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 إهــــداء 

دهىم "  " ولئن شىسثم ألٍش

الخمض هلل الظي عػُىا مً الللم مالم هًٕ وللم ووًِىا في هظا ولم هًٕ لىصل الُه لىال ًظل 

 هللا كلُىا أما بلض :

ت الى أكؼ   خدذ لي أبىاب الللم و اإلالًغ أهضي زمغة كملي هظا الى الكملت التي أهاعث صعبي ًو

 أػا٘ هللا في كمغها ."أمي  "اوؿان في الىحىص

ٔان عمؼ الِىة و الىِاء الى مً  الى مً ؾعى حاهضا في عكاًتي وجغبُتي و حللُمي و جىحُهي الى مً 

 . "أبي " ٔان ُضوحي في التربُت و ألازالَ الى 

اث  ىوي جٌاصُل الخُاة و أمظِذ ملهم أؾلض ألاُو  الى مً قأع

 الى صيء البِذ و ؾلاصجه 

 الى ازىحي ألاكؼاء 

  ألاصضُاء،الى حمُم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الدكٕغ

 هلل الخمض و اإلاىه كلى اهجاػ هظا اللمل ًهى أخّ أن ٌكٕغ

جىحيهاجه و اعقاصاجه إلكضاص هظا ؾخاطي املخترم زلٌُت الخاج كلى زم الكٕغ و الخِضًغ الى أ

ت و  اللمل ، ٓما أجِضم بدكٕغاحي و اختراماحي لٖل أؾاجظة ٔلُت الللىم ؤلاُخصاصًت الخجاٍع

حرة التي لم   ًبسلىاكلىم الدؿُحر بجاملت كبض الخمُض بً باصٌـ بمؿخواهم كلى مللىماتهم الًى

ل اهجاػ هظا اللمل و الكٕبها كلُىا و التي ماهذ كىها لي في  لٖل الظًً ؾاكضووي مً غ الجٍؼ

ب أو بلُض في اهجاػ هظا اللمل  ولٖل شخص مض لي ًض اإلاؿاكضة قٕغا ، قٕغا .  ٍُغ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : امللخص 

تهضي هظه الضعاؾت الى بُان واُم املخاؾبت الغقُِت في اإلائؾؿت مدل الضعاؾت مً أحل عبؽ اللالُت                  

بحن جؼبُّ أصواث املخاؾبت الغقُِت لخُُِم أصائها اإلاالي ، ًىحضها أن املخاؾبت الغقُِت لها مجمىكت مً ألاصواث 

ظُاق و طللٗ للىص٘ى الى أصوى الخٖالٍُ في مسخلٍ اللملُاث و التي حلمل كلى الِظاء ملخخلٍ أهىاق الهضع و ال

ت  ؼ مٖاهتها  وملًغ اإلاغاخل التي  جغبؽ كملُت ؤلاهخاج و التي مً زاللها جدِّ اإلائؾؿاث ألاهضاي اإلايكىصة و حلٍؼ

الىصٌي هِاغ الِىة و الظلٍ لها و اجساط الِغاعاث، ومً أحل الىص٘ى الى هخاتج هظه الضعاؾت اؾخلملىا اإلاىهج 

ت ؾىهاػغاْ ٔىنها مئؾؿت اُخصاصًت ولها كالُت جغبؼها بمىطىكىا وطلٗ   م الازخُاع كلى قٓغ الخدلُلي و ُو

 لإلحابت كلى الاقٖالُت اإلاؼغوخت .

ض جىصلذ الضعاؾت كلى طغوعة جىؾُم ًٕغ اؾخسضام أصواث املخاؾبت الغقُِت في مسخلٍ  ُو

كلى مسخلٍ أهىاق الهضع و الظُاق و الىص٘ى الى خض أوى مً اإلائؾؿاث إلبغاػ صوعها و اإلاخمثل في الِظاء 

ؼها اإلاالي  . ت مٓغ  الخٖالٍُ مً أحل جُُِم أصائها اإلاالي باؾخسضام اإلائقغاث اإلاالُت وطلٗ  إلالًغ

 املخاؾبت الغقُِت ، جسٌُع الخٖالٍُ ، ألاصاء اإلاالي . ولمات مفحاخُة :

:Summary 

                 This study aims to show the reality of agile accounting in the institution in question 

in order to link the relationship between the application of agile accounting tools to evaluate its 

financial performance ; we found that agile accounting has a set of tools that work to eliminate 

various types of waste and loss and so to reach the lowest costs in the various processes and stages 

that link the production process though which the organization achieve the desired objectives and 

enhance their position and know their weaknesses and decisions , and to reach to the results of this 

study we used the descriptive analytical approach and selected sonatrach as an economic 

institution with a relationship with our subject in order to answer the problem  

                  The study fond the need to expand the thinking of using agile accounting tools in 

different institution to highlight their role of eliminating the various types of waste and loss and 

reaching the extent of the costs in order to evaluate their financial performance using financial 

indicators in order to know their financial position. 

Key words: Agile accounting. Reduced costs. Financial performance.     
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لت في البِئت وػٍاصة كضًض الض٘و             ان الخؼىعاث  الخضًثت اإلادؿاعكت في الللىم الخٕىى لىحُا و الخوحراث الؿَغ

مجض بؿبب الخوحراث الىاعصة الصىاكُت وازخالي عهباث الؼباتً ، أًظذ الى أن ًٖىن اهخاج ٓمُاث ٓبحرة  هحر 

َ  وعهباث اإلاؿتهلٗ ، أصي طلٗ ٔله الى كضم جمًٕ خاحت الى جىىق  اإلاىخىحاث و الخوحر في أطواالأهٌا ًظال كً 

ٔاث مً جصٍغٍ مىخجاتها في خالت الاهخاج الىاؾم و  ُب حضًضة جدىاؾب أوحض الخاحت الى ابخٖاع ػَغ و أؾالالكغ

مم الىطم الخالي ، ومً هاخُت املخاؾبت لم حلض هـم املخاؾبت الخِلُضًت ُاصعة كلى جلبُت مخؼلباث التي جدخاحها 

ٔا ت مٖان الهضع و الظُاء في اإلاىاعص الجساطث الكغ في ؿل الخؼىعاث الخضًثت للِغن الخالي ومم ،  ُغاعاث و ملًغ

ٔاث للبدث كً محزة الاؾالُب الخِلُضًت  جىاًؿُت اصبدذ  جىىق ػلب الؼباتً و اللىإلات و قضة اإلاىاًؿت بحن الكغ

ٔاًُت إلالالجت مخؼلباث الاوطاق الخالُت لٖىن ٔل منها ٌلالج حاهبا مً حىاهب اصاعة   لخدضًض الخٖالٍُ هحر 

الخٖلٌت ومً زم كضم مالءمتها للخؼىعاث الخالُت والؾُما كىض اؾخسضام أؾالُب الصىاكت الغقُِت مما أصي 

ت اؾم  اؾبىع مماعؾاث وأصواث حضًضة للمدالخاحت الى ؿه ت أػلّ كليها أصبُاث مداؾبت الٖلٌت و ؤلاصاٍع

لضكم و مىآبت جلٗ الخؼىعاث الخضًثت في الصىاكت و الؾُما في   (Lean  accouting) املخاؾبت الغقُِت 

ٔاث أن هـم املخاؾبت الخِلُضًت  ض  وحضث ٓثحر مً الكغ ال جلبي مؼالبها ألنها جٖىن مٖلٌت الخصيُم الغقُّ  ، ُو

ذ الاهخـاع و حؿخوغ  ال في الخصى كلى الىخاتج اإلاؼلىب أو أنها ال جؤزظ بلحن الاكخباع جٖالٍُ ُو خا ػٍى َ ُو

ذ  ل الاهخاج وجٖالٍُ مسؼون الاهخاج جدذ الدكوُل ، و جؤزظ جلٗ الاؾالُب ُض ٓبحر مً الظُاق في ُو الخدٍى

 ّ  الاؾالُب الخِلُضًت .   جضًّ اللملُاث الاهخاحُت و اإلاىاعص التي لم حؿخؼم ملالجتها كلى ًو

ذ لظلٗ ًان الهضي مً املخاؾبت الغقُِت هى الِظاء  كلى الظُاق في كملُاث الاهخاج و الدكوُل وجِلُل ُو

لت وجدؿحن الجىصة في اإلاىخجاث  ومغوهت أٓبر وؾغكت  حر مللىماث صُُِت وؾَغ جضًّ اللملُاث الاهخاحُت و جًى

 ي جِلُل الخٖالٍُ مً زال٘ اؾخسضام مباصة املخاؾبت الغقُِت لخلبُت مخؼلباث الؼباتً و الؿَى وطلٗ بهض

ٔاث خُث ئؾؿاث إلاا جخضزل في جُُِم الاصاء اإلاالي في امم الصىاكُت والظي  ٌلخبر مً اإلاِىماث الغتِؿُت للكغ

ٔاث مً زال٘ مئقغاث  غ هـام مخٖامل للمللىماث الضُُِت و اإلاىزَى بها إلاِاعهت الاصاء الٌللي ألوكؼت الكغ ًًى

ما هى واُم  وكلُه ًمٕىىا ػغح الدؿا٘إ الخالي  مدضصة لخدضًض الاهدغاًاث  كً ألاهضاي املخضصة ؾابِا ، 

 ؟   سضام أصواث املخاؾبت الغقُِت لخُُِم أصاء اإلاالي للمئؾؿاث ؤلاُخصاصًتاؾخ
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 الخظاؤالت الفسعُة : :  أوال

 _ ما مضي الىعي بمىاًم املخاؾبت الغقُِت في مئؾؿاث مدل الضعاؾت ؟1

الى الىـغة اإلاغجٕؼة ما مضي صعحت اإلاغوهت في الخد٘ى مً املخاؾبت اإلاغجٕؼة كلى الؼغح الخِلُضي لخىـُم الاهخاج _ 2

  كلى املخاؾبت الغقُِت ؟

حر مئقغاث جؼبُّ و جىٌُظ أصواث املخاؾبت الغقُِت في اإلائؾؿاث ؟_  3  ما مضي صعحت جًى

ٔاث هدى الاؾخسضام الامثل للمىاعص ؟ٍُٓ ًمًٕ الاؾخٌاصة مً أؾلىب  _4   املخاؾبت الغقُِت في جىحُه الكغ

 فسطُات البدث : ثاهُا : 

 حت مىسٌظت مً الىعي بمىاًم املخاؾبت الغقُِت في اإلائؾؿت ._ هىاْ صع  1

 _ هىاْ صعحت مغوهت طلٌُت للخد٘ى مً املخاؾبت الخِلُضًت الى املخاؾبت الغقُِت . 2

غ اإلائؾؿت كلى صعحت كالُت  حضا مً اإلائقغاث جؼبُّ و جىٌُظ أصواث املخاؾبت الغقُِت . 3  _ جخًى

ٔاث هدى الاؾخسضام الامثل للمىاعص بالِظاء _ ًمًٕ الاؾخٌاصة مً أؾلىب املخا 4 ؾبت الغقُِت في جىحُه الكغ

 كلى الهضع و الظُاق . 

 : أهمُة الدزاطة  :لثا ثا

ؼ أهمُت الضعاؾت في ٌُُٓت جؼبُّ أؾالُب املخاؾبت الغقُِت باؾخسضام كضص مً أصواتها التي حؿاكض في  جتٓر

ت بكٖل ًلا٘ و ٌٓىء  ذ مم الخٌاؾ كلى اللملُاث جىحُه اإلاىاعص اإلاخاخت للكٓغ و الِظاء كلى الظُاق في الُى

ت . ت في الكٓغ اث الاصاٍع لت لٖل اإلاؿخٍى حر مللىماث صُُِت وؾَغ ابُت وجًى  الُغ

  : أهداف الدزاطةزابعا : 

 تهضي صعاؾدىا بصىعة عتِؿُت الى الىص٘ى الى ما ًلي :

 الخلغي كلى املخاؾبت الغقُِت و جِىُاتها _ 1

 _ جدضًض زؼىاث جؼبُّ املخاؾبت الغقُِت لخسٌُع الخٖالٍُ  2

ٌُُت جُُِمه 3  _ الخلغي كلى الاصاء اإلاالي ٓو
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  : الدزاطات الظابلة: خامظا 

  2013الٌصل الغابم ـ لؿىت  25جلض الثامً ـ اللضص ملصعاؾاث مداؾبُت و مالُت ـ ا _ مجلت

ٔاث _ صعاؾت خالت الاؾمىذ _ بجي صاي _  الؼالبت _ صوع املخاؾبت الغقُِت في جسٌُع الخٖالٍُ  الاهخاج في الكغ

 عخُلت ًاًؼة

 ً _ صوع الخضُُّ املخاؾبي في جدؿحن الاصاء اإلاالي _ صعاؾت خالت اإلائؾؿت اللمىمُت الاُخصاصًت لىِل اإلاؿاًٍغ

 .ُؿىؼُىت _ الؼالب مسلىفي كبض الهاصي

   املىهج املحبع :طادطا : 

ىق البدث الظي مً زال٘ الٕخب  و البدىر و املجالث طاث صلت بمىطوصٌي جدلُلي  مىهججم الاكخماص كلى 

خُث جم اؾخِغاء اصبُاث املخاؾبت الغقُِت و الخدلُل اإلاىؼِي لالًتراطاث التي اإلاىؼِي ، ٌلخمض كلى الىصٍ 

اثم وهىا  ًمًٕ جؼبُِها كلى املخاؾبت الغقُِت خم  كلُىا اؾخلما٘ جدًِمىا بؿغص اإلاللىماث و الخِاتّ و الُى

 . اإلاىهج الخدلُلي باؾخلما٘ بلع اإلائقغاث اإلاالُت 

 خدود الدزاطة :طابعا : 

  ب  :الحدود املياهُة ت   CP1 /Zجمذ الضعاؾت في مئؾؿت ؾىهاػغاْ اإلآغ ٔان طلٗ بهضي الخلغي كلى الكٓغ  و

 2020/ 15/03الى هاًت  2020/ 02/ 16فيجمذ ًترة التربص  : الحدود الصمىُة  

 ثلظُمات الدزاطة : :  ثامىا

 لإلحابت كً الاقٖالُت اإلاؼغوخت ُؿمىا الضعاؾت الى زالزت ًص٘ى :

الٌصل ألا٘و حاء جدذ كىىان كمىمُاث خ٘ى املخاؾبت الغقُِت والظي ُؿم بضوعه  الى مبدثحن ، اإلابدث ألا٘و  

 و اإلابدث الثاوي مِىماث املخاؾبت الغقُِت و ملُِاتها .  ،الاػاع الىـغي للمداؾبت الغقُِت

بدث ألا٘و إلاااما الٌصل الثاوي ُضة حاء بلىىان ؤلاػاع الىـغي لخُُِم ألاصاء اإلاالي  والظي ُؿم بضوعه  الى مبدثحن 

 جُُِم ألاصاء اإلاالي . اإلابدث الثاوي و  ،كمىمُاث خ٘ى الخُُِم ألاصاء اإلاالي

ب  ت ؾىهاػغاْ اإلآغ  CP1/ Zاما الٌصل الثالث الظي هى مدل الضعاؾت اإلاُضاهُت حاء بلىىان صعاؾت خالت قٓغ

مىا بخِؿُمه الى مبدثحن ٓظلٗ ب  اإلابدث ألا٘و  ُو ت ؾىهاػغاْ و اإلآغ الثاوي اإلابدث  اما،  CP1/ Zجِضًم  قٓغ

ب  . CP1/Zصعاؾت مُضاهُت في اإلآغ
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  ملدمة الفصل 

،  املخاؾبت الغقُِت هي مٌهىم حضًض في املخاؾبت لم ٌلغي اال ُبل ؾىىاث ُلُلت وحلض مٌخاح الخِضم               

ت التي حلٕـ خُِِت الخٌٕحر الغقُّ و اإلاماعؾاث الغقُِت ، وجصىم  ابت و الُِاؽ الاؾالُب الاصاٍع ًهي حلجي الُغ

دت  املخاؾبت الغقُِت أًظل الِغاعاث بىاؾؼت أصواتها املخٕمت و اإلاٌهىمت و جٌلُل الخٖالٍُ و اإلاللىماث اإلاٍغ

ل الاحل،  مً زال ٘ كضة أصواث التي جغجٕؼ كلى ُُمت  الؼبىن و الخدؿحن التي جضًم الى الخدؿحن الغقُّ ػٍى

اصة اإلاىاًؿت اللاإلاُت بحن  اإلاؿخمغ لىمى الاكما٘ و الِظاء كلى الخٖالٍُ الؼاتضة وجدؿحن الغبدُت ، وهـغا لٍؼ

ابت كليها مً أحل الىص٘ى ألُل  اإلايكآث  اػصاص اهخمام الاصاعة بظغوعة طبؽ الخٖالٍُ اإلاخللِت باإلهخاج و الُغ

جٖلٌت ممٕىت إلهخاج الؿللت أو جِضًم الخضمت وبالخالي جمٕحن اإلايكؤة مً مىاًؿت اإلايكآث ألازغي التي حلمل في 

 هٌـ املجا٘ .

وبىاء كلى هظا ؾىي هخؼَغ في هظا الٌصل الظي هى بلىىان : كمىمُاث خ٘ى املخاؾبت الغقُِت والظي ُؿم 

 بضوعه  الى مبدثحن ٓخالي :

   الاػاز الىظسي للمداطبة السشُلة ٌو :املبدث ألا . 

 ماهُت  املخاؾبت الغقُِت  .ٌو :املؼل  ألا 

 أصواث املخاؾبت الغقُِت . املؼل  الثاوي  :

   : ملىمات املحاطبة السشُلة و معُلاتها .املبدث الثاوي 

 مباصة و أهضاي املخاؾبت الغقُِت . ٌو :املؼل  ألا 

 الغقُِت و ملُِاتها .مجا٘ جؼبُّ املخاؾبت  املؼل  الثاوي : 

خاثمة الفصل 
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 .املبدث ألاٌو : الاػاز الىظسي للمداطبة السشُلة 

 ماهُت  املخاؾبت الغقُِت.ٌو :املؼل  ألا 

خي للمداطبة السشُلة . أوال :  الحؼىز الحاٍز

ّ البدث في البرهامج الضولي للؿُاعاث ان              ٌلىص مصؼلح الترقُض الى حىن ٓغإًُٗ  الظي هى كظى ًٍغ

ٔاث عبدُت في اللالم وؾالخها  ىجا التي حلخبر مً أكلى و أٓبر الكغ ؿهىع هـام الترقُض أل٘و مغة لضي مصىم جٍى

ام بخدؿِىه ٔلههج زىعة ف "الؿغي  ً ُو             ي ؤلاهخاج واحغاءاث اللمل وابخٕغجه في الخمؿِىاث في الِغن اللكٍغ

   taichin ohno   وshigeo shingo"   وجِىم ًٕغة ً و الظي أصبذ جؼبُِه الٌللي في الثماهُاث الِغن اللكٍغ

ىجا الاهخاجي بغامج جخٌاكل مم بلظها لخسؼُؽ الاهخاج و اصاعة  املخؼون بما ًِلل الِىاكض او كضمها في هـام جٍى

 taichin  "اللملُاث الاهخاحُت في قٖل ؾلؿلت ُُمت جظم ألاػغاي الخاعج الىخضة اإلاىعصًً و اللمالء ، اكخبر

ohno "  أ٘و مً وطم همىطج املخاؾبت الغقُضة مىظ بضاًت الخمؿِىاث خُث بحن" James wamack "  أن أًٖاع

ىجا الُاباوي .الترقُض جم اوكائها مً مص  ىم جٍى

ت لهظا الىـام للخغوج مً مؤَػ الاًالؽ و الاصاعة             بلض الخغب اللاإلاُت الثاهُت جم اهخِا٘ هظه الكٓغ

ىجا ) ت بىطم بغهامج ُىي وضخم وهى بغهامج جٍى ( ًِامذ مجمىكت مً الباخثحن TPSالظلٌُت خُث ُامذ الكٓغ

ِت زؽ الاهخاج ومباصته و صعاؾتمنهم هجري ًىعص بالخؼىة ألاولى للملُت   Reidrich "الخدؿحن هي اللجىء الى ػٍغ

Taylor " التي حلمل كلى جدؿحن الٌٕاءة الصىاكُت وحاء بمٌهىم ألاب الغوحي إلاظمىن الجىصة الظي ؾاهم بنهظت

اث .     الُابان الصىاكُت ، وجخم هظه املجهىصاث لخدُِّ الخدؿحن كلى حمُم اإلاؿخٍى

ُٕت وجىهلذ ًيها بلض الؿبلُيُاث وأصبدىا ًٌظلىنها كلى)  ىجا ؾَى الامٍغ بضاًت الؿخِىاث صزلذ جٍى

 الٌلٕؿىاهجً  وهى زاوي أٓبر مىخج الؿُاعاث 

في مىصٍ الِغن الثماهُاث ُام ) ملهض ماؾاحكىؾدـ الخٕىىلىحُا بمكغوق بدث لخدلُل ألاصاء              

ىجا في كام الصىاعي بمسخلٍ مصاوم اللالم  حُمـ وماْ  "ُاو الباخثان  1991للؿُاعاث و مِاعهتها بىـام جٍى

ًىصٌىا  " " the machin That changed worldبيكغ صعاؾتها في ٓخابهما الالت التي هحرة اللالم  "وصاهُا٘ حىهؼ

ىجا ومِاعهخه مم أؾالُب اللاإلاُت للخصيُم ًىصٌه بٖلمت  ج الغقُّ ) الخصيُم أي الاهخا" Lean"هـام الاهخاج جٍى

الغقُّ ( الظي اخخلذ اإلاغآؼ ألاولى  ، ًصُان مصؼلح الترقُض الظي جضًغ أمغ ٔل مً اإلاؿاخت اإلااصًت وحهض 

 . 1اللمل و الاؾدثماعاث الغأؽ مالُت و املخؼون وطلٗ بلض أُل مً اللُىب و الخىاصر 

 " "Lean thinkingالثاوي بلىىان الٌٕغ الغقُض ٓخابهما  "ووماْ و حىهؼ"وكغ الباخثان  1996وفي كام           

وبلض طلٗ اصضاع اللضًض مً  2003الظي ًصل في اإلاٌاهُم و ألاصواث الغتِؿت لألؾلىب وجم اكاصة ػباكخه في 

                                                           
صىالح ، صباح خمُضي ، اؾخسضام أصواث املخاؾبت الغقُِت في اصاعة الخٖلٌت بحن الاػاع الىـغي و الىاُم الللمي ـ، صعاؾت خالت  ابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت1

 . 14و  13ص 2019_  2018كُىت مً اإلائؾؿاث ، مظٓغة ماؾتر ، حاملت الكهُض خمه لخظغ ، الىاصي ،
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اإلاىاطُم خ٘ى الٌٕغة الترقُض كلى قٖل مجمىكت مً اإلالاعي مخٖاملت جىضح اإلاٌاهُم و أصواجه التي جئصي الى 

 ءالخِلُل أو الِظا

ابت الضُُِت كلى الجىصة و  ّ اإلاىاكُض و الُغ كلى الهضع بدُث ٌلخمض كلى أصوى خض مً املخؼون و الدؿلُم ًو

 الصُاهت و ملاًحر حمُم الىؿاتٍ و ألاوكؼت مما شجم اللضًض مً الىخضاث الاُخصاصًت باللمل بهظا الىـام .

  ت وكلُه أصل املخاؾبت الغقُِت مؿخمضة مً وكؤة ًٕغة الترقُض أو الخصيُم الغقُّ الصاصع مً قٓغ

ىجا الُاباوي . اط ٌلض ؿهىع املخاؾبت الغقُِت مً اإلاىاطُم الخضًثت و اإلاخِضمت التي ؿهغة مئزغا ، ًهي  جٍى

 كباعة كً هـام لها كامال أؾاؾُا و هى الخصيُم الغقُّ الظي ٌلخبر ٓمضزل لها . 

 _ الحصيُع السشُم :1

كمل حمُم حىاهب اللملُاث الصىاكُت ) جؼىع اإلاىخجاث ، كملُت صًىا "هى                  مُُٕت مخؼىعة مً الاهخاج َو

ت ، صكم الؼباتً ( و ُض لىخف وحىص جدؿِىاث ألكما٘ في مىـماث الخصيُم  الخصيُم ، الخىـُم اإلاىاعص البكٍغ

ذ املخضص و جِلُل اإلاهل الؼمىُت و جس ٌُع ملض٘ صوعان الغقُّ وهظه الخدؿِىاث جخللّ في الدؿلُم في الُى

  "املخؼون و اهسٌاض ٔلٌت الىخضة الىاخضة 

اث  "وهى ٓظلٗ  _  كملُت هاصًت الؾخلما٘ الِلُل مً اإلاىاعص و الاؾدثماع والجهض البكغي و الخسٌُع مً اإلاؿخٍى

 ."املخؼون بالخض الظي ًمًٕ مله الاُتراب مً اإلاؿتهلٗ 

اإلاؿخمضة مً الخٌٕحر الغقُض ،ًهى مجمىكت مً ألاؾالُب  وكلُه ًمًٕ حلٍغٍ الخصيُم الغقُّ كلى أهه اللملُت

لٌت أُل  .    1جؼبّ مً أحل اػالت الهضع الظي ال ًظٍُ ًاكلُت في كملُاث الخصيُم  وطلٗ مً أحل اهخاج أٓبر ٔو

 _ أهىاع الهدز : 1_ 1

 ً جىطُدهم ٓخالي :يهضي الخصيُم الغقُّ الى الخسلص مً أهىاق الظُاق التي ال جظٍُ ُُمت للمىخج والتي ًمٕ

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 . 15و  14، ص  حم الؿابّاإلاغ ابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت صىالح ، صباح خمُضي ، 
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 ٌ  ( ًبين أهم أهىاع الهدز و الظُاع في الشسوات : 1_  1زكم) حدو

 مفهىمه الظُاع اطم

 ٌؿتهلٗ الظي اللمالء اخخُاحاث كً مؼلىب هى مما أٓثر اهخاج وهى الافساغ في الاهحاج

 اللمل مٖان في ازخىاَ ًُدضر ؤلاهخاج مؿخلؼماث مً الٕثحر

ً وهى الحخٍصً  الخاحت مً أٓثر النهاثي و مصىلت هصٍ ، الخام مىاص جسٍؼ

 اللُىب و ألازؼاء جصخُذ أو إلػالت اإلابظولت الخٖالٍُ و الجهض العُىب

 الاهخاحُت

ة الغير الحسهة ت هي طسوٍز  ُُمت جظٍُ ال التي لللاملحن الؼاتضة الخٓغ

ذ هى الاهحظاز وكد  الخام ،مىاص الاهخاج زؼىث ، اإلاللىماث اهخـاع في الظاثم الُى

 وصىلها لخحن

 و طغع  الى ًئصي مما الاهخاج مغاخل بحن اإلاىاص هِل في اإلاٌغغ الخىِل هى الىلل عملُات

 الاهخاج حىصة في جضهىع 

 اإلاىـمت في الٌٕغي  اإلاا٘ لغأؽ ألامثل اؾخوال٘ كضم هى العاملين اطحخدام طىء

 . 15و  14، ص اإلاغحم الؿابّابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت صىالح ، صباح خمُضي ، اإلاصضع : 

 الفسق بين املحاطبة السشُلة و املحاطبة الحللُدًة : _   2

ٔاًت اإلاصاصع أما هـام املخاؾبت الغقُِت  ان هـام املخاؾبت الخِلُضًت ًخدمل جٖالٍُ ٓبحرة بىاؾؼت اؾخسضام 

حىصة الدؿلُم و جِلُص  ًخدمل جٖالٍُ أُل مً زال٘ اػالت املخلٌاث مما ًئصي الى جدؿحن ُُمت اللمالء و

ذ   الُى

  1و الجض٘و الخالي ًبحن أهم الٌغوُاث بحن املخاؾبت الغقُِت و املخاؾبت الخِلُضًت. 

 

 

 
                                                           

م الاصاء ، صعاؾت جؼبُُِت في مؿدكٌى الؿالم ، ٔلُت الاصاعة و الاُ 1 خصاص ، ؾٍُ ؾلض كبض الجلُل اؾخسضام أصواث املخاؾبت الغقُِت لُِاؽ و جٍِى

 . 208، ص 2018ت اإلاىصل ، ؾىت حامل
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 ًىضح أهم الفسوكات بين املحاطبة السشُلة و املحاطبة الحللُدًة( 2_  1حدٌو زكم )

 املحاطبة الحللُدًة املحاطبة السشُلة 

لت و  01 غ صُت املخاؾبت الغقُِت ؾَغ بؿُؼت وجًى

ذ اإلاىاؾب  اإلاللىماث الجساط الِغاعاث في الُى

املخاؾبت الخِلُضًت هي كملُاث ٓبحرة وملِضة 

 ومٌللت جخؼلب ُضعا ٓبحرا مً اللمل هحر عوجُجي 

غ ًيها  02 جخمخم بالىطىح وؾهىلت الٌهم و الخِاٍع

 بؿُؼت اللوت وواضخت اإلالاوي

مً الصلب أن ًٌهم ملـم اإلاؿخسضمحن 

اث بؿبب هـام املخاؾبت اإلاالُت اإلالِضمدخ  ٍى

كملُت صىم الِغاع جضكمها مئقغاث جُاعاث الُِمت  03

 وصىضَو الاصاء

غ الاهدغاًاث  لصىم ُغاع ًبهه ًضكمه كاصة جِاٍع

ت التي جِىض مؿاعي الغقاُت   اإلالُاٍع

ًبهه ًضكم مضزل جُاع  باليؿبت لخٖلٌت اإلاىخج ، 04

 الُِمت الظي ًغجبؽ بلملُت اإلاىخج بؤٓملها

 ًضكم وحهت هـغ أُؿام أو اصاعاث الاهخاج

ابت والخدؿحن اإلاالي  05 املخاؾبت الغقُِت جدُذ الُغ

 لخُاع الُِمت

ابت و الخدؿحن  حز الُغ الىـم الخِلُضًت جظُّ جٓغ

 اإلاالي

كلى املخاؾبت الغقُِت جدُذ الدؿلحر الِاتم  06

 الُِمت

 ًدُذ الدؿلحر الِاتم كلى الخٖلٌت

جضكم املخاؾبت الغقُِت ُىاتم الضزل لخُاع  07

الُِمت بكٖل أؾبىعي ، وحلؼي أًظل ًهم وعُابت 

 مدٕمت

ت و  غ اإلاالُت الؿىٍى جضكم الىـم الخِلُضًت الخِاٍع

غ الٌصلي  في أًظل ألاخىا٘ جضكم الخٍِغ

ٔامل  08 الاًغاصاث و في املخاؾبت الغقُِت حلىض 

 الخٖالٍُ صون مسصصاث

حز طُّ كلى  في املخاؾبت الخِلُضًت هىاْ جٓغ

حاهب الخٖلٌت مً صًتر الاؾخاط ولِـ كلى 

 اللاتضاث أو الُِمت

ابت مً زال٘ الاصاعة اإلاغتُت 09 ض مً الُغ غ اإلاٍؼ غ مخلضصة الصٌداث مم مصؼلخاث  جًى غ جِاٍع جًى

 مداؾبُت هحر قٌاًت
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10 

 

 

 

غ املخاؾبت الغقُِت طىابؽ ًلالت بؿبب  جًى

ذ اإلاىاؾب غ بٌتراث ُصحرة وفي الُى  جِضًم الخِاٍع

 

 

 

مداؾبت الخٖلٌت الخِلُضًت لضيها طىابؽ طلٌُت 

خي و  ت و الخىحه الخاٍع وطلٗ بؿبب الضوعة الكهٍغ

حز الظُّ  التٓر

 

 

 

11 

 

ؼ كلى اإلاؿاءلت و املخاؾبت كلى مضًغ جُاع  جٓغ

 الُِمت

 

اإلاؿاءلت كً اللملُت بغمتها هحر مىحىصة في هظا 

 الىـام 

 

لت و التي جخٖامل بؿهىلت  12 غ ؾهلت و ؾَغ جيخج جِاٍع

مم صىضَو الاصاء التي جـهغ مللىماث الدكوُل و 

 الؼاُاث الى حاهب البُاهاث اإلاالُت

لت وؾهلت الاهخاج  غ ؾَغ في هظا الىـام ، الخِاٍع

الجض٘و الخاص ولًٕ ًِؽ بلض أن ًخم اوكاء 

غ الى  ت ، حؿدىض الخِاٍع بيكغ الخٖالٍُ اإلالُاٍع

 أكضاص ٓبحرة مً اإلالامالث املخاؾبُت

 

ذ اإلاىاؾب ، واضخت  13 غ الغقُِت جؤحي في الُى الخِاٍع

، مىحؼة ، وال جخؼلب احخماكاث مؼىلت لكغح " 

 ماطا ٌلجي هظا ؟ " أو " ماطا ًجب أن هٌلل ؟"

غ الخٌصُلُت و كملُا ت ، الخِاٍع ث الجمم الكهٍغ

وجسصُصاث ألاُؿام ، واحخماكاث اإلاهضعة 

خا مً اإلاىؿٌحن صون الاؾهام  ذ حؿخوَغ ُو للُى

 بمللىماث مٌُضة

 جدلُل الُِمت اإلاالُت ًـهغ الخؤزحر اإلاالي الخُِِي 14

 كىض اجساط الِغاعاث

ت للمىخج  أي ُغاعاث حؿدىض الى الخٖالٍُ اإلالُاٍع

 ًهي هحر خُُِِت و مظللت

جئصي املخاؾبت الغقُِت الى جدؿحن الدؿلحر و  15

اصة  الِغاعاث ألاًظل التي جئصي بضوعها الى ٍػ

الغبدُت و الخضًّ الىِضي و الاهخاج و الخصيُم 

 الغقُّ

غ هظه الىـم الخِلُضًت مللىماث هحر  جًى

صخُدت خ٘ى الخؤزحر اإلاالي للِغاعاث وهالبا ما 

خاػئت ، ًئصي الى ؾىء الدؿلحر واجساط الاوامغ ال

وعًع الاوامغ الصخُدت واحغاء جدؿِىاث 

ِت زاػئت ،  زاػئت وجصمُم اإلاىخجاث بؼٍغ

 وقغاء ملضاث هحر صخُدت   

 209و  208ص مغحم ؾبّ طٓغه ، ، اإلاصضع : ؾٍُ ؾلض كبض الجلُل
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 (Lean acconting_  مفهىم املحاطبة السشُلة ) 3

املخاؾبُت مجمىكت مً الاصواث التي حلمل كلى جدضًض الظُاق ( مً الىاخُت Lean (ًِصض بمصؼلح الغقاُت 

والِظاء كلُه ، اط ال ًظٍُ الظُاق أي ُُمت لللمل وجدؿحن هىكُت ، ومصؼلح املخاؾبت الغقُِت لها وحهان 

 هما :

  ابي في كملُت الُِاؽ و الىحه الا٘و ٌكحر الى جؼبُّ مٌاهُم الغقُِت في احغاءاث الىـام املخاؾبي و الُغ

م الاحغاءاث واػالت الازؼاء و حلل الاحغاءاث واضخت ومٌهىمت .ال  هضي هى اػالت الظُاق ، وحؿَغ

  ، ابت و الُِاؽ الخِلُضًت ت في هـم املخاؾبت و الُغ الىحه الثاوي و ألاهم ٌكحر الى احغاء حوحراث حظٍع

ثر مالتمت الجساط وجىحُه هظه الخوحراث باججاه جدُِّ اإلاٌاهُم الغقُِت ، وطلٗ مً أحل ان جٖىن أٓ

 صىعة واضخت كً ُُمت اللمالء ، وجٖىن بؿُؼت وواضخت ومغتُت صازل اإلائؾؿت . الِغاعاث ، وحلؼي

ت التي حلٕـ خُِِت الخٌٕحر  ابت و الُِاؽ و الاؾالُب الاصاٍع أما املخاؾبت الغقُِت في مٌهىمها الجضًض حلجي الُغ

بىاؾؼت أصواتها املخٕمت و اإلاٌهىمت ، وجٌلُل الخٖالٍُ  الغقُّ و الخصيُم الغقُّ، ًهي جصىم أًظل الِغاعاث

ذ و اإلاا٘ بىاؾؼت الِظاء كلى أهلب أقٖا٘ الظُاق اإلاِترهت باملخاؾبت  غ الُى و اإلاللىماث الاػمت ، ٓما انها جًى

ت ومداؾبت الخٖالٍُ  ، ًظال كً طلٗ جضًم املخاؾبت الغقُِت هدى الخدؿحن الغقُّ  اإلاؿخمغ بىاؾؼت  الاصاٍع

ل الاحل و الِظاء كلى الخٖالٍُ الؼاتضة مم ك ضة أصواث جغجٕؼ كلى ُُمت الؼبىن كلى ُُمت الؼبىن والخدؿحن الؼٍى

 جدُِّ عبدُت

ذ الاهخاج وجٖالٍُ الاهخاج خُث ًىـغ الى اإلالجى اإلاِصىص مً مصؼلح  حلمل املخاؾبت الغقُِت كلى جسٌُع ُو

 . 1الي أًظل كً اإلائؾؿتاملخاؾبت الغقُِت هى انها مصممت لخلٕـ أصاء اإلا

ٌها كلى انها ت في هـام املخاؾبت ، هي كملُت الِظاء كلى الظُاق  في  "ٓظلٗ ًمًٕ حلٍغ احغاء حوحراث حظٍع

حر بُاهاث صخُدت و جدؿحن الجىصة في  ذ جضًّ اللملُاث الاهخاحُت و جًى كملُاث الاهخاج و حكوُل وجِلُل ُو

َ اإلاىخجاث ومغوهت أٓبر وؾغكت لخلبُت مخؼلب  ."اث الؼباتً و الؿى

غ أؾـ مىاؾبت الؾخلما٘  "أًظا هي أؾلىب مخسصص مؿدىض مً مغجٕؼاث الاصاعة و الاهخاج الغقُّ التي جًى

اإلاللىماث املخاؾبُت التي جضكم اصاعة الخٖلٌت و أوكؼت الُِمت واػالت الظُاق مً الىـم املخاؾبُت اإلاؼبِت في 

 . 2 "الىخضاث الاُخصاصًت 

 

 

 

                                                           
ت الاؾمىذ بجي صاي ـ عخُل ًاًؼة ،صوع املخاؾبت الغقُِت في جسٌُع جٖالٍُ الاهخاج في  1 ٔاث  ، صعاؾت خالت قٓغ  20ص  2018ـ  2017الكغ
  8و  9ابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت صىالح ، صباح خمُضي ، مغحم ؾبّ طٓغه ، ص  2
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ٍ الؿابِت وؿخيخج أن املخاؾبت الغقُِت هي هـام اصاعي مخٖامل يهضي الى اػالت الهضع و ومً زال٘  الخلاٍع

الظُاق زال٘ جؼبُّ مباصة واؾخسضام الاصواث التي حؿاكض في الخسلص مً ألاوكؼت التي ال جظٍُ ُُمت 

أًظل لللمالء و  لللمُل  ، وبخالي حلل كملُاث الاهخاج و الخصيُم أؾهل وأبؿؽ مما ٌؿمذ بخِضًم ُُمت

 اإلائؾؿت ٖٓل .

 :املحاطبة السشُلة  خصابص _ 4

 مً زال٘ ما ُضمىاه مً حلاٍعٍ خ٘ى املخاؾبت الغقُِت اؾخيخجىا مجمىكت مً الخصاتص منها :

 .جِضًم مللىماث صُُِت لدؿهُل كملُت اجساط الِغاعاث 

  حز كلى اؾتراجُجُت  التي جخؼلب اصعاْ الٌىاتض .جدضًض الىاًغاث اإلاالُت للمداؾبت الغقُِت و التٓر

  حر اإلاللىماث اإلاالتمت و حصجُم الخدؿحن اإلاؿخمغ صكم الثِاًت الغقُِت مً زال٘ جدٌحر اللاملحن و جًى

 في ٔل الىخضاث الاُخصاصًت .

 ُِاصة ال ت في الدكوُل مما ًئزغ في ٍػ ت اإلاِضمت لللمُل و مداولت الِظاء كلى ماخضار حوحراث حظٍع

 حلُّ ؾحر كملُت الاهخاحُت .الازخىاُاث التي 

  حر مللىماث و ل مً زال٘ جًى الدصجُم و الخدٌحز كلى الخدؿحن الخالي مً الٌاُض كلى اإلاضي الؼٍى

 اخصاتُاث الخالُت مً الٌاُض وهِل اإلاؿئولُت صازل الىخضة الاُخصاصًت .   

  حز كلى ُُاؽ الُِمت  لللمالء و الاكخماص كلى الؼلب و الا خخُاحاث لخدُِّ عطاء حصجُم اإلائؾؿت للتٓر

 .1 الؼبىن 

 أدوات املحاطبة السشُلة املؼل  الثاوي : _ 

البض مً وحىص  مجمىكت  مً الاصواث التي  مً أحل جدُِّ الاهضاي اإلاؿؼغة كليها طمً هـام املخاؾبت الغقُِت

 : مخمثلت في حؿاكض للىص٘ى الى جلٗ الاهضاي ، ًجاءث املخاؾبت الغقُِت بمجمىكت مً ألاصواث 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 15ابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت صىالح ، صباح خمُضي ، اإلاغحم الؿابّ ، ص  1
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 ( ًمثل أهم الادوات للمداطبة السشُلة  3_  1حدٌو زكم )

م ت اؾم الاصاة بالوت اللغبُت الُغ  اؾم ألاصاة بالوت الاهجلحًز

 Value stream mapping زاعػت جُاع الُِمت 01

  Target cost الخٖلٌت اإلاؿتهضًت 02

 Box scores صىضَو الىِاغ 03

 Kaizen (PDCA) الخدؿحن اإلاؿخمغ )زؼت، كمل، ًدص، ُغاع( 04

 Hochin policy ؾُاؾت هىقحن 05

 Value stream جُاع الُِمت )جٖالٍُ جُاع الُِمت( 06

  3P 3P Approachesههج   07

  Low inventory جسٌُع املخؼون 08

ؿلي 09   Sorbanes Oxley risks (SOX) مساػغ ؾاعبؼ  آو

 Performance measurement linkage chart عبؽ ُُاؽ ألاصاء مسؼؽ 10

 Sales operating and financial planning مبُلاث والخسؼُؽ ألاصاء اإلاالي 11

ت الِظاء كلى اإلالامالث 12  Transaction elimination matrix مصًٌى

 Six sikma (6 ð) ؾخه ؾُِما 13

 Performance measurement benchmarking مسؼؽ عبؽ ُُاؽ ألاصاء 14

 Methodology of organization of work (S5مىهجُت جىـُم اللمل ) 15

 Visual Management ؤلاصاعة اإلاغتُت 16

 18اإلاصضع : ابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت صىالح ، صباح خمُضي ، هٌـ اإلاغحم ، ص

 _ شسج مبظؽ ألدوات املحاطبة السشُلة :  1

 : خازػة ثُاز اللُمة  _ 1_  1

ان جُاع نهغي ، النهغ الظي ال ًدىي كلى أًت اهدىاءاث خاصة ًٖل كملُت أو  مً اإلامًٕ أن وكبه جُاع الُِمت بجٍغ

 . 1احغاء صازل اإلايكؤة الصىاكُت حلض حؼءا مً هظا النهغ ، ومىبم أو بضاًت الخُاع جبضأ 

 

 

 

                                                           
ؼ مدؿً ، املخاؾبت الغقُِت جؼبُّ همىطج مِترح لخُاع الُِمت ، صعاؾت خالت  ؾحروان 1 م كِس ى ، دمحم كبض اللٍؼ ت ًاملي ٍٓغ إلهخاج اإلاىاص الوظاتُت ، قٓغ

ت و الاُخصاصًت ، املجلض  ْى للللىم الاصاٍع  122، ص 2015، ؾىت  1، اللضص  5مجلض حاملت ٓٔغ
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اإلاؿتهلٗ ( ولٖل جُاع ُُمت اصاعة  ًبصاعة جُاع الُِمت كاصة جغهب في أن مً املجهؼ و نهاًت الخُاع جيخهي باللمُل  ) 

جظمً أن الىخضاث اإلاىخجت ؾدخضًّ و ججزلّ الى اللمالء )اإلاؿتهلٕحن ( بؤُص ى ُضع مً الؿالؾت ، ولًٕ هظه 

ُّ الخضًّ الخالت اإلاثالُت بالٖاص مىحىصة  ًلاصة هىاْ اهدىاءاث خاصة أو ُُىص في اللملُاث أو الاحغاءاث حل

الؿلـ ، ًمٌاهُم و مباصة الخٌٕحر الغقُّ ٔلها جضوع خ٘ى اؾخسضام الاصواث الغقُِت مً أحل حلل جُاع 

ًخُاع الُِمت اطا ًمثل حمُم ما جِىم به اإلايكؤة الصىاكُت مً أحل ، الُِمت ًخضًّ بؤٓبر ُضع ممًٕ مً الؿالؾت

حز كلى ز لّ أٓبر ُُمت ممٕىت لللمالء هى هدُجت ان اإلابضأ ألا٘و زلّ ُُمت للمالئها )إلاؿتهلٕيها ( و هظا التٓر

 للخٌٕحر الغقُّ ًخللّ بسلّ الُِمت الكٖل الاخّ ًبحن لىا جُاع ُُمت همىطجي : 

 لحُاز كُمة همىذجي (  1_  1زكم )الشيل 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ؼ مدؿً ، اإلاصضع : ؾحروان م كِس ى ، دمحم كبض اللٍؼ  123ص  اإلاغحم الؿابّ ، ٍٓغ

ًخلغي زاعػت جُاع الُِمت كملُت مبؿؼت جلخص بكٖل مغثي جضًّ اإلاىاص و اإلاللىماث التي جدضر الان في 

ٔاهذ كلُه.  اللملُت مً أحل وطم جصىع للخالت اإلاؿخِبلُت بؤصاء أًظل بٕثحر مما 

 ( أن جُاع الُِمت ال ًخظمً اللملُاث الخصيُلُت و اهما ٌلض زؼىة واخضة طمً 01ًخطح مً الكٖل ) ٓما

ٔاًت الخؼىاث الالػمت لخلّ الُِمت لللمالء وزضمتهم. و الجضًغ بالظٓغ أن اإلايكآث املخِِت لضعحاث كالُت مً 

خمخض زاعج الجضعان ألاعبلت للميكؤة الىظىج ًُما ًسص الخٌٕحر و الخصيُم الغقُّ  ، ًىؾلىن جُاعاث الُِمت ل

ً و اللمالء أًظا ًاإلايكآث ؾخدخاج الى اصاعة جُاعاث الُِمت أو باألخغي اصاعة اإلايكؤة كً  بدُث حكمل املجهٍؼ

ّ جُاعاث الُِمت  . 1ػٍغ

 

 

                                                           
1
ؼ م  م كِس ى ، دمحم كبض اللٍؼ  123ص ، اإلاغحم الؿابّدؿً ، ؾحروان ٍٓغ

 المبٌعات

شحن المنتج 

 للعمٌل
القوائماصدار   

محاسبة 

 التكالٌف

 هندسة االنتاج

 الصٌانة 

 تخطٌط االنتاج مناولة المواد صنع المنتج

المواد شراء جدولة تكوٌن المنتج ادخال االوامر  

 ضمان النوعٌة

 خدمة العمالء

الدعم ما بعد 

 البٌع

 استالم النقد
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 _ الحيلفة املظتهدفة:  2_1

ض حوُحر همىطج الخصمُم إلاىخج "هي هـام ٌؿاكض كلى جسٌُع الخٖالٍُ في مغخلت الخصمُم للمىخج الجضًض أو كى

 خالي بالٖامل أو كىض احغاء حلضًل حؼثي كلى الىمىطج "

وحلغي ٓظلٗ كلى أنها أصاة لخسؼُؽ الغبذ واصاعة الخٖلٌت وجدضص جٖالٍُ بىاء كلى ؾلغ البُم الخىاًس ي وجسٌُع 

للؼبىن ، ًهي حلخبر هـام  الخٖالٍُ مً زال٘ الضوعاث و الخدلُل لخصاتص اإلاىخج ووؿاتٍ الآثر أهمُت باليؿبت

ّ جسٌُع جٖلٌت اإلاىخج في صوعة خُاجه الاهخاحُت  جٖالٍُ ًِىم كلى الخسؼُؽ و اصاعة الخٖلٌت و الاعباح كً ػٍغ

ٔان حضًض أو مىخج مؼىع وطلٗ لخدُِّ الىمى وػٍاصة  بهضي جدضًض أُص ى جٖلٌت مؿمىح بها للمىخج ؾىاء 

ت الغبدُت وطلٗ بؿلغ بُم ًدِّ البِاء و الا  ت للمئؾؿت في ؿل اإلاىاًؿت الٍِى  ؾخمغاٍع

 للخٖلٌت اإلاؿتهضًت أصاجحن جِىم كليهما هما هىضؾت الُِمت و الخدلُل اإلإٌٗ :

اث املخخلٌت لىؿاتٍ اإلاىخج و  اللُمة : هىدطة _ 1_2_1 هي كملُت جدلُل جٌاطلي بحن الاهىاق و اإلاؿخٍى

الٖلُت للمىخج أي أنها الٌدص اإلاىـم لللىامل التي جئزغ كلى ٔلٌت اإلاىخج مً أحل ابخٖاع و  الٖلٌتزصاتصه وبحن 

 ؾاتل إلهجاػ هضي ملحن مً الخٖلٌت و الجىصة اإلاؼلىبت ، وجىجؼ كبال اإلاغاخل الخالُت :

 أ _ وطم جصامُم اإلاىخج بدُث  جئصي الى جسٌُع ٔلٌت اإلاىخج بضون الخطخُت بالىؿٌُت .

اصة الخٖالٍُ في خحن ًٖىن الؼبىن هحر مؿخلض لضًم أي ب _الواء ا ت للمىخج التي جئصي الى ٍػ لىؿاتٍ هحر الظغوٍع

 مِابل كنها .

ان هىضؾت الُِمت جخؼلب احغاء الخدلُل و الىؿٌُي وهي كملُت جدلُل اإلاىخج الى اللضًض مً الىؿاتٍ و 

ت للؼب ض ٔلٌتها كً الُِمت الخصاتص وبلضها ًخم مِاعهت ٔل وؿٌُت مم الُِمت اإلاضٓع ٔاهذ ٔل وؿٌُت جٍؼ ىن ًاطا 

ٔان الؼبىن  ت للؼبىن أٓبر مً الٖلٌت أما اطا  ت للؼبىن ًُخم حلضًل وجدؿحن الىؿٌُت في طىء الُِمت اإلاضٓع اإلاضٓع

 هحر مؿخلض للضًم كً وؿاتٍ ملُىت ًُخم الخسلص منها .

م مىخجاث اإلاخىاًؿحن م الحلُل املفىً :_ 2_2_1 ً أحل جدضًض الٌغص لخدؿحن اإلاىخج وهي كملُت جٍِى

حر عإٍت واضخت خ٘ى  وجسٌُع الخٖالٍُ اط ًخم جدلُل مىخجاث اإلاىاًؿحن لخدضًض وؿاتٌها وجصمُماتها وجًى

ت مم  حر اإلاِاعهت اإلاغحلُت إلاىخج الكٓغ اللملُاث اإلاؿخسضمت في اهخاج ٔل مىخج وجٖالٍُ صىله ختى ًخم جًى

ت لخسٌُع الخٖالٍُ اإلاىخجاث اإلاخىاًؿحن إلصزا٘ أي حلض  .1 ًالث جم مالخـتها الى مىخج الكٓغ

 

 

                                                           
1
 60ص  2017خماصة ًاػمت ، صوع أـؿلىب الخٖلٌت اإلاؿتهضًت في جسٌُع جٖلٌت اهخاج اإلائؾؿت الاُخصاصًت ، حاملت دمحم زُظغ ، بؿٕغة ، ؾىت  
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غ ٌلض كلى أؾاؽ وعُت مىخضة حؿخسضم لدكوُل ألاصاء و مِاعهخه باإلاؿتهضي  _ صىدوق الىلاغ : 3_1 هى جٍِغ

اث الخدؿحن  غ الخِضم الاؾبىعي لخُاع الُِمت لوغض ألاصاء و اجساط الِغاع و أولٍى وهي صُوت ملخصت لخٍِغ

اإلامًٕ كغض  الغقُّ ، ومً مؼاًا صىضَو الىِاغ أهه ٌلمل كلى مغاُبت الخِضم ججاه الىخاتج اإلاؿتهضًت ومً

ِت جدٌؼ  ت بكٖل مغثي أمام  هـغ اللاملحن مثل كغض لىخاث أصاء جُاع الُِمت وهظه الؼٍغ مِاًِـ الاصاء للكٓغ

ت  ؼ حهىص الخدؿحن اإلاىطىكت مً ُبل الكٓغ  . 1اللاملحن باالججاه هدى حلٍؼ

  _ الحدظين املظحمس : 4_1

( في جؼبُِه أ٘و مغة مً ُبل الُاباهحن ًلغي كلى أهه البدث كً kaizenٌلىص أصل اؾلىب الخدؿحن اإلاؿخمغ)

الاحغاءاث الخدؿِىاث اإلاؿخمغة في اإلاٖاتً و اإلاىاص و اللمل و الؼَغ الاهخاج مً زال٘ حصجُم الاُتراخاث و 

ألاًٖاع مً ُبل ًَغ اللمل في الىخضة الاُخصاصًت ومىه ٌلخبر هـام ًضكم كملُاث جسٌُع الخٖالٍُ زال٘ 

غ و جدؿحن مؿخمغ مغا خل الخصيُم و ؤلاهخاج كلى مؿخىي مىخج ُاتم وكلى أؾاؽ امٖاهُت الُِام بلملُاث جؼٍى

 ألؾالُب واحغاءاث ؤلاهخاج في مسخلٍ ألاوكؼت الصىاكُت صازل اإلائؾؿت . 

 خؼىات الحدظين املظحمس :_ 1_4_1

ٔاًؼ) ًمغ الخدؿحن اإلا       ٔالخالي PDCAؿخمغ كبر صوعة أو ًلؿٌت   )  : 

خم جىزُِه مً :  (Plan)  الحخؼُؽ _ 1_1_4_1 ّ اللمل في هظه اإلاغخلت بازخُاع مىطىق الخدؿحن ٍو ًِىم ًٍغ

زال٘ جدلُل البُاهاث باؾخسضام ػَغ الخدلُل املخخلٌت مثل ُىاتم الٌدص ومسؼؽ الؿبب و الىدُجت و 

اتل اإلاضعحاث و الاقٖا٘ و البُاهاث و هحرها وزم جدضًض أهضاي الخدؿحن و الخٖالٍُ و اإلاىاًم اإلاترجبت كلى بض

 لخدُِّ جلٗ ألاهضاي 

ّ اللمل لخىٌُظ زؼت الخدؿحن ومغاُبت جِضمها وحمم البُاهاث بكٖل  ( :DO_ الحىفُر )  2_1_4_1 ٌؿعى ًٍغ

مؿخمغ لُِاؽ الخدؿحن في اللملُت الخاطلت للخدؿحن أًت الخوحراث ًيها البض مً جىزُِها واكاصة الىـغ اليها ان 

 صكذ الخاحت .

ّ اللمل بخدلُل البُاهاث التي حملها في اإلاغخلت  ( : Check_ املساحعة )  3_1_4_1 في هظه اإلاغخلت ًِىم ًٍغ

ىي كلى مضي جدُِِهم لألهضاي اإلاغهىبت و املخضصة بمغخلت الخسؼُؽ وفي خالت وحىص أي زلل أو  الثاهُت للُى

م الخؼت أو اًِاي اللمل بها .   ُصىع ًالبض أن ٌلاص جٍِى

م حُضة ًخم أ ( :ACT_ الحصحُذ ) 4_1_4_1 ٔاهذ الىخاتج الخٍِى م وهىا اطا  و الخدؿحن بىاء كلى هخاتج الخٍِى

ٔاهذ الىخاتج هحر ًخم حلضًل الخؼت  بهم كلى جىٌُظها أما اطا  جىزُّ اللملُت املخؿىت وجبلُوها لٖل اللاملحن وجضٍع

 .2 ( مً حضًض PDCAواكاصة صوعة )

 

 

                                                           
ت اللامت للصىاكاث الٕهغباتُت ، مجلت صعاؾا 1 ٔاؿم ، همىطج مِترح لخؼبُّ املخاؾبت الغقُِت في قٓغ م  ت : مجلت ًصلُت مدٕمت ، خاجم ٍٓغ ث الًٖى

 236ص  2014، بوضاص ، ؾىت  35اللضص 
ٔاًؼ )  2 ٔاؿم ، الخدؿحن اإلاؿخمغ بؤؾلىب ٔلٌت  م  ت اللامت لصىاكت الاػاعاث في الىجٍ ، بوضاص ، اللضص KAIZENخاجم ٍٓغ ( وامٖاهُت اكخماصه في الكٓغ

 . 164، ص   2011،ؾىت  21
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 _ طُاطة هىشين :  5_1

ابت اإلاباقغة  غها وجىٌُظ اؾتراجُجُاتها حلغي بالُغ كلى الىخضاث الاُخصاصًت وهي " كملُت عؾمُت حؿاكض في جؼٍى

اتها واصامت الاؾخِامت مم ألاهضاي وهى جيؿُّ مٌصل ألوكؼت اللملُاث بىاؾؼت عبؼها الى  ٔاًت مؿخٍى مً زال٘ 

 أكلى مؿخىي الاؾتراجُجُت مً زال٘ أصاء ؤلاصاعة "

 : مً اإلاباصة مً أهمها : ولها مجمىكت مبادا طُاطة هىشين 

اث و الىؾاتل و اإلاىاص الالػمت لخدُِّ ألاهضاي .  _ الخسؼُؽ الاؾتراجُجي وهى وطم الاهضاي و ألاولٍى

اث بضمجها في اإلاهام الُىمُت ليكاغ اإلائؾؿت   _ وكغ ألاهضاي كلى حمُم اإلاؿخٍى

 _ اإلاغاُبت اإلاؿخمغة مً أحل ججىب الاهدغاًاث لألكما٘ اإلاىجؼة.

 ( SOX_  مخاػس طازبيع اوهظلي )  6_1

ابت وازخباع وجُُِم ًلالُت الدكوُل وهى ٌؿخلمل  2002أؾـ هظا الىـام في ؾىت   بدُث ًِىم هظا الىـام بالُغ

ت للؿلؼت  ابت الظغوٍع ظلٗ ًِغع أصاء الاًغاص وامخالْ الُغ ابت ًخم ٓما صممذ ٓو لُِغع هل أن الدكوُل الُغ

ٔان ًاكال أو ال ًظال كً طللٗ  اإلائؾؿاث ،وجىصب هخاتجه في ابت الضازلُت ان  البضء لخُُِم وحكوُل هـام الُغ

 ًخم الاكخماص كلى مللىماث الؿىىاث الؿابِت و الخدلُالث التي حؿاًغ الخؼىعاث الخضًثت .  

 :  P3_ ههج  7_1

لخٖالٍُ ، ٌؿخسضم بوغض هي كملُت اكضاص ؤلاهخاج بدُث ًخم الاكضاص و الخجهحز ؤلاهخاج أًظل اإلاىخجاث و بؤُل ا

غ اإلاىخجاث الجضًضة .  جؼٍى

 :_ إلادازة املسبُة  8_1

ت الاؾتراجُجُت ومٖان اللمل مً زال٘ الوغض اإلاغثي للمللىماث اإلاخللِت بؤصاء  ًِصض بها اصاعة اللملُاث ؤلاصاٍع

الؼلب و الاؾخضكاء التي الاهخاج و ألاوكؼت الُىمُت باؾخلما٘ أصواث اللغض اإلاغثي اإلاخلضص مً هظه ألاصواث 

 حؿخلمل لضكىة اإلاكغي أو اللاملحن للخص٘ى كلى اإلاؿاكضة .

  : _ ثيالُف ثُاز اللُمة 9_1

ٔاًت الاوكؼت التي تهضي الى جِضًم اإلاىخج  وهي اإلابضأ الاؾاس ي للخٌٕحر الغقُّ اط ًمثل هـام جٖالٍُ جُاع الُِمت 

بضأ هظا الىـام مم زاعػت  مً البضاًت لالؾخالم ؾىاء مالُت أو هحر مالُت و ذ اإلاىاؾب ٍو جخمحز بؤنها صُُِت في الُى

 .  1جضًّ الُِمت وهظا ٔله بهضي اؾدبلاص الٌاُض في اإلالامالث 

 : كىاصغ جٖالٍُ جُاع الُِمت و هي مىضخت  في الكٖل الخالي 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 25و  23، صباح خمُضي ، اإلاغحم الؿابّ ، ص  ابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت صىالح 
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 ( ًبين ثيلفة ثدفم اللُمة في مؤطظة صىاعُة . 2_  1الشيل زكم )

  

 

 

   

 

 

    

  
 

 

 

 

 

 26اإلاصضع : مً اكضاص الؼالبت باالكخماص كلى ابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت صىالح ، صباح خمُضي ، هٌـ اإلاغحم ، ص 

 _ طحة طُلما : 10_  1

ن هظا اإلالض٘ مً كُب لٖل ملُىن ًغصت أل  3.4هي كباعة كً "مصؼلح ٌكحر الى اللملُاث التي ال ًيخج كنها 

غجبؽ أخُاها  بمصؼلح اولضام اللُىب "   اللُىب اإلاىسٌظت حضا ٍو

أو هي كباعة كلى مىهج جؼبُِي ٌلمل كلى جدؿحن حىصة اللملُاث وبكؤن جسٌُع الخٖالٍُ و جدؿحن اللملُاث 

ذ اإلاؿخوَغ إلهجاػ اللملُاث واًصا٘ ملض٘ الخؼؤ  غه و جِلُل الُى  .  لٖل ملُىن ًغصت  3.4و جؼٍى

 _ مخؼؽ زبؽ كُاض ألاداء ) بؼاكة الاداء (  11_1

 جِؿم أصاة مسؼؽ ُُاؽ الاصاء الى ُؿمحن أصاء الخلُت و أصاء جُاع الُِمت و التي هي ٓخالي :   

 _ملاًِع أداء الخلُة : 1_11_1

ان الخصيُم و اللملُاث املخاؾبت الغقِت جدخاج الى مِاًِـ أصاء مسخلٌت ، ًالخالًا الغقُِت جغجٕؼ كلى بؼاُت 

ذ الؼبىن و ملض٘ الخضًّ و ًلالُت اللمل اإلاىخضة و اؾخِغاع الىـام السخب و جضًّ ُؼلت واخضة   . 1ُو

 

                                                           
إلاالُت ، عاتض مجُض كبض دمحم ، ؾلض ؾلُمان كىاص اإلالُجي ، اؾخلما٘ أصواث املخاؾبت الغقُِت في جسٌُع الخٖالٍُ ، مجلت الضعاؾاث املخاؾبُت و ا 1

  300، ص  2013، بوضاص ، ؾىت  25اللضص 

 

ةـــمــيـمـك الــدفــة تـفــلــكـت   

تكالٌف اآلالت    

 والمعدات

تكالٌف االجور 

 لعملٌة االنتاج 
مواد االنتاج تكالٌف  

تكالٌف دعم  تكالٌف أخرى 

 التشغٌل 
 تكالٌف  دعم اإلنتاج  تكالٌف الصٌانة 
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  مٖىهاث مِاًِـ ألاصاء كملُاث الخلُت : وحكمل أعبم مِاًِـ 

س الُىمي بالظاعات )  1_1_11_1 غ ًىمي ًخابم هجاح الخلُت  ( : Day _ By the Hour Report_ الحلٍس وهى جٍِغ

ذ صوعة  خم جدضًض ُو ذ الاجمام وطلٗ لخدُِّ ػمً الضوعة املخضصة ؾابِا للمىخجاث اإلاصىلت ٍو في جدُِّ ُو

ذ اجمام كلى أؾاؽ الؼلب وهى ًمثل ملض٘ ػلب الؼبىن كلى اإلاىخجاث مثال اطا اخخاج الؼبىن اإلاىخج  الخلُت في ُو

 ٘ هصٍ ؾاكت .ٔل هصٍ ؾاكت ًجب جصيُله زال

و الوغض مىه هى عصض كمل الخلُت في ( : First Time Thorough( FTT_ أٌو وكد مً خالٌ ) )2_ 1_11_1

ٔاهذ حلمل بكٖل صخُذ أم ال   اإلاغة ألاولى وهل 

س إهحاج ثدد الخشغُل الفعلي الى إهحاج ثدد الخشغُل املعُازي )  3__1_11_1  (: Wip _ To _ Swipثلٍس

ِِـ هظا اإلال ُاع مضي هجاح هـام السخب خُث ًخم مِاعهت املخؼون الٌللي في الخلُت باملخؼون جدذ الدكوُل ٍو

ٔان مدكابهحن ًان هـام السخب ٌلمل بكٖل صخُذ و اللٕـ صخُذ.  اإلالُاعي اإلاصمم للخلُت ، ًبطا 

هى مُِاؽ ( :Operational Equipment Effectiveness (OEE))    _ الفاعلُة الخشغُل للمياب4ً_ 1_11_1

ذ املخضص وبىىكُت حُضة وفي اللضًض مً  ًدىا٘و " اإلاٖاتً صازل الخلُت و جدبم ُضعتها كلى حلل اإلاىخج مخاح في الُى

حر  ذ ، و الوغض مىه جًى ذ صوعة الخلُت بىاؾؼت ُابلُت اإلاآىت لللمل ميؿىبت لضوعة الُى اللملُاث ًخم جدضًض ُو

لخلبُت اخخُاحاث الؼباتً الُىمُت و الخص٘ى كلى ما ًجب الِام به  اإلاللىماث التي ًدخاج اليها أكظاء الخلُت

 .1ًىمُا  

 ملاًِع أداء ثُاز اللُمة : _2_11_1

غ الؿاكت و الُىم الخاص بالخلُت وجىٌُظ ُُاؾاث أصاء جُاع الُِمت ببكضاص  ًظم هظا اللىصغ اكضاص جِاٍع

غ ألاؾبىكُت واؿهاع ٍُٓ لخُاع الُِمت جدُِّ ألاصاء ؼ كلى كضة مِاًِـ منها : الخِاٍع  ، وجتٓر

مغوع الؼمً اهخاحُت جُاع الُِمت خُث أنها مم هظا مُِاؽ الُِمت الىاججت كً الىخدات املصىعة : _ 1_ 2_11_1

ض مً اإلاىخجاث باؾخسضام اإلاىاعص هٌؿها وباػصًاص ؤلاهخاج جؼصاص ُُمت ؤلاهخاج  . اطا جؼصاص الاهخاحُت مً زال٘ بُم اإلاٍؼ

ذ  مدضص  الخظلُم في الىكد املحدد :_  2_ 2_11_1 هى مُِاؽ ليؿبت الؼلباث التي ًخم شخنها الى الؼباتً في ُو

ذ املخضص و كالُت أما  ٔاهذ مؿُؼغة كلُه جٖىن الؼلبُاث في الُى ابت صازل جُاع الُِمت ًبطا  ِِـ مؿخىي الُغ ٍو

ٔاهذ اللملُاث زاعج هؼاَ جُاع الُِمت ًبن الؼلبُاث ال جٖىن في ال ذ املخضص و مىسٌظت اطا   . 2ُى

                                                           
 305،ص   اإلاغحم هٌؿهعاتض مجُض كبض دمحم ، ؾلض ؾلُمان كىاص اإلالُجي ،  1
 15ابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت صىالح ، صباح خمُضي ، اإلاغحم الؿابّ ، ص  2
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ٌؿخسضم هظا اإلاُِاؽ لُِاؽ ؾغكت اؾخالم الىِضًت مً  _ محىطؽ فترة الحدصُل الرمم املدًىة :3_ 2_11_1

ؼ اللضًض مً اإلائؾؿاث الغقُِت  الؼباتً الن الخؿاباث اإلاضًىت كىصغ مهم مً كىاصغ الخضًّ الىِضي اط ًٓغ

 كلى الخضًّ الىِضي الظي ًئزغ في الغبذ

وهي اإلاؿاخت اإلاؿخولت في الاهخاج و اإلاؿاخت املخصصت ملخؼون الاهخاج الخم و  _ املظاخة الازطُة :4_ 2_11_1

 الاهخاج جدذ الدكوُل و اإلاىاص الاولُت . 

غ جٖالٍُ الاهخاج معدٌ الحيلفة للىخدة الىاخدة :  _5_ 2_11_1 ٌكحر هظا اإلاُِاؽ الى أهه ًمًٕ كضم كمل جٍِغ

ّ جُاع الُِمت خُث وضخذ الخجاعب الى أن أهلب مضعاء جُاع الُِمت وحضوا أن ملض٘ الخٖالٍُ الى اإلاضًغ أو ً ٍغ

 .1 لٖل بىض ًٖىن مئقغ مهما للخدؿحن في كملُاث جُاع الُِمت

 املبدث الثاوي : ملىمات املحاطبة السشُلة و معُلاتها .

 املؼل  ألاٌو : مبادا و أهداف املحاطبة السشُلة .

 املحاطبة السشُلة : مبادا _ 1

ان أهم مباصة ألاؾاؾُت للمداؾبت الغقُِت هي الُِاؽ و الخدٌحز . ُُاؾاث املخاؾبت الغقُِت هي مٖاؾب 

ذ صوعة الاهخاج و  اًجابُت مً زال٘ الكغوق في البضاتل الغقُِت بؼَغ كضة مثل جسٌُع املخؼون و جِلُل ُو

اصة احمالي الؼاُاث ، و  ٔاث كلى جدؿحن الاهخاج ومً زم ٍػ مً هاخُت أزغي ًاملخاؾبت حلمل كلى جدٌحز الكغ

ام ) ٓما حلمل املخاؾبت الخِلُضًت ( ان طلٗ  لِـ بالظغوعة  ؼ مباصعاتهم الغقُِت بضال مً جِضًم أُع مىاصلت حلٍؼ

 هى اولٖاؽ صُُّ 

ٔاث ٓما هى الخا٘ مم مدالت مِابلت ٌٓاءة اإلاٖاتً مً زال٘ ٓثرة الاهخاج مً امل  خؼون هحر طغوعي.لغبدُت الكغ

 و هىاْ زمؿت مباصة عقُِت ومهمت : 

  الاعماٌ املحاطبُة السشُلة و البظُؼة  ٌو :املبدأ ألا . 

ه كلى أهىاق الهضع و  "ٌؿمى هظا اإلابضأ أًظا   جؼبُّ أؾالُب الغقُِت كلى اللملُاث املخاؾبُت وطلٗ إلاا جدخٍى

 هضع ال ًمًٕ الِظاء كلُه في ألاحل الِصحر أما الثاوي ألآثر قُىكا "الظُاق الظي ُؿم كلى أؾاؾُحن ألا٘و 

ٔاًت أؾالُب و أصواث املخاؾبًمًٕ الِظاء كلُه و  ت الغقُِت اإلاؼبِت كلى الخلامل مله باؾخسضام وجؼبُّ 

ابت الٌلالت واإلاؿخمغة اللملُاث  غ ًمىه ؿه، "بالكٖل الصخُذ والجُض وبصىعة مالتمت وحىصة الُِاؽ و الُغ

ً طو ٌٓاءة للخلامل مم هظه الاصواث ًاؾخسضام هظا اإلابضأ البلع منها لخؼبُّ  اللضًض مً اإلاىؿٌحن و اإلاضًٍغ

ٔاًؼن و صىضَو الىِاغ وهحرها مً هظه الاصواث ؼت جُاع الُِمت والخٖلٌت اإلاؿتهضًت و أؾلىب   . 2الغقُّ منها زٍغ

 

                                                           
1
 15، ص  اإلاغحم هٌؿهابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت صىالح ، صباح خمُضي ،  

2
 294ص عاهض مجُض كبض دمحم ، اإلاغحم الؿابّ، 
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  الحدٌى الى السشاكة:  العملُات املحاطبُة التي ثدعم املبدأ الثاوي . 

ابت كلى اللملُاث  غ و الؼَغ جضكم وحؿاكض في الخد٘ى الى الغقاُت أي الُغ كغي هظا اإلابضأ  بؤهه مجمىكت الخِاٍع

الاهخاحُت بىاؾؼت أصواث مِاًِـ الاصاء اإلاغتُت و صىضَو الىِاغ و لىخت أصاء جُاع الُِمت ، ًدؿاكض كلى 

ؼ اللالُت مم الؼبىن و  الخدؿحن اإلاؿخمغ ، ًُىلٕـ كلى الاصاء اإلاالي و الدكوُلي لخضًّ الُِمت و طلٗ بخلٍؼ

 جدؿحن كملُت جصمُم اإلاىخج و حؿلحره . 

  ثىصُل املعلىمات بصىزة واضحة و في الىكد املىاط  .املبدأ الثالث : 

ت وطلٗ بخِضًم م حر اإلاللىماث الىاضخت للجمُم ؾىاء صازل أو زاعج الكٓغ للىماث ًِصض بهظا اإلابضأ هى جًى

ذ اإلاىاؾب و اؾدبلاص ٔل البُاهاث اإلاـلمت و الوامظت اإلاخللِت  بلوت واضخت صون حلُِضاث و جىصُلها في الُى

بالخٖالٍُ  ، جِىم الاصاعة باؾخسضام لىخاث الاصاء اإلاغتُت اإلاغاًِت ألصواث الصىضَو الىِاغ  الظي ٌلغض ألاصاء 

غ مىخض التي حؿخسضم ب كٖل ولؿم في اجساط الِغاعاث اطاًت الى اؾخسضام صزل بؿُؽ اإلاالي و الدكوُلي في جٍِغ

 وواضح .

  الحخؼُؽ وإعداد املىاشهات مً املىظىز السشُم .املبدأ السابع : 

هىا ًخم الخسؼُؽ الغقُّ باؾخسضام مجمىكت مً الاصواث منها ؾُاؾت اإلابُلاث و الخسؼُؽ اإلاالي و الدكوُلي 

لٌت جُاع الُِمت و جدلُل الؼاُت و  هظه اللملُت جئصي الى جىـُم زؼت مخٖاملت للمئؾؿت باؾخسضام مللىماث ٔو

 املخاؾبت الغقُِت و الازغ اإلاالي هى الازغ الخُِِي لهظه اللملُت ، وحلض هظه الخؼىة بكٖل ؾىىي أو ًصلي .

  ص طىابؽ السكابة الداخلُة للمؤطظةاملبدأ الخامع  . : جعٍص

ٔاهذ والػالذ مدل  ابت الضازلُت التي ال ًمًٕ مً أهم اللىاصغ التي  اهخمام الباخثحن و املخاؾبحن وهي الُغ

م ، ًخىصل هظا اإلابضأ الى اللضًض مً  ؼها وجدؿحن اإلاكاَع ججاهلها ًلملذ املخاؾبت الغقُِت كلى صكمها و حلٍؼ

ت الِظاء كلى اإلالامالث التي حلمل كلى الِظاء ٔل اللملُاث  ألاصواث التي حؿاهم في هجاخه منها مصًٌى

ابت  اإلاالُت و الدكوُلُت . ت وطلٗ صون اإلاؿاؽ بِىة الُغ  الخِلُضًت الوحر طغوٍع

ؿلي ) جز آو ( ومخؼلباجه و الظي جم   SOXومً الخوحراث التي جم اصزالها كليها جىصل الى لىاتذ و ُىاهحن  ؾاٍع

و الِظاء  اصزالها طمً الخسؼُؽ للىخضة الاُخصاصًت ًخم عؾم زغاتؽ جىضح صعحت املخاػغ بكٖل واضح

 .1كليها مً زال٘ الخدؿحن اإلاؿخمغ 
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 _   أهداف املحاطبة السشُلة :  2

ؼ باؾخمغاع في الخض مً  ً زِاًت جىـُمُت ٌكاْع ًيها حمُم اإلاىؿٌحن ، وجٓغ تهضي املخاؾبت الغقُِت الى جٍٖى

ذ الاهخـاع و املخؼون و الىِل ...... ، ان ًلؿٌت الغقاُت صاتما  حمُم أهىاق الظُاق اإلاىحىصة في اللملُاث مثل ُو

ت و كملُاتها مؿخِغة و مً زم جخمًٕ م ٌاءة مم ججلل اإلاىـمت ٍُى ً جِضًم ما ًدخاحه اللمالء بضُت وبؿغكت ٓو

 .1الخض ألاصوى مً الخٖالٍُ 

 تهضي لخدُِّ كضة مىاًم  :  ان املخاؾبت الغقُِت

  جللهم أٓثر اإلاؿاكضة في الخض ذ الاًغاص اإلاالُحن ٍو مً الظُاق في اللملُاث املخاؾبُت وبالكٖل الظي ًدغع ُو

 لىخضة الاُخصاصًت و جىٌُظ اؾتراجُجُاتها ًاكلُت ووكاغ في الاقتراْ بمؿاكضة ا

  حر اإلاللىماث اإلاالتمت و حصجُم الخدؿحن اإلاؿخمغ في ٔل صكم الثِاًت الغقُِت مً زال٘ جدٌحز اللاملحن و جًى

اث الىخضة الاُخصاصًت .  مؿخٍى

 غ الضازلُت و الخا  عحُت .الامخثا٘ باإلاباصة املخاؾبُت اإلاِبىلت ُبىال كاما ًُما ًخللّ ببكضاص جِاٍع

  غ مللىماث حُضة الجساط الِغاعاث ، ًبطا جم اصة ُُمت اإلابُلاث ألنها جًى حلمل املخاؾبت الغقُِت كلى ٍػ

ت الجساط  ُغاعاث الدؿلحر و الغبدُت و الصىم أو الكغاء واؾدثماع عأؽ  اؾخسضام مللىماث الٖلٌت اإلالُاٍع

 اإلاا٘ و جِضًم مىخج حضًض هالبا ما جٖىن ُغاعاث زاػئت  .

 ت جٖىن أزؼائها واضخت لهظا الىىق مً الِغاع ، اإلاىـماث الغقُِت جدخاج الى أصاة حُضة ال خٖالٍُ اإلالُاٍع

 الجساط الِغاعاث الغقُِت مثل اصاعة جٖلٌت جُاع الُِمت

  حر ٔاث حؿخسضم هماطج جًى جدضص  املخاؾبت الغقُِت ألازغ اإلاالي بىطىح للخدؿِىاث الغقُِت ملـم الكغ

ٔاث جىـم الى جسٌُع الخٖالٍُ ُصحرة الخٖالٍُ الخِلُض ًت لخُُِم مؼاًا الخدؿحن الغقُّ و اللضًض مً الكغ

ٔؤنها هدُجت للخوُحر الغقُّ ًاملخاؾبت الغقُِت جدضص الازغ الغتِس ي للِظاء كلى الظُاق و اوكاء و  الاحل 

حر الؼاُت   جًى

 غ اإلاا٘ و جسٌُع الخٖالٍُ ، اط أن ملـم الكٔغ اث لِـ لضيها ًٕغة كً جسٌُع املخاؾبت الغقُِت جًى

ت وكضم وحىص مداؾبي ٔلٌت آٌاء ًاإلاىـمت باؾخسضام  الخٖالٍُ بؿبب اوكوالها بلمّ بلملُاث الكٓغ

  املخاؾبت الغقُِت حؿخؼُم اؾدبلاص الظُاق مً اإلالا مالتها و جسٌُع جٖالٌُها . 

 ل مً زال٘ ا ؾخسضام اإلاللىماث و اإلاِاًِـ جدٌؼ املخاؾبت الغقُِت كلى جدؿحن الغقُّ في الامض الؼٍى

ابت كلى زالًا الاهخاج الغقُّ و  ت لإلصاعة اإلاغتُت للُغ الهامت للترقُّ ، ًمِاًِـ ألاصاء الغقُّ هي حجؼ الؼاٍو

 . 2جُاعاث الُِمت الٖلُت و هحرها 
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 _ املؼل  الثاوي : مجاالت ثؼبُم املحاطبة السشُلة و معُلاتها . 

 اطحعماٌ املحاطبة السشُلة : مجاالت_   1

ُاؽ الاصاء ،           هىاْ أعبلت مجاالث أو أبلاص عتِؿُت للمداؾبت الغقُِت و حكمل : مماعؾاث الخصيُم ، ُو

 واإلاماعؾاث املخاؾبُت ، و اصاعة الاؾدثماع .

أن جخوحر مً ان مماعؾاث الخصيُم الغقُّ ًجب   : (Manufacturing practices _ ممازطات الحصيُع)  1_ 1

ؤلاهخاج كلى قٖل صًلاث وحضولت الضًم الى جضًّ الاهخاج وحضولت السخب ، و الاججاه الغتِس ي الظي ًمثل هظا 

الخد٘ى الغقُّ هى الِظاء اإلاؼلّ كلى الظُاق الظي ًخؼلب كِلُت حضًضة و اللمل ًجب أن ًصىٍ طمً 

ل صاعم مً مىـىع اللمُل ، ان مىؿٌي ألاوكؼت التي جظٍُ ُُمت و الاوكؼت التي ال جظٍُ ُُمت و بكٖ

ذ في حلبحر الغقاُت اللالُت  الخؿاباث اإلاالُت هالبا مً ًىـغون الى اللىامل اإلائزغة في ُُاؽ ؤلاهخاج و التي كًغ

بحن ٓمُت املخغحاث و ٓمُت اإلاىاص اإلاؿتهلٕت و جِاؽ الاهخاحُت كاصة باإلابُلاث واإلاىاص وألاحىع و الخٖالٍُ الوحر 

في البِئت الغقُِت ُُاؾاث ألاصاء ًجب أن      (:  performance measurements ) كُاض ألاداء_ 2_ 1مباقغة .

حلٕـ الاؾتراجُجُت الغقُِت ، اإلاِاًِـ ًجب أن جٖىن ؾهلت و بؿُؼت الٌهم ألن أهلب اإلاؿخٌُضًً هم هحر 

ت في الجاهب اإلاالي ( و ًجب أن جٖىن في ا مالُحن  ) هم ممً ال ذ اإلاىاؾب و مً اإلاٌصل أن جٖىن ًملٖىن ملًغ لُى

 بلع الُِاؾاث جخظمً زضماث الؼباتً ووُذ الضوعة و الخض مً الخلل .

هىاْ مجاالث عتِؿُت للمماعؾاث املخاؾبُت هي (: Accounting Practices  _  املمازطات املحاطبُة)3_ 1

ابت اإلاالُت ، ان كملُاث  ؼ في كملُاث و لِـ اللملُاث املخاؾبُت و اصاعة الخٖالٍُ و الُغ املخاؾبت ًجب أن جٓغ

هخاتج و الدكضًض كلى الِظاء كلى كملُاث التي الجظٍُ ُُمت مم املخاؾبت الغقُِت مم مىاًم اطاًُت للمهام 

أُل حلُِضا و الخاحت لبلع ألاشخاص ألصاء جلٗ اإلاهام ، ان مداؾبت الخٖالٍُ هي في الخُِِت اصاعة الخٖالٍُ  

ت اللمالء في و جخظمً جٖالٍُ الخسؼ غ وؿٌُت الجىصة ومكآع ابت و املخاؾبت وازا٘ مٌهىم الخؼٍى ُؽ و الُغ

غ اإلاىخجاث الجضًضة ان ٔل هظه اإلاماعؾاث الجضًضة جدضر لجلب ٌٓاءة في اللملُاث املخاؾبُت .  جؼٍى

ت :  (  Investment Management  ) _ إدازة الاطخثمازات 4_  1 اصاعة الغقاُت حؿعى الى اكاصة هُٖلت حظٍع

ت الى خض  ّ جُاعاث الُِمت ) بضال مً ألاُؿام الىؿٌُُت ( وطلٗ بهضي جبؿُؽ اللملُاث الخجاٍع للمىـمت كً ػٍغ

ٓبحر) للخصيُم و الخضماث ( لخدؿحن زضمت الؼباتً و أًظا جدؿحن الٌٕاءة و الغبدُت ومً زم ان البلض النهاثي 

كمل طلٗ أٓثر مً زؼت كامت و الدكضًض كلى أهمُت الاؾدثماع للمداؾبت الغقُ ِت هى اصاعة الاؾدثماع َو

اتها وكلى اؾخسضام أؾـ مخلضصة لخُُِم  ت و أولٍى باألشخاص و جسصُص مىاعص جخؼابّ مم اؾتراجُجُت الكٓغ

 .  1ألاصاء الغقُّ 

 

 

 

 

                                                           
 297و 296عاهض مجُض كبض دمحم ،مغحم ؾبّ طٓغه ، ص  1
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 معىكات املحاطبة السشُلة _  2

ٔاث جؼبُّ  املخاؾبت الغقُِت لخىاحه بلع اللِباث لٕنها واحهذ بلع الؿلبُاث أو جدا٘و اللضًض مً الكغ

ابت و الُِاؽ الخِلُضًت التي ال حلمل لصالح اإلائؾؿت و  اث اإلاترجبت مً الِصىع في هـم املخاؾبت و الُغ اإلالُى

لاعطان الخٌٕحر الخالي مً الٌاُض و التي هي مصممت لضكم اهخاج الطخم وهي كٕـ املخاؾبت الغقُِت ًهما مخ

 لبلظهما البلع ومً أهم اإلالُِاث :

  . الخؼؤ في بىاء هـام املخاؾبت الغقُِت وكضم امٖاهُت جيؿُّ مجا٘ اللملُاث الغقُِت 

  اًخِاع الضكم واؾىاص البدثي و الللمي إلاىهجُت املخاؾبت الغقُِت وحصجُم الىاؽ كلى اؾخسضام احغاءاث

 املخاؾبت الخِلُضًت .

 ٔاث جِىم ت بلُضة كً مىاُم ؤلاهخاج وهظا مسالٍ إلابضأ جُاع  هىاْ بلع الكغ بىطم مسخلٍ ألاُؿام ؤلاصاٍع

 .1 الُِمت

اث هىاْ ومىه_   وهي أصىاي أعبلت الى جصىٍ الغقُِت املخاؾبت جؼبُّ أمام جٍِ ملُى

 ( Materais_ اللىاػم ) 3( ،  Machine_ الالت )   2( ،Man_ الصخص )  1

 ( Environment_ البِئت )  6( ،  Measurement_ الُِاؽ )  5 ( ، Mechods_ ألاؾالُب )  4

اث :     _ والتي هي مىضخت في الجض٘و الخالي مم طٓغ اللامل و الؿبب لٖل صىٍ مً اإلالُى

 ( ًىضح معىكات املحاطبة السشُلة  4_  1الجدٌو زكم )

 الظب  العامل الصىف

 

 

 

 

 الشخص

 ) السحل( 

 

 

 

 الغهبت في الخوحر أو الخىي كضم

 

 

 الثِاًت الخِلُضًت وحللّ الاصاعة بها جٌظُل _ 

 _ صغاكاث ُب٘ى مباصة الغقُِت و الخدحز طضها 

 

ِضان اإلاٖاهت  الخىي مً الٌكل الصخص ي ًو

 و الىؿٌُت .

الخىي مً ًكل هـام املخاؾبت الغقُّ 

ت .   صازل الكٓغ

 

 

ب كلى _  ؤلاصاعة الخالُت كضم وحىصه أو هِص الخضٍع

 مً الٌاُض .

 _ الغطاء مم ؤلاصاعة الخِلُضًت و الخدحز لها .

_ كضم الاُخىاق باملخاؾبت الغقُِت كلى أنها لِؿذ 

 بىـام مداؾبي  

 

 

 

                                                           
1
ٔاؿم ، مغحم ؾبّ طٓغه ، ص   م   228خاجم ٍٓغ
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 الالة     

جضكم هـم جسؼُؽ مىاعص اإلائؾؿاث 

ت الخِلُضًت   ؤلاصاٍع

غ  هـم اإلاللىماث املخاؾبُت مىحهت الى الخِاٍع

بُت    اإلاالُت الظٍغ

 

 

ت جِلُضًتصمم   الىـام مً أحل بِئت اصاٍع

ت بِئت أحل مً الىـام صمم البُاهاث هحر مالُت ال ًخم حملها  اللىاشم  جِلُضًت اصاٍع

   خؿاب الخٖلٌت الٖلُت  ألاطالُ 

ب كلى املخاؾبت اإلاالُت   الخضٍع

 هحر مالُت اإلاؼلىبت ال ًخم حملها البُاهاث

ت الخِلُضًت   جصمُم الىـام مً أحل بِئت اصاٍع

  

 اللُاض 

الُِاؾاث الخالُت ال جضكم الخلى مً الٌاُض 

 وكضم الىـغ اليها . 

 

 

 

 البِئة 

 

 

 الل٘ؼ الىؿٌُي صازل اإلائؾؿت 

 

كضم عإٍت املخاؾبحن لخؤزحر الخلى مً الٌاُض كلى 

 الخصيُم البؿُؽ 

ك٘ؼ املخاؾبُحن كً أحؼاء اإلائؾؿت التي ًخم ًيها 

الخصيُم و التي هي بمثابت مىؼلّ الٌٕغة الاؾاؾُت 

 للخلى مً الٌاُض . 

ب الاصاعي الخِلُضي  الثِاًت الخِلُضًت   الخضٍع

ب كلى  الاًخِاع و هِص اإلاىاعص الالػمت لخضٍع

غها  املخاؾبت الخالُت مً الٌاُض و جؼٍى

كضم مىآبت الثِاًت لخلى مً الٌاُض وطلٗ باجباكها 

 الثِاًت الخِلُضًت 

 35و  34، ص اإلاغحم الؿابّ ابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت صىالح ، صباح خمُضي ،  : اإلاصضع
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   : خاثمة الفصل 

حلخبر هظه حلض هظه الضعاؾت مِضمت للضز٘ى في أؾلىب حضًض للمداؾبت وهى أؾلىب املخاؾبت الغقُِت ،اط 

ت وبخالي  اإلاىهجُت صكما للىص٘ى الى الخصيُم الغقُّ بهضي اػالت اللملُاث التي ال جظٍُ أي ُُمت للكٓغ

ؼث هظه الضعاؾت كلى الخٌٕحر الغقُّ و كىاصغه خُث جغجٕؼ كلى كضة زؼىاث منها  الخِلُل الٌاُض  ، ًٓغ

ظا جىٌُظ هـام الؿعي هدى ا لٕما٘ و مً أهم الىخاتج اإلاؿخسلصت أن جدضًض الُِمت و جُاعها و جضًِها ٓو

ّ مباصة الخٌٕحر الغقُّ لخدُِّ  املخاؾبت الغقُِت حلخمض كلى البؿاػت في حمُم أوكؼتها ، وأنها حلمل ًو

ما وؿخيخج أًظا أن الهضي  آبر ُضع مً اإلاىاًم مً زال٘ جِلُل الٌاُض و جسٌُع الخٖالٍُ الاهخاحُت  ٓو

لخدؿحن اإلاؿخمغ و باألزص زلّ ُُمت لللمالء وحىصة الدؿلُم وجِلُص الغتِس ي للمداؾبت الغقُِت هى ا

ذ .  وهظاما حللىا هخؼَغ في هظا الٌصل الى الخصيُم الغقُّ الظي هى كباعة كً مٌهىم ًاباوي لخجؿُض  الُى

ىا الى أهم  مٌهىم املخاؾبت الغقُِت ، وأهم ما حاء به مً مخوحراث وزصاتص و مِىماث و ملُِاث وجؼُغ

 املخاؾبت الغقُِت مما ًبحن لىا مجمىكت مً اإلاؼاًا و ألاهضاي جىصلىا اليها مً هظا الجؼء الىـغي : أصواث

  ٌلض الخصيُم الغقُّ مضزال أؾاؾُا مً أحل البضاًت بمٌهىم املخاؾبت الغقُِت ًهى كىصغ ال ًخجؼأ

 منها ألهه مىه ؿهغ هـام املخاؾبت الغقُِت . 

  هضاي و اإلاؼاًا و الخصاتص حؿاكض اإلائؾؿاث كلى اخخال٘ مغجبت للمداؾبت الغقُِت مجمىكت مً الا

 ممحزة في الخُاة الاُخصاصًت .

 . ىجا ت الُاباهُت لخٍى  ؿهغ مٌهىم املخاؾبت الغقُِت أ٘و مغة حاء هدُجت هـام الخصيُم الغقُّ في الكٓغ

  ظا الخدؿحن املخاؾبت الغقُِت حلمل كلى جدضًض الظُاق للِظاء كلى ٔل ما ال ًسلّ ُُمت لللمل ٓو

ٔاًت املجاالث الاهخاج وطلٗ للىص٘ى الى الخض ألاصوى مً الخٖالٍُ .   اإلاؿخمغ في 
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 : ملدمة الفصل 

ًدـى ألاصاء بؤهمُت ٓبري في حؿُحر اإلائؾؿاث ، مما أصي الاهخمام اإلاتزاًض مً ػغي اإلاماعؾحن في مجا٘               

مغاُبت الدؿُحر وهظا مً مىؼلّ أن ألاصاء ًمثل الضاًم ألاؾاس ي لىحىص أًت مئؾؿت مً كضمه ًاألصاء اإلاالي ًمثل 

ُخصاصًت الى اؾخسضام الاصاء اإلاالي لٖىهه كملُت مً كملُاث ؾماث الاُخصاص الخالي  ، ولِض لجؤث اإلائؾؿاث الا

اإلاغاُبت و الخضُُّ لؿُاؾت اإلائؾؿت و مضي جدُِّ أهضاًها في ؿل الاؾخسضام ألامثل للمىاعص اإلاخاخت وجغقُضها 

ؼها اإلاالي، ولِض أصبذ ألا  صاء في اكضاص زؼؽ مؿخِبلُت و اجساط ُغاعاث مالتمت لىطلها الاُخصاصي و صعاؾت مٓغ

غ و جدؿحن الاصاء  اإلاالي كىصغ ًلا٘ لىمى اإلائؾؿاث وجؼىعها  ، وفي ؿل الـغوي الغاهىت ًبن الخاحت الى جؼٍى

 اإلاالي صاع طغوعة ملخت في كالم الؿَى الُىم و الظي ًخمحز بمىاحهاث و جدضًاث ٓبحرة .  

ٔان مخاخا للمئؾؿت مً مىاعص مسخ             ّ مما ًمٕىىا الِ٘ى  أن مهما  لٌت ًال ًمًٕ لها اؾخواللها اال كً ػٍغ

ت ما خِِخه مً هخاتج وما طُلخه مً ًغص ومً  اصاعة عقُضة و مخؼىعة و حُضة ، وال حؿخؼُم هظه الاصاعة ملًغ

ّ جُُِم أصائها و زاصت ألاصاء اإلاالي لها .  أحل جدضًض زؼؼها اإلاؿخِبلُت اال كً ػٍغ

ىا في هظا الٌصل الظي هى بلىىان : ؤلاػاع الىـغي لخُُِم ألاصاء اإلاالي  والظي ُؿم بضوعه  الى مبدثحن  وكلُه جؼُغ

 ٓخالي :

 املبدث ألاٌو : عمىمُات خٌى الحلُُم ألاداء املالي . 

 ماهُت ألاصاء اإلاالي  .املؼل  ألاٌو : 

ت كً جُُِم ألاصاء اإلاالي .  املؼل  الثاوي :  زلٌُت هـٍغ

 . املبدث الثاوي : ثلُُم ألاداء املالي 

 أؾـ ومغاخل كملُت جُُِم الاصاء اإلاالي.  املؼل  ألاٌو :

 مئقغاث جُُِم ألاصاء اإلاالي . املؼل  الثاوي :

  خاثمة الفصل
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  خٌى الحلُُم ألاداء املالياملبدث الاٌو :عمىمُات .  

 ماهُت ألاصاء اإلاالي . املؼل  ألاٌو :

ف باملصؼلحات  أوال :  ,الحعٍس

مً البضًهي أن حؿبّ كملُت الُِاؽ مغخلت الخُُِم في اإلائؾؿت طلٗ أن كملُت الُِاؽ هي كملُت الخُُِم             

ٔالىػن ، الؼ٘ى  ت مصخىبت بىخضة الُِاؽ  م أو كضص أو مبلى أو وؿبت مئٍى الجبري للش يء ووطله في صُوت ُع

 جخظمً ملجى للش يء اإلاغاص جُُِمه ، لًٕ بلض كملُت ...... ......   وبظلٗ جٖىن الىدُجت صماء ومً هحر حللُّ ال

 الُِاؽ جؤحي مغخلت الخُُِم وهي الخللُّ أو اصضاع خٕم كلى الىدُجت اإلاخدصل كليها .

أما ألاصاء ًهى كمل او اهجاػ وكاغ أو جىٌُظ مهمت ، أو بملجى ازغ الُِام بلمل ٌؿاكض كلى الىص٘ى الى ألاهضاي 

 .1 "املخغحاث أو الاهضاي التي ٌؿعى الىـام الى جدُِِها  "اإلاؿؼغة ومىه ألاصاء ٌلجي 

ت )               ( واقخِذ هظه الٖلمت بضوعها مً اللوت to performاط أن مصؼلح ألاصاء مؿخمض مً ٔلمت اهجلحًز

ًمثل طلٗ ، وكلُه وؿخيخج بؤن مٌهىم ألاصاء  "جىٌُظ مهمت أو جؤصًت مهمت  "( و الظي ٌلجي : performerالالجُيُت )

تها و ُضعتها كلى الخٍُٕ مم البِئت أو  ٔان ٌلٕـ هجاح اإلائؾؿت واؾخمغاٍع اليكاغ الكمىلي اإلاؿخمغ و الظي 

لت ألاحل ِا إلاخؼلباث وكاػها وكلى طىء أهضاي ػٍى ّ أؾـ وملاًحر مدضصة جظلها ًو  .   2ًكلها او اهٕماقها ًو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُّ ، جُُِم ألاصاء ، صاع النهظت اللغبُت ، مؼبلت الازىة ألاقِاء للؼباكت ، مصغ ،كبض املخؿً   1  .03، ص 1998جًى
ً بكَغ ال  2 بالص ، مظٓغة مسلىفي كبض الهاصي ، صوع الخضُُّ املخاؾبي في جدؿحن الاصاء اإلاالي صعاؾت خالت اإلائؾؿت اللمىمُت الاُخصاصًت لىِل اإلاؿاًٍغ

 .  44،ص  2016_ 2015، حاملت دمحم زُظغ ، بؿٕغة ، ميكىعة الدؿُحرماؾتر في كلىم 
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 _ جعٍسف ألاداء املالي  :1

ؼ كلى اؾخسضام مئقغاث مالُت لُِاؽ مضي اهجاػ        ت خُث ًٓغ ًمثل ألاصاء اإلاالي اإلاٌهىم الظُّ ألصاء الكٓغ

ت ، و ٌؿاهم في  ٔاث خُث أهه الضاكم ألاؾاس ي لألكما٘ املخخلٌت التي جماعؾها الكٓغ لبر كلى أصاء الكغ ألاهضاي َو

ت ت بٌغص اؾدثماٍع في مُاصًً ألاصاء املخخلٌت و التي حؿاكض كلى جلبُت  اجاخت اإلاىاعص اإلاالُت وجؼوٍض الكٓغ

ٌه كلى أهه  حصخُص الصخت  أو الىطم اإلاالي  "اخخُاحاث أصخاب اإلاصالح و جدُِّ أهضاًهم ،  ٓما ًمًٕ حلٍغ

ت مضي ُضعتها كلى اوكاء ُُمت ومجابهت اإلاؿخِبل   . "للمئؾؿت إلالًغ

 وعلُه مما طبم فئن ألاداء املالي :_ 

 . ت  أصاة لخلغي كلى الىطم اإلاالي الِاتم في الكٓغ

 . ت  أصاة جدٌحز إلجساط ُغاعاث الاؾدثماٍع

 . أصاة لخضاْع الثوغاث و  اإلاكأل التي ُض جـهغ 

  ض مً الجهض بهضي جدُِّ هخاتج وملاًحر مالُت أًظل ت لبظع اإلاٍؼ أصاة لخدٌحز اللاملحن و ؤلاصاعة في الكٓغ

 . مً ؾابِتها

ء اإلاالي ٌلبر كلى مضي ُضعة و هجاح اإلائؾؿت في الاؾخوال٘ الامثل إلاىاعصها اإلاخاخت لضيها مً مىاعص _ ومىه ًاألصا

ت لخدُِّ أهضاي مؿؼغة مً ػغي ؤلاصاعة .  ماصًت و ملىٍى

  _  أهمُة ألاداء املالي :2 

 ت خُث جٕمً ًُما ًلي : ان للملُت جُُِم ألاصاء اإلاالي في اإلائؾؿت ألاُخصاًت أهمُت ٓبحرة إلؾخمغاع وكاغ اإلائؾؿ

 . ت وكاغ اإلائؾؿت وػبُلتها  مخابلت وملًغ

 . ت الـغوي اإلاالُت و ألاُخصاصًت املخُؼت  مخابلت وملًغ

 . اإلاؿاكضة في احغاء كملُت الخدلُل ومِاعهت وجُُِم البُاهاث 

 . اإلاؿاكضة في ًهم البُاهاث اإلاالُت 

 الِغاعاث التي جدِّ ألاهضاي مً زال٘ جىحُه وكاػاتهم هدى املجاالث التي  مؿاكضة اإلاؿئولحن كلى اجساط

 1. جسظم للُِاؽ و الخٕم

 

 

 

                                                           
ٔاث ، الؼبم ألاولى ، صاع الدمحم مدمىص الخؼُب ، ألاصاء اإلاالي و أزغه كلى كىاتض أؾهم   1 ، ص  2010_  1431 ألاعصن،امض لليكغ و الخىػَم ، كمان ،جالكغ

 .46و45
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 _ العىامل املؤثسة على ألاداء املالي للمؤطظة :  3

 ً لها في أصاء وؿاتٌها مما ًضًم باإلاؿحًر جىاحه اإلائؾؿاث زال٘ الُِام بيكاػها كضة مكأل وصلىباث ُض حلُغ

الى البدث كً مصاصع هظه اإلاكأل وجدلُلها و اجساط ُغاعاث الصخُدت بكؤنها وهظا ما تهضي الُه كملُت الخُُِم 

ت أهم اإلاكأل و البدث كً أؾبابها و اإلاالي للمئؾؿت خُث حلمل كلى حصخُص الىطلُت اإلاالُت للمئؾ ؿت إلالًغ

 مداولت اُتراح ُغاعاث جصخُدُت ، ومً أهم اللىامل اإلائزغة كلى ألاصاء اإلاالي للمئؾؿت هجض :

 _ العىامل الداخلُة املؤثسة على ألاداء املالي للمؤطظة : 1_ 3

الخدٕم ًيها الؿُؼغة كليها بالكٖل الظي هي جلٗ اللىامل التي جئزغ كلى أصاء اإلائؾؿت و التي ًمًٕ للمئؾؿت 

 ٌؿاكض كلى حلـُم اللاتض و جِلُل الخٖالٍُ أهمها :

ابت كلى الخٖالٍُ .   _ الُغ

ابت كلى ٌٓاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت.   _ الُغ

ابت كلى جٖلٌت الخص٘ى كلى ألامىا٘ .      _ الُغ

ابت خُث ابت اججاه اإلاصغوًاث زال٘ الٌتراث اإلاالُت  _ باإلطاًت الى جؤزحر مئقغاث زاصت بالُغ تهضي الى ُع

 املخخلٌت و جدلُل مضي أهمُتها اليؿبُت للمئؾؿت و مداولت جصخُدها .  

 املؤثسة على ألاداء املالي للمؤطظة : _ العىامل الخازحُة 2_ 3

مًٕ إلصاعة اإلائؾؿت الؿُؼغة جىاحه اإلائؾؿت مجمىكت مً الخوحراث الخاعحُت التي جئزغ كلى أصائها اإلاالي خُث الً

م هخاتج اإلاؿخِبلُت لهظه الخوحراث و مداولت اكؼاء زؼؽ مىاحهتها و الخِلُل مً جؤزحراتها و  كليها ، واهما ًمًٕ جُى

 : حكمل هظه اللىامل

 _ الخوحراث الللمُت و الخٕىىلىحُا اإلائزغة كلى هىكُت الخضماث .

ىاهحن الؿَى ._ الِىاهحن و الخللُماث جؼبّ كلى اإلائؾؿاث   مً ػغي الضولت ُو

 1_  الؿُاؾاث اإلاالُت و ؤلاُخصاصًت للضولت. 

 

 

                                                           
اض ،اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت ،ألاصاء اإلاالي إلاىـماث الؿلُض ًغخاث حملت ،    1 ش لليكغ ،الٍغ  38،ص 2000ألاكما٘ ،صاع اإلاٍغ
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ة عً   ثلُُم ألاداء املالي  املؼل  الثاوي : خلفُة هظٍس

ف ثلُُم ألاداء املالي ._  1  جعٍس

ان كملُت جُُِم الاصاء ولجي بها اؿهاع و اؾخسالص حىاهب ُىة الش يء و طلٌه ) أي الاًجابُاث و الؿلبُاث ( و 

ٔاهذ تهضي الُه اإلائؾؿت مم ما خِِخه، ًُىـغ الى كملُت جُُِم أصاء اإلائؾؿت كلى أنها  ت  "طلٗ بمِاعهت بما  ملًغ

ىاعص و خؿاب الخٖالٍُ و ازاع طلٗ كلى الىخضة مضي جدُِّ ألاهضاي اإلاؿؼغة للىخضة و ٌُُٓت اؾخسضام اإلا

 . "طاتها 

  اط حلخبر كملُت جُُِم ألاصاء اإلاالي للمئؾؿت كملُت بالوت الاهمُت وطلٗ إلاا ًسضم مسخلٍ ألاػغاي التي لها

 كالُت باإلائؾؿت وطلٗ ألؾباب الخالُت :

 مما ٌؿمذ بالخٕم كلى الٌاكلُت . _ جدضًض مؿخىي جدُِّ ألاهضاي مً زال٘ ُُاؽ ومِاعهت الىخاتج ،

 1_ جدضًض ألاهضاي اليؿبُت بحن الىخاتج و اإلاىاعص اإلاؿخسضمت مما ٌؿمذ بالخٕم كلى الٌٕاءة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ُّ ـ، مغحم ؾبّ طٓغه، ص    . 30كبض املخؿً جًى
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    ( ًمثل ملخع ألاداء في مؤطظة اكحصادًة مً مىظىز الىفاءة و الفعالُة  3_  2 الشيل زكم ) 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 45طٓغه ص مسلىفي كبض الهاصي ،مغحم ؾبّ مً اكضاص الؼالبت باإلكخماص كلى اإلاصضع : 

 

 

  همالخظة :          

  ِا للمىاعص اإلاخاخت، أما الٌٕاءة ًهي جِىم كلى                     خُث أن الٌاكلُت هي جدُِّ ألاهضاي اإلاؿؼغة ًو

 ؤلاؾخسضام الامثل للمىاعص اإلاخاخت بوغض الىص٘ى لألهضاي اإلاؿؼغة .

 

 

 

 عأؽ اإلاا٘ 

 اإلاىاص ألاولُت 

 اإلاللىماث 

 الثِاًت

 الخٕىىلىحُا

 

 ألاهخاج 

 الغبذ

 الُِمت اإلاظاًت

م ألاكما٘   ُع

 كاتض ألاؾهم

 َ  اإلالُٕت في الؿى

 املعازف و املهازات

لُتكاالٌ الٌٕاءة  ألاداء 

 اللُمة
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 _  مصادز معلىمات ثلُُم ألاداء املالي :  2

ان أ٘و مغخلت في كملُت الخُُِم هي مغخلت حمم اإلاللىماث ، ًجمم اإلاللىماث هي هِؼت الاهؼالَ ًِكترغ 

ذ اإلاىاؾب ، جُُِم مصاصع اإلاللىماث ًسخلٍ خؿب ٔل باخث ًمنهم مً  للمللىماث أن جٖىن بالجىصة وفي الُى

ِؿمها باخث ازغ الى اإلاللىماث اللا مت ، اإلاللىماث الِؼاكُت ، اإلاللىماث ًِؿمها الى مصاصع صازلُت وزاعحُت ٍو

 الخاصت باإلائؾؿت .........الخ                                        

الخِؿُم الظي ؾِخم اهتهاحه في هظا البدث : مصاصع زاعحُت وجظم اإلاللىماث اللامت ، اإلاللىماث الِؼاكُت 

 ومصاصع صازلُت جـم اإلاللىماث التي جخللّ بيكاغ اإلائؾؿت .

:جخدصل اإلائؾؿت كلى هظا الىىق مً اإلاللىماث مً مدُؼها الخاعجي ، وهظه اإلاللىماث  _املصادز الخازحُة 1_  2

 ًمًٕ جصيٌُها الى هىكحن مً اإلاللىماث 

جخللّ هظه اإلاللىماث بالـغي الاُخصاصي خُث جبحن الىطلُت اللامت لالُخصاص _ املعلىمات العامة :  1_  1_  2

بب اهخمام اإلائؾؿت بهظا الىىق مً اإلاللىماث هى جؤزغ هخاتجها بؼبُلت الخالت الاُخصاصًت في ًترة ملُىت وؾ

ىي كلى خُِِتها . ٔالخطخم و الخضهىع ، خُث حؿاكض هظه اإلاللىماث في جٌؿحر هخاتجها و الُى  للمدُؽ 

اخضي ألاػغاي  ًهظا الىىق مً اإلاللىماث كمىما جخدصل كلُه اإلائؾؿت مً _ املعلىمات اللؼاعُة : 2_ 1_ 2

الخالُت : الىِاباث اإلاهىُت ، اليكغاث الاُخصاصًت ، املجالث اإلاخسصصت ، بلع اإلاىاُم كلى الاهترهِذ ......الخ لًٕ 

ٔالجؼاتغ، وبخالي الُِام بضعاؾت اُخصاصًت أو مالُت  هظا الىىق مً اإلاللىماث ًـل هاتبا في ملـم الض٘و الىامُت 

 واًُت حلض كملُت صلبت حضا .

وكاػها الظي جِىم به زال٘ ًترة ػمىُت ث مً ُبل جخدصل اإلائؾؿت كلى هظه اإلاللىما :املصادز الداخلُة _  2_ 2

 .   تم اإلاالُت للمئؾؿتاملُىت و اإلاخمثلت في الِى 

غ أو وطم مالي أو الخالت اإلاالُت للمئؾؿت وطللٗ في لخـت ػمىُت ملُيُت ، وهي  _ امليزاهُة :1_ 2_  2 هي جصٍى

حض٘و ًـهغ في حاهبه ألاًمً مجمىكت الاص٘ى وحاهبه ألاٌؿغ الخصىم التي جمخلٕها اإلائؾؿت بدُث جداًف كلى 

حن .   1حؿاوي الؼًغ

 

 

 

 

                                                           
1
  52و  51مغحم ؾبّ طٓغة ، ص دمحم مدمىص الخؼُب ،  
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إلاالي حض٘و خؿاب الىخاتج كلى بؤهه ) بُان ولِض كغي الىـام املخاؾبي ا_ حدٌو خظاب الىحابج :  2_ 2_ 2

ش  ش الخدصُل أو جاٍع ملخص لألكباء و اإلاىخىحاث اإلاىجؼة مً الُٕان زال٘ الؿخت اإلاالُت وال ًؤزظ في الخؿاب جاٍع

برػ بالخمُحز الىدُجت الصاًُت للؿىت اإلاالُت ) عبذ أو زؿاعة (( .  السخب ، ٍو

ىة : 3_ 2_  2 ىت لىخت ُُاصة أمام ُمت ؤلاصاعة اإلاالُت بدُث ٌلخبر ح_ حدٌو ثدفلات الخٍص ض٘و جضًِاث الخٍؼ

 جخسظ كلى طىئها الِغاعاث الهامت و الاؾتراجُجُت ٓخوحر اليكاغ أو جىؾُله او الاوسخاب مىه .

ٔاث  _ حدٌو جغيرات زؤوض ألامىاٌ الخاصة :4_ 2_  2 ٌكٖل حض٘و حوحراث عإوؽ أمىا٘ الخاصت جدلُال للخغ

ً التي جخؤلٍ منها عإوؽ ألامىا٘ الخاصت للمئؾؿت زال٘ الؿىت اإلاالُت .  التي أزغث في ٔل  كىىان مً اللىاٍو

ت ومللىماث مٕملت لخلٗ اإلاىحىصة في اإلاحزاهُت وحض٘و  _ املالخم : 5_ 2_  2 وهي وزاتّ جدخىي كلى جٌاصُل طغوٍع

ت وطلٗ اختراما إلابضأ الصىعة خؿاب الىخاتج خُث ٌكترغ في اإلاالخّ أن جِضم جىطُداث كً اللىاصغ الظغوٍع

ُت .   1الًى

 _أهداف الحلُُم ألاداء املالي : 3

جخلضص ألاػغاي التي جِىم بلملُت الخُُِم ، ًِض ًِىم بها اإلاؿحر صازل اإلائؾؿت ، أو مٕخب صعاؾاث زاص ، أو 

البىٗ الظي ًجغي صعاؾت مؿبِت ُُل اُغاطه لؼبىهه مبلى مً اإلاا٘ ، ولٖل ػغي أهضاًه الخاصت اال أن أهضاي 

 كملُت الخُُِم جخمثل كمىما   في ماًلي :

 ىي كلى مؿخىي اه  جاػ اإلائؾؿت ، مِاعهت باألهضاي اإلاضعحت في زؼتها ؤلا هخاحُت.الُى

 .  ٘ل ، أو جىػَم ألاعباح أو حوُحر عأؽ اإلاا  اجساط ُغاعاث خ٘ى الاؾدثماع ، او الخمٍى

 . ِت عقُضة ، جدِّ أٓبر كاتض بخٖالٍُ أُل ىي كلى مضي ٌٓاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت بؼٍغ  الُى

 2أهم هِاغ الِىة و الظلٍ للمئؾؿت، و التي حؿاكض اإلاُِم كلى جُُِم اإلائؾؿت. جبُان 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 52، ص اإلاغحم الؿابّ دمحم مدمىص الخؼُب ،  

2
اإلقتصادٌة دراسة حالة مدٌرٌة توزٌع الكهرباء و الغاز لوالٌة عٌن تموشنت ، مذكرة اللٌسانس فً عائشة بلغالً ، تقٌٌم األداء المالً للمؤسسة   

   2، ص  4102_ 4102المحاسبة و المالٌة منشورة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،
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  املبدث الثاوي : ثلُُم ألاداء املالي 

  غاخل كملُت جُُِم ألاصاء اإلاالي أؾـ و ماملؼل  ألاٌو : 

 ألاطع العامة لحلُُم ألاداء املالي :_  1

 جغجٕؼ كملُت جُُِم ألاصاء كلى مجمىكت مً ألاؾـ اللامت أهمها :

لٖل مئؾؿت أهضاي حؿعى الى جدُِِها ، لظلٗ ًيبغي أوال جدضًض هظه  _ ثددًد أهداف املؤطظة : 1_  1

ألاهضاي وصعاؾتها و الخدُِّ مً واُلُتها ، ٓما ًجب جغجِب هظه ألاهضاي خؿب أهمُتها و جدضًض أهضاي 

أؾاؽ كضص مً املجالث و أوحه وكاغ هظه الىخضاث و جخمثل أهضاي اإلائؾؿت كاصة في الاهخاج و اإلائؾؿت كلى 

ظلٗ ًجب الخيؿُّ بحن ٔل هظه ألاهضاي ؾىاء  ت ، الخدضًض و الابخٖاع ٓو ّ ،  الغبدُت ، البِاء و الاؾخمغاٍع الدؿٍى

 اؾتراجُجُت أو جٕخُُٕت.  

ًخمثل هظا الاؾاؽ في طغوعة وطم زؼؽ جٌصُلُت لٖل  : _ وطع الخؼؽ الحفصُلُة لحدلُم ألاهداف 2_  1

ِصض بالخؼؽ الخٌصُلُت وطم زؼت أو أٓثر لٖل مجا٘ مً املجاالث اليكاغ في  مجا٘ مً مجاالث اليكاغ ، ٍو

 اإلاكغوق لخدضًض ػَغ جىٌُظ ألاهضاي املخضصة في مجا٘ ملحن ، وفي ًترة مدضص لها .

جخؼلب كملُت جُُِم ألاصاء طغوعة جدضًض مغآؼ اإلاؿئولُت املخخلٌت و التي  _ ثددًد مساهص املظؤولُة : 3_  1

جخمثل في الىخضاث الخىـُمُت املخخصت بؤصاء وكاغ ملحن ، ولها اجساط ُغاعاث ٌُٓلت بدىٌُظ هظا اليكاغ وفي 

ها وجخؼلب كملُت جُُِم ألاصاء اًظاح ازخصاصاث ٔل  مغآؼ خضوص اإلاىاعص الاهخاحُت اإلاىطىكت جدذ جصًغ

ؼ كلى  اإلاؿئولُت وهىق اللالُاث الخىـُمُت التي جغبؽ هظه اإلاغآؼ ببلظها البلع ، ومضي جؤزحر وكاغ ٔل مٓغ

 أوكؼت مغآؼ أزغي .

حلخبر زؼىة جدضًض اإلالاًحر التي كلى أؾاؾها ًخم جُُِم ألاصاء اإلائؾؿت _ ثددًد معاًير ألاداء لليشاغ : 4_  1

مؿخىي اإلاؿئولُت ًيها مً أهم الجىاهب في كملُت الخُُِم وبخالي جخلضص اإلالاًحر و  بؤٓملها ، أو جُُِم ألاصاء كلى

 اإلائقغاث اإلاخاخت لظا ًجب اهخِاء اإلالاًحر و اإلائقغاث اإلاىاؾبت إلاؿخىي ألاصاء .

ابت  ًسخص  _ ثىفير حهاش مىاط  لسكابة على الحىفُر : 5_  1 جخؼلب كملُت جُُِم ألاصاء طغوعة وحىص حهاػ للُغ

ابت أهمُت  ؿخمض حهاػ الُغ ت َو بمخابلت و مغاُبت الخىٌُظ الٌللي ة حسجُل الىخاتج الؾخسضامها في ألاهغاض ؤلاصاٍع

ابت ومضي صُت البُاهاث اإلاسجلت .  1مً الاعجباغ الىزُّ بحن ًلالُت الُغ

 

                                                           
1
ٔالت م   ت الىػىُت للخؤمحن و ت الخؤمحن ،صعاؾت خالت قٓغ  ،مظٓغة ماؾتر في الخضُُّ و مغاُبت الدؿُحرSAAؿخواهم أوبا بً طهُبت ، جُُِم ألاصاء اإلاالي لكٓغ

 27، ص 2016_2015، حاملت كبض الخمُض بً باصٌـ، مؿخواهم ، هحر ميكىعة
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ًُه أن هجاح أي مما القٗ  _ ثصمُم هظام معلىمات ملحابعة وخصس البُاهات املحعللة باألداء الفعلي :6_  1

حر هـام اإلاللىماث به، ًئصي الى اوؿُاب اإلاللىماث و البُاهاث ،  ولىجاح كملُت جُُِم  كملُت ًخؼلب طغوعة جًى

ألاصاء ًخؼلب الامغ وحىص هـام للمللىماث ٌلمل كلى ججمُم البُاهاث اإلاخللِت بيخاتج الخىٌُظ الٌللي  ختى ًمًٕ 

لوغض الىص٘ى الى هخاتج اإلاخللِت بخُُِم أكما٘ اإلائؾؿت و اصاعة  اؾخسضامها ٓمضزالث للضعاؾت و الخدلُل

غ الخاص بظلٗ .  الخٍِغ

 مساخل عملُة ثلُُم ألاداء :_  2

ت للملُت  جمغ كملُت جُُِم ألاصاء بؤعبم مغاخل مٕملت لبلظها البلع و هي كلى الخىالي : حمم اإلاللىماث الظغوٍع

هت ألاصاء الٌللي باألصاء اإلالُاعي ، صعاؾت الاهدغاًاث و اصضاع الخٕم جُُِم ألاصاء ، ُُاؽ ألاصاء الٌللي ، مِاع 

 كليها .

ة :  1_  2 حر اإلاللىماث التي حلض مىعصا أؾاؾُا _ حمع املعلىمات الظسوٍز  "جخؼلب كملُت جُُِم ألاصاء جًى

اجه حرها لِـ بالكٖل الٖافي بل ًجب أن جخمحز بالجىصة اللالُت وأن جٖىن في  "الدؿُحر بمسخلٍ مؿخٍى اال ان جًى

ذ اإلاىاؾب وهىاْ زالزت مصاصع جخدصل اإلائؾؿت مً زاللها كلى اإلاللىماث وهي :   الُى

 و جخمثل في وحىص مالخـحن في اإلاُضان و ًالخف  ما ًجغي ًيها ._ املالخظات الشخصُة : 1_1_  2

س و البُان الشفىي :الح _ 2_1_  2  جخمثل في ؾلؿلت املخاصزاث و اللِاءاث التي جخم بحن الغتِـ و مغإوؾُه. لٍس

س الىحابُة :_  3_1_  2  و جخمثل في اإلاحزاهُت و خؿاباث الىخاتج و الُىمُت ..........الخ  الحلاٍز

ًلالُتها وطلٗ مً زال٘ ازخُاعها جمًٕ هظه اإلاغخلت اإلائؾؿت مً ُُاؽ ٌٓاءتها و  _ كُاض ألاداء الفعلي  : 2_  2

كخمل ُُاؽ ألاصاء  بجاهبُت الٕمي و الىىعي و كلُه ًبن ُُاؽ ألاصاء يهضي الي  ملجمىكت مئقغاث وملاًحر ، َو

 الدصخُص و ًمًٕ أن ًبحن لىا الاهدغاًاث .

اء الٌللي أي املخِّ في هظه اإلاغخلت جِىم اإلائؾؿت بمِاعن ألاص _ ملازن ألاداء الفعلي باألداء املسغىب : 3_  2

لخمض في كملُت اإلاِاعهت كلى ٔل مً  ٔان هىاْ جؼابّ بُنهما أم هىاْ ازخالي َو باألصاء اإلاغهىب جدُِِه ًُما اطا 

 1كامل الؼمً وكلى أصاء الىخضاث و ألاهضاي.

 

 

 

                                                           
1
 28ص،  اإلاغحم هٌؿه،  أوبا بً طهُبت  
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دغاي و هىق هظا هظه اللملُت هي الخؼىة الازحرة في كملُت جدضًض الاه _ دزاطة الاهدسافات واصداز الحىم :4_  2

ٔان اهدغاي مىحب ًُٖىن لصالح اإلائؾؿت  ٔان اهدغاي مىحب أو ؾلبي او اهدغاي ملضوم ًبطا  الاهدغاي ؾىاء 

ٔان الاهدغاي ؾلبي ًٖىن طض اإلائؾؿت أما الاهدغاي اإلالضوم ال ًئزغ كلى هخاتج اإلائؾؿت لظي ًللى  أما اطا 

  1غاي لدصجُم ما هى اًجابُى ملالجت ما هى ؾلبي .اإلاؿئولحن جدلُل الاهدغاي و جدضًض أؾباب هظا الاهد

 املؼل  الثاوي : مؤشسات  ثلُُم ألاداء املالي .

ؼ اإلاالي للمكغوق ) ألاص٘ى ،              م ألاصاء اإلاالي ٌلغي كلى أهه ُُاؽ اللالُت بحن اللىاصغ اإلاٖىهت للمٓغ جٍِى

ىي كلى صعحت الخىاػن بحن هظه اللىاصغ  ، اط حلخبر  الخصىم ، خَِى الؿاهمحن ، اليكاغ الدكوُلي ( للُى

ؼها اإلاالي و ال ًمًٕ اؾخلما٘ اليؿب اليؿب اإلاالُت مً أهم مداوع الخدلُل الظي حؿخلمله اإلا ئؾؿت لخدلُل مٓغ

ت ( اإلاىطىكت مً ػغي اإلائؾؿت أو مً  للخٕم كلى وطلُت اإلائؾؿت اال بمِاعهتها مم اليؿب الىمىطحُت ) اإلالُاٍع

 ػغي الِؼاق الظي جيكؽ ًُه هظه اإلائؾؿت .

اإلاالي للمئؾؿت ًُمًٕ أن جخللّ ًمًٕ حلٍغٍ اليؿب كلى أنها اللالُت بحن ًُمخحن طاث ملجى كلى الهُٖل 

بصىٍ مً اإلاحزاهُت أو ملؼُاث أزغي ٓغأؽ اإلاا٘ أو الُِمت اإلاظاًت ، وحؿمذ هظه اليؿب للمدلل اإلاالي بمخابلت 

ٔاإلاؿاهمحن و البىْى ، ًؤؾلىب اليؿب اإلاالُت هى صعاؾت  جؼىع اإلائؾؿت و جدضًض صىعتها للمخلاملحن اإلاهخمحن 

ت اإلاخلاعي اللالُت بحن كىاصغ الِىات م اإلاالُت زم جٌؿحر مضل٘ى جلٗ اللالُت مً زال٘ مِاعهتها باليؿب اإلالُاٍع

   2كليها بحن اإلاالُحن و املخللحن و مً أهم هظه اليؿب هجض :

 _ وظ  الظُىلة . 1

 ._ وظ  املالءة  2

 _ وظ  اليشاغ . 3

 _ وظ  املسدودًة .  4

 

 

 

 

                                                           
1
 هٌـ اإلاغحم و الصٌدت  .،  أوبا بً طهُبت  

ىاء، مظٓغة ٌلِىب ؾمُت، جؤزحر حىصة اإلاللىمت اإلاالُت في جُُِم ألاصاء اإلاالي للمئؾؿت ألاُخصاصًت وكملُت اجساط الِغاعاث، صعاؾت خالت مئؾؿت الب  2

 47، ص 2015_2014، حاملت كبض الخمُض بً باصٌـ، مؿخواهم ، هحر ميكىعة ماؾتر في الخضُُّ و مغاُبت الدؿُحر
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هي وؿب  جِِـ الِضعة كلى أصاء ؤلالتزاماث الِصحرة ألاحل ، وحلبر كً ُابلُت اإلائؾؿت كلى  _ وظ  الظُىلة : 1

ل أصىلها اإلاخضاولت الى ؾُىلت هِضًت لإلًٌاء ببلتزاماتها  اإلاؿخدِت ألاصاء زال٘ الٌترة اإلاالُت ) ؾىت واخضة (  جدٍى

 وحؿخسضم مئقغاث كضًضة لُِاؾها .

ت ُضعة اإلائؾؿت كلى حوؼُت صًىنها ُصحرة ألاحل .ح _ وظبة الظُىلة العامة : 1 _ 1  ؿمذ هظه اليؿبت بملًغ

 

  

ت ُضعة اإلائؾؿت كلى حؿضًض صًىنها ُصحرة ألاحل  _ وظبة الظُىلة املخحصسة : 2_ 1 حؿمذ هظه اليؿبت بملًغ

جب أن ال جٖىن هظه اليؿبت ٓبحرة ، صون ؤلاكخماص  LR < 0.5  < 0.3كلى مسؼوهاتها أوال ، ٍو

 

 

 جُِِـ ُضعة امٖاهُت اإلائؾؿت كلى حؿضًض صًىنها ُصحرة ألاحل ببؾخلما٘ _ وظبة الظُىلة الفىزٍة : 3_ 1

 الؿُىلت اإلاىحىصة جدذ جصغي اإلائؾؿت ، وحلؼى باللالُت   الخالُت : 

 

 

لت ألاحل ، ومً أقهغ   _ وظ  املالءة : 2 اء بجمُم التزاماتها ُصحرة و ػٍى مالءة اإلائؾؿت حلجي ُضعتها كلى الًى

 هظه اليؿب هجض :

هظه اليؿبت حلبر كً صعحت الخبلُت اججاه الضاتىحن ٓما ًِِـ  _ دزحة إلاطحداهة أو دزحة الحبعُة املالُة : 1_  2

ل اإلائؾؿت مً ػغي أمىا٘ الوحر ، وحلؼى باللالُت الخالُت :   1صعحت جمٍى

 

 

 

 

                                                           
1
ة تقٌٌم أداء المؤسسات اإلقتصادٌة و التنبؤ بالمخاطر بإستخدام األسالٌب اإلحصائٌة، دراسة حالة المؤسسات الصغٌرة و خلٌفة الحاج، أدا  

    01، ص 4102_4102المتوسطة الجزائر، أطروحة دكتوراه فً علوم التجارة غٌر منشورة، جامعة دمحم بن أحمد، وهران، 

ة / الخصىم الجاٍز ة    وظبة الظُىلة العامة = ألاصٌى الجاٍز

ة )كُم مدللة= املخفظة وظبة الظُىلة     + كُم حاهصة( /   الخصىم الجاٍز  

ة / الخصىم الجاٍز   اللُم الجاهصة=  الفىزٍةوظبة الظُىلة  

/ مجمىع امليزاهُة     مجمىع الدًىن = دزحة إلاطحداهة أو دزحة الحبعُة املالُة  
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صعحت اإلاالءة جبحن اليؿبت اإلامثلت مً ػغي ألامىا٘ الخاصت باليؿبت  _ دزحة املالءة أو إلاطحلاللُة املالُة : 2_ 2

ٔاهذ ؤلاؾخِاللُت ٔاهذ هظه اليؿبت مغجٌلت ٔلما  لما   اإلاالُت ٓبحرة، وحلؼى بالصُوت الخالُت : ملجمىق اإلاحزاهُت ، ٔو

 

 

 هظه  اليؿبت جِِـ الخؼغ اإلاالي للمئؾؿت، وحلؼى باللالُت الخالُت :  _ دزحة إلاطحداهة اليلُة : 3_  2

 

 

لة ألاحل :4_  2 لت  _ دزحة إلاطحداهة ػٍى ل ألاص٘ى ػٍى هظه اليؿبت جبحن هىق الىؾاتل اإلاالُت املخصصت لخمٍى

ت (، وحلؼى بالصُوت الخالُت :  ألاحل  ) هحر حاٍع

  

 

غة لضًه وجخظمً  جِِـ وؿب اليكاغ مضي ًلالُت اإلاكغوق  في اؾخسضاموظ  اليشاغ  : _  3 اإلاىاعص اإلاخًى

حمُم هظه اليؿب اإلاِاعهت بحن مؿخىي اإلابُلاث مً هاخُت و ؤلاؾدثماع في ألاص٘ى املخخلٌت مً هاخُت أزغي، ومً 

، وؿبت ألامىا٘ الخاصت، وؿبت صوعان ألاص٘ى اإلاخضاولت .  هظه اليؿب هجض : وؿبت صوعان الخَِى

م ألاكما٘ ،  _ معدٌ دوزان إحمالي ألاصٌى : 1_ 3 جىضح هظه اليؿبت كضص اإلاغاث التي جخد٘ى ًيها ألاص٘ى ا٘ ُع

  1وحلؼى ٓما ًلي :  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 00و01، ص نفس المرجعخلٌفة الحاج،   

/ مجمىع امليزاهُة     ألامىاٌ الخاصة = دزحة املالءة أو إلاطحلاللُة املالُة  

/ ألامىاٌ الخاصة     مجمىع الدًىن = دزحة إلاطحداهة اليلُة   

/ ألامىاٌ الخاصة  لة ألاحل   لة ألاحل = دزحة إلاطحداهة ػٍى   دًىن ػٍى

/ مجمىع ألاصٌى     زكم ألاعماٌ= معدٌ دوزان إحمالي ألاصٌى   
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ة : 2_  3 ت الى مضي ٌٓاءة اإلائؾؿت في اؾخسضام  _ معدٌ دوزان ألاصٌى غير حاٍز ٌكحر ملض٘ ألاص٘ى هحر حاٍع

م ألاكما٘، وحلؼى ٓما ًلي :    ألاص٘ى الثابخت الخاصت باإلائؾؿت لخىلُض ُع

 

 

ة : 3_  3 م  _  معدٌ دوزان ألاصٌى الجاٍز ت في جىلُض ُع ٌكحر الى مضي ٌٓاءة اإلائؾؿت في اؾخسضام ألاص٘ى الجاٍع

 ألاكما٘ ، وحلؼى بالكٖل الخالي :

 

 

ت ؾغكت جضًّ ألامىا٘ زال٘ املخؼون الؿلعي ،       معدٌ دوزان املخصون :  _ 4_  3 ٌؿاكض هظا اإلالض٘ كلى ملًغ

 وحلؼى بالكٖل الخالي :

 

 

 = اث _ مسؼون زاوي مضة _ اؾترحاكاث ولفة البظاعة املباعة  مسؼون أ٘و مضة + اإلاكتًر

ٌاءة الؿُاؾت و وظ  املسدودًة :_  4 ت  وهي جلٗ اليؿب التي جِِـ هدُجت أكما٘ اإلاكغوق، ٓو الِغاعاث ؤلاؾدثماٍع

ضعتها كلى جدُِّ ألاعباح ، و تهخم بهظه اليؿب ؤلاصاعة الللُا لٖي جدٕم كلى مضي  اإلاخسظة مً ػغي ؤلاصاعة الللُا ُو

هجاخها مً جؼبُّ الؿُاؾاث املخؼؽ لها و ٌٓاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت، ومً بحن هظه اليؿب هجض : وؿبت 

ل الظاحي . اإلاغصوصًت اإلاالُت، وؿبت ؤلاؾ  1خِاللُت ؤلاُخصاصًت، وؿبت ػاُت الخمٍى

 

 

 

 

 

                                                           
1
 04و00، ص نفس المرجعخلٌفة الحاج،   

ة   / ألاصٌى غير حاٍز ة      زكم ألاعماٌ= معدٌ دوزان ألاصٌى غير حاٍز

ة   / ألاصٌى حاٍز ة      زكم ألاعماٌ= معدٌ دوزان ألاصٌى حاٍز

/ املخصوهات    ولفة البظاعة املباعة= معدٌ دوزان املخصوهات   
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ٔاًت اللىاصغ  _وظبة املسدودًة املالُة : 1_  4 تهخم اإلاغصوصًت اإلاالُت ببحمالي أوكؼت اإلائؾؿت، وجضزل في مٖىهاتها 

 و الخضًِاث اإلاالُت، وحلؼى بالكٖل الخالي :

 

 

اطُت  _ وظبة املسدودًة إلاكحصادًة : 2_  4 جِِـ مغصوصًت ألاص٘ى اإلاؿدثمغة في اإلائؾؿت، وحلؼى باللالُت الٍغ

 1الخالُت :  

 

 

ل الراجي : 3_ 4 ل اؾدثماعاتها ببمٖاهُاتها    _ وظبة الحمٍى جىضح هظه اليؿبت مضي اكخماص اإلائؾؿت في جمٍى

ل  ٔان طلٗ مئقغا كلى ؤلاؾخِاللُت اإلاالُت للمئؾؿت في جمٍى ٔاهذ هظه اليؿبت أٓبر مً الىاخضة  الخاصت، ٔلما 

 2اؾدثماعاتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 04، ص نفس المرجع خلٌفة الحاج،   

2
بالكٌف أسماعٌل، سعدون الحسٌن، مصادر التموٌل و أثرها على الوضع المالً للمؤسسة، دراسة تطبٌقٌة للتعاونٌة الحبوب و الخضر الجافة   

   10،ص 4102_4102لوالٌة البوٌرة، مذكرة ماستر فً علوم التجارة منشورة، جامعة أكلً محند أولحاج، البوٌرة، 

/ املىازد الخاصة     الىخُجة املحاطبُة الصافُة = املسدودًة املالُة   

/ ألاصٌى إلاكحصادًة  بة= املسدودًة إلاكحصادًة       هخُجة إلاطحغالٌ بعد الظٍس

/ ألاصٌى الثابحة  ل الراجي       ألامىاٌ الخاصة= وظبة الحمٍى
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  :خاثمة الفصل 

اصة الىطىح  جم في هظا الٌصل الخؼَغ لبلع و أهم اليؿب و اإلائقغاث اإلاالُت التي ٌؿدىض اليها اإلاؿحر اإلاالي لٍؼ

أٓثر  ولخُُِم ألاصاء اإلاالي للمئؾؿت ؤلاُخصاصًت مً زال٘ هظا الٌصل ًمًٕ الِ٘ى أن كملُت جُُِم ألاصاء اإلاالي 

الِىة و الظلٍ و ٓكٍ ؤلاهدغاًاث ومداولت كالحها ، ٓما حؿاكض كملُت حؿاكض اإلائؾؿت كلى آدكاي هِاغ 

ؼها اإلاالي في مداولت جِضًم هخاتج واُتراخاث حؿاكض كلى جدؿحن الىطلُت اإلاالُت  جُُِم ألاصاء في الخلغي كلى مٓغ

ت ًِض جم الخلغي كلى جُُِم ألا  حز في هظا الٌصل كلى ألاصبُاث الىـٍغ صاء اإلاالي و للمئؾؿت ، وكلُه جم التٓر

أهمُخه و اللىامل اإلائزغة كلُه و أهم مئقغاث الخىاػن اإلاالي ، وعٓؼها كلى اليؿب اإلاالُت و اإلاخمثلت في وؿب 

ٌُُت خؿابها ومً زال٘ هظا الٌصل جىصلىا الى الىخاتج  الؿُىلت و وؿب اإلاالءة و وؿب اليكاغ و اإلاغصوصًت ، ٓو

 الخالُت :

 ت الىطلُت اإلاالُت للمئؾؿت و                     حلخبر كملُت جُُِم ألاصاء اإلا الي كىصغ أؾاس ي و زؼىة هامت جمٕىىا مً ملًغ

 حصخُصها .

 ؿحن اإلاؿخمغ لللملُاث طمً اإلاباصة و الِىاهحن وطلٗ مً زال٘ اجساط ان الخُُِم الجُض لألصاء ًئصي الى الخد

م ًيها مغة أزغي . ُغاعاث صاتبت و ججىب ألازؼاء وكضم الُى
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  ملدمة الفصل: 

ان الجؼاتغ مً الض٘و التي حؿعى حاهضة الى الخؼىع و الخِضم و جىمُت اُخصاصها ومً أحل هظا ًهي حلخمض             

مً الضزل الىػجي  % 97بِىة كلى الِؼاق املخغوُاث ، ًمضازُل الجؼاتغ مً اللملت الصلبت و التي جمثل خىالي 

ىي ومً أهم اإلائؾؿاث الىػىُت التي حؿاهم بٌلالُت في ،هي مً ُؼاق املخغوُاث الظي ٌلض ُؼاق اؾتراجُجي وخُ

ت ؾىهاػغاْ  . ٗ هظا الِؼاق و جىمُخه هجض قٓغ  جدٍغ

ت و ججؿُضها              كلى طىء ما جم الخؼَغ الُه في الٌصلحن الؿابِحن هدا٘و اؾِاغ جلٗ اإلاٌاهُم الىـٍغ

مُضاهُا ، و طلٗ مً زال٘ ُُامىا بالتربص في اخضي اإلائؾؿاث الىػىُت " مئؾؿت ؾىهاػغاْ "و التي حلخبر الغاتض 

ٔان مً الظغوعي البدث في الىػً في مجا٘ هِل و جىػَم اإلاىخجاث اإلاخمثلت في اإلا ىاص البترولُت ومكخِاتها ، لظلٗ 

م  ت و ًع كً الدؿُحر الامثل لىؿٌُت هِل و جىػَم إلاىخجاتها مً احل الاؾخوال٘ أخؿً إلمٖاهُاتها اإلااصًت والبكٍغ

اصة اإلاغصوصًت و جِلُل مً الخٖالٍُ ؤلاحمالُت ، وختى ًدؿجى لىا ملًغ ت أٓثر الؼاُت ؤلاهخاحُت للبالص وبالخالي ٍػ

ليكاغ هظه اإلائؾؿت الاُخصاصًت ومِاعهتها مم ما جم الخؼَغ الُه في الجاهب الىـغي ُمىا بخِؿُم هظا الٌصل  

 ٓما ًلي:

   املبدث ألاٌو :  ثلدًم  شسهة طىهاػسان و املسهCP1/ Z . 

ت ؾىهاػغاْ . املؼل  ألاٌو :  ماهُت قٓغ

ب املؼل  الثاوي:    .CP1/Zجِضًم مٓغ

 :دزاطة مُداهُة في املسه   املبدث الثاويCP1/Z . 

  :  . الهُٖل الخىـُمي لِؿم اإلاالُت و الِاهىهُتاملؼل  ألاٌو

 جؼبُّ بلع أصواث املخاؾبت الغقُِت لخُُِم ألاصاء اإلاالي للمئؾؿت .  املؼل  الثاوي:

 .خاثمة الفصل 
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   املبدث ألاٌو : ثلدًم  شسهة طىهاػسان و املسهCP1/ Z . 

 ٌ  : ماهُة شسهة طىهاػسان . املؼل  ألاو

  _ ملحة عامة عً الشسهة : 1 

ت "ؾىهاػغاْ         ختى جدِّ الجؼاتغ ؾُاصتها الاُخصاصًت و زاصت في مجا٘ اإلاىاحم ، ُامذ الجؼاتغ ببوكاء قٓغ

ذ  ٔاث الاحىبُت ، وزاصت الٌغوؿُت ومىه ًِض كًغ ٔاهذ مدخٕغة مً ُبل الكغ " الؾخوال٘ الخَِى البترولُت التي 

ت جؼىعاث كضة كلى ازغ الخوحراث الاُخصاصًت التي خضزذ في البالص و بالىـغ الى ألاخضار الضولُت التي  هظه الكٓغ

ت ؾىهاػغاْ صوعا ٓبحرا في جىمُت الاُخصاص  اث الثالزت اإلااطُت ًِض للبذ قٓغ قهضتها ؾَى البترو٘ زال٘ اللكٍغ

ٔاهذ الىػجي زال٘ هظه الٌترة ومم الاهخِا٘ الى اُخصاص الؿى  ت كلى اإلاىاًؿاث ألاحىبُت ،  َ وجٌخذ الؿَى الجؼاتٍغ

ت جدضًاث ٓبحرة ًهي الُىم جغهب في أن جصبذ مجمىكت بترولُت كاإلاُت جىاًـ أٓبر اإلائؾؿاث  لهظه الكٓغ

ذ " ؾىهاػغاْ " حلضًالث هامت كلى مؿخىي ُضعاتها و هُٖلها زاصت  البترولُت في اللام ، وكلى هظا ألاؾاؽ كًغ

ت اإلاؿاهمت بغأؽ ما٘ ًِضع ب بلض اولِا ت وخىلها الى قٓغ ص املجلـ الىػجي للؼاُت الظي أكاص هُٖلت هظه الكٓغ

 ملُاع صًىاع حؼاتغي واكاصة طمها الى حمُم اإلائؾؿاث التي اهٌصلذ كنها في الؿابّ . 245

ض قهاصة مُالصها بكغوكها في اوكاء و حكوُل أهبىب الىِل الظي ًغبؽ  خجغبت أولى ُامذ بها ؾىهاػغاْ لخٓئ ٓو

ض  805أعػٍى و خىض الخمغاء البالى ػىله  ض مثل بمثابت زَغ اجٌاُُت اًٌُان بالؿبت لٌغوؿا  ، ُو ٔلم ػىال ، ُو

لُت  29أصي الى هظا الى احغاء مٌاوطاث في  ت اإلاؿاتل اإلاخللِت باجٌاَ ح 1965حٍى ؼاتغي ًغوس ي ًِخط ي حؿٍى

  .بالخؼىع الصىاعي بالجؼاتغ

ت و البترولُت و طلٗ ٌلض  ت في مُضان الخِ٘ى الواٍػ اهما هظا الؼمىح ٌلىص الى آدكاًاث التي خِِتها الكٓغ

ٔاث ألاحىبُت مً حهت و مً حهت أزغي  ٌلىص الى  اخضار حلضًالث كلى ُاهىن الاؾدثماعاث الظي ًسح املجا٘ للكغ

الىمى اإلاتزاًض في الؼلب كلى الؼاُت في اللالم ، و مً ألاًظلُاث  مىخجاث ؾى هؼغاْ انها مىخجاث جخالءم مم 

اإلاِاًِـ التي جؼلبها الاؾىاَ اللاإلاُت للبترو٘ والواػ الى حاهب الاؾخلماالث الجضًضة التي جم آدكاًها لهظه 

 .اإلاىخجاث 

ؾىهاػغاْ بىطم مسؼؽ جىمىي ًغمي الى جدُِّ كضة أهضاي اؾتراجُجُت  وإلاىاحهت هظا الخدضي ُامذ مئؾؿت

غ لخسٌُع  ّ املخلي و الضولي وبغامج الاؾدثماع في مجا٘ البدث و الخؼٍى ٔاًت املجاالث منها : الاهخاج ، الدؿٍى في 

ُت ُىىاث الخىػَم واخضار ؾُاؾت اجصالُت ُاصعة كلى صىم الصىعة الخُُِِت  ت جٖالٍُ الاهخاج و جُغ لكٓغ

 ؾىهاػغاْ لضي حمهىعها املخلي و الضولي.
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groupe Sonatrach-complexe CP1/Z; Formation de base– département finance & Juridique - Service de comptabilité analytique   
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ِه        الخظمُة :_  ل املخغوُاث و حؿٍى ت الىػىُت للبدث ، الاهخاج ، الىِل ، جدٍى  حؿمى ؾىهاػغاْ بالكٓغ

ت  SO . society الكٓغ

 NA . National وػىُت

 TRA . transport هِل

ّ  C . commercialisation حؿٍى

 H . hydchocarbures املخغوُاث

 

 ت ؾىهاػغاْ بمضًىت الجؼاتغ اللاصمت ) حىان اإلالٗ ( بدُضعة . ملس الشسهة  : ًىحض مِغ قٓغ

 : ت كلى عأؾما٘ مبلوه ماتخان و زمؿت و أعبلىن ملُاع صًىاع ، مىػكت كلى  زأض ماٌ الشسهة غ الكٓغ جخًى

ؽ ما٘ ماتخان و زمؿت و أعبلىن ؾهم ُُمت ٔل واخض ملُىن صًىاع جٕخبها و جدغعها الضولت صون ؾىاها ، عا

ت ؾىهاػغاْ هحر ُابل للخصغي ًُه أو حجؼه أو  الخىا٘ػ كىه. قٓغ

خُة عً شسهة طىهاػسان . 2  هبرة ثاٍز

ّ املخغوُاث اإلالغوًت  ل و حؿٍى أوكئذ اإلائؾؿت الىػىُت للبدث و الخىُِب و الاهخاج و الىِل و الخدٍى

 بؿىهاػغاْ 

SONATRACK : société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures  

م  م  1966  و في  1963 /12 / 31اإلائعر في  491  /36بمىحب مغؾىم ُع  22و ُض جىؾم مهامها بمىحب اإلاغؾىم ُع

ّ ، ٓما أن  09/1966/ 22اإلائعر في  296 / ل ، و الدؿٍى لخصبذ مئؾؿت وػىُت للخىُِب ، الاهخاج ، الخدٍى

عي اإلائعر في  ت خّ الاخخٖاع و الخىػَم الكامل للؼاُت و اإلاىخجاث  1976 / 08/ 30اإلاغؾىم الدكَغ ٌلؼي للكٓغ

ض اهظمذ الجؼاتغ مً زال٘ ؾىهاػغاْ طمً الض٘و اإلاصضع للىٌؽ  .  البترولُت ُو

ش  سُت  24/02/1871وبخاٍع ت و الؿُاصة الىػىُت ُغاعاجه الخاٍع أكلً الغتِـ "هىاعي بىمضًً "امخضاص لغوح الخٍغ

ت ؾىهاػغاْ و الجؼاتغ ٖٓل ،وبلض بخؤمُم املخغوُ ؼ لىخضة مصحر قٓغ ض ًغض هظا الُىم هٌؿه ٓمٓغ اث ُو

ل باللملُت الصلبت بوُت اإلاؿاهمت في الخؼىع  الخؤمُم أصبذ كلى كاجّ ؾىهاػغاْ مهمت حمم مىاعص الخدٍى

ت مٕ م املخغوُاث وطلٗ مً زال٘ ؾُاؾت اؾدثماٍع ؼث حمىصها كلى جٍِى ثٌت ، و الاُخصاصي للىػً ، خُث ٓع

غ حمُم ًغوق الصىاكت  البترولُت .حلخبر مئؾؿت ؾىهاػغاْ اإلاىعص ألاؾاس ي الهخلاف الاُخصاص  مً زال٘ جؼٍى

مً الاهخاج الىػجي الخام ، ٓما جمثل وؿبت  % 21الىػجي و حلب اللملت الصلبت خُث حؿاهم املخغوُاث بيؿبت 

ت ضخمت جىؿٍ هي  كاإلاُا ، ( 10مً اإلاحزاهُت الىػىُت ، جدخل اإلاغجبت اللاقغة )   % 50 اػاع و أػاع  13280قٓغ

 . مً مجمىق اللام %40ؾامي الظًً ًمثلىن 
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 :  _ جعٍسف شسهة طىهاػسان 3

ت ، جؤؾؿذ ؾىت   ولها مهمت : 1963مئؾؿت ؾىهاػغاْ مئؾؿت وػىُت هٌؼُت وهاٍػ

ً الؼاُت الىػىُت .  جمٍى

غ الخٌاؾ كلى الاخخُاغ الىٌؼُت الىػىُت .  جىمُت وجؼٍى

ت . ّ الىٌؼُاث الؿاتلت و الواٍػ  جِضًم و حؿٍى

ؼث مئؾؿت ؾىهاػغاْ مهمتها  1980كامل و بلض اكاصة هُٖلتها ؾىت  37000ما ًِاعب مً  و حكول ٓع

 الاؾتراجُجُت كلى اليكاػاث الخالُت :

  . وكاغ اؾخوال٘ و البدث كً املخغوُاث 

 . غ و اؾخوال٘ أباع املخغوُاث  وكاغ جؼٍى

 . اث كبر الاهابِب  وكاغ هِل املخُغ

  . غ الواػ  وكاغ جمُُم و جٍٕغ

 ملُىن ػً وحهذ للخصضًغ . 84.2ملُىن ػً منها  105.8 م الاهخاج الصافي للمدغوُاث ب و ُُ

ذ و الواػ اإلإدكٌت لخض الان جِم بظىاحي مىؼِت خاس ي مؿلىص و خاس ي الغمل أًً جم آدكاي  وأهلب أباع الٍؼ

 . 1956أٓبر ألاباع ؾىت 

 . _ أهداف شسهة طىهاػسان 4

 الاطتراثُجُة :أهداف شسهة طىهاػسان _  1_  4

ُت و الخدؿحن الضاتم لكهغتها و كالماتها .  _ الخدٕم مم الاؾخلما٘ الامثل للىؾاتل و الخِىُاث بهضي التُر

 _ جلبُت الخاحُاث الىػىُت اإلاتزاًضة في الجؼاتغ .

ت الضكم للِىاكض الصىاكُت .  _ جىصُل الخٖامل الىػجي بخٍِى

ت في ؤلاهجاػاث الصىاكُت والخجا ت في الخاعج ختى جٖىن أٓثر ُغبا مً الؼبىن النهاثي ._ اإلاكآع  ٍع

م مىخجاتها.  _ جىَى
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 أهداف شسهة طىهاػسان على مظحىي الدولي ._  2_  4

ّ أهابِب الواػ .  _ أن جٖىن الِاتض في جصضًغ الواػ الؼبُعي ، الؾُما كً ػٍغ

 _ أن جٖىن الِاتض في مُضان جٖامل اليكاػاث الصىاكُت كلى مؿخىي الاُخصاص الىػجي و اإلاوغب اللغبي 

ت ؾىهاػغاْ هى أن جصبذ مجمم بترولي صولي و لهظا الوغض ًجب كليها :   _ ان هضي قٓغ

  حؿؼحر أهضاًها. 

  . جىطُذ اؾتراجُجُاتها 

  . جغحمت أهضاًها كلى الجاهب الىػجي و جدضًض اإلاؿئولُاث 

    الثاوي : ثلدًم مسه  املؼلCP1/Z. 

ت لجالب اللملت الصلبت ، وػٍاصة في  هـغا ألهمُت الواػ الؼبُعي ٓثروة ػبُلُت حلخمض كليها الصاصعاث الجؼاتٍغ

ب أال وهى  و اؾخسضامه الُىمي في ألاوؾاغ اللاتلُت ُغعث مئؾؿت ؾىهاػغاْ اوكاء محزان مضًىكاتها مٓغ

ب  .  CP1/ Z مٓغ

خُة عً املسه     . CP1/Zالاٌو : هبرة ثاٍز

_ أهمُت الصىاكاث البتروُٓمُاتُت  جؼصاص ًىم بلض ًىم ، ومً أحل طلٗ وفي اػاع الخىمُت الاُخصاصًت و جدُِّ  

اصة في الخؼىع الاُخ ٔاهذ والػالذ الجؼاتغ حؿعى الى حلل الصىاكاث البتروُٓمُاتُت صاتما في ٍػ صاصي الكامل 

ت الاًؼالُت  ت في هظا املجا٘ بالخيؿُّ مم الكٓغ ت الىػىُت " ؾىهاػغاْ " ألاولٍى ٔان للكٓغ   SIRجِضم مؿخمغ و 

ت املخخلؼت "   . 1969" كام  ALMERلخؤؾِـ الكٓغ

ب اإلاُى ت  ٔان هضًها ألا٘و بىاء مٓغ لذ هظه الكٓغ ض ُو اج٘ى بهضي اهخاج ماصة اإلاُثاه٘ى و الغاجىجاث الصىاكُت ُو

ت الجضًضة وهي "  ٔان طلٗ في  HUMPHERYS" و " GLASGOWكِضا مم الكٓغ  10" لبىاء وخضة اإلاُثاه٘ى و 

 . 1970ؾبخمبر 

ت "  1971و في ؾىت  مبر ، جىدل الكٓغ ت ؾىهاػغاْ اهجا ALMERمً قهغ هًى ػ مكغوكها ببمظاء " و جىاصل قٓغ

ت الاًؼالُت "  إلوكاء وخضة اإلاىٌلت  الثاوي في ًبراًغ 1972" ألا٘و مً حىان  ITUITALCONSكِضًً مً الكٓغ

 "  RESINEإلوكاء وخضاث إلهخاج الغاجىجاث الصىاكُت "  1973
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 _ الخؼىات املحخبعة في إهحاج و حل  الخدمة :  1

م )  أوكئذ (  83_  1410لوحر مغؾىم )  1984( في أ٘و ؾبخمبر  84_ 257اإلائؾؿت البتروُٓمُاتُت بمغؾىم ُع

 ضاًت اوكاء مئؾؿت وػىُت للبترو٘ .خامالث في الب

 1968  " ت اإلاؿخِبلُت  " ALMER: زلّ اجٌاُُت مٖلٌت بخىطُذ زىابذ الكٓغ

 1969  " ت  . ؾحر ( %40ؾىهاػغاْ ،  60%" ) ALMER: مُالص قٓغ

 1970  " امظاء كِضًً مم :ALMER" و "HUMPHREYS.في ؾبخمبر " 

 1971  صز٘ى اللِض خحز الخىٌُظ و أزظ ؾىهاػغاْ كلى كاجِها مؿئولُت اهجاػ اإلاكغوق و طلٗ في قهغ  :

 ًبراًغ. 

 1972  " ت الاًؼالُت " في قهغ حىان و ITALACONSULT: امظاء كِض إلهجاػ وخضة اإلاىٌلت مم الكٓغ

 ض خحز الخىٌُظ في قهغ أٓخىبغ.صز٘ى اللِ

 1973  " امظاء كِض الغاجِىجاث مم :ITALACONSULT  في قهغ أوث صز٘ى اللِض  خحز الخىٌُظ " 

 1975 . بضاًت كمل وخضة اإلاىٌلت : 

 1976 . اهؼالَ كمل وخضة اإلاُثاه٘ى وبضاًت الاؾدثماع : 

 1977 . اهؼالَ كمل وخضة الغاجىجاث : 

 1978  اجىجاث .: بضاًت اؾدثماع الغ 

 24 ب مً ػغي الغتِـ الغاخل هىاعي بىمضًً  1978ًبراًغ  : جضقحن اإلآغ

 01  ت 2011حاهٌي  : ازخصاصها مً ػغي ؾىهاػغاْ و صمجها في وكاغ اإلاصب ُؿم البتروُٓماٍو

 وشاغ املجمع :_  2

ت "  ت الىػىُت البتروُٓماٍو ب اإلاُخاه٘ى و الغاجىجاث الصىاكُت ENIPالكٓغ مئؾؿت طاث أؾهم مىظ  CP1/Z" مٓغ

ل  18 ب اإلاُخاه٘ى و الغاجىجاث الصىاكُت مؿاخت 1998أًٍغ هٕخاع ، ًٌَى هظبت املخًِ كلى  27، ٌكول مٓغ

ّ الىػجي وهغان_   2بلض غ البترو٘ و ُغب الؼٍغ ب جٍٕغ _مؿخواهم  ،  rzewٔلم مً بلضًت اعػٍى الىاُلت قما٘ مٓغ

َ   442ٌكول ًُه خىالى  ب اللمل ػىا٘ الؿىت ـ  كامل كلى قٖل أعبم ًغ ٌلملىن بالخىاوب مما ًظمً للمٓغ

ل الُٕمُاثي الهُضعوٓغبىع الؿاتل و الواػي و مكخِاتها إلهخاج مىاص  وكاػها الخجاعي و الصىاعي هى الخدٍى

 .البُتروُٓمُاتُت اإلاىحهت للؿَى الىػجي و الخصضًغ الخاعجي وزاصت اإلاىاص ألاولُت 
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 مىحجات املسه  و كدزاثه إلاهحاحُة :_  3

 ٘ ب  حلخبر وخضة اهخاج اإلاُخاهى للخص٘ى كلى اللملت الصلبت ٓما  CP1 /Zمً أهم الىخضاث التي ٌلخمض كليها اإلآغ

 ًخم اؾخلمالها إلهخاج الغاجىجاث الصىاكُت ًهى مىخىج ُٓمُاثي وؾُؼي .

مً 3ؾم  100الى  3ؾم 25وهى ماصة ؾامت حضا كىض  CH3OH_ اإلاُخاه٘ى ٓد٘ى صُوخه الُٕمُاتُت  1_  3

 ٘  اطا قغبها الاوؿان ُض جئصي به الى اإلاىث الٌىعي وهٌـ الش يء باليؿبت ألبسغجه اإلاُخاهى

ة                                     113000              وخدة اهحاج املُحاهٌى  :    ػً طىٍى

ت وؾُؼت _  املخابغ _ مىحىج املُحاهٌى ًحم اطحعماله في :  اإلاظًباث _ ملخِاث ألاكالي الاصؼىاكُت _ مىاص ُٓماٍو

ىص _ مىخىحاث الصُضالهُت _ الٌغم٘ى _  خمع الخلُٗ )   (   Acide a acétique_ ملخِاث الُى

ت اإلاهمت منها : باث اللظٍى ُب الٕثحر مً اإلآغ  ٓما ٌؿخلمل الٕد٘ى اإلاثُلي في جٓغ

خم اؾخلماله في :_ جدظحر اإلاىخىج  1_  3  ًىعمالضهُض ٍو

ت _ مىخىحاث صُضالهُت  الث الغواتذ _ اإلاؼهغاث _ مبُضاث خكٍغ  اإلاىـٌاث _ مٍؼ

ة                                1000.00وخدة اهحاج الفىزمالدهُد :                 ػً طىٍى

خم Colles uréiques_  اهخاج مىخىج هغاء البىعٍا )  2_  3  اؾخلماله في :( ٍو

ت الخكب _ ألىاح مسخَى الخكب _ الكغاتذ الخكبُت _ ألىاح الخكب .  حوٍغ

 معلىمات خاصة عً املؤطظة :  _ 4

  : م الهاجٍ :  33كىىان اإلائؾؿت  . 373600/  371744/  371100أعػٍى ، ُع

  : م الٌآـ   378806ُع

  " ان البِئت الصىاكُت للمئؾؿتENIP. بحن  " جخٖىن مً مٓغ

    : ب  أعػٍى و هى مدل جؼبُّ ص عاؾدىا الخؼبُُِت  .  CP1/Zمٓغ

  : بحن  اإلاخىاحضان في ؾُٕٕضة. CP2/K  ،CP1/Kمٓغ
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  ثمثل مسه  (  1_  3زكم ) صىزCP1/Z  _ ب أزشٍى _ وهسان 
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  الهُيل الحىظُمي ملجمعCP1/Z  . 
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  الهٌكل التنظٌمً للمجمع

Direction complexe CP1/Z 

 CP1/Zإدارة مجمع 

DPRT. 

Sécurité 

 إدارة األمن

SECRETAIRE 

 السكرتارية

DPRT. CELLULE PASSATION MARCHES 

 خطرات شراء للخلية

S/ DIRECTION EXPLOITATION 

 إدارة العمليات

DPRT. S.I.G 

تكنولوجيا المعلومات  لسم

   ونظم االدارة

Assistant SURETE interne 

 مصلحة األمن الداخلي

DPRT. 

Production 

 لسم االنتاج

DPRT. 

Maintenance 

 لسم الصيانة

DPRT. 

Approvisionn

ement 

 لسم العرض

DPRT. 

Moyens  

généraux 

متوسط االدارة 

 العامة

DPRT. 

Administration 

 مدراء االدارة

 

DPRT.   

Ressources 

Humaines 

إدارة الموارد 

 البشرية

DPRT. 

Travaux neufs 

 لسم االعمال الجديدة 

 

DPRT. 

Finances et Juridique 

 لسم المالية و المانونية 

DPRT. 

Technique 

 االدارة الفنية و المشاريع 

S/ Sous direction personnel  

  االتجاه الشخصي
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 : دزاطة مُداهُة في املسه  املبدث الثاويZ CP1/ . 

 اإلاؼلب ألا٘و : الهُٖل الخىـُمي لِؿم اإلاالُت و الِاهىهُت . 
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 . وشاغ كظم املحاطبة الحدلُلُة أًً واهد دزاطخىا_  1

 " ت صىاكُت مثل  CP1/Z"مجمم اإلاُثاه٘ى   ENIPٌلخبر ُؿم مهم حضا و زاصت باليؿبت لكٓغ

اث ان مىطىق املخاؾبت الخدلُلُت ًٕمً أؾاؾا في صعاؾت،  خؿاب، جدلُل و مغاُبت الخٖالٍُ بمسخلٍ مؿخٍى

ٔان للمداؾبت  اليكاغ الاُخصاصي، و مً هىا حلغي مداؾبت جدلُلُت كلى أنها وؾُلت إلاغاُبت الدؿُحر ، و اطا 

اللامت أهضاي جخمثل في حمم اإلاللىماث خؿب ػبُلتها لخِضًمها في قٖل محزاهُاث و خؿاباث هخاتج ًاملخاؾبت 

هظه الىدُجت و حوحرها مم جىطُذ أؾباب التي أصث الى هظه الىدُجت ُصض جصخُذ الىطم و اجساط  الخدلُلُت جدلل

 الِغاعاث الالػمت في خالت هدُجت ؾلبُت أو حصجُم الىطم في الخالت اللٕؿُت.

 : تهضي املخاؾبت الخدلُلُت كلى مؿخىي اإلائؾؿاث الصىاكُت الى 

 لت جدضًض جٖالٍُ و أؾلاع جٖلٌت اإلاىخجاث اإلاصى 

 املخخلٌحن بؤصاة جدٕم و اصاعة ً  جؼوٍض اإلاضًٍغ

  ِت اإلاخللِت بالخٖالٍُ الٖاملت و الؿمت ِت اإلاؿخسضمت مً ُبل مجمم اإلاُخاه٘ى و الؼٍغ الؼٍغ

 اللِالهُت 

 ثلخُص أهداف املحاطبة الحدلُلُة : ( 4_ 3_ مخؼؽ زكم ) 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاصضع : مً اكضاص الؼالبت بمؿاكضة مؿئو٘ الِؿم

 

 

ىماث مً لمل

 املخاؾبت اللامت

مللىماث مً 

 ُؿم الاهخاج 

مللىماث 

 أزغي 

 الحيالُف

_ جدضًض الخٖالٍُ 

 و مغاُبتها 

 _ جدضًض ألاؾلاع 

 الِغاعاث  _ اجساط

_ الخسؼُؽ و 

 الخِضًغ 

_ صعاؾت اإلاغصوصًت و 

 جدضًض الاهدغاًاث

 هظام

املحاطبة    

 الحدلُلُة
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 .  CP1/Z_ الاهحاج الحالي ملجمع  3

   ٌ ت   CH3OHصُوخه الُٕمُاتُت "   (  : Méthanol)  املُحاهى " ٌلخبر الٕد٘ى ألاولُت التي جيخج بٕمُاث ؾىٍى

 ػً متري 113000

 الفىزمالديهاًد )  Foermaldéhyde : ) " صُوخه الُٕمُاتُتHCHO  " F 36  ً55اإلاىخجت بٕمُاث ًىمُت م  

 ػً ،

   الفىزمير(  Formurée) :  UFC   ًػً ، الجؼء مً  55اإلإثٌاث و أهخجذ بٕمُاث ًىمُت مUFC 80   هى

 مؿتهلٕت طاجُا إلهخاج الوغاء الؿاتلت .

  (  الغساء الظابلةcolle liquide: )  RUL ًػً ،  30الغاجىج الِاتم كلى الُىعٍا و أهخجذ بٕمُاث ًىمُت م

 بصىاكت الخكب .  حؿخسضم في الخؼبُِاث اإلاخللِت 

 _ وحهة املىحجات . 4

 _ ان ماصة اإلاُثاه٘ى أؾاؽ اهخاحها مىحه للخصضًغ و باألزص لللمالء ألاوعبُحن مثل :

 ) مُدؿىي ) ًغوؿا 

 ) ُٓمبترو٘ ) اًؼالُا 

 ) ؾاعاؽ ) اًؼالُا 

مىحه اؾاؽ  UFC 80و اإلاىخىج الٌىعمحر مخجهت للؿَى املخلي   F 36 _ أما أؾاؽ اهخاج ماصة الٌىعمالضيهاًض

ت  ؾىعًحرث بالجؼاتغ ) ألهخاج الُىعٍا ( والباقي ٌؿتهلٗ طاجُا إلهخاج الوغاء الؿاتلت و التي هي   SORFERTلكٓغ

ت   ببجاًت .  TRANSBOISمسصصت إلالالجت الخكب  لكٓغ

 _ املىاد الخام السبِظُة : 5

_ اإلااصة الخام الغتِؿُت للمجمم هي الواػ الؼبُعي والظي هى أؾاؽ إلهخاج اإلاىخىج النهاثي اإلاُثاه٘ى و الظي مً 

ت ؾىهاػغاْ  ًبهه  ُبله ًخم اهخاج ماصة الٌىعمحر و ماصة الوغاء الؿاتل  ، وبما أن الواػ الؼبُعي ٌلخبر مىخىج لكٓغ

حره وبضون أي جٖالٍُ .  ًخم جًى

، أي جٖىن  هظه اللملُت   (  2013) صز٘ى الاهخاج في كام   SORFERTحر ماصة الُىعٍا مً ُبل _  ٓما ًخم جًى

ت ؾىهاػغاْ )   UFCحلؼيها ماصة الُىعٍا إلهخاج الوغاء الؿاتل و ؾىهاػغاْ حلؼيها   SORFERTبالخباص٘ مم قٓغ

 . ماصة الُىعٍا (لإلهخاج   80
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groupe Sonatrach-complexe CP1/Z; Formation de base– département finance & Juridique - Service de comptabilité analytique   
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 . املؼل  الثاوي : ثؼبُم بعع أدوات املحاطبة السشُلة لحلُُم ألاداء املالي 

_ ًدىا٘و هظا اإلاؼلب أهم الجىاهب الىاُلُت اإلاخللِت بدؿاباث اصاعة الخٖلٌت  وبُان ؾحر وزصاتص اللملُت  1

ب  ت ؾىهاػغاْ ، وطلٗ مً زال٘ اإلاكاهضاث الُىمُت ل  CP1/Zالاهخاحُت في اإلآغ ؿحر و هى أخض مجمم قٓغ

ت و هى مىخىج اإلاُثاه٘ى الظي  اللملُت الاهخاحُت  و بالخلاون  مم مؿئولي الاُؿام جم ازخُاع أخض مىخجاث الكٓغ

ب الظي  ت مضي امٖاهُت اؾخسضام اؾلىب املخاؾبت الغقُِت في هظا اإلآغ ٌلض مىخجا عتِؿُا ًيها  ، وطلٗ إلالًغ

لى الظُاق في اليكاػاث و اإلاهام ٌلخبر هى الىخُض في الجؼاتغ الظي ًيخج هظا اإلاىخىج مً زال٘ مداولت الِظاء ك

و هـغا لٕثرة أصواث املخاؾبت الغقُِت ًِض جم ازخُاع و جؼبُّ ألاصواث لٌت ومً زم جسٌُع في الخٖالٍُ. املخخ

ت مىطىق البدث و جؼبُّ جلٗ ألاصواث الخاصت باملخاؾبت الغقُِت  التي جخالءم مم خاالث و مكأل الكٓغ

 للىص٘ى الى اًظل  الىخاتج .

 ُثاهٌى  امل:  

و اإلالغوي أًظا ببؾم الٕد٘ى اإلاُثُلي أو ٓد٘ى الخكب )ألهه ًخم 

ب ُٓمُاثي مً  خَغ الخكب و جِؼحره بلؼله كً الهىاء ( هى مٓغ

، وهى ؾاتل كضًم اللىن وله عاتدت لؼٌُت ُابل   CH3OHصُوت 

ٓخلخه   % 99.85لإلقخلا٘  و الامتزاج مم اإلااء ، ًخمحز بضعحت هِاء 

ئُت ح و صعحت  C°64.5 هغام ، وصعحت خغاعة الولُان  32ؿاوي الجٍؼ

 .   C°97.68  خغاعجه طوبان 

  : مسافم املىحىج 

 خُث ًخم  جصضًغ :  A ماصة اإلاُثاه٘ى مً الصىٍ   T / AN 13000_ الِضعة اإلاثبخت : 

 95 %  مً ماصة اإلاُثاه٘ى للخاعج. 

 4,5  % (اؾتهالْ طاحي إلهخاج ماصة الٌىعمحر UFC 80) . 

 0,5 %  للبُم كلى الصلُض الىػجي. 
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groupe Sonatrach-complexe CP1/Z; Formation de base– département finance & Juridique - Service de comptabilité analytique   
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   ًبين مساخل ثدظير مادة املُثاهٌى :(  5_ 3زكم )  مخؼؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاصضع : مً اكضاص الؼالبت بمؿاهضة مؿئو٘ ُؿم ؤلاهخاج 

  " G . N " املادة ألاولُة : الغاش الؼبُعي

د مً الغاش الؼبُعي   " V 105 "   هصع الىبًر

د غاش الترهُ    ثبًر

" F 201 "اعادة جشىُل بخاز الغاش الؼبُعي 

 " "K 401ثظغُؽ غاز الترهُ  

 " "V 501 ثسهُ  املُثاهٌى 

  "V 503" " V 502 فصل الغاش و ثمدده 

" 

ــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــخـــ ـــــــــٌى الـــــ  مـــــــــــــُـــــثــــــــــــاهــــــ

 "  "V 106" " V 602 ثلؼير املُثاهٌى الخام  
ً للمُثاه٘ى الخام   " "T 651ما ُبل الخسٍؼ

 هاػ الخجضًض لضوعة الخصيُم

 اإلااصة الاولُت :  بساع اإلااء  

ً املُثاهٌى املىسز ) النهاةي (   " T652 _ A/B "ثخٍص
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 .CP1ثؼبُم بعع أدوات املحاطبة السشُلة في املسه  _ 2 

 _ صىدوق أداء ثُاز اللُمة : 1_  2

ِت مىـمت للغض الىخاتج الُِمت خُث  غ اػاع لخُُِم الازاع الدكوُلُت واإلاالُت بؼٍغ ان صىضَو أصاء الخُاع ًًى

ٌلغض هظا الصىضَو الىطلُت الخالُت كً أصاء جُاع الُِمت الظي ًـهغ  الىخاتج  ألاؾبىكُت الخاصت بدُاع 

غ ألاؾبىكُت الُِمت ، ٓما ٌلغض خالت ألاؾابُم الالخِت وبهظا ًمًٕ الخص٘ى ك لى مجمىكت مً الىخاتج و الخِاٍع

جب أن جٖىن  ظلٗ وطم الخؼؽ مؿخِبلُت ٍو ت ومضي هجاح الظي خِِخه ٓو التي ٌؿخٌاص منها لبُان أصاء الكٓغ

ذ كىض ػلبها  مً الجهاث الاهخاج ٓما ٌؿخلؼم ألامغ أن جٖىن واضخت وؾهلت الٌهم  غة في أي ُو جلٗ الىخاتج مخًى

اث ،   مً حمُم اإلاؿخٍى

: 2019( ًىضح املىاد املظحعملة في مىحىج املُثاهٌى خالٌ ألاطبىع لعام 5_  3الجدٌو زكم )   

 املىاد ثيلفة مددد ثيلفة الحلُلُة الحيلفة املحىكعة

 املىاد ألاولُة  الىمُة الىخدة الىمُة الىخدة

Nm3 /T 114628 103  Nm3 102013,5 1150 هاػ ػبُعي 

KG/T 00 TONNE 00 190 البساع 

KG/T 473 TONNE 42135 800 CO2 

KG/T 1258 TONNE 11190 2290 مُاه هُِت 

 مىاص ُٓمُاتُت     

LT/T 0094 m3 _ _ ؤلاصالح 

KG/T 0104 TONNE 48.4 _ لتر ألآؿضة 

LT/T 00 LITRE 00 0.01 ٘ألآؿضة و الازتزا 

KG/T 0073 TONNE 6.46 0.01 الصىصا 

KG/T 00 TONNE 00 0.01 اإلاىعًىلحن 

KG/T 0007 TONNE 0.6 0.01 الٌىصٌاث 

 اإلاغاًّ     

m3 /T 241 m3 2144625 264  اإلاُاه اإلابرصةM 3 

KWH/T 1642 KWH 1460946 16.6 ٓهغباء ُٓلىواث ؾاكت 

LT/T _ LITRE 112046.21 _ الىُتروححن 
 اإلاصضع مً وزاتّ اإلائؾؿت 
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حن كلى اللمل خ٘ى مِترح جسٌُع  _ ثُاز اللُمة : 2_  1 مثال جسٌُع اللاملحن ، بلض اإلاضاولت مم الٌىُحن واإلاكًغ

ٔان ؾلبي أو بضون ؾلبُاث  ِت ججغبت ُصحرة اإلاضي مم ُُاؽ ٓمُت الاهخاج لبُان أزغ الخسٌُع اطا  اللما٘ كً ػٍغ

لت في اللمل أو الخؤزحر كلى ٓمُت ؤلاهخاج ومً زال٘ الجض  ٘و اإلاِترح لخسٌُع اللما٘ .بدُث ال ًدضر أي كُغ

 2019حدٌو ملترح لحخفُع العماٌ لظىة (  6_  3الجدٌو زكم )

 همُة إلاهحاج عدد املخفع عدد العماٌ  املعدات 

 88995 15 20 أالت املىجم 

 88995 21 30 أالت الحصيُع 

 88995 09 12 أالت الحىشَع

 88995 45 62 املجمىع
 اإلائؾؿتالؼالبت باالكخماص كلى مللىماث مِضمت مً ػغي  اكضااإلاصضع مً 

  صج . 35000للضم جدصلىا كلى اإلاللىماث هٌترض ان احغ اللامل 

ت الى  كامل في اإلاىجم و 15مً زال٘ الىخاتج اإلابِىت الجض٘و أكاله أـىه لٖل مغخلت مً مغاخل ؤلاهخاج جدخاج الكٓغ

الخىػَم ، مم الخٌاض كلى هٌـ ٓمُت ؤلاهخاج و التي جِضع ب   كامل في وعقت  09كامل في وعقت الخصيُم و  21

ػً مما مًٕ اإلائؾؿت مً جسٌُع جٖالٍُ اللاملحن بُِمت ، خُث ًمًٕ للمئؾؿت مً عؾم زاعػت جُاع 88995

اث صوعث ؤلاهخاج  ذ اإلاىاؾب لإلهخاج ومؿخىي املخؼون و أُو ت مً جىزُّ الُى الُِمت وطلٗ مً أحل جمٕحن الكٓغ

غث مبلى ٓمي مً جٖلٌت ؤلاهخاج ٔىن أن اللما٘ الظًً جىىي ووُذ اهخ ت ُض ًو ـاع ألاهخاج الٕلي خُذ جٖىن الكٓغ

ت أو لؿض  ت اؾدبلاصهم كلى زؽ ؤلاهخاج ال ًظٌُىن ُُمت لإلهخاج وجم جٖلٌُهم بمهام أزغي جسضم الكٓغ الكٓغ

 عجؼ بسؽ ازغ .  

مً ماصة  88995صا الى حض٘و جُاع الُِمت كلى أؾاؽ اهخاج جم خؿاب الخٖالٍُ اؾدىا _ ثيلفة ثُاز اللُمة : 3_  1

و اخدؿبذ ٔل مً أحىع اللاملحن و جٖالٍُ آلاالث و اإلاصاٍعٍ ألازغي  2019اإلاُثاه٘ى و الظي اهخج زال٘ ؾىت 

 كلى أؾاؽ ما جم صًله ًلال زال٘ الكهغ 
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 زكم ًىضح ثيلفة ثُاز اللُمة ( 7_ 3) الجدٌو 

 

 السكم 

 

 العىاصس 

 كظم املظاعدًً 

خدمة 

 الحخؼُؽ

وزشة 

 الغالًات

وزشة 

 املُياهُىُة 

وزشة 

 الحصيُع 

وزشة  

 الىهسباء

 

60 

زطىم غير كابلة 

 للدمج

اث  مؿتهلٕت مكتًر

 

 

2456715.90 

 

 

501054 

 

 

83272 

 

 

171623 

 

 

5093753 

 2185364 1046663 2862439 11711939 855062 زضماث زاعحُت  61

ٔاث 61  174873 147030 170654 3325 1759669 الازغي  الاؾتهال

 21523210 2789030 18734180 4183545 2028481 أكباء اإلاؿخسضمحن 63

 00 00 00 00 00 الظغاتب و الغؾىم 64

 00 00 00 00 00 ألاكباء اإلاالُت  66

 28977200 4154346 21850545 16399917 7099927.9 املجمىق  

 

65 

السطىم الغير 

 مدمجة

أكباء كملُاجُت 

 أزغي 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 28977200 4154346 21850545 16399917 7099927.9 املجمىع  الىلي 

 اإلاصضع وزُِت مً ػغي اإلائؾؿت 

 _ الحيلفة املظتهدفة :4_  1

حلخبر الخٖلٌت اإلاؿتهضًت هي أُص ى ٔلٌت مؿمىح بها لٖي جدِّ همىا في اإلابُلاث و جدِّ عبدا و أنها مىحهت هدى 

الؼبىن بصىعة زاصت ومً زال٘ اإلاكاهضاث و اللِاءاث اإلاُضاهُت مم أصخاب مغآؼ الخىػَم و البُم و ؤلاػالق 

ت و الىىكُت والؿلغ و الجىصة  وطلٗ مً زال٘ احغاء اإلاِاعهت بحن ما جيخجه اإلائؾؿت كلى اإلاىخجاث اإلاىاًؿت للكٓغ

و ما هى مىحىص في الاؾىاَ بهضي جدضًض الؿلغ اإلاؿتهضي مً زال٘ الجض٘و الخالي ؾيخلغي كلى الخٖالٍُ 

ت وعُم ألاكما٘ .  الىخضٍو
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 ًىضح الحيلفة املظتهدفة ( 8_  3) زكم حدٌو 

 2019ؾىت  2018ؾىت  الىخضة  

 88995 78999 ػً 600 اإلاُثاه٘ى 

 ٘  5070 3870 ػ100ً الٌىعمى

 320 180 ػً 100 الُىعٍا

م ألاكما٘   ملُاع 5أٓثر مً  ملُاع 4أٓثر مً   ُع
 املصدز : مً أعداد الؼالبة باالعحماد على وثابم املؤطظة

 _ ثؼبُم بعع مؤشسات اليظ  املالُة في املؤطظة . 2

 . 2019أوال : امليزاهُة املالُة لظىة 

  ( 9_  3زكم) حدٌو   ( ًمثل امليزاهُة املالُة )ألاصٌى

 املبالغ البُاهات

ة   ألاصٌى غير حاٍز

 الخثبُخاث هحر اإلااصًت 

 أعاض ي 

 مباوي

 جثبُخاث ماصًت أزغي 

 جثبُخاث حاعي اهجاػها

ت  ُغوض هحر حاٍع

 طغاتب مئحلت كً ألاصل 

 

76000 

27533641 

4189392579 

142729282 

953927530 

29995 

20676524 

ة   533365549 مجمىع ألاصٌى الغير حاٍز

ة  ألاصٌى الجاٍز

 مسؼوهاث ُُض ؤلاهجاػ

 الؼباتً

 اإلاضًىىن ألازغون

 طغاتب وما قابهها

 ألامىا٘ اإلاىؿٌت

ىت  الخٍؼ

 

251719116 

158823098 

1410371861 

_ 

142529969 

12790188 

ة  2090934232 مجمىع ألاصٌى الجاٍز

 ٌ  7425299781 مجمىع ألاصى
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  (10_  3حدٌو زكم )( ًمثل امليزاهُة املالُة )الخصىم : 

 املبالغ البُاهات

 زؤوض أمىاٌ خاصة

 عأؽ اإلاا٘ الصاصع

 الىدُجت الصاًُت

 جغخُل مً حضًض

 

4244495147 

(1093802) 

(973066351) 

 3260490770 مجمىع زؤوض أمىاٌ خاصة

ة  الخصىم غير حاٍز

 الضًىن اإلاالُت

 ومىخجاث زابخت مؿبِا مئوهاث

 

1463780884 

100517730 

ة  1564298614 مجمىع الخصىم الغير حاٍز

ة  الخصىم الجاٍز

 اإلاىعصون والخؿاباث اإلاغجبؼت

 الظغاتب

 صًىن أزغي 

 

54246334 

88339265 

899813435 

ة  1042399034 مجمىع الخصىم الجاٍز

 5867188418 مجمىع الخصىم
 املصدز : مً وثابم املؤطظة

  بلض كغض اإلاحزاهُت اإلاالُت هِىم ببلع الخوُحراث و الخلضًالث البؿُؼت وطلٗ للىص٘ى للمحزاهُت خؿب

 الخدلُل اإلاالي ًخصبذ كىاصغ اإلاحزاهُت ٓما ًلي :

ت               5334365549 أص٘ى زابخت                  =الاص٘ى هحر حاٍع

ت                    =             2090934232 أص٘ى مخضاولت   ألاص٘ى الجاٍع

ت                                   153419303 =             ُُم ؤلاؾخوال٘  املخؼوهاث الجاٍع

 1321703916 =        ُُم ُابلت لخدُِّ         خؿاباث الوحر            

 140031064 =         ُُم حاهؼة  الخؿاباث اإلاالُت وما قابهها               

 3260490770 =           أمىا٘ الخاصت     عإوؽ أمىا٘ الخاصت                       

لت ألاحل ت                 =          صًىن ػٍى  1564298614 زصىم هحر حاٍع

ت                      =         صًىن ُصحر ألاحل  1042399034 زصىم حاٍع
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ة _ وظبة الظُىلة 1_  2 ة  / العامة = ألاصٌى حاٍز  الخصىم حاٍز

 2.005=  1042399034 / 2090934232وكلُه وؿبت الؿُىلت اللامت = 

  هالخف أن اليؿبت جٌَى الىاخض وهظا ًض٘ كلى أن ألاص٘ى اإلاخضاولت ُض هؼذ الضًىن ُصحرة ألاحل وبهظا ًبن

 اإلائؾؿت لها الِضعة كلى حؿضًض التزاماتها ُصحرة ألاحل .

 الدًىن فصيرة ألاحل  / وظبة الظُىلة املخحصسة = كُم كابلة لحدلُم + اللُم الجاهصة _  1_ 1_   2 

 1.04=  1042399034 / 140031064+  1321703916وكلُه وؿبت الؿُىلت املخخصغة = 

  و 0.3هالخف أن اليؿبت زال٘ هظه الؿىت حؿاوي الىاخض وهي جٌَى اليؿبت اإلاثلى والتي ًجب أن جتراوح بحن 

ًبالغهم مً أن اإلائؾؿت ُاصعة كلى حؿضًض صًىنها ُصحرة ألاحل بالُِم الِابلت لخدُِّ و الُِم الجاهؼة  0.5

ضون كلى أن مثل هظه الىطلُت هي هحر مالتمت للمئؾؿت .   اال أن زبراء الخدلُل اإلاالي ًٓئ

ة   / وظبة الظُىلة الفىزٍة = كُم حاهصة _ 2_ 1_  2  الخصىم الجاٍز

 0.13=  1042399034 / 140031064الؿُىلت الٌىعٍت =  وؿبت

  هالخف أن اليؿبت حُضة باليؿبت للمئؾؿت في هظه الخالت حؿخؼُم اإلائؾؿت حؿضًض صًىنها ُصحرة ألاحل

 .بالُِم الجاهؼة 

م ألاكما٘ ُضع ب  _ وظ  اليشاغ : 2_  2  264127183.66كلما أن ُع

. / _ معدٌ دوزان إحمالي ألاصٌى = زكم ألاعما1ٌ _2_ 2  مجمىع ألاصٌى

 0.03=  7425299781 / 264127183.66وكلُه ملض٘ صوعان احمالي ألاص٘ى =  

  2019ٌلجي أن ٔل صًىاع مؿدثمغ في اإلائؾؿت في ؾىت  0.03ًِضع ملض٘ صوعان ؤلاحمالي لألص٘ى اإلائؾؿت ب 

ى كضم ٌٓاءة اصاعة اإلائؾؿت في اصاعة ممخلٖاتها وأن اإلائؾؿت حلمل صًىاع مً اإلابُلاث هظا ًض٘ كل 0.03ًىلض

اصة في عأؽ  اصة حجم اإلابُلاث صون الٍؼ بلُضا مً مؿخىي ػاُتها الٖاملت وهظا ٌلجي أن اإلائؾؿت ال ًمٕنها ٍػ

 اإلاا٘.
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ة = زكم العماٌ 2_  2_  2 ة / _ معدٌ دوزان ألاصٌى غير حاٍز  ألاصٌى غير حاٍز

ت =   0.04=  5334365549 / 264127183.66 ملض٘ صوعان ألاص٘ى هحر حاٍع

 وهظا عاحم الى أن ألاصاء الدكوُلي للمئؾؿت في اهسٌاض مؿخمغ في هظه  0.04ُضعة ب  الخف أن اليؿبته

 الخالت حؿخلؼم كلى اصاعة اإلائؾؿت اما الُِام باؾخوال٘ ٔل أصىلها الثابخت أو بُم حؼء منها .

 املسدودًة  : _ وظبة 3_  2

 ألامىاٌ الخاصة  / _ املسدودًة املالُة = الىخُجة الصافُة1_  3_  2

 0.003=  3260490770 / 1093802وؿبت اإلاغصوصًت اإلاالُت = 

  مً زال٘ الىدُجت اإلاخدصل كليها هالخف أن ٔل صًىاع واخض مؿخلمل مً ألامىا٘ الخاصت ٌلؼي هدُجت

 .2019في ؾىت  0.003صاًُت ُضعها 

ل الراجي =ألامىاٌ الخاصة / ألاصٌى الثابحة  1_  3_  2  _ وظبة الحمٍى

ل الظاحي =   1=  5334365549/  3260490770وؿبت الخمٍى

  . ل أؾدثماعاتها  هالخف أن اليؿبت حؿاوي الىاخض ًهظا مئقغ كلى ؤلاؾخِاللُت اإلاالُت للمئؾؿت في جمٍى
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 خاثمة الفصل : 

جم الخؼَغ في هظا الٌصل لبلع أصواث املخاؾبت الغقُِت و أهم اليؿب و اإلائقغاث اإلاالُت التي ٌؿدىض             

 اليها لخُُِم ألاصاء اإلاالي للمئؾؿت ؤلاُخصاصًت ، 

٘ الخلغي بلض ُُامىا بالضعاؾت اإلاُضاهُت اإلابِىت في الٌصل جم الخلغي كلى بِئت اللُىت اإلاضعوؽ ًيها مً زال           

ت هجخذ في  كلى مسخلٍ أهىاق مللىماتها الصخصُت مً ػبُلت اليكاغ وهحرها   جمٕىا مً الىص٘ى الى ان الكٓغ

ٔان لها ألازغ في جسٌُع الخٖالٍُ صازل اإلائؾؿت و الخسلص مً  جؼبُّ بلع أصواث املخاؾبت الغقُِت والتي 

ت زال٘ مغخلت الخصيُم وطلٗ ك ّ الِظاء كلى أقٖا٘ الظُاق ؾىاء طُاق بلع اللملُاث الوحر الظغوٍع ً ػٍغ

ظا ؾهىلت ُغاءة  ّ أصواث املخاؾبت الغقُِت ٓو حر جٖالٍُ كً ػٍغ ذ أو جسٌُع اللاملحن مما أمًٕ مً جًى الُى

ابُت  همها مً ػغي املخللحن ومغوهتها مما ؾاكض في  كملُت جُُِم ألاصاء اإلاالي والظي ٌلخبر كملُت ُع البُاهاث ًو

كٍ ؤلاهدغاًاث و مداولت كالحها و حؿاكض هظه  حؿاكض اإلائؾؿت كلى آدكاي هِاغ الِىة و الظلٍ ٓو

ؼ اإلاالي للمئؾؿت زم مداولت جِضًم هخاتج واُتراخاث حؿاكض كلى جدؿحن الىطلُت اإلاالُت  ت اإلآغ اللملُت كلى ملًغ

 للمئؾؿت 

ب  ت ؾىهاػغاْ مٓغ ت هِاغ الِىة و الظلٍ لكٓغ خُث جم الخىصل الى  CP1وكلُه ًصب هظا الٌصل خى٘ ملًغ

ل الظاحي عهم الىدُجت الؿلبُت املخِِت مً ػغي اإلائؾؿت زال٘ هظه الضوعة      .أن اإلائؾؿت لها الِضعة كلى جمٍى
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مً زال٘ جىاولىا إلاىطىق املخاؾبت الغقُِت و صوعها في جُُِم ألاصاء اإلاالي و الظي ٌلخبر مً اإلاىاطُم               

ٔان جدذ اقٖالُت "ما هى واُم اؾخسضام أصواث املخاؾبت الغقُِت لخُُِم أصاء اإلاالي للمئؾؿاث  الخضًثت الهامت 

ٔان له اولٖاؾاث مباقغة ؤلاُخصاصًت" كلى اإلائؾؿاث في كملُت اجساط الِغاعاث ٔىنها جغبؽ بىـام  ؟  و الظي 

غ جؼبُّ أصواث املخاؾبت الغقُِت مجمىكت مً اإلاؼاًا و طلٗ  وزصاتص اإلاللىمت املخاؾبُت واإلاالُت ، خُث ًًى

بخؼبُّ ما حاءث به مسخلٍ أصواتها وهظا بهضي الِظاء كلى الظُاق و الهضع في اإلاىاعص و جدؿحن ؤلاهخاحُت و 

غ كلى املخللحن اإلاالُحن في الجاهب اإلاالي الظي جدِ ُّ الجىصة اللالُت لإلهخاج وطلٗ بؤُل ُُمت لخٖالٍُ ، مما جًى

ٌلض ألاصاة  التي ٌؿخؼُم اإلاُِم مً زاللها حصخُص الؿُاؾت اإلاالُت اإلاخبلت وجىحُه ؤلاهدباه الى الىِاغ الخؿاؾت 

ن الىطم اإلاالي للمئؾؿت و بخالي ألاصاء الٕلي لها ، و الظي التي حؿخىحب الضعاؾت و اجساط ُغاعاث الػمت لخدؿح

ًٌترض أن ًدؿم بالٌٕاءة و الٌلالُت ختى ًدؿً لها البِاء و الاؾخمغاع ، و ال ًؤحي لها طلٗ اال باكخماصها كلى 

 أصواث الدؿُحر الخضًثت ملخمضة كلى الخدلُل و الدصخُص اإلاالي الضوعي إلاغاُبت أصائها اإلاالي.

مًٕ الِ٘ى أن اؾخسضام أصواث املخاؾبت الغقُِت لها صوع ٓبحر في مسخلٍ اإلائؾؿاث وطلٗ هـغا             ٍو

جللها طاث ُٓان .    لألهمُت البالوت التي جٕدؿبها باكخباعها حؿعى الى جدُِّ ٔل ما ٌؿاكض كلى زباث اإلائؾؿت ٍو

 ج الخالُت :جىصلىا مً زال٘ هظه الضعاؾت الى الىخات _ عسض هحابج الدزاطة : 1

  ان هـام املخاؾبت الخِلُضًت ًخالءم مم هـام ؤلاهخاج الىاؾم و كىضما جغهب اإلائؾؿاث و الىخضة ألاُخصاصًت

بالخد٘ى الى هـام الاهخاج الغقُّ ًلليها جؼبُّ املخاؾبت الغقُِت لخلّ ُُمت الؼبىن و جِلُل الظُاق و اصاعة 

 جضًّ الُِمت .

 غقُِت ألنها حلؼي الصىعة الىاضخت كً أصاء الىخضاث الىخضة ًجب اؾخسضام أصواث املخاؾبت ال

م و جدُِّ ألاهضي الاؾتراجُجُت .  الاُخصاصي و حؿاكضها في كملُت الخٍِى

  غ بىطىح غ اإلاللىماث الجساط الِغاعاث و اكضاص الخِاٍع اللمل كلى جؼبُّ أصواث املخاؾبت الغقُِت لٖىنها جًى

ذ اإلاىاؾب مً أحل جِ  ُُم أصائها اإلاالي .و ؾهىلت في الُى

  مً بحن اللِباث التي جٍِ كاتّ امام املخاؾبت الغقُِت هى املخاؾبحن و اإلاىخجحن الخِلُضًً و الظًً بضوعهم

 ًٌِىن كِبت امام الخد٘ى هدى ؤلاهخاج الغقُّ صازل الىخضة الاُخصاصًت .

 غ املخاؾبت الغقُِت اإلاللىماث الالػمت إلجساط الِغاعاث بكٖل ؾلُم وصخ ابل للخىٌُظ .جًى  ُذ ُو

 . ؼ و جدُِّ اإلاحزة الخىاًؿُت و جدؿبن ٌٓاءة الاهخاج  ًئصي جؼبُّ املخاؾبت الغقُِت في اإلائؾؿاث الى حلٍؼ

  يهضي ؤلاهخاج الغقُّ الى الخض و اػالت الهضع و الظُاق مً اللملُاث الاهخاحُت صازل الىخضة الاُخصاصًت والى

ت و اػالت حمُم  اللملُاث التي ال جئصي اط اًت ُُمت مم الاًاصة الِصىي مً اإلاىاعص ) اإلاالُت و البكٍغ

 الخٕىىلىحُا ( 
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  ٍُِت حضًضة في اخدؿاب الخٖالٍُ الاهخاج خُث حؿاكض كلى جسٌُع الخٖال غ املخاؾبت الغقُِت ػٍغ جًى

 الاهخاج وطلٗ مً زال٘ اؾدبلاص الخٖالٍُ التي ال ًٖىن جضًّ الُِمت مؿئوال كنها .

 الاكتراخات :_ الحىصُات و 2

في طىء ما جىصلذ الُه الضعاؾت مً هخاتج وؾليها إلكؼاء ًاتضة أٓبر لهظا البدث ًمًٕ أن هِضم                 

 بلع الخىصُاث بىاءا كلى الىخاتج الؿابِت :

  ًت ك ٍغ بُت و جؼٍى طغوعة جبجي اإلائؾؿاث ومىؿٌيها الخٌٕحر الغقُّ و طلٗ مً زال٘ اُامت صوعاث جضٍع

 مٌهىم الاهخاج الغقُّ و املخاؾبت الغقُِت 

  ًُّيبغي كلى املخاؾبحن جىمُت و كيهم هدى زِاًت املخاؾبت الغقُِت و كضم اكاُت الخد٘ى هدى الخٌٕحر الغق

هم مً ُُام بؤكما٘  اطاًُت زاصت بجمم البُاهاث و ملالجتها . بؿبب جسًى

  ٔاث الصىاكُت حمُم ألاهـمت الخضًثت التي جخالءم مم أؾلىب املخاؾبت الغقُِت طغوعة اؾخسضام الكغ

ذ .  لِؿاكضها في آدكاي ألازؼاء و اللمل كلى جصخُدها صون طاثم في الُى

  ُِّطغوعة جىمُت الىعي بثِاًت املخاؾبت الغقُِت بؤهمُت اجباق هـام الخدؿحن اإلاؿخمغ الظي ٌلمل كلى جد

ٌؿاكض كلى اؾخمغاع اإلائؾؿت .    كالُت مماالٕما٘ و بالخالي الخص٘ى كلى مىخج طو حىصة 
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 بالغة العسبُة الىح   أوال :

ُّ ، جُُِم ألاصاء ، صاع النهظت اللغبُت ، مؼبلت الازىة ألاقِاء للؼباكت ، مصغ ،_  1  1998كبض املخؿً جًى

ٔاث ، الؼبم ألاولى ، صاع الجامض لليكغ و  دمحم مدمىص الخؼُب ،_  2 ألاصاء اإلاالي و أزغه كلى كىاتض أؾهم الكغ

 2010_  1431الخىػَم ، كمان ،ألاعصن، 

اض ،اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت _  3 ش لليكغ ،الٍغ الؿلُض ًغخاث حملت ،  ألاصاء اإلاالي إلاىـماث ألاكما٘ ،صاع اإلاٍغ

،2000 . 

ٔاؿم ، الخ_  4 م  ٔاًؼ ) خاجم ٍٓغ ت اللامت KAIZENدؿحن اإلاؿخمغ بؤؾلىب ٔلٌت  ( وامٖاهُت اكخماصه في الكٓغ

 . 2011،ؾىت  21ٍ ، بوضاص ، اللضص لصىاكت الاػاعاث في الىج

  السطابل الجامعُةثاهُا : 

صىالح ، صباح خمُضي ، اؾخسضام أصواث املخاؾبت الغقُِت في اصاعة الخٖلٌت بحن  ابدؿام ؾلُماوي ، زىهُت_  1

الاػاع الىـغي و الىاُم الللمي ـ، صعاؾت خالت كُىت مً اإلائؾؿاث ، مظٓغة ماؾتر ، حاملت الكهُض خمه لخظغ ، 

 . 2019_  2018الىاصي ،

يبئ باملخاػغ ببؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخصاتُت، زلٌُت الخاج، أصاة جُُِم أصاء اإلائؾؿاث ؤلاُخصاصًت و الخ_  10

 صعاؾت خالت اإلائؾؿاث الصوحرة و اإلاخىؾؼت الجؼاتغ، أػغوخت صٓخىعاه في كلىم الخجاعة هحر ميكىعة، حاملت

 .2018_2017دمحم بً أخمض، وهغان، 

ل و أزغها كلى الىطم اإلاالي للمئؾؿت، صع _  11 اؾت جؼبُُِت بالٍُٕ أؾماكُل، ؾلضون الخؿحن، مصاصع الخمٍى

غة، مظٓغة ماؾتر في كلىم الخجاعة ميكىعة، حاملت أٓلي  مدىض للخلاوهُت الخبىب و الخظغ الجاًت لىالًت البٍى

غة،   .2015_2014أولخاج، البٍى

م الاصاء ، صعاؾت جؼبُُِت في _  2 ؾٍُ ؾلض كبض الجلُل اؾخسضام أصواث املخاؾبت الغقُِت لُِاؽ و جٍِى

 . 2018ت اإلاىصل ، ؾىت صاعة و الاُخصاص ، حاملمؿدكٌى الؿالم ، ٔلُت الا 

ت الاؾمىذ _  3 ٔاث  ، صعاؾت خالت قٓغ عخُل ًاًؼة ،صوع املخاؾبت الغقُِت في جسٌُع جٖالٍُ الاهخاج في الكغ

 . 2018ـ  2017بجي صاي ـ 

ؼ مدؿً ، املخاؾبت الغقُِت جؼبُّ همىطج مِترح لخُاع _  4 م كِس ى ، دمحم كبض اللٍؼ الُِمت ، صعاؾت ؾحروان ٍٓغ

ت و الاُخصاصًت ، ا ْى للللىم الاصاٍع ت ًاملي إلهخاج اإلاىاص الوظاتُت ، مجلض حاملت ٓٔغ ، اللضص  5ملجلض خالت قٓغ

 . 2015، ؾىت  1
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خماصة ًاػمت ، صوع أـؿلىب الخٖلٌت اإلاؿتهضًت في جسٌُع جٖلٌت اهخاج اإلائؾؿت الاُخصاصًت ، حاملت دمحم _  5

 . 2017زُظغ ، بؿٕغة ، ؾىت 

مسلىفي كبض الهاصي ، صوع الخضُُّ املخاؾبي في جدؿحن الاصاء اإلاالي صعاؾت خالت اإلائؾؿت اللمىمُت _  6

ً بكَغ البالص  ، مظٓغة ماؾتر في كلىم الدؿُحر ميكىعة، حاملت دمحم زُظغ ، بؿٕغة ، الاُخصاصًت لىِل اإلاؿاًٍغ

2015 _2016 . 

ت جىػَم الٕهغباء و الواػ لىالًت _  7 كاثكت بلوالي ، جُُِم ألاصاء اإلاالي للمئؾؿت ؤلاُخصاصًت صعاؾت خالت مضًٍغ

 . 2015_ 2014اح ، وعُلت ،كحن جمىقيذ ، مظٓغة اللِؿاوـ في املخاؾبت و اإلاالُت ميكىعة، حاملت ُاصضي مغب

ٔالت مؿخواهم  _ 8 ت الىػىُت للخؤمحن و ت الخؤمحن ،صعاؾت خالت قٓغ أوبا بً طهُبت ، جُُِم ألاصاء اإلاالي لكٓغ

SAA ، مظٓغة ماؾتر في الخضُُّ و مغاُبت الدؿُحر هحر ميكىعة، حاملت كبض الخمُض بً باصٌـ، مؿخواهم،

2015_2016. 

ة اإلاللىمت اإلاالُت في جُُِم ألاصاء اإلاالي للمئؾؿت ألاُخصاصًت وكملُت اجساط ٌلِىب ؾمُت، جؤزحر حىص_   9

الِغاعاث، صعاؾت خالت مئؾؿت البىاء، مظٓغة ماؾتر في الخضُُّ و مغاُبت الدؿُحر هحر ميكىعة، حاملت كبض 

 . 2015_2014ض بً باصٌـ، مؿخواهم ، الخمُ

  املجالتثالثا : 

ٔاؿم ،_  1 م  ت اللامت للصىاكاث الٕهغباتُت ، مجلت  خاجم ٍٓغ همىطج مِترح لخؼبُّ املخاؾبت الغقُِت في قٓغ

ت   .  2014، بوضاص ، ؾىت  35مجلت ًصلُت مدٕمت ، اللضص ، صعاؾاث الًٖى

عاتض مجُض كبض دمحم ، ؾلض ؾلُمان كىاص اإلالُجي ، اؾخلما٘ أصواث املخاؾبت الغقُِت في جسٌُع الخٖالٍُ ، _ 2

 .  2013، بوضاص ، ؾىت  25اللضص  ؾاث املخاؾبُت و اإلاالُت ،مجلت الضعا

 بالغة الفسوظُة  زابعا :

 1 _ groupe Sonatrach - complexe CP1/Z ; Formation de base ; département finance & Juridique ; 

Service de comptabilité analytique   

2 _ Organigramme du Complexe Methanol & Resines Synthetiques _ CP1Z , Réf : AVL _ A _ 289 , 

page
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CP1/Z BILAN MATIERES METHANOL ANNEE 2019 U : MeOH 

Matiére Cons .spécif.design Cons . réelle Cons .réelle .spécfique 

M . P  Quantité Unité Quantité Unité 

GAZ NAT      

CO2      

VAPEUR      

EAU DEMINEE      

P.C      

CAT.REFORMING      

CAT. SYNTHESE      

REDOX      

SOUDE      

MORPHOLING      

PHOSPHATE      

Utilitès      

EAU REFROID      

ELECTRICITE      

AZOTE      
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 Charges personnel de Unité  

 SECTIONS AUXILIAIRES 

Sce .GP Sce .GM Sce . GR 

 

NUM 

 

ELEMENTS 

Service 

planning 

(923700) 

Atelier 

chaudronnerie 

(923410) 

Atelier 

mécanique 

(923415) 

Atelier 

usinage 

(923420) 

Atelier 

eléctricité 

(923405) 

 Charges 

incorporables 

     

60 Achats 

consommes 

     

61 Services extérieurs      

62 Autres services 

extérieurs 

     

63 Charge de 

personnel 

     

64 Impots &Taxes      

66 Charges 

financières 

     

68 Dotations aux 

amortisse 

     

 Sous _ TOTAL 1      

 Charges non 

incorporables 

     

65 Autres charges 

opérationnel 

     

 TOTAL GENERAL      
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 BILON ANNEE 2019 : 

 

ACTIFS Unité : 

Milliard DA 

PASSIF Unité : 

Milliard DA 

ACTIFS NON COURANTS 

Immobilisations non 

financières 

Terrains 

Constructions 

Autres immobilisations 

financiers 

Immobilisations en cours  

Prêts non performants 

Impôts diffères actif  

 CAPITAL PRIVE  

Capital  

Résultat net 

Déporté à nouveau   

 

TOTAL CAPITAL PRIVE    

PASSIF NON COURANTS 

Datte financière  

Fournitures et produits pré_fixes 

 

 

TOTAL ACTIFS NON 

COURANTS 

 TOTAL PASSIF NON COURANTS 

 

 

ACTIFS CORANTS  

Stocks en cours 

Clients  

Autres débiteurs  

Taxes et autres  

Fonds employés  

Trésorerie  

 PASSIF CORANT 

Provisions et comptes associés  

Impôts   

Autres datte  

 

TOTAL ACTIFS CORANTS   TOTAL PASSIF CORANT   

TOTAL ACTIFS   TOTAL PASSIF   



 

 

 


