلُل

 ة ماحؿخحر ئصاعةvمظ٥ ،املؤؾؿت حؿُير جدؿبن في ومؿاهمتها مهمتها الضازلُت املغاحعت ،لُٟي قٗبان 2-

 :الى الضاعؾت هظه وتهضٝ ، 2004،الجؼاةغ ٖما٫،ألا 

 .بها ٞٗالت أصاة باٖخباعها باإلاإؾؿت الضازلُت اإلاغاحٗت أهمُت ئبغاػ مداولت-

ما٫ ئْهاع مداولت-  جم اطا ما في خالت اإلاًاٞت ال٣ُمت زل٤ في مؿاهمتها ومضي الضازلُت اإلاغاحٗت بها ج٣ىم التي ألٖا

ت َٝغ مً اؾخٛاللها  .للمإؾؿت متالٗا اإلاضًٍغ

 :اليها اإلاخىانل الىخاةج أهم ومً

 .٦بحرة بضعحت الخاعجي واإلاغاح٘ الضازلي اإلاغاح٘ بحن ج٩امل هىا٥-

 .مٗا مجهىصهما ٖلى ٌٗخمض اإلاإؾؿت هجاح وأن الخاعجي للمغاح٘ مىاٞؿا لِـ الضازلي اإلاغاح٘ -

 :البدث مجا٫

 :في للضعاؾت ئياٞاحي جخمثل

ذي الخا الخُىع  ئلى الخُغ١  جم بدُث الياإلا ألاصاء جدؿحن في ازليالض الخض٤ُ٢ صوع  ٖلى الخٗٝغ  الخض٤ُ٢ إلاهىت ٍع

 خماًت بأهه الضازلي الخض٤ُ٢ بهضٝ والخٍٗغ٠ الضازلي، الخض٤ُ٢ ٦ٟاءة ٖضم ًٖ اإلاترجبت ألازُاع وصعاؾت الضازلي ،

 .والخالٖباث ألازُاع مً اإلاإؾؿت أنى٫ 

 

 



 م٣ضمت ٖامت

  ت
 

 :البدث خضوص

 و حىصة مىخجاتها   بؿمٗتها حٗٝغ مؿخٛاهم والًت في اإلاُضاهُت عاؾت الض مدل اإلاإؾؿت ج٣٘ :املكاهُت الخضوص 1-

 صج94000000000ب أمىالها عؤوؽ مجمٕى ٢ضع الىالًت في اإلاؼوصًً  أ٦بر مً وحٗخبر ع ة والخجا بالهىاٖت وحكتهغ

 2020 في الضعاؾت ئحغاء جم ل٣ض :الؼماهُت الخضوص 2- .

 :البدث أصواث 3-

ت في البدث واثأص جخمثل  هظه وجخمثل م٣ابالث ،ال٨تروهُت  ومجالثم٣الث   ث،امظ٦غ  ،ال٨تروهُت ٦خب ، ٦خب  مجمٖى

 :في اإلا٣ابالث

ملبىت الؿاخل  باإلاإؾؿت اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث لجم٘ ألاؾلىب هظا اٖخماص جم  الخىانل ىهاثاإلامً زال٫   ثملخضزاا

غوخت ص٦خىعة او ،٢ُام بٗملُاث جدلُ . إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه ل و صعاؾت  البٌٗ مً ٞهى٫ الخُب٣ُُت أَل

 .ماحؿخحر 

 

 :جلؿُماث الضعاؾت

  جلؿُماث الضعاؾت

مً املعلىم ان لىجاح أي عمل البض مً وغع زؿت واضخت حؿمذ بدىظُم هظا العمل ،وفي مىغعُىا هظا     

ماث املىحىصة بؿهىلت و لهظا كمىا ببىاء زؿت هداول مً زاللها جىظُم البدث ٌؿمذ لللاعا بفهم املعلى 

 اخخىث زؿخىا على ما ًلي:

اع الٗام للخض٤ُ٢ الضازلي خُث ٢ؿمىاه الي زلث مباخث جمثل الفطل الاول : اإلابدث في  و حاء جدذ ٖىىان ؤلَا

اإلابدث الثالث: ؾحر مهمت ،اما  اإلابدث الثاوي: أؾاؾُاث الخض٤ُ٢ الضازلي،و   ألاو٫: مضزل الى الخض٤ُ٢ الضازلي

 خض٤ُ٢ الضازلي.ال

و  اإلابدث ألاو٫: ألاصاء  اإلااليو ًخًمً ، صوع الخض٤ُ٢ الضازلي في جدؿحن الاصاء اإلاالي بٗىىان  :الفطل الثاوي

اإلابدث الثالث: مؿاهمت الخض٤ُ٢ الضازلي في جدؿحن ألاصاء و اًًا  اإلابدث الثاوي: أؾالُب ٢ُاؽ ألاصاء اإلاالي

 .اإلاالي

صعاؾت خالت ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه بٗىىن  الىظغي(:  باليؿبت للفطل الثالث )حاهب

اإلابدث ألاو٫: ج٣ضًم مإؾؿت ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب ومكخ٣اجهو ًخًمً زالزت اإلابدث ، "مؿخٛاهم  

: ج٣ُُم اصاء اإلاإؾؿت الثالثاإلابدث واإلابدث الثاوي : مؿاع الخض٤ُ٢ الضازلي في اإلاإؾؿت ،و    
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 :جوهيد
خه الظي الخُىع  ئن  والضوع  ال٣هىي  ألاهمُت ئلى ًىحي غاعاثال٣ اجساط ع٢ابت أصاةه باٖخباع  الضازلي، الخض٤ُ٢ مهىت ٖٞغ

ت، وؤلاحغاءاث بالؿُاؾاث امالالتز  مضي ج٣ُُم زال٫ مً وطل٪ اإلاإؾؿاث جىحُه في ًلٗبه الظي الٟٗا٫  اإلاىيٖى

 وفي والازخالؾاث وألازُاء الٛل ا٦دكاٝ املخاؾبُت السجالث وا٦خما٫ ص٢ت مً والخد٤٣ واإلامخل٩اث ألانى٫  خماًت

 اءاثغ وؤلاح الؿُاؾاث وج٣ُُم ٞدو زال٫ مً للمإؾؿت ال٨لي ألاصاء جدؿحن في مهم صوع  له أنبذ الخايغ الى٢ذ

 ًٖ وصخُدت ناص٢ت ةنىع  ئُٖاء حلأ مً وهظا الخىُٓمُت الىخضاث مؿخىي  ٖلى الٗملُاث أصاء ٦ٟاءة و٦ظا

جي والا٢خهاص زام بك٩ل اإلاإؾؿت جسضم ٞٗالت حؿُحر أصاة الضازلي الخض٤ُ٢ ٌٗخبر وبالخالي اإلاإؾؿت  بك٩ل الَى

 .ٖام
 

 :عةِؿُت مباخث زالر الى الاو٫  الٟهل ج٣ؿُم جم ولهظا

 .الضازلي الخض٤ُ٢ الى مضزل :ألاو٫  اإلابدث

 .الضازلي ٤الخض٢ُ أؾاؾُاث :الثاوي اإلابدث

 .الضازلي الخض٤ُ٢ مهمت ؾحر :الثالث اإلابدث
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 الضازلي الخضكُم الى مضزل :ألاول  املبدث

 

ت ٞغٕو أخض الضازلي الخض٤ُ٢ ٌٗخبر  و الاحخماُٖت الخُاة بخُىع  وجُىعها وكأتها في جخأزغ التي الاحخماُٖت اإلاٗٞغ

 الخض٤ُ٢ مهىت جُىعث و٢ض اإلاهالح، وأصخاب الاٞغاص خاحُاث جلبُت ىال تهضٝ والتي للمجخمٗاث، الا٢خهاصًت

 لٟدو ع٢ابي ء احغا وجهبذ لخخدى٫  والاخخُا٫ الٛل ل٨ك٠ اصاة حٗخبر ٢ضًما ٧اهذ بدُث الضازلي

 .ٖليها مخٗاٝع ومباصب مٗاًحر باؾخسضام اإلاالُت ال٣ىاةم وؾالمت صخت زال٫ مً ؤلاصاعة ، ٦ٟاءة وج٣ُُم

 

خي الخؿىع  :ألاول  املؿلب  ومفهىمه الضازلي للخضكُم الخاٍع

 

 .اإلاإؾؿاث في زضماجه هُا١ جىؾُ٘ الى اؾاؾُت بضعحت اصث مخالخ٣ت بخُىعاث الضازلي الخض٤ُ٢ مغ ل٣ض

 

خي الخؿىع  1-  الضازلي الخضكُم ملهىت الخاٍع

 

 في ٖليها ٌٗخمض التي املخاؾبُت البُاهاث صخت مً الخد٤٣ الى الاوؿان خاحت مً الضازلي الخض٤ُ٢ مهىت حؿخمض

 الىزاة٤ جض٫ خُث الخ٩ىماث لضي الخاحت ْهغث و٢ض املخاؾبُت البُاهاث جل٪ مُاب٣ت مً والخأ٦ض ه،غاعاج٢ اجساط

سُت حن ٢ضماء خ٩ىماث ان ٖلى الخاٍع  الخؿاباث صخت مً للخأ٦ض اإلاض٣٢حن حؿخسضم ٧اهذ والُىهان اإلاهٍغ

٘ مً الا٢خهاصًت الخام ٣ُإال وخضاث ٞكمل الخض٤ُ٢ هُا١ احؿ٘ زم الٗامت،  مسخلٟت ثميكئا و مكاَع

 جُىع  الى  هع واهدكا جُب٣ُه وؾهىلت اإلاؼصوج ال٣ُض هٓام باجبإ املخاؾبت ٖلم في خضر الظي الخُىع  بٗض زهىنا

 خحز الى ال٨بري  الهىاُٖت الكغ٧اث صزى٫  ٖهغ الى ٌٗىص والخض٤ُ٢ الىؾُي، الٗهىع  في والخض٤ُ٢ املخاؾبت

 مض٣٢ي حُٗحن الى اإلاؿاهمحن صٖا مما واصاعجه اإلاكغٕو مل٨ُت مً طل٪ ًخًمىه وما )الامىا٫ قغ٧اث ْهىع ( الىحىص

 .الاصاعة. اٖما٫ ٢بتاإلاغ  ٧ى٦الء خؿاباث

 آزغ، شخو لضي اإلاخاخت اإلاىاعص اؾخٛال٫ خؿً مً بالخد٤٣ ٣ًىم شخو الى ٌٗهض ان الًغوعي  مً أنبذ

حن ال٣ضامى ان خُث ٣ىم الىاعصة، ألامىا٫ لدسجُل شخهحن ُٗحنبخ ٣ًىمىا ٧اهىا اإلاهٍغ  بٗملُت ازغ شخو ٍو

٠ ٌُٗىىا ٧اهىا الُىهان ٢ضامى حسجُل، مً الاشخام هإالء به ٢ام إلاا الخض٤ُ٢  ؾالمت وخٟٔ للخض٤ُ٢ مْى

 ًٖ اإلاؿإو٫ الصخو بحن هٓام بىي٘ ٢ام الغومان ٦ظل٪ الدسجُل، ٖملُت مً الاهتهاء بٗض الٗامت الخؿاباث

اث  .اإلا٣بىياث ًٖ اإلاؿإو٫ الصخوو  اإلاهغٞو

 

ت وأنبدذ ال٩لُت جأؾؿذ خُث باًُالُا ٞىِؿُا في الخض٤ُ٢ مُضان في مهىُت مىٓمت او٫  ْهغث ول٣ض  هظه ًٍٖى

ا 1669 ٖام في ال٩لُت  مهىت الخؿاباث جض٤ُ٢ . ٖملُت انبدذ ختى الخض٤ُ٢، مهىت ولتامؼ  قغٍو مً قَغ

ُاهُا في مؿخ٣لت  .1854 ٖام "ال٣اهىهُحن خاؾبحنامل حمُٗت"اوكئذ ٖىضما بٍغ
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 الكغ٧اث جالٖب مً اإلاؿدثمٍغً خماًت ب٣هض الخض٤ُ٢ وحىب ٖلى 1862 ٖام الكغ٧اث ٢اهىن  هو و٢ض

٨ُت اإلاخدضة والىالًاث ، 1881 ٖام ٞغوؿا في وكأ زم الخاحت بؿبب هاهدكاع  جُىع  زم بأمىالهم،  ٖام الامٍغ

٩ي اإلاٗهض في ( 1882  .).هُحنال٣اهى  للمداؾبحن الامٍغ

 اإلاىٓم 1909 ٖام (1)ع٢م ال٣اهىن  لهضوع  ٧ان خُث املجا٫ هظا في الؿب٤ ًٞل إلاهغ ٩ٞان الٗغبي الكغ١  وفي

 اإلاض٤٢ ا٦دؿب و٢ض بٗض ُٞما حٗضًالث ٖضة ال٣اهىن  طل٪ ٖلى اصزلذ و٢ض الخؿاباث، جض٤ُ٢ مهىت ولتاإلاؼ 

٘ فيا ٦بحر  ج٣ضًغا اإلاؿخ٣ل  باقي في الخض٤ُ٢ مهىت ْهغث ٦ما ، 1955 الى 1950 ٖام مًرة الٟت زال٫ اإلاهغي  الدكَغ

 1 .الُه الخاحت بؿبب الٗغبُت الضو٫ 

 

 :ًلي فُما طهغها ًمكً مغاخل بعضث الضازلي الخضكُم مهىت مغث الجؼابغ  في أما

 .الٟغوس ي اإلاؿخٗمغ ل٣اهىن  زايٗت الخض٤ُ٢ مهىت ٧اهذ :الاؾخلالل كبل -

 ار ٦بح اٚاغ ٞ ٖاهذ الاؾخٗماع زلٟها التي واإلاإؾؿاث الهُئاث لجمُ٘ تباليؿب الخا٫ هى ٦ما :لالاؾخلال غضاة -

لى والدؿُحر الخىُٓم مؿخىي  ٖلى اإلاكا٧ل مً والٗضًض لذ وال٨ٟاءاث، الخأَحر مؿخىي  ٖو  املخاؾبت مهىت ْو

 ألاؾاس ي وال٣اهىن  اًُٟان اجٟا٢ُاث مً اإلاؿخمضة للىهىم زايٗت والخض٤ُ٢

ش بضأ 1980-1969 مابين الفترة في الجؼابغ في الخضكُم-  1969 تؾى في الجؼاةغ في الخض٤ُ٢ جاٍع

  خُث 1970 لؿىت اإلاالُت ب٣اهىن  اإلاخٗل٤ 1969-12-31  في اإلاإعر 107-69 ع٢م ألامغ بىاؾُت وجدضًضا

ىُت اإلاإؾؿاث غا٢بتم ج٨َغـ جم  بُٛت الا٢خهاصًت الٗمىمُت اإلاإؾؿاث ٖلى ٞغيها الىاحب الغ٢ابت أو الَى

 .ٞيها ولتالض خ٤ جأمحن

 ٖضم جبحن  البترو٫ اؾٗاع أنابذ التي البترولُت الهضمت بٗض 1988-1980مابين الفترة في بغاالجؼ  في الخضكُم-

ت الاؾتراجُجُت هجاٖت  وبضأ الىَجي، الا٢خهاص حؿُحر وأؾالُب ُٖىب واه٨كٟذ الجؼاةغ اجبٗتها التي الخىمٍى

 الٗمىمُت اإلاإؾؿت أنبدذ وه٨ظا ومًمىها ق٨ال ُِاملخ الدؿُحر همِ في الىٓغ ئٖاصة في حضًا الخ٨ٟحر

ُٟت في الىٓغ ئٖاصة يغوعة طل٪ ٖلى جغجب و٢ض الخجاعي، لل٣اهىن  جسً٘ مإؾؿت الا٢خهاصًت  مً الغ٢ابت ْو

ُت، الٟٗالُت لهالح زاهُت والٗىصة الغ٢ابت حٗضص مٟهىم ًٖ الخسلي زال٫ خباع ئٖاصة ٌٗجي مما والىٖى  إلاهىت الٖا

 .املخاؾبت مجلـ ئوكاء اإلا٣غع  10/03/1980 في اإلاإعر 80/05 ع٢م ال٣اهىن  نضوع  بٟٗل طل٪ و٧ان الخض٤ُ٢،

 بُُئا ٧ان الجؼاةغ  في الخؿاباث جض٤ُ٢ جُىع  ئن 1988/2010 بين ما الفترة في الجؼابغ في الخضكُم-

 1988 ٚاًت ئلى الا٢خهاصًت للخُاة الضولت اخخ٩اع ْل في ئلُه الخاحت ُٚاب هدُجت .

ُٗت ههىم ٖضة نضعث ترةالٟ هظه زال٫ :2010/2017رة الفت في الجؼابغ  في ُمالخضك-  جًمىذ  ٢اهىهُت حكَغ

 في اإلاإعر 10/01  ال٣اهىن  ومنها اإلاهىت مماعؾت و٦ُُٟاث بكغٍو مخٗل٣ت الخؿاباث مداٞٓت مهىت يبِ

 واملخاؾب ؿاباثالخ ومداٞٔ املخاؾب الخبحر بمهً واإلاخٗل٤  91/08 ال٣اهىن  ًلغي الظي  29/06/2010

 اإلاهىت جىُٓم باٖاصة واإلاخٗل٤ ةر ألازح آلاوهت في نضع ما أهمها جىُٟظًت ؾُماغ م  ٖضة نضوع  ئلى باإلياٞت اإلاٗخمض،

جي اإلاه٠ مً نالخُاتها وه٣ل  وػاعة ئلى اإلاٗخمضًً واملخاؾبحن الخؿاباث ومداٞٓي املخاؾبحن ءار بللخ الَى

                                                                   
1

 مصطفى ٌوسف كافً، تدلٌك الحسابات فً ظل البٌئة االلكترونٌة والتصاد المعرفة، مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع، عمان 

  15ص،  2012االردن،  .
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ت نضوع  ئلى باإلياٞت إلاالُت،ا  الخض٤ُ٢، مهىت جىُٓم ئَاع في مٗٓمها جهب التي الخىُٟظًت ؾُمااإلاغ  مً مجمٖى

ت نضوع  و٦ظل٪ ت باإلاٗاًحر ٌٗٝغ بما حاءث التي ال٣غاعاث  مً مجمٖى  للخض٤ُ٢ الجؼاةٍغ

 :الخضكُم مفهىم 2 

 :بُنها الخٍٟغ٤ وحب اإلاٟاهُم، بحن وزلِ ازخالٝ هىا٥

 صخت مً وللخأ٦ض ، انىلها لخماًت اإلايكاة حؿخسضمها التي و الاحغاءاث  الىؾاةل ٧ل هي  :الضازلُت الغكابت-

٘ وؤلاخهاةُت املخاؾبُت البُاهاث وص٢ت  .الٟٗالُت وجد٤ُ٣ اإلايكاة في الاهخاحُت ال٨ٟاًت ولٞغ

ٗجي اللٟٓي بمٗىاه :الخضكُم  جخلي ٧اهذ الخؿاباث ألن )ٌؿخم٘( Audire الالجُيُت ال٩لمت مً مكخ٣ت وهي Audit َو

ش َكحرو  اإلاض٤٢، ٖلى حن ٢ضماء أن ئلي ال٣ضًم الخاٍع ٍغ٤ والغومان اإلاهٍغ  زم الى٣ضًت الٗملُاث ٌسجلىن  ٧اهىا وؤلٚا

 حلؿت ح٣ٗض ٧اهذ خُث الخ٩ىمُت اإلاالُت الخؿاباث ٖليغة ٢ان الٗملُت هظه و٧اهذ صختها، مً للخأ٦ض ًض٣٢ىنها

غه اإلاض٤٢ م٣ًض الجلؿت وبٗض مغجٟ٘، بهىث الخؿاباث ءةا٢غ   ٞيها ًخم ٖامت اؾخمإ  .ج٣ٍغ

 :ماًلي هظ٦غ حٗاٍع٠ ٖضة الضازلي للخض٤ُ٢ :الضازلي الخضكُم حعٍغف 3

 جدذ باإلاكغٕو الخانت والضٞاجغ والخؿاباث واإلاؿدىضاث والبُاهاث الضازلُت الغ٢ابت اهٓمت ٞدو به ٣ًهض

 اإلاالي الىي٘ ًٖ الُتاإلا ال٣ىاةم صاللت مضي ٖلى مداًض ٞجي بأعي  الخغوج ب٣هض مىٓما، اهخ٣اةُا ٞدها الخض٤ُ٢

غها ومضي مٗلىمت، ػمىُت ةر ٞت نهاًت في اإلاكغٕو لظل٪  1ة. ر الٟت جل٪ ًٖ ع ة زؿا او عبذ مً اٖماله لىخاةج جهٍى

كُت املخدضة بالىالًاث الضازلُين املضكلين مجمع خؿب ُٟت بأهه الضازلي الخضكُم ٌعغف ألامٍغ  ًإصيها ْو

ٟحن  للخُِ اإلاؿخمغ والخ٣ُُم والؿُاؾاث ءاثالإلحغ  الاهخ٣اصي الٟدو وجدىاو٫  اإلاكغٕو صازل مً مْى

ت والؿُاؾاث ت الؿُاؾاث هظه جىُٟظ مً الخأ٦ض بهضٝ طل٪ الضازلُت، الغ٢ابت ءاثغاواح الاصاٍع  والخد٤٣ الاصاٍع

 2ت. و٧اُٞ ص٣ُ٢ت ومٗلىماتها ؾلُمت الضازلُت الغ٢ابت م٣ىماث ان مً

 

 ٌؿاٖض وهى ٖملُاتها لخدؿحن للميكاة ٢ُمت إلياٞت مهمم ومىيىعي مؿخ٣ل اؾدكاعي  يلجى٦ُ وكاٍ هى

 الغ٢ابت الخُغ، اعةاص ٖملُاث ٦ٟاءة وجدؿحن لخ٣ُُم وناعم مىٓم مىهج باًجاص اهضاٞها جد٤ُ٣ ٖلى اإلايكاة

 3.والخىحُه

ض واحباجه مً اإلايكاة صازل مً شخو الضازلي الخض٤ُ٢ بٗملُت ٣ًىم  اهٓمت ص٢ت مً باإلاٗلىماث عة الاصا جؼٍو

، ا٢ؿام مً ٢ؿم ٧ل صازل للمهام الٟٗلي الخىُٟظ بها ًخم التي وال٨ٟاءة الضازلُت الغ٢ابت ٣ت و٦ٟاءة اإلاكغٕو  الٍُغ

 .اإلاالي واإلاغ٦ؼ الٗملُاث هخاةج نض١ ٨ٌٗـ ٦مإقغ وطل٪ املخاؾبي الىٓام بها ٌٗمل التي

 

ُٟت بأهه الضازلي الخض٤ُ٢ حٍٗغ٠ ًم٨ً الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ زال٫ مً  به ٣ًىم اإلاإؾؿت، صازل لتمؿخ٣ ْو

ت للىؾاةل يالضوع  الٟدو بٗملُت ال٣ُام في وكاَاجه جخمثل خُث للمإؾؿت، جابٗىن  اشخام  جدذ اإلاىيٖى

دو مإؾؿخه وحؿُحر ٢بتامغ  ٢هض اإلاإؾؿت مضًغ جهٝغ  جخًمً بها اإلاٗمى٫  ءاثغاالاح ٧اهذ اطا ما ٞو

                                                                   
مصطفً ٌوسف كافً، مرجع سابك، ص 16

1  
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ُت الٗملُاث وان ال٩اُٞت الًماهاث  ومىاؾبت واضخت والهُا٧ل ٞٗالت الخىُٓماث وبان ناص٢ت واإلاٗلىماث قٖغ

 .غةاإلاؿُ اهضاٞها جد٤ُ٣ في اإلاإؾؿت عةاصا مؿاٖضة و٦ظا

 

 هفاءجه عضم عً املترجبت وملخاؾغ وأهضافها الضازلي الخضكُم اهمُت :الثاوي املؿلب

 

 الا٢خهاصًت الخدضًاث هتإلاىاح مؿاٖضة ٧أصاة الازحرة    آلاوهت في اإلاإؾؿاث في الضازلي الخض٤ُ٢ اهمُت اػصاصث

 .الضازلي الخض٤ُ٢ ٦ٟاءة ٖضم ًٖ اإلاترجبت واملخاَغ وأهضاٝ اهمُت جىيُذ وؾِخم

 :الضازلي الخضكُم أهمُت 1-

غاٝ  مً الٗضًض جسضم وؾُلت الضازلي الخض٤ُ٢ ٌٗخبر  الخٗٝغ في الخ٤ ولضيها اإلايكأة، في اإلاهلخت طاث الَا

غاٝ  هظه ثلوجخم للميكاة اإلاالي اإلاغ٦ؼ ٖضالت ٖلى  :في الَا

 الخسُُِ ٖملُت في  الاصاعة اٖخماص ان خُث اإلاكغٕو ةإلصاع  مهما الضازلي الخض٤ُ٢ ٌٗخبر :امليشأة اصاعة 1-1-

 بهظه لل٣ُام خاٞؼا الضازلي اإلاض٤٢ ٖمل مً ًجٗل الخض٤ُ٢ ٖلى والغ٢ابت واإلاؿخ٣بلُت الخالُت ال٣غاعاث واجساط

 .اإلايكاة هظه إلاثل الاؾدثماع جىحُه الى اإلاالُت ال٣ىاةم جض٤ُ٢ ًإصي ٦ظل٪ اإلاهام،

ت املالُت املؤؾؿاث -1-2  اإلاإؾؿاث هظه إلاثل زانت أهمُت طاث الضازلي الخض٤ُ٢ ٌٗخبر :والطىاعُت والخجاٍع

ل أو مٗحن ٢غى الٗمُل َلب ٖىض ، جمٍى  أو ال٣غى مىذ ٢غاع اجساط ٖملُت في حٗخمض اإلاإؾؿاث جل٪ ئن اإلاكغٕو

 ؾضاص ٖلى خهىلها ًًمً والظي الصخُذ الٍُغ٤ الى أمىالها جىحه بدُث اإلاض٣٢ت، اإلاالُت مال٣ىاة ٖلى ٖضمه

 .اإلاؿخ٣بل في ال٣غوى جل٪

 مثل ىاغ الٚا  مً ال٨ثحر في اإلاض٣٢ت اإلاالُت ال٣ىاةم ٖلى الخ٩ىمُت الجهاث حٗخمض :الخكىمُت الجهاث 3-1-

 الى٣اباث الاجداصاث الى باإلياٞت اليكاَاث ٌببٗ وال٣ُام ال٣غوى مىذ ةب،اغ ًال ٞغى والخسُُِ، الغ٢ابت

 1 .ازغ َٝغ وأي اإلايكاة بحن زالٝ وكىب خالت في اإلاض٣٢ت اإلاالُت ال٣ىاةم ٖلى حٗخمض

 

 البُاهاث صخت مً الخد٤٣ في الاؾاؾُت ألاصاة و  ةز الغ٦ح عه باٖخبا الضازلي الخض٤ُ٢ اهمُت ًثبذ ؾب٤ مما

 2 .الخضماث َالبي وخاحُاث زانُاث م٘ ًخالءم اهه خُث املخاؾبُت واإلاٗلىماث

 

 في والاحخماُٖت الا٢خهاصًت الاويإ بخُىع  الضازلي الخض٤ُ٢ أهضاٝ جُىعث :الضازلي الخضكُم أهضاف2-

ما٫ ميكاة  :في اإلاخمثلت جدضًاتها مىاحهت في الاصاعة إلاؿاٖضة الٖا

ٗالُت مالةمت مضي مً الخأ٦ض - غٝو لبِئت اإلاٗخمضة الضازلي الًبِ و احغاءاث الؿُاؾاث ٞو  والخد٤٣ الٗمل ْو

 .جُب٣ُها مً

 و الاحغاءاث والؿُاؾاث الاهضاٝ بخد٤ُ٣ أٖمالها مماعؾت زال٫ مً الضواةغ و الاصاعة لتزام ا مً الخأ٦ض -

 .مُٗىت مالُت أو ػمىُت ٞترة  زال٫ اإلاٗخمضة

                                                                   
، ص2009دار المسً ة ر، األردن، ان فالح المطارنة، تدلٌك الحسابات المعاصر الناحٌة النظرٌة، غس 25 .

1
  

 
2 Hayward : Audit guide, butter Worth ,2 end Edition , London, 1991, p16.  
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اصة الالػمت ا٢تراح الاحغاءاث - - ٗالُت ٦ٟاءة لٍؼ  اإلامخل٩اث ٖلى للمداٞٓت جأ٦ُضا ألاوكُت،و  الخىُٟظًت الضواةغ ٞو

 .واإلاىحىصاث

 .الٗملُاث اٖخماص ومضي البُاهاث، صخت مً الخأ٦ض -

 .الخُغ مغا٦ؼ   مً ٖلُه اقخملذ وما املخاَغ  ةع اص مغاحٗت احغاءاث -

 .املخاَغ جل٪ لخ٣ُُم اإلاٗخمضة الاؾالُب ٞٗالُت حٗتامغ  -

 .بها اإلاٗمى٫  توألاهٓم بال٣ىاهحن ماز تالال مً الخأ٦ض -

غ اٖضاص - ت مٟهلت ج٣اٍع ٗه الخض٤ُ٢ بىدُجت وصوٍع  .جىُٟظًت ؾلُت أٖلى الى وٞع

 أ٦ثر أو واخض جد٤ُ٣ في الضازلي الخض٤ُ٢ هجاح ٖضم ان :الضازلي الخضكُم هفاءة عضم عً املترجبت املخاؾغ 3-

 1 :الاحي منها هظ٦غ مساَغ الى ًإصي الاهضاٝ مً

 والدكُٛلُت، لُتاإلاا اإلاٗلىماث ص٢ت ٖضم -

ت و ؤلاحغاءاث  والخُِ الؿُاؾاث واجبإ الخ٣ُض ٖضم -  بها، اإلاٗمى٫  والخىُٓماث وال٣ىاهحن اإلاىيٖى

 الانى٫، ٣ٞضان او يُإ -

 للمىاعص، الا٢خهاصي ٚحر الاؾخسضام -

ت الاهضاٝ جد٤ُ٣ ٖضم -  واملخُُت، اإلاىيٖى

اصة ام٩اهُت -  .الٛل او الخُأ وؿبت ٍػ

 الٗلُا   ةع الاصا و ةع الاصا مجلـ مؿاٖضة في بُنهما الٗال٢ت جخمثل :املخاؾغ بئصاعة الضازلي ُمالخضك عالكت 4-

ت، زضماث و   خاثاا٢تر  بخ٣ضًم وطل٪ املخاَغ  ةع إلصا الٗامت الؿُاؾت عؾم ٖلى  مضي مً والخد٤٣ اؾدكاٍع

ت الكغ٦ت، مؿخىي  ٖلى الىاعصة و الاحغاءاث  باألهٓمت الخ٣ُض  مضي وج٣ُُم مٗالجتها ٖلى والٗمل نهاٖ الاباٙل  وؾٖغ

ٗالُت ٦ٟاًت ت اإلاإؾؿت، مؿخىي  ٖلى املخاَغ ٖلى الخٗٝغ أهٓمت ٞو  مٗالجتها، ٖلى والٗمل ٖنها الاباٙل وؾٖغ

٘ و٦ظا غ ٞع  .ٞيها  ثالاهدغاٞاو  ال٠ًٗ ه٣اٍ وجدضًض املخاَغ، اصاعة ٞٗالُت لخ٣ُُم ةع الاصا مجلـ الى ج٣اٍع

 

لُه ُضة، ٖال٢ت هي املخاَغ  اعةواص الضازلي الخض٤ُ٢ بحن الٗال٢ت أن ًخطح ٖو  أخض ٌٗخبر الضازلي ٞالخض٤ُ٢ َو

ت أحل مً الكغ٧اث َٝغ مً اإلاؿخٗملت ألاصواث ها بها جضًغ التي الُغ١  وجدؿحن ج٣ٍى  املخاَغ وأهم مساَع

 اجبإ في الٟكل كُٛلُت،والد اإلاالُت اإلاٗلىماث ص٢ت ٖضم في جخمثل تهاصاع ا و ج٣ُُمها الضازلي اإلاض٤٢ ًخىلى التي

 جد٤ُ٣ في والٟكل للمىاعص، ال٠٨ء ٚحر الاؾخسضام ألانى٫، يُإ وال٣ىاهحن، و ؤلاحغاءاث  والخُِ الؿُاؾاث

ت ألاهضاٝ  .اإلاىيٖى

 الضازلي الخضكُم أهىاع :الثالث املؿلب

م  الخض٤ُ٢ اليها ًىٓغ التي ٍتو االؼ  في ًٓهغ الازخالٝ ول٨ً باألهضاٝ جلخ٣ي انها ئال الخض٤ُ٢ اهىإ حٗضص مً بالٚغ

اث ٩ي الضازلُحن اإلاض٣٢حن مٗهض ٢ؿم خُث ألاهىإ حمُ٘ جد٨م التي الاصاء ومؿخٍى  الضازلي الخض٤ُ٢ الامٍغ

 1 :هي الاهىإ وهظه البٌٗ ببًٗها مغجبُت اؾاؾُت اهىإ ؾخت الى 

                                                                   
خلف عبد هللا الوردات، مرجع سابك، ص 233 .
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 اصائها في والخٗلُماث وألاهٓمت نبال٣ىاهح الاصاعاث  التزام  مً والخأ٦ض الخد٤٣ ٖملُت هى :ماالالتز  جضكُم 1-

٤ اإلاغؾىمت الاهضاٝ لخد٤ُ٣ لٗملها ت الخُِ ٞو ٗالُت ب٨ٟاءة اإلاىيٖى  ال٣هىع  هىاحي ٖلى والى٢ٝى ٞو

ضم ٖالحها ٖلى الٗمل زم ومً والخُأ  2. ج٨غاعها  ٖو

م ازخُاع خُث مً الغ٢ابت حُُٛه الظي الىُا١ بأهه ٖٝغ :الدشغُلي الخضكُم 2-  الدكُٛلُت اليكاَاث وج٣ٍى

ت اصة املخخلٟت الىخضاث أو لليكاَاث الاصاء وهخاةج وؤلاصاٍع  .الخ٣لُضًت الخض٤ُ٢ ٖملُت جخُلبه ٖما ٍػ

ت بأهه ٌٗٝغ :املالي الخضكُم 3-  اإلاٟاهُم مً واإلاكخ٣ت الٗلمُت، واإلاٗاًحر والؿُاؾاث اإلاباصب مً مجمٖى

ٗالُت ص٢ت مضي جد٨م التي ،اإلاغاحٗت ملُتبٗ لل٣ُام الالػمت الٗملُاث َبُٗت م٘ اإلادؿ٣ت، و الٟغوى   الخض٤ُ٢ ٞو

 .للمجخم٘ والاحخماُٖت الا٢خهاصًت ألاهضاٝ ئَاع في

 باؾخسضام ألاهٓمت مً هٕى أي جُب٤ُ ٖملُت وهى الال٨ترووي بالخض٤ُ٢ ٌٗٝغ :املعلىماث هظم جضكُم 4-

 .الخض٤ُ٢ ٖما٫ا وجىز٤ُ والغ٢ابت الخسُُِ في اإلاض٤٢ إلاؿاٖضة اإلاٗلىماث هٓم ج٨ىىلىحُا

اة٠ ألاوكُت به جإصي التي والٟٗالُت وال٨ٟاءة الا٢خهاصًت جدؿحن أهه ٖلى ٌٗٝغ :ألاصاء جضكُم 5-  والْى

 .الخىُٓمُت

ذ :البُئي الخضكُم 9- ٨ُت البِئت خماًت و٧الت ٖٞغ  مىيىعي ٞدو ًٖ عةاٖب أهه ٖلى البُئي الخض٤ُ٢ ألامٍغ

اء مً للخد٤٣ كاةللمي البُئُت للمماعؾاث ومىز٤ صوعي مىٓم،  ال٣ىاهحن جٟغيها التي البُئُت باإلاخُلباث الٞى

 .اإلايكأة وؾُاؾاث للبِئت اإلاىٓمت

 الضازلي الخضكُم أؾاؾُاث :الثاوي املبدث

ؼ وطل٪ الضازلي الخض٤ُ٢ مهىت ٖلى خالُا ؤلاصاعاث مٗٓم جغج٨ؼ  بٟاٖلُت و ؾلُمت ةبهىع  ٢بت،ااإلاغ  هٓام لخٍٗؼ

ت جلم أن قٍغ ت و٦ظا ٖليها اإلاخٗاٝع واإلاٗاًحر اإلاباصب و الازالقي الؿلى٥ اٖض٢ى  مً بمجمٖى  الاصواث مً مجمٖى

ُت هتاهؼ  ب٩ل مهامه ألصاء الضازلي اإلاض٤٢ ٌٗخمضها التي  .وحضًت ومىيٖى

 

 الازالقي الؿلىن كىاعض :ألاول  املؿلب

 3 :ي٧الخال وهي الضازلي الخض٤ُ٢ مهىت ألزال٢ُاث صلُال الضازلُحن اإلاض٣٢حن مٗهض وي٘

 ال٣ىاهحن ومالخٓت ومؿإولُت، احتهاص بأماهت، بأٖمالهم ال٣ُام الضازلُحن اإلاض٣٢حن ٖلى :)هتاالنز ( الاؾخلامت 1-

مل ا ٩ًىهىا ال وأن واإلاهىت، ال٣اهىن  ٢بل مً اإلاخى٢ٗت الاٞهاخاث ٖو  ٣ًىمىا أو ٢اهىوي وكاٍ أي في َٞغ

 .للميكاة الازال٢ُت ألاهضاٝ مرااخت و٦ظا الضازلي، الخض٤ُ٢ مهىت بؿمٗت ياع ة بأٖما٫

 جٟؿض انها ًٟترى أو جٟؿض ٢ض ٖال٢ت أو وكاٍ أي في ٌكتر٧ىا ال أن الضازلُحن اإلاض٣٢حن ٖلى :املىغىعُت 2-

 مهلخت يض ج٩ىن  أن اإلام٨ً مً التي الٗال٢اث أو الاٞٗا٫ جل٪ اإلاكاع٦ت هظه جخًمً اإلاخدحز، ٚحر ج٣ُُمهم

 اإلااصًت الخ٣اة٤ حمُ٘ ًٖ ًٟصخىا وان اإلاهىُت، اخ٩امهم ًٟؿض ٢ض  ءش ي أي ٢بى٫  ٖضم وأن اإلايكأة،
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ت غ جدٝغ أو  حكىه ٢ض ٖنها، الاٞهاح ًخم لم أن والتي لضيهم، اإلاٗغٞو  .اإلاغاحٗت جدذ الاوكُت ًٖ الخ٣ٍغ

ت 3-  ٖليها ًدهلىن  التي اإلاٗلىماث وخماًت اؾخسضام في مخمغؾحن ٩ًىهىا أن الضازلُحن اإلاض٣٢حن ٖلى :الؿٍغ

٣ت بأي أو شخص ي إلا٨ؿب اإلاٗلىماث ٌؿخسضمىا ال وأن مهامهم، جأصًت أزىاء  ال٣اهىن  يض ج٩ىن  أن مم٨ً ٍَغ

ُت ة ياع  أو  .للميكاة ألازال٢ُت ألاهضاٝ أو بالكٖغ

ت ٞيها لضيهم التي بالخضماث ٣ِٞ ًُلٗىا أن الضازلُحن اإلاض٣٢حن ٖلى :الكفاءة 4-  مىاؾبت، زبراث  ومهاعاث  مٗٞغ

  الضازلي للخض٤ُ٢ اإلاهىُت اإلاماعؾت مٗاًحر م٘ باالوسجام الضازلي الخض٤ُ٢ زضماث ًمبخ٣ض ٣ًىمىا وأن

غ ٣ًىمىا ان و ٗالُتهم ٦ٟاءاتهم بخٍُى ُت ٞو  .باؾخمغاع زضماتهم وهٖى

 الضازلي الخضكُم معاًير :الثاوي املؿلب

غ اإلاباصب مً ٖضص ئلى اإلاٗاًحر جغج٨ؼ ؼ ألاصاء ئَاع وجٞى  مخُلباث اإلاٗاًحر حٗض ٦ما ازلي،الض الخض٤ُ٢ ٖملُت وحٍٗؼ

اث زالر مً الضازلي للخض٤ُ٢ اإلاهىُت للمماعؾت الضولُت اإلاٗاًحر وجخأل٠ الؼامُت  1 :٧الخالي وهي مجمٖى

ت وهي :الطفاث معاًير 1-  الخض٤ُ٢ ٢ؿم او ةع اصا مً ٧ل في جىاٞغها الىاحب الهٟاث جدضص التي اإلاٗاًحر مجمٖى

 :الخالُت اإلاٗاًحر مً ٦ال جخًمً وهي الضازلي، الخض٤ُ٢ اوكُت بمماعؾت وال٣اةمحن اإلايكأة في الضازلي

 الضازلي الخض٤ُ٢ مٟهىم م٘ جيسجم عؾمُت بىز٣ُت جدضًضها ًخم :واملؿؤولُت الاهضاف،الطالخُت1000 -

لى واإلاٗاًحر، اإلاهىت وأزال٢ُاث ا الخض٤ُ٢ وز٣ُتمغاحٗت  الضازلي للخض٤ُ٢ الخىُٟظي الغةِـ ٖو  ا٣ٞتمى  وأزظ صوٍع

 .الؿلُت اٖلى

 ئحغاء أي بضء نالخُت وله واحباجه، أصاء في باالؾخ٣اللُت الضازلي اإلاض٤٢ ًخمخ٘ :واملىغىعُت الاؾخلاللُت 1100-

ا طل٪ أي ع  ٧لما ٖمل، أي ًٖ والخبلُٜ واهجاػ لى ازخهاناجه، إلاماعؾت يغوٍع ُا ٩ًىن  ان اإلاض٤٢ ٖو  في مىيٖى

 ًخ٣ُض أن ٖلُه ٦ما جدحز وبضون  ومهىُت بٟٗالُت الٗمل ٩ًىن  وأن بها، ٌٗمل التي بالبِئت ًخأزغ ال وأن بٗمله، ال٣ُام

 .اإلايكاة و احغاءاث  وأهٓمت والخىُٓماث وبال٣ىاهحن اإلانهي وبالؿلى٥ للخض٤ُ٢ الضولُت باإلاٗاًحر

ت امخال٥ اإلاض٣٢حن ٖلى ًخىحب :املهىُت العىاًت وبظل البراعت 1200-  اإلاُلىبت وال٨ٟاءةث  ثواإلاهاعا اإلاٗٞغ

 .الٟغصًت بمؿإولُاتهم لاليُإل

 بغهامجا ًً٘ ان الضازلي للخض٤ُ٢ الخىُٟظي الغةِـ مً ًخُلب :الخدؿين مجغاوب الىىعُت الغكابت 1300-

ُت، للغ٢ابت  .الضازلي الخض٤ُ٢ اٖما٫ حمُ٘ ٌُٛي والظي الخدؿحن، وبغهامج الىٖى

ُت اإلا٣اًِـ وجً٘ الضازلي الخض٤ُ٢ اوكُت َبُٗت جه٠ :ألاصاء معاًير 2-  أصاء ٢ُاؽ بام٩انها التي الىٖى

 :التالية المعايير من كل جخًمً وهي الضازلي الخض٤ُ٢

 الٟٗا٫ الىدى ٖلى الضازلي الخض٤ُ٢ اوكُت ًضًغ ان اإلاض٣٢حن مضًغ ٖلى :الضازلي الخضكُم وشاؽ اصاعة 2000

 .للمإؾؿت ٖالُت ٢ُمت ًد٤٣ بما

ؿاهم ٣ًُم لضازليا الخض٤ُ٢ وكاٍ :العمل ؾبُعت 2100-  ال٣ُم وي٘ زال٫ مً الخى٦مت اهٓمت جدؿحن في َو

الن وألاهضاٝ  ومؿاٖضة الخض٤ُ٢ مالخٓاث واًها٫ ة ع الاصا ومؿاةلت ألاصاء ٞٗالُت مً لخأ٦ضا و ٖنها وؤلٖا

 تع٢اب واًجاص والغ٢ابت الخُغ ةاصاع  اهٓمت جدؿحن في واإلاؿاهمت الهامت، الخُغ مىا٢٘ وج٣ُُم بخٍٗغ٠ اإلايكاة
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 .و٦ٟاءتها ٞٗالُتها ج٣ُُم بىاؾُت ٞٗالت

جب الضازلي، الخض٤ُ٢ ٖملُت لخسُُِ الاؾاؾُت اإلاباصب اإلاُٗاع هظا ًدضص :للمهمت الخسؿُـ 2200- ً ٍو  جضٍو

٘ والى٢ذ والىُا١ الاهضاٝ مخًمىت مهمت ل٩ل جض٤ُ٢ بغهامج  .اإلاهاصع وجىَػ

ً ج٣ُُم، جدلُل، ٠،حٍٗغ الضازلُحن اإلاض٣٢حن ٖلى ًجب :املهمت جىفُظ 2300-  لخد٤ُ٣ ٧اُٞت مٗلىماث وجضٍو

 .اإلاهمت اهضاٝ

 اهضاٝ اًهالها جًمً وان ، غةمباق اإلاهمت هخاةج اًها٫ الضازلُحن اإلاض٣٢حن ٖلى ًجب :الىخابج اًطال 2400-

 .الخىنُاث اهجاػ زُِ الخىنُاث، مالةمت الى باإلياٞت اإلاهمت، وهُا١

 مخابٗت ٢بتاإلاغ  هٓام ٖلى واملخاٞٓت وي٘ للخض٤ُ٢ الخىُٟظي لغةِـا ٖلى وحب :إلاهجاػ مغاخل عضض 2500-

غ جم التي الىخاةج  .ةع لإلصا ٖنها الخ٣ٍغ

. 2500 AI   :جىحيهاث ان مً والخأ٦ض للمغا٢بت  مخابٗت اؾلىب وي٘ للخض٤ُ٢ الخىُٟظي الغةِـ ٖلى ًجب :  

 .احغاء اجساط ٖضم مؿإولُت دملج ٢غعث الخىُٟظًت الاصاعة ان او بٟٗالُت جُب٣ُها جم ٢ضة ع الاصا

  CA 2500 :ت اإلاهماث هخاةج اؾدبٗاص مغا٢بت الضازلي الخض٤ُ٢ وكاٍ ٖلى  : ٖلُه اإلاخ٤ٟ اإلاضي الى الاؾدكاٍع

 1 .اإلاؿخُٟضة الجهت م٘

 مؿخىي  ٢بلذ ٢ض  ةع الاصا أن للخض٤ُ٢ الخىُٟظي الغةِـ اٖخ٣اص خالت في :للمساؾغ الاصاعة كبىل  2600-

 .لخىُٟظًتعة الاصا م٘ الامغ مىا٢كت ٖلُه للميكأة، م٣بى٫  ٚحر  غةاملخاَ مً 
 الخىُٟظًت عةؤلاصا و للخض٤ُ٢ الخىُٟظي الغةِـ ٞٗلى ، ةغ باملخاَ اإلاخٗل٣ت اإلاؿاةل هظه جضاع٥ ٖضم خالت في

غ  .الخل إلًجاص ةع الاصا ملجلـ طل٪ ًٖ الخ٣ٍغ

 :الاجُت الخاالث في الاصاء رومٗاًح الخىام مٗاًحر مً ٧ل جُب٤ ٞهي :الخىفُظ معاًير 3-

خم للغ٢ابت، الظاحي الخ٣ُُم والاخخُا٫، الٛل مً لخد٤٣ا و  امز الالت ازخباع  باألؾاؽ الخُب٤ُ مٗاًحر وي٘ ٍو

 :في اإلاخمثلت

 -A11130 مثل اإلاُٗاع بغ٢م مخهال Aبالخٝغ  لها اقحر :الخى٦ُض اٖما٫ -

 .1mmcمثل . ُٗاعاإلا بغ٢م مخهال C بدٝغ لها اقحر :ةالاؾدكاع  اٖما٫-

 

 الضازلي الخضكُم اصواث :الثالث املؿلب

ت ٖلى اإلاض٤٢ ٌٗخمض  وأوحه الازُاء ا٦دكاٝ ٌؿخُُ٘ بًٟلها والتي بمهمخه، ال٣ُام ٖىض الاصواث مً مجمٖى

لى اإلاغج٨بت، واملخالٟاث ال٣هىع   بخىحُه وطل٪ مٗالجخه، اإلاغاص  اإلاك٩ل حصخُو ًدلل ان ًم٨ً اؾاؾها ٖو

 .الخىُٓم الىن٠، الاؾخٟهام، اصواث جًم وهي للمإؾؿت، الٗلُا صاعة الا  الى جىنُاث

 :الى جىلؿم الاؾخفهام اصواث 1-

 ؾتاالضع  مدل املجخم٘ مً ٖكىاةُت ُٖىت سخب ٍَغ٤ ًٖ حؿخسضم ج٣ىُت وهي :إلاخطابُت املعاًىت 1-1-

غيها مُلىبت، وص٢ت مٗحن بخدضًض الُٗىت خى٫  اإلاسجلت اإلاالخٓاث ءاغ ٣باؾخ  مً ٖضص ا٦بر ٖلى لخهى٫ ا ٚو

 1 .الٟدىناث مً ا٢ل ٖضص م٣ابل اإلاٗلىماث
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م٨ً ٣ت هظه أؾاؾُاث بخىيُذ ال٣ُام ٍو  :ًلي ٦ما الضازلي الخض٤ُ٢ مجا٫ في الٍُغ

 مجا٫ في وهجضه الا٢خهاصًت الىخضاث مً بمجمٗت الخانت وال٣ُاؾاث اإلاكاهضاث مجمٕى هى :املجخم٘

ت الٗملُاث ،و الكغاء  البُ٘ ٞىاجحر مثل مُٗىت بٗملُت تالخان اإلاؿدىضاث ٧ل اهه ٖلى الخض٤ُ٢  التي الخجاٍع

 اله٩ى٥ ٢ُمت او ٖضص الاؾخاط صٞتر في اإلاسجلحن واإلاضًىحن الضاةىحن خؿاباث مٗحن، ػمجي مجا٫ في خضزذ

ت  .ٞترة زال٫ اإلاضٖٞى

٣ت ازخُاعها ًخم التي الٗىانغ مً مجمٕى هي :الُٗىت  هخاةجها حٗمُم في ىتالُٗ مؿاٖضة زم ئخهاةُت، بٍُغ

ت الخض٤ُ٢ مجا٫ في جمثل وهي مىه، اإلاؿخسغحت املجخم٘ ٖلى  .املجخمٗاث مً عةااملخخ اإلاٟغصاث مً مجمٖى

ت اليؿبت ًمثل :الث٣ت مؿخىي   بىاء الاخهاتي باالؾخيخاج وزانت اإلاض٤٢ ٢بل مً اإلاُلىبت الخأ٦ض لضعحت اإلائٍى

 .للُٗىت  عهازخُا ٖلى

 بؿغص وطل٪ ،الاحغاءاث  بىن٠ جدؿم التي الغؾمُت ٚحر الخ٣ىُاث يمً الخ٣ىُت ظهه حٗخبر :امللابالث1-2

 بل مداصزت او ا عخىا حٗخبر ال الخض٤ُ٢ في الخ٣ىُت هظه بظل٪، جخٗل٤ واإلاؿدىضاث الىزاة٤ الى الغحٕى صون  قٟهي

 ٖلى ىابلالؾخج امدًغ  حٗخبر ال اًًا اإلاض٤٢، َٝغ مً مؿب٣ا جدضص وأهضاٝ زُِ بغهامج ٖلى جغج٨ؼ

 :ًأحي ُٞما اإلا٣ابلت زُىاث جخلخو والخٗاون، الخٟاهم مً بىدى اإلا٣ابلت جدؿم ان ًجب بل ال٨ٗـ

ت ٖلى بىاءا مؿب٣ا خهغها ًخم اإلا٣ابلت، إلاىيٕى ؾاب٤ جدضًض جخًمً :اإلا٣ابلت جدًحر  جدهل التي اإلاٗٞغ

 ٦ما الؼمالء، مؿاٖضاث ، الؿاب٣ت وزبرجه واإلا٣ابالث الىزاة٤ زال٫ مً اإلاإؾؿت خى٫  اإلاض٤٢ ٖليها

 .اإلاؿخىي  بىٟـ الاحىبت ٖلى بالخهى٫  ٌؿمذ مما حُض بك٩ل الاؾئلت اٖضاص ًجب

خباع بٗحن ًأزظ ان اإلاض٤٢ ٖلى ًجب :ألاؾئلت َغح  املخاَب ٞهم مً مخأ٦ض صوما اهه الاؾئلت َغح ٖىض الٖا

تال وجغ٥ للٟهم، نُاٚتها اٖاصة الامغ لؼم واطا َغخها ًخم التي لألؾئلت  وج٣ضًم الخٗبحر في للمساَب خٍغ

 2 .ٖليها اإلاخدهل واإلاٗلىماث الاحىبت ٧ل وحسجُل اإلاهمت وهُا١ الهضٝ ماباختر  الجىاب

 بهضٝ وطل٪ اإلاسجلت الاؾاؾُت الى٣اٍ ٖلى باإلاهاص٢ت ٣ًىم ان الخُىة هظه في اإلاض٤٢ ٖلى :اإلا٣ابلت نهاًت

 .ناليؿُا أو الٟهم ٖضم ًٖ جيخج ان ًم٨ً ازُاء احخىاب

 لجهاػ ال٨لي الدصخُو مً ٖالُت بضعحت حؿمذ ٦ثحرا  مؿخسضمت اصاة وهي :بالغكابت الخاص الاؾخبُان 3-1-

خ٩ىن  الضازلُت، الغ٢ابت ت مً الاؾخبُان ٍو  للغ٢ابت ٢ىة ه٣اٍ جمثل وٗم ٖليها الاحابت ًخم الاؾئلت مً مجمٖى

 .مُاب٣ت ٚحر ألؾئلت باليؿبت وهظا الضازلُت، الغ٢ابت ُٚاب الى حكحر ال الضازلُت،

 و٦ظا الخض٤ُ٢ بدىُٓم اإلاخٗل٣ت ألاؾئلت زال٫ مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٞٗالُت ج٣ُُم الى الاؾخبُان مً ونهضٝ

 .منها والخض ة الاصاع  لخدؿحن اليكاَاث بمسخل٠ اإلاخٗل٣ت لألزُاع أ٢ل وجدلُل ابخضاةُت، مغخلت ٧ل أهمُت ٞهم

 اإلاٗلىماث هٓام و٦ظا الال٨تروهُت للىؾاةل ٞدو ٖلى الاصاة هظه ملحٗ :الكمبُىجغ ملفاث مً الخدلم 4-1

ؿخىحب مُٗىت مٗاًحر اؾاؽ ٖلى باإلاإؾؿت الخام ض ٞهي اإلاض٤٢ لٟاةضة وهظا لها الاًٞل الاؾخٛال٫ َو  جٍؼ

                                                                                                                                                                                                
، دور التدلٌك الداخلً فً تحسٌن االداء المالً فً المؤسسة االلتصادٌة، مذن ة ر ماستر، تخصص فحص محاسبًاكرامة لسٌم  

18، ص  2016بسكرة،  . 1  
 20، مرجع سابك، ص اكراملسٌمة  1 . 2



اع الٗام للخض٤ُ٢ الضازلي   الٟهل الاو٫ الَا

14 

 

٘ باإلخهاء ال٣ُام في اهضاٞها وجخمثل ٞٗالُتها مً  مج التي للخاالث ٢ىاةم وبىاء الضاعؾت مىي٘ للٗىانغ الؿَغ

٣ت ٞدهها  1 .املجخم٘ ُٖىاث بازخُاع ل٣ُاما و  ٖكىاةُت او قاملت بٍُغ

 :ًلي ُٞما جخمثل :الىضف اصواث 2-

اة٠ مسخل٠ بحن الىزاة٤ اهخ٣ا٫ ةع صو  الخغاةِ  هظه جبحن :)الخض٤ٞ زغاةِ ( الؿير مسؿـ 2-1-  و مغا٦ؼ  الْى

 ص٢ت ازخُاع الى وتهضٝ اهخ٣الها، و احغاء  اإلاٗلىماث حؿلؿل ًٖ ٧املت ةغ هٓ ج٣ضم وهي النهاةُت، اإلاؿإولُت

ٗالُتها، الاحغاءاث  وجُب٤ُ  .الٗىانغ مسخل٠ ًٖ للخٗبحر مىخضة عمىػ  الٛغى لهظا وحؿخسضم ٞو

 الٗمُل هٓام ًٖ ص٣ُ٢ت ا٩ٞاع حُٗي ولظا للخض٤ُ٢، زايٗت مُٗىت ٖملُت أي لضعاؾت ئحغاءاث  هامت اصاة وحٗض

 مً اإلاكخ٣ت الغمىػ  مً وجخ٩ىن  جسُُُُا عؾما حٗض اال نه جدلُلُت، أصاة٧  الضازلي للمض٤٢ هاٞٗت ج٩ىن  والتي

٩ي اإلاٗهض اٖضها التي الاق٩ا٫  2 .للمٗاًحر الامٍغ

 

م٨ً  :الخالي الك٩ل في ٖغيها ٍو

 

                                                                   
. -66 65، ص  1996ادرٌس عبد هللا اشتٌوي، المراجعة ومعاٌٌر واجراءات، دار النهضة العربٌة، بٌروت،   1  

227، ص  2009، عمان، 0احمد حلمً جمعة، مدخل الى التدلٌك والتاكٌد الحدٌث ، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، ط  . 2  
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 ( : ٖىانغ زغاة٪ الخض1٤ُ٢الك٩ل ع٢م )  

ـ ٖبض هللا اقخىي مغح٘ الؿاب٤ م   68اإلاهضع اصَع
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لجا ونٟها بهٗىبت الخض٤ُ٢ ٖملُت مغاخل  بٌٗ جخمحز :الىضفُت ؾاثاالضع  2-  لىن٠ؾغص  الى اإلاض٤٢ ٍو

حن وهمحز الىٓام  :هٖى

٣ىم الخض٤ُ٢ مهمت بضاًت في ٩ًىن  :للخض٤ُ٢ زاي٘ شخو به ٣ًىم الظي الؿغص  الؿغص الى باالؾخمإ اإلاض٤٢ ٍو

اع ون٠ بهضٝ للخض٤ُ٢ الخاي٘ الصخو به ٣ًىم الظي  وجُغح للخض٤ُ٢ لخاي٘ا اليكاٍ او للىٓام الٗام الَا

٣ت هظه  .اإلاض٤٢ ًدخاحها التي اإلاٗلىماث اهم بخدضًض اإلاخٗل٣ت الى٣اةٌ الٍُغ

 خالت في اليها جىنل التي  الازخباعاث وهخاةج اإلااصًت مالخٓاجه بؿغص اإلاض٤٢ ٣ًىم  :اإلاض٤٢ به ٣ًىم الظي الؿغص

غاٝ حمُ٘ ٢ضمه ما ال٫اؾخٛ ٖلُه واإلاض٤٢ اإلاٗلىماث، جض٤ٞ مسُُاث ٍَغ٤ ًٖ ونٟها نٗىبت  .الَا

 الامغ ا٢خط ى ان و الضازلي، اإلاض٤٢ اهخمام مدل ج٩ىن  التي الاولى الاصاة هى :الىظُفي املخؿـ 2-3-

 اإلاالخٓاث الى اؾدىاصا وطل٪ حُضا ع الهىة له جخطح ان احل مً حك٨ُله الضازلي اإلاض٤٢ ٖلى ًخىحب

 ...الىن٠ اإلا٣ابالث

غ ةاصا هي :املهام جدلُل شبكت 2-4 غي  ٦جهاػ اٖخباعها ًم٨ً وبالخالي اإلاىانب، جدالُل ج٣ٍغ  في ما لخضر جهٍى

 الٗالج اًجاص مداولت وبالخالي اإلاهام حٗضص مك٩ل ا٦دكاٝ مً الضازلي اإلاض٤٢ ًخم٨ً زاللها ومً مٗحن، ػمً

 .الالػم

٣ت هي :املاصًت املالخظاث 2-5-  ٨ًخٟي ال الضازلي ض٤٢اإلا ٖاصة مُضاهُت، ازباث اصلت ٖلى للخهى٫   غةمباق ٍَغ

 مُضاهُا الخغوج الامغ ٌؿخضعي اهما الضازلي الخض٤ُ٢ ةاصاع  مؿخىي  ٖلى ًضعؾها التي اإلاؿدىضاث و بالىزاة٤

 وجخًمً الخض٤ُ٢ هٕى خؿب اإلاُضاوي للٟدو اإلاىاؾبت الٟترة ازخُاع ٍَغ٤ ًٖ اإلاُضاهُت واإلاالخٓت ؾتضعالل

دو اإلاالخٓت ألانى٫، ٞدو  .وألاصاء الؿلى٥ ٓتمالخ الىزاة٤، ٞو

ُٟت ًٖ عة ٖبا هى :)الخضكُم ؾٍغم ( الخضكُم مؿاع 2-6  الضازلي اإلاض٤٢ ًجم٘ خُث املخاؾبُت ا٢بتغ للم ْو

 املخاؾبُت الىخاةج الى بالخىنُل ٌؿمذ خُث للٗملُاث الدؿلؿلي البىاء اٖاصة احل مً وهظا البراهحن  ٖىانغ ٧ل

ؿمذ اإلاهضع الى ًهٗض ل٩ي وز٣ُت مً ٍىُل٤و  واخضة، بمهمت ًخٗل٤ ال أهه محزاجه  ومً اث ٧ل ٢بتابمغ  َو  اإلاؿخٍى

غاث  ازباجاث مً مُٗىت لٗملُت الىؾُُت جٗل و جبًر  مسخل٠ بحن الٗال٢ت واْهاع بغبِ مم٨ً الٟدو ٍو

٣ت هظه ٞان الضازلي للخض٤ُ٢ باليؿبت ،الىؾُُت الٗملُاث اة٠ لجمُ٘ اؾخسضامها ًم٨ً الٍُغ  1.الْى

 :ماًلي وحكمل :مالخىظُ اصواث 3-

ت احل مً للمإؾؿت الخىُٓمي اله٩ُل بىي٘ الضازلي اإلاض٤٢ ٣ًىم :الخىظُمي الهُكل 1-3-  اإلاٗخمض اله٩ُل مٗٞغ

 2 .الخىُٓمي اله٩ُل ًسخل٠ الكغ٦ت حجم ٖلى واٖخماص

ت وز٣ُت هى :الخضكُم مُثاق3-1- ُٟت يغوٍع  مؼصوج هضٝ ٖلى ٌٗمل اإلاُثا١ هظا الضازلي، الخض٤ُ٢ لْى

ُٟت بهظه والخٍٗغ٠ الضازلي، الخض٤ُ٢ ومؿإولُاث ونالخُاث الاهضاٝ جدضًض في ثلمخم  الٟاٖلت لألَغاٝ الْى

 ئلؼامُت وحٗخبر مهمت الىز٣ُت وهظه ألازغي،

ؼ الى يهضٝ وهى طاتهم، بدض اإلاض٣٢حن ًسو :الضازلي الخضكُم صلُل 3-3-  ٖمل اَاع زال٫ مً وكاَهم حٍٗؼ

٩ىن  الجضص إلاض٣٢حنا جضٍعب ٖلى ٌؿاٖض اإلاض٣٢حن،  .لهم مغح٘ بمثابت ٍو

                                                                   
22، مرجع سابك، ص اكراملسٌمة  . 1  
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 الخض٤ُ٢ بدىُٟظها ٣ًىم ؾٝى التي اإلاهماث مسخل٠ ًأزظ ؾىىاث لٗضة بغهامج هى :الخضكُم مسؿـ 4-3-

 .الضازلي

 الضازلي الخضكُم مهمت ؾير :الثالث املبدث

ُٟت الضازلي الخض٤ُ٢ باٖخباع  بدُث عةالإلص ةع و يغ  أنبدذ الا٢خهاصًت اإلاإؾؿاث ٖنها حؿخٛجي ال أؾاؾُت ْو

 ٖمل خلامغ  ئجبإ الضازلي اإلاض٤٢ ٖلى البض ألاهضاٝ هظه ولخد٤ُ٣ اإلاإؾؿت أٖما٫ ٖلى ٞٗالت ع٢ابت جد٤٣

ت في اإلاهمت اهجاػ مغاخل وجخمثل ئليها لاإلاخىان الىخاةج ص٢ت ٖلى خغنا ؾلُمت مىهجُت اٖخماص و واضخت  مجمٖى

دهه مغاحٗخه لؾبُ في الضازلي اإلاض٤٢ ًدبٗها التي الخُىاث مً  .اإلاإؾؿت صازل املخخلٟت لألٖما٫ وج٣ُُمه ٞو

 الضازلي الخضكُم ًلضمها التي الخضماث :ألاول  املؿلب

 :في الضازلي اإلاض٤٢ ٣ًضمها التي الخضماث جخمثل

 ٝغاوؤلاق والخىُٓم بالخسُُِ ع الاصاة ج٣ىم :امليشأة في الضازلُت الغكابت هظام وفعالُت هفاءة جدضًض 1-

٣ت غ  بٍُغ  اإلايكىصة الاهضاٝ بان اخخما٫ هىا٥ جد٣ُ٣ها، ًخم ؾٝى والٛاًاث الاهضاٝ بان م٣ٗى٫  يمان جٞى

ملُاث اهٓمت حمُ٘ ٞان ولظل٪ جد٣ُ٣ها ًخم  1 .الضازلي الخض٤ُ٢ ٍَغ٤ ًٖ للخ٣ُُم زايٗت اإلايكاة وأوكُت ٖو

 ٧املت ص٣ُ٢ت عة لإلصا اإلا٣ضمت ُلُتوالدكٛ اإلاالُت اإلاٗلىماث ج٩ىن  ان ًجب :عليها لالعخماص املعلىماث كابلُت 2-

خماص ةاع لإلص ًم٨ً ختى اإلاىاؾب، الى٢ذ في ٢ضمذ ج٩ىن  وان مُٟضة،  .اإلاىاؾبت ال٣غاعاث اجساط في ٖليها الٖا

اث والخٍغ٤ الؿغ٢ت ًٖ الىاججت الخؿاةغ بدث يغوعة  ٖلى الضازلي اإلاض٤٢ ًإ٦ض :ألاضىل  خماًت 3-  والخهٞغ

 وخماًت الانى٫  اؾخسضام ؾىء جمى٘ الجُضة الدكُٛلُت الغ٢ابت ٞان ولظل٪ يكأة،اإلا ممخل٩اث في ال٣اهىهُت ٚحر

 .املخاَغ هظه يض ٖليها الخامحن زال٫ مً وطل٪ املخخملت املخاَغ مً الانى٫ 

 بما ٣ًىمىن  اإلايكاة مىدؿبي ان مً الضازلي الخض٤ُ٢ ًخد٤٣ :املىغىعت و إلاحغاءاث  بالؿُاؾاث الالتزام  4-

 ٖضم خالت وفي والخٗلُماث، وألاهٓمت و الاحغاءاث  والخُِ الؿُاؾاث اجبإ مً به ال٣ُام منهم مُلىب هى

ٟحن التزام   ولِـ جُب٣ُها ًم٨ً وال زاَئت ؤلاحغاءاث  ج٩ىن  ٢ض اط طل٪، اؾباب جدضًض اإلاض٤٢ ٞٗلى بظل٪ اإلاْى

٠ طل٪ ًٖ اإلاؿإو٫  .٣ِٞ اإلاْى

٣ىم ةاع الاص ٢بل مً الغ٢ابت و احغاءاث  والٛاًاث ٝالاهضا وي٘ ًخم :والغاًاث الاهضاف الى الىضىل  5  اإلاض٤٢ ٍو

اًاث اهضاٝ م٘ مخىا٣ٞت ٧اهذ اطا ُٞما بخدضًض الضازلي    اإلايكاة اهضاٝ وي٘ مؿإولُت وج٣٘ اإلايكاة، ٚو

لى ،ؤلاصاعة مجلـ او الٗلُا ؤلاصاعة  ٖاج٤ ٖلى  هٟظث ٢ض الٗملُاث او البرامج  ان مً الخأ٦ض اإلاض٤٢ ٖو

 .لها زُِ ٦ما

 واٖالم ٖالُت مساَغ جخًمً التي وألاوكُت اإلاىا٤َ جدضًض الضازلي اإلاض٤٢ ٖلى :الخؿغ مىاؾً جدضًض 6-

خم للخض٤ُ٢ ازًاٖها الامغ جُلب اطا ُٞما لخدضًض ٖنها ؤلاصاعة   اإلاض٤٢ زبرة  مً الخُغ مىاًَ جدضًض ٍو

 ازغي  قغ٧اث في مىحىصة مكا٧ل مً او أزغي، مهاصع مً خ٣تكم مٗلىماث مً او اإلايكأة في الؿاب٣ت

خه اإلاض٤٢ زبرة مً او للخض٤ُ٢ الخايٗت للميكاة مكابه وكاٍ طاث  .الٗامت ومٗٞغ
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لى اإلايكاة اصاعة  ٖلى والاخخُا٫ الٛل مى٘ مؿإولُت ج٣٘ :والاخخُال الغش واهدشاف مىع 7-  الضازلي اإلاض٤٢ ٖو

ٗالُت ٦ٟاًت وج٣ُُم ٞدو   ولِـ الٛل، و٢ٕى صون  للخُلىلت ع اعة ؤلاص ٢بل مً اإلاُب٣ت الاحغاءاث  ٞو

ت لضًه ٩ًىن  ان ٖلُه ول٨ً الٛل ا٦دكاٝ الضازلي اإلاض٤٢ مؿإولُت مً   الٛل واخخماالث بُغ١  ٧اُٞت مٗٞغ

 1 .والاخخُا٫ الٛل خضور اما٦ً جدضًض ٖلى ا٢اصع  ل٩ُىن 

 

ىٟظ ًسُِ ان الضازلي اإلاض٤٢ ٖلى ًجب :املنهي الشك 8-  الاماهت ٖضم اٞتراى جبً الو الخض٤ُ٢، اٖما٫ ٍو

ُت، الخض٤ُ٢ ٢غاةً  ج٣ُُم اإلاض٤٢ ٖلى طل٪ مً وبضال ،للخض٤ُ٢ الخايٗت للجهاث لُه بمىيٖى  الاهخمام ٖو

 .وألاخىا٫ بالٓغوٝ

 الضازلي الخضكُم خلمغا :الثاوي املؿلب

ت اجبإ صازلي مض٤٢ أي ٖلى الًغوعي  مً  ٞخخمثل ليهاا لاإلاخىان الىخاةج ص٢ت ٖلى خغنا اإلاغاخل  مً مجمٖى

 :في عخل ا الم هظه

 .الخسُُِ مغخلت-

 .اإلاُضاوي الٗمل مغخلت-

 الىخاةج اًها٫ مغخلت-

 .اإلاخابٗت مغخلت-

 :الخسؿُـ 1-

٤ الٗام في واخضة مغة الا٢ل ٖلى اإلاإؾؿت أوكُت حمُ٘ حُُٛت ٖلى الخض٤ُ٢ في الخسُُِ ٌؿدىض  وعص ما ٞو

 أؾاؽ ٖلى مبيُت زُِ وي٘ الضازلي للخض٤ُ٢ الخىُٟظي ِـالغة ٞٗلى ألاصاء، مٗاًحر مً 200 البىض هو في

اث لخدضًض املخاَغة  جب الضازلي، الخض٤ُ٢ وكاٍ أولٍى خباع بٗحن الازظ ٍو  الٗلُا ؤلاصاعة  جىحيهاث الٖا

 :ًخم زاللها ومً الاصاعة  ومجلـ

 ًدى٫  لخسُُِٞا مىاؾبا، جسُُُا جخُلب م٣ٗضة وكاَاث الخض٤ُ٢ اٖما٫ حٗخبر :للخضكُم الخدػير 1-1-

كمل الخض٤ُ٢ مً الهامت اإلاغاخل ججاهل صون   ًخم التي للمهماث والاؾخجابت الهامت، اإلاكا٧ل ٖلى الخٗٝغ َو

ٟحن ج٩ل٠ُ  .بها اإلاْى

 مؿإولُت الضازلي، للخض٤ُ٢ الٗملُت باإلاماعؾت اإلاخٗل٣ت اإلاٗاًحر ةوكغ  خضصث :الخضكُم أهضاف جدضًض 2-1-

 واملجا٫ الخض٤ُ٢ ًد٣٣ها ان ًجب التي وألاهضاٝ الٗمل مجا٫ وبُان لٗملا هُا١ جدضًض في الضازلي اإلاض٤٢

 2 .وج٣ُُمه حٗخهاغ م ًجب الظي الغةِس ي

ٗالُت ٦ٟاًت وج٣ُُم ٞدو ٖلى ٌكمل ان ًجب :العمل هؿاق 3-1-  مؿخىي  وج٣ُُم الضازلُت، الغ٢ابت هٓام ٞو

جب خضصةامل واإلاهام الاهضاٝ لخىُٟظ املخههت اإلاؿإولُاث جىُٟظ في الاصاء  ثااٖخباع  اإلاهمت هُا١ ًخًمً ان ٍو

ٟحن، ال٣ُىص، اهٓمت  .اإلالمىؾت وألانى٫  اإلاْى
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 الخض٤ُ٢ لٗملُت ؾُسً٘ الظي اليكاٍ بازخُاع الخض٤ُ٢ مهمت جبضأ :للخضكُم الخاغعت الجهت ازخُاع 4-1-

م٨ً الضازلي بت ٣ِٞ  امىاَ الازخُاع هظا امغ ولِـ مسخلٟت، بُغ١  اليكاٍ هظا ازخُاع للمض٤٢ ٍو  اإلاض٤٢ بٚغ

جب اإلايكأة صازل ازغي  حهاث مً بُلب ول٨ً  اإلاىاعص ًدضص ان الضازلي للخض٤ُ٢ الخىُٟظي الغةِـ ٖلى ٍو

 .الخض٤ُ٢ مهمت اهضاٝ لخد٤ُ٣ الالػمت وال٩اُٞت اإلاىاؾبت

 َبُٗت ُمج٣ُ اؾاؽ ٖلى مبجي ٩ًىن  ان ًجب اإلاض٣٢حن ازخُاع ان :ألازغي  واملىاعص الخضكُم فٍغم ازخُاع 5-1-

 الالػمت اإلاض٣٢حن وزبرة  مؿخىي  و  ٖضص ازخُاع وان اإلاخاخت، ىاعصواإلا الى٢ذ، مدضصاث مهمت، ٧ل وح٣ُٗض

ت مهاعاث ازظ ًجب ٦ما لخىُٟظها، الالػم والى٢ذ اإلاهمت وصعحت ج٣ُُم ٖلى ٌٗخمض ان ًجب  وجضٍعب ومٗٞغ

خباع اإلاض٣٢حن خماص ٩اهُتام ومضي اإلاهمت لخىُٟظ الٍٟغ٤ ازخُاع ٖىض بااٖل  جُلب اطا زاعحُت مهاصع ٖلى الٖا

ت مً ٖالُت صعحت اإلاهمت جىُٟظ  .اإلاخسههت ةواإلاهاع   الخبرة و اإلاٗٞغ

 وطل٪ اإلاغجبُت الضازلُت الغ٢ابت وأهٓمت واملخاَغ للٗملُاث ٖام ٞهم ٖلى الخهى٫  الى يهضٝ :ألاولى املسح 6-1-

 ا٢تراخاث الاصاعة  ؾمإ و٦ظل٪ ٖليها التر٦حز ؾِخم التي ًَاإلاىا ولخدضًض اليكاٍ، بأٖما٫ بهحرة  ٖلى ٩ًىن  ل٩ي

ٟي  .ٖليها الخض٤ُ٢ حهت ومْى

 :املُضاوي العمل 2-

 الخض٤ُ٢ بغهامج اٖضاص بٗض ةغ مباق جىُٟظها ًخم اإلاٗاًىت، مغخلت الى ًيخ٣ل الاولى اإلاغخلت مً اإلاض٤٢ اهتهاء بٗض

 زال٫ الاحغاءاث مً الىا٢٘ ٖلى البرهامج هظا بخُب٤ُ الخض٤ُ٢ ٣ًىم بدُث الخض٤ُ٢ مضًغ مً واٖخماصه

حرها، وم٣اعهاثو الازخباعاث    وحب الخض٤ُ٢، مهمت اهضاٝ لخد٤ُ٣ واإلاالةمت ال٩اُٞت الازباث اصلت حم٘ بٛغى ٚو

 ٖملُت حٗؼػ  ازباجا الخض٤ُ٢ اٖما٫ ٖىانغ حٗخبر بدُث الخض٤ُ٢ اٖما٫ ٧اٞت بخىز٤ُ ال٣ُام الخض٤ُ٢ ٍٞغ٤ ٖلى

 1 :مً ٧ل حكمل وهي ،اإلاىجؼة  الخض٤ُ٢ اٖما٫ مً الخض٤ُ٢ اصلت ًٖ الىاججت الخض٤ُ٢ اثوجىنُ وهخاةج

غ الُٗىت هخاةج ان في اإلاٗاًىت جخمثل :العُىاث 1-2-  الُٗىت مىه سخبذ الظي املجخم٘ ًٖ مٗلىماث جٞى

٣ت باٖخباعها  .الخض٤ُ٢ و٢غاةً  اصلت ٖلى للخهى٫  ٞٗالت ٍَغ

ب الظي اإلاٟغوى يبِ ًٖ الاهدغاٝ مٗض٫ اليؿبت هظه جمثل :امللبىل  هدغاف الا  وؿبت 2-2-  اإلاض٤٢ ًٚغ

ُل٤ ٢بىله  .ا٢ل الُٗىت حجم ٧اهذ ٧لما اٖلى اإلا٣بى٫  الاهدغاٝ مٗض٫ ٧ان ٧لما أي اإلا٣بى٫، الخُأ ٖلُه ٍو

 ٞها٦دكا ًخم الظي املجخم٘ في الاهدغاٝ إلاٗض٫ اإلاخى٢٘ الاهدغاٝ وؿبت جمثل :املخىكع الاهدغاف  وؿبت 2-3-

ُل٤  ٧ان ٧لما ؤلاخهاتي املجخم٘ في ا٦دكاٞه ًخى٢٘ الظي الخُأ مٗض٫ ٧ان ٩ٞلما ،اإلاخى٢٘ الخُأ ٖلُه ٍو

 .الاهدغاٝ الٟٗلي للمٗض٫ م٣بى٫  ج٣ضًغ لخد٤ُ٣ ا٦بر اإلاُلىب الُٗىت حجم

ت الض٢ت صعحت زال٫ مً الُٗىت ج٣ضًغ و٢ٕى اخخما٫ ٢ُاؽ وهى :الثلت مؿخىي  2-4-  يف واإلا٣ترخت اإلاىيٖى

ت، وؿبت ق٩ل  اإلاُلىب الُٗىت حجم ٧ان ٧لما الُٗىت هخاةج مً جد٣٣ها اإلاىخٓغ الث٣ت صعحت ػصث ا ٩ٞلما مئٍى

 .ا٦بر
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 1 .منها الُٗىت ازخُاع او اؾخسغج  ًخم التي الىخضاث حمُ٘ وهى :املجخمع حجم 2-5-

 :الىخابج اًطال 3-

تالجى  وحغاء الازخباعاث  الضازلُت الغ٢ابت هٓام ئجمام بٗض  ٢بل مً جًمُنها اٖاصة زم ومً الىٓام لهظا هٍغ

غ في حهاااصع  ًخم الٗمل مل٠ في زانت وع٢ت في اؾخيخاحاث الى الضازلي اإلاض٤٢  اٖضاصه ؾِخم الظي ج٣ٍغ

جب الخض٤ُ٢، لىخاةج  .ةمباقغ  اإلاهمت هخاةج اًها٫ الضازلُحن اإلاض٣٢حن ٖلى ٍو

 :املخابعت 4-

ٗالُت ٦ٟاًت مضي جدضًض ٖملُت هي اإلاخابٗت  اإلاالخٓاث بكان الاصاعة  جخسظها التي الاحغاءاث  جى٢ُذ وخؿً ٞو

 (2500 ألاصاء مُٗاع( خؿب الضازلُحن اإلاض٣٢حن ٢بل مً الُت وي٘ ًيبغي ئًاها جبلُٛها جم التي والخىنُاث

ما٫ جىُٟظ لًمان جب بٟاٖلُت الٖا  هٓام ونىن  واعؾاء وي٘ الضازلي للخض٤ُ٢ الخىُٟظي الغةِـ ٖلى ٍو

 وجدضًض ٞٗاال جُب٣ُا َب٣ذ الاحغاءاث  ان مً للخد٤٣ الاصاعة الى ابالٚها جم التي الىخاةج اػاء ًدب٘ ما ابٗتإلاخ

 :في اإلاخابٗت  ثؤلاحغاءا وجخمثل اإلاخابٗت ٖملُت وهُا١ وجى٢ُذ َبُٗت

 وهمُتأ الالػمت الخصخُدُت الاحغاءاث  جُب٤ُ ونٗىبت ح٣ٗض مضي باإلاهمت، اإلاخٗل٣ت املخخملت املخاَغ-

 ٖىه، اإلابلٜ الىي٘ لخصخُذ اإلاُلىبحن وال٩لٟت الجهض صعحت اإلابلٛت، واإلاالخٓاث الخىنُاث جى٢ُذ

 جل٪ حؿخلؼمها التي الؼمىُتالٟترة و  الالػمت، الخصخُدُت الاحغاءاث  جىُٟظ ٖضم ًٖ ًىجم ان ًم٨ً الظي الخأزحر-

 .الخصخُدُت  ثؤلاحغاءا

  ثؤلاحغاءا ٧اهذ اطا ما ًدضص ان الضازلي اإلاض٤٢ ٖلى ًجب :ءاتهاواحغا الخضكُم مهمت هخابج اكبت مغ  5-

لى اإلايكىصة الىخاةج جد٤٣ ٧اهذ اطا وما اجسظث، ٢ض الخصخُدُت  ًً٘ ان الضازلي للخض٤ُ٢ الخىُٟظي الغةِـ ٖو

 ثللمالخٓا باالؾخجابت الاصاعة ج٣ىم ان ًلؼم  ػمجي اَاع جدضًض ٖلى حكمل والتي لظل٪ الالػمت الاحغاءاث 

 للمالخٓاث  اليؿبُت الاهمُت م٘ باإلا٣اعهت ٦ٟاًتها خُث مً اؾخجابتها وج٣ُُم الخض٤ُ٢ بمهمت اإلاخٗل٣ت والخىنُاث

٘ الالػمت الخبلُٛاث واحغاء  مباقغة اإلاخابٗت مهمت جىُٟظ و٦ظا الاصاعة اؾخجابت مًو الخد٤٣  والخىنُاث  لٞغ

اث الغصوص اث في اإلاغيُت ٚحر والخهٞغ  2.الٗلُا الاصاعة في بتاإلاىاؾ اإلاؿخٍى
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 :زالضت

 : ال٣ى٫  ًم٨ً الضازلي الخض٤ُ٢ مهىت خى٫  اؾاؾُاث جىضح مٗلىماث مً الاو٫  الٟهل في حاء ما زال٫

 

ُٟت ًٖ الاؾخٛىاء ًم٨نها ال ع الاصعة ئن  مؿخ٣ل اؾدكاعي  جأ٦ُضي وكاٍ باٖخباعه  الضازلي الخض٤ُ٢ ْو

 ٦ٟاءة جدضًض في اإلاخمثلت وزضماتها وأهضاٞها ٖملُاتها ؿحنوجد للميكاة ٢ُمت إلياٞت مهمم ومىيىعي

ٗالُت  و٦ظا املخخملت املخاَغ مً الانى٫  وخماًت اإلاٗلىماث ومهضا٢ُت و٢ابلُت الضازلي الغ٢ابت هٓام ٞو

 .والاخخُا٫ الٛل وا٦دكاٝ ومى٘ الخُغ مىاًَ جدضًض

 

 ٖليها اإلاخٗاٝع اإلاٗاًحر جُب٤ُ ًدترم ان ليالضاز اإلاض٤٢ ٖلى البض اإلاإؾؿت في والٟٗالُت ال٨ٟاءة ولخد٤ُ٣

 .اإلايكىصة الاهضاٝ الى للىنى٫  الضازلي الخض٤ُ٢ ألصواث الامثل والاؾخسضام

 

لُه ُٟت ان وؿخيخج ٖو  و٦ظا ٖليها واملخاٞٓت اإلاإؾؿت وأنى٫  ممخل٩اث خماًت منها الهضٝ الضازلي الخض٤ُ٢ ْو

ىب الىي٘ ٖلى الخٟاّ وبالخالي الؿالبت، غاٞاثو الاهد والازخالالث الٟؿاص اؾالُب ٧اٞت مداعبت  ُٞه اإلاٚغ

 .للمإؾؿت حُض اصاء جد٤ُ٣ في اإلاخمثلت اإلاؿُغة الاهضاٝ جد٤ُ٣ الى والىنى٫  للمإؾؿت
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 :جمهُض

 والخ٣لب بالخ٣ُٗض ئمخاػ خُث الا٢خهاصي ملجا٫ا في زانت عثاالخُى  و الخٛحراث  مً الٗضًض الخالي ٖهغها قهض

اصة أصي ما هظا واإلاىاٞؿت ٗالُت ٦ٟاءة لٍؼ  الضاٞ٘ باٖخباعه  اإلاالي  الاصاء مىيٕى جدبجى حٗلها ما اإلاإؾؿاث ٞو

ٗٝغ واإلاخىؾُت، منها الهٛحرة  زانت اإلاإؾؿاث وحىص و مغاع خالؾ الاؾاس ي  حٗبئت ٞاٖلُت جم٨ً الُت بأهه َو

غ اإلاخاخت اإلاالُت ىؾاةلال واؾخسضام ٞى  الٟٗلي الاصاء إلا٣اعهت بها واإلاىزى١  الض٣ُ٢ت للمٗلىماث مخ٩امل هٓام ٍو

ت وهىا٥ مؿب٣ا املخضصة الاهضاٝ ًٖ الاهدغا٢اث  لخدضًض مدضصة اصواث اؾخسضام زال٫ مً لألوكُت  مجمٖى

 .ليالضاز الخض٤ُ٢ في مخمثل للمإؾؿاث اإلاالي  اصاء جدؿحن ٖلى حٗمل الاصواث مً

لُه  وهظا ما ؾٝى هخُغ١ الُه في الٟهل الثاوي:  باألصاء الضازلي الخض٤ُ٢ جغبِ ٖال٢ت هىا٥ ٖو

 .اإلاالي ا  الاصاء جدؿحن في الضازلي الخض٤ُ٢ صوع 

 :وهي مباخث زالزت الى الٟهل هظا و٢ؿم

 .اإلاالي ألاصاء :ألاو٫  اإلابدث

 .اإلاالي ألاصاء م٣اًِـ :الثاوي اإلابدث

 .اإلاالي ألاصاء جدؿحن في الضازلي الخض٤ُ٢ ؿاهمتم :الثالث اإلابدث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلاالي صوع الخض٤ُ٢ الضازلي في جدؿحن الاصاء  الٟهل الثاوي :

24 

 

 املالي : ألاصاء  :ألاول  املبدث

 بٗىامل وز٣ُا اعجباَا جغجبِ ال٣ُم وهظه وزضماث ؾل٘ ق٩ل ٖلى ال٣ُم إلهخاج م٩ان الا٢خهاصًت اإلاإؾؿت حٗخبر

غ١  اإلاؿخٗملت ؤلاهخاج  اإلاالي الٗامل هما ٞيها ال٣ُاصي الضوع ب ًخُلٗان اللظان والٗامالن اإلاإؾؿت في اؾخٗمالها َو

٣ت البكغي  الٗامل جهٝغ ٞاطا والبكغي، لمُت ٣ٖالهُت بٍُغ  . مغيُت هخاةج لها ٧اهذ مُٟضة وا٢خهاصًت ٖو

 وعحا٫ البىى٥ لضي ألامغ أو٫  في ؤلاهخمام هظا ْهغ و٢ض اإلاإؾؿت في اإلاالُت باإلاىاعص ؤلاهخمام أهمُت جأحي هىا مً

ما٫ خمثل للمإؾؿاث، اإلامىلىن  ٌٗخبرون ئط ألٖا  .للمإؾؿت اإلاالي الاصاء ٢بتابمغ  ؤلاهخمام هظا ٍو

 املالي ألاصاء ماهُت :ألاول  املؿلب

 .وزُُها ٢غاعاتها  خُث مً الو ا هاجخت اإلاإؾؿت ٧اهذ اطا ما لخدضًض اؾاؾُا ع مدىا اإلاالي ألاصاء ٌٗخبر

 :ألاصاء مفهىم 1-

ا ألاصاء ٌٗض ما٫ يكاةم لجمُ٘ باليؿبت هاما مىيٖى ٩اص ٖام بك٩ل الٖا  ٞغٕو لجمُ٘ الكمىلُت الٓاهغة  ٩ًىن  ٍو

ت وخ٣ى٫  ت، املخاؾبُت اإلاٗٞغ لى وؤلاصاٍع م ٖو  اهه ئال وج٣ُُمه ألاصاء جىاولذ التي و الضعاؾاث  البدىر ٦ثرة  مً الٚغ

 ٞجي ٦مهُلح اءألاص بمىا٢كت مكٛىلحن الباخثىن  ٫اؼ ً ٞال لألصاء، مدضص مٟهىم خى٫  احمإ الى الخىنل ًخم لم

اث إلاىا٢كت ٗخ٣ض لل٣ُاؽ، الاؾاؾُت وال٣ىاٖض ٖىضها ًدلل التي اإلاؿخٍى  مً هاب٘ الاصاء مٟهىم في الازخالٝ أن َو

 1. ىن الباخث ٌٗخمضها التي و٢ُاؾه الاصاء صاعؾت في حٗخمض التي واإلا٣اًِـ اإلاٗاًحر في الازخالٝ

 :منها حٗاٍع٠ ٖضة لضًىا :املالي ألاصاء مفهىم 2-

 اهجاػ مضي ل٣ُاؽ مالُت مإقغاث اؾخسضام ٖلى ًغ٦ؼ خُث الكغ٧اث ألصاء ال٤ًُ اإلاٟهىم اإلاالي الاصاء ثلًم

 .ألاهضاٝ

ؿاهم الكغ٦ت جماعؾها التي املخخلٟت لألٖما٫ الغةِؿُت الضٖامت ًمثل ض و اإلاالُت اإلاىاعص ئجاخت في َو  الكغ٦ت جؼٍو

ت بٟغم  .املخخلٟت الاصاء مُاصًً في اؾدثماٍع

ت ومٗاًحر وؾلى٥ ٢ُم مً الصخص ي للخ٨م أصاة  الكغ٧اث ٦ٟاءة ٖلى اإلاىيىعي للخ٨م وأصاة وأزال٢ُت، مٗىٍى

لى  لل٣ُاؽ ٢ابلت ماصًت وحىاهب أع٢ام مً بٟٗالُت اهضاٞها جد٤٣ ومضي اوكُتها مؿخىي  ٖو
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 1 .الض٤ُ٢

 في اإلاخاخت اإلاالُت ىؾاةلال واؾخسضام حٗبئت ٞاٖلُت جم٨ً الُت بأهه  املالي ألاصاء وعغف ان ًمكً ؾبم مما

 .اإلاإؾؿت

ت في جخمثل :اإلاالي  ألاصاء زهاةو 3-  :٧األحي وهي زهاةو مجمٖى

ت ال٣غاعاث  الجساط جدٟحز اصاة-  .الىاجخت الكغ٦ت ججاه وجىحيهها الاؾدثماٍع

 . الكغ٦ت مؿحرة في جٓهغ ٢ض التي واإلا٣ُٗاث واإلاكا٧ل لخضاع٥  لخضاع٥ اصاة-

ض لبظ٫ الٗاملحن لخدٟحز اصاة-  .اًٞل مالُت ومٗاًحر هخاةج جد٤ُ٣ بهضٝ الجهض مً اإلاٍؼ

 2.مُٗىت لخٓت في الكغ٦ت في ال٣اةم اإلاالي الىي٘ ٖلى للخٗٝغ اصاة-

م في ًخمثل :املالي  ألاصاء اهمُت 4 ٣ت ػواًا ٖضة مً الكغ٧اث أصاء ج٣ٍى  لهم  ممً البُاهاث مؿخسضمي جسضم وبٍُغ

غها التي البُاهاث مً الاؾخٟاصة و٦ظا الكغ٦ت في وال٠ًٗ ال٣ىة ىاهبح وجدضًض الكغ٦ت في مالُت مهالح  ًٞى

م٨ً للمؿخسضمحن، اإلاالُت ال٣غاعث  لترقُض اإلاالي املخاؾبي  الاصاء  : في اإلاالي املخاؾبي ألاصاء اهمُت خهغ ٍو

 الكغ٦ت، عبدُت ج٣ُُم -

 الكغ٦ت، ؾُىلت ج٣ُُم -

 الكغ٦ت، وكاٍ جُىع  ج٣ُُم-

 لكغ٦ت،ا مضًىهُت ج٣ُُم-

ٗاث جُىع  ج٣ُُم-  الكغ٦ت، جىَػ

 3.الكغ٦ت حجم جُىع  ج٣ُُم-
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 املالي   املؿلب الثاوي: العىامل املؤثغة في ألاصاء

 في الاصاء اإلاالي للمإؾؿاث الا٢خهاصًت منها الضازلُت صازل اإلاإؾؿت والخاعحُت جخٗل٤ مإجغة هىا٥ ٖىامل 

 .باملخُِ الخاعجي للمإؾؿت

 :خلخظ هظه العىامل فيالعىامل الضازلُت: وج-

اع الظي جخٟاٖل ُٞه حمُ٘ عة هى ٖباالهُكل الخىظُمي:  1-1- إزغ  اإلاخٗل٣ت بالكغ٦ت اإلاخٛحراث ًٖ الَا مالها ٍو أٖو

ما٫ واليكاَاث التي ٤ جدضًض الٖا ًيبغي ال٣ُام بها ومً زم  مً زال٫ اإلاؿاٖضة في جىُٟظ الخُِ بىجاح ًٖ ٍَغ

يمً  ال٣غاعث واإلاؿاٖضة في اجساط  في الكغ٧اث لالٞغاص حؿهُل جدضًض الاصواع  لها باإلياٞت الى  جسهُو اإلاىاعص

 1بأ٦بر ٞاٖلُت. ال٣غاع الكغ٧اث اجساط  الصاعة اإلاىانٟاث التي حؿهل 

ت بهىعة : ٌؿمذ بًمان ؾالمت ألاصاء املىار الخىظُمي 2-1 واإلاالُت واُٖاء  اًجابُت و٦ٟاءجه مً الىاخُخحن ؤلاصاٍع

حن ال٣غاعاث ظي مٗلىماث إلاخس هم في  لغؾم نىعة لألصاء والخٗٝغ ٖلى مضي جُب٤ُ الاصاٍع إلاٗاًحر ألاصاء في جهٞغ

 22امىا٫ الكغ٧اث. 

اإلايكىصة  والُغ١ اإلاٗخمضة في الكغ٦ت لخد٤ُ٣ ألاهضاٝاإلاهاعاث  ًٖ ألاؾالُب و ٖباعة هي  الخكىىلىحُا: 3-1-

ىضعج  ج٨ىىلىحُا الاهخاج  جدذ الخ٨ىىلىحُا ٖضص مً ألاهىإ مثلوالتي حٗمل ٖلى عبِ اإلاهاصع باإلخخُاحاث، ٍو

٣ا للمىانٟاث التي ًُلبها اإلاؿتهل٪، وج٨ىىلىحُا الاهخاج  اإلاؿخمغ جلتزم بمبضأ خؿب الُلب وج٩ىن ٞو

ت م٘ أهضاٞها وحٗمل  اإلايسجمت ، ٞٗلى الكغ٦ت جدضًض هٕى الخ٨ىىلىحُا اإلاىاؾبت لُبُٗت أٖمالها والاؾخمغاٍع

غة وزٌٟ الخ٩ال٠ُ واملخاَ الخىاٞؿُتال٣ضعة ٖلى قمىلُت ألاصاء ئال انها حُٛي حىاهب مخٗضصة مً الخ٨ىىلىحُا 

اصة الاعباح والخهت الؿى٢ُت ٘ باإلياٞت الى ٍػ  .والخىَى

 :وهىا٥ م٣اًِـ لدجم الكغ٧اث ٦بحرة ، مخىؾُت أو يٛحرة هى مضي جهي٠ُ الكغ٧اث الى  الدجم: 4-1-

ت)لىصات٘ ئحمالي اإلاىحىصاث، احمالي ا  .)احمالي اإلابُٗاث او احمالي ال٣ُمت الضٞتًر

 :ًإزغ الدجم ٖلى ألاصاء اإلاالي ؾلبا او اًجابا

اصة الدجم ٖملُت   الكغ٦ت جهبذ ا٦ثر ح٣ُٗضا اصاعة ؾلبا: ٌك٩ل الدجم ٖاة٣ا ألصاء الكغ٧اث بدُث أن بٍؼ

لُه اصائها ًهبذ ا٢ل ٞٗالُت  .ٖو
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اصة حجم الكغ٦ت ًؼصاص ٖض غ اإلاالُت  ص املخللحن اإلاالُحن، وجهبذ ؾٗغ اإلاٗلىمت للىخضة الىاعصة فيئًجابا: بٍؼ الخ٣اٍع

الدجم وألاصاء ٖال٢ت  صاعؾاث خى٫ ٖال٢ت الدجم بأصاء الكغ٧اث وبُيذ أن الٗال٢ت بحن ا٦ثر ص٢ت، وهىا٥ ٖضة 

 َغصًت.

 :العىامل الخاعحُت: جخمثل في 2

ه٩ُل  ان جأزظها أؾىا١ الؿل٘ الا٢خهاصًت، حٗخمض ٖلىجىحض الٗضًض مً الاق٩ا٫ التي ًم٨ً  الؿىق: 1-2-

إزغ ألاصاء اإلاالي مً الىاخُت ال٣اهىهُت  الؿى١ والؿلى٥ الظي ج٣ىم اإلاإؾؿت باجباٖه مً احل حُٗٓم ألاعباح، ٍو

 .للٗغى والُلب

ً وي٘ مدٟؼ لألصاء اإلاالي، ٖىضما جىاحه اإلاإؾؿت الخضاُٖاث اإلاىاٞؿتاملىافؿت 2-2- خداو٫ حاهضة ٞ : جلٗب صوٍع

اإلاىاٞؿت وبظل٪ ًخضهىع  ويٗها اإلاالي وفي خالت ٖضم جضاع٥ الخضاُٖاث ال حؿخُُ٘ مىاحهت لخدؿحن نىعتها و

 .أصاءها اإلاالي

٣خحنالاوغاع الاكخطاصًت 3-2-  :: جإزغ بٍُغ

 .ؾلبا: خالت الاػماث الا٢خهاصًت ٧الخطخم ًإزغ ؾلبا ٖلى ألاصاء اإلاالي

 1ال٨لي أو صٖم الضولت إلهخاج ما ًإزغ اًجابا.  اًجابا: خالت اعجٟإ الُلب

 املبدث الثاوي: أؾالُب كُاؽ ألاصاء املالي

الخسمحن  ٌٗٝغ ٢ُاؽ ألاصاء اإلاالي ٖلى اهه " جدضًض ٦مُت أو َا٢ت ٖىهغ مٗحن مما وؿدبٗض مً الاؾخٗما٫

 والُغ١ الازغي التي ٢ض ج٩ىن ٚحر ص٣ُ٢ت وال جٟي باإلاُلىب". 

ت 2 ً  عحها جدذلبُاهاث اإلاالُت والتي ًم٨ً اصاواإلاٗاًحر اإلاالُت لٟهم ا اإلاإقغاث مً  رة ٦بحوهىا٥ مجمٖى ٖىاٍو

 .ٖضًضة ما جخٗل٤ بالغبدُت والؿُىلت واليكاٍ واإلاضًىهُت

ؿغ غاث ًم٨ً ئؾخساعج مإق ً في الخٗٝغ بؿهىلت َو ٖلى  ومٗاًحر مالُت للكغ٧اث أو جل٪ التي حؿاٖض اإلاؿدثمٍغ

ت أو الغؾىمالاصاء اإلاالي لكغ٧  البُاهُت ل٩ي  اث، بمسخل٠ الىىاحي مً زال٫ اع٢ام اإلا٣اعهت مً زال٫ اليؿب اإلائٍى

 3حؿهل ٖلى اإلاؿدثمغ ٞهم الخغي ا عث والىخاةج بؿهىلت.
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 .ث الخللُضًتاغ املؿلب ألاول: املؤش

حرهم ث ل٣ُاؽ ألاصاء اإلاالي للمإؾؿت الا٢خهاصًت والٛغى منها خماًت أمىا٫ اإلاىصٖحناغ ا٥ مإقهى  .اإلاؿاهمحن ٚو

 :كُاؽ ألاصاء املالي باؾخسضام اليؿب املالُت 1-

ت مً البُاهاث الاياُٞت اإلا٨ملتعاؾ: ٌٗٝغ بأهه صالخدلُل املالي 1-1- بها  ت ال٣ىاةم اإلاالُت في ْل مجمٖى بٗض جبٍى

ايُت وطل٪ لٛغى  با مالةما، باؾخسضام الاؾالُب الاخهاةُت والٍغ  .جغبِ بحن ٖىانغها الاعجباَاث التي ابغاػ جبٍى

 :اهىاع الخدلُل املالي: جخمثل في 1-1-1-

ت عةِؿُت مً م٩ىهاث غأس ي:الخدلُل املالي ال هُت از اإلاح هى اًجاص الاهمُت اليؿبُت ل٩ل م٩ىن او بىض في مجمٖى

 .ٖلى اإلاضة اإلاالُت مىي٘ البدث جغ٦حز الٗمىمُت او ٢اةمت الضزل، وج٨مً اهمُخه في 

ػمىُت ولظل٪  ثار تٞ  ث الخاصزت في ٖىانغ ال٣ىاةم اإلاالُت ٖلى مضي ٖضةار ؾت الخٛحاع ٌٗجي ص لي:الخدلُل املالي الاف

ت اججاه جُىع ٖىانغ ال٣ىاةم اإلاالُت تر٦ؼ في مٗٞغ  .ًضعى بالخدلُل اإلاخدغ٥ ٍو

حٗغيها  يًٖ الٗال٢ت بحن البؿِ واإلا٣ام، و٢ُم البؿِ واإلا٣ام هي البُاهاث وألاع٢ام الت ٖباعة  اليؿب املالُت:-

 1له.  و مٟؿغة الٗمىمُت و٢اةمت الضزل، قٍغ ان ج٩ىن الٗال٢ت مغجبُت باألصاء  اإلاحزاهُت 

الاؾخٛال٫ او  هي ٖال٢ت بحن ٢ُمخحن طاث مٗجى ٖلى اله٩ُل او الاؾخٛال٫ وجإزظ هظه ال٣ُمت مً حضاو٫ جدلُل وا

 .او منهما مٗا اإلاحزاهُت مً 

تاالكغ٧اث ٖلى مىاحهت الالتز    عة في جدضًض مضي ٢ض جخلخو  أهمُت اليؿب املالُت: 2-1-1- و٢ُاؽ  ماث الجاٍع

حر البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت الجساطمى صعحت ه ث وعؾم اال٣غاع  ها وال٨ك٠ ًٖ مىاًَ ال٠ًٗ وال٣ىة وجٞى

ت و٦ظا ٢ُاؽ الٟٗا ٩ىن اليؿب جو ان    لُت ال٩لُت للكغ٦ت ومؿخىي اصائهاالؿُاؾاث واٖضاص المي ا ػهُاث الخ٣ضًٍغ

اإلا٣اعهت باليؿب  ة ٖلى ٦ك٠ و٢ُاؽ ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣ىة وطاث صاللت واضخت ًم٨ً مً زاللهاع اإلاالُت ٢اص

 2اإلاالُت الؿاب٣ت او باإلاخىؾِ الٗام لليؿب اإلاالُت في نىاٖت ما.

ٖضص ٦بحر  قخ٣ا١بمىحب الٗال٢ت الؿببُت ال٣اةمت بحن بىىص ال٣ىاةم اإلاالُت، ًم٨ً ا اهىاع اليؿب املالُت: 3-1-1-

 مً اليؿب اإلاالُت التي جم٨ً املخلل اإلاالي مً اؾخسضامها في ج٣ُُم أصاء اإلاإؾؿت وأوحه

اث عةِؿُت ٖلى الىدى الخالي م٨ً ج٣ؿُم هظه اليؿب ئلى أعبٗت مجمٖى  :وكاَها املخخلٟت ٍو
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 وؿب الؿُىلت؛ وؿب الغبدُت؛ وؿب اليكاٍ؛ وؿب اله٩ُلت؛

اء بدؿضًض الخا الاصاعة  عة ٢ضحٗٝغ بانها  وؿب الؿُىلت:- شٖلى الٞى ؾخد٣ا٢ها   ػماتها اإلاؿخد٣ت ٖلى اإلايكاة في جاٍع

 .باؾخسضام أنىلها الؿاةلت والكبه ؾاةلت) ألانى٫ اإلاخضاولت (صون جد٤ُ٣ زؿاةغ

ش اؾخد٣ا٢ها، ٞخٗبر الؿُىلت ًٖ  التزاماتهااإلاإؾؿت ٖلى م٣ابلت  ٢ضعة وحٗٝغ بانها  ت في جىاٍع ؾؿت إ م٢ضعة الجاٍع

اث ت، وجى٣ؿم وؿبت الؿُىلت الى زالر مجمٖى ل ٢ُمت انىلها اإلاخضاولت الى ه٣ىص حاٍع  ٖلى جدٍى

 1اؾاؾُت جخمثل ُٞما ًلي: 

اإلاخضاولت،  التي حؿخُُ٘ ٞيها ألانى٫ اإلاخضاولت حُُٛت الخهىم اإلاغاثوحٗبر هظه اليؿبت ًٖ ٖضص  وؿبت الخضاول:

اإلاخضاولت اإلاٟاحئت صون  اثلتزمالا  غ٦ت ٖلى مىاحهت أزُاع ؾضاصالك م٣ضعةو٧لما ا ػصث هظه اليؿبت ص٫ طل٪ ٖلى 

 .ى حضًضار تأي أنى٫ زابخت أو الخهى٫ ٖلى ا٢ الخاحت لدؿُحر

 2وجدؿب ٦ماًلي:

 

 

 

 

عت مٗضوصة،  زال٫ أًام الالتزاماث ٢هحرة الاحل : وجىضح هظه اليؿبت مضي ئم٩اهُت ؾضاص وؿبت الؿُىلت الؿَغ

خم ججىب بىض املخ ٟه زال٫      لهٗىبت ل٩ىهه مً أ٢ل ٖىانغ ألانى٫ اإلاخضاولت ؾُىلت و٦ظل٪  غاؼون هٍٓو جهٍغ

دؿب ٦ما ًلي:  3و٢ذ ٢هحر صون جد٤ُ٣ زؿاةغ ٍو

 

 

                                                                   
231، ص  2014، مصر، 9دمحم الصرٌفً، التحلٌل المالً وجهة نظر محاسبة ادارٌة، دار الفجر للنشر والتوزٌع، ط  .  1  

501، ص  2002علً عباس، اإلدارة المالٌة فً منظمات األعمال، مكتبة ال ا رئد العلمٌة، عمان،  .  2  

513، ص  2008للنشر والتوزٌع، عمان،  دمحم سعٌد عبد الهادي، اإلدارة المالٌة، دار الجامعة .  3  

 وؿبت الخضاول  ÷  املخضاولت الخطىم ألاضىل املخضاولت=

 مجمىع الخطىم املخضاولت÷ املخؼون الؿلعي(  -عت = )مجمىع ألاضىل املخضاولت وؿبت الؿُىلت الؿَغ
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ة ع لإلصامإقغ ألاحل، وهي حُٗى  الالتزاماث ٢هحرة   وجىضح هظه اليؿبت مضي ئم٩اهُت ؾضاص وؿبت املغهؼ املالي:

٧ل ما ًم٨ً  ألاحل، وحٗخبر ألانى٫ قبه الى٣ضًت هي ةر ماث ٢هحاز ؾضاص الالتألاو٢اث ًم٨ً  ىءأهه في زال٫ أؾ

له ئلى ه٣ضًت زال٫ ٞتر   ٦ماًلي:  وححزة مثل ألاوا ع١ اإلاالُت ال٣ابلت للخضاو٫ في البىعنت وجدؿبة جدٍى

 

 

 

اٖلُت اصاء اإلايكاة في جىلُض الاع  وؿب الغبدُت:- ت مً اليؿب ٦ٟاءة ٞو  باحح٨ٗـ هخاةج هظه املجمٖى

هي مإقغ ًىضح مضي ال٨ٟاًت التي  وحُٗٓم الغبدُت اإلاخد٣٣ت مً اليكاٍ الدكُٛلي للميكاة، او

ػمىُت وهي ٧الخالي:  ة اهجاػ الٗملُاث التي ٢امذ بها مإؾؿت زال٫ ٞتر  ناخبذ
1 

جب اإلابُٗاث وج٩لٟت البًاٖت اإلاباٖت اًغاص : وجىضح هظه اليؿبت الٗال٢ت بحن نافي هامش مجمل الغبذ ٢اعهت   ٍو

ػمىُت ممخضة،  ٞترة  هظه اليؿبت ٖلى مضي ٢غءاة هظه اليؿبت بمخىؾِ اليؿب املخ٣٣ت في ال٣ُإ، أو مً زال٫ 

الخضماث اإلاؿخسضمت في  خُث ًم٨ً أن ٨ٌٗـ اهسٟاى اليؿبت ئلى اهسٟاى أؾٗاع البُ٘ أو اعجٟإ ج٩لٟت

 الخالُت: أو زالٞهما، وجدؿب بالٗال٢ت اإلاباقغة ؤلاهخاج أو في الٗمالت 

 

 

  

اث هامش عبذ الدشغُل: بت وألاعباح واإلاهغٞو ألازغي،  مٗٓم املخللحن ًدؿبىن هظه اليؿبت ٢بل الٟىاةض والًٍغ

ؤلاصا ة ع هى عبذ  ٞٗلُت ٖلى هظه الٗىانغ، لظا ٩ًىن اإلا٣ُاؽ الخ٣ُ٣ي ل٨ٟاءة ةاإلاكغٕو ؾُُغ  الصعة ألن لِـ 

اإلابُٗاث، بل جىؾ٘ اهخمامها  ها ال ج٣هغ الاهخمام ٖلى ٖىانغ ج٩لٟتالٗملُاث وجخمحز هظه اليؿبت ًٖ ؾاب٣تها بأن

اث اإلاخٗل٣ت ب٣ُام اإلاإؾؿت بٗملُاتها ت والٗمىمُت  ل٩ي حكمل ٖىانغ الخ٩ال٠ُ واإلاهغٞو اث ؤلاصاٍع مثل اإلاهغٞو

٘، وجبحن هظه اليؿبت مضي الاهسٟاى اإلام٨ً اث البُ٘ والخىَػ ُ٘ الىخضة ٢بل أن جبضأ اإلاإؾؿت في ؾٗغ ب ومهغٞو

 لل٨ٟاءة في الدكُٛل وجدؿب ٦ماًلي: بخدمل الخؿاةغ، لظا ًىٓغ لهظه اليؿبت ٖلى أنها م٣ُاؽ ٖام

                                                                   
62، ص  2004دمحم، منٌر، اسماعٌل، عبد الناصر نور، التحلٌل المالً مدخل صناعة الك ا ر ا رت، دار وائل، عمان،  .  1  

 كُمت الخطىم  (÷) اوعاق اللبؼ + املخؼون الؿلعي(  –وؿبت املغهؼ املالي= )كُمت الاضىل املخضاولت 

 ضافي املبُعاث( ÷هامش مجمل الغبذ= ) مجمل الغبذ 
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اإلاخد٤٣  باٖخباع هظه اليؿبت م٣ُاؾا قامال للغبدُت، ج٣ِـ الٗاةض اإلاالي معضل العابض على خلىق املؿاهمين:

اؾخسضام هظه  ٖلى الاصاعة ٖلى مضي اؾخُاٖذ  ات، لظا حٗخبر مإقغ ث اإلاؿاهمحن في اإلاإؾؿاع ٖلى اؾدثما

ث ئليها بد٨م اع الاؾدثما اإلاإؾؿت ٖلى حظب ٢ضعةأًًا ٖلى مضي  اث بك٩ل مغبذ، ٦ما حٗخبر مإقغ االاؾدثماع 

ً وحٗبر بالٗال٢تعا٧ىن الٗاةض ٖلى الاؾدثماع مدضصا أؾاؾُا ل٣غا   الخالُت: ث اإلاؿدثمٍغ

 

 

 

 :وؿب اليشاؽ

اٖلُت الاصا جى وجىلُض  ث في اإلاىحىصاث في زل٤افي اؾخسضام ما لضيها مً اؾدثماع  عة دهغ في ٢ُاؽ ٦ٟاءة ٞو

ت اليؿب هظه أًًا وؿب ئصا ة ع ٦ٟاءة ئصا ة اإلاىحىصاث وج٣ِـ هظه اليؿب مضيع اإلابُٗاث، ًُل٤ ٖلى مجمٖى

ٗا مىاؾبا ٖلى مسخل٠ أهىإ ألان ٘ مىاعصها اإلاالُت جىَػ ٦ٟاءتها في اؾخسضام  ى٫، ٦ما ج٣ِـ مضياإلاإؾؿت في جىَػ

اإلابُٗاث وبالخالي أٖلى عبذ  أنىلها إلهخاج أ٦بر ٢ضع مم٨ً مً الؿل٘ والخضماث، وجد٤ُ٣ أ٦بر حجم مم٨ً مً

 :مم٨ً وجخمثل هظه اليؿب في الاحي

 : حٗٝغ بالٗال٢ت الخالُت:املخؼونعان معضل صو 

 

 

 

 ن اإلا٣ام أي البًاٖت م٣ُم بال٩لٟت، وطل٪ جُب٣ُا إلابضأاؾخٗملذ ج٩لٟت البًاٖت ولِـ اإلابُٗاث، وطل٪ ال 

هٟؿها  ع في أؾـ الاخدؿاب، ول٨ً ئطا حٗظع الخهى٫ ٖلى ٧لٟت اإلابُٗاث ًم٨ً اؾخٗما٫ اإلابُٗاثاالاؾخ٣غ 

بُعاث(ضافي امل÷ هامش عبذ الدشغُل = )عبذ الدشغُل  

 خلىق امللكُت(÷ ) ضافي الغبذ =معضل العابض على خلىق املؿاهمين

 املخؼون(÷ ن املخؼون=)  املبُعاث مخىؾـاع معضل صو   
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اصتها ٖلى ال٩لٟت بم٣ضاع ألاعباح املخ٣٣ت، اؾخٗمل مخىؾِ البًاٖت وهى خانل م مً ٍػ حم٘ بًاٖت أو٫  بالٚغ

البًاٖت ًم٨ً اؾخٗما٫ عنُض  آزغ اإلاضة م٣ؿىما ٖلى ازىحن، واطا حٗظع الخهى٫ ٖلى مٗض٫ اإلاضة وبًاٖت

جهٍغ٠ املخؼون لضي الكغ٦ت و٧لما اػصث هظه مغاث  بًاٖت آزغ اإلاضة بضال مً طل٪ وحكحر هظه اليؿبت ئلى ٖضص 

اؾخسضام هامل عبذ أ٢ل ب ٦بحرة الكغ٦ت أن جد٤٣ أعباخا  اليؿبت ٧لما ٧ان طل٪ في نالح الكغ٦ت خُث حؿخُُ٘

 ًم٨ً الاؾخٟاصة منها. رةجىاٞؿُت ٦بحمسؼون أ٢ل، وهي محزة  مً الكغ٧اث اإلامازلت والتي لضيها مٗض٫ صوعان

 : حٗٝغ بالٗال٢ت الخالُت:املضًىين صوعان معضل 

 

 

 

اليؿبت ٧ان  جىضح هظه اليؿبت مضي ٦ٟاءة ٖملُت الخدهُل ومخابٗت صًىن الٗمالء في اإلايكأة و٧لما ا ػصث هظه

 .طل٪ في نالح اإلايكأة

 حٗٝغ بالٗال٢ت الخالُت:ن احمالي املىحىصاث: اع معضل صو 

 

 

 جغ٦ؼ ٖلى مضي اؾخسضام ألانى٫ اإلاخضاولت لخىلُض اإلابُٗاث، وهظا اإلاٗض٫ مإقغ حُض ٖلى مضي اؾخسضام

ت.  ألانى٫ اإلاخضاولت في جىلُض اإلابُٗاث زانت في اإلاإؾؿاث الخجاٍع

 :وؿبت الهُكلت

ل  ي مجمٕى اليؿب التي جُٟض املخلل اإلاالي في حصخُو الخىاػهاث اإلاالُت للمإؾؿت ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِه والٍُى

 1وجخمثل في اليؿب الاجُت: 

ل انىلها الثابخت باؾخسضام الامىا٫ الضاةمت وجض٫ ٢ضعةج٣ِـ مضي  وؿبت الخمىٍل الضابم:  اإلاإؾؿت ٖلى جمٍى

 ؾُت الامىا٫ الضاةمت وحٗٝغ بالٗال٢ت الخالُت:ٖلى وؿبت حُُٛت الانى٫ الثابخت بىا

                                                                   
83، م  2010.زمِس ي قُدت، الدؿُحر اإلاالي للمإؾؿت صعوؽ ومؿاةل مدلىلت، صاع هىمت للُباٖت، الج ا ػةغ،   1  

مخىؾـ خؿاباث املضًىين(÷  معضل صو ا عن املضًىين= ) املبُعاث الاحلت  

  ) االصىل هجوىع ÷ الوبيعات ( =الوىجىدات اجوالي دوراى هعدل
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ل الانى٫ الثابخت للمإؾؿت بمىاعصها الخانت وؿبت الخمىٍل الظاحي: وهظه  حٗخبر مهضع صاةم حؿخسضم في جمٍى

ل انىلها الثابخت بىاؾُت الامىا٫ الخانت وحٗبر بالٗال٢ت  الخالُت: اليؿبت جبحن مضي ام٩اهُت اإلاإؾؿت في جمٍى

 

 

 

 

جب ان ال جىسٌٟ هظه، اليؿبت ًٖت الاؾخلاللُت املالُتوؿب   : جخم م٣اعهت الامىا٫ الخانت بمجمٕى الخهىم ٍو

 بالٗال٢ت الخالُت: % مً الضًىن وحٗٝغ 50والا ٣ٞضث اإلاإؾؿت اؾخ٣اللُتها الن مىاعصها اإلاك٩لت بأ٦ثر مً  ½

 

 

 

 

اء بض وؿبت كابلُت الدؿضًض:  ًىنها بم٣اعهت مجمٕى الضًىن بمجمٕى ج٣ِـ مضي ٢ابلُت اإلاإؾؿت للٞى

وحٗٝغ بالٗال٢ت الخالُت: الانى٫   

 

  

 

 الاضىل الثابخت(÷   ل الضابم =) الامىال الضابمت وؿبت الخمىٍ

 الاضىل الثابخت(÷ وؿبت الخمىٍل الظاحي =) الامىال الخاضت   

 مجمىع الخطىم( ÷ وؿبت الاؾخلاللُت املالُت = )الامىال الخاضت

 مجمىع الخطىم(÷ وؿبت كابلُت الدؿضًض =)مجمىع الضًىن 
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 :كُاؽ ألاصاء املالي باؾخسضام املغصوصًت 2

زالر اهىإ  اإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ الاعباح بهٟت صاةمت في اَاع وكاَها وجخمثل وؿب اإلاغصوصًت في ٢ضعة حٗٝغ بانها 

عةِؿُت هجملها في الاحي: 
1 

ت: املغصوصًت 1-2- الغبذ  هي اإلاغصوصًت التي جد٣٣ها اإلاإؾؿت مً زال٫ مجمٕى مبُٗاتها، خُث ح٨ٗـ الخجاٍع

ايُت الخالُت  2:املخ٤٣ مً اإلابُٗاث الهاُٞت وحٗٝغ بالهُٛت الٍغ

  

 

 

 ةع ج٣ِـ ٢ض : ج٣ِـ الٟٗالُت الا٢خهاصًت في اؾخسضام ألانى٫ اإلاخاخت للمإؾؿت، أياملغصوصًت الاكخطاصًت 2-2

ل ؾُاؾاث  ٢خهاصًت ٖلى جد٤ُ٣ ٞىاةٌ في اَاع اليكاٍ الاؾخٛاللي صون اٖخباع لكغٍوالانى٫ الا الخمٍى

ل وحٗٝغ بالٗال٢ت الخالُت:  الاؾدثماع والخمٍى

 

 

 وكاَها اؾخمغاعاإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ اعباح ناُٞت ٧اُٞت لًمان  ل٣ضعة م٣ُاؽ  املغصوصًت املالُت: 3-2

 في م٩ىهاتها ٧اٞت الٗىانغ وحٗٝغ بالٗال٢ت الخالُت:وتهخم باحمالي وكاٍ اإلاإؾؿت وجضزل 

 

 

 

 

                                                                   
 بولرةماجستٌر، جامعة احمد  مذكرة ، المراراتوف جلٌلة، دور المعلومات المالٌة فً تمٌٌم االداء المالً للمؤسسة واتخاذ ابن خر 1

  86ص  2009الجزائر  

2 Pierre Ramage, Analyse et Diagnostic Financier, Edition d’organisation, Paris, 1002, p:144-146. 2  

ت= (هدُجت الضوعة الطافُتاملغصوصً÷ عكم الاعمال الؿىىي الطافي)   ت الخجاٍع

 مجمىع الاضىل(÷ املغصوصًت الاكخطاصًت= )الفابؼ الاحمالي لالؾخغالل

 الامىال الخاضت(÷ املغصوصًت املالُت= )هدُجت الضوعة الطافُت
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 :كُاؽ ألاصاء املالي باؾخسضام الخىاػهاث املالُت3

ٗخبر مً أهم اإلاباصب والكغٍوم التي ٌٗخمض  ً أهم ألاهضاٝ التي حؿعى ئليها اإلاإؾؿت هى جد٤ُ٣ جىاػنها اإلاالي َو

ال٣اٖضة الٗامت  لظي ًىُل٤ مًو ا ي له٩ُل اإلاإؾؿتٖليها في ٖملُت الخٗامل م٘ اإلا٣غيحن، هجض الخىاػن اإلاال

ل ومضة وحىصها باإلاإؾؿت م٘ ٢ُمت الاؾخٗماالث ومضة اؾخٗمالها  اإلاخمثلت في يغوة ع ج٣ابل ٢ُمت مهاصع الخمٍى

 ٞيها وهظه ال٣اٖضة حُٗي زالر جىاػهاث وهي ٧األحي:

ألاحل أي  حرة٢ه ؾدثماع اإلاخاح في اإلاىحىصاث٣ًهض بأعؽ اإلاا٫ الٗامل حجم الا :  FRNG  أ عؽ املال العامل 1-3 

ٗٝغ  دؿب بالٗال٢ت الخالُت:  بغاؽ اإلاىحىصاث اإلاخضاولت َو  1اإلاا٫ الهافي الاحمالي ٍو

 :اإلاحزاهُتمً اؾٟل 

 

 

 

 

 اإلاحزاهُت :مً اٖلى 

 

  

 

:FRNG ت، وهى ٌؿمذ بخ٣ُُم ٢ضه احهت   ٖلى   إؾؿتة اإلاع ى طل٪ الجؼء مً اإلاىاعص الضاةمت اإلامى٫ لألنى٫ الجاٍع

ل  ث وام٩اهُت املخاٞٓت ٖلى حؼء مً اإلاىاعصعاججُت ُٞما ًخٗل٤ باالؾدثمااتها الاؾتر عازُا  صوعة الضاةمت لخمٍى

 .الاؾخٛال٫

 ان جدلُل ا عؽ اإلاا٫ الٗامل ٣ًىصها الى ص ا عؾت وجدلُل ٧ل مً:

ىت الهاُٞت BFR، الاخخُاج في ا عؽ اإلاا٫ الٗامل  TN والخٍؼ

                                                                   
1 Hervé Hutin, Toute la finance d’e ntre prise en pratique , 2 eme édition, Editions d’organisation, Paris 2003, p.76-80. 1  

 )الضًىن كطيرة الاحل –الاضىل املخضاولت)عأؽ املال العامل الطافي الاحمالي = 

ألاضىل الثابخت –في إلاحمالي= ألامىال الضابمت ؽ املال العامل الطاأع    
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 :  BFR املال العامل الغاؽ  اثُاحالاخخ 2-3

ل الىاقئت بٟٗل صو هي اخ  الاؾخٛال٫ وزاعج الاؾخٛال٫، وطل٪ بؿبب الازخالٝ الؼمجي بحن ةع خُاحاث الخمٍى

ٗٝغ بالٗال٢ت الخالُت: لُت اإلاىا٣ٞت َو  الخض٣ٞاث الخ٣ُ٣ُت والخض٣ٞاث الخمٍى

 

 

 

  

ىت الطافُت-3- 3  حٗٝغ بالٗال٢ت الخالُت: :TN الخٍؼ

 

 

 .ث الخضًثتااملؿلب الثاوي: املؤشغ 

 .ة إلزباث صخت الىخاةج اإلاالُت اإلاخىنل اليها في اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًتع ث الخضًثت اصااغ حٗخبر اإلاإق

 :ث خضًثت حؿخعمل للُاؽ الاصاء املالي ؾىىحؼها فيامؤشغ  1-

 صًت التي خ٣٣تهاًٖ جل٪ الىدُجت الا٢خها عةحٗٝغ ٖلى انها ٖبااللُمت الاكخطاصًت املػافت:  1-1-

باء ٖلى الامىا٫ اإلاؿدثمغ   1. ةاإلاإؾؿت بٗض صٞ٘ مجمٕى الٖا

 وجدؿب بالٗال٢ت الخالُت:

  

 

 :وجخمثل الخاالث اإلاخٗل٣ت بال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت في

                                                                   
، جامعة ورللة 07هواري سوسً، د ا رسة تحلٌلٌة لمؤش ا رت لٌاس االداء المؤسسات من منظور خلك المٌمة، مجلة الباحثٌن، عدد 

1 

.2010 
 

 الؿلفاث –الضًىن كطيرة الاحل  )-(الىلضًت –الاضىل املخضاولت )املال العامل= عاؾ اثالاخخُاح

 ) البىكُت

ىت الطافُت=   )املال العامل الغاؽالاخخُاج في  -املال العامل الطافي إلاحمالي  عاؽ )الخٍؼ

جكلفت  –املال  عاؽمعضل العابض لهظا )ؽ املال املؿدثمغ عافت= اللُمت الاكخطاصًت املػا

 )املال عاؽ
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 اطا ٧اهذ مىحبت ٞانها جمثل ال٣ُمت اإلاًاٞت التي جسل٣ها اإلاإؾؿت الى زغوة اإلاؿاهمحن.-

الٗاةض  ٖلى جد٤ُ٣ مٗض٫ ٢اصعة هظا ًض٫ ٖلى جضهىع زغوة اإلاؿاهمحن أي اإلاإؾؿت ٚحر طا ٧اهذ ؾالبت ٞان ا-

 .اإلاُلىب

 ؾما٫ اإلاؿدثمغ، وجدؿباع   جمثل الٟغ١ بحن ال٣ُمت الؿى٢ُت للمإؾؿت واللُمت الؿىكُت املػافت:  2-1

 

 

 

 ان ٧اهذ ؾالبت ٞانئطا ٧اهذ هظه ال٣ُمت مىحبت جض٫ ٖلى أن ٖىاةض الاؾهم في الؿى١ ٢ض اعجٟٗذ، اما 

 .هظه الٗىاةض ٢ض اهسًٟذ، واطا ٧اهذ مٗضومت ٞان الٗىاةض زابخت

الخض٣ٞاث  ًخمثل في اإلاٗض٫ الظي ٌؿاوي بحن ٢ؿمت الانل و٢ُمت عابض الخضفلاث الىلضًت مً الاؾدثماع: 3-1-

 مً رة ا٦بر الازحٌؿمى بمٗض٫ الٗاةض الضازلي، خُث ٧لما ٧اهذ هظه   بما مىه، أو غة الى٣ضًت اإلاىخٓ

اصة الثروة للمؿاهمحن.  ٢اصعةج٩لٟت أ عؾما٫ ٧لما ٧اهذ اإلاإؾؿت   1ٖلى اوكاء ال٣ُمت ومً زم ٍػ

 مخًمىت  ٣ًِـ هظا اإلاإقغ هدُجت اإلاإؾؿت مً زال٫ الٟغ١ بحن اإلابُٗاث وج٩الُٟها الغبذ املخبلي: 4-1-

٠ اإلاالُت الضازلُت اإلاغجبُت بأنىلها  .إلاهاٍع

 :صاء املاليزؿىاث جلُُم ألا  2-

ت و٢اةمت الضزل، خُث ت ال٣ىاةم اإلاالُت الؿىٍى  جخمثل زُىاث ج٣ُُم الاصاء اإلاالي في الخهى٫ ٖلى مجمٖى

ت اإلاخٗل٣ت بأصاء الكغ٧اث غ الؿىٍى  ان مً زُىاث الاصاء اإلاالي ئٖضاص اإلاىاػهاث وال٣ىاةم اإلاالُت والخ٣اٍع

 ٣ُُم الاصاء مثل وؿب الغبدُت والؿُىلت واليكاٍػمىُت مُٗىت، و اخدؿاب م٣اًِـ مسخلٟت لخ ٞترة زال٫ 

 اعؾت وج٣ُُمٖملُت ج٣ُُم الاصاء اإلاالي بضه٩ُلت، وجخم باٖضاص وازخُاع الاصواث اإلاالُت التي حؿخسضم في لاو  

ت الاهدغ اغ ساليؿب بٗض اؾخ  ٞاث والٟغو٢اث ومىاًَ ال٠ًٗ لألصاء اإلاالي الٟٗلي مًاج الىخاةج ًخم مٗٞغ

                                                                   
تحلٌل االداء المالً للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة باالستخدام التحلٌل العاملً التمٌٌزي، مجلةعبد الوهاب دادن، رشٌد حفصً، 

1 

27، ص  2014، غرداٌة،  20، العدد  21الواحات للبحوث والد ا رسات، المجلد  .  
 

ت إلحمالي  –اللُمت الؿىكُت إلحمالُت خلىق امللكُت )اللُمت الؿىكُت املػافت=  اللُمت الضفتًر

امللكُت ( خلىق   
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اإلاالةمت  األصاء اإلاخى٢٘ او م٣اعهخه بأصاء الكغ٧اث التي حٗمل في هٟـ ال٣ُإ و٦ظا وي٘ الخىنُاثزال٫ م٣اعهخه ب

ت اؾباب هظه الٟغو٢ م الاصاء اإلاالي مً زال٫ اليؿب، بٗض مٗٞغ آوزغها ٖلى الكغ٧اث ى للمٗخمضًً ٖلى ٖملُت ج٣ٍى

 للخٗامل مٗها ومٗالجتها.

 

 .في جدؿين ألاصاء املالياملبدث الثالث: مؿاهمت الخضكُم الضازلي 

ٖملُت  ث الخضًثت في مهىت الخض٤ُ٢ الضازلي الى مىاصاة بضوع ا٦بر للمض٤٢ الضازلي فياث والخٛحر عاأصث الخُى 

اصة ص مجا٫  في هع و ٢ُاؽ ال٨ٟاءة والٟٗالُت لجمُ٘ اوكُت اإلاإؾؿت، و٢ض هاصي مٗهض اإلاض٣٢حن الضازلُحن بٍؼ

ٖملُاث  هضٝ الخض٤ُ٢ الضازلي مهمم اؾاؾا إلياٞت ال٣ُمت وجدؿحن الخض٤ُ٢ الاصاعي وجض٤ُ٢ الٗملُاث الن

الا٢خهاصًت  حٗت الجضوي اغ ١ الخض٤ُ٢ الضازلي بدُث ٌكمل ماإلاإؾؿاث ٦ما ههذ اإلاٗاًحر الضولُت ٖلى هُا

ٗالُتها و٦ٟاءتها ومً يمنها الًىابِ ٚحر اإلاالُت و٦ظا ازخباع اإلاٗلىماث  الدكُٛلُت. للٗملُاث ٞو

غ املضكم الضازلي ومؿاهمخه في جدؿين ألاصاء املالياملؿلب ألاو   ل: جلٍغ

الضازلُت  بٗض ما ٣ًىم اإلاض٤٢ الضازلي ب٩ل ما ًلؼم مً زُىاث الخض٤ُ٢ والٟدو و٦ظا ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت

٩ىن مىحها غ الظي ًًم هخاةج ما ٢ام به ٍو دو الخؿاباث وال٣ىاةم اإلاالُت ٣ًىم باٖضاص الخ٣ٍغ  إلصاعة  ٞو

جدؿِىه والظي ٩ًىن  خاث ُٞما ًسو الاصاء اإلاالي و٦ظاار لى اإلاالخٓاث والخىنُاث والا٢تلإلَإل ٖ اإلاإؾؿت،

٣ا بٗضص مً اصلت الازباث  .مٞغ

غ ومعا 1-  :رها في الخضكُم الضازلييًاعضاص الخلاٍع

غ الٗىهغ الازحر مً ٖىانغ الخض٤ُ٢ الضازلي باٖخبا ه  ُٞه اإلاض٤٢الاصاة الغةِؿت التي ٌٗبر  عه ٌٗخبر الخ٣ٍغ ًٖ أ ٍع

 .الٟجي املخاًض

غ:- ٖغى  وهى( ًغح٘ الى)او (ًدمل الى )هي ٧لمت الجُيُت جخ٩ىن مً م٣ُٗحن مٗىاهما بالٗغبُت  ماهُت الخلٍغ

 .مؿخ٣بال غاعاجسظ في اإلااض ي او جىنُت باجساط ٢غاع اث حضًضة او جدلُل ل٣إلاٗلىم

ا بحن ٣غاعاثت لى٣ل اإلاٗلىماث والبُاهاث والوهي وؾُل ٍغ  .الجهاث املخخلٟت اما قٟهُا واما جدٍغ

غ هي البُاهاث واإلاٗلىماث التي ًجمٗها اإلاض٤٢ مً اإلاالخٓت واملخاؾبت وجباص٫ الا  ٤ الاجها٫  ًٖ عاءٞالخ٣اٍع ٍَغ

  .الصخص ي بال٣اةمحن بالخىُٟظ ومً زال٫ الىحىص الٟٗلي في مىا٢٘ الخىُٟظ

غ جبلُٛاث قٟهُت او عؾاةل مً اإلاغ   1ؤوؾحن ًٖ ؾحر الخىُٟظ ومى٢ٗه.اطا الخ٣اٍع

                                                                   
33خلف عبد هللا الوردات، مرجع سابك، ص  .  1  
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غ ٖلى اهه وز٣ُت م٨خىبت وناص إلبضاء  مً شخو منهي الظي هى اإلاض٤٢، ًمخاػ باألهلُت ة ع ًم٨ً ان وٗٝغ الخ٣ٍغ

 البُاهاث ءاث التي ٢ام بٟدهها في اإلاإؾؿت ومضي ص٢ت وصختغاؤلاح ي ٞجي مداًض خى٫ ال٣ىاةم اإلاالُت واع 

 1 .غأيبضاء الواإلاٗلىماث التي اٖخمض ٖليها إل 

غ 2-  :أهضاف الخلٍغ

غ ٌؿعى اإلاض٤٢ الضازلي الى الاباٙل ًٖ اإلاالخٓاث والخىنُاث الىاججت ًٖ اٖما٫ الخض٤ُ٢ و٦ظا  مً زال٫ الخ٣ٍغ

ٖملُت اجساط  في و الخأزحر الٗلُا،  الاصاعة الخض٤ُ٢ الضازلي الى اصاعة الخُٛحر لألًٞل مً زال٫ ٨ٖـ مجهىص 

ما٫ التي ٢ام بها اًٖاء الخض٤ُ٢ الضازلي و ا٢ىإ ال٣اعب بىحهتمً زال٫ جدضً ال٣غاعاث الىٓغ التي جيء بها  ض الٖا

غ  غ اوبضاء الخىنُاث الالػمت باليؿبت لخٍُى  .واإلاٗلىماث وجباصلها الٗمل وه٣ل الا٩ٞاع احغاءاث في الخ٣ٍغ

غ 3-  :اهىاع الخلاٍع

غ وهي ٧الخالي  :هىحؼها في أعبٗت ج٣اٍع

حر ع٢مُت لخسبر اإلاخل٣ي ًٖ خالت او: وهي ج٣إلازباعي - غ حؿخٗغى مٗلىماث او بُاهاث ع٢مُت ٚو مى٠٢ زام  اٍع

 .إلاىيٕى مدضص َلبخه الجهت اإلاخل٣ُت

غ التي ج٣ىم ب جدلُلي:- ُت ًٖ خالت أو مىيٕى وجدلُل البُاهاث وألاع٢ام وج٣ضًماع ضوهي الخ٣اٍع  ؾت مؿخٞى

 .الاؾخيخاحاث والخىحيهاث الالػمت

ت:- غ جدخىي ٖلى قغح وجٟؿحر البُاهاث  وهي جفؿيًر غ يها فياغ او الاع٢ام التي جخم حمٗها واؾخٗج٣اٍع  .هٟـ الخ٣ٍغ

٘  عوجُيُت:- غ جٞغ  2بك٩ل عوجُجي يمً ما هى مخٗاٝع ٖلُه.  لالصاعة وهي ج٣اٍع

غ في وظُفت الخضكُم الضازلي 4-  :معاًير اعضاص الخلٍغ

غ وجخمثل في اٖضاصجىحض مٗاًحر ًجب ٖلى اإلاض٣٢حن الضازلُحن اٖخم غ م٨خىب  اصها ٖىض اٖضاصهم لهظه الخ٣اٍع ج٣ٍغ

تا و ومى٢٘ بٗض ا٦خما٫ ٞدو الخض٤ُ٢، ومىا٢كت الىخاةج  اث الاصاٍع اإلاٗىُت ٢بل انضاع  لخىنُاث م٘ اإلاؿخٍى

غ ٖلى جىنُاث بالخدؿِىاث اإلاؿخ٣بلُت غ النهاتي اإلا٨خىب، ٢ض جىُىي الخ٣اٍع  وألاصاء والخىنُت بالٗمل الخ٣ٍغ

غ الٛغى والىُا١ والىخاةج اوجهاٞها الخصخُخي الالػم و ُت والىيىح والازخهاع  اخخىاء الخ٣اٍع باإلاىيٖى

                                                                   
الجزائراالعمال، اادارة اجستٌر، مذكرة مها فً تحسٌن تسٌٌر المؤسسة، جعة الداخلٌة مهمتها ومساهمتارمشعبان لطفً، ال 2004 .1  

606-605خلف عبد هللا الوردات، مرجع سابك، ص  . 2  
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غ مً ٢بل مضًغ الخض٤ُ٢   انضعه لهظا اإلاىهب ٢بل   مً ًىىب ٖىه الضازلُت أو و اإلاغاحٗت وجٟدو وج٣ُم الخ٣اٍع

 1مً ٢بل اإلاض٤٢ الضازلي.

غ املضكم الضازليز5 غ ما ًلي : مً اهمطابظ جلٍغ  :الخهاةو التي جإزغ في جهمُم الخ٣اٍع

غ بك٩ل مسخهغ جُٟض اإلاضًغ ٖلى اجساط املىفعت-  .ال٣غاعاث: ال بض ان حٗغى اإلاٗلىماث في ج٣اٍع

غ لدؿهُل الشكل املالبم- ه مً مٗلىماث ٢غاءتها : ويىح الخ٣اٍع هم ما جدخٍى  .ٞو

ً وأع٢ام الهٟداث: البض مً اقخماله ٖلى مٗلىماث اؾاؾُت جدمدضص الهىٍت- خه مثل الٗىاٍو  .ضص هٍى

غ ٖلى اؾـ زابخالثباث- غ ٖلى زالر : ًجب ان حٗض الخ٣اٍع  :مغاخلت، وجخم ٦خابت الخ٣ٍغ

غ التي ؾِخم انضا -  .ها اإلاغخلُت منها والنهاةُت عمغخلت الخسُُِ لٗضص الخ٣اٍع

 .لخىنُاث اوال بأو٫ مىت م٘ ٖملُت الخض٤ُ٢ ومً زاللها ًخم ٦خابت اإلاالخٓاث وااج٩ىن متز  -

غ في وز٣ُت مىخضة الخيؿ٤ُ والترجِباؼ ححم٘ الا  -  .ء املخخلٟت ًٖ الخ٣ٍغ

غ اإلاض٤٢ الضازلي ًخم ج٣ضًم مٗلىماث جمخاػ باإلاىزى٢ُت واإلاهضا٢ُت هظا ما ًإصي لُه مً زال٫ ج٣ٍغ  ٖو

 زل الىخضةؾلُمت وجدؿحن الاصاء مً زال٫ م٣اعهت اصاء اإلاإؾؿت ؾىاء ٧ان صا ٢غاعاث الى اجساط 

 2الا٢خهاصًت او يمً اإلاإؾؿاث اإلامازلت باٖخباع اإلاإؾؿت جيكِ في مدُِ جىاٞس ي. 

 :ماث املضكم الضازلياإعشاصاث جخعلم بالتز  6-

غ ًٖ هخاةج ٖملهم الخض٣ُ٢ي مً احل اًها٫ الىخاةج اإلاخٗل٣ت  بٗملُت  ًجب ٖلى اإلاض٣٢حن الضازلُحن الخ٣ٍغ

غ م٨خىب ومى٢٘ م٨ً ان حؿخسضم لخض٤ُ٢ بانضاع ج٣ٍغ غ اإلاغخلُت  بٗض اهتهاء ٖملُت الٟدو الخض٣ُ٢ي ٍو الخ٣اٍع

الخض٤ُ٢ لليكاٍ مىي٘  الًها٫ اإلاٗلىماث التي جخُلب اهخمام ٞىعي وطل٪ مً أحل اًها٫ جٟؿحر في هُا١

اث اإلاغاحٗت غ التي جل٣ى الًىء ٖلى هخاةج الخض٤ُ٢ ًم٨ً ان ج٩ىن مىاؾبت لخل٪ اإلاؿخٍى ت الا  ئن ملخو الخ٣اٍع صاٍع

اث  التي ج٩ىن اٖلى مً عةِـ الىخضة مىي٘ الخض٤ُ٢، ٞٗلى اإلاض٤٢ الضازلي مىا٢كت الاؾخيخاحاث م٘ اإلاؿخٍى

                                                                   
2008والرلابة الداخلٌة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر،   جعة التشغٌلٌةراعبد الفتاح الصحن، فتحً رزق السوافٌري، الم 1 

313-311ص   1  

2006جعة الداخلٌة فً ظل التشغٌل االلكترونً، دار الجامعة، اإلسكندرٌة، مصر، امبانً، ونادر شعبان السواح، المرثناء على ال  2 

 112-111ص 
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غ ال٨خابي وهىا٥ م٣ابالث بٗض ٖملُت الخض٤ُ٢ جخًمً ت اإلاىاؾبت ٢بل انضاع الخ٣ٍغ مىا٢كاث وجىنُاث  الاصاٍع

غ الخض٤ُ٢ م٘ ٧ل مغاحٗت وهىا٥ اؾلىب ازغ وهى   .مض٣٢تاو صاةغة عةِـ ٢ؿم  مؿىصاث ج٣اٍع

ضم الخدحز ُت وواضخت وبىاءة وفي الى٢ذ اإلاىاؾب وأن جدؿم بالىا٢ُٗت ٖو غ مىيٖى وزلىها  ًجب أن ج٩ىن الخ٣اٍع

ه أي انها حٗخمض ٖلى الخ٣اة٤ وألاصلت وال٣غ  الخض٤ُ٢  ةً الثبىجُت، وأن حٗغى الهضٝ مًامً الخدٍغ٠ أو الدكٍى

اإلاٗلىماث الاياُٞت  ي اإلاض٤٢ ٧لما ٧ان طل٪ مم٨ىا وأن ج٨خباًٖ ع  ار ىي حٗبحوهخاةجه، ٦ما ًجب أن جدخ وهُا٢ه

 ان جه٠ اإلاٗلىماث الهضٝ مً الخض٤ُ٢. أ٦ثر و ًٟغابىيىح لخجىب ال٣اعب ألن 

غ، ًم٨ً ججؼةت الاًام اإلاُلىبت ل٨خابتاًٟترى ان ٩ًىن هىا٥ حٗلُماث زانت بالٟتر   ث الؼمىُت إلنضاع الخ٣اٍع

غ مً اإلا  :٦ماًلي ةيكاة الهٛحر الخ٣اٍع

 .الُىم ألاو٫: جدًحر اإلاؿىصة الاولى مً ٢بل اإلاض٣٢حن بٗض الاهتهاء مً اٖما٫ الخض٤ُ٢ اإلاُضاوي-

غ ومغ -  .حٗخهاالُىم الثاوي: َباٖت الخ٣ٍغ

غ مً ٢بل مضًغ الخض٤ُ٢ الضازلياغ الُىم الثالث: م-  .حٗت الخ٣ٍغ

 .ب٘: اٖاصة الُباٖت والخٗضًلاغ لالُىم ا-

 .مً ٢بل اإلاض٤٢ الضازلي وؤلانضاع بك٩ل النهاتي ازحرةحٗت اغ الخامـ: مالُىم -

 .ا اللغاعاثاملؿلب الثاوي: صوع الخضكُم الضازلي في اجساط 

ؾٝى  مهمت في اإلاإؾؿت وهظا ما ٢غاعث ًخدضص صوع الخض٤ُ٢ الضازلي في جدؿحن الاصاء اإلاالي مً زال٫ اجساط 

 :هخدضر ٖىه في هظا اإلاُلب

 .ع ٖلى اهه الازخُاع بحن بضًلحن أو ا٦ثراٖٝغ ال٣غ  ا ع:غ الل 1-

 هى ازخُاع اإلاضع٥ بحن البضاةل اإلاخاخت في مى٠٢ مٗحن أو هى ٖملُت اإلاٟايلت بحن الخلى٫ البضًلت إلاىاحهت

 1مك٩لت مُٗىت وازخُاع الخل الامثل مً بُنها. 

 ٢1غاع.إلاىيىعي الىاعي للىنى٫ الى ؾت والخ٨ٟحر ااهي جل٪ الٗملُت اإلابيُت ٖلى الض ع  ال٣غاعٖملُت اجساط 

                                                                   
 ماجستٌر، تخصص محاسبة، جامعة مذكرة، المراراتوأثرها فً اتخاذ   ناصر دمحم علً المجهلً، خصائص المعلومات المحاسبٌة 1

111، ص  2009الحاج لخضر، باتنة،  .  
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 :اللغاعاثمؿاهمت الخضكُم الضازلي في اجساط  2

اإلاى٠٢  عقُضة وحُضة جخمثل في جدلُل وحصخُو ٢غاعاث  هىال٪ زُىاث مى٣ُُت ًيبغي اجباٖها للىنى٫ الى 

 .وجدضًض البضاةل إلزخُاع البضًل ألاًٞل

جأهُل  بدُث ٌؿاٖض ٖلى ال٣غاعاثُىاث ٖملُت اجساط ًلٗب الخض٤ُ٢ الضازلي أصواع مهمت في ٧ل زُىة مً ز

 ٢غاعثٖلى  للخهى٫  ال٣غاعاإلاٗلىمت لخ٩ىن حُضة وطاث مىانٟاث ٧املت و٧اُٞت لُخم اؾخٗمالها في ٖملُت نى٘ 

ٗالُت، باإلاىاػهت م٘ زُىاث ٖملُت اجساط  خُاة ٩ًىن ازغها  ة ع صو   ٞان الخض٤ُ٢ الضازلي له ال٣غاعاثطاث حىصة ٞو

ت وجبضأ ٖملُت الخض٤ُ٢ باُٖاء ال٣غاعاث الى ج٣ضًم مٗلىماث مإهلت الجساط الىنى٫  هٓغة خى٫ مىيٕى  الاصاٍع

املخُِ وجدضًض صعحت  الخض٤ُ٢ اإلاىاؾبت لظل٪ اإلاىيٕى وبظل٪ ًخم حصخُو الىي٘ احغاءاث الٗملُت واٖضاص 

الالػمت لُبضأ اإلاض٤٢ بدىُٟظها  خُتججُت لل٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ لخليها وي٘ الاالخُغ الىاحم ومً زم وي٘ اؾتر 

خم مً ٢بل اإلاضًغ اإلاؿإو٫ ٖلى مغةم٘ الٗمل في ٧ل  ٣ىم باصزا٫  ٖلى يبِ الاصاء ٍو ت الخض٤ُ٢ الضازلي ٍو مضًٍغ

ت ٖلى ٧ل ه٣و وه٨ظا في ٧ل مغ   .ةالخدؿِىاث الًغوٍع

غ خى٫ ما جم مالخٓخه وج٣ضًم الا٢تر  غ التي ٌٗضهاخاث اإلاىاؾبت خُث ج٨دس ي الخاًخم اٖضاص ج٣ٍغ اإلاض٤٢  ٣اٍع

للمخٗاملحن  الخدؿِىاث واياٞت ٢ُمت مًاٞت و ا٢تراح الٗلُا باُٖاء الخىيُداث  عةالضازلي بأهمُت بالٛت لإلصا

 :منها ال٣غاعاث حملت مً  عةم٘ اإلاإؾؿت ٧اإلاؿاهمحن وهظا ٌؿاٖض اإلاإؾؿت في بلى 

ل ٢غاعالاؾدثماع،  ٢غاع  .الخمٍى

غ الجساط ٖلى هظه الخ٣ا الاصعةٗخمض ح ُٗيها ٢غاعاتها ٍع مغ٦ؼ  هظا ٌؿاهم في جدؿحن الاصاء اإلاالي للمإؾؿاث َو

ؿخىحب في طل٪ ان ًخمخ٘ اإلاض٤٢ الضازلي في اإلاإؾؿت باالؾخ٣اللُت ال٩اُٞت لل٣ُام بمهامه  جىاٞس ي في الؿى١ َو

 2وواحباجه.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
 ماجستٌر، تخصص مذكرة، الراسمالً االنفاق  لراراتنهاد اسحك عبد السالم ابو هوٌدي، دور المعلومات المحاسبٌة فً ترشٌد  1

  27، ص 2011محاسبة والتموٌل، الجامعة االسالمٌة، غزة،  .

61، مرجع سابك، ص اكراملسٌمة  .  2  
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 :الخالضت

ُٟت صازلُت مهممت إلياٞت ٢ُم ت ٌٗٝغ الخض٤ُ٢ الضازلي بأهه ْو  الاحغاءاث ت للمإؾؿت ًدخىي ٖلى مجمٖى

ملُاث التي جدبٗها اٚلب اإلاإؾؿاث وهظه   .إلاإؾؿاث  جدؿً مً ج٣ُُم الاصاء اإلاالي جدٟؼ و الاحغاءاث وأهٓمت ٖو

ُضة بحن الخض٤ُ٢ الضازلي  خماًت  في جدؿحن ألاصاء اإلاالي للمإؾؿاث الا٢خهاصًت مً زال٫ و صوعه جىحض ٖال٢ت َو

اصالانى٫ وجغقُض  ٦ك٠ ه٣اٍ  للمإؾؿت او ةغ ة الٟٗالُت وجدضًض الاهضاٝ اإلاؿُاؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت وٍػ

واليؿب اإلاالُت واليؿب  ث الخىاػن اإلاالياث مالُت مخمثلت في مإقغ اي٠ٗ و٢ىة حؿُحرها مً زال٫ مٗاًحر ومإقغ 

 .اإلاغصوصًت

لُه لخم٨حن اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت مً حؿُحرها بأصاء حُض ًجب جدضًض زال٫  ٦ال مً ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣ىة مً ٖو

اإلاىاعص  ع٢ابُت مخمثلت في الخض٤ُ٢ الضازلي للؿهغ ٖلى خماًت انىلها وجغقُض اؾخسضام احغاءاث اؾخسضام 

ٗالُت لبلٙى اهضاٞها اإلاؿُغ  الخىاػن اإلاالي  ثاواملخضصة باجبإ مٗاًحر مخٗاٝع ٖليها ومإقغ  ة اإلاخاخت ب٩ل ٦ٟاءة ٞو

 واليؿب اإلاالُت.
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 :جمهُض

 ئن الخُىع الا٢خهاصي ألي صولت مغهىن ومغجبِ بمضي جُىع ئهخاحُت اإلاإؾؿت، و مضي الاؾخسضام ألامثل

ت و  ج الخلُب و مكخ٣اجهمً بحن هظه اإلاإؾؿاث ملبىت الؿاخل بمؿخٛاهم إلهخا و ال٣ٗالوي للمىاعص البكٍغ

 اط ٌؿلهم بك٩ل ٦بحر   الا٢خهاص  ، الخابٗت للمغ٦ب الهىاعي بالجؼاةغ خؿحن صاي و التي جلٗب صوعا باعػا في

وحىص الخض٤ُ٢ الضازلي  في هظه اإلاإؾؿت يغوعة خخمُت  و لظل٪ ٌٗخبر اإلاؿخىي الىالتي ، في مض الخاحُاث ٖلى

 ي اإلاإؾؿت. ومً بحن أهم اإلاهامأصاة مً ألاصواث الغ٢ابُت فا انها حٗخبر  هٓغا لخٗضص الٗملُاث التي ج٣ىم بها ، ٦م

 .و اصاءها  ج٣ُُم مضي ٦ٟاءة الخض٤ُ٢ الضازلي هى

 مً زال٫ مىيٕى صعاؾدىا اإلاُضاهُت ؾىداو٫ في هظا الٟهل و بىاء ٖلى ٢ىاةم ؤلاؾخبُان و اإلاٗلىماث

ت في اإلاإؾؿت، بالخُغ١ ئلى الٗىانغ الخالُت  :الىٍٓغ

  اإلابدث ألاو٫: ج٣ضًم ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب ومكخ٣اجه

 في اإلاإؾؿت الخض٤ُ٢ الضازلي  مؿاع اإلابدث الثاوي :

 اإلابدث الثالذ : ج٣ُُم اصاء اإلاإؾؿت 
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 ((GIPLAIT املبدث ألاول: جلضًم مؤؾؿت ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب ومشخلاجه

 ؼوص الؿ٩ان باخضي أهم اإلاىاص طاث الاؾتهال٥ الُىمي أال وهي ماصة الخلُبللمإؾؿت أهمُت ٦بحرة ل٩ىنها ج

 .ومكخ٣اجه

ش إوشاء مغهباث الخلُب  .املؿلب ألاول: ملخت عً جاٍع

غ مىخجاتها و جد٤ُ٣ الغبذ  .حٗض مإؾؿت ملبىت الؿاخل مً أ٢ضم اإلاإؾؿاث التي حؿعى صاةما ئلى جٍُى

ف باملؤؾؿت  الفغع ألاول: الخعٍغ

 ء الخلُب في الجؼاةغ مىظ الاؾخٗماع، خُث جأؾـ ٖلى مؿخىي حهت الٛغب مغ٦ب الخلُب بىهغانبضأ ئوكا

ت مً مىخجي الخلُب ٧ان ٖضصهم  1954ؾىت  ٤ مجمٖى  صج 900.000مىخج بغأؽ ما٫ ٢ضع ب  150ًٖ ٍَغ

 .لتر ًىمُا 420.000وبُا٢ت ئهخاحُت ج٣ضع ب 

ذ هظه اإلاإؾؿت ٖضة حٛحراث خُث أنها ؾىت   نبدذ حؿمُتها حٗاوهُت الخلُب بىهغان،أ 1967ٖٞغ

جي للخلُب ومكخ٣اجه  1970و في ؾىت   الضًىان  354-81مغؾىم ع٢م - ONALAITخّل م٩انها الضًىان الَى

 :الجهىي الٛغبي، وفي ئٖاصة جغ٦ُب اإلاإؾؿاث ٢ؿم ئلى زالر ٞغٕو وهي

OROLAIT-الضًىان الجهىي الٛغبي ًًم الىخضاث الخالُت: - 

  .وهغان وخضاث ؤلاهخاج

  .وخضاث ؤلاهخاج ؾُضي بلٗباؽ

  .وخضاث ؤلاهخاج مؿخٛاهم

  .وخضاث ؤلاهخاج ؾُٗضة

  .وخضاث ؤلاهخاج مٗؿ٨غ

  .وخضاث ؤلاهخاج جُاعث

  .وخضاث ؤلاهخاج بكاع

-ORLAC -ًم الىخضاث الخالُت   :الضًىان الجهىي في الىؾِ وم٣غه بالجؼاةغ الٗانمت ٍو

  .وخضاث ؤلاهخاج ببضواو

  .هخاج بظعإ بً زضةوخضاث ؤلا 

-ORLAIT ًم  - :الضًىان الجهىي الكغقي ٍو

  .وخضة ئهخاج ٖىابت

  .وخضة ئهخاج ٢ؿىُُىت

 وخضة ئهخاج ؾى١ أهغاؽ.
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، أما الاهُال٢ت 1986أما باليؿبت وخضة ئهخاج مؿخٛاهم حٗىص وكأتها ئلى ؾىت   خُث ٧اهذ مجغص مكغٕو

ً 1997وفي ؾىت  OROLAIT: Office Régional Du Lait 1987الٟٗلُت ٣ٞض ٧اهذ ؾىت   اهضمجذ حمُ٘ الضواٍو

بالجؼاةغ  الىا٢٘ م٣غه بدؿحن صاي GIPLAIT في ئصاعة واخضة جدذ ئؾم اإلاغ٦ب الهىاعي إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه

 .الٗانمت

ٖلى اإلاؿخىي  حٗخبر مإؾؿت ملبىت الؿاخل لىالًت مؿخٛاهم، مإؾؿت ٖمىمُت طاث أؾهم مً أهم اإلاإؾؿاث

باخضي أهم اإلاىاص  خلي أو الجهىي للكما٫ الٛغبي الجؼاةغي، وحٗىص أهمُت اإلاإؾؿت ل٩ىنها جؼوص ؾ٩ان اإلاى٣ُتامل

٤ النىهُ٪ بمؿخٛاهم  طاث الاؾتهال٥ الُىمي و الًغوعي واإلاخمثلت في ماصة الخلُب و مكخ٣اجه، الىا٢ٗت بٍُغ

في سجل ججاعي، ٣ًضع  ئَاع ٢اهىوي مخمثلوهي ٖباعة ًٖ مإؾؿت طاث َاب٘ نىاعي ججاعي، جماعؽ وكاَها في 

ٖامل مإ٢خحن في  25صاةمحن و  ٖامل 100ٖامل منهم  125صج. خُث ًبلٜ ٖضص ٖمالها  9400000000عأؾمالها ب: 

 "و هىاًت ئَاع ٣ٖىص ما ٢بل الدكُٛل للؿىت الخالُت. قٗاع اإلاإؾؿت: "الخلُب مهىت

 .الفغع الثاوي: أهضاف املؤؾؿت

٤ اإلاىخىحاث ملبىت الؿاخل بمؿخ  الخلُب اإلابؿتر، الغاةب، اللبن، خلُب الب٣غة،)ٛاهم ج٣ىم باهخاج وحؿٍى

 :، ومً أهم أهضاٞها(الؼبضة

ت -   .جد٤ُ٣ ألاعباح ٢بل ٧ل ف يء م٘ يمان الاؾخمغاٍع

  .حُُٛت الؿى١ املخلُت بمىخىج مدلي وجد٤ُ٣ الا٦خٟاء الظاحي -

  .ال٣ًاء ٖلى الخبُٗت ؤلا٢خهاصًت -

  .إلاؿتهل٨حنجلبُت خاحُاث ا -

٤ الخىام  - ٤ مىخجاث الىخضة والتي جخم ًٖ ٍَغ  ، )أصخاب الكاخىاث)يمان حؿٍى

ض ٤ الكاخىاث املجهؼة بأحهؼة الخبًر  .أو التي جخ٨ٟل بها الىخضة ًٖ ٍَغ

 

 GIPLAIT املؿلب الثاوي: الهُكل الخىظُمي للمؤؾؿت

 لخىُٓمي الظي ًمثل ٞغٕو اإلاإؾؿت٢بل أن هخُغ١ ئلى اله٩ُل الخىُٓمي للمإؾؿت، ؾيخُغ١ ئلى اله٩ُل ا

ت.  اإلاغ٦ٍؼ
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ت  02الشكل عكم  GIPLAT : الهُكل الخىظُمي ملؤؾؿت املغهٍؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاهضع: الىزاة٤ الغؾمُت للمإؾؿت 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمع الصناعً للحلٌب و مشتماته

 لسنطٌنة

 بشار

 سطٌف

 بودواو

 سٌدي بلعباس

 عٌن الدفلى

 تٌارت

 معسكر

 باتنة

 سعٌدة

 مستغانم

 عنابة

 بجاٌة

 بٌر خادم

 تلمسان
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 مشخلاجه "مؿخغاهم مؤؾؿت ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و : الهُكل الخىظُمي  03الشكل عكم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاإلاهضع: الىزاة٤ الغؾمُت للمإؾؿ 

 ٢ؿم اإلاغا٢بت والخض٤ُ٢

 اإلاضًغ الٗام

 املخبر مهلخت مغا٢بت الدؿُحر

 ألاماهت الٗامت

 مهلخت الهُاهت

 

مهلخت ؤلاصاعة الٗامت وحؿُحر  مهلخت الخجاعة

ت  اإلاىاعص البكٍغ

ؤلاهخاج٢ؿم  ٢ؿم الٟالخت  

ً وحؿُحر املخاػن   مهلخت الى٣ل ٢ؿم املخاؾبت واإلاالُت مهلخت الىٓاٞت وألامً ٢ؿم الخمٍى
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 :ما جخمثل مهام ٧ل مهلخت في ما ًلي٦

٣٘ ٖلى ٖاج٣ه املضًغ العام:  هى اإلاكٝغ الٗام وناخب ال٣غاعاث، وهى ٌٗخبر ٢مت الهغم الخىُٓمي ٍو

 :٫ ألاو٫ في حؿُحر اإلاإؾؿت ويمان الؿحر الخؿً لها، و مً مهامهمؿإولُت خؿً ئجساط ال٣غاع و هى اإلاؿإو 

 مغا٢بت وكاٍ الىخضة  

 عؾم الؿُاؾت مً ؤلاهخاج.  

  حؿُحر وجىحُه عؤؾاء اإلاهالح.  

اكبت و الخضكُم:  :حٗخبر أهم مهلخت في اإلاإؾؿت و جخمثل مهامها في كؿم املغ

 غ التي جهله مً اإلاهالح   .الخأ٦ض مً صخت الخ٣اٍع

 ت مهالح اإلاإؾؿت و طل٪ باقٗاعها ًىمحن ٢بل اإلاغا٢بتمغا٢ب.  

 ج٣ضًم ا٢تراخاث و جىنُاث لإلصاعة الٗلُا.  

اكبت الؿؿير   :: جخمثل مهامه في كؿم املغ

 مغا٢بت الخ٩ال٠ُ.  

 الم ًٖ أي مك٩ل   .مغا٢بت الدؿُحر الخؿً للٗمل وؤلٖا

 ت مً عؤؾاء اإلاهالح و م٣اعهتها م٘ ا غ قهٍغ   لخ٣ضًغاث اإلاؿُغة و خؿاب٣ًىم باعؾا٫ ج٣اٍع

 .ؤلاهدغاٞاث

ُتألاماهت العامت  اث الٟٖغ  .: خل٣ت الىنل بحن اإلاضًغ الٗام و اإلاضًٍغ

 : ومً مهامها

 اؾخ٣با٫ الؼواع إلا٣ابلت اإلاضًغ 

  ض الىاعص ض الهاصع و البًر  حسجُل البًر

  جدًحر الىزاة٤ الخانت إلمًاء اإلاضًغ  

  و السجالث اإلاىحىصة ٖلى مؿخىي أماهتئوكاء مل٠ ًجم٘ ُٞه مسخل٠ ٧ل الىزاة٤ 

 جغجِب و خٟٔ اإلاؿدىضاث و الىزاة٤ الخانت باإلصاعة لدؿهُل ٖملُت البدث ٖنها 
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انراملخب  : مهامه جدلُل جغ٦ُب الخلُب ومضي نالخُخه و الخأ٦ض مً اإلا٣اصًغ ، وهىا ًجغي هٖى

 :مً الخدالُل وهما أؾاؾُان ل٩ل وخضة ئهخاحُت

  ًخًم   .الخدلُالث آلاجُت مؿخىي الخمىيت، ٦مُت اإلااصة الضؾمت، ال٨ثاٞتٞحزي ٦ُمُاتي ٍو

 .م٨ُغوبُىلىجي  

ً اإلاىاص ألاولُت ومخابٗت مغاخل ؤلاهخاج ٦ما جغج٨ؼ كؿم إلاهخاج:  هي أهم مهلخت في اإلاإؾؿت ج٣ىم بخسٍؼ

 اإلاؿخٗملت أًًا ٖلى حسجُل ٧ل اإلاُُٗاث الُىمُت التي جسو اإلاىاص اإلاىخجت واإلاخمثلت في ٦مُت الخلُب

 .في ئهخاج الخلُب اإلابؿتر، اللبن، الغاةب، خلُب الب٣غة

 :: جخمثل مهامه ُٞما ًليكؿم الفالخت

 حم٘ الخلُب مً ٖضص مغا٦ؼ للٟالخحن.  

 ئٖاصة جدلُب الخلُب اإلاؿخلم في الىخضة.  

ت:  .جخ٨ٟل بدؿُحر الكإون الضازلُت للمإؾؿت مطلخت إلاصاعة العامت وحؿغ املىاعص البشٍغ

٘ وبُ٘ الخلُب ومكخ٣اجه ٖلى مؿخىي الىالتي و ما حاوعها لخت الخجاعة:مط  .ومً مهامها جىَػ

 :مً مهامها مطلخت الطُاهت:

 مغا٢بت وكاٍ اإلاهالح التي حكملهم مؿإولُاجه 

 مغا٢بت ونُاهت مٗضاث ؤلاهخاج.  

 ُب٤ُ نُاهت و٢اةُت لخجىب الى٢ٕى في الخُغج.  

 و املالُت : كؿم املخاؾبت

 للمداؾبت :باليؿبت 

ت ويُٗتها اإلاالُت خُث ًخًمً هظا الٟٕغ املخاؾبت الٗامت  ٌؿاٖض اإلاإؾؿت ٖلى مٗٞغ
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ومداؾبت اإلاىاص والخاؾبت الخدلُلُت، ٦ما حؿخسضم اإلاإؾؿت بغهامج لإلٖالم ألالي في ئصاعة وحسجُل 

 الٗملُاث

 :الُىمُت ومً بحن اإلاهام التي ج٣ىم بها

 ٠ وإًغاصاثمُاب٣ت الىزاة٤ املخاؾبُت مً مها   .ٍع

 الخغم ٖلى أمال٥ اإلاإؾؿت ومخابٗت ال٣ٗىص 

 ت الخ٣ُ٣ُت لؿحر الىخضة  الٗمل ٖلى ئؾتهال٥ اإلاىاص في و٢تها واإلاٗٞغ

ل الالػمت وحؿُحرها بالك٩ل ألامثل أي أهه مؿإو٫ ًٖ  باليؿبت  اإلاالُت: ويهخم بالبدث ًٖ مهاصع الخمٍى

 .ما ًخٗل٤ بالؿُىلت اإلاالُت ٧ل

ً وحؿير املخاػن :كؿم الخ ً الىخضة باإلاىاص التي حؿخٗمل في ئهخاج الخلُب ومكخ٣اجه، مً مٍى ٤ جمٍى جل٪  ٍَغ

ً  .اإلاىاص منها املخلُت جيخج مدلُا ومنها اإلاؿخىعص مً زاعج الَى

 :ومً مهامها مطلخت الىظافت وألامً:

 مغا٢بت صزى٫ وزغوج الٗما٫ والبًات٘ املخملت.  

 لى وؾا   .ةل الٗملألامً ٖلى الىخضة ٖو

 ٤   .جإمً الهُاهت واملخاٞٓت ٖلى الىؾاةل يض الخٍغ

٘ الخلُب ٖلىمطلخت الىلل اإلاىا٤َ  : جخمثل مهامها في مغا٢بت الكاخىاث التي جى٣ل الخلُب ئياٞت ئلى جىَػ

حر وؾاةل الى٣ل للىخضة.  املخضصة مً َٝغ مهلخت الخجاعة، ٦ما ًخمثل صوعها في جٞى

 تاملؿلب الثالث: وشاؽ املؤؾؿ

ألازغي في الخىمُت    جيكِ اإلاإؾؿت في ٢ُإ الهىاٖتخُث حؿاهم بك٩ل ٦بحر مثلها مثل اإلاإؾؿاث

باث اإلاؿتهل٨حن، وبهٟت ٖامت ًم٨ً جلخُو وكاٍ اإلاإؾؿت "ملبىت الؿاخل" في  ؤلا٢خهاصًت، وجلبُت ٚع

 :الٗىانغ الخالُت

ضها باإلا .1 ٖملُاتها  ىاص ألاولُت مً أحل مباقغةالكغاء: ج٣ىم اإلالبىت ب٣ٗض ن٣ٟاث م٘ اإلاىعصًً لتزٍو

ً أؾاؾحن هما: الجىصة  ؤلاهخاحُت، و ًخم ئزخُاع اإلاىعص اإلاىاؾب ٖلى أؾاؽ ٖىهٍغ

 .و الؿٗغ

و هي  ؤلاهخاج: بٗض أن ج٣ىم اإلاإؾؿاث بٗملُت قغاء اإلاىاص ألاولُت الالػمت جضزل في اإلاغخلت الثاهُت .2

ل اإلاىاص ألاولُت ؤلاهخاج، وحٗخبر أهم خل٣ت في وكاٍ اإلاإؾؿت. ئلى مىخىحاث نهاةُت  خُث ج٣ىم بخدٍى

 .مخمثلت في الخلُب ومكخ٣اجه

ت وهىا٥ خالخحن .3  :البُ٘: هظا اليكاٍ ٌكٝغ ٖلُه اإلاهلخت الخجاٍع
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ب٣ى ٖىهغ الى٣ل الظي ًخم الاجٟا١ ٖلُه ئما 1.3 أن ًخم بالىؾاةل  في خالت اإلاىخج الُلبي ٞان البُ٘ مًمىن ٍو

 .أو بىؾاةل الٗمُلالخانت للمإؾؿت 

ئم٩اهُاجه الخانت  في خالت اإلاىخج الٛحر َلبي ٞان البُ٘ ٩ًىن ٚحر طل٪، خُث ج٣ىم به اإلاإؾؿت باؾخسضام 2.3

 و٢ضعاتها البُُٗت.

  املبدث الثاوي : مؿاع الخضكُم الضازلي  في املؤؾؿت

التي جض٤٢  ت الخض٤ُ٢ الضازليؾىٗغى في هظا اإلابدث اإلاىهجُت اإلاؿخسضمت في مؿاع الخض٤ُ٢ الظي جدبٗه مهلخ

ً الخض٤ُ٢ الضازلي وألاصاء اإلاالي وازترها ؾت افي هظه الضع  مسخل٠ الىخضاث وجبُان الٗال٢ت ال٣اةمت بحن اإلاخٛحًر

 .ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه "مؿخٛاهممإؾؿت مإؾؿت 

ه ٖلى مضي ٞ غ١ اهم وجُب٤ُ ؤلاحغ ٣ًىم اإلاض٤٢ الضازلي بخض٤ُ٢ وج٣ُُم الىٓام مً زال٫ و٢ٞى الٗمل التي  ءاث َو

اث، الغواجب وألاحىع املخؼوهاث،  ؤلاهخاج، اإلابُٗاث والخأ٦ض مً صوعة جىٓم مسخل٠ ٖملُاث الاؾخٛال٫ مً  اإلاكتًر

ت مثل صٞتر الُىمُت صٞتر الجغص، صٞتر ألاحىع، سجل مضاوالث الجمُٗت  أن اإلاإؾؿت جمؿ٪ الضٞاجغ ؤلاحباٍع

ي اإلاالي مً ما حاء به الىٓام املخاؾب مراع، و ٣ًىم بالخد٤٣ ٦ظل٪ مً اخت مجلـ ؤلاصا ةالٗامت وسجل مضاوالث 

ت الُغ١ اإلاٗمى٫ بها اؾخ٣اللُت اغ ممباصب أؾاؾُت ٧اؾخ ت ٍع سُت، ٖضم  الضوعاث  اؾخمغاٍع اليكاٍ، الخ٩لٟت الخاٍع

الانى٫ )  مً أنى٫  اإلاحزاهُت مً ٧ل  مغاحٗت الى  اإلا٣انت بحن الخؿاباث، الخُُت والخظع لُيخ٣ل مؿاع الخض٤ُ٢

ت أمىا٫ زانت)وزهىم  (الثابخت وألانى٫ اإلاخضاولت ت والخهىم الجاٍع وحضو٫ خؿاباث  (والخهىم الٛحر الجاٍع

 .الىخاةج

جؼب الى  ٧ل حؼء ًض٤٢ مً ٢بل مض٤٢ احؼاءجبضأ زُت الخض٤ُ٢ الضازلي بخض٤ُ٢ الىٓام بدُث ٣ًؿم ٍو

 .أو٫ ماه٣ىم به هى جض٤ُ٢ الىزاة٤الٗمل،  احغاءاث وحؿخسضم ٢اةمت 

 املؿلب ألاول: جضكُم حاهب ألاضىل 

ت الىيُٗت اإلاالُت إلاإؾؿت  اإلاغا٢بت ٣ًىم ٢ؿم  مإؾؿت ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه "مؿخٛاهم إلاٗٞغ

 ٖىانغ ممثلت الٗامت والتي بضوعها ج٩ىن  اإلاحزاهُتحٗت اٖىانغ ال٣ىاةم اإلاالُت وطل٪ مً زال٫ مغ  ٟدوبالخض٤ُ٢ 

 مً اإلاحزاهُت، وؾى٣ىم في هظه الض ا عؾت بالتر٦حز ٖلى مؿاع الخض٤ُ٢ الضازلي للضٞاجغ اإلاخمثلت في اإلاحزاهُت

 .زال٫ ٖغى ٦ُُٟت الخض٤ُ٢ لألنى٫ 

 

 :جضكُم لألضىل  1

 SCF) ي)جٓهغ ألانى٫ في الجاهب ألاًمً مً المي ا ػهُت، وخؿب املخُِ املخاؾبي اإلاال  

اث الجؼةُت الثالر الخالُتٞان خؿاباث   :ألانى٫ جخ٩ىن مً املجمٖى

 ألانى٫ الثابخت وجًم: 1-1
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مثلها الهى٠ 1-1-1 ت الخثبُخاث ٍو  مجمٖى

 ألانى٫ اإلاخضاولت  1-2

مثلها الهى٠  1-2-1 ت املخؼوهاث ٍو  03مجمٖى

مثلها الهى٠  1-2-2 . ت الخ٣ى١ ٍو  04مجمٖى

 

 

 :الخثبُخاث 1-1-1-

حرها مً الخؿاباثض ي، اع أ )حكمل الخثبُخاث ٖضة ٖىانغ الخغ٦ت  وهي ٖىانغ ٢لُلت(مباوي، مٗضاث وأصواث ٚو

ا في اإلا٣ابل  .الاؾخٗما٫ املخاؾبُت في اإلاإؾؿت ٧ىنها جخمحز بالضوام لٗضة ؾىىاث، ماٖضا انها تهخل٪ ؾىٍى

 :التي ًُب٣ها اإلاض٤٢ الضازلي ُٞما ًلي الاحغاءاثوجخمثل 

ونىالث  ٘ الجغص املخاؾبي بدُث ًخد٤٣ مً ٧ل الىزاة٤ مً ٞىاجحرث ماع ا: مُاب٣ت الجغص اإلااصي لالؾدثمالىحىص-

خب  .ثاع اع الترجِب الؼمجي لجغص الاؾدثماوألازظ بٗحن الٖا

٣تغاحث أونها مسجلت في الخؿاباث اإلاىاؾبت م٘ ماع الخد٤٣ مً صخت ج٣ُُم الاؾدثما :الكمال-  ٗت الٍُغ

 .اإلاخبٗت الخدؿاب مسههاث ؤلاهخال٥

 ء الانلاً صخت ج٣ُُم ألانى٫ الثابخت للمإؾؿت وطل٪ مً زال٫ الخ٣ُُم الاولي لك: الخد٤٣ مالخلُُم-

٠ التي جخدملها اإلاإؾؿت ل٣اء الخهى٫ ٖليها  .اياٞت الى اإلاهاٍع

٣ا للمباصب املخاؾبُتالدسجُل املخاؾبي-  : الخد٤٣ مً أن اإلاٗالجت املخاؾبُت لالؾدثما ا عث ٢ض جمذ ٞو

ت التي جمثلهاإلاخٗاٝع ٖليها أون ٧ل الاؾدث  .ما ا عث مسجلت في املجمٖى

 :املخؼوهاث 1-2-1-

 حكمل املخؼوهاث اإلاىخجاث جامت الهى٘ أو هه٠ مهىٗت، مىخجاث ونلذ ٖلى مغخلت مُٗىت

حرها ش ئ٢ٟا٫ الضوة ع املخاؾبُت، اإلاىاص ألاولُت بًات٘ ٚو  ...مً ؤلاهخاج ٖىض جاٍع

وحىص  اإلاض٤٢ الضازلي في خؿاباث املخؼوهاث في الخأ٦ض مًالتي ًجغيها  و اإلاغاحٗت الٟدو  احغاءاث وجخمثل 

أن  الى ةا عح٘ ٖلى ٖملُت الجغص وججضع ؤلاقاع  اإلاغاح٘ املخؼون ٞٗال ٖلى مؿخىي املخاػن مً زال٫ و٢ٝى 

ة ع ن أًٖاء الٟغ٢خحن مؿخ٣لحن جماما ًٖ اصا و ااإلاإؾؿت جسهو ٞغ٢خحن مسخلٟخحن لل٣ُام بٗملُت الجغص 

اصةاملخاػن وفي خا  لت وحىص ٞغ١ بحن الىخاةج اإلاخىنل ئليها مً َٝغ الٟغ٢خحن ًخم حك٨ُل ٞغ١ زالثت إٖل

زاعحها،  لخأ٦ض مً مل٨ُت اإلاإؾؿت لٗىانغ املخؼوهاث ؾىاء ٧اهذ مسؼهت صازلها أو الخد٤٣ مً ٖملُت الجغص او

ت أؾباب الازخالٞاث ئن اإلا٣اعهت بحن الجغص املخاؾبي او الخد٤٣ مً صخت  وحضث لجغص الٟٗلي ومداولت مٗٞغ

٤ مُاب٣ت طل٪ م٘ الىزاة٤ اإلاثبخت لظل٪ الدسجُل، الخأ٦ض مً ؾالمت  الدسجُل املخاؾبي للمسؼوهاث ًٖ ٍَغ

٣ت الخ٣ُُم ٖلُه  اهدغاٝوحىص  في خالت و الُغ١ اإلاؿخسضمت لخ٣ُُم املخؼوهاث الثابخت مً ؾىت ئلى أزغي  في ٍَغ

 .ٝالاهدغاأن ًل٠ اهدباه ؤلاصا ة ع ئلى طل٪ 

 الخلىق: 1-2-2

ت حاهبا هاما في خُاة اإلاإؾؿت وهي صلُل ٦  ت الٗال٢اث التي جغبِ اإلاإؾؿتمجمثل هظه املجمٖى  ي ملجمٖى
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ت مً الٗىانغ وجخمثل في الدؿب٣ُاث اإلا٣ضمت مً َٝغ  بالٛحر والتي جترجب ٖليها خ٣ى٢ا وحكمل الخ٣ى١ مجمٖى

ىت  .اإلاإؾؿت، خؿاباث الٗمالء، وخؿاباث الخٍؼ

ش ئٖضاص اإلاحز و ًخم   هُت و٦ظل٪ مً مل٨ُتاجض٣ُ٢ها مً زال٫ الخأ٦ض مً وحىص خؿاباث اإلاضًىىن بخاٍع

ُت اإلال٨ُت او ُت اإلاإؾؿت للٗىهغ م٘ جدضًض هٖى  لخد٤٣ مً صخت اإلاٗالجت املخاؾبُت م٘ الض٢ت واإلاىيٖى

 ان هظه ىزاة٤ وج٩ىن مضٖمت ب٩ل ال وهمُت و  لِؿذ أنها  أن ٧ل خ٣ى١ اإلاإؾؿت مسجلت وو  في ؤلازباث 

 الخ٣ى١ م٣ُمت خؿب اإلاباصب املخاؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها.

 

 املؿلب الثاوي: جضكُم حاهب الخطىم 

 هُت مً حاهب الانى٫ ًيخ٣ل مؿاع الخض٤ُ٢ الى حاهب الخهىم وهظااز حبٗض جض٤ُ٢ اإلاض٤٢ الضازلي للم

 .ماؾيخُغ١ الُه

 جضكُم للخطىم 

ٓهغ في مثل التز االجاهب ألاٌؿغ مً اإلاحز  ٌٗٝغ حاهب الخهىم باإلاُالب ٍو  ماث اإلاإؾؿت ؾىاءاهُت ٍو

 ماث ججاه اإلاؿاهمحن وخملت الؿىضاث أو اججاه الٛحر وجدك٩ل خؿاباث الخهىم خؿباز ت٧اهذ هظه الال

 الىٓام املخاؾبي اإلاالي (SCF) :مً الهىٟحن الخالُحن

 ألامىا٫ الخانت،1-1

لت الا  1-2  .حلالضًىن ؾىاء ٢ص ي ة ع الاحل او ٍَى

 ئن الٛغى ألاؾاس ي للخد٤٣ مً جض٤ُ٢ الخهىم مً َٝغ اإلاض٤٢ الضازلي هى الخأ٦ض مً ٖضم ج٣ضًغها

حرها )بٛحر ٢ُمتها   .(وحىص ازخالؾاث جالٖباث ٚو

 :ألامىال الخاضت 1-1

ل التي ت وؾاةل الخمٍى ل للمإؾؿت وحٗٝغ بأنها مجمٖى  حٗخبر ألامىا٫ الخانت أهم حؼء مً مهاصع الخمٍى

 إلاال٥ ٖىض الخأؾِـ و٦ظل٪ ألامىا٫ التي جغ٦ذ ُٞما بٗض جدذ جهٝغ اإلاإؾؿت وحٗبر ألامىا٫أخًغها ا

 .الخانت ًٖ مضي اؾخ٣اللُت اإلاإؾؿت ًٖ الٛحر

الخؿابحن  وخؿب الىٓام املخاؾبي واإلاالي حكمل ألامىا٫ الخانت ٖلى جضعج ألامىا٫ التي ًدًغها اإلاؿاهمىن في

 (مىا٫ التي جغ٦ذ جدذ جهٝغ اإلاإؾؿت في الخؿاباث) بِىما حسجل ألا  12وح/  10/ع٢م ح

ال٣اهىهُت  ؽ اإلاا٫ ًمثل ال٣ُمتأومً الٟدىناث التي ًجغيها اإلاض٤٢ الضازلي الخد٤٣ مً أن ع ة ألاعبٗت ألازحر 

الجمُٗت  ؽ اإلاا٫ م٣ُم ومسجل و٤ٞ الىٓام اإلاالي واملخاؾبي والخأ٦ض مً مدايغاع   ن و األؾهم اإلاإؾؿت 

٘ ألاعباح وصخت حسجُل الخؿاباث في حاهب ألانى٫ ٦ما ًخأ٦ض مً ٧لالٗامت وحضو٫ ج اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت  ىَػ

٣ت ؾلُمت وناص٢ت  هغةباألمىا٫ الٓا اصة أ عؽ اإلاا٫ ٢ض و ان اي ٢غاعاث  في ال٣ىاةم اإلاالُت مسجلت بٍُغ زام بٍؼ

٣ا للىٓام الضازلي للمإؾؿت وال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها و٦ظل٪ بيؿبت  106باث الاخخُاَاث ع٢م/ لخؿا نضع ٞو

 .خؿب اإلاباصب املخاؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها

 :الضًىن  2-1-
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ت الالت  ماث الىاججت ًٖ ٖال٢اث اإلاإؾؿت باإلاخٗاملحن مٗها وجخًمً الضًىن خؿباز جمثل الضًىن مجمٖى

لت وال٣هح ت بحن الضًىن الٍُى وهجضها  حلألا ة ر الىٓام اإلاالي واملخاؾبي الخؿاباث الغةِؿُت هٟغ١ في املجمٖى

خم ٞدهها وجض٣ُ٢ها ٢ُضا امغجبت في اإلاحز  ش اؾخد٣ا٢ها ٍو احل  ٢ُضا وخؿابا خؿابا وطل٪ مً هُت بدؿب جاٍع

 الخأ٦ض مً أن الضًىن اإلاسجلت جمثل صًىن خ٣ُ٣ُت للمإؾؿت لِؿذ وهمُت وأن ٧ل الضًىن اإلاترجبت ٖلى

٤ الىٓام  اإلاالي اوملخاؾبي أون حمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاإؾؿت ٢ض جم حسجُلها أونها م٣ُمت ومسجلت مداؾبُا ٞو

ُت وناص٢ت اولخأ٦ض مً ئ٢ٟا٫ خؿاباث ألانى٫ طاث  مخًمىت في ال٣ىاةم اإلاالُت وأن هظه اإلاٗلىماث قٖغ

ج٣ضًم  ألاعنضة الضاةىت م٘ الٓغٝو الخانت وألاؾباب التي أصث الى ْهىع أعنضة صاةىت لألنى٫ وجدلُليها م٘

 .اؾباب طل٪

لت أو ال٣هحلىزاة٤ اإلاخٗل٣ت بهٞدو حمُ٘ ال٣ٗىص وا اإلاهاٍع٠  ألاحل والخد٤٣ مً ةر ظه ال٣غوى ؾىاء الٍُى

 اإلاالُت التي جخدملها اإلاإؾؿت.

الواث الاؾترحإمغاحٗت اإلالخ٣ت،  حضاو٫ ئهخال٥ ال٣غوى ومىاُٖض الاؾخد٣ا١ م٘ م ا ع٢بت ال٣غوى الؿىضًت ٖو

 الؿىضاث والُلبُاث.م٘  الكغاءٞدو ال٣ٗىص أو الُلبُاث م٘ م٣اعبت ٞىاجحر 

 

 2019-2015املؿلب الثالث: جضكُم حضول خؿاباث الىخابج زالل الؿىىاث 

 :حضول خؿاباث الىخابج 1-

بٗض جض٤ُ٢ ٧ل مً الانى٫ والخهىم إلاإؾؿت ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه "مؿخٛاهم ًخىحب 

غ١ حضو٫ خؿاباث الىخاةج با الاهخ٣ا٫ اإلاض٤٢ الضازلي لٟدو وجض٤ُ٢  .ؾخسضام الُاث َو

باء   اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت لجضو٫ خؿاباث (7خؿاباث )والىىاجج (6خؿاباث )حٗخبر خؿاباث الدؿُحر ألٖا

 .الىخاةج خُث ٌُُٗىا جٟاٖلهما خؿاباث الىخاةج

ى٣ؿم خحن هما  (T.C.R)ٍو  :خؿب الىٓام اإلاالي واملخاؾبي الى ٧ل مجمٖى

ت خؿاباث الى٣ٟاثاملجمىعت الؿاصؾت باء : مجمٖى  .او الٖا

ت ؤلاي ا عصاث أو الىىاجج املجمىعت الؿابعت:  .مجمٖى

دو خؿاباث الدؿُحر مً زال٫ حضو٫ خؿاباث الىخاةج خُث ٣ًىما٣ًىم اإلاض٤٢ الضازلي بمغ   حٗت ٞو

 مجمٕى الى٣ٟاث للؿىىاث الؿاب٣ت أو بمجمٕىب  ةبالٗضًض مً الٟدىناث منها م٣اعهت مجمٕى ه٣ٟاث الضوع 

ت ئن وحضث اوة ع  الخ٩ال٠ُ اإلا٣ض  الخى٣ُُا ع١ حٗت أوااغ ث لإلهخال٥ ومالخأ٦ض مً ٢ابلُت الاؾدثماع  للمىاػهت الؿىٍى

ضاصًت لم حسجل ٦ى٣ٟاث و  .إلمًاء لٗما٫ اإلاإؾؿت والخد٤٣ مً أن اإلاهاٍع٠ ؤلٖا

 تٖاة أن هظه الخ٩ال٠ُ ج٣٘ خ٣ُ٣االخضمت اإلاإصاث ٖلى ْهغ وز٣ُت ؤلازباث م٘ مغ  ة الخد٤٣ مً وحىص جأقحر 

 حٗت الخؿابُت للبُا٢اثاغ ٦ُُٟت خؿاب الغواجب وألاحىع باإلالخد٤٣ مً ؾالمت و  ٖلى ٖاج٤ اإلاإؾؿت او

 ٧اث الاحخماُٖت اٖخماصا ٖلى سجل ألاحىع اسجل الغواجب وألاحىع و٦ظل٪ الدسجُل املخاؾبي لالقتر 

ذ الكهغي  ما٫ املخ٤٣ وG٦ 50 ( الخد٤٣ مً الخهٍغ  ظا الخؿاباث اإلامثلت( وم٣اعهت ما نغح به م٘ ع٢م الٖا

ما٫ وم٣اعهت حضو٫ خؿا دو ال٣ٗىص املخخلٟتاز باث الىخاةج م٘ مسخل٠ ٖىانغ اإلاحلغ٢م ألٖا  هُت الٗامت ٞو

 .لخأ٦ض مً أ٢ؿاٍ الخأمحن او 
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 ة للى٣ٟاث اإلاسجلت في ال٣ىاةم اإلاالُت للمإؾؿت، والخأ٦ض ُٞما ئطا ٧اهذع ؾت الىزاة٤ واإلاؿدىضاث اإلابراصع 

 حٗت الٗملُاث الخؿابُت واملخاؾبُت مً ٢ُىص مسجلتاوفي الخؿاباث اإلاىاؾبت ومغ  الدسجُالث صخُدت

ُت اث وبًات٘ لٗما٫ الكغ٦ت ومبُٗاث لٟىاجحر البُ٘ والخد٤٣ مً أؾـ ج٣ُُم ؤلاهخاج اإلابإ وقٖغ  ومكتًر

ضة للدسجُل املخاؾبي لخ٩ال٠ُ ؤلاهخاج و٢اهىهُتها وجأقحاالخأقحر   اإلاؿإولحن ةر ث اإلاىحىصة ٖلى الىزاة٤ اإلاٍإ

 ٖلى وزاة٤ ؤلازباث.

 املبدث الثالذ : جلُُم اصاء املؤؾؿت

ئهجاػ  تیٟیالخٗٝغ ٖلى ٦ و" لبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه "مؿخٛاهم إلابٗض أن ٢مىا باُٖاء ج٣ضًم ٖام 

بٗملُت اإلا٣اعهت  امیألاصاء اإلاالي وطل٪ مً زال٫ ال٣ مییج٣ تیٟیؾيخٗٝغ ألان ٖلى ٦ ٞيهاالخض٤ُ٢ الضازلي  مهمت 

 .ألازحرجحن ألصائها زال٫ للؿيخحن

 املؿلب ألاول: جؿىع عكم أعمال ومبُعاث املؤؾؿت

 جؿىع عكم ألاعمال ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مشخلاجه "مؿخغاهم .1

ما٫ زال٫ الٟترة ما بحن   ًمثل الجضو٫ الخالي جُىع   ( :2019 - 2015 )ع٢م ألٖا

 م أعمال املؤؾؿت: جؿىع عك 01الجضول عكم 

 2019 2018 2017 2016 2015 الؿىىاث 

 البُان

  عكم الاعمال

 صج

70300000000 78800000000 81700000000 92800000000 94000000000 

ت  اليؿبت املئٍى

% 

16.83 18.87 19.56 22.22 22.50 

 وؿبت الخؿىع 

% 

- 2.04 0.69 2.66 0.28 

 اإلاإؾؿت مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغماص ٖلى بٗخ الُالبحن اإلاهضع: مً ئٖضاص 

ما٫  : 04الك٩ل ع٢م   جمُل البُاوي ًىضح مغاخل جُىع ع٢م الٖا

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن
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ًمثل وؿبت  ٧ان 2015هالخٔ مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ أن جُىع ع٢م ألاٖما٫ ٧ان متزاًض باؾخمغاع خُث في ؾىت 

 19.56أنبذ ًمثل  2017% أما في ؾىت  18.87% خُث أنبذ ًمثل  2.04ت بيؿب 2016% واعجٟ٘ في ؾىت  16.83

وؾىت  % 22.22 خُث أنبذ ًمثل 2018% ؾىت  2.66% واعجٟ٘ بيؿبت  0.69% أي اعجٟ٘ بيؿبت جُىع ج٣ضع ب 

اصة الُلب ٖلى22.51خُث أنبذ  %  0.28اعجٟ٘ بيؿبت ٢لُلت  2019 إلاإؾؿت  مىخجاث  %، وهظا ؤلاعجٟإ عاح٘ لٍؼ

بكغ بمؿخ٣بل أًٞل في  للمإؾؿت، وأًًا  الؿى١ مما ًض٫ ٖلى خؿً الدؿُحر في اإلاإؾؿت وألاصاء الجُض ٍو

بُٗخه وال ًم٨ً ؤلاؾخٛىاء ٖنها ٞمً زال٫ ٧ل هظا حؿعى  اٖخباع ماصة الخلُب ماصة أؾاؾُت في خُاة ؤلاوؿان َو

غ مىخىحاتها مً الخلُب وحمُ٘ أهىاٖه ئعياءا لل حراإلاإؾؿت صاةما في جٍُى ما هى أحىص له وهظا  مؿتهل٪ وجٞى

وخلُب ٧امل الضؾم وخلُب  ًخجلى مً زال٫ ألاهىإ ال٨ثحرة التي جيخجها خالُا اإلاإؾؿت مً خلُب هه٠ صؾم

حرها  مجزٕو الضؾم ٚو
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 ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه "مؿخٛاهم. جُىع مبُٗاث 2

 : جُىع مبُٗاث 02الجضو٫ ع٢م 

  ( :2019 – 2015 )ًمثل الجضو٫ الخالي جُىع اإلابُٗاث زال٫ الٟترة ما بحن  

 بٗخماص ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ اإلاإؾؿت اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن

  وٗخمض ٖلى الك٩ل البُاوي الخالي الظي ًبحن لىا وؿب جُىع اإلابُٗاث مىخىج بمىخىج زال٫ زمـ ؾىىاث مايُت. لخدلُل الجضو٫ أٖاله

 

 2019 2018 2017 2016 2015 الؿىىاث

 اإلابُٗاث املىخجاث

 صج

اليؿبت 

ت  اإلائٍى

% 

 الٟغا١

% 

 اإلابُٗاث

 صج

اليؿبت 

ت  اإلائٍى

% 

 الٟغا١

% 

 اإلابُٗاث

 صج

اليؿبت 

ت  اإلائٍى

% 

 الٟغا١

% 

 اإلابُٗاث

 صج

اليؿبت 

ت  اإلائٍى

% 

 الٟغا١

% 

 اإلابُٗاث

 صج

اليؿبت 

ت  % اإلائٍى

 % الٟغا١

خلُب مبؿتر 

 مضعم

24900000 83.8 - 29200000 90.9 17.27 31100000 91.8 6.51 31350000 85 0.80 319000000 87.2 1.75  

خلُب 

 البلغة

339000 2.22 - 570000 1.77 68.14 390000 1.15 31.6- 438000 1.19 12.3

1 

375000 1.03  

 -15.7 11.8 4300000 13.8 13.8 5100000 2.12 7.08 2400000 -6 7.32 2350000 - 9.01 2500000 باقي مىخجاث

 -0.85 100 36575000 8.84 100 36888000 5.51 100 3389000 15.76 100 32120000 -  2773900 املجمىع
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: جُىع مبُٗاث  05ك٩ل ع٢م ال
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 : ًمثل الك٩ل عؾم بُاوي ًىضح م٣اعهت وجُىع اإلابُٗاث ملخخل٠ اإلاىخىحاث زال٫ زمـ ؾىىاث خُث أن

 2016ؾىت  واعجٟٗذ 2015% مً املجمٕى الٗام ؾىت 89.8ؿتر: ٧ان في جؼاًض مؿخمغ خُث بلٛذ وؿبخه الخلُب اإلاب

 بيؿبت  2018واعجٟٗذ ؾىت  % 91.8جمثل  2017% وأنبدذ ؾىت  90.9% خُث أنبدذ جمثل وؿبت  17.27بيؿبت 

 . %87.2وأنبدذ  2019% واعجٟٗذ ؾىت  0.8لُلت 

ؾىت  1.77واعجٟٗذ ئلى  % 1.22وؿبت  2015ب٣غة مىسًٟت خُث ٧اهذ جمثل ؾىت خلُب الب٣غة: ٧اهذ مبُٗاث خلُب ال

 2018مً ئحمالي مبُٗاث ؾىت  % 1.19% وأنبدذ جمثل وؿبت  31.58ٞاهسًٟذ بيؿبت  2017أما في ؾىت 2016

 . % 1.03ئلى  2019واهسًٟذ ؾىت 

وفي ؾىت  % 7.32 خُث أنبدذ 2016 % ؾىت 6% واهسًٟذ ب  9.01وؿبت  2015اإلاىخىحاث ألازغي: ٧اهذ جمثل ؾىت 

ٞاهسًٟذ  2019أما في ؾىت  2018% ؾىت 13.8% مً ئحمالي مبُٗاث الؿىت واعجٟٗذ ئلى  7.08أنبدذ جمثل  2017

 . % 11.8% وأنبدذ جمثل 15.69ب 

ىما مؿخمغ بِ وؿخيخج مما ؾب٤ أن مبُٗاث الخلُب اإلابؿتر لها ههِب ٦بحر مً مبُٗاث اإلاإؾؿت خُث ٧ان في ئعجٟإ

 :مبُٗاث خلُب الب٣غة واإلاىخىحاث ألازغي ٧اهذ مخ٣لبت وهظا عاح٘ لؿببحن

 .ؾُاؾت الضٖم اإلاىخهجت مً َٝغ الضولت لهالح الكٗب . 1

ب الجؼاةغي في اؾتهال٥ اإلاىخىحاث اإلاضٖمت مً َٝغ الضولت ٖلى . 2 اؾتهال٥ اإلاىاص  الث٣اٞت الاؾتهال٦ُت خُث ًٚغ

م اليؿ ًدبظ ئزخُاع الؿٗغ  اإلاؿتهل٪ خلُب الب٣غة ٞىجض أن هايبت الٛظاةُت ال٨بحرة التي ًدخى ألازغي وطل٪ ألؾٗاعها ٚع

غح٘ ؾبب ئهسٟاى مبُٗاث اإلاإؾؿت ئلى ٢لت وهجغة الٟالخحن ئلى اإلاضن وجغ٥ الٟالخت وجغبُت  ٖلى الجىصة أخُاها، ٍو

 الٍغ٠. الب٣غ بؿبب الجٟاٝ والؿىىاث التي ٧ان ٞيها ؤلاعهاب في اإلاىا٤َ

 

 لب الثاوي: عغع امليزاهُت املخخطغة مللبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مشخلاجه "مؿخغاهماملؿ

 ٦ما هي مىضخت 2019 - 2018لل٣ُام بٗملُت جدلُل ألاصاء اإلاالي ًجب أوال ئٖضاص اإلاحزاهُت املخخهغة لؿىتي 

 في الجضو٫ الخالي
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 :حاهب ألانى٫  1.

 : 2019 - 2018ًمثل الجضو٫ الخالي أنى٫ اإلاإؾؿت لؿىتي 

 : اإلاحزاهُت املخخهغة ألنى٫  03الجضو٫ ع٢م 

 بٗخماص ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ اإلاإؾؿت اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن

 ومً أحل جدلُل مُُٗاث الجضو٫ ًم٨ً الاؾخٗاهت بالك٩ل الخالي:

 : اإلاحزاهُت املخخهغة ألنى٫  06 الك٩ل ع٢م

 بٗخماص ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ اإلاإؾؿت ئٖضاص الُالبحن اإلاهضع: مً
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 لٌم جاهزة لٌم محممة لٌم االستغالل  االصول الثابتة
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 2019 2018 الؿىىاث

ت اإلابالٜ   البُان ت اإلابالٜ   اليؿبت اإلائٍى  اليؿبت اإلائٍى

 9.75<5 445256715 58.87 445460130 الاضىل الثابث

 8.63 64338714 9.09 6877501 كُم الاؾخغالل

 23.45 174786746 22.42 169653239 كُم مدللت

 8.16 60824229 9.62 72793374 كُم حلهؼة

 100 745206404 100 756680244 املجىع
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 :هالخٔ مً زال٫ الك٩ل أٖاله أن

٦ما  وهي وؿبت حُضة 2019% ؾىت 59.75و  2018% ؾىت 58.87ألانى٫ الثابخت جدخل أ٦بر وؿبت خُث جمثل 

اصة ئلى ئعجٟإ وجىؾ٘ اليكاٍ وا٢خىاء مى  وججضًض  اص أولُت حضًضةهالخٔ أن وؿبت أنى٫ ئعجٟٗذ وجغح٘ هظه الٍؼ

  .)آالث، قاخىاث، لىاػم ٦هغباةُت )واؾدبضا٫ اإلاٗضاث وألاصواث 

ٗىص ؾبب هظا 2019% ؾىت  8.63% و 9.05وؿبت  ٢2018ُم ؤلاؾخٛال٫ ئهسًٟذ خُث جمثل ؾىت   َو

 .الاهسٟاى ئلى ٢لت املخؼوهاث أو ؾىء حؿُحرها

 % أي أنها اعجٟٗذ في هظه 23.45وؿبت  2019% وؾىت 22.42وؿبت  2018جمثل ال٣ُم املخ٣٣ت ؾىت 

اصة الضًىن  اصة الًغاةب أو بؿبب ٍػ ٗىص هظا الاعجٟإ ئلى ٍػ  .الؿىت َو

 % وهظا 8.16وؿبت  2019% و ؾىت  9.62وؿبت  2018ؼة مىسًٟت خُث ٧اهذ جمثل ؾىت ال٣ُم الجاه

 الاهسٟاى عاح٘ ئلى اهسٟاى اإلابُٗاث و٢لت أو جأزغ في الُلبُاث.

 :ىمحاهب الخه2-

 :ومً أحل جدلُل مُُٗاث الجضو٫ ًم٨ً الاؾخٗاهت بالك٩ل الخالي

 : اإلاحزاهُت املخخهغة لخهىم 04الجضو٫ ع٢م  

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن بٗخماص ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ اإلاإؾؿت

 ومً أحل جدلُل مُُٗاث الجضو٫ ًم٨ً الاؾخٗاهت بالك٩ل الخالي:

 2019 2018 الؿىىاث

ت اإلابالٜ   البُان ت اإلابالٜ   اليؿبت اإلائٍى  اليؿبت اإلائٍى

 44.37 330675580 37.88 445460130 الامىال الخاضت

 4.82 35946905 5.07 38385569 الضًىن ؾىٍلت الاحل

 50.80 378583920 57.05 431650036 الضًىن كطيرة الاحل

 100 745206404 100 756680244 املجىع
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 هُت املخخهغة لخهىم اإلاإؾؿت: اإلاحزا 07الك٩ل ع٢م 

 

 

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن

 :هالخٔ مً زال٫ الك٩ل أن

ٗىص ؾبب ؤلاعجٟإ ؾىت  44.37% و  37.88ألامىا٫ الخانت جمثل ٖل الخىالي  اصة 2019% َو اؾدثماع  ئلى ٍػ

اصة الُلب ٖلى مىخىحاث اإلاإؾؿت مما ٌٗجي جدؿً في مؿخىي أصاء اإلاإؾؿت  .اإلاإؾؿت وأًًا ٍػ

لت ألاحل ٖلى الخىالي  أن  مما ًض٫ ٖلى 2019% وهالخٔ أنها اهسًٟذ ؾىت  4.82% و  5.07جمثل الضًىن ٍَى

 اإلاإؾؿت ٢امذ بدؿضًض حؼء صًىنها، وطل٪ مً زال٫ بُ٘ حؼء مً مسؼونها ئلى الؼباةً

وهظا  % 50.80و  2018% ؾىت  57.05جمثل الضًىن ٢هحرة ألاحل وؿبت ٖالُت مً أحمالي الخهىم خُث ٧اهذ 

غ ؾُىلت الالػمت لضي  ٌٗجي أن اإلاإؾؿت حٗخمض ٖلى اإلاهاصع الخاعحُت بك٩ل ٦بحر وهظا عاح٘ ئلى ٖضم جٞى

ج٣لُو  ٞهظا ًض٫ ٖلى مداولت اإلاإؾؿت ٖلى 2019اإلاإؾؿت وبما أن وؿبت الضًىن ٢هحرة ألاحل اهسًٟذ ؾىت

 الى٣ٟاث وحؿضًض الضًىن مً أحل جد٤ُ٣ ألاعباح.
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 املؤؾؿت في املالي ألاصاء جدلُل :الثالث املؿلب

ُٟت مالُت في اإلاإؾؿت زال٫ صوعة ئهخاحُت مُٗىت أو زال٫ ٖضة  ٌٗخبر جدلُل ألاصاء اإلاالي حصخُها لخالت أو لْى

الؿُاؾت اإلاالُت اإلاخبٗت و اجساط  صوعاث، بهضٝ ئْهاع ٧ل الخٛحراث التي جُغأ ٖلى الخالت اإلاالُت و بالخالي الخ٨م ٖلى

 .خصخُدُت الالػمتؤلاحغاءاث ال

 جدلُل ألاصاء املالي بئؾخسضام اليؿب املالُت  1

باؾخٗما٫ بٌٗ اليؿب  ؾيخُغ١ ئلى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في إلالبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه "مؿخٛاهم 

 .الؿُىلت ووؿب اليكاٍ اإلاالُت ٦يؿب الغبدُت ووؿب

 خؿاب وؿب اله٩ُلت 1.

ل اؾخسضاماتها زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت،جبحن هظه اليؿب اإلاهاصع ال  تي اؾخٗملتها اإلاإؾؿت مً أحل جمٍى

 :وحُٗى وؿب اله٩ُلت للمإؾؿت في الجضو٫ الخالي

 ه٩ُلت اإلاإؾؿت : وؿب 05الجضو٫ ع٢م 

 2019 2018 الؿىىاث

 البُان

 366622485 325030208 الضابمت ألامىال

 445256715 445460130 ألاضىل الثابخت

 0.82 0.73 خمىٍل الضابموؿبت ال

 414530825 470035605 مجمىع الضًىن 

 745206405 756680244 الخطىم

 0.56 0.62 وؿبت املضًىهُت

 بٗخماص ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ اإلاإؾؿت اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن 

 

 م٨ً جىيُذ مُُٗاث الجضو٫ أ٦ثر مً زال٫ الك٩ل الخالي:ً
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 ٩لت اإلاإؾؿت: وؿب هُ 08الك٩ل ع٢م 

 

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن  

ل الضاةم ٧اهذ جمثل ؾىتي  وهظه  0.82و  0.73ٖلى الخىالي  2019و  2018هالخٔ مً زال٫ الك٩ل أن وؿبت الخمٍى

م ل ألانى٫ الثابخت ل٨ً ٚع هظا هظه  ال٣ُمت أنٛغ مً الىاخض وهظا ًض٫ ٖلى أن ألامىا٫ الضاةمت ٚحر ٧اُٞت لخمٍى

الضاةمت وأن  وهظا ٌٗجي أن اإلاإؾؿت جداو٫ أن جىاػن بحن ألانى٫ الثابخت وألامىا٫ 2019ؾىت  اليؿبت اعجٟٗذ

 .جًمً هامل أماث إلاىاحهت املخاَغ

 مما ًض٫ ٖلى أن اإلاإؾؿت لم ج٨ً ٢اصعة ٖلى 0.5وهالخٔ أًًا أن وؿب اإلاضًىهُت مغجٟٗت وأ٦بر مً 

ش اؾخد٣ا٢ها ل٨ً بما أن هظه  ُٞٗجي أن اإلاإؾؿت 2019اليؿبت اهسًٟذ ؾىت  اؾترحإ أمىالها في جاٍع

٤ مىذ اإلاضهحن ج٣ؿُِ للضٞ٘  اؾخٗاصث حؼء مً صًىنها ًٖ ٍَغ

خؿاب وؿب الؿُىلت 2   

ؾىىضح  و مً ز٣ت اللضاةىحن باإلاإؾؿت ضیؼ یالؿُىلت بؿاٖض اإلاإؾؿت ٖلى ججىب خاالث الٗؿغ اإلاالي و  مییج٣

 :طل٪ في الجضو٫ اإلاىالي
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 ُىلت اإلاإؾؿت:وؿب ؾ 07ع٢م  الجضو٫ 

 2019 2018 الؿىىاث

 البُان

 299949690 311220113 املخضاولت ألامىال

 378583920 431650036 الخطىم املخضاولت

 0.79 0.72 وؿبت الخضاول 

 60824229 72793374 اللُم الجاهؼة

 378583920 360650431 الضًىن كطيرة الاحل 

ت  0.16 0.17 وؿبت الؿُىلت الفىٍع

  بٗخماص ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ اإلاإؾؿت مً ئٖضاص الُالبحن اإلاهضع:

 ًم٨ً جىيُذ مُُٗاث الجضو٫ أ٦ثر مً زال٫ الك٩ل الخالي: 

 : وؿب ؾُىلت اإلاإؾؿت 09الك٩ل ع٢م 

 

 

  اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن
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 2019 و 2018ي زال٫ ؾىت 0.79و  0.72هالخٔ مً زال٫ الك٩ل أٖاله أن وؿبت الخضاو٫ مىسًٟت ٞهي جمثل 

حر دت ٚو ٢اصعة  خُث ٧اهذ جدذ الخض ألاصوى أنٛغ مً واخض وبالخالي ٞاإلاإؾؿت ٧اهذ في ويُٗت مالُت ٚحر مٍغ

أن  وهظا ٌٗجي 2019ٖلى حُُٛت صًىنها ٢هحرة ألاحل بمىحىصاتها اإلاخضاولت ل٨ً هظه اليؿبت اعجٟٗذ ؾىت 

 ٤ٍ بُ٘ حؼء مً املخؼون.اإلاإؾؿت ٢امذ بدؿضًض حؼء مً صًىنها ٢هحرة ألاحل ًٖ َغ 

ت اهسًٟذ ؾىت   نٗىبت في  هظا ًض٫ ٖلى 0.5وبما أنها أنٛغ مً  2019هالخٔ أًًا أن وؿب الؿُىلت الٟىٍع

لى اإلاإؾؿت حؿضًض الضًىن صون بُ٘  لضٞ٘ وهظا عاح٘ ئلى ئهسٟاى ال٣ُم الجاهؼة واهسٟاى مبُٗاث اإلاإؾؿت ٖو

  مسؼونها.
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 ء اإلاالي باؾخسضام مإقغاث الخىاػن اإلااليجدلُل ألاصا  2   

 اإلاالي ألاصاء مییألاصاء اإلاالي للمإؾؿت هىا٥ مإقغاث أزغي وؿخُُ٘ ج٣ مییمثلما جم الخُغ١ ئلى اليؿب اإلاالُت لخ٣

 بها وهي مإقغاث الخىاػن اإلاالي.

 ؿاب عأؽ اإلاا٫ الٗاملخ 1

خحن للمحزاهُت ٧الخالي م٨ً خؿابه مً ػاٍو  :ٍو

 - اإلاحزاهُت: ألامىا٫ الضاةمت ألانى٫ الثابختمً أٖلى  1.1

 (مً أٖلى اإلاحزاهُت): عأؽ ما٫ الٗامل اإلاإؾؿت  07الجضو٫ ع٢م 

 2019 2018 الؿىىاث

 البُان

 366622485 325030203 امىال صابمت

 445256715 445460130 اضىل جابخت

 (78634230) (120429922) عأؽ املال العامل 

  بٗخماص ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ اإلاإؾؿت الُالبحناإلاهضع: مً ئٖضاص 

 - مً أؾٟل اإلاحزاهُت: ألانى٫ اإلاخضاولت الخهىم اإلاخضاولت 2.1

 (مً أؾٟل اإلاحزاهُت): عأؽ ما٫ الٗامل اإلاإؾؿت  08الجضو٫ ع٢م 

 

 2019 2018 الؿىىاث

 البُان

 299979690 311220113 اضىل مخضاولت

 378583920 431650036 زطىم مخضاولت

 (78634230) (120429922) عأؽ املال العامل 

  اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن 
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  ًم٨ً جىيُذ مُُٗاث الجضو٫ أ٦ثر مً زال٫ الك٩ل الخالي:

 : عأؽ ما٫ الٗامل اإلاإؾؿت 10الك٩ل ع٢م 

 

  اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن

 أن ٌٗجي وهظا 2019 و 2018 ؾىت زال٫ ؾالبت ُم٢ أزظ الٗامل اإلاا٫ عأؽ أن ٫ جمثُل البُاوي  زال مً غي ه

 مىاحهت ٖلى ٌؿاٖضها أمان هامل جمخل٪ ال وأنها الضاةمت بأمىالها الثابخت أنىلها حُُٛت مً جخم٨ً لم اإلاإؾؿت

  اإلاالي، ه٩ُلها جىاػن  اؾخمغاع ويمان الهٗىباث

لت ألاحل وهظا بؿبب الخهى  2019 ؾىت ئعجٟٗذ الٗامل اإلاا٫ عأؽ ٢ُمت أن هالخٔ ٦ما ٫ ٖلى ال٣غوى ٍَى

 اإلاإؾؿت. والخىاػ٫ ًٖ الخثبُخاث التي ال جإزغ ٖلى وكاٍ
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 خؿاب ئخخُاحاث عأؽ اإلاا٫ الٗامل الجضو٫  2

 

 : ئخخُاحاث عأؽ اإلاا٫ ٖامل اإلاإؾؿت 09ع٢م 

 2019 2018 الؿىىاث

 الُبان

 64338714 68773501 كُم إلاؾخغالل

 174485746 169683239 اللُم اللابلت للخدلُم

 378583920 431650036 الضًىن كطيرة ألاحل

 (193458460) (193223296) إخخُاحاث عأؽ املال العامل

  بٗخماص ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ اإلاإؾؿت اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن

  ًم٨ً جىيُذ مُُٗاث الجضو٫ أ٦ثر مً زال٫ الك٩ل الخالي:

 ا٫ ٖامل اإلاإؾؿت: ئخخُاحاث عأؽ اإلا 11الك٩ل ع٢م  
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 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن

مً  م٨ىذ هالخٔ أن ٢ُم ئخخُاحاث عأؽ اإلاا٫ الٗامل ؾالبت زال٫ ٞترة الضعاؾت وهظا ًض٫ ٖلى أن اإلاإؾؿت 

 ؾُىلت وال جدخاج ئلى عأؽ ما٫ ٖامل مىحب و٢ض ئعجٟٗذ هايلض حُُٛت الاخخجاحاث بىاؾُت اإلاىاعص و

ت وأًًا ئه٣ام اإلاضةوهظا  2019ؾىت  الاخخُاحاث  بؿبب ئه٣ام حجم املخؼوهاث وج٣ضًم جسًُٟاث ججاٍع

 لخدهُل الخ٣ى١ ٖلى الؼباةً. الؼمىُت

ىت اإلاإؾؿت3  . خؿاب زٍؼ

ىت اإلاإؾؿت 10الجضو٫ ع٢م   : زٍؼ

 

 2019 2018 الؿىىاث

 البُان

 (78638231) (120429922) عاؽ املال العامل 

 (139458460) (193223296) اخخُاحاث عاؽ املال العامل 

ىت   60824229 72793374 الخٍؼ

 بٗخماص ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ اإلاإؾؿت اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن 

 ًم٨ً جىيُذ مُُٗاث الجضو٫ أ٦ثر مً زال٫ الك٩ل الخالي:
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ىت اإلاإؾؿت 12الك٩ل ع٢م    : زٍؼ

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبحن

م أن اإلابالٜ لبُاوي لك٩ل اهالخٔ مً زالال ىت اإلاإؾؿت مىحبت وهظه الىيُٗت حٗخبر ٚحر م٣بىلت ٞٚغ  أن زٍؼ

ىت ٦بحرة ئال أنها حٗخبر مً هاخُت اإلاغصوصًت أمىا٫ مجمضة أي أنها ٚحر مؿخٛلت بؿبب ؤلاٞغاٍ في  اإلاىحىصة في الخٍؼ

ىت ئهسًٟذ ؾىت  ألامىا٫  ىم بمٗالجت ويُٗتوهظا ًض٫ ٖلى أن اإلاإؾؿت ج٣ 2019الخظع، وهالخٔ أًًا أن الخٍؼ

٤: مىذ ٢غوى، قغاء مٗضاث وأصواث أولُت وج٣ضًم حؿهُالث وجسًُٟاث للؼباةً.  املجمضة ًٖ ٍَغ
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 :الخالنت

٤ اؾ٣اٍامً زال٫ ٢ُامىا بالضع  ت أعصها جأ٦ُض وجضُٖم صخت الىخاةج اإلاخىنل ئليها ًٖ ٍَغ  الجؼء  ؾت الىٍٓغ

ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و   جدؿم بالض٢ت والىيىح و٢ض جم ئزخُاعلىٓغي ٖلى الىا٢٘ ل٩ي جخطح الىخاةج و 

ٗىص ؾبب ئزخُاعي للمإؾؿت ئلى ئمخال٦ها لىٓام ع٢ابت ٞٗا٫   ؾت الخُب٣ُُتامإؾؿت للضع  قخ٣اجه "مؿخٛاهم َو

غ اإلاالُت ما  .ؾاٖض ٖلى يبِ وؾالمت الخ٣اٍع

ش وكأة والخُىع الظي ناخب اإلاإؾؿت ٘  و٦ظا َبُٗت وكاَها اإلاخمثل في ئهخاج خُث جم الخٗٝغ ٖلى جاٍع و جىَػ

 .الخىُٓمي ، ٦ما جم ٖغى مسخل٠ أ٢ؿام اإلاإؾؿت وه٩ُلهاالخلُب و مكخ٣اجه

دو للىٓام وباجبإ اإلا بم٣ابالث  خل اإلاىهجُت التي جم الخُغ١ ئليها في الجاهب الخُب٣ُي وباؾخٗاهتغاوبخ٣ُُم ٞو

ٟحن جم الخىنل ئلى  غمخمثلت في ئؾخجىاب اإلاْى باإلاإؾؿت ٞٗا٫  ه٣ُت أؾاؾُت مٟاصها أن هظا الىٓام الظي ًخٞى

 و جدؿحن  الاصاء. ًمخاػ بالخماؾ٪ واإلاخاهت

دهها وجم الخىنل غ ئبضاء  ٦ما جم الخُغ١ ئلى جض٤ُ٢ الخؿاباث ٞو ئلى ؾالمت وص٢ت ال٣ىاةم وهظا ما جًمىه ج٣ٍغ

 . ي، خُث جدىنلذ هخاةجه في ئبضاء أ عي ه٠ُٓاالغ 

غ ئبضاء ومً زال٫ ما   ي جم جأ٦ُض واٖخباع بأن ال٣ىاةم حٗبر ًٖ الىيُٗت الىا٢ُٗت للمإؾؿت ماعاحاء به ج٣ٍغ

 ث ح٨ٗـ آصائها اإلاالي.اث، وهظه ال٣غاع اع اغ لت ًم٨ً الاؾخٟاصة منها لهى٘ ال٣حٗل اإلاٗلىمت مإه
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 :الٗامت الخاجمت

التي مغ بها  ثار مً زال٫ ٖغى الخُىاعث والخٛحي، جُغ٢ىا في هظه الضاعؾت ئلى ٖغى ٧ل مً مهىت الخض٤ُ٢ الضازل

ىُا  وأهضاٝ واملخاَغ اإلاترجبت  ، وج٩لمىا ًٖ أهمُت)الجؼاةغ(الخض٤ُ٢ الضازلي بهٟت ٖامت صولُا وبهٟت زانت َو

ٗالُت اإلاإؾؿت وصوعه  ؾحره ًٖ ٖضم ٦ٟاءجه و٦ظا مىهجُت  باؾخسضام ٢ىاٖض ومٗاًحر  في جدؿحن ٦ٟاءة ٞو

اصة ٦ٟاءة اإلاإؾؿت مخٗاٝع ٖليها، وبما  بمىيٕى وعبُه  ط٦غه  البض مً   أن ٚغى الخض٤ُ٢ الضازلي جدؿحن وٍػ

ا ما جم الخىنل للمإؾؿاث وهظ اإلاالي باٖخباع الخض٤ُ٢ الضازلي أصاة ع٢ابُت جدؿً ألاصاء اإلاالي املخاؾبي  ألاصاء

 .ؾتاع ئلُه مً زال٫ الض

ئ٢خهاصًت  اإلاالي إلاإؾؿت ض٤ُ٢ الضازلي في جدؿحن ألاصاءؾت، اإلاخمثل في صوع الخاخاولىا مٗالجت مىيٕى الضع 

، وبمٗالجت ئق٩الُت البدث مً «   GIPLAIT» مؿخٛاهم  -ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجهمخمثلت في 

ت واإلاُضاهُت، جم الإلإلاام بجمُ٘ اإلاٗلىماث مً ٧اٞت الىىاحي وؤلاحابت ًٖ ع االض بحن الغبِزال٫   ؾخحن الىٍٓغ

ت ٖلى الىا٢٘ إلخضي اإلاإؾؿاث ؤلا٢خهاصًت في ائؾ٣اٍ الضع  لُت، م٘إلق٩ا ، وما لخًىاه مً الجؼاةغ ؾت الىٍٓغ

 اإلاُضاهُت أن مىيٕى الخض٤ُ٢ هاصع ٩ًاص ٩ًىن مٗضوم، بؿب أهه مىيٕى خؿاؽ ًلم بجىاهب ٖضة منها ؾتاالضع 

 .الجاهب املخاؾبي واإلاالي للمإؾؿت

 :الىخابج املخىضل اليها

ومىيىعي،  وكاٍ ئؾدكاعي مؿخ٣له  ع الغ٢ابُت ؤلاؾخٛىاء ًٖ مهام اإلاض٤٢ الضازلي، باٖخباعة لإلصاالًم٨ً  1-

 .مهمم لل٨ك٠ ًٖ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في اإلاإؾؿت

 .ألاصاء اإلاالي وؾُلت خخمُت ل٣ُاؽ الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿاث ؤلا٢خهاصًت والهىاُٖت  2-

غ النهاتي ًجب ئجبإ  3- بدظاٞحرها، مً  مىهجُت مخمثلت في مؿاع الخض٤ُ٢، وحب ئجبإ اإلاىهجُتللىنى٫ ئلى الخ٣ٍغ

ىاه في الضع   .ؾتامٗاًحر و٢ىاٖض وؾلى٦ُاث للىنى٫ ئلى أ عي ناص١ وؾلُم وهظا ما أ ٍع

ت 4- ُضة بحن الخض٤ُ٢ الضازلي واصاعة املخاَغ، باٖخباع الخض٤ُ٢ الضازلي آصاة حؿخٗمل لخ٣ٍى  جىحض ٖال٢ت َو

واصاعتها ٖضم  إلاىاهج، التي جضًغ بها اإلاإؾؿت مساَغها، أوهم املخاَغ التي ًخىلى اإلاض٤٢ ج٣ُُمهاوجدؿحن الُغ١ وا

 .ص٢ت اإلاٗلىماث اإلاالُت والدكُٛلُت

 ،مؿخ٣غوي٘ «   GIPLAIT» مؿخٛاهم -ملبىت الؿاخل إلهخاج الخلُب و مكخ٣اجه جبضي مُُٗاث ألاصاء اإلاالي في  5-

حٗت اغ اإلا التر٦حز  ٖلى «  GIPLAIT» مؿخٛاهم   -اج الخلُب و مكخ٣اجه ملبىت الؿاخل إلهخٌؿخدؿً مً  6

اصة ٞٗالُىه لخدؿحن ال٣ىة الاهخاحُت . والخض٤ُ٢ ئلى ه٩ُلها الخىُٓمي  و ٍػ
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 :وبازخباع صخت الٟغيُاث، جىنلذ الى ماًلي

ت لجمُ٘ اإلاإؾؿاث ؤلا٢خهاصًت والهىاُٖ الفغغُت الاولى: ُٟت يغوٍع  ت ٌؿاٖض ٖلى"الخض٤ُ٢ الضازلي ْو

 ."ال٣غاعاثاإلاالي وجغقُض   جدؿحن ألاصاء

 بٗض ألاػماث ؤلا٢خهاصًت التي قهضها الٗالم، بانهُاع أ٦بر الكغ٧اث جبيذ أٚلب اإلاإؾؿاث مهىت الخض٤ُ٢

غالجؼاةغ يغوة ع ملخت في  2012نبذ مىظ  الضازلي، أو  وله زلُت ع٢ابُت مؿخ٣لت ًٖ ؤلاصا ة ع ج٣ضم ج٣اٍع

 .2-1و٢ض جمذ ؤلاحابت ٖلى صخت ونض١ الٟغيُت ألاولى مً زال٫ الىدُجت  عاثال٣غا. لترقُض 

ت مً اإلاٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها والتي ح٨ٗـ باإلًجاب ٖلى ألاصاءاإلاالي الفغغُت الثاهُت :" ًدب٘ اإلاض٤٢ مجمٖى

  ."للمإؾؿت

غه مً أحل ونى٫ اإلاض٤٢  ٢ىاٖض  ٖه إلاىهجُت مبيُت ٖلىالنهاتي، البض له مً ؤلاإلاام بجمُ٘ الىىاحي باجبا لخ٣ٍغ

غه ومٗاًحر مخٗاٝع ٖليها، ل٨ُٗـ  ٗالُت ج٣ٍغ اإلاإؾؿت،  باإلًجاب ٖلى اإلاإؾؿت، وبظل٪ ًدؿً مً ٦ٟاءاث ٞو

الٟغيُت الثاهُت مً  وبالخالي جدؿحن آصائها اإلاالي بٗغى ٧ل مً ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣ىة، وبهظا أحبىا ٖلى صخت

 3زال٫ الىدُجت

ه"ئجب الفغغُت الثالثت: الٟجي  إ اإلاض٤٢ إلاىهجُت جم٨ىه مً ئإلاام ب٩ل اإلاٗلىماث اإلاالُت واملخاؾبُت بُٛت ئبضاء أٍع

 ."املخاًض

ه الٟجي  ئن ئجبإ اإلاض٤٢ إلاىهجُت ؾلُمت مبيُت ٖلى مباصب مخٗاٝع ٖليها، و٢ىاٖض وؾلى٦ُاث جم٨ىه مً ئبضاء أ ٍع

غه، وأنها حٗبر ًٖ مضي نض١ وؾالمت ال٣ىاة وح٨ٗـ وا٢٘ اإلاإؾؿت، وبظل٪ أحبىا ٖلى  . م اإلاالُتواملخاًض في ج٣ٍغ

 .3صخت الٟغيُت الثالثت مً زال٫ الىدُجت ع٢م 

 :إلاكتراخاث والخىضُاث

ت وي٘ مهلخت مؿخ٣لت للخض٤ُ٢ الضازلي في اإلاإؾؿاث ؤلا٢خهاصًت  ئلؼامُت  1- و جٟٗل صوعه بك٩ل  الجؼاةٍغ

 ص٤ُ٢ 

 .اإلاإؾؿتصازل  ًغا٢ب٢ب وال٩ل اغ مزل٤ ز٣اٞت ال٩ل  2-

ُا 3- غ اإلاض٤٢ الضازلي خٞغ  .الخ٣ُض بدىُٟظ ما حاء به ج٣ٍغ
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اإلاالي  ًٖ الىي٘ ةر باخاث ًٖ اإلاٗلىماث الهاص٢ت واإلاٗمىذ اإلاض٤٢ الضازلي ٧اٞت الهالخُاث مً ئٞه 4-

 .للمإؾؿت

 :ؾتاع آفاق الض

 ت للمإؾؿت مً ه٣اٍفي ْل الخأ٦ض ٖلى الضوع اإلاؿاهم للخض٤ُ٢ الضازلي في جدؿحن مً الىخاةج ؤلاًجابُ

٤ اإلاخابٗت اإلاؿخمي  ل٩اٞت الىخضاث، هجض أن اإلاىيٕى واؾ٘ وبام٩اهه الخُىع ا٦ثر ةغ ٠ٗ و٢ىة ًٖ ٍَغ

 :مً اإلاىايُ٘ ألازغي لظا أ٢ترح اإلاىايُ٘ الخالُت

 .صوع الخض٤ُ٢ الضازلي في الخض مً الٟؿاص اإلاالي للمإؾؿاث ؤلا٢خهاصًت-

ت إؾؿاث ئؾخ٣اللُت اإلاض٤٢ الضازلي صازل اإلا- الجؼاةٍغ
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 :ح٘ا٢اةمت اإلاغ 

 :ال٨خب

 ُت :ح٘ ٖغباغ م 1

1  ٍ ،٘  2009.، ٖمان1اخمض خلمي حمٗت، مضزل الى الخض٤ُ٢ والخأ٦ُض الخضًث، صاع الهٟاء لليكغ والخىَػ

ـ ٖبض هللا اقدُىي، اإلاغاحٗت ومٗاًحر واحغاءاث، صاع النهًت الٗغبُت، بحروث،  2 .  1996اصَع

ش لليكغ الؿُٗض ٞغخاث حمٗت، 3 ما٫، الُبٗت ألاولى، صاع اإلاٍغ اى،  .الاصاء اإلاالي لىٓماث الٖا  2002الٍغ

 .زىاء ٖلى ال٣باوي، وهاصع قٗبان الؿىاح، اإلاغاحٗت الضازلُت في ْل الدكُٛل الال٨ترووي، صاع الجامٗت 4

ت، مهغ،   2006الاؾ٨ىضٍع

٘، ٖمان، ألاعصن ، مإؾؿت الىا ع 1الؼبُضي، اؾاؾُاث الاصاعة اإلاالُت، ٍ  ةخمؼ  5 .  ١2004 لليكغ والخىَػ

ت ٖلى الاحهؼة الخ٩ىمُت، صاع الث٣اٞت لليكغ6  .خمضي ؾلُماث سخُماث ال٣بُالث، الغ٢ابت اإلاالُت وؤلاصاٍع

٘، ألاعصن،   1998والخىَػ

 2005.في الكغ٧اث الهىاُٖت، ألاعصن ال٣غاعاثخؿحن هاجي، اؾخسضام اليؿب اإلاالُت في ٖملُت اجساط  7
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